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הקדמה






ּ ֶכ ֶתר יִ ְּתנ ּו ְל ָך
מה אשיב לה' ,על שזכינו בעת הזאת
להוסיף חלק שני ל'כתר הלומים' בענייני מגיפות
בו מתבארים ענייני מאה ברכות
אשר נתקנו על ידי דוד בעת זעם וצרות
ונוסף עוד בסייעתא דשמיא  -קונטרס 'עין טובה'
שכשמו כן הוא  -עוסק במבט הנכון על הבריאה
מבאר קושט עומק המציאות הטובה
וכח הברכה המעמידה בקרן אורה
ומברכה לברכה ,פרשת בנו של בעור  -בלע
הוא בלעם שכילה כ"ד אלף מהכנסת הנדגלה
ואחריו פנחס  -אליהו הזוכה לברית שלום וברכה נשגבה
גם קרח ועדתו וכל הנועדים על משה איש האלוקים
ועונשם מר  -בלועים ושרופים
כל אלה ועוד ,בחיבור דנן ' -כתר הלומים'
כמעשהו בחלק ראשון כן בחלק השני
מאמרים עמוקים ונפלאים מפיקים אור נעים
בתחילה נערך הספר לכבוד נער יניק וחכים
המבורך בצניעות ,חן ומאור פנים
אך עם הזמן הצטרפו ובאו מאמרים נוספים בהיקף ובעומק
והם המשך מאמרי 'קורונה' שבאו בחלק קמא
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ואני ידעתי ערכי ,כי לא מליבי
ואין בי מעש וכח בעצמי
אין זה כי אם בחמלתו עלי ושכמותי
ובזכות אבותי שבטחו בצורי
בסייעתא דשמיא לזעירא דמן חבריא
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
ימי מֵ ָע ָפר דָּ ל מֵ ַא ְ ׁש ּפֹת י ִָרים ֶא ְב ֹיון
ְמ ִק ִ
או ִחילָ ה לָ ֵא-ל אֲ חַ ֶ ּלה ָפנָיו
ֹ
ֶא ְ ׁשאֲ לָ ה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו מַ עֲ נֵה ָל ׁש ֹון
יהיו נא אמרינו ראויים ומתקבלים לרצון
ובעיני אלהים ואדם ,נמצא חן ושכל טוב






ספר זה ' -כתר ִהלומים' ,חלק שני ,הינו המשך ישיר לחלק הראשון שזכינו לאורו
בעת שהתפשטה מגיפת הקורונה בעולם כולו ,ובכלל זה  -בארץ הקודש .בספר
הראשון השתדלנו להביא את רוב ככל דברי חז"ל (כפי השגת ידינו) העוסקים בעניין
מגיפה ולבארם באר היטב .ברם ,למרות ההשתדלות ,לא ביארנו את סוגיית מאה
ברכות העוצרות מגיפה (כמבואר בטור או"ח סימן מו ,ומקור הדברים במדרש במדבר
רבה ,יח ,כא) .לכן עסקנו בזה בנפרד ,בכדי לצרף הדברים לספר הנ"ל .בתחילה היו
מעט דברים זעיר פה וזעיר שם ,אך בסייעתא דשמיא זכינו למאמרים נוספים (ושוב
ממילא ,התווספו עוד מעט נושאים נוספים העוסקים במישרין ובעקיפין בעניין
מגיפה) ,עד לכדי ספר זה.






כאמור ,החלק העיקרי בספר עוסק בסוגיית 'מאה ברכות' שנתקנו על ידי דוד המלך.
דוד תיקן הברכות כדי לעצור את המגיפה ,ומני אז הלכה פסוקה היא לכל אשר בשם
ישראל יכונה .ניסינו לבאר את עניין הברכה בכלל ואת המסתעף ממנה ,וכמובן ,את
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הסיבה שהברכות עוצרות את המגיפה .במסגרת מאמרי 'מאה ברכות' ,הרחבנו גם
בסדר התמורות שהיו במהלך הדורות ,מדור המדבר  -מקבלי התורה ,עובר דרך
תקופת השופטים ,המלכים ואנשי כנסת הגדולה.
חלקו השני של הספר עוסק בעניינים נוספים שיש להם השלכה ושייכות למגיפה
מחד ולברכה מאידך .ברכה מיוחדת לעצמו קובע הקונטרס 'עין טובה' ,שמרחיב
ומעמיק בהגדרת המציאות בבריאה ,עניין הטוב ,הרע ,ההעדר ,וכח הברכה העומדת
כנגד המגיפה .במסגרתו עסקנו בהבנת חטא המרגלים ומי מריבה ובעוד עניינים
נוספים.
עוד הוספנו ב' מאמרים בעניינו של ברכות בלעם וכן בהבנת עצתו אשר גרמה
למגיפה .בשלהי הספר ,הובא מאמר על קרח ומחלוקתו עם משה ואהרן.






בהקדמה לחלק א' ,ביארנו את הצורתא דשמעתתא העומדת ביסודן של המאמרים
הללו ,ובשל חשיבות הדברים ,נעתיק חלק מהנכתב שם:
בספר 'אור יקרות' חלק א' (שי"ל בס"ד בשנת תשע"ט) שרטטנו בשורות ספורות את
המהלך והגישה העומד בבסיס מערכות אלו ,ואשר אליו אנו שואפים ,פונים ומכוונים.
בסיס זה ,הינו :הניסיון לבקש ,לחפש ,לנסות למצוא את האמת הפנימית בעניינים
הנידונים.
הוספנו שם ,שבוודאי אין לאל ידינו ,קטני דקטני ,לעמוד ולברר בכוחות עצמנו את
נקודת האמת בתורתנו הקדושה ,שעליה נאמר (איוב כ"ח ,י"ג)' :לֹא י ַָדע אֱ ֹנוש ֶּע ְר ָכה',
והיא (שם י"א ,ט')' :אֲ ֻר ָכה מֵ ֶּא ֶּרץ ִמ ָד"ה ו ְרחָ בָ ה ִמ ִני יָ"ם' .אך לשם כך באו מלאכי
אלוקים ,מאן מלאכי  -רבנן ,הם חז"ל הקדושים אשר מפיהם אנו חיים ובארם אנו
שותים ,ובדבריהם אנו ממשמשים ,בוחנים ובודקים ,ועל ידם קיבלנו בית יד ואחיזה
בתורה הקדושה ,והם הם דבריהם וגופם  -עצם התורה.
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ראוי ,חשוב ונחוץ להדגיש באופן ברור מאד; מטרתנו היא אך ורק לבאר דברי חז"ל.
כל משתיתו של ספר זה ושל קודמו ,להראות את עומק דברי חז"ל (לפי"ע) ,והיותם
עצמיים ומוכרחים מצד עצמם.
משכך ,מגמת פנינו הינה ,שהלומד היטב במאמרים (כדרך הלימוד האמיתי) ,יוכל
להכיר ולהבין שדברי חכמים מוכרחים ממש ולא רק אפשריים .ואם אכן ,הלומד
והמעמיק יראה בספר ביאורים שאינם אלא הצעות אפשריות בדברי חז"ל (ובליבו
יאמר :ניתן לפרש אחרת מדברי חכמים ,או :הדברים לא החלטיים ,וגם לא מתיישבים
על הלב עד תומם וכד') ,יידע נאמנה שלא לזה מגמתנו; איננו מחפשים אך ורק
להסביר ולתת טעם בדברי חכמים ,ממש לא! היחס שלנו לחז"ל אינו מסתכם בכך
שדבריהם עמוקים ויפים ומעוררים ,חלילה ,אלא דבריהם מוכרחים וא"א לסטות מהם
כמלוא נימה ,והם הם החכמים היחידים היודעים את התורה באמיתתה .וכאשר אנו
ממשמשים ובאים ,ליקוטי בתר ליקוטי ,זעיר שם וכאן ,בהכנעה ובתפילה לה' ,זוכים
אנו להכיר את אמיתת הדברים  -דבריהם עצמם ,עד שמאיר בנפשנו אור האמת אשר
לעולם הינו פנימי ונסתר ובעל סגולת הנאמנות והעדות של הדברים על עצמם.
ונכונים אומר לומר בפה מלא ,שכל שאינו רותם את עצמו להבין דברי חכמים לעומק,
אינו משיג כלל דברי תורה ,וחבל.
בנותן טעם להזכיר דברי מו"ר גאון ישראל הגר"מ שפירא זצ"ל ,אודות ב' הכתרים
שזכו ישראל בהקדמת נעשה לנשמע (שבת פח .).שאל מו"ר ,מדוע זכו ישראל לב'
כתרים? הלא המעלה והזכות הגדולה היתה בכך שהקדימו נעשה לנשמע ,ועל זה
מגיע להם כתר  -על הנעשה הקודם ,אך הנשמע שאחריו הוא מציאות מחוייבת ,כי
אם לא ישמעו כיצד יעשו ,והרי גם אם היו אומרים 'נשמע ונעשה' ,היו מחוייבים
בשמיעה ,וא"כ אפוא ,מדוע זכו לעוד כתר?
ענה מו"ר ,שיש כאן ב' מערכות שונות :משמעותה של הקדמת נעשה לנשמע היא,
שאנו ניגשים אל התורה ,לא דרך שכלנו! אין אנו אומרים; אני אשמע ואחליט אם
הדברים נכונים (וזהו כמובן ,נשמע קודם לנעשה) .כי על כן ,כאשר אדם ניגש באופן
זה ,הרי הוא תופס את עצמו כעיקר המציאות ,הדברים צריכים להתאים עם שכלו
ויושרו שלו ,וא"כ הוא הוא מציאות האמת ,והכל צריך להתאים אליו .גישה כזו אינה
כלל לימוד תורה ,והעושה כן ,מתעסק בעצמו ולא בתורה ,במקום להתאים את עצמו
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לדברי תורה ,הוא מוריד ומנמיך ועוקר את דברי תורה ממקומם ,ו'מתאימם' עם
ה'אמת של המציאות'  -עם שכלו הזך..
אכן ,הקדמת נעשה לנשמע ,משמעה :המציאות האמיתית אינה אנו ,וגם לא תלויה
בנו ,המציאות האמיתית היא התורה בעצמה ,ואנו לומדים ומקיימים אותה כי היא
המציאות ולא זולת ,לכן אנו מקדימים נעשה ,כאומרים :המציאות של תורה נכונה
מצד עצמה תהא אשר תהא ,ולא נותר לנו אלא לשמוע כדי לדעת כיצד לקיים ,ולא
בשביל להחליט; נעשה קודם לנשמע - ( .ראה הרחבה במאמרים :ו ,טו ) -
כך זוכים לכתר אחד.
בכאן הוסיף מו"ר זצ"ל כלל גדול ,והוא עיקר הנרצה לענייננו בהקדמה זו .ביאר
מו"ר שנשמע שבא אחר הקדמת נעשה לנשמע ,אינו דומה לנשמע הבא קודם במהלך
'נשמע קודם לנעשה' .הנשמע עצמו הוא אחר לגמרי; התורה ,כך הטעים ,באמת
נבדלת מאיתנו ,עמוקה ונשגבה ואין לנו שייכות עמה ,וכיצד נדע להשכיל את
אמיתותה וסודה? אכן ,זה אשר הקדים נעשה לנשמע וביטל את מציאותו אליה,
כאשר כן ,זוכה בעקבות ההקדמה ,שהיא ,התורה עצמה פונה אליו ומגלה לו את
עצמה .זהו 'נשמע שבא אחר נעשה קודם לנשמע'.
הסברת הדברים פשוטה :הלומד במהלך של 'נשמע קודם לנעשה' ,לומד את עצמו,
עוסק בעצמו ,והיאך תתגלה אליו התורה הקדושה? לעולם לא יפגש עמה .אך הלומד
במהלך של 'נעשה קודם לנשמע' ,ביטל עצמו אל התורה ,הפך להיות דרופתקי
דאורייתא ,הוא אשר ניגש את התורה כפי מה שהיא ,ועל כן ,יכול הוא להיות כלי
נכון ובית קיבול להשיג את התורה עצמה המתגלה אליו .עכ"ד מו"ר זצ"ל.
אף אנו נחזור ונאמר :רק הלומד את דברי חכמים באמונה ,במהלך של 'נעשה קודם
לנשמע' ,בכך שדבריהם הם המציאות ולא זולת כלל ,הוא הוא אשר זוכה לכך
שהתורה הקדושה בעצמה  -דברי החכמים ,הם הנגלים אליו בטעמם האמיתי .ואו
אז ,מתמלא הבית כולו אורה ,וכל המעקשים והספיקות נופלים ומתבררים ,והיו כלא
היו ,כל חלקי המציאות מקבלים חיים ופורצים במחול ובשירה ,והלחישה הפנימית
בתוך האדם ובהכרתו :האמת עד לעצמה!
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זו תכליתנו ולא זולת ,לשם מגמתנו ואליה אנו שואפים ,זוהי הצורתא דשמעתתא
שכל דברי חז"ל המה מוכרחים מצד עצמם ,ורק חז"ל ,רק! בלא יוצא מן הכלל! הם
שהבינו את מהות הדברים באמת ,הם אשר פירשו והעמידו דברי תורה על אמיתתם.
זהו החוט השני המתיימר לעבור בין בתרי הספר.
אם זכינו והצלחנו לגרום ללומד להשיג ,להכיר ולהרגיש ולו במקצת את הטעם
הנשגב הזה של הבנת דברי חכמים באופן של 'האמת עד לעצמה' ,אם הצלחנו כן,
התקיימה בס"ד תכליתנו.
עלינו להוסיף עוד סנסן אחד הנוגע לדברים דלעיל :הואיל וגם דברי חכמים הק'
טמירים ונעלמים ,עד שברוב קטנותנו נלאינו למצוא הפתח ,אך ממרום שולחו
לישראל ,רבוותן מעתיקי השמועה ,ששתלן הקב"ה בכל דור ודור ,והם בכלל מוסרי
התורה המתפרשת לנו באופן שה'אמת עד לעצמה' .אציין מקצת מרבותינו  -קדישי
עליון הדומים למלאכי ה' צב-אות ,כגון :המהר"ל ,הגר"א והרמח"ל ועוד .מכחם ועל
ידם ניסינו  -כמציץ בין החרכים  -לקבל צורתא דשמעתתא ,לטעום ולהבין מקצת
שבמקצת בדברי התורה הקדושה.
לא אלמן ישראל ,וגם בדורנו זכינו לרבותינו ,גדולי התורה באמת ,מעתיקי השמועה
אשר מפיהם אנו חיים ,ואציין בפרט את כב' מו"ר הגר"מ שפירא זצ"ל .יסודות רבים
ששמעתי ממו"ר ,מובאים ,שזורים וארוגים בפנים הספר .יתר על כן ,בוודאי ממנו
קיבלתי את המבט הכללי ,הגישה ,והדרך בהבנת הדברים .וכבר אמר החכם (מובא
בהקדמת 'בעל המאור' על הש"ס) ,שאנו מקשים מדבריו על דבריו.
כמובן ,ישאל השואל ,וכי מיהו מחבר ספר זה שמתיימר להבין דברי חכמים על
אמיתתם ,עד כדי כך שהם מוכרחים ולא אפשריים?! ובכלל ,מה טיבו של מחבר זה,
ומאין לו העוז להחזיק בקסת ובדיו ולחקוק הדברים למען יעמדו ימים רבים?!
ואכן ,שאלה טובה היא שאלה זו ,ואולי הטובה ביותר בספר ,אך התשובה פשוטה:
המחבר אינו מתיימר אלא לבאר גישה ומהלך כיצד ניגשים לדברי התורה הקדושה
ודברי חכמינו .גישה זו עולה מתוך דברי רבותינו ענקי הדורות ,שהמחבר הביט קצת
כמציץ מבין החרכים ,נשא כליהם כפי כוחו הדל ,ומציגם כעת .וממילא ,הדברים
אינם צריכים לפנים ,שבוודאי ,אי אפשר לאמת כל פרט ופרט ,אך כל מעיין אמיתי,

כתר הלומים



הקדמה

| 15
יאמר ברקאי כאשר יעמוד על אמיתת הגישה המחפשת את אמיתות הדברים
המוכרחת ,וכמדומה שגם יוכל לראות את נפלאות התורה הקדושה ,והתאמתה
המוחלטת בחלקיה.
אף זאת מן החובה להבהיר ,שהמקורות וכן הרבה עניינים ,נלקחו מספרים שונים,
ובמיוחד כיום ,כאשר ניתן להיעזר בתוכנות מחשב .לכן ,אל יחשוד המעיין את המחבר
ביתר בקיאות ועיון ,כי לא מחכמה ולא מתבונה ,אלא כננס ננסים על גבי ענקי
ענקים.






אזכיר בתודה את רבותיי הגדולים ,וכן את הגאון רבי יוסף מן שליט"א ראש כולל
"בית הלל" אשר מוסר נפשו למען קיום והעמדת בית גדול זה על מאות האברכים
שבו ,וכל זאת בתבונה רבה ובעין טובה ,בהבנת שבילי נפשו וצרכיו של כל אברך
ואברך .יה"ר שימשיך להרבות פעלים לתורה וירחיב ה' גבולו כפי חפצו ומשאלתו.
ההודאה מקרב לב אחת היא ,להורי היקרים שיחי' ,על הטוב אשר גמלו עמנו מאז
ועד עתה ,על המסירות הבלתי נדלית והאהבה המושפעת ,על התמיכה בנו בכל עת
ובכל שעה ,בתקופות השונות ובהרפתקאות דעדו ,בכל עניין ובכל תחום ,והכל
בשמחה ובמאור פנים ,יה"ר שיזכו לרוות רוב נחת מצאצאיהם.
כמו"כ ברצוני להודות מקרב לב לאחי ואחיותיי טובי העין ,אשר עזרו ועוזרים מעל
כל ציפיות ודרישות ,על היותם רצים כצבי לעשות למעני ,על עשותם הכל בהסתר
ללא נטיה ,ולא זו אף זו ויתר מזו  -באהבה ובשמחה רבה מעוררת פליאה .יה"ר
שיתמלאו משאלותיהם בקרוב ,ואוכל להשיב להם כגמולם הטוב.
עוד זאת אודה למשפחתה של נוות ביתי ,הלא הם חמי וחמותי שיחיו ,אנשים נפלאים
חמים ומסורים ,עוזרים ומסייעים ברוח טובה ונעימה .יה"ר שה' יתברך ירחיב גבולם
ונחת ירוו מכל יוצאי חלצם בכל מילי דמיטב.
ועל כולנה ,אשת בריתי ועזרתי כנגדי ,חוה תחי' ,המסורה כולה למען עבודתי ,בכל
המצבים ,בזמנים שונים ובשעות לא שעות ,וזאת למרות העול בגידול הילדים ובשאר
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העניינים ,ולרבות התמיכה והעזרה בהרפתקאות דעדו ,אודה לה בכל ליבי ,כי על
ידה מתאפשר לימודי ,ובמיוחד ,בעת הזאת ,כאשר אי הודאות שלט בכל ,ואין איש
יודע מה ילד יום ,ואני בתומי הלכתי ובתורתי עסקתי ,ומה אדבר :שלי  -שלה הוא.
ברכה מיוחדת לילדיי היקרים ,שבעוז רוחם מחד ובעדינותם מאידך ,בעקביות ,בחן
וביופי ,הוסיפו והשתדלו לעזור לי להביא את הספר לידי גמר ,בהיותם הולכים בדרכו
של אברהם אבינו ומטים אוזן ללמוד תורת משה רבינו .בתקופה זו ,לא היה קל
למצוא פינה שקטה לעסוק בתורה ,וילדיי שיחיו לא חסכו כל מאמץ לאפשר לי ללמוד
את הדברים ולהעלותם עלי ספר .יהי רצון שיזכו ויגדלו ויתעלו לאילני רברבי ויעשו
רצון ה' כל הימים.
כן אודה ואברך את הרה"ג הרב אריאל יזרלביץ שליט"א שעבר בעינו הטובה על
כל הספר מרישא ועד גמירא .הוסיף הארות עמוקות ונפלאות ,איזן ותיקן ,ודבריו
שובצו בגוף הספר ,תש"ח לו.
ואף גם זאת להרה"ג הרב פנחס ברודבקר שליט"א וב"ב ,שעזרוני מאז ,וגם בספר
זה בעריכה הגרפית .יתן ה' וימלא משאלותיהם וכל חפצם.






ּ ֶכ ֶתר יִ ְּתנ ּו ְל ָך
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לעילוי נשמת
היהודים שנפטרו
ממגיפת הקורונה
בארץ ובעולם
בשנת תש"פ
ת.נ.צ.ב.ה




לרפואת
כל החולים
בתוך שאר חולי ישראל
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לעילוי נשמת
סבינו רבי יעקב עזריאל הלוי
בן הרב צבי בלעדי זצ"ל
תלמיד חכם ובר אוריין ,איש תבונות ונעים הליכות
יראתו קדמה לחכמתו ,מנקיי הדעת בירושלים של מעלה
מוכתר בכתר שם טוב
נפטר לבית עולמו :ט' כסלו תשמ"ח



סבינו רבי יעקב
בן הרה"ח ישראל חנוך ורדיגר

זצ"ל
תלמיד חכם ובר אוריין ,אוד מוצל מאש
נין ונכד לצדיק מטשכנוב זי"ע ,כל ימיו עסק בהפצת
תורתו
כתב ספרים רבים בחלקי התורה
נפטר לבית עולמו :י"ד תמוז תשמ"א

ת.נ.צ.ב.ה

קונטרס
מאה ברכות
מהות ,סיבה ,תכלית
תיקון ועצירת מגיפה
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מאמר א
מאה ברכות כעוצרות מגיפה
ביאור תקנת דוד המלך
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א
תקנת מאה ברכות
דוד המלך תיקן מאה ברכות בגלל המגיפה
א .גמרא מנחות (מג" :):תניא ,היה רבי מאיר אומר :חייב אדם לברך מאה ברכות בכל
יום ,שנאמר (דברים י ,יב) 'וְ ַע ָתה יִ ְש ָר ֵאל ָמה ה' אֱ לֹהֶּ ָ
יך ש ֵֹאל מֵ ִע ָמ ְך' ,רב חייא בריה
דרב אויא בשבתא וביומי טבי טרח וממלי להו באיספרמקי ומגדי" .ופירש"י ,ש'מה'
 קרי ביה מאה.הטור (אורח חיים ,סימן מו) הביא גמרא זו להלכה..." :ודאי חובה הוא על כל יחיד
ויחיד לברך אותן ,דתניא היה רבי מאיר אומר ,מאה ברכות חייב אדם לברך בכל
יום ,וסמכוה על דרש הפסוקים .והשיב רב נטרונאי ריש מתיבתא דמתא מחסיא:
דוד המלך עליו השלום ,תיקן מאה ברכות ,דכתיב (שמואל ב ,כג ,א) 'הֻ ַקם ָעל'  -ע"ל
בגימטריה מאה הוי ,כי בכל יום היו מתים מאה נפשות מישראל ,ולא היו יודעין על
מה היו מתים ,עד שחקר והבין ברוח הקודש ותיקן להם לישראל מאה ברכות ,ועל
כן תיקנו חכמים ז"ל אלו הברכות על סדר העולם והנהגתו ,להשלים מאה ברכות
בכל יום ,וצריך כל אדם ליזהר בהם ,והפוחת אל יפחות ,והמוסיף יוסיף על כל
ברכה וברכה שנתקנה לו ,כמו שאמרו חכמים ברכות (מָ ).ברו ְך ה' ֹיום ֹיום  -בכל
יום ויום תן לו מעין ברכותיו ,ואמרינן בפרק כיצד מברכין (לה ).אמר רב יהודה
אמר שמואל ,כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה ,כאילו מעל ,וצריך כל אדם ליזהר
שלא יבא לידי מעילה".
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מקור הדברים במדרש (במדב"ר יח ,כא)'" :הֻ ַקם ָעל'  -כנגד מאה ברכות ,שבכל
יום היו מתים מישראל מאה אנשים ,בא דוד ותיקן להם מאה ברכות ,כיון שתיקנם
נתעצרה המגיפה".
במאמר זה בעז"ה ,ננסה להבין את הסיבה שתקנת מאה ברכות עצרה את המגיפה.
גם נתבונן ,מדוע התקנה דאז שהיתה מענה למגיפה ,נשארה עד היום .ואם שהיו
צריכים אז לתקן פגם מסוים (ונתקן על ידי המאה ברכות) ,וכי מאז ועד עתה צריכים
לתקן את אותו פגם?
לשם כך נקדים בתחילה ביאור (לפי ערכינו) במושג 'ברכה' ,ומשם לעיקר תקנת
דוד המלך ,ואולם טרם שנעשה כן ,נזכיר ,שהמגיפה בתורה נקראת (גם) ֶּדבֶּ ר -
מלשון דיבור (כמבואר במאמר ד' ב'כתר הלומים' חלק א) ,והרי כל עיקר הברכה
הלא היא בפה דוקא  -בדיבור ,והרי לנו שכנגד ה ֶּדבֶּ ר  -המגיפה ,עומד הדיבור
הנכון והמתוקן  -הברכה.

ב
ברכה
ביאור בעניין הברכה; העתקת 'נפש החיים'
ברכה עניינה  -ריבוי ותוספת
ב .כידוע ,עניין הברכה יש בה עומק לפנים מעומק ,וכבר האריכו הראשונים ,1ובאו
הדברים בהרחבה ,ב'נפש החיים' (שער ב) .מפאת עדינות ורום גובהם ,נעתיק
קטעים קצרים מלשונו ,חלקם בגוף המאמר ,וחלקם בהערות:
"מלת 'ברוך' אינו לשון תהלה ושבח כו' ,אבל האמת .כי 'ברוך' פירושו לשון תוספת
וריבוי וכו' ,וכענין קח נא את ברכתי כו' .ובזוהר אמר בכל מקום' :לאמשכא ברכאן
כו' .לארקא ברכאן .לאוסיפי ברכאן .תוספת רבויא דברכאן כו'' .וע' ברע"מ (ריש
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פ' עקב ע"א וע"ב) ש'ברוך אתה הוי"ה' ,פי' כמשמעו :לאמשכא ולארקא חיין
ממקורא דחיי לשמיה דקב"ה קדישא כו'.2
זהו ענין הברכה לו ית' בכל הברכות והתפילות ,שפירושו הוא תוספת ורבוי ממש
כמשמעו כנ"ל .שזהו רצונו יתב' מטעם כמוס אתו ית' ,שנתקן ונייחד ע"י הברכות
והתפלות ,הכוחות והעולמות העליונים ,שיהו מוכנים וראויים לקבל שפעת קדושת אור
עליון .ולהמשיך ולהוסיף בהם קדושת האור ורב ברכות מעצמותו יתברך המתחבר אליהם
ומתפשט בתוכם .וממילא יושפע זה התוספת ברכה והקדושה גם על עם סגולה,

2
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שגרמו וסיבבו לכל הכבוד הזה וכו' ,ולכן אמרו רז"ל (בר"פ כיצד מברכין ,ברכות
לה ):ובז"ח שם' :כל האוכל ואינו מברך נקרא גזלן ,שנאמר גוזל אביו ואמו כו'.
ואין אביו אלא הקב"ה כו'' .כי הוא גוזל ומונע מהעולמות שפעת הברכה והקדושה
שהיה צריך להשפיע בהם ע"י ברכתו .וכן כל המקראות 'ברכי נפשי את ה''' ,ברוך
אתה ה' אלקי ישראל כו'' .וכל כיוצא בו .הכל הוא על זה הענין וכו'".
עד כאן מ'נפש החיים'.

רבינו בחיי בביאור עניין הברכה
ג .כדברי ה'נפש החיים' ,מבואר ברבינו בחיי (דברים ח ,י)" :ועל דרך הקבלה ,וברכת
את ה' ,אין הברכה צורך הדיוט בלבד ,וגם אינה הודאה בלבד ,אבל הוא לשון
תוספת וריבוי ,מלשון 'וברך את לחמך ואת מימיך' (שמות כג ,כה) כו' ,ומפורש
אמרו בברכות (ז ).אמר לו ישמעאל בני ברכני ,וכן במסכת שבת (פט ).אמר הקב"ה
למשה היה לך לעזרני ,והוא ענין הברכה.
והנה כאשר אנו מברכים להקב"ה יש בזה תוספת רוח הקודש ,וברכתנו היא סיבה
שיתברכו כל בריותיו ממנו ,ואמרו עוד (יבמות סד ).שהקב"ה מתאוה לתפילתן של
צדיקים ,ואילו לא היתה הברכה והתפילה כי אם הודאה לבד ,למה יתאוה לתפילתן
של צדיקים המועטין יותר משאר עמים רבים ,והלא 'ברוב עם הדרת מלך'? ,אבל
( -אלא על כרחך) לשון 'וברכת' ענין תוספת וריבוי ,והוא מלשון ברכה הנובעת מן
המקור ,ולכך אנו מזכירין בתפילתנו 'תתברך תתרומם' ,וכן בלשון הקדיש 'יתברך
וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא'".
עד כאן מדברי רבינו בחיי.

הקב"ה מתחבר לעולם כנשמה בגוף
ד .בהמשך דבריו (שם בשער ב ,פרקים ה-ו) ,הרחיב 'נפש החיים' וביאר את תוכן
התוספת וריבוי הברכה בעולמות ,וכן את הסיבה שהעולמות זקוקים לתוספת זו.
בתחילה (בפרק ה) הביא דברי חז"ל (ברכות י ).שהקב"ה מתחבר לעולם כנשמה
בגוף (כמובן ,לא על עצמותו עסקינן ,חלילה ,אלא על מידה ממידותיו המצטרפת
לעולם כדי להחיותו ולקיימו) ,ועל כן ,כל המידות העליונות נבחנות בשיעור קומה
של צורת אדם .ועצמותו יתברך מתפשט ומסתתר בתוך כולם ,וממלאם ,והוא
נשמתא דלהון ,כביכול ,כענין הנשמה המתפשטת ומסתתרת בגוף האדם.
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וכך דבריו בשער ג (פרק א)" :ולכן קורא בזהר לאדון כל יתברך שמו ' -נשמתא
דכל נשמתין' ,כמו שהנשמה מחיה ומקיימת הגוף ,וכמ"ש (סנהדרין צא ,):וכי אפשר
לחתיכת בשר ג' ימים וכו' ,כן הוא יתברך שמו הוא לבדו חי העולמים כולם וכו',
וכן רז"ל דימו קיום כל העולם על ידי כוחו יתברך ,לקיום הגוף על ידי כוחות
הנשמה וכו'".

חיבור נשמה וגוף הוא על ידי אכילה
באדם  -מזון ,בעולם  -תפילה וברכות
ה .בפרק ו' הוסיף נפה"ח וביאר את עצם הצורך בברכה" :וכמו שענין חבור וקיום
נשמת האדם בגופו ,הוא ע"י אכילה ושתיה ,ובלתם תפרד ותסתלק מהגוף ,כן
חיבור עצמותו ית' אל העולמות שהן סוד האדם הגדול ,כדי להעמידם ולקיימם ולא
תגעל נפשו אותם ,גזרה רצונו ית' שיהא תלוי בעסק התורה ומעשי המצות ועבודת
התפלה של עם סגולה .ובלתם היה הוא יתברך מסלק עצמותו ית' מהם .וכרגע היו
חוזרים כולם לאפס ואין כו' .והוא שהגם שהנפש עצמה לא אוכלת ולא שותה.
עכ"ז הרי כל עיקר חיבור הנפש עם הגוף כאחד וקיומו מספר ימיו הקצובים .הוא
תלוי ע"י המאכל ושתיית הגוף.
כן הענין ,עם כי ודאי שלעצמות אדון יחיד א"ס ב"ה איננו נוגע ח"ו שום מעשה
המצות ותורה ועבודה כלל ולא אכפת ליה כלל כו' ,אמנם כל עיקר ענין התחברותו
ית' אל העולמות ,שמסודרים כאחד כתבנית אדם בכל הפרטים ואברי האכילה
כולם ,גזרה רצונו יתב' שיהא תלוי במעשיהם הטובים של עם קדושו .שהן המה
ענין אכילה ושתיה אל העולמות להעמידם ולקיימם ,ולהוסיף כח קדושתם ואורם
על ידי התחברותו ית' אליהם כראוי ,כפי הרצון העליון יתברך שמו .הכל לפי רוב
המעשה של עם סגולה ,שהמה המתקנים ומאחדים העולמות שיהו ראויים לקבל
שפעת האור ותוספת קדושתו ית' ,כענין המזון שהוא מוסיף כח בגוף ומעדן אותו.

הברכה מעמידה את קיום העולמות
וסיים פרקו זה" :ועתה תחזה ובין תבין .ענין התוספת ורבוי ברכה .ומה רב עוצם
צורך עבודתנו הקדושה בכללה ,אל עצמות קיום העמדת העולמות ולהמשיך
ולהשפיע בתוכם רוב ברכות ותוספות קדושה ,מצד התחברות עצמותו יתב' אליהם
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כפי הרצון העליון ית"ש ,כענין האכילה והמזון כנ"ל ,וזהו רצונו וכבודו ית' מטעם
כמוס אתו ית"ש אשר אין ביכלתנו להשיג".

ג
גם התפילה בנויה מברכות והיא בכלל הברכות
ו.

בעקבות הדברים הללו ,מבינים אנו שהברכה היא עניין גדול מאד שנועד להוות
את הקיום של עולמנו ,כדרך שאכילה ושתיה מקיימים את החיבור שבין הגוף
והנשמה .והגם שנפה"ח שם מאריך אח"כ בעניין התפילה ,אך לאו היינו ,שתפילה
לחוד וברכה לחוד ,שהרי כל התפילה בנויה על גבי י"ח ברכות שהמטבע שלהם
הוא 'ברוך אתה ה'' (ולהלן יתבאר ,שעיקר תקנת 'מאה ברכות' היא בברכות
התפילה).4 3

עיקר הברכה ע"י הדיבור המונח במקום החיבור בין נשמה לגוף
והנה עיקר הברכה (וגם התפילה) הוא דוקא על ידי הפה המדבר ,ונ' ביאור הדברים,
שהדיבור נובע ממקום החיות  -ממקום החיבור שבין הנשמה והגוף ,כידוע ,ומכיון
שהברכה  -התפילה ,נועדו להתמיד ולהמשיך את הקשר הזה ,על כן ,בוודאי כאשר
הברכה והתפילה באות על ידי כח הקשר הישיר של החיים  -דיבור ,בוודאי שזהו
עילוי גדול לעיקר עניין הברכה והתפילה.
ניתן לומר בלשון זו :אנו מברכים ומתפללים כדי שנוכל לחיות  -ל'דבר' ,א"כ
בוודאי עדיף לנו לברך ולהתפלל עם אותו כח דיבור שעליו אנו מתפללים ומברכים.

3

4
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ויתירה מזו ,שכח זה באופן פרטני ,הוא הכח הנדרש עבור פעולת החיים ,כלומר:
גזרה חכמתו ית' ,שהדיבור עצמו ( -של האדם) שהוא כח החיים שבו ,הוא אשר
יגרום את ההתמדה של כח החיים בשיעור קומה של האדם הגדול .ועל כן ,בוודאי
חייב אדם לברך ולהתפלל בפה ,ומחשבה לא מועילה כפי שהדיבור מועיל.5

5
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ז.

ביאור דברי המדרש שדוד תיקן מאה ברכות להציל מן המגיפה
המגיפה נוגעת בגוף החיים עצמם  -העדר השפעת הברכה
כעת ,נכונים אנו לשוב ולבאר דברי המדרש שהביא הטור ,שהמגיפה בימי דוד
התבטלה על ידי תקנת אמירת הברכות .כי הלא כבר נתבאר בס"ד בכמה מאמרים
ב'כתר הלומים' חלק א ,שמיתת מגיפה  -דבר ,היא המיתה הישירה הטהורה -
המיתה הקלאסית ,בהיותה נוגעת בעצם החיים עצמם בלא שום הרכבה ותוספת,
ובלא שום מגע דרך החוץ ,ומתייחסת אל ה' יתברך יותר מכל ,והם הם דברי
המהר"ל ,שמיתת דבר היא סילוק העילה ,והיינו ,סילוק כח החיים מהבריאה.
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ביתר ביאור .צורת אדם היסודית מורכבת מג' חלקים; נשמה ,גוף ,והחיבור ביניהם
אשר מעמיד את החיים (ובלשון המקובלים :נר"נ  -נפש ,רוח ,נשמה ,והחיים
נמצאים ברוח הנקראת 'רוח חיים') .בכדי שיהא האדם חי ,על הנשמה והגוף להיות
עומדים במצב מתוקן ואז הם שוכנים יחד ומתהווה חיים ,אך אם חלילה הגוף נפגע,
אין הנשמה יכולה לשכון בו ,ומתפרקת החבילה ונפסקים החיים.
הפסקת החיים תתכן בשני אופנים:
(א) בפגיעה בגוף ,וכאשר כן ,הנשמה אינה יכולה להמשיך לשכון בגוף .באופן זה,
המיתה אינה פעולה ישירה של הפגיעה ,כי הפגיעה כלל לא נגעה בגוף החיים,
היא נגעה רק בגוף המחזיק את החיים ,אלא שכתוצאה (אם כי ישירה) הוכרחה
הנשמה לעזוב את הגוף והחיים נפסקו.
(ב) פגיעה בגוף החיבור עצמו ,היינו בכח החיבור אשר שם משכן רוח החיים.
וכאשר כן ,שנפגע החיבור ,הרי שהאדם מפסיק לחיות .פגיעה כזו פועלת על גוף
החיים עצמם ,והיא המיתה הישירה.
דוגמא לזה ,ניתן לראות בדברי חז"ל (סנהדרין פט ).שסתם מיתה  -חנק ,וביאר
המהר"ל ב'גור אריה' (שמות טו ,כא)" :ונראה לי ...מפני שכל אדם חי מפני רוח
חיים שהוא שואב תמיד ,כדכתיב (בראשית ז ,כב) 'כל אשר נשמת רוח חיים באפיו',
והחנק הוא שנוטל ממנו רוח חיים".
באותה מידה :מגיפה  -דבר ,היא מיתה הנוגעת גם כן בגוף החיבור  -החיים עצמם,
ולא בדרך של תוצאה ממילא ,היא מיתה ישירה ממש .והרינו אומרים :סתם מיתה
בידי אדם  -חנק ,וסתם מיתה בידי שמים  -דבר ,והם דברי המשנה במסכת אבות
(ב ,ח) ,שדבר בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין.
משכך ,מבואר היטב ,שכאשר ישנו חיסרון בברכה ,היינו ַב ִחיות שהמאציל ית"ש
משפיע לנבראים ,הוי אומר :חיסרון כביכול בחיבור ביניהם המעמיד את ה'רוח
חיים' ,על כן ,התוצאה היא מכת דבר בר מינן ,שזו עצם עניינה של מכת דבר -
נטילת גוף החיבור  -החיים עצמם.
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והנה ,הגם שכל סוגיית מגיפה  -דבר עולה לפעולה ישירה על החיים ,אך אעפ"כ
בתוך הדבר והמגיפה ,ישנם סוגים שונים של מגיפות ,והמגיפה היותר עצמית היא
'אסכרה' ,שהרי פוגעת גם כן באיברי הנשימה עצמם ,וכפי שכתב המהר"ל בנתיב
התורה (פרק יב)" :ידוע ,כי מיתת אסכרה מתחיל בפה ומסיים בגרון ( -היינו מקום
הדיבור) ,וכל אשר חוטא בתורה ( -שהיא דבר ה') ראוי למיתה זאת ,וכמו שאמרו
בפרק במה מדליקין (שבת לג ):אסכרה בא על ביטול תלמוד תורה ,ופירוש זה כי
מיתה זאת היא מיתת אסכרה מבטל מן האדם עיקר החיות ,כי הדיבור הוא החיות
של אדם וזה מבואר בכמה מקומות ,ולכך מיתת אסכרה היא מיתה עצמית יותר
מכל המיתות .וכשאמרו לר"א למדנו אורחות חיים ,במסכת ברכות (כח ,):אמר
להם :הזהרו בכבוד חבריכם ,והפך זה כאשר אין נוהגים כבוד זה בזה ,דבר זה
מביא מיתה עצמית ,ואין לך מיתה עצמית כמו בגרון ששם הדבור שהוא האדם".
ועיין עוד בדבריו ב'נתיב אהבת הריע' (פרק ג)..." :מפני כי אסכרה מתחיל בפה
ומסיים בגרון שממנו הדבור ,ומפני כי החיים תולה בפה ובגרון לפי שממנו הדבור
וכתיב ויהי האדם לנפש חיה ותרגומו לרוח ממללא ולכך נקרא אסכרה על שם
שנסכר הגרון שממנו הדבור שהוא עצם החיים ולכך המיתה הגמורה היא מיתת
אסכרה ,וכמו שאמרו אצל למדנו ארחות חיים שיהיה נזהר בכבוד חבירו ואם לא
נזהר הוא הפך זה הוא עצם המיתה ולכך מתו מיתת אסכרה שהיא עצם המיתה,
ואמרו (ברכות ח ).כמנין תוצא"ת מיתות הם בעולם קשה שבכולם הוא אסכרה ,וכל
זה מן הטעם אשר אמרנו כי ניטל ממנו עצם החיים הוא סתימת הגרון ולפיכך היא
קשה מכולם ,כי הכבוד הוא ארחות חיים והם שלא נהגו כבוד נוטל מהם החיים
ומתו מיתת אסכרה וכו'".

סגירת בתי הכנסת בעת מגיפת הקורונה
חומש ויקרא כולו לא נקרא בבתי הכנסת
ובנוגע אלינו  -בדורנו .אם שאין דרכנו בספר זה ,להציע הצעות לסיבות שהיוו
את הקורונה בהיבט הרוחני ,ואיננו מצביעים על עניינים שונים ואומרים  -זו הסיבה
לכל המתרחש (ובהקדמת הספר התנערנו מזה מכל וכל) ,אעפ"כ נחרוג קצת
ממנהגנו ,ונתייחס למציאות העומדת מולנו בתרתי :האחת  -קורונה פוגעת באופן
ישיר באיברי הנשימה ,א"כ היא מגיפה עצמית  -המגיפה שבמגיפות (בהיבט
התורני ,ולא בדווקא ביחס לחומרתה).
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כמו"כ נתייחס לסגירת בתי הכנסת עם כל המשתמע מכך .הלא דבר הוא!
ולא מליבי אני אומר ,כי גדולי ישראל הם אשר ראו בזה אות משמים על חוסר
הכבוד והזהירות בכבוד התפילה ובית הכנסת (כפי העולה מהמכתבים שכתבו
בנידון)  .זאת ועוד ,הלא בתי הכנסת היו סגורים במשך כל הזמן שהיו צריכים
לקרוא את חומש ויקרא  -תורת כהנים  -חומש העבודה .וגם זה מדבר אלינו באופן
ברור מאד ,שכביכול ,ישנו חיסרון ואי רצון בעבודה .וכלפי הדברים דלעיל ,הלא
סגירת בתי הכנסת ובזמן חומש ויקרא ,וכן עניין מגיפה ,שניהם מהווים מטבע אחד
עם שני צדדים .כביכול ,נסגר במובן מסוים ,השייכות לברכה  -לתפילה  -לעבודה,
ודבר זה בעצמו הוא הוא עניין מגיפה ,כי בהעדר ובלא שיש ברכה  -מזון הנ"ל,
הלא חלה ב"מ ההפך ממערכת החיים ,והיא היא המגיפה.

ד
מאה ברכות
ביאור הצורך במאה ברכות
הוכחת ה'כל בו' מחיוב מאה ברכות ,שתפילת ערבית חובה
ח .אמנם ,אם שזכינו לבאר באופן כללי את הסיבה שברכות מונעות את המגיפה ,אך
עדיין אנו חפצים להבין את עיקר תקנתו של דוד המלך ,שתיקן מאה ברכות בכל
יום .מה המכוון דוקא במספר מאה?
בכדי לבאר דברים אלו ,עלינו להקדים מעט אודות עיקר תקנת מאה ברכות ,ונפתח
בדברי ה'כל בו' (סימן ח)" :כתב הרמב"ם ז"ל ,לכך לא תיקנו קדושה בערבית מפני
שהיא רשות ,ופליגנא ,והא כתיב (דברים י ,יב) 'מה ה' אלהיך שואל מעמך' ,ואמרו
רז"ל 'אל תקרי 'מה' אלא מאה' ,והלא כ"ג ברכות שבלילה במנין מאה ,אלא מה
רוצה לומר תפלת ערבית רשות ,רוצה לומר שיש ברשות האדם לאמרה בערב
קודם שקיעת החמה ,לולי קריאת שמע שחייב אדם לאומרה עם הכוכבים וכו'".
ה'כל בו' הקשה על הרמב"ם ,היאך סובר שתפילת ערבית רשות ואין חובה
להתפלל ,והלא חייב אדם לברך כל יום מאה ברכות ,ומאחר וי"ח ברכות שבתפילת
ערבית ,אף הם בכלל המאה ברכות ,על כרחך ,שתפילת ערבית חובה ,כי בכך
נשלם המאה ברכות .ומה שאמרו  -תפילת ערבית רשות ,היינו לעניין זמנה ,שיכול
לאומרה מבעוד יום.
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קושיית ה'גליוני הש"ס על ה'כל בו'
אמנם ,לכאורה הדברים קשים מאד (וכפי שכבר הקשה ה'גליוני הש"ס' ברכות כו,):
וכי מה ראיה היא זו שתפילת ערבית חובה ,ואם מפני שצריך אדם להשלים מאה
ברכות ,הלא יכול להשלים בבשמים ובמגדים ,כמבואר בגמ' מנחות ,והיכן מונח
כאן  -בחיוב מאה ברכות ,שתפילת ערבית חובה?
ביאור ה'חבצלת השרון'
הוכחה מהתוספתא ש'מאה ברכות' אינם אך ורק חובת גברא אלא חלק מסדר
היום
ט .בספר 'חבצלת השרון' (דברים א ,עמ' תק) כתב לבאר דברי ה'כל בו' ,בהקדם
דברי התוספתא (ברכות ו ,כד)" :רבי מאיר אומר ,אין לך אדם מישראל שאין עושה
מאה מצוות (ברכות) בכל יום; קורא את שמע ומברך לפניה ואחריה ,ואוכל פיתו
ומברך לפניה ולאחריה ,ומתפלל שלשה פעמים של י"ח ,ועושה שאר כל המצוות
ומברך עליהן" .לשון זו 'אין לך אדם מישראל שאינו מברך מאה ברכות' טעון ביאור,
הלא זו חובת גברא  -לברך מאה ברכות ,ולא מעלה מסויימת שמצינו בכל אדם
מישראל?!
אלא מבואר מזה ,שבתקנת מאה ברכות ,לא נאמרה אך ורק 'חובת גברא' לברך
מאה ברכות ,כי אם בכלל תקנה זו ,סידרו חכמים לכל אחד ואחד מישראל בסדר
יומו שיהא לו מאה ברכות ,ואך שבשבת ,שחסר ממנין זה ,צריך להשלימו במיני
מגדים .ואף בזה מסתבר שמיני מגדים הוא קיום דין בשבת ,ואף זה מכלל סדר
הברכות הראויות ליום זה .ועל זה אמר רבי מאיר  -אין לך אדם מישראל שאין לו
בסדר ברכות שלו בכל יום  -מאה ברכות.
והעיר שם עוד בשם הרב אהרן פרזיכרטר שליט"א ,לדברי רבינו גרשום (במסכת
מנחות ,שם) ,אודות דברי רבי מאיר ,שחייב אדם לברך ג' ברכות בכל יום' :שעשאני
י שראל'' ,שלא עשאני אשה'' ,שלא עשאני בור'" :משום הכי אמר 'חייב' ,ששאר
ברכות ( -השחר) מברכן על צורך דבר מעשה ,ואלו אינן לצורך מעשה ,וגם הם
בכלל המאה" .ותמוה מאד ,מדוע נחשוב שאינם בכלל המאה ברכות? ומשמע
שלמד ,שברכות אלו נתקנו כדי להשלים מאה ברכות.
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תקנת ברכות השחר היתה עבור השלמת מאה ברכות
ודייק כן מלשון הטור (שהבאנו בתחילת המאמר) ,שדוד המלך חקר והבין ברוח
הקודש ותיקן להם לישראל מאה ברכות' ,ועל כן תיקנו חכמים ז"ל אלו הברכות (-
ברכות השחר) סדר העולם והנהגתו להשלים מאה ברכות בכל יום' ,הרי שעיקר
תקנת ברכות השחר נועדה להעמיד ולהשלים מאה ברכות.
תקנת מאה ברכות אינה מתקיימת בכל ברכה ,אלא רק בברכות סדר היום
מעתה מיושבים היטב דברי ה'כל בו' ,שכיון שחכמים תיקנו כל הברכות כחיוב -
כדי להשלים מאה ברכות ,והוא כדי שיהא לכל אחד מאה ברכות בכל יום ,הרי
מוכרח מזה שכל התפילות חובה הן ,וממילא שפיר יש לכל אחד ואחד מישראל
מאה ברכות .ועל כן הוכיח ה'כל בו' שלא כדעת הרמב"ם.
ונפקא מינא לדינא ,במש"כ השל"ה במסכת יומא (ע' התשובה) ,שביום הכיפורים,
אין חיוב מאה ברכות מעיקר הדין .והיינו ,משום שעיקר חיוב מאה ברכות אינו אך
ורק חיוב גברא ,וגם אי אפשר לפטור אותו בכל ברכה וברכה שרוצים ,אלא הוא
חלק מסדר היום ,ומכיון שבסדר היום של יוה"כ ,אין מאה ברכות ,על כן ,אין חיוב
כזה ,ואף שאפשר להריח בשמים כל היום וכד' להשלים מאה ברכות ,מ"מ אין זה
מכלל סדר ברכות היום ,ואינו דומה למגדים בשבת שהוא קיום של עונג שבת ,וא"כ
הרי הוא בכלל סדר ברכות היום.
עד כאן מדברי 'חבצלת השרון'.

קו' על הדברים שבזמן דוד לא היה תפילת י"ח וסדר היום
תקנת מאה ברכות באה בב' שלבים
אמנם כבר העירו על דבריו ,הלא דוד המלך תיקן כן ,ואז עוד לא היו ח"י ברכות
שמונ"ע ,שנתקנו על ידי אנשי כנסת הגדולה ,וע"כ שב' תקנות המה; תקנת דוד
המלך ,ושוב תקנה מאוחרת שהזכיר רבי מאיר ,ואשר מצידה נערך סדר היום .אכן,
נ' לומר בנוסח זה ,שאין המכוון שמאה ברכות מתקיימות אך ורק על ידי ברכות
סדר היום ,אלא אליבא דאמת ,ניתן להשלים בכל השנה על ידי בשמים ומגדים,
וכפשטות הגמ' גבי שבת שמשלים בבשמים ומגדים ,ומעיקרא תקנת דוד היתה אך
ורק מאה ברכות ,ושוב אח"כ ,באו חכמים ובעצם 'עזרו' לאדם להגיע למאה ברכות,
על ידי שעשו 'סדר היום' ,וכך משמע מלשון הטור ,והם דברי ה'כל בו' שלמד כן
על כל הברכות של סדר היום ,וכל התפילות בכללן.

מאמר א

 כתר הלומים

| 34

ה
ברכה  -בריכה
י.

ברכה מלשון ְ ּב ֵריכָ ה
נראה בעז"ה להוסיף כאן תוספת עומק ,ועל ידה נבין את כל הסוגיה באור חדש,
גם נבין את הצורך במאה ברכות דוקא .אך לשם כך ,עלינו להקדים עוד בעניין
הברכה.
הקדמונים ביארו לנו שהמילה ' ְב ָרכָ ה' היא מלשון בריכת מים .ראה בדברי
הריקאנטי (בראשית א ,כח)" :לשון ' ְ ּב ָרכָ ה' הוא מלשון 'בריכת מים' ,ורוצה לומר,
המשכת המקור מלמעלה למטה" .ועיין ב'שערי אורה' (שער א)" :ולפי שהשם
יתברך משפיע כל מיני שפע ואצילות בשם אדנ"י ,ובו כל גנזי המלך וכל מיני
עשרו ,ואליו יבואו ובו יתכנסו ויגנזו ,ומשם יתפשטו למלאות צורך כל הבריות,
והוא כדמיון הבריכה שהנחל נמשך לתוכה ,ומן הבריכה מספיקים מים להשקות
את הגן ,ולשתות ,ולשאר הצרכים ,מכנים בתורה שם אדנ"י בכינוי ברכה ,כי הברכה
מלשון ְב ֵריכָ ה".

ברכה  -אוצר ובית קיבול המחזיק את המים ואינו נובע מעצמו
ביאור הדברים לפי ערכינוְ .ב ֵריכָ ה היא אוצר ובית קיבול המחזיק את השפע -
המים שבתוכו ,וכדברי רש"י (ישעיהו לו ,ב)ְ '" :ב ֵריכָ ה'  -מקום כינוס מים חפור
בקרקע בידי אדם ,לתת בו דגים ארוך ורחב" .הבריכה אינה נובעת מעצמה ,אלא
היא כלי להחזיק את השפע הבא אליה מהנהר ,וכך סדר הדברים :השפע יוצא
מהמקור ,הוא המעיין הפנימי מתחת לאדמה ,ושוב עולה חוצה ומתגלה כנהר זורם,
ובסופו של דבר ,מי הנהר מתנקזים לבריכה .מהבריכה ניתן ליהנות מהשפע ,אם
על ידי שתיה ושאר צרכים ,וכך ,כל הבעלי חיים מתאספים סביב הבריכה ושותים
ממנה.
קבלת השפע אפשרית אך ורק מהבריכה
היחס ,השייכות וקבלת השפע אפשרית אך ורק מתוך הבריכה ,כי המעיין נמצא
בתוך האדמה פנימה ,ולכן אין שום גישה אליו וא"א לקבל את השפע ממנו באופן
ישיר .גם הנהר שוצף וגועש בזרם מים אדירים ,וא"א לקבל ממנו ,ולא כן הבריכה,
אשר עומדת הכן ,וכל הרוצה ליטול את השפע יבוא ויטול .זו סוגיית הבריכה ,והם
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דברי ה'שערי אורה' לפי דרכינו ,שכל מיני השפע ואצילות מושפעים על ידי הוי"ה
לשם אדנ"י ,ואליו יבואו ובו יתכנסו ,והיינו ,כי א"א לקבל השפע מהוי"ה אלא אך
ורק דרך ה'בריכה'  -אדנ"י .6ומובן ג"כ דבריו שהברכה נקראת על שם ה'בריכה',
היינו ,בהיותה ה'מקום' שממנו ודרכו ועל ידו מושפע השפע למקבלי השפע
החסרים.

מאה אדנים שבמשכן הם כדמיון מאה ברכות המתמלאות מהברכה הגדולה
יא .הוסיף ה'שערי אורה' וכתב" :ולפי כי שם אדנ"י הוא כדמיון אוצר לקבל שפע כל
הברכות ומיני האצילות ,והוא כדמיון בריכה ובית קיבול ,לכך הוא מלשון 'אדני
החצר' ,שבהם נכנסים העמודים ( -הרי שהאדנים הם בית קיבול לעמודי החצר,
והם בדוגמת הבריכה המקבלת את השפע) .ותמצא כי מאה אדנים של כסף נעשו
במשכן ,כמו שכתוב (שמות לח) 'מאת אדנים למאת הככר ככר לאדן' ,ואלו מאה
אדנים שבמשכן הם כדמיון מאה ברכות שמתמלאות מן הבריכה הגדולה הנקראת
אדנ"י.
סוד אי"ק  -אחד ,עשר ,מאה  -נפש ,רוח ,נשמה
ולפיכך חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום ,כדי למשוך מכל אחת ואחת מאלו
הברכות .ואם חיסר ברכה אחת ,פוגם ומטיל מום .והסוד תלוי בסוד אי"ק ,שהוא
סוד כהן לוי וישראל ,שהוא סוד נפש ורוח ונשמה .ולפי עיקר זה אמר דוד המלך
עליו השלום (תהלים קג) 'ברכי נפשי את ה'' ,תלה הברכות בנפש בסוד שלשת
המערכות העליונות .הנפש צריכה לברך בכל יום מאה ברכות ,והיא כנגד ישראל,
ומן הברכות המאה ,יגיעו עשרה שהם המעשר לרוח שהיא כנגד לוי ,ומן העשרה
של רוח ,יתן אחת לנשמה שהיא כנגד כהן .ואם כן ,נמצאת למד שאם לא תברך
נפשו של אדם מאה ברכות בכל יום ,לא תגיע לנשמה ברכה אחת ,מאחר שאין
מגיע לרוח עשר ברכות ,שזהו סוד הלויים הלוקחים לכהן אחד מעשרה ממה שנטלו,
וזהו סוד פרשת מעשר לוים וכהנים הכתובה בתורה.
ולפיכך אמר (במדבר יח) 'ואל הלוים דבר ואמרת אלהם ,כי תקחו מאת בני ישראל
את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם ,והרמתם ממנו תרומת ה' מעשר מן
המעשר' ,וסוד מעשר מן המעשר הוא סוד אי"ק ,שאם אין ק' אין י' ,ואם אין י' אין
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א' .ולפיכך צריך האדם להיות זריז לברך מאה ברכות בכל יום ,ואם חיסר אחת,
פגם .ואלו מאה ברכות הם כדמיון מאה אדנים  -אדני הכסף שבהם שפע אדנ"י
מתפשט לכל צד למאה בריכות מים חיים ,שבו יתכנסו כל מיני שפע ואצילות של
מעלה כמו שאמרנו ,ועל זה נאמר (שיר השירים ד) 'מעין גנים באר מים חיים
ונוזלים מן לבנון' ,ובעוד שישראל צדיקים ומברכים מאה ברכות בכל יום כהוגן,
הבאר הזאת מתמלאת ממים חיים משפע אצילות עליונה ,ואז כולם עשירים מלאים
כל טוב שואבים מים חיים כפי צרכם".
כדברים אלו ,כתב גם הריקאנטי (פרשת קרח)" :טעם מעשר מן המעשר הניתן לכהן
מן הלוי ,פירשתי סודו ,כי הכהן עליוני ופנימי יותר מן הלוי .נמצא ישראל נותנים
ללויים י' ממאה ,והלויים נותנים לכהנים אחד מעשר; אם אין מאה לישראל ,אין
עשרה ללויים ,ואם אין עשרה ללויים ,אין אחד לכהן ,ונתפרדה החבילה ,ואין עוד
כל"י להריק ברכה .והסימן :נפש ,רוח ונשמה; אם אין הנפש מברכת מאה ברכות
בכל יום ,לא יגיעו מן המעשר  -עשר לרוח ,וכשאין הרוח מקבל עשר ,לא יגיע
אחד לנשמה .ואנו חייבים לקשור הנפש ברוח ,והרוח בנשמה ,והנשמה דביקה
בשם יתברך".

מאה ברכות מקשרים את הנפש ברוח והרוח בנשמה והנשמה בה' ית'
למדנו מדבריהם הקדושים ,שיסוד חיוב מאה ברכות ,עניינו ומטרתו ,לקשר את
הנפש ברוח ואת הרוח בנשמה ,והנשמה דביקה בה' יתברך ,וסדר הקישור מקביל
למעשר הניתן ללוי ולתרומת מעשר הניתן לכהן (והם עצמם רומזים על נר"נ) .ונ'
לבאר קצת לפי"ע ,שהמעשר ללוי ,הוא התמצית של המציאות התחתונה  -החומר
 התבואה ,השייכת לישראל והינה חולין .המעשר ,שכאמור הוא תמצית התבואה,חלק היותר רוחני שבה ,אך הוא עצמו עדיין בגדר חולין ,וכסוד לויים בכלל ,שהינם
עובדים בבית המקדש עם שכר חלף עבודתם ,אך אינם קדושים .ואילו הכהנים ,הם
התמצית של התמצית ,והם כבר קדושים ממש ,וזהו סוד תרומת מעשר ,שהוא
נקודת הקדושה הפנימית הקיימת בתוך המאה חלקים ,והוא המגיע לכהן ולנשמה
וכנ"ל .זהו עניין המעשר ותרומת מעשר.
על ידי מאה ברכות ממשיכים את השפע ממקור החיים
בדברי ה'שערי אורה' מבואר שעל זה בא עניין הסוד של 'מאה ברכות' ,ונ' המכוון
לפי ערכינו ,שכאשר מברכים מאה ברכות ,עשר ברכות עולות למקום הרוח (הוא
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למעשה המקביל ל'נהר') ומתוכם אחת עולה לנשמה (ל'עדן') ושם היא דביקה בו
יתברך ,ומקבלת ממנו שפע החוזר בחזרה לאותם ברכות  -בריכות .והם דברי
השע"א דלעיל" :ובעוד שישראל צדיקים ומברכים מאה ברכות בכל יום כהוגן,
הבאר הזאת מתמלאת ממים חיים משפע אצילות עליונה ,ואז כולם עשירים מלאים
כל טוב שואבים מים חיים כפי צרכם".

ריקאנטי  -הברכה היא אצילות תוספת המשכה מממקור החיים
ועיין עוד ב'ריקאנטי' (פרשת עקב ,ד"ה ואכלת)" :דע כי כמו שהמזון לבני אדם
הוא סיבת קיומם ,כן המלאכים והנשמות ,מזונם קיומם מן השכינה ,שנאמר ואתה
מחיה את כלם (נחמיה ט ,ו) ,והאכילה לבני אדם דוגמת הקרבנות לכחות העליונים,
ועל כן צריכין נקיות וטהרה וקדושה זכו שפע ,לא זכו פשע .והנה השפע הנאצל
מאין סוף יתעלה עד השכינה שהיא אחרונה שבבנין ,דוק ותשכח גם באכילה של
מטה שהיא עוברת בין מקומות מזו לזו ,הזכירום רבותינו ז"ל במדרש קהלת בפסוק
מעשרה שליטים (קהלת ז ,יט) ,והברכה היא אצילות תוספת המשכה מאפיסת
המחשבה שהיא מקור החיים ,כמו שנאמר במקהלות ברכו אלהים ממקור ישראל
(תהלים סח ,כז) .לכך תקנו מאה ברכות כנגד עשר ספירות בכל אחת מהן עשרה ,והיו
חכמינו ז"ל זריזים להשלימם לפי שהקדוש ברוך הוא חפץ בברכה ,ומתקרב לפי
מעלת המברך ושלמותו ויבא בביתו ,כמו שאמר הלל הזקן אם אני כאן הכל כאן.
אף הקדוש ברוך הוא אומר אם אתה תבא לביתי אני אבא לביתך ,כי מצינו שהקדוש
ברוך הוא חפץ מאד בברכה כמו שאמר למשה רבינו ע"ה ,אף על פי כן היה לך
לעזרני מיד פתח ואמר 'ועתה יגדל נא כח אדני' .וכל מי שאינו מברך נקרא גוזל
ומשחית ,כמו שאמרו כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה ,כאילו גוזל להקדוש
ברוך הוא וכנסת ישראל כו'".
בדבריו מבואר ב' העניינים העיקריים במאמר זה:
א .עניין הברכה שהיא מעמידה ומקיימת את החיבור ממקור החיים לנבראים.
ב .מאה ברכות ,שעניינם באופן מיוחד להעמדת החיבור הזה ,ככל שנתבאר.
עוד מבואר בדבריו יסוד המספר 'מאה' ,והיינו ,כי קומה שלמה היא עשר ספירות,
וכל ספירה כלולה בחברתה הרי מאה ,ולכן ,כדי לעלות מתחתית המדרגה למדרגה
העליונה ,צריכים לעבור דרך מאה שלבים  -מאה ברכות ,ושוב השפע נשפע בחזרה
משם עד המלכות התחתונה.
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ונ' שמבואר גם כן היחס שבין מאה ,עשר ואחד .כי מאה הוא כלילות של עשר
בעשר ,וא"כ המספר היסודי שלהם הוא עשר המתפשט למאה ,והמספר היסודי
של עשר הוא בוודאי אחד שמהם מסתעפים כל העשר ,7אשר חוזרים ל'אחד' ,כי
כל עשרה הוא אחד בעשרות ,ובזה מגלים על מקורם שהוא האחד עצמו.
והנה ,ככל שהעולמות יותר נמוכים ,כן הם במהלך של ריבוי והרכבה ,ולכן העולם
התחתון  -מאה ,ומעליו  -עשר ,ומעליו אחד ,ושם הדביקות עם ה' יתברך ,וקבלת
השפע ממנו ובחזרה עד העולם התחתון.

7
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ועיין בס' שערי אורה ,בביאור הקדו"ש (עמ' נו)" :עשר ספירות שנאצלו ממנו ית'
כלולות מעשר ומשפיעות מאה מיני השפעות מהמקור העליון ,ותיקנו מאה ברכות
להמשיך את הנחל מהמקור לתוך הבריכה שהיא מידת המלכות ,והבריכה מתחלקת
למאה בריכות כנגד מאה מיני השפעות הממשיכות ברכה לתוך עולמנו ,וכשאומר
מאה פעמים 'ברוך' מבריך ומריק מאה מיני השפעות ממקור החיים אל הבריכה
העליונה ,וכשאומר מאה פעמים שם 'אדנ"י' מתחלקת הבריכה העליונה למאה
בריכות".
עיין עוד במאמר ד' בעיקר הדברים ,שמספר מאה הוא התפשטות והתפרטות של
המספר עשר המתפרט מהמספר אחד.

ו
על ידי מאה ברכות ,זוכים שברכה אחת עולה לשורשה
יב .זכינו עד עתה להבין (עכ"פ לפי ערכינו) את המעלה החשובה והמיוחדת באמירת
'מאה ברכות' ,שעל ידם מקבלים את השפע והברכה ממקור החיים .וכבר נתבאר
לעיל ,שלכן הברכה עוצרת את המגיפה ,כי עניין המגיפה הוא העדר שפע ממקור
החיים .ואולם ,לא נתבאר לעיל אלא עניין הברכה בכללותה ,אך לא הטעם למאה
ברכות דווקא .אכן ,כעת הננו מבינים ,שכדי לזכות למעלת הברכה באמת ,מוטל
על האדם לברך מאה ברכות ,וכך מתעלים הברכות בסדר המדרגות ,עד שברכה
אחת תגיע למעלה ,ככל שנתבאר ,ואם אינו מברך מאה ברכות ,חיסר בעצם עניין
הברכה ,וגם תשעים ותשע הברכות שבירך חסרות בעצם ,וכלל לא הגיעו ליעדן
ולא התממש תפקידן .ולמעשה ,בהעדר מאה ברכות ,א"א למשוך ולזכות את שפע
החיים המושפע ממקור החיים ,אפילו אם חסרה רק ברכה אחת.

ריקאנטי  -האומר מאה ברכות ,כאילו בנה משכן
יג .כעת ,נתבונן עוד בעז"ה עפ"י דברי רבותינו הקדושים ,ונגלה נפלאות בכל עיקר
עניין ה'מאה ברכות' ,ובהפרש שבין תקנת דוד (מאה ברכות בעלמא) לתקנת אנשי
כנסת הגדולה (סדר היום בברכות).
לשם כך נעתיק עוד מדברי הריקאנטי בפרשת תולדות ,בעניין זריעת יצחק מאה
שערים (דברים אלו מופיעים גם בספר 'שערי צדק' ,שער א ,כמעט מילה במילה):
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"דע כי חכמי הקבלה אמרו כי הארץ העליונה  -מאה שערים ,לכל שער בית קיבול
נובעת מעייני ברכה לעולם .ומשם ינק יצחק אבינו ע"ה מאה מיני ברכות ממאה
שערים הנזכר ,שמשם יוצא ברכה ושפע ואצילות לכל הנבראים .ולפיכך תמצא
באהל מועד מאת אדנים למאת הככר  -ככר לאדן ,שאין לך אדן שלא יהיה לו בית
קיבול לקבל הברכה מן העמודים ,שנאמר 'ווי העמודים' .וכבר ידעת כי סוד הוי"ו
הוא סוד הקו האמצעי ,והוא סוד מאה ברכות בכל יום .כי המקיים זה יזכה בזה,
כי כל ברכה וברכה יש לה מקום ומעיין ממה שהיא נשפעת ונאצלת .ואם ח"ו יחסר
מהם הרי הוא מקלקל הצינורות ומקצץ נטיעות נפשו ,ואוי לו על חסרונו שאינו נכנס
בשערי צדק ,לפי שהאדנים לעמודים אינם מסודרים ואין שכינה שורה על דבר פגום
כי אין האהל פרוסה כסדר ,זהו סוד אהל בל יצען וגו' (ישעיה לג ,כ) נמצא ,כל
הגומר בכל יום מאה ברכות כאילו פורש אהל מועד ותקעו על מאה אדנים ומתברך
במאה מיני ברכות".
בדברים אלו למדנו חידוש נשגב ,שעניין ה'מאה ברכות' אינו אך ורק חיוב גברא
בעלמא (כפי שהבנו בתחילה) ,וגם אינו אך ורק המשכת החיים והשפע ממקורם
(כמבואר כעת) ,אלא שמאה הברכות מעמידות באדם ,כאילו הקים משכן  -אהל
מועד ותקעו על מאה אדנים .בוודאי הדברים נובעים מכך שיש בפועל במציאות
העליונה ,מאה שערים שכנגדם מאה אדנים.

חכמים תיקנו מאה ברכות על פי סדר השערים דלמעלה
יד .עפי"ז נ' לחזור ולהבין את דברי ה'כל בו' שחכמים תיקנו סדר היום במאה ברכות,
וזאת על ידי ברכות השחר והתפילות .והיינו ,כי כיון שהן ברכות מציאותיות ,על
כן ,חכמים העמידו ותיקנו את הברכות באופן שיתאימו באופן מדויק לאותם מאה
שערים מציאותיים למעלה .על כן ,אם אדם מברך סתם מאה ברכות ,אם שאולי
יצא ידי חובת מאה ברכות ,אך אין זה עיקר התקנה ולא לכתחילה ,כי יש סדר
מיוחד לברכות ,שהן מציאות ,וחכמים בוודאי תיקנו לפי הסדר האמיתי ,כדי שהאדם
בברכותיו  -יעמיד את האדנים ,את האהל ,את הברכה ,כדי שיוכל לקבל מהבריכה,
וזהו דין בחפצא ולא רק בגברא ,ומזה הסיק ה'כל בו' שתפילת ערבית היא חובה
ולא רשות ,ושלא כדברי הרמב"ם.
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התפילות בכל יום בונות מערכת של משכן
האבות  -סוד המרכבה ,והם אשר תיקנו את התפילות
ומכאן מקור נפתח להבין את עיקר עניין התפילות (שעניינן עבודה כעבודת
הקרבנות) ,שכולן יחד בונות מערכת אחת גדולה ונפלאה  -היא מערכת של משכן
 אהל מועד לאדם .ויסוד דבר זה ,נ' שמונח בדברי הרמב"ן בהקדמה לשמות:"והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו,
וכשיצאו ממצרים אף על פי שיצאו מבית עבדים עדיין יחשבו גולים ,כי היו בארץ
לא להם נבוכים במדבר ,וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקדוש ברוך הוא
והשרה שכינתו ביניהם אז שבו אל מעלת אבותם ,שהיה סוד אלוה עלי אהליהם,
והם הם המרכבה (ב"ר מז ,ח) ,ואז נחשבו גאולים ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו
ענין המשכן ובהיות כבוד ה' מלא אותו תמיד".
מבואר ברמב"ן שהמשכן הוא הוא מעלת האבות  -סוד המרכבה .והנה האבות
תיקנו את ג' התפילות (ברכות כו ,):וכל תפילה היא חיבור וקשר לעילה ,על פי
המידה המיוחדת של כל אב ,וביחד ,כל התפילות הן כלל החיבור המלא של האבות
הן הן המרכבה להקב"ה ,והיינו ,הן הן העמדת אוהל מועד מתוקן בכח התפילה.
ובוודאי אין הנושא אך ורק מצד הכוחות הפנימיים הרוחניים שיש בכל תפילה
ותפילה ,אלא גם בגוף הקשר הבלתי אמצעי שנוצר בין הבורא יתברך ועמו הנבחר,
וקשר זה שהוא קשר של חיים יומיומי ,נוצר במיוחד על ידי התפילות והברכות,
וכדרך שאיש מדבר עם אשתו.

בזמן דוד המלך לא היה צורך בברכות על סדר היום ,כי היה מקדש בישראל
אנשי כנסת הגדולה ,בחורבן ,תיקנו מאה ברכות ע"פ הסדר
יתכן להציע ,שבזמן דוד המלך ,היה משכן ומקדש בישראל עם השראת שכינה
ונבואה בגלוי ,ולכן לא היה צורך במאה ברכות על סדר היום במהלך של משכן,
אלא המשכן והמקדש עמדו במקומם ,ועל ידי המאה ברכות ,הצטרף כל אחד
מישראל אל הברכה .אך לאחר שנחרב הבית ,באו אנשי כנסת הגדולה ,ותיקנו את
אותם מאה ברכות באופן שהם עצמם מעמידים מערכת של משכן ע"י תקנת תפילות
האבות בנוסח המדויק המתאים למאה הברכות ,והעמדתן כחובה על כל אחד ואחד,
ובכך נעשים כמרכבה לשכינה גם במצבנו הנוכחי ,בעולם של הסתר ,כפי שהיו
האבות שאנו באים מכוחם ובכוחם ,ככל שנתבאר בדברי הריקאנטי ,וכמדומה
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שהדברים נפלאים ,כי הם מבארים את תקופת הבית השני  -תקופת תורה שבע"פ,
בה עיקר העבודה היה עבודת התחתונים בסדר החדש שהקימו .ועיין היטב במאמר
ד' בו נתבארו סדר התמורות והתקופות מדור משה רבינו ועד אנשי כנסת הגדולה.

ז
תקנת דוד המלך  -מאה ברכות
טו .כעת שבים אנו לתחילת הדברים ,להבנת תקנת דוד המלך  -מאה ברכות ,כנגד
המגיפה .וכבר הזכרנו קצת מהביאור לעיל ,שהברכה מעמידה ומקיימת את החיות
ממקור החיים ,ובזה היא עומדת באופן ישיר ממש כנגד המגיפה שהינה סילוק
החיות בלא מרכיבים נוספים.
אכן ,עתה הדברים מקבלים תוספת הבהרה ,וזאת על פי המבואר במאמר י' ב'כתר
הלומים' ,שהמגיפה (הנוספת) שהיתה בימי דוד (כאשר ספר את ישראל שלא כדין),
נעצרה כאשר דוד הלך לקנות את מקום המקדש ,וכן מבואר בגמ' ברכות (סב.):
והיינו ,כי בית המקדש הוא מקום החיות של כלל ישראל ,משם מושפע החיות עלינו,
ויתר על כן ,ששם השראת השכינה .וראה בהרחבה במאמר ט' שם ,שמגיפה היא
עונש שנובע מסילוק השראת השכינה ,והיינו סילוק העילה מהעלול ,וזה עצמו כח
הדבר ,ובמקום שיש השראת שכינה יש חיים ברכה ושלום ,ואין דבר ומגיפה ופגע
רע .ועל כן ,כאשר מברכים בכל יום מאה ברכות ,והיינו נערכים בדמות האבות
וכנ"ל שהם הם המרכבה ,ושכינה שורה עלינו ,ממילא אין מקום כלל למגיפה,
חלילה.
ונמצא לפי"ז שתקנת דוד  -מאה ברכות ,וכן מציאת מקום המקדש ובניינו (בסופו
של דבר על ידי שלמה) ,מקבילים זה לזה ,ולכן נעשו על ידי אדם אחד ,ועוד
יתבאר להלן בעז"ה.
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התיקון על ידי ברכה
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א
דוד המלך תיקן מאה ברכות לעצירת מגיפה
א .בספר שמואל (ב ,כג ,א)" :וְ ֵא ֶּלה ִד ְב ֵרי ָדוִ ד ָה ַאחֲ רֹנִ ים נְ אֻ ם ָדוִ ד ֶּבן יִ ַשי ונְ אֻ ם ַהגֶּבֶּ ר
יִש ָר ֵאל" .ובמדרש (במדבר רבה יח ,כא):
רות ְ
הֻ ַקם ָעל ְמ ִשיחַ אֱ לֹהֵ י יַעֲ קֹב ונְ ִעים זְ ִמ ֹ
"'הֻ ַקם ָעל'  -כנגד מאה ברכות ,שבכל יום היו מתים מישראל מאה אנשים ,בא דוד
ותיקן להם מאה ברכות ,כיון שתיקנם נתעצרה המגפה".
דברי המדרש הללו ,הובאו בטור (או"ח סימן מו) בשם רבי נטרונאי ,והרחבנו בהם
בס"ד ,במאמר הקודם .כעת ,ברצוננו להציע ביאור נוסף (ולמותר לציין ,שכל
הנחלים זורמים אל הים ,וכל העניינים אינם אלא היבטים שונים מזוויות שונות ,אך
העיקר והשורש  -אחד).

ב
הסיבה המביאה למגיפה  -ספירה הגורמת לעין הרע
ב .כידוע ,ידיעת ההפכים אחת ,ועל כן ניתן ללמוד על כל מציאות ועניין גם דרך
התשליל שלה .לכן ,עלינו לברר בתחילה את הסיבה המביאה למגיפה ,וממנה נוכל
ללמוד את הפכה  -הכח המונע ועוצר את המגיפה  -מאה ברכות.
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ובכן ,היכן מצינו סיבה ישירה המביאה למגיפה? התשובה :ספירת בני ישראל שלא
כדין ,שכן מפורש בתורה הקדושה בתחילת פרשת 'כי תשא'ִ " :כי ִת ָשא ֶּאת רֹאש
יִהיֶּה בָ הֶּ ם ֶּנגֶּף
נָתנו ִאיש כֹפֶּ ר נַ ְפש ֹו ַלה' ִב ְפקֹד א ָֹתם וְ לֹא ְ
ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ִל ְפ ֻק ֵדיהֶּ ם וְ ְ
ִב ְפקֹד א ָֹתם" .התורה מלמדת אותנו שמנין בני ישראל עלול חלילה לגרום לנגף.
עצם המניין עלול לגרום לנגף .הסיבה לזה מבוארת שם ברש"י ,מפני עין הרע (ועיין
ב'כתר הלומים' ,מאמר י' שהרחבנו בס"ד בביאור העניין).

ג.

הברכה שורה רק בדבר הסמוי
זרם החיים נמצא רק במציאות הפנימית ולא החיצונית
מבואר אפוא ,שהמעשה המביא למגיפה הינו פעולת ספירה שלא כדין ,ואילו הסיבה
היא 'עין הרע' ,וכדברי חז"ל (תענית ח ):ש'אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן
העין' ,ועוד שם ,ש'אין הברכה מצויה ,לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא
בדבר המנוי ,אלא בדבר הסמוי מן העין'.
במאמר הנ"ל זכינו להרחיב בנושא זה ,ולבאר את החיסרון שיש בעין הרע ,וכמובן
שלא נחזור על הדברים ,אך נזכיר בקצרה ,שכל מציאות החיים נמצאת תמיד
בפנימיות ולא בחיצוניות ,ונקוט כלל זה בידך :כל זרם החיים עצמו הוא אך ורק
בפנימיות ,וכל חיצוניות אינה אלא מקבלת חיים ,אך אינה נכללת בזרם החיים
עצמו .לכן ,נשמת האדם היא פנימית ,וכן שורשי העץ ,ואף בריאת העולם היא
תחת המעטה של 'הסתר דבר' ,ואף מעשה ביאה נעשה בהסתר ועוד.
כאשר מציאות יוצאת מההעלם אל הגילוי  -אל הגבול ,היא יוצאת משלב ההתהוות
שלה ,בו היא מחוברת למקור החיים וממנו יונקת חיים באופן של התהוות לבלי
גבול ,לשלב ההויה ,שלב ה'בפועל' ,שבו היא כבר נערכת כמציאות גמורה .יציאה
זו ,מקרבת את המציאות אל ההפסד ,בשל העובדה שהמציאות בפועל בעולמנו,
מתגלה לעינינו כמציאות מנותקת ,שכביכול חיה מכוחות עצמה.

כח העין  -הגבלת הדבר והעמדתו בפועל
היציאה מההעלם אל הגילוי מתייחדת ל'עין' דוקא ,כי העין היא אשר תופסת את
המציאות בפועל כמציאות גמורה ,בלא קשר למקורה ושורשה ,וראה לשון המהר"ל
בחידושי אגדות (שבת קח" :):ולכך אמרו (ב"מ מב ).אין ברכה שורה אלא בדבר
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הסמוי מן העין ,וזה כי הברכה שיהיה מתברך ומוסיף תמיד ,ודבר זה (סמוי) מן
העין שכאשר ראה אותו העין כבר הוא בפועל ,שכל אשר העין שולט בו הוא
בפועל שהרי כבר הוא נראה ,ובדבר שכבר יצא לפועל וכבר היה מה שהיה ,איך
יהיה בו ברכה ,אבל דבר זה שאין העין שולט בו ואינו נמצא עדיין בפועל ,יש
ברכה וכו'".
המכוון לפי ערכינו :העין מוציאה את הדבר אל הפועל ,כלומר מעמידה אותו בגבולות
אשר מאפשרות תפיסת יד בו ושייכות אליו .הינו יוצא אל הפועל .ועלינו לדעת,
שכך הוא כח העין ,תפיסת כל דבר לפי גבולותיו ומידותיו ,והחילוק שבו מהחפץ
שלידו .כלומר ,העין היא כח של הגבלה .העין לעולם לא יכולה לתפוס את הברכה
כשהיא במקורה ,שם היא פנימית ,נסתרת ,מופשטת ,מופקעת מחוש הראיה בעצם,
ואילו העין היתה מגיעה עדי שם ,היתה הופכת את הפנימי לחיצון ,ואת זרם החיים
למקבלי החיים .תפיסת העין מתחילה רק כאשר המציאות כבר מנותקת ,בתוך
גבולות .כח העין הוא כח הכלי ,ולכן ,כאשר הדבר הסמוי יוצא לגילוי ,הנה הוא
נעשה בעל גבול ,ושוב לא שייך בו ברכה ,אדרבה הוא מופקע מברכה .אולם,
כאשר הדבר סמוי מן העין הוא מתברך ומתרבה וגודל ,ולעולם הריבוי והגידול
נסתרים מן העין (ולהלן יתבאר עוד בעז"ה) .וז"ל המהר"ל (בח"א ב'"מ מב" :).מפני
כי העין הוא שנותן גבול לכל דבר ,והברכה אין גבול לה ,שזהו עניין הברכה".

ההתפעלות מחפץ מעמידה אותו כמנותק  -עין הרע
זו עצמה סוגיית עין הרע ,כי כאשר אדם מגלה חפץ ואנשים רואים אותו ומתפעלים
ממנו ,הרי נתנו חשיבות וישות וקיום למציאות הנראית  -המנותקת ,ודבר זה בעצמו
הוא סיבה להעדרה וכליונה ,כי כל עוד שהיא נתפסת כמחוברת למקור החיים
הפנימי  -יש לה קיום ,אך כאשר היא מתנתקת ,הנה זה עצמו סיבת חסרונה .ואם
שלעתים לוקח זמן עד שהדבר מתבצע בפועל בעולמנו ,אך כבר מונח בו בחפץ
ההעדר.
הסכנה בספירת בני ישראל חוזרת לעניין זה; כאשר נמנים בני ישראל ,הם נעשים
מדודים ,והרי אין הברכה שורה בדבר המדוד ,בהיותו בעל הגבול וכנ"ל ,ואף גם
זאת ,שבזה גופא הם יוצאים לפועל ,כזה ראה ,כזה ולא אחר.
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ברכות דוד נועדו להחזיר את הברכה שנעלמה ובכך לעצור את הנגף
ד .כאמור ,עין הרע  -הקללה אינה שורה אלא בדבר הגלוי ,ולעומתה ,הברכה היא
רק בדבר הסמוי .ומאחר והנגף חל בעקבות המנוי והספור והגלוי ,ולחלופין בדבר
הנסתר  -בו שורה הברכה ,א"כ בהכרח שהברכה עומדת כנגד הנגף ,והיא הפקעה
ישירה מהמגיפה.
מעתה מובן יסוד תקנת דוד המלך  -מאה ברכות ,כדי להינצל מן המגיפה ,שהרי
דוד תיקן ברכות ,ונראה המכוון ,שהמגיפה שהיתה בזמנו ,חלה בעקבות הניתוק
שהיה לאותו דור ממקור החיים .כלומר ,המציאות הפכה להיות יותר מגולה
ומנותקת ממקורה ,ולכן חלה המגיפה ,כי היה חיסרון בברכה השורה בדבר הסמוי,
הואיל וכבר אינו סמוי .תקנת דוד היתה לברך מאה ברכות על כל צרכיו של אדם,
ובכך להעמיד את המציאות כמחוברת לברכה  -למקורה ,ובכך נעצרה המגיפה.
כמובן ,הדברים טעונים ביאור ,כיצד הברכה שאדם מברך על דבר גלוי ,מעמידה
את הדבר כמחובר למקורו ומשייכת אותו למציאות הסמויה? גם עלינו להבין ,מה
אירע בדורו של דוד יתר מהדורות שקדמוהו? ומה התווסף עוד אצל אנשי כנסת
הגדולה ,עד שתיקנו 'ברכות ותפילות ,קדושות והבדלות'( ?1ועיין במאמר א' וד').

ג
מות ּ ָתמוּת
ְ ּב ֹיום אֲ כָ ְל ָך ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֹ
מיתת מגיפה היא המיתה העצמית
ה .בכדי לבאר הדברים ,עלינו לחקור אחר שורשם ,והננו בתפילה לה' שיורנו הדרך
הנכונה .הננו עוסקים בסוגיית ֶּדבֶּ ר  -מגיפה ,ועל כן ,עלינו להתבונן ביסוד עניין
המיתה בעולם שנתקלל בה אדם הראשון בעקבות חטאו.
מדוע הבנת עניין המיתה בעולם ,תעזור לנו בבירור הסוגיה? והלא מיתת מגיפה
היא אחת מני רבות מהמיתות בעולם? התשובה תלויה בהזכרת יסוד ,אשר הוא
מהיסודות העיקריים בספר 'כתר הלומים' ובקונטרס זה .וכך תוכנו :מיתת ֶּדבֶּ ר
אינה ככל המיתות וכאחת מהן ,אלא היא המיתה העצמית ביותר .הסיבה לזה
נובעת מהעובדה שרוב המיתות דעלמא ,אינן כלל מיתות עצמיות ,אלא הפגיעה
1
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היא בגוף הנושא ומחזיק את החיים ,ומחמת הפגיעה אי אפשר לחיים להמשיך
ולשכון בגוף פגוע ,אך לא נערכה הפגיעה ביחס לחיים עצמם ,והמיתה היא מיתה
דממילא .לא כן מיתת ֶּדבֶּ ר ,שעניינה  -הפקעת החיים עצמן על ידי שהעילה ב"ה
מסתלק מהעלול  -מהנברא .כלומר ניטל רוח החיים בלא שום מרכיבים נוספים.
למותר לציין ,שכאשר הקב"ה הזהיר את אדם הראשון שאם יאכל מעץ הדעת -
מות ימות ,הכוונה על המיתה העצמית עצמה (ושאר המיתות נלוות ומצטרפות) ,כי
הקב"ה (והתורה) מתייחדים לעצם הדבר ,וכל פעולותיו הישירות של בורא העולם
הן פעולות עצמיות ,2והרי כן אנו רואים להדיא שמכת בכורות שנעשתה ע"י הקב"ה
בכבודו ובעצמו ,היתה מכה של ֶּדבֶּ ר ,וכן מכת ֶּדבֶּ ר עצמה נעשתה על ידי הקב"ה
בעצמו ,כמבואר כ"ז במאמר ז  -ח ב'כתר הלומים' ח"א.

ו.

העונש הינו תוצר ישיר מהחטא
החטא  -גופו ותוכנו ,מולידים את העונש
כיצד נתבונן על סוגיית מיתת אדם הראשון? בכך שנברר את חטאו! כי הלא הדבר
פשוט וברור שהעונש לאדם אינו קנס בעלמא בלא קשר לחטא ,לא ולא! ודאי
החטא גורם לעונש באופן ישיר; העונש הוא תוצר ישיר ומוכרח של החטא .זאת
ועוד ,גם תוכן החטא מוכרח להיות שייך לעונש שהושת על אדם ,ואין בזה כל ספק,
כי היעלה על הדעת שהקב"ה ציווה את אדם הראשון בציווי בעלמא  -איסור אכילת
עץ הדעת ,ובאותה מידה היה יכול להצטוות על עניינים אחרים לגמרי (כגון :שלא
לקפוץ על רגל אחת ...וכד') ,חלילה! אין כל ספק שהחטא קשור באופן ישיר
לעונש ,ולא החטא בלבד אלא גם תוכן החטא בעצמו ,גם הוא מוכרח להיות שייך
באופן ברור מאד לעונש.
מכיון שכן ,הננו אומרים :הבנת חטא אדם הראשון ,גופו ותוכנו ,הם אשר יגלו
לפנינו את יסוד ושורש המיתה בעולם ,ובכך נוכל להבין בעז"ה את מהלך התיקון
על ידי הברכה .א"כ אפוא ,זו תהא מגמתנו כעת  -בירור חטאו של אדם הראשון.

2
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ד

ז.

חטא הארץ  -עץ עושה פרי ולא עץ פרי
ביאור המהר"ל :הארץ היא המקבלת התחתונים ובזה מושרש חטאה
יע ז ֶַּרע ֵעץ
בפ' בראשית (א ,יב  -יג): :וַ יֹאמֶּ ר אֱ ל ִֹהים ַת ְד ֵשא ָה ָא ֶּרץ ֶּד ֶּשא ֵע ֶּשב ַמזְ ִר ַ
יע ז ֶַּרע ְל ִמינֵהו וְ ֵעץ ע ֶֹּשה ְפ ִרי
ינו וגו' ,וַ ת ֹוצֵ א ָה ָא ֶּרץ ֶּד ֶּשא ֵע ֶּשב ַמזְ ִר ַ
ְפ ִרי ע ֶֹּשה ְפ ִרי ְל ִמ ֹ
בו וגו'" .ופירש"י'" :עץ פרי' .שיהא טעם העץ כטעם הפרי ,והיא לא
עו ֹ
אֲ ֶּשר ז ְַר ֹ
עשתה כן ,אלא 'ותוצא הארץ עץ עושה פרי' ולא העץ פרי ,לפיכך כשנתקלל אדם
על עונו ,נפקדה גם היא על עונה ונתקללה".
ביאר בזה המהר"ל (גו"א שם)" :ודוקא חטא זה עשתה האדמה ,שלא היתה ראוי'
שתוציא הארץ שיהי' טעם העץ כמו פרי ,וזה כי הארץ בעצמה היתה מקבלת
השפעה מן העליונים ,ואצל העליונים נחשבת הארץ כמו פרי המקבל מן העץ ,לכך
לא נתנה כח רק לפרי שהוא דוגמתה ,אבל לא נתנה כח וטעם לדבר שהוא גדול
במעלה יותר מן הארץ ,לתת כח לו כפי צרכו ,אחר שהוא גדול ממנה .ולפיכך
הארץ לא היתה מוציאה 'עץ פרי' שיהי' טעם העץ כטעם הפרי ,והיתה מוציאה פרי
שיש בו טעם ,ולא העץ .ואם לא הפרידה ביניהם ,הי' המקבל  -שהוא דבר חסר -
בטל אצל העיקר  -שהוא האילן ,ועכשיו אין הפרי בטל ,והמקבל בעצמו דבר חסר,
וזהו חטא האדמה.
וכאשר חטא אדם ולקח הפרי מן העץ ,בשביל שהי' נחמד ,בעבור שנברא מן
האדמה החסירה ,והוא כמו פרי ,נתאוה לפרי לחסרנו( ,לפרי דוקא הבדל ,וכאשר
לקח הפרי עשה מן המקבל החסר  -עיקר ,שנמשך אחריו וכו' .והנה האדם נמשך
אחר המקבל ,ועשה אותו עיקר  -דבר שהוא חסר ,ואלו הם דברי חכמה מאוד).
ולכן בא העונש אל כל המפרידים והמבדילים בין העץ ובין הפרי בשביל חסרונם".
עכ"ל.

הארץ  -פרי העליונים ונערכת כעומדת בכוחות עצמה
בהסברת דברי המהר"ל ,ראה בס' 'דעת שבת' (עמוד קנה  -קנו)" :הארץ ,הלא
היא פרי העליונים ,היא תכלית מפעלם כפי שנתבאר לעיל .ובבחינה זו ,העליונים
הם בחי' העץ  -שרש התהוות וחיות התחתונים .אמנם ההשגה זאת  -שהיא האמת
 זו השגת העליונים ('אצל העליונים נחשבת הארץ כמו פרי המקבל מן העץ' -גו"א) .אבל משרשי הבחירה  -זו השניות ,היא האפשרות של התחתונים לתפוס
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את מציאותם כמציאות מושלמת אשר מקור חיותה בה עצמה .מציאות התקפה
בקיומה מכחה היא ,אינה שואבת את חיותה מן העליונים ובודאי שאינה בטילה
אליה .היא התפיסה המנתקת את הפרי מהעץ.
ומרחיבים אנו באר :מציאות התחתונים היא עולם של פירות ,פירוש :עולם של
דברים גמורים אשר מציאותם מסתירה את שרש ודרך התהוותם .וכפי שמבאר
הרמב"ם בספרו מורה נבורים (ח"ב פי"ז) את עיקר התשובה כנגד אותם הכופרים
הטוענים לקדמות הבריאה .ויסודו הוא :שמן ההוי' אי אפשר להקיש על ההתהוות.
וכך מבאר הוא שם ,שכל אותם ההקשים השכליים שהביאו אריסטו ותלמידיו,
להוכיח על קדמות העולם ,בנויים הם על לימוד מתוך המציאות הגמורה כפי שהיא
נראית לעיננו .למוד בדרך ההקש השכלי והחכמה האנושית כפי תפיסתה את
המציאות .אמנם מציאות זו אינה יכולה כלל ללמדנו על זו שקדמה לה ,על
ההתהוות ושורש ההתהוות .ומביא הוא שם משל על ילד שמיום הולדו הושם באי
בודד ולא ראה אשה מימיו ,גם לא נקבה בבעלי חיים .וכאשר גדל בחכמה ,שאל
לאיש מאשר עמו ,היאך הוא נוצר .ואז סיפר לו שהוא נזרע במעי אשה ושם נתהוה
והתפתח במשך תשעה ירחים .אותו אדם יכחיש הדבר ולא יאמין לו .היאך יכל
להתהוות מזרע ,ולהתקיים בלא אויר ואוכל והוצאת הרעי וכו' .וכך ,מבאר הוא
שם ,בכל עניני פרטי המציאות כולם.
'ועיקר הענין הוא מזה שזכרנוהו ,כי הנמצא בעת שלמותו ותמותו ,לא יורה ענינו ההוא
הנמצא לו ,על ענינו קודם שלמותו'  -רמב"ם שם ,והבן היטב.
זה הוא שורש הכפירה ,תפיסה של פרי :השגה של גמר המציאות ,ומתוך חכמה
אנושית  -מוגבלת מעצם היותה נבראת  -באה ההקשה על דרך התהוותה .והוא
יסוד העבודה זרה וכפי שמבאר ב'נפש החיים' (ג ,ט) וכו' .כאן הוא מקום נסיונות
הבחירה :ההפרדה בין הפרי לעץ .כמובן ששאר הנסיונות במערכות הנמוכות יתר,
מאלו של אמונות ודעות ,נובעות מענין זה .שכידוע הוא ,שבאם האמונה והדעת
בתוקף שלמותן ,אין אפשרות של חטא .באם ה'שויתי הוי' לנגדי תמיד' הוא בתכלית
ענינו ,אין כל נסיון יכול להסיט את האדם ממעמדו' ,כי מימיני בל אמוט' .כל
הנסיונות יסודם בהסתר זה שול שרש המציאות .והתבונן בכל זה".
עכ"ל ה'דעת שבת'.
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גוף החטא  -הפרדת הפרי ,והוא עונש המיתה
מבואר בדברי המהר"ל ,ששורש ויסוד חטא אדם (ואשר הוא שורש כל החטאים),
העמדת המקבל כמציאות העומדת לעצמו ,הפרדת הפרי מהעץ .כמובן ,שביסוד
החטא הנ"ל ,מונח גם העונש ,שכאמור הוא תוצר ישיר של החטא .העונש  -המיתה,
נובעת גופא מההפרדה ,מכך שהפרי נערך לעצמו ואינו מגלה על מקורו .כלומר,
מכך שהפרי טוען למהלך חיים בכוחות עצמו בלא מקור' .טיעון' זה הוא אשר
מכריח את המיתה; הואיל והפרי נערך כמנותק מהעליונים ,על כן ,מחוייב הוא
להתגלות באותו אופן שבו הוא נערך  -בניתוק ,ועל כן הוא מת ,כי אין חיות בלא
קבלת חיים ממקור החיים כל שעה ,וכפי שנאמר' :ואתה מחיה את כולם'.
גם הפרי המנותק מקבל ממקור החיים בהעלם
יסוד ההפרש בין הפנימי והחיצוני
אליבא דאמת ,גם הפרי המנותק ,מקבל חיים ממקור החיים ,שאם לא כן ,לא היה
יכול לחיות אפילו שעה אחת ,אלא שעכ"פ הפרי מקבל את החיות בהעלם ,וממילא
נוצר הפרש יסודי בין הפנים לחוץ; בפנים מחובר הפרי למקורו ומקבל משם כל
שעה (בהעלם) ,ואילו בחוץ ,בעולם החושי ,כפי שהדברים נתפסים בעולמנו ,נתפס
הפרי כעומד בפני עצמו בלא שום גילוי פנימי כלל .תפיסה זו היא אשר מכריחה
את העדרו ,אפיסתו ומותו.
הפנימיות מחוברת למקור החיים ,ושם הברכה
והם הם דברי רבותינו ש'אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין' ,והתבאר
שהעין היא הכח המגביל ומוציא את הדברים אל הפועל .ונאמר אנו כעת לפי
הנוסח שהתבאר עתה :3בפנימיות ,במקום המופקע מהאדם ,שם הדברים מחוברים
למקור החיים ,שם כביכול החטא לא פגע ולא ניתק ,ועל כן שם מונחת הברכה,
שם ציוה ה' את הברכה חיים עד העולם .אך בחיצוניות ,והיינו ,בכל שטח המציאות
הנראה לעינינו ואשר יש לנו בו תפיסת יד וחוש ,בכל השטח הזה 'הסתלק' כביכול
הגילוי האלוקי ,והשאיר לאדם לעמוד בכוחות עצמו באופן מנותק ,ולכן שם לא
שייך חיבור למקור החיים ולא שייך שם ברכה כלל .4הרוצה להמשיך חיים ,חייב
3
4
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להיכנס לאותו תחום של פנימיות ,כי כל ענייני החיים נמצאים בפנימיות ,ככל
שנתבאר ,וא"א להשיג חיים בלא להגיע עדי שם .וכמדומה שהדברים נפלאים
בס"ד (הכניסה לפנימיות ,יש לה חוקים משלה; האדם מניח את הפעולה לבורא,
מאמין בו וזורע .ראה בהרחבה ,ב'אור יקרות' ,חלק א ,מאמר ב).

דברי חז"ל שהניתוק גורם המיתה  -מחיצה שעשיתי בין עליונים ותחתונים
מקור לדברים הללו שהניתוק ,הוא אשר גורם את המיתה (אם שהם מושכלים מצד
עצמם ומעידים על עצמם) ,מצאנו ראינו בדברי חכמים במדרש (קהלת רבה ,א ,ז),
על הפסוק" :מחצתי ואני ארפא"" :ר' חנינא בשם רשב"ל ,ור' יהושע דסכנין בשם
ר' יוחנן ,ורבי לוי בשם ר' יוחנן' :הכיתי' אין כתיב כאן ,אלא 'מחצתי'  -מחיצה
שעשיתי בין העליונים לתחתונים ,שהעליונים קיימין והתחתונים מתים בעולם הזה,
אבל לעתיד לבא  -אין מיתה כל עיקר שנא' (ישעיה כ"ה) 'בלע המות לנצח' .א"ר
אבא אף אותה מחיצה אני חוזר ומרפא אותה' ,מחצתי' ' -מחיצתי אני ארפא'".
המחיצה היא היא הפרדת הפרי מהעץ ,הניתוק ,אשר העמיד את המציאות
התחתונה כעומדת לעצמה ,וממילא היא מחויבת בכליון (ונבין עוד ,הרי כאמור,
כל מציאות מחוייבת בהזנה ממקור החיים ,ומאחר והמציאות התחתונה ניתקה
עצמה ,על כן ,היא צריכה לחפש כביכול ,מקור הזנה אחר ,ומאחר ואין מקור הזנה
אחר ,על כן המציאות התחתונה אוכלת את עצמה כדי לחיות ,וכפי שאכן אנו רואים
שהתחתונים אוכלים אלו את אלו ,ולמעשה האדם אוכל את עצמו  -את זמנו
ומציאותו ,כדי לחיות ,וכך הוא מוכרח להגיע בסופו של דבר למצב של מיתה
ואפיסה .ועיין עוד בהרחבה במאמר כ' ב'כתר הלומים' ח"א).

ה
עניינה של הברכה  -החזרת הפרי אל העץ
ברכה מלשון מבריך
ח .בכאן ,מגיעים אנו לעיקר חפצנו במאמר זה  -ביאור עניין הברכות שתיקן דוד
המלך ,והננו אומרים :יסוד ,כח ומעלת הברכה שאנו מברכים ,מטרתו ועניינו -
החזרת הפרי אל העץ ,שהרי המציאות כפי שהיא ,עומדת לעצמה ,נבחנת לעצמה,
אינה מגלה על מקורה .הארץ התנתקה מהעליונים .זו המציאות העומדת לפנינו
כעת ,והיא מציאות של חטא וממנה מושרשת הכפירה.
במילים אחרות :זו המציאות שהפרי מנותק מהעץ.
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מטרת הברכות המצטרפות לכל העניינים ,הן ברכות הנהנין והן ברכות השבח
וברכות המצוות ,וקדושות והבדלות ,כולן נועדו לצרף בחזרה את המציאות הפיזית
הארצית ,את הפרי אל העץ .הברכות מחברות את הבריאה בחזרה אל מקור חיותה,
הן מחזירות את המעשה למקורו ,מונעות אותו מלהיות מעשה מנותק.
כמדומה שמקור להבנה זו מונח במשמעות המילה 'ברכה' ,שהינה מלשון 'מבריך',
היינו ,כי תפקיד הברכה  -להבריך ,היינו ,לחבר ולצרף את הענף אל השורש ,את
העולם התחתון אל העליון .וראה בדברי רבינו בחיי (דברים ח ,י) ,שהברכה היא:
"...מלשון בריכה וכריעה ,מי שכל ברך כורע לו .וכן מצינו בספר הבהיר (אות ד):
מאי משמע דהאי ברכה לישנא דבריך הוא ,שנאמר (ישעיה מה ,כג) כי לי תכרע
כל ברך ,מי שכל ברך כורע לו" .כריעת ברך עניינה התבטלות אל מציאות יותר
עליונה ונשגבת ,הבנה שמציאות הכורע בטלה אל המציאות העליונה.

כח המעשה מנותק ,כח הדיבור מחובר למקורו
המציאות הארצית  -המעשה ,מצורפת לדיבור על ידי הברכה הנאמרת בפה
יתירה מזו ,כח הברכה מושרש בכח הדיבור ,וכבר נתבאר בהרחבה במאמר ד'
מהמדבר ,ובשונה מהמעשה
ְ
ב'כתר הלומים' ח"א ,שהדיבור לעולם אינו מתנתק
שעומד לעצמו .הבאנו דברי מו"ר זצ"ל שעולם ה'מעשה' מנותק ועומד לעצמו,
ומשם שורש הכפירה ,לעומת עולם הדיבור ,שכאמור ,מגלה תמיד על מקורו (ועיין
במאמר ט' שהבאנו את דברי האריז"ל אודות החיות הנמצאת בתוך המאכל ,שהיא
היא דבר ה' ,עיין נא שם ,כי הם הם הדברים).
בחזרה לדידן ,המציאות הארצית כולה היא ה'מעשה' היא ה'פרי' המנותק .והמטרה
היא לצרף אותה בחזרה לשורשה ,לחבר אותה למקורה ,והיינו אל חלק הדיבור,
ודבר זה נעשה על ידי ברכות דוקא הפועלות בכח הדיבור ואשר מבריכות את
הבריאה אל קונה.

פעולת הברכה והתוצאה שלה  -ענין אחד
נ' עוד בעומק הדברים (לפי"ע) ,שפעולת הברכה  -צירוף הפרי אל העץ ,היא אשר
מביאה את תכלית הברכה  -את הברכה עצמה ,והיינו את השפע הבא אח"כ מהעץ
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אל הפרי ,וככל שנתבאר במאמרים הקודמים ,שהברכה מאפשרת את השפע
מהעליונים לתחתונים.

הברכה משמשת כתחליף לחיבור הפשוט למקור הברכה
מעתה הננו אומרים :כאשר אדם מברך מאה ברכות בכל יום (ובכוונה) ,הוא מחזיר
את כל המציאות בחזרה למקור החיות ,הוי אומר :הברכה נועדה לשמש כתחליף
לחיבור הפשוט למקור הברכה כאשר המציאות היא סמויה .ואכן ,כאשר המציאות
סמו יה ומצורפת לברכה ,לא שולט בה הנגף וכנ"ל בתחילת המאמר .ועל זה באה
תקנת הברכות של דוד ,להעמיד ברכה  -חיבור פרי אל העץ ,ובכך נמנעת המגיפה.

ו
השפעת הברכה על חיי האדם
הברכה מחברת את האדם לבוראו' ,מכניסה' את רבש"ע לחיים
ט .כל דברי תורה אינם מתבארים אך ורק במושכל ובעולמות העליונים ,אלא הם
מתבארים כאחד באותו ביאור גם במורגש ובמקומות יותר נמוכים בסדר העולמות,
לפי ערך אותו מקום ,ולכן בוודאי ,דברים אלו ,שהברכה מהווה חיבור הפרי אל
העץ ,יש להם גם תוכן בעולם ההרגשה הפרקטי של האדם.
ואכן ,הביא ור הפשוט הוא ,שכאשר אדם מברך לבוראו ומתכוון בזה ,הרי מגלה
שהכל שייך לבוראו ,כל מציאותו וסדר יומו נערכים על עניין זה ,ובכך הוא מחבר
את כל המעשה  -הפרי ,אל שורשו .הוא למעשה 'מכניס' את רבש"ע לתוך חייו,
מעמיד את עיקר המציאות על המערכת הפנימית הנסתרת ולא הרוחנית.

י.

האם כל בני האדם רואים את המציאות בשוה?
יסודו של בעל התניא :הראיה תלויה ברצון
נבאר קצת את הדברים ,כי יש בהם עיקר חשוב מאד השופך אור על כל הסוגיה.
התפיסה הפשוטה בעולם ,הינה שכל בני האדם רואים את העומד לפניהם באותו
אופן .הראיה היא אובייקטיבית ומציגה לאדם את המציאות העומדת מולו ,ולכן,
למשל ,כולם רואים שיש כאן הר ושבאמצעו בית וכן הלאה.
ברם ,אליבא דאמת ,אין הדברים נכונים ,הראיה של האדם כלל אינה אובייקטיבית,
היא במפורש סובייקטיבית .אדם רואה את מה שהוא רוצה לראות ,את מה שמעניין
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אותו ,את מה שמתייחס אליו .מפורסם בשם בעל התניא ,שהסנדלר מכיר את כל
הנעליים של בני העיר ,הוא גם יודע את מצב הנעל ומתי תצטרך תיקון .ואף שכולם
רואים את כולם ,אך רוב האנשים ככולם אינם מתעניינים בנעליים ,וממילא אינם
'רואים' אותם .כמדומה עוד שביאר בזה את הפסוק (במדבר טו ,לט)" :וְ לֹא ָתתורו
חֲריהֶּ ם" ,לכאורה העין רואה ורק
חֲרי ֵעינֵיכֶּ ם אֲ ֶּשר ַא ֶּתם זֹנִ ים ַא ֵ
חֲרי ְלבַ ְבכֶּ ם וְ ַא ֵ
ַא ֵ
אח"כ הלב חומד ,והיאך הכתוב מקדים את הלב לעין ,אלא שהם הם הדברים ,אם
לא שהלב רוצה לראות ,אין העין רואה.

דוגמא מבעיה בויסות החושי
נשתמש בדוגמא מעולם החולין כדי לחדד את הדברים ביתר שאת.
ישנה תופעה רפואית הנקראת  SMDומשמעותה :בעיה בויסות החושי .אדם ,כל
אדם ,חווה בכל רגע גירויים רבים ושונים .אילו האדם היה מודע לכל הגירויים
הללו באופן פעיל ,לא היה מסוגל לשאתם .לכן בורא העולם ברא ברוב רחמיו
מערכת האמורה לווסת התחושות הללו .ואולם ,ישנם אנשים (בעיקר ילדים)
שהמערכת הזו אינה פועלת כשורה ,והם סובלים מבעיית ויסות חושי .SMD -
כדוגמא ,נתבונן בעניין המסיכה האמורה להגן מפני וירוס הקורונה .ברוב העולם
ישנה הכרה ואפילו חובה בלבישת המסיכה .רוב ככל האנשים ,כאשר לובשים את
המסיכה ,מרגישים אי נוחות ,ולעיתים אפילו תחושות מציקות וגם כאב .אך בתוך
כמה רגעים ,התחושות נעלמות והמסיכה נעשית נוחה .כיצד קרה השינוי? בתחילה,
התמודד האדם עם המסיכה ,וכאמור ,אינה נוחה כל כך ,אך מיד לאחר שעטה
אותה על פניו ,החלה לפעול מערכת הויסות החושי .מערכת הויסות החושי גורמת
לאדם שלא יתמקד במסיכה .המסיכה הופכת להיות חלק מהרקע של המציאות,
ושוב אין האדם מרגיש באי הנוחות.

רעש טורדני המפריע באמצע הלימוד
כיוצא בדבר .כיתה עם שלושים ילד נמצאת באמצע שיעור .לפתע נשמע רעש
מבחוץ ,רעש של מכונה באתר בניה סמוך .בתחילה ,הרעש טורדני ומציק ,אך מהר
מאד ,רוב הילדים יודעים לווסת את הרעש הזה לרעש רקע ,ולמעשה 'אינם שומעים
אותו' .אך ישנם ילדים שאינם יודעים כדי לווסת את הרעש ,הם מתמקדים בו,
וממילא הוא מפריע להם מאד ,גורם להם אי נוחות ,ואינו מאפשר להם הקשבה
ברורה.
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דוגמאות אלו נועדו ללמד אותנו ,שהתפיסה של האדם אינה אובייקטיבית ,ויתכן
מאד שהאדם יתקל בדברים מסויימים ,אך אינו 'רואה' אותם ,אינו 'שומע' אותם,
אינו 'חש' בהם ,הם רקע בעלמא וחסרי עניין .וכך כל המציאות כולה ,כל אדם ,יש
לו תחומי התעניינות ,ובהם הוא חי ,וכל השאר קשור לרקע .כמובן ,ישנם הרבה
אנשים שאין להם תחומי עניין מאד ספציפיים ,ולפעמים התחום שלהם הוא רק
הנאות וכד'.

מאה ברכות מעמידות האדם על גובה אחר במציאות
החי עם הבורא כל שעה' ,אינו רואה' את הגשם כעצם המציאות
ולענייננו .מאה ברכות המקיפות את האדם מכל עבריו בכל יומו ,וגם מעמידות לו
סדר יום של תפילות ,מאה ברכות אלו מלמדות את האדם (אם אכן מתכוון כיאות),
מחנכות אותו ,ולמעשה גורמות לו לחיות חיים אחרים עם רבש"ע; הן מעמידות את
האדם בגובה אחר בעיקר המציאות ,ומאפשרות לו לחיות עם המציאות האמיתית
כל שעה ,ולחוש את המציאות הגשמית כרקע בעלמא ,כמציאות הטפילה למציאות
העיקרית ,כפרי המחובר אל העץ .בכך הוא זוכה להיות מחובר כל שעה למקור
החיים  -מקור הברכה ,ומושפע עליו שפע חיים ,ברכה ושלום ,עד עולם.
כלומר ,בכך האדם מצטרף ומתחבר לחלק הפנימי של המציאות ,למערכת הסמויה,
ששם הברכה והחיות ,וממילא בזה נעשים מחוברים לחיות ,הפך המגיפה (ככל
שנתבאר בתחילת המאמר).
זו מעלת הברכות לפי"ע ,והם הם הדברים המבוארים במאמר זה ,הן בפן הפנימי
 בסדר מהלך הבריאה ,והן בפן הפרקטי  -הרגשי ,בעולם המעשה.בנותן טעם :מו"ר זצ"ל סיפר שהיה נוכח בשעת מעשה ,אצל אחד מגדולי הדור
הקודם ,כאשר ניגש אליו עשיר אחד ,על דברי הגמ' (מנחות מג ).שתכלת דומה
לים ויום דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד .שאל אותו עשיר :היאך התכלת מזכירה
את הים והים את הרקיע וכו'? ענה לו אותו גדול :האם הנך מבין את הגמ' שאסור
להסתכל בבגדי צבעונין של נשים שמא ?...ענה לו שכן ,הוא אכן מבין את הגמ'.
אמר לו אותו גדול :הכל תלוי היכן הראש נמצא ..אם הראש נמצא במקום רוחני
גבוה ,אזי תכלת בציצית תזכיר את כסא הכבוד ,ואם לא ,כי אז להפך..
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ז
ברך ,רכב ,בכר
ריבוי ושניות  -ברכה או קללה
טענת ה'אבן עזרא' על חז"ל שהאות ב' מתייחסת לברכה
יא .ברצוננו בנספח זה ,להוסיף ולהעמיק עוד בעזרתו יתברך ,בעניין מעלת הברכה
ותוכנה ,ובמיוחד ביחס לתקנת מאה ברכות.
פתח הדברים ,בהקדם שאלה יסודית  -האם הריבוי הוא מבורך או שהוא מקולל,
ונפרש :ידועים דברי חז"ל (בראשית רבה ,פרשה א) שהקב"ה פתח את התורה
באות ב' ,כי היא אות של ברכה .וה'אבן עזרא' תמה על זה; וכי מפני שהמילה
ברכה פותחת באות ב' ,נחשבת האות ב' לברכה? והלא ישנם מילים של קללה
שגם כן פותחות באות ב' ,כגון' :בוהו'' ,בוקה' ועוד.

יסוד המהר"ל :ב'  -ברכה מצד עצם עניינה
המהר"ל בספר התפארת (פרק לד) הביא דברי חז"ל וכן דברי ה'אבן עזרא' ,וכה
הם דבריו" :ועוד יש במדרש (בראשית רבה פ"א) למה ( -פותחת התורה) בבי"ת
שהוא לשון ברכה ,ולא באל"ף שהוא לשון ארור ע"כ .והנה דברים אלו מגלים לך
דברים גדולים ,כי ראוי העולם שנברא בב' וזה כי הבי"ת בפרט הוא התחלת הרבוי
שהרי האל"ף אין בו רבוי ואילו הבי"ת הוא התחלת הרבוי ,והוא ברכה ולפיכך
מלת 'ברך' כולם אותיות השניות שהם לשון ברכה; הבי"ת באחדים הכ"ף בעשיריות
הרי"ש במאות ,שמן השני התחלת הרבוי שהוא ברכה ( -ושלשתן ביחד  -המילה
'ברך') ,וארור התחלתו באל"ף כי האל"ף הוא אחד ואין באחד רבוי שהוא ברכה.
וזה שאמר כי העולם נברא בבי"ת מפני שהוא לשון ברכה ולא נברא באל"ף שהוא
לשון ארור ,כי בריאת עולם הוא הרבוי שהוא מן השם יתברך ראוי שיהיה נברא
בבי"ת שהוא התחלת הרבוי והברכה ולא באל"ף ,שהבריאה היא הברכה בעולם
ואיך יהיה נברא באל"ף שאין בזה ברכה כלל רק סימן ארירה ,אף כי שאר האותיות
יש בהן רבוי יותר מכל מקום הב' הוא התחלת הרבוי כאשר היה בתחלת בריאת
העולם התחלת הרבוי".
ועיי"ש עוד ,שהביא דברי ה'אבן עזרא' הנ"ל ,וכתב עליהם" :ובמחילה מכבודו היה
כלא הבין דברי חכמים אלה ,כי בבי"ת בעצמה היא הברכה מפני שהיא התחלת הרבוי
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שהוא הוא הברכה .והמופת החותך ,כי עצם הבי"ת היא ברכה במה שמספרה שנים
התחלת הרבוי רוב מעוט שנים הוא .כי בלשון ברכה אשר שרשה ברך כל האותיות
יבאו במספר זה ,אם הבי"ת באחדים ,הכ"ף בעשיריות ,הרי"ש במאות ,הרי כי
הבי"ת בעצמה היא אות של ברכה".

ציוני מקורות מדברי המהר"ל שהשניות היא שורש כל רע
הרי לנו באופן ברור ,שהב' היא ברכה כי היא התחלת הריבוי ,והריבוי הוא ברכה.
מאידך ,אנו יודעים שיסוד ושורש כל החטאים כולם ,שורשו בשניות ,ושלכן ביום
השני נברא הגהנום והמחלוקת ועוד .והמהר"ל בהרבה מקומות כותב ששורש כל
החטאים מונח בשניות ,אשר הינה הפך האחדות ,ראה לדוגמא בדבריו ב'גור אריה'
(בראשית מח ,ו)" :אין העולם הזה  -שהוא עולם החלוק והפירוד  -ראוי שיהיה
הכל באחדות ,וכו' ,כי מפני שאין האחדות בעולם הזה ,ועדיין העבודה זרה בעולם
 זהו שגורם לישראל לחטוא ,שזהו מחסרון שהוא בעולם וממנהגו ...שעולם הזהמסוגל שיהיה (בו) שניות וצרה בעולם הפירוד ,שאינו מסוגל לאחדות" .וראה כמו"כ
בגו"א (יז ,טו):
וביאור ענין זה כי השם של הקב"ה הוא 'אחד' וכו' ,ומפני כי השם הזה מיוחד לכך,
כל זמן שאין אחדות בעולם ,ונמצא זרעו של עשו בעולם שהם מתנגדים ,והנה
השניות בעולם  -אין השם הזה נמצא בשלימות בעולם הזה ,כי השניות והחלוק
בעולם הזה ,והחלוק אינו שלם -( .ולכן) אין מלכותו יתברך שמו בשלימות בעולם
הזה ,וזה כי המלכות גם כן הוא אחדות ,שהמלך הוא נבדל מן העם אשר מולך
עליהם ,והוא מיוחד בעמו ,שהרי לא תמצא שני מלכים משתמשים בכתר אחד
(חולין ס ):וכו' ,כי מאחר שהוא אחד הוא מלך ,כי המלכות בעצמו הוא האחדות,
ואין אתו אחר כו' ,ואם כן ,איך יתכן שימצא מלכותו אצלינו בשלימות ,כי מלכותו
יתברך נמשך אחר אחדותו ,וכאשר השניות בעולם אין שלימות מלכותו נמצא ,לכך
'אין הכסא שלם' עד שיכלה כל זרעו של עשו ,ואז לא יהיו שניות בעולם ,ואז "יהיה
ה' אחד ושמו אחד' (זכריה יד ,ט)".

שניות שורש הרע ,אך אם מצורפת למקורה נהפכת לברכה
כן מרחיב בזה המהר"ל בעוד מקומות רבים ,והננו שואלים :שניות זו מה טיבה?
ברכה היא או שמא כפירה ,יצה"ר ,רע ,וקללה? התשובה :תלוי באיזה אופן מופיעה
השניות; אמת ,השניות כשניות ממנה מושרש צד הרע ,וכל עצמה מאפשרת כפירה,
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כי העמדת מציאות נוספת מאפשרת כפירה .אך כל זה הוא דוקא כאשר אותה
מציאות השניה הינה מנותקת ,אך אם המציאות השניה אינה מנותקת ,להפך ,היא
יוצאת ועולה מתוך המציאות האחת האמיתית ,והיא מתפשטת ממנה ומגלה אותה,
הנה בכגון דא ,זו הברכה ,השורש מתברך בריבוי ענפים היוצא ממנו ומתייחס אליו
(ראה דברי ה'פחד יצחק' ,פסח פא..." :דבזמן שמן השורש צומח ריבוי ענפים ,יש
כאן חלות ברכה על השורש .השורש מתברך בריבוי ענפים .אבל בזמן שיש כאן
סתם התפשטות מבלי שום שייכות אל השורש ,הרי זה ריבוי סתם ,אבל אין כאן
נושא שבו חלה היא הברכה ,כי הלא כל נקודה ונקודה עומדת היא לעצמה).
ב.ר.ך הוא עניין הברכה  -שניות הבאה באופן הנכון אחר הא' ,ולכן גם המבריך
מונח בשורש זה ,כי זה כל עיקר עניינו של המבריך וכאמור ,להעמיד את התוספת
במקומה הנכון ,וממילא נהפכת מקללה מניתוק ,לברכה .זהו גם כן שורש ב.כ.ר.
הבכור הוא תוספת על אביו ומגלה עליו ,והוא הברכה ,המשך התפשטות האב,
ואינו מציאות לעצמו.

ביאור המושג 'רכב'  -מחזיר הכבוד במקום המיעוט
יב .ונראה שזהו ג"כ המובן במשמעות ר.כ.ב ,וזאת עפ"י דברי ה'פחד יצחק' בפסח
(מאמר פא) ,שהדרך ממעטת את הכבוד (רש"י תחילת לך לך) ,והרכב בא להחזיר
את הכבוד במקום המיעוט ,5ויתירה מזו ,על ידי ה'רכב' מתגלה הכבוד הרבה יותר,
כי מתגלה שגם במקום שבעצם הינו רחוק מהכבוד ,גם שם מתקיים הכבוד ,וזהו
כבוד נעלה יותר .ולענייננו ,כח הרכב הוא להשיב את השניות לאחדות ,לגלות
שגם המקום הרחוק יותר ,אליבא דאמת אינו מנותק כלל ,וכך ועי"ז חלה הברכה.
התפיסה שלנו היא מן המאוחר ,ושם השניות נתפסת כשורש רע
ונבין עוד ,הרי אליבא דאמת ,בכל שעה ושעה חלה התוספת מכח השורש ,ואין
כח לשניות מצד עצמה חלילה ,אלא שאין אנו רואים את המציאות כפי אמיתתה,
מן הכלל אל הפרט ,מן המוקדם אל המאוחר ,מן השורש אל הענפים .להפך ,אנו
רואים בתחילה רק את סוף המעשה ,רק את המאוחר ,הפרט ,הענפים ,והיינו את
העולם הזה העומד לפנינו .לכן אילו היינו תופסים את הבריאה כפי המבט האמיתי
שלה ,מן המוקדם למאוחר ,בוודאי שלא היינו רואים שניות ,אלא ברכה וריבוי של
5
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השורש המצמיח ענפים .וזהו כמובן בן בכר שהוא המשך התפשטות האב והולך
בדרכו.
ברם ,הואיל והתפיסה הפשוטה שלנו היא מן המאוחר ,מן הפרט ,לכן התפיסה
בעולמנו היא תפיסה של ניתוק ושניות ,ולא של תוספת וברכה ,ולזה הוצרכנו
ל'רכב' ,שיגלה לנו את הגילוי האמיתי ,ואשר דרכו למדים אנו שהעולם הזה נטוע
ומושרש בעליונים ,שהינו 'בן בכור' ולא אב ,ענף ולא שורש ,פעולה זו הנעשית על
ידי ר.כ.ב היא מעשה הברכה  -מבריך ,ומכח זה נערכת המציאות בעולמנו ומקבלת
שם אחר לגמרי  -ברכה.

הצעה :מאה ברכות הן מעמידות את המרכבה
ונ' עוד לולי דמסתפינא ,עפ"י המבואר בדברי ה'שערי צדק' (שער א) והריקאנטי
(הבאנו דבריהם במאמר א') שמאה הברכות מקבילות למאה אדני החצר שהיו
במשכן ,והאומרם כאילו פורס האהל ( -המשכן) ותקעו על מאה אדנים ,והתבאר
עוד במאמר הנ"ל ,שסדר המאה ברכות המורכבות ברובם מסדר ג' התפילות
שתיקנו האבות שהן הן המרכבה ,ונשלמו בתקנת מאה ברכות על ידי דוד שהוא
הרגל הרביעית שבמרכבה .ולפי"ד המכוון בפשט הדברים ,שמאה הברכות
מתקיימות בתוך עולם המעשה  -על הנאות העולם וצרכיו וענייניו ,והאומרם
בכוונה ,הרי פועל את פעולת ה'רכב' ,היינו ,הוא מחזיר את הכבוד גם במקום
המיעוט ,ועל ידו נעשית ההברכה ,ושוב יכולה לחול הברכה דלעילא ,ואין קץ למתן
שכרו.
נמצא מאה ברכות מיוחדות בעצם לעניין ברכה ,הברכה ,מרכב ,וכמובן בכר,
והדברים נפלאים בס"ד .במאמר יב ,נבאר ביתר עומק את עניין הברכה כתוספת,
ואת ייחודה לבן בכור .יתבאר שם שהמושג ברכה  -תוספת ,אינה בכל תוספת,
אלא רק בתוספת עצמית.
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מאמר ג
מאה ברכות
ביאור היחס שבין דוד המלך לתקנת מאה ברכות
העבודה המיוחדת בארץ ישראל ובירושלים
עבודתו ותפקידו של דוד מלך ישראל
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א
השייכות בין תקנת מאה ברכות לדוד המלך
מאה ברכות  -עיקר מציאותי בבריאה ולא תקנה להרבות בזכויות
א .במאמרים הקודמים עסקנו בס"ד ,בתקנת מאה ברכות על ידי דוד המלך ,ואשר
נועדה לעצור את המגיפה שהיתה אז .הרחבנו בביאור עניין הברכה בכלל ,ובצורך
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במאה דוקא .אולם ,לא ביררנו את השייכות בין תקנה זו לדוד המלך ,ובוודאי אין
הדברים במקרה.

העתקת דברי מו"ר זצ"ל ב'אפיקי מים'
אור ,מים ,רקיע ,מאה ברכאן
זאת ועוד ,הרי בקדמונים מבואר שמאה הברכות הם עיקר מציאותי גדול בבריאה,
ולא תקנה בעלמא להרבות זכויות ,ונעתיק את המבואר בספר 'אפיקי מים' (למו"ר
זצ"ל ,סוכות ,ענין כט)" :דהנה ידוע בחז"ל ובקדמונים שסדר השתלשלות צורת
אדם הוא 'אור ,מים ,רקיע ,מאה ברכות' ,דהיינו ,שאחרי שמשתלשל 'אור' עד
'רקיע' ,אזי מתגלה כל השפע והברכה הראויים לחול בעולם הזה ."1וראה בזה

1
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בארוכה בזוה"ק (ב ,קסו - :קסז ,).וב'שעת רצון' (שם)" :פי' פשוט הוא ,אחר שביאר
לנו רבינו ז"ל בשער מדומ"ן פ"ה ,היות הטיפה כשיורדת מן המוח עד היסוד בחינת
אור וביסוד עצמו כשהיא נעשית מים וכשהיא במעיה דאימא שם נקדש בסוד פרצוף
ונעשית רקיע"( .אם כי בזוה"ק הנ"ל ,לא הוזכר המדרגה התחתונה  -מאה ברכות).
למדנו שזהו סדר ההשתלשלות ,והוא בוודאי עניין מציאותי עיקרי במציאות.

העתקת רמח"ל ב'אדיר במרום'
וכך דברי הרמח"ל ('אדיר במרום' ,ח"א ד"ה 'קוצין דשערי תליין בתיקונוי'):
"ואשלים עתה לפרש לך ענין ,ועל דרכיך נגה אור (איוב כב ,כח) ,שאמרתי שהוא
בסוד אמ"ר ( -אור ,מים ,רקיע) היוצא מן הפה .הנה האמת הוא מה שאמרתי לך
מתחלה ,שאלה הד' ( -אור ,מים ,רקיע ,מאה ברכות) ,הם בסוד ד' שמות ע"ב ס"ג
מ"ה ב"ן ,והם עצמן ד' אותיות הוי"ה ב"ה .והענין הוא ,כי כמו שראשי בנין
המאורות הם ד' אותיות אלה ,כך ראשי ההנהגה וכל הפעולות הם אלה הד' .ולכן
ארבע פעולות הנעשות בכל הנמצא יולדו מהם .אך או"ר היא בחינה הראשונה
הנמצאת לנמצא ההוא הנפרד מן המקור שהוא המאורות עצמן .ומי"ם הוא הבחינה
השניה ,המקבלת צורה אחרת .ורקי"ע הוא הבחינה השלישית ,בסוד עיבוי אמתי
מצד ז"א שהוא שורש העולם הזה .אך כאן ניתן לו בחינת גשמיות וגוף בכלל .והוא
באמת סוד הרקיע שהוא סיבוב הגלגל הישר .והוא סוד העיגולים ,כמ"ש במקום
אחר ,שהוא ענין כללות ההארה לבד בלא חלוקי חלוקים .אך הק' ברכאן ,הוא
הצריך לחלק חלקי הגוף כל אחד במקומו .ותדע שאלו הק' ברכאן הם בסוד שם
אדנ"י ,כנ"ל".
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מאה הברכות מקבילות למאה אדני החצר
ריקאנטי :האומר מאה ברכות כבונה משכן למטה
ב .יתר על כן ,במאמר א' התבאר בס"ד שיסוד המאה ברכות המקביל למאה אדני
החצר ,משום שהאומר מאה ברכות כבונה המשכן למטה ,והבאנו כן מדברי
הריקאנטי על הפסוק 'ויזרע יצחק מאה שערים' ,שכתב" :דע כי חכמי הקבלה אמרו
כי הארץ העליונה  -מאה שערים ,לכל שער בית קיבול נובעת מעייני ברכה לעולם.
ומשם ינק יצחק אבינו ע"ה מאה מיני ברכות ממאה שערים הנזכר ,שמשם יוצא
ברכה ושפע ואצילות לכל הנבראים .ולפיכך תמצא באהל מועד מאת אדנים למאת
הככר  -ככר לאדן ,שאין לך אדן שלא יהיה לו בית קיבול לקבל הברכה מן
העמודים ,שנאמר 'ווי העמודים' .וכבר ידעת כי סוד הוי"ו הוא סוד הקו האמצעי,
והוא סוד מאה ברכות בכל יום .כי המקיים זה יזכה בזה ,כי כל ברכה וברכה יש
לה מקום ומעיין ממה שהיא נשפעת ונאצלת .ואם ח"ו יחסר מהם הרי הוא מקלקל
הצינורות ומקצץ נטיעות נפשו ,ואוי לו על חסרונו שאינו נכנס בשערי צדק ,לפי
שהאדנים לעמודים אינם מסודרים ואין שכינה שורה על דבר פגום כי אין האהל פרוסה
כסדר ,זהו סוד אהל בל יצען וגו' (ישעיה לג ,כ) נמצא ,כל הגומר בכל יום מאה
ברכות כאילו פורש אהל מועד ותקעו על מאה אדנים ומתברך במאה מיני ברכות".
הרי לנו ,שהמאה ברכות הן הן הכלים המאפשרים את ההתפשטות מעלה אצל
המקבל ,והם אשר מעמידים את המשכן ,והאומרם ,כאילו העמיד משכן ותקעו על
מאה אדנים .ובוודאי אין כאן 'כאילו' בעלמא ,אלא שבעולם שלנו אין הדבר ניכר,
אך בעולמות העליונים ,אכן הוא בונה ממש מערכת של משכן.

ב
דוד המלך וירושלים
תקנת מאה ברכות ובנין המקדש מושרשים בעניין אחד
שניהם נעשו על ידי דוד המלך
ג.

כאמור ,תקנה זו  -מאה ברכות ,היא תקנת דוד המלך ,והרי דוד המלך הוא אשר
חיפש ומצא את מקום המקדש  -בית הבחירה ,וגם רצה להתחיל לבנות בפועל,
אלא שה' לא סיפק בידו ,אך סו"ד הוא אשר תיקן והעמיד את המקום ,ושעל כן
נקרא הבית על שמו' :מזמור שיר חנוכת הבית לדוד' ,ועל כן ,גם ה'מכה בפטיש' -
הכנסת הארון פנימה לקדש הקדשים ,לא נעשתה אלא בזכותו של דוד ,כמבואר
בגמ' שבת (ל.).
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נמצאו הדברים מתאימים היטב; תיקון והעמדת הבית בפועל בעולם הזה ,וכן בניית
הבית באופן רוחני על ידי כל אחד מישראל  -מאה ברכות ,שתי תקנות אלו נעשו
על ידי דוד המלך ,כי למעשה הם עניין אחד.
אלא שסוף דבר ,עלינו להבין מדוע באמת דוד המלך הוא אשר מיוחד לתקנות אלו
 להעמיד את בית המקדש .ואכן ,מצינו כן בגמ' סנהדרין (כ ,).שישראל נצטוו בג'מצוות בכניסתן לארץ; להעמיד להם מלך ,ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות את
הבחירה .ומשמע שהם שייכים זה בזה.

ירושלים ודוד המלך תלויים ומושרשים זה בזה
הוכחות וראיות ליסוד זה
ואכן ,לימדנו הגרי"ז (בספרו על התורה ,תהלים ל) ,שירושלים ודוד המלך תלויים
זה בזה ,עד כדי כך שבניינה של ירושלים לא הושלם ,עד שהומלך בה דוד המלך,
וכפי שנאמר (בתהלים קכב ,ג ,ה) :יְרו ָש ִ ַלם ַה ְבנויָה ְכ ִעיר ֶּשחֻ ְב ָרה ָלה י ְַח ָדוִ :כי ָש ָמה
אות ְלבֵ ית ָדוִ ד" ,הרי שמלכות בית דוד היא מתנאי
אות ְל ִמ ְש ָפט ִכ ְס ֹ
י ְָשבו ִכ ְס ֹ
יִהיֶּה ל ֹו ְל ַמ ַען ַע ְב ִדי ָד ֹ ִוד
ירושלים .וכן נאמר (מלכים א ,יא ,לב)" :וְ ַה ֵשבֶּ ט ָה ֶּאחָ ד ְ
ו ְל ַמ ַען יְרו ָש ַלם ָה ִעיר אֲ ֶּשר ָבחַ ְר ִתי בָ ה ִמכֹל ִש ְבטֵ י יִ ְש ָר ֵאל" .ועוד שם (טו ,ד) " ִכי
חֲריו ו ְּלהַ עֲ ִמיד ֶאת יְ רו ָּׁשלָ ם".
לו נִ יר ִבירו ָש ָלם ְל ָה ִקים ֶּאת ְב ֹנו ַא ָ
נָתן ה' אֱ ל ָֹהיו ֹ
ְל ַמ ַען ָדוִ ד ַ
וכן בתפילה ,בברכת 'בונה ירושלים' אנו מסיימים' :וכסא דוד מהרה לתוכה תכין',
הגם שנתקנה ברכה מיוחדת לצמיחת קרן לדוד ,אלא שההזכרה הראשונה היא
מ'דין' ירושלים הזקוקה למלכות בית דוד .וכן בברכת המזון; כל שלא הזכיר מלכות
בית דוד בברכת 'בונה ירושלים' ,לא יצא ידי חובתו (ברכות מט .).וגם בשבועה
שנשבע הקב"ה לדוד שתתקיים מלכותו ולא יכבה נרו לעולם ועד ,נכללה בה
בחירת ירושלים ,שכן נאמר (תהלים קלב)" :נִ ְש ַבע ה' ְל ָדוִ ד אֱ מֶּ ת לֹא יָשוב ִמ ֶּמנָה
לו :זֹאת ְמנוחָ ִתי עֲ ֵדי
מו ָשב ֹ
ִמ ְפ ִרי ִב ְטנְ ָך ָא ִשית ְל ִכ ֵסא ָל ְך וגו'ִ ,כי בָ חַ ר ה' ְב ִצי ֹון ִא ָוה ְל ֹ
יחי".
יה וגו' ָשם ַא ְצ ִמיחַ ֶּק ֶּרן ְל ָדוִ ד ָע ַר ְכ ִתי נֵר ִל ְמ ִש ִ
ַעד פֹה ֵא ֵשב ִכי ִא ִו ִת ָ
הרי לנו ,שבחירת ירושלים ובחירת מלכות בית דוד תלויות וקשורות זו בזו ,ומו"ר
שליט"א ציין לגמ' בבא קמא (צז" :).איזהו מטבע של ירושלים? דוד ושלמה מצד
אחד ,וירושלים עיר הקודש מצדה השני .ועוד ציין לדרשות מהרי"ט (צפנת פענח,
עקב ,דרוש א) ,שכתב כן .וראה עוד בזוה"ק (ג ,רסב" :):נשבע קודשא בריך הוא
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שלא יכנס בירושלים של מעלה וכו' ,אימתי? אמר רבי יהודה ,כד אתהדר מלכו
בית דוד לאתריה לתתא".

למרות שיש מושג של מלך ישראל ,אך אינו מלך על ירושלים
אף גם זאת ,הנה הכלל הוא שאע"פ שהקב"ה נשבע לדוד שהוא וזרעו יחזיקו
במלוכה לעולם ,אך אעפ"כ יתכן גם מלך משאר השבטים ,וכמבואר ברמב"ם מלכים
(א ,ח)" :נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל ,והיה אותו המלך הולך בדרך
התורה והמצוה ונלחם מלחמות ה' ,הרי זה מלך וכל מצות המלכות נוהגות בו,
אע"פ שעיקר המלכות לדוד ויהיה מבניו מלך ,שהרי אחיה השילוני העמיד ירבעם,
ואמר לו ,והיה אם שמוע תשמע את כל אשר אצוך ובניתי לך בית נאמן כאשר
בניתי לדוד וגו' ,ואמר לו אחיה ,ולבנו אתן שבט אחד למען היות ניר לדוד עבדי כל
הימים לפני בירושלים" .ועיין שם עוד (שם בהלכה י)" :אין מושחין מלכי ישראל
בשמן המשחה אלא בשמן אפרסמון ,ואין ממנין אותן בירושלים לעולם אלא מלך
ישראל מזרע דוד" .הרי שאע"פ שהמלכות תהא לכל השבטים ,אך בירושלים תמיד
תהא המלכות לדוד ,כי ירושלים ודוד הם עניין אחד ,ופשוט שעל זה שנינו (יומא
כה" :).אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד" .וירבעם מלך ישראל חשש
שמפאת כן ,יסירוהו מכסאו וינהו אחר רחבעם מלך יהודה.
למדנו אפוא שדוד המלך וירושלים כרוכים זה בזה ,וירושלים זוקקת את מלכות
בית דוד כדי שיושלם עניינה .כמובן ,שכל זה מצטרף לכך שמקום המקדש הועמד
על ידי דוד ,ושוב אנו שואלים; מה היחס בין הדברים? מדוע דבר זה מיוחד לדוד
המלך ,ובוודאי אין זה בכדי.

ג
דגלים ומחנות
עם ישראל נתאוו לדגלים ומחנות
מחנה ישראל במדבר  -י"ב מיל ,ובארץ  -ירושלים
ד .בכדי לבאר הדברים בעז"ה ,עלינו להקדים אודות היחס בין עם ישראל למשכן
והמקדש ,וכדלהלן.
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עם ישראל במדבר היה מחולק לפי דגלים ומחנות .ג' שבטים לכל רוח ,ושבט לוי
באמצע .השטח שבו כלל השבטים חנו בכל שטחו (י"ב מיל על י"ב מיל) ,נקרא
'מחנה ישראל' .בפשטות ,ההגדרה של מחנה ישראל ,הינה ,מקום המגורים  -שטח
המחיה של ישראל.

מחנה ישראל אינו שטח מחיה אלא התפשטות המשכן
אולם באמת אין הדבר כן ,שהרי לדורות ,מחנה ישראל כולל רק את ירושלים ולא
את כל ארץ ישראל ,2ובהכרח שישנה הגדרה אחרת למחנה ישראל; אכן ,במדבר,
כל י"ב מיל היה שטח המגורים של עם ישראל ,ולדורות ,מתקיים הדבר בארץ
ישראל שהיא נחלת ישראל .אך כמו"כ ישנו עניין נוסף; היחס של כנס"י למשכן
ולשכינה .כלפי זה חל עניין 'מחנה ישראל' ,הוי אומר :כפי שיש מחנה שכינה ומחנה
לויה ,שהם מחנות סביב המשכן ,והם חלק מהמשכן  -צורתו ומעניינו ,כך ממש ג"כ
מחנה ישראל ,שהוא ממערכת המשכן עצמו.
המחנות והדגלים דוגמת המלאכים
ה .בביאור עניין זה ,עלינו לברר שורש עניין המחנות והדגלים ,ובאו על זה דברי
חכמים (במדבר רבה ב ,ג)'" :הביאני אל בית היין'  -בשעה שנגלה הקב"ה על הר
סיני ,ירדו עמו כ"ב רבבות של מלאכים וכו' ,והיו כולם עשויים דגלים דגלים וכו',
כיון שראו אותן ישראל שהם עשויים דגלים דגלים ,התחילו מתאוים לדגלים; אמרו:
הלואי כך אנו נעשים דגלים כמותן! לכך נאמר (שם ב) 'הביאני אל בית היין'  -זה
סיני שנתנה בו התורה שנמשלה ביין וכו'' ,ודגלו עלי אהבה' וכו' ,אמר להם הקב"ה:
מה נתאויתם לעשות דגלים ,חייכם שאני ממלא משאלותיכם וכו' ,מיד הודיע הקב"ה
אותם לישראל ואמר למשה :לך עשה אותם דגלים כמו שנתאוו".

2
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מלאכים הם פמליית המלך וחלק מכבודו
מהו עניין הדגלים שכנסת ישראל התאוו ,ומדוע דבר זה מיוחד למלאכים? נראה
להציע בעז"ה ,שהמלאכים הם פמליית המלך כביכול ,הם חלק מכבודו ,ולכן הם
מחולקים לדגלים ,היינו ,כל אחד ואחד עומד במקום מסוים עם תפקיד מסוים,
ובכך הם מעמידים מערכת שלמה גדולה ,והיא הנקראת 'כבוד'.
כנסת ישראל רצתה להיות חלק מגילוי הכבוד ולא רק כעומדת לידו
כאשר התגלה דבר זה לכנסת ישראל ,התאוו גם הם להעשות דגלים ,כלומר :כנסת
ישראל כמהה וגם רצתה להיות חלק בלתי נפרד מגוף הגילוי של השכינה ,להיות
חלק מעצם הכבוד .כנסת ישראל לא רצתה בגילוי שכינה שמתגלה לידה ,אלא
בגילוי שכינה שמתגלה על ידה ,שגם היא חלק מגוף הגילוי .רצתה כנס"י להיות
איבר מאיברי השכינה ,וכאדם שיש בו נשמה אלוקית ,ויש בו גוף עם איברים ,והנה
אע"פ שהמרחק בין הגוף והנשמה הוא עקרוני ובלתי ניתן לגישור ,עכ"ז ביחד הגוף
והנשמה נחשבים אדם אחד ,והגוף מתנהל לפי כוחות הנשמה .כך רצו ישראל
להיות הם האיברים והגדפי כביכול של השכינה שהיא כביכול כנשמה להם ,וביחד
 אדם אחד .יתירה מזו ,כפי שהנשמה אינה יכולה להתגלות אלא דרך הגוף בלבד,כך בדיוק לא יתכן גילוי שכינה אלא דרך כנסת ישראל בלבד ,שהם הם גדפי
דשכינתא.

ו.

דוגמא :היחס בין בית כנסת לעיר
דוגמא לדבר :בית הכנסת נמצא בתוך העיר ,בית הכנסת הוא המבנה החשוב ביותר
בעיר ,ללא ספק ,ולכן נאמרו בו הלכות מיוחדות המבליטות את ייחודו ,כגון שיהיה
גבוה מכל הבתים בעיר .למרות זאת ,אין אנו אומרים שהעיר היא חלק אינטגרלי
מהבית כנסת ,אלא בית כנסת עומד לעצמו ,חשוב ככל שיהיה ,והוא בתוך העיר -
אפי' במרכז העיר ,אך אין הבתים מצטרפים להיות חלק ממערכת הבית כנסת .ואף
גם זאת ,אין אומרים בואו ונעשה עיר לצורך בית כנסת ,אלא להפך ,בואו ונעשה
בית כנסת לצורך עיר.
באותה מדה בדיוק היה יכול המשכן להיות בישראל ,כבית הכנסת בעיר .אולם,
כנס"י לא הסתפקה בזה ,כנסת ישראל היתה כמהה להיות חלק מהמשכן ממש,
וכמו שיש מחנה שכינה ולויה ,כך יש מחנה ישראל ג"כ ,והכל בסדר מערכת המשכן
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עצמה .והרי"ז כעניין ארמון המלך שיש לו טרקלין ,פרוזדור ,חצרות סביב ,וכן
גינות ופרדסים וכו' וכו' ,והכל בכלל ארמונו של מלך.
לזאת ,אפוא ,התאוותה כנסת ישראל; להיות כמלאכים עם דגלים ,פמליית המלך,
והכל כבודו של המלך ,עד שהכל חלק מעניין המלכות של המלך ,להיות אחד איתו,
כביכול כאדם אחד.

ז.

במדבר  -גילוי שכינה נשגב ,בא"י רק בירושלים
כאשר עם ישראל היו במדבר ,גילוי השכינה היה נשגב מאד .עם ישראל ראו עין
בעין את עמוד האש והענן ,אכלו מן ושמעו שכינה מדברת מתוך גרונו של משה.
כמו"כ היו מופקעים מכל ענייני החומר ,בהיותם במדבר המופקע מכל שייכות לחיי
ישוב .לכן כל מקום מושבותם של ישראל היה חלק מהמשכן ,העם כולו התייחס
ונבחן כחלק ממערכת המשכן בכל תהלוכות חייו.
(עיין היטב במאמר ד' ,והכל אחד בלשון שונה ,ועל פי האמור שם ,הגדרת הדברים
היא ,שבמדבר היה הכלל מאיר בפרט באופן מלא ,עד שכל פרט היה גוון של
הכלל ,ולכן כל הפרטים  -כל ס' ריבוא ישראל היו מאירים מאור המשכן ,ומקומם
 מחנה ישראל).לא כן לדורות ,בארץ ישראל .הגילוי הצטמצם ולכן לא חל מחנה ישראל  -היינו,
מחנה של משכן ומקדש אלא בירושלים לבדה ,אשר היא בעצמה קרוי' 'מקדש'
לכמה דינים ,כמוש"כ הרמב"ם בהלכות לולב ושופר (ויעויין בפיהמ"ש סוכה).
ולעת"ל בב"א ,3עתידה ירושלים להתפשט על כל ארץ ישראל ,כלומר :כל ארץ
ישראל תהא בבחינת 'מחנה ישראל'  -ודין מקדש לה ,כירושלים עתה.

הצירוף להיות כפמליית המלך  -עיקר התכלית בבריאה
היחס בין איש לאשה  -תורה לבית ,בית של תורה
ח .במאמר 'לכמהי לב הושמה עינים' הוספנו עוד בסוגיה זו  -הצירוף של ישראל
להיות מפמליית המלך .ביארנו שם שהצירוף של כנסת ישראל להיות חלק מפמליית
המלך ,אינה תוספת הידור ומעלה בעלמא ,אלא שהיא תכלית כל המציאות ,כאשר
3
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אנו מצד עצמנו מצטרפים לגילוי האלוקי .הבאנו דוגמא מההפרש שבין האיש
והאשה בבנין הבית היהודי .האיש מביא את התורה הביתה ,ואילו האשה מתרגמת
והופכת את הבית לתורה; האיש אינו יכול להפוך את הבית לתורה ,הוא גבוה,
מופשט וכללי יותר (וגם חסר הכישורים הנדרשים ,כגון :סבלנות ,רוך ,חום אנושי
וכד') .ומאידך ,האשה אינה יכולה להגיע למקומות עליונים ולהוריד משם תורה,
ולכן נצרכים הם האיש והאשה גם יחד; האיש מביא את התורה ,והאשה מתרגמת
אותה לעולם המעשה ,עד שעולם המעשה הופך לתורה.

תפקידה של כנסת ישראל  -לתרגם את אותה תורה שקיבלה מה'איש'  -הבורא
דוגמא זו תעזור לנו להבין את מקומה ותפקידה של כנס"י; הקב"ה 'הביא'  -הוריד
את התורה לארץ במתן תורה (ובהמשך ,הדיבור במשכן כל משך מ' שנה במדבר).
אך בזאת עדיין לא התקיימה התכלית ,וכאן נכנס תפקידה של כנס"י  -לתרגם את
אותה תורה שקיבלה מהבורא (מה'איש') ,ולהפוך את המציאות עצמה למציאות
של תורה( .מו"ר זצ"ל היה נוהג לומר בשם אדמו"ר מקוצק זצ"ל ,על הפסוק:
'השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם  -כדי שיהפכו אותה להיות 'שמים').
מעתה הננו מבינים שהרצון של ישראל לדגלים ומחנות ,אינו מעלה בעלמא וכנ"ל,
אלא שהוא מעיקר תכלית הבריאה ,כי בוודאי רק כאשר נעשו ישראל לחלק
מפמליית המלך ,מתקיימת התכלית של צד הנקבה  -לתרגם את המציאות הגשמית
למציאות הרוחנית שהובאה על ידי הבעל.
והרי"ז ממש כמו גוף ונשמה ,שהגוף כ"כ הצטרף לנשמה ,עד כדי כך שהם אדם
אחד ,וכל הגילויים של הנשמה הם אך ורק דרך הגוף ,וכנ"ל ,עד כדי כך ,שגם
הגוף הוא מחלק מהגילוי .וכ"ז מחמת העובדה שהגוף נערך להיות אחד עם הנשמה.

ד
דיבור  -מדבר
הרחבה נוספת בביאור ההבדל בין המדבר לארץ ישראל
המדבר מופקע מעשיה ולכן נקרא על שם הדיבור ומיוחד לנתינת התורה
ט .ברצוננו להעמיק עוד בעז"ה ,בביאור ההפרש בין תקופת המדבר (שמחנה ישראל
היה בכל השטח של ישראל) לבין הישוב בארץ ישראל ,שבו מחנה ישראל הינו רק
בירושלים .לשם כך נחזור בקצרה על האמור במאמר ד' ב'כתר הלומים' חלק א'.
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ביארנו שם בס"ד ,שהמדבר נקרא על שם ה'דיבור' ,היות והמדבר הוא מקום
שמופקע מהמציאות הפיזית הטבעית ,ממציאות של ישוב ותהליך .המדבר הינו
מקום שצד 'המעשה' חלש בו מאד ,וממילא גם אינו מסתיר את הדיבור שבתוכו,
הדיבור שקיים בכל מעשה .לכן המדבר יותר מקביל לכח וקומת הדיבור באדם.
לכן ניתנה בו תורה במשך מ' שנה.

ארץ ישראל מקום טבעי וגשמי ,ולכן מיוחדת לקיום ומעשה
לעומת זאת ,ארץ ישראל הינה מקום ישוב טבעי ,ובו תהליכים ברורים .ארץ ישראל
היא מקום גשמי וארצי ,ועל כן ,מעטפת ה'מעשה' עבה הרבה יותר מאשר במדבר,
ועל כן ,היא מיוחדת לקיום של התורה  -הקיום הפיזי המעשי ,ופחות לדיבור -
לתורה עצמה בלא לבושיה ,כאשר היא דבר ה' בלבד.
וכלפי הדברים האמורים באות הקודמת ,עלינו להגדיר באופן הבא :המדבר הוא
המקום שבו יורדת תורה מן השמים אל הארץ .זהו הצד של ה'איש'  -הקב"ה ,ועל
כן הוא מחייב הפקעה מהארץ ,כי האיש וה'דיבור' גבוהים ומופקעים מהארץ .אכן,
קיום התורה  -קיום המצוות והמסתעף ,הם בארץ ישראל ,כי התפקיד שלנו בארץ
ישראל ,אשר הוא כאמור ,תכלית הבריאה ,להפוך גם את הארץ לתורה .זהו
תפקידנו.4

במדבר היה מחנה ישראל בכל השטח ,אך לא ירד עד ה'מעשה'
נמצאת אומר ,שאם שבמדבר גם כן היו מחנות ,עד כדי כך שמחנה ישראל התפשט
על כל השטח של מגורי עם ישראל ,אך אעפ"כ ,הואיל והמדבר כמדבר הינו מקום
של 'דיבור' ולא של 'מעשה' ,על כן ,הצירוף של כנסת ישראל לשכינה ,אינו סוף
התכלית והמדרגה ,כי לא הוכנס החלק התחתון  -המעשה ,תחת הגילוי האלוקי.
נראה עוד ,שזו עצמה הסיבה שכל כך התפשט מחנה ישראל על שטחם של ישראל,
גופא ,משום שלא היה חיבור לעולם המעשה; הגוף לא נכנס בתוך המדרגה הנישאת
הזו ,אלא הכל נערך מיניה וביה בתוך המערכות היותר גבוהות כדיבור וכד' ,והרי

4
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שם ,בעולם הדיבור ,הכל מצורף לבורא יתברך בלא שיור (ועיין היטב במאמר ד' הנ"ל,
שדיבור אינו מתנתק מהמדבר בשום אופן ,ובשונה ממעשה העומד לעצמו ,גם
כאשר הפועל  -העושה ,הסתלק מהמקום .והם הדברים בכאן ,שהואיל וכנסת
ישראל נערכה כחלק מה'דיבור' ,על כן ,היתה מצורפת כל שעה לבוראה ,וממילא,
כל שטחה היה חלק מהגילוי האלוקי  -מחנה ישראל).
אכן ,כאשר נכנסו לארץ ישראל ,הוטל עליהם התפקיד האמיתי התכליתי של
המציאות  -להפוך את הארץ לתורה ,לצרף גם את הגוף את חלק ה'מעשה' לגילוי
האלוקי ,עד כדי כך שהגילוי האלוקי יתגלה אך ורק דרך הגוף הנ"ל .זו התכלית
של הבריאה ,שעליה נאמר שהקב"ה התאוה שתהא לו דירה בתחתונים.

י.

לולי החטא  -כל ארץ ישראל היתה נעשית 'מחנה ישראל'
והנה ,אם עם ישראל היו במצב המתוקן ,כפי שהיה צריך להיות ,בוודאי כל ארץ
ישראל היתה נעשית 'מחנה ישראל' ,כי כל הגוף היה נכנס תחת הגילוי האלוקי.
אולם ,מאחר ועם ישראל חטאו ,על כן ,במצב הנוכחי ,ארץ ישראל אינה מצורפת
לגילוי האלוקי באופן מוחלט ,ורק בירושלים יש מעין גילוי למדרגה זו ,ולכן היא
הנקראת 'מחנה ישראל' ,והרי"ז ממש כפי שהגוף לא מגלה את אור הנשמה אלא
בפנים בלבד ולא בשאר הגוף.

הר סיני לא התקדש לדורות ,כי הגילוי היה רק מצידו יתברך
יא .בדברים אלו ,נבין את הסיבה שהר סיני לא התקדש לדורות ,וכפי שנאמר במפורש
בתורה (שמות יג ,יט)ִ " :ב ְמש ְֹך ַהיֹבֵ ל הֵ ָמה יַעֲ לו בָ ָהר" ,והרי ה' יתברך הציע את
השמים על ההר ונתן בו את התורה הקדושה ,והיאך לא נתקדש? אלא שהם
הדברים :קדושת ההר ,משמעה :שמציאותו הגשמית הפכה להיות קדושה ,ודבר זה
מתאפשר ושייך רק על ידי צד הנקבה  -כנסת ישראל ,אשר הופכת את הארץ
לשמים ,את הבית לתורה ,בכגון דא מתקדש החפץ ג"כ .ועל כן ,הואיל ומתן תורה
היה אך ורק מצידו יתברך ,ועניינו 'דיבור' ,ככל שנתבאר במאמר זה ,על כן ,לא
התקדש ההר שהוא 'מעשה' ,ורק המשכן שנעשה על ידינו  -הוא אשר התקדש.
וגם במשכן ,לא התקדשה הקרקע (כדברי מהרש"א בתוס' שבועות טו ,).כי במדבר
לא היה גילוי שלם של עולם ה'מעשה' ,ככל שנתבאר ,אלא עיקרו עולם ה'דיבור',
ולכן יש בו גילוי שכינה עצום ,וכל ישראל מצורפים אליו ,אך אין הגילוי כולל את
החלקים התחתונים ג"כ ,ככל שנתבאר .ורק כאשר נכנסו לארץ ישראל והתקדש על
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ידי ישראל ,נעשה למציאות כזו שגוף הקרקע קדושה( .והנה בוודאי ארץ ישראל
קדושה קדושת עולם ,גם קודם שישראל קידשוה ,והיינו כי היא מיוחדת למעשה,
ומוכשרת אליו ,וממילא מונח בה קדושה זו).

ה
תקנת מאה ברכות
דוד  -רגל רביעי במרכבה  -ספירת מלכות
תפקידו כתפקיד הנקבה  -להפוך את הבית לתורה
יב .מעתה ,חוזרים אנו להבנת העניין שדוד המלך ,הוא אשר תיקן את תקנת מאה
הברכות ,וגם פעל לבניית בית המקדש ,ושאלנו מדוע דוד? אכן לאור המתבאר
עתה ,מתיישבים הדברים היטב; כידוע ,דוד המלך הוא הרגל הרביעי במרכבה
(מועד קטן טז ,).והוא משלים לג' אבות .בפרוטרוט ,דוד הינו מרכבה לספירת
מלכות  -כנסת ישראל ,אשר היא נקראת 'נוקבא' (נקבה) ,ומכוונת כנגד האות
האחרונה של שם הוי"ה ב"ה.
לפי דרכנו ,מטרתה של המלכות  -הנוקבא ,לקבל את כל השפע הבא עליה
מלמעלה ,ולתרגם אותו לעולם המעשה באופן כזה שעולם המעשה יהפוך להיות
גם כן בהתאם למדרגת השפע הנ"ל ,וככל שנתבאר במאמר זה ,שהקב"ה מוריד
את השמים  -התורה ,לארץ ,ואילו כנסת ישראל הופכת את הארץ ,את הבית לתורה
 לשמים .וכאמור ,זהו עיקר עניינו של דוד מלך ישראל ,הנמשל ללבנה בכל מקום,והרי תפקיד המלך מבית דוד ,לצרף את העם לתורה ,ממש ככל שנתבאר ,בשונה
ממלך ישראל ,שתפקידו כמלך בעלמא (ואכה"מ להאריך בזה).

מצות הקהל מיוחדת למלך כי עניינה לצרף את העם לתורה
גם נראה שזו הסיבה שהמלך קורא את 'משנה תורה' במעמד 'הקהל' ,ולא כהן
גדול או ראש הסנהדרין (ומו"ר שליט"א בבי"ש סימן יד התקשה בזה" :מתעוררת
תמיהה גדולה ,למה נבחר המלך לשליחות אלקית זו? וכי לא יפה הי' להיות נבחר
לזה נביא או כהן גדול או ראש הסנהדרין וכדומה") ,אלא שיסוד מעמד הקהל אינו
מצד הקב"ה  -ללמדם תורה ,אלא אדרבה ,הוא מצד התחתונים ,ונועד לצרף את
העם אל התורה ,ככל שנתבאר ,ועל כן ,קוראים דוקא 'משנה תורה' שהוא מצד
המקבל כידוע (מהר"ל תפארת פמ"ג) ,ומביאים גם הנשים והטף ,וזהו תפקידו של
המלך דוקא.
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משכך ,הדבר פשוט וברור שלכן דוד המלך ,הוא אשר מיוחד לבניית הבית ,והוא
אשר מיוחד לתקנת מאה ברכות והכל אחד  -צירוף התחתונים למדרגות העליונים.

העתקה מה'שערי צדק'
השכינה לא שרתה בקביעות בארץ עד דוד  -הרגל הרביעית
יג .כמדומה ,שעיקרי הדברים הללו מבוארים בספר 'שערי צדק' (א) לר"י ג'יקאטיליה,
והנני להביא קצת מדבריו..." :מאחר שבאו אברהם יצחק ויעקב תקנו כל המרכבות
עליונות ותחתונות החיצונות ,החיצונות בחוץ והפנימית בפנים ,ונמצא אברהם
ויצחק קשרו המרכבה החיצונה בחוץ על ידי ישמעאל ועשו ,ונקשר המרכבה
הפנימית על ידי יעקב ,וכשבא יעקב שלם בלי שמץ ודופי ,מזוקק שבעתים זקוקים
על ידי שת ונח ושם אברהם יצחק ויעקב הוא השביעי ,עליהם נאמר כסף צרוף
מזוקק שבעתים ,ונמצאת מטתו שלמה ,לפיכך בחר בו השם שהוא קו האמצעי
וכלל טהור את הטהור וינח טהור על הטהור ואז מצא לו הוי"ה חלק בנבראות
וסימן כי יעקב בחר לו י"ה ישראל לסגולתו ,וזהו חלקו שיצא לו בכל העולם ,וזהו
סוד כי חלק ידו"ד עמו יעקב חבל נחלתו וכו'.
ומאחר שבחר ביעקב שהוא אמצעי בקו האמצעי נעשה יעקב כסא שלם להשם
יתברך ,כי אברהם ויצחק לא נקראו אלא כסאות האברים וכו' ,והסוד שנים עשר
שבטים ,נגד שנים עשר שמות המצטרפים מן השם המיוחד יתברך ,והפסוק מכריז
ואומר כל אלה שבטי ישראל שנים עשר ,וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם,
ואז נעשה יעקב כסא שלם למרכבה כלומר ,כסא הגוף ולא כסא הארץ ,כי לא שרתה
שכינה למטה עד שבא הרגל הרביעי ( -הוא דוד המלך) ,כלומר במנוחה ( -כן היה
אצל דוד ולמעשה אצל שלמה ,כמפורש בפסוקים) ,אלא לפי שעה אפילו בימי משה
רבינו עליו השלום ,ועל זה נאמר במשוך היובל המה יעלו בהר".
ראה נא שם בהרחבה ,שבעל ה'שערי צדק' מבאר בזה את עניין מאה הברכות
(והתבאר בהרחבה במאמר א') ,ומסיים :לפיכך תמצא שאברהם תיקן לה מקום כמי
שמחזיק בדבר ,אמנם לא נקבע דירת קבע בקרקע עד רגל הרביעי ,ועל אותה שעה
אמרה זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אויתיה ,שהוא סוד כי שמך נקרא על עירך ועל
עמך והבן זה מאד".
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ו
מאה ברכות כעוצרות מגיפה
מאה ברכות מעמידות את השפעת החיים ,הפך המגיפה
יד .בעקבות הדברים הללו ,הננו חוזרים לתקנת דוד מאה ברכות העוצרת את המגיפה,
והתקשינו בהבנת העניין .אכן עתה הדברים מבוארים מאליהם; מאה ברכות הן
אשר מעמידות את השראת השכינה בעולמנו ,בהיותן מעמידות את המקדש ,ועל
כן ,הן מיוחדות להשפעת חיים הפך המגיפה (וכבר נתבאר בהרחבה ש' ֶּדבֶּ ר' אותיות
דיבור ,והוא הפסקת החיים במקום החיבור עצמו ,ולכן השפעת החיים הטהורה
הינה עצמית ביחס להפקעת החיים הטהורה ֶּ -דבֶּ ר).
טו .כמו"כ ברצוננו לציין לדברי המהר"ל בספר הנצח (פרק כב) ,שעל ידי שהיה
ביהמ"ק בעולם ,שרתה הברכה ,הואיל והוא המחבר בין התחתונים והעליונים,
ודרכו נמשכת הברכה ,וכלשונו שם" :כי על ידי בית המקדש ,שהוא בתחתונים ,יש
להם לתחתונים דביקות וחבור בעליונים ,ולפיכך היתה הברכה" ,ומאידך" :כאשר
חרב בית המקדש היו התחתונים נבדלים מן העליונים" ובזה הסתלקה הברכה
מהם .והם הם הדברים במאמר זה ,שמאה ברכות מקבילות לעניין המקדש ,ומטרת
שנ יהם :החיבור בין העליונים לתחתונים ,שהוא הוא עניין החיים .וזה עצמו עניין
הברכה ,כנ"ל ,א"כ הברכה בעצמותה מפקיעה את המגיפה( .ונראה עוד ,שכיון
שביהמ"ק עומד במקום החיבור בין עליונים לתחתונים ,על כן הוא עצמו מיוחד
הדבֶּ ר ,ויש בחז"ל על הפסוק' :כמגדל דוד צוארך בנוי
לדיבור  -כח החיבור ,הפך ֶּ
לתלפיות' ,שביהמ"ק נקרא 'צואר' ,וכן הוא ברש"י פ' ויגש ,בפגישת יוסף ובנימין,
והיינו כי שם מקום הדיבור  -מקום רוח החיים של האדם ,המחבר בין עליונים
(הראש) והתחתונים (הגוף) .ולכן העמדת ביהמ"ק מפקיע את המגיפה .לכן תיקן
דוד מאה ברכות כנ"ל ,וכן קנה את גורן ארונה היבוסי ואז נעצרה המגיפה (כמבואר
בסוף ספר שמואל ב).

חזרה קצרה על המאמרים הקודמים
דבר  -סילוק והעדר שכינה ,חרב  -מכה חיובית חיצונית
טז .נראה עוד לבאר בזה עומק הדברים ,בהקדם דברינו ב'כתר הלומים' חלק א' ,מאמר
ט' .במאמרים ז  -ח (שם) ,הבאנו את דברי המהר"ל בספר הגבורות ,שהתוכן של
מיתת ֶּדבֶּ ר ,הוא ,סילוק הארת פני ה' יתברך מהנברא .ובלשון המהר"ל :סילוק
הדבֶּ ר שונה באופן מהותי מהחרב; החרב
העילה מהעלול .המהר"ל מבאר שבזה ֶּ
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מהדבֶּ ר שאינה אלא
ֶּ
היא פעולה חיובית של פגיעה בחיים ,וזאת כאמור ,בשונה
העדר  -סילוק הבורא מהנברא ,וממילא הוא מאבד את רוח החיים ונעשה פגר מת.
חילוק נוסף העולה ממילא מבין הדברים :חרב היא הכאה על ידי גורם חיצוני
מבחוץ ,ולכן פוגעת בגוף החיצוני ,ואילו הדבר ,הוא נגיעה בעצם החיים עצמם -
סילוק החיים ,העדר ,ולא על ידי כח חיצוני.

היחס וההקבלה שבין דבר ובכורות  -עסק בחיים עצמם
בזאת ביאר המהר"ל את דברי בעל ההגדה אשר דרש את הפסוקְ " :ביָד חֲ ז ָָקה -
ְש ַתיִם .ו ִבזְ ר ַֹע נְ טו ָיה ְ -ש ַתיִם כו'" .והיינו ,כי בעל ההגדה מגלה לנו שישנן ב' מכות
שהינן מכות של העדר  -סילוק החיות ,והמהֶ :דבֶ ר ובכורות .המשותף בין ֶּדבֶּ ר
ובכורות ,ואשר הוא הוא גדר המכות הללו ,הינו העסק בחיים עצמם באופן טהור,
בלא שום שייכות למערכות הגוף הנלוות .וזאת בשונה ממכת חרב שאינה נוגעת
בחיים באופן טהור ,אלא בגוף ,ורוח החיים עוזבת ממילא ,מאחר ואין לה גוף שיכול
לשאת את החיים.
המהר"ל מבאר שלכן מכות אלו מיוחדות לה' יתברך בעצמו ,כי החיים מתייחסים
אך ורק אליו ולא לזולתו ,וגם אין לזולתו שום זיקה ושייכות אל החיים ,וכאומרם
(תענית ב' :).ג' מפתחות לא נמסרו לשליח' ,והם מפתחות החיים .ולכן באמת
המכות הללו נפעלו על ידי ה' בעצמו ,וכמוש"כ 'ויעש ה'' ,וכן מכת בכורות נעשתה
על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו  -לא על ידי מלאך ,לא על ידי שרף ולא על ידי
שליח.

הצלה ממכת בכורות היתה על ידי כניסה פנימה
רק מי שמצורף לעילה ונחשב לחלקה ,אינו נפגע בבכורות
עוד התבאר במאמרים אלו (בעיקר במאמר ח') ,שאופן ההצלה ממכת בכורות היה
על ידי כניסה פנימה ,וכפי שנאמר' :ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר',
כי הרי ה ֶּדבֶּ ר אינו חל דרך פגיעה חיצונית אלא כל המוקד הוא בפנימיות  -בסוגיית
החיים עצמם ,ועל כן ,מוטל האדם להכנס פנימה למקום שהוא יותר מחובר לחיים
(והחיים תמיד נמצאים בפנימיות ,עיין שם) ,וכך יוכל להנצל.
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רק הכניסה פנימה מחברת את האדם אל האין סוף ברוך הוא ,ובכך הוא ניצל
ממכת בכורות ,כי אף שסילוק העילה מהעלול גורם מוות ,אך מי שמצורף אל
העילה עד שהוא נקרא 'חלק ה'' ,אינו נכלל בעלול שהעילה מסתלקת ממנו ,כי
הוא כביכול כחלק מהעילה ,ולא שייך בו סילוק ,בהיותו נחשב שייך לעילה ג"כ,
במה שהוא של העילה ,ו'אין דבר מכה במה שהוא שלו' (לשון המהר"ל שם).

הצירוף של עם ישראל לעילה ב"ה בב' עניינים:
מצד מהותם( ,ב) מצד עבודתם
כלל ישראל הנברא העצמי ונברא מאמתת המצאו ית'
הרחבנו שם שהצירוף הזה של עם ישראל לעילה ברוך הוא ,יש בו ב' עניינים( :א)
מצד מהותם( ,ב) מצד עבודתם שלהם ,ונבאר :מצד מהותם ,ישראל הם הנבראים
העצמיים בבריאה ,אליהם התכוון הבורא בבריאתו ,והם נבראים לעצמם ,ולא
לשמש זולתם ,ועל זה נקראו 'בני בכורי ישראל' ,וכך הם דברי הרב בנצח (פרק
יא)" :יש לך להבין בשם הנכבד הזה  -מה שנקראו ישראל 'בנים לה' ( -בניגוד
ולעומת או"ה שלא נקראו כן) .וזה ,כי אין ספק כי הנמצאים ( -כולם) הם עלולים
ומושפעים מן השם יתברך .ו( -אעפ"כ) אין הנמצאים מתדמים יחד ( -כלומר ,למרות
שכולם מושפעים מהשם ,אך יש חילוק דרגות ביחס ההשפעה של ה'); רק כי יש (-
נברא אשר) מושפע מאמתת עצמו ( -ומתייחס אליו באופן ישיר) ,ויש שאינו כך-( ,
ודבר זה נקבע) לפי ריחוק הנמצאים ולפי קורבתם אליו יתברך.
והנה ישראל ,אומה זאת מושפעים ממנו יתברך מאמתת עצמו יתברך ,ובדבר זה
יותר יש להם צירוף וחבור אל השם יתברך ( -היינו ,ישראל מתייחסים לה' יתברך
באופן היותר שלם מכל הנבראים ,כי הם מושפעים מאמתת המצאו) .וע"ז מורה
השם הנכבד הזה שנקראו 'בנים' ,ונקראו בשם 'בני בכורי' ,כי שם 'בן' יאמר על
שנמצא מאמתת עצמו ( -כי הבן הוא הולדה הבאה מעצמיות האב ממש ,ואינה
דומה למיני מעשים חיצוניים שהאב עושה) ,ומצד השם הזה (' -בן') אין בזה עדיין
הצירוף הגמור שהוא מיוחד ,כי אפשר שיהיו ב' בנים לאחד ,והצירוף אשר הוא
לשנים ,אינו צירוף גמור מיוחד ( -כי אם יש עוד מצטרף ,א"כ שניהם אינם מתייחסים
לגמרי אל המצרף ,כי כבר אין ייחודיות של המצטרף למצרף).
ואף כי אין אומה עוד נקראת 'בן' ,אל השם יתברך יותר מישראל ,מכל מקום שם
'בן' אינו כל כך הצירוף אליו ,כיון שאפשר שיהיה לאחד שני בנים .ולכך נקראו
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ישראל 'בני בכורי' ,כי אי אפשר שיהיה לאחד שני בכורים וכו' .אבל שאר האומות
שאף הם מושפעים מן השם יתברך מכל מקום אינם מושפעים מאמתת עצמו ,רק
ישראל מושפעים מאמתת עצמו".
בוודאי האומה אשר היא מאמתת המצאו ,היא אשר מצורפת לעילה יותר מכל,
והיא לחלקו ונקראת שלו ,זהו הפן האחד.

עבודתם של ישראל  -קרבן פסח
אך יש פן נוסף ,והוא מצד עבודתם של ישראל ,וכמו שכתב הרב להדיא בגבורות
פרק ס ,בביאור העניין הזה בעצמו..." :כי מאחר שלא היו ישראל אפשר להיות
ניצולים מן מכות בכורות ,כי אם על ידי שהם נחשבים של הקב"ה והם לחלקו ,צוה
להם להקריב קרבן ,כי באיזה ענין הם שלו ,ומה הם צריכים לו ,כי אם להקריב
לפניו לעבוד לו ,ובעבודה הם שלו ,וכיון שבעבודה הם שלו ,לכן לא הגיע להם
מכת בכורות כלל" .ועוד שם בהמשך" :וישראל הם של השם יתברך ,במה שהם
עבדים עובדים לפניו ,ועל ידי זה היו ניצולים".
הצירוף של 'בני בכורי' והעבודה הצילו את ישראל בבכורות
ואכן ,מצאנו בדברי המהר"ל במקום אחר ,שייכות וחיבור בין ב' עניינים אלו
המעמידים את ישראל כחלק ה' ,ושעל ידם ניצולו ממכת בכורות .המהר"ל נמצא
ב'באר הגולה' (באר ג) ,וכך הם דבריו" :וזה שאמר (שם) 'כה אמר ה' בני בכורי
ישראל שלח את בני ויעבדני' ,והעבודה הזאת הם הקרבנות ,דכתיב באותו ענין
שלח את עמי ויחוגו לי במדבר ,ודבר זה הם הקרבנות שהם חג ה' שכן פירוש חג
בכל מקום .ורוצה לומר ,שמפני שהם בניו ,ראויים ישראל בפרט להקריב לפניו
קרבנות  .וזהו כי על ידי הקרבן יש כאן קירוב הגמור אל השם יתברך ,שלכך הוא
נקרא קרבן שעל ידי זה הוא הקירוב הגמור ,וישראל שהם בניו של השם יתברך
ואין קרובים מהם ולכך הם בלבד ראויים להקריב לפניו כו'"( .ועוד יש להרחיב
במהות קרבן פסח ,שכל מציאותו  -אחדות ה' ,עיין שם בגבורות בפרק ס).
מכח 'בני בכורי ישראל' נגאלו ממצרים
למדנו אפוא ,שכלל ישראל הם הנבראים בעצם ומיוחסים אליו יתברך בלבד ,וזהו
עצמו עצם עניין הבכורות  -בני בכורי ישראל ,ועל כן ,הדבר ברור ,שרק בדבר זה
נגאלו במכת בכורות ולא לקו עם המצרים ,כי גופא הם בני בכורי ,הם עצמיים
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ומתייחסים לעילה ברוך הוא ,והם שלו ולחלקו ,ושלכן עבודתם לה' בייחוד ובקרבן
פסח בפרט ,ולפיכך הם ניצולו ממכת בכורות .והדברים נפלאים בס"ד.
עד כאן בקצרה ממאמר ט' מ'כתר הלומים' ,חלק א'.

דוד המלך העמיד את כלל ישראל כחלק העילה
בכך ניצלו מן המגיפה
דברים אלו מהווים השלמה נפלאה לתקנת מאה ברכות ועצירת המגיפה על ידי
דוד; כי על כן ,נתבאר בהרחבה במאמר זה ,שיסוד עניינו של דוד המלך היה
להפוך את הארץ לשמים ,דוד הכניס גם את הגוף לקדושה ,וכפי הנוסח שנתבאר:
משה רבינו הוריד את התורה לארץ ,ואילו דוד המלך הפך את הארץ לתורה (על
כן דוד נולד ונפטר בשבועות ,כי הוא משלים את מתן תורה של משה) ,הפך את
כלל ישראל ואת ארצם ומציאותם לפמליית המלך.
במילים אחרות :דוד המלך מעמיד את כלל ישראל כחלק העילה ברוך הוא בכל
ענייניהם ,ועל כן ,בזה הם ניצולים מן המגיפה .וכן ניתן לומר בלשון זו :דוד המלך
מצרף ומחזיר את חלק ה'מעשה' להיות כמו 'דיבור' ,ולכן חל בו כח הדיבור -
החיים ,הפך המגיפה ֶּ -דבֶּ ר.

מאה ברכות מעמידות את כל מעשינו כנפעלים עבורו יתברך
כיצד נעשה דבר זה? על ידי תקנת מאה ברכות! הברכות בכל ענייני החיים כולם,
מלמדות ,מחנכות וגם מחוללות בפועל ,שכל מעשינו כולם הם עבור גילוי מלכותו
 עבור גילוי כבודו ,ושאין לנו מעצמנו כלום .אך יתירה מזו ,הברכות מצרפותאותנו לעבודה  -צורך גבוה ,וככל שנתבאר במאמר ב' ,ומצידם אנו נבחנים
כשותפים עם הבורא יתברך בגילוי כבודו ית' ,ודבר זה נמסר לנו ,אך ורק מאחר
שאנו בעצמנו מצטרפים לגילוי כבודו ,בהיותנו חלק העילה ברוך הוא .ממילא לכן,
כפי שבמכת בכורות  -מכת ֶּדבֶּ ר ,עם ישראל ניצלו כאשר הצטרפו לעילה ,כן בימי
דוד על ידי תקנת מאה ברכות ,והדברים נפלאים בס"ד.
תוספת ביאור בכך שהברכות עוצרות מגיפה
מאה ברכות נתקנו כחלק מסדר היום בתפילה
יז .והנה במאמר א' התבאר בס"ד שתקנת מאה ברכות אינה תקנה של ברכות בעלמא,
אלא היא מכוונת כנגד סדר היום של כל יהודי ,ובפרט בנוגע לתפילה ,כי ח"י
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ברכות השחר ,עם ח"י ברכות של שמונ"ע ג' פעמים ביום ,בס"ה עולות לחשבון:
ע"ב ברכות ,עם הברכות הנוספות בתפילה :פסוד"ז וק"ש בוקר וערב ,עולות כמעט
למאה ברכות ,ובוודאי עלינו להתבונן ,מדוע הדבר בא דוקא בתפילות.

דברי המהר"ל שאין נברא שנברא לעצמו ,אלא הכל לכבודו
נראה לבאר בעז"ה ,בהקדם דברי המהר"ל בדרשה לשבת הגדול..." :כי אי אפשר
שיהיה שום נמצא שיהיה ,נברא לעצמו ,שהדבר הזה לא יתן השכל שיהיה שום
נברא בשביל עצמו ,שא"כ היה נראה ח"ו שיש דבר זולת הש"י.
וכן אמר הכתוב :וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל
ועל הארץ מתחת אין עוד ,ואין פירוש 'אין עוד'  -כי אין עוד אלהים ( -אבל יש
דברים נוספים חוץ ממנו) ,אבל פירושו כי אין עוד דבר בעולם רק הש"י ,כי כל
הנבראים לא נבראו אלא למענהו יתברך ,ואם לא כן לא היה נברא אותו נברא
בעולם ,רק הכל נברא בשביל לשבח ולפאר יוצרו ולעבדו ,לפיכך אמר 'אין עוד',
כלומר כי אין בריאה עוד בנמצא רק הכל הוא לשבח ולפאר הש"י ,כי הכסא אשר
ישב עליו בעל הכסא אין לכסא שם בפני עצמו רק כי הוא לישיבת בעל הכסא,
אבל מצד עצמו אין מציאות לו .לפיכך הנבראים כולם אשר נבראו לשבח יוצרם
ולפאר שם כבודו אין להם שם בפני עצמם ,והרי 'אין עוד' .אבל אם היה ח"ו דבר
שעומד לעצמו ולא היה נברא לקלס להקב"ה היה נראה כאילו היה דבר ח"ו זולת
הש"י ,ואף אם אותו הבריאה מקבל אלהותו ועבדותו זה הוא מצד אותה עבודה
בלבד ,וא"כ בשעה שאינו עובד כשאוכל ושותה אז יהיה דבר ח"ו זולת הש"י ,אבל
אם נאמר שהאדם תחילת בריאתו וחיותו הוא לעבוד בוראו ,אף אם אוכל ושותה
להחיות נפשו ,מאחר שתחילת בריאתו לכבודו ,אף כאשר אוכל ושותה לקיים נפשו
הרי הוא עצמו נברא לכבוד הש"י והכל הוא אל הש"י" .עכ"ד.

התפילות בהתחלת וסוף היום מעמידות את כל המציאות כמכוונת לעבודתו ית'
מלבד שהברכות כעיקרון ,הן אשר מעמידות שכן הבריאה כולה אינה בשביל האדם,
ועל ידן ודרכן ,מתהפך כל ההבנה של המציאות ,שהנברא אינו נברא לעצמו (ובזה
האדם נעשה חלק העילה ברוך הוא ,וכנ"ל) ,אך זאת ועוד ,שהמהר"ל מלמדנו שאם
אותה בריאה היתה מקבלת אלוקותו ועבדותו ,היה זה מצד אותה עבודה בלבד,
ולא בשעה שאוכל ושותה וכד' ,אך הואיל ותחילת הבריאה של האדם הינה לעבודת
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בוראו ,על כן ,אף אם אח"כ אוכל ושותה להחיות נפשו ,אין זה מוגדר כיציאה מחוץ
כדבר ח"ו זולת השם יתברך.
ובוודאי ,הדברים יותר ויותר מוגדרים כאשר גם ההשלמה של האדם הינה עבור
הבורא ,וכן בחזרתו למקומו ,ונ' שהם הם ג' התפילות; שחרית  -בתחילת היום,
מנחה  -בהשלמת היום ,ערבית  -כאשר הדבר חוזר לאפיסתו ולמקורו .וכאשר בכל
אלו האדם פונה ועובד את בוראו בעבודת הלב  -זו תפילה ,על ידי ברכות ,הרי
בזה מגלה שאין חוץ ממנו יתברך ולא כלום ,והיינו חלק העילה ברוך הוא ,ושוב
ממילא אין מקום חלילה למגיפה ופגע רע ,כי לא יתכן פגיעת מגיפה במקום העילה,
וככל שנתבאר בס"ד ,והדברים נפלאים בס"ד.
ברם ,יש להעיר ,שבזמן דוד ,לכאורה ,לא תוקן אלא מאה ברכות ,ולאו דוקא כחלק
מסדר היום בתפילה ,ועיין במאמר ד' שהבחנו עוד הבחנה ביחס שבין תקופת דוד
לתקופת אנשי כנסת הגדולה ,ושתקופת אנשי כה"ג היא תוספת העמקה בעולם
הפרטים  -עולם התחתונים ,והדברים שם עולים בקנה אחד עם הדברים כאן ,כי
בתוך עולם התחתונים יש ב' שלבים; האחד כאשר הם מצורפים בצד מה אל
העליונים ,וזו תקופת דוד שהיה גילוי שכינה בעולם ,והעמקת עולם התחתונים -
השלב השני ,כאשר ישנו הסתר פנים ,והתחתונים עומדים בפני עצמם לגמרי ,כפי
שהיה מתקופת אנשי כנסת הגדולה ועד ימינו.
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א
חזרה קצרה על הנאמר במאמרים הקודמים
התחתונים מנותקים כביכול מהעליונים ,הברכה מחברתן
א .במאמרים הקודמים עסקנו בס"ד בביאור תקנת מאה ברכות .כלל הדברים שנתבאר
שם ,בפרט במאמר האחרון ,שעולמנו  -מציאות התחתונים ,נתפס כמנותק ממקורו
 מהעליונים ,וזאת בעקבות חטא אדם הראשון שהפריד את הפרי מהעץ ,ובעצם,את העולם התחתון (הפרי) מהעולמות העליונים (עץ) .לשם כך נועדו הברכות
הנאמרות בפה (עם כוונת הלב והמחשבה) ,ואשר חלות ומתקיימות על המעשה,
ובכך משנות את שם התואר של המעשה ,את צורתו ,מחזירות ומצרפות אותו
למקורו  -למקור החיים .בכך פועלים פעולה הפוכה מהניתוק אשר גרם למוות,
וזוכים לשפע ולחיים ממקור הברכה.

מיתת מגיפה  -המיתה העצמית
ב .עוד ביארנו ,שמיתת ֶּדבֶּ ר  -מגיפה ,היא המיתה היותר עצמית בבריאה ,שהרי כנ"ל,
יסוד המיתה בעולם נובע מחטא אדם הראשון ,מהניתוק .החטא הוא הניתוק,
והעונש  -מיתה ,הוא תוצאת הניתוק ,כי עולם מנותק ונפרד אינו יכול לחיות לעולם,
שהרי התחתונים מקבלים השפעת חיים מהעליונים ,וכאשר חל ביניהם ניתוק ,הלא
אין בכוחם של התחתונים לחיות בכוחות עצמם.
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השפעת החיים הזו ,היא היא (לכאורה) דבר ה' המונח בכל מציאות ומחיה אותה,
וכדברי חז"ל (שוח"ט ,קיט) ,על הפסוק' :לעולם ה' דברך נצב בשמים' .וכאשר ניטל
דבר ה' הלז ,מתקלקלים החיים ונאבדים ,ובכך הנברא הופך לפגר מת ,והיא היא
מיתת מגיפה ,שאינה נוגעת בגוף הנושא את החיים ,אלא בחיים עצמם .כאשר
המאציל ית"ש כביכול מסתיר פניו ואינו 'מדבר' את הבריאה ,אינו מחיה אותה,
אינו שולח בה את דברו ,ממילא אין בה אפשרות לחיות והיא כלה ואובדת ,רח"ל,
וזו מכת ֶּדבֶּ ר  -מלשון דיבור ,כי המיתה נפעלת בגוף החיים  -בגוף דבר ה' שמתעלם
ומסתלק ,והם הם דברי הרב בספר הגבורות (פרק נו) ,שמכת ֶּדבֶּ ר מתייחדת בכך
שהיא סילוק העילה ,הוי אומר :מקור החיים מסלק את השפעתו  -את דברו ממקבל
החיים ,המיתה חלה ביחס לסוגיית החיים עצמה ,על ידי שדבר ה' המושפע מה'
יתברך ,הוסר .לכן מיתה זו היא מיתה עצמית יותר משאר המיתות בבריאה ,כי היא
נוגעת בגוף החיים עצמם וכנ"ל.

ג.

כח הברכה  -חיבור הפרי אל העץ ,דוקא ע"י כח הדיבור
ביאור תקנת מאה ברכות ע"י דוד המלך
נוסיף עוד בביאור כחה של הברכה ,שכאמור ,עניינה  -חיבור בחזרה את הפרי אל
העץ ,וזאת בעיקר על ידי כח הדיבור (המיוחד לברכה) ,אשר סגולתו וכשרונו;
אחיזת החבל משני קצוות ,גשמי ורוחני כאחד ,ולכן יש כח בברכה לאחוז את
הגשמי  -עולם המעשה ,ולצרפו אל הרוחני  -העולמות העליונים .ונראה עוד,
שהברכה בפה נועדה להעמיד בחזרה את דבר ה' המונח בתחתונים .על ידי הברכה
וההכרה שהמציאות מושפעת מהעליונים ,על ידי כך ,חוזר דבר ה' ומחיה את אותה
מציאות ,ויכולנו לומר ,שכביכול ,הברכה בפה האדם ,משמשת כתחליף וכמעמיד
בחזרה את דבר ה' שנעלם ,ושוב חוזר ומתקיים באותה מציאות.

ד .בזאת ביארנו את תקנת מאה ברכות ע"י דוד המלך כדי לעצור את המגיפה ,1כי
כאמור ,ניתוק הפרי מן העץ ,הוא יסוד המיתה בעולם ,ומאחר והמיתה העצמית
בעולם היא מיתת ֶּדבֶּ ר דוקא הנוגעת בגוף החיים וכנ"ל ,על כן ,התוצאה הישירה
של הניתוק היא מיתת ֶּדבֶּ ר .משכך ,הברכה אשר מעמידה בחזרה את החיבור
באופן ישיר וכנ"ל ,היא אשר מונעת את המגיפה.

1
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הדיבור הוא החיות של האדם
במקום שמתבטל הדיבור (מיתה) חל ֶ ּדבֶ ר
גם בזה נוסיף בקצירת האומר ,בעקבות המאמרים הקודמים :כאמור ,כח הדיבור
הוא אשר בעל היכולת להחזיק את החיבור בין הרוחני לגשמי ,ובמילים אחרות:
להעמיד את רוח החיים באדם ,שהרי כל חיים הם הרכבה של נשמה וגוף ,מקום
ההרכבה הוא פלאי ושם כח הדיבור .לכן כח הדיבור שייך לחיים באופן הרבה יותר
ישיר ועצמי מאשר שאר הכוחות ,וכך לשון המהר"ל בספר הנתיבות (נתיב התורה,
פרק יב)" :כי הדיבור הוא החיות של אדם" .וכן בפירושו 'דרך החיים' (אבות ו ,ח):
"והדיבור של אדם בארנו לך פעמים הרבה הוא החיות של אדם בעולם הזה ,שהרי
האדם הוא בעל חי מדבר ,וכמו שבארנו פעמים ,כי אונקלוס תרגם' :ויהי האדם
לנפש חיה' ' -והות באדם לרוח ממללא' ,שמזה תדע כי עיקר האדם מה שהוא חי
מדבר".
הניתוק שאירע בין הפרי והעץ ,בוודאי שהוא ניתוק עצמי ולא בדרך ממילא ,לכן
עומק הניתוק ודאי שהוא במקום החיבור עצמו  -במקום הדיבור ,וזהו ֶּדבֶּ ר 2הבא
במקום הדיבור  -דבר ה' אשר הינו כח החיים ,3היא היא המיתה העצמית בבריאה,
מיתה שכל עצמה  -ניתוק החיבור בין העליונים והתחתונים .ואילו הברכה היא
הדיבור המתוקן  -דיבור של חיים ,היא כעין דבר ה' המונח בתוך המציאות ,ואשר
עוצר את המגיפה .והדברים נפלאים בס"ד.

תקנת מאה ברכות על ידי דוד דוקא
ה .ברם ,עדיין עלינו להבין ,מדוע נתקנה תקנה זו  -תקנת מאה ברכות ,על ידי דוד
המלך דוקא .מה אירע אצל דוד ,אשר חייב תקנה חדשה של ברכות ,תקנה
שלכאורה ,לא היה כדוגמתה בשנים קדמוניות .ואף שנתבאר במאמר הקודם ,שדוד
מתייחד בעצם לעניין המאה ברכות ,בהיותו הרגל הרביעית שבמרכבה ,אך עדיין
לא התבאר מדוע אירעה המגיפה באותו דור? מהו הרקע שהיה באותו דור שהיווה
את האפשרות ואת המוכנות לתקנה מופלאה זו?

2
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במאמר א' התבאר שתקנת מאה ברכות באה בשני שלבים; בשלב הראשון  -ע"י
דוד וכנ"ל ,ואילו בשלב השני  -על ידי אנשי כנסת הגדולה ,אשר תיקנו את סדר
היום בתפילות וברכות כדי להעמיד את מאה הברכות (כמבואר ב'כל  -בו' ,ובטור
הנ"ל) .וגם בזאת חפצים אנו ,להתבונן ולהבין הטעם והסיבה שאנשי כנסת הגדולה
הוצרכו להוסיף את עניין התפילות וסדר היום ,וכסדר וחלק מתקנת מאה ברכות.
בוודאי אין זה במקרה ,חלילה.

ב
ו.

בכדי לבאר הדברים ,עלינו להקדים קצת אודות דברי חז"ל (תענית ט ,).שאין
הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין ,ועיין במאמר הקודם ,שהצד ההפוך של
מימרא זו הוא שבדבר מגולה שאינו סמוי ,חלה חלילה המגיפה ,שכן מפורש בכתוב
(בתחילת פ' כי תשא) ,שהמגיפה חלה בעקבות ספירה  -מדידה וגילוי ,אשר גורמת
לעין הרע.
נמצאנו למדים ,שבסמוי  -מונחת הברכה והחיים ,ובגילוי  -הקללה והמגיפה.
וברצוננו להתחקות אחר שורש העניין ,ולהבין את היחס שבין סמוי (כמאפשר את
החיים והברכה) מחד ,לבין גלוי ומדוד (כמאפשר את המגיפה) מאידך.
בביאור הדבר ,הרחבנו במאמר ח' ,שכל ענייני החיים הם לעולם פנימיים ואינם
מתגלים חוצה; הלא שורשי העץ הם פנימיים ,וכן מערכת החיים היא פנימית ,וגם
מעשה ביאה הוא בסתר ,ואף על מעשה הבריאה עצמה  -נאמר 'כבוד אלהים
הסתר דבר' .ועל כן ,כל עוד ולא הוגבלה המציאות על ידי העין ,הרי הדבר מצורף
למקור חיותו ומתברך ,אך כאשר הוגבל בעין ,שוב אינו אלא מקבל החיות ואינו
מתברך .הוי אומר ,הברכה והחיים משתייכים לפנימיות בעצם ,כי כאשר המציאות
פונה החוצה ,כבר אינה 'מתברכת' ,נעשית קבועה ,גדורה ומוגבלת.

ז.

בעניין פרטי  -חומרי ,וכללי  -נבדל
הכלל  -מופשט ונבדל ,הפרט  -חומרי וגשמי
אכן ,נראה עוד לבאר הדברים בעז"ה ביתר עומק.
לשם כך נעסוק קצת בעניין כלל ופרט ,אשר ממנו יתד ופינה לסוגיות רבות ,וכן,
לסוגייתנו .נעתיק מדברינו ב'אור יקרות' (חלק ב ,מאמר טז) :המהר"ל בכמה
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מקומות מבאר ,שהכלל הוא לעולם מופשט ,ואילו הפרט הוא חומרי .4ראה דבריו
ב'גור אריה' (שמות יח ,א)" :אמנם נראה לי כי יש בזה דבר גדול מה שהיה משה
שקול נגד כל ישראל ,כי במה שמשה היה נבדל מכל ישראל ,ודבר זה שהיה משה
נבדל מישראל הוא ידוע ,ומאחר שהוא נבדל מהם צריך אתה לומר שהוא שקול
נגד כולם ,כי כל דבר נבדל אין בו חילוק פרטי כלל ,כי הפרטים שייך בדבר שהוא
גשמי ,אבל לדבר הנבדל אין בו פרטי ,ומפני כי משה היה נחשב אצל ישראל נבדל
אלהי  -לא ישתתף משה עם ישראל( ,ולכן) היה משה נגד כל ישראל ,שהרי אין
דבר פרטי בו ,ודבר זה ענין ברור".
כעי"ז בספר ה'נצח' (פרק ו)" :והפרטי הוא מצד החומרי הגשמי" .וב'באר הגולה'
(באר רביעי)..." :לפי מדריגת התורה שהיא שכל עליון ראוי שיהא עיקר הרוב
שהוא הכלל שהוא קרוב אל השכל והפרטי קרוב אל הגשמי ודבר זה ידוע .ועוד,
הכלל הוא עצם ועיקר הדבר ,ולפיכך בסיני נתן להם אחרי רבים כאשר הכלל שהם
הרבים הם עצם ועיקר... .אבל הדבר שהוא קיים עומד בלי שנוי הוא הכלל שאין לו
השתנות ,ולפיכך בסיני שנתנה תורה נצחית קיימת בלא שנוי ,נתן לישראל אחר
רבים להטות".
כלל אינו בר שינוי ,פרט  -הופעה בפועל
סוגיית הגילוי מוכרחת לבוא בתוך גבול
המהר"ל מלמדנו ש'כלל' הוא נבדל ורוחני ,ולכן אין לו השתנות בהיותו עצם הדבר,
והעצם הרי הינו מוחלט בלתי שינוי ,והוא עצמו אינו בר גילוי ,כי כל גילוי הוא
לעולם בסוגיית הפרטים הנוגדת את העצם .ואם שגילוי הוא גופא הופעת הכלל
כאן בעולם ,אך למעשה ,הגילוי הוא הופעה פרטית של הכלל מזווית אחת בזמן
ובמקום מסוים ,בגוון המיוחד לו .כך היא סוגי' הגילוי ,שהיא מוכרחת לבוא בתוך
גבולים פרטיים גשמיים וחומריים ,אחרת אינה יכולה להיות מגולה ,וכמ שכתב בעל
ה'לשם' (ספר הדע"ה ,ב' ,פו ).בשם האריז"ל" :התעלמות האורו וכיסויו הוא סיבת
ת יקונו ,כי ע"י שבא האור מלובש עי"ז יש אפשרות להשיגו וכו' ,כי ע"י שנתמעט
האור ונצטמצם ונתלבש עי"ז נתקן להתגלה לתחתונים ,ולכן בסיבת זה הנה נמצא
לפעמים שכמה נשמות אשר שורשם הוא יותר למעלה והשגתם הוא יותר גדולה,
הנה כל מה שמשיגים אינו בא להם בהתגלות כ"כ ,כמו השגת הנשמות אשר למטה
4
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מהם .כי משום שכל מה שיורד למטה הוא יותר מלובש ,הנה מתגלה להם אותו
העניין בהרחבת דברים יותר ,ונגלה להם כל מה שמשיגים ,ביותר גילוי מהשגת
הנשמות היותר עליונים מהם .כי משום שהם משיגים אותן הדברים יותר למעלה
הנה הם נעלמים ואין להם תפיסה בדיבור .ונמצא ,כי הגם שכל מה שהנשמה היא
יותר עליון הוה השגתה יותר גדולה ,עכ"ז כל מה שמשגת הוא רק בבחינת
ההעלם".
נמצאנו למדים :כל גילוי הוא לעולם מוגבל ,והמוגבל  -לעולם פרטי .וזהו עצמו
הטעם שהפרטי הוא בר שינוי ,כי כל עיקרו אינו אלא בהיותו מוגבל.
הוי אומר :המציאות בפועל היא לעולם ביטוי והופעה של קטע קטן מהכלל .וקטע
קטן זה המופיע בפועל הוא גשמי ,כי זהו עצם ענין ה'בפועל'  -ההופעה .כלומר,
עולם ההופעות הוא עולם הפרטים .ומכיון שכל תפיסתנו בעולם התחתון הוא דרך
ההופעה  -דרך החושים ,וכנ"ל ,ע"כ תפיסת האדם היא רק בפרטים (וכאמור,
שמכח הפרטים מקיש על הכללים ,אך אין לו מבוא אליהם מצד עצמם).
ועוד יש להוסיף בזה ,שכל גילוי הוא לעולם עבור המקבל ,והמקבל הרי לעולם
פרטי ,שזהו תוכן המקבל ,שאין לו מציאות משל עצמו ,אלא הוא מקרי וחיצוני
ובעל גבול שהרי זקוק הוא לקבלה .והבן ,הרי הקבלה בעצמה מתחלקת מחברתה,
כלומר נבחנת במהלך של פרטים ,כי בוודאי כל קבלה היא לשעתה ,ואח"כ מגיעה
קבלה נוספת (ובשונה מהנותן שנותן בלא הפסק ,אך הקבלה הרי נפסקת
ומתחדשת ,ובה מונח סוד הזמן המתחלק לחלקים נפרדים ולפרטים ,וזהו בעצמו
הענין שהמקבל מקרי ,והמקרה לא יתמיד) .לכן המקבל החיצוני המקרי המתחדש,
מיוחד לפרט .והואיל ונתבאר שכל גילוי בהכרח פונה אל הפרט ,שזהו תוכן המושג
גילוי בכלל ,ע"כ הוא עצמו המקבל  -פרטי .ועלינו לדעת שזהו כלל יסודי :התחתון
תמיד יותר מפורט ,מלובש וגשמי.5
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עד כאן מ'אור יקרות' חלק ב.
למדנו מדברים אלו ,שהכלל הוא לעולם פנימי ונסתר ואינו בעל גבול ומידה ,על
כן בו מונחת הברכה ,בהיותו מעל הגבול המצמצם ,וכן בהיותו מצורף לחיים
הנמצאים בפנימיות ,וככל שנתבאר .ומאידך ,הגילוי מעצם היותו גילוי ,הוא יציאה
ממערכת החיים והברכה ,כי הגילוי הוא לעולם פרטי ,והפרט אינו חי מצד עצמו
אלא מקבל חיים ,והינו קבוע במקומו ,אין בו כל תוספת וריבוי ,הלא זהו עצם עניינו
כפרט  -היותו יחידי ,ועל כן לא שייך בו ברכה ,הוא עומד על מציאותו כמות שהוא
בלבד .וזה גם סוד איבודו מהעולם ,בהיותו מנותק ומופקע מהצירוף והחיבור
למקור  -לכלל הפנימי .וכאמור לעיל ,החיים עצמם נמצאים במערכת הכלל
הנסתרת ,וכבר הזכרנו כן במאמר ח' ב'כתר הלומים' ,והבאנו דברי מו"ר זצ"ל,
שכל מוות הוא פירוד ,ולא נכפול הדברים.
מעתה ,יכולים אנו להחליף את המשפט' :אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן
העין' ,במשפט זה :אין הברכה שרויה אלא בדבר הנמצא במהלך הכלליות ולא
כשהדבר מתגלה כפרט .והם הם הדברים.
בנקודה זו מופיעה התקנה של מאה ברכות .משמעה של תקנה זו :עיסוק והגעה
בפרטים עצמם אשר רחוקים מהברכה בהיותם פרטים ,ובכך לצרפן למקורן -
לכללן ,לפנימיותן.
מדוע דוקא מאה? התשובה :מאה הוא התעצמות הפרטים כפרטים ,ונבאר:
הקב"ה ברא את העולם בעשרה מאמרות ,ואף נתן תורה  -עשרת הדברות .בוודאי
עשרה מאמרות וכן עשרת הדברות הינם עשרת הכללים היסודיים המעמידים את
הבריאה וכן את התורה .הוי אומר :ישנם עשרה כללים שעל ידם ובאמצעותם נערכת
כל הבריאה בכל מתכונתה ,הן בסדר הבריאה והן בסדר התורה .והרי כן באמת,
שישנם עשר ספירות עליונות.
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גם בעולם המספרים כך הוא ,שהרי כל המציאויות כולן מורכבות מתשע ספרות
הראשונות מ ,1-9ואין יותר מתשע ספרות כלל ,כי כל המספרים ,יהיו גדולים ככל
שיהיו ,מורכבים הם מספרות אלה .ועל כרחנו שהם הם אבני היסוד של כל
המציאות( ,והעשירי הוא הכלל הכוללם יחד ,וחוזר לאחד ,ולכן דין ציבור הוא לכל
הפחות עשרה).
ח .ובחזרה לעשרת הכללים  -אבני היסוד .כל אחת מאבני היסוד מתפרט גם כן
לעשרה ,שהרי כל הכללים מתייחסים זה לזה ,ולכן ,ישנו חסד שבחסד וגבורה
שבחסד וכן הלאה ,עד מאה פרטים .א"כ אפוא ,המספר היסודי של כללי הבריאה
הוא עשרה ,והמספר היסודי של פרטי הבריאה הוא מאה .וזו תקנתו של דוד המלך
 מאה ברכות .והיינו ,דוד המלך תיקן ברכה למהלך ההתפשטות של הגילוי האלוקיבתוך הפרטים עצמם ,וזאת משום שהפרטים נעמדו לעצמן ,בניתוק ובאי שייכות
למקורן ,ולכן הוצרכה תקנת מאה ברכות ,לצרף הפרטים בחזרה למקורן ,להחזיר
את החיות בחזרה אל הפרטים.
נבין עוד ,הזכרנו שישנם עשרה כללים בבריאה ,אך כמובן ,עשרת הכללים הללו
מושרשים בכלל אחד שורשי ועליון מהם .עשרה הם ה'התפרטות' הראשונה כביכול,
אך עדיין הם מוגדרים כעשרה כללים ,ואילו 'מאה' הוא התפרטות אחר התפרטות,
ולכן זו התפרטות בעצם ,כי כל התפשטות עדיין מצורפת לשורשה ,אך כשהיא
עצמה מתפשטת ,הרי הדור ה'שלישי' מנותק מהדור הראשון ,ולכן אצל הדור
השלישי נמצאים הסטיות ,כגון דור אנוש שהיה שלישי לאדם הראשון ,וכן הלאה.6
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ואף אנו נאמר :ה'דור הראשון' הוא הכלל הראשוני היחידי ,ה'דור השני'  -עשרת
הכללים ,והגם שהם התפרטות ,אך במה שהם מצורפים לראשון ,הם כללים ג"כ,
כי ניזונים ממנו בפועל ובגילוי ,והוא מקונן בהם באופן ברור מאד .אולם הדור
הנוסף  -ה'דור השלישי' אינם מחוברים בהכרח לכלל היסודי  -ה'דור הראשון',
ולכן הם פרטים 'טהורים' בלא חיבור לכלל .לכן בהם מונח הסכנה הגדולה ,וכנ"ל
מ'דור אנוש'.
אספקט נוסף של דברים אלו; העובדה שמאה ברכות נמצאות בתוך החיים המעשיים
של האדם ,בהליכותיו ,באכילתו ובכל מעשיו ומגעו עם החיים הפרקטיים הגשמיים
והחומריים .הסיבה היא ככל הנ"ל .עולם החיים המעשיים הוא עולם הפרטים -
עולם ה'מאה' ,אשר בו מקוננים הכללים בהעלם ובפנימיות ,אך הנגלה והמקום
שבו האדם חי ,הוא המעשים הגשמיים הפיזיים ,ועל כן ,נדרש האדם לברך מאה
ברכות כדי לצרף את אותו עולם גשמי ורחוק ,למערכת האלוקית.
ויש בזה הארה ,שאף שברכה כברכה לעולם חלה על דבר כללי ולא פרטי ('אין
הברכה ...אלא בדבר הסמוי') ,אך מאידך ,מעשה הברכה שאדם מברך בפיו ,אף
פעם אינו חל על דבר כללי ,אלא להפך ,מעשה הברכה חל תמיד על עניין ספציפי
מוגדר ולא ערטילאי ,וגם בתוך עולם הברכות ,ברכה מוגדרת ומדויקת היא ברכה
יותר חשובה .לכן ברכת 'העץ' עדיפה על ברכת 'שהכל' ,כי ברכת שהכל היא
ברכה יותר כללית (אם כי בפועל ,לעולם תהא נוגעת למשהו מסוים) .הסיבה לזה
חוזרת לעיקר דברינו ,שמעשי הברכות מעיקרא חלות על עולם הפרטים המופקע
מהברכה העצמית (שהינה בעולם הכללים) ,ומטרתן  -לצרף את הפרט המסוים
שעליו מברכים ,לסמן ולהגדיר את השביל המיוחד לו ואשר מצרף אותו בחזרה
לאלוקיו .כלומר ,מעשה הברכה לא מפקיע את הפרט מהיותו פרט ,אלא מצרף
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אותו בחזרה אל מקורו ,למרות ואעפ"י שהוא פרט ,ובכך נעשה גם הפרט הרחוק
מצורף וחלק מהכלל הגדול.
בכך זוכים שנעצרת המגיפה ,כי על כן ,כל עניין המגיפה הוא כניסה לעולם
הפרטים עד לכדי שאין יש אלא פרט בלא שום חיבור לכלל  -לחיים ,ואו אז ,הפרט
מתנתק ונאבד  -מת במגיפה (וככל שנתבאר ,שמיתה זו בעצם היא היא מיתת
מגיפה ,ושהיא מיוחדת לעולם הפרטים  -המלכין הקדמאין ,ראה מאמר כב ב'כתר
הלומים' ח"א).

ג
סדר השתלשלות הדורות  -מדורו של משה ועד אנשי כנסת הגדולה
ט .אור הדברים הללו יעזור לנו בעז"ה ,להבין את שלבי התקנה אצל דוד המלך
(בשלב הראשון) ואנשי כנסת הגדולה (בשלב השני) .נבוא להראות שבדורו של
דוד ,ושוב לאחר מכן  -בדור אנשי כנסת הגדולה ,היתה התנתקות יותר עקרונית
ועצמית של הפרטים משורשם ומקורם  -מכלליותן ,ולכן הוצרכו לתקנת מאה
ברכות.
זו אפוא תהא מגמתנו כעת ,הבנת מהלכי הדורות ביחס לחיבור (ולחלופין -
הניתוק) ,מהכלל האמיתי  -מקור החיים.
בראש ובראשונה ,ברצוננו להציע שתקופת הדורות נחרזת על העיקר הזה באופן
הבא:7
הדור הראשון  -דורו של משה ויהושע  -דור מקבלי התורה.8
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הדור השני  -תקופת השופטים  -דור זה נמשך כארבע מאות שנה.
הדור השלישי  -תקופת המלכים ,דוד ושלמה וכל המלכים עד חורבן הבית.

הדור הראשון  -דור ה'עצם'  -מקבלי התורה
הדור הראשון הוא דור ה'עצם'  -מקבל התורה בעצמו אשר עמד בהר סיני ונאמר
בו 'אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו' .דור זה שמעו את משה
אשר שכינה מדברת מתוך גרונו ,והם בעצמם כולם נביאים ומתנבאים ואומרים:
'זה א-לי ואנוהו'.
הדור השני  -הנסמכים על ה'עצם'
ביאור העניין שיהושע לא הוספד כהלכה
הדור השני  -תקופת השופטים .בתקופה זו פסק הגילוי הנורא והנשגב ,ופסקו
אותם שהיו בגילויים אלו .תקופת השופטים מתחילה בכך שלא היה הספד נכון על
יהושע (יהושע כד ,לא ובחז"ל שם) ,ושעל כן נענשו שלא האריכו שנים .כמובן
שאין כאן חטא בעלמא של העדר הספד ,כי כל דברי תורה עצמיים הם ,אלא
שמונח בהעדר ההספד הנכון ,עיקר גדול.
ההספד נועד להמשיך את חיותו של הנפטר הלאה ,למרות שהוא עצמו בגוף ,כבר
אינו .ואף שכמובן יש הפרש בין דור לדור ,אך עדיין חיות הנפטר נמשכת בהתאם
לירידת הדורות .ומכל מקום ,כאשר עוברים מתקופה לתקופה (שאנו קוראים לה
'דור ראשון ושני') נוצר פער שאינו ניתן לגישור.
ולדידן ,מכיון שתקופת השופטים היתה בפתח ותקופת מקבלי התורה היתה
בסיומה ,על כן ,לא היה ההספד כדבעי ,ומשכך ,הזקנים נענשו שלא האריכו ימים,
כי זקנים אלו היו שייכים לדור הראשון  -דור מקבלי התורה ,אך התגלה כאן
שעוברים מדור ראשון לשני ,מתקופת מקבלי התורה לתקופת השופטים .וממילא,
'לא הצליחו' להספיד כראוי ,וגם ממילא לא יכלו להמשיך בחיי חיותם ,כי כבר
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אינם שייכים לתקופה החדשה הבאה (ואולי הם עצמם הספידו כראוי לפי דרגתם,
אך כבר הדור לא הכיל ולא השיג וקיבל את הדברים ,הדברים כבר לא היו שייכים
לאותו דור).

תקופת השופטים לא היתה זקוקה לשינוי מערכתי
תקופת השופטים ,כאמור ,הינה ה'דור השני' ,ומשכך ,היא נסמכת על גבי תקופת
מקבלי התורה ,חיה מכחם ועליהם ,ואינה זקוקה לשינוי מערכתי כדי להתקיים.
תקופה זו היתה חייבת להסתיים במעשה קיצוני וטראגי ,כי כיון שכל עצמה נסמך
על מקבלי התורה ,על כן ,כאשר באה התקופה לסיומה ,הרי שבקצה שלה ,נמצא
מצב של ניתוק ממקבלי התורה ובלא שייכות למערכת מחודשת של תורה ומצוות,
וממילא מחוייב מעשה עבירה טראגי וקיצוני ,הוא המעשה של פילגש בגבעה
שסיים את תקופת השופטים.
הדור השלישי  -תקופת המלכים  -שייך בניתוק
ה'דור השלישי' הוא תקופת המלכים ,דור זה ,כאמור ,מנותק מדור מקבלי התורה,
שהרי הוא כבר הדור השלישי ,והדור השלישי הוא שייך בניתוק וקרוב לניתוק .על
כן דור זה מחייב תכסיס חדש של עבודת ה' ,והוא עניין המלכות שהתחדש בדור
הנ"ל ,ועוד יתבאר להלן בעז"ה ,פרטי הגדרים בזה.
עכ"פ ,בדור זה  -הדור השלישי ,ההתפרטות בתוך עולם המעשה היא גבוהה מאד,
ועל כן ,ההתנתקות מה'עצם'  -הדור הראשון ,היא גדולה ,ומזה הטעם חלה המגיפה
אשר נבעה מהניתוק הנ"ל ,בין הפרטים לכלל  -המיתה העצמית שנתבארה לעיל,
והדרך לתיקון זה הוא על ידי מאה ברכות דוקא ,כי זה עיקר עניינו של ה'דור
השלישי'  -תקופת המלכים ,אשר 'חי' וחל ונמצא בעולם הפרטים  -ה'מאה' ,ולכן
מחוייבים בתקנת ברכות מחודשת אשר תצרף גם את הפרטים אל עיקרה של תורה,
ובכך נעצרה המגיפה ,ככל שנתבאר ,וכמדומה שהדברים נפלאים בס"ד.

הדור הרביעי  -תקופת אנשי כנסת הגדולה והבית השני  -התנתק עוד יותר
הדור הרביעי  -תקופת אנשי כנסת הגדולה והבית השני ,התנתק עוד יותר ,כי עד
ה'דור השלישי' עדיין היתה נבואה בישראל ,ובגמ' תמורה (טו" :):משמת יוסף בן
יועזר איש צרידה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים ,בטלו האשכולות  -איש שהכל בו.
ואמר רב יהודה אמר שמואל ,כל אשכולות שעמדו להן לישראל מימות משה עד
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שמת יוסף בן יועזר היו למדין תורה כמשה רבינו ,מכאן ואילך לא היו למדין תורה
כמשה רבינו" .עד הדור הרביעי עדיין היה גילוי שכינה בישראל עם כל המערכת
הניסית שהיא המשך מיציאת מצרים .וכאשר פסק הגילוי הזה והתנתק הכל ,עד
שנערך המקבל לעצמו ,בלא שום חיבור לנותן ברוך הוא ,בכגון דא ,נשארו רק
הפרטים לעצמם ,ובזה היה צורך בשלב השני בתקנה  -בסידור סדר היום על פי
המאה ברכות ,ובכך נעמדו כמציאות יסודית בפני עצמה.

עד ג' דורות עדיין נחשב מציאות אחת
ומצינו שעד דור שלישי עדיין נחשב עניין אחד ,שכן מבואר בגמ' בבא קמא (לח:):
"אמר ר' חייא בר אבא ,אמר ר' יהושע בן קרחה :לעולם יקדים אדם לדבר מצוה,
שבשביל לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה ,קדמתה ארבע דורות לישראל:
עובד ,ישי ,ודוד ושלמה ,ואילו צעירה עד רחבעם ,דכתיב ושם אמו נעמה
העמונית" .וכתב ע"ז המהר"ל שם ב'חידושי אגדות'" :דוקא ד' דורות ,שזה נקרא
קדימה גמורה ,כי פחות מד' דורות כאילו לא היה קדימה ,שהרי כתיב (שמות כ)
'פוקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים' ,נמצא כי האב נחשב הדורות
קרובים אליו עד ד' דורות ,ואחר ד' דורות אין האב נחשב קרוב לאותם דורות,
שהם אחר ד' דורות ,אבל עד ד' דורות האב יש להם קירוב ,ולפיכך אילו לא קדמה
רק ג' דורות; האב יש לו עדיין קירוב אל הדורות ,אין זה קדימה כלל ,אבל כאשר
קדמה ד' דורות ששוב אין קירוב אל הדור שבא אחר ד' דורות ,ודבר זה נקרא
קדימה בודאי" .והרי כן הוא גם בהלכה ,שכל ג' נחשב כאחד מדין לבוד.
ההבדל בין הדור השלישי לרביעי
הדור הרביעי חי בעולם של טעות והסתר
על כן ,אפילו שהדור השלישי יכול לבוא לטעות וכנ"ל ,בשונה מהדור השני שסמוך
ונראה על הדור הראשון ,אך עם כל זה ,גם הדור השלישי עדיין אינו מנותק לגמרי,
אבל הדור הרביעי הוא כבר מנותק לגמרי ,הוא נמצא בעולם של טעות  -עולם של
הסתר .ועל כן ,הרביעי בכל מקום ,תמיד עומד בפני עצמו ,כמציאות בפני עצמו.
זהו אפוא החילוק בין ה'דור השלישי'  -תקופת דוד והמלכים ,ל'דור הרביעי'  -תקופת
אנשי כנסת הגדולה ,ובה התחדש מהלך חדש  -גילוי התורה שבע"פ המיוחד לדור
בית שני ,ואשר חל בעקבות ההסתר והעלם הנבואה.
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מעתה ,הננו אומרים שלכן דוד המלך  -הדור השלישי ,תיקן מאה ברכות וכנ"ל,
ואנשי כנסת הגדולה הוסיפו ותיקנו את הברכות על סדר היום ,כי אכן הדור
השלישי והרביעי צריך להעמיד ולתקן את עולם הפרטים שהתחדש ביתר שאת
ועוז.

ד
ביאור תהליך הריחוק שהביא לתקנת מאה ברכות
י.

זכינו לבאר שאכן הדור השלישי והרביעי 'הוכרח' להוסיף תקנת מאה ברכות ,בשל
העובדה שהעולם התרחק ממקורו .אולם לא ביארנו את סדר הדברים עצמו; מהו
תהליך הריחוק? וכיצד הוא מתבטא במהלך שמחייב תיקון של מאה ברכות?

קודם חטא העגל ,לכל יחיד היה דין של כלל
בכדי לבאר דברים אלו ,עלינו להקדים קצת אודות הבדלי התקופות השונות.
במאמר טו ב'כתר הלומים' הרחבנו אודות המצב המתוקן שבו היה כלל ישראל
קודם חטא העגל ,ובמהלך שבא בעקבות החטא .יסוד הדברים שם ,שקודם החטא,
לכל יחיד ויחיד מישראל היה דין ציבור ,הוי אומר :אור הכלל האיר בכל אחד
מישראל ,עד שכל אחד היה נחשב כמו כלל .לכן לא שלט בהם המוות (כי המוות
הוא רק לפרטי החומרי המנותק ולא לכלל) וכן שאר המעלות .ומזה הטעם לא היו
זקוקים לפרשת פסח שני ,כמוש"כ ה'משך חכמה' בפ' בהעלותך ,כי הכלל הוא
שיחיד נדחה לפסח שני וציבור לא ,ומכיון שכל יחיד היה לו דין ציבור ,על כן ,גם
היחידים לא נדחו ,וממילא לא היה צורך בפסח שני.
חטא העגל גרם שהפרטים נערכו בפני עצמם
חטא העגל גרם לכך שהפרטים נערכו בפני עצמם ,שלא כחלק מהכלל ,ומעתה
ישנו כלל ישראל מחד ,וישנם פרטים מאידך .עוד התבאר שם ,שאכן זו גופא היתה
טענת משה רבינו לרבש"ע ,שרק הפרטים חטאו ולא הכלל ,והקב"ה קיבל זאת.
ועל כן ,כל הקלקולים שבאו בעקבות החטא ,פגעו ביחידים  -בפרטים ,ולא בציבור
עצמו ,כי גם היום ' -אין ציבור מתים' (תמורה ו ).וכן שאר המעלות .נמצא לפי"ז,
שהחטא גרם את ריחוק הפרטים מהכלל ,עד לכדי שאין הכלל מאיר בהם באופן
מובהק ,אלא הם הפרטים עומדים בפני עצמם עם כל המשתמע בכך (ושם במאמר
הרחבנו בס"ד ,שכל ענייני החטא סובבים על נקודה זו ,החל מסיבות וגורמי החטא,
עובר דרך גוף החטא עצמו וכלה בתוצאה של החטא ,ראה נא שם).
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מני אז ,הדרגה של העם נבחנת ביחס הנ"ל שבין הכלל  -הציבור ,לבין הפרטים,
וליתר דיוק :בשאלה ,כמה הפרטים מצטרפים לכלל ,עד שהכלל מאיר בהם,
ונבחנים הם עצמם ככלל עצמו .ואם שבוודאי קודם החטא היה לכל יחיד 'דין כלל'
באופן מלא ,ואילו אחר החטא ,מציאות זו השתנתה ושוב כבר אין מציאות כזו ,אך
עכ"פ עדיין ישנם הבדלי דרגות משמעותיות המתייחסות לשאלה ,כמה הפרט עומד
לעצמו ,ולחלופין ,כמה הכלל מאיר דרכו (ואז ,כפי גודל ושיעור ההארה ,נחשב
הפרט לכלל).

ביאור ב' הבחנות במושג פרט ,האחת חיובית והשניה שלילית
עלינו להדגיש ,לבאר ולהוציא מטעות ,שכאשר אנו אומרים שהפרט עומד לעצמו,
יש בזה ב' הבחנות  -האחת חיובית והשניה שלילית .החיובית ,היא אשר התבארה
כעת ,שיש דרגה שהפרט ברמה כל כך גבוהה עד שהכלל מאיר דרכו .זו הבחנה
אחת ,והיא תלויה בוודאי בהתעצמות הפרט בכלל ,עד שהפרט מקבל את אורות
הכלל .אך יש גם הבחנה הפוכה ,שכאשר הפרט רחוק מהכלל עד שהוא מנותק
ניתוק אחר ניתוק ,במקרה כזה ,עומד הפרט לעצמו כפרט בלבד ,ואז אדרבה ,הוא
משולל ומופקע מאורות הכלל ,ואינו נבחן אלא כפרט בלבד .במדרגה זו מונחים
כל הקלקולים ,והיא ההבחנה השניה ,ואשר נתבארה לעיל .מעתה ,כאשר הננו
מבארים את מדרגת הפרט ,נתייחס לעיתים להבחנה הראשונה ולעיתים להבחנה
השניה ,כפי הצורך והעניין.
יסוד ההפרש בין תקופת השופטים לתקופת המלכים
בתקופת השופטים כל פרט עבד באופן עצמאי את אלוקיו
יא .נתבונן בתחילה בהגדרתה של תקופת השופטים למול תקופת המלכים; תקופת
השופטים מתאפיינת בכך שכל פרט עבד באופן עצמאי את אלוקיו והתגדל כפי
כוחותיו הוא ,9בלא שיש מלך בישראל .ומדברי הכתוב נ' שהיה זה מצב אידיאלי
יותר מאשר מלכות ,שהרי גם ה' ית' כעס על בקשת המלכות.

9
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בתקופת השופטים עיקר המיקוד היה על הפרט ,10כי כל פרט היה במדרגה נשאה
וגבוהה מאד ,ואם שהיו חטאים ,אך אחר הכל ,כארבע מאות שנה התעלתה האומה
והיתה דבקה באלוקיה( .גם הפרט  -ה'מעשה' היה מצורף לעליון  -ל'דיבור'.)11
תקופה זו היא נשגבה מאד אך גם מסוכנת מאד ,כפי שאכן מבואר במקרא ובחז"ל
אודות חטאם ,כי הואיל והפרט נערך לעצמו ,יכול הוא בקלות לסטות .זו תקופת
השופטים.
בסופו של דבר ,עם ירידת הדורות והחטאים נוצר מצב שהפרטים אינם יכולים
לעמוד בכוחות עצמם ,הפרטים התרחקו מאור הכלל ,ונערכו כעומדים לעצמם
(ההבחנה שניה ,לעיל) ,ולזה הוצרכו לעבור למערכת של מלכות המאחדת את כולם
לקומה אחת; זו תקופת המלכים.

כאשר הפרטים התנתקו  -הוכרחו לעבור למציאות שהכלל הוא המוקד
הואיל והעם חטא וירד ממדרגתו ,ושוב הפרט מנותק והאור העליון אינו מאיר בו,
לכן הוכרחו לעבור למציאות שהכלל הוא המוקד ועיקר העניין ,והפרטים אינם
יכולים לעמוד בכוחות עצמם ,ומעתה ,עיקר העבודה תהא אך ורק בהתייחסות
לכלל ,בתלות בכלל ,עבודתם תלויה באופן מוחלט בהתייחסות לכלל שהוא העיקר,
כי הפרטים אינם יכולים לעמוד בכוחות עצמם .זו תקופת המלכים.
נבין עוד ,בתקופת המלכים ,מדרגת הכלל היתה עדיין בגילוי ,שהרי היה גילוי
שכינה בעולם ונבואה וכרובים וכו' ,ואם שכבר לא התפשטה מדרגה זו בתוך
הפרטים ,אלא הפרטים נערכו לעצמם ,אך סו"ס הכלל היה בר גילוי ,ולכן נערכה
העבודה באופן אחר  -בהתייחסות לכלל .הפרטים צריכים להבין שהמציאות
האמיתית אינה מונחת בהם אלא בכלל ,ועליהם להתבטל אל הכלל.

תקנת מאה ברכות התחדשה על ידי דוד ,כי בטלה מעלת הפרט
יב .מעתה הננו מבינים ,שכל עוד ותקופת השופטים היתה בשער  -לא היה צורך
בתקנת מאה ברכות ,היינו ,בחיבור כל המציאות הפרטית המעשית אל מקורה ,כי
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כבר היתה מחוברת ועומדת בשיעור מספיק שלא תהא מגיפה ,שהרי כנ"ל ,הכלל
האיר בה ,עד שכאמור ,כל פרט עמד בפני עצמו עם שייכות אל הכלל.
אך כאמור ,ה'דור השלישי'  -תקופת המלכים ,התנתק באופן שכבר אין הכלל מאיר
בפרט ,והפרט נערך לעצמו בלא הוראה על שורשו (אם שהכלל קיים) .לכן,
כשהחלה תקופת המלכים ,ודוד המלך  -המלך העצמי האמיתי והעיקרי  -מלך,
כאשר כן ,והתנתקו הפרטים כנ"ל בשיעור הידוע לא-ל דעות ,בהיותם עומדים
לעצמם ,ואינם נכללים בכלל ,על כן ,החל הנגף .לזאת הוצרך דוד לתקן מאה
ברכות ,ככל שנתבאר בס"ד ,וכמדומה שהדברים נפלאים.
זו אפוא ,תקנת מאה ברכות של דוד המלך; תקנת הפרטים ' -מאה' בצירופם בחזרה
אל הכלל.

ה
תקופת אנשי כנסת הגדולה
תקופת בית ראשון ויחסה לתקופת בית שני
יג .ממשיכים אנו כעת בעז"ה לנסות להבין את תקופת ה'דור הרביעי'  -אנשי כנסת
הגדולה ,אשר תיקנו את מאה הברכות כחלק מסדר היום.
הזכרנו את ההבדל בין תקופת השופטים לתקופת המלכים ,וביארנו שבתקופת
השופטים ,העיקר היה הפרט אשר אור הכלל האיר בו ,עד שהיה בו בחינת כלל
בתוך הפרט ,וזאת לעומת תקופת המלכים ,שהעיקר הוא הכלל ,כי הפרט נערך
לעצמו בלא אור הכלל שבו .ברם ,לאמתו של דבר ,מדרגות אלו הם יחסיות ,ועל
כן ,יכולים אנו לראות יחס כעין זה ממש ג"כ בין התקופה של בית ראשון (אשר
היא תקופת המלכים  -ה'דור השלישי') ,לבין תקופת הבית השני  -ה'דור הרביעי',
אנשי כנסת הגדולה .ננסה בעז"ה לבאר הדברים באופן שעל פיהם ,יובן כל סדר
המדרגות של הדורות הללו.

דברי המהר"ל אודות העבירות שהחריבו בית א' וב'
נקדים דברי המהר"ל בספר הנצח (פרק ד) .המהר"ל שם יצא לבאר את הסיבה
שבית ראשון חרב בגלל ג' עבירות חמורות; עבודה זרה ,שפיכות דמים ,גילוי
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עריות .ולעומת בית שני שחרב בגלל שנאת חינם (כמבואר כ"ז בגמ' יומא ט ,):וכה
הם דבריו:
"...מקדש ראשון היה השכינה ביניהם ,וזהו מעלת בית המקדש ראשון שהיה מיוחד
במעלה ,שהיתה השכינה שורה בו .ולפיכך חורבן שלו כאשר לא היה ראוי שתשרה
שכינה ביניהם ,והיינו כשטימאו את בית המקדש ,ואין השם יתברך שורה בתוך
טומאתם ,אם לא כאשר היה החטא בשוגג כו' ,ואלו ג' חטאים נקראו טומאה כו',
ולפיכך בשביל אלו ג' טומאות חרב הבית .אבל מקדש שני ,שלא היתה השכינה
שורה בו כמו במקדש ראשון ,ולכך לא נחרב בשביל אלו ג' עבירות .אבל מעלת
מקדש שני היה מחמת ישראל עצמם .ודבר זה ברור ,כי ישראל הם מתאחדים על
ידי בית המקדש שהיה להם; כהן אחד ,מזבח אחד ,ונאסרו הבמות ,שלא היה פירוד
וחלוק בישראל וכו'.
אמנם לפי הדברים אשר אמרנו יש לפרש גם כן ,כי במקדש ראשון לפי מעלה
העליונה שהיה להם במקדש ראשון ,היה יצר הרע יותר גדול בהם לבטל את האדם
בעצמו .ואלו ג' דברים הם שייכים אל האדם עצמו .וזה כי האדם יש בו ג' כחות;
כח השכלי אשר הוא ידוע ,כח נפשי הוא גם כן ,ויש בו כח הגוף .וכנגד אלו הם ג'
חטאים; כי עבודה זרה החטא הוא בכח השכלי ,שמאמין בעבודה זרה .וגילוי עריות
החטא שמטמא את גופו בזנות ובערוה .ושפיכות דם הוא לנפש ,שהוא שופך דם
נפש האדם וכו' ,ולכך אלו החטאים היה במקדש ראשון לבטל האדם עצמו .אבל
במקדש שני לא היה היצר הרע כל כך כחו גדול לבטל את האדם עצמו ,רק החטא
לבטל מהם מה שהם עם ישראל .וגם זה קרוב אל בטול האדם עצמו ,רק כי הראשון
הוא לבטל עצם האדם בחטא ,אם כן הוא בטול האדם לגמרי .אבל בבית המקדש
השני לא היה זה בעצם האדם ,רק מה שהם עם אחד ,וכאשר יש להם חבור ביחד
הם עם אחד .אבל כאשר יש ביניהם שנאה ,אינם עם אחד ,ודבר זה אינו כמו עצם
האדם".

בבית א' כל פרט היה בעל משמעות ,ולא כן בבית ב'
ביאור הדברים לפי ערכינו ועפ"י הנוסח במאמר זה :בבית ראשון עדיין כל פרט
היה בעל משמעות עיקרית וחשוב ,ועל כן ,הפגם היה בביטול מדרגה זו .לעומת
זאת ,בבית שני ,מדרגת הפרט היתה נחותה בהרבה ,ועל כן ,עיקר המוקד כלל לא
היה ביחס אליה ,אלא ביחס לכלל ,ולכן חרב הבית מחמת שנאת חינם.
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בית א' היה בו גילוי שכינה ,ולכן כל פרט יכול היה לעמוד בכוחות עצמו
נ' עוד שהם דבריו של המהר"ל בביאור הראשון ,שבית ראשון היה בו גילוי שכינה,
ולכן החטא מתייחס לעניינים הפוגמים בהשארת השכינה .המכוון לפי דרכנו :בבית
ראשון ,הגילוי האלוקי היה הרבה יותר דומיננטי בעולם ,עד שגם הפרטים התייחסו
אליו ,ולכן היה בגלוי ,כי הכלל הוא שכל כלל הוא תמיד נעלם ונסתר (וכנ"ל לעיל),
ואם אנו רואים את הכלל בגלוי ,בהכרח שהפרטים מתייחסים אליו ומאירים את
הכלל דרכם .זו התקופה של בית ראשון ,ולעומת בית שני ,שכבר אין בפרטים
המנותקים כח לעמוד בכוחות עצמם ,כי אין אור הכלל מאיר בהם ,עקב הניתוק,
וממילא אין שום גילוי שכינה בפועל ,לכן הם נערכים אך ורק ביחס לכלל ,והם
עצמם אינם נבחנים כחלק מהעבודה ,אדרבה ,הם מונעים לה וצריך להתגבר על
חסרונות הפרט  -החומרי  -הגשמי.
בזמן בית שני ,בטל החיבור הגלוי לעליונים
יד .מעתה מבואר היטב הסיבה שכל הברכות ,תפילות ,קדושות והבדלות ,כולן נתקנו
על ידי אנשי כנסת הגדולה (ברכות לג .מלבד מאה הברכות שנתקנו על ידי דוד,
כנ"ל) .ובכן ,אנשי כנסת הגדולה העמידו את חיי הדת בבית שני בצורה ובסגנון
חדש .כאשר בטלו כל העניינים האלוקיים  -נבואה ,רוח הקודש ,שכינה ,ארון
הברית ,כפורת ,כרובים ,אש שירדה מן השמים ,אורים ותומים ,וכל העשרה ניסים.
ביטול אלו הדברים בבית שני ,משמעו ,ניתוק אחר ניתוק של הפרי מהעץ ,כי כל
עוד והיה גילוי שכינה מלמעלה ,היה חיבור של הפרי אל העץ ,ולא היה ניתן
להתכחש לו ,והפרט כפרט ,על כרחו היה משוייך לכלל ,אך בבית שני ,הואיל ופסק
החיבור בגלוי ,נוצר ניתוק כמעט מוחלט ,ולכן הכפירה ככפירה החלה מבית שני
ואילך.

אנשי כנסת הגדולה תיקנו את הפער שנפער ,ע"י ברכות
לכן ,כדי לתקן את החלל הנפער ,כדי לחבר את המציאות בכלל ואת כנסת ישראל
בפרט לבורא העולם ,הוצרכו אנשי כנסת הגדולה לתקן ברכות ותפילות ,קדושות
והבדלות ,ולא זו בלבד ,אלא שהוצרכו לתקן את עיקר סדר היום ,כי אין הנושא
אך ורק למנוע ניתוק ,כפי שהיה בימי דוד ,אלא הנושא הוא הרבה יותר מערכתי,
הלא בטל הקשר לעליונים ,וחייבים להעמיד מערכת חדשה של קשר ,ועל כן,
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מחוייבת היא שתהא חלק מסדר היום ,שאז היא מציאות קבועה ומסודרת  -עבודה
עצמית עיקרית למשך החיים.

טו.
א.

ב.

ג.

ד.

סיכום סדר ד' התקופות ויחסיהן
מעתה נכונים אנו לסדר את מהלך התקופות והתמורות שאירעו בהן:
תקופת משה ויהושע  -דור מקבלי התורה  -הדור הראשון ,שאף שחטא בעגל,
ולכאורה איבד את מעלת הפרט שייחשב כציבור ,אך עדיין ,הואיל והיו סמוכים
לעד לעולם על גילוי שכינה ברור מאד ,לכן בטל הפרט באופן דממילא אל הכלל,
ושוב נערך הפרט כגילוי גוון של הכלל ,בלא שייכות של הפרט לעצמו ,ולכן לא
שייך שם טעות וחטאים של ממש ,כפי שהיה במהלך הדורות (והגם שחטאו במדבר,
וגם יש השלכה לאותם חטאים ,אך אעפ"כ נשארו באותה מדרגה ,ששומעים הם
את השכינה המדברת מתוך גרונו של משה רבינו).
תקופת השופטים  -ה'דור השני' .בדור זה אירע ניתוק מסוים שגם הביא להרבה
חטאים וכנ"ל ,אך סו"ס הדור השני סמוך על משה רבינו ,ושמע כל הזמן את קולו
מהדהד מרחוק .בני הדור השני שמעו מאבותיהם  -ה'דור הראשון' על יציאת מצרים
ומתן תורה וכו' ,ולכן גם הם ,למרות שהיה בהם התרחקות מסויימת ,אך סו"ס ,הם
עדיין מצורפים לגמרי ,ועל כן ,יכולים הפרטים לעבוד בכוחות עצמם מצד עצמם,
כי אור הכלל עדיין מאיר בהם.
תקופת המלכים  -ה'דור השלישי' .דור זה כבר יכול היה לבוא לידי טעות ,כדרכו
של כל 'דור שלישי' וכנ"ל ,וגם לרבות ,שאכן הריחוק בדורות יוצר ממילא גם
התנתקות הפרטים ,ששוב אינם סמוכים כל כך על שולחנו של הכלל ,וממילא גם
אינם מאירים כל כך ממנו .לכן בדור זה הוצרכו להעמיד מלכות  -מערכת של כלל,
אשר דרכה יעבדו את ה' .ואם שעדיין לא היה ניתוק מוחלט מהפרטים ,והרי עדיין
היה גילוי שכינה המאיר בפרטים ,ועדיין נחשבים (ביחס ל'דור הרביעי' עכ"פ)
כעובדים כל פרט לעצמו ,אך הואיל וכבר הפרט עומד לעצמו והכלל לעצמו ,על
כן ,הוצרך לכן דוד לתקן מאה ברכות ,כדי לצרף גם את הפרטים שהתרחקו.
תקופת אנשי כנסת הגדולה  -ה'דור הרביעי' .דור זה מונח כבר בעולם של טעות,
עולם של הסתר ,בלא גילוי שכינה  -בלא הגילוי של יציאת מצרים ומתן תורה,
בלא הגילוי שהתגלה לאבות .בדור זה ,בטל גילוי הכלל דרך הפרטים (ההבחנה
הראשונה) ,והם ,הפרטים עומדים לעצמם לגמרי (ההבחנה השניה) .ובשל העובדה
שמצב זה הוא מסוכן מאד ,וכן נוצר חלל גדול וריק ,לכן כל מערכת העבודה היא
מערכת כללית מחד ,ביחס לכלל ישראל ,וכן יסדו אנשי כה"ג מערכת חדשה של
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עבודת ה' ,היא מערכת סדר היום כשלב שני של תקנת מאה ברכות ,עם ברכות,
קדושות ,והבדלות .כל אלו התקנות מיוחדות לצרף את הפרטים עצמן  -את
המעשים הגשמיים לברכות  -למציאות האלוקית ,אך הפרט כבר אינו יכול לעמוד
ולעבוד בכוחות עצמו.

כלל הדברים בנוסח של כלל ופרט
ניתן לומר בלשון זו ,בנוסח קצר וחד:
הדור הראשון הוא דור הכללים.
הדור השני הוא כבר פרטים ,אך בהיותם נסמכים על הכלל באופן מלא ,ואשר
מקונן בהם ,על כן גם הם נחשבים כללים ,כי השני לעולם נסמך על הראשון.
הדור השלישי הם פרטים שאינם נסמכים על הכללים ,כדרכו של דור ג' ,ולכן ,הגם
שיש להם קשר עם הכללים (נבואה ושכינה וכו') ,אך כבר הפרטים עומדים לעצמם,
ולכן בהם חלה המגיפה.
הדור הרביעי  -הפרטים עומדים לעצמם לגמרי ,ואינם מכירים בכללים כלל .זהו
הדור של אנשי כנסת הגדולה.

נספח:
עניין מאה ברכות
רמח"ל בספר 'אדיר במרום'
ביארנו בס"ד שישנם ד' שלבים בסדר התקופות של עם ישראל ,והוספנו שתקנת
מאה ברכות שייכת לשלב השלישי והרביעי .הנני כעת להביא דברי רמח"ל ב'אדיר
במרום' ,אודות סדר השתלשלות העולם ותקנת מאה ברכות .מכיון שאין לי עסק
בנסתרות ,על כן ,איני יודע לכוון הדברים ,אך יתכן שדברי הרמח"ל הללו ,הם
השורש הפנימי הגבוה לעיקר ד' השלבים שנתבארו במאמר זה.
כה דבריו הקדושים ב'אדיר במרום' חלק א ,ד"ה קוצין דשערי תליין בתיקונוי:
"ואשלים עתה לפרש לך ענין ' -ועל דרכיך נגה אור' (איוב כב ,כח) ,שאמרתי שהוא
בסוד אמ"ר ( -אור ,מים ,רקיע ,סדר ההשתלשלות של הבריאה) היוצא מן הפה.
הנה האמת הוא מה שאמרתי לך מתחלה ,שאלה הד' ( -היינו ,אור ,מים ,רקיע,
מאה ברכות) הם בסוד ד' שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ,והם עצמן ד' אותיות הוי"ה
ב"ה.
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והענין הוא ,כי כמו שראשי בנין המאורות 12הם ד' אותיות אלה ,כך ראשי ההנהגה
וכל הפעולות הם אלה הד' .ולכן ארבע פעולות הנעשות בכל הנמצא יולדו מהם.
אך או"ר היא בחינה הראשונה הנמצאת לנמצא ההוא הנפרד מן המקור שהוא
המאורות עצמן .ומי"ם הוא הבחינה השניה ,המקבלת צורה אחרת .ורקי"ע הוא
הבחינה השלישית ,בסוד עיבוי אמתי מצד ז"א שהוא שורש העולם הזה .אך כאן
ניתן לו בחינת גשמיות וגוף בכלל .והוא באמת סוד הרקיע שהוא סיבוב הגלגל
הישר .והוא סוד העיגולים ,כמ"ש במקום אחר ,שהוא ענין כללות ההארה לבד
בלא חלוקי חלוקים .אך הק' ברכאן .הוא הצריך לחלק חלקי הגוף כל אחד במקומו.
ותדע שאלו הק' ברכאן הם בסוד שם אדנ"י כנ"ל.
ואומר לך שסוד הק' ברכאן הוא סוד המאה ברכות שחייבין אנו לברך בכל יום
(מנחות מג ב) .והוא סוד ,ברוך אדנ"י יום יום יעמס לנו (תהלים סח ,כ) ,שאמרו,
בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו (ברכות מ א) .ושם השם הוא באד' ,שבו תלוי
ענין הק' ברכאן אלו.
וסוד הענין ,הנה רז"ל אמרו ,כי אדם הראשון מן הארץ ועד הרקיע היה ,וכיון
שחטא הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטו והעמידו על מאה אמה וכו' (זח"א נג ב) .וסוד
הענין הוא ,כי באמת קומת אדם מצד עצמו הוא מאה אמה ,בסוד עשר ספירות.
אלא שבהתפשטה בהתפשטות פרטי ,אז נעשה מהלך ת"ק שנה .וסוד זה הוא סוד
היד שהיא כ"ף אחת ,ומתפשטת לה' אצבעות .והכ"ף הוא מאה ,ושם הוא מאה
אמה ,אבל בהתפשטות בסוד הפרטות ,אז תעשה בה' אצבעות ת"ק שנה ולא אמה,
כי כך דרך האורות בהתפשטם .והכלל הוא ,שהאורות בדרך הזה מאירים ,פעמים
דרך כלל ,ופעמים מתפרטים בפרט גדול.
והנה בתחלה נברא אדה"ר אך בסוד הפרטיות ששורשו הוא מאה אמה ,והיה
מתפשט והולך בסוד פרטיות עד מהלך ת"ק שנה ,שהוא שיעור מן הארץ ועד
לרקיע .וכיון שסרח אז העמידו דוקא ,מה שהיה מתפשט בפרטות גדול ,העמידו
על שורשו שהוא מאה אמה לבד ,וזהו בסוד כ"ף היד .והוא סוד ,ותשת עלי כפכה
(תהלים קלט ,ה) דוקא כ"ף .וסוד כפכ"ה  -כ"ף כ"ה ,כי זה בסוד המלכות שהיא
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כ"ה שהיא כוללת האורות האלה .ולכן אמרו ,הניח ידו עליו ,כי המיעוט הוא בסוד
יד.
ונמצינו למדים ,שסוד הגוף בכל חלקיו אין שרשו פחות ממאה מדרגות ,שהם אלה
המאה אמה הנשארים בסוד נוקבא לבד .ונמצא שנשארו בבחינת שם אדנ"י שהיא
נוקבא ,וממנה סוד הגוף .והנה בכל יום הקב"ה מחזיק בחינת הגוף הזה בסוד ק'
אורות אלה ,וכנגד זה צריך לתת לו מעין ברכותיו מאה ברכות.
והנה תדע שהימים נגזרים על האדם לחיות בהם ,ובכל יום צריך שיאירו כל המאה
האלה ,וזהו ,ברוך אדנ"י יום יום יעמס לנו .והנה צריך שתדע בכאן סוד גדול מאד,
הנה כבר שמעת ענין שירותא וסיומא שפירשנו למעלה ,כי כל חיי האדם  -בסוד
שירותא מצד הו"ק ,שהוא ענין ,ששת ימים תעבוד (שמות כ ,ח) .והמיתה היא
המנוחה סיומא ,ביום השביעי תשבות .והנה תדע שאדה"ר כתוב בו ,כי ביום אכלך
ממנו מות תמות (בראשית ב ,יח) ,והיה ראוי לו למות באותו היום עצמו ,אלא
שהקב"ה רצה לרחם עליו והורידו ממדרגתו .ואז מה שבמדרגה העליונה לא היה
יכול לחיות כלל ,כי היה פוגם מפני הרע שנתערב בו שגרם בחטאו ,אך כשירד אז
יהיה לו אריכות ימים .כי כל זמן הו"ק יוכל לחיות בסוד עבד לבד שהוא סוד החול.
אבל כשיהיה נשלם זה ,ויצטרך לחזור לעלות ,אז מיד ימות.
והנה בכל יום הס"א היא רוצה להתגבר על האדם ולהמיתו ,כי אין ראוי לו חיים
כלל כנ"ל .אלא שהקב"ה מושיע אותו בסוד הו"ק האלה שזכרנו .והנה באמת הו"ק
סודם א"ל דאלהי"ם ,וזה סוד ,האל ישועתנו סלה (תהלים סח ,כ) ,כי הא"ל הוא
סוד הו"ק האלה .ואז היא ישועה ,שמושיעה את האדם מן המיתה .ובכל יום צריך
פעולה זאת חדשה ,וזהו ,יום יום יעמס לנו הא"ל ישועתנו סלה .וחזר ואמר ,האל
לנו א"ל למושעות (שם שם ,כא) ,והוא כי הימים כולם נגזרים כמ"ש ,בסוד ימי
החיים .ויש יום האחרון ,שבו נגזר לעלות בחינת האדם אל המדרגה העליונה ששם
צר יך מיתה .ועל אותו היום נאמר ,ביום ההוא אבדו עשתנותיו (תהלים קמו ,ד),
ועשתנותיו הם הנשמה והרוח שבמוח ולב.
וסוד הענין ,כי הנפש מחיה את הגוף ,אך בכח הנשמה והרוח השורים עליה .אבל
כשאלה מסתלקים ,מיד גם כן היא מסתלקת מן הגוף .אך יש חילוק בינה ובינם ,כי
הרוח והנשמה הם מסתלקים מהגוף לגמרי ,משא"כ הנפש ,כי נשאר איזה חלק
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ממנה לקיים העצמות עד תחיית המתים ,בסוד ,ועצמותיך יחליץ (ישעיה נח ,יא).
ולכן על אלה הב' נאמר ,אבדו עשתונותיו ,אבדו לגמרי ,והם אותן שיש בהם בחינת
מחשבה ,כי המחשבה במוח והלב מבין .והנה אז צריך האדם לתקן בסוד אלהי"ם,
שעד אותו היום היה בסוד אל"ה לבד ,ואז נשלם אלהי"ם .ולכן אמר ,האל לנו אל
למושעות ,כי בסוד הא"ל האדם נושע .אבל אחר כך נמצאת בחינה אחרת והיא
אלהי"ם אדנ"י .והבן זה שאלהים הזה כתוב בהוי"ה ,בסוד אימא שעל ז"א ,ומהם
הנשמה והרוח המסתלקים מן הנפש שהיא אדנ"י .ואז ,למות תוצאות ,כי יש כמה
בחינות מיתה ,כלם עשויים בסוד הסיומא שהיא המנוחה כנ"ל.
ונמצא שסוד המאה ברכאן הוא בחינת הגוף דוקא ,והוא הנמשך אחר רקיע  -להגשים
הדברים בכל חלקיהם .והכל נמשך אחר האור הראשון ,שכיון שהוא מתעורר כל האחרים
נמשכין אחריו".
עד כאן דברי רמח"ל.
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מאמר ה
לו ָא ּה
לַ ה' ָה ָא ֶרץ ו ְּמ ֹ

1

הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה כאילו נהנה מקדשי שמים

כל העולם נברא לכבודו יתברך
ביאור עניין הקניינים
עולם ההודאה
מערכת הברכה כפועלת פדיון בעולם
ההפרש בין פירות שביעית לפירות דעלמא
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א
הנהנה בלא ברכה
סוגיית הגמ' :הנהנה בלא ברכה  -נהנה מקדשי שמים
מעל ,גזל ,חבר לאיש משחית
א .במאמר זה נמשיך בעז"ה לבאר את עניין הברכות .במסגרת המאמר נדון בגמ'
היסודית במסכת ברכות (לה ).שהנהנה בלא ברכה  -כאילו מעל ,ובביאורו הבהיר
של רבינו המהר"ל זיע"א.
נפתח בדברי הגמ' שם:
תנו רבנן ,אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה ,וכל הנהנה מן העולם
הזה בלא ברכה ,מעל ,מאי תקנתיה? ילך אצל חכם ,ילך אצל חכם?! מאי עביד
ליה? הא עביד ליה איסורא! אלא אמר רבא ,ילך אצל חכם מעיקרא וילמדנו ברכות
כדי שלא יבא לידי מעילה .אמר רב יהודה אמר שמואל :כל הנהנה מן העולם הזה
בלא ברכה ,כאילו נהנה מקדשי שמים ,שנאמר לה' הארץ ומלואה ,רבי לוי רמי (-
הקשה) :כתיב לה' הארץ ומלואה ,וכתיב השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם?
לא קשיא; כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה.
אמר רבי חנינא בר פפא :כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה ,כאילו גוזל להקדוש
ברוך הוא וכנסת ישראל ,שנאמר גוזל אביו ואמו ,ואומר אין פשע חבר הוא לאיש
משחית ,ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא ,שנאמר הלא הוא אביך קנך ,ואין אמו
אלא כנסת ישראל ,שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך ,מאי חבר
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הוא לאיש משחית? אמר רבי חנינא בר פפא :חבר הוא לירבעם בן נבט שהשחית
את ישראל לאביהם שבשמים".

שיטת רש"י והרמב"ן ש'גוזל' מהקב"ה את הברכה
רש"י פירש" :גוזל להקב"ה  -את ברכתו" .מבואר ברש"י שה'גזל' הוא בכך שלא
בירך ,אמנם המהרש"א כתב שאין צורך ,אלא גוזל את הפרי עצמו שאינו מברך
עליו ,ומשום שקודם ברכה הפרי שייך להקב"ה והאוכלו בלא ברכה  -גזל .וכך
לכאורה משמעות הסוגיה ,שהנהנה מן העולם הזה כאילו נהנה מקדשי שמים,
והיינו ,שהעולם הזה נחשב כמו קדשי שמים ,ורק ע"י הברכה מותר לו להנות .וגם
בהמשך הדברים ,שרבי לוי הקשה מהפסוק 'לה' הארץ ומלואה' ,משמע שהכל
שייך לה' (כביכול כשייכות ממונית) ,ולכן הנהנה מעל וגזל ,ואחר ברכה ,מותר.
ביאור הרמב"ן ש'כנסת ישראל' היא שכינת כבודו
שיטת הרמב"ן כרש"י ,ביאור המהר"ל בזה
ב .כדברי רש"י מבואר גם כן בדברי הרמב"ן על הפסוק (ויקרא כ ,ג)" :וַ אֲ נִ י ֶּא ֵתן ֶּאת
נָתן ַלמֹלֶּ ְך ְל ַמ ַען טַ ֵמא ֶּאת ִמ ְק ָד ִשי
עו ַ
ֹתו ִמ ֶּק ֶּרב ַעמ ֹו ִכי ִמז ְַר ֹ
ָפנַ י ָב ִאיש ַההוא וְ ִה ְכ ַר ִתי א ֹ
ו ְלחַ ֵלל ֶּאת ֵשם ָק ְד ִשי" .ופירש"י'" :למען טמא את מקדשי'  -את כנסת ישראל שהיא
מקודשת לי ,כלשון (ויקרא כא) ולא יחלל את מקדשי" .וכתב על זה ב'גור אריה':
"...והרמב"ן פירש 'כנסת ישראל' הנאמר כאן רוצה לומר על שכינת כבודו שהיא
בישראל ,וזהו 'מקדשי' .וקאמר אל תתמה איך יחיד מטמא כנסת ישראל שהיא
מקודשת לשמו הגדול ,שהוא כמו שאמרו חז"ל במדרש (ברכות לה ):כל הנהנה מן
העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה וכנסת ישראל ,שנאמר (משלי כח ,כד)
גוזל אביו ואמו ,ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית" ,אין 'אביו' אלא הקב"ה,
ואין 'אמו' אלא כנסת ישראל' .חבר לאיש משחית' חבר לירבעם בן נבט שהחטיא
ישראל לאביהם שבשמים ,כי החפץ ביצירה שיברכו עליה לשמו הגדול ,ואם לא -
יתעלה בשמו הגדול ,ותתעלה השכינה מישראל ( -ע"כ דברי רמב"ן).
השכינה שורה בארץ על ידי הברכה
ולפי הנראה מדברי הרמב"ן ,שהוא מפרש 'כל הנהנה מן העולם בלא ברכה גוזל
הקב"ה וכנסת ישראל' נאמר על הברכה ( -כדברי רש"י) ,שהוא גוזל הברכה מן
הקב"ה וכנסת ישראל ,כמו שאמר החפץ ביצירה לברך עליה לשמו הגדול ,ואז
יהיה קיום בעולם ,כי תהיה השכינה בארץ על ידי הברכה ,שממשיך הברכה והשפע
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אל היצירה ,ואז השכינה בארץ .וכשאינו נותן הברכה ,אז תתעלה השכינה בשמו
הגדול ,כי אין כאן מי שממשיך אותו בארץ ,ואז אין קיום בעולם כאשר חסר השכינה
מן הארץ ,כך הוא דעת הרמב"ן" .הרי לנו שהרמב"ן מפרש שהגזל הוא על הברכה.1
עוד מבואר בדבריו שהברכות הן יסוד קיום העולם ,בכך שמעמידות את השכינה
בארץ.

המהר"ל והמהרש"א חולקים וסוברים שהגזל הוא הפרי ולא הברכה
ג .אולם ,המהר"ל מפרש כדברי המהרש"א ,וכפי שהמשיך וכתב" :ואני אומר כי לא
כוונו רבותינו ז"ל בגזלת הברכה כלל ,רק בגזלת הפרי ,כמו שאמרו שם (ברכות סוף
לה ).מכח קושיות המקראות אהדדי; דכתיב (תהלים כד ,א) "לה' הארץ ומלואה",
וכתיב (תהלים קטו ,טז) "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני האדם" ,ומשני כאן
קודם ברכה וכאן אחר ברכה .ולפיכך אמרו כל הנהנה מן העולם בלא ברכה מעל
מפני שכתב "לה' הארץ ומלואה".
הארץ לה' ולכן שם קודש חל בה; העתקת המהר"ל ב'דרך חיים'
והטעם הזה ידוע ,כי במה שהארץ וכל אשר בה לה' ,שם קודש חל עליו ,כמו כל
דבר שהוא לה' הוא מקודש לשמו יתברך ,והנהנה ממנו מעל (לעיל ה ,טו  -טז).
והרי הכל הוא לה' ,וחל שם שמים עליו ,והנהנה ממנו מעל ,כמו מי שנהנה מדבר
ששם שמים נקרא עליו ,ועל זה אמר 'לה' הארץ ומלואה'.
המהר"ל מבאר שאכן כל הבריאה שייכת לה' ,ומצד זה ,חל עליה שם קודש ,כמו
כל דבר ששייך לה' .ועיין כזאת ג"כ ב'דרך חיים' (ג ,ז)" :כי שמו יתברך חל על כל
הדברים שהם בעולם ,לפי שכל אשר ברא השם יתברך בעולמו לכבודו בראו ,כמו
שיתבאר ,ולפיכך הכל הוא קדשי שמים וכו' .ולפיכך אם לא מצד הברכה היה אסור
להנות מן העולם ,כי חל שמו יתברך על כל הנמצאים ,שכל הנבראים נבראו
לכבודו ,ובצד זה חל שמו יתברך על כל הנבראים ואסור ליהנות מהם".
המהר"ל מלמדנו שכל המציאות היא כביכול עבורו יתברך  -לכבודו ,ולכן חל שמו
עליה ,והיא קדושה לו  -מיוחדת אליו ,ועל כן אסור ליהנות ממנה ,והנהנה  -גזל.
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העתקת המהר"ל בדרשה לשבת הגדול
כל הנבראים נבראו אך ורק עבור כבודו ית' ולא עבור עצמם
ד .ראה עוד את דבריו הקדושים בדרשה לשבת הגדול..." :כי אי אפשר שיהיה שום
נמצא שיהיה ,נברא לעצמו ( -כלומר :בעבור אותו נברא ,למען אותו נברא) ,שהדבר
הזה לא יתן השכל שיהיה שום נברא בשביל עצמו ,שא"כ היה נראה ח"ו שיש דבר
זולת הש"י .וכן אמר הכתוב' :וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים
בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד' ,ואין פירוש 'אין עוד'  -כי אין עוד אלהים
( -זולתו ,אך יש דברים נוספים חוץ ממנו שאינן אלוהות ,אין זה הפירוש) ,אבל
פירושו :כי אין עוד דבר בעולם רק ( -אלא) השם יתברך ,כי כל הנבראים לא נבראו
אלא למענהו יתברך ,ואם לא כן לא היה נברא אותו נברא בעולם ,רק הכל נברא
בשביל לשבח ולפאר יוצרו ולעבדו ,לפיכך אמר 'אין עוד' ,כלומר כי אין בריאה
עוד בנמצא רק הכל הוא לשבח ולפאר השם יתברך ,כי הכסא אשר ישב עליו בעל
הכסא אין לכסא שם בפני עצמו רק כי הוא לישיבת בעל הכסא ,אבל מצד עצמו
אין מציאות לו .לפיכך הנבראים כולם אשר נבראו לשבח יוצרם ולפאר שם כבודו
אין להם שם בפני עצמם ,והרי 'אין עוד'.
אבל אם היה ח"ו דבר שעומד לעצמו ולא היה נברא לקלס להקב"ה ,היה נראה
כאילו היה דבר ח"ו זולת השם יתברך ,ואף אם אותו הבריאה מקבל אלהותו
ועבדותו ,זה הוא מצד אותה עבודה בלבד ,וא"כ בשעה שאינו עובד כשאוכל ושותה
אז יהיה דבר ח"ו זולת השם יתברך ,אבל אם נאמר שהאדם תחילת בריאתו וחיותו
הוא לעבוד בוראו ,אף אם אוכל ושותה להחיות נפשו ,מאחר שתחילת בריאתו
לכבודו ,אף כאשר אוכל ושותה לקיים נפשו ,הרי הוא עצמו נברא לכבוד השם
יתברך ,והכל הוא אל השם יתברך" .עכ"ד המהר"ל.

ב
קנין
מהות המושג 'קנין'
קונה שמים וארץ  -על ידי עשייתן קנאן להיות שלו
ה .טרם שנמשיך בביאור הסוגיה ,עלינו להבין את דברי המהר"ל הנ"ל ,שהבריאה
שייכת לבורא יתברך כיון שהיא אך ורק לכבודו .בכדי לבאר זאת ,עלינו להקדים
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אודות מושג הקנין ,אך מכיון שעסקנו בזה בהרחבה במאמר ו ,על כן נבאר כעת
בקצרה ,ונסמוך על מאמר הנ"ל.
קנֵה ָׁשמַ יִ ם
ֹאמר ָברו ְך ַא ְב ָרם ְל ֵאל ֶּע ְל ֹיון ֹ
בפרשת לך לך (יד ,יט) נאמר" :וַ יְבָ ֲרכֵ הו וַ י ַ
וָ ָא ֶרץ" .ופירש רש"י'" :קונה שמים וארץ'  -כמו (תהלים קמ"ו) 'עושה שמים וארץ'
 ע"י עשייתן קנאן להיות שלו" .משמעות הדברים היא שהיצירה עצמה היא הקנין ,ועלדרך שביאר הגר"ח מבריסק בה' מלוה ולוה (כא ,א) ,שהיצירה היא עצם הקנין.
ומכיון שאין בו בקנין זה דעת מקנה והוראת בעלות והכנסה לרשות וכו' ,על כן,
בהכרח שהוא שורש הקניינים והקנין היסודי ביותר .מסתבר עוד שהואיל והוא
הקנין היסודי ביותר ,והוא עצמו שורש עניין הקנין ,ממילא הוא גם נוגע יותר בעצם
במושג בעלות ,כלומר :בעלות על ידי קנין יצירה היא בעלות ברמה יותר עצמית ,היא
הבעלות האמיתית.
ואכן יש להוכיח כן ,שהרי כאמור ,המצייר ציור ,קנאו להיות שלו והוא בעלים עליו
מכח היצירה עצמה ,ואף אם אח"כ ימכור את הציור ואינו בעלים מצד הממון שבחפץ,
אך אעפ"כ לעולם ישאר 'בעלים' על היצירה .היצירה לעולם תתייחס אליו ותחשב
יצירה 'שלו'.
ביארנו שם ,שאכן זהו עיקר עניין הבעלות .כלומר :כל יצירה היא למעשה מציאות
כזו ,שהאדם מגלם את עצמו במציאות שיצר; כאשר מטביע את חותמו בזולתו ,בזה
נעשה הוא בעל המציאות ההיא ,שהרי לקושטא אותה מציאות נחשבת כהאדם
בעצמו ,כי הכלל הוא שאין האדם פועל אלא את עצמו; למשל ,כאשר אדם כותב ,הלא
את עצמו הוא כותב (וע"ז נערך מדע הגרפולוגיה) ,וכן בכל יצירה ,האדם פועל
ומשקיע את עצמו בה ,ואין יש אלא את אותו עצמו בהתגלויות שלו בעולם החומר.
וזהו 'שלו' ,כלומר הוא עצמו .ובוודאי יש בזה דרגות ,כי כאמור המעולה מכולם
הוא קנין יצירה ,שהינו הטבעת החותם והצורה על החומר ,עד שנעשה החומר
ביטוי וגילום של פועלו ויוצרו באופן מוחלט ,ובזה הוא שלו .וד"ז באמת א"א
להפקיע ולבטל לעולם.
והם דברי מו"ר שליט"א (בבי"ש) שהבעלות היא עניין אלהי ,כי אינה קיימת אלא
באדם שנברא בצלם קונו ,וכך ג"כ ה'בעלות' של הקב"ה על העולם אשר אינה
קנין ממוני ולא שייך בה יאוש ,אלא שהקב"ה יצר  -צייר את העולם ,חותמו מונח
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בכל המציאות כולה ,ולכן היא בעצם הבריאה שלו ,כלומר :הנקודה היא מצד המבט
של הבריאה ,שהיא מקבלת את שמו של ה' יתברך.
זו הבעלות.

גר"א :קנין  -דבר שנעשה ונתייחד לקונה
ועיין בדברי הגר"א ב'אדרת אליהו' (בראשית ד ,א)" :לשון קנין נופל על דבר
שנעשה ונתיחד להקונה ,שאין לזולתו חלק בו ,כמו (תהילים עח ,נד) 'הר זה קנתה
ימינו' ,שהר זה נתיחד לה' לבדו ומעולם לא זזה שכינה .וכן (שם קד ,כד) 'מלאה
הארץ קניניך' ,פירוש ,שכל הארץ מיוחדים לו בעצם שיוכל לשנותם לכל שירצה".

ו.

בעלות חלה גם בהתייחסות בלבד ,ללא קנין
משנת רבי אהרן ,רא"ש
זאת ועוד ,נראה שבעלות לא תלויה דוקא במעשה קניין ספציפי אלא בהתייחסות,
ועל כן ,אם אכן יהא מצב של ממון המתייחס לאדם באופן מוחלט בלי קנין ,ייחשב
הממון של אותו אדם ,למרות שלא היה קנין .ומצאנו כן בס' 'משנת רבי אהרן'
(הלכות שכנים ,עמ' ג')" :דהנה אם יתן לחבירו שעבוד בחפץ מסוים ,ומצד אותו
שעבוד צריך החפץ להיות שלו ,הרי חפץ זה שלו הוא ממילא ,ואינו זקוק כלל לעוד
מעשה קנין .ומשום דשעבוד בחפץ מסוים בלי אפשרות של סילוק וגביה ממק"א,
הנה שעבוד זה גופא הוא הוא קנין ממש.
ד"ז מבואר להדיא בד' הרא"ש בפ' 'איזהו נשך' (סי' כ"ט) ,שכ' שם ,דבאפותיקי
מפורש ,צ"ל שיכול הלוה לסלק בזוזי ,דאל"ה לא מקרי אפותיקי ,דמעתה היא
מכורה ,והיינו משום דזכות גביה בדבר מסוים מבלי שיוכלו לסלקו ממק"א ,זה
גופא הוי קנין ממש.
וה"נ ...לענין קנין 'אתן' ,אם יתן לחבירו זכות בגוף החפץ ,ומצד אותה זכות צריך
להיות שלו ,אז בע"כ שלו הוא מיד ,ומשו"ה ס"ל להרמ"א דל"ש קנין אתן לגבי
דבר מסוים ,דבאומר אתן בלשון להבא ,הרי מוכח שמתכוון אך ורק להתחייב
להקנות החפץ לחבירו ולא להקנות לו מיד וכו'".
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ספר 'לב לדעת' :ב' אופני קנין
נעתיק מילים ספורות מהספר המופלא 'לב לדעת' (ב"ק ,סי' ס"ח)" :ישנם ב' אופני
'קנין' :הא' ' -( -הקנין') הרגיל ,שהקנין הנעשה מדעת הבעלים בא לקבוע שמהיום
ואילך ,הקונה יהיה ה'בעלים' ולו הממון ראוי להיות .ומכח זה הממון גם מעמיד לו
בפועל את כל מה שמונח בו .אך ישנה אפשרות של קנין שפועל דוקא בצורה
ההפוכה :אם נצליח להגדיר שממון מסוים מעמיד במציאות בפועל את כל מה
שמונח בו לראובן ,אך ורק לו ,ולא סתם באופן טכני  -שראובן יכול להשתמש בו,
אלא שגוף החפץ יהיה מוגדר כעומד וקיים במציאות עבור ראובן להשתמשות בו,
ממילא הוא ייעשה ל'שלו' ,ויהיה לו ֵשם בעלים עליו ,דכשאין איש אחר שהממון
ראוי להיות לו ,א"כ מי שהממון קיים ועומד לו במציאות ,הוא נהיה ראוי לו,
וכדוגמת אדה"ר הנ"ל".

ז.

ביאור דברי המהר"ל שכל הבריאה של הקב"ה ושם קודש חל עליה
מעתה ,הננו חוזרים לדברי המהר"ל ,שכל הבריאה היא של הקב"ה; "כי במה
שהארץ וכל אשר בה לה' ,שם קודש חל עליו ,כמו כל דבר שהוא לה' הוא מקודש
לשמו יתברך" ,וכן" :כי שמו יתברך חל על כל הדברים שהם בעולם ,לפי שכל
אשר ברא השם יתברך בעולמו לכבודו בראו ,כמו שיתבאר ,ולפיכך הכל הוא קדשי
שמים וכו' .ולפיכך אם לא מצד הברכה היה אסור להנות מן העולם ,כי חל שמו
יתברך על כל הנמצאים ,שכל הנבראים נבראו לכבודו ,ובצד זה חל שמו יתברך
על כל הנבראים ואסור ליהנות מהם".
ביאור הדברים לפי ערכינו .כל המציאות מתייחסת אך ורק לבוראה ,שהוא עשאה,
ולא נבראה אלא עבורו כמבואר בדרשה לשבת הגדול ,ולמעשה ,היא כביכול
התפשטות וגילוי שלו יתברך ,חותמו טבוע בה ,א"כ היא מתייחסת אליו לגמרי,
וחל שמו יתברך לגמרי עליה ,לכן הבריאה שייכת לו ולכן היא קדושה ומיוחדת אך
ורק לו יתברך.

תוספת ביאור :הממון נקרא 'כבוד'
רק במערכת הכבוד מונח הצירוף העצמי בין דברים
ח .אף נראה תוספת עומק לפי"ע ,בכוונתו של המהר"ל ,שהבריאה נבראה לכבודו
ולכן שם שמים חל עליה .כי הנה גם הממון ,שכאמור ,הוא התפשטות (היותר
נמוכה) של האדם ,נקרא 'כבודו' ,כמו (בראשית ל"א ,א')" :וַ ִי ְש ַמע ֶּאת ִד ְב ֵרי ְבנֵי
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ָלבָ ן לֵ אמֹר ָל ַקח יַעֲ קֹב ֵאת ָכל אֲ ֶּשר ְל ָא ִבינו ומֵ אֲ ֶּשר ְל ָא ִבינו ָע ָשה ֵאת ָכל הַ ּ ָכבֹד ַהזֶּה".
ביאור הדברים :המושג 'כבוד' הוא צירוף והחלת שם העליון על התחתון (ועיין
בהרחבה במאמר טז).
נ' להציע בעז"ה ,שכל תורת הקניינים מונחת למעשה בנקודה זו הנקראת 'כבוד',
כי רק במערכת הכבוד מונח הצירוף העצמי בין דברים ,בהיות העליון מתפשט וחל על
התחתון ,בהיות התחתון פונה אליו ונערך אליו כטפל לעומת עיקר.
ומסתבר שכ"ז (לפי ערכנו) בכלל דברי חכמים (סוף מסכת אבות) ,שכל מה שבראו
הקב"ה ,לא בא אלא לכבודו .כלומר :פרשת הכבוד היא היא הפרשה שעליה נערך
העולם ,בהיותו (ע"י מושג הכבוד) יכול להצטרף בחזרה לבוראו  -לקבל את שמו
יתברך עליו  -ולהיות קנוי לו ,וכאשר כן ,יש לנברא תכלית נצח .ולמעשה עצם
הבריאה עצמה היא כבודו של השי"ת (ועיין בזה במהר"ל ב'באר הגולה' ,באר ד).

הבריאה היא 'התפשטות' שלו יתברך ולכן היא שלו וקדושה
כיון שכן ,כאשר יודעים אנו שהבריאה היא לכבודו יתברך ,הרי המשמעות היא
בעצם שהבריאה היא כ'התפשטות' שלו (כמו היצירה של האדם ,שאת עצמו הוא
חותם וקובע בה) .לכן חל שמו עליה ,והיא צריכה להיות טפלה אליו לגמרי ומגלה
את מציאותו  -להיות כבודו ,ולכן היא קדושה ו'שלו' ,כי היא כביכול מצטרפת אליו,
וממילא ,הנהנה ממנה עבור עצמו ,כאילו מועל וגוזל אותה מידיו יתברך.
ועלינו להוסיף עוד (וראה בהרחבה במאמר ו) ,שהמושג 'ברכה' הוא תוספת על
העיקר ,ולכן ממון מיוחד לברכה ,והלא כל עצמה של הבריאה היא תוספת ברכה,
וזה בעולם הכבוד דוקא ,ששם מתאפשר התוספת ,כי בלי כבוד אין שום מושג של
עיקר וטפל ותוספת על העיקר (ומן הראוי היה להרחיב ,אך לא נעשה כן כעת).

ג
פדיון
כיצד הברכה מאפשרת ליהנות מקדשי שמים
מהר"ל :הברכה היא קילוס המהווה תחליף לקילוס העולה מהפרי
ט .עתה עלינו להתבונן ,כיצד הברכה מאפשרת לאדם ליהנות מקדשי שמים ,כיצד
היא מפקיעה ממעילה .גם בזה נדרשים אנו לדברי המהר"ל .המהר"ל ענה ב'
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תשובות על שאלה זו במקומות שונים בספריו ,ואנו נתייחס במאמר זה לאחת
התשובות ,שהברכה היא כפדיון.
בתחילה נעתיק את דבריו הקצרים של המהר"ל בפירושו על הרי"ף" :הקשה הגאון,
איך אפשר לפדות קדושה מאחר שחל קדושה .ופירושו כך הוא :העולם מאחר
שנמר 'כל מה שברא הקב"ה בעולמו' ,ולמה כאן ברא אותו? אלא ודאי ברא אותו
משום כבודו לספר שבחו .וכשאדם הולך ואוכל אותו פרי ומבטל קילוס הקב"ה,
צריך לשלם תחתיו ,וצריך לברך קודם עליה .כמו כן אמרינן בתהלים בפסוק
'השמים מספרים כבוד א-ל' ,וכי אפשר לשמים לספר כבוד א-ל? אלא רוצה לומר,
האדם שרוה את השמים מקצה אל קצה ,אומר :מי ברא אלו שיש בכולתו כל כך,
וכי אפשר להיות כדבר הזה?! מתוך כך בא לידי קילוס".

יהושע העמיד את השמש ולכן הוצרך לשיר במקומה
ראה כיוצ"ב במדרש (ילקו"ש יהושע י ,כב)" :משעה שהשמש זורח עד שהוא שוקע,
מקלס להקב"ה ,וכן את מוצא בשעה שעמד יהושע בגבעון ובקש לשתק את החמה,
לא אמר 'שמש בגבעון עמוד' ,אלא 'שמש בגבעון דום' ,אלא כל שעה שהוא מהלך
הוא מקלס להקב"ה ,וכל שעה שהוא מקלס יש בו כח לעמוד ,לכך א"ל יהושע דום
וכו' .א"ל השמש אתה אומר שאדום? ומי אומר קלוסו של הקב"ה?! א"ל שתוק,
ואני אומר שנאמר ,אז ידבר יהושע ואין אז אלא שירה ,שנאמר אז ישיר משה".
הרי מפורש ,שיהושע החליף את שירת השמש ,וכך בדיוק הברכה מחליפה את
הקילוס שיש מהפרי.

י.

תוספת ביאור בעניין הפדיון; העתקת המהר"ל בנתיב העבודה
הברכה היא ג"כ כבוד ה' ,ולכן באה במקום הפרי
אכן נ' עוד תוספת ביאור בזה בעז"ה.
עיין עוד בדברי המהר"ל ב'נתיב העבודה' (פרק יד)" :יש עיון בדבר איך הברכה
מוציא הפרי לחולין? והנה יש לך לדעת כי כל קדושה היא יוצאת לחולין על ידי
פדיון ,וזה כי כאשר נותן דמיו תחתיו הנה על דמיו חל הקדושה ,כי אין הקדושה
אל הפרי מצד עצם הפרי ,שהפרי מצד עצמו הוא חולין ,רק מצד שחל שם קדושה
עליו ,ויוצא לחולין על ידי פדיון וכו'.
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ומפני שכל העולם אל השם יתברך שהוא ברא את הכל ,וכל דבר שהוא להקב"ה
הוא קודש כמו כל קדשים ,ואין עליך לומר כי אף שבראם הרי אל השם יתברך אין
משמשים כלום ,לא כמו שאר קדשים שהם משמשים לעבודתו ית' ולכך הם קודש,
אבל אין שייך זה בכל הנבראים ,דזה אינו ,כי הכל נברא לשמש את השם יתברך,
כי הכל ברא לכבודו יתברך כי מן הנבראים כולם ומבריאתם נראה כבוד מעשיו,
ולכך הכל קודש אל השם יתברך כמו שאר קדשי שמים שהם משמים אל השם
יתברך כמו שאמרנו ,אבל כאשר ברא הכל לכבודו והוא מכיר את השם יתברך
מפועל ידיו ,שהרי נותן הודאה על הפרי שנבראו ,הנה דבר זה הוא כבוד השם
יתברך ג"כ דהיינו הברכה על הפרי שבראו ,ולכך יוצא הפרי לחולין כאשר האדם
נותן ברכה אל השם ית' אשר ברא אותו ,כי זה תמורת זה.

כל פדיון מחייב הוספת חומש ,וגם בברכה ישנה תוספת חומש
מדרגות התחתונים  -חמשה
ואל תאמר כי הפודה צריך להוסיף עליו חומש ,בודאי הוא מוסיף חומש ,כי הכבוד
שהוא אליו מן האדם הוא יותר ממה שהגיע אליו כאשר הכל נברא לכבודו עד
חומש הוא ,כי הנבראים התחתונים הם חמשה( :א)פשוטים מורכבים( ,ב)דוממים,
(ג)צומחים( ,ד)בעלי חיים( ,ה)והאדם במדריגה החמישית ,ולכך חשיבות האדם על הכל
הוא כמו חמישית ,והשבח והכבוד שהוא מן האדם ,על כל פנים הוא חמישית יותר
מן השבח שהוא מן שאר הנבראים ,שהאדם הוא משכיל וזהו מדריגה חמישית יותר
מן בעלי חיים ,ומכל שכן מן שאר נבראים שהם קודמים לבעלי חיים ,ולכך על כל
פנים הוא מוסיף חומש ויוצא הפרי לחולין".
עד כאן מדברי המהר"ל.
ביאור המהר"ל שהברכה ע"י המדרגה הה' נחשב כתוספת חומש
יא .המהר"ל מלמדנו שאכן ,הברכה היא פדיון לקדושה ,ואף נחשב הוספת חומש בשל
העובדה שהקילוס מגיע מהאדם שהוא במדרגה חמישית .לכאורה דברי המהר"ל
סתומים ,מה עניין חומש למדרגה חמישית?
הוספת חומש :כדי שלא יצא ההקדש בכדי
נציע בעז"ה ביאור בכוונת המהר"ל ,וכדלהלן :הוספת חומש ,בפשוטו ,נועדה
להעמיד את חשיבות ההקדש ,שלא יצא ההקדש לחולין בכדי ,ועל כן ,הוספת
החומש היא הוספת כמות אשר כביכול מעמידה את הפדיון כ'עסקה משתלמת
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להקדש' .והוא הדין והמדה גם בפדיון על ידי ברכה ,שאף שאין הוספת 'חומש'
כמותית ,אך ההוספה היא באיכות ,בכך שהפדיון במדרגה יותר גבוהה.
ברם נ' שאין זה סוף העניין ,שהרי המהר"ל טרח לבאר שמדרגות הנבראים חמשה,
ושהאדם הוא החמישי ומקביל לחומש ,ולכאורה לפי"ד ,היה לו למהר"ל לומר,
שכיון שהאדם גדול מהצומח ,ע"כ קילוסו עדיף ,ומדוע הכניס את העניין שהאדם
הוא במדרגה החמישית  -במקביל לחומש .וכמובן ,עיקר העניין צריך תלמוד; מהי
השייכות בין 'חומש' לבין מדרגת האדם החמישית? ומה עניין הוספת חומש ,שהיא
הוספת כמות על הדבר הנפדה ,לכך שהפדיון נעשה על ידי המדרגה החמישית?
וכי בזה נחשב שהוסיף 'חומש'?

חמשת המדרגות בתחתונים מתחלקת לחמש חמש בכל אחד
יב .כאשר אנו אומרים שמדרגת הנבראים חמשה ,אין המכוון שיש חלוקה חתוכה לחמש
מדרגות ותו לא ,אלא אליבא דאמת ,הגם שישנם חמשה מדרגות עיקריות ,וכפי
שהזכיר המהר"ל ,אך כל אחת מהן ,כוללת בתוכה גם כן את חמשת הדרגות הללו.
והרי זה מקביל ממש לכך שיש נרנח"י ,ובכל הנרנח"י ,יש בכל אחד מהן ,נרנח"י
הפרטי שלהם ,כידוע ,וא"כ בוודאי הוא הדין אף בדידן ,שאף הדוממים למשל ,יש
בהם סוג של חיות שמצידו נחשבים כבעלי ברית עם בעלי החיים (עם שכמובן הוא
נחות מאד) .וגם המדרגה החמישית שבהם  -מדרגת האדם שבהם ,שהיא בהיות
האדם מדבר את כבוד ה' המונח בהם ,ובזה הם מצטרפים לתמונת עולמו של האדם
ומדרגתו.
ארבעת המדרגות הראשונות מונחות בחפץ ,והחמישית  -מצד האדם
והנה ישנו חילוק יסודי בין ארבעת המדרגות לבין החמישית ,שארבעת המדרגות
נמצאות בחפץ עצמו ,ואילו החמישית היא מצד האדם המעלה את החפץ למדרגה
יותר גבוהה ,והיא מציאות מחוץ לחפץ.
פדיון חל על ידי המדרגה החמישית  -מדרגת האדם הבא מבחוץ
יג .מעתה נ' שכל הוספת חומש בפדיון סתמא ,נוטה למערכת זו ,והיינו ,שלעולם
הפדיון צריך להיות במדרגה יותר גבוהה מהדבר הנפדה ,ומכיון שיש בכל נברא
ארבעה דרגות וכנ"ל ,על כן צריך לפדות אותו עם המדרגה החמישית שבו  -היא
מדרגת האדם וכנ"ל ,אשר הינה חיצונית לו ואינה קיימת בו ,ולזה רומזת הוספת
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חומש בכל פדיון ,שמשמעה :הכנסת הדבר הנפדה למערכת האדם ,ואשר ממילא
מעמידה בו מימד חדש חמישי שלא קיים בו ,ובא הדבר בביטוי בהוספת חומש על
הסכום של הדבר הנפדה ,ואשר מגלה שנדרשת מערכת נוספת מחוץ לחפץ .ואם
שאין בחומש עצמו הוספת מדרגה באיכות ,אך אעפ"כ כך מתבטא הדבר בעולם
הממון והכמויות ,ובזה נעשה מעין הפדיון האמיתי ,הוא פדיון של הוספת מדרגה.

היחס בין חומש למדרגה החמישית
נמצא אפוא ,שבפדיון סתמא ,בא הדבר בהוספת חומש בכמות ,כי כך הביטוי
בעולם הכמויות לפדיון במדרגה יותר גבוהה ,ואילו בעולם הפדיון האמיתי ,חל
הדבר על ידי ברכה ,שהיא כמו תוספת חומש .ויש בזה הארה נפלאה בעניין פדיון,
אשר מלמדת אותנו ,שאין הפדיון האמיתי  -פדיון ממון בהוספת חומש ,ורק
שהתחדש גם פדיון על ידי ברכה ,אלא הפך הדברים; הפדיון האמיתי הוא בהוספת
המדרגה החמישית הנמצאת מחוץ לדבר ,ורק בזה ניתן לפדותו ,והתחדש בתורה
שניתן לעשות כן גם בפדיון חומש ממוני.
בדרך זו ניתן לבאר גם כן את הברכה כקנין ,ועל דרך 'אומן קונה בשבח כלי',
והרחבנו בס"ד במאמר ו'.
תוספת בעיקר העניין שהפדיון במדרגה החמישית
המדרגה החמישית בפודה ,וכן בפעולה (בכח הדיבור)
יד .ובחזרה לעיקר הדברים; המהר"ל מבאר שברכת האדם שהינו במדרגה החמישית
של הבריאה (ואשר כנ"ל ,מצרפת את כל הבריאה למדרגתו) ,היא הוספת חומש.
ומסתבר להציע בהורמנא כהמשך לדבריו ,ש'הוספת החומש' אינה אך ורק מכח
העובדה שהפודה הוא במדרגה יותר גבוהה  -המדרגה החמישית ,אלא גם כן שגוף
פעולת הפדיון היא במדרגה החמישית ,שהרי הפדיון נעשה על ידי ברכה ולא על
ידי מעשה ,והברכה היא על ידי כח הדיבור ,אשר הוא הוא המבדיל את האדם
ומעמידתו על מדרגתו החמישית  -פשוטים ,דוממים ,צומח ,חי ,מדבר .וא"כ ישנה
מעלה מיוחדת בכח הברכה :היותה בדרגה החמישית שבדרגה החמישית  -בדיבור.2

2
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בהתבונן ,כל הביאור כאן מכוון לומר ש'הדבר החמישי'  -החומש הבא עלי ידי
האדם ,הוא עצמו תוספת וברכה לחפץ עצמו ,שגדל והתרבה ,וזו בעצם הברכה.

ד
הודאה
כיצד הפדיון פועל?
טו .בעקבות הדברים הללו ,נראה בעז"ה להציע תוספת ביאור בעניין הפדיון ,שהאדם
מברך ובכך 'מחליף'  -פודה את הקדושה מהפרי .בפשוטו היינו ,ששוב הפרי אינו
קדוש ,שהאדם כביכול 'קנה' את הפרי על ידי הברכה ,אך עדיין אינו ברור ,פדיון
זה כיצד נעשה ,ולהיכן הקדושה אזלה? וכי נעשה הפרי חולין גמור ללא זיקה
לקדושה ,והרי סו"ס הכל ברא לכבודו יתברך ,וגם אחר הברכה ,עדיין הפרי לכבודו
יתברך ,והיאך ניתן להפקיעו מהשייכות והיחס לה' אשר מעמיד בו קדושה ,וככל
שנתבאר לעיל?
יסוד החילוק בין פדיון סתמא לבין פדיון בברכה
פדיון סתמא חל בעולם חולין ,פדיון ברכה חל בעולם קודש
ואף אמנם שבפדיון סתמא ,הפירות יוצאים לחולין גמור ,אך לכאורה יש חלוקה
ברורה ויסודית בין פירות קדושים ,לבין 'הנהנה בלא ברכה שכאילו נהנה מקדשי
שמים'; בעולם שיש בו חולין וקדושה ,והחידוש הוא הקדושה ולא החולין ,בעולם
כזה ,ניתן לקחת את הפירות הקדושים בקדושת עצמן ,ולפדותן בממון חולין ,ובכך
הפירות יוצאים לחולין והממון נעשה קדוש .ברם ,בעולם שבו הכל קדוש  -כי כל
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מה שברא  -ברא לכבודו ,וממילא הכל קדוש ,א"כ ,כיצד ניתן לפדות את הפרי
על ידי ברכה ,וכי בכך הפרי נעשה חולין ,וכי כבר אינו לכבודו?

הפדיון על ידי ברכה אינו מפקיע את הקדושה אלא מאפשר אכילה
הברכה משנה את תמונת המציאות ,ושוב אין האכילה נתפסת כ'לקיחה'
מוכרחים אנו לומר ,שגם כאשר הברכה מעמידה פדיון לפרי ,אין המכוון לפדיון
כזה אשר מפקיע את הפרי מקדושה ,אלא מדובר בפדיון שמאפשר את אכילת
הפרי .ויסוד הדברים הוא ,שהואיל והפרי מיוחד לבורא יתברך  -לכבודו ,על כן,
כל שימוש הנוגד את ה'לכבודו' ,הוא שימוש הסותר את הקדושה ונחשב כמו גזל.
מהו שימוש הנוגד את ה'לכבודו'? שימוש שהאדם משתמש עבור עצמו ולא עבור
קונו ,למטרותיו האישיות.
מטרת ויסוד הברכה  -לגלות ולבאר שהכל ממנו יתברך ,שהכל שייך אליו ,כשאנו
מברכים לו ומודים לו על האוכל ,אנו משנים את כל המבט והתמונה על האכילה,
ושוב אין האכילה נתפסת כ'לקיחה' עבור האדם האוכל ,שהרי הודה ובירך וקילס
את מי שאמר והיה העולם ,וא"כ העיד וגילה ופירש שכל מציאותו אינו אלא מכח
מציאות בוראו ,ושאין לו כל מציאות מעצמו ,וממילא ,האכילה שלו אינה סותרת
את ה'לכבודו' ,אדרבה ,היא מגלה אותה.

הברכה כהודאה
מהות עניין ההודאה :הודאת בעל דין ,הכרת הטוב
הקושי הנפשי להכיר טובה
טז .יסוד הדברים מונח בהבנת סוגיית ההודאה ,ולא נאריך בה כעת ,אך נזכיר בקצרה,
שהמילה 'הודאה' מונח בה משמעות של 'הודאת בעל דין' ,מלבד המשמעות של
'תודה רבה'  -הכרת הטוב .יסוד העניין הוא ,שכל אדם באשר הוא חפץ להיות
עצמי ומחוייב מצד עצמו (ככל שזכינו לבאר במאמר טז) ,ועל כן ,כל אדם מתבייש
בקבלת טובה מאחר ,כי קבלת טובה מאחר ,משמעה :היות האדם מציאות שאינה
עצמית ,מקרית ועראית .לכן אנשים רבים מסרבים להכיר טובה ,כי הכרת טובה
היא הודאת בעל דין על כך שהמציאות הנמצאת בידי המקבל ,אינה שייכת לו,
והוא בעצם אוכל מכח הנותן .לכן 'הודאה'  -הכרת הטוב ,כוללת בתוכה את
ה'הודאת בעל דין' העצמית ביותר הקיימת  -שהאדם מודה שאינו עצמי.
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אמירת תודה הינה 'תשלום' על השפע
אופן התשלום :ההכרה שהמציאות היא של הנותן ולא פרשה ממנו
כמדומה שיש כאן עומק מיוחד; אמירת 'תודה' שכאמור ,היא מן המלאכות הקשות
שבמקדש ,אמירה זו נועדה למעשה להוות 'תשלום' על המתנה והחסד חינם ,כי
על כן ,כאשר הנותן נותן למקבל ,המקבל מחזיק את ההשפעה בידיו ויכול לייחס
אותה לעצמו .אם יעשה כן ,אף אחד לא יידע שאליבא דאמת 'אינה שלו' ,ולא זכה
בה בעצם מצד עצמה .במקרה כזה ,המקבל יוכל להרגיש מאד טוב עם עצמו ,הוא
הבעלים על השפע( .וזהו שורש כח הנפש הכופר בטובה).
ההודאה  -הודאת בעל דין ,מעמידה את המקבל כמקבל ,כנחות ,כעראי ,כמקרי,
כמחוייב לנותן ושייך אליו אל הנותן .וזהו התשלום שהנותן חפץ בו ,כי כאשר אכן
המקבל מודה לנותן בכל ליבו ,כאומר לו :אני חייב לך ,זהו השפע שלך ולא שלי,
אני תלוי בך ..כאשר כן ,הרי מגלה שמציאות השפע נשארה שייכת לנותן ,שהיא
אינה שלו ,והוא רק משתמש בה .עדות זו היא התשלום בעצמו ,מעתה יכול הוא
להשתמש בשפע ,שהרי על ידי ההודאה ,המקבל לא ניתק את השפע מהנותן ,אלא נכנס
להיות תחת חסותו .ולמעשה כך הוא נעשה מוכשר להיות מקבל באמת.

המהלך הנפשי של הברכה
הברכה גורמת להכרה שהכל ממנו ,ושוב אין השימוש נחשב כניתוק
יז .כך בדיוק מתפרשת עניין הברכה.
השפע שייך לבורא העולם ,כל המציאות שייכת אליו ,וגם הפירות ,הכל לכבודו
יתברך ,והכל קדוש בקדושתו וככל שנתבאר .האדם יכול להתכחש לזה וליהנות
מהפרי כאילו הוא הבעלים האמיתי .כאשר כן ,הוא גוזל ומועל בקדשי שמים .אכן,
אם האדם מודה ומברך לאלוקיו ,הלא מגלה בזה שאליבא דאמת המציאות היא
שלו יתברך ולא של האדם ,והאדם אינו אלא משתמש במה שנתן לו הבורא ,אך
אין הדברים שלו וגם לא התנתקו מהעליון .בכגון דא ,הרי חל 'תשלום' מלא ,והאדם
אכן יכול ליהנות ולאכול מהפרי; חל בו תורת המקבל הראוי לקבל הפרי .ולזה
התכוונה הגמ' (לפי"ע) ,שאחר הברכה ניתן לאכול את הפרי ואינו נחשב קודש,
היינו ,ששוב אין כאן סתירה בין האכילה הפרטית של האדם לבין הקדושה ,ואדרבה
כך מתקיימת תכלית הברכה.
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נמצאנו למדים ,שהברכה נועדה לשנות את כל תמונת האכילה ,ולשוות לה מעמד
ומהלך אחר לגמרי ,מהלך של אכילה ממנו ,אכילה שתואמת למטרת הבריאה -
כבודו יתברך ,ואינה סותרת את התכלית.

התאמת הדברים עם מאמר ב'
ברכה  -הברכה ,חיבור הפרי לעץ
יח .ומה נפלאים הדברים ותואמים כפתור ופרח לעיקר הגדול המתבאר במאמר ב',
שברכה היא מלשון הברכה (כמו :הבריך) ,ומטרתה לחבר בחזרה ,להבריך ,את
העולם התחתון המנותק לעולם העליון ,ונתבאר שם ,שגוף חטאו של אדם הראשון
היה ניתוק הפרי מהעץ ,הפרי הוא העולם התחתון ,והעץ  -העולם העליון .ומני אז,
המציאות נערכת לעצמה ,מנותקת ,והתפקיד של האדם העומד בתווך בין
התחתונים והעליונים ,לצרף בחזרה ולחבר את התחתונים אל העליונים .ושם
נתבאר שעיקר פעולה זו נעשית על ידי כח הדיבור של האדם המדבר ,וזאת בהיות
כח הדיבור בעל הכשרון והסגולה המיוחדת אך ורק לו  -צירוף עליונים ותחתונים.
והם הם הדברים האמורים גם במאמר זה ,שבכח הברכה לשנות את כל המבט
והתמונה על העולם התחתון ,ולהכיר בכך שהכל לכבודו יתברך ,ושכל המעשים
הנעשים בתחתון ,אינם אלא כהמשך מהעליון ונטפלים אליו וחיים מכוחו ותחת
חסותו ,וממילא אינם פורשים ומתנתקים ממנו יתברך .בכך מכשיר האדם את
העולם להיות כלי מחזיק ברכה ,ויותר מזה ,להיות הברכה בעצמו .הברכה של
האדם מעמידה את האדם  -הבריאה ,כברכה ,וכך יכול לקבל השפע.

ה
ברכה  -הודאה או בקשה
מחלוקת הקדמונים בהגדרת הברכה
העתקת דברי רבינו בחיי המפרש כשתי השיטות
יט .בדברים אלו ,יש למצוא טעם לשבח בעיקר עניין הברכה ,שנחלקו בו הקדמונים,
אם עניינו שבח והודאה ,או שהוא כעין תפילה ובקשה לתוספת ריבוי ושבח
(והרחבנו במאמר א') .ומצינו לכאורה בדברי רבותינו שביארו את שני העניינים גם
יחד ,עיין נא בדברי רבינו בחיי (דברים ח ,י)" :על דרך הפשט אומר תחילה ,כי
הברכות אינן צורך גבוה אלא צורך הדיוט ,כי כיון שהוא יתברך מקור הברכה וכל
הברכות הן משתלשלות ממנו כל הנמצאים המברכים אותו ,אין כל ברכותיהם כדאי
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לו ,כי הוא הנמצא הקדמון שהמציא הנמצאים כולם ומציאותם אינה אלא מציאותו,
ומציאותו תספיק בעצמו לא יצטרך לזולתו ,ואם כן אם יברכוהו כל היום וכל הלילה
מה יתרבה בכך? או מה יתנו לו? או מה מידם יקח?
( -אלא) אין התועלת והריבוי כי אם אלינו ,כי כל המברך על מה שנהנה הוא מעיד על
ההשגחה שהוא יתעלה הממציא מזון לשפלים כדי שיחיו ,ובזכותם התבואה והפירות
מתברכין ומתרבים ,והנהנה ואינו מברך גוזל ממנו ההשגחה ,ומוסר הנהגת השפלים
לכוכבים ומזלות ,וזהו שאמרו (ברכות לה ).כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה
כאילו גוזל להקב"ה ולכנסת ישראל שנאמר (משלי כח ,כד) גוזל אביו ואמו ,כלומר
גוזל להקב"ה ההשגחה ולכנסת ישראל הפירות ,שבעוון זה מתמעטין לישראל
בסיבתו ,שהרי כל העולם כולו נידון אחר רובו וכל יחיד ויחיד נידון אחר רובו לכך
יש לו להראות את עצמו כאילו כל העולם כולו תלוי עליו.
ועל דרך הקבלה וברכת את ה' ,אין הברכה צורך הדיוט בלבד וגם אינה הודאה בלבד
( -כפי שביאר עד עתה) ,אבל הוא לשון תוספת וריבוי ,מלשון וברך את לחמך ואת
מימיך (שמות כג ,כה) .ויש לך להשכיל מאמר חז"ל שאמרו בבבא מציעא פרק
המקבל בסופו (קיד ).בענין בעל חוב ושכב בשלמתו וברכך (דברים כד ,יג) ,מי
שצריך ברכה דהיינו הדיוט ,יצא הקדש שאינו צריך ברכה ,ומקשה שם בגמרא,
ולא ,והכתיב ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך ,אלא ולך תהיה צדקה יצא הקדש
שאינו צריך צדקה שכל הצדקות שלו .ביארו החכמים ז"ל בפירוש כי ההקדש צריך
ברכה אבל אינו צריך צדקה ,ומפורש אמרו בברכות (ז ).אמר לו ישמעאל בני
ברכני ,וכן במסכת שבת (פט ).אמר הקב"ה למשה היה לך לעזרני ,והוא ענין
הברכה.
והנה כאשר אנו מברכים להקב"ה יש בזה תוספת רוח הקודש ,וברכתנו היא סיבה
שיתברכו כל בריותיו ממנו ,ואמרו עוד (יבמות סד ).שהקב"ה מתאוה לתפילתן של
צדיקים ,ואילו לא היתה הברכה והתפילה כי אם הודאה לבד למה יתאוה לתפילתן
של צדיקים המועטין יותר משאר עמים רבים והלא ברוב עם הדרת מלך ,אבל לשון
וברכת ענין תוספת וריבוי ,והוא מלשון ברכה הנובעת מן המקור ,ולכך אנו מזכירין
בתפילתנו תתברך תתרומם ,וכן בלשון הקדיש יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא .ועוד מלשון בריכה וכריעה ,מי שכל ברך כורע לו .וכן מצינו בספר הבהיר
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(אות ד) מאי משמע דהאי ברכה לישנא דבריך הוא ,שנאמר (ישעיה מה ,כג) כי לי
תכרע כל ברך ,מי שכל ברך כורע לו".

בדרך הפשט  -הברכה צורך הדיוט ,בדרך הקבלה  -צורך גבוה
רבינו בחיי מלמדנו שיש במהות מושג הברכה ב' הבנות :על דרך הפשט ועל דרך
הקבלה .בדרך הפשט ,הברכה היא צורך הדיוט ,ונועדה להודות לה' ולהעיד על
ההשגחה וכו' ,ככל שנתבאר במאמר זה ,ועל ידי כך נערכת כל הבריאה כמציאות
שאינה פורשת ממנו יתברך ,חלילה .וכן על דרך הקבלה ,שבה הברכה היא צורך
גבוה ,כביכול ,כדי 'לעזור' למאציל ית"ש ,להמשיך תוספת ריבוי ושפע לעולם ובכך
לקיים את החיבור בינו לבין העולם.
כאשר אנו שואלים :האם ישנה שייכות בין הביאור על דרך הפשט לביאור על דרך
הקבלה? האם ישנה איזו נקודה שבה ב' הביאורים מצטרפים יחד? לכאורה
התשובה היא ,שאכן ישנה נקודה כזו ,והיא היא עניין הברכה ,אשר מלשון הברכה
(כמו מבריך) ,והיינו ,שעניין הברכה הוא לגרום את החיבור של הפרי לעץ ,להסיר
את הניתוק הקיים לפנינו .בכאן מתחלק הביאור שבא על דרך הפשט מהביאור
שבא על דרך הקבלה; בעולם הפשט ,הברכה מצרפת את התחתונים אל העליונים.
בעולם הסוד ,הברכה מצרפת את העליונים אל התחתונים .אך בשניהם נקודת
המוקד היא אחת ,ועניינה תוספת וריבוי ,ולא שבח בעלמא ,וככל שנתבאר במאמר
זה בס"ד.

ו
פירות שביעית  -פירות דעלמא
פירות שביעית  -אכילה משולחן גבוה
כ .ב'כתר הלומים' (חלק א ,מאמר ו) ,הרחבנו בס"ד בעניין פירות שביעית ,שיסוד
הגדרתם' :אכילה משולחן גבוה' ,היינו ,שהאכילה בשנת השבע נחשבת כאכילה
משולחן המלך  -מלכו של עולם ,והאוכלים סמוכים על שולחנו .משכך ,אסור
לעשות בהם שימושים הסותרים את הפירות מלבד הייעוד הספציפי שלהם ,וזאת
משום שכלל אינם של האדם ,ואינו יכול לעשות ככל אשר יחפוץ בפירות המלך
ועל שולחנו.
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לכאורה היה נראה שזהו גם כן הביאור במאמר זה; הכל ברא לכבודו יתברך,
ומשכך ,הכל שייך לו יתברך  -קדשי שמים .לכן אסור לאכול בלא ברכה ,אך אם
מברך כיאות וכדין ,הרי מקבל רשות לאכול מקדשי שמים (וכפי שנתבאר ,הרשות
נובעת מכך שמגלה ומעיד בברכתו שכן  -שולחן גבוה הם ואינם שלו).

הפירות דעלמא אינם שולחן גבוה ,וביאור החילוק משביעית
ההבדל בין כהן ולוי  -אוכל משולחן המלך ,אוכל בביתו
אולם ,אם אכן זהו הביאור בכל הפירות ,אם כן ,מהי הייחודיות שיש בפירות
שביעית ,וכמבואר במאמר שם? אכן ,התשובה היא שהן ב' מדרגות שונות ולא
קרבו זה לזה .ונראה שהם מקבילות להפרש שבין כהן שהוא מסטרא דאהבה ,ללוי
שהוא מסטרא דיראה ,וכפי שביאר כבוד מו"ר שליט"א ב'בית ישי' (סימן נו) ,עפ"י
ה'רוח חיים' שכתב" :וידוע כי במלכותא דארעא האוכלים בשולחן המלך היא
המדריגה הגדולה ונכבד מכל כבוד הסגנים והפחות .ולא מחמת רוב מגדים ויין
מלכות רב ,אך העיקר ראות פני המלך ולהסתופף בצלו ,וזה למשכילים ויודעי מדע
האמיתים .אבל הכפרי אם יגיע למדריגה זו חקלאה דיקוליה מצואריה לא נחית,
והתענוג במאכלים של המלך יותר נחשב לו מראות פני המלך ,כי אם פנה לשבוע
ודשן .ויותר יחפוץ שיתנו לו המעדנים אל ביתו .כי לא יהנה חיכו כל כך בעוד שהוא
יושב לפני המלך מפני פחד הדר גאונו ,ונהם ככפיר אימת מלך ואינו מכיר יקר
הסתכלות במלך שירצה לקבל אימתו תמורתו".
מעשר  -חולין ,תרומה  -קודש
מעשר הלוי הוא חולין ,כי מקבלו לביתו חלף עבודתו ,ואילו תרומת הכהן  -קודש,
כי נשאר על שולחנו של המלך.
פירות שביעית כתרומה של כהן ,פירות דעלמא כמעשר של לוי
אף אנו נאמר ,שפירות שביעית הן דומות לתרומת הכהן ,ולכן הן קדושות בקדושת
שביעית ,ונחשבות משולחן גבוה ,וגם דיניהם בהתאם ,ואין בהם פדיון (סוכה מ,):
כפי שאין פדיון בתרומה .ואילו שאר הפירות בעולם ,הגם שבוודאי גם הם לכבודו
יתברך ,ומצד זה חל בהם קדושה וכנ"ל ,אך כאשר מברך ומגלה שאכן הם שייכים
למלך ,הנה בזה התקיים עיקר המכוון שהם כבודו של מלך ,היינו שהם שלו וניתן
לאדם האפשרות לעשות בהם ככל אשר יחפוץ ,וכ"ז בכלל כבודו של המלך ,במה
שהפירות שלו ,כפי שגילתה הברכה.
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תוספת ביאור עפ"י המהר"ל בדרשה לשבת הגדול
שביעית ודעלמא מקבילות לאוכל להחיות נפשו ולאוכל כעבודה
כא .נראה עוד בהגדרת העניין ,עפ"י דברי המהר"ל דלעיל..." :אבל אם היה ח"ו דבר
שעומד לעצמו ולא היה נברא לקלס להקב"ה ,היה נראה כאילו היה דבר ח"ו זולת
השם יתברך ,ואף אם אותו הבריאה מקבל אלהותו ועבדותו ,זה הוא מצד אותה
עבודה בלבד ,וא"כ בשעה שאינו עובד כשאוכל ושותה אז יהיה דבר ח"ו זולת
השם יתברך ,אבל אם נאמר שהאדם תחילת בריאתו וחיותו הוא לעבוד בוראו ,אף אם
אוכל ושותה להחיות נפשו ,מאחר שתחילת בריאתו לכבודו ,אף כאשר אוכל ושותה
לקיים נפשו ,הרי הוא עצמו נברא לכבוד השם יתברך ,והכל הוא אל השם יתברך".
כל הפירות דעלמא ,הם בבחינת שהאדם אוכל ושותה להחיות נפשו ,והברכה
מעמידה שהכל שלו יתברך ,ותחילת הבריאה והחיות הוא לעבוד הבורא ,ועל כן
גם האכילה נחשבת בסופו של דבר אל השם יתברך ,ואילו פירות תרומה ,הגדר
שלהם הוא שבשעה שאוכל הפירות  -עוסק הוא בעבודה עצמה בקבלת אלוקותו
ועבדותו.
כב .עוד נראה בעז"ה להציע ביאור והבחנה בייחודיות של פירות שביעית על פני פירות
דעלמא .כאמור ,פירות שביעית נחשבות כאכילה משולחן גבוה ממש ,והיינו ,שהם
יותר שייכים לברכה ,בהיותם עומדים במהלך יותר זך וגלוי של תוספת ברכה ממנו
יתברך כביכול שהוא כמו השורש .ובוודאי אכילת הכהן על שולחנו של המלך וראיית
כבודו ופניו ,יותר מורה על הברכה והתוספת מאשר אכילת הלוי בביתו.

שנת השבע מתברכת מצד עצמה
כג .ומובן בזה יסוד הבטחת בברכה מיוחדת בשנת השבע (אם שהפירות גדלות
בשישית) ,כי שנת השביעית היא סוג של ברכה בעצם ,בהיותה מצורפת למקורה
בלא שום ניתוק כלל ,ומתגלה שהיא ברכה ממש בפועל ,לכן יש בה הברכה בעולם
הגשמי בפועל ממש ,גם בלא שהאדם פועל כן בברכתו בכח דיבורו .בשנת השבע,
הברכה חלה על ידי עצם המציאות הפיזית של ההשבתה והעדות והגילוי וההוראה
שהכל מאיתו ומצורף ומחובר אליו ,והוא השורש שממנו הכל( .וידוע ,שהברכה
מיוחדת למספר שבע ,והם הדברים).
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ז
נספח
מהר"ל :הטעם שהקב"ה לא ברא את הלחם מתוקן
ב' מדרגות :פועל הטבע ,האדם
כד .במאמר ו' הזכרנו את דברי המהר"ל (נתיב העבודה ,פרק יז) ,העוסק בשאלה,
מדוע ה' ית' לא נתן לאדם לחם בלא טורח .עיין שם בהרחבה ,ונזכיר הדברים כעת
פעם נוספת ,כדי להתאים עם העולה ממאמר זה" :ובאולי תשאל ,כי למה לא נתן
הש"י לחם אל האדם ,ולא יהיה צריך אל הכנת האדם ,כמו לכל הנבראים שנתן
להם כמו שראוי להיות פרנסתם? ודבר זה בארו במדרש (תנחומא תזריע)' :שאל
טורנסרופוס הרשע :איזה מעשים נאים ,של הקב"ה או של בשר ודם? אמר לו (-
רבי עקיבא) :של בשר ודם ,אמר לו טורנסרופוס כו' ,למה אתם מולים? אמר לו:
אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלני ולכך הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בני
אדם נאים משל הקב"ה ,הביא לו ר"ע שבלים וגלוסקאות כו'' .ע"כ .פירוש ,כי
הגלוסקאות הם מעשה האדם ,ואמר לו ,וכי אין יותר נאים הם מן התבואה שיוצאת
מן הארץ ,ומפני שהיה סובר טורנסרופוס הרשע כי מעשה האדם פחותים הן
ממעשה הטבע ,במה שהטבע פועל אלהים ,לכך סבר שהמילה הוא יותר פחותה
מן הערלה שהיא מעשה הטבע שפעל השם יתברך ,ואלו המילה מעשה האדם.
והשיב לו שאין הדבר כך ,כי מעשה האדם במה שהוא פעולת בעל שכל ,לכך הוא יותר
במדריגה מן הטבע שהוא כח חמרי בלבד ,וכמו שהוכיח לו מן החטים שהוא פועל
הטבע והוא חסר עד שיושלם על ידי אדם השכלי ,שמזה תראה כי פועל השכלי
הוא על הטבע .הרי לך כי הדבר הזה הוא לפי מעלת האדם שהוא שכלי ,ואין ראוי
שיהיה עיקר מזונות של אדם המיוחדים לו לצאת לפועל על ידי הטבע ,שאין הטבע
במדריגה השכלית כמו שבארנו דבר זה בכמה מקומות ,ולכך ראוי שיהיה יציאת
דבר שהוא עיקר חיותו של אדם שהוא הלחם ,יציאה אל הפעל ע"י האדם שהוא
שכלי ולא על ידי פעל טבעי".
המהר"ל מלמדנו שפעולת האדם נעלית היא מפעולת הטבע ,כי הטבע  -פעולתו
היא פעולה חומרית בלבד ,3ואילו פעולת האדם היא בעל השכל .ולכן גופא הטבע
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בהיותו חומרי ,אינו שלם עבור האדם השכלי ,ונצרך תיקון של מילה ושל הלחם
שהוא עיקר מזונו וחיותו של אדם ,ולכן צריך להיות תואם לאדם ,ונצרך לי"א
מלאכות הפת כדי להכשירו ,לבררו ולתקנו להיות ראוי למאכל אדם בעל שכל.

הברכה נעלית יותר מפעולת האדם
ג' מדרגות :טבע ,אדם ,ברכה
בעקבות מאמר זה ,נראה בעז"ה להציע תוספת ,שהברכה היא מעלה יותר נעלית
אף מפעולת האדם בעל שכל ,והם למעשה ג' דרגות:
א .פעולת הטבע  -החומרי וטבעי( .חיטין)
ב .פעולת האדם השכלי שהוא על הטבע ,אך סו"ס פעולתו בגוף( .לחם)
ג .פעולת האדם בברכה בכח דיבורו שהוא הכח השכלי המיוחד לו ,ועל ידי
כח הדיבור שהוא כח רוחני גבוה.
הפעולה הראשונה היא החיטה .השניה  -לחם .השלישית  -ברכה .והם מדרגות זו
על גבי זו .וכמו שהטבע עצמו פועל החיטה ,וכמו שהאדם בעל שכל ,פועל
בפעולתו הגופנית את מלאכות הפת ,כך גם פועל החלק השכלי לבד ,וזו הברכה,
שעיקרה דעת ,וחלה על ידי הפה ,שהוא כח רוחני ,ובזה מתעלה המאכל עוד יותר.

פעולת הטבע והאדם במרכיבי החפץ ,ברכה  -מחוץ לחפץ
גם כאן יש להבחין את היסוד שנתבאר לעיל ,שפעולת הטבע החומרי ופעולת
האדם בעל שכל ,הרי הם חלות בתוך השטח הפיזי של החיטה ,ואם שהאדם פועל
פעולות רבות לתקן את החיטה ,אך סו"ס אינו אלא מוציא לפועל את המונח
בחיטה .אכן ,הברכה היא תוספת חיצונית של האדם המברך ואשר מצרף את החיטה
 לחם ,למציאות גבוהה ונעלית בהרבה  -מציאות האדם בעל שכל המכיר אתאלוקיו ועובדו לכבודו יתברך( .ומ"מ נ' שגם הברכה מונחת בגוף הפרי עצמו ,קרי:
בכבוד שמים המונח בו בעצם היותו ,אלא שד"ז נעלם מאד ,ואינו מוגדר כפעולה
בחפץ ,אלא כפעולת האדם מבחוץ).
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חלק א
ברכה  -שותפות ביצירה של בורא העולם
א
ברכה כקנין
הנהנה בלא ברכה גוזל מהקב"ה
על ידי הברכה נעשה הפרי של האדם
א .במאמרים הקודמים הזכרנו דברי הגמ' במסכת ברכות (לה ,):שהנהנה בלא ברכה,
כאילו גוזל ומועל מהקב"ה ,ועוד שם בגמ'" :רב יהודה אמר שמואל :כל הנהנה מן
העולם הזה בלא ברכה ,כאילו נהנה מקדשי שמים ,שנאמר לה' הארץ ומלואה,
רבי לוי רמי ( -הקשה) :כתיב לה' הארץ ומלואה ,וכתיב השמים שמים לה' והארץ
נתן לבני אדם? לא קשיא; כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה".
משמעות הדברים שכל הבריאה שייכת לבורא העולם ,ואין רשות ואפשרות ליטול
ממנה בלא רשות .ולזה באה הברכה ,שעל ידה מתקיים 'והארץ נתן לבני אדם'.

כיצד הברכה פועלת את הקנין?
אכן ,גוף הדבר צריך ביאור ,כיצד הברכה פועלת את המעבר הזה מ'לה' הארץ',
ל'והארץ נתן לבני אדם' .ונחדד את השאלה; כיון שהמציאות כולה שייכת לה'
(כביכול כמו שייכות ממונית) ,על כן ,כדי להעביר אותה לרשותנו ,עלינו לבצע
קנין ,כי רשות ממונית עוברת על ידי קנין ,וקנין מתבצע על ידי מעשה קניין אשר
מבטא ומגלם בעלות ,כמשיכה ,הגבהה ,סודר ועוד .מעתה הננו שואלים ,מה
השייכות בין ברכה וקנין? במה ברכה נחשבת מעשה קנין ,וכי הדיבור מחולל קנין?
ועוד ,הרי אין בה שום הוראת בעלות ,ואדרבה ,להפך ,הברכה היא ההודאה
וההכרה שהבריאה שייכת לו?
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מהר"ל :הברכה חלה בתורת 'פדיון'
מו"ר זצ"ל :הברכה עצמה נחשבת 'קנין'
ב .במאמר ו' הבאנו דברי המהר"ל שהנושא כאן הוא 'פדיון' ,כמו פדיון מעשר שני
וכד' ,ושלכן יש בזה גם מימד של הוספת חומש ,ככל פדיון (ראה שם בהרחבה).
אכן ,מו"ר זצ"ל ביאר גמ' זו גם במהלך של קנין רגיל ,1בכך שמוסיפים על המציאות
הקיימת ,והרי זה כדרך ששנינו בגמ' בבא קמא (צט ).שאומן קונה בשבח כלי ,וכך
אנו 'קונים' את הבריאה על ידי הברכה.
ב'ענף' הבא נבאר תחילה מושג זה עצמו; 'אומן קונה בשבח כלי' ,ומשם נוכל
להשכיל בינה בעז"ה בסוגיה כולה .כמדומני ,שהם דברים נפלאים מאד בס"ד,
אשר שופכים אור חדש על המציאות כולה ,וכמובן ,גם על עולם הברכות.2

ב
קנין
הקב"ה קנה שמים וארץ בכך שעשאן
ג .נפתח בתחילה בהבנת מושג הקנין בכלל ,ובקנין המיוחד של 'אומן קונה בשבח
כלי'.
ֹאמר ָברו ְך ַא ְב ָרם ְל ֵאל ֶּע ְל ֹיון קונה שמים
בפרשת לך לך (יד ,יט) נאמר" :וַ יְבָ ֲרכֵ הו וַ י ַ
וָ ָא ֶרץ" .ופירש רש"י'" :קונה שמים וארץ'  -כמו (תהלים קמו) 'עושה שמים וארץ' -
ע"י עשייתן קנאן להיות שלו".
קנין יצירה; דברי הגר"ח בה' תרומות
משמעות הדברים היא שהיצירה עצמה היא הקנין ,וכדרך שהוזכר לעיל ש'אומן קונה
בשבח כלי' ,אף שבוודאי לא פעל שום קנין והוראת בעלות ,אלא עצם ההשבחה -
היצירה ,היא אשר חוללה את הקנין.
ביאור העניין ,בהקדם דברי הרמב"ם (מלוה ולוה כא ,א) שהגם שבע"ח יכול לגבות
מהלוקח את הקרקע המשועבדת לו ,אך אינו גובה אלא את השבח דממילא ,אך
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בשבח מחמת הוצאת הלוקח  -אין לו לבע"ח כלום .ולכאורה מ"ש ,הרי יכול לומר
'ארעאי משבח' ,וכמו שזוכה בשבח דממילא ,כך בשבח הבא מחמת הוצאה (ויטול
הלוקח המשביח כדין אריס).
ביאר בזה הגר"ח מבריסק זצ"ל בספרו על הרמב"ם" :ולפי זה הרי ניחא הא דמחלק
הרמב"ם בין שבחא הבא מחמת הוצאה לשבחא דממילא ,דהנה בירושלמי פ"א
דמעשרות ,איתא :ר' זעירא ר' יסא בשם ר' לעזר הזורע שדה הבקר 3חייב
במעשרות ,וכן הוא ברמב"ם פ"ב מהל' תרומות הי"א ,הרי להדיא דאע"ג דביורד
לתוך שדה חבירו הוי השבח של הבעלים ,מ"מ בזורע שדה הפקר לא אמרינן
דהשבח יהיה הפקר ,אלא דהכל של הזורע ,דאם לא היה דינו רק כאריס לפי חלקו
הרי צריך להיות טבל וחולין מעורבין זה בזה ,ובעל כרחך דכל השבח הוא של
הזורע ,וא"כ אתי שפיר הא דאין הבעל חוב נוטל מהשבח הבא ע"י הוצאה ,כיון
דהלוקח זרעה או נטעה א"כ הרי השבח שייך להלוקח ,אלא דהיכא דאיכא בעלים
הרי קרקע של בעלים היא דאשבחה ,אבל הבעל חוב דאין לו רק שעבוד ואין גוף
הקרקע קנויה לו ,ולא שייך לומר ביה ארעאי הוא דאשבח ,חזר דינו כמו בהפקר,
דהשבח הוא של המשביח ,וממילא דאין לו בזה שום שעבוד כלל ,כיון דהוא של
הלוקח ,גם בלא זכות הקרקע ,ועל כן פסק הרמב"ם דשבח הבא מחמת הוצאה אין
לבעל חוב בו כלום מדינא וכמו שנתבאר ,משא"כ בשבחא דממילא ,כיון דהשבח
שייך להקרקע ,ואין השבח שייך להלוקח אלא ע"י זכות הקרקע ,על כן הוי דינא
כמו גוף הקרקע דגובה מיניה מדינא".
לימדנו הגר"ח שישנו קנין מחודש שאינו בדרך ובסדר הקניינים כלל (שהרי אין בו
דעת מקנה ,ואין בו הוראת בעלות והכנסה לרשות וכד') ,והוא קנין יצירה; הוי
אומר :המייצר ומחדש משהו חדש  -קנאו בזה להיותו שלו .וכך יש לפרש דברי
רש"י ,שעל ידי שעשאן קנאן להיות שלו .ועיין להלן (ובעיקר בקונטרס 'קונה שמים
וארץ') ,שקנין יצירה שהוא הקנין הראשון ,הוא הקנין היסודי ביותר ,העצמי ביותר,
והוא פנימיות הקניינים כולם ,כי משמעות המושג 'קנין' היא התפשטות האדם עצמו
על מציאויות נוספות ,ובזה הוא טובע בהם את חותמו ונעשות חלק ממנו ' -שלו'.
ובעוד שכל הקניינים מבטאים דבר זה במובנים מסויימים הסכמיים ,הרי שקנין
יצירה הוא קנין עצמי ממש.
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כל תורת הקניינים מושרשת בקנין יצירה
שורש עניינו של קנין יצירה  -ברכה
ד .נמצאנו למדים עכ"פ ,שכל תורת הקניינים מושרשת בקנין היצירה ,שהוא שורש
הקניינים ,ועלינו לברר דבר זה בעצמו ,מהיכן נובע העניין של קנין היצירה.
ובכן ,התשובה :שורש עניינו של קנין יצירה (והקניינים בכלל) 4הוא המושג :ברכה
(והרי אנו רואים שהממון של אדם נקרא 'ברכה' ,כפי שנאמר' :קח נא את ברכתי',
וגם בחז"ל ,הברכה בסתמא היא ממון ,כפי שדרשו' :יברכך'  -בממון).

הקב"ה ברא את העולם בב'  -ברכה
העולם עצמו הוא עצם הברכה  -תוספת
ביאור הדברים בהקדם מדרש חכמים (אותיות דרבי עקיבא) ,שהקב"ה ברא את
העולם באות ב' ('בראשית ברא אלוהים') ,הואיל והיא אות של ברכה .ובהרבה
מאמרים בספר 5הבאנו דברי המהר"ל בספר ה'תפארת' (פרק לד) ,שהמושג 'ברכה'
הוא ריבוי ותוספת על העיקר ,ומבאר שם המהר"ל ,שהבריאה עצמה  -בעצם
החפצא שלה היא 'ברכה' ,והיינו תוספת וריבוי על העיקר  -הבורא יתברך.
'המקבל'  -הנברא ,הוא עצמו עצם המושג ריבוי וברכה.
כל מהלכי הבריאה פועלים באופן של ברכה
והנה ,כאשר אומרים אנו שהבריאה היא 'ברכה' ,אין הדברים מסתכמים אך ורק
בכך שהבריאה היא 'תוספת' ,אלא שכל עצמה של הבריאה ,היינו ,כל ה'גנום',
המהלך ,המבנה של הבריאה ,הוא במושג ברכה .הבריאה נבראה באופן כזה
שהדברים מתפתחים ומתברכים ,הבריאה הועמדה על זריעה וצמיחה וריבוי
והתפשטות ,כך צורתה.
יסוד הקנין מונח בתוספת היצירה של האדם ,בברכה
ה .בנקודה זו מונח שורש הקנין; הברכה ,היינו ,התוספת החדשה שנוצרה ,היצירה,
ההתפתחות ,דבר זה הוא שורש הקנין ,כי הרי הקנין מונח בתוספת של היצירה

4
5
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שהאדם עשה ,ותוספת זו אפשרית אך ורק על ידי המושג 'ברכה' ,שהוא הוא עצם
עניין התוספת .אם הבריאה לא היתה נבראת במהלך של ברכה ,אלא הדברים היו
סגורים בתוך עצמם כמו שהם ,לא היה שייך להתייחס אליהם ,להטביע בהם את
החותם האישי ,להוסיף עליהם ,וממילא לקנות אותם .ורק מפני שהבריאה היא
'ברכה' ,על כן שייך 'שבח כלי' ,שייך תוספת והאדרה ,וממילא שייך גם כפועל
יוצא :קנין.

ו.

קנין הברכה  -קנין יצירה; החפץ מקבל תואר אחר ע"י הברכה
בזאת חוזרים אנו להבין דברי הגמ' במסכת ברכות ,שעל ידי הברכה קונה האדם
את המאכל ,והיו הדברים קשים בעינינו .אכן כעת הדברים מבוארים היטב בס"ד;
קנין זה שחל על ידי הברכה הוא קנין יצירה ,זהו קנין שאינו מצריך הוראת בעלות
וכד' ,כי הוא הקנין העצמי ביותר .כאשר אדם מברך על המאכל ,הוא מוסיף בו -
במאכל ,תואר ומציאות ,הברכה אינה ערטילאית בעלמא בפעולת הגברא ,אלא
היא חלה על החפץ עצמו ,זהו חפץ עם ברכה ,ובכגון דא ,הרי זהו ממש גדר 'אומן
קונה בשבח כלי' ,ולכן נעשה החפץ של המברך.
כמובן ,אם שבכל יצירה חל קנין וכנ"ל ,אך בוודאי ובוודאי כאשר היצירה היא על
ידי הברכה בעצמה ,שהרי כל עיקר המושג יצירה הוא מכח המושג ברכה ,מכח
האפשרות להוסיף ולשנות ,וא"כ ,כאשר אנו משתמשים באותו כח מופלא  -כח
התוספת ,בוודאי בכגון דא אנו פועלים את הקניין במקום היותר עצמי שלו.

עניין הברכה  -העמדת הבריאה כמבורכת
כלומר ,מהות עניין הברכה הוא כשמה :ברכה ,ריבוי ותוספת .המציאות נתפסת
כעומדת לעצמה ,היא נתפסת כמנותקת ממקורה ,היא לא נתפסת כתוספת על
העיקר .מטרת הברכה היא לגלות ולהודיע ולהעיד שאכן הבריאה כולה אינה אלא
יוצאת מתוך עיקר ,והיינו ,שהיא ברכה  -תוספת .זו עניין הברכה .הברכה שאדם
מברך ,נועדה להעמיד את העולם במקומו המדויק ,קרי :ברכה .זו ברכה.
הברכה  -גילום היצירה של בורא העולם
האדם שותף בגילוי יצירה זו ,ולכן נקראת על שמו
כאן מונחת התוספת של האדם ,ה'יצירה שלו'  -ה'ברכה שלו' (שכל יצירה מיוחדת
למושג תוספת) ,בהיות הוא מברך ,ומעמיד את כל העולם כתוספת ולא כעומד
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לעצמו ,בזה הוא נותן גוון חדש בעולם ,גוון של היצירה הכי עצמית שיש ,הוא מגלם
את היצירה האמיתית של הבריאה ,יצירת התוספת של בורא העולם ואשר נכרכת
אחריו ,ואין לך יצירה גדולה מזו .העבודה  -גילוי היצירה האמיתית ,עבודה זו
הוטלה על האדם ,הוא שותף בה באופן המיוחד לו ,לכל אדם ,בתפיסה שלו,
בהכרה שלו ,ברצון שלו ,בתודעה ,היא ה'שבח כלי' שפועל האדם על ידי הברכה.
הרי לנו שהברכה של אדם ,נוגעת במקום הקנין היותר עצמי שקיים ,במקום הברכה
בעצמו  -שורש הקנין ,ועל כן ,בוודאי שהיא פועלת את הקנין האמיתי בבריאה,
והם דברי חכמים ,שעל ידי ברכה ,האדם 'קונה' את הדבר ויכול ליטלו ולאכלו.

חלק ב
ברכה  -גמר בריאת הפרי
ג
יסוד ההבדל בין חלק א לחלק ב במאמר זה
הברכה כמגלה על יצירה או כמחוללת אותה
ז.

ביארנו בס"ד את מעלת הברכה כפועלת קנין יצירה ,כמעמידה את העולם כעולם
של בורא העולם ,כעולם של ברכה .כעת ,ברצוננו להוסיף עוד ,ולהעמיק בהבנת
הקנין שעל ידי הברכה; נבאר שהברכה נועדה לגמור את בריאת הפרי ממש; כביכול,
בלא הברכה ,לא נגמרה בריאת הפרי ,וזה עומק הקנין שלנו בפרי.
כלומר ,בביאור הראשון זכינו לבאר בעקבות מו"ר זצ"ל ,שמעלת הברכה היא
בהיותה נוגעת בתחום של התוספת המיוחדת לבריאה; הבריאה היא ברכה -
תוספת ,וכך עלינו לראותה .זו עבודתנו .על פי ביאור זה ,אין האדם פועל בגוף
הפרי את גמר בריאתו ,אלא שהוא מגלה את מה שכוחות הרע הסתירו והעלימו,
הוא מגלה את העובדה האמיתית שהפרי הוא תוספת  -ברכה ,על העיקר ,על
המאציל ית"ש .האדם ,ע"י הברכה ,מגלה על היצירה ולא מחולל אותה ,ואף שהוא
מגלה אותה בגוון המיוחד לו ,ובזה נעשית כיצירה חדשה ,אך עדיין אין זו יצירה
ממש  -מלאכה חדשה ,ומ"מ ,בהיות שהוא שותף בגילוי הגדול הזה אשר מתאפשר
רק על ידו ,והוא קרוי על שמו ,על כן יש לו בו זכויות ונחשב שלו ג"כ.
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אכן ,כעת נבוא לבאר בעז"ה ,שהברכה נועדה גופא לחולל בפועל ולגמור את הבריאה
של הפרי .הברכה יוצרת שינוי בפועל ,ובכך נעשה הפרי של המברך .גם הבחנה זו
בשם מו"ר זצ"ל ,עיין בשלהי ה'דרך ה'' ,בביאור עניין הברכות ,ובפירוש 'עת
לעשות' .וננסה אנו לפי ערכינו ,להעמיד הדברים ,לבארם ,וכמדומה שפנים חדשות
באו לכאן.
בבריאת האדם לא נאמר 'כי טוב'
ביאור ה'עיקרים' והמהר"ל שהאדם נברא חסר
ח .פתח הדברים ,בשאלת הקדמונים על שלא נזכר בבריאת האדם 'וירא אלקים כי
טוב' ,כפי שנזכר בכל הימים שלפניו .תשובה לזה כתב בעל ה'עיקרים' (ג ,ב):
"ולפי שאין מבעלי חי שלמות אחר מקווה מהם ,אלא שלמות המציאות בלבד,
נאמר ביצירתם 'וירא אלוקים כי טוב' ,לרמוז כי עם מציאותם מיד הגיע ונשלם
הטוביות שאפשר שיהיה בהם ,שהוא שלמות המציאות ,ולא יקווה מהם שלמות
אחר זולת זה ,אבל ביצירת האדם לא נאמר 'כי טוב' ,וזה יראה דבר מתמיה ,וכי
לא יהיה ראוי שיאמר על יצירת אדם 'כי טוב' כמו על יצירת שאר הבעלי חיים?
אלא שמה שלא נאמר בו 'כי טוב' הוא להורות שהטוביות המכוון באדם איננו הטוב
המכוון בשאר בעלי חיים ,שהוא שלמות המציאות בלבד ,אבל יקוה שיגיע ממנו
טוביות אחר יותר נכבד ,לא יגיע עם מציאותו מיד ,אלא אחר שיוציא הכוחניות
אשר בו מן הכח אל הפועל ,וכל זמן שלא יצא שכלו מכח אל הפועל ,לא יגיע
שלמותו המכוון בו שהוא שלמות התכלית".
כדברי בעל העיקרים ,כתב ג"כ המהר"ל (דרך החיים ,עמוד קסח)" :ולא נמצא
בפירוש בכתוב אצל האדם 'טוב' ,רק ברמז 'והנה טוב מאד' ,ואמרו במדרש 'מאד'
זה אותיות 'אדם' .וזה נ' ,כי האדם חסר; 'ועיר פרא אדם יולד' ,ואח"כ מתעלה
האדם אל המדרגה עד שהוא טוב ,ולפיכך צריך האדם לקנות מעלת הטוב" .ושם
(פרק ג ,יג)" :יש לך לדעת כי האדם הזה אינו כמו שאר הנבראים ,כי שאר הנבראים
אין לאחד קנין יותר ממה שנברא בעת בריאתו ,אבל האדם נברא חסר ,כי 'עיר
פרא אדם יולד' ואח"כ יקנה האדם השלמתו ויושלם".
מבואר בדברי רבותינו הנ"ל ,שישנה חלוקה עקרונית בין בריאת כל בעלי החיים
(וכלל הבריאה) ,לבין בריאת האדם; כלל הבריאה נבראה בשלמותה כפי שהיא,
ועל דרך שאמרו בגמ' בבא קמא (סה' :):שור בן יומו קרוי שור' .ואילו האדם נברא
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חסר ועליו להשלים את עצמו בעצמו ,כדי שהשלמתו תתייחס אליו באמת באופן
עצמי.

גם ביום השני לא נאמר כי טוב ,כי לא נשלמה הבריאה
מן הראוי להוסיף ,שבעל העיקרים והמהר"ל לא ענו תשובה מרוחב דעתם בלבד (אם
כי ג"ז ודאי קדש קדשים) ,אלא ש'בא זה וילמד על זה' ,שהלא מצאנו מקום נוסף
שבו לא נאמר בו 'כי טוב' ,וזה ביום השני .ובאו על דברי חכמים ,שלא נגמרה
מלאכת היום השני ,ולכן לא נאמר בה 'כי טוב' .ומזה למדו רבותינו ,שכל שלא
נגמרה המלאכה ,לא שייך לומר 'כי טוב' ,ועל כן ,האדם ,שמציאותו חסירה ,לא
נאמר בו 'כי טוב'.
חילוק הימים בבריאה נובע מהבדלי הדרגות בין הנבראים
ט .כיוצא בדבר ,הנה הבריאה נבראה בו' ימים ושבת .כמובן ,חילוק הימים זה מזה
לא נבע מכך שהזמן של אותו יום נגמר ,והיה צריך לעבור ליום הבא ,הס מלומר
כן ,כי בורא העולם אינו תחת זמן ואינו פועל בזמן .ועל כרחנו שחילוק הימים נובע
מחילוק המדרגות ,הוי אומר :כל יום הוא תוספת מדרגה על היום הקודם .תוספת
מדרגה זו ,היא היא אשר 'הכריחה' את החלוקה בין יום אחד למשנהו .לכן ,למשל
בימים הראשון והשני נבראו רק דוממים ,וביום השלישי  -צומח וכן הלאה.
ביום החמישי נבראו עופות ודגים ואילו ביום השישי נבראו בהמות ,והיינו ,משום
שבהמות נעלות יותר מהעופות והדגים בשיעור כזה המחייב הפרדת יום ביניהם
(ראה במאמר 'כח המסורת היהודית' ,אור יקרות ח"ב ,שהרחבנו בס"ד בביאור
ההבדל ביניהם).

היאך הבהמה והאדם נבראו באותו יום?
מעתה יש לשאול שאלה גדולה; היאך נבראו האדם והבהמה באותו יום  -ביום
השישי? והלא המרחק בין אדם לבהמה הוא לאין ערוך גדול מהמרחק שבין בהמה
לעופות ודגים (שנבראו ביום החמישי) .ואם אעפ"כ בורא עולם הפריד את בריאת
הבהמות מהעופות ודגים והעמידם בפני עצמן ביום נפרד ,כדרך שהפריד בין
השמש והירח (ביום הרביעי) לבין החי (ביום החמישי) ,א"כ אפוא ,כיצד זה שלא
הפריד בין האדם לבהמה ,כאשר כאמור ,האדם נשגב הרבה מהבהמה? קו' זו
הקשה כב' מו"ר שליט"א בספרו 'בית ישי' (סי' יח).
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האדם היה צריך להיברא בשבת אלא שנברא בשישי
מו"ר שליט"א תירץ ,שאכן האדם היה צריך להברא בשבת ,שכן כתב רש"י על
הפסוק' :אשר ברא אלהים לעשות'; 'המלאכה שהיה צריך לעשותה בשבת ,כפל
ועשאה בשישי' .רש"י לא ביאר לנו ,איזו מלאכה היתה צריכה להברא בשבת? אך
לפי האמור הדבר פשוט  -האדם הוא אשר היה צריך להיברא בשבת ,כי בוודאי
האדם קובע מדרגה לעצמו ,אלא שאעפ"כ נברא בשישי.
האדם במהותו משתייך לשבת
דברי מו"ר זצ"ל שביאר כן עפ"י הפסוק 'וייצר'
י.

נוסיף אנו :האדם מוכן ומזומן ליום שכולו שבת ,זהו עיקר תוכן עניינו של האדם,
שהוא תכלית הבריאה ,והקדמונים ביארו שתואר 'בן עולם הבא' אינו מכוון לכך
שיש לו הרבה זכויות והוא יגיע בסופו של דבר לעולם הבא ,אלא שתואר זה הוא
עצם מהותו ועניינו ,הוא 'בן עולם הבא' ,וכפי שיש בן כרך ובן כפר ,כך יש 'בן
עולם הבא' ,וא"כ בוודאי האדם היה צריך להברא ביום השבת ששם מקומו ועניינו,
גם ממו"ר זצ"ל ,להבחל"ח ,שמעתי כדברים הללו ,שהאדם הוא אשר היה צריך
להיברא בשבת ,וציין לרש"י על הפסוק (ב ,ז')" :וַ יִיצֶּ ר ה' אֱ ל ִֹהים ֶּאת ָה ָא ָדם ָע ָפר
ִמן ָהאֲ ָד ָמה" ,שהקב"ה יצר באדם ב' יצירות (והם ב' היודי"ן של 'וייצר')  -יצירה
לעולם הזה ויצירה לעולם הבא .והרי בסדר מעשה בראשית ,שבת היא היא העולם
הבא ,ומכיון שאדם נברא עם יצירה של עולם הבא ,בהכרח שהוא מיוחד ליצירה
ולבריאה של שבת ,והם הם הדברים.
כראיה לעיקר היסוד ,הוסיף מו"ר שליט"א (בבי"ש) ,שהרי בסוף כל יום במעשה
בראשית ,נאמר 'וירא אלקים כי טוב' ,ויהי ערב ויהי בוקר יום ...וגו' ,והפרשה
מסתיימת ,ולאחר מכן מתחילה פרשה חדשה .והנה ביום השישי ,אחר בריאת
הבהמות אנו מוצאים שהתורה מסיימת את הפרשה ,וכפי שנאמר (בראשית א ,כה):
"וַ י ַַעש אֱ ל ִֹהים ֶּאת חַ יַת ָה ָא ֶּרץ ְל ִמינָ ה וְ ֶּאת ַה ְבהֵ ָמה ְל ִמינָ ה וְ ֵאת ָכל ֶּרמֶּ ש ָהאֲ ָד ָמה
טוב" .וכבר הננו חושבים שמסתיים היום השישי ככל הימים,
ְל ִמינֵהו וַ י ְַרא אֱ ל ִֹהים ִכי ֹ
ולפתע התורה ,כביכול' ,נזכרה' להוסיף עוד בריאה ביום זה" :וַ יֹאמֶּ ר אֱ ל ִֹהים נַעֲ ֶּשה
ָא ָדם ְבצַ ְלמֵ נו ִכ ְדמו ֵתנו וגו'" .אלא שהם הם הדברים; היום השישי המקורי נגמר
בסוף בריאת הבהמה ,ועליו נאמר 'כי טוב' ,אך כמו"כ התווספה בריאה נוספת
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ביום השישי ,והיא בריאת האדם ,ומכיון שבריאה זו אינה שייכת אליבא דאמת ליום
השישי ,על כן ,נבראה בו ,אך מחוץ לסדר היום השישי עצמו.

האדם נברא ביום השישי כבהמה כדי ש'יברא' את עצמו לאדם
יא .נשאלת השאלה ,סו"ס מדוע נברא האדם ביום השישי ולא בשבת? התשובה
פשוטה :האדם נברא ביום השישי  -בעולם העבודה ,כדי שיוכל להגיע בחזרה לשם
 למקומו האמיתי ,בזכות ולא בחסד .אדם ,בעצם המציאות שלו כאדם ,צריךלהעמיד את עצמו ככזה .לא יתכן שאדם ייחשב אדם ,אם זולתו גרם לכך .זו עצם
צורתו.
התשובה הזו פשוטה ברורה ואמיתית ,וניתן גם לאומרה בלשון זו :אכן ,האדם
במהותו משתייך ליום השבת ושם היה צריך להיברא ,אך בפועל ,האדם נברא
כבהמה ,וכפי שנאמר (איוב יא ,יב)' :וְ ַעיִר ֶּפ ֶּרא ָא ָדם יִ ָולֵ ד' .ובמילים אחרות :כשאנו
שואלים ,מה נברא ביום השישי? התשובה :ביום השישי נבראו אך ורק בהמות ,אלא
שישנן שתי סוגי בהמות; ישנן בהמות שמציאותן נשארת כפי שהיא לעולם ,וישנן
בהמות ,שבעבודה קשה ועקבית ,יכולות להיהפך לאדם .ואז נכנס האדם ליום
השבת ,כי יום השבת מיוחס רק לאדם.
מאכלו של אדה"ר וזליגת עיניו דמעות
יב .ובגמ' פסחים (קיח" :).אמר רבי יהושע בן לוי :בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא
לאדם 'וקוץ ודרדר תצמיח לך' ,זלגו עיניו דמעות ,אמר לפניו' :רבונו של עולם אני
וחמורי נאכל באבוס אחד?' כיון שאמר לו 'בזעת אפך תאכל לחם' ,נתקררה דעתו".
לכאורה אינו מובן מדוע זלגו עיניו דמעות ,הגם שזה אינו תענוג גדול ,אך משמע
שאיירינן באיזה עיקר שנפגם לו .וביאר בזה מהרש"א" :כי היה סבור כיון שמאכלו
שוה כחמור ,ישתווה גם בדעתו כחמור ,כי מזונות החמור יולידו טבע חמורי ,ולא
נתקררה דעתו ,עד שאמר לו שיאכל לחם ,כי טעם הדגן מביא לאדם דעת ,שע"ז
אמרו בסוכה בקטן יוסיף דעת יוסיף גו' ,כדמפורש שם".
אמנם סו"ס הרי באמת נאמר לו גם קודם לכן 'וקוץ ודרדר תצמיח לך' ,ולא היה
זה כ'הוא אמינא' בעלמא .ועוד ,אם אכן היה זו רק 'הוה אמינא' בעלמא ,שאדם
הראשון חשב רגע כמימריה ,כאשר הקב"ה אמר לו זה ,ונתקררה דעתו מיד אח"כ,
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אך אליבא דאמת ,אדם הראשון אינו שייך לאכילת חמור ,אם אכן כך ,מדוע חז"ל
הוצרכו להביא זה ,מה ד"ז מוסיף לנו ,במה הוי דברי תורה ,וכי כל ה'הוא אמינות'
שחשב אדם הראשון מובאות בחז"ל?

המצב הפשוט של האדם אחר החטא  -בהמה
בעבודה מאומצת יכול האדם להתהפך לאדם
אכן נ' פשוט ,שכאשר הקב"ה אמר לו 'בזעת אפך תאכל לחם' ,לא היתה הכוונה,
הפך ממה שנאמר קודם לכן 'וקוץ ודרדר' ,אלא כך אמר לו הקב"ה לאדם :אמת,
קוץ ודרדר תצמיח לך! כך יהיה המצב הפשוט ,אם וכאשר תשאיר את המציאות
כפי השטף הטבעי שלה .אבל' ,בזעת אפיך תאכל לחם'; הוי אומר :אם תתאמץ
ותטרח ,כי אז ע"י רוב העמל בי"א מלאכות דפת ,תוכל להסיר הסיגים ולהפוך את
המצב הפשוט  -מאכל בהמה ,למצב המתוקן  -מאכל אדם .אתה הוא המחליט היכן
להעמיד את עצמך!

ד
מערכת הבריאה
מערכת הבריאה מתייחסת גם לאדם ,ומצד זה חסרה
יג .למדנו אפוא ,שהאדם נברא חסר כדי שהוא עצמו ישלים את חסרונו ויגמור את
בריאתו .וכאן ברצוננו בעז"ה להציע חידוש ,שכאשר אומרים אנו שלא נגמרה
בריאת האדם ,אין המכוון אך ורק ביחס לאדם עצמו  -גופו וצורתו ,לא ולא! המכוון
הוא לכל המערכת ה'אדמית' בבריאה ,כל המערכת המתייחסת לאדם כאדם,
מערכת זו על כל ענפיה ואגפיה נבראה חסרה ולא נגמר מלאכתה.

ד' הדרגות  -דומם ,צומח ,חי מדבר
כל הדרגות כוללות אלו את אלו
בכדי לבאר הדברים ,נקדים קצת אודות היחס שבין הנבראים.
כידוע ,ישנם ד' דרגות בנבראים :דומם ,צומח ,חי ומדבר .התפיסה הפשוטה מחלקת
בין דרגות אלו באופן קיצוני; הדומם הוא הדומם ואינו הצומח ,הצומח הוא הצומח
ואינו הדומם .ברם ,אליבא דאמת נראה שאין הדברים נכונים כלל ,אלא בכל
הדרגות  -הנבראים הללו ,ישנם ג"כ הדרגות האחרות.
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דוגמא מהמידות העליונות (וכן חלקי הנשמה) הכלולות אלו באלו
דוגמא לזה אנו מוצאים ביחס למידות העליונות ,אשר כידוע ,מתפרטות לז' מידות:
חסד ,גבורה ,תפארת ,נצח ,הוד ,יסוד ומלכות .וגם בהם ,היה מקום לחשוב שחסד
אינו דין ודין אינו חסד ,שהרי הם הפכים גמורים ,כאש ומים .אך רבותינו לימדונו
לא כן ,אלא שכל אחת מהמידות מתייחסת באופן פרטי לכל אחת מהמידות ,ולכן
אנו מוצאים חסד שבחסד ,גבורה שבחסד ,וכן להפך ,חסד שבגבורה ,גבורה
שבגבורה .ודבר זה מוכרח ,כי הואיל וכל המידות מעמידות עולם אחד ,על כן הם
מתייחסות זו לזו ,ואם אין ביניהם חיבור והרכבה ,לא היו יכולות להעמיד דבר אחד
שלם.
כדרך זה ,מצאנו גם כן בחלקי הנשמה ,שכידוע מתחלקת לה' חלקים :נפש ,רוח,
נשמה ,חיה ויחידה .וגם בזה לימדונו רבותינו ,שכל אחד מחלקי הנפש מתחלק
בעצמו לחמשה ,כי יש את הנפש שבנפש ,רוח שבנפש ,עד היחידה שבנפש ,וכן
בכל חלקי הנשמה.

גם בכל חלקי המציאות  -דצח"מ כוללות אלו את אלו
אדמו"ר הזקן' ,פנים יפות'
יד .הואיל וכן ,הדבר פשוט שכך מתקיים גם בכל אחד מחלקי המציאות :דומם ,צומח,
חי ומדבר .והננו אומרים ,שגם בדומם יש את הבחינות של 'דומם שבדומם'' ,צומח
שבדומם'' ,חי שבדומם' .וכן במדבר ,יש את ה'דומם שבמדבר' ,את ה'צומח
שבמדבר' וכן הלאה .ושוב מצאתי כזאת ב'ליקוטי תורה' של אדמו"ר הזקן (פרשת
מסעי)..." :שהשערות ,על דרך משל ,הם רק בחי' צומח לבד שבמדבר ואינן ערוך
למהות האדם עצמו בחי' מדבר" .ועוד מצאתי ממש במפורש בדברי ה'פנים יפות'
(ויקרא ב ,יג) :כתיב (דברים ד ,לט) 'וידעת היום וגו' כי ה' הוא האלהים בשמים
ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד' ,עניינו ,כי כל דברים הנבראים הם מורכבים ואין
יחידות בשום פנים אלא היחיד ומיוחד ב"ה ,והמורכבין הם מבחינת דומם צומח חי
מדבר ,אמנם הדומם הוא ג"כ מורכב מד' בחינות אלו ,וכן הדומם שבזה הדומם
הוא מורכב מד' בחינות אילו ,וכן המורכבין העליונים כולם מארבע בחינות אלו,
והעליון שבעליונים הוא יחידות השם יתברך בלתי מורכב וכו'".
כאשר אנו מתבוננים בדומם עצמו ,אנו יכולים להבין את הצומח שבדומם ,וכן החי
שבדומם ,שהרי בוודאי כל נברא ונברא מקבל חיותו מבורא העולם ,ובלתי זה ,לא
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היה יכול להתקיים במציאות כלל ,וכבר הזכרנו במאמר י' ועוד ,שדבר ה' שהיה
במאמרות בראשית ,הוא אשר היה אז בעת הבריאה עצמה ,ומתקיים הלאה כל זמן
שהבריאה קיימת .על כן מסתבר אפוא ,שזו החיות שבדומם .וכן כנ"ל בצומח ,אך
עניין ה'מדבר' שבדומם צריך ביאור ,והרי ה'מדבר' הוא האדם ,שרק האדם נקרא
'מדבר' ,וא"כ היאך שייך 'מדבר' בדומם ,וכי איזו בחינת 'אדם' שייכת בו? (ולא
מסתבר ש'דבר ה'' שבו הוא בחינת המדבר שבו).

המציאות של האדם שבדומם נפעלת על ידי האדם
ובכן ,נראה להציע בעזרת ה' ,שהמציאות של ה'מדבר' שבדומם  -האדם שבדומם,
אינה מונחת בגוף החפץ עצמו כפי שהוא ,אלא היא נפעלת על ידי האדם הפועל
על החפץ ,ובו בחפץ  -האדם מניח את המערכת העליונה שבדומם  -האדם
שבדומם .כלומר ,מעל המערכת הטבעית החומרית של החפץ ,יש את המערכת
הבאה מצד האדם שהינו בעל שכל ,ומצד זה ,הינו מביט על הבריאה באופן מסוים
המתאים לצרכו .מערכת זו היא היא האדם שבדומם.
מציאות הטבע לעצמו ,המציאות ה'אדמית'
טו .נבאר יותר .כל המציאות כולה עומדת לעצמה ויש לה גם את ענייניה עם עצמה,
הכל כפי שטבע בורא העולם מששת ימי בראשית ,וכך הדברים מתנהלים עד עת
בא פקודתם .אולם שונה הוא האדם ,שהוא מחיל על העולם צורה חדשה ,האדם
לוקח את העניינים של הבריאה ,ופועל בהם לפי רצונו ,ולא לפי חוקים קבועים
(ולכן האדם יכול גם לקלקל את הבריאה ,כפי שעינינו חוזות בכל יום ,הן מההיבט
הטבעי ,הן מההיבט הרוחני) .הוי אומר :האדם מעביר את המציאות למציאות
'אדמית'.
דוגמא ממלאכת 'מעמר'
ניתן דוגמא ממלאכות שבת  -מלאכת מעמר .כידוע ,כל מלאכות שבת נלמדות
ממלאכת המשכן ,והמודד העיקרי למלאכה הוא 'יצירה' ושינוי אופי בגוף הדבר,
שנעשה על ידי המלאכה ,כגון אפיה ,בישול .נשאלת השאלה ,איזו יצירה יש
במלאכת מעמר ,והלא מעמר אינו אלא אסיפת השיבולים זה לזה וקיבוצם יחד,
אך אין שינוי בגוף השיבולים עצמם( .ובמערכה על 'מלאכת מעמר' ביארנו שאסיפת
השבלים הרבים ליחידה אחת הקרויה 'עומר' אינה מוגדרת כיצירה וכמלאכה).
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על כן ביארנו שם שהיצירה במלאכת מעמר אינה יצירה פיזית ,אלא היא שינוי
התואר של השיבולים .מלאכת מעמר היא המקום בו התערבה יד האדם בעולם
הטבע וע"י העימור הפכה את החיטים לחלק ממערך האדם וגדר היצירה לאו
בחומרו של החפץ אלא במעמדו של החפץ.

היצירה במלאכת מעמר  -ההתערבות של האדם בטבע
ועיי"ש שעד מלאכת קוצר ועד בכלל ,עדיין אין התערבות של האדם בעולם הטבע.
ואם שהקצירה נעשית על ידי האדם ,אך אף על פי כן ,עדיין הפרי במעמד הטבע,
שהרי דרך הוא בפירות ובתבואה שחלק מהם נופלים על הארץ מעצמם ,וא"כ
תמונת הטבע אינה רואה בפרי תלוש סתירה למעמדה.
בנקודה זו מופיעה מלאכת המעמר ,שהיא ההתערבות המלאכותית של האדם בטבע,
במה שמעמיד את כל החיטים באופן מחושב ומדויק ועושה מהם ערימה ,ושוב אי"ז
תמונת הטבע כלל ,כי הטבע אינו יכול להעמיד כך את השיבולים ,אלא זו תמונת
האדם בטבע ,ובאופן ,שכעת ,בעקבות מלאכת מעמר ,החיטים כבר ככלי האדם המה,
מעתה אינם טבע אלא מוצר.

האדם מכניס מימד חדש בחפץ  -נכנס למערכת האדם
טז .דוגמא זו ממלאכת מעמר מסייעת לנו להבין את פעולות האדם בכלל .כי על כן,
כל פעולות הטבע סגורות בתוך עצמם מששת ימי בראשית וכנ"ל ,וכל הטבע כולו
על כל חלקיו מרום ושמי שמים עד תהום ,הכל נפעל במסגרת עולם הטבע ,עפ"י
חוקים קבועים שאינם משתנים ,אך כאשר האדם פועל את פעולותיו ,הוא משנה
את מעמד ומציאות החפץ להיות ב'עולם האדם' ' -אדמי' .נכנס בחפץ מימד חדש,
המימד של מבט האדם עם כל המשתמע בזה.
כאשר נעשה כן ,מקבל החפץ את היחס אל האדם ,הוא נעשה חלק ממערכת האדם,
ושם מונח חלק ה'מדבר' שבו ,האדם שבאדם שבו.

כל הבריאה המתייחסת לאדם נבראה חסרה כפי שהאדם חסר
ניתן להביא ראיה לזה מעיקר בריאת האדם שעסקנו בה לעיל .הלא נתבאר שהאדם
נברא חסר ,ושלכן לא נאמר בו 'כי טוב' ,עד שהוא משלים את עצמו .והנה
כשנתבונן ,הלא כל בעלי החיים משיגים טרפם ואוכלים את מזונם כפי שהוא ,וגם
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כמעט בלא טורח (ועיין גמרא סוף קידושין) ,ואילו האדם טורח הרבה על מזונותיו,
ובעיקר טורח על אכילת הפת בי"א מלאכות דפת .וכך הוא בכל המערכות כולן,
שהאדם אף פעם לא מגיע למציאות מוכנה .האדם לא מסתדר בלא בגדים ,ואינו
יכול לגור אלא בבתים מחוממים ומאובזרים וכן הלאה.
נשאלת השאלה ,במה שונה האדם מכל הבריאה? התשובה :כפי שהאדם נברא
חסר ואינו שלם ,כך כל המערכות שלו נבראו חסירות ואינן שלמות .כי הטבע כפי
מה שהוא הוא מושלם בדרגות :דומם ,צומח וחי ,אבל ביחס לדרגת 'מדבר' שבו,
בזה הוא חסר בדיוק כפי שה'מדבר' בעצמו ,האדם ,גם כן חסר .בכל הקשור לאדם,
לא הסתיימה תכלית הטבע .וממש כפי שהאדם נברא באמצע בריאתו ועדיין לא
הסתיים ,ושלכן לא נאמר בו 'כי טוב' ,כך ממש כל 'חלק האדם' שבטבע בכל פרט
ופרט שבו ,ועל חלק זה שבטבע גם כן לא נאמר 'כי טוב' ,והוא תלוי אך ורק
בפעולת האדם.

דברי המהר"ל אודות הבריאה החסרה
מעשה אדם עדיף על מעשה הטבע ,כי האדם שכלי
יז .כעין הדברים הללו ,עיין נא במהר"ל (נתיב העבודה ,פרק יז)" :ובאולי תשאל ,כי
למה לא נתן הש"י לחם אל האדם ,ולא יהיה צריך אל הכנת האדם ,כמו לכל
הנבראים שנתן להם כמו שראוי להיות פרנסתם? ודבר זה בארו במדרש (תנחומא
תזריע)' :שאל טורנסרופס הרשע :איזה מעשים נאים ,של הקב"ה או של בשר ודם?
אמר לו ( -רבי עקיבא) :של בשר ודם ,אמר לו טורנסרופס כו' ,למה אתם מולים?
אמר לו :אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלני ולכך הקדמתי ואמרתי לך
שמעשה בני אדם נאים משל הקב"ה ,הביא לו ר"ע שבלים וגלוסקאות כו'' .ע"כ.
פירוש ,כי הגלוסקאות הם מעשה האדם ,ואמר לו ,וכי אין יותר נאים הם מן
התבואה שיוצאת מן הארץ ,ומפני שהיה סובר טורנסרופס הרשע כי מעשה האדם
פחותים הן ממעשה הטבע ,במה שהטבע פועל אלהים ,לכך סבר שהמילה הוא
יותר פחותה מן הערלה שהיא מעשה הטבע שפעל השם יתברך ,ואלו המילה מעשה
האדם.
והשיב לו שאין הדבר כך ,כי מעשה האדם במה שהוא פעולת בעל שכל ,לכך הוא יותר
במדריגה מן הטבע שהוא כח חמרי בלבד ,וכמו שהוכיח לו מן החטים שהוא פועל
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הטבע והוא חסר עד שיושלם על ידי אדם השכלי ,שמזה תראה כי פועל השכלי
הוא על הטבע.
הרי לך כי הדבר הזה הוא לפי מעלת האדם שהוא שכלי ,ואין ראוי שיהיה עיקר
מזונות של אדם המיוחדים לו לצאת לפועל על ידי הטבע ,שאין הטבע במדריגה
השכלית כמו שבארנו דבר זה בכמה מקומות ,ולכך ראוי שיהיה יציאת דבר שהוא
עיקר חיותו של אדם שהוא הלחם ,יציאה אל הפעל ע"י האדם שהוא שכלי ולא על
ידי פעל טבעי".
המהר"ל מלמדנו שפעולת האדם נעלית היא מפעולת הטבע ,כי הטבע  -פעולתו
היא פעולה חומרית בלבד ,6ואילו פעולת האדם היא בעל השכל .ולכן גופא הטבע
בהיותו חומרי ,אינו שלם עבור האדם השכלי ,ונצרך תיקון של מילה ושל הלחם
שהוא עיקר מזונו וחיותו של אדם ,ולכן צריך להיות תואם לאדם ,ונצרך לי"א
מלאכות הפת כדי להכשירו ,לבררו ולתקנו להיות ראוי למאכל אדם בעל שכל.
בידינו לומר הדברים בנוסח של מאמר זה :האדם משכלל את הבריאה ומכניס בה
גם כן את מימד ה'אדם' שבו ,הופך אותה להיות עם דרגה של 'אדם שבדומם',
וכלפי זה ,הרי באמת הבריאה חסירה ואינה מוכנה ,ועל האדם להשלימה ולהוציא
הדבר לפועל.

כל החיות עם בריאתן עומדות בכוחות עצמן ,האדם חסר ישע
והרי קמן ,שבעוד כל החיות מיד עם לידתן או קרוב לזה ,יכולות ללכת ולפעול את
פעולתן פחות או יותר (ועל זה שנינו (ב"ק סה ):שור בן יומו קרוי שור) ,אך האדם
כאשר הינו בן יומו ,כמעט ואינו מציאות ,ועליו להתגדל אט אט שנעשה בהשלמתו
כאדם .וכ"ז כי כנ"ל ,שהאדם נברא חסר ,וביחס אליו ,כל הבריאה היא חסרה
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באותה מדה ,עד שיגדל את עצמו ויכניס בעצמו דעת ,וכן עד שיגדל את הבריאה
ויכניס בה את מימד הדעת  -האדם שבדומם שבה ,ככל שנתבאר בס"ד.
והם הם דברי רבי עקיבא בתשובתו ,וכאילו ענה לו :מה עדיף ,תינוק בלא דעת
כלל (מעשי הטבע) או אדם עם דעת ,כי הבריאה מצד עצמה החומרית ,מעמידה
תינוק בלא דעת ,ורק אח"כ אדם רוכש הדעת בעצמו .וכל זה הוא סוף תיקון וגמר
מלאכת האדם .ולכן לא נאמר בו כי טוב וכנ"ל.

ה
קנין  -התפשטות האדם על חפציו
קנין יצירה  -הקנין הראשון במציאות
קנין יצירה גורם לבעלות יותר עצמית
יח .יסוד הדברים הללו חוזר לתחילת הדברים שנתבארו במאמר זה  -עניין הקנין.
כזכור ,ביארנו שכל הקניינים (אשר מיוחדים הם לאדם) ,מושרשים בקנין יצירה,
והוא הקנין הראשוני והעצמי ביותר .ברם ,לא ביארנו שם אלא את אופן הקנין,
ולא את מהותו ,ועל כן עלינו להשלים הדברים ,ודרכם נבין עומק נוסף בהבנת
ה'אדם שבדומם'.
דברים אלו הם המשך של הקונטרס 'קונה שמים וארץ' ,וכך נכתב שם:
מכיון שקנין יצירה הוא הקנין הראשון ,ויותר מזה ,שהרי מצורף לעצם הבריאה,
א"כ בהכרח שהוא ג"כ הקנין היסודי ביותר (וכן :אין במעשה זה שום צורת קנין,
שהרי אין בו דעת מקנה ,ואין בו צורה של הוראת בעלות והחזקה ,וא"כ איזה קנין
הוא? וע"כ שהוא נושא בתוכו את שורש ענין הקנין .)7מסתבר עוד שהואיל והוא
הקנין היסודי ביותר ,והוא עצמו שורש עניין הקנין ,ממילא הוא גם נוגע יותר בעצם
במושג בעלות ,כלומר :בעלות על ידי קנין יצירה היא בעלות ברמה יותר עצמית ,היא
הבעלות האמיתית (כמובן ,ביחס לשאלת הממון אין הבדל ,אך המושג 'בעלות' אינו
מסתכם אך ורק בעניין ממוני ,וראה בהרחבה בקו' 'קונה שמים וארץ' ,ולהלן).
ואכן יש להוכיח כן ,שהרי כאמור ,המצייר ציור ,קנאו להיות שלו והוא בעלים עליו
מכח היצירה עצמה ,ואף אם אח"כ ימכור את הציור ואינו בעלים מצד הממון שבחפץ,
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אך אעפ"כ לעולם ישאר 'בעלים' על היצירה .היצירה לעולם תתייחס אליו ותחשב
יצירה 'שלו'.

בעלות  -הטבעת חותם ושם האדם על החומר
בעלות משנה את החפצא של החפץ  -היא 'מתוארי החפץ'
יט .מעתה נ' לבאר בעז"ה ,שבא זה ( -קנין יצירה ,אשר הוא יסוד ושורש הקניינים)
ולימד על זה ( -מושג הבעלות) ,שאכן זהו עיקר עניין הבעלות .כלומר :כל יצירה
היא למעשה מציאות כזו ,שהאדם מגלם את עצמו במציאות שיצר; כאשר מטביע את
חותמו בזולתו ,בזה נעשה הוא בעל המציאות ההיא ,שהרי לקושטא אותה מציאות
נחשבת כהאדם בעצמו ,כי הכלל הוא שאין האדם פועל אלא את עצמו; למשל ,כאשר
אדם כותב ,הלא את עצמו הוא כותב (וע"ז נערך מדע הגרפולוגיה) ,וכן בכל יצירה,
האדם פועל ומשקיע את עצמו בה ,ואין יש אלא את אותו עצמו בהתגלויות שלו
בעולם החומר .וזהו 'שלו' ,כלומר הוא עצמו .ובוודאי יש בזה דרגות ,כי כאמור
המעולה מכולם הוא קנין יצירה ,שהינו הטבעת החותם והצורה על החומר ,עד
שנעשה החומר ביטוי וגילום של פועלו ויוצרו באופן מוחלט ,ובזה הוא שלו .וד"ז
באמת א"א להפקיע ולבטל לעולם.8
כ .כמובן ,גם ביצירה יש דרגת שונות ,כי יש יצירות שהאדם משקע את כל מציאותו
בהם ,ויש פחות ,וגם יש יצירות שיותר מיוחסות למעשה האדם ויש פחות ,אך הא
מיהת ,שבכל יצירה מונח התגלות מסוים של האדם היוצר .וראה בקו' 'קונה שמים
וארץ' ,שמעשה שנעשה בידיים הוא יותר יצירה מאשר נטיעת שדה ,שהרי בו האדם
רק זרע הגרעין ולא פעל את היצירה עצמה ממש .ומאידך ,הולדה היא יצירה
הרבה יותר עצמית ,כי הינה באדם מיניה וביה בלא מרכיבים נוספים והיא כוללת
כל האדם כולו בתמצית ,ומעמידה אותו במהדורה שניה (ובסוד 'ברא כרעא דאבוה'
 עירובין ע .):והם הדברים ,שכל יצירה היא למעשה כעין 'שכפול' של האדם,וא"כ אינה אלא הוא עצמו ,ולכן נקרא 'שלו' ,כי זהו מהותו עצמו היוצאת חוצה.
מתחת לזה ישנה בעלות ממונית ,שעניינה בעלות כעין בעלות זו ,בהיות החפץ
מצורף אליו ,מזומן אך ורק אליו ,עומדת הכן לשימושו ובזה מגלה אותו .בהיות
שכן ,משתנה שם החפץ עצמו ומקבל שם בעליו .זהו עניין הבעלות המייחס חפץ
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לאדם להיותו שלו; שכאשר הינו מוכן אך ורק עבור אדונו לשימושו  -לגילויו ,הרי
ֵשם בעליו עליו ,וזהו 'שלו' (ולכן הבעלות תלויה בשליטה ,אך אין זה עצם הבעלות
וככל שנתבאר).

'שלו'  -התפשטות האדם על חפציו
בעלות  -אחד הממדים בחפץ  /תקומה היתה לו שיצא מיד הדיוט ליד מלך
כא .נמצאנו למדים ,שהמושג 'שלו' אינו אלא התפשטות מציאות האדם חוצה ,בהיותו
מצרף את ממונו אל עצמו ,מחיל שמו על ממונו ,ומשנה את מעמד הממון בעצמו.
הבעלות היא לא דין משפטי גרידא הנערך לפי זכויות ושימושים כדי להעמיד
מציאות מתוקנת ,או דין על הגברא ,אלא היא אחד מהממדים של החפץ (ואליבא
דאמת ,כנראה העיקרי שבהם) ,לכן לא שייך בעלות בבעלי חיים ,שאין להם
התפשטות חוצה מחוץ לעצמם.
ונ' שהדברים מפורשים בדברי חז"ל ,בהא דכתיב (בראשית כ"ז ,י"ז)" :וַ י ָָקם ְש ֵדה
רון אֲ ֶּשר ַב ַמ ְכ ֵפ ָלה וגו'" .ופירש"י'" :ויקם שדה עפרון'  -תקומה היתה לו שיצא
ֶּע ְפ ֹ
מיד הדיוט ליד מלך" .ואינו מובן כלל הכוונה בזה ,הרי אין כאן אלא סוגי' בעלות
גרידא; האם הבעלות אצל עפרון או אברהם ,ומה נפק"מ לשדה? וע"כ שאכן שפיר
איכא נפק"מ ,כי בעלות היא התפשטות האדון על קנייניו ,וא"כ ממילא השדה עצמה
נעשית למציאות אחרת ,וכפי שהזכרנו שהיא מימד נוסף בחפץ .כב' מו"ר שליט"א
(בבי"ש סי' פ"ד) ,נקט לשון זו' :הבעלות היא מתוארי החפץ' ,ואם שיש חילוק בין
בעלות לבעלות ,אך המכנה המשותף ,העיקר  -שאנו רואים בחפץ את האדם עצמו,
ולכן הוא שלו ,כלומר הוא  -הוא.
עד כאן מהקונטרס 'קונה שמים וארץ'.
כב .לכשנתבונן ,משמעות הדברים היא שהאדם בפעולותיו מרחיב את מציאותו וגורם
להם להתפשט על חפציו וקנייניו .האדם ,בעצם ,הופך את כל ענייניו לענפים
וחלקים מתמונתו הכוללת .בזאת הם מקבלים מעמד גבוה יותר ,הם נעשים
'אדמיים' ,הם מתייחסים למערכת אחרת לגמרי  -מערכת האדם .והרי הם הם
הדברים שנתבארו לעיל ,אלא שכאן נתווסף ,שעיקר הדבר חל על ידי קנין ,שהוא
למעשה התפשטות האדם על החפץ ,האדם שבאדם על החפץ ,והיינו ,לא רק
במהלך של מימד הדעת ,כי אם יותר מזה ,האדם מחיל מערכת חיובית על חפציו,
מחיל את עצמו .
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גם הפה הוא במהלך של הולדה
והנה ,ביארנו לעיל שמעשה הולדה הוא המעשה יצירה העצמי ביותר .ועלינו
לדעת ,שישנם ב' סוגים של מעשה הולדה :מעשה הולדה פיזי דרך הגוף ,וכמו"כ
מעשה הולדה באיבר הפה ,שגם הדיבור בפה הוא סוגיה של הולדה (וההרהור -
לשון הריון) ,ואכמ"ל .אך עכ"פ למדנו עיקר הדברים ,שהדיבור הוא קנין יצירה
העצמי ביותר.

ו
מערכת האדם הטבעית והאלוקית
ההשלמה האלוקית על גבי ההשלמה הטבעית
דוגמא מתינוק שנולד הזקוק לב' השלמות; גדילה ודעת
כג .עתה ,אחר הקדמות אלו ,חוזרים אנו להבין בעז"ה את עניין הברכה והיותה קנין .
ביארנו שה'אדם' שבדומם ,לא הושלם עד שהאדם משלימו .אולם עלינו לדעת
שבזה עצמו מונח ב' עניינים זה על גבי זה .ישנה ההשלמה הטבעית וישנה
ההשלמה האלוקית.
נשתמש בדוגמא שהזכרנו לעיל  -תינוק שנולד .תינוק זה זקוק לב' השלמות;
השלמה אחת היא ההשלמה הטבעית ,ואשר כוללת עמה את ההשלמה הפיזית
(גדילתו) ,וכן את השלמת הדעת (היותו חכם ומבין מדעתו) .אכן ,ישנה השלמה
נוספת והיא נוגעת לתכלית האדם ,ההשלמה האלוקית ,והיינו עול תורה ומצוות
שניתנו לאדם ,והם משלימות אותו ל'אדם גדול' באמת ,אדם שמוכן לנצח .בלעדי
ההשלמה הזו ,האדם ,אולי מגיע להשלמתו הטבעית ,אך אינו מגיע בשום צורה
לתכלית האמיתית שלו שלשמה נברא ,להשלמה האמיתית.

הבריאה כתינוק וזקוקה להשלמת האדם
השלמה זו היא 'שהכל ברא לכבודו'
כד .כיוצא בזה ממש ישנו בבריאה; הבריאה  -הטבע החומרי ,ביחס לאדם ,הוא כתינוק
שנולד ואשר זקוק להשלמה ,וההשלמה הזו היא הפעולות שהאדם פועל בו ,כי"א
מלאכות הפת וכד' .אך מעל זה ישנה השלמה יותר עליונה ,והיא ההשלמה הנוגעת
לתכלית כל המפעל ,ואשר מעמידה באור אחר לחלוטין את כל המציאות ,באור
אלוקי .ההשלמה הזו נקראת 'שהכל ברא לכבודו' .בוודאי ובוודאי ,כל המציאות
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כולה לא נגמרה כלל בבריאתה והיא חסרה ,עד שהאדם מגלה בה כבוד שמים,
ודבר זה הוא מיוחד אך ורק לאדם שנברא ב'צלם אלוקים' ,ונשמתו נקראת 'כבוד'
(בעה"מ בהקדמה לש"ס) ,והוא השייך בעולם הכבוד .הוא אשר מבין את המערכת
הזו ורק אליו היא פונה ,היא המערכת ה'אדמית' של הבריאה ,המערכת העליונה.

הברכה גומרת את בריאת הפרי  -מכניסה את המימד של 'לכבודו'
בכאן נכנס העניין הגדול של הברכה ,אשר (כדברי מו"ר זצ"ל) ,גומרת את בריאת
הפרי .הדברים היו סתומים בפנינו ,אכן כעת נפתח הסתום :הברכה היא הכנסת
המימד העליון של המציאות לתוך הפרי ,המימד של 'שהכל ברא לכבודו' ,שהוא
המימד ה'אדמי' העליון .בלעדי האדם ,הפרי חסר את המימד הלז ,ובריאתו אינה
שלמה .ורק כאשר האדם מברך ,הוא בעצם משלים וגומר את המימד החסר ,ובזאת
הוא גומר את בריאת הפרי .וכאמור ,מימד זה אינו יכול לחול אלא על ידי האדם
החי בעולם הכבוד.
הצורה חלה תמיד באחרונה
הפעולה האחרונה מתייחסת אל הצורה ביחוד
כה .יתר על כן ,הכלל הוא שהצורה תמיד חלה באחרונה ,לכן האדם שהוא צורת
הנבראים נברא אחרון ,לכן שבת היא באחרונה .הצורה היא מערכת מופשטת
שאינה נפעלת על ידי פעולה אלא באה מאליה .הפעולות מכשירות את החפץ
להיות מוכשר לקבל את הצורה העליונה ,אך הפעולות עצמן אינן יוצרות את
הצורה .ואעפ"כ ,בתוך חלקי הפעולות בחומר ,הפעולה האחרונה אשר מביאה
ומחילה (בדרך ממילא) את הצורה ,היא בוודאי יותר עצמית וקרובה לצורה .ולכן
האדם שהוא צורת הנבראים ,הוא הנברא האחרון ,ועל ידי פעולתו ,היה צריך
להביא את העולם ליום שכולו שבת  -הצורה של הבריאה .למעשה ,כל עבודתנו
מונחת בדבר זה ,כי אנו ביום השישי שהתארך בו' אלפי שנים ,ומטרתנו ,להביא
את העולם לתכליתו  -היינו לגילוי כבוד שמים ביום השבת .דבר זה נעשה על
ידינו ביום השישי ,הואיל ואנו הנברא האחרון ואנו הקרובים יותר למערכת הצורה .
ככל החיזיון הזה ישנו גם כן בפרי; הצורה האמיתית של הפרי היא ה'לכבודו'
המונח בה .צורה זו נפעלת באחרונה ,ולכן הפרי נחשב חסר .כיצד חלה צורה זו,
על ידי האדם המדבר המברך על החפץ ,בכך הוא משנה את תואר וצורת החפץ,
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מעתה ,אינו פרי בעלמא ,אלא חלק ממערכת האדם העליונה המגלה כבוד שמים
בכל מעשיה.

הברכה משלימה את הבריאה  -גומרת את ה'כי טוב'
כו .ניתן לומר הדברים גם בנוסח זה :הבריאה ביחס לאדם נבראה חסרה  -לא נשלם
בה ה'כי טוב' .הברכה היא אשר גומרת את ה'כי טוב' ,משלימה את הבריאה,
מביאה אותה לתיקונה ' -שהכל ברא לכבודו'.
היום השני מצד עצמו מיוחד למחלוקת ,שניות ,גהנום
מחלוקת  -עצם השניות ,שלום  -הברכה
כמדומה שיש להראות בזה נפלאות מתורת ה' .כאמור לעיל ,גם ביום השני לא
נאמר 'כי טוב' ,לפי שלא נגמרה מלאכתו ,ורק ביום השלישי ,בעת גמר המלאכה,
נאמר והוכפל 'כי טוב' .כמובן ,אין אנו מדברים על 'משך זמן' ש'לקח' לבורא
העולם ,ושכביכול 'לא הספיק' לגמור ביום השני (וכבר הערנו כן לעיל) ,אלא
שהיום השני במהותו ,מצד עצמו ,הוא יום שלא נגמרה בו המלאכה .ואכן ,בחז"ל
מבואר על היום השני שבו נבראה המחלוקת ,וכן הגהנום ,בו הופרדו המים העליונים
מהמים התחתונים ונוצרה המחיצה בין העולמות .הוי אומר :כל ענייני השניות חלו
ביום השני (בעולם הזה השניות היא מחלוקת ,בעולם הבא ,אין שניות ,אבל יש את
הפירות של השניות  -העונש  -הגהנום ,שהוא מקום מוכן מצד עצמו לשניות).
המחלוקת היא ההפך מהצורה ,ההפך מהתיקון ,ולמעשה ,ההפך מהברכה .אין כל
ברכה במקום של מחלוקת ,המחלוקת היא הרס ,חורבן ואבדון ,וכבר העידו חז"ל
(סוף מס' עוקצין) ,ש'לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום'.

האות ב' ומספר שנים  -ברכה או קללה
האדם הוא הקובע כיצד לתפוס הדברים
כז .במאמר ב' הבאנו דברי המהר"ל ש'ברכה' באה באות ב' ,כי האות ב' מתייחדת
לברכה ,בהיותה התחלת הריבוי .שאלנו ,שלכאורה ריבוי הוא שניות ,ושניות היא
דבר מגונה ורע ,היא עצם הרע ,והיאך אומר המהר"ל שהיא הברכה? בקיצור:
שניות היא ברכה או קללה? התשובה היא שהדבר תלוי במבט ובהסתכלות; אם
מביטים על השניות כמציאות לעצמה ,בכגון דא השניות היא שורש הרע ,פירוד,
חילוק ,ניתוק מלמעלה ,אך אם מביטים על השניות לא כמציאות לעצמה ,אלא
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כמציאות המתווספת על העיקר ,ריבוי שיוצא ובא וצומח מתוך עיקר וגם מעיד עליו.
בכגון דא ,זו הברכה.

ביום השני לא נאמר 'כי טוב' ,כי חסרה בו הברכה
חוט השערה בין שניות לברכה תלוי אך ורק באדם
מעתה הננו אומרים :היום השני 'לא נאמר בו כי טוב' ,הוא נערך באופן של שניות,
הוא בא באופן חסר ,בלא ה'כי טוב' ,בלא הברכה ,והרי זה ממש כדרך שנתבאר
בכל מאמר זה ,שהברכה היא הגומרת את ה'כי טוב' ,היא הגומרת את ההשלמה
של הבריאה .ולכן ,אילו אכן היה היום השני מתהפך לברכה ,זה עצמו היה ה'כי
טוב' שלו ,וקודם שקרה זה ,לא נאמר בו 'כי טוב'
אכן ,עוד נאמר בזה ,שרק האדם הוא הוא אשר יכול להפוך את השניות לברכה,
את החסר ל'כי טוב' .הדבר תלוי בעבודת האדם ובמבטו ,ככל שנתבאר בס"ד,
והדברים נפלאים.

היום השלישי  -הוכפל בו כי טוב
השלישי הוא המכריע ומגלה שיש עיקר קודם ונעשה ברכה
כח .יתכן שזהו עניינו של היום השלישי  -הוא היום שבו הוכפל כי טוב .היום השלישי
מגלה שהשניות אינה ריבוי בעלמא ,אלא היא יוצאת ובאה משורש אחד .כל שניים
נתפסים כב' קצוות ,כדברים סותרים אחד את השני ' -שני כתובים המכחישים זה
את זה' .השלישי הוא הקו המכריע ' -יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם' .השלישי
מגלה שהשניים הללו הסותרים זה את זה ,כלולים בשורש גבוה מהם ואשר ממנו
הם יצאו ,כזה  :זהו הגילוי הגדול של הברכה .9לכן הוכפל בו כי טוב.
(ביום השלישי ,הוכנה האדמה עבור האדם; 'יקוו המים אל מקום אחד ותראה
היבשה' ,וכדברי חז"ל בהרבה מקומות .כלומר ,הוכן התיקון  -האדם הגומר את
ה'כי טוב' .זהו התיקון המיוחד לאדם ואשר תלוי בו וככל שנתבאר במאמר זה.

9
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ובכל ימי בראשית ,רק היום השלישי והשישי מתייחדים לאדם .ויש להבחין בצליל
העדין של 'יקוו המים'  -לשון קו המגיע על גבי החיסרון ומתקנו).

חלק ג
דוד המלך  -טוב רואי
ז
דוד המלך ויחודו לעולם הברכה
יחסו של דוד המלך לכך שהברכה היא גמר הבריאה
כט .הננו ממשמשים עוד בסוגיה זו ,וזוכים למצוא בה מרגליות.
נפנה כעת לנושא אחר בעולם הברכות ,נושא שכבר עסקנו בו רבות בחיבור זה,
והוא ,עניינו של דוד המלך ושייכות לעולם הברכה .במאמר יא הראנו שאכן דוד
מיוחד במהותו לברכה ,שכן מבואר בגמ' פסחים (קיט ,):שבסעודה שתהא לעתיד
לבא ,רק דוד המלך הוא אשר יברך; בעוד שכל גדולי האומה לא יברכו ,דוד יאמר:
'אני אברך ולי נאה לברך' .כמו"כ מבואר בחז"ל (והובא בטור סימן מו) ,שדוד
המלך תיקן מאה ברכות כדי לעצור את המגיפה שהיתה אז.
מעתה עלינו לשאול ,האם השייכות של דוד לעולם הברכה ,באה לידי ביטוי גם
בנקודה זו ,שהברכה היא גמר מלאכת הבריאה( .כמובן ,השאלה היא לא 'האם
ישנה שייכות' ,אלא 'מהי השייכות' ,שהרי כיון שמהות הברכה  -גמר מלאכת
הבריאה ,ודוד הוא המיוחד לברכה ,על כן בהכרח שאצלו יבוא לידי ביטוי גם כן
גמר מלאכת הבריאה).
בכדי לברר סוגיה זו ,נתבונן בשני עניינים.
א .עניינו של חג השבועות באופן כללי.
ב .עניינו של חג השבועות ביחס לדוד המלך.

התורה לא מזכירה שחג השבועות הוא חג מתן תורה
ל .נתחיל עם העניין הראשון.
חג השבועות  -חג מתן תורה ,בו אנו חוגגים את המאורע הכביר ביותר שידעה
האנושות  -נתינת התורה .התורה עצמה מרחיבה מאד בתיאור ופירוט מעמד זה
(הן בפ' יתרו והן בפ' ואתחנן) .משכך ,היינו מצפים שהדבר יבוא לידי ביטוי גם
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במסגרת החג לדורות .כך היינו מצפים ,אך לא כן אנו רואים; אין בתורה שום
התייחסות מיוחדת כלפי חג השבועות .יתירה מזו ,והיא העיקר העומד לפנינו;
התורה כלל לא מזכירה שחג השבועות הוא חג מתן תורה ,עד כדי שכך שיש מקום
לבעל דין לבוא ולטעון; מנין שאכן חג השבועות הוא חג מתן תורה? (והראשונים
מאריכים להוכיח כן).
בביאור הדברים ,ראה נא במאמר 'הר חורב הר טוב' ,וכאן נזכיר הדברים בקיצור.

הר סיני נקרא 'הר חורב'  -חורבן לאומות העולם
מהר"ל :הקב"ה בורא עולמות ומחריבן  -חורבן במהות ולא חורבן בפועל
הגמ' במסכת שבת (פט ):מציינת שאחד מהשמות של הר סיני הוא 'הר חורב',
והטעם ,כי ממנו ירד חורבן לעולם .חורבן זה אינו במשמע חורבן פיזי ,כי מעולם
לא שמענו שאומות העולם ניזוקו במתן תורה ,אלא הכוונה היא על ה'חורבן
שבדעת' ,היינו ,על כך שממתן תורה והלאה ,אינם נחשבים עיקר המציאות .בורא
העולם מתייחס אליהם כאל אמצעי ולא כתכלית ,וזהו החורבן הגדול ביותר.
דברים אלו מבוארים ב'באר הגולה' למהר"ל (עמ' פא) .המהר"ל שם יצא לבאר
דברי חז"ל (בב"ר פרשה ג ,ד) ,שהקב"ה היה בורא עולמות ומחריבן ,ומפרש,
שבוודאי אין הכוונה להחרבה פיזית של המציאות ,ומעולם לא ברא הבורא בריאה
שהתחרט עליה והחריבה ,חלילה לומר כן ,כי 'לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם'.
אלא הנושא הוא שהבריאה נבראה בסדר של הדרגה ,מהקל לכבד ,מהפחות
לחשוב ,מהאמצעי לתכלית .והנה בתחילה הבריאה שנבראה היא עצמה היתה
התכלית שאליה הכל פנה ,היא היתה המעולה ביותר .אכן ,ביום שאחר כן ,ברא
הבורא בריאה יותר נשגבה ,שממילא הפכה להיות התכלית ,ובזה 'החריבה' את
המציאות הקודמת; ההחרבה היא החרבה בדעת  -החרבה במהות; המציאות הישנה
יותר ,הפכה להיות רק אמצעי למציאות החדשה הטובה ממנה ,וממילא אין חרדה
עליה ואינה נצרכת ,אין בה כמעט חשיבות ,ואין לך החרבה גדולה מזו( .על דרך
משל :כאשר נכנסה המכונית לעולם התחבורה' ,נחרבו' הסוס והעגלה).
ואם שהדבר נכון בכל מעשה בראשית ,שכל בריאה 'החריבה' את קודמתה ,אך קל
וחומר שהוא נכון בבריאת אדם ,שהרי האדם נברא אחרון והוא למעשה ה'צורה'
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של כל הבריאה ,ומשכך ,הוא מכוון לתכלית בעצם ,ובבריאתו 'החריב' את כל
המציאות שלפניו ,שכלפיו אינה צורה כלל.

גם במתן תורה היה דוגמת הבריאה  -חורבן לאומות
ממשיך שם המהר"ל ומבאר ,שכן היה גם במתן תורה ,וגופא לכן נקרא הר סיני -
'הר חורב'..." :וביאור זה ,כי כאשר בחר בישראל ,שוב נחרב שאר עכו"ם ,שנאמר
אחרית גוים מדבר ציה וגו' שאינם נחשבים לדבר .וזה תמצא מבואר ,כי קודם
שעמדו ישראל היו נביאים באומות כמו בלעם ,אליפז וצופר הנעמתי ,וכיוצא בהם,
וכאשר עמדו ישראל ,לא היו נביאים באומות והדברים האלו מבוארים ,וזה נקרא
שנחרבו העכו"ם".
קו' המהר"ל  -למה לא נאמר 'הר טוב'
ההקבלה ליצירת אדם שנאמר בה 'בורא עולמות ומחריבן'.
לא .המהר"ל בספר ה'תפארת' (פכ"ג) ,הוסיף ושאל ,מדוע הר סיני נקרא 'הר חורב'
ומתייחס אל החורבן שירד לאומות העולם ,ואינו נקרא 'הר טוב'  -על הטוב שניתן
לישראל (ואין טוב אלא תורה) .יסוד שאלה זו אינו רק בשל העובדה שההסתכלות
החיובית עדיפה ,וכמו"כ אינו מחמת שלא אכפ"ל באומות העולם (והרי זה גופא
ההחרבה) ,אלא יותר מזה; השאלה היא שהחורבן הוא השלב השני ,הוא ה'ממילא';
הואיל והר סיני הוא 'הר טוב' שניתנה תורה לישראל (שלב ראשון) ,לכן כתוצאה
מכך ,נחרבו אומות העולם (שלב שני) ,וא"כ היאך זה שההר קרוי על שם השלב
השני ולא הראשון העיקרי.
המהר"ל עונה על שאלה זו את הדברים הבאים" :המתחייב מזה ( -מנתינת התורה)
הוא חורבן האומות ,לא הטובה שהגיע לנו ,כי לא בא לנו הטובה על ההר ,רק (-
אלא) כאשר יקיימו ישראל התורה ( -אז יהא טובה לישראל) ,וזה לא היה על ההר.
אבל לאומות העולם ,מיד שלא רצו לקבל התורה ,היה זה חורבן לעכו"ם".

הר חורב  -בורא עולמות ומחריבן ,לא נאמר כי טוב ,לא ניתן הטוב בהר
לב .כל משכיל על דבר אמת ,וכל אוזן מבחנת בצליל המונח בתוך דברי המהר"ל; צליל
המקביל את אי כתיבת 'הר טוב' בסיני ,לאי כתיבת 'כי טוב' בבריאת האדם .הלא
הקב"ה ברא עולמות והחריבן ,כלומר ,עם בריאת האדם (ובעיקר האדם!) התקיים
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'חורבן' על כל המציאות ,ואעפ"כ ,לא כתוב עליו 'כי טוב' ,והוא הדין והיא המידה
גם בסיני; 'הר חורב' ,אך לא נאמר 'הר טוב'.

מתן תורה  -בריאת אדם הראשון במהדורה שניה
מתן תורה  -ראש השנה :זמני בריאת האדם
ואל יהי הדבר קל בעיניך הקבלה זו ,שהרי כן אמת וכן יציב ,שמתן תורה נחשב
בריאת אדם הראשון במהדורה שניה ,10שכן שנינו בגמ' (מגילה לא" :):תניא רבי
שמעון בן אלעזר אומר :עזרא תיקן להן לישראל ,שיהו קורין קללות שבתורת כהנים
קודם עצרת ,ושבמשנה תורה קודם ראש השנה .מאי טעמא אמר אביי ואיתימא
ריש לקיש :כדי שתכלה השנה וקללותיה .בשלמא שבמשנה תורה איכא כדי שתכלה
שנה וקללותיה ,אלא שבתורת כהנים ,אטו עצרת ראש השנה היא? אין ,עצרת נמי
ראש השנה היא ,דתנן ובעצרת על פירות האילן".
מבואר בגמ' שחג השבועות נחשב ראש השנה ,ומקביל לראש השנה שבא' תשרי.
אולם ,הדברים לכאורה אינם מובנים ,הרי באותה מדה שנינו שם' :בפסח על
התבואה' ,ואעפ"כ לא קורין את התוכחות קודם פסח.
נראה בס"ד שכך ענה לו התרצן :אמת ששנינו שם בפסח על התבואה וכו' ,אך
ישנו שוני בין ראש השנה של פירות האילן לשאר ראשי שנים המנויים שם .שוני
זה מעמיד את ר"ה דעצרת בהשוואה אחת עם ראש השנה בתשרי ,ומפקיע אותו
מהשייכות עם ראשי השנה האחרים.
ר"ה  -בריאת אדם ,וכן בעצרת נברא אדם במהדו"ת
לג .ביאור הדברים בהקדם דברי הר"ן (ר"ה טז ,).אודות מהותו של ראש השנה דתשרי:
"'בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון' .יש לשאול ,למה אדם נידון בר"ה
יותר מבשאר ימים? דבשלמא שאר דברים ,דהיינו תבואה ופירות האילן ומים ,כל
אחד בזמנו נידון ,כדאמרי' בגמרא ,אבל אדם למה נדון יותר בר"ה מבשאר ימים?
ותירוץ דבר זה למדנו ,מדגרסי' בפסיקתא בשם ר' אלעזר וכו' ,בעשרים וחמשה
באלול נברא העולם ,ולפ"ז הא דאמרי' בגמרא דר' אליעזר ס"ל בתשרי נברא

10
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העולם ,על גמר בריאתו קאמרינן ,דאדם הראשון שבו נגמר העולם נברא ביום ששי,
דהיינו באחד בתשרי וכו'" ,עיי"ש עוד.
למדנו מדבריו ,שעיקר עניין ר"ה הוא בריאת אדם .ונ' שכן הוא ר"ה דעצרת ,שהוא
בריאת אדם במהדורה שניה ,ולכן הוא נבחן בדומה לר"ה דתשרי ,וקורין בו הקללות.

מתן תורה נחשב גמר היום השישי של הבריאה
יסוד לזה ,מגמ' שבת (פח" :).אמר ריש לקיש :מאי דכתיב 'ויהי ערב ויהי בקר יום
הששי'  -ה"א יתירה למה לי? מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית,
ואמר להם :אם ישראל מקבלים התורה  -אתם מתקיימין ,ואם לאו  -אני מחזיר
אתכם לתוהו ובוהו" .מבואר שהיה תנאי עם הבריאה על נתינת התורה .תנאי זה
התייחס בפרטנות ליום השישי דווקא ,כי נתינת התורה היא העמדת אדם חדש שזמן
בריאתו ביום השישי ,וע"כ אם אותו אדם לא יברא ,אין תועלת בבריאה ,ובעצם לא
נשלמה הבריאה  -לא נשלם היום השישי ,לכן אילו לא היו מקבלים התורה ,היה
העולם חוזר לתוהו ובוהו.
ראש השנה היה צריך להיות בתמוז
וכבר ביארנו בזה דברי המדרש (ילקוט פ' פנחס ,רמ"ז תשפ"ב) ,שהקב"ה רצה
לתת לישראל רגל בכל חודש שבקיץ; בניסן  -פסח ,באייר  -פסח שני ,בסיון -
עצרתא ,בתמוז  -ר"ה ,באב  -יום הכיפורים ,ובאלול  -סוכות .עיי"ש .וקשה,
בשלמא יום הכיפורים באב וסוכות באלול ,כי סו"ס אין סיבה מיוחדת שיהיו בתשרי,
אך ר"ה בתמוז?! הרי ר"ה הוא בריאת האדם (והעולם) ודבר זה היה בתשרי (או
עכ"פ בניסן ,עיין ר"ה כז ,).אך בתמוז?!
אכן ,לדרכנו מיושב היטב; הנושא כאן הוא בריאת אדם ,ואכן ,אם היה משה מוריד
הלוחות כתיקנן בלא שהיו חוטאים לעגל ,הרי היה זה גמר השלמת בריאת האדם
הגדול הזה  -כנסת ישראל ,ולכן ר"ה היה חל בתמוז בזמן שמשה היה יורד עם
הלוחות והיה נשלם מתן תורה (ומסתמא ר"ה של האומות  -בתשרי) .ברם ,בעקבות
חטא העגל ,לא נשלמה לגמרי צורת אדם כפי שהיתה צריכה להיות .והגם שנתבאר
שמתן תורה הוא יצירת 'אדם הראשון' חדש ,אך זהו בדומה למש"כ רמח"ל (והבאנו
לעיל) ,שהקב"ה שם באדם את הידיעה ,אך סגורה כגחלת ,ושתוכל להתפשט
כשלהבת ,והבחירה ביד האדם .ולדרכנו  -הקב"ה שם באדם את היותו אדם ,אך
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דבר זה סגור כגחלת ,ויכול להתפשט כשלהבת ,אם אכן האדם יבחר בטוב .וקודם
החטא לא היה הדבר סגור כגחלת אלא מגולה ועומד (ועיין היטב בתחילת ספר
'אדיר במרום' וצרף לכאן ,כי לכאורה הם הם הדברים ממש ,ועיין ב'אור יקרות'
מאמר 'גל עיני').
אמור מעתה :בחג מתן תורה נברא האדם במהדורה שניה ,ומאחר ולא נשלמה
בריאתו המיועדת לי"ז תמוז ,לכן נשאר המצב היסודי של בריאתו בעצרת עצמה.

התורה לא הזכירה את מתן תורה בתורה ,כי לא נאמר 'כי טוב'
לד .הרי לנו אפוא ,שמתן תורה הוא בריאת האדם במהדורה נוספת ,ומשכך ,חל בו
אותם דברים שהיו בבריאה הראשונה ,ומה הם הדברים? נאמר בו 'הר חורב' -
'בורא עולמות ומחריבן' ,ולא נאמר בו 'הר טוב' ,כי לא נאמר 'כי טוב' בגמר בריאת
האדם ,הואיל ועל האדם להשלים בריאתו .כיון שכן ,מובן היטב הסיבה שהתורה
לא כתבה לדורות שחג השבועות הוא חג מתן תורה ,כי דבר זה  -מתן תורה הינו
'יום טוב' ,רק אם אנו מקבלים את התורה ,וגומרים את ה'כי טוב'.
לכן התורה עצמה לא העמידה את היום טוב על מתן תורה ,ואילו אנשי כנסת
הגדולה  -המקבלים ,הם אדרבה ,העמידו את העיקר ביום זה כמעט אך ורק על
נתינת התורה .וראה לשון המהר"ל בתפארת (פכ"ז)" :כי השם יתברך נתן למועדים
זמן אשר הם שמחת ישראל אשר זכו אל הטוב ,כמו שאמר בחג המצות שבו יצאו
ישראל מבית עבדים ,וסוכות  -כי בסוכות הושבתי אתכם ,וביום הכיפורים  -כי
ביום הזה יכפר עליכם".
עד כאן העניין הראשון  -מהותו של חג השבועות ,ובו למדנו שעניינו של חג מקביל
ליום השישי של בריאת האדם שלא נאמר בו 'כי טוב'.

ח
דוד המלך  -השלמת אדם הראשון
דוד המלך נולד ונפטר בחג השבועות ומתייחס אליו
לה .מכאן נעבור לעניין השני  -יחסו של דוד המלך לחג השבועות .כידוע (ירושלמי
ביצה ב ,ד ,הובא בתוס' חגיגה יז ,).דוד המלך נולד ונפטר בשבועות .וב'ברכי
יוסף' (או"ח סימן תצ) הביא בשם הספר 'שמלה חדשה' (דף קכא) ,שלכן קוראים
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את מגילת רות בחג השבועות ,שעניינה  -יחוסו של דוד המלך .זו הסיבה שרבים
נוהגים בחג השבועות לומר את ספר התהילים שחובר על ידי דוד.
דוד המלך לא נפטר בתאריך אלא בחג השבועות
והנה מבואר בגמ' ר"ה (ו ):שעצרת אין לו תאריך בפני עצמו אלא זמנו  -חמישים
יום אחר הפסח ,וע"כ בזמן שהיו מקדשים את החודש על פי הראיה ,חג השבועות
היה חל לפעמים בה' סיון ,לפעמים בו' ולפעמים בז' .ואמר על זה מו"ר זצ"ל,
שכיון שהעמידו חז"ל שדוד נפטר בעצרת ,א"כ המכוון הוא שפטירת דוד אינה
מתייחסת לתאריך אלא לחג עצרת .דוד נפטר ב'עצרת'  -יחול מתי שיחול .ולמדנו
מזה על השייכות עצמית בין דוד המלך השבועות.
הדברים כמובן טעונים ביאור; הרי עיקר קריאת מגילת רות נועדה כדי לייחס את
דוד ,והיינו ,שהנושא אינו ה'תורה' של דוד ,אלא ה'מלכות' של דוד ,זו הסוגיה -
מלכות דוד ,מסתבר ג"כ שבאו להעמיד את שורשו של דוד ב'רות' שהיא אמה של
מלכות .וכאמור ,הדברים סתומים  -מה שייכות בין דוד  -המלכות ורות ,לעניין חג
מתן תורתנו.

דוד הוא המשלים את ה'כי טוב' לאדם
לו .ובכן ,נראה לנו להציע בעז"ה ,שדוד המלך הוא הוא ההשלמה של האדם המביאה את
ה'כי טוב' .חג השבועות הוא היום השישי  -יום בריאת האדם במהדורה שניה,
האדם הזה נברא חסר והוא צריך השלמה .ההשלמה שלו היא דוד המלך.
אדם הראשון נתן ע' שנה לדוד
יסוד הדברים בהקדם דברי חז"ל בילקוט (בראשית ,רמז מא)'" :זה ספר תולדות
אדם'  -העביר ( -הקב"ה) לפניו ( -לפני אדם הראשון ,את) כל הדורות; הראהו דוד
( -המלך) חיים חקוקין לו ג' שעות ( -ותו לא) .אמר לפניו רבונו של עולם ,לא תהא
תקנה לזה? אמר ,כך עלתה במחשבה לפני .אמר לו ,כמה שני חיי? א"ל אלף שנים,
אמר לו ,יש מתנה ברקיע? א"ל הן ,א"ל ע' שנים משנותי יהיו למזל זה כו'".
וכעין זה בפרקי דר"א (פרק יח) ,וכן הוא במדרש תהלים (צב)'" :כי שמחתני ה'
בפעלך' .אמר אדם ,שמחני הקב"ה והכניסני בגן עדן והראני מקום שכינת הצדיקים
בגן עדן ,והראני ארבע מלכיות מושלן ואובדן ,והראני בן ישי מושלו לעתיד לבוא,
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ולקחתי משנותי שבעים שנה והוספתי על ימיו ,שנאמר (תהלים סא ,ז) ימים על ימי
מלך תוסיף שנותיו כמו דוד ודוד .ונתן לאל רנן ושבח וזמר במעשיו ,שנאמר,
במעשה ידיך ארנן".
הדבר צריך ביאור ,מדוע דוד מעיקרא היה נֶּפֶּ ל בלא שנות חיים ,עד שהוצרך
אדה"ר לתת לו חיים? וכי בורא העולם בורא בריאה שלא לצורך  -נפל בעלמא?!

דוד המלך  -כנסת ישראל  -רגל רביעית במרכבה
לז .נ' בעז"ה ביאור הדבר ,בהקדם גמ' מו"ק (טז ):הדנה במעלת דוד'" :ראש השלישים'
 תהא ראש לשלשת אבות" .כלומר ,דוד המלך הוא הרגל הרביעית במרכבה (וכפישמובא רבות בספה"ק ,וכגון בביאור הגר"א לתיקו"ז ,תיקון כ"א) .והדבר צריך
תלמוד ,מדוע דוקא דוד הוא רגל הרביעית ולא משה ,או אהרן ,או יוסף וכד'.
אכן ,התשובה לזה ,שהרגל הרביעית היא כנסת ישראל בעצמה (וכ"כ השל"ה
ב'תורה אור' ,פ' יתרו ,אות ו') ,וז"ל ה'פרי צדיק' (קדושים ,אות ב')" :ובזוהר הקדוש
(פרשה זו פ"ז ב)..." :ותנינן'' ,שנה הרביעית'  -דא כנסת ישראל דאיהו קיימא רביעאה
לכרסייא' .והיינו דהאבות הן הן המרכבה (כמו שאמרו בראשית רבה סוף פרשת
לך) והם ג' רגלי המרכבה .ודוד המלך ע"ה רגל רביעי למרכבה .שהוא מרכבה למדת
מלכות כנסת ישראל".
כלומר ,קושטא דמילתא ,שכך הוא הכסא  -ג' האבות מרכיבים את חלקי ההשפעה
של הכסא (והם כנגד ג' אותיות השם ב"ה) ,וכנסת ישראל היא צד המקבל  -אות
ד' ,דלית לה מגרמא כלום ,בחינת מלכות .ודוד המלך הוא כביכול האישיות
שמבטאת דבר זה ביתר שאת ,בהיותו מלך ישראל (ואשר נבחר לכך לדורות עולם
הוא וזרעו) ,אך אין הנושא בדוד לכשעצמו ,אלא בהיותו מלך בעצם עם כתר
מלכות ,ודרכו משתקפת כנסת ישראל (ובשונה ממלכים אחרים ,שיש בהם רק ניהוג
וששרה של מלכות ,ואכ"מ).
בלשון קצרה :אברהם ,יצחק ויעקב הם האבות של כנסת ישראל ,דוד המלך הוא
כנסת ישראל בעצמה.
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כנסת ישראל  -אדה"ר עצמו ,ולכן אין לה חיים אחרים
לח .בהיות הדבר כן ,והואיל וכנסת ישראל היא היא נשמת אדה"ר קודם החטא ,היא
ה'אדם ( -הראשון) אתם' שנברא בחג מתן תורה ,ולעומת האומות שהם מהזוהמא
שאחרי החטא .11על כן ,נמצאת אומר :דוד הוא ההשתקפות של כנסת ישראל .א"כ
אפוא ,כנסת ישראל אינה אלא אדה"ר בעצמו ,וא"כ חיותה היא חיותו שלו ,ואין
לה חיות עצמית כשאר נבראים .וע"כ ,דוד המלך שהוא המייצג את כנסת ישראל,
אין לו חיים משל עצמו ,אין המשך לחיים שלו ,אלא החיים שלו הם הם חיי אדה"ר,
וזה המכוון ,שאדה"ר נתן משנותיו לדוד ,כלומר ,שדוד המלך  -כנסת ישראל ,הוא
הופעה פעם שניה של אותו אדה"ר ,וככל שנתבאר במאמר זה.
ומצאתי בס"ד בזוה"ק (ב ,רעו .בהוספות)" :יומא רביעאה ( -במעשה בראשית),
לקבליה דדוד ,דכתיב ביה 'יהי מארת'  -מארת חסר ,דהא כנסת ישראל לית לה
נהורא מדילה אלא מה דאתיהיב לה על ידא דצדיק ( -כהלבנה) ,הכי נמי דוד כתיב
ביה 'עני ואביון' ולית ליה ( -לדוד) חיים אלא מה דאתייהיב ליה מיומי קדמאה
שבעין שנין" .הנה אין לי הבנה בנסתרות ,אך לכאורה המכוון הוא כמוש"נ.
וזהו המכוון בדברי חכמים (ר"ה כה ).ש'דוד מלך ישראל חי וקיים' ,12פי' ,כי דוד
הוא כנסת ישראל וכנ"ל ,וכנסת ישראל אין בה גזירת מיתה ,שאין ציבור מתים.

11
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דוד המלך הוא כנסת ישראל במצבה המתוקן בימות המשיח
העולם אינו סובל אחדות ולכן המלכות התחלקה לב'
לט .כאשר אנו אומרים שדוד המלך הוא הוא כנסת ישראל ,נראה המובן ,שדוד המלך
הוא ההשתקפות של כנסת ישראל בשלמותה ,במצבה המתוקן ,וראה במאמר ז' ,שבו
הובאו דברי המהר"ל בספר הנצח (פרק לד) ,שהעולם הזה אינו ראוי (במצבו
הנוכחי) ,לגלות את אחדות ה' ,ולכן כנסת ישראל ,שהיא 'גוי אחד' ונקראת 'יחידה
ליחדך' ,גם היא התחלקה לב' ממלכות ,עד ימות המשיח ,שאז תחזור המלכות
להיות אחד ,כי העולם יחזור למצבו המתוקן  -ה' אחד ושמו אחד' .המהר"ל שם
מסביר שאעפ"כ ,דוד המלך היתה מלכותו אחת ,בלא חלוקה ,כי הוא דוגמת זמן
התיקון ,והרי כל עניין התיקון  -משיח ,מונח בדוד המלך .ועל זה נאמר בספרים
(כגון :רקאנטי ,פרשת בראשית ,וכן באריז"ל ,ובביאור הגר"א לס"י א' ,א' ,ועוד),
שאד"ם ,ר"ת :אדם ,דוד ,משיח .דוד המלך מצעיד את העולם מאדם הראשון עד
המשיח  -התיקון הסופי  -גמר ה'כי טוב' בעולם.
וכמובן ,זהו עצמו עניין המלכות ,שהיא מקבצת את כל ישראל לדרגה אחת של
ציבור ,והיא היא דרגת התיקון כנ"ל במהר"ל .ועיין היטב בדבריו בספר הנצח
(פרק כה) ,שהמחלוקת היא הגלות בעצמה ,והאחדות היא הגאולה בעצמה ,והם
הם הדברים.
השייכות בין דוד לשבועות :בריאת האדם הראשון במהדו"ת
דוד גומר את ה'כי טוב' ולכן נקרא 'טוב'
מעתה לפי"ז ,הרי מבואר היטב השייכות של דוד לשבועות ,כי כאמור ,עניינו של
חג השבועות  -בריאת האדם הראשון במהדורה שניה  -כנסת ישראל  -הרגל
הרביעית .ומכיון שדוד הוא הוא האדם שבו מתבטא עניין זה לאשורו  -מלך ישראל
בכתר מלכות ,ושלכן לא היה לו חיים משל עצמו ,ע"כ הולדתו ופטירתו ביום זה
של בריאת האדם  -דוד ,בחג השבועות .וביתר עומק ,דוד הוא כנ"ל ,האדם
המתוקן ,האדם המשלים את ע' שנותיו של אדם הראשון ,כלומר ,הוא האדם
שהשלים את חסרונו של אדם ,וממילא הוא הגומר את ה'כי טוב' של האדם.
וראה בפסוק (קהלת ט ,ב)ַ " :הכֹל ַכאֲ ֶּשר ַלכֹל ִמ ְק ֶּרה ֶּאחָ ד ַל ַצ ִדיק וְ ָל ָר ָשע ַלט ֹוב
הור וְ ַל ָטמֵ א וְ ַלזֹבֵ חַ וְ ַלאֲ ֶּשר ֵאינֶּנו זֹבֵ חַ ּ ַכ ּט ֹוב ַכחֹטֶּ א ַה ִנ ְש ָבע ַכאֲ ֶּשר ְשבו ָעה י ֵָרא".
וְ ַל ָט ֹ
יאהו
ובמדרש (ויקרא רבה כ ,א)ַ '" :כט ֹוב'  -זה דוד שנאמר (שמואל א ,יז) 'וַ י ְִש ַלח וַ יְ ִב ֵ
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טוב ר ִֹאי'" .הרי לנו שאכן דוד הוא ה'טוב' ,הוא הגמר
מונִ י ִעם יְ פֵ ה ֵעינַיִם וְ ֹ
וְ הוא ַא ְד ֹ
וההשלמה של אדם הראשון ,התיקון.
לכן הוא מיוחד לחג השבועות ,ככל שנתבאר.

דוד המלך מיוחד לברכות שעניינן  -גמר מלאכת הבריאה  -ה'כי טוב'
אחר כל ההקדמות הללו ,מבינים לנכון את העניין שדוד המלך מיוחד לברכות;
הברכה ,כאמור ,היא המעמידה את מימד ה'אדם' שבדומם ,גומרת את הבריאה של
הפרי החסר ,ולמעשה גומרת את ה'כי טוב' על הפרי .ומכיון שדוד המלך הוא הוא
ה'אדם' של הבריאה ,האדם המתוקן הגומר את ה'כי טוב' ,על כן הוא מתייחד
לעניין הברכה שבאופן ישיר ועצמי גומרת את ה'כי טוב' .והדברים נפלאים בס"ד.
ביאור הטעם שדוד תיקן מאה ברכות לעצירת מגיפה
רק המאה ברכות גומרות את ה'כי טוב'
מ .בזאת נוכל להבין קורט עומק נוסף בביאור תקנת מאה ברכות שתיקן דוד המלך
לעצירת המגיפה .אדם הראשון נברא חסר בלא השלמת ה'כי טוב' ,ובחטאו הרחיק
את עצמו משלמות זו .השלמות של ה'כי טוב' באדם מעניקה לו את חיי הנצח,
שהרי על ידה ניתן להיכנס ליום שכולו שבת ,וכפי שהיה אמור להיות בתחילה,
אילו היה עומד בניסיון (ואז נקרא אדם שנברא בשבת ,וכדלעיל).
אמור מעתה ,המעבר ממיתה לחיים עוברת דרך ה'כי טוב' ,ועל כן על ידי תקנת
מאה ברכות ,זכה דוד להעמיד את ה'כי טוב' בשיעור כזה המאפשר חיות בלא
מגיפה .כמדומה עוד להוסיף ,שגוף פטירת האנשים במגיפה היא עצמה הביטוי של
'אדם חסר' ,שאין בו את ההשלמה של ה'כי טוב' ,וכלפי זה ,כיון שחסר בו ,על כן
הדבר מתבטא בהעדר חיים .ואם שאצל האדם הסטנדרטי הדבר כנראה מתבטא
בעצם העובדה שאינו חי לעולם ,שחי את חייו על חשבון החיים (בהיותו אוכל את
ימיו) ,אך באדם הגדול  -כנסת ישראל אשר היא מצד עצמה נצחית ,באדם זה,
מתבטא הדבר במיתה על הפרטים .וכאשר מתו במגיפה באופן מסודר כל יום מאה
אנשים (ומאה הוא מספר כללי ,ראה מאמר ד') ,על כן הבין דוד שהדבר נובע
מחיסרון מסוים ב'כי טוב' שההתבטאות שלו היא פטירת מאה אנשים .ועל כן תיקן
את הברכות ,אשר גורמות וגומרות את ה'כי טוב'.
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ועיין היטב במאמר 'אני אברך ולי נאה לברך' ,שהחיסרון היה בגוף הברכה ,והם
הם הדברים כאן ,אלא שנאמרו מזווית אחרת ,אך הכל אחד ,בס"ד.

ט
אנשי כנסת הגדולה
ב' שלבים בתקנת מאה ברכות
מא .במאמר ד' זכינו לבאר שתקנת מאה ברכות נתקנה בב' שלבים:
(א) בתחילה על ידי דוד המלך.
(ב) בהמשך ,על ידי אנשי כנסת הגדולה ,שהפכו את הברכות לחלק מסדר היום
היהודי.
אנשי כנסת הגדולה תיקנו גם במקומות נמוכים לגמור את ה'כי טוב'
נראה לנו להציע בעז"ה ,שהגם שאנשי כנסת הגדולה באו בדור של הסתר ,של
העדר גילוי שכינה ,של פירוד לכאורה ,ולא כדורו של דוד המלך המבטא את זמן
התיקון ,אך אעפ"כ גם הם מתייחסים באופן עצמי לעניין הברכות; כי כאשר
התחתונים פועלים מצד עצמם ,בכל עוזם ,ובפרט במקומות הרחוקים ,במקומות
ההסתר ,בוודאי במקרה כזה ,ישנו גוון מיוחד של גמר ה'כי טוב' על ידי האדם,
שאפילו במקומות היותר נמוכים הוא פועל את ה'כי טוב' (או בנוסח זה :שגם
במקומות היותר נמוכים הוא מגלה ומוציא לפועל את בחינת ה'אדם שבדומם').
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מאמר ז
הנהנה בלא ברכה
יש ַמ ׁ ְש ִחית
חָ בֵ ר הוּא לְ ִא ׁ
חבר לירבעם בן נבט
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א
'חבר הוא לאיש משחית'
הנהנה מהעולם בלא ברכה  -חבר הוא לירבעם בן נבט
א .בגמ' ברכות (לה ):מבואר שהנהנה מהעולם הזה בלא ברכה ,כאילו נהנה מקדשי
שמים ,כאילו גזל ,כאילו מעל .1עוד שם בגמרא" :אמר רבי חנינא בר פפא כל
הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה ,כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל,
שנאמר (משלי כח ,כד)' :ג ֹוזֵל ָא ִביו וְ ִאמ ֹו וְ אֹמֵ ר ֵאין ָפ ַשע חָ בֵ ר הוא ְל ִאיש ַמ ְש ִחית',
ואין 'אביו' אלא הקדוש ברוך הוא ,שנאמר הלא הוא אביך קנך ,ואין 'אמו' אלא
כנסת ישראל ,שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך ,מאי 'חָ בֵ ר הוא
ְל ִאיש ַמ ְש ִחית'? אמר רבי חנינא בר פפא חבר הוא לירבעם בן נבט שהשחית את
ישראל לאביהם שבשמים"( .רש"י :שחטא והחטיא ,אף הוא חוטא ומחטיא).
הגמ' מלמדת אותנו שהנאה בלא ברכה חמורה כל כך ,עד כדי שבזה נעשה חבר
לירבעם בן נבט (!) .כמובן שהדברים זוקקים ביאור; הלא ירבעם אסר על ישראל
לעלות לרגל ,ותחת זה ,העמיד עגלים בדן ובבאר שבע ,חטא אשר מקביל לחטא
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העגל ,כמבואר בגמ' סנהדרין (קב" :).אמר רבי אושעיא ,עד ירבעם היו ישראל
יונקים מעגל אחד ,מכאן ואילך משנים ושלשה עגלים" ,היאך אפוא ,ניתן להקביל
את מי ש(בסך הכל) אינו מברך ,לירבעם בן נבט?

ביאור דברי רש"י  -שחטא והחטיא
ההקבלה לירבעם היא לגבי ההחטאה ולא לגבי עצם החטא
יתכן שלכן פירש רש"י' :שחטא והחטיא' ,והיינו שאין כוונת הגמ' להקביל את
חומרת המעשה של ירבעם לחומרת המעשה של זה שאינו מברך ,אלא אך ורק
לאותה נקודה שירבעם היה חוטא ומחטיא ,וכמשמעות לשון הגמ' ,שירבעם השחית
את ישראל לאביהם שבשמים .וצ"ל לפי רש"י ,שאף שהיו עוד חוטאים שחטאו
והחטיאו ,אך ירבעם מתייחד בדבר זה  -החטאת הרבים ,שכן שנינו במסכת אבות
(ה ,יח)" :ירבעם חטא והחטיא את הרבים ,חטא הרבים תלוי בו" ,ולכן הזכירו אותו
דוקא.
אולם ,פירוש זה צריך ביאור מצד עצמו; כי במה הנהנה בלא ברכה מחטיא את
הרבים ,יותר משאר חטאים? גם כי קשה עדיין להניח שכל כוונת הגמ' היא אך ורק
להשוואה גרידא של החטאת אחרים .על כן ,נבאר בעז"ה שאכן אין ההשוואה
לירבעם מסתכמת אך ורק בהחטאת הרבים ,אלא שהחטאת הרבים היא ענף מגוף
החטא היסודי שבו אכן חטא ירבעם והנהנה בלא ברכה  -מקבילים.
במאמר זה נבאר את גוף ההשוואה לירבעם בכל הנוגע לעצם החטא ,ובעקבות כן,
נוכל בעז"ה במאמר הבא להבין את כוונת רש"י.

ב
ברכה
ב.ר.כ מושרשת במילה 'בר'  -יציאה חוצה
ב .ביאור הדברים בעז"ה ,בהקדם דברינו במאמר ב' שהמושג 'ברכה' והמושג 'שניות'
(שורש הכפירה ועבודה זרה) עומדים על אותה משבצת ,ונבאר.
המילה 'ברכה' מושרשת באותיות ב.ר.כ .ומתחילה באותיות 'בר' .המושג 'בר'
מתייחס ליציאה כלפי חוץ .כמו בארמית' :נפק לבר' ,שמשמעותו :יציאה החוצה.
וזו פירוש המילה 'ברא' ,שעניינה הוא ,שהקב"ה כביכול ברא מחוצה לו מציאות
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נוספת( .ומסתבר שכן 'בראשית') .ואף כמו"כ 'ברכה ,כי כך הוא הכלל שברכה היא
לעולם תוספת ויציאה מחוץ למקור והשורש.

הדבר בעצמו אינו ברכה ,ברכה היא רק תוספת על העיקר
ברכה חייבת להיות מנותקת
כשהדבר עצמו גדל ,זו לא ברכה ,כי אין זו תוספת על העיקר ,אלא העיקר עצמו
התגדל .אך כשיש תוספות מעבר לעיקר  -זו ברכה .מכאן שאדם הגדל ומשמין -
אין זו ברכה ,ואילו אדם המוליד תולדות ,התולדות הן ברכה ,ועל כן הבן הראשון
אשר הוא עצם התוספת והברכה (וכל האחרים באים על גביו) ,נקרא בכור ,אותיות
ב.ר.כ( .הברכה הראשונה בתורה היא ברכת 'פרו ורבו' ,כי זו עצם עניין הברכה).
מתוך כך אנו למדים כלל יסודי בעניין הברכה :ברכה היא לעולם מוכרחת להיות
מנותקת בעצם מהעיקר כדי להיחשב 'ברכה' ,כדי להיחשב תוספת על העיקר.
כאשר כן ,אז באמת חלה הברכה ,כי אז הדבר מתרבה על ידי התוספת ועוד
תוספת וכו' ,וזו ברכה .בוודאי הברכה צריכה להראות את מקורה  -את עיקרה,
על ידי הברכה ,העיקר עצמו מתברך ,אך הברכה מצד עצמה היא חלה לעצמה.

אילן מתברך בפירות; חטא אדם בהפרדת הפרי
דוגמא לדבר ,האילן מתברך בפירות .הפירות הם עניין אחר מהאילן ועומדים
לעצמם ,הם תוספת על האילן .ואכן ,במצב הנכון הפירות גדלים על האילן ומגלים
את שורשם ומקורם ,ואילו במצב של חטא ,הפירות מנותקים ואינם מגלים את
מקורם .וכבר ביארנו במאמר ב' שחטא אדם הראשון היה גופא בהפרדת הפרי
מהעץ ,ומני אז ,הבריאה אינה מראה את מקורה .ועכ"פ ,גם קודם חטא אדם
הראשון ,הברכה עומדת כמציאות בפני עצמה ,וגם יכולה להיות מנותקת ,כפי
שאכן אירע.
האות ב'  -אות של ברכה
אבן עזרא ,ביאור המהר"ל שהבריאה היא הברכה
ג .באספקלריה זו אנו מבינים את דברי המהר"ל בדרוש על התורה ,וכן בספר
ה'תפארת' (פרק לד) שקבל על דברי ה'אבן עזרא' (בהקדמתו לתורה) .ה'אבן עזרא'
התייחס לדברי חז"ל (במדרש אותיות דרבי עקיבא) ,שהקב"ה ברא את העולם
באות ב' כי היא מתייחדת לעניין הברכה ,וכן הוא ג"כ ב'בראשית רבה' (פרשה א):
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"למה בבי"ת? שהוא לשון ברכה ,ולא באל"ף שהוא לשון ארור" .על זה הקשה
ה'אבן עזרא'; וכי בשל העובדה שהמילה 'ברכה' מתחילה באות ב' ,ממילא כל ב'
היא ברכה ,והלא מצינו גם לשונות של קללה המתחילות באות ב' (ציין שם לרשימה
ארוכה).
המהר"ל יצא לבאר דברי חז"ל ,וכך הם דבריו" :2דברים אלו מגלים לך דברים
גדולים ,כי ראוי העולם שנברא בב' ,וזה כי הבי"ת בפרט הוא התחלת הריבוי,
שהרי האל"ף אין בו ריבוי ,ואילו הבי"ת הוא התחלת הריבוי ,והוא ברכה ולפיכך
מלת 'ברך' כולם אותיות השניות שהם לשון ברכה; הבי"ת באחדים ,הכ"ף
בעשיריות ,הרי"ש במאות ,שמן השני התחלת הריבוי שהוא ברכה ,וארור התחלתו
באל"ף כי האל"ף הוא אחד ואין באחד ריבוי שהוא ברכה .וזה שאמר כי העולם
נברא בבי"ת מפני שהוא לשון ברכה ולא נברא באל"ף שהוא לשון ארור ,כי בריאת
עולם הוא הריבוי שהוא מן השם יתברך ראוי שיהיה נברא בבי"ת שהוא התחלת הריבוי
והברכה ולא באל"ף ,שהבריאה היא הברכה בעולם ואיך יהיה נברא באל"ף שאין בזה
ברכה כלל רק סימן ארירה ,אף כי שאר האותיות יש בהן ריבוי יותר מכל מקום
הב' הוא התחלת הריבוי כאשר היה בתחלת בריאת העולם התחלת הריבוי".
המהר"ל מלמדנו שהבריאה עצמה היא היא הברכה ,כי היא כביכול תוספת על
העיקר  -על הקב"ה.
וכאמור ,הכלל הוא ,שכל ברכה  -תוספת ,חייבת להיות עומדת לעצמה ,שאם לא
כן ,אינה תוספת אלא הדבר בעצמו ,וכנ"ל במשל אילן פירות; אנו אומרים שהאילן
מתברך בפירות ,אך איננו אומרים שהאילן מתברך בגזע שגדל והולך ,כי זה עצם
האילן  -הגזע.

ג
שניות וברכה
שניות  -ברכה או כפירה וקללה
ד .ממשיכים אנו את הקו הלאה ,וכעת נדון בהבנת מקומה של הברכה.

2
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במאמר ב' שאלנו ,היאך המהר"ל מרבה כל כך בשבח הב'  -הריבוי  -הברכה,
והלא הוא עצמו (והמקור כמובן בחז"ל) ,מרחיב ומאריך פעמים הרבה ,שהריבוי
(במיוחד ב') הינו שורש ויסוד הכפירה וכל החטאים ,והרי תמיד תמיד אנו מרחיקים
את הריבוי ומעדיפים את האחדות ,שלכן רשות היחיד היא רשות הקדושה ,ולעומת
רשות הרבים ששם כל הטומאה והרע (ועיין בהרחבה ב'כתר הלומים' מאמרים א -
ב) .והעתקנו שם כדוגמא דברי הרב ב'גור אריה' (בראשית מח ,ו)" :אין העולם
הזה  -שהוא עולם החלוק והפירוד  -ראוי שיהיה הכל באחדות ,וכו' ,כי מפני שאין
האחדות בעולם הזה ,ועדיין העבודה זרה בעולם  -זהו שגורם לישראל לחטוא,
שזהו מחסרון שהוא בעולם וממנהגו ...שעולם הזה מסוגל שיהיה (בו) שניות וצרה
בעולם הפירוד ,שאינו מסוגל לאחדות" .ואנו יודעים שלכן הרחיקו חז"ל את כל
ענייני הזוגות  -בשל השניות ,כמפורש בשלהי פסחים .והיאך הפכה השניות
לברכה?
במקום הניתוק חלה הברכה ושם סכנת הכפירה
אכן התשובה על שאלה זו נעוצה בעומק עניין הברכה; כי על כן ,זו עניינה של
הברכה ,שהיא באה כתוספת ,וכאמור ,כל תוספת היא 'לבר' ,מחוייבת להיות
מנותקת .וכאן ,בנקודה זו נמצאת הצומת היסודית והקריטית ביותר ,וכפי שנתבאר
שם במאמר ב' .כי אכן ,השניות והברכה הם למעשה אותו עניין בעצמו ,ותלוי
במבט של המקבל.
ברכה מחייבת ניתוק ,והניתוק  -בו מושרש צד הרע ,וכל עצמו מאפשר כפירה ,כי
העמדת מציאות נוספת מנותקת מאפשרת כפירה .אך כל זה הוא דוקא כאשר אותה
מציאות השניה הינה מנותקת ,אך אם מתגלה שהמציאות השניה אינה מנותקת,
להפך ,היא יוצאת ועולה מתוך המציאות האחת האמיתית ,והיא מתפשטת ממנה
ומגלה אותה ,היא יוצאת מתוך העיקר ,הנה בכגון דא ,זו הברכה ,השורש מתברך
בריבוי ענפים היוצא ממנו ומתייחס אליו (ראה דברי ה'פחד יצחק' ,פסח פא:
"...דבזמן שמן השורש צומח ריבוי ענפים ,יש כאן חלות ברכה על השורש .השורש
מתברך בריבוי ענפים .אבל בזמן שיש כאן סתם התפשטות מבלי שום שייכות אל
השורש ,הרי זה ריבוי סתם ,אבל אין כאן נושא שבו חלה היא הברכה ,כי הלא כל
נקודה ונקודה עומדת היא לעצמה) .וראה עוד במאמר יב בביאור עומק עניין
הברכה אשר הינה התגלמות של העיקר עצמו.
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ברכה מלשון מבריך
ב.ר.ך הוא עניין הברכה  -שניות הבאה באופן הנכון אחר הא' ,ולכן גם המבריך
מונח בשורש זה ,כי זה כל עיקר עניינו של המבריך וכאמור ,להעמיד את התוספת
במקומה הנכון ,וממילא נהפכת מקללה מניתוק ,לברכה.
אמור מעתה :עצם הבריאה מצד עצמה אליבא דאמת היא ברכה ,שכן בראה הבורא
ית' ,אך מכיון שהיא נערכה באופן של ניתוק ,מונח בה אפשרות הכפירה ,והתפקיד
המוטל על המקבל  -לגלות ולחבר אותה לשורשה ,ובכך היא נעשית באמת ברכה,
כי אין ברכה באופן של ריבוי בעלמא ,כדברי ה'פחד יצחק' ,אלא אך ורק כאשר
היא מושרשת בעיקר שממנו יצאה.

כל עבודת ה' נועדה לגלות את כתוספת על השורש
עבודת ה' מגלה זו באופן עקיף ,ואילו הברכה באופן ישיר
ה .נקודת שורש זו  -האם הבריאה היא 'ברכה'  -תוספת ,או שמא דבר בפני עצמו
מנותק (חלילה) ,נקודה זו היא היסוד והראשית של העבודה לה' ,או חלילה הכפירה
בו .והנה בוודאי כל עבודת ה' בתורה ובמצוות ,הכל נועד לגלות ולצרף ולהעמיד
את הבריאה כתוספת על השורש ,ואת היותה נבראת על ידי הבורא יתברך שמו,
ואין עוד מלבדו כלל ,חלילה .אעפ"כ מיוחדת בזה הברכה יותר מכל עבודת ה',
שהרי כל עבודת ה' פועלת את הצירוף והחיבור של הבריאה אל הבורא באופן
עקיף; כל עבודה ועבודה פועלת את פעולתה בתחום העבודה המסויימת לה ,ורק
שאנו יודעים שהסיבה וכן התכלית הוא לצרף את הכל לבורא .אך לא כן עניין
הברכה ,שכל עיקרה ועצמה ועניינה ואף צורת ואופי מציאותה  -צירוף העולם
לשורשו ,ובמילים אחרות :ברכה!
הגדרת ברכה :העמדת העולם כברכה
הוי אומר :הברכה נועדה להעמיד את כל העולם כברכה  -כתוספת ולא כשניות.
זו פעולתה של הברכה ,בלא שום לבוש ושום מעטפת ,ולכן נקראת ברכה ,היא
מעמידה את הבריאה כברכה ואת הבורא כמבורך .זו הברכה.

ו.

הנהנה בלא ברכה חבר לירבעם ,כי מעמיד את הבריאה על השניות ולא הברכה
מעתה ,יש לנו בית יד והבנה בדברי הגמרא שבה פתחנו; הואיל והברכה נעוצה
בפרשת הדרכים עצמה  -בצומת ובהתפצלות בין 'ברכה' ל'שניות' ,על כן ,המברך
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מעמיד את הבריאה כ'ברכה'  -תוספת וריבוי ,ואילו הנהנה בלא ברכה ,מעמיד את
העולם כריבוי סתם ,שניות  -כפירה ועבודה זרה ,וכלומר ,כירבעם בן נבט ' -חבר
הוא לאיש משחית'.
בזאת מתורצת השאלה; היאך יתכן להשוותו לירבעם בן נבט; כי על כן ,הגם
שירבעם חטא והחטיא בפועל בעבודה זרה ,והגם שהנהנה בלא ברכה לא עושה
כן ,חלילה .אך אעפ"כ אופי מעשיו ומקום הנגיעה של פעולתו עומד באותו מקום
שבו פעולתו של ירבעם ,ולכן 'חבר הוא לאיש משחית' .ולא כן בשאר עבירות,
שאף שבוודאי גם הן נובעות מהליכה בכיוון ה'שניות' ולא ה'ברכה' ,אך אינן נוגעות
בדבר זה באופן ישיר ועצמי בלא לבוש.

ד
דוד המלך
ז.

דוד המלך מיוחד לברכה
ברצוננו להציע בזה תוספת דברים ,וכמדומה שהם ממש בגדר של 'נפלאות מתורת
ה' ית' .כי הנה ,כאשר אנו דנים מיהו המיוחד בעצם לברכה? כמדומה שזהו דוד
מלך ישראל  -נעים זמירות ישראל בשירות ותשבחות ,ברכות והודאות ,שעליו נאמר:
'הבוחר בשירי זמרה' .כמו"כ דוד המלך תיקן מאה ברכות כדי להינצל מן המגיפה,
ובוודאי אין זו תקנה מקרית ומעשה שהיה כך היה ,אלא שהתקנה מתאימה לדוד,
והיינו ,כי דוד מיוחד לברכה.
ועיין עוד בגמ' פסחים (קיט" :):דרש רב עוירא ,זימנין אמר ליה משמיה דרב וזימנין
אמר ליה משמיה דרב אסי ,מאי דכתיב ויגדל הילד ויגמל? עתיד הקדוש ברוך הוא
לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסד לזרעו של יצחק ,לאחר שאוכלין ושותין,
נותנין לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך ,ואומר להן איני מברך שיצא ממני
ישמעאל ,אומר לו ליצחק טול וברך ,אומר להן איני מברך שיצא ממני עשו ,אומר
לו ליעקב טול וברך ,אומר להם איני מברך שנשאתי שתי אחיות בחייהן ,שעתידה
תורה לאוסרן עלי ,אומר לו למשה טול וברך ,אומר להם איני מברך שלא זכיתי
ליכנס לארץ ישראל ,לא בחיי ולא במותי ,אומר לו ליהושע טול וברך ,אומר להן
איני מברך שלא זכיתי לבן ,דכתיב יהושע בן נון נון בנו יהושע בנו ,אומר לו לדוד
טול וברך ,אומר להן אני אברך ולי נאה לברך ,שנאמר כוס ישועות אשא ובשם ה'
אקרא".
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מכל גדולי האומה ,רק דוד המלך הוא שמברך ,ובוודאי אין כוונת הגמ' שדוד המלך
היה צדיק מכולם ,אלא על כרחך משום שדוד המלך מיוחד לברכה ותואם לה ,ולכן
הוא המברך אותה (הרחבנו בס"ד בביאור הגמ' ,במאמר יא) .ואכן ,דוד המלך הוא
מרכבה לספירת מלכות ,והרי הברכה נמצאת בספירת מלכות ,ועיין ב'שערי אורה'
(שער א ,בארוכה) ,ש'ברכה' היא כינוי לשם אדנות ,והם הדברים .ושו"מ כן
בריקאנטי (פרשת עקב)..." :אומרים לדוד טול וברך ,אומר אני אברך ולי נאה
לברך ,שנאמר כוס ישועות אשא (תהלים קטז) ,כי כוס של ברכה היא כנגד מדתו
של דוד".
נמצא המיוחד במהותו לברכה הוא דוד המלך ,ומי הוא העומד כנגדו? כנגד המיוחד
לברכה? התשובה :ירבעם בן נבט  -ה'איש משחית' ,ש'חבירו' ובן גילו הוא זה
שאינו מברך .ואכן דוד עומד כנגד ירבעם ,שכן מבואר בסנהדרין (קב..." :).תפשו
הקדוש ברוך הוא לירבעם בבגדו ואמר לו :חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן
עדן ,אמר לו מי בראש? בן ישי בראש ,אי הכי לא בעינא".

העולם אינו ראוי לאחדות עד זמן המשיח
לכן מלכות ישראל נחלקה לשנים ,ורק דוד  -משיח ,מלך אחד
ח .נבאר הדברים בעז"ה ,מדוע ובאיזה אופן ירבעם הוא העומד באופן מיוחד כנגד
דוד :במאמר י"א ב'כתר הלומים' חלק א' ,העתקנו את דברי המהר"ל בתחילת פרק
לד בספר הנצח" :כבר התבאר לך כי העולם הזה אין ראוי שיהיה העולם אחד ,עד
זמן המלך המשיח ,ואז "לא ישא גוי אל גוי חרב" (ישעיה ב ,ד) ,ויהיה העולם אחד,
בלא שום חלוק ופירוד .ומפני כך ישראל שהם אומה יחידה ,קודם ביאת המשיח היתה
מחולקת לשתים; שבט יהודה ,ועשרת השבטים לבד ,ומלך לכל אחד ואחד .ועם שראוי
לאומה היחידה האחדות ולא החלוק ,עם כל זה מפני שאין עולם הזה מסוגל
לאחדות גמור ,היה לישראל חלוק המלכות .ולא היה מלך אחד רק בימי דוד ,מפני
שדומה היה מלכותו לזמן מלך המשיח.
ובמדרש תנחומא'" :בשרתי צדק בקהל רב' (תהלים מ ,י)  -מה בשורה היו צריכין
בימי דוד? והלא בימי דוד לא היה רק מעין דוגמא של משיח ,אלא שהיה פותח ודורש
לפניהם דברי תורה שלא שמעה אדם מעולם ,עד כאן .וביאור זה ,כי אחר שלמה
מיד התחיל החלוקה מן ירבעם ואילך ,וכדכתיב (מלכים א ,א ,כט) 'ויצא ירבעם
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מירושלים' ,ואז נתן לו אחיה השילוני לירבעם מלכות (שם שם לא) .שלא היה ראוי
העולם הזה לאחדות ,כי אם בימי דוד שהיה מעין דוגמא של מלך המשיח .ואחר
דוד היה ראוי שיהיה נחלק ,רק מפני כי שלמה בנה בית המקדש ,שהוא אחד ואין
כיוצא בו ,לכך היה מלכותו גם כן אחד .כי המלכות נקרא 'בית' ,כמו שדרשו (סוטה
יא ):על הפסוק (שמות א ,כא) 'ויעש להם בתים' .ומלכות שלמה לא היה מלכות
אחד רק זמן מעט ,ולא נקרא זה מלכות ,כי תיכף שמלך נקרע מלכותו מיד".

דוד מיוחד למלכות אחת ,ירבעם לחילוק המלכות
נמצא אפוא ,שדוד הוא המיוחד בעצם למלכות אחת ,ואילו ירבעם הוא אשר גרם
את חילוק המלכות ,וא"כ עומדים הם זה מול זה.3
האם ישנו קשר בין דוד  -אחד  -ברכה ,לבין ירבעם  -שניות ועגלים
השייכות בין התחלקות המלכות לעגלים של ירבעם
ט .מעתה ,עלינו לברר ,האם ישנה שייכות בין דוד המיוחד למלכות אחת לבין היותו
מיוחד לברכה ,וכן בין ירבעם אשר הינו ה'איש משחית' ב' מלכויות ,ואשר 'חבירו'
הוא זה שאינו מברך .ולמעשה ,יש לשאול שאלה מוקדמת; האם ישנה שייכות בין
התחלקות המלכות לבין העגלים שעשה ירבעם? והנה הסיבה שירבעם העמיד את
העגלים ,משום שחשש שכאשר יעלו כל ישראל לרגל ויראו את מלך יהודה יושב
בעזרה ,יגררו וינהו אחריו ויבטלו את מלכות .נמצא שהחטא הוא סיבה ישירה מכח
התחלקות המלכות ,אך עדיין עלינו לברר ,כי אף שהסיבה היא ישירה ,אך כפי
הנראה עתה ,היא סיבה טכנית בלבד ,ואנו רוצים לברר ,האם ישנה סיבה מהותית
ועצמית לכך שהתחלקות המלכות העמידה עבודה זרה?
ובכן ,התשובה על השאלה האחרונה עולה מאליה; הואיל ומלכות ירבעם אשר
הינה התחלקות המלכות לשתי מלכויות ,מושרשת היא בכך שהעולם אינו ראוי
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עדיין לאחדות ה' ,כלומר ,שאינו מגלה את האחדות אלא להפך ,את השניות ,לכן
ברור שהפועל היוצא ,הענף הצומח מעץ זה ,הוא עבודה זרה של ירבעם.

מהר"ל :רחל מלמדת זכות על עם ישראל שעבדו ע"ז
העולם אינו ראוי לאחדות ה' ,ולכן יעקב נשא ב' אחיות
לכן גם כן עבדו עבודה זרה
עלינו להעתיק שוב את דברי הרב בנצח (פרק לד) שג"כ הבאנו במאמר הנ"ל,
ואשר יצא לבאר את הסיבה שהקב"ה שמע לתפילתה של רחל בזמן החורבן ,ולא
שמע לתפילות שאר האבות .רחל טענה שמסרה את הסימנים ולא קנאה בצרה
שלה ,ולכן גם הקב"ה  -מלך חי וקיים ורחמן ,לא יקנא לעבודה זרה .המהר"ל
שאל ,וכי בשביל שרחל קבלה עליה אהבה ,ולא ביישה אחותה ,לכך ימחל הקב"ה
לישראל שעבדו ע"ז?
בתשובת הדבר כתב" :ביאור ענין זה ,כי בשביל שידעה רחל שיעקב ראוי בפרט לזה
שלא יהיה לו אשה אחת ,שאם היה ליעקב אשה אחת ,היה זרעו  -שהם שתים עשרה
שבטים  -בלתי מחולקים ,ודבר זה אין ראוי שיהיה בעולם הזה ,שיהיו ישראל אחד.
ולכך קבלה רחל דבר זה באהבה ,אף שידעה רחל כי היא עיקר אשת יעקב ,והיא
ראויה לו בפרט ,ידעה גם כן שאין יעקב ראוי שיהיה לו אשה אחת בלבד ,לכך
קבלה דבר זה באהבה ,מאחר שאין העולם ראוי לכך.
ומכל שכן השם יתברך שהוא חי וקיים ,אף אם עבדו ע"ז ,דבר זה מפני שאין עולם
הזה ראוי שיהיה בו השם אחד עד לעתיד .ולפיכך מה שהוא טבע עולם הזה ,ראוי
שימחל השם יתברך ,כי מפני שאין האחדות בעולם הזה הוא שגורם לישראל
לחטוא ,שזהו החסרון שהוא בעולם וממנהגו .ולכך רחל היא מבקשת רחמים ,שהרי
בה נראה שעולם הזה מסוגל שיהיה בו שניות וצרה בעולם הפירוד ,שאינו מסוגל
לאחדות .שאם לא היה מסדר העולם להיות בו צרה ,לא היה דבר זה לאבות,
שהאבות הם עיקר העולם וסדר שלו .וכיון שמצאנו שהיה ענין שלהם להיות להם
צרה ושניות ,כמו שהיה לרחל ,אם כן ענין זה ראוי לעולם הזה .ולפיכך רחל בפרט
מבקשת רחמים בלבד ,והבן זה היטב" .עכ"ל המהר"ל.
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ב' אחיות גורם לב' ממלכות וכן לחטא עבודה זרה
הרי לנו באופן ברור ,שהסיבה שיעקב נשא ב' אחיות מושרשת בכך שהעולם אינו
ראוי לאחדות ,ולכך אין ראוי שיהיו ישראל אחד ,ומזה הטעם ,טבעו של עולם הוא
הגורם לחטוא בעבודה זרה .והנה התחלקות המלכות מושרשת כמובן בב' האמהות
(מלכות יהודה ואפרים) ,וכן כתב שם המהר"ל במפורש ,וממילא אתה למד,
שהתחלקות המלכות מחד והעבודה זרה שנגרמה מכך ,הכל עניין אחד ,והוא -
עצם העובדה שאין העולם ראוי לאחדות ה' עד זמן המשיח.

י.

כנס"י מחולקת ליב איברים – שבטים
יהודה כנגד הראש ויוסף כנגד הלב
דברים אלו מושרשים יותר בעומק ובפנימיות בעצם צורת אדם .ראה דברי הרב
מהר"ל (נצח ישראל ,פרק לז)" :אומה ישראלית הם דומים לאדם אחד ,שיש בו
שנים עשר אברים ,והם מנויים וידועים ,והם כנגד יב מזלות ,וכנגד יב חדשי השנה.
ויש באדם שני אברים ,והם מלכים על כל האברים ,והם הראש והלב .כי מלכות
יהודה נגד הראש ,וכדכתיב (שופטים א ,ב) 'יהודה יעלה בראש' .ויוסף תמיד הוא
באמצע ,כנגד הלב[ .שכן] תמצא בנשיאים ,נשיא אפרים באמצע ,דומה ללב שהוא
באמצע האדם .וידוע כי הנשמה הנבדלת היא במוח ,והנשמה היא אלקית יותר מן
הלב .וכן הוא מלכות יהודה ,כאשר המלכות הוא כראוי ( -והגוף נמשך אחר
הנשמה) ,אז מקבלים ( -כל האיברים) כבוד ה' ,ואין כאן רק ( -אלא) מלכות בית
דוד .ולפיכך ראוי כי יהיה מלך אחד לכל יב שבטים ,שהם יב אברי האדם ( -ואז
כולם נמשכים אחר אותו מלך ,וכל הגוף פונה למקום אחד והאדם נמצא בשלמות).
אבל כאשר אינם זוכים ( -והאיברים אינם פונים אל הנשמה באופן מוחלט) ,אינם
מקבלים לגמרי כבוד השם ,ואין להם מעלה זאת כאשר ראוי ,ואז נחלק המלכות
( -הראש עומד לבדו ,והלב לבדו) .ורוב האברים נמשכים אל הלב ,שהוא עיקר,
ומיעוט אל הראש ,כאשר הוא בחסרון .לכך לא היה ליהודא 4רק שבט יהודא
ובנימין ,שהם האברים הקרובים ביותר לקבל כבוד השם ,כאשר המקדש בחלקם.
אבל שאר האברים ,שהם השבטים ,לא היו נמשכים אחריהם ,כאשר לא היו ישראל
במדרגה הזאת העליונה לקבל זה".

4

כתר הלומים



הנהנה בלא ברכה – חבר לאיש משחית ,חלק א

| 193
חילוק המלכות מושרש בחילוק שבין הראש והלב
המהר"ל מלמדנו שיסוד חילוק ב' המלכויות מושרש בחילוק היסודי שבין הראש
והלב; הלב הוא מרכז הגוף הגשמי עם כל האיברים ,ועליו להיות טפל אל הנשמה
אשר בראש ,ואז האדם נמצא בשלמותו היסודית .אך בזמן החטא ,הלב מתנתק
ועומד לעצמו ,מנהיג את עצמו ולא על ידי הנשמה שבמח .זהו המצב של השניות,
החטא ,ושורשו של עבודה זרה.
העולם היום הוא במצב כזה ,שהלב עומד לעצמו ,עם רצונות לעצמו ,זהו מצב
השניות ,ואשר מחייב את התחלקות המלכות גופא לראש (יהודה ובנימין) ולב (יוסף
ועשר השבטים) .ממציאות זו משתלשל כאמור ,חטא עבודה זרה ,והם הם חטאות
ירבעם בן נבט.

עצם ההתחלקות של המלכות היא עצמה עבודה זרה
דברי הרמח"ל שהקב"ה אחד ומתראה רק במה שמתאחד
יא .הננו שוב חוזרים לעיקר הדברים ,שהתחלקות המלכות והעבודה זרה של ירבעם
מושרשות הן באותו עיקר וכנ"ל ,וכעת נוסיף ,שאין הדברים אמורים אך ורק ביחס
של סיבה ותוצאה ,אלא שעצם ההתחלקות יש לה מימד מסוים של שניות ועבודה
זרה ,וכמדומה שזהו עומק דברי המהר"ל ביחס להתחלקות המלכות .יסוד הדברים
הנ"ל מצריך אריכות בפני עצמה ,ולא כאן המקום ,והרוצה לעמוד על בירור דברים
אלו ,יעיין נא בקונטרס 'רב שלום בניך' (מופיע ב'אור יקרות' חלק א) ,ומכל מקום,
נעתיק שנים מרבותינו הקדושים :הרמח"ל (מאמר החכמה ,תפילת ר"ה)" :וצריך
שתדע שהנה האדון ב"ה הוא אחד ,ואין הארתו מתחזקת אלא במה שמתאחד".
הרמח"ל מלמדנו שכיון שהבורא יתברך הוא אחד ,ע"כ הארתו מתחזקת רק במה
שהוא אחד ג"כ.
ממשיך הרמח"ל" :והנה ישראל אע"פ שבאישיהם הם רבים נקראים 'גוי אחד' ,והם
ראויים לשתתחזק בם הארתו ית' ,אמנם האומות הם רבים ונפרדים לגמרי ואינם
נתקנים ביחוד ונמצאים רחוקים מהתיקון לגמרי ,ואין להם תיקון אלא שישתעבדו
לישראל ,ואז מה שמצד עצמם הם בריבוי כמ"ש ,הנה מצד ישראל ישובו להתקשר
ויחזרו גם הם לבחינת אחדות ,ואז יהיו ראוים גם הם לקבל קצת הארה מאור היחוד
וכו'".
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הקב"ה שהוא אחד ושמו אחד ,תלה את כל גילויו דרכנו (כמוש"כ בביה"ל פ' ויגש),
והיינו ,כי אין הארתו מתחזקת אלא במה שמתאחד ,ורק כנסת ישראל היא 'גוי
אחד'  -חפצא של ציבור ,אישיות אחת .ועל כן ,פירוד בכנסת ישראל ,הוא למעשה
עבודה זרה ,גם בלא שעובדים ממש עבודה זרה.

דברי בעל ה'חרדים' אודות גנות המחלוקת
מחלוקת פוגעת ביחוד והיא כעבודה זרה
יב .נראה כעת את דבריו הנוראים של רבי אלעזר אזכרי זיע"א ,בספר ה'חרדים'.
ה'חרדים' הינו ספר העוסק בסדר תרי"ג מצוות .פרקיו הראשונים של הספר
עוסקים במצות היחוד  -אנכי ה' אלוקיך ,ושם בפרק השביעי של מצות היחוד ,בחר
המחבר זצ"ל לעסוק בסוגיית המחלוקת והשלום ,וכה הם דבריו" :פרק ז' ,בו יבואר
שהיחוד העליון והשראת השכינה תלויים בשלום".
המשיך וכתב" :הפליא ה' ללמד לברואיו כי הוא לבדו המושל בכלם ,ויעבדוהו
וירעדו ויבהלו מפניו .על דרך שאמרו לאשמדאי ,שמא דמרך עלך ,ורגז ופחד
והשפיל עצמו עד הארץ ,כדאיתא במסכת גיטין (דף סח .).וזה כי עשר ספירותיו
יתברך ,נכללו בארבע אותיות שמו הגדול כנודע; דקוצו של יו"ד ,רמז לכתר .וגופו
של יו"ד ,רמז לחכמה .והה"א ,רמז לבינה .והוי"ו ,לשש ספירות .וה"א אחרונה,
רמז למלכות וכו' .וכשם שעשר ספירותיו מיוחדים ,כך הכסא שהוא הבריאה ייחוד
אחד ,וכן היצירה ,כמו שאנו אומרים כל יום עליהם' :כולם אהובים וכו' כולם כאחד
וכו''.
וכן בעשייה צוה לעם אשר בחר ' -ואהבת לרעך כמוך'' ,לא תקום ולא תטור את בני
עמך'' ,לא תשנא את אחיך בלבבך' .המצות שבין אדם לחבירו כיוון יתברך לעשותה
ייחוד אחד כדי שיהיו דוגמת שלש עולמות שעליהם אצילות בריאה יצירה  -שכלם
מיוחדים .ואם חלילה וחס ימצא מחלוקת ופירוד ביניהם ,לא ישרה בתוכם כדפירש
רשב"י עה"פ 'והוא באחד ומי ישיבנו' (איוב כג) ,שדקדק ז"ל שלא אמר הכתוב
'והוא אחד' אלא 'והוא באחד' ,שרוצה לומר שלא ישרה במקום פירוד אלא במקום
ייחוד .ופירוש 'מי ישיבנו' ,על דרך כי הא דאמרו רז"ל כשישראל בשלום זה עם
זה אין שטן נוגע בהם ,שנאמר חבור עצבים אפרים הנח לו ,ושכינתו אינה מסתלקת
מביניהם אפילו הם עובדים עבודה זרה ,זהו פירוש 'ומי ישיבנו' ,כלומר ,אין שום
עוון יכול לגרום סילוק שכינתו מעליהם ,דוגמת דור אחאב שאף על פי שהיו ישראל
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עובדים עבודה זרה ,לפי שהיה ביניהם שלום ,כשהיו יורדים למלחמה היו נוצחין.
וכשאין שלום ביניהם נופלים ,אף על פי שהם צדיקים כדורו של דוד (עפ"י מד"ר
בראשית לח ,ו).
ולכן נתארך גלותינו על עון מחלוקת ושנאת חנם שהוא בינינו ,שעדיין לא הטהרנו ממנו.
שכל העולמות קשורים זה בזה ,ובהראות פירוד בתחתון גורם דוגמת פירוד בשלשה
אשר עליו ואין לך עבודה זרה גדולה מזו ,ולכך אמרו בגמרא (יבמות צו ):שפעם אחת
היתה מחלוקת בבית הכנסת של טבריה וקם אחד ואמר שבעבור אותו עון יהיה
אותו בית הכנסת בית עבודה זרה מדה כנגד מדה וכן היה.
ועוד כי נשמות ישראל חצובות מתחת כסא הכבוד ,וכולן יחוד שם אחד ,להכי
נקראו בלשון יחיד ' -שבעים נפש' .ובהיות פירוד ביניהם למטה ,מראין פירוד
בכסא הכבוד .לכן לעת בא גואלנו ,יבא אליהו וישים שלום רב בישראל ,כדכתיב:
'הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על
אבותם' ,היינו שלום כדפירשו ז"ל.
וזהו שאנו אומרים בתפלת מנחה בשבת שהיא רומזת לימות משיחנו' :אתה אחד
ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ' ,שאז בהיותנו אנחנו זרע ישראל גוי
אחד בארץ ' -ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד' וכו' .לכן כל איש ישראל יחרד
מלפגום ביחוד העליון על ידי עון שנאת חנם ,או לשון הרע ,או מחלוקת חלילה .ויתן אל
לבו ,כי כדי לקיים המצוה הראשונה' ,אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי' (תהלים סב ,יב),
דהיינו 'אנכי' ו'לא יהיה לך' (שמות כ ,ב) ,צריך שיהא לו אהבה רבה ושלום וריעות עם כל
ישראל .גם ישתדל לשים שלום בעולם ,ותלמידי חכמים לפי שיודעים הסוד הזה,
נזהרים בו הרבה ,כדאמרו ז"ל (ברכות סד' ).תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם',
וזה כדי לקיים המצוה הראשונה שהיא שורש ועיקר הכל .וגם הייחוד עצמו רמזו
ז"ל בלשונם זה הקצר ,ד'שלום' רמז ליסוד שהוא סוף התשע ספירות ,ו'העולם'
רמז למלכות.
לפיכך ראיתי כדי להשלים מצות היחוד שמצוה להביא כאן (בסמוך פרק ח) משנת
הלל הזקן שהיה נאה דורש ונאה מקיים המצוה הזאת בשלימות ,והשם יתברך יזכנו
להיות מתלמידיו ,ומתלמידיו של אהרן שהיה אוהב שלום ורודף שלום" .עכ"ד
ה'חרדים'.
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התחלקות המלכות היא עצמה שניות ועבודה זרה
יג .מבואר מדברי בעל ה'חרדים' שהאחדות בכנסת ישראל היא גדר והלכה ביחוד ה',
וכאשר אין נמצאים באחדות ,הרי הוי פירוד וממש כמו עבודה זרה וכמוש"כ ,ושלכן
אותו בית כנסת נהפך לבית עבודה זרה .וכ"ז חוזר לעיקר היסוד שכנסת ישראל
היא האומה היחידה אשר דרכה ורק דרכה מתגלה ה' אחד ושמו אחד.
כיון שכן מובן היטב ,שהתחלקות המלכות ,שכאמור נובעת מכך שהעולם הזה אינו
ראוי לאחדות ה' ,התחלקות זו ,היא עצמה אופן של שניות ופירוד ,בהתאם לעולם
שטבעו נוטה לשניות ,ולכן ירבעם שחילק את המלכות ,הוא עצמו מחטיא את
ישראל בעבודה זרה ,והכל אחד ממש( .כבר כתבנו בהערה ,שאחיה השילוני הועיד
את המלכות לירבעם ,וא"כ היה זה על פי נביא ,אך היינו משום שהמציאות לא
אפשרה והתאימה למלכות אחת ,וממש כמו שהטבע הפשוט מגלה את עצמו ומוליך
בברירת המחדל הפשוטה לכפירה .ורק התבוננות של האדם האמיתי ,מפקיעה
זה).

דוד המיוחד למלכות אחת עומד כנגד ירבעם המחלק המלכות
יד .כלל הדברים העולה מיסודות אלו ,שירבעם בן נבט  -שורשו באי האחדות ,שורשו
בשניות ,בנטיה לעבודה זרה ,ואילו העומד כנגדו הוא דוד מלך ישראל  -מלך
המשיח ,אשר רק בזמנו היתה המלכות אחד ,ובדוגמת מה של 'והיה ה' למלך על
כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד'.
א"כ אפוא חוזרים אנו לדברים לעיל ,ונכונים אנו לומר ,שלכן דוד וירבעם עומדים
זה מול זה ,זה כנגד זה ,כי דוד מיוחד למלכות אחת ,בה מתגלה ה' אחד ושמו
אחד דרך המלכות האחת ,והוא דוד מלך ישראל  -מלך המשיח ,אשר מצידו
מתקיים' :אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ' ,ומאידך ,ירבעם
אשר חילק המלכות  -פירוד ,שניות ,עבודה זרה ,הוא אשר מושרש במקום השניות,
ולכן גם מחטיא את ישראל בעבודה זרה.
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דוד רגל רביעי שבמרכבה  -תוספת  -ברכה
טו .מעתה בא וראה נפלאות ה'.
כאמור לעיל ,דוד המלך משתייך לברכה בעצם ,משמעות הדברים לפי ערכינו :דוד
המלך הוא הרגל הרביעי שבמרכבה ,הוא התוספת ,אשר כביכול עומדת לעצמה,
אך זה עיקר עניינו; דוד מעמיד ומגלה שכל הריבוי  -השניות ,הכל מושרש באחדות
ה' ,לכן מצידו הכל נהפך לברכה .והרי זהו עיקר עניין המלכות  -צירוף כל הפרטים
לשורשם עד לכדי היותם מציאות אחת ,ודוד המלך אכן מצרף ומשריש את הכל
בה' אחד ,על כן כל מציאותו היא ברכה .לכן הוא מיוחד לברכה (ולכן הוא אשר
אומר' :אני אברך ולי נאה לברך' ,כי רק הוא  -כל מציאותו מיוחדת לברכה ,וראה
במאמר יא בהרחבה).
הנהנה בלא ברכה הוא הפך דוד ,הינו 'חבר' לירבעם
ירבעם ,לעומתו ,הוא שורש השניות ,הוא תופס את הריבוי כריבוי ,בלא שורש
קודם ,הוא מפקיע את הברכה ,ולכן כל מציאותו  -התחלקות המלכות  -פירוד
בכלל ישראל ועבודה זרה .והם הם דברי חז"ל הקדושים והנאמנים ,שמי שנהנה
בלא ברכה ,היינו ,שאינו מכיר בבריאה כתוספת היוצאת משורש ועיקר ,אינו רואה
בה ברכה ,כי אם ריבוי גרידא ,כי אם מציאות לעצמה ,אדם כזה ,חי בעולם השניות
והפירוד ,כי כך הוא עולם הברכה בלא ברכה ,הופך הוא לשניות גרועה ומסוכנת,
חי בעולם שאין בו שום גילוי לאחדות ה' ,ולכן הוא בן גילו ומזלו של ירבעם בן
נבט  -חבר הוא לאיש משחית ,וכמדומה שהדברים נפלאים מאד בס"ד.

ה
מקדש
חטא ירבעם נבע מהחשש שעמ"י יראו את רחבעם יושב בביהמ"ק
עליה לרגל  -צירוף כל הענפים והריבוי לשורש ,והיינו 'ברכה'
טז .בנותן טעם להוסיף עניין נוסף.
ירבעם בן נבט הסיט את ישראל מהמקדש .על פניו ,הסיבה היתה כדי שלא יראו
את רחבעם יושב על כסא בעזרה .אכן ,נראה תוספת עומק בכל העניין; בית
המקדש הוא שורש הבריאה ,בו נמצאת אבן השתיה שממנה נשתת העולם (יומא
נג ,):ולכן היא באמצעו של עולם (תנחומא קדושים ,י) ,וכל עיקרו ועצמו  -העבודה
לה' אחד .וראה רש"י במדבר (טז ,ו)" :אמר להם ( -משה לעדת קרח) :בדרכי
העכו"ם יש נימוסים הרבה וכומרים הרבה ,ואין כולם מתקבצים בבית אחד ,אנו
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אין לנו אלא ה' אחד ,ארון אחד ותורה אחת ,ומזבח אחד וכהן גדול אחד וכו'".
ועיין עוד בדברי המהר"ל דלעיל ,שאף שדוד בלבד הוא דוגמת המשיח (ושלכן
מלכותו אחת) ,אך גם שלמה היתה מלכותו אחת ,כי בנה את בית המקדש ,והרי
לנו שביהמ"ק מיוחד להעמיד את עם ישראל כאחד.5
כאשר כלל ישראל עולים לרגל ,המכוון הוא שהם מצטרפים ומגלים את שורשם
האחד .העליה לרגל במהותה מקבילה למושג 'ברכה' ,בניגוד לשניות; בעקבות
ועל ידי העליה ,מתגלה שכל הריבוי של עם ישראל בכל מקומות מושבותם ,וגם
כל מקומות מושבותם עצמם ,הכל מושרש בעיקר אחד המתברך בכל אלו הריבויים.
ויותר מזה לימדנו הגר"א (שה"ש א ,יז) שהמקדש הוא בעצם כל לבבות ישראל,
ורק שהיו צריכים להעמיד בית שבו יוכלו להצטרף כולם ואז נעשה מקדש .א"כ
המקדש הוא בעצם האמא ' -כנסת ישראל' ,6ושם נמצא קדש הקדשים ,המקום שלו
יתברך כביכול ,של ה'אבא'.
העליה לרגל מצרפת את כל כנסת ישראל אשר כולם חברים ,לשורש הכל  -למקור
החיים .זו הברכה בעצם מהותה .ואכן ,בית המקדש הוא המקור לכל הברכות
בעולמנו .ועיין היטב בספר הנצח (פרק כב) ,שביהמ"ק הוא הוא הברכה.
הואיל וירבעם בן נבט הוא הפך הברכה  -הריבוי המושרש באחדות ,וכל עיקרו
שניות וריבוי ,על כן הוא אשר מתנגד לעליה לרגל ,שהיא היא אשר מחוללת ,מגלה
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ומסמנת את הריבוי המושרש באחדות  -את הברכה .למדים אנו מזה ,שמעשיו של
ירבעם כולם נבעו מאותו שורש אחד ותו לא ,והוא שורש פורה ראש ולענה.

מקדש בעולם הפיזי ,ומקדש בעולם הרוחני ע"י ברכות
ירבעם הסיט את ישראל מהמקדש הפיזי ,ו'חבירו'  -מהמקדש הרוחני
יז .בידינו להוסיף עוד בעז"ה.
במאמר א' הבאנו דברי ה'ריקאנטי' בפרשת תולדות ,וכן ה'שערי אורה' ,שמאה
ברכות מכוונות כנגד מאה אדני החצר שהיו במשכן ,כי כשאדם מברך מאה ברכות,
נחשב לו כמו העמדת מקדש ,וכלשונם" :כל הגומר בכל יום מאה ברכות כאילו פורש
אהל מועד ותקעו על מאה אדנים ומתברך במאה מיני ברכות" .כלומר ,ישנו המקדש
בעולם הפיזי ,וישנו המקדש הרוחני של כל אדם (והוא מציאות גמורה בעולמות
העליונים ,ונערך עפ"י מאה ברכות ,וככל שנתבאר במאמר א').
ירבעם הסיט והפקיע את ישראל מהמקדש ,ועל כן כמובן הוא גם כן מפקיע
מהברכות ,אשר הינם העמדת הנפש כמצורפת לביהמ"ק .לכן זה שנהנה ואינו
מברך ' -חבר הוא לאיש משחית'  -לירבעם בן נבט ,כי ירבעם הסיט את ישראל
מהמקדש הפיזי ,וה'חבר' של ירבעם ,מסיט את ישראל מהמקדש של הברכות ,והכל
אחד.
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מאמר ח
הנהנה בלא ברכה
יש ַמ ׁ ְש ִחית
חָ בֵ ר הוּא לְ ִא ׁ
חבר לירבעם בן נבט
אכילת תאוה  -המשך חטא אכילת עץ הדעת
קלקול העולמות אחר החטא
מעלת הברכה
תקנת מאה ברכות

חלק
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א
נהנה בלא ברכה
הנהנה בלא ברכה גוזל את הקב"ה וכנסת ישראל
חבר לירבעם בן נבט בכך שמחטיא הרבים
א .במאמר הקודם ,הבאנו דברי הגמ' בברכות (לה ,):שהנהנה מהעולם הזה בלא
ברכה ,כאילו נהנה מקדשי שמים ,כאילו מעל ,כאילו גזל .עוד שם בגמ'" :אמר רבי
חנינא בר פפא כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה ,כאילו גוזל להקדוש ברוך
הוא וכנסת ישראל ,שנאמר (משלי כח ,כד)' :ג ֹוזֵל ָא ִביו וְ ִאמ ֹו וְ אֹמֵ ר ֵאין ָפ ַשע חָ בֵ ר
הוא ְל ִאיש ַמ ְש ִחית' ,ואין 'אביו' אלא הקדוש ברוך הוא ,שנאמר הלא הוא אביך
קנך ,ואין 'אמו' אלא כנסת ישראל ,שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת
אמך ,מאי 'חָ בֵ ר הוא ְל ִאיש ַמ ְש ִחית'? אמר רבי חנינא בר פפא חבר הוא לירבעם
בן נבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמים"( .רש"י :שחטא והחטיא ,אף הוא
חוטא ומחטיא).
במאמר הנ"ל שאלנו ,במה הנהנה בלא ברכה מחטיא את הרבים ,עד שנקרא 'חוטא
ומחטיא' ,וכי מה לו ולאחרים?! ומה גם ,שכל מעשיו של אותו 'נהנה' נפעלים
בחדרי חדרים ,באין רואה.
זאת ועוד ,הרי אין אנו מתייחסים אל הנהנה בלא ברכה כחוטא ומחטיא בעלמא
(שג"ז קשה וכנ"ל) ,אלא בהשוואה לירבעם בן נבט (!) שכידוע ,החטיא עם רב
מישראל בעבודה זרה .ואנו שואלים ,עד כדי כך?! הדברים מחייבים ביאור.

ב
ברכה  -שניות
חזרה על המאמר הקודם
ברכה  -תוספת וריבוי; ברכה חייבת להיות עניין נוסף על העיקר
ב .בכדי לפתוח פתח בפרשה זו ,עלינו לחזור בקצרה על המאמר הקודם.
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ביארנו שם ,שהבריאה במהותה נחשבת 'ברכה' ,בעצם עצמה היא ברכה ,כי
ההגדרה של ברכה היא 'תוספת' וריבוי על ה'עיקר' ,וכך בדיוק נערך העולם ,היינו
תוספת של נבראים .לכן הבריאה נבראה באות ב'  -ברכה.
ה'תוספת'  -הברכה ,מחוייבת להיות דבר נוסף על העיקר .אילו התוספת והעיקר
הם אחד ,לא שייך בזה ברכה ,כי הדבר עצמו לעצמו ,אינו מבורך ,אלא הוא נשאר
הוא .הברכה היא אך ורק אם הוא מתפשט חוצה ,אם מתווספת מציאות נוספת.
לכן ,למשל :גזע העץ שגדל והתעבה אינו נחשב ברכה ,כי זהו עצם עצמו של העץ.
מאידך ,הפירות של העץ הם בוודאי ברכה לעץ ,העץ מתברך בפירות ,כי הפירות
עומדים בפני עצמם ,מיועדים לניתוק ,הם אמנם גדלים על העץ ,אך הגדרתם
ומציאותם עומדים לעצמם .לכן העץ מתברך בפירות.

במקום הניתוק חלה הברכה ,אך גם שייך ניתוק וכפירה
בנקודה זו ,קרי :במקום שהתוספת עומדת לעצמה  -מקום הברכה ,מונחת גם
הסכנה הגדולה לניתוק וכפירה ,כי מעצם היות העולם מנותק ,דבר זה מאפשר
מבט של כפירה וסטיה מהאמת .לכן ה'שניות'  -הופעת הכפירה ,וה'ברכה' ,שניהם
עומדים על אותה משבצת ,היא המשבצת של המציאות השניה ,התוספת; אם
המציאות הזו נתפסת כמושרשת בעיקרה ויוצאת ממנה ,כי אז נעשית ברכה ,ואם
חלילה ,נתפסת כריבוי ומציאות לעצמה ,בכגון דא חלה כפירה.
קודם חטא אדה"ר היה ה'פרי מחובר לעץ' הברכה לא היתה מנותקת
כאשר נברא העולם והיה בשלמותו (קודם חטא אדה"ר) ,היה הפרי  -הברכה,
וכלומר :העולם ,מחובר לעיקרו  -מחובר לעץ ,לעולם העליון .העולם התחתון האיר
מהעולם העליון .על כן ,העולם נערך באופן מיטבי כברכה ולא כשניות .הפרי גדל
על האילן והראה את מקורו ושורשו .המצב הטבעי של הבריאה היה מצב של גילוי
שכינה.
החטא גרם להפרדת הפרי מהעץ
חטא אדם הראשון היה בנקודה זו בעצמה ,אדם הראשון הפריד את הפרי מהעץ,
והרחבנו בזה בס"ד במאמר ב' ,ראה שם .החטא של אדם הראשון (שהינו כלול
מכל הבריות כולם ,ושלכן נברא באחרונה) ,קלקל ופגע בכל העולמות ,ומני אז,
העולם התחתון התנתק מהעולם העליון ,הברכה הפכה לשניות .העולם הפך
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להעלם .המציאות הטבעית כעת אינה מגלה כבוד שמים ואינה מראה את מקורה,
שורשה ועיקרה ,להפך ,היא מתראה כעיקר בפני עצמה .זו השניות וממנה נובעים
כל החטאים מחד והצרות מאידך .העולם ובכללו האדם ,מקבלים את החיות באופן
מנותק ,ולכן אינם חיים לעולם .ואף שכמובן ,מונח בתוך הבריאה ג"כ אור ה' ,אך
הוא בהעלם גדול.
התפקיד שלנו ,מאז חטא אדם ,לחבר בחזרה את הפרי אל העץ ,לגלות שהמציאות
התחתונה מושרשת בעליונה ,או במילים אחרות :להחזיר את הבריאה ממצב של
שניות וקללה ,למצב של ברכה ,וזו ברכתנו וטובתנו.

ג
קלקול העולמות אחר החטא
מצב העולמות אחר החטא אינו סטטי אלא נתון לתמורה ותלוי בנו
ג.

נתבונן כעת במצבנו אחר החטא הקדמון.
שגרת המחשבה תופסת את המציאות העולמית כמציאות שעברה טלטלה חד
פעמית בעקבות החטא ,ובשל כך השתנה אופי הבריאה .משכך ,חושבים אנו שאין
כל תמורות במערכת זו ,אלא מאז החטא הקדמון אנו נמצאים במצב אחר ,ועלינו
לדאוג לתיקונו במשך ו' אלפי שנים ,עד זמן התיקון בעז"ה.
ברם ,ברצוננו לטעון שאין הדברים נכונים; מציאות הקלקול שחל בעולמות אינה
מציאות סטטית קבועה ,לא ולא! אמת ,נקודת המוצא השתנתה; קודם חטאו של
אדם ,היתה נקודת המוצא קדושה וטהרה ,והיצר הרע היה חיצוני ,ובכלל במהלך
של אמת ושקר .ואילו לאחר החטא ,נקודת המוצא היא שניות ורע ' -יצר לב האדם
רע מנעוריו' (ועיקר המציאות הפכה להיות במהלך של טוב ורע) .אולם ,לא בכך
מסתכמת הסוגיה ,אלא אליבא דאמת ,מאז אדם הראשון ועד ימינו ,כל המעשים
שאנו עושים ,ובפרט מעשי אכילה ,אשר הם תואמים לעיקר וגוף החטא שהיה
באכילה ,כל המעשים נוגעים ממש בנקודת החטא עצמה.

כל אכילה שאינה באופן הנכון הינה המשך של אכילת עץ הדעת
במילים אחרות :כל אכילה ואכילה של אדם חוזרת היא בזעיר אנפין לסוגיית עץ הדעת;
האדם עומד מול עץ הדעת ומתחבט באופן האכילה; וכאשר אדם בתאווה ,באופן
טוב ָה ֵעץ ְל ַמאֲ כָ ל וְ ִכי
הלא נכון ,היינו במהלך של (בראשית ג ,ו)' :וַ ֵת ֶּרא ָה ִא ָשה ִכי ֹ
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ַתאֲ וָ ה הוא ָל ֵעינַ יִם' והינו אוכל את הפרי ,בכגון דא ,הוא למעשה חוזר על חטא
אדם הראשון במקומו הוא .והגם ,שכאמור ,אחר החטא הקדמון ,מציאות החטא
מושרשת בתוך המציאות ,החטא אינו החידוש ,כי זהו טבעו של אדם ,שמתאווה
למאכל ועושה כן למטרותיו הוא ,אך סוף כל סוף ,יש בזה חזרה על חטאו של אדם
הראשון.

ההבדלים בין החוטא הסתמי ,לאדם הראשון שחטא
כמובן ,איננו טוענים שכל אכילה שלא באופן הנכון ,מקבילה היא לחטא אדה"ר,
כי בוודאי חומר חטאו של אדה"ר רב ,באשר המצב הטבעי היה כאמור ,מצב של
גילוי שכינה ,ואדה"ר בחטאו גרם לכך שהזוהמא נכנסה בו ובעולמות ,ובשונה
מהמצב אחר החטא ,שהמצב הפשוט הוא הזוהמא ,ואילו גילוי שכינה הוא עניין
מחודש .כמו"כ בוודאי אין אנו משווים את ההכרה ,ההבנה ,הדעת של האדם הקטן,
לאדם הראשון  -נזר הבריאה שנברא על ידי בוראו .ומה גם שבוודאי כח מעשיו
של אדם הראשון כאדם יחיד ,וכשורש כל הנבראים ,בוודאי היה אדיר לאין ערוך.
ואעפ"כ ,ואחרי כל ההדרגה הנדרשת ,מונח בפעולת האכילה הלא נכונה  -חטא
של אדם הראשון במהדורה נוספת.
תקנת השבין :כל אכילה שאינה בקדושה  -פתח הכניסה לכל רע
ד .חיפשתי מקור ליסוד זה ,ולא מצאתיו במפורש ,אך כעין הדברים הללו ,מצאתי
בספר 'תקנת השבין' (אות י)..." :והעיקר בתאוות וההתחלה באכילה שבזה היה
חטא אדם הראשון ,וכל אכילה שאינה בקדושה הוא פתח הכניסה לכל רע וכמו שאמרו
(ברכות ל"ב ).מלי כרסיה זני בישי ,וההיפך באכילה דקדושה הוא פתח הכניסה
לכל טוב.
ומצוה ראשונה שנצטוו ביציאת מצרים ,שהוא התחילת כניסת היהדות ובנין אומה
הישראלית ,היה מצות אכילה דקרבן פסח ,דעיקר מצותו הוא אכילתו וכדתנן
(פסחים עו ):שתחילתו לבני אדם לאכילה ,וכן אכילת מצה .ואזהרת אכילת חמץ
הוא אזהרת אכילה שמצד היצר הרע הנקרא (ברכות יז' ).שאור שבעיסה' ,שהוא
המרומם העיסה יותר ממה שהיא ,וזהו בקשת המותרות יותר מהשייך לחלקו ,מה
שאין כן מצה הוא האכילה בקדושה שהיא לשם שמים ואין לשאור שבעיסה חלק
בה".
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פרי צדיק :אכילה תאוה כאכילת עץ הדעת
עיין עוד ב'פרי צדיק' (מאמרי קדושת שבת ,ד)" :ושבת שהוא יום הנייחא ומעין
עולם הבא הוא גם כן רק מעין דוגמא ,ומכל מקום סעודת ליל שבת נקרא סעודת
חקל תפוחין קדישין שגם הוא בא לתקן אכילת עץ הדעת שהוא בקדושה .וכידוע
מהאר"י ז"ל שאכילת שבת אף שהוא לתאות נפשו ומילוי כרס אין בו פסולת ורע
כלל ,כי הכל בקדושה ,גם אכילה דתאוה כאכילת עץ הדעת דאדם הראשון" .משמע
שאכן ,סעודה אכילה לתאוה (ולא בשבת) ,הרי היא כאכילת עץ הדעת.
כל אכילה הנעשית בחטא ,מקלקלת את העולם
ה .החידוש המרעיש הזה (אשר הינו מושכל מאד ,אחר מחשבה קלה ,שהרי הנמשך
אחר תאוותיו ,ממשיך את חטא אכילת עץ הדעת) ,נושא עמו ,בעקבותיו ,חידוש
נוסף ,מרעיש לא פחות; כפי שאדם הראשון ,כאשר חטא ,קלקל את כל העולמות,
והפך אותם מעולמות של אור וגילוי שכינה לעולמות של חושך .כך ממש ,כאשר
אדם אוכל שלא באופן הנכון ,ושכאמור ,חוזר על חטא אדה"ר ,בכגון דא ,הוא
ממשיך להפקיע ולקלקל ולהוריד את העולם עוד בדרגה .ועיין בזה בארוכה ב'נפש
החיים' (שער א).

ד
דרך ה'
ו.

לכל בריה ב' תפקידים :פרטי וכללי
נתבונן כעת בדברי רמח"ל בשלהי הספר 'דרך ה'' ,שדבריו ישמשו עוגן ומקור
לעיקרי הדברים דלעיל ,וגם יעמידו בפנינו את כל הסוגיה באר היטב .אך טרם
שנביא דבריו ,נקדים יסוד העולה מדברי רמח"ל ,1ואשר ידיעתו מחוייבת בכדי
להבין את דבריו .ובכן ,מתבאר מדבריו ,שלכל בריה יש שני תפקידים; אחד פרטי
והשני כללי .הפרטי הוא מה שנוגע למציאותה עצמה כבריה נפרדת בפני עצמה,
והכללי הוא מה שנוגע לכלל תכלית הבריאה ' -שהכל ברא לכבודו' ,והוא מתקיים
על ידי החיבור והשילוב של כל התפקידים הפרטיים של כל אחד מן הנמצאים
במשך הזמן כולו .הרמח"ל בהרבה מקומות מרחיב על כך שלכל בריה יש ב'
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תכליות; אחת פרטית כלפי עצמה ,והשניה ביחס לתיקון הכולל ,שכל בריה נוטלת
חלק בתיקון (ודבר זה אינו מגולה כעת ,ועתיד להתגלות בעתיד).

דוגמא לתפקיד פרטי וכללי  -בורג במנוע
ראה עוד בפירוש 'עת לעשות' על ה'דרך ה'' (ד ,ד ,צה)" :ניקח לדוגמא; בורג קטן
במנוע .תפקידו הוא ללחוץ על משטח אחד נגד משטח דאחר כדי להדקם .והנה
אם יפעול את פעולתו זאת ביעילות הרי הגיע לתכליתו ,אמנם אין זאת שלימות
עניינו כלל ,מכיון שאם המנוע לא יעבוד ,לשוא הוא מהדק אותו משטח ,כי הרי
כל מציאותו שלו ושל תפקידו הפרטי ,לא היו אלא בשביל להפעיל את המנוע .וגם
אותו מנוע אינו אלא חלק אחד ממערכת גדולה שתכליתה גבוהה יותר .וכך
מתקשרים הלאה כל חלקי המציאות למסכת ענקית של פרטים רבים עם יחסים
רבים ביניהם שכולה מכוונת לתכלית אחת  -לגלות את כבודו יתברך.
רמח"ל :האכילה צריכה להיות למען הכוונה הכללית ולא זולת
כעת נעתיק דברי רמח"ל:
"ענין זה ( -הברכות בכלל וברכת המזון בפרט) הוא ,כי הנה כבר ביארנו שכל
הענינים הנמצאים וחקוקים בטבע ,הנה הם כולם פרטים מכוונים אל תכלית הכללי
( -זו המטרה השניה שהזכרנו לעיל) ,שהוא הגיע המציאות כולו אל השלימות (-
על ידי צירוף כל הפרטים זה לזה ,ועל כן כל אחד נצרך עבור התכלית הכוללת,
אלא שלפי מדרגתו ,כך חלקו בתיקון ,וכפי שמבאר והולך) .וחלקם בדבר הזה (-
בתיקון הכללי) ,כפי המדריגה אשר הם בה באמתת מציאותם.
ואולם האדם הנמשך אחר חוקות טבעו ופועל הפעולות כפי מה שהוחק לו ( -היינו
בהיותו צלם אלוקים ,ופעולותיו פעולות רוחניות ,בשונה משאר הבריאה שכל
פעולותיה טבעיות גשמיות בלבד) ,יש לו להתכוין תמיד לעבודת בוראו ,ולמה
שיוצא מן הפעולות ההם תועלת ועזר אל השגת התכלית הזה ,יהיה באיזה הדרך
שיהיה ,כפי מה שסודרו הדברים באמת .פירוש  -כי כבר יהיו ענינים משמשים
לדבר הזה ( -היינו לתיקון הכללי) מיד ( -מכוונים באופן ישיר לתיקון) ,ודברים (-
מציאויות אחרות) ישמשו למשמשים אחרים ( -כאמצעים המובילים לתכלית) ,עד
שאחר גלגול גדול של ענינים רבים נמשכים זה אחר זה יגיעו אליו ( -אל התכלית
 -גילוי כבודו).
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ואולם יהיו הדברים באיזה מדריגה שיהיו ( -כלומר ,בין מציאויות שמוכנות לתכלית
באופן ישיר ,ובין מציאויות רחוקות שמשמשות רק לאמצעים ,בין כולם ,ללא יוצא
מן הכלל) ,הנה ראוי שלא ינטלו אלא לכונה זו ( -של התכלית) ,למה שמגיע מהם
אפילו אחר עשר מדריגות עזר אל השגת התכלית ( -אעפ"י שהמציאות רחוקה
מאד מהתכלית ,צריך לכוון עליה את מחשבת התכלית) ,ולא לכונה אחרת דהיינו
כוונת התאוות והנטיה החומרית אל המותרות .וישמרו כולם בגבולים שחקקה להם
התורה האלקית ,ואז יהיו כולם באמת עוזרים לדבר הזה ( -אם אכן ישמרו כפי
החוקים ,ישמשו כפי מציאותם למטרה התכליתית) ,ויחשבו כולם תנאי עבודה".

ז.

נטילת הנאות מהעולם בלא הכוונה הנכונה אינה עזר בהשגת התכלית
נטילה באופן הלא נכון ,סותמת ההארה העליונה ומשליטה את הסט"א
מבואר בדבריו ,שאם אכן ינטלו אלו הדברים שלא לכוונת התכלית ,אלא לכוונת
התאוה החומרית ,לא יוכלו האמצעים הללו (ובמקרה זה  -המאכלים) ,להיות
נחשבים כעוזרים להשגת התכלית .ועיין בפירוש 'עת לעשות' (שם ,אות לה),
שכתב" :משמע ,שאם לא ינטלו לכוונה הנ"ל ,לא יהיו עוזרים באמת ,והוא חידוש
גדול; כי הרי לכאורה ,אם למשל ,אדם יאכל שלא בכוונה להיות בריא לעובדת
בוראו ,סוף סוף מאחר שאכל הרי הוא יהיה בריא לעבודת בוראו ,ובפועל המעשה
ההוא אכן עזר להשגת התכלית?
ונראה ביאורו עפ"י הנ"ל כאן ,ובחלק א (פרק ד) ,ששימוש מן העולם (שעל זה
מדובר כאן  -ברכות הנהנין) ,בלי כוונה נכונה הוא בכלל מה שכתב כאן למעלה:
'ואם לא ישמרו וכו'' ,שגורם סתימת ההארה העליונה ומשליט את הסטרא אחרא
על האדם ועל העולם ,כי הלא המעשה מצד עצמו הוא רע כנ"ל ,וכמו שמבואר
בחלק א (שם ,אות נג) ,שאין כזה דבר 'רשות' ,כי כל שימוש מן העולם או שהוא
שיקוע בחומר והתרחקות מן הבורא יתברך ,והוא מכלל הרע ,או שהוא מצוה
גמורה ,והכל תלוי רק בכוונת עושהו כנ"ל שם .נמצא שאף על פי שהמעשה מצד
מראהו החיצוני אכן עוזר תכלית  -באמת אינו עוזר אלא אדרבה .ודוגמא אחת מזה
הוא המשך דבריו בקיצור הכוונות (עניין האכילה וברכותיה) ,זה לשונו :והנה אין
כח ביד כל אדם לברר על ידי האכילה בבעל חי  -אלא תלמיד חכם ,לכן עם הארץ
אסור לאכול בשר ,כי אדרבא יסתלק ממנו אותו מיעוט הקדושה אשר בו וימשך
אחר הבהמה ,כי אין בו כח לברר".
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מבואר בדבריו החידוש השני הנ"ל ,שכאשר אוכלים באופן הלא נכון ,לא רק שלא
מתקנים ,אלא שגם מקלקלים והעולם ממשיך ומתקלקל ,ושכן מבואר ברמח"ל
להדיא .וכאשר נעיין בדברי הרמח"ל עצמו בקיצור הכוונות הנ"ל ,נוכל כמדומה
להראות שגם היסוד הראשון; אכילה לא נכונה ,הינה המשך חטא אדם הראשון,
גם זה מבואר בדבריו.

רמח"ל בקיצור הכוונות :אכילת מותרות הולך לחיצונים ומוסיף כח ליצה"ר
ח .כה הם דבריו:
"דע כי כל מה שאוכל האדם בשבוע ,הרוב הולך לחיצונים ,ואין בו רוחניות כי אם
בחלק ההכרחי למזון הנפש שלא תתפרד ,וכל המותרות מוסיף כח ליצה"ר .אבל מה
שאוכל בשבת הוא הכל רוחניות ,אע"פ שיאכל יותר מן הצורך  -נבלע באיבריו.
ומה שאומרים ,שג' ימים אחר שנקבר האדם ,כריסו מתבקעת ואומרת טול מה
שנתת בי ,זהו כשעושים בחול כמו שבת ויו"ט ,אבל אין הכונה מאכילת שבת ויו"ט
כלל.
וסיבת כל זה הוא ,כי האדם בכל מה שעושה מתקן ,אפילו באכילה .שאל יחשוב אדם
שהקב"ה רוצה שיאכל בעוה"ז להנאת גופו ולמלאות כרסו ,אלא הוא לתקן .כי
בזמן שאדה"ר עירב טוב ברע  -נתקלקל הכל ,ואפילו הדומם והצומח .וזה העירוב
הוא  -שמניצוצות ( -חלקים) של קדושה נתערבו בכל הדברים אפילו בדומם,
כמש"ה' :ארורה האדמה בעבורך' .לכן סידר הקב"ה בעולמו ,שמן הדומם יצא
הצומח ,ומן הצומח יתקיימו הבעלי חיים באוכלם אותו ,ובעל חי כשאדם אוכלו
ישאר רוחני .והניצוצות שנאבדו בזמן אדה"ר ,חוזרים לו במדרגות אלו .ונמצא,
שבאכילה מרויח האדם ומוסיף כח לנשמתו ,וזה על ידי הברכות שמברך על כל
הנהנין ,שעל ידי הברכה ההיא לוקחת הנפש ההיא חלקה הרוחני ,והוא מזון הנפש.
ולכן כל מה שאוכל האדם בחול יותר מן הראוי לקיום נפשו  -נקרא "פרש חגיכם" ,ומוסיף
כח אל החיצונים ,ואינו אוחז להשלמת נפשו אלא המיעוט הצריך להתקיים .אבל
מה שאוכל בשבתות וי"ט  -הכל הוא רוחניות ,ונבלע באיברים כנ"ל".
הרי לנו במפורש ,שבעקבות חטא אדה"ר התקלקלה הבריאה ,והאדם עומד בתווך,
ובידיו ,לתקן ולברר ,או חלילה ,להעמיק את הקלקול .ומה הוא הקלקול? כניסת
ה'טוב ורע' לתוך המציאות ,א"כ כשאדם אוכל באופן הלא נכון ,והוא מעמיק את
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הקלקול כנ"ל ,המכוון הוא ,שהוא יותר ויותר נכנס בתוך עולם עץ הדעת טוב ורע,
וככל שנתבאר.2

2
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תוספת העמקה בכך שהאדם מקלקל את הבריאה בחטאו
הגדרת כח הרע ותוקפו תלוי בתפיסת האדם
אל יתייאש מן הפורענות וביאור הרמב"ם
ט .למדנו מדברי רמח"ל ,שאכן האוכל באופן הלא נכון ,מממשיך ומקלקל עוד את
הבריאה .ונראה להוסיף בעז"ה ,עפ"י המבואר במאמר י"ג ב'כתר הלומים' (חלק
א) ,אודות כח הרע ,שאין לו כח משלו ,אלא כל עצמו נפעל וחל על ידי האדם
ההולך אחריו (אם במעשה ,ואפילו בהכרה ,כאשר מפחד ממנו) .והוספנו שם לבאר
(עפ"י מו"ר זצ"ל) את דברי הרמב"ם בפירוש המשניות ,בביאור המשנה (אבות א,
ו)' :אל תתייאש מן הפורענות' ,הרמב"ם כתב ע"ז" :כשתחטא או תראה חוטא ,לא
תבטח ותאמר שהשם יתברך לא יענישהו אלא בעולם הבא ,ולא תתייאש מהנקם
ממנו מהרה על החטא ההוא" .דברי הרמב"ם צ"ע ,מה לן היכן ייענש ,ומנלן באמת
שצריך להיענש כאן ,עד שיש חובה עלינו להאמין זאת .וגם שבמציאות ,הרי יודעים
אנו על רשעים רבים שלא נענשו?
'ארץ נתנה ביד רשע'  -כח הרע 'גזל' כביכול את המציאות מהבורא
בתשובת הדברים ,כתבנו שם במאמר י"ג" :ביאר בזה כבוד מו"ר זצ"ל (לפי הבנתי):
התפיסה הפשוטה שלנו  -יושבי הארץ המאמינים בבורא יתברך ,שהוא יתברך
שולט על הבריאה בלא מיצרים ,והגם שיש כוחות רע בעולם ,אך היינו שהם מנסים
לפתות את האדם ,ותו לא .כך התפיסה היסודית ,והיא בוודאי נכונה אך אינה
ממצה.
כי הנה ,נאמר בספר איוב (ט ,כד)ֶּ ' :א ֶּרץ נִ ְתנָ ה ְביַד ָרשע' .הנושא הוא הבעלות על
העולם ,מיהו כאן 'מרא דארעא'  -אדון העולם .על זה נסוב הפסוק ,שכביכול,
אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו ' -ארץ ניתנה ביד רשע' .כלומר ,מאז
שהתגבר והתפשט החטא בעולם ,הוא גם השתלט (כביכול) על העולם ,כל
המערכות כולם הם מערכות של רשע ,ומי שמעוניין במערכת אחרת ,מחוייב לילך
למדבר.
יש כאן יסוד חשוב .הגם שהקב"ה הוא הבעלים ,ובוודאי אין בזה שום ספק שהבורא
יתברך עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם עד הקטון שבהם ,אך הוא יתברך
ברא את העולם באופן כזה ,שכאשר חוטאים  -מגדילים ומרחיבים את כח הרע וכך
הוא משתלט על העולם ,נעשה כביכול כבעלים .הרע כביכול 'גזל' את הבריאה
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מידו (ואנו גרמנו זאת) .ולכן כיום הבריאה אינה מגלה כבוד שמים כפי שהיתה
צריכה לגלות ,כפי שיצאה מיד בוראה ,ומדוע לא? כי החטא גרם שכל העולם
הפנה עורף והוא 'לדעתו של נחש' ,ואע"פ שאליבא דאמת ,גם כעת ,הכל בידיו
יתברך והכל מידיו ,ואין שום מציאות אחרת חוץ ממנו ,חלילה ,אך כך הוא יתברך
העמיד שהעולם יתראה לפנינו בעקבות החטא  -כאילו הרע הוא השולט ,וגם
ההנהגה ביחס למקבל מושפעת מזה.

בעלות מורכבת מ'שלו' ו'ברשותו'
הוסיף מו"ר זצ"ל ,עפ"י הגמ' המפורסמת (ב"ק סט ,):שאם אחד גזל חפץ מחבירו
והבעלים לא התייאש ,שניהם  -גם הבעלים וגם הגזלן ,אינם יכולים להקדיש את
החפץ לגבוה; הגזלן אינו יכול לפי שאינו שלו ,ואילו הבעלים אינו יכול לפי שאינו
ברשותו; הוי אומר :בעלות מורכבת משליטה דינית על החפץ (שלו) ,ומשליטה
מציאותית בפועל (ברשותו).
כאשר בני האדם חטאו והגבירו את כח הרע בעולם ,ההגדרה היא ,שהגם שהבריאה
נשארה 'שלו' יתברך ,אך הרע 'הצליח' לגזול את ה'ברשותו' ,ומעתה הבריאה היא
ברשות כח הרע .כך הוא ממש הגדר של 'ארץ ניתנה ביד רשע'; הרע 'גזל' את
הבעלות כביכול מבורא העולם .כעת העולם ברשות הרע .מכל מקום ,עדיין נשאר
שאריות של בעלות לו יתברך ,כי גם כאשר נלקח החפץ ואינו ברשות הבעלים,
עדיין הוא של הבעלים .ואם שאינו יכול להקדיש ,אך עכ"פ הוא הבעלים האמיתי.
וכך הוא המצב גם כיום ,שאע"פ שהעולם כביכול אינו ברשות הבעלים האמיתי -
הבורא יתברך ,אך הוא נשאר של הבעלים האמיתי  -הבורא יתברך ,וכנ"ל.

י.

המתייאש מן הפורענות גומר את כח הרע בעולם
כאן מגיע האיסור הגדול המופיע במשנה' :ואל יתייאש מן הפורענות' ,כי על כן,
הגם שכאמור ,גזלן הגוזל חפץ מחבירו ,אינו נעשה של הגזלן ,כי עדיין נשאר
ה'שלו' בידי הבעלים האמיתי ,אך אם הבעלים האמיתי מתייאש ,כי אז מאבד הוא
את בעלותו ,את ה'שלו' ,כי הכלל הוא שיאוש מפקיע את בעלות ה'שלו' ,וכפי
שמצינו בסוגיית 'זוטו של ים' (ב"ק סז ,).וכן מצינו ביחס לתרנגולת שמרדה (חולין
קלט ,).וכבר הרחיב בזה ביאור במהר"ל (באר הגולה ,ב) ,שכח היאוש להפקיע
את הבעלות ,כי כל בעלות היא שייכות ,חיבור ושליטה ,והייאוש הוא התנתקות
והפקעה מהדבר.
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עפי"ז ביאר מו"ר זצ"ל את דברי הרמב"ם; אמת ,הרע הצליח כביכול לגזול את
ה'ברשותו' של הבורא על העולם ,ולכן העולם נראה כמתנהל עפ"י הרע (כאמור,
רק נראה ,כי אליבא דאמת ,יש דין ויש דיין ,והכל בחשבון!!) ,אך סו"ס ,נשארה
הבעלות על הבריאה בידי הבורא ,היא נשארה 'שלו'.
אולם ,מי שמתייאש ומרים ידיים ,אינו מאמין יותר בכח הטוב להשתלט על הרע,
אלא חושב בליבו ,שעכ"פ ,הרע יקבל את עונשו בעולם העליון ,אך כאן ,יש לו
שליטה מוחלטת ,או עכ"פ יש הסתר מוחלט ,מי שחושב כן ,הרי הוא מסכים בדיעבד
ש'ארץ נתנה ביד רשע' אף על ה'שלו' ,הוא מתייאש מהעולם ,ובזה ,הוא בעצמו
גומר את בעלות הרע בעולם .והדברים נוראים עד מאד מאד".
עד כאן מ'כתר הלומים' חלק א.

החוטא מעמיק כח הרע ,וביותר בחטא אכילה שהינה כאכילת עץ הדעת
זהו אפוא הנושא של העמקת כח הרע ,יתר על הקלקול שכבר התקלקל על ידי
האדם .והאדם ,בהיותו פועל באופן הלא נכון (ובענייננו במאמר זה :באכילה
בדוגמת אכילת עץ הדעת) ,הרי בזה הוא מעמיק את שליטת והאדרת כח הרע
בעולם .ומסתבר עוד ,שכיון שעיקר כניסת הרע והקלקול בעולם היה על ידי אכילת
עץ הדעת ,כך גם לדורות ,אכילת עץ הדעת ,היא ראש וראשון לקלקולים בעולם,
כדברי רצ"ה ב'תקנת השבין' שהזכרנו לעיל (וידועים דברי התוס' בכתובות (קד:).
"דאמרינן במדרש (תנא דבי אליהו' ,פרק כו) עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך
גופו ,יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו").

ה
ברכה
הברכה היא אשר מתקנת את האכילה ומכניסתה לקדושה
יא .זכינו בס"ד עד עתה ,לבאר את מהות האכילה באופן הלא נכון ,חומרתה ,והיותה
המשך של אכילת עץ הדעת על ידי אדם הראשון .כעת נפנה לברר ,מהי האכילה
הנכונה ,וכיצד פועלים אותה ,וכבר הובא לעיל לשון הרמח"ל בקיצור הכוונות,
שהדבר נעשה על ידי הברכות ,ובתנאי שהאכילה אינה למותרות אלא הכרחית.
אולם לא הרחיב בביאור הדברים ,אכן ,בדבריו ב'דרך ה'' (שהבאנו לעיל) ,הוסיף
הרמח"ל וביאר הדברים בהרחבה.
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דברי הרמח"ל ב'דרך ה''
על ידי הברכה חוזרת המציאות לתכליתה האמיתית
כזכור ,רמח"ל כתב שלכל מציאות יש את התכלית האמיתית שלה ( -היא התכלית
השניה הכללית  -כבוד שמים) .ואם הדברים ניטלים עבור התכלית הזו ,ולא לכוונה
אחרת ' -כוונת התאוות והנטיה החומרית אל המותרות' ,3אז יהיו כולם עוזרים
להשגת התכלית.
מוסיף וממשיך שם הרמח"ל ,שכוונה זו ,יש לה עיגון במצוות התורה  -על ידי
הברכה ,וכך דבריו" :והנה למדתנו התורה ,שאחר שנהנינו במאכלינו ושתייתנו,
נודה לפניו ית' ונברך שמו ,ונחזיר הדבר אל התכלית האמיתי שבו ,שהוא העזר אל
התכלית הכללי שזכרנו .עד שנמצא בכולם מתגדל כבודו ית' ,במה שחפצו נעשה
ועצתו מתקיימת .וזה כלל ענין ברכת המזון ,וכן כל שאר ברכות הנהנין שאחר
ההנאה ( -כולן מכוונות להעמיד את התכלית הכללית ,לקבוע שהמאכל הוצרך
עבור התכלית).
ואולם ( -מלבד ברכת המזון אחר האכילה שהיא מהתורה) ,עוד הוסיפו ז"ל לתקן
ברכות קודם ההנאה ,להגדיל זה הענין ( -צירוף המציאות אל התכלית הכללית),
והוא ,שגם קודם שישתמש האדם מן העולם יזכיר שמו ית' עליו ויברכהו ,ויתכוין
שממנו ית' בא לו הטוב ההוא ,ויתכוין באמתת הטוב ההוא שאינו ענין גופני והנאה
חומרית בלבד ,אלא שבאמת הוא ענין מוכן ממנו ית' למה שיוצא ממנו תועלת
לטוב האמיתי כמ"ש .ובהקדים הענין הזה למעשה ,ישאר המעשה ההוא כלו לצד
הטוב ולא לצד הרע ,ויתקן בו האדם".
הרמח"ל מלמדנו שכדי להעמיד את החפץ בתכליתו האמיתית ,צריך לברך עליו,
ועוד מבואר בדבריו ,כמדומה ,יסוד העניין דלעיל ,שאם אוכלים את המאכל בלא
ברכה ,גורמים לו לפרוש מתכליתו האמיתית ,והוא נחשב בצד הרע .ואילו על ידי
הברכה ,מחזירים אותו אל התכלית האמיתית שבו (לשון רמח"ל) ,וכן בכגון דא,
נשאר המעשה ההוא כולו לצד הטוב ולא לצד הרע (ועמד בזה 'בעת לעשות' שם).
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הרי לנו ,שאכן אם אוכלים את המאכל כפי מה שהוא לעצמו ,המעשה נחשב מעשה
הרע ההפוך מהתכלית ,והיינו ,כמדומה ,מעשה של אכילת עץ הדעת.

ו
'גוזל אביו ואמו'  -הקב"ה וכנסת ישראל
כאשר אינו מברך ,מסיר את ההשגחה ומקרב את העולם לתפיסה של חטא
גוזל ה'פרי'  -העולם מבעליו
יב .בעקבות דברים אלו ,חוזרים אנו להבנת סוגיית הגמרא בברכות ,שכל הנהנה
מהעולם הזה ,כאילו גוזל להקב"ה וכנסת ישראל ,וכן חבר הוא לירבעם בן נבט
שהשחית את ישראל לאביהם שבשמים ,והיינו (כפי שפירש"י) ,חוטא ומחטיא את
הרבים .ושאלנו ,היכן נכנסה כאן החטאת הרבים? והלא מעשה רע זה של אכילה
בלא ברכה נעשה בחדרי חדרים ,גם כי אינו פונה לזולתו כלל ,אלא הוא בין האדם
לעצמו ,ומה שייך בזה טענת החטאת הרבים ,כפי שהיה אצל ירבעם ,שלהדיא
העמיד עגלים ,מנע את ישראל לעלות לרגל ,וגרם לעבודה זרה?
הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה ,חוטא הוא ממש בדוגמת אכילת עץ הדעת טוב
ורע ,וממילא ,מקלקל הוא את העולמות יותר ויותר ,מעמיק את אחיזת כח הרע
ומרחיק את הגילוי של בורא העולם .לכן נקרא הוא 'גוזל' אביו ואמו ,הוא גוזל את
הבריאה מהקב"ה ,וממש בדומה לזה שמתייאש מן הפורענות (אלא ששם היאוש
פועל גם על ה'שלו') .הנהנה בלא ברכה ,כביכול לוקח את הבריאה באופן ישיר
מבוראה ,גוזל אותה .וממש כפי שהוא גוזל את הפרי מבעליו  -הקב"ה ,כך הוא
מעמיד את העולם (שהינו כגדר פרי ,ראה מאמר ב) ,עם האדרת כח הרע ,במצב
כזה שהרע לוקח את הפרי  -העולם ,מבעליו.

הברכות פועלות שהאדם 'חי' עם רבש"ע בכל רגע
הנהנה בלא ברכה ,חי בלא רבש"ע כביכול ,מנתק את הפרי
יג .הדברים הללו ,אינם נפעלים אך ורק בעולמות העליונים ,ובסדר המופשט הרוחני
שלהם (שהוא מציאות גמורה ,וכמובן ,יותר מהמציאות הפיזית שאנו מכירים) ,אלא
גם כן בעולמנו אנו ,במישור המעשי והפשוט.
כי כאשר אנו מברכים את הבורא ,ומכירים בכך שהכל ממנו יתברך ,שהוא המקור,
ואנו אין לנו כלום מעצמנו ,כאשר כן ,נערכת כל מציאותנו וסדר יומו על עניין זה,
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שהרי הברכות מקיפות את כל חלקי היום ,ובכך המברך מחבר את כל המעשה -
הפרי  -העולם ,אל שורשו אל העץ (ככל שנתבאר במאמר ב') .המברך חי עם
הבורא יתברך כל שעה בכל מקום.

הנאה בלא ברכה  -חיים בלא רבש"ע ,וגם מנתקים יותר
וכן להפך ,כאשר נהנים חלילה בלא ברכה ,מנתקים את הפרי מהעץ ,חיים את
החיים בלא לשתף את רבש"ע בתוך העולם עצמו ,בלא ברכה כי אם בשניות
ובמהלך של כפירה ,חבר הוא לאיש משחית  -לירבעם בן נבט.
ולא זו בלבד ,הרי נתבאר ,שבלא הברכה ,לא זו בלבד שאין 'מכניסים' את רבש"ע
לעולם ,לא זו בלבד שלא מצרפים ומחברים את העולם למקורו ,ומשאירים אותו
במקומו הלא ראוי (אם כי גם זה חמור מאד) ,אלא אדרבה ,הנהנה בלא ברכה,
חוטא ומעמיק את חטא עץ הדעת ,פועל הוא פעולה הפוכה  -יותר ניתוק ,יותר
הסתר ,יותר העלם ,יותר כח רע בבריאה ,גוזלים את הבריאה מהבורא (ואם שבכל
החטאים כן ,אך בחטא אכילה בלא ברכה ,הדבר חמור יותר ויותר).

רבינו בחיי :הנהנה בלא ברכה ,גוזל ממנו ההשגחה והפירות מכנס"י
ועיין בדברי רבינו בחיי (עקב ח ,י ,הובא כל לשונו במאמר ה')" :כל המברך על
מה שנהנה הוא מעיד על ההשגחה שהוא יתעלה הממציא מזון לשפלים כדי שיחיו,
ובזכותם התבואה והפירות מתברכין ומתרבים ,והנהנה ואינו מברך גוזל ממנו
ההשגחה ,ומוסר הנהגת השפלים לכוכבים ומזלות ,וזהו שאמרו (ברכות לה ).כל הנהנה
מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה ולכנסת ישראל שנאמר (משלי כח,
כד) גוזל אביו ואמו ,כלומר גוזל להקב"ה ההשגחה ולכנסת ישראל הפירות ,שבעוון זה
מתמעטין לישראל בסיבתו ,שהרי כל העולם כולו נידון אחר רובו ,וכל יחיד ויחיד
נידון אחר רובו ,לכך יש לו להראות את עצמו כאילו כל העולם כולו תלוי עליו".
רמב"ן בביאור עניין 'גוזל אביו ואמו'
מהר"ל בביאור הרמב"ן  -העדר ברכה מסלקת השכינה
כיוצ"ב ,עיין ב'גור אריה' (ויקרא כ ,ג ,הובא לשונו במאמר ה') ,שהרמב"ן פירש
את הגמ' שגוזל את אביו ואמו  -אמו (כנסת ישראל) היינו השכינה .וביאר המהר"ל:
"ולפי הנראה מדברי הרמב"ן ,שהוא מפרש 'כל הנהנה מן העולם בלא ברכה גוזל
הקב"ה וכנסת ישראל' נאמר על הברכה ,שהוא גוזל הברכה מן הקב"ה וכנסת
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ישראל ,כמו שאמר החפץ ביצירה לברך עליה לשמו הגדול ,ואז יהיה קיום בעולם,
כי תהיה השכינה בארץ על ידי הברכה ,שממשיך הברכה והשפע אל היצירה ,ואז השכינה
בארץ .וכשאינו נותן הברכה ,אז תתעלה השכינה בשמו הגדול ,כי אין כאן מי שממשיך
אותו בארץ ,ואז אין קיום בעולם כאשר חסר השכינה מן הארץ ,כך הוא דעת הרמב"ן".
הרי לנו בבירור ,שהנהנה בלא ברכה ,מוסר את הנהגת השפלים לכוכבים ומזלות,
הוא גוזל את הבריאה מידי ההשגחה העליונה ,והדברים נוראים מאד.

ז
חבר לאיש משחית  -חוטא ומחטיא
נהנה בלא ברכה משנה ומקלקל את כל תואר העולם
ביאור דברי רש"י שהנהנה בלא ברכה  -חוטא ומחטיא
יד .נראה להציע שלזה מכוונים דברי רש"י על הגמרא ,שהנהנה בלא ברכה  -חבר
הוא לירבעם בן נבט שחטא והחטיא ,ואף הוא ,זה שאינו מברך ,חוטא ומחטיא.
והתקשינו לעיל; היכן נכנס כאן החטאת אחרים?
אכן ,כעת הדברים מתיישבים על נכון בס"ד; כאשר אדם נהנה בלא ברכה ,הרי
באופן פעיל וישיר גוזל ההשגחה ומוסר ההנהגה לכוכבים ומזלות ,ובזה הוא מחטיא
את הרבים ,כי הפקעת העולם מיחידו של עולם ,היא החטאת הרבים הגדולה ביותר,
שהרי שוב אין הבריות מכירים את הבורא והם נמשכים אחר ההבל ,התוהו ,הריק
וההעדר .חטא זה של אי ברכה ,אינו חטא פרטי ,אלא הוא מעמיד את כל האופי
של העולם כעולם מנותק המסור כביכול לכוחות הרע ,עולם שמצד עצמו ,התפיסה
שלו היא תפיסה של חטא ושניות ,ואין בו הכרת הבורא מצד עצמו .זו החומרה
הגדולה .ואין לך החטאת הרבים גדולה מזו.

חומר חטאו של ירבעם על פני חטאי עבודה זרה של אחרים
ירבעם העמיד מערכת המנסה לשנות צביון ותוואי וצורת האומה
טו .כאשר נתבונן ,הרי חטא זה מקביל ממש לחטאו של ירבעם; ירבעם לא חטא אך
ורק בעבודה זרה ככל המלכים ,שאם שהחטא חמור ביותר ,אך לא היה מערכתי,
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אלא היו נמשכים ועובדים עבודה זרה ,כל פעם מחדש .4ירבעם ,לעומת זאת,
העמיד מערכת של ב' עגלים בעם ישראל שאליהם פונים .ירבעם ניסה לשנות את
הצביון של עם ישראל ,לאו היינו אך ורק בחטא בפועל; מעשה פרטי של עבודה
זרה במקום מסוים ,אלא ניסה לשנות את המערכת ואת תמונת המציאות של העם,
את תוארו וצורתו ,ניסיון לשנות התוואי של האומה.

חטא הרבים של ירבעם הוא חלק מהגדרת עצם חטאו
טז .נראה לפי זה להציע דבר חידוש ,שחטאת ירבעם שחטא והחטיא את הרבים (ואשר
הוא הדוגמא לחוטא ומחטיא) ,אין זה אך ורק שיעור בעוצמת החטא (אם כי כמובן,
גם) ,אלא גם כן חלק מהגדרת החטא ,כי על כן ,חטא שניות ועבודה זרה ,אינו חטא
פרטי ,אלא הוא מפקיע באופן פעיל את היחס של העולם לבוראו ,ובכך הוא מרחיק
את כל העולם  -האנשים ממקור הבריאה האמיתי .וקל וחומר בחטאו של ירבעם,
שכאמור ,חטא באופן מערכתי ,וא"כ זהו חטא הרבים בעצם ,חטא של שינוי הצורה
של ישראל ,בדבר שהוא עצם הצורה שלהם  -אמונת היחוד.
חטא עבודה זרה הוא חטא הרבים בעצם הגדרתו
יתר על כן ,גם עצם החטא והגדרתו בעצם עניינו  -חטא הרבים ,כי זהו גוף עניינו
של החטא ,הפיכת העולם לריבוי ועוד ריבוי וריבוי ,ניתוק מהאחד ברוך הוא .על
כן מונח בחטא הזה בעצם גם כן החטאת הרבים ,כי הואיל והחטא נוגע במקום של
ריבוי ,פיזור ופירוד ,ומתייחס לעולם במהלך של רבים רבים ,על כן יש בו השפעה
על כל אחד ואחד כנפרד ,כביכול ,פוגע ב'ציבור' והופך אותו ל'רבים'  -יחיד ועוד
יחיד ,וזו גופא ההחטאה שלו ,כי כאשר נתפס היחיד כנפרד ועומד לעצמו ,הנה
קרוב ונוטה הוא לעבודה זרה' ,חבר הוא לאיש משחית' ,ומכאן הדרך קצרה לחטא
בפועל ,כפי שאכן ראינו אצל ירבעם שהעמיד עגלים והחטיא את הרבים .וכאמור,
כל זה מונח ממש ג"כ אצל הנהנה בלא ברכה ,אף אם עושה כן בחדרי חדרים,
וככל שנתבאר.
כך בדיוק החטא של זה שנהנה ואינו מברך; משנה הוא את תוואי הבריאה
והמציאות כולה ,שככל שנתבאר חוזר הוא על החטא הקדמון  -אכילת עץ הדעת.
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'חבר לאיש משחית' ,גוזל את אביו ואמו  -את הקב"ה וכנסת ישראל .הברכה נועדה
להעמיד את האכילה כאכילה מתוקנת ,לצרף את העולם למקורו ,וזה שאינו מברך,
פועל את הפך מטרת הברכה ,ומדרדר את העולם לשניות וקלקול שאין שני לו.

ח
מאה ברכות
דוד המלך  -מהדורה נוספת של אדם הראשון
נקודת המוצא של אדה"ר  -קדושה ,של דוד המלך  -עולם של שניות וחטא
יז .דוד המלך תיקן מאה ברכות כדי להציל את העם מן המגיפה (טור סימן מו ,וכן
במדרש) .במאמרים הקודמים זכינו לבאר דברי קודש אלו בפנים שונות .כעת,
לאור מאמר זה ,נוכל להבין עומק נוסף בעניין.
במאמר יא ב'כתר הלומים' (חלק א) ביארנו שדוד המלך הוא מהדורה נוספת של
אדם הראשון ,ושלכן קיבל ממנו את כל ע' שנות חייו .אד"ם ,ראשי תיבות :אדם,
דוד ,משיח .ואולם ,חילוק יסודי יש ביניהם ,שאלת נקודת המוצא :אצל אדם
הראשון ,נקודת המוצא היתה כולה קודש בלא שום רע ,בלא שום סיג ,בלא שום
יצה"ר ,הנחש היה חיצוני ,ואדם וחוה (שהם מציאות אחת  -אדם אחד) ,היו בלא
שום מפריד .החטא של אדה"ר שינה את המציאות ,וגרם לכך שמעתה נכנס 'שחקן'
חדש לזירה ,והוא הנחש.
ברם ,אצל דוד ,הרי המציאות היא כבר אחר חטא אדה"ר (וחטא העגל) ,וא"כ
נקודת המוצא של דוד היא מתוך הזוהמא עצמה ,זו נקודת הפתיחה שלו( .ונ' שלכן
ֶּחֱמ ְתנִ י
חו ָל ְל ִתי ו ְבחֵ ְטא י ַ
הדגיש דוד את עובדת לידתו יחד עם היצה"ר' :הֵ ן ְב ָע ֹוון ֹ
ִא ִמי' (תהלים נא ,ז) .הנושא כאן חוזר לעיקר עניינו של דוד שהוא אדם הראשון
שבא בתוך מציאות של זוהמא) .לכן דוד פוגש את בת זוגו האמיתית  -בת שבע
כשהיא נשואה לאחר .משם נקודת הפתיחה שלו ,והם הם דברי חכמים שאכן היתה
ראויה לו מששת ימי בראשית ,ועל זה נסובה כל הסוגיה.
במילים אחרות :אצל אדם הראשון הפרי היה מחובר לעץ ,וחטאו גופא היה -
הפרדת הפרי מהעץ .אצל דוד המלך ,נקודת המוצא היתה שהפרי מנותק מהעץ.
ותפקידו היה לחבר אותו בחזרה .מציאות העולם כפי שבאה בדורו של דוד (ובכל
הדורות) ,הינה מציאות של 'גוזל אביו ואמו' ,זו ברירת המחדל ,ועל דוד הוטל
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חובת התיקון להביא את העולם למצב של משיח .ומכיון שהתיקון הישיר ביותר
המפקיע את מציאות קלוקלת זו ,את 'הגזילה' ,התיקון הישיר ביותר הוא ברכות ,על
כן ,קם דוד שהוא כאמור ,אדם הראשון במהדורה נוספת ,והוא אשר תיקן מאה
ברכות ,כי הדבר מיוחד אליו בעצם ממש.

תקנת דוד  -תקנה מערכתית העומדת כנגד חטא העגלים של ירבעם
יח .נבין עוד ,התבאר למעלה ,שחטא ירבעם חמור משאר חטאים ,ולו תואר 'חטא
הרבים' באופן מיוחד ,כי חטאו היה מערכתי ולא באופן מקרי .ירבעם העמיד סדר
של חטא קבוע בעם ישראל .וכפי שנתבאר' ,חבירו של איש משחית' זה הוא זה
שנהנה בלא ברכה ,שמעמיד עולם מופקע ומנותק .וממילא אתה למד ,שכנגד
מציאות זו ,לא היה מספיק לתקן ברכה מקרית ,אלא מעצם התקנה המחוייבת היא,
תקנה מערכתית ,תקנה שתהא מעמידה סדר אחר ,תקנה שתקיף את כל המציאות
כולה ,וזו כמובן תקנת מאה ברכות בכל יום ,והיינו ,נוצרה מערכת מסודרת של
תיקון  -ברכות .מאה ברכות נחשבים כמערכת ,לא רק מצד המספר 'מאה' ,שהוא
מספר יסודי בהעמדת פרטי המציאות באופן הנכון (והרחבנו בס"ד במאמר ד'),
אלא גם כן מצד שהתקנה העמידה סדר יום קבוע לכל יהודי ,וכפי שנתבאר שם.
ועיין שם שהיו ב' שלבים בתקנה זו( .ומ"מ למדנו שהיה כאן בחינה מסויימת של
הקדמת רפואה למכה).
האומר מאה ברכות בכל יום  -כאילו פורש אהל מועד
יט .זאת ועוד ,במאמר א' ביארנו שמאה ברכות הינן גדר של בניית משכן ,וכפי שכתב
הריקאנטי (פרשת תולדות)" :כל הגומר בכל יום מאה ברכות ,כאילו פורש אהל
מועד ותקעו על מאה אדנים ומתברך במאה מיני ברכות".
ירבעם מיוחד לשניות  -נחש:
(א) מחלק המלכות( ,ב) מונע הגעה למקדש( ,ג) מחטיא בע"ז
הבט נא ,כמה נפלאים הדברים עד מאד בס"ד; הרי נתבאר במאמר ז' שעיקר עניינו
של ירבעם היה בכך שחילק את המלכות והחטיא את העם בעבודה זרה ,ושאין הם
ב' עניינים שונים ,אלא הכל אותו נושא  -השניות .עוד התבאר שם ,שלכן מנע את
ישראל לעלות לרגל לבית המקדש ,כי בית המקדש ,הוא המקום שבו מתאחדים
כל הלבבות ,ודרכו אנו עם אחד לא-ל אחד ,וכדברי רש"י בפרשת קרח .וכל דין
ציבור  -גוי אחד ,חל מכח ביהמ"ק ועל ידו .לכן ירבעם שנטה אחר השניות ,עד
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שהוא כביטוי השניות בעצמה ,הוא המונע את העליה לביהמ"ק ,מחלק המלכות,
מחטיא בעבודה זרה בחטא הרבים .ויש בספרים הקבלה בין הנחש הקדמוני
לירבעם ,ומקור הדברים מופיע כבר בזוה"ק .זהו ירבעם ,וחבירו  -זה הנהנה בלא
ברכה.

דוד  -אדה"ר מיוחד לאחדות
(א) מלכות אחת( ,ב) מלכות אחת( ,ג) מאה ברכות המעמידות משכן
כנגדו עומד דוד המלך  -אדם הראשון במהדורה השניה ,אשר מלכותו היא מלכות
אחת על כל עם ישראל ,והוא אשר מצא את מקום המקדש  -בית הבחירה
בירושלים ,העיר שעושה את כל ישראל חברים .דוד דוגמת עולם התיקון ,עולם
האחדות .לכן דוד מיוחד לברכה ,הואיל וכל עיקרה של הברכה ,להחזיר את העולם
למצב המתוקן ,טוב בלא רע ,וכפי שהבאנו בארוכה מדברי הרמח"ל .על כן,
כאמור ,מתקן מאה ברכות ,שכל עצמן אינן אלא העמדת משכן אצל כל יהודי
ויהודי ,ההפך הגמור ממעשיו של ירבעם שהפקיעו את ישראל מהמקדש.
זהו תיקון הברכה באופן השלם שלה ,תיקונו של דוד המלך .ובזה הציל את העם
ממגיפה ,כי חיבר אותם לאחדות  -למקור החיים ,הפך השניות והפירוד והמוות.
ועיין במאמר יא ,שדוד זכה לברכה מהשם יתברך באופן מושלם ,ברכה בלא חיסרון
כלל ,והחיסרון היחיד שהיה אז ,היה על כרחך ,בגוף הברכה עצמה ,שהיה חסר
הברכה מצד התחתונים ,עד שבא דוד ותיקנה במאה ברכות ,והם הם הדברים.
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מאמר ט
ברכה  -תוספת וריבוי
התמורות במהלך הדורות

דוד המלך ואנשי כנסת הגדולה ,ייחודם בנוגע לברכות
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א
תקנת מאה ברכות
היחס שבין דוד המלך ואנשי כנסת הגדולה לתקנת מאה ברכות
א .במאמרים הקודמים עסקנו בעניין תקנת מאה ברכות על ידי דוד המלך ,וכן בהמשך
התקנה עצמה (כהעמדת סדר יום) ,על ידי אנשי כנסת הגדולה ,וכמבואר בטור
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(או"ח סימן מו) ,וכן בגמ' ברכות (לג ).שאנשי כנסת הגדולה תיקנו ברכות ,תפילות,
קדושות והבדלות.
במאמר זה ,בעזרת ה' ,נתבונן עוד בהבנת היחס המיוחד בין דוד המלך ואנשי
כנסת הגדולה לבין הברכות ,וכבר עסקנו בזה לעיל במאמר ד' וכעת נוסיף ונעמיק
בעניין.

ב
דיבור ומעשה
חטא אדם הראשון  -הפרדת הפרי (התחתונים) מהעץ (העליונים)
הניתוק חל רק בחיצוניות ולא בפנימיות
ב .במאמר ב' וח' הבאנו דברי המהר"ל ,שעיקר חטא אדם הראשון היה בהפרדת הפרי
מהעץ .משמעות הפרדת הפרי היא ,שהתחתונים (אשר הם ה'פרי') התנתקו
מהעליונים (ה'עץ') ,ומעתה עומדים הם כביכול לעצמם ,אינם מראים את מקורם
ושורשם עם כל המשתמע בזה ,ולכן הם נערכים גם כן באופן הזה ,במהלך של
ניתוק ,וממילא מתחייב מזה הכליון והמיתה ,כי דבר מנותק אינו יכול לחיות לעולם.
ואם שאליבא דאמת ,לא יתכן שהבריאה תחיה בכוחות עצמה ,ולעולם היא מחוברת
למקור החיים ברוך הוא ,וכפי שנאמר (נחמיה ט ,ו)" :וְ ַא ָתה ְמחַ יֶּה ֶּאת ֻכ ָלם" ,וגם
אחר החטא היא מחוברת בהכרח ,והיאך אנו אומרים שהבריאה התנתקה? אך
התשובה פשוטה :הבריאה אכן מחוברת למקורה ,אך זהו בפנימיות ובאופן נסתר
שאינו מגולה פה בעולם ,ואילו בחיצוניות ,במהלך החושי הנתפס בהכרה היסודית,
בזה ,העולם נערך כמנותק לגמרי וכנ"ל.

עבודת הברכות פונה באופן ישיר לחיבור הפרי אל העץ
עוד התבאר שם שכל עבודת ה' פונה לעניין זה; חיבור הפרי – התחתונים ,אל
העץ  -העליונים ,אך מתייחדת לזה עבודת הברכות ,שזהו כל עיקר עניינה  -חיבור
הפרי.
הדיבור אינו מתנתק ממקורו ,המעשה כן
ג .נבאר קצת יותר ,ואם שכבר עיקר הדברים הובאו לעיל במאמר ד' ,אך ההכרח לא
יגונה ,ואין בית מדרש ללא חידוש.
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במאמר ד' ב'כתר הלומים' (חלק א) ,הרחבנו ביחס שבין 'דיבור' ו'מעשה' .הבאנו
שם מדברי מו"ר זצ"ל ,שהדיבור אף פעם לא מתנתק ממקורו ,וכאשר אדם פונה
ועוזב המקום ,גם דיבורו עוזב עמו .לא כן ,מעשה ,אשר נשאר על תוקפו ומציאותו
גם כאשר האדם עזב את המקום .המעשה נתפס כעשוי מצד עצמו ,ואינו מראה
את מקורו ושורשו.

דבר ה' הנמצא בבריאה מחיה ומקיים אותה
בזאת הסברנו את דברי רבותינו (ומקור הדברים בחז"ל) ,שהבריאה מתקיימת כל
שעה ,מכח דבר ה' המונח בה .דבר ה' זה הוא הוא מעשה הבריאה על ידי הבורא
ית' בתחילת כל ההויה ,והרי כל הבריאה נבראה בדיבורים ,וכמפורש בפרשת
עו ָלם ה' ְדבָ ְר ָך
בראשית .הקדמונים ביארו בזה את הפסוק (תהלים קיט ,פט)ְ " :ל ֹ
נִ ָצב ַב ָש ָמיִם".
בכל בריאה ב' עניינים  -מציאותה והכח המחיה אותה
נמצא לפי"ז שבכל בריאה ישנם ב' עניינים עיקריים; עצם הבריאה  -ה'חפצא' שלה,
וכפי שהיא מתראה לפנינו בכל ענייניה .וכן דבר ה' המונח בה ,מחיה אותה
ומקיימה .הדבר פשוט ואינו צריך לפנים ,שב' עניינים אלו ,מקבילים לגמרי לעניין
'דיבור' ו'מעשה' בתחתונים שהתבאר לעיל בשם מו"ר זצ"ל; כי על כן ,כפי שאצל
התחתונים ,הדיבור מצורף לקומת אדם ואינו מתנתק ממנו ,כך בדיוק כביכול כלפי
מעלה  -הדיבור של ה' מצורף אליו ואינו מתנתק ,ומאידך ,כפי שאצל האדם
ה'מעשה' מנותק ,כך גם אצל הבורא יתברך כביכול ,ה'מעשה'  -עצם הבריאה,
נתפס כמנותק.
ממילא אתה אומר ,שדבר ה' המונח בכל בריאה ובריאה ,מצורף למקור החיים
ברוך הוא ,ומשם יניקת החיים כל שעה .כביכול כל הזמן ה' יתברך מדבר את
הבריאה ,מעניק לה מציאות ,חיות ,קיום.

הברכה בדיבור נועדה להתייחס ולעורר את ה'דיבור' הפנימי המחיה את המציאות
ד .בכאן אנו נכנסים להבנת העניין של ברכות; המעשה כמעשה נערך לפנינו ,אין
צורך בפעולה מיוחדת על מנת שנוכל להבחין בו ,להכיר אותו ,לדעת אותו .אך
כאמור ,לעולם המעשה מתראה באופן של חטא ,באופן של ניתוק .לזאת הוצרכנו
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להוסיף ברכה בדיבור .מהות ועניין הברכה ,הגילוי של דבר ה' המונח בפנימיות
המציאות ,ואשר מחיה אותה .על ידי הברכה ,אנו מתייחסים ומעוררים את אותו
דבר ה' אשר מצורף למקור החיים כל שעה.

אריז"ל :החיות הוא הדיבור שיצא מפיו ית' בעת הבריאה
כל העם רואים את הקולות  -את הדיבור הפנימי המחיה
יסוד לדברים אלו ,זכינו ומצאנו בדברי עיר קדיש ונחית מן שמיא ,האריז"ל בספר
הליקוטים (פרשת עקב ,ח)" :כל הדברים שבעולם יש להם חיות ,וכמו שהאדם
נברא גוף ונפש ,הכי נמי כל הדברים .וכן המזון והלחם שהאדם אוכל יש לו חיות,
והחיות הוא הדיבור שיצא מפיו ית' בעת הבריאה ,כשאמר 'תוצא הארץ' כך וכך ,אותו
ההבל הוא דבר שיש בו ממש וכו'.
ועל זה אמר הכתוב (שמות כ' י"ח) וכל העם רואים את הקולות ,רואים את הנשמע,
שהיו רואים את הדיבור ,שהיה בא ומנשק אותם על פיהם ,והיה אומר מקבלני
אתה עליך .נמצא ,שהיו רואים את הדיבור ,כמו מלאך א' .וכן היה הדיבור שאמר
בעת הבריאה לכל דבר ודבר ,אותו הדיבור נכנס להיות חיות בתוכו לגדלו .וא"כ
במזון שאדם אוכל ,יש חלק חומרי שזן הגוף של האדם ,וגם יש בו חיות ,שהם ג"כ
חלק הנשמה שבאדם.

דבר ה' המונח במזון מחיה את האדם ,ולכן צריך לברך
ועם זה יתורץ קושיא זו ,שאיך אפשר בעולם שהלחם שהוא חומרי יזון חלקי הנפש
שבאדם ,שהוא רוחניות ,ואם לא יאכל אדם לחם ולא שום מזון ,כך ימות ברעב
ותצא נשמתו ממנו ,ואם יאכל כזית לחם יחיה ,והאיך אפשר שהלחם יעמיד הנשמה
הרוחנית .ומהכרח קושיא זו ,אמרו הפלוסופים שאין השארות לנפש ,וכמות זה כן
מות זה ,כשימות האדם ויפסד חלק גופו ,ג"כ יפסד חלק נשמתו ,כיון שהיא ניזונית
מדבר חומרי גם היא חומרית .ואין האמת כן ,כי ח"ו ,כי הם לא ידעו כל מה
שאמרנו ,שיש חיות אל המזון שהוא חלק רוחני שבו ,להחיות חלק רוחני שבאדם.
וזש"ה לכך האכילך את המן הרוחני ,להודיעך כי לעולם אין מי שזן לאדם ,אלא
החלק רוחני שבו .וז"ש כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם ,כי על כל מוצא פי ה',
דהיינו מה שיצא מפיו ית' בעת הבריאה ,להוציא מן הארץ כל דבר ודבר ,אותו הדיבור
נכנס באותו המזון ,והוא הוא המחיה את האדם .ולכך צריך לברך על המזון ,כי ע"י הברכה
מתעורר החיות".
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מבואר להדיא בדברי האריז"ל ,שדבר ה' שהיה בעת מעשה הבריאה ,הוא אשר
ממשיך גם כעת ,מחיה ומקיים את המציאות .עוד מבואר ,שהדרך לעורר את החיות
הזו ,את דבר ה' הזה ,הוא על ידי ברכה .והם הם הדברים דלעיל ,שהברכה מחברת
את ה'פרי' אל ה'עץ' ,היא מחברת את ה'מעשה' אל מקור החיים ב"ה אשר מדבר
את החיות בתוך הפרי .בכך מתקיימת תכלית המציאות.

ג
תקופת אנשי כנסת הגדולה
אנשי כנסת הגדולה היו בזמן שבטל הגילוי האלוקי בעולם
הנבואה היא דבר ה' בעצם כי היא הדיבור הפנימי בעולם
ה .בעקבות הדברים הללו ,הננו מבינים את הסיבה שאנשי כנסת הגדולה הם אשר
תיקנו את הברכות .אנשי כנסת הגדולה היו בזמן בית שני ,כאשר בטל כל הגילוי
האלוקי בעולם ,ובכלל זה :נבואה .הנבואה היא דבר ה' ,והיא המשך סיני .ונ'
המכוון לפי ערכינו ,לאו היינו מצד שכך ה' מתקשר עם נבראיו ,והיה אפשר גם
באופן אחר ,לא ולא! נבואה היא דיבור בעצם ,וכך שמה 'נבואה' ,מלשון 'ניב
שפתיים' .הוי אומר :הנבואה היא דבר ה' הפנימי בעולם .זו עצם מהותה .מעתה
כשהננו אומרים :בטלה נבואה ,משמעות הדברים היא :בטל הגילוי של דבר ה'
המחיה את המציאות.

אנשכה"ג היו צריכים להעמיד תחליף לדיבור ש'נעלם' ,וזו הברכה
מכיון שכן ,הוכרחו אנשי כנסת הגדולה להעמיד מערכת שתהווה תחליף לנבואה -
לגילוי של דבר ה' בעולם ,לגילוי שהפרי מחובר אל העץ ,ויותר נכון ,תחליף שיחבר
בפועל את הפרי אל העץ .תחליף זה בא בדמות הברכות .הברכה חלה על ידי
דיבור ומכוונת אל הדיבור הפנימי ,וככל שנתבאר בדברי האריז"ל.
עד כאן פשטות הדברים ,ואולם ,בהם בלבד עדיין לא נחה דעתנו ,כי הרי כבר דוד
עצמו תיקן מאה ברכות ,הגם שהיה נבואה בזמנו ,והוא עצמו היה נביא (סוטה
מח ,1):מכאן ואילך נתבונן ונעמיק עוד בעז"ה ,לגלות קושט עומק נפלאות סדר
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וקישור הדורות ,המעמיד את דוד המלך ודורו ,ואת אנשי כנסת הגדולה כמעמידי
הברכה בעולם.
לשם כך ,נשוב לעיין במהות עניין הברכה.

ד
ברכה  -תוספת וריבוי
דברי הקדמונים בביאור עניין הברכה; רש"י ,נפה"ח
ו.

המושג 'ברכה' משמעו :תוספת וריבוי .כן מפורש ברש"י (סוטה י" :).כל ברכה
שבמקרא לשון ריבוי הוא ,דבר המרבה ומצוי בו שובע" .וכן כתב ב'נפש החיים'
(ב ,ב) בהרחבה" :כי מלת 'ברוך' ,אינו לשון תהלה ושבח כמו ששומה בפי ההמון
כו' ,אבל האמת .כי 'ברוך' פירושו לשון תוספת ורבוי .וכענין קח נא את ברכתי
כו' .וברך את לחמך .וברך פרי בטנך וכו' .והרבה כיוצא במקרא .שא"א לפרשם
לשון תהלה ושבח .אלא לשון תוספת ורבוי .ובזוהר אמר בכ"מ לאמשכא ברכאן
כו' .לארקא ברכאן .לאוסיפי ברכאן .תוספת רבויא דברכאן כו' .כ"כ בפע"ח (שער
הקדישים פ"א) ז"ל' :סוד ברוך בכל מיני רבויין'.

הבריאה עצמה היא ברכה  -תוספת ,ולכן נברא בב'
המהר"ל מלמדנו ,שלכן הבריאה עצמה נבראה באות ב'  -אות הברכה ,ולאו היינו
משום שהבריאה צריכה ברכה ,אלא שעצם הבריאה היא תוספת על ה'עיקר' -
הקב"ה ,ועל כן ,עצם הבריאה היא הברכה .והרי"ז במשל רחוק ,שהאב מתברך
בבנים ,ובלא בנים ,אין אנו אומרים שהאב מתברך בעצמו ,כי ביחס לעצמו לא
שייך ברכה  -תוספת ,וכל הברכה היא רק ביחס לתוספת ,והיינו בנים וכד' (ולכן
בן בכור הוא אותיות ברכה; 'בכר  -ברך') ,וכך הקב"ה כביכול מתברך בבריאה,
שהיא תוספת  -היא עצם הברכה .וראה בהרחבה במאמר ב' וכן במאמר ז'.

ז.

ביאור המהר"ל בכוונת הגמ' שהקב"ה ביקש מישמעאל בן אלישע שיברכו
יסוד זה של המהר"ל מופיע בהרבה מקומות ומבאר עניינים שונים ,ונעתיק קצת
מדבריו ,בשל העובדה שהיסוד הנזכר הוא עיקרו של מאמרנו זה.
נפתח בדבריו שבספר ב'באר הגולה' (באר ד) ,בביאור דברי חז"ל (ברכות ז,).
שהקב"ה ביקש מישמעאל בן אלישע ברכה .המהר"ל שם מרחיב בעניין (ואינו
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ענייננו כעת) שאין כוונת חז"ל ,שהקב"ה מקבל דבר מן האדם; "אלא כאילו אמר
'יהי רצון' וכו' ,שכך יהיה נמצא ( -הקב"ה) אל בניו בברכה .ועל זה אמר ( -הקב"ה)
'ישמעאל בני ברכני' ,כלומר שביקש שיהיה הוא יתברך נוהג עם בניו במדת
הברכה .ודבר זה הוא ענין אחד עם מה שאמרו שישראל מוסיפין כח וגבורה
למעלה .וכל הדברים האלו אינם נאמרים על עצמו ית' ,רק שכך הוא ( -הקב"ה)
נמצא אל הנמצאים .ולכך מה שאמר 'ישמעאל בני ברכני' ,רצה לומר ,תברך אותי
עד שאני נמצא בברכה אל בני ,וזה כאשר אני נוהג לפנים משורת הדין עם בני.

הברכה מצד עצמה ראויה מצד הנמצאים שהם הברכה
ובאולי יקשה עוד ,אחר שהוא יתברך רוצה בברכה א"כ מי המוחה בידו לעשות
ולהתנהג עם בניו במדת הברכה ,ולמה אמר 'ישמעאל בני ברכני'?! דבר זה אין
קשיא למבין עניין הברכה ,כי הברכה בצד עצמה ראוי מצד הנמצאים ( -הברכה תואמת
בעצמותה לנבראים) -( ,וזאת משום) שעל ידי הנמצאים ,נמצא ( -הקב"ה) אל
הנמצאים במדת הברכה .ודבר זה תוכל להבין ,כי כל הברכות הם מן הזולת ,כי
יצחק ברך את יעקב ויעקב ברך את בניו ,ואין אחד שבירך את עצמו ,ואילו התפלה
מתפלל האדם על עצמו .ויפה התפלה לאדם על עצמו מתפלת אחרים עליו שכן
אמרו ז"ל (ב"ר פנ"ג) יפה תפלה לחולה על עצמו מן תפלת אחרים עליו .וזה כי
הברכה כמו שאמרנו הוא תוספת ,ולפיכך הברכה הוא שייך מן הזולת אשר הוא תוספת
על אשר מברכין אותו ,לכך אותו שהוא תוספת מביא תוספת והוא ברכה ,ולא שייך ברכה
מעצמו שהוא בעצמו אינו תוספת.
הברכה מצד הנבראים ולכן מהם בא הרצון לברכה
וזהו אמרם 'אל תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך' ,כי הברכה שהיא מצד הזולת ומצד
הזה הברכה בפרט ,ולפיכך אף ההדיוט מביא הברכה כו' ,ולפיכך מצד הזולת ראויה
הברכה יותר ,כי הזולת הוא תוספת וברכה .וזה שאמר 'ישמעאל בני ברכני' ,כי
הברכה היא ראויה מצד הנמצאים שהם מביאים הרצון שיהיה הוא יתברך נוהג עם
בניו במדת הרחמים ,שהנמצאים הם ברכה בעצמם מה שהשפיעם השם יתברך ,ולפיכך
ע"י הנמצאים שהם ברכה בא הרצון ממנו שיתנהג עם בניו במדת הרחמים ,ונמצא אל
הנמצאים במדת הברכה .ולא שהוא יתברך בעצמו צריך לקבל הברכה מן הנמצאים,
כי ברוך הוא ומבורך שמו לעולם ,רק מה שהוא נמצא אל הנמצאים במדת הברכה
הוא מצד הנמצאים שהם ברכה ,מביאים הרצון יתברך בשפע וברכה אל הנמצאים".
עד כאן מדברי הרב ב'באר הגולה'.
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משה ועם ישראל לא אמרו 'ברוך' ,כי היציאה ממצרים לא היתה תוספת
יתרו אמר 'ברוך' כי הוא תוספת
ח .כיוצא בדבר ,עיין נא בגמרא סנהדרין (צד" :).תנא משום רבי פפייס :גנאי הוא
למשה וששים ריבוא שלא אמרו 'ברוך' ,עד שבא יתרו ואמר ברוך ה'" .וכך כתב
ע"ז המהר"ל" :ואין הפירוש שלא היו רוצים לומר 'ברוך' ,כי הפירוש הוא שידעו
שאין ראוי לומר 'ברוך' ,כי לשון 'ברכה' הוא על הברכה שהעולם מקבל .ולא היו
הם דבקים במדת הברכה ,שהרי אין כאן ברכה להם ,רק היציאה מסבלותם ,ואין
זה תוספות ברכה להם כלל .ולפיכך לא אמרו 'ברוך' .אבל יתרו שלא היה בצרה,
והיה אוהב את ישראל ,ובא אליהם להיות אתם ,וניתוסף יתרו על ישראל ,היה זה
נחשב ברכה .ולפיכך אמר יתרו 'ברוך ה' אשר הציל אתכם וגו'' .אבל למשה
וישראל שהיו במצרים בסבלות קשה ,ולא היה כאן תוספות ברכה ,לא היה אפשר
לומר 'ברוך' וכו' ,ואין להקשות ,אם כן מה גנאי היה למשה ,כיון שלא היה ראוי
להם לומר ברוך? מכל מקום נחשב זה קצת גנאי ,שלא נמצא מדה זאת אצלם,
ודבר זה ענין נפלא כאשר תבין".
יציאת עם ישראל ממצרים לא היתה נחשבת 'תוספת ברכה' ,אלא סילוק המעכב
המונע אותם מלחיות את החיים הפשוטים והיסודיים ,ועיין בתחילת ה'באר'
הרביעית" :כי כל ברכה הוא תוספת ורבוי יותר מן השעור המוגבל ,שאין הברכה
שנותן לו מה שהוא צרכיו בלבד ,כי לא היה זה ברכה מה שהוא נותן לו צרכיו,
אבל עניין הברכה שיהיה לו תוספת חוץ מן השעור" .יציאת מצרים היתה 'צורך'
בלבד ,ולא היתה תוספת ,לכן לא היה שייך ברכה ,ורק יתרו הוא שמברך.

תקופת אנשי כנסת הגדולה  -ניתוק המעמיד את הנבראים כתוספת
ט .דברים אלו של המהר"ל פותחים בפנינו את הצוהר להבין את הייחודיות של דוד
המלך וכן של אנשי כנסת הגדולה לסוגיית הברכה ,ונתחיל עם אנשי כנסת הגדולה,
שכאמור בזמנם כבר היתה התרחקות גדולה מסיני ,עד שבטלה הנבואה ושכינה
וגילוי אלוקי ,ולמעשה ,הצביון ומציאותנו מאז ועד עתה לא השתנתה ,הגם,
שבוודאי אין להשוות כלל וכלל בשום צורה את דרגתם לדרגתנו ,וכבר אמרו
חכמים (שבת קיב" :).אם הראשונים וכו'" ,ומה גם שבית המקדש השני היה קיים
בזמנם ,אך אעפ"כ אופי המציאות כפי שהיא  -מציאות של הסתר ,דבר זה לא
השתנה.
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מציאות זו של הסתר בלא נבואה ,היא העמקה במציאותנו כנבראים ,כי כאשר היה
נבואה וגילוי שכינה ,והיה העולם התחתון בטל לעליון ,בכגון דא ,הרי כפי מהות
ועוצם הביטול ,כן כביכול נחסר העולם התחתון ממציאותו העצמית והינו 'נבלע'
ונעלם בתוך המציאות האלוקית ,וכדרך שאמרו 'שרגא בטיהרא מאי אהני' .וכדרך
שאמרנו לעיל ,שהפרי מחובר לעץ ,ואז שם העץ חל על הפרי ,ובצד מסוים ,ניתן
לטעון שהכל זהו העץ בלבד .זה היה המהלך בזמן הניסים והנבואה וגילוי שכינה
בישראל.
אכן ,עם הפסקת הנבואה ,הרי נערכים הנמצאים  -הנבראים ,כמציאות לעצמם
באופן מאד בולט ,ואם שיש בזה חיסרון גדול מאד ,וככל דברינו במאמר זה
והמאמרים הקודמים ,והיינו ניתוק הפרי מהעץ ,עד שהפרי עומד לעצמו בכוחות
עצמו .בכגון דא גדל ניסיון ה'שניות' ,אך מאידך גם כן ,נערך הפרי יותר כתוספת
 -כברכה (אם אכן ,מגלה את מקורו).

הברכות תואמות לאנשי כנסת הגדולה הואיל והם 'יותר' תוספת
משכך ,נראה שאכן עולם הברכות תואם ומושרש באנשי כנסת הגדולה ,בתקופה
הראשונה של הניתוק וההסתר ,בתקופה שבה הנמצאים מתגלים באופן מוחלט
כתוספת ,ואז מתאימה הברכה בכל תוקפה.

י.

דורות ראשונים  -תקופת תורה שבכתב ,אחרונים  -תקופת תורה שבע"פ
תורה שבעל פה היא 'תוספת' על פני תורה שבכתב
ניתן לראות יסוד זה ביחס לתורה .כידוע ,תורתנו הקדושה מתחלקת לשנים :תורה
שבכתב ושבעל פה .ומקובל בידינו ,שחלוקה זו נכונה גם ליחס שבין הדורות;
דורות הראשונים בהם היה גילוי שכינה כנ"ל ,מתייחסים לגילוי של תורה שבכתב,
וכל המערכת של חייהם היתה באופן זה (וראה ב'אפיקי מים' ,חנוכה א) .אכן עם
פסיקת הנבואה ,בזמן אנשי כנסת הגדולה ,החלה תקופת התורה שבע"פ ,היא
התורה הנלמדת עם השכל האנושי ,לבד ,מתוך שיבור הגוף ותולדותיו.
אנשי כנסת הגדולה  -תקופת תושבע"פ  -התוספת
נמצאת אומר :תורה שבע"פ מקבילה לאנשי כנסת הגדולה ,היא הגילוי היותר
מובהק של הנמצאים כנמצאים ,כתוספת .וכאשר נתבונן ,הלא תורה שבע"פ כל
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עיקרה ועצמה תוספת על התורה שבכתב ,והיא מתרבה ריבוי אחר ריבוי בכל
הדורות כולם ,בברכה בלא מיצרים ובלא גבולות .וזאת לעומת תורה שבכתב שאין
בה כל יתור וחיסור ,חלילה .אלא שהם הם הדברים :תורה שבכתב היא עצם הדבר
בעצמו ובאה מצד הקב"ה ,והעצם אינו מתרבה ,ולא שייך בו ברכה כלפי עצמו.
ואילו תורה שבע"פ ,היא הריבוי אשר בא מצד הנבראים ,לכן היא מיוחדת לריבוי
אחר ריבוי ולברכה אחר ברכה.
אמור מעתה :היחס שבין דורות הנבואה  -תורה שבכתב ,לבין אנשי כנסת הגדולה
 תורה שבע"פ ,מקביל ממש ליחס בין עצם הדבר מצד הנותן ב"ה ,לבין התוספתוהריבוי  -הברכה מצד הנבראים ,לכן הברכה מתייחדת לאנשי כנסת הגדולה ,אשר
תיקנוה ,כאשר נערכו יותר ויותר כהנמצאים ,כתוספת ,כברכה .והדברים עמוקים.

תורה שבע"פ מתחילה במסכת ברכות
מסתבר שזו הסיבה שהתחלת תורה שבע"פ ,היינו התוספת ,התחלתה היא במסכת
ברכות ,כי זה עיקר עניינה של התורה שבע"פ ,ככל שנתבאר.
אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך ,ודברי המהר"ל שההדיוט הוא תוספת
יא .כדוגמת הדברים הנ"ל ,ניתן למצוא גם בביאור המהר"ל לגמרא בבא קמא (צג.).
הגמ' שם מביאה בשם רבי יצחק ,שלעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך ,וכן
אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך .וכך הם דבריו" :ויש לך לדעת כי הקללה היא
העדר ,וכן הברכה שהיא תוספת ,דבר זה שייך ביותר שיבא על ידי ההדיוט ,לפי
שההדיוט קרוב אל ההעדר ,וכן תוספת שייך ביותר אל ההדיוט ,כי ההדיוט הוא
תוספת בעצמו ,ולכך אמר' :אל תהא קללת הדיוט קלה בעיניך' וכן 'אל תהא ברכת
הדיוט קלה בעיניך' ,לפי שהדבר שהוא קרוב אל אחד קרוב להביא אותו ,ודבר זה
מבואר".
המהר"ל מלמדנו עיקרון חשוב :המושג תוספת אינו חייב להיות מציאות מסוג אחר,
אלא בתוך הנבראים עצמם  -בתוך האנשים עצמם ,יש כאלה שהם נחשבים יותר
ויותר עיקר וגוף המציאות (והם יותר רחוקים מהברכה ,ונחשבים כמו הדבר בעצמו),
ויש כאלה שנחשבים תוספת .ההדיוט הוא התוספת ,ועל כן הוא קרוב לעניין הברכה
שהיא תוספת.
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ביחסי הדורות גם קיים חילוק של חשוב ועיקר למול תוספת
אנשי כנסת הגדולה נחשבים כתוספת ביחס לדורות ראשונים
אף אנו נשתמש בדברים אלו ,כמובן ,אך ורק בתור משל וברמת העיקרון ,ונאמר,
שגם ביחסי הדורות קיים חילוק זה ,שיש דורות שהם יותר עיקר ,ויש דורות שהם
יותר תוספת .בדורות אין אנו מתייחסים במהלך של הדיוט וחשוב ,חלילה ,אלא
ביחס הנ"ל שנתבאר לעיל; הדורות שבאים בלא נבואה ושכינה ורוה"ק וכרובים,
דורות אלו יותר רחוקים מהגילוי של העיקר ,ויותר קרובים למהלך של תוספת .לכן
הם מיוחדים לברכה ,והם הם הדורות של אנשי כנסת הגדולה ואילך עד ימינו אנו.

ה
דוד המלך
תקופת דוד במהלך שהדורות עיקר ,ואעפ"כ הברכה מתייחדת לו
יב .אמנם ,אם שביארנו בס"ד את התייחסות הברכה באופן עצמי לאנשי כנסת הגדולה,
אך עלינו לבאר גם כן את התייחסות הברכה לדוד מלך ישראל ,והלא דוד היה
בזמן שהדורות היו במהלך של עיקר ולא תוספת ,בזמן ששרתה נבואה ,ודוד הוא
אשר העמיד את בית המקדש הראשון (ושלמה בנאו) ,והיאך ניתן לומר שהוא מהלך
של 'תוספת' ומיוחד לברכה .זאת ועוד ,דוד הוא מלך ישראל ובוודאי המלך הוא
עיקר בעצם ואינו תוספת כלל (וכדברי הרמב"ם בסה"מ ,שהמלך הוא ליבם של
ישראל).
אכן ,נראה שהגם שדוד המלך ודורו נחשבים כעיקר ביחס לדור אנשי כנסת הגדולה
וכנ"ל ,אך אעפ"כ גם הם בעצם מיוחדים לברכה .ודבר זה קשור לעיקר הסוגיה
של 'תוספת' אשר היא עצם הברכה.

שורש עניין ה'תוספת'  -המקבל
יג .כשאנו דנים על הסוגיה של 'תוספת' ,אנו מתבוננים בתוספת הראשונה  -היא
הבריאה עצמה (ושלכן נבראה באות הברכה  -ב') ,והננו באים ואומרים :יסוד
ושורש כל עיקר ה'תוספת' מונח במילה אחת בלבד :מקבל  .נקודת הפרישה של
הבריאה כביכול מהבורא (בעצם בריאתה) ,משמעה :יצירת מקבל .המקבל הוא
לעולם תוספת על גבי הנותן שהוא עיקר הדבר .ולכן מצאנו בחז"ל שה'מקור' -
ה'נותן' אינו זז ממקומו (כדברי אלישע אל האשה (מלכים ב ,ד ,ד)" :ובָ את וְ ָסגַ ְר ְת
ַה ֶּדלֶּ ת ַבעֲ ֵד ְך ו ְב ַעד ָבנַ ְ
יעי" .ופירש"י:
יִך וְ יָצַ ְק ְת ַעל ָכל ַה ֵכ ִלים ָה ֵא ֶּלה וְ ַה ָמלֵ א ַת ִס ִ
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"והמלא תסיעי  -מלפניך ,ותתני כלי אחר במקומו למלאותו ,וצלוחית השמן לא
תזיזי ממקומו ,לפי שהקב"ה עושהו כמעין ,ואין דרך מעין לזוזו ממקומו" .ומו"ר זצ"ל
קור ַה ְב ָרכָ ה").
היה מציין לנוסח בקבלת שבתִ " :ל ְק ַראת ַש ָבת ְלכו וְ נ ְֵלכָ הִ ,כי ִהיא ְמ ֹ

דוד המלך  -המקבל הגדול של הבריאה
מיהו המקבל הגדול בבריאה? דוד המלך  -הרגל הרביעית שבמרכבה ,מרכבה
לספירת מלכות דלית לה מגרמה כלום ,ושמו דוד  -לשון דל .וכך לשון השל"ה
(לך לך)" :והנה מצינו גם כן 'מגן דוד' (פסחים קיז ב) ,אמנם 'מגן אברהם' כי הוא
הכולל שלשתן כמו שכתבתי' ,מגן דוד' הוא שמקבל שלשתן ,שכן מדתו שהיא
מלכות בית דוד ,רגל רביעי מקבל שלש אלה" .וב'שפת אמת' (ויחי ,תרמ"ד):
"והגמר והסוף הוא בחי' בן דוד הקבצו ושמעו שהוא הכח המקבל" .וכמדומה
שהרגל הרביעית  -ספירת מלכות ,כל עצמה נחשבת תוספת על השלוש .על כן
ג"כ דוד המלך נקרא 'עני'.
דוד המלך המשכו של אדה"ר  -המקבל
יתר על כן ,דוד המלך הוא המשכו של אדם הראשון ,כפי שנתבאר בס"ד במאמר
ו' ,יא ובעוד מאמרים (ראה מפתח) ,והרי אדם הראשון הוא הוא המקבל שבראו
בורא העולם ,ואילו הכוונה בבריאת העולם  -אליו ,אל אדם הראשון ואל דוד
המביא את העולם לתיקונו  -אד"ם :אדם ,דוד ,משיח .וכבר הרחבנו בזה במאמר
ו' שם .על כן ,גם דוד המלך מיוחד לברכות ,כי הוא עצם הברכה( .ומצינו שספירת
מלכות היא שורש תורה שבע"פ ,והם הם הדברים).

ו
קצה וסוף  -תוספת
העונה אמן אחר ברכותיו בור ,כי אין תוספת על עצמו
בברכה אחרונה שייך אמן על עצמו ,כי האחרון תוספת בעצם
יד .יש להראות בזה עניין נוסף בעז"ה ,ובו מתבארת עוד שייכות בין דוד לברכה.
כאמור ,התוספת מיוחדת לברכה ,ומצינו דבר נוסף המשתייך לברכה ,והוא הסוף
והקצה של הדבר .שכן איתא בגמ' ברכות (מה ):שהעונה אמן אחר ברכות עצמו,
הרי זה בור .וביאר בזה המהר"ל (נתיב העבודה ,פרק יא)" :כי העונה אמן הוא
יותר עליון כמו שאמרנו ,ודבר זה לא שייך רק ( -אלא) כאשר עונה על ברכת אחר
שבא להוסיף עליו ( -כי כל ברכה היא רק תוספת ,וכנ"ל) ,אבל הוא עצמו אין שייך
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בו תוספת כלל .ומה שכאשר הוא סוף ברכות יש לומר אמן אחר ברכת עצמו (-
כמו בברכת 'בונה ירושלים') ,כי הסוף הוא נבדל מן הדבר עצמו במה שהוא סוף.
וכמו שיש לומר אמן אחר ברכה ששמע מאחר ,כי השומע הוא נבדל מן האומר,
לכך הוא מוסיף על ברכת המברך ויכול לומר אמן ,כך יש לענות אמן על סוף ברכה
שלו ,מפני שהסוף הוא בפני עצמו".
מסתבר שהסיבה שהאחרון מיוחד לברכה ,כי כל אחרון הוא יותר תוספת מאשר
הראשון ,והרי אדם הראשון נברא אחרון לבריאה ,ויום השבת האחרון לימים ,ושבת
עצמה היא מקור הברכה .והאחרון בקצה ,עומד לעצמו ,ובזה הוא נחשב יותר ויותר
תוספת.

הדורות הראשונים  -עיקר ,האחרונים  -תוספת
דורות ראשונים  -עצם התורה ,אחרונים  -עוסקים בתורה
עיקר הברכה וריבוי התורה  -אצל האחרונים
טו .ככל החיזיון הזה אנו רואים גם ביחס להפרש שבין הדורות ,שהדורות הראשונים
הם העיקר של הדבר ,ואלו הדורות האחרונים הם בבחינת התוספת ,ככל שנתבאר.
וגם בלימוד התורה כך ,שכאשר אנו שואלים ,מה ההפרש בין הראשונים
והאחרונים? התשובה :הראשונים הם תמיד עצם התורה ,ואילו האחרונים עוסקים
בתורה( 2בתורת הראשונים!) ,אך אינם עצם התורה .והנה עיקר הברכה של תורה
נמצאת אצל האחרונים ,הריבוי על גבי הריבוי .וכך אנו מוצאים גם כן בצורת הלימוד,
שהרי הראשונים מקצרים טובא וכותבים רק את עצם הדבר ,והאחרונים כותבים
בארוכה עם צדדים וצדדי צדדים כידם הטובה ,וברכת ה' תעשיר .והדברים נפלאים
בס"ד.
(כמובן שגם בתוך תורה שבע"פ מונח הבדלי דרגות אלו ,בין עיקר ותוספת ,שאנשי
כנסת הגדולה הם נחשבים השורש לתורה שבע"פ ,והתנאים הם עצם התורה
שבע"פ הנמצאת בידינו  -משניות ,ואחריהם האמוראים העוסקים בתורתם ,וכך
הראשונים עד האחרונים ,שהם בקצה ,והם התוספת בעצם ,ומיוחדים לריבוי לאין
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קץ של ספרים הרבה ,ותוספת ברכה מרובה)( .ועיין עוד בזה בדברי מו"ר שליט"א
ב'בית ישי' סימן לא).

דוד המלך מיוחד לסוף בהיותו שייך למשיח ועולם התיקון
טז .מעתה חוזרים אנו לעניינו של דוד המלך ,והננו אומרים ,שאכן גם דוד המלך עצמו
מיוחד לסוף ולקצה  -הרגל הרביעית והאחרונה ,שהרי הוא מיוחד לתיקון העולם
והבאתו אל תכליתו  -ימות המשיח .ובדומה לאדם הראשון (שדוד המשכו) ,שנברא
באחרונה ,ולכן גם דוד מיוחד לברכה.
לכן דוד המלך  -התחלת התוספת ועיקרה ,מתחיל ומתקן את מאה הברכות ,ואחריו
באים אנשי כנסת הגדולה ,אשר הם העמדת התוספת והתרחבותה ,והם מתקנים
את הברכות על סדר היום ,ככל שנתבאר במאמר ד' וט'.

ז
בני גרים
עניין נוסף המעמיד את דוד המלך כתוספת
יז .בענף זה ,נבוא להראות פן נוסף בכך שדוד המלך מתייחד לתוספת (ואשר ממילא
לברכה) ,וזאת כתוספת על ב' הסיבות שנתבארו( :א) דוד הינו המקבל של הבריאה,
(ב) בא באחרונה.

יתרו מיוחד לייתור ותוספת
עצתו של יתרו  -תורה שבע"פ
יח .הזכרנו לעיל את דברי המהר"ל בנוגע ליתרו .יתרו היחיד שאמר 'ברוך' בזמן יציאת
מצרים ,הואיל והוא אינו חלק מעם ישראל אלא הינו גר ,וממילא ,כלפיו ,יציאת
מצרים היא תוספת ולא עצם הדבר ,על כן הוא אשר מברך.
מן הראוי להוסיף ,שכל עצמו של יתרו הוא אכן תוספת ,שהרי כך שמו 'יתר' ,ואף
הוסיף פרשה בתורה .ויתר על כן ,הפרשה שיתרו הוסיף מיוחדת לסוגיית תורה
שבעל פה ,אשר כאמור ,היא סוגיית התוספת בדברי תורה .יסוד הדברים מונח
בשאלה; וכי משה רבינו לא חשב על עצתו של יתרו?! המהר"ל בדרוש על התורה,
מבאר שאליבא דאמת ,המצב האידיאלי הוא לקבל את התורה מפי משה רבינו,
ובכלל זה ,הוראת המעשה אשר יעשון בדינים שבין אדם לחבירו ,שכל זה בכלל
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תורה ,ולכן משה לא רצה למנות דיינים תחתיו ,כי יש בזה הורדה וניתוק מהמסירה
הישירה של תורה.
אולם ,הואיל ומשה רבינו לא היה מסוגל לעמוד בעומס (וזאת משום שהעם הטריחו
במריבות רבות ,וכפי שנאמר' :איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם' ,וכדברי
הספורנו שם) ,והיינו ,שהעם לא היה במדרגה הראויה ,לכן הוצרכו להורדת דרגה,
ולהעמיד דיינים בישראל .העמדת דיינים אלו מקבילה בערך היחסים לתורה
שבע"פ ,שהרי אינם מקבלים את התורה מפי הגבורה ממש ,והם פוסקים לפי
הנתונים שבידם ועל פי שכלם האישי .אינם אומרים 'עמדו ואשמעה מה יצוה ה''.
ואע"פ שאין זו תורה שבעל פה כפי שאנו למדים ,שהרי הנבואה שרתה על כל
ישראל ומשה רבינו בתוכם ,אך ביחס למשה רבינו עצמו ,ודאי יש כאן בחינה של
תורה שבע"פ ,ממש כדרך שיהושע ביחס למשה נחשב כתורה שבע"פ למול תורה
שבכתב .כמובן ,לכך הוצרכה פרשה זו להתחדש על ידי יתרו ,על ידי תוספת ,על
ידי שכל אנושי ,3כי זו מהותה ועצמה של אותה פרשה ,שבאה בעקבות הירידה
של עם ישראל ממדרגת משה רבינו ,ואשר נפעלת על פי שכל אנושי בעקבות
הסכסוכים האישיים בעולם השכלי האנושי ,שהיה להם אחד עם השני (ובכלל
באופן כללי ,תורה שבכתב היא בחינת כללות ,ושבע"פ  -פרטות ,4וזו היתה עצת
יתרו  -להוריד את המערכת למערכת פרטית  -שרי עשרות ,שרי חמישים וכו' ,ולא
להשאר במערכת הכללית  -משה רבינו).

רבי עקיבא  -אב לתורה שבע"פ ,בשל היותו בן גרים
יט .עוד נראה שזו הסיבה שרבי עקיבא היה אב לתורה שבע"פ ,כידוע בשם האריז"ל,
וכפי המבואר בגמרא סנהדרין (פו" :).אמר רבי יוחנן :סתם מתניתין  -רבי מאיר,
סתם תוספתא  -רבי נחמיה ,סתם ספרא  -רבי יהודה ,סתם ספרי  -רבי שמעון,
וכולהו אליבא דרבי עקיבא ,"5והיינו כי רבי עקיבא היה בן גרים ,ומיוחד לתוספת,
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והרי שם מונח יסודה של תורה שבע"פ .והדבר נפלא ,שגם רבי מאיר היה בן גרים,
וגם שמעיה ואבטליון ,שהם הם יסודי התורה שבע"פ ,וכאמור שורש הדבר כבר
אצל יתרו הגר ,בעצתו ובייתור פרשה בתורה.

דברי רצי צדוק הכהן מלובלין בזה
שוב מצאתי בס"ד בדברי רצ"ה ב'פרי צדיק' (יתרו ,אות א)" :ואמר אחר כך פרשת
הדינין ( -שהציע יתרו) ,אף שזה היה אחר יום הכיפורים כמו שכתב רש"י מספרי.
רק זהו גם כן הקדמה למתן תורה .דהנה ענין מינוי שרי אלפים שרי מאות וגו',
הוא רק מענין תורה שבעל פה ,שיש בזה מדרגות ,דמשה רבינו כשקיבל התורה ,היה
הכל כלול בתורה שבכתב ,וכמו שאמרו (נדרים כב ):דאלמלא חטאו ישראל לא
ניתן להם אלא ה' חומשי תורה ,ורק על ידי הרב כעס הוצרכו לתורה שבעל פה,
ה'רב חכמה' לתקן ה'רב כעס'.
ובשעת מתן תורה ,כששמעו ישראל דבור 'אנכי' נתקע תלמוד תורה בלבם (כמו
שאמרו שיר השירים רבה פ' ישקני) וכמו שיהיה לעתיד; ולא ילמדו עוד איש את
רעהו וגו' ,כי כולם ידעו אותי וגו' ,דכל תרי"ג מצות תרי"ג זיני עטין ,כמו שאמרו
בזוהר הקדוש (פב ב) דהם רק עצות שיאיר בלב מאמר 'אנכי' ,ובשעת מתן תורה,
כשהאיר בלבם דבור 'אנכי' ונתקע בלבם כל הדברי תורה ,לא הוצרכו להתלמד,
ולא היה מדרגת שרי אלפים וכדומה וכו' ,רק אחר הקלקול שנצרך לתקן ה'רב
כעס' אחר יום הכיפורים ,הוצרכו לשרי אלפים וגו'.
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ואיתא מהאר"י הקדוש דר' עקיבא היה שורש תורה שבעל פה ,ובגמרא נסדר ענין
מתן תורה בפרק ר' עקיבא במסכת שבת ,ושבת יש לו שייכות למתן תורה דלכולי
עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל כמו שאמרו בגמרא .ומה שנסדר בפרק ר' עקיבא
הוא מטעם דר' עקיבא שורש תורה שבעל פה שהיה בן גרים ,ותורה שבכתב ותורה
שבעל פה הם באמת אחד .ומטעם זה נכתב גם כן מתן תורה בפרשת יתרו ופרשת
הגר שהוא מענין תורה שבעל פה שבא לתקן ה'רב כעס' אחר הקלקול.
ואיתא בגמרא (גיטין נז ):מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושלים ,ובספר
המפתח לרב נסים גאון (ברכות כז ):הובא הגירסא' :ומאן אינון? רבי עקיבא!',
ואיתא בספר 'עשרה מאמרות' להרמ"ע ,שרבי עקיבא בא מסיסרא שבא על יעל
אשת חבר הקני ,והיא באה מיתרו .ועל כן נתחדש על ידי יתרו גם כן פרשת מינוי
הדיינים ונקרא על שם זה 'יתרו' ,שייתר פרשת 'ואתה תחזה' שמתורה שבעל פה
בא חילוק המדרגות כאמור .וכן נקרא כל פרשה של מתן תורה יתרו שממנו יצא
ר' עקיבא שהיה שורש תורה שבעל פה כמו שאמר האריז"ל (ועיי"ש עוד ,שלא
באו הדברים מדעתו של יתרו ,אלא ה' הכניס הדברים בפיו ,וזה עניין תורה
שבע"פ).
עכ"ד מדברי רצ"ה ב'פרי צדיק'.

כלל הדברים
נמצא כל הדברים חוזרים לעיקר אחד  -שהתוספת היא היא יסוד הברכה ,ומיוחדת
היא אל הנבראים ,ושם יסוד ושורש תורה שבע"פ .לכן יתרו הגר הוא אשר מברך,
והוא אשר מייתר ומוסיף פרשה בתורה שעיקרה תורה שבע"פ .וכך בהמשך
הדורות ,הגרים מיוחדים בהאדרת תורה שבע"פ ,ובמיוחד רבי עקיבא הנקרא 'אב
לתורה שבע"פ'.
דוד המלך בא ממשפחת גרים
מעתה הננו חוזרים לדוד המלך ,והרי כידוע ,דוד בעצמו בא ממשפחת גרים ,והוא
תוספת על עיקר המציאות של כלל ישראל ,ונמצאו אפוא הדברים תואמים להפליא
כפתור ופרח בס"ד.
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מאמר י
מאמר ברכת התורה
חורבן הארץ  -שלא בירכו בתורה תחילה
ברכת המצוות וברכת הנהנין

מאמר י

 כתר הלומים

| 244

א
חורבן הארץ על שלא ברכו בתורה תחילה
פירוש רש"י :שלא החשיבו את התורה
א .גמרא בבא מציעא (פה :).אמר רב יהודה אמר רב ,מאי דכתיב (ירמיה ט ,יא)ִ ' :מי
ָה ִאיש הֶּ חָ כָ ם וְ יָבֵ ן ֶּאת זֹאת וַ אֲ ֶּשר ִד ֶּבר ִפי ה' ֵא ָליו וְ י ִַג ָדה ַעל ָמה ָא ְב ָדה ָה ָא ֶּרץ'; דבר
זה אמרו חכמים ולא פירשוהו ,אמרו נביאים ולא פירשוהו ,עד שפירשו הקדוש
נָת ִתי
ברוך הוא בעצמו ,שנאמר (שם פסוק יב)' :וַ יֹאמֶּ ר ה' ַעל ָעזְ בָ ם ֶּאת ת ֹו ָר ִתי אֲ ֶּשר ַ
ִל ְפנֵיהֶּ ם' ,אמר רב יהודה אמר רב שלא ברכו בתורה תחילה" .גמ' זו מופיעה גמ'
בנדרים (פא ).עם שינויים קלים.
פירש"י'" :שלא ברכו בתורה תחילה'  -כשהיו עוסקין בתורה לא היו מברכין לפניה,
קרא יתירא ד'אשר נתתי לפניהם' קא דרש ברכת אשר (נתן לנו תורת אמת) שהיא
לפניה של דברי תורה ,וכיון דלא מברכי ,גליא דעתייהו שאינה מתנה חשובה להם".
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משמעות דברי רש"י שעיקר הקפידה אינה כלל על אי הברכה ,אלא על ביטול
החשיבות והערך של תורה ,ורק שאי הברכה היה סימן על ביטול החשיבות של
תורה ,ולכן חרבה הארץ .וכעין זה ,ברבינו יונה (מובא בהערה) ,שהחטא היה ביטול
תורה ולא ביטול ברכתה.

ביאור דברי רש"י עפ"י הר"ן
החטא לא היה ביטול תורה ,אלא ביטול הערך והחשיבות
ב .אמנם לכאורה הדברים טעונים ביאור ,שאם אכן הסיבה היא עצם הביטול תורה,
מדוע הוצרכו לומר את הסימן 'שלא ברכו' ,ולא אמרו בפשוט  -שביטלו את התורה.
ומאידך ,הרי רש"י לא פירש ש'ביטלו את התורה' ,אלא שלא החשיבוה ,ומדוע לא
פירש בעלמא שביטלו התורה.1
אכן ,פתח הדברים העמיד לנו הר"ן במסכת נדרים (פא" :).ומצאתי במגילת סתרים
של ה"ר יונה ז"ל ,דקרא הכי דייק דעל שלא ברכו בתורה תחילה אבדה הארץ,
דאם איתא על עזבם את תורתי כפשטא משמע שעזבו את התורה ולא היו עוסקין
בה ,כשנשאל לחכמים ולנביאים ,למה לא פרשוהו?! והלא דבר גלוי היה וקל
לפרש! אלא ודאי עוסקין היו בתורה תמיד ,ולפיכך היו חכמים ונביאים תמהים על
מה אבדה הארץ? עד שפרשו הקב"ה בעצמו שהוא יודע מעמקי הלב שלא היו
מברכין בתורה תחלה ,כלומר שלא היתה התורה חשובה בעיניהם כ"כ שיהא ראוי
לברך עליה ,שלא היו עוסקים בה לשמה ומתוך כך היו מזלזלין בברכתה ,והיינו
לא הלכו בה כלומר בכוונתה ולשמה ,אלו דברי הרב החסיד ז"ל והם נאים ראויין
למי שאמרם".

1
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שאלות בירור על דברי רש"י והר"ן
הר"ן מפרש שהחטא היה דוקא ביטול החשיבות ולא ביטול תורה במובן הפשוט של
אי עסק התורה .אלא למדו גם למדו ולא החשיבוה ,ולכן אבדה ארץ .ואנו חפצים
למשמש ולהבין דברי חכמים; מדוע ביטול החשיבות של תורה מחייב חורבן הארץ,
והלא סו"ס למדו התורה ועסקו בה ,וא"כ קיימו (לכאורה) את מצות תלמוד תורה
כדינה ,ומדוע נענשו על כך בחמורות כל כך( .ויתכן ,שביטול החשיבות גרם גם
לביטול תורה באיכות ובכמות) .גם צריך להבין ,סו"ס מה השייכות בין ביטול
החשיבות לברכה ,וקשה להניח שביטול הברכה היא סימן בעלמא לביטול
החשיבות ,כי אם כך ,סו"ס הגמ' לא נקטה את עיקר הנושא ,וזה טעון ביאור.2
גם יש לשאול ,אחר הכל ,כיצד יתכן שהנביאים והחכמים לא הבחינו בחומר החטא
של אי חשיבות התורה ,עד שהוצרכו שהקב"ה יפרש להם .ואולי מפני שהדבר
מסור ללב כל אחד ואינו ניכר כלפי חוץ .וזו הערה נוראה ,שיתכן יהודי תלמיד
חכם ובר אוריין ,השקוע באהלה של תורה ,ובעל משרה תורנית חשובה ,והכל
מהללים אותו ,ואליבא דאמת ,בוחן כליות ולב יודע שאינו מחשיב את התורה דיו,
וחומר החטא הזה מגיע עד חורבן .נורא נוראות ,ורחמנא לישזבן.

2
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ב
ביאור המהר"ל בסוגיה זו
כל מסובב נוצר ומתקיים כל שעה מכח סיבתו
ג .המהר"ל בהקדמה לספר 'תפארת ישראל' ביאר את דברי הגמרא באופן אחר,
ומכיון שמאמר זה נסדר בעיקר לבאר דבריו הק' ,על כן נעתיק דבריו עם פירוש
על אתר (בסוגריים ,כך .) - :המהר"ל מביא את דברי הגמרא הנ"ל בנדרים ,וכותב
את הדברים הבאים:
"ודבר זה מן התימה ,שיהיה חורבן הארץ בשביל שלא ברכו בתורה תחלה ,ולא
בשביל ( -חטאים חמורים כמו) עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכת דמים שהיו בבית
ראשון ( -כמבואר בגמ' יומא ט .):אמנם ביאור זה ,כי הדבר שהוא סיבה אל מציאות
דבר אחר ,הוא ג"כ סיבה אל קיום מציאותו ( -כלומר :לא תתכן מציאות  -מסובב
בלא סיבה שהוציאה אותה לפועל ,וכך גם כן ביחס לקיום התמידי; המסובב חייב
כח שיקיימו כל שעה ושעה ,וכח זה הוא סיבתו הראשונה שממשיכה הלאה גם
בקיומו ,ובלעדיו הוא ייעדר בהכרח).
ואל יקשה לך ,כי הנגר הוא סיבה לבנין הבית ,ועם כל זה בהעדר הנגר ישאר
הבית קיים ( -הרי שהמסובב ממשיך להתקיים גם בלא סיבתו שחוללה אותו) .דבר
זה אינו ,כי אין הנגר סיבה לבית ,רק ( -אלא) שהוא מקרב העצים יחד ,ודבר זה
הנגר פועל ,לא עצם הבית ,והבית נעשה מן הנגר במקרה ( -הגם שהנגר בנה את
הבית ,אך הוא לא הסיבה העצמית אל הבית ,אלא שימש כאמצעי וכח עזר להעמיד
את החלקים זה בזה עד שנוצר הבית ,אך עצם הבית אינו מחמתו) .אבל דבר שהוא
סיבה בעצם אל מציאות דבר אחר ,כל שכן שהוא סיבה לקיום שלו ,שהרי היה
סיבה שיהיה נמצא ,וכן גם כן הוא סיבה לקיום שלו ,ודבר זה מבואר במופת.
( -יסוד זה של המהר"ל מבואר גם כן בהקדמתו לספר הנצח ,והוא מיוסד על
ההבנה שלא תתכן מציאות שתעמוד בכוחות עצמה .לעולם ובלי יוצא מן הכלל,
כל מציאות חייבת כח שיחיה אותה ויקיימה .וכפי שהבאנו מהקדמונים במאמר ט'
ועוד ,שהמציאות מתקיימת על ידי דבר ה' בתחילת הבריאה שהעמיד אותה אז,
וממשיך לקיימה גם כעת ,וכדברי הפסוק' :לעולם ה' דברך נצב בשמים' .הרי לנו
שאותה מציאות  -דבר ה' שחולל את הבריאה ,הוא גם המקיים אותה .הואיל וכן,
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מבאר המהר"ל שלא יתכן שהנגר סיבה לבית ,כי הלא אינו סיבה לקיומו ,ועל
כרחך שגם אינו סיבה להיווצרותו.

ההפרש בין 'דיבור' ו'מעשה'; במעשה משתמשים בכוחות קיימים
ואכן ,במאמר ד' ב'כתר' חלק א' ,וכן במאמר ט' כתבנו שיסוד זה מתגלה באופן
ברור בעולם הדיבור ,שאין מציאות לדיבור בלא סיבתו ,קרי :האדם המדבר ,אך
במעשה אין נראה כן ,אלא כביכול ,הנגר מבצע את פעולתו ושוב הולך והמציאות
נשארת בכוחות עצמה ,אך כמובן שזה בלתי אפשרי וכדברי המהר"ל .ונ' לבאר
החילוק ,שכאשר אדם מדבר ,אינו משתמש בכח קיים ,אלא מחיל כעת באופן
מחודש את הדיבור שאותו מדבר ,ועל כן הוא סיבה אליו לגמרי ,וממילא גם כן,
כאשר האדם הולך לדרכו ,הדיבור פוסק .לא כן ביחס לבית ,שהעצים וכל החומרים
קיימים ,והאדם כלל אינו סיבה אליהם ,אלא הוא משתמש במציאויות קיימות .ועל
כן גם אינו סיבה אל הבית ,כי הסיבה אל הבית היא עצם החיבור של העצים זה
לזה ,ולא הפועל אותם.
דוגמא מהמושג 'אור'; הסיבה לאור  -מעגל סגור ולא פעולת האדם
ד .ניתן להביא דוגמא לדבר מהמושג 'אור'; האור אינו קיים כלל קודם שמעמידים
ומחוללים אותו ,קודם שלוחצים על המתג ,ועל כן אינו יכול להתקיים בכוחות עצמו
אחר סגירת המתג .הרי שהמתג (וליתר דיוק :סגירת המעגל) הוא הסיבה להיווצרות
האור וגם סיבה לקיומו .ועל זה באים דברי המהר"ל ,שהאדם הלוחץ על המתג,
או שסוגר המעגל בידיו ,אינו נחשב סיבה עצמית לאור ,אלא אך ורק בדרך מקרה,
במה שסגר המעגל ,ואז המעגל הסגור עצמו ייצר את החשמל ,וא"כ הסיבה
המחוללת והמקיימת היא המעגל הסגור .וכך גם בנוגע לבית .כך נ' לכאורה כוונתו
בדבריו העמוקים).
לימוד תורה עם ברכה  -לימוד תורה עם הנותן
ה .ממשיך המהר"ל וכותב" :ולפיכך אם היו מברכין על התורה תחילה ,לומר 'ברוך
נותן תורה לישראל' ,והיה אהבה אל השם יתברך במה שנתן תורה לישראל ,כי זה
ענין הברכה על התורה ,שהוא יתברך מבורך על זה ,ואוהב ( -האדם המברך את)
השם יתברך בשביל הטוב שנתן לו התורה ,ואז היה זה ( -האהבה המתבטאת
בברכה) סיבה ג"כ שתהיה התורה מתקיימת בישראל ,שהיה השם יתברך נותן
בליבם לשמור ולעשות ולקיים ,אף אם היו עוברים לפעמים מצוה אחת ,היו חוזרים
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מיד לשמור ולעשות ולקיים ,וזה היה מן השם יתברך אשר הוא סיבה לתורה והוא
גם כן סיבה שלא תתבטל.
( -אילו היו מברכים בתורה ואוהבים השם יתברך ,היינו שהיו לומדים את התורה
(שהיא המסובב) עם הקב"ה  -עם הנותן ,שהוא הסיבה אל התורה ,א"כ היתה
מתראה בהם התורה יחד עם סיבתה ,ובכגון דא לא היתה יכולה להתבטל ,כי
כאשר הסיבה ישנה ,גם המסובב נמצא בהכרח ,כי כמו שהסיבה סיבה להיווצרותו,
כך היא סיבה לקיומו ,וכנ"ל).
דומה לזה ,כאשר הגיע נזק אל ענף היוצא מן האילן ,אז העיקר שממנו יצא חוזר
וגודל גידולו מן השרש אשר היה סיבה לגידול שלו שיצא ,ובלא השורש אין קיום
לאילן כלל .ולפיכך אילו היו מברכין בתורה תחלה ,מה שהוא יתברך סיבה לתורה
ונתן להם התורה ,והיו דבקים בו יתברך באהבה במה שנתן תורה לישראל ,מצד
הדבקות הזה היה השם יתברך סיבה גם כן שלא תתבטל התורה .אבל מפני שלא
ברכו בתורה תחלה ,שלא היו דבקים בו יתברך באהבה במה שנתן תורה לישראל,
לא היה כאן סיבה מקיימת את התורה בישראל ,ובאו לידי זה שעברו על התורה,
ודבר זה גורם שאבדה הארץ".

ו.

הטעם שהחכמים והנביאים לא הצליחו להשיג את הסיבה
הסיבה מעל המסובב ,ואין המסובב שייך אליה
כעת ,מבאר המהר"ל את הסיבה שגם החכמים והנביאים לא הצליחו להשיג את
הסיבה לחורבן" :ואמרו דבר זה נשאל וכו' ,פירוש שג' מדרגות הם:
המדרגה האחת היא מדרגת החכמה שיש לאדם בתחתונים מה שיכול האדם להשיג
( -זו השגה תחתונה מצד הנבראים)
המדרגה השניה היא מדרגת הנבואה שהיא על הנביאים ,שהם בני אדם שהם בעוה"ז
ובא להם רוה"ק מעליונים -( .זו השגה ממוצעת ,מגיעה מעולם עליון אך חלה על
התחתונים).
המדרגה השלישית היא ההשגה שהיא בעליונים כי המלאכים הם עליונים ( -זו השגה
עליונה בלבד וכמובן מופשטת מאד ,בלא שייכות לתחתונים).
וזה שאמר ( -בגמ') דבר זה נשאל וכו' ,כי מה שהוא יתברך סיבה לתורה הוא יותר
עליון מן מדרגת חכמים נביאים ומלאכים ,כי אלו כולם הם עלולים ומסובבים,
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ואינם מגיעים אל דבר שהוא מצד העילה דוקא ,ומצד העלולים אין ידיעה לזה (-
כל הנבראים יהיו אשר יהיו ,אפילו מלאכי מעלה הם 'מסובבים' ,היינו ,באים מן
הסיבה העליונה ,והכלל הוא ,שהמסובב לעולם אינו יכול להשיג בסיבתו ,כי כל
עצמו  -מסובב ,ואין לו שייכות עם מה שלמעלה ממציאות המסובב ,ועל כן ,לא
היו יודעים את הסיבה לחורבן ,כי החטא הושרש במקום יותר גבוה ממציאותם -
בסיבה הקודמת למסובב ,וד"ז מיוחד אך ורק לעילה ברוך הוא).

עיסוק במסובב בלא סיבתו ,גורם ביטול הקיום
כי אף אם היו נותנים הסיבה שאבדה הארץ בשביל שחטאו ( -וכפי שבאמת היה,
וכאן מתרץ המהר"ל על השאלה הידועה ,שמצינו חטאים ממש שחטאו ישראל
וגרמו לחורבן) ,לא היה זה סיבה לאבוד הארץ ,כי אם חטאו היה השם יתברך
מקיים התורה בהם והיו חוזרים למוטב ,רק הסיבה היה שלא ברכו בתורה תחלה
ובזה בא להם איבוד הארץ .ואילו היו דבקים בו יתברך במה שנתן תורה ( -והיו
למדים תורה באופן הנכון עם סיבתה) אז היה השם יתברך עמהם במה שנתן התורה
להם .וכמו שהיה הוא יתברך הסיבה למציאות התורה בהם היה גם כן סיבה לקיום
התורה בהם ולא אבדה הארץ .אבל עתה שלא היו מברכים בתורה תחלה ולא היו
דבקים בו יתברך במה שנתן תורה לישראל ,ג"כ לא היה השם יתברך עמהם לקיים
התורה ,וזה היה גורם שאבדה הארץ.
'אין מברכין בתורה' ,הכוונה בכוחות הנפש הפנימיים ולא בדיבור
ואל יקשה לך למה לא היו מברכין בתורה תחלה ( -כלומר ,וכי מה היה כל כך
קשה להם לברך בתורה ,והיה נמנע החורבן) ,שאין פירוש הברכה ,הדיבור בפה
בלבד ,דודאי הדבור בפה היו מברכים ,אבל הכוונה על הברכה בעצמה ,היא
האהבה הגמורה והדבקות אל השם יתברך ,לאהוב השם יתברך במה שנתן תורה,
וזהו ענין הברכה .ואין כל האהבות שוות ,כי האהבה האמתית היא האהבה בכל
לב ובכל נפש ,וכדכתיב (דברים ו) ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך
ובכל מאדך .ולא היה להם האהבה הגמורה אל השם יתברך במה שנתן התורה
לישראל ,ובפרט על הטובה הגדולה שהיא התורה שהיא טובה על הכל ,שיש לברך
השם יתברך ויתעלה שמו על זה בכל לבו וכפי הטובה העליונה לא היו מברכים
בכל לבם.
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אין תלמידי חכמים מצויים מתלמידים חכמים
תלמידי חכמים דבקים בתורה ולא בסיבתה  -לקיחת האילן בלא שורשיו
וזה שאמרו שם (בנדרים) ג"כ' :מפני מה אין תלמידי חכמים מצויים שיוצאים מהם
תלמידי חכמים? מפני שאין מברכין בתורה תחלה' .כי אף אם היו מברכין בפה,
מ"מ דבר הזה שהוא נתינת התורה צריך לברך השם יתברך בכל לבו ,ובזה יש לו
האהבה הגמורה אל השם יתברך .ואף אם הוא תלמיד חכם והוא צדיק גמור ,רחוק
הדבר הזה שיברך השם יתברך בכל לבו על נתינת התורה כפי הראוי וכו' -( ,ועל
כן) אם אין תלמיד חכם מברך בתורה תחלה ,אין לוקח את התורה עם סבת התורה,
ויש כאן הסרה והפסק ,ואין יוצאין ממנו תלמידי חכמים ,כמו מי שלקח אילן בלא
שרש אשר ממנו האילן אז אין נמשך פרי ממנו ,ולפיכך אם מברך בתורה תחלה יוצא
מהם תלמיד חכם ועושה פרי .ומפני כך כאשר האדם מכוון בתורה להשם יתברך
אשר נתן התורה ,גם כן השם יתברך מציל אותו מן השגיאה ויאיר עיניו בתורתו".
עד כאן מדברי המהר"ל בהקדמתו לספר ה'תפארת'.

ז.

ישוב השאלות עפ"י המהר"ל
ביטול הסיבה הוא ביטול עצמי וישיר
על פי דברי המהר"ל ,מיושבים לכאורה השאלות ששאלנו על הגמרא ,וכן מיושבת
השאלה העיקרית ,כי אכן ,ביטול הברכה הוא הוא סיבת החורבן ,ולא סימן בעלמא
על העדר מדרגה ,אלא סיבה בעצמה .ואדרבה ,כאשר אנו אומרים על חטא מסוים
שהוא גרם לחורבן ,אנו צריכים להבין מדוע החטא בעל כח לגרום חורבן ,אכן,
כאן ,בביטול הברכה ,אין אנו נזקקים להסבר נוסף על החורבן שהחטא מביא ,אלא
הדבר מונח בעצם החטא עצמו באופן ישיר ,כי הלא ביטול הברכה הוא ביטול הקשר
אל הסיבה ,והלא התבאר באופן ברור ומוחלט שאין שום אפשרות למסובב להתקיים
בלא סיבה ,אין לו כל קיום והוא בטל וחרב ונעדר מן העולם .וא"כ כאשר לא למדו
תורה עם הנותן  -עם סיבתה ,ממילא דבר זה בעצמו הוא סיבת החורבן באופן
היותר ישיר שקיים.
ביאור דקדוק חכמים :שלא ברכו בתורה תחילה
הסיבה תמיד קודמת ,ועל כן מחייבת התייחסות ראשונית
על פי דברי המהר"ל ,נראה להציע ביאור בלשון הגמרא' :שלא ברכו בתורה
תחילה' ,לכאורה המילה 'תחילה' מיותרת .אכן על פי המהר"ל מסתבר לומר ,שכיון
שנושא החטא היה ביטול הקשר עם הסיבה ,על כן מודגש החטא בכך שלא ברכו
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תחילה .יסוד העניין הוא בכלל היסודי שהסיבה לעולם קודמת למסובב (וידועים
דברי הרמב"ם במורה ,שגם אם אין קדימת זמן בין הסיבה למסובב ,כגון השמש
וקרניה  -והאור המופץ על ידה ,שאין אנו יכולים לומר שהשמש מופיעה לפני
קרניה שלה ,אלא הכל בא כאחת ,ואעפ"כ ,הואיל והשמש היא סיבת ההארה ,על
כן ,אנו אומרים שהשמש קודמת לההארה) .מעתה הדברים ברורים :הואיל והנושא
הוא לימוד התורה עם הסיבה ,על כן מסתבר מאד שצורת ההתקשרות בתורה
צריכה להיות בתחילה עם הסיבה ושוב עם התורה ,ולא להפך ,וכך גם חל האופן
הנכון של לימוד התורה עם הנותן ,כי ההתחלה היא הנותנת שם תואר וצורה לכל
ההמשך ,והיא הקובעת את תמונת המעשה .על כן חייבים לברך בתורה תחילה.

ג
יסוד המהר"ל בנוגע לב' החלקים בחפץ
ח .בעקבות דברי המהר"ל מחד ,ובהתאם לדברים שזכינו להם במאמרים הקודמים,
ברצוננו להוסיף ולבאר סוגיה זו לפי"ע .במסגרת הביאור ,ננסה להתאים את דברי
המהר"ל עם היסודות הנזכרים ,ועל פי זה ,להציע תוספת ביאור ועומק בכוונת
רש"י והר"ן .בתחילה נדון בהגדרות שנתבארו לעיל ,ושוב לאחר מכן ,בהתייחסות
ישירה לתלמוד תורה וברכתה.
כאמור ,המהר"ל מבאר שיסוד החטא 'שלא ברכו בתורה' ,היינו ,שלא למדו את
התורה עם הנותן  -עם הסיבה .ולמדנו מדבריו ,שבכל מציאות מונח ב' עניינים:
(א) עצם מציאותה כפי שהיא.
(ב) הסיבה אשר חוללה אותה ומקיימת אותה.

כדברי המהר"ל מבואר בקדמונים ,שיש חלק פנימי מחיה הדבר
אריז"ל ,בעש"ט ,נפה"ח ,תניא
כעין הדברים הללו ,מבואר גם כן בדברי רבותינו הקדמונים; האריז"ל ,נפה"ח
והבעש"ט ועוד ,שהזכרנום במאמר ד' ב'כתר הלומים' ח"א ,וכן במאמר ט' בחלק
זה ,ואם שהם לא קראו לאותה מציאות (ב) ' -סיבה' ,אלא 'חיות הדבר' ,אך לכאורה
לכאורה ,הדברים מקבילים ,כי אכן חיות הדבר היא גם כן סיבתו שהעמידה אותו
בתחילה ושמקיימת אותו כעת ,והיינו דבר ה' שבו ,שבוודאי הוא סיבת מציאות
הדבר.
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במאמר ד' הנ"ל ציינו למדרש תהלים (פרק קיט)" :לעולם ה' דברך נצב בשמים.
מהו דברך נצב בשמים? אי זהו דבר הנצב בשמים? אלא אמר הקב"ה ,על מה
השמים עומדים ,על אותו דבר שאמרתי( ,בראשית א ,ו -ז) יהי רקיע בתוך המים.
ויהי כן .וכתיב( ,תהלים לג ,ט) כי הוא אמר ויהי וגו' .אותו הדבר שאמר הוא עשה.
לכך נאמר( ,שם) הוא צוה ויעמוד .בדבר ה' שמים נעשו ,ובאותו הדבר שברא אותן
בו הם עומדים לעולם וכו'".
הדברים מפורשים ממש בדברי אדמו"ר הזקן בספר ה'תניא' (שער היחוד והאמונה,
פרק א)" :הנה כתיב' ,לעולם ה' דברך נצב בשמים' ,ופי' הבעש"ט ז"ל ,כי 'דברך'
שאמרת 'יהי רקיע בתוך המים וגו'' ,תיבות ואותיות אלו ,הן נצבות ועומדות לעולם
בתוך רקיע השמים ,ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם ,להחיותם ,כדכתיב 'ודבר
אלהינו יקום לעולם ודבריו חיים וקיימים לעד כו'' ,כי אילו היו האותיות מסתלקות
כרגע ח"ו וחוזרות למקורן ,היו כל השמים אין ואפס ממש והיו כלא היו כלל ,וכמו
קודם מאמר יהי רקיע כו' ממש ,וכן בכל הברואים שבכל העולמות עליונים
ותחתונים ,ואפי' ארץ הלזו הגשמית ובחי' דומם ממש ,אילו היו מסתלקות ממנה
כרגע ח"ו האותיות מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ בששת ימי בראשית,
היתה חוזרת לאין ואפס ממש כמו לפני ששת ימי בראשית ממש ,וז"ש האר"י ז"ל
שגם בדומם ממש כמו אבנים ועפר ומים יש בחי' נפש וחיות רוחנית ,דהיינו בחי'
התלבשות אותיות הדבור מעשרה מאמרות המחיות ומהוות את הדומם ,להיות יש
מאין ואפס שלפני ששת ימי בראשית כו' ,וזה שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש ,הוא
כלי לחיות המצומצם באותיות שם זה שנשתלשל מעשרה מאמרות שבתורה ,שיש
בהם כח וחיות לברוא יש מאין ולהחיותו לעולם וכו'".
הרי לנו במפורש ,שדבר ה'  -המאמרות שבתורה ,ברא יש מאין וממשיך להחיות
ולקיים את אותה מציאות .והיינו סיבה לבריאה וסיבה לקיום ,וכדברי המהר"ל.
ט .במאמר ט' ,הבאנו דברי האריז"ל (ספר הליקוטים ,פרשת עקב) שגם כתב כן ,אלא
שהוסיף וגילה שהברכה שאנו מברכים ,מתייחסת לאותו חלק פנימי (סיבה  /דבר
ה') ומעוררת אותו; "כל הדברים שבעולם יש להם חיות ,וכמו שהאדם נברא גוף
ונפש ,הכי נמי כל הדברים .וכן המזון והלחם שהאדם אוכל יש לו חיות ,והחיות
הוא הדיבור שיצא מפיו ית' בעת הבריאה ,כשאמר 'תוצא הארץ' כך וכך ,אותו ההבל
הוא דבר שיש בו ממש וכו' .וז"ש' ,כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם ,כי על כל
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מוצא פי ה'' ,דהיינו מה שיצא מפיו ית' בעת הבריאה ,להוציא מן הארץ כל דבר ודבר,
אותו הדיבור נכנס באותו המזון ,והוא הוא המחיה את האדם .ולכך צריך לברך על המזון,
כי ע"י הברכה מתעורר החיות".
הרי לנו שהברכה נועדה לעורר את החיות ,וראה שם ,שמכחה ניזונית הנפש ,הואיל
והיא מעוררת את הדיבור  -החיות שבמזון( ,וראה שם עוד ,אודות אכילת גויים
בלא ברכה).

ד
גם הברכה במצוות מועילה אל החיות שבמצוה
י.

הברכה ,כאמור ,מכוונת לדבר ה' הפנימי  -לחיות שבחפץ  -לסיבתו .זהו היסוד
הגדול שלימדנו האריז"ל .לכאורה היה נראה שכל דבריו מתייחסים אך ורק לברכות
הנהנין ,שהרי המזון מחיה את האדם ואליו הוא נושא את עיניו .אולם ,האמת לא
כן ,וכפי שהמשיך וביאר שם בספר הליוקטים" :וכן הענין במצוה ,כי הברכה שאנו
מברכין על המצוה ,גם היא מועילה אל החיות שבה" .הרי לנו שגם המצוה עצמה יש
בה חלק הגופני הפיזי וחלק הפנימי  -דבר ה' שבה ,החיות ,וגם לזה מועילה
הברכה.

דבר ה' הפנימי המונח בכל מציאות הוא התורה בעצמה
בכאן ,ברצוננו בעז"ה לבאר את הייחוד של מצות תלמוד תורה ואת החשיבות
המיוחדת של ברכתה .כמובן ,הננו מבארים את הדברים בהורמנא ,ובאימה ,לולי
דמיסתפינא ,וכמובן ,להצעה בלבד ,אם יוכשר בעיני ה'.
כל המציאות כולה מורכבת מב' עניינים; פנימי וחיצוני .החיצוני  -עצם מציאות
הדבר ,הפנימי  -דבר ה' שבו ,החיות שבו .דבר ה' זה ,מה עניינו? התשובה ,דבר
ה' הוא התורה הקדושה בעצמה ,שהרי גם מאמרות בראשית הם חלק מהתורה,
ולא זו בלבד שמופיעים בתורה ,אלא שהם הם התורה ,שהרי הקב"ה אסתכל
באורייתא וברא עלמא ,א"כ מאמרות בראשית הם התורה בעצמה.
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העתקת דברי בעל התניא בשער היחוד והאמונה
כל המציאות מורכבת מצירופי אותיות ותמורות של המאמרות
עיין נא בדברי בעל התניא שם" :ואף שלא הוזכר שם אבן בעשרה מאמרות שבתורה
( -והיאך ניתן לומר שמאמרות בראשית הם הממשיכות כל שעה להיות באבן זו),
אעפ"כ נמשך חיות לאבן ע"י צירופים וחילופי אותיות המתגלגלות ברל"א שערים
פנים ואחור ,כמ"ש בס' יצירה ,עד שמשתלשל מעשרה מאמרות ,ונמשך מהן צירוף
שם אבן והוא חיותו של האבן .וכן בכל הנבראים שבעולם ,השמות שנקראים בהם
בלשון הקדש הן הן אותיות הדבור המשתלשלות ממדרגה למדרגה ,מעשרה
מאמרות שבתורה ע"י חילופים ותמורות האותיות ברל"א שערים ,עד שמגיעות
ומתלבשות באותו נברא להחיותו .לפי שאין פרטי הנבראים יכולים לקבל חיותם
מעשרה מאמרות עצמן שבתורה ,שהחיות הנמשך מהן עצמן גדול מאד מבחי'
הנבראים פרטיים ,ואין כח בהם לקבל החיות אלא ע"י שיורד החיות ומשתלשל
ממדרגה למדרגה פחותה ממנה ע"י חילופים ותמורות האותיות וגימטריאות ,שהן
חשבון האותיות עד שיוכל להתצמצם ולהתלבש ולהתהוות ממנו נברא פרטי וזה
שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש ,הוא כלי לחיות המצומצם באותיות שם זה
שנשתלשל מעשרה מאמרות שבתורה ,שיש בהם כח וחיות לברוא יש מאין ולהחיותו
לעולם וכו'".
מפורש בדבריו שכל הנבראים כולם הם תולדות המאמרות בצירופים שונים ,והיינו
כל התורה כולה באופניה השונים ,וכן המשך דבריו ,ששמו יקראו לו בלשון הקודש.
נמצאנו למדים ,שהתורה עצמה היא דבר ה' עצמו בלא לבוש .ואילו הבריאה
כוללת את עצם מציאותה ,ואת דבר ה'  -התורה שבה המונחת בפנימיותה.

גם בתורה ישנם ב' עניינים( :א) דבר ה'( ,ב) ה' ית' בעצמו
יא .מעתה ,עלינו לברר ,מה עניין הברכה על דברי תורה? והלא הברכה נועדה לעורר
את החיות הפנימית שבדבר? נראה להציע בעז"ה על פי דברי הגמ' במסכת שבת
(קה ).ש'אנכי ה' אלוקיך'; אנכי ,נוטריקון' :אנא נפשית כתבית יהבית' ,הקב"ה
כביכול הכניס עצמו בתורה ,ובמדרש (שמו"ר לג ,א)..." :ויש לך מקח שמי שמכרו,
נמכר עמו .אמר הקב"ה לישראל :מכרתי לכם תורתי ,כביכול נמכרתי עמה ,שנאמר
ויקחו לי תרומה .משל למלך שהיה לו בת יחידה ,בא אחד מן המלכים ונטלה,
ביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו ,אמר לו ( -המלך) :בתי שנתתי לך יחידית
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היא; לפרוש ממנה איני יכול ,לומר לך אל תטלה איני יכול לפי שהיא אשתך ,אלא
זו טובה עשה לי ,שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם,
שאיני יכול להניח את בתי ,כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל :נתתי לכם את
התורה; לפרוש הימנה איני יכול ,לומר לכם אל תטלוה איני יכול ,אלא בכל מקום
שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו ,שנאמר ועשו לי מקדש".3
כלומר :כל המציאויות בעולם מתחלקות לשנים( :א) המציאות עצמה( ,ב) דבר ה'
בפנימיותה .אכן התורה ,היא עצמה דבר ה' ,אך בוודאי גם היא מתחלקת לשנים,

3
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שהרי גם דבר ה' מושרש במציאות קודמת ,א"כ אפוא ,זו מציאות התורה( :א) עצם
מציאותה ,היינו היותה דבר ה'( ,ב) המדבר את אותו דבר ה' ,והיינו ה' יתברך
בעצמו .וממילא ניתן לומר גם בלשון ,שכמו שדבר הוא המחיה את המציאות
הפיזית ,כך בדיוק דבר ה' בעצמו  -התורה ,מקבל את חיותו מהבורא יתברך עצמו.
נבין עוד; כבר נתבאר בס"ד כמה פעמים בספר זה וכן בחלק הראשון (בעיקר
במאמר ד) ,שה'דיבור' אינו יכול להתנתק מהמדבר ,ולעומת 'מעשה' שיכול
להתנתק .4על כן ,המציאות המעשית בעולמנו ,הגם שיש בה דבר ה' המחיה אותה
בפנימיותה ,אך אינה מראה ומגלה זאת ,כי המעשה נתפס כמנותק .אך הדבר ה'
בעצמו ,התורה הקדושה ,הרי בהכרח שהיא מצורפת כל שעה למקורה  -למקור
החיים ברוך הוא ,כי הדיבור מצד עצמו לעולם אינו מתנתק ממקורו ,וא"כ ,הואיל
ואנו אומרים שהתורה היא דבר ה' בעצמה ,על כרחנו ,שמונח בה כל שעה החיבור
למקורה  -הוי אומר :לה' יתברך בעצמו( .ופשוט שמזה הטעם אנו מברכים בהווה:
'נותן התורה').
מכיון שלמדנו שהברכה מתייחדת לחלק הפנימי של המציאות (הן במצוות ,והן
במציאות) ,על כן ,מסתבר לומר שהוא הדין והיא המדה גם כן בברכת התורה ,ואך
ש'החלק הפנימי' שבתורה אינו דבר ה' ,כי אם היחס אל ה' יתברך בעצמו ,וממילא,
שהברכה היא חיבור עם ה' יתברך בעצמו ,ולא 'עוררות' לדבר ה'.
זו הייחודיות המופלאה לפי ערכנו של ברכת התורה ,שאינה מתקיימת כלל בשום
ברכה אחרת .ומצינו שאכן ברכת התורה כוללת ג' ברכות שונות (!) ,ולא מצאנו כן
בשום מצוה אחרת (עיין גר"א בביאורו לשו"ע ,סימן כה .וראה ב'כתרו ישועה',
סימן יח) ,ולפי"ע ,היינו כי הברכה של תלמוד תורה פונה למקום יותר גבוה ועיקרי.

4
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ה
לא ברכו בתורה תחילה  -לא התייחסו לחלק החיות הפנימי שבה
יב .אור הדברים הללו שזכינו להם בס"ד ,יבהירו לנו בפנים חדשות את סוגיית הגמ'
בה פתחנו; חורבן הארץ נבע מחמת שלא ברכו בתורה תחילה .הבאנו דברי
המהר"ל שהטענה עליהם היתה שלא למדו את התורה עם הסיבה שלה ,עם הנותן
ברוך הוא .אולם ,המהר"ל לא ביאר מדוע הברכה היא המיוחדת להוות את הלימוד
עם הסיבה ,ורק כתב שהברכה היינו גילוי על האהבה שיש בלומד לה'.
אכן ,בעקבות דברי רבותינו (ובכללם המהר"ל עצמו) שהסיבה היינו החיות של
הדבר ,וכן באריז"ל ,שהברכה היא אשר נועדה לחזק ולהעמיד ולהתייחס לאותו
חלק פנימי  -חיות ,א"כ גדר הדברים הוא ,שכאשר למדו את התורה בלא הברכה,
למדו אותה בלא המציאות המחיה אותה  -בלא המאציל ית"ש .מכיון שכן ,חל
ניתוק בגוף התורה עצמה ,שהרי א"א שיהיה הדיבור בלא המדבר ,א"א 'לקחת' רק
את הדיבור ולהשאיר את המדבר בחוץ ,חלילה ,כי הרי המדבר והדיבור תמיד
הולכים ביחד וכנת' לעיל .וא"כ לימוד תורה בלא ה'מדבר' ,בלא החיות ,הרי הוא
הפקעה לגמרי מהמושג תורה .זו החומרה הגדולה שלא ברכו בתורה תחילה,
והדבר כאמור ,מיוחד בעצם למושג ברכה ,ולברכת התורה בפרט.

הנהנה בלא ברכה  -חבר לירבעם בן נבט
ברכה ושניות עומדים על אותה משבצת בדיוק
יג .יתכן לבאר עוד בהבנת חומר החטא.
במאמר ז' ,ביארנו את החומרה הגדולה של הנהנה בלא ברכה ,שעליו אמרו חכמים
(ברכות לה ,):שהוא 'חבר לאיש משחית'  -לירבעם בן נבט שהשחית את ישראל
לאביהם שבשמים .יסוד הדברים שם ,שהברכה באה לעולם על התוספת ,והתוספת
כשמה ,עניין נוסף ,ואשר ממילא יכול להיות מנותק .כלומר ,מקומה של הברכה
הוא בצומת שבו ניתן לתפוס את העולם כמנותק ממקורו  -שניות ,או כמחובר
למקורו  -ברכה ,וזו עצם מטרת ותכלית הברכה; להעמיד את העולם בחזרה
למקורו ,להפוך את העולם לברכה ולא לשניות.
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הנהנה בלא ברכה ,עומד בנקודת הצומת העיקרית ביותר ,ומחליט ובוחר לנתק את
הבריאה משורשה ,לתפוס אותה כמציאות לעצמה ,כשניות .לכן הוא חבר לירבעם
בן נבט.

חטא ע"ז של ירבעם מושרש בחילוק המלכות ,וזה עצמו מונח בנשיאת ב' נשים
לימוד הזכות של רחל אמנו
יד .במאמרים ז  -ח התבאר בס"ד באורך ,שמעשיו של ירבעם בן נבט  -עבודה זרה,
מושרשים גופא בכך שחילק את המלכות לשנים ,וזה עצמו נובע מכך שיעקב נשא
ב' אחיות ולא אחת .הובא שם דברי המהר"ל בספר הנצח (פרק לד) ,שרחל אמנו
היתה היחידה שהצליחה ללמד זכות (שהתקבלה לפניו ית') על עם ישראל בחורבן
הבית .טענתה של רחל היתה (כפי ביאור המהר"ל) ,שהעולם הזה מצד עצמו אינו
ראוי עדיין לגילוי אחדותו (בשל ריחוקו) ,וממילא הוא קרוב ונוטה באופן הטבעי
שלו אל החטא  -אל השניות .לכן ,טענה רחל ,מסרתי את הסימנים לאחותי ,כי
ידעתי שיעקב (אשר הוא צורת הגילוי האלוקי בעולם) ,אינו יכול לשאת רק אשה
אחת .וממילא לכן ,חטאו עם ישראל בעגל.
העולם הזה אינו ראוי עדיין לאחדותו יתברך ,וקרוב לע"ז
במילים אחרות ,לימוד הזכות של רחל נובע מהאופי של המציאות בעולמנו ,וכלשון
המהר"ל שם..." :לפיכך מה שהוא טבע עולם הזה ( -היותו נוטה לשניות) ,ראוי
שימחל השם יתברך ,כי מפני שאין האחדות בעולם הזה הוא שגורם לישראל
לחטוא ,שזהו החסרון שהוא בעולם וממנהגו .ניתן לכאורה לדמות זאת לדברי חז"ל
(ברכות לב" :).אמר רבי חייא בר אבא ,אמר רבי יוחנן :משל לאדם אחד שהיה לו
בן; הרחיצו וסכו והאכילו והשקהו ,ותלה לו כיס על צוארו ,והושיבו על פתח של
זונות ,מה יעשה אותו הבן שלא יחטא?" .עיין שם שהגמ' הביאה משל זה על חטא
העגל.
לימוד זכות על ירבעם גורם לימוד זכות על 'חבירו' הנהנה בלא ברכה
טו .לימוד זכות זה ,כפי שהוא מועיל על 'ירבעם'  -על חטא עבודה זרה (שבסופו של
דבר החריב את ביהמ"ק ,ועליו דיברה רחל) ,כן מסתבר שהוא מועיל גם על ה'חבר
לאיש משחית' ,על הנהנה בלא ברכה ,כי הואיל והעולם מצטייר כמנותק ,על כן
'טבע העולם' (כלשון המהר"ל) ,לאכול בלא ברכה .וגם זה על מועיל לימוד הזכות.

מאמר י

 כתר הלומים

| 260

בתורה אין לימוד זכות ,כי כולה דבר ה' בלא שניות כלל
לכן החטא באי ברכת התורה כל כך עקרוני
ברם ,כל זה הוא ביחס לדברים השייכים למציאות הפיזית וכנ"ל ,אך כשאנו פונים
לדברי תורה ,הלא הם דבר ה' בעצמו ,ואין בהם כל ניתוק ,בטבע המציאות שלהם
אינם מסתירים את ה' יתברך ,אלא להפך טבעם הוא הגילוי של מציאות דבר ה'
בעולם .וכיון שכן ,בהם אין כל לימוד זכות על כך שאין מברכים בהם ,ויתירה מזו,
זה שאינו מברך בדברי תורה ,חמור הוא יותר ממי שאינו מברך על המציאות
הפיזית ,כי הוא גורם כביכול ניתוק במקור ובמקום החיבור בעצמו ,הוא בעצמו מייצר
ניתוק על החיבור ,והופך את התורה הקדושה למציאות טבעית וחכמה אנושית
שלמעשה בסופו של דבר ,סופה להסתיר את הגילוי האלוקי (אם ימשיך במהלכו
זה) ,כביכול מפקיע אותה ממקומה .וזהו דבר חמור עד מאד.
לימוד הזכות של רחל לא מועיל ביחס לתלמוד תורה
והם הם דברי חכמים ,על מה אבדה הארץ? על שלא ברכו בתורה תחילה ,כי על
זה לא הועיל כל לימוד הזכות של רחל אמנו .לימוד התורה בלא ברכתה ,הוא ניתוק
דבר ה' ממקורו ,ככל שנתבאר.

ו
ביאור דברי רש"י והר"ן שהחטא היה שלא החשיבו התורה
ירושלמי :ויתר הקב"ה על ג' חמורות ולא על מאסה של תורה
טז .דומה עוד ,שעל פי הדברים הללו ,נבין תוספת עומק בכוונת רש"י והר"ן ,שהחטא
שלא ברכו בתורה תחילה ,משמעו ,שלא החשיבו את התורה .ומצינו כדבריהם
בתלמוד ירושלמי (חגיגה א ,ז) ,שהקב"ה ויתר על עבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות
דמים ,ולא ויתר על מאסה של תורה ,ולמדו כן מהפסוק 'על מה אבדה ארץ' שהוזכר
בגמ ב"מ ונדרים הנ"ל.

משמעות המושג חשיבות = חיות
חשיבות ,פירושו :חיות .החשיבות של כל דבר היא היא חיותו ועצמותו .ביסוד זה
הרחבנו בס"ד במאמר טז ,ולא נחזור עליו כעת ,והרוצה להבין הדברים על בורים,
יעיין נא שם' .לא החשיבו' ,וכל שכן  -מאסו ,משמעו ,שהאדם המואס והמבטל,
מזלזל בערך התורה ,מבחינתו היא דבר בטל ,דבר שאין לו כל חשיבות ,ובמילים
אחרות ,אין לה שום מומנט של חיות ,רחוק מזה (חלילה וחלילה).

כתר הלומ ים



מאמר ברכת התורה

| 261

ניתן לדמות זאת לאדם שמוציא את החיות מנברא כלשהו; לא יעבור זמן מועט
ואותו נברא ימות .וכך בדיוק אירע בעקבות עבירה זו ,5כי הואיל והפקיעו כביכול
את דבר ה' מהבריאה את החיות הפנימית ,לכן התוצאה היתה חורבן וצרות נוראות
לשונאיהם של ישראל (וחורבן בית שני נחשב מיתה בעצמו לשונאיהם של ישראל,
כידוע בשם הגר"א בליקוט שבסוף ספרא דצניעותא).

התאמת דברי רש"י והר"ן עם המהר"ל
מעתה יכולים אנו לומר שדברי רש"י והר"ן ודברי המהר"ל קרובים מאד ,ואולי
אינם אלא ב' צדדים של מטבע אחד; הלומד תורה ומחשיבה כעיקר המציאות -
כחיות ,כדבר ה' המונח בתוך כל הבריאה ,העושה כן ,מיד מברך הוא ומודה
לאלוקיו על התורה שנתן לו .הוא תופס את התורה כדבר ה' וממילא את היותה
מחוברת לה' ,כי דבר ה' מצורף לה' ית' עצמו וכנ"ל ,ואין ביניהם שום פירוד ,ולכן
הוא מברך מיד ועל אתר.
והם הם דברי המהר"ל ,שהנושא הוא לימוד התורה עם הנותן עם הסיבה ,כי המחשיב
את התורה באמת ,בהכרח שתופס אותה במושג החשיבות העצמית שלה ,והיינו
בשל היותה עצם החשיבות בעולם  -החיים של העולם ,וממילא ,הוא בוודאי מבין
שהיא מצורפת כל שעה לבוראה ,כי אי אפשר להפריד בין הדבקים ,ועל כן צורת
התורה ותמונתה היא ביחד עם בוראה ,ודבר זה מתבטא בברכה.

5
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על דרך זה ,ניתן להבין גם את דברי הב"ח המפורסמים (בטור או"ח סימן מז) ,ראה
לשונו בהערה.6
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ז
ברכת התורה
רמב"ן :ברכת התורה  -מצות עשה
גרי"ז :התורה עצמה טעונה ברכה ולא החיוב
יז .בדברים אלו ,ניתן לבאר את הייחודיות של ברכת התורה על פני שאר המצוות,
שהרי ידועים דברי רמב"ן (סה"מ ,השמטות עשה טו) שברכת התורה היא מצות
עשה מהתורה (ולמעשה ,היא הברכה היחידה שהיא מהתורה ,חוץ מברכת המזון).
והגרי"ז (בספרו על הרמב"ם ,הלכות ברכות ,פרק יא) ,ביאר בשם אביו הגר"ח,
שברכת התורה אינה כלל על החיוב והמצוה של תורה ,כי אם על התורה עצמה,
שעצם התורה טעונה ברכה .7ולכאורה ,במה שונה ברכת התורה מכל המצוות?
אכן ,לאור הדברים מיושב בס"ד היטב ,כי הלא זו צורתה של תורה  -דבר ה',
שהיא באה יחד עם נותן התורה ,עם ה'מדבר' את אותו דבר ה' ,ומכיון שהברכה
היא השייכות שלנו בצירוף התורה עם הנותן ברוך הוא ,על כן ,בהכרח שהברכה
היא חלק מצורתה של תורה ,בדיוק כפי שהתורה עם נותנה באים כאחד.

7
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אני אברך ולי נאה לברך
דוד המלך מברך בסעודה לעת"ל
דוד המלך תיקן מאה ברכות לעצירת המגיפה
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א
דוד המלך תיקן מאה ברכות לעצירת מגיפה
א .במאמרים הקודמים זכינו בס"ד לבאר את עניין הברכה בכמה פנים .בפרט עסקנו
בתקנת מאה ברכות שתיקן דוד לעצירת המגיפה .כעת ברצוננו לשוב עוד ולעיין
בסוגיה זו ,לחשוף טפח נוסף אודות מעלתו הגדולה של דוד המלך  -ראש השלישים,
ובכך נוכל להבין קורט עומק נוסף בתקנת מאה הברכות.

לעתיד לבוא רק דוד מברך
פתח הדברים ,בהקדם סוגיית הגמ' במסכת פסחים (קיט:):
"דרש רב עוירא ,זימנין אמר ליה משמיה דרב וזימנין אמר ליה משמיה דרב אסי,
מאי דכתיב ויגדל הילד ויגמל? עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים
ביום שיגמול חסד לזרעו של יצחק ,לאחר שאוכלין ושותין ,נותנין לו לאברהם אבינו
כוס של ברכה לברך ,ואומר להן איני מברך שיצא ממני ישמעאל ,אומר לו ליצחק
טול וברך ,אומר להן ,איני מברך שיצא ממני עשו ,אומר לו ליעקב טול וברך ,אומר
להם ,איני מברך שנשאתי שתי אחיות בחייהן ,שעתידה תורה לאוסרן עלי ,אומר
לו למשה טול וברך ,אומר להם ,איני מברך שלא זכיתי ליכנס לארץ ישראל ,לא
בחיי ולא במותי ,אומר לו ליהושע טול וברך ,אומר להן ,איני מברך שלא זכיתי
לבן ,דכתיב יהושע בן נון נון בנו יהושע בנו ,אומר לו לדוד טול וברך ,אומר להן,
אני אברך ולי נאה לברך ,שנאמר כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא".
מהו ביאור העניין שדוד המלך היחיד שראוי לברך ,וכי דוד עדיף מהאבות הקדושים
וממשה רבינו שעלה למרום וקיבל תורה מפי הגבורה?! ועוד ,שדוד עצמו גם כן
חטא במעשה דהסתה וגרם בכך למות שבעים אלף איש מישראל (סוף ספר שמואל
ב ,וראה גמ' יומא כא.):
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דוד המלך מיוחד לברכה ולכן הוא המברך
ב .במאמר ז' ,כתבנו שכוונת הגמרא אינה לבאר את מעלתו של דוד על פני אבות
האומה ,אלא אך ורק לבאר שדוד המלך מיוחד בעצם לברכה ,ולכן הוא המברך
אותה .וכפי שכתב להדיא הריקאנטי (פרשת עקב)..." :אומרים לדוד טול וברך,
אומר אני אברך ולי נאה לברך ,שנאמר כוס ישועות אשא (תהלים קטז) ,כי כוס
של ברכה היא כנגד מדתו של דוד".
אכן ,עלינו להבין ,מהו ביאור העניין שדוד מיוחד לברכה יותר מהאבות ומשה
ויהושע .וכן ,מה המכוון בדיון שנערך עם האבות ומשה ויהושע; מדוע הם לא
הסכימו לברך ודוד כן בירך? בכדי לרדת לשורשה של הסוגיה (לפי"ע) ,עלינו
להביא את הביאור של מאור עינינו  -המהר"ל זיע"א ,ולהתבונן בדבריו כפי השגת
ידינו ,וזאת תהא מגמתנו כעת; נעתיק את דברי המהר"ל בספר הנצח (פרק לג)
עם פירוש בתוך הדברים בתוך סוגריים כאלה ( .) -ממנו ועל ידו נוכל להשכיל את
עומק הסוגיה בעז"ה.

ביאור המהר"ל בסוגיה
הסעודה היא שכר שיקבלו ישראל חלף צרתם בעוה"ז
ג .המהר"ל מביא את דברי הגמ' הנ"ל ,וכותב עליהם" :ודקדוקים הרבה יש בדברים
אלו ( -של הגמרא) .שהרי אם אלו ( -אבות האומה) הרחיקו עצמן מן הברכה ,מה
שלא זכה משה לארץ ויהושע לבן ,כל שכן דוד שנמצא בו חטא גם כן .וגם אבשלום
יצא ממנו .ושאר דברים שנראים קשים לאדם במאמר הזה.
אבל הענין הזה ,שהקב"ה עתיד לעשות סעודה לצדיקים לזרעו של יצחק ,ביום
שיגמול חסד לזרעו של יצחק ,שקיבלו מדת הדין ,והיו בניו של יצחק ,שמידתו
מידת הדין .ועתה יעשה להם חסד כנגד הדין שהיה להם ( -כלומר :כאשר יעמדו
בדין ,היינו בכל הגלויות והצרות שיזככו וישאירו את ישראל ראויים לקבל שכרם,
אז יוכלו לקבל השכר הנקרא 'חסד' .)1וסעודה זאת  -רוצה לומר השכר על מה
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שהגיע להם מן הצרה בגלותם ,וקבלת שכר על זה ,שאוכלים את שכרם (מחמת)
שהיו בצרה  -נקרא זה 'סעודה' .והסעודה הזאת אינה גשמית ,רק קיבול השכר
נקרא שעושה להם 'סעודה' .כי לשון סעודה אינו רק ( -אלא) לשון 'סעד' ,שהוא
החיזוק והקיום שיהיה להם ( -ולכן אכילה נקראת באמת סעודה ,כי היא מחזקת
ומקיימת את האדם ,וא"כ השכר יקרא 'סעודה' כי הוא פועל את אותה פעולה
שפועלת האכילה בעולם הגשמי) .ולא יקשה לך מה שאמר שנותנין לאברהם כוס
לברך ,וכן לכולם ,שאין כל דבר זה גשמי.
וזה שאמר אחרי שאכלו ושתו נותנים כוס לאברהם לברך .כלומר כל סעודה יש
ברכה ,וכדכתיב (דברים ח ,י) 'ואכלת ושבעת וברכת' .כי מפני הברכה שנתן השם
יתברך לאדם ,יש לו לברך השם יתברך אשר מאתו הברכה ,ובשביל זה ( -מכח זה
שהאדם מברך) נראה כי הוא יתברך מבורך".
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הבורא יתברך נתן הברכה לאדם וכפי הברכה ,כך האדם מברך
 דברי המהר"ל עמקו בעומק סוד הברכה ,ומי אני שאפרש דבריו הק' ,אך אעפ"כאנסה בזהירות לפי מיעוט ערכי לבאר עכ"פ את הנצרך למאמר זה :השם יתברך
נתן הברכה לאדם ,ועל כן יש לאדם לברך את השם יתברך על זה אשר מאתו
הברכה ,וכאשר האדם מברך את ה' ,הוא מגלה את מקור ושורש הברכה ,ואז ביחס
למקבל ,ניכר הבורא כ'מבורך' ,היינו ,שממנו הברכה ,כלומר ,מתגלה שהבורא
יתברך משפיע את הברכה.
ויש בזה נקודת חידוש ,שכפי גודל הברכה שמקבל האדם כאן בעולם ,כן וכפי"ז
הוא 'יכול' להכיר ולברך את הבורא יתברך ,וממילא ,כפי זה ניכר ,כמה ה' יתברך
מבורך .לכן אם האדם מקבל ברכה רבה בעולם ,ממילא גם ה' יתברך נראה יותר
מבורך .אולם ,אם אינו מקבל הברכה באופן שלם בלי חיסרון ,על כן אינו יכול
לברך את ה' באופן מלא בלי חיסרון ,וכביכול יש חיסרון בגילוי שה' מבורך,
החיסרון שיש לאדם ,עולה להכרתו בברכתו אל ה'.

רשב"א :ביאור הברכה ע"י משל לב' מלכים
להבהרת עניין זה ,נצטט משל שהביא רבינו הרשב"א (בשו"ת חלק א ,נא) ביחס
לברכה ,וכה הם דבריו" :והמשל בזה ,במלך הנותן ומשפיע מטובו לעבדיו ,שנראית
הברכה לעבדיו מצד שנתברכו ,ונתווסף טובה שהיו חסרים ונתמלאו ,אבל המלך,
כבר נודע שהוא יש לו כמה שנתן והיטיב ,ואין נראה בו התוספת והריבוי .ואמנם
אם היה המלך משפיע תמיד ומספיק תמיד בלי הפסק מתנות גדולות לחיילות
המרובות ,באמת יראה שהוא בעצמו מתברך ,עד שאינו פוסק אפילו רגע מהספק
כל חיילותיו הגדולים ההם .ולא שיהיה המלך מתרבה ממקום אחר ,ומקבל ברכה
ותוספת ממישהו גדול ממנו ,שמספיק לו ,רק שהכל מברכין אותו ,רצה לומר,
נותנים לו הברכה ומודים שהוא אדון כל אותה הברכה ואוצרות טובו לא יכזבו
לעולם ,וכל שהוא מוסיף מטובו ,יוסיפו הכל להכיר וידעו כי אין לברכתו שיעור וערך ולא
הפסק ,ואילו היו עבדיו מקטינים אותו והיה פוסק להיטיב להם ,ידעו ויחשבו עבדיו
שלא הכירו בגדולת המלך ולא הרגישו שסיבה מהם ,שאוצרותיו חסרים מכמות
שהיו ואינו כן ,אלא הם היו סיבה ולא מצד המלך".
הרשב"א מלמדנו במשל זה ,שכפי גודל ושיעור הברכה שהמקבל מקבל ,כך מכירים
את היות המלך מבורך ,ושאין לברכתו שיעור וגבול והפסק .וכאמור ,כל זה אך
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ורק אם הברכה היא שלמה מלאה בלא שום חיסרון ,שאז הכל מברכים אותו -
מודים שהוא אדון כל אותה הברכה .ורק אם המלך משפיע תמיד ומספיק תמיד
בלי הפסק מתנות גדולות ,רק בכגון דא ניכר שאכן המלך מבורך ואין גבול לברכתו.
כל זה מבואר באופן ברור בדברי הרשב"א ,ונראה שהם הם דברי המהר"ל.
המהר"ל פתח את הדברים ש'כל סעודה יש ברכה' ,היינו ,שכל שפע וקיום שאדם
מקבל מאיתו יתברך ,כפי זה הוא מכיר את ה' בהתאם ,ומברך את ה' עד שה'
מבורך ,וכנ"ל.

כפי המדרגה שאדם קיבל בעולם הזה ,כן שכרו לעולם הבא
ממשיך המהר"ל וכותב..." :כי מפני הברכה שנתן השם יתברך לאדם ,יש לו לברך
השם יתברך אשר מאתו הברכה ,ובשביל זה נראה כי הוא יתברך מבורך ,ומפני
כך ,כפי מה שהיה לאדם בעולם הזה ,כך לעתיד יעשה הקב"ה גם כן סעודה
לצדיקים ,שיתן קיום לצדיקים ,ויהיה מדריגתם כפי מעלתם שהיה להם בעולם
הזה".
( -המהר"ל מגלה כאן שכפי המדרגה שהאדם קיבל בעולם הזה ,ועל פיה הכיר את
ה' ובירכו ,בהתאם למדרגה זו ,כן וכפי"ז יהא גם כן מעלתו בסעודה לצדיקים .ויש
להעיר ,שסעודה זו אינה השכר עצמו  -עולם הבא ,וכפי שהרחיב המהר"ל עצמו
בגו"א בראשית (א ,כא) ,ומביא שם מדברי חז"ל בקהלת רבה (א ,כז) ,שהסעודה
הזו היא קיום לצדיקים קודם עולם הבא ,ועל זה באו דבריו כאן ,שכפי הברכה
שקיבל האדם כאן בעולם הזה ,כן יקבל גם בסעודה ,שהיא המשך המקביל למדרגה
כאן בעולמנו .ואולי הכוונה לסוף זמן ימות המשיח שהוא סוף זמן תיקון עולם הזה,
וא"כ כפי הברכה שיש לאדם בעולם הזה ,כך יהא לו גם כן בסוף זמן עולם הזה,
כי לזה נצרך בעבודתו עפ"י השיקול של א-ל דעות.
ממשיך המהר"ל" :ומפני כי דוד היה שלם בלי חיסרון ,והוא היה מתברך בשלימות,
לכך הוא מברך השם יתברך .כי הוא יתברך מבורך בשלימות הגמור בלי חיסרון,
והיה דבק בו יתברך במה שהוא יתברך מבורך .וזה שאמר שהוא מברך את השם
יתברך ,שהוא יתברך מבורך בשלימות הגמור .כלל הדבר ,כי דוד בפרט בו היה
נראה כי השם יתברך הוא מבורך לגמרי ,כאשר לא היה חיסרון בברכת דוד ,והיה
דבק בו יתברך במה שהוא יתברך מבורך".
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דוד המלך זכה לברכה באופן שלם בלי חיסרון
(המהר"ל מבאר שדוד המלך זכה לברכה באופן היותר שלם בלא שום חיסרון .ולא
מפני שהיה צדיק יותר מהאבות ,אלא שכך קבע בורא העולם ,שהוא יזכה לברכה
בעולם הזה באופן היותר שלם שאפשר (ולהלן יתבאר הטעם לזה ,מפני שהוא שייך
לסוגיה של תיקון ומשיח ,ושם הברכה באה באופן המלא שלה ,והרי כנ"ל
שהסעודה עצמה משתייכת לסוף זמן ימות המשיח ,הוא זמנו של דוד המלך) .ומכיון
שכן ,נמצא שרק ביחס וכלפי דוד המלך ,התגלה ה' יתברך בשלימות הגמור בלא
חיסרון .אצל דוד בפרט היה נראה כי השם יתברך מבורך לגמרי ,וזאת משום שלא
היה כל חיסרון בברכת דוד .וכבר נתבאר לעיל ,עפ"י משל הרשב"א ,שהנושא כאן
אינו אך ורק שאלה ב'כמות' הברכה ושיעורה ,אלא שכאשר מתגלה הברכה באופן
שלם לגמרי ,ממילא ההכרה בה' המבורך היא לעילא ולעילא ,ואם יש אפילו חיסרון
אחד ,כבר ניתן לחשוב שאין המלך מבורך מצד עצמו לגמרי ,וכנ"ל במשל).
החיסרון שהיה לגדולי האומה
כעת המהר"ל מבאר את החיסרון שהיה אצל האבות ,משה ויהושע ,ולא כן אצל
דוד" :ואמר אברהם אני איני מברך ,שיצא ממני ישמעאל .וביאור ענין זה ,כי
ישמעאל הוא אומה שאין ראוי לה המציאות ,ויש בה חיסרון .ונמשך מן אברהם,
מן מעלתו הגדולה ,החיסרון שהגיע לישראל מן ישמעאל .ולא היה דבר זה במקרה,
רק כי ראוי אברהם מצד עצמו לצאת ממנו ישמעאל .אף על גב שאברהם יש לו
מעלה גדולה -( ,אעפ"כ) מצטרף חיסרון אל מעלתו כאשר ישמעאל בא ממנו .כי
הצדיקים מחולקים במעלתם ,לפעמים יש לצדיק מעלה גדולה מאוד ,ומצטרף אליה
חיסרון .ומפני כך ( -שיש חיסרון הדבק בו) אין ראוי להיות מברך אל הממציא
הטוב שהוא מבורך ,אשר ממנו הטוב הזה ,כי אין לו השלימות בפועל .וכיון שאין
לו השלימות בפעל ,אין מברך אל השם יתברך שהוא יתברך מבורך .כי אין זה
מורה על הממציא הברכה שהוא מבורך .ויותר מזה ,לא שהיה לו ( -לאברהם)
חיסרון שאינו שייך לסעודה ( -וחסר לו בתנאים כדי לברך) ,רק ( -אלא) החיסרון
הזה (ש)נמשך ממנו  -הפך הסעודה ( -החיסרון שנמשך מאברהם הוא מציאות
הפוכה מהסעודה ,מבטלת אותה ,ולכן א"א לו לברך כלל) .כי הסעודה הוא טובת
ישראל ,ומן החיסרון ( -של אברהם) נמשך גלות וצרות ישראל כמו שיתבאר.
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החיסרון של האבות נבע ממעלתם
ואין בכל הצדיקים כמו דוד; שכל הצדיקים היה להם חיסרון בדבר מה .ו( -אעפ"כ)
אין זה נחשב חיסרון במעלתם ,שכל כך היה להם מעלה עליונה ,עד שאותה מעלה
אי אפשר שתהיה בלא חיסרון ,וכמו שיתבאר ( -שהמעלה עצמה מחייבת את
החיסרון) .אבל לדוד לא היה חיסרון ,ולכך ראוי לברך אל הממציא מאתו הברכה.
וזה שאמר שנותנין כוס לברך לדוד ,מפני שלא היה לו חיסרון ,רק הכל היה
בשלימות .ואמר אברהם שאין ראוי לו לברך ,מפני שבצד מה היה אברהם היפך
לסעודת ישראל וברכתם ,לפי שיצא ממנו ישמעאל שהוא מתנגד לישראל ,והוא
מבטל טובתם וברכתם .ולכך אין נאה לו לברך אל השם יתברך .שאין הברכה באה
רק ממי שאין לו בחינה כלל בדבר מה שיהיה הוא הפך הסעודה הזאת .והרי
אברהם יצא ממנו ישמעאל ,שהוא הפך סעודת ישראל .וכן יצחק ,שיצא ממנו עשו,
שהיה מתנגד לישראל ,ומבטל טובתם וברכתם.
ביאור החיסרון שהיה ליעקב
נשיאת שתי אחיות מושרשת בכך שהעולם אינו ראוי לאחדות
וכן יעקב שנשא שתי אחיות ,הרי מורה דבר זה על שישראל יהיו מחולקים; שבט
אפרים מלכות אחד ,שיצא מן רחל .ושבט יהודה מלכות אחד ,שיצא מן לאה.
ולפיכך מה שנשא יעקב שתי אחיות היא בטול אל טובתם של ישראל בצד מה.
ולפיכך אין הסעודה של ישראל ,שהוא קבלת טובתם ,מיוחד לגמרי אל יעקב ,כי
הוא סיבה בצד מה אל הפך זה .ואיך יהיה מברך אחד מן אלו שהוא יתברך מבורך,
והרי הם היו סבה בצד מה אל הגלות עצמו".
( -המהר"ל לא ביאר כאן ,מה כל כך גרע בנשיאת ב' אחיות ,וזאת משום שכל
הפרק שם ,וכן הפרק שאחריו (פרק לד) עוסקים בעניין זה בהרחבה ,והשתדלנו
בס"ד לבאר הדברים במאמר ז' ,שנשיאת ב' אחיות מושרשת בכך שהעולם אינו
ראוי (עד זמן המשיח) לגילוי אחדות ה' ,וממילא הוא נוטה לשניות ועבודה זרה,
ומכח נשיאת ב' אחיות השתלשל אח"כ ב' מלכויות  -יהודה ואפרים ,וחטאי העבודה
זרה של ירבעם ,עד שנחרב הבית).
מוסיף המהר"ל וכותב גם את החיסרון בכך שמשה לא נכנס לארץ ,וממילא לא
יכלו לירש את הארץ בשלמות ,עיי"ש ,וכן כותב ביחס ליהושע שלא היה לו בן,
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ודבר זה מורה על כך שלא תהא נחלת ארץ ישראל ,מה שהנחיל חלקו ,נמשכת.
עיי"ש.

דוד המלך הוא דוגמא של מלך המשיח ולכן מלכותו היתה אחת
מסיים המהר"ל" :ולכך אין בכל אלו ( -גדולי האומה) אשר הוא ראוי לברך אל
השם ,כי היו מצד מה סבה אל הפך הסעודה ,ואם כן איך יברכו אל השם יתברך
שהוא מבורך בשביל הטוב שגומל עם ישראל ,מאחר כי בא מהם מצד מה סיבה
לגלות ישראל ( -הפך הסעודה שהיא הקיום והחוזק לישראל) ,כמו שאמרנו .אבל
דוד אמר ש'אליו נאה לברך' ,כי הוא מיוחד בסעודה זאת לגמרי ( -וברכתו
בשלמות) ,כי כל ענין דוד היה מעין דוגמא של מלך המשיח לעתיד ,והיה מבטל מלכות
אדום ,וכדכתיב (דהי"א יח ,יג)' :וישם באדום נציבים ויהיה כל אדום עבדים לפני
דוד' .ומה שיצא ממנו אבשלום ,הוא עצמו דוגמא למלך המשיח .ובפרק קמא
דברכות (י ,).למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג ,אם יאמר אדם כלום
יש עבד שמורד ברבו ,תאמר לו כלום יש בן שמורד באביו ,אלא הוי ,הא נמי הוי,
וכמו שבארנו זה במקומו.
ולכך בסעודה שהשם יתברך יעשה לזרעו של יצחק שקבלו מדת הדין ( -וא"כ שוב
יהיו ראויים לקבל כל הברכה בלא שום חיסרון ,שכבר בטל החיסרון  -הדין) ,דוד
הוא המברך אל השם יתברך ,כי דוד הוא המתייחס אל הסעודה הזאת לגמרי .ולכך
אמר דוד (תהלים קטז ,יג)' :כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא' ,כי אף על גב כי
היו האבות ושאר צדיקים גדולים הרבה יותר ,מכל מקום היה מצורף אל המעלה
העליונה שלהם חיסרון ,כמו שהתבאר .ומפני כך מצד הזה אין הברכה נמצא
בשלימות ,ואין מורים על שהוא יתברך מבורך .אבל דוד ,שהיה ברכתו בשלימות
הגמור ,מבלי שיצורף לזה שום חיסרון ,לכן ברכתו בפועל ,ומורה על שהשם יתברך שהוא
מבורך .וכל זה בא להגיד כי היה לו לדוד מעלתו בשלימות ,ולכן יצא ממנו המלך
המשיח ,שיהיה משלים העולם שיהיה בלא חיסרון .וזהו עיקר מעלתו של עולם
שיהיה לעתיד".
עד כאן מדברי רבינו המהר"ל זיע"א.
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כלל הדברים
ד .המהר"ל מלמדנו שדוד מברך בסעודה ,לא מצד מעלתו ,אלא מצד מציאות הברכה
שהגיע לו בפועל מהשם יתברך ,ומכיון שהוא היה דוגמת מלך המשיח ומלכותו
אחד ,על כן הוא אשר זכה לברכה בשלמות ,והוא אשר יכול לברך ,כי הוא שייך
לברכה בעצם .זהו עניינו של דוד המלך (וראה בהרחבה במאמר ח' שדוד המלך
מיוחד לברכה בעצם ,הפך ירבעם שחילק המלכות) ,ועיין עוד להלן ,שדוד מיוחד
לברכה כי הוא מיוחד לסוף  -לתיקון ,ובהיות כן ,כולל הוא גם את החסרונות
שנתקנו והתהפכו לטוב.
ונ' עוד לכאורה (וכבר הזכרנו לעיל) ,שהדבר עולה לעיקר עניינו של דוד שהינו
משיח ה' ,וכל סוגיית ימות המשיח לא באה אלא להעמיד את העולם הזה במצב
המתוקן שלו ,וההשלמה של עולם הזה הוא הוא ענין הסעודה.

ב
כיצד מתו מאה נפשות בימי דוד  -והלא ברכתו שלמה
ה .בעקבות דברים אלו ,נכונים אנו בעז"ה לשוב ולבאר את תקנת מאה הברכות על
ידי דוד ,ושעל ידיהן נעצרה המגיפה .בדברי המדרש (במדב"ר יח ,כא) ובטור (או"ח
סימן מו) מבואר ,שכל יום היו מתים מאה נפשות מישראל ,ולא היו יודעים על מה
מתים ,עד שחקר דוד והבין ברוח הקודש ותיקן מאה ברכות.
אכן ,לכאורה הדברים טעונים ביאור ,כי הלא לימדנו המהר"ל שדוד מקבל הברכה
בשלמות ,עד כדי כך שהוא דוגמת המלך המשיח! אם כן אפוא עלינו לשאול ,כיצד
זה שמתו כל יום מאה נפשות מישראל? והרי זהו חיסרון גדול ועצום ,שלא גרע
מצרות אחרות וגלויות ,ואם המצב היה חלילה נמשך ,היה בזה חורבן גדול
לשונאיהם של ישראל ,עד שלא היה נשאר מהם שריד ופליט?

ו.

החיסרון היה בכך שלא בירכו כיאה
חיסרון בברכה  -חיסרון בהשראת השכינה ,וממילא מגיפה
התשובה לשאלה זו יכולה להתפרש באופן זה:
אמת ,לא היה שום חיסרון בימי דוד ,ולכן היתה ברכתו בשלמות ,ומה שאעפ"כ
מתו מאה נפשות כל יום ,על כרחנו שהוא משום שהיה חיסרון גופא בברכה שהיו
צריכים לברך את ה' .היינו ,אע"ג שהקב"ה העניק ברכה בשלמות ,ומצד זה היו
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צריכים ישראל להחזיר את הברכה בשלמות ,לקיים 'אני אברך ולי נאה לברך' ,אך
כנראה ,היה איזה צד של חיסרון בדבר זה ,שלא בירכו בחזרה את ה' יתברך באופן
הראוי והמתאים.
משכך ,התחולל והתחדש חיסרון גופא הנובע מחמת חוסר הברכה ,כי כאשר
הברכה בשלמות גדולה ,ואין כנגדה בחזרה ברכה לה' יתברך באופן המלא ,הלא
בכגון דא ,יש לכאורה חיסרון בצד מסוים של 'נהנה בלא ברכה' ,וכבר נתבאר באר
היטב בס"ד במאמר ז' ,שבכגון דא ,נערכת המציאות כמנותקת מהבורא יתברך,
ועל כן בר מינן ,היה חיסרון בהשראת השכינה והפועל היוצא  -מתו מאה נפשות
מישראל ,כי סילוק השכינה  -סילוק העילה ,גורם ישיר במגיפה ,ממש כפי שסילוק
הנשמה הוא גורם המיתה  -והגוף נעשה כפגר מת.
התיקון לזה היה בהוספת ובהעצמת הברכות ,היינו ,בהכרה שהברכה באה
בשלמות ,ועל כן אסור חלילה לפגום בברכה ,אלא צריך לברך ה' בהתאם לכך,
לכן תיקן דוד המלך מאה ברכות ,ובכך נערכה הברכה כראוי ,כי מאה הברכות
באות על סדר המציאות כולו של האדם ,תיקון מלא למציאותו ,שהכל בא מהבורא
יתברך אליו בלא שיור ,ובזה נעצרה המגיפה.

ג
ביאור נוסף במיתת מאה אנשים בכל יום בזמן דוד
'הֻ ַקם ָעל'  -תיקן מאה ברכות והקים עולה של תשובה
ז.

עוד יש בידינו בעז"ה לבאר עומק הדברים ,בהקדם העובדה שחז"ל דורשים את
יִשי ונְ אֻ ם ַהגֶּבֶּ ר הֻ ַקם
תקנת מאה ברכות מהפסוק (שמואל ב ,כג ,א)' :נְ אֻ ם ָדוִ ד ֶּבן ַ
ָעל' ' -על' בגימטריא מאה (ראה במדב"ר יח ,כא) ,ומאידך חז"ל (מס' עבודה זרה
ה ).דרשו עוד מפסוק זה שדוד המלך הקים עולה של תשובה ,משמע שיש שייכות
בין הקמת עולה של תשובה לבין מאה ברכות (האירני לזה הרב אריאל יזרלביץ
שליט"א).
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התשובה של אבות העולם לא החזירה אותם למדרגתם הראשונה
דוד המלך היחיד שחזר למדרגתו הראשונה
בכדי לבאר ,עלינו להבין בתחילה ,מהי המשמעות של 'הקמת עולה של תשובה'?
כידוע ,אדם הראשון חטא ,וכן משה רבינו ואהרן ועוד מאבות העולם ,וכך גם עם
ישראל חטאו בעגל ובמרגלים .והגם שחזרו בתשובה ,אך לא מצאנו שחזרו
למדרגתם הראשונה ,שהרי אדם הראשון היה בגן עדן במצב של חיים לעולם,
ואחרי החטא ,ירד מאד ממדרגתו ולא שב למקומו הראשון ,וכך ישראל בעגל וכו'.
נשאלת השאלה ,וכי לא הועילה להם תשובה?
תשובה לדבר מצאנו בדברי הגר"א (תיקו"ז נח ,הובא בהרחבה בלש"ו ספר הדע"ה,
ח"ב ,ד ,כד ,א) ,שאף שוודאי הועילה להם התשובה לכפר על החטא ,אך אין בכח
התשובה להחזיר את החוטא למדרגה שהיה בה קודם החטא .ואמנם אין איתנו יודע
איזה חטא מוריד אדם מדרגתו ,ויתכן אדם שחטא כמה וכמה חטאים ,ורב עונשו,
אך לא נחשב שירד ממדרגתו (אלא ירד בתוך מדרגתו ולכן יכול לתקן) ,ומאידך,
יתכן חטא אחד שהוריד את האדם ממדרגתו ,וכל כי האי גוונא א"א לו לחזור
למדרגתו עד זמן התיקון לעתיד .והוסיף הגר"א שרק דוד המלך זכה לחזור בחזרה
למדרגתו שהיה קודם ,והם דברי חז"ל על הפסוק הנ"ל 'הוקם על'  -שהקים עולה
של תשובה ,שקם בחזרה לאותו מקום שהיה קודם.

דוד חזר למדרגתו הקודמת ,כי הוא משתייך לסוף ולתיקון
ח .במה שונה ובמה עדיף דוד המלך משאר אבות העולם? מדוע הוא זכה לחזור לאותו
מצב כפי שהיה קודם חטאו? התשובה לכאורה היא ,שאבות העולם שייכים למדרגה
של קודם החטא ,זהו מהות דרגתן ,ולכן החטא שחטאו ,אם חטאו ,הוריד אותם
דרגה; ירדו הם מהדרגה שהיו בתחילה למדרגה יותר נמוכה ,והרי אין אפשרות
בעולמנו לחזור למצב המתוקן וכנ"ל.
דוד ,לעומת זאת ובשונה מהאבות ,אינו מתייחס לדרגה שלפני החטא ,אלא לעולם
התיקון שאחר הקלקולים (ועיין עוד בחלק א ,מאמר יא) .דוד משתייך לסוף ולא
להתחלה ,ומכיון שהוא שייך לתיקון הסופי של עולם הזה  -ימות המשיח ,והתיקון

כתר הלומים



אני אברך ולי נאה לברך

| 277
כולל גם את הקלקול והעליה שאחריו ,על כן ,מעלתו של דוד אינה נפגמת מהקלקול,
ואדרבה הוא מתקן אותו.

דוד מברך בסעודה ,כי חסרונותיו אינם נחשבים חיסרון
ט .מעתה לפי"ז נ' לכאורה שזו הסיבה שדוד בלבד הוא אשר מברך בסעודה ,ואינו
מזכיר את חסרונותיו ,למרות שהיו לו ,כפי ששאל המהר"ל (וזאת לעומת האבות
שלא רצו לברך) .הסיבה היא כאמור ,שכיון שהוא תיקן הכל ,ממילא אין חיסרון
בו.
מאה אנשים שמתו בכל יום  -ביטוי לחיסרון שחל בעקבות החטא
ויש בידינו לומר לפי"ז ,שאותם מאה אנשים שמתו בכל יום הם ביטוי לאותו חיסרון
שהיה בו ונתקן ,והלא חזר בתשובה ,א"כ היה לפני כן במצב של חיסרון וחטא,
והתיקון ' -הוקם על' הוא בתיקון מאה הברכות.
באופן ,שכל עוד ולא תוקן ,היינו ,כל עוד ולא חזר למדרגתו הקודמת כפי שהיתה
קודם ,מתו מאה אנשים בכל יום ,זו ההשתקפות של מדרגת דוד קודם שהקים עולה
של תשובה ,והתיקון של מאה ברכות ,הוא התיקון שמפקיע את המגיפה ,והוא הוא
הקמת עולה של תשובה.

י.

ביאור היחס בין תקנת מאה ברכות לבין הקמת עולה של תשובה
תקנת מאה ברכות מבטאת שלמות של ברכה בעולם
אכן ,כמובן ,עלינו להבין ,מדוע תקנת מאה ברכות היא אשר מחוללת את התיקון
המחזיר את המצב לתיקונו? מדוע היא ה'הקם על' של דוד (בהיותן נדרשים יחד
מאותו פסוק וכנ"ל)?
התשובה בעז"ה מונחת בדברים שהתפרשו לעיל; כאמור בדברי המהר"ל ,דוד
מברך בסעודה כי הוא זכה לברכה בשלמות ,ועל כן ,הוא אשר מצידו מתגלה שה'
מבורך ,לכן הוא המברך .וא"כ יש לומר שהוא הדין והיא המידה בתקנת מאה
ברכות; כי על כן ,הננו יכולים לשאול באותה מידה; כיצד ניתן לתקן מאה ברכות
אשר מתפשטות וחלות בכל השטח של אדם מישראל?! והלא נתבאר שהברכה
ניתנה להיאמר אך ורק על ידי זה שזכה לקבל את הברכה בשלמות?
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ואם שכמובן איננו משווים בין תקנת מאה ברכות לבין הברכה בסעודה לעת"ל,
אך סו"ס ,הרי המהר"ל לימדנו שרק דוד מברך לעתיד לבא ,כי רק הוא קיבל את
הברכה בשלמות בעולם הזה ,והברכה של האדם לה' תלויה בקבלת השפע והברכה
מלעילא ,וא"כ בזו באה הקבלתנו; תקנת מאה ברכות מחייבת שהמתקן והדור
והשעה עומדים במצב של קבלת שפע ברכה מלעילא באופן מלא ושלם ,שלכן הם
מתקנים מאה ברכות בכל שטחי החיים כולם ,ועל זה נסובו דברינו ,שכפי שאבות
העולם השתמטו מלברך בסעודה לעת"ל ,כך באותה מידה לכאורה ,אינם יכולים
לתקן מאה ברכות ,וכיצד אפוא ,תוקנה תקנה זו?

דוד מברך בסעודה ותקנת מאה ברכות  -מקבילים זה לזה
רק דוד המלך יכול לתקן את תקנת מאה ברכות
אלא שהם הם הדברים :אכן רק דוד המלך אשר שייך למדרגת התיקון ,ומצד זה
הברכה חלה בו בשלמות והקלקול אינו מעכב ואינו נתפס כחיסרון ,ככל שנתבאר,
רק הוא יכול לתקן את תקנת מאה ברכות .תקנת מאה ברכות יכולה להיתקן אך
ורק על ידי מי שזוכה לברכת שמים בשלמות המתאימה לאותה תקנה ,והרי זה
תואם באופן מדויק לגמרא הנ"ל בפסחים; כפי שרק דוד זוכה להיות זה שמברך
בסעודה ,כך ממש רק דוד זוכה להיות זה שמתקן מאה ברכות ,המורות על השלמות
של השפע בכל שטחי החיים ,א"כ נמצא שתקנת מאה ברכות אכן היא עצם הביטוי
בפועל של הקמת עולה של תשובה ,היינו ,של חזרה למדרגה הקודמת שלפני
החטא ,מדרגה של שלמות  -של הברכה בעולם ,ותקנת מאה ברכות היא למעשה
הביטוי של מעלה זו ,או שהיא אף חוללה והביאה למעלה זו.
מאה אנשים מתו בכל יום  -חיסרון בברכה
ו שוב חזרנו לכך ,שמאה אנשים שהיו מתים בכל יום ,הם הצד ההפכי של מדרגת
דוד ,וכלומר ,של מדרגתו קודם שהקים עולה של תשובה (שהיא עצם מדרגתו
ומציאותו המיוחד לתיקון) ,קודם שתיקן מאה ברכות ,או בנוסח שנאמר לעיל :הם
הביטוי של החיסרון בעולם הברכה ,בעולם השלמות ,שהוא עולמו של דוד ,בהיותו
מיוחד לתיקון ולסוף ,והיאך זה שמתים מאה אנשים? אלא שיש חיסרון בשלמות -
בברכה ,או בנוסח זה :בהקמת עולה של תשובה של דוד .לזה באה תקנת מאה
הברכות אשר חזרה וחוללה את התיקון של חיסרון זה ,ובמילים אחרות :את הקמת
עולה של תשובה .והדברים נפלאים בס"ד.
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מאמר יב
1

וַ הֲ ִריק ִֹתי לָ כֶ ם ְ ּב ָרכָ ה ַעד ְ ּבלִ י ָדי
מהות הברכה ויחסה לעיקרה
מערכת העולמות וסדר הבריאה
ברא כרעא דאבוה  -בן בכר  -הברכה
הולדה ברחם ודרך ביצים  -יון וישראל
דוד המלך ומעלת הברכות
קטורת ומאה ברכות עוצרים מגיפה

1
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א
ברכה  -ריבוי ותוספת
הגדרת 'ברכה'  -תוספת ,וייחודה לאות ב  -אות הריבוי
הבריאה עצמה נחשבת ברכה  -תוספת
א .במאמרים רבים בספר זה (כגון :מאמר ב' ,ט' ועוד) ,עמדנו על כך שמשמעות
המושג 'ברכה' הוא ריבוי ותוספת על העיקר ,ושעל כן האות ב' מתייחדת לברכה
(כמבואר בחז"ל ,שלכן נברא העולם באות ב') ,וזאת ,בשל היותה התחלת הריבוי,
ויתירה מזו :הואיל והיא היא המעבירה את המציאות ממצב של יחידנות למצב של
תוספת וריבוי; היא מעבירה את העולם למצב של ברכה.
התבאר שם עוד עפ"י המהר"ל (תפארת ישראל ,לד) ,שעצם הבריאה עצמה היא
הגדרה של תוספת והיינו ברכה; הבריאה עצמה היא היא חפצא של ברכה ,בהיותה
תוספת על האחד ברוך הוא.

שאלה על הדברים  -שניות וריבוי הם דבר רע
מאידך ,ראינו שכל המושג של צרה בעולם מונח בסוד הריבוי ,באות ב ,בזוגות,
במספר שנים ,בשניות ,והיינו ,משום שהמושג 'שני' מכוון לעומת וכנגד ה'ראשון'.
השני נעמד כמציאות נוספת ,וממילא מתנגדת לראשון ,כי הרי עד השני ,היה
הראשון כל המציאות ,ועכשיו ,כאשר מופיע השני ,הרי בעצם היותו נערך כמציאות
נפרדת ,וממילא הפוכה ומתנגדת לאחד הכולל כל ,והשני ,במהות ,הינו חלק,
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בהיותו שני ,ולכן נעשים צרים זה לזה .א"כ כיצד יעמדו הדברים יחד; שניות היא
ברכה או שמא קללה?

ישוב השאלה :השני נבחן כעומד לעצמו או כמצטרף
ב .הסברנו בס"ד ,שאם אכן השני נתפס כעומד לעצמו ,כי אז זו אכן שניות וזו קללה.
ולאו היינו רק שהשני מעמיד גם את עצמו כמציאות (וג"ז שקר וכזב) ,אלא שהשני
מעמיד את עצמו כהמציאות היחידה ,רק הוא המציאות ואין בלתו .וזו קללה שאין
גדולה הימנה  -ניתוק מוחלט.
אולם ,אם ה'שני' פונה לשורשו ,נכנע ,מודה ,מצטרף למקורו ,כי אז אדרבה נתפס
כתוספת ולא כעיקר ,בכגון דא ,הינו נערך כברכה ,וזו הברכה  -תוספת.
כל זה התבאר בס"ד במאמר ב'.

ב
מהי 'תוספת'
הגדרת ה'תוספת' שבברכה
לא כל תוספת מוגדרת כברכה ,אלא תוספת המגלה את העצם
ג .ביארנו עד עתה ,שהגדרת הברכה היא 'תוספת' ,אך לא ביארנו את גדרה
וגבולותיה של התוספת; מה עניינה של תוספת זו וכיצד היא מתייחסת אל העיקר?
וכי כל תוספת באשר היא תהא אשר תהא ,היא ברכה? ובמשל הדיוט :אם ליהלום
נדיר רב מימדים שערכו לא יסולא מפז ,התווסף גרגר שחת ,האם זו ברכה? בוודאי
לא! ויתר על כן ,האם זו בכלל תוספת?! וכי יש שייכות כלשהי ביניהם ,עד שנאמר
שהגרגר הוא תוספת על העיקר? ודאי לא! משכך ,עלינו לשאול ,וכי ניתן לומר
שהעולם הוא ברכה  -תוספת על העיקר ברוך הוא ,והלא הפער בינו לבין העולם
הוא הרבה ומעל כל קנה מידה שונה ומהותי ,מהפער שבין היהלום והגרגר.
זאת ועוד ,הלא התוספת כתוספת היא לעולם דבר נוסף ואחר מהעיקר ,וא"כ סוף
דבר ואחר הכל ,התוספת היא הגדרה של שניות ,והיאך אנו אומרים שהיא ברכה?
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קושיות אלו מובילות אותנו להנחה ברורה ומושכלת; התוספת מתייחסת אל העיקר
בעצם; היא תוספת של העיקר בעצמו .1הוי אומר ,התוספת היא הכפלה וגילוי של
הדבר האחד בעצמו ,היא הופעה וגילוי נוסף שלו ולא זולת ,לא סתם מציאות
בעלמא של תוספת .כלומר :התוספת אינה עניין בפני עצמו ,ורק שמתבטלת ומודה
וכורעת ברך לפני המקור שלה ,לא זו הגדרה של תוספת ,אלא ההגדרה של תוספת
היא שהמציאות העיקרית ה'אחד' ,מתגלה באופנים ובהופעות נוספות ,אך אין גילוי
אחר מהעיקר  -מהאחד ברוך הוא .זו תוספת.

בן הוא 'כרעא דאבוה'  -המשך אביו במערכת הזמן
ד .דוגמא לזה ניתן למצוא במושג 'בן' .וזאת בהקדם היסוד הגדול ששמעתי ממו"ר
זצ"ל אודות עניין ההולדה; מקובל לבאר (וכן שמעתי ממו"ר זצ"ל בהזדמנויות

1
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שונות) ,שהבן אינו יצירה חדשה העומדת לעצמה וממשיכה את סדר המציאות
הלאה .לא כי ,אלא הבן הוא למעשה המשך של אביו בזמן .כל אדם יהא אשר יהא,
חי פרק זמן מסוים ותו לא .ולכאורה ,אחר שמת ,בטל צורתו ועניינו בעולם .לזאת
בא עניין הבן שהינו ממשיך את אביו בזמן .ממשיך את אביו גם כשכבר ה'בשר
גידים ועצמות' של האב ,אינן.
מו"ר ביאר שזו כוונת חכמים שבן הוא 'כרעא דאבוה' (עירובין ע .):היינו ,כי תפקיד
הרגליים להוליך את האדם ממקום למקום .הרגליים מצד עצמן אינן בעלות תכלית,
אין בהם פעולה המיוחדת עבורן ,אלא כל תפקידן לשמש ככלי תחבורה עבור
האדם ,לעבור ממקום למקום .האדם מצד עצמו מוגבל רק למקומו ,והרגליים
גוברות על הגבלת המקום ,בכך שמוליכות אותו ממקום למקום .וכפי שיש רגליים
במקום ,כך יש רגליים בזמן  -הולכת האדם בזמן .רגליים אלה הם בניו של אדם;
'ברא כרעא דאבוה'( .ולכן איברי ההולדה נמצאים יחד עם הרגליים).

כל יצירה של האדם היא הוצאה לפועל של עצמו
ה .ראה נא עוד בקונטרס 'קונה שמים וארץ' ,שאליבא דאמת ,כל יצירה של אדם
(אשר בוודאי מוגדרת תוספת  -ברכה) ,כל פעולה שפועל באמת ,תמיד ,את עצמו
הוא יוצר ומגלם ,מוציא ומטביע כלפי חוץ את מהותו הוא .כמובן ,גם ביצירה יש
דרגת שונות ,כי יש יצירות שהאדם משקע את כל מציאותו בהם ,ויש פחות ,וגם
יש יצירות שיותר מיוחסות למעשה האדם ויש פחות ,אך הא מיהת ,שבכל יצירה
מונח התגלות מסויימת של האדם היוצר .ובוודאי מעשה שנעשה בידיים הוא יותר
יצירה מאשר נטיעת שדה ,שהרי בו האדם רק זרע הגרעין ולא פעל את היצירה
עצמה ממש .ומאידך ,הולדה היא יצירה הרבה יותר עצמית ,כי הינה באדם מיניה
וביה בלא מרכיבים נוספים והיא כוללת כל האדם כולו בתמצית ,ומעמידה אותו
במהדורה שניה ,בסוד 'ברא כרעא דאבוה' כנ"ל ,והם הדברים ,שכל יצירה היא
למעשה כעין 'שכפול' של האדם ,וא"כ אינה אלא הוא עצמו.
הרי לנו דוגמא שאכן התוספת אינה הוספת מציאות כלשהי בעלמא ,אלא היא
האחד בעצמו בהתגלמות נוספת ,בהופעה אחרת ,בתצורה שונה .התוספת נועדה
ל'הרבות' את העיקר במהלכים שונים של גילויים ,גילויי גילויים ,וזוויות שונות.
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ו.

הברכה בתורה מתייחסת להולדה
הדוגמא מבנים אינה דוגמא בעלמא ,כי אכן הברכה בתורה מיוחד לעניין ההולדה,
לעניין הבנים .שכן ,נאמר בברכת כהנים (במדבר ה ,כד)" :יְבָ ֶּר ְכ ָך ה' וְ יִ ְש ְמ ֶּר ָך",
וביארו חכמים (במדבר רבה יא ,ה)" :יברכך בבנים וישמרך בבנות שצריכות
שמירה" .כמו"כ הברכה הראשונה בתורה נאמרה על פריה ורביה ,והיא הברכה
שנאמרה לדגים ועופות (בראשית א ,כב)" :וַ יְבָ ֶּר ְך א ָֹתם אֱ ל ִֹהים לֵ אמֹר ְפרו ו ְרבו
עוף ֶּיִרב ָב ָא ֶּרץ"( .וכידוע ,המקום הראשון שבו מופיע
ו ִמ ְלאו ֶּאת ַה ַמיִם ַבי ִַמים וְ ָה ֹ
עניין בתורה ,שם שורשו ומהותו ,כמבואר בגמ' ב"ק נה .והובא הרבה בדברי רצ"ה
מלובלין זצ"ל).
גם כמו כן ,זו הברכה שנאמרה לאדם עם בריאתו (בראשית א ,כז  -כח) :וַ י ְִב ָרא
ֹתו ָזכָ ר ונְ ֵקבָ ה ָב ָרא א ָֹתם" .וַ יְבָ ֶּר ְך
מו ְבצֶּ לֶּ ם אֱ ל ִֹהים ָב ָרא א ֹ
אֱ ל ִֹהים ֶּאת ָה ָא ָדם ְבצַ ְל ֹ
א ָֹתם אֱ ל ִֹהים וַ יֹאמֶּ ר ָלהֶּ ם אֱ ל ִֹהים ְפרו ו ְרבו ו ִמ ְלאו ֶּאת ָה ָא ֶּרץ וְ ִכ ְב ֻש ָה ו ְרדו ִב ְדגַ ת ַהיָם
עוף ַה ָש ַמיִם ו ְבכָ ל חַ יָה ָהרֹמֶּ ֶּשת ַעל ָה ָא ֶּרץ".
ו ְב ֹ

בן הוא ברכה ,ולכן אותיות 'בכר' ' -ברך'
ברכת הבנים היא עיקר הברכה בעולם ,כי היא התוספת היותר עיקרית ועצמית
של האדם; התפשטות של מציאות עצמו באופן היותר שלם .זו הברכה .ולכן גם כן
הבן הראשון נקרא 'בכר'  -אותיות ברך  -ברכה ,כי עיקר הבנים ,עיקר מציאות
ההכפלה והתוספת הוא הבן הבכור ,הוא אשר מעמיד את העיקר  -האב ,כמבורך,
ושוב לאחר מכן יש תוספת על הבכור (עיין בזה בהרחבה במאמר א' באור יקרות
חלק ב).
הבריאה עצמה היא התגלמות של כבודו ית' ולכן מוגדרת כברכה
דעת לנבון נקל ,שגם כל מציאות הבריאה  -העולמות ,מקבילה בצד מה ,לאותו
יחס שבין האב והבן; הבריאה היא תוספת כביכול על העיקר  -על הבורא יתברך.
הבריאה עצמה מוגדרת כברכה ,ולפי המבואר ,כוונת הדברים היא ,שהבריאה היא
התגלמות והתפשטות וגילוי של כבודו יתברך ,רק כך היא תוספת ,רק כך היא
מציאות ,ורק כך היא ברכה .והדברים מושכלים מאד מאד.
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ז.

כלל הדברים  -תוספת ברכה  -התגלמות האחד
כללם של דברים:
הברכה מצד אחד היא ריבוי ותוספת ,וא"כ יש בה מבוא לשניות ,לכפירה ,לניתוק
מהמקור ,להעמדת 'תחליף' כביכול לבורא יתברך .אף שקלקול זה מונח גופא בעצם
היות הבריאה תוספת ,אך אם וכאשר השניות מצטרפת למקורה באופן הנכון
והאמיתי ,בזה היא מעמידה את עצמה רק כתוספת ואינה עומדת לעצמה .מעמידה
עצמה כברכה .כל זה נכון ואמיתי (וכבר התבאר במאמר ב') ,אך אינו סוף העניין,
כי לפי ההגדרה הזו ,נמצא ,שהתוספת בעצם הינה דבר 'אחר' ,ורק שיש איזשהו
'קו' שמחבר אותם בחיבור חיצוני ,קו זה הוא ההודאה שהתוספת נבראה על ידי
העיקר .ובוודאי אין הדעת שוקטה מיחס זה.
העומק שהתווסף במאמר זה ,הוא ,שגם התוספת הזו שהיא למעשה שניות ,אליבא
דאמת ,אינה אלא התפשטות חוצה של האחד ,האחד בלבד המתגלה באופנים שונים.
ולכן זו הברכה ,ריבוי שהינו יוצא מהאחדות ,אף שהוא ריבוי ,וזה נפלא ממש ,שאף
שהברכה היא 'חפצא' של ריבוי ,אך אינה אלא התגלמויות שונות של העיקר -
האחד ,וממילא ,גם בריבוי גווניה ,אינה מפקיעה את האחד בכי הוא זה.

ג
שניות  -ברכה
יסוד ושורש כל העבודה מונח בצומת של שניות  -ברכה
התפיסה הפשוטה :כל אדם עומד בצומת עם ספק שקול ועליו לבחור
ח .ברצוננו בעזרתו יתברך ,לבאר עוד דברים עמוקים מאד בעניין מהות הברכה ,והם
דברים יסודיים בעיקר סדר המציאות ומהלך הבריאה .לשם כך ,נעמוד בתחילה
על היחס בין השניות לברכה בסדר הזמן ,ואחר שנבין את היחס ביניהם ,נוכל
להשכיל עוד בפנימיות העניין.
כאמור עד עתה ,מציאות התוספת  -שניות או ברכה ,הינה ה'צומת' העיקרית ביותר
בעולם העבודה; בצומת זו האדם בוחר אם לתפוס את הבריאה כמנותקת  -שניות,
עומדת לעצמה ,או שהיא תוספת על העיקר וגילוי שלו .צומת זו היא היא יסוד
ושורש כל היחס שבין הטוב והרע .מתוך כך נדמה ,שהאדם אשר עליו הוטלה
העבודה ,עומד באותה צומת ,ושני שבילים שוים לפניו ,האחד  -טוב ואשר סולל
הדרך להר ה' ,והשני  -רע ,העדר ,כליון ומוות .האדם מביט על שני השבילים
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ובוחר באיזה שביל להלך .זו שגרת המחשבה המקובלת דרך כלל ,בעולם התורני;
נקודת הבחירה בין הרע והטוב.

ב' השבילים  -ברכה ושניות ,אינם עומדים זה לצד זה ,אלא זה אחר זה
השניות תמיד מופיעה ראשונה
אולם ,אליבא דאמת ,אין הדברים נכונים כלל ,כי אף שאכן ישנם ב' שבילים ,טוב
ורע ,אך אינם עומדים זה לצד זה ,אלא השביל של הרע ,הוא ברירת המחדל ,הוא
התפיסה הפשוטה ,הראשונית .כי על כן ,כאשר אנו מתבוננים על הבריאה ,האופן
שבו היא מתראה לעינינו היא שניות וניתוק .איננו רואים בכל פיסה ופיסה בבריאה
את החיבור לבורא ,את העובדה שהיא גילוי והופעה שלו ,להפך ,הבריאה מגלה
את עצמה ,נותנת תחושה שהיא עיקר המציאות ואין בלתה מאומה .וכך גם בסדר
בריאת העולם ,בתחילה 'אלפיים שנות תוהו' ,ורק אח"כ 'אלפיים שנות תורה' וכן
ימות המשיח (סנהדרין צז ,).ועולמות התוהו יצאו קודם לעולם התיקון .לכן רוב
אנשי העולם תופסים את הבריאה כמנותקת ממקורה (ראה עוד בהרחבה במאמר
'כח מעשיו הגיד לעמו').
עבודת ה'  -להימשך אחר האמת ולא אחר המציאות הנראית לעינינו
הברכה חלה לבסוף
העבודה המוטלת עלינו היא ,שלא להימשך אחר הנראה לעינינו ,שלא להאמין
ולהקשיב למציאות הפיזית הפשוטה ,אלא להאמין שישנה מציאות של עיקר מבעד
למערכות אלו ,ושצריך ללכת אחריה .ואכן ,בתחילת המציאות ,היא נתפסת
כשניות ,אך בסוף ,אחר ככלות הכל ,תתגלה המציאות האמיתית  -גילוי היחוד ,ואז
תתגלה המציאות כברכה.
נמצאת אומר ,שב' השבילים הללו ,אינם עומדים זה לצד זה ,אלא זה אחר זה,
והברכה חלה לבסוף .2וכך אנו רואים שהשבת שהיא מקור הברכה ,חלה לבסוף
(והיא מעין עולם הבא) ,וגם ברכת כהנים היא בסוף התפילה.

2
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דברי המהר"ל אודות כך שהמציאות המתוקנת חלה לבסוף
החומר גובר על הצורה כשהיא בקטנותה
הסיבה שיוסף היה בגלות קודם עלותו לגדולה
ט .כיסוד זה ,שמציאות השניות מופיעה בתחילה ,ואילו הגילוי האמיתי  -הברכה,
מתגלה בסוף ,מצאנו גם בדברי המהר"ל 3בספר הגבורות (פרק יא) ,וכה הם דבריו:
"...וכבר ידוע כי הצורה הפועל והמולך ,והחומר משועבד תחת הצורה ,לכך היה
יוסף מושל על מצרים שהוא היה הקדוש והנבדל ( -כפי שרואים ממעשה אשת
פוטיפר) מפחיתות החומר ( -שהיתה נחלת המצרים ,עד שלא היתה אומה ירודה
כמותם).
ואולם יש להקשות ,למה היה צריך שיהיה יוסף במצרים זמן הרבה ( -קודם ששלט),
ולמה לא הורד באותה שנה ( -בהיותו בן שלושים) ויחלום פרעה מיד ( -ומיד ימונה
למשנה למלך ,בלא כל הצרות שעבר) .ואין זה קושיא ,כי כבר ידוע כי הצורה בעת
שנולד הנער יותר גובר החומר ,עד שלא נראה שלימות הצורה בתינוק ,ותמיד הולך
אחר מעשה נערותו ,ואדרבה הצורה היא בטילה אצל החומר ומשועבד תחתיו ,עד
שיגדל הנער ואז גובר הצורה על החומר ומולך עליו ,הפך מתחלה אשר היה החומר
מלך וברשותו נתן הצורה .לכך מתחלה היה יוסף עבד למצרים בעת נערותו ,עד
שהיה בן שלשים ואז נהפך הדבר להיות יוסף מולך עליהם ,שהדבר הזה לפי
המציאות הוא שיהיה יוסף מושל עליהם בסוף ,כאשר תדע מעלת יוסף שהוא כמו
צורה אל החומר הגובר בסוף.
וכן ישראל היו כך ,בתחלה היו ישראל במצרים קודם שלימותם ,והיה החומר הם
המצרים מושל עליהם כאשר אמרנו לך פעמים הרבה ,ואחר שהיו בשלימות היו
יוצאים אל החירות להיות מושלים עליהם ,כאשר ראוי לפי המציאות וסדר הנמצא,
ולפיכך היה יוסף עבד מתחלה ,עד אחר כך היה יוצא לחירות לגמרי ,ובזה היה
ליוסף דמיון אל כלל ישראל".

תכף לתלמיד חכם  -ברכה ,כי הת"ח הוא הצורה  -הברכה ,ביחס לכל העם
המהר"ל מלמדנו שאכן זו צורת הבריאה ,שה'חומר'  -צד הרע והשניות מופיע
בראשונה ומבטל ה'צורה' ,והצורה חלה רק לבסוף .ונבין בזה דברי חז"ל שאמרו
3
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(ברכות מב' ).תכף לתלמיד חכם ברכה' ,והיינו ,כי היחס שבין כלל האנשים לבין
התלמיד חכם ,מקביל ליחס שבין החומר והצורה ,שהרי התינוק בתחילה נחשב
'חומר' ,כי הינו חסר דעת ,וא"כ התלמיד חכם שהוא המבטא את ענין הדעת ,הוא
הצורה ביחס לכל העם .ומכיון שהברכה חלה לבסוף ,היינו ,חלה כאשר הצורה
שולטת על החומר (וזה גופא עצם הברכה ,ועוד יתבאר להלן ,בסוד 'ילכו מחיל
אל חיל' ,שהצורה מכינה עצמה לצורה יותר עליונה) ,כך גם כן ,כאשר מגיע תלמיד
חכם ,והיינו 'לבסוף' ,שהוא בא אל מציאות מוכנת ,כאשר כן ,חלה הברכה .והבן.
ומצאתי בדברי הרב ב'נתיב התורה' (פרק יא)..." :כי התלמיד חכם נחשב גם כן
במדריגת הצורה אל שאר בני אדם שהם במדריגת החומר כאשר ידוע... ,שגורם החיבור
והקירוב לתלמיד חכם מצד שהתלמיד חכם הוא במדריגת הצורה לשאר בני אדם
שתתן לו הצורה קיום כי הצורה נותן הקיום .והוסיף ר"א ...מצד הברכה שהוא
מתברך כמו שאמרו (ברכות מב ).תכף לת"ח  -ברכה במעשה ידיהם ,כי התלמיד
חכם הוא הכנה שעל ידם תבא הברכה לעולם ,וזולת זה אין העולם הזה ראוי
לברכה ,כאשר הברכה היא מעולם העליון הנבדל ,ולכך על ידי תלמיד חכם שיש
בו השכל הנבדל ויש לו דביקות בעולם העליון מביא הברכה לעולם".

העולם הזה אינו ראוי לברכה כי הוא עולם ה'חומר'
ישוב הסתירה בדברי המהר"ל האם העולם הזה הוא ברכה או לא
העולם הזה אינו ראוי לברכה ,פירוש לפי ערכינו ,כי העולם הזה הוא העולם של
ה'חומר' ,של השניות ,של הניתוק ,והברכה חלה ממקום עליון ,כי הברכה חלה
ממקום גבוה מאד עליון ,היינו במה שעולם הבא מתגלה בתוך עולם הזה ,עד
שמתגלה עולם הזה כהופעה של העולם הבא ,וזו עצם הברכה (דברים אלו עונים
על סתירה לכאורה בדברי המהר"ל; היאך אומר שעולם הזה אינו ברכה ,והרי הוא
עצמו כתב בספר התפארת ,שעצם מציאות העולם הזה  -התוספת ,היא היא
הברכה?! אלא שהם הדברים ,ודאי שעולם הזה הוא הברכה ,אך רק כאשר הוא
נערך כתוספת ,והיינו ,כאשר מציאות העיקר חלה עליו באופן שלם).
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ד
כח הרע מתגלה ראשונה
ביאור העניין שכח הרע מתגלה ראשונה
בפשטות :לצורך הבחירה
י.

כלל הדברים עד עתה:
מציאות הברכה חלה לבסוף ,כי העולם הזה נערך בתחילה במציאות הרע ,מציאות
החומר ,הניתוק והשניות .וזו עבודתנו ,לפעול באמונה אחר הגילוי האמיתי שאינו
נגלה לפנינו כעת ,ואם אנו מחזיקים בו בכל עוז ,הרינו בוקעים את מציאות השניות
אשר אנו חיים בה ,ומחילים על העולם את מציאות הברכה  -היחוד.
אכן ,ברצוננו לבאר גוף הדברים הללו עצמם; מדוע אכן כח הרע והשניות מתגלה
ראשונה?
הפשטות היא שדבר זה נועד כדי לאפשר את הבחירה ,כי אם אכן היו שני השבילים
זה לצד זה ,לא היה כמעט אף אחד שהיה נוטה לצד הרע ,כאשר הוא רואה בעיניו
את צד הטוב ,וכדברי רמח"ל (בספר 'דרך עץ החיים') ,שאילו היתה הידיעה רחבה
על לב בני האדם ,לא היו חוטאים לעולם.

הנברא בעצם היותו חסר והקב"ה משלים אותו ,לכן החיסרון מופיע ראשון
אולם ,נראה שאין זה מספק ,ויש בדבר תשובה יותר עצמית ,שכך צורת הבריאה;
הקב"ה ברא נבראים ,והנברא מעצם היותו נברא הוא חסר ,שהרי הוא נברא ,אלא
ששוב הקב"ה משלים אותו ,אך עצם היות הנברא כנברא היא בהכרח מציאות
חסרה .לכן כח החיסרון מופיע ראשון( .דוגמא לזה :בריאת אדם הראשון היתה
בשני שלבים :בשלב הראשון נברא גופו ,בשלב השני נפח בו השם יתברך נשמת
חיים ,והם הדברים ,כי כביכול עצם הנברא כנברא הוא חסר ,והקב"ה צריך להוסיף
בו נשמת חיים ,ועוד יתבאר להלן בעז"ה).
מציאות הברכה הבאה בסוף  -הנברא הוא תוספת על העיקר
על כן ,צורת הבריאה היא באופן זה ,שבתחילה הנברא מתגלה כפי מציאותו הוא,
והיינו שניות ,בהיותו חסר ,ושוב מתגלה על גבי זה ,מציאות הברכה ,שגם הנברא
הזה אינו עומד לעצמו ,אלא הוא תוספת על העיקר ,ויותר מזה ,הוא חלק מהגילוי
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האלוקי ,ודבר זה הוא הוא ההשלמה האלוקית ,והוא ענין הברכה( .ועיין עוד
במאמר ב' ,אודות נקודה זו עצמה ,שהשניות נתפסת ראשונה ,והתבאר שם
שהתפיסה שלנו  -המקבלים  -הנבראים ,היא התפיסה מן המאוחר אל המוקדם,
והיינו מצד ההסתר אל צד הגילוי .זו עצם תפיסתנו כנבראים ,ועל כן אנו תופסים
בתחילה את העולם התחתון מהצד התחתון שבו ,צד השניות ,הניתוק והכפירה.
והם הם הדברים שנתבארו כעת ,אלא שנאמרו בלשון שונה ,אבל הכל אחד).

כל נפעל מתייחס לפועל
למאציל אין גבול וגם העולם צריך להיות כן
יא .אכן ,נראה בעז"ה לבאר עוד תוספת עומק בכך שהנבראים מתגלים בתחילה במצב
הקלוקל ,ודברים אלו הם עמוקים מאד ,והננו בתפילה לה' שיצילנו מכל מכשול
וטעות (ואין צורך לחזור ולומר ,שגם ביאור זה שעתיד להתבאר כעת ,אינו ביאור
אחר ,אלא תוספת העמקה ,וישמע חכם ויוסף לקח).
ביארנו לעיל ,שהברכה  -התוספת ,אינה תוספת שרירותית בעלמא ,אלא התגלות
העיקר עצמו .והנה אנו יודעים שהבורא יתברך מופקע מכל הגדרה ,גבול ומידה,
והוא 'אין סוף' (ולמעשה גם 'אין סוף' אינו מתייחס לעצמותו) .ולכן ,מסתבר שגם
הגילוי של כבודו  -התוספת ,גם הוא צריך להתייחס למציאות זו של 'אין סוף',
שהרי כל פועל ,פועל לפי תכונתו .והגם שאנו יודעים שהמאציל התלבש בי'
ספירות לבריאת עולמו וכן להנהגתו ,אך עדיין אנו מניחים באופן פשוט שהבריאה
עצמה גם כן צריכה להופיע עם איזשהו מימד של אין סוף ,כפי פועלה ה'אין סופי',
וזה דבר שלכאורה בלתי אפשרי ,כי עצם היות הנברא  -נברא ,משמעותו :חסר,
גבול ומידה ,וגם כי אילו היתה הבריאה אכן במהלך של 'אין סוף' בעצמה ,הרי
היתה חוזרת להיות 'אין סוף' ,ושוב לא היתה בריאה.

הברכה היא סוגיית ה'אין סוף' המתגלה בבריאה
אם כן אפוא ,כיצד אנו יוצאים מכלל מבוכה זו? כיצד ניתן לאחוז את החבל בשני
קצותיו? התשובה :בהבנת עניין הברכה! וכפי שיתבאר כעת בעז"ה.
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ה
מהותה של ברכה
יב .במאמר זה ואלו שלפניו ,עסקנו בס"ד בביאור ובירור עניין הברכה .העמדנו
בהרחבה שהברכה היא תוספת והתווספו עוד הגדרות ,אך לא ביארנו עדנה ,מה
הן הגבולות של הברכה? בכמה תוספת מוגדרת הברכה כברכה? מה האפיון היסודי
של הברכה בעצמה?

הגדרת הברכה  -תוספת בלא גבולות
ובכן :הברכה היא תוספת ותוספת ,בלא גבול .זו הגדרת הברכה .כל ברכה שהיא
מוגבלת ,אינה ברכה ,כי עצם מהות ותוכן הברכה הוא ריבוי עוד ועוד ,ואם יש
הגבלה לריבוי ,הרי שחסר במהות הברכה (וביתר עומק ,כל ריבוי שבא מהמקור
מתרבה כל שעה ,כי המקור אינו אכזב ולעולם הוא משפיע עוד ועוד ,וההגבלה
היא לעולם מצד המקבל .א"כ אפוא ,זו ההגדרה של ברכה ,שהיא ריבוי אין סופי).
דברים אלו מבוארים בדברי המהר"ל (חידושי אגדות ,שבת קח :הובא גם במאמר
ב')" :ולכך אמרו (ב"מ מב ).אין ברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין ,וזה כי
הברכה שיהיה מתברך ומוסיף תמיד ,ודבר זה (סמוי) מן העין שכאשר ראה אותו העין
כבר הוא בפועל ,שכל אשר העין שולט בו הוא בפועל שהרי כבר הוא נראה,
ובדבר שכבר יצא לפועל וכבר היה מה שהיה ,איך יהיה בו ברכה ,אבל דבר זה
שאין העין שולט בו ואינו נמצא עדיין בפועל ,יש ברכה וכו'" .וכה הם דבריו
בחידושי אגדות למסכת בבא מציעא (מב" :).והברכה אין גבול לה ,שזהו עניין
הברכה".
למדנו אם כן ,שהברכה מצד עצמה היא בלתי מוגבלת ,ומכיון שנתבאר לעיל ,שיסוד
גדר הברכה הוא ההתגלמות וההופעה של הבורא יתברך בעולמו ,א"כ מובן כעת
שאכן ,גם בברכה עצמה יש מובן מסוים של אין סופיות ,שהרי מצד עצמה היא
בלתי מוגבלת וכנ"ל.

פרדוקס :הבריאה מציאות נפרדת ומאידך משתייכת לאין סוף
יג .אולם ,סוף סוף עדיין אנו במבוכה ,שאם אכן הברכה אינה מוגבלת ,אלא היא ריבוי
אין סופי ,א"כ יחזור הדבר בחזרה למציאות של אין סוף ,וככל שנתבאר לעיל,
שאם המציאות אינה מוגבלת אלא יוצאת במהלך של אין סוף ,הרי חוזר הכל בחזרה
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לאין סוף ,ואין שום בריאה .וא"כ כיצד ניתן לומר שהברכה היא מציאות נפרדת
מצד אחד ואין סופית מצד שני ,מה פשר הדבר?

שני השלבים של הבריאה  -נברא חסר ,והשלמה מהאין סוף
אלא שכאן מונח סוד העניין :אכן כן ,ההתחלה של המציאות היא במהלך מנותק,
במהלך של שניות ,במהלך של דין וצמצום ,במהלך שלכאורה סותר את המציאות
האמיתית (וכפי שנתבאר לעיל ,שהראשוניות שמורה לכוחות השליליים ,כי רק כך
יכולה המציאות להיערך כמציאות בפני עצמה) .ורק כאשר המציאות  -הנבראים,
נערכת כמציאות לעצמה (וכאמור ,דבר זה על ידי ניתוק) ,רק אז ,ורק בגלל זה
ניתן להשפיע עליה מקו האין סוף ,ולאפשר את הגילוי הא"ס של העיקר דרך אותה
מציאות מנותקת ומוגבלת .רק כך ניתן לאפשר את הגילוי של העיקר ,ולמעשה את
הברכה ,בגבול ,ואז יש קיום לגילוי הזה ,כי אינו אין סופי מצד ה'חומר' שבו ,אך
הוא כן אין סופי מצד הגילוי הנשגב שאותו מגלה.
ביאור העניין שיש מציאות בלתי גבולית בתוך גבול
לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום
יד .אף שתאמר ,עדיין סוף סוף ,הרי המציאות של הנבראים היא מוגבלת ,והיאך תחול
הברכה ה'אין סופית'? אכן נ' שתשובת הדבר טמונה בדברי חכמים (בסוף מסכת
עוקצין  -סוף הש"ס)" :אמר רבי שמעון בן חלפתא ,לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי
מחזיק ברכה לישראל אלא השלום" .חז"ל משתמשים במטבע לשון ייחודית' :לא
מצא הקב"ה' ,ואנו שואלים" :היכן מצינו נוסח כזה בחז"ל? כביכול הקב"ה חיפש
ולא מצא ,עד שבסופו של דבר מצא?! אתמהה ,מה המכוון בזה?!
המושג 'כלי' ו'ברכה' הם הם התרתי דסתרי הנזכר
כמדומה 4שיסוד העניין מונח בכך שהמושג 'כלי' והמושג 'ברכה' הם תרתי דסתרי;
ברכה ,כפי שנתבאר ,מיוחדת היא לריבוי אין סופי ומעל הגבולות ,ואילו 'כלי' ,כל
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מהותו ועצמו הוא גבול ומידה ;6 5הכלי מגביל את האור ,מווסת ,מצמצם' ,כלה
ונגמר' ,וכך לשון הגרי"א חבר זצ"ל (פתחי שערים ,נתיב אורות אח"פ דא"ק ,פתח
י"ח)..." :סידור הנהגת האצילות ששם ( -באצילות) הוא בחינת כלים ומדות ,ר"ל
ששם כלי מורה על מדה וגבול כמ"ש' :וכל בשליש וגו'' ,שכמו שכלי הוא מצמצם
דבר הניתן בתוכו ,כמו כן פעולות אורות ההנהגה של אצילות שהם סדורים ע"פ
זמן וגבול נקראים מדות וכלים ,שנותנים גבול להתפשטות גילוי הנשמה שבתוכם.
אבל בא"ק ששם הוא למעלה מגדר גבול ומדה וזמן ,לכן אין שם בחינת כלי ומידה
כלל ,רק הם לפי הנצחיות וכו'".
נמצאנו למדים שהכלי והברכה הם למעשה דברים סותרים זה לזה; הברכה
במהותה היא בלי גבול ,לעומת הכלי שכל עניינו  -גבול .7והנה בעצם ,הברכה
חייבת כלי ,כי רק ע"י הכלי היא ברת מימוש ,ובלא כלי אין אפשרות להשתמש
בברכה (והרי"ז כאור החשמל ,שבלא מנורה ,אין לו מימוש) ,אך סו"ד כל כלי
מגביל את הברכה ומצמצמה לגבולותיו שלו ,ובעצם ג"כ מנתקה ממקורה.

השלום הוא אשר פותר את הפרדוקס
המהות המיוחדת ב'שלום'  -יוצא מחוץ לגבולו
טו .נ' שעל זה באו חכמים ואמרו את גוף הדבר הזה בעצמו; הכלי במהותו סותר
לברכה במהותה ,יש כאן מציאות שסותרת את עצמה ,ולכן כביכול 'לא מצא
5
6
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הקב"ה'  -לא שחלילה הקב"ה היה צריך לחפש ,אלא שמצד עצם סדר המציאות
אין מציאות לכלי מחזיק ברכה ,זהו הדבר הסותר את הסדר הפשוט של המציאות,
יש כאן בעיה מהותית ,סתירה שאין לה פתר.
אכן' ,לבסוף (כביכול) מצא'  -שלום .וכאן עלינו להבין מה המיוחד ב'שלום' ,אשר
עונה על ההגדרה 'כלי מחזיק ברכה'; כיצד השלום יכול לעמוד בתווך ולהיות כלי
בעל גבול ,למציאות של ברכה שהינה במהותה מופקעת מגבול?
התשובה :השלום הוא כלי השונה משאר הכלים שבמציאות .כל כלי בהיותו כלי,
אינו בר שינוי .הכלי הוא מציאות של גבול ,והגבול אין בו שינוי ,אדרבה ,כל עניינו
 תחום קבוע שאינו משתנה ,ששם השפע נכנס .הכלי מתוחם בעצמו ואינו יכוללצאת חוץ לעצמו.
שלום הינו כלי שאינו נשאר במקומו ,אלא מתרחב וגודל כפי האורות שבקרבו,
וממילא נעשה מוכשר לקבל אורות חדשים .באופן ,שבתחילה הכלי מקבל את
הברכה ,אך אין הברכה נפסקת ונעצרת ,אדרבה ,הברכה עצמה מרחיבה את הכלי,
וכך הכלי מוכשר לקבל תוספת ברכה ,והברכה המתקבלת שנית (בעקבות
ההרחבה) ,מרחיבה את הכלי עוד ,וכך עד אין סוף.

משל השר והמלך  -אורות נהפכים לכלים
טז .להלן משל מכבוד מו"ר שליט"א (בבי"ש סי' ל"ז) המגדיר את הדברים בבהירות:
"ויובן ע"פ מה שמסופר ,מעשה בשר אחד שמצא חן בעיני המלך ,ואמר לו 'שאל
מה אתן לך ,עד חצי המלכות ותעש' .נענה אותו שר ואמר' :אם על המלך טוב ואם
מצאתי חן לפניו  -אחת שאלתי מאת אדוני המלך; כל אימת שאבוא אל עבדי המלך
ובידי שקים ,יואילו העבדים למלאות השקים בדים' .נתכרכמו פניו של המלך,
כסבור ,יצא זה מדעתו .אעפ"כ אמר 'רצונו של אדם זהו כבודו  -לו יהי כדבריך'.
למחרת בא הלה אל עבדי המלך ושני שקים בידיו ,מלאו העבדים פיהם שחוק,
ומלאו לו את השקים בדים .הלך השר אל ביתו ,ותפר מכל הבדים שקים .למחרת
הופיע שוב לפני המלך ועשרות שקים בידו .מלאו לו העבדים שוב את השקים
בדים .ושוב הלך לביתו ותפר מכל הבדים שקים .למחרת הופיע שוב לפני עבדי
המלך ומאות שקים בידו .מלאו לו העבדים שוב את השקים בדים .ושוב הלך
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לביתו ,ותפר מכל הבדים שקים .למחרת הופיע שוב לפני עבדי המלך עם עגלה
טעונה אלפי שקים ,מלאו לו העבדים שוב את השקים ,וכן הלאה .סוף דבר נתרוקן
כל אוצר המלוכה ולא היה מספיק לו.
מה היה חכמתו של אותו שר? הוא הפך את האורות לכלים ,כלומר הוא הפך את
הברכה לכלי מחזיק ברכה.
כשתינוק נכנס לבית הספר ,רבו מלמדו אלף בי"ת ,לימוד זה הוא עיקר תלמודו,
ועליו הוא מברך ברכת התורה ,לאחר שכבר קנה ידיעת האלף בי"ת ,הרי ידיעה זו
הופכת לו למכשירין ועזר ללמוד סידור .נמצא מה שהיה אתמול עצם הברכה ,הפך
להיות כלי מחזיק ברכה ללימוד גבוה יותר .וכך לאחר שכבר רכש ידיעת הקריאה,
הרי הוא משתמש בכח זה ללמוד תורה וחכמה ,וכך הלאה ,כל מה שמתעלה
בתלמודו ,משמש לו זה לעזר ,להכנס לשערי חכמה ובינה עמוקה יותר" .עכ"ל
הבי"ש.

שלום הינו ברכה וג"כ כלי מחזיק ברכה
יז .נ' לבאר שזהו עניין השלום ככלי מחזיק ברכה.
נתבונן .הרי כל ברכה לעצמה ,כל פרט ,כל חלק ,יש לו את הכלי שלו כביכול.
מצד זה ,הפרט מנותק ,נפרד ,סגור בתוך עצמו ,אין לו יכולת לצאת מחוץ לגבולותיו,
וממילא הוא כלל לא ברכה.
ה'שלום'  -הצורה ,כוחו בהיותו בית קיבול לכל הברכות וכל ההשפעות ,השלום אינו
מקבל רק חלק אחד או רק פרט אחד ,אדרבה ,הינו מקבל את כולם ,ויוצר מהם
מערכת יותר עליונה .השלום הופך אותם להיות בעלי ֵשם חדש  -מציאות חדשה
(וכגון 'שולחן' מעצים וכד') .על ידי ' ְכ ִלי השלום' הם  -החלקים הפרטיים יוצאים
מחוץ לגבולם המוגבל והמנותק ,וחוזרים להיות שייכים לעולם הבלי גבול של
הברכה .וכך נערכות הצורות וההשפעות זו עם זו עד לאין תכלית.
לדוגמא אבן כשהיא לעצמה ,הרי כחה ומציאותה מוגבלים מאד (וזו ברכתה  -האור
שבה); אך האבן יכולה להפוך מ'אור'  -מ'ברכה' (מה שהיא בעצמה) ,לכלי למציאות
יותר עליונה ,שהרי כאשר מחברים ומצרפים (ע"י מדת 'שלום' שהיא הכלי הכולל
את האבן עם עוד אבנים כדוגמתה וכד') אבן ועוד אבן וכן הלאה מקבלים קיר.
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והרי הקיר הוא מציאות נעלה הרבה יותר מהאבנים ,ונמצא שהאבנים שהיו בתחילה
עצם הברכה (אך כאמור ,ירודה) ,הפכו לכלי מחזיק ברכה  -הצטרפות לקיר ,ושוב
עי"ז הרי זכו לברכה גדולה  -נעשו קיר ,ומעתה יש להם לאבנים ,הרבה שפע
ודברים שלא היה קודם.
וכן הלאה ,הברכה עצמה (קיר) ,כאשר פועלת עליה מדת השלום ,הרי הופכת
להיות חלק מהכלי המחזיק את הברכה בהיותה מצטרפת (ע"י ְכ ִלי השלום המקבל
את כל הקירות ומעמיד אותם) למציאות יותר עליונה  -בית (המורכב מכמה קירות
יחד) .ומעתה הרי היא ברכה הרבה יותר גבוהה ,שהרי בית הוא מקום מגורים
לאדם ,וכמה דואגים לטפחו ולשמרו וכהנה וכהנה .והנה אין הברכה מסתכמת
בזה ,אלא אע"פ שבית הוא ברכה לעצמו ,אך ניתן לצרפו לכמה בתים וכך נעשה
רחוב ,וצירוף רחובות  -שכונה ,וצירוף שכונות  -עיר ,וצירוף ערים  -מדינות ,וכמה
גדול כחה של מדינה ,שיש לה שגרירויות בכל מקום ,וצבא וחינוך מסודר ,כלכלה
ושפע אור וברכה ,מקום לחיות בה ,וכל אזרח השייך למדינה ,יש לו זכויות והגנות
בכל העולם.
למדנו אפוא ,שהשלום מעמיד את הברכה בלי גבול; הברכה מגיעה לכלי ,ואינה
נעצרת ונגבלת בו ,כי היא בעצמה מרחיבה את הכלי ומאפשרת ברכה יותר עליונה
וכן הלאה לאין סוף ,והרי שאע"פ שהברכה והכלי הינם מציאויות סותרות ,אך
ב'כלי' השלום ,הרי שפיר ניתן להחזיק את הברכה.

השלום קולט את השפע בהגבלה ואעפ"כ מעמידו במהלך של בלא גבול
יח .יתר על כן ,הרי כאמור הברכה כמו שהיא בעצמה ,אינה ברת השגה ,כי בלא כלי
א"א להחזיק את הברכה (ממש כמו שבלי מילים ,א"א להשיג את ההשגה) ,והכלי
מאפשר החזקת הברכה ושייכות עמה (ומצד זה הכלי מוכרח ונחוץ וא"א בלתו,
וככל שנתבאר לעיל) .אך מאידך ,הכלי מפקיע ומנתק את הברכה.
אכן ,כיון שאנו עוסקים ב'שלום' ,הרי השלום מחזיק את החבל בשני הקצוות ,כי
הרי אינו קולט את הברכה האין סופית בב"א (מה שא"א כמובן) ,אלא הוא קולט
בהגבלה ,ועי"ז הדברים יוצאים בפועל (שהרי בלא ההגבלה א"א להחזיק בדברים,
וכנ"ל ,כי אין למוגבל שייכות עם ה'אינו מוגבל') ,והשלום מווסת ומגביל את
הדברים לכדי אחיזה .ולמרות זאת ,אין השלום מנתק את הברכה ,כי אדרבה
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מאפשר המשכת הברכה הלאה והלאה ,וע"כ הוא כלי מחזיק ברכה ,והדברים
נפלאים מאד בס"ד.

כדי להצטרף לכלי מחזיק ברכה ,צריך לאחוז בכח השלום
כמובן ,כדי לזכות להיות מצורף לשלום ל'כלי מחזיק ברכה' ,צריך להחזיק ולהצטרף
למדת השלום .אם אבן 'רוצה' להשאר במהותה ,ואינה מוכנה בשום אופן לוותר
על מציאותה ,אלא היא תופסת עצמה כעיקר המציאות ,הנה לעולם לא תוכל
לצאת מחוץ לעצמה ,וממילא תשאר מנותקת לגמרי מהברכה.
אך כאשר האבן 'מוותרת' על אישיותה' ,מבינה' שיש מטרה גבוהה יותר  -צורה,
ועליה להיות חלק מאותה צורה ,הנה אז היא משתייכת לעולם השלום .וכעת ניתן
לכ ִלי השלום המקבל את האבנים ומעמיד אותם כמציאות חדשה עם שם
לצרפה ְ
חדש.
עד כאן מ'אור יקרות'  -שערי אלול.

כח הברכה לגלם את ה'אין גבול' על גבי הגבול
יט .למדנו אפוא ,שאכן ,הברכה היא בלא גבול ומושרשת ב'אין סוף' ,היא הגילוי שלו
ית' .ואף שהיא ריבוי על גבי ריבוי ,אך אינה מגלה אלא את האחד ברוך הוא ולא
זולת ,ובזה היא מוגדרת כשמה :ברכה .ואף שהברכה חייבת את ה'כלי' כדי לחול,
אך אם הכלי בא באופן הנכון ,כי אז הברכה מרחיבה את הכלי עוד ועוד לבלי
סוף ,ובזה יש גילוי של מערכת אין סוף ,ולמעשה גם הכלי נהפך להיות כחלק
מהגילויים ,אלא שיש גילוי בדרגה יותר גבוהה שנחשב כ'אור' כלפי ה'כלי' שהוא
למעשה 'אור' בדרגה יותר נמוכה ,ובשלב הקודם הוא היה הגילוי של ה'אין
סופיות' ,ועכשיו הוא נעשה 'כלי' ביחס לאותו אור יותר גבוה ,וכן הלאה עד אין
סוף .כך ניתן לשמור על האיזון של גילויים 'אין סופיים'  -על האופן שבו 'אין סוף'
מאיר בבריאה ,בלא שהמציאות תתבטל ,וככל שנתבאר( .ובוודאי שורש העניין
מונח בב' שלבי הבריאה שהוזכרו קודם) והדברים נפלאים בס"ד.
מסכת ברכות מסיימת ב'ילכו מחיל אל חיל'
והנה מסכת ברכות מסתיימת בלשון זו" :אמר רבי חייא בר אשי אמר רב תלמידי
חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא ,שנאמר ילכו מחיל אל
חיל יראה אל אלהים בציון" .מו"ר זצ"ל (ספר 'זה השער' ,שיעור יז) ביאר בכוונת
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הגמ' על דרך שהתבאר כעת ,שכל ברכה מרחיבה את הכלי ומעמידה אפשרות
לקבל עוד תוספת ברכה ,וכך לאין סוף ,לכן אין מנוחה לחכמים ,וזהו 'ילכו מחיל
אל חיל' .והוסיף עוד ,שלכן דוקא מסכת ברכות מסתיימת כך .ובוודאי עלינו להוסיף
שהמסכת מסתיימת גם בענין ה'שלום'.
גם כמו"כ שמעתי ממנו ,וכ"ה שם ,שזהו ביאור הגמ' במסכת תענית (ט ,).על
יתי
יהי טֶּ ֶּרף ְבבֵ ִ
אוצָ ר וִ ִ
הפסוק (מלאכי ג ,י)ָ " :ה ִביאו ֶּאת ָכל ַה ַמעֲ ֵשר ֶּאל ֵבית ָה ֹ
אות ִאם לֹא ֶּא ְפ ַתח ָלכֶּ ם ֵאת אֲ ֻרב ֹות ַה ָש ַמיִם וַ הֲ ִריק ִֹתי
ו ְבחָ נונִ י נָ א ָבזֹאת ָא ַמר ה' ְצבָ ֹ
ָלכֶּ ם ְב ָרכָ ה ַעד ְב ִלי ָדי"" :מאי 'עד בלי די'? אמר רמי בר חמא אמר רב ,עד שיבלו
שפתותיכם מלומר די".
הבעש"ט הקשה ,הלא מהפסוק משמע שתהא ברכה בלי סוף ובלי גבול ,ואילו רב
מקטין את הברכה עד שיאמרו 'די' ,דהיינו שיש לברכה סוף .וביאר מו"ר זצ"ל על
פי היסוד הנזכר; כל עיקרה של ברכה יכול לחול אך ורק כאשר יש 'די' ,כי ברכה
בלי די היא מבול ממש המפקיע את הגבולים ומחזירה אותו לאין סוף ,וזה לא
ברכה .ברכה היא כאשר היא חלה בגבול על דבר מסוים ,והברכה גופא מרחיבה
את הכלי כדי לקבל עוד ברכה עד בלי די .ולכן רק בצורה של אמירת 'די' יכולה
לחול הברכה של 'בלי די' ,וככל שנתבאר.

ביאור נוסף בכך שה'שלום' הוא הכלי מחזיק ברכה
עוד יש לבאר בזה ,בעניין ה'שלום' אשר הוא ה'כלי מחזיק ברכה' ,בעקבות דברי
מו"ר זצ"ל (שם ב'זה השער') ,שכל צירוף בין שני דברים ,מחייב בהכרח שהם
מושרשים במקום יותר גבוה הכולל אותם יחד ,ומצד זה הם חלקים שלו ,גילויים
שלו .והנה בוודאי כח זה הוא הוא כח השלום למטה ,המגלה את השורש האחדותי
למעלה ,ובמילים אחרות ,מגלה שכל המציאות כאן ,היא חלק ממציאות יותר גבוהה
ואין סופית ,ובזה נערכת המציאות כאן למטה ,ככלי המחזיק ברכה ,היינו את אותו
גילוי של המציאות האין סופית.
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ו
צורת הבריאה באה בהכרח בשני שלבים כדי שתוכל לחול הברכה
כ .נמצאנו למדים סוף דבר ,שאכן הבריאה נערכת בשני שלבים:
השלב הראשון  -דין ,צמצום והגבלה ,ושניות .מציאות שכל עצמה היא הפך
הברכה ,ואעפ"כ היא יוצאת ראשונה ,כי רק כך ניתן להעמיד את הברכה באמת,
באופן שיש בידינו לומר ,שמניעת הברכה (בשלב הראשון) היא תנאי מוכרח עבור
הברכה שתחול אחר כך ,אם אך מכוונים את הדברים לנכון.
גם בוודאי מונח בזה עבודת האדם ,שהוא אשר גומר את אותו קטע שכוח הנוצר
בשלב הראשון ,ואשר מסתיר את המאציל ית' .בכך האדם 'גומר' עם הבורא את
השותפות במעשה בראשית .יתירה מזו ,קטע זה אינו ניתן להופיע אלא על ידי
האדם ,היינו על ידי הנברא  -המצומצם  -הכלי ,כי רק על ידי שהכלי נערך לנכון
באופן המתאים ,רק כך מתגלה האור העליון בו ,וא"כ הכלי מצד עצמו מסתיר את
האור ,וגם אינו מונע אותו ,וזה תלוי בגוף הכלי ,בפעולתו ,והיינו בפעולת
התחתונים וכנ"ל.

ז
זכר ונקבה  -ברכה וקללה
הזכר בעל השפע ,הנקבה מסדרת הדברים ומקבלת השפע
כא .נבאר כעת עוד תוספת עומק בביאור מהות עניין הברכה ,על פי דברי מו"ר זצ"ל,
ואשר הם כהשלמה למאמר זה.
בפתח הדברים ,ראה בספר 'זה השער' (שיעור יח ,עמ' קג)" :מצד הטבע ,הדברים
הם מצומצמים ,יש להם התחום הצר של עצמם ,ובמצב זה הם בסוד הקללה  -אין
להם שפע.
בבעל הטורים (בראשית א ,כז)'" :זכר ונקבה ברא אותם' ' -זכר' בגימטריא 'ברכה',
'ונקבה' בגימטריא 'קללה'" .פירוש המילה 'נקבה' הוא קללה ('קב לא תקבנו'
(במדבר כג ,כה)' ,בנקבו שם' (ויקרא כד ,טז) ובעוד מקומות) .וכן מבואר בגמ'
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(נדה לא' :):בא זכר לעולם  -בא ככרו בידו ,זכר  -זה כר ,דכתיב ויכרה להם כירה
גדולה ,נקבה  -אין עמה כלום ,נקבה  -נקייה באה ,עד דאמרה מזוני לא יהבי לה,
דכתיב נקבה שכרך עלי ואתנה'".
ביאור הדברים :בנקבה אין שום שפע הבא מלמעלה ,יש בה רק את סידור הדברים
והחזקתם לאחר שבא השפע ,חידוש הדברים והשפעתם מונח בזכר ,הנקבה רק
מקבלת ממנו את השפע ומזה מסדרת את הדברים ונושאת אותם.

סידור הדברים בלא קשר לשפע  -קללה
חיבור הנקבה לזכר מעמיד ברכה
העניין הזה של סידור הדברים ונשיאתם ,בלי קשר לשפע ,הוא קללה .כאשר
המושפע רוצה להיכנס בסוד הברכה ,הוא צריך להתקשר למקום עליון שבו יש
חידוש של חיות ושפע .זהו שורש העניין של זכר ונקבה ,כפי שנתבאר ,דבנקבה
לא מונח שום ענין של תוספת אלא רק סידור הדברים עצמם .תוספת וברכה,
פירושם תוספת וריבוי במהלך חידוש של הדברים .זהו סוד החכמה וזהו עניין
הזכר .נקבה  -דבר מסוים ומוגדר ,מלשון 'נקבה שכרך עלי' ,דבר מוגדר ומוגבל -
זו קללה (לכן אמרו בגמ' (תענית ח' ):אין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא
בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי מן העין' ,דבר מנוי ,כיון שהוא
כבר נקוב ומוגדר ,הרי שהוא מפקע מצד הגבלתו מלקבל את הברכה'".
עד כאן מדברי מו"ר זצ"ל.
העולם התחתון  -נקבה ,צירופו לעליון מביא את הברכה
כב .תרגום הדברים לפי ערכינו (ועיי"ש עוד).
העולם התחתון נערך כנקבה ביחס לעולם העליון .זו צורת המציאות של עליונים
ותחתונים .התחתון עומד לעצמו ,ובזה הוא בסוד נקבה  -קללה ,שניות ,ניתוק,
וככל שנתבאר במאמר זה ושלפניו .כאשר התחתון מצטרף לעליון ,נוצר חיבור
המאפשר את השפעת השפע של הזכר לנקבה .כלומר את הברכה .צירוף זה
משמעו ,שהנקבה רואה את עצמה כ'כפל' של העליון ,מטרתה  -להוציא לפועל
את אותם כוחות של הזכר לפי תכונותיה ,באופן שאין כאן אלא גילוי של אותו דבר
פעמיים (כנ"ל במאמר).
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והנה מציאות זו מעמידה את הנקבה כנ"ל ,כתוספת ולא כעומדת בפני עצמה,
ובזה היא נערכת כברכה ,אבל אין זה סוף העניין כלל ,אלא סוף העניין הוא
שהנקבה (אשר היא עצם התוספת) יש בכוחה לשאת את הבן ,שהוא הוא המשך
התגלמות האב בזמן ,הוא התוספת העצמית ביותר של האב ,ובזה חלה הברכה
בכל תוקפה ' -ברך' אותיות 'בכר' ,וכל זה חל אך ורק על ידי שהאם  -העולם
התחתון ,נעשית מוכשרת לקבל את החיות את השפע ,כאשר היא בטלה לעליון
ומצטרפת למקורה ושורשה ,רק אז נתפסת בעצמה כ'הכפלה' ,ונעשית כשירה
להיות הכלי לגילויים נוספים בלתי מוגבלים (בנים ובני בנים עד עולם).

ח
ברא כרעא דאבוה בהולדה ובביצים
סיכום קצר של הדברים
כג .בדברים אלו ,יש להראות נפלאות בס"ד ,וכדלהלן:
העיקר העולה ממאמר זה ,שההגדרה של ברכה היא :הגילוי של האחד ברוך הוא,
של המשפיע ,בתוך סדר המציאות התחתון .גילוי זה הוא תוספת על העיקר
ומתפרט בגוונים רבים ובאין ספור אפשרויות .זו הברכה .זכינו לבאר גם כן ,שלכן
'ברך' אותיות 'בכר' ,וזאת משום שהבן הוא כרעא דאבוה ,הוא הוא המשך אביו,
גילוי שלו והתגלמות שלו( .והמילה 'ברך' היא לשון ברכיים  -ברך ,כי זה תוכן
הברכה ,היותה תוספת על העיקר הממשיכה במקומות נוספים שהעיקר כביכול
אינו נמצא בהם).
עוד זכינו לבאר באות הקודמת ,שכל מערכת זו בנויה על כך שהעולם התחתון
מצטרף לעולם העליון כנקבה המצטרפת לזכר ,אך בלא זה ,והנקבה עומדת
לעצמה ,בכגון דא ,אין כלל הולדה ,ואין זה ברא כרעא דאבוה ,אלא כפירה וכחש.

אין דין ברא כרעא דאבוה בביצים
והנה בס' 'אור יקרות' חלק ב (מאמר 'כח המסורת היהודית') ,כתבנו ,שאין מושג
כלל של 'ברא כרעא דאבוה' בהולדה על ידי ביצים .הביצים אינן נחשבות כלל
כהמשך ,ואין שום חיבור בין המוליד לבין היילוד ,והיאך יהא 'כרעא דאבוה'?! ולא
זו ,אלא שהביצים נמצאות מחוץ לגוף האם ,ובשונה מעובר הנמצא בתוך עצמה.
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בהולדה דרך רחם ,נחשבים האם והעובר כמציאות אחת
ואכן ,בשעת העיבור עצמו ,הרי האם והעובר הם ממש אחד ,שכן (ב"ק עח ):עובר
נחשב 'ירך אמו' .יתירה מזו ,אפילו לאותו הסובר  -עובר לאו ירך אמו ,אך קיימא
לן (יבמות סז ).שעובר במעי זרה  -זר הוא ,ורק כשנולד חלים בו בפועל דיני
הכהונה .ולמדנו מזה ,שהעובר במעי אמו מקבל הדינים של אמו ממש ,מפיתה
אוכל ,מיינה שותה ,ועל כן ,גם כאשר העובר נולד והוא לעצמו ,אעפ"כ דין האם
חל עליו וכנ"ל ,שזהו דין 'יוצא מן הטמא או מן הטהור' ,וכ"ז כי אנו רואים יחס של
שרשרת וקשר בין האב והבן בדרך ההולדה ,הבן מתייחס אל האב ולכן חל בו דין
יוצא ,ולא כן בהטלת ביצים ,שאין כלל לא אב ואם .8ונראה שלכן מצאנו מציאות
שהדוגר על הביצים הוא עוף אחר וכלל לא העוף הביולוגי (ראה חולין קמ.):

זאת ועוד ,שמעתי שגוזלים הבוקעים מביצתם ,אינם מכירים את הוריהם כלל ,ועל
כן ,הבעל חי הראשון שהם רואים ,הוא אשר מבחינתם נחשב כאמם ,ולכן ניתן
לראות גוזלים הנכרכים והולכים אחר אדם המטפל בהם ,כאילו כביכול הוא אמם.
כמובן שגם זה חוזר לאותו עיקרון ,שאין שייכות בין מטילי הביצים לגוזליהם.
לכן עופות ודגים נבראו ביום משותף  -יום חמישי ,בהיותם נמוכים יותר מהבהמות
שנבראו ביום השישי ,והם הדומים לאדם באופן ההולדה.
דברי המהר"ל בסוגי' סבי דבי אתונא
הביצה לא מתייחסת לבהמה וכן החלב
כלפי מה הדברים אמורים?
בגמ' בכורות (ח ):מתואר ויכוח של רבי יהושע בן חנניה עם סבי דבי אתונא; חכמי
אתונא שאלו את ריב"ח ,כיצד יבחין בביצה שנולדה מתרנגולת שחורה או לבנה,
וענה להם ריב"ח ,כיצד יבחינו בין חלב הנולד מעז לבנה או מעז שחורה .וכתב
ע"ז המהר"ל" :כי התולדות תמיד מתייחסים אל האבות ,והדומה יוליד הדומה ,ואם כן
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אמרו לו (לריב"ח) איזה ביצה נולדה מן תרנגולת שחורה ואיזה מן לבנה .והשיב
להם ( -ריב"ח) ,שיאמרו הם איזה חלב מן עז שחורה ואיזה חלב מן עז לבנה הוא?
ואם יאמרו הם ,כי החלב לא נקרא תולדה ,שודאי דבר שנקרא תולדה הוא מתדמה
לאב ,אבל דבר שאינו תולדה כמו החלב שהוא פרשא בלבד ,ולכך אינו דומה לאב
שיצא ממנו -( ,אם כך יאמרו ,ישיב להם ):וה"נ הביצה אינה נקראת תולדה כלל
לתרנגולת ,דכך קיימא לן בפרק הפרה (ב"ק מז ).פרה מעוברת שהזיקה גובה
מולדה  -היא וולדה הזיקו ,תרנגולת שהזיקה אינו גובה מביצתה ,מ"ט פירשא
בעלמא הוא ולא נקרא ולד אל תרנגולת ,וזאת היא תשובה נכונה מאוד אל
השאלה ,לומר כי לא יקרא שם תולדה על הביצה וכו'".
ביצת עוף טמא וחלב של טמא  -אסור רק מכח שבאו ממין טמא
חלב וביצים לא נאסרו בעצם כי אינם מוגדרים חלק מהבהמה עצמה
המהר"ל מלמדנו כיסוד שנתבאר לעיל ,שאין דין 'ברא כרעא דאבוה' בביצים ,כי
אין כלל יחס בין המוליד ליילוד ,בזאת נפתח הפתח להבין בעז"ה את ההפרש בין
ביצים לעובר ברחם :כל הולדה היא מהלך יצירה של המשכיות אב 9ובן ,הבן נוצר מאביו
ולכן הוא המשך של אביו ושם אביו עליו ,ואולם ,בזה שונים בעלי החיים הנולדים
דרך ביצים ,כי על כן ,הביצים מהווים חייץ ונתק בין המוליד ליילוד .בהולדה דרך
ביצים אין כלל קשר של הורות ,שהרי הביצה ,כל ביצה ,הופכת להיות עפרא ורק
אז מתאפשר בקיעת האפרוח .הוי אומר :האפרוח לעולם מנותק מאמו .והם
הדברים המפורשים במהר"ל ,שאכן הביצה כלל אינה מתייחסת לאמה ,וכן האם
אינה מתייחסת לביצה.
חכמי יון תופסים את העולם כביצה
כד .אכן ,סו"ס הדבר צריך ביאור ,מה הויכוח כאן בין חכמי אתונא לבין ריב"ח ,מה
נפקא לן אם הביצה מתרנגולת שחורה או לבנה וכד'? ומה לן אם הביצים מתייחסות
למקורן או לא?
ביאר בזה מו"ר זצ"ל (ספר שיעורים לסבא דבי אתונא ,שיעור כב) ,שחכמי אתונא
 חכמי יון ,כך אכן תופסים את העולם ,שהוא כביצה .אפרש הדברים לפי דרכיוערכי :התפיסה של יון היא זאת שהעולם אינו מיוחס לגבוה ,וזו גדר ביצה ,לא רק

9

כתר הלומים



והריקתי לכם ברכה עד בלי די

| 305
מחמת שאין לה יחוס למקורה (וכנ"ל בהיותה נעשית עפרא) ,אלא שהיא נמצאת
חוץ לגוף העוף ,כביכול לא קשורה אליו ,וגם היא סגורה ועגולה מכל צד ,ודבר זה
מורה שכביכול היא מערכת סגורה בתוך עצמה .כך תפיסת יון ,והרי"ז כדברי חז"ל
במדרש שוחר טוב (תהלים א)'" :שפתי חכמים יזרו דעת' .אלו ישראל שממליכין
למקום תמיד בכל יום ומיחדים שמו ערב ובוקר' ,ולב כסילין לא כן' ,אלו המינין
שאומרים טומטוס הוא העולם" .וכתב הערוך שם'" :ולב כסילין לא כן' .אלו המינין
האומרים אבטומטוס הוא העולם ,פירוש בלשון יוני  -מניע עצמו בלתי מניע חיצוני".
טענת אריסטו שהעולם מוכרח מהבורא ואינו מתייחס אליו (עפ"ל)
הביצה היא הדוגמא לנברא שיוצא ממקור שאינו מתייחס אליו
נ' עוד ,שכידוע ,אריסטו טען שהעולם קדמון ביחד עם

הבורא,10

וכך הם דברי

החת"ס (חידושי מסכת תמיד ,לב..." :).המתפתים אחרי הבלי אריסטו וכשפיו; הוא
אמר ה' הוא הבורא ,אך במקרה ולא נתחדש העולם בזמן זולת זמן ,כי הוא מחוייב
המציאות כצל מן הנר ,ואין קדימה לדבר זולת דבר ,וכבר כתב הרמב"ם בספר
המורה שא"א להביא ראיה מופתית לסתור דברי האפיקורוס הנ"ל רק אנו נאמין
למ"ש תורה כי היה ברצון רוצה וחפץ בעל יכולת ית"ש ,וזהו ספקו של אלכסנדר
ותשובתם אליו בברור."11
ביצה היא המקבילה לתפיסה של יון; יון תופסים את העולם כביצה ושמעליו נמצא
הבורא כמו האם המקננת על הביצה ,ואין ביניהם קשר של אמת ,אלא כביכול
מקרה הוא וכנ"ל מהחת"ס ,אלא שיש ביניהם קשר כצל מן הנר .וכך ממש
התרנגולת מולידה ביצה וגם דוגרת עליה ,אבל אין שום קשר של אמת ביניהם,
ואין הביצה אלא פירשא בעלמא.

10

11
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במילים אחרות :אין הביצה מגלה מאומה על מולידה ,אינה המשך שלה ,אינה
תוספת על העיקר ,אינה התגלות והתגלמות שלה ,כלום ומאומה .היא יצאה ממנה,
אך במקרה קרה (עפ"ל).
טענת יון שאין יחס בין הבורא לנברא
בתורה מבואר שאנו 'בני א-ל חי' ובאים מאמתת המצאו
כה .לעומת תפיסת יון ,עומדת התורה הקדושה ,ואשר מצידה יחס התולדות הוא עצמי
ביותר וככל שנתבאר במאמר זה ,ומסתבר שהדבר מושרש כבר ביחס שבין האב
והבן הגדולים במציאות ,היינו כנסת ישראל הנקראים 'בני בכורי ישראל' לאביהם
שבשמים.
כי הנה יש לעיין ,מהי טענת יון אודות הביצים? וכי לא יודעים חכמי יון שהעופות
והדגים מולידים ע"י ביצים והבהמות והאדם בהולדה ע"י רחם .ועד ששואלים
מביצה שלא מתייחסת למולידה ,יענו לעצמם מאדם ובהמה?!
אכן נ' שכך מונח יסוד ועומק הענין; היוונים טענו שאין יחס כלל בין הבורא לנברא,
כיון שלא שייך שיהא יחס ,והקשר אינו יותר מאשר כמו ביצה ,וככל שנתבאר .אכן
אנו בני א-ל חי ,יודעים נאמנה לא כך ,ואדרבה זהו סוד הבריאה ,שכלל ישראל
מתייחסים אליו יתברך באופן עצמי (והם אשר נקראים 'אדם' אתם).
דברי המהר"ל בהגדרת 'בני בכורי ישראל'
נעתיק בזה דברי הרב בנצח (פרק י"א):
"הראיה השכלית אשר אמרנו ,שמחייב מסדר השתלשלות הריבוי מן האחד .על זה
העידה התורה הנאמנה שאמרה (דברים יד ,א) "בנים אתם לה' אלקיכם" .ויש לך
להבין בשם הנכבד הזה מה שנקראו ישראל "בנים" לה' .וזה כי אין ספק כי
הנמצאים הם עלולים ומושפעים מן השם יתברך .ואין הנמצאים מתדמים יחד; רק
כי יש מושפע מאמתת עצמו ,ויש שאינו כך ,לפי רחוק הנמצאים ולפי קורבתם אליו
יתברך .והנה ישראל אומה זאת מושפעים ממנו יתברך מאמתת עצמו יתברך,
ובדבר זה יותר יש להם צירוף וחבור אל השם יתברך .ועל זה מורה השם הנכבד
הזה שנקראו "בנים" ,ונקראו בשם "בני בכורי" (שמות ד ,כב) .כי שם "בן" יאמר על
שנמצא מאמתת עצמו .ומצד שם הזה אין בזה עדיין הצירוף הגמור שהוא מיוחד ,כי
אפשר שיהיו ב' בנים לאחד ,והצירוף אשר הוא לשנים אינו צירוף גמור מיוחד .ואף
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כי אין אומה עוד נקראת "בן" אל השם יתברך יותר מישראל ,מכל מקום שם "בן"
אינו כל כך הצירוף אליו ,כיון שאפשר שיהיה לאחד שני בנים .ולכך נקראו ישראל
"בני בכורי" ,כי אי אפשר שיהיה לאחד שני בכורים.
ומזה תבין כי אי אפשר שתהיה עוד אומה שנקראו "בנים" ,כי השם יתברך הוא אחד
בעצמו (דברים ו ,ד) ,ומאחר כי הבן הוא מן אמתת עצמו ,אשר אמתת עצמו הוא אחד,
ולכך בנו גם כן הוא אחד .וזה מבואר ממה שאמרו במדרש כי השם יתברך מעיד על
ישראל שהם אחד .ופירוש זה ,כי מאחר כי ישראל הם מן אמתת עצמו יתברך,
והוא יתברך אחד ,וכך אשר מושפע מאתו יתברך הוא אחד .אבל שאר אומות ,שאף
שהם מושפעים מן השם יתברך ,מכל מקום אינם מושפעים מאמתת עצמו ,רק
ישראל מושפעים מאמתת עצמו.
ודבר זה כמו שאמרנו ,כי אי אפשר שלא תהיה אומה אחת שהיא ראשית ,והיא
נבראה בראשונה מן השם יתברך .ולכך נקראת אומה זאת "ראשית" (ירמיה ב ,ג),
ונקראת "בכור" גם כן ,כי הבכור הוא ראשית .ובשביל אותו ראשית נברא הכל,
כמו שמחייב השכל .גם בשביל שהבכור הוא אחד ,כי אי אפשר שיהיה שני בכורים
לאחד ,כך אי אפשר שיהיה אל השם יתברך שנים שהם ראשית .מאחר שהוא יתברך
אחד ,לא יושפע ממנו בראשונה  -והוא עיקר המציאות  -רק אחד ,ובשביל זה
הראשית יושפע אחר כך תוספות עליו ,כמו שפרשנו .ודבר זה מורה על הקשור
והחבור שאין לו פירוד כלל ,כי אם לא היה האומה הזאת נקראת "בני בכורי" על
שם שהוא אחד ,והיו לו שני בנים ,לא היה לאחד מן השנים החבור גמור .שהרי יש
לו חבור אל השני ,ואותו חבור שיש לו אל השני אין לו לזה ,ואם כן אין זה חבור
גמור .אבל כיון שהם נקראים "בני בכורי" ,והבכור הוא אחד ,מורה שיש כאן חבור
גמור ,לפי שהם מושפעים מאמתת עצמו .ולחבור הזה אי אפשר שיהיה לו פירוד
כלל ,וכי יש שנוי לאמתת עצמו .והכל נרמז בשם הנכבד הזה שנקראו "בנים".
והדברים האלו גדולים מאוד מאוד".
עכ"ד המהר"ל.
גזירת יון  -אין לכם חלק באלוקי ישראל
ביאור ההפרש בין 'שחלק מחכמתו'' ,שנתן מחכמתו'
המהר"ל מלמדנו שכלל ישראל הם 'נבראים מאמתת עצמו' ומיוחסים אליו כאב
ובנו ,והרי אנו נקראים 'יהודים' ע"ש הוי"ה ב"ה ,וזהו כוחנו ותפארתנו ,והיונים
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גזרו על כלל ישראל ,שיכתבו על קרן השור 'אין לכם חלק באלוקי ישראל' ,ונראה
פירושו על האופן שמצאנו בהפרש הברכות בין רואה חכם מישראל לרואה חכם
מאומות העולם; על חכם מישראל מברך 'ברוך שחלק מחכמתו' ,ועל חכם מאומות
העולם מברך 'ברוך שנתן מחכמתו' ,ופירש בזה ה'בית יוסף' (סי' רכ"ד)..." :מפני
שנפשות ישראל חצובות מתחת כסא הכבוד הרי הם כחלק מהשם ,אבל נפשות
אומות העולם רחוקים ממנו יתברך ,והם כמי שנותן מתנה מנכסיו שאינם חלק
ממנו .והר"ד אבודרהם (עמ' שמב) כתב ,שהטעם מפני שהחלק הוא כמו הצנור
הנמשך מן הנהר שאפשר להרחיבו ולהגדילו ואפשר לקצרו ולחסרו ,מה שאין כן
במתנה כי תלושה ופסוקה ובישראל כתיב (דברים לב ט) 'כי חלק ה' עמו' ולפי
זכותם מתרבה ומתמעט".
ולפיכך בפיוט 'על הניסים' ,אומרים אנו' :בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים'.
כי זו מהותנו ,אנו הבן הבכר  -הברכה.

מצד היוונים  -העולם כביצה ,מערכת של קללה
מצד היהודים  -העולם במהלך של ברא כרעא  -בכר  -ברכה
כו .אור הדברים הללו ,מבהיר היטב את האמור במאמר זה; העולם הזה כפי התפיסה
היוונית הוא עולם שעומד בפני עצמו ,הוא לא יותר מאשר ביצה ,ולכן הוא מנותק,
ואין בו שום גילוי של החיות הפנימית ,של הברכה ,של האחד ברוך הוא ,של הזכר
 גי' ברכה .זהו העולם היווני ,ולעומתו עומד העולם היהודי ,והוא אשר מצרף אתהעולם התחתון ,וכנסת ישראל היא ככלה ,וכך חלה הברכה כאן בעולמנו.

ט
דוד המלך והתייחדותו לברכה
דוד המלך היחיד שמברך לעתיד
הברכה מתייחדת לסוף ,ולכן דוד אשר שייך לסוף הוא אשר מברך
כז .במאמרים הקודמים עסקנו בביאור השייכות והקשר בין דוד המלך לסוגיית הברכה.
בתחילה הראנו את גוף השייכות ,כגון מאה ברכות שתיקן דוד ,וכן את היותו מברך
לעתיד לבא ,וכמבואר בגמ' (פסחים קיט ):שכל אבות העולם סירבו לברך ,ורק דוד
אמר 'אני אברך ולי נאה לברך' (ראה בהרחבה במאמר יא).
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על פי האמור כעת ,מבינים אנו תוספת ביאור; כל אבות ומאורי האומה מתייחדים
למקומות שונים בציר הזמן של האומה; האבות הקדושים הם שורש האומה ,וכן
הלאה .דוד המלך מתייחד לכך שהוא נמצא בתכלית  -בסוף של האומה ,כלומר:
בשלב התיקון .לכן המשיח מתייחס לדוד ,וזו הסיבה שהוא אשר נאה לו לברך ,כי
על כן ,דוד המלך מתייחד למהלך של הסוף ,והברכה חלה בסוף ,אחר כל התהליכים
של עולם הזה.
והם הם דברי האבות שם בגמ' ,שלא רצו לברך בשל חסרונות שהיה בהם .ובוודאי
אין הכוונה לחיסרון שדבק באבות ,חלילה ,כי הם שלמים בכל מיני שלמות ,אלא
שכיון שהם היו במהלכי האומה ,בזמנים שקודם לזמן הסוף והתיקון ,על כן ,עצם
המציאות מחייבת חיסרון המשתקף בהם ,אך לא שהם שייכים לחיסרון זה .והרי זה
כפי שביאר המהר"ל בספר הנצח (פרק לד) אודות יעקב אבינו שנשא ב' אחיות,
משום שהעולם אינו סובל את אחדותו יתברך .עיין במאמר ז' .ועיין שם עוד ,שדוד
המלך הוא דוגמת זמן התיקון  -המלך המשיח ,ולכן מלכותו אחת .והם הם הדברים,
אלא שכאן נתבאר שהברכה גופא מתייחדת לסוף.
בדברים אלו נבין ג"כ את עניין מאה ברכות שעוצרות מגיפה (כמבואר במדרש,
ראה בהרחבה במאמרים רבים ,כגון מאמר א' ,ועוד) ,שהרי כבר נתבאר בס"ד
ב'כתר הלומים' חלק א (מאמר כב) שמיתת מגיפה מושרשת בעולם התוהו ,בעצם
החיסרון של המלכים שמתו ונשברו ,זו עצמה מיתת מגיפה .והרי נתבאר כעת,
שהברכה היא התיקון שחל על החיסרון ומשלים אותו ,וע"כ הוא עוצר את המגיפה.

י
'לשם שבו ואחלמה'  -קטורת
העתקת דברי הלשם שבו בעניין מערכת העולמות
התאמתו עם מאמר זה
כח .בעקבות מאמר זה ,יש בידינו להציץ קמעא מבין החרכים בדברי הלש"ו בספר
הדעה (ב ,ד ,יז ,אות ה  -ו) .הואיל שיובאו להלן .הלש"ו מבאר את מערכת
העולמות ומסיים בהבנת עניין הקטורת העוצרת מגיפה ,וזו הסיבה שלשמה בחרנו
להביא את דברי הלש"ו ,כי הרי זו מטרת הספר הנוכחי  -סוגיית המגיפה.
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בתחילה חשבנו לבאר את דברי הלש"ו במאמר בפני עצמו ,וכך להגיע להבנת ענין
הקטורת העוצרת את המגיפה .אך בסופו של דבר כמדומה שמאמר זה פותח טפח
בהבנת דברי הלש"ו ,ואין צורך במאמר בפני עצמו .הואיל והדברים עדינים מאד,
לא כתבתי ביאור בתוך דברי הלש"ו ,אך כמדומה ששני השלבים המוזכרים במאמר
זה; שלב הראשון  -שלב יצירת החומר ,הרע ,הצמצום וההסתר ,הוא השלב הראשון
המבואר בלש"ו ,ואשר קורא לו 'גבורות' ,ואילו השלב השני אשר הוא שלב התיקון,
הוא אשר נקרא בלש"ו ,אור החסד ,ולולי השלב הראשון ,השלב השני לא היה
יכול להעמיד את המציאות ,אלא הכל היה חוזר בחזרה לאין סוף ,כי תכונת השלב
השני  -חזרה לאין סוף ,ורק בגלל הגבול הנוצר על ידי השלב הראשון ,יש גילוי
לשלב השני .הייחוד והמיתוק והבישום של הגבורות עם החסד ,הוא הוא הצירוף
של השלב הראשון עם השלב השני ,וכמו שהבאנו במשל הזכר והנקבה ,וככל
שנתבאר לעיל.12
להלן דברי הלש"ו באות ה:
"כי הנה היה כוונת המאציל ית"ש בכל מציאות הרע ,כדי להוציא עי"ז כל הכחות
דתוקף הגבורות על תכלית האחרון היותר אפשרי להמצא בהם .כי נודע הוא שאור
א"ס ית"ש הוא חסד פשוט .וכל זמן שהיה עומד בהאור הזה ,לא נעשה שום דבר,
והוא אור א"ס שקודם הצמצום ,שהיה עומד אז רק בבחי' אור חסד פשוט ולא היה
רק אלא אור א"ס לבד .והוא הגילוי הראשון והיסוד הראשון לכל המציאות .וכמו
שבארנו בספר הקדו"ש שער ד' ,ובספר הכללים כלל ב' כי אור א"ס הוא ג"כ
מכלל הגילוים .והוא היסוד הראשון שהוא הסיבה הראשונה וכן הוא התכלית
האחרון .והבן כ"ז מאד וכו'.
וסוד הזה הוא מסכים עם מה שעמדו החוקרים ואמרו ,כי ההעדר המיוחד הוא
סיבת ההויה ,והרמב"ם ז"ל במורה העמיס זה ג"כ בתואר 'צור' מה שנקרא הוא
ית"ש 'צור העולמים' ,עיי"ש ח"א פ' ט"ז ופ' י"ז .והוא מוסכם עם מה שאמרנו.
שהגם שתואר אין סוף הרי הוא שולל כל גבול ומדה אשר עליו מיוסד כל המציאות

12
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והרי הוא הפכו ,עכ"ז הנה רק הוא עצמו הסיבה המיוחד לכלל המציאות .והבן
הדברים.
אמנם בהיותו עדיין בהגילוי דאור חסד פשוט לבד ,הרי לא היה עדיין המציאות
כלל (כי הוא רק סיבת המציאות וכוונת תכליתו) והוא אור א"ס שקודם הצמצום.
ולא נעשה המציאות אלא ע"י הצמצום ,שהוא הגילוי דשורש הגבורות ג"כ .ויצא מתחילה
הגבורות לבד ,בכל המקום העתיד להעולמות כדי ליתן אפשרות גילוי למציאות
הגבורות ,ואח"כ המשיך שם אור הקו שהוא מאור החסד פשוט .ונעשה בו התעוררות
ע"י הגבורות דהצמצום .לפעול פעולות ולהתחיל בסיבובי תוצאות המציאות .והוא
כל האורות דעגולים ויושר והא"ק שנתגלה שם ,וכן התפשט מגילוי לגילוי עד סוף
האצילות ,אשר שם הוא המחשבה והרצון והגילוי כח דגבול ומדה הנצרך לכל
המציאות דהעולמות בי"ע והנהגתם.
וכבר אמרנו כי גם בחי' אור א"ס שהוא אור חסד פשוט אשר קודם הצמצום הוא
ג"כ מכלל הגילוים ,כי הוא הסיבה הראשונה ושורש השרשים לכל הגילוים שנתגלה
אח"כ לצורך המציאות .אך אותה הסבה הראשונה עצמה לא פעל שום דבר אלא
רק בהקו הנמשך ממנו ,וגם זה רק ע"י התעוררות דאור הגבורה אשר נתגלה בו
בהצמצום .כי אור א"ס שהוא אור חסד פשוט כאשר שנתצמצם הנה נתגלה בזה
באור דבחי' גבורה ג"כ ,ואותו האור דגבורה הוא אשר התעורר באור החסד דהקו
הנמשך בו לפעול פעולות ולהתחיל בסיבובי המציאות כנז'.
אמנם המתגלה בכל זה ,שהוא בכל אורות הללו ובכל סדר הזה דבחי' גילויי תכונות
הללו כביכול ,הנה הוא אמתתו הנעלמה עצמו אשר אין בו שום תפיסה בשום תואר
כלל ובשום דיבור ומילה וכינוי כלל ,כי מרומם הוא על הכל באין ערך וחקר והוא
נעלם בתכלית ההעלם מכל מחשבה ורעיון ,ובאמתתו הנעלמה עצמו הנה נתגלה
בכל גילוי אורות שאמרנו ובכל סדרן הנז' .ובאותן הגילוים וסדרן אשר רצה
להתגלה בהם הנה בהם אנו עוסקים בכל דברינו ובהם הוא כל דברי הזוה"ק
והאריז"ל וכל המקובלים כולם.
ואחר שהקדמנו כ"ז אשר ראינו צורך להקדימם (הגם שבארנו כ"ז בכמה מקומות
מדברינו) מעתה נחזור לעניינינו כי הנה כל המציאות כולו הגם שהוא מאור החסד.
וכמ"ש תהלים פ"ט עולם חסד יבנה .כי החסד דרכו להתפשט ולהאיר ,משא"כ
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הגבורות דרכן להתצמצם ולהסתלק .מים ואש זה יורד וזה עולה .עכ"ז כל
ההתעוררות הוא רק ע"י הגבורות ,אבל החסדים לבד הם נייחים ושקטים ואינם פועלים
שום פעולה אלא ע"י הגבורות .ובהגבורות מאירים החסדים ונתראה מה שהם .והרי
אינו יוצא תכונת החסד .חסדו וטובו .אלא ע"י הגבורות וכל מה שהגבורות הם יותר גדולים
מתגלה ויוצא על ידיהם הזיו והטוב דהחסדים ביותר .אמנם כ"ז הוא רק כשהחסדים
והגבורות הם ביחד ומתייחדים ושיעורם שוה .משא"כ כשהגבורות הם לבדם ,דרכם הוא
להתצמצם ולהסתלק וכל העביות והחושך הוא מהם וכן כל הדקדוק והדין לדקדק עם
כ"א ולדונו כפי מעשיו הוא מהם ,וכן כל הפורענויות והעונשים הם מתוצאות
ופעולות הגבורות.
והרי נמצא כי כשהחסדים והגבורות הם מתייחדים ,אז אין בטובה למעלה מזה ,כי מהם
הוא כל הזיו והזוהר והנועם והעונג וחמודת כל החמודות ,וכן כל השמחה היותר
אפשרי ,כי הם משלהבין ומתלהטין בשלהובין דרחימו שאין למעלה מזה ,וזהו
שכתוב 'מה רב טובך אשר צפנ"ת' שהוא בצפון .וכן הגן עדן הוא בצפון .כמ"ש
באותיות דר' עקיבא אות ס' .כי החסדים אינם מוצאים עונג אלא בהגבורות ולכן
הם חוזרים אחריהם .וסובב אל צפון .כי על ידיהם משפיעים טובם ומתגלה מה
שהם .וכן כל טוב העתיד ושכר העוה"ב הוא הכל בהגבורות .וכמ"ש בזוה"ק פ'
שלח קע"ג ע"ב .כי בהם מתגלים החסדים כנז'.
והרי נתבאר לנו עכ"פ כי כל המציאות כולו וכל תכלית כוונתו ית"ש אשר בו שהוא
להנהות לברואיו מזיו אורו ,הנה הוא רק ע"י הגבורות כאשר שהם מתייחדים עם
החסדים .ובאשר שהם כשני הפכים .זה מים וזה אש .הרי אי אפשר (בהסדר שנסדר
מאמתתו הנעלמה ית"ש) שיוצא ויתגלה כ"א על מציאותו בשלימות אלא רק כאשר
שיתגלו מתחילה כ"א לבדו ולכן נתגלה מתחילה אור חסד פשוט .שורש כל החסדים
הנצרך לכל כוונתו ורצונו ית"ש .ואח"כ נתגלה הצמצום שורש דכל הגבורות הנצרך
לו לכל הנז' .והוא עומק סוד מה שאמר הרב בעגו"י ענ"ב כי מתחילה היה אור
עליון פשוט ממלא כל המציאות ,ואח"כ נעשה הצמצום במקום העתיד להעולמות
כולם .והיה הגילוי דאור החסד מתחילה ,כי הרי הוא העיקר והוא הנושא כמבואר
לעיל".
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מכאן נמשיך את דבריו באות ו:
"והנה כל אלו הכוחות והתכונות הנצרכים להעולמות בי"ע ,הן לתיקונם העתיד
והן לצורתם שהם עתה ,הרי הם כולם ע"י הגבורות .כי כל הנועם והזיו והזוהר
דלעתיד שהוא תכליתם האחרון אשר לזה היה כוונת כל הבריאה כולה ,הרי בארנו
בסי' הקודם שהוא רק ע"י הגבורות .וכן כל צורתם שהם עתה ,והוא מה שהם
בריבוים רבים ,המון ברואים לאין תכלית .וכן הגבול ומדה שבהם .אשר כל מציאות
פרטי הרי הוא מיוסד על גבול ושיעור ומדה ,הן בכמותו והן באיכותו בכל פרטי
פרטיהם לאין חקר (וזה עצמו הוא ענין ריבויים כי הריבוי הוא מכח הגבול ושיעור),
וכן כל העביות שבהם וחומריותם ,הרי כ"ז הוא רק ע"י הגבורות .כי תכונת הגבורה
הוא לצמצם ולהסתלק ומזה הוא העביות והגבול וכל הריבוים .ובפרט כל
תהלוכותיהם ומקריהם ומאורעותיהם אשר מעת החטא דעהד"ע עד ביאת המשיח,
שהם כל התלאות כולם והעונשים כולם אשר בעוה"ז ,וכן בעולם הנפשות שהוא
לאחר מיתה ,הרי הם כולם מכחות ותולדות הגבורות ומצאצאיה .והרי נעשה ע"י
הגבורות כל החסרונות והקלקולים ,וכן יעשה לעתיד על ידיהם כל התיקונים וכל
העינוגים.
כי כשהם ( -הגבורות) מתייחדים עם החסדים ומתמתקים ומתבסמים ,אין בטובה
למעלה מהם ,וכשהם שולטים לבדם אין ברעה למטה מהם ,וכמ"ש הספר יצירה
(פ"ב)' :אין בטובה למעלה מענג ואין ברעה למטה מנגע' ,ושניהם הם מצד
הגבורות .והאמת הוא ,כי הרעה הוא סיבת הטובה והנגע הוא סבת הענג .כי ע"י
הרעה יוצאים מציאות הגבורות על מציאותם היותר אפשרי שבהם .ואין תקנה להוציא את
כחות ותכונות הגבורות בכל תוקפם שהוא בהתגברות יתירה היותר אפשרי שבהם ,אלא
ברעה דוקא .כי בהיות בו איזה בחי' מתכונת הטובה והקדושה הנה מכניע את עצמו בזה
למעלה ואז אינו יוצא בכל כחו כי מתכונת הטובה הוא לבטל את עצמו ולהסתכל על זולתו
להתקרב אליו ,אבל תכונת הרע הוא להיפך .והרי אי אפשר שיוצא מציאות הגבורות
על מציאות היותר אפשרי שבהם אלא ברעה דוקא כי רק בזה הם מתגלים ויוצאים
בכל תוקפם באין מנוע .ואחר שיצאו ונעשו על תכלית מציאותם ע"י הרעה .אז
כאשר נמשך בהם אור החסד הנה מתמתקים ומתבסמים כי מתייחדים עם החסדים
בתכלית היחוד ,יען שעיקר עצמותם הם משורש אחד ועי"ז הם יוצאים תיכף מרעה
לטובה ואז הם מתגלים לכל טוב ואין בטובה למעלה מהם .וכל הרעה שנעשה
מהם הוא נשרף וכלה עי"ז ג"כ כמו שיתבאר למטה ,ונשארים הגבורות נקיים
וטהורים מכל סיג ופסולת ונעשים הם גופה לקודשא דקודשין שלהובין דרחימו בין
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ישראל לאביהם שבשמים ,להעשות על ידיהם כל נועם זיו העתיד .ועכ"פ הוא כי
הרעה עצמה הוא סיבת הטובה .והוא סוד ענין הקליפה שקדמה לפרי .והוא ג"כ
עומק סוד הדברים שאמרו במדרש תמורה שצורך כל התמורות הרעות היה כי על
ידיהם ניכר כל טוב אשר כנגדו.
ועומק סוד הכוונה הוא ,כי באשר שכל המציאות וכולו וכל טובה אשר מעולם ועד
עולם ,הנה הוא המתקת הגבורות שנאצלו ונמשכו ממנו ית"ש .ובהם ועל ידיהם
נברא כל המציאות כולה וכל טוב הצפון בה וכנ"ל .אך המתקת הגבורות אשר
בחסדו וטובו ית"ש ,הנה לא נעשה אלא רק אח"כ .אבל מקודם נאצלו הגבורות
לבדם והוא בעולם הנקודות .ואח"כ נמתקו ע"י האור דשם מ"ה .והיה כ"ז לצורך
המציאות דהד' עולמות אבי"ע .ע"ד הצמצום שהיה קודם להקו ואח"כ נמשך בו
הקו לצורך המציאות דהעולמות דא"ס.
והנה יסד המאציל ית"ש שהגילוי דכחות כל הגבורות ויציאתם מן הכח אל הפועל
ככל הנצרך להמציאות דד' עולמות אבי"ע יעשה כ"ז ע"י שורשי הנבראים עצמן.
שהם הנשמות דהתתקע"ד דורות אשר יצאו ממיתת המלכים .כדי שיעשה תכלית
כוונתו ית"ש בהבריאה כולה ע"י הנבראים עצמן .כי זהו עיקר העונג והנועם של
כל העינוגים והעידונים .כאשר יהנה כ"א משלו וע"ד שאמרו .ב"מ ל"ח א' .אדם
רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירו .והוא מסיבת תכונת האחדות שישנו
בכ"א .משום שכולם יוצאים ממקור אחד שהוא מאחדותו הנעלמה ית"ש .ולכך הוא
עיקר הנאה כשנהנה משלו .כי אין אחדות יותר מעצמו אל עצמו .ולכך יסד המאציל
ית"ש שיעשה גילוי השורש דכל המציאות כולה וכל טובה שהוא יציאת כל הכחות
דהגבורות מן הכח אל הפועל ע"י הנבראים עצמן .וכבר אמרנו לעיל סימן ג"ד כי
היה באמת האפשרות להתתקע"ד דורות לעשות כ"ז ע"פ דרך הקודש ,אמנם לא
עשו כן אלא שהרשיעו מדעתם והוציאו כל כחות הגבורות מן הכח אל הפועל
בתוקף דינים קשים ,ובכל תולדותיהם שהם הקליפות והמשחיתים הרבה נורא מאד
שיצאו אז בעולם התוהו ,כמבואר בעמק המלך שער קרית ארבע פ' י"א.
אמנם הנה נשלם עי"ז ג"כ כוונת המאציל ית"ש עוד יותר .כי עי"ז יצאו כחות
הגבורות מן הכח אל הפועל עוד ביתר שאת .והוא משום כי הרע בעת קיומו .כאשר
מניחים אותו מלמעלה .הנה הולך ומתגבר בכל האפשרי בלי הכנעה כלל .ובענין הזה הנה
נבחן צד התגברות הרע ברעתו ,הרבה יותר מהתגברות הצדיק בצדקתו ,כי הצדיק אי
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אפשר להתגבר בכח קדושתו בתכלית הגבורות היותר אחרון ,שהרי הוא מכניע את עצמו
למעלה ומבטל את עצמו תמיד להקב"ה .וכל הכנעה הוא אינו הולך להלאה אלא
שהוא חוזר למעלה ומתייחד .וממילא הוא שאינו יוצא בכל כחותיו האפשרי שבו על
תכלית היותר אחרון ,משא"כ הרשע והרע הוא יוצא בכל כחותיו עד התכלית
האחרון.
והרי נמצא כי ע"י שהרשיעו התתקע"ד דורות ויצאו בכח תוקף גבורתם להרע,
ונעשה עי"ז כל הטומאה והזוהמא והרע דעולם התוהו הרבה נורא מאד ,הנה הגם
שנתבטלו תיכף ע"י שהבהיק והוציא המאציל ית"ש רשפי אש אוכלה אש ונתחרבו.
וכמו שנתבאר למטה מה שנעשה מהם .עכ"ז הרי עכ"פ הוא כי יצאו עי"ז כל כחות
הגבורות מן הכח אל הפועל ונתגלו כולם ע"י הנבראים עצמן .ככוונת המאציל
ית"ש .על תכליתם האחרון .ואח"כ כאשר שנתקנו ונמתקו ונתבסמו ע"י האור דשם
מ"ה ונעשה מהם כל המציאות אשר בהתיקון דמעשה בראשית ,וכן הם הולכים
ומתתקנים תמיד עד ביאת המשיח ,ויעשה מהם ועל ידיהם כל הנועם והזיו והזוהר
דטוב הצפון אשר לעתיד וכמו שיתבאר עוד למטה כ"ז בעה"י בארוכה .והרי יעשה
הכל ע"י הנבראים עצמן וככל כוונתו ית"ש בכל בריאת עולמו.
והרי נתבאר לנו מדברינו עתה כי כל מציאות הרע כולו ,הוא כדי להוציא עי"ז את
הכחות דגבורות כולם לפועל אשר רק בהם ועל ידיהם נעשה המציאות כולו ,וכן
יעשה על ידיהם כל טוב העתיד וכנ"ל סי' ה' ,והרי נעשה כל הרע לסיבת הטוב
וכל רעה הוא סיבת הטובה .וזהו שאמרו במדרש תמורה ,כי הרעות הם לצורך כי
על ידיהם ניכר הטובה .ועומק הכוונה הוא כי בסיבת הרעות מתגלים ונעשים
הטובות ,כי ע"י כל רעה יוצא ומתגלה הכח אשר על ידו נעשה כל טובה שכנגדו.
וכן גם כל הרגש הנאה ,הנה הוא לעולם רק מצד ההעדר והחסרון ,והוה הרגש
ההעדר והחסרון סיבה לההנאה והטובה ,כי אלולא זה לא היה זה .וזהו שאמרו
במדרש תמורה שם כי אלולא מות לא היה חיים ,ואלולא רע לא היה שלום .כי
הנאת החיים הוא נרגש מהמות ,והנאת השלום הוא נרגש מרעת המלחמה
והמחלוקת ,שע"י גילוי כח הגבורה אשר בו משתמש מר המות ויצא לפועל בבריאת
חרבו של מלאך המות עם טיפה של מרה התלויה בו ,הנה אחר שנמתק ונתבסם
נמשך על ידו עצמו כח החיים לכל חי.
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והוא ג"כ ענין הקטורת שעצרו המגפה ,כי נמתקו ונתבסמו אותן כחות הגבורות שמלאך
המות משתמש בהם ,ונהפכו הם עצמן לחיים ,ר"ל למשוך החיים על ידיהם .וכן הוא
לעולם בכל הטובות והישועות ,כי הם יוצאים ונעשים ע"י הכחות דהגבורות אשר
נתגלו ויצאו לפועל ע"י אותן הרעות עצמן אשר כנגדם .והוא ענין מה שאמרו
בשמו"ר פ' כ"ג סי' ג' כי הקב"ה במה שהוא מכה בו הוא מרפא .וכן אמרו (ילקוט
תהלים סוף רמז תרכ"ח) בפסוק אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב
בחושך ה' אור לי' :אלולא שנפלתי לא קמתי ,אלולא שישבתי בחושך לא היה אור
לי' .והוא ע"פ מה שאמרנו כי הרעה עצמה הוא סבת הטובה .והוא ג"כ מ"ש ירמיה
ל'' :עת צרה היא ליעקב וממנה יושע' .כי הצרה עצמה הוא סיבת הישועה .ואמרו
במדרש תהלים מזמור כ"ב' :שנו רבותינו ,מתוך כעס רצון ,מתוך אפילה אורה,
מתוך רוגז רחמים ,מתוך צרה רווחה ,מתוך ריחוק קירוב ,מתוך נפילה קימה.
והכוונה בכ"ז הוא שכל אלו התמורות הוה כל רעה גופה הסיבה להטובה שכנגדה,
כי כל אלו הרעות הם מכחות הדינים קשים שיצאו מן הכח לפועל ע"י החטא,
ונתהפכו לעונשים כמו שיתבאר .ואחר שכלה העונש נתבטל הרע שבהם ונטהרו
הדינין מכל סיג ופסולת ,ומתבסמין ונמתקין ונעשים הם עצמן לדינין דקודשא .והרי
נעשה כל טובה בסיבת הרע שכנגדה .ונעשה ויוצא מתוך כעס רצון ומתוך אפילה
אורה".
עכ"ד בעל הלש"ו.
סיכום כללים ויסודות העולים מדברי הלש"ו:
א .אור א"ס שהוא קודם הצמצום הוא חסד פשוט ,וכ"ז שהיה עומד באור הזה ,לא
נעשה שום דבר ,ולא היה אלא אור זה.
ב .זהו הגילוי הראשון ,כי הוא מכלל הגילויים.
ג.

אור זה ,הגם שהוא שולל כל גבול ומידה הוא סיבה לכל הנמצאים.

ד .אור זה ,כמו שהוא ,עדיין אין מציאות ,כי הוא רק סיבה אך לא נעשה בפועל.
ה .המציאות נעשתה על ידי השלב השני  -צמצום אור אין סוף ,שהוא הגילוי של שורש
הגבורות.
ו.

בתחילה יצאו הגבורות לבד במקום העתיד לעולמות ,כדי ליתן אפשרות גילוי
למציאות הגבורות ,ואח"כ המשיך אור הקו שהוא מאור החסד הפשוט.

ז.

שורש החסד  -מעל הגבול ובלתי נתפס.

ח .שורש הגבורות  -הגבול ,ההסתר ,העובי והמידה.
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ט .המציאות הוא רק מאור החסד שהוא ההתפשטות.
י.

הגבורות ,דרכן להצטמצם ולהסתלק ,והם החיסרון וההעדר.

יא .אעפ"כ ,החסדים לבד הם נייחים ושקטים ולא פועלים שום פעולה ,וכל פעולתן
היא על ידי הגבורות ,שאז מאירים החסדים ומתראה מה שהם ,עד שאינו יוצא
לאור תכונת החסד ,חסדו טובו ,אלא על ידי הגבורות.
יב .כאשר החסד והגבורות ביחד בשוה ,אז אין בטובה למעלה מזה.
יג .אך כאשר הגבורות לעצמן ,אז כל העביות והחושך מהם ,וכן כל הדקדוק והדין
והפורעניות והעונשים.
יד .האופן להוציא את כל כוחות ותכונות הגבורות הוא דוקא ברע ,כי אם יש בו איזה
בחינת קדושה ,הוא נכנע ואינו פועל אלא מבטל עצמו.
טו .לכן בתחילה צריך שיצאו כוחות הרע לבדם ,ואח"כ מתמתקים עם הטוב.
טז .האור שנמשך אליהם  -אור החסד ,מתייחד עמהם בתכלית היחוד ,כי הם משורש
אחד ,ואז יוצאים מרעה לטובה ומתגלים בטובה ,וכל הרעה שנעשה מהם ,נשרף
וכלה עי"ז ונשארים הגבורות טהורים וקדושים.
יז .הגילוי של כוחות כל הגבורות ויציאתם מן הכח אל הפועל ,נעשה על ידי שורשי
הנבראים עצמם ,שהם נשמות דתתקע"ד דורות שיצאו ממיתת המלכים.
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מאמר יג
ביאור עניין מאה ברכות במשנת רבותינו בעלי הרז
מאה ברכות  -תיקון שם מ"ה

א
מאה ברכות  -תיקון שם מ"ה
מיתת המלכים היא המיתה העצמית ביותר ומקבילה למיתת מגיפה
א .עסקנו בכמה מאמרים בס"ד ,בביאור העניין של דוד המלך ותקנת מאה ברכות.
כעת ברצוננו לגעת קצת בקצה המטה ,בדברי רבותינו בעלי הרז ,וזאת כדרך
שעשינו במאמרים כב  -כג ב'כתר הלומים' .וכבר הודעתי במאמרים הנ"ל בפה
מלא שאין לי עסק בנסתרות ,ואעפ"כ ,אכתוב כעת את הדברים העולים לכאורה
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בסדר הלימוד הנגלה ,אשר פונה קצת אל הפנים .כמובן ,הנני כסופר המעתיק
דברי רבותינו הק' כפי שהם ,עם קצת ביאור ע"ד הנגלה ,ואחר הכל ,הדברים אינם
אלא להצעה בלבד ,וה' יראנו נפלאות מתורתו.
במאמר כב הנ"ל כ' ששבירת הכלים  -מיתת המלכים ,נבעה מכך שהמלכים יצאו
כפרטים פרטים בלא חיבור ביניהם לכלל יותר עליון ,אלא כל פרט ופרט אמר 'אנא
אמלוך' .1התיקון הוא בסוד המתקלא  -החיבור ביניהם.
מתוך כך ביארנו בס"ד שמיתת מגיפה  -דבר ,אשר היא המיתה העצמית ביותר
(כמבואר במאמרים רבים בספר) ,והיינו ,בהיות הקב"ה נוטל הנשמה באופן ישיר
ומשאיר את הגוף  -הכלי ,כפגר מת .זו מיתת מגיפה ,והיא לכאורה מושרשת באופן
ישיר במיתת המלכים ,הואיל ובוודאי מיתת המלכים היא המיתה העצמית ביותר,
וראה ב'עץ חיים' (יח ,א ,הובא לשונו במאמר כב הנ"ל)" :והנה אלו ז' מלכים ,הם
בחי' ז"ת שהם הנקרא זו"נ של עולם האצילות ,וכיון שירדו אל הבריאה נקרא
אצלם מיתה ,משא"כ באחוריים דאו"א שנפלו ולא מתו כמ"ש ,והוא ( -ז' המלכים)
אצלם כדמיון אדם התחתון בעה"ז כשמת ,שאז נפרדת נפשו מגופו ,ונפשו מסתלקת
ותשוב למקומה האמיתי אל האלקים אשר נתנה ,וגופו שהוא עפר ישוב אל הארץ,
ויורד ממדרגתו שהוא בחי' אדם .וענין זה נקרא מיתה ,וכך אירע אל המלכים האלו,
כי נשמתן שהם אורות שלהם עלו אל מקומם הראשון שהוא אצילות ,אמנם גופם שהם
הכלים שלהם ,ירדו לעולם הבריאה ושם היה קבורתם" .הרי לכאורה להדיא שאופי
וצורת המיתה של ז' המלכים הוא המיתה העצמית אשר כאמור ,היא היא מיתת
דבר  -מגיפה .נשמתן שהם אורות שלהם עלו אל מקומם הראשון שהוא אצילות ,אמנם
גופם שהם הכלים שלהם ,ירדו לעולם הבריאה ושם היה קבורתם
באופן ,שיכולים אנו לומר ,לכאורה ,שמיתתן של המלכים ,היתה כביכול ,כדרך
מיתת מגיפה (אשר נובעת מסילוק האור  -כח החיים הנמצא בדבר) ,ושכן מבואר

1
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לכאורה בדברי הגרי"א חבר ב'בית עולמים' (קכט .ד"ה וכדין) ,ואעתיק מקצת
דבריו" :ידוע שקטורת סגולתו לעצור המגיפה וכמו שהיה במחלוקת קורח,
שהמגיפה הוא מחמת בירורי המלכים שלא נתבררו כל צרכם ,וע"י הקטורת שהם י"א
סממנים ,י"א יריעות עזים כידוע ,הם מבסמים אותם ונדחים הפסולת לחוץ ,והבירורים
העולים הם נקשרים כחדא ,ויש בזה ג"כ עוד כוונה נפלאה ,כידוע שעולם התוהו משם
ב"ן היה בבחי' רה"ר נפרדים זו מזו וע"י מ"ה החדש נתקשרו והיו בבחי' רה"י פרצוף
שלם וז"ס הקטורת קישורא דכולא".

יסוד המיתה בעולם נובע מהפרטים שנערכו לעצמן
יסוד התיקון  -החזרת הפרטים אל הכלל
ב .נמצאנו אומרים ,שיסוד המיתה בעולם מושרש בכך שהפרטים נערכו לעצמן בלא
השתייכות לכלל ,והתנתקות הפרטים מהכלל היא היא מיתתן .ויסוד התיקון (הנקרא
'תחיית המתים' ,ראה שם ,וכן להלן) מונח גופא בחיבור הפרטים בחזרה אל הכלל.
והם הם דברינו במאמר הקודם ,שהמגיפה בימי דוד החלה כאשר הפרטים התנתקו
מהכלל ,ונעצרה על ידי תקנת מאה הברכות המצרפות בחזרה את הפרטים ,ככל
שנתבאר.

ג.

לשם :שם מ"ה נתקן על ידי המאה ברכות
ואכן בעל ה'לשם' (מופיע בספר 'שערי לשם שבו ואחלמה' ,ח"א ,סימן י) ,מבאר
שתיקון המאה ברכות משתייך באופן ישיר לעולם התיקון ושם מ"ה ,ונעתיק דבריו:
"...והוא סוד מאמרם ז"ל (מנחות מג ,):חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום
שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך ,ופי' רש"י שם' ,מה' קרי ביה
'מאה'( ,והוא ממדרש תנחומא פ' קרח סי' יב) ,והוא ע"פ סוד הנזכר ,כי השם מ"ה
שהוא אור התיקון אשר בו נברא העולם ,הנה היה תיקונו ע"י הק' ברכאן שנמשך בו
מהס"מ דאפרסמון ,והוא ע"י הא' דאהי"ה שנמשך בהמ"ה מהא' דהוא"ו דמילוי
ס"ג ונעשה המ"ה למאה ,ולכן חייב אדם לברך מא"ה ברכות בכל יום ,כדי להעמיד
ולקיים את גילויים תמיד ,כי בהם נברא העולם ובהם מתקיים העולם.
וכן הוא ג"כ בכל נשמה ונשמה ,כאשר הגיע עת ירידתה בעוה"ז ,הנה נמסר לה
מאה מפתחין דברכאן דכל יומא ,שתהא נזהר בהם לקיים אותם ולהאיר אותם תמיד
וכמ"ש בסתרי תורה ר"פ לך לך הנזכר ,כי אורם וגילויים הנה הוא אור שכינתו
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ית"ש השוכן בכל העולם כולו בסוד נשמה לנשמה .אשר בו מתקיים כל המציאות
כולו ,והוא הכל מאור התיקון דהמ"ה אשר בו נברא העולם."2
2
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רמ"ע מפאנו :מאה ברכות תיקון לשבירת הכלים
ראה עוד בדברי הרמ"ע מפאנו (מאמר 'צבא-ות ה'  -חלק ג)..." :שכל המברך מאה
ברכות בכל יום עושה תיקון גדול לשבירת הנקודות ,שכל א' כלולה מס' רבוא
ושמנה מלכים הם אשר מלכו לפני מלך מלך לבני ישראל ,והנה ששים רבוא
מישראל המברכים ברכות אלה בכל יום ,מתקנים ששים רבוא שברים של כל נקודה
ונקודה ,וס' רבוא נצוצות שבכל שבר ושבר".
ד .למדנו אפוא ,שתקנת מאה ברכות אינה עניין פרטי לעצירת מגיפה וכד' ,אלא היא
מסדר הבריאה עצמו ,ומשתייכת לאור התיקון  -שם מ"ה .ועיין במאמר הקודם
שהרחבנו בס"ד ,שכל עיקר תקנת מאה ברכות נועדה לשייך את הפרטים המנותקים
בחזרה לשורשם ולמקורם ,והנה הדבר שייך ממש למהלך התיקון של המלכים,
וככל שנתבאר.
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ב
תקנת מאה ברכות על ידי דוד המלך
דוד המלך  -מלך הדר
ה .דוד המלך הוא אשר תיקן את תקנת מאה הברכות כנ"ל ,ובוודאי אין הדברים
במקרה .ונראה שהדבר שייך לעיקר הדברים שנתבארו לעיל ,שהרי כבר לימדונו
רבותינו הק' ,שדוד המלך ,אשר הוא מרכבה לספירת מלכות ,הוא הוא בחינת
התיקון  -המלך השמיני  -מלך הדר ,הבא אחר המלכים הקדמאין שמתו ,וכפי
שכתב בעל ה'לשם' בספר הדע"ה (ב ,א ,ג)" :ותיקן הוא גם את כל המלכים
הראשונים ג"כ ,והוא 'המלך הדר' אשר מלך ונתקיים ,וקיומו לעד ,והוא דוד מלך
ישראל חי וקיים ,כנודע".
כדברי הלש"ו מבואר כבר בדברי הגר"א בספד"צ (פרק א)" :וז"ס מלוכת שאול
שהמלכות עיקר קיומה מהוד ולמטה כמ"ש בזוהר איהי בהוד וכמ"ש (דברי הימים
א ,כט) הוד מלכות .והתחיל למלוך ולא נתקיים בידו ונהרג וז"ס וימלוך שאול וימת
כו' ואח"כ מלך מלך א' בנו וג"כ לא נתקיים בידו ונהרג ,והוא מלך שאחר שאול
האמור כאן .וז"ס וימת כמ"ש (ב"ב קטז ).יואב שלא שכב על מטתו נאמר בו מיתה,
דוד שמת על מטתו כו' .ואח"כ יצא מלך הדר שהוא דוד כמ"ש למטה וז"ש (שמואל
א ,טו) 'וטוב ראי הדר' כנ"ל ,ולא נאמר בו מיתה ונתקיים מלוכה בידו עד עולם".

מלכות בית דוד מתייחדת בכך שהיא מלכות כבוד שמים
מאה ברכות  -התפשטות מלכות שמים על כל אחד מישראל בחלק המעשי
מסתבר שהדבר קשור לכך שתפקיד המלך לקבץ כל אומתנו (לשון הרמב"ם
בסה"מ) ,ועל ידו מתחברים כולם למערכת אחת ,הפך המצב שהיה אצל המלכין
הקדמאין ,וביותר הדבר נוגע לדוד המלך ,שכל עיקר מלכותו אינה מלכות מדינית
בלבד ,אלא שתוקף מלכותו לגלות כבוד שמים בעולם ,וכפי שנאמר על שלמה
למֹה ַעל ִּכ ּ ֵסא ה' ְלמֶּ לֶּ ְך ַתחַ ת ָדוִ יד ָא ִביו וַ י ְַצ ַלח
(דברי הימים ,א ,כט ,כג)" :וַ י ֵֶּשב ְש ֹ
יִש ָר ֵאל" .וכבר הזכרנו במאמר ג' שדוד וירושלים הם עניין אחד,
וַ ִי ְש ְמעו ֵא ָליו ּ ָכל ְ
והיינו ,כי מלכות בית דוד אינה דומה למלכות ישראל וכ"ש למלכויות או"ה ,מלכות
דוד נועדה להיות מקום החיבור בין העם הנבחר לבין השכינה הקדושה השורה
עליו עד החיים המעשיים עצמם .וממילא מובן היטב שהוא זה אשר מתקן את תקנת
מאה ברכות המצרפות את הפרטים אל הכלל ,ולמעשה בונות את סדר עולם התיקון,
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והדברים נפלאים בס"ד .ואולי אם יוכשר בעיני ה' הרינו לומר ,שתקנת מאה ברכות
הן הן התפשטות מלכות שמים בתוך כל אדם ואדם ,כדרך שמלכות בית דוד היא
התפשטות מלכות שמים בתוך כל אחד מישראל.

ו.

דוד נוגע בתיקון המלכים ובירורן ,ולכן מוזכר אצלו ב' מגיפות
התיקון בעולם האצילות נקרא 'תחיית המתים'
סעודת דוד מלכא משיחא שייכת לתחיית המתים
מן העניין להראות שמצאנו את המגיפה אצל דוד המלך הן בעניין תקנת ה'מאה
ברכות' ,והן במעשה ד'הסתה' (כמבואר בסוף ספר שמואל ,ועיין במאמרים י  -יא
ב'כתר הלומים' חלק א') ,ובוודאי מדובר במאורעות שונים ,ומשמע שישנה איזו
שייכות בין דוד המלך לבין מגיפה .ולפי"ד לכאורה הביאור הוא שאכן דוד המלך
נוגע בנקודות אלו  -תיקון המלכים ובירורן .ועוד יש לציין לכך שסעודת דוד מלכא
משיחא  -סעודת מלוה מלכא ,היא היא הסעודה של תחיית המתים אשר ממנה ניזון
עצם הלוז .והרי התיקון אחר השבירה נקרא תחיית המתים ,וכפי שהזכרנו לעיל,
ונעתיק עוד מהע"ח (תחילת שער י)" :והנה כאשר עלה ברצונו של המאציל העליון
להחיות מתים ולתקן המלכים האלה הנשברים והנופלים בעולם הבריאה וכו'" .וכן
שם (שער יח ,א ,חלקו הועתק לעיל)" :והנה כמו שגוף האדם התחתון בעה"ז
כשנקבר בקבר ,נאמר בו 'ונפשו עליו תאבל' ,ונשאר בו אותו הבחינה של הרוחני
של עצמותיהן הנקרא בזוהר 'הבל דגרמי' כנ"ל ,כדי שיהיה לו איזה חיות כדי שיוכל
להתקיים עד זמן התחייה ,כי אם לא היה נשאר בהם שום לחלוחית לא היו קמים
בתחיית המתים וכו' ,והנה על דרך זה ,גם בז' מלכים נשאר בהם קצת רוחניות,
כדי להחיות את הכלים ההם בזמן תחייתם שהוא זמן תיקון האצילות.
ודע כלל זה כי כל מה שיש בעה"ז הכל הוא כדוגמת מה שהיה באלו ז' מלכים,
ואין כל חדש תחת השמש ,ומיתת המלכים ותיקונם הוא ענין תחיית המתים להם,
וכך יהיה לגופים השפלים בעה"ז לע"ל ,והנה הרוחניות הנשאר בהם הנקרא 'הבל
דגרמי' ,הם בחי' ניצוצין של האורות העליונים שנשארו בכלים המתים ההם ,ועיקרי
האורות נסתלקו למעלה ,וקצת ניצוצין מהם נשארו בכלים להחיותן בזמן תיקון של
אצילות".
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ג
מחלוקת ואחדות  -שבירה ותיקון
השבירה חלה בעקבות מחלוקת
התיקון  -על ידי שלום ואחדות
ז.

מכלל הדברים נלמד ,שעיקר סוגיית השבירה היא מחמת שהיה ביניהם פלוגתא
ומחלוקת ,ולא היה אהבה ואחוה ביניהם ,וכל אחד מהמלכים רצה את הכל לעצמו,
והתיקון הוא להפך ,כאשר נמצאים באחדות ושלום ,וכך נעצרת המגיפה.

העתקת דברי הגרי"א חבר ב'בית עולמים'
עיין ב'בית עולמים' (קכז :ד"ה אזדרזו)'" :אזדרזו בתיקוניכון'  -בעבור שרצה לגלות
להם התיקונים העליונים של עתיקא קדישא והם שערות הדיקנא וכל התיקונים
שנתהוו אחר תיקון העולם ע"י שם מ"ה החדש ,לזה אמר שיזהרו לעשות התיקונים
ההם כדקא יאות .וכמו שיתבאר לפנינו בעז"ה ,שכל א' מהחברים גילה תיקון א'
מה שלא גילה חבירו ,כל א' לפי מה שהיה יודע רשב"י שהוא נוגע לשורש נשמתו,
וע"י גילוי הדבר נעשה ונתקן ממש למעלה כמו שהיה רואה רשב"י כמו שית' שם.
וידוע שתחלה בעולם התוהו היו הספירות בדמות נקודות לבד ,והיו סתומות ,שלא
היו מתפשטים בדמות פרצוף אדם שלם ברמ"ח אברים ושס"ה גידים ,ואחר התיקון
נעשו כולם בבחי' פרצופים ובדמות קווין ימין ושמאל ואמצע ,ולזה סידר כאן כלל
תיקוני שלהם בכללות .וז"ש בעיטא .ר"ל בעצה אחת .שתחלה היו נפרדים כל א'
מחבירו בסוד רה"ר שכל א' לא היה פונה לתיקון חבירו רק רצה ליקח כל האורות
לעצמו ,בסוד וימלוך וימת שנשברו מחמת שלא הי' ביניהם אהבה ואחדות ,וכמ"ש
בספרא דצניעותא פ"א 'עד לא הוה מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין וכו''.
שהנקודות לא היו מביטים להאיר זה בזה ולהשלים כל א' את חבירו.
ועל סוד זה אמרו רז"ל לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום
כו' .שידוע שז"א נק' ישראל דלעילא ,ועיקר שבירת הכלים הי' בז"א ,והוא מחמת
שלא היה שלום ואחדות במלכים ,ולכן לא היו הכלים יכולים להחזיק הברכות
ונשברו ,עד שנתברר עליהם שם מ"ה החדש יסוד דא"ק ,ויסוד נק' שלום כידוע,
ואז הי' שלום ביניהם שנעשו פרצוף ,וכל א' מיעט האור ע"י מסכים ולבושים רבים
ותיקוני השערות בכדי שהתחתון יהיה יכול לקבל ממנו ,ונמצא שכל א' היה פונה
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לתקן את חבירו ולזה אמר בעיטא ,וכמש"ש עד דרישא דכיסופא דכיסופין לבושין
דיקר אתקין כו' ואז נשלמו בעצה אחת ונתקנו".
וכבר הזכרנו במאמר כב שעל זה נערכת סוגיית תלמידי רבי עקיבא שמתו במגיפה
על שלא נהגו כבוד זה בזה ,ולהפך מרבי עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום.
ופטירת תלמידי רבי עקיבא מוגדרת כשבירת הלוחות  -שבירת הכלים.

רבי צדוק הכהן ב'ליקוטי אמרים'
אהרן עוצר המגיפה כי הוא אוהב שלום
ראה עוד בדברי רצ"ה (ליקוטי אמרים ,אות טז) ,שהרחיב מאד בדברים דומים,
ואעתיק קצת מדבריו" :בשעת המגפה בהולכת הקטורת ,אמר משה לאהרן כי
הקטורת היא חיים ,כמו שאמרו בשבת (פ"ט' :).ואף מלאך המות מסר לו דבר',
דהיינו קטורת ,שהוא ממש היפך ממלאך המוות ,וכמו ששמעתי ,דמסרו לו דבר
דמלאכים ,היינו גילה לו מהותו ועניינו וכו' ,אך מכל מקום לא היה יכול לפעול,
שבהם כח אחד עשרה מדריגות דרע ,ומקטירם לריח ניחוח לה' יתברך ,והוא על
ידי מדתו שאמרו 'אוהב שלום' כידוע ,דזה היפך שורש הרע ,כמו שמובא בריש ספרא
דצניעותא' :דעד לא הוה מתקלא ,לא הוה אפין באפין ומלכין קדמאין מיתו וכו'',
פירוש' ,פנים בפנים' היינו דרך חיבה ורעות ,ודרך אחוריו הוא כאדם שנותן לשונאו
כידוע ,ורצה לומר שנותן השפעה שלא במתכוון וביחוד לזה כו' ,וכך כשאינו נותן
ברצון טוב נותן דרך אחוריו כאילו הוא שלא מדעתו וידיעתו כלל .ועיי"ש שמאריך.

קונטרס
עין טובה
טוב ,רע ,מציאות
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מאמר יד
קונטרס

עין טובה
מעלת הברכה  -כח הדיבור הישיר עם הבורא

חטא המרגלים ומי מריבה
תפיסת הטוב והרע במציאות

1

1
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א
תקנת מאה ברכות
תקנת מאה ברכות הצילה מן המגיפה
א .במאמרים הקודמים עסקנו בס"ד בביאור תקנת מאה ברכות ,ובסיבה שתקנה זו
מצילה מן המגיפה ,כמבואר בטור (או"ח ,סימן מ"ו) ,ובמדרש .ברצוננו כעת
להעמיק עוד בסוגיה זו ,ולגלות את האור הגדול המונח בכח הברכה בדיבור הפה.
לשם כך עלינו לפנות לסוגיות אחרות לגמרי  -חטא מי מריבה והמרגלים ,בתפיסת
המציאות כטוב וכרע ,חלק ושלם ,ומשם נוכל להשכיל בינה במהות כח הדיבור
הפונה באופן עקרוני אך ורק לעצם המציאות  -לטוב האמיתי ,לחיים עצמם.

ב
היחס שבין חטא מי מריבה והמרגלים
חטא מי מריבה טמיר ונעלם
ב .בחטא מי מריבה נגזר על משה ואהרן שלא יכנסו לארץ.
משמעות העונש שהחטא היה חטא עיקרי וחמור ,אך בפשוטו ,גוף החטא אינו מובן
כלל ,וידועים דברי רש"י (עפ"י חז"ל) שהחטא היה במה שהכה ולא דיבר (או במה
שהכה פעמיים) ,והרמב"ן הקשה ,מה לי דיבור מה לי הכאה אצל הסלע  -בשניהם
הוי נס ופלא היוצא מגדרו של עולם ,והיה ה' מתקדש לעיני העם ,בלא נפק"מ בין
הכאה לדיבור.
הרמב"ם כ' (ג"כ עפ"י חז"ל) ,שהחטא היה שכעס על עם קודש ואמר' :שמעו נא
המורים' .וג"ז לכאורה אינו ברור ,כי כבר מצינו שמשה כעס ,כגון (ויקרא י' ,ט"ז):
ית ָמר וגו',
משה וְ ִהנֵה ש ָרף וַ י ְִקצֹף ַעל ֶּא ְל ָעזָר וְ ַעל ִא ָ
'את ְש ִעיר ַהחַ ָטאת ָדרש ָד ַרש ֶּ
ֵ
משה ַעל ְפקו ֵדי הֶּ חָ יִ ל' ,ולא מצינו
וכן במלחמת מדין (במדבר ל"א ,י"ד)' :וַ י ְִקצֹף ֶּ
שנענש ,ואם שיש לחלק שכאן כעס על כל עם ישראל ,אך עדיין אינו ברור מדוע
עונש כל כך חמור ,וגם במה שייך החטא עם העונש .והרמב"ן כ' שלמעשה החטא
אינו מפורש בכתוב ,ונ' המכוון שהחטא נסתר בדומה לקבורת משה שאינה נודעת,
כי קשה לתפוס צד חסרון גופני במשה.
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השייכות בין חטא מי מריבה לחטא המרגלים
מפני מה משה לא נכנס לארץ?
סו"ד ,איננו יודעים כ"כ מה החטא (והאוה"ח הק' הביא עשרה פירושים מגדולי
המפרשים ודחה את כולם) ,אך אנו יודעים את התוצאה הקשה שבאה בעבור החטא
 משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל .ויש לעיין ,האם יש שייכות וקשר עם חטאהמרגלים שבעקבותיו נגזר על ישראל שלא יכנסו לארץ? ואם אמנם שאין שום
השוואה חלילה בגוף החטא ,כי על המרגלים נאמר 'עד מתי לעדה הרעה הזאת'
והחטא מפורש היטב בכתוב (וכידוע ,שככל שהדברים יותר מפורשים בתורה ,כן
הם יותר מוחלטים ,)1אך אעפ"כ העונש  -התוצאה שוה  -לא נכנסו לארץ ,וא"כ
סביר להניח שהם שייכים זל"ז בצד מסוים.
'גם ִבי ִה ְת ַאנַף ה' ִ ּבגְ לַ ְלכֶ ם
(ומצינו שמשה רבינו אומר לישראל (דברים א' ,ל"ז)ַ :
לֵ אמֹר ַגם ַא ָתה לֹא ָתבֹא ָשם' .ועיין שם באוה"ח הק' ,שעיקר החטא שמנע את
כניסת משה הוא חטא המרגלים ,והקב"ה נשבע שעם ישראל לא יכנסו לארץ,
ומשה בכללן ,אלא שאם לא היה החטא במי מריבה ,היו חוזרים למעלתם ,והיתה
השבועה ניתרת .ובוודאי אם מעשה מי מריבה בא לתקן את המרגלים ,א"כ בהכרח
שהוא שייך אליו ,כי ודאי התיקון נוגע בפגם בעצמו).

חטא מי מריבה  -חסרון אמונה; אריכות דברי המהר"ל בזה
ג .הנה אנו מוצאים שחטא מי מריבה בא בכתוב כחסרון אמונה; "י ַַען לֹא הֶ אֱ מַ נְ ּ ֶתם ִבי
נָת ִתי
ישנִ י ְל ֵעינֵי ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ָלכֵ ן לֹא ָת ִביאו ֶּאת ַה ָק ָהל ַהזֶּה ֶּאל ָה ָא ֶּרץ אֲ ֶּשר ַ
ְל ַה ְק ִד ֵ
ָלהֶּ ם"  -במדבר (כ' ,י"ב) .ואף שהדברים קשים להבנה ,כי כיצד יתכן לייחס למשה
רבינו  -חסרון אמונה ,אך כך כתיב.
ועיין מהר"ל בגו"א (על אתר) ,וכן בספר הגבורות (פרק ז') ,שהאריך לבאר שאכן
זהו כל עיקר החטא ויסודו  -חסרון מסוים באמונה" :אמנם כאשר תדע האמת ,כי
שני החטאים מה שאמר 'שמעו נא המורים' ( -רמב"ם ,שמונה פרקים פ"ד ,ועיין
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רש"י לעיל י"א ,כ"ב) ,וכן מה שהכה את הסלע פעמיים ( -רש"י) ,הכל חטא אחד.
ומפני שרבים נבוכים בפירוש ענין זה ,ולא ידעו לעמוד על אמיתת החטא ,יש
לפרש החטא הזה .דע ,כי החטא של משה ואהרן כדכתיב בקרא "יען אשר לא
האמנתם בי להקדישני וגו'" ,ודבר זה מה שהכו פעמיים אל הסלע כאשר נעשה
להם נס ,כי זהו יציאה מן האמונה ,כי עשו מעשה זה דרך כעס ,ומי שעושה מצות
השם דרך כעס ,בפרט כאשר נעשה להם נס כזה ,כמו שעשו הם ,שאמרו 'שמעו
נא המורים' ,וכן שהכו אל הסלע ,אין זה אמונה.
כי האמונה הוא מי שבוטח בו יתברך ,אין לו בו רק שמחה ,שזה ענין אמונה ,שמאמין
בו ובוטח בו ,ועם הבטחון השמחה .אבל עם הכעס אין כאן אמונה.
ומה שהכו פעמיים יורה זה על מעוט האמונה ובטחון בו ,ולכך הוא כועס .ודבר
זה ידוע ,כי מי שאינו מאמין ובוטח בו יתברך בבטחון גמור ,הוא בכעס ובמכאובות.
וכאשר אמר השם יתברך אל משה להוציא מים מן הצור ,היה להם לעשות באמונה
בו יתברך ,שהרי השם יתברך עושה נס כזה לישראל להוציא מים מן הסלע ,ואז
היו רואים הבטחון בו יתברך מה שהוא עושה עם הנבראים .והיה למשה ולאהרן
להתחדש באמונה ובטחון יתירה ,ואז היו עושים בשמחה עם הנס הגדול שעשה
השם ,שהיה ראוי לחדש להם אמונה ובטחון בו יתברך ,והיה ראוי להם להוסיף אמונה
ובטחון ,והיה ראוי להם השמחה.
ואל תאמר ,הרי לא היה הכעס רק על ישראל ,הנה אין זה קשיא ,כי עם האמונה
נתחדש שמחה ,לא כעס ,ולפיכך לא היה כאן אמונה .וזה שאמר 'יען אשר לא
האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל' ,כי אם עשו את הדבר באמונה ,והיה
להם שמחה במצוה זאת ,שעם כל אמונה שמחה ,לפי שהוא בטחון בטובו יתברך,
היה זה קדושה לעיני ישראל שיש להאמין ולהיות בוטח בו כאשר היה עושה נס.
והנה שני הדברים ,האחד מה שאמר 'שמעו נא המורים' ,ומה שהכו בצור פעמיים,
הכל היפך האמונה .ולכך תמצא פעמים אומרים רז''ל שהחטא מה שהכה צור
פעמיים ,ופעמים אומרים שהחטא מה שאמר 'שמעו נא המורים' (תוספתא סוטה ו',
ד') ,והכל ענין אחד ,שבשעה שעשה השם יתברך נס להם ,היה להם להוסיף אמונה
ובטחון ,ועם האמונה ובטחון אין כאן כעס.
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ומה שכתב רש"י שאילו דברתם אל הסלע היה זה קידוש שמו ,שהיו אומרים כי
הסלע שאינו מדבר ואינו שומע מקיים מצות בוראו  -אנו על אחת כמה וכמה,
דמשמע מזה הפירוש 'להקדישני' שעל ידי זה יהיה הקדושה ,לא כמו שאמרנו ,וכן
איתא גם כן במדרש כמו דברי רש"י ,שזה אינו ,שאם כן יקשה לך קושית הרמב"ן
ז"ל ,כי אין חילוק בין הכאה שמכין בסלע גדול כזה ,או בדבור.
אבל עיקר הפירוש ,כי השם יתברך היה רוצה שיקנו ישראל אמונה שלימה ,ויראו כי
הנמצאים נמשכים אחריו יתברך ודבורו .ואל יהא (ספק) לך ,כי הסלע היה מקבל
הדבור של השם יתברך בדרך נס ,כמו שהאדם מקבל את דבר ה' ,כדכתיב (פסוק
ח) 'ודברתם אל הסלע' ,כי נס היה ,והיה הוא יתברך רוצה שיהיו כל הנמצאים
נמשכים אחר דבור השם יתברך לעשות רצונו מעצמם ,לא על ידי הכרחי ,ובזה
יעשו ישראל גם כן רצון השם יתברך מעצמם בשמחה .ולכך אמרו שידברו אל הסלע,
כי כאשר יקיים מכח דבור ,הנה העשיה היא מרצון ומשמחה ,וזהו ענין האמונה .ולפיכך
אם דיבר אל הסלע ,והיה מקבל דבריו ברצון בלי פעל הכרחי ,היה זה קידוש שמו
לעשות רצונו באמונה ,ומעשה משה היפך האמונה .ואף על גב שבחורב לא היה זה,
רק אמר (שמות יז ,ו) 'והכית בצור' (ר' רמב"ן) ,זה לא היה שם בפני כל ישראל,
וכאן רצה שיהיו כל ישראל יקנו אמונה ובטחון בו יתברך ,ויראו כי כל הנמצאים
נמשכים אחריו ברצון .ועם כל זה משה עשה היפך זה ,שהכה פעמיים בצור ,גם
כעס שאמר 'שמעו נא המורים' .וזה שאמר 'יען אשר לא האמנתם להקדישני לעיני
בני ישראל' ,שאילו דברתם  -והיו הנמצאים נמשכים אחר השם יתברך ברצון ,היה
קדושה לעיני ישראל ,שיהיו נמשכים גם כן אחריו.
ומה שאמר כאן שיקח המטה בידו (פסוק ח) ,לא בשביל שיכה בו ,רק בכל האותות
והמופתים לקח מטה אלהים בידו (שמות ד ,יז) ,והרי במלחמת עמלק כשעלה ראש
הגבעה נאמר גם כן (ר' שמות יז ,ט) 'ומטה אלהים בידך' ,וכן בכל מקום ,ואין זה
ראיה:
הנה התבאר לך אמיתת הפירוש אשר הוא אמת וברור ,ועיין ותעמיק בפירוש הזה,
ומה שאמרו בזה ,ודבר זה ברור .ובספר גבורות ה' (פ"ז) הארכנו בזה ,עיין שם".
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שאלות על דברי המהר"ל
המהר"ל מבקש מאתנו' :ועיין ותעמיק בפירוש הזה' .ננסה ,ולו במקצת לקיים רצון
צדיק.
הנה הדברים טעונים ביאור ,מה המכוון שמשה לא האמין דיו ,וגם מהו העניין
שהמאמין שמח והכועס אינו מאמין ,ומדוע נסבב חטא זה כהחטא שימנע את כניסת
משה לארץ ,ומה המכוון בסוף דבריו ,לחלק בין דיבור להכאה ,והרי סו"ס מה לי
דיבור ומה לי הכאה (כמו שהקשה רמב"ן).
בנוסף ,לפי דברי המהר"ל 'שמעו נא המורים' אינו גוף החטא וגם לא מה שכעס,
אלא שדבר זה נבע מחסרון אמונה ,אשר גרם לו כעס ולאמירה זו .ועלינו להבין,
א"כ מדוע הביטוי לכעס הוא דוקא במשפט זה ' -שמעו נא המורים' ,ובוודאי שיש
שייכות עצמית בין התוכן של המשפט לרקע שגרם את אמירתו.

ג
השוואה בין חטא מי מריבה לחטא המרגלים
חטא המרגלים  -חסרון אמונה
ד .כאמור ,פשוטו של מקרא ,וכן העמיד המהר"ל ,שגוף החטא הוא חסרון האמונה,
ומצינו באותה מדה שגם חטא המרגלים נגע בחוסר אמונה (דברים א' ,כ"ו  -ל"ב):
ֹאמרו ְב ִשנְ ַאת ה'
וַת ָרגְ נו ְב ָאהֳ לֵ יכֶּ ם וַת ְ
יתם ַלעֲ לֹת וַ ַת ְמרו ֶּאת ִפי ה' אֱ לֹהֵ יכֶּ םֵ :
"וְ לֹא אֲ ִב ֶּ
ידנוָ :אנָה אֲ נַ ְחנו ע ִֹלים
יאנו מֵ ֶּא ֶּרץ ִמ ְצ ָריִם ָל ֵתת א ָֹתנו ְביַד ָהאֱ מ ִֹרי ְל ַה ְש ִמ ֵ
הו ִצ ָ
א ָֹתנו ֹ
דול וָ ָרם ִמ ֶּמנו ָע ִרים ְג ֹדלֹת ו ְבצורֹת ַב ָש ָמיִם וְ גַ ם
ַאחֵ ינו הֵ ַמסו ֶּאת ְלבָ בֵ נו לֵ אמֹר ַעם ָג ֹ
נָקים ָר ִאינו ָשם :וָ א ַֹמר אֲ לֵ כֶּ ם לֹא ַת ַע ְרצון וְ לֹא ִת ְיראון מֵ הֶּ ם :ה' אֱ לֹהֵ יכֶּ ם ַההֹלֵ ךְ
ְבנֵי עֲ ִ
ִל ְפנֵיכֶּ ם הוא יִ ָלחֵ ם ָלכֶּ ם ְככֹל אֲ ֶּשר ָע ָשה ִא ְתכֶּ ם ְב ִמ ְצ ַריִם ְל ֵעינֵיכֶּ ם :ובַ ִמ ְד ָבר אֲ ֶּשר
ית אֲ ֶּשר נְ ָשאֲ ָך ה' אֱ לֹהֶּ ָ
יך ַכאֲ ֶּשר יִ ָשא ִאיש ֶּאת ְבנ ֹו ְבכָ ל ַה ֶּד ֶּר ְך אֲ ֶּשר הֲ ַל ְכ ֶּתם ַעד
ָר ִא ָ
קום ַהזֶּה :ובַ ָדבָ ר ַהזֶּה ֵאינְ כֶ ם מַ אֲ ִמינִ ם ַבה' אֱ לֹהֵ יכֶּ ם".
בֹאֲ כֶּ ם ַעד ַה ָמ ֹ
ו כבר הזכרנו לעיל ,שאין אנו עורכים שום השוואה בין חטא המרגלים לבין חטאו
של משה רבינו במי מריבה ,והלא על משה נאמר' :לא כן עבדי משה בכל ביתי
נאמן הוא' .ומ"מ שפיר אנו דנים עפ"י מה שקיבלנו מרבותינו ,שהיה צד מסוים של
חסרון אמונה .ובוודאי באמונה יש דרגות רבות מאד מאד (ועיין במהר"ל בגבורות
ה' ,שהביא דברי רמב"ן אודות אברהם אבינו ,דכתיב ביה' :והאמין בה' ויחשבה לו
צדקה' ,והרמב"ן תמה ,מה המעלה בזה והלא מילתא זוטרתא היא להאמין,

מאמר יד

 כתר הלומים

| 340
והמהר"ל שם כותב שלאו מילתא זוטרתא ,וגם משה רבינו חטא כנ"ל באמונה.
ומסתמא כוונתו ,שיש באמונה דרגות רבות מאד).

אמונה מיוחדת לארץ ישראל
ה .כשנתבונן ,אנו מוצאים את סוגיית האמונה מיוחדת לארץ ישראל ,שהרי לאברהם
אבינו הובטח ב' הבטחות :בנים וארץ ישראל ,וכפי שנאמר (בראשית ט"ו ,ה'  -ח'):
יְמה ו ְספֹ ר ַהכ ֹוכָ ִבים ִאם תוכַ ל ִל ְספֹר א ָֹתם
ֹתו ַהחוצָ ה וַ יֹאמֶּ ר ַה ֶּבט נָ א ַה ָש ַמ ָ
"וַ י ֹוצֵ א א ֹ
ָ
יִהיֶּה ז ְַר ֶּעך :וְ הֶּ אֱ ִמן ַבה' וַ י ְַח ְשבֶּ ָה ל ֹו ְצ ָד ָקה :וַ יֹאמֶּ ר ֵא ָליו אֲ נִ י ה' אֲ ֶּשר
לו כֹה ְ
וַ יֹאמֶּ ר ֹ
ָ
ָ
ֹאמר אֲ דֹנָ י אלוהים ַב ָמה
אתיך מֵ אור ַכ ְש ִדים ָל ֶּתת ְלך ֶּאת ָה ָא ֶּרץ ַהזֹאת ְל ִר ְש ָתה :וַ י ַ
הוצֵ ִ
ֹ
ֵא ַדע ִכי ִא ָיר ֶּשנָה" .הרי שעל הבטחת הארץ לא כתיב 'והאמין' אלא שאל 'במה אדע'
ונענש עבור זה בגלות מצרים (נדרים לב ,).הוי אומר  -גם בשורש הדברים -
היציאה מארץ ישראל לגלות ,שורשה בחוסר אמונה.
הרי קמן ,שארץ ישראל זוקקת אמונה באופן מיוחד ,וגם משום מה ,יותר קשה
להאמין ביחס אליה ,שהרי גם אברהם חטא בזה ,גם משה רבינו וגם המרגלים.
העניין כולו זוקק ביאור רחב.

ד
יציאת מצרים  -הופעה של אברהם אבינו
מדרש :נתינת א"י הובטחה לאברהם שמת וניתנה לבניו
קושיות על המדרש
ו.

במדרש (במדבר רבה ,ט"ז ,ג')'" :שלח לך אנשים' ,ר' אחא הגדול פתח (ישעיה מ):
'יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום לעולם'; למה הדבר דומה :למלך שהיה לו
אוהב והתנה עמו ואמר לו לך עמי ואני נותן לך מתנה ,הלך עמו ומת ,אמר המלך
לבנו של אוהבו אעפ"י שמת אביך איני חוזר בי במתנה שאמרתי לו בוא וטול אתה.
כך הדבר ,המלך  -מלך מלכי המלכים הקב"ה ,והאוהב זה אברהם שנאמר (שם
מא) זרע אברהם אוהבי .אמר לו הקב"ה בא לך עמי (בראשית יב) לך לך מארצך
וממולדתך ומבית אביך ,התנה עמו שיתן לו מתנה שנאמר (שם יג) קום התהלך
בארץ וכה"א (שם) כי כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ,אמר לו הקב"ה למשה
אעפ"י שהתנתי עם האבות ליתן להם את הארץ ומתו ,איני חוזר בי אלא (ישעיה
מ) 'ודבר אלהינו יקום לעולם'".
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הדברים לכאורה אינם מובנים ,שהרי בשלמא במשל ,הרי האוהב באמת מת ולא
הגיע המתנה לידו ,וע"כ יש בזה ענין הטבה מצד המלך שאמר 'איני חוזר בי' .אך
לעניין ההבטחה על ארץ ישראל ,הרי האבות גופייהו כבר קבלוה במתנה מהקב"ה.
ולא עוד אלא שגוף ההבטחה היתה' :לך אתננה ולזרעך' .וא"כ הובטחו הבנים
מעיקרא יחד עם האבות ,וא"כ אין כאן הטבה מיוחדת 'שאיני חוזר בי' .וגם ,למה
דבר זה שייך כפתיחה לפרשת 'שלח לך'.
קושיות אלו מכבוד מו"ר הגר"מ זצ"ל ,ונוסיף עוד להקשות ,וכי אברהם היה צריך
לחיות לעולם ,עד שנאמר שהאוהב מת באמצע הדרך ,והלא מעולם לא שמענו
שאברהם היה צריך לחיות יותר ,וגם לא מצינו חטא שמנע ממנו ,ואדרבה ,בברית
בוא ֶּאל אֲ ב ֶֹּת ָ
לום ִת ָקבֵ ר
יך ְב ָש ֹ
בין הבתרים ,נאמר לו (בראשית טו ,ט"ו)' :וְ ַא ָתה ָת ֹ
טובָ ה' ,הרי שמעיקרא ידע אברהם שלא יחיה לעולם ,ומה שהיה צריך לקבל
ְב ֵשיבָ ה ֹ
קיבל ,ומה שלא  -לא .וא"כ מהו המכוון בכך שהאוהב מת באמצע הדרך?
אחשבה בעז"ה לבאר הדברים (ועיין ב'אפיקי מים' עניין כ"ה ,מו"ר זצ"ל הלך
בעיקר פירוש המדרש בדרך דומה ,ובלא"ה הכל מדבריו על דבריו ,וכדברי בעה"מ
בהקדמתו).

ז.

יציאת מצרים מיוחדת לאברהם אבינו
הנה אנו רואים בחז"ל ,שיציאת מצרים מיוחסת לאברהם אבינו ,שהרי תחילת כל
גלות הכל בגזירת ברית בין הבתרים שנכרתה עם אברהם אבינו .לדוגמא :המשורר
בתהלים (ק"ה) מתאר באריכות את כל יציאת מצרים ,ולבסוף (פסוקים מ"ב  -מ"ג),
"כי זָכַ ר ֶּאת ְדבַ ר ָק ְדש ֹו ֶּאת ַא ְב ָרהָ ם ַע ְבד ֹו :וַ י ֹו ִצא ַעמ ֹו ְב ָשש ֹון ְב ִר ָנה ֶּאת
כותבִ :
ְב ִח ָיריו" .וע"ע בגמ' ברכות (ט" :):שלא יאמר אותו צדיק ,ועבדום וענו אותם קיים
בהם וכו'" .ובטור (או"ח סי' תי"ז) ,שפסח כנגד אברהם ,ועוד.
זאת ועוד ,זמן הגלות מתחיל מלידת יצחק ,ומשמע שאברהם לעצמו ,מופקע מהגלות.
ועיין רמב"ם (תחילת הלכות ע"ז) ,שככל והתמעט בישראל הגילוי הגדול שאברהם
העמיד בעולם  -יחוד ה' ,כן שקעו בגלות .ומאידך ,הגאולה היתה גופא כאשר חזרו
למעלת אברהם.
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כלומר :אברהם  -המעמיד הגדול של ה' אחד ,מופקע בעצמותו מהגלות .וככל
שבני ישראל איבדו את השייכות לאמונת אברהם ,כן התגברה הגלות .עד שכבר
הגיעו למצב שהוא כמעט אל חזור  -בשער המ"ט של טומאה .ואז זכר הקב"ה את
ההבטחה של אברהם אבינו .ועומק ההבטחה היתה שיהיה המשך של אברהם אבינו,
והרי זהו מעצם עניינו של אברהם אבינו שהוא מעמיד המשך למציאותו הוא,
חֲריו
יתו ַא ָ
יְד ְע ִתיו ְל ַמ ַען אֲ ֶּשר יְצַ וֶּה ֶּאת ָבנָ יו וְ ֶּאת ֵב ֹ
"כי ַ
וכדכתיב (בראשית י"ח ,י"ט)ִ :
וְ ָש ְמרו ֶּד ֶּר ְך ה' וגו'" .וע"כ מוכרח מזה הגאולה.
באופן ,שהגאולה ממצרים היא למעשה חזרה לאותה נקודה שממנה פתח אברהם אבינו.
וכאשר התגבר בהם האילן הגדול ששתל אברהם אבינו ,ממילא נעשו גאולים.

רמב"ן :הגאולה הינה כאשר שבו למעלת אבותם
ישנם ב' הופעות של האבות( :א') האבות עצמם( ,ב') כנסת ישראל בתיקונה
ח .ממשיכים אנו בעז"ה את קו הדברים.
הרמב"ן (הקדמה לספר שמות) מבאר ,שספר שמות הוא ספר הגאולה..." :ונתיחד
ספר 'ואלה שמות' ,בענין הגלות הראשון הנגזר בפירוש (בראשית טו יג) ובגאולה
ממנו ,ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם אף על פי שכבר נכתב זה
(שם מו ח  -כז) ,בעבור כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות ,כי מאז הוחל.
והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו.
וכשיצאו ממצרים אף על פי שיצאו מבית עבדים עדיין יחשבו גולים ,כי היו בארץ
לא להם נבוכים במדבר ,וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ,ושב הקדוש ברוך הוא
והשרה שכינתו ביניהם אז שבו אל מעלת אבותם ,שהיה סוד 'אלוה עלי אהליהם',
והם הם המרכבה (ב"ר מ"ז ,ח') ,ואז נחשבו גאולים.
וכבר הראנו בזה לדברי רמב"ן בפרשיות המשכן ,שלכן התורה האריכה כ"כ
בפרשיות המשכן ,כי בדבר החביב ,התורה מאריכה ,וכדאיתא בחז"ל' :יפה שיחתן
של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים' .שגרת המחשבה תופסת בדברי הרמב"ן
הללו ,שהחביבות היא סיבת האריכות ,וע"ז מביא הרמב"ן ראיה שהחביבות מהווה
סיבה ,שהרי מצינו בדומה שהתורה מאריכה בדבר החביב .אכן נ' שאין זה המכוון,
אלא כוונת רמב"ן שהתורה מאריכה בפרשת האבות ,וכנ"ל שיפה שיחתן ,ואלא שיש
ב' הופעות של האבות:
א .האבות עצמם ,וכמעשה דאליעזר.
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ב .עם ישראל במשכן ג"כ נחשבים כהופעה של האבות ,שהרי שבו אל מעלת
אבותם ,ובוודאי הנושא אינו ה'בשר גידים ועצמות' של האבות ,אלא תוכן
עניינם ,וא"כ  -כיון ששבו למעלת אבותם ,הרי הם הופעה של האבות
ממש ,וממילא לכן בהם בעצמם מתקיים הגדר של 'יפה שיחתן של עבדי
אבות' ,והתורה מאריכה בפרשיות המשכן.2

דור יוצאי מצרים  -הופעה מלאה של אברהם אבינו ,ולכן נגאלו
ביאור דברי המדרש ,שיש א"י של אברהם וא"י של הבנים
ט .מכלל הדברים אנו למדים ,שיציאת מצרים עצמה היא בזכות אברהם  -עד כמה
שאנו כאברהם (מחזיקים באמונתו) ,ויותר בעומק ,שעצם הגאולה עצמה היא כאשר
שבו למעלת אבותם ,כלומר ,כאשר שבו להיות הופעה מלאה של אברהם  -זו
הגאולה בעצמה.
מעתה הדרינן לדברי המדרש דלעיל ,שהמלך הלך עם אוהבו והבטיח לו מתנה,
וככל ששאלנו שם .עפ"י האמור ,נ' לבאר בכוונת המדרש ,שבוודאי ההבטחה של
המלך לאוהבו ,דהיינו לאברהם ,אינה כוללת רק את אברהם כי אם גם את זרעו
אחריו אשר הם הופעה של אברהם .ובנוסח זה :ההבטחה היא רק לאוהב  -רק
לאברהם ,אלא שיש ב' הופעות של אברהם; אברהם בעצמו וזרעו ההולך אחריו.
ופשוט שעל זה קאי ההבטחה בפסוק 'לך אתננה ולזרעך' ,היינו לך  -אברהם באופן
אישי ,וגם לזרעך שהוא ההופעה שלך ,ובסוד ברא כרעא דאבוה (עירובין ע.):
ומכיון ,שכנסת ישראל  -דור יוצאי מצרים ,הם הופעה מלאה של אברהם אבינו.
לכן עליהם קאי ההבטחה ' -לך ולזרעך' ,היינו זרעך שהוא דוגמתך ממש ,שהוא
הופעה נוספת של אברהם בעולם .זו המדרגה שלה הובטח ארץ ישראל לאברהם.

2
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כאשר חטאו בחטא המרגלים ,נפגם עניין זה .דור יוצאי מצרים שהם הם ההופעה
של אברהם  -בבחינת 'ברא כרעא דאבוה' ,ושעליהם נאמר 'שבו אל מעלת אבותם',
דור זה לא יכול להכנס לארץ ישראל .כלומר ,ההופעה של אברהם נעצרה ,וממילא,
לא על זה קאי ההבטחה של בורא העולם .בורא העולם הבטיח את הארץ לאברהם
שהלך עמו ,וכיון שדור זה  -קרי :אברהם ,לא הלכו עמו ,א"כ נחשב שהאוהב מת
בדרך ,ולא התקיים התנאי עם אברהם ,וממילא בורא העולם אינו מחוייב לקיים
הבטחתו לתת את ארץ ישראל ,שאין הנתינה אלא לאברהם כנ"ל .וע"ז נסובו דברי
רב אחא הגדול ,שלמרות זאת ,קיים בורא העולם את הבטחתו מדין 'ודבר אלוקינו
יקום לעולם'.

הכניסה לארץ ישראל לא היתה במדרגה השלמה שלה
מכלל הדברים אנו למדים ,כי בוודאי יש חילוק יסודי ועקרוני בין ארץ ישראל
שהובטחה לאברהם וניטלה מאיתנו לע"ע ,לבין הארץ שבפועל נכנסו אליה בנ"י.
וכבר הזכרנו כמה פעמים דברי המהר"ל בס' הנצח (פ"ח) שיציאת מצרים היא
נצחית ,וכל מה שמצטרף ליציא"מ הוא נצחי .לכן בכל הדורות נשארנו יוצאי מצרים
ומקבלי תורה ,וכך היה צריך להיות ביחס לארץ ישראל ,כי לולי החטא היה נחשב
הכל מעשה אחד ארוך של יציאה ממצרים וכניסה לארץ .כיון שחטאו ,נפסק
ה'מעשה של יציאת מצרים' במדבר ,והכניסה לארץ היא כבר 'מעשה אחר'  -עניין
אחר ושייך בו גלות ,שהרי הופקע מיציאת מצרים וככל שנתבאר.
הדבר פשוט ואינו צריך לפנים שא"א לנו לתפוס את הדברים בשטחיות ,שקיבלנו
את אותה א"י אך לא בפנים נצחיות (לע"ע) .הבנה זו בוודאי אינה נכונה כלל,
אלא הואיל וקיבלנו את ארץ ישראל בדרגה של חוסר נצחיות ,א"כ ממילא חסר
גם בדרגת המציאות שלה  -לא קיבלנו את ארץ ישראל  -ארץ אברהם ,לגמרי.
מעתה אפוא ,עלינו לשאול ,מהי הייחודיות של ארץ ישראל של אברהם?

ה
אברהם אבינו
מדתו של אברהם  -חסד וטובת עין ,אמונה
י.

נפתח בעז"ה פתחא להך פרשתא ,בהקדם קצת על 'האדם הגדול בענקים'  -אברהם
אבינו .הנה אנו מוצאים שאברהם התייחד באמונה ,וכפי שמתואר באריכות בחז"ל,
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ועיין היטב בס' הגבורות (פרק ז') ,שדבר זה שייך לכך שאברהם אבינו היה ראש
וראשון ,יסוד ויתד לזרעו אחריו ,והאמונה היא העיקר והיתד שעליו בנוי

הכל3

( ולכן מצינו שאברהם מתכנה בתארים של יסוד ושורש ,כגון :צור ,עמוד ,איתן
ועוד).
כמו"כ אנו יודעים שמידתו של אברהם  -חסד והטבה ,וכדכתיב' :חסד לאברהם',
ואנו רואים שאברהם אבינו לימד זכות על סדום במקסימום האפשרי ,והיינו כי
לשה ְדבָ ִרים
ָדו ְש ָ
"כל ִמי ֶּשיֵש ְבי ֹ
אברהם היה בעל עין טובה ,וכדתנן (אבות ה' ,י"ט)ָ :
טובָ ה" .ונשאלת השאלה ,האם יש קשר
ידיו ֶּשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוַ ...עיִ ן ֹ
ַה ָללוִ ,מ ַת ְל ִמ ָ
בין אמונה ובין חסד  -הטבה  -עין טובה  -לימוד זכות? או יותר נכון :מהו הקשר
בין חסד  -טוב עין לאמונה? וכבר נדרש לשאלה זו ,ה'פחד יצחק' בספרו על ר"ה
(קו' החסד) .גם נצטרך לבאר ,כיצד הדברים הללו קשורים לבשורת ארץ ישראל.

חטא המרגלים  -הפך מידות אברהם ,ולכן איבדו את א"י של אברהם
כאשר נתבונן ,הנה ההפסד של ארץ ישראל (בחטא המרגלים) נבע בדיוק להפך
ממידות אברהם ,שהרי חטאו בהוצאת דיבה והסתכלות לרעה  -הפך ההסתכלות
לטובה ולימוד זכות ,וכן חטאו בחוסר אמונה וכפי שהוזכר לעיל.
א"כ הדבר תואם להפליא ,שהמרגלים איבדו בעצם את ארץ ישראל של אברהם,
כי הלכו בכיוון ההפוך מאברהם; אברהם הלך בכיוון של טוב עין וחסד ,ובכיוון של
אמונה ,והם הלכו בדיוק בכיוון ההפוך; הוצאת דיבה והסתכלות לרעה ,וכן חוסר
אמונה.

ו
חטא המרגלים  /לשון הרע
חטא המרגלים :חסרון אמונה ,הוצאת דיבה ולשון הרע
יא .כדי לענות על שאלות אלו (ביחס למידותיו של אברהם אבינו) ,נקדים יסוד שהובא
בשם הגר"נ רוטמן שליט"א בנוגע לחטא המרגלים .אנו נרחיב אותו לדרכנו ,נעמיק
ונתבונן וה' יעזרנו.

3
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כאמור ,חטא המרגלים הורכב מב' חטאים:
א .חסרון אמונה וכנ"ל ' -ובדבר הזה אינכם מאמינים בה' אלוקיכם' .והיינו ,חסרון
אמונה ביכולת להלחם ולכבוש את הארץ ,וכנאמר (במדבר י"ג ,כ"ח  -ל"א):
רות ְג ֹדלֹת ְמאֹד וְ גַם יְ ִל ֵדי ָהעֲ נָק ָר ִאינו
"אפֶּ ס ִכי ַעז ָה ָעם ַהי ֵשב ָב ָא ֶּרץ וְ הֶּ ָע ִרים ְבצֻ ֹ
ֶּ
ָשם :עֲ ָמלֵ ק ֹיו ֵשב ְב ֶּא ֶּרץ ַה ֶּנגֶּב וְ ַה ִח ִתי וְ ַהיְ בו ִסי וְ ָהאֱ מ ִֹרי ֹיו ֵשב ָב ָהר וְ ַה ְכנַעֲ נִ י ֹיו ֵשב
משה וַ יֹאמֶּ ר ָעלֹה נַ עֲ לֶּ ה וְ י ַָר ְשנו
ַעל ַהיָם וְ ַעל יַד ַהי ְַר ֵדן :וַ י ַַהס ָכלֵ ב ֶּאת ָה ָעם ֶּאל ֶּ
לות ֶּאל ָה ָעם
נָשים אֲ ֶּשר ָעלו ִעמ ֹו ָא ְמרו לֹא נוכַ ל ַלעֲ ֹ
ָכול נוכַ ל ָלה :וְ ָהאֲ ִ
א ָֹתה ִכי י ֹ
ִכי חָ זָק הוא ִמ ֶּמנו".
ב .לשון הרע ,וכדשנינו בערכין (טו" :).שכן מצינו שלא נתחתם גזר דין על אבותינו
במדבר אלא על לשון הרע" .וכפי שכתוב (שם ,ל"ב  -ל"ג)" :וַ י ִֹציאו ִד ַבת ָה ָא ֶּרץ
יִש ָר ֵאל לֵ אמֹר ָה ָא ֶּרץ אֲ ֶּשר ָעבַ ְרנו בָ ה ָלתור א ָֹתה ֶּא ֶּרץ
אֲ ֶּשר ָתרו א ָֹתה ֶּאל ְבנֵי ְ
תוכָ ה ַאנְ ֵשי ִמד ֹות :וְ ָשם ָר ִאינו ֶּאת
יה ִהוא וְ כָ ל ָה ָעם אֲ ֶּשר ָר ִאינו ְב ֹ
אֹכֶּ לֶּ ת ֹיו ְשבֶּ ָ
ילים ְבנֵי עֲ נָק ִמן ַה ְנ ִפ ִלים וַ ְנ ִהי ְב ֵעינֵינו ַכחֲ גָ ִבים וְ כֵ ן ָהיִינו ְב ֵעינֵיהֶּ ם".
ַה ְנ ִפ ִ
כיון שדברי התורה הם עצמיים ,א"כ לא מסתבר שיש כאן ב' חטאים שונים שבמקרה
באו ונצטרפו לפונדק אחד ,אלא בהכרח שהם עניין אחד ,או שהם מצטרפים זה
לזה ,והדבר צריך ביאור .ולמעשה ,שאלה זו היא בדיוק אותה שאלה ששאלנו לעיל
אודות מידות אברהם :אמונה ,חסד וטובת עין .אלא ששם השאלה על חיבור
המידות באופן חיובי ,ואילו כאן השאלה היא בצד ההפוך  -בחיבור שבין חוסר
אמונה ולשון הרע ועין רעה ,והכל אחד וכנ"ל.

ביאור עניין לשון הרע
רעת ההתמקדות ברע; רבינו יונה ,חובות הלבבות
יב .נתבונן תחילה בעיקר עניין לשון הרע ענפיו ובני דודו .ונקדים מדברי הראשונים:
שערי תשובה (ג' ,רט"ז)" :והמספר לשון הרע ,שתים הנה קוראותיו ,הנזק והבשת
אשר יגרום לחברו ,ובחירתו לחייב ולהרשיע את חבריו ,ושמחתו לאידם .ועל צד
אחד יגדל עון המספר לשון הרע על דבר אמת מן המספר על דבר שקר ,כי יאמין
העם בספרו על חברו דברים כנים ,ויעלה באשו לפניהם ,ויהיה לבוז בעיניהם,
אחר אשר נחם על רעתו ונסלח לו מחטאתיו".
ובאות רי"ז" :ואמר שלמה עליו השלום (משלי י"ד ,ט'  -י') 'אֱ וִ ִלים י ִָליץ ָא ָשם ובֵ ין
יִת ָע ַרב זָר' ,פירוש ,האויל יליץ חובה,
תו לֹא ְ
ש ְמחָ ֹ
צון ,לֵ ב ֹיו ֵד ַע ָמ ַרת נַ ְפש ֹו ו ְב ִ ֹ
יְ ָש ִרים ָר ֹ
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כי יחפש מומי בני  -אדם ואשמתם ,ויתן בהם דופי ופגם ,ולא ידבר לעולם בשבח
ודבר טוב הנמצא בם .והמשל על זה ,כי הזבובים לעולם יבואו וינוחו כלם על
מקומות הלכלוך .ואמר 'אֱ וִ ִלים י ִָליץ' לשון יחיד ,על כל אחד ואחד מן האוילים ,כמו
'ב ֹנות צַ עֲ ָדה עֲ לֵ י שור' .ואמרו רבותינו (קידושין ע ).כל הפסול,
(בראשית מט ,כב) ָ
פוסל ואינו מדבר בשבחו של עולם ,ודרכו לפסול בני אדם במומו' .ובֵ ין יְ ָש ִרים
צון' ,כי דרך הישרים לכסות על כל פשעים ולשבח האדם כי נמצא בו דבר טוב.
ָר ֹ
וזכרו במוסר ,כי אדם אחד וחכם עברו על הנבלה .אמר האדם ,כמה מסרחת נבלה
זו! אמר החכם ,כמה לבנות שיניה!".
ועיי"ש עוד שעובר לעניין החיוב לדון לכף זכות ,ומשמע מדבריו ,שהסוגיות של
לשון הרע ודיון לכף זכות שייכות לסוגי' של 'דרך הישרים לכסות על כל פשעים
ולשבח האדם' ,והדבר צריך ביאור ,הרי אם אדם לא מדבר לשון הרע (אפילו שכך
חושב בליבו) ,א"כ לכאורה קיים הלאו כדבעי ושכרו משלם .וא"כ מה לי בין זה
לבין החיוב לכסות על פשעים ולשבח את האדם.
בנוסף ,גוף הנושא אינו ברור דיו:
א .מה המכוון לספר בגנות הנבלה ,והלא באמת היא נבלה ,והלא באמת השיניים
הלבנות אינן אלא פרט שולי בה .וכי אדם צריך לעקם את היושר שבליבו?
ב .מה השייכות בין המעשה עם הנבלה שלבנות שיניה ,למעשה רע שחברו עשה,
והרי אנו רואים שעשה? א"כ יש כאן מעשה נבלה בלא שיניים.
ג.

אדם שחיפש מום בחבירו ,הנה אם מצא בו המום ,הרי יש בו המום ,וכי אנו
מסתירים את האמת?

כיוצ"ב מצאנו בדברי 'חובות הלבבות' (בשער הכניעה פרק ו')" :אבל המנהגים
שראוי לנהוג בהם בעל הכניעה ...והרביעי  -עשות הטוב לבני אדם ,ודבר טוב
להם ,ולדונם לזכות ,ושלא יספר בגנותם ,ושימחל להם מה שידברו בו ויספרו
בגנותו ,ואם אינם ראויים לכך ,כמו שאמר (קהלת י' ,כ') :גם במדעך מלך אל
תקלל ,ואמר (תהלים נ' ,י"ט) :פיך שלחת ברעה ולשונך תצמיד מרמה ,תשב באחיך
תדבר בבן אמך תתן דופי וכו'.
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ונאמר על אחד מן החסידים ,שעבר על נבלת  -כלב מסרחת מאד ,ואמרו לו
תלמידיו :כמה מסרחת נבלה זאת! אמר להם :כמה לבנות שיניה! ונתחרטו על מה
שסיפרו בגנותה .וכיון שהוא גנאי לספר בגנות כלב מת ,כל שכן באדם חי.
וכיון שהוא טוב לשבח נבלת כלב בלובן שיניה ,כל שכן שהוא חובה לפי זה לשבח
אדם משכיל ומבין .והיתה כוונתו להוכיחם ,שלא ילמדו לשונם לדבר רע ,וישוב להם
טבע ,וכן כשילמדו לשונם לדבר טוב ,ישוב להם טבע קבוע ,כמו שנאמר (תהלים טו,
ג) :לא רגל על לשונו ,ואמר בהפך זה (תהלים נב ,ד) :הוות תחשוב לשונך כתער
מלטש עשה רמיה  -אהבת כל דברי בלע ,ואמר (תהלים קכ ,ג) :מה יתן לך ומה
יוסיף לך לשון רמיה וכו'".

ז
חלק ושלם
ב' אופנים לראות את הבריאה( :א') מציאות שלמה( ,ב') חלקים המרכיבים משהו
התפיסה הפשוטה  -חלקים שונים
יג .הבריאה שאנו רואים היא בריאה שיש בה המון המון פרטים ,המון המון תהליכים
ועניינים ,ולמעשה ,הבריאה ניתנת לפירוש בב' אופנים( :א') מציאות של חלקים
שמרכיבה משהו שלם שאותו אנו רואים( ,ב') מציאות שלמה אחת בעצם בעלת
שריגים וענפים ,אך הכל מציאות אחת.
בפשטות ,הרי בשני האופנים רואים את אותה תמונה; חלקים רבים שמרכיבים
מערכת .אכן לאמתו של דבר ,רב המרחק ביניהם.
ניתן לראות את הבריאה כקטעים ,כחלקים ,כפריטים מפורדים ,כל דבר הגיע
במקרה ,והיערכותם לפי ההזדמן ,לפי הכרח המציאות שהביא אותם לאן שהביא
אותם .והגם שכורח המציאות גרם לכל אחד את גבולו ,וכעת נערכים ביחד כמציאות
אחת גדולה ,אך אליבא דאמת הם חלקים ותו לא ,והמציאות הכוללת אותם היא
מקרית לחלוטין ,ויכולה להיות כמו שיכולה שלא להיות (חלילה) .ומאידך ,ניתן
לראות את כל הבריאה כמערכת אחת מכוונת .החיבור לא נוצר מההכרח ,ואינו
בגדר 'הפסקת אש'  -אני בשלי ואתה בשלך ,אלא במהלך אמיתי של שלום -
מערכת אחת צורנית הכוללת את כל חלקי הבריאה כענפים היוצאים ממציאות
גבוהה יותר ומגלים אותה.
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בנוסח אחר :הכל מודים שישנה מציאות כוללת והיא העולם ,השאלה מה קדם
למה; האם יסוד הבריאה ותבניתה הם החלקים ,אלא שבסופו של דבר העמידו
מציאות אחת כוללת ,או להפך ,יסוד הבריאה הוא הכלל הכולל ,ואשר ממנו
הסתעפו ונולדו ונפרטו ונחלקו חלקים רבים לאין מספר ,אך סו"ד כל אותם חלקים
אינם אלא יוצאים מהכלל הגדול הזה.

ראיות לכאורה שהעולם מושתת על חלקים
יד .רוב אנשי העולם נוטים לראות את העולם כחלקים שמרכיבים מציאות אחת ,ולא
מציאות אחת המופיעה כחלקים .ישנם כמה סיבות לכך:
א .אנו רואים שיש סתירות בבריאה ,כגון בעלי חיים האוכלים אחד את השני;
ישנם אסונות ועניינים שפוגעים וסותרים את מערכת הבריאה זו בזו .ואם אכן
הכל נובע ממציאות אחת שהעמידה את הענפים כולם ,א"כ כיצד יתכן שאותה
מציאות העמידה ענפים הסותרים אלו את אלו .אכן ,אם נאמר שהבריאה
ביסודה היא חלקים חלקים ,א"כ מובן היטב ,כי המציאות הכוללת שנוצרה
מכורח המציאות בריבוי החלקים ,אינה מציאות אמת ,וממילא היא ניתנת
לשינוי.
ב .התנהלות הבריאה נראית על פניו כמקרית .כי היא נתפסת כחלקים שונים ללא
מאחד ביניהם.
'כי ַהחַ יִים
ג .בנוסף ,אנו רואים שהבריאה צועדת במובן מסוים לקראת העדר ִ -
ֹיו ְד ִעים ֶּשיָמֻ תו'  -קהלת (ט' ,ה').
ד .כן אנו רואים ,במבט השטחי והעומד למול עינינו ,שהבריאה פונה לאי סדר,
הדברים מתפזרים ולא מצטרפים (אם כי בפנימיות ,אדרבה ,ישנו סדר מובהק).
כל אלו ההבחנות מראות לכאורה שהבריאה היא חלקים שהרכיבו מציאות בדרך
המקרה ,כי לפי האופן הראשון  -שישנה מציאות גבוהה שהעמידה את כל הענפים
וכו' ,א"כ מדוע הבריאה פונה למצג התחלקות (הן בהתנהלותה ,הן בפנייתה
להעדר ,והן בהיותה מתפזרת) .ההבחנות הללו מספיקות לרוב האנשים להסיק
שכך תמונת המציאות.
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התפיסה של חלקים היא התפיסה של הרע
התפיסה האמונית תופסת את הטוב כעיקר
טו .אמנם ,צריך לדעת שתפיסה זו האחרונה (עם כל ראיותיה כביכול) ,הינה תפיסה
לא נכונה בעליל ,ולא כן חלק ישראל שהינם מאמינים בני מאמינים .תפיסה זו
(האחרונה) היא תפיסת המציאות כרע .כאמור ,יותר קל לראות כך את המציאות,
וגם יותר נח ,כי זו תפיסה של פריקת עול .זו תפיסה של חסרון באמונה ,שהרי
לפי תפיסה זו כל הדברים באו על צד ההזדמן ,וכל הבריאה מורכבת אך ורק
מחלקים ,וחלקים  -שייכים במהותם לרע ,וכפי שיתבאר להלן בעז"ה.
התפיסה האמיתית  -התפיסה האמונית ,בוודאי מכירה במציאות הרע בעולם (והיינו
 מציאות החלק ,ועיין להלן) .אלא שהיא תופסת אותו  -את הרע במציאות ,כמקרה,גם היטלר ימ"ש אינו אלא אפיזודה חולפת ,שרעה ככל שתהיה ,לא תכרית את
הטוב ולא תמנע את העולם מהשלמתו.

בתפיסה האמונית  -העולם בר קיום
בתפיסה של חלקים  -העולם פונה לכליון והעדר
טז .ההשלכות היוצאות מסוגי' זו ,אינן רק כלפי שאלת האמונה בבורא וההמשכות אחריו
(כפועל יוצא מקיומו המוכרח) ,אלא הן נוגעות בשאלת מקומו של העולם ביחס
לעצמו; באיזו פוזיציה עומד העולם ולאן הוא פונה .או יותר מדויק :מהו בכלל
העולם.
כלומר :בהסתכלות הראשונה ,אין שום הפרש בין העולם של המאמין לעולם של
הכופר ,העולם הוא אותו עולם ,המציאות ,האויר ,התנועה ,החומר ,הכל זהה ,והרי
סו"ס נמצאים המאמין והכופר זה לצד זה באותו עולם ,אלא שהמאמין מצרף לעולם
את הבורא ,והכופר ,לא ,אך גוף העולם עומד לפניהם באופן שוה.
אכן ,לאמתו של דבר ,זו טעות מרה ,אלא האמונה משווה לעולם מציאות שונה
לגמרי; מי שנמצא בעולם שהקב"ה פועל בו ,נמצא בעצם בעולם טוב  -זהו עיקר
העולם ,אלא שבעולם הטוב הזה ,יש גם רע (שלמעשה גם כן נוצר על ידו יתברך),
לשם תכלית הטוב בעצמו ,והרע אינו אלא מקרה .כמובן ,צריך לטפל ברע ,לדחות
אותו וכו' ,אך הרע אינו מגדיר את המציאות ,להפך ,הוא חידוש בה.
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זו תפיסה של עולם מלא  -עולם שלם ,תמונה מלאה ,וכאשר מגיעים למלאות -
לשלמות ,מגיעים לטוב ,וכפי שיתבאר להלן.
אמנם מי שנמצא תחת רשת הכפירה ,ולפי דעתו ,אין כח אחד שמנתב את כל
המערכת ,אלא העולם מובנה כמציאות כזו שכל הדברים שבמציאות אינם קשורים
ומיוחסים זה לזה ,אלא הם חלקים חלקים .ואם אעפ"כ הם מיוחסים ,היינו מכורח
המציאות בפועל ,לא מצד סדר מוקדם .במהלך כזה ,הרי הדבר פשוט ,שכיון
שעצמות הבריאה הינה רק חלקים ומקרה ,והרי המקרה לא יתמיד ,והשלם יחזור
למקורו  -לחלקים ,ממילא ,מוכרח שבאיזה שלב ,כאשר יחזרו למקומם  -כחלקים,
שוב לא יהא לעולם קיום ,שהרי זה ודאי שכחלקים חלקים אין לעולם קיום ,כי כל
תוקף קיומו הוא רק בהרכבת המערכת באופן שלם ,וכל הנבראים צריכים אלו
לאל ו כדי לחיות ,ואם החלק הוא העיקר והוא המהות והוא השורש ,א"כ בהכרח
שבסופו של דבר יחזור לחלק ולא יהא קיום לעולם.
ניתן לדמות זאת לבית גדול מלא באנשים ומשרתים וכו' וכו' ,ויש מנהל שאחראי
על הבית ,והנה הוא דואג לכל צרכי הבית ולכל ענייניו המסועפים .ואפי' שבקטע
קטן ,נראה שהמנהל לא בשטח ,או שאינו מודע ,או שפועלים כנגדו וכו' ,אך באמת
הרי אנו יודעים נאמנה שהמנהל נמצא בשטח והכל תחתיו .זו התפיסה האמונית.
לעומתה התפיסה השני' ,מחזיקה את הבית כלא בר ניהול אלא באופן מקרי
בהחלט ,במקרה הגיעו המון אנשים ,במקרה יש אוכל ,במקרה יש כלים ,ומכיון
שכולם צריכים לחיות זע"ז ,וגם להנות מהמשאבים של הבית וכו' ,לכן הם מסתדרים
זה עם זה ,אך סו"ס מציאות החלק היא העיקר ,וגם כעת אחר שהעמידו מערכת,
בעומק ,נשארו כחלקים ,ולכן בסופו של דבר ,אין שום סיכוי שהבית ימשיך להתמיד
ללא שיש מנהל .הבית פונה לכיוון של כליון.
זו תפיסת הרע.4

4
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רמב"ן :המח' אם אדה"ר היה צריך לחיות לעולם
כל מורכב פונה להעדר
יז .דוגמא להבחנות אלו ,ניתן לראות בפירושו של הרמב"ן (בראשית ב' ,י"ז) ,אודות
חייו של אדה"ר" :ועל דעת אנשי הטבע היה האדם מעותד למיתה מתחלת היצירה
מפני היותו מורכב ,אבל גזר עתה שאם יחטא  -ימות בחטאו וכו' ,ועל דעת רבותינו
(עיין שבת נה ):אלמלא שחטא לא מת לעולם ,כי הנשמה העליונית נותנת לו חיים
לעד ,והחפץ האלהי אשר בו בעת היצירה יהיה דבק בו תמיד ,והוא יקיים אותו
לעד ,כמו שפירשתי במלת וירא אלהים כי טוב (לעיל א ד) .ודע ,כי אין ההרכבה
מורה על ההפסד אלא לדעת קטני אמנה כי הבריאה היא בחיוב  -אבל לדעת אנשי
האמונה האומרים כי העולם מחודש בחפץ אלוהי פשוט ,גם הקיום יהיה בו לעד
כל ימי החפץ וזה אמת ברור".
הרמב"ן מביא דעת קטני האמונה ,שכל הרכבה מורה על הפסד ,ושלכן אדם
הראשון היה מעותד למות גם בלא שחטא (לפי דבריהם) ,וכך בדיוק הוא העולם
(לפי דבריהם) ,שהינו מורכב ,וממילא הוא בר הפסד ומחוייב להפסד .והם הם
דברינו ,שעולם החלקים פונה להפסד.
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אולם  ,דעת אנשי האמונה שהעולם מחודש וכו' ,כלומר ,הוא נבנה על הרקע של
בורא העולם שרצה אותו ,וא"כ הוא ג"כ ממשיך לרצות בקיום העולם ,היינו
בהרכבה שלו .והמכוון ,שעיקר המציאות אינם החלקים המורכבים (כי כל מורכב
בהכרח יפרד) ,אלא הבורא יתברך ורצונו הוא עיקר המציאות ,ובו חלילה אין שינוי.
ומכיון שההרכבה אינה עיקר המציאות ,ואדרבה היא נסמכת על העיקר ,היא
כביכול כענפים ,ע"כ הכל נבחן כתמונה שלמה ובלא חסרון ,וגם ההרכבה נכנסת
תחת זה ומתקיימת.

הרע מכלה את עצמו  /הטוב מצד עצמו  -לא בר הפסק
יח .חזרנו לדברינו ,שההשלכה היוצאת מהתפיסה הלא אמונית ,הינה ביטול וסתירת
עצמה ,כי העמדת הבריאה כחלקים ,כמוה כגזר דין של העדר ומוות על העולם,
חלילה .וזאת לעומת התפיסה האמונית ,שאדרבה ואדרבה ,לא רק שאינה תופסת
את העולם כהולך לכליון ,אלא להפך ,עיקר העולם הוא הטוב  -המציאות ,ומצד
זה גם נצחיותו ,כי מהגדרות הטוב  -שאין לו הפסק ,וכדאמרינן בעלמא; 'הטוב כי
לא כלו רחמיך' .ועוד נבאר להלן בעז"ה.

ח
סדר המציאות וההופעה בפועל
ה'חלק' הוא החסרון בעצמו
יט .כלל הדברים שנתבארו כעת ,שכאשר ישנה מציאות מחולקת ולא שלמה הרי היא
פונה לחסרון בהכרח ,כי עתידה לחזור לחלק ,והחלק אין לו קיום ,כי אין שום
מציאות שחיה כחלק בלבד .ברצוננו כעת לבאר בעז"ה יסוד זה ביתר שאת.
עלינו לדעת ,שאעפ"י שתפיסת הכופר היא שהמציאות מורכבת מחלקים וכנ"ל,
אך לעולם אין תפיסה במציאות כחלק אלא כשלם .גם הכופר תופס אותה כשלם.
הכופר אינו יכול לראות רק חלקים במציאות ,אין אפשרות לחלקים להתקיים ,אלא
הכל קיום ענק של תמונה שלמה ,ורק שהכופר מעדיף לראות (לפי דעתו) את
השורש של אותה תמונה שלמה  -מחלקים שהצטרפו ,אך באמת זו תמונה שלמה
ולא חלקים .אין לנו שייכות עם חלקים ,לא בדעת וגם לא במציאות בפועל ,כי אם
היה רק עץ בלא קרקע ,בלא מים ,בלא אויר ,הרי לא היה לו קיום ,ואנו תמיד
רואים כל חלק כמכלול מרקע ותמונה שלמה ,והחלק לכשעצמו אינו בר קיום.
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יתירה מזו ,גם החלק לכשעצמו ,כאשר נעשה חלק כבר אינו בר קיום .דוגמת
אגרטל שנשבר ,השבר משייך אותו להעדר ,והוא קרוב מאד להפסד.
בעומק יותר ,החלק הוא החסרון בעצמו ,כי הוא שבירה של המציאות האמיתית
שאותה הוא מייצג ,וכעת הוא רק חלק ממנה ,וא"כ אינו מייצג אותה ,כי אין צורה
לחצאין ,א"כ בעצם היותו חלק הוא בעל חסרון .ומפני כן ,אין לו קיום באמת ,כי
אין קיום באמת אלא למציאויות שלמות ,אלא שבפועל כעת הוא מתקיים ,אך בעצם
בסדר הדברים ,אינו בר קיום (והכלל הוא שהקיום הוא רק בסדר הדברים ,וסדר
הדברים הוא הצורה הפנימית של הדבר ,ואכמ"ל).

כלל :עיקר המציאות  -הסדר שלה ולא הופעתה בפועל
הדוגמא :אדם שמן ,אדם עם שומן
כ .כדי להבהיר נקודה זו (ומפאת היותה חשובה להמשך המאמר) ,נעמיד כאן יסוד
חשוב בעיקרי המציאות.
כאשר אנו עוסקים בנושא מסוים ,עלינו להבחין תמיד בין עצם הדבר  -הסדר שלו,
לבין ההופעה בפועל .לשם כך נביא דוגמא .כידוע ישנם אנשים רבים הסובלים
מעודף משקל .רובם לא מרוצים מהמצב בו הם נמצאים ,ומנסים להוריד ק"ג
ממשקלם .אך דא עקא שרובם אינם מצליחים ,וגם אם במשך תקופה מסויימת,
הורידו במשקל ,אך סמוך ונראה הם חוזרים למשקלם.
מדוע באמת כן? התשובה פשוטה :יש להבחין בין 'אדם שמן' ,לאדם 'שיש בו שומן'.
אדם שמן אינו רק אדם ששוקל הרבה ,אלא זהו עניין יותר מערכתי; אדם שמן הוא
גלים ומערכות חיים הנוטות להשמנה ,בעל דפוס פעולה המביא אותו לכך.
הר ִ
עם ְ
'אדם שמן' הוא כביכול כמו 'מין וסוג' ולא רק מציאות בפועל.
ע"כ יתכן בהחלט 'אדם שמן' שבפועל אין לו שומן ,כי כעת הפחית ממשקלו מחמת
איזה סיבה ,ומאידך ,יתכן אדם שיש בו שומן ואעפ"כ אינו בהכרח 'אדם שמן' ,כי
יתכן והשומן שבו מחמת עניין חיצוני ,כגון השמנה מתרופות וכיוצ"ב.
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למדנו איפוא ,ש'אדם שמן' אינו בדוקא אדם השוקל הרבה ,אלא אדם שהסדר שלו
 המציאות שלו ,התכונות והאישיות שלו תואמים לגדר וסדר 'אדם שמן' .ואםנראה 'אדם שמן' (העונה להגדרתנו) ,נדע נאמנה שאע"פ שכעת מחמת איזו סיבה
השיל הרבה ממשקלו ,אך סו"ס לא שינה אלא את השומן שבו ,ולא את ה'אדם
השמן' שבו ,והרי העיקר הוא ה'אדם השמן' כי שורש מוליד ענף .וממילא בטוחים
אנו ששוב מהרה יחזור להיות במשקלו הקודם ' -אדם שמן' (והרוצה באמת להוריד
ממשקלו ,צריך לעבוד ולפעול על רמת היסוד עצמה ,כלומר לשנות את דפוסי
האישיות והתכונות ,אשר מעמידות אותו כ'אדם שמן' ,ואז יהא אותו אדם עונה
לסדר 'אדם רזה' ,וממילא ג"כ ירזה בפועל).
והנה הגדרה זו היא הגדרה מופשטת ,כי בפועל אין אנו רואים את ה'אדם השמן'
אלא את האדם עם השומן ,ולכן החוש מטעה אותנו לחשוב שהנושא הוא 'האדם
עם השומן' בפועל ,וכך רוב האנשים מודדים את סוגיית ההשמנה ,ואם רואים אדם
בעל משקל רב ,מיד מקטלגים אותו בעולם השמנים .אך אליבא דאמת ,הרי כנ"ל
השומן בפועל אינו אלא קצה הקרחון ולא עצם העניין.

סדר הדברים  -כלל ,ההופעה בפועל  -פרט
הבאנו דוגמא זו כדי להמחיש את ההפרש שבין עצם וסדר הדבר לבין ההופעה
בפועל ,וכאן אנו נכונים להבהיר את מקומו של ה'חלק' מול השלם .כי על כן ,ככל
שנתבאר ,המציאות האמיתית היא הסדר של הדברים ולא ההופעה שלהם בפועל
(וכדוגמת ה'אדם השמן') ,ההופעה בפועל (אדם עם שומן) היא בהרבה פעמים
מקרית בהחלט ,ואינה מצביעה על עיקר הדבר באמת .ועכ"פ ,היא עצמה ,קרי:
ההופעה בפועל ,אף פעם אינה עצם הדבר.
כאן באים אנו ומניחים כלל פשוט ברור .סדר הדברים (המציאות באמת) היא לעולם
כללית ,לעולם מציאות שלמה ,ואילו ההופעה בפועל היא לעולם 'חלק' .סדר הדברים
 עצם הדבר ,הוא היות הדבר באמת ,ודבר זה אינו תוחם זמן מסוים או מקוםמסוים ,אלא כך הוא הדבר וכך מהותו ,כך הסדר שלו ,אין כאן אפשרות לחלקים.
כל המושג של חלק הוא כאשר הדבר יצא ממקום העצם ,ממקום הסדר של הדברים,
וירד להופעה בפועל ,וההופעה בפועל באה בדמות חלקים ,כי ההופעה בפועל
היא לעולם בזמן מסוים ,במקום מסוים ,כפרט מסוים ,ולכן היא תמיד מובנית
במהלך של חלקים.
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אך הרי כאמור ,ההופעה בפועל אינה עצם המציאות כלל ,ואדרבה היא באמת
נוטה לחסרון ,וזהו עולם החלקים  -עולם ההופעות בפועל ,ועולם זה ,בהיותו כן,
הוא בעל חסרון ונוטה להעדר וככל שנתבאר.

גם בעולם ההופעות בפועל ,ישנה חלוקה בין הסדר עצמו להופעה
מעתה ,אנו מבינים גם את משמעות החלק שבתוך עולם ההופעות בפועל ,כגון,
אגרטל שנשבר בו חלק ,ונתבאר שעתה הוא קרוב להפסד ,מפאת היותו רק חלק
ממציאות שלמה .לפי דרכנו כעת ,כך מתפרשים הדברים :היחס שבין עצם
המציאות לבין ההופעה בפועל ,יחס זה קיים גם בתוך עולם ההופעות בפועל עצמו,
כי כאשר אנו רואים אגרטל שלם ,וחלק מאגרטל ,הגם שאנו מתייחסים גם לאגרטל
השלם כהופעה בפועל וכנ"ל (כי בעולם ההופעות עסקינן) ,אך באופן יחסי ,מפאת
היות האגרטל שלם ,א"כ ביחס לחלק הוא עצם המציאות והסדר שלו ,ואילו החלק
הוא רק פרט והופעה בפועל של האגרטל ,והרי כאמור ,הופעה בפועל אין לה
קיום למשך זמן ,היא דבר מקרי בעצמו ובעלת העדר מצד עצמה.
הסתכלות המאמין והכופר על עולם החלקים  -עולם ההופעות
מבין הדברים ,נבין יותר את ההפרש בין המאמין לכופר; גם המאמין וגם הכופר,
ש ניהם רואים את אותו עולם; עולם של חלקים המרכיב משהו .כלומר עולם של
הופעות בפועל .אולם הכופר מסתפק בזה ,לדידו אין יותר מאשר הופעות בפועל,
הוא רואה רק את האדם עם השומן ומבחינתו זו המציאות ותו לא .המאמין לעומתו,
תופס את הדברים יותר בעומק ,רואה שמלבד ההופעות בפועל יש את סדר
הדברים עצמו  -את עצם הדברים ,ושם אין חלקים אלא תמונה אחת כוללת שלמה,
כי כך הוא הכלל הגדול שבסדר הדברים אין מקום לחלקים .זו תמונת המאמין.
בעומק הדברים :אין תפיסת מציאות ל'חלק' ,החלק מוצא מהמציאות ואינו אלא
תופעה חולפת ,אך אינה גוף המציאות ,והנמצא בעולם החלקים ,מוציא את עצמו
מהמציאות באמת (ועוד יתבאר להלן בעז"ה).
הדברים עמוקים ונפלאים בס"ד ומשמחי לב ,וכמדומה שהמעמיק יסכים שיש להליץ
בכאן את הכלל שהאמת היא עד לעצמה  -בהכרעת תפיסת המציאות של
המאמין על פני ההבל של הכופר.
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ההבחנות הללו שבין החלק ובין השלם ,מביאות אותנו לענף הבא ,להבין יותר
בעומק את ההגדרה של 'שלם וחלק' ,דרך הבהרת סוגיית טוב והרע ,אשר הינם
שייכים ביתר דקדוק למושג המציאות והעדרה.

ט
מושג הטוב והרע במציאות
התפיסה האמונית  -הטוב עיקר והרע במקרה
השאלה  -מנין שהבורא ית' הוא הטוב ושלכן מיטיב
כא .כאמור בדברים שנתבארו עד עתה; ישנו נושא עיקרי וחשוב מאד בכל תפיסת החיים
שלנו ; כיצד אנו תופסים את המציאות ,האם הרע כעיקר המציאות  -הוא הגדרת
המציאות ,אלא שיש במציאות ג"כ טוב מקרי ,או להפך  -הטוב עיקר והרע -
מציאות מקרית.
מה באמת התשובה? הקב"ה הוא הטוב  -ו'מחק הטוב להיטיב' ,ומשכך ,בוודאי
הבריאה היא טוב והרע מקרה .זו האמת וזו האמונה.
ישנה שאלה הנשאלת מדי פעם ע"י קשת רחבה של אנשים; אנו אומרים שמטרת
הבריאה היא להיטיב ,כי מ'חק הטוב להיטיב' ,אך מי אמר שהבורא יתברך הוא
טוב? (רח"ל מהך דעתא) עד שנסיק שמחק הטוב להיטיב.
כמובן שהתשובה על שאלה זו חייבת לגעת בשורשי הדברים ,כי זו מן השאלות
שאינן סובלות 'תירוצים' .עלינו להגיע למשתית העניין ולחשוף את הטעות והסתירה
שבשאלה עצמה ,להראות שאין מבוא לשאלה.

האם טוב הוא עניין סובייקטיבי?
כב .לשם כך ,נתבונן קמעא במושג טוב ורע.
מה זה טוב ומה זה רע? מקובל היום (בעולם המערבי) ,שאין טוב ורע מוחלט ,אלא
הטוב הוא עניין סובייקטיבי; מה שטוב לאחד  -יתכן שהוא רע לאחר וכן להפך.
בוודאי שאין זו ההגדרה התורנית ,כי כל התורה בנויה על טוב ורע מוחלטים
וברורים ,ומה גם שאם כנים הדברים ,הרי תסתער הקושיה דלעיל במלא עוזה.
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כיון שכן ,בהכרח שהטוב הוא דבר ברור ומוגדר ואין בו ספקות ,א"כ מהו טוב?

הטוב הוא המציאות ואילו הרע אינו מציאות
כג .שגרת המחשבה ,שאנו תופסים הן את הטוב והן את הרע כמציאות ,וכפי שאנו
רואים ,שיש אנשים המתאמצים ללכת בדרך הטוב ושם הווייתם וחייהם ,ולעומתם,
נָת ִתי ְל ָפנ ָ
ֶּיך ַהי ֹום
"ר ֵאה ַ
ישנם אנשים שהולכים בדרך הרע .ובקרא (דברים ל' ,ט"ו)ְ :
ֶּאת ַהחַ יִים וְ ֶּאת ַהט ֹוב וְ ֶּאת ַה ָמוֶּת וְ ֶּאת ָה ָרע" .הרי שיש נתינה לפני האדם  -דרך
הטוב מול דרך הרע.
אולם ,לאמתו של הדבר ,אין הדברים נכונים (ולא זהו הפירוש בפסוק) ,אלא הטוב
הוא באמת המציאות ,ואילו הרע אינו כלל מציאות אלא הוא העדר .כלומר :אין
הפשט שהטוב נמצא ַבמציאות וגם הרע נמצא ַבמציאות ,היינו שישנה מציאות
כוללת ,שיש בה גם טוב וגם רע ,לא כי ,אלא לקושטא דמילתא המציאות היא
הטוב והטוב הוא המציאות ,ואין יש יותר מזה ,ואילו הרע אינו אלא העדר ואינו
מציאות כלל (וכוונת הפסוק ,לא ללכת אחר ההעדר המעמיד עצמו כמציאות ,וכך
מתבאר מהמשך הפסוקים שם ,שרק הטוב נקרא 'דרך').

ישוב הקושי' :הקב"ה הוא המציאות ,הוא הטוב
כד .בכך מתיישבת הקו' דלעיל; כי הרי ,הדבר פשוט וברור שהקב"ה הוא המציאות
ששם
ֵ
האמיתית ,וכמו שהאריך הרמב"ם בתחילת הלכות יסודי התורה .ומכיון
מציאות נופל רק על ה'טוב' וכנ"ל ולא על הרע שאינו אלא העדר ,ע"כ א"א בשום
אופן שנאמר שהקב"ה חפץ חלילה להרע ,כי א"א לנו לתפוס את הקב"ה בלא
לתפוס שהוא המציאות ואין בלתה ,וממילא הרי זה כמו שנאמר שהוא הטוב ,כי
המושג מציאות = טוב.
( ובוודאי אין אנו מדברים כאן על עצמותו ,כי א"א לתת הגדרה אלא על צד
השלילה ,אך הא מיהת אנו יודעים שאין בו שום חסרון ,שזה מעניין השלמות ועוד
יתבאר כעת בעזרתו יתברך).
מדוע באמת רק הטוב הוא המציאות ואילו הרע הוא ההעדר?
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הגדרת טוב  -שלמות וקיימות ,רע  -חסרון והעדר
כה .נתבונן בהבנת עניין הטוב.
בדברי רבותינו למדנו שההגדרה של טוב ' -שלם' ,וכדתנן במסכת תמורה (א' ,ב'):
ימים ֶּשנֶּאֱ ַמר (ויקרא כ"ז),
ימים ַעל ַבעֲ לֵ י מו ִמין ,ו ִמבַ עֲ לֵ י מו ִמין ַעל ַה ְת ִמ ִ
"...מן ַה ְת ִמ ִ
ִ
טוב ְ ּב ָרעַ ,בעֲ לֵ י מו ִמין ֶּש ָק ַדם
טובֵ .איזֶּהו ֹ
או ַרע ְב ֹ
טוב ְב ָרע ֹ
ֹתו ֹ
ַחֲליפֶּ נו וְ לֹא י ִָמיר א ֹ
לֹא י ִ
הֶּ ְק ֵד ָשן ֶּאת מו ָמם" .הרי ש'טוב' הוא שלם ,ו'רע'  -בעל מום ,והאיסור להחליף טוב
ברע או ברע בטוב.
כיוצ"ב מצינו שמשה רבינו נולד מהול ,וילפינן (סוטה יב ).מדכתיב 'ותרא אותו כי
'תר ֵֹעם ְב ֵשבֶּ ט ַב ְרזֶּל ִכ ְכ ִלי ֹיוצֵ ר
טוב הוא' ,פי' ,שלם .5ומאידך ,רע לשון שבירה ,כמו ְ
ְתנַ ְפצֵ ם' ( -תהלים ב' ,ט').
ועיין במהר"ל (בחידושיו לקידושין ,עמ' קל"ו)..." :כל דבר שאין בו שום טוב אינו
קיים כלל ,כי בכל בריאת ששת ימי בראשית נאמר 'כי טוב' בכל אחד ואחד ,ודבר
זה נותן קיום לנמצאים ,ודבר זה בארנו במקום אחר .ומפני שביום ב' נברא
המחלוקת ,ולא נאמר בו 'כי טוב' ,אמרו (אבות פ"ה) 'כל מחלוקת שאינו לש"ש אין
סופה להתקיים' ,ולפיכך היצר הרע שהוא נקרא 'רע' אין קיום לו ,והוא מתחדש
כל יום על האדם וכו'".

הרי שביום בריאת המחלוקת  -דהיינו תפיסת המציאות כחלק ,לא נאמר בו כי טוב ,כי
טוב נאמר על ההשלמה .וזה פשוט.

טוב  -שלמות מכל צד ,רע  -חסר ,נחלק ומתפורר
כו .כשאנו אומרים שהטוב הוא שלמות ,בוודאי אין הכוונה רק לשלמות מצד החפצא
(כגון שולחן שלם) ,אלא גם שלמות בזמן  -היינו התמדת החפצא לאורך הזמן ,שהרי
אם השלם קיים רק לקטע בזמן ,א"כ מצד הזמן אינו שלם ,שהרי נעדר בזמן שאינו
נמצא ואיה שלמותו .וע"כ ששלם היינו מכל צד עד שאין בו חסרון ,וחלק מהגדרת
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השלמות הוא גם כן הקיימות ,וא"כ אי הכליון הוא חלק מהגדרת הטוב (וכפי
שהזכרנו לעיל ,שלכן אנו אומרים' :הטוב כי לא כלו רחמיך').
לעומת זאת החסר  -ה'חלק' ,הרי חסר בהחפצא שלו וגם מתפורר עם הזמן ונאבד
(כפי שלמדנו ,שהרע הוא חלק והחלק נוטה להאבד) ,ודבר זה גופא על ידי
התפוררותו ,היינו יציאתו מתחום השלמות לתחום החלק ,וכל חלק נמצא בציר
ההפסד והאבדון ,ומו"ר זצ"ל היה אומר ,ש'רע' ,פירושו :רעוע  -שבור וקטוע ,כמו
'סולם רעוע'.
יסוד לזה (מלבד שהוא פשוט מסברא) ,מגמ' (יומא מד" :).אמר רב חסדא ,שבעה
זהבים הן :זהב וזהב טוב ,וזהב אופיר ,וזהב מופז ,וזהב שחוט ,וזהב סגור ,וזהב
פרוים וכו'" .ובתוס' (שם)'" :זהב טוב'  -מפרש בירושלמי ,כשצורפים אותו אינו
נחסר כלום" .כלומר ,שנשאר שלם ואינו מתחלק .אך גם כן שאינו מתחסר אלא
קיים לאורך זמן.

המציאות רק לדברים שלמים ,וממילא הטוב הוא המציאות
כז .נמצאנו למדים ,שהטוב הוא סוגיית השלמות ,וזה למעשה ,פן נוסף בהבנת דברינו
לעיל שרק הטוב הוא המציאות ,שהרי נתבאר ,שהמציאות שייכת רק לדברים
השלמים  -לעצם הדברים וסדרם ,ולא לעולם החלקים שבסופו של דבר  -אינו
מציאות אמת.
והנה בוודאי ביחס להקב"ה ,אין לנו שום תפיסה ,אך אנו כן תופסים שלילת כל
חסרונות ממנו ,וא"כ ממילא אנו תופסים שאין שלם ממנו ושאין לו שום חסרון,
שהרי כל חסרון פוגע בשלמות ,ממילא ,הרי ברור ,שכפי שאין שלם ממנו ,וכפי
שאין מציאות חוץ ממנו ,כך ממילא שהוא 'טוב' ,כי אין מציאות אלא לטוב( .והנה
כאמור ,א"א לנו להגדירו אלא על צד השלילה).

הטוב  -גוף המציאות  -הארת פניו ,הרע  -העדרה ,הסתר פניו
כח .נעמיק עוד בעז"ה.
סוד הבריאה טמיר ונעלם ,ומ"מ הדבר פשוט ,שהקב"ה שהוא אחד בתכלית היחוד
ושלם בתכלית השלמות ברא את העולם עם כל חסרונותיו .ולימדונו רבותינו
(והאריך בזה רמח"ל ב'דעת תבונות') ,שהבריאה כולה היא בב' קוים  -קו החסד
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שהוא קו המציאות ,וקו הדין שהוא קו ההגבלה והצמצום ,שהרי אם הבורא היה
בורא הכל לפי שלמותו ,הרי לא היתה בריאה ,והיה חוזר הכל לא"ס ב"ה ,אלא
צריך את ההעדר ,את כח הצמצום וההגבלה שימנע את הבריאה מלהיות בשלמות
העליונה .זהו צורך הבריאה כדי להיות קיימת.
כך דברי הרמח"ל ('דעת תבונות' ,אות ק"ח) ,בבארו כיצד נוצר הרע" :קראי כתיבי
(תהלים ל ,ח) "ה' ברצונך העמדת להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל"( ,תהלים
קד ,כט)" ,תסתיר פניך יבהלון"; ומשה רבנו ע"ה כבר אמר (דברים לא ,יז),
"והסתרתי פני מהם והיה לאכול" וגו' .וזה ,כי הטוב  -הקב"ה עושה אותו ממש
בשפעו הטוב ,אבל הרע אינו אלא העדר שפעו וביטולו ,אם מעט ואם הרבה .כי
השפע הטוב בא בכל תיקון המצטרך לטובת הנשפע ,ואם יבטל ויעדר השפע לגמרי
 זה יהיה ביטול לנשפע ,ביטול גמור ,אך אם השפע לא יבטל לגמרי ,אך מתנאישלמותו יתבטלו ויעדרו  -יהיה החסרון בנשפע ,ולא ביטול גמור .דרך משל ,שפע
המציאות והחיים בבואו שלם בכל ההכנות הטובות ,הנה יהיה הנשפע חי ובריא;
ואם יבטל לגמרי  -ימות הנשפע ההוא .אך אם לא יבטל לגמרי ,אבל הכנותיו יעדרו
ותנאי שלמותו ,הנה לא ימות הנשפע ההוא ,אבל יחלה ויחיה חיי צער ,וזה פשוט.
ונמצא ,שלא נוכל לומר שהטוב והרע הם שתי השפעות ,כמו שחשבת ,אבל הם
תולדות ההשפעה או העדרה ,בכל או במקצת".6
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כך דבריו בדע"ת (אות קי"ז)" :ואולם תזכרי עתה את אשר זכרתי לך למעלה כבר,
איך מוסדות כל הנהגתו ית' הם שתי מדות  -הסתר הפנים והארת הפנים,
שתולדותיהם הם השלמות והחסרונות ,ומינה  -הטוב והרע .ואמנם מציאות הרע אינו
נולד אלא מעוצם הסתר הפנים ,תכלית הסתתרו ית'; כי ברצות החפץ העליון
לברוא אדם בעל נשמה וגוף ,לפי התכונה שאנו רואים ביום הזה בנשמה ובגוף -
השוה את מדותיו לתפוס ולפעול תמיד בשתי המדות ,מדת הסתר הפנים ומדת
הארת הפנים ,להיות אוחז בזה וגם מזה אל תנח ידו ,לקיים כל תכונותיו של האדם
לטובה ,החלשות והחזקות ,הנכבדות והשפלות ,כל מה שצריך לקיומו לפי התכלית
המכוון בו" .עיי"ש באורך.
באופן ,שכל הבריאה היא הקו החיובי  -המציאות הבאה ממנו יתברך ,וההגבלות
שהם ההעדר של מציאותו יתברך ,מהם הופיע בסופו של דבר כח הרע (ומ"מ הם
מאפשרים את המציאות ואת כל החוקים והפרטים וכו').

דוגמא למציאות והעדרה  -שפה בינארית
כט .דוגמא קצת לזה ,ניתן לראות ממדעי המחשב .כידוע ,המחשבים בנויים על שפה
'בינארית' .שפה בינארית היא שפה שיש בה רק שתי ספרות .0 ,1 :אפס הוא -
העדר מציאות ,העדר אור - 1 ,מציאות חיובית .השילוב וההרכבה של ה 0וה 1בכל
מיני צדדים וצורות ,שילוב זה הוא אשר מעמיד לפנינו את העולם מופלא של
המחשב ,עם כל נגזרותיו ,צורותיו והופעותיו אשר סוחפות (פשוטו כמשמעו) כמעט
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את כל העולם אחריו .וכך ממש המציאות ,שהינה בריאה המורכבת מ - 0העדר
מציאות ,ו - 1מציאות ,הגילוי האלוקי שבה.
(אגב ,בא ואראך כן בעולם המספרים שהוא למעשה השפה שבה בורא העולם
מת גלה בעולם הטבע .הנה בסופו של דבר ,כל המספרים הם הרכבה של  ,1כי
מספר  ,4למשל הוא חזרה על הספרה  4 ,1פעמים ,וכן הלאה).
מעתה מתבהרים הדברים היטב .אליבא דאמת אין מציאות חוץ מהבורא יתברך
שהוא שלם בתכלית השלמות ,וכל מה שאינו שלם באמת אינו מציאות .הבורא
יתברך ברא את הבריאה באופן של מציאות והעדר מציאות ,יש והגבלה ,כך שכל
מיני המציאות ,הם למעשה גילוי מכבודו יתברך .זו המציאות באמת ,והרע אינו
אלא העדר והגבלה ,וכל תוכנו  -מיעוט בשלמות  -העדר מציאותו ית' ,אך אינו
עצם המציאות כלל וכלל.
אשר לכך ,כמה נמרצים הדברים ,שהטוב הוא המציאות ,וגדר מציאות  -טוב ,ואילו
הרע אינו מציאות כלל .הטוב  -הגילוי האלוקי שבנבראים ,צד השלמות שבהם,
הוא המציאות ,וההגבלה בזה  -היא הגבולות וההעדר  -כח הרע ,המחסר אותם
בסופו של דבר ,אם אכן נשארים כפי שהם בלא עליה ,אם אינם מצטרפים למקורם
 לטוב השלם והאמיתי  -למקור החיים (וזה בתמצית ,עיקר הבריאה ,העבודהוהתכלית).

שקר אינו מציאות ולכן אין לו רגליים
השקר מעמיד קטע קטן שכביכול הוא המציאות
ל .בדברים אלו נבין דברי חכמים (גמ' שבת קד ).שהשקר אין לו רגליים  -קושטא
קאי ,שקרא לא קאי .פי' הדברים .בהיות שהרע אינו מציאות ,ע"כ הוא תמיד רק
הופעה בפועל לזמן מסוים ,ואשר בה הוא כביכול מגלה פנים אחרות ,מסתיר את
הבורא ,מציע אלטרנטיבה.
השקר הוא אירוע חד פעמי שיכול להמשך כך וכך זמן ועל פני כך וכך מקומות,
אך אינו מגד יר את המציאות שהיא כאמור הגילוי שלו יתברך .כדי להגדיר את
המציאות צריך להיות שלם ,כי המציאות היא רק שלמות  -הגילוי שלו יתברך,
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והיינו מא' ,עד ת' ,ודרך המ' .וזו המילה 'אמת' .המקיפה את המציאות מצד לצד.
רק זו מציאות באמת.
לעומת זאת ,קטע קטן לעולם אינו מציאות ,הוא רק חלק ,והחלק אינו אלא זמני,
מקרי ,ארעי ,מופיע רק בפועל ולא בעצם הדברים .זהו שקר שאין לו רגליים ,אין
לו קיום ואין לו עמידה כי אין לו מציאות .אותיות שקר באות ביחד צמודות זו לזו
בסדר הא"ב ,כי הם רק קטע קטן ,אך העוצמה של השקר ,שהוא מציג את עצמו
כביכול כמציאות שלמה ,יש לו התחלה (ש) ,אמצע (ק) וסוף (ר) ,כך הוא מציג את
עצמו ,אך אליבא דאמת ,אינו אלא דמיון ושקר ,כזב תרמית והונאה.
וכפי שהונאה ותרמית אינם המציאות של הדברים (אע"פ שבשעת ההונאה נראים
הדברים כאמת ,אך הרי אינם אלא דמיון) ,כך באמת כוחות הרע בעולם.

תשובה להוכחות (כביכול) של הכופר
סדר הדברים  -הכלל  -טוב ,ההופעה בפועל  -הפרט  -נוטה לרע
לא .בזאת יש בידינו תשובה לנושא שבו פתחנו את ענף ו' .ביארנו שם שישנם ב'
תפיסות להבין את מציאות העולם; תפיסת המאמין התופס שכל החלקים הם ענף
ותולדה ממציאות שלמה עצמית ,ומאידך ,תפיסת הכופר ,שתופס את הבריאה
כחלקים המרכיבים משהו ותו לא .הזכרנו שם שישנם ד' הוכחות (לכאורה) לתפיסת
הכופר; הסתירות בבריאה ,התנהלות שנראית על פניו כמקרית ,הפניה להעדר,
וכן ההליכה לקראת אי סדר.
לאחר מכן ,הארכנו לבאר ולהוכיח ולהעמיד את תפיסת המאמין שהיא היא
התפיסה הנכונה והאמיתית ,אולם ,עדיין לא ענינו על ההוכחות לכאורה שעומדות
לצידו של הכופר .אכן ,כעת הדברים מתיישבים מאליהם ,כי אכן ,הואיל והעולם
שלנו מתגלה יותר בהופעה שלו בפועל ובפחות מצד סדר הדברים ועצמיותם,
הואיל והעולם שלנו הוא דובר שקר ,ומגלה רק את הקטע הקטן ולא את כל
המערכת .ע"כ ,כפי הקטע שהוא מגלה ,כך גופא מציאותו ,וכפי שלתרמית והונאה
אין מקום באמת ,כך ממש לשקר שהעולם מגלה ,אין לו קיום ואין לו אמת.
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באופן ,שההוכחות של הכופר ,הם ג"כ התשובות של המאמין .הכופר מוכיח כתפיסתו
מכך שהעולם מתנהל באופן שמתנהל .המאמין עונה לו :אכן ,כך מתנהל עולם של
כפירה ,אך מאחוריו מונח סדר עצמי אמיתי ,שהוא סדר מקויים וטוב באמת.
הכופר מחזיק בשקר וטוען שהשקר הוא האמת .המאמין מחזיק בשקר וטוען לכופר:
אכן ,זו האמת ,שהשקר הוא שקר ...ולכן הוא נראה כפי שהוא נראה ,מקוטע,
חסר ,בעל סתירות ,נוטה להעדר.
בלשון דלעיל :הואיל והעולם הוא 'חלק' ,ע"כ הוא עונה לתכונות של 'חלק' ,והחלק
 בעל החסרון.סדר הדברים  -עצמות הדברים ,הכללים  -הם לעולם טוב ,ואילו ההופעה בפועל,
שם מונח הגילוי של הרע ,וכאמור ,ההופעה בפועל היא לעולם קטע קטן שמעמיד
עצמו כעיקר ,הרי הוא המופיע בפועל ,הוא כביכול המציאות ,ומצד זה הוא יכול
כביכול להתפשט כמעט על כל המציאות ,אך אליבא דאמת אינו אלא קטע קטן
וכנ"ל ,שם מקום הופעת הרע בעולם.

דברי המהר"ל בנוגע למהות הטוב ,והחסרון הדבק ברע
הכללים הם הטוב ,ובפרטים דבק החסרון וההעדר
לב .השלמת 'ענף' זה בדברי המהר"ל ('דרך החיים' א' ,ב') .דבריו מהווים בסיס לכל
דברינו" :יש לך לפרש ,כי הנבראים נבראו בשביל שיש בהם הטוב ואם לא היה
בנמצאים הטוב לא היו נבראים ,כי הדבר שאינו טוב בעצמו אין ראוי שיהיה לו
המציאות ,ויותר ראוי שיהיה נעדר ולא יהיה לו המציאות ,7אבל מציאותו בשביל
הטוב שיש בו וכמו שבריאתו הוא בשביל הטוב ,מכ"ש קיום העולם ועמידת כל
הנבראים הוא מפני שנמצא בהם הטוב ,ואם לא היה נמצא בנבראים הטוב לא היה
ראוי להם הקיום ,רק מצד הטוב שנמצא בכל אחד יש לו קיום.

7
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ומפני זה חתם בכל בריאה ובריאה במעשה בראשית (בראשית כ') וירא אלהים כי
טוב ,וזהו בפרט כל בריאה ובריאה בפני עצמה ,וכן בכלל כל הבריאה וירא אלהים
את כל אשר עשה והנה טוב מאוד .ודבר זה ,כי כאשר הדבר הוא טוב ,אז ראוי לו
הבריאה שיהיה נברא ונמצא הדבר שהוא טוב ,וכן אין לדבר קיום רק מצד הטוב.
ובכל הימים נאמר כי טוב חוץ מיום שני שלא נאמר בו כי טוב ,ואמרו ז"ל (ב"ר
פ"א) מפני שבו נברא המחלוקת ,וזה שאמרו מחלוקת שהיא לא לשם שמים אין
סופה להתקיים כי לא נאמר בזה כי טוב ,ואף כי המחלוקת שנברא בעולם ביום ב'
הוא לשם שמים והוא לצורך העולם ,מכל מקום כיון שמצד עצמו אין קיום לו רק
מצד הש"י כאשר המחלוקת הוא לשם שמים ,ולפיכך אין לומר אצלו כי טוב רק
בדבר שיש לו קיום מצד עצמו.
והתבאר כי אין לדבר קיום רק מצד הטוב ,וזה כי כאשר יש בנברא חסרון ולכך
אינו טוב ,ודבר שהוא חסר קרוב אל ההעדר לגמרי ,אבל הטוב שאין בו הרע
והחסרון הוא רחוק מן ההעדר וראוי לו הבריאה והקיום .והשם יתברך העיד על
הכללים שבהם הטוב ,אע"ג שנמצא בפרט שלהם החסרון ולפיכך הפרטים מקבלים
העדר בודאי ,אבל הכללים הם עומדים ,ועליהם העיד שהבריאה היא טובה  -שכל מין
ומין יש בו הטוב ,וכלל הבריאה העיד הכתוב ג"כ עליהם ,שנאמר 'וירא אלהים את
כל אשר עשה והנה טוב' ,ואין להאריך בדבר זה ,כי הם דברים ברורים מעידים על
זה הכל ,כי ההעדר שמקבל הנברא הוא מפני החסרון אשר הוא הרע הדבק בנברא
מביא אותו אל ההעדר".

הטוב הוא המציאות ולכן העולם מחוייב להגיע לטוב
לג .עלינו להוסיף עוד נקודה אחת (היוצאת ממילא מתוך הדברים) ביחס לטוב .הואיל
והטוב הוא המציאות באמת  -עצם המציאות  -סדר המציאות והמגדיר שלה ,ואשר
לכן חובק את כל המציאות מתחילתה ועד סופה ,וככל שנתבאר .והואיל והרע הוא
רק 'חלק' והופעה בפועל ,ושלכן הוא זמני וארעי ,ע"כ בהכרח שהבריאה פונה אל
הטוב ובסוף הכל  -יהיה טוב .כי אין יש אלא הטוב.
וכמה האריך והרחיב והעמיק אותו צדיק  -הרמח"ל זיע"א ,שאין אפשרות שהרע
ישתלט על העולם ,אלא סוף הכל  -חוזר לטוב ,והבורא יתברך מסבב את הבריאה
באופן כזה ,שהטוב יתגלה .ובוודאי יסוד זה מושתת על הדברים האמורים כאן,
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שהטוב הוא המציאות והרע הוא החידוש  -מקרה קרה ,וע"כ מחוייב שלא יהיה לו
אחיזה ומציאות גמורה ,כי הרי אין לו שום שייכות עם המציאות הגמורה (ולא
שהבורא מונע זה ברחמיו ,אלא שאופי וכח הרע אינו אלא בהופעה בפועל ולא
בעצם הדברים ,וכנ"ל) .והרמח"ל הוסיף על זה נדבך נוסף ,שלא רק הרע הוא מקרי
ובסוף ייאבד ,אלא שגם הטוב  -עצם המציאות וסדרה ,נפעל ע"י א-ל דעות ונסבב
בעצה עמוקה ונוראה להביא את העולם לתיקונו  -לטוב .והדברים משמחי לב.
בוודאי שהדברים הללו יוצאים ובאים מעיקר היסודות שנתבארו במאמר זה ,כי
הואיל ועצם המציאות היא הטוב ,ע"כ בהכרח שהרע נועד למטרה עבור הטוב,
וע"כ בהכרח שהטוב עצמו נסבב כדי להופיע בסופו של דבר ,שהרי אין מציאות
אלא הוא ,ובלתי יתכן מציאות בלעדיו ,וממילא בהכרח שהוא פועל כל הזמן ברקע
או בפועל ,וסוף הכל  -הכל חוזר לטוב ,כי אין מציאות אחרת.

י
לשון הרע
מציאות אמת  -תפיסת הטוב כמציאות
התופס את הרע כעיקר  -מצטרף למציאות הכפירה (דוגמא מהיטלר)
לד .ביארנו בס"ד שעצם המציאות היא הטוב ,והרע לעולם אינו מגדיר את המציאות
ואינו עצם המציאות ,אלא לכל היותר  -ההופעה בפועל  -מציאות פרטית וזמנית
 'חלק' .כעת ,ברצוננו להראות כיצד הדברים נוגעים אלינו באופן מעשי בעבודתה'.
וזה יצא ראשונה  -איסור לשון הרע.
לה .לכאורה ,איסור לשון הרע הוא איסור 'חברתי'  -בין אדם לחבירו ,אשר תפקידו
להעמיד חברה נכונה ותקינה ,ללא תככים ,מריבות ,ורשע .בוודאי שזה נכון ,אך
"...ש ֵכן ָמ ִצינוֶּ ,שלֹא
ֶּ
אינו מספק ,שהרי אנו מוצאים איסור לשון הרע גם על דומם;
בו ֵתינו ַב ִמ ְד ָבר ֶּא ָלא ַעל ְלש ֹון ָה ַרע"  -משנה (ערכין ג' ,ה'),
נ ְֶּח ַתם ְגזַר ִדין ַעל אֲ ֹ
והכוונה על חטא המרגלים שדיברו לשון הרע על הארץ.
כמו"כ חומרת העבירה של לשון הרע היא חסרת תקדים וכנ"ל במשנה ,ובגמ' ערכין
(טו ):שהמספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר .ועוד שם" :תנא דבי רבי ישמעאל:
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כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות; עבודת כוכבים וגילוי עריות
ושפיכות דמים" .ובהקדמת הח"ח ,שעבור זה חרב הבית השני ,כדאיתא בגמ' יומא
(ט ):מפני שנאת חינם ,והכוונה ללשון הרע .גם איתא שם בערכין אודות חומר
תשובתו" :רבי אחא ברבי חנינא אומר :סיפר  -אין לו תקנה ,שכבר כרתו דוד ברוח
הקדש ,שנאמר 'יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות' ,אלא מה תקנתו
שלא יבא לידי לשון הרע ,אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה ,ואם ע"ה הוא ישפיל
דעתו".
החומר הנורא של איסור לשון הרע ,מצטרף להוכחה דלעיל ,שאיסור לשון הרע
אינו רק איסור בין אדם לחבירו ,והדבר צריך תלמוד.

חטא לשון הרע  -נתינת אמון ברע ,קרבה מוקדמת של האדם אל הרע
לו .ביאור הדברים בעז"ה עפ"י העולה ממאמר זה ,ונעמיד הדברים שלב שלב.
בספר 'מערכי לב' (הג"ר משה שוואב ,משגיח בישיבת 'בית יוסף' ,גייטסהד) כ',
שעיקר הלשון הרע הוא לאו דוקא על מי מדברים ומה מדברים ,אלא על עצם
ההסתכלות לרעה ,וע"כ אין נפק"מ אם ההסתכלות היא על בני אדם ,או על עצים
ואבנים.
אכן ,נ' תוספת הסבר בזה (עפ"י הגר"נ רוטמן שליט"א ,וכנ"ל) שיסוד ההסתכלות
לרעה סותר את התפיסה של מציאות הטוב כמציאות (וככל שנתבאר ,שזו התפיסה
האמונית ,שהטוב הוא לבד המציאות) .הבוחר לראות את הרע ,תופס את הרע
יותר כעיקר וכמגדיר את המציאות ,מתחבר לרע ,וא"כ בעצם מצטרף למציאות
הכפירה ,כביכול דוחק את הבורא מהבריאה ,רח"ל.
כשאדם מדבר לשון הרע וחבירו נוטה לקבל לשון הרע ולחיות חיי לשון הרע ,הוא
למעשה נותן לרע  -מציאות עיקר .יסוד החטא של לשון הרע הוא הביטוי של
היכולת של בני אדם לפרש את המציאות ולומר מה טוב להם ומה לא .הנכונות
של בני אדם לקבל גנות על מתנה של הקב"ה על ארץ חמדה (וק"ו למדברי לשה"ר
על בני אדם) ,זהו עוצם החטא והקלקול ,עצם זה שבני אדם מוכנים לראות בדברים
הרעים את האמת ,זה מוכיח על הקרבה המוקדמת שלהם לרע ,הם מוכנים לראות את
העולם כמקום אפשרי לחיים בלי הקב"ה ח"ו.
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לשון הרע בא לקבוע את המציאות הרעה כמציאות
לשון הרע בא לקבוע את המציאות הרעה .לכן בני אדם מקבלים לשון הרע על השני,
וגם בלי ביסוס ובלי עדות כי הם משייכים את המעשים שלו לרע.
כל לשון הרע נקרא 'מוציא דיבה' ,כי מקבל את הרע כאילו הוא המציאות האותנטית.
נוח לאנשים לקבל שיש מציאות של בריאה מרוחקת ומנותקת מהקב"ה והאנשים
רחוקים .קל ומתאים להאמין במציאות רעה שכזאת ,שבד"כ הנצחון הוא של הרע,
כי כאמור יש בזה פריקת עול ,ואינם רוצים להאמין בברית של הקב"ה עם האדם
ושהוא שייך אל הטוב האלוקי .הרבה יותר קל להפוך את האדם לייצור דטרמיניסטי
 שכולו רע ,מציאות חסרת משמעות שנובעת מדחפים וחלקים על גבי חלקים.האדם המאמין ,שתפיסת המציאות שלו היא תפיסת המציאות שלו יתברך  -עצם הטוב,
אדם כזה ,מחוייב שיהיה לו אמון פנימי בטוב ,וממילא הוא יחפש תמיד את נקודת
הטוב ,כי היא ורק היא עצם המציאות ,ואיתה בונים ומתקדמים ,והגם שיש כחות של
רע ג"כ וצריך להתמודד איתם ,אך כאמור ,הם אינם המגדירים של המציאות.
הפרשנות הרעה מדביקה תוית רעה על העולם כלא מתאים לטוב האלוקי ולרצונו של
הקב"ה .אומרים בשם הגר"ש ברעוודה זצ"ל :חדשות הם אב הטומאה ,פרשנות
היא אבי אבות הטומאה ,כי הפרשנות עסוקה בלתרגם את המציאות לערכים
מסויימים שהם רגילים בהם ,במקום להמשיך ולהביא את העולם לתיקונו.
לכן אין בעיה בקבלת לשון הרע לתועלת ,כי כאשר הרע ניתן כדבר שניתן להתמודד
מולו ולהסיר אותו  -זו המציאות הנכונה ,מה שאין כן קבלת לשון הרע ,הוא קבלת
המציאות כרעה.
ראיה לזה ,ממה שנאמר בחז"ל שהמבשר בשורה רעה נקרא 'מוציא דיבה הוא
כסיל' ,מי שמספר את הרע שמתרחש במציאות ורואה את האסון שיש במציאות
הוא 'מוציא דיבה' .ע"כ מדברי הגר"נ רוטמן שליט"א.
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לשון הרע  -שפיטה והגדרת האדם כמציאות רע
לז .נוסיף אנחנו בעז"ה.
הרי נתבאר לעיל שעצם המציאות  -סדר הדברים  -הכללים ,לעולם שייכים אל
הטוב ,ואין לרע שום מבוא שם ,כי שם המציאות בשלמות .רק במקום ההופעה
בפועל  -שם מונח כח הרע .ובוודאי כפי שהוא בבריאה ,כך הוא באדם הנברא
בצלם אלוקים ,ומונח בו הטוב בסדרו הכולל ,ועל האדם להצטרף לאותו סדר ולגרום
הופעתו בפועל ,ואז הוא אדם 'גדול' ,היינו שחי לפי הסדר של הדברים ,וממילא
הכל מערכת אחת נמשכת .אך אם חי לפי ההופעות בפועל ומתעלם מהסדר שלו
בעצמו ,הרי הוא 'קטן'  -קטוע ומחולק .ומ"מ סדר האדם שייך אל הטוב ,וכנ"ל.
והנה כאשר אדם מדבר לשון הרע על חבירו ,עומק הלשון הרע אינו רק סיפור על
הגנות שחבירו עשה ,אלא שפיטה .האדם דן ושופט את חבירו לרע  -מצרף אותו
ומשייך אותו לרע .קובע שסדר המציאות שלו הוא רע .הוי אומר :לשון הרע טיפוסי
מעלה את הגנות (אשר עליה דובר) ,ממעשה חד פעמי ,מהופעה בפועל בלבד,
לעצם הסדר של האדם שעליו מדברים ,הופך אותו לאדם רע.
באופן שהמספר לשון הרע ,קובע את הרע כעצם הסדר של האדם ,ומכיון שעצם
הסדר של האדם הרי הוא הטוב הנובע מהיותו מגיע מחלק אלוק ממעל ,ע"כ
המדבר לשון הרע ,דוחק כביכול החוצה את הטוב  -את הסדר  -את החלק אלוק
ממעל ,ומעמיד בריאה שכולה מציאות של חלקים בלבד של הופעות בפועל.

אדם שנפטר  -משבחים אותו כי תופסים את עצם הסדר שבו
לח .דוגמא להבהרת העניין.
הנה אחרי שאדם נפטר (ל"ע) ,רבים המשבחים אותו .גם המתנגדים לו  -באים
ומוקירים זכרו ומקלסים על ענייניו הטובים הרבים ,וכבר ידועה המליצה בלשון
העם' :אחרי מות  -קדושים'; אחרי המוות ,כולם קדושים.
מה פשר המהלך הזה? מדוע כשאדם נפטר לב"ע ,משתנה היחס כלפיו? וכי משום
שכבר אינו מאיים? בוודאי לא .נ' לבאר בס"ד עפ"י מה ששמעתי בשם הגרי"ד
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דיוויד שליט"א ,אודות המושג 'הספד' .ביאר הגרי"ד שליט"א ,שכאשר אדם נפטר
ההסתכלות עליו נעשית יותר כללית מקיפה וחובקת את כל ימי חייו ,ואז רואים
את טובתו ומעשיו הטובים ,וזהו עניין ההספד ,היינו הרצאת שבח ומעלת אותו
אדם כפי שהוא מצטייר דוקא אחר פטירתו.
לדרכנו ,נאמר הדברים בנוסח הנ"ל (והכל אחד); כל עוד אדם חי את חייו ,האנשים
אשר איתו באים במגע עם ההופעה בפועל שלו ,עם המעשים ,הרצונות ,הכעסים
וכו' ,וכך הם מתייחסים אליו ובונים את מציאות האישיות שלו לפי דעתם .וכאמור,
ההופעה בפועל מצד עצמה ,מונח בה החסרון במה שהיא חלק ,ולכן בהופעה
בפועל ,הרבה אנשים חוטאים בכל מיני אופנים ,בכל מיני זמנים ,וכך ההתייחסות
אליהם.
כאשר אדם נפטר לב"ע ,בבת אחת משתנה היחס מההופעה בפועל (שהרי כבר
אינו מופיע בפועל) ,לעצם הסדר שלו .לפתע ניכר מציאותו האמיתית בכל הדרה,
ופתאום רואים את הטוב והיופי שבאותו אדם.
זו דוגמא הממחישה את הפער העצום (לפעמים) ,בין עצם הסדר של האדם שהינו
טוב ,לבין ההופעות בפועל שלעתים יש בהם גם פעולות שאינן טובות .ומחובתו
של האדם ,לא להמתין לפטירתו של האדם ...כדי שיראה בו את הטוב ,אלא שגם
כשהוא חי ,יראה בו את הטוב  -את הסדר שלו ,את מה שהוא באמת ,ויתייחס אל
פעולות הרע של אותו אדם ,כפי מה שהם באמת  -הופעות בפועל ,אשר כמובן
צריך למגרם ולהסירם ולמונעם ,אך אינם מגדירים את האדם ,וכנ"ל.
וכאמור ,איסור לשון הרע נוגע בדיוק בנקודה זו ,בהיותו שופט וקובע את הופעת
הרע באותו אדם ,לעצם הסדר של החיים שלו  -כאדם רע.

ביאור החומר המיוחד בלשון הרע
לט .כעת ,הננו חוזרים להבנת החומר המיוחד בלשון הרע ,עד שנוגע לכפירה בעיקר
וע"ז וכנ"ל ,כי יסוד חטא לשון הרע הוא קביעת הרע כגוף המציאות (ונבין ,שלכן
מיוחד איסור זה ללשון  -פה דוקא ,כי הלשון היא כח השפיטה שבאדם ,בסוד
מחשבה ,דיבור ומעשה ,כאשר המחשבה היא עצם החק ,והמעשה הוא ההוצאה
לפועל ,ואילו הדיבור הוא השופט ,אשר למעשה קובע במשפטו ,כי ה'חק' של אותו
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אדם הוא רע .וד"ז כאמור ,בלתי אפשרי ,כי אין חק לרע ,ועל דא כתיב' :רחוק
מרשעים ישועה כי חוקיך לא דרשו' ,פי' כי הרשע מצד עצמו ומהותו מתרחק מהחק
שהוא עצם הטוב ,ואכמ"ל).

איסור קבלת לשון הרע  -איסור להתייחס אל הדברים כעצם האדם
מ .על פי האמור ,נבין גם כן איסור קבלת לשון הרע  -האיסור להאמין ללשון הרע.
לכאורה ,כיצד ניתן שלא להאמין? וכי האדם יכול לאנוס את עצמו לעקור את
האמונה שלו בדברים ,והרי הוא רואה שהם דברים מבוססים וברורים מאד ,ואין
לכאורה שום ספק שהם נכונים.
לולי דמסתפינא אמינא ,שאיסור קבלת לשון הרע אינו נוגע לאיסור האמנת
הדברים שכך אירעו .כי כאמור ,דבר זה בלתי אפשרי .אלא האיסור הוא לקבל את
הדברים שכך מציאותו של אותו האדם .האיסור הוא בנקודת ה'לשון הרע' השופטת
ומגדירה את האדם שכך הוא  -רע .ולכן אם למשל אדם שומע בע"כ סיפור לשון
הרע על מאן דהו ,והוא דן אותו לכף זכות ,או שמפרש שהיה זה משגה בעלמא
ואינו מגדיר את אותו אדם וכנ"ל ,הנה קיים בזה את הציווי שלא להאמין ללשון
הרע.
כמקור לחידוש זה ,הנני תומך יתדותי בדברי כבוד מו"ר שליט"א (בבי"ש סי' מ"ט,
הערה כ"ב ,בנדמ"ח)..." :שאיסור קבלת לשון הרע ,אין גדרו כמו שכ' הח"ח
שמחליט הדבר בליבו באמת ,דליבו אונסו ולא ניתנה תורה למלאכי השרת ,אלא
האיסור הוא דוקא אם השומע עושה דבר עי"ז ,כדוד ,שאמר' :אתה וציבא תחלקו
את השדה' .א"נ שמתחיל לשנאו מחמת זה וכיוצ"ב ,אבל בלא"ה לא .תדע ,שהרי
יש אופנים שמותר לספר ,כגון לתועלת וכיוצ"ב ,ושמא השומע יחליט הדבר בליבו
כאמת ,ונמצא המספר עובר בלאו דלפני עיור (ובנוהג שבעולם אין ספק שכך יהיה,
דמהיכת"ת ,לא יאמין לאדם המוחזק בעיניו כאיש אמת) ,אלא ע"כ כמוש"נ" .עכ"ל.
ומאז היה לי קשה ,היאך ניתן לומר שלא ישנה את יחסו כלפי אותו אדם ,הרי אם
מאמין שעשה עוול ,א"כ בהכרח שבאיזה מקום בנפשו ,ישתנה היחס שלו כלפי
עובר העבירה .ובשלמא ,אם הנושא היה רק כלפי עשיית מעשה ניחא ,אך כיון
שהנושא בוודאי הוא גם ביחס אליו  -כשנאה וכיוצ"ב ,וכמוש"כ מו"ר שליט"א
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להדיא ,א"כ היאך אפשר לצמצם ולומר ששום דבר ביחסו אל האדם לא ישתנה.
לכאורה זהו בלתי אפשרי.
אכן ,לפי"ד כמדומה שהעניין מתבאר ,כי הנושא הוא לא להאמין ולתפוס את הרע
כעצם מציאות האדם ,אלא צריך להתייחס בכף זכות וכיוצ"ב ,ודבר זה שפיר שייך
ואפשרי .כלומר ,על השומע מוטל להרחיק את הסיפור לקצה האחרון של ההופעה
בפועל ,ובכגון דא ,בעצם לא השתנה יחסו אל אותו אדם .ואעפ"י שיש שינוי יחסים
גם מצד ההופעות בפועל ,אך כל כה"ג לא אסרה תורה ,כי אין זה עולה לעיקר
האדם.
בנוסח זה :עלינו לתת ֵאמוּן באדם שעליו סופר ,להאמין בו ,לראות בו את הטוב כעיקר
המציאות שבו ,ואת הרע רק כהופעה בפועל ותו לא.

גדר 'למיחש בעי' בלשון הרע
מא .יתכן עוד ,שזהו גם הגדר של 'למיחש בעי' ,כלומר ,לא שקובע כך את המציאות
של אותו אדם ,שהרי הוא רק חושש ,וההגדרה של חושש היא מצד ההופעה בפועל,
והאדם חושש שאותה הופעה תופיע שוב ,כי הופעה בפועל אינה מחוייבת לחזור
שוב ,ואילו סדר הדברים כן ,אך יש חשש שתחזור שוב .כך יש לומר לכאורה.

יא
אמונה
הגדרת סוגיית האמונה  -לתת אמון בבורא העולם
מב .בעקבות הדברים הללו ,נפתח פתח להבין ביתר שאת את סוגיית האמונה בבורא
העולם; העולם ,כפי שהוא לעינינו 'דובר לשון הרע והוצאת שם רע' ,היינו אינו
דובר ומגלה את המציאות האמיתית  -את הבורא ,אלא העולם מגלה את עצמו.
העולם משקר עלינו ודובר לשון הרע על צדיקו של עולם .ועל כן ,נדרש מאיתנו
לא להקשיב ולשמוע את ה'לשון הרע' של העולם ,אלא ממש כפי שנדרש מאיתנו
באדם שסופר עליו לשון הרע ,לא להתייחס אל הרע שסופר כאל הגדרת האדם,
אלא לפנות אל המציאות האמיתית שבו ,כך באותה מידה בדיוק ,עלינו לא להקשיב
לעולם ,לא להקשיב ללשון הרע  -להוצאת שם רע ,שהעולם מספר.
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כלומר ,אנו נדרשים לתת ֵאמוּן בבורא העולם ,במה שהוא בעל המציאות והוא
המציאות ,והוא הטוב ,והשאר מקרה ,וכל השאר יחלוף ורק הטוב ישאר .כאשר
אדם נתקל ברע כמציאות ,הוא יכול להתייחס אל הרע כעצם המציאות ואז הוא
בבעיה ,אך הוא יכול להתייחס אל הרע כאל מציאות חולפת ,וזאת על ידי שנותן
ֵאמון בבורא העולם שהוא המציאות והפ ֹו ַעל שלו הוא טוב.
זו אמונה .ובוודאי שכך תהא גם ההשפעה על המאמין  -על הנותן ֵאמון ,כי כאשר
אדם נותן ֵאמון בחבירו ,חבירו פועל עבורו באופן רחב ומשמעותי ,וק"ו כאשר
הדברים נוגעים ביחס לבורא העולם ,ובמיוחד שזהו עיקר המכוון שהבורא מצפה
מהאדם.
מאידך ,אם מתייחס לרע כאל גוף המציאות ,מלבד שמפסידים את העזרה המיוחדת
מלמעלה ,אך עוד זאת ,שבעצם נותנים לרע כח ומציאות ,כביכול מעמידים אותו
כעיקר ,ואז ,חלילה ההתנהלות עם האדם נוטה לכיוון ההוא .וביתר עומק ,עפ"י
כלל נוסף (אשר למעשה בנוי על גבי מה שנתבאר) שכיון שהרע כאמור ,אינו אלא
העדר ואינו מציאות אמת ,א"כ רק האדם ,יכול לתת לרע כח ,ע"י שהוא מאמין בו,
קובע אותו למציאות ונותן לו כח להיות קיים (והארכנו הרבה בס"ד במאמר 'ומרדכי
לא יכרע' ,ואכמ"ל לבאר דבר ,כי הוא מצריך אריכות בפ"ע).

העולם דובר שקר ולשון הרע על צדיק חי העולמים
מג .כאשר נתבונן ,נבין שבעצם העולם ,כביכול ,דובר שקר ולשון הרע על הבורא
רות ַעל צַ ִדיק ָע ָתק ְבגַ אֲ וָ ה וָ בוז'  -תהלים (ל"א,
'ת ָא ַל ְמנָה ִש ְפ ֵתי ָש ֶּקר ַהד ְֹב ֹ
יתברך; ֵ
י"ט) ,ועיי"ש במלבי"ם שהכוונה על צדיק חי העולמים ,שהבריות דוברות עליו עתק
ושקר שכביכול אינו משגיח בבריותיו ,וכל זה נובע מהתפיסה שהעולם מציג ,כאילו
כביכול קיים מעצמו .ואעפ"י שכתוב בפסוק 'שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה',
אך המכוון כאן הוא על כח הראיה האמיתי המצרף את כל המציאות למעלה ולמטה
(ונדרש לזה ג"כ אדם שיכריע כך) ,ואילו מצד עצמו של העולם ,אין כל כך גילוי
אלוקי (ויש להאריך).
כמה הדברים נפלאים בהבנת שורש העניין; העולם מגלה ,מציג ,מעמיד לפנינו את
ההופעה בפועל ,וההופעה בפועל היא אף פעם לא סדר המציאות האמיתי ,אלא
היא חלק וקטע מהמציאות ,ובעולם החלקים והקטעים ,שהוא כאמור  -עולם השקר,
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שם הרע שולט  -שם מקומו של הרע ,וע"כ נמצא שהעולם למעשה 'דובר לשון
הרע'  -מציג מצג שוא ושקר ,מקבע כביכול את מציאות הרע כמגדירה וכעצם
העולם ממש.
אולם ,המבין באמת ,הלא יודע שאין בין ההופעה בפועל לבין האמת ולא כלום,
ואדרבה האמת נמצאת בסדר הדברים עצמו ,שם גוף המציאות ,ושם אנו מוצאים
את גילוי כבודו יתברך ,את מציאות הטוב של הבריאה שנוצרה על ידו ומתחברת
אליו .וזו עבודת המאמין .המאמין למעשה דוחה את השקר והלשון הרע של העולם,
ותופס אותם כהופעה בעלמא של הרע  -כקטע ,אך לא כעיקר המציאות ,אלא
עיקר המציאות הוא הבורא יתברך והטוב שיצר  -סדר המציאות האמיתי ,וככל
שנתבאר.

דוגמא :עיקר האדם  -אישיותו ,ההופעה בפועל  -גופו
יש להראות דוגמא מעיקר התפיסה שלנו באדם העומד מולנו .הנה בוודאי אנו
מדברים עם אדם וגם רואים אותו ,אך אליבא דאמת ,הלא האדם מציג בפועל רק
את גופו ואיבריו ,ואילו עצם מציאותו ואישיותו האמיתית אינה נראית כלל וגם
אינה יכולה להיראות ,היא נסתרת בעצם .וכאשר האדם מדבר עם חבירו ,הנה
רואה הוא את גופו אך מדבר הוא עם אישיותו .ונמצא ,שעצם האדם הוא נסתר
ופנימי (ולזה אנו קוראים  -סדר ועצם ,וזו האמת) ,ואילו ההופעה בפועל היא רק
בגופו ,אשר בוודאי אינו מגדיר את אישיותו ועניינו של האדם בשום צורה .ורוב
האנשים דנים וקובעים וחורצים ומבקרים את האדם לפי המראה החיצוני שלו ,כי
הם נמשכים אחר החומר.
( ואמנם ההכאה מיוחדת לגוף ,ואילו הדיבור מיוחד לעצם האדם ,כי אין הכאה
לעצם האדם ,ואין דיבור לגוף ,ולהלן יתבאר בזה בעז"ה דברים רמים מאד).

כל ֵאמוּן הוא ביחס לדבר טוב ,ואין ֵאמוּן ברע
הטוב תמיד נמצא בסדר הדברים והדרך להגיע אליו היא רק ע"י אמונה
מד .לפיכך ,המוטל עלינו  -לתת ֵאמון בבורא העולם ,לראות את הבריאה מהצד הטוב
שבה ,שהוא הוא מציאות האמת.
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נבין עוד ,שכל ֵאמוּן הוא לעולם ביחס לדבר טוב ,אין ֵאמון בדבר רע .גם כשאחד
האמון הוא בטוב,
מאמין במישהו ומשום כך שולח אותו לעשות רע ,הרי עצם ֵ
כלומר ,שהשליח נאמן לשליחותו  -יעשה את מה שמבוקש ממנו ,ורק שהמבוקש
ממנו הוא רע.
ביתר עומק .כאשר אנו מאמינים במישהו ,כלומר ,סומכים עליו ונשענים עליו
(באיזה דבר שיהיה) ,הנה עיקר הבסיס של האמונה  -שעליו אנו מסתמכים ,הוא
על עצם הסדר של הנאמן ,על האישיות שלו .זהו גדר אמונה  -הפקעה מהתפיסה
השטחית הפשוטה הנראית לעינינו ,והליכה אחר מציאות האמת  -סדר הדברים.
באופן ,שהאמונה במהותה היא הסתמכות על הטוב.
זהו החפצא של האמונה.
האמוּן מיוחד לטוב בעצם ,כי הטוב תמיד נמצא בסדר שאינו
ועוד תוספת .עולם ֵ
מגולה בפועל ,והדרך להגיע אליו היא אך ורק על ידי אמונה ֵ -אמון בטוב .כל
דבר שהוא נגלה בפועל לעינינו ,יצא מכלל הסדר למציאות פרטית ,ולא שייך בו
אמונה שהרי הוא לפנינו ,וגם שאינו שייך בעצם לאמונה ,כי אינו נוגע בעצם
הסדר .כמדומה שהדברים נפלאים מאד בס"ד.

במבט הכופר  -העולם מציאות חסרת חיים ,במבט המאמין  -העולם כולו חיים
מה .בנותן טעם ,להביא דברי חז"ל (תנחומא ,סו"פ ברכה)..." :רשע בחייו חשוב כמת,
מפני שרואה חמה זורחת ואינו מברך 'יוצר אור' ,שוקעת אינו מברך 'מעריב ערבים',
אוכל ושותה ואינו מברך עליה ,אבל הצדיקים מברכין על כל דבר ודבר שאוכלין
ושותין ושרואין וששומעין וכו'".
כמדומה בשם הרב זצ"ל ,שהרשעים תופסים את העולם כדבר מת ,כדבר טכנוקרטי
 אצל הרשעים העולם הזה הוא פגר מת (וזהו למעשה עולם החלקים ,כי החלקהוא מציאות טכנית ולא בעלת חיים) ,ואילו הצדיקים תופסים את העולם כדבר חי
(תופסים את הטוב שעומד מאחורי החלק ,ושם מקום החיים).
להבהרת העניין ,נמשיל את משל הראם; מובא במדרש תהלים (כ"ב)" :הושיעני
מפי אריה ומקרני רמים .אמר רב הונא בר אידי ,בשעה שהיה דוד רועה את הצאן,
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הלך ומצא את הראם ישן במדבר ,והיה סבור שהוא הר ועלה עליו והיה רועה.
ננער הראם ועמד ,והיה דוד רכוב עליו ,והיה מגיע עד לשמים .באותה השעה אמר
דוד ,אם אתה מורידני מן הראם הזה אני בונה לך היכל של מאה אמה ,כקרן הראם
הזה .יש אומרים לאורכו מדדו .ויש אומרים לרחבו מדדו .מה עשה הקב"ה ,זימן
לו אריה אחד ,כיון שראה הראם את האריה נתירא ממנו ורבץ לו מפני שהוא מלך
עליו ,וירד דוד לארץ .וכיון שראה דוד את האריה ,נתירא ממנו .לכך נאמר ,הושיעני
מפי אריה ,כשם שעניתני מקרני ראמים".
דוד המלך הסתובב במדבר ועלה על הר ,בטוח היה שעומד על דומם ,ולפתע
הרגיש שההר הינו מציאות חיה  -ראם .ואף אנו כדוד ,מסתובבים כאן בעולם,
ונדמה לנו שאנו על דומם  -קרקע ,ומעלינו גם כן דומם  -שמים ,ושמש וירח וכו',
ואיננו יודעים ,שהדומם הזה כביכול ,מחובר למקור החיים ,וא"כ הוא למעשה
מציאות של חיים ,והרי"ז ממש כמו הגוף (שהינו פגר מת מצד עצמו) ,הנעשה חי
בעצמו כאשר מתחבר עם הנשמה.
העולם מציג את הגוף ,כמו שהגוף מציג את הגוף .כלומר ,מציג את החלק החיצוני
 הקרוב יותר להופעה בפועל ,וממילא רחוק ממרכז החיים ,וכך נדמה שהמציאותמנותקת מהחיים היותר עליונים ,אלא היא מערכת טכנית בלבד .זו התפיסה של
הרשע ,והיא עומק התפיסה של חלקים ,של דבר מת  -חסר משמעות ,8פירוד,
חוסר סדר ,התפוררות ,אבדון וכליון בסופו של דבר.
אך המאמין יודע את האמת ,שמעבר לעולם החלקים ,ישנו עולם כולל יותר ,והוא
עצם המציאות וכל החלקים אינם אלא יוצאים ממנו ,זו המציאות הכוללת  -מציאות
הטוב ,שנוצרה על ידו ית' ומצורפת אליו עד שהכל מציאות של חיים.

ביאור עניין  -כל דעביד רחמנא לטב עביד
מו .חזרנו לדידן ,בנוגע לכח האמון ,אשר מתבסס על כח האמת שבנפש ,ואשר תופס
את הדברים רק כמציאות  -רק כטוב ,כי א"א לתפוס את הרע כמציאות.
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בדברים הללו ,נבין בס"ד עומק נפלא ,בדברי ר"ע  -שכל דעביד רחמנא לטב
עביד ,וכן בדברי רבו ,נחום איש גמזו ,שאמר' :גם זו לטובה' .ההבנה הפשוטה
היא ,שזהו דבר נוסף על האמונה .כלומר ,אנו מאמינים בה' ,ובכלל האמונה הזו -
שהכל לטובה ,אך תיאורטית ,יכולנו להאמין גם במציאות אחרת שתהא בסוף כי
כך נגזר ולאו דוקא טוב ,חלילה.
אכן לדרכנו כעת ,אין הדברים נכונים .כי האמונה הזו שהכל יחזור לטוב ,אינה
דבר נוסף לעצמה ,אלא זו חלק מסוגיית גוף האמונה בעצמה; סוגיית האמונה היא
נתינת ֵאמון ,דהיינו לתפוס את הטוב כמציאות ,זו מהות האמונה ,וממילא מחוייב
הדבר כחלק מהאמונה בעצם ,שהכל לטובה.

ביאור דברי רבינו יונה וחובה"ל שצריך להסתכל בטוב שבכל דבר
בזאת ,הננו חוזרים לדברי ה'חובות הלבבות' ורבינו יונה שהבאנו בתחילת המאמר.
כזכור ,שניהם עסקו בדיון לכף זכות ,בעיסוק בטוב דוקא ,וכלשון הרבינו יונה:
" ...כי דרך הישרים לכסות על כל פשעים ולשבח האדם כי נמצא בו דבר טוב.
וזכרו במוסר ,כי אדם אחד וחכם עברו על הנבלה .אמר האדם ,כמה מסרחת נבלה
זו! אמר החכם ,כמה לבנות שיניה!".
מז .שאלנו בתחילת המאמר  -מהו פשר עניין זה? והרי באמת הנבלה מסרחת ,והרי
באמת לובן שיניה הוא דבר שולי בה? אכן לאור הדברים כעת ,נ' לפרש בכוונתם,
שהנושא כאן הוא מה הגדרת המציאות; האדם שרואה את הרע בכל מציאות ,אפי'
אם הרע באמת נראה כיותר תקיף וחזק ,אדם כזה מצטרף ומתחבר לרע ,ולמעשה
דוחק את הטוב מעולמו שלו ,ובמילים יותר חריפות :דוחק את הבורא יתברך,
כביכול ,מעולמו .את זה לימד החכם לאותו אדם (או לתלמידיו)' :כמה לבנות
שיניה' ,כלומר ,ניתן לראות בכל מציאות אפי' זו המופיעה כרע ,את החלק הטוב
שבה ,והחלק הטוב שבה הוא יותר מציאות באמת מאשר החלק הפחות טוב ,ועלינו
תמיד להצטרף לחלק המציאות כי הוא המציאות ,ולא לחלק ההעדר ,אע"פ שנראה
כמציאות ,כי ההעדר אינו אלא העדר ותו לא.9
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מח .נ' בעז"ה להציע שהבחנה זו נוגעת ג"כ בתוך התחום של הטוב  -בתוך התחום של
עבודת ה' .כי הרי כאשר עובד ה' רוצה להגיע לשלמות ,בהכרח שהוא מתעסק גם
עם חלקי האי שלמות הקיימים אצלו ,וכאשר כן ,נמצא שהוא בעצם מתעסק עם
הרע  -עם ההעדר ,והעיסוק עם הרע מצרף את האדם לרע ,ויש בזה סכנה שהרע
ימשוך אותו לתוכו.

דוגמאות להצטרפות לרע בלא משים מתוך העבודה התמימה
(א') חוסר צניעות( ,ב') קוצר היד בעבודת ה'
דוגמא לדבר :אדם שמפריע לו מאד חוסר צניעות ,והנה הוא מתעסק עם זה ביתר
שאת ,הרי בסופו של דבר ,הוא מבחין תכף ומיד בכל מראה קל של חוסר צניעות,
הרבה יותר מאשר האחרים ,גם כי מחשבותיו ורעיוניו בזה ,וא"כ סו"ד אדם זה
יותר חשוף לחוסר הצניעות ,עד שלמעשה הוא נפגע וניזוק מחוסר הצניעות הרבה
יותר מאשר אחרים שלא עסקו בזה ,ועל כגון דא ניתן להמליץ את דברי החכם
'אל ְת ִהי צַ ִדיק ַה ְר ֵבה וְ ַאל ִת ְתחַ ַכם ֹיו ֵתר ָל ָמה ִתש ֹומֵ ם'  -קהלת (ז' ,ט"ז).
מכל אדםַ :
דוגמא נוספת :הרבה פעמים נפגשים באנשים שמשתדלים לעבוד את ה' בכל כוחם,
והם עצובים ומדוכאים ,וכאשר נשאל אותם לפשר דבר זה ,יאמרו שהם עצובים
מחמת קוצר ידם בעבודת ה' ואי הצלחתם ,וכן מיראת ה' הגדולה .ובוודאי אין זו
הדרך הנכונה ,כי לא יתכן שעבודת ה' תוליד צער ותוגה ,והתורה בעצמה הזהירה
על זה באופן מפורש  -לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב.
מדוע באמת אנשים אלו עצובים? אין זה אלא מחמת שהם עסוקים כל הזמן
בחוסר ,10בהעדר ,במה שאין להם .במילים אחרות :הם לא עסוקים ב'מציאות' -
במה שיש להם ,בטוב ,אלא עוסקים הם בהעדר ,במה שאין להם ,עד שה'אין להם'
מתפשט על כל מציאותם ,והם חיים את ה'אין להם' והתוצאה הישירה והפשוטה -
עצבות ,תוגה ודיכאון .בנקודה זו הם נופלים ברשתו של כח הרע הרבה יותר מאשר
כל חוסר שיהיה בידם ,והדברים נוראים ,ורחמנא לישזבן.
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יב
אדם טוב כלפי עצמו
רוב האנשים תופסים את עצמם כטובים
צורת ההתמודדות של אדם השומע על מעשה מזעזע שאירע
מט .ניתן להביא דוגמאות מסבירות פנים ליסודות שנתבארו במאמר זה ממהלך החיים
של רוב בני אדם.
הנה רוב האנשים יש להם תפיסה של טוב כלפי עצמם .11זו עובדה ,לכן הם גם
נוגעים בעדותם .מדוע באופן זה נוצר האדם? הפשטות ,שזהו הנסיון הגדול של
האדם ,להתגבר על נגיעותיו ,ללכת ישר כפי שעשהו האלוקים .ובוודאי שזה נכון,
אך נ' שיש כאן עניין נוסף ,הפוך לגמרי ,ובו הנגיעה היא דוקא לטובה ,והם דברינו
במאמר זה.
התפיסה של האדם כלפי עצמו שהוא מציאות טובה ,היא תפיסת המציאות באופן
היותר עמוק ,ושהיא מושתתת על הטוב ועניינה הטוב .האדם ביחס לעצמו  -חי
קרוב לסדר הדברים ,ולכן רואה את עצמו כטוב ,כי זו האמת ,שהוא טוב ,וככה
אדם מעודד את עצמו ויכול לעקור את הרע ,כיון שלא תופס אותו כחלק ממנו,
וככל שנתבאר .ומ"מ כמובן ,גם בזה שייך עיקול וטעות ,וככל העניינים שבעולם
הצריכים שיקול דעת ורוחב תבונה כדי לנהלם ,אך הא מיהת ,שסוגיית הנגיעה
שייכת למקום יותר עמוק בנפש ,ששם האדם באמת טוב.
יש בידינו להביא דוגמא לעיקר התפיסה של האדם כלפי עצמו .הנה שמענו בעבר
על מעשים נוראים שנעשו על ידי בני אדם ,עוולות ,פשיעות ומעשים אשר לא
יעשו .לצערינו ,שמועות אלו באו מפעם לפעם .והנה כאשר אדם מן השורה שמע
על כיוצ"ב ,בד"כ התגובה הראשונית הינה זעזוע עמוק .התגובה השניה הינה
קביעה ושפיטה .מהי הקביעה? :רוב האנשים מחליטים באופן מיידי ,שכנראה עושה
העוולה אינו נורמלי.
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נשאלת השאלה ,מדוע אנו כ"כ מקפידים להוציא את עושה העוול מעולם
הנורמליים? מה אכפת לאדם להחזיק שאותו עושה עוול הינו אדם נורמלי ,ואעפ"כ
עשה מה שעשה? ומאידך ,ביחס לשואה למשל ,אף אחד לא טוען שכל הנאצים היו
לא נורמליים ,ומדוע באמת לא? במה שונה הנאצי הממוצע עושה העוולה ,מאותו
רשע שעשה עוולה; אם הרשע זוכה לתואר המפוקפק 'לא נורמלי' ,בוודאי דין הוא
שגם הנאצי יזכה לו.
התשובה פשוטה :הסיבה שאנו מעדיפים לראות עושה עוול כלא נורמלי ,נובעת
מהפחד הגדול שיש לנו  -הנורמליים מהמעשים אשר לא יעשון ,כי אם עושה העוול,
הינו אדם ממוסד ונורמלי ,א"כ המעשה שלו נכנס תחת המטריה של הנורמליים,
ושוב הנורמלי הממוצע אינו יכול להבטיח לעצמו שלא יעשה כן בעצמו .בטחונו
האישי מתערער ,הרי שכנו הנורמלי ,בן גילו ומזלו שאיתו הוא בר הזדהות ,פעל
עוולה נוראה .מנין שגם הוא (השכן של עושה העוולה) ,לא יעשה רע כנ"ל.
לכן ,כולנו מעדיפים לומר שעושה העוול אינו נורמלי ,בזה אנו מחזקים את עצמנו,
שאנו  -הנורמליים ,לא נמצאים איתו בסירה אחת ,ולעולם לא נעשה כמותו.
כאשר נתבונן ,ניווכח ששורש הפחד של הנורמליים ,נובע מהתפיסה שלהם כלפי
עצמם כאדם טוב .והואיל ואנו אנשים טובים ,א"כ בהכרח שהמעשה העוול שנעשה
הוא בלתי אפשרי כלל ,ומכיון שכן ,ע"כ שהוא מוצא מכלל הטוב ,וזאת על ידי
שהעושה אינו אדם מן הישוב.
והנה באותה מדה ,יכולים אנו לראות את עושה העוול כאדם רע ,והרי אנו טובים
ואין בינינו דמיון ,וגם זו צורת תפיסה הקיימת אצל אנשים ,אך עדיין האדם מעדיף
להתרחק מתפיסה זו ,כי טוב ורע הם עניינים יחסיים ,והרי גם באדם שעשה עוול
נמצאים דברים טובים ,והרי גם בנו  -ישנם דברים שאינם טובים ,ולכן תפיסת
ההבדלות מעושה העוול אינה מוחלטת .אך כאשר מעמיד את הפושע כלא נורמלי,
הנה בזה חיזק ותיקף והעמיד בכל הכח את היותו 'טוב' ,כלומר נורמלי ,והרי נורמלי
ולא נורמלי הם מצב נתון שאינו עומד להשתנות כלל( .ובנוסח היותר מדויק :הם
עצם הסדר הטוב ,ובזה אין פגיעה).
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כ"ז ביחס לאדם אחד שעשה עוולה ,והוא אדם נורמטיבי מן הישוב בר זהות ,לעומת
זאת הנאצים נתפסים אצלנו כעצם הרע בהתגלמותו ,ובמיחד בשל היותם עם שלם,
ולכן אין אנו מזדהים עמם ,וממילא אין לנו שום בעיה לראותם כאנשים נורמטיביים
אך רעים בכל מציאותם.
ויש בזה נקודה נוספת ,כי בכל אדם (נורמטיבי )...יש התחלקות יסודית בין טוב
ובין רע ,והאדם כמובן מזדהה עם הטוב ,ומעתה אם הרע אינו רע כי אם לא
נורמלי ,א"כ הרווחנו שאותו אדם אינו בר זהות עמנו ,אך הפסדנו את ההתחלקות
בין רע לטוב ,וכל אדם רוצה לראות בנצחון הצדק ובשפיטת הרע (וע"כ רוב
האנשים דוגלים בענישה ברורה ,ולא רק למען ילמדו ויראו ,אלא כדי שיהיה קו
ברור של טוב ורע ,והמעניין שהם דוגלים גם וגם ,היינו ,גם בהיות האדם לא שפוי,
וגם שאעפ"כ מגיע לו עונש ,ויש להאריך בהבנת העניין ואכ"מ) ,וע"כ ,ניתן גם
לקבוע שאותו אדם הוא רשע גמור ,וגם בזה יש נבדלות בין האדם לעושה העוול,
כי האדם מן השורה לא תופס את עצמו כרשע ,וממילא אינו מזדהה עמו כל כך,
אלא תופס שהוא רע ואני טוב ,ואעפ"י שיש צד של זהות ,אך עדיין יש התחלקות.
וממילא נ' שבזה מתחלק היחס בין מעשה עוול של אדם פרטי למעשים המחרידים
של הנאצים; כי בעוד שאצל האדם הפשוט ,יכולים אנו ואולי גם מעדיפים לנקוט
שהוא לא נורמלי ,כי סו"ס אין בזה עקירת מוסד המשפט הטבוע באדם השואף
לצדק ולכלות הרשעה ,אך כאשר מדברים על עם שלם שעשו את הזוועות הכי
גדולות שניתן ולא ניתן להעלות על הדעת ,בזה בשום אופן אין אנו יכולים לראות
אותם כלא נורמלים ,כי בזה בעצם הכשרנו את מעשיהם בצד מסוים ,גם כי לא
ייענשו ,וזה דבר בלתי מתקבל על הדעת בשום צורה שהיא.

נ.

חומר לשון הרע  -קביעת חבירו לרע ,הגם שאת עצמו קובע לטוב
חזרנו לעיקר העניין ,שהאדם רואה את עצמו כטוב ,ולכן הוא מבדל את עושה הרע
ממנו ,מתרחק מכל צל של הזדהות עמו.
וכאן נשאלת השאלה ,אם אכן ,אנשי העולם רואים את עצמם כטובים באופן כל
כך מוחלט ,א"כ מדוע כשהדבר נוגע לשני  -ניתן ברגע אחד ,בלא שום ביסוס,
לחרוץ את דינו ולקבוע את כל מציאותו לרע?! היאך יתכן שהאדם ביחס לעצמו
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רואה כמעט רק את הטוב ,ודוחה את הרע למקרה בעלמא ,ואילו אצל חבירו
להפך ?12זהו תוספת עומק בעיקר החטא של לשון הרע.

חינוך ילדים
נא .דוגמא נוספת ליסודות שנתבאר במאמר זה שייכת לתחום החינוך .בדוגמא זו יש
ברירות גבוהה יותר ,כי המחנך פועל על החניך באופן אקטיבי וגלוי.
עלינו לדעת כי אחד הכלים היותר חזקים בתחום החינוך (ואולי החזק מכולם) הוא
'אמון' .כשנותנים ֵאמון בילד ,יכולים לשנות את חייו לטובה ,ולהפך רח"ל ,בהפך,13
ֵ
ונבאר בקצרה:
ילדים ונערים רבים ,שומעים במהלך חייהם ביקורות נוקבות על עצמם ועל
התנהגותם ,הן בבית מול ההורים ,והן במוסדות החינוך ,מול המחנכים ,המלמדים,
הרבנים .הם שומעים שהם גרועים ,רעים ,לא מוצלחים ,רשעים ,עושים צרות,
מעשיהם מעשי רשע ועוולה וכו' וכו' .גם אם לא שומעים כן בפועל ,אך הרי כך
הם רואים את מבטי ההורים ,ומבינים את תחושתם והרגשתם כלפיהם .הביקורות
והמבטים הנ"ל ,בד"כ נמשכים בעקביות ומתלווים אל הילד כל הזמן.

12

13

כתר הלומים



קונטרס 'עין טובה'

| 385
מאד מקובל היום לאבחן את הילד ,וכל הורה יכול להרצות על הבעיות שיש לילדיו,
ושהם סובלים מכך וכך ,וזקוקים לטיפול כזה וכזה ,ותרופות כאלו ואחרות.
בכגון דא צריך לזעוק ולהתריע שאין טעות גדולה מזו ,כי במקום שמניחים את
הילד  -שם הוא נמצא.
כאשר הורה בטוח שהילד שלו חומרני ,עצלן ,שקרן ,פחדן וכד' ,הרי הוא יוצר
ומעצב במו ידיו את הילד להיות כך ממש .הגם שכמובן ההורה מסתמך על עובדות
וכן על כוחות נפש מסויימים ,אך האמת היא שכוחות הנפש הללו והפעולות
הנובעות מהן ,הם לא יותר מאשר הופעה בפועל וכנ"ל במאמר זה ,ומבעד
להופעה ,נמצא הילד בכללותו  -עצם הסדר שלו ,ושם הוא טוב וישר.
וכאשר האדם כך מסתכל על ילדו באופן שלילי ,כך פונה אליו ,כך מתייחס אליו,
הנה בזה הוא קובע את ההופעה בפועל למציאות ממש .הוא הופך את הרע להיות
חלק מעצם הסדר של הילד .אם אדם רואה את ילדו ומגדיר את מציאותו כמצורפת
לרע (ואלא שיש בו גם דברים טובים) ,הנה לעולם לא יצליח לעזור לו ,הרי הוא
רע ורע ישאר .וכי מה ניתן לעשות?
מאידך ,אם ההורה באמת רואה בילד את עצם הסדר שלו ,את עצם היותו טוב,
וכך הוא משדר לו ,הנה אע"פ שיש לילד מעשים ותכונות שאינן חיוביות ,ואעפ"י
האמון בילד  -בסדר
שרוב ההופעות בפועל הינן לצד הרע ,אך בסופו של דברֵ ,
הטוב שלו ,יעמיד את הילד בצד הטוב והילד עצמו ידחה את הרע ,או עכ"פ ישמע
לעזרה כדי ניתן לעשות כן.
שהאמון עצמו בכוחו לעזור ,כי כאשר ההורים נותנים בילד ֵאמון,
ֵ
וצריך לדעת,
הנה מעצימים הם את כח הטוב שבו ועוזרים לו לפרוץ החוצה ,ובכך יכול להתגבר
על המכשולים.
זו אמונה.
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פרשנות חיובית  -העמדת התכונה עצמה כטובה
נב .יש בכאן נקודה נוספת ,וכדי שלא נלאה את הקורא ,נזכירה רק בקצרה להשלמת
העניין לפי"ע.
גם כאשר אנו עוסקים בהופעה בפועל  -במעשה שאינו הולם ,ושכאמור ,נובע
מתכונות שליליות .גם אז וגם שם עלינו לתפוס את עצם הסדר הטוב בתוך התכונה
השלילית גופא .כי כך הוא הכלל ,שאין מושג של תכונה שלילית בעצם ,אלא
ההופעה בפועל של אותה תכונה יכולה להיות שלילית ,ובוודאי קרוב יותר לשלילי,
אך מאידך ,עצם התכונה מצד עצמה ,סדר הדברים עצמו הינו טוב ,אם רק יהא
מכוון נכון להופיע ככללות הסדר של התכונה ,ולא כהופעה פרועה.
כדי להבהיר הדברים ,נעתיק תיאור מהספר 'אל תחטאו בילד' (ב' ,עמוד :)157
"הסיפור שלי הוא סיפור מיוחד .בנערותי הייתי שקרן כרוני וכו' .סבלתי מכך מאד,
הגעתי לדרגת בדאי שאפילו הוא כבר אינו מאמין לעצמו .כי פעמים רבות אפילו
אני עצמי כבר לא ידעתי להבחין בין דמיון למציאות.
ביקשתי עצה ועזרה מההורים ,מחנכים ורבנים  -מאומה לא הועיל וכו' ,כל
היועצים ,לאחר שהרימו ידיים ,האשימו אותי שאני לא רוצה באמת .אבל אני כן
רציתי ,זוכר אני שבישיבה קטנה נתקלתי בדברי החזו"א (אמונה ובטחון ,ד')' :בן
אדם שדיבר שקר לשעתו  -צורתו צורת אדם ,ויש בו חטא .אך המתמיד בשקריו
צורתו  -שקרן ,ואישיותו נעדרת' .ובכיתי כל הלילה ,אך פתרון לא היה לי.
נותרתי לבדי  -שקרן ,מיואש ואומלל.
עד שפגשתי בר' שלמה .פגשתי בו באקראי ,כשכבר הייתי מיואש ולא בקשתי יותר
עזרה וכו' -( .ר' שלמה) הביט בי במבטו החודר ,ואמר בשקט' :אתה סובל' וכו',
התיישב לידי על הספה ,ואמר שתי מילים בלבד' :ספר לי'.
וסיפרתי לו .הוא רכש את אימוני במבט אחד ,בכמה מילים ,בשקט שלו ובאנושיות
שלו ,סיפרתי הכל והוא הקשיב.
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והתגובה שלו? ...אלה היו מילותיו' :יש לפנינו שתי מעלות וחסרון אחד ,המעלות
הן :יש לך דמיון מפותח וגם כושר ביטוי מעולה ,והחסרון הוא  -לא מצאת את
הדרך לנצל את המעלות'.
'ואני שקרן ,הוספתי וכו''.
'לא ,אינך שקרן ,להפך ,השקר שנוא עליך ,עובדה שאתה סובל מאד מחמת זה.
זה מוכיח שאינך משקר בגלל שאתה שקרן ,אלא בגלל הצורך שלך לבטא את
הדמיון הנפלא'.
'אז מה עושים?'
'כותבים ספר'
...לא אלאה אותך בתיאור מפורט של ההמשך ,רק אומר ,שבעזרתו של ר' שלמה
אכן הוצאתי לאור ספר אחד  -כבר בגיל שמונה עשרה ,ומאז לא חדלתי וכו' ,האיש
המיוחד הזה הצל אותי ואני חב לו את חיי ,כי אני לא שקרן'".
ע"כ מהספר 'אל תחטאו בילד'.
כאשר נתבונן קמעא בתיאור הנ"ל ,הנה ניווכח מיד שהאדם עצמו  -הסדר שבו,
לא היה שקרן ,אדרבה הרי מאד הצטער מהשקר ,וע"כ שהוא עצמו מופרש מהשקר,
אלא שלא הצליח לחדול ממנו .כלומר ,ההופעה בפועל היתה  -שקר ,אך לא היה
זה עצם אישיותו וזהותו.
ר' שלמה מיד בהתחלה נתן אמון בנער ,וזכה לאמון כנגד (מה שאפשר לר' שלמה
לפעול ע"י עצתו) .האמון בנער העמיד אותו על דרך טובה ,שהוא טוב והשקר
מקרי ,וכך באמת היה ,וכך באמת קרה אח"כ בפועל ,שהשקר נעלם.
הרי לנו דוגמא נפלאה לכך שגם התכונה הרעה ,בשורשה  -בעצם הסדר שלה היא
טובה ,אלא שההופעה בפועל יותר נוטה לרע ,ולכן באה התכונה הזו באופן
המתגלה כרע ,וממילא כך הוגדר הנער ,שלא בצדק ,כי הנער טוב בעצם ,וגם
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תכונתו טובה בעצם ,ורק ההופעה בפועל היתה שלא כשורה ,וכאשר פעלו במקום
הטוב בעצמו  -השיגו את התוצאה הרצויה.
והם הם הדברים המבוארים במאמר דנן.14
14
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הרב שלמה הופמן זצ"ל והדרך שבה העמיד עבריינים בקרן אורה
נג .שוב חזרנו לדידן ,אודות האמון בטוב ,ונסיים סוגי' זו ,באותם הדברים מכיוון אחר.
לפני מספר שנים ,נפטר בירושלים ,יהודי חשוב מאד ,ושמו :הרב שלמה הופמן
זצ"ל .הרב הופמן היה מומחה גדול מאד לכוחות הנפש ,הן מכח הידיעות שקיבל
מרבותיו ,הן מכישרונו הוא ,והן מהשכלה כללית.
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במשך שנים רבות היה הרב שלמה מטפל בעבריינים ופושעים הנמצאים בתחתית
שבתחתית .ר' שלמה עזר להם לעלות ממש משאול תחתיות ולהעמיד אותם בקרן
אורה .כששאלו אותו על פשר דבר ,אמר ,15שמעולם לא בדק בעברו של אותו
פושע ,מעולם לא התייחס אליו כפושע .מעולם לא שפט ,לא אותו ולא את אף אחד,
הוא האמין באדם שבכל פושע ,בסדר הטוב שבו ,נתן בו אמון וכך התייחס אליו
בפועל .הרב הופמן זצ"ל תפס תמיד את המעשים הרעים כמעשים בלבד ,אך לא
כעצם הסדר של האדם ,הוא מעולם לא שפט את העבריינים על פי מעשיהם,
להפך ,מבחינתו  -העבריין ,גדול ככל שיהיה ,אינו הגדרה על האדם אלא על
המעשה .והוא ,הרב הופמן ,כאשר הצליח להפריד בין האדם ובין המעשה ,הצליח
ג"כ לחדור לאדם  -לטוב ,ולשקם את האסירים .שיטה זו עבדה בהצלחה ,ובכך
הצליח להעמיד אנשים טובים שעשו פעולות רעות ,בקרן אורה.
הרי לנו דוגמא נוספת לסוגיית האמון ,גם בפושעים ובאנשים היותר גרועים -
הנמצאים בתחתית החברה .גם בהם יש את הסדר הטוב שבהם ,והוא עיקר מהותם
ועצמם ,ורק שהתכסה בכסויים רבים ,אך ניתן ,ראוי ,צריך וחובה לפנות לשם,
ועי"כ להאיר את מציאותם ,וככל שנתבאר.
נד .כלל הדברים :עצם הסדר  -הכללים הוא לעולם טוב ,והדרך להגיע לשם היא על
ידי אמונה .ישנה אמונה בבורא ואשר דרכה נתפסת עצם המציאות כטוב ,וכן
אנשים ,ילדים וגם עבריינים .כאמור ,הדרך להגיע לשם היא אך ורק על ידי אמון.

גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה
ביאור הטעם שלימוד זה נמצא דוקא אצל אברהם אבינו
נה .נסיים ענף זה בדברי הגמ' במסכת שבת (קכז" :).אמר רב יהודה אמר רב :גדולה
הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה ,דכתיב ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך
אל נא תעבר" .הדברים לכאורה טעונים ביאור ,כיצד ניתן להעלות על הדעת לעזוב
הקבלת פני שכינה כדי להקביל אורחים (ועוד ערביים!) ,ואפי' תאמר שעל זה שנינו
15
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'גדולה הכנסת אורחין יותר וכו'' ,אך הרי על זה גופא השאלה ,כיצד יתכן כדבר
הזה?
תשובה לזה מצאנו בדברי המהר"ל (שם בח"א) ,ותו"ד (לערכינו) ,שהכנסת אורחין
היא גם כן תצורה של הקבלת פני שכינה ,כי כל אדם נברא בצלם אלוקים .וא"כ
לא היה כאן עזיבת השכינה ,אלא הליכה מהקבלת פני שכינה במהלך אחד
להקבלה במהלך אחר ,וע"ז אמרו חכמים ,שלכן עשה כן אברהם ,כי הקבלת פני
שכינה של הכנסת אורחין גדולה היא מהקבלת פני שכינה דשכינה.
וכבר נתבאר כ"פ ,שכאשר חז"ל משווים בין שני דברים ואומרים' :גדול זה מזה',
אין הכוונה להשוואה בעלמא ,אלא שעוסקים הם באותה הסוגי' ממש ,וע"ז אומרים
שבסוגי' זו  -גדול זה מזה (וכגון :גדול ת"ת יותר מהצלת נפשות ,בהכרח אחת
מהשנים ,או שת"ת הוא ג"כ הצלת נפשות ,או שהצלת נפשות נחשבת כת"ת) ,ואף
כך בסוגי' זו; גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה ,היינו ,שהסוגי' היא
אחת  -הקבלת פני שכינה ,והשאלה איזו הקבלת פני שכינה עדיפה.
מכלל הדברים למדנו ,שאברהם אבינו חידש לן נפלאות ביחס לבני אדם ,שבכל אדם
טמון הקבלת פני שכינה ,והם הדברים אשר נתבארו במאמר זה ,שעצם מהות האדם
והסדר שלו הם שייכים אל הטוב האלוקי .ובוודאי ,מאחר שדרשה זו נלמדה
מאברהם והתפרשה אצל אברהם ,א"כ מיוחדת היא לאברהם ,והם הם הדברים.16

16
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יג
חטא המרגלים
טובָ ה הָ ָא ֶרץ ְמאֹד ְמאֹד
ֹ
נו .נעבור כעת לארץ ישראל.
כפי שאנו צריכים לתת אמון בבורא יתברך ,ובאנשים  -בחיבור האלוקי הבא דרכם,
כך באותה מדה אנו נדרשים לתת אמון מיוחד בארץ ישראל שהיא טובה באמת.
והרי התורה העידה באופן מיוחד כן על ארץ ישראל' :טובה הארץ מאד מאד'' ,והיה
הטוב ההוא אשר יטיב ה' עמנו והיטבנו לך'' ,לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר
דבר ה' אל בית ישראל הכל בא'.
בוודאי שארץ ישראל נקראת 'טוב' יותר משאר ארצות ,כי היחס בין כל הארצות
לבין ארץ ישראל ,הוא ממש היחס שבין עצם הסדר הטוב ושכאמור הוא פנימי
ונסתר ,לבין ההופעה בפועל שהיא הנגלית חוץ .וכך ארץ ישראל היא פנימית
נסתרת ונמצאת באמצע העולם (תנחומא קדושים ,אות י') ,ככל הדברים הפנימיים,
וע"כ גם כן לא ראו בה המרגלים את השפע והטוב שבה ,כי כאמור היא פנימית
נסתרת ,שכך הוא עצם הסדר הטוב שהוא נסתר ואינו מופיע כ"כ בפועל (שלכן
הוא 'סדר' וככל מאמר זה ,וכהדוגמא שהבאנו לעיל מגוף האדם המגולה ,ואילו
הסדר שלו כמוס ונעלם) .וזאת בשונה בשאר הארצות ,שהשפע נמצא גלוי לכל
העמים ,יען הם בחינת ההופעה בפועל של הדברים.
מתוך כך נבין את חיוב האמונה המיוחד ביחס לארץ ישראל; המרגלים נדרשו לתת
אמון בארץ ,ובנקודה זו (לפי"ע) היה חטאם .הם נטו אחר ההופעה בפועל,
וההופעה בפועל ,אדרבה הציגה את הצד ההפוך ,וכמו שמצינו הרבה פעמים,
שדוקא במקום של עצם הסדר הטוב בעצמו ,מתקבצים יותר הופעות בפועל
שליליות.17

17
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צירוף ב' החטאים בחטא המרגלים
המרגלים ,כאמור ,לא ראו את הארץ כטובה ,אלא להפך' :הלא טוב לנו שוב
מו ִצ ֵאי ִד ַבת ָה ָא ֶּרץ ָר ָעה'  -במדבר (י"ד ,ל"ז) .כלומר ,הם
מצרימה'' ,וַ יָמֻ תו ָהאֲ נָ ִשים ֹ
הצטרפו והתחברו לרע ,ראו אותו כעיקר.
בכאן מתחברים ב' החטאים של המרגלים (כפי שביאר הגר"נ רוטמן שליט"א); לשון
הרע ,אי אמונה ,עד שהכל שורש אחד  -תפיסת הרע כעיקר המציאות.

העין מיוחדת במהותה לטוב
נז .נ' בעז"ה להוסיף תוספת עומק בחטא המרגלים .מו"ר זצ"ל ביאר ,שיש חילוק בין
ראיה לשמיעה; ראיה היא לעולם תפיסה של תמונה מלאה  -תפיסת מציאות ,א"א
לעין לתפוס פרט בודד ,העין לעולם קולטת מערכת .לא תמיד היא קולטת כיצד
מה שנראה הוא מערכת ,אך גם אז ,תפיסת העין היא באופן של חוסר סדר ,כלומר:
העין רוצה סדר ומפריע לה חוסר הסדר .וממקום זה מגיע סוגיית היופי ,שהיא
למעשה הנאת העין מההתאמה שבין דברים.
מכלל זה נבין ,שהעין למעשה מיוחדת לתפיסת הטוב .כביכול העין לא מבחינה ברע,
ההבחנה שלה ברע הוא בדרך שאינה נוחה לעין .זו הפרעה לעין ,כי העין תופסת
מציאות ,ומציאות היא שלמות  -היא טוב.
לכן אנו מוצאים באופן מיוחד את הטוב ביחס לעין; 'טוב עין' ,ולא מצאנו 'טוב
אוזן' ,והדבר נפלא שהמושג טוב מופיע בפעם הראשונה בתורה ביחס לעין ,שכן כתיב
טוב' ,הרי ראיה ואור (שג"כ שייך
אור ִכי ֹ
(בראשית א' ,ד')' :וַ י ְַרא אֱ ל ִֹהים ֶּאת ָה ֹ
לסוגיית הראיה) ,ביחס לטוב .ושמענו כמה פעמים מהרב זצ"ל ,שהטוב מיוחד

מאמר יד

 כתר הלומים

| 394
לאור ,שהרי הכנת הנרות במקדש ,נקראת 'הטבה' ,וכ"ה ב'פרדס רימונים' לרמ"ק
(שער כ"ג ,פרק ט')'" :טוב' .כל לשון 'הטבה' הוא מצד החסד ,ופי' מלשון 'בהיטיבו
את הנרות' (שמות ל' ,ז') ,והוא לשון הארה" .וכך אנו מוצאים את הטוב במיוחד
למאורות; 'טובים מאורות שברא אלוקינו' ,ודוקא בברכת 'יוצר אור'.
מתוך כך ,בהכרח שהעין במהותה מיוחדת לטוב  -לקחת פרטים ולצרף אותם לכלל
 לתמונה שלמה ,כלומר ,להפוך אותם למציאות ,לחבר אותם למציאות של סדרולא למציאות של חלקים .כשהעין נשארת כמו שהיא במצב הנקי שלה ,היא רואה
טוב .עין רעה היא עין שהאדם מצרף לעין את התפיסה השלילית שלו ,ובכך הוא
מפקיע את קישור המציאות וסדרה המתגלה על ידי העין .הוא רואה מערכת שלמה
אך ורק כאן .והיינו חלקים שהתחברו יחד למערכת מקרית ולא את עצם המערכת
המתגלה כאן בפרטים.
כאן מונח חטא המרגלים שחטאו בראיה .החטא הוא בגוף הראיה ,לקחת את המושג
ראיה ,שהוא מושג של תפיסה בטוב ,ולהעמיד אותו בצורה לא נכונה ,לצרף אליו
את התפיסה השלילית של האדם ,ומתוך כך להביט שלא נכון על המציאות ,זה
בעצמו חטא.

יד
חטא מי מריבה
הזהירות בעיסוק בחטא מי מריבה
נח .נחזור כעת לחטא מי מריבה.
כאמור ,הזהירות בהבהרת חטא זה צריכה להיות מירבית ,עד שמן הראוי להניח
את היד מלכתוב ואת הפה מלדבר .ואעפ"כ ,הרי אנו באים לבאר דברי המהר"ל,
ונאחזים בקצה של קצה גלימתו .ומכל מקום ,חובה להדגיש שאין אנו באים לדון
במחשבותיו של משה איש האלוקים וכו' ,ובוודאי אין לנו שום מושג ואחיזה ותפיסה
בעניינו ,אלא אנו דנים את החטא כדברי תורה שניתנו לנו ,ועפ"י מה שקיבלנו
מרבותינו.
המהר"ל האריך לבאר שחטאו של משה היה בכך שלא התחדש באמונה ובטחון
לעשות את הנס בשמחה .כמובן ,אין צד לומר שמשה לא האמין ,ואין אפי' צורך
לכתוב מזה ,וכנראה יש כאן נושא של דרגות גבוהות באופן נשגב ,ומה גם ,שהדבר
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כנראה שייך למדרגת דור הבנים ,ואשר בעקבות זה ,היה לכאורה מן הנמנע
להצליח לעשות נס כזה .ואנו אין לנו אלא דברי המהר"ל ,והננו באים לפרש בפ"ע
את המושג הנ"ל של אמונה מתוך שמחה.
המאמין חי בשמחה ,כי הוא תופס את המציאות רק כטוב  -כשלמות ,הוא נעוץ
וקבוע שם ,וממילא התולדה מזה  -שמחה .מי שאינו מאמין ,אינו תופס בכלל מציאות
שלמה ,וממילא הוא בכעס ולא בשמחה .השמחה היא תוצאה ותולדה מעולם
השלמות ,וכך הוא הכלל :השלם  -שמח ,והחסר  -עצוב ,וממילא ,באמת ,רק המאמין
יכול לשמוח באמת .הטענה על משה (כפי שמבאר המהר"ל) היתה ,שלא התחדש
באמונה יתירה ומופלגת עד מאד ,ואשר בעקבותיה היה פועל בשמחה.

ביאור החילוק בין דיבור והכאה
נט .ננסה קצת לבאר הדברים  -מהו ההפרש הגדול שבין דיבור להכאה (קו' הרמב"ן).
המהר"ל התייחס לקו' זו ,וביאר ש'השם ית' היה רוצה שיקנו ישראל אמונה שלמה,
ויראו כי הנמצאים נמשכים אחריו יתברך ודבורו'...' ,והיה הוא יתברך רוצה שיהיו
כל הנמצאים נמשכים אחר דבור השם יתברך לעשות רצונו מעצמם ,לא על ידי
הכרחי ,ובזה יעשו ישראל גם כן רצון השם יתברך מעצמם בשמחה .ולכך אמרו שידברו
אל הסלע ,כי כאשר יקיים מכח דבור ,הנה העשיה היא מרצון ומשמחה ,וזהו ענין
האמונה .ולפיכך אם דיבר אל הסלע ,והיה מקבל דבריו ברצון בלי פעל הכרחי,
היה זה קידוש שמו לעשות רצונו באמונה'.
"ב ְדבָ ִרים לֹא ָיִו ֶּסר
משמעות דברי המהר"ל לכאורה ,ע"ד דכתיב (משלי כ"ט ,י"ט)ִ :
ָעבֶּ ד" ,והיינו ,שיש חילוק יסודי בין דיבור ובין הכאה; הכאה היא סוגי' של שעבוד
וכפיה ,והיא עבודת השוטרים ברצועה ובמקל .דיבור ,לעומת זאת ,הוא סוגי' של
רצון .כאשר אדם מדבר אל חבירו ומבקש ממנו ,הנה לעולם הדבר נעשה מרצון
העושה ,והגם שיתכן דיבור של ציווי ,כפיה ותביעה לעשיה ,אך אעפ"כ העשיה
מוגדרת כעשיה מרצון ,שאף שציוה ודרש מחבירו ,אך סו"ס חבירו עושה כן מרצונו,
וכדאיתא בגמ' קידושין (כב ).שאם קורא לעבד שיבוא ,לא נקרא 'משיכה' ,כי בא
אדעתא דנפשי'.
נמצאת למד ,שאעפ"י שכח הדיבור הוא כח של הנהגה וכל הנהגה הרי היא בהטלת
עול ובה מימד של כפיה ,אך עכ"ז ,הנהגה זו נפעלת רק במהלך שהשני רוצה
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להצטרף אליה  -מרצונו ומעצמו .זהו כח הדיבור  -כח שפונה אל רצון ואין בו
כפיה.18

הדיבור מתייחס תמיד לשלם שבאדם ולא לחלקיו
ס .ביתר עומק .דיבור אף פעם לא מתייחס אל חלקים באדם  -אל היד או הרגל וכד',
אלא הדיבור הוא לעולם לאישיות שעומדת מאחורי כל החלקים ,לעצם האדם -
לשלם שבו ולא לחלקיו .ואף שבפועל אנו רק רואים רק את ה'בהמה שבאדם' -
הגוף ,אך הדיבור לעולם אינו אלא לאדם שבאדם  -לכללות האדם הנקרא 'מדבר',
לעצם הסדר  -לטוב  -לשלם שבו.
בנוסח שנתבאר במאמר זה :הדיבור פונה כאמור אל עצם הסדר  -אל גוף המציאות
עצמה ,והיינו אל הטוב .זו סוגיית הדיבור והיא סוגי' האמונה ,שהאדם נמשך אחר
המציאות האמיתית  -אחר הטוב ,אחר דיבוריו יתברך הנמצאים מעבר לחומר,
אע"פ שבפועל לא נראה כך.

אל עצם הדבר  -אל הרצון ,ניתן להגיע רק על ידי אמונה
כעת נבין כי אין שום אפשרות להגיע למקום הזה  -למקום שאליו מתייחס הדיבור
הנולד מהרצון ,אלא על ידי אמונה; 'הֶּ אֱ ַמנְ ִתי ִכי אֲ ַד ֵבר'  -תהלים (קט"ז ,י') .אין שום
אפשרות להפק רצון אמיתי מאדם כלשהו אלא ע"י דיבור  -ע"י פניה אל עצם
האישיות שלו ,ע"י אמונה בו  -בטוב שבו .בשאר אופנים ודרכים הדבר נועד
לכישלון.
וכך ממש ג"כ ביחס לבריאה והבורא ,וככל שנתבאר .כדי להפק רצון מהשם יתברך
ולגלות בפועל את טובו  -עצם המציאות ,עלינו לפנות אליו באופן ישיר לגמרי -

18
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אל המעמיד את עצם הסדר ולא את ההופעות בפועל ,ופניה זו כמובן ,צריכה
להיות בהתאם לאותו מקום שאליו רוצים להגיע ,קרי :פניה  -דיבור ,הבאה מרצון
אמת ומשולבת באמון  -אמונה ,ובכך פונה לשלם כביכול ,לעצם המציאות באמת,
לבורא יתברך.

חומר לשון הרע  -השתמשות בכח המיוחד לטוב ,לרע
בזאת נבין תוספת עומק בחומר דיבור לשון הרע .לשון הרע משתמש בכח הדיבור,
בכח המיוחד החוצה עולמות ופונה אל גוף הטוב  -אל עצם הסדר .זהו כח הדיבור,
והמספר לשון הרע לוקח את הכח הזה בעצמו ,הכח המיוחד אל הטוב ואשר פונה
אל הטוב ,ומשתמש בו לרעה ,ובבחינת 'וְ ִש ְפחָ ה ִכי ִת ַירש ְג ִב ְר ָתה'  -משלי (ל' ,כ"ג).
ואגב אורחין ,יש לעמוד שב' איברים מיוחדים אל הטוב וככל שנתבאר; עין טובה,
ולשון .וכנגדם 'עין רעה' ,ו'לשון הרע' .וביאר בזה מו"ר זצ"ל ,שב' האיברים הללו
יש בהם כח של יצירה ,שהרי הבריאה נבראה ע"י מאמרות ,וע"י 'וירא אלוקים כי
טוב'.
נ' שלכן איברים הללו מיוחדים באופן מהותי וטבעי אל הטוב ,כי כאמור ,הבורא
יתברך ברא רק טוב ,כי הטוב הוא המציאות ,והמציאות היא הטוב ,והם הם הכללים
של בריאת שמים וארץ ,וכפי שכ' המהר"ל (והובא לעיל) ,וא"כ לכן הם איברים
מיוחדים למציאות ְ -לבריאה ויצירה ,כי הם בעצמם מכוונים אל הטוב מצד עצמם.

ה'חלק' קיים רק בעולם של הכאה (מעשה) ,והשלם קיים רק בעולם של דיבור
(רצון)
סא .נוסיף עוד בעז"ה.
כאמור ,החלק הוא מציאות הרע ,ולמעשה אינו אלא העדר ואי מציאות ,וכל
מציאותו היא רק כקטע קטן ,והינה רק בעולם ההופעות בפועל ,אך מצד עצם
וסדר הדברים ,לא קיימת מציאות החלק.
עפ"י דרכנו במאמר זה ,נ' לתת בים דרך ,שה'חלק' קיים רק בעולם המעשה -
עולם ההופעות בפועל ,והוא למעשה 'עולם ההכאה  -המעשה' ,בו צריכים להשתמש
במקל חובלים ,וכך פוגעים ברע .אך בעולם היותר עליון  -בעולם הסדר עצמו
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(שאליו מתייחס הדיבור) ,שם אין פגע רע ,שם במקום של סדר הדברים בעצמו,
אין שום תנועה של הכאה ,אלא אמון הפונה אל הטוב אל הסדר ,והיינו ,רק דרך
דיבור גרידא.

האמונה מיוחסת לכח הדיבור דוקא ,ולכן נדרש ממשה אמונה ודיבור
חטא מי מריבה לפי המבואר במהר"ל שייך לכאורה לנקודה הזו .ודאי וודאי
שהאמינו ,והרי על משה כתיב 'בכל ביתי נאמן הוא' ,ואהרן קדוש ה' .ועוד ,הרי
הכו הסלע ונעשה נס ,א"כ וכי לא האמינו? א"כ כיצד הכו ,ואם ידעו שצריך
להתרחש נס ,א"כ וכי היד ה' תקצר .אלא שהטענה היתה שהם האמינו במהלך של
הכאה ולא דיבור .ובזה נגרם אי השלמת האמונה לבני ישראל.
המהר"ל כותב שלכן כעס משה ,ואם היה עושה באמונה ,היה מתחזק בשמחה ולא
היה כועס .נ' המכוון לפי היסוד הנ"ל ,כי השאלה מה הם הכוחות שפועלים באדם.
ואם היה פועל באמונה ,היה פועל עמו כח הנפש  -התופס את הטוב בדבר ,שהרי
שם נמצא כח האמונה המתייחס תמיד אל הטוב  -אל כללות הדבר ושלמותו.
בעל אמונה תופס את הדברים ממקום אחר ,הוא בעצם מביט אל נקודת הטוב,
ולכן הוא תמיד שמח .נכון שיש רע ,וצריך לטפל בו ,אך כבר כשהוא מביט אל
נקודת הטוב ,ממילא גם הרע פחות מאיים ובעצם אינו מציאות .בתפיסה כזו ,ניתן
לדבר אל הסלע ואין צורך להכותו.
וכך הדבר פשוט בחינוך ,שהמאמין בילד שלו  -לא נצרך להכאה ,אינו נצרך לכפיה,
הדיבור בעצמו מועיל ,כי בעצם עניין הדיבור ,הוא הפניה אל הטוב ,והרע בהיותו
מקרה  -ייעלם( .ויש להרחיב ,שחינוך ומשמעת נכונה ,כלל אינם כוללים איומים
בשום צד).
השאלה היא כיצד האדם תופס את המציאות; אם התפיסה היא שהרע הוא מציאות,
הרי צריך להכותו אותו ולפגוע בו ,וסו"ס הוא מציאות ומה נעשה לו .אם הטוב
הוא המציאות ,א"כ הרע בכלל אינו מציאות ,מצד עצמו הוא מתקלף ומסתלק ,כי
המקרה לא יתמיד ,ולזה מהני דיבור .וזה כדרך שמדברים לבן דעת.
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כח הדיבור פונה לרצון  -לאדם שבאדם ,לחלק הטוב שבו
סב .בלשון זו :כח הדיבור פונה לרצון  -לאדם שבאדם ,כלומר ,לחלק הטוב שבו .ודבר
זה כנ"ל רק על ידי אמונה בו ,בשונה מכח המעשה שפונה אל כח הרע  -הגוף.
הציווי למשה ואהרן היה שידברו אל הסלע ,כלומר :הנושא היה לגלות את הרצון
האלוקי המונח בבריאה ואפי' בתוך החומר עצמו  -במקום הכי נמוך ,גם שם מונח
הטוב האלוקי ,ולכן על ידי אמונה (שהיא כנ"ל כח הדיבור הפונה אל הטוב אל
הרצון הנ"ל) ,ניתן להפיק מים אפילו מהסלע החומרי ,כי כל המציאות היא רק
טוב ,ובאמונה גמורה  -פעולת דיבור ,ניתן לפנות אל כח הטוב והוא ידחה את
הרע .אם נהפוך את הקערה על פיה ,נעמיד את הטוב כעיקר ,ממילא הרע (החומר,
הכיסוי ,ההסתר) יתבטל אל הטוב והסלע יתן את מימיו.
אילו כך היה קורה ,היה מתגלה ונפתח בעולם גילוי מופלא של רצון  -של שלמות
וטוב אלוקי המניע את הבריאה .כביכול היו בני האדם מתעלים להשגת סדר
המציאות (שהוא כנ"ל  -טוב) ,ולא רק את ההופעה בפועל .היו בעצם מתעלים
ל'עולם הדיבור' ששם הכל טוב היוצא ממנו ית'.
אך כפי המבואר במהר"ל ,משה ואהרן לא האמינו ,כלומר ,לא עמדו (מחמת איזו
סיבה) בהנהגה על האופן הזה ,לכן לא דיברו אלא הכו ,ולכן גם כן כעסו ,כי כנ"ל
המאמין אינו כועס שהרי תופס את הכל מצד הטוב שבו.

מדוע משה ואהרן חטאו במי מריבה
משה רבינו שייך בעצם אל הטוב ואל סדר הדברים
סג .וכאן נשאלת השאלה ,א"כ מדוע באמת לא האמינו? ודאי היה כאן שיטה ודרך
מצידם .ונסביר את השאלה ביתר שאת .הנה על משה רבינו בעצמו  -איתא בחז"ל
(נדרים לח ).שהיה טוב עין .ויתר על כן ,שהוא עצמו נקרא 'טוב' או 'טוביה' (סוטה
יב ,).ונ' המכוון ,שמשה היה חי בעצמו לפי הסדר של הדברים ולא לפי ההופעה
בפועל שלהם ,ועיין היטב בדברי המהר"ל (בגו"א מטות) ,שנתבאר יסוד זה באורך.
וכבר הזכרנו במק"א דברי הרמ"ע מפאנו ,שהשגה של משה היתה כללית (ובשונה
מכל אדם שמשיג פרטים  -חלקים ,ומן הפרטים אל הכלל) ,וא"כ אדרבה עוד יותר
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יגדל הפלא ,במה היה חטאו של משה ,אחר והוא בעצמו מכוון אל הטוב ונמצא
שם?
נ' בעז"ה להציע בזה באימה ,בהקדם דברים שהארכנו במאמר 'קרא עלי מועד',
בהבנת מקומם של דור יוצאי מצרים  -דור מקבלי התורה .ביארנו שם ,שהחלוקה
הזו שבין כלל הדבר לפרטיו ,בין החוק של הדבר להופעותיו בפועל ,חלוקה זו
בעצמה קיימת בין דור המדבר שהוא דור החוק  -דור הכלל ,מקבלי התורה ,וכל
הדורות הבאים אחריהם ,הם דורות של פרטים והופעות בפועל של דור המדבר
באופנים שונים ,אך עצם החוק  -עצם המציאות של כלל ישראל הוא דור המדבר
 דור דעה (ולכן ס' ריבוא ישראל הוא מספר גרעיני בלא ריבוי וחסרון ,וידועיםדברי הגר"א (כמדומה בתיקונים) ,שכל אדם מישראל עובר את כל הנסיונות של
דור המדבר).

דור יוצאי מצרים  -תושב"כ ,באי הארץ  -תורה שבע"פ
סד .והרי"ז ממש כמו החילוק שבין תורה שבכתב שניתנה ביחוד לדור יוצאי מצרים -
מקבלי התורה  -ממשה רבינו שנקרא 'מחוקק' ,ונשלמה עד כניסתן לארץ .ואילו
תורה שבע"פ היא הגילויים של הדורות שאח"כ ,שהרי התורה שבע"פ היא לעולם
הופעת הפרטים היוצאים מתוך תורה שבכתב ,וכמו שאיתא בתנחומא (פרשת נח):
"...ולא עוד אלא שתורה שבכתב  -כללות ,ותורה שבע"פ  -פרטות ,ותורה שבע"פ
הרבה ,ותורה שבכתב מעט".
מ"ר מנהיג את דור הכללים  -דור יוצאי מצרים ולא את דור הבנים  -הפרטים
הדבר פשוט שלכן ההנהגה של דור המדבר היתה על ידי משה רבינו ,כי כדי
להנהיג את העם הקרובים לעצם הסדר ,צריך מנהיג הנמצא שם.
והנה חטא המרגלים גרם שיציאת מצרים לא נשלמה על ידי דור יוצאי מצרים ,אלא
הדור שיצא ממצרים מת במדבר ,והדור שנכנס לארץ הינו דור אחר  -דור הבנים,
שכאמור הם כבר שייכים יותר לתחום ההופעה בפועל  -תחום הפרטים.
בעקבות כך ,נוצר מצב טעון ומורכב ,כי משה רבינו נמצא בעולם הכללים  -עצם
הסדר  -הטוב (התואם להנהגת דור המדבר) ,והוא צריך להנהיג את דור הבנים -
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הפרטים ,הרחוקים ממנו .בין דור הבנים למשה רבינו קיים פער עקרוני ,אשר
לכאורה לא היה ניתן לגישור.

משה אמר 'שמעו נא המורים' כי חשב שאינם ראויים לדיבור
לכן ,כאשר באו הבנים לבקש מים ,ועשו זאת בערבוביה ובאופן של חטא ,וכדכתיב
ֹשה ַבעֲ בו ָרם" .הנה במצב הזה,
(תהלים ק"ו ,ל"ב)" :וַ י ְַק ִציפו ַעל מֵ י ְמ ִריבָ ה וַ י ֵַרע ְלמ ֶּ
לכאורה הם קרובים יותר לעולם ההופעות בפועל (כי הם מהלך של פרטים ,וכדברי
המהר"ל ,שהכלל לעולם טוב ,והפרטים מקריים) ,וחשש משה ,שאם ידבר אל
הסלע ,לא יהיה מענה ,כי העם רחוקים כעת משייכות לכח השלמות הנמצא בתוכם,
ומכיון שכן ,גם הסלע לא יוציא את מימיו .והרי הדברים ק"ו ,שאם דור המדבר
שהם הדור של עצם הסדר ,חטא בחטא המרגלים ולא האמין בטוב המונח בחומר
(היא ארץ ישראל) ,א"כ ק"ו לדור הבנים ,וביחס לסלע החומרי .ולכן כעס עליהם
ואמר להם' :שמעו נא המורים' ,כלומר ,הואיל ואתם במצב של מורים ורבים ,ולא
פונים ברצון ,א"כ לא שייך כאן מערכת של דיבור ותוספת אמונה בהתייחסות
לרצון .ולכן העדיף משה להכות את הסלע ולא לדבר אליו ,וכדרך שמייסרים את
מי שאינו רוצה להקשיב.
( ואולי יש בזה מעין 'עבירה לשמה' ,כלומר ,חשש משה שיהיה חילול ה' ,ולכן
העדיף להכות ולא לדבר ,ואף שבזה יש המראה על ציווי ה' ,אך העיקר שלא ייצא
חילול ה').
וכבר הזכרנו דברי האוה"ח הק' ,שאם לא היה החטא במי מריבה ,היו מתקנים את
חטא המרגלים והיה משה נכנס עמהם ,והדברים מאירים מאד את דברינו ,וגם
דברינו פירוש לדבריו ,כי הנושא של מי מריבה נגע בנקודת נסיון שיש בה שייכות
לחטא המרגלים .הנושא היה האם נמצאים במדרגה הראויה כדי לראות את הטוב
האלוקי  -את עצם הסדר ,לא רק במדבר שאין בו הופעה גשמית כלל ועיקר ,אלא
גם בארץ ישראל  -במקום החומר ,וכן ביחס לסלע ,שכנ"ל היה המציאות החומרית
היחידה במדבר שהיתה מיוחדת לנס.

מדרש :הכאת הסלע בקטנות ,דיבור בגדלות
סה .ובמדרש (ילקוט שמעוני ,חקת ,רמ"ז תשס"ג)'" :ודברתם אל הסלע' .והכיתם לא
נאמר ,א"ל כשהנער קטן רבו מכהו ומלמדו ,כיון שהגדיל  -בדבור הוא מיסרו ,כך

מאמר יד

 כתר הלומים

| 402
אמר הקב"ה למשה כשהיה סלע זה קטן הכית אותו שנאמר 'והכית בצור' אבל
עכשיו 'ודברתם אל הסלע'  -שנה עליו פרק אחד והוא מוציא מים מן הסלע".
וכתב על זה כב' מו"ר שליט"א בבי"ש (סי' מ"ח)..." :וכמובן בסלע לא שייך כל
זה ,אלא הכוונה לרמוז על ישראל .שכשישראל היו עדיין בגדר קטנים ,הי' שייך
הכאה .אבל עכשיו בשנת הארבעים ,יש לו למשה להתנהג כבר עמהם בדיבורא
ופיוסא (וכלשונו של הזוהר בפרשת תצא (רעט.")):
ביאור הדברים לפי"ע :חינוך הוא סוגי' של אמון וכנ"ל ,ועיקר החינוך הוא

בדיבור19

 בהעמדת הטוב ,והרע ממילא כלה ואובד ,ולא בהתעסקות עם הרע .ומ"מ כל זהשייך רק כשהנער בר קליטה של דיבורים ,אך ילד קטן שאינו מבין דיבורים ,לא
שייך רצון ואמון ,אלא צריך להכותו ,קרי :למנוע ממנו את הדברים באופן מעשי -
במקום ההופעה בעצמה .וכפי שהוא בכנסת ישראל ,כך הוא גם בעולם וכנ"ל.
בתחילת כניסת ישראל למדבר ,היו עדיין קטנים והיתה נצרכת ההכאה ולא הדיבור,
וזה אפילו בהיותם דור דעה .אך כעבור מ' שנה  -אע"פ שהיו דור הבנים ,מ"מ
כבר היו שייכים בדיבור ,וזה היה הציווי על משה .משה ,כנ"ל ,חשש שישנו פער
עקרוני בינו לבינם ,עד שהם באופן עקרוני נחשבים כילדים שצריכים הכאה ,שהרי
הם דור הבנים  -הפרטים ,ולכן העדיף להכות כדי שחלילה לא ייצא חילול ה'.
'גם ִבי ִה ְת ַאנַף ה' ִ ּבגְ לַ ְלכֶ ם
ומובן בזה היטב ,דברי משה לישראל (דברים א' ,ל"ז)ַ :
לֵ אמֹר ַגם ַא ָתה לֹא ָתבֹא ָשם' .והזכרנו לעיל דברי האוה"ח שהכוונה מחמת חטא
המרגלים .ועדיין קשה ,הרי משה לא נכנס בגלל חטא מי מריבה .ובקרא הנ"ל
בתהלים משמע שעם ישראל חטאו 'וירע למשה בעבורם' ,בעבור חטאם במי
מריבה ,וזה לכאורה שלא כהאוה"ח .ועכ"פ נ' המכוון שכיון שעם ישראל היו
במהלך של 'שמעו נא המורים' ולא במדרגה הראויה ,לכן הוצרך משה לעבור

19
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עבירה לשמה עם כל המשתמע מכך  -שלא יכנס לארץ ,כדי שלא יהיה חילול שמו
ית'.
בנוסח שנתבאר במאמר זה (וכנ"ל עם כל הזהירות המופלגת ,ורק כדי להדגיש את
הראוי הדגשה) :כביכול ,משה רבינו התייחס אל הילדים  -אל עם ישראל ,לא
באופן של אמון ,כביכול התייחס אליהם כאל ילדים שאינם מקבלים דיבורים.
ומשלא נתן אמון ולא דיבר ,היה חייב להכות .וכאמור ,נתבאר שלא היה זה אלא
מהלך של עבירה לשמה ,מפאת שחשש שבמקום שבו הם נמצאים ,לא יוכלו לקבל
דיבורים.

טו
האמונה בארץ ישראל
ארץ ישראל מיוחדת לעצם הטוב
סו .מדוע חטא מי מריבה הינו גורם ישיר שלא יכנס משה לא"י? מה מדה כנגד מדה
יש כאן? וכאמור לעיל ,גם אברהם ,גם המרגלים וגם משה ,חטאו לכאורה ביחס
לארץ ישראל ,בחטא של חוסר אמונה.
מה משמעות הדברים?
אנו מוצאים בתורה כמה פעמים (וכנ"ל לעיל) ,שארץ ישראל מיוחדת לטוב .ולמדנו
שביחס המקומות ,נחשבת ארץ ישראל כעצם הסדר והטוב ,ואילו שאר ארצות הם
חיצוניות  -סובבות את ארץ ישראל הנמצאת במרכז (תנחומא קדושים ,י') ,הם
למעשה ההופעות בפועל ,אך לא עצם הדבר בעצמו.

ארץ אברהם  -ארץ ישראל מצד סדרה
זו ארץ ישראל של אברהם (כפי שהגדרנו בתחילת המאמר)  -עצם הסדר של ארץ
ישראל ,המציאות  -הטוב בלבד ,וכמדומה ראיתי במהר"ל ,שלמעשה היה צריך
להברא רק ארץ ישראל ,אלא שא"א ,כי צריך הדרגה לקיום העולם ,ולכן נבראו
שאר ארצות ,אך ארץ ישראל היא עצם הבריאה ,והם הדברים ,וכך ממש גם ביחס
לכנסת ישראל שהיא מיוחדת לעצם הטוב ,ושאר העמים הם רק הופעות בפועל
וחלקים ,אך אינם נוגעים בסדר עצמו ,ולכן גם לא שייך בהם תורה ,כי התורה היא
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עצם הסדר ,וניתנה למי שהוא עצם הסדר ,בארץ שהיא עצם הסדר ,וכ"ז ברור
מאד לכאורה.

הדיבור מיוחד לארץ ישראל ,והכניסה אליה רק ע"י אמונה
"כי ִמ ִצי ֹון
סז .לכן אנו מוצאים את הדיבור מיוחד לארץ ישראל ,וכדכתיב (ישעי' ב' ,ג')ִ :
תו ָרה ו ְּדבַ ר ה' ִמירו ָש ִ ָלם" ,ודבר ה' היינו תורה ונבואה (כדאיתא שבת קלח,).
ֵתצֵ א ֹ
כלומר :מערכת הגילוי של הרצון האלוקי .וכפי המבואר בגמ' מו"ק (כה ,).שלא
שייך נבואה בחו"ל .ומכיון שכך ,שארץ ישראל שייכת לעצם הסדר  -לעולם הדיבור,
ע"כ ממילא הכניסה אליה היא דוקא ורק על ידי אמונה ,וככל שנתבאר במאמר
זה ,שהיחס לעצם הדבר הוא רק ע"י אמונה ותו לא.
וגופא האמונה הנדרשת היא ש'טובה הארץ מאד מאד' ,והרי ארץ ישראל היא עצם
התכלית שאליה הכל פונה ,וא"כ בוודאי היא נחשבת עצם הטוב והרע בטל בה
מאליו .וא"כ ניתן להתגבר על הרע לאו דוקא בהכאתו ,אלא בהחזקת הטוב באופן
היותר שלם ומגולה ,והרע נדחה ממילא .וגופא לכן אנו מוצאים שעיקר הקללות;
'תחַ ת אֲ ֶּשר לֹא ָעבַ ְד ָת ֶּאת ה' אֱ לֹהֶּ ָ
יך ְב ִש ְמחָ ה ו ְבטוב לֵ בָ ב מֵ רֹב כֹל'  -דברים (כ"ח,
ַ
מ"ז).
נבין עומק הדברים ,כי כל טוב ,ככל שהוא יותר טוב הוא יותר עצמי וממילא הוא
יותר נסתר ,כי עצם המציאות היא נסתרת תמיד ,והדברים עמוקים מאד ,ולכן ארץ
ישראל ,הגם שהיא עצם הטוב ,אך כלפי חוץ לא כך נראה ,וצריך אמון בה ,שאע"פ
שהיא חומרית (ולא כמו שהיה במדבר) ,ואע"פ שלכאורה נראית כ'ארץ אוכלת
יושביה' וכו' ,אך באמת היא הארץ הטובה באמת.
הדרך לזכות בארץ ישראל היא על ידי אמונה וכנ"ל ,וע"י טובת עין  -כי כך הדרך
להגיע אל ארץ ישראל באמת  -אל עצם הארץ שהיא הארץ בעצם.
חטא המרגלים סתר את הדבר הזה ,ופגע בהופעה של אברהם שרוצה להכנס
לארץ ,לכן חטאו בלשון הרע  -הגדרת המציאות כרע  -עין רעה ,ובחטא של אמונה.
משכך ,כבר לא נכנסו בני ישראל לארץ של אברהם ,אלא לארץ ישראל הבאה
כהופעה ,וממילא גם שייך גלות ממנה .אין אנו תפוסים כעת בארץ ישראל מצד
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הסדר שבה  -ואשר ממילא תפיסה זו אינה ברת שינוי ,כי עצם אינו משתנה ,אלא
רק מחמת ההופעה שבה.

ראיית משה את הארץ קידשה למעשרות
סח .משה רבינו זכה לראות את ארץ ישראל .פי' ,בשונה מהמרגלים ,העמיד אותה
במהלך הנכון של טוב עין ,ועי"ז קידשה למעשרות (ב"ב נח .).וכן אברהם ' -אל
הארץ אשר אראך' .ויש בזה עומק גדול לעניין התפילה ,כי היא הצירוף לטוב ,שכל
תפילה פונה תמיד אל הא-ל הטוב ,אל המחזיק בסדר הדברים ,זו מהותה של
תפילה ,ולכן היא מיוחדת לכך שאז אנו נחשבים בארץ ישראל ,ודבר זה מצריך
אריכות נפרדת ,להראות ,כיצד דרך התפילה אנו בארץ ישראל ,ועיין במאמרים על
מלכות ה' ותפילה ,ובדברינו כעת מובן תוספת עומק בהבנת הקשר שבין התפילה
לבין הכניסה לארץ ישראל ,ואכמ"ל.

טז
נסכים
ארץ ישראל מיוחדת לעתיד ולכן דורשת אמונה
סט .יש להוסיף כאן תוספת ביאור עמוקה ,וא"א להאריך ,אך היא עפ"י מש"נ בהרחבה
במאמר השני על יסורים ,בנוגע לסוגיית הזמן ,ונזכירה בקצרה .העתיד לעולם
דורש אמונה ובטחון ,וזו ארץ ישראל שהיא עצם העתיד ,שלכן אין בה השפע מיני'
וביה כדרך שיש במצרים ,ועיין היטב ברמב"ן (דברים י"א ,י') ,שבמה שהיא יבשה,
הרי זה גופא מחמת שהיא פונה לעתיד  -לעצם החיים ,והיחס שלנו אל העתיד הוא
יחס של מחסור באמצעים ,כי החיסכון והשמירה על האמצעים והתמדתם בהמשך
לעתיד ,היא דחיקה של העתיד ,ולכן דבר זה לא שייך בארץ ישראל ,כביכול א"א
לחסוך בה ,וגופא הנסיון היא במהלך של אין עתיד ,כגון 'ארץ אוכלת יושביה' וכו'.
וזהו בעצמו עומק המעלה שלה ,כי הרי א"א לחסוך את החיים עצמם.
בנוסח זה :עלינו לשאול מה מדת השייכות שלנו לעתיד; אם אנו תופסים את העתיד
על פי העבר ,כלומר על פי ההופעה בפועל שכבר היתה ,א"כ אנו לא נותנים
לסדר הדברים להופיע עלינו .כי העתיד מצד שהוא עתיד ,הוא במהותו שייך יותר
לתכלית ,וממילא הוא מכוון יותר לסדר הדברים ,וזה גדר אמונה שצריכים בארץ
ישראל שהיא התכלית .וממילא היא גוף הסדר ,וממילא יותר קשה להגיע עדיה.
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פרשת נסכים בעקבות חטא המרגלים הסובב על ענבים
עניין היין  -הבאת העתיד לכאן
ע .בעקבות חטא המרגלים קיבלו ישראל את מצוות חלה ונסכים .ולמעשה ,אנו רואים
שחטא המרגלים סובב על עניין היין ,שהרי הביאו אתם אשכול ענבים ,ושמעתי
עוד מהרב מרדכי לוי שליט"א ,שגם בתחילה כתיב תיאור על זמן הליכתם' :והימים
ימי ביכורי ענבים' ,וגם המקום שבאו לשם נקרא 'נחל אשכול' .הלא דבר הוא!
נראה להציע בעז"ה ,שהמערכת של יין היא מערכת של עתיד שבאה לכאן .והרי
לא נברא היין אלא לנחם אבלים ולמרי נפש ,היינו אנשים שאין להם עתיד .והיין
מפיג צערם .מנחם אותם ,כלומר מהפך להם את המבט  -נותן להם עתיד .ואנו
מוצאים שהשכר דלעתיד נקרא 'יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית'.
ועוד איתא (סנה' לח" :).נכנס יין  -יצא סוד" .והרי הסוד שייך במהותו לעתיד
שהרי הוא נסתר כאן בעצם ,כי הוא שייך לשם ,ויש בכח היין להביא לכאן את
העתיד ולכן הוא מגלה את הסוד (וכל השכר שלעתיד הוא בגילוי סודות התורה).
ארץ ישראל מיוחדת לעתיד ולכן מיוחדת לענבים ,לכן מצות החודש היא דוקא
בארץ ישראל (כמבואר ברמב"ם ,מצוה קנ"ז).
יתירה מזו ,הנסכים באים לרצון ,אשר אף שהוא הרצון  -נקודת ההתחלה ,אך
למעשה הוא גם כן נקודת העתיד .הנסכים מביאים את הקרבן למקום שאליו צריך
להגיע  -לרצון ,לעתיד ,וזו סוגיית היין ,ודבר זה מיוחד למשתה בכלל שהוא סוגיית
רצון (ע"פ אכילה ,שהיא סוגיית צורך .שמעתי ממו"ר זצ"ל ואכמ"ל) .ומסתבר לפי"ז
שהיין הוא הרצון שבעולם המשתה  -בעולם הרצון ,קרי :היין הוא הרצון שברצון.

חטא המרגלים סתר את העתיד
עא .חטא המרגלים נגע בסתירה כביכול של העתיד  -של הרצון .ולכן חטאו גופא
בענבים ,היינו שאין הרצון תואם להם .זהו רצון שאינו מתחבר ומצטרף עמהם
(חלילה) ,כך אמרו ,שאין שייכות עם ארץ ישראל (חלילה) .לכן הראו את שייכות
הענבים לארץ ישראל ,כלומר ,שהיא לא תואמת לרצון באופן הטבעי ,אלא צריך
יין עבור זה.
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ואולם ,גופא חטאם גרם ריחוק ,ושממילא אין ניכר הרצון כמו שהיה ניכר קודם
לכן ,ולכן הצטוו דוקא בנסכים  -להעמיק את החיבור ואת הקשר שלנו לעצם הרצון,
ושאנו תואמים אליו לגמרי .וקודם החטא ,הרי לא היה צורך בזה ,אלא היה הרצון
ברור ומגולה גם בלא שצריך לעורר אותו.
ומה שארץ ישראל מיוחדת לענבים ,היינו ,כי בה מתגלה רצון על גבי רצון  -העתיד,
אשר פנימיותו לגו לגו ,וצריך לכנוס לשם.
כך יתכן לבאר ,וה' יעזרנו שלא נכשל חלילה.

השוני בין ארץ ישראל לחו"ל וההשלכה לעניין העבודה
עב .כאמור ,ארץ ישראל היא ארץ החיים ,ארץ הרצון ,הכל פונה אליה ,היא התכלית,
בארץ ישראל נדרשת אמונה יותר מאשר בחוצה לארץ ,וכל השפע עובר אך ורק
דרך הצירוף לרצון ,ואין מציאות של טבע  -הופעה בפועל ,אשר כביכול יש בו
שפע באופן טבעי ופשוט (כמו שיש במצרים).
עומק הדבר ,כי בחו"ל הרע כביכול עיקר המציאות (במה שכל עניין חוצה לארץ,
רחוק מעצם הסדר ויותר קרוב להופעה בפועל) ,ולכן המצב הטבעי הפשוט -
האוטומטי הוא מצב של שפע וגשמיות ,אלא שיש טוב יותר עמוק ופנימי לאותו
חו"ל ,והוא גופא ארץ ישראל  -פנימיות העולם .אכן ,בארץ ישראל להפך ,הטוב
באמת הוא עיקר המציאות ,כי זו עצם עניינה של ארץ ישראל ,שהיא 'טובה הארץ
מאד מאד' ,זו מהותה ,מה שהיא טובה .היא מציאות באמת .ולכן מהלך הטבע
שבה (שהוא מהלך העבר  -החוץ לארץ ,ה'ארץ מצרים') הוא מהלך של יובש ,וצריך
כל הזמן להיות מצורף לאדון ב"ה ,כדי לזכות לגשם.
לכן מהלך העבודה בא"י הוא באופן אחר מחו"ל ,דורש יותר קשר ויותר אמונה -
יותר דיבורים .ולכן יש דרישה מיוחדת לעבודה משמחה (שהיא מעניין האמונה,
וכנ"ל במהר"ל בחטא של משה במי מריבה) ,וכך כתיב בקללות דמשנה תורה:
'תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב' ,יש בארץ ישראל דרישה
ליתר אמונה .ואמונה היינו לתפוס את המציאות של הבורא כעיקר המציאות ,והוא
הטוב המוחלט.
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דבר זה כנ"ל מחייב אמונה וטוב עין ,וכפי המידות שהיו לאברהם ולמשה רבינו.
ובזה לכאורה חטאו המרגלים ,כי תפסו את הארץ לפי ההופעה בפועל שלה ,וחטאו
בחוסר אמונה ובלשון הרע ועין רעה.

עבודת ארץ ישראל צריכה להיות יותר בשמחה
עג .מכלל הדברים נלמד ,שכאשר נמצאים בארץ ישראל צריכה העבודה להיות יותר
בשמחה ,כי כאשר נמצאים בבית המלך ,א"א להתבונן בחסרונות ולהיות בצער,
הלא הכל מלא כבודו ,הוד והדר לפניו ואין עצבות לפניו .החסרונות נבלעים שם.
ודאי צריך לבטלם ולדחותם ,ואדרבה ,יותר מסוכן חסרון בבית המלך מאשר בחוץ,
גופא כי הכל טוב שם .אך צורת המהלך היא בדגש על הטוב והרוממות ,זו ארץ
ישראל.
בזה לכאורה חטאו המרגלים ,ועיין לעיל ביחס לחטא של מי מריבה.

יז
כח הברכה
כח הדיבור פונה אל מקור החיים באופן ישיר
הדיבור  -כח המושרש בעצם החיים של האדם
עד .אחר כל הדברים הללו ,הננו יכולים בס"ד לחזור ולהבין את מעלת כח הברכה,
ובכך שהיא עוצרת את המגיפה .בכל מאמר זה זכינו להעמיד שתפיסת ה'חלק' -
הפרט ,תפיסת הרע ,קיימת רק בעולם ה'מעשה'  -ההכאה ,ואילו תפיסת ה'שלם'
 הכלל  -הטוב ,קיימת רק בעולם הדיבור .כח הדיבור מתייחס תמיד אך ורק לשלם אך ורק לאישיות שעומדת מאחורי כל המפעל .כח הדיבור פונה אל חלק החיים.ואכן ,הרי אנו יודעים שכח הדיבור מיוחד בכך שהוא התוצאה הישירה של החיות,
יְהי ָה ָא ָדם ְלנֶּפֶּ ש חַ יָה",
וכפי שנאמר (בראשית ב ,ז)" :וַ י ִַפח ְב ַא ָפיו נִ ְש ַמת חַ יִים וַ ִ
ותרגם אונקלוס לרוח ממללא ,וכבר הבאנו דברי המהר"ל בנתיב התורה (פרק יב),
שהדיבור הוא כח החיים ,ולפי המבואר כעת ,יש בזה תוספת עומק ,כי הדיבור אכן
מושרש ויוצא מכח החיים שבאדם ,אך גם פונה אך ורק אל החיים הפנימיים
שעומדים מאחורי כל חלקי האיברים למיניהם  -אל האדם שבאדם ,אשר הוא חי
מדבר.
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וממש כפי שהדבר נכון ביחס שבין אדם לאדם ,כך הוא נכון גם ביחס שבין הנברא
לבוראו; הדיבור פונה באופן ישיר אל הבורא ולא באופן עקיף ,כמו המעשה.
הדיבור מדלג על מערכת החומר המסתירה ,על הלבוש ,הדיבור פונה אל האלוקים
אשר נמצא בפנימיות הבריאה ,ואשר מעניק לה רוח חיים בהתחברו אליה.

הברכה מפקיעה את המציאות הנראית אמיתית
הברכה נותנת אמון במציאות אמת  -במי שעומד מאחורי המפעל
עה .בנקודה זו מונחת מעלתה הגדולה של הברכה ,אשר פונה בכח הדיבור אל הבורא.
ולא זו בלבד ,הברכה נועדה להפקיע את המציאות אשר נראית לנו אמיתית בהיותה
לפנינו בפועל .הרי המציאות עומדת לפנינו כמו שהיא ,אינה מגלה על מי שעומד
מאחוריה ,דוברת היא לשון הרע ,ככל שנתבאר במאמר ,ולזה באה הברכה,
שנועדה להביע אמון במציאות האמת ,לגלות שכל המציאות כאן אינה אלא תוספת
ולא העיקר ,ואינה אלא יוצאת מתוך המציאות האמיתית .הברכה מפקיעה את
הלשון הרע שהמציאות דוברת .זו הברכה.
הברכה כעוצרת מגיפה
מעתה מובן ,שלכן הברכה היא אשר מונעת את המגיפה ,כי הרי המגיפה היא תוצר
ישיר של תפיסת הרע במציאות ,ככל שנתבאר במאמר כב .המגיפה חלה בעקבות
המהלך שהבריאה היא פרטים פרטים ,חלקים חלקים ,מיוחסת לכח ההעדר והרע.
בעולם כזה חלה המגיפה ,שכל עצמה אינו אלא הסתלקות רוח החיים הפנימית
המאחדת את כל החלקים למציאות אחת ,ואשר היא מציאות האמת ,ומכיון
שתפיסת הרע אינה תופסת אלא את החלקים החיצוניים הנפרדים ,על כן חלה
המגיפה (ראה שם במאמר כב) .ואכן ,אנו מוצאים שהמרגלים אשר דיברו לשון
הרע על הארץ ,מתו במגיפה לפני ה'.
הברכה נועדה להביע את התהליך ההפוך ,החזרת כל חלקי המציאות וצירופן
לשורשן  -למקור החיים ברוך הוא ,ומאחר שהיא פונה באופן ישיר אל מקור החיים
המשפיע חיים ,על כן היא מונעת את המגיפה וכנ"ל .לכן תיקן דוד המלך מאה
ברכות ובכך נעצרה אז ומאז.
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סיכום קצר של תחילת המאמר  -שלם וחלק
א .אברהם אבינו :חסד וטובת עין ,ואמונה .מכח זה זכה לארץ ישראל.
ב .חטא המרגלים  -לשון הרע והעדר אמונה  -הפך אברהם אבינו.
ג.

חטא המרגלים ביטול ארץ ישראל של אברהם.

ד .דברי הראשונים בעניין הרע והמתמקד בו :רבינו יונה וחובות הלבבות.
א .השאלות על דבריהם הרי רואה את המציאות כפי מה שהיא.
ב .התשובה :המבט דן בשאלה מהי המציאות העצמית ומה המקרה.
ביתר עומק  -המציאות נקבעת על פי המבט.
ה .ב' אופנים לראות את הבריאה  -כשלמות או כחלקים במקרה.
ראיות (לכאורה) לצד השני :סתירות ,מקריות ,העדר ,אי סדר.
ו.

התפיסה של חלק היא תפיסת הרע.

ז.

התפיסה האמונית  -הטוב עיקר והרע כמקרה.

ח .הנמצא בעולם שה' פועל ,נמצא בעולם טוב ,אלא שיש בו רע מקרי שאינו מגדיר.
ט .משל לבית גדול ובו למדנו שמציאות מחולקת ולא שלמה ,פונה לחסרון בהכרח.
י.

גם תהליך ההעדר הוא בפירוק הרכב לחלקים קטנים.

יא .כאמור יש כאן שאלה  -מה עיקר המציאות ,הטוב או הרע.
יב .הקב"ה  -הטוב ,והשאלה ,מנין?
יג .מהי הגדרת טוב  -סובייקטיבי? כך מקובל היום.
יד .הגדרת הטוב  -שלמות וקיימות; דוגמאות :תמורה ,משה רבינו ,זהב טוב.
טו .ביום ב' לא נאמר טוב ,כי נבראה המחלוקת.
טז .מציאות שהיא חלק  -נוטה להעדר ,בהיותה פחות מציאות ,דוגמא ממים שמתאדים.
יז .כל דבר שהוא שלם  -מופקע מהשפעה ,למשל אדם ששלם בדעתו ,סגר סוגי' קשה
מאד להשפיע עליו .אבל אם יש לו חלקים החלקים אין להם קיום.
יח .הכח הטבעי המתנגד יפקיע אותו ,כי הבריאה באה באופן כזה שכל מציאות צריכה
התמדה בשביל קיומה ,אחרת היא נרקבת ,מחלידה ,מתפוררת.
יט .השלם מקויים ,הנוטה לפירור מתפורר.
כ .שורשי הבריאה  -הארה והסתר ,מציאות ושלילת מציאות.
כא .כל חסרון נובע מהעדר שלמות.
כב .הרי ביארנו קצת את החלק בסוגיית חלק ,הן בצד הכי נמוך הקרוב להעדר והן
בצד השלמות  -קרוב לבורא יתברך ,ולמדנו שהטוב הוא המציאות ,השלמות,
הקיימות ,והרע הוא הכח של החסרון שבשלם ,ואשר מעדיר אותו.
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מאמר טו
בלעם  -ברכה  -מגיפה
בין אברהם לבלעם
תוהו ומציאות ,מציאות

1
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א
ברכה וקללה
ברכות בלעם עומדות כניגוד לרצונו להמית במגיפה
א .במאמרים הקודמים עסקנו במעלת 'מאה ברכות' אשר נתקנו כדי לעצור את
המגיפה .הרחבנו בכך שהברכה מצד עצמה מסלקת את המגיפה ,בהיותה עומדת
בדיוק בצד ההפכי של המגיפה  -השפעת חיים ישירה.
ברצוננו במאמר זה ,לעמוד על סוגיה נוספת של ברכות ויחסן למגיפה .סוגיה זו
מופיעה אצל בלעם .הלא מכבר ידענו שבלעם רצה לקלל ולגרום מיתה לשונאיהן
ש ל ישראל .ואם שלא הצליח בעינו הרעה ובפיו הטמא לעשות עין הרע ולקלל,
אך הצליח בעצתו  -עצת בנות פעור ,וגרם למגיפה נוראה בכלל ישראל .מסתבר
לפי"ז שמיתת מגיפה זו אינה אלא המשך ישיר של מהלכי בלעם ,ובממילא ,שגם
רצונו הראשון שאף להגיע למגיפה (ולהלן נעמוד על העניין ביתר הרחבה עם
מקורות).
הרי לנו שמשני צדדי המתרס עומדים הברכה מול המגיפה ,ממש כפי שהיה בימי
דוד ,עד שתיקן מאה ברכות.
ננסה בעז"ה לבאר הדברים.

ב
בין אברהם ובלעם
הקבלות בין אברהם אבינו ובין בלעם
ב .חז"ל הקדושים ערכו השוואה והקבלה בין אברהם אבינו ובין בלעם הרשע ,כפי
ששנינו במסכת אבות (ה' ,י"ט)" :כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו ,מתלמידיו
של אברהם אבינו ,ושלשה דברים אחרים ,מתלמידיו של בלעם הרשע; עין טובה,
ורוח נמוכה ,ונפש שפלה ,מתלמידיו של אברהם אבינו .עין רעה ,ורוח גבוהה,
ונפש רחבה ,מתלמידיו של בלעם הרשע .מה בין תלמידיו של אברהם אבינו
לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו ,אוכלין בעולם הזה ונוחלין
בעולם הבא ,שנאמר (משלי ח) ְל ַהנְ ִחיל אֹהֲ בַ י יֵש וְ א ְֹצר ֵֹתיהֶּ ם אֲ ַמ ֵלא .אבל תלמידיו
של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת ,שנאמר (תהלים נה) וְ ַא ָתה
ידם ִל ְב ֵאר ַשחַ תַ ,אנְ ֵשי ָד ִמים ו ִמ ְר ָמה לֹא יֶּחֱצו יְמֵ יהֶּ ם וַ אֲ נִ י ֶּא ְבטַ ח ָב ְך".
אֱ ל ִֹהים ת ֹו ִר ֵ
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כיוצ"ב בגמ' סנהדרין (קה'" :).ויקם בלעם בבקר ויחבוש את אתונו'  -תנא משום
רבי שמעון בן אלעזר :אהבה מבטלת שורה של גדולה מאברהם ,דכתיב 'וישכם
אברהם בבקר' ,שנאה מבטלת שורה של גדולה מבלעם ,שנאמר 'ויקם בלעם בבקר
ויחבוש את אתונו'".
בב"ר (נ"ה ,ח') יש המשך למימרא זאת" :אר"ש בן יוחאי :תבא חבשה ותעמוד על
חבשה; תבוא חבשה שחבש אברהם אבינו לילך ולעשות רצונו של מקום  -של מי
שאמר והיה העולם ,שנאמר 'וישלח אברהם את ידו וגו'' ,ותעמוד על חבשה שחבש
בלעם לילך ולקלל את ישראל".
ברצוננו להציע הקבלה נוספת .בלעם ,כידוע מיוחד היה לקלל עד שהוא כ'והיה
קללה' ,הוא המקלל הגדול של הבריאה ,ולעומתו עומד אברהם ,שעליו נאמר 'והיה
ברכה'.
עלינו להבין ,מהו היחס בין אברהם לבין בלעם?

ג
יציא"מ  -הופעה של אברהם אוהבי
מדרש :אברהם היה צריך לקבל את ארץ ישראל ומת
קושיות בדברי המדרש
ג.

במדרש (במדבר רבה ט"ז ,ג')'" :שלח לך אנשים' ,ר' אחא הגדול פתח (ישעיה מ):
'יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום לעולם'; למה הדבר דומה :למלך שהיה לו
אוהב והתנה עמו ואמר לו לך עמי ואני נותן לך מתנה ,הלך עמו ומת ,אמר המלך
לבנו של אוהבו אעפ"י שמת אביך איני חוזר בי במתנה שאמרתי לו בוא וטול אתה.
כך הדבר ,המלך  -מלך מלכי המלכים הקב"ה ,1והאוהב זה אברהם שנאמר (שם
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מא) זרע אברהם אוהבי .אמר לו הקב"ה בא לך עמי (בראשית יב) לך לך מארצך
וממולדתך ומבית אביך ,התנה עמו שיתן לו מתנה שנאמר (שם יג) קום התהלך
בארץ וכה"א (שם) כי כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ,אמר לו הקב"ה למשה
אעפ"י שהתנתי עם האבות ליתן להם את הארץ ומתו ,איני חוזר בי אלא (ישעיה
מ) 'ודבר אלהינו יקום לעולם'".
הדברים לכאורה אינם מובנים ,שהרי בשלמא במשל ,הרי האוהב באמת מת ולא
הגיע המתנה לידו ,וע"כ יש בזה ענין הטבה מצד המלך שאמר 'איני חוזר בי' .אך
לעניין ההבטחה על ארץ ישראל ,הרי האבות גופייהו כבר קבלוה במתנה מהקב"ה.
ולא עוד אלא שגוף ההבטחה היתה' :לך אתננה ולזרעך' .וא"כ הובטחו הבנים
מעיקרא יחד עם האבות ,וא"כ אין כאן הטבה מיוחדת 'שאיני חוזר בי' .וגם ,למה
דבר זה שייך כפתיחה לפרשת 'שלח לך'.
קושיות אלו מכבוד מו"ר הגר"מ זצ"ל ,ונוסיף עוד להקשות ,וכי אברהם היה צריך
לחיות לעולם ,עד שנאמר שהאוהב מת באמצע הדרך ,והלא מעולם לא שמענו
שאברהם היה צריך לחיות יותר ,וגם לא מצינו חטא שמנע ממנו ,ואדרבה ,בברית
בוא ֶּאל אֲ ב ֶֹּת ָ
לום ִת ָקבֵ ר
יך ְב ָש ֹ
בין הבתרים ,נאמר לו (בראשית טו ,ט"ו)' :וְ ַא ָתה ָת ֹ
טובָ ה' ,הרי שמעיקרא ידע אברהם שלא יחיה לעולם ,ומה שהיה צריך לקבל
ְב ֵשיבָ ה ֹ
קיבל ,ומה שלא  -לא .וא"כ מהו המכוון בכך שהאוהב מת באמצע הדרך?

דור יוצאי מצרים הם הופעה של אברהם ולהם הובטחה הארץ
חטא המרגלים  -ניתוק מדרגת אברהם ביחס לארץ ישראל
ד .ועיין במש"כ בזה בס"ד במאמר 'מי מריבה' ויותר בהרחבה במאמר 'כח מעשיו
הגיד לעמו  -כיבוש מלחמה' ,ותוכן הדברים ,שדור יוצאי מצרים הם הופעה של
אברהם עצמו ,כי כל יציאת מצרים היא הסתעפות מסוגיית אברהם ,ועד כמה שאנו

מאמר טו

 כתר הלומים

| 416
בני אברהם כך אנו נגאלים .באופן ,שכנסת ישראל ביציאתה ממצרים לא היתה
רק זרע של אברהם ,אלא היתה אברהם בעצמו .וכאשר הקב"ה הבטיח לאוהב
שילך עמו ויתן לו מתנה ,האוהב הוא אברהם ואברהם מופיע כאדם החי מאה
שבעים וחמש שנים בחרן ואח"כ בא"י ,וכן מופיע בדמות זרעו ,שהם הם אברהם
בעצמו ,ולכן להם הובטחה הארץ.
כאשר חטאו במרגלים ,ניתקו את יציאת מצרים מהכניסה לארץ ,וממילא דור יוצאי
מצרים  -אברהם ,לא נכנסו לארץ ,הוי אומר  -חטא המרגלים הוא כביכול מיתת
אברהם .ואין לנו לתפוס את הדברים כפי הפשטות ,שאף שלא זכו אותו דור להכנס
לארץ ,אעפ"כ הרי סו"ס נכנס דור אחר (וא"כ הטרגדיה היא רק לאותו דור) .לא
כי ,אלא שכיון שנותק הקשר מיציאת מצרים ,הארץ שקיבלנו אינה ארצו של
אברהם ,כי כלפי הכניסה לארץ ,לא נכנס אברהם האוהב אלא בנו.
ועדיין אנו חפצים להבין ,מדוע הובטחה הארץ דוקא לאוהב ,מה ההדגשה של
'האוהב' דוקא שהלך עם המלך.

חטא המרגלים :שנאה ,חוסר אמונה ,לשון הרע (עין רעה) הפוך ממידות אברהם
ה .כאשר נתבונן בחטא המרגלים ,אשר הוא כאמור  -כעין מיתת אברהם ,הנה נמצא
שהוא ממש להפך ממדרגת אברהם ,שהרי כך אמרו (דברים א' ,כ"ז)" :וַ ֵת ָרגְ נו
יאנו מֵ ֶּא ֶּרץ ִמ ְצ ָריִם ָל ֵתת א ָֹתנו ְביַד ָהאֱ מ ִֹרי
הו ִצ ָ
ֹאמרו ְ ּב ִשנְ ַאת ה' א ָֹתנו ֹ
ְב ָאהֳ לֵ יכֶּ ם וַת ְ
ידנו" .ובספרי דברים (פיסקא כ"ד):
ְל ַה ְש ִמ ֵ
"'בשנאת ה' אותנו'  -אפשר שהקב"ה שונא את ישראל? והרי כבר נאמ' (מלאכי
א') 'אהבתי אתכם אמר ה'' .אלא הם שונאים את הקב"ה; משל הדיוט הוא ,מה
דבלבך על רחמך ,מה דבלביה עלך".
בנוסף ,הנה אנו מוצאים את האמונה כעיקר עניינו של אברהם ,שהרי הוא ראש
"תשו ִרי מֵ ר ׁ
ֹאש אֲ מָ נָה" ,שכן איתא
ואבי המאמינים ,ועליו נאמר (שה"ש ד' ,ח')ָ :
במדרש (שה"ש רבה ד' ,כ')" :תשורי מראש אמנה  -זה אברהם ,שכתוב בו והאמין
בה'" .אמנם מאידך המרגלים הלא חטאו בחטא של חוסר אמונה ,שהרי לא האמינו
ביכולתם לכבוש את הארץ ,כאשר יש בה בני ענקים וערים בצורות וכו' ,ובקרא
(דברים א' ,ל"ב)" :ובַ ָדבָ ר ַהזֶּה ֵאינְ כֶ ם מַ אֲ ִמינִ ם ַבה' אֱ לֹהֵ יכֶּ ם".
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בנוסף ,חטא המרגלים נובע מלשון הרע  -עין רעה שהוציאו דבה על הארץ ,והרי
זה ממש הפך מאברהם שהתברך בעין טובה ,והיה מלמד זכות אפי' על סדום,
ומידתו חסד.
נמצא שלאברהם כמה מידות עיקריות; חסד וטובת עין וכן אהבה ,וכמו"כ אמונה,
ואילו המרגלים חטאו גופא בהפך מידות אברהם ,הן בשנאה ,הן בעין רעה ולשון
רע ,והן בכך שלא האמינו .כלומר :המרגלים הפקיעו את הופעת אברהם ביחס
לארץ ישראל ,והם הם דברי ר' אחא הגדול במדרש.

ד
ביאור החיבור והצירוף במידותיו של א"א
הגדרת טוב  -שלמות ,הוכחות לכך
ו.

מהו החיבור שבין עין טובה ,חסד ואהבה ,ובין אמונה ,הרי ודאי יש כאן נושא
עיקרי אחד?
ועיין מש"כ בס"ד באריכות נפלאה במאמר 'מי מריבה' (וגרעין היסוד מהגר"נ רוטמן
שליט"א ,בחיבור שבין עין רעה והעדר אמונה).
יסוד הדברים בקצרה ,בהקדם הגדרת המושג' 'טוב' ו'רע' .מדברי חכמים נ' ,שטוב
הוא שלמות ,שהרי התמימים נקראים 'טוב' ובעלי מומין  -רע ,וכן משה נולד מהול
שנאמר 'כי טוב' ,וגם ביום השני לא נאמר 'כי טוב' כי בו נבראה המחלוקת .והוסיף
אחד מבני החבורה שיחי' ,שעל אדם הראשון נאמר 'לא טוב היות האדם לבדו',
ו'לבדו' היינו בלא השלמה ,ועוד הוסיפו ,שטוב הוא 'גדול' ,וכדכתיב' :ואת גדלך'
 ופירש"י' :זו מדת טובך' .והיינו כי 'גדול' בלשה"ק הוא המשכה אחת (כמו' :גודאחית ,ו'גדות הנהר' ,וכן גדילים תעשה לך) ,כלומר מהלך אחד שלם ,ולעומת קטן
שהוא לשון קטוע  -חתוך ושבור ,והיינו רע) .וכמה נפלא ,שאברהם נקרא 'גדול';
'האדם הגדול בענקים'  -זה אברהם אבינו.
ועיין בתחילת ספר 'מסילת ישרים'" :וכשתסתכל בדבר תראה כי השלמות האמיתי
הוא רק הדביקות בו יתברך ,והוא מה שהיה דוד המלך אומר (תהלים עג ,כח) וַ אֲ נִ י
או ָתה אֲ בַ ֵקשִ ,ש ְב ִתי
'אחַ ת ָש ַא ְל ִתי מֵ ֵאת ה' ֹ
טוב" ,ואומר (שם כז)ַ :
ִק ְרבַ ת אֱ ל ִֹהים ִלי ֹ
ְבבֵ ית ה' ָכל יְמֵ י חַ יַי וגו' ,כי רק זה הוא הטוב .וכל זולת זה שיחשבוהו בני האדם
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לטוב ,אינו אלא הבל ושוא נתעה .אמנם לכשיזכה האדם לטובה הזאת ,ראוי
שיעמול ראשונה וישתדל ביגיעו לקנותה ,והיינו שישתדל לידבק בו יתברך.2

ז.

שלמות חייבת להיות מכל צד ובכל פרמטר
והנה כשאומרים 'שלם'  -טוב ,אין הכוונה רק שלם בחפצא ,אלא שלם מכל צד,
גם בזמן ,שאין לו חסרון ,ולכן איתא בגמ' יומא (מד ).שיש זהב הנקרא 'זהב טוב',
והביאו שם התוס' בשם הירושלמי ,לפי שאינו מתחסר ,והיינו שהוא שלם וקיים
בלא חסרון ,וכן אומרים בתפילה' :הטוב כי לא כלו רחמיך' ,שכל זה מעניין הטוב
 שלמות בכל צד.דבר חולף ועל זמן שאול  -אינו מציאות באמת
החלק  -הרע ,אינו מציאות באמת אלא אשליה וכיסוי
והנה יסוד מושכל וברור ,שדבר שהוא חולף וחי על זמן מושאל ,אינו מציאות
באמת ,ואם שהוא נמצא בפועל ,אך אליבא דאמת אינו מציאות ,כי מציאות אמת
היא מציאות קיימת ,קבועה ,עצמית ,בלא שינוי .ומכיון שה'חלק' היינו הרע ,אינו
אלא לזמן מוגבל ,שהרי אינו מתפשט לגמרי ,על כן בהכרח שמציאותו היא מקרית
בעלמא ,ואינו נחשב כלל כעצם המציאות .ונבין עוד ,הרי החלק הוא חסר בעצם,
שהרי הוא רק חלק מהשלמות ,וא"כ הוא מופקע מהמציאות עצמה ,אלא שעכ"פ
יש לו כיסוי מסוים שבו הוא מתראה כמציאות ,אך אנו יודעים שאינו מציאות
באמת.
דוגמא לזה ,ההפרש שבין אמת ושקר; אמ"ת היא רישא ומציעתא וסיפא דאתוון,
פי' היא סדר הדבר בעצמו ,ולעומת שקר שהוא אמנם מעמיד ג' שלבים; התחלה,
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אמצע ,וסוף ,ונ' כאילו הוא מציאות שלמה ,אך באמת אינו כן אלא הוא מציאות
שבורה ,וממילא אליבא דאמת אינו אלא אשליה ושוא ונתעה ואינו מציאות באמת.
הבאנו דוגמא מהנאות העולם שלנו ,שנראות לנו כמציאות גמורה ,אך כאשר האדם
נהנה ,מיד תוך כדי ההנאה  -היא נמאסת עליו ומתגלה כהבל.
ביארנו איפוא שהטוב הוא גוף המציאות באמת ,והרע אינו מציאות אמת אלא
אשליה ,ולמעשה יש לו זמן מושאל להציג את עצמו כאילו הוא מציאות ,אך אינו
מציאות ,וממש כמו שהשקר אינו כלום ,כי הרי הוא שקר ,אלא שמציג עצמו
כמציאות ,וכך הרע אינו מציאות אלא מציג עצמו כמציאות ,אך אינו המציאות
באמת.

הטוב הוא המציאות עצמה ,הרע אינו אלא העדר
ח .וכאשר נעמיק עוד ,הנה כאמור הטוב הוא המציאות בעצמה ,שאין מושג של מציאות
רע ומציאות טוב ,אלא המציאות היא רק טוב ,ומהו הרע? אשליה ,הצגת מציאות
כאילו היא אמת ,והוא כאמור אינו מציאות אמת ,א"כ מהו כן? התשובה :הרע הוא
העדר.
העדר היינו הגבלה של המציאות עצמה; כח הרע מתאפיין בכך שהוא מגביל
להגביל את המציאות עצמה ,ומציג אותה במצג אחר ,הוא משתמש בעצם במציאות
אמת ,אך מציג רק קטע ממנה ,חלק מוגבל ,ומצד זה הוא מגלה בפועל מציאות
אחרת מהמציאות האמתית ,אך הוא עצמו אינו אלא העדר.
הדברים הללו עמוקים ויסודיים ,והארכנו במאמר 'מי מריבה' ולא נחזור עליהם,
אם שאין ביהמ"ד בלא חידוש ,אך עכ"פ נשתמש בדוגמא שהבאנו שם ,והיא  -שפה
בינארית  -שפת המחשב.

דוגמא משפת המחשב  -שפה בינארית
ט .שפת המחשב (עם כל העולם המתגלה בו ואשר סוחף אחריו כמעט את כל העולם
 מטף ועד זקנים) ,בסה"כ מורכבת מהספרה  0והספרה  .1והיינו העדר מציאותומציאות .ההרכבה והחיבור ביניהם באופנים שונים ,יוצר את המציאות שאנו
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רואים .ובוודאי עצם המציאות שאנו רואים היא ה ,1אלא שה 0מגביל אותה בכל
מיני אופנים עד שהיא נראית לפנינו כמו שאנו רואים.
ביתר ביאור :בלי ה 0לא היה שייך ליצור כלום ,כי הכל היה נשאר על תחום אחד
של מציאות מלאה .ודוגמא לדוגמא  -תפיסת הראיה שלנו ,וכפי ששמעתי מכבוד
מו"ר זצ"ל ,שכל הראיה שלנו מורכבת מאור וצל ,ולמעשה אילו לא היה את
הגבלות האור ,לא היינו רואים כלום ,כי היינו רואים רק לבן .הצל בכל מיני הזויות
שלו ,מאפשר לנו לראות את המציאות ,לחלק ולתחם בין דברים ,ולראות כל דבר
כצורתו.

י.

הבריאה נבראה בב' קוין  -חסד ודין
הדין מגביל ומאפשר את הבריאה ,אך גם שורש לכח הרע
ואף אנו נאמר ,שהבורא יתברך  -אשר הוא המציאות האמתית ,אילו היה רוצה
לברוא את הבריאה באופן היותר שלם ,הרי היתה נשארת אין סוף ולא היתה
בריאה ,אלא הוצרכה הגבלה אשר הינה העדר ,אך בסופו של דבר מאפשרת
העמדת המציאות כמו שהיא .והם הם ב' הקוים של הבריאה  -המציאות  -קו החסד
והטוב  -השלמות הבאה ממנו יתברך ,וכן קו הדין אשר הוא קו ההגבלה וההעדר
המציאות ,הנצרך בסופו של דבר להעמיד את המציאות כפי מה שהיא.
וכך מתרחש בתוך עולמנו ,שקו הדין  -קו ההעדר  -המגביל ,חל על המציאות
השלמה ,ומעמיד אותה בפועל באופן אחר ממה שהיא ,שהרי מגביל אותה ומציג
אותה במצג אחר .באופן שנראה כאילו המציאות היא ההגבלה ,והיינו ה'דין'
המנותק ותו לא.

הטוב  -עצם הסדר הדברים ,הרע  -ההופעה שלהם בפועל (מכח ההגבלה)
מהר"ל :הכללים הם הטוב ,הפרטים  -שייכים לחלק ודבק בהם החסרון
יא .נ' עוד בעומק העניין לול"ד ,שקו הדין  -ההגבלה ,כוחו יותר בהופעה של הדברים
בפועל ,כי אין יציאה לפועל בלא הגבלה ,וככל שהדברים יותר מוגדרים ,כך הם
יותר יוצאים לפועל ,וממילא בזה נמצא שליטת הרע ,כי הטוב הוא המציאות
בעצמה ,והיא למעשה סדר הדברים והכלל שלהם ,כי רק הכלל וסדר הדברים הוא
עצמי ושלם לגמרי ,ועליו נאמר 'וירא אלוקים כי טוב'.
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תדע שכן הוא ,שהרי יש לשאול ,הואיל ו'וירא אלוקים כי טוב' הוא שרצה בקיומם,
א"כ כיצד אנו רואים שכל הדברים בעולם נובלים והולכים לכיוון העדר ומיתה,
והר י נאמר בהם להדיא עמידה וקיום? תירוץ לזה למדתי מדברי המהר"ל ב'דרך
החיים' (א' ,ב') ,ש'וירא אלוקים כי טוב' נאמר על הכללים שהם טוב בוודאי ,ולא
על הפרטים ששולט בהם המקרה וההעדר.
למדנו מזה ,שעצם המציאות היא הכללים והיא הטוב ,אלא שהיא לא מתגלית כאן
בפועל בעולמנו ביום יום ,כי כל הופעה ביום יום הרי היא הופעה של הגבלה ושל
קטע במציאות ,ודבר זה נעשה רק על ידי כח ההעדר ,אשר מחלק אותו ומגדיר
אותו ומאפשר גילויו בפועל  -במערכת הזמנים המחולקת להופעות בפועל ולא
לסדר הדברים עצמו ,3אך סדר הדברים עצמו שהוא עצם המציאות באמת  -נעלם.

3
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ניתן לומר הדבר בנוסח זה :כביכול ,במערכת הזמן שהיא מערכת ההעדר  -אין
כללים (אלא הופעות פרטיות בלבד) ,ובמערכת המציאות האמתית  -אין פרטים (כי
הכל כנקודה אחת בלתי מתחלקת ,עצם הסדר ,עצם הכלל).

איסור לשון הרע  -לא לתפוס את הרע כעיקר המציאות
יב .חומר איסור לשון הרע שייך לסוגי' זו .אדם צריך לתפוס בחבירו את הטוב כעיקר
המציאות ואת הרע כמקרה קרה .בעל לשון הרע מגדיר את המציאות כרע .הוא
לוקח את ההופעה בפועל של אותו חבר ,והופך אותו להגדרת החבר  -מציאות רע.
וזהו חטא חמור מאד ,ששורשו ונופו נוטה לחסרון אמונה ,לתפיסה של המציאות
כחלקים ולא מצד הסדר שבה.
דוגמא :גויל  -א"ס ,אותיות  -המציאות שלפנינו
יג .ויש לנו להראות דוגמא נוספת :הנה בספר תורה יש את הגויל הלבן ואת האותיות
השחורות .למעשה השחור הוא העדר הלבן ,אך הוא עצם האותיות ,כלומר ההופעה
בפועל של הדברים כמשהו שיש בו תפיסה .ועתה הבן כמה הדברים נפלאים בס"ד,
כי הגויל לעולם גבוה מהשחור ,והוא מקביל כביכול לא"ס ב"ה ,ואילו השחור הוא
ה הגבלות היוצרות ומאפשרות מציאות מופרדת כביכול ,וזהו כח ההעדר על הגבי
הלבן ,וממש בדומה למה שביאר מו"ר זצ"ל בכח הראיה המורכב בעצם מעצם
הראיה  -הלבן ,שהיא גוף המציאות ,כמו הגויל שהוא כביכול הא"ס ב"ה והוא
המציאות ,ואילו השחור הוא הצל  -ההגבלות ,המאפשרות גילוי מסוים של מציאות
מוגבלת ,אשר היא בעצמה מציאות רק מכח הלבן ,אך נתפסת בפועל כמציאות
פרטית בפ"ע ,ושם מונח אפשרות הרע.
(וד"ז שייך בעצם להפרש שבין לבן ושחור ,ועיין מש"כ במאמר 'שם שם חוק
ומשפט' ,והלבן מיוחד לפשיטות ,ואכמ"ל).
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תפיסת המאמין והכופר  -חלקים שמרכיבים משהו
השאלה ,האם הסדר קודם ,או החלקים
יד .ההבנה העמוקה הזו פותחת לנו פתח בהבנת מציאות העולם בכלל והאדם בפרט.
כי הנה אנו רואים שהעולם בנוי מחלקים רבים המרכיבים משהו ,והשאלה מה קדם
למה? האם העולם סך של חלקים מקריים שהצטרפו זה לזה מכח הכרח המציאות
ובכך העמידו מציאות יותר שלמה ,או להפך ,שעצם הסדר של המציאות  -הכללים,
קודם לחלוקה בפועל של הפרטים.
בוודאי ששתי התפיסות הללו הם העומדות בנקודת החייץ שבין המאמין והכופר;
הכופר תופס את כל הבריאה כחלקים מקריים ,כסך של הופעות בפועל ,שמכורח
מציאות ,העמידו שלם (וכמו למשל ,היחס שבין אומות העולם בגבולות המדינות
והמסתעף .בוודאי ששורש הדבר מתחיל בכך שכל אומה יש לה חלק מסוים וכפי
כוחה ,כך גודל שטחה ,ובסופו של דבר נערכים כל הצדדים והחלקים על 'הפסקת
אש' ,כל אחד בתחומו ,ושוב גם יכולים להקים מציאות כוללת .אך בוודאי שורש
המציאות שלהם היא החלקים ,ולכן לא ימלט שיהיה ביניהם מלחמות לעולם.
כי כך היא תפיסת הכופר  -תפיסת חלקים).
המאמין ,לעומת זאת ,הרי תופס את המציאות באמת מצד הבורא יתברך ,אשר
הוא עצם המציאות וזו מציאות של שלמות שאין למעלה ממנה .משכך ,תופס את
הבריאה בעצם היותה כמציאות  -טוב ,אלא שיש על גבי זה כח ההעדר המוציא
לפועל את הדברים ,וממילא נתפסים גם כן כרעים ,אך אין הרע המגדיר של
המציאות כלל ,אלא הרע הוא מקרה בעולם ,מציאות לזמן מושאל.

הכופר חי רק את האותיות ולא את הגויל ,ולכן נופל בהעדר
ניתן לומר זאת בנוסח הזה :הכופר חי רק את האותיות ולא את הגויל ,וממילא הוא
חי בעצם בהעדר  -בחורים שחורים .ואם שכעת הם נתפסים לו כאותיות
וכמציאויות ,אך באמת אינן אלא העדר ,ואין בכלל מושג של אות בלא גויל
(והארכנו בס"ד בזה בסוגיית ש  -ד  -י ,בס' 'כתרו ישועה') .וא"כ נמצא ,שבעצם
הכופר נכנס בתוך ההעדר ונשאר בהעדר.
המאמין תופס את המציאות ,לא מצד האותיות שבה (אם שהם קיימות ג"כ בצד
מסוים) ,אלא מצד הגויל ,ומצד זה ,גם לאותיות יש קיום נכון כהופעה בפועל ,אך
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לא כעומדות לעצמם ,אלא כהוצאה לפועל של הגויל באופן מסוים ,ולכן המאמין
חי במציאות אמת.

ה
מידותיו של אברהם
טוב עין  -תופס את הבריאה מצד הסדר שבה  -הגילוי האלוקי
גם באדם יש את עצם הסדר  -הטוב ,ואת ההופעות בפועל
טו .בכאן אנו נכנסים להבנת המושג של טוב עין  -חסד ,אהבה ,עם אמונה (אשר הם
הם מידות אברהם).
מי שהוא טוב עין ,לא תופס את הבריאה מצד החלקים שבה ,מצד ההופעות בפועל,
אלא מצד סדר הדברים עצמו ,הוא לא רואה את הפגם המסוים שנוצר בעצם
היציאה לפועל ,אלא רואה את כללות הדברים ,וכללות הדברים היא טוב .אדם
כזה הוא אדם של טוב עין וממילא גם אדם של אמונה ,כי הוא תופס את המציאות
באמת .ושוב יכול להאמין בה ,להישען ולהסתמך עליה ,הגם שבפועל אינו רואה
את תמונת המציאות כפי שמאמין בה.
ההבדל בין טוב עין לבעל עין רעה ,אינו רק שהראשון רואה את הדברים באופן
יותר חיובי ,אלא שהטוב עין רואה את המציאות באמת ,הוא מתמקד במציאות ולא
בהעדר ,ואילו ה'רע עין' ,מתמקד בההעדר ולא במציאות עצמה .הוא עסוק ב'חור
של הבייגל'ה' ולא ב'בייגל'ה' עצמו .א"כ הוא לא שייך במציאות.
כל אדם עושה טעויות ועבירות ,כל אדם יש לו הופעות בפועל שמתנהג באופנים
מסויימים ,אך החיוב הוא לתפוס את כללות האדם שבו ,שהינו טוב ונעים .זו
תפיסה של טוב עין והיא תפיסה של אמונה.

העולם דובר שקר ולשון הרע על צדיק חי העולמים
מגלה קטע והופעה בלבד
באותה מדה ממש היא תפיסת העולם .העולם הוא דובר הלשון הרע הגדול ביותר,
ועל מי? על צדיקו של עולם .העולם מציג קטע קטן  -הופעה בפועל ,וקובע שהיא
היא הגדרת המציאות .אין לך לשון הרע גדול מזה ,והרי זה ממש ,כמו שאחד רואה
בחבירו עוולה מסויימת ,ושופט ומגדיר שזה עצם המציאות של חבירו .כך עושה
העולם כלפי עצם המציאות.
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אמונה  -היא סוגיית האמון ,ואמון הוא לעולם רק לטוב .בעולם האמונה ,המאמין
מתעלם מההופעה בפועל ,תהא גדולה ככל שתהא ,כי הוא יודע שאינה אלא מצד
כח ההעדר ,ואינו עצם וסדר המציאות עצמו .המאמין הוא טוב עין ,הוא תופס את
עצם המציאות עצמה  -את הסדר שלה ,את מה שעומד מאחוריה ,את הבורא
יתברך.
וממש כפי שהוא באדם כך הוא בעולם ,והכל עניין אחד  -תפיסת סדר המציאות,
היא התפיסה האלוקית  -האמונה ,וממילא ההגדרה שהעולם הוא טוב ולא רע,
והרע הוא מקרה והופעה בפועל ,אשר בין רגע היה ובין רגע יאבד.

ביאור מאמר החכם ,שצריך לראות בנבלה את לובן שיניה
טז .ועיי"ש במאמר 'מי מריבה' ,שביארנו בזה דברי רבינו יונה וחובות הלבבות,
שהישרים מכסים את המומים והרעות והם רואים ומתמקדים בטוב ,כעניין שמסופר
על אדם וחכם שהלכו וראו נבלה .אמר האדם  -כמה מסרחת נבלה זו ,אמר החכם
 כמה לבנות שיניה .וביאור הדברים כנ"ל ,כי הסרחון אינו עצם המציאות ,וממילאאפי' גדול ככל שיהיה ,אינו גוף המציאות כלל ,ולכן אין סיבה להתמקד בו ,וזו
החובה שלנו  -להתמקד בטוב  -במציאות ,ובכך נמצא את בורא העולם בכל מקום.
ביאור גדר מלאך אחד מני אלף המכריע את הכף
יז .ובגמ' שבת (לב" :).ואלו הן פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טובים ואפילו תשע
מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות ניצול שנאמר
אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו ויחננו ויאמר פדעהו
מרדת שחת וגו' :רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר אפילו תשע מאות
ותשעים ותשעה באותו מלאך לחובה ואחד לזכות ניצול שנאמר מליץ אחד מני
אלף".
שאל המשגיח הגר"י לוונשטיין זצ"ל ,וכי מי הוא זה שאין לו אפילו פרקליט הזעום
הזה ,אחד מאלף ,או אחד ממליון? וביאר כאן יסוד גדול ,שלא מספיק שיש זכויות,
צריך גורם שיעורר אותם להגישם לפני בי"ד של מעלה .וכן מצינו לאידך גיסא,
סאה מלאה עוונות  -אין מקטרג בכולן כמו הגזל .הרי שיכול להיות מצב שהעוונות
רדומים כי אין מקטרג שמעורר אותם ,אבל הנגזל שצועק  -מעורר אותם.
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אמנם לשון הגמ' דחוק לכאורה ,כי משמע בגמ' שיש נידון בבי"ד של מעלה ,וכל
אחד מציג את צדדיו ,וא"כ אין זה רק התעוררות הזכות הזעומה מול הכל
המקטרגים (קו' זו ראיתי בקו' רב ונקי ,מהגאון ר"צ כהנא זצ"ל).
יח .לכן נ' באופן אחר ,שאה"נ ודאי לכולם יש זכות זעומה כ"כ ,ובבי"ד של מעלה
דנים אצל כולם ,הן בזכות והן בחובה ,ואעפ"כ יש שזכות זעומה מועילה ויש שלא.
הנושא הוא כיצד להסתכל :האם הזכות הזעומה היא עיקר אדם ,והשאר מקרה
וכיסוי ולכלוך ,ואפי' שהאדם התכסה ברוב טינוף ,אך עצם עצמו הוא הטוב ,או
להפך .וכך נראה לפרש את עניין לימוד הזכות של אברהם על אנשי סדום  -אם
יש חמישים צדיקים וכו' ,ובוודאי אין הכוונה שרק הם ינצלו ,שהרי כתיב 'ונשאתי
לכל המקום בעבורם' .וא"כ ,מדוע יזכו הרשעים ,אלא שהנושא הוא העיר ,ואם יש
בעיר אפי' קצת צדיקים ,א"כ כבר אינה רעה לגמרי ,ומדאינה רעה לגמרי ,הרי אנו
יודעים שהרע הוא רק מקרה ,וא"כ הטוב עיקר וניתן להצילם.
וכך בכל אדם ,שגם אם יש לו רק זכות זעומה ,אך הנושא הוא האם הוא נתפס
כחטאים ממש ,והזכות היא מקרית ,או להפך ,שאע"פ שהרבה לפשוע ,אך הזכות
עיקר ,ולכן היא מכריעה את הכף ,כי היא נותנת הגדרה אחרת לעבירות ,שאינם
אלא במקרה.

בירור מתי דנים את האדם לפי הזכות הזעומה
יט .אמנם עדיין יש לנו מבוכה ,כי סו"ס הרי ודאי שאם יש לאדם זכות מסויימת ,א"כ
כבר הרע אינו גמור ,וא"כ הרע אינו אלא העדר ,והטוב עיקר ,ואף שיש לומר כנ"ל
שאיירי באדם שהרע עיקר והטוב מקרה ,אך וכי כל מי שלא ניצול ,אנו רואים אותו
כרע גמור ,כ'חטאים'?! ודאי אין הדברים נכונים .ואליבא דאמת ,איננו יודעים
חשבונות שמים ,ויש צדיק ורע לו ,ואין איתנו יודע עד מה ,אך אעפ"כ נראה לומר
כך ,שאם האדם נתפס כרע גמור והטוב שבו מקרה ,ודאי אינו יכול להנצל ,ובוודאי
ג"כ שאם האדם נתפס כטוב והרע מקרה ,אפי' הרע גדול מאד ,אעפ"כ הוא יכול
להיות ניצול .אלא שכ"ז לא תמיד מספיק ,כי אף אם אנו רואים את הטוב שבו
כעיקר ,אך הרי יש משקל של רוב עוונות וזכויות ,ואדם כזה שיש בו זכות זעומה
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כל כך ,אפי' נאמר שיש בה כח להראות את האדם כטוב ,אך עדיין יש בו רוב
עוונות.
ותדע ,שהרי גם בסדום ,לא מצינו שבפחות מעשרה צדיקים בכל כרך היו ניצולים.
והרי לך שאף שיש זכויות ,לא תמיד מהני .ואין אנו רואים את העיר כטובה והרע
מקרה ,אפי' שיש בה כמה צדיקים .ואם שיש לומר שם ,שהוצרכו לכל הפחות
עשרה שהם חפצא של ציבור ,ובזה הם שייכים לעיר ,ומשא"כ אם יש פחות מעשרה,
שאז הם נידונים כיחידים ,וממילא אין השפעה על העיר (וזה הנראה גדר 'עשרה
בטלנים' ,שצריכים להיות בכל עיר ,כי הם מגדירים אחרת את העיר ,ודו"ק).
אך עכ"פ נ' לדידן להציע בביאור הך שמעתתא ,שהדבר תלוי באדם עצמו ,שאם
הוא מלמד זכות וטוב עין ,ורואה את הסדר של הדברים בכל דבר ,את הטוב ,הוא
מאמין .ממילא כך מתייחסים אליו גם כלפי מעלה .היינו ,איירינן באדם שהוא
במהותו טוב ,אך התמלא בסך של עבירות כל כך ,שהם חזקות במשקל של א-ל
דעות להכריע את הדין לחובתו אפי' שהוא טוב ,אלא שכיון שהתפיסה והמהלך
שלו בחיים הוא לתפוס את הזעום הטוב ולהפוך את הקערה ,ע"כ הוא בעצמו כך
נידון ,וזה מהלכות מדה כנגד מדה ,וכדרך שמצינו שהמעביר על מידותיו מעבירים
לו על כל פשעיו.

ו
אברהם העמיד מציאות
העולם בזכות אברהם כי הפך תוהו למציאות
כ .חזרנו לדידן ,ונעמיד את כלל הדברים :כאשר באנו לחקור מה טיב היחס שבין חסד,
טוב עין ,לימוד זכות ,אהבה ,לבין אמונה .התשובה במילה אחת :מציאות.
אברהם העמיד את המציאות בעולם .עד אברהם היה הכל רק הופעות בפועל
בלבד ,וממילא העדר .ועל דא איתא (בר"ר י"ב ,ט')" :אמר רבי יהושע בן קרחה:
(' -אלה תולדות השמים והארץ) בהבראם'  -באברהם ,בזכותו של אברהם" .וכך
מבואר בגמ' סנהדרין (צז ).שעד אברהם היה אלפיים שנות תוהו ,ומאברהם התחיל
אלפיים שנות תורה .תוהו  -העדר ,תורה  -מציאות ,שזה עיקר עניין התורה -
המציאות האמתית בעולם ,והתורה עצמה היא היא סדר המציאות ,כדאיתא
בתחילת ב"ר ,שאיסתכל באורייתא וברא עלמא .באופן שהעולם הוא הופעה בפועל
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של התורה ,ומצד זה ,הוא נתפס כמשהו אחר ,אך באמת סדר המציאות שלו הוא
התורה ,ולכן תראה שאברהם שהיה חי בעצם סדר המציאות וכנ"ל ,ותפס את
הסדר ולא את ההופעה בפועל ,הוא אשר למד תורה מתוך הבריאה בעצמה,
וכדאיתא בחז"ל ,שמעצמו למד.

ביאור נפלא במשל של המלך שהלך עם אוהבו
המלך רוצה שהאוהב יהיה שייך בעצם הדברים ולכן מקבל את א"י
כא .נחזור כעת למשל שהביא ר' אחא הגדול במדרש .המלך אמר לאוהבו בא והלוך
עמי ואני נותן לך מתנה ,וכך הקב"ה אמר לאברהם בא והלוך עמי ואני נותן לך
את ארץ ישראל .ביאור הדברים לפי"ע :ארץ ישראל מיוחדת לאברהם כי היא עצם
הסדר של הארצות ,המרכז והפנים של הארצות ,וממילא היחס שלהם כלפיה ,הוא
כהיחס של ההופעה בפועל לעצם הסדר ,ולכן איתא 'אתה אחד ושמך אחד ומי
כעמך ישראל גוי אחד בארץ' ,כי זו סגולת הארץ ,שהיא שייכת לעצם הסדר וממילא
לשלמות  -לאחדות.
המלך אמר לאוהב  -היינו למי שתופס את הדברים מצד הסדר שלהם ולא מצד
עו ֵרר ְמ ָדנִ ים וְ ַעל
"שנְ ָאה ְת ֹ
ההופעה ,שזה כוחו של האוהב ,וכדכתיב משלי (י' ,י"ב)ִ :
ָכל ְפ ָש ִעים ְתכַ ֶּסה ַאהֲ בָ ה" .השונא מחפש למצוא בדוקא את החסרונות  -את
המומים ,כי הוא רוצה להעדיר את שכנגדו ,הוא תופס אותו כרע ,שכך מציאותו,
וממילא הוא מחפש את ההוכחה לכך ,שתחתום את מציאותו לרע ותעדיר אותו
באיזה צד שיוכל ,אם בדעתו עכ"פ ,או אפילו במעשה.
האוהב ,להפך ,מכסה את הפשעים ,כי האוהב תופס את סדר האדם עצמו ולא את
הה ופעות בפועל ,הוא נוטה לסלוח על הופעות לא טובות ,כי מבחינתו הם מקרה
קרה ואינם ההגדרה של עצם הדבר.

בקשת מלך מלכי המלכים לאברהם שיהא עמו במהלך של סדר הדברים מצד לצד
המלך  -מלך מלכי המלכים ,אמר לאוהב  -היינו למי שיכול לתפוס את סדר
המציאות עצמו  -בלא ההפרדות של זמן (וזהו עומק 'מלך מלכי המלכים' בכאן,
ועיין לעיל בהערה ,וכאן נתבאר תוספת עומק גם בגוף המשל) .ומה אמר לו? בא
והלוך עמי .כלומר ,תתלוה אלי ,תהא עמי במהלך .לא זעיר פה זעיר שם ,תתלוה
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אלי באופן של דרך ,בצורה כזו תעמוד בסדר של הדברים ולא בהופעות .ואם
תעשה כן ,אז תזכה במתנה הראויה  -בארץ ישראל.
אך דא עקא ,שהאוהב נפטר (בעקבות חטא המרגלים וכנ"ל לעיל) ,כלומר ,לא
הצליח ללכת בכל הדרך כפי שהיה צריך ללכת .נפטר ,היינו שהתגלה שאינו מצורף
לסדר המציאות ,וא"כ אינו שייך כלל במתנה השייכת לעצם הסדר ,ואעפ"כ בא
הקב"ה ואמר  -כיון שהבטחתי איני מבטל אלא 'דבר אלוקינו יקום לעולם' .והדברים
בס"ד נפלאים.

ז
בלעם הרשע
בלעם  -הפך מאברהם ,דבק בהעדר ומחזיר מציאות לתוהו
כב .כעת ,אחר שביארנו את מהותו של אברהם ,נעבור לעומד מולו  -בלעם הרשע.
אברהם הופך תוהו למציאות  -תוהו לתורה ,רואה בכל מציאות את הסדר שלה
ולא את ההופעה בפועל ,את הטוב שבה ,את החלק האלוקי המתגלה שבה  -את
התורה שבה .ובכך הוא מעמיד את המציאות על רגליה ,עד שהיא קיימת רק בזכותו
ועבורו.
בלעם הוא ההפך הגמור  -רע עין ,עניינו למצוא את ההעדר בכל דבר ,ומצד זה,
להפקיע אותו ולמחוק אותו מהמציאות ,כי אם יש בו חסרון ,א"כ אינו שוה כלום.
בלעם לוקח מציאות והופך אותה בחזרה לתוהו.
רצונו של בלעם ,להחזיר תורה לתוהו .לכן הוא מחפש להפקיע חלילה את שונאיהם
של ישראל ,שהם עצם התורה  -להחזיר אותם להעדר המציאות .והוא מחפש בכל
מיני אפשריות את חלק ההעדר שבהם ,את המומים שבהם ,בכך ניסה להעמיד
מבט של שלילה על שונאיהם של ישראל ,לגלות שהם אינם מציאות ,וממילא היו
נעדרים ,חלילה .ואף גם זאת ,בלעם היה 'יודע דעת עליון'  -למצוא את הרגע
שהקב"ה כועס ,פי' ,את המקום שבו כביכול מתחבר ההעדר עם המציאות (בסוד
מדת הדין דלעיל) ,ודרך שם לפגוע חלילה במציאות.
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בלעם הפקיע את האומות מהמציאות  -מחיבור לתורה
ומצינו שגופא בלעם באמת הפקיע את התורה את המציאות והחזירה לתוהו .שהרי
כך שנינו בסוף זבחים ,שכאשר הקב"ה נתן תורה ,נבהלו מאד מלכי אומות העולם,
כי חשבו שהקב"ה מחריב את העולם  -מביא מבול לעולם .באו לבלעם ,ובלעם
הרגיע אותם ואמר להם  -שהקב"ה נותן את התורה וכו' ,יעויי"ש.
מדוע הגמ' מביאה את ההו"א הזו? וכי אנו צריכים לדעת כל הו"א לא נכונה של
כל אדם אשר על פני האדמה? אלא שבאמת מלכי האומות צדקו ,כי באמת הגיעה
אליהם חורבן ,וכדאיתא בגמ' שבת (פח ).שלכן נקרא שמו 'הר חורב' ,כי ממנו ירד
חורבן לאומות העולם ,והיינו כי הפכו להיות מחוץ לסדר התכלית של העולם,
ובלשוננו  -אינם מסדר המציאות אלא הם רק הופעה בפועל  -מקרה קרה.
ועדיין אנו צריכים להבין את השו"ט עם בלעם ,ושמעתי ממו"ר זצ"ל (והנני כותב
לפי זכרוני עם הוספות) ,שהתורה מצד האמת שייכת בצד מסוים גם לאומות
העולם ,והרי אנו רואים שהקב"ה חזר על האומות ושאל אם רוצים לקבל את
התורה ,וגם רואים שהתורה תורגמה באר היטב בע' לשון .וא"כ בעצם אומות
העולם יש להם שייכות מסויימת אל התורה ,בהצטרפותם אל כנסת ישראל ,וכמו
שיהיה לעתיד ,כדכתיב' :כי אז אהפוך אל עמים וגו'.
כאשר שמעו אומות העולם את התורה ,הם הבינו שהמציאות הקודמת נחרבה ,ולכן
צריך להצטרף לתורה כדי להיות מציאות ,אך בלעם מנע זאת מהם ,הקטין והוריד
את חשיבות העניין ,וממילא הפקיע אותם מהמציאות והפך אותם לתוהו.
זהו כ וחו של בלעם עם עינו הרעה ,זהו עניינו וזו מטרתו ,ותמצא שבלעם יעץ את
עצת בנות מדין בשטים ,ונפלו כ"ד אלף בני שמעון .ועיין במאמרים לל"ג בעומר,
שבעצם בצד מסוים ,היה בזה החזרה לתוהו.

אברהם אוהב  -טוב המציאות ,בלעם שונא  -העדר וחסרון
אברהם רוכב על חמור ,בלעם על אתון
כג .נחזור לדברי הגמ' דלעיל'" :ויקם בלעם בבקר ויחבוש את אתונו'  -תנא משום רבי
שמעון בן אלעזר :אהבה מבטלת שורה של גדולה מאברהם דכתיב וישכם אברהם
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בבקר ,שנאה מבטלת שורה של גדולה מבלעם ,שנאמר ויקם בלעם בבקר ויחבוש
את אתונו"  -סנהדרין (קה).
אברהם אוהבי  -אהבה  -תפיסה של טוב ,מציאות.
בלעם  -שנאה  -תפיסה של רע ,העדר מציאות.
והנה גם אברהם וגם בלעם ,שניהם חבשו את הבע"ח שעליו רכבו ,וצריך ביאור
השייכות לכאן ,וגם אנו רואים שאברהם רכב על חמור ובלעם על אתון .ואנהרין
לעיינין רבינו המהר"ל זיע"א ,ונאמר בלשוננו .אין חיבור בין זכר לזכר ,ולכן אברהם
רוכב על חמור ,כלומר ,אברהם לא מצורף לחומר ,הוא נבדל ממנו ,הוא עסוק
בסדר הדברים ולא בהופעה בפועל עצמה .אך בלעם להפך ,הוא רוכב על אתון,
היינו מזדווג עמה ,אצלו ההופעה בפועל היא סדר הדברים בעצמו.

אריכות דברי המהר"ל בחיבור לחומר:
גורם רעה לעצמו ,בוטל מד"ת ,יורש גהנום  -כולם מידות בלעם
כד .במסגרת מאמר זה ,לא נאריך לבאר הדברים ,אך נזכיר בקצרה שהזכר שייך יותר
לסדר הדברים ,והנקבה  -החומר ,יותר להופעה בפועל הפרטית של הדברים ,והיא
יותר נוטה להעדר ,שהרי היא בעצמה חלק מהאדם .ועיין במהר"ל ('דרך החיים'
א' ,ה') :ופירוש זה ( -שהמרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו) ,כי המרבה
שיחה עם האשה ,הוא נוטה ונמשך אחר מציאות שהוא חסר ,שדבק בו ההעדר
שהוא רע ,וכמו שאמרנו למעלה בהקדמה; כיון שנבראת האשה נברא שטן עמה,
שהרי מבראשית עד שנבראת האשה לא כתיב 'סמך' ,וכשנבראת האשה כתיב
'סמך'  -ללמד לך כיון שנבראת האשה נברא השטן עמה (ב"ר פ' י"ז).
ופירוש ענין זה כמו שאמרנו ,כי האשה היא יותר חמרית מן האיש ,כי האיש נחשב
במדריגת הצורה לאשה ,וכיון שהאשה יותר חמרית ,נברא השטן עמה שהשטן הוא
מלאך המות הוא הכח אשר ממנו העדר של הנבראים ,כי ההעדר נמשך אחר החומר
כמו שידוע מענין החומר שדבק בו ונמשך אחריו ההעדר .וזה כיון שנבראת האשה
נברא שטן עמה ,והיינו בערך מעלת האיש כי האיש הזכר הוא יותר במעלה ,והאשה
בערך מעלת האיש דבק בה החסרון וההעדר .וזה שאמרו כל המרבה שיחה עם
האשה גורם רעה לעצמו ,כאשר האדם הוא נמשך אחר האשה שדבק בה ההעדר
שאין יותר רע מן ההעדר ,ודבר זה ידוע.
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ואין זה פחיתות באשה עצמה כלל ,רק כי דבר זה מה שהאדם יורד ממדריגתו
להיות נמשך אחר האשה ברבוי שיחה ,הנה הוא נוטה מן המציאות אל ההעדר,
ודבר זה חסרון ורעה אליו כאשר נוטה האדם ממעלתו הוא מעלת הזכר אחר דבר
שהוא חסר בערך ממעלתו .ובשביל זה לא בא התנא למעט אהבת האיש לאשה,
דודאי יש לאהוב אשתו כגופו ומזה אינו מדבר כלל ,רק רבוי השיחה עם האשה
שבמה שיש לו רבוי שיחה עם האשה הוא יורד ממעלתו של זכר ונמשך אחר החומר
שבו דבק ההעדר ,ובשביל זה גורם רעה לעצמו".
הרי הדברים ברורים ,שזה גדר בלעם ,שהוא נמשך אחרי החומר וההעדר ,וזהו כל
מציאותו וככל שנתבאר ,ושלכן הוא בא על אתונו ורוכב עליה.

בוטל מדברי תורה  -מחזיר תורה לתוהו
כה .ממשיך שם המהר"ל' :וזה שאמרו ג"כ ( -שהמרבה שיחה עם האשה ,גורם רעה
לעצמו) ובוטל מדברי תורה' ,כי האשה חמרית אין לאשה חכמה רק בפלך ,ולפיכך
כל המרבה שיחה עם האשה מבטל מדברי תורה ,כאשר הוא פונה לשיחת האשה
החמרית שהוא הפך דברי תורה .ואין דבר זה דומה כאשר הוא פונה לדבר שיחת
חולין או שאר דבר ,שאין דבר זה מבטל אותו מדברי תורה ,ותכף שפוסק מדבר
זה חוזר אל התורה ,אבל השיחה עם האשה בזה הוא פונה אל האשה החמרית
ומתדבק בה כי האדם מתדבק באשה ,ודבר זה נקרא הסרה לגמרי מן התורה,
כאשר הוא פורש להרבות שיחה עם האשה החמרית ובזה נמשך הבטול מדברי
תורה".
הרי שהחיבור לחומר ולההעדר ,גורם חזרה של התורה לתוהו  -ביטול מדברי
תורה ,וכנ"ל שכך היה בלעם.
מסיימת המשנה" :וסופו יורש גיהנם" ,וביאר המהר"ל שם" :הן הן הדברים אשר
אמרנו ,כי האשה דבק בה ההעדר ,וכאשר הוא מרבה שיחה עם האשה נוטה
ממדריגתו ונוטה אל ההעדר ולכן יורש גיהנם ,שאין גיהנם רק העדר המציאות כמו
שיתבאר .ואין זה דומה אל האשה עצמה שדבק בה ההעדר ,כי מפני כך אין לומר
עליה שהיתה בעלת גיהנם ,והאשה חלקה בגן עדן כמו האיש ,אבל זה שהוא נוטה
ממעלתו להרבות שיחה עם האשה שדבק בה ההעדר בערך מעלת הזכר ,עליו
אומר 'וסופו יורש גיהנם' ,כי הגיהנם שם אבדון האדם והעדר מציאותו של אדם,
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שהרי נקרא אבדון גם נקרא בשם ציה ונשיה ,כל השמות שיש לגיהנם מורים על
מי שבא לשם הוא בעל העדר בודאי ,ובדבר זה אין צריך להאריך ,ולפיכך אמרו
וסופו יורש גיהנם .וכך הם פירוש דברי חכמים באין ספק".

ביאור המשנה באבות
כו .מעתה מתבארת המשנה באבות שבה פתחנו" :כל מי שיש בידו שלשה דברים
הללו ,מתלמידיו של אברהם אבינו ,ושלשה דברים אחרים ,מתלמידיו של בלעם
הרשע; עין טובה ,ורוח נמוכה ,ונפש שפלה ,מתלמידיו של אברהם אבינו .עין רעה,
ורוח גבוהה ,ונפש רחבה ,מתלמידיו של בלעם הרשע .מה בין תלמידיו של אברהם
אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו ,אוכלין בעולם הזה
ונוחלין בעולם הבא ,שנאמר (משלי ח) ְל ַהנְ ִחיל אֹהֲ בַ י יֵש וְ א ְֹצר ֵֹתיהֶּ ם אֲ ַמ ֵלא .אבל
תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת ,שנאמר (תהלים נה)
ידם ִל ְב ֵאר ַשחַ תַ ,אנְ ֵשי ָד ִמים ו ִמ ְר ָמה לֹא יֶּחֱצו יְמֵ יהֶּ ם וַ אֲ נִ י ֶּא ְבטַ ח
וְ ַא ָתה אֱ ל ִֹהים ת ֹו ִר ֵ
ָב ְך".
אברהם ותלמידיו הם הם המציאות ,ולכן הם שייכים לעולם הזה ולנחול עולם הבא.
אך תלמידיו של בלעם ההופך מציאות לתוהו ,הנמשך אחרי ההעדר בעין רעה,
גורם רעה לעצמו ,בוטל מדברי תורה וכנ"ל ,וסופו  -יורש גהנם.

אברהם  -אב וברכה ,בלעם ' -אנטי' אב וקללה
כז .והנה מו"ר זצ"ל ביאר שלכן אברהם ובלעם עומדים זה לעומת זה ,כי אברהם הוא
האב לאומת ישראל ,ובלעם רצה לכלותם  -בלע עם ,הוא ה'אנטי' אב שקיים .ועוד
שעל אברהם נאמר 'והיה ברכה' ,ואילו בלעם מיוחד לקללה.
ונ' לבאר לפי"ד ,שהנושא כאן כנ"ל הוא גוף המציאות .אברהם הוא אב לאומת
ישראל (ולכל הבאים להתגייר) ,פי' ,כי האב נותן המציאות לבנו ,וזה גדר אברהם
שהוא מיוחס לגוף המציאות ,ולעומת בלעם שהוא העדר וכנ"ל ,ומצד זה בעצמו
הנושא של ברכה וקללה.
ובחז"ל (תענית ט ).שאין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין .פי' ,כי כאשר
הדבר יוצא חוצה וניכר בעין ,הוא הופך מסדר הדברים להופעה בפועל ,ושם
בהכרח מונח הגבול והסיום ,הפרישה להיותו פרט ,וממילא שם שייך הכליון והפך
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הברכה .אבל הברכה היא במקום הנסתר המצורף לחיים ,כלומר ב'סדר הדברים'
שהוא עצם המציאות באמת.

ח
בלעם  -מגיפה
בלעם רצה לפגוע בישראל על ידי מגיפה
כח .בלעם הרשע נקרא בתורה 'שתום העין' ,ומטרתו היתה לפגוע בישראל על ידי עין
רעה .בשל כך רצה לראותם ,כמבואר בפסוקים ,כדי שיוכל להפריד את שונאיהם
של ישראל מחיבור אל הברכה  -אל מקור החיים .ואם בלעם היה מצליח חלילה,
היה מכלה את שונאיהם של ישראל.
בפסוקים לא מבואר באיזה אופן היו שושל"י מתים ,ואולי במלחמה עם בלק ,אך
נ' לכאורה שהיה זה על ידי מגיפה ,שהרי עיקר עין הרע פוגעת באופן של מגיפה,
כמבואר בפרשת כי תשא ,בעניין מנין בני ישראל .וכן אנו רואים בסופו של דבר,
שבלעם הצליח להחטיא את ישראל והיתה מגיפה שמתו בה כ"ד אלף בני שמעון.
ובוודאי עצתו של בלעם אינה עניין נפרד מעיקר מעשיו ,אלא שלשם פניו היו
מועדות.

בלעם  -שורש ועיקר המלכים ,ולכן פנה למיתת מגיפה
יש להראות בזה נפלאות תורתינו הקדושה ,כמה הדברים מתאימים זה עם זה ועם
שאר היסודות בספרנו דנן ,כי הלא בלעם הוא נחשב מעיקר ושורש המלכין
הקדמאין שמתו ונשברו  -הוא המלך הראשון 'בלע בן בעור' .וכבר נתבאר
במאמרים הקודמים ,שמיתתן של המלכים מקבילה למיתת מגיפה ,היא המיתה
העצמית בבריאה ,וממילא פשוט שלשם היו פני בלעם מועדות ,והרי הם הם כל
דברינו במאמר זה ,שבלעם רצה להחזיר את המציאות לתוהו ,היינו ,למצב היסודי
של ז' המלכין שנשברו והם עולם התוהו .ונמצאו הדברים תואמים.
סוד עון פעור עפ"י ה'בית עולמים'
בלעם ניסה לכוון את הזמן שנשיב רוחא דז"א
יתר על כן ,נעתיק מדברי הגרי"א חבר ב'בית עולמים' (קל :סוד עון פעור) ,ועל
ידו יאירו הדברים באור יקרות" :ועתה אבוא להשכילך בינה בסוד עצת בלעם ועון
פעור דכתיב הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם כו' ,וסוד פנחס שתיקן העולם.
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והענין כי בלק ובלעם ראו שגברה הקדושה מאוד ח"י ישראל בכח התורה שניתן
להם ,שבהם מבררים כל הסיגים דמלכין קדמאין ,שעי"כ גברו על סיחון ועוג כי ז'
מלכי האמורי ז' אומות הם סיגי ז' מלכים וכו' ,ונמצא שלפי חשבון ז' מלכים דפ'
וישלח ,הם בלע חושם יובב הדד בן בדד וכו' ,ולזה ביקש הוא ( -בלק) להתחבר
עם בלעם בן בעור שהוא מלך הראשון  -בלע בן בעור ,נגד הדעת שהוא פנימיות
של ת"ת כידוע ,וביקש להעזר ממנו שהוא שורש של כל המלכים ,ורצה לבטל תיקון
העולם ולהחזירו לתהו כמו שהיה מקדם.
וכבר כתבנו שבעולם התהו לא היה נשיב רוחא דחיי מחוטמא דע"ק שהוא יסוד
עילאה ,שבחוטמא אשתמודע פרצופא ,והמלכים הראשונים לא נשתרשו בו ,והיה
חסר שע"ה נהורין מחוטמא דע"ק וכו' ,וז"ס הקרבנות שהקריב בלעם ,והם ז'
מזבחות נגד ז' מלכין דמיתו והם בחשבון מ"ב קרבנות ,בסוד שם מ"ב שהם ז'
שמות ,בכל א' ו' ,אותיות ובהם רצה להתגבר על ישראל.

המגיפה  -המשיך ישיר של עולם התוהו וז' המלכים
אבל לא הועיל כלום ,כמ"ש רז"ל שלא כעס באותם הימים ,דלא נשיב רוחא
דחוטמא דז"א ששם הוא כעס וחרון אף ,ונתבשם ע"י נשיבו דחוטמא של ע"ק ,והוא
מ"ש בלעם יזל מים מדליו וזרעו במים רבים כו' ,כנחלים נטיו כארזים עלי מים כו',
שהוא נהר היוצא מעדן מחוטמא דע"ק כמש"ל ,ואחר שראה שלא הועיל כלום,
החטיא את ישראל בבנות מדין ופגמו בברית קדישא ,ביסוד דעולם התיקון ,וכתיב
ותקראן לעם לזבחי אלהיהן בסוד זבחי מתים הנ"ל ,וכתיב ויצמד ישראל לבעל
פעור שהוא נקודה דחורבה דסט"א ,כמ"ש האריז"ל ,ולכן אז ויחר אף ה' בישראל
נשיבו דאשא ותננא מחוטמא דז"א ,וז"ס המגפה שהם הבירורין שלא נתבררו כ"צ וזה
היה בעצת בלעם שהיה הדעת דקלי' סיגי מלך בלע והיה כולל כל המלכים ,ופנחס
תיקן העולם ע"י יסוד דרדל"א דחוטמא דע"ק ,והוא מ"ש ויקח רומח בידו רמ"ח
עלמין דתליין בפומא דאמה ולזה כתי' השיב את חמתי מעל בני ישראל שהוא ע"י
התבסמות חוטמא דע"ק דנשיב לחוטמא דז"א וזכה לשע"ה עלמין דחוטמא דע"ק,
ולזה כתיב הנני נותן לו את בריתי שלום כו'".
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שכרו של פנחס :חיים לעולם וכהונה גדולה
עיין נא עוד בדברינו במאמר כב בהרחבה ,שהקטורת העוצרת מגיפה ,עיקר כחה
הוא להמשיך את נשיבו דחוטמא דע"ק על ז"א ,והוא העניין של קטורת ביוה"כ,
והם הם הדברים האמורים בכאן .ונפלא הדבר שפנחס זכה לשתי ברכות עיקריות:
א .חיים לעולם.
ב .התכהן  -וכהנים הגדולים באים מפנחס (ראה חזקוני בפרשת פנחס).
ביאור הדברים לפי"ע :פנחס תיקן העולם ע"י התבסמות חוטמא דע"ק דנשיב
לחוטמא דז"א ,ולכן זכה מידה כנגד מידה לכהן גדולים אשר מקטירים את הקטורת
ביוה"כ וממשיכים למעשה את פועלו של פנחס .וכן זכה להיות חי לעולם ,הפך
שבירת המלכין ומיתתן .ולא זו ועוד ,שהרי תיקון המלכים נקרא תחיית המתים,
וכידוע ,תחיית המתים נמצאת באליהו הוא פנחס .ופנחס הוא אשר ג"כ הרג את
בלעם ,כמבואר בגמ' סנהדרין (קה ,):כי הוא העומד כנגדו .גם יש להוסיף שפנחס
קיבל את 'בריתי שלום' ,ואליהו נועד להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על
אבותם ,והיינו להשכין שלום ,אשר הוא התיקון לז' המלכים שנשברו .ועיין במאמר
כב ,שמגיפה באה באופן ישיר כתוצאה ממחלוקת .והדברים נפלאים בס"ד.

ברכות בלעם  -הפך המגיפה
כט .בלעם ניסה לפגוע בישראל בלא הצלחה (זולת עצת פעור) ,וכל מציאותו פעלה
את הפכו; ברכות מאליפות שלא היו לישראל מעולם (כמבואר בדברי המהר"ל
בנצח פרק נז) ,והיינו כי הברכות הם הפך המגיפה ,ככל שנתבאר בקו' 'מאה
ברכות' ,ואף ששם עוסקים בברכות שכלל ישראל מברכים להקב"ה ,ולא בברכה
שבלעם מברך את ישראל .אך נ' לכאורה שגם ברכת בלעם לישראל ,משמעה,
הצירוף והחיבור על ידי הברכה בין ישראל לאביהם שבשמים ,שאל"כ ,מה תועלת
בברכה זו ,אלא שהיא היא בעצמה מעמידה את ההברכה והחיבור והתוספת וריבוי
לישראל מהמאציל ית"ש.
עו ֵרר ְמ ָדנִ ים וְ ַעל ּ ָכל ּ ְפ ָׁש ִעים ְּתכַ ּ ֶסה ַאהֲבָ ה".
" ִשנְ ָאה ְּת ֹ
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נספח א
מצוות ועבירות
היתר הוא גוף המציאות ,איסור הוא חידוש
ל .ביארנו בס"ד בארוכה ,שהמציאות מתייחסת רק לטוב ,ואין אנו אומרים שישנה
מציאות טוב ומציאות רע ,אלא מציאות טוב בלבד ,אלא שהרע הוא הגבלה
וההעדר ,והוא יכול להופיע כקטע בתהליך ,כאשליה הנותנת תחושה של מציאות
אמת ,אך אליבא דאמת אינו מציאות כלל.
יתכן שיש להראות נקודה זו ממקום נוסף .הנה ישנם דברים שמותר לעשותם וישנם
דברים שאסור לעשותם .כאשר נתבונן ,לרוב ,ההיתר אינו מציאות חיובית ,ולעומת
האיסור שהוא מציאות חיובית.
כלומר ,האיסור  -ההגבלה ,הוא עניין מחודש ,ואילו ההיתר הוא המצב הטבעי
הפשוט  -הוא גוף המציאות .והם הדברים לכאורה.

נספח ב
פרשת בלק בקריאת שמע
ק"ש  -זכירת מעמד הר סיני
ברכות בלעם  -תיקון מסוים להפקעה שהפקיע את האומות מסיני
לא .בגמ' ברכות (יב" :):אמר רבי אבהו בן זוטרתי אמר רבי יהודה בר זבידא :בקשו
לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע ,ומפני מה לא קבעוה משום טורח צבור .מאי
טעמא ?  ...אמר רבי יוסי בר אבין :משום דכתיב בה האי קרא 'כרע שכב כארי
וכלביא מי יקימנו' וכו'".
ביאור הדברים נ' בס"ד ,עפ"י מש"כ באורך בס' 'כתרו ישועה' ,שפרשת ק"ש היא
החזרה והזכרון שאנו עושים יום יום על מעמד הר סיני ,ובה אנו מקיימים את
האזהרה והציווי  -שלא לשכוח את סיני.
והנה ,כאמור לעיל ,מתן תורה היה צריך להתפשט ולצרף גם את אומות העולם,
אך בלעם מנע זאת .וא"כ מצד מסוים ,חסר בהשלמה של מתן תורה .ונ' שהם הם
ברכות בלעם ,שהם עצמם חפצא של תורה ממש ,כידוע שמשה כתב ספרו ופרשת
בלעם (ב"ב טו ).וכפירוש המהרי"ל דיסקין והגר"ח מבריסק זצ"ל.

מאמר טו
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והיינו ,כי בברכות אלו ,הצטרף בלעם  -ראש האומות ,לישראל והכניס עצמו
תחתיהם ,גם התנבא על העתיד ומעלת ישראל ,ואשר אז כמובן ,יהיו כל האומות
תחתינו ,ושזה היה עיקר המכוון (אלא שהתנבא על כך שיבוא בדרך מלחמה) .וא"כ
סו"ס בברכותיו של בלעם ,היה תיקון מסוים לכך שמנע את התפשטות מתן תורה
על האומות ,ולכן היה צריך לקבעו בק"ש.
ונבין עוד ,כי ה'חסרון' הזה שהיה במתן תורה  -שלא הצטרפו או"ה ,חסרון זה אינו
יכול להתמלא אלא על ידי אומות העולם עצמן ,והיינו על ידי מי שהוא ראש שלהם
ויש לו שייכות לצירוף אל התורה ,וזה בלעם כנ"ל שהיה נביא והיה ראש אומות,
ובצד מסוים היה שייך בזה ,שלכן גם ביטל את זה.
ומחשבות ה' עמוקות ,והיא היא סוגיית בלעם ,שבאה להשלים את התורה שהיתה
חסרה ,ודבר זה נעשה על ידי בלעם  -או"ה ,אלא שמאחר ולא הצטרף (עם האומות)
בעצמו ,ע"כ הצטרף בע"כ ,ודבר זה על ידי שרצה לקלל ,ונמצא מברך ,היינו משרת
את ישראל כפי מה שהיה נדרש ממנו ,מתנבא עליהם על מעלתם וכיבוש האומות,
עד שרצה להצטרף אליהם ממש ,כדכתיב 'תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי
כמוהו' ,וכ"ז המשך והשלמה לתורה וכנ"ל.
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מאמר טז
מיתת תלמידי רבי עקיבא במגיפה
מערכת הכבוד  -עצם החיים
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א
תלמידי רבי עקיבא מתו במגיפת אסכרה
א .גמ' יבמות (סב" :):שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא ,מגבת עד
אנטיפרס ,וכולן מתו בפרק אחד ,מפני שלא נהגו כבוד זה לזה ,והיה העולם שמם
עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם; רבי מאיר ורבי יהודה ,ורבי יוסי
ורבי שמעון ,ורבי אלעזר בן שמוע ,והם הם העמידו תורה אותה שעה .תנא ,כולם
מתו מפסח ועד עצרת ,אמר רב חמא בר אבא ואיתימא רבי חייא בר אבין ,כולם
מתו מיתה רעה ,מאי היא? אמר רב נחמן :אסכרה".
ביאור המהר"ל :כבוד הוא עצם החיים
מיתת אסכרה  -מיתה עצמית יותר מכל המיתות
מבואר בגמ' שכל התלמידים מתו במגיפת אסכרה ,וזאת משום שלא נהגו כבוד זה
בזה .המהר"ל פתח וביאר סוגיה זו בשני מקומות ,בנתיב התורה (פרק יב) ,ובנתיב
אהבת הריע (פרק ג) ,וכה דבריו בנתיב התורה..." :ומתו במיתת אסכרה ,ידוע ,כי
מיתת אסכרה מתחיל בפה ומסיים בגרון ( -היינו מקום הדיבור) ,וכל אשר חוטא
בתורה ( -שהיא דבר ה') ראוי למיתה זאת ,וכמו שאמרו בפרק במה מדליקין (שבת
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לג ,ב) אסכרה בא על ביטול תלמוד תורה ,ופירוש זה כי מיתה זאת היא מיתת
אסכרה מבטל מן האדם עיקר החיות ,כי הדיבור הוא החיות של אדם וזה מבואר
בכמה מקומות ,ולכך מיתת אסכרה היא מיתה עצמית יותר מכל המיתות .וכשאמרו
לר"א למדנו אורחות חיים ,במסכת ברכות (כח ,):אמר להם :הזהרו בכבוד חבריכם,
והפך זה כאשר אין נוהגים כבוד זה בזה ,דבר זה מביא מיתה עצמית ,ואין לך
מיתה עצמית כמו בגרון ששם הדבור שהוא האדם".
ב'נתיב אהבת הריע' הוסיף דברים וכתב" :פירוש ,כאשר נוהג כבוד בחבירו דבר זה
הוא עצם החיים ,וכמו שאמרו בפרק בני העיר (מגילה כ"ח ,א') במה הארכת ימים
א"ל לא נתכבדתי בקלון חברי ,ובארנו ענין זה למעלה בנתיב התורה ,אצל 'למדנו
אורחת חיים  -הזהרו בכבוד חבריכם' ,שם בארנו כי דבר זה אורח חיים ממש ,ואלו
שלא נזהרו בכבוד חבריהם לכן מתו .ומה שמתו מפסח ועד עצרת ר"ל אף שהזמן
הוא טוב ביותר מכל הזמנים ,עם כל זה מתו מיתת אסכרה ,מפני כי אסכרה מתחיל
בפה ומסיים בגרון שממנו הדבור ,ומפני כי החיים תולה בפה ובגרון לפי שממנו
הדבור ,וכתיב 'ויהי האדם לנפש חיה' ,ותרגומו' :לרוח ממללא' ,ולכך נקרא אסכרה
על שם שנסכר הגרון שממנו הדבור שהוא עצם החיים ,ולכך המיתה הגמורה היא
מיתת אסכרה ,וכמו שאמרו אצל 'למדנו ארחות חיים' ,שיהיה נזהר בכבוד חבירו,
ואם לא נזהר ,הוא הפך זה ,הוא עצם המיתה ,ולכך מתו מיתת אסכרה שהיא עצם
המיתה ,ואמרו (ברכות ח ).כמנין תוצאו"ת מיתות הם בעולם; קשה שבכולם הוא
אסכרה ,וכל זה מן הטעם אשר אמרנו ,כי ניטל ממנו עצם החיים הוא סתימת הגרון,
ולפיכך היא קשה מכולם ,כי הכבוד הוא ארחות חיים והם שלא נהגו כבוד נוטל
מהם החיים ומתו מיתת אסכרה כו'".
המהר"ל מעמידנו על קרן אורה ,שה'כבוד הוא עצם החיים' ,ועל כן ,כשלא נהגו
כבוד זה בזה ,נענשו בדבר ההפכי לכבוד ,במיתה .עוד מלמדנו המהר"ל ,שמתו
דוקא במגיפת אסכרה ,כיון שהיא 'עצם המיתה' ,העומדת כנגד הכבוד שהוא 'עצם
החיים'.
הדברים ,כמובן טעונים ביאור ובירור; מה השייכות בין כבוד לבין חיים? ומה חמור
כל כך בכך שלא נהגו כבוד זה בזה עד לכדי שמתו במגיפה? ננסה לבאר הדברים
על בסיס מאמר 'גלה כבוד מישראל' שזכינו לו ב'אור יקרות' (חלק א ,מאמר א).
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ב
כבוד ,מהו?
ב .בתחילה נברר מהי סוגיית הכבוד?
הכבוד הוא עניין יסודי מאד מאד בתורה ,וכך שנינו בסוף ברייתא דמסכת אבות
דוֶּ ,שנֶּאֱ ַמר,
בו ֹ
או ֶּא ָלא ִל ְכ ֹ
מו ,לֹא ְב ָר ֹ
עו ָל ֹ
דוש ָברו ְך הוא ָב ֹ
(פרק ו')ָ " :כל ַמה ֶּש ָב ָרא ַה ָק ֹ
יתיו וכו'" .הכבוד הוא משורשי
אתיו יְ צַ ְר ִתיו ַאף עֲ ִש ִ
בו ִדי ְב ָר ִ
כֹל ַה ִנ ְק ָרא ִב ְש ִמי וְ ִל ְכ ֹ
הבריאה ,וגם שייך לסוגיית התכלית.
סוגי' זו ,לרום גובהה ובשל גובהה הינה סוגי' עדינה ודקה ,וצריכה זהירות רבה.
אך מאידך הלא היא סוגי' עיקרית ויסודית ,וראוי לדבר בה ,ולו במעט .וגם זה
מכלל הכבוד ,עצם העיסוק בסוגי' זו (בזהירות הנדרשת).

כבוד הוא הדבר הנחשק ביותר
ג .הכבוד באופן כללי הוא דבר נחשק עד מאד אצל אנשים ,עד כדי כך שבעל
ה'מסילת ישרים' קבע אותו לפסגת הרצונות  -שאיפות ,תאוות וחמדות שיש לאנשי
תבל ,וכה הם דבריו בפרק י"א" :יתרה עליה חמדת הכבוד ,כי כבר היה אפשר
שיכבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר ההנאות ,אך הכבוד הוא הדוחק ,כי אי
אפשר לו לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו ,ועל דבר זה נכשלו רבים
ונאבדו".
אנשים מוכנים להתאמץ מאד מאד ,בכל מיני עינוי מאמץ וקושי ,כדי לזכות
לקורטוב של כבוד.
כמובן שהדבר מצריך תלמוד :מדוע כך הם פני הדברים?
זאת ועוד ,מדוע כאשר אנו רואים מאן דהו שמנסה לקבל כבוד באיזו דרך ,אנו
בזים לו מאד? לאמתו של דבר ,יש כאן קונפליקט; הרי לעצמנו ,בקשת הכבוד
הינה דבר מוצדק כ"כ ,עד שהינו ראשון במעלה ,ועליה אנו חורזים את כל חיינו,
א"כ מדוע ביחס לזולתנו ,אנו רואים את בקשת הכבוד כדבר מבזה כל כך?!
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כבוד  -חיים ,בושה  -מוות
ד .מהו כבוד? מדוע אנשים כ"כ רוצים כבוד? מו"ר זצ"ל היה אומר תדיר בשם הסבא
מסלבודקה ,שאם יטלו לאדם את כל כבודו ,באופן שלא תישאר לו טיפת כבוד,
לא יוכל להמשיך ולחיות.
הבחנה זו אכן מופיעה בצד ההפכי של כבוד  -במדת הבושה ,שכך שנו חכמים
(סוטה י' :):המלבין פני חבירו ברבים הרי הוא שופך דמים ואין לו חלק לעולם
הבא' ,יעויי"ש .ההרגשה המשותפת לאנשים כשביישו אותם :רצון שהאדמה תקבור
אותם באותו הרגע.
ממוצא דבר למדנו ,שישנה שייכות אמיצה בין הכבוד לחיים; בושה שוה למוות,
ובלי כבוד א"א לחיות .מה פשר הדברים?
נבא להראות בעז"ה ,שלא זו בלבד שהעדר כבוד הוא תפיסה של מוות ,אלא
שהכבוד ,במציאותו הנכונה והאמיתית ,הינו תפיסת החיים בעצמה ,וכפי שלימדנו
המהר"ל בדברים שבתחילת המאמר.

כבוד  -ייחודיות
ה .נפתח בכלל הראשון :כבוד חל דוקא במקום של ייחודיות .במקום שבו האדם
משותף עם שאר בני אדם ,במקום זה לא חל כבוד; מדוע שיכבדו אותו ,הרי יש עוד
רבים כמוהו!
הכבוד חל רק במקום שהאדם ייחודי ,נבדל ,עומד לעצמו ,במקום הזה יש כבוד.
אות או כדי להיות ייחודיים ,ובכך לזכות
לכן אנשים עושים מאמצים גדולים כדי ְלהֵ ַר ֹ
לכבוד.

פחד יצחק :כל מה שאתה מכללו  -אתה מחללו
נעתיק מדברי הגר"י הוטנר זצ"ל בספרו 'פחד יצחק' (שבועות ,מאמר ט"ז ,י'):
"יחידי נברא האדם ,יחידות זו קיימת היא אפי' לאחר שכל העולם נתמלא אנשים,
שהרי אפי' עכשיו חייב הוא לומר 'בשבילי נברא העולם' .אבל סו"ס מציאותם של
רבבות בני אדם כמותו ,מסתירה היא את יחידותו של האדם ,אפי' בפני האדם
עצמו .אלא שמתחתה של הסתרה זו ,בפנים הנפש ,בוער הוא הצמאון לטעום
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טעמה של יחידות זו .ועל כן ,נמצא הוא האדם בחתירה תמידית להבקיע את
ההסתרה של הריבוי בכדי לגלות לעצמו את תואר היחידות של אישיותו ,בכדי
לשובב את נפשו הצמאה לגילוי זה .ועיקרו של רגש הכבוד ,יונק הוא את חיותו מצמאון
זה .תאוות הכבוד היא תאוות ההתייחדות ,האדם חש עלבון כשמתייחסים אליו יחס
אל אדם בכלל ,ולא יחס שאליו בפרט .זה הוא עלבון יחודו .כל שהכללתו מרובה
 עלבונו מרובה .כל מה שאתה מכללו יותר  -אתה מחללו יותר ,ולאידך גיסא ,כל מהשאתה מייחדו ,יחוד על גבי יחוד ,יותר אתה משביע את תאות הכבוד שלו".

ו.

רצון האדם  -עצמיות  -קיימות
כאמור ,כל אדם שואף לייחודיות; ייחודיות אשר באמת קיימת בו .ייחודיות זו ,מה
טיבה? מדוע אדם כ"כ שואף אליה? התשובה :ייחודיות היא סוגיית העצמיות .כאשר
אדם מיוחד באיזה עניין ,הרי בזה הוא מרכז המציאות ,הכל זקוקים לו ,הוא בעל
משמעות ,הוא מרא דשמעתתא בעניין ,שהרי הוא ורק הוא מיוחד בזה ,הכל צריכים
לו בזה ,וממילא  -אין לו תמורה .הוא ייחודי ועצמי.
יתירה מזו ,עצמיות מעמידה את האדם (כ)מחוייב המציאות כביכול או קרוב לזה.
אדם שהוא עצמי הוא אדם הנטוע חזק ,אינו צריך לזולתו ,אינו נתלה באחר  -מציאות
קיימת ואיתנה.

הרצון לעצמיות נובע מכך שהאדם נברא ב'צלם אלוקים'
הרצון לעצמיות הוא רצון יסודי של כל אדם ,רצון להרגיש קיימות ,איתנות .הרצון
הזה בעצמו ,נובע מכך שהאדם נברא ב'צלם אלוקים' ,והוא דומה לעליון ,ומכיון
שהעליון הוא מחוייב המציאות ,גם האדם שנברא בצלמו ,רוצה להרגיש כך.

ז.

מחוייב המציאות  -הבסיס הראשוני בתפיסה שלנו בבורא העולם
עלינו לדעת ,שלכאורה ,המושג 'מחוייב המציאות' כלפי מעלה ,הוא הבסיס הראשוני
בתפיסה שלנו בבורא העולם (כמבואר בהערה ,)1וממילא ,הוא גם הבסיס בתפיסת

1
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הנפש שלנו ,התפיסה היותר בסיסית שלנו .אנו רוצים עצמיות וקיימות (הבסיס
הראשוני וכנ"ל) ,מתוך כך אנו רוצים :הכרה ,כבוד ,התייחדות ,כי הם הגורמים
הישירים להרגשה בסיסית זו שנמצאת ביסודי הנפש.
כאשר ישנם רבים השווים לאדם ,כאשר הינו 'עוד אחד' מבני החבורה ,הרגשתו
היא כ'עוד מספר' בעלמא ,הרגשת מיותרות ,אין לו מקום בעולם ,הרגשת עראיות
וחוסר משמעות ,הרי בלא"ה רבים כמותו ומה צורך בו .הדברים מגיעים עד לכדי
כך ,שאם אדם מרגיש שאין בו שום מציאות של כבוד לעצמו ,הרי טוב מותו מחייו.
אין בדבר אפילו לא טיפה אחת של גוזמא ,אלא הדברים כהווייתם (וככל שהזכרנו
לעיל ,מהסבא מסלבודקה) .כך צורת הנפש.

עיקר הרצון של האדם  -להיות קיים
ח .שמענו ממו"ר זצ"ל ,שעיקר הרצון של אדם הוא להיות קיים ,להיות מציאות איתנה,
חיה ,עצמית .לא להיות תופעה מקרית חולפת .מרצון זה משתלשלות ובאות כל
התאוות והחמדות ,אשר יסודן כנ"ל  -רצון לחיות; תאוות האכילה ,תאוות הביאה
וכן כל ההנאות של אינשי דעלמא ,כל הטעמים שאנשים מגלים היום ,כולם יסודם
ברצון להרגיש את החיות ,לחיות את החיים (וכפי שאומרים בלשון המדוברת היום:
'לעשות חיים') .מילוי התאוות למיניהן ,וכן תחושות כמו סיפוק ,התגברות על
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מכשולים וכד' ,נותנים תחושה חזקה של איתנות ,בטחון ,קיימות ,עצמיות ,ובמילה
אחת כוללת  -תחושת חי ּות.

כבוד  -הרגשת הקיימות  /החיים ,החזקה ביותר
ט .בזאת חזרנו לעניין הכבוד עצמו .כאמור מה'מסילת ישרים' ,חמדת הכבוד היא היותר
חזקה שבין החמדות ,והיינו ,כי כל התאוות נותנות לאדם הרגשת חיים ,והרגשת חיים
היא הרגשת קיימות  -הרגשת עצמיות ,אבל רק מדת הכבוד עוסקת בזה להדיא
ממש .במדת הכבוד החיות באה שלא בדרך לבושים .בשאר ההנאות ,ההנאה היא
אב המדה (כגון :הנאת האכילה) ,כי גורמת להרגשת קיימות ,אבל עצם ההנאה
אינה שייכת בהחפצא שלה להרגשת הקיימות ,אלא שתולדת ההנאה היא הרגשת
הקיימות (והא קמן ,שיש אכילה שגורמת חיים ואין בה הנאה ,כי הנאת אכילה
בעצמותה אינה עצם הקיימות).
אכן ,בכבוד ,הסוגי' היא עצם מציאות הקיימות בלא שום לבוש ,הרגשת כבוד היא
הרגשת חיים בעצם ,הרגשת קיימות  -עצמיות .הרגשה חריפה של משמעות .אם אני
יחיד בזה ,עד שאין לי תחליף ,א"כ גם אני מחוייב המציאות במדת מה .אני מוכרח,
אני בעל ערך ,אני קיים ,יש לי משמעות ,אני חי.

י.

סיפור עם הגר"י הוטנר זצ"ל :נתינת כבוד לבחור בקושי נפשי
בנו"ט להזכיר סיפור עם הגר"י הוטנר זצ"ל ,אודות בחור בישיבה שנכנס לקושי
והיה במצב הקרוב לדכאון .הרב הוטנר אמר שצריך לתת לו כבוד ,כגון ,לעשותו
ראש לקבוצת הבחורים המוסרים דברי תורה וכד' .הסבר הדברים :דכאון הוא הפך
החיות  -אפיסת החיות ,וכבוד הוא נתינת משמעות ,כבוד הוא נתינת חיות .והם
הם דברי ה'סבא מסלבודקה' ,שאדם בלא כבוד אינו יכול לחיות ,כי הכבוד הוא
התחושה הבסיסית והיסודית של החיים ,הוא הביטוי הישיר ביותר של הרגשת
החיים ,ובלעדיו ,אין האדם יכול לתפוס את עצמו כמציאות  -כזהות ,כאישיות.

כתר הלומים



מיתת תלמידי רבי עקיבא במגיפה

| 447

ג
כבוד שמים
ממשיכים אנו את הקו הלאה בנוגע למערכת הכבוד
בכל נברא יש כבוד שמים והוא חיותו
יא .הקב"ה ברא את כל העולם לכבודו .כלומר ,בכל הבריאה נמצא כבוד שמים ,בכל
פרט שבה .כל מציאות בבריאה ,יש בה מערכת של כבוד  -של עצמיות ,שתוכנה
 גילוי כבוד שמים .הוי אומר :כל מציאות בבריאה נצרכת ,לכל דבר יש תפקידבעולם של הבורא ,תפקיד שרק הוא יכול לבצע ,ושמצד זה  -בורא העולם בחר
בו .תפקיד זה הוא מציאותו של הנברא ,הוא סיבתו וגם תכליתו ,זהו הכבוד שמים
המונח בכל נברא ,והוא חיותו ממש.
אילו היה מותר ,היינו אומרים שהקב"ה כביכול ,הוא 'המכובד' בעצם' ,המכבד את
הבריות' ,כלומר ברא את הבריות במהלך כזה שיש לכל נברא כבוד עצמי המצטרף
למלכותו יתברך (וכך יוכל גם להצטרף להטבה) .העצמיות של כל נברא ,היא היא
נקודת הכבוד שמים הטמונה בו .בכך יכול הוא להצטרף למערכת הכבוד ,הן בעצם
היותו חלק מהמלכות ,הן בעובדה שהוא שייך ביחס של כבוד ,כי בלא שיש בו צד
של כבוד ,הרי אין שום חיבור ויחס וממילא לא שייך כלל כבוד .והדברים עמוקים.

העמדת הפרט כעיקר במציאות שא"א בלעדיו ,היא חיותו
כשלוקחים ַמשהו או מישהו חסר משמעות ,חסר ערך ,הנראה כמיותר ושאפשר
לדלג עליו ולהסיר אותו ,ואנו מוצאים בו את נקודת הכבוד שבו ,כלומר את נקודת
העצמיות שבו ,שמצידה א"א בלעדיו ,שהעולם לא יגיע לתכליתו בלעדי המציאות
הזו  -באופן זה אנו הופכים אותו לעיקר ,מעמידים אותו על מכונו.
בקצרה :נותנים בו חיות.
מי שעושה כן ,הוא הנקרא 'מכובד' ,כי רק מי שהוא באמת מכובד ,באמת עצמי,
באמת ייחודי ,הוא אשר מביט על כל דבר דרך העצמיות ,דרך הכבוד ,נותן לכל דבר
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חיים .ניתן לומר בנוסח זה :מי שהוא חי ,רואה את החיות בכל דבר .ושמענו בשמם
של אנשים גדולים ,שאמרו' :אין דברים קטנים ,יש אנשים קטנים'.

ד
ביטול החשיבות  -מיתה
הקב"ה ברא עולמות ומחריבן  -ביטול הערך
יב .נתבונן כעת בנקודה זו עצמה  -בהבנת העניין של החיות הטמונה בתוך המציאות,
העצמיות  -הכבוד ,ונפתח דוקא בהופעה ההפוכה.
ידועים דברי חז"ל (בב"ר פרשה ג) ,שהקב"ה היה בורא עולמות ומחריבן .כמובן
שהדברים אינם מובנים ,וכי הקב"ה היה צריך להחריב עולמות ולברוא עולמות
מתוקנים יותר? הדברים נראים שכביכול ,הבריאה הראשונה של בורא העולם 'לא
הצליחה' ,חלילה.
המהר"ל בספר 'באר הגולה' (עמ' פא) ,כתב לבאר הדברים" :המדרש הזה הוא
לקצת בני אדם בתכלית הריחוק ,שיהיה בורא וראה העולם שאין טוב ומחריב אותו
ויברא אחר ,אף לאומן בשר ודם אין ראוי דבר כזה ,כ"ש בבורא עולם אשר לא
ייעף ולא ייגע ואיננו בן אדם ויתנחם איך אפשר לומר כזה .אבל בני אדם לא ירדו
לפנימית המאמר הזה ולא עמדו בסודו ,וזה כאשר תמצא בכל הנבראים אשר ברא
השם יתברך אותם ,הי' בורא עולמות ומחריבן ואמר דין יהניין לי יתהון לא יהניין
לי .וזה כי מתחילה ברא הנבראים ,ובשעה שנבראו ולא היה בעולם מציאות אחר
היו אותם הנבראים עיקר הבריאה ושם המציאות עליהם ,עד שברא הש"י את האדם
שהוא עיקר המציאות ואמר דין יהניין לי יתהון לא יהניין לי ,ובזה נחרבו שאר
הנמצאים כאשר בחר השם יתברך באדם שהוא עיקר המציאות ,כלומר שאין שם
מציאות נופל עליהם.
וכמו כן הוא בכל מעשה אלקים ,שמתחילה היו בעולם האומות והם היו המציאות
של עולם הזה ,כאשר לא היה עדיין העם אשר בחר בו הש"י ,וכאשר היו ישראל
לא היו נבחרים העכו"ם ושוב לא יחשבו מציאות כלל ,וזהו שאמרו שהי' בונה
עולמות ומחריבן" .עכ"ד המהר"ל.
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המהר"ל מלמדנו שאין המדובר כאן על החרבה פיזית ,כי אם על החרבה בהכרת
הדעת .כל יום במעשה בראשית ,כאשר נברא ,היה תכלית הבריאה ,אך כאשר
נברא היום שאחריו ,הרי שהיום החדש נעשה תכלית (כי הכלל הוא שהבריאה
נבראה בהדרגה ,וכל יום עדיף על שלפניו) ,ובזה 'החריב' את היום שלפניו ,כי
העביר אותו מתכלית לאמצעי ,ומשכך ,כבר אינו עיקר .זו החרבתו.
דוגמא לזה :הסוס והעגלה היו עיקר גדול בכל הדורות ,אך כאשר הומצאה
המכונית' ,נחרבו' הסוס והעגלה ,איבדו את משמעותם ,כבר אין בהם כל צורך.
וכך בכל אדם יש תמונה שלמה של מציאויות ,חשובות יותר ופחות ,ולעיתים האדם
מפקיע את אחד מחפציו מהתמונה  -מהמעגל ,זהו חורבן אותה מציאות.
עוד דוגמא :אדם קונה ספה חדשה ,ומשליך את הישנה חוצה .כעבור יום ,עובר
ליד הספה הישנה שלו ,ופשוט אינו מאמין שהיתה זו הספה שלו .מבחינתו כבר
אינה מציאות כלל .זו דוגמא ל'בורא עולמות ומחריבן'.
אף אנו נאמר ,כעת ,לפי העולה ממאמר זה:
חורבן  -מוות ,בנין  -חיים .בורא עולמות ומחריבן ,היינו שאותן עולמות כביכול 'מתו'
בכך שאיבדו את חשיבותם ,שוב אין בהם צורך ,כבר אינם בתמונת המציאות .וכן
להפך ,כאשר יש בדבר צורך ,כאשר יש בו ערך ועניין עצמי ,הרי הופכים אותו
מדבר 'מת' חסר חשיבות לדבר חי; מחיים את המת.

ברכת תחיית המתים על הפוגש חבירו אחר י"ב חודש
יג .נבאר עוד ,הלכה פסוקה בשולחן ערוך (סי' רכה ,א)" :הרואה את חבירו לאחר
שלשים יום ,אומר :שהחיינו ,ואחר י"ב חדש מברך ( -מחיה המתים)" .ויש הסוברים
שמברך בשם ומלכות .כמובן שהדבר צריך ביאור ,כמה עמוק קביעת נוסח הברכה
ע"י חז"ל ,וא"כ שיתקנו ברכה ממש על פגישה כזו ,הוא פלא.
זאת ועוד ,גוף הברכה ועניינה נראה רחוק וזר עד למאוד ,לברך ברכת 'תחיית
המתים' (!) על אדם שחי וקיים ולא ראהו י"ב חודש?! ובגמ' (ברכות נח ):מבואר
יסוד הענין ,דכתיב 'נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אובד' ,והרי הדין הוא (ב"מ כח).
שהמוצא אבדה ,אחר ג' רגלים וי"ב חודש ,אינו צריך להכריז ,דבידוע שהסיח דעתו
והתייאש .מכיון שבכתוב הושוו  -כלי אובד לשכחת המת מלב ,לכן גם כן משווים
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אותם לי"ב חודש לשניהם ,גם לאבידה וגם לחבר ,ולאחר י"ב דנים כאילו הסיח
דעתו מחבירו .וכאמור כ"ז רחוק לכאורה וקשה להבנה .ועמד בזה ב'מאמרי פחד
יצחק' (מאמר נב).

לכל אדם עולמו שלו ,והמציאות מתייחסת אליו כלפיו בלבד
כמדומה ,שמבואר כאן ענין עמוק; המושג ' -אדם חי' אינו תלוי אך ורק בשאלה
אם הוא חי באמת באיזה מקום בעולם או לא ,אלא השאלה היא ביחס לעולם של
האדם גופא ,והיינו ,כי כל אדם חי לפי עולמו שלו ,ואם בעולמו שלו של האדם,
אותו אדם אחר (חבירו) לא נמצא בשיעור מסוים שקבעו חז"ל ,שהוא נקרא שיעור
של הסחת דעת ויאוש ,א"כ נחשב כמת כלפי אותו עולם ,הופקע מאותו עולם וכבר
אינו שם .וממילא ,כשרואהו שוב ,והרי נזכר בו ומתחדש אצלו חיותו של אותו
אחד ,הרי זה ממש גדר תחיית המתים .וזו כמדומה הבחנה גדולה ונפלאה,
שהמציאות קיימת עד כמה שהיא כלפינו ,ומה שאינו כלפינו ,ואין לנו מושג בו,
א"כ אליבא דאמת ,כלפינו אינו נמצא ,ומה שהוא קיים באיזה תצורה לאחר ,זה
כבר עולם אחר ,לא העולם שלנו .ואין לנו מושג בשום דבר אלא רק עד כמה שהוא
ביחס אלינו וכלפינו.
ביטול החשיבות של הדבר הינו נטילת חיותו
כיון שכן ,הרי מבואר היטב ,שכאשר איננו נותנים חשיבות לדבר ,מתייחסים אליו
בזלזול ,בחוסר הערכה ,בביטול ,מנידים את ראשנו ,בכגון דא ,הננו נוטלים את
חיותו של אותו דבר ,ולהפך ,כאשר אנו מעריכים ומכבדים ונותנים מקום וחשיבות,
בכגון דא  -הננו מפיחים בו רוח חיים ממש.
גם ביחס של המציאות עצמה ,החשיבות וביטולה גורמים קריטיים בחיותה
יד .אכן ,נראה אליבא דאמת ,שאין זה אך ורק ביחס אלינו  -בעולם שלנו ,אלא גם
בעולם של אותה מציאות ,גם היא מושפעת עד מאד מהיחס שלנו ,וכפי שהובא -
סיפורו של ה'פחד יצחק' ,וכפי שנתבאר בכל מאמר זה ,שהכבוד מעניק למציאות
חיים ,והיינו ,לא רק מצד המבט של המכבד ,אלא גם מצד המכובד עצמו.
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איבוד החשיבות גורם להפסד והעדר
(א) סיבה טבעית (ב) סיבה סגולית
ברצוננו להציע הבחנה נוספת ,מעשית יותר ,שכאשר מציאות כלשהי מאבדת את
חשיבותה ,היא גם קרובה יותר להפסד ולהעדר .לדוגמא ,אותה ספה שאיבדה
מחשיבותה ,קרובה יותר להפסד והרס .מדוע באמת כן? שתי סיבות לדבר :גשמית
טבעית וסגולית .הגשמית טבעית הינה ,שכאשר המציאות מאבדת מחשיבותה
וערכה ונעשית מזולזלת בעיני אנשים ,ממילא אינם נשמרים עליה והתוצאה
בהתאם .אכן יתירה מזו היא הסיבה הסגולית ,שכאשר אדם מאבד שייכות עם
המציאות ,היא נעשית מיותרת וקרובה מצד האמת להפסד .והרי הרבה כוחות
עליונים פועלים על המציאות ,כמו למשל 'עין הרע' ,שהוא פעולה סגולית הפועלת
על החפץ ,וכך בדיוק ,כאשר החפץ מאבד מערכו וחשיבותו בעיני בעליו ,הינו קרוב
להפסד (ועיין בהרחבה בקונטרס 'קנה שמים וארץ' ,אודות היחס העצמי בין אדם
לרכושו ,וצרף לכאן).
נמצא אפוא ,שהחשיבות אכן נותנת קיום ,תוקף ,עמידה ,ויתירה מזו :חיות .ואילו
הזלזול והביטול ,נוטלים את החיות .מסתבר שזו הסיבה שהמלבין פני חבירו ברבים
נחשב כרוצח (כמבואר בגמ' סוטה י :ועוד מקומות) ,ומבואר שם בגמ' ,דאזיל
סומקא ואתי חיוורא .ונ' הכוונה ,שהלבנת פנים היא נטילת כל ערך וחשיבות
ומציאות מהנעלב ,ולכן למעשה ,נטלו את חייו.

פרשת עגלה ערופה
מצות מזונות ולויה  -נתינת כבוד ,ערך ומשמעות
יִמצֵ א חָ ָלל ָבאֲ ָד ָמה
טו .בדברים אלו ,נבין את סוגיית 'עגלה ערופה' (דברים כא)ִ " :כי ָ
ֶּיך וְ ש ְֹפטֶּ ָ
יך נ ֵֹתן ְל ָך ְל ִר ְש ָתה נֹפֵ ל ַב ָש ֶּדה לֹא ֹנו ַדע ִמי ִה ָכהו :וְ י ְָצאו זְ ֵקנ ָ
אֲ ֶּשר ה' אֱ לֹהֶּ ָ
יך
יְדיהֶּ ם ַעל ָה ֶּעגְ ָלה ָהעֲ רו ָפה
גו' ,וְ כֹל זִ ְקנֵי ָה ִעיר ַה ִהוא ַה ְקר ִֹבים ֶּאל הֶּ חָ ָלל ְיִרחֲצו ֶּאת ֵ
בַ נָחַ ל :וְ ָענו וְ ָא ְמרו י ֵָדינו לֹא ָש ְפכו ֶּאת ַה ָדם ַהזֶּה וְ ֵעינֵינו לֹא ָראו" .ופירש"י (ע"פ
חז"ל ,ראה סוטה מה'" :):ידינו לא שפכה'  -וכי עלתה על לב שזקני בית דין שופכי
דמים הם אלא לא ראינוהו ופטרנוהו בלא מזונות ובלא לויה".
מבואר בדברי חז"ל ,שאם אכן היו רואים אותו ופוטרים אותו בלא מזונות ולויה,
היו נחשבים כשופכי דמו של זה .והדברים מפליאים ,מה עניין זה לזה? בפשוטו,
הטענה היא שאם היו מלווים אותו ולא היה יחידי ,לא היה נפגע ומת .אכן ,בוודאי
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אין זה מספק ,שהרי סו"ס לא מלווים אדם לאורך הדרך כולה ,ואם כן יכול הוא
להפגע אחר כך .והא קמן ,שהזקנים באו על אדם שמת בדרך ,והם מעידים שלא
פטרוהו בלא לויה ,ואעפ"כ לא נודע מי הכהו ,א"כ מוכרחים אנו לומר שישנה
סיבה אחרת שהלויה והמזונות מצילים את האדם מן המוות.
על פי האמור ,ניתן לבאר שסוגיית הלויה (ואף המזונות) נועדו לתת כבוד לאדם.
לתת לו הרגשה שהוא רצוי וראוי ,שיש לו ערך וחשיבות .וכאשר עושים כן ,מפיחים
באדם חיות ,הן בהיבט הסגולי כפי שנתבאר שכך האדם מתייחס באמת להשפעת
החיים ,אך כמו"כ בהיבט הטבעי ,שהרי אדם שמרגיש שיש לו ערך ,שהוא בעל
משמעות וחשיבות ,אדם כזה יכול להתמודד עם הקמים עליו ,ויתכן גם כן שפחות
ירצו לקום עליו ,כי תוקף מציאותו משפיע כנגד הבא מולו ,וזאת לעומת החלש
ברוחו שאינו יכול לעמוד כלל בפני אויב ומתנקם.

ה
רשעים בחייהם חשובים מתים כיון שאינם מברכים
המציאות כולה 'חיה' מכח בורא העולם
טז .כעת נחזור לדידן ,ונעמוד בדוגמא נוספת על החשיבות הנותנת חיים (יסוד הדברים
מופיע ב'כתר הלומים' א ,מאמר ה ,בהתייחסות לעניין אחר).
מבואר בגמ' ברכות (יח ).שצדיקים במיתתן קרויים חיים ,ורשעים בחייהם קרויים
מתים .ובמדרש (תנחומא ,סו"פ ברכה)..." :רשע בחייו חשוב כמת ,מפני שרואה
חמה זורחת ואינו מברך 'יוצר אור' ,שוקעת אינו מברך 'מעריב ערבים' ,אוכל ושותה
ואינו מברך עליה ,אבל הצדיקים מברכין על כל דבר ודבר שאוכלין ושותין ושרואין
וששומעין וכו'".
ביאור הדברים (עפ"י מה שהבנתי ממו"ר זצ"ל) ,שהמציאות כמו שהיא ,יש בה
לכאורה חיות וכן העדר חיות  -מוות; צומח הוא סוג של חיות ,ויתר על כן  -בעל
חי ,ויותר עוד  -אדם .אבל אבן ושאר הדוממים ,אין בהם חיות כל עיקר ,הם
מציאויות דוממות ,נטולות חיות.
ברם ,אליבא דאמת ,אין הדברים נכונים ,כי הרי כל הבריאה נערכה בצורת וקומת
אדם ,והקב"ה כביכול מצטרף אליה להחיותה ולהעמידה (במדה הנקראת 'אלוקים
חיים') ,וכנשמה בגוף (כמבואר בגמ' ברכות י .והרחיב בנפה"ח שער ב) ,וא"כ המדה
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הזו ,כביכול ,נותנת חיים לבריאה ,עד שכל הבריאה הופכת להיות מציאות של
חיים .גם הדומם  -העפר ,ולחלופין השמש והירח ,כולם מציאות חיה ,חיים מכח חי
העולמים .ממש כפי שהגוף לכשעצמו  -הינו פגר מת ,וכאשר מצטרפת אליו נשמת
חיים ,הופך למציאות חיה.
הסיבה שאיננו תופסים את הבריאה באופן זה ,נובעת מהעובדה שאנו רואים
וקולטים רק קטע קטן מהבריאה ,ואותו הקטע נדמה לנו כנטול חיות ,חלילה ,אך
לא כך הם פני הדברים.

משל מנמלים ההולכים על הגוף
נשתמש בדוגמא כדי להבהיר הדברים :נמלים הולכות על גוף האדם ,נשאל אותן,
היכן אתן? בוודאי תאמרנה' :אנו ביער עבות ,מסביבנו עצים מתמרים וכו' וכו',
והאדמה מוצקה ויבשה'.
אולם ,האמת אינה כן; הנמלים הולכות על גוף חי  -גוף אדם ,אלא שטַ ח עיניהן
מראות .התפיסה שלהן קטנה מאד  -מסויימת מאד  -מצומצמת .לפי תפיסתן,
נדמה להן שאותו קטע בגוף שעליו הלכו ,הוא אדמה דוממת ונטולת חיות.

דוד המלך חשב שהראם  -קרקע
יענִ י ִמ ִפי ַא ְריֵה
הו ִש ֵ
וכבר היה כיוצ"ב לעולמים .ראה נא במדרש תהלים (כב)ֹ '" :
יתנִ י'  -אמר רב הונא בר אידי :בשעה שהיה דוד רועה את הצאן,
ו ִמ ַק ְרנֵי ֵר ִמים עֲ נִ ָ
הלך ומצא את הראם ישן במדבר ,והיה סבור שהוא הר ועלה עליו והיה רועה.
ננער הראם ועמד ,והיה דוד רכוב עליו ,והיה מגיע עד לשמים .באותה השעה אמר
דוד ,אם אתה מורידני מן הראם הזה אני בונה לך היכל של מאה אמה  -כקרן
הראם הזה .יש אומרים לאורכו מדדו ,ויש אומרים לרחבו מדדו .מה עשה הקב"ה,
זימן לו אריה אחד ,כיון שראה הראם את האריה נתירא ממנו ורבץ לו מפני שהוא
מלך עליו ,וירד דוד לארץ .וכיון שראה דוד את האריה ,נתירא ממנו .לכך נאמר:
'הושיעני מפי אריה' ,כשם שעניתני מקרני ראמים".
דוד חשב שהוא הולך על קרקע יציבה ,על דבר נעדר חיות ,אך באמת הלך על גוף
חי .כך ממש באותה מדה ,כביכול ,הבריאה נתפסת כדבר נטול חיים (מלבד
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הבע"ח) ,אבל באמת היא דבר חי גם הדומם שבה ,בורא העולם מנהיגה ופועל בה
ככל שנתבאר; 'צדיקים במיתתם קרויים חיים'.
הרשעים ,לעומת זאת ,גם את בעלי החיים תופסים כנטולי חיים באמת ,הרי
הרשעים כל כך הוציאו את המשמעות מהעולם ,את העצמיות ,עד שגם את האדם
בחיר היצירה ,הפכו לחיה ככל החיות ,יצור מכני דטרמיניסטי וחסר משמעות וערך.
גם האדם הוא בעצם מכונה יבשה ,טכנוקראטית .נטול בחירה ,נטול משמעות ,נטול
עצמיות ,נטול חיים; 'רשעים בחייהם קרויים מתים'.

במבט קדושה  -המציאות חיה ,ויש בזה דרגות שונות
למדנו שבמבט של קדושה - 2מבט של כבוד ועצמיות ,הופכים הדברים להיות חיים.
והדבר פשוט ,שגם בזה ישנם מדרגות שונות ,וככל שרמת החשיבות והערך עולה
(הן במקומות ,הן בנפשות) ,כן ניכרת הבריאה יותר כדבר חי .ועיין היטב במאמר
'שובבי"ם ת"ת' שבעולם הקדושה ,כל המציאות נבחנת כפעולות ה' ,וכל המתים
נהפכים לחיים.
ביאור דברי הרמב"ן  -שכל דברינו וכו'
יז .זו הכוונה (לפי"ע) בדברי רמב"ן' :שכל דברינו ומקרינו הם כולם ניסים ,אין בהם
טבע ומנהגו של עולם כלל' .השגחה פרטית מוחלטת .הבריאה היא מציאות חיה! כך
הקב"ה מדבר עמנו ,ואנו עונים לו על ידי תפילה .תפילה היא קשר של אמת עם
בורא העולם ,וזה עיקר עניינה של התפילה  -מערכת של קשר חי עם הבורא ית'.
ביאור המהר"ל  -הכבוד עצם החיים
הברכה נותנת ערך פנימי עצמי לדבר
יח .כללם של דברים' :הכבוד הוא עצם החיים' כדברי המהר"ל ,והנותן כבוד וחשיבות
 נותן חיות ,ואילו המזלזל  -נוטל חיות ,ועל זה שנינו במשנה (אבות ד ,ג)" :הואהיה אומר ,אל תהי בז לכל אדם ,ואל תהי מפליג לכל דבר ,שאין לך אדם שאין
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לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום" .אסור לזלזל ולבטל שום מציאות ,כי בזה
נוטלים ממנה את חיותה.
עוד נתבאר שבכח הברכה שהאדם מברך ,הינו נותן ערך פנימי עצמי ,כבוד לדבר.
הברכה הינה תוצאה של תפיסת המציאות כדבר חי ,בעל ערך ,מציאות של אמת,
פעולת האמת של פועל האמת .ונ' יותר מזה ,שבכח הברכה בעצמה להוות סיבה
ותוקף ולחולל בעצמה את ההכרה הזו ,כי כאשר אדם מברך בכוונה נכונה
ובהשכלת אמת ,הינו מבין בהכרתו שיש פועל מאחורי הפעולה ,ושכל הפעולה
אינה אלא גוף חי וככל שנתבאר ,על ידי הברכה 'מכניסים' את רבש"ע לתוך החיים
המעשיים גם בפרטים הקטנים ,עד שהברכות הן הן יסוד ושורש כל היראת שמים
והיהדות ,ולכן נלמדו מ'מה ה' אלוקיך שואל מעמך וגו'' (ועיין במאמר ב' שהברכה
מבריכה את המציאות לקונה ,והם הם הדברים ,וגם במאמר ט' שהברכה 'מעוררת'
את דבר ה' המונח בתוך הבריאה ומחיה אותה).

עין טובה נותנת כבוד ומציאות לדבר
תוספת השלמה לקונטרס 'עין טובה'
יט .עוד נראה שכל דברינו במאמר זה ,בכלל העולה מקונטרס 'עין טובה' ,אשר
משמעו ,שעל האדם להביט על המציאות בעין טובה ,ובכך הוא מעמיד אותה
כמציאות אמת ,ולהפך ,אם חלילה מביט בה ב'עין רעה' ,הרי מכלה את המציאות
ומעדיר אותה ,כידוע בסוד 'עין הרע' (וראה בגמ' ב"מ קז .שתשעים ותשע מתים
מעין הרע ,ואחד לא) .ואכן ,במעשה בראשית ,הבריאה עצמה נבראה בדיבור -
טוב" .ופירש רמב"ן
'עשרה מאמרות' ,ובסוף כל יום ויום ,נאמר" :וַ י ְַרא אֱ ל ִֹהים ִכי ֹ
(ואחריו מהר"ל) ,שראיה זו נועדה לקיים ולהמשיך ולהתמיד את הדבר .כלומר
להעמיד אותו כמציאות.
בלשוננו במאמר זה :עין טובה ,משמעה :הבטה על הדבר כעל דבר חשוב ובעל
ערך מצד עצמו כבעל מציאות .בכך נותנים לו באמת קביעות ומציאות .העין עצמה
היא אשר מעמידה וקובעת את המציאות ,ככל העולה ממאמר זה.

מאמר טז

 כתר הלומים

| 456

ו
תלמידי רבי עקיבא
התלמידים מתו שלא נהגו כבוד  -כביכול כ'בורא עולמות ומחריבן'
כ .אור הדברים הללו ,מאפשר לנו הבטה פנימה בסוגיית תלמידי רבי עקיבא.
התלמידים מתו משום שלא נהגו כבוד זה בזה ,והבאנו דברי המהר"ל שהכבוד הוא
עצם החיים .בתחילה היו הדברים סתומים לפנינו ,כעת כמדומה נפתח הסתום;
אכן ,הכבוד הוא עצם החיים ,וכאשר לא נהגו כבוד זה בזה ,הרי בזה עצמו גרמו
הם את מיתתם ,כי אי נתינת כבוד הוא פגיעה בגוף החיים ,ככל שנתבאר.
כמדומה כוונת הדברים ,ש'אי נתינת כבוד' ,כמוה כ'בורא עולמות ומחריבן' ,וכפי
שביאר המהר"ל ,שההחרבה היא ביטול מציאותו בהכרה ובדעת ,זלזול והבעת
חוסר עניין ותכלית ,זו ההחרבה ,וזו 'אי נתינת כבוד' ,והתוצאה היתה  -מיתת
התלמידים.

ביאור דברי המהר"ל אודות מיתתם באסכרה
אי נתינת כבוד  -זלזול וביטול החשיבות  -נטילת עצם החיים
על רקע זה ,מובנים היטב דברי המהר"ל שמיתתם היתה באסכרה ,כיון שהיא
המיתה העצמית ביותר זה; "מיתה זאת היא מיתת אסכרה מבטל מן האדם עיקר
החיות ,כי הדיבור הוא החיות של אדם וזה מבואר בכמה מקומות ,ולכך מיתת
אסכרה היא מיתה עצמית יותר מכל המיתות .וכשאמרו לר"א למדנו אורחות חיים,
במסכת ברכות (כח ,):אמר להם :הזהרו בכבוד חבריכם ,והפך זה כאשר אין נוהגים
כבוד זה בזה ,דבר זה מביא מיתה עצמית ,ואין לך מיתה עצמית כמו בגרון ששם
הדבור שהוא האדם" .אי נתינת כבוד ,ויותר מזה ,זלזול וביטול החשיבות ,משמעו:
נטילת עצם החיים ,כביכול ,לקיחת ה'רוח חיים' מהדבר ,לכן העונש על זה הוא
מגיפה הפוגעת בעצם החיים (כמבואר במאמרים רבים בב' חלקי ה'כתר הלומים'),
ויתירה מזו ,במגיפת אסכרה שגם צורת המיתה היא בגוף החיים עצמם  -באברי
הנשימה ,ורחמנא לישזבן.
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ז
'והיה העולם שמם'
סוגיית תלמידי ר"ע בתוך סוגי' פריה ורביה
כא .ברצוננו ,באימה ,להציע תוספת ביאור על הנאמר ,וכמובן ,אין הדברים אלא
להצעה בלבד.
נזכיר שוב את דברי הגמ' ביבמות שעליה נסוב המאמר" :שנים עשר אלף זוגים
תלמידים היו לו לרבי עקיבא ,מגבת עד אנטיפרס ,וכולן מתו בפרק אחד ,מפני
שלא נהגו כבוד זה לזה ,והיה העולם שמם ,עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום
ושנאה להם כו'".
מו"ר הגר"מ שפירא זצ"ל ,שאל ,מדוע נכנסה סוגיה זו דוקא במסכת יבמות -
בסוגיית פריה ורביה? הוא מותיב והוא מפרק :מצות פריה ורביה נועדה ליישב את
העולם ולהפקיעו מ'תוהו'; 'לֹא תֹהו ְב ָר ָאה ָל ֶּשבֶּ ת יְ צָ ָרה' (ישעיה מה ,יח) ,וכפי
שהמצוה היא פריה ורביה בבנים ,כן המצוה היא פריה ורביה בתלמידים ,שגם הם
נקראים בנים (כדברי רש"י ,עה"פ 'ושננתם לבניך'  -אלו התלמידים) .וכאשר מתו
כל התלמידים בפרק אחד ,היה העולם 'שמם' ,הוי אומר :חזר לתוהו ,שכן
המשמעות של 'תוהו'  -שממון (ראה לשון ה'גור אריה' בתחילת בראשית:
"...שהשממון נקרא 'תוהו' מפני שהאדם משתומם עליו ,ודרך האדם להיות משומם
על דבר שהוא חרב ויש בו שממון") .נמצא אפוא ,שבמות כל התלמידים (דבר שלא
היה כמותו) ,חזר העולם לתוהו ,ורבי עקיבא חזר והעמיד בחזרה את העולם מתוהו
לתיקון.

בורא עולמות ומחריבן  -עולם התוהו
שבירת הלוחות מקבילה לשבירת הכלים
כב .והנה בעלי הרז גילו ש'בורא עולמות ומחריבן' מתייחס לעולמות ממש ,הם עולמות
התוהו הרמוזים במלכי אדום בסו"פ וישלח ,ונקראים בחז"ל 'מיתת המלכים' -
'שבירת הכלים' .ראה נא קצת בזה במאמר כ"ב ב'כתר הלומים' חלק א' .ועיין
ב'אור יקרות' (ח"א ,מאמר ט ,ענף ט) ,שהבאנו מדברי האריז"ל ובעוד ספרים,
ששבירת הלוחות מקבילה לשבירת הכלים  -מיתת המלכים .ואף כמו"כ מבואר שם
שלכאורה מיתת תלמידי רבי עקיבא מקבילה לשבירת הלוחות ,שהרי משה רבינו
הוא אב לתורה שבכתב ורבי עקיבא  -לתורה שבע"פ ,והרי בתורה שבע"פ,
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החכמים הם עצם התורה ,וא"כ פטירת תלמידיו של רבי עקיבא מקבילה לשבירת
הלוחות ממש .ושכן מפורש בספר 'ליקוטי הלכות' (הלכות תפילת מנחה ,הלכה ז):
"והיה העולם שמם כיום שנשברו בו הלוחות ,עד שבא רבי עקיבא ושנאה לרבותינו
שבדרום וכו'".

ליקוטי הלכות :מיתת התלמידים מקבילה למיתת המלכים
משכך ,לכאורה מיתת התלמידים משתייכת גם כן לשבירת הכלים ומיתת המלכים,
שהרי מיתת התלמידים היא כשבירת הלוחות ,ושבירת הלוחות היא כשבירת הכלים,
א"כ ממילא ,מיתת התלמידים מקבילה למיתת המלכים .ומובן היטב העניין שחזר
העולם לתוהו ,ככל שנתבאר בשם מו"ר זצ"ל.
וגם זאת מצאתי שם ב'ליקוטי הלכות'..." :ועל כן רבי שמעון בן יוחאי וחבריו היו
התיקון של תלמידי רבי עקיבא שמתו אז .כי מיתת תלמידי רבי עקיבא זה בחינת מיתת
המלכים  -בחינת שבירת כלים שמשם גזרת המיתה וכנזכר לעיל .ורבי שמעון בן יוחאי
וחבריו שהיו התקון שלהם פעלו שחזרו ותקנו תקונים נפלאים ונוראים על ידי
נשמת הצדיקים תלמידי רבי עקיבא שמתו אז .שזה סוד תקון שבירת כלים ומיתת
המלכים ,שמאחר שהיו כבר אורות האלה ונסתלקו ,אבל על כל פנים רשימו נשאר,
ועל ידי זה יכולים ביותר לתקן כלים וצמצומים נפלאים ונוראים וכנזכר לעיל .ועיין
בהאדרא רבא ,מבאר על פסוק 'ואלה המלכים' ענין זה קצת ,עין שם (בדף קלה)
מה שמבאר בענין מיתת המלכים; 'ואתבטלו סלקא דעתך וכו' ,אלא אתבטלו
ואסתלקו מההוא תקונא עד דייתי תקונא דאדם ,וכד אתא האי דיוקנא אתגלפו
כלהו ואתחזרו לקיומא אחרא וכו'' ,עיין שם".

הצעת ביאור עפ"י בעל התניא בביאור 'שבירת הכלים'
כג .יתכן להציע ביאור קצת לפי"ע ,ונזכיר מדברי 'בעל התניא' ב'ליקוטי תורה' ,פרשת
מטות ,עמ'  ,165אודות מיתת המלכים ושבירת הכלים" :3הנה פירוש שבירת הכלים,
היינו שבירת האותיות ,שהאותיות הם כלים ,ועל דרך משל למטה ,כשהאותיות הן
מצורפים ,שהם ב' או ג' אותיות יחד ,אז הם תיבה אחת ,שהיא כלי ובית קיבול
לאיזו השכלה ,אבל כשמתפרדים האותיות זה מזה ,אזי בכל אות ואות בפני עצמה,
אין נמצא מלובש שום שכל משכל ההוא שהיה מלובש בתיבה ההיא .וזהו עניין
3
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שנסתלק האור מהכלי ,עד"מ ,רק מ"מ איזו רשימו וניצוץ מן האור נשאר בכל אות,
מאחר שהיו מחוברים ומיוחדים תחילה יחד בצירוף אחד ,אבל מ"מ הוא רק ניצוץ
ורשימו בעלמא ,אבל עצם האור נסתלק מהכלי.
ואף אנו נציע בהורמנא ,שכל התלמידים כולם ,אשר הם הם סוד תורה שבע"פ,
הם הם האותיות  -הכלים ,אשר מצורפים יחד לתיבה אחת בעלת משמעות.
המשמעות אשר היא פנימיות תוכן התיבה ,היא היא רבי עקיבא ,אשר תורתו
התפשטה בתוך התלמידים כולם ,וביניהם יחד היה צריך לצאת הגילוי הגדול הזה
של תורה; אור  -תוכן (רבי עקיבא) עם כלים  -אותיות (התלמידים) .וכאשר
התלמידים לא נהגו כבוד זה בזה ,ולא יכלו האותיות להצטרף לתיבות ,ממילא
המשמעות פרחה וחזרה למקורה ,זו שבירת הכלים.

מיתת המלכים מקבילה בעצמותה למיתת מגיפה
מעתה הננו באים בהצעה נוספת ,בעקבות האמור בעיקר במאמר כב ב'כתר' חלק
א ,ובעוד מאמרים שם ,וכן בספר זה (בעיקר במאמר יג) ,שמיתת המלכים מקבילה
בעצמותה למיתת מגיפה ,היא המיתה העצמית ביותר ,ואשר פוגעת בעיקר בחיים
עצמם ,ולא בגוף הנושא את החיים .ומכיון שמיתת תלמידי רבי עקיבא היא היא
מבחינת מיתת המלכים וכנ"ל  -תוהו ,על כן מיתתן היתה במגיפה דוקא ,ובאסכרה
דוקא אשר היא ה'מגיפה שבמגיפות' ,וזאת משום שחטאו בעניין זה בעצמו  -שלא
נהגו כבוד זה בזה.
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א
שכרו של פנחס בעקבות מעשה הקנאות
או ֶּאת ִקנְ ָא ִתי
יִש ָר ֵאל ְב ַקנְ ֹ
חֲמ ִתי מֵ ַעל ְבנֵי ְ
א" .פנחס ֶּבן ֶּא ְל ָעזָר ֶּבן ַאהֲ רֹן ַהכֹהֵ ן הֵ ִשיב ֶּאת ָ
לום:
יתי ָש ֹ
לו ֶּאת ְב ִר ִ
יִש ָר ֵאל ְב ִקנְ ָא ִתיָ :לכֵ ן אֱ מֹר ִהנְ נִ י נ ֵֹתן ֹ
יתי ֶּאת ְבנֵי ְ
תוכָ ם וְ לֹא ִכ ִל ִ
ְב ֹ
עו ָלם ַתחַ ת אֲ ֶּשר ִקנֵא לֵ אל ָֹהיו וַ יְ כַ ֵפר ַעל ְבנֵי
חֲריו ְב ִרית ְכהֻ נַת ֹ
עו ַא ָ
יְתה ל ֹו ו ְלז ְַר ֹ
וְ ָה ָ
יִ ְש ָר ֵאל"
פנחס זכה בעקבות מעשה הקנאות לב' עניינים:
א .בריתי שלום.
ב .ברית כהונת עולם.
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פנחס  -אליהו וחי לעולם
מהי 'ברית שלום'? מפרש ה'ספורנו''" :בריתי שלום'  -ממלאך המוות ,כענין 'עושה
שלום במרומיו' ,כי אמנם ההפסד לא יקרה אלא בסבת התנגדות ההפכים .וזה
אמנם נתקיים בפנחס שהאריך ימים הרבה מאד מכל שאר אנשי דורו ,עד שהיה
הוא משמש במשכן שילה בזמן פלגש בגבעה ,שהיה בלי ספק אחרי מות יהושע
ושאר הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע .וכל שכן אם היה בזמן יפתח ,שכתב
למלך בני עמון בשבת בני ישראל בחשבון ובבנותיה כו' שלש מאות שנה ,וכבר
סיפרו ז"ל שפנחס לא רצה ללכת אז אל יפתח להתיר נדרו .וכל שכן לדברי האומר
אליהו זה פנחס (ב"מ קיד :ברש"י) ,והוא עדיין חי וקיים".
הדברים מפורשים גם בתיב"ע כאן" :בשבועא אימר ליה מן שמי ,האנא גזר ליה ית
קימי שלם ואעבדיניה מלאך קיים ,וייחי לעלמא למבשרא גאולתא בסוף יומיא".
ועיין כמו"כ בתנחומא (פנחס א')" :שעדיין הוא ( -פנחס) קיים ,וכן הוא אומר (מלאכי
לום'" ,ובזוה"ק (א' ,רט" :):כל ההוא בר נש
יְתה ִאת ֹו ַהחַ ִיים וְ ַה ָש ֹ
יתי ָה ָ
'ב ִר ִ
ב' ,ה')ְ :
דמקני לי' לקוב"ה ,לא יכיל מלאכא דמותא לשלטאה בי' כשאר בי נשא ,ויתקיים
בי' שלם ,והוא אוקמוה כו' דאתמר בפנחס ,לכן אמור הנני נותן לו את בריתי
שלום'.

כל כהנים גדולים מפנחס
ברית כהונת עולם ,היינו שזכה להתכהן בעקבות מעשה זה ,אך יותר מזה ,שכל
כהנים גדולים יצאו דוקא ממנו ,כמבואר ברש"י ותוס' זבחים (קא ,):וכך דברי
ה'חזקוני''" :ברית כהנת עולם'  -כל כהנים גדולים שהיו במקדש אפילו בתחילת
בית שני היו מפנחס ,כדכתיב בדברי הימים ואלעזר הוליד את פנחס וגו'".
נמצא אפוא ,שפנחס זכה לב' עניינים:
א .חי לעולם.
ב .כל כהנים גדולים ממנו.
כמובן שהדברים טעונים ביאור; מדוע זכה לשכר זה דוקא ולא זולת? מדוע בכלל
זכה לב' עניינים תחת מעשהו? האם יש שייכות בין ב' העניינים הללו ,או שהם ב'
פרשות שכר שונות?
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קושיות בפרשת ברכות וקללות בלעם
ב .פרשת ברכות בלעם טעונה ביאור רב ,כי אנו רואים כמה חרדה היתה ביחס
לקללות שרצה לקלל ,והתורה עצמה (דברים כ"ג ,ו') מעידה בהפלגה על הענין:
יך ִל ְשמ ַֹע ֶּאל ִב ְל ָעם וַ יַהֲ פֹ ְך ה' אֱ לֹהֶּ ָ
"וְ לֹא ָאבָ ה ה' אֱ לֹהֶּ ָ
יך ְל ָך ֶּאת ַה ְק ָל ָלה ִל ְב ָרכָ ה ִכי
אֲ הֵ ְב ָך ה' אֱ לֹהֶּ ָ
ֹשה ְב ָאזְ נֵי ָה ָעם
"בי ֹום ַההוא נִ ְק ָרא ְב ֵספֶּ ר מ ֶּ
יך" .ובנחמיה (י"ג ,ב')ַ :
עו ָלםִ :כי לֹא ִק ְדמו
ָבוא ַעמֹנִ י ומ ָֹא ִבי ִב ְק ַהל ָהאֱ ל ִֹהים ַעד ֹ
וְ נִ ְמצָ א ָכתוב ב ֹו אֲ ֶּשר לֹא י ֹ
ְ
לו וַ יַהֲ פֹ ך אֱ לֹהֵ ינו ַה ְק ָל ָלה
יִש ָר ֵאל ַב ֶּלחֶּ ם ובַ ָמיִם וַ ִי ְשכֹר ָע ָליו ֶּאת ִב ְל ָעם ְל ַק ְל ֹ
ֶּאת ְבנֵי ְ
ִל ְב ָרכָ ה" .וכן בספר מיכה (ו' ,ד') הנביא מתאר את החסד הגדול שה' הוציאנו
יך וָ ֶּא ְש ַלח ְל ָפנ ָ
ית ָ
"כי הֶּ עֱ ִל ִת ָ
ֹשה
ֶּיך ֶּאת מ ֶּ
יך מֵ ֶּא ֶּרץ מֵ צרים ו ִמ ֵבית עֲ בָ ִדים ְפ ִד ִ
ממצריםִ :
ְ
מו ָאב
"ע ִמי זְ כָ ר נָ א ַמה י ַָעץ ָב ָלק מֶּ לֶּ ך ֹ
ַאהֲ רֹן ו ִמ ְר ָים" ,וממשיך מיד בפסוק שלאחמ"כַ :
קות ה'" .כלומר,
עור ִמן ַה ִש ִטים ַעד ַה ִג ְל ָגל ְל ַמ ַען ַד ַעת ִצ ְד ֹ
ֹתו ִב ְל ָעם ֶּבן ְב ֹ
ומֶּ ה ָענָה א ֹ
אין כאן הזכרה של מכות מצרים ,קי"ס ,הליכתן במדבר ,מן ,באר ,ענני כבוד,
מאומה .הפלא והחסד היותר גדול ונפלא  -זכר נא! מה יעץ בלק ,מה ענה אותו
בלעם( .ומן הראוי להדגיש שפרשת בלעם מוזכרת הן בתורה ,הן בנביאים והן
בכתובים ,וראה ירושלמי ברכות ט.):
הדברים כמובן טעונים ביאור ,וגם פרטי הענין אינם ברורים דיו; הנה בילקוט
(דברים ז' ,תתמ"ח) ,שכל מה שישראל אוכלין בעולם הזה  -הכל מכח ברכותיו של
בלעם .אך מאידך בגמ' סנהדרין (קו ).מבואר להפך ,שהרי כשראה בלעם שאינו
יע ְצ ָך'  -אלוהיהם של אלו שונא זימה,
מצליח לקלל ,אמר לבלק (כ"ד ,י"ד)'ְ :לכָ ה ִא ָ
ועל ידי שהחטיאו את ישראל בחטא בנות מואב ,חזרו ברכותיו כולן לקללה ,חוץ
מ'מה טובו'  -בתי כנסיות ומדרשות (כמבואר שם קה.):
יתירה מזו ,מה המכוון שכל הברכות חזרו לקללה ,וכי בלעם הצליח במזימתו?!
בוודאי זהו דבר בלתי אפשרי! נסביר עוד ,אילו נניח היתה הברכה חלה אלף שנה,
ושוב היתה חוזרת לקללה ,היינו אומרים שעכ"פ חלה הברכה למשך אותה תקופה.
אך הלא עצת בלעם היתה תכף ומיד אחר קללתו ,ועוד לא היה בכדי שיעשו ,וכבר
הפכו הברכות לקללה ,א"כ לא היה אלא קללה ותו לא .והדברים צריכים עיון.

ג.

פנחס עומד כנגד בלעם (א) עצתו( ,ב) הרגו בחרב
בפ' מטות (ל"א ,ח') נצטווה משה לנקום במדין על כך שהחטיאו את ישראל
בבנותיהם ובעבודה זרה .שם פגשו את בלעם (שהלך לקבל שכרו משלם על עצתו):
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עור ָה ְרגו ֶּבחָ ֶּרב" .בגמ' סנהדרין (שם ע"ב) מבואר כדבר פשוט
"וְ ֵאת ִב ְל ָעם ֶּבן ְב ֹ
שפנחס הרגו .1פנחס הוא העומד כנגד בלעם והורגו.
ואכן ,פנחס ג"כ עמד כנגד עצת הזנות של בלעם שהרגה כ"ד אלף מישראל ,עד
יתי ֶּאת ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל
שפנחס קם וקינא לאלוקיו והציל את עם ישראל; 'וְ לֹא ִכ ִל ִ
ְב ִקנְ ָא ִתי' .א"כ מבואר מזה שפנחס הוא העומד כנגד בלעם.
ברם ,הדברים טעונים ביאור ,מדוע באמת פנחס הוא העומד כנגד בלעם? ועוד
עלינו להבין ,הרי אנו יודעים שהעומד כנגד בלעם הוא דוקא יעקב (או משה) ,שכן
איתא בקדמונים ,שבלעם מלגאו ועמלק מלבר ,וכנגדם משה מלגאו ויעקב מלבר.

בלעם  -לבן ,ומכוון כנגד יעקב
ד .יחס זה שבין יעקב ובלעם מופיע במקום נוסף; בתרגום (המובא בהערה) מבואר
שבלעם הוא לבן ,וכן הוא בתנחומא (ויצא ,י"ג) ,2והרי לבן הארמי עומד כנגד יעקב
איש האמת .ומו"ר זצ"ל היה מרגלא בפומיה שהיחס בין לבן ליעקב הוא כמו היחס
שבין דף לבן (רקע) שעליו נכתב אותיות שחורות .והוא העומד כנגד יעקב.

1

2
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זאת ועוד ,ידועים דברי הגר"א בתיקו"ז (תיקון י"א) ,שיעקב בלבן דוגמת ישראל
במצרים  -בלעם הוא שיעץ לשעבד את ישראל (סוטה י.).
במצרים ,והרי ִ
ִ
ובאמת ,היו שנים שניסו לכלות לגמרי את שונאיהם של ישראל והמה לבן ובלעם
(ובהמשך הדורות ,גם המן הרשע מזרע עמלק ,וכאמור  -בלעם משתייך לעמלק,
ועיין לעיל בדברי התרגום).

בלעם שייך למערכת השורשים ועומד כנגד האבות
ניתן לשאול הדברים גם בנוסח אחר :הכלל הוא 'זה לעומת זה עשה האלהים';
כנגד כל מדרגה בקדושה ,יש כנגדה בצד שלעומת .ובוודאי סדר המדרגות בנוי
על האבות שהם השורשים ,והבנים  -הענפים .וממילא ,מחוייב ,שהצד ה'לעומת'
שעומד כנגד האבות הוא ג"כ במדרגה של שורש הרע ,וכמו למשל ָ -לבָ ן שהוא
אביהם של האמהות ואחיה של רבקה ,וכל השבטים נולדו אצלו (חוץ מבנימין).
באותה מדה ,בהכרח ,שהצד העומד כנגד הבנים ,הינו במדרגה של בנים בצד
ה'לעומת' ,אך בשום אופן לא יתכן שמול האבות יעמוד בצד השני  -בן ,וכן להפך,
מול האבות בצד ה'לעומת' ,יעמוד בן בצד הקדושה .ולכן מאד יש להתפלא על כך
שפנחס מכוון כנגד בלעם .כי בלעם מכוון בוודאי מול השורשים ,כאמור לעיל
שהוא כנגד יעקב (וכן מצינו' :מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של
בלעם הרשע') ,או עכ"פ כנגד משה רבינו (כדברי חז"ל שלא קם נביא בישראל
כמשה ,אבל באומות העולם קם ,והוא בלעם) .אך פנחס ,הגם שהוא במעלה
נשגבה ,אך סו"ס הוא מוגדר כמשתייך לדור הבנים ,ולכאורה לא אמור להיות לו
עסק עם בלעם.

ב
כח נצחיות ישראל מונח ביעקב אבינו
סימני אבות הראה לו ,ביאור המהר"ל
ה .בכדי לפתוח פתחא בעז"ה בהך פרשתא ,ברצוננו להתבונן תחילה בשאלה יסודית:
מהו העניין ,הזכות ,הכח ,המציאות העומדת כנגד הנסיון לפגוע בשונאיהם של
ישראל? מה מפקיע את האפשרות לעשות כן ,חלילה?
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רש"י הק' הביא שהאתון נטתה ג' פעמים ,כי סימני אבות הראו לו .ופירש מו"ר
שליט"א בבי"ש (סי' י"ב ,וכבר קדמו במהר"ל) ,שבפעם הא' והב' יכלה האתון,
ובפעם הג' לא יכלה לזוז ,וזה כי מצד אברהם ויצחק ,יש איזה מימד מיוחד שכביכול
ניתן לשלוט עליו ,כי לא היתה מיטתם שלמה ,אבל אצל יעקב א"א ,שמיטתו שלמה.
כה הם דברי המהר"ל'" :סימני אבות הראה לו' .פירוש ,שמתחלה היה עומד המלאך
בדרך שאין שם שום גדר (פסוק כב) ,אלא הכל יכול לעמוד שם ,וזהו אברהם אבינו
שיצאו ממנו הרבה אומות ,ישמעאל ועשו ובני קטורה (בראשית כה ,א-ד) ,שהיו
אומות הרבה ,וישראל .ולבסוף היה יצחק ,שלא היו בו רק שני אומות ,ישראל
ואדום .ולפיכך עמד המלאך במקום "גדר מזה (וגדר מזה)" ,ושני הגדרים היו יעקב
ועשו .ואחר כך 'ויעמוד במקום צר שאין לנטות' ,זה יעקב ובניו ,שהיו כולם קדושים,
ולא היה פסולת בזרעו ,ולא עבר שם זר ,רק ישראל בלבד ,וזה 'במקום צר' שאין לנטות
ימין ושמאל .ומתחלה עמד המלאך בדרך ,והיה האתון אפשר לנטות ,כלומר ,שאחר
שיש באברהם גם כן אומה אחרת ,יכול להיות שיקבלו חס ושלום דבר רע ,שהרי הם
אינם עיקר ,שגם יש עוד אומה אחרת .וכן אצל יצחק .עד שבא אצל יעקב ,שיצא
ממנו ישראל בלבד ,ובמקום הזה לא היה אפשר לבלעם לעבור".
מבואר בדברי המהר"ל שמצד אברהם ויצחק היה לבלעם איזו שליטה על ישראל,
אך מצד יעקב שמיטתו שלמה ,ואין שם שום פסולת ושום זר ,רק ישראל לבד ,שם
אין מקום אחיזה לבלעם ואינו יכול לקלל .והגר"א כ' באד"א (מהדו"ק כ"ג ,ב'),
שלכן בלעם הקריב פר ואיל במזבח ,שכבר כ' רש"י (פנחס כ"ח ,י"ט) פרים כנגד
אברהם כו' ,אילים כנגד יצחק כו' ,כבשים כנגד יעקב ,וכלשונו" :אבל ביעקב אין
להם אחיזה כלל שמיטתו שלימה ,ולכך לא הקריבו כבשים".
המהר"ל לא מבאר מה המכוון בזה ,ומשמע שכדי שבלעם יחיל את הקללה שלו,
הוא צריך למצוא איזה מקום של ִפרצה שמצידה יכול להכנס ולהטיל את ארסו ,אך
כיון שכל בני יעקב קדושים ומיטתו שלמה ,לכן אין לו שום מבוא וכניסה.
אחר כתבי ,ראיתי מפורש כן בדברי המדרש (במדב"ר כ' ,י"ד)'" :ויוסף מלאך ה'
עבור'  -מה ראה לקדמו שלשה פעמים עד שלא נראה לו? סימנין של אבות הראה
לו! עמד לו בראשונה ,היה ריוח מכאן ומכאן ותט האתון מן הדרך ותלך ,בשנייה
לא יכלה לזוז אלא לצד אחד ,בשלישית אין דרך לנטות ימין ושמאל .ומה היו
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הסימנין האלה? שאילו בקש לקלל בניו של אברהם ,היה מוצא מיכן ומיכן בני
ישמעאל בני קטורה ,בקש לקלל בני יצחק היה מוצא בהן צד אחד בני עשו ,ותלחץ
אל הקיר ,בניו של יעקב לא מצא בהן פסולת ליגע בהן ,לכך נאמר בשלישית -
במקום צר זה יעקב דכתיב (בראשית לב) ויירא יעקב מאד וייצר לו ,אשר אין דרך
לנטות ימין ושמאל שלא מצא פסולת באחד מבניו".
(שו"ר בספר 'אורי וישעי' (במדבר ,ענין מ"ז) שעמד בעיקרי הדברים הללו ג"כ
עפ"י מו"ר שליט"א ,והוסיף ,שבכל הפרשה מבאר בלעם שאינו יכול לקלל את
ישראל בגלל מעלתם ,וקורא להם פעמים רבות בשם 'יעקב' ו'ישראל'; ְ'לכָ ה ָא ָרה
'מי ָמנָ ה עֲ ַפר יַעֲ קֹב ו ִמ ְס ָפר ֶּאת רֹבַ ע יִ ְש ָר ֵאל'' :לֹא
ִלי יַעֲ קֹב ו ְלכָ ה זֹעֲ ָמה יִ ְש ָר ֵאל'ִ :
ְ
'כי לֹא
ִה ִביט ָאוֶּן ְביַעֲ קֹב וְ לֹא ָר ָאה ָע ָמל ְביִ ְש ָר ֵאל יְ דֹוָ ד אֱ ל ָֹהיו ִעמ ֹו ו ְתרו ַעת מֶּ לֶּ ך ב ֹו'ִ :
'מה טֹבו
נַ חַ ש ְביַעֲ קֹב וְ לֹא ֶּק ֶּסם ְביִ ְש ָר ֵאל ָכ ֵעת י ֵָאמֵ ר ְליַעֲ קֹב ו ְליִ ְש ָר ֵאל ַמה ָפ ַעל ֵאל'ַ :
יך יַעֲ קֹב ִמ ְש ְכנ ֶֹּת ָ
א ָֹהלֶּ ָ
יִש ָר ֵאל''ָ :ד ַר ְך כ ֹוכָ ב ִמיַעֲ קֹב וְ ָקם ֵשבֶּ ט ִמ ִי ְש ָר ֵאל'
יך ְ
ויש לעמוד על כך שבכל הפעמים הללו ,בלעם מזכיר גם את ֵשם 'יעקב' וגם את
ֵשם 'ישראל' ,ועיין להלן בביאור הדברים).

ו.

בי"ש :הקדושה וה'לעומת' מצרנים ושכנים
הגדרת תקופת 'בין המֵ צרים'
נראה להוסיף עוד קצת ביאור בדברים עפ"י דברי מו"ר שליט"א בבי"ש (סי' י"ב):
"הנה כידוע' ,זה לעומת זה עשה האלהים' (קהלת ז' ,י"ד) ,נמצא ,שהקדושה ובחינת
ה'לעומת' שלה מצרנים ושכנים הם וכידוע בדברי האריז"ל .וכדרך שכנים ,יש
ביניהם סכסוכי גבולות ,שכל אחד מהם שואף ומשתוקק להרחיב את גבוליו ומצריו.
וכמובן ,כל הרחבה כזו היא על חשבון שכנו ,שכשזה מרחיב גבולו ,הרי גבול שכנו
מיצר ומצטמצם .הלכך ,כשהקדושה מרחבת גבולותיה ומצריה אזי בחינת ה'לעומת'
נמצא עומד ב'מקום צר' ,ואם ח"ו להיפך הסט"א מרחבת גבולותיה ומצריה ,אזי
הקדושה נמצאת 'בין המֵ צרים' .וכדכתיב (ישעי' כ"ח ,כ') ,כי קצר המצע מהשתרע
והמסכה צרה וגו' ,ופי' בגמ' סנהדרין (קג ):קצר מלהשתרע עליו שני ְר ִעים כאחד,
עיי"ש.
מו"ר שליט"א מבאר שזו סוגי' 'כל רודפיה השיגוה בין המֵ צרים'  -י"ז בתמוז עד
תשעה באב .שאז ,רח"ל ,צד הסט"א התפשט והקדושה עומדת במקום צר .ועכ"פ,
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הם הם הדברים וכנ"ל ,שכאשר ניסה בלעם לפגוע בישראל ,הרי ניסה להכניס את
צד הסט"א בתוך המערכת כדי שיוכל לפעול ,אך הואיל ויעקב מיטתו שלמה ,ואין
בו שום זוהמא ,ע"כ אין שום מקום לסט"א ,ונמצאת עומדת במקום צר שאין דרך
לפנות ימין ושמאל .והוסיף מו"ר שליט"א ,שזו עצם ברכת יעקב שזכה לנחלה בלי
מֵ צרים ,גופא בשל העובדה שמיטתו שלמה ואין לו גבול ומיצר הנלחם עמו.

במידת הקדושה אין מֵ צרים
הרחבת המֵ צרים בדברי הרשות
הדבר פשוט ואינו צריך לפנים ,שמדרגה זו שבה אנו עוסקים היא מדרגת הקדושה,
וכפי שהזכיר המהר"ל להדיא ' -שהיו כולם קדושים' .וזאת בהתאם לדברי הרמח"ל
במסילת ישרים (פרק כ"ו) ,שבמידת הקדושה ,אין כלל שום צד של רע במציאות,
אלא הכל מתהפך לקדושה .ועיין שם בבי"ש" :והנה יש כאן שאלה ,כיצד ובמה
אפשר להרחיב את גבולות הקדושה ,והא כתיב (דברים ד' ,ב') ,לא תוסיפו על
הדבר אשר אנוכי מצוה אתכם? 3הא אין ההרחבה שייכת אלא בענין ואופן שכתוב
בשו"ע או"ח (סי' רל"א)' :בכל מה שיהנה בעולם הזה לא יכוון להנאתו ,אלא
לעבודת הבורא יתברך ,כדכתיב 'בכל דרכיך דעהו' ,ואמרו חכמים 'כל מעשיך יהיו
לשם שמים'' .עכ"ל .מעתה ,זה הוא מה שאמרו ,כל המענג את השבת ,נמצא מקדש
ע"י כוונתו הטובה מעשים של חול ,דהיינו אכילה ושתייה ותענוגי הגוף ,והרי הוא
מרחיב בזה גבולות הקדושה ,ולפיכך נותנין לו נחלה בלי מֵ צרים שהיא נחלת
יעקב".
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נוסיף אנו ,שאכן יעקב בכל מקום נקרא 'קדוש' ,4שכן כתיב (ישעי' י' ,כ')' :וְ נִ ְש ַען
דוש יַעֲ קֹב' .ושם
יִש ָר ֵאל ֶּבאֱ מֶּ ת' .וכן (ישעי' כ"ט ,כ"ג)' :וְ ִה ְק ִדישו ֶּאת ְק ֹ
דוש ְ
ַעל ה' ְק ֹ
ְ
דוש יַעֲ קֹב' .ואף הברכה
דו ֵשנו ְק ֹ
יִש ָר ֵאל' .ובברכת המזון'ְ :ק ֹ
דוש ְ
(מ"א ,י"ד)' :וְ גֹ אֲ לֵ ך ְק ֹ
השלישית בשמונ"ע המכוונת כנגד יעקב ,היא ברכת 'אתה קדוש' .וגם ה'מסילת
ישרים' ,כשרוצה להביא דוגמא לקדוש ,מזכיר את יעקב.

'מיטתו שלמה' ונחלה בלי מֵ צרים הם אותה סוגי'
ביאור ה'שערי אורה' שאחיזת השרים היא דרך אברהם ויצחק
למדנו אפוא מהדברים הנ"ל ,שהסוגי' של 'מיטתו שלמה' והסוגי' של 'נחלה בלי
מֵ צרים' היא בעצם סוגי' אחת; הואיל ומיטתו שלמה ,היינו שאין שום צד של רע
אצלו ,ממילא הוא בלי מֵ צרים ,כי הרע הוא המיצר .5ומן הראוי להדגיש ,שבאומרנו
'נחלה בלי מֵ צרים' ,אין כוונתנו לנחלה עצומה בגודלה עד שאין לה מֵ צרים ,לא זו
ההגדרה ,אלא נחלב"מ משמעה  -נחלה שהיא מעבר לגבולות המקום ,שאין הגבול
משפיע עליה.
דוגמא לזה  -קדש הקדשים ,שעליו אמרו חכמים (יומא כא' ).מקום ארון אינו מן
המדה' ,והרי באמת יעקב מתייחס לקה"ק ,שהרי אברהם ויצחק קראו לביהמ"ק -
הר ושדה ,ואילו יעקב קראו 'בית' (פסחים פח ).וביאר הגר"א (ישעי' ב' ,ב'),
שאברהם התייחס להר הבית ,יצחק לעזרה ,ויעקב לקה"ק ששם התורה .הרי לן
להדיא שיעקב מכוון לקה"ק ,ושם אין גבולות מקום .זו נחלה בלי מֵ צרים .ויש
להוסיף בזה נפלאות בעז"ה ,עפ"י היסוד הגדול שיעקב בעצמו היה לו דין 'ארון
הברית' ( עיין במאמר ב'אור יקרות' א ,ג ,ובמאמר 'נטיעת ארזים במסע יעקב').
(ויש בזה גם השלכה למעשה ביחס אלינו ,ועיין להלן).
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ז.

ביאור השערי אורה שנחלה בלי מֵ צרים מושרשת ב'מיטתו שלמה'
נחלה בלי מֵ צרים  -מעל גבולות המקום
דברים אלו ועוד מתבארים ג"כ בדברי ה'שערי אורה' (בשער החמישי) ,שהתאחזות
השרים העליונים היא דרך אברהם ויצחק ולא דרך יעקב ,וש'מטתו שלמה' ו'נחלה
בלי מֵ צרים' הם סוגי' אחת .וכן מבואר בדבריו שנחלב"מ היא מעל גבולות המקום.
כה הם דבריו:
"יש לנו לחזור ולהודיעך מה טעם שבעים שרים נאחזין באברהם ויצחק ,שהם א"ל
אלהי"ם ,ולא ביעקב שהוא סוד יהו"ה יתברך.
דע ,כי כשחטא אדם הראשון הוטלה בו פגימה ונעשה עיסה לכל השרים ,וגם
אפילו לכוחות הטומאה החיצונות ,וכולן הטילו בו חמוצן וזו היא זוהמא שהטיל
הנחש בחוה ,ואף על פי שהדברים עמוקים יותר .וכשנעשה גופו של אדם הראשון
עיסה לחמוצן של השרים וכוחות הטומאה ,אותה הזוהמא לא נפרדה מגופו של
אדם עד שנזדקקה מעט מעט בצדיקים שבדורות ,כמו הכסף שמצרפין אותו בתוך
הכור.

צדיקי הדורות תיקנו וזיקקו את הזוהמא אט אט
כיצד? בא שת וזקק מעט וכו' ,בא שם וזיקק יותר כו' ,בא אברהם וזיקק יותר ,אף
על פי כן יצאה ממנו קצת זוהמא בישמעאל .בא יצחק וזיקק יותר ,ואף ממנו יצא
קצת זוהמא בעשיו .אבל יעקב נמצא מזוקק כולו טהור ,אין בו פסולת .נמצא יעקב
צורת אדם הראשון התמימה קודם שחטא אדם .ולפיכך ישראל נקראים ראשית
תבואתה של יהו"ה יתברך ונקראים בכור ,שהם תחילת הבריאה.
נמצא יעקב עליו השלום הוא הצורה השלמה שאין פסולת בו כלל ,ונמצא אברהם
ויצחק שהיה בהם קצת פסולת; כמו באברהם שיצא ממנו ישמעאל ,יצחק יצא ממנו
עשיו .ולפיכך אמר יעקב לבניו כשבא ליפטר מן העולם; שמא יש בכם פסולת כמו
באברהם ויצחק? ענו כולם ואמרו :שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ,כשם שאין
בלבך אלא אחד כך אין בליבנו אלא אחד.
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יעקב ובניו נעשו נקיים מהזוהמא
נמצאת למד כי יעקב ובניו כולם היו זרע כשר אין בהם פסולת ,אבל אברהם ויצחק
היה בהם פסולת ולפיכך יצא ישמעאל ועשיו .ובאותו קצת הפסולת שהיה באברהם
ויצחק נאחזים השרים סביב ,שאלמלא לא היה באברהם ויצחק קצת פסולת לא
היו השרים העליונים יכולים להתאחז בהם כלל כו'.
שבעים שרי אומות נאחזים באברהם ויצחק כיון שהיה בהם קצת זוהמא
והנה קצת הזוהמא של אברהם ויצחק נתנה מקום לשרים העליונים להתאחז בהם,
ולפיכך תמצא אברהם ויצחק שניהם משני צדדין מול השרים זה מימין וזה משמאל,
זה בכינויין של א"ל לימין ,וזה בכינויין של אלהי"ם לשמאל .אבל יעקב עליו השלום
שהוא מזוקק ואין בו פסולת הוא באמצע בין אברהם ויצחק ,והוא מיוחד לשם
יהו"ה העומד באמצע ,ואין לאחד מן השרים חלק בשם יהו"ה ,כמו שהודענוך כבר,
לפי שהוא באמצע .ומי הוא הנוחל שם יהו"ה? יעקב ובניו שהם באמצע.
גדר נחלה בלי מֵ צרים המיוחדת ליעקב הנקי מהזוהמא
ואחר שבאנו בעיקר זה ,הנני מאיר עיניך במדרש שאמרו רז"ל בעניין יעקב עליו
השלום שאמר לו ה' יתברך :והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה
ונגבה (שם כח ,יד) .ומהו לשון ופרצת? לא כאברהם שנאמר לו :שא נא עיניך וראה
מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וימה (שם יג ,יד) הרי סיים לאברהם
'צפונה ונגבה וקדמה וימה' ,וכן ליצחק ,אבל ביעקב מה כתיב? ופרצת ימה וקדמה
וצפונה ונגבה ,כלומר לנחלה שלך אין לה מֵ צרים .והנני מאיר עיניך בזה הסוד.
נחלת אברהם ויצחק יש לה מֵ צרים ,שהרי שבעים שרים מקיפים סביבותיהם והם
מֵ צרים ומצירים להם ,אבל יעקב שהוא קו האמצעי עולה לבדו עד הכתר ,מקום
שאין השרים עולים .הרי אין לנחלת יעקב מֵ צרים והוא פורץ כל המֵ צרים ,שהרי
כל השרים עולים עד הימין והשמאל כנגד אברהם ויצחק ,אבל יעקב שהוא באמצע
עולה לבדו עד הכתר עד אין סוף שהוא נחלה שאין לה מֵ צרים ,ונשארים כל השרים
וממשלותם למטה מנחלת יעקב.
והסוד הגדול הזה פירש אותו הנביא ואמר :אז תתענג על יהו"ה והרכבתיך על
במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך וגו' (ישעיהו נח ,יד) .ופירוש הפסוק כך
הוא :עתידין אתם בני ישראל לרשת עדן העליון ,שהוא הבינה ,ומשם ולמעלה
שהוא המקום שאין שם מצירים ונקרא רחובות 'והרכבתיך על במותי ארץ' ,אלו הן
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שרי האומות שעולין עד במותי ארץ ,עד מקום גדולה וגבורה אשר שם אברהם
ויצחק; ותרכבו עליהן ,שתהיו עולין למעלה מגדולה וגבורה עד מקום הבינה,
להידבק בכתר' .והאכלתיך נחלת יעקב אביך' ,נחלת יעקב ולא נחלת אברהם
ויצחק ,כי נחלת יעקב היא העולה למעלה מכל שרי האומות ,כמו שאמרנו ,והיא
נחלה שאין לה מֵ צרים .ואם כן התבונן סוד נחלת אברהם ויצחק וסוד נחלת יעקב
מה הוא ,ואז תשיג נפלאות ה' ית' וית'.
עד כאן מדבריו.
הרי מבואר להדיא כדברינו ,שסוגיית 'מיטתו שלמה' ,היא אשר מעמידה את מערכת
'בלי מֵ צרים'  -מעל הגבולות .וע"כ אין לבלעם שום זיקה לפגוע בישראל ,כי א"א
לרדוף ולהשיג את מי שנמצא מעל המיצר (והרי"ז דומה קצת לנסיון למצוא את
קברו של משה ,ועיין סוטה יד.).

ג
הפקעת המיצר בזמן  -יעקב אבינו לא מת
ח .ביארנו עד עתה שבלעם לא יכול היה לפגוע בכלל ישראל סבא ,וזאת משום
שמטתו של יעקב שלמה וממילא הוא בגדר 'נחלה בלי מֵ צרים' .ברם ,עדיין יש
להקשות ,שאף שהוא מופקע ממערכת הגבול במקום ,אך אינו מופקע ממערכת
הגבול בזמן ,שהרי סוף כל אדם למיתה ,וגם יעקב מת ככתוב בתורה ,וא"כ הוא
עם מֵ צרים .ויתר על כן ,המוות הוא המיצר הגדול ביותר שקיים ,וא"כ נמצא
לכאורה ,שיש חלק בצד ה'לעומת' גם ביעקב ,ומדוע לא יכול היה בלעם לפעול
דרך שם( .ובמיוחד שכל עניינו של בלעם היה להחיל את מיצר המוות על שונאיהם
של ישראל ,והרי כאמור ,יעקב לא הופקע ממיצר זה).
אכן התשובה פשוטה ועולה מאליה ,שהם דברי חכמים (תענית ה ):שיעקב אבינו
לא מת ,שנאמר' :ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה' ואל תחת ישראל כי הנני
מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים; מקיש הוא לזרעו ,מה זרעו בחיים ,אף הוא
בחיים'.
הדברים כמובן מוכרחים מעצמם ,כי הואיל ומיטתו של יעקב שלמה בלא זוהמא,
א"כ אין בו גזירת מיתה שחלה על אדה"ר עם הכנסת זוהמת הנחש בו .והדרשה
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בגמ'' :מקיש הוא לזרעו  -מה זרעו בחיים' ,היינו כי מיטתו שלמה  -בלא זוהמא,
ממילא בהכרח שזרעו בחיים ,וא"כ אף הוא בחיים.

מעלות יעקב מושרשות בכך ש'מיטתו שלמה'
אמור מעתה :מעלות יעקב (א) נחלה בלי מֵ צרים( ,ב) יעקב לא מת ,אליבא דאמת
אינן אלא ב' ענפים של שורש אחד .שורש זה ,שמו' :מיטתו שלמה' ,קומת הקדושה
מתפשטת לגמרי על כל המציאות עד שמופקע צד ה'לעומת'  -צד המיצר ,לכן זוכה
יעקב להיות מעל המיצר הגדול של מקום (נחב"מ) ,והמיצר הגדול של זמן (יעל"מ),
כי כאשר הקומה קדושה לגמרי היא בלא מיצר הם כוחות הרע.
ממילא לכן נסיון הפגיעה של בלעם לא צלח ,וזאת משום שהם במדרגה של 'יעקב
אבינו לא מת' ' -מה זרעו בחיים אף הוא ,'...גם כי אין גישה אליהם (ועיין שם
במאמר 'משנכנס אדר' שכנסת ישראל יש לה דין כמו ארון הברית ,שהוא מעל
המֵ צרים ,וכמבואר בגמ' יומא (סט ,):שלכן חזרו לומר 'והנורא' אחר נס פורים.)6

בלעם חיפש ִפרצה במיטתו שלמה
ט .הואיל ובלעם הבין שאין לו שום אפשרות לפגוע בישראל דרך יעקב ,ולא זו בלבד,
אלא שלמעשה מעלת יעקב  -מיטתו שלמה ,מונעת ממנו גם לפגוע בהם דרך
אברהם ויצחק (ושלכן בכל נבואותיו הזכיר את יעקב וישראל) ,ע"כ מה עשה בלעם?
ניסה למצוא ִפרצה בדבר זה בעצמו  -בעניין 'מיטתו שלמה' ,וחשב שאם יצליח
למצוא סדק בדבר זה עצמו ,הרי כבר יוכל חלילה לפגוע בשונאיהם של ישראל.
יִש ָר ֵאל
לכן בדק את ענין פתחיהם ,כדכתיב (כ"ד ,ב') וַ ִי ָשא ִב ְל ָעם ֶּאת ֵעינָיו וַ י ְַרא ֶּאת ְ
שֹכֵ ן ִל ְשבָ טָ יו" .ופירש"י" :ראה שאין פתחיהם מכוונין זה כנגד זה שלא יציץ לתוך

6
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"מי ָמנָ ה עֲ ַפר יַעֲ קֹב ו ִמ ְס ָפר ֶּאת רֹבַ ע יִ ְש ָר ֵאל",
אהל חבירו" .וכן אמר (כ"ג ,י')ִ :
וברש"י" :ומספר את רבע ישראל  -רביעותיהן זרע היוצא מן התשמיש שלהם".
הרי שניסה למצוא תואנות בענין הערוה ,שמא יש פסול בכלל ישראל.
ֹאמר נְ אֻ ם ִב ְל ָעם ְב ֹנו ְבעֹר ונְ אֻ ם ַהגֶּבֶּ ר ְש ֻתם ָה ָעיִן".
לו וַ י ַ
ִשא ְמ ָש ֹ
ושם (כ"ד ,ג')" :וַ י ָ
וברש"י" :ורבותינו (נדה לא ).אמרו לפי שאמר ומספר את רובע ישראל שהקב"ה
יושב ומונה רביעותיהן של ישראל מתי תבא טפה שנולד הצדיק ממנה .אמר בלבו
מי שהוא קדוש ומשרתיו קדושים יסתכל בדברים הללו ועל דבר זה נסמית עינו
של בלעם" .פי' ,כי בלעם הוא עצם הזוהמא ,וניסה להכניס עצמו בכלל ישראל,
ועל כן לא הצליח להבין כיצד יתכן שמעשה האישות יהיה קדוש ,וממילא היה
תמיה על הקב"ה.
'ותהי עליו רוח אלהים' ,פירש"י' :עלה בלבו ( -בעקבות שראה שאין פתחיהם
מכוונים) ,שלא יקללם' .ועיין גמ' ב"ב (ס" :).לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח
נגד פתח .מנא הני מילי ,אמר ריו"ח ,דאמר קרא (במדבר כד ,ב) "וישא בלעם את
עיניו וירא" ,מה ראה ,שאין פתחיהן מכוונין זה נגד זה .אמר ,ראויין אלו שתשרה
שכינה עליהן" ,ופירש בזה המהר"ל (בח"א ב"ב)" :רוצה לומר ,כי מאחר שהם
צנועים ,פרושים מכל דבר ערוה ,וראוי שתשרה שכינה עליהם ,כי השכינה שורה
במקום שאין ערוה ,כדכתיב 'ולא יראה בך ערות דבר וסר מאחריך' .מזה יש ללמוד
כי הצניעות מביא השכינה ,והפך זה מסלק השכינה"( .ועיין להלן ,שכאשר הסתלקה
שכינה מיעקב ,חשב שחלילה אין מיטתו שלמה).
דבר זה מבאר היטב את עניין המגיפה שבאה מחמת היציאה מההסתר לגילוי,
ונובעת מסילוק השראת השכינה ,ראה דברינו במאמר ט' ב'כתר הילומים' חלק א'.

ד
זמני החורבן  -הזמן ההפוך מ'נחלה בלי מֵ צרים'
כלל ישראל איבד (במובן מסוים) את ב' המעלות
י.

כאמור ,כאשר הקדושה מתפשטת על כל הקומה ,עומד צד הרע במקום צר אשר
אין דרך לנטות ימין ושמאל (ואז מוגדרת הקדושה כנחלה בלי מֵ צרים) ,אכן ,יתכן
גם להפך ,שחלילה צד הרע מתפשט וצד הקדושה מתמעט ,וכבר הזכרנו דברי
מו"ר שליט"א ,שזהו הגדר של תקופת החורבן של כלל ישראל  -בין המֵ צרים.
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כאשר נתבונן ,נראה שלכאורה כלל ישראל איבד את ב' המעלות הללו ,וכפי
שיתבאר.

איבוד דרגת 'יעקב אבינו ל"מ'; חורבן הבית  -נחשב מיתה לשושל"י
איבוד מסוים של 'יעקב אבינו לא מת' ,כמבואר בגר"א (בליקוטים שבסו"ס
דצניעותא ,ליקוט ט')" :ועולמות בי"ע ידוע בירידתם הכלים בו בלא האורות שנקרא
מיתה כמו בגוף .וכן הגלות ,וכמ"ש 'לה יטמא' כו' ,וכן אנחנו בגלות ובפיזור עצמות
 העצמות היבשות (יחזקאל ל"ח) ,עד יערה רוח כו' .ואין אתנו יודע עד מה עדיערה רוח ממרום עלינו .כי מעת שחרב הבית יצאה רוחינו עטרת ראשינו ונשארנו
רק אנחנו הוא גוף שלה בלא נפש .ויציאה לחו"ל הוא הקבר ,ורימה מסובבת עלינו
ואין בידינו להציל  -הן עכו"ם האוכלים בשרינו ,ומ"מ היו חבורות וישיבות גדולות
עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור .ומ"מ היו עדיין העצמות
קיימות ,שהן הת"ח שבישראל ,מעמידי הגוף עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא
תרווד רקב מאיתנו ,ונעשה עפר 'שחה לעפר נפשנו' ,ואנחנו מקווים עתה לתחיית
המתים; התנערי מעפר קומי כו' ,ויערה רוח ממרום עלינו" .הרי שבצד מסוים חל
מיתה על שונאיהם של ישראל.
ציון שדה תחרש  -איבוד מדרגת יעקב קראו 'בית' ,נחב"מ
זאת ועוד ,גם המתנה השניה 'נחלה בלי מֵ צרים' הפסדנו ,שכן שמענו כ"פ ממו"ר
זצ"ל ,אודות גמ' בסוף מכות ,שכאשר ראה ר"ע שועל יוצא מבית קדשי הקדשים,
ידע שהתקיימה נבואתו של אוריה' :לכן בגללכם ציון שדה תחרש' .והיינו כי שועל
היא חיית שדה ,וביאר מו"ר זצ"ל ,שהמכוון בנבואה זו ,שבית המקדש איבד את
מדרגת 'בית' (שקראו יעקב) וחזר למדרגת 'שדה' (שקראו יצחק) .והרי נתבאר
ש'בית' היינו בית קדשי הקדשים ,ומצד ששם מתקיים 'מקום ארון אינו מן המדה',
דהיינו נחלה בלי מֵ צרים ,א"כ איבוד מדרגת 'בית' הוא איבוד 'נחלה בלי מֵ צרים'.
(ובהזדמנות אחרת ביאר מו"ר זצ"ל ,שזהו החורבן של 'נחרשה העיר' ,והיינו חזרה
להיות שדה).
עכ"פ הרי מבואר שאכן בחורבן הבית היה איבוד מסוים של ב' המעלות הגדולות
של 'נחלה בלי מֵ צרים' וכן 'יעקב אבינו לא מת' (ולמותר להדגיש ,שאין הכוונה
שאיבדנו לגמרי מדרגות אלו ,שהרי ַעם ישראל חי וקיים ,וגם מדרגת ארון  -מעל
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המדה ,קיימת בכלל ישראל ,וזהו תוקפו של נס פורים ,שבעקבותיו חזרו לומר
'והנורא').

בית א'  -איבוד 'בלא מֵ צרים' ,בית ב'  -איבוד 'לא מת'
בית א'  -חורבן הארץ ,בית ב'  -חורבן העם; חתם סופר
יא .נראה עוד ,שאיבוד ב' מעלות אלו נובע מב' החורבנות שהיו לכלל ישראל; בית א'
וב' .חורבן בית א' מתייחס לאיבוד מדרגת 'בלא המיצרים' (ולכן בנס פורים שהיה
בין בית א' וב' התגלה שעדיין מדרגה זו קיימת בנו) .ובית ב' מתייחס יותר לאיבוד
מדרגת 'לא מת'.
יסוד לזה ,מדברי החת"ם סופר (דרשות ק"ע ,ד')" :בית ראשון נחרבה הארץ; גפרית
ומלח שרפה כל ארצה ,ולעומת זה היו אנשים בגלות בכבוד גדול בבית המלכים
כשדים ופרסים .ובית שני בהיפוך ,לא שפך חמתו כ"כ על הארץ ,כי אם על אנשי
הגולה בעו"ה ,וביתר ,ועשרה הרוגי מלכות ,ודורו של שמד ,ושכחת התורה ר"ל
בעוה"ר".
העולה מדבריו ,שעיקר החרבן בבית הא' היה חרבן הארץ ולא חרבן העם ,ואילו
בבית הב' להפך ,עיקר החרבן הוא חרבן העם ולא חרבן הארץ .והם הם הדברים,
שבבית א' איבדנו מעלת 'בית'  -נחלב"מ ,ואילו בבית ב'  -איבדנו (ושוב ,במובן
מסוים) ,מדרגת 'לא מת' .והם הם דברי הגר"א בליקוטים ,אשר מתייחסים לכאורה
לבית שני( .ועיין במאמר 'מצות השמיטה וגלות הארץ' ,בספר 'מצמיח ישועה' ח"א).

אומות העולם מופקעים מנגיעה בכנסת ישראל
החורבנות חלו ונבעו מהחטאים שהורידו את כנס"י למֵ צרים
יב .שוב חזרנו לדידן ,שלכן נקראים הימים הללו ' -בין המֵ צרים' ,שצד הקדושה עומד
במקום צר אשר אין דרך לזוז ימין ושמאל ,ואיבד את מדרגת מעל מיצרי המקום
והזמן ,וזהו גדר 'כל רודפיה השיגוה בין המֵ צרים'.
ומן הראוי להוסיף; הרי יש לשאול על דברינו ,הואיל וכנסת ישראל היא אכן מעל
המיצרים ובבחינת 'יעקב לא מת' ,א"כ כיצד זה שרודפיה השיגוה?! היאך ניתן
להשיג את מי שמעל הגבולות?
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אכן ,התשובה על זה ,שאומות העולם מצד עצמם וכוחם ,מעולם לא השיגו וגם לא
ישיגו את ישראל (ולכן באמת ישראל נצחיים ,כי אין לאומות העולם שום מבוא
לשלוט על ישראל) ,וכל הצרות והגלויות שהיו במהלך הדורות ,לא היה זה כי אם
מכח עוונותינו ,הם שהחריבו מקדש והגלו העם מאדמתו .כי על כן ,כאשר חטא
ישראל ,הרי עצם החטא הוא יציאה וירידה ממקום ה'בלתי בעל מיצר' אל מקום
המיצר החיצוני; זהו עצם עניינו של החטא (ועיין בזה עוד במאמר 'משה מוסר
התורה וגואל ישראל).

בפנימיות  -אין מֵ צרים; אמצע המציאות :בית ,ארץ ישראל
יג .ואכן ,אילו היו ישראל נעמדים במקומם האמיתי  -בפנימיות  -במקום ה'בית' ,שם
אין מֵ צרים ,כי כל מיצר הוא בחיצוניות  -בקצה ,ממילא היו נשארים בדרגתם.
ובוודאי ג"ז תחת ענין 'יעקב קראו בית' ,כי המושג 'בית' בלשון הקודש הוא
'פנימיות' ,כמו 'מבית ומחוץ תצפנו' ,והפנימיות היא לעולם בלתי בעלת מיצרים,
שאין גבול אלא בקצה.
ועוד יש להעמיק בדברים אלו ,בביאור גדר 'פנימיות'  -בית ,וישראל שהם נקודת
האמצע  -מדרגת יעקב שאין בליבו אלא אחד .ושם החיים ,ויעקב שהוא האמצעי
באבות ,כנ"ל לא מת וגם לא ראה קרי ,וזו מדרגת ארץ ישראל שהיא באמצע
העולם  -ארץ החיים ,ונקראת ארץ ישראל סבא (גר"א באד"א בלק) .ולכן כל עוד
שישראל נערכים במדרגתם ,הרי הם נקודת האמצע בלתי בעל מיצר וכנ"ל ,כי
הנקודה פנימית מופשטת ,אין לה שום גבול ושום מיצר ,אך כאשר חלילה נוטים
אל החטא ,הרי יוצאים (במובן מסוים) מנקודת האמצע ,וזו עצמה סיבת הכניסה
אל המיצרים ,איבוד ה'יעקב לא מת' שכנ"ל הוא באמצע ,ואיבוד ה'בלי מיצרים'.

מהר"ל :אומות העולם נמשלו למים וישראל לאש
וכבר לימדנו רבינו המהר"ל (בנצח פכ"ה) ,שאומות העולם נמשלו למים וישראל
לאש .טבע האש לאדות את המים ,כאשר האש נבדלת ואינה מתערבבת עם המים.
אך כאשר המים והאש מתערבבים יחד (בכמות שווה כמובן) ,המים גוברים .וכך
הוא ממש היחס בין ישראל לאומות העולם; כל עוד וישראל נעמדים לבדם ' -עם
לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב' ,הרי אדרבה הם מכלים ומאדים את המים  -את
האומות .אך אם חלילה הם מתערבבים עם האומות ,כי אז ,אדרבה המים גוברים.
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נשתמש בנוסח שאחזנו בו עתה :אם ישראל נבדלים ,כלומר נמצאים בנקודת
האמצע ,כי אז אין שום מבוא אל המים אל האש ,ואדרבה האש משפיעה על המים
ומאדה אותה .אך אם יורדים מנקודת האמצע להתחבר עם מים ,כי אז המים מכבים
האש (ויש להוסיף ,שהאש מאדה את המים בלי לנגוע בהם ,והיינו בלא שייכות
לגבולות פיזיים ,כביכול ,ואילו המים מכבים את האש רק כאשר באים עמהם
במגע).
מעתה ,זהו פירוש הפסוק 'כל רודפיה השיגוה בין המֵ צרים' ,לאו היינו שהרודפים
הצליחו להשיג את ישראל כאשר לא היה להם לאן לברוח  -בין המֵ צרים ,לא כי!
אלא כאשר ישראל ירדו ל'בין המֵ צרים' ,אז רודפיה השיגוה.

ה
יעקב חשש שיש פסול בבניו ,כי אז אינו בגדר 'לא מת'
יד .כאמור ,כוחם של ישראל ,שא"א לשלוט בהם ,מונח במעלת 'יעקב אבינו לא מת',
ולמדים זאת מההיקש לזרעו ,והיינו ,שכיון ש'מיטתו ( -זרעו) שלמה' לכן לא מת.
לכן יעקב כל כך נבהל שנסתלקה ממנו שכינה כשרצה לגלות הקץ ,וחשש שיש
פסול בבניו ,כי אם אכן יש פסול ,הרי אין הפסול מסתכם באותו בן ,אלא הפסול
עולה לעיקר מציאותו של יעקב ,שאינו נחלה בלי מֵ צרים ,ולא נאמר בו 'לא מת',
ושוב א"א לגלות הקץ ,כי אם חלילה אין מיטתו שלמה ,יעקב אינו בגדר 'לא מת'.
וממילא אין לו שייכות לעתיד ,והיאך יגלה הקץ?

ההוכחה והביטוי ש'מיטתו שלמה'  -אין בליבנו אלא אחד
טו .יש להוסיף פה עוד בנפלאות ה' יתברך.
ביארנו בס"ד שעיקר נסיון בלעם לפגוע בשונאיהם של ישראל היה דרך 'מיטתו
שלמה' ,וגם ביארנו שלא עלה בידו וכו' ,אך לא ביארנו מה ההוכחה שאכן מיטתו
של יעקב שלמה? התשובה מבוארת בגמ' פסחים הנ"ל ,שאחרי שיעקב חשש שמא
יש פסול בבניו ושאין מיטתו שלמה ,אמרו לו' :כשם שאין בלבך אלא אחד ,כך אין
בליבנו אלא אחד'.
לכאורה מה תשובה היא לעיקר השאלה; היה להם להגיד שאכן הם בגדר 'מיטתו
שלמה' .אלא שהם הם הדברים ,כך בדיוק אמרו בני יעקב ליעקב והוכיחו שהמיטה
שלמה :אנו מצורפים יחד לגמרי לאמונת היחוד ,אנו 'אחד' בדוק כמוך שאינו

כתר הלומים



ענני במרחב יה

| 481
במספר והוא נקודה בלתי מתחלקת באמצע  -בלא מערכת של גבול ומיצר ,אנו
בדיוק כמוך ,א"כ אנו 'מיטה שלמה'.
למדנו מזה שאמונת הייחוד והחיב ור בינינו להיותנו אחד ,הוא הגילוי והביטוי האמיתי
ל'מיטתו שלמה' .7וזו אכן עמדה בפני בלעם (מלבד שאין פתחיהן מכוונים) ,כדרך
יִתנַ ָשא' .ופירש"י" :כשהן עומדין
שהתנבא (כ"ג ,כ"ד)' :הֶּ ן ָעם ְכ ָל ִביא יָקום וְ כַ אֲ ִרי ְ
משנתם שחרית ,הן מתגברים כלביא וכארי לחטוף את המצות; ללבוש טלית לקרוא
את שמע ולהניח תפילין" .ומזה הטעם רצו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע (ברכות
יב ,):כי שם ההתגלמות של 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד בפועל במעשה.

האתון אמרה לבלעם  -אומה זו חוגגת ג' רגלים
בג' רגלים יש גילוי שכינה והעמדת 'אין בליבנו אלא אחד'
יתנִ י זֶּה ָשלש ְרגָ ִלים'.
יתי ְל ָך ִכי ִה ִכ ָ
טז .גם מובן מה שאמרה האתון לבלעם' :מֶּ ה ָע ִש ִ
ופירש"י" :רמז לו ,אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים בשנה".
פי' בלעם מבקש לגבור על ישראל בצד שאין מיטתם שלמה ,וכבר נתבאר שגילוי
שכינה תלוי במיטתו שלמה .ואם אין שכינה (כפי שנסתלקה אצל יעקב וחשש מפני
כן) ,אות הוא שאין מיטתם שלמה ,וזהו שאמרה לו האתון :הרי הם חוגגים ג' רגלים,
ובאותו יש גילוי שכינה לכל העם כולו; 'ה' יראה ,כדרך שבא לראות כך בא ליראות'
(חגיגה ב ,).ויונה בן אמיתי מעולי רגלים היה ושרתה עליו שכינה (תוס' סוכה נ.):
ובזמן הרגל הראו לישראל את ארון הברית והכרובים ,ואמרו להם ראו חבתכם
לפני המקום (יומא נד.).
וכל זה ,כי ברגל עולים ישראל כאחד כדי להצטרף למדרגת ארון  -נקודת האמצע
של העולם ,שהיא מקומם באמת ,ולכן מתקיים בהם בפועל נחלה בלי מֵ צרים,
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שהרי עומדים צפופים ומשתחווים רווחים ,ומעולם לא אמר אדם צר לי המקום
שאלין בירושלים.

'לא יחמוד איש את ארצך'
יז .נ' עוד ,שזהו ג"כ יסוד ההבטחה של התורה (שמות ל"ד ,כ"ד)..." :וְ לֹא י ְַחמֹד ִאיש
אות ֶּאת ְפנֵי ה' אֱ לֹהֶּ ָ
יך ָשלש ְפ ָע ִמים ַב ָשנָ ה" .מדוע התורה
ֶּאת ַא ְר ְצ ָך ַבעֲ ל ְֹת ָך לֵ ָר ֹ
מבטיחה ש'לא יחמוד'? מה לנו אם האומות יחמדו בליבם אם לאו? לכאורה די היה
לתורה להבטיח שאומות העולם לא ינצלו את העליה לרגל ויכבשו את ארצם.
אכן לדרכנו הדברים מבוארים היטב; כי על כן ,שגרת המחשבה מבינה את הבטחת
'ולא יחמוד' כהבטחה חיצונית ,שהתורה הבטיחה לישראל שלא יחששו מלעלות
לרגל .ולאו היינו שהעליה לרגל עצמה מונעת את האומות מלכבוש .לא כי ואדרבה,
העליה לרגל היא סיבה לכיבוש ,שהרי כל ישראל בירושלים ,אלא שהתורה פועלת
נס חדש נוסף חיצוני המונע את כיבוש האומות( .ואילו כך אכן היה הביאור ,לא
היה מובן להבטחת 'לא יחמוד' דוקא ,וכפי ששאלנו).
אולם אליבא דאמת אין זה עיקר העניין; הבטחת 'ולא יחמוד' נחרזת על העובדה
שבעליה לרגל מתגלה 'מיטתם השלמה' של ישראל ,ושמצד זה  -נחלתם בלא
מֵ צרים .ומכיון שנחלתם ללא מֵ צרים ,ע"כ אין האומות חומדים את ארצם של
ישראל ,והרי זה כדברי ה'אבן עזרא' הנודעים שבן הכפר אינו חומד את בת המלך,
וכך אין אומות העולם חומדים מציאות שהיא למעלה מופקעת מהן ,שאין להן
שייכות עמה כלל ועיקר.
יש בידינו לומר הדברים בנוסח זה:
אילו היו אומות העולם חומדים וחושקים ורוצים לכבוש את ארצנו בשעת העליה
לרגל ,כי אז א"א לומר שאנו נמצאים בלא מצירים ומציקים ,שהרי הם עומדים
לפתחנו ורוצים לפגוע ולהצר ,והרי זו נחלה עם מֵ צרים ,כנחלת אברהם ויצחק
שסביבם ע' שרים .אכן ,אם אומות העולם אפי' אינם חומדים את ארצנו ,א"כ אין
להם תואר מיצר ומציק כלל ,וזהו עצמו גדר 'נחלה בלי מֵ צרים'.
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מצות עליה לרגל  -מעמידה ומגדירה ומחילה את המקדש
יח .נבאר עוד בעז"ה.
כתב הגר"א (שה"ש א' ,י"ז)" :כי שריית השכינה היתה בתוך לב ישראל ,רק שהם
צריכים מקום מיוחד להתכנס יחד ,ולכן בחר מקום מובחר  -ארץ ישראל ,ששם הוא
מוכן להשראת השכינה ,ואיך יתייחדו הלבבות של כל ישראל ביחד ,לכן ציוה
הקב"ה 'ויקחו לי תרומה וגו' ,אשר ידבנו לבו וגו' ,וכ"א התנדב כפי נדבת ליבו על
המשכן ונתחברו שם הלבבות".
למדנו מדברי הגר"א שעיקר המשכן הוא דוקא בלבבות ישראל ,וביהמ"ק הוא
האופן לצרף את הלבבות יחד ,ומשם נובעת קדושתו.
ונ' לפי"ז ,שזו גדר מצות עליה לרגל ,לאו היינו (אך ורק) עבור הגברא העולה,
אלא שזו מהגדרת המקדש עצמו ,שכיון שהוא אינו אלא צירוף לבבות ישראל
לאחד ,ע"כ מחוייב שהדבר יתקיים גם כן בפועל ,על ידי עליה לרגל כולם כאחד.
באופן ,שלו יצוייר שלא יעלו ישראל לרגל (כמו שהיה בימי ירבעם) ,הרי לכאורה
יהיה חסר בשם מקדש ,שכל ואינו מצרף כל הלבבות יחד אינו ביהמ"ק.
ומובנים בזה דברי הרמב"ם בסה"מ (עשה כ')" :שצונו לבנות בית עבודה בו יהיה
ההקרבה והבערת האש תמיד ואליו תהיה ההליכה והעליה לרגל והקבוץ בכל שנה
כו'" .וכן כיוצ"ב כתב בהלכות בית הבחירה (א' ,א')" :מצות עשה לבנות בית לה'
מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות ,וחוגגין אליו ג' פעמים בשנה שנאמר 'ועשו לי
מקדש'" .משמע מדבריו שמצות עליה לרגל אינה תוצאה של ביהמ"ק ,שכאשר יש
ביהמ"ק להשראת השכינה וקרבנות ,נצטווינו ג"כ לעלות אליו לרגל ,לא כי ,אלא
עליה לרגל היא מהגדרות המקדש עצמו  -בית שעולים אליו לרגל .והם הדברים.
ומו"ר זצ"ל עמד ג"כ בכעי"ז ,שבביהמ"ק יש קיום ודין בפ"ע של עליה לרגל ,מלבד
הקיום של בית מקדש לקרבנות ,וביאר שלשון הרמב"ם 'חוגגין אליו ג' פעמים
בשנה' ,לאו היינו אקרבן חגיגה ,דבמה שנא קרבן זה שיצא מן הכלל משאר
"הי ֵשב ַעל חוּג ָה ָא ֶּרץ",
קרבנות ,אלא הכוונה מלשון הפסוק (ישעי' מ' ,כ"ב)ַ :
שהכוונה היא שהכל מסתובב סביב נקודת האמצע  -ביהמ"ק שהינו מרכז ושורש
העולם ,וזהו כלשונו בס' המצוות ,ש'אליו תהיה ההליכה והקיבוץ בכל שנה' ,ששם
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מתאספים כל ישראל ומתקבצים סביב נקודה אחת .והם דברי התנחומא (קדושים
אות י')" :כשם שהטבור הזה נתון באמצע האיש ,כך א"י נתונה באמצע העולם
שנאמר (יחזקאל ל"ח) 'יושבי על טבור הארץ' ,וממנה משתיתו של עולם יוצא,
שנאמר (תהלים נ') 'מזמור לאסף אל אלהים ה' דבר ויקרא ארץ ממזרח שמש ועד
מבואו' ,מנין? 'מציון מכלל יופי אלהים הופיע' .ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של
עולם ,וירושלים באמצעיתה של א"י ,ובית המקדש באמצע ירושלים ,וההיכל
באמצע בית המקדש ,והארון באמצע ההיכל ,ואבן שתיה לפני הארון שממנה נשתת
העולם".
נמצאת אומר ,עיקר מצות עליה לרגל היא הביטוי הגדול ביותר ל'כשם שאין בלבך
אלא אחד כך אין בליבנו אלא אחד' ,לכן אנו עולים לשם כולם יחד  -למקום נקודת
האמצע המורכב למעשה מכל הלבבות שלנו ,ושם מתגלה השראת השכינה
המיוחדת ל'אחד' כמעשה יעקב.

כל ישראל חברים בג' רגלים
ופשוט שזו הסיבה בעצמה שברגל 'כל ישראל חברים' כדתנן בסוף מסכת חגיגה,
והיינו ,כי בעליה לרגל מתגלה מדרגת יעקב שבהם  -כשם שאין בלבך אלא אחד
כך אין בליבנו אלא אחד.
והם הם דברי האתון לבלעם; 'אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים
בשנה!?' כלומר :הרי בעליה לרגל מתגלה גילוי שלם של מטתו שלמה ,של 'כשם
שאין בלבך אלא אחד' ,של השראת השכינה ,וממילא הם בגדר 'לא מת' ו'בלי
מֵ צרים' (שכאמור מתגלה גופא בעליה לרגל) ,ואז עומדת הסט"א במקום צר אשר
אין לנטות בו ימין ושמאל (הפך תקופת החורבן 'בין המיצרים' שנתבארה לעיל),
א"כ היאך יעלה על דעתך לפגוע בהם .ומדויק ג"כ לשון 'החוגגת שלוש רגלים',
כלשון הרמב"ם 'וחוגגין אליו' ,וכדברי מו"ר זצ"ל ,שאין הכוונה כמובן על קרבן
חגיגה ,אלא זו הוראה על כך שהכל סובב מסביב לביהמ"ק נקודת האמצע ,ולכן
הכל פונים אליו.

שורש עליה לרגל בסוף העקידה  -בהתכללות אברהם ויצחק יחד
(שורש ויסוד ומקור עליה לרגל התחדש בסוף עקידת יצחק (בראשית כ"ב ,י"ד):
קום ַההוא ה' ְיִר ֶּאה אֲ ֶּשר י ֵָאמֵ ר ַהי ֹום ְב ַהר ה' י ֵָר ֶּאה" .פי',
וַ י ְִק ָרא ַא ְב ָר ָהם ֵשם ַה ָמ ֹ
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בעקידת יצחק התכללו אברהם ויצחק זה בזה ,החסד והדין ,ומני אז נוצר מדרגת
הצירוף  -יעקב  -תפארת .וכפי שאכן בסוף העקידה התבשר אברהם על לידת
רבקה זיווגו של יצחק המולידים את יעקב ,כי העקידה סללה את הדרך ליעקב,
ולכן ג"כ בסוף העקידה התגלה הענין של עליה לרגל ,שכאמור היא ממידת יעקב.)8
זו התחלת הסוגי'  -הרצון של בלעם לפגוע חלילה בשונאיהם של ישראל ,ולמעשה
ב'יעקב אבינו לא מת'.
יִתחַ ָשב".
יט .בדברים אלו נבין גם כן את דברי בלעם" :הֶּ ן ָעם ְלבָ ָדד יִ ְשכֹן ובַ ג ֹויִם לֹא ְ
פי' ,עם ישראל מעמידים עצמם במהלך של 'אחד'  -לבדד ישכון ובגויים לא
יתחשב' ,וממילא אין אפשרות לאומות העולם להצר ולהציק לישראל (וכדרך
שנתבאר לעיל במשל המים והאש) .וזו הוראה נפלאה :עד כמה שאנו 'ובגויים לא
יתחשב' ,כן אנו לבדד בלא מציר ומציק.

מדרגת לוחות כתובים מזה ומזה גוברת על בלעם
גם נ' לבאר בזה דברי חכמים (במדב"ר כ' ,י"ד) ,על הפסוק 'גזר מזה וגדר מזה':
"אין אתה יכול לשלוט בהן ,שבידיהם לוחות כתובים; משני עבריהם מזה ומזה הם
כתובים" .פי' נראה ,שמדרגת לוחות הכתובים מזה ומזה והיינו בנס ,הם המורים
על מדרגת בלא מֵ צרים .ודבר זה מוכרח ,כי כיון שמקום ארון אינו מן המדה ,היינו
ששם הגילוי של 'בלא מֵ צרים' ,והרי בתוך הארון הלוחות ,א"כ בוודאי שם עצם
המדרגה של 'בלא מֵ צרים' ,והדבר חייב להתגלות שם ,ואכן איתא בירושלמי
(שקלים ו') ,שבתוך הלוחות היה כל התורה כולה ,וכך גם כן הלוחות הכתובים מזה
ומזה ,היינו שקדושתן מתפשטת על כל הצדדים פנים ואחור ,והם בלא שום צד של
אחור וזוהמא.

8
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תחום שבת מנצח את בלעם
עיקר עניינה של השבת  -פנימיות בלא מֵ צרים
עוד בחז"ל על פסוק זה (הובא ב'תפארת יהונתן' במדבר כ"ב ,כ"ד ,וכן בספר
'קומץ המנחה' א' ,פ"ה) ,שיש להם גדר תחום שבת ,ואיך רצית לקללן?! פי' ,כי
המענג את השבת זוכה נחלה בלא מֵ צרים ,שהיא היא נחלת יעקב (שבת קיח.):
וקשה ,הרי יעקב הוא אשר קבע תחומין בשבת (כמבואר בדברי חכמים על הפסוק
'ויחן את פני העיר') ,ולכאורה זו סתירה .אכן אליבא דאמת אין כאן כל סתירה ,כי
הרי כנ"ל יעקב קראו 'בית' ,ובית מוגדר על ידי מחיצות .אלא שזהו סוד הענין.
התחומין מעמידים את האדם שלא ייצא החוצה אלא ישאר בפנימיותו ,ושם
בפנימיות נמצא מקום ה'בלא מֵ צרים' ,כפי שקה"ק שהוא פנימיות המציאות ממש
הוא בלא מן המדה.
וזו עיקר עניינה של שבת ,וכפי שאנו רואים במלאכת הוצאה (שהיא עיקר המאפיין
של שבת ,כמבואר במהר"ל) ,וכפי שכתוב בתורה' :אל יצא איש ממקומו ביום
השבת' .והיינו ,פנימיות לגו לגו בלא יציאה חוצה ,היא אשר מעמידה את האדם
על 'בלא מֵ צרים' ,ולכן קביעת תחומין בשבת ע"י יעקב וקריאתו בית ,ומאידך 'נחלה
בלא מֵ צרים' אינה אלא ב' צדדים של מטבע אחת( .והאירני חכ"א שליט"א בעיקר
עניינו ש'בית' הוא בלא מֵ צרים ,כי הוא תלת מימדי ,ואכן ,רה"י עולה עד הרקיע,
ופשוט שזו ההוראה של בלא מֵ צרים ,שהיא במגמת כיוון שונה).

ו
בלק ובלעם מתנגדים לב' המעלות של ישראל
כ .הננו ממשיכים את הקו הלאה ,ובעז"ה נבאר כעת את החיבור שבין בלק ובלעם
במאמר זה באנו להראות שיש ב' מעלות לעם ישראל שמצידם אין לאומות העולם
גישה אליהם; (א) מעלת המקום  -מעל המיצרים( ,ב) מעלת הזמן  -יעקב לא מת.
ביארנו שנסיונו של בלעם לפגוע בישראל היה חייב לעבור דרך אחת מהמערכות
הללו .אכן ,בפרוטרוט ,בלק ניסה לפגוע דרך מימד המקום ,ובלעם דרך מימד הזמן.

בי"ש :בלק  -בבל ,מכוון המקום ,בלעם  -עמלק ,מכוון הזמן
בכדי לבאר הדברים נקדים מדברי מו"ר שליט"א בבי"ש (סי' נ"ז):
"כתב הגר"א 'בלק בלעם אותיות בבל עמלק' ,והיינו כי הם מקבילים זה לזה ,ולא
מסיימי בדברי הגר"א זצ"ל ,מי מקביל למי ,ונחזי אנן .הנה נתבאר בדברינו בדרשה
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לשבת נחמו ,כי בבל גרמה גלות הארץ ,ועמלק  -גלות העם .והנה בפרשת בלק
כתיב 'ועתה לכה נא ארה לי את העם וגו אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ'.
ואמרו ע"ז במדרש ,לא היה מבקש אלא לגרשם שלא ייכנסו לארץ .ולהלן בדברי
בלעם כתב 'בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי וגו' ,לכה קבה לי אותו אולי אוכל
להלחם בו וגרשתיו' ,פירש"י ,מן העולם ,ובלק לא אמר אלא ואגרשנו מן הארץ
וכו' .וע"ע בתוס' ברכות (ז ).ד"ה שאלמלי כעסתי לא נשתייר וכו' ,וא"ת מה היה
יכול לומר בשעת רגע? וי"ל 'כלם' .עכ"ל .ואמרו רז"ל (סנהדרין קה ).בלעם  -בלע
עם ,הרי נפשט לנו הספק ,שבלק נגד בבל ובלעם נגד עמלק ,והיינו דאמרינן בפרק
חלק (קה ):עה"פ ויקם בלעם בבקר ויחבוש את אתונו ,שנאה מבטלת שורה של
גדולה ,ופירש"י שנאה ששנא בלעם הרשע את ישראל בטלה שורה של גדולה
שחבש הוא בעצמו .ולכאורה מניעו היתה תאות הממון והכבוד ולא שנאה (וכמו
שאנו רואים אותו נענה לכל מי ששוכרו וכו') ,אבל באמת היה המניע שנאה ,כי
הוא בחינת עמלק ,וכדאיגלאי בסוף ,שאמר לבלק 'לכה איעצך' ,וכדאמרינן שם
בגמ' (קו ).שכבר במֵ צרים הוא זה שיעץ לפרעה גזירת 'כל הבן הילוד היאורה
תשליכוהו'.
ובאמת מפורש כן בילקוט ראובני שבלעם בחינת עמלק ( -ולהוסיף ,שבספה"ק
אותיות בלעם הם עמלק ,והק' מתחלף בב') .ובעשרה מאמרות (חיקור דין ה' ,ח')
כשם שיש בקדושה משה מלגאו יעקב מלבר ,כך בלעם מלגאו עמלק מלבר כו'.
ובתרגום יונתן פ' מטות (ל"א ,ו') איתא ,שכשיצאו ישראל ממצרים הסית בלעם את
עמלק להלחם בהם .ובאמת הנה נבוכדנצר לא בא אלא להגלות את ישראל מן
הארץ ,ואילו עמלק זמם להשמידם כו'.
והעניין ,כי הנה שנינו בספר יצירה ,שיש עש"ן ,דהיינו 'עולם ,שנה נפש' ,רוצה
לומר :אדם ,ומקום וזמן .והנה בלעם ידע לכוון את השעה ,ואילו בלק ידע לכוון
את המקום ,כמו שמבואר בפרשה ובמדרש ,שבלק ראה את המקומות שישראל
נופלין בהן ,ובלעם היה נמשך אחריו כסומא .והנה ארץ הוא ענין מקום ,ואילו עם
מתגבש על ידי הזמן והשתלשלות הדורות .נמצאו הדברים להפליא כו'".
ע"כ מדברי ה'בית ישי'.
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נבוכדנצר מזרע בלק החריב המקום ונגנז הארון
כא .למדנו אפוא ,שבלק ניסה לפגוע בתורת המקום  -בלי מֵ צרים ,והוא המתייחס לבבל
שהחריבו בית ראשון .ואכן ,בבי"ש שם ציין להגהת האריז"ל המובאת ברש"י מלכים
(א' ,י"ג) ,עה"פ 'והמלך נתן למלכת שבא את כל חפצה' ,בה אליה ונולד ממנה
נבוכדנצר .ובגמ' (נזיר כג ):בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע ,זכה ויצאה
ממנו רות .נמצא לפי"ז שנבוכדנצר הוא מזרע בלק .וכבר הזכרנו לעיל דברי
החת"ס סופר ,שגלות בבל היתה אך ורק גלות של מקום ולא גלות העם .כלומר,
רק פגיעה בנחלה בלי מֵ צרים ולא ב'יעקב לא מת'.
נוסיף עוד ,שעיקר המעלה של 'נחלה בלי מֵ צרים' הרי עניינה  -ארון הברית ומקום
ארון אינו מן המדה ,והרי מעלה זו נחרבה  -נגנזה בחורבן הבית הראשון ,ובבית
שני כבר לא היה ארון.
לעומת בלק ,בלעם ניסה לפגוע בתורת 'יעקב לא מת' של ישראל ,והוא המתייחס
לחורבן הבית השני שנעשה על ידי עשו  -אדום ,עמלק.

ֵשם יעקב מתייחס ל'בלי מֵ צרים'ֵ ,שם ישראל ' -יעקב לא מת'
בלק ובלעם לא הצליחו ,עם ישראל התגלה בתפארתו  -נחלה בלי מיצרים ובגדר
'יעקב לא מת' ,ככל שנתבאר .ויתכן ,שלכן בלעם הזכיר כל הזמן את ב' השמות -
יעקב וישראל (כפי שהערנו לעיל) ,כי שם 'יעקב' מתייחס למעלת 'מעל המֵ צרים',
שהרי הפסוק שממנו למדים שיש ליעקב נחלה ב"מ ,הוא' :וְ ַהאֲ כַ ְל ִת ָ
חֲלת יַעֲ קֹב
יך נַ ַ
ָא ִב ָ
יך' .וזהו גדר השם י' על עקב ,פי' ,ה'עקב' הוא האבר באדם שמצטרף לתורת
המקום .וכן משמעותו בדרך יותר פנימית שיעקב מעלה גם את המקומות היותר
תחתונים (עקב) לי'  -למקום היותר גבוה בקומת אדם שהינו מעל המֵ צרים (כי כבר
בי-ה נמצאים מעל המֵ צרים ,כפי שיתבאר להלן ,וכ"ש בי' לעצמה).
לעומת זאת ֵשם 'ישראל' ניתן לו יחד עם ברית השבטים (כמוש"כ הגרי"ז פ' ויחי),
שהיא היא הברית של נצח ישראל; 'גמירי דלא כלה שבטא'  -ב"ב (קכג ,).כלומר,
שלא יפול שום איבר מיעקב חלילה ,ואפי' החוטאים (הרמוזים בתקיעת כף יעקב)
הם בגדר ישראל ולא יצאו מכלל ישראל לעולם.
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ומ"מ בעקבות חטא בנות מואב ,הברכות חזרו לקללה ,ומסתבר שחורבן הבית
הראשון המושרש בבלק ,והחורבן של הבית השני המושרש בבלעם (כפי שנתבאר),
הם בכלל הברכות שחזרו לקללה.

ישמעאל ועשו
(יש עוד להוסיף בקצירת האומר:
ב' מעכבים עיקריים יש לישראל; ישמעאל ועשו .עיקר ההתנגדות של ישמעאל היא
למקום  -ארץ ישראל ,וגם היה לו צד בה (ולכן נקרא 'אויב') ,ואילו עשו מתנגד
לעצם הנפשות  -יעקב לא מת (ונקרא 'שונא') .והנה ,יעקב קיבל שם ישראל כשגבר
על עשו ,והם הדברים).

ז
אינו דומה ברכות שהפכו לקללות ,לקללות דמעיקרא
כב .כעת נחזור לשאלה ששאלנו בתחילה  -מה התועלת בכך שהקללות נהפכו לברכה,
וכפי שמתבאר בתורה ,בנביאים ובכתובים ,והרי סו"ס חזרו הברכות לקללה? ויש
כאן שאלה עקרונית ,הרי אם בלעם היה מצליח חלילה ,לא היה מקום לשונאיהם
של ישראל .ואינו מובן ,א"כ במה חזרו לקללה? הלא ב"ה ַעם ישראל חי וקיים,
וא"כ כיצד אנו אומרים שהברכות הפכו בחזרה לקללות.

בתחילה ניסה בלעם לפגוע בפיו בעצם הסדר
בלעם החליף אומנותו באומנות ישראל
אכן נ' פשוט שהקללות של בלעם מעיקרא ,אינן דומות כלל לקללות שהתהפכו
בחזרה מהברכה ,אלא הפרש גדול מאד ביניהן ,וכדלהלן .הכוונה הראשונית של
בלעם בקללותיו היה ,לפגוע בעצם הסדר עצמו ,לפגוע בשונאיהם של ישראל
להכריתם מהעולם לעולמי עד ,ודבר זה שייך רק בעצם הסדר עצמו ,היינו לא
בפגיעה באותם אנשים החיים בפועל באותו דור ,אלא פגיעה מערכתית עצמית
ויסודית בשונאיהם של ישראל ,פגיעה שאין אחריה עוד .ובוודאי עיקר עומקה של
פגיעה זו אינו מתייחס כלל למציאות בפועל שהיא תמיד הופעה פרטית ,ולכן נסיונו
היה לפגוע בדיבור  -במקום היותר גבוה ,בעצם הסדר שהוא אליבא דאמת
המציאות עצמה.
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ויתכן שזהו בכלל כוונת חז"ל (והובא ברש"י ל"א ,ח') שאת בלעם הרגו בחרב:
"הוא בא על ישראל והחליף אומנתו באומנותם שאין נושעים אלא בפיהם ע"י
תפלה ובקשה .ובא הוא ותפש אומנותם לקללם בפיו אף הם באו עליו והחליפו
אומנותם באומנות האומות שבאין בחרב שנא' (בראשית כז) ועל חרבך תחיה" .פי',
חרב היא תמיד פעולה פרטית בזמן פרטי על מציאות פרטית ,וזה כוחה וזה תוקפה
ותו לא .ולכן אע"פ שבעולם המעשה בפועל ,פעולתה נתפסת כעיקרית מאד ,אך
אליבא דאמת ,החרב פוגעת אך ורק בחלק היותר תחתון של המציאות ,בחלק
המתגלה כאן בעולם הזה ,עולם הגוף החיצוני ,הפרטי והמקרי.
אכן ,התפילה היא בדיבור ,בלב ובמחשבה ,היא במקום הרבה יותר גבוה ,וממילא
גם פעולתה במקום הרבה יותר גבוה ,במקום עצם הסדר עצמו.

היחס שבין נגיעה בעצם הסדר לנגיעה בפועל
כג .פעולותיו של בלעם  -לפגוע בשונאיהם של ישראל בעצם הסדר לא צלחו ,וקללותיו
נהפכו לברכה ,או אז ,אמר בלעם ,עכ"פ אחטיא אותם במעשה כאן בעולם התחתון,
ואע"פ שלא תהא עקירת שונאיהם של ישראל מהשורש ,אך ייגרם להם נזק רב
(כפי שאכן היה).
מצינו דוגמאות רבות לחילוק היסודי הזה שבין נגיעה בעצם הסדר לבין נגיעה
בהופעה בפועל ,ואין כאן המקום לפורטן ,אך נזכיר רק מדברי המהר"ל (ח"א
לסוטה לה ).אודות דברי חכמים ,שלא נאמר חורבן בארון הברית .אלא הארון
לעולם קיים .וביאר המהר"ל ,שאין הכוונה בדוקא שארון הברית קיים בפועל גם
היום באיזה מקום בעולם והוא מוסתר ונעלם ,אלא יתכן מאד שאינו קיים ,כגון
שהותך וכד' .אך זהו המכוון ,שלא נאמר חורבן בעצם על הארון; לא היתה גזירת
חורבן נקודתית על הארון ,ולכן אע"פ שבפועל  -בעולם ההופעה המעשי אין את
ארון הברית ,כי כאשר נחרב הבית ,נחרב הארון עמו ,אך כיון שלא נאמר חורבן
עליו בעצם ,על כן ,כל חלקיו האמיתיים העצמיים קיימים בעולמות העליונים ,ולכן
אע"פ שבפועל בעולם ההופעה המעשי אין את ארון הברית ,אך 'אבדת הגשם
אינה אבדה'  -לשון המהר"ל שם.
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ביאור עצתו של בלעם ושייכותה עם מרכז עניינו ורצונו לקלל
כד .מעתה מובנת הסוגי' היטב :בלעם ובלק ניסו לפגוע בשונאיהם של ישראל; דרך
אברהם ויצחק היה לו לבלעם צד של גישה ,אך הוא רצה לפגוע בעצם מציאות כלל
ישראל ,היינו בסוד יעקב שבהם ,ודבר זה לא ניתן לו ,כי אדרבה מצד יעקב ,אכן
אין דרך לנטות ימין ושמאל ,ויעקב 'לא מת' ,אין גישה אליו הוא 'בלא מֵ צרים' .הוא
כמו ארון הברית שאין לו אבדה .כיון שכן ,אמר בלעם ,עכ"פ להחטיא אותם במהלך
הנ"ל של בנות מואב ,ואכן צלח בידו ,ועד היום אנו סובלים מאותו חטא.
נתבונן קצת בעצה מתועבת זו של בלעם:
א .מה היתה עומק עצתו? ידע בעלמא שאלוהיהם של אלו שונא זימה ולכן הציע
עצתו ,או שיש בעצתו יותר עומק.
נשאל בנוסח זה :וכי יש שייכות בין רצונו לקלל לבין עצתו ,או שהם ב' אביזרים
שונים בארגז הכלים המפוקפק של בלעם.
ב .מה הצירוף בין חטא בנות מואב ,לבין העבודה זרה שהחטיאו בה את ישראל?
קשה להבין את ההידרדרות הזו; להגיע עד חטא עבודה זרה דרך חטא הזנות,
וכי מה חיבור ביניהם? סתם כך כיון שחטאו בזה חטאו גם בזה?!

בלעם ניסה למצוא ִפרצה ב'מטתו שלמה' (א) בעצם הסדר (ב) ולדה כמותה
בעקבות דברינו במאמר זה ,הננו מציעים שאכן ישנו קשר הדוק מאד בין עניין
הקללה לבין עצתו והם באים על אותו משקל ממש .בלעם ניסה בכל הכח למצוא
פרצה ופתח כביכול ב'מיטתו שלמה' של יעקב .אם חלילה היה מצליח ,היה בזה
חורבן גמור לשונאיהם של ישראל בלא שום תקומה לעולם ,היה מתקיים ח"ו דברי
יעקב אבינו 'כי ארד ...אבל שאולה' ,רח"ל.
כאשר לא הצליח ,או אז אמר בלעם :אע"פ שבמערכת הסדר עצמו לא היתה
הצלחה ,כי יותר קשה לנגוע בעצם הסדר ,אך במערכת עולם המעשה יהיה הדבר
יותר קל .כיצד ניתן לפגוע במערכת של ה' אחד? כיצד ניתן לגרום פסול במיטה?
הרי 'מיטתו שלמה' היא מציאות מוכרחת בלתי ניתנת לשינוי?
הפרצה של ולדה כמותה .כאשר בן ישראל בא
ישנה רק תשובה אחת לשאלה זוִ :
על נכרית ,הרי ולדה כמותה ,ובזה נפגמת המיטה .נפגם למעשה הגילוי הנשגב
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של 'ה' אחד' ,שהוא הגילוי הבא אך ורק דרך עם ישראל האומה היחידה המיוחדת
לו יתברך; 'יחידה ליחדך'.9

דין קנאין פוגעין בבועל ארמית  -מחמת שהוי כחטא עבודה זרה
שמעתי ממו"ר הגר"מ אליפנט זצ"ל ,שזהו עצם דין 'הבועל ארמית  -קנאין פוגעין
בו' (וכפי שעשה פנחס) ,כי לכאורה קשה ,הרי המושג 'קנאה' נאמר רק בעבודה
זרה (רמב"ן פ' יתרו) ,ומהיכן הגיע דין 'קנאה' בבועל ארמית? אלא שהבועל ארמית
הוא כעובד זרה ,וכדברי הגמ' סנהדרין (פב" :).אמר רבי חייא בר אבויה ,כל הבא
על הכותית כאילו מתחתן בעבודת כוכבים ,דכתיב ובעל בת אל נכר ,וכי בת יש
לו לאל נכר? אלא זה הבא על הכותית" .והביאה הרמב"ם (איסו"ב י"ב ,ו' ,ועיי"ש
הלכה ז').
בפשטות ,ביאור כוונת הגמ' שהבא על הגויהְ ,בנָ ה יסור מאחרי ה' ויעבוד ע"ז,
ולכן נחשב כבר עכשיו  -הבועל את הארמית שכאילו הוא עובד עבודה זרה .אכן
נ' שאין זה הביאור ,אלא בהיות שישראל הם הגילוי של ה' אחד בעצם מציאותם,
ע"כ הבא על הגויה ומפקיע זרע ישראל ,זהו בעצמו החפצא של העבודה זרה
היותר גדולה שיש ,ועיין היטב בספר 'חרדים' במצות היחוד בפ"ז .ועיין עוד
בקונטרס 'רב שלום בניך' ,מאמר ד'.

חטא בועל ארמית ועבודה זרה ,מושרשים באותו כוחות נפש
כה .בזאת הננו מבינים את השייכות בין חטא בנות מואב לבין עבודה זרה שעבדו עמו;
כי אף שבכוחות הנפש נראים הדברים כשני חטאים שאין ביניהם שום קשר כלל
ועיקר ,וממילא ,מדוע יגרמו זה את זה ,והיאך החוטא בזנות ,ידרדר מיד בבת אחת
גם לעבודה זרה?! אכן כעת מתיישב היטב ,הואיל וחטא בועל ארמית ' -ולדה
כמותה' הוא גם כן מעיקרי חטאי עבודה זרה ,ושם הוא גם כן פועל בכוחות הנפש
(אעפ"י שאינו ניכר כל כך ,אך כך הוא האמת) ,ע"כ מביא חטא זה באופן דממילא
גם לעבודה זרה בפועל .והם דברי חז"ל בגמרא סנהדרין (סג" :):אמר רב יהודה

9
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אמר רב :יודעין היו ישראל בעבודת כוכבים שאין בה ממש ,ולא עבדו עבודת
כוכבים אלא להתיר להם עריות בפרהסיא".
כלל הדברים :קללת בלעם וגם עצתו  -שניהם ממקור אחד יהלכון ,נסיון ִפרצה
במטתו שלמה של יעקב .ואכן כאמור ,בלעם הצליח להחזיר את הברכות לקללות
(מלבד מה טובו) ,אך כיון שלא חל הדבר בעצם הסדר אלא רק בפועל בעולם
המעשה ,ועצם המציאות של כלל ישראל לא נפגעה ,ע"כ גם לא חלו הקללות
באופן מוחלט (להלן בעז"ה ,תתבאר ההגדרה ,היכן חזרו לקללות והיכן לא).

ח
פנחס
מעשה פנחס  -מעשה אוטומטי  -הזהות מוחלטת עם כנס"י
שכרו של פנחס מקביל למעלת 'בלי מֵ צרים'
כו .נעבור כעת להתבונן במעשה הקנאות של פנחס ,ואשר עצר למעשה את עצתו של
בלעם .הדין הלז של 'קנאין פוגעין בו' הוא מההלכות היותר מופלאות בתורה
ושאינן נכנסות תחת החוק הסדיר והרגיל .בכל התורה כולה אדם לא יכול לפעול
ולעשות דין בעצמו בנפשות ,ובוודאי במקרה כגון דא ,שלא היתה התראה ולא היה
פסיקת בי"ד וכו' .כיצד הדבר אפשרי?
התשובה :מעשה קנאות אכן אינו נכנס תחת מהלך סדר החוק של בי"ד ,הקנאי
אינו לוקח את החוק לידיו ופועל במסגרת החוק ,גם אינו נחשב שליח בי"ד ,פעולת
הקנאי היא תגובה אוטומטית .כל מציאות שמנסים לפגוע בה ,אותה מציאות
מתנגדת מצד עצמה ,לא בגלל שלימדו אותה או אמרו לה ,ההתנגדות היא תגובה
אוטומטית טבעית  -תגובה אינסטינקטיבית.
דוגמא לדבר :אדם יכול לבחור לאכול מאכלים כאלו וכאלו ,או לדון עם עצמו,
איזה מאכל ראוי ואיזה לא ,וכן הלאה .אכן ,אם בטעות אכל מאכל מקולקל ,הגוף
מקיא את המאכל באופן 'אוטומטי' .הגוף לא מחכה לאישור מהפיקוד  -מהדעת,
מהבי"ד .הגוף מקיא את המאכל באופן דממילא .ובאותה מדה ,אם גוף זר חיצוני
ינסה לחתוך חלקים מגוף האדם ,וכן לחלופין ,אם חלקים מהגוף של האדם ינסו
לפגוע בחלקים אחרים ,גם אז ,באופן אוטומטי ,ברגע שהגוף מכיר בדבר הוא צווח
מכאב ומסלק את המפגע.
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הבועל ארמית דומה להכנסת מאכל מקולקל לליבה ומעיה של כנסת ישראל ,וליתר
דיוק  -מנסה לחתוך חלקים מהקומה של כנסת ישראל .במקרה זה ,כנסת ישראל
צועקת ובאופן אוטומטי מקיאה ,מרחיקה ומסלקת את המפגע.
עצתו של בלעם היתה בה מימד ברור ומוחשי של פגיעה בעצם כנסת ישראל.
פנחס קינא לאלוקיו .וכמובן ,אין הכוונה שהיה לו הרגשה אישית של כעס על
מעשיהם ,כי אין מושג של קנאה עבור אחר ,והיאך יקנא פנחס עבור אלוקיו? ,אלא
שפנחס הזדהה לגמרי עם כנסת ישראל  -גילוי ה' אחד ,כביכול ליבה של כנסת
ישראל התגלם בפנחס  -עקב הזדהותו המוחלטת עמה ,ולכן באופן אוטומטי פגע
במי שמנסה לפגוע בו  -בכנסת ישראל.

עצם הדיון בבי"ד מכניס את המעשה הנידון לחלק מסדר המציאות
נבין עוד ,כל מעשה שבא בבי"ד ,יש לו צדדים לכאן ולכאן .עצם השהות ,היא
אשר מעמידה שהמעשה הוא נתון לדיון ,והדיון בו מעמיד את צד הרע כאפשרי,
שאל"כ לא היה כלל שהות ולא היה כלל דיון .הדבר דומה קצת ליסוד שביאר ר"ח
שמואלביץ זצ"ל (וכבר קדמו המהר"ל בח"א לסוטה) ,בביאור עניין קבורת יעקב,
שעשיו בא ועיכב ,וכל האחים נכנסו עמו לדין ודברים ושלחו את נפתלי להביא את
השטר ממצרים ,עד שבא חושים בן דן שהיה כבד שמיעה ,ושמע על מה נסוב
הויכוח ,מיד קם ואמר  -וכי עד שיבוא נפתלי יהא אבי אבא מוטל בביזיון ,הלך
והרג את עשו .וביאר ר"ח זצ"ל ,שכיון שהאחים נכנסו עם עשיו לדין ודברים,
ממילא התרגלו למצב ולא ראו אותו כבלתי אפשרי ,ורק חושים בן דן ,שהיה כבד
שמיעה ,הוא אשר הבין את המצב לאשורו מצד לצד בבת אחת בלא התרגלות,
ולכן המעשה האוטומטי שלו היה  -הריגת עשו .וכך בדיוק היה עם פנחס ,וזהו
מעיקר ההגדרות של מעשה קנאות ,ולכן הוא 'הלכה ואין מורין כן'.
פעולה מוחלטת של האדם מוגדרת כ'בלא מֵ צרים'
רוב האנשים לא פועלים פעולות מוחלטות והסיבה לזה
כז .עוד נ' לבאר בעז"ה ,הנה אליבא דאמת ,כל אדם יש לו יכולות בלא שום גבולות.
אדם יכול לפעול מעשים חסרי תקדים עם עוצמה בלתי נתפסת ,ואעפ"כ מעטים
הם האנשים הפועלים כן .הסיבה לזה נובעת מהעובדה שרוב האנשים אינם בטוחים
עד הסוף במעשיהם; הם מהוססים ,חוששים מהחברה ,לא בטוחים בצדקת דרכם,
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מפחדים מכישלון ,לא מאמינים עד הסוף ביכולת שלהם להשפיע .מתוך כך גם
מעשיהם נראים בהתאם ,כי כך הוא הכלל ,שעוצמת המעשה היא לעולם תשקיף
של פנימיות האדם (ולפעמים הדבר נובע ממידה טובה ,שאין האדם שלם ובטוח
שמעשיו לשם שמים .וכיוצ"ב מצאנו בדברי חכמים ,בילקוט רות (ב' ,תר"ד)" :אמר
רבי יצחק בא הכתוב לומר כשאדם עושה מצוה יעשה בלב שלם ,אילו היה יודע
ראובן שהכתוב מכתיב עליו 'וישמע ראובן ויצילהו מידם' ,בכתפו היה מטעינו
ומוליכו אצל אביו .אילו היה יודע אהרן שהכתוב מכתיבו 'וראך ושמח בלבו',
בתופים ובמחולות היה יוצא .אילו היה יודע בועז שהכתוב מכתיבו 'ויצבט לה קלי',
עגלים פטומות היה מאכילה").
יתירה מזו ,אנו רואים ויודעים שאנשים שבטוחים במאה אחוז בצדקת דרכיהם
ופועלים בהתאם  -מעשיהם מתקבלים ,ואנשים אחרים מתכופפים ומקבלים את
דעתם באופן מוחלט .כך ראינו אצל מו"ר זצ"ל ,ואצל גדולים נוספים.
נמצאת אומר :כאשר אדם פועל במהלך מוחלט כנזכר ,במהלך מוחלט המתפשט
על כל הקומה בלא שום שיור ,כאשר כן ,מעשיו נעשים בלא מֵ צרים ,הן בתוקף
המעשה ,והן בהשפעה שלו ובאופן שהוא מתקבל אצל הזולת.

פנחס פעל פעולה מוחלטת בכח גדול  -בלא מֵ צרים
כח .ברצוננו להציע שכזה היה מעשהו של פנחס .נתאר לעצמנו את הסיטואציה; כל
עם ישראל רואים את מעשיו של זמרי בן סלוא (וכ"ד אלף בני שמעון) .כולם עומדים
ללא ניע; משה רבינו איש האלהים ,אלעזר בן אהרן הכהן הגדול ,ואיתו עמו
הכהנים הלויים ונשיאי השבטים ,ושבעים זקנים וכולם אובדי עצות .ואז קם פנחס
(שהיה יחסית צעיר לימים ,כמדומה בן מ' שנה) ,רץ אל משה ושאלו ,רץ בחזרה
אל האהל ולקח הרומח בידו ,ושוב בא והרג את זמרי וכזבי בת צור .בוודאי זהו
כמעט מן הנמנע שאדם יפעל מעשה כזה ,אלא שהם הם הדברים; פנחס היה שלם
לגמרי במעשיו באופן מוחלט ,הקדושה התפשטה בו בכל הקומה לגמרי בלא שום
שיור ,עד לכדי מעשה 'אוטומטי' ,ומשכך היה לו הכח (וכאמור ,כח נשגב מאד נצרך
לפעולה זו) ,כדי לפעול את הפעולה הגדולה הזו ,אשר יכולים אנו בבטחה לומר,
שאין מעשה הנצרך לכח נפשי כה חזק ,כמעשה זה של פנחס ,ולכן  ,פעולה זו
קרובה מאד לפעולה בלא מֵ צרים ,ככל שנתבאר.
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כל מעשה פנחס מסתובב על 'מטתו שלמה'
באופן ,שתכלית המעשה של פנחס היה לשמר את 'מטתו השלמה' של יעקב  -את
מערכת ה'בלא מֵ צרים' ו'יעקב לא מת' של כנסת ישראל .וכן גם האופי של המעשה
וצורתו ,גם הם באו ממקום של 'בלא מֵ צרים'( .ועוד יש להאריך ,שדבר זה קשור
לכח הקנאות בנפש ,ולא נעסוק בזה כעת) .וכבר הזכרנו לעיל ,שכל תוכן מעשה
זה נבע מכך שפנחס הזדהה באופן מוחלט עם עצם כנסת ישראל ,עד שנעשה
כביכול כמו כנסת ישראל בעצמו  -התגלה בו בעצמו 'כשם שאין בלבך אלא אחד
כך אין בליבנו אחד' ' -מטתו שלמה' של כנסת ישראל.
פנחס זכה לב' פרשות שכר המושרשות ב'מטתו שלמה'
כט .בעקבות המעשה הנשגב הזה ,זכה פנחס לב' פרשות שכר ,חי לעולם וכן כל
הכהנים הגדולים יוצאים מזרעו .מדוע דוקא לשכר זה?
התשובה :המעשה של פנחס מצד עצמו וכן בתכלית פעולתו העמיד את כלל ישראל
על המהלך של 'מטתו שלמה'  -על 'נחלה בלא מֵ צרים' ו'יעקב אבינו לא מת' ,ולכן
גופא ,הציל פנחס במעשה זה את כלל ישראל (כמבואר בפסוק 'ולא כיליתי את
בני ישראל') ,ונ' שאין זה רק מחמת שנעצרה המגפה מחמתו ,אלא שעצם המעשה
גילה והעמיד את כלל ישראל על שורשם  -על כך שהם 'מטתו שלמה' הפך 'ולדה
כמותה' ,ולכן גוף המעשה מחזיר את כלל ישראל למהלך של 'יעקב לא מת' ו'בלא
מֵ צרים'.
נראה עוד ,שלכן מעשה זה היה מיוחד בעצמותו לעצירת המגיפה ,וזאת עפ"י מש"נ
בס"ד במאמר ט' בכ"ה ח"א שהמגיפה באה כתוצאה מסילוק השראת השכינה.
ונבין עוד ,שסילוק השראת השכינה מישראל מקביל ממש לסילוק ונטילת החיות
מהאדם.
לכן זכה פנחס לב' המעלות הללו ,שהם בעצם מושרשות בעניין אחד.
א .זכה לחיות לעולם  -פנחס זה אליהו ,כנגד 'יעקב אבינו לא מת'.
ב .זכה שכל כהנים גדולים יוצאים מזרעו  -כנגד 'בלא מֵ צרים' ,שהרי התבאר לעיל
שמקום ה'בלא מֵ צרים' הוא קה"ק ' -מקום ארון אינו מן המדה' ,והלא רק אדם אחד
הורשה להכנס למקום זה ,והוא הכהן הגדול ביום הכיפורים( .ובדברי הימים א',
כ"ג ,י"ג" :וַ י ִָב ֵדל ַאהֲ רֹן ְל ַה ְק ִדיש ֹו ק ֶֹּדש ָק ָד ִשים") .ונראה שלכן היה הכהן הגדול
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נושא את שמות השבטים על ליבו ,כי התקיים בו 'כשם שאין בלבך אלא אחד כך
אין בליבנו אלא אחד' ,שזו מדת יעקב שהוא כארון הברית.
זהו שכרו של פנחס.

ט
יעקב נטל אות ו' מאליהו
ל .כעת ,לאחר שנתבאר בס"ד עניין קללת בלעם ועצתו ,והעומד מולו במעשה -
פנחס .נוכל להבין בעז"ה עוד עומק בכל הסוגי' ופנים חדשות יאירו בכאן.
קוב
יתי יַעֲ ֹ
בסוף הקללות שבתורת כהנים ,נאמר (ויקרא כ"ו ,מ"ב)" :וְ זָכַ ְר ִתי ֶּאת ְב ִר ִ
יתי ַא ְב ָר ָהם ֶּאזְ כֹר וְ ָה ָא ֶּרץ ֶּאזְ כֹר" .ופירש"י" :בחמשה
יתי יִ ְצחָ ק וְ ַאף ֶּאת ְב ִר ִ
וְ ַאף ֶּאת ְב ִר ִ
מקומות נכתב ( -יעקוב) מלא ואליהו חסר ( -אליה); בחמשה מקומות יעקב נטל
אות משמו של אליהוֵ ,ערבון שיבוא ויבשר גאולת בניו".

יסוד :דרשות חז"ל נמצאות בעולם הדרש ,והפשט  -בעולם המעשה
הדברים כמובן צריכים תלמוד ,ובספר 'פחד יצחק' (פסח ,נ"ב) ,הרחיב בביאורם.
בתחילה העמיד יסוד גדול בתורה ,שיש חלוקה עקרונית בין פשט ודרש; הפשט
מתגלה תמיד בעולם המעשה ,ואילו הדרש מתגלה בעולמות יותר עליונים ולא
בעולם המעשה .לכן כאשר אמרו 'יעקב אבינו לא מת' ,באה השאלה ,וכי בכדי
ספדו ספדייא ,קברו קברייא וכו'? והיתה התשובה' :מקרא אני דורש' ,פי' ,בוודאי
בעולם הפשט מת ,אך בעולם הדרש לא מת .וכן ביאר דברי חז"ל (בעקבות מהר"ל
בספר הגבורות פי"ז) ,שבת פרעה ונערותיה הלכו על יד היאור ,שהיו הולכות
למיתה על שמיחו בה שלא לקחת הולד .ופי' המהר"ל ,שלא היתה שם מיתה
טבעית ,אלא שבעולם העליון נסתלק כוחם ומזלם לגמרי.10
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וכך הגדיר הדברים..." :כי מכיון דהסתכל באורייתא וברא עלמא ,ממילא כל
השבעים פנים לתורה יש להם פנים מקבילים בעולמות .וכל פנים בתורה מגלים
הם את הפנים אשר לעומתם בעולמות .ומפני כן ,מה שנתגלה בתורה בפנים של
פשט ,הרי הוא מאורע של פשט בעולם הפשט; ומה שנתגלה בתורה בפנים של
רמז ,הרי הוא מאורע של רמז בעולם הרמז .והוא הדין והיא המדה בכל השבעים
פנים אשר לתורה .וזו היא הצעת דבריו של המהר"ל ,דמכיון דמיתה זו של נערות
בת פרעה היא הסתלקות מזלם העליון ,וממילא בטל הכוח הרוחני של ההתנגדות
למשה ,הרי מאורע זה בסדר הצלתו של משה אין הוא שייך לעולם הפשט ,וממילא
אין מאורע זה ניכר באותם הפנים של תורה ,שאנו קוראים להם פנים של פשט .זו
היא כוונתו של המהר"ל".

ביאור ה'פחד יצחק' ביחס שבין 'יעקב לא מת' ל'אליהו חי וקיים'
יעקב לא מת בדרש ,אליהו לא מת בפשט
לא .בדברים אלו ,ביאר הפח"י את עניינו של אליהו:
"ובהירות זו של נקודת התחלת הענין מבהירה היא את ההמשך של הקו .קבלה
היא בידינו כי עתיד הוא אליהו להחיות את המתים ,ובדברי נביאים מתפרש עליו
כי עתיד הוא להשיב לב אבות על בנים ,ולב בנים על אבותם .לפי התפיסה
השטחית אין זיקה בין שני הדברים הללו .אבל לאמתו של דבר אין השבת הלבבות
המפורשת בדברי הנבואה אלא שורש כוחו של אליהו הנביא להחיות מתים .מפני
שכשם שבלשונה של תורה יש רושם מפנים של דרש בתוך הפנים של פשט ,דכל
דרשה באה היא מתוך איזו התעוררות בגוף הפשט; כמו כן בסוגי המציאות
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המקבילים לסוגי הפנים של תורה ,יש רושם למציאות של דרש בתוך המציאות של
פשט .ועיקר הוייתו של אליהו הנביא הוא הרושם של מציאות הדרש של יעקב
אבינו בתוכה של מציאות הפשט של הבנים .ולעומת מה שבמציאות הדרש של
יעקב אבינו לא היה מקום לחניטת החונטים ולמספד הסופדים ,כן לעומת זה נאמר
על מציאות הפשט של אליהו "איש שלא טעם טעם מיתה וקבורה" .כלומר ,עיקר
הויתו של אליהו הנביא היא הנקודה של חיי האבות בתוך חייהם של הבנים.
ומובן הוא מתוך כך כי כל עצמה של השבת לב אבות ולב בנים להדדי האמורה
אצל אליהו ,אין ענינה אלא התפשטותה של מדרגת אליהו ,דהיינו התפשטות נקודת
חיי האבות על פני כל השטח של חיי הבנים .ומתוך כך כשאליהו בא אין הוא בא
אלא לקרב לחבר ולאחד את החיים של 'מקרא אני דורש' עם החיים של 'פשוטו
של מקרא' .וזה הוא עיקר עסקו של אליהו הנביא ,להרחיב את ה"יעקב אבינו לא
מת" על פני כל זרעו של יעקב .ומאירים הם הדברים בתוך כל לב מרגיש כי השבת
הלבבות על ידי אליהו הנביא המפורשת בדברי הנביאים ,אינה אלא תחיית המתים
על ידו של אליהו המסורה לנו בקבלה.
המשכיל על דבר אמת יצרף לכאן את המבואר בדברי חכמים כי אליהו בא לברר
פסולי משפחה ,והיינו כנ"ל כי כל עסקי משפחה אינם אלא קביעות היחס בין
האבות והבנים .והבן.
והנה אות ה'ואו' היא אות החיבור ,ועל כן כל זמן שאין דמותו של אליהו אלא
בבחינת נקודת רושם של חיי האבות בתוך חיי הבנים ,ועדיין לא נתחברה מציאות
הדרש של האב עם מציאות הפשט של הבנים ,הרי אות החיבור שבשמו של אליהו
ממושכנת היא בידו של יעקב העומד ותובע את החיבור הזה מאת אליהו ,שהיא
נקודת הדרש בתוך הפשט .ורק לאחר שיבוא אליהו ויבשר את גאולת בניו של
יעקב ,אשר באותה שעה יתגלה כוחו של אליהו לחבר את האבות עם הבנים,
ותביעתו של יעקב תסולק ,ממילא שיעקב לא יצטרך עוד לאות החיבור של "ואו",
ובאמת ישתנה שמו לישראל שאין בו "ואו" ,ומאליה ִתשמט אות זו ממקומה ותחזור
לידו של אליהו שפרע את חובו על ידי חיבור האבות עם הבנים .ומעתה שמו של
יעקב יהא ישראל שאין בו מקום לחסרון אות החיבור ושמו של אליהו יהא מלא
ומעוטר ב"ואו" החיבור .הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא והשיב לב אבות
על בנים ,ולב בנים על אבותם.
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עכ"ל ה'פחד יצחק'.
ביאור הדברים בקצרה:
מדרגת יעקב בעולם העליון  -עולם הדרש ,עולם האבות .תפקידו של אליהו להוריד
את מדרגת האבות לכלל ישראל .כוחו של אליהו  -להעביר ולהעמיד את מדרגת
יעקב הנ"ל להיות בבניו באופן פרטי ,במעשה .כי כך הכלל ,שכל פשט (שהוא
התפשטות חוצה ונראה חוץ ומתגלה בעולם הגשם) ,הוא למעשה פרטי ,והדרש
הוא תמיד יותר כללי ועומד מאחורה.

בלעם בתחילה ניסה לפגוע ביעקב  -בעצם הסדר
לאמח"כ ניסה לפגוע במעשה  -בעולם הפשט
לב .מעתה הדברים נפלאים עד מאד בס"ד; שאלנו בתחילת המאמר :מה השייכות
והיחס בין בלעם לפנחס ,והלא בלעם עומד כנגד השורשים  -כנגד האבות  -אברהם
או יעקב ,או כנגד משה רבינו? התשובה על זה :אכן ,בלעם בתחילה עמד מול
יעקב ,בתחילה ניסה לפגוע בסדר הדברים עצמו ,בכללים  -בעולם הדרש ,ואם
חלילה היה מצליח ,לא היה תקומה לשונאיהם של ישראל .אכן ,שם באמת גילה
חומה בצורה  -יעקב אבינו לא מת ,מקיש הוא לזרעו!
כשלא עלתה בידו ,אמר בלעם ,להחטיאם עכ"פ בעולם המעשה  -בעולם הפשט,
בפרצה של ולדה כמותה .ואף שכאמור הצליח בידו (ולעולם יותר קל להצליח
ִ
בעולם המעשה מאשר בעצם הסדר) ,אך אין הפגם עולה עד עצם המציאות בדרש
אלא בפרטים ,וממילא אינו מפקיע הברכות לגמרי (בתי כנסיות בכלל לא נפגעו,
כי הם מצד עצמם שייכים לעולם הדרש  -תורה .בבית המדרש  -מקום השכל,
הדרש הוא הפשט ,וכך שמן' :בתי מדרשות' .)11במקום זה  -בעולם המעשה ,הכח
לפרצה זו הוא פנחס  -אליהו .ולכן זכה שאכן הוא זה שממונה להוריד
שמתנגד ִ
את מדרגת הדרש של 'יעקב אבינו לא מת' אל מדרגת הפשט בעולמנו ' -אליהו
חי וקיים'.
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מעלותיו של אליהו מושרשות במעשה פנחס
וכמה נפלא ,שאליהו הוא אשר ממונה לברר פסולי משפחה ,היינו להפקיע בפועל
את הפגם המשתייך בצד מה ל'מטתו שלמה' ,והוא הוא מלאך הברית במילה ,אשר
מיוחד לסוגיה זו של 'מיטתו שלמה' .הוא אשר יחזיר 'לב אבות על בנים ובנים על
אבותיו'  -כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בליבנו אלא אחד ,הוא הממונה
להחיות מתים ,הוא גם כן המברר את הספיקות ,בהיות הפער בין הכלל והפרטים.

י
של"ה :גאולת מצרים בשם י-ה
לג .יעקב נטל עירבון מאליהו  -האות ו' .ועיין בזה בשל"ה הק' (פ' בא)" :וזהו סוד
למען שתי אותותי אלה בקרבו (שמות י ,א) ,ורומז לאותיות שם יהו"ה המתפשטים
בשכינה המתלבשת ,כי כבר כתבתי בפרשיות הקודמות שכל ניסים ונפלאות מֵ צרים
היו בשם יהו"ה ,וכמו שאמר הקב"ה אני יהו"ה והודיע ששמו יהו"ה .ועל אותיות
זה השם אמר למען שתי אותותי אלה בקרבו .והענין הוא סוד המתבאר בזוהר,
בפסוק עת אשר שלט האדם באדם לרע לו (קהלת ח ,ט) ,כי כמו שהיו צריה לראש
על ידי התלבשות השכינה כמו שכתבתי ,כך בבוא עתם אזי התלבשות השכינה בו
להכניעם .וזהו אשר שלט האדם שהוא סוד אדם אשר על הכסא ,באדם שהוא אדם
הבליעל ,אזי שולט האדם באדם לרע .ומאותיות שמו נתפשטו הכנעת השר שהוא
הבכור .והמכות באומה שלמטה דהיינו מצד 'י' מהשם נתפשטו י' מכות ,ומצד 'ה'
מהשם נתפשט שכל מכה ומכה היתה של חמש מכות כדברי ר' עקיבא בהגדה .ואף
ר' אליעזר שאמר שכל מכה ומכה היה של ד' מכות ,מכל מקום מד' מכות עם
הכולל דהיינו עצם המכה דם צפרדע כו' הוא חמש:
ודע כי גאולת מצרים אף שהיתה גאולה גדולה ,מכל מקום אינה גאולה בהחלט עד
לעתיד ,ואז יתגלה אותיות שם יהו"ה כולם ,מה שאין כן עתה לא נתגלה כי אם
אותיות י"ה ,כמו שנאמר (שמות יז ,טז) ,כי יד על כס י"ה .וכמו שאמרו רז"ל (שמו"ר
כג ,יא) שירה חדשה נאמר בלשון נקבה ,כי הגאולה היתה מצד עולם הנקיבה.
ולעתיד יברא ה' חדשה ונקיבה תסובב גבר ,ככתוב בספר ירמיה (לא ,כב) ,כי
תתעלה הנקיבה להיות כתוקף הזכר ,בסוד והיה אור הלבנה כאור החמה (ישעיה
ל ,כו) ,ויהיה שיר חדש בלשון זכר .וכבר הארכתי בזה בביאור ההגדה .ואז יתייחדו
ויתעלו אותיות ו"ה מהשם ,שהם סוד ד"ו פרצופין זכר ונקיבה ,ויתייחדו ונקראו
שמם אדם ביחד בשם הזכר .והנה שמעתי מדורשי רשומות שאמרו רמז בזה הפסוק
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(שמות ח ,יט) ,ושמתי פדת בין עמי ובין עמך למחר יהיה האות הזה ,כי הנה פדת
כתיב חסר והיה ראוי להיות מלא .וכמו שפירש רש"י באיכה (א ,ו) בפסוק וילכו
בלא כח לפני רודף ,כל רודף שבמקרא חסר בר מן דין ,כי רדיפה מלאה נרדפו.
ועל זה נתרעם הפייטן מלא רודפתי וחסרה שנת גאולי ,כי שנת גאלי בא כתיב
חסר ,וכן בכאן כתיב פדת חסר .על כן אמר למחר יהיה האות הזה ,כלומר יש מחר
שהוא לאחר זמן ,ורומז על גאולה אחרונה ,אז יהיה מלא באות הזה ,כך שמעתי".

גאולה העתידה בצירוף 'ו-ה' ,וזהו נטילת ה' פעמים אות ו' מאליהו
ממשיך השל"ה" :והנה אתן תוספות ביאור ,רש"י כתב בפרשת בחוקותי בפסוק
וזכרתי את בריתי יעקוב (ויקרא כו ,מב) ,בחמישה מקומות נכתב יעקוב מלא,
ואליהו חסר בחמישה מקומות ,נטל יעקב אות משמו של אליהו ערבון שיבוא ויבשר
גאולת בניו .וענין ה' פעמים 'ו' רמז ל'ו' ו'ה' מהשם .ויעקב הוא מרכבה לשם
יהו"ה ,על כן נטל למשכון מן אליהו ה' פעמים 'ו' שיתגלה בגאולה אחרונה ,וה'ה'
שהיא הנקיבה תתייחד עם 'ו' שהוא הזכר ,ויתעלו לאותיות י"ה ,ומשירה חדשה
תהיה שיר חדש ,ונקיבה תסובב גבר והיו לאחד .והשירה הזאת שהיא לשון נקיבה
יהיה השיר הזה ,וזהו למחר יהיה האות הזה ,דהיינו 'ו' שיתמלא פדות ,וגם גאולי.
ואמר הזה ,כי זאת תהיה כמו זה .רמז לדבר ,במספר קטן עולה זאת כמו זה ,ועולה
י"ב כנגד י"ב צירופי שם הויה ,שיהיה יהו"ה אחד ושמו אחד .וכתיב ,כימי צאתך
מארץ מֵ צרים אראנו נפלאות (מיכה ז ,טו) ,אמנם יציאת מצרים יהיה טפל וגאולה
אחרונה עיקר (ברכות יב ,ב) ,ואז יקויים בעצם למען שיתי אותיותי אלה".
מבואר בדברי השל"ה הק' ,שגאולת מצרים היתה בעיקר בשם י-ה ,ועיקר הפגם
של שם י-ה הוא על ידי עמלק .ועמלק הוא בלעם ,והוא ניסה להעמיד את ישראל
בין המֵ צרים ָ ' -כל ר ְֹדפֶּ יהָ ִה ִשיגו ָה ֵבין ַה ְמצָ ִרים' .והוסיף הרב אריאל יזרלביץ
שליט"א ,שזהו גם המשך הפסוקָ ' :כל ר ְֹדפֶּ יהָ ִה ִשיגוּהָ ֵבין ַה ְמצָ ִרים' .היינו ,שאכן
הצליחו לפגוע בגילוי של אותיות ו  -ה ,וזהו 'השיגוה' ,והם הם הדברים האמורים
במאמר זה ,ועיין להלן.

אותיות 'י-ה'  -מחשבה ופנימיות' ,ו-ה'  -חיצוניות ומעשה
לד .והנה בגמ' עירובין (יח' :).מיום שחרב ביהמ"ק ,דיו לעולם שישתמש בב' אותיות -
י-ה .פי' אותיות 'ו-ה' הם אותיות השורשיות של המעשה ,ואילו אותיות י-ה הם
המחשבה ,דחילו ורחימו.
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חורבן המקדש ,גרם לכך שאין גילוי של 'ו-ה' אלא 'י-ה' .הרי זה כביכול כמו אדם
אסור כבול ואזוק ,הוא במיצר .לא יכול לפעול כלום .אך בדבר אחד יכול לפעול
 בדעתו  -בשם י-ה ולא בכח המעשה ,כי החורבן  -המיצר גרם שאין 'ו-ה' אלא'י-ה' .כלומר החורבן  -המיצר פגע בעולם המֵ צרים  -עולם המעשה ,ביטול את רוב
המצוות המעשיות ,ורק את מה שהוא מופקע לגמרי ממצר ,דהיינו הדעת ,לא
הצליח להחריב.
נ' יותר מזה ,החורבן ביטל את השראת השכינה כאן למטה בארץ  -ב'ו-ה' ,כלומר גם
ה'ו-ה' יכולים להתהפך ולהיות בלא מֵ צרים .אילו אכן חלה בהם השראת השכינה
ה'בלא מֵ צרים' ,היה גם המעשה נמשך אחר זה .וע"ז אנו אומרים 'מן המיצר קראתי
י-ה ,ענני במרחב י-ה' .כלומר ,כי כיום אין גילוי למטה ב'ו-ה' לצרף אותה למציאות
בלא מֵ צרים ,וכל המציאות בלא מֵ צרים מתרכזת רק בפנימיות  -בי-ה ,בדחילו
ורחימו ,ולכן אנו במיצר ,ואנו מתפללים לי-ה שיושיענו.

בי"ש :הרחבת הקדושה בדברי הרשות ,בדורות אחרונים פנימיות מתעלה
ועיין בבי"ש (סי' י"ב) שהוזכר בתחילת המאמר ,וציין לגמ' הנ"ל בעירובין (יח,):
וביאר שאותיות י-ה שבשם הם חובות הלבבות שהם הפנימיות ודחילו ורחימו
שבלב ,ואילו אותיות ו-ה שבשם שהם חובות האיברים דהיינו קיום המצוות בפועל,
הנה משחרב ביהמ"ק נתמעטה מאוד אפשרות קיומם ,וכמו שאנו אומרים בתפילה:
'ואין אנחנו יכולים לעשות חובותינו וגו' ,משא"כ חלק חובות הלבבות  -לא נגרע
ממנו מאומה בזה"ז ,ואדרבה ,כבר שאל מהרח"ו להארזי"ל (עיין שעה"ג) ,הואיל
והדורות פוחתין והולכין ,היאך דור אחרון שפל ונבזה יזכה לגאולה ,מה שדורות
הראשונים שהיו גדולים וטובים לא זכו .והשיב לו האריז"ל ,דאדרבה ,כל הדורות
פוחתין והולכין והסט"א מתגברת והנסיונות נעשים כבדים וקשים יותר ויותר ,הרי
הפנימיות מתעלה וחשובה יותר ויותר ,נמצא עיקר עבודתינו בזמן הזה הוא בחלק
זה של חובות הלבבות .וז"ל פרי צדיק (ר"פ ויחי) ,שמעתי בשם הרה"ק מפרשיסחא
זצ"ל ,שאף שהנפשות מתקטנים בכל דור ,מ"מ הנקודה שבלב נטהר בכל דור ודור.
עכ"ל.
ובלא"ה ,הרי נתבאר כבר לעיל ,שכל עניין הרחבת גבול הקדושה עיקרו בחלק זה
של חובת הלבבות ,ושזוהי כוונת אומרם ז"ל 'כל המענג את השבת נותנים לו נחלה
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בלי מֵ צרים' (ועיין סוטה יז .איש ואשה  -זכו שכינה ביניהם,ופירש"י ,שהרי חילק
את שמו ושיכנו ביניהן; יו"ד באיש וה"י באשה ,דהיינו שע"י קידוש החומר בכוונה
טובה זוכין לשם י-ה כו').
וזה הוא שאמר הכתוב (תהלים קי"ח ,ב')' :מן המיצר קראתי י-ה ענני במרחב י-ה,
דהיינו ,כי הוצאת הקדושה מבין המֵ צרים והרחבת גבולה ,אינו אלא באותיות י-ה
שבשם דווקא.
ע"כ מסימן י"ב בבי"ש.
ועיי"ש שציין ג"כ לתז"ח" :כגוונא דא מאן דדחיל לקודשא בריך הוא שריא י' בלבה.
ומאן דרחים לה שריא ה' במחה .ועל אלין תרין אתון אתמר (דברים כט) הנסתרות
לה' אלהינו .דמאן דדחיל לקודשא בריך הוא או רחים לה סתים איהו מבני נשא.
והנגלות אנון ו-ה .מאן דאתעסק בתורה שריא ו' בפומה .ומאן דעסיק במצוה שריא
ה' ברמ"ח אברים דילה".

אורי וישעי :עניין האותיות 'ו-ה' המתייחסות לכתובה
השפעת ה'בלא מֵ צרים' על עולם המעשה
לה .נוסיף דברים מדברי הספר 'אורי וישעי' (בראשית ,ענין כ"ח):
"כ' רש"י בפ' חיי שרה (כ"ה ,ו') עה"פ 'ולבני הפילגשים''" :הפילגשים'  -חסר
כתיב ,שלא היתה אלא פילגש אחת ,היא הגר היא קטורה ,נשים בכתובה ,פילגשים
בלא כתובה" .וביאר הגר"א ,שיש קשר בין שני הדברים הללו ,דלכאורה קשה עוד,
שאם היתה רק אחת ,א"כ שתכתב התורה 'ולבני הפילגש' ,אלא שאיתא בסוטה
(יז' ).איש ואשה  -זכו שכינה ביניהם' ,והיינו השם י-ה ,אבל ההשלמה לשם הוי"ה
המלא הוא ע"י ה'כתובה' ,שלכאורה היתה צריכה להקרא 'כתב' או 'כתיבה' ,אלא
שקראוה חז"ל 'כתובה' ,שזה אותיות 'כתב' עם אותיות 'ו-ה' שמשלימים את ה'י-ה'
לשם הוי"ה ,וא"כ זהו מש"כ רש"י ש'פלגשם' חסר כתיב ,דכיון שלפילגשים אין
כתובה ,לכן אין בנישואיהן שם מלא של הויה ,אלא רק 'פלג  -שם'.
והעומק בדברי הגר"א הוא שכדי שיחול שם שמים מלא על הבית היהודי ושתהיה
שכינה ביניהם ,אז קשר הנישואין אינו כולל רק את הקומה הגבוהה של האישות
עצמה ,אלא שבני הזוג הם שותפים בכל ענייניהם ,כולל עניינים שהם לכאורה
'חול' ונמוכים יותר ,דהיינו העניינים הממוניים שיסודם הוא בכתובה (ששורש
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הכתובה  -דאורייתא הוא ,בשאר כסות ועונה שהוא מתחייב לה ,עיי' בביאור הגר"א
אבה"ע סי' כ"ו ,סק"ז) ,ומצאנו שתלו חז"ל את קשר האישות בקיום הכתובה ואמרו
(כתובות נא' ).כל הפוחת לבתולה ממאתים ולאלמנה ממנה ,הרי זו בעילת זנות'.
ונמצא א"כ שרק כשהיא אוכלת משלו ומתפרנסת משלו והחיבור ביניהם חל על
כל שטחי החיים המשותפים ,אז הקשר ביניהם הוא מושלם וחלה שכינה ביניהם,
וא"כ גם בענין זה של הכתובה רואים את הורדת השכינה למטה בארץ ,שצורת
הבית היהודי היא שגם כשמתעסק הבעל בענייני החומר לפרנסת ביתו בכוונה
נכונה של עבודת השם יתברך ,הריהו מחיל את השכינה למטה בארץ על ענייני
החומר ,וא"כ נראה שבמקביל לזה גם בעבודת השם יש התעסקות בענייני חומר
הנצרכים שבכוונה נכונה הריהם הורדת השכינה למטה בארץ".
ע"כ מספר 'אורי וישעי'.

שערי אורה :ביאור שם י-ה שממנו הישועה מהמֵ צרים
לו .ב'שערי אורה' (שער ט' ,עמ' תשט"ז ,)12מאריך הרבה ששבעים שרים של אומות
העולם הם המֵ צרים ומציקים לישראל והם נאחזין בו-ה שבשם .ושוב כותב" :לפיכך
יש לך להתבונן מה שכתוב בתורה 'כי יד על כס יה' ,על ידו יבואו התשועות
והגאולות והטובות לישראל ,כי בשעה שישראל בגלות ,כביכול נוגעת הצרה
לאברהם יצחק ויעקב ודוד הכלולים בסוד ו-ה ,ולפיכך שם י-ה צריך להושיע
ולגאול ,וסימן ,עזי וזמרת י-ה ויהי לי לישועה (שמות ט"ו ב') ,ואומר ,מן המצר
קראתי יה (תהלים קי"ח ה') ,מן המצר שהוא סוד ו-ה שיש לה מֵ צרים ,שבעים שרי
האומות סביב ,כל רודפיה השיגוה בין המֵ צרים (איכה א' ג') ,לפיכך "מן המצר
קראתי י-ה" ,שאין לו מֵ צרים ,לפי שהוא מקום רחובות הנהר ועולם הרחמים ,שאין
בהן מקום אחיזה לשרים העליונים ולא לגוייהם ,אלא ליעקב שהוא קו האמצעי
ועולה למעלה מאברהם ויצחק ,לפיכך ,והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת
יעקב אביך ,ולפיכך ,מן המיצר קראתי י"ה.
ומה שאמר "ענני במרחב י-ה" ,כלומר ,שלש הספירות העליונות ,השתיים מהן אינן
נגלות לעולם ,והשלישית שהיא הבינ"ה נגלית מקצתה לא כולה ,כמו שאמרו
רבותינו ז"ל (ר"ה כ"א ב') ,חמישים שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה
חוץ מאחד ,והיא שקולה כנגד כל המ"ט שערים שעמה ,ולפי שהבינה היא ספירה
12
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שלישית ,ועל ידיה פועלות שתי הספירות העליונות שאינן נראות כלל ,והבינ"ה
נקראת רחובות הנהר ועל ידיה באות התשועות והגאולות ,כמו שביארנו ,לפיכך,
"ענני במרחב י-ה" ,באותה הספירה השלישית הנקראת רחובו"ת .ויצחק אמר ,כי
עתה הרחיב יהו"ה לנו (בראשית כ"ו כ"ב) ,והפסוק הזה צורך גדול הוא .והנה על
ידי הבינ"ה ,שהיא רחובות ,והיא סוד חמישים ,יצאנו ממצרים ,והיא סוד התשועות
והגאולות ,כמו שביארנו (בשער ח') ,ולפיכך ,עזי וזמרת י-ה ויהי לי לישועה (שמות
ט"ו ב') .התורה אמרה ברמז ,והנביא גילה יותר ואמר ,הנה אל ישועתי אבטח ולא
אפחד כי עזי וזמרת י-ה ויהי לי לישועה (ישעיהו י"ב ב') ,אין שם מקום פחד ,שאין
שם מֵ צרים .התורה אמרה "עזי וזמרת י-ה וגו' ,והנביא פירש ,כלומר עזי וזמרת י-
ה ,כלומר בהתאחז שפע י"ה בשתי אותיות אחרונות ,כי עתה הוא י-ה ,וכשיתייחד
ויהיה "יהו"ה אחד" ,זו היא התשועה השלימה .והמבין זה יבין סוד כי יד על כס
יה מלחמה ליהו"ה (שמות י"ז ט"ז) .וסוד ,והיתה ליהו"ה המלוכה (עובדיה א' כ"א),
וסוד ביום ההוא יהיה יהו"ה אחד ושמ"ו אחד (זכריה י"ד ט') ,בשם שלם ,י-ה עם
ו-ה".
עכ"ל ה'שערי אורה'.
על פי הנאמר במאמר זה ,ניתן לומר כך:
יעקב אבינו לא מת בעולם הדרש  -י-ה
אליהו חי וקיים בעולם המעשה  -ו-ה
יעקב נטל עירבון מאליהו ,כדברי השל"ה את 'ו-ה' (אות ו' ,ה' פעמים) כדי שיבוא
ויגאל את בניו ,שיגרום התפשטות יעקב בתוך ה'ו-ה' הנ"ל ,ואז נחזור בפועל ממש
בעולם הפשט הנגלה  -כל יחיד ויחיד ,למדרגת 'לא מת' ' -נחלה בלי מֵ צרים' ,וזו
הגאולה בב"א ע"י אליהו הנביא.
ובתיב"ע ,על הפסוק 'שלח נא ביד תשלח'" :ואמר בבעו ברחמין מן קדמך ה' שלח
כדון שליחותך ביד פנחס דחמי למשתלחא בסוף יומיא" .ובקינות לתשעה באב:
"ומה בצע כי אשלח ואחרי גלעדי ישולח" .פי' ,כי אליהו זכור לטוב הוא אשר
יגמור את הגילוי של שם הויה  -ו-ה.
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ביאור פרשת אליהו בהר הכרמל
לז .ומסתבר שעל זה נסובה פרשת אליהו בהר הכרמל עם נביאי הבעל ,כיון שזה
המעמד האחרון הגלוי (שמעתי ממו"ר שליט"א) ,וכן הוא תשלום להר כרמל שלא
התקבלה עליו התורה .והיינו ,כי אליהו מגלה גם בפועל בעולם המעשה באופן
של שלילת המתנגדים.
ושוב חזרנו לעיקר המאמר ,שכאשר חרב הבית ,נכנסו ישראל תחת המערכת של
'כל רודפיה השיגוה בין המֵ צרים' ,כנסת ישראל משתמשת רק בשם 'י-ה' ,ואין השם
שלם עד שימחה שמו של עמלק ,ועמלק כידוע הוא בלעם ,שניסה לפגוע ולהכניס
את שונאיהם של ישראל בתוך המֵ צרים כדי שיוכל למחותם.

בעולם הדרש  -הברכות נשארו ברכות ,בעולם הפשט  -חזרו לקללה
ונחזור לדידן ,שהברכות נשארו בעולם הדרש (שם אין גישה לבלעם  -כי יעקב לא
מת) ,ובעולם הפשט אכן חזרו לקללות (עד שיבוא אליהו) ,לכן אין סתירה בין
המדרשים .הברכה של 'מה טובו' לא חזרה לקללה ,כלומר ,מצידה נשארו הברכות.
כי בבתי כנסיות הסוגי' היא הדרש .וכבר הזכרנו לעיל בהערה ,שניתן לומר גם
בנוסח זה :שם גם הדרש הוא הפשט .שם קיים המציאות של בלי מֵ צרים גם
בעולמנו.
גם בדורות אחרונים היה גילוי של 'בלא מֵ צרים' בבתי מדרשות
נסיים בדברי החת"ם סופר (יו"ד רל"ד) :ובמה שכתבתי לעיל דעומדים צפופים היה
בנס ליתן שכר להבאים בחצרות בית ה' ,יובן דלפמ"ש בתשב"ץ ח"ג סס"י ר"א
דגם בזמנו נראה נס בזה בבה"כ שבירושלים בבואם שם בחג השבועות כל
סביבותיהם ולא צר להם ,וה' יודע כי עיני ראו בחו"ל דבר זה ולא אוכל לפרש
מפני פריצי עמנו ,וא"כ מאי רבותא דעשרה ניסים נעשו בבהמ"ק ,אבל הנס הוה
עומדים צפופים וכנ"ל".
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א
התורה מאריכה בפ' בלעם בשל הנס הגדול שהיה שם
א .פרשת נסיון הקללה של בלק בלעם שונה מכל הפרשיות בתורה; כל הפרשיות כולן
עוסקות באופן ישיר בכלל ישראל ,או במצוות שנצטוו .ה'מאורעות' הנמצאים בכל
פרשה קרו לעם ישראל בצורה ישירה ,באופן זה או אחר .ולא כן פרשת בלק
ובלעם ,אשר אף שגם כן עוסקת בישראל כמובן ,אך כל מעשה הפרשה (הליכת
שרי בלק אל בלעם ,הליכת בלעם עמם ,ודיבור הפרה ונסיונות הקללה) ,כל אלה
לא אירעו ִעם ַעם ישראל בפועל ,אלא כביכול ,ה'זרקור' של התורה הטה עצמו,
ובמקום להביט על ישראל ,הביט על בלק ובלעם המתדיינים בינם לבין עצמם.
למותר לציין שרצון להרע ומחשבות שטנה רבות מאד ,היו על ישראל בכל הדורות,
יִתיָעֲ צו ַעל ְצפונ ָ
ֶּיךָ :א ְמרו
סוד וְ ְ
"על ַע ְמ ָך יַעֲ ִרימו ֹ
וכדכתיב (תהלים פ"ג ,ד'  -ה'')ַ :
עוד ,ואעפ"כ לא נודע מזה מאומה ,כי
ידם ִמג ֹוי וְ לֹא יִ זָכֵ ר ֵשם יִ ְש ָר ֵאל ֹ
נַכ ִח ֵ
ְלכו וְ ְ
'ה ְללו
הקב"ה שומר ישראל ,וכבר פירשו המפרשים את הפסוקים (תהלים קי"ז)ַ :
עו ָלם ַה ְללויָה'.
ֶּאת ה' ָכל ג ֹויִם ַש ְבחוהו ָכל ָהאֻ ִמיםִ :כי גָ בַ ר ָעלֵ ינו חַ ְסד ֹו וֶּאֱ מֶּ ת ה' ְל ֹ
פי' ,אומות העולם הם ורק הם היודעים את כל מחשבות ליבם להרע לישראל בכל
הדורות ,ושהקב"ה מצילנו מידם בניסי ניסים ,לכן הם מהללים את שם ה' על שגבר
עלינו חסדו ,כי אנו כלל לא ידענו.
כיון שכן ,צריך להבין ,מדוע הפליגה התורה והאריכה בפרשה זו .ועיין בספר מיכה
(ו' ,ד'  -ו') שמתאר את גדולת ההוצאה ממצרים וההודאה על כך לבורא העולם:
יך וָ ֶּא ְש ַלח ְל ָפנ ָ
ית ָ
ִכי הֶּ עֱ ִל ִת ָ
ֹשה ַאהֲ רֹן
ֶּיך ֶּאת מ ֶּ
יך מֵ ֶּא ֶּרץ ִמ ְצ ַריִם ו ִמ ֵבית עֲ בָ ִדים ְפ ִד ִ

עור ִמן ַה ִש ִטים
ֹתו ִב ְל ָעם ֶּבן ְב ֹ
מו ָאב ומֶּ ה ָענָה א ֹ
ו ִמ ְריָםַ :ע ִמי זְ כָ ר נָא ַמה י ַָעץ ָב ָלק מֶּ לֶּ ְך ֹ

לות
עו ֹ
רום ַהאֲ ַק ְדמֶּ נו ְב ֹ
קות ה'ַ :ב ָמה אֲ ַק ֵדם ה' ִא ַכף לֵ אלֹהֵ י ָמ ֹ
ַעד ַה ִג ְל ָגל ְל ַמ ַען ַד ַעת ִצ ְד ֹ
ַבעֲ גָ ִלים ְבנֵי ָשנָ ה" .מבואר שיש ענין מיוחד לזכור את מעשה בלק ובלעם ,את הנס
המיוחד שהיה שם ,עד כדי כך ,שזהו המאורע היחיד שאנו מזכירים מזמן יציאת
מצרים והליכתן במדבר ,ובעל כרחנו ,שהיה זה נס מופלא שלא היה כמותו ,עד
כדי כך שכאמור ,ראתה תורה לנכון 'להסיט' את המבט ולהתבונן בפרטי פרטים
על המתרחש בין בלק ובלעם ,וכך אכן מבואר בגמ' ברכות (ז :).אמר להו נביא
לישראל :עמי! זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב וגו' מאי למען דעת צדקות ה'? אמר
רבי אלעזר ,אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל :דעו כמה צדקות עשיתי עמכם,
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שלא כעסתי בימי בלעם הרשע ,שאלמלי כעסתי לא נשתייר משונאיהם של ישראל
שריד ופליט" .הדברים טעונים ביאור.

כל הברכות חזרו לקללה והצ"ב בזה
ב .עוד עלינו להבין ,בגמ' סנהדרין (קה" :):אמר רבי אבא בר כהנא כולם חזרו לקללה
חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות ,שנאמר ויהפוך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה
כי אהבך ה' אלהיך קללה ולא קללות" .נשאלת השאלה; היאך חזרו לקללה?! הרי
בלעם רצה בתחילה לקלל ,כך עלתה בליבו ,אך סו"ד לא קילל בפועל אלא בירך,
וא"כ אין יש כאן אלא ברכה בלבד ,ומה שרצה וחשב ,הרי לא פעל בזה כלום ,כמו
שאמר בעצמו לבלק ,שאינו יכול לקללם ,גם כי הברכות עצמן מתהפכות לקללה,
וזו גופא שאלתנו ,כיצד קורה כדבר הזה?
הואיל וחזרו לקללה  -בלעם ניצח?!
קו' נוספת שברצוננו לשאול ,כיון שכל הברכות חזרו לקללה (חוץ מ'מה טובו'),
א"כ סו"ד לכאורה ,בלעם ניצח והצליח במזימתו ( -חלילה) ,לקלל את שונאיהם
של ישראל .ובשלמא ,אם הברכה היתה מתהפכת אחר אלף שנה; היינו אומרים,
שעכ"פ היתה הברכה בפרק זמן ממושך .אך בפרשת בלעם ,הרי סמוך ונראה
לברכותיו ,וטרם היה בית יד למשמש בברכות ,וכבר יעץ את העצה להחטיא את
ישראל בבנות מואב (ובכך החזיר את הברכות לקללה) .א"כ לכאורה בלעם הוא
זה שניצח בסופו של דבר והצליח להביא את הקללה ,וזה כמובן בלתי אפשרי.1
גם כי אם אכן בלעם ניצח ,שוב תחזור השאלה ביתר שאת; מדוע התורה צריכה
כל כך להאריך בפרשת בלעם ,ולבסוף נמסר לנביא ' -זכר מה יעץ וכו'' ,שה'
הצילנו מיד בלעם .וקשה ,הרי חזרו הקללות תיכף ומיד ,וצ"ע .ובר מן דין ,הרי
בוודאי בלעם לא הצליח ,שהרי עם ישראל חי וקיים ,ועם ישראל נקם את נקמת
מדין .ובילקוט (דברים ז' ,תתמ"ח)" :כל מה שישראל אוכלין בעולם הזה ,מכח
הברכות שברכן בלעם" .ואינו מובן ,הרי חזרו לקללה ,וצ"ע.
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מדוע בלעם ייעץ עצתו הטמאה רק אחרי הברכות
עוד ברצוננו לשאול; הרי כאמור ,בלעם לא הצליח לקלל את ישראל ,ולכן יעץ את
העצה של בנות מואב לבלק .וכ"כ הצליחה עצתו ,עד שחזרו הברכות לקללה ,וכאן
הבן שואל :אם כל כך מעולה עצה זו ,א"כ מדוע בלעם לא העמיד בתחילה את
העצה הזו וגם יחד יקלל ,וכך בוודאי יצליח ,והרי העצה הזו הצליחה להפוך את
הברכה לקללה ,כ"ש שהיתה מונעת את הפיכת הקללה לברכה.

ב
כיצד רצה בלעם לקלל את ישראל בנבואה?
ג.

בכדי לבאר סוגי' חמורה דא ,נעמיד קו' נוספת ,אותה הקשה גאון ישראל ותפארתו
 המהרי"ל דיסקין זצ"ל (שו"ת מהריל"ד עא .):וכך שאל :בלעם רצה לקלל את'מה ֶּאקֹב לֹא ַקבֹה ֵאל ו ָמה ֶּאזְ עֹם לֹא ז ַָעם
ישראל ,וכפי שאמר בעצמו (כ"ד ,ח')ָ :
ה'' .אך הלא קללה זו לא היתה קללה בפה גרידא כקללת המקלל בסו"פ אמור,
אלא שרצה לקללן בנבואה ,והדברים מתמיהים ,כיצד עלה על דעתו שיצליח לקלל
בנבואה ,אשר היא דבר ה'?

יסודו של המהרי"ל דיסקין בגדרי הנבואה
עוד ציין המהרי"ל לגמ' ב"ב (יד" :):משה כתב ספרו ופרשת בלעם וספר איוב".
ותמוה מאד ,הלא פרשת בלעם חלק מהתורה .אף כמו"כ הקשה אודות דברי חז"ל,
שלא קם נביא בישראל כמשה ,אבל באומות העולם קם ,ומנו בלעם ,וזו כמובן
תימה גדולה ,לא יכילה הרעיון!
על שאלות אלו ,ענה המהרי"ל עפ"י יסוד אחד ,ונציע דבריו כלשונו" :העניין ,אף
שמחזות הנבואה בעולמות עליונין ,אעפ"כ המחזה שוב יורדת לאט לאט ומתגשמת,
עד שהפתרון נמצא בהשגת הנביא על מה ירמזון בעולם השפל ,וכמעט אז רוחו
חוזרת אליו כמעט.
כל הציורים הארציים מתרשמין בנפש ,ואינו ציור חוץ לנפש ,והנביא מסתכל
בנפשו ,ויודע הפתרון ,ואעפ"כ הרי זה דומה למביט בזכוכית ,אם הזכוכית צבועה
ירוק ,אדום צהוב ,תכלת ,כן נראין לו כל המובטין ,ירוקים אדומים וכו' ,אף שרואה
הדברים בלי שינוי .כן העניין בנביא ,כל שנפשו זכה ובהירה ,רואה הפתרון צח
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ומצוחצח ,וזה שאמרו במרע"ה שנפשו היתה בעוצם המעלה ,ונסתכל באספקלרי'
מאירה.
ואעפ"כ ,חלילה ,גם שאר הנביאים לא נתנבאו שקר ,ח"ו ,למאי דאמרינן חלום א'
מס' בנבואה ,וכן היה גם שם ,רק דחלום בא ברוב עניין ,ומעט אמת מעורב ,עד
שא"א קשה להשיג פתרונו ,ועכ"ז אמרו ,כל החלומות הולכין אחר הפה ,ודון מינה
לנבואה ,שבאמת מתקיים בעולם השפל אח"כ ,כפי אשר נרשם הפתרון בנפשו.
ומה"ט מובן דאמרינן גזירת נביא חוזרת ,דאורים ותומים אינה חוזרת ,לפי שכל
דבר שיצא מפי הקב"ה מפורש אינו חוזר ,רק דבנביא דכח אחר מעורב בו ,פתרון
שכל האנושי ,כנ"ל ,ע"כ יתכן להתבטל ,משא"כ באו"ת שהם מאירין ומתממין
דבריהם ,א"א להתבטל.
ומובן ( -מאי ס"ד דבלעם ללכת לקלל ישראל ,והשי"ת אמר לא תאור) דסלקא
דעתי' ,שיברכם השי"ת על ידו במחזה ,והוא בנפשו המתועבה ,נפש רחבה ועין
רעה ,ידע שהפתרונות שיראה בנפשו רעה יהיה לישראל כנ"ל .אבל השם יתברך
אמר לו מפורש ברכות ,וזה שאמר 'לא איש אל' ,היינו ,לא בנבואה מברכם ,שיוכל
להתבטל וכו' ,וגם עתה מה כחי לעשות ,והוא מברכם בפירוש ,ואילו בקסמים
ונחושים היה מברכם ,שהם עוד כמה מדרגות בשפל החלום ,אשר שם השקר שליט
ושורר ,שם גבורתו להפוך מן הקצה אל הקצה ,בפתרוני נפשו כנ"ל ,והכי קראו
שמו בלעם הקוסם.
אבל הם ,ה' לבד צורם ,ו'אין עוד מלבדו' כתיב ,וז"ש 'לא קסם וכו' ,לא ע"י כן הם
מתברכין ,כ"א ה' מפיו' ,כעת' כאשר נודע לי עתה ,בצדק אומר ,שלישראל אין
הקסם וניחוש פועלים כלל ,ו'אל' כמו אלה וכו'".
ומובן ( -כיצד אמרו שבלעם נביא כמשה) ,דלא מצינו נביא שיאמר דבר נצב סלה,
רק על פרט מקום או זמן ,איזו עניין שיתחדש ,והוא וכו' לפי שיכול להתבטל ,ולמה
יגידו לו לעתים רחוקות ,זולת משה רבינו ע"ה כתב שירת האזינו ,עתידות לישראל
כל ימי עולם ,והכל כנ"ל .זולת בלעם ,אמרו בילקוט ,כל מה שישראל אוכלין
בעוה"ז ,אינו אלא מברכותיו של בלעם ,וכי דייקת במקרא תמצא כנ"ל ,שהגיד
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מראש ועוד סוף ,והיינו כנ"ל ,לפי שהיה מפיו של הקב"ה ,וז"ש 'ולא קם נביא',
ר"ל ,שנבואתו תהיה קיימת לעולם בישראל ,רק במשה.
כל התורה כולה נקראת תורת משה ,אף שיש בה סיפורים שהיה מקובל באומה ,או
שנעשו באותה עת ,אעפ"כ מסרה לו הקב"ה כל המעשה ביתר ידיעות מ"ח פנים,
או שגם בתיבות הסיפור נרמזים דברים אחרים רבים אין קץ ,והכל נגלה למשה,
ואף נבואות שנאמרו לאחרים ,כמו לאברהם ,נח ,יצחק ,יעקב ,ח"ו לא כמעתיק
משה אותם נכתבו בתוה"ק ,כי משה שזכה לאספקלריה מאירה ,כאשר מסרם לו
השם יתברך עתה ברוה"ק ,ידע אותה הנבואה ביתר עז כנ"ל ,זולתי פ' בלעם ,לא
היה רק כמעתיק בעלמא ,שאלולי סתם הקב"ה איזו כוונה מבלעם ,היה מהפכה
לרע ח"ו ,אבל הקב"ה ביארן לטובה בפי בלעם בכל מיני כוונות וכו' ,ע"כ לא
נקראת ספרו של משה".
עכ"ד מהרי"ל זיע"א.

ראיות לדברי המהרי"ל דיסקין :אביגיל ,חולדה
ד .המהרי"ל דיסקין העמיד יסוד נשגב ,שהנבואה מתפרשת לפי תמונת נפשו של
הנביא ,ולא הביא מקורות לדבריו ,אך עיין בס' 'חזון בנימין' אריכות בכמה סימנים
להוכיח כדברי המהריל"ד .נוסיף אחת מהנה (שמעתי מידידי מהרה"ג ר' צבי אברט
שליט"א) ,מגמ' מגילה (יד ).ששבע נביאות עמדו לישראל ,ואחת מהן  -אביגיל.
ומבואר שם בגמ' ,שכאשר הלכה אביגיל מעם דוד ,אמרה לו בנבואה'" :והטיב ה'
לאדוני וזכרת את אמתך'  -אמר רב נחמן ,היינו דאמרי אינשי ,איתתא בהדי שותא
פילכא .2איכא דאמרי ,שפיל ואזיל בר אווזא ועינוהי מיטייפי ."3והדברים צ"ת,
הלא נאמר לה כן בנבואה ,וא"כ היאך ניתן ללמוד מפסוק זה על תכונת האשה.
אלא שהם הדברים.
ועיין עוד שם ,שהלכו דוקא לחולדה כיון שהנשים רחמניות הן ,ותמוה ,הלא הנבואה
אותה נבואה ,אלא ע"כ שכיון שהיא אשה ורחמנית ,גם פתרון נפשה יהא בהתאם.
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'אבי עזרי'  -ביאור עקידת יצחק
ה .רבינו הגרא"מ שך זצ"ל ראה לנכון להביא את דברי המהרי"ל הללו בתוך ספרו
'אבי עזרי' (יסודי התורה ז' ,ו') על הרמב"ם (!) ,ושוב הוסיף וכתב" :והנה אין לי
מה להוסיף על הדברים האמיתיים האלו ,רק מה שאורו עיני אחרי ראותי הדברים
הנ"ל ,בזה להבין יותר את גודל הנסיון של העקידה ,שלכאורה הרי ה' דיבר עם
אברהם ואמר לו מפורש 'קח את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק' ,ופירש לו
מפורש הכל שאין מקום לטעות ,וה' בידו להמית ולהחיות ,איך יעלה על הדעת
להמרות את פיו ,ואם שומעים דברים מפורשים בציווי כך וכך ,וכי זה נסיון נקרא,
הלא לא היה מקום להוראת היתר איך לפרש הציווי קח את בנך את יחידך וכו'.
ולפי הדברים האמיתיים הנ"ל מיושב ומובן שפיר מאחר שגם נבואתו של אברהם
היה באספקלריה שאינה מאירה וכמו שכתב הרמב"ם כאן בתחילת דבריו וכו' ,וגם
לנבואה של העקידה הי' צריכין לפתרון של הנביא בעצמו שהוא אברהם ,ונמצא
שהי' צריך אברהם לפתור את המשל שהראו לו ,באופן זה שה' אמר לו שיעלה
את יצחק בנו יחידו אשר אהבו לעולה ,וע"י שנפשו היה זכה ובהירה פתר לו כן
ולא היה שום נגיעה להורות היתר בק"נ טעמים לפתור בצורה אחרת ,שהרי באמת
אחר הדברים האלו ,מובא ברש"י המדרש שאברהם אמר עכשיו אפרש שיחתי,
אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע ,ואח"כ אתה אמרת קח את בנך וכו'
והעלהו לעולה ועכשיו אתה אומר לי אל תשלח ידך אל הנער ,וכ"ז לא חשב כלום
בשעה שאמר לו הקב"ה והעלהו לעולה ופתר לעצמו את הנבואה שיעלה לעולה
את יצחק .זהו הנסיון אף אחרי הציווי והדברים מאירים בעז"ה".

ו.

קו' על המהריל"ד (א) הברכות שחזרו לקללה( ,ב) הכעס של הקב"ה
חזרנו לדידן ,ע"פ דברי מהרי"ל דיסקין הרי מבואר היטב הסיבה שחשב בלעם
שיצליח לקלל את ישראל בנבואה ,והיינו ,ע"י שיקבל את הנבואה לפי תמונת נפשו
הנפשעת והמתועבת ,וכך חשב להצליח לקלל את שונאיהם של ישראל.
אמנם לכאורה עדיין אינו מובן לפי"ז ,כיצד חזרו הברכות לקללה ,והלא ברכות היו
וברכות נשארו ,כי הקב"ה אמר לו אותם באופן מפורש לגמרי כברכות ,ולא עברו
כלל דרך תמונת נפשו ,א"כ קללות מהיכן באו?!
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זאת ועוד ,כבר הזכרנו לעיל את דברי הגמ' בברכות (ז ,).שהקב"ה לא כעס באותו
זמן ,וכפי שאמר בלעם לבלק' :מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם ה''  -מלמד
שכל אותן הימים לא זעם ,וכמה זעמו? רגע ,וכמה רגע? אמר רבי אבין ואיתימא
רבי אבינא ,רגע כמימריה" .הרי לכאורה שלא כהמהרי"ל דיסקין ,שהרי לפי"ד אין
הנידון תלוי בשאלת הכעס של הקב"ה ,אלא אך ורק בתכונת נפשו הרעה של
בלעם .ואולי י"ל לדרכו ,שבלעם חשש שהקב"ה יתן לו הברכות מפורשות
באספקלריה מאירה ,ולכן רצה לכוון את הרגע שבו הקב"ה כועס ,ואז יוכל לקבל
את הנבואה דרך תמונת נפשו .גם יתכן שמלבד מה שחשב לקללם בנבואה ע"י
תמונת נפשו ,וכנ"ל ,כן חשב לקללם בפיו בעלמא  -אם הקב"ה יכעס ולא עלתה
בידו.
ברצוננו להציע בעז"ה ביאור נוסף בפרשת ברכותיו  -קללותיו של בלעם ,וכדלהלן.

ג
תשובה נוספת לשאלה  -כיצד חשב בלעם שיקלל בנבואה
מדרגה גבוהה שאינה נתפסת הופכת לחושך
ז.

כאמור ,המהרי"ל דיסקין שאל ,מה עלה על דעתו של בלעם ,וכי הקב"ה ,חלילה,
יקלל את ַעמו היקר לו מכל?! ברצוננו לנסות לענות על שאלה זו ,ולשם כך נקדים
יסוד גדול ממהר"י צמח (אחד מגורי האריז"ל)'( :מבוא שערים' י :הג"ה)" :משמע
שהגרעון מצד חוסר המקבלים דוגמת 'יוצר אור ובורא חושך' ( -שקשה לכאורה,
דהבריאה מעולה מן היצירה ,ולמה נקראת בריאה 'חשך' ,ויצירה 'אור') ,כי ביצירה
שהוא יותר בגילוי לנו נזכר בו אור ,ובבריאה שהיא יותר נעלמת נזכר בו חושך,
שאין בה כל כך השגה".
למדנו מדבריו שה'חושך' הוא יותר נעלה מהאור ,למעשה הוא אור יותר גבוה ,אך
דוקא מפאת שהוא גבוה ,דוקא לכן נעשה חושך למטה ,כי אין אפשרות של תפיסה
והשגה בו .ומסתבר שזו הסיבה שכתר נקרא 'אין' ,כי אין לנו יחס ותפיסה בו,
וממילא הוא נתפס אצלנו כ'אין' (ועיין היטב במאמר 'תיקון כרת בליל שבועות',
באור יקרות ח"ב מאמר יא ,וצרף לכאן).
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דוגמאות ליסוד הנ"ל:
כתבי הקודש מטמאין ,רב ותלמיד
ח .יסוד זה וכיוצ"ב מצינו בהרבה מקומות .כגון בהא שכתבי הקודש מטמאים את
הידיים ,אשר לכאורה הוא משולל הבנה ,מה בין קדושה נשגבה לטומאה ,היאך
כתבי הקודש הקדושים מטמאים את הידיים?! אלא שהם הם הדברים ,כי דוקא
בגל ל רוממות עניינם וקדושתם ,ע"כ מי שאינו שייך בהם ,אדרבה הם מטמאים
אותו  -פוגעים בו.
והרי"ז ממש כמו רב עמוק ונשגב שמלמד לתלמידיו דברים עמוקים ,והנה
התלמידים אינם מבינים כלום (לקטנותם) ,ואז ,אדרבה נוצר קלקול מתלמודו אתם.
ועל זה שנינו במשנה (א' ,י"א)" :אבטליון אומר ,חכמים ,הזהרו בדבריכם ,שמא
תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים ,וישתו התלמידים הבאים אחריכם
וימותו ,ונמצא שם שמים מתחלל".

מהר"ל :טומאת מת נובעת מרוממותו
ועיין בגו"א (סוף במדבר) ,הובא שם הספד על חכם אחד ,והמהר"ל שם מאריך
לבאר עניין טומאת המת ,וקשה להעתיק כל דבריו ,אך נעתיק קצת..." :אבל המת
הוא מטמא ,אבל אין זה משום פחיתות המת ,רק שהמת נבדל מן החיים ומרוחק
מהם ,ולכך הנוגע במת טמא ונעשה מרוחק -( .ולפי"ע ,הרי אליבא דאמת ,החיים
תופסים את המוות כפחיתות ,א"כ זה עצמו הסיבה שנטמאים).
וכך אמרו במסכת ידיים (ד' ,ו') ,דתנן התם :אומרים צדוקים קובלנו עליכם פרושים
שאתם אומרים 'כתבי הקודש מטמאין את הידים ,ספרי המירס אינן מטמאין את
הידים' ,א"ר יוחנן בן זכאי ,וכי אין לנו על הפורשים אלא זו בלבד ,והרי הם אומרים
'עצמות חמור טהורים ועצמות יוחנן כהן גדול טמאים' ,אמרו לו :לפי חיבתן היא
טומאתן ,שלא יעשה אדם עצמות אביו ואמו תרוודין ,אמר להם ,אף כתבי הקודש
לפי חיבתן היא טומאתן ,ספרי המירס שאינם חביבין אין מטמאין את הידיים'.
ופירוש זה ,כי הצדוקים היו סוברים כי הטומאה היא בשביל כי אותו דבר שמטמא
יש בו פחיתות וחסרון ,כמו המצורע והזב והזבה שמטמאין בשביל זה ,ולפיכך אמור
איך אתם אומרים ספרי קודש מטמאין את ידיים ,וספר המירס שהם ספרי מינים
אין מטמאין? כאילו ח"ו יש בספרי קודש חסרון יותר מבספרי מינים?! וע"ז השיב
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ריב"ז :קובלנו עליכם צדוקים שאתם אומרים כי עצמות המת מטמאין ואילו עצמות
חמור אין מטמאין ,וא"כ על כרחך אתה צריך לומר ,לא בשביל שיש חסרון במת
הוא מטמא ,רק בשביל שהמתים והחיים אין להם חיבור יחד ,והחיים נבדלים מן
המתים ,ולכך כאשר הוא מתקרב לדבר שהוא רחוק ונבדל ממנו יש כאן הרחקה
ממנו ,וזהו טומאה.
ואמר שלא יעשה עצמות אדם תרוודין ,ר"ל ,כי הטומאה הזאת היא מפני שהמת
נבדל מן החיים ,ולפעמים כאשר אחד נבדל מאחד ואין מתחבר לו ,הוא נחשב
עילוי ,שאם לא כן יעשה עצמות המת כפות ,ולכך אל יהיה לו חיבור אל דבר שהוא
נבדל ממנו .אבל חמור מטמא ג"כ כאשר הוא מת ,ודבר זה הוא מום פחיתות שלו
שהוא בשר נבילה ,אבל עצמות החמור שהוא עצם ,ואין בו בשר נבילה ואינו
מטמא .ובזה תראה כי עצמות המת מטמאין ואין זה בשביל פחיתות רק מפני כי
המתים נבדלים מן החיים ,וכל אחד מתקרב אל דבר המרוחק ממנו שיש בזה
טומאה .ולפיכך אמר כי זה הטעם ג"כ מה שספרי הקודש מטמאין ,אין זה מפני
פחיתות ח"ו ,רק בשביל כי האדם מובדל מן ספרי קודש ,שיש בספרי קודש החכמה
האלוקית ,והאדם מובדל ומופרש מזה ,ולכך כאשר מתקרב ונגע בספרי קודש ,יש
בהם טומאה ,כאשר אמרנו ,כי כאשר יש שני דברים אשר אינם במחיצה אחת ,והם
רחוקים זה מזה ,כאשר קרב לדבר כמו זה ,יש כן טומאה שמקבל הרחקה ,כי
הטומאה הוא הריחוק בעצמו וכו' ,ולכך גזרו על טומאה ספרי קודש ,שהנוגע בהם
מקבל טומאה ,ורחוק מפני שהאדם מרוחק בהם" .עכ"ד המהר"ל.
ויש להוסיף בהורמנא ,שבספרי זוטא (פ' חוקת) ,שהמת מטמא אך המת אינו טמא,
והוא מבואר לפי דברי המהר"ל.
כן ידוע בשם רבינו בעל ה'קהלות יעקב' (בספרו 'חיי עולם') ,שזהו גדר פרה אדומה
שהינה מטמאת טהורים ומטמאת טהורים ,כי בצד מסוים היא מטהרת טמאים,
ומאידך ,דוקא בשל נבדלותה היא מטמאת את הטהורים (ואם כי הוא העמיד את
זה כדוגמא לכך שא"א לדבר דברים עמוקים הנוגעים ליסודי הדת ברשות הרבים
וללא פיקוח ,כי יכולים הם לגרום טומאה לטהורים ,אך י"ל שאין זה רק דוגמא
בעלמא ,אלא הם הם הדברים וכנ"ל).
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הוצאת חמה מנרתיקה
ביאור פרשת סוטה
ומצינו דוגמת זה גם כן בגמ' נדרים (ח ,):שלעת"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה,
צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בה .הוצאת חמה מנרתיקה ,היינו הוצאת
שם הוי"ה משם אלקים (או שם אדנות) ,וכדכתיב' :כי שמש ומגן הוי"ה אלוהים',
השמש  -הויה ,והמגן  -אלהים .ופירוש הדברים לפי הפשט ,ש'אלהים' גי' הטבע,
היא ההנהגה הנסתרת המכוסה ,ומצד הנהגה זו יש מקום לרשעים כאן בעולם הזה,
כי האור מאיר עם כיסוי ,וגם מי שלא ראוי ,יש לו מקום .אך כאשר הגילוי מתגלה
בלא שום כיסוי  -הוצאת שם הוי"ה מכיסויו בשם אלהים ,כי אז הרי הראויים
מזדככים ,ואלו שאינם  -אדרבה ,ריבוי האור מבקע אותם.
בזאת ביארנו בס"ד את סוגי' סוטה ,שהכהן משקה אותה את המים המאררים:
ישה ובָ או בָ ה ַה ַמיִם ַה ְמ ָא ֲר ִרים ְל ָמ ִרים וְ צָ ְב ָתה
יְתה ִאם נִ ְט ְמ ָאה וַ ִת ְמעֹל ַמ ַעל ְב ִא ָ
'וְ ָה ָ
יְתה ָה ִא ָשה ְל ָא ָלה ְב ֶּק ֶּרב ַע ָמה :וְ ִאם לֹא נִ ְט ְמ ָאה ָה ִא ָשה ו ְטה ָֹרה
ִב ְטנָ ה וְ נָ ְפ ָלה ֵיְרכָ ה וְ ָה ָ
ִהוא וְ נִ ְק ָתה וְ נִ זְ ְר ָעה ז ַָרע'  -במדבר ה' ,כ"ז  -כ"ח) .ודרשו חז"ל ,שאם לא נטמאה,
זוכה לילדים וכו' (ועיין ברכות לא.):
לכאורה אינו מובן ,וכי היאך אותם מים יכולים לגרום את הפכם?! אלא שהמים
הללו הם מים ששם הוי"ה נמחה לתוכם ,הם כעין הוצאת חמה מנרתיקה ,שם הוי"ה
בלא שם אדנות .ולכן אם האשה ראויה ,כי אז אדרבה המים מזככים אותם ומצרפים
אותה אליו יתברך ,והצירוף למקור חיים גורם ' -ונזרעה זרע' ,אך אם חלילה אינה
ראויה ,המים מבקעים אותה.

בלעם חשב לעורר רצון למעלה של ברכה נשגבה ,ובכך יעורר קטרוג
ט .מעתה הננו חוזרים לדידן ,ונאמר ,שאכן בלעם הבין שבלתי אפשרי להפק נבואה
של קללה ,ולא יעלה על הדעת שהקב"ה ירצה לקלל את עמו בחירו  -חלקו ונחלתו.
לכן חשב ,אדרבה ,להפק רצון מה' יתברך לברכם ברכות עצומות נשגבות ,היותר
נשגבות שאפשר ,וכבר כתב המהר"ל בספר הנצח (פרק נ"ז) ,שגדולה ברכה שבירך
בלעם את ישראל יותר מכל הברכות כולן שנתברכו ,אף יותר מברכות משה ויעקב.
וכך אמר בלעם :כאשר אבוא להעלות רצון למעלה שעם ישראל יקבלו את הברכות
היותר נשגבות שאפשר ,ממילא ייצאו הברכות מאותו אוצר עליון ואז יצטרכו לרדת
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לכאן למטה אל ישראל כדי שיקבלו את הברכות .אך הלא כדי שהברכה תחול
צריך שיהיה המקבל זכאי וראוי לקבלה ,כי כל עובר צריך לעבור דרך המקום
הבודק את הזכאות לקבל הברכה .וא"כ ברכות אלו ,אדרבה יגרמו קטרוג נורא
ואיום על שונאיהם של ישראל ,כאומר :ראו מעלתם כמה היתה צריכה להיות ,והיכן
היא כעת .קטרוג זה הוא אשר יהפוך את הברכות לקללה.

דוגמא מאליהו ובן האשה הצרפית
מצאנו דוגמא כעי"ז בספר מלכים (א' ,י"ז ,י"ז)' :וַ יְ ִהי ַאחַ ר ַה ְדבָ ִרים ָה ֵא ֶּלה חָ ָלה ֶּבן
יְהי חָ ְל ֹיו חָ זָק ְמאֹד ַעד אֲ ֶּשר לֹא ֹנו ְת ָרה ב ֹו נְ ָש ָמה :וַ תֹאמֶּ ר ֶּאל
ָה ִא ָשה ַבעֲ ַלת ַה ָביִת וַ ִ
את ֵא ַלי ְל ַהזְ ִכיר ֶּאת עֲ ֹונִ י ו ְל ָה ִמית ֶּאת ְבנִ י' .מבואר
ֵא ִליָהו ַמה ִלי וָ ָל ְך ִאיש ָהאֱ ל ִֹהים ָב ָ
בפסוקים אלו דבר מבהיל .היות איש האלהים בבית האשה ,הוא הגורם להזכיר
עוונה ולקטרג עליה ,קטרוג שלא היה חל אילולי שאליהו הגיע לשם .ומדוע אכן
ישנו קטרוג? כי אז נבחנה האשה לא ביחס לעצמה ולסביבתה ,אלא ביחס לאליהו,
ומי יעמוד בסודו.
ונ' שכך ממש היה עם בלעם ,אך לא שבלעם העמיד את 'אליהו' כדי להזכיר את
עוונה של 'האשה'  -כנסת ישראל ,אלא הדבר קיים בתוך האשה עצמה (כביכול,
כמשל); העמדת מדרגתה העליונה שיכולה היתה להגיע אליה ,העמדה זו היא אשר
מזכירה את עוונה ,שהרי כעת בפועל היא במדרגה נמוכה בהרבה.
וכך ממש פעל בלעם; ביקש להפק מה' ברכות היותר נשגבות שעם ישראל ראויים
להם מצד אמתתן ,ושוב הברכות האלה בעצמן יעוררו משפט ודין  -האם ראויים
לקבלם ,ואז יתגלה הפער הגדול בין 'איש האלהים'  -ממלכת כהנים וגוי קדוש;
'אין אלו אלא אלהים' (לשון האומות על ישראל ,מופיע במדרש ,ציין לו הגר"א
באד"א פ' כי תשא) ,המדרגות שהיו ישראל צריכים להיות בהם ,לבין המדרגות
שהם נמצאים בפועל.

רבינו יונה :אי קניית מעלות חמורה כעבירות חמורות
ואל תתמה על החפץ ,וכי העובדה שאינם כל כך במדרגה כפי שהיו צריכים להיות,
היא ז ו אשר יכולה לקטרג עליהם כל כך?! כי מעין הדברים הללו ,מפורש באר
היטב בדברי רבינו יונה בס' 'שערי תשובה' (ב' ,ח'  -ט') :בתחילה מביא' :ויש
אנשים רבים ימנע מהם אור התשובה ,כי הם זכאים וטהורים בעיניהם ,ולא יתעשתו
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על תיקון מעשיהם ,כי ידמו בנפשם שהם מתוקנים ,והם חטאים לה' מאד ,הלא
כתוב (קהלת ז ,כ)'' :כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא' וכו'' .ושוב
כותב באות ט'' :והנה אנשים צדיקים וישרים בלבותם ,שאגה להם כלביא תמיד
במחשבותם ,וינהמו על חטאיהם כנהמת ים ,ועל אשר קצור קצרה ידם מעבודת
השם ,כי על זה יפשע גבר והרבה אשמה כמו על העבירות החמורות ,כענין שאמרו
רבותינו זכרונם לברכה (ירושלמי חגיגה א' ,ז') :ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה
זרה ועל גלוי עריות ועל שפיכות דמים ולא ויתר לעון בטול תורה'.
הרי שהקוצר יד בעבודת ה' הוא חמור כמו על עבירות חמורות ,נורא נוראות.
זו היתה מחשבת בלעם.

י.

בלעם כיון כל ברכותיו אל האבות; כנס"י  -התגלמות של האבות
נ' שלכן כל ברכותיו מכוונות אל האבות ,וכמו שאמרו חז"ל ש'סימני אבות הראה
לו' ,וכן רואים בכל הפרשה .והיינו ,כי כלל ישראל הם התגלמות של האבות
הקדושים ,שאין אנו אלא יעקב אבינו ותו לא ,בסוד 'יעקב אבינו לא מת' (תענית
ה ,):ובסוד 'כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בליבנו אלא אחד' (פסחים נו .).גם
אנו התגלמות של אברהם אבינו (כדרך שהתבאר בקונטרס 'עין טובה') ,וכן אנו
כיצחק בעקידתו (כמבואר בגמ' ר"ה טז .ועוד) .והם דברי רמב"ן בהתחלת ספר
שמות ,שכאשר שבו אל מעלת אבותם ,אז נקראו גאולים ,וזהו המשכן ,שהוא
דוגמת השכינה ששרתה על האבות .הרי שהעיקר הוא האבות ,וכנסת ישראל
מתדמה אל האבות.
בלעם רצה להעמיד את ישראל בפועל מול מצבם האמיתי מה שהיו צריכים להיות
 בני האבות .בכך חשב יוכל להראות את הפער ,וממילא לגרום לקטרוג ,שהברכותעצמן יתהפכו שם למעלה ,חלילה.

בלעם ידע לכוון את הרגע שהקב"ה כועס
ומובן הענין שידע לכוון את הרגע שבו הקב"ה כועס כביכול ,היינו ,את הרגע שבו
מדת הדין שלטת ,ויוכל להראות את חסרונם של ישראל ביחס למעלתם האמיתית
הנדרשת מהם .ואז בכוח אותו רגע ,יתהפכו הברכות.
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וכאן מגיע הנס המיוחד שהיה בפרשת בלעם; הקב"ה התייחס אל עם ישראל כפי
שהם במעלתם האמיתית ,ובלא שום חסרון כלל .פרשת הברכות ירדה מלמעלה
למטה בלא שום ניתוק וצד שני ,או התמעטות ,אלא בדיוק כפי שהיא לעילא ,כי
עם ישראל נערכו על פי מציאותם העליונה האמיתית.
מי גילה לנו רז זה? בלעם בעצמו ,שכן אמר' :לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל
בישראל' ,שהמכוון הוא שהקב"ה לא נתן לשום צד של קטרוג לעלות ,הביט בהם
בישראל באופן היותר נעלה שניתן להביט .הביט בעצמותם ,במקום שורשם ,ולכן
כל הברכות כולם לא יכלו להתהפך לקללה.
ומובן לפי"ז ג"כ שמשה כתב ספרו ופרשת בלעם .פי' ,כי הדברים ירדו למטה כפי
שהיו למעלה ממש ,וזהו בעצמו אספקלריה מאירה ,כך נ' ,ועיין בגו"א פ' מטות.

ד
הברכות התהפכו לקללה כי חזר הקטרוג
כאשר בלעם לא הצליח במזימתו לקלל את ישראל ,המשיך ויעץ עצה להחטיא את
ישראל ,ועצה זו מושרשת בפרשת הברכות; מטרתו של בלעם בעצתו ,היתה,
להוריד את ישראל ממדרגתם זו ,ועכ"פ ,להעמיד אותם במהלך שמתנגד לקדושה
 'אלוקיהם של אלו שונא זימה' וממילא לא יתקיים בהם 'לא הביט און' .ולכן חזרהלקללה .פי' ,חזרה הברכה הנשגבה דרך קטרוג .נמצאת למד שכל מערכת בלעם
היא מערכת אחת.
עפ"י הדברים הללו מיושבת הקו' ששאלנו בתחילת המאמר ,כיצד יתכן שברכות
יחזרו לקללה ,והרי לא היתה קללה מעולם .אכן התשובה לפי"ד ,שאע"פ שלא
היתה קללה ,אך בלעם מעיקרא לא חשב לקלל באופן ישיר ,אלא אדרבה ,רצה
לעורר רצון של ברכה והיא אשר תתהפך לקללה .וא"כ נ' שכאשר חטאו ישראל
בחטא בנות מואב ,אכן התעורר הקטרוג והברכות שימשו לרועץ והפכו לקללה.
(גם יתכן להוסיף שחטאו בעקבות ברכותיו של בלעם ,כי כאשר ראו עוצם מדרגתם,
חשבו שלא יזיק להם בנות מואב ,והרי זה דומה לסוגי' עבירה לשמה) .וכך יש
משמעות בגמ' נזיר (כג ):שזמרי עשה עבירה לשמה ,ואכמ"ל).
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ה
ההפרש בין הקללות דמעיקרא לברכות שהתהפכו לקללות
קללות בעצם וקללות בפועל
יא .כעת נעיין בעז"ה בשאלה השניה; לכאורה בלעם הצליח במזימתו ,וזה בלתי
אפשרי ,ככל שכ' לעיל .ובעל כרחנו לומר שיש הבדל בין קללות שהיו חלות
מעיקרא ,לבין ברכות שחלו ,ושוב נהפכו לקללה .ונ' ביאור הענין 4בהקדם הקו'
הנוספת ששאלנו לעיל; מדוע בלעם לא יעץ את עצתו בתחילה (ואם אכן חטאו
בעקבות הברכות ,לא קשיא) ,ונ' שאם בלעם היה מצליח להפוך את הברכות
לקללה קודם ירידתן לעולם ,בסדר הדברים למעלה ,כי אז היתה סכנה עצומה
לשונאיהם של ישראל ,כי הדברים עצמם הם לעולם עצמיותם הפנימית הנעלה
והמופשטת ,שם עיקר המציאות ,ואם שם חלילה היה נוגע ,הרי היה נוגע בעיקר
המציאות של כלל ישראל.
אולם ,כאשר לא עלה בידו ,פעל בלעם במישור נמוך יותר  -במישור המעשה ,ושם
אע"פ שהצליח ,אך היינו רק בעולם התחתון במעשה .דוגמא לזה; העובר עבירה
הרי עשה דבר נורא ואיום ,ואעפ"כ הטוען לשינוי התורה ,שכביכול ,לשיטתו ,אותה
עבירה אינה כתובה בתורה ,הרי עונשו חמור פי כמה ,כי הרים יד ממש בתורת
משה ,בעצם הסדר הדברים ,ואם מצליח לגעת שם ,הרי פגע בעצם התורה עצמה.
לעומת זאת ,החוטא ,אע"פ שפוגם בנפשו ,אך זו עבירה פרטית בפועל בלבד,
ואינה חמורה כל כך ביחס לחטא בעצם הסדר עצמו .וכיוצ"ב ע"ע היטב בספר
הגבורות (פ"ג) שחילק בין ניסים שהם בעצם ופועלים על הנפש באופן אחר ,אעפ"י
שבפועל אינם נראים גדולים יותר.

חטא ועונש בעצם הסדר  -הכרתה וסילוק ,חטא ועונש מקרי  -תיקון
ביתר עומק ,כאשר החטא הינו רק בפועל ולא בעצם הסדר ,אנו תופסים אותו
כמקרה ,וגם העונש הינו חלק ממערכת שתפקידה להחזיר את ישראל לסדר
האמיתי ,שהרי החוטא מצד עצמו ראוי ,אלא שיש לו חטא חיצוני ,וע"ז בא העונש
להחזירו אל עצמו  -אל התלם .ברם ,כאשר החטא הוא בעצם הסדר בעצמו ,כי אז
נתפס החוטא כאינו ראוי למציאות (ועל זה איתא בגמ' ברכות (י ).שברוריה אמרה
לר"מ :מי כתיב 'חוטאים' ,חטאים כתיב .והיינו ,שהחוטא במקרה צריך להתפלל
4
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עליו שיחזור בתשובה ,ורק החוטא בעצם ,שהחטא נהפך לחלק ממנו ,שהוא מזדהה
עם החטא ,עד שקרוי על שם החטא בעצמו (ולא כשם תואר בלבד) ,אדם כזה צריך
להתפלל עליו שימות ,כי אין תרופה למכתו (עיין במהר"ל בח"א לע"ז יז .):ומכיון
שבלעם רצה לקטרג ולהעמיד את ישראל שאינם ראויים בעצם הסדר עצמו (וכפי
שהיה כבר בעבר טענה כזו ,כגון בחטא העגל והמרגלים; 'הרף ממני ואשמידם'),
אך התגלה שכלל ישראל בעצמם הם טהורים וקדושים ואין בהם חטא ,וגם אם יש,
הוא חיצוני בלבד.
על כן ,הגם שבלעם הציע עצה בפועל להחטיא את ישראל ,והצליחה עצתו ,אך
כאמור ,זהו במישור הנמוך של עבירה בפועל ,וביותר  -אחרי שכלל ישראל נערכו
כצדיקים בעצם ,וע"כ אינו נתפס אלא כחטא חיצוני ,וממילא העונש מתפקד כמתקן
ולא כמסלק .ולכך ,אע"פ שהברכות חזרו לקללה ,אך לאו היינו כקללה שהיתה
בכוונתו הראשונה של בלעם (כאן כתבנו בכלליות ,ולא הסברנו מה בדיוק ההבדל,
ועיין במאמר 'ענני במרחב י-ה' ,בהגדרת העונש באופן יותר מדויק לפי"ע).

בתי כנסיות ומדרשות לא חזרו לקללה
הואיל והחטא והעונש מקרי ,ע"כ שנשארה מציאות בלא פגם
ונ' עוד ,שזהו המכוון בכך שכולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות;
כיון שהחטא וגם העונש הוא רק בפועל ,ע"כ בהכרח שאינו יכול להתפרש
ולהתפשט על כל המציאות ,שהרי הוא מבחוץ (ואם חלילה היה מתפשט על כל
הקומה ,א"כ הפך לעצם) ,וממילא בהכרח שלא חזר הכל לקללה .ולפי"ז ,בתי
כנסיות ומדרשות שנשארו אינם רק מעלה לעצמם ,אלא שללמד על הכלל כולו
יצאו ,שהקללה אינה עצם ,אלא היא מערכת מקרית ובאה לתקן.
'יעקב קראו בית' לא נפגם
מדוע דוקא בתי כנסיות ומדרשות נשארו? אלא כי כנ"ל עצם העצמיות -
הסדר של כלל ישראל לא נפגם .ומהו באמת עצם הסדר של ישראל -
התורה הקדושה הנלמדת בבתי כנסיות ומדרשות( .ועיין היטב במאמר
'ענני במרחב י-ה' ,שבלעם ניסה לעקור מישראל את מדרגת 'נחלה בלי
מצרים' המושרשת ב'יעקב קראו בית' ,והנה לכאורה הצליח ,שכאמור
חזרה לקללה ,אך לאו היינו בעצם ,שהרי נשארו בתי כנסיות שהם מקדש
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מעט ,וההדגשה על ה'בתים' ,היינו ששם נשארה המציאות של 'נחלה בלא
מצרים' ,והדברים נפלאים בס"ד).
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מאמר יט
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בלועים ושרופים
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א
בחטא קרח היה שרופים ובלועים
א .בחטא קרח אנו מוצאים ב' עונשים; מאתים וחמישים איש נשרפו ,ואילו דתן ואבירם
ומשפחתם והנלוים עליהם נבלעו באדמה .ובגמ' סנהדרין (קי" :).במתניתא תנא,
קרח מן השרופין ומן הבלועין; מן הבלועים דכתיב ותבלע אותם ואת קרח ,מן
השרופין דכתיב ואש יצאה מאת ה' ,ותאכל את חמשים ומאתים איש ,וקרח
בהדייהו".
עלינו להבין ,מהו החילוק הזה בין ב' העונשים הללו; מדוע בכלל היו ב' עונשים
שונים לאנשים שונים ,ומה הטעם לשרפה ובליעה דוקא?

סדר הפרשה עפ"י הפסוקים
ב .נתבונן בגוף הפרשה:
און ֶּבן ֶּפלֶּ ת ְבנֵי ְראובֵ ן:
יאב וְ ֹ
יִצ ָהר ֶּבן ְק ָהת ֶּבן לֵ וִ י וְ ָד ָתן וַ אֲ ִב ָירם ְבנֵי אֱ ִל ָ
וַ י ִַקח ק ַֹרח ֶּבן ְ
מו ֵעד ַאנְ ֵשי
יאי ֵע ָדה ְק ִר ֵאי ֹ
אתיִם נְ ִש ֵ
חֲמ ִשים ו ָמ ָ
נָשים ִמ ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ִ
משה וַ אֲ ִ
וַ י ָֻקמו ִל ְפנֵי ֶּ
ֵשם:
תוכָ ם
דשים ו ְב ֹ
ֹאמרו אֲ לֵ הֶּ ם ַרב ָלכֶּ ם ִכי כָ ל ָה ֵע ָדה ֻכ ָלם ְק ִ
משה וְ ַעל ַאהֲ רֹן וַ י ְ
וַ י ִָקהֲ לו ַעל ֶּ
ה' ו ַמדו ַע ִת ְתנַ ְשאו ַעל ְק ַהל ה':
משה וַ ִיפֹל ַעל ָפנָיו:
וַ ִי ְש ַמע ֶּ
דוש וְ ִה ְק ִריב
לו וְ ֶּאת ַה ָק ֹ
תו לֵ אמֹר ב ֶֹּקר וְ י ַֹדע ה' ֶּאת אֲ ֶּשר ֹ
יְד ֵבר ֶּאל ק ַֹרח וְ ֶּאל ָכל עֲ ָד ֹ
וַ ַ
יִבחַ ר ב ֹו י ְַק ִריב ֵא ָליו:
ֵא ָליו וְ ֵאת אֲ ֶּשר ְ
תו:
זֹאת עֲ שו ְקחו ָלכֶּ ם ַמ ְחת ֹות ק ַֹרח וְ כָ ל עֲ ָד ֹ
יִבחַ ר ה' הוא
ו ְתנו בָ הֵ ן ֵאש וְ ִשימו עֲ לֵ יהֶּ ן ְקט ֶֹּרת ִל ְפנֵי ה' ָמחָ ר וְ ָהיָה ָה ִאיש אֲ ֶּשר ְ
דוש ַרב ָלכֶּ ם ְבנֵי לֵ וִ י:
ַה ָק ֹ
משה ֶּאל ק ַֹרח ִש ְמעו נָא ְבנֵי לֵ וִ י:
וַ יֹאמֶּ ר ֶּ
יִש ָר ֵאל ֶּא ְתכֶּ ם מֵ עֲ ַדת יִ ְש ָר ֵאל ְל ַה ְק ִריב ֶּא ְתכֶּ ם ֵא ָליו ַלעֲ בֹד
ַה ְמ ַעט ִמ ֶּכם ִכי ִה ְב ִדיל אֱ לֹהֵ י ְ
ֶּאת עֲ ב ַֹדת ִמ ְש ַכן ה' וְ ַלעֲ מֹד ִל ְפנֵי ָה ֵע ָדה ְל ָש ְר ָתם:
וַ י ְַק ֵרב א ְֹת ָך וְ ֶּאת ָכל ַאחֶּ ָ
יך ְבנֵי לֵ וִ י ִא ָת ְך ו ִב ַק ְש ֶּתם ַגם ְכהֻ נָה:
ָלכֵ ן ַא ָתה וְ כָ ל עֲ ָד ְת ָך ַהנ ָֹע ִדים ַעל ה' וְ ַאהֲ רֹן ַמה הוא ִכי ַת ִלינו ָע ָליו:
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שאלות על הפרשה
בתחילה נ' שהטענה של קרח ועדתו מתייחסת הן למשה והן לאהרן ,שכך אמרו
להם' :רב לכם'' ,מדוע תתנשאו' .אמנם המשך הפסוקים משמע שלא כן ,אלא
שהטענה היתה אך ורק כנגד בחירת אהרן לכהונה ,שהרי משה ציווה לקחת מחתות
ולשים עליהם קטורת ,והרי רק אהרן עשה כן ,א"כ עליו היתה הטענה.
וכן רואים מהמשך דברי משה אל קרח ,שכך אמר לו  -הרי ה' הבדיל אתכם לשרת
כלויים ,וא"כ ובקשתם גם כהונה? ועוד 'ואהרן מה הוא כי תלינו עליו'.
א"כ צריך ביאור ,מדוע נאמר בתחילה טענה גם על משה וגם על אהרן (והיה מקום
לומר ,שהטענה על משה שבחר באהרן ,אך לא כן משמע בפסוקים).

ג.

דתן ואבירם חטאו כנגד משה
אכן ,התשובה לזה מבוארת בהמשך הפסוקים שם ,שאחרי שדיבר משה רבינו עם
משה ִל ְקרֹא ְל ָד ָתן וְ ַלאֲ ִב ָירם
המאתים חמישים איש ,פנה לקרא לדתן ואבירם :וַ י ְִש ַלח ֶּ
ֹאמרו לֹא נַעֲ לֶּ ה" .וצריך ביאור ,הרי כולם יחד נועדו על משה ואהרן,
יאב וַ י ְ
ְבנֵי אֱ ִל ָ
ולאן נעלמו דתן ואבירם ,עד שהוצרכו ללכת לקרא להם?
יתנו מֵ ֶּא ֶּרץ
"ה ְמ ַעט ִכי הֶּ עֱ ִל ָ
ֹאמרו לֹא נַ עֲ לֶּ ה"ַ ,
ומה היתה תשובת דתן ואבירם..." :וַ י ְ
יתנו ַב ִמ ְד ָבר ִכי ִת ְש ָת ֵרר ָעלֵ ינו ַגם ִה ְש ָת ֵררַ .אף לֹא ֶּאל ֶּא ֶּרץ
זָבַ ת חָ ָלב ו ְדבַ ש ַלהֲ ִמ ֵ
נַקר לֹא
זָבַ ת חָ ָלב ו ְדבַ ש הֲ ִביא ָֹתנו וַ ִת ֶּתן ָלנו נַחֲ ַלת ָש ֶּדה וָ כָ ֶּרם ַה ֵעינֵי ָהאֲ נָ ִשים ָההֵ ם ְת ֵ
נַ עֲ לֶּ ה" .ואינו מובן ,הרי הטענה היתה כנגד אהרן ,ומפני שהם ביקשו כהונה ,וא"כ
מה שייך כאן טענות אלו?
משה ְמאֹד וַ יֹאמֶּ ר ֶּאל ה' ַאל ֵתפֶּ ן ֶּאל ִמנְ חָ ָתם
תגובתו של משה רבינו היתה" :וַ ִיחַ ר ְל ֶּ
אתי וְ לֹא הֲ ֵרע ִֹתי ֶּאת ַאחַ ד מֵ הֶּ ם" .למעשה ,כאן משה רבינו
חֲמור ֶּאחָ ד מֵ הֶּ ם נָ ָש ִ
ֹ
לֹא
שינה (לכאורה) את יחסו כלפי כל המחלוקת הזו ,וצריך ביאור.

משה רבינו חזר על דבריו הקודמים ,וסיבת השינוי
ד .גם צריך תלמוד ,שמיד אחר ששינה יחסו ,חזר שוב משה רבינו על דבריו הקודמים:
וַ יֹאמֶּ ר מ ֶּשה ֶּאל ק ַֹרח ַא ָתה וְ כָ ל עֲ ָד ְת ָך הֱ יו ִל ְפנֵי ה' ַא ָתה וָ הֵ ם וְ ַאהֲ רֹן ָמחָ ר :ו ְקחו ִאיש
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אתיִם ַמ ְחתֹת
חֲמ ִשים ו ָמ ַ
תו ִ
תו ונְ ַת ֶּתם עֲ לֵ יהֶּ ם ְקט ֶֹּרת וְ ִה ְק ַר ְב ֶּתם ִל ְפנֵי ה' ִאיש ַמ ְח ָת ֹ
ַמ ְח ָת ֹ
תו" .ואינו מובן ,והרי כל זה כבר נאמר קודם?
רן ִאיש ַמ ְח ָת ֹ
וְ ַא ָתה וְ ַאהֲ ֹ
תו וַ י ְִתנו עֲ לֵ יהֶּ ם ֵאש וַ י ִָשימו עֲ לֵ יהֶּ ם ְקט ֶֹּרת וַ י ַַע ְמדו
וכך היה בפועל" :וַ י ְִקחו ִאיש ַמ ְח ָת ֹ
מו ֵעד
משה וְ ַאהֲ רֹן :וַ י ְַקהֵ ל עֲ לֵ יהֶּ ם ק ַֹרח ֶּאת ָכל ָה ֵע ָדה ֶּאל ֶּפ ַתח אֹהֶּ ל ֹ
מו ֵעד ו ֶּ
ֶּפ ַתח אֹהֶּ ל ֹ
משה וְ ֶּאל ַאהֲ רֹן לֵ אמֹרִ :ה ָב ְדלו ִמת ֹוךְ
יְד ֵבר ה' ֶּאל ֶּ
בוד ה' ֶּאל ָכל ָה ֵע ָדה :וַ ַ
וַ י ֵָרא ְכ ֹ
ֹאמרו ֵאל אֱ לֹהֵ י ָהרוחֹת ְלכָ ל
ָה ֵע ָדה ַהזֹאת וַ אֲ כַ ֶּלה א ָֹתם ְכ ָרגַ ע :וַ ִי ְפלו ַעל ְפנֵיהֶּ ם וַ י ְ
משה ֵלאמֹרַ :ד ֵבר ֶּאל
יְד ֵבר ה' ֶּאל ֶּ
ָב ָשר ָה ִאיש ֶּאחָ ד יֶּחֱ טָ א וְ ַעל ָכל ָה ֵע ָדה ִת ְקצֹף :וַ ַ
ְ
משה וַ יֵלֶּ ך ֶּאל ָד ָתן וַ אֲ ִב ָירם
ָה ֵע ָדה לֵ אמֹר הֵ ָעלו ִמ ָס ִביב ְל ִמ ְש ַכן ק ַֹרח ָד ָתן וַ אֲ ִב ָירם :וַ י ָָקם ֶּ
יְד ֵבר ֶּאל ָה ֵע ָדה לֵ אמֹר סורו נָ א מֵ ַעל ָאהֳ לֵ י ָהאֲ נָ ִשים
חֲריו זִ ְקנֵי יִ ְש ָר ֵאל :וַ ַ
וַ י ְֵלכו ַא ָ
ֹאתם :וַ י ֵָעלו מֵ ַעל ִמ ְש ַכן
ָה ְר ָש ִעים ָה ֵא ֶּלה וְ ַאל ִת ְגעו ְבכָ ל אֲ ֶּשר ָלהֶּ ם ֶּפן ִת ָספו ְבכָ ל חַ ט ָ
ק ַֹרח ָד ָתן וַ אֲ ִב ָירם ִמ ָס ִביב וְ ָד ָתן וַ אֲ ִב ָירם י ְָצאו נִ ָצ ִבים ֶּפ ַתח ָאהֳ לֵ יהֶּ ם ונְ ֵשיהֶּ ם ו ְבנֵיהֶּ ם
משה ְבזֹאת ֵת ְדעון ִכי ה' ְש ָלחַ נִ י ַלעֲ ש ֹות ֵאת ָכל ַה ַמעֲ ִשים ָה ֵא ֶּלה ִכי לֹא
וְ טַ ָפם :וַ יֹאמֶּ ר ֶּ
ִמ ִל ִבי".
כאן מבואר התחלקות העונש ,שדתן ואבירם וקרח יקבלו עונש אחר של בליעה
(וקרח נשרף ג"כ).

ב
חטא עדת קרח כנגד (א) משה( ,ב) אהרן
ה .נ' ביאור הדברים בעז"ה באופן דלהלן :בחטא קרח ועדתו היה ב' עניינים שונים:
א .חטא המאתים וחמישים איש שרצו כהונה וטענתם היתה על אהרן ולא על משה.
בחטא זה לא השתתפו כל כך דתן ואבירם ,כי אינם לויים (אליבא דרבינו חננאל
שכל המאתים חמישים איש היו לויים).
ב .חטא נוסף היה כלפי משה רבינו ,וזה התייחד לדתן ואבירם וקרח ,שטענו כנגד
משה רבינו שחלילה אינו אמת ואין תורתו אמת .בחטא זה לא השתתפו מאתים
וחמישים איש ,כי הם לא כפרו במשה ובתורתו ,אלא שרצו גם כן כהונה ,וטענתם
היתה ,שגם הם ראויים ,ואם שבחר ה' באהרן ,אך באותה מדה היה בוחר בהם,
אילו היו נערכים ביחס לזה (והטענה על משה היתה ,שלא העמידם לבחירה שוה).
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ו.

חטא המאתים וחמישים איש כנגד אהרן היה בתחילה פחות חמור
בתחילה כאשר היה נראה שהטענה היא אך ורק על בחירת אהרן ,הגם שמשה
רבינו נפל על פניו ,אך היינו מפני שזהו חטא ככל החטאים ,ומ"מ לא היה בחטא
זה כפירה במשה ובתורה ,אלא טענתם היתה שלא נתנו להם את ההזדמנות
להיבחר .ולכן הגם שזהו חטא ,אך מ"מ משה רבינו התייחס לחטא זה בצורה יותר
סלחנית ,וכשאר החטאים .ולכן גם כן אמר להם שאם הם רוצים ,הם יכולים להקריב
קטורת במחתה כמבואר בפסוקים ,וכך יראו במי בוחר ה'.
נ' להציע ,שבתחילה ,אם היו מקריבים אש באופן הנ"ל ,לא היו נשרפים ,אלא היה
מתגלה מיהו הראוי והקדוש שה' בחר בו ,ותו לא .והיינו ,כי בתחילה לא נצטוו
להקריב את הקטורת לפני ה' ,אלא רק לעמוד לפני ה' עם קטורת ,וה' יבחר את
הראוי (וכך לא תהא הקטרת קטורת זרה המחייבת מיתה).
אכן ,לאחר שדתן ואבירם דיברו סרה במשה וכפרו בו ובתורתו ,והואיל והמחלוקת
וכל המעשה היה מעשה אחד תחת מעטפת אחת ,הנה בכגון דא ,קיבל המעשה
משמעות אחרת לגמרי .ולכן חזר משה ואמר להם ,שאם כך הנושא ,א"כ יהיה זה
תורת דין ממש ,ויקריבו הם את הקטורת ,ומי שיזכה הוא שיחיה ,וכן מדויק
בפסוקים.
ונ' שלכן דתן ואבירם לא היו שם ,כי כאשר החל הויכוח להתארך על הכהונה ,דתן
ואבירם עזבו את המקום ,כי אין הכהונה נוגעת אליהם ,והם לא כפרו באהרן אלא
כפועל יוצא ,ועיקר הטענה היתה על משה רבינו.

התחלקות העונשים לפי החטא
ז .מעתה מבואר היטב שהם הם ב' העונשים:
א .עונש השרופים הוא לחולקים על כהונת אהרן .העונש היה מיוחד רק לאלו שחטאו.
ב .עונש הבלועים הוא לחולקים וכופרים במשה ובתורתו .העונש היה גם לנשיהם
ובניהם וטפם וכל הרכוש שלהם והיקום אשר ברגליהם.
דתן ואבירם כפרו רק במשה ,ומאתיים חמישים איש כפרו באהרן ,לכן אלה בשריפה
ואלה בבליעה .אכן קרח היה עיקר בב' החטאים ,לכן הוא גם נשרף וגם נבלע
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באדמה .שו"ר שכבר כתב כן מו"ר שליט"א בבי"ש (סי' נ"ו) ,וכמובן ,דברינו מדבריו
על דבריו ,כמאמר החכם המובא בהקדמה ל'בעל המאור'.

כיצד יתכן שנחשון וחבריו חטאו בחטא קרח?
ח .יתכן שבדברים אלו יש פתר לחטא אותם מאתים וחמישים איש; בשלמא קרח שהיה
אדם אחד ,וכן דתן ואבירם שהיו מתנגדים תמיד למשה ואהרן ,אך כיצד יתכן
שמאתים חמישים איש חלקו על משה רבינו? ויתירה מזו ,הלא בחז"ל מבואר שבין
האנשים האלה היו גם הנשיאים שהקריבו בפ' נשא ,והיינו נחשון בן עמינדב
וחבריו .וזהו דבר בלתי נתפס! נחשון בן עמינדב שקפץ לים ,הוא אשר חטא בחטא
קרח והיה מן השרופים!?1
אכן לפי"ד יש לומר ,שאותם מאתים וחמישים איש לא חטאו בכפירה במשה ,ולכן
היחס כלפיהם היה סלחני בתחילה ,ורק מפאת שהיו חלק ממהלך הכפירה של
קרח ,היה הכרח לברר הדברים עד תומם ,וממילא נשרפו.

עונש קרח ודתן  -בריאה מיוחדת ,עונש המאתים וחמישים  -קטורת זרה
ט .יותר מזה נ' ,ששריפתם אינה בתורת עונש המיוחד לפרשת קרח ,כמו שהיה העונש
על קרח ודתן ואבירם ,אלא שהם פשוט הקריבו אש זרה אשר לא ציוה אותם,
ונשרפו כדין המקריבים אש זרה ,א"כ זהו דין בהלכות מקדש וכלל לא בהלכות
מעשה קרח (ודומה למעשה נדב ואביהוא) .והרי מצינו קצת דומה לזה ,שהיו בני
לוי שהיה הארון מכלה אותם .ואין זה אלא מהלכות מקדש וקדשיו.
כדברים הללו מבואר במדרש רבה (הובא ברש"י בתחילת הפרשה ,פסוק ו') ,שמשה
רבינו אמר להם" :זאת עשו קחו לכם מחתות  -מה ראה לומר להם כך? אמר להם
בדרכי העכו"ם יש נימוסים הרבה וכומרים הרבה ,וכולם מתקבצים בבית אחד; אנו
אין לנו אלא ה' אחד ,ארון אחד ותורה אחת ומזבח אחד ,וכהן גדול אחד ,ואתם
ר"ן איש מבקשים כהונה גדולה ,אף אני רוצה בכך; הא לכם תשמיש חביב מכל
היא הקטרת החביבה מכל הקרבנות ,וסם המות נתון בתוכו שבו נשרפו נדב
ואביהוא ,לפיכך התרה בהם והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש כבר הוא

1
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בקדושתו וכי אין אנו יודעים שמי שיבחר הוא הקדוש? אלא אמר להם משה הריני
אומר לכם שלא תתחייבו מי שיבחר בו יצא חי וכולכם אובדים"( .מיהו ,דברי רש"י
הללו אמורים על תחילת הפרשה ,וזה שלא כדברינו לעיל ,שהיה הפרש בין הפעם
הראשונה והשניה ,ועיין רמב"ן).

י.

טענת העם שמשה ואהרן המיתו את המאתים וחמישים איש
משה
יִש ָר ֵאל ִמ ָמחֳ ָרת ַעל ֶּ
ומובן בזה גם המשך הפרשה (י"ז ,ו')" :וַ ִילֹנו ָכל עֲ ַדת ְבנֵי ְ
וְ ַעל ַאהֲ רֹן לֵ אמֹר ַא ֶּתם הֲ ִמ ֶּתם ֶּאת ַעם ה'" .ואינו מובן כלל ,וכי לא ראו שנעשה
הדבר על ידי ה' יתברך ,שבריאה ברא ובלעה אותם ואת כל עניינם; ומה איפוא
'עם ה'' ,והלא דתן ואבירם
הטענה על משה ואהרן? גם ,וכי דתן ואבירם וקרח הם ַ
'עם'?
מאז ומעולם היו רעים וחטאים לה' .וגם וכי הם ַ
אכן התשובה פשוטה :הטענה לא היתה אלא כלפי המאתים וחמישים איש שלא
כפרו בה' ובמשה ,ורצו לעלות במעלות העבודה להיות כהנים .ועל זה באה
הטענה ,מדוע שינה משה רבינו את דעתו ונתן להם להקטיר אש ,שהמקטיר אש
זרה מת .ומכיון שהעונש לא בא כעיקר ביחס לפרשת קרח ,אלא העונש הכללי על
המקריב אש זרה ,א"כ כך טענו עם ישראל ,מדוע היה צריך להעמיד אותם בנסיון
באופן הזה שאם לא יבחרו ,ימותו?

דברי הראשונים בביאור 'אתם המתם את עם ה''
רבינו בחיי ,רשב"ם ,חזקוני
וכן מבואר בדברי רבותינו ,עיין רבינו בחיי שהקשה כן'" :וילונו כל עדת בני ישראל'
 אחר שנעשו בהם שני דינין בליעה ושריפה מה נשאר להם להתלונן שלא יאמינובענין אמונה שלמה?" .ומיישב" :אבל הרמב"ן ז"ל כתב ,הנכון לפרש כי אחר
השריפה היו מאמינים בכהונת אהרן שכבר יצא אש מלפני ה' ותאכל קרבנותיו,
אבל היו ישראל חפצים שיהיו הבכורות משרתי המשכן במקום הלוים ולא ירצו
בחליפין שיעשו בהן ,כי היו חפצים שיהיה לכל השבטים חלק בעבודת בית ה',
ועתה יתלוננו אתם המיתם את עם ה' ,שנתת העצה הזאת שיקריבו קטורת ככהנים,
והם היו ראוין לעבודת לויה לא שיהיו ככהנים מקריבים קטורת ,וזה טעם 'פרח
מטה אהרן לבית לוי'".
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וז"ל הרשב"ם'" :אתם המיתם את עם ה''  -על דתן ואבירם הבלועים אנו מודים
שחטאו ,אבל המאתים וחמשים איש שמתו כמיתת נדב ואביהוא  -אתם הרגתם אותם
שצויתם להקטיר הקטורת".
ובחזקוני'" :אתם המתם את עם ה''  -שאמרתם להביא קטורת ,הלא ראיתם נדב
ואביהו שהביאו קטורת ומתו ,למה צויתם אותם לעשות כמו כן ,אלא שמדעת
המיתם כי ידעתם כי הקטורת סם המות והם סמכו על דבריכם ועשו מצותכם ומתו.
ועוד מה הבחנה יש כאן שאינם ראוים לכהונה ,הלא נדב ואביהו אתם מודים שהיו
ראוים לכהונה ומתו בשביל הקטורת ,ואם הוכחתם שאהרון קדוש יותר מהן ,מיהו
לא הוכחתם שאינם ראוים לכהונה ,ומתו בשביל הקטורת".

ג
ביאור חטא כנגד הכהונה בשריפה
מהר"ל :כל דבר קודש שמתחלל  -נשרף
יא .כעת ברצוננו לבאר בעזרתו יתברך ,הטעם שעונש המאתים חמישים איש היה
בשריפה ,ואילו עונש קרח  -בבליעה .והגם שהשריפה היא מהלכות המקדש ,אך
זה עצמו צריך ביאור ,מדוע העונש כך?
ונ' בהקדם הגמ' בשבת (קיט ,):שאין הדלקה מצויה אלא במקום שיש חילול שבת.
וכתב ע"ז רבינו המהר"ל (שם בח"א)" :יש לך לדעת ,כי כל דבר קודש שמתחלל כמו
תרומה שנטמאת ,משפטה  -שריפה( ,שבת כה ).וכן בשר קודש שנפסל דינו בשריפה
(פסחים פב( ,):וכן) בת כהן שזנתה 'את אביה היא מחללת באש תשרף' (ויקרא
כ"א).
והטעם כי הקדושה נמשלה כאש ,ולפיכך התחתונים שהם חמריים (אפשר להם)
להתחבר לכל היסודות שהם אויר ,מים ,עפר ,חוץ מן האש ,וכמו שאמרו (סוטה
י"ד א') אחרי ה' אלקים תלכו וגו' ובו תדבקון וכי אפשר לאדם להתדבק עם השכינה
והלא כתיב כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא ,ובשביל שהוא יתברך אש אוכלה ,הוא
קדוש ונבדל מן כל התחתונים אשר לא יתחברו אל האש ,ומפני כך ראוי שיהיה
דבר שהוא קודש והוא מחולל מקדושתו שיהיה נדון באש .ולפיכך יום השבת שהוא
קודש ,כאשר בני אדם אינם שומרים ומחללים השבת נגזור מן הקדושה העליונה
שראוי לשבת (שיהיו נדונים בשריפת אש)".
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הואיל וא"א לאדם להדבק עם השכינה ,וכלומר עם יסוד האש (כמשל) ,ע"כ ,כאשר
ניסו המאתיים חמישים איש להדבק בשכינה כנ"ל ,נידונו בשריפה.

חטא קרח בבליעה  -איבד מקומו
יב .כעת ביחס לקרח; מדוע דוקא בבליעה .נ' לומר בעז"ה עפ"י דברי ה'מסילת ישרים'
(סדר ויכוח ,עמ' צ"ו  -צ"ז) .המס"י שם מאריך בחובת אמירת אמת ובגנות ותיעוב
השקר .וכותב" :ואחד מן העמודים שהעולם עומד עליו הוא 'אמת' .ומי שדובר
שקר כאילו נוטל יסוד של עולם .וההפך מזה ,מי שזהיר באמת ,כאילו מקים יסודו
של עולם וכו'" .א"כ כיון שקרח כפר במשה ובתורה ,ובמילים אחרות :כפר באמת
המוחלטת (ולכן אמר אח"כ 'משה אמת ותורתו אמת') ,ע"כ איבד את היסוד של
הקיום .והבן ,כל שקר הוא איבוד היסוד ,אך כל שקר הוא רק פרטי בצד מסוים,
בנקודה מסויימת .אך השקר של קרח היה שקר של מציאות האמת עצמה ,וע"כ
איבד את מקומו.
קרח איבד את תורת המקום
יג .כדי שהדברים יהיו יותר ברורים ,נציין כדוגמא את דברי מו"ר זצ"ל (שיעורי סבי
דבי אתונא ,שיעור ט"ו ,הובא בס' אור יקרות ח"ב ,מאמר יג) ,שלכן אין לאומות
העולם חלק בארץ ישראל ,כי מעולם לא החזיקו בה ,והיינו ,כי לכל מקום יש את
המקום של המקום שבו ,ודבר זה לא שייך כלל לאומות .ועיי"ש עוד ,שעצם
המציאות נסתרת מאיתנו ,ואין אנו רואים אלא את ההופעה של המציאות ולא את
עצם המציאות עצמה .והם הם הדברים ,כי המקום של המקום הוא עצם המציאות
עצמה ,ואילו המקום שאנו רואים הוא רק הופעה של אותה מציאות.
ואף אנו נאמר ,שעצם המציאות עצמה היא ה' ותורותו  -ה' אלוקים אמת ,ואסתכל
באורייתא וברא עלמא .וממילא מי שכופר בה ,מאבד את המציאות עצמה  -את
המקום של המקום ,ולכן אין לו שום מקום ,הוא מאבד את תורת המקום שבו.
ויש בזה הטעמה בביאור הבריאה המיוחדת שברא ה' בפי הארץ ,וכבר הקשה אבן
עזרא ,שזהו דבר מצוי ,שהארץ פותחת את פיה כביכול ובולעת מה שמעליה
(ובלשוננו היום ,נקרא הדבר :בולענים) ,ויש כמה וכמה תשובות בזה .כגון :שחזרה
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וכיסתה פיה .אכן לפי"ד התשובה פשוטה :הנושא כאן הוא לא רק על כך שפתחה
את פיה ,אלא שנלקח מהם תורת מקום.

דוגמא מסוגיית המבול שנעקר תורת המקום
יד .והרי"ז ממש מקביל למה ששמענו בעבר ממו"ר זצ"ל  ,בהא דאיתא בחז"ל שבארץ
ישראל לא היה מבול ,והרמב"ן כתב שאין הכוונה שלא היה בה מים ,כי בוודאי
לא היה לה חומות ,אלא הכוונה שלא הומטר עליה מים באופן ישיר .והקשה רד"ל,
ששם בגמ' שלהי זבחים ,שלכן עוג מלך הבשן חי ,כי היה בארץ ישראל .וקשה,
הרי שפיר היה בה מים (לפי רמב"ן).
אכן ,גם לרד"ל קשה ,הלא צדקו דברי רמב"ן שלא היה לה חומות .ואמר בזה מו"ר
זצ"ל ,דעומק ענין המבול אינו אך ורק המים שהומטרו על הארץ ,כי ניתן להתגבר
על המים באיזה אופן ,אלא הנקודה היא בשורש הדברים ,שהמבול החזיר את
העולם למצב של מים במים ,היינו בלא תורת מקום ,וא"א לאף בריה להיות בלא
תורת מקום.
מעתה ביאר מו"ר ,שכוונת חז"ל שלא ירד מבול בארץ ישראל ,היינו ששם לא פקע
תורת מקום ,וממילא לכן ,אע"פ שהגיעו המים שם ,אך על מים כאלו ניתן להתגבר,
וזה מה שעשה עוג מלך הבשן .ע"כ מדברי מו"ר.
ואף אנו נאמר כך ממש על קרח ,שעומק ענין הבליעה ,אינו אך ורק מעשה בפועל
כזה ,אלא בריאה מיוחדת של העדר מקום במקום .זהו נס נפלא ונשגב ,והנס הזה
פגע בקרח שאיבד את מקומו בלא להיות לו שום חפצא של מקום.

קרח היה מטועני המקום
ולעומת שקרח היה מטועני הארון ,היינו מצורף למקום של המקום  -אשר זהו
הארון ,שמקום ארון אינו מן המדה ,ובהיות שפרש וחטא ,הנה נענש במדרגתו
עצמה  -איבד את מקום מדרגתו  -שורש המקום ,והופקע ממנו המקום.
חומרת 'שנה ופירש'  -כי נוגע במקום יותר גבוה
טו .ומסתבר שזהו כלל בכל עונש ,שהוא לפי הפרישה של האדם מהמקום שפרש ,כי
העונש הקל אינו עולה למקום שפרש ,וממילא אינו מתייחס לחטא ,והרי זה קצת
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מקביל לחוק כלים שלובים .ומכיון שקרח כנ"ל ,חטא במקום היותר שורשי בעצמו
 במשה אמת ותורתו אמת (וזהו בעצמו חטא במדרגת ארון שמשם התורה ניתנת,ושם הלוחות) ,ע"כ נענש באותו מקום של החטא  -והיינו באיבוד המקום של
המקום.
וזה בנין אב לדברי חז"ל ש'שנה ופירש  -קשה מכולן' ,כי במה שבתחילה היה
כראוי ,הנה נגע בעצם הסדר של המציאות (כל אחד לפום דרגתו) ,וכאשר 'שונה
ופירש' נוגע בסדר עצמו של המציאות יותר מהחוטא דמעיקרא ,שמלכתחילה,
בהיותו חוטא הוא נמוך ואינו נוגע בעצם הסדר .ורחמנא לישזבן.

ד
אריז"ל :קרח נתקן על ידי שמואל נכדו
טז .בכתבי האריז"ל איתא (והובא בבי"ש סי' נ"ו) ,ש'צדיק כתמר יפרח' ס"ת קרח,
שלקרח היה תיקון על ידי שמואל נכדו .וביאר שם מו"ר שליט"א ,ששמואל שקול
כנגד משה ואהרן .ונ' עוד (והכל בכלל דבריו) ,שמשה רבינו כאמור הוא 'אמת'
(וכן הוא בסנהדרין ו :שאמר 'יקוב הדין את ההר') ,ואילו אהרן הוא 'שלום' ,ועל
דא כתיב' :האמת והשלום אהבו'.
והנה חטא קרח היה גם ביחס לאמת (משה) וגם ביחס לשלום (אהרן) ,וזהו תיקונו
של קרח על ידי שמואל .והנה שמואל הוא הבוחר בירושלים ,וירושלים נקראת
'יראה  -שלם' ע"ש אמת ושלום.

קרח איבד את מקומו במדבר ,אך יש לו מקום בשורש המקום
נ' עוד בעומק הדברים ,דהנה הגם שארון הברית  -מקומו אינו מן המדה גם במדבר,
אך בוודאי העיקר הוא בבית עולמים ,ששם אבן השתיה שממנה נשתת הבריאה
(יומא נג ,):והיא המקום של המקום בעצם .שם לא הגיע קרח ,וממילא גם לא חטא
שם .וזהו גם המובן בכך שלא הוזכר שם יעקב בחטא קרח (כמבואר בחז"ל) ,פי'
שעד שם לא חטא קרח ,וממילא יש לקרח תיקון דרך יעקב שהוא שורשו שלא חטא.
והרי כבר כ' כ"פ שיעקב עצמו יש לו דין ארון הברית ,והוא אשר נכנס פנימה אל
ביהמ"ק  -אל אבן השתיה ,כמבואר בפ' ויצא ,שלן במקום ההוא (ועיין במאמר
'לינת יעקב בבית אלוקים' ,וכן במאמר 'עצי ארזים שנטע יעקב בירידה למצרים').
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וא"כ נ' לומר שאעפ"י שקרח איבד את מקומו וכנ"ל  -הבריאה אשר יברא ה' ,אך
גם בריאה זו נמצאת בתוך הסדר של שורשי הבריאה עצמה  -אבן השתיה ,שהיא
קודמת לבריאה זו ,ותדע ,שהרי בבליעתן צעקו 'משה אמת ותורתו אמת' ,א"כ יש
נקודת שורש שבה לא חטאו ,אלא שאין לה גילוי אלא בשורש יותר עמוק שאינו
מתגלה במדבר .ושורש זה התגלה על ידי שמואל שהיה שקול כמשה ואהרן (ואילו
היה משה רבינו נכנס לשם ,היה חל התיקון השלם ,וכאשר היה במדבר ,היה הדבר
מיוחד רק למשה ולא לזולתו ,ומסתבר שהם טעמי פרה שלא נגלו אלא למשה).

קושיה על דברינו ביחס למאתים וחמישים איש
יז .יש להעיר על דברינו ,שמאתים חמישים איש השרופים לא היו כל כך רשעים.
אולם ,עיין בהמשך הפרשה (י"ז ,ב')" :אֱ מֹר ֶּאל ֶּא ְל ָעזָר ֶּבן ַאהֲ רֹן ַהכֹהֵ ן וְ י ֵָרם ֶּאת
ַה ַמ ְחתֹת ִמ ֵבין ַה ְש ֵר ָפה וְ ֶּאת ָה ֵאש זְ ֵרה ָה ְל ָאה ִכי ָק ֵדשוֵ :את ַמ ְחת ֹות הַ חַ ּ ָט ִאים ָה ֵא ֶּלה
נַפש ָֹתם וגו'" .והרי 'חטאים' הוא הגדרה של מציאותם ,שהם והחטא אחד ,וכדרך
ְב ְ
שמבואר בגמ' ברכות (י ).בסוגי' דהני בריוני ,עיין שם בס' 'אמת ליעקב' מבעל
הנתיבות.

ה
הטענה על משה היתה שעושה מליבו
התיקון היה שהתגלה שהכל מפי הגבורה
יח .בהמשך הפרשה ,לאחר שעם ישראל אמרו' :אתם המתם את עם ה'' ,נאמר :וַ יֹאמֶּ ר
הולֵ ְך ְמהֵ ָרה
יה ֵאש מֵ ַעל ַה ִמזְ ֵבחַ וְ ִשים ְקט ֶֹּרת וְ ֹ
משה ֶּאל ַאהֲ רֹן ַקח ֶּאת ַה ַמ ְח ָתה וְ ֶּתן ָעלֶּ ָ
ֶּ
ֶּאל ָה ֵע ָדה וְ כַ ֵפר עֲ לֵ יהֶּ ם ִכי יָצָ א ַה ֶּקצֶּ ף ִמ ִל ְפנֵי יְ דֹוָ ד הֵ חֵ ל ַה ָנגֶּף :וַ י ִַקח ַאהֲ רֹן ַכאֲ ֶּשר ִד ֶּבר
משה וַ י ָָרץ ֶּאל ת ֹו ְך ַה ָק ָהל וְ ִהנֵה הֵ חֵ ל ַה ֶּנגֶּף ָב ָעם וַ י ִֵתן ֶּאת ַה ְקט ֶֹּרת וַ יְכַ ֵפר ַעל ָה ָעם:
ֶּ
וַ יַעֲ מֹד ֵבין ַה ֵמ ִתים ובֵ ין ַהחַ יִים וַ ֵת ָעצַ ר ַה ַמג ֵָפה".
פירש"י :רז זה מסר לו מלאך המות כשעלה לרקיע שהקטרת עוצר המגפה ,ושוב
פירש'" :ויעמוד בין המתים וגו''  -אחז את המלאך והעמידו על כרחו ,א"ל המלאך,
הנח לי לעשות שליחותי ,א"ל משה ציוני לעכב על ידך ,א"ל אני שלוחו של מקום
ואתה שלוחו של משה ,א"ל אין משה אומר כלום מליבו אלא מפי הגבורה ,אם אין
אתה מאמין ,הרי הקב"ה ומשה אל פתח אהל מועד ,בא עמי ושאל ,וזהו שנאמר
וישב אהרן אל משה".
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טענת עם ישראל ,כאמור ,היתה על כך שמשה הציע מליבו את הקטורת שהרגה
את המאתיים וחמישים איש ,התיקון היה בכך שהתגלה שכל דברי משה הם מפי
הגבורה ,עד כדי כך שהוא גובר גם על המלאכים ,ואפילו שיש להם ציווי מגבוה.
תיקון זה עצמו גרם לעצירת המגיפה.
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מאמר כ
וְ ַר ּפֹא יְ ַר ּ ֵפא

1

המאפיין הייחודי של מיתת ֶדבֶ ר
רפואה באיברים חיצוניים ופנימיים
התיחום שבין פעולות ה' לפעולות האדם
נגיף ה'קורונה'

1
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א
המאפיין היחודי של ֶ ּדבֶ ר על פני שאר מיתות
שדבֶ ר נובע מסילוק העילה
דברי המהר"ל ֶ ּ
א .אחד מהיסודות העיקריים המקיפים את ספרנו 'כתר הלומים' ,עוסק בייחוד של
מגיפה ֶּ -דבֶּ ר ,על פני מיתות אחרות .הזכרנו את דברי המהר"ל בספר הגבורות
(פרק נו) ,שמיתת ֶּדבֶּ ר אינה כשאר מיתות שנפעלות על ידי פעולה אקטיבית
במקבל ,אלא ֶּדבֶּ ר הוא סילוק העילה.
כך הם דבריו..." :ויש מכה שבאה בלא פעולה במקבל ,רק שהשם יתברך מסלק עצמו
מן הנמצא ,וזהו הנמצא נעדר ואין כאן פעולה במקבל ,רק סלוק מן הנמצא ,ומפני כי
הדֶּ בֶ ר הוא העדר הנמצא כי המיתה הוא העדר בלבד ,ולפיכך אין המכה הזאת נאמר
עליה שהיה פועל בהם המכה ,רק כי כל הנמצאים קיומם בו יתברך ,וכאשר הוא
מסתיר פניו מהם אז יקבלו העדר והם אינם נמצאים ,ואין ההעדר מפעולות פועל השם
יתברך במקבל ,ולפיכך הדֶּ בֶ ר הוא בא מחמת סילוק העלה מן הנמצאים ובזה הם נעדרים
ונפסדים לשעה אחת כמו כל העדר שאינו מפעולות פועל ,ובמכת ה ֶּדבֶּ ר אין ראוי לומר
שהיה פועל בהם הדבר ,אבל נעשה מבלי פעל בהם ,והוא כמו שאמרנו שהוא
יתברך מסלק ומסתיר פניו יבהלון והם נפסדים ,וזה לא נקרא פעולה באחר .ויש
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מכה שהיא הפך זה והוא כח פועל לגמרי במקבל ,וזה שאמר ובזרוע נטויה זו
החרב כי חרב הוא כח פועל במקבל המכה וזה נקרא חרב וכו'".

שאלות ובירור בכוונת המהר"ל
ב .ברם ,לכאורה הדברים עדיין טעונים ביאור( :א) אם שאכן ישנה חלוקה ברורה בין
מכת 'חרב' ,או למשל :תאונת דרכים ,למכת ֶּדבֶּ ר ,אך החלוקה הזו אינה מאפיינת
לדבֶּ ר ,שהרי אינן
אך ורק את ֶּדבֶּ ר ,אלא כל המחלות שיש בעולם ,על פניו דומות ֶּ
נפעלות על ידי כח אקטיבי חיצוני ,אלא מתרחשות באדם עצמו ,בדיוק כמו במכת
ֶּדבֶּ ר.
שדבֶּ ר הינה אך ורק מחמת
(ב) שאלה נוספת שעלינו לשאול :כיצד אנו אומרים ֶּ
סילוק העילה ותו לא ,וגם הסברנו לפי"ז ,שלכן המכה פועלת בגוף החיים עצמם
ולא במערכות נוספות של הגוף ,והדברים אינם מובנים ,הרי אנו רואים שגם ֶּדבֶּ ר
הינה מחלה גופנית ככל המחלות ,והגוף נפגע עד שאינו מסוגל להחזיק את החיות
אשר בו.

יסוד המבי"ט שיש ב' סוגי ֶ ּדבֶ ר( :א) אלוקי( ,ב) טבעי
ג .התשובה לשאלות הללו ,כמדומה ,עפ"י דברי המבי"ט ב'בית אלוקים' ,שישנם ב'
הדבֶּ ר המופיע בתורה (מכת ֶּדבֶּ ר במצרים ,והמגיפות במדבר),
סוגי ֶּדבֶּ ר  -מגיפה; ֶּ
הדבֶּ ר שהיה בימי דוד המלךֶּ .דבֶּ ר כעין זה הינו גילוי אלוקי ברור ,וחל במהירות
וכן ֶּ
רבה מאד (ראה גמ' ברכות סב :שמזמן שחיטת התמיד ועד זריקתו ,מתו שבעים
אלף איש בימי דוד ,והרי זמן זה הוא מועט מאד) .זו מכת ֶּדבֶּ ר בטהרתה כפי
שמבארה המהר"ל.
אכן ,מלבד זאת ,ישנו ֶּדבֶּ ר המופיע בימי חז"ל ובכל הדורות ,שהוא נראה כמחלה
לכל דבר ,ופועל בתהליך ככל המחלות ,הגוף מראה סימני חולי וכו' ,ומגיפה זו,
אינה מכת ֶּדבֶּ ר הטהורה של בורא העולם .לכן אין בה גדר סילוק העילה ,ומאידך
יש בה פגיעה בגוף.

המגיפות 'הטבעיות' הינן תולדה מהמגיפה העצמית
אם כנים אנו בזה ,ימצא שאין שייכות למגיפה ה'טהורה' מזמן הבית והלאה .אכן
מסתבר ,שאף שאם אכן המגיפות הללו ,אינן מוגדרות מגיפות ממש ,אך הם כמו
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'תולדה' של המגיפה העיקרית של תורה ,ובגדר דומה ל'ברא כרעא דאבוה' ,ולכן
אנו יכולים להעמיק וללמוד את המגיפה 'הטהורה' ,שורשה ,מהותה ,עניינה וכו',
ומתוך כך להקיש גם על ה'בת' של המגיפה; המגיפה המוכרת בתקופות שאחרי
פיסוק הנבואה.

ב
גם המגיפות ה'טבעיות' שונות במהותן משאר מחלות
חלוקה בין מחלות הנובעות מאי שמירת הגוף לבין ֶ ּדבֶ ר
ד .אמנם כן ,נראה לבאר בעז"ה ,שאף המגיפות בדורות אחרונים ,ב"מ ,גם הן מיוחדות
לעיקר הסוגיה של המגיפה ,וגם להם ישנם מאפיינים שונים וייחודיים משאר
המחלות.
ישנן מחלות רבות אשר באות באופן של אי שמירה על הגוף ,עד שנעשה פגם
בגוף ,והדבר לידי ביטוי במחלה ואפילו יותר גרוע מזה .בוודאי בכגון דא ,אין אנו
אומרים שהמחלה היא 'סילוק העילה' ,ואינה פועל במקבל ,שהרי המקבל עצמו
הזיק לעצמו בכך שלא שמר על גופו ,ומתוך כך נעשה חולה ,ואין זה קשור לכלל
לשאלת סילוק העילה .איננו מתכוונים אך ורק למחלות כרוניות ,אלא גם מחלות
עונתיות ,נגרמות מכך שהאדם לא נזהר ולא שמר על גופו ,כדברי החכם מכל אדם
(משלי כב ,ה)ִ " :צ ִנים ַפ ִחים ְב ֶּד ֶּר ְך ִע ֵקש ש ֹומֵ ר נַ ְפש ֹו ְיִרחַ ק מֵ הֶּ ם" ,ובגמ' כתובות
(ל' :).הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים' (הצטננויות וכד') .ונ' פשוט שאין כוונת
הגמ' דוקא ל'צינים פחים' ,אלא כל שתלוי באדם ואינו נשמר.
וכבר העיד והבטיח הרמב"ם בהלכות דעות (ד ,כ)" :כל המנהיג עצמו בדרכים אלו
שהורינו ,אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו ,עד שיזקין הרבה וימות ,ואינו
צריך לרופא ,ויהיה גופו שלם ועומד על בוריו כל ימיו ,אלא אם כן היה גופו רע
מתחילת ברייתו ,או אם היה רגיל במנהג מן המנהגות הרעים מתחילת מולדתו ,או
אם תבא מכת דבר או מכת בצורת לעולם" .הרי לנו הבטחה מפורשת מהרמב"ם
שהמתנהג כשורה לא יהיה חולה ,אך ההבטחה לא כוללת דבר ,כי היא עניין אלוקי,
ואינה כשאר מחלות שבהם ישנה 'אשמה על הגוף' שהתנהג שלא כהוגן ,והם הם
דברינו.
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מהי ההתייחסות למחלות ווירוסים התלויים בהדבקה גרידא?
ה .ואם נפשך לומר ,עדיין הדברים אינם ברורים דים ,שהרי ישנם הרבה מחלות
ווירוסים הדומים ממש למהלך של ֶּדבֶּ ר ,באופן הדבקה וכו' ,ואינן תלויות באי
שמירה על הגוף ,ואעפ"כ אינן מוגדרות כסילוק העילה ופגיעה בגוף החיים.
התשובה :אכן כן ,גם מחלות אלו הם בכלל דברי המהר"ל שהמחלה שייכת ל'סילוק
העילה' ,וכדי לבאר דברים אלו ,נפנה לדברי ה'אבן עזרא' המופלאים בפרשת
משפטים.

ג
דברי ה'אבן עזרא' שמותר לרופא לרפאות רק מחלות חיצוניות
מקורו של הא"ע ,והטעון ביאור בדבריו
ו.

בפרשת משפטים (ויקרא כא ,יט)ִ " :אם יָקום וְ ִה ְת ַה ֵל ְך ַבחוץ ַעל ִמ ְש ַענְ ת ֹו וְ נִ ָקה ַה ַמ ֶּכה

יִתן וְ ַרפֹא ַיְר ֵפא" .ובחז"ל (ברכות ס" :).תני דבי רבי ישמעאל ,ורפא
ַרק ִש ְבת ֹו ֵ
ירפא ,מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות".
חז"ל לא מחלקים בין סוגי הרפואות ,ומשמע שכולם מותרים .אולם ה'אבן עזרא'
כתב לא כן'" :וְ ַרפֹא ַיְר ֵפא'  -לאות שנתן רשות לרופאים לרפא המכות והפצעים שיראו
בחוץ .רק כל חולי שהוא בפנים בגוף ביד השם לרפאתו .וכן כתוב' :כי הוא יכאיב
ויחבש' .וכתוב באסא' :וגם בחליו לא דרש את ה' כי אם ברופאים'".
ה'אבן עזרא' מלמדנו חידוש נשגב; מותר ללכת לרופא אך ורק למחלות ופגעים
חיצוניים ,ולא למחלות פנימיות .כנראה שלמד כן מכח העובדה שהפסוקים עוסקים
או ְב ֶּאגְ רֹף וְ לֹא יָמות
במכות חיצוניות" :וְ ִכי ִיְריבֻ ן אֲ נָ ִשים וְ ִה ָכה ִאיש ֶּאת ֵר ֵעהו ְב ֶּאבֶּ ן ֹ
וְ נָ ַפל ְל ִמ ְש ָכב" .ומכיון שחז"ל הוצרכו לדרשה כדי להתיר את הרפואה על ידי רופא
('ורפא ירפא') ,א"כ אין לך בו אלא חידושו ,והיינו ,המפורש בפסוק בלבד  -מכות
חיצוניות.
ואף שיש מקרים שמכות אלו המתוארות בפסוק גורמות (גם) לפגעים פנימיים ,אך
על הרוב גורמות הן לפגעים חיצוניים (ויותר בעומק :הנושא הוא גם אופן המכה,
מכות אלו הן מכות חיצוניות דרך הגוף ועל ידי אדם ,ולא באופן פנימי על ידי
הבורא יתברך ,ועיין להלן).
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דברי הגר"א כה'אבן עזרא'
כדברי ה'אבן עזרא' מובא גם בדברי הגר"א ,בפירושו לאיוב [ה ,יח]" :כי ב' מיני
חליים יש; א' באברים הפנימיים ע"י שמים ,ב' באברים החיצוניים ע"י אדם ,כמו
מכת חרב וכדו' ,והחיצונה צריכה רפואה ע"י אדם ,כמאמר ורפא ירפא ,אבל סיבה
פנימיית ,ובפרט יגון וצער ע"י שמים ,אמר אני ה' רופאך ,לכן אמר ,כי הוא יכאב
באברים הפנימיים ויחבש וכו'" .ברור ופשוט שמקורו של הגר"א הוא ה'אבן עזרא',
עלינו להתבונן ,הואיל ניתנה הרשות לרופא לרפאות ,אם כן ,מה לי אם החולי הוא
בפנים או בחוץ? ועוד ,היכן שמענו כן? וכי אנשים אינם הולכים לרופא על מחלות
פנימיות?!

ז.

הבריאה בעלת ב' מימדים :המימד שהאדם פועל ,המימד שבו הבורא פועל
אדם הופקד על הפעולות החיצוניות ,הבורא ית' פועל בפעולות הפנימיות
כמדומה שיסוד הדברים הוא כדלהלן:
הבריאה נבראה באופן כזה ,שיש בה ב' מימדים .ישנו המימד שבו האדם הוא
נָתן ִל ְבנֵי ָא ָדם' ,וכ"ז
הפועל ,ובאמת הוא פועל ,וככתוב (תהלים קטו ,טז)' :וְ ָה ָא ֶּרץ ַ
בכלל הרצון האלוקי ,שבני האדם יישבו את הארץ ויתקנוה .וכל המצוות בכלל זה,
כגון מצות מילה שמתקנת את הטבע .אכן ,כמובן ישנו מימד נוסף ,שבו הבורא
יתברך הוא הפועל בבריאה (איננו מדברים כאן על הנהגת היחוד ,כי אם על הנהגת
המשפט ,ובתוכה יש את ב' המימדים הללו).
באופן כללי ,החילוק היסודי הוא בין הפעולות החיצוניות לפעולות הפנימיות; האדם
הופקד על כל הפעולות החיצוניות ,ובזה הוא משכלל את הארץ ,וכל חוקי הטבע
בכלל זה ,שהאדם פועל לפיהם ,לומד להכיר אותם ,כנוע להם מחד ,משתמש
ונעזר בהם מאידך .אכן ,הבורא ית' פועל בפנימיות ,ופנימיות זו היא מבעד למהלכי
הטבע שאנו מכירים ,והם הם הניסים הנסתרים שהם יסוד כל התורה כולה .ועל זה
נערכת כל עבודת התפילה והבקשה מהבורא יתברך ,שאף שאנו לכאורה פועלים
הכל ,וא"כ מה תועיל התפילה? אלא שהקב"ה יסבב את העניין בניסים הנסתרים
כדי לבצע את רצון עבדיו.
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הקב"ה מופיע כ'אל מסתתר' ותחום הפעולות שלו פנימי
הפנים הוא העיקר  -העצמי ,מרכז המציאות
ח .יסוד זה נובע מכך שהקב"ה מופיע בעולם כ'אל מסתתר' ,ומשכך ,תחום הפעולות
שלו כביכול הוא במקום הפנימי .כמובן ,כל מציאות חיצונית מושרשת במקום
הפנימי ,ועל כן ,למעשה ,הקב"ה פועל הכל ,אלא שטח עינינו מראות ,כי אין לנו
שייכות עם החלק הפנימי.
לא נרחיב כעת בגבולות העניין הזה בעצמו ,אך נדגיש שכל המציאות בנויה באופן
הזה; העצמיות אשר היא עיקר המציאות ,מופיעה תמיד בעולם הפנימי ,ואילו
הלבוש ,המציאות הארעית ,המקרית ,מופיעה תמיד בחיצוניות .וזהו כלל יסודי
מובנה במציאות ,שלעולם הפנימי יותר עיקר ,יותר עצם ,יותר אמת ,יותר חי.
ושורש ואבוהון דכולהו ,הוא האופן שבו כאמור ,הבורא יתברך מתגלה בעולם,
באופן שהעולם עם כל חוקיו וענייניו והאדם שבו ,הם הם המעטפת החיצונית,
והבורא יתברך מתגלה בהם במידה זו שהוא הפנימיות והעיקר של הכל.

יסוד נוסף :כפי שליטת האדם על הטבע ,כך הדברים מתבצעים על ידו
בדורות האחרונים האדם 'כבש' את הטבע
נראה לנו להציע יסוד נוסף הבנוי על בסיס הדברים הללו ,והננו אומרים ,שהשאלה
 האם הפעולות 'יתבצעו' על ידי הבורך יתברך ,או לחלופין ,על ידי האדם ,שאלהזו תלויה בענייני האדם ושליטתו על עולם הטבע ,ולמעשה משתנה עם התקדמות
הדורות לעבר סוף שית אלפי שנין.
ובכן ,ככל שהדורות 'מתקדמים' ,כך האדם כובש את עולם הטבע ,ואם שבעבר,
האדם ידע מעט מאד על כל תהלוכות חוקי הטבע ,אך בדורות אחרונים ,עם
התפתחות הטכנולוגיה ,מצליח האדם לגלות מטמוניות נסתרות .האדם המערבי
רחוק מאד מאביו וסבו מלפני כמה מאות שנים .נתאר לעצמנו ,אילו סב סבינו
מלפני  500שנה היה מגיע אלינו לביקור .עיניו היו נפערות בתימהון; הוא היה
רואה קוביות מברזל נוסעות במהירויות עצומות .ציפורי ענק בשמים שבהם מאות
איש .אורות בלילה בלא אש .אנשים מדברים זה עם זה ורואים זה את זה באותה
שניה ,בשני קצוות כדור הארץ ,וכן הלאה.
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התפיסה הפשוטה והשטחית רואה בהתקדמות זו את חזות הכל; העולם החילוני בז
ומתנער ,פשוטו כמשמעו ,מהעולם הישן (וזו אחת הסיבות שהוא גם סולד מהעולם
הדתי ,כי בהכרה ובתת ההכרה ,ההתקדמות מזוהה עם החילוניות ,בעוד הישנות
מזוהה עם הדת) .העולם הדתי ,חלילה לא בז .יודע הוא להעריך את גדלות הדורות
הקודמים והראשונים ,אך עדיין רואה ברכה גדולה בהתקדמות הטכנולוגית וכל
המסתעף ממנה ,כאשר היא מנוצלת לנכון לעבודת ה'.

כפי השליטה של האדם על ה'טבע' ,כך הקב"ה 'מסתלק' משם
כאן ,מגיעים אנו לקוטב הדברים; כאשר אנו אומרים שהקב"ה פועל בפנימיות
והאדם בחיצוניות ,אין הכוונה לתחום חתוך ומוגדר ,אלא הנושא של 'פנימיות'
ו'חיצוניות' הוא נתון לשינוי והערכה; ככל שאדם כובש יותר את עולם הטבע ,כן
הוא הופך את כל המציאות ליותר ויותר חיצונית.
בדורות האחרונים התחדשה הרפואה והחלה להבין את מחלות הפנים
ט .ניקח לדוגמא את עולם הרפואה:
עד לפני כמה דורות לא היה שום מושג בתהליכים הפנימיים של מחלות בגוף .אדם
שלא הרגיש טוב ,לא ידע מהי הסיבה להרגשה זו; בוודאי לא ידעו מהמושג
'חיידקים' ו'וירוסים' למיניהם .עם ההתקדמות ,הכירו את מערכות החולי בעולם
(חלק מהם) ,ויתירה מזו ,הצליחו לייצר מכונה שיכולה לצלם ולתעד את הגוף בפנים
(צילום רנטגן) ,בכך הצליחו לשבור את המחסום אשר מנע הבנת המערכות
הפנימיות בעת חולי ובכלל.
לכאורה ,אין דבר טוב מזה ,כי על ידי שהאדם למד להכיר את כל המערכות ,הרי
הצליח למצוא תרופות ופתרונות ולרפא חולים רבים .כך לכאורה ,אך האמת היא
יותר רחבה ועמוקה; כל עוד שהאדם לא הכיר את המערכות הללו ,הם היו מערכות
פנימיות ,ומשכך ,היו תחת 'שטח הפעולה' של בורא העולם ,כי הפנים נפעל על ידו
יתברך .אך ברגע שהאדם כבש את אותו שטח ,הרי הפך אותו לחיצוני  -טבעי,
ושוב אין שם פעולה להדיא של בורא העולם.
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הקב"ה 'נמצא' במקום שבו האדם אינו נמצא
ניתן לומר את אותם דברים בלשון קצרה וחדה:
הקב"ה 'נמצא' במקום שבו האדם אינו נמצא ,שם הוא פועל את כל העניינים .אך
כאשר האדם הצליח להימצא באותו מקום ,הקב"ה כביכול ,מסתלק מהמקום,
ומשאיר לאדם שיסתדר בכוחות עצמו( .וכמובן ,גם בתוך שטח זה ,יש מערכות
פנימיות ,שבהם הקב"ה פועל ,והכל נמדד בערכין ,ונא ונא בינה זאת).

ד
גניזת ספר הרפואות על ידי חזקיהו כדי שיתפללו
תמיהת הרמב"ם בזה
י.

ביארנו אפוא ,שהקב"ה 'לא מתערב' בשטח הנמסר לאדם ,וזאת בשל התיחום
הברור המחלק בין מעשי האדם למעשי הבורא .אכן ,נראה להוסיף שהדברים
נכונים גם לאידך גיסא ,שכפי שהקב"ה לא מתערב במעשי האדם ,כך האדם עצמו,
אסור לו להתערב במעשי הקב"ה .בחלק הפנימי אין לאדם מבוא וחלק ולפיכך
אסור לו לשנות שם דברים.
יסוד זה ,מתבאר ועולה מתוך דברי חז"ל (ברכות י ):שחזקיהו המלך גנז את ספר
הרפואות .ופירש"י' :כדי שיבקשו רחמים' .כלומר ,רש"י מפרש שחזקיהו גנז את
האפשרות להתרפא על ידי רופאים ,כדי שאנשים יתפללו .הדברים קשים לכאורה,
והלא ניתן רשות לרופא לרפאות ,והיאך מותר למנוע את השימוש בחכמת הרפואה
המצילה חיים?! ואכן ,הרמב"ם (פיהמ"ש פסחים פרק ד) ,חלק בתוקף על רש"י,
וכתב שהדבר לא יתכן כלל" :ואיך יחסו לחזקיהו מן האולת מה שאין ראוי ליחס
כמותו לרעועי ההמון ,וכמו כן לסיעתו שהודו לו ולפי דעתם הקל והמשובש ,האדם
כשירעב וילך אל הלחם ויאכל ממנו ,בלי ספק שיבריא מאותו חולי החזק  -חולי
הרעב ,א"כ כבר נואש ולא ישען באלהיו ,נאמר להם הוי השוטים; כאשר נודה
לשם בעת האכילה שהמציא לי מה שישביע אותי ויסיר רעבתנותי ואחיה ואתקיים,
כן אודה לו שהמציא לי רפואה ירפא חליי כשאתרפא ממנו ,ולא הייתי צריך
להקשות על זה הענין הגרוע ,לולא שהיה מפורסם".
טענת הרמב"ם מ'חולי האכילה' ,לכאורה אינה מובנת ,כי אכילה היא צורת חיי
האדם ,כך הוא נברא ,שיש בו חסר שעליו להשלימו ,זאת לעומת חולי שהוא חידוש
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שבורא העולם החלה את החוטא ,ולכאורה לא קרבו זה לזה .אך עכ"פ עיקר הדבר
צריך ביאור ,כיצד זה שחזקיהו מנע מאנשים להתרפאות?!

חזקיה חשש שספר הרפואות 'ירחיק' את השפעת ה' על העולם
אסור לאדם להתעסק בשטח הפנים שלא נמסר לו
התשובה (לכאורה) תלויה בדברינו; הנושא כאן אינו שאלה באיזה אופן מתרפאים;
אם בתפילה או ברפואה ,אלא מהו שטח הפעולה כביכול ,של בורא העולם .חזקיהו
היה בדור מרומם מאד ,דור שהיה מתאים להכרה שה' יתברך פועל בשטח נרחב
מאד של המציאות .במילים אחרות ,דור שהחיצוניות דלה מאד ,ועיקר המוקד של
המציאות הוא הפנימיות .משכך ,הבין חזקיהו שעולם הרפואה לא יצא החוצה
לשטח החיצוני של בני האדם ,אלא הוא (עדיין) נמצא בתחום הפנימי  -מקום
הפעולה של הבורא ית'.
כיון שכן ,חשש חזקיהו שספר הרפואות ישנה את כל התוואי של המציאות ,ויעמיד
את האדם על הבסיס המציאותי של החיצוניות (כפי שאירע באמת בדורות שאח"כ),
ובזה יפקיע כביכול את הפעולה של הבורא בעולם .לכן גנז את ספר הרפואות,
ובכך דאג לכך שהמציאות לא פרשה מפנימיותה ,בה בורא העולם 'פועל' בה
כביכול ,בלא מפריע.
ביתר ביאור :כפי שהבורא יתברך 'מסתלק' מהשטח שהאדם פועל ,כך בדיוק על
האדם להסתלק מהשטח שהבורא פועל .חזקיהו סבר שהעיסוק בספר הרפואות
הוא איסור של התעסקות בשטח הפנים שלא נמסר לאדם.

ביאור דברי ה'אבן עזרא' :חולי פנימי שייך לפעולת ה' ואסור לאדם לגעת שם
כיום גם המחלות הפנימיות נחשבות חיצוניות
יא .בזאת הננו מבינים את דברי ה'אבן עזרא'; באופן הפשוט ,החלקים החיצוניים אשר
ניתנו לאדם ,הן המה האיברים החיצוניים ,ושם ניתן רשות לרופא לרפאות ,ואילו
החלקים הפנימיים ,הם אשר מופקעים מהשגת האדם ,וממילא אינו יכול ,וגם אסור
לו לפעול בהם ,אלא הם שייכים לשטח של בורא העולם.
כיצד כיום נוהגים ללכת לרופא גם על מחלות פנימיות? כי כיום גם המחלות
הפנימיות הן חיצוניות .הכל גלוי וידוע ,צילומים ,הדמיות ,בדיקות ,הכל גלוי ,אין
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שטח פנימי( .וראה בספר 'בינת המידות' שמו"ר זצ"ל עסק באנשים עם מוגבלויות
נפשיות ,וטען שאין הדבר ברור שיש היתר להתרפאות בתרופות לחולי הנפש,
ואולי כוונתו חוזרת לדברים אלו ,כי ביחס לחולי הנפש ,אולי גם היום נחשב לחולי
פנימי).
כאמור ,הנני חוזר ומדגיש ,שאין הכוונה שהאדם (בשטח החיצוני) יכול לפעול
פעולות כנגד ה' ,חלילה ,ושה' יתברך אינו מתערב ,לא זו הכוונה ,אלא הנושא
הוא האם האדם יצטרך לפעול עם האמצעים הטבעיים כדי להשיג את מבוקשו,
ובורא העולם לא יספק לו אותם ,או שהאדם יקבל את הדברים באופן ישיר מה'
יתברך .זה הנושא .אך בוודאי ה' משגיח על כל דבר בפרטות ,ועשה ,עושה ויעשה
לכל המעשים ,ופעולתו בפנימיות וכן בהחייאת כל המציאות ,ובוודאי בהנהגת
היחוד שכל מעשינו פעלת לנו ,אלא שניתן לאדם חלל שבו עליו לפעול לבדו.

ה
ביאור חטא אדם הראשון לפי"ז
אדם הראשון היה חי בעולם פנימי וגורש ממנו
יב .נראים הדברים ששורש דברים מונח בחטא אדם הראשון ועונשו ,וכל עניין החטא
נסוב על זה; העונש של אדם הראשון היה גירוש מגן עדן .משמעות הגירוש היא,
שמעתה הוא חי בעולם חיצוני ולא פנימי; חיצוני  -עולם הזה ,פנימי  -גן עדן.
מעתה עבר לחיות בעולם ששטח הפעולה שלו שייך לאדם .לכן ממילא עליו לבצע
את הפעולות כדי להביאן לתכליתן ,לכן עליו לטרוח באדמה ובכל י"א מלאכות
הפת ,כי האחריות היא עליו .בורא העולם 'סילק' את עצמו ,ונתן לאדם להסתדר
בכוחות עצמו (עם כל החיסרון שבדבר ,והרבה חיסרון יש בזה ,כי האדם רחוק
מתיקון ,ולכן עליו לטרוח הרבה כדי לתקן) .זהו העונש של החטא.
קודם החטא ,היה האדם בתוך העולם הפנימי ,ולכן לא היה צריך שום אמצעי
ופעולה בעצמו ,אלא קיבל הכל מלעילא בלא טורח ומאמץ ,וכדברי חז"ל (סנהדרין
נט ):שהמלאכים היו צולין לו בשר ומסננין לו יין .וראה עוד בהקדמת הלש"ו לספר
הכללים ,שהקב"ה בעצמו עשה את כל המעשים עבור אדם הראשון.
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במהלך הדורות העולם מתרחק מהפנים והחוץ שולט
דברים אלו פותחים בפנינו צוהר להבנת התרקמות מהלך הדורות ,מהדור הראשון
ועד הדור האחרון .הדורות הולכים ומתפתחים הולכים ומתקדמים בשטח החיצוני.
מצד שני ,הולכים ומתמעטים בשטח הפנימי ,ואין כאן ב' עניינים שונים ,אלא ככל
שנתבאר ,ככל שכובשים יותר את המציאות דרך המבט של חיצוניות ,כך באותה
מדה מדחיקים את הפנימיות ,מקטינים ומכווצים אותה.
בדורו של חזקיהו נגנז ספר הרפואות ,ועל אסא היתה טענה (דברי הימים ב ,טז,
רו ְפ ִאים" .וכמובן ,עם חלוף הדורות אין טענה
יב)" :וְ גַ ם ְבחָ ְל ֹיו לֹא ָד ַרש ֶּאת ה' ִכי ָב ֹ
כזו ,ואדרבה ,מי שאינו הולך לרופא הוא הנחשב כשופך דמים .וכך הדורות
מתקדמים והולכים במתח זה ,שהחיצוניות גדלה על חשבון הפנימיות ,התקדמות
הטכנולוגיה  -שטח האדם הכובש ,על פני הפעולות שלו יתברך.
כלפי הדברים האמורים כעת ,הרי יש בידינו לומר ,שכל דור שמגדיל ומרחיב את
השטח החיצוני ,כל דור כזה במובן מסוים ,מעמיק יותר את חטאו של אדם הראשון
ועונשו .כביכול ,כל דור כזה גורם גירוש נוסף של האדם מהפנימיות ,מגן עדן ,וגם בזה
יש ערכין .והדברים נוראים.

הבקעת העיר בי"ז בתמוז  -כיבוש החוץ את הפנים
יג .יתכן שבזה נבין גם כן את עניין צום תענית י"ז בתמוז ,שבו הובקעה העיר .וכבר
הקשו רבים ,הלא הבקעת העיר אינה חורבן לעצמו ,ואם הגויים היו נסוגים ולא
היה נחרב הבית ,בוודאי לא היה זה ליום צום ותענית ,ואם כן ,מדוע כעת כאשר
נחרב הבית ,נקבע כצום?1
לדרכנו ,התשובה היא שהבקעת העיר הינה חורבן מצד עצמו ,ולא רק מחמת
שאפשרה את חורבן הבית .הבקעת העיר היא ביטול ההפרדה והתיחום בין החוץ
והפנים .כביכול ,אומות העולם שהם הם ה'חפצא' של החוץ ,הם הם האדם שאחרי
החטא בכל מהותו ,הם הצליחו לכבוש ולהיכנס פנימה ,לתוך המקום הקדוש בעולם

1
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הנקרא 'מקדש' ,ובו אוכלים מעשר שני .כניסה זו היא חורבן מצד עצמו ,והיא
מקבילה בצד מסוים לגירוש האדם מגן עדן .כי כאשר נכנסו לתוך עיר הקודש
והמקדש ,הצליחו להשליט את שטח החוץ על הפנים ,והרי בכגון דא' ,מסתלק'
הבורא יתברך הפועל בפנים ,ועל זה התענית.

הנבואה בטלה בהבקעת העיר
בנותן טעם להוסיף את דברי מו"ר זצ"ל ,שביטול והפסקת הנבואה שהיה עם חורבן
הבית (כמבואר בגמ' ב"ב יב ).הושרש וחל בעת הבקעת העיר .והרי לן שהבקעת
העיר ,מפקיעה את הגילוי האלוקי בבריאה ,כביכול ה' יתברך הסתלק ,והשאיר
לבני אדם את העבודה בעצמם (וזו באמת תורה שבע"פ ,ובה הקב"ה מתגלה בתוך
ליבם של החכמים ,אך לא מתגלה להדיא ,והם הם הדברים) .ראה בהערה שהרחבנו
בדברים על פי מאמר 'קרא עלי מועד'.2

2
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ו
כל המחלות הפנימיות מתייחסות לה' יתברך אך ֶ ּדבֶ ר ביחוד
יד .בחזרה לענייננו.
מחלות פנימיות מצד עצמן אינן בנגיעת האדם ,ולכן הם מיוחדות לה' יתברך ,וככל
האמור במאמר זה ,והם הם דברינו ב'כתר הלומים' ,שמגיפה מתייחסת לה' יתברך
באופן מיוחד (וכדברי המהר"ל בספר הגבורות) ,ושאלנו ,א"כ כל המחלות כן?
והתשובה היא ,שאכן כל המחלות הפנימיות מתייחסות לה' ית' ולחיים ,יותר ביחוד
משאר הפגעים ,וממילא הם גם נוגעות יותר במערכת של סילוק העילה ,כי כיון
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ששטח הפעולה הוא של ה' ית' באופן ישיר ,על כן ,השפעתו נותנת חיים,
והסתלקותו  -הפך החיים ,המגיפה.
וכאמור ,דבר זה תלוי גם כן בהתחלפות הדורות ,וככל שהדורות מתרחקים ,כך
הפנימי נהפך חיצוני ,והיום גם מחלות פנימיות נחשבות חיצוניות ,אך בעיקר
מציאות הדבר ,המחלות הפנימיות מתייחסות לה'.
ומכל מקום ,חלוק ֶּדבֶּ ר משאר מחלות ,כי ֶּדבֶּ ר הינה מחלה הפוגעת בכלל ולא
באדם פרטי ,ומצד זה יש בה גם כן יחס לבורא יתברך דוקא באופן מיוחד ,כי
הבורא ית' מתייחס יותר לכלל (וככל שנתבאר במאמר ח' ב'כתר הלומים' ח"א)

ֶ ּדבֶ ר אינה מחלה מסויימת והגדרתה תלויה בתוצאה
טו .נ' עוד ,שכל מחלה פנימית מדבקת ,שייכת לעולם המגיפה והדבר ,שהרי הגדרת
מגיפה אינה תלויה בשם מחלה מסוים ,אלא אך ורק בתוצאה של אותה מחלה,
וכמבואר בגמ' תענית (יט" :).איזהו ֶּדבֶּ ר? עיר המוציאה חמש מאות רגלי ,ויצאו
ממנה שלשה מתים בשלשה ימים זה אחר זה ,הרי זה ֶּדבֶּ ר ,פחות מכאן אין זה
ֶּדבֶּ ר" .הרי לנו שכל מיתה באופן כזה נחשב מגיפה ,תהא באופן שתהא ,ועל זה
הוסיף המהר"ל בנתיב התורה (פרק יב ),שמגיפת 'אסכרה' נוגעת עוד יותר בעצם
החיים ,באשר המגיפה פוגעת באיברי הנשימה  -בחיים עצמם .כלומר ,גם צורת
המגיפה היא באופן הזה.
ויש לעיין ,האם דבר תלוי דוקא באותה מחלה ,או שכל ויש ג' מתים כו' אפילו
ממחלות שונות נחשב דבר .וגם יש לעיין ,באופן שקורה על ידי סיבות חיצוניות,
כגון תאונות דרכים וכד' .ולפי ההגדרה של המהר"ל במושג 'דבר' ,לכאורה צריך
להיות במחלות כאלו שמתאפיינות ב'סילוק העילה' ,והם הם הדברים דלעיל ,אולם
קשה להקיש מדברי אגדה על דברי הלכה.

נגיף קורונה והתייחדותו
טז .נגיף הקורונה ,על פניו ,הינו נגיף ככל הנגיפים ,ואעפ"כ הצליח להפוך את העולם,
פשוטו כמשמעו .נראים הדברים שיש כאן גילוי מיוחד לכך שהאדם לא הצליח
לגבור ולהשתלט כפי שחשב ,ועל כן ,יש בנגיף קורונה ,מימד מסוים של חולי
פנימי ,שהרי רב הנסתר על הנגלה ,הן באופן ההדבקה ,הן בגוף המחלה ותוצאותיה
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ונזקיה לאורך זמן .והן בדרך להתמודד עמה ולגבור עליה .וכ"ז חוזר לעיקר הנושא
של מגיפה ,שמצד עצם עצמותו הוא עניין פנימי המיוחס לה' יתברך באופן עצמי,
ובמיוחד במגיפה שנוגעת באיברי הנשימה ,כ'אסכרה' דאז ,ו'קורונה' דהיום.






נגיף הקורונה מגלה את מה שרבים מבני האדם מנסים לדחוק ולהדחיק .הנגיף
מגלה שהשלטון היה ונשאר  -בידי בורא עולם.

ּ ֶכ ֶתר יִ ְּתנ ּו ְל ָך
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מאמר כא
בירור בעניין מגיפה ֶ -דבֶ ר
סתירה בין מאמרים שונים בספר 'כתר הלומים'
ההגדרה של 'סילוק העילה'

א
שאלה על יסודות הספר 'כתר הלומים'
חזרה קצרה :יסוד א'  -מכת דבר היא סילוק העילה
א .בספרנו זה ' -כתר הלומים' שזכינו לו בס"ד ,השתדלנו לבאר את ענייני המגיפות
 ֶּדבֶּ ר ,כפי שקיבלנו מדברי חז"ל ,ומפי סופרים וספרים .לאמתו של דבר ,ישנםכמה יסודות עיקריים העוברים כחוט השני בין בתרי הספר ,ועליהם הספר מושתת.
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ואולם שניים מהיסודות הללו לכאורה סותרים זה את זה ,והננו כעת להציג את
הסתירה ואת ההצעה לישוב.
היסוד הראשון נועד לבאר את הייחוד של מגיפה על פני שאר מיתות .תוכנו של
היסוד ,שמגיפה אינה פגיעה אקטיבית  -חיובית באדם ,אלא היא סילוק העילה,
ונפעלת בדרך העדר; הקב"ה שהוא מקור החיים ,מסלק השפעת החיים מהנברא,
וממילא הנברא מאבד את החיים ונעשה פגר מת .הוספנו לבאר שלכן מיתת מגיפה
יותר פועלת על עצם החיים ,כי היא פעולת ה' יתברך הנוגעת לעצם החיים ,ובשונה
משאר מיתות ,שנגרמות על ידי פגיעה בכוחות הגוף החיצוניים.
זהו היסוד הראשון.

יסוד ב'  -היחס שבין דיבור לדבר; כח הדיבור כח החיים
ב .היסוד השני (אשר מתבאר בעיקר במאמר ד' ,ב'כתר' חלק א) ,בא לבאר את היחס
בין דיבור לבין ֶּדבֶּ ר ,ותוכנו הוא ,שכח הדיבור מופיע בנקודת החיבור שבין נשמה
וגוף ,מקום זה הוא הוא מקום החיים ,כי החיים חלים בחיבור נשמה וגוף יחד .לכן
כח הדיבור מתייחס לחיים הרבה יותר משאר כוחות האדם ,וגם נפעל על ידי הרוח
 רוח חיים ,עד כדי כך שהמהר"ל בנתיב התורה (פרק יב) כותב" :כי הדיבור הואהחיות של אדם".
הדיבור ביחס לבורא עולם
מאמרות בראשית' ,לעולם ה' דברך נצב בשמים
ג .הסוגיה של 'דיבור' אינה מופיעה אך ורק באדם ,שהרי הקב"ה ברא את העולם
במאמרות ,היינו בדיבור .הקב"ה ברא את העולם על ידי דיבור ,וכך לדורות ,דבר
ה' הנ"ל מונח בפנימיות כל מציאות ומחיה אותה .הוי אומר :דבר ה' הוא הוא
החלק המחיה ומנהיג את המציאות ,אשר מצד עצמה ,הינה מציאות יבשה שאין
בה חיות ,וממש כפי שהגוף הינו פגר מת ,לולי החיות הנכנסת בו .במילים אחרות:
'דבר ה'' הוא רוח החיים הנמצאת בתוך כל חפץ וחפץ להעמידו ולקיימו ,וכפי
שביאר הבעש"ט זיע"א ,על הפסוק' :לעולם ה' דברך נצב בשמים'.
הדברים מפורשים במדרש תהלים (פרק קיט)" :לעולם ה' דברך נצב בשמים .מהו
דברך נצב בשמים? אי זהו דבר הנצב בשמים? אלא אמר הקב"ה ,על מה השמים
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עומדים ,על אותו דבר שאמרתי( ,בראשית א ,ו -ז) יהי רקיע בתוך המים .ויהי כן.
וכתיב( ,תהלים לג ,ט) כי הוא אמר ויהי וגו' .אותו הדבר שאמר הוא עשה .לכך
נאמר( ,שם) הוא צוה ויעמוד .בדבר ה' שמים נעשו ,ובאותו הדבר שברא אותן בו
הם עומדים לעולם וכו'".

הקב"ה ,דבר ה' ,והבריאה  -מקבילים לנר"נ
הדיבור הוא רוח החיים הנמצא בכל חפץ ,ואשר מקשרו להשם יתברך .נמצא לפי"ז,
שהקב"ה מצורף לעולם בהנהגה המקבילה ל'נשמה' (כמבואר בגמ' ברכות י.
ובהרחבה בנפה"ח שער ב) .הבריאה עצמה היא המקבילה לכח הגוף ' -המעשה',
היא החלק התחתון ,והכח המחיה אותה הוא דבר ה' בבריאה ,שהוא מקביל לרוח,
והוא עומד בתווך בין הקב"ה לבין הבריאה .לכן ,שם ,בדיבור ,מונח כח החיים,
והקשר של הדיבור אל המאציל ית"ש הינו בכך שהוא כביכול מתגלה ומצטרף
לעולם כהנשמה ,וא"כ נמצא שיש כאן סדר של נר"נ:
נשמה  -הקב"ה.
רוח חיים  -דבר ה'.
נפש  -הבריאה עצמה.
הרוח והדיבור ,שם כח החיות של האדם
כל זה כאמור ,מתבסס על 'מבשרי אחזה אלו-ה' ,שצורת אדם מורכבת מנר"נ,
וברוח ,ששם מקום החיבור שבין הנשמה והגוף ,שם נמצא כח החיים ,והביטוי הישיר
שלו  -דיבור .וראה דברי המהר"ל בפירושו 'דרך החיים' (אבות ו ,ח)" :והדיבור
של אדם בארנו לך פעמים הרבה הוא החיות של אדם בעולם הזה ,שהרי האדם
הוא בעל חי מדבר ,וכמו שבארנו פעמים ,כי אונקלוס תרגם' :ויהי האדם לנפש
חיה' ' -והות באדם לרוח ממללא' ,שמזה תדע כי עיקר האדם מה שהוא חי מדבר".
ֶ ּדבֶ ר  -פוגע באופן ישיר במקום החיבור  -דיבור
שדבֶּ ר (אשר הינו סוג המוות
ד .מתוך כך יצאנו לבאר את עניין מגיפה ֶּ -דבֶּ ר; ביארנו ֶּ
הישיר והעצמי ביותר ,בלא שום מרכיבים חיצוניים) ,פוגע בנקודת החיבור עצמה
שבין הנשמה והגוף ,והיינו פוגע במקום החיים עצמם .כדוגמא לזה ,הבאנו דברי
המהר"ל על כך ש'סתם מיתה  -חנק' ,וביאר ,שכל המיתות האחרות באות בדרך
ממילא; בתחילה הגוף נפגע ושוב לאחר מכן ,אין הנשמה יכולה לשכון בגוף הפגוע.
אכן מיתת חנק ,נוגעת בגוף החיים עצמם ,שהרי פוגעת באיברי הנשימה  -פוגעת
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ב'רוח חיים' עצמו .וממש כך בדיוק פועלת מכת ֶּדבֶּ ר  -בגוף החיים עצמם ,ולכן
מצאנו שדבר בא לעולם על חייבי מיתות שלא נמסרו לבי"ד ,כי 'סתם מיתה' בבי"ד
של מטה  -חנק ,ובבי"ד של מעלה ֶּ -דבֶּ ר.
שדבֶּ ר נקרא על שם ה'דיבור' ,כי זהו כל תוכנו ,הוא
בעקבות כן ,מובן היטב הטעם ֶּ
פוגע בעולם הדיבור באופן היותר ישיר ועצמי שיש; הוא מפקיע את כח החיים -
כח המדבר במקום חיותו עצמו.
זהו היסוד השני.

הקושיה והסתירה בין שני היסודות
ה .לכאורה שני היסודות עולים ועומדים בקנה אחד; סילוק העילה וביטול כח הדיבור,
משמען :פגיעה במקום החיים הפנימי ולא דרך איברים חיצוניים וכד' .אכן ,כאשר
נתבונן ,נראה שלכאורה ערבוב פרשיות שנו כאן ,ולא קרב זה אל זה כלל ,ואדרבה
היסודות סותרים זה לזה ,וכדלהלן:
הלא ביארנו שהיחס בין הקב"ה ובין 'דברו' ,הוא כהיחס שבין הנשמה באדם ובין
דיבוריו של אדם ,וא"כ ,כאשר אנו אומרים שמכת ֶּדבֶּ ר נובעת מסילוק העילה,
בוודאי הפשטות היא שהכוונה היא לסילוק ה'נשמה' מהחיבור עם הגוף; הקב"ה
שהוא כביכול כמו ה'נשמה' ,מסלק את עצמו ,ושוב ממילא נשאר הגוף בלא שום
השפעת חיים ,שהרי כח החיים אינו יכול להופיע ללא שיש חיבור נשמה וגוף,
ומכיון שהקב"ה מסלק את חלקו בחיבור ,והיינו את חלק ה'נשמה' ,שוב א"א
למציאות להתקיים.
והרי זה מקביל ממש לפגיעה בגוף (כגון למשל :פגיעת חרב) שאינה מאפשרת עוד
את החיבור עם הנשמה ,ולא מפני שפגע בכח החיים ,אלא פגע בגוף  -בחלק
התחתון ,ושוב אי אפשר לנשמה לשכון בכזה גוף .וכך בדיוק גדר 'סילוק העילה',
שהוא פגיעה ב'חלק העליון' ,בנשמה ,שמסתלקת ,ושוב א"א לגוף להתקיים בכזו
מציאות בלא הנשמה ,אך אין זה קשור כלל לסילוק כח הדיבור  -כח החיים ,שהוא הכח
האמצעי ולא הכח העליון .ככלל ,המושג 'סילוק העילה' לכאורה ,אינו נגיעה בגוף
החיים עצמם (היינו בכח האמצעי) ,אלא הוא הסתלקות מלהשפיע חיים.
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א"כ אפוא ,זו הסתירה :האם ֶּדבֶּ ר הו א סילוק העילה  -החלק העליון ,או פגיעה
ישירה בכח החיים  -החלק האמצעי .ואל תהא סתירה זו קלה בעיניך ,כי כמה
וכמה מאמרים בספר מתבססים על היסוד הראשון ,ומאידך ,מאמרים אחרים
בספרים מתבססים על היסוד השני ,ואם אכן ישנה סתירה בין אלו היסודות ,הרי
שמאמרים רבים סותרים אלו את אלו.

ב
תשובה ראשונה
היחס בין דבר ה' לבין ה'מדבר'  -ה' יתברך בעצמו
ו.

בכדי לענות תשובה על שאלה חמורה זו ,עלינו לחזור על כמה כללים שהתבארו
ב'כתר הלומים'.
הכלל הראשון :ה' יתברך מחיה את כל הנבראים כל שעה ,וכפי שנאמר (נחמיה ט,
ו)" :וְ ַא ָתה ְמחַ ֶּיה ֶּאת ֻכ ָלם" .מאידך (וזהו הכלל השני) ,אנו אומרים ,ש'דבר ה'' הנמצא
בתוך המציאות הוא אשר מחיה את המציאות.
לכאורה גדר הדברים הוא ,שה' יתברך כביכול 'מדבר את דברו' אשר מחיה את
הנברא .וממש כפי שה' יתברך דיבר את דברו בבריאת העולם ,וא"כ ברא את
העולם בדיבור ,כך באותה מדה הוא מחיה אותו באותו דיבור.

מעשה מנותק מפועל ,הדיבור אינו מנותק מהמדבר
הכלל השלישי (מבואר בהרחבה במאמר ד ,שם) :ישנה חלוקה יסודית בין הדיבור
לבין המעשה; המעשה אמנם נעשה על ידי האדם אשר פעל אותו ,אך אחר
שהתוצאה נפעלה ,שוב אין שייכות בין האדם העושה לבין ה'מעשה'  -היינו
התוצאה ,אלא המעשה קיים בכוחות עצמו ,בלא קשר לאדם .לא כן דיבור; הדיבור
חל וקיים אך ורק אם ישנו אדם ש'מדבר' אותו ,ואם האדם עזב את המקום ,גם
הדיבור פוסק .אין אפשרות לדיבור להימצא בלא האדם ,הדיבור והאדם הולכים
יחדיו.
כיון שכן ,שהדיבור הוא מציאות הנמשכת תמיד מהמדבר ,אף אנו נאמר ,שה'
יתברך כביכול כל שעה וכל גרע מדבר את דברו אשר מחיה את הנברא ,כי אין
כח לדיבור לעמוד בכוחות עצמו ,אלא הוא חייב שידברו אותו.
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סילוק העילה ,משמעו' :הפסקת הדיבור'
מעתה לפי"ז הננו מבארים את 'סילוק העילה' (היסוד הראשון) ,באופן זה ,שה'
יתברך 'הפסיק לדבר' ,ושוב ממילא אין יותר את דבר ה' אשר מחיה את הנברא.
מסתבר גם כן שהפסקה זו ,אם שהיא מהלך של העדר ולא פעולה אקטיבית ,אך
אעפ"כ נקראת פעולה על גוף הדיבור ,כי הואיל והדיבור נמשך ממנו כל שעה
מאז ,ושוב הפסיק לדבר ,הרי זה נקראת פעולה ישירה על גוף הדיבור ,כי ה'
יתברך הפסיק את הדיבור שלו עצמו ,אלא שזה פעולה בדרך של העדר.
אם כנים אנו בדברים אלו ,הרי שמיושבת השאלה ,כי אכן 'סילוק העילה' הוא
סילוק כח הדיבור ,וכמו"כ נקרא פעולה על כח הדיבור בעצמו.

ג
תשובה שניה
סילוק העילה אינו העדר כי אם לקיחה
דברי ה'אור החיים' בביאור 'יהב ביה עיניה' ומכת בכורות
ז.

ניתן לענות על שאלה זו באופן נוסף וביתר עומק (שמעתי מהרב אריאל יזרלביץ
שליט"א ,ותש"ח לו).
יסוד הדברים הוא ,שההגדרה של 'סילוק העילה' אינו העדר פעולה ,כי אם פעולה
חיובית .נקדים דברי ה'אור החיים' הקדוש ,על הפסוק (שמות יא ,ה)" :ומֵ ת ָכל
כור ְב ֶּא ֶּרץ ִמ ְצ ַריִם".
ְב ֹ
"עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל (יבמות מה ).יהב ביה עיניה וקטליה ,גם אמרו
(ברכות נח ).ונעשה גל של עצמות ,והנה דברים אלו בהשקפה ראשונה ירחקם
השכל; כי איך תהיה ראות צדיק לרעה ,והלא כתיב (משלי כב ,ט) טוב עין הוא
יבורך ,גם ציין הרשב"י ז"ל (זוה"ק ח"ג ,ריא) לרע עין המזיק בעינו כי הוא חלק
רע?
אכן אחר ההשקפה בדקדוק ,אומרם 'יהיב עיניה' ,היה לו לומר ראה בו בעיניו?
אלא להיות כי כל חלק רע שבעולם ,בהכרח כי יהיה לו דבר המעמיד כל שהוא
מהחיוני שהוא בחינת הטוב ,כי חלק הרע שם מיתה יש לו ,ואיך יחיה ויהיה
במציאות ,ואין צריך לומר שיתנועע וילך כבעלי חיים ,לזה בהכרח שיהיה בו חלק
כל שהוא מבחינה הנקראת חיים ,וזה חלק טוב ,ובזה תשכיל להבין מאמרם ז"ל
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(סוכה נב ).כי לעתיד לבא יביא הקב"ה לס"מ וישחטנו במעמד הצדיקים וכו' ע"כ,
ודברים אלו אין להם משמעות ,כי לא יוצדק שחיטה למלאך ,ולמה שהקדמנו תהיה
הכוונה כי יסיר ממנו חלק המחייהו ,ובהסרת ממנו חלק הטוב זו היא שחיטתו.

כל מקור ישאף למינו וישאבנו
עוד יש לך לדעת ,כי כל מקור ישאף למינו וישאבנו ,וזה הוא סוד בחינת בירורי ניצוצי
הקדושה באמצעות נשמות ישראל ועסק תורתם ,והצדיקים העצומים קדמונינו יכירו
בהביטם באדם רשע לברר ממנו כח החיוני שהוא בחינת הטוב ,באמצעות הראיה
הדקה אשר יביטו בעין החכמה ,להוציא חלק הטוב ההוא ,כי כשיתכוין למול ענף
הקדושה תעשה בו נפש הצדיק כמעשה אבן השואבת לברזל הנקראת קאלמיט"ע
בלע"ז ( -מגנט) שתוציאנו ממקום שנקבע שם בראיה ,וה' עשה דמיונות בעולם
להאמין אדם בתורת חכם ,ומעתה נמצא דעת אלהים באומרו ומת כל בכור ,פירוש,
כי באמצעות שאני עובר בתוך מצרים בזה ימות מעצמו כל בכור ,כנתינת עין של חכמים
ברשעים ועושים אותם גל של עצמות ,כי באמצעות כן יצא מהם החיוניות ,כמו כן הדבר
הזה ,שיפריד מהם באמצעות העברתו שם כל נשמות הבכורות ,והבן הדברים".
עד כאן מדברי ה'אור החיים'.
הואיל והסילוק הוא פעולה חיובית ,לכן אין כל סתירה
ח .מבואר מדבריו שסילוק כח החיים לא חל באופן שהקב"ה כביכול מפסיק להשפיע
חיים ,אלא הסילוק חל באופן חיובי  -אקטיבי ,שהקב"ה כביכול 'מושך' אליו את
כח החיים .וזהו הדימוי לאבן מגנט השואב אליו את הברזל ,וכך הקב"ה עבר בארץ
מצרים ,וקדושתו גרמה לכך ששאב אליו את כל נשמות ונפשות הבכורות ,וממילא
הם מתו.
קושיה מלשון המהר"ל בספר הגבורות
על פי זה אין כל סתירה ,כי אכן סילוק העילה היא אכן פעולה ישירה ב'כח החיים'
 כח הדיבור ,וככל שנתבאר .אמנם לשון המהר"ל (אשר הוא אבי היסוד ש'דבר'הוא סילוק העילה) ,לא משמע כן ,שכן כתב (בספר הגבורות ,פרק נו)..." :ויש מכה
שבאה בלא פעולה במקבל ,רק שהשם יתברך מסלק עצמו מן הנמצא ,וזהו הנמצא נעדר
ואין כאן פעולה במקבל ,רק סילוק מן הנמצא ,ומפני כי ה ֶדבֶ ר הוא העדר הנמצא כי
המיתה הוא העדר בלבד ,ולפיכך אין המכה הזאת נאמר עליה שהיה פועל בהם
המכה ,רק כי כל הנמצאים קיומם בו יתברך ,וכאשר הוא מסתיר פניו מהם אז יקבלו
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העדר והם אינם נמצאים ,ואין ההעדר מפעולות פועל השם יתברך במקבל ,ולפיכך ה ֶדבֶ ר
הוא בא מחמת סילוק העלה מן הנמצאים ובזה הם נעדרים ונפסדים לשעה אחת כמו כל
העדר שאינו מפעולות פועל ,ובמכת ה ֶּדבֶּ ר אין ראוי לומר שהיה פועל בהם הדבר,
אבל נעשה מבלי פעל בהם ,והוא כמו שאמרנו שהוא יתברך מסלק ומסתיר פניו
יבהלון והם נפסדים ,וזה לא נקרא פעולה באחר".
דברי המהר"ל ברור מללו ,שה'דבר' הוא העדר ולא פעולה חיובית כלל ,וקשה
לכאורה ,להעמיס בדבריו את דברי ה'אור החיים' .ולכן ,כמדומה שהביאור הראשון
יותר נכון בכוונת המהר"ל .ומ"מ הביאור השני עומד מצד עצמו כביאור לעיקר
עניין סילוק העילה ,ועל פיו ניתן לבאר ג"כ את כל הסוגיה וכנ"ל.

מפתחות
על קונטרס מאה ברכות
(מאמרים :א  -יג)

וכן על מאמרים :טז ,כ  -כא
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הבריאה נבראה באופן שכל יום הוא תוספת
מדרגה על היום הקודם 151 ......................

בר

הבריאה נחשבת דבר חי כי הקב"ה מתגלה
פירוש המילה 'בר'

בה כנשמה בגוף 452 ..............................

יציאה כלפי חוץ 183 ................................

הבריאה נחשבת 'נפש' ביחס לדבר ה'

ברא כרעא דאבוה...............ראה גם ברכה ,בן
לא קיים בבעלי חיים 303 ..........................
ברוך
לשון תוספת וריבוי 21 ..............................
בריאה
אם הבריאה היתה נבראת במהלך 'אין סוף',
לא היתה בריאה 291 ...............................
ביאור ההפרש בין היום השני לשלישי 166 ..
ביאור מהותו של היום השלישי 166 ............
ביאור עניין 'יקוו המים'  -לשון קו 167 .........
ביום השלישי הוכנה האדמה עבור האדם
166 ...................... ................................
ביום השלישי נאמר 'כי טוב' גם על היום
השני 166 .............. ................................
ביום השני נבראה המחלוקת 165 ..............
בכל בריאה ב' עניינים – מציאותה והכח
המחיה אותה 228 ...................................
בתחילה היה צמצום ואח"כ הושפע מקו
הא"ס 293 ............. ................................

והקב"ה 561 .......... ................................
הבריאה עצמה היא ברכה 185 ..................
הבריאה עצמה היא התגלמות של כבודו ית'
ולכן מוגדרת כברכה 285 ..........................
ההשלמה האלוקית לבריאה היא הגילוי
שהכל לכבודו 164 ...................................
היום השני לא נאמר בו כי טוב ,ביאור 165 ...
העולם התחתון – נקבה ,צירופו לעליון מביא
את הברכה 301 ......................................
הקב"ה בורא עולמות ומחריבן ,ביאור 448 ...
הקב"ה היה בורא עולמות ומחריבן ,ביאור
168 ..................... ................................
הקב"ה כביכול 'מדבר' את הבריאה כל
שעה 228 .............. ................................
התגלמות והתפשטות וגילוי של כבודו
יתברך 285 ............. ................................
התנתקה בחטא אדה"ר ,אך מחוברת
בפנימיות 227 ........................................
חלוקת הימים בבריאה ,משמעה
חלוקת דרגות 151 ...................................
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כל המציאות מורכבת מצירופי אותיות
ותמורות של המאמרות 255 ......................

ברכה..............................ראה ברכת התורה
אורות נהפכים לכלים 295 ........................

כל תהלוכות הבריאה ומקריהם  -התלאות

אותיות ,רכב ,בכר 61 ...............................

והעונשים ,הכל מכח ותולדות הגבורה 313 ..

אין ברכה בדבר בעצמו 231 ......................

כל תוספת דרגה 'מחריבה' את קודמתה

אינה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין 301 ..

168 ...................... ................................

אכילה בלא ברכה גורמת שהמאכל פורש

הבריאה כוללת ב' ממדים 546 ...................

מתכליתו האמיתית ונשאר לצד הרע 215 ....

מקבילה בצד מה להקב"ה ביחס של אב ובן

אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך ,ביאור235

285 ...................... ................................

אם יש חיסרון אפילו קטן מאד בברכה ,כבר

נבראה בב' שלבים

ניתן לחשוב שאין המלך מבורך מצד עצמו

מציאות חסרה ,והשלמה מהא"ס 293 ........

לגמרי 269 ............. ................................

נותנת תפיסה שהיא עצמה העיקר 287 ......

ב' מיני ברכות (א) חידוש( ,ב) קיום ,ביאור

נערכת בקומת אדם 452 ..........................

(לשם) 322 ............ ................................

נקודת הפרישה מהבורא כביכול ,משמעה

ב' שלבים בסדר פעולת הקנין שלה 149 .....

יצירת מקבל 236 .....................................

ביאור דברי הגמ'

סדר הבריאה

'ישמעאל בני ברכני' 231 ..........................

בתחילה תוהו ואח"כ תיקון 287 .................

ביאור דברי חז"ל שברכה תהא עד שיבלו

סופית מצד החומר שבה ,ואין סופית מצד

שפתותיכם מלומר די 299 ........................

הגילוי הנשגבה שעל גבי החומר 293 .........

ביאור ההפרש בין 'שחלק מחכמתו'' ,שנתן

סידור הדברים עצמם בלא תוספת ,נחשבת

מחכמתו' 307 ........................................

קללה 301 .............. ................................

ביאור הרשב"א 269 ................................

פרדוקס

ביאור 'נפש החיים' 21 .............................

הבריאה מציאות נפרדת ומאידך משתייכת
לאין סוף 292 .......... ................................
שייכת לה' 144 .......................................
'תוספת' על העיקר ברוך הוא 185 ..............
תכלית כוונתו ית"ש חלה על ידי הנבראים
עצמם 315 ............. ................................
בריה

ביאור עניינה 21 ......................................
ביאור עניינה (מהר"ל) 268 .......................
ביאור עניינה של ברכת 'יהא שמיה רבא'
322 ..................... ................................
ביאור עניינה של הברכה (לשם) 322 .........
ביאור 'רבינו בחיי' 23 ...............................
ביטול הברכה הוא ביטול הקשר עפ הסחבה
251 ..................... ................................

לכל בריה ישנם ב' תפקידים ,פרטי וכללי

ביטול הברכה הוא ביטול הקשר עפ הסיבה

207 ...................... ................................

וגורם לחורבן 251 ....................................

ְּב ֵריכָה
הב ֵרי ָכה34 ..
קבלת השפע אפשרית רק דרך ְּ

בכח הברכה אנו מחזירים את המציאות אל
התכלית האמיתית שלה  -גילוי כבודו
(רמח"ל) 215 .........................................
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בכח הברכה חיים עם רבש"ע במציאות

הברכה היא סוגיית ה'אין סוף' המתגלה

אחרת 58 ............... ................................

בבריאה 291 .......... ................................

בלא 'די' המגבילה ,אינה ברכה 299 ...........

הברכה חלה על החפץ ומשנה את מהותו

בלשון בריכה וכריעה 55 ...........................

ותוארו 148 ............ ................................

במצב של ברכה ,הפרי מחובר לעץ 204 ......

הברכה מכניסה את ההשלמה האלוקית

ברכה – הודאה או בקשה 134 ...................

בתוך החפץ 164 .....................................

ברכה בעצמה מהווה סיבה לחולל את

הברכה מצד עצמה ראויה מצד הנמצאים

ההכרה שהבריאה היא דבר חי 454 ............

שהם הברכה 232 ...................................

ברכה היא ריבוי שיוצא מהאחד 286 ...........

הברכה מרחיבה את הכלי ובכך נשארת

ברכה היא תוספת ,ביאור עניין התוספת

בלא גבול 295 .........................................

282 ...................... ................................

הברכה משנה את תמונת המציאות ,ושוב

ברכה היא תוצאה של תפיסת המציאות

אין האכילה נתפסת כ'לקיחה' 132 ............

כדבר חי 454 .......... ................................

הברכה נועדה לעורר את החיות הפנימית

ברכה ושניות ,היחס ביניהם 282 ...............

253 ..................... ................................

ברכה חלה בעולם הזה ,כאשר מתגלה

הברכה נחשבת כגמר יצירת הפרי ,ולכך

שהוא הופעה של עולם הבא 289 ...............

מהווה קנין 148 ......................................

ברכה פרטית עדיפה על ברכה כללית100 ...

הברכה נעלית יותר מפעולת האדם 140 .....

ברכת הבנים היא עיקר הברכה בעולם 285 .

הגדרתה

ברכת המצוות גם היא מועילה אל החיות

תוספת בלא גבולות 292 ..........................

שבה (אריז"ל) 254 ..................................

הדבר עצמו אינו ברכה 185 .......................

גמר בריאת הפרי 149 ..............................

ההבדל בין 'ברוך' ל'יהא שמיה רבא' 322 ....

גנאי למשה וס' ריבוא שלא אמרו ברוך 233 ..

ההכרה שהמלך מבורך היא כי גודל ושיעור

האופן שברכה גורמת פדיון 127 .................

הברכה שהמקבל מקבל 269 ....................

האחרון מיוחד לברכה כי כל אחרון הוא

ההשלמה האלוקית החלה על החומר 291 ..

תוספת על הראשון 238 ...........................

היא גומרת את ה'כי טוב' שלא נשלם

הבורא יתברך נתן הברכה לאדם וכפי

בבריאה 165 .......... ................................

הברכה ,כך האדם מברך 269 ....................

היא ה'דיבור' המצטרף למעשה המנותק

הבריאה היא ברכה בעצמה 231 ................

229 ..................... ................................

הבריאה עצמה נחשבת ברכה 147 .............

היחס הפרקטי המעשי לעבודת הברכה 58 ..

הברכה בתורה מתייחסת להולדה 285 ........

היחס שבין תפילה לברכה 25 ...................

הברכה גורמת להכרה שהכל ממנו ,ושוב

המברך גורם למעלה קיום והעמדה לגילוי

אין השימוש נחשב כניתוק 133 .................

אור קדושתו ית"ש שנתגלה באותו השפע

הברכה גורמת קנין כמו 'אומן קונה בשבח

אשר לאותו הענין שמברך עליו 322 ...........

כלי' 145 ................ ................................

המושג 'כלי' ו'ברכה' הם הם התרתי דסתרי

הברכה היא ג"כ כבוד ה' ,ולכן באה במקום
הפרי 127 ............... ................................

הנזכר 293 ............. ................................
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הנהנה בלא ברכה ,חבר לירבעם בן נבט,

לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא

ביאור 182 .............. ................................

השלום ,ביאור 293 ..................................

הנהנה בלא ברכה ,חבר לירבעם ,כי שניהם

לעתיד לבא ,רק דוד מברך 266 ..................

מונעים את השייכות לביהמ"ק 199 ............

מונחת בכלל הבלתי מוגבל 98 ...................

הנהנה בלא ברכה ,חוטא בנקודת השורש

מונעת מגיפה 93 ....................................

של העבודה 188 .....................................

מושרשת באותיות 'בר' 183 ......................

הנהנה בלא ברכה ,מחטיא את הרבים 183 .

מחזירה את הגלוי לסמוי ועוצרת מגיפה 49 .

הקב"ה נמצא בברכה אל בניו כאשר נוהג

מטרת הברכה ,להעמיד את העולם כברכה

עמהם לפנים משורת הדין 231 ..................

187 ..................... ................................

הרואה את חבירו אחר י"ב חודש מברך

מטרתה  -חיבור הפרי אל העץ 55 ..............

מחיה המתים ,ביאור 449 .........................

מיוחדת לכח הדיבור 93 ............................

התיקון של החיסרון שהיה בעולם המלכים

מלשון ְּב ֵריכָה 34 .....................................

309 ...................... ................................

מלשון הברכה (מבריך) 186 ......................

חיבור הנקבה לזכר מעמיד ברכה 301 .........

מלשון מבריך ,ביאורו 55 ...........................

חיבור הפרי אל העץ 134 ,93 ....................

מעוררת את דבר ה' שבמאכל 254 .............

חיבור עם ה' יתברך בעצמו ולא 'עוררות'

מעלת וייחוד הברכה בעבודת ה' 187 .........

לדבר ה' 257 .......... ................................

מעשה הברכה אינו מפקיע את הפרט ,הגם

חייבת כלי כדי שתהא ברת מימוש 294 .......

שמצרפו למקורו 101 ...............................

חלה בתורת פדיון או שהיא עצמה קנין 144 .

מצרפת עליונים ותחתונים ,והחילוק בין

חלה לבסוף 287 ......................................

הפשט לסוד 136 ....................................

חלות ברכה היא על השורש 186 ...............

מקום כינוס המחזיק את השפע 34 ............

יש בכוחה לאחוז את הגשמי ולצרפו אל

משל ב' המלכים של הרשב"א 269 ............

הרוחני 93 .............. ................................

מתייחדת לדור אנשי כנסת הגדולה ,כי אז

כדי להתייחס לברכה ,צריך להחזיק במידת

המציאות הפכה להיות תוספת 234 ...........

השלום 298 ............ ................................

מתייחדת לחלק הפנימי של המציאות 257 ..

כח הברכה מושרש בכח הדיבור 55 ............

מתייחדת לסוגיית הכבוד 126 ...................

כיצד ניתן לומר שהעולם תוספת על הקב"ה

מתייחדת לספירת מלכות 189 ..................

282 ...................... ................................

מתקנת את האכילה ומכניסתה לקדושה

כיצד שייך שאדם יברך את הקב"ה? 231 .....
כל ברכה היא יציאה מחוץ לעיקר 183 .........
כל ברכה היא תוספת 183 ........................
כל ברכה חייבת להיות מנותקת בצד מסויים

215 ..................... ................................
נועדה להעמיד בחזרה את דבר ה' המחיה
93 ....................... ................................
נועדה לעורר את החלק החיות הפנימית

184 ...................... ................................

253 ..................... ................................

כל ברכה שהינה מוגבלת ,אינה ברכה 292 ..

נותנת ערך פנימי עצמי לדבר 454 ..............

כל הברכות הן מהזולת 232 ......................

נמצאת בחלק הפנימי של המציאות 95 ......

לא כל תוספת נחשבת ברכה 282 ..............

נמצאת במקום הניתוק 204 ......................
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נמצאת במקום הניתוק ושם תתכן כפירה
186 ...................... ................................

ברכת התורה
אינה כלל חיוב על החיוב והמצוה של תורה,

ע"י הברכה מעורר את החיות שבתוך המזון

אלא התורה עצמה טעונה ברכה 263 .........

(אריז"ל) 230 .......... ................................

לא בירכו בתורה 245 ...............................

עבודת הברכות פונה באופן ישיר לחיבור

בקטן שהגדיל 263 ..................................

הפרי אל העץ 227 ...................................

החמורה הגדולה של העדר ברכה 258 ........

עומדת במקום השניות 183 ......................

הטענה לא היתה על ברכה בפה ,אלא

עוצרת מגיפה כי נערכת כהעמדת ביהמ"ק

ברכה בלב באהבה 250 ............................

42 ........................ ................................

היא חלק מצורתה של תורה 263 ...............

עיקר עניינה בדיבור דוקא 25 .....................

הסיבה שאף אחד מהנבראים לא ידע את

על ידה ,חי האדם עם הבורא בכל רגע 216 ..

סיבת החורבן  -שלא ברכו בתורה 249 ........

על ידי ברכה ראשונה ג"כ ,נשאר המעשה

הסיבה שלא בירכו בתורה תחילה 250 .......

כולו לצד הטוב ולא לצד הרע 215 ...............

העדר ברכה ,אין עליו לימוד זכות 259 .........

על ידי הברכה הבריאה נקנית לאדם 144 ....

חורבן הארץ על שלא בירכו בתורה תחילה,

על ידי הברכה יש קיום לעולם (רמב"ן) 121 .

ביאור 244 .............. ................................

על ידי הברכה ,הקב"ה מתחבר לעולם 25 ...

חייבת להיות קודם הלימוד ,כי הסיבה

על ידי הברכה ,לוקחת הנפש את חלקה

קודמת למסובב 251 ................................

הרוחני שבמאכל 210 ..............................

ייחודה ומעלתה על פני שאר ברכות 257 ....

עניינה לריבוי 185 ,59 ..............................

יש בה ג' ברכות שונות 257 ......................

פועלת קנין ,ביאור 144 .............................

לא בירכו בתורה תחילה ,ביאור החת"ס

פעולתה בעולמות מקבילה לאכילה 25 .......

והביה"ל 246 .......... ................................

צורך הדיוט או צורך גבוה 135 ....................

לא בירכו בתורה תחילה ,ביאור המהר"ל

ריבוי ותוספת 281 ,147 ...........................
רק יתרו אמר ברוך ,כי הוא תוספת 233 .......

247 ..................... ................................
לא בירכו בתורה תחילה ,ביאור הר"ן ורבינו

רשעים בחייהם חשובים מתים כיון שאינם

יונה 245 ................ ................................

מברכים ,ביאור 452 .................................

לא בירכו בתורה תחילה ,ביאור רש"י 245 ...

שורה רק בדבר הנמצא במהלך של כלליות

לא בירכו בתורה תחילה ,התאמת דברי

98 ........................ ................................

רש"י עם המהר"ל 261 ............................

שורה רק בדבר הסמוי ,ביאורו 47 ...............

לא בירכו בתורה ,משמעו ביטול החיות

שורש העניין של קנין יצירה 147 ................

והחשיבות 261 .......................................

שלום  -כלי מחזיק ברכה 165 ....................

מי שאינו מברך ,גורם ניתוק במקום החיבור

תוספת וריבוי 231 ,204 ...........................

עצמו 260 .............. ................................

תוספת כח בפמליה של מעלה 231 ............

מצות עשה מהתורה 263 .........................

תוספת על העיקר ואשר ממשיכה את גילוי
העיקר גם במקומות נמוכים 302 ...............
תכף לת"ח ברכה ,ביאור 289 ....................

ברכת כהנים
בסוף התפילה ,כי הברכה חלה לבסוף 287 .
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ג

ב' סוגי דֶּ בֶּ ר (א) אלוקי( ,ב) טבעי 543 .........
דֶּ בֶּ ר או בצורת מחלות שאינן 'באשמת הגוף'

גאולה

544 ..................... ................................

רק כששבו למעלת אבותם ,נקראו גאולים

דֶּ בֶּ ר אינה מחלה מסויימת והגדרתה תלויה

41 ........................ ................................

בתוצאה 556 .......... ................................
ההגדרה ההלכתית של דֶּ בֶּ ר 556 ...............

גבורות
אין תקנה להוציא את כוחות ותכונות
הגבורות בכל תוקפם ,אלא ברעה דוקא 313
הגבורת נאצלו לבדם בעולם הנקודות 314 ...
כל התעוררות היא על ידי הגבורות 311 .......
כשהגבורות לבדם ,דרכם להתצמצם
ולהסתלק וכל העביות והחושך הוא מהם,
וכן כל הדקדוק והדין 311 ..........................
נמתקו אח"כ על ידי האור דשם מ"ה 314 ....
גזירה

ייחודה של מיתת דבר על פני שאר מיתות
542 ..................... ................................
לכאורה היא מחלה גופנית ככל המחלות
543 ..................... ................................
מתייחס לה' יתברך באופן ישיר ,כי פעולתה
כללית 556 ............. ................................
סילוק העילה 543 ...................................
פוגעת בעצם החיים 543 ..........................
שונה מכל המחלות בכך שפוגע בכלל ולא
באדם פרטי 556 .....................................

אין גוזרין גזירה לגזירה ,ביאור 99 ................
גילוי

דבר ה'
דבר ה' הנמצא בבריאה מחיה ומקיים אותה

כל גילוי הוא מוגבל וממילא פרטי 97 ...........

228 ..................... ................................

כל גילוי הוא עבור המקבל 97 ....................

דבר ה' הפנימי המונח בכל מציאות הוא

כל גילוי חייב לבוא בתוך גבול 96 ................

התורה בעצמה 254 ................................

לעולם אין גילוי אחר חוץ מהאחד ברוך הוא

דבר ה' שהעמיד את הבריאה הוא גם

283 ...................... ................................

מקיימה 248 ........... ................................
הוא רוח החיים של הבריאה 561 ...............

גן עדן
משמעות הגירוש מגן עדן 551 ...................

ד
דֶּ בֶּ ר
דֶּ בֶּ ר – פוגע באופן ישיר במקום החיבור -
דיבור 561 .............. ................................
דֶּ בֶּ ר הוא סילוק העילה ,או פגיעה ישירה
בכח החיים? 562 ....................................
היא ה'סתם מיתה' שביד"ש 29 .................
סילוק העילה 29 ......................................
סילוק כח החיים מהבריאה 29 ...................

מחיה את הבריאה 560 ,252 ....................
מחיה את הבריאה כל שעה 93 ..................
דבר ובכורות
עוסקות בחיים עצמם 81 ..........................
דגלים
עניינם 71 .............. ................................
דוד המלך
אצל דוד בפרט ,היה נראה כי השם יתברך
מבורך לגמרי 272 ....................................
בזמנו החלה השכינה לשרות בקביעות 79 ..
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בחינת 'מלך הדר' 324 ..............................

מעשה הראם 453 ...................................

ביאור עניין דורו של דוד המלך 236 .............

מרכבה לספירת מלכות 237 .....................

בן למשפחת גרים ,ביאור 242 ...................

מתחיל מנקודת מוצא שהפרי מנותק 220 ...

דוד המלך – המקבל הגדול של הבריאה 237

מתייחד לביהמ"ק של ברכות וכן לביהמ 70 .

דוד מלך ישראל חי וקיים ,ביאור 175 ,324 ..

מתייחד לברכה 309 ,188 ,167 ................

דוד נוגע בתיקון המלכים ובירורן ,ולכן מוזכר

מתייחד לברכה בהיותו מיוחד לסוף ולקצה

אצלו ב' מגיפות 325 ................................

239 ..................... ................................

דורו של דוד מול דורו של אחאב 195 ...........

מתייחד לברכה ולכן הוא מברך 266 ...........

דורו של דוד מיוחד לברכה 236 ..................

מתייחד לחג השבועות 173 ......................

הגומר את ה'כי טוב' בבריאת אדם 173 .......

מתייחד למלכות אחת 190 .......................

המשכו של אדם הראשון 237 ....................

מתייחד לתוספת

העמיד המקדש בא"י 78 ...........................

(א) מקבל הבריאה( ,ב) בא באחרונה 239 ...

השתקפות של כנס"י במצבה המתוקן 176 .

נולד ונפטר בשבועות 173 ........................

התברך בלא חיסרון ,ולכן הוא ראוי לברך

נולד ונפטר בשבועות ,ביאור 84 .................

271 ...................... ................................

נקודת המוצא שלו היתה זוהמא 220 ..........

התיקון למלכים שמתו 324 .......................

נקרא 'טוב' ,ביאור 177 .............................

ויחסו לאדם הראשון 220 ,173 ..................

נקרא 'עני' 237 .......................................

חייו של דוד הם חיי אדם הראשון 175 .........

סיכום עניינו ועמידתו כנגד ירבעם 221 .......

יחסו למשה רבינו 84 ...............................

עומד כנגד ירבעם בן נבט 189 ...................

ירושלים ודוד  -ענין אחד 70 .......................

עליו הוטל חובת התיקון להביא את העולם

כשנולד היה נֶּפֶּ ל ,ביאור 174 .....................

למצב של משיח 221 ...............................

לא היה צדיק מהאבות ,ואעפ"כ מברך ,כי

עניינו

קיבל הברכה בשלמות 271 .......................
לא נפטר בתאריך אלא בחג 173 ................
מברך לעתיד לבוא ,כי מתייחס אל הסוף
309 ...................... ................................
מהדורה נוספת של אדם הראשון 220 ........
מחזיר את ה'גזילה'  -הבריאה לבורא 221 ....
מיוחד לאחדות 222 .................................
מיוחד לברכה ,כי הוא עצם הברכה 237 ......
מיוחד לברכות 239 ..................................
מלך המשיח ולכן מלכותו אחת 273 ...........
מלכותו דומה לזמן המשיח 189 .................
מעמיד את כלל ישראל כחלק העילה 84 ......
מעמיד ומגלה שכל הריבוי מושרש באחדות
ה' 196 .................. ................................

תרגום העניינים הגבוהים בעולם המעשה
78 ....................... ................................
עניינו ומעלתו 266 ..................................
פוגש את בת זוגו  -בת שבע ,כשהיא נשואה
לאחר 220 ............. ................................
קיבל הברכה בשלמות ,כי שייך לעולם
התיקון 271 ............ ................................
קיבל ע' שנה מאדם הראשון ,ביאור 220 .....
קיבל ע' שנים מאדם הראשון ,ביאור 174 ....
רגל רביעית 239 ......................................
רגל רביעית במרכבה 237 ,174 ,78 ...........
שיקוף של כלל ישראל 174 .......................
תיקן מאה ברכות לעצירת מגיפה 220 ........
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תקנת מאה ברכות ומציאת מקום המקדש -

הדור השלישי  -דור המלכים ,שייך בניתוק

עניין אחד 42 .......... ................................

בשל היותו שלישי 103 .............................

דוד המלך ואנשי כנסת הגדולה
תקנו מאה ברכות בב' שלבים ,ביאור 231 ....
היחס ביניהם לעניין תקנת מאה ברכות 239
דור אנוש
מהם התחיל ע"ז ,והטעם 99 .....................
דור השופטים
הדור השני 102 .......................................
דורות

ההפרש בין דור בית א' לדור בית ב' 108 .....
היחס בין הדורות השונים בכנס"י 102 ........
יש דורות שנחשבים עיקר ויש דורות
שנחשבים תוספת 236 ............................
ככל שהדורות מתקדמים ,כך המציאות
נעשית יותר חיצונית 547 .........................
כל דור גורם גירוש נוסף של האדם מגן עדן
552 ..................... ................................
כל דור שמגדיל ומרחיב את השטח החיצוני,
מעמיק יותר את חטא אדה"ר 552 ..............

בדור המלכים חלה התפרטות גבוהה בתוך

עד שלוש דורות נחשב מציאות אחת 104 ...

עולם המעשה 103 ..................................

עם ירידת הדורות ,הוצרכו לעבוד בעבודה

בדור הרביעי בטלה הנבואה 103 ................

כללית 107 ............. ................................

בדור הרביעי המציאות עצמה מתגלית
כמנותקת 103 ........................................
בדור הרביעי ,המקבל עומד בפני עצמו 103 .
בדור השופטים היו עדיין נסמכים על דור
'מקבלי התורה' 103 ................................
במהלך הדורות העולם מתרחק מהפנים
והחוץ שולט 552 .....................................
בסוף דור השופטים אירע חטא חמור ,ביאור
103 ...................... ................................
בתקופת המלכים מדרגת הכלל היתה בגילוי
107 ...................... ................................
בתקופת השופטים ,כל פרט עבד באופן
עצמאי 106 ............ ................................
דור המדבר ודור יוצאי הארץ ,לפעמים
נחשבים כדור אחד ,ולפעמים כשתי דורות
102 ...................... ................................
דור הרביעי תיקן את סדר היום במאה
ברכות ,ביאור 103 ...................................
דור השופטים לא היה צריך שינוי מערכתי
103 ...................... ................................
הדור הרביעי  -אנשכה"ג 103 ....................

דיבור
אינו מתנתק ממקורו  -מהמדבר 257 ..........
האדם המדבר אינו משתמש בכח נוסף
מחוץ לגופו 248 ......................................
הדיבור אינו מתנתק ממקורו 227 ...............
הדיבור לעולם אינו מתנתק מהמדבר 55 .....
היחס בינו לבין מעשה 257 .......................
כח החיים 561 ,560 ................................
לעולם אינו מתנתק מהמדבר 257 ..............
מציאות הנמשכת תמיד מהמדבר 563 .......
מתייחס לרוח חיים של האדם 560 .............
מתייחס תמיד למקורו  -למדבר 248 ...........
נמצא במקום החיבור בין הנשמה והגוף 560
עיקר חיותו של האדם 26 .........................
דיבור ודֶּ בֶּ ר
עניינן 560 .............. ................................
דיבור ומעשה
ביאור היחס ביניהם 228 ..........................
היחס ביניהם 563 ...................................
יחס דיבור ומעשה כלפי מעלה 228 ............
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ביאור ההפרש בין הולדה ע"י רחם ,להולדה

דצח"מ
בכל דרגה נכללים ד' דרגות דצח"מ פרטיים

ע"י ביצים 302 ........................................

154 ...................... ................................

היא היצירה היותר עצמית של האדם 160 ...

דצ"ח שבדומם נמצאים בתוכו 155 ............

התולדות תמיד מתייחסים אל האבות,

ה'מדבר' שבדומם נפעל על ידי האדם 155 ..

והדומה יוליד הדומה 303 .........................

ה
הארץ

הכרת הטוב
ביאור הקושי הנפשי להכיר טובה 132 ........
הלבנת פנים

פרי העליונים 51 .....................................
הבקעת העיר  ................ראה גם חורבן הבית
ביטול ההפרדה והתיחום בין החוץ והפנים

נטילת כל ערך וחשיבות ומציאות מהנעלב,
ולכן נחשבת מיתה 451 ...........................
המאציל ית"ש

553 ...................... ................................

מתגלה באמתתו הנעלמה בכל גילויי

היתה בט' או בי"ז? 555 ............................

האורות והסדרים שהאציל 311 .................

הנבואה בטלה בהבקעת העיר 553 ............
הבריאה

הנהנה בלא ברכה
גוזל את הברכה 218 ................................

אין שום נברא שנברא עבור עצמו 85 ..........

גוזל ההשגחה מהקב"ה ומוסר הנהגת
השפלים לכוכבים ומזלות (רבינו בחיי) 217 .

הדיוט
קרוב אל ההעדר והתוספת ,ולכן מיוחד
לברכה וקללה 235 ..................................
הודאה

גוזל מ'אמו'  -כנסת ישראל ,את הפירות 217
גוזל מ'מאביו'  -הקב"ה את ההשגחה 217 ..
חבר הוא לירבעם ,ביאור 258 ....................
חוטא בחטא אדה"ר  -עץ הדעת במהדורה

אמירת תודה הינה 'תשלום' על השפע 133 .

שניה 216 .............. ................................

ביאור עניינה 131 ....................................

כאילו גזל הברכה (שיטת רש"י ורמב"ן) 120

הודאה היא תשלום

כאילו גזל ,מעל ,נהנה מקדשי שמים ,ביאור

אופן התשלום
ההכרה שהמציאות היא של הנותן
ולא פרשה ממנו 133 .................
הולדה
ב' ענייני הולדה
בגוף ובפה 163 .......................................
בהולדה דרך רחם נחשבים האם והעובר
למציאות אחת 302 ..................................

120 ..................... ................................
מחטיא את הרבים ,ביאורו 216 ..................
הנהנה בלא ברכה כאילו מעל
ביאור דברי הגמ' בהרחבה 119 .................
הספד
ביאור עניינו 102 .....................................
העולם הזה
אינו סובל את אחדותו ית' עד לעתיד 189 ....
אינו ראוי לאחדותו ית' וקרוב לע"ז 258 .......
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הקב"ה

הקהל

אין עוד מלבדו כלל ,כי כל המעשים רק

מהות מצוה זו 78 ....................................

למענהו 122 ........... ................................

עניינה למלך 78 ......................................

אינו 'מתערב' בשטח שהאדם כבש ופועל בו
549 ...................... ................................
הוא אחד ,והארתו מתחזקת רק במה
שמתאחד 193 ........................................
הקב"ה אין לו גבול ,וגם העולם צריך להיות
כן 291 ................... ................................

הר סיני
הטעם שלא התקדש לדורות 77 .................
הסיבה שהר סיני לא נקרא 'הר טוב' 169 ....
נקרא 'הר חורב' ,ביאור 168 ......................
הרגשה

הקב"ה ברא את העולם על ידי דיבור 560 ....

הרגש הנאה ,הנה הוא לעולם רק מצד

הקב"ה 'נמצא' במקום שבו האדם אינו

ההעדר והחסרון (לשם) 315 .....................

נמצא 549 .............. ................................
כל המציאות עבור כבודו ולא עבור עצמה
122 ...................... ................................
לעצמות א"ס אינו נוגע שום מצוה ועבודה
24 ........................ ................................
מדבר את הבריאה כל שעה 563 ................
מופיע כ'אל מסתתר' 546 .........................
מחוייב המציאות – הבסיס הראשוני
בתפיסה שלנו בבורא העולם 444 ..............
מחיה את כל המציאות 551 ......................
מעיד על ישראל שהם אחד 307 .................
מתגלה בעולם כנשמה בגוף 561 ,24 .........
נקרא 'אבא' 198 .....................................
נקרא 'צור' ,ביאור 310 .............................
סדר היחס בין הקב"ה ,דבר ה' ,הבריאה560
עשה ,עושה ויעשה לכל המעשים 551 .......
פועל בחלק הפנימי באופן ישיר ,ובחלק
החיצוני ע"י הטבע 551 ............................
פעולות ה' בבריאה פועלות בתחום הפנימי
546 ...................... ................................
פעולותיו כלליות 556 ...............................
ראיה כי טוב כלפי מעלה ,נועדה לקיים
ולהתמיד את הדבר 455 ...........................
הקדש
חל רק אם החפץ שלו ברשותו 213 ............

השגה
אין מבוא אל הכללים מצד עצמם 97 ..........
בעולם התחתון ההשגה היא רק דרך
ההופעה בפועל 97 ..................................
האדם משיג בחוש רק את הפרטים 97 .......
השגת האדם  -מן המאוחר למוקדם 61 ......
ככל שהדברים יורדים למטה ,כן מתלבשים
ומתבארים 97 .........................................
ככל שהשגה יותר גבוהה כך היא נעלמת 97
כל השגה מתחילה בפרטים ומשם מקישים
אל הכלל 97 ........... ................................
כפי גודל הברכה שהאדם מקבל ,כן 'יכול'
להכיר ולברך את הבוי"ת 269 ....................
לכל אדם עולמו שלו ,והמציאות מתייחסת
אליו כלפיו בלבד 450 ...............................
השגה וידיעה
ג' מדרגות השגה
מצד התחתונים ,באמצע ,מצד העליונים
249 ..................... ................................
השגחה
השגחת ה' על כל המציאות כולה בכל
פרטיה ופרטי פרטיה 551 .........................
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חורבן

השתלשלות הבריאה
אור ,מים ,רקיע ,מאה ברכות 68 ................

הבקעת העיר בי"ז תמוז ,ביאור 552 ...........
החורבן היה על ביטול החשיבות ולא ביטול

ו

הלימוד 245 ........... ................................
הסיבה שאף אחד מהנבראים לא ידע את

ויסות חושי

סיבת החורבן 249 ...................................

עניינו 57 ................ ................................

ז

חורבן הארץ על שלא בירכו בתורה 244 ......
יש חורבן פיזי ויש חורבן בדעת 168 ............
לא בירכו בתורה תחילה 244 .....................
לא החשיבו את התורה ולכן אירע החורבן

זכר ונקבה
הזכר בעל השפע ,הנקבה מסדרת הדברים
ומקבלת השפע 300 ................................

244 ..................... ................................
מהר"ל

זכר ונקבה – ברכה וקללה 300 ..................

הואיל ולא למדו עם הנותן ב"ה 249 ...........

חיבור הנקבה לזכר מעמיד ברכה 301 .........

סיבתו
מאסו בתורה 261 ....................................

זלזול
הזלזול בדבר נוטל את חיותו 450 ................

חורבן הארץ
קרה בגלל שלא בירכו בתורה תחילה 244 ...

זמן
הזמן מונח במקבל ,הואיל וקבלתו
מתחדשת ואינה קבועה 97 .......................

חורבן הבית
הבית הראשון חרב מחמת ג' עבירות
חמורות 109 ........... ................................

ח

הבית השני חרב מחמת שנאת חנם 109 ....
הקב"ה ויתר על ג' עבירות חמורות ולא ויתר

חג השבועות

על מאסה של תורה 260 ..........................

בתורה אין אזכור לכך שהוא חג מתן תורה,

כניסת האויבים לעיר בי"ז תמוז' ,סילקה'

ביאור 167 .............. ................................

כביכול את הקב"ה 553 ............................

חומר וצורה
החומר גובר על הצורה כשהיא בקטנותה

נחשב מיתה לשונאיהם של ישראל 261 .....
חזקיהו המלך

288 ...................... ................................

היה בדור מרומם ופנימי מאד ,ולכן גנז את

היחס ביניהם 288 ...................................

ספר הרפואה 550 ...................................

חומש
היחס בין חומש למדרגה החמישית

חטא
החוטא ממשיך ומקלקל את הבריאה 207 ...

בנבראים 130 .........................................
חומש הבא ע"י האדם ,הוא עצמו הברכה
131 ...................... ................................

חטא אדם הראשון
ביאור עניינו 551 .....................................
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גרם לכך שהקב"ה כביכול 'סילק' את עצמו
ונתן לאדם להסתדר בכוחות עצמו 551 .......

חמורו של רבי פנחס בן יאיר
עניינו ומעלתו 211 ..................................

המציאות אחר החטא נתונה לתמורות 205 .
הפרדת הפרי מהעץ 227 ,204 ..................
ניתוק במקום החיבור עצמו  -במקום הדיבור
94 ........................ ................................
חטא הארץ
ביאורו 51 ............... ................................
חטא העגל

חנוכה
בחנוכה אנו נקראים בנים 307 ..................
חנק
סתם מיתה בבי"ד 29 ...............................
חסדים
החסדים לבד הם נייחים ושקטים ואינם

ביאור עניינו 105 .....................................

פועלים שום פעולה אלא ע"י הגבורות 311 ..

החטא היה בפרטים ולא בכלל 105 .............

על ידי הגבורות ,מאירים החסידים ומתראה

הפרטים נערכו בפני עצמם 105 ................

מציאותם 311 ........................................

קודם החטא ,לכל יחיד היה דין ציבור 105 ....
קודם חטא העגל לא היה פסח שני 105 ......
חטא הרבים
הגדרתו ועצמותו 219 ...............................

חסדים וגבורות
כאשר החסדים והגבורות מתייחדים,
מתגלה ויוצא על ידיהם הזיו והטוב
דהחסדים ביותר 311 ...............................
כאשר הם מתייחדים ,אין בטובה למעלה

חיים

מזה 311 ................ ................................

הרכבה של גוף ונשמה יחד 94 ..................
כדי להגיע לחיים ,צריך להיכנס לפנימיות 54

חשיבות

כל ענייני החיים נמצאים בפנימיות 95 ........

איבוד החשיבות גורם להפסד והעדר 451 ...

נמצאים תמיד רק בפנים 47 ......................

החשיבות של כל דבר היא חיותו 260 .........

ט

חילון
הסיבה שהעולם החיצוני סולד מהדת ,כי
מזהה אותה עם העולם הישן 547 ..............

טבע

העולם החילוני רואה בטכנולוגיה את חזות

בדורות האחרונים האדם 'כבש' את הטבע,

הכל 547 ................ ................................

ההשלכה בזה 547 ..................................

חיצוניות
ב'חיצוניות' הסתלק כביכול הגילוי האלוקי
54 ........................ ................................
חכמי יון
טוענים שאין יחס בין הבורא לנברא 306 .....

הטבע (ביחס לאדם) דומה לתינוק בלא דעת
160 ..................... ................................
הטבע בעל חוקים קבועים שאינם משתנים
156 ..................... ................................
הטבע מושלם בדרגות דצ"ח וחסר בדרגת
מדבר 158 .............. ................................
היחס בין מעשי האדם למעשי הטבע 139 ...
יחס הטבע ופעולתו אל הבורא ית' 159 .......
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כפי השליטה של האדם על ה'טבע' ,כך
הקב"ה 'מסתלק' מלפעול שם 547 ............

יון וישראל
ההפרש ביניהם 307 ................................

עדיף על מעשה אדם או לא? 158 ..............
יוסף
טוב

יוסף היה בגלות קודם עלותו לגדולה ,ביאור

הטוב והקדושה מכניע את עצמו כלפי

288 ..................... ................................

מעלה ,ולכן אינו יוצא בכל כוחו 313 ............

כנגד הלב בקומת אדם 192 ......................

מתכונת הטובה לבטל את עצמו 313 ..........

הקורות איתו דומים לקורות עם כלל ישראל
288 ..................... ................................

טכנולוגיה
התפתחות הטכנולוגיה בדורות האחרונים

מעלתו

וההשלכה בזה 547 .................................

צורה השולטת על החומר 288 ..................

כיצד יש להתייחס אליה? 547 ...................

י

יוצא מן הטמא  -טמא
ביאור 303 .............. ................................
יעקב

יאוש

החיסרון של יעקב בנשיאת ב' אחיות 272 ...

המתייאש מעניק לכח הרע את ה'שלו' של

נשיאת ב' נשים רומזת לכך שהעולם אינו

הבריאה 214 .......... ................................

מוכן לאחדותו 191 ..................................

המתייאש משליט את כח הרע בעולם 214 ..
יציאת מצרים
יהדות
המצוה הראשונה והכניסה ליהדות  -מצות

יציאת מצרים אינה נחשבת תוספת ברכה
233 ..................... ................................

אכילה (קרבן פסח) 206 ...........................
יצירה
יהודה
כנגד הראש בקומת אדם 192 ....................
יהושע

דרגות שונות ביצירה של האדם 160 ...........
כל יצירה של אדם מגלמת את האדם עצמו
160 ..................... ................................

העמיד את השמש ,ולכן הוצרך לשיר

כל יצירה של האדם היא הוצאה לפועל של

במקומה 127 .......... ................................

עצמו 284 .............. ................................

לא הוספד כהלכה ,ביאור 102 ...................

ירבעם בן נבט
סיכום מעשיו

יון
אריסטו וכפירתו שהעולם קדמון ,ביאור

מנע עליה לרגל ,עגלים ,חלוקת המלכות

החת"ס 305 ........... ................................

221 ..................... ................................

גזירת יון  -אין לכם חלק באלוקי ישראל 307 .

אסר על ישראל לעלות לרגל ,ביאור 197 ......

חכמי יון טוענים שהעולם מניע עצמו בלתי

ביאור השייכות בין חילוק המלכות לעגלים

מניע חיצוני (עפ"ל) 305 ...........................

190 ..................... ................................

חכמי יון תופסים את העולם כביצה 304 .....

ביאור עניינו וחטאיו 183 ...........................
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ביטוי של השניות בעצמה 221 ..................

עצתו נבעה מכך שהעם לא היו במדרגה

החטיא את ישראל בעגלים 190 .................

הראויה 240 ........... ................................

חומר חטאו ביחס לחטא אחרים 218 ..........

תוכן עצתו מתייחס לשורש תורה שבע"פ
240 ..................... ................................

חטאו מושרש בחילוק המלכות ,ובנשיאת ב'
אחיות 258 ............. ................................

כ

מקביל לנחש הקדמוני 221 .......................
מתייחד לחילוק המלכות 190 ....................
עומד כנגד דוד המלך 189 .........................

כבוד ,442 .........................ראה גם חשיבות
איזהו מכובד המכבד את הבריות ,ביאור 447

ירושלים

אין אפשרות לחיות בלא מינימום של כבוד

העיר המיוחדת לנבואה 553 ......................

442 ..................... ................................

התגלתה על ידי שמואל ודוד 553 ...............

הגדרת ועניינו 442 ..................................

מיוחדת לרשות היחיד 555 ........................

המכובד רואה בכל דבר כבוד  -חיות 447 .....

מתייחסת לדוד המלך 70 ..........................

הרגשת חיות בלא שום לבוש 446 ..............

נקראת מקדש 74 ....................................

חל רק במקום שיש ייחודיות 443 ...............
כבוד  -הרגשת הקיימות  /החיים ,החזקה

ירידת הדורות
יש ירידת דורות ,ויש מעבר מתקופה

ביותר 446 ............. ................................

לתקופה ,ביאור 102 .................................

כבוד הוא הדבר הנחשק ביותר 442 ............
כבוד הוא עצם החיים 440 ........................

ישראל

שורש הבריאה וגם שייך לתכלית 442 ........

חלק ה' עמו ,ביאור 307 ............................
מעידה על ה' שהוא אחד 307 ....................

כהן
ההבדל בינו ללוי 36 .................................

נפשות ישראל חצובות מתחת כסא הכבוד
והרי הם כחלק מהשם יתברך " XEאומות

כהן ולוי

העולם:רחקים ממנו יתברך ואינם כחלק

ההבדל בין כהן ולוי – אוכל משולחן המלך,

ממנו" " XEישראל:חלק ה' עמו ,ביאור" XE

אוכל בביתו 137 ......................................

"חנוכה:בחנוכה אנו נקראים בנים" " XEיון
וישראל:ההפרש ביניהם" 307 ..................

כח הרע
גזל את ה'ברשותו' של הבריאה ,ולא את

יתרו

ה'שלו' 212 ............ ................................

בחינת שכל אנושי 240 ............................

'גזל' כביכול את הבריאה מהבורא 212 .......

הוסיף פרשה בתורה ,ביאור 240 ................

נלחם על ה'בעלות' של העולם 212 ............

היחיד שאמר 'ברוך' ,כי הוא תוספת 233 .....
כיצד משה רבינו לא חשב על עצתו של

כלי

יתרו? 240 .............. ................................

כל כלי אינו יכול לצאת מחוץ לעצמו ,חוץ

נקרא על שם 'יתר'  -תוספת 240 ...............

משלום 295 ........... ................................
כל כלי עניינו להגבלה ומידה 293 ...............
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נקראים 'בני בכורי' ,ביאורו 82 ...................

כלל
אינו בר שינוי 96 ......................................

נקראת 'אמא' 198 ..................................

לעולם פנימי ונסתר 98 .............................

נקראת 'ראשית' וגם 'בכור' 307 ................

מופשט ונבדל 95 .....................................

נשיאת ב' אחיות גרם לחילוק המלכות 191 .

עצם הדבר 96 .........................................

נשמת אדם הראשון קודם החטא 174 ........
קומת אדם עם יב איברים 192 ...................

כלל ופרט

רצתה להיות חלק מהמשכן עצמו 73 ..........

ביאור עניינם בהרחבה 95 .........................
היחס ביניהם הוא אשר מגדיר את מדרגת
הדורות 107 ............ ................................
הכללים נכללים בעשרה והפרטים במאה 99
כלל ישראל

כפירה
מושרשת בניתוק 186 ..............................
כפל
כפל אינו אחד ועוד אחד ,אלא הדבר עצמו

הם הרגל הרביעית שבמרכבה 174 ............

פעם נוספת 283 .....................................

חורבן הבית נחשב מיתה לשושל"י 261 ......

שייך גם בדיבור וגם בעשיה 283 ................

רצו להיות דומים למלאכים 72 ...................

ל

רצו להיות חלק מפמלייתו של הקב"ה 72 ....
כללים

לשון הקודש

סיכום כללים ויסודות העולים מדברי הלש"ו

ביאור המילה 'כלה' ו'כלי' 293 ...................

בעניין שלבי הבריאה 316 .........................

ביאור המילה 'כפל' 283 ...........................

כנסת ישראל ראה דור  /דורות ,ראה גם ישראל
דברי המהר"ל בהגדרת 'בני בכורי ישראל'
306 ...................... ................................
היחס בין תואר בנים לקרבנות 83 ..............

ביאור המילה 'נקבה' 301 .........................
ביאור המילה 'פה' 283 ............................
ביאור המילה 'שונה' 283 .........................
ברכה ,מלשון ברך  -ברכיים 302 ................

ה'מקבל' של הבריאה 174 ........................

מ

הסיבה שבתחילה היו משועבדים במצרים
288 ...................... ................................
הסיבה שהתחלקה לשתי ממלכות 189 ......

מאה
ביאור המספר 98 ....................................

העבודה שצירפה לעילה  -קרבן פסח 83 .....
יב שבטים כנגד יב איברים 192 ..................

מאה ברכות

יש להם דין ציבור 193 ..............................

אינה תקנה פרטית לעצירת מגיפה ,אלא

לא אמרה 'ברוך' ביציא"מ 233 ...................

היא מסדר הבריאה עצמו ומשתייכת לאור

מושפעים מאמתת המצאו 82 ...................

התיקון – שם מ 323 ................................

מצורפת לעילה מצד מהותם וכן עבודתם 82

בונות את סדר עולם התיקון 325 ...............

נקראים 'בני א-ל חי' ,באים מאמתת המצאו

בזמן אנשכה"ג תיקנו ברכות ע"ס היום

306 ...................... ................................

כמקדש 41 ............. ................................
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בזמן דוד לא נתקנו על סדר היום ,והטעם 41

מיוחדות לדוד כי הוא עצם הברכה 237 .......

ביאור ב' שלבי התקנה 101 .......................

מעמידות בית מקדש אצל כל יהודי ויהודי

ביאור דברי ה'כל בו' שתפילת ערבית חלק

221 ..................... ................................

מהתקנה 40 ........... ................................

מצרפים את העולם הגשמי למערכת

ביאור הרמח"ל ב'אדיר במרום' 112 ............

האלוקית 100 .........................................

ביאור עניין 'מאה' דוקא 31 ........................

מקבילות למאה אדנים במשכן 35 ..............

ביאור תקנת אנשי כנסת הגדולה 178 .........

מקשרות נפש ברוח ורוח בנשמה 36 ..........

ברכות החלות בתוך עולם הפרטים עצמם

מתייחדות לדוד המלך 324 ,266 ,94 ..........

99 ........................ ................................

מתייחדות לסוג הברכות הפועלות מלמעלה

בתקופת השופטים לא היה צורך בתקנה זו,

למטה ,מעצמו ית"ש ,ולכן פותחות ב'ברוך'

ביאור 107 .............. ................................
גומרות את ה'כי טוב' ומצילות מהמגיפה
177 ...................... ................................
דוד המלך תיקן מאה ברכות ,הואיל ובטלה

323 ..................... ................................
נועדו לצרף את הפרטים למקורן  -לפנימיותן
98 ....................... ................................
נמצאות בתוך העולם המעשי של האדם

מעלת הפרט 107 ....................................

100 ..................... ................................

האומרם נחשב שפרש אהל מעד ותקעו על

נתקנו בב' שלבים ,ביאור העניין 95 ............

ק' אדנים 40 ........... ................................

נתקנו בב' שלבים ,ע"י דוד ואנשכה"ג 34 ....

האומרן נחשב כבונה מקדש המחבר

נתקנו דוקא בדור השלישי 103 ..................

עליונים ותחתונים 80 ...............................

נתקנו כחלק מסדר היום 85 ,31 ................

החיסרון שגרם למגיפה היא חסר בגוף

נתקנו על ידי אנשכה"ג ,ביאור 230 ............

הברכה עצמה 222 ..................................

עוצרות מגיפה 309 ,84 ,46 ,21................

הטעם שמתייחדות לדוד 221 ....................

עוצרות מגיפה כי מעמידות את החיות

המחסר אפילו ברכה אחת ,חיסר הכל 39 ....

העליונה 28 ............ ................................

המחסר מהם ,מקלקל הצינורות ומקצץ

עוצרות מגיפה ,ביאור 177 ........................

נטיעות נפשו 69 ......................................

על ידן ממשיכים השפע ממקור החיים 37 ...

העמדת מערכת של קדושה 221 ................

עניין מציאות ולא תקנה להרבות זכויות 67 ..

התיקון הישיר ל'גזילה' של הרע 221 ..........

עניינן לדוד המלך 177 ,66 ........................

יש הסוברים שמתקיימת רק בברכות סדר

עניינן לדוד המלך ואנשי כנסת הגדולה 227 .

היום 33 ................. ................................

עשר מגיעים לרוח ,ואחד לנשמה 36 ..........

כל המברך מאה ברכות בכל יום עושה תיקון

פועלות את פעולת ה'רכב' 62 ...................

גדול לשבירת הנקודות (רמ"ע מפאנו) 323 ..

פועלות בסוד אי"ק 35 ..............................

מאה ברכות  -התפשטות מלכות שמים על

תיקון לחיסרון בברכה שהיה באותו דור 275

כל אחד מישראל בחלק המעשי 324 ..........

תקנת דוד לעצירת מגיפה 220 ..................

מאה ברכות  -תיקון שם מ"ה 319 ..............

תקנת מאה ברכות עומדת ביסודה כנגד

מגלות שאנו חלק העילה 84 ......................

חטא העגלים של ירבעם 221 ....................

מגלים שכל פעולתינו  -למען גילוי כבודו 84 .
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מגיפה
אהרן עוצר המגיפה כי הוא אוהב שלום 327
בזמן דוד ,המציאות נעשתה מגולה ולכן
היתה מגיפה 49 ......................................
ביטוי לחיסרון ה'כי טוב' שלא נאמר באדם
177 ...................... ................................
גם המגיפות ה'טבעיות' שונות במהותן
משאר מחלות 544 ..................................
היחס בין סילוק העילה להסרת דבר ה'
מהמציאות 560 ......................................
המגיפות 'הטבעיות' הינן תולדה מהמגיפה
העצמית 543 .......... ................................
המיתה העצמית ביותר 320 ,92 ,49 ..........

מוות
כל מוות הוא פירוד 98 ..............................
מזון
במזון יש חלק חומרי שזן הגוף ,וגם יש בו
חיות  -חלק הנשמה 229 ..........................
החלק המחיה את האדם הוא הדיבור של ה'
המונח בתוך המזון 229 ............................
הקב"ה לא ברא את הלחם מתוקן ,ביאור
139 ..................... ................................
כיצד המזון הגשמי מעמיד את הנשמה?
229 ..................... ................................
מחלה

העמדת ביהמ"ק עוצרת מגיפה 42 .............

מחלה שבאה בעקבות אי שמירה על הגוף,

חלה בדור השלישי דוקא ,ביאור 103 ...........

אינה מוגדרת 'סילוק העילה' 544 ...............

כיצד מתו נפשות בימי דוד ,והלא ברכתו
שלמה 274 ............. ................................
מאה הנפשות שמתו בימי דוד ,מתו בהכרח
בגלל חיסרון בברכה 274 ..........................
מיתת מגיפה מושרשת בעולם התוהו 309 ..
מקבילה למיתת המלכים 459 ....................
נגרמת מחמת ספירה שלא כדין 47 ............

מחלוקת
גנות המחלוקת ועניינה לעבודה זרה 194 ....
החוטא במחלוקת חוטא בעבודה זרה 195 ...
הפך הברכה 165 ....................................
מחלוקת היא הגלות בעצמה 176 ..............
מחלות

נגרמת מחמת עין הרע 47 ........................

ההבדל בין דֶּ בֶּ ר לשאר מחלות 543 .............

סילוק העילה 560 ....................................

הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים 544 ......

פוגעת בעצם החיים 93 ............................

כל המחלות הפנימיות מתייחסות לה'

תלמידי רבי עקיבא מתו במגיפת אסכרה

יתברך אך דֶּ בֶּ ר ביחוד 555 .........................

440 ...................... ................................

סוגי מחלות שונים הנגמרים מסיבות שונות

מדבר
במדבר ,מחנה ישראל היה בכל שטח
המחיה 73 .............. ................................
גילוי שכינה נשגב 73 ...............................
מיוחד לתורה 76 ......................................
מקום המופקע מתהליך 76 .......................
מתאים לעניינים על טבעיים 76 .................
נקרא ע"ש דיבור ,ביאור 76 .......................

544 ..................... ................................
מחנה ישראל
אינו שטח מחיה אלא התפשטות המשכן 71
מיתה
ההבדל בין מיתת דֶּ בֶּ ר למיתת חרב 543 ......
חלה בעקבות המחיצה בין עליונים
לתחתונים 54 .........................................
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יסוד המיתה בעולם כאשר הפרטים
התנתקו מהכלל 321 ...............................
נובעת מכך שה'פרי' מנותק 53 ..................
סתם מיתה חנק ,ביאור 562 ......................
מיתת המלכים
ביאור עניינה 320 ....................................
מקבילה למיתת מגיפה 459 ,320 ..............
מכת בכורות
ביאורו של האוה"ח הק' 564 .....................
מכת דבר ובכורות
נעשו על ידי הקב"ה בעצמו 50 ..................
מלאכות שבת

תחילת הש"ס ,ביאור 235 ........................
מספר 1
הוא הכלל היסודי 100 ..............................
מספר מאה
ביאור עניינו 98 .......................................
התפרטות עשרת הכללים למאה פרטים
100 ..................... ................................
פירוט עשרת הכללים 99 ..........................
מספר עשר
הכללים בעולם עומדים על עשרה 98 .........
התפרטות האחד ,לעשרה כללים 100 ........
מספרים

מלאכת מעמר מעמידה את החיטים ככלי

 ,100 ,10 ,1ביאור עניינן 99 .....................

האדם 157 ............. ................................

הגדרת מספר שלוש  -כח המכריע 166 ......

מלאכת מעמר ,עניינה ומהותה 156 ...........

ההפרש בין שלוש לארבע 104 ..................

מלך
תפקידו לקבץ כל אומתנו 324 ....................
מלכות

היחס בין מספר 38 ................. 100 ,10 ,1
המספר ארבע עומד תמיד בניתוק 105 .......
ישראל מתייחסים לעשר ,והקב"ה לאחד 38
כל המספרים מורכבים מ 1-9בלבד 99 .......

ב' סוגי מלכות

כל שניים סותרים ומתנגדים אחד לשני 166

בית דוד ,ומלך ישראל 71 ..........................

מאה  -כלילות של עשר בעשר 38 ..............

בירושלים יכול למלוך רק מלך מבית דוד 71 ..

מספר  2מתנגד למספר 282 .................. 1

התחלקות המלכות היא עצמה גדר של ע"ז

מעילה

196 ...................... ................................

הנהנה בלא ברכה ,מועל כמו כל מועל

חילוק המלכויות מושרש בחילוק שבין

בהקדש ,כי הארץ שייכת לה' 121 ..............

הראש והלב 192 .....................................
מעמד הר סיני
מלכות בית דוד

'וכל העם רואים את הקולות'  -ביאור 229 ...

אינה מלכות מדינית בלבד אלא מלכות
אלוקית 325 ........... ................................
מלכות בית דוד מתייחדת בכך שהיא מלכות
כבוד שמים 324 ......................................
מסכת ברכות
מסיימת ב'ת"ח אין להם מנוחה' ,ביאור 299

מערת המכפלה
ביאור דברי חז"ל שהיתה תקומה לשדה 162
מעשה
אינו מחוייב להיות מחובר למקורו 228 ........
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האדם אינו סיבה אל מעשה שמצריך

כל המציאויות מתחלקות לעצם מציאותן,

חומרים נוספים 248 ................................

ודבר ה' המחיה אותן 256 .........................

המעשה (הנפעל) מנותק מעושהו ,ושם
שורש הכפירה 55 ...................................
המעשה נתפס כעשוי מצד עצמו ואינו
מראה מקורו ושורשו 228 .........................
מתראה כמנותק 257 ...............................
מעשר
חולין ,עניינו 36 .......................................
מעשר  -תרומה
מעשר  -חולין ,תרומה  -קודש 137 .............
מציאות
אדם בפעולותיו ,מכניס בחפץ מימד חדש -
'אדמי' 157 ............. ................................
בכל מציאות ישנם ב' עניינים

עולם החיים המעשיים הוא עולם הפרטים
100 ..................... ................................
מקבל
הגילוי ע"י המקבל ,מחייב ניתוק מהנותן
294 ..................... ................................
כל מקבל הוא לעולם מציאות פרטית 97 .....
צד המקבל הוא צד הגבול 294 ...................
מקבלי התורה
הדור הראשון  -דור העצם 102 ..................
מקדש
במקדש ראשון שרתה שכינה בגלוי 109 .....
מקדש ראשון
מגיע בזכות האבות 109 ...........................

(א) עצם מציאותה( ,ב) הסיבה אשר חוללה
אותה 252 .............. ................................
ג' מדרגות במציאות
טבע ,אדם ,ברכה 140 ..............................

מקדש שני
מגיע מכח כנסת ישראל 109 ....................
מקור

הארץ לה' ,ולכן שם קודש חל עליה 121 ......

המקור אינו פוסק ואינו מתחלק לחלקים97 .

החלק החיצוני הוא לבוש לפנימי 546 .........

המקור הוא לעולם אחד 283 .....................

החלק החיצוני הינו עראי ומקרי 546 ...........

המקור לעולם אינו זז ממקומו 236 .............

החלק הפנימי הוא העיקר ,העצם 546 ........
היוצאת לגילוי ,מתנתקת מזרם החיות 47 ....
המציאות אחר חטא אדה"ר מצד עצמה
הינה במהלך של 'גוזל אביו ואמו' 220 .........
המציאות בפועל היא ביטוי והופעה של קטע

משה רבינו
אב לתורה שבכתב 458 ............................
הטעם שרצה לדון את כולם לבדו 240 ........
מתן תורה

קטן מהכלל 97 ........................................

בריאת אדם הראשון במהדורה נוספת 170 .

המציאות המתוקנת חלה לבסוף 288 .........

גמר היום השישי של הבריאה 171 .............

המציאות הפיזית ' -מעשה' ,מנותקת 55 .....

גרם חורבן לאומות העולם ,ביאור 168 ........

המציאות מורכבת מהפן הטבעי וכן מהפן

חורבן לאומות 169 ..................................

ה'אדמי' 156 ........... ................................

מתחייב ממנה חורבן האומות ולא טובה

המציאות נעשתה על ידי הצמצום ,הגילוי

לישראל 169 .......... ................................

של שורש הגבורות 311 ............................

כתר הלומים
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נחשב 'יום טוב' רק אם אנו מקבלים התורה,

נותן

ובזה גומרים בעצמנו את מהותו 172 ..........

הנותן לעולם אינו זז ממקומו 236 ...............

נחשב ראש השנה 170 ............................
ניסים נסתרים

נ
נבואה

פעולת הקב"ה בפנימיות 546 ...................
נקבה
אין בה תוספת מצד עצמה ,אלא רק סידור

ביטול נבואה ,משמעו

הדברים עצמם 301 .................................

ביטול הגילוי של דבר ה' המחיה את

בכוחה לשאת את ההכפלה של האב  -הבן

המציאות 230 .........................................

301 ..................... ................................

בנבואה על הבקעת העיר ,נאמרו כביכול

מגבילה ומוציאה לפועל באופן מסודר 294 ..

דברים לא מדוייקים ,כי בטלה הנבואה 555 ..

מיוחדת לגבול 301 ..................................

היא דבר ה' הפנימי בעולם 230 .................

עניינה

הנבואה בטלה בהבקעת העיר 553 ............

סידור הדברים עצמם 301 ........................
צריכה לראות את עצמה כ'כפל' של הזכר,

נברא

ואז חלה הברכה 301 ...............................

הנברא בעצם היותו חסר והקב"ה משלים
אותו 290 ............... ................................

נקודה

אין נברא שעומד לעצמו ח"ו 122 ...............

גדרה 294 .............. ................................

אם הנברא מקבל אלוקותו רק בזמן מסויים,
מתנגד לאלוקותו ית' 122 .........................
בכל נברא יש כבוד שמים והוא חיותו 447 ...
בלא נבואה ,יש תוקף יותר גדול למציאות
הניתוק והנבראים נערכים כתוספת 234 .....

נר
משל לשכינה וכלל ישראל 27 ....................
נשמות
ששורשם גבוה ,משיגים יותר בהעלם 97 ....

ישנם חמשה דרגות בנבראים 128 .............
כל הנבראים נבראו לקלס להקב"ה 122 ......
כמו שהאדם נברא גוף ונפש ,כך כל

נשמות תתקע"ד דורות
יצאו ממיתת המלכים ,עניינן 315 ..............

הנמצאים (אריז"ל) 229 ............................

ס

כפי גודל הגילוי האלוקי ,כך העולם התחתון
'נבלע' בעליון 234 ...................................
תפיסתם מן המאוחר למוקדם 291 .............
נהנה בלא ברכה
אכילה בלא ברכה היא החטאת הרבים 218 .
כאילו גוזל את הפרי (מהרש"א ,מהר"ל)120
משנה את תוואי הבריאה כולה ,ובזה דומה
לירבעם שחטאו היה חטא מערכתי 220 ......

סדר המציאות
מתחילה אור עליון פשוט ,אח"כ צמצום ,ואז
הגילוי של אור החסד 312 .........................
סטיה
כל סטיה מתחילה בשלב השלישי 99 .........
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סיבה
כל סיבה גורמת ,היא גם כן מקיימת 247 .....
סיבה ומסובב

ספירת בני ישראל
סכנתה 48 ............. ................................
ספירת מלכות

הסיבה קודמת הן בסיבה והן בזמן 252 .......

שורש תורה שבע"פ 237 ..........................

אדם הלוחץ על מתג האור ,אינו סיבה לאור,

תוספת על חג"ת שלפניה 237 ..................

ביאור 248 .............. ................................
הגדרה וביאור 247 ...................................
המסובב אינו יכול להשיג את הסיבה249 ....
המסובב אינו יכול להשיג למעלה ממנו -
בסיבה 250 ............ ................................

ספק ספיקא
ביאור עניינו 99 .......................................
ספר הרפואות  ......................ראה גם רפואה
מחלוקת רש"י והרמב"ם בעניינו 549 .........

הסיבה מעמידה את המסובב ומשיכה

ע

לקיימו כל העת 247 .................................
הסיבה קודמת הן בסיבה והן בזמן 252 .......
הסיבה תמיד קודמת ,אפילו אם אינה
קודמת בזמן 251 .....................................

עבודה
ביאור עניין בירור ניצוצי הקדושה ע"י

לא יתכן שהסיבה תיעלם והמסובב ישאר

נשמות ישראל 564 .................................

247 ...................... ................................

עבודת האדם 'גומרת' את מעשה בראשית

נגר הבונה בית ,אינו סיבה לבית (מהר"ל),
ביאור 248 .............. ................................
סיבת הבריאה  -חיותה ,מקבילה לדבר ה'
252 ...................... ................................
סילוק העילה
הגדרה 562 ............ ................................

300 ..................... ................................
צורך גבוה 322 ........................................
עבודת ה'
אדם בכל מעשיו מתקן ,אפילו באכילה 210 .
אין 'רשות' בעבודת ה' ,אלא או מצוה או
עבירה 209 ............ ................................
כל חלקי הבריאה ינטלו רק לצורך גילוי כבודו

סעודה

208 ..................... ................................

הסעודה לעתיד לבא אינה סעודה גשמית

לכל בריה יש ב' תפקידים ,פרטי וכללי 207 ..

267 ...................... ................................

מטרת כל העבודה  -צירוף הבריאה לבוראה

מלשון 'סעד'  -קיום וחיזוק 267 ..................

187 ..................... ................................

סעודה לעתיד לבא
הסעודה היא השכר 266 ..........................

מציאות שניטלת שלא לכוונת התכלית ,לא
תוכל לשמש עזר לעבודת ה' 209 ..............
עבודת ה' – להימשך אחר האמת ולא אחר

סעודת מלוה מלכה

המציאות הנראית לעינינו 287 ..................

סעודת דוד מלכא משיחא שייכת לתחיית
המתים 325 ........... ................................

עבירות
ג' עבירות חמורות מכוונות כנגד ג' חלקי
האדם 109 ............. ................................

כתר הלומים



מפתחות

| 593
עגלה ערופה

עופות ודגים

ביאור הטענה שפטרוהו בלא ליווי ומזונות

דרגתם פחותה מבהמות ,ביאור 303 ..........

451 ...................... ................................

נבראו ביום משותף  -יום חמישי ,ביאור 303

פרשת עגלה ערופה ועניינה 451 ...............
עובר
נחשב חלק מאמו ממש 303 .....................
עולם הבא

עין
מגבילה כל דבר 48 ..................................
מוציאה את הדבר אל הפועל 48 ................
עין הרע

בעקבות כל הצרות שהיו לישראל ,יזכו

ביאורה 48 ............. ................................

לשכר בדין 267 .......................................

נובעת מהתפעלות מהחפץ 48 ..................

השכר בו נקרא 'סעודה' 266 .....................
כפי המדרגה שאדם קיבל בעולם הזה ,כן
שכרו לעולם הבא 270 .............................
על ידי הברכה וההודאה ,מהפך האדם את
השפע הבא אליו בחסד ,לשפע הבא בדין,
וזוכה לעולם הבא 270 ..............................
עולם הזה
מסתיר את העולם העליון 52 .....................
סתירה בדברי המהר"ל אם מוגדר כברכה
289 ...................... ................................
עולם העליון
הוא עולם האחדות 98 ..............................
עולם התוהו
בחינת רשות הרבים 326 ,321 ..................
בעולם התוהו היו הספירות בדמות נקודות
לבד 326 ................ ................................
עולם התיקון

עין טובה
הבטה על דבר חשוב ובעל ערך מצד עצמו
כבעל מציאות 455 ..................................
עין טובה נותנת כבוד ומציאות לדבר 455 ....
עיקר ותוספת
ישנם דורות שנחשבים עיקר ויש תוספת
236 ..................... ................................
עליה לרגל
ביאור עניינה 198 ....................................
ביאור ענינה 197 .....................................
מקבילה למושג ברכה 198 .......................
עשרת הדברות
ביאור העניין שנאמרו בדיבור אחד 98 .........
עשרת הדברות  /מאמרות
הכללים ואבני היסוד של הבריאה והתורה
99 ....................... ................................

בחינת רשות היחיד 321 ...........................

פ

בעולם התיקון נעשו הספירות בבחינת
פרצופים 326 .........................................
עופות
אין אצלם יחס אבהות כמו אצל בהמות303 .
אינם מכירים הוריהם ,אלא רק מי שנראה
להם ראשון ,נחשב להם כהורה 303 ...........

פדיון
האופן שפדיון פועל 126 ...........................
הפדיון בברכה פועל ע"י מערכת ההודאה
131 ..................... ................................
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יסוד החילוק בין פדיון סתמא לבין פדיון

פרט

בברכה 131 ............ ................................

במדרגת הפרט מונח כל הקלקולים 106 .....

עניין הוספת חומש 128 ...........................

גשמי וחומרי 95 ......................................

פדיון  -ברכה

הגדרותיו וגבוליו 106 ...............................

הפדיון על ידי ברכה אינו מפקיע את

הוא ההופעה בפועל 96 ............................

הקדושה אלא מאפשר אכילה 132 .............

כל פרט סגור בתוך עצמו ,ואינו יכול לצאת

כל פדיון מחייב הוספת חומש ,וגם בברכה

מחוץ לגבולותיו 296 ................................

ישנה תוספת חומש 128 ..........................

לא שייך בו ברכה 98 ................................
מחוייב למות כי מנותק מהמקור 98 ............

פועל
כל פועל ,פועל לפי תכונתו 291 .................

פרי
הפרי חסר ,כי הצורה האחרונה בו לא חלה

פועל ונפעל
כל נפעל מתייחס לפועל 291 ....................
פירות

164 ..................... ................................
הצורה האמיתית של הפרי היא ה'לכבודו'
המונח בה 164 .......................................

פירות שביעית כתרומה של כהן ,פירות

על ידי הברכה נהפך הפרי להיות חלק

דעלמא כמעשר של לוי 137 ......................

ממערכת האדם המגלה כבוד שמים בכל
מעשיו 164 ............ ................................

פירות שביעית

צ

אכילתן היא עצמה עבודה 138 ..................
החילוק בין פירות שביעית לבין פירות עם
ברכה 136 .............. ................................
פירות שביעית – אכילה משולחן גבוה 136 ..
פנימיות
בחלק הפנימי אין לאדם מבוא ולפיכך אסור

צדיקים
צדיקים במיתתן קרויים חיים ,ביאור 452 .....
תופסים את המציאות כדבר חי 452 ...........
צורה

לו לשנות שם דברים 549 .........................

האדם הוא צורת הנבראים 164 .................

כניסה לפנימיות גורמת חיבור לאין סוף 81 ..

הפעולה האחרונה יותר קרובה לצורה 164 ..

מחוברת תמיד למקור החיים ושם הברכה

חלה תמיד באחרונה 164 .........................

54 ........................ ................................

מערכת מופשטת החלה מאליה 164 ..........

על ידי חיבור לפנימיות ניצלים מן המגיפה

מתייחדת לברכה 165 ..............................

81 ........................ ................................
פנימיות וחיצוניות ראה גם טכנולוגיה ,מציאות
אין תחום מוגדר המבדיל ביניהם ,אלא תלוי
בדורות ובאנשים 547 ...............................
הטכנולוגיה מרחיבה את החיצונית ודוחקת
את הפנימית 547 ....................................

ציבור
אינם מתים לעולם 105 ............................
עניינו דוקא מעשרה ואילך 99 ....................
צמצום וקו
ביאור 314 .............. ................................
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ק

יסוד הקנין מונח בתוספת היצירה של
האדם ,בברכה 147 .................................

קבלה (מקבל)

לשון קנין נופל על דבר שנעשה ונתייחד

כל קבלה חלוקה מחברתה 97 ...................

לקונה שאין לזולתו חלק בו (גר"א) 124 .......

כל קבלה נבחנת כפרט 97 ........................

קנין יצירה מעמיד את הבעלות העצמית

קדושה
במבט קדושה  -המציאות חיה 453 ............
האופן שבו ניתן לפדות קדושה 127 ............
קורונה
בתי הכנסת היו סגורים בכל חומש ויקרא 30
יש בה מימד של חולי פנימי 556 ................
נגיף הקורונה מגלה את מה שרבים מבני
האדם מנסים לדחוק ולהדחיק .הנגיף מגלה
שהשלטון היה ונשאר – בידי בורא עולם.
557 ...................... ................................
נגיף קורונה והתייחדותו 556 .....................

ביותר 160 ............. ................................
קנין יצירה
אינו מצריך הוראת בעלות ,ביאור 148 .........
ביאור עניינו 123 .....................................
הקנין היסודי הראשון  -שורש לכל הקניינים
145 ..................... ................................
קנין יצירה שחל על ידי ברכה ,הוא הקנין
העצמי ביותר אפילו בתוך שטח קנייני
היצירה 148 ........... ................................
שורש הקניינים כולם 147 ........................
שורשו מונח בברכה 147 ..........................

סגירת בתי הכנסת בעקבותיה 30 ..............

ר

סגירת בתי הכנסת ומגיפה  -שני צדדים של
המטבע 31 ............. ................................
פוגעת באיברי הנשימה 556 .....................
פוגעת באיברי הנשימה בדומה ל'אסכרה'
30 ........................ ................................
קטורת
ביאור האופן שעוצרות מגיפה 327 .............
הקטורת היא חיים ,הפך מלאך המוות 327 ..
עוצרת מגיפה ,העתקת דברי ה'לשם' 309 ...
קללה ומגיפה
נמצאת בחלק הגלוי של המציאות 95 .........
קנין
ב' אופני קנין 124 ....................................
ביאור המושג 'קנין' 123 ...........................
ביאור עניינו בהרחבה 145 ........................
התוספת החדשה שנוצרה היא הקנין 147 ..
התפשטות האדם על החפץ 162 ...............

ראיה
כל אדם רואה באופן שונה 57 ....................
ראש
הנשמה נמצאת בראש 192 ......................
ראש השנה
במצב המתוקן ,היה צריך לחול בי"ז תמוז
171 ..................... ................................
חל ביום בריאת אדם 171 .........................
רבי עקיבא
אב לתורה שבע"פ 458 ,240 ....................
ביאור ויכוחו עם טורנוסרופוס 158 .............
בן גרים ,מהות עניין זה 240 ......................
ותלמידיו ,מקבילים לאותיות ומשמעות 459 .
חזר והעמיד את העולם מתוהו לתיקון 457 ..
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רבי שמעון

רע

וחבריו ,פעלו וחזרו תיקונים נפלאים ונוראים

אין לו כח משל עצמו 212 .........................

459 ...................... ................................

כח הרע הוא 'ברירת המחדל' הראשונית

רגליים
עניינן 283 .............. ................................
רחל אמנו
הסיבה שנתנה את הסימנים ללאה 191 .....
הקב"ה שמע רק ללימוד הזכות שלה 259 ...
לימוד הזכות שלה לא מועיל על זה שלא
בירך בתורה 259 .....................................

287 ..................... ................................
כל מציאותו ותוקפו נובע מהחשיבות
שנותנים לו 212 ......................................
רפ"ח ניצוצות 211 ....................................
בהם היו כל בחי' אבי"ע וד' בחי' דצח"ם211
רפואה
בדורנו ,מי שאינו הולך לרופא נחשב כשופך

לימוד הזכות שלה מועיל גם על הנהנה בלא

דמים 552 .............. ................................

ברכה 259 .............. ................................

גניזת ספר הרפואות על ידי חזקיהו 549 ......

לימוד הזכותה שלה בחורבן 258 ................

ההיתר להתרפאות ברפואת הנפש 551 ......

נתנה הסימנים לאחותה ,כי העולם אינו

התמורות הגדולות שאירעו בעולם הרפואה

ראוי לאחדות 259 ....................................

בדורות האחרונים 548 .............................

ריבוי
ברכה או קללה  -תלוי בחיבור למקור 60 ......
ברכה או קללה? 185 ...............................
האם הוא ברכה או קללה 59 .....................
הריבוי הוא מכח הגבול והשיעור 313 ..........

חידוש ה'אבן עזרא' שמותר לרופא לרפא רק
חולי חיצוני 545 ......................................
רצון
הרצון היסודי של האדם  -עצמיות וקיימות
444 ..................... ................................

ככל שהדבר יורד למטה ,כן מתפרט 98 .......

כל הרצונות של האדם נובעות מהרצון

סתירה אם הוא ברכה או קללה 185 ...........

לחיות 446 ............. ................................

ריבוי ואחדות
ככל שקרוב אל השי"ת ,כן נעשה אחד 98 ...
רכב
מחזיר את הכבוד במקום המיעוט 61 ..........
רמב"ם
הבטחת הרמב"ם שהנוהג בדרכים הנכונות

רשות היחיד
מקום הקדושה 185 .................................
רשות הרבים
מקום הטומאה והרע 185 .........................
רשעים
תופסים את המציאות כדבר מת 452 ..........

לא יראה חולי 544 ...................................

ש

רמח"ל
הרחבה בעניין ב' התכליות של הבריאה 207

שביעית
שנת השבע מתברכת מצד עצמה 138 .......
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שבירת הכלים ................ראה מיתת המלכים
ביאורו של בעל התניא 458 .......................
שבירת הלוחות
מקבילה לשבירת הכלים  -מיתת המלכים
458 ...................... ................................
שבירת המלכים

שלום ....................................ראה מחלוקת
ב' שלבי הברכה המתגלמים ב'שלום',
מושרשים בב' שלבי הבריאה 298 ..............
ביאור והגדרה 293 ..................................
דברי בעל ה'חרדים' 195 ..........................
הוא הכלי מחזיק ברכה ,ביאור 293 ............
היחוד העליון והשראת השכינה תלויים

בעת השבירה ירדו רפ"ח ניצוצות 211 ........

בשלום 194 ............ ................................

חלה בעקבות מחלוקת 326 ......................

הכלי היחיד שאינו סותר את הברכה שאינה

עולמות התוהו 458 ..................................

בעלת גבול 295 ......................................

שבת
היא הצורה ולכן חלה בסוף 164 .................
מקור הברכה 287 ....................................
שונות

כל צירוף מושרש במקום יותר גבוה 299 .....
כלי מחזיק ברכה ,ביאור נוסף 299 .............
לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא
השלום ,ביאור עפ"י חכמת האמת 327 .......
מאפשר את הברכה בלי גבול ,כי בא בשני

'אין בטובה למעלה מענג ואין ברעה למטה

שלבים 298 ............ ................................

מנגע' ,ביאור 313 ....................................

מעמיד את הברכה בלי גבול 297 ...............

ביאור הויכוח של ריב"ח עם חכמי אתונה

מקבל כל הפרטים והופך אותם למציאות

303 ...................... ................................

חדשה 296 ............ ................................

ביאור 'נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות'
564 ...................... ................................
כל מקור ישאף למינו וישאבהו 564 ............
סוגיית תלמידי ר"ע בתוך סוגי' פריה ורביה
457 ...................... ................................
שכינה
'אוכלת' את המעשים הטובים 28 ...............
מצטרפת לכלל ישראל 28 .........................
נמשלה לשלהבת וכלל ישראל לפתילה 28 ..
שורה בארץ על ידי הברכה 120 .................
שכינה (בעת החורבן)
'אוכלת' את שונאיהם של ישראל 28 ..........
שכל
שכל הוא ההשלמה הטבעית לאדם 163 .....

שלום הינו ברכה וג"כ כלי מחזיק ברכה 296
שם הוי"ה
התחלקותו עפ"י הספירות 194 .................
שמואל
חידש בית מדרש לנבואה 553 ...................
מכוחו של שמואל נתנבאו הנביאים שאחריו
554 ..................... ................................
נקרא 'רבן של נביאים' ,ביאור 553 .............
עד שמואל לא היה חזון נפרץ 553 ..............
תיקן ספירת נצח ,ולכן בחר בירושלים 553 ..
שמות ה' יתברך
שם 'צבא-ות' ועניינו 554 ..........................
שניות
מציאות השניות מופיעה בתחילה ,ואילו
הגילוי האמיתי – הברכה ,מתגלה בסוף 288
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שורש כל רע 60 ......................................

היחס שלנו אל התורה ,הוא אשר מעמידה
אותה כאן בעולם התחתון 261 ..................

ת

המצב האידיאלי  -קבלה ממשה עצמו 240 ..
המקום הראשון שמציאות מופיעה בתורה,

תאוות
כל התאוות של האדם שייכות לחיים 446 ....
תוהו
פריה ורביה מפקיעה מתוהו ,וכן תורה 457 ..

שם מהותה 285 .....................................
הקב"ה והתורה אינם נפרדים לעולם 256 ...
הראשונים מקצרים מאד ,האחרונים
מאריכים טובא 238 .................................
התורה היא דבר ה' בעצמו 256 .................

תוספת

התורה מצורפת כל שעה למקורה  -למקור

הכפלה וגילוי של הדבר האחד בעצמו 283 ..

החיים ברוך הוא 257 ...............................

התוספת אינה הוספת מציאות כלשהי

התורה עצמה היא דבר ה' עצמו בלא לבוש

בעלמא ,אלא היא האחד בעצמו בהתגלמות

255 ..................... ................................

נוספת 284 ............ ................................

חשיבות של תורה טמונה במעמקי הלב,

שורש עניין התוספת  -מקבל 236 ..............

הערה נוראה בזה 246 .............................

תורה
אחרונים  -לומדים את התורה 238 .............

כפי היחס שלנו ,כך מתגלה אלינו 261 ........
לימוד תורה בלא ברכתה ,הוא ניתוק הדיבור

אילו היו למדים תורה עם הנותן ,לא היו

מהמדבר 258 .........................................

חוטאים 249 ........... ................................

לימוד תורה מתוקן

אין דבר קרוב אל האחד יותר מהתורה 98 ....

לימוד עם הנותן  -עם הסיבה 249 ..............

ב' עניינים בת"ת

לימוד תורה צריך להיות עם התפיסה שהיא

(א) כדי לקיים( ,ב) מצוה ללמוד תורה 246 ...

עיקר החשיבות והחיות  -דבר ה' המחיה את

בחיצוניותה  -דבר ה' ,בפנימיותה  -ה'

הבריאה 261 .......... ................................

בעצמו 256 ............ ................................

עיקר הברכה של תורה נמצאת אצל

בתורה ישנם ב' עניינים

האחרונים 238 .......................................

(א) דבר ה'( ,ב) ה' ית' בעצמו 255 .............
דבר ה' בעולם באופן מגולה 260 ................
ההפרש בין ראשונים ואחרונים 238 ...........
ההשגה בתורה היא אך ורק עלידי הכרת
חשיבותה 261 ........................................
החורבן חל על העדר החשיבות והערך של
התורה 245 ............ ................................
החלק הפנימי שבתורה מתייחס לה' יתברך
בעצמו 257 ............ ................................
היחס בין ביטול החשיבות של תורה לאי
ברכתה 246 ........... ................................

עניינה ומעלתה (רמח"ל) 256 ...................
ראשונים הם עצם התורה 238 ..................
תורת האחרונים מתאפיינת בריבוי גדול
מאד 238 ............... ................................
תורה ומצוות
הם ההשלמה האלוקית לאדם 163 ............
תורה שבכתב
בחינת כללות 240 ...................................
דורות ראשונים מתייחסים לתורה שבכתב
בשל הגילוי האלוקי שזכו לו 234 ................
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תלמיד חכם

תורה שבע"פ
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