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שבת  -סוד קיום העולם

א.

שבת  -העדר עשיה או בריאה מחודשת

• חז"ל הקשו על לשון הכתוב ,הנראה כסותר עצמו  -האם שבת הוא יום מנוחה ושלילת מלאכה או
מציאות חיובית מחודשת של בריאה ושמה "שבת" ,וצ"ע.
• בדברי חז"ל והשו"ע נקבע דינו של התועה במדבר ואינו יודע אימתי שבת " -מונה שבעה ימים מיום
שנתן אל לבו שכחתו ,ומקדש השביעי"  -וצ"ע היאך "מתקדש" יום השביעי במניינו של התועה.
• במסכת שבת מובא" :כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף
להקב"ה במעשה בראשית" .והדברים מרפסין איגרא ,וכי תיתכן "שותפות" במעשה בראשית ,וצ"ע.
ב.

השבת  -סוד קיום העולם

דברי האור החיים הקדוש בביאור מאמרי חז"ל שהעולם היה רופף ורועד עד שבאה שבת ונתקיים
העולם • בשבת "נשפע שפע החיוני לכל הנבראים" • "באמצעות השבת העולם עומד" • "השבת הוא
המקיים העולם כל ששת ימים ,ואחר עבור ששת ימים יבוא שבת אחרת ויקיימהו עוד ששה ימים".
ג.

השבת בעולם "כנפש בגוף"  -ולכן בזכות שבת מתברכים ששת ימי המעשה

הדרכת האלשיך הקדוש ,להיזהר בעבודה הגשמית בששת ימי המעשה שתהיה בדרך ארעי  -ואז
בזכות השבת תתברך כל מלאכת ימי השבוע.
ד.

שבע  -הנקודה הרוחנית הפנימית בתוך החומר הגשמי בבריאה

סוד המספר "שבע"  -המדרגה הרוחנית בתוך המציאות הגשמית ,ולכן "כל השביעין חביבים".
ה.

ברית המילה ביום השמיני  -כדי שתעבור שבת אחת

טעם למצות ה' למול ביום השמיני הוא ,עד עבור עליו יום השבת ויהיה לבעל נפש • לפי זה מוטעם
מנהג סעודת "שלום זכר" בשבת שקודם ברית המילה.
ו.

שבת " -הנקודה האמצעית"  -המשפיעה על כל ימי השבוע

ממוצא הדברים מבוארת זכירת את השבת בכל ימי השבוע  -בהכרה בנקודה הפנימית ,שכל אחד
מימי השבוע מתקיים מכוח ה"נפש" של השבת ,ומתיישבת על הלב ההלכה התמוהה לפיה התועה
במדבר מונה ששה ימים ומשמר את היום השביעי • יום השבת הוא "נקודת המרכז שעליה תיסוב
עגולת ששת ימי השבוע" ,ומשום כך ימי השבוע נקראים שבת כי הם יונקים מהשבת.
ז.

השמחה בשבת  -משפיעה על כל ימי השבוע

על פי דברי האור החיים הקדוש ,ביאר הבני יששכר מדוע אסור שתהיה צרה ביום מנוחתינו.
• ענין השמחה שמשמחים את החתן בשבת קודם החתונה.
ח.

מכח חידוש הבריאה בשבת  -מתבטלות הגזירות ואפשר להתרומם מהשפלות

כוחם של הצדיקים לבטל מכח קדושת השבת גזירות רעות.
• אפילו אם כל השבוע עבר במצב ירוד ביותר ,יש תקומה על ידי שבת קודש.
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החטא ועונשו

א.

חטא דור המבול  -ותשחת הארץ לפני האלוקים

בתחילת פרשת נח ,הוזכרו הסיבות שבגינם גזר הקב"ה להביא מבול לעולם ,למרות שבסוף פרשת
בראשית כבר נאמר ,שהקב"ה ראה את רעת האדם בארץ ואמר "אמחה את האדם" .אור החיים
הקדוש עמד על השינויים והדיוקים בלשונות הכתובים שבין שתי הפרשיות ,הדורשים הסבר.
ב.

העובר עבירה אחת קונה לו קטיגור  -והקב"ה "נושא עוון"

בביאור הדברים נעמיק בדברי חז"ל והזוהר הקדוש ,על מהות ה"קטיגור" הנברא מכל חטא " -מלאך
המשחית"  -מהיכן שואב את חיותו ,וכיצד הקב"ה נוהג עמו • "העובר עבירה אחת מלפפתו והולכת
לפניו ליום הדין" • סוד "נושא עוון".
ג.

ָת ְך  -החטא עצמו יפרע מעושהו
ַסּ ֵר ְך ָרע ֵ
תּי ְ
ְ

ביאור מציאות החטא שבעטיו נברא "מלאך משחית" ,שהוא עצמו תובע לייסר ולהעניש את החוטא
על מעשיו • "כל הקללות שהם רעות  -נמשכות מהעבירות" • כח הרע של חטא העגל • טעם מצות
ה"סמיכה" על הקרבנות.
ד.

נושא עוון  -הקב"ה "נושא" את המשחית ולא נותן לו להזיק

הקב"ה "נושא עוון" – לסבול את המלאך המשחית ולפרנסו ,ולא לתת לו לבצע את זממו "עד שיהיה
אחד משלשה דברים :או שישוב החוטא בתשובה ויכלהו ויבטלהו בסיגופיו ,או יבטלהו שופט צדק
ביסורים ומיתה ,או ילך בגיהנם ושם יפרע חובו" • הקליפות הנקראות "נגע" ו"רע" • "בתשובתו
שוחט כל אותם מלאכים משחיתים אשר הוא ברא בפשעיו".
ה.

הבא לטהר  -מסייעים בידו להכניע את כוחות הרע שנבראו מהחטא

עצה נוספת להכניע את כוחות הרע הטמונים בחטא " -כי כשבא אדם ליטהר ימינו יתברך מקבלתו",
והיינו דרך ההצלה מידי היצר הרע באמצעות התורה הקדושה ,אשר ניתנה בימינו של הקב"ה.
ו.

העובר עבירה אחת קונה לו קטיגור – הגורר לעבירה נוספת

בדברי המשנה "העובר עבירה אחת קונה לו קטיגור" ,מבואר כי בחטא טמון כח נוסף ,הגורם
להתדרדרות להוסיף ולחטוא "והוא סוד המאמר עבירה גוררת עבירה" • "אם הוא מטמא עצמו
למטה ,מתעוררת רוח טומאה למעלה ובאה ושורה עליו".
ז.

העושה מצוה אחת קונה לו סניגור – במעשה טוב יתאווה לטוב  -סוד "טעמו וראו כי טוב ה'"

זה לעומת זה ברא הקב"ה את הטוב לעומת הרע ,ועל כן גם להיפך ,בעשות מצוה קונה לו "סניגור"
המתאווה לטוב • סוד "טעמו וראו כי טוב ה'".
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 פרשת נח- מאמר ב

¯  החטא ועונשו°
íé÷åìàä éðôì õøàä úçùúå Á ìåáîä øåã àèç .à
úùøô óåñáù úåøîì ,íìåòì ìåáî àéáäì ä"á÷ä øæâ íðéâáù úåáéñä åøëæåä ,çð úùøô úìéçúá
íééçä øåà ."íãàä úà äçîà" øîàå õøàá íãàä úòø úà äàø ä"á÷äù øîàð øáë úéùàøá
.øáñä íéùøåãä ,úåéùøôä éúù ïéáù íéáåúëä úåðåùìá íé÷åéãäå íééåðéùä ìò ãîò ùåã÷ä
æÁä íé÷åñô ,å ÷øô úéùàøá øôñ ,úéùàøá úùøô

à1

âéÁàé íé÷åñô ,å ÷øô úéùàøá øôñ ,çð úùøô

à1

áéÁàé ÷åñô íù ,ùåã÷ä íééçä øåà

â1

ë
çð úùøô ,íééçä øåàá øåàì ,èåøðéå íäøáà éáø

ã1

"ïååò àùåð" ä"á÷äå Á øåâéè÷ åì äðå÷ úçà äøéáò øáåòä .á
Á àèç ìëî àøáðä "øåâéè÷" ä úåäî ìò ,ùåã÷ä øäåæäå ì"æç éøáãá ÷éîòð íéøáãä øåàéáá
.åîò âäåð ä"á÷ä ãöéëå ,åúåéç úà áàåù ïëéäî
íù á"òøä ùåøéô ,àé äðùî ã ÷øô ,úåáà úëñî

ä1

á ,â óã äèåñ úëñî

å1
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ב
á"ò â"ô óã íéùåã÷ úùøô ,ùåã÷ä øäåæ

à2

ë
àé ÷åñô å ÷øô ,úéùàøá ùîåç ,çð úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

á2

ë
ê
ë

ê
åäùåòî òøôé åîöò àèçä J Búòø
Ñ Ô Ô Bø^éc
Ñ Ì Ó Ì .â
àèçä úåàéöî úà øàáì ,íéôñåð úåîå÷îá äòéøéä úà áéçøä ùåã÷ä íééçä øåàä
åéùòî
ìò àèåçä úà ùéðòäìå øñééì òáåú åîöò àåäù ,"úéçùî êàìî" àøáð åéèòáù
.
.íéøåñééå éìåç ãéìåîä àåä ïååòä ,øîåìë
à ,äð óã úáù úëñî

â2

íù úåãåöîå é"ùø ,è ÷åñô á ÷øô ,åäéîøé øôñ

ã2
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íù (÷"ãø) éçî÷ ãåã éáø ,å ÷åñô ãñ ÷øô ,äéòùé øôñ

à3

ë ÷åñô áì ÷øô ,úåîù øôñ ,àùú éë úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

á3

ê

ê

ã3

,á÷ò úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà
àë ÷åñô è ÷øô ,íéøáã øôñ

â3

äë ÷åñô çé ÷øô ,àø÷éå øôñ ,éøçà úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

ä3

,ùãå÷ä ä"ìùä ,úéøáä úåçåì éðù ,õéáøåä éåìä åäéòùé éáø
åì úåà á÷ò úùøô ,áúëáù äøåú ÷ìç

ê
.

ê

`aed
`2 lirl

.
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àë ÷åñô çë ÷øô ,íéøáã øôñ ,àåáú éë úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

ê

à4

ë
á ÷åñô áé ÷øô àø÷éå øôñ ,òéøæú úùøô ,ùåã÷ä êéùìàä ùåøéô ,êéùìà äùî éáø

á4

ê

úåðáø÷ä ìò "äëéîñ" ä úåöî íòè úà ùåã÷ä íééçä øåàä øàéá øåîàä éô ìò
æ ÷åñô æè ÷øô ,àø÷éå øôñ ,éøçà úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

â4

ê
ë
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÷éæäì åì ïúåð àìå úéçùîä úà "àùåð" ä"á÷ä Á ïååò àùåð .ã
úà ìåáñì J "ïååò àùåð" ä"á÷ä úãéîá ùãåçî øáñä øàáúð ùåã÷ä íééçä øåàä éøáãá
ïìäì åøàåáéù íéàðúá ,åîîæ úà òöáì åì úúì àìå ,åñðøôìå úéçùîä êàìîä
à ÷øô ,ùøåôîå øàåáî ,äøåáã øîåú ,åøéáåãøå÷ äùî éáø

5

ë
ê

ê

ë

ä"Qaä
Ô Ô Ó éëøãQ
Ñ Ì Ó Ì úëìì
Ò Ò Ô Béøö
Ð Ô íãàäF
Ô Ô Ô Ò úAéäå
ÍÒ
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à ÷øô ,íéøòùå úåîã÷ä øåàéá íò ,äøåáã øîåú ,åøéáåãøå÷ äùî éáø

ë

6

21
ז

החטא ועונשו

s

 פרשת נח- מאמר ב

êùîä J äøåáã øîåú

à7

èñ ÷øô ,íéãøç øôñ ,éøëæà øæòìà éáø

á7

ê

ë

ë

ë
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ח

àèçäî åàøáðù òøä úåçåë úà òéðëäì åãéá íéòééñî J øäèì àáä .ä
:ïî÷ìã íééçä øåàä éøáãá úøàåáîä Á àèçá íéðåîèä òøä úåçåë úà òéðëð ãöéë ,úôñåð äöò ùé íðîà
éãéî äìöää êøãì ,"åúìá÷î êøáúé åðéîé øäèéì íãà àáùë éë" åéøáãá æîø ùåã÷ä íééçä øåàä éë ïëúé
ùåã÷ä íééçä øåàä áúëù åîëå ä"á÷ä ìù åðéîéá äðúéðù äùåã÷ä äøåúä úåòöîàá òøä øöéä

,àåáú éë úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà
ç ÷åñô åë ÷øô ,íéøáã øôñ

â8

à ,ã÷ óã úáù úëñî

à8

à ÷åñô ë ÷øô ,íéøáã øôñ ,íéèôåù úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

á8

ê
ê
úôñåð äøéáòì øøåâä J øåâéè÷ åì äðå÷ úçà äøéáò øáåòä .å
,óñåð çë ïåîè àèçá éë øàåáî , "øåâéè÷ åì äðå÷ úçà äøéáò øáåòä" (ä1) äðùîä éøáãá
."äøéáò úøøåâ äøéáò" øîàîä ãåñ àåäå" àåèçìå óéñåäì úåøãøãúäì íøåâä
á äðùî ã ÷øô ,úåáà úëñî

ã8

æ ÷åñô âé ÷øô ,íéøáã øôñ ,äàø úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

ä8
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,àùú éë úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà
áé ÷åñô ì ÷øô ,úåîù øôñ

ê

à9
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י

åîòè" ãåñ Á áåèì äååàúé áåè äùòîá J øåâéðñ åì äðå÷ úçà äåöî äùåòä .æ
"'ä áåè éë åàøå
äåöî úåùòá ,êôéäì íâ ïë ìòå ,òøä úîåòì áåèä úà ä"á÷ä àøá äæ úîåòì äæ
."'ä áåè éë åàøå åîòè" ãåñ åðééäå ,áåèì äååàúîä "øåâéðñ" åì äðå÷
æé ÷åñô èë ÷øô ,íéøáã øôñ ,íéáöéð úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

à 10

ä ÷åñô èé ÷øô ,úåîù øôñ ,åøúé úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

á 10

ïðçúàå úùøô íééç íéî øàá ,õéáåðø'öî íééç éáø

â 10

ê

ê
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עבודת השי"ת  -גזירת מלך
א.

לך לך מארצך  -אחד מעשר נסיונות
חז"ל מסרו לנו כי אברהם אבינו נתנסה בעשרה נסיונות .לפי מדרש שוחר טוב ,הנסיון הראשון היה
באור כשדים ,והשני בציווי "לך לך מארצך" .מעיון בפסוקים ובדברי חז"ל עולות התמיהות:
• מה היה הנסיון הגדול בציווי "לך לך מארצך" ,כאשר מובטח "מתן שכרה בצדה"  -וכי קשה לעמוד
ב"נסיון" של ציווי ללכת למקום שמובטח בו שכר גדול כל כך.
• מסדרם של עשרת הנסיונות נראה כי הנסיון השני" ,לך לך מארצך" ,היה קשה יותר מהנסיון
הראשון למסור נפש בכבשן האש באור כשדים ,ותמוה ביותר ,האמנם.

ב.

"כאשר דבר ה' " -לצד גזירת מלך עליו ולא לתועלת הנמשך לו"
דברי אור החיים הקדוש בביאור גדולתו של אברהם אבינו  -שעשה את מצוות השי"ת אך ורק בגלל
שנצטווה בגזירת מלך ,ולא בגלל הנאותיו או רצונותיו ]ויש לעיין האם כוונתו שאברהם אבינו ביטל את
הנאותיו והתעלם מהרגשותיו ,או שזכה לקיום ההנאות הגשמיות אך ורק מפני שכך ציווה ה'[.

ג.

מגודל חיבת אברהם אבינו לבוראו  -גילוי השכינה נחשב בעיניו יותר מבשורת הבנים ונתינת הארץ
טהרת לבבו הנאמן של אברהם אבינו ,המתגלה בבניית המזבח "לה' הנראה אליו".

ד.

"אברהם אוהבי"  -מעלת העובד את השי"ת מאהבה
דברי אור החיים הקדוש מוסיפים עומק במאמר הנביא ודברי חז"ל ,כי אברהם אבינו נקרא "אוהב
המקום" ,בגלל טוהר לבבו שעבד את בוראו עבודת עבד שלא על מנת לקבל פרס.

ה.

ההוכחה שאברהם אבינו הלך רק מחמת ציווי ה'
דברי אור החיים הקדוש ,שאברהם אבינו לא זכה לברכות כל זמן שלוט היה עמו.

ו.

ביאורים בפרשת לך לך לדרכו של אור החיים הקדוש
על פי דברי אור החיים הקדוש ,שאברהם אבינו קיים את הציווי "לך לך להנאתך ולטובתך" ,אך ורק
בגלל ציווי השי"ת  -יתבארו עניינים נוספים בפרשה:
• ביאור ההבדל בין אברהם אבינו ללוט.
• בשכר עבודת עבד "שלא על מנת לקבל פרס"  -זכה לשכר ללא גבול.
• שכר פסיעות  -מכיוון שהלך לשם שמיים.

ז.

מעשיהם של משה ואהרן  -בחינת "לעשות רצונך אלקי חפצתי

דרגתם המופלאה של משה רבנו ואהרן הכהן שעבדו את בוראם אך ורק מפני שנצטוו ,ללא שמץ של
סיבות ונגיעות אישיות  -הבחינה האמורה בדברי נעים זמירות ישראל "לעשות רצונך חפצתי".
ח.

מעשי בני ישראל  -בגלל מצות השי"ת או נביא ולא מחמת רצונות ונגיעות

שאלת כלי הכסף ממצרים "לא להנאת ממון אלא למצות נביא" • הריגת המגדף "לצד מצות ה'" ולא
"לאמצעות טינא בלב".
ט.

התאווה לימות המשיח  -כדי שיתרבה כבוד שמיים

ממוצא הדברים יבוארו דברי הרמב"ם  -מה התכלית בתקוותינו וציפייתנו לזכות לימות המשיח.
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¯  גזירת מלך- ' עבודת ה°
úåðåéñð øùòî ãçà Á êöøàî êì êì .à
áåè øçåù ùøãî éôì .úåðåéñð äøùòá äñðúð åðéáà íäøáà éë åðì åøñî ì"æç
."êöøàî êì êì" éååéöá éðùäå ,íéãùë øåàá äéä ïåùàøä ïåéñðä
â äðùî ä ÷øô úåáà úëñî

à1

çé øåîæî ,áåè øçåù íéìäú ùøãî

á1

âÁà íé÷åñô ,áé ÷øô úéùàøá øôñ ,êì êì úùøô

â1

ë
:úåäéîúä úåìåò ì"æç éøáãáå íé÷åñôá ïåéòî
éëå Á "äãöá äøëù ïúî" çèáåî øùàë ,"êöøàî êì êì" éååéöá ìåãâä ïåéñðä äéä äî n
.êë ìë ìåãâ øëù åá çèáåîù íå÷îì úëìì éååéö ìù "ïåéñð"á ãåîòì äù÷
øúåé äù÷ äéä ,"êöøàî êì êì" ,éðùä ïåéñðä éë äàøð úåðåéñðä úøùò ìù íøãñî n
.íðîàä ,øúåéá äåîúå ,íéãùë øåàá ùàä ïùáëá ùôð øåñîì ïåùàøä ïåéñðäî

"åì êùîðä úìòåúì àìå åéìò êìî úøéæâ ãöì" Á 'ä øáã øùàë" .á
äùòù Á åðéáà íäøáà ìù åúìåãâ úðáäá äìéñî ùåã÷ä íééçä øåàä ììñ ,íéøáãä øåàéáá
.åéúåðåöø åà åéúåàðä ììâá àìå ,êìî úøéæâá äååèöðù ììâá ÷øå êà ú"éùä úååöî úà
ã ÷åñô áé ÷øô ,úéùàøá øôñ ,êì êì úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

ê
ë
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à Á úéùàøá ùîåç
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úøàáúî ,åðéáà íäøáà ìù ïîàðä åááì úøäè ìãåâá äãáëð êôåð úôñåú
."åéìà äàøðä 'äì" çáæîä úééðá íòèá ùåã÷ä íééçä øåàä éøáãá
æ ÷åñô áé ÷øô úéùàøá øôñ ,êì êì úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

à4

ë

çî 'îò ã ÷øô ,éáøòîä øð ,õøååù äùî éáø

ê

ë

á4

31
ה

 גזירת מלך- 'עבודת ה

s

 פרשת לך- מאמר ג

äáäàî ú"éùä úà ãáåòä úìòî Á "éáäåà íäøáà" .ã
àø÷ð åðéáà íäøáà éë ,ì"æç éøáãå àéáðä øîàîá ÷îåò íéôéñåî ùåã÷ä íééçä øåà éøáã
.ñøô ìá÷ì úðî ìò àìù ãáò úãåáò åàøåá úà ãáòù åááì øäåè ììâá ,"íå÷îä áäåà"
.äáäàî ú"éùä úà íéãáåòä åùòé ïëå åàøé åðîîå

ã5

ç ,àî äùøô ,äáø ùøãî

ç ÷åñô àî ÷øô ,äéòùé øôñ

à5

à ,àì óã äèåñ úëñî

á5

áÁà äëìä ,é ÷øô äáåùú úåëìä ,í"áîø ,ïåîééî ø"á äùî éáø

â5

(éðéîùä ïôåàä) â ÷øô ,ùôðä ïåáùç øòù ,úåááìä úåáåç ,äãå÷ô ïáà óñåé ø"á ééçá éáø

ä5

ê
â äðùî à ÷øô úåáà úëñî

å5
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ו

'ä éååéö úîçî ÷ø êìä åðéáà íäøáàù äçëåää .ä
.íéäåîú äøåàëì ,'ä éååéö úîçî ÷ø êìä åðéáà íäøáàù ,ùåã÷ä íééçä øåà éøáã
íéáøì åòãåð ãöéë ïë íàå ,ú"éùäì àåä ïîàð ãáòù íìåò éàá ìëì úåìâì åãòåð úåðåéñðä
.åì åçèáåäù úåáåèä øåáòá êìäù úåòèá áåùçì åìëé éøäå ,êìä äî íùì ,åááì éøåúñî
.åîöòá ùåã÷ä íééçä øåà éøáãá àöîð ,åæ ääéîúì õåøéúä
á ùåøã ,êì êì úùøô ,ìçð éáøò ,õéùáééà äîìù ãåã éáø

à6

ë
ê

ê

ê

à ÷åñô ,áé ÷øô ,úéùàøá øôñ ,êì êì úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

á6

ë
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ùåã÷ä íééçä øåà ìù åëøãì êì êì úùøôá íéøåàéá .å
êúàðäì êì êì" éååéöä úà íéé÷ åðéáà íäøáàù ,ùåã÷ä íééçä øåà éøáã éô ìò
:äùøôá íéôñåð íéðééðò åøàáúé Á ú"éùä éååéö ììâá ÷øå êà ,"êúáåèìå
.èåìì åðéáà íäøáà ïéá ìãáää øåàéá n
.ìåáâ àìì øëùì äëæ Á "ñøô ìá÷ì úðî ìò àìù" ãáò úãåáò øëùá n
.íééîù íùì êìäù ïååéëî Á úåòéñô øëù n
íøáà êìéå ä"ã ,êì êì úùøô ,ùîùå øåàî ,ïééèùôà ïîì÷ ñåîéðåì÷ éáø

à7

ë
,íåìù úáäà ,áåñå÷î ìãðî íçðî éáø
(ë 'îò) êì êì úùøô

á7

ë

êì êì úùøô ,õøô úëøá ,é÷ñáééð÷ ìàøùé á÷òé éáø

â7

ë
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ח

éúöôç é÷ìà êðåöø úåùòì" úðéçá Á ïøäàå äùî ìù íäéùòî .æ
"êìî úøéæâ"ë åàøåá úååöî äùòù ,åðéáà íäøáà ìù åúâøã øåàéáá ùåã÷ä íééçä øåàä ìù åéøáã ãåñé
.ïäëä ïøäàå åðáø äùî ìù íäéùòî øåàéáá åéøáãá äðùð ,íäá äååèöðù ììâá ÷ø

â ÷åñô ç ÷øô ,øáãîá øôñ ,êúåìòäá úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

á8

å ÷åñô æ ÷øô ,úåîù øôñ ,àøàå úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

à8

ë
ê

éðôî ÷øå êà íàøåá úà åãáòù ïøäàå äùî ìù äàìôåîä íúâøã ìò åðãîì íééçä øåàä éøáãî
ìàøùé úåøéîæ íéòð éøáãá äøåîàä äðéçáä àéäå J úåéùéà úåòéâðå úåáéñ ìù õîù àìì ,ååèöðù
:íéôñåð úåîå÷îá ùåã÷ä íééçä øåà éøáãá äáçøäá øàáúðù éôëå ,"éúöôç êðåöø úåùòì"
äë ÷åñô æ ÷øô ,íéøáã øôñ ,ïðçúàå úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

ê

ë

â8
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âÁá ÷åñô çé ÷øô ,àø÷éå øôñ ,úåî éøçà úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

à9

ë

ë
úåòéâðå úåðåöø úîçî àìå àéáð åà ú"éùä úåöî ììâá Á ìàøùé éðá éùòî .ç
úîçî åà úéîùâ äàðäì åùòð àìù Á úåîéìù åðéöî ìàøùé éðá ìù íäéùòîá íâ
.àéáð ìù éååéö åà ú"éùä úåöî ììâá ÷øå êà àìà úåéùéà úåòéâð
äì ÷åñô áé ÷øô ,úåîù øôñ ,àá úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

â9

âë ÷åñô ãë ÷øô ,àø÷éå øôñ ,øåîà úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

ã9

ê

ê
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י

íééîù ãåáë äáøúéù éãë J çéùîä úåîéì äååàúä .è
çéùîä úåîéì úåëæì åðúééôéöå åðéúåå÷úá úéìëúä äî Á í"áîøä éøáã åøàåáé íéøáãä àöåîî

ê

ê

á äëìä è ÷øô ,äáåùú úåëìä ,í"áîø ,ïåîééî ø"á äùî éáø

à 10

äÁã äëìä áé ÷øô íéëìî úåëìä ,í"áîø

á 10

(æú 'îò) ùãåçä úùøô ,íéãòåî ,ìàåé éøáã ,íéåáìèééè ìàåé éáø

â 10
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קדושת האכילה

א.

מאכלם של המלאכים  -פנימיות רוחנית

חז"ל לימדונו כי אברהם אבינו הכיר באורחיו שהם מלאכים  -בריות רוחניות ,וממילא מתעוררת
הקושיא ,האמנם האכילם במזון גשמי • ה"מן" לחם אבירים שמלאכי השרת אוכלים אותו • גם
במאכל יש סודות מופלאים כאמור "צדיק אוכל לשובע נפשו".
ב.

"סוד צדיק אוכל לשובע נפשו"  -תכלית המאכל והמשקה "לצורך הנשמה"

בחינת "צדיק אוכל לשובע נפשו" בפנימיות הרוחנית ,נעוצה בבריאת האדם נשמה בגוף ,ובשל כך
קיומה הרוחני של הנשמה תלוי באכילה ושתיה הנצרכים לגוף.
ג.

האכילה "להחיות את הנפש"  -הדרגה הגבוהה ביותר

סוד האכילה אך ורק בכדי "להחיות את הנפש" היא המדריגה היותר גבוהה ,שבה כל ענייני הגוף
נעשים "להכניס את יצרו לקדושה גמורה" ,ולא למטרת הנאה גופנית • דבריו של אברהם אבינו
"וחיתה נפשי בגללך"  -הצלתו מהרעב היתה לתכלית חיות נפשו.
ד.

"מוצא פי ה'  -הנשמה נהנית מרוחניות המאכל

ִחיֶה ָה&דָם
ְבדּוֹ י ְ
ֶחם ל ַ
יסודותיהם של הדברים שנתבארו לעיל ,מפורשים בלשון הכתוב "כִּי לֹא ַעל ַהלּ ֶ
ִחיֶה ָה&דָם" ,והיינו שורש המאכלים ופנימיותם הרוחנית הטמון ב"מוצא פי ה'".
כִּי ַעל כָּל מוֹצָא ִפי ה' י ְ
• ברכת "מפליא לעשות"  -על סודות הפנימיות הרוחנית הטמונה במאכל.
ה.

השתלשלות המקור הרוחני והתגשמותו בתחתונים  -על ידי התורה

שורש המאכלים ופנימיותם הרוחנית " -מוצא פי ה'" ,משתלשל ממקורו העליון באמצעות התורה.
• "כשאדם אוכל דבר המותר ,כאילו נהנה מאור עליון ממאורי אור התורה ,וזה אומרו ותורתך בתוך
מעי" • "שורש הכל והיוויו הוא מהתורה שהיא אם כל".
ו.

הצורך באכילה  -לבירור ניצוצות הקדושה

ממוצא הדברים מתבארת בתוספת נופך ,התשובה לשאלה ,מדוע קבע הבורא את הצורך באכילה
בכדי להתקיים ,וכי לא היה יכול לעשות שיתקיימו בריותיו ללא אכילה ]אלא בשאיפת אוויר בלבד[,
והיתה בזה תועלת רבה לעם ישראל שהיו יכולים להתפנות לעסק התורה והמצוות.
• "כל עיקרי הנבראים מעלין בקודש בסוד הבירורין של ניצוצי הקדושה • "האכילה היא להוציא ניצוץ
הקדושה שבו ,ותהיה נכלל בנפש ישראל בסוד צדיק אוכל לשובע נפשו".
ז.

בירור ניצוצות הקדושה " -השבת אבידה למקומה"

גדולי החסידות הרחיבו בביאור עניינם של "ניצוצי הקדושה" הטמונים בבריאה הגשמית ,והחובה
המוטלת עלינו "לבררם" ,ובכך "להשיב אבידה" למקומה "לחיק אביה להשתעשע באהבים לפני מלך
עולמים ב"ה • היאך מבררים את "ניצוצי הקדושה".

39
א

קדושת האכילה

s

 פרשת וירא- מאמר ד

¯  קדושת האכילה°
úéðçåø úåéîéðô Á íéëàìîä ìù íìëàî .à
,úåéðçåø úåéøá Á íéëàìî íäù åéçøåàá øéëä åðéáà íäøáà éë åðåãîéì ì"æç
.éîùâ ïåæîá íìéëàä íðîàä ,àéùå÷ä úøøåòúî àìéîîå
äÁâ íé÷åñô çé ÷øô ,úéùàøá øôñ ,àøéå úùøô

à1

íù ùåã÷ä íééçä øåà

á1

ê
ë

ê
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ב

,àîåé úëñîá àøîâä éøáãë ,íéëàìîä ìöà íâ "ïåæî" úðéçá ì"æç éøáãá åðàöî íðîàå
àéä åæ äðéçáå ."úéðçåø úåéîéðô" åúåäî ìëù ïåæî ùé éë ,àåôéà øàåáîå .ïîä úåãåà
.åáù "úéðçåøä úåéîéðôä" åðééäã ,"íéàìôåî úåãåñ" åá ùéù ïåæî ìëá
á ,äò àîåé úëñî

à2

"äîùðä êøåöì" ä÷ùîäå ìëàîä úéìëú Á "åùôð òáåùì ìëåà ÷éãö ãåñ" .á
"åùôð òáåùì ìëåà ÷éãö" úðéçá éë ,ùåã÷ä íééçä øåàä áúë ,íéøáãä øåàéáá
äîùðä ìù éðçåøä äîåé÷ êë ìùáå ,óåâá äîùð íãàä úàéøáá äöåòð ,úéðçåøä úåéîéðôá
.óåâì íéëøöðä äéúùå äìéëàá éåìú
â ÷åñô ,àë ÷øô ,úåîù øôñ ,íéèôùî úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

á2

øúåéá ääåáâä äâøãä Á "ùôðä úà úåéçäì" äìéëàä .â
.ïãéã àéâåñá úôñåð äøàä åðàöî ùåã÷ä íééçä øåàä éøáãá
éðééðò ìë äáù ,ääåáâ øúåéä äâéøãîä àéä "ùôðä úà úåéçäì" éãëá ÷øå êà äìéëàä ãåñ
.úéðôåâ äàðä úøèîì àìå ,"äøåîâ äùåã÷ì åøöé úà ñéðëäì" íéùòð óåâä
æì ÷åñô äë ÷øô ,àø÷éå øôñ ,øäá úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

ê

â2
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íéøåôéëä íåé áøòì ,íéøáã ,÷éãö éøô ,ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø

à3

ë
à ,ã÷ úåáåúë úëñî

á3

åúìöäù Á "êììâá éùôð äúéçå" åðéáà íäøáà ìù åéøáã íé÷ã÷åãî øåîàä éô ìò
.øúà ìò ùåã÷ä íééçä øåàä ìù åøåàéáë ,åùôð úåéç úéìëúì äúéä áòøäî

âé ÷åñô áé ÷øô úéùàøá ,êì êì úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

ê

ê

â3
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ד

ìëàîä úåéðçåøî úéðäð äîùðä Á 'ä éô àöåî" .ã
íãàä
ÔÔÔ äéçé
ÒÌÐ ASáì
ÓÌ íç[ä
ÒÒ Ó ìòÓ àì
Ð áåúëä ïåùìá íéùøåôî ,ìéòì åøàáúðù íéøáãä ìù íäéúåãåñé
Õ éZ"
." 'ä éô àöåî"á ïåîèä úéðçåøä íúåéîéðôå íéìëàîä ùøåù åðééäå ,"íãàä
ÔÔÔ äéçé
ÒÌÐ 'ä éôÐ àöAî
Ô ìZÔ ìòÓ éZÐ
â ÷åñô ç ÷øô ,íéøáã ùîåç ,á÷ò úùøô

à4

íù ,àøæò ïáà íäøáà éáø

á4

íù ,øùà ø"á ééçá éáø

â4

á÷ò úùøô ,äøåú éèå÷éì ,ìàèéå íééç éáø

ã4
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áÁà úåà ,äìéëàä úùåã÷ ,úåéúåàä øòù ,ùåã÷ä ä"ìù ,õéáøåä éåìä äéòùé éáø

à5

ê

ë

â äðùî â ÷øô ,úåáà úëñî ìò íééç çåø ,ïé'æåìååî íééç éáø

á5

íéëøáî ,ìëàîá äðåîèä úéðçåøä úåéîéðôä úåãåñ ìò ,íäøáà ïâîä úòãì
."éîùâ øáãá éðçåø øáã øùå÷å" à"îøä ìù åøåàéáë ,"úåùòì àéìôî"

ê
íù ì÷ùä úéöçî ,ïéìò÷ éåìä ìàåîù éáø ,ã ÷"ñ å ïîéñ ç"åà ,íäøáà ïâî ,øòðéáîåâ éìáà íäøáà éáø

â5
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ו

äøåúä éãé ìò Á íéðåúçúá åúåîùâúäå éðçåøä øå÷îä úåìùìúùä .ä
úéðçåøä íúåéîéðôå íéìëàîä ùøåù éë àöîð ,íéøáãá ÷îòúðùëì
.äøåúä úåòöîàá ïåéìòä åøå÷îî ìùìúùî ,"'ä éô àöåî" àåäù
á ÷åñô çé ÷øô àø÷éå øôñ ,éøçà úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

à6

ë
ê

íéùøåôî ,"ìë íà àéäù äøåúäî àåä åéååéäå ìëä ùøåù" éë ùåã÷ä íééçä øåàä éøáã
.íéôñåð úåîå÷îá ùåã÷ä íééçä øåàä éøáãá äîòèä úôñåúáå ,ùåã÷ä øäåæä éøáãá
á ,àñ÷ óã ,äîåøú úùøô ,ùåã÷ä øäåæ

á6
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,àöú éë úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà
âé ÷åñô áë ÷øô ,íéøáã øôñ

s
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(éùùä ïôåàä) à ÷åñô à ÷øô ,úéùàøá øôñ ,úéùàøá úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

à7

ê

ë
ã øîàî ,á÷ò úùøô ,íéøáã ùîåç ,êøã íù ,àãéåøá ìñéæ äçîù éáø

על כל מוצא פי ה' יחיה האדם

ê

ê
ë

â7
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ח

äùåã÷ä úåöåöéð øåøéáì Á äìéëàá êøåöä .å
äìéëàá êøåöä úà àøåáä òá÷ òåãî ,äìàùì äáåùúä ,êôåð úôñåúá úøàáúî íéøáãä àöåîî
,Lãáìá øéååà úôéàùá àìàN äìéëà àìì åéúåéøá åîéé÷úéù úåùòì ìåëé äéä àì éëå ,íéé÷úäì éãëá
.úååöîäå äøåúä ÷ñòì úåðôúäì íéìåëé åéäù ìàøùé íòì äáø úìòåú äæá äúéäå
è ÷åñô ãé ÷øô ,øáãîá øôñ ,çìù úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

à8

ë

ë
ç ÷åñô ,ãë ÷øô ,øáãîá øôñ ,÷ìá úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

á8

ë
çìùá úùøô ,úå÷åîò äìâî ,àøéôù òèð ïúð éáø

ê

â8
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"äîå÷îì äãéáà úáùä" Á äùåã÷ä úåöåöéð øåøéá .æ
,úéîùâä äàéøáá íéðåîèä "äùåã÷ä éöåöéð" ìù íðééðò øåàéáá åáéçøä úåãéñçä éìåãâ
.äîå÷îì "äãéáà áéùäì" êëáå ,"íøøáì" åðéìò úìèåîä äáåçäå
á9

,íééç íéî øàá ,õéáåðø'öî äîìù íééç éáø
áé ÷åñô ì ÷øô úåîù øôñ ,àùú éë úùøô
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תיקון המידות  -יסוד התורה
א.

שלימות מידות החסד והוותרנות במעשיה של רבקה

בנין האומה הישראלית מושתת על לימוד פרשיות מעשי האבות והאמהות הקדושים ,שבמידותיהם
הנאצלות הניחו את היסודות לקיומו של כלל ישראל לדורות.
נתבונן בפרשתינו בהנהגת החסד המופלאה של רבקה אמנו ובמידותיה התרומיות.
ב.

שלימות המידות אצל רחל ולאה

שלימות המידות במעשיהן של רחל אמנו ולאה אמנו ,בדאגתן לא לצער אשה את רעותה.
ג.

שלימות תיקון המידות במעשיו של אברהם אבינו

דוגמאות נוספות לתורת שלימות המידות המשתקפת מהנהגתו של אברהם אבינו עם לוט  -שלא
מנע להצטרף אליו ,למרות שעל ידי זה היה אמור לאבד את הברכות שהובטחו לו ,והנהגתו עם
אורחיו  -המלאכים ,להעניק להם תחושה שאינו טורח עבורם ,כדי לא לביישם.
ד.

הנהגת הצדיקים לנהוג בשפלות וענווה גם עם רשעים

שלימות המידות של אברהם אבינו בפרשת המשא ומתן שלו עם בני חת.
ממעשיו נלמד על דרך הצדיקים לנהוג בענווה ושפלות גם עם רשעים .וכפי שמצאנו גם אצל נח
בדורותיו ,ואצל משה רבנו ואהרן הכהן במחלוקת קורח ועדתו.
ה.

תיקון המידות  -היסוד ההכרחי ללימוד התורה וקיום המצוות

ביאור הדברים ,כי האבות הקדושים הכשירו במידותיהם המתוקנות את הדרך לבניהם ,להיות
מוכתרים בכל מידה נכונה  -על מנת שיוכלו לקבל בבוא הזמן את התורה והמצוות ,שהמידות
הטובות הן התנאי לקבלתה ולקיומן.
• "תחילה צריך לתקן את עצמו במידות ,ובזה תשכון התורה עליו" • המידות לא נמנו בכלל תרי"ג
המצוות כי הן "כסא ויסוד" כל התורה • "כל עבודת השם תלויה בתיקון המידות".
ו.

הרשעים  -עיניהם צרה לתת לאחרים

ממוצא הדברים שנתבארו לעיל ,נכיר במרחק הרב שבין הצדיקים אשר מידותיהם נאות ומתוקנות,
לרשעים המושחתים במידותיהם • מידות החסד והוותרנות של אברהם אבינו ורבקה אמנו  -לעומת
מידות צרות העין של לבן הרמאי ובלעם הרשע.
ז.

ההבדל בין רשעים וצדיקים  -במידת ההטבה לאחרים

דברי האור החיים הקדוש בביאור ההבדל בין הצדיקים והרשעים ,הבא לידי ביטוי במידת ההטבה שלהם.
ח.

כללים בדרשת מעשי הצדיקים – לטובה ,ומעשי הרשעים  -לרעה

הדברים שנתבארו ,משתלבים בשיטתו של האור החיים הקדוש ,המיוסדת על דברי חז"ל והרמח"ל,
שכל מה שיש לדרוש במעשי הרשעים לגנאי ,דרשינן • "תולין את הקלקלה במקולקל"  -במעשיהם
של לוט ,לבן ,עשו ובלעם.
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משפטי התורה קודם שניתנה

א.

מכירת הבכורה על פי כל תנאי ההלכה

האור החיים הקדוש ביאר בהרחבה את פרשת מכירה הבכורה ,כיצד יש למכירה זו קיום על פי כל
דקדוקי ההלכה ]שהרי מכר ומתנה לא חלים על דבר שלא בא לעולם[.
ויש להבין מדוע נצרכו לכך קודם שניתנה התורה.
ב.

האבות קיימו את התורה קודם שניתנה  -ואפילו מצוות מדרבנן

דבריו יבוארו על פי דברי חז"ל שהאבות קיימו את התורה לפני שנתנה ואפילו גזירות חכמים ,אשר
נתבארו בדברי הרמב"ן בפירושו על התורה • דברי רבנו האור החיים הקדוש שהאבות קיימו את
התורה והמצוות "להרוויח תועלת המצוות ועסק התורה".
אברהם אבינו נזהר מאיסור פת עכו"ם ובסתם יינם • רבקה אמנו נזהרת מאיסור רכילות.
ג.

האבות מקיימים את משפטי התורה קודם שניתנה על כל פרטיהם ודקדוקיהם

לא רק מצוות ואיסורים ,קיימו האבות לפני מתן תורה ,אלא גם דקדקו לקיים את משפטי התורה
קודם שניתנה ,על כל פרטיהם :הגר "שפחת מילוג"  -דינה ודין בניה • אברהם אבינו קונה את
מערת המכפלה בקניינים המועילים על פי ההלכה • יעקב אבינו מקדש את נשיו על פי ההלכה ]דין
"מקדש במלווה"[ ומדקדק בדיני שומרים.
ד.

דין האבות קודם מתן תורה  -כדין ישראל או כדין בני נח

מחלוקת חז"ל ,רבותינו הראשונים והאחרונים  -מה היה דינם של האבות קודם מתן תורה.
לפי המבואר לעיל בדברי האור החיים הקדוש ,צריך לומר שהאבות החמירו על עצמם לדון כישראל
לכל דבריהם ,ומשום כך דקדקו במשפטי התורה על פי ההלכה המחייבת את ישראל
ה.

מלך סדום ,אבימלך ולבן עושים מעשיהם על פי דיני "חושן משפט" ו"יורה דעה"

מהלך הדברים שנתבאר ,עדיין אינו מעלה ארוכה לפירושי האור החיים הקדוש ,אודות:
מלך סדום  -אשר נשא ונתן עם אברהם אבינו בדיני "המציל מן הגיס" • אבימלך מלך פלשתים -
שהשביע את יצחק אבינו בשבועה שיש לה תוקף על פי ההלכה • לבן הרמאי  -שהתנה עם יעקב
אבינו תנאים הנכונים על פי ההלכה  -והרי ודאי לא היה להם דין ישראל ,ומדוע נהגו על פי משפטי
התורה.
ו.

קודם מתן תורה התחייבו כל בני האדם בדברים שהשכל מחייב

דברי רבנו נסים גאון "כל המצוות התלויים בסברא ובאובנתא דליבא ,הכל מתחייבים בהן מן היום
אשר ברא אלוקים אדם על הארץ" ,וביאורי הרמב"ן בטעם עונש בני דור המבול ואנשי סדום כי עברו
על דברים שהשכל הישר מחייב .ועל פי זה יש לומר שגם משפטי הממון של התורה ,נכללו במצוות
התלויות בסברא ובאובנתא דליבא "שהכל מתחייבים בהן מן היום אשר ברא אלוקים אדם על
הארץ" • .דברי רבי שמעון שקופ "משפטי הממון של התורה תלויים במשפטי השכל האנושי".
ז.

נדרים ושבועות לפני מתן תורה " -מצוה המושכלת"

דברי חז"ל ואור החיים הקדוש על הזהירות בנדרים ושבועות קודם מתן תורה ,וביאורם על פי מה
שכתב המשנה למלך ,כי השבועה היא "מצוה מושכלת".
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á1

ë
ê
ë

ê
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ב
êùîä J ùåã÷ä íééçä øåà

à2

ë
úåãìåú úùøô ,íééçì áåúëä ìë ,õøååù øéàî éáø

ê

äøåëáä äøéëî úùøô éë ùåã÷ä íééçä øåà éøáãá àåôéà øàáúð ïë éë äðä

.äøåúä äðúéðù íãå÷ êëì åëøöð òåãî ïéáäì ùéå .äëìää é÷åã÷ã ìë éô ìò äúéä

á2

65
ג

משפטי התורה קודם שניתנה

s

 פרשת תולדות- מאמר ו

ïðáøãî úååöî åìéôàå Á äðúéðù íãå÷ äøåúä úà åîéé÷ úåáàä .á
äðúðù éðôì äøåúä úà åîéé÷ úåáàäù ì"æç éøáã éô ìò äàøð íéøáãä øåàéá
.ùåã÷ä íééçä øåàä åðáø éøáãáå ,äøåúä ìò åùåøéôá ï"áîøä éøáãá åøàáúð øùà
á ,çë óã àîåé úëñî

ê

à3

ãé äðùî ã ÷øô ,ïéùåãé÷ úëñî

á3

íù ï"áîøå é"ùø ,ä ÷åñô åë ÷øô ,úéùàøá øôñ ,úåãìåú úùøô

â3
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ד
â ÷åñô èî ÷øô ,úéùàøá øôñ ,éçéå úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

à4

ê
ë

ë

àë ÷øô à øòù ,íééçä ùôð ,ïé'æåìååî íééç éáø

ê

á4

ë
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 פרשת תולדות- מאמר ו

ìù íäéúåâäðä íéôñåð úåîå÷îá åøàáúð ,ùåã÷ä íééçä øåàä éùåøéôá
íéîëç ìù úåøéæâîå äøåúá åùøôúðù íéøåñéàî åøäæðù ,úåäîàäå úåáàä
çé ÷åñô ãé ÷øô ,úéùàøá øôñ ,êì êì úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

à5

ê
ë
åî ÷åñô æë ÷øô úéùàøá øôñ úåãìåú úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

á5

ê
íäé÷åã÷ãå íäéèøô ìë ìò äðúéðù íãå÷ äøåúä éèôùî úà íéîéé÷î úåáàä .â
íéé÷ì å÷ã÷ã íâ àìà ,äøåú ïúî éðôì úåáàä åîéé÷ ,íéøåñéàå úååöî ÷ø àì
.ïéãëå úãë ,íäéèøô ìë ìò ,äðúéðù íãå÷ äøåúä éèôùî úà
øàéá ïë ,äëìää éô ìò äøåëáä úøéëî úà ùåã÷ä íééçä øåàä øàéáù êøãëå
:ïî÷ìãë ,äøåúá úåôñåð úåéùøô
ä ÷åñô æè ÷øô ,úéùàøá øôñ ,êì êì úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

â5

ê
ë
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ו
êùîä Á ùåã÷ä íééçä øåà

à6

ê
ë

ê
èÁç íé÷åñô âë ÷øô ,úéùàøá øôñ ,äøù ééç úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

ê

á6

ë
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áì ÷åñô èî ÷øô ,úéùàøá øôñ ,éçéå úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

à7

ë

àë ÷åñô èë ÷øô úéùàøá øôñ ,àöéå úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

ê

ë

èì ÷åñô àì ÷øô úéùàøá øôñ ,àöéå úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

ë
ê

á7

â7
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ח

çð éðá ïéãë åà ìàøùé ïéãë Á äøåú ïúî íãå÷ úåáàä ïéã .ã
íãå÷ úåáàä ìù íðéã äéä äî ,íéðåøçàäå íéðåùàøä åðéúåáø ,ì"æç ú÷åìçî éô ìò ,íéøáãä øåàéá äàøðå
ïåãì íîöò ìò åøéîçä úåáàäù øîåì êéøö ,ùåã÷ä íééçä øåàä éøáãá ìéòì øàåáîä éôìå .äøåú ïúî
ìàøùé úà úáééçîä äëìää éô ìò äøåúä éèôùîá å÷ã÷ã êë íåùîå ,íäéøáã ìëì ìàøùéë
ïåùàø ùåøã ,íéøúàä êøã ,íéëøã úùøô ,ñéðàæåø äãåäé éáø

8

ë

ê

ë
ê

ë
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é ÷åñô ãë ÷øô ,àø÷éå øôñ ,øåîà úùøô ,ï"áîø ,ïîçð ø"á äùî éáø

à9

"äòã äøåé"å "èôùî ïùåç" éðéã éô ìò íäéùòî íéùåò ïáìå êìîéáà ,íåãñ êìî .ä
íäéùòî úåãåà ,ùåã÷ä íééçä øåàä éùåøéôì äëåøà äìòî åðéà ïééãò ,øàáúðù íéøáãä êìäîù àìà
íéúùìô êìî êìîéáà ;"ñéâä ïî ìéöîä" éðéãá åðéáà íäøáà íò ïúðå àùð øùà Á íåãñ êìî ìù
á÷òé íò äðúäù Á éàîøä ïáìå ;äëìää éô ìò ó÷åú äì ùéù äòåáùá åðéáà ÷çöé úà òéáùäù Á
.äëìää éô ìò íéðåëðä íéàðú åðéáà
.äøåúä éèôùî éô ìò íäéùòî åùò òåãî ïåéò êéøö ïë íàå ,ìàøùé ïéã äéä àì éàãå íäì éøäå
àë ÷åñô ãé ÷øô ,úéùàøá øôñ ,êì êì úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

á9

ê

ë
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י
èëÁåë íé÷åñô åë ÷øô ,úéùàøá øôñ ,úåãìåú úùøô

à 10

íù ùåã÷ä íééçä øåà

á 10

ë
ë
ê
åè ÷åñô èë ÷øô ,úéùàøá øôñ ,àöéå úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

â 10

ë
èë ÷åñô èë ÷øô ,úéùàøá øôñ ,àöéå úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

ê

ã 10
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áééçî ìëùäù íéøáãá íãàä éðá ìë åáééçúä äøåú ïúî íãå÷ .å
àøáñá íééåìúä úååöîä ìë"ù ïåàâ íéñð åðáø áúëù äî íã÷äá ,íéøáãä øåàéá äàøðå
."õøàä ìò íãà íé÷åìà àøá øùà íåéä ïî ïäá íéáééçúî ìëä ,àáéìã àúðáåàáå
íéøáã ìò íøáåòá ,íéøåîç êë ìë íéùðåòá íåãñ éùðàå ìåáîä øåã éðá åùðòð äæ íòèî
.áééçî øùéä ìëùäù
(úåëøá úëñî çúôá ñôãð) ñ"ùì äîã÷ä ,ïåàâ íéñð åðáø

à 11

á ÷åñô å ÷øô ,úéùàøá øôñ ,çð úùøô ,ï"áîø ,ïîçð ø"á äùî éáø

á 11

ê

âéÁàé íé÷åñô ,å ÷øô ,úéùàøá øôñ ,çð úùøô

â 11

àé ÷åñô íù ï"áîø

ã 11

ä ÷åñô èé ÷øô ,úéùàøá øôñ ,àøéå úùøô ,ï"áîø

ä 11

ùåã÷ä íééçä øåàä éøáãá íâ íéùøåôî åìà úåãåñé
àé ÷åñô å ÷øô øôñ çð úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

ê

å 11
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àá úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà
ãë ÷åñô é ÷øô úåîù øôñ

יב
á 12

äøù ééç úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà
ã ÷åñô âë ÷øô úéùàøá øôñ

à 12

ë
ê
àúðáåàå àøáñ " íäù íéøáãä íúåàá åììëð ,äøåúä ìù ïåîîä éèôùî íâù øîåì ùé äúòîå
."õøàä ìò íãà íé÷åìà àøá øùà íåéä ïî ïäá íéáééçúî ìëä ,àáéìã
äøåúä ìù ïåîîä éèôùî íâ éë ,ôå÷ù ïåòîù éáø ìù åãåñé éô ìò ,íéøáãá ïéìáú óéñåäì äàøðå
,äøåú ïúî íãå÷ ãåò ïåîîä éèôùî ìëá å÷ã÷ãù åðéöî ïë ìòå .éùåðàä ìëùä éèôùîá íééåìú
.íãàä úàéøá íåéî åá åáééçúðù ,"ìëùä éèôùî "î òáåðå "àøáñ " àåäù äî ìëá éôì
à ÷øô ä øòù ,øùé éøòù ,ôå÷ù ïåòîù éáø

â 12

ë
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êùîä Á ôå÷ù ïåòîù éáø

à 13

"úìëùåîä äåöî" Á äøåú ïúî éðôì úåòåáùå íéøãð .æ
éøáã ,äøåúä úåéùøôá øàåáîë ,äéúåëìäå äéèøô ìò ,äòåáùá åøäæðù äøåú ïúî éðôì åðéöî úàæ ãåò
êìîéáà úòåáù øåàéááå ,äøåëáä úøéëî úà íéé÷ì åùò òáùð òåãî Á (à1) ùåã÷ä íééçä øåà ùåøéôáå ì"æç
.äòåáù íéé÷ì ååèöð àì çð éðá úååöî 'æá äøåàëìå Á ïî÷ì óñåé úòåáùì åéùåøéôá ïëå ,(á10) ÷çöéå
éôì íéîòèåî åéøáãå ."úìëùåî äåöî" àéä äòåáùä éë ,êìîì äðùîä áúëù äî éô ìò åøàåáé íéøáãä
."àáìã àúðáåàáå àøáñá " éåìúù äî ìë íéé÷ì åáééçúð íãàä úàéøá æàî éë ,ìéòì øàåáîä
ìÁèë ÷åñô æî ÷øô ,úéùàøá øôñ ,éçéå úùøô

á 13

íù ùåã÷ä íééçä øåà

â 13

ë

76
שיעורים בחומש ופירוש אור החיים הקדוש

יד
àì ÷åñô æî ÷øô ,úéùàøá øôñ ,éçéå úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

à 14

íù é"ùø ,åÁã ÷åñô ð ÷øô ,úéùàøá øôñ ,éçéå úùøô

á 14

íù ùåã÷ä íééçä øåà

â 14

æ äëìä é ÷øô íéëìî úåëìä ,êìîì äðùî ,ñéðàæåø äãåäé éáø

ã 14

ë
ê
ë
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אור החיים
הקדוש

פרשת ויצא

תורה ותפילה תבלין

שנת ה'תשפ"א

n

שנה ראשונה

n

שיעור ז

78

תפילה ותורה תבלין

א.

"ויצא ויעקב"  -הדרך אל האושר

האור החיים הקדוש ביאר את פרשת "ויצא יעקב" בדרך רמז  -על נפש האדם בצאתה מהעולם
העליון ,ועל מלחמתה בימי חייה בעולם הזה נגד היצר הרע ,בדרך אל האושר בחיי העולם הבא.
נראה להרחיב בביאור דבריו ,המדריכים אותנו להילחם ביצר הרע בעסק התורה ועל ידי תפילה.
ותחילה נתבונן בדברי חז"ל והאור החיים הקדוש ,על כוחותיו ודרכו של היצר הרע ,ועל הסייעתא
דשמיא הנצרכת במלחמה נגדו " -שאלמלא הקב"ה עוזר אינו יכול לו".
ב.

"אלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו"

בשל כוחותיו האדירים של היצר הרע ותחבולותיו המחוכמות ,מסרו חז"ל כי "אלמלא הקב"ה שעוזר
לו אינו יכול לו" .בפירושי האור החיים הקדוש הוסיף נופך בדבריהם" :כי תצא למלחמה  -רמז הכתוב
על מלחמת האדם עם יצרו ,ובא להסיר מלבבו מורך • "יושר דרכם של ישראל תלוי בנצחון יצר
הרע" • הקב"ה נתן "אבירות" בלבו של יוסף הצדיק להינצל מהיצר הרע.
ג.

ההצלה מציפורני היצר הרע על ידי תפילה

התפילה  -כלי רב עוצמה במלחמה נגד היצר הרע • "ונצעק אל ה'  -רמז שצריך האדם להתפלל לה'
בכל יום שיצילהו מיצר הרע" • תפילת מר בריה דרבינא להינצל מיצר הרע • הקב"ה שומע לקול
המתחננים ומבקשים על היראה.
ד.

תפילה לסיוע במלחמת היצר הרע  -תפילה בעת צרה המקובלת ביותר

תפילה לזכות לסייעתא דשמיא במלחמה נגד היצר הרע הבוקעת מקירות הלב ,היא בגדר "תפילה
בשעת צרה" ,המתקבלת ביותר ]וכפי שהיה במצרים ,שנגאלו בזכות צעקתם בתפילה מתוך הדחק[.
ה.

תורה "מגנא ומצלא" מהיצר הרע

בדברי האור החיים הקדוש נתבארה דרך נוספת להציל מהיצר הרע  -באמצעות לימוד התורה,
כמבואר בהרחבה בדברי חז"ל בש"ס ובמדרשים • ביאור דברי הגמרא במסכת סוטה "תורה ,בין
בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה ,מגנא ומצלא"  -בלימוד תורה לשמה.
ו.

"תורה תבלין"  -להצלה מהיצר הרע

מלבד האמור לעיל ,חז"ל מסרו לנו כי התורה היא "תבלין" נגד היצר הרע ,ודבריהם נתבארו בפירושי
האור החיים הקדוש • הטעמים לקריאת התורה בשם "תבלין" • בכח התורה להפוך את היצר הרע
להיות טוב על ידי קידוש הגשמיות לרוחניות ,בדומה לתבלין הממתק את המאכל.
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¯  תורה ותפילה תבלין°
øùåàä ìà êøãä - "á÷òéå àöéå" .à
ìò Á æîø êøãá "á÷òé àöéå" úùøô úà øàéá ùåã÷ä íééçä øåàä
äééç éîéá äúîçìî ìòå ,ïåéìòä íìåòäî äúàöá íãàä ùôð
.àáä íìåòä ééçá øùåàä ìà êøãá ,òøä øöéä ãâð äæä íìåòá
âéÁé íé÷åñô çë ÷øô ,úéùàøá øôñ ,àöéå úùøô

à1

ãé ÷åñô íù ùåã÷ä íééçä øåà

á1

ê

ë
ë

ë
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ב

äøåúä ÷ñòá òøä øöéá íçìéäì åðúåà êéøãîä ,ùåã÷ä íééçä øåàä éøáã øåàéáá áéçøäì äàøð
.äìéôú éãé ìòå
øöéä ìù åëøãå åéúåçåë ìò ,ùåã÷ä íééçä øåàäå ì"æç éøáãá ïðåáúäì ÷éîòð ,íéøáãä úéùàøá êà
."åì ìåëé åðéà øæåò ä"á÷ä àìîìàù" Á åãâð äîçìîá úëøöðä àéîùã àúòééñä ìòå ,òøä

"åì ìåëé åðéà åì øæåòù ä"á÷ä àìîìà" .á
ä"á÷ä àìîìà" éë ì"æç åøñî ,úåîëåçîä åéúåìåáçúå òøä øöéä ìù íéøéãàä åéúåçåë ìùá
.íäéøáãá êôåð óéñåä ùåã÷ä íééçä øåàä éùåøéôáå ."åì ìåëé åðéà åì øæåòù
á ,áð óã ,äëåñ úëñî

à2

à ÷åñô ë ÷øô ,íéøáã øôñ ,íéèôåù úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

á2

ê
ê
é ÷åñô àë ÷øô ,íéøáã øôñ ,àöú éë úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

íééçä

ê

àë àöú éë úùøô

øåà

ë

â2
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ãëÁâë íé÷åñô èî ÷øô úéùàøá øôñ ,éçéå úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

à3

ê

äìéôú éãé ìò òøä øöéä éðøåôéöî äìöää .â
íãàä êéøö éë ,íå÷îá òâôéå åøîåàå" (á1) ùåã÷ä íééçä øåà éøáã íéøàåáî äúò
äîöåò áø éìë àéä äìéôúä ."åãéá åðáæòé àìù íìåò ìù åîå÷î àåäù 'äì ììôúäì
.àåáú éë úùøôá ùåã÷ä íééçä øåàä éøáãá øàåáî íâù éôëå ,òøä øöéä ãâð äîçìîá
æÁä ÷åñô åë ÷øô ,íéøáã øôñ ,àåáú éë úùøô

á3

æ ÷åñô ùåã÷ä íééçä øåà

ë
ê

â3
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ד

åðà óàå ,òøä øöéî ìöðéäì äù÷á åúìéôúá òá÷ àðéáøã äéøá øî ,ïëàå
.øçùä úåëøá ìù ïîåéñá ,åîåéá íåé éãéî êë ìò íéììôúî
à ,æé óã úåëøá úëñî

à4

úéøçù úìéôú

á4

áñú 'îò úåòåáù ,íééçä øàá ,ïîøãéá êìîéìà íäøáà éáø

â4

øúåéá úìáå÷îä äøö úòá äìéôú Á òøä øöéä úîçìîá òåéñì äìéôú .ã
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יסורים  -אוצר הטוב הנצחי
א.

החפצים לאצור אוצר הטוב הנצחי  -צריכים בעולם הזה לסבול יסורים

תכלית היסורים בעולם הזה נועדה לאצור אוצרות בעולם הבא הנצחי • "הצדיקים יסבלו צער גדול
בעולם הזה לתכלית הטוב הנצחי".
ב.

באמצעות היסורים ישוב בתשובה

בראש ובראשונה ,מעלת היסורים בכך שעל ידם שבים בתשובה שלימה.
האור חיים הקדוש הוסיף בזה נופך וטעם ,שאמנם מעלת השב מחמת יסורים פחותה ,אך חסרון זה
מושלם באמצעות היסורים שהם "ממרקים עוונות ומטהרים את הנפש".
• דברי חז"ל שכל המאורעות שיש בהם צער וייסורים ,לעורר את האדם לפשפש במעשיו.
ג.

באמצעות היסורים יזככו הנפשות ויתבררו ניצוצות הקדושה

בדברי האור חיים הקדוש מתבאר עומק נוסף בטעם יסורי הצדיקים בעולם הזה  -משום שבאמצעות
היסורים יזדככו הנפשות ויתבררו ניצוצות הקדושה.
ד.

היסורים – ממידת החסד והרחמים

לאור המבואר בדברי חז"ל שהיסורים ממרקים עוונות ומזככים את הנפש ,נבין את דברי המשנה
"מברכים על הרעה כשם שמברכים על הטובה" ,כי ביסורים יש גילוי של מידת החסד והרחמים
"לקרב ענפי הנשמה שהיו רחוקים משורשם" • גם כשהקב"ה מעניש " -הכל לטובה".
ה.

צדיקים מקבלים את היסורים בשמחה

"המשכיל" מקבל את היסורים בשמחה • הצדיקים שהקב"ה מייסרם "ינעמו מעשיו יתברך להם
ויקבלו אותם בשמחה" • "כיוון דפורע חובה ישמח ביסורים".
ו.

הגאולה השלימה  -בזכות הצרות והיסורים

הגאולה שלימה תהיה בזכות הצרות והיסורים של כלל ישראל ,שהם מזבח הכפרה והתיקון לגלות.
• "כל מקום ומקום שימצאו שם ישראל ,באמצעות היסורים והתורה והמצוות ,ניצוצות הקדושה
מתבררים מעצמם".
ז.

מדרגות בלימוד וקבלת היסורים

המעלה בתשובה הבאה על ידי התראה על יסורים גדולה יותר מאשר תשובה כתוצאה מהיסורים
עצמם  -כדברי הרב דסלר בהגדרת ג' המדרגות בלימוד וקבלת היסורים ,זו למעלה מזו:
]א[ התעוררות מהיסורים] .ב[ תיקון ממה שנראה את האפשרות ליסורים.
]ג[ מי שתיקן את נפשו ,היסורים מוסיפים זיכוך וטהרה לדבקות שלימה בבורא ית"ש.
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חנוכה  -זכות יעקב אבינו ויוסף הצדיק
א.

חנוכה  -כנגד יעקב אבינו וכנגד יוסף הצדיק

האור החיים הקדוש הביא מדברי הזוהר הקדוש ,כי הגאולה מגלות יון היתה בזכות יעקב אבינו.
עוד מובא בספרים הקדושים ,כי נס פך השמן היה בזכות יעקב אבינו ,ויש להבין ולפרש פשר
הדברים.
• בספר מגלה עמוקות מבואר כי כוחו של חנוכה ושורשו מיוסף הצדיק .עוד זאת מצינו כי ענין
הסעודה והשמחה בחנוכה ,מרומז בסעודה שעשה יוסף לאחיו .כמו כן ,לעולם ימי החנוכה הם
בשבועות שקוראים בתורה על יוסף הצדיק  -ויש לבאר מהי זכותו של יוסף הצדיק העומדת בשורש
חג החנוכה.
ב.

כח הקדושה של יעקב אבינו  -תיקון לטומאת יון

ונראה ביאור הדברים על פי מה שכתב המהר"ל כי יעקב אבינו נתייחד בכח קדושתו .וכנגד זה,
טומאת יון שורשה בחטא גלוי עריות.
ג.

חנוכה כנגד יוסף "צדיק יסוד העולם"  -השלמת עבודת הקדושה של יעקב אבינו

זכותו של יוסף הצדיק העומדת בשורש ימי החנוכה ,תובן בהקדם דברי האור החיים הקדוש בביאור
מדרגתו המופלאה של יוסף שהוא בבחינת "צדיק יסוד העולם".
ד.

יעקב אבינו ויוסף הצדיק " -נפש האחת"

בדברי האור החיים הקדוש מבואר כי יעקב אבינו ויוסף הצדיק היו בחינת "נפש אחת".
לפי זה מבואר כי יוסף הצדיק שהצטיין בקדושתו העליונה המשיך והשלים את עבודת הקדושה של
יעקב אבינו ,ומובן השורש לנס החנוכה בקדושתם של יעקב אבינו ויוסף הצדיק.
ה.

יעקב אבינו "עמוד התורה"  -שורש מסירת הזדים ביד עוסקי התורה

יעקב אבינו הוא "עמוד התורה" ,ולכן מכוחו יכלו החשמונאים להתגבר על היונים בעסק התורה,
ומובן היסוד לנס פך השמן ביציקת השמן על ידי יעקב אבינו על האבן.
ְהכֵן" לחנוכה ,כי יוסף הצדיק שהיה יושב ושונה
בֹח ֶטבַח ו ָ
וּט ַ
על פי האמור זה יבואר הרמז בפסוק " ְ
ל"ו מסכתות הש"ס המשיך בזה את קדושת ל"ו נרות החנוכה.
ו.

הפכים הקטנים של יעקב אבינו  -השפלות וההכנעה כנגד מידת העזות של יון

דרך נוספת בביאור ההכנה לנס חנוכה על ידי יעקב אבינו ,מבוארת על פי התבוננות במידת ההכנעה
והשפלות של יעקב אבינו ,שהיא כנגד מידת העזות של יון.
ז.

השמן שיצק יעקב אבינו  -היסוד לאהבת השי"ת שמכוחה זוכים לקנייני התורה

ההכנה לנס פך השמן במעשיו של יעקב אבינו שיצק שמן על האבן  -הכשרת הדרך לצאצאיו למסור
נפשם על התורה באהבתם לבורא ית"ש.
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¯  זכות יעקב אבינו ויוסף הצדיק-  חנוכה°
÷éãöä óñåé ãâðëå åðéáà á÷òé ãâðë Á äëåðç .à
.åðéáà á÷òé úåëæá äúéä ïåé úåìâî äìåàâä éë ,ùåã÷ä øäåæä éøáãî àéáä ùåã÷ä íééçä øåàä
.íéøáãä øùô ùøôìå ïéáäì ùéå ,åðéáà á÷òé úåëæá äéä ïîùä êô ñð éë ,íéùåã÷ä íéøôñá àáåî ãåò
ë ÷åñô æë ÷øô úåîù øôñ ,äåöú úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

à1

çé ÷åñô çë ÷øô ,úéùàøá øôñ ,àöéå úùøô

á1

ì úåà äîã÷ä ,ãåîìúä íé ,ïééèùðøåà òùåäé äùî éáø

â1

äë ÷åñô áì ÷øô ,úéùàøá øôñ ,çìùéå úùøô

ã1

äë ÷åñô áì ÷øô úéùàøá øôñ ,çìùéå úùøô ,êøãì äãéö ,âøåáðéìééà øòá øëùùé éáø

ä1

äãåòñä ïéðò éë åðéöî úàæ ãåò .÷éãöä óñåéî åùøåùå äëåðç ìù åçåë éë øàåáî úå÷åîò äìâî øôñá
úåòåáùá íä äëåðçä éîé íìåòì ,ïë åîë .åéçàì óñåé äùòù äãåòñá æîåøî ,äëåðçá äçîùäå
.äëåðçä âç ùøåùá úãîåòä ÷éãöä óñåé ìù åúåëæ éäî øàáì ùéå Á ÷éãöä óñåé ìò äøåúá íéàøå÷ù
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ב
áðø ïôåà ,ïðçúàå úùøô ,úå÷åîò äìâî ,àøéôù òèð ïúð éáø

à2

ùã 'îò õ÷î úùøô ,úéùàøá ,áåè øùáî ,õéáåðéáø äçîù ìàìöá éáø

á2

áåè

ä2

õ÷î

øùáî

,÷éãö éøô ,ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø
çé úåà äëåðçì íéøîàî ,úéùàøá øôñ

ë

ê

æè ÷åñô âî ÷øô ,úéùàøá øôñ ,õ÷î úùøô

â2

à ÷"ñ åðø ïîéñ úáù úëñî ,éëãøîä ìò íéøåáéâä éèìù ,æòá òùåäé éáø

ã2

105
 זכות יעקב אבינו ויוסף הצדיק- חנוכה

ג

s

 פרשת וישב- מאמר ח

ïåé úàîåèì ïå÷éú Á åðéáà á÷òé ìù äùåã÷ä çë .á
.åúùåã÷ çëá ãçééúð åðéáà á÷òé éë ì"øäîä áúëù äî éô ìò íéøáãä øåàéá äàøðå
.úåéøò éåìâ àèçá äùøåù ïåé úàîåè ,äæ ãâðëå
(äñ 'îò ïîèøä òùåäé éáø úøåãäî) à ÷ìç ,äåöî øð ,âàøôî ì"øäî ,ìàìöá ø"á àååéì àãåäé éáø

à3

ê

ùøãîá ä"ã å"îøú ,áùéå úùøô ,úîà úôù ,øúìà äéøà äãåäé éáø

á3
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ד
æèÁâé úåà ,äëåðç ,íééçä øåàä åðáø éðéðô ñøèðå÷

4

ê

ë
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åðéáà á÷òé ìù äùåã÷ä úãåáò úîìùä Á "íìåòä ãåñé ÷éãö" óñåé ãâðë äëåðç .â
ùåã÷ä íééçä øåàä éøáã íã÷äá ïáåú ,äëåðçä éîé ùøåùá úãîåòä ÷éãöä óñåé ìù åúåëæ
."íìåòä ãåñé ÷éãö " úðéçáá àåäù óñåé ìù äàìôåîä åúâøãî øåàéáá
á ,çì óã àîåé úëñî

à5

ãëÁâë ÷åñô èî ÷øô ,úéùàøá øôñ ,éçéå úùøô

á5

íù ùåã÷ä íééçä øåà

â5

âÁà ÷åñô èé ÷øô ,àø÷éå øôñ ,íéùåã÷ úùøô

ã5

âë ÷åñô íù ùåã÷ä íééçä øåà

ä5

ê

ê
å5

ê

,ïðçúàå úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà
å ÷åñô å ÷øô ,íéøáã øôñ
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ו

"úçàä ùôð" Á ÷éãöä óñåéå åðéáà á÷òé .ã
."úçà ùôð " úðéçá åéä ÷éãöä óñåéå åðéáà á÷òé éë øàåáî ùåã÷ä íééçä øåàä éøáãá
äùåã÷ä úãåáò úà íéìùäå êéùîä äðåéìòä åúùåã÷á ïééèöäù ÷éãöä óñåé éë áèéä øàåáî äæ éôìå
.÷éãöä óñåéå åðéáà á÷òé ìù íúùåã÷á äëåðçä ñðì ùøåùä ïáåîå ,åðéáà á÷òé ìù
å ÷åñô çî ÷øô ,úéùàøá øôñ ,éçéå úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

à6

ê

ã6

èë ÷åñô æî ÷øô ,úéùàøá øôñ ,éçéå úùøô

á6

çë ÷åñô íù ùåã÷ä íééçä øåà

â6

èë ÷åñô íù ùåã÷ä íééçä øåà
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ז

÷àëÁæé úåà äëåðç ,íééçä øåàä åðáø éðéðô ñøèðå

ë

ê
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ח

äøåúä é÷ñåò ãéá íéãæä úøéñî ùøåù Á "äøåúä ãåîò" åðéáà á÷òé .ä
úåëæá äúéä ïåé úåìâî äìåàâäù (à1) ùåã÷ä íééçä øåàá àáåîä ùåã÷ä øäåæä éøáã øåàéáá úôñåð êøã
øáâúäì íéàðåîùçä åìëé åçåëî ,"äøåúä ãåîò " àåä åðéáà á÷òé éë òåãéä éô ìò úøàåáî ,åðéáà á÷òé
.ïáàä ìò åðéáà á÷òé éãé ìò ïîùä ú÷éöéá ïîùä êô ñðì ãåñéä ïáåîå .äøåúä ÷ñòá íéðåéä ìò
ä øîàî ,äëåðç ,íéãòåîì çøé ,ïéùìà íçåøé éáø

à8

âé øîàî ,íù íéãòåîì çøé

á8

ê

ë
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êùîä Á íéãòåîì çøé

à9

÷éãöä óñåé éë ,äëåðçì "ïëäå
ÑÔÌ çáè
ÓÒ çáèU"
ÓÕ Ì ÷åñôá æîøä øàåáé äæ øåîàä éô ìò

.äëåðçä úåøð å"ì úùåã÷ úà äæá êéùîä ñ"ùä úåúëñî å"ì äðåùå áùåé äéäù
æ úåà çáè çáèå øîàî ,äëåðç ,äùî êøá ,íéåáìèééè äùî éáø

á9

ê
ïåé ìù úåæòä úãéî ãâðë äòðëääå úåìôùä Á åðéáà á÷òé ìù íéðè÷ä íéëôä .å
äòðëää úãéîá úåððåáúä éô ìò úøàåáî ,åðéáà á÷òé éãé ìò äëåðç ñðì äðëää øåàéáá êøã ãåò
.ïåé ìù úåæòä úãéî ãâðë àéäù ,åðéáà á÷òé ìù úåìôùäå
äëåðçå äøåðî øîàî ,êúìòäá úùøô ,à ÷ìç øáãîá ,äùî øàá ,ïééèùôà ìàéçé äùî éáø

â9

ë
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י

äøåúä éðééð÷ì íéëåæ äçåëîù ú"éùä úáäàì ãåñéä Á åðéáà á÷òé ÷öéù ïîùä .ç
ïîù ÷öéù åðéáà á÷òé ìù åéùòîá ,ïîùä êô ñðì äðëäá óñåð ïôá ÷îòúð ,äòéøéä úîìùäì
.ù"úé àøåáì íúáäàá äøåúä ìò íùôð øåñîì åéàöàöì êøãä úà øéùëäå ,ïáàä ìò

áî øîàî ,äëåðç éîé ,ïäë ãåã éáø

10

ë

113

אור החיים
הקדוש

פרשת מקץ

גזירה ובחירה

שנת ה'תשפ"א

n

שנה ראשונה

n

שיעור י

114

גזירה ובחירה
א.

הצלת יוסף  -מידיהם של בעלי החיים ולא מידיהם שם "בעלי בחירה ורצון"

כאשר ביקשו האחים להרוג את יוסף ,ראובן רצה להצילו מידיהם ,ולכן הציע להשליכו אל הבור.
אולם ידועים דברי חז"ל שהבור היה ריק ממים אך היו בו נחשים ועקרבים ,ואם כן נשאלת השאלה,
מדוע חשב ראובן שאם יוסף יושלך לבור ינצל ממיתה.
בתשובתו של האור החיים הקדוש לתמיהה זו ,מבואר יסוד גדול בדרכי השגחת השי"ת בעולם:
אדם בעל בחירה יכול מדעתו להזיק ואף להמית אדם אחר ,גם כשלא נגזר עליו מהשמים.
ב.

השבטים חשבו כי נאסרו בגלל ש"אדם בעל בחירה יכול להרע"  -ולא כעונש על מכירת יוסף

ַחנוּ" לאחר מאסר שמעון.
שׁ ִמים ֲאנ ְ
האור החיים הקדוש חזר על היסוד הנ"ל בביאורו לדברי האחים " ֲא ָבל ֲא ֵ
ג.

תפיסת בנימין " -אות כי לא על עוון נתפסו אלא לצד בחירת בחירי"

לאחר שהודיע יוסף כי יקח רק את בנימין לעבד ,חזר בו יהודה מדבריו ,ו"נגש" אל יוסף לדבר עמו
"קשות" ,כי הבין שלא נענשו על מכירת יוסף אלא נמסרו לידי מעשיהם של "בעלי בחירה".
ד.

גודל הנס בהצלת יעקב אבינו מידי לבן " -שהגם שהוא בעל בחירה ימנע מעשות בחירתו"

הסיבה מדוע הצלת יעקב אבינו מידי לבן כשרדף אחריו ,לא היתה במעשה נס של קפיצת הדרך.
ה.

סרבנותו של משה רבנו לקבל השליחות  -מחשש לנזק מ"אדם בעל בחירה ורצון"

על פי המבואר שאדם בעל בחירה יכול מדעתו להזיק לאדם אחר ,ביאר האור החיים הקדוש את
הטעם לסרבנותו של משה רבנו את השליחות לגאול את בני ישראל ממצרים.
ו.

האם בעל בחירה יכול להזיק למי שלא נגזר עליו מהשמיים

דעותיהם של רבותינו הראשונים והאחרונים ,המצדדים כדעת האור החיים הקדוש שאדם בעל בחירה
יכול מדעתו להזיק לאחרים ,וראיותיהם .ומאידך גיסא ,דעות החולקים עליו הסוברים כי בעל בחירה
אינו יכול להזיק לזולתו ,אלא אם כן נגזר על כך מהשמיים ,וראיותיהם.
ז.

ביאור דרכי ההשגחה  -היאך בעל בחירה יכול להזיק למי שלא נגזר עליו מהשמיים

ביאור דברי האור החיים הקדוש שבעל בחירה יכול להזיק ואף שחברו לא נתחייב לשמיים:
כאשר קם נגדו בעל בחירה ,מתגבר קטרוג מידת הדין • צריך זכות גדולה ומיוחדת כדי לבטל הבחירה
• נתינת זכות קיום לזולת ככלי לעבודת ה'.
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¯  גזירה ובחירה°
"ïåöøå äøéçá éìòá" íù íäéãéî àìå íééçä éìòá ìù íäéãéî Á óñåé úìöä .à
.øåáä ìà åëéìùäì òéöä ïëìå ,íäéãéî åìéöäì äöø ïáåàø ,óñåé úà âåøäì íéçàä åù÷éá øùàë
ïë íàå ,íéáø÷òå íéùçð åá åéä êà íéîî ÷éø äéä øåáäù (à ,áë úáù) ì"æç éøáã íéòåãé íìåà
.äúéîî ìöðé øåáì êìùåé óñåé íàù ïáåàø áùç òåãî ,äìàùä úìàùð
,íìåòá ú"éùä úçâùä éëøãá ìåãâ ãåñé øàåáî ,åæ ääéîúì ùåã÷ä íééçä øåàä ìù åúáåùúá
.ùåã÷ä øäåæä éøáãá åøå÷îå
áëÁèé íé÷åñô æì ÷øô ,úéùàøá øôñ ,áùéå úùøô

à1

ãë ÷åñô æì ÷øô ,úéùàøá øôñ ,áùéå úùøô ,é"ùø

á1

àë ÷åñô íù ùåã÷ä íééçä øåà

â1

ë

ê

ë
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ב
à ,äô÷ óã ,áùéå úùøô ,ùåã÷ä øäåæ

íéî åá ïéà ÷éø øåáäå

íìåñä

à2

øîàî

ê
"òøäì ìåëé äøéçá ìòá íãà"ù ììâá åøñàð éë åáùç íéèáùä .á
óñåé úøéëî ìò ùðåòë àìå
øçà íãà úéîäì åúòãî ìåëé äøéçá ìòá íãàù ãåñéä ìò øæç ,ùåã÷ä íééçä øåàä
.ïåòîù øñàî øçàì "Uðçðà
ÌÓÎ íéîFà
Ð Ñ Î ìáà"
ÔÎ íéçàä éøáãì åøåàéáá ,íééîùäî åéìò øæâð àìùë íâ
àë Áæé íé÷åñô áî ÷øô ,úéùàøá øôñ ,õ÷î úùøô

á2

àë ÷åñô íù ,ùåã÷ä íééçä øåà

ê

â2

ë
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"éøéçá úøéçá ãöì àìà åñôúð ïååò ìò àì éë úåà" Á ïéîéðá úñéôú .â
ãáòì ïéîéðá úà ÷ø ç÷é éë óñåé òéãåäù øçàì òåãî ,åëøã éôì øàéá ,ùåã÷ä íééçä øåàä
."úåù÷" åîò øáãì óñåé ìà "ùâð"å ,åéøáãî äãåäé åá øæç
æéÁæè ÷åñô ãî ÷øô ,úéùàøá øôñ ,õ÷î úùøô

à3

çé ÷åñô ãî ÷øô ,úéùàøá øôñ ,ùâéå úùøô

á3

æé ÷åñô ãî ÷øô ,úéùàøá øôñ ,õ÷î úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

â3

ê
àåäù íâäù" Á ïáì éãéî åðéáà á÷òé úìöäá ñðä ìãåâ .ã
"åúøéçá úåùòî òðî äøéçá ìòá
åðéáà á÷òé úìöä òåãî Á ìéòìã ãåñéä éôì ,ùåã÷ä íééçä øåàä éøáãá úøàåáî úôñåð äùøô
.êøãä úöéô÷ ìù ñð äùòîá äúéä àì ,åéøçà óãøùë ïáì éãéî
âë Á ë íé÷åñô àì ÷øô ,úéùàøá øôñ ,àöéå úùøô

íù ùåã÷ä íééçä øåà

ê

ã3

ä3
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ד

÷æðì ùùçî Á úåçéìùä ìá÷ì åðáø äùî ìù åúåðáøñ .ä
"ïåöøå äøéçá ìòá íãà"î
ùåã÷ä íééçä øåàä øàéá ,øçà íãàì ÷éæäì åúòãî ìåëé äøéçá ìòá íãàù øàåáîä éô ìò
.íéøöîî ìàøùé éðá úà ìåàâì úåçéìùä úà åðáø äùî ìù åúåðáøñì íòèä úà
àé ÷åñô â ÷øô ,úåîù øôñ ,úåîù úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà

à4

ë

ë
áì ÷åñô äë ÷øô úéùàøá ,úåãìåú úùøô ,ãåãì íúëî ,øáøôù ãåã éáø
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íééîùäî åéìò øæâð àìù éîì ÷éæäì ìåëé äøéçá ìòá íàä .å
úùøôá íâ ,íéøçàì ÷éæäì åúòãî ìåëé äøéçá ìòá íãàù åéøáã ìò øæç ùåã÷ä íééçä øåàä
.ïî÷ìãë ,ìàððç åðáø éøáãî äàøð ïëå ,áùéå úùøôá ùåã÷ä êéùìàá ùøåôî åéøáãëå .÷ìá
çì ÷åñô áë ÷øô ,øáãîá øôñ ,÷ìá úùøô

à5

àë ÷åñô æì ÷øô úéùàøá øôñ ,áùéå úøô ,êéùìà äùî éáø

á5

íù ìàððç åðáø ùåøéô ,à ,ä J á ,ã óã ,äâéâç úëñî

â5

ê
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àîù 'îò áùéå úùøô ,íééçì áåúëä ìë ,õøååù äùî éáø

6
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äøéçá ìòá éë ùøåôîá åáúëù íéðåùàøä åðéúåáøî ùé ,àñéâ êãéàî
.íééîùäî êë ìò øæâð ïë íà àìà ,åúìåæì ÷éæäì ìåëé åðéà
â7

âîù 'îò áùéå úùøô ,íééçì áåúëä ìë

,íéùåã÷ úùøô ,êåðéçä øôñ
íå÷ðì àìù ,àîø äåöî

à7

,õòåé àìô ,åôàô øæòéìà éáø
äøéèðå äîé÷ð

á7

ë
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ח

÷éæäì ìåëé äøéçá ìòá êàéä Á äçâùää éëøã øåàéá .æ
íééîùäî åéìò øæâð àìù éîì
åøáçù óàå ÷éæäì ìåëé äøéçá ìòáù ùåã÷ä íééçä øåàä éøáã øåàéáá
.åðéðôì íä éøä ,íéáø íéøáñä åøîàð ,íééîùì áééçúð àì
áùéå úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåàä ùåøéôá úåøòä ,äøåúä ìò ïåòîù úëøá ,ïåñøåàéðù ïåòîù êåøá éáø
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êùîä J ïåòîù úëøá

à9

ë

â9

â øîàî ,äøéçáå äøéæâ éøîàî ,äçâùäå äðåîà ,íééç éúôù ,øãðìãéøô íééç éáø
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יעקב אבינו ויוסף הצדיק  -ופרשת המכירה
א.

ביאור הנהגת יוסף הצדיק  -מדוע לא הודיע ליעקב אבינו שהוא חי

• רבותינו הראשונים והאחרונים ישבו על המדוכה ,מדוע יוסף הצדיק לא שלח להודיע ליעקב אבינו
שהוא בן החיים במשך כל אותן השנים שהיה במצרים  -הן בתקופה שהיה בבית פוטיפר ובית
האסורים ,וכמובן מאז שנתמנה להיות משנה למלך מצרים.
• כמו כן חלקו רבותינו הראשונים והאחרונים ,האם לאחר שיעקב אבינו נתבשר כי "עוד יוסף חי",
נודע לו על מכירת יוסף הצדיק על ידי השבטים.
ב.

יוסף הצדיק נזהר בכבוד אחיו

דברי אור החיים הקדוש ,כי יוסף הצדיק נמנע מלהודיע ליעקב אבינו מחשש לבל יתביישו אחיו ,כפי
שיש ללמוד מדברי חז"ל בביאור הסיבה להעברת המצרים מקצה מקצה ,ומהטעם להוצאת המצרים
מבית יוסף בשעה שהתוודע לאחיו.
• דברי האור החיים הקדוש צריכים עיון ,כי אמנם בנודע לעצמו מוטב לאדם שיפול לכבשן האש ולא
ילבין פני חברו ברבים ,אך מי התיר לו לצער את אביו בגלל חשש הפגיעה באחיו.
ג.

יוסף הצדיק לא הודיע שהוא חי  -כדי שחלומותיו יתקיימו

הסיבה שבגללה נמנע יוסף הצדיק מלספר לאביו על המכירה היתה ,כדי שחלומותיו יתקיימו ,משום
שהיו" כמו נבואות "ולכן היה מחוייב לעשות הכל כדי שיתקיימו • יוסף הצדיק ידע שחלומותיו
יתקיימו ,ולכן השתדל למעט בעוגמת הנפש של אחיו שלא יצרכו להשתחוות לו בהרגשה "שהוא
ניצח אותם".
ד.

יוסף הצדיק לא הודיע ליעקב אבינו שהוא חי " -כי יד ה' עשתה זאת"

רוח הקודש שרתה על יוסף הצדיק שלא יודיע לאביו • נלקחה ממנו אפשרות הבחירה להודיע לאביו.
ה.

יוסף הצדיק לא הודיע ליעקב אבינו שהוא חי  -בגלל החרם והשבועה לא לספר על המכירה

האם יוסף הצדיק והשבטים התירו את החרם שלא לספר על המכירה.
ו.

האם ידע יעקב אבינו על מכירת יוסף

בדברי חז"ל ,וכן פירשו הרמב"ן ובעלי התוספות ,מבואר כי יעקב אבינו לא ידע על מכירת יוסף ,אולם
האור החיים הקדוש דרך אחרת עמו.
ז.

יעקב אבינו לא ידע על מכירת יוסף  -כי האבות לא דיברו "יותר ממה שכתוב בתורה"

האבות הקדושים ומשה רבנו לא דיברו אלא דברי תורה ולא דברים בטלים ודברי הוואי.
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¯  ופרשת המכירה-  יעקב אבינו ויוסף הצדיק°
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åéçà ãåáëá øäæð ÷éãöä óñåé .á
ùùçî åðéáà á÷òéì òéãåäìî òðîð ÷éãöä óñåé éë øàáúð ùåã÷ä íééçä øåà éøáãá
äö÷î íéøöîä úøáòäì äáéñä øåàéáá ì"æç éøáãî ãåîìì ùéù éôë ,åéçà åùééáúé ìáì
åéçàì òãååúäù äòùá óñåé úéáî íéøöîä úàöåäì íòèäîå ,äö÷î

â3

íù é"ùø ,àë ÷åñô æî ÷øô ,úéùàøá øôñ ,ùâéå úùøô

à3

íù é"ùø ,à ,äî ÷øô ,úéùàøá øôñ ,ùâéå úùøô

á3

íù ï"áîø

ã3

ã ÷åñô íù úåôñåúä éìòá

ä3

ä äùøô àîåçðú ùøãî
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íù ùåã÷ä íééçä øåà
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ùééáì àì éãë éç àåäù åéáàì òéãåäìî òðîð óñåéù ,ùåã÷ä íééçä øåàä ìù åöåøéú
ïéáìé àìå ùàä ïùáëì ìåôéù íãàì áèåî åîöòì òãåðá íðîà éë .ïåéò êéøö ,åéçà úà
.åéçàá äòéâôä ùùç ììâá åéáà úà øòöì åì øéúä éî êà ,íéáøá åøáç éðô
á4

,ïåñøåàéðù ïåòîù êåøá éáø
,ùâéå úùøô ,ïåòîù úëøá
ùåã÷ä íééçä øåàä ìò
åë ÷åñô äî ÷øô

ì ÷åñô åî ÷øô ,úéùàøá øôñ ,ùâéå úùøô ,ùåã÷ä íééçä øåà
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åîéé÷úé åéúåîåìçù éãë Á éç àåäù òéãåä àì ÷éãöä óñåé .â
éãë ,äúéä äøéëîä ìò åéáàì øôñìî ÷éãöä óñåé òðîð äììâáù äáéñä éë øàåáî à"øâäå ï"áîøä éøáãá
.åîéé÷úéù éãë ìëä úåùòì áééåçî äéä ïëìå "úåàåáð åîë" åéä åéúåîåìç éë ,íéøáãä øåàéáå .åîéé÷úé åéúåîåìçù

è ÷åñô áî ÷øô úéùàøá øôñ ,õ÷î úùøô ,ï"áîø ,ïîçð ø"á äùî éáø
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á5

æè úåà áùéå úùøô ,áúëáù äøåú ,(ùåã÷ä ä"ìùä) úéøáä úåçåì éðù ,õéáøåä éåìä äéòùé éáø

â5

ê

132
שיעורים בחומש ופירוש אור החיים הקדוש

ו

ãé øîàî ,áùéå úùøô ,á ÷ìç úéùàøá ,êøã íù ,àãéåøá ìñéæ äçîù éáø

6

ë

ê

133
ז

 ופרשת המכירה- יעקב אבינו ויוסף הצדיק

s

 פרשת ויגש- מאמר יא

óñåé éë åøàéáå ,ùåã÷ä íééçä øåàäå ï"áîøä éøáãá øàåáîä ïéá áìéù éåì úùåã÷ øôñá
èòîì ìãúùä ïëìå ,åîéé÷úé åéúåîåìçù òãé éë ,éç àåäù òéãåäìî òðîð ÷éãöä
."íúåà çöéð àåäù" äùâøäá åì úååçúùäì åëøöé àìù åéçà ìù ùôðä úîâåòá
õ÷î úùøô ,éåì úùåã÷ ,áåùèéãøáî ÷çöé éåì éáø
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óñåé úøéëî ìò åðéáà á÷òé òãé íàä .å
åðéáà á÷òé éë øàåáî ,úåôñåúä éìòáå ï"áîøä åùøéô ïëå ,ì"æç éøáãá
.åîò úøçà êøã ùåã÷ä íééçä øåàä íìåà ,óñåé úøéëî ìò òãé àì
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יעקב וישראל

א.

יעקב  -בזמן עצבון ודאגה; ישראל  -בזמן שמחה ומנוחה
ִקרָא ֶאת
שׁ ֶמ ָך וַיּ ְ
ִהיֶה ְ
ָאל י ְ
ִשׂר ֵ
שׁ ְמ ָך עוֹד יַ ֲעקֹב כִּי ִאם י ְ
ִקּרֵא ִ
הקב"ה נגלה ליעקב אבינו והודיעו "לֹא י ָ
ָאל" .עם זאת ,לאחר מכן ,כאשר נתגלה לו האלקים במראות הלילה בטרם רדתו מצרימה,
ִשׂר ֵ
שׁמוֹ י ְ
ְ
נקרא בשם יעקב ,ויש לבאר את פסוקי התורה  -אימתי נקרא בשם יעקב ואימתי בשם ישראל.
• במסכת ברכות מבוארת הקפידא לא לקרוא לאברהם אבינו בשם אברם ,לעומת הקריאה בשם
ָאל" ,וצריך ביאור
ִשׂר ֵ
שׁ ְמ ָך עוֹד יַ ֲעקֹב כִּי ִאם י ְ
ִקּרֵא ִ
יעקב ,המותרת גם לאחר שנאמר במפורש "לֹא י ָ
מדוע.
• עוד יש לבאר מדוע לאברהם אבינו ויצחק אבינו היה שם אחד ואילו יעקב אבינו נקרא בשני שמות.

ב.

יעקב  -בזמן שאין עושים רצונו של מקום ]גלות[; ישראל  -בזמן שעושים רצונו של מקום
]גאולה[
בדברי האור החיים הקדוש מבואר חילוק השמות אצל כלל ישראל ,שנקראו בשם יעקב  -בזמן שאין
עושים רצונו של מקום ,ובשם ישראל  -בזמן שעושים רצונו של מקום.
ונראה כי דבריו עולים בקנה אחד עם המבואר בפירוש הרמב"ן על התורה ,כי שם יעקב שייך לכנסת
ישראל בתקופת הגלות ושם ישראל שייך לכנסת ישראל בזמן הגאולה.

ג.

יעקב  -הנהגה הנמצאת בטבע; ישראל  -הנהגה מעל הטבע
בדברי הנצי"ב והמלבי"ם מבואר ההבדל בין השם יעקב המבטא הנהגה הנמצאת בטבע ,לשם
ישראל שהיא הנהגה מעל הטבע.
כשנתעמק ,נמצא בהם עומק נוסף בחילוק המבואר בדברי הרמב"ן והאור החיים הקדוש  -כי שם יעקב
נאמר על זמן הגלות שאין עושים רצונו של מקום ושם ישראל על זמן הגאולה שעושים רצונו של
מקום.

ד.

בית יעקב " -מדרגה קטנה" של העובדים ביראה; בית ישראל " -מדרגה המעולה" של
העובדים מאהבה
השמות יעקב וישראל  -סדר העבודה בזמן התגברות היצר הרע :תחילה יעקב  -ראשית חכמה
יראת ה' ,ולאחר מכן ישראל  -עבודה מאהבה שהיא תכלית היראה.

ה.

יעקב – המון העם ה"בינונים"; ישראל  -הצדיקים המיוחדים
בדברי אור החיים הקדוש נתבאר חילוק נוסף בין השמות יעקב וישראל ,המדוקדק היטב בפסוקי
וּמ ְספָּר ֶאת רֹ ַבע
ָאל • ִמי ָמנָה ֲעפַר יַ ֲעקֹב ִ
ִשׂר ֵ
ֲמה י ְ
התורה בפרשת בלקְ :לכָה 0רָה לִּי יַ ֲעקֹב וּ ְלכָה זֹע ָ
ָאל.
ִשׂר ֵ
שׁבֶט ִמיּ ְ
ְקם ֵ
ָאל • ָדּ ַר ְך כּוֹכָב ִמיַּ ֲעקֹב ו ָ
ִשׂר ֵ
ָאל • לֹא ִה ִבּיט 0וֶן ְבּיַ ֲעקֹב וְלֹא רָ0ה ָע ָמל ְבּי ְ
ִשׂר ֵ
יְ

ו.

יעקב  -מידות הגוף; ישראל  -מידות הנפש
"שושנת יעקב צהלה ושמחה"  -מדוע כנסת ישראל נקראה בשם יעקב בהצלת נס הפורים.

ז.

השמחה  -עצה להתעלות למדרגות רוחניות נשגבות
מדברי אור החיים הקדוש למדנו עצה להתעלות למדרגות רוחניות נשגבות באמצעות השמחה.
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פרשת בראשית

שבת  -סוד קיום העולם
א .שבת  -העדר עשיה או בריאה מחודשת
בפרשת השבת בבריאת העולם (1א) נאמרַ " :ו ְיכֻּלּו הַ שָּׁ מַ יִם וְ הָּׁ ָּׁא ֶרץ וְ כָּׁל צְ בָּׁ ָּׁאםַ ,ו ְיכַל אֱ ֹלקים בַ ּיֹום הַ ְשביעי ְמלַאכְ ּתֹו
אֲ שֶ ר עָּׁ שָּׁ ה ַוּי ְשבֹּת בַ ּיֹום הַ ְשביעי ִמכָּׁל ְמלַאכְ ּתֹו אֲ שֶ ר עָּׁ שָּׁ ה".
על פסוקים אלו ,הנראים כסותרים זה את זה ,הקשו חז"ל במדרש (1ב) "מהו ַו ְיכַל" .כלומר ,מלשון הכתוב " ַו ְיכַל
אֱ ֹל ִקים בַ ּיֹום הַ ְשביעי" משמע שסיום המלאכה היה בשבת עצמה ולא מקודם .וזאת בניגוד למשמעות לשון הכתוב
" ַוּי ְש ֹּבת בַ ּיֹום הַ ְשביעי ִמכָּׁל ְמלַאכְ ּתֹו אֲ שֶ ר עָּׁ שָּׁ ה" ,שכל מלאכת הבריאה הסתיימה קודם השבת [אגב ,המדרש מציין,
כי אחד השינויים בתרגום של שבעים הזקנים [המוזכר בגמרא במגילה ט ,א] ,נועד כדי שתלמי לא ישאל קושיה זו].
• בעיקר מהות השבת יש להתבונן האם השבת היא יום מנוחה ושלילת מלאכה ,או מציאות חיובית מחודשת של
בריאה ושמה "שבת" ,וכפי שנראה משירת הזמירות בשבת "תנו שבח ושירה לא-ל אשר שבת ברא" ,שהשבת היא
בריאה מיוחדת שברא השי"ת ,ויש לבאר מה פשר "בריאה" זו.
• בדברי הגמרא בשבת (1ה) והשו"ע (1ו) נקבע דינו של התועה במדבר ואינו יודע אימתי שבת" :מונה שבעה ימים
מיום שנתן אל לבו שכחתו ומקדש השביעי בקידוש והבדלה".
ותמוה ביותר ,מה פשרה של קדושת היום השביעי במניינו של התועה במדבר ,הרי "שבת קביעא וקיימא" (פסחים
קיז ,ב) ואף אין בכח בית דין [שלא כבקדושת המועדים] לשנות זמן המיוסד וקדוש עוד מששת ימי בראשית  -ואם כן
כיצד איפוא" ,מתקדש" יום השביעי במניינו של התועה ,וצ"ע.
• במסכת שבת (2א) אמר רב המנונא" :כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו ,מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף
להקב"ה במעשה בראשית ,שנאמר ַו ְיכֻּלּו ,אל תקרי ַו ְיכֻּלּו ,אלא ויכלו" .ופירש רש"י" :ויכלו  -הקב"ה וזה".
דברי הגמרא מרפסין איגרא ,ואילולא דברי חז"ל ,וכי יעלה על הדעת שהאדם נעשה כביכול "שותף" להקב"ה
במעשה בראשית ,ויש להבין את שורש הענין.
ב .השבת  -סוד קיום העולם
כדי לעמוד על סוד הדברים ,ניכנס לפני ולפנים ממחיצת הבנת עומק מהות השבת וקדושתה ,המתבארת בדברי חז"ל,
ומוסברת בדברי האור החיים הקדוש.
בדברי המדרש (1ב) ניתנה תשובה ,מה "נברא" בשבת  -השבת ,כדבריהם" :מה היה העולם חסר  -שבת" .אך הדברים
עדיין סתומים ,מהי בריאה זו ששמה "שבת" ,שעל ידה הושלם מה שהיה חסר בבריאה.
כעין זה מפורש בדברי הזוהר הקדוש (2ב) שלא היה קיום לבריאה עד שבאה השבת.
בביאור הדברים כתב האור החיים הקדוש (2ג)" :ונראה שיכוון הכתוב לומר על דרך אומרם ז"ל כי העולם היה רופף
ורועד עד שבאה שבת ,ונתקיים העולם ונתייסד .והכוונה הוא ,כי ביום שבת ברא ה' נפש העולם ,והוא סוד אומרו
(שמות לא ,יז) הָּׁ ָּׁא ֶרץ ּובַ ּיֹום הַ ְשבִ יעִ י שָּׁ בַ ת ַו ִּי ָּׁנפַש ,פירוש נשפע שפע החיוני בכל הנבראים ,כי קודם השבת לא היה נפש
לכל הנבראים" .בהמשך דבריו כתב האור החיים הקדוש (" )3כי העולם היה חסר הקיום ,עד שבאתה שבת ועמד
העולם" .והוסיף" :כי בשעת הבריאה לא ברא ה' כח בעולם זולת לעמוד ששת ימים ,לטעם הנודע לו ,גם ידוע ליודעי
אמת .ונתחכם ה' וברא יום אחד ,הוא יוודע לה' ,ובו ביום חוזר ה' ומשפיע נפש לעולם ,שיעור המקיים עוד ששה
ימים ,וכן על זה הדרך .וזולת זה היום ,היה העולם חרב בגמר ששת ימים וחוזר לתוהו ובוהו".
על פי זה ביאר האור החיים הקדוש את דברי הגמרא (2א) "כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו ,מעלה עליו הכתוב
כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית" ,כי "להיות שהשבת הוא המקיים העולם כל ששת ימים ,ואחר עבור
ששת ימים יבוא שבת אחרת ויחייהו ויקיימהו עוד ששת ימים אחרים .ולזה כל המקדש את השבת וכו' ,פירוש
מקיים ושומר קדושתו ,באמצעות זה ישנו לשבת ,ובאמצעותו מתקיים העולם .הראת לדעת כי הוא המקיים העולם,
ואין לך שותף גדול מזה כדין וכהלכה".
האור החיים הקדוש ,חזר על יסודות הדברים ,גם בפרשת יתרו (4א) ובפרשת ויקהל (4ב) ,בביאור הכתובים שם.
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ג .השבת בעולם "כנפש בגוף"  -ולכן בזכות שבת מתברכים ששת ימי המעשה
יסודות הדברים שנתבארו לעיל ,עומדים בהדרכת האלשיך הקדוש (5ב) ,להיזהר בעבודה הגשמית בששת ימי המעשה
שתהיה בדרך ארעי  -ואז בזכות השבת תתברך כל מלאכת ימי השבוע  -ראה בדבריו הנפלאים.
ד .שבע  -הנקודה הרוחנית הפנימית בתוך החומר הגשמי בבריאה
מציאות הבריאה באופן שבאמצעות השבת העולם עומד ,ומתוך כך נגזר ,כי קיום ששת ימי המעשה תלוי בהשפעת
קדושת השבת  -היא סוד המספר "שבע" ,המבואר בהרחבה בדברי מהר"ל מפראג בספרו גבורות השם (5ג) "וכאשר
תעיין ותמצא שהגשם יש לו חלופי ו' צדדים ,והם המעלה והמטה ימין ושמאל פנים ואחור .וכל שש צדדים אלו,
מתייחסים אל הגשמית ,בעבור שכל צד יש לו רחוק ,וזהו גדר הגשם .אמנם יש בו שביעי ,והוא האמצעי שאינו נוטה
לשום צד .ומפני שאינו מתייחס לשום צד ,דומה לדבר שהוא בלתי גשמי שאין לו רוחק .ולפיכך יש גם כן לזמן
המתייחס ומשתתף עם הגשם ששה ימים והם ימי חול ,אבל השביעי קדוש .ונמצא כי שבעה ימי שבוע הם דומים
לגשם הפשוט שיש לו ששה ,קצות והאמצעי שבשניהם זהו ענין ששת ימי חול והשביעי הוא קדש".
במקום אחר ,הוסיף המהר"ל (6א) ביאור" :מספר שבעה מורה על המדרגה שמתחבר ביחד הגשמי ובלתי גשמי.
וידוע מספר שבעה כנגד שש קצוות והאמצעית שהוא נקרא היכל הקודש אשר ביניהם .ולפיכך תמצא בכל מקום כי
במספר שבעה חול וקדושה ,שבעת ימי שבוע  -ששה ימי חול והשביעי הוא קודש ,ובחדשים  -השביעי גם כן קודש
הוא חודש תשרי ,ובשנים  -ששה שני עבודה והשביעית שמיטה והיא שנת קודש ,וכל זה מפני כי מספר הששה הם
חול והם כנגד ששה קצוות הגשם שהוא חול ,ואילו השביעי הוא כנגד היכל הקודש שהוא השביעי והוא באמצע ,ודבר
זה ידוע" .כלומר ,המספר "שבע" הוא הנקודה הרוחנית הפנימית בתוך החומר הגשמי בבריאה .במציאות הגשמית,
לכל גוף וחומר יש ששה "קצוות" ,דהיינו מימד האורך הרוחב והגובה ,שהם שש פינות :למעלה למטה ימין שמאל
פנים ואחור .וה"קצה השביעי" ,מרמז לנקודה הפנימית הרוחנית הטמונה בתוך כל חומר גשמי.
לכן ,שבעת ימי השבוע מסודרים באופן של ששה ימי חולין והשביעי קודש ,וכן בחודשים ובשנים .כי מספר שש מסמל
את החולין ,החומר ,הגשמיות  -כנגד שש הקצוות של החומריות ,ואילו השביעי הוא כנגד "היכל הקודש" שהוא
הנקודה הרוחנית ,משום שהמספר שבע מסמל את הנקודה הפנימית הרוחנית הנמצאת בתוך החומר הגשמי.
ומכאן "חביבות" ה"שביעין" המפורשת בדברי חז"ל (6ב).
ה .ברית המילה ביום השמיני  -כדי שתעבור שבת אחת
בדברי אור החיים הקדוש בפרשת בראשית (2ג) מבואר ,כי "טעם למצות ה' למול ביום השמיני הוא ,עד עבור עליו
יום השבת ויהיה לבעל נפש".
יסוד זה נשנה בדבריו בפרשת תזריע (6ג) ,ונתחדש שם כי השבת משפיעה "נפש החיונית" בכל אחד ואחד" :ורבותינו
ז"ל (דברים רבה ו ,א) אמרו וז"ל ,למה התינוק נימול לשמונה ימים ,שקנה ה' רחמים עליו להמתין לו עד שיהיה בו
כוחו ,עכ"ל .וצריך לדעת מי גילה סוד זה כי בשמונה ימים יהיה בו כח ,לא פחות ולא יותר .ונראה כי כח האמור
בדבריהם הוא מה שאמר בזוהר (ח"ג דף צא ,ב) שהוא כדי שיעבור עליו שבת ,ותגיעהו נפש החיונית הנשפעת בעולם
ביום השבת כידוע ,ואז יהיה בן קיימא ,והוא שאמרו רז"ל כח החיוני .ותמצא שאמרו רבותינו ז"ל (בראשית רבה י,
ט) שקודם שבא שבת היה העולם רופף ורועד ,כיון שבא שבת נתחזק ונח .והוא מה שאמרו כדי שיהיה בו כח".
וראה בדברי ה"מגיד מקוז'ניץ" (6ג) שביאר לפי זה את מנהג סעודת "שלום זכר" בשבת שקודם ברית המילה.
ו .שבת " -הנקודה האמצעית"  -המשפיעה על כל ימי השבוע
ממוצא הדברים מבוארת זכירת את השבת בכל ימי השבוע  -בהכרה בנקודה הפנימית ,שכל אחד מימי השבוע
מתקיים מכוח ה"נפש" של השבת ,וזו גם הסיבה שימי השבוע נקראים שבת ,כדברי הראשית חכמה (7א) "שכל
הימים יונקים מיום השבת ,שיום השבת הוא נקודת המרכז שעליה תסוב עגולת הששת ימים ,נמצא השבת שורש
לכל ששת ימי השבוע ,ולכך בכל יום ויום חייב להשפיע בו מקדושת שבת כמו שיתבאר .וכן מצאתי שכתב הר' יוסף
גיקטיליי"א ע"ה שיום שבת הוא נקודת מרכז לעגולה".
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הנקודה הרוחנית החבויה בתוך כל הבריאה הגשמית ומניעה אותה היא "נקודת האמצע"  -וכך גם השבת ,דהיינו
הנקודה השביעית הרוחנית ,היא קיום כל העולם בששת ימי החולין .וכדברי הראשית חכמה ,שכל הימים יונקים
מקדושת יום השבת ,ובשל כך יום השבת נחשב "נקודת האמצע" המרכזית שעליה נסוב עגולת ששת ימי השבוע ,כי
השבת היא שורש לכל ששת ימי השבוע .וכן מתבאר בדברי השל"ה הקדוש (7ב) "ובזה יבואר גם כן השבת קודש
נקרא שבת ,ו גם השבוע נקראת שבת ,שנאמר (ויקרא כג ,טז) ,עד ממחרת השבת השביעית תספרו ,ומתרגמינן עד
מבתר שבועתא שביעותא".
לאור האמור ,מתיישבת על הלב ההלכה התמוהה לפיה התועה במדבר מונה ששה ימים ומשמר את היום השביעי,
ומובן כיצד "מתקדש" היום השביעי במניינו של התועה ,כדברי הראשית חכמה" :ושמעתי מפי מורי ע"ה שעל זה
אמרו ז"ל ,ההולך במדבר ואינו יודע מתי יום שבת ,מונה שבעה ימים מיום שנתן אל לבו שכחתו ומקדש שביעי
שעושה קידוש והבדלה .הרי בפירוש כי הותר לו לעשות שבת אף על פי שבאמתות אינו שבת ,והיינו מטעם כי הנקודה
האמצעית שהוא השבת הולך עם כלם להשפיעם ,וכל יום ויום יש בו מקצת שבת ,ולכן בכל יום ויום אינו עושה
מלאכה יותר מכדי פרנסתו מפני שכל יום הוא ספק שבת".
ז .השמחה בשבת  -משפיעה על כל ימי השבוע
על פי דברי האור החיים הקדוש ,ביאר הבני יששכר (8א) מדוע אסור שתהיה צרה ביום מנוחתינו" :נמצא השבת הוא
שרשיי לכל הששת ימי המעשה ,והנה אם יש ח"ו איזה חסרון דקה מן הדקה בשורש ,הנה ניכר הענין אחר כך
בהשתלשלות הענפים ,משא"כ כשהשורש והזריעה הוא בשלימות יוצאים הענפים מושלמים .והנה לפי זה ,זה הוא
נוסח תפלתינו ביום המנוחה שלא תהא וכו' ביום מנוחתינו ,וכיון שיום המנוחה [שהוא שורשיי לכל ששת ימי
המעשה] ,יהיה במושלם בלי חוסר אזי בוודאי יבואו ששת ימי המעשה מושלמים".
ומובן הענין שמשמחים את החתן בשבת קודם החתונה ,כפי שהביא בספר ברכת אבות (8ב) בשם רבי גדליה אייזמן
[מנהל רוחני בישיבת קול תורה] "דכיון שבתוך השבוע יש שמחת החתונה ,לכן צריכים לשמח גם את השבת [קודם
לכן] ,כי כאשר השבת היא שמחה ,אם כן הרי השבוע יונק משבת ,וממילא גם בתוך השבוע יהיה השמחה"  -וראה
בסימוכין שהביא לכך מדברי התוספות והמהר"ל.
ח .מכח חידוש הבריאה בשבת  -מתבטלות הגזירות ואפשר להתרומם מהשפלות
על פי יסודות הדברים שנתבארו לעיל ,נבין את כוחם של הצדיקים לבטל מכח קדושת השבת גזירות רעות ,כפי
שביאר הבני יששכר (9ב) את לשון הכתוב (9א) "וְ שָּׁ ְמרּו בְ נֵי י ְִש ָּׁר ֵאל ֶאת הַ שַ בָּׁ ת ַלעֲׂשֹות ֶאת הַ ַשבָּׁ ת ְל ֹדר ָֹּׁתם בְ ִרית עֹולָּׁם":
"יש לבאר מהו ענין "עשיה את השבת" ,על פי דברי האור החיים הקדוש "כי השי"ת לא ברא רק ששת ימים ,ושוב
ברא את יום השבת ,ושוב על ידי שומרי מצותיו קדושת יום השבת נברא שוב ששת ימים ,וכן עד סוף כל הדורות".
והיינו "בני ישראל ישמרו את השבת  -בכדי לעשות את השבת לדורותם  -שיתנו כח העשיה ביום השבת לדורות
עולם ,שיצאו מן הכח אל הפועל שוב ששת ימים ,וזה הוא לדורות עולם .ובזה תבין מה שאמרו בזוהר על קדושת יום
השבת ,כל שולטני רוגזין ומארי דדינין כולהו ערקין וכו' (ח"ב דף קל"ה ע"ב) ,כי בשבת יכולים כל הגזירות וכל
הדינים להתבטל כיון שבכל שבת הוא בריאת עולם חדש".
וסיים" :ואין לך כל דור שלא יהיו שומרי שבת ,המה בצדקתם בכח קדושת יום השבת ,יבראו הזמן וכל אשר בו
מחדש .על כן על ידי זה יכולים לבטל כל הגזירות ,כיון שהעולם הוא חדש".
ובספרו אגרא דכלה (9ב) כתב" :המאורעות שיארע ח"ו אל האדם את אשר איננו טוב לו ,יוכל בשבת לתקן ,כיון
שבשבת הוא הויה חדשה ויתהפך הדבר מרע לטוב .והנה תמצא תיבת רעו"ת ,כשיצרף האדם אל זה מספר הוי"ה
להתהוות הויה חדשה לטוב ,הנה הוא בגימטריא שב"ת .להורות שבשבת מתהווים כל הרעות להויה חדשה לטוב,
והבן ,וזהו רבות רעו"ת צדיק ומכולם יצילנו הוי"ה ,בין והתבונן".
ממוצא הדברים ביאר האדמו"ר מסלונים הנתיבות שלום ( )10שאפילו אם כל השבוע עבר במצב ירוד ביותר ,יש
תקומה על ידי שבת קודש" :כיון שיש בשבת קודש התחדשות הבריאה ,בכוחה להעלות ולרומם כל איש יהודי
משפלותו .גם אם כל השבוע עבר עליו במצב ירוד ביותר ,אפילו עבד עבודה זרה כאנוש ,רחמנא ליצלן ,יש לו תקומה
על ידי שבת קודש".
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פרשת נח

החטא ועונשו
א .חטא דור המבול  -ותשחת הארץ לפני האלוקים
בתחילת פרשת נח (1ב) ,הוזכרו בתורה הסיבות שבגינם גזר הקב"ה להביא מבול לעולם ,למרות שגם בסוף פרשת
בראשית (1א) כבר נאמר שהקב"ה ראה את רעת האדם בארץ ואמר "אמחה את האדם".
האור החיים הקדוש (1ג) עמד על השינויים והדיוקים בלשונות הכתובים שבין שתי הפרשיות ,הדורשים הסבר ,כפי
שהסביר בספר לאור באור החיים (1ד).
• מדוע ציין הכתוב בפרשתנו שוב כי "ותישחת הארץ" .ואם נאמר כי החידוש כאן הוא באמירה כי "מלאה הארץ
חמס" ,הרי שיש לתמוה מדוע לא פורטו הדברים במקום אחד שיכלול את הכל.
• בפרשה הקודמת נאמר "ויאמר ה' אמחה את האדם" ואילו בפסוק בפרשה דנא נאמר "וירא אלוקים את הארץ
והנה נשחתה" .הכלל הוא כי המילה ה' (הוי"ה) מבטאת את מידת הרחמים ואילו המילה "אלוקים" מבטאת את
תוקפו של ה' וכוחו ,כלומר את מידת הדין .ובכן "למה בפרשה הקודמת אמר שם רחמים וכאן אמר שם אלוקים".
• מה פשר המונח "ותישחת הארץ לפני האלוקים" .הן כל תופעה מתרחשת "לפני האלוקים" ואין נסתר מנגד עיניו.
זאת ועוד ,מדוע היה צריך לומר בפסוק י"ב "וירא אלקים את הארץ והנה נשחתה" ,לאחר שנאמר בפסוק י"א כי
הארץ נשחתה "לפני האלקים".
ב .העובר עבירה אחת קונה לו קטיגור  -והקב"ה "נושא עוון"
בביאור הדברים נעמיק בדברי חז"ל והזוהר הקדוש ,על מהות ה"קטיגור" הנברא מכל חטא  -מהיכן שואב את
חיותו ,וכיצד הקב"ה נוהג עמו.
במסכת אבות (1ה) אמר רבי אליעזר בן יעקב" :העושה מצוה אחת ,קונה לו פרקליט אחד .והעובר עברה אחת ,קונה
לו קטיגור אחד" .עוד אמרו חז"ל במסכת סוטה (1ו) "כל העושה מצוה אחת בעולם הזה ,מקדמתו והולכת לפניו
לעולם הבא ,שנאמר (ישעיה נח ,ח) וְ הָ לְַך ְל ָפנֶיָך צִ ְד ֶקָך .וכל העובר עבירה אחת בעולם הזה ,מלפפתו והולכת לפניו
ליום הדין ,שנאמר (איות בו ,יח) ִילָפְ תּו ָא ְרחֹות דַ ְרכָם ַיעֲלּו בַ תֹּהּו וְ י ֹּאבדּו".
ומבואר כי החטא יוצר "קטיגור"  -מציאות רוחנית ה"מלפפת" ומלווה את האדם ו"הולכת לפניו".
הדברים מתבארים על פי מה שכתב הזוהר הקדוש (2א) שכל מצוה "עולה ועומדת לפני הקב"ה ,ואומרת אני מפלוני
שעשה אותי ,והקב"ה ממנה אותה לפניו להשגיח בה בכל יום להיטיב לאדם בשבילה .עבר האדם על דברי תורה,
העבירה ההיא עולה לפניו ,ואומרת אני מפלוני שעשה אותי ,והקב"ה ממנה אותה ,ועומדת שם להשגיח בה לכלות
אותו" [פירוש הסולם] .האור החיים הקדוש (2ב) הוסיף בביאור הדברים ,שה"קטיגור" הנברא על ידי החטא הוא
"מלאך משחית" ,התובע מהקב"ה להיפרע מהחוטא [ויבואר להלן בהרחבה].
אך כמובן ,המשחית לא יכול עשות דבר "קודם שישפוט שופט כל הארץ ,שה' מונעם מעשות רע ,והוא סוד פירוש
נושא עון (במדבר יד ,יח) .ואחר שישפוט האלקים ,אז ישלחם ביד פשעם שהם קטיגורים שנבראים במעשיהם הרעים
כאומרו ְּתי ְַּס ֵרְך ָרעָ ֵתְך" .כלומר ,הקב"ה לא מניח למלאך המשחית לבצע את זממו ,מפני שאפשר שהעוון ימחל .ורק
לאחר משפט השי"ת ,מתאפשר לאותם "קטיגורים שנבראים במעשיהם הרעים" למלא רצונם.
על פי זה יישב האור החיים הקדוש את הקושיות שהקשה" :ויש לך לדעת כי הגם שימנע ה' המקטרג מהזיק לעושהו,
עם כל זה כשירבה יקבול שלא יסבול עוד ,וידחוק למהר מעשהו לאבד בעליו קודם שיגמור דינו ,כי משפטו מפורש.
והוא אומרו ותשחת הארץ לפני האלקים ,פירוש קודם שיגמור דינם ,נשחתה הארץ .פירוש ,משלו בה משחיתים לצד
מעשיהם .וטעם הודעת כל הכתובים הוא לומר ,כי זולת זה ,היה ה' מאריך אפו זמן מה .והגם שאמר בפרשה
הקודמת ויאמר ה' אמחה את האדם וגו' ,עם כל זה ינחם ה' על הרעה ,והיה מאריך אפו .אלא לצד הפלגת המשחית,
והוא אומרו וירא אלקים וגו' ,והנה נשחתה בהפלגה .לטעם זה מיהר ה' לומר לנח עשה לך וגו' .וטעם שהזכיר בפרשה
זו שם אלקים ,הראה כי גם מידת רחמים נתהפכה למידת הדין לצד מעשה הרשעים".
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בגלל ההשחתה הרבה של דור המבול ,דחקו המקטרגים" שנבראו מההשחתה בהקב"ה למהר לאבד את החוטאים.
ולכן למרות שחטאי דור המבול כבר נאמרו בפרשת בראשית ,הם נזכרו בשנית קודם הציווי לנח לבנות את התיבה .כי
בגלל "הפלגת המשחית"  -ריבוי החטאים ,מיהר הקב"ה לשופטם ולהתיר למשחיתים לבצע את זממם.
והיינו ההשחתה הרבה "לפני האלקים" " -פירוש קודם שיגמור דינם" ,וזה גרם לכך נשחתה הארץ ומשלו בה
משחיתים מחמת מעשיהם" .ובשל כך נזכר בפרשת נח השם "אלקים" ,להראות שמגודל ההשחתה ,גם מידת
הרחמים ,בבחינת "נושא עוון" ,שהקב"ה סובל בקשת הקטיגורים ,נהפכה למידת הדין ,ונגזרה הכליה במבול.
גְּ .תי ְַּס ֵרְך ָרעָ ֵתְך  -החטא עצמו יפרע מעושהו
האור החיים הקדוש הרחיב את היריעה במקומות נוספים ,לבאר את מציאות החטא שבעטיו נברא "מלאך משחית",
שהוא עצמו תובע לייסר ולהעניש את החוטא על מעשיו .כלומר ,העוון הוא המוליד חולי וייסורים.
הדברים מיוסדים על מאמר הגמרא במסכת שבת (2ג) "אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עוון".
בֹותיְִך תֹוכִ חֻׁ ְך" .ופירש רש"י" :סוף שרעתך תביא עליך יסורים".
ּומשֻׁ ַ
דברי הנביא ירמיהו (2ד) " ְתי ְַסרְך ָרעָ תְך ְ
וכן דברי הנביא ישעיה (3א) "כִ י ִה ְס ַת ְר ָת ָפנֶיָך ִממֶ ּנּו ו ְַתמּוגנּו בְ יַד עֲֹוננּו" .ופירש הרד"ק" :ותמוגגנו  -ענין המסיסה
ואמר ביד עונינו כי לא אתה עשית אלא עוונינו".
וביאר אור החיים הקדוש (3ב) לפי זה את ייתור לשון הכתוב " ַוי ִַקח ֶאת הָ עגֶל אֲ שֶׁ ר עָ ׂשּו" ,האמור בפרשת חטא העגל:
"כי החטא בעצמו הוא יפרע מעושהו ,כי אחיזת הרע היא עצמה תאבד אוהביה ושונאי הקדושה" .וסיים" :ודבר זה
יהיה לבן דעת לפקוח עיניים עיוורות ,לשנוא בחינת הרע ולאהוב מדרגת הקדושה ,אהבת הטוב במה שהוא טוב".
יתם ֶאת הָ עגֶל ל ַָק ְּח ִּתי ו ֶָא ְשרֹּף
אתכֶׁם אֲ שֶ ר ע ֲִש ֶ
ובפרשת עקב הוסיף אור החיים הקדוש (3ג) בביאור הפסוק "וְ ֶאת חַ טַ ְּ
אֹּתֹו בָ אש" ,ותמוה ביותר מה פשר "לקיחת" החטא .וכתב האור החיים הקדוש" :רמז שבמעשהו בעגל פעל גם כן
בבחינת החטא ,ושרף כח הרע שנעשה ממעשיהם" .השל"ה הקדוש (3ד) הוסיף נופך בביאור הדברים" :לכאורה קשה,
איך אפשר לשרף החטא שאין בו ממש .ואם קאי על העגל ,היה לו לומר בקצרה "ואת העגל אשר עשיתם" .כבר
הארכתי במקום אחר ,כי כל מצוה שאדם עושה וכל עברה שאדם עושה נעשה ממנו מלאך .מן המצוה מלאך קדוש,
ומן העברה מלאך משחית .הרי שהמצוה והעברה ישנה בפעל עומד .ובעל תשובה צריך לראות שיתבטל המלאך
המשחית העומד ,וזהו "ואת חטאתכם אשר עשיתם [את העגל] לקחתי" ,גם כן ושרפתיו".
האור החיים הקדוש השלים את היריעה בביאור הדברים במקומות נוספים:
• בפרשת אחרי מות (3ה) כתב" :כי מפעולת הרע יתהווה הקטיגור אשר ישלם לאיש כמעשהו ,ואמרו ז"ל כי תשלום
הדין הוא כל מלאך מחבל שנברא מכל עבירה ,בא ומשתלם מעושהו עד שכלה באמצעות פעולת היסורים .כי הוא
מתמעט והולך ,וכשכלה כח פועל הרע הוא נאבד .ושפט ה' דבר זה בצדק ,כדי שישתלם כל אחד כפי מעשיו בכיוון
מופלא ,כי כפי כח הנעשה במעשה הרע יהיה בנברא".
• בפרשת כי תבוא (4א) בביאור הקללות האמורים בתוכחה" :העובר אפילו עבירה אחת ,קונה לו חלק רע שיהיה
נדבק בנפשו לטמאה ,והוא סוד תחלואי הנפש כידוע .גם קללת שחפת וקדחת ,הם דברים המסובבים מהעבירות ,על
דרך אומרם בגמרא (2ג; שבת נה ,א) אמר רבי אמי אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוון ,כי העוון יוליד
תחלואים בגוף ,כאומרו (ירמיה ב יט) תיסרך רעתך וגו' .וכן אומרו והיו שמיך וגו' ,על דרך אומרם ז"ל (הקדמת
הזוהר דף ו ,ב) שבאמצעות העבירות יסתתמו פתחי ההשפעות ,בסוד ונהר יחרב ויבש (איוב יד ,יא) .וכן אומרו יתנך
ה' נגף וגו' ,גם זה יסובבו העבירות ,כרמוז בפסוק (קהלת ח ט) אשר שלט האדם באדם לרע לו ,פירוש לסיבת הרע
אשר לו דבוקה בו ,כרמוז במאמר ידבק ה' בך את הדבר .וכן כל הקללות האמורים בענין יסובבו ממעשה הרע".
וכן מבואר בדברי האלשיך הקדוש (4ב) שכח הטומאה הנברא מהעבירה "הוא גם הוא ,המייסר את האדם בעולם
הזה בתוכחות על עוון ,בכל חולי וכל מכה הבאה עליו .וגם בגיהנם הן הם המייסרים את עושיהם .וכן כל חולי ומכה
הבאים על בני אדם גם בני איש ,מנייהו הוו".
וראה עוד בדברי אור החיים הקדוש (4ג) במה שביאר לפי האמור את טעם מצות ה"סמיכה" על הקרבנות.
ד .נושא עוון  -הקב"ה "נושא" את המשחית ולא נותן לו להזיק
כאמור לעיל ,בדברי האור החיים הקדוש בפרשת נח (2ב) ,נתבאר הסבר מחודש במידת הקב"ה "נושא עוון"  -לסבול
את המלאך המשחית ולפרנסו ,ולא לתת לו לבצע את זממו.
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הרמ"ק הוסיף בספרו תומר דבורה ( )5ביאור מהי מידת "נושא עוון" ,ועד מתי הקב"ה "נושא עוון"" :כמו שהוא
[הקב"ה] זן העולם כולו[ ,כך] זן ומפרנס המשחית הזה ,עד שיהיה אחד משלשה דברים :או שישוב החוטא בתשובה
ויכלהו ויבטלהו בסיגופיו .או יבטלהו שופט צדק ביסורים ומיתה .או ילך בגיהנם ושם יפרע חובו" .וסיים" :אם כן
הרי זו מדת סבלנות גדולה ,שיזון ויפרנס בריה רעה שברא החוטא ,עד שישוב .ומזה ילמוד האדם ,כמה צריך שיהיה
סבלן ,לסבול עול חברו ורעותיו שהרע ,עד שיעור כזה ,שעדיין רעתו שחטא נגדו קיימת ,והוא יסבול עד יתקן חברו או
עד שיתבטל מאליו ,וכיוצא בזה".
רבי אלעזר אזכרי ,ביאר בספר חרדים (7ב) כי השב בתשובה "שוחט כל אותם מלאכים משחיתים אשר הוא ברא
בפשעיו" ,ועל ידי שחיטת אלה מתקדש שמו של הקב"ה.
ה .הבא לטהר  -מסייעים בידו להכניע את כוחות הרע שנבראו מהחטא
אמנם יש עצה נוספת ,כיצד נכניע את כוחות הרע הטמונים בחטא.
ית סּוס ו ֶָר ֶכב עַ ם ַרב ִמ ְמָך ,ל ֹּא
איְבֶ ָך וְ ָר ִא ָ
בדברי האור החיים הקדוש (8א) מבוארים הפסוקים "כִ י תצא ל ִַמלְחָ מָ ה עַ ל ֹּ
ירא מהֶ ם כִ י ה' אֱ ֹל ֶקיָך עִ מָ ְך הַ מַ עַ לְָך מ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִם" .שרמז הכתוב ל"מלחמת האדם עם יצרו ,ובא להסיר מלבבו
ִת ָ
מורך" .ובמלחמה זו ,לאחר הכשלון בעבירות רבות "יתווספו בו כוחות הרע שנולדו ממעשיו הרעים" .ולכן אין
לחשוש מ"כוחות הרע שנתווספו ממנו מצד מעשיו הרעים ,כי ה' אלקיך עמך  -כוחו גדול להצילך .כי כשבא אדם
ליטהר [כדברי הגמרא (8א) "בא לטהר מסייעים אותו"] ,ימינו יתברך מקבלתו ,ונדבק לה' והוא יכניע מיצריו".
יתכן כי האור החיים הקדוש רמז בדבריו "כי כשבא אדם ליטהר ימינו יתברך מקבלתו" ,לדרך ההצלה מידי היצר
הרע באמצעות התורה הקדושה שניתנה בימינו של הקב"ה וכמו שכתב האור החיים הקדוש (8ג) בביאור הפסוק
" ַויֹוצִ אנּו ה' ִמ ִמצְ ַריִם בְ יָד חֲ ז ָָקה ּובִ זְ רֹּעַ נְטּויָה" ,שהכוונה להצלה מהיצר הרע ב"לדברים שבאמצעותם יצילהו ה',
והוא על דרך אומרם ז"ל (קידושין ל ,ב) אמר הקב"ה בראתי לכם יצר הרע בראתי לו תבלין ,שהוא התורה ,והוא
אומרו ויוציאנו ה' וגו' ביד חזקה ,זו תורה שניתנה מימינו של הקב"ה ,דכתיב (דברים לג ב) מימינו אש דת למו".
ו .העובר עבירה אחת קונה לו קטיגור  -הגורר לעבירה נוספת
בדברי המשנה (1ה) "העובר עבירה אחת קונה לו קטיגור" ,מבואר כי בחטא טמון כח נוסף ,הגורם להתדרדרות
להוסיף ולחטוא "והוא סוד המאמר (8ד) "עבירה גוררת עבירה".
באור החיים הקדוש (8ה) הוסיף בביאור הדברים" :אם עבר על מצוה אחת תוליד בו כח החפץ רשע ,והוא סוד מאמר
עבירה גוררת עבירה .והאריכו בזה אנשי אמת ,לומר כי על ידי עבירה אחת קונה קטיגור אחד ,ונוסף גם הוא על כח
הרע הראשון להחטיאו ,וכן שנים ,וכן שלשה ,כי ירבה לחטוא יגדל בו ההסתה".
וביאר לפי זה (9א) היאך נכשל דוד המלך במנין בני ישראל" :לפי מה שקדם מדבריהם ,העובר עבירה אחת קונה לו
קטיגור אחד ,והוא מין העון ממש כמעשהו ,ולזה נברא מלאך רע מסית שמו והסיתו והטעהו לעשות כן ,בסוד אומרם
עבירה גוררת עבירה .ותמצא כי העוון עשה דוגמתו ,שכשם שדברי דוד שאמר (שמואל א ,כב) ה' הסיתך ,כשגגה היתה
ממנו וחס ושלום ,שנתכוון לדבר מילין לצד עילאה חלילה ,ומי עבד ירא מאלקיו כדוד ,אלא שגגה היא ,כמו כן לא
הוסת מהמסית לעשות דבר בלתי הגון כמזיד".
להשלמת היריעה ,נעיין בדברי מהר"ח מוולוז'ין ,בספרו נפש החיים (9ב) בביאור ענין "עבירה גוררת עבירה" ,ובמה
שכתב "אם הוא מטמא עצמו למטה ,מתעוררת רוח טומאה למעלה ובאה ושורה עליו".
ז .העושה מצוה אחת קונה לו סניגור  -במעשה טוב יתאווה לטוב  -סוד "טעמו וראו כי טוב ה'"
זה לעומת זה ברא הקב"ה את הטוב לעומת הרע.
ועל כן גם להיפך ,בעשות מצוה קונה לו "סניגור" המתאווה לטוב ,והיינו סוד "טעמו וראו כי טוב ה'" ,כדברי אור
החיים הקדוש בפרשת ניצבים (10א) "וקרא למעשה הרע ראש ולענה ,לצד שהעבירות טעמם ראש ולענה ,בסוד
תיסרך רעתך (ירמיה ב יט) .ולהיפך ,במעשה הטוב ,בסוד טעמו וראו כי טוב ה' (תהלים לד ט)".
וכן מבואר בדברי אור החיים הקדוש בפרשת יתרו ( 10ב) "אם יתחיל לשמוע התורה ,משם ואילך הוא יתאווה לשמוע
עוד .והוא אומרו אם שמוע עתה ,אני מבטיחכם כי תשמעו מעצמכם כשתטעמו טעמה ,כאומר טעמו וראו כי טוב ה'".
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פרשת לך לך

עבודת השי"ת  -גזירת מלך
א .לך לך מארצך  -אחד מעשר נסיונות
חז"ל מסרו לנו במסכת אבות (1א) כי אברהם אבינו נתנסה בעשרה נסיונות.
לפי מדרש שוחר טוב (1ב) ,הנסיון הראשון היה באור כשדים ,והשני בציווי "לך לך מארצך".
והנה בתחילת פרשת לך לך הביא רש"י (1ג) את דברי חז"ל "לְֶך לְָך מֵ ַא ְרצְ ָך" " -להנאתך ולטובתך .ושם אעשך לגוי
גדול ,כאן אי אתה זוכה לבנים .ועוד שאודיע טבעך בעולם .ואברכך ,בממון .והיה ברכה ,הברכות נתונות בידך ,עד
עכשיו היו בידי ברכתי לאדם ונח ,ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ".
והשאלות המתבקשות ,הן:
• מה היה הנסיון הגדול בציווי "לך לך מארצך" ,כאשר מובטח "מתן שכרה בצדה"  -וכי קשה לעמוד ב"נסיון" של
ציווי ללכת למקום שמובטח בו שכר גדול כל כך.
• מסדרם של עשרת הנסיונות נראה כי הנסיון השני" ,לך לך מארצך" ,היה קשה יותר מהנסיון הראשון למסור נפש
בכבשן האש באור כשדים ,ותמוה ביותר ,האמנם.
ב" .כאשר דבר ה' " -לצד גזירת מלך עליו ולא לתועלת הנמשך לו"
בביאור הדברים ,סלל האור החיים הקדוש (1ד) מסילה בהבנת גדולתו של אברהם אבינו  -שעשה את מצוות השי"ת
אך ורק בגלל שנצטווה בגזירת מלך ,ולא בגלל הנאותיו או רצונותיו ,כדבריו" :להיות שאמר לו ה' הבטחות תועליות
הרבה כשילך לו מארצו וכו' ,אם כן הגם שילך יסבור הרואה כי אין להחזיק לו טובה על זה ,שאפילו קל שבקלים
כשיראה כל התועליות ימהר ליסע .לזה הודיע הכתוב צדקתו של אברהם ,כי מה שהלך לא לצד ההבטחות האמורות
אלא לעשות דבר ה' .ודקדק לומר "כאשר דבר" ולא כאשר אמר כמו שהתחיל בתחילת הפרשה ויאמר ה' ,לאמת
כדברינו .והוא יש לך לדעת כי כל מקום שיאמר הכתוב דיבור יגיד על דבר קשה ,והאמירה היא רכה ,וכאן הזכיר
בתחילת הפרשה ויאמר ה' לצד שכל הדבר הוא להנאת אברהם ,ובמעשה אברהם אמר כאשר דבר ,פירוש ,שעשה
הדבר לצד גזירת מלך עליו ולא לתועלת הנמשך לו".
ויש לעיין בכוונת דבריו ,האם אברהם אבינו ביטל את הנאותיו והתעלם מהרגשותיו ,או שזכה לקיום ההנאות
הגשמיות אך ורק מפני שכך ציווה ה' ,וצ"ע.
בספר פנים יפות (2א) ביאר כי עיקר הנסיון של אברהם אבינו היה "דאף שהבטיח לו הקב"ה שכר גדול ,לא היה
מחשבתו לשכר ,אלא לקיים מצות הבורא ,והיינו דכתיב וילך אברם כאשר דיבר אליו ה' ,פירוש לא כיון אלא לקיים
מצות הבורא ולא להנאתו" .ונראה שהבין כי אבינו ביטל את הנאותיו והתעלם מהרגשותיו.
וכן מתבאר בדברי האדמו"ר הנתיבות שלום מסלונים (3ב) בביאור הנסיון של "לך לך  -להנאתך ולטובתך" ,שאברהם
אבינו "התעלם מכל זה ולא הלך אלא מחמת ציווי השי"ת בחפצו לקיים רצון ה' .וזה היה עצם הנסיון ,שכל הברכות
שהובטחו לו ,לא נחשבו אצלו לכלום לעומת גודל חיבתו לעשות רצונו יתברך".
ועל פי זה ביאר שם ,כי נסיון זה היה גדול יותר מהנסיון באור כשדים ,כי "באור כשדיםהיה הנסיון של מסירות נפש
שגפו לא נחשב אצלו לכלום באהבתו את השי"ת .אך בנסיון של לך לך ,הובטחו לו הבטחות בעניינים גשמיים וגם
מדרגות רוחניות ,ואף הן היו טפלות אצלו לגבי אהבת השי"ת".
מאידך ,מו"ר הגר"ז ברוידא זצ"ל ,ראש ישיבת חברון ,כתב בספרו שם דרך (3א) כי הנסיון בציווי "לך לך מארצך"
היה ,האם ישכיל לקיים את הציווי אך ורק בגלל ה"כאשר דיבר אליו ה'" בלי שיתערבו בו ההנאות הגשמיות ,ושום
סיבה אחרת לא תתפוס את לבבו מלבד ציווי ה' .ובאמת מדרגה זו בקיום ציווי ה' נעלית ביותר והקושי להגיע אליה
רב מאוד ,שהרי אם יבטל ויתעלם לגמרי מהרגשת ההנאות הגשמיות ,הרי לא קיים את החלק הזה של ציווי ה' -
"להנאתך ולטובתך" ,ובכלל הציווי ,שיעשה זה להנאתו ולטובתו .ולהצליח לעמוד בנסיון זה הוא רק כשמתרוממים
ומקיימים גם את ההנאות והתועליות הגשמיות אך ורק מפני שכך ציווה ה'".
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לפי האמור ביאר הגרש"ז ברוידא (4א) את דברי הגמרא במסכת חגיגה (ג ,א) "דרש רבא ,מאי דכתיב (שיר השירים ז,
ב) מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב ,כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגל .בת נדיב  -בתו של אברהם אבינו
שנקרא נדיב" .ופירש רש"י" :על שם שנדבו לבו להכיר בוראו"  -אברהם אבינו נדב את כל נימי לבבו ואת כל ישותו
לדעת להכיר בוראו ,בנדיבות מופלאה עד כדי כך שלא נשאר לעצמו שום זיק של רגש ,וכל כולו היה קודש לבוראו".
ג .מגודל חיבת אברהם אבינו לבוראו  -גילוי השכינה נחשב בעיניו יותר מבשורת הבנים ונתינת הארץ
תוספת נופך נכבדה בגודל טהרת לבבו הנאמן של אברהם אבינו ,מתבארת בדברי האור החיים הקדוש (4א) בטעם
בניית המזבח "לה' הנראה אליו"" :כוונת הכתוב להודיע הפלגת חיבת אברהם בקונו ,כי ה' נגלה אליו ובשרו בזרע
ובנתינת הארץ .והוא לא החשיב בשורת ב' מעלות טובות לכלום ,בערך שמחתו בגילוי שכינתו יתברך אליו ,לקיים מה
שנאמר (תהלים טז ,יא) שובע שמחות את פניך .והוא אומרו ויבן מזבח לה' הנראה אליו ,כאן פירש סיבת שמחתו
אשר עליה בנה מזבח הוא לצד הראותו יתברך אליו" .ומבואר בדבריו ,שאברהם אבינו לא החשיב את בשורת הארץ
והזרע ,לעומת מה שזכה לגילוי שכינה .ולכן בנה את המזבח רק להודות על גילוי שכינה ,ולא על בשורות הגדולות של
הארץ והזרע ,כי הוא ביטל את כל הנאותיו ורגשותיו ,כנגד תאוותו וחשקו לראות פני השכינה בהתגלות ה' אליו.
[ועל פי זה ביאר הוא החיים הקדוש ,את הנהגתו של בן עזאי שלא נשא אשה "כי חשקו בתורה ובמצוות [היה] יותר
מחשק הזרע ,והכניסו את כל כוח החשק ,בתורה הקדושה ,ולכן לא היו מסוגלים להשתמש בחשק להוליד ילדים".
וראה במה שנתבאר בספר הנר המערבי (4ב) דברים אלו].
ד" .אברהם אוהבי"  -מעלת העובד את השי"ת מאהבה
דברי אור החיים הקדוש מוסיפים עומק במאמר הנביא ודברי חז"ל ,כי אברהם אבינו נקרא "אוהב המקום".
בנביא ישעיה (5א) נקרא אברהם אבינו בשם " ַאבְ ָרהָ ם אֹהֲ בִ י" .בעקבות דבריו ,נאמר בגמרא במסכת סוטה (5ב) כי
יראתו של אברהם אבינו היתה מאהבה .וכן מבואר בדברי הרמב"ם (5ג) אודות "העובד מאהבה" ,כי "מעלה זו היא
מעלה גדולה עד מאד ,ולא כל חכם זוכה לה .והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקב"ה אוהבי ,לפי שלא עבד אלא
מאהבה .והיא המעלה שציוונו הקב"ה על ידי משה רבנו ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך".
ומעלת העובד מאהבה ,מבוארת בדברי רבנו בחיי בספרו חובות הלבבות (5ה) "ומתנאי יחוד הלב במעשה לאלקים,
שלא יכוון במעשהו אלא לשמו הגדול .לא מאהבה לשבח בני אדם ,ולא מתקווה להם ,ולא מיראה אותם ,ולא למשוך
תועלת ולדחות נזק בעולמו ובאחריתו ,כמו שאמרו רז"ל (5ג) אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל
פרס ,אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס".
והדברים מוטעמים על פי מה שכתב אור החיים הקדוש בביאור טהרת לבבו של אברהם אבינו שעבד את בוראו
עבודת עבד שלא על מנת לקבל פרס .וממנו יראו וכן יעשו העובדים את השי"ת מאהבה.
ה .ההוכחה שאברהם אבינו הלך רק מחמת ציווי ה'
בספר ערבי נחל (6א) תמה על דברי אור החיים הקדוש ,שאברהם אבינו הלך רק מחמת ציווי ה' ,תמיהה גדולה" :כי
כל המפרשים הקשו על עניני נסיונות אשר ינסה ה' לאדם ,הרי ה' יודע מחשבות ועתידות ובוחן לבות וכליות ,ומה
צריך לנסיון .ותירצו ,כי כאשר רוצה ה' להטיב לאדם רוצה להראות לבאי עולם רוב צדקות האדם ההוא ,בכדי
שיתרצו כולם וידעו ,כי האיש ההוא כדאי לטובה ההוא .ואם כן מאחר שזה הנסיון אינו ניכר כלום ,רק שיודע
מחשבתו שלא הלך רק לקיום רצונו ,אבל עיני בשר לא ראו זאת ,אם כן מה צורך לנסיון זה".
התירוץ לתמיהה זו ,נמצא בדברי אור החיים הקדוש בעצמו ,בתחילת הפרשה (6א) שהקב"ה תלה את הברכות
שיתברך אברהם אבינו בלכתו לבדו לארץ ישראל ,אך אברהם אבינו לא הבין זאת ,ולקח עמו את לוט .או שלוט דבק
בו מעצמו ,ואברהם אבינו לא רצה להכלימו ולומר לו שלא יבוא עמו" :עוד ירצה לומר שילך לו מארצו ,אך לא יהיה
כסדר יציאתו מאור כשדים שיוליך עמו מולדתו ובית אביו ,אלא הוא לבדו יעזוב ארצו ויפרד גם ממולדתו ואפילו
מבית אביו .אך אברהם לא הבין זה בדברי ה' ,ולקח עמו לוט .או אפשר שהבין כן ,אלא שלוט דבק בו כאומרו וילך
אתו לוט ,דבק בו".
ועל פי זה מובן ,מאחר ואברהם אבינו ידע שבלכתו לארץ כנען עם לוט לא יזכה לברכות [שהובטחו לו רק אם ילך
לבדו ,נמצא שבהליכתו היה ניכר לכל באי עולם שמקיים את רצון הבורא ולא עושה זאת לצרכיו.
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ו .ביאורים בפרשת לך לך לדרכו של אור החיים הקדוש
על פי דברי אור החיים הקדוש ,שאברהם אבינו קיים את הציווי "לך לך להנאתך ולטובתך" אך ורק בגלל ציווי
השי"ת  -יתבארו עניינים נוספים בפרשה:
• ביאור ההבדל בין אברהם אבינו ללוט  -המאור ושמש (7א) ביאר ,כי אברהם אבינו "עיקר תשוקתו היה לעשות
רצון ה' יתברך ,ולא שם לבו כלל וכלל להבטחת הברכות הגשמיות ,רק הלך עבור כי ציווהו ה' .אמנם לוט למה רץ ועל
מה רץ ,רק בשביל ששמע שהבטיח הקב"ה לאברהם הברכות בממון ובבנים ובשם ,נשאו לבו ללכת גם כן ,אולי
יתברך גם הוא .וכן היה שנתברך בשביל אברהם .וזהו וילך אברם כאשר דבר אליו ה' ,רצה לומר ,לקיים מצות
בוראו .אבל לוט הלך רק אתו כדי שיתעשר ,וזהו וילך אתו לוט כדי שיתברך אתו".
• בשכר עבודת עבד "שלא על מנת לקבל פרס" זכה לשכר ללא גבול  -כדברי האהבת שלום (7ב) "אם האדם עובד
את השי"ת על מנת לקבל פרס ,יש לשכרו גבול וקצבה .לאפוקי אם הוא עובד את השי"ת שלא על מנת לקבל פרס ,רק
למען השי"ת ולמען כבוד שם קדשו ,אזי אין לשכרו גבול וקצבה .כי כמו שהשי"ת אין סוף ,כך לשכרו אין סוף .והנה
אברהם אבינו ע"ה עבד את השי"ת שלא על מנת לקבל פרס ,רק למען שם קדשו .על שכרך הרבה מאד בלי גבול".
• שכר פסיעות  -מכיוון שהלך לשם שמיים  -כדברי הברכת פרץ (7ג) שאילו היה יודע אברהם אבינו להיכן מועדות
פניו" ,כבר מעורב בו צד הנאה ,מאחר שיודע שבכל פסיעה הוא מתקרב למקום מנוחה ,והיה מתערב בזה כעין
תערובות של שלא לשמה" .ולכן לא נאמר לו לאן עליו ללכת ,כדי שיהיה עסוק רק בקיום מצות השי"ת שאמר לו "לך
לך אל הארץ אשר אראך" ,ועל ידי זה יהיה לו שכר פסיעות עצום על כל פסיעה ופסיעה שהיא לשם שמיים בלבד".
ז .מעשיהם של משה ואהרן  -בחינת "לעשות רצונך אלקי חפצתי
יסוד דבריו של האור החיים הקדוש בביאור דרגתו של אברהם אבינו ,שעשה מצוות בוראו כ"גזירת מלך" רק בגלל
שנצטווה בהם ,נשנה בדבריו בביאור מעשיהם של משה רבנו ואהרן הכהן.
• בפרשת וארא (8א) כתב האור החיים הקדוש :כל מעשה משה ואהרן לא היתה לסיבת אמצעות שום דבר ,אלא
כאשר צוה אותם ה' ,והוא על דרך אומרו (דברים ו ,כה) וצדקה תהיה לנו וגו' כאשר צונו ,ואומרו כן עשו ,הוא על גוף
המעשה שלא היה בשום שינוי".
• בפרשת בהעלותך (8ב) פירש אור החיים הקודש את שבחו של אהרן הכהן בהדלקת הנרות במשכן "כי מה שעשה
אהרן ,לא עשאו לצד המעלה והכבוד אשר האמיר אותו ה' ,אלא לצד עשות מצות ה' ,על דרך אומרו (תהלים מ ,ט)
לעשות רצונך אלקי חפצתי".
מדברי האור החיים למדנו על דרגתם המופלאה של משה ואהרן שעבדו את בוראם אך ורק מפני שנצטוו ,ללא שמץ
של סיבות ונגיעות אישיות  -והיא הבחינה האמורה בדברי נעים זמירות ישראל "לעשות רצונך חפצתי" ,וכפי
שנתבאר בהרחבה בדברי אור החיים הקדוש במקומות נוספים  -בפרשת ואתחנן (8ג) ,ובפרשת אחרי מות (9א) ,עי"ש.
ח .מעשי בני ישראל  -בגלל מצות השי"ת או נביא ולא מחמת רצונות ונגיעות
גם במעשיהם של בני ישראל מצינו שלימות  -שלא נעשו להנאה גשמית או מחמת נגיעות אישיות אלא אך ורק בגלל
מצות השי"ת או ציווי של נביא.
• שאלת כלי הכסף ממצרים  -כדברי אור החיים הקדוש בפרשת בא (9ב) " ובני ישראל עשו כדבר משה ,פירוש לא
להנאת ממון אלא למצות נביא".
• הריגת המגדף  -כדברי אור החיים הקדוש בפרשת אמור (9ג) "ובני ישראל עשו כאשר צוה ה' את משה ,לצד שהיה
הדבר על ידי מריבה ומחלוקת שהיתה בין הישראלי ובין בן הישראלית ,יש מקום לומר שעשו בו משפט כתוב
לאמצעות גם כן טינא שבלב ,לזה אמר עשו כאשר צוה ה' ,פירוש לצד מצות ה' הוא שעשו".
ט .התאווה לימות המשיח – כדי שיתרבה כבוד שמיים
ממוצא הדברים יבוארו דברי הרמב"ם בהלכות תשובה (10א) ובהלכות מלכים (10ב)  -כי התכלית בתקוותינו
וציפייתנו לזכות לימות המשיח ,כביאורו של האדמו"ר רבי יואל מסטמר (10ג) היא "לא בשביל ישועת ישראל ,אלא
אך ורק מצד הצפייה אל הבחינה הגדולה כדי שתתרבה הדעת ויזכו לגודל ההשפעה האלקית שתהיה אז".
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פרשת וירא

קדושת האכילה
א .מאכלם של המלאכים  -פנימיות רוחנית
חז"ל לימדונו כי אברהם אבינו הכיר באורחיו שהם מלאכים  -בריות רוחניות .וממילא מתעוררת הקושיא ,האמנם
האכילם במזון גשמי.
האור החיים הקדוש (1ב) ביאר "על דרך הרמז" ,כי אברהם אבינו אמר למלאכים "שיקחו פת לחם ,הוא בחינת
פנימיות התורה ,ויסעדו בו פנימיותם ,והוא אומרו לבכם".
אולם בהמשך דבריו העיר "כי הגם שפירשנו שיכוון בדבריו אל הרוחניות ,עם כל זה הפשט אינו נעקר ,וגם במאכל
יש סודות מופלאים ,כאמור (משלי יג ,כה) צדיק אוכל לשובע נפשו ,לפנימיות הרוחניות".
ואמנם מצאנו בדברי רבי עקיבא במסכת יומא (2א) בחינת "מזון" גם אצל המלאכים ,כדברי הגמרא במסכת יומא,
אודות המן .ומבואר איפוא ,כי יש מזון שכל מהותו "פנימיות רוחנית" .ובחינה זו היא בכל מזון שיש בו "סודות
מופלאים" ,דהיינו "הפנימיות הרוחנית" שבו.
ב" .סוד צדיק אוכל לשובע נפשו"  -תכלית המאכל והמשקה "לצורך הנשמה"
בביאור הדברים ,כתב האור החיים הקדוש (2ב) ,כי בחינת "צדיק אוכל לשובע נפשו" בפנימיות הרוחנית ,נעוצה
בבריאת האדם נשמה בגוף ,ובשל כך קיומה הרוחני של הנשמה תלוי באכילה ושתיה הנצרכים לגוף.
על הפסוק " ִאם בְּ גַּפֹו י ב ֹא בְּ גַּפֹו יֵצֵ א ִאם בַ עַ ל ִאשה הּוא וְּ יצְּ אה ִא ְּשּתֹו עִ ּמֹו" ,כתב האור החיים הקדוש" :עוד יכוון
באומרו ואם בעל אשה הוא ,לומר אם הוא אדם אשר כל מחשבותיו ויגיעותיו וטרחו בעולם הזה ,ואפילו מאכלו
ומשקהו אינו אלא בשביל הנשמה ,על דרך אומרו (משלי יג כה) צדיק אוכל לשובע נפשו ,להגדיל הרוחניות .אדם
כזה לו יקרא "בעל אשה" ,כבעל הזה שטורח בשביל אשתו ,לזון ולפרנס ולכלכל ולמלאות רצונה ,כן זה האיש עושה
לנפשו  ,אדם כזה שהחומר נזדכך ונעשה מעין הצורה במציאות ,זה תוכל נפשו לסבול לדור עמו במחיצתו אפילו אחר
יציאתה".
ג .האכילה "להחיות את הנפש"  -הדרגה הגבוהה ביותר
בדברי האור החיים הקדוש מצאנו הארה נוספת בסוגיא דידן.
בפרשת בהר (2ג) כתב האור החייים הקדוש בביאור הכתוב "ואמר ּובְּ מַ ְּרבִ ית ל ֹא ִת ֵּתן אכְּ לֶ ָך" ,וזה לשונו" :פירוש
אפילו אכלך שהוא דבר שהורשית לאכול ,לא תרבה בו ,כי כשאדם הולך אחר גרונו ויטה גבול התאוה שבו למותרות,
בזה יחשיך אור הנפש ,כי כשזה קם זה נופל ,כשמתרבה תאבון המורגש מתמעט תאבון הרוחני ,והוא מאמר הכתוב
צדיק אוכל לשובע נפשו ,לא להנאת ההרגש" .כלומר ,סוד האכילה אך ורק בכדי "להחיות את הנפש" היא מדריגה
גבוהה ביותר ,שבה כל ענייני הגוף נעשים "להכניס את יצרו לקדושה גמורה" ,ולא למטרת הנאה גופנית.
ומצאנו בזה תוספת ביאור בדברי רבי צדוק הכהן מלובלין ,בספרו פרי צדיק (3א) "והנה התגברות נגד היצר הרע הוא
בשני אופנים :בחינת אתכפיא ובחינת אתהפכא .בחינת אתכפיא ,היינו שכובש את יצרו ופירש עצמו לגמרי .וענין
אתהפכא הוא ,שמהפכים הכל לקדושה .ותיקון האכילה דאדם הראשון לאהפכא הוא על ידי אכילה דקדושה ,היינו
שהגם שאוכל ,אינו אוכל בשביל הנאת הגוף כאכילת אדם הראשון בשביל שהוא טוב ותאוב ומצד היצר ,רק לצורך
קדושה .כדכתיב צדיק אוכל לשובע נפשו ,שאכילה שלו הוא רק להחיות את נפשו .כמו שמצינו ברבינו הקדוש
[כמסופר במסכת כתובות (3ב)] שהיה אוכל כל מעדני עולם ,שהיה שלחנו שלחן מלכים ,ואמר על עצמו שלא נהניתי
אפילו באצבע קטנה .ובהלל הזקן שאמר שהולך לגמול חסד עם אכסניא שיש לו בתוך ביתו ,והיה כוונתו על עצמו.
וענין בחינת אתהפכא כזה הוא מדרגה יותר גדולה מענין בחינת אתכפיא ,כי מכניס את יצרו לקדושה גמורה".
על פי האמור מדוקדקים דבריו של אברהם אבינו (3ג) "וְּ חיְּתה נַפְ ִׁשי בִ גְּ ללְֵך"  -שהצלתו מהרעב היתה לתכלית חיות
נפשו ,כביאורו של האור החיים הקדוש על אתר" :ואומרו וְּ חיְּתה ,היא תכלית הטובה שמקוה להחיות נפשו ברעב.
ודקדק לומר וְּ חיְּתה נַפְ ִׁשי ,ולא אמר ואחיה וגו' ,לרמוז אומרו (משלי יג כה) צדיק אוכל לשובע נפשו".
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ד" .מוצא פי ה'  -הנשמה נהנית מרוחניות המאכל
יסודותיהם של הדברים שנתבארו לעיל ,מפורשים בלשון הכתוב (4א) "כִ י ל ֹא עַ ל הַ לֶּחֶּ ם לְבַ ּדֹו י ְִּחיֶה האדם כִ י עַ ל כל
מֹוצָ א פִׁ י ה' י ְִּחיֶה האדם" ,והיינו שורש המאכלים ופנימיותם הרוחנית הטמון ב"מוצא פי ה'" ,כפירושו של האבן
עזרא שם" :מוצא פי ה' ,כמו מה שגזר כמו הדבר יצא מפי המלך .והטעם ,כי על הלחם לבדו לא יחיה האדם ,רק הכח
או עם הכח הבא מהעליונים במצות ה' ,וזה פי' מוצא פי ה'" .וכעין זה ביאר רבנו בחיי שם (4ג).
וידועים דברי האר"י ז"ל ,המובאים על ידי תלמידו מהר"ח ויטאל בספר ליקוטי תורה (4ד) "כי חיות הנשמה הוא לא
על ידי המאכל ,כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם ,וזה הברכה המוציאה בפה ,מוציא ניצוצי הקדושה מן הטומאה".
ובספר השל"ה הקדוש (5א) הוסיף בביאורם" :אבל הרב ז"ל הנ"ל אמר ,אין לך דבר שאין בו צד קדושה ,כמו שאמרו
רבותינו ז"ל (ב"ר י ,ז) אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה המכה בו ואומר לו גדל ,הכוונה כח ההשפעה הבאה
מלמעלה .נמצא כל מאכל בעולם הוא מעורב בגוף ונפש ,המאכל הנגלה הוא גוף ,וקדושת ההשפעה מלמעלה שמכה בו
לאמור גדל זהו הנפש שלו .וכשהאוכל אוכלו ,אז על ידי אכילה נשאר גוף ונפש שלו מחוברים .כי הנפש נהנה מהנפש
של המאכל והגוף מהגוף  .וזהו שנאמר ,כי לא על הלחם לבדו ,רוצה לומר על הלחם לבדו הנגלה לנו יחיה האדם ,דזה
אינו ,דאם כן מה תועלת להנפש מזה ,אלא על כל מוצא פי ה' ,רוצה לומר שיש למוצא הלחם פי ה' ,דהיינו ההשפעה
שמכה בו ואומר לו שיצא לחוצה ויגדל ,על זה יחיה האדם ,וזה הפירוש הוא פירוש מופלא".
וכיוצא בזה ביאר הגר"ח מוולוז'ין בפירושו רוח חיים על מסכת אסות (5ב).
על סודות מופלאים אלו של הפנימיות הרוחנית הנמצאת במאכלים הגשמיים ,מברכים "מפליא לעשות" ,כביאורו
של הרמ"א (5ג) "וקושר דבר רוחני בדבר גשמי" ,וכדברי האריז"ל הנ"ל המובאים במגן אברהם" :ובכוונתו כתוב
דהנשמה נהנית מרוחניות המאכל והגוף נהנה מהגשמיות המאכל ,ומכח זה קשורים זה בזה על ידי המאכל".
במחצית השקל הוסיף בביאור הדברים" :דאם לא כן איך יתקשר רוחני בגשמי ,ואיך יתקיים הנפש בגוף על ידי
אכילה גשמית ,ותצא מהגוף על ידי מניעת האכילה ,כי הנפש הלוא אינה נהנית מאכילה גשמית" ,עי"ש כל דבריו.
ה .השתלשלות המקור הרוחני והתגשמותו בתחתונים  -על ידי התורה
לכשנתעמק בדברים ,נמצא כי שורש המאכלים ופנימיותם הרוחנית שהוא "מוצא פי ה'" ,משתלשל ממקורו העליון
באמצעות התורה ,כדברי האור החיים הקדוש (6א) בביאור הכתוב (תהלים מ ,ט) "וְּ תֹור ְּתָך בְּ תֹוְך מֵ עי" ,וזה לשונו:
" דע כי כל הצומח ,בין בדברים הכרחיים לחיות הנפש ,בין בדברים הסגוליים בעולם ,בין בדברים שהם תענוגי אדם
שורש הכל והיוויו הוא מהתורה אשר היא אם הכל ,וכשם שבתורה פרד"ס ,כן מאכלים של עולם הזה .וכשם
שבעשבים יש דברים סגוליים וטבעיים ,כן יש בתורה מצות סגוליות וכו' .והקדמה זו גדולה ויקרת הערך ,וכתבתי
ראשי פרקים להבינך אומרו ותורתך בתוך מעי ,כי כל האוכל אשר יאכל יסוד חיותו שבה נתהוה וגדל הוא מיניקת
הקדושה שהיא התורה .ומעת פגם אדם הראשון ונתערב טוב ורע בכל אוכל תמצא חלק מהרע ,ולזה צוה ה' על ערלת
האילנות ,ולזה גדל עם החטה מוץ ותבן וסובין הנזרקים ,והבדילנו ה' מכמה דברים אשר שלט בהם חלק הרע ,לבל
שקץ נפש הנבחרת .ולזה כשאדם אוכל דבר המותר ,כאילו נהנה מאור העליון ממאורי אור תורה אלא שנגשם לצד
הצלחת יסודי ארץ ,שצריכים מזון כפי הכנתם והרכבתם .וזה אומרו ותורתך בתוך מעי ,בזה גבר חפצו ותשוקתו
לעשות רצונו יתברך ,כי אין רע בקרבו המסיר חפץ הערב לנפש".
דברי האור החיים הקדוש כי "שורש הכל והיוויו הוא מהתורה שהיא אם כל" ,מפורשים בדברים הידועים של הזוהר
הקדוש (6ב) "קודשא בריך הוא אסתכל באורייתא וברא עלמא" ,ובתוספת הטעמה בדברי האור החיים הקדוש
בפרשת בראשית (7א) "עוד תתפרש "בראשית" על דרך אומרו (משלי ח ,ל) ואהיה אצלו אמון ,ודרשו ז"ל (ב"ר א ,א)
אל תקרי אמון אלא אומן ,והוא עצמו שרמז הכתוב תחילת דבר ה' והודיע בריאת עולם הודיע במה בראה ,ואמר
בתורה בראה ,כי הוא האומן .והוא אומרו (ירמיה לג ,כה) אם לא בריתי וגו' חוקות שמים וארץ לא שמתי".
ובפרשת כי תצא כתב האור החיים הקדוש (7ב) "והיו הדברים ברורים כשמלה כמה מעלות וחוזק התורה ,שתחילת
כל דבר כל העולם כולו בה נברא ,בשבילה נברא ,ובה מתקיים .וכל טובה הצפונה לעולם הבא ואוצרות החיים
והטוב ,נקנים בה".
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מו"ר הגרש"ז ברוידא זצ"ל ,ראש ישיבת חברון ,הוסיף ביאור בדברים בספרו שם דרך (7ג) על פי מה שכתב הרמב"ן
בפרשת בשלח (שמות טז ,ו) "והמן הוא מתולדת האור העליון שנתגשם ברצון בוראו יתברך ,ונמצא שאנשי המן
ומלאכי השרת ניזונין מדבר אחד .ור' ישמעאל תפשו מפני שקיומם אינו בדבר המתגשם מתולדת האור ,שהרי קיומם
באור העליון עצמו .ומפני זה היו מוצאים טעם במן מכל מה שירצו ,כי הנפש במחשבתה תדבק בעליונים ותמצא
מנוח חיים ותפק רצון מלפניו" .ומבואר שגם דבר גשמי ממש יכול לאצור בתוכו כח רוחני כביר ,אור העליון זיו
השכינה המחיה לעולם כולו ,והמזון הגשמי הוא כלי קיבול להחזיק את הרוחני הדק ביותר ,זיו השכינה שמלאכי
השרת ובני העולם הבא ניזונים ממנו  -וכן הוא בכל מזון ,וכפי שנתבאר.
ו .הצורך באכילה  -לבירור ניצוצות הקדושה
ממוצא הדברים מתבארת בתוספת נופך ,התשובה לשאלה ,מדוע קבע הבורא את הצורך באכילה בכדי להתקיים ,וכי
לא היה יכול לעשות שיתקיימו בריותיו ללא אכילה [אלא בשאיפת אוויר בלבד] ,והיתה בזה תועלת רבה לעם ישראל
שהיו יכולים להתפנות לעסק התורה והמצוות ,כדברי האור החיים הקדוש (8א) "אנשי אמת חקרו במעשה ה' אשר
עשה בהרכבת הבעלי חיים ,שכל חי אוכל ושותה ,שהיה ה' יכול עשות שיתקיימו בעלי חיים בלא מאכל ,והנה לפניך
מין בריה ששואפת רוח והיה לה למזון ,ואם ככה היה ה' עושה ,היו ישראל נפנים לעסק התורה ולמצות ,גם היו
נמנעים מכמה מעשים בלתי הגונים אשר יסובבו מצורכי המחיה והכלכלה".
האור החיים הקדוש השיב תשובה ראשונה" :ולזה הייתי מתרץ מעצמי ,כי רצה ה' לזכות ישראל בתרי"ג מצות אשר
רובם תלוים במיני המאכל והמשתה ,תרומות מעשרות ,חלה ,מצות שמיטה ,ושבזריעה ,ושבחרישה ,ושבקצירה".
ותשובה נוספת" :אבל חכמי האמת הוסיפו בזה טעם לשבח בדרך כלל ,כי כל עיקרי הנבראים ,מעלין בקודש ,בסוד
הבירורין של ניצוצי הקדושה ,הן הנה המתבררים באמצעות המאכלים ,ומעתה ניצוצי הקדושה יקראו לחם עם ה'".
האור החיים הקדוש הוסיף ביאור בענין זה ,בפרשת בלק (8ב) "שהאכילה היא להוציא ניצוץ הקדושה שבו ,ותהיה
נכללת בנפש ישראל בסוד צדיק אוכל לשובע נפשו" .וכפי שהטעים במגלה עמוקות (8ג) "על ידי אכילה שאדם אוכל
כוונתו להעלות ניצוצות מן האוכל ,צדיק אוכל לשובע נפשו ,רצונו לומר להעלות נפש התקוע בו".
ז .בירור ניצוצות הקדושה " -השבת אבידה למקומה"
גדולי החסידות הרחיבו בביאור עניינם של "ניצוצי הקדושה" הטמונים בבריאה הגשמית ,והחובה המוטלת עלינו
"לבררם" ,ובכך "להשיב אבידה" למקומה.
השפת אמת (9א) והבאר מים חיים (9ב) הביאו את ביאורו של הבעש"ט על הפסוק (תהלים קז ,ה) " ְּרעֵ בִ ים גַם צְּ מֵ ִאים
נַפְּ שם בהֶ ם ִּת ְּתעַ טף" ,על פי דברי האר"י ז"ל המובאים לעיל שבאכילת המזון הגשמי מתבררים ניצוצות הקדושה,
והנשמה מקבלת את מזונה "שמה שבני אדם הם רעבים וצמאים ללחם ומים ולא ישבעו מדברים הרוחניים ,הוא
עבור שנפשם בהם תתעטף[ ,דהיינו] שנפש האדם מתעטף ומתלבש בהם ,ועל כן הם מתאווים להם להשלים נפשם על
ידם" .ועל כן הנה כל מאכלי ומשקות האדם הם ותולדותיהם ,אין אחד מהם במקרה אצל האדם .כי א-ל דעות ה' ולו
נתכנו עלילות (שמואל-א ב ,ג) ,והוא יודע שורש כל דבר איה מקום מוצאו ומבואו בנשמות בני אדם ,והוא מזמין לכל
אחד ואחד את שלו השייך אליו בכדי שיעלו עמו ,ועבורה".
על פי האמור כתב הבאר מים חיים בפרשת שמיני (9ג) כי עבודת בירור ניצוצות הקדושה "היא תכלית השלימות
הנאה והיפה עבודת שמו יתברך ,להחזיר האבידה לבעליה וחותם המלך לחותמו ,והקב"ה מתענג מזה כשבא אליו
הניצוץ הלז ,כבן הבא לאביו ממרחקים אחר כמה שנים".
ובפרשת שלח (10א) כתב הבאר מים חיים" :ואופן העלאת הניצוצות ,עיקרו הוא בזה הדבר גופא ,כאשר יבין האדם
באמת בחפץ לבבו כי כל בחינת התאוות הגשמיות הם נבזים ושפלים ומאוסים ויהיו נמאסים באמת בלבבו ,שלא
יחפוץ אליהם כלל .ואדרבה ,יתרחק מהם כאשר יוכל לרוב הבנתו במיאוס הדברים ההם .רק ההכרח יעשה לצורך
הטוב המונח בדבר ההוא ,בכדי להעלות הניצוץ הקדוש לבית אביו ,לגרום בזה תענוג ונחת רוח ,כי מבין אשר זה
תכלית הטוב והיפה .ובזה כשם שהוא מברר בלבו את הטוב מן הרע ,להבין כי זה טוב הוא ,וזה רע ונמאס ואינו פונה
לבבו אליהם ,כן נתברר ניצוץ הקדוש מן הדבר ההוא ,ועולה בחיק אביו ליחוד קודשא בריך הוא ושכינתא.
להשלמת היריעה ראה בספר לאור באור החיים (10ב) תוספת נופך ביסודות הדברים שנתבארו לעיל.

163
1

פרשת חיי שרה

תיקון המידות  -יסוד התורה
א .שלימות מידות החסד והוותרנות במעשיה של רבקה
בנין האומה הישראלית מושתת על לימוד פרשיות מעשי האבות והאמהות הקדושים ,שבמידותיהם הנאצלות הניחו
את היסודות לקיומו של כלל ישראל לדורות.
נתבונן בפרשתינו בהנהגת החסד המופלאה של רבקה אמנו ובמידותיה התרומיות ,אשר נתבארו היטב בדברי האור
החיים הקדוש (1א; ובהרחבה בפניני אור החיים הקדוש; 1ב).
• רבקה אמנו אומרת לאליעזר "שתה אדוני" ,ורק כשהוא מסיים לשתות אומרת לו "וגם לגמליך אשקה" .ולכאורה
קשה ,מדוע לא היתה אדיבה לומר כבר בהתחלה שתתן לשתות גם לגמליו .והתשובה ,כי חשבה בלבה שאם תאמר
בתחילה שגם הגמלים צריכים לשתות ,לא ירצה להטריח אותה כל כך הרבה .ולכן אמרה לו "שתה אדני" ,כלומר,
כעת זמני מוקדש רק בשבילך .ורק לאחר שסיים לשתות ,אמרה לו שעכשיו תתן גם לגמלים.
• רבקה לא הסתפקה בהנחת המים לפניו ,אלא החזיקה את הכד בידה מתחילת השתיה עד הסופה ,וגם הכניסה לו
את השתיה כמעט לתוך הפה ,כדי שלא יצטרך לטרוח בכלל .מכאן נלמד ,כי יש חסד כפוי שאדם עושה כי אין לו
ברירה ,ורוצה רק להרגיע את מצפונו ,ולצאת ידי חובתו .ויש חסד אמיתי שאדם מחפש באמת לתת לשני ,וכל מעייניו
נתונים במחשבה מה עוד יוכל לעזור לזולתו.
• יש שינוי בין שתיית אליעזר לשתיית גמליו .אצל אליעזר נאמר "ותכל להשקותו"  -זמן סיום השתייה שלו היה תלוי
ברצונה ובהחלטתה ,מתי תפסיק לתת לו לשתות .ואילו אצל הגמלים נאמר "עד אם כילו לשתות"  -סיום השתייה
היה נתון להחלטתם .וההסבר לכך ,כי ידוע שאדם שבא עייף מן הדרך ,ריבוי השתייה עלולה להזיק לו .רבקה עשתה
חסד בתבונה והשכל ,ששיערה מהו הכמות שאליעזר יכול לשתות בצורה שלא תזיק לו ,ולכן כשראתה שאליעזר הגיע
לשלב שאם יוסיף לשתות עלול להינזק ,מנעה ממנו את המים לטובתו .אבל לגמלים שאינם ניזוקים מריבוי השתיה,
נתנה לשתות ללא הגבלה .ומכאן נלמד שצריך להתבונן שהחסד לא גורם נזק למי שמקבלו.
רבי אליהו ברוך פינקל (2א) ,הוסיף ללמוד ממעשי החסד של רבקה" :שלא די בעצם עשיית החסד ,אלא צריך לתת
את הדעת ,כיצד תתקבל ההטבה אצל מקבל החסד .ובאופן שאם ידע המקבל שזה טירחה גדולה לנותן ,או שזה על
חשבונו וכדומה ,לא יסכים לקבל את החסד ,צריך לעשות בשום שכל להסתיר מהמקבל כמה שיכול ,שלא ירגיש
ברושי של הנותן .וזה יסוד גדול במצות החסד".
עוד זאת למדנו מדברי אור החיים הקדוש (2ב) על מידת הוותרנות של רבקה אמנו ,כפי שנראה מכך שאליעזר לא
הלך מייד לבית משפחת אברהם אבינו למצוא אשה ליצחק ,אלא "בחן" את הנערה שתבוא להשקות מים לו ולגמליו:
" וטעם שהוצרך לעשות סדר זה ,כי חש לבל יטעוהו משפחת אברהם כשידעו כי הוא מצווה ועומד לקחת בת מהם
יתנו לו שפחה משפחותם אשר אתם בבית ,ויאמרו כי היא מזרעם .לזה נתחכם ועשה כסדר זה בהבחנה מובהקת
שהיא הוותרנות המופלאת שנותנת יותר ממה ששאל ממנה .גם בזה ידע אותה ידיעה צודקת ,כי היא מבית אברהם,
שהשיחה לפי תומה מבלי דעת דבר ממנו ,כי אותה יבקש ,ופתח דבריה האירו באומרה בת בתואל וגו'".
ב .שלימות המידות אצל רחל ולאה
גם במעשיהן של רחל אמנו ולאה אמנו נמצא שלימות במידות ,בדאגתן לא לצער אשה את רעותה.
• רחל אמנו  -מסרה ללאה את ה"סימנים" שיעקב נתן לה ,כדברי חז"ל המובאים ברש"י (3א) "ויהי בבקר והנה היא
לאה  -אבל בלילה לא היתה לאה ,לפי שמסר יעקב סימנים לרחל ,וכשראתה רחל שמכניסים לו את לאה ,אמרה
עכשיו תיכלם אחותי ,עמדה ומסרה לה אותן סימנים".
• לאה אמנו  -עמדה בפתח האוהל ואמרה ליעקב אבינו שיכנס לאוהל שלה ,ולא הניחה לו להיכנס לאוהלה של רחל
ותוציאנו משם ,כדי לא לצער את רחל ,כדברי אור החיים הקדוש (3ב) "כי מידת חסידות עשתה ,שלא הניחה עד
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שיכנס אותו צדיק לאהל רחל ותוציאנו משם ,כי יש בזה הקפדה וצער גדול לרחל וקנאה גדולה .לזה קדמה קודם
שיכנס אצלה ,ואין זה אלא מדה טובה וחסידה .וכל מגמתה של אותה צדקת להעמיד נטעי נעמן ,וה' עד בדבר כי נתן
שכרה דכתיב וישמע וגו'".
ג .שלימות תיקון המידות במעשיו של אברהם אבינו
נתבונן בדוגמאות נוספות לתורת שלימות המידות המשתקפת מהנהגותיו של אברהם אבינו:
• עם לוט  -שלא מנע ממנו להצטרף אליו ,למרות שעל ידי זה היה אמור לאבד את הברכות שהובטחו לו ,כדברי אור
החיים הקדוש (3ג) "עוד ירצה לומר שילך לו מארצו ,אך לא יהיה כסדר יציאתו מאור כשדים שיוליך עמו מולדתו
ובית אביו ,אלא הוא לבדו יעזוב ארצו ויפרד גם ממולדתו ואפילו מבית אביו .אך אברהם לא הבין זה בדברי ה' ,ולקח
עמו לוט .או אפשר שהבין כן ,אלא שלוט דבק בו ,כאומרו וילך אתו לוט דבק בו .והגם שאמר אחר כך ויקח אברם
וגו' ואת לוט וגו' ,פירוש שלא דחפו עד שימצא המצאה שלא יכלימהו .ולזה תמצא כי כשמצא סיבה קטנה שרבו
הרועים ,תיכף אמר אליו הפרד וגו' אם הימין וגו' (להלן יג ,ט) ,והדבר הוא כמעט זר שיאמר אליו כדברים האלה בכל
כך הרחקה .אלא לצד שהיה חושב מחשבות להפרידו כדבר ה' ,לזה תיכף במוצאו סיבה דחפו בב' ידיים".
• עם אורחיו המלאכים  -להעניק להם תחושה שאינו טורח עבורם ,כדי לא לביישם ,כדברי אור החיים הקדוש (4א)
מדוע אמר להם אברהם אבינו "יקח נא מעט מים" " -זה מנהגו לומר לאורחים ,להראות כי אין טורח הרבה עליהם,
שלא לביישם".
ד .הנהגת הצדיקים לנהוג בשפלות וענווה גם עם רשעים
שלימות המידות של אברהם אבינו משתקפת גם בפרשת המשא ומתן שלו עם בני חת ,וממעשיו נלמד על דרך
הצדיקים לנהוג בענווה ושפלות גם עם רשעים ,כדברי אור החיים (4ב) "וישתחו וגו' ,גילה להם היפך דבריהם אליו
כי אינו מחזיק עצמו נשיא להם ,אלא בגדר שהם בכבוד למעלה ממנו".
וכן היתה הנהגתו של משה רבנו במחלוקת קורח ועדתו ,כדברי אור החיים הקדוש (4ג) "ואומרו ויפל וגו' ,נגד מה
שאמרו שהם מתנשאים על קהל ה' ,שכללו בדבריהם משה ואהרן .כנגד מה שנוגע למשה נפל על פניו ,להראות קצה
האחרון ההכנעה ושיווה נפשו כעפר הארץ ,כעבד המשתחווה לפני השררה".
'שמָ עֵ נּו אֲ ֹד ִני
הדברים נתבארו בתוספת נופך בפניני האור החיים הקדוש (4ד) ,בגלל שבני חת אמרו לו בתוך דבריהם ְׁ
ְשיא אֱ ֹלקים ַא ָתה בְׁ תֹוכֵנּו" הוצרך אברהם אבינו להשתחוות אליהם ,לגלות להם שהוא אינו חושב על עצמו
נ ִ
כדבריהם ,אלא ההיפך הוא הנכון ,שהם חשובים יותר ממנו  .וכך גם נהג משה רבנו שנפל על פניו בשעה שקורח
דשים ּובְׁ תֹוכָם ה' ּומַ ּדּועַ ִׁת ְׁתנ ְַׁשאּו עַ ל ְׁקהַ ל ה'" ,כי הם טענו שהוא מתנשא על כולם,
ועדתו אמרו לו " כָל הָ עֵ דָ ה ֻּכלָם ְׁק ִׁ
ולכן נפל משה רבנו על פניו  -להראות לכולם שהוא נכנע כעפר הארץ "כעבד המשתחווה לפני השררה".
הנהגה דומה מצאנו גם אצל נח ,כפי שדייק האור החיים הקדוש (4ה) מלשון הכתוב "צדיק תמים נח בדורותיו",
דהיינו "תמים בדרכיו  -עניו ושפל רוח ,זה יגיד עוצם אישורו שאפילו בדורותיו הרעים ,את כולם היה עניו ,והוא
לפנים משורת הדין ,כי שורת הדין נותנת עם חסיד וגו' ועם עקש וגו' (תהלים יח ,כו-כז) ,והוא לא כן עשה .ועוד,
שאפילו בעיני דורותיו הוכר היותו עניו ,והוא אומרו תמים בדורותיו".
ה .תיקון המידות  -היסוד ההכרחי ללימוד התורה וקיום המצוות
נראה בביאור הדברים ,כי האבות הקדושים הכשירו במידותיהם המתוקנות את הדרך לבניהם ,להיות מוכתרים בכל
מידה נכונה  -על מנת שיוכלו לקבל בבוא הזמן את התורה והמצוות ,שהמידות הטובות הן התנאי לקבלתה ולקיומן,
כמבואר בהרחבה בדברי חז"ל ורבותינו הראשונים והאחרונים ,שהעצימו את חשיבות עבודת תיקון המידות  -כלי
הקיבול ללימוד התורה ומסירתה.
במסכת אבות (5א) אמרו" :אם אין דרך ארץ אין תורה" ,ופירש רבנו יונה ,שלפני לימוד התורה צריך לתקן את
המידות ,כי התורה "אינה שוכנת בגוף שאינו בעל מידות טובות" .ומהר"ח ויטאל הוסיף (5ב) שמטעם זה אין המידות
מכלל תרי"ג המצוות ,כי הן "כסא ויסוד ושורש אל הנפש העליונה השכלית אשר בה תלויין תרי"ג מצוות התורה".
ובדברי הגר"א בספר אבן שלמה (5ג) מתבאר ש"כל עבודת ה' תלוי בתיקון המידות" ,ו"עיקר חיות האדם הוא
להתחזק תמיד בשבירת המידות ,ואם לאו למה לו חיים".

165
3

לאחר שהמידות מתוקנות ונוצר כלי קיבול לתורה ,התורה מעדנת את לומדיה ומוסיפה יושר על ישרותם ,כדבריו של
רבי שמואל רוזובסקי (5ד) "מידות קודמות באמת לתורה ,שבלא מידות טובות ודרך ארץ חסר הכלי שיכיל בקרבו
תורה .אלא שהא בהא תליא וצבת בצבת עשויה .ישרות המידות יוצרת את הבית קיבול לתורה ,ועל ידי כל טיפה של
תורה הנכנסת לכלי ,מתרחב הכלי יותר ויותר לקבל שפעה של תורה .ושוב חוזר הדבר חלילה תדיר .יושר המידות
מכשיר את הכלי ,ותורה פותחת ומרחיבה אותו יותר ויותר".
לפי האמור ,ביאר בהרחבה הנתיבות שלום (6א) מדוע נקראת מסכת 'אבות' בשם זה ,כי מבוארים בה כל ענייני
המידות הטובות "דהנה האבות התחילו את עולם התיקון שעניינו תיקון המידות ,ורק לאחר עולם התיקון ,דהיינו
תיקון המידות ,היתה יכולה להיות קבלת התורה .ובאלו העניינים היה לימוד האבות הקדושים ,שלמדו ענייני
המידות" .וראה בדברי הנתיבות שלום (7א) בביאור מידת החסד של אברהם אבינו ורבקה אימנו ,והם הם הדברים.
ו .הרשעים  -עיניהם צרה לתת לאחרים
ממוצא הדברים שנתבארו לעיל ,נכיר במרחק הרב שבין הצדיקים אשר מידותיהם נאות ומתוקנות ,לרשעים
המושחתים במידותיהם.
מידות החסד והוותרנות של אברהם אבינו ורבקה אמנו  -לעומת מידות צרות העין של לבן הרמאי ובלעם הרשע.
• לבן הרמאי  -כדברי האור החיים הקדוש (7ב) ,בביאור "הכנסת האורחים של לבן צר העין" :נתכוון [לבן] לומר לו
[לאליעזר] כי מה שמזמנו לבא אצלו ,לא להאכסינו בביתו ,אלא שלא יעמוד בחוץ ,אבל לעולם צורכו על עצמו ,כי עיני
רשעים תכלינה".
• בלעם הרשע  -כדברי אור החיים הקדוש (8ב) שבלק הדגיש לבלעם שכל מה שהוא שולח לו ,הוא גם לשרים אשר
עמו ,כי ידע שבלעם צר העין יקח הכל לעצמו" :שדקדק לומר ולשרים אשר אתו ,שלא שלח אלא דבר המספיק
לבלעם ולשרים הידועים שהיו אתו ,ושלל נעריו ,וזה יגיד צרות עין בלק בכבוד בלעם".
והדברים נפלאים ביותר על פי מה שכתב בתרגום יונן בן עוזיאל (8ג) "לבן הארמי הוא בלעם".
ז .ההבדל בין רשעים וצדיקים  -במידת ההטבה לאחרים
עוד למדנו מדברי האור החיים הקדוש (8ד) ,כי ההבדל בין הצדיקים והרשעים ,בא לידי ביטוי במידת ההטבה שלהם
לאחרים ,כפי שנלמד מדברי הכתוב " ּומַ לְׁכִׁ י צֶ דֶ ק מֶ לְֶך שָ לֵם הֹוצִׁ יא לֶחֶ ם ָו ָייִׁן וְׁ הּוא כֹהֵ ן ל ְֵׁאל עֶ לְׁיֹון" .מלך סדום ,למרות
שאברהם הצילו במסירות נפש ,לא נתן לו כלום כשחזר מהמלחמה .ומצד שני ,שם בן נח  -שלא היה חייב לאברהם
דבר ,הוציא לו לחם ויין.
ח .כללים בדרשת מעשי הצדיקים – לטובה ,ומעשי הרשעים  -לרעה
הדברים שנתבארו ,משתלבים בשיטתו של האור החיים הקדוש ,המיוסדת על דברי חז"ל והרמח"ל ,שכל מה שיש
לדרוש במעשי הרשעים לגנאי ,דרשינן.
אור החיים הקדוש (9א) פירש כן את מעשיו של לבן הרמאי ,שנתן את בלהה שפחתו "לה לרחל" ,ודקדק לומר "לה",
לפי "שהתנה עמה שאין זכות לבעלה בה ,כי כל מה שיש לדרוש בלבן לגנאי דרשינן".
ואכן הדברים מפורשים במסכת סנהדרין (9ב) במאמרו של מר בריה דרבינא לבנו "בכולהו [מלכים והדיוטות] לא
תפיש למדרש [לגנאי] לבר מבלעם הרשע ,דכמה דמשכחת ביה [לגנאי] ,דרוש ביה".
והדברים מתוקים מדבש ,לפי דברי התרגום יונתן בן עוזיאל (8ג) שלבן הרמאי הוא בלעם הרשע.
וכן הוא גם בלשון הגמרא בבבא בתרא (10א) "תולין את הקלקלה במקולקל" ,כפי שביאר בהרחבה בחומש תורה
תמימה (10ב; 10ג) "שמי שידוע למקולקל ומגונה במעשיו או מידותיו ,תולין בו עוד מעשים מכוערים" ,ומפרש לפי
יסוד זה את מעשיהם של לוט ,עשו ובלעם.
ויסוד זו הוא אחד מה"כללים" בפירוש הפסוקים ,כפי שכתב הרמח"ל במאמר על הגדות חז"ל (9ג) "שבמעשה
הצדיקים כל מה שיש לדרוש לשבח ,צריך לדרוש לשבח ,וברשעים להיפך .שכך היא הקבלה ,שכוונתו של הבורא
יתברך במלות שהכתיב ,היתה לרמוז על כל פרט הרשע של הרשעים ולבאר כל חלקי גנותם .ולהיפך בצדיקים,
להעלים כל מה שאפשר שיהיה בהם מהגנאי ,ולבאר כל מה שבשבחם .ומי שרוצה לדרוש דרש אמיתי ,צריך שילך
לשיטת הכותב ,שאז יסכים לדעתו ,וזה פשוט".
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פרשת תולדות

משפטי התורה קודם שניתנה
א .מכירת הבכורה על פי כל תנאי ההלכה
האור החיים הקדוש (1א) ביאר בהרחבה את פרשת מכירה הבכורה ,כיצד יש למכירה זו קיום על פי ההלכה ,והרי
קיימא לן (יבמות צג ,א) "אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם" ,על פי דברי הגמרא בבבא מציעא ((טז ,א) בדין צייד
עני שאין לו מה יאכל ,שאם אמר מה שיעלה במצודתי היום [מן הים] מכור לך ,ממכרו קיים ,והטעם משום כדי חייו.
ומעתה גם חלות המכירה היתה כפי שמדוייק בפרשת המכירה "מכרה כיום" ,בגלל שהיה עשו עייף ,ומשום שב"כדי
חייו" ממכרו ממכר ,הגם שהוא דבר שלא בא לעולם.
בהמשך דבריו דן האור החיים הקדוש ,מדוע ביקש יעקב אבינו מעשו שישבע על המכירה .והביא את מה שכתב
בשו"ת הריב"ש הביא השואל כי רבנו יעקב בעל הטורים כתב בשם אביו הרא"ש ,שבהקנאת דבר שלא בא לעולם,
אם נשבע המקנה על מכירתו ,חל הקנין ,והוכיח זאת הרא"ש מפרשת מכירת הבכורה ,שחל הקנין רק בגלל שעשו
נשבע ליעקב אבינו .אך הריב"ש דחה את דבריו וכתב ,כי תוספת השבועה לא מועילה כלל לחלות קנין דבר שאינו
בעולם  ,והוסיף" :לאו הרא"ש ז"ל ולא הרב רבינו יעקב [בנו ,בעל הטורים] חתימי עלה ,ואיני רואה לתלות בגברי
רברבי כוותיהו סברא זו שאין לה על מה שתסמוך" .ואילו את פרשת מכירת הבכורה ,ביאר הריב"ש ,שלפני מתן
תורה הועיל קנין בדבר שלא בא לעולם [וראה במאורי החיים (אות עג) כי לפני שנים ,נתגלה כתב יד פירוש הטור
[הארוך] על התורה ,ושם כתב רבינו יעקב בעל הטורים בשם אביו ,את שהביא השואל בשו"ת הריב"ש בשמו].
והאור החיים הקדוש ביאר את הצורך בשבועה "להיות כי יש בבכורה פרטים שהם דברים שאין בהם ממש ,כמו
הכבוד והמעלה ,שעליהם הקפיד יעקב לעבודת בית אלוקינו שהיא בבכורות" [וראה בספר כל הכתוב לחיים (2ב)
תוספת ביאור בדעת האור החיים הקדוש ,מדוע לא מועילה שבועה לדבר שלא בא לעולם].
עוד ביאר האור החיים הקדוש (2ב) ,שמכירת הבכורה חלה ,למרות "שלא מכר אלא לאונסו ,והגם שמכר דבר שוה
מאה מנה במנה" ,היות ובשלחן ערוך (חו"מ סי' רכז סע' ט) נפסק" :אם מכר מפני דוחקו וזלזל במכירתו יותר מכדי
שהדעת טועה ,שניכר שמפני דוחקו הוצרך לזלזל ,אינו יכול לחזור בו ,דידע ומחל".
ויש להבין מדוע נצרך יעקב אבינו לדקדק במכירת הבכורה שתתבצע על פי כל פרטי ודקדוקי ההלכה  -והרי זה היה
קודם שניתנה התורה.
ב .האבות קיימו את התורה קודם שניתנה  -ואפילו מצוות מדרבנן
ביאור הדברים נראה על פי דברי חז"ל במסכת יומא (3א) ובמסכת קידושין (3ב) שהאבות קיימו את התורה לפני
שנתנה ,אשר נתבארו בדברי הרמב"ן בפרשת תולדות (3ג) "והנראה אלי מדעת רבותינו שלמד אברהם אבינו התורה
כולה ברוח הקודש ועסק בה ובטעמי מצותיה וסודותיה ,ושמר אותה כולה כמי שאינו מצווה ועושה .וביוסף דרשו
(ב"ר צב ,ד) שהיה משמר את השבת אפילו במצרים ,מפני שהיא שקולה כנגד כל המצות ,לפי שהיא עדות על חידוש
העולם ,והיה עושה כן ללמד את בניו אמונת בריאת העולם להוציא מלבם כוונת עבודה זרה ודעות המצרים".
והאור החייים הקדוש (4א) ביאר" :והנכון בעיני הוא כי האבות קיבלו התורה משם ,שקבל מנח ,שקבל מחנוך,
שקיבל מאדם הראשון ,אשר למדה מפי הגבורה ,דכתיב (איוב כח ,כז) אז ראה וגו' ויאמר לאדם ,ושבאמצעותה צווהו
לעבוד גן עדן ,וכמו שפירשתי (לעיל ב ,טו) בפסוק לעבדה ולשמרה .אך לא נצטווה אלא על ז' מצות ,שאם יעבור
עליהם יהרג .אבל שאר התורה ,קרוב לשכר אם יעשה ,ורחוק מן ההפסד אם לא יקיים .וכדרך שיש לנו גם אחר
נתינת התורה ,שיש מצות שאם יעשה אותם האדם יטול שכר ,ואם לאו אין לו עונש עליהם.
כמו כן היה מיום ברא אלקים אדם בכל התורה ,חוץ מז' מצות .והאבות לצד חביבותם בה' וחשקם באושר עליון,
קיימו הכל כאומרו (לעיל כו ,ה) עקב אשר שמע וגו' ,ואמרו ז"ל (יומא כח ,ב; 3א) קיים אברהם אבינו אפילו עירוב
תבשילין .ואת בניו הקים תחתיו להרוויח תועלת המצות ועסק התורה ,אבל במקום שהיו רואים תועלת דבר
ההצלחה להם ,כמו שתאמר יעקב כשהרגיש בהצלחתו בנישואי ב' האחיות ,העלים עין מרווח הנמשך מקיום המצוה
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ההיא ,כיון שאין לו עונש אם לא יקיימנה ,כל עוד שלא נתנה תורה .ומה גם אם נאמר שהיו עושים על פי הדיבור ,כי
האבות נביאים היו ,וה' אמר להם לעשות כן".
וראה גם בדברי נפש החיים (4ב) שבלימוד התורה וקיום מצוותיה יש תיקונים בכל העולמות העליונים הקדושים "וזו
היתה גם כל ענין עבודתם של האבות ,וכל הצדיקים הראשונים ,שקיימו את התורה קודם נתינתה "מצד השגתם
בטוהר שכלם התיקונים הנוראים הנעשים בכל מצוה בהעולמות וכוחות העליונים ותחתונים ,ופגמים הגדולים
והחורבן והההריסה ח"ו שיגרמו בהם אם לא יקיימום" [וביאר לפי זה היאך נשא יעקב אבינו ב' אחיות].
בפירושי האור החיים הקדוש ,נתבארו במקומות נוספים הנהגותיהם של האבות והאמהות ,שנזהרו מאיסורים
שנתפרשו בתורה ומגזירות של חכמים:
• אברהם אבינו נזהר מאיסור פת עכו"ם ובסתם יינם  -כדברי האור החיים הקדוש (5א) בפרשת לך לך ,מדוע העניק
מלך סדום את הלחם והיין לאברהם אבינו על ידי שם בן נח" :ולזה הודיענו הכתוב כי אברהם שר וגדול ומכובד
בעיני הכל היה וכשיצא לקראתו מלך סדום מן הסתם יקביל פניו בתשורת לחם לו ולעבדיו ואנשי מלחמתו ,ולצד כי
אברהם יפרוש ממאכלם ,מהלחם משום פת של נכרים ,והיין משום סתם יינם .לזה נתחכם ונשתדל מלך סדום
שיעשה תשורת האכילה על יד נאמן שהוא שם ,ומידו של שם לידו של אברהם .וחידוש השמיענו הכתוב שאפילו לחם
ויין שאינן אלא מדרבנן ,הקפיד אברהם ומכל שכן שאר דברים שיש בהם חשש איסור תורה"
• רבקה אמנו נזהרת מאיסור רכילות ומקיימת מצות לא תעמוד על דם רעך  -כדברי האור החיים הקדוש (5ב)
בפרשת תולדות ,בביאור דבריה של רבקה אמנו " ַקצְ ִּתי בְ חַ יַי ִּמפְ נֵי בְ נֹות חֵ ת" ,שלא רצתה לגלות הדבר ליצחק "משום
איסור רכילות ואמרה סיבה אחרת .אבל מה שגילתה ליעקב אדרבה קיימה מצות לא תעמוד על דם רעך".
ג .האבות מקיימים את משפטי התורה קודם שניתנה על כל פרטיהם ודקדוקיהם
האבות הקדושים קיימו קודם מתן תורה לא רק מצוות ואיסורים ,אלא גם דקדקו לקיים את משפטי התורה ,על כל
פרטיהם .וכדרך שביאר האור החיים הקדוש את מכירת הבכורה על פי ההלכה ,כן ביאר פרשיות נוספות בתורה:
• הגר "שפחת מילוג"  -דינה ודין בניה  -כמפורט בדברי אור החיים הקדוש (5ג)6(-א) בפרשת לך לך ,בביאור טענת
שרה על אברהם אבינו "חמסי עליך" ,על פי שיטות רבותינו הראשונים "בנדון הבא על שפחתו עשאה בת חורין".
• אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה בקניינים המועילים על פי ההלכה  -כמבואר בהרחבה בדברי אור החיים
הקדוש (6ב) בפרשת חיי שרה ,ובפרשת ויחי (7א).
• יעקב אבינו מקדש את נשיו על פי ההלכה [דין "מקדש במלווה"]  -כדברי האור החיים הקדוש (7ב) בפרשת ויצא,
בביאור דברי יעקב אבינו ללבן ,על פי דברי הרמב"ם בהלכות אישות "הרי את מקודשת לי במלאכה זו שאעשה עמך,
ועשה ,אינה מקודשת ,שכל השכר מלוה ,והמקדש במלוה אינה מקודשת .לזה אמר [יעקב ללבן] "הבה את אשתי
ואבוא אליה" ,לפי שלא קניתי אותה במה שעבדתי ,וצריך אני לקנותה בביאה ,שהאשה נקנית בביאה (קידושין ב ,א),
והוא אומרו ואבואה אליה ,כי בעבודה לא קנה ,שהיה מלוה ,והמקדש במלוה אינה מקודשת (שם ו ,ב)".
• יעקב אבינו מדקדק בדיני שומרים  -כדברי האור החיים הקדוש (7ג) בפרשת ויצא.
ד .דין האבות קודם מתן תורה  -כדין ישראל או כדין בני נח
ונראה ביאור הדברים ,על פי מחלוקת חז"ל ורבותינו הראשונים [המבוארת בדברי הרמב"ן (9א)] ,מה היה דינם של
האבות קודם מתן תורה  -כדין בני נח או כישראל ,אשר נתבארה בהרחבה בספר פרשת דרכים ( ,)8וסוכמה בקצרה
בדבריו" :מחלוקת זה נפתח בגדולים ונסתיים בגדולים ,דתלמודא דידן אזיל בשיטת הרמב"ן ומהר"ש יפה [שהאבות
יצאו מכלל בני נח ודינם כישראל] ,והמדרש אזיל בשיטת חכמי צרפת והרא"ם [שלא יצאו מכלל דיני בני נח]".
ומעתה נראה לבאר את דברי האור החיים הקדוש ,שהאבות דקדקו לכוון את כל מעשיהם ,ובכלל זה את כל תורת
הקניינים ,ויתר חלקי השלחן ערוך ,כי החמירו על עצמם לדון כישראל לכל דבריהם ,ומשום כך דקדקו במשפטי
התורה על פי ההלכה המחייבת את ישראל.
ה .מלך סדום ,אבימלך ולבן עושים מעשיהם על פי דיני "חושן משפט" ו"יורה דעה"
אלא שמהלך הדברים שנתבאר ,מעלה ארוכה לפירושי האור החיים הקדוש ,אודות האבות והאמהות והשבטים.
אבל מה נענה ונאמר על מעשיהם של:
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מלך סדום  -אשר נשא ונתן עם אברהם אבינו בדיני "המציל מן הגיס"  -כמבואר בדברי האור החיים הקדוש (9ב).
אבימלך מלך פלשתים  -שהשביע את יצחק אבינו שבועה שיש לה תוקף ע"פ ההלכה  -כדברי האור החיים הקדוש (10א).
ולבן הרמאי  -שהתנה עם יעקב אבינו תנאים הנכונים על פי ההלכה  -כמבואר בדברי אור החיים הקדוש (10ג).
ו .קודם מתן תורה התחייבו כל בני האדם בדברים שהשכל מחייב
ונראה ביאור הדברים ,בהקדם מה שכתב רבנו נסים גאון (11א) כי "כל המצוות התלויים בסברא ובאובנתא דליבא,
הכל מתחייבים בהן מן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ".
ומטעם זה ביאר הרמב"ן (11ב)11(-ג) מדוע נענשו בני דור המבול ואנשי סדום בעונשים כל כך חמורים "מפני שהוא
מצוה מושכלת ,אין להם בה צורך לנביא ליזהר" .וכן מבואר בדברי הרמב"ן (11ה) כי דינם של אנשי סדום נגמר
"מפני שלא החזיקו יד עני ואביון ,כי היו תדירים באותו עוון יותר מכולם ,וגם כי כל העמים עושים צדקות עם
רעיהם ועם ענייהם ,לא היה בכל הגוים כסדום לאכזריות".
בני דור המבול ואנשי סדום נענשו איפוא בכליון מוחלט ,מפני שהתנהגות שלא על פי מה שהשכל מחייב מטבע הנהגת
הצדק והיושר המושרשים באדם מורה על השחתה חסרת תקנה בנפש .והם הם דברי רבנו נסים גאון ש"כל המצוות
התלויים בסברא ובאובנתא דליבא ,הכל מתחייבים בהן מן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ".
יסודות אלו מפורשים גם בדברי האור החיים הקדוש בפרשת נח (11ו) בביאור דברי המדרש על מעשיהם של בני דור
המבול "אחד היה מביא קופה תורמוסים ,וכל אחד לוקח תורמוס אחד ואינו יכול להוציאו בדיינים" ,וכתב האור
החיים הקדוש" :כבר קדמו ראשונים והקשו ,דבן נח נהרג על פחות משוה פרוטה .ולי נראה כי המדרש מגלה כי
מלבד שביטלו עיקר תורת שבע מצות ,עוד להם שהיו חומסים מתורת האדם השכליית .כי הגוזל פרוטה הוא דבר
שהיו תובעים אותו ,ולא פחות משוה פרוטה ,והיו מתחכמים לגזול באופן שלא יתבעו אותם".
עוד כתב האור החיים הקדוש בפרשת חיי שרה (12א) בביאור דברי אברהם אבינו "גֵר וְ תֹושָׁ ב ָׁאנֹכִּ י עִּ מָׁ ֶכם ְתנּו לִּי
אֲ חֻ זַת ֶקבֶ ר עִּ מָׁ כֶם וְ ֶא ְקבְ ָׁרה ֵמ ִּתי ִּמ ְל ָׁפנָׁי" ,כי "כל תורתנו הקדושה היא שכליות ובפרט בענייני ההנהגה הארצית .וכמו
שאנו מתנהגים בגר היושב עמנו ,כמו כן יתחייב שכליות יושבי הארץ להנהיג ביניהם להחיות אדם שהוא גר ותושב
עמהם ,ולתת לו מתנת חנם .והיא טענת אברהם גר ותושב אנכי תנו לי ,ודקדק לומר גר ולא הספיק לומר תושב,
המכוון לומר שהגם שאני גר ואיני מכם ,אעפ"כ הריני תושב".
וכן מבואר בדברי אור החיים הקדוש בפרשת בא (12ב) "שגם בין הגויים יקפידו על דיוק זה [של משפטי התנאים
בדיני ממון] להיות דברי סברא ,והם דברים הרגילים במקח וממכר".
ומעתה יש לומר שגם משפטי הממון של התורה ,נכללו באותם הדברים שהם "סברא ואובנתא דליבא ,הכל
מתחייבים בהן מן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ" ,ועל כן כל באי עולם נתחייבו בקיומם ,ולא רק האבות.
ונראה להוסיף תבלין בדברים ,על פי יסודו של רבי שמעון שקופ (12ג)13(-א) ,כי גם משפטי הממון של התורה תלויים
במשפטי השכל האנושי .ועל כן מצינו שדקדקו בכל משפטי הממון עוד קודם מתן תורה ,לפי בכל מה שהוא "סברא"
ונובע מ"משפטי השכל" ,שנתחייבו בו מיום בריאת האדם.
ז .נדרים ושבועות קודם מתן תורה " -מצוה המושכלת"
עוד זאת מצינו קודם מתן תורה שנזהרו בשבועה ,על פרטיה והלכותיה ,כמבואר בפרשיות התורה ,דברי חז"ל
ובפירוש אור החיים הקדוש (1א)  -מדוע נשבע עשו לקיים את מכירת הבכורה ,ובביאור שבועת אבימלך ויצחק (10ב),
וכן בפירושיו לשבועה שהשביע יעקב אבינו את יוסף (13ג) באופן המועיל שלא יוכל יוסף למסור "מודעה" לבטלה ,וכן
שלא יהיה לשבועה זו התרה כדין "הנשבע על דעת חברו בשביל טובה שעשה לו שאין לו התרה" .ועוד פירש האור
החיים הקדוש (14א) את דברי יעקב אבינו ליוסף " ִּהשָׁ בְ עָׁ ה לִּי" " -כדי שלא יבטל השבועה בלבו ,ועיקר השבועה בלב,
ועשה יעקב כן לבטחון לכל צדדי הספק שיהיו בדבר".
ויש להבין  -הרי לכאורה קיום שבוע אינו נכלל בז' מצוות בני נח ,ומדוע איפוא נזהרו לקיים שבועתם כהלכה.
הדברים יבוארו על פי מה שדן המשנה למלך מה היה תוקף חיוב הנדרים והשבועות קודם מתן תורה ,וכתב בתוך
דבריו "כי השבועה היא "מצוה מושכלת".
ודבריו מוטעמים לפי המבואר לעיל ,כי מאז בריאת האדם נתחייבו לקיים כל מה שתלוי "בסברא ובאובנתא דלבא",
ובכלל זה כל דיני נדרים ושבועות ,ועל כן שפיר קיימו האבות הקדושים ,וכן אבימלך ,עשו ופרעה ,דינים אלו.
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פרשת ויצא

תפילה ותורה תבלין
א" .ויצא ויעקב" הדרך אל האושר
האור החיים הקדוש (1ב) ביאר את פרשת "ויצא יעקב" (1א) בדרך רמז  -על נפש האדם בצאתה מהעולם העליון ,ועל
מלחמתה בימי חייה בעולם הזה נגד היצר הרע ,בדרך אל האושר בחיי העולם הבא:
"בדרך רמז כל הפרשה תרמוז ענין האדם ,וכמו שהתחילו לומר בה רבותינו ז"ל (זוהר ח"א קמז ,א) ויצא יעקב היא
הנפש בצאתה מעולם העליון ,ונקרא יעקב על שם יצר הרע הכרוך בעקביו .ואומרו מבאר שבע ,מקום שממנו יצאו
הנשמות יקרא באר מים חיים .ושבע ירמוז אל שבועת ה' אשר תשבע הנפש בצאתה שלא תעבור על דבר תורה (נדה ל,
ב) .ואומרו וילך חרנה ,על דרך אומרם ז"ל (סנהדרין צא ,ב) כי יצר הרע יכנס באדם בצאתו מרחם אמו ,דכתיב
(בראשית ד ,ז) לפתח וגו' .ואומרו ויפגע במקום ,כי צריך האדם להתפלל לה' ,שהוא מקומו של עולם (ב"ר סח ,ט)
שלא יעזבנו בידו .ואומרו ויקח מאבני המקום ,על דרך אומרם ז"ל (ברכות ה ,א) וז"ל אמר ר' שמעון בן לקיש לעולם
ירגיז אדם יצר הטוב וגו' ,ואם לאו יעסוק בתורה ,דכתיב (תהלים ד ,ה) אמרו בלבבכם .והוא אומרו מאבני המקום,
פירוש בניינו של עולם שהם דברי תורה .גם יתיחס להם אבני המקום שבהם נסקל ונרגם יצר הרע וכוחותיו ,והוא
אומרם ז"ל (סוטה כא) תורה מצלת מיצר הרע ,בין בזמן שעוסק בה בין בזמן שאינו עוסק בה".
נראה להרחיב בביאור דברי האור החיים הקדוש ,המדריך אותנו להילחם ביצר הרע בעסק התורה ועל ידי תפילה.
אך בראשית הדברים ,נעמיק להתבונן בדברי חז"ל והאור החיים הקדוש ,על כוחותיו ודרכו של היצר הרע ,ועל
הסייעתא דשמיא הנצרכת במלחמה נגדו " -שאלמלא הקב"ה עוזר אינו יכול לו".
ב" .אלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו"
בשל כוחותיו האדירים של היצר הרע ותחבולותיו המחוכמות ,מסרו חז"ל (2א) כי "אלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו
יכול לו" .ובפירושי האור החיים הקדוש הוסיף נופך בדבריהם.
איְבֶ ָך" ,כי "רמז הכתוב מלחמת האדם עם יצרו ,ובא
• בפרשת שופטים (2ג) פירש את הפסוק "כִּ י ֵתצֵ א ל ִַּמלְחָ מָ ה עַ ל ֹ
להסיר מלבבו מורך .ואמר כי תצא למלחמה "הידועה" ,שאין גדולה ממנה" .ולפי זה פירש את המשך הפסוק "ל ֹא
ירא מֵ הֶ ם כִּ י ה' אֱ ל ֶקיָך עִּ מָ ְך הַ מַ עַ לְָך מֵ ֶא ֶרץ ִּמצְ ָריִּם" ,שהכוונה" :הן אמת אם היית בא למלחמה בכוחך ,אין בך כח
ִּת ָ
לעמוד במלחמה זו ,אבל כיון שה' אלקיך עמך ,כוחו גדול להצילך .כי כשבא אדם ליטהר ימינו יתברך מקבלתו ונדבק
לה' והוא יכניע מציריו" .וסיים" :וזה לך האות כדי שתתחזק במלחמה ,וכן הוא אומר (תהלים לז ,לב) צופה רשע
לצדיק וגו' ה' לא יעזבנו בידו ,ואמרו ז"ל (קידושין ל ,ב) שהכתוב מדבר על יצר הרע שהוא מתגבר על האדם ,וה'
עוזרו ומצילו מידו".
ית ִּשבְ יו" ,וזה לשונו:
ֹלקיָך בְ יָדֶ ָך וְ שָ בִּ ָ
איְבֶ יָך ּו ְנ ָתנֹו ה' אֱ ֶ
• בפרשת כי תצא (2ג) פירש את הפסוק "כִּ י ֵתצֵ א ל ִַּמלְחָ מָ ה עַ ל ֹ
"בדרך רמז תתבאר הפרשה על זה הדרך ,הנה כל בנין העולם וקיומו ,תלוי במעשה עם בני ישראל ,אם יטיבו דרכיהם
העולם קיים" ,וישמחו השמים ותגל הארץ" ,גם ה' אלקינו ישמח ויגל בנו ,ויושר דרכם של ישראל תלוי בנצחון יצר
איְבֶ יָך ,בא להעיר כי לא מלחמה זו כגבור הלוחם ללכוד עיר,
הרע" .ולפי זה מתבאר המשך הכתוב" :ואומרו עַ ל ֹ
וכשיקוץ במלחמה יפנה וילך לעצמו ,אלא כאדם הלוחם עם אויבו שאם יתרשל יקום עליו והכהו .כמו כן ,אם יתרשל
האדם מללחום את האויב ,יקום עליו ויאבדהו מן העולם .ומבטיחו הכתוב שהגם שתקיף הוא היצר מכח האנושי,
אף על פי כן יתנהו ה' בידו".
• בפרשת ויחי (3א) ביאר האור החיים הקדוש את לשון הכתוב " ַו ָיפֹּזּו זְ רֹעֵ י יָדָ יו ִּמידֵ י אֲ בִּ יר ַי ֲעקֹב" ,על מלחמתו של
יוסף הצדיק ביצר הרע בנסיונו עם "אשת פוטיפר וחברותיה המוסבות במסיבתה שבקשו ממנו חיציו שהוא זרע
היורה כחץ .ואומרו מידי אביר יעקב ,פירוש כי ה' עזרו ,על דרך אומרו (תהלים לז ,לג) ה' לא יעזבנו בידו ,ונתן לו
אבירות כנגדם ,כי ה' הוא העוזר נגד המסית והמדיח".
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ג .ההצלה מציפורני היצר הרע על ידי תפילה
עתה מבוארים דברי אור החיים הקדוש (1ב) "ואומרו ויפגע במקום ,כי צריך האדם להתפלל לה' ,שהוא מקומו של
עולם שלא יעזבנו בידו" .התפילה היא איפוא ,כלי רב עוצמה במלחמה נגד היצר הרע.
ִּית וְ ָאמַ ְר ָת
ענין זה מבואר ביתר הרחבה בדברי האור החיים הקדוש בפרשת כי תבוא (3ג) בביאור הפסוקים (3ב) "וְ עָ נ ָ
ֹלקי אֲ ב ֵֹתינּו ַוי ְִּשמַ ע
ֹלקיָך אֲ ַר ִּמי אֹבֵ ד ָאבִּ י ַוי ֵֶרד ִּמצְ ַריְמָ ה וגו'ַ ,וי ֵָרעּו א ָֹתנּו הַ ִּמצְ ִּרים ַויְעַ ּנּונּו וגו' ַוּנִּצְ עַ ק ֶאל ה' אֱ ֵ
לִּפְ נֵי ה' אֱ ֶ
קלֵנּו ַוי ְַרא ֶאת עָ ְניֵנּו וְ ֶאת עֲמָ לֵנּו וְ ֶאת לַחֲ צֵ נו" .וזה לשונו" :אמרה תורה שיתן תשובה לה' והתנצלות על אשר לא
ה' ֶאת ֹ
עשה רצונו יתברך כמצטרך ,והוא אומרו וענית ואמרת לפני ה' אֲ ַר ִּמי אֹבֵ ד ָאבִּ י ,ארמי  -זה יצר הרע ,שהוא רמאי
גדול ,כאומרו (בראשית ג ,א) והנחש היה ערום ,שמרמה הבריות לאבדם" .והסיף" :אומרו ַוּנִּצְ עַ ק ֶאל ה' ,כאן רמז
קלֵנּו
שצריך האדם להתפלל לה' בכל יום שיצילהו מיצר הרע ,והוא אומרו ַוּנִּצְ עַ ק ֶאל ה' וגו' .ואומרו ַוי ְִּשמַ ע ה' ֶאת ֹ
וגו' ,פירוש הגם שה' הוא שברא יצר הרע לבחון האדם בעבודת בוראו ,אף על פי כן כשצועקים אליו שומע קולם,
מטעם שראה את הרשום שהוא ענינו ועמלנו ולחצנו .העוני הוא אפיסת כח הלוחם שאין כח בנו המספיק להילחם בו
לגרשו ממנו ,העמל הוא שאנו צריכים לעמול במלחמתו ,הלחץ ,הוא הדחק שדוחק היצר את האדם לחטוא בעל
כרחו ,ולשלש סיבות שמע ה' את קולנו".
ואכן ,מר בריה דרבינא (4א) קבע בתפילתו בקשה להינצל מיצר הרע" :פתח לבי בתורתך ובמצותיך תרדוף נפשי
ותצילני מפגע רע מיצר הרע" .ואף אנו מתפללים על כך מידי יום ביומו ,בסיומן של ברכות השחר (4ב) "י ְִּהי ָרצֹון
בֹותי שֶ ַתצִּ י ֵלנִּי הַ יֹום ּובְ כָל יֹום מֵ עַ ּזֵי ָפנִּים ּומֵ עַ ּזּות ָפנִּים ,מֵ ָאדָ ם ָרעִ ,מיֵּצֶ ר ָרעּ ,ומֵ חָ בֵ ר ָרע".
ֵאֹלקי אֲ ַ
ֹלקי ו ֵ
ִּמ ְל ָפנֶיָך ה' אֱ ַ
וראה בדברי רבי אלימלך בידרמן (4ג) שהביא את פירושו של האור החיים הקדוש ,ובמה שהוסיף עליהם.
ד .תפילה לסיוע במלחמת היצר הרע  -תפילה בעת צרה המקובלת ביותר
ונראה ללמוד מדברי האור החיים בפרשת כי תבוא (3ב) "הגם שה' הוא שברא יצר הרע לבחון האדם בעבודת בוראו,
אף על פי כן כשצועקים אליו שומע קולם"  -כי תפילה לזכות לסייעתא דשמיא במלחמה נגד היצר הרע הבוקעת
מקירות הלב ,היא בגדר "תפילה בשעת צרה" ,המתקבלת ביותר.
וכפי שהיה במצרים ,שנגאלו בזכות צעקתם בתפילה מתוך הלחץ והדחק ,כפירושו של האור החיים הקדוש על
ֹלקים ֶאת נַאֲ ָק ָתם" ,וזה לשונו" :עוד ירצה על דרך אומרו (תהלים קיח ,ה) מן
הכתובים בפרשת שמות (4ה) " ַוי ְִּשמַ ע אֱ ִּ
המצר קראתי יה ענני במרחב יה ,כי אחת מהתפלות המתקבלות היא תפלה שמתוך צרה" [ויסודות הדברים נתבארו
כבר בדברי הרמב"ן (5א) "מפני הצעקה קבל תפלתם ברחמיו" .ורבנו בחיי (5ב) שכתב" :ללמדך שאין תפילתו של
אדם שלמה כאותה שהוא מתפלל מתוך הצרה והדוחק שהיא יותר מקובלת והיא העולה לפניו יתברך"].
וראה בשיחותיו של רבי נתן צבי פינקל (5ד) שהוסיף על דברי האור החיים בפרשת כי תבוא (3ב) ,כי תפילותינו לעזרה
במלחמת היצר היא צעקה מתוך כאב  ,הנובעת מתוך הכרה שאין בנו את הכח להילחם ביר הרע ,ולכן אופן המלחמה
בו הוא רק על ידי צעקה ,ואז הקב"ה שומע תפילתינו ומושיענו מצרה זו "והוא ממש בגדר "חיוב" בעבודת ה'".
ה .תורה "מגנא ומצלא" מהיצר הרע
עתה נשוב לביאור דברי האור החיים הקדוש (1ב) אודות הדרך הנוספת להציל מהיצר הרע באמצעות לימוד התורה.
נעיין במקורות הדברים בסוגיות הש"ס .ובמה שפירש האור החיים הקדוש על פי זה.
• מסכת ברכות (6א) " -לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע ,אם נצחו מוטב ,ואם לאו יעסוק בתורה".
• מסכת סוטה (6ב) " -אמר רב יוסף ,מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא ,בעידנא דלא עסיק בה ,אגוני מגנא אצולי
לא מצלא .תורה ,בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה ,מגנא ומצלא".
• מדרש תהלים (6ג) " -אין יצר הרע שולט על התורה ,ומי שהתורה בלבו אין יצר הרע שולט בו ,ולא נוגע בו".
• מדרש ויקרא רבה (6ד) " -תורה אבן יצר הרע אבן האבן תשמור את האבן".
על פי דברי חז"ל ,פירש האור החיים:
יתי .צריך לדעת טעם כפל שמוע תשמעו .עוד ירצה
ּושמַ ְר ֶתם ֶאת בְ ִּר ִּ
קלִּי ְ
• בפרשת יתרו (6ה) "וְ עַ ָתה ִּאם שָ מֹועַ ִּת ְש ְמעּו בְ ֹ
על דרך אומרם ז"ל (סוטה כא ,א) תורה בין וכו' מגנא ומצלא ,והוא אומרו אם שמוע פירוש אם תהיה השמיעה זה
יהיה לכם לב' תועליות :הא' ,שאתם שומעים קולו יתברך דברי אלקים שיש בהם החיים ותחיו ,כאומר (ישעיה נה ,ג)
שמעו ותחי נפשכם .והב' ,ושמרתם את בריתי ,פירוש ,שיגן עליכם מיצר הרע".
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יתם ,פירוש שעל ידי השכלה בתורה ישיג לשמור ולעשות ,שהתורה מגנא ומצלא
ּושמַ ְר ֶתם ַוע ֲִּש ֶ
• בפרשת עקב (7א) ְ " -
מן החטא ,שהיא השמירה ,גם מביאה לידי קיום המצות שהוא המעשה".
ֹותיו ,שגזירת הכתוב הוא
ֹלקיָך ל ְִּשמֹר ַלעֲשֹות ֶאת כָל ִּמצְ ָ
• בפרשת כי תבוא (7ב) " -וְ הָ יָה ִּאם שָ מֹועַ ִּת ְשמַ ע בְ קֹול ה' אֱ ֶ
תשמע בקול ה' ,והכוונה בזה כי על ידי עסק התורה יעלה במעלות לזכות שה' ידבר בו .והוא אומרו תשמע בקול ה'
אלקיך ,עוד ימשך לך מהשמיעה לשמור ולעשות ,שהתורה מצלת מן החטא הרמוז בשמירה".
ֹותי
ּומצְ ַ
וכן פירש האור החיים הקדוש בספרו ראשון לציון (7ג) את לשון הכתוב בספר משלי "בְ נִּי ִּאם ִּת ַקח אֲ מָ ָרי ִּ
ִּתצְ פֹן ִּא ָתְך" ,וזה לשונו" :דע כי לא אמרי בלבד [לימוד התורה] אתה לוקח ,אלא גם את המצוות תצפון אתך ,פירוש
לא תבוא לידך עבירה ותעשנה"  -כי תורה מגנא ומצלא מן החטא.
והנה בדברי הגמרא במסכת סוטה (6ב) הקשו על רב יוסף שאמר "תורה ,בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא
עסיק בה ,מגנא ומצלא"  -מדואג ואחיתופל .האור החיים הקדוש תירץ קושיא זו בטוב טעם ודעת" :תורה זו
[שנלמדה שלא לשמה] אין בסגולתה להציל מיצר הרע בבא עבירה לידו .ובזה יש לתרץ מה שהקשו לרבי יוסף ,אלא
מעתה דואג ואחיתופל מי לא עסקו בתורה אמאי לא אגינא עלייהו ,שהם היו לומדים מתחילתם שלא לשמה ,ואין כח
בתורה כזו להגין עליו מיצר הרע" [וכן מבואר בדברי האור החיים הקדוש בפרשת בחוקותי (7ו)].
להשלמת היריעה ,נתבונן בהסברו של רבי יהונתן אייבשיץ (8א) ,היאך עסק התורה מחליש את כוחו של היצר הרע:
"כי כל חמדת אדם הוא מחום יצר הרע המחמם גופו לתאווה ,ולכך עצה היעוצה לבטל חום היצר הרע ,יעסוק בתורה
שהוא אש של מעלה ,אש אוכלה אש ואין מכלה .ואוכל חום אש חמדה של יצר הרע ואין מכלה גופו .אדרבה ,יחליף
כח יעלה אבר כנשרים ויזקין בארץ גזעו ,והיינו תורה לשמה לשם שמים לעשות נחת רוח ליוצרו בכל אופן".
ו" .תורה תבלין"  -להצלה מהיצר הרע
מלבד האמור לעיל ,חז"ל (8ב) מסרו לנו כי התורה היא "תבלין" נגד היצר הרע" :הקב"ה אמר להם לישראל ,בני,
בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין" .ודבריהם נתבארו בפירושי האור החיים הקדוש:
• בפרשת כי תבוא (9א) "וַיֹוצִּ ֵאנּו ה' ִּמ ִּמצְ ַריִּם ,זו הצלת יצר הרע וכוחותיו המצירים אותנו ,כי הוא המציל מיצר הרע,
כאומרם ז"ל (סוכה נב ,ב) שלולי שה' עוזר לאדם כנגד יצר הרע ,אין אדם שליט להנצל ממנו ,דכתיב (תהלים לז ,לב)
צופה רשע זה יצר הרע ,לצדיק ומבקש להמיתו ,ה' לא יעזבנו בידו .אומרו בְ יָד חֲ ז ָָקה ,רמז לדברים שבאמצעותם
יצילהו ה' וכו' ,והוא על דרך אומרם ז"ל (קידושין ל ,ב) אמר הקב"ה בראתי לכם יצר הרע בראתי לו תבלין ,שהוא
התורה  ,והוא אומרו ויוציאנו ה' וגו' ביד חזקה ,זו תורה שניתנה מימינו של הקב"ה ,דכתיב (דברים לג ,ב) מימינו אש
דת למו ,גם נתנה בגבורות מתוך האש".
• בפרשת בחוקותי (9ב) פירש האור החיים הקדוש את הפסוק " וְ ִּאם ל ֹא ִּת ְש ְמעּו לִּי וְ ל ֹא ַתעֲשּו ֵאת כָל הַ ִּמצְ ֹות הָ ֵאלֶה",
כי "לצד שרצה ה' לומר שלילת שמירת המצוות ומיאון עשות רצונו יתברך ,לזה הקדים הסיבה ואמר שסיבת הדבר
הוא לצד שלא למדו תורה ,על דרך אומרם ז"ל (קידושין ל ,ב) אמר הקב"ה בראתי לכם יצר הרע בראתי לו תורה
תבלין ,הרי כי אין תקוה לינצל מהיצר על ידי עסק זולת התורה .וכשיושלל מהתורה ,יטה אזנו ליצרו הרע".
הטעם לקריאת התורה בשם "תבלין"  -ביאר הרמח"ל בספרו מסילת ישרים (9ג) במשל לרופא היודע את הסם
הרפואה המתאים לחולה ,כך "אין מי שמכיר בחולי היצר הרע ובכוחו המוטבע בו אלא בוראו שבראו ,והוא הזהירנו
שהרפואה לו היא התורה".
הסבר נוסף בטעם קריאת התורה בשם "תבלין" הוא ,ולכאורה יותר מדוקדק היה לומר "בראתי לו תורה סם המוות,
להמית היצר הרע  -ביאר מו"ר רבי דוד כהן ,ראש ישיבת חברון ,בספרו מזמור לדוד (10א) ,כי בכח התורה להפוך את
היצר הרע להיות טוב על ידי קידוש הגשמיות לרוחניות ,בדומה לתבלין הממתק את המאכל.
והאדמו"ר הנתיבות שלום מסלונים (10ב) תמה" :איך בכח התורה שהיא שכלית להיות תבלין ננד היצר הרע ,שהוא
כח פעיל בדמו של אדם המרתיח דמו לעבירה" .וכתב" :הביאור ,שהלומד תורה ,דברי תורה נבלעים בדמו ,שנכנס
בקרבו אש קודש ,אש התורה הנבלעת בדמו .שהלא דברי כאש נאם ה' ,והלומד תורה בילדותו ,תורה נבלעת בדמיו
ּותלַהֵ ט סָ בִּ יב צָ ָריו .העצה
ונכנס בקרבו אש הקודש ,והאש אוכלה אש .וכמאמר הכתוב (תהלים צז ,ג) ֵאש ְל ָפנָיו ֵתלְֵך ְ
לכל עניני "צריו" היא אש לפניו תלך ,אש התורה הקדושה ,אשר תלהט סביב צריו .ובראתי יצר הרע ,בראתי לו תורה
תבלין ,כה האש הנמצא בתוה"ק שורף ומכלה את כל כוחות הרע" .וראה בביאורו "על דרך העבודה" את הציווי
"ואש המזבח תוקד בו"  -להבעיר את האש הגדולה של לימוד התורה בלבנו ,ובזה נינצל מציפורני היצר.
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פרשת וישלח

יסורים  -אוצר הטוב הנצחי
א .החפצים לאצור אוצר הטוב הנצחי  -צריכים בעולם הזה לסבול יסורים
בדברי הכתוב (1א) " ֵאלֶּה בְּ נֵי ֵאצֶּ ר בִּ לְּהָ ן וְּ ַז ֲעוָן ַוע ֲָקן" ,נרמז כי תכלית היסורים בעולם הזה ,נועדה לאצור אוצרות
בעולם הבא הנצחי ,כפי שביאר האור החיים הקדוש (1א) "ירמוז הכתוב על דרך אומרם ז"ל (ילקוט משלי רמז
תתקלד) אמרה תורה מפני מה בני עניים ,אמר לה הקב"ה ,להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא (משלי ח ,כא).
פירוש ,כי באמצעות יסוריהם בעולם הזה ירבה אוצרם בעולם הבא .והוא אומרו ֵאלֶּה בְּ נֵי ֵאצֶּ ר ,פירוש אותם
שחפצים לאצור אוצר בטוב הנצחי ,צריכים בעולם הזה לסבול יסורים בִּ לְּהָ ן וְּ ַז ֲעוָן ַוע ֲָקן .ומודיע הכתוב כי היסורים
הם עושים אוצרות מלאים כל טוב למעלה באמצעותם ,וכיסורי רבי אלעזר ברשב"י שהיה קורא אותם בואו אחי
(בבא מציעא פד ,ב) .ומעתה מי האיש החפץ חיים העליונים ולאצור אוצרות הטוב ,ימאוס בעולם הזה ובתענוגיו,
ויקבל עליו בִּ לְּהָ ן וְּ ַז ֲעוָן ַוע ֲָקן ,תרגום צרה עקא ,לטוב לו כל הימים ולמלאות אוצרותיו".
ֹאמר ִּאם ֵכן לָמָ ה זֶּה ָאנֹכִּ י
וכן כתב האור חיים הקדוש (2א) בביאור דברי הכתוב (2ב) " ַוי ְִּּת ֹרצֲצּו הַ בָ נִּים בְּ ִּק ְּרבָ ּה וַת ֶּ
ו ֵַתלְֶּך ל ְִּּדרׁש ֶּאת ה'" ,וזה לשונו" :אכן פשט הכתוב הוא ויתרוצצו לשון ריצוץ ,פירוש היו נדחקים ביותר כשיעור
שיה יו מתרוצצים ולא יתקיימו במעיה ,וזה יורה כי הריונה אינו מתקיים .ותאמר אם כן למה זה אנכי ,פירוש "זה"
מורה באצבע חוזר אל ההריון ,למה אנכי הרה לריק יגעתי .ותלך לדרוש את ה' ,פירוש לבקש רחמים על קיום
הריונה ,ולדעת דבר הסובב הפסדם .כי מן השמים לא יעשה נס לשקר ,שתיפקד בדבר שאינו מתקיים ,ולעולם לא
הקפידה על צער ההריון ,כי הצדיקים יסבלו צער גדול בעולם הזה לתכלית טוב הנצחי".
ב .באמצעות היסורים ישוב בתשובה
בראש ובראשונה ,מעלת היסורים בכך שעל ידם שבים בתשובה שלימה ,כפי שלימדונו חז"ל ,שכל המאורעות שיש
בהם צער וייסורים ,לעורר את האדם לפשפש במעשיו ,כמאמר הגמרא (3א) "אדם רואה שיסורין באים עליו יפשפש
במעשיו".
ולפי זה ביאר רבי ישראל מסלאנט [הובא בספר שם דרך (3ג)] את דברי הגמרא בערכין (3ב) "עד היכן תכלית יסורין,
רבא אמר אפילו פשט ידו לכיס ליטול שלוש ועלו בידו שתים" .ופירש רש"י שם "דאיכא טירחא למהדר ולמישקל
שלישית"  -שהכוונה שכל יסורים שבאים על האדם לא באים עליו בחינם וללא משפט ,וכנראה היתה עליו תביעה
שבעבורה נגרמו לו היסורים .וביאר רבי ישראל מסלאנט ,שהגמרא בערכין מלמדת עד היכן תכלית יסורים  -מה
נחשב ליסורים ,כדי שלא יחשוב האדם ,שרק אם באו עליו יסורים כיסורי איוב עליו לפשפש במעשיו ,אלא כל עגמת
נפש ולו הקלה ביותר צריכה לעורר את האדם לחקור אחר מעשיו ולבדוק מדוע באו עליו היסורים.
האור חיים הקדוש הוסיף בזה נופך וטעם ,שאמנם מעלת השב מחמת יסורים פחותה ,אך חסרון זה מושלם
באמצעות היסורים ה"ממרקים עוונות ומטהרים את הנפש" .וכפי שיש לדקדק מלשון הכתובים (2ג) "ּובִּ ַק ְּׁש ֶּתם ִּמשָ ם
ּומצָ אּוָך כֹל הַ ְּדבָ ִּרים הָ ֵאלֶּה ְּב ַאחֲ ִּרית הַ י ִָּמים וְּ ׁשַ בְּ ָת עַ ד
את כִּ י ִּת ְּד ְּר ֶּׁשּנּו בְּ כָל לְּבָ בְּ ָך ּובְּ כָל נַפְּ ׁשֶּ ָך ,בַ צַ ר לְּ ָך ְּ
ֶּאת ה' אֱ ֹל ֶּקיָך ּומָ צָ ָ
ה' אֱ ֹל ֶּקיָך וְּ ׁשָ מַ עְּ ָת בְּ קֹלֹו" ,וביאר האור החיים הקדוש (2ד) "דע כי יש שתי הדרגות תשובה :יש תשובה שישראל
עושין מעצמן ,שיכירו חיובם עם הבורא ויכופו יצרם .ויש תשובה שעושים על ידי יסורים ,אשר יצר להם האויב
ויצעקו מכאב לב .וכנגד שתי הדרגות ,דיבר משה אל כל ישראל .כנגד העושה תשובה הגם שלא שמע קול נוגש ,אמר
את ,שיתעוררו הלבבות לחיבת אלקיהם ומצאת ,והגם שיש בידך עבירות חמורות,
ּובִּ ַק ְּׁש ֶּתם ִּמשָ ם ֶּאת ה' אֱ ֹל ֶּקיָך ּומָ צָ ָ
כאמור בסמוך ועבדתם שם אלהים אחרים וגו' ,אף על פי כן פטורים אתם מהיסורים ,ודי לכם התשובה .והטעם כִּ י
ִּת ְּד ְּרׁשֶּ ּנּו בְּ כָל לְּבָ בְּ ָך ּובְּ כָל נַפְּ ׁשֶּ ָך ,שתשובה כזו היא תשובה שלימה בכל לב ובכל נפש .וכנגד תשובה הבאה מצד
היסורים ,אמר בצר לך ומצאוך וגו' ושבת וגו' ,פירוש מחמת היסורים אשר יצר לך אויבך ,וכאן לא הזכיר בכל לבבך
וגו' ,כי באמצעות היסורים הוא שב .ומה שחסר לשבים מחמת יסורים בבחינת הדרגת התשובה ,משלימים אותו
בבחינת היסורים עצמן שעברו עליהם ,כי היסורים ממרקים עוונות ומטהרים את הנפש .ומה שחסר לכת הראשונה
מצד שלא עברו עליהם יסורים ,משלימים אותו בבחינת מעלת התשובה".
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ג .באמצעות היסורים יזככו הנפשות ויתבררו ניצוצות הקדושה
בדברי האור חיים הקדוש מתבאר עומק נוסף בטעם יסורי הצדיקים בעולם הזה  -משום שבאמצעות היסורים
ַּׂשר ָקה בְּ נִּי אֲ תֹנֹו כִּ בֵ ס
יזדככו הנפשות ויתבררו ניצוצות הקדושה ,כפי שנרמז בלשון הכתוב (4א) "א ְֹּס ִּרי ַל ֶּגפֶּן עִּ ירֹה וְּ ל ֵ
בַ ַייִּן ְּלבֻׁשֹו ּובְ דַ ם ֲענָבִ ים סּותֹה" ,והיינו "אם יגיע זמן הגאולה ולא ימצא יין ,פירוש שאין בנו תורה ,תהיה הגאולה
באמצעות עול ותוקף הגלות אשר יצירון האומות לישראל ,כאומרם ז"ל (סנהדרין צז ,ב) כי כשיגיע קץ הנחתם ולא
יהיה בישראל זכות לגואלם יעמיד להם מלך קשה כהמן וכו' .והוא אומרו ובדם ענבים ,כי באמצעות היסורים יזדככו
הנפשות ויתבררו ניצוצי הקדושה ,כדרך שיתבררו באמצעות בחינת התורה .אלא שזו מלאכתו נאה וזו מלאכתו
בלתי נאה .ואומרו "ענבים" כי באמצעות היסורים תגמר הכנתה ,כגמר בישול פרי הגפן שהם הענבים.
כיוצא בזה פירש האור החיים הקדוש (4ד) את תכלית עינויים של בני ישראל במצרים" :מה יערב נעימות הכתוב על
פי מה שפירשו בזוהר (ח"ב דף צה) בפסוק עת אשר שלט האדם באדם לרע לו (קהלת ח ,ט) .כי באמצעות העינוי
והצרות תתברר בחינת הטוב מהרע ,ותיסמך אל חלק הטוב ,ותתברר בחינת הרע מחלק הטוב ותיסמך אל בחינת
הרע .וב' פרטים אלו רמוזים באומרו לרע לו ,והוא עצמו שאמר הכתוב וכאשר יענו אותו ,כן כשיעור העינוי ,היו
מוציאים ומבררים חלק הטוב ומתרבה חלק הטוב וכן יפרוץ".
מבואר איפוא ,כי תכלית היסורים הבאים על ישראל נועדה לזיכוך הטוב מהרע ,לטהר הנפשות ולצרפם.
לפיכך ,בניגוד לאומות העולם אשר "מבעטים" ביסורים ,ישראל לעומתם ,מקבלים אותם בהכנעה ,כדברי חז"ל
במדרש תנחומא (נצבים פרשה א) "מפני מה האומות חייבין כלייה ,לפי שבשעה שבאין עליהן יסורים ,מבעטים בהם,
ואינם מזכירים שמו של הקב"ה ,שנאמר (תהלים עט ,ו) שפוך חמתך על הגוים אשר לא ידעוך .אבל ישראל,
כשהיסורים באים עליהם נכנעים ,שנאמר (תהלים קטז ,ג-ד) צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא .אמר הקב"ה ,הקללות
הם מעמידים אתכם ,שנאמר (דברים ח ,טז) למען לנסותך להטיב באחריתך" .וכתב המהר"ל מפראג (4ה) "ביארו
בזה ,כי האדם יחשוב ,כי היסורים שהם באים על ישראל  -לכלותן .אדרבה ,באים לטהר ולנקות זוהמת החטא.
ודומה לזהב שיש בו סיג ,אם האדם מצרפו באש נעשה זך ,והוא קיומו .ולכך כאשר היסורים באים על ישראל,
היסורים מזככים אותם מן החטא ,ובזה הם דבוקים בו יתברך ,ומזכירים שמו .אבל האומות ,שאין להם זיכוך כלל
בעצמם ,אין היסורים מזככים נפשם ,ולכך אין קוראים את שמו ,וחייבים כליה".
ד .היסורים  -ממידת החסד והרחמים
לאור המבואר בדברי חז"ל שהיסורים ממרקים עוונות ומזככים את הנפש ,נבין את דברי המשנה (5א) "מברכים על
הרעה כשם שמברכים על הטובה" ,כי ביסורים יש גילוי של מידת החסד והרחמים ,כדברי האור החיים הקדוש (5ג)
אתיָך מֵ ֶּא ֶּרץ ִּמצְּ ַריִּם ִּמבֵ ית עֲבָ ִּדים" ,וזה לשונו" :עוד ירצה ,על דרך אומרו
בביאור הכתוב " ָאנֹכִּ י ה' אֱ ֹל ֶּקיָך אֲ ׁשֶּ ר הֹוצֵ ִּ
(תהלים קטז ,יג) כוס ישועות וגו' ובשם ה' אקרא (שם ג ,ד) צרה ויגון וגו' ובשם ה' אקרא .ודרשו ז"ל מברכים על
הרעה בשמחה כשם שמברכים על הטובה .והטעם כי בחינת המוסר מה' [דהיינו היסורים] ,אינו אלא לצד הטוב
והחסד .והוא אומרו ָאנֹכִּ י הוי"ה פירוש מידת החסד והרחמים ,אפילו בזמן אֱ ֹלקיָך ,פירוש שאני מיסרך"  -בזמן
גילויה של מידת הדין.
וכן מבואר בדברי האור חיים הקדוש (5ה) "על ידי חטא ,האדם תתרחק בחינת ענף נשמתו שכנגד אותו ענף שבו חטא
משורשו ,הגדול כפי גדלו והקטן כו' .ומזה אני משכיל על דבר שאמרו ז"ל בסוף ברכות ,חייב אדם לברך על הרעה
כשם שהוא מברך על הטובה .ומפרש בגמרא (שם ס ,ב) לקבל הרעה בשמחה כשם ששמח בטובה ,ע"כ .והיה הדבר
קצת בעיני רחוק .ועל פי הדברים האמורים בענין ,הנה היסורים הם מקריבים ענפי הנשמה שהיו רחוקים
משורשם ,שאין לך רע ומר כעוזבו את ה' אלקיו .ובאמצעות היסורים יתקרב הרחוק ,ועל זה ישמח לב המשכיל".
מסיבה זו ,ראה דוד המלך ביסורים חסד ,כפי שביאר רבנו בחיי (6א) "כי ההצלה מן היסורים נקרא חסד ,הוא שאמר
דוד (תהלים פו ,כד) כי חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה .וכשם שההצלה מן היסורים נקראת חסד ,שכן
כתוב (שם פט) ופקדתי בשבט פשעם וגו' וחסדי לא אסיר מעמו ,וזהו שאמר דוד (שם כה ,י) כל ארחות ה' חסד ואמת.
לימדך הכתוב שאין כל ארחות השי"ת יוצאים [כי אם] ממידת חסד ואמת ,ואפילו היסורים שמביא על האדם".
הדברים מבוארים על פי דברי חז"ל שהביא השל"ה הקדוש (6ג) "והנה טוב מאד ,אמר רב הונא ,זו מידת יסורים
טובה מאד" .וביאר השל"ה" :שעל ידיה באים הבריות לחיי העולם הבא .והעיקר ,שהיסורים מביאים לידי תשובה.
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והר"ן בדרשותי ו בדרוש העשירי ,נתן טעם לשבח על זה ,כי כשאדם הוא בימי שלוה ,אינו מכיר ובוחן הדברים על
אמתתן ,מפני הדמיון הנטוע באדם ,שהוא טורדו ומראה לו תמיד העולם הזה ותאוותיו .אבל כאשר צר לו ,אינו יכול
לפתותו על דרך זה ,ולפיכך [הוא] מכיר האמת על בריה ומבקש ה' ,לא להימלט מהצרה בלבד ,אלא בכל לבבו ובכל
נפשו ,שהשכל נוטה למה שבטבעו לנטות כשאין לו מונע .נשמע מכל הלין ,שיסורים הם טוב לאדם .על כן ,כשם
שמברכים על הטובה בשמחה ובטוב לבב מרב כל ,כן מברכים על הרעה בשמחה .כי אלקים חשבה לטובה ,אף שזה
נעלם מבני אדם".
והם הם דברי דוד המלך בתהלים (6ג) "טֹוב ה' ַלכֹל וְּ ַרחֲ מָ יו עַ ל כָל מַ עֲשָ יו" ,כביאורו של הנועם אלימלך (6ד) "שכל מה
שהקב"ה עושה הכל לטובה ,אפילו ח"ו שמעניש האדם הוא לטובתו .אף על פי כן ורחמיו על כל מעשיו ,שאף שהעונש
הוא גם כן לטובתו ,כדי לצרפו ולזכותו לחיי עולם הבא .אף על פי כן הוא מרחם עליו ,ונוטל ממנו היסורים והעונש,
ומוחל לו ומודה ועוזב ירוחם".
ה .צדיקים מקבלים את היסורים בשמחה
בדברי האור החיים (5ה) נתבאר כי "המשכיל" מקבל את היסורים בשמחה.
וכן פירש בספריו ראשון לציון (7א) וחפץ השם (7ג)  -עיין בדבריו.
ו .הגאולה השלימה  -בזכות הצרות והיסורים
ואף הגאולה שלימה תהיה בזכות הצרות והיסורים של כלל ישראל ,שהם מזבח הכפרה והתיקון לגלות ,כמבואר
בדברי האור החיים הקדוש:
• בפרשת ויצא (8א) " -כי יש שני מיני ניצוצי הקדושה שבויים בקליפה  -האחד ,נשמות יקרות ויוצאות באמצעות
הלידה ,כאברהם וכשרה וכרבקה ורחל ,וכנשמת רבי חנינא בן תרדיון שיצאה משכם עם דינה ,וכרות ממואב וכנעמה
מעמון וכאונקלוס הגר וכדומה .והשני ,הוא מין ניצוץ של קדושה הדבוק בקליפה.ואינו יוצא כלל ,אלא מעורב
בקליפה ואין לו מציאות ליפרד ממנו ,אלא כאשר ייצר לישראל על ידי צער או על ידי הכאה ,שבאמצעות דבר זה
תהיה נפרדת הקדושה וחוזרת לשורשה".
תֹורה ָל ֹעלָה ל ִַּמנְּחָ ה
• בפרשת צו (8ב)  -ביאר האור החיים הקדוש (8ב) "בדרך הרמז" את הפסוק (8ב) "ז ֹאת הַ ָ
לּואים ּו ְּלזֶּבַ ח הַ ְּשל ִָּמים" ,וכתב בתוך דבריו" :ואמר היא העולה ,כבר דכתיב (שיר השירים ג ,ו)
וְּ לַחַ טָ את וְּ ל ָָאׁשָ ם וְּ ל ִַּמ ִּ
מי זאת עולה מן המדבר ,על מוקדה על המזבח .הם ב' פרטים שאנו בהם  -האחד ,שאנו בני תורה מה שאין בכל
האומות .והשני ,שאנו מיוסרים בגלות ויסורין ודלות .כנגד התורה אמר על מוקדה ,שנמשלה התורה לאש (תענית ז,
א) .וכנגד הגלות וענפיו אמר על המזבח ,כי היסורים מתיחס להם שם מזבח להיותם כפרה .ואומרו ואש המזבח
תוקד בו ,יודיע הכתוב כי באור בוקר תעשן אף ה' ואש מפיו תאכל על אשר עינונו בני עולה ויסרונו ביסורי נקמה,
ובפרט בני המערב הפנימי ,אין לך כוס מר שלא הטעימו תמיד .והוא אומרו אש המזבח ,שרמזנו בו בחינת היסורים
מהאומות ,ולא ריחם לבם לאשר הכה ה' זה ימים והשפיל גאון יעקב".
• בפרשת בהר (9א)  -ביאר האור החיים הקדוש את פרשת גאולת העבדים ביובל ,הרומזת על "סוד הגלות" שבו
מתייסרים ישראל ,וכתב בתוך דבריו" :אמרו ז"ל (דברים רבה ב ,כג) כי היסורים והגלות הם תיקון האומה
להכשירה ,והוא מה שרמז והשיגה ידו ,על דרך אומרו (דברים ב ,טו) יד ה' היתה בם ,שהיא מדת הגבורה ,החובטת
באומה בגלות המר ,ובאמצעות זה ישיג למצוא כדי גאולת הבית .וכמו כן יעשה אדון העולם כשיתקרב זמן הגאולה,
והוא מאמרם ז"ל (סנהדרין צח ,ב) שיהיו חבלי משיח [דהיינו יסורים קשים ומרים]  -ובזה ושב לאחוזתו ,פירוש חוזר
אל הקב"ה" ,ראה שם כל דבריו הנפלאים.
• בפרשת בהר (9ד) –עוד כתב האור החיים הקדוש בביאור פרשת גאולת העבדים ביובל  ,הרומזת על "סוד הגלות"
שבו מתייסרים ישראל "כדי שיבררו הניצוצות של הקדושה מבין הארצות .כי כל מקום ומקום שימצאון שם ישראל
באמצעות היסורים והתורה והמצות הניצוצות מתבררים מעצמם" ועל ידי זה תבוא הגאולה השלימה ,בקרוב .אמן.
ז .מדרגות בלימוד וקבלת היסורים
אמנם יש לדעת ,כי המעלה בתשובה הבאה על ידי התראה על יסורים גדולה יותר מאשר תשובה כתוצאה מהיסורים
עצמם  -כדברי הרב דסלר ( )10בספרו מכתב מאליהו ,בהגדרת ג' המדרגות בלימוד וקבלת היסורים.
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חנוכה

חנוכה  -זכות יעקב אבינו ויוסף הצדיק
א .חנוכה  -כנגד יעקב אבינו וכנגד יוסף הצדיק
האור החיים הקדוש ( )1הביא מדברי הזוהר הקדוש "כי ד' גלויות של ישראלו כל אחד מהם נגאלו ממנו בזכות אחד.
גלות הראשון נגאלו בזכות אברהם אבינו ע"ה ,ב' נגאלו בזכות יצחק ,ג' בזכות יעקב ,והד' תלוי בזכות משה ,ולזה
נתארך הגלות כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצוות ,אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה".
מבואר בדבריו כי הגאולה מהגלות השלישית ,דהיינו גלות יון ,היתה בזכותו של יעקב אבינו .ויש להבין ולפרש עומק
פשר הדברים.
עוד מובא בספרים הקדושים ,כי נס פך השמן היה בזכות יעקב אבינו:
• בהקדמה לספר ים התלמוד ( 1ג) מובא בשם הרב ש"ך (מגורי האריז"ל) "שאותו שמן שיצק יעקב על האבן אשר שם
מראשותיו (1ב) ,נתגלה לו אותו הפך [שמצאו החשמונאים] ,וראה כל הנסים שנעשו בהם" .והדברים צריכים ביאור,
מה עניינו של פך שמן שיצק ממנו יעקב אבינו על האבן אשר שם מראשותיו ,לפך השמן שנתגלה לבני חשמונאי.
• בספר צידה לדרך (1ה) הביא מדרש בשם המהרש"ל ,על פסוק (1ד) ַו ִּיו ֵָּתר ַי ֲעקֹב לְבַ ּדֹו" " -אמר הקב"ה ליעקב ,אתה
נתת נפשך על פכים קטנים בשבילי ,חייך אשלם לבניך בפך קטן בימי חשמונאי" .ויש להבין מה הקשר בין אותם
"פכים קטנים" שיעקב אבינו מסר נפשו עליהם ,לפך השמן של בית חשמונאי ,וצ"ע.
• בספר מגלה עמוקות (2א) כתב" :אנטיוכ"ס בגימטריא יוס"ף ,שהיה מל"ך יו"ן ,שהוא גם כן בגימטריא יוס"ף".
ומבואר בדבריו כי כוחו של חנוכה ושורשו מיוסף הצדיק.
• עוד זאת מצינו בדברי השלטי גיבורים (2ד) כי ענין הסעודה והשמחה בחנוכה ,מרומז בסעודה שעשה יוסף לאחיו,
וט ֹבח טֶ בַ ח וְ הָ כֵן"  -אותיות חנוכה.
האמורה בפסוק (2ג) " ְ
• כמו כן ,מבואר בדברי הפרי צדיק (2ה) בשם השל"ה הקדוש ,שימי החנוכה חלים תמיד בשבועות שקוראים בתורה
על יוסף הצדיק  -ויש לבאר מהי זכותו של יוסף הצדיק העומדת בשורש חג החנוכה.
ב .כח הקדושה של יעקב אבינו  -תיקון לטומאת יון
ביאור הדברים נראה על פי מה שכתב המהר"ל (3א) כי יעקב אבינו נתייחד בכח קדושתו" :במדרש ,אבן זה יעקב
דכתיב (בראשית מט ,כד) ִּמשָּ ם רֹעֶ ה ֶאבֶ ן י ְִּש ָּר ֵאל .ופירוש זה ,כי לגודל הכח שיש לד' מלכויות אלו ,שנתן השי"ת לאלו
ד' מלכויות כח אדם ,אשר לאדם נתן השם יתברך לו הממשלה כמו שהתבאר ,ולא היה ביטול לכח זה רק על ידי
יעקב ,שכוחו נקרא כח אבן .ודבר זה ענין עמוק מאד ,מה שכח יעקב נקרא כח אבן ,כי יעקב יש לו כח קדוש נבדל,
כמו שבארנו במקום אחר .כי יעקב הוא הקדוש בפרט כמו שידוע בכל מקום ,ולכך כתיב (ישעיה כט ,כג) וְ ִּה ְק ִּּדיׁשו ֶאת
ְקדֹוׁש י ֲעקֹב" [וראה בהרחבה בהערותיו של הר"י הרטמן ,מראי מקומות רבים בכתבי המהר"ל בנושא מעלתו של
יעקב אבינו בקדושתו הנשגבת].
אשר על כן מכח קדושתו של יעקב אבינו ,זכו בניו החשמונאים ללחום ולבער את טומאת יון ששורשה בחטא גלוי
עריות ,כמבואר בשפת אמת ( ) 3כי ג' המלכויות ששיעבדו את ישראל הם כנגד ג' עבירות .ולפי זה ,הגלות השלישית,
גלות יון ,שורש בחטא גילוי עריות [ומלכות הרביעית היא כנגד עוון לשון הרע ושנאת חנם השקולה כנגד כולם].
בקונטרס פניני רבנו האור החיים ( )4הוסיף והביא את דברי הזוהר הקדוש ,כי בחטאו של אדם הראשון נכללו ג'
עבירות חמורות ,וג' האבות תיקנו עוונות אלו .אברהם אבינו ,תיקן את בחינת חטא עבודה זרה ,יצחק אבינו תיקן
את חטא שפיכות דמים ,ויעקב אבינו תיקן את החטא של גילוי עריות בכח קדושתו.
מעתה מבוארים דברי האור החיים הקדוש בשם הזוהר הקדוש (1א) שהגאולה מגלות יון היתה מכח זכותו של יעקב
אבינו ,שתיקן בכח קדושתו העילאית את בחינת החטא של גילוי עריות של אדם הראשון ,ומכח זה זכו בניו להתגבר
על כח הטומאה של גילוי עריות ,שממנו שאבו היונים את כוחם.
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ג .חנוכה כנגד יוסף "צדיק יסוד עולם"  -השלמת עבודת הקדושה של יעקב אבינו
זכותו של יוסף הצדיק העומדת בשורש ימי החנוכה ,תובן בהקדם דברי האור החיים הקדוש בביאור מדרגתו
המופלאה של יוסף שהוא בבחינת "צדיק יסוד עולם" [ראה במסכת יומא (5א) "אפילו בשביל צדיק אחד העולם
מתקיים ,שנאמר (משלי י ,כח) וְ צַ ִּּדיק יְסֹוד עֹולָּם"].
האור החיים הקדוש (5ג) ,ביאר את גודל נסיונו במעשה עם אשת פוטיפר שעמד בגבורה מול היצר הרע ,וכתב בסוף
דבריו" :ואומרו ִּמידֵ י אֲ בִּ יר ַי ֲעקֹב ,נתן לו אבירות נגדם ,כי ה' הוא העוזר נגד המסית והמדיח .ואומרו ִּמשָּ ם רֹעֶ ה ֶאבֶ ן
י ְִּש ָּר ֵאל ,כאן רמז אבן מאסו הבונים (תהלים קיח ,כב) .ויוסף באמצעות צדקו אשר שמר ברית קודש זכה באבן
הראשה ,והוא סוד וצדיק יסוד עולם (משלי י ,כה) שנקרא רועה אבן ישראל ,והבן" [ראה לעיל בדברי המהר"ל (3א)
בביאור בחינת "רֹעֶ ה ֶאבֶ ן י ְִּש ָּר ֵאל"].
ד .יעקב אבינו ויוסף הצדיק " -נפש האחת"
בדברי האור החיים הקדוש בפרשת ויחי (6א) מבואר כי "יוסף הוא בחינת נפש יעקב ,והוא שרמז הכתוב באומרו
(בראשית לז ,ב) אלה תולדות יעקב יוסף ,והוא אומרו (תהלים עז ,טז) בני יעקב ויוסף .ורמזו חכמי אמת כי הוא
בחינת מילוי הו' שהמילוי כאות עצמו" .דהיינו ,אות ו' מילואה הוא גם כן בו' שנקראת ו' ,וכך גם יעקב אבינו ויוסף
הצדיק היו בבחינת "נפש" אחת" .ולפי זה ביאר האור החיים" :כי יוסף הוא בחינת יעקב ,ובמדרגת אב לשבטים
יקרא" ,ולכן הוא עצמו לא נמנה כ"שבט" כשאר אחיו ,אלא רק בניו  -מנשה ואפרים ,היו "שבטים".
וראה גם בדברי האור החיים (6ד) שביאר לפי יסוד זה את דבריו של יעקב אבינו לבנו יוסף הצדיק " ַאל נָּא ִּת ְקבְ ֵרנִּי
בְ ִּמצְ ָּריִּם" ,כי "יעקב ויוסף היו בחינת נפש אחת והוא סוד ו' מליאה שיש לה ב' ווי"ן ולא יתפרדו ,ואשר על כן חש
יעקב שאחר שיאסף לא יתרצה יוסף להיפרד ממנו גם במותו ,לזה שלל דבר זה מדעתו ,והודיעו כי כשישכב פירוש
כשיפטר הנה הוא נפרד בהכרח ממנו ,ויסמך עם אבותיו ,ולזה ונשאתני וגו' וקברתני וגו'".
לפי האמור ביאר בקונטרס פניני רבנו האור החיים הקדוש ( )7את דברי המגלה עמוקות (2א) ומה שמובא בספרים
הקדושים ,כי נס חנוכה נעשה בזכותו של יוסף הצדיק ,שהצטיין בקדושתו העליונה " -צדיק יסוד עולם" ,ובזה
המשיך והשלים את עבודת הקדושה של יעקב אבינו ,ומכח עבודתם זכו בניהם החשמונאים להתגבר על טומאת יון.
ה .יעקב אבינו "עמוד התורה"  -שורש מסירת הזדים ביד עוסקי התורה
דרך נוספת בביאור הגאולה מגלות יון שהיתה בזכות יעקב אבינו ,כתב בספר ירח למועדים (8א) על פי הידוע שיעקב
אבינו הוא "עמוד התורה" ,ומכוחו יכלו החשמונאים להתגבר על היונים בעסק התורה:
"היות ועיקר כוונתם של היוונים היה לבטל את התורה מישראל ,כמו שאומרים כשעמדה עליהם מלכות יון הרשעה
להשכיחם תורתך ,ונצחום ישראל על ידי חיזוק כח התורה כנגדם ,כמו שאומרים וזדים ביד עוסקי תורתך .כח
התורה הזה שהיה לישראל לעמוד כנגד היוונים ,היה מושרש בהם מכוחו של יעקב אבינו ,שהוא היה עמוד התורה
בעולם כידוע ,כדכתיב (בראשית כה ,מ) וְ ַי ֲעקֹב ִּאיׁש ָּתם יׁשֵ ב אֹהָּ לִּים .ולפי זה מובן מה שיעקב אבינו היה מיוחד כנגד
גלות יון ויום טוב חנוכה".
על פי יסודות אלו ,כתב בעוד בספר ירח למועדים (8ב) לבאר את היסוד לנס פך השמן ביציקת השמן על ידי יעקב
אבינו על האבן .בהקדם תמיהת המפרשים ,מהיכן היה ליעקב אבינו שמן ליצוק על האבן ,והרי ידועים דברי חז"ל
שאליפז לקח ממנו את כל רכושו .וכתב בספר פענח רזא [הובא בספר בעלי התוספות השלם על התורה] "ויש לומר
דמקלו נשאר לו ,כדכתיב (בראשית לב ,יא) כִּ י בְ מַ ְקלִּי עָּ בַ ְר ִּתי ֶאת הַ י ְַרּדֵ ן הַ זֶה .והוא היה חלול ,שהביאו עמו תמיד מלא
שמן ,שיהיה לו להדליק ללמוד תורה" .ומבואר בדבריו המופלאים ,שיעקב אבינו לקח עמו שמן במקלו לכל מקום,
כדי שיאירו לו לילותיו ביגיעת התורה הקדושה.
ולפי זה "נמצא דאותו השמן שיצק יעקב אבינו על האבן אשר שם מראשותיו ,היה השמן שהאיר לילותיו ביגיעת
התורה ,ואותו השמן הוא השמן שבו נעשה הנס לדורות ,שמצאו פך אחד של שמן בחותמו של כהן גדול .והדברים
נפלאים מאד ,דמאחר שכל המערכה של היוונים היתה כנגד עוסקי תורתך ,ולהכי טמאו כל השמנים של המנורה ,כדי
לסתום צינור ההשפעה של אור התורה שבעל פה .הרי כשנצחו החשמונאים והחזירו את ענייני המנורה על בוריים
[דהיינו את לימוד התורה שבעל פה] ,מצאו פך קטן של שמן של יעקב אבינו ,שהאיר את לילותיו ביגיעה ועמילות
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בתורה ,וממנו הדליקו את המנורה ,ועל ידו החזירו את כח התורה שבעל פה לישראל .ונמצא שמכח השמן של יעקב
אבינו האיש תם יושב אהלים ,זכו להשפעת אור התורה הקדושה וכח פלפולה של התורה שבעל פה".
"וטבֹחַ
ממוצא הדברים ביאר האדמו"ר הברך משה מסאטמר (9ב) את הרמז האמור בסעודה שעשה יוסף הצדיק ְ
טֶ בַ ח וְ הָּ כֵן" לסעודות שנהגו לעשות חנוכה ,על פי מה שכתב הבני יששכר בשם רבי פנחס מקוריץ כי "ל"ו נרות הם
כנגד ל"ו מסכתות הש"ס" .ולפי זה יש לומר "כי על ידי שהיה יוסף הצדיק יושב ושונה ל"ו מסכתות הש"ס ,הכין
ופעל לכל בית ישראל להאיר מתוך החשיכה בנס חנוכה ,והמשיך מן השמיים קדושת ל"ו נרות חנוכה".
ו .הפכים הקטנים של יעקב אבינו  -השפלות וההכנעה כנגד מידת העזות של יון
עוד דרך בביאור ההכנה לנס חנוכה על ידי יעקב אבינו ,ודברי המדרש שהשמן שמצאו החשמונאים היה "תשלום"
ליעקב אבינו על הפכים הקטנים שחזר עליהם ,ביאר האדמו"ר מאוז'רוב בספרו באר משה (9ג) על פי התבוננות
במידת ההכנעה והשפלות של יעקב אבינו ,שהיא כנגד מידת העזות של יון" :קליפת יון מהותה גאוה עזות וחוצפה,
ואילו יעקב יסודו ושרשו שלימות ההכנעה ,בבחינת מה שאמרו חולין (ס ,ב) ליקרו צדיקי בשמך יעקב הקטן ,דכתיב
(עמוס ז ,ה) ִּמי יָּקום ַי ֲעקֹב כִּ י ָּקטֹן הוא .וזהו ַו ִּיו ֵָּתר ַי ֲעקֹב לְבַ ּדֹו יעקב לבדו ,שהיה בעיני עצמו בבחינת "שיריים"ַ ,ו ִּיו ֵָּתר
כמו נותר וייתור ,וכמו שאמרו חז"ל (ראש השנה יז ,א) על הכתוב (מיכה ד ,יח) ל ְִּׁש ֵא ִּרית נַחֲ לָּתֹו ,למי שמשים עצמו
כשיריים .ונוכל לרמז דברינו במה שנשתייר על פכים קטנים ,כי פכים קטנים מורים על שפלות .וזה שרמזו
"שנשתייר" ,שהיה בנפשו בבחינת "שיריים" ,ובזה הכין את נס חנוכה .ופכים קטנים הוא פך השמן של חנוכה ,כי כל
יסוד ומהותו ענווה ,במטרה לבטל ולהכניע קליפת יון עזות וחוצפה שיסודם גאוה".
ז .השמן שיצק יעקב אבינו  -היסוד לאהבת השי"ת שמכוחה זוכים לקנייני התורה
להשלמת היריעה ,נתעמק בפן נוסף בהכנה לנס פח השמן ,במעשיו של יעקב אבינו שיצק שמן על האבן ,והכשיר את
הדרך לצאצאיו למסור נפשם על התורה באהבתם לבורא ית"ש.
מו"ר רבי דוד כהן ,ראש ישיבת חברון ,הביא בספרו ימי חנוכה ( )10את דברי רבנו בחיי (דברים ו ,ה) שכתב" :ויש
שפירשו עוד ,בְ כָּל לְבָּ בְ ָך ובְ כָּל נַפְ ְׁשָך ובְ כָּל ְמאֹדֶ ָך ,כנגד אברהם יצחק ויעקב .בכל לבבך ,כנגד אברהם שאהב הקב"ה
בכל לבבו ,והמשיך הלבבות לאמונתו .בכל נפשך ,כנגד יצחק שמסר נפשו על גבי המזבח .בכל מאדך ,כנגד יעקב
שהפריש מעשר מכל ממונו ואפילו מבניו" .ומבואר בדבריו כי מדרגתו של יעקב היא בבחינת "בכל מאדך  -בכל
ממונך" .וביאר מו"ר הגר"ד כהן" :ומצאנו עניינו של יעקב בבחינת בכל מאדך ,בפרשת ויצא במה שאמר (בראשית
כח ,כב) וְ כֹל אֲ ׁשֶ ר ִּת ֶתן לִּי עַ שֵ ר אֲ עַ ְש ֶרּנו לְָּך .ומה שאמר יעקב וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך ,היה בזמן שנסך את פך
השמן על האבן אשר שם מראשותיו .ומבואר כי בנסוך פך השמן על האבן אשר שם מראשותיו ,באה מדרגתו של
יעקב בבחינת אהבת ה' בכל מאודך ,במה שנדר אז וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" .ומבואר איפוא ,כי עבודת
יעקב אבינו ביציקת השמן היתה גילוי מסירת כל הכוחות להקב"ה באהבה גמורה ומוחלטת ,שגם ממונו מסור כול
להשי"ת.
והנה סוד כוחם של החשמונאים שנצחו היוונים היה בהתמסרותם המוחלטת בעמל התורה ,וכפי שנאמר במטבע
לשון ההודאה בתפילת על הנסים" :וזדים ביד עוסקי תורתך" .וכתב הפרי מגדים (או"ח סי' תער ,אשל אברהם)
"וזדים ביד עוסקי תורתך ,על דרך אקב"ו לעסוק בדברי תורה ,שנצטוונו לעיין ולפלפל בה .אם כן לא זו שמסר הזדים
ביר המדקדקים בחוקים ביותר ,אף זו מסר אותם בעוסקי תורתך וששים בפלפולם" .ומבואר כי הנצחון על יון נעשה
מכח "עוסקי תורתך" בעיון ובפלפולה של תורה".
ומ עתה מתחברים כל הפרטים למערכה אחת ,ומבוארת ההכנה לנס פך השמן ,ביציקת השמן של יעקב אבינו" :שהרי
נתבאר שכח הנצחון של בית חשמונאי על מלכות יון היה בכח תורה שבעל פה ,שהוא פלפולה של תורה שנתרבה בבית
שני .וכיון שהיסוד לכח פלפולה של תודה הוא באהבת ה' בכל לבבך ובכל נפשך וגם בכל מאודך ,הרי ששורש נס פך
השמן הוא בפך השמן שיצק יעקב על האבן אשר שם מראשותיו .שבפך השמן שיצק יעקב אבינו על האבן ,העמיד את
היסוד לעם ישראל לאהבת ה' בכל לבבך ובכל נפשך וגם בכל מאודך ,על ידי שאמר אז וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו
לך .וזה הוא היסוד שבכוחו זכו לקניינה של תורה שבעל פה ולפלפולה של תורה ,שאינה באה אלא מתוך אהבת ה'
בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך .ומתוך זה זכו לנצחון בית חשמונאי ולנס פך השמן".
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פרשת וישב-מקץ

גזירה ובחירה
א .הצלת יוסף  -מידיהם של בעלי החיים ולא מידיהם שם "בעלי בחירה ורצון"
כאשר ביקשו האחים להרוג את יוסף ,ראובן רצה להצילו מידיהם ,ולכן הציע להשליכו אל הבור ,כאמור בלשון
הכתוב (1א) "וַי ֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם ְראּובֵ ן ַאל ִּת ְשפְ כּו דָ ם הַ ְשלִּיכּו אֹּתֹו ֶאל הַ ּבֹור הַ זֶה אֲ שֶ ר ּבַ ִּמ ְדּבָ ר וְ יָד ַאל ִּת ְשלְחּו בֹו לְמַ עַ ן
הַ צִּ יל אֹּתֹו ִּמיָדָ ם לַהֲ ִּשיבֹו ֶאל ָאבִּ יו".
אולם ידועים דברי חז"ל (שבת כב ,א; הובאו ברש"י 1ב) שהבור היה ריק ממים אך היו בו נחשים ועקרבים .ואם כן
נשאלת השאלה ,מדוע חשב ראובן שאם יוסף יושלך לבור ינצל ממיתה.
בתשובתו של האור החיים הקדוש לתמיהה זו (1ג) ,מבואר יסוד גדול בדרכי השגחת השי"ת בעולם ,וזה לשונו:
"ויצילהו מידם ,פירוש לפי שהאדם בעל בחירה ורצון ,ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה .מה שאין כן חיות רעות
לא יפגעו באדם ,אם לא יתחייב מיתה לשמים .והוא אומרו ויצילהו מידם ,פירוש מיד הבחירי .כי ידע נאמנה כי חית
השדה השלמה לו ,ולא יריעו ולא ישחיתו הנחשים והעקרבים בזרע יעקב ,גם לא יעכבנו שם למות ברעב".
מבואר בדבריו כי אדם בעל בחירה יכול מדעתו להמית אדם אחר ,גם כשלא נגזר עליו מהשמיים.
המקור לפירושו של האור החיים הקדוש ,בדברי הזוהר הקדוש (2א).
במושכל ראשון ,הדברים אינם מתיישבים הלב ,וכי יעלה על הדעת שכביכול מענישים אדם מבלי שנגדר על כך
מראש ,והרי כידוע "אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה" (חולין ז ,ב) ,ומה איפוא
פשרה של הנהגה זו.
לקמן יבוארו הדברים ,אך מקודם לכן נפנה ללמוד את פירושי האור החיים הקדוש ,על פי יסוד זה.
ב .השבטים חשבו כי נאסרו בגלל ש"אדם בעל בחירה יכול להרע"  -ולא כעונש על מכירת יוסף
האור החיים הקדוש ,חזר על היסוד שאדם בעל בחירה יכול מדעתו להמית אדם אחר ,גם כשלא נגזר עליו
מהשמיים ,בביאורו לדברי האחים (2ב) "אֲ בָ ל אֲ שֵ ִּמים אֲ נ ְַחנּו" לאחר מאסר שמעון .ויש להבין מדוע אמרו זאת
האחים רק כעבור שלושה ימים שהיו בבית הסוהר ,כשיוסף אמר להם שבכוונתו להשאיר את שמעון ולשחרר אותם,
ולא אמרו זאת תיכף ומייד כשניתנו במאסר .וביאר האור החיים הקדוש" :ואולי כי קודם לא הרגישו ,וחשבו כי
אדם בעל בחירה ורצון להרע ,ולא עוון יוסף גורם .כי לדעתם מחוייב היה להם [יוסף] כמו שפירשנו במקומו (לעיל לז,
כ) .מה שאין כן כשאמר להם אחיכם אחד יאסר וגו' ,ויעשו כן פירוש יחדו הם אחד מהם ,בזה נתעוררו מהנדמה כי
הוא עו,ן יוסף .כמו שהם נתאכזרו על אחיהם ,לזה בא להם הצער בדרך זה שאסרו אחד מהם ביד איש נכרי .והוא
אומרם אבל ,פירוש אם היה המקרה הזה בדרך אחר ,לא היינו מצדיקים שעל סיבת יוסף באה אלינו .אבל עתה ודאי
אשמים [אנחנו על אחינו] אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו".
ג .תפיסת בנימין " -אות כי לא על עוון נתפסו אלא לצד בחירת בחירי"
לאחר שהאחים נתפסו בפעם השניה כשהגביע של יוסף נמצא אצל בנימין ,אמר יהודה ליוסף (3א) "מַ ה נ ֹּאמַ ר לַא ֹּד ִּני
מַ ה נְדַ ּבֵ ר ּומַ ה נִּצְ טַ דָ ק ,הָ אֱ ֹל ִּקים מָ צָ א ֶאת עֲֹון עֲבָ דֶ יָך ִּהנֶנּו עֲבָ ִּדים לַא ֹּדנִּי גַם אֲ נ ְַחנּו גַם אֲ שֶ ר נ ְִּמצָ א הַ גָבִּ יעַ ּבְ יָדֹו" .ונראה
מדבריו ,כי קיבל על עצמו את הדין ,שכולם יהיו עבדים .ואם כן תמוה ,מדוע לאחר שיוסף השיב לו" :וַי ֹּאמֶ ר חָ לִּילָה
לִּי מֵ עֲׂשֹות ז ֹּאת הָ ִּאיש אֲ שֶ ר נ ְִּמצָ א הַ גָבִּ יעַ ּבְ יָדֹו הּוא י ְִּהיֶה לִּי עָ בֶ ד וְ ַא ֶתם עֲלּו לְשָ לֹום ֶאל אֲ בִּ יכֶם  -בתוך כדי דיבור ,שינה
כלל את דעתו ,וניגש אליו לדבר אתו "קשות" (3ב).
וביאר האור החיים הקדוש (3ג) "כי מקודם חשב כי מה' יצא הדבר כי מצא האלקים עוונם .וכשראו שלא קיבל יוסף
אלא בנימין לבד ,אמר ,הרי זה לך לאות כי לא על עוון נתפסו ,ומעתה עמד הדבר לצד בחירת הבחירי ,לזה ויגש אליו
יהודה " .כלומר ,כאשר הודיע יוסף שבכוונתו לאסור רק את בנימין ,הסיק מכך יהודה ,שהצרה שהתרגשה עליהם לא
היתה בגלל חטא מכירת יוסף ,שהרי בנימין לא היה בעוון המכירה ,אלא "לצד בחירת בחירי"  -דהיינו מחמת שיוסף
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הוא "בעל בחירה" ,וידו להרע לאחרים ,וכיסוד המבואר לעיל בדברי האור החיים .ואם כן אין זו גזירה מאת ה' על
עוונם ,ולכן מייד "ניגש" ליוסף ודיבר עמו "קשות".
ד .גודל הנס בהצלת יעקב אבינו מידי לבן " -שהגם שהוא בעל בחירה ימנע מעשות בחירתו"
פרשה נוספת מבוארת בדברי האור החיים הקדוש (3ד) ,לפי היסוד דלעיל  -מדוע הצלת יעקב אבינו מידי לבן כשרדף
אחריו ,לא היתה במעשה נס של קפיצת הדרך" :יש לחקור למה נשתנה יעקב בהליכה זו ,שלא קפצה לו הארץ
כמשפט לאוהבי שמו .ומצינו שאפילו לאליעזר עבד אביו קפצה לו הארץ (סנהדרין צה ,א) ,ומן הנכון אליו יאות עשות
נס להצילו מהרודף ,ולא היה משיגו לבן .ואולי כי הגיד לו האדון ברוך הוא בזה שאין צריך לברוח ,כי הגם שהדביקו
לבן היוכל דבר דבר אליו אפילו דיבור ,וזולת זה היה מראה ח"ו כי לא יכול הצילו מיד לבן .וגדול הנס הזה ,שהגם
שהוא בעל בחירה ימנע מעשות בחירתו ביעקב" .כלומר ,הנס שלבן לא הרע ליעקב ,גדול יותר מנס קפיצת הדרך ,כי
"בעל בחירה" יכול לעשות כרצונו ,ואף להרוג אדם מבלי שנגזר על כך .ולכן כאשר הקב"ה הציל את יעקב אבינו מידי
לבן שהוא "בעל בחירה" ,הרי זה נס יותר גדול מנס קפיצת הדרך ,שכבר אירע ליעקב אבינו ביציאתו לחרן.
ה .סרבנותו של משה רבנו לקבל השליחות  -מחשש לנזק מ"אדם בעל בחירה ורצון"
על פי המבואר שאדם בעל בחירה יכול מדעתו להזיק לאדם אחר ,ביאר האור החיים הקדוש (4א) את הטעם
לסרבנותו של משה רבנו את השליחות לגאול את בני ישראל ממצרים ,בטענהִּ " :מי ָאנֹּכִּ י כִּ י ֵאלְֵך ֶאל פ ְַרעֹּה וְ כִּ י אֹוצִּ יא
ֶאת ּבְ נֵי י ְִּׂש ָר ֵאל ִּמ ִּמצְ ָריִּם" .וביאר האור החיים הקדוש" :פירוש ,אפילו בשליחות שאינה היפך רצונו ,כי איני חשוב
לדבר לפני מלך ,ומאמצעות כן לא יאמן בשליחותו ויסתכן ,שהאדם בעל בחירה ורצון" .מכיון שמשה רבנו חשב
שאינו ראוי לדבר לפני מלך ,לכן חשש שאם ילך אל פרעה באיזו שליחות שהיא ,לא יאמין לו פרעה שאכן נשלח אליו,
ואז הוא עלול לבוא לכלל סכנה ,מאחר שפרעה הוא "בעל בחירה" ובכוחו להזיק לו.
האור החיים הביא ראיה לדבריו" :וצא ולמד ממאמר שמואל (שמואל א טז ,ב) איך אלך ושמע שאול והרגני" .גם
שמואל שנצטווה למשוח את דוד חשש משאול ,ואף שנצטווה על כך ו"שלוחי מצוה אינם ניזוקים" ,מכל מקום חשש
מפני שאול שהוא "בעל בחירה" שיזיק לו .ולכן גם משה רבנו ,חשש איפוא שמא מחמת פחיתות [בעיניו ,מגודל
עוונתנותו] יחשדו פרעה לשקרו ויזיק לו ,ובכך עלולים גם בני ישראל להינזק ,כפי שסיים האור החיים הקדוש:
"ותמצא שלא יאמן אדם בנבואה לצד בחינת השפלות ,כאמור בנבואת עמוס שהיו מזלזלים בו בני דורו (ויקרא רבה
י ,ב) ועוד כי אוציא וגו' ,כי לזה צריך אדם גדול במעשים שיזכה לזכות גדול כזה .וחש [משה רבנו] שמא יארע תקלה
לישראל באמצעות מניעת זכותו ,וזה מהענווה והשפלות".
על פי דברי האור החיים הקדוש ,ביאר בספר מכתם לדוד (4ב) את מעלתו של יוסף ,שהלך לאחיו בשליחות אביו,
אע"פ ששידע שהם שונאים אותו .ואילו עשו שהלך לצוד חיות ביער להביא ציד לאביו ,ונסתכן לכבוד אביו ,לא ראו
כל מעלה .כי החשש מסכנת חיות הרבה יותר קטן מאשר שמא יזיקו "בעלי בחירה" ,ולכן במה שהלך יוסף למקום
סכנה שהיה נתון לשליטת "בעלי בחירה" ,היתה מסירות נפש מופלאה ביותר.
ו .האם בעל בחירה יכול להזיק למי שלא נגזר עליו מהשמיים
האור החיים הקדוש (5א) חזר על דבריו שאדם בעל בחירה יכול מדעתו להזיק לאחרים ,גם בפרשת בלק ,בביאור
אתי ֵאלֶיָך עַ ָתה הֲ ָיכֹל אּוכַל דַ ּבֵ ר ְמאּומָ ה הַ דָ בָ ר אֲ שֶ ר י ִָּׂשים אֱ ֹל ִּקים ּבְ פִּ י אֹּתֹו אֲ דַ ּבֵ ר",
דברי בלעם אל בלק " ִּהנֵה בָ ִּ
שהקב"ה מנע מבלעם לקלל מחמת "שני דברים  -האחד ,מכח האזהרה .והשני ,שאין הבחירה ביד עצמו בדבר זה.
הא למדת שאם לא היתה לו אלא האזהרה והיה בעל בחירה ורצון היה עושה".
כדברי האור החיים הקדוש (1ג) בביאור מחשבת ראובן להציל את יוסף ,פירש גם האלשיך הקדוש (5ב) "חפצו היה
למען הציל אותו מידם ,כלומר מידם שהם בעלי בחירה ,ולא יבצר מהם אשר יזמו לעשות .מה שאין כן בהיות בעלי
חיים ,כי מוראו וחיתתו תיפול עליהם ,כי צדיק וישר הוא ,וצלם אלקים שלם בפניו ולא ירעו ולא ישחיתו אותו".
וכן נראה מדברי רבנו חננאל ,בפירושו לדברי הגמרא בחגיגה (5ג) לפסוק (משלי יג ,כג) "וְ יֵׁש נ ְִספֶּה בְ ל ֹא ִמ ְׁשפָט" -
"כגון אדם שהרג חברו" ,שאדם יכול להרוג את חברו בלא משפט [וראה שם בגמרא המעשה על מלאך המוות שאמר
לשלוחו להרוג את מרים מגדלא שיער נשיא ,ושלוחו הרג את מרים מגדלא דרדקי].
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בספר כל הכתוב לחיים ( )6הביא מדברי החיד"א בשם מהר"ש אלגאזי ,ובעל ההפלאה בספרו פנים יפות ,שגם הם
צעדו בדרך זו ,שבעל בחירה יכול להזיק למי שלא נגזר עליו מהשמיים.
מאידך גיסא ,יש מרבותינו הראשונים שכתבו במפורש כי בעל בחירה אינו יכול להזיק לזולתו ,אלא אם כן נגזר על כך
מהשמיים .ובראשם ספר החינוך (7א) ,שכתב בביאור שורש האיסור לנקום "שידע האדם ויתן אל לבו ,כי כל אשר
יקרהו מטוב עד רע ,הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא ,ומיד האדם מיד איש אחיו לא יהיה דבר בלתי
רצון השם ברוך הוא .על כן כשיצערהו או יכאיבהו אדם ,ידע בנפשו כי עוונותיו גרמו ,והשם יתברך גזר עליו בכך .ולא
ישית מחשבותיו לנקום ממנו ,כי הוא אינו סיבת רעתו ,כי העוון הוא המסבב".
כיוצא בזה כתב בפלא יועץ (7ב) "ויאמין באמונה שלימה כי מפי עליון תצא הרעות והטוב הבאות על האדם ,בין
שהיא בידי שמים בין שהיא בידי אדם ,אפילו כדי שוה פרוטה .ואין שום אדם יכול להרע או להטיב ,אפילו כדי שוה
פרוטה ,או לכבדו או לזלזל בכבודו וכדומה ,בלתי גזירת שד"י .ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה ,אלא אם כן גוזרים
עליו מלמעלה" .וראה בספר כל הכתוב לחיים (7ג) שהביא מדברי חובות הלבבות ורבנו יונה ,רבי מאיר מאפטא,
הגר"ח מוולוז'ין בשם הגר"א והחפץ חיים ,שנראה מדבריהם שאי אפשר לבעל בחירה לזיק ללא גזירה מן השמיים.
ז .ביאור דרכי ההשגחה  -היאך בעל בחירה יכול להזיק למי שלא נגזר עליו מהשמיים
בביאור דברי האור החיים הקדוש שבעל בחירה יכול להזיק ואף שחברו לא נתחייב לשמיים ,נאמרו הסברים רבים:
• בספר ברכת שמעון ( )8ביאר ,כי תכלית בריאת העולם היתה יצירת האדם ,ומעלתו על כל הבריאה שהוא בעל
בחירה ,וכביכול ניתן העולם להנהיגו בדרך שירצה .ולכן אין רצון השי"ת לבטל בחירת האדם .ומשום כך מצינו
שכאשר היו יעקב אבינו ומשה רבנו בסכנה ונזקקו להצלה בדרך נס ,הצילם הקב"ה באופן של ביטול הטבע ולא בדרך
של ביטול בחירת האדם .ומאחר וביטול הבחירה הוא כביכול קשה לפני המקום ,ממילא צריכים לכך זכויות גדולות
ומיוחדות .ולכן יתכן שאדם שזכויותיו יספיקו שייעשה לו נס להינצל מחיות רעות ,אך אין די בהן שיבטל הקב"ה
עבורו את בחירתו של האחר .משום כך סבר ראובן שיציל את יוסף כשיושלך לבור ,ואע"פ שהיו בו נחשים ועקרבים,
כי ודאי יוכל להינצל בזכויותיו מפגעי בעלי החיים ,אך מי ערב לידינו שיזכה להינצל מידי בעלי בחירה.
נמצא שאכן "אין אדם נוקף אצבע מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה" ,וברור שאין אדם שימות בלא עתו
על ידי בעלי בחירה .והסיבה שמת ,כי נקלע למצב שלא היו לו די זכויות גדולות כדי להינצל מבעל הבחירה [וראה
בסוף דבריו (9א) במשל שהביא למשחק השח-מט ,שרב אמן מתכנן את כל מהלכיו מראש ,וכן הוא בהשגחת השי"ת].
בספר כל הכתוב לחיים (9ב) הביא ביאורים נוספים:
• החזון איש ביאר ,כי כשקם נגדו הבוחר ,נעשה מקום סכנה ,ומתגבר הקיטרוג של מידת הדין ומשתנה הדין ,ואם
יתגבר הבעל בחירה על יצרו יתבטל מקום הסכנה ,ועל ידי זה יתבטל הקטרוג ,וזה שייך רק בבעל בחירה.
• בעל מסגרת השלחן ביאר ,שעונש הבא על ידי אדם הוא גדול מהעונש שבא על ידי דבר אחר ,כי השונא יכול לגרום
על ידי דבריו שידונו כן בבית דין של מעלה.
• הגרא"א דסלר ביאר ,שכשאדם נפגש עם שונא הרוצה להזיקו ,נמצא שהוא עצמו משמש כגורם לשונאו לחטוא בזה
ששונאו ורוצה להזיקו ,ואז מתעורר עליו קטרוג ,כי השי"ת מדקדק אפילו על גרמא שבגרמא ,ויכול להיות שהשי"ת
יגזור עליו שיענש.
•בספר שפתי חיים (9ג) ביאר את שתי ההנהגות של הקב"ה[ :א] השגחה פרטית  -שהשי"ת משגיח על העובד ה' לתת
לו כפי מעשיו ,דהיינו הוא מונהג ומושגח בזכות עצמו ,בהתאם ועל פי מעשיו .כשעושה מעשים טובים ,מקבל סייעתא
דשמיא של שפע וברכה .ואם ח"ו עושה מעשים רעים ,מונהג בצמצום הסייעתא דשמיא[ .ב] השגחה כללית  -היינו
השגחה על הכלים .כלומר הקב"ה נתן ביד כל עובד ה' גם את כל האמצעים והכלים הדרושים לעבודת ה' שלו,
והקב"ה משגיח על הכלים לא לפי מה שהכלים ראויים מצד עצמם ,אלא כל זכות קיומם היא רק לפי צורך הצדיק
העושה רצונו יתברך.
אשר על כן ,המושגח ב"השגחה כללית" זכות קיומו מותנית ב"בעל הכלי" .כלומר ,יתכן מקרה שהאדם מצד עצמו
לפי מעשיו אין לו שום זכות קיום ,וכל זכות קיומו היא רק ככלי לאחרים שאחרים יסתייעו על ידו לצורך עבודת ה'
שלהם ,וההנהגה עמו בהשגחה כללית בלבד .ומכאן האפשרות כי גם מי שכבר נגזרה עליו מיתה במשפט צדק בבית
דין של מעלה ,עדיין יכול לשמש "כלי" בידיו של "בעל הבחירה" ,וחייו תלויים בו.
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פרשת ויגש

יעקב אבינו יוסף הצדיק  -ופרשת המכירה
א .ביאור הנהגת יוסף הצדיק  -מדוע לא הודיע ליעקב אבינו שהוא חי
• רבותינו הראשונים והאחרונים ישבו על המדוכה ,מדוע יוסף הצדיק לא שלח להודיע ליעקב אבינו שהוא בן החיים
במשך כל אותן השנים שהיה במצרים  -הן בתקופה שהיה בבית פוטיפר ובבית האסורים ,וכמובן מאז שנתמנה
להיות משנה למלך מצרים.
• כמו כן חלקו רבותינו הראשונים והאחרונים ,האם לאחר שיעקב אבינו נתבשר כי "עוד יוסף חי" ,נודע לו על מכירת
יוסף הצדיק על ידי השבטים ,ויבואר להלן [אות ו-ז].
תחילה נעיין בדברי האור החיים הקדוש ( )2(-)1בביאורו הנרחב  -מדוע יוסף הצדיק לא הודיע ליעקב אבינו שהוא חי.
בראשית דבריו ,כתב כי היו "עניינים" שהיו צריכים "להתגלגל" בגזירת הבורא ,באופן זה שיעקב אבינו לא ידע כ"ב
שנים היכן נמצא בנו יוסף[ :א] "לשלם ליעקב כ"ב שנים שלא שימש את אביו [יצחק] ,וכמו כן היה הוא [יעקב] בצער
כ"ב שנים ,וגם למספר רד"ו שגזר ה' שיהיו במצרים[ .ב] כדי שיעקב אבינו ירד למצרים בכבוד גדול ,מה שלא היה כן
אם היה יורד קודם".
ובביאור טעמו של יוסף ,אזי בתקופה שהיה בבית האסורים ,יתכן שלא היה סיפק בידו להודיע לאביו ,אך אפילו אם
יכול היה להודיעו "חש על נפשו שידעו אחיו בדבר ,ולצד בושתם וכלימתם מאביהם ימסרו עצמם עליו לאבדו מן
העולם ,לבל תגיע להם בושת מאביהם ,וגם אפשר כי יקללם וימותו כולם ,ומצד זה יבקשו לקעקעו מהעולם".
וגם לאחר שנתמנה למשנה למלך ,נמנע מהודיע לאביו "על דרך אומרם ז"ל מוטב שיפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל
ילבין פני חברו ,וחש על כבוד האחים מלביישם לפני יעקב ויצחק וכל זרע יעקב ,וסבל שישאר אביו בצערו מלביישם".
וכמו כן ,עדיין חשש יוסף שיהרגוהו ,ולא התגלה אליהם "עד שנתחכם והאכילם והשקם ונתן להם דמים והראה להם
כי הוא עמהם בלב שלם ,גם נגלה הדבר כי מה' יצא וידעו ודאי כי לא שומר הוא להם איבה ,וגם באמצעות כן הוסרה
בושה מאביהם כי יאמרו אליו כי כן גזר הגוזר ,ואז גילה להם"  -עד כאן תמצית דבריו ,ועיין בהם היטב.
[וראה בפירוש בעלי התוספות (8א) כעין האמור" :יש אומרים ,כי כשהיה עבד לא רצה להגיד לו ,כי יותר היה מצערו,
וכן כשהיה בבית הסהר .וגם כשהיה מלך לא יאמין לו ,כי אפילו לבסוף כשספרו לו אחיו לא האמין ,כדכתיב ויפג לבו
כי לא האמין להם .ועוד ,אם היה מגיד לאביו היה ירא שמא ישמעו אחיו ויבהלו ויברחו זה לצפון וזה לדרום ,מרוב
פחד שייראו שיהרגם ,ונמצא אביו מצטער עליהם וגורם צער גדול לאביו .ולכך המתין עד שבאו אחיו אצלו ,ונתגלה
להם תחילה ופייסם בדברים ,ושאין בלבו עליהם ,ואמר להם לבשר לאביהם ,וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים"].
ב .יוסף הצדיק נזהר בכבוד אחיו
בדברי אור החיים הקדוש נתבאר כי יוסף הצדיק נמנע מלהודיע ליעקב אבינו שהוא חי ,מחשש לבל יתביישו אחיו.
יש ללמוד על הנהגתו זו של יוסף הצדיק להיזהר בכבוד אחיו ,מדברי חז"ל המובאים ברש"י (3א) ,בביאור הסיבה
להעברת המצרים מקצה מקצה" :הוצרך הכתוב לכתוב זאת אלא להודיעך שבחו של יוסף שנתכוון להסיר חרפה
מעל אחיו שלא יהיו קורין אותם גולים".
וכמו כן יש ללמוד זאת מהטעם שהוציא יוסף הצדיק את כל הנמצאים בביתו בשעה שהתוודע לאחיו ,כדי שאחיו לא
יתביישו ,כמפורש בדברי מדרש תנחומא (3ג) "כך אמר יוסף בלבו ,מוטב שאהרוג ולא אבייש את אחי בפני המצרים".
וכן מבואר בדברי הרמב"ן (3ד) "וטעם בהוצאה ,שהוציאם משם כדי שלא ישמעו בהזכירו להם המכירה ,כי תהיה
להם גם אליו למכשול ,שיאמרו עבדי פרעה ומצרים עליהם ,אלו אנשי בוגדות ,לא יגורו בארצנו ולא ידרכו
בארמונותינו ,בגדו באחיהם ,גם באביהם בגדו ,מה יעשו במלך ובעמו ,וגם ביוסף לא יאמינו עוד" .וכיוצא בזה פירשו
בעלי התוספות (3ה) שיוסף לא רצה לפגוע באחיו ,שהמצרים "יאמרו אנשים רעים הם מאוד".
וכן פירש באור החיים הקדוש (3ו) כי יוסף הוציא את כולם מהחדר בשעה שהתגלה לאחיו ,כי הוא "לא רצה לזלזל
באחיו שיחזיקו אותם בדבר נבלה כזו למכור אחיהם ,אלא לצד בושת אחיו הוא שעשה מטעם הנזכר".
אמנם תירוצו של האור החיים הקדוש ,שיוסף נמנע מלהודיע לאביו שהוא חי כדי לא לבייש את אחיו ,צריך עיון.
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כי בנוגע לעצמו מוטב לאדם שיפול לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים ,אך מי התיר לו לצער את אביו בגלל חשש
הפגיעה באחיו .וביאר הברכת שמעון (4א) "דאם היה מודיע יוסף לפני שהיתה נגלית הכוונה העליונה שסיבבה מעשה
זו ,והיתה הבושה לאחיו ,ממילא הרי היה גדול הצער ליעקב מבניו שעשו מעשה כזו .ואולי צער הזה לראות בקלקלת
כל בניו ,גדול מצער אבדן יוסף .ועי' בדברי רבינו [האור החיים הקדוש] לקמן (4ב) ,כי הצדיקים יותר יחפצו בהעדר
הבן בהיותו בן מביש .ורק לאחר שנגלה דבר ה' כי מאת השם היתה זאת ,לא היה מקום לא לביוש ולא לצער ,אז
הודיע לו מיד".
וראה עוד בספר כל הכתוב לחיים ( 4ג) במה שהביא מדברי מהרש"ם בספרו תכלת מרדכי לפרש על פי דברי האור
החיים הקדוש ,את דברי חז"ל אודות הסימן שמסר יוסף הצדיק ליעקב אבינו בעגלות ששלח לו ,על פרשת עגלה
ערופה שלמדו ביחד כשנפרד ממנו.
ג .יוסף הצדיק לא הודיע שהוא חי  -כדי שחלומותיו יתקיימו
הרמב"ן (5א) ביאר כי הסיבה שבגללה נמנע יוסף הצדיק מלספר לאביו על המכירה היתה ,כדי שחלומותיו יתקיימו:
"וכיון שלא ראה בנימין עמהם ,חשב זאת התחבולה שיעליל עליהם ,כדי שיביאו גם בנימין אחיו אליו ,לקיים החלום
הראשון תחילה .ועל כן לא רצה להגיד להם אני יוסף אחיכם ,ולאמר מהרו ועלו אל אבי וישלח העגלות כאשר עשה
עמהם בפעם השניה ,כי היה אביו בא מיד בלא ספק .ואחרי שנתקיים החלום הראשון ,הגיד להם לקיים החלום
השני .ולולי כן היה יוסף חוטא חטא גדול לצער את אביו ולהעמידו ימים רבים בשכול ואבל על שמעון ועליו ,ואף אם
היה רצונו לצער את אחיו קצת איך לא יחמול על שיבת אביו ,אבל את הכל עשה יפה בעתו לקיים החלומות כי ידע
שיתקיימו באמת".
וכן פירש הגר"א (5ב) את כל מעשיו של יוסף הצדיק ,שנבעו מכך "שידע שעל ידי כן יתקיימו החלומות כסדר ,ולא
רצה לעבור על רצון ה'" ,ולפיכך "הקדימה התורה את הפסוק "ויזכור יוסף את החלומות" ,להודיע שכל מה שעשה
לא עשה אלא מרוב צדקתו שיקויימו החלומות שלא להכחיש רצון וגזירת עליון ,וזהו כלל התורה".
ביאור הדברים נראה ,על פי מה שכתב השל"ה הקדוש (5ג) בתירוץ הקושיה ,מדוע יוסף הצדיק לא הודיע לאביו
שהוא חי "כי ידע יוסף שחלומותיו שחלם הם כמו נבואה ,וידע שעל כל פנים יתקיים שאביו ואחיו ישתחוו לו .והיה
ירא מאוד לנפשו אם ישתחוו לו בידיעתם כי הוא יוסף ,כי איך ישתחווה אב לבנו ואחים הגדולים לאחיהם הקטן .על
כן היה יושב ומצפה להיות זה הדבר מקוים".
מו"ר הגרש"ז ברוידא זצ"ל ,הרחיב בביאור הדברים בספרו שם דרך ( )6וכתב" :סוד הדברים הוא שהחלומות שחלם
לא היו סתם חלומות אלא מראה נבואה שבו ראה בנבואה את אשר יתרחש בעתיד ,בבחינת מאמר הקב"ה למרים
ואהרן (במדבר יב ,ו) ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו".
ומאחר וחלומותיו היו נבואות  ,ונביא מבין את נבואתו ויודע שנבואתו תתקיים ,וזהו השורש והסיבה לכל מעשיו
והתנהגותו ,ומדוע נמנע מלבשר לאביו שהוא חי וקיים למרות שלא היתה לא כל בעיה לעשות זאת  -מכיון ש"את
הכל עשה יפה בעתו לקיים החלומות כי ידע שיתקיימו באמת".
בספר קדושת לוי שילב בין המבואר בדברי הרמב"ן והאור החיים הקדוש ,וביאר כי יוסף הצדיק נמנע מלהודיע
שהוא חי ,כי ידע שחלומותיו יתקיימו ,ולכן השתדל למעט בעוגמת הנפש של אחיו שלא יצרכו להשתחוות לו
בהרגשה "שהוא ניצח אותם" .כי "דרך הטבע כשאדם מנצח את חברו וזה יודע שהוא מנצח אותו ,דהיינו שיודע
שמזה האדם היה לו הניצוח אז ירע לו ,ויש לו עגמת נפש גדול .אבל כשהוא מנצח ואין חברו יודע ממי הוא מנוצח ,אז
אין לו רע כל כך .והנה בכאן יוסף ניצח את אחיו בקיום החלומות אשר חלם לו שאחיו ישתחוו לו ,ובאמת הם לא רצו
בזה שיוסף ינצח אותם ויצטרכו להשתחוות לו .לכן יוסף הצדיק בשעה שהשתחוו לו אחיו התנכר אליהם ,כדי שלא
ירע בעיניהם על הניצוח שהוא מנצח אותם בקיום החלומות ,וידמו שהם משתחווים לאחר .ואפשר לומר שזה היה
כוונת יוסף הצדיק שלא הודיע לאביו שהוא מלך ושהוא חי ,שיוסף ידע שיקויים החלומות אשר חלם לו על אחיו
שיבואו וישתחוו לו ,ואילו היה מודיע לאביו והיו באים אחיו והשתחוו לו ,היה להם צער מזה שניצח אותם ,כי ידיעת
אביו היה גם ידיעה להם ,לכן לא הודיעו לאביו ,כדי שלא יצטער את אחיו ,כדי שיבוא וישתחוו לו ולא ידעו למי
משתחוים ,וידמו שמשתחווים למלך אחר".
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ד .יוסף הצדיק לא הודיע ליעקב אבינו שהוא חי " -כי יד ה' עשתה זאת"
בדברי האור החיים הקדוש ( )1נתבאר כי היו "עניינים" שהיו צריכים "להתגלגל" בגזירת הבורא ,באופן זה שיעקב
אבינו לא ידע כ"ב שנים היכן נמצא בנו יוסף.
מצאנו בזה תוספת בדברי השל"ה הקדוש (7ב) שכתב" :ואף יעקב אבינו בעצמו ובכבודו הוצרך תיקון במצרים ,כי
היה בו קצת חטא של כבוד אב ואם שלא קיים כ"ב שנה ,על כן הוצרך לסבול צער מזרעו זרע נאמן .וזהו הענין שכ"ב
שנה לא הודיע יוסף לאביו שהוא חי ,כי יד ה' עשתה זאת .והוא אחד משני דרכים ,או רוח הקדש שרה על יוסף וצווה
לו שלא יודיע את אביו שהוא חי ,והוצרך יוסף לקים ציווי המקום ,כי הוא ואביו חייבים בכבודו יתברך .או היה
בהכרח שלקח הקב"ה הבחירה מיוסף ,שלא יבחר בדבר זה להודיע לאביו ,ואין בזה אשם ליוסף ,כי היה מוכרח
מהשי"ת ,והשי"ת עשה לכפרה ליעקב.
ה .יוסף הצדיק לא הודיע ליעקב אבינו שהוא חי  -בגלל החרם והשבועה לא לספר על המכירה
הסבר נוסף מדוע יוסף הצדיק לא הודיע לאביו שהוא חי ,מבואר בדברי רבותינו בעלי התוספות (8א) על פי דברי
חז"ל ,שהשבטים הטילו חרם ואף השביעו את יוסף שלא לספר על המכירה" :וגם יוסף למה לא הודיע לאביו שהוא
במצרים ,אלא שהטילו חרם ביניהם ,וגם שיתפו להקב"ה ,וליוסף נמי השביעו שלא לגלות .והכתוב מוכיח ,דכתיב
הוציאו כל איש מעלי ,שלא רצה לגלות לזרים מפני השבועה".
בספר אגרא דכלה (8ב) הוסיף לבאר ,כי בבוא האחים אליו לא "היה מתיירא פן לא ירצו להתיר החרם ,על כן גלגל
עמהם כמה גלגולים ,עד שהבין שכבר מרוצים יהיו להתירו .ולכן נתוודע להם ביחוד באין איש אתו ,כי לא היה רשאי
[לגלות לאיש זולתם]" .וכתב בספר כל הכתוב לחיים (8ג) "ובדעת רבנו האור החיים הקדוש שלא תירץ כן ,יש לומר
דס"ל שהחרם שלא לגלות ליעקב היה כנשבע לבטל את המצוה דכיבוד אב ,כיון שעל ידי זה נצטער ונתאבל יעקב
הרבה ,וקיימא לן דשבועה לבטל את המצוה אינה חלה ,ולא היה ליוסף שום איסור לגלות".
ו .האם ידע יעקב אבינו על מכירת יוסף
בדברי חז"ל בפסיקתא (9א) מפורש שיעקב אבינו לא ידע ממכירת יוסף כל ימיו ,ומסיבה זו נמנע יוסף לבקרו ,כדי
שלא ישאלו היאך ירד למצרים ,ויאלץ לספר לו כי השבטים מכרוהו ,ועל ידי זה ימיט אסון נוראי ,כפי שדייקו בעלי
חלֶה" ,ומשמע "שלא היה יוסף רגיל אצל יעקב .ושמעתי מפי
התוספות (9ב) מלשון הכתוב "וַי ֹּאמֶ ר לְיֹוסֵ ף ִהנֵה ָאבִ יָך ֹּ
הרב ר' שמואל ז"ל [הרשב"ם] הטעם ,לפי שהיה ירא שישאל לו הענין היאך הורד למצרים ,ויגיד לו שמכרוהו אחיו
ויקלל יעקב ,ונמצא מחריב את העולם כולו .שהרי רחל אמו שקילל שלא מדעת ואמר עם אשר תמצא וגו' ,נתקיימה
קללתו ומתה בדרך אפרת ,הא אם יקללם מדעת לא כל שכן".
גם בדברי הרמב"ן (9ג) מפורש "יראה לי על דרך הפשט ,שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי אחיו מכרו את יוסף .אבל חשב
כי היה תועה בשדה והמוצאים אותו לקחוהו ומכרו אותו אל מצרים .כי אחיו לא רצו להגיד לו חטאתם ,אף כי יראו
לנפשם פן יקצוף ויקללם ,כאשר עשה בראובן ושמעון ולוי (להלן מט ,ג-ז) .ויוסף במוסרו הטוב לא רצה להגיד לו".
אולם האור החיים הקדוש (10א) דרך אחרת עמו ,וביאר כי דבריו של יוסף הצדיק לאחיו נועדו "להסיר מלבם חשש
השנאה" כלפיו ,ולהראות "כי המעשה היה מאת ה' ,והם שליחותו יתברך עשו ,ולא שליחות עצמם .ובזה אין מקום
לשמור להם איבה ,ולא להרחיק מדת האחווה מהם" .ועל ידי זה "יהיה להם פנים לעמוד לפני אביהם כשנגלה
הדבר" .וסיים" :והיה נראה לומר כי יעקב לא ידע גוף המעשה ,וזה דרך רחוק ,כי פשיטא שלא ימנע מחקור זאת,
היאך נתגלגלו הדברים עד שירד יוסף למצרים ,וגם מעשה כתונת הפסים המובא אליו מוטבל בדם .אלא ודאי כי
בטענת לא אתם שלחתם וגו' שאמר יוסף ,הוכר הדבר כי מאת ה' היתה זאת ,ואין להרהר אחר מידותיו".
ז .יעקב אבינו לא ידע על מכירת יוסף  -כי האבות לא דיברו "יותר ממה שכתוב בתורה"
לסיום ,נביא את דבריו המופלאים של רבי פנחס מקוריץ (10ב) שביאר כי יעקב אבינו לא ידע כלל מהמכירה ,היות
והאבות הקדושים "לא היו אנשים פשוטים שישבו לדבר דברי הבאי" וכי "מה שהיו האבות מדברים הוא בעצמו
תורה ,ויותר ממה שכתוב בתורה לא דברו כלל".
ולכן יעקב אבינו לא שאל אף פעם את יוסף הצדיק "איך באת לכאן ומה עבר עליך" .כדברי האור החיים הקדוש (10ג)
בביאור הכתוב " ֵאלֶה הַ ְדבָ ִרים אֲ שֶ ר ִדבֶ ר משֶ ה" ,כי משה רבנו לא דיבר כל ימיו אלא דברי תורה ולא דברים בטלים.
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פרשת ויחי

יעקב וישראל
א .יעקב  -בזמן עצבון ודאגה; ישראל  -בזמן שמחה ומנוחה
הקב"ה נגלה ליעקב אבינו והודיעו (1א) "ל ֹא י ִָּק ֵרא ִש ְמָך עֹוד ַי ֲעקֹב כִ י ִאם ִי ְׂש ָר ֵאל י ְִהיֶה ְשמֶ ָך ַוי ְִק ָּרא ֶאת ְשמֹו י ְִש ָּר ֵאל".
עם זאת ,לאחר מכן ,כאשר נתגלה לו האלקים במראות הלילה בטרם רדתו מצרימה ,נקרא בשם יעקב (1ב) ,ויש
לבאר את פסוקי התורה  -אימתי נקרא בשם יעקב ואימתי בשם ישראל.
• במסכת ברכות (1ג) מבוארת הקפידא לא לקרוא לאברהם אבינו בשם אברם ,לעומת הקריאה בשם יעקב ,המותרת
ִש ָר ֵאל" ,כדברי הגמרא" :כל הקורא לאברהם אברם
גם לאחר שנאמר במפורש "ל ֹא י ִָק ֵרא ִש ְׂמָך עֹוד ַי ֲעקֹב כִ י ִאם י ְׂ
עובר בעשה ,שנאמר (בראשית יז ,ה) וְ הָּ יָּה ִש ְמָך ַאבְ ָּרהָּ ם .רבי אליעזר אומר עובר בלאו ,שנאמר (שם) וְ ל ֹא י ִָּק ֵרא עֹוד
ֶאת ִש ְמָך ַא ְב ָּרם .אלא מעתה הקורא ליעקב יעקב הכי נמי .שאני התם ,דהדר אהדריה קרא דכתיב (בראשית מו ,ב)
וַי ֹאמֶ ר אֱ ֹל ִקים ְלי ְִש ָּר ֵאל בְ מַ ְראֹת הַ ַל ְילָּה וַי ֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב ַי ֲעקֹב" .וצריך ביאור מדוע.
• עוד יש לבאר מדוע לאברהם אבינו ויצחק אבינו היה שם אחד ואילו יעקב אבינו נקרא בשני שמות.
לביאור הדברים נתעמק בדברי האור החיים הקדוש (1ד) שהסביר בהרחבה את פסוקי התורה ,כי השם יעקב הוזכר
בזמן עצבון ודאגה לעומת השם ישראל שהוזכר בזמן שמחה ומנוחה.
בתחילת דבריו ,כתב" :הן אמת כי בעדת ישראל מצינו שישתנה להם השם כפי מעשיהם  -כשעושים רצונו של מקום
בשם "ישראל" יכנה אותם ,ולהיפך יקרא שמם "יעקב" ,וכן הוא רמוז בדבריהם (זוהר וישלח)" – וענין זה יבואר
להלן בהרחבה .אולם מסיים האור החיים "וטעם זה לא יוצדק ביעקב ,כי ישר פעולתו בתמידות" .כלומר ,ביחס
ליעקב אבינו ברור שאי אפשר לפרש את שינוי השמות יעקב ויוסף בהתאם לשינוי במעשים  -עושים רצונו של מקום
או אין עושים רצונו של מקום ,שהרי "ישר פעולתו בתמידות" ,ולא יתכן כלל מצב ש"אין עושה רצונו של מקום".
ולכן פירש האור החיים הקדוש ( ,)2כי יעקב אבינו נקרא בשם יעקב בזמן שהיה בשמחה ומנוחה ,ובשם ישראל בזמן
עצבון ודאגה" :אכן להיות שענף המושכל אשר נתעצם יעקב להשיגו שבאמצעותו בשם ישראל יתכנה ,היא בחינת
קדושה עליונה ,ותמצא כי המין המאושר ההיא ימאס לבחינת הדאגה והעצבון והשפלות ,כי ממקום השמחה
והמנוחה והגדולה באה .והיה לאות בין עיניך יום שבת למנוחה אשר צוה ה' את בני ישראל ,והוא לטעם נשמה
יתירה ,ולצד שממקום עליון באה ,יצו ה' להרחיק היגון והכעס ולקרא לשבת עונג .והן הדברים עצמם נאמרים
ביעקב ,בהשגתו שם עליון השם יגיד כי צוה ה' אתו את הנשמה העליונה ,בעלת שם זה של ישראל ,ומשכנה בו הוא
כל זמן שאין שם עצבון ,וענף הנגדי קצת לשמחה ולשלמות הקדושה והטהרה .ובהעדר כן וינפש ,יוצאה ממנו כיציאת
נשמה יתירה של יום שבת ,ובאותו זמן לא יקרא לו "ישראל" כי בעלת השם הלכה לה ואינה ,אז ויקרא שמו יעקב.
ותשוב עוד הנשמה ההיא באמצעות הכנת והצעת המוכן כהשבת נשמה יתירה בכל שבת ושבת ,באמצעות הכנת יום
המקודש ,ובזה תלך לבטח להשכיל טעם בכל מקום אשר בשם "יעקב" יתכנה הוא ,לסיבה אשר יארע שם דבר
מבחינת העצב והיגון" .וראה בהרחבה ביאור הפסוקים לפי כלל זה ,הפלא ופלא.
כפי שהוזכר בדברי האור החיים הקדוש (1ג) ,בפרשת וישלח הסביר האור החיים הקדוש (3א) בתוספת הטעמה מדוע
יש קפידא לא לקרוא לאברהם אבינו בשם אברם ,לעומת הקריאה בשם יעקב גם לאחר שנאמר במפורש "ל ֹא י ִָּק ֵרא
ִש ָר ֵאל" .וזאת על פי היסוד "כי שמות בני האדם הם שמות נפשותם" ,ועל כן "יעקב יהיה שם
ִש ְמָך עֹוד ַי ֲעקֹב כִ י ִאם י ְׂ
נפש שהיתה לו ,ולזה הגם שניתוסף בו רוח אלהים הנקרא "ישראל" ,לא מפני זה אבד הראשון ,והרי ישנם לראשון
גם שני ויכול הוא ליקרא "יעקב" ,ואין ראוי שיעקר שמו הראשון לחלוטין .מה שאין כן אברהם ,כי גם אחר שינוי
שמו לעילוי ,לא נעקר שם הראשון כי יש בכלל אברהם אברם ,ולזה יצו הא-ל לקרות לו בתמידות אברהם ,ואין
עקירה לראשון כי בכלל אברהם אברם".
וראה גם בדבריו בפרשת וירא (3ב) תוספת ביאור בהחלפת השם אברם לאברהם" :טעם הקפדתו יתברך [לאסור
לקרוא לאברהם בשם אברם] ,כי כשיקרא לו אברם מיחס אליו ישמעאל לבן ,וה' אמר כי ביצחק יקרא לך זרע ,ואין
זה אלא כשיעקר שם אברם .וטעם זה אינו ביעקב ,לזה הגם שנקרא ישראל אין קפידא שיקרא יעקב".

185
2

ב .יעקב  -בזמן שאין עושים רצונו של מקום [גלות]; ישראל  -בזמן שעושים רצונו של מקום [גאולה]
בדברי האור החיים הקדוש (1ד) נתבארו חילוק השמות יעקב וישראל אצל כלל ישראל ,שנקראו בשם יעקב  -בזמן
שאין עושים רצונו של מקום ,ישראל  -בזמן שעושים רצונו של מקום.
ונראה כי דבריו עולים בקנה אחד עם המבואר בפירוש הרמב"ן על התורה (4א) ,כי שם יעקב שייך לכנסת ישראל
בתקופת הגלות ושם ישראל שייך לכנסת ישראל בזמן הגאולה" :קראו יעקב לרמוז כי עתה לא ישור עם אלקים ועם
אנשים ויוכל ,אבל יהיה בבית עבדים עד שיעלנו גם עלה .כי מעתה הגלות תתחיל בו .וזה טעם ואלה שמות בני ישראל
הבאים מצרימה יעקב ובניו (פסוק ח) ,כי בשם בני ישראל יבאו שמה ,כי יפרו הבנים וירבו ויגדל שמם וכבודם ,אבל
יעקב הוא עתה ברדתו שם".
ג .יעקב  -הנהגה הנמצאת בטבע; ישראל  -הנהגה מעל הטבע
בדברי הנצי"ב (4ב) מבואר ההבדל בין שם יעקב שהיא הנהגה הנמצאת בטבע ,לשם ישראל שהיא הנהגה מעל הטבע.
בספר ימי הפורים (4ג) הביא מו"ר הגר"ד כהן ,ראש ישיבת חברון ,שכן מבואר בדברי המלבי"ם (ישעיה מג ,א)
שכתב" :יש הבדל בין יעקב ובין ישראל ,שיעקב בו יקראו ישראל עת שהם במדרגה קטנה ,וישראל נקראו בו עת
שהם בחשיבות ומתנהגים בדרך נס .ורצונו לומר ,שמצד תחילת הוייתם שהוא בנמשל אל חומר האומה וראשית
הוייתם הם יעקב .ומצד צורתם העצמית הם ישראל ,שרים ומושלים על הטבע ועניניה".
וביאר לפי דבריהם עומק נוסף בחילוק המבואר בדברי הרמב"ן והאור החיים הקדוש  -כי שם יעקב נאמר על זמן
הגלות  -שאין עושים רצונו של מקום ושם ישראל על זמן הגאולה  -שעושים רצונו של מקום" :מה שכתב הרמב"ן
דשם יעקב מורה על ההנהגה בגלות ושם ישראל מורה על ההנהגה בזמן הגאולה ,ומה שכתב הנצי"ב דשם יעקב
מורה על ההנהגה שבדרכי הטבע ,ושם ישראל מורה על ההנהגה שמעל הטבע  -תרוויהו ענין אחד הם .שהרי מתבאר
מתוך דברי הגר"א במגילת אסתר ,דבזמן שישראל במצב של גאולה ובית המקדש עומד על תילו ,אין כל כך חידוש
בנס .דכל ההנהגה בגילוי .ובזמן הגלות וההסתר פנים ,כל ההנהגה מוסתרת במאורעות הטבע .ולפיכך בזמן הגלות
דנתבאר בדברי הרמב"ן דכנסת ישראל היא בבחינת יעקב ,גם ההנהגה עמם היא הנהגה של טבע ולא הנהגה ניסית
שלמעלה מהטבע .דההנהגה בזמן הגלות היא בהסתר ולא בגילוי ,ולפיכך שם יעקב שייך לזמן הגלות ,דשם זה שייך
להנהגה שבתוך הטבע .ואילו בזמן הגאולה שהם בבחינת ישראל ,הרי ההנהגה עמהם היא הנהגה ניסית שמעל לטבע.
ולפיכך שם ישראל שייך למצב של כנסת ישראל בזמן הגאולה ,שהוא שייך להנהגה הנסית שמעל לטבע".
ד .בית יעקב " -מדרגה קטנה" של העובדים ביראה; בית ישראל " -מדרגה המעולה" של העובדים מאהבה
בפרשת יתרו ביאר האור החיים הקדוש חילוק נוסף בין השמות יעקב וישראל ,בהקדם ב' דרכי עבודת השי"ת,
באהבה וביראה ,המכוונים בלשון הכתוב "כֹה ת ֹאמַ ר לְבֵ ית ַי ֲעקֹב וְ ַתגֵיד לִבְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל" ,וזה לשונו" :נתחכם ה' לצוות
בשני אופנים ,בדרך אהבה ,ודרך שררה והפחדה [יראה] ,ואמר גם שניהם במתק לשון צדיק בנושא אחד .והוא מה
שהתחיל לומר כה תאמר ,על זה הדרך כה ,פירוש כסדר זה שאני אומר לך ,ת ֹאמַ ר לְבֵ ית ַי ֲעקֹב ,פירוש יש בו אמירה
רכה שהיא דרך אהבה וחיבה .וְ ַתגֵיד ,פירוש יש בו גם כן דברים קשים כגידים שהוא דרך הפחדה ויראה".
על פי זה ביאר האור החיים הקדוש את חילוקי השמות בין יעקב שהוא "מדרגה קטנה" של העובדים ביראה ,לבין
ישראל ,שהוא "מדרגה המעולה" של העובדים מאהבה" :ודקדק לומר בית יעקב באמירה ,ובני ישראל בקושי ,לומר
חלק החסר לכל אחד משניהם ,על זה הדרך .כי בית יעקב הם מדריגה הקטנה שבאומתנו הקדושה ,אשר לא ישיגו
עבוד ה' מאהבה אלא מיראה ,לזה המצוה להם שצריכים להוסיף עבודה מאהבה ,הרמוזה באמירה רכה כנזכר .ולבני
ישראל שהם מדרגה הנבחרה והמעולה אשר ישיגו בחינת האהבה ,אמר כנגדה ותגיד ,שלא יספיק להם בחינת
האהבה לגבי פרט אחד ,וצריכין הם ליראה ולאהבה ,מטעם שכתבנו".
ומצאנו תוספת ביאור לדבריו בספר נתיבות שלום ( )6שכתב" :יעקב מורה על העבודה בשעת התגברות היצר הרע,
כמאי דכתיב וידו אוחזת בעקב עשו ,עקב עשו היינו מדור התאוות ,שפחז עליו יצרו ומתגבר עליו בתאוות רעות ,וכנגד
התגברות התאוות הדרך היא במידת היראה .וישראל שהוא אותיות ל"י רא"ש ,מורה על העבודה בשעה שניגש
לעסוק בתורה ובעבודת ה' ,שאז צריך לקיים ויגבה לבו בדרכי ה' ,כמאי דכתיב ישראל בך אתפאר .וכן ישראל
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אותיות יש"ר א"ל ,א-ל הוא מדת החסד ,כדכתיב חסד א-ל כל היום ,וחסד הוא אהבה ,שבזה הדרך לאחוז במידת
האהבה וללכת במדרגות העליונות.
וב' השמות הם כנגד העבודות של ה' במידות אהבה ויראה .ולכן נקרא תחילה בשם יעקב ,כדאיתא בזוה"ק (ח"א יא,
ב) פקודא קדמאה דא יראת ה' ,שנאמר ראשית חכמה יראת ה' .פקודא תנינא דא אהבת ה' .והביאור בזה ,דאף
שאהבת ה' היא המדרגה היותר גבוהה ,ברם ההתחלה צריכה להיות במידת היראה ,שהחרדה מסלקת הדמים
הטמאים באדם ,כי כל עוד יש בו דם טמא ,אינו מסוגל כלל לעבודת ה'.
על כן מתחילה הדרך היא יראת ה' .ומבואר בזה מדוע ליעקב נשארו ב' השמות יעקב וישראל ,דמרומז בזה המדות
אהבה ויראה שהם ב' הדרכים בעבודת ה' ,הדרושים שניהם לעבודת ה' ,שיש עתים שצריך לעבוד להשי"ת בבחינת
יעקב ביראה ,ויש עתים שצריך לעבודת להשי"ת בבחינה הגבוהה של ישראל באהבה ,אך השם עצם הוא ישראל".
ה .יעקב – המון העם ה"בינונים"; ישראל  -הצדיקים המיוחדים
בדברי אור החיים הקדוש נתבאר חילוק נוסף בין השמות יעקב שהוא בחינת המון העם ה"בינונים" ,לבין ישראל
שהוא בחינת הצדיקים המיוחדים ,המדוקדק היטב בפסוקי התורה בפרשת בלק:
ִש ָר ֵאל (7א) וביאר האור החיים הקדוש" :לפי שיש בישראל שתי הדרגות ,גדר
• ְלכָּה ָּא ָּרה לִי ַי ֲעקֹב ּו ְלכָּה ֹזעֲמָּ ה י ְׂ
הצדיקים ,וגדר הבינונים .והוא מה שאמר כאן ארה לי יעקב ,הם הבינונים ,לשון ארירה ,זועמה ישראל הם הצדיקים
המתכנים ישראל ,והזעימה היא למטה מהארירה".
ִש ָר ֵאל (7ב) וביאר האור החיים הקדוש" :למה שהקדמנו שידבר בשני הדרגות
ּומ ְספָּר ֶאת רֹבַ ע י ְׂ
• ִמי מָּ נָּה ֲעפַר ַי ֲעקֹב ִ
בהמון העם שיתכנו בשם יעקב ,ובצדיקים אשר בשם ישראל יתכנו ,לזה אמר כנגד ההמון מי מנה עפר יעקב ,וכנגד
הצדיקים אמר ומספר את רובע ישראל ,פירוש שיש בהם צדיקים לאין מספר".
ִש ָר ֵאל (7ג) וביאר האור החיים הקדוש" :יתבאר על פי דבריהם ז"ל (זוה"ק
• ל ֹא ִהבִ יט ָּאוֶן בְׂ ַי ֲעקֹב וְ ל ֹא ָּר ָּאה עָּ מָּ ל בְׂ י ְׂ
ח"א קע ,א) שאמרו כי על ידי חטא האדם נרשם רושם כח הרע באבר שבו עשאו ,והיא בחינת הפגם המוזכרת
בדבריהם ז"ל ,ופירוש און הוא כח הרע הנמשך מהעבירה .ולזה אמר לא הביט און ,שהוא רושם המפעל הרע אינו
אפילו ביעקב שהן המון העם שיתכנו בשם יעקב ,שכולם נשמרים מעשות רע .ואומרו ולא ראה עמל בישראל ,פירוש
אפילו פגם שצריך עמל להעבירו אינו באותם שנקראים ישראל ,שהם הצדיקים" [וראה עוד במה שכתב שם].
• דָּ ַרְך כֹוכָּב ִמ ַי ֲעקֹב וְ ָּקם שֵ בֶ ט ִמ ִי ְׂש ָר ֵאל (7ד) וביאר האור החיים הקדוש" :יתבאר על פי דבריהם ז"ל (סנהדרין צח ,א)
שאמרו בפסוק בעתה אחישנה ,זכו – אחישנה ,לא זכו – בעתה .וטעם שיעד גאולת אחישנה ,שהיא ככוכב ליעקב,
וגאולת בעתה שהיא עני וכו' לישראל ,שהם כתות הצדיקים ,נתכוון לומר שהמושג לגדר זה של ביאת הגואל ככוכב
הוא כשתהיה הגאולה מפאת גדר הבינוני שבישראל ,שיטיבו מעשיהם ויבא בזכותם והוא אומרו דרך כוכב מיעקב,
אבל ביאתו בדרך וקם שבט ,זה יהיה כשלא יטיבו מעשיהם כת הבינונים ,ולא יבא אלא מפאת כת הצדיקים שבהם,
והוא אומרו וקם שבט מישראל" [וראה עוד במה שכתב שם].
להשלמת היריעה ,נעיין בדברי רבי אלימלך מליז'נסק במה שביאר בספרו נעם אלימלך בפרשת יתרו (9ב) ובפרשת
שמות (9ג) ,על פי חילוק השמות יעקב "-אלו ההמון" ,לישראל " -הגדולים והצדיקים הקדושים".
ו .יעקב  -מידות הגוף; ישראל  -מידות הנפש
חילוק נוסף בין השמות יעקב וישראל ,מבואר בדברי רבנו בחיי (10א) "כי שם יעקב נאמר על מדות הגוף בענייני הגוף
בעולם הזה ,כי מה שנקרא יעקב על שם וידו אוחזת בעקב עשו (בראשית כה ,כו) .ושם ישראל נאמר על מדות הנפש
הוא שכתוב (שם לב ,כט) כי שרית עם אלקים".
לפי דבריו ביאר בספר ימי הפורים (10ב) מדוע כנסת ישראל נקראה בשם יעקב בהצלת נס הפורים ,כמאמר הפיוט
"שושנת יעקב צהלה ושמחה" ,כי "עיקר ישועת הפורים היתה ישועת הגוף כידוע".
ז .השמחה  -עצה להתעלות למדרגות רוחניות נשגבות
נסיים עם דברי רבי חיים שמואלביץ (10ג) ללמוד מדברי אור החיים הקדוש (1ד) כי יעקב אבינו נקרא בשם ישראל
כאשר היה בשמחה ומנוחה ,כי באמצעות השמחה זוכים להתעלות למדרגות רוחניות נשגבות ,והדרך לזכות לשמחת
הלב היא "ללמוד במצא את פקודי ה' משמחי הלב".

