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הקדמה






ּ ֶּכ ֶּתר יִ ְּּתנ ּו ְּלך
בעת זעם וצוקה ,בזמן מגיפה ' -קורונה' שמה,
כאשר העולם כולו עצר את סאונו
ורגל אדם מהשוק שבתה
בתי מדרשות נסגרו ,והישיבות הקדושות ננעלו
צעירי הצאן לתלמודיהם לא שבו,
מפני הפחד ,החשש וחומר הסכנה
התורה הקדושה ,הונחה בקרן זוית ,ובה כל מחמדים
ביקשה מאיתנו ,לאחוז בה גם ברגעים מורכבים
ואני בתומי הלכתי ,ולחדרי תורה נכנסתי
בזמנים לא זמנים ,ועל כתפי עוללים
ולרבות ,מכאובי ראש הולמים
הקשתי בזהירות על דלתות התורה,
הקשבתי לקול אמריה ודבריה
ניסיתי להבין פנימיותה ואמתה
בה מזור ותעלה לכל ספק ושאלה
ולפתע הדלת נפתחה ,וראיתיה ,ערוכה ושמורה
והיה ראשיתו מצער – כקרני חגבים ,זעיר פה וזעיר שם
ואחריתו ישגה מאד  -ספרי זה ' -כתר הלומים'
כתר יתנו לך  -כתר הילומים לצור עולמים,
מכתרא דמסאבותא – מגיפה וקורונה
לכתרא דתורה ותעודה ,כתרא דכל יקר
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מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי
ואני ידעתי ערכי ,כי לא מליבי
ואין בי מעש וכח בעצמי
אין זה כי אם בחמלתו עלי ושכמותי
ובזכות אבותי שבטחו בצורי
בסייעתא דשמיא לזעירא דמן חבריא
מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
ימי מֵ עפר דּ ל מֵ ַא ְּש ּפֹּת י ִרים ֶּא ְּב ֹּיון
ְּמ ִק ִ
או ִחילה ל ֵא-ל אֲ חַ ֶּ ּלה פניו
ֹּ
ֶּא ְּשאֲ לה ִמ ּ ֶּמ ּנ ּו מַ עֲ נֵה לש ֹּון
יהיו נא אמרינו ראויים ומתקבלים לרצון
ובעיני אלהים ואדם ,נמצא חן ושכל טוב






ספר זה ' -כתר הלומים' ,הורתו ולידתו בעת שהתפשטה מגיפת הקורונה בעולם
כולו ,ובכלל זה  -בארץ הקודש.
מגיפת ה'קורונה' הבליחה לעולמנו בשלהי חורף  -תש"פ .בתחילה ,שמענו עליה
במעומעם .ידענו שהיא בסין הרחוקה – במחוז נידח ,ולכן לא ייחסנו לה חשיבות
רבה .התחושה היתה שהדברים אינם נוגעים אלינו כלל ועיקר .ברם ,כידוע ,לא כך
היו פני הדברים; המציאות טפחה על פנינו ,ובעצם ,על פניו של העולם כולו .בתוך
תקופה קצרה מאד התפשטה ה'קורונה' בכל קצוות תבל ,וגם בארצנו.
מני אז ,השתנו החיים באופן חסר תקדים .העולם כולו ,פשוטו כמשמעו ,עצר את
תנועתו הסואנת ,הרועשת ,ויתר על כן :המתרברבת .האנושות כולה עם כל עוצמתה
ויכולתה ,עמדו ועדיין עומדים  -חסרי אונים למול נגיף זעיר שבזעירים .שדות
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התעופה נסגרו ,קשרי הסחר נעצרו ,כלכלות העולם נפגעו קשות ,רבים הפסיקו
להשתכר ולהרוויח מטה לחמם .נאסרו התקהלויות יותר משני (!) אנשים ,מפגשים,
חתונות ,שמחות .אנשים הסתגרו בבתיהם ,חוששים ,מבולבלים.
העולם עמד מלכת.
תופעה זו ,לא ראינוה דוגמתה ,ואבותינו לא ספרו על שכמותה .על כן ,בוודאי,
זוקקת היא ,בירור מעמיק ,ואי אפשר לעבור עליה לסדר היום ,כאילו מאומה לא
אירע .כל מי שבשם ישראל יכונה ,ואשר מאמין באלוקי עולם ,יודע נאמנה שחלילה
אין זה מקרה בעלמא ,ולא סיבה טבעית כזו או אחרת ,כי אם קול קורא מאת 'מי
שאמר והיה העולם'; קול האומר קרא :אנא ,הקשיבו ,כי למענכם הוא!
לכן ,למותר לציין ,שאיננו יכולים לצאת מ'משבר הקורונה' ,כפי האופן שנכנסנו אליו.
אנו מתפללים ומקווים שבעז"ה תימצא תרופה ו/או חיסון וכד' בקרוב ,והמגיפה
תשקוט .אך האם בזאת נוכל לומר שה'קורונה' מאחורינו? וכי לחינם הוביל בורא
העולם מהלך כה גדול ,מקיף ,נדיר ,ממש היסטורי ,אך ורק ,כדי שנברר מידי פעם
את מספר החולים ,ונצפה לחזרה לשגרה?! אך ורק כדי שנוכל לספר עוד כמה שנים,
שגם אנו חווינו את תקופת הקורונה?!
האמנם?
האם איננו שומטים את עצמנו מעיקר המכוון?! האם אנו יכולים להרשות לעצמנו
להמשיך את סאון החיים וללכת שבי בהבלי הזמן ,ולא לעצור ולהקשיב??
לא ולא!
מוכרחים אנו ללמוד את הסוגיה ולהפנים את ענייניה .זו חובת האדם לאלוקיו ,וגם
חובת האדם לעצמו ,וא"א להמלט ממנה.
אך כאן נשאלת השאלה ,כיצד אכן לומדים את הסוגיה?
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רבים מאיתנו ,ואולי כולם ,שאלו את עצמם  -על מה באה המגיפה? מה הסיבה? זו
כמובן שאלה מתבקשת מאד .אך התשובה עליה עלומה ,ולכן רבים ענו לעצמם
[ובכללם ,כותב השורות] :איננו יודעים את התשובה ,כי אין לנו את הכלים לדעתה.
אכן ,מאידך ,שמענו גם שמענו השערות שונות; יש שתלו בפאות שאינן צנועות ,שני
טען שהנושא הוא הצניעות בכלל ,שלישי הציע 1את חילול השבת שנעשה בארצנו
הקדושה על ידי הסינים .מחשבות ממחשבות שונות .כל אחד כפי המצטייר בליבו,
כפי העניין המסויים שמפריע לו במהלך השנים.
ולא זו מטרתו של ספר זה!!
אדגיש :איני בא לבאר על מה המגיפה; מאין אדע!? וגם אין זה שייך אלינו ,אלא
לגדולי הדור .זו כמובן לא מטרתי בספר זה ,שהינו ספר העוסק בדברי תורה מצד
עצמם.
אם כן אפוא ,מהי מטרת הספר? או לחלופין ,כיצד נדע היאך להפנים את הלקח
והלימוד העולה מתקופה מופלאה זו?
ובכן ,מטרת הספר לבאר את דברי התורה של מגיפה והמסתעף :מהי מגיפה? ,כיצד
היא פועלת? ומהי הדרך המבוארת בחז"ל להתמודד עמה? ספר זה דן בשאלה 'מה'
הסוגיה ולא 'למה' .ואמנם כן בדרך ממילא ,אם אנו מבינים לנכון מהי ההגדרה של
מגיפה ,ואנו מוצאים את ההגדרה הזו באופן מאד ברור בדורנו ,הלא בכגון דא אנו
יכולים להצביע ולומר ,כזה ראה וקדש; זו ההגדרה של מגיפה ,ושוב ,לא כסיבה ,אלא
כהגדרה.
אולם ,במקום שחז"ל הקדושים ,ורבותינו בעלי רוח הקודש ,לימדונו על סיבות
המגיפה ,בכגון דא ,בוודאי עסקנו בהם וניסינו להבינם כדרך וכאופן שבו לומדים
דברי תורה.
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הצעת דברי התורה של הסוגיה ,יש בה בכוחה מצד עצמה ,לברר ולהגדיר את הסוגיה
שעמדה לפתחנו ,והמעיין בה ,כמדומה ,ימצא את השבילים היוצאים ועולים במסילה
לבית אלוקים.
אציג מעט שאלות אשר מתבארות בס"ד בספר זה:
א .מה השייכות בין ֶּדבֶּ ר לבין דיבור ,וכן ביחס למדבר [שבו ניתנו עשרת
הדברות]?
ב .היאך יתכן שבזמן מגיפה ,מלאך המוות אינו מבחין בין צדיק לרשע ,מה
הביאור בזה? והרי הקב"ה לא עביד דינא בלא דינא!
ג.

מה המכוון שבזמן מגיפה ,מלאך המוות מפקיד כליו בבית הכנסת?

ד .כיצד דוד המלך מנה את עם ישראל וטעה בדבר שתינוקות של בית רבן
יודעים אותו?!
ה .מדוע מי שלא נזהר בפירות שביעית ,מסתכן במגיפה?
ו.

מדוע מי ששוחט בסכין פגום ,ימות במגיפה?

ז.

מה המיוחד בקטורת שעוצרת את המגיפה.

ח .מדוע היא קרבן חביב יותר מכל הקרבנות ,עד כדי כך שנכנסת לפני ולפנים.
בד בבד ,עוסק הספר במציאות העומדת מול עינינו ,בנסיון לתור את עניינה ,למצוא
את הגדרתה [ולא את סיבתה!] ,כפי העולה מדברי חז"ל .למשל ,המגיפה היתה בכל
העולם כולו .ידיעה זו זוקקת התבוננות וביאור ,ולכן נברר מהי כלליות ,מה תוכנה,
היכן היא רצויה ,והיכן היא קלוקלת .גם כמו"כ ננסה למצוא מקומות בתורה שהיתה
סוגיה דומה ,כדי שנוכל ללמוד ולהקיש ממנה.
זו הגדרת הספר ,וזו מטרתו ,ומעתה נפנה ונסקור במעט את גוף הספר.
בספר ,עשרים ושלוש מערכות  -מאמרים עמוקים באגדה ,אשר פונים לחלק הפנימי
שבתורה ,כפי שקיבלנו מפי סופרים וספרים ,ובראשם אריה שואג  -רב רבנן המהר"ל
זיע"א .ואם שאין המאמרים עוסקים בפנימיות ממש [מלבד מאמרים כא  -כב] ,כי
לא הגיע המחבר עדי שם ,אך מגמתם אל הפנים ,ושם מקומם; הן בהשכלת הדברים,
הן ברגשי הקודש אשר בם ,והן במקומם בנפש ובמציאות  -המקום הנוגע ביסודי
ושורשי המציאות הנתפסת בעולם הנגלה לעינינו .והם הם הדברים הנקנים באמירה
 -אשר מושכים את הלב ,ובהם עונג מיוחד לאשר חשקה נפשו להתבונן ,והעונג
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והפנימיות חד הם ,כידוע לכל שניסה ,ובוודאי כאשר הנושאים נוטים לענייני
הפנימיות עצמם.
כאמור ,חלק הארי שבספר עוסק בענייני מגיפה  -דֶּּ בֶּ ר ,תוך כדי ניסיון ללמוד את
הנושא ,כפי האופן שלמדים סוגיה בתורה ,ולא בצורה ארעית ,זעיר כאן וזעיר שם.
המטרה היתה לנסות ולהקיף את העניין מכל היבטיו; הן בהבנת סיבת המגיפה כפי
דברי חז"ל ,ובהבנת היחס בין הסיבה לבין העונש .כמו"כ הבנת גוף מהות עניין
המגיפה ,ושונותה מהעונשים האחרים בתורה .בכלל זה ,ההשתדלות להביא כמעט
את כל דברי חז"ל בנושא [כפי השגת ידינו הדלה] ,לבררם יחד – כולם כאחד ,כמארג
אחד ,להראות שכולם יחדיו ,תמים אחודים ,ברורים וברים .בכך להציע תמונה יותר
כוללת על עניין המגיפה ,והדרך למניעתה ועצירתה.
כמו כן ,זכ ינו בס"ד לעסוק בנושא ה'קטורת' אשר רב כחה לעצור את המגיפה הן
בהקטרתה והן באמירת הפרשה .ב'קונטרס הקטורת' ישנם ט' מאמרים עמוקים
ונפלאים ,בהיבטים ובזוויות שונות ,המשלימות אלו את אלו.

בראש הקונטרס – מאמר פתיחה על פרשת הקטורת מאת הגאון רבי מנחם יעקבזון
שליט"א ראש ישיבת 'מאור יצחק'  -חמד .הגאון שליט"א ,אשר ידיו רב לו בכל
חלקי התורה ,נאות לבקשתי  -לכבד את הספר במאמרו זה ,ותש"ח לו.
שמו של הספר' :כתר הלומים' ,והיינו כתר ההולם ותואם בדיוק לחובשו .משמעות
המילה 'קורונה' באנגלית ,היא  -כתר .וכאשר לומדים את דברי התורה השייכים
לסוגיית ה'קורונה' ,ומבינים עניינה ,הרי בזה קרובים להחלפת כתרא דמסאבותא –
קורונה ,בכתר הילומים .והננו בתפילה לבורא העולם שיתקיים 'כתר יתנו לך' ,והוא
ראשם יָׁצור' .הכתר האמיתי הוא 'כתר הלומים'
ָׁ
מצידו ,יחזיר לנו ב' ֶּכ ֶּתר ִהלו ִמים ַעל
[ובספרים ,שהם הם הכתרים שניתנו לישראל בהקדמת נעשה לנשמע] ולא זולת.






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






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






ּ ֶּכ ֶּתר יִ ְּּתנ ּו ְּלך
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מאמר א
יתו ַעד ב ֶֹּקר'
יש ִמ ֶּפ ַתח ֵב ֹ
'וְ ַא ֶּתם לֹא ֵת ְצאו ִא ׁ
עניין המגיפה בתורה
הדרך להינצל מהמגיפה
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א
חיוב זעקה ותענית בעת צרה
א .הרמב"ם ,פותח את הלכות תעניות בהלכה הבאה:
"מצות עשה מ ן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור,
שנאמר (במדבר י) 'על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות' ,כלומר כל דבר
שייצר לכם ,כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן ,זעקו עליהן והריעו.
ודבר זה מדרכי התשובה הוא ,שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ,ידעו הכל
שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב (ירמיהו ה') עונותיכם הטו וגו' וזה הוא
שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם.
אבל אם לא יזעקו ולא יריעו ,אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו ,וצרה
זו נקרה נקרית ,הרי זו דרך אכזריות ,וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים ,ותוסיף
הצרה צרות אחרות ,הוא שכתוב בתורה (ויקרא כ"ו) והלכתם עמי בקרי והלכתי
עמכם בחמת קרי ,כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו ,אם תאמרו שהוא קרי
אוסיף לכם חמת אותו קרי.
ומדברי סופרים ,להתענות על כל צרה שתבוא על הצבור ,עד שירוחמו מן השמים
ובימי התעניות האלו ,זועקין בתפלות ומתחננים ומריעין בחצוצרות כו'".
מבואר ברמב"ם שישנו ציווי מהתורה לזעוק ולהריע בעת צרה ,וגם מדברי סופרים
להתענות .אך כמובן התפילה והתענית לא יועילו ,אם לא יפשפשו במעשים הרעים
ויתקנו אותם .וכפי שמבואר במסכת תענית (טז" :).אחינו ,לא שק ותענית גורמים
אלא תשובה ומעשים טובים גורמים ,שכן מצינו באנשי נינוה ,שלא נאמר בהם וירא
האלהים את שקם ואת תעניתם ,אלא וירא האלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם
הרעה".
מסתבר שתקופת הקורונה נחשבת כעת צרה ,וכן שמענו מהגר"י איכנשטיין
שליט"א ,ולכן בוודאי מוטל עלינו להריע ולהתפלל ,ומדרבנן להתענות ,אך לא
פחות מכך ,עלינו להתבונן על מה הגיע הצרה הזו?
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אנסה בכוחי הדל ,ולמרות שאני קטני דקטני ,אעפ"כ ננסה לברר את העניין ,להציע
לפני הציבור היקר את הנושא העומד לפנינו .כמובן ,הדבר מסור לגדולי הדור,
ואעפ"כ ,ניתן להציע ,עכ"פ כהצעה את ההסתכלות על הדברים .ולא שאני בא
ואומר :כזה ראה וקדש ,זו הדרך והיא הסיבה לקורה איתנו ,אלא אנו מדברים
דברי תורה ,מנסים להבין את הסוגיה עצמה.
אדגיש :אינני בא לבאר על מה המגיפה ,כי אני לא נביא ולא בן נביא ,וזה גם לא
שייך אלינו ,ואכן ,כל אחד היום ,תולה את המגיפה בעניינים המטרידים אותו
במהלך השנים; יש שתולים בפאות שאינן צנועות ,שני אומר ,בגלל הצניעות בכלל,
שלישי אומר ,בגלל העבודות בשבת על ידי הסינים .1כל אחד חושב מחשבות.
זו כמובן לא מטרתי.
מטרתי לבאר מהי מגיפה; כיצד היא פועלת ,ומהי הדרך המבוארת בחז"ל להתמודד
עמה .זהו יותר עניין של 'מה' הסוגיה ולא 'למה' .ואמנם כן בדרך ממילא ,אם אנו
מבינים לנכון מהי ההגדרה של המגיפה ,ואנו מוצאים את ההגדרה הזו באופן מאד
ברור בדורנו ,הלא בכגון דא אנו יכולים להצביע ולומר ,זו הגדרה של מגיפה ,וזה
עיקר מגמתנו.

ֶּ ּדבֶּ ר בעיר  -כנס רגליך ,עצה טבעית וגם תורנית
ב .גמ' ב"ק (ס" :):תנו רבנןֶּ ,דבֶּ ר בעיר כנס רגליך ,שנאמר 'וְ ַא ֶּתם לֹא ֵת ְצאו ִאיש
יתו ַעד ב ֶֹּקר' ,ואומר לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדך ,ואומר מחוץ
ִמ ֶּפ ַתח ֵב ֹ
תשכל חרב ומחדרים אימה ,מאי ואומר ,וכי תימא ה"מ בליליא אבל ביממא לא?
תא שמע לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך ,וכי תימא ה"מ היכא דליכא אימה
מגואי ,אבל היכא דאיכא אימה מגואי? כי נפיק יתיב ביני אינשי בצוותא בעלמא
טפי מעלי ,תא שמע מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה ,אף על גב דמחדרים אימה
מחוץ תשכל חרב .רבא בעידן רתחא הוי סכר כוי דכתי' כי עלה מות בחלונינו".
בפשוטו ,חז"ל נותנים לנו עצה טבעית כיצד להינצל מה ֶּדבֶּ ר ,ובוודאי כך הוא ,וכפי
שידוע היום (וכבר הגרעק"א הזהיר בזאת) ,אך א"כ לא היה צריך עבור זה פסוקים.

1

כתר הלומים



ב ק ר'
'ו א ת ם לֹ א ת צ א ו א י ש מ פ ת ח ב י ת וֹ ע ד ֹ

| 25
ועוד ,שאם אכן הנושא הוא עצה טבעית ,ומשום שהדבר עובר דרך הדבקה ,הלא
לא היה שום חילוק בין היום והלילה ,ועל כרחך שיש כאן עניין פנימי ולא רק עניין
טבעי .ובאופן כללי ,עלינו לדעת שחז"ל אינם נותנים אך ורק עצות בעלמא ,אלא
מעמידים את הדברים מצד עצמותם האמיתית.
על כן ,ננסה להבין דברי חכמים ,מדוע בזמן ֶּדבֶּ ר ,צריך לכנוס רגלינו? כמו"כ
יתו ַעד ב ֶֹּקר' ,הלא
נברר ,כיצד למדים זאת מהפסוק 'וְ ַא ֶּתם לֹא ֵת ְצאו ִאיש ִמ ֶּפ ַתח ֵב ֹ
בפשוט ,במכת בכורות כלל לא היה ֶּדבֶּ ר? וכן טעון ביאור ,הלא כל דברי תורה
עצמיים ומוכרחים למקום שממנו באו ,וא"כ ,מדוע סוגיית ההצלה מ ֶּדבֶּ ר  -ממגיפה
נלמדת דוקא ממכת בכורות במצרים?2

הייחוד במגיפת הקורונה  -השפעה על העולם כולו
ג .כמובן ,הנושא העומד לפנינו בעת הזו הוא מגיפת הקורונה ,ואנו מעוניינים
להתבונן על העניין מההיבט התורני .אין ספק שמאורע כזה ,כמו נגיף הקורונה
הוא מאורע יוצא דופן בכל קנה מידה .כי אף ולמרות שהיו מגיפות בעבר ,מגיפות
קשות ,ולכאורה קשות בהרבה מהקורונה ,כגון :המגיפה השחורה לפני כמה מאות
שנים ,שכידוע פגעה משליש מהעולם .וכן היו מלחמות עולם עם עשרות מליוני
הרוגים ,אך עם כל זה ,אותם מגיפות ומלחמות היו יותר נקודתיות .כגון ,המגיפה
השחורה שהיתה כמדומה ,אך ורק באירופה ,אך לא מגיפה שמשתוללת ממש בכל
העולם כולו .ושמעתי בשם רבי יונתן דיוויד שליט"א ,חתנו וממשיך דרכו של הגר"י
הוטנר זצ"ל ,וכן מהגר"ב ויסבקר שליט"א ,שמאז המבול ,3לא היה מאורע שהשפיע
על כל העולם כולו כמו הקורונה .ונ' שגם דור הפלגה (שהיה עשרה דורות אחר

2
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המבול) ,התחולל בכל העולם כולו ,וא"כ מאז דור הפלגה לא היה מאורע כל כך
גדול ומקיף.
הדבר הזה בוודאי דורש בירור.

הבחנות שונות ביחס לקורונה; ביטול גאוות העולם ,מגיפה בכל העולם
ד .ניתן להביט על הקורונה מכמה היבטים ,הן מההיבט של התקרבות העולם לייעודו,
סלילת דרך למלך המשיח וכד' ,ואין איתנו יודע עד מה את הדרך לשם ,ובוודאי
כל המאורעות הגדולים שאירעו במאה שנה האחרונות ,ובכלל זה השואה ,כולם
מהווים שלבים בדרך אל הגאולה .אך מכיון שכאמור ,איננו יודעים כיצד הדברים
מתנהלים ברצון האלוקי ,על כן ,איננו עוסקים בנושא זה כעת ,אלא אנו רוצים
לעסוק בהגדרת הדברים (הפנימית תורנית) ,ולא בסיבתם הפנימית ,שכאמור איננו
יודעים מהי.
בהגדרת הדברים אנו רואים כמה עניינים ברורים:
מגיפת הקורונה מגלה באופן ברור ,שאין כל כח בכל העולם הטכנולוגי המתרברב
הגאה והיהיר ,להתמודד עם נגיף קטן ומיקרוסקופי ,שמשקלו אפסי .יש כאן מעין
מהלך של 'יושב בשמים ישחק' .ונחדד יותר :גם אם אחד מאיתני הטבע היה
מתפרץ ,כגון :רעידת אדמה ,הר געש ,צונאמי וכיוצ"ב ,רח"ל ,גם אז היינו אומרים
שכל חידושי הטכנולוגיה כאין וכאפס לפני מי שאמר והיה העולם ,ואנחנו כחומר
ביד היוצר ,ברצותו מרחיב ,ברצותו מקצר ,ברצותו אוחז ,ברצותו מכתת .וקל וחומר
כאשר אין כאן כל כח עצום ונורא ,אלא נגיף קטן כל כך ,שאין לו שום משמעות
אמיתית ,וא"א כלל לראותו ,להחזיק אותו ,לשקול אותו .ולמעשה ,הנגיף אפילו
לא מוגדר כמציאות חיה.
זו הבחנה אחת ,והיא בוודאי מעוררת עיון ,ומבקשת הרחבה ,פירוט ומהלך מסודר
שיבאר את הדברים בצורה מספקת ומשביעת רצון.

חכמי הטבע  -שאלת הסיבה ,חכמי התורה  -הסיבה של הסיבה
ה .הבחנה נוספת ,וכבר עמדנו עליה ,והיא תהא אחת מן הנקודות המרכזיות במאמר;
הבחנה זו מבקשת להבין את שורש העניין ,שמגיפה זו אכן משתוללת בכל העולם,
ולא כן היה בדורות קודמים.
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וכאן עלינו להרחיב קצת :כשאנו שואלים ,מדוע מגיפה זו משתוללת בכל העולם,
כאשר כן ,הלא דעת לנבון שאיננו שואלים מהן הסיבות הטבעיות להשתוללות
המגיפה; זהו עסקן של חכמי הטבע ולא של חכמי התורה .המהר"ל (באר הגולה,
ו ,ועוד) מלמדנו עיקר גדול :ההבדל בין חכמי הטבע לחכמי התורה הוא בזה,
שחכמי הטבע עוסקים בשאלת הסיבה ,ואילו חכמי התורה עוסקים בשאלת הסיבה
של הסיבה .הסיבה מחפשת הסבר טבעי גשמי ארצי ,ואילו הסיבה של הסיבה,
מחפשת הסבר פנימי ,עצמי ,רוחני.
על כן ,כשאנו שואלים מהי הסיבה שהמגיפה משתוללת בכל העולם? הסיבה
הטבעית ברורה :קשרי החוץ הרבים שיש היום בין המדינות ,וכן התיירות הגואה,
וכך יש שיירות מצויות בכל רחבי העולם מכאן להתם ומהתם לכאן .זו הסיבה
הטבעית שהביאה והנחילה את המחלה בכל מקום בעולם .ברם ,אנו כאמור ,רוצים
לברר את הסיבה של הסיבה; מהו התוכן הפנימי של הסוגיה.
ואולם ,הגם שאנו עינינו אל הסיבה של הסיבה ,ולא אל הסיבה עצמה ,אך כמובן,
עלינו להתבונן גם ביחס של הסיבה של הסיבה אל הסיבה עצמה ,כי על כן ,בוודאי
הסיבה של הסיבה אינה מנותקת מהסיבה עצמה ,אלא מתלבשת בה; הסיבה של
הסיבה שהיא עצמיות הדבר ,מעמידה את הסיבה עצמה ,ובוודאי שהם תלויות זו
בזו ,שייכות זה בזה ,קשורות זה בזה.
על כן ,ב' עניינים עלינו לברר:
א .מהי הסיבה של הסיבה.
ב .כיצד הסיבה של הסיבה מתלבשת בסיבה עצמה; כיצד הסיבה של הסיבה
מתלבשת בתוך הסיבה הטבעית.

מהירות ההדבקה
אלמנט נוסף הראוי לדיון :מהירות ההדבקה במגיפה היא בלתי נתפסת ,ממש במהלך
של' :אם אני ככה ,גם אתה ככה' ,גם זה ראוי לבירור פנימי .ואף זאת עלינו לברר,
אם שגדרנו עצמנו מלדון בפרשנות ,ואעפ"כ ,ראוי לברר ,עד כמה שבכוחנו ,מדוע
המגיפה הזו התחילה דוקא בסין?
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ב
מכת בכורות אינה גורם ביציאה אלא עצם היציאה
ואתם לא תצאו נאמר כחלק מיצירת כלל ישראל
ו.

בכדי לבאר הדברים בעז"ה ,נתבונן בפסוק זה שהובא בגמ' ב"ק' :וְ ַא ֶּתם לֹא ֵת ְצאו
יתו ַעד ב ֶֹּקר' .ציווי זה נאמר במכת בכורות ,ואנו יודעים שמכת בכורות
ִאיש ִמ ֶּפ ַתח ֵב ֹ
היא לא עוד מכה שהיתה למצרים כחלק מסדר עשר מכות ,אשר היו גורם ביציאה.
לא ולא! מכת בכורות אינה גורם ביציאת מצרים ,אלא עצם יציאת מצרים ,עצם
יצירת עם ישראל .במכת בכורות נוצר עם ישראל .לכן ,הפסוק הזה המחייב את
הכניסה ביתה במכת בכורות ,פסוק זה ,בהכרח שאינו הוראה פרטית ,כי באופן
הזה ובאופי הזה נוצר כלל ישראל ,א"כ בוודאי הוא משתייך בעצמותו ליצירת כלל
ישראל.4
ניתן לשאול את הדברים בנוסח זה :מדוע כאשר עם ישראל נוצרו ,הם היו במהלך
יתו ַעד ב ֶֹּקר"?
כזה של ''וְ ַא ֶּתם לֹא ֵת ְצאו ִאיש ִמ ֶּפ ַתח ֵב ֹ

ז.

פסח נקרא שבת והלכותיו קרובות לשבת
'ואתם לא תצאו' מקביל ל'אל יצא איש ממקומו'
ישנו ייחוד בחג הפסח על פני שאר הימים בכך שהתורה קוראת לו 'שבת' ,שהרי
כך נאמר (ויקרא כג ,טו) :ו ְס ַפ ְר ֶּתם ָׁלכֶּ ם ִמ ָׁמחֳ ַרת ַה ַש ָׁבת גו' ,וכבר העיר ה'משך
חכמה' (ויקרא כג ,כא) ,שיש בפסח דינים שונים שדומים מאד לשבת ,כגון שהפסח
אינו נאכל אלא למנוייו ,וצריך להמנות בערב הפסח וכמו בשבת שצריך להכין קודם
בערב שבת ,ורק מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת (ע"ז ג .).ואכן בתחילה,
פסח היה צריך להיות במדרגה של שבת ממש ,וכך היה פסח מצרים ,אך בעקבות
החטא ,נחלש קצת ,ועל כן ,הגם שהוא יותר מיו"ט רגיל ויותר קרוב לשבת ,אך
אינו שבת.
אחד מהציוויים היותר מובהקים ואשר דומים לשבת ,הלא הוא הציווי 'וְ ַא ֶּתם לֹא
יתו ַעד ב ֶֹּקר' ,ואשר דומה ומקביל לציווי היחיד שמצאנו בשבת
ֵת ְצאו ִאיש ִמ ֶּפ ַתח ֵב ֹ

4
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נָׁתן ָׁלכֶּ ם ַה ַש ָׁבת ַעל ֵכן הוא נ ֵֹתן
באופן מפורש ,והוא (שמות טז ,כט)ְ " :ראו ִכי ה' ַ
יעי".
ֹמו ַבי ֹום ַה ְש ִב ִ
ָׁלכֶּ ם ַבי ֹום ַה ִש ִשי לֶּ חֶּ ם ֹיו ָׁמיִם ְשבו ִאיש ַת ְח ָׁתיו ַאל יֵצֵ א ִאיש ִמ ְמק ֹ

מלאכת הוצאה מגדירה את שבת
איסור זה  -מלאכת הוצאה ,אינו איסור נוסף בשבת ,או אחד מט"ל מלאכות שבת,
שהרי כאמור ,הוא האיסור היחיד המפורש בתורה .ומטו משמיה דהגר"א ,שזהו
הטעם שמסכת שבת פותחת במלאכת הוצאה ,ואילו שאר המלאכות מופיעות אחר
כשבעים דפים .זאת ועוד ,בוודאי אין ספק שהתורה עצמה לא 'בחרה' במלאכה
בעלמא (ועוד ,שהרי היא מלאכה גרועה וכלל אינה מאפיינת את מלאכות שבת,
כמבואר בראשונים בתחילת מס' שבת) ,אלא בהכרח שמלאכה זו היא המלאכה
המגדירה את שבת ,ואכן ,המהר"ל מבאר שזו הסיבה שהמשנה פותחת במלאכת
הוצאה ,כי מלאכת הוצאה מתייחדת לשבת ,שהרי אינה אסורה ביו"ט ,ומשכך ,היא
היא המגדירה את השבת.
מעתה ,הואיל ופסח מקביל לשבת ושבת היא העיקר ובה מושרש חג הפסח ,והואיל
ומלאכת הוצאה ' -שבו איש תחתיו' היא הציווי העיקרי של שבת ,ואשר ג"כ מגיע
בפסח ,ע"כ מן הראוי להבין עניין זה ביחס לשבת ,ועל ידו נבין בעז"ה גם כן את
יתו ַעד ב ֶֹּקר'.
העניין של 'וְ ַא ֶּתם לֹא ֵת ְצאו ִאיש ִמ ֶּפ ַתח ֵב ֹ

ג
עם ישראל העם הנבחר
ח .עם ישראל הוא העם הנבחר ,כפי שמפורש בתורה (דברים ז ,ז)" :לֹא מֵ ֻר ְבכֶּ ם ִמ ָׁכל
ָׁה ַע ִמים חָׁ ַשק ה' ָׁבכֶּ ם וַ י ְִבחַ ר ָׁבכֶּ ם ִכי ַא ֶּתם ַה ְמ ַעט ִמ ָׁכל ָׁה ַע ִמיםִ :כי מֵ ַאהֲ בַ ת ה' ֶּא ְתכֶּ ם
הו ִציא ה' ֶּא ְתכֶּ ם ְביָׁד חֲ ז ָָׁׁקה וַ ִי ְפ ְד ָׁך ִמ ֵבית
רו ֶּאת ַה ְשבֻ ָׁעה אֲ ֶּשר נִ ְש ַבע ַלאֲ ב ֵֹתיכֶּ ם ֹ
ו ִמ ָׁש ְמ ֹ
ְ
עֲ בָׁ ִדים ִמיַד ַפ ְרעֹה מֶּ לֶּ ך ִמ ְצ ָׁריִם" .ובחז"ל (הובא ברש"י תחילת בראשית)' ,בראשית
אשית
 בשביל ישראל שנקראו ראשית' ,שנאמר (ירמיה ב ,ג)" :ק ֶֹּדש יִ ְש ָׁר ֵאל ַלה' ֵר ְִתבו ָׁאתֹה" .כלל ישראל קיבלו את התורה הקדושה ,ונכנסו לברית עם ה' ,שאנו
נהיה עמו והוא יהיה לנו אלוהים ,ועליהם נאמר (ישעיה מג ,כא)ַ " :עם זו יָׁצַ ְר ִתי ִלי
ְת ִה ָׁל ִתי יְ ַס ֵפרו".
נתבונן כעת על אחת מהאפיונים של עם ישראל כעם נבחר?
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עם ישראל נבדל לעצמו ואינו מתערב באומות
מפורש בכתוב שעם ישראל נבדלים לעצמם ,וככתוב (במדבר כג ,ט) "הֶּ ן ָׁעם ְלבָׁ ָׁדד
יִתחַ ָׁשב" ,ובחז"ל (שמו"ר טו ,ז)'..." :הן עם לבדד ישכון' ,מהו 'הן'?
יִ ְש ֹכן ובַ ג ֹויִם לֹא ְ
כל האותיות מזדווגין חוץ מב' אותיות הללו; כיצד ,א"ט הרי י' ,ב"ח הרי י' ,ג"ז הרי
י' ,ד"ו הרי י' ,נמצא ה' לעצמה וכן האות הנ' אין לה זוג :י"צ הרי ק' ,כ"פ הרי ק',
ל"ע הרי ק' ,מ"ס הרי ק' ,נמצא נ' לעצמה; אמר הקב"ה :כשם ששני אותיות הללו
אינן יכולין להזדווג עם כל האותיות אלא לעצמן ,כך ישראל אינן יכולין להדבק עם
כל העובדי כוכבים ומזלות הקדמונים אלא לעצמן".
כלל ישראל מועטים בעצם ,וזו צורת מלחמתן עם יון  -הרבים
'עם לבדד ישכון' אינה מעלה פרטית ,אלא היא מהמגדירים של עם ישראל .ונקדים
דברי חז"ל (בראשית רבה צט ,ב)" :לוי כנגד מלכות יון ,זה שבט שלישי ,וזו מלכות
שלישית ,זה אותיותיו משולשין וזה אותיותיה משולשין כו' ,אלו מרובין באוכלוסין
ואלו מועטין באוכלוסין כו' ,ביד מי מלכות יון נופלת ,ביד בני חשמונאי".
דברי חז"ל אלו :מעטים מול רבים ,מלמדים אותנו הפך הפשטות ,כי על כן ,מקובל
לבאר ש'מעטים מול רבים' הוא הגדרה ושיעור בגודל הנס ,שאע"פ שהיו מעטים,
אעפ"כ ניצחו ,ובוודאי אם היה אפשר שעם ישראל יהיו יותר מרובין ,בוודאי היה
עדיף ,כי אין סומכין על הנס ,אלא שסו"ס לא היו רבים ,ולכן הוצרכו לנס ,ומעטים
ניצחו את הרבים .אכן ,במדרש זה משמע לא כך ,כי המדרש מתאר את ההקבלות
שבין לוי ויון ,ולכאורה 'מעטים' מול 'רבים' אינו אפיון ,הקבלה והשוואה ,אלא
מציאות שכך היה ,בדיוק באותה מידה שגם היה יכול להיות להפך ,וא"כ מה כוונת
המדרש? אלא על כרחנו ,שאכן גם 'מעטים מול רבים' היא ההגדרה של הסוגיה,
היא צורת המלחמה והמאבק ,כלומר :הנושא במעטים מול רבים אינו סוגיית הנס,
שהמעטים ניצחו את הרבים ,אע"פ שהם חלשים ,זה לא הנושא .הנושא כאן הוא
לא מי יותר חזק ,אלא צורת המאבק ,כי זו ההגדרה של ישראל וצורתן  -היותם
מעטים.

עם ישראל העם הנבחר מחד והקטן מאידך
ט .ניתן להתבונן על הנושא גם מכיוון שונה; הלא עם ישראל הם המעט שבאומות,
ומדוע אפוא ,העם הנבחר הוא קטן כל כך? ואין לומר שכן אירע מחמת חטא ,שהרי
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גם לעתיד יהיה כן ,וכמפורש בגמ' שבת (לב ).שהזהיר במצוות ציצית ,יזכה
שלעתיד לבא ישמשוהו אלפיים ושמונה
מאות עבדים.
בנושא זה עסקנו בספר 'אור יקרות' חלק ב ,בכמה וכמה מהמאמרים שם ,כגון:
מאמר ו' .לא נרחיב כעת בדברים ,אך נעמוד על עיקרן.

מציאות העולם והזמן :ו' קצוות ונקודת האמצע
המהר"ל מבאר בהרבה מקומות ,שהעולם מורכב מו' פאות  -צדדים; ארבע רוחות
השמים :צפון ,דרום ,מזרח ומערב ,וכן למעלה ולמטה .כל מציאות בעולם מורכבת
מו' קצוות אלו .אך כמו"כ ישנה את נקודת האמצע שהיא השורש של אותן קצוות,
והם מסתעפות ממנה.
דוגמא לזה :סדר הזמן; סדר הזמן מחולק לו' קצוות  -הם ו' ימי החול ,ואשר
מכוונים כנגד ו' הפאות ,ואילו שבת היא נקודת האמצע ,ונקראת בספר יצירה:
'היכל הקודש באמצע' .כפי שהוא בזמן ,כך הוא גם כן בכל מציאות .ענייני הגשם
הם הו' קצוות ,והם מסתעפים ומתרבים וגדלים ומתרחבים ,וכמו כן יש את נקודת
האמצע ,שהיא המציאות עצמה.

אומות העולם  -ו' קצוות ,ישראל  -נקודת האמצע
המהר"ל מבאר שכלל ישראל והאומות מקבילים ג"כ לאותה מערכת של ו' קצוות
ונקודת האמצע; אומות העולם  -ו' קצוות ,ואילו כלל ישראל הם הם נקודת האמצע.
ישראל הם הנקודה הפנימית ,ושאר העולם הם ההסתעפות ,והסתעפות זו יכולה
להתרחב ולהתפשט עוד ועוד ,ולתפוס יותר ויותר שטח ומקום .לא כן נקודת
האמצע ,שהינה לעולם פנימית ,נסתרת ,והינה קטנה בעצם.

י.

ביאור בעניין נקודת האמצע; נקודת האמצע  -מופשטת
בקדמונים מבואר שהמושג נקודה הוא מושג מופשט ,ונבאר:
אנו יודעים שכל מציאות מורכבת למעשה מגבולות של אורך ,רוחב ועומק
(הנקראות בלשוננו 'קוביה' ,ובקצרה 'קוב' ,ובלשון הקדמונים' :גולם') ,הקוביה
מקוִ ים ,והקוים מנקודות .ויש כאן דבר מופלא עד מאד,
מורכבת משטחים ,השטח ַ
שהנקודה שהיא יסוד ועיקר הכל ,שהרי הכל ממנה ,היא עצמה מציאות מופשטת
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בלתי נתפסת .הנקודה הבלתי מתחלקת אינה תופסת שום מקום ואינה אלא ציור
שכלי בלבד ,כי כל נקודה במציאות היא כבר קוב קטן מאד ואינה נקודה טהורה.
נקודה טהורה היא בלתי נתפסת במציאות ,א"א להחזיק אותה ,למשש אותה ,היא
מציאות שכלית בלבד .כך ידוע ומפורסם הרבה בספרים.
לנקודת האמצע אין גישה ,וכך לכלל ישראל
כלל ישראל הם הם הנקודה עצמה ,וכפי שהנקודה מופשטת ונבדלת ואין מבוא
אליה ,ואין גישה אליה ,כך גם עם ישראל ,אשר הם מעטים בעצם כפי הנקודה,
ועל כן הם נבדלים ,מופשטים ,ממש כפי שא"א לגעת בנקודה .על כן ,הגם שנקודת
האמצע היא קטנה ואין בה שום תפיסת מקום ,ונראה הדבר לכאורה כחסרון ,אך
באמת לא כן ,כי נקודה זו היא מופשטת והיא מעל בחינת החומר והגבולות ,שכך
הוא הכלל ,שכל חוקי הטבע ומערכות המציאות שאנו מכירים ,כולם נמצאים
בקצוות ,והם הם הקצוות ,ואילו עיקר המציאות עצמה  -הנקודה היא נבדלת מהם
בעצם.
זו ההגדרה של כלל ישראל בעולם  -נקודת האמצע הפנימית של העולם .ועל כן,
האופי של כלל ישראל ,צריך להיות מתאים למציאותם  -נקודת האמצע ,ובעוד
שהאופי של האומות מתואם עם מציאותם  -מציאות החוץ  -הקצוות ,הרי שהאופי
של כלל ישראל מתאים למציאותם  -מציאות הפנים  -הנקודה ,וכפי שיתבאר
בעז"ה.

אומות העולם  -צירוף של יחידים  -רבים ,ישראל  -ציבור
הגדרת ציבור :אדם אחד ,דוגמא מקרבנות שותפים וציבור
יא .עסקנו כמה פעמים במדרגת הציבור המיוחדת לכנסת ישראל .כל אומה מורכבת
מצירוף של יחידים להיותם עם ,אך אעפ"כ ישנו שוני גדול בין ישראל ואומות
העולם; אומות העולם ,גם בהיותם עם ,נשארו כיחידים ,וה'עם' שלהם הוא צירוף
של יחידים .לא כן עם ישראל ,מציאותם היא מציאות של ציבור; ההגדרה של ציבור
אינה אנשים רבים שמתאגדים יחד ,אלא ההגדרה של ציבור היא אישיות אחת
בלבד ,לאישיות זו קוראים כנסת ישראל (עיין נא עוד בדברי ה'פחד יצחק' המובאים
להלן בענף ה' .דבריו מבארים היטב את ההבדל בין ישראל לאו"ה).
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הבחנה זו שבין ציבור ליחידים שהצטרפו יחד ,הבחנה זו הינה מציאות גמורה ,ויש
לה גם השלכות הלכתיות טהורות .לדוגמא :הרמב"ן בהתחלת פ' ויקרא ,מלמדנו
את ההבדל שבין קרבן ציבור לקרבן השותפים .בקרבן השותפים כמות הבעלים היא
לפי כמות השותפים ,ולכן ,אם הצטרפו חמשה שותפים לקרבן ,הרי שיש לקרבן
חמשה בעלים .ולא כן בקרבן ציבור; כמות הבעלים אינה ס' ריבוא בני ישראל,
אלא לקרבן ציבור ישנו בעלים אחד ,ושמו :כנסת ישראל .כנסת ישראל היא אדם
אחד גדול ,המורכב מאיברים רבים .זהו עניין הציבור ,וכאמור ,באומות העולם אין
כלל מושג של ציבור ,וכמבואר בגמ' נזיר (סא ,).יצא עכו"ם שאין לו קהל.

אומות העולם פונים לריבוי ,וישראל לאחדות
רמח"ל :אין הארתו יתברך מתחזקת אלא במה שמתאחד
נמצאנו למדים שאומות העולם פונים לריבוי ,ואילו ישראל פונים לאחדות ,שהרי
מושרשים באדם אחד  -הציבור .נעתיק דברי רמח"ל ב'מאמר החכמה'" :וצריך
שתדע שהנה האדון ב"ה הוא אחד ,ואין הארתו מתחזקת אלא במה שמתאחד ,והנה
ישראל אע"פ שבאישיהם הם רבים נקראים גוי אחד ,והם ראויים לשתתחזק בם
הארתו ית' ,אמנם האומות הם רבים ונפרדים לגמרי ואינם נתקנים ביחוד ונמצאים
רחוקים מהתיקון לגמרי ,ואין להם תיקון אלא שישתעבדו לישראל ,ואז מה שמצד
עצמם הם בריבוי כמ"ש ,הנה מצד ישראל ישובו להתקשר ויחזרו גם הם לבחינת
אחדות ,ואז יהיו ראוים גם הם לקבל קצת הארה מאור היחוד".
מבואר ברמח"ל כפי שנתבאר ,שאכן אומות העולם הם בחפצא 'רבים' ,לעומת
ישראל שהם בחפצא 'אחד' ,והם הם דברינו שכלל ישראל הם נקודת האמצע.
נקודת האמצע בעצם המציאות שלה היא אחת בלבד .וכך גם סדר היחס שבין
הקצוות ונקודת האמצע; כי על כן ,האחד הוא לעולם פנימי ונסתר ,מסביבו כל
החיצוניות ,והחיצוניות היא פרועה ,פרוצה .כאשר הדברים מסתעפים לו' פאות
וצדדים ,הלא חלים ונוצרים גם מציאויות מנוגדות ,כי ימין מתנגד באופן עקרוני
לשמאל ,בכך נוצר ריבוי בהכרח ,כי כל צד אינו יכול להתחבר לזולתו .אכן ,בנקודת
האמצע ,האחד הוא כל כך עצמי ,עד שאין אנו יכולים לבוא ולומר ,חלק מהנקודה
הוא כך ,והשני כך ,חלקו רואה את הצד הזה ,וחלקו את הצד ההפכי .לא כי,
בנקודת האמצע כל הנקודה היא אחת בעצם מכל צד ,ואין שם שום חילוק זמן,
חילוק מקום ,חילוק צדדים ,הכל אחד בעצם .הנקודה נבדלת ואינה גשמית ,בזה
היא מתייחסת למאציל ית"ש ,שהינו אחד בעצם.
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זו הסיבה שישראל הם ציבור  -אחד ,וכן המעטים באומות ,כי כל זה מסגולת נקודת
האמצע.

הנקודה  -פנימית נסתרת ,ו' קצוות  -חיצוניים וגלויים
יב .עלינו לדעת דבר נוסף אודות האפיונים של הנקודה לעומת הקצוות; אפיון זה,
שמו :נסתר ופנימי לעומת גלוי וחיצוני .נקודת האמצע היא פנימית ונסתרת .ונ'
שאין זה עניין נוסף ,אלא הכל אותו עניין .הסברת הדברים היא ,שככל ונכנסים
יותר פנימה (או לחלופין ,מתקרבים לשורש ,למקור) ,הדברים מתאחדים יותר
ונעשים אחד מכל צד .כך במציאות הרגילה ,כך גם בעולמות ,שהעולמות העליונים
יותר מאוחדים ופנימיים .וכפי שהוא במציאות כולה ,כך גם באדם; יש לאדם הרבה
מטרות ,הרבה שאיפות ,הוא מתחלק להרבה חלקים ,אבל ככל שנכנסים יותר
פנימה ,למטרה של אותן שאיפות ,לסיבותיהן ,לסיבות סיבותיהן ,ככל שמתעמקים
מתחדדת העובדה שיש לאדם ,לכל אדם ,רצון אחד ,מטרה אחת ,שאיפה אחת.
כמובן ,היות הנקודה פנימית ונסתרת מפקיעה אותה משייכות עם החוץ ,וזו הבחנה
נוספת בכך שאין שום שייכות בין הנקודה לבין המציאות החיצונית (אם שכאמור,
כל המציאות החיצונית מסתעפת ממנה).

כל החוקים מסתעפים מנקודת האמצע ,והיא עצמה מעל החוקים
דוגמא מארון הברית
יג .במאמרי 'אור יקרות' חלק ב ,הבאנו מדברי מו"ר זצ"ל (בשיעורים לסבא דבי
אתונא ,שיעור טז) ,שאף שכל המציאות מתפשטת מאותה נקודה ,אך הנקודה עצמה
יש לה חוקים אחרים .ודוגמא לזה :מקום ארון  -אבן השתיה ,אשר ממנו נשתת
ומסתעף כל העולם ,והוא נקודת האמצע של העולם (תנחומא קדושים ,אות י),
ואעפ"כ הוא עצמו מעל החוקים של העולם ,שהרי מקום ארון אינו מן המדה.
במאמר י"ג שם ,הרחבנו בדברים ,והבאנו דוגמא נוספת ,מכך ששבט לוי הם חסידיו
ועבדיו ,ואעפ"כ הם המעט שבשבטים (קו' רמב"ן) ,והיינו ,כי הם נקודת האמצע
של כלל ישראל ,ולכן הם פנימיים (מחנה לויה באמצע) ,הם נבדלים ,והם מעטים.
כלומר ,הגם שהברכה מגיעה דרכם ,אך הם מתנהלים בחוק שמעבר לחוק שנגרם
מכחם .וכך בדיוק עם ישראל ,הם נקודת האמצע וכל העולם הוא התפשטות הגשם.
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ההבדלה מאומות העולם( :א) הבדלת מקום( ,ב) הבדלת תרבות
בדברים אלו חוזרים אנו לעיקר הסוגיה ' -הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב';
לנקודת האמצע יש את האופי שלה והחוקים שלה ,היא נבדלת בעצם ,וכך עם
ישראל ,חייבים להיות בהתאם לאופיים ולמציאותם  -נבדלים בעצם מהקצוות -
מאומות העולם .ההבדלה צריכה להיות בב' פנים( :א) הבדלת מקום ' -לבדד ישכון',
ולכן יש איסור להשכין גוי בארץ (לאו ד'לא תחנם') ,ונצטווינו בכניסתנו לארץ -
לא להשאיר כלל מיושבי הארץ( .ב) הבדלת תרבות ' -ובגויים לא יתחשב' ,אין לנו
שום שיג ושיח איתם ,איננו מושפעים מהם ,איננו מכניסים אותם בשיקול הדעת
וההכרעה .דעתם אינה משנה כלל .זהו החיוב היסודי של עם ישראל כעם .ואכן,
אם ישראל פועלים באופן הזה ,הרי שהם נשארים נבדלים בעצם ,ואין לאומות
העולם שום גישה אליהם ,ככל שנתבאר ,שאין אפשרות לדבר גשמי לגעת בנקודה,
ואז ,אדרבה ,היא ,הנקודה נחשבת השורש שלהם ,והם הקצוות מסתעפים ממנה,
ובסופו של דבר ,נכנעים ופונים אליה (וכך יהיה לעתיד ביחס של ישראל והאומות,
במצב המתוקן).
כאשר ישראל פנו מנקודת האמצע לקצוות ,לקו וגלו
ואולם ,אם חלילה וחלילה ישראל אינם פועלים לפי המציאות האמיתית שלהם
ואינם נבדלים מעצמם ,אלא מתערבים בגויים ,מושפעים וניזונים מתרבותם,
ממעשיהם ,מהבליהם ,במקרה כזה ,גוברים האומות ושולטים על שונאיהם של
ישראל רח"ל .והרי זה מקביל ממש לנקודת האמצע ש'החליטה' 'לפזול' ולפנות
לקצוות .במקרה כזה ,כביכול הופכת להיות שטח גשמי ,אך כיון שהיא הקטנה ביותר,
הרי שאין לה שום משמעות פיזית ,והשטחים הפיזיים האדירים של הקצוות בולעים
אותה  -את הנקודה ומאבדים אותה.
ביאור המהר"ל בספר הנצח ,ביחס לישראל  -אש ,ואומות העולם  -מים
כדברים הללו ,לימדנו המהר"ל בספר הנצח (פרק כה)" :וכבר בארנו במקומות
הרבה ,כי האומות נקראו 'מים' בכל מקום ,כדכתיב (תהלים יח ,יז)' :ימשני ממים
רבים' .ועוד (שם קמד ,ז)' :והצילני ממים רבים מיד בני נכר' .וכדכתיב (שיה"ש ח,
ז)' :מים רבים לא יוכלו לכבות האהבה' .ועוד (ר' ישעיה יז ,יב)' :הוי המון עמים
רבים כהמות ים' .ונמשלו ישראל בהפך זה ,כמו שאמרו ז"ל במסכת ביצה (כה:):
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"'מימינו אש דת למו' (דברים לג ,ב)  -אמרו דתיהם של אלו אש" .ואין לך שני
הפכים יותר מן אש ומים .ולכך הכתוב מייחס האומות למים ,ואת ישראל לאש.
ואלו שני דברים ,האש והמים ,אם נתערבו ביחד  -המים מכבין האש .ואם האש
עומד רחוק מן המים ,ונבדל ממנו ,אז האש מכלה ומייבש המים ,עד שלא נשאר דבר
בו ,ומתיש כחו .ואלו דברים ברורים ,והם סגולת ישראל באמת .כי אם מתערבין
ומתחברין ישראל לאומות ,אז המים  -שהם האומות  -גוברים עליהם לגמרי ,כמו
שגוברים המים על האש כאשר מתערב האש לגמרי עם המים .ואם נבדל האש מן
המים ,הרי האש בכוחו מבטל המים עד שאין נמצאים .וכך אם ישראל נבדלים מן
האומות ,ועומדים בפני עצמם ,הרי הם גוברים על האומות ,שהם נקראים 'מים
רבים' ,עד שהם מבטלים אותם ,עד שאינם נמצאים".
הרי לפנינו ,ככל הדברים אשר ביארנו; כאשר ישראל נבדלים לעצמם ,כפי
מציאותם האמיתית ,כי אז שולטים על האומות ,ואם חלילה ,ישראל פונה לאומות,
כי אז ,אומות העולם שולטים .וראה שם בדברי המהר"ל ,דברים נוקבים מאד:
" והתבאר לך הפך מחשבותם אשר נבערו מדעת החכמה .כי הבוערים יחשבו כי
קירוב אש ומים יהיה שלום ביניהם .וזה אינו ,כי ההתחברות להם  -אז האומות
גוברים ומבטלים חס ושלום אותם .ואם נפרדים ונבדלים ,ישראל גוברים עליהם,
כל שכן שאינם יכולים להם .וזהו מסגולת אש ומים ,אשר אל זה דומים ישראל
והאומות כו'.
ולכך כאשר באו ישראל בגלות בין האומות ,אז היה צריך לעשות הבדל יותר נגד
הקירוב אשר באו בין האומות' :וישם דניאל על לבו אשר לא יתגאל בפת בג המלך
וביין משתיו' (דניאל א ,ח) וכו' ,כמו שאמרנו שהשביע השם יתברך את ישראל
שלא יגלו הסוד (כתובות קיא ,).כמו שהתבאר .וראוי לישראל כאשר אנחנו בסוף
גלותינו ,אשר הוא קשה עלינו יותר מידי יום יום ,להיות שומרים ההבדל הזה ביותר".

כלל ישראל בעצמם הם 'ארון הברית' אשר הוא נקודת האמצע
יד .למדנו אפוא על מעלתם של ישראל ואופיים ,ועל היותם מחוייבים להיות נבדלים
מהאומות ,בהיותם נבדלים בעצם .ועיין היטב ב'אור יקרות' ח"ב ,שכלל ישראל הם
בעצמם 'ארון הברית' ,ושלכן מתגלה דרכם מידת נורא (יומא סט ,):כי 'נורא' -
אותיות 'ארון' .והם הם הדברים ,שהרי ארון הברית הוא נקודת האמצע ,והוא מקום
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ילה
פנימי ,נסתר ,ונבדל בעצם ,ועליו נאמר באופן מיוחד (שמות כו ,לג)' :וְ ִה ְב ִד ָׁ
ַה ָׁפרֹכֶּ ת ָׁלכֶּ ם ֵבין ַהק ֶֹּדש ובֵ ין ק ֶֹּדש ַה ֳק ָׁד ִשים' .ונוסיף עוד ,שמצינו כמה פעמים
שהקב"ה צמצם את כלל ישראל לבין בדי הארון ,והיינו ,כי שם מקומם העצמי של
ישראל ,נקודת האמצע בנפשות ,בנקודת האמצע של העולם .והדברים נפלאים.

ד
רשות היחיד ורשות הרבים
רשות היחיד  -מקום הקדושה ,רשות הרבים  -מקום הסט"א
טו .כעת נתבונן עוד בעז"ה בדברים אלו ,ונראה כיצד הם משתייכים לכל יחיד ויחיד
ולא רק לכלל ישראל כעם ,אך קודם לכן ,נזכיר סוגי' נוספת ,שהינה סוגי' תאומה
לסוגיה זו ,ולמעשה ,היא אפילו אותה סוגיה בעצמה .בעזרתה נוכל גם להעמיד
את דברינו ביחס ליחידים ,גם כי נוכל להבין את יסוד הציווי של 'ואתם לא תצאו
איש מפתח ביתו' ,והמקבילה שלו בשבת' :אל יצא איש ממקומו ביום השבת'.

כמו שכלל ישראל רשות היחיד ,כך גם ארץ ישראל
המדובר הוא על סוגיית רשות היחיד ורשות הרבים ,וניגע אנו בקצה המטה לפי"ע.
מבואר בחז"ל וע"י רבותינו בעלי רוח הקודש ,שרשות היחיד הוא מקום הקדושה
ואילו רשות הרבים הוא מקום הסטרא אחרא .והסטרא אחרא עצמה נקראת רשות
הרבים (קהלות יעקב ,ערך רשות הרבים) .5ובתיקוני זוהר (ס" :).מאן דגזל בברית
ואפיק זרעא מיניה לרשו נוכראה ,כאלו אפיק מרשות היחיד לרשות הרבים ,וגרם
למהוי שכינתא נפקא מאתרה דאיהי ארץ ישראל  -רשות היחיד ,וגלה אותה בין
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אומין דעלמא  -דאינון רשות הרבים" .6מבואר בתיקו"ז ,שכלל ישראל הם רשות
היחיד ,לעומת אומות העולם שהם רשות הרבים ,וכן ארץ ישראל היא רשות היחיד
ואילו שאר ארצות  -רשות הרבים.
(ועיין בגמ' עירובין כב .בשם רבי יוחנן ,שארץ ישראל היא רשות היחיד ,הגמ' שו"ט
בזה ,ומכריעה שאין הכוונה על כל ארץ ישראל ,אלא על עליות ומורדות .ועדיין
צ"ב ,מדוע נקט ריו"ח בלשון זו ,ומסתבר לומר ,משום שבפנימיותה ארץ ישראל
באמת מופקעת מרשות הרבים .ועיין שם עוד בשם רבי יוחנן' :ירושלים ,אילמלא
דלתותיה ננעלות בלילה ,חייבין עליה משום רשות הרבים' ,הרי שירושלים הינה
רשות היחיד גם בהיבט ההלכתי .והם הדברים ,כי מקום הקדושה הוא רשות היחיד).

תיקו"ז :שם הויה הוא סוגיית רשות היחיד
יתירה מזו ,בתיקוני זהר (תיקון כד) מבואר ששם הויה הוא הוא סוגיית רשות היחיד:
"רשות היחיד  -איהי שכינתא ,רחבן ד' ואינון יקוק ( -ד' אותיות השם) ,וגבהו
עשרה :יוד ,קה ,ואו ,קא (עשר אותיות במילוי)".
הגדרת רשות היחיד :מקום פנימי הפונה לעצמיות הדבר
טז .רשות היחיד הוא המקום הפנימי  -מקום התיקון ,הפונה לכיוון עצמיות הדבר .ברשות
היחיד חיים את הדבר בעצמו ,לא את לבושיו ,חיצוניותו ,והופעותיו .רשות היחיד
היא דבר קיים ועומד מצד עצמו ,ועולה עד לרקיע .ברשות היחיד ,הקשר בין
אנשים הוא עצמי ופנימי ,הקשר נובע מתוך החלקים האמיתיים של האנשים ,מאחד
אותם ומאפשר להם למצוא נקודות פנימיות יותר בכל אחד ואחד לעצמו ,ובמשותף.
לכן ,רשות היחיד אינה מחייבת שהאדם יהיה אך ורק לעצמו ,אדרבה ,לעיתים מצב
כזה הוא מצב של פירוד ,ואשר בסופו של דבר הינו רשות הרבים .רשות היחיד
בהחלט מאפשרת יחס בין אנשים ,כאשר הוא יחס של אמת ,וזו בחינת הציבור של
כלל ישראל ,שאף שהם פרטים רבים ,אך הם נחשבים קומת אדם אחד ,והיא היא
רשות היחיד.
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נבאר כעת מהי רשות הרבים? רשות הרבים היא מקום שאין בו עצירה ,אין בו
מנוחה ,אין בו שהות ,הקשרים בו מקריים ,הוא ממש בבחינת 'השוכחים את האמת
בהבלי הזמן' .ברשות הרבים חיים את מה שהרבים חיים ,הולכים אחריהם ,מחקים
אותם ,חיים בחיצוניות .וזהו כלל גדול ,שכדי להגיע לנקודת האמת ,כדי להגיע
לדבר בעצמו ,חייבים לעצור ,להתעכב ,לא להיסחף אחר שטף הזמן ,ובכך האדם
משיג את עצמו ,אישיותו ,פנימיותו.

הגדרת רשות הרבים :פניה למערכת הגילוי החיצונית ,ושם האמת נעדרת
הפונה לרשות הרבים ,פונה תמיד למערכת הגילוי ,זקוק הוא לתמיכה חיצונית,
מסתמך הוא על תמיכה זו ,ניזון ממנה ,מושפע ממנה ,חי מכחה .ברשות הרבים
אין שום מציאות של אמת ,הכל שם מקרי ,ארעי ,חולף ,זז במהירות .גם לא
מחפשים שם את האמת ,אלא את חוויית הרגע ,והרגעי הוא אף פעם לא האמת,
כי מיסודות ומהגדרת האמת; היותה מציאות קיימת ונמשכת .ברשות הרבים האמת
נעדרת לגמרי.
ברשות היחיד מתאגדים כל חלקי הקומה למציאות אחת  -היא מציאות הפנים ,כי
כאשר פונים אל הפנים ,נהפכים לאחד (כפי שנתבאר לעיל) .ברשות היחיד יש
נקודה בלתי מתחלקת ,הכל הופך להיות מציאות אחת ,נבדלת ,עצמית ,קיימת,
מוכרחת ,נאמנת ,אמיתית ,איתנה .ברשות הרבים הכל מתחלק לנקודות נקודות,
הרגע כך ומחר אחרת ,פה כך ושם אחרת .אין שום חוט שדרה ושום מקום של
אמת .הסחף גורר את האדם ואינו משקיע ולו מעט בעמידה ,בעצירה ,במחשבה
על החיים ,על עצמו ,מיהו? מהו העולם? מהי המציאות? לאן הדברים פונים? מה
באמת צריך לעשות כאן בעולם? כשהכל נקודות נקודות ,ואין חיבור ואין קו ,לא
שואלים 'מאין באת' ,ולא שואלים 'לאן אתה הולך' ,לא שואלים כלום.
נחדד את הדברים יותר:
גם ברשות הרבים ישנם קשרים עם אנשים ,אך הקשרים שם הם מקריים בעצם.
הדבר דומה לקשר ידידות שנרקם בין נופשים במלון .קשר זה הוא קשר לשעתו,
והוא קשר מקרי בהחלט .בוודאי שאין בו תחליף לעוצמת הקשר האמיתית
המתקיימת רק על גבי מצע של קביעות .ולכן ,קשר זה לעולם לא יוכל להחליף
קשר של קיימא .ונשתמש בדוגמא :נתאר לעצמנו יהודי חביב העומד להנשא .יהודי
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זה נמצא בקשר של שנים עם שכנו ,לומד עמו חברותא ומשוחח איתו על דא ועל
הא .אותו יהודי ,קודם חתונתו נסע לנופש ושם רקם קשר של ידידות קרוב עם
אחד הנופשים .בתום ימי הנופש ,הגיש מיודענו זה לידידו החדש ,הזמנה לחתונה.
כעבור כמה ימים ,עמד ידידנו תחת החופה ,וחיפש בזווית עיניו את ב' חבריו ,וכך
בכל החתונה .שני החברים לא הגיעו .ידידנו החתן נפגע מאי בואם וגם התאכזב.
נשאל אנחנו :ממי נפגע והתאכזב יותר? בוודאי מחבירו הקבוע .וכן לחלופין ,אילו
היו באים שניהם לחתונה ,עם מי היה החתן שמח יותר ,בוודאי עם חבירו משכבר
הימים.
זו דוגמא בעלמא המצביעה על כך שקשר זמני הוא קשר שונה במהותו ,ואינו
הקשר האמיתי במציאות ,הוא קשר של רשות הרבים .האמת ניתנה להיאמר ,שעצם
המושג ' -נופש בבית מלון' נוגע בנקודה זו ,ואכן ,ישנם אנשים בעלי רוממות,
שנופש בבית מלון מעורר בהם הרגשת אי נוחות בלשון המעטה ,וזאת בשל העובדה
שהנופש הינו דבר זמני  -עראי ,מקרי ,לא אמיתי ולא פנימי (וכבר הזכרנו ,שכל
דבר שהוא זמני ,אינו יכול להיות אמיתי ופנימי) ,וכל בית מלון ,בצד מסויים הוא
רשות הרבים.
ואכן ,כאשר נתקלים לעיתים באנשים הגרים דרך קבע בבתי מלון (יש כאלה..
נתקלתי פעם באחד) ,הרי גם אדם מן השורה מרגיש את העובדה שהדבר אינו נכון
כלל ,ויש בו עיוות גדול .העיוות הוא :הפיכת המקרי והזמני ,החיצוני והגלוי לעצם
החיים של האדם.
זו מהותה של רשות הרבים אשר מקדשת את הקשרים החיצוניים והמקריים האלה,
הופכת אותם לעיקר המציאות ,עד כדי כך שאדם לא מכיר קשרים אחרים ,ומאבד
את זהותו .אינו מכיר קשרי חברה אחרים ,אפילו לא קשרי חיתון ,וגם אינו מכיר
את עצמו .לכן ,גם הקשרים שנמצאים ברשות הרבים ,אינם נתפסים כדבר מתוקן,
הגם שכל קשר שייך לסוגיית האחדות ,כי אליבא דאמת ,הם קשרים עלובים,
ומטרתם אינה לחבור יחד כדי לגלות פנימיות ,אלא אמצעי כדי להגיע ליותר זמינות
בחלל העראיות ואפשרויות החומר הרדודות.
זו רשות הרבים.
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לכן רשות היחיד היא מקום הקדושה ,ורשות הרבים  -מקום הסטרא אחרא .ובאופן
כללי ,זהו החילוק בין ישראל ואומות העולם ,וכנ"ל בתיקו"ז ,ואנו רואים את הדבר
בעצם ההיות של כנסת ישראל שהיא אומה אשר קבועה וקיימת אלפי שנים בשונה
מאומות העולם ,אשר הינם זמניים וחולפים מהעולם (ואפילו האומות הגדולות
ביותר בימי קדם ,לא נשאר מהם שריד ופליט) .זאת ועוד ,האומה הישראלית קבועה
גם כן בדעותיה ובמהלך החיים שלה ,היא חיה על תורה ומצוות בכל תהפוכותיה.
ויש בזה הבחנה חשובה ,שמעתיה מפי מו"ר הגר"ש פישר שליט"א לרפו"ש ,שכל
אלו שניסו לשנות את אופיה של האומה היודעת את אלוקיה במהלך הדורות ,גם
כן נעלמו מהעולם; ביניהם ,מתיוונים ,צדוקים ,קראים וכל הכתות למיניהם .וכך
גם יהיה בדורנו; בסופו של דבר ,7רק האמונים על קביעותה האמיתית של האומה
 תורה ומצוות ,רק הם ימשיכו את האומה.זו אומה של רשות היחיד.
יחס זה שבין ישראל (רשות היחיד) ,ואומות העולם (רה"ר) ,קיים ,כאמור ,גם בין
ארץ ישראל לאומות העולם .ובכדי להיות ברשות היחיד ,עלינו להיות מנותקים
לגמרי מתרבויות המערב .זהו סודו של עם ישראל עליו נאמר 'הן עם לבדד ישכון
ובגויים לא יתחשב'.

אדם בוחר היכן להיות  -ברשות היחיד או הרבים
יז .היחס שבין רשות היחיד ורשות הרבים ,אינו מתבטא אך ורק בשאלת היחס שבין
ישראל ואומות העולם ,אלא הוא משליך על כל אדם ואדם; כל אדם מחליט היכן
מקומו; ברשות היחיד או ברשות הרבים .האם הוא אדם שמכוון כלפי פנים ,חי את
עצמו ,מתעכב לעמוד על מציאות החיים האמיתית ,או שהוא נסחף בשטף הרבים,
נוהג כמותם ,פועל בחיצוניות בלבד .זהו צומת החיים ,שכל אדם עומד בו.
בכל אדם יש את רשות היחיד שבו וכן רשות הרבים
ביתר עומק :בכל אדם יש את הרשות היחיד שבו ,ואת הרשות הרבים שבו .האדם
בוחר איזה מקום לטפח ולהאדיר ,את רשות היחיד או הרבים ,את פנימיותו או
חיצוניותו .את עצמו או את הלבוש.
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מכתב הגר"ש פינקוס זצ"ל בעניין מכונית
בנותן טעם להעתיק מכתב של הגר"ש פינקוס זצ"ל בנוגע לשימוש במכונית.
במכתב זה הגדיר את הנושא שבו אנו עוסקים:
לאחי ורעי בני הקהילה הקדושה וכו'
ה' עליכם יחי'!
נפשי בבקשתי לכם על ענין שאני מצטער עליו עד עומק דכדוכה של נפש .אמרתי
אשית לפני אהובי רעי ,אולי בקולי ישמעו וירווח לי.
לאחרונה נתרבו בתוככי קהילתנו הקדושה בעלי מכוניות ,ונפשי יודעת מאוד
ומבשרי אחזה שהוא רעה רבה וצרה גדולה מכמה וכמה סיבות .אשתדל כאן לפרט
מעט מהן ,ישמע החכם ויוסיף לקח להתרחק מזה וכל הדומה לו ,אם לא מצד
ההכרח הגמור ממש.
א) במה שבחו חז"ל התנא ,רב ,שלא הסתכל מעודו חוץ מארבע אמותיו .אנו אין
לנו שייכות למדרגה זאת ,אבל כל דור כלפי עניינו; לא להרחיב הד' מאות במאות
קילומטר .היקף קומת האדם גדול ועצום הוא מסוף העולם עד סופו ,והאדם מתאווה
בטבעו להרחיב היקף חייו .ללכת לראות ,ולדעת ולכבוש שטחים יותר רחבים.
אבותינו טיילו מעולם לעולם ,מהיכל להיכל ,ומקדושה לקדושה  -ואנו עם כח
רחבות זה ,מטיילים ממקום למקום מעיר לעיר ,מגשמיות לגשמיות .ממקום של
טומאה ונסיונות ,למקום חדש עם נסיונות אחרים.
בעל מכונית מרחיב היקפו בענייני העולם הזה כפל כפליים .הוא מוצא לעצמו כל
מיני אופנים להרוויח ,לערוך 'קניות בזול' ,שמירת העיניים יורד פלאים ,ולעומת
מאות הקילומטרים שהוא גומע ,היקפו בקדושה יורד פלאים .כל בעל דעה יודע
פשטותם של הדברים עד היכן מגיע .ומה שנראה לדעתי בלי ספק ,שגדול בתורה
אמיתי עם מכונית הם תרתי דסתרי גמור .וגם לכל אחד ואחד ,יהודי או אפילו
להבדיל גוי ,ת"ח או עם הארץ ,המכונית היא ירידה עצומה.
(מרחיב בעוד בעיות).
ומסיים:
אלו דברי המצטער ומבקש בבקשה גדולה שטוחה ועצומה ,להתגבר למנוע מהעניין
הנזכר.
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ממני אוהבכם ,קטן שבחבורה.
שמשון דוד פינקוס
רב קהל עדת חרדים ,אופקים

התרבות היא חלק עיקרי מהדת
יח .ברצוננו עוד לבאר הדברים ,ואם שהמאמר התארך קצת ,אך איננו יכולים לעצור
בעד המילים.
ישנם אנשים רבים דתיים  -חרדים ,ששומרים תורה ומצוות ,אך מאידך ,אמונים הם
על התרבות החילונית  -תרבות המערב .מעורים הם בשיריהם ,במשחקיהם,
עיתוניהם ,ובכל הנלווה .מטיילים ומבלים בקניוניהם ,מסעדותיהם ,נוסעים תכופות
לחו"ל ועוד .כאשר מדברים איתם ושואלים אותם על כך ,עונים הם ,שאין בזה כל
פסול ,כי הרי הם מקפידים על קיום תורה ומצוות ,ואין שום איסור בנגיעה בתרבות
אחרת.
ברם ,האמת היא בדיוק הפוכה וזו טעות נוראה; עלינו לדעת שעיקר היהדות הוא
דוקא התרבות ואורח החיים; קיום המצוות של יהודי אינו מערכת של טקסים וקיום
פורמאלי של מצוות ,אלא הוא עצם החיים שלנו ,עצם התרבות שלנו; המצוות וחיי
הדת הם הם התרבות שלנו ,ואין אומתנו אומה אלא בתורותיה .לכן ,מי שיונק את
כל תרבותו מזרים ,ואיתם הוא מזדהה ,ובאופן כללי ,גם מעריך ומוקיר ,הרי שזה
עצם החיים שלו ,והגם שמקיים מצוות ,אך אין זה אלא מערכת חיצונית ולא עיקר
המציאות עצמה( .לכן בד"כ בבניהם ,ישנה תופעת חילון גדולה ,כי הבן אינו מזדהה
עם המצוות ,שהרי אינן אלא קיום פורמאלי ,ומאידך ,תופס הוא את התרבות
החילונית כעצם זהותו ,ומכאן הדרך קצרה לחילון).

תיאור חי אודות הנזק של רשות הרבים
העתקה מספר 'אל תחטאו בילד'
יט .בכדי שהדברים יובנו יותר ,נעתיק תיאור שהובא בספר 'אל תחטאו בילד' (עמוד
 .)229 - 227זהו תיאור חריף המסביר מה עומד מאחורי ההסתגרות של הציבור
החרדי ,ויש בו בעצם ,תיאור חי המסביר מהי רשות היחיד ,ולחלופין ,רשות הרבים.
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התיאור עוסק בנאום חריף על השפעת החברה .הדברים נאמרו במסגרת סימפוזיון
שערך אחד מארגוני התשובה ,סימפוזיון שעסק בשאלת הסגירות של החברה
החרדית.
אלה הם הדברים:
"עד עכשיו ישבתי בשקט ,אבל איני יכול יותר לשתוק .אתם שרויים במין דיון
אקדמי ,פילוסופי ,מנותק מהמציאות .אבל אני מצוי בסערת רגשות של תסכול,
כאב ומרירות .אצלי הנושא הזה הוא זריית מלח על פצע מדמם .ואני לא מגזים.
אפילו עכשיו עולות דמעות של תסכול וכאב בעיניי .כי אני חייתי את הנושא הזה,
ושילמתי עליו ,ואני עדיין משלם עליו ,מחיר כבד מנשוא.
אני מניח שאינכם יודעים ,אבל אני ֵש ַר ִתי בצבא .אין זה משנה עתה כיצד הגעתי
מבית חרדי אל הצבא ,די בכך שתדעו שכך היה .ואני הייתי זה שעליו אמרו' :הנה
אחד שלא התקלקל בצבא; הנה אחד שאפילו התחזק בתקופה הזו' .זה מה שאמרו
עלי אחרים .אבל אני אומר לכם ,שאינני יודע אם אי פעם אצליח לתקן את ההרס
הרוחני ואת הנזקים שנגרמו לי ,אני גם לא יודע אם אצליח להסביר לכם במה
מדובר.
עיקר הארס המפעפע במסרת הצבאית אינו מתמצה לא בקשיים לקיים מצוות ,לא
ברעל דיבורי הכפירה ,ואפילו לא בעמידה מול הסתאבות בחיי הפקר פרועים .כל
הדברים החמורים והזוועתיים האלה מתגמדים מול ההשחתה העיקרית .ההשחתה
העיקרית היא לחיות במציאות שבה הקב"ה הוא בכלל לא נושא .לא מדברים עליו,
לא מתווכחים עליו ,אפילו לא מנסים למרוד בו ,כי החיים זורמים להם כביכול הוא
איננו.
ונגד זה אין שום פתרון ,כי אתה לא יכול לשנות את המציאות סביבך .אתה חי
במציאות של מדבר צחיח ,של חורב שחון ,ואתה מתייבש וגווע מיום ליום .אתה
יכול להטיח את ראשך בקיר ,לצרוח עד לב השמיים ,לריב עם כולם ,להתפלל כל
היום ,והבעיה לא נפתרת .כי המדבר נשאר מדבר המוות.
כאמור ,אני הייתי זה ,שעליו אמרו אחרים ,שהוא הצליח להתחזק בצבא .כך זה
נראה מבחוץ .כי ניסיתי להילחם עם היובש הזה בכל כוחי .החמרתי על עצמי בכל
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דבר אפשרי .הסתכסכתי כדי לא לוותר על שום עניין דתי .אמרתי תהילים ולמדתי
משניות בע"פ .אני מניח שזה צמצם את הנזק ,אבל לא מנע אותו ולא פתר את
הבעיה.
כי המדבר הוסיף לייבש אותי מבפנים .כל המצוות שקיימתי ,כל הפעולות שנקטתי,
כולן היו נבובות וחלולות ,חסרות נשמה ונעדרות לב .כי הלב היה חנוק ,מאובק,
קבור תחת גבעות החול ומתפורר מיובש.
בילדותי ובנערותי הקב"ה היה בכל מקום .כל הזמן ,בבית ,ברחוב ,בחברה ,לא
הייתי 'צדיק' גדול ,אדרבה ,הייתי די מרדן ,אבל גם כשהתחמקתי מתפילת מנחה,
גם כשאכלתי כשרות בינונית ,אפילו ברגעי המרי הקשים שלי ,הקב"ה היה שם.
הייתי צריך כביכול 'להסביר' לו בליבי ,למה 'מותר' לי או למה אני 'אנוס'.
ובצבא הוא נעזב ממני' ,כי עזבתם את ה' ויעזוב אתכם'.
קשה לי להתוודות בפניכם ,אבל לצורך העניין אני מאלץ את עצמי לעשות זאת.
האמת המרה היא ,שכבר למעלה מעשר שנים עברו מאז ,ואני עדיין לא חזרתי
לרמה שבה הייתי לפני שהגעתי לצבא .אבל אתם ,יושבים כאן במין שאננות מוזרה,
ודנים בעד ונגד .בעד השתלבות במקומות עבודה חילוניים או נגד; בעד מגורים
בשכונה חילונית או נגד; בעד הצטרפות למסגרת השתלמות חילונית או נגד.
בקיצור :אתם דנים בשאננות מבהילה האם כדאי להצביע בעד התאבדות רוחנית,
או אולי יש גם צד קלוש להצביע נגד .וקשה לכם להכריע ,מאד קשה לכם להכריע,
כי בעיניכם ,הצדדים כמעט שקולים.
אמנם אני מבין שאין לכם את הניסיון המר שלי .אבל עדיין אני חושב ,שהיה אסור
לכם ,למרות חוסר הניסיון שלכם ,להעלות על הדעת דיון כזה ,כי לפחות את
חייבים הייתם לזכור ,את מה שחקק הרמב"ם ביד החזקה (הלכות דעות ,פרק ו):
"דרך ברייתו של אדם ,להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ,ונוהג
כמנהג אנשי מדינתו .לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ,ולישב אצל החכמים
תמיד כדי שילמד ממעשיהם .ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמד
ממעשיהם .הוא ששלמה אומר' :הולך את חכמים  -יחכם ,ורעה כסילים  -ירוע'
(משלי יג).
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כך פסק הרמב"ם ,פסק ,לא המליץ! זה לא נכתב בספר מוסר ,זה נחקק ביד החזקה!
כי כך היא דרך ברייתו של אדם ,זה טבע הבריאה ,להיות מושפע ,ואין לאדם בחירה
לשנות את הבריאה! הוא יכול להיאבק עם השפעה הזו ,לצמצם את נזקיה ,אבל
אינו יכול לבטלה כליל!
לכן אני שואל ,רבותי ,איך עלה הדיון הזה? מצאתם פוסק שחולק על הרמב"ם?
או אולי מתקיים כאן מושב בי"ד ,גדול בחכמה ובמנין ,שהחליט לפסוק אחרת?".
עד כאן מהספר 'אל תחטאו בילד'.
כאמור ,גדול כוחו של תיאור זה להסביר את החשיבות של רשות היחיד ,את היותו
הערובה היחידה להגיע ולעלות בסולם המגיע השמימה ,וכמו"כ ,לבאר מהי רשות
הרבים ,מה עניינה ומה תוכנה.

ה
מגיפה  -רשות הרבים
מגיפה מתייחסת לרשות הרבים
קורונה התפשטה בשל העובדה שהעולם הפך להיות אחד
כ .כעת נחזור לעיקר עניינו של מאמר זה  -רשות הרבים ,ובהתייחס לעניין המגיפה.
הנושא של מגיפה בכלל ,הוא בסוגיה של רשות הרבים; כחה של המגיפה הוא
ברשות הרבים ,ההתחככות עם הרבים ,הליכה עמהם ,חיבור עמהם ,כך מתקדמת
המגיפה רח"ל .באם כל אדם ואדם נמצא בביתו ,אין למגיפה שום קיום .למגיפה
אין תרופה וגם לא דרך טיפול אלא מניעה .אפשרות ההצלה היא אך ורק באופן
של כניסה לרשות היחיד  -להיות בבית לבד .אין שום תרופה ,אלא אך ורק להיות
בבית ,לבד.
ואכן ,גם כאשר אנו מביטים על מגיפת הקורונה ,הרי הדבר ברור ,שאם שהעולם
לא היה מחובר כל כך מצד אחד למשנהו ,לא היתה המגיפה מתפשטת כל כך
בעולם ,אלא היתה נשארת פחות או יותר במקומה ,בסין .המגיפה התפשטה בעולם
אך ורק משום שהעולם הפך להיות רשות הרבים אחת גדולה ,ומרכזה  -סין .מהי
השייכות של איטליה ,ספרד וארה"ב לבין סין? וכי היאך עוברת המגיפה בכל קצוות
תבל? התשובה :כל העולם מרכז מסחרי אחד ענק.
כל העולם הפך להיות רשות הרבים אחת.
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ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו ,כסיבה טבעית וכהסיבה של הסיבה
כא .חז"ל מלמדים אותנוֶּ " :דבֶּ ר בעיר כנס רגלך ,שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח
ביתו עד בוקר" .כמובן ,הנושא הוא גם הסיבה הטבעית ,וכפי שנתבאר שהמגיפה
מתפשטת וחלה בשטח של רשות הרבים .אך בוודאי עיקר דברי חז"ל נסוב על
הסיבה הפנימית  -הסיבה של הסיבה ,והם הם הדברים שנתבארו במאמר זה,
וכדלהלן:
סיבת ה ֶּדבֶּ ר כ ֶּדבֶּ ר ,כמגיפה  -רשות הרבים .ומלמדים אותנו חז"ל שיש בזה גם סיבה
פנימית; כאשר אדם אינו עומד כאדם לעצמו ,אין לו אישיות משל עצמו .הוא נקודה
בתוך ריבוי של נקודות ,ולכן הוא כמו כולם ,בלא אישיות ,אין לו שום מגן ,באדם
כזה פוגע ֶּדבֶּ ר .ה ֶּדבֶּ ר חל בעצם על ריבוי נקודות ,כי ריבוי נקודות בלא פנים
מאחד ,הוא הוא דבר (עיין היטב במאמר כ).
כמובןֶּ ,דבֶּ ר לא חייב להיות דוקא חולי פיזי ,אלא יכול להיות גם חולי תרבותי -
רוחני .גם זה ֶּדבֶּ ר .כשאין לאדם אישיות עצמית ,כאשר הוא נסרך אחרי דעות הזמן
ותרבות המערב ,הוא בעצם חולה ב ֶּדבֶּ ר ' -מה הם אף הוא' .ויתירה מזו ,כאשר
אדם אינו מכוון כלפי עצמו ,אדם שחי כל חייו ברשות הרבים ,אדם כזה הוא אדם
חשוף ,אין לו מגן ,אין לו שומר ,ונגיף רשות הרבים  -נגיף ה ֶּדבֶּ ר ,ממהר לשכון אצלו,
ברגע אחד משנה אצלו את דעותיו ,את מציאותו ,את חייו ,וכן הלאה והלאה ,עוקר
את מציאותו ואישיותו ,עוקר את חייו ,כי אדם כזה נשאר חלול וריק מפנים  -מחיים.
זו הסיבה (לפי"ע) ,שבזמן היצירה של כלל ישראל במכת בכורות ,נצטווינו על
'ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו' .ציווי זה הוא המגדיר של כלל ישראל .יצירת
כלל ישראל ביציאת מצרים ,כמוה כיצירת רשות היחיד ,זהו עצם עצמה של כנסת
ישראל; 'ואתם לא תצאו' כי אם תצאו ,אינכם כלל ישראל .כלל ישראל אינו יוצא
חוצה; 'עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב' ,נקודת האמצע היא פנימית בעצם ,זו
עצם מהותה.
בזאת מיושב היחס בין סיבת הדבר הטבעית ,לבין הסיבה של הסיבה .והאופן שבו
הסיבה של הסיבה מתלבשת בסיבה ,כי אליבא דאמת ,הכל נושא אחד ,הן בהיבט
החיצוני שלו והן בהיבט הפנימי ,והוא רשות הרבים ,ככל שנתבאר.
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יצירת ישראל בביתה פנימה חוללה את תורת הציבור של כלל ישראל
כב .עלינו להוסיף כאן תוספת ביאור :יצירת ישראל בביתה פנימה ,הגם שהיה בה
הבדלות מוחלטת מרשות הרבים מהחוץ ,אך לאו היינו שכל אחד מישראל היה
לבדו עם עצמו ,אלא אז נוצר כלל ישראל ,אז הפכו לציבור ,וככל שנתבאר לעיל,
שהמושג של רשות היחיד כולל בעיקרו את כנסת ישראל כציבור ,שבזה נעשית
אחד בעצם .ומן הראוי להעתיק דברי ה'פחד יצחק' (פסח ,מאמר לג) ,שתורת ציבור
של כלל ישראל חלה באותה שעה ,הבאנו לשונו בהערה.8

8
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כיצד יתכן שכלל הציבור ייחשב רשות היחיד
כמובן ,גם זה טעון ביאור ,מדוע כנסת ישראל כציבור נחשבת רשות היחיד ,והגם
שהיא הופכת להיות מציאות אחת ,אך סו"ס כל פרט נבלע שם בתוך הציבור כולו,
ומה בין זה לרשות הרבים?
אכן ,התשובה היא שאדרבה ואדרבה ,המציאות האמיתית העצמית של האדם ,היא,
כאשר הוא מצורף לשורשו ,לפנימיותו ,ככל שנתבאר לעיל ,ושם ,במקום הפנימי,
האדם הרבה יותר כללי ,תופס את הדברים ממבט הרבה יותר מרומם ואחדותי
(ובשונה מרשות הרבים!) .וגם את עצמו ,הוא תופס כענף ממערכת הרבה יותר
קבועה ,אמיתית וחיה  -מערכת הכלל.
על כן ,הגם שהוא ,כאדם פרטי ,עובד עם המחשבות שלו ,היכולות שלו והכוחות
שלו ,אך היינו כענף וגוון מהכלליות ,ועל כן אין בזה כל סתירה לרשות היחיד של
האדם ,אדרבה ,רק כך ניתן להגיע למקומו הנכון של האדם והעצמת כישרונותיו
ויכולותיו הייחודיים לו ,בלא עיוותים.
במאמר הבא בעזרת ה' ,נעמיק חקר בהבנת רשות הרבים בדורנו,
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וכן ,בהשלכותיה לעניין הקורונה.

נספח

האדם היחידי
במאמר זה עסקנו בכך שכל אדם יש לו רשות היחיד של עצמו ,ושם עצם חייו
האמיתיים .בנותן טעם להוסיף כאן מדברים שכתבנו בספר 'אור יקרות' (א ,א),
וכדלהלן:
כל אדם נברא יחידי ,ומבואר במהר"ל (ב'דרך החיים') ,שאליבא דאמת ,האדם הוא
צורת הבריאה ,והצורה היא אחת ,ע"כ מעיקר היצירה אין צורך אלא באדם אחד
בלבד ,שעליו נאמר 'בשבילי נברא העולם' (משנה סנהדרין לז .).וממשיך המהר"ל,
שגם אחרי שנבראו שמונה מליארד איש ,אין הפשט שהייחודיות של אדם התחלקה
ב 8מליארד חלקים ,אלא יש  8מליארד אדם יחידי (וכבר הבאנו כן מהפח"י ,וקדמו
המהר"ל).
ממוצא דבר נלמד ,שבהכרח ,כל אדם יש בו איזה משהו ייחודי ,זהו כבודו ,משם
חיותו ,ועל זה שנינו (אבות ד' ,ג')" :אין לך אדם שאין לו שעה".
מן הראוי להזכיר את אשר שמענו ממו"ר זצ"ל (בשם המהר"ל בדרשה) ,אודות
מותו של הבל; הרי לכאורה יפלא ,במה חטא הבל שנענש ,למה ימות ,מה עשה?
המהר"ל עונה שחטא הבל מפורש בכתוב" :והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו
ומחלביהן" .הטענה על הבל היתה ,מדוע חיקה את אחיו ,מדוע לא עשה מעשה
עצמי משלו ,מדוע לא חשב על כך לבד .המהר"ל מסמיך על זה את הפסוק בקהלת:
'גם זה הבל' ,הרב הגדיר את הדברים בלשון זו :לקב"ה די ב'אורגינל' ואינו זקוק
ל'גמניקים'.
בלשון זו ,מציאות החיים בעולם היא לנברא שהינו עצמי ,והם הדברים .והם
נוראים.
למעשה ,כל מערכת עולם העבודה (המביאה לעולם השכר) ,היא בנקודה זו -
להעמיד אדם שזכאי בדין ,שזכות קיומו היא בעצם ,שלא יהיה לו נהמא דכיסופא.
ויש כאן נקודה חדשה לכאורה ,כי על כן ,המושכל הראשון העולה בשגרת
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המחשבה ,שאם אדם מקיים כל תרי"ג המצוות ,ועושה כל המוטל עליו כדי להקרא
צדיק ,הוא הזכאי העומד בדין ,ובכך מפקיע את הנהמא דכיסופא.
ברם ,לאור הדברים שנתבארו ,לכאורה אין זה עדיין מספיק ,כי כאמור ,יסוד עניין
העצמיות  -הקיימות ,מונח בבסיס הנפש הנקראת 'כבוד' ,בהיותה יחידית ,לא מסוג
ולא ממין .וממילא ,בוודאי שאדם מחוייב להוציא את יחידותו (שכאמור אין לה
תחליף ותמורה כלל) אל הפועל ,וכל שלא עשה כן (כמובן ,דרך עבודת ה'  -ע"י
תורה ומצוות המתקיימות על גבי הבסיס והרקע של ייחודיות האדם .ומילתא
דפשיטא היא ו אינו צריך לפנים ,דבלא תו"מ לא עבד כלום ,ומה לנו ולייחודיותו,
כי על האדם לבטא את ייחודיותו בענייני הנצח) ,אעפ"י שקיים תרי"ג מצוות ,הרי
החטיא את יחידותו ועצמיותו ,שהם הם ג"כ מהעיקר המפקיע מנהמא ,והדברים
נוראים.
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א
קורונה
האינטרנט והסיבה שאנשים אינם יודעים את עניינו
א .עד עתה עסקנו בסוגיית הדבר  -המגיפה ,באופן כללי; בסיבותיו ,ובסיבות סיבותיו.
כעת ברצוננו להתעמק בסוגי' זו בפן הנוגע לדורנו ,ובהשלכות של נגיף הקורונה
על העולם ,הן בסיבותיו והן בתוצאותיו.
לשם כך ברצוננו לגעת ולברר את אחד הנושאים העיקריים שהשפיעו על העולם
בשנים האחרונות ,והוא :האינטרנט .האינטרנט הוא נושא מדובר מאד ,הן בעולם
הכללי והן בעולם הדתי .משכך ,רוב ככל האנשים בטוחים שהם יודעים בדיוק את
הגדרתו ועניינו ,לכן קשה לגעת ולדון בו ,כי הקורא ,אומר לעצמו :שוב פעם נושא
זה  ...וכך נשכח הנושא ואינו מוגדר כיאה .לכן במאמר זה ,ננסה לדון בנושא זה
כפי הצורך ,לבררו ולהגדירו.
טרם שאדבר ,ברצון הכותב להוסיף :איני איש של מוסר ,לא זכיתי למידה זו ואני
גם לא ראוי לה ,לבוא להגיד לבני א -ל חי' :זהו הדרך אשר תלכו בה' .חלילה.
וגם כאן במאמר זה ,לא חרגתי מדרכי ,ואיני מבאר אלא דברי תורה ,וכל המציאות
יש לה פן של דברי תורה ,והם תמיד מאירים באור אחר את המציאות ,באור עמוק
יותר ,פנימי יותר ,ונוגע בנקודה עצמה.
ננסה אנו להתבונן בעניין האינטרנט ,ובתפילה לה' שיורנו בדרך נכון ,והנני מבקש
מאת הקוראים; אנא קראו בסבלנות ובהכלה ,אולי יתחדש לכם דבר שלא ידעתם
עד כה ,ואפילו ידעתם ,אולי לא נתתם לבכם לדעה זו.
מקורו של האינטרנט והשפעתו על העולם
ב .מהו מקור האינטרנט?
האינטרנט היא מערכת שהוקמה לפני כמה עשרות שנים על ידי הצבא האמריקאי,
ועבורו .המטרה היתה שיתוף מהיר וקל ,העברת מידע מונגש במהירות רבה ,וכן
שאר העניינים בעלי התועלת שיש באינטרנט.
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מעלותיו של האינטרנט היו אדירות ,ולכן אחר כמה שנים ,הועמד האינטרנט בעולם
הרחב .כעבור תקופה קצרה הפך האינטרנט לכלי החזק ביותר בעולם .היום העולם
כולו סובב סביב הכלי הזה באופן מלא ,ואין צורך להכביר ברמת החיבור של בני
האדם לכלי זה; אין ספק שהכלי הזה שינה את העולם מקצה לקצה ,בכל הרמות
והדרגות :לאומיות ,תרבותיות ,קשר בין עמים ,מסחר ,כלכלה ,וכן במגזר הפרטי,
וגם כמובן ,במהלך החברתי ,התא המשפחתי והאישי.

בירור אודות הנזקים שנגרמים מהאינטרנט
באינטרנט יש תועלת מרובה ,אך יש יש בו גם נזקים אדירים ,זו עובדה שאין מי
שחולק עליה ,וגם אומות העולם מכירים בעניין ומנסים לפעול במיני דרכים
לצמצום הנזקים .נזקי האינטרנט הם לא השערות ומחשבות ,אלא עובדות
מציאותיות .ואם שבתחילה לא האמינו שיהא בו נזקים כה גדולים ,אך למפרע ,זו
המציאות ,והיא התוצאה ,ואנו מדברים מתוך הכרת המציאות ,מתוך התוצאה
שנגרמה בעקבות האינטרנט.
כמובן ,הדבר זוקק יריעה הרבה יותר רחבה ,ולבטח לא במסגרת של מאמר אחד
מצומצם ,אך אעפ"כ ניתן את הקווים בכלליות.
בתחילה נדון בשאלה ,מדוע האינטרנט כל כך מזיק? וכן ,האם הוא מזיק לכל
שכבות הציבור או שמא רק ליחידים .ואכן ,רבים מהאנשים לא מודעים עד כמה
הוא מזיק ,או שהם מעדיפים להדחיק את הידיעה הזו ,ולרבות שחושבים שבשל
אינטרסים דתיים ,ישנם אשר מגדילים את עוצמת הבעיה .בד בבד נעמוד גם על
ההגדרה המדוייקת של האינטרנט.

רוב ככל האנשים סבורים שהבעיה באינטרנט היא תמונות התועבה
ג .ובכן :כאשר שואלים (בעיקר ,דתיים) ,מדוע האינטרנט כה גרוע? התשובה הפשוטה
והידועה בפי כל ,הינה :בשל ריבוי התועבות שיש בו והזמינות הקריטית אליהם.
בלחיצת כפתור בכל מקום ובחדרי חדרים ,ניתן להגיע לכל הזוהמא שבעולם.
כמדומני ,לפני כ 10שנים ,שמעתי שיש באינטרנט כמה מליארדים (!) של תמונות
פורנוגרפיות ,ומי יודע כמה יש היום ,ובעצם ,המספר כבר לא משנה ...ההרגשה
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היא להקביל את הדברים לדברי חז"ל (ברכות לב" :).אמר רבי חייא בר אבא אמר
רבי יוחנן ,משל לאדם אחד שהיה לו בן הרחיצו וסכו והאכילו והשקהו ותלה לו
כיס על צוארו והושיבו על פתח של זונות ,מה יעשה אותו הבן שלא יחטא" .אך
במחשבה שניה ,המשל בחז"ל ,לא מתקרב כלל וכלל לעוצמת ה'הושיבו על פתח
האינטרנט'.
זו התשובה המפורסמת והמוכרת אודות חומר עניין האינטרנט .גם תשובה זו ,הגם
שידועה היא בראש כל חוצות ,אך רוב המשתמשים ברשת אינם מודעים לעוצמת
הבעיה ,ולא מחוסר דעת ,אלא פשוט מאד :הם מדחיקים את הידיעה הזו.
זאת ועוד ,תשובה זו גורמת לכך שאנשים הרבה מקילים וחושבים שבעיה זו ,קרי:
התועבות הרבותף אינה קשורה אליהם .בראש ובראשונה :נשים ,שהרי לא להן
שייך עניין הפריצות והזוהמא ,וממילא גם אינו פוגע בהם .גם שמענו רבים
שאומרים שהם כבר אנשים מבוגרים ושקולים ,וגם לרבות שאינם מתרגשים מכל
דבר ,ועוד ,שהם נשמרים ,ועוד תירוצים שונים.
זאת ועוד ,אם אכן זו הבעיה ,נמצא שאליבא דאמת האינטרנט כאינטרנט כלל אינו
בעיה ,הוי אומר :לא מערכת האינטרנט עצמה היא הבעיה ,כי אם חומר מסויים
המונגש בה .ולפי זה ,אם אכן ייחסם חומר זה באופנים מסויימים ,שוב לא תהא
באינטרנט כל בעיה .ולכן ,קמו וגם ניצבו חברות סינון המנגישות לציבור ,אינטרנט
ללא תועבות (כמה שהדבר ניתן).

הנזקים של האינטרנט  -עובדות ולא השערות
הנזקים אינם בהכרח מהתועבות.
ד .ברם ,האמת ניתנה להיאמר ,שאם אמנם שהתועבות והזוהמא הנמצאת באינטרנט
הן הגרועות ביותר שניתן להעלות על הדעת (וגם מתחת לזה ,והרבה ,והעידו לי
אנשים יקרים ,שהדבר הוא מחריד) ,ומעולם מעולם לא היה כלי כזה עם אפשרות
של זוהמה וזיהום ,אך לענ"ד ,לא זהו הנושא כלל ,אלא זו התשובה הבאה מהבטה
חפוזה על פני השטח ,בלא עיון מעמיק בעניינו של האינטרנט ,וכמוש"נ ,גם אין
זה שייך לגוף הנושא של האינטרנט כאינטרנט .ואם שאיני מיקל ראש ,חלילה,
בבעיה הנוראה הזו ,ורבים חללים הפילה ,אעפ"כ ,לא זה הנושא!
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ננסה להתבונן יותר בעומק בעניינו של האינטרנט ,וקודם לכן נברר קצת ,מה הן
הנזקים שיש באינטרנט ,והאם אכן הם נובעים מהתועבות המדוברות ,ושוב הננו
חוזרים ואומרים :הנזקים שעליהם נדבר כעת ,אינן השערות או ספקולציות ,אלא
הן עובדות מציאותיות הקיימות בשטח.
אני ,לעצמי ,לא מתעסק עם הנושא הזה ,לא חקרתי אותו ברמת הידע המדוייק,
יש מומחים שמתעסקים עם זה .אך גם בלא לחקור בזה לעומק ,ניתן לעמוד על
כמה וכמה עניינים ,חלקם ממה ששמענו מהמומחים ,כגון דברים שנשאו הרב נחום
דיאמנט והרב שמחה כהן שליט"א (מגדולי המרצים ומשכיני שלום בית בישראל,
החיים את הציבור שנים רבות ,וכך אמרו :כבר חמישים שנה לא היו דברים קשים
כל כך ומוזרים כמו הצרות שאירעו בעקבות האינטרנט) .חלקם ממה שראינו
בעצמנו ,וחלקם ממה שהתקשורת עצמה מדווחת.

נזק רוחני
ה .בראש ובראשונה הרס רוחני .הגם שיש בו באינטרנט גם כלים לתורה ולתעודה,
ואפשרות למצוא דברי חפץ במהירות וקלות ,וכן פורומים העוסקים בתורה
הקדושה ובכל הנלווה ,אך בסופו של דבר ,הנזק הרוחני שהאינטרנט גורם ,גדול
בהרבה מהתועלת שלו.
אספר סיפור אחד מני אלף ,ששמעתי מידיד קרוב ,שהינו ר"מ בישיבה תיכונית
(בעלת פנימיה) .הלה סיפר לי שבמשך חודשים ארוכים בישיבה ,עובדים עם
הבחורים היקרים על תורה ,מידות ,טהרה ,קדושה ,יראת שמיים ויראת חטא.
הבחורים עולים ומתעלים .ברם ,כשמגיע בין הזמנים ,הבחורים חוזרים לביתם.
כעבור כמה שבועות ,כאשר חוזרים הבחורים לישיבה ,פשוט אין עם מי לדבר;
הבעת פנים אחרת ,אטימות ,קרירות ,יבשות ,חוסר עניין והעדר מוטיבציה ,בחורים
אחרים .צוות הישיבה בדק את העניין ,וגילה עובדה פשוטה אחת .הבחורים חוזרים
לביתם ומתחילים לגלוש באינטרנט .זהו.

הריגוש הגשמי מכבה את הריגוש הרוחני
אגב ,מה באמת פשר דבר? כיצד עבודה מאומצת של חודשים רבים יורדת לטמיון
כל כך מהר .התשובה ברורה :רוב האנשים בעולם עסוקים בריגושים גשמיים ולא
בריגושים רוחניים .הסיבה לזה אינה מחמת שאנשים לא צריכים ריגושים רוחניים,
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או שריגושים רוחניים אינם בעלי משמעות עבורם ,התשובה היא ,שריגוש רוחני
הוא ריגוש הדורש איפוק וסבלנות .כדי לזכות בו ,כדי לחוות אותו ולחוש בו ,חייבים
להתאמץ עבורו .לא כן ריגוש גשמי ,שהינו קל השגה ומוחשי .והכלל הוא ,שהריגוש
הגשמי ,אם ישנו ,דוחה את הריגוש הרוחני .ולא זו בלבד שהוא דוחה אותו ,אלא
הוא עוקר אותו מהשטח .זהו כלל פסיכולוגי .בכדי שהדברים יובנו יותר ,נעתיק
דברים אחדים מהספר 'אל תחטאו בילד' (עמ'  ,)45 -44ראה בהערה.1

1
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האינטרנט ,כולל בתוכו ריגושים וחוויות לאין ספור ,וכולם ריגושים של צבע,
תמונה ,קול ,כולם ריגושים חומריים .הם חומריים במהותם :זמינים ,מהירים,
מיידים .לכן הם דוחקים החוצה את הריגושים הרוחניים ,עד לכדי כך שהם משכיחים
אותם מהר מאד.
וכאשר מתרגלים לחיות בצורה כזו של ריגושים ,כמעט בלתי אפשרי להנות מריגוש
הדורש מאמץ ,התמקדות ,סבלנות ואיפוק .זהו נזק שאין לו שיעור ,והוא כלל לא
שייך למערכת של תמונות תועבה.

ו.

מעבר מריגוש לריגוש פוגע באישיות
מעניין לעניין באותו עניין :כאשר אנו מתמקדים בריגושים הללו שהאינטרנט מעמיד
ובכל הנלווה ,אנו נחשפים למעשה לנזקים אדירים חמורים עד מאד; נזקים
באישיות הפרטית.
המעבר המהיר והחד מדבר למשנהו ,מריגוש לחבירו ,מייצרים איבוד קשב ,ואין
זה דבר של מה בכך .אנשים לא מסוגלים לעצור ,להתבונן ,לחשוב ,להתאמץ.
להרגיש את הרגע כרגע ,הכל נע במהירות אדירה .אין סבלנות לשום דבר .ואם
שהדבר הזה גורם נזק גדול לכל אדם באשר הוא ,אך כאשר מדובר בילדים ,הרי
זהו נזק בלתי הפיך וחמור פי כמה .סך הריגוש פוחת והולך ,וזו סכנה חמורה ,ומן
הראוי היה להרחיב בה בפני עצמה ,ואולי בהזדמנות אחרת בל"נ.
יתירה מכך ,בעקבות כן ,האדם לא מכיר את עצמו ,כי כדי להכיר את האישיות,
צריך רוגע ,סבלנות ,הסכמה להתבונן פנימה בסבלנות .שלוה ונוחות .דבר זה
בלתי אפשרי בעולם ההזוי שמעמיד האינטרנט.

ז.

ריבוי מידע מקטין את האדם
עלינו לעמוד על נגזרת נוספת העולה מהדברים הללו ,ולמעשה היא המשך ישיר
של אותם דברים .באופן כללי ,ריבוי מידע לא מגדיל את האדם אלא להפך מקטין
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אותו .הראיה הפשוטה לזה היא ,שככל והדורות מתקדמים ,הידע הנצבר גדול
בהרבה ,ואילו האנשים קטנים בהרבה .הסיבה לזה פשוטה .הררי המידע העצומים
הופכים את האדם הקטן העומד מולם לחסר משמעות .כשאדם עומד מול כמויות
בלתי נתפסות של מידע ,הוא מאבד את המשמעות שלו כאדם לעצמו .בלאו הכי
הוא אפילו לא גרגיר קטן למול העוצמה האדירה הזו ,אם כן אינו כלום ,ולכן מעשיו
וענייניו לא ישנו כלום.

ההגדרה של 'גדול' מול 'קטן'
נתבונן עוד בדברים אלו עצמם.
כל אדם שואף להיות אדם 'גדול' .מהי ההגדרה של 'אדם גדול' לעומת 'אדם קטן'?
לדעתי ,התשובה פשוטה (ושו"ש כן ממו"ר זצ"ל) :אדם גדול הוא אדם שכל מעשיו
באשר הם ,אפילו מעשים שונים ומנוגדים ,כולם נחרזים תחת מערכת אחת  -קו
אחד ,שהופכת אותם בעצם למעשה אחד גדול .לעומת זאת 'אדם קטן' הוא אדם
'שבור' ,מעשיו הם חד פעמיים ,כל רגע עומד בפני עצמו; אדם קטן הוא אדם
שמחולק להמון המון 'אדמים' על ציר הזמן ,כי כל רגע עומד בפני עצמו ,כל רגע
הוא אדם אחר.
מו"ר זצ"ל הוסיף שכן המשמעות של המושג 'גדול' :המשכה ,כמו' :גדות הנהר' -
השפך של הנהר' ,גדילים תעשה לך'  -חוטים ארוכים ונמשכים .וכן גוד אסיק וגוד
אחית .הגדול חי בתהליך נמשך שהופך למציאות אחת גדולה .מאידך 'קטן' הוא
לשון 'קטוע' ,שבור ,מפורד ,מפורק ,והם הם הדברים.
במילים אחרות ,ובעקבות חלק א של מאמר זה :אדם קטן הוא אדם של נקודות
נקודות ,אדם של רשות הרבים ,ולעומת אדם גדול שכל עצמו אינה אלא מציאות
אחת  -רשות היחיד.

הריצה מדבר לדבר מפקיע את האדם מגדלות
הדבר פשוט ואינו צריך לפנים ,שריצת האמוק מדבר לדבר ,מריגוש לריגוש היא
הסתירה היותר גדולה ואשר מונעת מלהפוך לאדם גדול; ריצה מדבר לדבר
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משאירה את החוויה באותו הרגע בלבד .אינה מחברת את הרגעים ,משאירה את
האדם כשבור ,מפורד .חי ממש בהבלי הזמן.

האינטרנט כגורם להתמכרות
ח .ועוד לא דיברנו על התמכרות ,שהיא מן הקשות שבכולם ,ונבאר קצת על קצה
העט והמקלדת :האינטרנט הוא גורם ממכר לחלקים רחבים מאד מהאוכלוסייה,
ויתירה מכך ,רוב ככל המשתמשים בו ,ואולי אפילו כולם ,מתמכרים בו במידה זו
או אחרת .לא ניכנס כרגע לשאלה ,מה יש באינטרנט אשר גורם להתמכרות ,אך
זאת נאמר :ריבוי הריגושים בכמות כזו ,היא בלתי אפשרית לאדם .ההתמכרות
מנתבת את האדם אך ורק לאותה מציאות שאליה התמכר .האדם הופך להיות תלוי
בה באופן מוחלט או כמעט מוחלט ,וממש מאבד צלם אנוש .מסתבר שכמעט ואין
יותר איבוד צלם אנוש מאשר בהתמכרות ,והיא סתירה לכל צורת אדם.
אגב ואפרופו התמכרות; אני מוסר שיעורים לקהל מגוון ,צעירים כמבוגרים ,בגוונים
שונים של הקשת הדתית .ישנם אנשים שגם בזמן השיעור לא מפסיקים לחטט
בסמרטפון שלהם ולגלוש בו ,ומראים לזה שלידם מה העלו בחכמתם  -חכתם ,ואו
אז שוחקים בשחוק אחד לשני ...כנראה ראו איזה פילון נוסע בקורקינט ..אני לא
מדבר כאן על העלבון הפרטי שלי ,וגם לא על העלבון של התורה ,שבוודאי קשה
מכולם ,ואוי להם לבריות מעלבונה של תורה ,אני מדבר על העלבון של האדם
לעצמו ...יקר יקרים ,אהוב ונחמד ,איכה?

הנזקים בתא המשפחתי
ט .עסקנו עד עתה בעיקר בנזקים האישיים שהאינטרנט גורם ,אך אי אפשר להתעלם
מהנזקים בזוגיות  -בתא המשפחתי .אספר אודות דברים ששמעתי כמה פעמים
מבעלת המעשה שהינה קרובת משפחתי .במסגרת עיסוקה ,עובדת כפקידה בבנק
חרדי .וכך הם דבריה' :בשנים עברו ,לפני כעשר שנים ויותר ,היינו נתקלים מדי
פעם בזוג שבא לסגור את חשבון הבנק המשותף עקב גירושין .היה זה לערך פעם
בכמה חודשים ,והבנק היה כמרקחו ,וכמנהג ה'מוזרות שבלבנה .'..בשנים
האחרונות ,התרבו כל כך מקרי הגירושין ,עד שכיום ,באים להתגרש פעם  -פעמיים
בשבוע ,ואין פוצה פה ומצפצף .זהו דבר שבשגרה'.
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המשיכה וסיפרה' :הבנק דורש בירור אישי על כל פעולות מהותיות בחשבון,
וכמו"כ ,הזוגות מעצמם שופכים את ליבם .ובכן ,רוב הזוגות מתגרשים על בסיס
האינטרנט .ברוב המקרים הסיפור הוא קרוב לזהה; אחד מבני הזוג התדרדר
בעקבות הגלישה באינטרנט .לעיתים מדובר בהתדרדרות דתית ,לפעמים מעורב
בה גם רקימת קשרים עם זר/ה ,וישנם סיבות נוספות ,כמו דרדור האדם לעברי פי
פחת ,אך המשותף בכולן  -אינטרנט כגורם הישיר והמדוייק לבעיות.
זאת ועוד ,אחד מידידי הקרובים ,הינו עורך דין במקצועו .כאשר שמע את ההקלטה
של שיעור זה ,התקשר אלי ואמר לי (בערך במילים אלו)' :אין לך מושג כמה
הדברים נכונים .אני עובד מול הרבנות בתל אביב ,המקרים רבים ותכופים,
הסיבה,לרוב זהה  -אינטרנט.

י.

הרשתות החברתיות
בעיה זו נושקת ונגזרת מבעיה נוספת וחמורה מאד  -הרשתות החברתיות .אין צורך
להכביר במילים על הנזק הבלתי הפיך שרשתות אלו גורמות .הרשתות החברתיות,
הן הגורם הראשי בכך שאנשים פשוט איבדו את פרטיותם ,הן פרטיותם האישית,
והן פרטיותם המשפחתית .אין לאדם המודרני אישיות משלו ,הכל משותף וגלוי,
הכל מפורסם ,הכל מופיע אצל כולם .ובד בבד ,נוצרת תחרות סמויה ,עד כדי כך,
שאנשים לא חיים את החיים עצמם ,אלא חיים את המציאות של חבריהם ,הם יעשו
הכל כדי להוכיח שגם הם ברמת החיים של כולם ,גם הם לבושים ,מטיילים ,נהנים
וכו' כמו כל חבריהם .הרשתות הללו מעמידות רק את הצד ה'יפה' של חיי האחרים,
וממילא ,הדרך קצרה ,כפי שמחקרים מראים ,2קשר הדוק בין רשתות אלה לבין
דיכאון; אנשים מגלים יותר ויותר כמה הם אפורים למול חבריהם ,והם עומדים
בשוקת שבורה ובלא אפשרות להיות כמותם.
כמו"כ אנשים מתרגלים לחיות יחד עם משפחות חבריהם ,ומכאן הדרך הכל כך
מהירה לפירוק המשפחה ,ודי לחכימא ,וכדי ביזיון וקצף.

ראה עוד בנספח ,מאמר אודות הרשתות החברתיות 
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ישנם נזקים נוספים :נזקים בקשר עם הילדים .כל בר דעת שמסתובב ברחובה של
עיר ,נוסע באוטובוס או ברכבת וכד' ,רואה מול עיניו תופעה שחוזרת ונשנית:
ההורים כלל לא עסוקים עם ילדיהם ,אינם מדברים איתם ,אינם מתקשרים עמם,
מאומה .ההורים צמודים למכשירי הסמארטפון שלהם ,וגם הילדים ..מחזיקים
בסמארטפון משלהם .החיבור לילד ,ההכלה ,הקשר עם הילד ,מהם והלאה.
ישנם נזקים נוספים; נזקים בחברה ,נזקים לכלכלה ,למשל :מוסר העבודה ,ותפוקת
העובדים בכל רחבי העולם ,ירדה באופן משמעותי ,כי העובדים עסוקים כל הזמן
במכשירים שלהם ,וכלל אינם מרוכזים בעבודה.
ריבוי הנזקים ועוצמתם הביא להבנה גם באומות העולם ,שחייבים למתן את
השימוש באינטרנט ולהגבילו בסינונים שונים .באופן כללי ,האינטרנט הצליח
לדרדר את העולם בדרגות רבות ועוד היד נטויה .וסוף כל סוף ,גם התועבות
והזוהמה הנמצאים שם ביד רחבה ,מורידים את הרמה של כל אשר בשם אדם
יכונה ,יהודי כגוי ,דתי כחילוני.
ועלינו להזכיר עוד ידיעה עיקרית .חברות האינטרנט הגדולות מעסיקות את טובי
המוחות ,וביניהם מדעני מוח ועוד רבים ,אשר עושים את כל המאמץ להעמיד את
האתרים ושאר המרעין בישין ,באופן שיטו את האדם לכיוונם .כמעט בלתי אפשרי
לאף אדם להמלט מזה ,ובכך ,יש מעין שליטה מרחוק על האדם ,אשר 'משחק'
לידיהם של המחשבים האדירים בעלי הבינה המלאכותית ,ובכך מטים אותו
לכיוונים שונים כפי רצון בעלי החברה העומדים מאחורי מחשבים אלו .הדברים
האלו ידועים מאד ,וכמובן ,מסוכנים מאד.
יא .בחזרה לעיקר דברינו ,כל הנזקים שמנינו כעת ,אינם קשורים כל כך לעניין
התועבות והזוהמה הנמצא באינטרנט באופן כה רחב ,ולכן קשה להניח שכל הנושא
שייך לסוגיה זו ,ואם כן שומה עלינו להבין ,מהו באמת הנושא העיקרי אשר מאגד
בתוכו את כל הנזקים של האינטרנט? מהו ,או האם ישנו מכנה משותף בין רוב
ככל הבעיות שמנינו לעיל?
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ב
סיבה קטנה  -מסובב קטן ,סיבה גדולה  -מסובב גדול
יב .בכדי לענות על שאלה זו ,ברצוננו לפתוח את הנושא בשאלה נוספת ועמוקה :אחד
הכללים הבסיסיים בעולם הוא ,שלכל מסובב יש סיבה קודמת .לכל פעולה יש
פועל .המהר"ל בכמה מקומות לימדנו יסוד נוסף על כלל הסיבות ,וכה אמר :אמת
ֵ
שלכל מסובב יש סיבה קודמת ,אך לא כל סיבה יכולה להביא כל מסובב ,אלא
סיבה קטנה מביאה מסובב קטן ,וסיבה גדולה מביאה מסובב גדול .לכן ,למשל,
לא יתכן שיציאת מצרים שהיא מסובב אדיר בגודלו ,תחול מחמת סיבה קטנה
מקרית ,כגון שפרעה מת ,ונוצר כאוס במצרים והעבדים ברחו וכעבור כמה שבועות
קיבלו את התורה .זה בלתי אפשרי .כך מלמדנו המהר"ל.
דומני שכלל זה של המהר"ל אינו כלל טבעי  -פיזי או הגיוני בעולם הסיבות
הטבעיות ,כי בעולם זה ,בהחלט יתכן שסיבה מקרית תביא למסובב גדול מאד,
דרך מקרה ,וכגון :ניסיון של כמה סינים לאכול עטלפים ,יגרום לשיתוק כל העולם,
מליוני חולים ,מאות אלפי נפטרים וקריסת כלכלות ברחבי העולם ,הרי סיבה קטנה
שהביאה למסובב אדיר .לא על זה נסובו דברי המהר"ל.
כללו של המהר"ל מבוסס על ההבנה הפנימית של המציאות ,ואשר נשענת על כך,
שכל הסדרים בעולם ,השלבים ,המציאויות ,הקשרים ,הכל בנוי על השגחה אלוקית
וסדר פנימי מכוון בלא כחל ושרק .ובכגון דא ,הסיבות הטבעיות הם הפועל היוצא
מהסיבות של הסיבות ,ושוב ממילא ,בהכרח שסיבה גדולה תביא למסובב גדול,
כי הכל על פי סדר עצמי ולא מקרי.

שאלה :כיצד מסיבה קטנה ,אירע חורבן כה גדול  -האינטרנט
יג .מעתה ,שואלים אנו את השאלה הבאה :3כאמור ,האינטרנט דרדר שינה ממש את
העולם מקצה לקצה באופן מוחלט ,בכל ההיבטים שלו (וכפי שנתבאר לעיל).
וממילא אתה אומר ,שאין כל ספק שמציאות של רע ,כה כללית ורחבה יוצאת
ובאה מתוך סיבה מדוייקת ,ולא במקרה .לא יתכן שסיבה קטנה ,עראית שולית
ומקרית ,תביא למסובב כה אימתני עם נזקים כה גדולים ,וא"כ אפוא ,עלינו להבין,
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כיצד סיבה קטנה זו (רצון של הצבא האמריקאי לשיתוף בינו לבין עצמו) ,גרם
להרס כה רחב במציאות.
כיצד קרה כדבר הזה? או :מה היחס בין הסיבה הקטנה הזו ,למסובב הגדול והנורא
הזה?

ההגדרה של האינטרנט היא גם הבעיה  -רשות הרבים
יד .ובכן ,לדעתי כאן טמון כל סוד הסוגיה ,הנושא של האינטרנט וההגדרה שלו ,הוא
בעצמו הבעיה ,והם הם דברינו במאמר זה ,ובהתרכזות לשני מילים :רשות הרבים.
האינטרנט הוא הוא רשות הרבים של העולם ,שהרי זהו כוחו  -השיתוף .ואם בעבר,
רשות הרבים היתה מוגבלת על כל פנים במקום מסויים ,וממילא היתה מוגבלת,
וכמו"כ והיחיד כיחיד ,לא היה לו שייכות לרשות הרבים ,אם לא שהלך לשם ,הרי
שבא האינטרנט והפך את כל העולם כולו לרשות הרבים אחת גדולה ,ולא זו ועוד,
אלא שגם צירף את כל היחידים לשם ,עד שנאבד רשותם הפרטית .כמובן ,רשות
הרבים כל כך גדולה שמקיפה מצד לצד את כל העולם כולו עם כל שגיונותיו
וטירופיו ,רשות רבים כזו לא היתה מעולם.

תופעת הנהנתנות ,נסיעות לחו"ל וכדומה
טו .כמובן ,שתופעה זו גוררת אחריה תופעות לוואי ,כגון :הוצאות מיותרות ,נסיעות
רבות לחו"ל ,נהנתנות ורהבתנות ,קניינות לשם קניינות .כל זה חוזר לאותו עניין,
שהכל רשות הרבים ,וממילא ,למדים אחד מן השני ,ולרבות שכיון שכל העולם
אחד עם השני ,לכן גם המסחר והתרבות ,הכל כרוך אחד עם השני; נתבונן :מי
חשב פעם לנסוע לוויטנאם? לסין? להונג קונג? לאוסטרליה? אלא כי הכל הפך
לרשות אחת ,וכדין מקצתו כן דין כולו.
וחזרנו לדידן ,והננו טוענים שעיקר הנושא של האינטרנט הוא רשות הרבים ,הן
כהגדרה ,והן כיסוד הבעיה שבו ,וכך גם היתה סיבתו העיקרית ,קרי :הרצון של
צבא ארה"ב להעמיד שיתוף בין חלקי הצבא השונים ,להפוך את הכל לרשות
הרבים .ואם שאז היה זה רשות הרבים של הצבא בלבד ,אך כעבור תקופה לא
ארוכה ,הפך האינטרנט להיות נחלת הכלל ,רשות הרבים מצאה דלת פתוחה
לרשות הרבים ,וכך נעשתה ה -ר -ש -ו -ת הרבים של העולם.
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הנושא של פריצות וזוהמא  -נגזרת של סוגיית רשות הרבים
טז .דומה ,שגם ריבוי הפריצות והזוהמא שייך לסוגיה זו; כי כאשר נתבונן ניווכח,
שהנושא של צניעות הוא הנושא של רשות היחיד .לא נרחיב בזה כעת ,אך צריך
לדעת שהסוגי' של צניעות היא לא (אך ורק) סייג למניעת פריצות .אלא יש בה
משהו פנימי עיקרי .הצניעות היא היות האדם מכוון לעצמו ולא לזולתו .הצניעות
היא כאשר האדם חי את חייו ברשות היחיד ולא ברשות הרבים.
פריצות ,עניינה :התכווננות לחוץ  -לרשות הרבים ,מציאת החיים שם .וממילא ,אך
טבעי הוא שאת הדברים שעושים בחדרי חדרים בעלטה ,עושים בריש גלי ובקרית
חוצות .ושוב כבר אין כל זוגיות ,כל קשר ,כל אישיות ,כל צורת אדם.
כללם של דברים :כל הבעיות שהזכרנו לעיל ,הם תוצאה של סוגי' אחת  -העמדת
רשות הרבים כעיקר המציאות.

ג
הנזק הגדול בכך שהתוצאות הנכונות מופיעות ביחד עם העיוותים
סיפור אודות התוצאות ברשת על חיפוש 'שם אלהים'.
יז .ברצוני להציג כאן חורבן נוסף ורעה חולה נוספת אשר כלולה באינטרנט ,וכלל
אינה שייכת למערכת הצבע ,תמונה ,קול וחוש ,כי אם ביחס למידע הישיר
המאוחסן ,ואשר מוצג לפני המשתמש.
נתקלתי בזה ,כאשר למדתי חברותא עם ידיד חוזר בתשובה המחזיק בצקלונו
'סמארטפון' .ידיד זה שאל אותי ,מה פירוש השם 'אלהים' ,ועוד ,הרי הבורא הוא
אחד ואין יחיד כיחודו ,ומדוע שם 'אלהים' נאמר בלשון רבים .אמרתי לו את דברי
השו"ע (או"ח סי' ה) ואת נפה"ח (תחילת שער א) .ידידי החליט לבדוק
ב'סמארטפונו' ,הוא פתח את ה'גוגל' ,והקישֵ :שם אלהים.
אני לא זוכר כמה תשובות הוא קיבל ,אולי לערך מאה .הסתכלנו ביחד ,וחשכו
עיניי ...היה שם דברים מסולפים ,מעוותים ,דברי כפירה והבל .וכן ,היה שם גם
דברים נכונים של רבותינו הקדושים ..אך הם היו בתוך בליל של האמור לעיל,
מוחבאים שם בין יתר הדברים.
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משל הפטריות
נזכרתי אז במה ששמעתי שיש  100,000זנים (!) של פטריות בעולם .חלק מהזנים
מזינים וראויים למאכל ,ואחרים  -רעילים ומביאים למוות מהיר .כיצד בני האדם
יודעים אלו פטריות אכילים ואלו רעילים? התשובה פשוטה וכואבת :הם ניסו
לאוכלם במהלך השנים ,ואט אט למדו על בשרם ,מה כדאי ומה לא ..במהלך
השנים הצטבר מידע שהועבר במין האנושי ,וכך כחלוף כמה אלפי שנים ,אנו יודעים
בדיוק מה מותר לאכול ומה לא.
עתה ,נתאר לעצמנו אדם שאומר ,אני ליבראלי ,אני חופשי ,אני שוחר התנסות
אישית וידע ,אני בטוח בעצמי ,ביכולותיי ,באפשרות שלי להבחין ולבחור ,וממילא
אין כל חשש; אנא הביאו לפני את כל זני הפטריות ,הניחו אותם על השולחן ואני
אבחר מה לאכול...
ובכן ,הנמשל ברור מאליו :ישנם דברים רבים אודות ֵשם אלהים; חלקם מזינים,
מועילים וראויים למאכל ,וחלקם רעילים מאד .למעשה ,רוב הדיבורים הם רעילים,
כי רוב הידיעות בגוגל הם מספרים חיצוניים .והנה מגיע יהודי ואומר :אני אחליט
ואנווט בין אלו הדיבורים ,ואקבע מה נכון ומה לא ...הלא הפך את המסננת על
פיה ,והינו אוכל לבטח את הזנים הרעילים ...אוי לו ואוי לנפשו .ומי יאמר אני נקי
מדבר זה? וכי אדם יכול באמת לדעת ,ומי יאמר ,סמארטפוני חכם ומוגן ,והלא
ההגנה כלל אינה קשורה למלל.

הנזק הגדול בהעמדת דברי תורה ומינות בשכנות ,כשווים
העתקה מהספר 'אל תחטאו בילד'
יח .זו בעיה אחת והיא חמורה שבחמורות ,אך ישנה בעיה נוספת; אפילו נניח שאותו
אדם יודע את הידיעות האמיתיות על ֵשם אלהים ,אך עצם העובדה שהידיעות הללו
מובאות יחד עם ידיעות של כפירה ועיוות ,דבר זה בעצמו גורם לנזק בלתי ישוער,
וכדי שהדברים יובנו על נכון ,אעתיק עוד מהספר 'אל תחטאו בילד' (ב- 229 ,
 ,)231והפעם בגוף המאמר ולא בהערה .המחבר שליט"א ,דן בכך שהסביבה
משפיעה על אדם בעצם קיומה ,בעצם היותה חלק מחוויית המציאות הממשית
והמוחשית בה הוא חי ,ואפילו אם הוא נלחם בה ומתנגד לה בכל כוחו.
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בין הדברים ,הוא כותב דברים שיחדדו את היחס למציאות של דברים הנאמרים
בסדר של שכנות ,וכה הוא כותב" :4בהרצאה אודות הדוגמה האישית ,טענת,
שכשהסתירה (בין דרישות המחנך לבין התנהגותו) איננה ישירה ,היא הרבה יותר
מזיקה ,משום שקשה מאד להתגונן ולהישמר ממנה .אני מבקש לחזק את דבריך
ולהוכיח את הטענה שלך ,אבל ההוכחה שלי איננה מהתחום של הדוגמא האישית,
אלא ממקום אחר לחלוטין ומניסיון אישי שלי.
זכיתי פעם ,בהזדמנות מאד מיוחדת ,לנסוע יחד עם אחד מזקני חכמי ירושלים
זצ"ל .בשלב מסויים של הנסיעה ,התכנס הגאון זצ"ל בעצמו ושקע בהרהוריו,
והשיחה בינינו פסקה .זמן מה שרר שקט ברכב ,אבל השקט הזה הומר כשלפתע
הושמעה ,במערכת השמע של הרכב ,מהדורת חדשות.
ובחדשות ,כמו בחדשות ,דיווח הקריין על מה שאמר ראש הממשלה ,על תגובתו
של יו"ר האופוזיציה ,על התגובה לתגובה שהשמיע ח"כ אחר; על איזו תגלית של
מדען ישראלי; על בניין חדש שנחנך אי שם למען מטרה כלשהי; ועל נצחונה
המרשים של קבוצת ספורט כלשהי.
הנושא הזה ,האחרון ,זכה לדיווח נרחב וחגיגי .הקריין הרחיב לבאר ,ברצינות
תהומית ,את חשיבותו של הניצחון הזה ,וניתח ,בכובד ראש מעמיק ,את
המשמעויות הרות הגורל הגלומות בו .בסיומו של הדיווח הנרחב הזה הוא הוסיף
דיווח קצר מאד על אדם שנהרג בתאונת דרכים ,על שביתה צפויה ועל תחזית מזג
האוויר.
משנסתיימה המהדורה ,והנהג הדמים את המכשיר ,הבחנתי שהגאון זצ"ל מתנדנד
על מקומו כאילו הוא מתפלל ,מליט פניו בידו הימנית ,ומתנשם מעט בכבדות.
חששתי לשלומו ,ולכן שאלתי אותו אם הוא אינו חש בטוב .הגאון זצ"ל גילה פניו,
והביט בי במבט מופתע מעט' :ואתה בעצמך חש בטוב? אתה לא שמעת מה אמרו?'.
הייתי נבוך ומבולבל' ,מה אמרו?!' גמגמתי' ,אני לא מבין'..
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'אמרו שיהודי נהרג בדמי ימיו' ,השיב הגאון זצ"ל' ,אמרו ששני ילדים רכים נותרו
עתה יתומים מאב'; עוד אמרו כי בת ישראל נותרה אלמנה; וגם אמרו שזוג הורים
שכלו את בנם .כל כך הרבה אמרו ,כל כך הרבה כאב ,כל כך הרבה צער ,ואתה
שואל אם אני חש בטוב?
עברה עוד שניה עד שקלטתי על מה הרב מדבר ,וכשקלטתי ,הוכיתי בהלם .איך
זה שמכל גודש המלל של מהדורת החדשות ,ומתוך עומס גיבובי הדברים שנשפכו
ממנה ,הבחין הרב דווקא בדיווח על תאונת הדרכים ,ואילו אני דווקא לדיווח הזה
לא שמתי ליבי? איך זה שנהייתי כה אדיש לסבל ,לכאב ,לאובדן חיים?
זמן רב חשבתי על העניין ,עד שמצאתי את התשובה ,פשוטה ומזעזעת כאחד:
כשהקריין מדווח ברצינות תהומית על תחרות ספורט ,עוסק בנושא האווילי הזה
בהרחבה ודן אודותיו בכובד ראש ,הוא מייצר שטיפת מח .שטיפת מח ארסית
שמחדירה בי את התחושה ,שניצחון במשחק אווילי זה הדבר החשוב באמת בחיים,
הרבה יותר חשוב מהתאונה ,שעליה הוא מדבר בקצרה ובטון אדיש .כלומר ,כל
מהדורת חדשות היא שטיפת מח הרסנית ,משום שהיא קובעת לנו את סדר היום:
היא קובעת מהם הנושאים החשובים שאותם אנו חייבים לדעת; היא זו שקובעת
גם את דירוג החשיבות בין המאורעות שעליהם היא מדווחת ,היא מלמדת אותנו
גם מהם המאורעות שמעצבים את חיינו ,ולמעשה היא בונה לנו השקפת עולם.
אני מניח ,שאם נשאל כל חילוני ,אפילו את הקריין עצמו ,הוא יגיד לנו ,שחיי אדם
חשובים יותר ממשחק ספורט .כך הוא חושב שהוא חושב .אולי באמת הוא חושב
כך בשכלו ,אבל לא זו האמת השוכנת בליבו .האמת השוכנת בליבו היא ,התפיסה
האמיתית שלו היא ,שהספורט הרבה יותר חשוב ,כי כך הוא חי ,וכך הוא מתנהג,
הוא מקדיש לזה יותר זמן ,יותר מחשבה ,יותר כסף ,ובעיקר יותר אכפתיות .לכן
למעשה ,זו האמת שלו ,ואת ה'אמת' המעוותת הזו אנו מקבלים ממנו כשאנחנו
מקשיבים לו.
לכן אני קורא לזה סתירה ,כי כל מהדורת חדשות סותרת באופן יסודי ,עמוק וחריף
את כל מה שאנחנו מאמינים בו ,אבל זו סתירה סמויה ,כי המרכיבים של הסתירה
הזו ,סולם הערכים המעוות ,ההתייחסות לפרשיות הבל כאילו הן הרות גורל,
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ההאזנה לתשפוכת השטויות של להגנים נבובי אישיות ,ובכלל :הליצנות המתועבת,
המעניקה כבוד לכל הבל ושיקוץ ,ומזלזלת בכל דבר יקר ונכבד ,כל אלה אינם
מוצגים במפורש ,הם נשמעים בין השיטין ,בטון הדיבור ובהטעמה .באורך הדיון
ובהתייחסות ,בעצם העלאת נושא אחד והשמטת האחר .ודווקא משום כך בלתי
אפשרי להתגונן מפני סתירה זו .ההתגוננות היחידה היא ,להתרחק מהם ככל
שניתן.
ברור לי ,שמי שרגיל להקשיב לחדשות ,כי 'חייבים להיות מעודכנים וגם אין בזה
כל רע' ,יתקשה לקבל את האמת הפשוטה והברורה הזאת .אבל מי שינתנתק
משידורי ההבל ,ולו לשלושה חודשים בלבד ,יווכח בעצמו עד כמה אמת יש בדברים
 אמת פשוטה ומזעזעת כאחד.דברים אלה מבהירים היטב את חומרת הבעייה של השפעת הסביבה ,כי חומרתה
של סתירה זו איננה מתמצה בכך ,שאנו חיים בסביבה שסותרת בכל הווייתה,
בשיחה ובשיגה ,בסדר יומה ובערכיה ,את כל מה שאנו מאמינים בו ושואפים אליו.
חומרת הבעיה היא ,שהימצאותנו בסביבה כזו יוצרת בתוכנו אנו תפיסה מפוצלת
המשלבת שני עולמות סותרים; מצד אחד אנו לומדים ומשננים ומצהירים עקרונות
תורניים מובהקים ,אבל מאידך ,אנחנו כלל לא מרגישים ולא מבחינים בכך,
שהתפיסה שלנו מעוצבת בסתירה גמורה לדברים האלה .והתפיסה ,כזכור היא זו
שמעצבת את החיים עצמם ,היא משפיעה גם על איכותם של חיי תורה ומצווה,
ומנהלת כמעט לחלוטין את חיי החולין היומיומיים".
עד כאן מהספר 'אל תחטאו בילד'.

החיים עם סמארטפון ואינטרנט מורידים ומדרדרים את האדם
יט .הארכתי בהבאת דוגמא זו ,כי יש בה אמירה ברורה מאד בקשר לכל מערכת
האינטרנט בכללה; ואם על מערכת חדשות קצרה ,הנזק כל כך גדול ,הרי שבהליכה
עם סמארטפון שבו כל הזמן משודרים דברי הבל בכובד ראש וכנ"ל ,הרי ברור
שהתפיסה נעשית רדודה מאד ,ובעיקר :מסולפת ,מעוותת ,מורחקת מאד מהאמת
שלנו כיהודים מקבלי תורה מסיני.
הנזק הנגרם מהעמדת תוצאות אמת יחד עם עיוות ודברי מינות
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ברם ,עיקר הדברים שרציתי להביא בדוגמא זו; ההבהרה של הנזק הנגרם מעצם
העמדת כל התוצאות של ֵשם אלהים אחד ליד חבירו ,כאילו כולם כאחד באותה
רמה ובאותה התייחסות .גם הקורא המבין והתלמיד חכם ,ואשר יודע להבדיל בין
רע לטוב ,גם הוא בעל כרחו נתקל באותם תוצאות בשווה ,וגם הוא רואה אותם
ביחד עם התוצאות הנכונות ,גם הוא מזהה שהתוצאות הלא טובות הן רבות בכמותן
ביחס לתוצאות הטובות ,וגם הרבה פעמים ואולי תמיד ,נמצאות בראש הרשימה.
וגם הוא מקבל בתת מודע ,שהתוצאה הנכונה היא אחת מהתוצאות ,והיא אינה
התוצאה היחידה .וזהו נזק שלא ישוער .הדברים האמיתיים נתפסים כאפשרות אחת
מבין האפשרויות הנוספות ,כצד אחד מעוד צדדים נוספים ,וזהו הנזק היותר גדול
שניתן להעלות על הדעת ,כי האמונה שלנו היא אחת ויחידה .היא עצמית ,היא לא
בחירה באפשרות ,אלא היא המציאות היחידה (ומן הראוי להרחיב עוד ,אך אי
אפשר במסגרת זו).

כל ספר צריך הסכמה  -דברי מו"ר הגר"מ שפירא זצ"ל
כ .אגב ,זכורני ,לפני כעשר שנים בעת שהייתי בשיעור של מו"ר הגר"מ שפירא זצ"ל.
אחד השומעים הראה לו ספר תורני ,ושאל אם ניתן לעיין בו .מו"ר שאל אם יש
לספר הסכמה? הראו לו את ההסכמות (מרבנים חשובים) ,ולא נחה דעתו .שאלו
אותו :הרב אומר שלא ללמוד בספר ,יש בו פסול!? מו"ר משך בכתפיו ואמר (כפי
זכרוני)' :איני יודע! מהיכן אדע אם ניתן לעיין בספר שלא עיינתי בו קודם .שאלו
אותו' :וכי חייבים הסכמות על כל ספר שיוצא?' ועוד' ,וכי לא ניתן לסמוך על ת"ח
שמבין מדעתו ,שתוכו יאכל ,קליפתו יזרוק?' מו"ר ענה בשאלה :וכי אתם אוכלים
אוכל בלא הכשר?! ומדוע לא?? אכלו רק את החלקים הכשרים והוציאו את אלה
שלא! אלא מאי ,א"א להפריד בין הכשר וזה שאינו ,כי האוכל הוא אחד ונכנס
לבית הבליעה ,הוא הדין והיא המידה גם בקניית ידע .א"א לרכוש חלק אחד וחלק
שני להשמיט ,מה שקוראים נכנס לאדם ,ירצה או לא ירצה ,כבר נעשה חלק ממנו,
בדיוק כמו אוכל .ולכן ,כמו שעל אוכל צריך הסכמה ,דהיינו הכשר ,כך גם על ספר
צריך הכשר ,דהיינו הסכמה!
ואף אנו נאמר אותם הדברים על כל המידע שנכנס לאנשים באינטרנט ,מידע
שלרוב אינו מתאים לתורה והוא נכנס באין מפריע ,ונשאר לעולמים .ויתירה מזו,
אם הדברים נכונים ביחס לקריאה בספר ,קל וחומר שהם נכונים ביחס לחוויה
הנמצאת באינטרנט ע"י ראיה ושמיעה ,כי חוויה זו נתפסת כחלק מהחיים עצמם,
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ולא רק כרכישת מידע חיצוני הנמצא בספר ,והיא הרבה יותר קרובה למהלך
ההכרה המופיע ברמב"ם יסודי התורה (פרק ח) ,יעויין שם היטב .ומשכך ,כמעט
ולא שייך להסירה.

הקורא בספרים חיצונים אין לו חלק לעולם הבא; האינטרנט  -עולם החיצונים
ובמשנה (סנהדרין י ,א)" :ואלו שאין להם חלק לעולם הבא :האומר אין תחית
המתים מן התורה כו' ,רבי עקיבא אומר ,אף הקורא בספרים החיצונים" .בדברי
רבותינו 5מבואר שהפסול בספרי חיצונים הוא עצם העיסוק בדברים החיצוניים,
במעטפת הטבע ,בו בזמן שעולם הבא הוא עצם הפנימיות ,וזו התורה הקדושה,
האמת .ואף אנו נאמר ,שאם הקורא בספרי חיצונים אין לו חלק לעולם הבא ,כיון
שעוסק בדברים חיצוניים ,מה נענה אנן אודות הנמשך אחר האינטרנט בכל שעותיו,
שאין המכוון שהוא קורא בחיצונים ,אלא שחי אצלם  -חי בעולם החיצוניים ,וכמעט
קט ונעשה חיצון בעצמו ,או שכבר .והדברים נוראים.

ד
רשות היחיד והרבים  -רשויות נפרדות עם תחומים ברורים
האינטרנט חידש את רתימת רשות היחיד לרשות הרבים
כא .נבאר יותר ,וכאן בעצם מונחת העומק של הסוגיה.
ביארנו את העובדה שאדם חייב להיות ברשות היחיד ,וביארנו ג"כ את הקלקול
שיש ברשות הרבים .כל זה ברור מאד .ולפי"ז הסברנו שהאינטרנט הוא הסוגי' של
רשו ת הרבים בעצמה .ולכן הוא כל כך מגונה .כל זה ברור .אך ברצוננו להצביע
על כך שבאינטרנט יש תופעה של מצאנוה כלל בשום מקום.

הרשויות  -יחיד ורבים ,עומדים כל אחד בתחומם
האינטרנט רתם את רשות היחיד לשירותו
כב .באופן כללי ,רשות הרבים עומדת לעצמה ,ורשות היחיד עומדת לעצמה .כח
הפירוד הוא רשות הרבים  -נקודות נקודות; ללא חיבור כלל ,או עכ"פ ללא חיבור
אמיתי ,ללא קשר כלל ,או ללא קשר עצמי ,ובלא שום שייכות בין לבין .זו רשות
הרבים ,ולעומתה ,רשות היחיד  -מאחדת ומחברת ומצרפת הכל ליחידה אחת -
נקודת האמצע וקומה אחת .זהו הכלל היסודי בהגדרת רשות היחיד ורשות הרבים,
5
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כך היה מאז ומעולם .ואמנם ,לכל אחד מהרשויות יש את הכלים שלה ,את האופי
שלה ,ועמם הוא 'נלחם' ברשות שכגדו.
כל זה נכון וברור ..עד ,עד שהגיע האינטרנט ושינה את כללי המשחק וגם את
פניו .האינטרנט הוא אכן רשות הרבים ,אך בשונה מכל רשויות הרבים שהכרנו,
הרי שהאינטרנט רותם את כח האחדות  -את רשות היחיד עצמה לרשות הרבים,
העולם הפך להיות כפר קטן  -רשות היחיד; כולם משתפים את כולם ,כולם נמצאים
עם כולם ,חיים עם כולם ,אך באמת אין בחיבור זה כל מעלה וכד' ,הכח האדיר
של רשות היחיד  -ההופכת הכל לקומה אחת ומאחדת לנקודה ,כח זה הפך להיות
בעצמו רשות הרבים .זהו דבר שלא היה עד הנה .זהו לענ"ד ,העומק הנורא של
הסוגיה; השימוש ברשות היחיד בשביל להעצים את רשות הרבים ,ובעצם ,בשביל
להפוך את רשות היחיד עצמה לרשות הרבים.
כל כוחות הרבים והחטא מתאחדים ביחד לפגוע בנקודת היחיד ,אפילו בכח
האחדות הם משתמשים ,ובכך נעשים עוד יותר רשות הרבים ועוד יותר פרוצים ,כי
אין כאן אחדות אמיתית ,אלא אדרבה שימוש בכח האחד למטרת הריבוי .ובסופו
של דבר ,האחדות המדומה הזו ,יוצרת את הריבוי הגדול ביותר ,את הפירוד
והפירוז ,את רשות הרבים היותר רחבה וגדולה שיש.

ה
מקומו של האינטרנט והיחס אליו
גילויי הטכנולוגיה נובעים מההתקרבות לגילוי היחוד
כג .נניח כעת ,לרגעים מספר ,את הנידון על הנזקים של האינטרנט ,ונשאל את עצמנו
(עד כמה שניתן) ,האם אכן האינטרנט אין בו כל תקוה? האם הוא נידון לדיראון
עולם? ואם אכן כן ,וכי לחינם התגלה? והלא שינה פני תבל ,וככל שנתבאר ,א"א
כלל לומר שהוא בא בדרך מקרה.
כמדומה שהתשובה היא ,שבוודאי עיקרו של האינטרנט בדורות האחרונים  -דורות
עקבתא דמשיחא ,נובע מההתקרבות לגילוי של יחוד ה' בעולם ,ואשר 'אז אהפוך
אל עמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד' ,וכן שמענו בדומה
לזה בשם מו"ר זצ"ל ,לפני כ 20שנה .באותה תקופה (אולי קצת קודם) ,הגיע הפקס
לארצנו ,מו"ר זצ"ל הסביר ,שכיון שהעולם מתקרב לתכליתו ,והיינו לייחודו  -גילוי
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היחוד ,על כן מצטמצמים גבולות המרחק והזמן ,כי כל המציאות מתאחדת לנקודה
אחת .אז היה זה פקס ,וכמובן שהפקס מחוויר לעומת העוצמה הנוראה שיש
באינטרנט בצמצום הגבלות המקום והזמן ,והפיכת כל העולם לכפר קטן גלובאלי.
ואם שאין לנו שום שייכות בהבנת מהלך התיקון ועניינו ,והוא מופקע מהשגתנו,
אך עכ"פ אנו יכולים לנסות ולהבחין שהדברים נוטים לכיוון זה ,וכפי השמועה
הנ"ל בשם מו"ר זצ"ל.

כל מציאות באה בשלבים ,ובשלב ה'בוסר' שלה היא מסוכנת מאד
כד .ננסה לבאר יותר לפי עניות דעתנו:
כל מציאות נרקמת ומתחוללת בתהליך .התהליך יש בו שלבים שונים ,עד להגעת
המצב הרצוי  -מצב התיקון .ישנם שלבים בתווך שהגם שהם משתייכים לתיקון
ואמורים להביא אותו ,והם עצמם חלק מגוף התיקון ,אך כיון שעדיין לא נשלם
התהליך ,מופיעים הם ,במצב של 'פגה' ' -בוסר' .והבוסר אינו ראוי למאכל כלל,
ויכול גם להזיק .במצב הבוסר יש גישה לחיצונים ,ושם נמצא נקודת המאבק
הגדולה והמלחמה העצומה.
לכן ,כשאנו שואלים :האם אומות העולם יהיו חלק מהתיקון? התשובה ,בוודאי כן!
וקרא כתיב (צפניה ג ,ט  -י)ִ :כי ָׁאז ֶּא ְהפ ְֹך ֶּאל ַע ִמים ָׁש ָׁפה ְברו ָׁרה ִל ְקרֹא כֻ ָׁלם ְב ֵשם
דו ְשכֶּ ם ֶּאחָׁ ד :מֵ ֵעבֶּ ר ְלנַהֲ ֵרי כוש עֲ ָׁת ַרי ַבת פוצַ י ֹיו ִבלון ִמנְ חָׁ ִתי" .ומבואר בגמ'
ה' ְל ָׁע ְב ֹ
ברכות (נז ):שעתידין הם להתגייר ,ולמרות זאת ,כעת ,אומות העולם הם המתנגדים
הגדולים לקדושה ,7והמתחבר עמהם רח"ל ,משחית את נפשו ומסכן את עמו .כך
בדיוק היחס לרשות הרבים ,וכך בדיוק היחס לאינטרנט שהוא כאמור עצם הסוגיה
של רשות הרבים ועצם הסוגיה של אומות העולם.

6
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באותה מדה :כשאנו שואלים ,האם האינטרנט ישמש בזמן התיקון ככלי לעבודת
ה'? מסתבר שכן ,וככל שנתבאר ,שכל זה בכלל המהלך שיוביל את האומות כולם
להתהפך ולהכיר בשם ה' ,בהיותם מחוברים אלו עם אלו בקשר שמעל הזמן
והמקום .אך האם מפני כן ,כעת ,האינטרנט הוא דבר כשר? חלילה ,הוא רע
שברעות .אינו רשות היחיד ,כי אם רשות הרבים.

אדה"ר אכל מעץ הדעת קודם זמנו  -במצב 'פגה'
כה .ומצינו דבר זה בעצמו בחטא אדם הראשון שאכל את עץ הדעת .ומבואר בדברי
רבותינו ,שאם האדם היה מחכה עד שבת ,היה יכול לאכול את עץ הדעת ,ואדרבה
היה זה מצוה עבורו .אך אדם הראשון אכלה 'פגה' ,אכלה ביום השישי ,ומצד זה
אירע כל החורבן.
לכשנתבונן נבין שהם הם הדברים אשר דיברנו; 'אכילת פגה' ,משמעה :אכילת
העץ כשהוא באמצע התהליך וקודם ההשלמה .במצב זה ,העץ מסוכן מאד .ואולם,
ביום השבת ,אכילת העץ למצוה תחשב .ביום השישי הוא רשות הרבים ,הוא אומות
העולם ,הוא רע ,ביום השבת הוא רשות היחיד ,חוזר לקדושה.
לנו אין שום עסק עם הזמן ההוא של החזרת הרע לקדושה .ואסור לגעת בזה
ולערבב את העניינים .אנו ביום השישי ,ועבורנו ,אומות העולם והאינטרנט הם רע
שברעות.

אכילת אדה"ר נבעה מכך שהתנוצץ בו התיקון של יום השבת
נראה עוד בעומק הדברים :מדוע אדה"ר אכל מהעץ ביום השישי? אלא כי היום
השישי קרוב לסוף התהליך ,וכבר מתנוצץ אור התיקון למפרע ,ממש כמו שאורה
של שבת מתנוצץ למפרע כבר ביום השישי (ולכן ניתן לקבל תוספת שבת קודם
שבת) .לכן ,ראה אדה"ר בעץ את שלבי התיקון והקדים אכילתו ,ואז נתהפך עליו
למשחית.
אנו באלף השישי ולכן מתנוצצים בו אורות התיקון ,אך כעת יתכן בהם סכנה
כיוצא בזה ממש ,ביחס אלינו :אנו נמצאים בסוף האלף השישי ,קרובים מאד בעז"ה
לתיקון .ומשכך ,מתנוצץ אור התיקון למפרע ,והם הם כל הגילויים הנוראים שחלו
באלף השישי ,הן גילויים בתורה הקדושה ,ובייחוד בתורת הנסתר ,והן גילויים
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טכנולוגיים ומדעיים .כל הגילויים מובילים לסוד האחדות  -רזא דאחד בשבת קודש.
ולכן גם האינטרנט מושרש בסוד ה'אחד' ,וכפי שנתבאר שהוא הופך את הכל
ל'כפר אחד' .אך כיון שהמציאות היא 'פגה' ' -בוסר' ,ובדיוק כמו עץ הדעת ,על
כן ,במצב הנוכחי הזה ,אסור לאכול ממנו ,ואדרבה ,האוכל אותו ,כאוכל מעץ
הדעת ,כי כעת ,האינטרנט  -עץ הדעת ,נותן לאדם את כל הידיעות והכלים
שבעולם ,אך אין הדברים מקדמים אותו ,ואין הדברים מאחדים את המציאות
ליחידה אחת ,אדרבה ,הם מפקיעים את הפנימי ,את רשות היחיד ,הם הופכים את
הכל לרשות הרבים ,ככל שנתבאר.

ו
ֵדבֵ ר פועל ברשות הרבים בלבד
דבר משתמש בכח האחדות שברשות הרבים
כו .נחזור כעת לעסוק במגיפה בכלל ובקורונה בפרט.
כבר הזכרנו לעיל ,שמגיפה  -דבר ,פועלת בעולם של רשות הרבים ,שם מקום
מחייתה .ברשות היחיד אין לה שום קיום (וזו גם המגננה כנגדה ,וכדלהלן) .ה ֵדבֵ ר
משתמש בכח האחדות הקיים ברשות הרבים ורותם אותו לרשותו .הוא ניזון מכך
שאנשים מצורפים אלו עם אלו ,ובכך עובר מאדם למשנהו .וגופא על ידי כח זה
הוא מבדיל לגמרי את האנשים אלו מאלו ,מאבד אותם לחלוטין  -את מציאותם -
את חייהם ,ועד כדי כך שאפילו בני המשפחה לא יכולים להיות ליד הנפטר ,רח"ל.
ֵדבֵ ר הוא דוגמא לכח הריבוי שמשתמש בכח האחדות לצורכו ,ואח"כ מחזיר את
הכל לריבוי נקודות נקודות ,פירוד ופיזור היותר גדול שאפשר  -לתוהו המוחלט,
להעדר ,למוות.
כמובן ,כח ה ֵדבֵ ר אינו צריך קשרים חזקים  -קשרי אמת כדי לעבור מאדם לחבירו,
מספיק לו קשרים מקריים ברשות הרבים  -שרשרת הדבקה ,וכבר הוא עובר מאדם
למשנהו .גם זאת הזכרנו לעיל ,שכח האחדות שברשות הרבים  -הקשרים המקריים
הללו אינם כלל כח חיובי ,להפך ,הם כח שלילי מאד ,כי רשות הרבים אינה מקום
של קשרים ,היא מקום של מעבר ,היא נועדה לאפשר תנועה ממקום למקום ,ובשום
אופן ,אינה מקום של מנוחה ,אינה מקום של מציאות.
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הדרך הנכונה לעבור ברשות הרבים ולא להתקשר כלל עם אחרים
ואכן ,אילו האדם היה נכנס לרשות הרבים ,אך נשאר בעצמיותו ,בלא שום חיבור
לרשות ולמה שהיא מציעה ,בלא שום שייכות לשם ,אילו היה חפצא של רשות
היחיד בתוך רשות הרבים ,לא היה ניזוק כלל ,והרי סו"ס יש לאדם זיקה מסויימת
לרשות הרבים ,לפעמים .אך האדם לא כן ,נכנס לרשות הרבים בצורה הלא נכונה,
מנהל קשרים שם ,מצטרף לאנשים ,חי את חייו שם .ואפילו שכל הקשרים ברשות
הרבים הם קשרים חיצוניים ומקריים ,אך האדם מתרגל לחיות במהלך כזה ,עד
שאין לו בכלל מושג מהו קשר של אמת ,מהו פנימיות ,מי הוא בעצמו ,מה משמעות
חייו (ככל שנתבאר לעיל ,שהאדם מאבד את פרטיותו ואת מציאותו).
ביתר עומק :ה ֵדבֵ ר משתמש באותו כח שרשות הרבים האינטרנטית משתמשת.
רשות הרבים לוקחת את כח האחדות ,ומשתמשת בו לצורכה ,לצורך אומץ הריבוי
והפירוד ,וכך בדיוק פועל הדבר ,באותה מתכונת ,ככל שנתבאר.

ז
קורונה
מגיפת הקורונה הוזנה מכך שהעולם נעשה רשות הרבים אחת
כז .לעיל עמדנו על כך שאירוע מקיף כל כך כמו מגיפת קורונה ,לא התרחש אלפי
שנים (מאז דור הפלגה) .ואכן ,אין שום ספק בדבר ,שאם העולם לא היה הופך
לרשות הרבים אחת גדולה (או ליתר דיוק :לרשות הרבים עם סגולותיו וכוחו של
רשות היחיד  -כפר קטן) ,לא היתה המגיפה מתפשטת כלל בעולם ,כי מה לתושבי
איטליה ,ארה"ב וישראל עם מחוז נידח ושכוח בסין המזרחית.
נמצאת אומר :כח המגיפה עצמו ניזון מרשות הרבים ומכיון שהעולם הפך לרשות
הרבים ומשתמש בקשרים הדוקים על מנת להיות יותר יותר רה"ר ,על כן התפשט
נגיף זה בכל העולם .כמובן ,אנו מדברים כעת על הסיבה הטבעית ,אך לאור דברינו
במאמר זה ,הרי שזו גם הסיבה של הסיבה ,כי הפניה לרשות הרבים ,משאירה את
האדם בלא אישיות לעצמו ,הוא הפוך מ'ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר',
ולכן אינו יכול לעמוד כנגד הנגיף .הוא במצב של נגיף.
בהתבונן עוד :מקור המגיפה :סין .סין הפכה להיות מרכז רשות הרבים של העולם;
כל העולם פונה לשם ,מייבא משם ,קונה משם ,מתעסק שם .סין הפכה להיות ארץ
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האפשרויות הבלתי מוגבלות .ניתן להשיג את כל החומר במחיר הכי זול שאפשר.
למעשה ,בסין אין שום צורה ,אך ורק חומר ,אין שם בכלל מערכת של אנשים
כאנשים.
(לא נרחיב בזה כעת ,אך אליבא דאמת ,כל צורה היא רשות היחיד  -היא אישיות.
הצורה היא אורגינאלית וייחודית ,היא דבר מקויים ועצמי ,וזאת לעומת חומר הניתן
לעיצוב ,ומחליף כל צורה בכל רגע .החומר כחומר ,הוא זמני עראי ומקרי ,ושמעתי
ממו"ר זצ"ל שהחומר כחומר כולל כל האפשרויות ,אך הוא חייב להיות מתוחם
בצורה ,ומאידך ,הצורה קובעת אותו למציאות אחת ,ולכן עצם החומר ,לובש צורה
ופושט צורה .מו"ר ביאר שלכן החומר נמשל לאשה זונה ,הלובשת צורה (זכר הבא
עליה) באופן זמני ומקרי ,ושוב פושטת ולובשת צורה אחרת .החומר הוא התוהו,
כדברי רמב"ן בתחילת בראשית ,הוא נקודות.
זו בדיוק ההגדרה של רשות הרבים).

ההתגברות על המגיפה  -כניסה לרשות היחיד
כח .הדרך להתגבר על מגיפת הקורונה ,היא על ידי בידוד וכניסה לרשות היחיד -
כניסה פנימה; 'ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר' .כלומר :מגיפת הקורונה
זועקת :אל תכניסו את כל העולם כולו לביתכם .אל תתפתו להיות חלק מרשות
הרבים ,היו רשות היחיד .היזהרו ,אל תצאו איש מפתח ביתו ,כך נוצרתם במכת
בכורות ,וכך קיומכם ' -עם לבדד ישכון' ,וכך תוכלו לשכון בטח ולא תיפגעו בעזרת
ה'.







נספח א
דברי הגרש"ר פינקוס זצ"ל אודות המציאות בדורנו
כט .כהשלמה למאמר זה ,מן הראוי לצטט את הגר"ש פינקוס זצ"ל ,בדברים שנשא
בל"ג בעומר תש"ס ,לפני עשרים שנה (ההקלטה שמורה אצלי).
"נסביר מה שכתוב ( -בזוה"ק)' :בדין נפקין מגלותא' .הפשט הוא ,שבסוף הדורות
אנחנו צריכים לחזור בחזרה למצב שהיה פעם .וזה פירוש 'בדין נפקין בגלותא',
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שהוא ( -רשב"י) כתב ספר נורא כזה ,שבסוף הגלות ישתמשו בו ,וזה מגשר אותנו
לפעם .ונסביר את הכוונה של הדברים.
בואו ניקח את ההיסטוריה של עם ישראל ,איך עם ישראל היה נראה פעם .מה
המקצוע היהודי הראשון היה אצל אבותינו? זה פסוק מפורש' :רועי צאן עבדיך'.
מה פירוש רועי צאן? יהודי מחפש פרנסה ,איך הוא מוצא את זה? הולך אחר
המדבר ,נמצא עם הצאן והראש שלו בשמים.
הקב"ה הוציא אותנו ממצרים ,הכניס אותנו למדבר ,עטף אותנו בעננים ארבעים
שנה ,האכיל אותם מהשמים ומים מהבאר ,וכך גדל עם ישראל ,ואח"כ הכניס אותנו
לארץ ישראל ,והקב"ה הזהיר אותם עשרות פעמים בתורה ,שאם ישאירו מהגויים,
יהיו 'צינים בעיניכם' ,ויש לאו בתרוה ,שלא ישב עכו"ם בארצנו.
בא רשב"י ,הכניס את עצמו בתוך מערה במשך שנים עשרה שנה ,לא הוציא את
האף שלו החוצה ,וכך קיבל את הורה ,ואז הוא חיבר ספר שמסר שלו ,שיבוא יום
שרק כך צריך לחיות  -בתוך מערה.
אני אומר לכם ,ותגידו עוד עשרים שנה (אם המשיך לא יבוא עד אז) ש( -הרב)
שמשון פינקוס אמר ,שהתקשורת והמחשב וכל הכלים יעשו מצב ,שאנחנו פשוט נצטרך
להסגר בתוך הבית ,להכנס בתוך מערה ,הרחוב כ"כ יסגור עלינו ,שלא יהיה ברירה,
רק להכנס בתוך מערה.
וכמובן ,לא צריך דוקא מערה ,אפשר גם בתוך הבית ,לא צריך חרובים ,אפשר גם
לחם עם חמאה ,אבל מדברים כאן על הסוגיה ,איך צריך להיראות היהודי ,איך
היה פעם היהודי ,ואיך בסוף הדורות ייראה היהודי וכו'".
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נספח ב
מה הסיבה למשיכה האדירה לאינטרנט?
החיבור והצירוף ל'כל המציאות'  -להיות 'חלק מהמשחק'
במסגרת מאמר זה ,לא נכנסנו לשאלה ,מדוע האינטרנט סוחף וממכר כל כך את
העולם כולו .לא נעסוק בזה כעת ,אך נזכיר ב' עניינים.
(א) עיקר דברינו במאמר זה ,שהאינטרנט הוא 'רשות הרבים' של העולם ,ובה
כביכול מונח המידע של כל המציאות .בנקודה זו מונחת המשיכה הגדולה ,כי
התפיסה של החיבור לאינטרנט הוא ,שעל ידו ,האדם מחובר לכל העולם ,וכל
הידע של העולם  -הכל בכף ידו .ההרגשה של העומדים 'שם' היא ,שכל אלו
שבחוץ ,נמצאים 'מחוץ למשחק' ,בעוד הם  -המשתמשים בה ,מצורפים לגדולתה
העוצמה של הרשת ,וזו כנראה גם מקור כחם של הרשתות החברתיות .8ועיין עוד
בהרחבה במאמר ג ,בעניין חטאם של דור הפלגה ,וצרף לכאן.
מאמר אודות מטרת החברות האינטרנטיות הגדולות
(ב) באמצע עריכת וכתיבת מאמר זה ,נזכרתי במאמר שהראו לי בעבר (שמרתי
אותו במגירתי) .המאמר נכתב על ידי יהודי בשם דרור יהב (אין לי מושג מי האיש,
מה שיחו ושיגו) ,והנני להביאו כלשונו:
"היום ננסה להבין את מקור המשיכה של המכשירים הדיגיטליים ,למה אנחנו כל
כך מתפתים לגלוש שעות ארוכות ,להיכנס לפיד שוב ושוב' ,לבדוק' את הטלפון
ללא הרף ,להיות מחוברים בלי הפסקה? התשובה האינטואיטיבית היא 'יצר הרע',
אבל התשובה העמוקה יותר היא :כסף!
אם נדמה לכם שיש משהו אקראי בסמארטפון או ברשת החברתית האהובה עליכם,
תחשבו שוב .חברות הטכנולוגיה הבינו מזמן ,שכל דקה שאתם מחוברים אליהן,
שווה להן המון כסף .בזמן הזה תראו מודעות והצעות שיווקיות שיעשו אותן יותר
עשירות .ככל שה'התקשרות' שלכם אל הרשות או אל המכשיר תהיה חזקה יותר,
תשתמשו בטכנולוגיה שלהן יותר שעות ,וככל שתיכנסו יותר לאפליקציות ,תשלחו
יותר הודעות ,תפרסמו יותר פוסטים ,תעשו יותר לייקים ותראו סרטונים מטופשים
על דב פנדה רוקד  -הם ירוויחו יותר.
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רוצים להבין כמה הם מרוויחים? רק כדי לסבר את האוזן ,בשנת  2018חברת
פייסבוק נהנתה מהכנסות מפרסום בסך  55מליארד דולר וכו' ,באותה שנה
הרוויחה גוגל (רווח ,לא הכנסה) ,למעלה מ 136מליארד דולר .יותר מהתקציב
השנתי של מדינת ישראל! וכו'.
כדי להחזיק אותנו כמה שיותר ,החברות מפעילות מעבדות פסיכולוגיות מיוחדות
שבוחנות את הדרכים הטובות ביותר לעודד התמכרות ,והן משקיעות את התקציב
האדיר שלהן כדי לגרום לנו להתמכר עוד ועוד .הן מגלות את כל התהליכים
הפסיכולוגיים העמוקים ביותר של הנפש ,ומפעילים עליהם את כל התותחים
הכבדים ,זה לא סתם שקשה לנו להתנתק מהטלפון לכמה דקות ,הכל מתוכנן
ומכוון מראש.
טריסטן האריס ,מהנדס לשעבר בגוגל ,שעבד במעבדה כזו ,חשף את 'מאחורי
הקלעים' וסיפר על הטכניקות של החברות לתפוס אותנו' :כל פעם שאני בודק את
הטלפון שלי ,אני משחק ב'מכונת מזל' ,כדי לראות 'מה קיבלתי הפעם'? לחברות
הטכנולוגיה יש ספר שלם של טכניקות איך לגרום למשתמשים להשתמש במוצר
שלהן כמה שיותר זמן ...הן לא מתכנתות מכשירים אלא אנשים .זה רק נראה
שהטכ נולוגיה היא נייטרלית והבחירה בידינו אם להשתמש בה או לא ,אבל זה
פשוט לא נכון .הטכנולוגיה לא נייטרלית בכלל .החברות רוצות שנשתמש בהן
בצורה מסויימת כי ככה הן עושות את הכסף שלהן' .וביל מאהר ,קומיקאי אמריקאי,
אמר על כך' :חברות הסיגריות רצו את הריאות שלך ,חברות הטכנולוגיה רוצות את
הנשמה שלך'.
הדוגמא הטובה ביותר להתנהגות כזו היא דבר שכולנו מכירים היטב והפך לחלק
בלתי נפרד מהחיים שלנו  -כפתור ה'לייק' .את הכפתור המציאה בשנת ,2009
מהנדסת בפייסבוק שראתה שרבות מהתגובות על פוסטים הן 'וואהו'' ,מגניב',
'יופי'! וכו' ,למעשה ,היא לא המציאה אותו אלא 'שאלה אשה משכנתה' ,מרשת
חברתית אחרת .לכאורה זהו כפתור תמים שכל מטרתו היתה לחסוך את התגובות
הללו ולהשאיר את אזור התגובות פנוי לדיונים מעניינים יותר .אלא שזוהי הדוגמא
הטובה ביותר ל'מכונת המזל' שעליה דיבר האריס .מרשת פסיבית ,שבה אפשר
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רק להיכנס לדפים של חברים ולראות מה הם עושים בחיים ,הפכה פייסבוק לרשת
אינטראקטיבית שמעודדת אותנו לקחת בה חלק פעיל.
כפתור ה'לייק' הינו גירוי בלתי פוסק שמעודד את המשתמשים להיכנס ו'לבדוק'
כל הזמן כמה לייקים הם קיבלו .לפעמים יותר ולפעמים פחות  -בדיוק כמו מכונת
מזל ,שמה שממכר הוא העובדה שרק לפעמים זוכים בה ,אבל בדרך כלל לא.
הכפתור התחיל להפעיל אצל אנשים תחושות קיומיות שנוגעות לחלק העמוק ביותר
באישיות שלהם  -הערכה עצמית ,דימוי ובטחון עצמי ,הישגיות .אנשים התחילו
לחוות ריגוש גדול או אכזבה מרה רק בגלל שמישהו עשה לייק או הגיב על תמונה
שהם העלו .זה לא מקרי  -היקשרות רגשית היא דבר שהרשתות החברתיות מאוד
מעודדות.
עם השנים התווספו תכונות נוספות כמו התראות קופצות ,לבבות ועוד ועוד גורמים
שנוסו היטב במעבדות המשוכללות בעולם ,ויושמו רק לאחר שהם מעוררים
התמכרות ברמות הגבוהות ביותר.
אבל אחד הסיפורים המטרידים מובא בספרו של קאל ניופורט ,פרופסור צעיר
למחשבים ,בשם ' - Digital Minimalisionמינימליזם דיגיטלי' .אחת המהנדסות
שעבדו בפייסבוק בפיתוח כפתור ה'לייק' היתה אמריקאית בשם לאה פרלמן .לפני
כמה שנים היא עזבה את החברה והקימה לעצמה עסק עצמאי בתחום המחשבים.
הייתם מצפים שגם היא תשתמש בפייסבוק כדי לפרסם את העסק שלה ,נכון? אבל
פרלמן אינה משתמשת היום בפייסבוק בכלל .היא כל כך חוששת מהמגע שלה עם
הרשת החברתית עד שהיא שכרה משרד פרסום שינהל עבורה את הדף העסקי
שלה ,כך שהיא לא תצטרך להיכנס אליו בכלל.
מבינים? מי שלקחה חלק פעיל בפיתוח כפתור הפייסבוק לא מתקרבת אליו ,והיא
לא היחידה .שמעתי פעם על בעל מפעל לנקניקים ,שיום אחד הגיע אליו הביתה
אחד השכנים וביקש קצת נקניק .בעל המפעל אמר לו' :מצטער ,אני לא מכניס
סחורה כזו הביתה .'...לא מעט בכירים בתחום הטכנולוגיה ,מגבילים את השימוש
של בני משפחתם במכשירים והאפליקציות שהם עצמם מפתחים  -הידוע שבהם
היה סטיב ג'ובס ,מפתח האייפון שהגביל את השימוש במכשיר בביתו שלו ...ומה
אנחנו נגיד?".
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מאמר ג
קורונה ' -שפה אחת ודברים אחדים'
החטא המרכזי של הדורות האחרונים
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א
העולם עומד חסר אונים כנגד נגיף הקורונה
א .ברצוננו להתבונן עוד בעזרת ה' ,בעניין הקורונה ,מגמתנו כעת תהא לבאר את
חוסר האונים של העולם כולו ,עם ולמרות כל העוצמה המדעית  -טכנולוגית .וכן
את העובדה שהעולם ,פשוטו כמשמעו ,נעצר ,נבלם ,כל הטיסות הופסקו ,קשרי
הסחר נותקו ,וגם הקשרים בכלל הוחלשו ,וכל אחד ואחד נשאר בביתו.
מאמרים שונים נכתבו בנידון ,ואני לא באתי אלא להראות לענ"ד  -מהיכן הדברים
מושרשים ולאן הם פונים.

ב
דור הפלגה
מגיפת הקורונה היא אירוע בהיקף נדיר שכמעט ולא היה כמותו מדור הפלגה
ב .הזכרנו במאמר א' שמאז ימי עולם ,אולי מאז ימי דור הפלגה ,לא היה אירוע מקיף
כל כך כמו מגיפת הקורונה .לכן ,עלינו להתבונן ,האם ישנה שייכות בין דור הפלגה
(שאכן הקיף את כל העולם) לבין מגיפת הקורונה.
לשם כך עלינו להבין את הפרשה הזו  -פרשת דור הפלגה ,אשר הינה מהפרשות
הסתומות והעלומות ביותר בתורה.

ביאור פרשת 'דור הפלגה' ,מהמהריי"ל בלוך בספר 'שיעורי דעת'
בתורה עצמה לא מבואר כלל במה חטאו
ביאור נפלא מאד לפרשה זו מופיע בספר 'שיעורי דעת' (א ,רמד) מהגריי"ל בלוך
זצ"ל ,ומכיון שהדברים נכתבו בשפה קלה וברורה ,על כן אעתיק את עיקרי
הדברים .למרות שההעתקה ארוכה ,אך ההכרח לא יגונה.
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"מפשטות הכתובים לא נתבאר לנו שום חטא ( -שדור הפלגה חטאו) .כתיב
ֹאמרו ָׁהבָׁ ה נִ ְבנֶּה
יְהי כָׁ ל ָׁה ָׁא ֶּרץ ָׁש ָׁפה ֶּאחָׁ ת ו ְדבָׁ ִרים אֲ חָׁ ִדים :וַ י ְ
(בראשית יא ,א  -ד)' :וַ ִ
ָׁלנו ִעיר ו ִמגְ ָׁדל וְ רֹאש ֹו בַ ָׁש ַמיִם וְ נַ עֲ ֶּשה ָׁלנו ֵשם ֶּפן נָׁ פוץ ַעל ְפנֵי כָׁ ל ָׁה ָׁא ֶּרץ' .ואינו
מובן לנו ,מה פשעם ומה חטאתם.

גם כמו"כ לא מפורש עונש
אולם ,בפשטות התורה ,לא נתברר גם כן שהיה כאן עונש על מעשיהם ,רק נאמר
(שם ,ה  -ח) :וַ י ֵֶּרד ה' ִל ְראֹת ֶּאת ָׁה ִעיר וְ ֶּאת ַה ִמגְ ָׁדל אֲ ֶּשר ָׁבנו ְבנֵי ָׁה ָׁא ָׁדם :וַ יֹאמֶּ ר ה'
יִבצֵ ר מֵ הֶּ ם כֹל אֲ ֶּשר יָׁזְ מו
הֵ ן ַעם ֶּאחָׁ ד וְ ָׁש ָׁפה ַאחַ ת ְלכֻ ָׁלם וְ זֶּה ַה ִח ָׁלם ַלעֲ ש ֹות וְ ַע ָׁתה לֹא ָׁ
נָׁב ָׁלה ָׁשם ְש ָׁפ ָׁתם וגו' :וַ יָׁפֶּ ץ ה' א ָֹׁתם ִמ ָׁשם ַעל ְפנֵי כָׁ ל ָׁה ָׁא ֶּרץ
ַלעֲ ש ֹותָׁ :הבָׁ ה נ ְֵר ָׁדה וְ ְ
וַ י ְַח ְדלו ִל ְבנֹת ָׁה ִעיר' .לא נתפרש שהענישו אותם על חטאם ,כי אם משמע שהיתה
יִבצֵ ר מֵ הֶּ ם וגו'' ,ולכן ,בלל ה'
כאן איזו סכנה במעשיהם ,וכמו שאמר' :וְ ַע ָׁתה לֹא ָׁ
שפתם ,והפר עצתם .אבל אין זה מובן כלל ,איזו סכנה יש בבנין העיר והמגדל
שהיה נחוץ לאחוז באמצעים מיוחדים ,למען הפר עצתם זאת.
התורה כוללת פרד"ס ,ובכל אחד מהחלקים צריך תורה שלמה
אין לכאורה שום שייכות בין הפשט והדרוש בפרשת דור הפלגה
אמנם יודעים אנחנו ,כי בפשטות התורה ,אינו מסופר עוד כל הענין כפי מה שהוא,
כי לזה ,יש עוד 'חלק הדרוש' המבוא במדרשי חז"ל ,שדרשו בתורה ,על פי כללי
הדרוש שהיו בידם .ועוד יש 'חלק הסוד' ,הטמון בדברי תורה ,כידוע שכל התורה
כולה ,הן הן שמותיו של הקב"ה.
אבל הלא כבר למדנו לדעת ,כי לעולם גם בחלק הנגלה והמפורש ,מוכרח שתהיה
'תורה שלמה' לנו ,שצריכים אנו להבין וללמוד הימנו ,ובאמת :בפשטות הכתובים,
מבואר כל הענין לפי פשוטו ,ויש לזה קשר ושייכות גם להדרוש ,והסוד הנדרש
ומרומז בו ,כי יחס הפשט להסוד ,הוא כיחס הגוף לנשמה המתלבשת בו ,וכל חלקי
התורה' :אחידן ומתקשרין דא בדא כגופא ונשמתא ונשמתא דנשמתא' ,וכאן הנגלה
והמפורש בתורה ,אין מובן לנו כלל.
וגם לכאורה ,אין לו שייכות וקשר ,עם הדרושים ,שנאמרו בענין דור הפלגה .דהנה
בדברי חז"ל ,מצינו בענין זה דרשות מופלאות מאד .על הכתוב' :ודברים אחדים',
פירש"י' :באו בעצה אחת ואמרו ,לא כל הימנו שיבור לו את העליונים ,נעלה
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לרקיע ונעשה עמו מלחמה' .ובמדרש תנחומא (נח ,יח) איתא בלשון אחרת' :אמרו,
לא כל הימנו שיבור לו העליונים ויתן לנו התחתונים ,נעלה לרקיע ונכהו
בקרדומות .עוד מצינו מובא ברש"י ז"ל' :דבר אחר' ,ודברים אחדים'  -אמרו ,אחד
לאלף ורנ"ו שנים הרקיע מתמוטט כמו שעשה בימי המבול ,בואו ונעשה לו
סמוכות'.

קושיות על ביאור חז"ל במדרש
ג .והנה מלבד שמהמפורש בכתוב ,לא נראה כלל שהיו כאן עניינים כאלה ,דברי
המדרשות כשהן לעצמן ,נפלאים מאוד:
א .כי מי פתי יאמר לפרש דברי המדרש כפשוטן ,שדור הפלגה היו טפשים
כאלו ,לדמות כי אפשר לעלות לרקיע ולעשות איתו מלחמה בקרדומות
וכו'.
ב .ואם אמנם ,היו בורים כאלה ,מה צורך יש להתחשב עמהם ,ומה דרוש
היה לשנות הטבע בשבילם ולבלול שפתם  -יבנו להם מגדל ,ויידעו ויוכיחו
מה יפה כחם.
ג .ועוד יותר יקשה ,שהלא כתוב מפורש בתורה' :ועתה לא יבצר מהם כל
אשר יזמו לעשות' ,משמע שכוחם היה גדול ,ואפשר היה להם לפעול מה,
לולא יתערב הקב"ה כביכול ,ויבלול שפתם ,וזה פלא הוא ,איזה ענין יש
בדמיוני שטות כאלו.
והרמב"ן ז"ל (שם) ,אחרי שמשיג על רודפי הפשט ,מבאר לנו ע"פ הסוד ,כי כוונתם
היתה לקצץ בנטיעות .ועל זה כתב שם ,וזה לשונו' :והסתכל ,כי בכל עניין המבול
הזכיר 'אלקים' ,ובכל ענין הפלגה הזכיר 'השם המיוחד' ,כי המבול  -בעבור השחתת
הארץ ,והפלגה  -בעבור שקצצו בנטיעות .והנם ענושים בשמו הגדול ,וזהו טעם
הירידה ,וכן במידת סדום ,והמשכיל יבין' .והנה גם הוא ז"ל ,לא גילה לנו ענין
החטא ועונשו ,ואיזה שייכות יש לבניין המגדל עם ענין 'קיצוץ בנטיעות' ,ויחס עניין
החטאים לפי הסוד ,עם פשט הכתוב.
כן מצאנו בספרים הק' ,ענין דור הפלגה  -על פי חכמת האמת ,כי חוטאים היו,
במה שרצו להפריד ספירת 'מלכות' משאר הספירות ,ולהשתמש בה כרצונם .וגם
זה אינו מובן כלל ,כי הלא ידוע על פי חכמת האמת ,כי כל הספירות הם מעצם
אלוקות ,ואיך שייך להפריד ספירה אחת מספירות הקדושת ,שהם עצם אלוקות.
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כל העניינים האלה קשה להולמם.
והיה עניין זה בעיני תמיד ,מופלא וסתום יותר משאר ענייני התורה ,כי כאן פשטות
התורה אינה מבוארת כלל ,וגם המדרשות ,לכאורה סותרים זה את זה ,וכמו כן,
הפשט ,הדרוש והסוד ,אין להם שום יחס וקשר ,אדרבה ,הם סותרים זה לזה
לכאורה .ובכלל ,אין שום ביאור מספיק לפרשה זו במפרשי התורה.

אנשים מחפשים עצות ותחבולות להצליח בעתידם
במחשבות אלו יש הרגשה שכביכול האדם יכול לברוח מההשגחה ולהצליח
ד .אולם ,בהרגישי אותו הרגש שהזכרנו ,הואר לפני הענין בעזרת ה' ,והכל מתבאר
בהתאם לפשוטי הכתובים -( .כוונתו לדברים שכתב בתחילה ,ונעתיק אותם גם כן,
כדי שהדברים יובנו על נכון :הנושא שם הוא העניין שהאדם מחפש עצות
ותחבולות ,לעיתים רחוקות וזרות כדי להצליח את עתידו ,וכך כותב :יש להרגיש,
כי במה שיחפש עצות ותחבולות כאלו ,ובמה שממציא לעצמו דרכים רחוקות וזרות,
יש בזה חיסרון במידת האמונה והבטחון הראויים לבן ישראל.
כי ככלל ,אין לאדם לחשוב ,שעליו מוטל להכין ולתקן עתידו .ושאפשר לו למצוא
עצות ותחבולות איך ל'העמיד' את גורל חייו ,ולמצוא אושרו והצלחתו ,כי אף שאינו
רשאי להתעצל ולהתרשל ,ועליו לחשוב ולעשות לצרכיו וחייו עלי תבל ,כי כן רצון
הבורא הוא ,שהאדם ישתדל ,יפעל ויעשה וכו' ,אבל תמיד עליו לזכור ,שאין הוא
בעצמו יכול להביא גמר הדבר לתכלית אושרו כו' ,עלי להיות רק מתחיל בדבר -
ולעשות ,כי כן הוא חובת האדם ,אבל גמר הדבר והצלחתו תלויה רק בידי ה' וכו'".
ושוב כותב את העיקר הנרצה לענייננו" :וכשמתבוננים בדבר זה ,מרגישים ,כי
החיסרון כאן הוא עוד יותר עמוק ,כי בזה שהוא מבקש ומוצא עצה כל כך רחוקה,
נמצא בו רגש ,להינתק מהמצב שהעמידתו יד השגחה ,ולא ידעתי איך לכנות רגש
זה ,רק נמלטו מפי דברים אלה' :דאס איז געריסן זיך מיט דער השגחה' ,כאילו,
יכול שום איש ח"ו ,להיטיב את מצבו ,בעצות מעצות שונות ,אף אם גם ההשגחה
לא תרצה בזה .ואם אמנם עוד מחשבה זו ,חבויה וטמונה בנפש ,ואינה ברורה גם
לו לעצמו ,והיא מחותלת במחשבות וכוחות שונים ,בכל זאת מורגשת פה מחשבה
מסוכנת מאוד :נטיה קצת מדרך האמונה הישרה ,שהיא כפסע בין החיים והמוות").
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ג
דור הפלגה חשבו ורצו להתאחד ולהסיר עצמם מההשגחה
בבריאה מונח אפשרויות טבעיות להינצל מכל פגע
ה .מכאן ממשיכים אנו בדבריו בביאור דור הפלגה ,והננו חוזרים למקום שעצרנו:
"...בהרגישי אותו הרגש שהזכרנו ,הוא לפני כל הענין ( -של דור הפלגה) בעז"ה,
והכל מתבאר בהתאם לפשוטי הכתובים' :ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים
וגו' ,וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם .ויאמרו איש אל רעהו וגו' .והיינו ,כי
בהיותם מחוברים יחד בדעה אחת ,וכאשר כבר גדל ורב מספרם ,בהכרח היה
עליהם להתפשט בארץ ,וממילא ,להיות נפרדים כל אחד לעברו .וידעו והבינו,
כמה סיבות לפורעניות מוכנות לו לאדם היחידי ,מפגעי העולם השונים ,עלה
בדעתם ,שצריכים המה למצוא עצות ותחבולות ,למען תשלוט ביניהם אחדות
גמורה ,ושתהיינה כל משפחות הארץ מאורגנות ,ללחום בכוחות משותפים ,עם
פגעי העולם ,וכוחות הבריאה העליונים והתחתונים ,המרעים לו לאדם ,על ידי
ההתאחדות והארגון ,אפשר למצוא תחבולות שונות ,שתהיינה עבורם כתריס נגד
כמה מן הפורעניות ,כמו עניות ,מלחמה וכד'.
וגם חשבו והבינו בחכמתם ,שאם תשלוט ביניהם אחדות מוחלטת ,וארגון גמור ,וכל
אחד בכוחותיו המיוחדים ,ישתדל למצוא תחבולות בעד האנושות בכלל ,אפשר
למצוא אמצעים כנגד הפורעניות הרבות ,המוכנות לו לאדם היחידי ,מחולאים
ומשאר פגעי העולם .ביודעם ,כי אצורים בעולם כוחות נפלאים לאין שיעור וערך,
אשר רק אם יימצאו ,וישכללו אותם ,יכולים להשתמש בהם לכמה עניינים.
הלא גם בדורות האחרונים ,ראינו כמה המצאות חדשות ,שעשו מהפכה בכמה
ענייני התבל ,על ידי שנמצאו ונתגלו ,כוחות טבע נסתרים ונפלאים ,שכוחם כה
גדול ורב ,עד שקודם התגלותם ,קשה היה לשער ולהאמין כי נמצאים כוחות אלו
בטבע .ואמנם ,כל מה שנתגלה לנו עתה ,אין אלא טיפה מן הים ,מול סתרי הטבע
שעדיין לא נתגלו לנו ,ולא ידענו אודותם .ואלמלא ,היו בני האדם בכל הדורות
באחדות גמורה ,בשלום ושלוה ,והיו עובדים כל אחד במנוחה ,במקצוע שלו,
לתועלת האדם ,מי יודע כמה כוחות נפלאים ,הטמונים בחיק הטבע ,היו יכולים
למצוא ,ולהשתמש בהם להנאות העולם ,וכתריס נגד הפורעניות השונים וכו'.
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דורות הראשונים היו מכירים דברים נפלאים בטבע הנגלה והנסתר
בדורות הראשונים ,שהיו קרובים לראשית הבריאה ,שגדלו מאוד בכוחות נפשם
וחכמתם ,הם ודאי ידעו מהרבה כוחות נסתרים ,הנעלמים מאיתנו בטבע הנגלה.
ועוד יותר רבתה ידיעתם משלנו ,בטבע הנסתר ,כמו ענייני שדים ,וכשפים וכד'.
ובאמת נראה ,כי יש בטבע הבריאה עצמה ,תרופות ואמצעים כנגד כל הפגעים
הנמצאים והסכנות הכרוכות בה .ולכן בידעם את הסכנות והרעות הרבות המוכנות
ֹאמרו ָׁהבָׁ ה נִ ְבנֶּה ָׁלנו ִעיר ו ִמגְ ָׁדל וְ רֹאש ֹו
לו לאדם ,חפצו להתאחד ולהתארגן' :וַ י ְ
בַ ָׁש ַמיִם' ,שישמש להם בתור מרכז וסמל להתאחדות ,למען לא יהיה כל איש פונה
לעברו ,ולא יפוצו על פני כל הארץ ,כל משפחה לבדה ,אלא כולם יהיו מאוחדים,
לעזור איש לאחיו במלחמת החיים.
בבקשת האמצעים להינצל מהפגעים ,מונח כפירה והתנתקות מההשגחה האלוקית
ו הנה לפי הנגלה לעין ,אין כאן שום חטא ועון ,בבקשם תחבולות ,איך להינצל
מפגעי העולם .אבל הבורא ברוך הוא ראה וידע ,שבבקשת האמצעים האלה ,טמון
רגש רע החפץ להשתחרר מההשגחה ,ושלא להיות מוטל תחת הנהגת ה' ,רק
להנהיג את חייהם בעצמם ,בכוחות המסורים לידם ,בהיותם טועים לחשוב ,כי אחרי
שנסדרה הבריאה ,נמסרה היכולת להם להשתמש בכוחות הנתונים בטבע הבריאה,
כפי רצונם ,ויוכלו להיות עי"ז בלתי תלויים בהשגחה האלוקית ,ובמחשבתם ורצונם
זה ,שלא להיות קשור עם הנהגת ה' כי אם להפרד ממנו ,ולחיות בעולם בעצמם,
נמצא חטא של כפירה ומרידה בה'.
כוונתם היתה נסתרת גם מעצמם ולכן לא נתגלה בפשטות הכתובים
אמנם ,זאת היתה כוונה נסתרת ,שלא נתגלתה בבהירות גם להם בעצמם ,והיתה
רק טמונה בעמקי לבבם ,ולכן בפשטות הכתובים סיפרה לנו התורה המעשה הנגלית,
כפי שהביעו בדבריהם המפורשים ,שאמרו' :וְ נַ עֲ ֶּשה ָׁלנו ֵשם ֶּפן נָׁ פוץ ַעל ְפנֵי כָׁ ל
ָׁה ָׁא ֶּרץ' ,שהיה חפצם להתאחד ולהתארגן ,ולזה בנו עיר ומגדל וראשו בשמים,
שישמשו להם בתור מרכז וסמל לארגונם וכו'".

ו.

ביאור הדברים על פי הסוד
המהריי"ל זצ"ל מרחיב עוד בביאור חטאם הן לפי הדרש והרמז והסוד ,ולא ניתן,
במסגרת זו ,להביא את כל דבריו הנפלאים ,לכן נדלג ,ונתייחס לכמה משפטים
הנוגעים לנו:
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"...וזהו כוונת המדרש ,שאמרו' :נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה' ,כלומר,
שברצונם הפנימי היה לצאת מתחת יד ההשגחה ,ולהשתמש בכוחות הטבע
הנפלאים שניתנו בבריאה ,שלא כתכלית המכוונת לפי רצונו יתברך וכו'.
וכשנתעמק עוד בדבר ,יובן לנו גם מה שכתב הרמב"ן על פי סוד ,המתאים גם כן
למה שביארנו על פי הפשט והדרוש .כי הנה בכוונה זאת  -להשתחרר מעול
ההשגחה ,בחשבם שאפשר להשתמש בכוחות הניתנים בבריאה שלא כחפץ
ההשגחה ,והכוונה התכליתית המכוונת בבריאה ,היתה טמונה מרידה וכפירה
באלוקות.
והיינו ,שחשבו כי מסובב הכל ,אחרי שברא כל הבריאה ,ונתן שליטה לכוחות
וממונים שונים ,אפשר להשתמש בהם ולהפרידם משורשם .וזהו עניין 'קיצוץ
הנטיעות' ,כי הם ידעו מא -ל אחד ,מסובב כל הסיבות ושורש הכל ,אבל טעו
במרדם ,לאמור  -כי אחרי שברא הכל ,והשליט כוחות עליונים ותחתונים ,על פי
חוק וסדר קבוע ,הרי כאילו כביכול עזב ח"ו מוסרות ההנהגה מידו ,ו'ארץ נתנה
ביד רשע' (איוב ט ,כח) ,כי על ידי כח הבחירה שניתן לו לאדם ,אפשר להשתמש
בכוחות ההם ,שלא ברצון הוי"ה ברוך האו המכוון בבריאה ,וחפצו ברשעתם לקצץ
בנטיעות וכו'.

הרגש של דור הפלגה מופיע באותו אדם המבקש עצות מרחוק להיטיב מצבו
והנה ,שמץ חטא של דור הפלגה ,מצאתי בזה שהאדם מבקש עצות מרחוק להיטיב
מצבו ,ורוצה להינתק מהמצב שהועמד בו על פי ההשגחה וכו'".
עד כאן העתקה מספר 'שיעורי דעת' ,ועיין שם עוד שמרחיב הרבה בעניין.

ד

ז.

מגיפת הקורונה מקבילה לדור הפלגה
בדורות האחרונים ,העולם חוטא בדיוק בחטא של דור הפלגה
כעת נחזור לבאר את עניינה של מגיפת הקורונה ,שכאמור ,ה0קיפה את העולם
כולו .ובכן :ההשוואה וההקבלה בין הדורות האחרונים לבין דור הפלגה שניסה
להתנתק משייכות עם יחידו של עולם.
השוואה זו ,ברורה היא עד מאוד.
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לבלי ספק שבמאה שנה האחרונות ,התקדם ומתקדם העולם בצעדי ענק בכל תחומי
החיים .התקדמות זו גורמת באופן ישיר את המחשבה שהאדם יכול בעזרת
האמצעים שבידו ,לשמור על עצמו ,להיטיב את עתידו ,למנוע ממנו ומכל העולם
נזק וצער .כמדומה ,שאם נתבונן ,נבחין שזו ההרגשה היסודית ביותר הבאה
בעקבות הקידמה והטכנולוגיה ששינו פני עולם.
יתירה מזו ,גם מגבלות הזמן והמקום התקטנו ,שהרי אדם יכול לנסוע במהירות
ממקום למקום ,ואף לטוס בשמי מרום .מסעות שפעם היו כמעט בלתי אפשריים,
והיו אורכים כמה חודשים ,אורכים כעת כמה שעות .האדם כבש למעשה את האויר
ואת הים ,התחושה היא שהאדם נעשה כמעט בלתי מוגבל .כמו"כ הוא יכול לשוחח
ולראות אנשים מקצה העולם ועד קצהו .התחושה היא שהעולם כולו מצליח לגבור
על חוקי הטבע היסודיים ,באמצעות הטכנולוגיה.
בד בבד עם ההתקדמות הנ"ל ,החל האדם המודרני להתנתק מבוראו .האדם
המודרני מרגיש אי תלות וחוסר צורך בעזרה מלמעלה (חלילה ,עפ"ל).

הרשתות המאוחדות הפכו את העולם ל'שפה אחת ודברים אחדים'
ואם שהדבר נכ ון כבר לערך מאה שנה ,אך בעשרים שנה האחרונות ,עם
התבססותה של הרשתות המקוונות ,הפך העולם כולו להיות מאוחד ' -שפה אחת
ודברים אחדים' .מהי השפה האחת  -אינטרנט ,מהם הדברים האחדים  -ניתוק
מהעליון ,הצלחה להעמיד את הבריאה באופן מיטבי על ידי האדם ,עבורו.
כיום ,ממש אין שום מגבלות ,ואנשים בכל העולם מקושרים זה עם זה ,כדבר איש
אל רעהו ,וכן עמים ומדינות ,ואדם רוכש מוצרים בקצה העולם בלחיצת כפתור,
ומקבל אותם עד הבית .גם הטיסות היוצאות ממקום למקום בתדירות גבוהה מאד,
כל אלו העמידו את העולם כשפה אחת ממש.

ניתן לערוך מפגשים ושיחות עם אנשים בעלי שפות שונות  -שפה אחת
ח .גם בפשוטו כמשמעו :היום אין שום צורך לדעת שפות רבות ,אלא ישנה תוכנה
פשוטה בסמארטפון (שאני מתנגד לו!! ראה מאמר ב) ,שמתרגמת שפות בצורה
קולית ,ועל כן ,אדם יכול לנסוע לסין ,ולחיות שם ככל שיחפוץ ,גם בלא שהוא
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יודע שפתם והם שפתו ,ואעפ"כ הם מדברים כולם אחד עם השני  -שפה אחת
ודברים אחדים.

רצון האדם בביטוחים והקלקול בזה
גם עניין הביטוחים נכלל בפרשה זו; הביטוח נועד להבטיח את האדם מכל צרה
וצוקה ,כביכול ,האדם מתחכם ואינו מאפשר לבורא העולם להענישו .הביטוח
מעמיד את האדם כראוי ועומד מכל צד.
בקצרה :המציאות של היום מקבילה ממש לחלוטין למציאות של דור הפלגה ,ירחם
ה'! ובוודאי זו מעיקרי ,ואולי עיקר עבודתנו; לא לבטוח בעולם השקר ולהיגרר
אחריו .לא לטעות ולחשוב שהאדם יכול להיטיב עם עצמו ושיכול (חלילה) לברוח
מהשגחת ה'.
זו עבודתנו כיום ,והיא עבודה לא פשוטה!

דור הפלגה השתמשו עם כח האחדות לניתוק ופירוד מהאחד האמיתי
ט .דור הפלגה ,כאמור ,רצו להתנתק מהחיבור לעליון ,מהחיבור לאחד האמיתי של
המציאות .הם רצו עם כח האחדות להשתלט על המציאות ,לנתק אותה משורשה,
להשתמש רק בכוחות הטבע החיצוניים והפנימיים ,זו היה מטרתם ,והם למעשה
פעלו עם כח האחדות את הפיזור והפירוד היותר גדול שאפשר  -ניתוק ממקור
החיים ברוך הוא ,אשר הוא ורק הוא המאחד באמת .ואף שלכתחילה נראה
שאדרבה הם אחודים זה עם זה ,אך אליבא דאמת הם פעלו פירוד ,לכן עונשם
היה בדיוק כפי עניינם  -פילוג ,פיזור ובלילת כל השפות.
מדרש :מהלך דור הפלגה היה מחלוקת ,וביאור ה'פרי צדיק'
יְהי כָׁ ל ָׁה ָׁא ֶּרץ ָׁש ָׁפה ֶּאחָׁ ת:
ובמדרש תנחומא (נח ,טז) ,על הפסוק (בראשית יא ,א)" :וַ ִ
"אמר רבי יהושע בן לוי ,לא התקינו עירובי חצרות אלא מפני דרכי שלום ,כיצד?
אשה משלחת בנה לחברתה והיא גוחנת עליו ונושקתו ,ואמו אומרת הרי אוהבת
אותו והיה בלבה עליה ונמצאו עושות שלום ע"י העירוב ,אמר הקב"ה אני עושה
שלום בעולמי ,ורשעים אלו ( -בדור הפלגה) עומדים לתת מחלוקת בעולם ומנין
שחלקו על הקב"ה ממה שקראו בענין ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים".
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וראה ב'פרי צדיק' (פרשת נח ,ו) ,שהביא דברי המדרש הללו ,וכתב" :ואף דאיתא
בבראשית רבה על פסוק זה ,שהיו אוהבין זה את זה ,לפיכך נשתיירה מהן פליטה.
מכל מקום צפה השם יתברך שכינוס שלהם יגרום הפירוד והמחלוקת ,שאחר כך
כל אחד ירצה להשתרר על חבירו .והכינוס שלהם רק לחלוק על המקום ברוך הוא.
וזהו כינוס לרשעים רע להם ורע לעולם (כמו שאמרו סנהדרין עא ):וכן היו אחר
כך הורגים זה בזה".

י.

העולם היום מנסה להתנתק מהעליון ברוך הוא
מגיפת הקורונה פיזרה את כולם
כל בר דעת מבין שזה בדיוק מה שקורה כאן בימינו; הן החטא  -בהתכנסות כל
העולם בנסיון לשלוט על חוקי הטבע ,בכדי להתנתק מיחידו של עולם .והן העונש,
מכת דבר  -קורונה ,אשר עצרה את העולם כולו ,ביטלה את האחדות ,השאירה כל
אחד בביתו הוא בני משפחתו הגרעינית בלבד .כל הטיסות עצרו ,כל הקשרים
נותקו ,הכלכלה שבתה.
במילים אחרות :מגיפת הקורונה פיזרה את כולם בכל הארץ ,כבר אינם שפה אחת
ודברים אחדים.

חוסר האונים של העולם מול הנגיף
יתירה מזו ,העולם כולו עם כל עוצמתו עומד חסר אונים לחלוטין מול נגיף קטנטן
כל כך ,נגיף שאפילו אינו חי בכוחות עצמו .בורא העולם מראה לנו שאין שום
אפשרות להתנתק ,זה פשוט בלתי אפשרי ,ולכן הוא שולח נגיפון קטנטון שאין לו
שום משמעות כלל ,ובזה מתגלה שכל העוצמה של האדם ,מגדל בבל האדיר שבנה,
הכל אפס תוהו וריק.
התיקון למגיפת הקורונה  -כנס רגלך ,חזרה לאבני היסוד הראשוניים
יא .הדרך להתגבר על מגיפת הקורונה היא מניעת השפה אחת ודברים אחדים ,וכדברי
הגמ'' :דבר בעיר  -כנס רגלך ,שנאמר :ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר'.
הבידוד הוא הפיזור וההפצה.
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זאת ועוד ,בורא העולם מחזיר את העולם למצבו היסודי הגרעיני  -לאבני היסוד
הראשוניים ,ומעתה מוטל על כולנו לבנות בחזרה חיבורים חדשים נכונים הכוללים
אותו יבתרך ,ולא המנותקים ממנו.

ה
דור הפלגה יהא נתקן לעתיד לבא
ְ
יב .בילקוט צפניה (רמז תקסז) ,על הפסוק (ישעיה ג ,ט)ִ " :כי ָׁאז ֶּא ְהפֹך ֶּאל ַע ִמים ָׁש ָׁפה
דו ְשכֶּ ם ֶּאחָׁ ד"" :א"ר יוסי 'כי אז אהפוך אל עמים',
ְברו ָׁרה ִל ְקרֹא כֻ ָׁלם ְב ֵשם ה' ְל ָׁע ְב ֹ
מלמד שכל האומות יהיו גרים גרורים לעתיד לבא ,אמר לי' אביי ,ודילמא מעבודה
זרה הוא דהדרי בהו ,א"ל 'לעבדו שכם אחד' כתיב ,לשעבר כתיב 'הבה נרדה
ונבלה שם שפתם' ,וכתיב 'בלע ה' פלג לשונם' ,אבל לעתיד לבא אהפוך אל עמים
שפה ברורה".
למדנו מזה שלעתיד לבא יהיה תיקון לדור הפלגה ,הפך הפיזור ופילוג הלשונות,
יתקיים בהם 'אהפך אל עמים שפה ברורה וגו' ,שכם אחד' .לעתיד לבא יהיה תיקון
לדור הפלגה ,רשות הרבים תחזור להצטרף לרשות היחיד ,אך באופן הנכון ,בשביל
היחידות ,ואז יתגלה יחוד ה' אחד ושמו אחד.

ענייני הטכנולוגיה שייכים לעולם התיקון ,אך כעת הם בוסר ומסוכנים
והנה במאמר ב' ,הרחבנו בכך שענייני הטכנולוגיה המתגלים היום ,מושרשים בגילוי
זמן העתיד ,בהיותנו ביום השישי ,קרובים ליום שכולו שבת .והיינו ,כי כדי לגלות
את הגילוי האמיתי צריך כלים מתאימים שיוכלו לקבל את הגילוי הזה ,והעולם
מתאחד ברמת החומר כדי שיוכל להכיל את הגילוי האלוקי ,אך כל עוד ועדיין לא
חל הגילוי הזה ,כי אז ,אדרבה ,הטכנולוגיה משמשת לרועץ ,כי האמצעי נחשב
כתכלית ,והבוסר כרעל ,ויותר הוא מזיק מאשר מתקן.
זהו מצבו של העולם כיום ,בהיותו קרוב ל'שפה אחת' ,קרוב לתיקון של דור
הפלגה ,ולכן ודוקא משום כך ,נוצר החטא והנזק הגדול שעליו דיברנו כעת ובמאמר
ב' ,עד לעולם התיקון.
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מאמר ד
ֶּדבֶּ רִ ,דיבורִ ,מ ְד ַבר
הדיבור  -כח החיים
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א
ֶּ ּדבֶּ ר ודיבור  -שורש אחד ובהכרח שהם שייכים זע"ז
א .התורה קוראת למגיפה בשם ֶּדבֶּ ר ,וכפי שהיה במכות מצרים (שמות ט ,ג)ִ " :הנֵה
הויָׁה ְב ִמ ְקנְ ָׁך אֲ ֶּשר ַב ָׁש ֶּדה ַבסו ִסים ַבחֲ מ ִֹרים ַב ְג ַמ ִלים ַב ָׁב ָׁקר ובַ צֹאן דֶּּ בֶּ ר ָׁכבֵ ד
יַד ה' ֹ
ְמאֹד" .כן אנו מוצאים גם בימי דוד כאשר מנה את ישראל ,נענש ב ֶּדבֶּ ר (שמואל
מו ֵעד וַ י ָָׁׁמת ִמן ָׁה ָׁעם ִמ ָׁדן וְ ַעד
יִש ָׁר ֵאל מֵ ַהב ֶֹּקר וְ ַעד ֵעת ֹ
ב ,כד ,טו)" :וַ י ִֵתן ה' ֶּדבֶּ ר ְב ְ
ְב ֵאר ֶּשבַ ע ִש ְב ִעים ֶּאלֶּ ף ִאיש".
הואיל ולשון הקודש היא לשון עצמית ולא הסכמית ,על כן ,בהכרח ,שכאשר ישנן
מילים שונות שלהן שורש משותף ,אותן מילים מכוונות למשמעות אחת .ומכאן,
שהואיל והמילה דֶּּ בֶּ ר זהה בשורשה למילה דּ בר ,על כן בהכרח שהן שייכות זו לזו
בעיקר עניינן.
שייכות זו טעונה ביאור ,והיא עיקר עניינו של מאמר זה ,ובתפילה לה' שיראנו
נפלאות מתורתו הקדושה.

הוכחות שדבר ודיבור קשורים:
(א) אשיב שלחי דבר( ,ב) סוף דבר הכל נשמע( ,ג) ספר הגן ודרך משה
ב .טרם שנדון בתוכן ומהות העניין ,נבא להראות שאכן כן ,ישנה שייכות עצמית בין
הדבר כמגיפה ,לבין הדבר  -דיבורים.
הזכרנו את המגיפה שהיתה בימי דוד .דוד ספר את ישראל שלא כהלכה ,וגד
הנביא הגיע אליו בשליחות ה' ,ונתן לו אפשרות לבחור באחד מג' עונשים; רעב,
אויבים ,או ֶּדבֶּ ר .דוד בחר ב ֶּדבֶּ ר ,ובחז"ל (מדרש תהלים ,יז) מבואר שבחר כן משום
שגד החוזה רמז לו ,באומרו (שם ,יג)ַ " :ע ָׁתה ַדע ו ְר ֵאה ָׁמה ָׁא ִשיב ש ְֹל ִחי דּ בר"; ָׁדבָׁ ר
 אותיות ֶּדבֶּ ר.סוף ָׁדבָׁ ר ַהכֹל נִ ְש ָׁמע
ועיין עוד ב'קהלת רבה' (יב ,יב) ,על הפסוק (קהלת יב ,יג)ֹ " :
וגו' ,אמר רבי לוי :למה קורין אותו ֶּדבֶּ ר דדביר טבין עם בישין" ( -שהורג טובים
עם רעים) .הרי שהמדרש מבאר את מכת דבר על הפסוק 'סוף דבר'.
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שמחתי מאד כאשר מצאתי בספר 'הגן' וספר 'דרך משה' ,1שכתב כן במפורש:
"ועוד טעם אחר ,אם אינו מתפלל במקום קבוע אזי התפלה הנ"ל חטפו וגזלו
מלאכי חבלה בר מינן .ובעל 'ראשית חכמה' מביא משל נאה על זה; משל לאחד
שהיה לו אוצר גדול מעבר לים ומתיירא מפני הליסטים שלא יגזלו ממונו ,לוקח
עמו שומרים שמלווים אותו בדרך ,ואז הוא בא עם הממון לביתו בשלום ,כך התפלה
שצריכה לעלות לרקיע והוא מהלך חמש מאות שנה ,ובחללו של עולם יש כמה
מיני משחיתים ומזיקים הממתינים על התפלה ,ואין צריך לומר המזיקים שנבראו
מששת ימי בראשית ,אלא אפילו מכל דיבור ודיבור שמדבר בבית הכנסת ,מן ברוך
שאמר עד אחר שמונה עשרה נברא מלאך המשחית וחוטף תפלתו ,ובזה תבין על
מה עשה ה' ככה ששלח בר מינן דבר בעולם ,ודרש בכתבי האר"י ז"ל אל תקרי דבר
אלא דיבור ,לפי שהיה מדבר בבית הכנסת נבראו מלאכי חבלה וממיתין את האדם
בשעת הדבר ,בר מינן".

משמעויות שונות לשורש ד.ב.ר
הנהגה ,מדבר
ג .מלבד המושג 'דבר' כמגיפה ,וכן דיבורי אדם ,עוד זאת מצאנו משמעויות נוספות
דור' ,שפירושו :מנהיג ,וכן בתהלים (מז ,ד)' :י ְַד ֵבר
לשורש ד.ב.ר ,כגון' :דַּ בּ ר ֶּאחָׁ ד ְל ֹ
ַע ִמים ַת ְח ֵתינו ו ְלאֻ ִמים ַתחַ ת ַרגְ לֵ ינו' ,וראה שם רש"י'" :ידבר עמים תחתינו'  -יתן
דֶּּ בֶּ ר בעובדי כוכבים תחת נפשנו להיות חמתו מתקררת בהם ,ואלו נצולים כענין,
שנאמר ונתתי כפרך מצרים וגו' (ישעיה מג) ,ומנחם חבר ידבר  -לשון הנהגה".
ואף גם זאת ,מקום הנקרא ִמ ְּד ַּבר שהוא מקום יבש שומם וצחיח ,גם הוא מצורף
לעניין הדיבור ,והרי בו ניתנו עשרת הדברות ,וכל התורה כולה שהיא דבר ה' ,וגם
זה כמובן טעון ביאור.
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ב
התורה ניתנה במדבר
הסבר המהר"ל לכך שהתורה ניתנה במדבר
הישוב הטבעי מתנגד לתורה הנבדלת
ד .נברר בתחילה את השייכות בין המקום הנקרא 'מדבר' לבין המושג דיבור ,ולשם
כך נשאל שאלה נוספת :מדוע באמת התורה ניתנה במדבר ,במקום שלא דרך שם
איש ,וגם אינו מקום שניתן לחיות בו בצורה סבירה

ופשוטה?2

בשאלה זו עמד המהר"ל בספר הגבורות (פרק כב) ,בתחילה ,הביא דברי חז"ל
(שמות רבה ב ,ד) ,על הפסוק "וינהג את הצאן אחר המדבר"" :אמר ר' יהושע:
למה היה רודף למדבר? לפי שראה ישראל נתעלו מן המדבר ,שנאמר מי זאת עולה
מן המדבר ,שהיה להם במדבר :מן ,שלו ,באר ,והתורה והמשכן והשכינה ,כהונה
ומלכות וענני כבוד" .ושוב כתב בביאור הדברים" :בארו בזה ,כי לכך חפץ הקב"ה
שיהיה התחלת הדבור עם משה במדבר ,אחר שתראה שכל החשיבות נטלו ישראל
במדבר.
ואשר תרצה להשכיל תדע הטעם שכל דבר צריך למקום מיוחד ,וכאשר הישוב הוא
עומד לדברים הגשמים שהם ראוים להיותם בישוב ,לכך לא יהיו בו הדברים
הרוחניים כמו התורה והמשכן והשכינה ,כהונה ומלכות וענני כבוד והמן ,שהרי אין
המן מדברים הטבעים ,והישוב הוא מיוחד אל דברים הטבעים ,וכן הבאר ,הוא
ברכה שאינה טבעית להיות הבאר הולך עמהן בכל מקום ,וכן השלו לא היה זה
בא בטבע להיות נופל על מחניהם כדרך יום כה ודרך יום כה ,ומפני שאין זה דבר
טבעי כלל לא היה זה בישוב המיוחד לטבע ,שאי אפשר שיעמדו יחד הדברים
הטבעים והדברים אשר אינם טבעים ,שאין מקום אחד מיוחד לשני דברים מחולקים,
ולפיכך לא היו כל אלו מתנות בישוב שהוא מקום הטבעי .וכל שכן כאשר תבין כי
הם הפכים ביחד הדברים הטבעים והדברים אשר אינם טבעים ,וכמו שמתנגד השכל
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לחומר בעבור שזה שכלי וזה כולו חמרי ,כך יתנגד הרוחני לגשמי בעבור שהרוחנית
הוא כולו צורה נבדלת בלבד מופשטת מן החומר ,והחומר אין בו צורה ,לפיכך
כאשר הישוב הוא מוכן לדברים הטבעים הגשמים אין ראוי אל הדברים הנבדלים,
ולכך היו ישראל מתעלים להיות עליונים על כל ,ולהיות להם מעלה נבדלת במדבר
דוקא ,לפי שהוא מקום ראוי להתעלות אל מעלה הנבדלת ,וזה שנאמר 'מי זאת
עולה מן המדבר'".
המהר"ל מבאר שהתורה היא נבדלת ואין לה מבוא בישוב הגשמי ,וכמובן ,הדברים
זוקקים ביאור ופירוש ,ומה גם ,שבסופו של דבר התורה צריכה להתקיים בארץ
ישראל ולא במדבר ,והרי כפי שנתבאר ,מקום הישוב סותר לתורה הנבדלת.

ביאור מו"ר זצ"ל ביחס שבין 'קול יעקב' ל'ידי עשו'
עד הדיבור  -כל המציאות מצורף למקורו ,המעשה אינו מצורף למקורו
ה .בכדי לבאר הדברים בעז"ה ,נקדים מדברי מו"ר זצ"ל (לפי"ע) ,אודות היחס שבין
'קול יעקב' ל'ידי עשו' .וכה אמר :המציאות מתחילה מהפנים ויוצאת החוצה עד
המעשה .ראשית המציאות ברצון ,מחשבה ,הרהור ,קול ,דיבור ,ובסוף מעשה.
אולם ישנה חלוקה יסודית בין כל חלקי המציאות לבין המעשה  -החלק התחתון;
כל החלקים עד המעשה ,נשארים בתחום החיבור והיחס לפנים; עד ההרהור ועד
בכלל ,לא יצאו חלקי המציאות מן הפנים (והרי אין אדם יודע מה חושב חבירו).
הדיבור הוא אמנם יציאה כלפי חוץ ,אך אחר הכל ,כל דיבור נובע ממחשבה
וממערכת פנימית והוא עדיין מצורף אליהן כל שעה ,ועל כן א"א לנתק ביניהן
ולהפריד את הדיבור מהמחשבה ,כי זהו כל תוכן הדיבור  -התגלמות המחשבה ותו
לא.
לא כן המעשה ,שאם שבשעת המעשה ,היה התגלמות של המחשבה והדיבור
הפנימיים ,אך לאחר מכן הינו מנותק ונשאר לעצמו .וזו נקודת המבחן; כל החלקים
הפנימיים אינם יכולים לעמוד בכוחות עצמן ,בלא המקור שממנו יצאו ,אלא הם
מחוברים ומאוחדים עם המקור שלהם ,ולכן אם אדם מפסיק לדבר  -הדיבור יפסיק,
לא יתכן שהאדם יעזוב את המקום והדיבור ישאר ,זהו דבר בלתי אפשרי ,כי הדיבור
מצורף למקורו כל שעה בלא הפסק.
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אכן ,בכח המעשה ,שם מציאות המעשה עומדת כמציאות בפני עצמה ,ולכן גם
כאשר הפועל והמעצב שיצרו ועשו את אותה מציאות ,עזבו את המקום ,עדיין
המציאות נשארת כפי שהיתה ,היא כביכול עומדת בכוחות עצמה בלא צורך
להתייחס למי שעשאה ,וממילא ,באופן הסתמי שלה ,גם אינה מראה את מקורה,
אלא אומרת כביכול' :לי יאורי ואני עשיתיני' ,אני עשויה מאז ,ובלא מקור.

הכפירה מושרשת בכך שהמעשה עומד בכוחות עצמו כביכול
בזאת ביאר מו"ר זצ"ל את עניין מהלך הכפירה וצד הסטרא אחרא בעולם ,שנובעת
מכך שהמציאות כביכול עומדת בכוחות עצמה ,בלא חיבור למקור ,ובכך נותנת
אשליה שהיא המציאות היחידה ואין בלתה ,זו הכפירה .וכאמור ,יסוד עניין נובע
אך ורק על ידי כח המעשה.

ו.

האדם מעצב את המציאות ונראה כביכול שהוא היוצר והפועל
עוד ביאר מו"ר זצ"ל ,שכל המציאות שיש בעולם ושנעשתה על ידי בני אדם
מתייחסת אליהם ,ומנותקת משורשה ממקומה האמיתי ,כי הרי האדם מעצב את
המציאות כפי חפצו ,ומעתה היא מעוצבת כך לשנים רבות ואפילו לעולמים ,ושוב
נראה הדבר כאילו האדם הא היוצר והפועל ,ואין שום (חלילה) חיבור ללמעלה.
על כן' ,הקול קול יעקב'  -כלומר ,יעקב מתייחד לקול  -לדיבור ,אשר מחובר
למקור ,ואילו הידיים ידי עשו ,עשו נקרא על שם העשיה ,שנולד עשוי ,ומתייחס
לידיים ,מבחינתו אין בכלל (חלילה) מקור לדברים מהיכן הם יוצאים.
ע"כ מדברי מו"ר זצ"ל.

ז.

העניינים הפנימיים עד הרצון  -מצורפים לחיים ,המעשה  -פגר מת
העניינים הפנימיים נמצאים באדם החי ,בשונה מהמעשה
כמדומה להוסיף כאן עוד הבחנה (והכל בכלל דברי מו"ר) ,שכל הדברים הללו,
רצון ,מחשבה ,הרהור ,קול ,דיבור ,כל אלה הם מציאויות חיות ,החיות מצורפת
אליהם ,והם דבר חי ,משא"כ המעשה ,שאף שעושה המעשה הוא חי ,אך המעשה
גופא ,היינו ,הנפעל ,אינו חי כלל לא בשעת עשייתו וכל שכן שאחר כך .המציאות
הנפעלת עומדת לעצמה כדבר מת נטול חיות( .ועיין במאמר ח' שהחיים לעולם
נמצאים במערכת הפנימית).
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זאת ועוד ,רצון ,מחשבה וכו' ,הם פעולות שאינן נפעלות במציאות מתה ,אלא אך
ורק באדם החי בעצמו ,ובלא שום חומרים נלווים נוספים ,ומשא"כ המעשה ,שאם
שגוף המעשה נעשה על ידי אדם חי ,פעולתו היא פעולת אדם חי ,אך הוא פועל
עם חומרים נוספים ,וכמו"כ החומרים הללו אינם חיים.
'הקול קול יעקב והידיים ידי עשו'.

ג
כל המציאות נקראת 'דברים' כי הם דבר ה'
כל מעשה מצורף בפנימיותו למקור החיים
ח .בעקבות דברים אלו ,נחזור בעז"ה לבאר את הסיבה שהמדבר נקרא מלשון דיבור,
ובו ניתנו עשרת הדברות וכל התורה  -דבר ה'.
כל העניינים והמציאויות בבריאה נקראים 'דברים' ,כגון (במדבר לא ,כג)ָׁ " :כל דּ בר
אֲ ֶּשר ָׁיבֹא בָׁ ֵאש ַתעֲ ִבירו בָׁ ֵאש" .אליבא דאמת ,כל הבריאה היא דברי ה' ,כל איבר
ואיבר בבריאה ואפילו גרגר חול ,כולם הם דברי ה' ,מטרתם לגלות את כבוד ה'
הגדול והנורא .הדברים צריכים לדבר את כבודו יתברך .דיבורו יתברך מונח בהם
וצריך לצאת מהם.
כלומר ,למרות שהמציאות שאנו נמצאים בה ,היא בבחינת 'מעשה' וכלפי חוץ היא
נראית כמנותקת ,אך אליבא דאמת ,גם המעשה חייב להיות מחובר למקורו ,אחרת
אין לו אפשרות לחיות .ועל כן ,הגם שכלפי חוץ הוא מראה את עצמו כמנותק
(ובסוד 'מעשה' ,ככל שנתבאר) ,אך בפנימיות גם הוא מחובר ,וגם הוא צריך לגלות
את דבר ה' המסתתר בו .וכמובן ,דבר ה' המסתתר בו מתאים באופן עצמי לאותה
מציאות ,ואם מסירים את החיצוניות המטעה ,ימצאו בו את דבר ה' הקורא בכח -
תנו כבוד לבוראי שעשאני.

ככל שהמקום יותר טבעי ,כך גובר בו החלק החיצוני
וכאן ,בנקודה זו ,מתחלקים המקומות והמציאויות; ככל שהמקום הוא יותר טבעי
ויד אדם שלטה בו ועיצבה אותו לרצונה ,הרי בד בבד ,גובר בו החלק החיצוני שלו
 -חלק המעשה על החלק הפנימי .העיצוב של האדם מרחיק עוד ועוד את הגילוי
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של דבר ה' מהמציאות .דבר ה' נגנז פנימה ואילו המציאות החיצונית מתעבה
והולכת ,שהרי האדם מעצבה לפי דעתו ,ועל כן היא מתנתקת ממקורה  -ניתוק
אחר ניתוק.

דוגמא מעץ שהנגר בנה ממנו ארון ובכך ניתק אותו
נשתמש בדוגמא :עץ הוא מפלאי הבריאה ,וכאשר אדם יתבונן בו היטב ,הרי יראה
נפלאות ממש המעידות על בוראו ,ואם לומד את דברי התורה השייכים למושג של
עץ ,הרי מקבל הוא הבנות והשגות נשגבות ביחס לעץ ,שורשו ,עניינו ,מהותו,
תפקידו ותכליתו ,מקומו בעולם ,השינוי שהעץ עבר בעולם בתהפוכות העולם ועוד
ועוד .באופן כזה ,אדם מגלה קצת מדבר ה' המונח בתוך העץ ,ואשר העץ עצמו
מדבר( .ולעת"ל ,תהיינה ההשגות לאין ערוך).
אכן ,כאשר אדם אינו מתבונן בעץ ,ולא זו בלבד ,אלא שלוקח אותו ממקומו ,חותך
אותו ובונה ממנו ארון בגדים .בכזה מקרה ,האדם ניתק את העץ ממקורו ,עיצב
א ותו באופן אחר ,ומשייך אותו לחלק המעשה באופן כמעט מוחלט ,ואילו החלק
הפנימי נשכח ונאבד.

המדבר הוא מקום שיד אדם לא נוגעת בו
המדבר הוא המקום היחיד שבו הדיבור מתגלה בלא לבוש וכיסוי
המדבר הוא המקום היחיד שבו כעיקרון ,האדם לא יכול לגעת בו ולעצב אותו.
המדבר הוא המקום היחיד שבו דבר ה' מהדהד בעצם עניין המדבר ,המדבר הוא
המקום היחיד שהאדם לא ניתק אותו ממקורו וניכס אותו לצרכיו .המדבר נראה
בדיוק כמו שבראו בוראו בששת ימי בראשית.
זו הסיבה לפי"ע שה'מדבר' נקרא על שם הדיבור ,כי הוא המקום שבו הדיבור
מתגלה בלא כיסוי ולבוש ,וזו הסיבה שהתורה ניתנה במדבר .התורה היא הגילוי
האלוקי בבריאה ,שאין יש אלא הבורא יתברך בלבד ,ומפאת כן ,אינה מתאימה
למערכת הישוב אשר כאמור ,יש בה בעצם היותה סתירה כביכול למערכת התורה.
ויותר מזה ,התורה היא עצם דברי ה' עצמם ,וכאשר אנו אומרים שבכל מציאות יש
את דבר ה' הנמצא בה ,הרי דבר ה' הזה הוא אור התורה הנמצא בה ,ומכיון שכל
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המציאות כולה מסתירה מאד את דבר ה' זה ,היינו את חלק התורה שבה ,על כן
כל המציאות אינה מתאימה לקבל את התורה מלבד המדבר.

קבלת התורה במדבר ,קיום התורה בארץ ישראל
ט .ואמנם ,אם שקבלת התורה היא רק במדבר ,אך קיום התורה הוא רק בארץ מיושבת
 ארץ ישראל ,כי הנושא של קבלת התורה הוא ירידת התורה לארץ ,ובזה ,מתנגדתהתורה הנבדלת הבאה מצידו יתברך למערכת הישוב ,כאשר ניתן דבר ה' בטהרתו,
הרי הישוב אינו מוכן לזה .אכן ,קיום התורה ועבודתה העיקרית ,אדרבה ,הוא
בארץ ישראל ,והתורה ניתנה עבור זה ,שאנו נעצב נכון את המציאות לפי התורה.
נחבר ונחזיר בחזרה את כח המעשה לבורא יתברך ,נגלה שגם המעשה הנעשה על
ידי בני אדם ,גם הוא מצורף באמת לעליונים.
ההפרש בין לימוד תורה לקיומה
לימוד תורה  -מדבר ,קיום התורה  -ארץ ישראל
הנפקא מינה היום היא בהפרש שבין הקיום לבין הלימוד; הקיום המעשי הוא רק
בארץ מיושבת  -ארץ ישראל וכנ"ל והוא מתאים למקום זה ,אך הלימוד הוא אך ורק
במדבר ,ואם אדם רוצה ללמוד את התורה הקדושה ,עליו לצאת למדבר .והיינו,
להפקיע מעצמו את כל ענייני הגשם בכל ההיבטים .והם דברי חז"ל במסכת עירובין
(נד" :).אמר רב מתנה :מאי דכתיב 'וממדבר מתנה'? אם משים אדם עצמו כמדבר
זה שהכל דשין בו  -תלמודו מתקיים בידו ,ואם לאו  -אין תלמודו מתקיים בידו",
ועוד שם" :אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו ,תורה ניתנה לו במתנה,
וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל ,שנאמר וממתנה נחליאל ,וכיון שנחלו אל עולה
לגדולה כו'".

ג
'לעולם ה' דברך נצב בשמים'
דיבור החלק הפנימי  -דבר ה' ,הקיים בכל מציאות
הדיבור הוא החלק המחיה ומנהיג את המציאות
י.

אור הדברים הללו ,יעזור לנו להבין את המושג דיבור בכלל.
הדיבור הוא בעצם החלק הפנימי שיש בכל מציאות  -דבר ה' שבה .ובוודאי ,חלק
זה ,אינו עוד חלק בסך חלקי המציאות ,אלא הוא החלק המחיה ומנהיג את המציאות

כתר הלומים



ד ב ר ,ד י ב ו ר ,מ ד ב ר

| 107
 המעשה ,אשר מצד עצמו ,ככל שנתבאר ,הינו מציאות יבשה שאין בה חיות,וממש כפי שהגוף שהוא 'מעשה' הינו פגר מת ,לולי החיות הנכנסת בו.

ביאור ה'בעל שם טוב' בפסוק' :לעולם ה' דברך נצב בשמים'
במדרש מבואר כדברי הבעש"ט
דבר ה' ,הוא רוח החיים הנמצאת בתוך כל חפץ וחפץ להעמידו ולקיימו .הדברים
מפורשים בדברי רבותינו ,ומיוחסים ל'בעל שם טוב' הקדוש ,וכפי שכתב בספר
'באר מים חיים' (פרשת תולדות ,פרק כז)..." :ושורש כולם הוא אותיות התורה
אשר בה נברא העולם כמאמר חז"ל (ריש בראשית רבה) בו הביט הקב"ה וברא
את העולם .והוא בעשרה מאמרות שדברה התורה שנאמר בה יהי רקיע מזה נברא
הרקיע וכל צבאיה .ועד הנה קיום הרקיע הוא אותיות הללו העומדים בה לעד
ולעולמי עולמים כאשר כתבנו בשם הבעש"ט זי"ע ,פירוש הפסוק (תהלים קיט,
פט)' :לעולם ה' דברך נצב בשמים'  -שזה הדיבור מאותיות התורה הניתן בשמים
בעת הבריאה שבהם נבראו ,הם העומדים שם לעולם וזה קיום השמים עד עתה.
וכל דבר ודבר שבעולם כולם שואפים חיותם וקיומם ומעמדם מאותיות התורה שניתן
בהם ביום ברוא ה' ארץ ושמים ,וכולם רומזים לאורות גדולים ונפלאים מעשה ידי
יוצר בראשית אשר במרכבה העליונה".
הדברים מפורשים במדרש תהלים (פרק קיט)" :לעולם ה' דברך נצב בשמים .מהו
דברך נצב בשמים? אי זהו דבר הנצב בשמים? אלא אמר הקב"ה ,על מה השמים
עומדים ,על אותו דבר שאמרתי( ,בראשית א ,ו -ז) יהי רקיע בתוך המים .ויהי כן.
וכתיב( ,תהלים לג ,ט) כי הוא אמר ויהי וגו' .אותו הדבר שאמר הוא עשה .לכך
נאמר( ,שם) הוא צוה ויעמוד .בדבר ה' שמים נעשו ,ובאותו הדבר שברא אותן בו
הם עומדים לעולם וכו'".

האדם מורכב מנר"נ ,והחיים הם ברוח ושם כח הדיבור
(המצורף
הדיבור הוא רוח החיים הנמצא בכל חפץ ,ואשר מקשרו להשם
לעולם בהנהגה המקבילה לנשמה) ,והוא הדיבור .גם רוח החיים שבאדם אשר
יתברך3
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מורכב מנשמה ,רוח ונפש ,ועיקר חיותו היא ברוח ,כידוע ,והיא הכח הממוצע
המחבר את הנשמה והגוף ,ושם משכן החיים ,ושם גם כן משכן הדיבור .וראה
מהר"ל בספר הנתיבות (נתיב התורה ,פרק יב)" :כי הדיבור הוא החיות של אדם".
וכן בפירושו 'דרך החיים' (אבות ו ,ח)" :והדיבור של אדם בארנו לך פעמים הרבה
הוא החיות של אדם בעולם הזה ,שהרי האדם הוא בעל חי מדבר ,וכמו שבארנו
פעמים ,כי אונקלוס תרגם' :ויהי האדם לנפש חיה' ' -והות באדם לרוח ממללא',
שמזה תדע כי עיקר האדם מה שהוא חי מדבר".

ד
בכל החפצים מונח דבר ה' ,אך האדם הוא המדבר היחיד בבריאה
יא .למדנו אפוא ,שהדיבור הוא מקום החיים של האדם  -מקום הרוח ,והרי כח הדיבור
הוא על ידי נפיחת הרוח עצמה  -רוח ממללא .כמו"כ התבאר שבכל חפץ יש את
דבר ה' שבו והוא חיותו וקיומו ,ולמעשה הוא חלק מהתורה שבו.
למרות שבכל חפץ מונח דבר ה' ,אך רק האדם נקרא 'מדבר' ,כי האדם הוא היחיד
שבכוחו לשמוע את כלל הדיבורים ,הוא מתייחס לדיבורים עצמם ולא רק שהם
נטועים בו ,וכמו"כ אין הדיבור רק מונח בו ,אלא יש בו יכולת בחירה - 4לדבר -
להנהיג ,לעצב את המציאות באיזה אופן שרוצה .היינו ,לגלות בה את הדבר ה'
האמיתי שבה  -חיותה וקיומה ,או לחלופין לנתקה ולהציג דיבור אחר  -דיבור שוא
ושקר ,דיבור של תוהו וכליון.

הדיבור הוא חיות הבריאה ,ולכן דבר שהוא הפכו ,נקרא ע"ש הדיבור
יב .נראה שבזאת מבואר עניין מכת דֶּּ בֶּ ר אשר נקראת מלשון דיבור .כי על כן ,הדיבור
הוא כח החיות באדם ובבריאה כולה אשר מצורף למקור החיים ברוך הוא ,בבחינת
'וְ ַא ָׁתה ְמחַ יֶּה ֶּאת ֻכ ָׁלם' ,5והרי זה ממש כפי שהדיבור של האדם הוא מציאות חיה
ומצורפת לאדם בלא אפשרות פרישה (ככל שנתבאר לעיל) ,כך ממש דיבוריו
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יתברך המחיים את הבריאה .ואם חלילה ניטל כח הדיבור מהבריאה ,הרי הבריאה
אינה יכולה לעמוד ,וממש כפי שגוף אינו יכול לחיות בלא רוח חיים.
מהו המצב המאפיין את נטילת כח הדיבור  -החיים מהבריאה? התשובה :ה ֶּדבֶּ ר;
הדבר הוא מיתה בלא שום ערבוב של פגיעה בגוף וכד' ,דבר הוא מיתה בכך שרוח
החיים של הבריאה מסתלקת ,או במילים אחרות :ניטל מהבריאה כח הדיבור ,לכן
נהפכת ל ֶּדבֶּ ר.

העתקת דברי המהר"ל אודות מכת הדבר שהינה סילוק העילה
והם הם דברי המהר"ל בספר הגבורות (פרק נו) בבארו את דברי בעל ההגדה
ש'ביד חזקה'  -זו הדבר ,ו'בזרוע נטויה'  -זו החרב'" :דע כי המאמר הזה ענין גדול
מאוד מאוד בחכמה ,שדרשו את הכתוב הזה ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרוע
נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים על הדברים החמשה ,וזה שספר הכתוב
מיני מכות שבאו עליהם ,ויש מכה שבאה בלא פעולה במקבל ,רק שהשם יתברך
מסלק עצמו מן הנמצא ,וזהו הנמצא נעדר ואין כאן פעולה במקבל ,רק סלוק מן הנמצא,
ומפני כי ה ֶּדבֶּ ר הוא העדר הנמצא כי המיתה הוא העדר בלבד ,ולפיכך אין המכה
הזאת נאמר עליה שהיה פועל בהם המכה ,רק כי כל הנמצאים קיומם בו יתברך,
וכאשר הוא מסתיר פניו מהם אז יקבלו העדר והם אינם נמצאים ,ואין ההעדר מפעולות
פועל השם יתברך במקבל ,ולפיכך ה ֶּדבֶּ ר הוא בא מחמת סילוק העלה מן הנמצאים
ובזה הם נעדרים ונפסדים לשעה אחת כמו כל העדר שאינו מפעולות פועל ,ובמכת
הדבר אין ראוי לומר שהיה פועל בהם הדבר ,אבל נעשה מבלי פעל בהם ,והוא
כמו שאמרנו שהוא יתברך מסלק ומסתיר פניו יבהלון והם נפסדים ,וזה לא נקרא
פעולה באחר .ויש מכה שהיא הפך זה והוא כח פועל לגמרי במקבל ,וזה שאמר
ובזרוע נטויה זו החרב כי חרב הוא כח פועל במקבל המכה וזה נקרא חרב וכו'".
בלשון זו :מכת ֶּדבֶּ ר חלה כאשר הקב"ה מסלק את ה'לעולם ה' דברך' המונח בו,
ואז נעשית אותה מציאות לפגר מת ,בלא רוח חיים .זו מכת דבר.
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מיתת תלמידי רבי עקיבא במיגפה
אסכרה היא מיתה עצמית
גם כמו"כ יתבארו לנו הם דברי המהר"ל בספר הנתיבות (נתיב התורה ,פרק יב),
אודות תלמידי רבי עקיבא שמתו במגיפת אסכרה על כך שלא נהגו כבוד זה בזה:
"ידוע כי מיתת אסכרה מתחיל בפה ומסיים בגרון ( -היינו מקום הדיבור) ,וכל אשר
חוטא בתורה ( -שהיא דבר ה') ראוי למיתה זאת ,וכמו שאמרו בפרק במה מדליקין
(שבת לג ,ב) אסכרה בא על ביטול תלמוד תורה ,ופירוש זה כי מיתה זאת היא
מיתת אסכרה מבטל מן האדם עיקר החיות ,כי הדיבור הוא החיות של אדם וזה
מבואר בכמה מקומות ,ולכך מיתת אסכרה היא מיתה עצמית יותר מכל המיתות.
וכשאמרו לר"א למדנו אורחות חיים במסכת ברכות אמר להם הזהרו בכבוד
חבריכם ,והפך זה כאשר אין נוהגים כבוד זה בזה דבר זה מביא מיתה עצמית ,ואין
לך מיתה עצמית כמו בגרון ששם הדבור שהוא האדם".
מיתה עצמית  -היינו מיתה בלא מרכיבים נוספים ,לא דרך פגיעת גוף חיצונית וכד',
מיתה שנוגעת רק בתחום החיים והמוות ,וזו מיתה שפוגעת ברוח החיים של האדם
באופן ממוקד ,והיינו ֶּדבֶּ ר ,ובתוך ה ֶּדבֶּ ר  -אסכרה ,זו המיתה העצמית ביותר.
כדברים הללו ,שסוגיית ה ֶּדבֶּ ר שייכת לדיבור ,ראיתי גם בספר 'אורי וישעי' (וארא,
לדדבֶּ ר.
ענין יד) ,והוא אשר ביאר שהסתלקות ְדבַ ר ה' המחיה את ה ָׁדבָׁ ר ,גורם ֶּ
לדבֶּ ר בסגול ,וזאת על
והוסיף עוד לבאר את הטעם שהמילה ָׁדבָׁ ר עם קמץ הופכת ֶּ
פי דברי רבינו בחיי בראשית (יח ,ג) ,מובא בהערה.6
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ֶּ ּדבֶּ ר – ריבוי מלל בערבוביה
מחלת הקורונה עוברת דרך דיבור ורסיסי רוק
הרה"ג הרב פנחס ברודבקר שליט"א הוסיף וביאר את הקשר הלשוני בין ֶּדבֶּ ר
לדיבור ,על פי משמעותו של הניקוד ,וזאת מתוך התבוננות בפעלים מקבילים ,כגון
הֶּ ֶּרג ,וכנראה גם ֶּע ֶּרב-רב ,ומהם ניתן להסיק ,כי השם ֶּדבֶּ ר מתאר מצב בו הדיבור
הופך לתופעה המונית ,והמוני המוני דיבורים משמשים ונשמעים בערבוביה ,ומאחר
שתרי קלי לא משתמעי מבטלים הם זה את זה (וברור כי הכלל הזה אינו מתאר
בעיה טכנית בלבד ,אלא את הבחירה בצד האחד ,שחייבת להיות מונחת בדיבור).
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עפי"ז הוסיף וביאר ,שה ֶּדבֶּ ר  -בליל הדיבורים הבאים בערבוביה ,עומד כנגד
הדיבור ,כאשר על האדם לבחור בין הדיבור ברשות היחיד ל ֶּדבֶּ ר ברשות הרבים.
בין החיבור למקור החיים ,לבין מציאות נעדרת חיות – ֶּדבֶּ ר.
מתוך מבט לימי הקורונה ניתן להבחין ,שהדרך העיקרית בה מתפשט הנגיף היא -
הדיבור ורסיסי הרוק הנישאים על ידו .והרי מבואר ממש ,כי ה' ֶּדבֶּ ר' הציבורי הוא
הוא מכת הדבר ,כאשר סמלה הציבורי של הקורונה הוא מסכת הפה  -שכל כולה
זועקת 'די ..ל ֶּדבֶּ ר' .ע"כ מדבריו ודפח"ח.

ה
בכל מכה ומכה במצרים ,היתה גם מכת דבר
במצרים היה הדיבור בגלות
יג .מבואר בחז"ל (שמות רבה י ,ב)" :רבי יהושע בן לוי אמר :כל מכה ומכה שהיתה
הדבֶּ ר ממשמש ובאה עמה ,שנאמר (ז ,כז) ' ִהנֵה
באה על המצריים במצרים ,היה ֶּ
הדבֶּ ר ,כמו דאת אמרת ,הנה יד ה' הויה במקנך את כל
ָׁאנ ִֹכי ֹנגֵף'; ' ִהנֵה'  -זה ֶּ
גבולך בצפרדעים".
הדברים מופלאים מאד; מה טיבה של מכת דבר הבאה בשיתוף עם כל המכות?
ביאור הדברים בעז"ה ,בהקדם דברי חכמים (זוה"ק וארא כה ):שבמצרים היה
הדיבור בגלות .לפי ערכינו ,כוונת הדברים היא ,שמצרים היתה מופקעת לגמרי
ֹלו וגו'
מהגילוי של דְּּ בַ ר ה' ,וכפי שפרעה אמר (שמות ה ,ב) " ִמי ה' אֲ ֶּשר ֶּא ְש ַמע ְבק ֹ
לֹא י ַָׁד ְע ִתי ֶּאת ה' וְ גַ ם ֶּאת יִ ְש ָׁר ֵאל לֹא אֲ ַש ֵלחַ " .מצרים היתה מנותקת לגמרי מהחיבור
לעליונים ,בלא צורך במטר ובמבט כלפי מעלה ,ואף גם זאת ,מרובה בכשפים
המכחישים פמליה של מעלה .מצרים היתה ערוות הארץ ,ומעשיה הגרועים ביותר,
על כן ,דבר ה' היה יקר ונמנע בימים ההם; המציאות לא הראתה בשום צד את
דבר ה' שבה .זו גלות הדיבור.

עם ישראל הם האדם המדבר בבריאה ,או"ה  -כבהמות
ביתר עומק ,הואיל ועם ישראל הם העם הנבחר ואשר אמור לגלות את הבורא
יתברך בבריאה ,את דיבוריו ית' ,הם ה'מדבר' של הבריאה ,ה'אתם קרויים אדם',
לעומת אומות העולם שהם כבהמה  -עם הדומה לחמור ,הואיל והם היו בגלות,
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א"כ המכוון הוא שכל דיבוריו בכל העולם ,כולם היו בגלות ,שהרי אין אדם
בבריאה ,ויתר על כן ,שיש אדם בליעל המעמיד דיבורים הפוכים ומפקיע את דבר
ה' רח"ל.
כמובן ,בלא דבר ה' הנמצא בתוך המציאות ,אין לה שום קיום כלל (והרי זו מכת
דבר וכנ"ל) ,אך דבר ה' היה מסותר עמוק עמוק לגו לגו ,מכוסה בכיסויים רבים
הקשורים באלף עזקאין.

יציאת מצרים  -גאולת הדיבור
יד .יציאת מצרים מכוונת לגילוי הדיבור האמיתי של הבריאה .בתחילה היה זה על ידי
עשרת המכות ,שנועדו לגלות את עשרת המאמרות של בראשית (כמבואר בזוה"ק,
וראה בגבורות ה' פנ"ז) ,ושוב אח"כ יצאו כלל ישראל למדבר ,ושם קיבלו את
עשרת הדברות ,וכל התורה שהיא דבר ה' .שם התגלה הדיבור בטהרתו ,בלא שום
הרכבה ,בלא שום עיבוי וכיסוי והסתרה .זו גאולת הדיבור  -במדבר פארן.
ב' עניינים במכות מצרים:
העניין הכללי  -גילוי האלוקות ,העניין הפרטי  -כל מכה מגלה מציאות מסויימת
מכות מצרים ,כעיקרון ,היה בם ב' עניינים :העניין הכללי  -גילוי האלוקות בבריאה,
וכן המכה הפרטית שהיתה מכוונת לגלות מציאות מסויימת בגילוייו יתברך (לכן
חלק מהמכות גילו את מציאותו ,וחלק את השגחתו וכן הלאה) .וכאשר נעמיק ,הרי
ב' העניינים הללו הם בדרך כלל ופרט .העניין הכללי  -גילוי האלוקות בבריאה
הוא השורש שממנו הסתעף הגילוי הפרטי שבכל מכה ומכה .ובוודאי העניין הכללי
מתייחס כנגד ההפקעה הכללית של מצרים מגילויו יתברך ,והיינו גלות הדיבור
שנתבארה כעת.
משכך ,נ' להציע שהם הם דברי חז"ל שבכל מכה ומכה היתה משמשת גם כן מכת
הדבר; כי על כן ,כל המכות המפורשות בתורה ,הרי מפורש כמו"כ באופן פרטני
עבור מה הם באו וכנ"ל ,וזהו החלק התחתון  -חלק הפרט הגלוי והמוחש ,אך היתה
הנהגה שורשית יותר שממנה יצאו כל המכות ,ומטרתה גילוי האלוקות באופן כללי.
הנהגה זו עמדה באופן ישיר כנגד גלות הדיבור של מצרים ,ואופן המכה היה בגילוי
השקר של דיבורי מצרים ,וזאת על ידי ההסרה של דבר ה' הפנימי המסותר,
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וממילא נשאר הגוף פגר מת בלא חיות .לפיכך ,כנגד זה ,היה בכל מכה ומכה גם
מכת דבר ,מלבד עצם המכה הפרטית אשר נועדה לגלות מציאות מסויימת ביחס
אליו יתברך.

קבלת התורה במדבר  -קבלת החיות מלמעלה
דבר ה'  -החיים הוא התורה בעצמה
טו .הליכת ישראל למדבר וקבלת עשרת הדברות והתורה שהיא דבר ה' ,משמעותן:
קבלת החיות מלמעלה ,שהרי נתבאר לעיל שדבר ה' שהוא חיות הנבראים ,הוא
הוא התורה הקדושה ,וא"כ ,כאשר כלל ישראל קיבלו את התורה ,המכוון הוא
שקיבלו את עצם החיים  -את עצם דיבורי ה' בבריאה .קבלת התורה היתה קבלת
חיים באופן היותר טהור ובלתי אמצעים ומרכיבים ולבושים ,ובדיוק כמו שמכת
דבר היא המיתה העצמית ביותר  -בהסרת דבר ה' מהבריאה רח"ל ,כך להפך,
קבלת התורה היא נתינת החיים העצמית ביותר ,בקבלת דבר ה' (והרי הבריאה
עצמה נבראה בדיבור) ,לכן במתן תורה זכו ישראל ונעשו חיים לעולם בלא מיתה
(לולי חטא העגל) ,כמבואר בגמ' ע"ז (ה .).וזו הסיבה שכל דיבור ודיבור שיצא מפי
הקב"ה ,היה העולם מתמלא בשמים ,כי הבשמים מיוחדים לנשמת החיים ,וככל
שנתבאר במאמרי קטורת.

ההפרש בין מאמרות בראשית לדברות התורה
טז .נראה עוד ,שזהו עצמו ההפרש שבין עשרת המאמרות שהיו בבריאת העולם ,לבין
עשרת הדברות שהיו בנתינת התורה; גם התורה וגם הבריאה ניתנו בדיבור ,אלא
שזה במאמר וזה בדיבור .ההפרש ביניהם חוזר לעיקר הדברים במאמר זה; הבריאה
נבראה במאמר ,היינו היה בה ב' חלקים ,החלק החיצוני  -המציאות הנראית לעינינו
 עולם הטבע ,והחלק הפנימי  -דבר ה' המחיה אותה .א"כ בריאת העולם ,משמעה:דיבור חי עם לבוש טבעי  -זו הבריאה .אכן התורה היא עצם דבר ה' בעצמו ,היא
היא החלק הפנימי הלז ,היא דבר ה' בלא לבוש ,היא הפנימיות עצמה של הבריאה,
לכן אלו מאמרות ואלו דברות ,כי מאמר הוא בלחישה ,הוא חיות מסותרת מכוסה
ומלובשת ,ואילו דברות הם בגלוי ,כי זהו כל עצמן  -דבר ה'  -החיות עצמה.
וכמדומה שהדברים נפלאים בס"ד.
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ו
במעמד הר סיני כל הבריאה שתקה והתגלה הדיבור האמיתי
יז .זכינו בס"ד במאמר זה לבאר את עניין דבר ה'  -התורה ,אשר התקבלה במדבר.
וברצוננו להוסיף ולהביט באספקלריה זו על אחד מהעניינים שהיו במעמד הנשגב
 מעמד הר סיני .כוונתנו לדברי חז"ל (שמות רבה כט ,ט)" :א"ר אבהו בשם ר'יוחנן :כשנתן הקב"ה את התורה; צפור לא צווח ,עוף לא פרח ,שור לא געה,
אופנים לא עפו ,שרפים לא אמרו קדוש קדוש ,הים לא נזדעזע ,הבריות לא דיברו
אלא העולם שותק ומחריש ,ויצא הקול  -אנכי ה' אלהיך".
ביאור הדברים לפי ערכינו (ואולי שמעתי כן ממו"ר זצ"ל); כל הבריאה מדברת,
החיות וכל אשר בם .מה הם מדברים? הם מדברים את החלק החיצוני שבהם .אולם
אליבא דאמת ,ה'עצמם' הזה היה צריך להיות הגילוי הפנימי שבהם  -דבר ה'
שבהם .ורק שבעקבות החטא ,הבריאה התגשמה וטח עינינו לראות ,אלא צריך
מאמץ גדול לראות את דבר ה' האמיתי המונח בהם בפנימיות( .ובדומה למה
שהאנושות עצמה והציוויליזציה עשתה ,אלא שהאנושות ניתקה ניתוק אחר ניתוק,
ככל שנתבאר לעיל).
במתן תורה ,כפי שנתבאר ,הקב"ה גילה את המציאות האמיתית  -את דבר ה' עצמו
בלא שום לבוש וכיסוי ,אפילו לא הכיסוי והלבוש של הבריאה  -המאמרות והחיות
בצורה המתוקנת ,אפילו זה לא ,לכן אף חיה לא דיברה .הקב"ה דיבר במקומם,
הקב"ה דיבר את הדיבור שהם צריכים לדבר ,בלעדיהם ,את הגילוי של המציאות
האמיתית ' -אנכי ה' אלוקיך' .זו התורה עצמה וככל שנתבאר.

גילוי הדיבור האמיתי בנפש ,במקום ,בזמן
יח .נבין עומק הדברים :כפי שהדבר נכון ביחס לנפש  -לבעלי החיים ,שהקב"ה דיבר
את הדיבור האמיתי ,כך הוא נכון גם כן ביחס למקום ,ולכן התורה ניתנה דוקא
במדבר ,שם הדיבור האמיתי של המציאות ,שם אין פגיעה של האנושות .ואף לכן
לכולי עלמא ניתנה תורה בשבת (שבת פז ,).כי בזמן שבת ,המציאות שובתת ,אינה
מדברת את הדיבורים החיצוניים המטעים המשכיחים את האמת בהבלי הזמן ,אלא
'שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו' ,ביום השבת האדם יכול להצטרף לגילוי
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האמיתי של המציאות ,זו התורה( .ועיין במאמר ו' שהרחבנו כזאת על שבת
בכללה).

ז
קורונה
הקורונה השביתה את העולם בכל ענייניו
בזמן הקורונה ,כל הבריאה שתקה
יט .מכאן לעניין שהגיע לפתח האנושות כולה  -מגיפה הקורונה.
הקורונה השביתה את העולם .אין צורך לתאר ולהרחיב בעובדות הידועות לכל,
אך נזכיר בקצרה ,שכל הטיסות ברחבי העולם בוטלו ,וקשרי הסחר פסקו לחלוטין.
גני ילדים ,בתי ספר ,מוסדות לימוד להשכלה גבוהה ,כולם נסגרו .גם ישיבות ובתי
הכנסת נסגרו .חנויות נסגרו ,נאסר על אנשים לצאת מחוץ לביתם ,להתקהל אחד
עם השני (עד שני אנשים בלבד!) ,לערוך חתונות וכד'.
בקיצור ,השבתה כמעט מוחלטת ,ולא במקום אחד בעולם ,כי אם ברחבי העולם
מצד לצד .כל אחד מבני האדם התכנס בעצמו ולכל היותר עם בני משפחתו
הקרובה ביותר ,הנמצאת עמו בבית .לו נרצה לדמות את הקורונה למציאות שהיתה
בעבר ,כמדומני שניתן לדמותה (בצד מסויים ,כמובן) ,לאותו מעמד שציפור לא
צווח ,עוף לא פרח ,שור לא געה .גם שם המציאות עמדה מלכת ,כל אחד התכנס
בעצמו.
שוב ,כמובן ,איננו משווים כלל בין האירועים ,אין אפשרות להשוות שום אירוע
באשר הוא למתן תורה ,אך אנו כן מקבילים רק באותו צד ,באותה נקודה מסויימת,
שכל המציאות כולה עמדה מלכת.

כאשר מציאות שותקת ,היא מקשיבה למציאות יותר עליונה
השגת המציאות היותר עליונה
מה קורה כאשר המציאות עומדת מלכת? היא מקשיבה! מקשיבה למציאות יותר
עליונה ממנה.
זהו כלל גדול שנעלם מרוב האנשים; ישנן מציאויות גדולות בהרבה מאיתנו .הם
מדברות ומשמיעות את קולן ,אך אין להן מקשיב .הסיבה שאין להן היא פשוטה
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מאד .אי אפשר להקשיב אם לא מפסיקים לדבר .כשאדם בפעולת דיבור והשפעה
הוא אינו מקשיב .הקשבה מחייבת עצירה ,פאסיביות ,מתינות ,עמידה ,הכנעה,
הכרה במיעוט עצמך.
הקורונה גרמה לעולם להפסיק לומר את דברו; להפסיק עם הדיבורים הגדולים
המקיפים עולם ומלואו ,עם כל דיבורי הסרק וההבל שאין בהם שום תכלית ואינן
מביאים לשום אמת נצחית .הקורונה גרמה לשקט ,וכאשר יש שקט ,הדיבור האמיתי
מתגלה.

הכח הפנימי מפנה את הבמה לכח החיצוני
הכח הפנימי מתגלה רק שהכח החיצוני נעצר ושותק
כ .נחדד את הדברים.
כשאנו אומרים שישנן מציאויות שמדברות ואיננו מקשיבים ,כוונתנו לקשר ,יחס,
ומתח הקיים בין החיצון והפנימי  -הפרט והכלל .הפנימי  -האמת ,מצד עצמו נעלם
ונסתר ,הוא תמיד מפנה את הבמה לחיצון ,למרות שהחיצון אינו אמת .כך צורת
העולם .לכן כל הדיבורים שיש בעולם הם דיבורים של החיצון ,של המוחש ,של
הגלוי ,של הפרט ,ובעצם ,של המציאות שאינה אמת ,כי החיצון ,בעצם היותו חיצון,
אינו אמת.
רק כשהחיצון נעצר ,שותק ,נאלם ,רק אז מתגלה הפנימי ,רק אז מתגלה האמת.
אנו יכולים לראות זאת גם ביחס לעצמנו; כשאנו רוצים לחשוב על משהו בצורה
יותר עמוקה ,אנו זקוקים לשבת ,לעצור את הפעילות ,אפילו לעצום עיניים ,רק כך
 בביטול המערכת החיצונית ,יכולים אנו לכנוס פנימה ,להקשיב לדיבור האמיתיבעצמו.

כשאדם שותק ,הוא מתחיל להכיר את עצמו
הבחנה זו כפי שהיא נכונה ביחס למחשבות ,כך היא נכונה בכלל ביחס לאדם,
כשאדם נעצר ונבלם ,כאשר הוא בבידוד ,הוא מתחיל להכיר בעצמו הכרות שלא
הכיר ,הוא פוגש בעצמו רבדים שכלל לא ידע על קיומן ,לדבר את הדברים
האמיתיים ,ולא את שגיונותיו אשר בהבלי הזמן.
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תוספת ביאור בכך שהתורה ניתנה במדבר
במדבר  -החלק החיצוני שקט ולכן הוא מוכן להתגלות הפנימית
כא .דומה עוד ,שיש כאן תוספת הבחנה והעמקה בהבנת העניין שהתורה ניתנה
במדבר .הישוב הטבעי מקביל להתגלות של החיצון ,של המוחש ,לדיבורים הלא
נכונים בבריאה .ואם שתחתיהן  -מאחוריהן ,ישנו דיבור הקורא בכל גדול ,אך הוא
מושתק על ידי הישוב הטבעי  -על ידי כל המערכת של עולם הזה עם כל שגיונותיו.
וכאן הוא גודל כוחו של המדבר .המדבר הוא מקום שומם וצחיח ,אין בו מערכת
של ישוב טבעית ,אין בו מציאות חיצונית שמפריעה לקול האמיתי להשמע .המדבר
הוא המקום היחיד שבו דבר ה' מהדהד מצד עצמו בלא מפריע ,שם כולם שקטים
ומקשיבים .לכן ניתנה תורה במדבר .והם הם הדברים שנתבארו לעיל ,וכמדומה
שהם נפלאים.
העולם בכלל והמערבי בפרט ,עסוק בהסחת דעת
ניתן לומר הדברים גם בנוסח זה (האירני הרב אריאל יזראלביץ שליט"א ,ויתכן
שגם התעוררתי ממנו לחלק מהאמור) :העולם המערבי כולו עסוק בהסחת דעת
(ולא רק המערב ,כי אם גם המזרח ובעצם כל העולם) .העולם עסוק בכל הצבעים
והטעמים והריגושים ,הכל כדי להסיח דעת מהמציאות האמיתית הנמצאת פנימה
מאחורי הדברים .עולם המערב מפחד להביט לשם ,הוא מפחד לראות את האמת
המבטלת במחי יד את כל הערכים חסרי התכלית שלו.
הקורונה גרמה לעולם לעמוד מול עצמו ולהקשיב
הקורונה באה וטפחה על פניו .בתוך ימים עד שבועות בודדים ,נאלץ העולם לעמוד
מול עצמו .הסחת הדעת נעשתה בלתי אפשרית .העולם בכלל ובני האדם בפרט
נכפו להכנע ,לשתוק ,ולהקשיב למציאות יותר עליונה מהם .אמת ,גם שם ,לא
כולם הקשיבו ,אולי בודדים הקשיבו ,אך כך היתה צורת המציאות ,ומי שהקשיב,
זכה ואת נפשו מילט.
הקורונה נבחרה ע"י הבורא ית' לעצור את העולם
כשהעולם לא מדבר את הדיבורים האמיתיים ,מסתלק הדיבור וזו מכת דבר
כב .מדוע דוקא קורונה נבחרה לעצור את העולם? כמובן ,איננו יודעים חשבונות שמים
וגם איננו מבקשים לדעת ,אנו רק מבררים את הסוגיה בהגדרותיה ,והרי כך למדנו,
שהדיבור הוא החיות של העולם ,והעולם אמור לדבר את הדיבור הזה ,אך אינו
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עושה כן אלא מדבר דיבורים אחרים ,דברי הגוף ,דיבורי הבל ודמיון ,שוא וריק.
מכת הדבר היא המכה באה כתוצאה מסילוק דברו יתברך מהעולם ,ואו אז ,המוכים
איבדו את חיותם ,ונשארו כפגר מת רח"ל (ככל שנתבאר).

גם מכת דבר היא דיבורו יתברך
כעת הננו מבינים עומק נוסף.
מכת דבר מתייחסת לעולם דיבוריו יתברך ,היא הצד ההפכי של החיות ,ולכן היא
גם כן מיועדת להיות הכלי שאיתו יתגלה הדיבור .כי היא למעשה מפקיעה את
הדיבור המזוייף ,היא מפסיקה את המציאות הנראית בעלת חיים ממקור אחר,
ממקור אכזב .ועלינו לדעת שגם זה חלק מדיבורו יתברך ,גם הסילוק של דברו
(מכת דבר) גם הוא דיבור ,הוא דיבור של צרה וצוקה ,אך הוא דיבור בקול גדול,
כי את האמת ניתן להשיג בדרך הנכונה  -כאשר מבקשים אותה ,וגם לא עלינו,
בדרך הקשה ,כאשר חווים את השקר שהוא שקר ,זהו גם כן דיבור של האמת.
מכת דבר היא לא רק דיבור ,אלא זעקה ,היא זעקת דיבורו יתברך שהסתלק
מהעולם.
מכת דבר מתחלקת לב' עניינים (א) הנפגעים( ,ב) הנאלמים דום ומקשיבים
וכאשר חלה מכת ֶּדבֶּ ר רח"ל ,הלא מתחלקת המכה לשנים( :א) אותם שנפגעו ,הם
אותם שבאמת ניטל מהם החיות ונשארו כגוף בלא רוח חיים( .ב) אותם שלא נפגעו,
הם אשר נאלמים דום ,מתכנסים בבתיהם ,בתוך עצמם ,הם אשר פוסקים מהדיבור
המזוייף ומקשיבים .מקשיבים הם למכת הדבר הקוראת בכל גדול ואומרת  -אל
תדברו דיבורי סרק ,אל תתנתקו ממקור החיים ,כי הדין דין אמת והדיין אמת והכל
יביא בחשבון ,וסוף דבר את האלהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם.
מהלך התיקון נוצר ע"י החזרת אבני היסוד ליסודן הראשוני
כג .נמצאנו למדים מכלל הדברים ,שכאשר חלה מכת ה ֶּדבֶּ ר ,אופי ההתגוננות בעצמו
מפקיע את הדיבור המיותר ,את הסחת הדעת ,את החיבורים הלא נכונים עם
אנשים ,ומאפשר לדיבור האמיתי להתגלות.
נבאר כעת כיצד מתחולל התיקון ,הלא בסופו של דבר העולם ימשיך לומר את
דברו ,ואם שכעת הוא שותק ומקשיב (או אמור להקשיב) ,אך מצב זה בעז"ה יפסק,
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ושוב העולם יחזור למסלולו ,ונשאלת השאלה ,כיצד יחול התיקון גם אח"כ (כמובן,
אם העולם יפיק את הלקח ויגש לתיקון).
ובכן ,כמדומה שהתשובה טמונה באופי ההתגוננות מה ֶּדבֶּ ר ,שהוא למעשה גם
התיקון ,ונבאר :כל המציאות בנויה מאבני יסוד המתחברים זה עם זה ובונים
מערכות ובניינים ויצירות .ניתן לדמות זאת למשחק ה'לגו' .אבני היסוד הללו
קיימים בכל אדם בפנימיותו ,והוא אשר בוחר כיצד להרכיבם .וכך בעולם ,בני אדם
מתחברים יחד ,בונים ומרכיבים ,כל אחד מביא את תחומו ,וכך בונים מציאויות.
החיבורים הם אשר מרכיבים את היצירות ,ואותן יצירות הן הן הדיבורים שהאדם
מדבר בבריאה ,מעצב אותה כרצונו.

כח הדיבור  -הכח הפנימי חל על הרכבה בלבד
ויש כאן תוספת עומק :ההרכבה היא אשר מאפשרת לכח הדיבור לומר את דברו.
לכן ,למשל ,לולי שהיתה הרכבת גוף ונשמה ,לא היה כח דיבור ,וכך בכל החיבורים
אשר מעמידים צורה כללית מופשטת ,והיא אשר מדברת על ידי כלי הגוף .דוגמא
נוספת :כל אחד מישראל הוא פרט וביחד ,מצטרפים כל הפרטים להעמדת כלל
ישראל .והנה המושג 'כלל ישראל' הוא מושג עצמי ואינו סכום הפרטים ,אך בלא
הפרטים אינו יכול להתגלות כאן בעולם ,ועל כן ,הפרטים והרכבתם זה עם זה,
מאפשרת למציאות הגבוהה יותר להתגלות כאן  -לדבר כאן.
נבין! כל חיבור יש בו ביטול הפרט בצד מסויים ,הפרט משעבד עצמו לחיבור כדי
לגלות מערכת יותר עליונה ,ואז מתגלה המערכת העליונה דרך הדיבור ,כי
המערכת העליונה מתגלה רק כשמציאות שתחתיה שותקת ומכינה לה מצע
ואפשרות של גילוי ,ואו אז היא מתגלה ,וזהו הדיבור.

דוגמא נוספת :ג' שותפים באדם
כד .דוגמא נוספת הקשורה לעיקר הסוגיה :מבואר בגמ' נדה (לא ).שישנן ג' שותפים
באדם :הקב"ה ,אביו ואמו .אביו ואמו מביאים את החלקים הגופניים ,והקב"ה
מביא את החלק האלוקי .כאשר הולך אדם אל בית עולמו ,הקב"ה לוקח את חלקו
ומשאיר את חלק ההורים לפניהם.
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מדוע הקב"ה לא משתתף עם האב לבד? מדוע צריך גם אביו וגם אמו? אלא שהם
הדברים :האב הוא פרט ,ודרך הפרט א"א להתגלות הגילוי הגבוה ,אשר כעיקרון
הוא כללי ומופשט .על המציאות הפרטית להתבטל ולשתוק  -להצטרף עם מציאות
נוספת ,בכך הם הופכים למציאות כללית ,ומתאפשר המצע לגילוי האלוקי.

ֶּ ּדבֶּ ר גורם להחזרת כל המציאות לאבני היסוד
כאשר המציאויות לא מדברות את הדברים הנכונים ,כאשר ההרכבה אינה הרכבה
המגלה את הדיבור האמיתי ,בכגון דא ,צריך ללמד אותם לדבר נכון .לכן צריך
להחזיר את הכל להתחלה ,לאבני היסוד ,ואת זה עושה ה ֶּדבֶּ ר ,על ידי שהוא מפריד
בין כולם ,מחזיר את כל המציאות לאבני היסוד ,ובכך מאפשר חיבור מחדש -
חיבור מתוקן .הדבר גורם מעין RESETלמציאות.
ראה עוד במאמר ט ,בו הרחבנו בס"ד ,שעם ישראל בעצמם הם דבר ה' המקבל
את הדברות במדבר .והדברים תואמים כפתור ופרח.
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א
בתי הכנסת בתקופת הקורונה
בעקבות הקורונה נסגרו בתי כנסיות בכל רחבי העולם
הזעזוע בדבר ,וההרגשה של עבד שרבו שפך לו קיתון
א .במאמר זה ,נדון בעז"ה באחד המאפיינים הבולטים בתקופת הקורונה; סגירת בתי
הכנסת בכל רחבי העולם .כידוע ,בתי הכנסת הם המקום המרכזי ,החשוב והעיקרי
לכל יהודי .בבית הכנסת מתפלל היהודי לאלוקיו ולומד את תורתו הקדושה .בית
הכנסת פתוחים תדיר כל השנה כולה ,בימים ובלילות ,בימי החול ובשבתות,
וכמובן ,במועדים ,בתעניות וביוה"כ .למעשה ,בתי הכנסת אינם נסגרים אף פעם,
ואף אותם בתי הכנסת הנסגרים בלילות ,הלא אינם סגורים כל הלילה ,שהרי
פתוחים הם לתפילת ערבית ושיעורי תורה.

כתר הלומים



סגירת בתי הכנסת בצל הקורונה

| 125
בעת מגיפת הקורונה נפל דבר בישראל; בתי הכנסת נסגרו .כמדומה שזהו מאורע
שאין לו אח ורע וגם לא תקדים (אולי בזמני מלחמות נסגרו בתי הכנסת) .כל יהודי
בעל לב פועם ,החסיר פעימה כשראה את בתי הכנסת סגורים ומסוגרים .מלבד
זאת ,ישנה גם כן הרגשת זעזוע  -על מה ה' ככה .הרגשת הלב בלחישה הממאנת
להוציא את הדברים אל החוץ ,שיש בבתי הכנסת מעין מה ששנינו במסכת סוכה
(ב ,ט ובגמ' כט ).על אודות הגשם היורד בסוכה שהוא כעבד שבא למזוג כוס
לרבו ,ושפך לו רבו קיתון על פניו ,ואמר לו' :אי אפשרי בשימושך' .זו הרגשה
קשה ,מזעזעת ,כואבת ומפחידה.

בתקופה שקדמה לקורונה היה חיזוק גדול בנושא דיבורים בתפילה
זאת ועוד ,הלא באמת בתקופה שקדמה לקורונה ,היתה התחזקות גדולה בכל
העו לם בשמירה על כבוד בית הכנסת והתפילה ,בהפסקת הדיבורים בשעת
התפילה וקריאת התורה .התחזקות זו החלה בעקבות מחלתו של הרב פלמן זצ"ל
בנו של הג"ר שלום פלמן זצ"ל.
הלא דבר הוא!
ננסה לבאר הדברים בעזרת ה'.

ב
דבר ודיבור בבית כנסת
ספר הגן ודרך משה  -דבר קורה בעקבות דיבורים בבתי הכנסת
תוכחה חריפה על עניין דיבור בבתי הכנסת
ב .בספר 'הגן' וספר 'דרך משה' 1כתב דברים כדורבנות אודות הדיבור בבית הכנסת,
ושבעקבותיו עונש המגיפה" :בעל 'ראשית חכמה' מביא משל נאה וכו'; משל לאחד
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שהיה לו אוצר גדול מעבר לים ומתיירא מפני הליסטים שלא יגזלו ממונו ,לוקח
עמו שומרים שמלווים אותו בדרך ,ואז הוא בא עם הממון לביתו בשלום ,כך
התפילה שצריכה לעלות לרקיע והוא מהלך חמש מאות שנה ,ובחללו של עולם יש
כמה מיני משחיתים ומזיקים הממתינים על התפילה ,ואין צריך לומר המזיקים
שנבראו מששת ימי בראשית ,אלא אפילו מכל דיבור ודיבור שמדבר בבית הכנסת,
מן ברוך שאמר עד אחר שמונה עשרה נברא מלאך המשחית וחוטף תפלתו ,ובזה
תבין על מה עשה ה' ככה ששלח בר מינן דבר בעולם ,ודרש בכתבי האר"י ז"ל אל
תקרי דבר אלא דיבור ,לפי שהיה מדבר בבית הכנסת נבראו מלאכי חבלה וממיתין
את האדם בשעת הדבר ,בר מינן.
וצריכין לתת טעם מה עניין דבר אצל דיבור?.2

השטן מקטרג על דיבור בתפילה ,והקב"ה אינו משתיקו
ו( -הנה) על כל קטרוג שהשטן מקטרג ,הקדוש ברוך הוא במדת רחמיו משתיק לו,
למשל ,שהשטן אומר ישראל גנבים או גזלנים הם ,הקדוש ברוך הוא משיב לו מי
יאמר אם האומות קיבלו התורה שלא היו גנבים וגזלנים יותר מישראל ,אבל אם
מקטרג ואומר שישראל אין להם יראה ומדברים בבית הכנסת ,לזה אין להקדוש
ברוך הוא תירוץ כביכול ,כי עכשיו ראינו בעונותינו הרבים ,האומות עומדים בבית
תפלתם באימה וביראה ,ו( -לכן בעקבות טענת השטן) מיד נותן הקדוש ברוך הוא
רשות למשחית לחבל העולם ,וזהו ֶּדבֶּ ר רחמנא ליצלן ,ואל תקרי ֶּדבֶּ ר אלא דיבור
שהיה מדבר בבית הכנסת וברא מלאכים משחיתים ,המה ממיתים אותו בשעת
הדבֶּ ר ,בר מינן .ונראה לי דרך הלצה לרמוז בפסוק (שמות יד ,יד) ה' ילחם לכם
ֶּ
נגד השטן ואתם תחרישון רוצה לומר אם אין אתם מדברים בבית הכנסת וקל להבין.
בשעת ֶּ ּדבֶּ ר ,מלאך המוות מפקיד כליו בבית הכנסת  -חטא הדיבור
על פי זה נראה לי כוונת הגמרא בבבא קמא (סֶּ ' ):דבֶּ ר בעיר ,אל ילך אדם יחידי
לבית הכנסת שמלאך המוות מפקיד שם כליו' ,הנה בעיני כל הרואה יפלא גמרא
זו; וכי אין למלאך המוות מקום אחר להפקיד כליו ,כי אם בבית הכנסת מקום
קדוש?! ועוד ,דקאמר שלא ילך יחידי ,משמע עם רבים מותר לו לילך ,מאי איכפת
למלאך המוות בין יחיד לרבים? ולפי דרכינו יתורץ ,כי הקדמנו מכל דיבור ודיבור
2
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בבית הכנסת נברא משחית אחד ,וזהו כליו של מלאך המוות  -בחטא הזה הורג
את האדם ,אך אם כבר דיבר מאי תקנתא? יעשה תשובת המשקל מדה כנגד מדה,
באותו מקום שדיבר עם חבירו ,ילך עכשיו לשם עם חבירו ויחסום את פיו כאלו
הוא אילם ואינו יכול לדבר ,אז יהיה תשובתו שלימה .והנה אם הולך יחידי לבית
הכנסת אין תשובתו שלימה ,ויקטרג השטן ויאמר חסרא לגנבא נפשיה לשלמא נקט
(כסנהדרין כ"ב ,).רוצה לומר שלא היה (יכול) לדבר עם שום אדם על כן דומם.
ויובן השתא דבר בעיר אל ילך אדם יחידי לבית הכנסת כי אין תשובתו מועלת רק
במדה כנגד מדה עם רבים וכו'.
הדבֶּ ר בר מינן ,וגם בניכם
על כן אהובי ,אחי ורעי ,אם תרצו להציל עצמכם מן ֶּ
הקטנים שלא ימותו חס וחלילה במיתות משונות שקורין פאקי"ן מאזלי"ן ,שזו גם
כן מין ֶּדבֶּ ר רחמנא ליצלן ,מנעו עצמכם מן ההגיו"ן (כדאי' ברכות כ"ח ע"ב) רוצה
לומר שלא תדברו חס ושלום בבית הכנסת שום דבר בטל .ובשל"ה מזהיר מאוד
שצריך לברוח עם בניו הקטנים כשהולכין במקום אחד פאקי"ן .ואם אינם רוצים
לברוח עם הילדים ,אזי עתידין לעמוד עם בניהם לדין שהם גרמו לבניהם שימותו,
ובעונותינו הרבים ,בזה גרמו האבות שדברו בבית הכנסת כו' .ועכשיו בעונותינו
הרבים ,כמעט רובם ככולם נכשלים בדבר הזה ונעשה להם כהיתר כו'".
עד כאן העתקה מספר 'הגן ודרך משה'.
ברצוננו להתבונן בעז"ה בעניין זה ,בכך שמכת הדבר באה כתוצאה מדיבורים
בבתי הכנסת.

ג
היהדות  -קשר חיתון עם הבורא ית'
תורה ומצוות אינן עסק אלא קשר חיתון עם הבורא ית'
ג.

סוגיית תורה ומצוות נתפסת בשטחיות כמערכת של 'קח ותן' ,סוג של עסק; מי
שישמור תורה ומצוות  -יקבל שכר ושפע ,מי שלא  -יקבל את הפכו.
זו בוודאי טעות גדולה מאד .הגם שבוודאי יש שכר טוב לעושיהם ועונש לעוברי
רצונו ,אך לא זו עיקר הנקודה של תורה ומצוות .הלא מתן תורה  -הזמן שבו
התחייבנו בכל התרי"ג מצוות ,לא מתואר בכתובים ובחז"ל ככניסה למקום עבודה
חדש ...כהתחלת המשרה ,כי אם כחתונה בין הקב"ה וכנסת ישראל ,כפי ששנינו
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למֹה ָׁבעֲ טָׁ ָׁרה ֶּש ִע ְט ָׁרה ל ֹו
במשנה תענית (כוְ '" :).צ ֶּאינָׁה ו ְר ֶּאינָׁה ְב ֹנות ִצי ֹון ַב ֶּמלֶּ ְך ְש ֹ
ָׁתו ו ְב ֹיום ִש ְמחַ ת ִלב ֹו'  -יום חתונתו  -זהו מתן תורה ,יום שמחת ליבו
חֲתנ ֹ
ִאמ ֹו ְב ֹיום ֻ
 זה בנין בית המקדש" .ואכן ,כל מנהגי החתונה שאנו נוהגים ,כולם נלמדים ממתןתורה ,כמוש"כ בתשב"ץ קטן (תס"ה).

היחס בין איש לאשתו  -אינו נתפס כעסק
ד .כאשר איש ואשה מתחתנים זה עם זה ,יש ביניהם כתובה .הכתובה מעגנת את כל
ההתחייבויות המשותפות; שאר ,כסות ועונה .הבעל מתחייב לדאוג לפרנסה ,לזון
וכו' .גם האשה מתחייבת לבעלה כך וכך דברים ,כגון מעשי ידיה ועוד .הוא יתן
לה והיא תתן לו.
מעתה ,יבא מאן דהו ויאמר :חתונה היא עסק מכר לכל דבר  -הוא יתן לה והיא
תתן לו .בוודאי שאין הדברים נכונים .לא זו ההגדרה של חתונה ,הגם שחיובים
אלו קיימים ,אך הם אינם אלא תוספת עיגון לעיקר עניין החתונה ,ומהי אפוא
עניינה של החתונה? קשר של זוגיות  -חיים משותפים ,חיים יחד .הכתובה נועדה
להיות רקע שיבטיח את הקשר בצורה היותר בריאה ,אך אינה מאפיינת ומגדירה
כלל את עניין החתונה.

החלק החשוב בקשר  -דיבור
ה .כלל ישראל במתן תורה נכנסו עם הקב"ה לקשר חיתון; זהו קשר שאינו קשר של
עסק ,קח ותן ,חלילה ,אלא קשר של אמת ,כחתן וכלה( .למעשה ,בקשר זוגי איתן,
העיקר הוא דוקא לחפש לתת לשני ולא לקבל ממנו) .החלק הכי חשוב בקשר הוא
גוף הקשר ,והיינו הדיבור בין בני הזוג ,כך הם חיים ביחד כאדם אחד .כך הם
מקימים בית משותף.
זו היהדות! 'ביום חתונתו וביום שמחת ליבו'.

ו.

ביאור ההפרש בין דיבור ובין אמירה;
שמעתי ממו"ר הגר"מ שפירא זצ"ל שישנו הפרש בלשון הקודש בין 'אמירה'
ל'דיבור'; אמירה היא הרצאה ,מונולוג .אדם מדבר לחבירו ,ואינו מצפה לתגובה.
לא כן דיבור ,אשר הוא קשר התובע עניה מהצד השני .ראובן אומר לשמעון ,ואילו
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שמעון מדבר עם לוי  -מצפה ממנו לתגובה ,הדיבור חל מבין שניהם .אם אחד
מדבר והשני רק מקשיב ואינו עונה ,אין זה דיבור.
דיבור הוא צורת הקשר האמיתית הבאה משני הצדדים.

ז.

בזמנים מתוקנים הקשר היה על ידי נבואה
הואיל והקשר שלנו עם הקב"ה הוא גם כן כחתן וכלה (וליתר דיוק :קשר חתן וכלה
הוא כהקשר של הקב"ה וכנסת ישראל) ,על כן ,מתחייב שהקשר הוא במהלך של
דיבור ,הוי אומר :קשר ופניה הבאה משני הצדדים.
הוסיף מו"ר זצ"ל ,שבזמן שעם ישראל היה במצב האידיאלי שלו ,היה זה על ידי
נבואה .ברם ,אחר שהנבואה פסקה ,במה מתבטא הקשר בינינו  -הדיבור בינינו?
והלא בטלה נבואה! אלא שאז הקב"ה מדבר עמנו על ידי ניסים נסתרים ,ואנו
עונים לו על ידי תפילה.

ד
הקשר בזמן הגלות  -ניסים נסתרים
כיום הקשר ע"י תורה ותפילה
רמב"ן :ניסים נסתרים
ח .נבאר הדברים ביתר שאת ,ובתפילה לה' שיעזרנו על דבר כבוד שמו.
יסוד מוסד ביהדות ,שהקב"ה פעל ניסים גלויים ,פעמים מספר בימי עולם  -ביציאת
מצרים ,במתן תורה ובעוד זמנים ,בזמן יהושע ,השופטים והנביאים .מלבד זאת,
פועל הקב"ה כל הזמן בעולם בניסים נסתרים.
ידועים דברי רמב"ן (סו"פ בא)" :ומן הניסים הגדולים המפורסמים ,אדם מודה
בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כלה ,שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו ,עד
שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם ניסים ,אין בהם טבע ומנהגו של עולם ,בין
ברבים בין ביחיד ,אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו ,ואם יעבור עליהם יכריתנו
עונשו ,הכל בגזרת עליון כאשר הזכרתי כבר (בראשית יז ,א ,ולעיל ו ,ב) ,ויתפרסמו
הניסים הנסתרים בענין הרבים כאשר יבא ביעודי התורה בענין הברכות והקללות,
כמו שאמר הכתוב (דברים כט ,יג ,כד) ואמרו כל הגוים על מה עשה ה' ככה לארץ
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הזאת ,ואמרו על אשר עזבו את ברית ה' אלהי אבותם ,שיתפרסם הדבר לכל
האומות שהוא מאת ה' בעונשם וכו'".
הקב"ה מתגלה אלינו בניסים נסתרים ,כך הוא מדבר עמנו ,ואילו אנו עונים לו
ומדברים עמו על ידי תפילה .כח התפילה בכלל נוגע בסוגיית הנס הנסתר ,כי הרי
אין מתפללים על מעשה ניסים ,אלא אנו מתפללים להקב"ה שיעשה עבורנו את
הנס בתוך סדר הטבע עצמו  -נס נסתר.

העולם גילוי של תורה
הקב"ה הביט בתורה כסופר המביט ומעתיק
ט .מו"ר זצ"ל הוסיף לבאר עומק הדברים בכך שהקב"ה מתגלה על ידי ניסים נסתרים,
והם הקשר מצידו .נבאר את הדברים על בסיס דבריו עם תוספת והרחבה.
מבואר במדרש (תחילת בראשית רבה) שהקב"ה' :איסתכל באורייתא וברא עלמא'.
היינו ,שהקב"ה הסתכל כביכול בתורה ,ועל פי התורה ברא העולם .הוי אומר:
העולם עצמו הינו ג"כ צורה ואופן של גילוי הנקרא תורה ,שהרי הוא בא מהתורה
עצמה ,והוא אופן וגילוי נוסף של תורה .מו"ר זצ"ל הביא ראי' לזה (הובא בס'
'ומסרה ליהושע' ,אות קו) ,שהרי לשון המדרש ,שהיה הקב"ה 'מביט בתורה ובורא
את העולם' .ולכאורה קשה ,מדוע לא נאמר שהיה הקב"ה בורא את העולם עפ"י
התורה ,לשם מה היה צריך 'להביט בתורה'?
אלא שכך נפסק בהלכות ס"ת (יו"ד סי' רעד ,ב)" :צריך שיהיה לפניו ספר אחר
שיעתיק ממנו ,שאסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב" .זו הדגשת חכמים ,שאף
הקב"ה כביכול נהג כן ,ולכן 'הביט בתורה' וברא את העולם .וממילא למדנו
שהעולם עצמו הוא הופעה ואופן של 'ספר תורה' ,שהרי אסור לכתוב ספר תורה
שלא מן הכתב ,ומכיון שכך 'נכתב' העולם ,בהכרח שהוא עצמו גילוי של ספר
תורה .עכ"ד.
למרות זאת ,ואף שהעולם הוא גילוי של ספר תורה ,אך אין הדבר ניכר לעינינו,
אנו לא קוראים את העולם כספר תורה ,כי העולם נברא בצורה של קליפה ופרי,
וא"א לראות את ה'תורה' שבעולם בלא עבודה .כאשר אדם עובד ומתבונן בבריאה
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ובהשגחתה ,אז הוא מסיר את הלוט ,המכסה והערלה של הבריאה ,ומתגלה
שהבריאה היא גם גילוי של תורה.
(כך עשה אברהם אבינו ,וע"כ למד התורה מהבריאה ,כמבואר במדרש (בראשית
רבה ,סא ,א) ששתי כליותיו נבעו דברי תורה ומעצמו למד .יתר עליו אדם הראשון
קודם החטא ,שכל העולם היה אצלו במדרגת גילוי של תורה באופן נשגב מאד
מאד ,בלא עבודה (נפה"ח ד ,כח) ,והחטא הקדמון גרם העיבוי ,ההסתרה והקליפה).
העמדת הבריאה כחיה ,הופכת אותה מחול לקודש
י.

דברים אלו מעמידים לפנינו יסוד גדול; ככל שאדם עוקר את המחשבה והרגש
הפשוטים התופסים את הבריאה כמציאות השטחית הנראית ,כל שעוקרן ומעמיד
את הבריאה כנס נסתר ,וגם חי עפי"ז ,הנה בזה הוא הופך את הבריאה מחול לקודש,
מגשם לתורה ,וזו עבודתנו להפוך את המציאות לתורה ,פי' את הגשם לאור ,לגלות
שהכל בעצם הוא אור ,אלא שהוא מכוסה ומעובה ,ובזה האדם דבוק לגמרי
באלוקיו עד שחי איתו כל שעה ממש.
כאשר עושה כן ,הופך את הזמני לנצחי ,וקובעו לדורות .ויותר מזה ,שהוא הופך
את המציאות ממציאות 'מתה'  -מציאות טכנית ,דוממת וחסרת חיים ,למציאות
שכולה חיות ,כולה מתנהלת עפ"י הרצון האלוקי המחובר בה ונותן בה חיים .והרי"ז
ממש כגדר תחיית המתים שהרי הופך מציאות של גוף  -מציאות זמנית ,עראית,
מציאות הנמצאת במצב של הליכה לקראת כליון  -לקראת העדר ומוות ,מציאות
של תוהו ,וכעת ג"כ הינה בהעדר חיים  -דוממת ,והוא הופכה למציאות חיה ונצחית
שהרי מעמידה על חיבור למקור החיים הפועל בה ,וזהו ממש תחיית המתים.

תחיית המתים  -על ידי תורה
נ' שע"כ אמרו חז"ל (סוף כתובות קי ):שתחיית המתים אינה אלא ע"י תורה ,והיינו,
כי גדר תורה להפוך את המת לחי ואת הזמני לנצחי .וזה ע"י שמקבע את הבריאה
בסדר של הדברים  -בסדר העצמי של הבריאה שהוא התורה ,ואז נחשבת הבריאה
כיוצאת מתוך עצם הסדר ,ולא כפרט מקרי וזמני החי לעצמו ,ובכך נעשית הבריאה
נצחית ,יוצאת ומתגלה ממציאות אמת ,ממציאות של מקור החיים .יוצאת היא
מתוהו לתיקון.
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וכאמור הקב"ה מדבר אלינו דברי תורה  -דרך ניסים נסתרים  -דרך התורה
שבבריאה ,והיא היא החיות של הבריאה (כפי שנתבאר במאמר הקודם) ,ומצפה
הוא ית' מאיתנו שנטה אוזן ונשמע את הדברי תורה ונמשך אחריהם  -אחר החיים,
ולא נמשך חלילה אחר המציאות החיצונית המטעה ואשר מעמידה את עצמה
כעומדת בפני עצמה ,מגלה את עצמה ,וסותרת לתורה.

הבריאה  -התגלמות של תורה; משל המחשב והדיסק
יא .אמור מעתה :הבריאה היא בעצם גם גילוי של תורה ,היא התגלמות של כבודו
יתברך ,אלא שטח עינינו לראות( .בעבר הבאנו דוגמא למחשב ,בו מכניסים דיסק
קטן שעליו כתובים שורות שורות של פקודות קוד ,ואשר מופיעות על המסך
כמציאת חיה עם תנועה ,צבע ,צליל .פלא פלאות .וכאשר נשאל את המבינים,
יאמרו לנו שכל המציאות המתגלה על המסך ,כולה אינה אלא סך הפקודות הנ"ל,
אלא שבא בתצורה אחרת .וכך להבדיל ,התורה והבריאה).
בזאת ביאר מו"ר זצ"ל את דברי הרמב"ן ,שמי שאינו מאמין בניסים הנסתרים ,אין
לו חלק בתורת משה .והיינו ,כי הניסים הנסתרים הם גם כן גילוי של תורת משה,
הם גם כן הופעה של תורה .ואף הוסיף לבאר את הפסוק במשלי (כח ,ט)' :מֵ ִסיר
תו ת ֹו ֵעבָׁ ה' .מי שאינו מטה אוזן להקשיב ל'תורה' של
ָׁאזְ ֹנו ִמ ְשמ ַֹע ת ֹו ָׁרה ַגם ְת ִפ ָׁל ֹ
הניסים הנסתרים ,גם הקב"ה אינו מטה אוזן לו בתפילתו ' -תפילתו תועבה'.

ה
דיבוריו ית'  -חיות הבריאה
מבט המאמין  -חיות לכל הבריאה
רשעים בחייהם חשובים כמתים כי תופסים את הבריאה כדבר מת
יב .ברצוננו בעזרת ה' ,להוסיף עוד תוספת אומץ בביאור הדברים ,כדלהלן:
במדרש (תנחומא ,סו"פ ברכה)..." :רשע בחייו חשוב כמת ,מפני שרואה חמה
זורחת ואינו מברך 'יוצר אור' ,שוקעת אינו מברך 'מעריב ערבים' ,אוכל ושותה
ואינו מברך עליה ,אבל הצדיקים מברכין על כל דבר ודבר שאוכלין ושותין ושרואין
וששומעין וכו'" .וכן הוא בגמ' ברכות (יח ,).שצדיקים במיתתם קרויים חיים ,ורשעים
בחייהם קרויים מתים.
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ביאור הדברים (עפ"י מה שהבנתי ממו"ר זצ"ל) ,שהמציאות כמו שהיא ,יש בה
לכאורה חיות וכן העדר חיות  -מוות; צומח הוא סוג של חיות ,ויתר על כן  -בעל
חי ,ויותר עוד  -אדם .אבל אבן אין בה חיות כל עיקר ,היא מציאות דוממת ,נטולת
חיות.
ברם ,אליבא דאמת ,אין הדברים נכונים ,כי הרי כל הבריאה היא בצורת וקומת
אדם ,והקב"ה כביכול מצטרף אליה להחיותה ולהעמידה (במדה הנקראת 'אלוקים
חיים') ,וא"כ המדה הזו ,כביכול ,נותנת חיים לבריאה ,עד שכל הבריאה הופכת
להיות מציאות של חיים .גם הדומם  -העפר ,ולחלופין השמש והירח ,כולם מציאות
חיה ,חיים מכח חי העולמים .ממש כפי שהגוף לכשעצמו  -הינו פגר מת ,וכאשר
מצטרפת אליו נשמת חיים ,הופך למציאות חיה.
הסיבה שאנו איננו תופסים את הבריאה באופן זה ,נובעת מהעובדה שאנו רואים
וקולטים רק קטע קטן מהבריאה ,ואותו הקטע נדמה לנו כנטול חיות ,חלילה ,אך
לא כך הם פני הדברים.

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

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

במבט קדושה  -המציאות חיה ,ויש בזה דרגות שונות
למדנו שבמבט של קדושה  -הופכים הדברים להיות חיים .והדבר פשוט ,שגם בזה
ישנם מדרגות שונות ,וככל שרמת הקדושה עולה (הן במקומות ,הן בנפשות) ,כן
ניכרת הבריאה יותר כדבר חי .ועיין היטב במאמר 'שובבי"ם ת"ת' שבעולם
הקדושה ,כל המציאות נבחנת כפעולות ה' ,וכל המתים נהפכים לחיים.
ביאור דברי הרמב"ן  -שכל דברינו וכו'
יג .זו הכוונה (לפי"ע) בדברי רמב"ן' :שכל דברינו ומקרינו הם כולם ניסים ,אין בהם
טבע ומנהגו של עולם כלל' .השגחה פרטית מוחלטת .כביכול הבריאה היא מציאות
חיה! כך הקב"ה מדבר עמנו ,ואנו עונים לו על ידי תפילה .תפילה היא קשר של
אמת עם בורא העולם ,וזה עיקר עניינה של התפילה  -מערכת של קשר עם הבורא
ית'.
מהר"ל ביחס לתפילה שהיא קשר של איש ואשה
יסוד זה שהתפילה הינה קשר ,מבואר בדברי המהר"ל בספרו 'נתיבות עולם' -
נתיב העבודה (פרקים ו ,כג) .המהר"ל מציין לגמ' סנהדרין (כב" :).אמר ר' שמעון
חסידא ,המתפלל צריך שיראה עצמו כאלו שכינה כנגדו ,שנאמר שויתי ה' לנגדי
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תמיד .וזה כי התפילה הוא התחברות העלול עם העילה ,ולכך יראה עצמו כאלו
שכינה כנגדו .ודבר זה נרמז בכרובים שהיו פניהם זה כנגד זה ,דבמסכת יומא
(נד ).אמרו :כשהיו עולים לירושלים היו מגביהים להם הפרוכת ,ואמרו ראו חבתכם
לפני המקום כחיבת זכר לנקבה ,וזהו החיבוב הגמור .וידוע כי הזכר פונה אל
הנקבה להשפיע לה והנקבה פונה אל הזכר לקבל ממנו ,ולפיכך ענין התפילה
כאלו השי"ת נגדו ומבקש האדם ממנו להשפיע לו מה שמתפלל .כי אין ענין
התפילה רק התחברות האדם שהוא העלול בעילתו יתברך ,והתחברות העלול עם
העילה הוא זה נגד זה ,ולפיכך צריך שתהיה התפילה בענין זה גם כן".
נסיים פרק זה ,עם דברי רבי קלונמוס קלמיש הי"ד האדמו"ר מפיאסצנה בספרו
'חובת התלמידים' (בדפוס החדש ,עמ' עג)" :תרגיל את לבך ונפשך להשתפך לה'
בשיח ותפלה .הנער אף הגדול ,אם יש לו אך דעה קטנה ,חושבים שכל עצמה של
התפלה היא הדאגה והצרות שעליה מתפללים ,כמו שמבקש העני מן העשיר או
כל איש מן מלך בשר ודם ,אשר בידו להושיעו באיזה דבר.
אבל רק איש בער ולא ידע יכול לחלל כ"כ את התפלה ולחשבה רק צורך הדאגות,
ולולא צרכיו לא היה מתפלל ,ח"ו .כי באמת התפלה בעצמה ,התקרבות הלב
והשתפכות הנפש לה' בתפלה ,זו היא העיקר אשר בתפלה .וראה נא במדרש עוד
יותר ,לא בלבד שאין התפלה מסובבת מן הדאגות והצרות ,רק שלפעמים את
הדאגות שולח ה' כדי שנתפלל אליו ית'.3
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ו
סיכום הדברים
היהדות  -קשר עם הבורא ית'
יד .כללם של דברים בקצרה :היהדות  -קשר עם הבורא יתברך  -דיבור עמו .בעבר
הדיבור היה על ידי נבואה ,היא דבר ה' ,וכמובן ,למעלה ממנה תורה ,שהיא עצם
דבר ה' .וכך הם בני ישראל שהם עם הנביאים ,וכדברי הגמ' (פסחים סו' :).אם
אינן נביאים ,בני נביאים הם' .כאשר פסקה הנבואה ,לא פסק הדיבור עמו ,חלילה,
אלא שכעת הקב"ה מדבר עמנו בניסים נסתרים ,ואנו מדברים עמו דרך תפילה.
כל עניין צריך לבוא לידי ביטוי בקשר התפילה עם הבורא ית'
מו"ר אמר ,שכל עניין שקורה בעולם (עם השפעה מסויימת על האדם ,או על
הכלל) ,צריך להתבטא בתפילה .כששאלו אותו מה להתחזק בעקבות צרה מסויימת
שאירעה? ענה ,שעיקר ההתחזקות צריכה להיות בקשר עמו יתברך ,לדבר עמו על
הצרה שאירעה ,לשוח בפניו את הצרה ,לבקש ממנו.
העתקת דברי רמח"ל ביחס לצורת התפילה  -כדבר איש אל רעהו
ראה נא דברי רבינו הרמח"ל (במסילה ,פרק יט)" :הנה עיקר היראה היא יראת
הרוממות שצריך האדם לחשוב בעודו מתפלל או עושה מצוה ,כי לפני מלך מלכי
המלכים הוא מתפלל או עושה המעשה ההוא ,והוא מה שהזהיר התנא (אבות ,ב):
וכשאתה מתפלל דע לפני מי אתה מתפלל ,והנה ג' דברים צריך שיסתכל האדם
ויתבונן היטב ,כדי שיגיע אל זאת היראה :האחד שהוא עומד ממש לפני הבורא
יתברך שמו ונושא ונותן עמו ,אף על פי שאין עינו של אדם רואהו ,ותראה כי זה
הוא היותר קשה שיצטייר בלב האדם ציור אמיתי ,יען אין החוש עוזר לזה כלל,
אמנם מי שהוא בעל שכל נכון ,במעט התבוננות ושימת לב ,יוכל לקבוע בלבו
אמיתת הדבר; איך הוא בא ונושא ונותן ממש עמו יתברך ,ולפניו הוא מתחנן ומאתו
הוא מבק ש ,והוא יתברך שמו מאזין לו מקשיב לדבריו ,כאשר ידבר איש אל רעהו
ורעהו מקשיב שומע אליו".
הניסים הנסתרים; החיים  -הדיבור של הבריאה
התפילה מצידנו ,היא יסוד הקשר מצידנו עם הבורא יתברך שמו .ואילו מצידו
במקום הנבואה ,באים הניסים הנסתרים ,הם הפעילות הפנימית  -פעילות החיים
שבורא העולם מפעיל בעולם .העולם נראה כמציאות דוממת ,כמציאות יבשה

כתר הלומים



סגירת בתי הכנסת בצל הקורונה

| 137
טכנית ,כמציאות מתה ,אך אליבא דאמת ,בפנימיותו הוא מציאות חיה לכל דבר.
וכפי שנמלים ההולכות על גוף האדם ,חושבות שהן על דומם  -על קרקע ,כך
באותה מדה ,אנו חושבים על העולם ,אך אליבא דאמת העולם הוא חי ,יש בו
פנימיות של חיים והם הניסים הנסתרים .הם הדיבורים של הבריאה.
השפה של החיים  -של הפנים ,השפה האמיתית של דיבורי הבריאה ,היא ניסים
נסתרים מצידו יתברך ,ותפילה מצידנו.

ז
מכת ֶּ ּדבֶּ ר
דבר ה' נמצא בכל מציאות והוא חיותה
החלק החיצוני לא מאפשר לדיבור האמיתי לשאת את דבריו
טו .כעת ,נכונים אנו לשוב בעז"ה ולבאר את דברי האריז"ל (לפי הפשט ולפי ערכינו),
ש ֶּדבֶּ ר נקרא על שם הדיבור ,ובא בעקבות דיבורים אסורים בבית כנסת .ואולם,
טרם שנבאר את הדברים ,עלינו להשלים עוד הקדמה אחת עיקרית ,והיא ביחס
למכת דבר.
במאמר ד' זכינו לבאר בס"ד את דברי המהר"ל שהדיבור הוא רוח החיים במציאות.
הבאנו דברי חז"ל שכל המציאות כולה חיה מכח הדיבור המחיה אותה ,ובשם
רבותינו שדיבור זה הוא אותיות התורה .עוד ביארנו שדיבור זה יכול ורוצה לשאת
את דבריו  -את הדיבורים האמיתיים בבריאה ,אך החלק החיצוני של הבריאה לא
מאפשר לו ,וכך הכלל :העולם הפנימי מפנה את הבמה ונותן לחלק החיצוני
להתגלות .לכן ,כדי לגלות את החלק הפנימי  -את הדיבורים האמיתיים ,נדרשת
עצירה ,בלימה ,שתיקה ,הכנעה של החלק החיצוני ,ואז יוכל לשמוע את הדיבורים
האמיתיים( .במאמר הנ"ל ביארנו בזה את השתיקה של כל הבריאה בזמן שהקב"ה
נתן תורה).

מכת ֶּ ּדבֶּ ר חלה כשאין גילוי של הדיבור האמיתי
מכת ֶּ ּדבֶּ ר מתייחסת באופן ישיר לעולם הדיבורים
כאשר אין גילוי לדיבור האמיתי ,כאשר אין קשר בין הבורא לברואיו ,בסופו של
דבר החתן מסתלק ,מסלק את דברו המקיים את המציאות ,וזו מכת ֶּדבֶּ ר ,שהקב"ה
מסיר את החלק שלו בבריאה.
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כלומר :מכת ֶּדבֶּ ר מתייחסת לעולם דיבוריו יתברך ,היא הצד ההפכי של החיות
המושרשת עם הדיבור באותו מקום ,ולכן היא גם כן מיועדת להיות הכלי שאיתו
יתגלה הדיבור .כי היא למעשה מפקיעה את הדיבור המזוייף ,היא מפסיקה את
המציאות הנראית בעלת חיים ממקור אחר ,ממקור אכזב .ועלינו לדעת שגם זה
חלק מדיבורו יתברך ,גם הסילוק של דברו (מכת ֶּדבֶּ ר) גם הוא דיבור ,הוא דיבור
של צרה וצוקה ,אך הוא דיבור בקול גדול ,כי את האמת ניתן להשיג בדרך הנכונה
 כאשר מבקשים אותה ,וגם לא עלינו ,בדרך הקשה ,כאשר חווים את השקר שהואשקר ,זהו גם כן דיבור של האמת .מכת ֶּדבֶּ ר היא לא רק דיבור ,אלא זעקה ,היא
זעקת דיבורו יתברך שהסתלק מהעולם.

מכת דבר מתחלקת לב' עניינים (א) הנפגעים( ,ב) הנאלמים דום ומקשיבים
וכאשר חלה מכת דבר רח"ל ,הלא מתחלקת המכה לשנים( :א) אותם שנפגעו ,הם
אותם שבאמת ניטל מהם החיות ונשארו כגוף בלא רוח חיים( .ב) אותם שלא נפגעו,
הם אשר נאלמים דום ,מתכנסים בבתיהם ,בתוך עצמם ,הם אשר פוסקים מהדיבור
המזוייף ומקשיבים .מקשיבים הם למכת הדבר הקוראת בכל גדול ואומרת  -אל
תדברו דיבורי סרק ,אל תתנתקו ממקור החיים ,כי הדין דין אמת והדיין אמת והכל
יביא בחשבון ,וסוף דבר את האלהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם.
בית כנסת  -מקום הדיבור בין הבורא וברואיו
מעצם מהותו הוא מקום הקשבה למציאות העליונה
טז .בית כנסת  -מקדש מעט ,הוא מקום המפגש בין בורא העולם וברואיו .שם הבית
המשותף ,ולכן שם התפילה .4בית כנסת הוא מקום הדיבור .זהו עצם עניינו; הוא
מיוחד לזה .קשר מחייב הקשבה ,לכן בית כנסת מעצם מהותו הוא מקום של
הקשבה ,אין שם את סאון החיים החיצוניים ,הנכנס לבית הכנסת ,נכנע ,נבלם,
שותק ,מקשיב הוא למציאות העליונה  -לדיבור שלה .מפקיע את עצמו מהעולם
החיצון שאנשיו 'שוכחים את האמת בהבלי הזמן'.5

4
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דיבורים אסורים מפקיעים את הקשר וההקשבה
ברם ,כאשר מדברים בבית הכנסת דיבורים אסורים רח"ל ,הרי מסלקים ופוגעים
בקשר האמיתי  -בדיבורים האמיתיים .אין הקשבה ' -מסיר אזנו משמוע תורה',
וכאשר מסתלק הדיבור האמיתי  -הוא רוח החיים בבריאה המופיע בכח הדיבור,
חל הדבר ,רח"ל.
מכלל זה נלמד שישנה חשיבות קריטית במכת ֶּדבֶּ ר ,להתפלל לבורא העולם .הלא
התפילה היא הצד שלנו בדיבורים עמו יתברך .בתפילה אנו מדברים את הדיבורים
הנכונים .אנו נכנעים ,פונים כלפי מעלה ,מבינים שהכל בידיו ,איננו מסיחים דעת
מהמציאות האמיתית .בכך אנו פועלים באופן ישיר את החזרת הדיבור הנכון ,את
חלק העילה ,את החיים.
אזכיר כאן ממה ששמעתי ממו"ר הגר"מ זצ"ל ,שההגדרה הנכונה של תפילה ,היא,
כאשר המתפלל מבחין ומפנים שרק הבורא יתברך יכול לעזור לו .לא החריצות
ולא הטכנולוגיה ,כלום .תפילה אינה תוספת הבאה אחר כל ההשתדלויות
המרובות ...כתוספת .המתפלל מחוייב להכיר בכך שתשועתו תלויה ומונחת רק
אצל בוראו ,זו תפילה.

ח
ההבדל בין דיבורו יתברך דרך ניסים נסתרים ,לבין מכת דבר
מכת דבר נוגעת בדיבור באופן ישיר
יז .למדנו אפוא ,שדיבורו יתברך מופיע בעולם הנבואה ,או בעולם הניסים הנסתרים,
והפכו (אשר גם הוא דיבור) ,מופיע דרך מכת דבר.
אולם ,נראה שאעפ"כ יש עילוי מיוחד בין סוגיית ה ֶּדבֶּ ר לסוגיית הדיבור ,הרבה
יותר מאשר ניסים נסתרים אשר הינם ג"כ סוג של דיבור ,כמבואר .נשתמש
בדוגמא :אדם יכול לדבר את דבריו עם הפה  -זו פעולה ישירה של החיים אשר
בקרבו ,כי הדיבור נמצא במקום החיבור שבין הנשמה והגוף ,במקום שבו חלים
החיים  -רוח חיים .באותה מדה ,אדם יכול לדבר את דבריו דרך שפת הגוף ,וכתורת
הפנטומימה .בשניהם האדם מדבר ,אך כאשר עושה זאת עם פיו ,הוא מדבר את
הדיבור באופן הישיר  -במקום החיות עצמו ,ומשא"כ כאשר הוא מדבר עם הגוף,
הוא מדבר דרך פנטומימה ,היינו ,דרך כלי נוסף  -הגוף .הדיבור יורד דרגה.
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הבדל זה הוא ההבדל שבין ניסים נסתרים לבין מכת דבר; ניסים נסתרים הם
דיבוריו של ה' יתברך ,אך הם נפעלים דרך הגוף ,ובדומה לפנטומימה ,הם מוסתרים
בתוך הגוף  -עולם הטבע ,אלא שאנו יודעים שהם נס נסתר ,וכשמם  -נסתר.
לא כן ,כאשר הנושא הוא גוף החיים עצמם ,אז הקב"ה מדבר עמנו בעצם בלא שום
תוספת והרכבה .בצד החיובי זו נבואה ותורה ' -ואשים דברי בפיך' ,ואילו בצד
ההפכי ,זו מכת ֶּדבֶּ ר .לכן היא דיבורו יתברך באופן יותר עצמי מאשר ניסים
נסתרים.

סגירת בתי הכנסת ומכת דבר  -שני צדדים של מטבע אחד
יח .מעתה מבינים אנו את סגירת בתי הכנסת ביחס למכת דבר; סילוק דיבורו יתברך
מהעולם סוגר את בית הכנסת מחד וגורם דבר מאידך ,רחמנא לישזבן.

ט
הציבור החרדי
אחוזי ההדבקה בציבור החרדי ובפרט בבתי הכנסת
ביאור העניין שפורענות באה לעולם בשביל ישראל
יט .עניין נוסף הנחרז בסוגיה זו ,ראוי להיות נידון במאמר זה.
כוונתנו היא לאחוזי ההדבקה הגבוהים (במחלת קורונה) ,שהיו בציבור החרדי בארץ
ובעולם ,ובפרט ובעיקר בבתי הכנסת .אין מעניינו של מאמר זה לדון בשאלת
הסיבה הטבעית לזה ,ובכל השיח שהיה מסביב לעניין בכל היבטיו .כוונתנו היא
להבין את הסיבה של הסיבה ,את הרקע הפנימי של העניין במבט התורני.
נקדים עוד מספר הגן ודרך משה שהוזכר לעיל:
"איתא בגמרא (יבמות ס"ג ).אין פורענות בא לעולם אלא בשביל ישראל ,וזה תמוה
הלא אנחנו עם קדוש ,אשר קיבלנו עלינו תורה הקדושה ועול המצות ,וראוי לבא
בשבילנו כל הטובות לעולם ,אלא הכי פירוש הגמרא ,משל למלך שיש לו גן נאה
ומהודר ,והמלך רוצה ליסע לדרך רחוק למדינה אחרת והכריז בכל מדינתו מי
שרוצה לשמור גנו עד ביאתו יתן לו שכר פעולה טובה ,ובאם שיקבל עליו לשומרו
ולא ישמור כראוי אז יהיה גדול עונו מנשוא ,והנה כל בני המדינה אינם רוצים
לקבל הגן מפני אימה ,שיראים עצמם שאינם יכולים לשמור כראוי ,והיה שם אדם
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אחד ואמר למלך שיתן לו לשמור ,וקיבל עליו הגן הזה ומסר לו המלך לרשותו את
הגן ונסע המלך למקומו ,לימים רבים בא לו המלך לביתו ומצא את הגן חרוב ,על
מי כועס המלך ,בודאי אינו כועס אלא על מי שקיבל על עצמו לשמור ולא שמר
כראוי ,כך המלך ,זה מלך מלכי המלכים כביכול נתן לנו את התורה ,היא הגן הטוב,
והחזיר על כל אומה ולשון ולא רצו לקבל התורה מפני אימת טורח המצות שלא
יכולים לשומרה,
ואנחנו עמו ,קיבלנו את התורה ואמרנו 'נעשה ונשמע' ,ועכשיו בעונותינו הרבים,
לא שמרנו את התורה ,נמצא אין השטן מקטרג אלא על ישראל ולא על אומות
העולם ,ויובן הגמרא הנ"ל' :אין פורענות בא אלא בשביל ישראל שקבלו את התורה
לשמור ולא שמרו' ,וקל להבין".

דיבורו ית' הוא לישראל ביחוד ולבני התורה יותר מכולם
כ .כלפי מה הדברים אמורים:
כל הבריאה הזו ,שכאמור היא בריאה חיה והקב"ה מדבר בה ודרכה ,כל הבריאה
הזו פונה ומכוונת אל האדם בלבד ולא אל בעלי החיים כלל .במין האדם ,הפניה
היא בעיקר אל ישראל שהם היחידים הנקראים 'אדם' .בעם ישראל ,הפניה היא
בוודאי לשומרי התורה ומקיימי מצוותיו ,לציבור החרדים לדבר ה' .אליהם הקב"ה
מדבר הרבה יותר מאשר לאחרים ,ולכן הם אשר צריכים להיזהר במשנה תוקף
ואחריות להקשיב לדיבור ,לשמוע אותו ,ולדבר בחזרה את הדיבורים הנכונים.
ובוודאי בוודאי ובעיקר בבתי הכנסיות  -מקדשי מעט.
זו חובתנו ואחריותנו! כפי גודל האחריות כך גודל החשש במקרה של טעות .זו
הסוגיה.
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מאמר ו
עונש ה ֶּדבֶּ ר כתוצאה מחטא בפירות שביעית
סוגיית שנת השבע בהרחבה
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א
ֶּ ּדבֶּ ר  -פירות שביעית
הסיבות המנויות במשנה לכך שדבר בא לעולם
א .במשנה (אבות ב ,ח)ֶּ " :דבֶּ ר בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו
לבית דין ,ועל פירות שביעית" .במאמר ז' עסקנו בביאור החלק הראשון של
המשנה ,וכעת ,במאמר זה ,נבאר בעזרת ה' את החלק השני של המשנה; את
השייכות בין חטא בפירות שביעית לבין דבר ,בר מינן.

ב
ֶּ ּדבֶּ ר
ההפרש בין ֶּ ּדבֶּ ר בזמנים הקדומים לבין ה ֶּ ּדבֶּ ר אחר החורבן
העתקת דברי המבי"ט בזה
ב .בכדי לבאר הדברים ,עלינו להקדים ב' הקדמות עיקריות; האחת בעניין ֶּדבֶּ ר,
והשניה בעניין שביעית .נתחיל עם הראשונה.
המבי"ט בספר 'בית אלוקים' (שער התפילה ,פרק טז) ,עמד על כך שבשנים
קדמוניות ,ה ֶּדבֶּ ר היה פוגע במשך זמן קצר מאד ,וכך דבריו" :וענין היות המגפה
שבאותם הימים ,דרך פלא ונס מפורסם ,הוא מה שראינו היות ענין מיתתם בפתע
פתאום בלי קדימת זמן לחולי ,כמו שכתוב בבעל פעור (במדבר כה) 'ויחר אף ה'
בישראל' ,ומיד אמר' :קח את כל ראשי העם וגו'' ,ותיכף אמר משה לשופטי ישראל':
הרגו איש אנשיו והנה איש ישראל בא וגו' ,וירא פנחס וגו' ויבא אחר איש ישראל
וגו' ותעצר המגפה מעל ישראל' ,כי נראה כי ביום שחרה אפו בהם ,נעצרה המגפה
על יד פנחס ,והיו המתים ביום ההוא כ"ד אלף ,וכן על מחלוקת קרח ,בהתחלת
הנגף בעם נתן אהרן את הקטרת ,כאשר דבר משה לכפר על העם ,ועמד בין המתים
ובין החיים ותעצר המגפה מעל בני ישראל ,והיו המתים במגפה באותה שעה
התכופה ,י"ד אלף ושבע מאות ,מלבד המתים על דבר קרח.
בדבֶּ ר שהיתה בימי דוד נאמר (שמואל ב ,כד)' :ויתן ה' ֶּדבֶּ ר בישראל מהבקר
וכן ֶּ
ועד עת מועד וימת מן העם מדן ועד באר שבע שבעים אלף איש' .ויש מי שאמר
(פסיקתא רבתי)' :ועד עת מועד'  -משעת שחיטת התמיד עד עת זריקתו ,הנה כי
במעט מן הזמן ,היתה הדבר באותם הימים הקדמונים דרך פלא ונס בלי חולי
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ומדוה ,משא"כ במגפות שבזמנים אלו ,שהאדם נופל למשכב מחמת חולי ,והוא
מוכה בין ידיו או ירכיו ומאריך קצת ימים בחליו ,וכן נראה שהיה הענין נוהג גם
בזמן החכמים הקדמונים תנאים ואמוראים ,וכמו שאמרו כל עיר המוציאה אלף
ות"ק רגלי ,כמו כפר עכו ,ויצאו ממנו ט' בג' ימים זה אחר זה  -הרי זה דבר ,כי
נראה שלא היו מתים בבת א' ביום א' כמו בבעל פעור ,וכמו ענין דוד ,אלא היו
מתחילים למות ג' או ד' בכל יום ,והיה הדבר מתרבה מדי יום ביום ,כמו מה שהווה
בינינו בזמנים אלו.
בביאור הדבר ,כתב המבי"ט" :וזה הוא דבר נסיי לאומה ישראלית ,שיראה
ויתפרסם בעולם השגחת האל יתברך עליהם .כי כשהם חוטאים מביא עליהם רעה,
וכשהם שבים בתשובה מיד מסתלקת מעליהם ,והיה ענין זה מיוחד באומה בזמן
היותם על אדמתם שהיו ניכרים שהם זרע קדש ברך ה' .וכאשר ייסר איש את בנו
הקב"ה מייסרם ,בהיות הדבר ניכר וגלוי כי צרתם ותשועתם היתה מאתו ית'.
אבל בזמן היותנו בגלות ,גם כי כל הדברים הבאים עלינו ידענו ידיעה ודאית כי
מאתו יתברך הם ,עם כל זה הוא כמסתיר פנים ממנו על חטאתינו ,ובאים עלינו
הצרות בעוונותינו ,באופן שהחוטאים יש להם מקום לספק ולומר אולי מקרה הוא
בא עליהם ,וכן בענין התשועה מאותן הצרות ,וכמאמר הכתוב (דברים לא):
'והסתרתי פני מהם והיה לאכול ומצאוהו צרות רבות ורעות ואמר הלא על כי אין
אלהי בקרבי מצאוני הרעות האל' ,כלומר ,אם היה אלהי בקרבי לא היו באים עלי
הרעות האלו ,וכיון שבאו עלי לא היו מאתו ,כי אם מקרה הוא היה לנו ,ולכן חזר
ואמר 'ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא' ,כלומר ,עוד אסתיר פני יותר ויותר
ואניחם בצרתם כיון שפנו לאלהים אחרים ,כלומר שלא נתנו אל לבם לידע כי
מאתו ית' באה להם הצרה הזאת ,אלא שתלו אותה במקרה במערכות השמים ,או
בסבות אחרות ,אשר עליהם אמר' :כי פנה אל אלהים אחרים'".
כאן מסתיימת ההקדמה הראשונה בנושא ֶּדבֶּ ר ,וכמובן ,שעלינו להוסיף ולהבין
דברות קדשו של המבי"ט; היחס בין הזמנים המתוקנים שבהם היה הדבר כמה
בפתע פתאום כו' ,לבין זמני הגלות.

כתר הלומים



עונש המגיפה כתוצאה מחטא בפירות שביעית

| 147

ג
סוגיית קדושת פירות שביעית
ארבעה דיני שמיטה היסודיים
ג.

כעת נעבור בעז"ה להקדמה השניה  -סוגיית פירות שביעית .לשם כך ,נעיין בסוגיית
קדושת פירות שביעית ,כפי שלמדנו מתורת מו"ר הגר"א עוזר שליט"א( .ונעזרתי
רבות בכתיבתו של הגר"י בן ארזה שליט"א ,וחלק נרחב ממנה העתקתי להלן).
בפרשת בהר מבוארים ארבעה יסודות של דיני השמיטה:
◼ שביתת הארץ ממלאכה.
◼ הפקר הפירות.
יְתה ַש ַבת ָׁה ָׁא ֶּרץ ָׁלכֶּ ם ְּלא ְּכלה'  -לאכלה ולא לדברים
◼ קדושתם .נלמד מ'וְ ָׁה ָׁ
אחרים ,וביובל נאמר 'קודש' ומקישים שמיתה ליובל .כמבואר בקידושין
(נג .נח.).
◼ ביעורם  -כשכלה לחיה מן השדה.

איסור מסירת דמי פירות שביעית לעם הארץ
רש"י  -לאכלה ולא לסחורה ,תוס'  -לא יוכל להיזהר בדיני שביעית
והנה מבואר בגמ' (סוכה לט ).שאין ליקח אתרוג של שביעית בדמים ,אלא נותנו
במתנה ,לפי שאין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ .ופירש"י" :דהתורה אמרה
'לאכלה ולא לסחורה' ,שכל פירות שביעית חייבין להתבער בשביעית הן ודמיהן ,ועמי
הארץ חשודים על כך ,לפיכך אין מוסרים להם דמים ,ליקח מהם פירות שביעית
בדמים ,דקעבר על 'לפני עור לא תתן מכשול".
הקושיות על רש"י
תוס' הקשו על רש"י ,אם אכן הטעם משום הכשלת עם הארץ בחובת ביעור ,יהא
עכ"פ מותר ליקח מעם הארץ דברים שאין בהם ביעור ,והרי מפורש בגמ' שגם
לולב של שביעית אסור ליקח מהם ,הגם שאין לו ביעור (שהרי הוא בשדה כל ימות
השנה) .מכח קו' זו ,פירשו התוס' את הגמ' באופן אחר :אסור למסור דמי שביעית
לעם הארץ ,לא מפני חובת הביעור ,אלא מכך שיש דינים רבים אחרים הנוהגים
בדמי שביעית שאין עמי הארץ נזהרים מהם ,כגון ,לקנות בהן בהמה טמאה
וקרקעות וכד' ופריעת חוב וכו'' :ואין מספר לדינים ולאיסורים שיש פירות שביעית
שצריך לנהוג בהם קדושת שביעית'.
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הוסיף מו"ר שליט"א ,שמלבד שרש"י צ"ע מקו' התוס' ,אך עוד זאת שגם גוף דברי
רש"י צ"ב מצד עצמם; מדוע פתח באיסור סחורה ,והלא הסוגיה כלל לא עוסקת
באיסור סחורה ,שהרי מצד איסור סחורה ,גם מחבר אסור לקחת ,ואילו הגמ'
התייחסה במפורש רק לעם הארץ ,שאין מוסרין לו דמי פירות שביעית .ועל כרחך
מדובר באופנים שאינם אסורים משום סחורה ,כגון שלקט לעצמו והותיר ,שבכגון
דא ,רשאי למכור ,או כשהוא לוקט ובנו מוכר על ידו ,וא"כ בוודאי אין כונת רש"י
לאיסור סחורה בעצם המכירה (וכמו שכתב כן הריטב"א) ,וא"כ מהו זה שהזכיר
'לאכלה ולא לסחורה' ,כהקדמה וביאור לדין ביעור.
ובכלל צריך ביאור ,מה השייכות בין איסור סחורה שנקט רש"י לדין ביעור ,והלא
הם ב' עניינים שונים ,והיה לרש"י לומר שחיישינן שלא יבער הפירות.

ביאור הרמב"ן בטעם איסור פריעת חוב בפירות שביעית
ב' דינים באיסור לאכלה( :א) סחורה( ,ב) דרך סחורה
ד .בביאור הדברים ,ביאר מו"ר שליט"א ,בהקדם דברי רמב"ן במסכת עבודה זרה
(סב .).הרמב"ן שם יצא להסביר הטעם שאסור לפרוע חוב בפירות שביעית ,מדכתיב
'לאכלה  -ולא לסחורה' ,אשר ממנו למדים שאסור לקנות באמצעות פירות שביעית
כל דבר שאינו נאכל ,כגון בהמה טמאה וקרקעות וכו' ,ומ"מ מותר למכור הפירות
בדמים על מנת ליקח בדמים דבר מאכל ,כי אותם דמים נתפסים בקדושת שביעית,
והרי הם מיועדים לאכילה כמו הפירות עצמם ,הלכך אין זה 'סחורה' ,אלא שמלבד
זאת אסרו ג"כ למכור הפירות כדרך סחורה ,כגון במידה ובמשקל וכו' ,וזה אסור
אף באופן שהקדושה נתפסת על הדברים.
למדנו מדבריו שישנם ב' דברים הכלולים בדין 'לאכלה ולא לסחורה'
א .עשיית שימושים בפירות שלא לצרכי אכילה וכד' ,כי לא ניתנו פירות
שביעית אלא לאכילה ,וכל שמשתמש בהם לשימוש אחר ,הרי עושה רווח
אחר בפירות שביעית ,והיינו סחורה ,ובכלל זה איסור פריעת בעל חוב,
ולקיחת דברים שאין נתפסת בהם קדושת שביעית ,כגון בהמה טמאה.
ב .מכירת פירות שביעית בדרך סחורה (גם אם נוטל עבורם דבר לצורך
אכילה ,וחלה עליו קדושת שביעית),
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כמובן ,אין כאן שני דינים החלוקים בעיקר עניינם ,שהרי אין לנו מקור לשני
איסורים ,ועל כרחנו ששני האיסורים (איסור סחורה ,ודרך סחורה) נובעים מיסוד
אחד .ומיושב בזה קו' ה'תורת זרעים' (שביעית ז ,ג) שהקשה ,מדוע אסור לקדש
אשה בפירות שביעית (כדאיתא בירושלמי) ,והרי אין כאן 'דרך סחורה' כלל ,שהרי
האשה מתקדשת בפרוטה ,והרי זו מכירה מועטת (וכבר לימדנו הכס"מ שבדבר
מועט ,לא חשיב דרך סחורה) ,אלא שהם הדברים ,כי אף אמנם ש'דרך סחורה' אין
כאן ,אך איסור 'סחורה' יש כאן ,בהיותו משנה את ייעוד הפירות מאכילה לדבר
אחר ,שהרי לא נתפסת קדושת שביעית על המקח ,ונמצא מבטל את ייעוד הפירות
שהם אצלו לאכילה ,והוא עשה בהם שימוש אחר ,וגם העמיד כנגדם דמים.

ב' הדינים מפורשים במשניות שביעית
ה .עוד הראה מו"ר שליט"א ,שהדברים מבוארים בסידור המשניות במסכת שביעית:
בפרק ז (ג ,ד) תנן" :אין עושין סחורה בפירות שביעית ,ולא יהא לוקח ירקות שדה
ומוכר בשוק ,אבל הוא לוקט ובנו מוכר על ידו ,לקח לעצמו והותיר  -מותר למכור
וכו'".
בפרק ח (ב ,ה) תנן :שביעית ניתנה לאכילה ולשתיה ולסיכה וכו' ,אין מוכרים
פירות שביעית ,לא במידה ולא במשקל ולא במנין וכו'" .ועוד שם  -איסור פירעון
שכר שכיר וחוב בדמי שביעית.
משמע שהם הם ב' הדינים האמורים :בפרק ז' מדובר מצד איסור 'דרך סחורה' ,גם
כשלוקח דברים צורך אכילה ,וגם בדברים שאין בהם איסור עשיית שימושים
אחרים ,כדתנן שם' ,הצבע צובע לעצמו אבל לא בשכר' ,ובכגון דא ,אינו מותר
אלא באופן שלקח לעצמו והותיר וכד' ,וכפי שעוד מפורש שם במשנה ,הדין שאין
עושים סחורה במינים טמאים ,והרי שם ודאי גדר האיסור הוא עצם קביעת המסחר
במאכלות אסורים ,ולא מפני שמונע את ייעודו של הדבר בכך שעושה ממנו רווחים
אחרים ,ואילו כל הנידון בפרק ח' ,הוא יעודי פירות שביעית ,וגם איסור סחורה
האמור שם ,היינו עשיית רווח ושימוש מלבד אכילה ,וכגון פריעת חוב ותשלום
לפועל האסורים משום 'סחורה'.

ריטב"א :דברים המתקיימים זמן מרובה הם סתירה ל'לאכלה' והם בכלל סחורה
דין ביעור אחד הוא עם איסור סחורה
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ו.

והנה הריטב"א (בע"ז ובסוכה) ,כתוב גם כן כדברי הרמב"ן ,והוסיף לבאר שלא
ניתנו פירות שביעית אלא לאכילה וכד' ,ולא לקיימם ולהצניעם ,ופירש ,שלכן אסור
ליקח בפירות שביעית בהמה טמאה ,ושאר נכסים ,מפני שהם דברים שאינם נאכלים
אלא מתקיימים זמן מרובה ,והרי אמרה תורה 'לאכלה' וזה בכלל סחורה הוא ,שהרי
עושה בהם רווח המתקיים .והוסיף" :לפי שדברים אלו אינם מתבערים כדרך
שפירות שביעית מתבערים".
למדנו מדבריו שדין ביעור הוא ענין אחד עם איסור סחורה ,כי פירות שביעית ניתנו
לאכילה בלבד ולא להצניעם להתעשר בהם ,וכשמקיימם לאחר הביעור ,הרי אינו
מקיים את ייעודם.
נמצא לפי"ז ,שגדר חובת הביעור מתפרש בלשון זו :לאחר שכלה אותו המין לחיה
מן השדה ,המקיימו מכאן ואילך בביתו ,הרי הוא כאוצר פירות ומצניעם להתעשר,
ומבטל בזה דינא ד'לאכלה' .ולכן המבטל חובת ביעור ,עבירתו היא על מה שאמר
הכתוב 'והיתה שבת הארץ לכם לאכלה' ,ומה דילפינן 'לבהמתך ולחיה אשר
בארצך' ,אינו חיוב העומד בפני עצמו ,שהרי לא נאמר בהם איסור או מצוה ,אלא
זהו פרט וגדר במצות 'לאכלה' :כשם שאסור לעשות סחורה ולהפסיד הפירות
משום ביטול יעוד הפירות ,כמו"כ אסור להשאירם לאחר שכלה אותו המין בשדה,
שגם זה בכלל ביטול דינא ד'לאכלה'.
ומיושבת בזה קו' התוס' בבכורות (יב ;):מדוע אסור לקחת בהמה טמאה בפירות
שביעית ,והלא הנאתה וביעורה שווה ,שהרי מכחשת והולכת על ידי מלאכתה עד
שמתה ,בדומה לאכילה וסיכה .ותירץ ה'קהלות יעקב' (שביעית יט) ,עפ"י הריטב"א
הנ"ל ,שהואיל ובהמה טומאה אינה מיועדת לאכילה ,ואינה מתבערת בזמן הביעור,
הרי זו פעולה של עשיית רווח ,והוי כלהצניע להתעשר דמי.

ז.

ביאור דברי רש"י :איסור סחורה וביעור  -עניין אחד
מעתה מובנים דברי רש"י בסוכה ,שמבאר חיוב ביעור משום שהתורה אמרה
'לאכלה ולא לסחורה' ,כי אכן איסור סחורה ואיסור ביעור מושרשים באותו שורש,
ועל כן המשיך שם רש"י וכתב' :שכל פירות שביעית חייבין להתבער בשביעית הן
ודמיהן ,ולא שיעשה בהם סחורה להצניע לאחר שביעית ולהעשיר' ,הרי להדיא

כתר הלומים



עונש המגיפה כתוצאה מחטא בפירות שביעית

| 151
שדין ביעור הוא סניף מ'לאכלה ולא לסחורה' ,כלומר :אכילת הפירות ואי עשיית
רווח המתקיים.
וממילא מיושבת גם קו' התוס' שהזכרנו לעיל; כי על כן ,גם דברים שאין בהם
ביעור ,אסור למכור לעם הארץ ,ואין כוונת רש"י לדין ביעור דווקא ,אלא לכל
איסור 'סחורה' שעיקרו הוא ביטול יעוד הפירות מאכילה (אך לא איסור דרך
סחורה ,כי אז באמת היה אסור אף לתלמיד חכם) ,ובכלל זה החשש שעם הארץ
יפרע בדמים חוב ויקח בהם קרקעות כו' ,וכמו שכ תבו התוס' ,ורש"י לא נקט אלא
דוגמא אחת מני רבות שהוא דבר שבהווה ,שחוששים שמא לא ישתמש במעות
לאכילה אלא יקיימם אצלו לאחר זמן הביעור ,אך בעצם כלולים בזה כל פרטים
הדינים האחרים ,ואף במינים שאינם כלים בשדה.
הדברים מפורשים גם ברש"י סוכה (מ" :):וגבי שביעית נהנה מהן להתעשר (אם
משהה את הבהמות שלקח בפירות שביעית) ,והתורה אמרה 'לאכלה ולא לסחורה',
אלא להפקיע ולבער בשביעית עד שלא תכלה לחיה מן השדה הוא זמן ביעור
לפירות ולדמיהן" .הרי לן שחובת ביעור ואיסור סחורה הם דין אחד.
עד כאן מדברי מו"ר שליט"א.

ד
'גיבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו'
ביאור ההגדרות ההלכתיות של שביעית ,עפ"י המהלך הפנימי
ח .כלל הדברים העולה מדברי מו"ר שליט"א ,שיסוד דין 'לאכלה' הוא איסור ביטול
יעוד הפירות מתכליתן  -אכילה ,ובכלל זה סחורה ,דרך סחורה ,והצנעה.
זו ההגדרה ההלכתית ,ואנו בעזרת ה' נבאר את הטעם הפנימי להגדרה זו.

הקדמת נעשה לנשמע היא רז שמלאכי השרת משתמשין
גם שומרי שביעית מוגדרים באותה מעלה
שבת (פח" :).אמר רבי אלעזר ,בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע ,יצתה בת
קול ואמרה להן מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו ,דכתיב ברכו ה'
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו ,ברישא עושי ,והדר לשמוע".
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במדרש תנחומא (תחילת ויקרא) מופיע ג"כ מימרא דומה" :רב הונא תני בשם רבי
אחא אומר :אלו ישראל ,שהוא אומר 'גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו' -
שהקדימו עשיה לשמיעה" ,אך יש שם הוספה" :רבי יצחק נפחא אומר :אלו שומרי
שביעית ,ולמה נקרא שמם 'גבורי כח'? רואה ששדהו מופקרת ,ואילנותיו מופקרים
והסייגים מפורצים ,ורואה פירותיו נאכלים ,וכובש את יצרו ואינו מדבר ,ושנו
רבותינו איזהו גבור הכובש את יצרו כו'".
מבואר במדרש ששומרי שביעית מקבילים למלאכים ' -מלאכיו גבורי כח' ,וכן
לישראל שהקדימו נעשה לנשמע.
מה המכוון?

תורה ניתנה ע"י ביטחון
ָׁ
בו ֵתינו ֶּש ָׁב ְטחו ְבך ,וַ ְת ַל ְמ ֵדם חֻ ֵקי חַ יִים ֵכן ְתחָׁ נֵנו
ט .בתפילה אנו אומריםַ " :בעֲ בור אֲ ֹ
ו ְת ַל ְמ ֵדנו" .מבואר הקב"ה נתן תורה לישראל  -לימד את התורה ,בעקבות הבטחון
שבטחו בו .ואנו שואלים ,היכן מצינו שעם ישראל בטחו בה'? ועוד ,מדוע כאן נזכר
שהתורה היא 'חוקי חיים'?
ובכן ,נראה להציע שמקור הדברים הוא בסיפור המפורסם של רבא עם הצדוקי
(שבת פח ).הצדוקי טען כלפי רבא ,שאנו עם פזיז שהקדים עשיה לשמיעה ,ורבא
ענה לו" :אנן דסגינן בשלמותא כתיב בן 'תומת ישרים תנחם' ,הנך אינשי דסגן
בעלילותא ,כתיב בהו 'וסלף בוגדים ישדם'" .ופירש"י'" :דסגינן בשלמותא -
התהלכנו עמו בתום לב ,כדרך העושים מאהבה ,וסמכנו עליו שלא יטענו בדבר
שלא נוכל לעמוד בו" .כלומר :הקדמת נעשה לנשמע היא היא סוגיית הביטחון
בה' ,שאף שאיננו יודעים על מה התחייבנו ,אך בטחנו בו והלכנו אחריו.
שוב שמעתי ממו"ר זצ"ל מקור אחר לביטחון במתן תורה ,והוא מדברי המכילתא
פרשת בשלח" :מכאן היה רשב"י אומר ,לא ניתנה תורה לידרש אלא לאוכלי המן.
כיצד? היה יושב ודורש ,ולא היה יודע מהיכן הוא אוכל ושותה ,ומהיכן הוא לובש
ומתכסה ,הא לא ניתנה תורה לידרש אלא לאוכלי המן ,ושניים להם לאוכלי תרומה.
כוונת המדרש שניתנה תורה להידרש דוקא במצב של חוסר ודאות יהכן הוא אוכל
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ושותה ומהיכן הוא לובש ומתכסה ,כדרך אוכלי המן ואוכלי תרומה החיים באופן
זה.

אי ודאות כלכלית  -יסוד בצורת לימוד התורה
למדנו אפוא שהתורה מחייבת ביטחון; אין זה בדיעבד  -כי ללומדי תורה אין פרנסה,
לא ולא! אלא זו צורת התורה ,שהיא נלמדת באופן הזה  -במהלך של פניה כלפי
מעלה  -ביטחון בה' ,ואי ודאות כלכלית.
כיוצ"ב ניתן לראות גם מדברי הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל (יג ,יג)" :ולא
שבט לוי בלבד ,אלא כל איש ואיש מכל באי העולם ,אשר נדבה רוחו אותו והבינו
מדעו להבדל לעמוד לפני ה' ,לשרתו ולעובדו לדעה את ה' ,והלך ישר כמו שעשהו
האלהים ,ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם ,הרי זה
נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ,ויזכה לו
בעה"ז דבר המספיק לו ,כמו שזכה לכהנים ללוים ,הרי דוד ע"ה אומר י"י מנת חלקי
וכוסי אתה תומיך גורלי".
נשאלת השאלה ,מדוע יזכה בעולם הזה רק דבר המספיק לו; וכי לא עדיף שיהיה
עשיר ושלו עם בטחונות כלכליים לטווח רחוק ,וכך יוכל ללמוד ביתר שאת?! אלא
שהם הם הדברים ,צורת לימוד תורה היא רק באופן שמקבל דבר המספיק לו  -לא
פחות ולא יותר .בדיוק .כמו הכהנים הלויים .כי התורה נלמדת אך ורק באופן של
ביטחון.
ואכן ,תכלית התורה בכלל היא ביטחון ,כידוע מדברי הגר"א במשלי (כב ,יט):
"ועיקר נתינת התורה לישראל הוא כדי שישימו ביטחונם בה' ,כמ"ש וישימו באלהים
כסלם כו' ,לפי שעיקר הכל הוא הבטחון השלם ,והוא כלל כל המצות וכו'".

ה
י.

ביאור מעלת הקדמת 'נעשה לנשמע'
ביאור העניין בעזרת ה' ,בשנבין מהי מעלת הקדמת נעשה לנשמע ,שכאמור היא
היא עניין הביטחון?

מ א מ ר ו  כתר הלומים
| 154
בגמ' מבואר שמעלת הקדמת נעשה לנשמע היא מעלת המלאכים ' -רז שמלאכי
השרת משתמשים בו' .המלאכים נמצאים בעולם של גילוי כבודו יתברך ,וממילא,
ההבדל בין הקדמת 'נעשה לנשמע' לבין 'נשמע ואח"כ נעשה' הוא כאותו הבדל
שבין מלאכים לברואי חומר בעולם התחתון.

מלאך  -מציאות שאין לה הכרה אחרת מלבד כבודו יתברך
מהי מעלת המלאכים? נעתיק מדברינו ב'אור יקרות' (ב ,י):
מלאך הוא מציאות כזו ,שאין לה שום מציאות אחרת מלבד כבודו יתברך ,ושמה
מוכיח עליה' :מלאך'  -שליח ,בלא שום מהות ומציאות עצמית.
הוי אומר :למלאכים אין צד שני הפוך מרצון ה' יתברך .אצל המלאכים אין שום
ניתוק ,הם חיים רק את הגילוי של כבוד ה' ,אין להם אפשרות לעשות משהו אחר.
מדרגה זו ,היא היא המדרגה של נעשה קודם לנשמע; המלאכים עושים ,לא כי
בוחרים הם לעשות כן ,לא ולא ,אלא כי כך המציאות ,המציאות שלהם היא ה'נעשה'
 עשיית רצון הבורא ,הרבה יותר מאשר מציאותם שלהם ,אלא שסו"ס צריכים אתה'נשמע' כמכשיר וכאפשרות לבצע את הנעשה .ויתר על כן ,האומר נק"ל ,אין לו
בכלל 'נשמע' .הוא לא מציאות שמקבלת שמיעה ,אלא השמיעה היא חלק מהנעשה
שלו .עם הנעשה באה השמיעה.
מנגד ,שמיעה קודם לנעשה  -משמעותה' :אני הבוחר'' ,אני המחליט' .כלומר:
בשמיעה קודם לנעשה ,המרכז הוא האדם ,והמציאות האמתית היא הוא עצמו והרקע
שעליו הוא חי .וכאשר הוא שומע דברים חדשים ,הרי הם נתפסים אצלו רק כ'צד'
בעלמא  -כאפשרות .כל שמיעה לעולם אינה מציאות .הרי השמיעה היא עניין של
דעת בלבד ,אינה מעמידה מציאות .היא מעבירה מידע ומבקשת שהאדם יצרף את
המידע למציאות שלו שהיא היא המציאות ,ואז הדברים ייעשו למציאות (וגם אז,
השמיעה והציווי אינם המציאות עצמה ,אלא מציאות משנית המצטרפת לעיקר
המציאות  -האדם עצמו).
כאשר ישנו ציווי הבא דרך שמיעה ,הרי הוא נתפס כמשהו חיצוני לאדם ,ככפיה
שבאה מבחוץ ,ואפשר לקיימו כמו שאפשר שלא .זו מדרגה של שמיעה קודמת
לנעשה ,והיא היא מדרגת האדם עלי חלד.
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אכן ,כאמור ,המלאכים הקדושים  -אין להם צד אחר ,אלא דבר ה' הוא מציאות
מוחלטת עבורם ,ויתר על כן  -הוא לבדו המציאות הבלעדית .הוא נתפס כעצם
המציאות והם טפלים למציאות זו ,הם ביטוי וגילוי והתגלמות של מציאות זו( .עיקר
הדברים שמעתי ממו"ר זצ"ל).

המלאכים  -עצם דבר ה'
יא .זאת ועוד ,שמעתי ממו"ר זצ"ל ,שהמלאכים הם עצמם 'דבר ה' ,1היינו ,אינם מציאות
משל עצמם המקבלת את דבר ה' (כמציאות וכנ"ל) ,ומעבירה אותו למטה ,אלא
הם הם בעצמם דבר ה' בעצמו .הם גוף ה'נעשה' ,גוף המציאות  -גוף דבר ה' ,ותו
רו וְ ְיִר ָׁפ ֵאם" ,וכן (תהלים
לא .הרב היה מציין לפסוק (תהלים ק"ז ,כ')" :יִ ְש ַלח ְדבָׁ ֹ
רו וְ י ְַמ ֵסם" .ובגמ' סנהדרין (קה'" :):וישם דבר בפי בלעם';
קמ"ז ,י"ח)" :יִ ְש ַלח ְדבָׁ ֹ
רבי אלעזר אומר :מלאך .ונציין לילקוט שמעוני (במדבר ,רמ"ז תשס"ל)'" :וישם ה'
דבר בפי בלעם'  -מלאך ישב לו בגרונו; רצה לברך  -מניחו ,רצה לקלל  -בולמו
ואינו מניחו ,ואין 'דבר' האמור כאן אלא מלאך ,שנאמר 'ישלח דברו וירפאם'".
בוודאי זו הסיבה שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות ,כי המלאך הוא השליחות
עצמה ,ואינו מציאות אחרת המקבלת שליחויות ,אלא הוא עצמו עצם השליחות
וככל שנתבאר ,וזהו שמו ' -מלאך' ,דהיינו שליח.
יסוד הדברים נובע מהשאלה  -מהי עצם המציאות? האדם התחתון תופס את עצמו
כעצם המציאות יחד עם הרקע שעליו הוא עומד  -העולם .זהו ה'נעשה' שלו ,וכל
השאר הוא בבחינת 'נשמע'  -צד בלבד .לא כן המלאכים ,שהתפיסה שלהם היא
תפיסת האמת ,שהמציאות היא הבורא יתברך ,שהוא לבדו המציאות ואין בזה שום
צד שני כלל וכלל ,אין שיור לזה כלל ,זהו ה'נעשה' ,ואנחנו קיימים ברצונו .מדרגה
זו היא 'נעשה קודם לנשמע' ,כי אנחנו תופסים את עצמנו כצד ואף פחות מזה -
אנו תופסים את עצמנו כגילוי של המציאות ברצונו בלבד ,ולכן ,אדרבה ,אם נצרף
עצמנו למציאות האמת  -נעשה קודם לנשמע ,כי אז נקבל שם מציאות.

1
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מלאכים  -אין להם כיס (חסכונות)  -מחוברים כל שעה למקור
יב .מו"ר זצ"ל היה נוהג לומר ,שהמלאכים אין להם 'כיס' ,כלומר  -חסכונות .הוי אומר,
כיון שהתפיסה שלהם היא שהמציאות היא אך ורק בורא העולם ,ע"כ הם מחוברים
אליו  -אל המקור כל שעה ,אין להם אפשרות להניח בצד ,לשמור לאחר כך ,אלא
הם חיים עם המציאות האמיתית ,ושמצידה מתגלה שא"א להיות קיים כלל בלא
חיבור אליה ,כי אליבא דאמת א"א להיות קיים בלא חיבור למציאות האמיתית.
אכן האדם שבעולם התחתון  -מעבר למחיצה ,הרי תופס את העולם כעצם
המציאות ,העולם הוא המציאות ולא מי שברא (רח"ל ,כך תפיסת האדם) .משכך,
הוא חי בהתאם למציאות זו ,אינו מצטרף למציאות האמת ,אלא חי כביכול מיניה
וביה בתוך המציאות הזו שאינה מציאות אמת ,ולכן הוא מעמיד מערכת מנותקת
שכביכול חיה מכח עצמה .זו מערכת של כיס וחסכונות .כביכול יש לה כח להזין
את עצמה ,לחיות מכח עצמה.
הואיל והמערכת התחתונה נערכת באופן הזה  -באופן מנותק ,על כן באמת נבחנת
המציאות הזו באופן זה .בורא העולם נותן לעולם התחתון כביכול האפשרות להזין
את עצמו ,ויתר על כן ,הואיל והעולם התנתק ,הרי הוא עצמו מנסה להזין עצמו,
ומכיון שאינו יכול לספק מזון מבחוץ ,שהרי הוא מנותק מהמקור ,ע"כ העולם בעצם
אוכל את עצמו  -אדם אוכל את החיים שלו בשביל לחיות (ועיין במאמר כ').
לעומת זאת המלאכים חיים בחיבור מתמיד לבורא העולם ,אין להם מציאות משל
עצמם ,וממילא אין להם חסכונות ,כלומר ,חיות שהם מחזיקים כביכול בקופסא.
חסכונות שייכים רק למי שיש לו כביכול מציאות משל עצמו ,בלא צורך להסתכל
ללמעלה.

המעבר מנשמע קודם לנעשה קודם  -ביטחון
ביטחון  -הסכמה שהוא יתברך המציאות
יג .המעבר ממצב של 'נשמע קודם לנעשה' ,שהוא כאמור ,ברירת המחדל הפשוטה
של העולם ,לבין 'נעשה קודם לנשמע' .מעבר זה עובר דרך עבודת ה'ביטחון' ,וזו
עצמה מערכת 'נעשה קודם לנשמע' .מידת הביטחון ,עניינה ,הסכמה שהוא יתברך
המציאות ,ושלכן אנו בעקבותיו ,גם אם איננו מבינים .הבטחון מעמיד את הבוטח
באופן של טפלות אל המציאות שבוטח בה ,ויתר על כן מעמיד את אותה מציאות
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שבוטח בה ,כעיקר המציאות( .וכמובן ,יש דרגות בבטחון ,אך כל דרגה בבטחון,
נערכת על המתח הזה).

הבוטח מקבל את השפע ממקום יותר עליון
מכלל זה נבין שהבוטח בה' ולא פנה אל רהבים ,מלבד שהשם יתברך בוודאי
ישלים לו חסרונו ,אך כמו"כ קבלת השפע שלו היא ממקום עליון יותר ולא מנותק.
הבוטח בוקע את המחיצה וזוכה למציאות שהיא למעשה דומה וקרובה להזנה
העליונה ,וזאת מעלת הכהנים הלויים ,שמלכתחילה צורת חייהם היא על בטחון,
כמבואר ברמב"ם סוף הלכות שמיטה ויובל הנזכר.
בהקדמת נעשה לנשמע זכו ישראל לחיות לעולם
הקדמת נעשה לנשמע בוקעת את המחיצה בין עליונים לתחתונים
יד .בנקודה זו מתגלה במלא הדרה  -מעלת הקדמת נעשה לנשמע שהעמידה את
ישראל במצב של מלאכים שאינם מתים ,וכמבואר בגמ' בעבודה זרה (ה .).ישראל
באמירה זו ,העמידו שגם הם תופסים באופן מוחלט ובלא צד שני ,שהמציאות
האמתית היא מציאותו יתברך .כשישראל הקדימו נעשה לנשמע ,בקעו את המחיצה
המבדילה בין העליונים לתחתונים (קה"ר א ,ט) ואשר גורמת את המוות לתחתונים
כמבואר שם (בהיותם עומדים לעצמם וכנ"ל) .בהקדמת נעשה לנשמע .העמידו
ישראל את עצמם כעליונים  -כמלאכים ,וע"כ נעשו חיים לעולם ,כי מציאות המוות
נובעת מהמחיצה ,הגורמת לתחתונים לתפוס את המציאות שבה הם חיים -
כמציאות הנותנת חיים ,ודבר זה ,הרי זיוף הוא ואין לו המשך זמן .ולכן התחתונים
לא יכולים לחיות לעולם ,כי לעולם חיות בקופסה יש לה גבול .ויותר מזה ,עפ"י
מש"נ לעיל שהעולם התחתון אוכל את עצמו ,בהזנה דרך מלחמה.
(והרי"ז במשל הדיוט ,כההבדל בין מכשיר המחובר למקור החשמל ,לבין מכשיר
הפועל על ידי סוללות .והנה המכשיר הפועל על ידי סוללות תופס את עצמו
כ עיקר ו'מאן דאמר' ,שהרי הוא חי בכוחות עצמו ואינו זקוק לאחרים ,אך האמת
היא שהחיות הזו היא חיות מזערית ,בלא חיבור למקור ,וסופה מהר מאד להתפוגג,
ובעצם המכשיר אוכל את החיים של עצמו עד שנמוג).
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ו
שומרי שביעית
שומרי שביעית נסמכים על ביטחון בה'
טו .זכינו לבאר בס"ד את עניין הקדמת נעשה לנשמע ואת היותה רז שמלאכי השרת
משתמשים בו .כעת עלינו לברר כיצד דבר זה שייך לשומרי שביעית ,שכאמור
מ דברי התנחומא ,גם עליהם נאמר מקרא זה' :גיבורי כח עושי דברו לשמוע בקול
דברו' .והנה בוודאי ,שומרי שביעית נסמכים על הביטחון בה' ,שהרי עוזבים
שדותיהם ורואים אותם מעלים קוצים וברקנים ואחרים אוכלים כבשלהם ,ואין לאל
ידם לעשות מאומה ,אלא לבטוח בה' שיזמין פרנסתם ,וכפי שהתורה עצמה
מבטיחה .לזה צריך עבודת ביטחון.
אכן נ' להוסיף בזה עוד תוספת עומק בעזרת ה' ,ולשם כך נתבונן קצת בעניין
אכילת מן ,שכאמור ,עניינה גם כן לביטחון בה' ,ולא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן,
וכפי שהבאנו גם כן מדברי הרמב"ם ,ושכך צורת התורה  -בחוסר ודאות כלכלית.
שאלנו מדוע זה כך?

החלוקה היסודית בין דיבור למעשה; דיבור מצורף לחיות
המעשה  -העולם התחתון ,מנותק
לאור האמור ,הדברים נפלאים מאד ,וכדי לבארם בפנים מסבירות ,נחזור בקצרה
על דברים שכתבנו במאמר ד' .הבאנו שם מדברי מו"ר זצ"ל שישנה חלוקה יסודית
בין דיבור למעשה; הדיבור מצורף למקום חיותו ואינו מתנתק ממנו .א"א לבעל
הדיבור להניח את הדיבור ולהסתלק מהמקום .ולא כן המעשה ,אשר אחר העשיה,
המעשה נשאר במקומו ,והאדם מסתלק.
ביארנו ,שכפי שהדבר נכון באדם ,כך הוא נכון גם ביחס לבורא יתברך ,שדיבורו
יתברך מצורף אליו כביכול ,ואילו המעשה ,נראה כמנותק (וזהו למעשה העולם
התחתון ,שכאמור הוא מנותק ונבחן לעצמו ,עם כלל ההשלכות שנתבארו לעיל).

תורה  -דיבורו יתברך ,ולכן היא תורת חיים המצורפת אליו
התורה היא דיבורו יתברך  -עשרת הדברות  -דבר ה' .ולכן היא מצורפת אליו ית'
כל שעה וחיה מכוחו .על כן ,כדי לקבל התורה ,אי אפשר להישאר בתוך תחום
עולם התחתון  -עולם המעשה כפי שהוא .כי עולם המעשה מתנגד בעצם היותו
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לחיבור לעליון ,הלא הוא מעמיד עצמו כמנותק .ועל כן ,כדי לקבל תורה ,תנאי
מוקדם ומוכרח  -עלינו להקדים נעשה לנשמע ,לבקוע את המחיצה המבדלת בין
העליונים לתחתונים ,להצטרף אליו באופן מלא ,בהיות הוא המציאות ולא זולת.
וממילא אנו מצורפים אליו כל שעה וחיים ממנו באופן מוחלט כל שעה בגילוי.
זו תורה וזו מעלת הקדמת נעשה לנשמע המתנגדת למציאות הטבעית הגשמית.
והתבאר עוד ,שלכן התורה ניתנה דוקא במדבר ,כי רק המדבר הוא מקום שאין בו
ישוב ,אין בו כמעט מעשה ,ולכן הוא מוכשר להיות מצורף לדבר ה'.
ממילא אנו מבינים ,שאכן לימוד תורה מחייב להיות במהלך של חיבור אליו יתברך,
למקור החיים; אי אפשר ללמוד תורה בלא חיבור למקור החיים ,כי התורה היא
דבר ה' ,ודבר ה' אינו מנותק חלילה בשום צד (ועיין היטב בדברי המהר"ל בתחילת
ספר התפארת ,בביאור גמ' נדרים (פא ).שלא ברכו בתורה) .לכן התורה מחייבת
בטחון גמור ,כי זה מעצם עניינה .היא דבר ה' ,וא"א להשיג את דבר ה' בלא
הקדמת נעשה לנשמע ,בלא התרוממות מעל מציאות העולם התחתון ,בלא בטחון.

מן  -לחם מן השמים
בעליונים  -העליון מזין התחתון ,בתחתונים  -העליון ניזון מהתחתון
טז .זו הסוגיה לפי"ע של אכילת מן.
הייחוד במן ,היותו 'לחם מן השמים' ,ועיין בהרחבה במאמר כ' ,שמעיקרא העליון
היה צריך להזין את התחתון ,וכפי שבאמת אנו יודעים על העולמות העליונים,
שהעליון מזין את התחתון ,וכפי שבאמת בפנימיות ,בורא העולם הוא מקור החיים,
ונאמר בו' :ואתה מחיה את כולם' .אכן ,בעקבות החטא שבו האדם ניתק עצמו
והעמיד עצמו והעולם כמציאות בלתי תלויה בעליונים ,בעקבות כן ,הזנתו צריכה
להיות מתוך עצמו ,שהרי כופר הוא בעליון ,ועל כן ,העולם ניזון ממה שתחתיו,
הצומח מהדומם ,והחי מהצומח והדומם ,וכן הלאה.
תורה ניתנה רק לאוכלי המן  -למצורפים לעילה  -לדיבורו יתברך
דברים אלו הם הם הדברים שנתבארו לעיל אודות ההפרש בין עליונים לתחתונים,
ולמעשה בין הקדמת לנעשה לנשמע לבין נשמע קודם לנעשה .ומכיון שנתבאר
שתורה היא במהלך של הקדמת נעשה לנשמע ,בהיותה דבר ה' ,והיא במערכת
של הזנה ממנו יתברך באופן ישיר ,על כן ,בהכרח ,שהזנת לומדי תורה היא במהלך
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הנ"ל המקביל להזנת עליונים .לכן לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן ,שהוא לחם
מן השמים ,ואין בו גשם כלל ,אלא הוא רוחניות צרופה  -לחם שמלאכי השרת
אוכלים (סוף יומא) ,זיו שנתגשם ברצון בוראו (רמב"ן בשלח).
וכך הוא הכלל ,שככל והנברא תחתון יותר ,גס יותר ,עב יותר ,כך מאכלו תחתון
יותר ,עב יותר ,גס יותר .ומאידך ,ככל שהנברא יותר עליון ,כך מאכלו זך ,ועם
ישראל מקבלי התורה שהקדימו נעשה לנשמע ונעשו מצורפים בגלוי למקור החיים,
מזונם הוא מן שהוא זיו שנתגשם ברצון בוראו .ומשה רבינו מוסר התורה ,עלה
למרום בנתינת התורה ,וכלל לא אכל ,לא לחם ולא מים.
זו עצמה הסיבה שהמן לא ירד הרבה בבת אחת ,אלא כל יום לעצמו ,כי כאמור,
בחיבור למקור  -למעלה ,אין שום אפשרות להחזיק חסכונות וכיסים ,וכפי
שלמלאכים אין כיס ,כך למקדימי נעשה לנשמע אין כיס ,אלא אוכלים מן והוא
חיותם ,ניזונים הם כל הזמן מחיבור לעליון.

שומרי שביעית ניזונים ממקור עליון ולא ממה שתחתיהם
יז .מכאן נוכל להבין את עניינם של שומרי השביעית ,אשר גם כן מקבילים למלאכים
ולמקדימי נעשה לנשמע .ביארנו שאכן שומרי שביעית מיוחדים גם כן לביטחון ,אך
כעת ,הננו מבינים ביתר עומק .בזמן של שנת השבע ,מוטל על כלל ישראל להיות
כמו הכהנים הלויים ,לחיות מהזנה יותר עליונה .הם מצווים להניח שדותם ,ולבטוח
בה' שהוא יפרנסם .ומזה עצמו מגיע הברכה והשפע המיוחד בשנת השבע ,כמפורש
בתורה ,כי כאשר מתעלים לעליונים וחיים מכוחם ,הנה זוכים לשפע נשגב ,אך
בעיקר העניין הוא שזוכים להזנה יותר עליונה.

ז
שביתת שבת
שביתת שבת מקבילה לשביתת קרקע
המציאות בנויה מפנימיות נעלמת ומחיצוניות מגולה
יח .נתעמק עוד באותם הגדרות ונראה נפלאות בעזרת ה':
ישנה מצוה נוספת שדומה מאד לשביתת שביעית ,והיא שמירת שבת ,ואכן ,בשבת
אנו מניחים לחם משנה ,זכר למן ,וגם איננו עובדים כלל ,אלא ניזונים ממקור יותר
גבוה.
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מה עניינה של שביתת שבת ,שכאמור ,דומה היא לשביתת קרקע? בתורה עצמה
מפורש שהשבת היא עדות על היחוד והאמונה ,והשאלה היא ,כיצד? היכן מונח
בשבת גילוי על הבורא ,במה שאיננו עושים מלאכה .ואם שאנו מעידים שהעולם
נברא בו' ימים ושוב הקב"ה שבת ,אך אין זה אלא במה שאנו מקבילים את עצמנו
אליו ,אך אין זה קשור בעצם לשביתה ממלאכה ,וזה בוודאי לא מסתבר ,אלא יש
בתוך השביתה ממלאכה ,איזו הוראה על כך שהיא עדות למעשה בראשית .הדבר
הזה צריך ביאור.
יסוד העניין הוא בהתאם לדברים דלעיל (ובעיקר במאמר ד') ,שהמציאות בנויה
בשתי מערכות; מערכת החיצונית ,היא מערכת העולם עם כל חלקיו וענייניו ,כל
זה נברא בו' ימי בראשית .כל זה ברור .ולמעשה האנשים בעולם חושבים שזו
המציאות ואין בלתה כלום .אך באמת אין זה אלא לבוש ולא המציאות עצמה,
והמציאות עצמה ,היא בעצם הבורא יתברך שהוא העומד מאחורי כל המפעל הזה,
הוא האמת ,הוא המציאות ,והעולם התחתון שהתנתק אינו מגלה מציאות זו אלא
את עצמו ,כאומר :אני אני המציאות ולא זולתי.

המציאות הפנימית מתגלה כאשר המציאות החיצונית שותקת
שבת מעידה על הבורא ,כי המציאות החיצונית  -ו' ימי המעשה ,שובתים
יט .כאן מונח דבר נפלא (וראה עוד במאמר ח') .כאשר התבוננו ,ראינו שהדברים
הפנימיים נעלמים בעת שהדברים החיצוניים נמצאים בשטח .הכח הפנימי תמיד
מפנה את הבמה לכח החיצוני .וכך גם האדם בעצמו ,שכאשר רוצה להתחבר לתוך
עצמו ,להתעמק ,כאשר כן ,הוא חייב להסיר את המציאות הפיזית ,להיות בהשקט.
מעתה הדבר פשוט וברור כך ,שכאשר אנו אומרים שהעולם מציג את עצמו ,מעמיד
את עצמו .אני ואפסי המציאות .כאן במציאות זו מגיעה שבת ,ועניינה הוא תוספת
יום על ו' ימי המעשה .ויש בזה הוראה נפלאה ,כדלהלן:
א .השביתה בעצם מסירה את המערכת של עולם הזה ,בדיוק כמו שאדם
נכנס לנייחא ,ואז מתגלה כוחותיו הפנימיים השורשיים ,וכך בדיוק מתגלה
המציאות האמתית בבריאה .זהו עניין אחד.
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ב .ועוד זאת ,במה שיש עוד יום נוסף ,חוץ מו' ימי המעשה ,דבר זה מגלה
שבעצם כל ו' הימים אינם אלא לבוש ואינם עצם ,כי אם היו עצם ,הרי
היו מתפשטים על כל המציאות .לכן בהכרח שהם לבוש למציאות עצמה.

שבת  -המציאות האמיתית
נמצא שהשבת עצמה היא המציאות האמיתית ומתפרסת בעומק על פני ז' הימים,
אך יש לה לבוש והוא ו' ימי החול ,ואוי לו למי שעוסק בלבוש ולא בדבר עצמו.
לכן השביתה היא מעצם המציאות של הגילוי בעצמו ,השביתה בעצם מגלה שיש
מי שעומד מאחורי המציאות הזו שנקראים ימי המעשה.
עבודתנו בשבת  -עיסוק בחלק הפנימי של המציאות
כ .בדברים אלו נבין גם את עבודתנו בשבת .כי על כן ,כפי שבעולם יש מציאות כזו
של ב' המערכות ,כך באדם בעצמו ,גם בו את החלק החיצוני שבו ,והחלק הפנימי
שבו .רוב האנשים כלל לא מכירים את החלק הפנימי שבהם ,זו עובדה .ולכן הם
מעולם לא שאלו את עצמם ,מי הם? עבור מה הם פה? מה העולם? מה תפקידם?
וכן הלאה? ואין זה שייך לרמת המשכל שלהם ,הם פשוט חיים בחלק החיצוני שלהם
ומדחיקים את הפנימי.
עבודתנו בשבת היא גופא להתעסק עם החלק הפנימי הזה ולא עם החלק החיצוני,
לשבות ממנו ,ולגלות את החלק הפנימי שבנו ,הוא החלק שבעצם מקביל לחלק
העצמי של המציאות  -הבורא יתברך .כאשר אנו שובתים ביום השבת ,אנו בעצם
מגלים את החלק הפנימי שבנו ,ובזה אנו מגלים בעצם גם את החלק הפנימי של
העולם ,כי החלק הפנימי של העולם מתגלה על ידי החלק הפנימי שבאדם ,וגם זה
בכלל סוגיית האמונה שהוא דבר חי ,ואינו מתגלה כלל במעבדה החוקרת ומודדת
את הצד החיצוני של הדברים ,והדברים עמוקים מאד.

תורה  -דיבוריו יתברך ,ניתנו בשבת
בשבת ניתנה תורה ,כי אז התגלה החלק הפנימי  -אז התגלה הדיבור האמיתי של
המציאות .וזה מקביל לסוגי' של מדבר סיני ,שהרחבנו לעיל במאמר ד'.
בשביעית בוטחים בו וניזונים ממנו יתברך באופן ישיר כל שעה
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הדברים הללו מבארים גם כן את עניין שביתת הקרקע .אנו שובתים בשביעית,
ומעמידים שהמציאות התחתונה  -מהמחיצה ולמטה ,אינה המציאות באמת ,אלא
יש גבוה מעל גבוה ,והוא עיקר המציאות .כאשר אנו עושים כן ,מבטלים את
הנעשה ,אנו זוכים לשמיעה ,יכולים לשמוע את דבר ה' .כאשר איננו עובדים
בקרקע ונותנים לה לגדול פרא ,אנו למעשה מעמידים את עצמנו כמו מדבר ,ולכן
אנו מוכנים לקבל תורה .אנו בעצם מתייחסים לעליונים ,ממש כדרך הקדמת נעשה
לנשמע ,בוטחים בו יתברך וגם ניזונים ממנו באופן יותר ישיר כמו מן ,ולא כמו
לחם מהארץ .וכבר נתבאר לעיל ,שבחיבור לעליון  -בחיבור לחיים ,לא שייך שום
שמירה ושום חיסכון ,צריך להיות מחובר אליו כל שעה כדי לחיות.
זו שביתת הקרקע בשביעית לפי"ע.

ח
פירות שביעית
פירות שביעית מקבילים למן  -אכילה ממקור החיים  -מהעליונים
כא .אור הדברים הללו ,יחזיר אותנו להבנת הגדר ההלכתי של קדושת פירות שביעית.
מו"ר שליט"א ביאר שהפירות צריכים להיות במצב של אכילה מיידית ,לא סחורה,
לא דרך סחורה ,ולא הצנעה להתעשר.
יסוד הדברים הוא שפירות שביעית מגיעים ממקום יותר גבוה ,הם הזנה יותר
עליונה ,ובדומה למן ,הם הרבה יותר 'חיים' ,כי האדם המשבית את הקרקע הוא
הרבה יותר 'מלאך'  -גיבורי כח עושי דברו  -בשומרי שביעית מדבר .לכן כל
מערכת השביעית היא בחיבור לעליון  -בחיבור למקור החיים ,ולא שייך חלילה
שום שמירה להצנעה ,שום סחורה ,מאומה ,כי צריך להיות מצורף לחיים העליונים
כל שעה ,רק כך ניתן לחיות שם ,וזו החיות האמיתית ,לכן אסור לעשות מאומה
בפירות שביעית מלבד לאוכלה.
כמדומה שהדברים נפלאים מאד בס"ד.
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ביאור מהות הדין של 'לאכלה' עפ"י מו"ר שליט"א
דין 'לאכלה ולא לשריפה'
כב .נראה עוד תוספת עומק נפלאה ,בהקדם דברים נוספים ממו"ר שליט"א:
אחר שביאר את גדר הדין של 'לאכלה' ,הוסיף לבאר את מהות ויסוד הדין ,וכה
הם דבריו (עפ"י כתיבתו של הג"ר יוסף בן ארזה שליט"א ,וכנ"ל).
בגמ' בכורות (יב" :):אמר רב חסדא ,בהמת שביעית פטורה מן הבכורה' ,לאכלה'
אמר רחמנא לא לשריפה" .פירש רש"י" :ואי מחייב בבכור ,סלקי אימורים לגבוה".
והנה דין זה צריך ביאור ,כפי שכבר עמד המהרי"ט אלגאזי ,וכי מפני התנגשות
שני הדינים  -הקטרת הקרבן מול איסור שריפת פירות שביעית ,נוציא בכור זה
לחולין?! והלא כל פטר רחם מתקדש ,ומה שאח"כ לא נוכל לשורפו ,או לחלופין,
לא נוכל לקיים דין 'לאכלה' ,זהו עניין נפרד שיש לדון בו בפני עצמו  -מה יידחה
מפני מה ,אך כיצד זה משפיע על חלות קדושת הבכור?
הנצי"ב ('הרחב דבר' ,תחילת פ' בהר) ,בעל הקונטרס אחרון על ה'טורי אבן' (ר"ה
ל ,).וכן הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן הי"ד (קוב"ש ב ,טז) ,פירשו כולם בלשון
זו :הואיל ואמרה תורה 'לאכלה' ולא לשריפה ,הרי שכלפי שריפה ושאר שימושים,
אין הפירות הללו נתונים לאדם .נמצא א"כ שכלפי זה אין הבהמה שייכת לו,
ובהמת הפקר הלא פטורה מן הבכורה .וזהו שאמרו שהואיל ואמרה תורה 'לאכלה'
ולא לשריפה ,אי אפשר שיחול עליו קדושת בכור ,שאם כן ,הלא יש בו צד הפקר,
כי לעניין דין שריפה  -אין הבכור שלו ,כי דמי שביעית לא ניתנו אלא לאכלה.
מבואר ממהלך זה ,שגדר דין 'לאכלה' אינו איסור והיתר גרידא ,אלא הגבלת
בעלות האדם על הפירות ,שלא נתנה תורה פירות שביעית לאדם אלא לצרכים
מסויימים ,ואילו כלפי שאר שימושים אין הפירות שלו כלל.
זכינו מדברים אלו ,להבנה חדשה בגדר 'קדושת פירות שביעית' ,אשר לכאורה
הדבר צריך ביאור ,וכי פירות שביעית הם הקדש?! אלא הכוונה היא שלא ניתנו
פירות שביעית לבעלותו המלאה של האדם ,אלא ניתנו לו 'לאכלה' בלבד .וממילא
אתה למד ,שיסוד דין 'לאכלה' ולא לדבר אחר ,נובע מהדין הכללי של הפקר פירות
שביעית שאמרה תורה ' -ונטשתה' ,הוי אומר :אין לך בעלות על פירות שביעית
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אלא לאכילה ולדומה לה ,אך לדברים אחרים אינם שלך אלא הפקר הם באפקעתא
דמלכא.
ע"כ מדברי מו"ר שליט"א.

פירות שביעית קדושים ושייכים לגבוה ,לכן אין בהם מהלך של כיס וחסכון
הדברים הללו מתאימים ממש כפתור ופרח לכל עיקר מאמר זה.
אכן פירות שביעית הם קדושים ,היינו ,שלמעשה כביכול ,הפירות שייכות לגבוה,
הם חלק גבוה בצד מסויים ,הם מצורפים למקור החיים ,הם גם כן זיו העליון
שנתגשם ברצון בוראו כמן (כמובן ,לפי הדרגות וההלבשות) ,ולכן דיניהם נולדים
מההגדרה הזו ,בהיותם 'לחם מן השמים' ,בהיותם מאכל זך ודק ,בהיותם חפצא
של חיים הרבה יותר מכל מאכל אחר ,ולכן אסור להשתמש בהם בשימושים של
העולם התחתון  -שימושים של חסכונות וכיס ,כי שימושים אלו הם סתירה גמורה
למעלת פירות שביעית ,אי אפשר ואסור לחסוך פירות שביעית!

ט
ביאור העניין שדבר בא על פירות שביעית
הגדרת דבר  -סילוק העילה
כג .כעת ,אחר כל האריכות בס"ד ,נחזור לנקודת ההתחלה של מאמר זה ,להבין מדוע
הדבר בא על פירות שביעית (כמפורש במשנה) .לאור ובעקבות דברינו ,הלא
הדברים מבוארים כמעט מאליהן; כי הלא הבאנו בכמה מאמרים בספר זה (כגון:
מאמר ז' ,ועוד) את דברי המהר"ל ,שמכת הדבר מתייחדת בכך שהיא סילוק הארתו
יתברך  -סילוק העילה מהבריאה .ביארנו בכוונת דבריו ,שכל המיתות האחרות
נוגעות במקבלי החיים ,בכלי החיים ,בנושאים של החיים ,אך לא בחיים עצמם,
אלא שממילא החיים פוסקים ,כי אין החיים יכולים לשכון בגוף פגוע .אכן מכת
דבר נוגעת בגוף החיים עצמם ,היינו ,בהיות מקור החיים ברוך הוא מחיה את כל
הנבראים ,וכאשר הוא מסלק את עצמו רח"ל מהנברא ,הרי הנברא נשאר כפגר
מת בלא חיות .זו דבר.

פירות שביעית  -צורת החיים היותר טהורה בחיבור לעילה
מעתה ,הואיל ופירות שביעית הן הן צורת החיים היותר טהורה במהלך של חיבור
לעילה ,בלא אמצעים נוספים ,בלא חיבורים נוספים .פירות שביעית מעמידות צורת
חיים שההזנה היא לא מלמטה ,היא מלמעלה ,כביכול דבר ה' מתלבש בפירות
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הללו ומחיה את האוכלן באופן היותר ישיר שיש .בפירות שביעית ,כל המערכת
באה במהלך של הזנת העילה באופן הכי ישיר שיש .לכן הקלקול והפגם בהם,
מסלק רח"ל את העילה ,ודבר זה גורם באופן ישיר למכת דבר.
בלשון קצרה :החיות הבאה דרך פירות שביעית היא חיות נשגבה מאד ,אך אין בה
כיס וחסכונות ,לכן קלקולה ,גורם את המציאות כשאין כיס וחסכונות ,כשאין צורת
חיים אחרת מלבד החיבור אליו ,והיינו דבר.
כך מתפרשת המשנה ,וכמדומה שהדברים נפלאים ועצמיים ממש ,בס"ד.

ביאור דברי המבי"ט שבזמנים קדמונים היה מכת דבר נס ופלא
בזמנים קדמונים היה חיבור לעילה  -לעליון ,באופן מובהק
כד .ביתר עומק.
הבאנו בתחילת המאמר את דברי המבי"ט ,שבזמנים קדמונים ,כאשר ישראל היו
על אדמתם במצב המתוקן ,כאשר כן ,היתה מכת הדבר באה באופן ניסי ועל צד
הפלא ,באופן מהיר מאד ,בלא חולי מוקדם ,ורק אחר החורבן ,התלבשה מכת
הדבר בתוך עולם הטבע.
נראה בעז"ה ,בהורמנא ,להוסיף נופך בדברים:
בזמנים המתוקנים ,היה הצירוף לעילה מובהק מאד ,גלוי מאד ,מבורר מאד .כלל
ישראל היו במצב של הזנה מלמעלה ,כדרך המלאכים ושוכני עליון (כמובן ,לפי
הערך והדרגה היחסית) ,ולכן ,היה גילוי שכינה גדול בישראל .החיות זרמה באופן
ישיר ומגולה מהעילה לעמו יחידו וחביבו.
אכן ,באותה מידה שהיה גילוי של החיות באופן נשגב ,כך גם כן היתה הסכנה
גדולה ,כי כיון שהחיים היו תלויים בו יתברך באופן מגולה וברור ,בלא שום
חסכונות כלל ,אלא במבט למרום כל שעה (וכדרך שהיה במדבר ,שלא היה שום
אמצעים טבעיים כדי לשרוד ,והקשר לעילה היה ברור מאד ,ומשם היתה החיות
באופן מגולה מאד) .לכן ,כאשר היה סילוק העילה מחמת החטא ,רח"ל ,הרי היה
עונש הדבר חל מיד במלוא עוזו ,והיה זה גילוי למעלתם של ישראל.
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כאשר חטאו ישראל ,ואירע החורבן ,שוב החיות מתלבשת לבוש אחר לבוש ,ואם
שהכל ממקור החיים ,ואם שהוא מחיה את כולם ,ואם שבפנימיות ,הוא עשה ועושה
ויעשה ,ואין אלהים עמדי ,אך בלבוש הנגלה ,בהופעה של הדברים ,אין ניכרות
לדבר ,ולכן אין גילוי לחיות מהעילה ברוך הוא ,וגם אין מכת דבר באופן כל כך
מהיר ותקיף ,אך מ"מ ,כל הדברים נכונים לפי דרגת הדור והשעה והמעשה.
כה .בשולי הדברים ,אוסיף את דברי הרה"ג הרב פנחס ברודבקר שליט"א ,על ובעקבות
מאמר זה.
התורה מצרפת את סוגיית השמיטה לעניין הדיבור; 'וְ זֶּה דְּּ בַ ר ַה ְש ִמ ָׁטה' (דברים טו,
ב) .למדנו מזה כי השמיטה 'מדברת' ,ותוכן דבריה ,בפשטות ,שהקב"ה הוא הזן
והמפרנס ,וכל הצמיחה והיבול אינם פרי עמלו של האדם אלא מתנת שמים (וכפי
שהבטיחה התורה ,כחלק בלתי נפרד מן הציווי ,על הברכה שתיראה בשדותיהם
של שומרי השביעית) ,וכמו שביארו רבותינו ,כי משביתת המלאכה בשבת מתבאר
כי אף בכל ששת הימים ' ֵת ָׁע ֶּשה ְמ ָׁלאכָׁ ה'.
עפי"ז מבואר שהפירות הגדלים בשביעית  -על אף ההשמטה' ,נתפסים' כמגיעים
'ישירות' מהקב"ה ,ללא השתדלותו של האדם ,ולכן הם עומדים לאכילה בלבד
(ואינם שייכים לבעל השדה) 'דבריה' של השמיטה ,מונח ,אפוא ,בעצם מציאותם
של פירות השביעית ,והעומד ממולו וכנגדו של הדיבור הנכון – המחובר למקור
הדבֶּ ר  -הדיבור של רשות הרבים ,הדיבור המנותק.
החיים ,הוא ֶּ
מתוך מבט על אירועי הקורונה האחרונים ,שגרמו להשבתתו המוחלטת של 'שוק
הדבֶּ ר ,שכן כנגד המצב המתוקן בו נשמע
העבודה'  -מוארת זווית נוספת בגזירת ֶּ
הדבֶּ ר את החיים כולם ,ומוכיח לאדם,
דברם של פירות השביעית ברבים ,משבית ֶּ
כי אף עמל הכפיים וההשתדלות אינם בידו (וכמו שידוע ,כי הגילוי האמיתי עשוי
להתגלות בשתי דרכים; בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב ,כאשר באפשרות
האחרונה מתגלה האמת מתוך פריחתו וקריסתו של השקר).
ע"כ מדבריו ,ודפח"ח.
כמובן ,הדברים נסובים על עיקר הדברים במאמר ד (וכן במאמר דנן) שבמדבר
מתגלה הדיבור ,כי אין שם את הדיבור הטבעי ,וכן הוא בשבת ,בו האדם שובת
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ממעשיו והדיבור האמיתי אומר את דבריו ,וכן בשמיטה .לכן השמיטה מדברת,
המדבר מדבר ,ואף השבת מדברת שהרי היא עדות על חי העולמים ,והעדות היא
בדיבור.

י
קטורת
מעלה נוספת בהזנה מלמעלה  -העדר כילוי
כו .במאמר זה זכינו לבאר בס"ד ,את העניין המיוחד של פירות שביעית ,שהם עניין
של הזנה מלמעלה ,ויתכן שהם דומים ביסודן ,במהותן ,לפירות גן עדן (וברמב"ן,
שאולי מן היה כפירות גן עדן ,והם הדברים).
ברצוננו להשלים הדברים לפי"ע ,על פי המבואר במאמר כ' ,שההזנה הבאה
מלמעלה היא הזנה שאין בה כילוי ,ופשוט שלכן ,כאשר הקדימו נעשה לנשמע וזכו
להזנה מלמעלה ,ככל שנתבאר ,חיו לעולם .ולפי המבואר כעת ,פירות שביעית הן
הן ההזנה מלמעלה בערך הדורות שאחר החטא ,ומסתבר שעליהן רצה משה ביקש
משה לאכול מפריה וטובה של ארץ ישראל.
כאמור ,אי הזהירות בקדושת פירות שביעית ,גורם למכת דבר ,הואיל והפירות
מתייחדות באופן ישיר לחיים הבאים ממנו יתברך ,וקלקולן הוא באופן ישיר  -סילוק
העילה ברוך הוא .החיות הבאה דרך פירות שביעית היא חיות נשגבה מאד ,אך אין
בה כיס וחסכונות ,לכן יש בה בחסרונה ,מכת דבר.

קטורת היא הקרבן היחיד הנכנס לעליונים והוא הזנת ריח בלא כילוי
במבט העליון אין תיקון לחיבור העילה לתחתונים ,אלא על ידי קטורת
כז .כיצד מתגברים על מכת דבר? על ידי הקטורת (כמבואר בהרחבה במאמרי
הקטורת) .וכמה נפלא הדבר שהקטורת היא הקרבן שיסודו מושרש במקום העליון
של הבריאה ,בקדש הקדשים ,וקדש הקדשים הוא מקום העליונים מעל המחיצה
(כמבואר במדרש במדבר רבה יב ,יג) .ולכן ההזנה שם היא ללא כילוי ,הזנת ריח
(כמבואר בהרחבה במאמר כ').
כלומר ,כדי להינצל מהמגיפה שהינה מחמת סילוק העילה ,צריך להחזיר בחזרה
את החיבור לעילה ,והרי נתבאר שיש דרגות בחיבור ,עכ"פ בגילוי ,כי בעולם
התחתון ,החיבור מאד נסתר (ולכן התחתונים אינם חיים לעולם) ,אך דרך המבט
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של העליונים ,הרי החיבור נפגע בחטא ,והתיקון הוא על ידי הקטורת שכאמור היא
הקרבן היחיד שנכנס למקום העליונים ,והיא הזנה בלא כילוי ,כדרך סוגיית מן.
ויש בזה הטעמה בלשון הרמב"ם שם בסוף הלכות שמיטה ויובל ,שהמוסר עצמו
לגמרי לה' ומתייחס לעליונים בביטול חטא אדה"ר ממנו ,2וזוכה לדבר המספיק לו
(כמבואר שם ,ונתבאר לעיל) ,הוא אשר נתקדש קדש קדשים! הרי שזו המדרגה של
קדש הקדשים  -מקום הקטורת ,מקום העליונים ,מקום החיים.

2

ענייני מגיפה בתנ"ך
דאגה ,עצבות
פחד ממחלות
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מאמר ז
עניינה של מכת דבר במצרים
ביאור עניינה של מכת דבר והקבלתה למכת בכורות
סדר מכות מצרים
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א
עיקר עניין מגיפה בתורה  -מכת דבר במצרים
א .במאמרים הקודמים עסקנו בעניין המגיפה ,ובהתייחסות ישירה למגיפת הקורונה.
במאמר זה ,נתבונן עוד בעז"ה בעניין המגיפה ,בהתייחסות למכת דבר בפרשת
וארא ולעיקר יציאת מצרים.
המגיפה מופיעה בתורה כמה וכמה פעמים ,כגון בפרשת קרח ופנחס ,אך אין ספק
שעיקר הנושא של מגיפה מופיע בתורה במכת דבר שביציאת מצרים ,הן בשל
העובדה ששם מתוארת המכה בהרחבה יתירה .הן מחמת שזו הפעם הראשונה
בתורה שהעניין מוזכר .1כמו"כ מוזכרת המגיפה בשמה (שמות ט ,ג)' :דֶּּ בֶּ ר ָׁכבֵ ד
ְמאֹד' ,ואף זאת ,שבמקומות האחרים בתורה ,ה ֶּדבֶּ ר בא כתוצאה של עבירה כלשהי,
והנושא אינו ה ֶּדבֶּ ר כעיקרון ,אלא שה ֶּדבֶּ ר מגיח לתוך הנושא ,משא"כ במכת ֶּדבֶּ ר
ביציא"מ ,הלא הנושא היה עצם המכה ותו לא.
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הגם שמכת דבר היתה בבהמות ולא בבני אדם ,אך אעפ"כ מכת דבר היא עיקר
עניין המגיפה ,וכן מפורש בדברי חז"ל ,ומופיע ברש"י על דברי נעמי במגילת רות
(א ,יג)ִ ' :כי י ְָׁצ ָׁאה ִבי יַד ה''; "אמר רבי לוי ,כל מקום שנאמר יד ה' מכת דבר היא,
ובנין אב לכולם (שמות ט ,ג) הנה יד ה' הויה" .הרי שמכת דבר מצרים מלמדת
ובנין אב גם על מכת דבר בבני אדם (ואין הפרש בין ' ֶּדבֶּ ר' בבהמות לבני אדם,
וכפי שמצינו אצל דוד (שמואל ב ,כד ,טו)" :וַ י ִֵתן ה' ֶּדבֶּ ר ְביִ ְש ָׁר ֵאל").
משכך ,ננסה להבין ,בעזרתו יתברך ,את עניינה של מכת דבר מצרים.

מכת דבר היתה צריכה להיות גמר המכות
ב .לפני מכת ברד ,הצטווה משה ללכת אל פרעה (שמות ט ,יג  -טז)" :וַ יֹאמֶּ ר ה' ֶּאל
משה ַה ְש ֵכם ַבב ֶֹּקר וְ ִה ְתי ֵַצב ִל ְפנֵי ַפ ְרעֹה וְ ָׁא ַמ ְר ָׁת ֵא ָׁליו כֹה ָׁא ַמר ה' אֱ לֹהֵ י ָׁה ִע ְב ִרים
ֶּ
ַש ַלח ֶּאת ַע ִמי וְ י ַַע ְב ֻדנִ יִ :כי ַב ַפ ַעם ַהזֹאת אֲ נִ י שֹלֵ חַ ֶּאת ָׁכל ַמגֵפֹ ַתי ֶּאל ִל ְב ָׁך ובַ עֲ בָׁ ֶּדיךָׁ
או ְת ָׁך וְ ֶּאת
ו ְב ַע ֶּמ ָׁך ַבעֲ בור ֵת ַדע ִכי ֵאין ָׁכמֹנִ י ְבכָׁ ל ָׁה ָׁא ֶּרץִ :כי ַע ָׁתה ָׁש ַל ְח ִתי ֶּאת י ִָׁדי וָׁ ַא ְך ֹ
ַע ְמ ָׁך ַּבדּ בֶּ ר וַ ִת ָׁכחֵ ד ִמן ָׁה ָׁא ֶּרץ :וְ או ָׁלם ַבעֲ בור זֹאת הֶּ עֱ ַמ ְד ִת ָׁ
יך ַבעֲ בור ַה ְרא ְֹת ָׁך ֶּאת כ ִֹחי
ו ְל ַמ ַען ַס ֵפר ְש ִמי ְבכָׁ ל ָׁה ָׁא ֶּרץ".
בפסוקים אלו ישנה אמירה מאד משמעותית; 'ואך אותך ואת עמך בדבר'  -כביכול,
מכת דבר היתה צריכה לגמור את מכות מצרים ולהביא לגאולה ,אך אעפ"כ הקב"ה
לא עשה כן ,אלא הגביל את הדבר רק לבהמות ,בכדי שיראו את כוחו ויספרו שמו
בכל הארץ .הדברים כמובן טעונים ביאור ,מדוע דוקא מכת דבר היתה אמורה
להיות המכה הגומרת את יציאת מצרים יתר משאר המכות ,ואם משום שהיא מכה
של הרג ,והלא באותה מידה היה ניתן להרוג את המצרים באפשרויות רבות
נוספות; ראה לדוגמא בגמ' תענית (יח..." :):ואם אין אתה הורגנו הרבה הורגים
יש לו למקום ,והרבה דובין ואריות יש לו למקום בעולמו ,שפוגעין בנו והורגין
אותנו כו'" .בוודאי אין הדברים בכדי ,והיה ניתן להגיד בפשוט' :כי עתה שלחתי
את ידי ואת אותך ואת עמך ותכחד מן הארץ'.
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מכת דבר  -המיתה הקלאסית
המסקנה העולה מן הדברים ,לכאורה ,שיש בה במכת ֶּדבֶּ ר ,שייכות לסוגיית המוות
יתר משאר מיני המוות ;2כביכול ,מכת ֶּדבֶּ ר היא ברירת המחדל של המיתה בעולם,
שסתם מיתה בידי שמים  -דבר היא .וכן נשמע מדברי המשנה (אבות ה ,ח)ֶּ " :דבֶּ ר
בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין" ,מדוע דוקא ֶּדבֶּ ר?
אלא כי זו סתם מיתה בידי שמים.
הדברים כמובן טעונים ביאור ,מה יש בה ב ֶּדבֶּ ר ,שמעמיד אותה כמהלך היסודי של
מיתה בעולם?

האם ישנה שייכות בין דבר ובכורות
ג .נחזור למכת ֶּדבֶּ ר .בסופו של דבר יציאת מצרים לא נגרמה על ידי מכת ֶּדבֶּ ר ,כי
אם על ידי מכת בכורות ,ועלינו להתבונן ,האם ישנה שייכות בין מכת דבר
(שכעיקרון היתה גומרת את מכות מצרים) לבין מכת בכורות (שגמרה בפועל את
מכות מצרים)? הלא בתורה אין סתם 'הווא אמינא' ,ואם כן ,מסתבר שישנו קשר
יסודי בין מכת ֶּדבֶּ ר לבין מכת בכורות שהיתה בפועל הגמר של יציאת מצרים.
א"כ אפוא ,ב' עניינים עלינו לברר:
◼ מדוע מכת ֶּדבֶּ ר היא ה'מיתה הקלאסית'?
◼ האם ישנו קשר בין מכת ֶּדבֶּ ר לבין מכת בכורות?

ב
ביאור דרשות חז"ל :ביד חזקה  -זו הדבר  /ביד חזקה  -שתים
ֹתות
ד .דברים (כו ,ח)" :וַ י ֹו ִצ ֵאנו ה' ִמ ִמ ְצ ַריִם ְביָׁד חֲ ז ָָׁׁקה ו ִבזְ ר ַֹע נְ טויָׁה ו ְבמ ָֹׁרא ָׁגדֹל ו ְבא ֹ
הויָׁה
ו ְבמ ְֹפ ִתים" ,ובהגדה של פסחּ ְּ " :ביד חֲזקה ֹּ -זו הַ דֶּּ בֶּ רְ .כ ָׁמה ֶּשנֶּאֱ ַמרִ ,הנֵה יַד ה' ֹ
חֲמו ִרים ַב ְג ַמ ִלים ַב ָׁב ָׁקר ובַ צֹאן ֶּדבֶּ ר ָׁכבֵ ד ְמאֹד :ו ִּבזְּ ר ַֹּע
ְב ִמ ְקנְ ָׁך אֲ ֶּשר ַב ָׁש ֶּדה ַבסו ִסים ַב ֹ
דול
מורא ּג ֹּ
ָׁדו נְ טויָׁה ַעל יְרו ָׁש ָׁליִם :ו ְּּב ֹּ
נְּ טוּיה ֹ -זו ַהחֶּ ֶּרבְ .כ ָׁמה ֶּשנֶּאֱ ַמר ,וְ חַ ְרב ֹו ְשלו ָׁפה ְבי ֹ
לו ג ֹוי ִמ ֶּק ֶּרב ג ֹוי וגו',
או הֲ נִ ָׁסה אֱ ל ִֹהים ָׁלבֹא ָׁל ַקחַ ת ֹ
ֹ -זו ִגלוי ְש ִכינָׁהְ .כ ָׁמה ֶּשנֶּאֱ ַמרֹ ,
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שה ב ֹו ֶּאת
ֹּתות  -זֶּה ַה ַמ ֶּטהְ .כ ָׁמה ֶּשנֶּאֱ ַמר ,וְ ֶּאת ַה ַמ ֶּטה ַהזֶּה ִת ַקח ְבי ֶָּׁד ָׁך אֲ ֶּשר ַתעֲ ֶּ ֹ
ו ְּּבא ֹּ
מו ְפ ִתים ַב ָׁש ַמיִם ובָׁ ָׁא ֶּרץ.
נָׁת ִתי ֹ
מו ְּפ ִתים  -זֶּה ַה ָׁדםְ .כ ָׁמה ֶּשנֶּאֱ ַמר .וְ ַ
אתֹת :ו ְּּב ֹּ
ָׁה ֹ
רות ָׁע ָׁשן.
ָׁדם ,וָׁ ֵאש ,וְ ִת ְמ ֹ
ֹתות
דול ְ -ש ַתיִם .ו ְבא ֹ
ָׁדבָׁ ר ַאחֵ רּ ְּ ,ביד חֲזקה ְּ -ש ּ ַתיִ ם .ו ִבזְ ר ַֹע נְ טויָׁה ְ -ש ַתיִם .ו ְבמ ָֹׁרא ָׁג ֹ
מו ְפ ִתים ְ -ש ַתיִם וכו'.
ְ -ש ַתיִם .ו ְב ֹ

מהר"ל :מכות מצרים מתחלקות לב' קבוצות של חמש מכות ומקבילות זו לזו
העתקת דבריו מספר הגבורות
המהר"ל פתח לנו את הסוגיה בגבורות (פרק נו) ,ונתחיל דוקא עם הדרשה השניה:
'ביד חזקה  -שתים' וכו' ,מה הכוונה של השניים הללו? מי הם ומה הם? המהר"ל
מלמדנו שהמכות היו מחולקות לב' קבוצות; חמש כל אחת ,כאשר המכה הראשונה
בקבוצה הראשונה ,מקבילה למכה הראשונה בקבוצה השניה .כה הם דבריו:
"...וכאשר תעיין בפסוק תמצא כי בה' מכות ראשונות לא היה הקב"ה מחזק לבו,
ואילו בחמשה מכות אחרונות היה הקדוש ברוך הוא מחזק לבו ,שמזה תראה כי
חמשה מכות אחרונות הם כפולות על הראשונות ,וכאשר בא עליהם כפל מכות לא
היו יכולים לעמוד והיו שולחים את ישראל ,לכך כאשר הגיע לה' אחרונות נאמר
ויחזק ה' את לבו שמזה תראה כי המכות כפולות היו על מצרים.
וכאשר תעיין תמצא שהמכות היו כפולות לגמרי ,שהרי המכה הראשונה מן ה'
ראשונות היתה דם ,מכה ראשונה מן האחרונות היתה שחין שאין השחין רק תוספת
דם ,ואין חלוק ביניהם רק שהמכה הראשונה מן ה' ראשונות היא דם בתחתונים,
והשחין הוא באדם שהרי האדם הוא התחלת העליונים ,שהרי יש בו הנשמה מן
העליונים ודבר מבואר הוא וכו'.3
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מכת דבר ובכורות מקבילות זו לזו  -נטילת נשמה
המכה החמישית מן הראשונות היה ה ֶּדבֶּ ר למטה בבהמות  -נטילת נשמה ,המכה
החמישית מן האחרונות היה מכת בכורות  -נטילת נשמת האדם שהיא מן עליונים.
הרי לך ה' מכות הראשונות נגד ה' מכות אחרונות כי התחתונים והעליונים שקולים
מצטרפים זה לזה מתחברים זה לזה כאשר ידוע ,אין אחד בלא שכנגדו כאשר ידוע
מאוד למעיינים ,וה' מכות ראשונות מן התחתונים וה' מכות אחרונות מן העליונים.
ומפני שהעליונים והתחתונים מתחברים זה לזה דרשו ביד חזקה שתים ובזרוע
נטויה שתים כי המכות מצורפים מזדווגים יחד כו'".
המהר"ל מגלה שמכת דבר ומכת בכורות אכן מקבילות ומתייחסות זו לזו; שניהם
סוף המכות ,אלא שזה סוף החמש התחתונות ,וזה סוף החמש העליונות .בוודאי
זהו פתח להבין את אותו פסוק שהקב"ה היה יכול להרוג את מצרים ב ֶּדבֶּ ר ,פי',
כי בעצם מכת ֶּדבֶּ ר מקבילה לבכורות ,והיא סוף המכות ,אלא שהיה זה בחלק
התחתון .כלומר :המכות צריכות להיגמר או במכת ֶּדבֶּ ר או במכת בכורות .זהו
הנושא.
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הקבלה נוספת בין דבר לבכורות; דבר בעיר כנס רגלך
ה .מצאנו התייחסות והקבלה נוספת בין ֶּדבֶּ ר ובכורות; כבר הזכרנו במאמר הקודם
את דברי הגמ' במסכת בבא קמא (סֶּ " :):דבֶּ ר בעיר כנס רגלך ,שנאמר 'ואתם לא
תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר' .פסוק זה מתייחס למכת בכורות ,ולמרות זאת,
למדים ממנו על ֶּדבֶּ ר ,ועל כרחנו ,שאכן מכת בכורות שייכת לסוגיה של ֶּדבֶּ ר.
והאירני הרב שלמה רוזנברג ז"ל ,4לתהילים (עח ,נ  -נא)" :וְ חַ י ָָׁׁתם ַל ֶּדבֶּ ר ִה ְס ִגיר:
אונִ ים ְב ָׁאהֳ לֵ י חָׁ ם" .ופירש ב'אבן עזרא''" :וחיתם' -
אשית ֹ
כור ְב ִמ ְצ ָׁריִם ֵר ִ
וַ י ְַך ָׁכל ְב ֹ
נפשם ,וזו היא מכת בכורות כאשר פירש אחרי כן" .מבואר שאכן מכת בכורות
משתייכת לדבר (ועיין בפירוש 'הכתב והקבלה שמות ט ,יד).
נמצא אפוא ,שמכת בכורות שייכת למכת דבר ,והדבר מצריך ביאור ,ועוד זאת
טעון ביאור ,מדוע סוף המכות  -יציאת מצרים ,הוא בדבר וכן בבכורות.

ג
ו.

מכת בכורות  -פסגת המכות ,הקושי בזה
בכדי לענות על שאלות אלו ,ולבאר הסוגיה בעזרת ה' ,עלינו להתבונן בב' עניינים:
◼ סדר מכות מצרים באופן כללי ,כי בוודאי המכות היו במערכת מסודרת.
◼ האופי הפרטי של ב' מכות אלוֶּ :דבֶּ ר ובכורות.
בראשית הדברים ,אציג שאלה שהיתה קשה לי ,כמדומני ,עוד מימי הילדות:
מכת בכורות היא הפסגה של מכות מצרים ,ובעקבותיה ,שילח פרעה את ישראל.
מכה זו ,אינה עוד אחת מן המכות ורק יותר חזקה מהן ,שהרי כבר בתחילת העניין,
כאשר משה בא בפעם הראשונה אל פרעה ,הזהיר אותו והתריע לפניו במכת
חו ִה ֵנה ָׁאנ ִֹכי ה ֵֹרג ֶּאת
בכורות (שמות ד ,כג)ַ ..." :ש ַלח ֶּאת ְבנִ י וְ י ַַע ְב ֵדנִ י וַ ְת ָׁמ ֵאן ְל ַש ְל ֹ
ִבנְ ָׁך ְבכ ֶֹּר ָׁך".
ואם שבוודאי מכת בכורות היתה המכה הקטלנית ביותר ,אך הלא אנו יודעים שמכות
מצרים נועדו לא רק להעניש את מצרים ולשחרר את ישראל ,אלא גם כן להראות
את מציאותו של ה' יתברך ,כוחו ויכולתו ,ולכן נעשו בדרך של אות ומופת .וכאן
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הדברים צריכים תלמוד ,כי במבט שטחי ,מכה זו היתה הפחות 'מופת' ו'אות' מכל
המכות .במכת בכורות לכאורה אין שום גילוי על כוחו הנשגב של ה' .ואם שיש
בה גילוי על ידיעתו של ה' (מי בכור ומי לא) ,אך גוף המכה אין בה שום אות ופלא,
שהרי הבכורות מתו ותו לא.

המכה הניסית ביותר? בכורות?!
נצייר לעצמנו; אילו היו שואלים אותנו :מהי המכה הניסית ביותר  -הפלאית ביותר
שגילתה את נפלאות ה'? יש שהיו מצדדים במכת ברד שהיה בה מים ואש בדמות
אבנים מהשמים .ויש שהיו מצדדים בכינים  -עפר הארץ כולו הפך להיות בעלי
חיים  -כינים! או אולי מכת חושך או ערוב ,אך מכת בכורות ,מאן דכר שמיה? והלא
אינה אלא מיתה בעלמא וסתמא בלא שום גילוי מיוחד ,לפניה מתו אנשים באותה
דרך ,וגם אחריה מתו .והגם שאנו יודעים ,שהיה עניין מיוחד בתוכן המכה ,קרי:
בהריגת הבכורות דוקא ,ועל זה סובבת יציאת מצרים  -מאבק הבכור בבכור ,אך
לא על זה אנו שואלים; אנו שואלים על עצם גוף המכה ואופיה ,ולא על תוכנה,
ולכאורה הדבר ברור לבלי ספק ,שאם למשל ,הקב"ה היה הורג את הבכורות ע"י
מכת ברד ,בוודאי היה זה פלאי פלאות ,הרבה הרבה יותר מאשר באופן שאירע
בפועל .כך היא השאלה שכמדומה שאלתי את עצמי בהיותי ילד ובמשך כל השנים.
סדרי המכות( :א) ה' וה'( ,ב) ז' ,וג'( ,ג) דצ"ך ,עד"ש באח"ב
ז .הזכרנו לעיל את דברי המהר"ל שמכות מצרים היו לפי סדר מכוון; ב' קבוצות של
חמש מכות כל אחת .5אמנם ,סדר זה אינו הסדר היחיד ,וישנם עוד סדרים שונים
למכות ,כגון :ז' המכות בפרשת וארא ,וג' המכות בפרשת בא .וכן הסדר המפורסם
המופיע בהגדה של פסח" :רבי יהודה היה נותן בהם סימנים :צד"ך ,עד"ש,
באח"ב".
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כמובן ,כל הסדרים כאחד נכונים ,והם מגלים דברים רבים בעניין המכות ,ופורשים
לפנינו מקצת מהגילוי הנפלא של יציאת מצרים .וחזו מאן קמסהיד ,רב רבנן,
המהר"ל בפרק נז בספר הגבורות" :אם היינו באים לבאר כל ענין המכות מה
שאפשר לדבר מזה ,היה ארוך הספור מאוד מאוד עד שהיה מביא הביאור לאריכות
גדול".
נתבונן בסדרו של רבי יהודה  -דצ"ך ,עד"ש באח"ב; "ויש לדקדק מה חידש רבי
יהודה בסימן הזה ,ומה צריך לסימן הזה? ובוודאי כאשר ראה רבי יהודה באלו
מכות דבר מסודר ,נתן לסדר שלהם סדר ראוי"  -מהר"ל (שם ,והאריך) ,אך טרם
שנעשה כן ,נקדים את שאלתו היסודית של ה'אבן עזרא' וכדלהלן:

חז"ל :ישראל שתו מים והמצרים  -דם ,קו' ה'אבן עזרא'
ח .מוסכם בחז"ל (שמו"ר ט ,י) שעם ישראל לא ניזוקו במכת דם ,כן מובא בילקו"ש
(תהלים עח)" :ויהפוך לדם יאוריהם  -בתחילה היו ממלאין בחביות ,והיה חבית של
ישראל מתמלאת מים וחבית של מצרים מתמלאת דם ,חוזרין וממלאין בספלים,
וכך היו נמצאין ,זה דם וזה מים ,היו אומרים לישראל נשתה אני ואתה מספל אחד,
והיה ישראל שותה מים ומצרי דם".
אכן ,ה'אבן עזרא' (ז ,כד) כתב בזה" :רבים אומרים כי המים היו ביד המצרי אדומים
כדם ,ונתלבנו ביד הישראלי ,א"כ למה לא נכתב אות זה בתורה? ולפי דעתי ,כי
מכת הדם והצפרדעים והכינים היתה כוללת המצרים והעברים ,כי אחר הכתוב
נרדוף! ואלה השלוש מעט הזיקו ,רק מכת הערוב שהיתה קשה ,השם הפריש בין
המצריים ובין ישראל ,וככה מכת הדבר והברד בעבור מקניהם ,ולא כן בשחין ,ולא
בארבה כי הם יוצאים ממצרים ,וכאשר חפרו המצרים כן חפרו העברים".
בפירוש 'אבי עזר' כתב ע"ז" :ואנו אין לנו אלא דברי רבותינו ז"ל ,כי ממכת דם
נתעשרו ישראל .ואפילו נכרי וישראל שותין בספל אחת היה חציו דם וחציו מים,
ולפי דעתי תלמיד טועה ועני בדעת כתב הדברים האלה ,וכבר גליתי לך בריש
בראשית שתלמידים טועים פקו פליליה" .ה'אבי עזר' מפקפק אם דברים אלו כתבם
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ה'אבן עזרא' ,בהיותם נגד חז"ל ,6אך סוף דבר ,לא תירץ על עצם הקושיה ,שהדבר
לא נכתב בתורה ,כפי שנכתב בפרשת ערוב ודבר.

קושיות על ה'אבן עזרא'
ט .מאידך ,דברי ה'אבן עזרא' עצמו אינם מובנים ,כי לפי דרכו ,גם עם ישראל לקה
במכת דם ,צפרדע וכינים ,והדברים קשים; וכי הקב"ה עביד דינא בלא דינא?! מדוע
גם ישראל לקו? והרי במשנה בעדיות שנינו ,שמשפט הרשעים שנים עשר חודש,
כפי שהיה במצרים ,וא"כ ,מה להם ולישראל בזה? הרי היה זה בתורת עונש
למצרים ,וכן הוא במדרש (תנחומא וארא ט)" :אמר לו ( -הקב"ה למשה) ,ראה
נתתיך אלוהים לפרעה ,לך והפרע ממנו והבא עליו עשר מכות" .הרי שהיה במכות
דין של פירעון חוב ועונש ,דהיינו עונש על המצרים ,ומשמע עוד שהיה צורך בזה
בדיין הפוסק הדין ,וזה משה ,וזהו 'ראה נתתיך אלוהים לפרעה' .ומהי השייכות
לישראל? וכי יש מעצור מלפניו שלא להעניש את ישראל?
ומה שכתב הא"ע שהזיקו קצת ,מלבד שגם על זה עדיין יקשה ,מדוע שייכים ישראל
בעונש זה ,אך עוד זאת ,שבפסוק בתהלים (עח ,מה) לא משמע כן ,שהרי נאמר:
יתם' ,וראה ברמב"ן בפ' וארא ,שהצפרדעים
'יְ ַש ַלח ָׁבהֶּ ם ָׁערֹב וַ יֹאכולם ו ְצ ַפ ְר ֵד ַע וַ ּ ַת ְּש ִח ֵ
המה תנינים.

תשובת לשאלת הא"ע  -ההפלאה במכת דם וצפרדע מפורשת בפסוקים
דברי רדב"ז והטור
אם כן אפוא ,דברי ה'אבן עזרא' קשים מכל צד ,ובעיקר במה שנטה מקבלת חז"ל,
ועל כן עלינו להתבונן בשאלת ה'אבן עזרא' עצמה ,מדוע נטה מחז"ל ,כאשר
לכאורה דבריו עצמם קשים? והגם שטען שבתורה לא מפורשת ההפלאה בין ישראל
ומצרים ,אך הלא הם מפורשים היטב ,שכן נאמר (ז ,כא)" :וְ לֹא י ְָׁכלו ִמ ְצ ַריִם ִל ְשת ֹות
ַמיִם ִמן ַהיְ אֹר" ,ושם (פסוק כד)" :וַ י ְַח ְפרו כָׁ ל ִמ ְצ ַריִם ְס ִביבֹת ַהיְ אֹר ַמיִם ִל ְשת ֹות ִכי
לֹא י ְָׁכלו ִל ְשתֹת ִמ ֵמימֵ י ַהיְ אֹר" .וכבר כתב כן הרדב"ז (בשו"ת ב ,תתיג)..." :ומה
שכתב הראב"ע ,כי מכת הדם והצפרדעים והכינים היה למצרים ולישראל ,אסור
להאמין דבר זה ,כל שכן שהכתובים מורים הפך; 'ולא יכלו מצרים לשתות מים מן
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היאור'' ,ויחפרו כל מצרים סביבות היאור' ,משמע ,אבל ישראל לא היו צריכים
לזה ,כי היו שותים ממימי היאור .ובצפרדעים כתיב' :ובכה ובעמך וגו' וסרו
הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדך ומעמך וגו'' ,משמע שלא היו בישראל .וכן הכינים
וילמד סתום מן המפורש .ולא ידעתי ,אם המכה היתה גם לישראל ,מה ראיה יש
בה לפרעה שישלח את ישראל מארצו ,ולא היה ראוי להטריח הקולמוס בכיוצא
בזה ,אלא ליתן פתחון פה לדוברים עתק על דרז"ל".
ובפירוש הטור הארוך על התורה (ז ,כה) ,אחר שהביא דברי הא"ע ,כתב" :והפלגתו
על דברי חכמים ורודפו אחרי הפשט ,הביאו לזה הדעת ,כי חלילה לאל להכות
לישראל ,כי אין מעצור לה' להושיע את אשר ירצה ,ולהכות לאשר ירצה".7

י.

ביאור עניין סדר דצ"ך ,עד"ש ,באח"ב
נועדו לגלות את ג' פינות האמונה( :א) מציאותו( ,ב) השגחתו( ,ג) יכולתו
הואיל והפסוקים ברורים ופשוטים כדברי הרדב"ז והטור וכקבלת חז"ל ,על כן
בהכרח שה'אבן עזרא' התכוון בקושייתו לעניין אחר ,ונבוא להתבונן בדבר; נעשה
זאת על ידי שנתבונן בסדר של דצ"ך ,עד"ש ,באח"ב.
ובכן ,ביארו בזה רבותינו ,שג' קבוצות אלו באו לגלות ולהעמיד את ג' פינות
האמונה בבורא; ג' המכות הראשונות מגלות את מציאות ה' ,האמצעיות  -את
ההשגחה הפרטית ,וג' אחרונות  -את יכולתו ושאין עוד מלבדו .והדברים מפורשים
7
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בפסוקי התורה עצמם ,כי בהתחלה (ז ,יז) נאמר לפרעה" :כֹה ָׁא ַמר ה' ְבזֹאת ֵת ַדע
ִכי אֲ נִ י ה' ִהנֵה ָׁאנ ִֹכי ַמ ֶּכה ַב ַמ ֶּטה אֲ ֶּשר ְבי ִָׁדי ַעל ַה ַמיִם אֲ ֶּשר ַביְ אֹר וְ נֶּהֶּ ְפכו ְל ָׁדם".
יתי בַ י ֹום ַההוא ֶּאת ֶּא ֶּרץ ג ֶּשן אֲ ֶּשר ַע ִמי
אח"כ בסדר האמצעי נאמר (ח ,יח)" :וְ ִה ְפלֵ ִ
יה ְל ִב ְל ִתי הֱ ֹיות ָׁשם ָׁערֹב ְל ַמ ַען ֵת ַדע ִכי אֲ נִ י ה' ְּ ּב ֶּק ֶּרב הא ֶּרץ :וְ ַש ְמ ִתי ְפ ֻדת ֵבין
עֹמֵ ד ָׁעלֶּ ָׁ
ָׁ
ַע ִמי ובֵ ין ַע ֶּמך ְל ָׁמחָׁ ר יִ ְהיֶּה ָׁהאֹת ַהזֶּה" .לכן במכות אלו היה הנידון על עצם ההפלאה,
וכמפורש בפסוקים ,וכן במכת דבר ,שלח פרעה לראות אם מת ממקנה ישראל .ד'
המכות האחרונות נועדו לגלות יכולתו ויחודו ,וכפי שנאמר (שמות ט ,יד)ִ " :כי
ַב ַפ ַעם ַהזֹאת אֲ נִ י שֹלֵ חַ ֶּאת ָׁכל ַמגֵפֹ ַתי ֶּאל ִל ְב ָׁך ובַ עֲ בָׁ ֶּד ָׁ
יך ו ְב ַע ֶּמ ָׁך ַבעֲ בור ֵת ַדע ִכי ֵאין
ָׁכמֹנִ י ְבכָׁ ל ָׁה ָׁא ֶּרץ".

דברי המהר"ל בסוגיה זו
נעתיק מדברי המהר"ל בגו"א (שמות ט ,יד)..." :כי תמצא במכות אלו בג'
הראשונות ,לא היה פרעה מאמין שהיו מאת השם יתברך ,ולכך קרא לחרטומים
שיעשו גם כן כך ,עד שהביא עליהם מכת כינים ,אז אמרו 'אצבע אלהים היא' (לעיל
ח ,טו) כלומר מאת ה' המכה -( .זו הקבוצה הראשונה).
ומפני שראו כי המכות הם כלליות בכל הארץ ,לא נתנו להשם יתברך שהשגחתו
פרטית בתחתונים ,כי זה מעלה יתירה ורוממות גדול להשגיח בפרטים .אז הביא
עליהם סדר השני שהם מכת עד"ש ,ובמכת עד"ש אמר 'והפליתי ארץ גושן למען
תדע כי אני ה' בקרב הארץ' (פסוק יח) ,כלומר שיוכל להבדיל בין דבר לדבר,
ובשביל כך נראה שהשגחתו פרטית לא כללית .וכן במכות הדבר כך נאמר שם
בפירוש.
ובסדר באח"ב נאמר עוד ענין יותר מזה' ,למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ',
כלומר כי בסדר עד"ש לא היו יודעים רק שהוא בקרב הארץ ,אבל שאין כמוהו
והוא יחיד על הכל לא היו יודעים ,ולפיכך כאשר הביא עליהם באח"ב ,מכות
מופלאות שלא היו מעולם ,היו מעידים שאין כמוהו עוד .ולפיכך מחלק ר' יהודה
(בהגדה של פסח) המכות לג' חלקים ,דצ"ך עד"ש באח"ב ,וכן תמצא בפירוש
בכתוב".
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דברי רמב"ן כדברי המהר"ל
וכבר הזכיר כעין זה הרמב"ן (בסו"פ בא)" :ולכן יאמר הכתוב במופתים' :למען
תדע כי אני ה' בקרב הארץ' (לעיל ח יח)  -להורות על ההשגחה ,כי לא עזב אותה
למקרים כדעתם ,ואמר (שם ט כט)' :למען תדע כי לה' הארץ'  -להורות על החידוש,
כי הם שלו שבראם מאין ,ואמר (שם ט יד)' :בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ'
 להורות על היכולת ,שהוא שליט בכל ,אין מעכב בידו ,כי בכל זה היו המצרייםמכחישים או מסתפקים אם כן האותות והמופתים הגדולים עדים נאמנים באמונת
הבורא ובתורה כולה" .וראה עוד בדברי הרב אברבנאל (בהגדת זבח פסח),
בהערה.8
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קושיית ה'אבן עזרא' מבוססת על כך שרק בעד"ש התגלתה ההשגחה
יא .כאמור ,דברים אלה מפורשים בפסוקים עצמם ,הן במילים והן בתוכן .מעתה,
חוזרים אנו לקושיית ה'אבן עזרא' אודות מכת דם; כזכור ,טען הא"ע ,אם כדברי
חז"ל ,שהמצרי שתה דם וישראל  -מים ,מדוע לא מפורש הדבר בכתוב .ושאלנו
עליו ,הרי שפיר מפורש בכתוב שרק מצרים לקו (וכפי שכתבו גם הרדב"ז ,הטור
והרמב"ן) ,אלא שעומק קושיית הא"ע היא מהבנת הסדר במכות ,ועל זו נסובה
קושייתו :הואיל ובתורה מפורש שההפלאה בין מצרים ובין ישראל התגלתה בסדר
עד"ש ,כמפורש להדיא בפסוקים שם ,א"כ ,כיצד יתכן לומר שכבר במכת דם,
המצרים שתו דם וישראל שתו מים? אם אכן כך ,אין צורך בעוד סדר של עד"ש,
לגלות את ההשגחה הפרטית .זו עומק קושיית הא"ע ,לענ"ד ,והיא קושיה עצומה
לכאורה.
רמב"ן :ג' ראשונות היו מכות עומדות ולכן אין פלא שהיתה הפלאה
כמדומה שהרמב"ן (שמות ח ,יח) התקשה ג"כ בקושיה זו ,שכן כתב'" :והפליתי
ביום ההוא את ארץ גשן'  -בעבור היות המכות הראשונות עומדות ,איננו פלא
שיהיו בארץ מצרים ולא בארץ גשן ,אבל זו מכה משולחת ,וכאשר יעלו החיות
ממעונות אריות מהררי נמרים וישחיתו כל ארץ מצרים ,ראוי היה בטבעם שיבואו
גם בארץ גשן ,אשר היא מכלל ארץ מצרים בתוכה ,לכך הוצרך לומר והפליתי את
ארץ גשן ,שתנצל כולה בעבור שעמי עומד עליה ,כי רובה של ישראל היא ואומר
ושמתי פדות בין עמי ובין עמך ,שאפילו בארץ מצרים אם ימצאו החיות איש יהודי
לא יזיקוהו ויאכלו המצריים ,כדכתיב (תהלים עח מה) ישלח בהם ערוב ויאכולם,
וזהו לשון פדות ,כטעם נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתך".
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קושיות על דברי רמב"ן
הרמב"ן מיישב שהגם שמכות דצ"ך לא הזיקו לישראל ,אך לא היה בזה גילוי של
השגחה פרטית ,כי אותן מכות היו עומדות במקום היזקן ,ולכן ,אין פלא שלא הזיקו
בארץ גושן ,כי לא הגיעו לשם .ואמנם ,דבריו יענו על הצפרדע והכינים ,אך לכאורה
מה יענה על מכת דם ,והלא במכת דם היאור עצמו הפך לדם ,והיאור הוא הנהר
שכל מצרים משתמשים בו ,וא"כ מה לי ארץ גושן מה לי ארץ מצרים .זאת ועוד,
משמע מדבריו ,שבמכות עד"ש ,אם היה מגיע ישראל לארץ מצרים ,לא היה ניזוק,
וע"ז נאמר פסוק מיוחד' :ושמתי פדות בין עמי ובין עמך' ,אך הדברים לכאורה
קשים מאד ,הרי כבר במכת דם היה כן ,ובאופן הרבה יותר משמעותי ,שהרי הדם
של המצרים הפך למים לישראל ,והיאך ניתן לומר שעדיין לא התקיימה ההפלאה?
וכיוצ"ב קשה בדברי המהר"ל (המובא לעיל) ,שכן כתב על ג' המכות הראשונות:
"ומפני שראו כי ( -ג') המכות ( -הראשונות) הם כלליות בכל הארץ ,לא נתנו להשם
יתברך שהשגחתו פרטית בתחתונים" ,והדברים תמוהים מאד לכאורה ,הרי מצרים
שתה דם וישראל שתה מים! והיאך ניתן לטעות בזה?!
מעתה נ' ברור ,שקושיה עצומה זו ,היא שעמדה בפני ה'אבן עזרא' ,ולא היה ניחא
ליה בתירוצו של הרמב"ן ,ולכן הכריע ה'אבן עזרא' שלא כחז"ל ,אלא שאכן במכות
דצ"ך גם ישראל לקו .ברם ,כבר נתבאר לעיל שדברי ה'אבן עזרא' קשים מאד
מכמה וכמה צדדים ,וא"כ סוף דבר נבוכים אנו; מה המכוון בדברי חז"ל שהמצרים
שתו דם וישראל מים ,כאשר מערכת ההפלאה החלה רק בסדר עד"ש ,וכמפורש
בתורה הקדושה.
זהו העניין העומד לפתחנו כעת ,לבאר דברי חז"ל הנאמנים.

ד
מכות מצרים היו בכל חלקי המציאות; ארץ ,אויר ,שמים
יב .מכלל הדברים העולה במאמר זה ,וגם מושכל מצד עצמו ,שמכות מצרים באו על
פי סדר ,והזכרנו לעיל שישנם כמה וכמה סדרים וכולם נכונים .נתבונן כעת ונראה
שהמכות באו במהלך של עליה מהקל אל הכבד ,מהשפל אל המרומם; ג' מכות
הראשונות הם בארץ ממש ,דם וצפרדע שהיא רומשת על האדמה ,ונחשבת כחלק
ממנה ,ואינה נתפסת כמציאות בפני עצמה ,וכן כינים (וכל עפר הארץ נעשה כינים).
ג' אמצעיות  -ערוב ,דבר ושחין ,הם במציאות האמצעית ,דהיינו בעומדים על הקרקע
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כמציאות בפני עצמה ,בבעלי חיים ובאדם ,אשר מקומם העיקרי הוא באויר ,והקרקע
רק משמשת להם כעוגן וכמקום עמידה .ג' מכות אחרונות הם מכות מן השמים -
ברד ,ארבה ,וחושך במאורות הנמצאים בשמים.
כמובן ,המכות באו די להראות את מציאותו והשגחתו וכוחו של ה' בכל חלקי
המציאות כולם ,אחד לא נעדר .אך נ' שאין הדברים מסתכמים בזה ,אלא כל סדר
מתייחד למקום שבו היתה המכה .ונתחיל דוקא מן המאוחר  -מסדר באח"ב שהיו
במכות בשמים.

המושג 'שמים' מתייחס לסדר של הדברים
דברי מו"ר זצ"ל אודות המושג 'תורה מן השמים'
יג .נקדים דברים ממו"ר זצ"ל אודות המושג 'שמים' (כפי שהובא בספרו 'רעה אמונה',
עמ' קפה)" :יש לשאול מדוע חז"ל השתמשו בשם תורה מן השמים ,כך הוא לשון
המשנה (סנהדרין י ,א)' :האומר אין תורה מן השמים' ,וכך לשון הפסוקים' :אתם
ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם'' ,מן השמים השמיעך את קולך ליסרך' ,ודאי
שהשם היותר פשוט צריך להיות  -תורה מן השם יתברך וכו'.
בבריאת העולם נקבע שכל מה שנעשה בארץ נקבע תחילה בשמים .ראש לכל
הסדרים הוא סדר הזמנים שכידוע מקורו בשמים ,שם נקבעים התאריכים עונות
השנה המשפיעות על כל תהלוכות העולם ,על כך נאמר במעשה בראשית 'ויתן
אותם אלוקים ברקיע השמים ,להאיר על הארץ ולמשול ביום ובלילה'.
הדברים עצמם פועלים פה בארץ ,אך התכנית והסדר שלהם מגיעים מן השמים ,זה
תוכן מאמרם 'אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואמר לו גדל'
(בר"ר י' ,ו') .ההוצאה לפועל של מה שמונח בכח העשב בא מן השמים.
הארץ מצד עצמה היא מקום פרוע ,חסר סדר ומשמעות ,מקורם של כל המערכות
הקבועות הוא בשמים ,אב לכולם הוא סדר הזמן השולט בארץ שהוא מהלך קבוע,
המתבסס על הקביעות של מערכת השמים ,ההשפעה של השמים על הארץ היא
בסידור של כל הדברים ,וכפי שאומרים בתפילת ערבית 'ומסדר את הכוכבים
במשמרותיהם ברקיע כרצונו'.
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מבואר שהמערכות הקבועות והמסודרות הם בשמים ,והם חלות על הארץ
ומשפיעות עליה את כל מה שנקרא 'סדר' .זה תוכן הפסוק 'ה' בחכמה יסד ארץ
כונן שמים בתבונה' .הגר"א מבאר ש'חכמה' זה דבר בלתי נתפס מצד עצמו ,המילה
מורכבת מהמילים 'כח מה' ,כלומר מתגלה בה רק ה'בכח' ואדם יכול לשאול 'מה',
אך לא להבין דבר לאשורו .תפיסה מושלמת ניתנת על ידי ה'בינה' אשר מפרטת
ומסדרת את מה שמונח בחכמה.
בארץ מצד עצמה מתגלה 'חכמה' ,הדברים עומדים בבחינת 'בכח' ,כלומר
כאפשרות להוציא מהם את הסדר הבא מחוץ לה ,אין בארץ מצד עצמה מערכות
מסודרות בפועל ,הסדרים והמהלכים של הארץ מגיעים מן השמים ,שם מתגלה
ה'בינה'.
עד כמה שיש חיבור בין השמים והארץ ,עד כדי כך יש סדר יש משמעות למה
שבארץ ,לכך נאמר 'ראיתי את הארץ והנה תוהו ובוהו ,ואל השמים ואין אורם',
כלומר ,כאשר אין הארה מן השמים ,הארץ הופכת לתוהו ,כלומר מציאות בכח
בלבד.
מי שרוצה שהדברים יהיו נתפסים אצלו במשמעות ובסדר מובן ,חייב לחבר את
הדברים בארץ למערכות עליונות ,שם נמצאות המערכות המסודרות ,וכשהן חלות
על מה שבארץ מתקבל בה הסדר העליון.
הסדר הכולל והשלם הבא מן השמים היא התורה ,ולכך היא נקראת בכל מקום
'בינה' .זהו עומק לשון העיקר השמיני 'תורה מן השמים' ,התורה היא ההשפעה
הבאה מן השמים ,כדי לתת משמעות וסדר למה שנעשה בארץ ,אין הכוונה רק
לציין את המקום שמשם נשמעה התורה ,אלא לומר שהתורה עצמה היא השמים
של הארץ וכו'.
זה גם כוונת המשנה 'האומר אין תורה מן השמים' ,יש לו שמים אחרים .לדעתו,
התוהו ובוהו שנמצא כאן ניתן לסידור ולהבנה בדרכים אחרות ח"ו ,אמונתינו היא
שאין כל סדר שיכול לבאר ולסדר את הארץ אלא מן התורה ,היא השמים והארץ
נמצאת תחת השמים האלה ,כל פתרון אחר לא יקום ולא יהיה וכו'".
ע"כ מספר 'רעה אמונה'.
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ביאור ע"י משל לתינוק ללא דעת שאין סדר למעשיו
בהורמנא ,ננסה לבאר הדברים על ידי משל :תינוק קטן ,כל מעשיו ללא סדר וללא
מכוון .גם כאשר כבר יודע לזחול או ללכת ומתחיל להתרקם ולהתגלות קצת סדר
למעשיו ,אבל אעפ"כ תוכן מעשיו ללא סדר כלל ,ובוודאי אין 'חוט שדרה' שעובר
במעשיו .הסיבה לזה היא קטנות הדעת שלו .הוי אומר :הדעת בראש האדם היא
התכנית והסדר של כל מעשי הגוף ,ואמנם אם אדם אינו נשמע לדעתו אלא לדעת
זרה ,יצה"ר וכל מרעין בישין ,הרי שמעמיד סדר אחר למציאות (וזהו בעצם עניין
הדמיון ,ואכמ"ל) .עבודת האדם היא להעמיד את הסדר הנכון  -את הדעת למציאות
שלו ובכך לתת סדר לכל מעשיו ,עד שמעשיו הגשמיים יאירו באור הדעת.
כפי שהוא באדם אשר הוא עולם קטן ,כן הוא בעולם אשר הוא אדם גדול ,ואין
כאן משל בלבד ,אלא הכל עניין אחד ,כי הראש והגוף באדם ,הם ממש מקבילים
לשמים ולארץ ,כאשר השמים הם סדר ותכנית המציאות ,והארץ מבצעת את
הדברים ומוציאה אל הפועל .וזהו ג"כ היחס שבין תורה משמים (הדעת) ,לבין
המעשים בארץ (הקיום הפיזי).

ג' המכות האחרונות פעלו בעצם הסדר עצמו ולא רק בפועל
יד .כלל יסודי זה ,יעזור לנו להבין את ג' המכות האחרונות ,אשר הם מהשמים ,ועליהם
נאמר 'אין כמוני' ,הם המגלות את יכולתו של ה' ,ולכאורה במה הם מגלות יכולת
יותר מאשר מכות אחרות? ואם אמנם שהם בשמים ,אך עדיין ,במה הם עדיפות על
מים שהפכו לדם ,ועל עפר שהפך לכינים ,וכן הלאה .ומה לן בזה שהם במקום
יותר גבוה?
לפי ערכינו ,התשובה היא שמכות בא"ח שונות באופן מהותי מו' המכות שלפניהם,
בהיותם פועלות בעצם הסדר עצמו ,ולכן הם פועלות בשמים .מכות אלו גילו
שהקב"ה לא רק שולט על המציאות בפועל  -הופך מים לדם ,והורג את הבהמות,
לא רק בזה ,אלא יש בידו היכולת לשנות את עצם הסדר של המציאות ,את עצם
התוכנית ,את עצם החוק.
והרי בוודאי ככל שהדבר יותר קרוב אל גוף הסדר הוא יותר כללי ,כי תוכן הסדר
הוא עניין הכנסת הפרט בתוך מסגרת כללית ,וא"כ ככל שיותר קרובים אל הסדר,
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כן וכפי"ז הדבר יותר כללי ,והרי בוודאי שהדברים בשמיים הם היותר כלליים
במציאות שלכן הם סדר המציאות ,כי השמש מאירה לכל ,הרבה יותר מאשר מי
הים אשר משקים את האדם ,כי מי הים אינם לכל ,אלא צריכים לבא אליהם ,וגם
צריכים שטח פיזי כדי להימצא לכל אחד ,כי המים של ראובן אינם המים של שמעון
וכן הלאה ,חילוקים נוספים ,אשר מראים שהכח של המציאויות בשמים הוא הרבה
יותר כללי ועליון מאשר של המציאויות הגדולות פה בארץ.

עצם הסדר כללי מאד ,ולכן הרבה קשה לשלוט עליו
שליטה על עצם הסדר מורה על יחודו יתברך
נראה ברור ,שהרבה יותר קשה לשלוט על עצם הסדר כי הוא כללי מאד ,ואם שעל
הפרט ישנה שליטה מסויימת ,כמו שמצינו שהחרטומים הפכו מים לדם ,וגם העמידו
צפרדעים ,אך בוודאי לא יתכן כלל כישוף של החרטומים על השמש וכיוצ"ב ,כי
לא יתכן כוחות פרטיים על המציאות הכללית (וכזאת כ' המהר"ל בגו"א ,שמות יח,
א ,עיי"ש בדבריו ביחס לשמש שהיא כללית ,)9ונ' שלכן לא מצאנו כלל את
החרטומים אחרי מכת שחין( .והרי כמה קשה לאדם עצמו לשלוט על הסדר שלו
גופו ,אם שיכול לשלוט על מעשיו ביתר קלות ,ובוודאי שאין לו אפשרות לשלוט
על סדר של זולתו ,כי אם על גופו בלבד).
הלכך כאשר היו המכות מן השמים ,וביותר מכת חושך שהיתה בעצם המאורות -
והיינו ,מכה בעצם סדר הזמנים החלים על ידי המאורות ,10דבר זה הראה שליטה
על עצם הסדר של המציאות .ולכן בהנך מכות כתיב 'כי אין כמוני בקרב הארץ',
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וכן הראה יחודו ,כי לכוחות הפרטים אין שייכות עם עצם הסדר כלל ,ובוודאי כאשר
השליטה היא על עצם הסדר.

דברי ה'כלי יקר' שג' אחרונות גילו יחוד ה'
והראוני שהרב 'כלי יקר' (ז ,יז) הביא דברי הרב אברבנאל ,שג' המכות האחרונות
באו לאמת את יכולת השם יתברך ,וכתב לא כן ,אלא שבאו לגלות יחוד ה' ,וכך
דבריו" :ולי נראה ,שפרעה טען שתי רשויות הם ,ע"כ נאמר במכה ראשונה של
סדר באח"ב' :למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ' .רוצה לומר אין עוד מלבדו ית'
איזו רשות אחר ,מכלל שפרעה טען שיש עוד אלוה אחר ,ונראין הדברים שטען זה
על מזל טלה והשמש ,כי מצינו ששלשה מכות היו מונעים אור השמש והמזלות ,כי
ברדת הברד מסתמא היו השמים מתקדרים בעבים עד שלא יכלו לראות השמש כל
זמן ירידת הברד ,ובמכת הארבה כתיב ויכס את עין הארץ .היינו השמש כי היא
עין הארץ ,לפיכך ותחשך הארץ .וכן במכת החושך ,וכן מכת בכורות בלילה ,וכל
זה ראיה שטען פרעה על השמש ומזל טלה שכחם גם כן גדול ,ע"כ נאמר בברד
אשר לא היה כמוהו ,וכן בארבה נאמר לפניו לא היה ארבה כמוהו ,וכל זה מופת
למאמר כי אין כמוני בכל הארץ .וכל שכן מכת בכורות שהוא סימן להכנעת מזל
טלה בכור לכל המזלות ,ודבר זה מחוור יותר מן פי' מהרי"א ,ולשון הכתוב מוכיח
האומר כי אין כמוני".
דבר ה'כלי יקר' קרובים לדברי רבו המהר"ל ,וכפי שהבאנו לעיל" :ובסדר באח"ב
נאמר עוד ענין יותר מזה' ,למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ' ,כלומר כי בסדר
עד"ש לא היו יודעים רק שהוא בקרב הארץ ,אבל שאין כמוהו והוא יחיד על הכל
לא היו יודעים ,ולפיכך כאשר הביא עליהם באח"ב ,מכות מופלאות שלא היו
מעולם ,היו מעידים שאין כמוהו עוד".
למדנו לפי"ז ג' הסברים בכך שג' אחרונות מגלות יחוד ה':
א .מכות מופלאות שלא היו מעולם (מהר"ל).
ב .פעלו על השמש והמזלות (כלי יקר).
ג.

פעלו על עצם הסדר.
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ה
תשובה על קושיית ה'אבן עזרא'
ג' מכות הראשונות היו מכוונות אל המכה עצמה ולא רק למצרים
מכת דם  -מכת היאור ,וכן צפרדע ,ולאו דוקא למצרים
טו .אור הדברים הללו ,מחזיר אותנו בחזרה אל שאלת ה'אבן עזרא' ,ומעמיד לפנינו
את מהלך המכות בסדר של דצ"ך ,עד"ש ,באח"ב ,והננו באים ואומרים ,שאכן ג'
סדרים אלו ,מכוונים היו בסדר עולה ,להראות את יכולתו של הבורא יתברך
בבריאה ,באופן הבא:
נתחיל עם מכת דם .מכת דם היתה מכה על היאור .המכה לא היתה על המצרים
באופן ספציפי ,היא לא היתה מכוונת רק למצרי ולא לישראלי ,כי הרי המכה היתה
על עצם היאור ,והיאור היה כללי לכל הנמצאים בארץ מצרים .כלומר ,המכה לא
היתה שהמצרים ישתו דם ,המכה היתה שהיאור ייהפך לדם ,והרי היאור של כולם.

מכת כינים  -עפר הארץ נעשה כינים ,ואינו שייך דוקא למצרים
גם מכת כינים לא היתה משולחת דוקא למצרים; גוף המכה לא היה שהכינים יבואו
על המצרים ,אלא המכה היתה על הקרקע  -העפר ,אשר הפך לכינים .וכתוצאה
מכך ,בדרך ממילא ,הלכו הכינים הרבות ומצאו את משכנם אצל המצרים.
סדר דצ"ך  -לא משולח דוקא למצרים ,סדר עד"ש  -מכה משולחת רק למצרים
טז .נמצאת אומר :גוף המכה לא היה משולח דוקא למצרים ולא לישראל ,ובזאת ,שונה
סדר זה של דצ"ך באופן עקרוני מהסדר של עד"ש ,ששם גוף המכה היה משולח
דוקא למצרים ולא לישראל ,וכמפורש בפסוקים; המכה עצמה כוונה אל המצרים
ולא אל ישראל .הדבר היה בבהמות מצרים ולא בישראל ,והערוב היה בארץ מצרים
ולא בארץ גושן.
אמנם ,על אף שמכת דם וכינים היתה מכה כללית ,ומצד זה היתה צריכה להיות
גם לישראל וכנ"ל ,אך בפועל ,בשלב שני ,לא חלה המכה בישראל ,המקבל -
ישראל ,לא קיבלו את המכות ,ודבר זה היה אפשר לפרשו (ע"י פרעה) שהוא משום
שה' עושה פעולה ניסית פרטית לכל אחד מישראל .דהיינו שהגם שאינו יכול לשלוח
דוקא מכה למצרים ולא לישראל ( -כך לפי פרעה) ,אך אחר שהמכה היא גם
לישראל גם למצרים ,אז יכול להפוך את הדם של ישראל למים והוא נס פרטי של
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הפיכת מים לדם ,שהוא רק שינוי המציאות ,ולא התוויה של הנס למקום אחד ולא
למקום אחר ,ואם שאמנם חזינן כוחו הגדול של הבורא בשינוי המציאות ,אבל זה
גם החרטומים יודעים ,וא"כ ,כמו שהחרטומים הפכו את המים לדם ,כך גם ישראל
הפכו בחזרה את הדם למים .וכמדומה במפרשים ,שהחרטומים הסירו מעצמם
הצפרדעים .ואולי חשב פרעה יותר מזה ,שמשה ואהרן לימדו את עם ישראל
לעשות כמעשה החרטומים ,כיצד להפוך את הדם למים .ובממילא ,אין בזה הוראה
על יכולת השגחה פרטית במערכות הכלליות ,אדרבה ,להפך ,מורה שאין לו יכולת
השגחה פרטית ,כי אם באופן של נס פרטי לכל ישראל בפני עצמו.

לכן במכות אלו לא נאמר ושמתי פדות וכדו' ,שאם אמנם שהמכות לא פגעו
בישראל ,אבל היה נראה למתבונן שאין זה אלא במהלך פרטי ולא כללי ,ולא היתה
כאן הוראה בגוף המכה בעצמה ,שמשולחת היא למקום מסויים ,וזהו החידוש שהיה
במכת ערוב ,דבר ושחין והוא החידוש של אני ה' בקרב הארץ ,שה' שולח מכות
למקום אחד ולמקום אחר לא ,ובתוך המקום ,לאחד כן ולאחד לא ,ואין זה דין רק
במקבל המכה אלא גם במכה בעצמה המשתלחת רק אל המצרי ולא לישראל.

ישראל לא ניזוקו במכת דם ,מחמת נס פרטי ביחס למקבל
יז .בזאת מתורצת היטב קו' האבן עזרא על חז"ל ,שבמכת דם וצפרדע וכינים לא היה
גילוי השגחה פרטית ,הגם שישראל לא ניזוקו ,ולא מבעיא בגלל שהיה מקום לומר
שהעדר הנזק לישראל נבע מכישוף של ישראל וכו' (ואף שבכינים אמרו אצבע
אלוקים ,וא"כ היאך לא פעל בישראל ,אך הזכרנו בהערה את דברי הרמב"ם ושכן
בחז"ל ,שישראל לקו ולא הצטערו) ,אבל יותר מזה ,שלא היה כאן גילוי בגוף המכה
בעצמה בחפצא שלה שהיא מכה המיועדת רק למצרים ולא לישראל ,כי גוף המכה
היה לכל ,אלא שאחר כך יש תיקונים ושיפוצים ,וזה כמו ניסים פרטיים .ומה לי
להפוך כל היאור לדם ,מה לי להפוך לישראל דם למים .וזה ברור לכאורה.
ראיה לדברים :מדוע במכת כינים פרעה לא נכנע?
נראה ראיה לזה ,בהקדם קו' נוספת; במכת כינים ביקש פרעה מהחרטומים שיעשו
ֹאמרו ַהחַ ְרטֻ ִמם ֶּאל ַפ ְרעֹה
גם כן בלהטיהם ,החרטומים לא הצליחו (שמות ז ,טו)" :וַ י ְ
ֶּא ְצ ַבע אֱ ל ִֹהים ִהוא וַ יֶּחֱ זַק לֵ ב ַפ ְרעֹה וְ לֹא ָׁש ַמע אֲ לֵ הֶּ ם ַכאֲ ֶּשר ִד ֶּבר ה'" .נשאלת
השאלה ,במה פרעה חיזק את עצמו ,הרי החרטומים הודו בפה מלא שמכה זו
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מגיעה מכח עליון (הכבדת לב פרעה ע"י ה' ,החלה מהמכה השישית ,אך בחמש
הראשונות ,הכביד מעצמו).

מכת כינים היתה גם בישראל אך לא ניזוקו
הננו להציע תשובה ,בהקדם דברי הרמב"ם בפירוש המשניות (שהזכרנו לעיל
בהערה) ,שבכל המכות לא לקו ישראל ,מלבד מכת כינים ,שהיתה גם בישראל:
"...והיות כל מכה ומכה מיוחדת במצרים ולא בישראל ,ואלו הם ניסים בלא ספק,
ולשון התורה בכל מכה ומכה מהם שהביא הקב"ה על המצרים ,מלבד מכת הכינים
שלא ביאר זה ,אלא שהוא ידוע שלא ענש ישראל ,אבל היו נמצאים אצלם ולא היו
מצערים אותם ,וכן ביארו החכמים".
מדוע באמת מכת כינים היתה גם בישראל? אלא כי במכות הראשונות לא היתה
המכה משולחת אך ורק למצרים ,המכה היתה על היאור ועל העפר ,וא"כ באופן
עקרוני כללה את ישראל ג"כ ,אלא שכשלב שני ,היה הצלה לישראל ,כדרך
שהחרטומים עושים ,ומכיון שאין כח בחרטומים לעשות בפחות מכשעורה ,ושלכן
לא יכלו לעשות כינים ,על כן ומזה הטעם בעצמו ,מכת כינים היתה גם בישראל,
כדברי הרמב"ם (אלא שלא הציקה להם) .ולכן הסיק פרעה ,שהגם שיש ה' ,אך אין
לו השגחה פרטית (עפ"ל) ,ולכן הוצרך להביא עליו את עד"ש.11

יסוד החילוק בין מכת צפרדע למכת ערוב
מכת צפרדע היתה בכל המקומות וגם בארץ גושן ,ולעומת מכת ערוב
יח .עדיין צריכים אנו לבאר את עניין מכת צפרדע ,אשר לכאורה היתה מכה משולחת
דוקא למצרים ולא לישראל ,בדיוק כמו מכת ערוב ,והרי כן נאמר שם ,שהצפרדעים
יהיו אך ורק אצל המצרים ,וזו מכה משולחת ממש (ז ,כח  -כט)" :וְ ָׁש ַרץ ַהיְ אֹר
ית ָׁך ובַ חֲ ַדר ִמ ְש ָׁכ ְב ָׁך וְ ַעל ִמ ָׁט ֶּת ָׁך ו ְבבֵ ית עֲ בָׁ ֶּד ָׁ
יך ו ְב ַע ֶּמ ָׁך
ְצ ַפ ְר ְד ִעים וְ ָׁעלו ובָׁ או ְבבֵ ֶּ
ָׁ
ָׁ
רו ֶּת ָׁ
ו ְב ַתנו ֶּר ָׁ
יך :ו ְבכָׁ ה ו ְב ַע ְמך ו ְבכָׁ ל עֲ בָׁ ֶּדיך יַעֲ לו ַה ְצ ַפ ְר ְד ִעים".
יך ו ְב ִמ ְשאֲ ֹ
אכן ,מדקדוק הפסוקים נראה שיש חילוק גדול בין מכת הצפרדעים למכת ערוב,
כי אף שגם במכת ערוב נאמר (ח ,יז  -יח)ִ " :כי ִאם ֵאינְ ָׁך ְמ ַש ֵלחַ ֶּאת ַע ִמי ִהנְ נִ י ַמ ְש ִליחַ
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יך ו ְב ַע ְמ ָׁך ו ְבבָׁ ֶּת ָׁ
ְב ָׁך ובַ עֲ בָׁ ֶּד ָׁ
יך ֶּאת הֶּ ָׁערֹב" ,אך נאמר בה עוד" :ו ָׁמ ְלאו ָׁב ֵתי ִמ ְצ ַריִם ֶּאת
יתי בַ י ֹום ַההוא ֶּאת ֶּא ֶּרץ ג ֶּשן אֲ ֶּשר ַע ִמי עֹמֵ ד
הֶּ ָׁערֹב וְּ גַ ם האֲ דמה אֲ ֶּשר הֵ ם עלֶּ יה :וְ ִה ְפלֵ ִ
יה ְּל ִב ְּל ִּתי ה ֱֹּיות שם ערֹּב וגו'" .ונ' איפוא שהחילוק הוא ,שמכת צפרדעים היתה
ָׁעלֶּ ָׁ
גם בארץ גושן ,והרי לא נאמר בפסוק באיזה מקום היא היתה! והיינו כי אכן היתה
גם בארץ גושן ,אלא שאעפ"כ לא עלתה אלא לבתים וחדר המשכב והמטה וכו' של
המצרים ולא של ישראל ,וכמפורש בפסוק .והם הם דברי המהר"ל שהזכרנו לעיל,
שהמכות הראשונות היו כלליות בכל הארץ!
לא כן מכת ערוב ,שמלכתחילה לא נועדה להיות אלא בארץ מצרים בלבד ולא
בארץ גושן .וא"כ הם הם הדברים ,שפרעה אמר שהואיל והצפרדעים הגיעו גם
לארץ גושן ,בהכרח שאין למעלה השגחה פרטית (עפ"ל) ,ומה שאעפ"כ לא עלו
אלא לבתי המצרים ,זהו שלב השני ,וכתוצאה ולא מגוף המכה ,וגם בזה יש לומר,
שהיה בזה מהלך כמו החרטומים שמנעו ישראל את הכניסה של הצפרדעים
לתחומם ,או שה' פעל זאת עבורם .ונבין העומק ,הלא 'מקום' הוא מציאות כללית,
והרי אין לכשפים יכולת בשטח הכללי וכנ"ל ,וא"כ כך חשב פרעה :הואיל
והצפרדעים היו בכל המקומות ,היינו גם בארץ מצרים וגם בארץ גושן ,אות הוא
שאין זה כח מעל הכח של הכשפים ,וביחס לשטח הפרטי  -בתי ישראל ,זהו כבר
כח כישוף.
סוף דבר ,במכות עד"ש  -ערוב ,דבר ,שחין ,היתה המכה מצד עצמה משולחת אך
ורק למצרים ולא לישראל ,ולכן בה התגלה עניין ההשגחה הפרטית ' -אני ה' בקרב
הארץ' .זו הסיבה שפרעה הלך לבדוק דוקא במכת דבר ,אם מת ממקנה ישראל.

ו
הקבלת המכות לג' סוגי מזיקים :שור ,קטן ,רובוט
יט .לתוספת ביאור ,נמשיל את ג' קבוצות המכות לג' סוגי מזיקים :שור ,קטן ורובוט.
השור מזיק מעצמו ואין הבעלים מכוונו להיזק המסויים ,גם כי אין הבעלים מתקשר
עם השור באופן פרטני ,אלא אך ורק פותח את שער החצר והשור הולך ומזיק
מעצמו .12וכך הם מכות דם וצפרדע וכינים ,שה' הראה מציאותו בכך שהתגלתה
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מציאות ניסית ,אך לא התגלה שיש לבורא יכולת לשלוט על אותה מציאות ,לכוונה
למקום מסויים וכד'.
הגילוי של מכת ערוב דבר ושחין דומה באופיו להיזק של קטן; הבעלים אינו יכול
לכוון את השור לילך למקום מסויים ,אך הוא כן יכול לומר לילד לשים את ההיזק
בבית פלוני ולעשות לו כך וכך ,וכגדר מסירת שלהבת לקטן .ואם אמנם שיש לקטן
מציאות בפני עצמו ,ודעת בפני עצמו ,אך סו"ס יש לבעלים שליטה לכוון את הקטן
לאן שהוא  -הבעלים רוצה (ועיין קידושין כב .שניתן לקנות עבד קטן במשיכה ,על
ידי שקורא לו והוא בא ,כדרך שקונים בהמה בדיבור  -משיכה) .זהו הגילוי של
מכות ערוב ,דבר ושחין ,שה' שולט בפועל על הכוחות במציאות ושולחם לאן שהוא
רוצה ,ובזה מתברר גודל השגחתו הפרטית ,שמשלח מכה לזה ולא לאחר.
במכת ברד וארבה וחושך ,התגלה הגילוי היותר גדול במציאות סדרי המכות ,והוא
מקביל (לערכינו) למציאות של רובוט ,שמלבד היכולת לשלחו (כדרך ששולחים
שור) ,ומלבד היכולת לכוונו לאן שהבעלים רוצה (כדרך שמכוונים קטן) ,אך עוד
זאת ועיקר ,שהבעלים שולט לגמרי על הדעת של הרובוט ,ואין לרובוט שום דעת
עצמאית כלל ,וגם לא מערכת של אינסטינקטים ,אלא הכל תלוי בסדר שהבעלים
מתכנת ברובוט .זהו הגילוי של מכות בא"ח ,שהם מכות בעצם הסדר של המציאות,
ובהם התבאר שהבורא שולט גם על הסדר של המציאות ,גם על הפקד ,גם על
הדעת הוא שולט .ואין דבר גדול יותר מאשר שליטה על גוף הסדר עצמו ,ובזה
מתבארת יכולתו של השם יתברך יותר מכל המציאות כולה ,כי אם שולט על
הסדרים עצמם ,ולא רק שינויים בעולם בפועל ,אות הוא שמציאותו נעלית מכל
המציאויות האחרות.

הקבלה נוספת לגוף האדם
רגליים  -מוטוריקה גסה ,ידיים  -מוטוריקה עדינה ,ראש  -דעת ועצם הסדר
כ .כעין הקבלה זו ,ניתן להקביל גם כן בגוף האדם עצמו ,והרי כן ידוע בקדמונים
ובחז"ל (עיין אבות דר"נ פל"א ,ובמו"נ א ,עב ,ועוד) ,שהעולם בדמות אדם .האדם
באופן כללי ,מחולק לג' חלקים; רגלים ,גוף ,ראש .הרגליים נועדו לפעולות גסות,
ולכן הפעולה שלהם היא יותר כללית ופחות פרטנית  -להעביר את הקומה ממקום
למקום ,אך א"א ברגליים להבדיל בין דבר לדבר ולפעול פעולות עדינות .הידיים
נמצאות בחלק יותר עליון ,ובהם ניתן להבדיל בין חלקים קטנים ,וגם לייצר דברים.
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הידיים הם כלי המעשה של

הדעת13

 ,14לעומת הרגליים שנפעלות באופן יותר

אוטומטי ומורגל מראש .מעל הגוף ,בחלק העליון ביותר ,נמצא הראש ,ושם עצם
סדר המציאות של האדם.
מכות דם וצפרדע וכינים ,גילו שיש לה' יתברך שליטה על הרגליים של העולם,
החלק התחתון .ועל כן ,היה זה גילוי כללי בלבד ,ובלא שייכות למערכת ההשגחה
הפרטית ,וככל שנתבאר .ממש כדרך הרגליים .במכות ערוב ,דבר ושחין ,התברר
שיש לבורא שליטה בעולם ,כדרך שליטת הידיים ,מוטוריקה עדינה ,ועל זה נאמר:
יפול מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש .כאן התברר יותר כח הדעת ,אך
עדיין ,לא היה גילוי על עצם הסדר עצמו.
מכות ארבה ,חושך וברד ,הם ג' עליונות ולכן הם בפרשה בפני עצמה  -פרשת בא
(יחד עם מכת בכורות שעוד נדבר בה בעז"ה) ,בדיוק כמו שהראש עומד בפני
עצמו( .מכת ברד נמצאת בסו"פ וארא ,כי היא ממוצעת בין החלק התחתון לעליון,
ולא נדבר בזה כעת) .לכן מכות אלו פעלו בעצם הסדר של המציאות ,התגלה שה'
שולט על הסדר של המציאות  -על הראש עצמו.

ז
מכת בכורות
מכת בכורות המופלאה ביותר  -בעצם החיים עצמם
כא .כעת נכונים אנו לשוב בעזרת ה' ולבאר את עניינה של מכת בכורות .כזכור ,שאלנו
בתחילת המאמר ,מהו האות והפלא בגוף המכה של הריגת הבכורות? לכאורה זו
המכה הפחות מופלאה (מלשון אות ופלא).
אכן ,בעקבות הדברים הנ"ל ,נראה לפתוח את הפתח בעניינה של מכת בכורות,
והננו אומרים :מכת בכורות שונה מכל המכות כולן ,בכך שהיא מכה הנוגעת בעצם
החיים בעצמם ,ודבר זה מופלג מאד ,שהרי ודאי גם במכת ערוב ושאר מכות היה
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ה' יכול להמית את הבכורות ואת כל מצרים ,אבל אילו היה כן ,היה זה רק באופן
של ממילא ,דהיינו שעל ידי שהחיות טרפו את הגוף ,לכן נעתקה נשמתם ומתו.
אבל לא היה זה פעולה בעצם החיים בעצמם כמו שהם.

החיים מתייחסים אך ורק לה' יתברך
ועלינו לדעת ,שהחיים מתייחסים אך ורק לה' יתברך בעצמו ,ואין לאף נברא כל
גישה ושייכות אל החיים .וגם האדם בעצמו ,יש לו שייכות עד לדעת שלו ,אבל
את החיים שלו בעצמם ודאי שאין לו שייכות אליהם ,שהרי אינו יכול לייצר חיים
וגם אינו יכול ליטול חיים ,וגם אינו מבין מה הם החיים .ואף שאדם יכול להרוג
זולתו ,אך היינו שאדם יכול למנוע את מקבלי החיים לקבל את החיים ,כלומר ,יכול
למנוע מהגוף לקבל את הרוח חיים ,אך אין לו שום שייכות אל גוף החיים עצמם.
ג' שותפים באדם  -הקב"ה שותף בגוף החיים
דבר זה לימדונו חכמים במה שאמרו (נדה ל ):ג' שותפים באדם ,הקב"ה ,אביו
ואמו .אביו נותן חלקים מסויימים מהגוף ואמו חלקים נוספים מהגוף ,ואילו הקב"ה
נותן את החיים עצמם .וכאשר אדם הורג זולתו ,היינו ,שפוגע באחד מכוחות
השותפים ,של האב או האם ,ואז ממילא הרוח שבה אל האלוקים ,אבל אין שייכות
בין האדם לחיים.
ג' מפתחות של חיים לא נמסרו לשליח
כיוצ"ב מבואר בגמ' תענית (ב ).שג' מפתחות לא נמסרו לשליח; חיה (יולדת),
גשמים ותחיית המתים .ומדוע לא? אלא כי הם המפתחות של חיים ,והחיים לא
נמסרו לשליח .וכך דברי הרמח"ל בסוף ספרו 'מסילת ישרים'..." :ויוכל להגיע
דביקותו ( -של הקדוש) אל מעלה כל כך גדולה שכבר ימסר בידו מפתח של תחיית
המתים ,כמו שנמסר לאליהו ולאלישע ,שהוא מה שמורה על עוצם ההתדבקות בו
יתברך ,שבהיות הוא יתברך שמו מקור החיים ,הנותן חיים לכל חי ,וכמאמרם ז"ל
(תענית ב :).ג' מפתחות לא נמסרו ביד שליח מפתח תחיית המתים וכו' ,הנה הדבק בו
יתברך דביקות גמור ,יוכל למשוך ממנו יתברך אפילו משך החיים עצמם ,שהוא מה
שמתייחס לו בפרט יותר מן הכל וכמו שכתבתי ,והוא מה שסיים הברייתא וקדושה
מביאה לידי רוח הקודש ,ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים".
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רגליים  -דצ"ך ,ידיים  -עד"ש ,ראש  -בא"ח
כב .מעתה מובן מאד עניין מכת בכורות; ג' מכות הראשונות  -רגליים ,ג' מכות
האמצעיות  -ידיים ,ג' אחרונות  -ראש ,אך אחר הכל ,כל הדברים הללו הם חיצוניים
ביחס לחיים ,ועדיין לא נגענו בעצם החיים עצמם ,ודבר זה מתייחד אך ורק לה'
יתברך ,וזו מכת בכורות.
מכאן אתה למד עומק מכת בכורות ,שאין עניינה דוקא בעונש המתת הבכורות,
הגם שזו תוצאה מבורכת וכדין פסיק רישא ולא ימות ,ובוודאי הוי פסיק רישא
דניחא וניחא ,אך עצם המכה בעצמה היא מה שלקח להם החיים ,שדבר זה הוא
הפעולה השורשית והיסודית ביותר שניתן להעלות על הדעת ,והיא הפלא היותר
גדול שאפשר ,ומתייחסת אך ורק לבורא יתברך.

מכות מצרים מקבילות למאמרות בראשית; בכורות כנגד מאמר בראשית
בראשית  -יש מאין ,בכורות  -אין מיש
כג .נ' עוד בביאור העניין ,עפ"י דברי המהר"ל שמכות מצרים מקבילות למאמרות
בראשית בסדר הפוך ,ובאופן שמכת בכורות היא מכוונת כנגד מאמר בראשית.
ולדרכנו הכוונה ,שמכת בכורות נוגעת בנקודת הראשית האמיתית של המציאות,
ב'יש מאין' ,אלא שמאמר בראשית הוא פלא הבריאה  -יש מאין ,ואילו מכת בכורות
היא להפך ,החזרת היש לאין .ודע ,שאין אפשרות כלל ליטול חומר מהמציאות,
וכידוע היום ונקרא 'חוק שימור אנרגיה' ,כמדומה ,וכאן היה פלא גדול  -נטילת
מציאות ,ממש כמו הפיכת יש לאין ,ונ' שאין הפרש אמיתי בין יש מאין לבין אין
מיש.
העתקת דברי המהר"ל בסדר המכות בג' שלבים
(א) תחתונים (ב) אויר (ג) עליונים
כד .שוב ראיתי בדברי המהר"ל בספר הגבורות (פרק נז)" :דע ,כי כאשר רצה הקדוש
ברוך הוא להביא המכות על המצרים ,ובקטנה התחיל ובגדולה כלה ,שכבר אמרתי
לך כי התחלת המכות הם למטה במדרגה ,שאילו התחיל באחרונה היה שולחם
מיד ,ולכך התחיל במכה שהיא למטה במדרגה .והנה המציאות הארץ והמים וכל
התחתונים זהו מציאות אחד ,עד חלל העולם שהוא ממוצע בין הארץ והשמים וזהו
מציאות שני ,והשמים אשר הם למעלה מחלל העולם הוא מציאות שלישי .נמצא
כי המדרגות הם שלשה( :א) התחתונים ו(ב)העליונים ו(ג)החלל ביניהם ממוצע בין
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שניהם ,והאדם הוא בחלל שם משכנו ושם ישיבתו .והנה שלש מכות הראשונות
דם צפרדע כינים הם בתחתונים ,שזהו שנהפך היאור לדם והיאור היה משריץ
צפרדעים והארץ כינים.
ומכת ערוב דבר שחין לא היתה בתחתונים כלל כי אם בשוכנים בחלל העולם ,כמו
הערוב מן החיות רעות שוכינים בחלל העולם ,לא כמו הצפרדעים וכינים שהם
במים ובעפר ,אבל הערוב שהם חיות רעות ודבר בבהמות ושחין לאדם ולבהמות
הכל בבעלי חיים שהם בחלל העולם ,ולא כן הראשונים  -אין דירתם בחלל ,שאין
הצפרדעים דירתם רק במים ואין דירת הכינים רק בעפר ,לא בחלל העולם ,שאין
נקרא שרץ השורץ על הארץ דירתו בחלל העולם ,כי אם הבהמה והאדם שאינם
שרץ הארץ .ואפילו אם היו הכינים נקראים שהם בחלל העולם מה שאין הדבר כך
כלל וכלל ,לא שייך שיהיה נקראת מכת כינים בחלל העולם ,שהרי המכה היתה
לעפר כדכתיב נטה את מטך והך את עפר הארץ וגו'.
ושלש אחרונות הם בשמים ,כי הברד מן השמים כדכתיב בקרא ,והארבה הוא עוף
יעופף ברקיע השמים ,והחושך שלא ישמש למצרים מאורות השמים הרי הם שלשה
מכות אחרונות בשמים ,ואחר כך מכת בכורות היא על הכל שהרי היא לנשמת האדם
העליונה שהנשמה יש לה מעלה יותר מן השמים .לפיכך יש סדר מיוחד למכת דם
צפרדע כינים ,וסדר מיוחד למכת ערוב דבר שחין ,וסדר מיוחד למכת ברד ארבה
חושך בכורות.

ח
מכת דבר
ביאור בעל ההגדה :ביד חזקה  -דבר ,זרוע נטויה  -חרב
כה .ביארנו אפוא את עניינה של מכת בכורות ,בהיותה מתייחסת לה' יתברך בעצמו,
בשל העובדה שהנושא שם הוא החיים עצמם ,וזהו דבר שאין לאף נברא שייכות
אליו ,ושלכן ,מכה זו היא המיוחדת שבין המכות.
בעקבות זאת ,נוכל להבין את מכת ֶּדבֶּ ר ,שכאמור ,היא המכה החמישית בקבוצה
התחתונה המקבילה למכה החמישית בקבוצה השניה  -מכת בכורות ,אלא שזה
בתחתונים וזה בעליונים .והנושא צריך ביאור .וגם בזה נקדים מדברי מאור עינינו
המהר"ל זיע"א ,על דברי בעל ההגדה ,שדרש את הפסוק (דברים כו ,ח)ּ ְּ " :ביד
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חֲמו ִרים
הויָׁה ְב ִמ ְקנְ ָׁך אֲ ֶּשר ַב ָׁש ֶּדה ַבסו ִסים ַב ֹ
חֲזקה ֹּ -זו הַ דֶּּ בֶּ רְ .כ ָׁמה ֶּשנֶּאֱ ַמרִ ,הנֵה יַד ה' ֹ
ַב ְג ַמ ִלים ַב ָׁב ָׁקר ובַ צֹאן ֶּדבֶּ ר ָׁכבֵ ד ְמאֹד :ו ִּבזְּ ר ַֹּע נְּ טוּיה ֹ -זו ַהחֶּ ֶּרבְ .כ ָׁמה ֶּשנֶּאֱ ַמר ,וְ חַ ְרב ֹו
דול ֹ -זו ִגלוי ְש ִכינָׁה וכו'".
מורא ּג ֹּ
ְשלו ָׁפה ְביָׁד ֹו נְ טויָׁה ַעל יְרו ָׁש ָׁליִם :ו ְּּב ֹּ
הדברים כמובן טעונים ביאור ,מדוע בעל ההגדה הגביל את המושג 'יד חזקה' דוקא
למכת דבר ,ומדוע התורה עצמה מתייחסת אליה באופן מיוחד יתר על שאר המכות.
כן טעון ביאור ,היכן מצאנו חרב ביציאת מצרים?

ביאור המהר"ל שהמכוון הוא לסוגי מכות שונים:
יד חזקה  -סילוק הנותן מהמקבל ,זרוע נטויה  -מכה חיובית הפועלת במקבל
כה הם דברי המהר"ל שכדרכו ,מאיר עינינו" :דע כי המאמר הזה ענין גדול מאוד
מאוד בחכמה ,שדרשו את הכתוב הזה ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה
ובמורא גדול ובאותות ובמופתים על הדברים החמשה ,וזה שספר הכתוב מיני
מכות שבאו עליהם ,ויש מכה שבאה בלא פעולה במקבל ,רק שהשם יתברך מסלק
עצמו מן הנמצא ,וזהו הנמצא נעדר ואין כאן פעולה במקבל ,רק סלוק מן הנמצא ,ומפני
כי ה ֶּדבֶּ ר הוא העדר הנמצא כי המיתה הוא העדר בלבד ,ולפיכך אין המכה הזאת
נאמר עליה שהיה פועל בהם המכה ,רק כי כל הנמצאים קיומם בו יתברך ,וכאשר
הוא מסתיר פניו מהם אז יקבלו העדר והם אינם נמצאים ,ואין ההעדר מפעולות פועל
השם יתברך במקבל ,ולפיכך ה ֶּדבֶּ ר הוא בא מחמת סילוק העלה מן הנמצאים ובזה
הם נעדרים ונפסדים לשעה אחת כמו כל העדר שאינו מפעולות פועל ,ובמכת
הדבר אין ראוי לומר שהיה פועל בהם הדבר ,אבל נעשה מבלי פעל בהם ,והוא
כמו שאמרנו שהוא יתברך מסלק ומסתיר פניו יבהלון והם נפסדים ,וזה לא נקרא
פעולה באחר .ויש מכה שהיא הפך זה והוא כח פועל לגמרי במקבל ,וזה שאמר
ובזרוע נטויה זו החרב כי חרב הוא כח פועל במקבל המכה וזה נקרא חרב וכו'".
המהר"ל מלמדנו ש'ביד חזקה' ו'בזרוע נטויה' אינם מכות פרטיות ,אלא סוגי מכות
שונים; ביד חזקה הוא סוג מכה שאינה מוגדרת כפעולה חיובית במקבל ,אלא
כסילוק חלק הנותן .לעומת זאת ,בחרב ,הנושא מכה חיובית במקבל.

הפרש נוסף בין דבר לשאר המכות :דבר  -לקיחת עצם החיים ,חרב  -מכה בגוף
הפרש זה ,מביא אותנו להבנת הפרש נוסף שבין מכת דבר ובין שאר המכות; במכת
ערוב ,למשל (אשר מוגדרת כ'חרב') ,הנפגע הוא הגוף ,ולכן אינו יכול לחיות .זו
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מכה חיובית מבחוץ .אולם ,ב ֶּדבֶּ ר ההגדרה היא שהבורא יתברך מסלק את עצמו
מהמקבל ,היינו ,הנושא הוא לקיחת עצם החיים ,ובדומה למכת בכורות.

ודבֶּ ר פעלו בעצם החיים עצמם
מכת בכורות ֶּ
כו .מעתה הרי הדברים ברורים ,כי אכן' ,ביד חזקה  -שתים' (כדרשת בעל ההגדה
שנתבארה בתחילת המאמר) ,והמה מכת דבר ומכת בכורות המתייחסות זו לזו,
כדרך שביאר המהר"ל בגבורות שכל אחת מהן סוף קבוצות המכות .ולפי המתבאר
כעת ,המכוון הוא שמכות אלו נפעלות בעצם החיים עצמם ,וכפי שמכת בכורות
היתה פעולה בעצם החיים ,גם במכת דבר הפעולה היתה טהורה בעצם החיים,
שבורא עולם לא פגע בגוף וכד' ,אלא פשוט העדיר וסילק את עצמו  -את העילה
מהנמצאים.
לכן מכות אלו הם הגמר של יציאת מצרים ,כי הנושא הוא הגילוי של פעולתו
יתברך ,מהקל אל הכבד ,מהאמצעים אל העצם ,מהלבוש אל העיקר ,ובא הדבר
הן באופן המכה ,הן במקום פגיעתה ,הן בפועל שלה  -הקב"ה .ואכן ,כאשר דוד
המלך מנה את ישראל שלא כדין ,נגזר עליו עונש ,והיה עליו לבחור בין ג' עונשים,
ואחד מהם היה דבר .דוד בחר בדבר ,ונימק את סיבתו (שמואל ב ,כד ,יד)" :וַ יֹאמֶּ ר
חֲמיו ו ְביַד ָׁא ָׁדם ַאל ֶּאפ ָֹׁלה" .הרי
ָׁדוִ ד ֶּאל ָׁגד צַ ר ִלי ְמאֹד נִ ְפ ָׁלה ָׁנא ְביַד ה' ִכי ַר ִבים ַר ָׁ
שביחס למכת דבר נאמר בייחוד' ,נפלה נא ביד ה'' ,כי זו מכה המתייחסת לה'
בייחוד.15
15
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ביאור המשנה שהדבר בא לעולם על חייבי מיתות בי"ד  -דבר היא המיתה הטהורה
זו ההתייחדות במכת דבר ,ומבוארים בזה דברי המשנה ,שדבר בא לעולם על חייבי
מיתות שלא נמסרו לבי"ד ,ושאלנו לעיל ,מדוע .אכן ,התשובה היא ש ֶּדבֶּ ר היא
המיתה הטהורה  -מיתה בעצם .בלא נגיעה במקום אחר ,רק בגוף החיים עצמם,
בלא הרכבות ואמצעים אחרים .לכן היא המיתה הקלאסית ,ולכן היא ברירת המחדל
להמית את מי שנתחייב מיתה .לכן הדבר מתייחס לאויר ,כי החיים באים באדם
דרך ה'רוח חיים' .ומסתבר שלכן ג"כ נקרא 'דבר' מלשון דיבור ,שהיא הסוגיה של
'רוח מממלא' ,וראה הרחבה בזה במאמר ד'.
השוחט בסכין פגום מת במגיפה
כז .בס' קהלת יעקב' (ערך מג) ,כתב בשם האריז"ל ,שהשוחט בסכין פגום מת במגפה,
'פגימה' אותיות מגיפה" .לפי ערכינו הפעוט ,כוונת הדברים היא שהתורה ציוותה
לשחוט בשני הסימנים דוקא במקום החיות ,כדי שהשחיטה תהא נוגעת בעצם החיות
באופן היותר ישיר בלא שום מגבילים .ואף שכמובן ,הנושא הוא לקיחת החיים ולא
נתינת חיים ,את הציווי של התורה הוא להתעסק אך ורק עם החיים עצמם ,באופן
היותר טהור שאפשר ,16וסכין פגומה  -מגמגמת ,אינה חותכת היטב את הסימנים,

16
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וממילא החיות אינה יוצאת באופן הנכון ,והיא עוברת דרך אמצעים נוספים ולא
באופן טהור .ממילא לפי"ז מבואר היטב ,שזה שאינו נוגע בעולם החיים באופן
ישיר אלא פוגע שם והורס ,מזיק ביחס שבין החיים לגוף ,העיסוק שלו בגוף החיים
לא היה באופן הנאות ,אלא באופן מרושל עם הגוף ,כי הגמגום גורם לכך שהסכין
היא 'גם וגם' ,היא פועלת גם על הגוף ,וזה דבר שאינו .ולכן העושה כן ,הוא אשר
גורם לכך שגם אצלו ,החיים לא יכולים להיות מיוחדים באופן ישיר ממקור החיים,
ונוצר היזק טהור בין החיים לגוף ,וזה כמובן ,מגיפה.

ההקבלה בדין דבר לבכורות  -לקיחת עצם החיים
מכת דבר ובכורות נעשו על ידי ה' יתברך לבד
כח .בדברים אלו אנו מבינים את דברי חז"ל בבבא קמא (ס ):את הסוגיה של ֶּדבֶּ ר בעיר
 כנס רגליך ,שנאמר 'ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר' ,ושאלנו ,הריפסוק זה נאמר על מכת בכורות וכיצד ניתן ללמוד ממנו על מכת דבר? אכן לדרכינו
כעת ,מיושב היטב ,כי אכן ,הנושא של מכת בכורות ומכת דבר הוא אותו נושא
בדיוק  -פעולה בעצם החיים עצמם ,ועל כן ,כמו ששם הועיל 'ואתם לא תצאו' ,כך
מועיל גם כן במכת דבר (ועיין אוה"ח הקדוש שמות יא ה ,שכך מבאר את מכת
בכורות ,שהקב"ה סילק השגחתו מהם).
ואמנם כן ,כל המכות נעשו על ידי שליחיו של ה' יתברך באיזה אופן על ידי משה
או אהרן ,ובהכאת המטה וכד' ,חוץ ממכת בכורות שכמובן נעשתה על ידי הקב"ה
בכבודו ובעצמו ,וכן מכת דבר ,שהרי נאמר בה (ט ,ו)" :וַ ּי ַַעשׂ ה' ֶּאת ַה ָׁדבָׁ ר ַהזֶּה
ִמ ָׁמחֳ ָׁרת וַ י ָָׁׁמת כֹל ִמ ְקנֵה ִמ ְצ ָׁריִם וגו'" .וזהו ככל שנתבאר שמכת דבר מיוחדת לה'
יתברך ,כמו מכת בכורות.

קושיה ממכת ערוב שגם כן נעשתה על ידי ה' יתברך לבד
במכת ערוב מוזכר שני פעמים הוי"ה ,ובדבר  -שש פעמים
כט .ברם ,הקושי על זה הוא ממכת ערוב ,שגם בה נאמר כן (שמות ח ,כ)" :וַ י ַַעש ה' ֵכן
יתה ַפ ְרעֹה גו'" .אכן ,כאשר הננו מתבוננים בפסוקים ,רואים אנו,
וַ ָׁיבֹא ָׁערֹב ָׁכבֵ ד ֵב ָׁ
שבמכת ערוב כתוב רק פעם אחת שם הוי"ה ,ואילו בדבר כתוב כמה וכמה פעמים,
והא לך הפסוקים:
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במכת ערוב (שמות ח ,יז  -כ)ִ " :כי ִאם ֵאינְ ָׁך ְמ ַש ֵלחַ ֶּאת ַע ִמי ִהנְ נִ י ַמ ְש ִליחַ ְב ָׁך ובַ עֲ בָׁ ֶּד ָׁ
יך
ו ְב ַע ְמ ָׁך ו ְבבָׁ ֶּת ָׁ
יה:
יך ֶּאת הֶּ ָׁערֹב ו ָׁמ ְלאו ָׁב ֵתי ִמ ְצ ַריִם ֶּאת הֶּ ָׁערֹב וְ גַ ם ָׁהאֲ ָׁד ָׁמה אֲ ֶּשר הֵ ם ָׁעלֶּ ָׁ
יה ְל ִב ְל ִתי הֱ ֹיות ָׁשם ָׁערֹב ְל ַמ ַען
יתי בַ י ֹום ַההוא ֶּאת ֶּא ֶּרץ ג ֶּשן אֲ ֶּשר ַע ִמי עֹמֵ ד ָׁעלֶּ ָׁ
וְ ִה ְפלֵ ִ
ָׁ
יִהיֶּה ָׁהאֹת
ֵת ַדע ִכי אֲ נִ י הויה ְב ֶּק ֶּרב ָׁה ָׁא ֶּרץ :וְ ַש ְמ ִתי ְפ ֻדת ֵבין ַע ִמי ובֵ ין ַע ֶּמך ְל ָׁמחָׁ ר ְ
יתה ַפ ְרעֹה ובֵ ית עֲ בָׁ ָׁדיו ו ְבכָׁ ל ֶּא ֶּרץ ִמ ְצ ַריִם ִת ָׁשחֵ ת
ַהזֶּה :וַ י ַַעש הויה ֵכן וַ ָׁיבֹא ָׁערֹב ָׁכבֵ ד ֵב ָׁ
ָׁה ָׁא ֶּרץ ִמ ְפנֵי הֶּ ָׁערֹב" .שם הוי"ה ב"ה מוזכר שני פעמים בלבד.
הויָׁה ְב ִמ ְקנְ ָׁך אֲ ֶּשר ַב ָׁש ֶּדה
מאידך במכת דבר נאמר (שמות ט ,ג  -ו)ִ " :הנֵה יַד ה' ֹ
יִש ָׁר ֵאל
ַבסו ִסים ַבחֲ מ ִֹרים ַב ְג ַמ ִלים ַב ָׁב ָׁקר ובַ צֹאן ֶּדבֶּ ר ָׁכבֵ ד ְמאֹד :וְ ִה ְפ ָׁלה ה' ֵבין ִמ ְקנֵה ְ
מו ֵעד לֵ אמֹר ָׁמחָׁ ר יַעֲ ֶּשה
ָׁשם ה' ֹ
ובֵ ין ִמ ְקנֵה ִמ ְצ ָׁריִם וְ לֹא יָׁמות ִמ ָׁכל ִל ְב ֵני יִ ְש ָׁר ֵאל ָׁדבָׁ ר :וַ י ֶּ
ה' ַה ָׁדבָׁ ר ַהזֶּה ָׁב ָׁא ֶּרץ :וַ י ַַעש ה' ֶּאת ַה ָׁדבָׁ ר ַהזֶּה ִמ ָׁמחֳ ָׁרת וַ י ָָׁׁמת כֹל ִמ ְקנֵה ִמ ְצ ָׁריִם ו ִמ ִמ ְקנֵה
יִש ָׁר ֵאל לֹא מֵ ת ֶּאחָׁ ד".
ְבנֵי ְ
הויָׁה' מתייחסת לשם הוי"ה ברוך
חמש פעמים (!) שם הוי"ה ב"ה .כמו"כ המילה ' ֹ
הוא (אריז"ל שער הפסוקים ,וארא) ,וא"כ מופיע שש פעמים ,והרי לנו בבירור
שמכת דבר מתייחסת לה' יתברך יותר מכל המכות ,ביחד עם מכת בכורות.
ל .אמנם עדיין הדברים טעונים ביאור ,מה ההפרש בין ערוב ודבר?

דברי המהר"ל ביחס לסדר המכות ,ארץ ,אויר ,שמים
המכות הנוגעות בנפשות ,מתייחסות לה' יתברך
נ' בעז"ה לבאר בהקדם דברי המהר"ל (ספר הגבורות ,פרק לד) שמבאר את הסיבה
שג' מכות הראשונות נעשו על ידי אהרן ,אחרונות על ידי משה ,אמצעיות על ידי
הקב"ה ,ומכת שחין על ידי משה אהרן והקב"ה ,וכך דבריו :כלל הדבר כי המכות
היו נחלקים על ענין סדר הזה ,הֲ ָׁמטָׁ ה והמעלה ומה שהוא עיקר העולם ,ונלקה
הֲ ָׁמטָׁ ה על ידי אהרן ,והמעלה על ידי משה ,ומה שהוא באמצע שהוא עיקר על ידי
הקדוש ברוך הוא ,וכל אחד היה שלש כמו שהתבאר למעלה.
ומפני שהמציאות נחלק לשלשה חלקים ,ראוי שיהיה כל שלשתן שוים שקולים זה
כזה ,שהם המעלה והמטה והאמצעי לכך ראוי שיהיו המכות בכולם שוה ,ולכך
שלש היו ע"י אהרן ושלוש על ידי משה ושלש על ידי הקדוש ברוך הוא .ובאחת
נשתתפו כולם ,כי מכת שחין שהיתה בגוף האדם ובגוף הבהמה ,ראוי שישתתף בזה
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משה ואהרן ,כי דבר זה אינו דומה לערוב גם לדבר שלא היתה מכת הערוב והדבר
בגוף ,רק היה מגרה בהם נפש הערוב ,והדבר הוא שנטל נפשם מהם בלבד ,ולכן באלו
לא נשתתף משה ואהרן רק על ידי הקדוש ברוך הוא היה ,אבל השחין שהיה בגוף
האדם ובגוף הבהמה ראוי שישתתף משה ואהרן עם הקדוש ברוך הוא ,שודאי עיקר
המכה ראוי שתהיה על ידי הקדוש ברוך הוא כמו שנתבאר למעלה שהיא באדם
ובבהמה שהם עיקר הנבראים שהם בארץ ,מכל מקום נשתתפו בזה משה ואהרן כי
הגוף שהיתה בו המכה הוא מן השמים ומן הארץ .וזה כי האדם נברא מן האדמה,
ואין האדם מן האדמה בלבד כי האדם הוא מורכב והרכבתו הוא מן השמים ,כי
המזג שיש לאדם שהוא מורכב מארבע יסודות הוא פועל השמים כאשר ידוע ,ולכך
נשתתף משה ואהרן עם הקדוש ברוך הוא".
מבואר במפורש בדבריו ,שהמכות שהם מתייחסות לנפש  -לחיים עצמם ,הם
מיוחסים לה' יתברך בלבד ,והמכות שפגעו בגוף ,התייחסו למשה ואהרן ,וזה ממש
כדרך שנתבאר .עוד מבואר בדבריו שלכן מכות ערוב ודבר מתייחדות לה' יתברך,
וג"ז ככל שנתבאר.

מכת ערוב מתייחסת לה' מצד גוף המכה אך לא מצד הנפעל
אכן ,יתירה מזו ,בדבריו מיושב גם ההפרש בין ערוב ובין דבר; אמת שגם ערוב
היא מכה המתייחסת לה' יתברך ,אך לאו היינו מצד הנפעל  -מצד מצרים ,מצד
מקבל המכה ,אלא מצד גוף המכה; גוף המכה היתה 'גירוי נפש החיות' ,ומכיון
שהנושא היה שליחת נפש החיות ,על כן מתייחסת המכה לה' יתברך ,אך המכה
עצמה לא פעלה במצרים באופן הזה ,שהרי הערוב הכה את המצרים בגוף ולא
בנפש ,וגם כי הערוב הוא שליח ולא הקב"ה בעצמו ,ולכן מכה זו אינה בכלל
המכות המתייחסות לה' יתברך כדרך מכות דבר ובכורות ,וככל שנתבאר ,והדברים
נפלאים בס"ד.

ט
ההבדלים בין מכת דבר למכת בכורות
דבר  -העדר אורו ית' ,או מכה חיובית ע"י וירוס וחיידקים?
לא .זכינו לבאר את השייכות העקרונית בין מכת דבר ובכורות ,והסיבה שהן הן המכות
שהיו אמורות להוציא את ישראל ממצרים ('ואך אותך בדבר') ,כי הם נוגעות בגוף
החיים עצמם ,במקום היותר עליון ,ואשר מתייחס לה' יתברך.
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ברם ,נראה שאעפ"כ חלוקים הם בכורות ודבר גם בדבר זה וכדלהלן:
יש לשאול על המהר"ל המבאר שמכת דבר היא סילוקו יתברך מהמציאות ,ואינה
נחשבת מכה חיובית ,אלא רק סילוק והעדר; הדברים קשים לכאורה ,כי הלא אנו
יודעים בבירור שגם חולי ה ֶּדבֶּ ר חל על ידי חיידק או וירוס וכד' והוא בעצם סוג
של מחלה הפועלת באופן חיובי באדם ,והיאך אפוא ,מבאר המהר"ל ,שמכה זו
היא רק העדר אורו יתברך?

יסוד הפחד יצחק שיש משקל תורני גם לתפיסה הפשוטה
דוגמא מעולם עגול  -מרובע
אכן ,יש כאן יסוד גדול וחשוב ,לימדנו ה'פחד יצחק' באגרותיו .במקומות מסויימים,
חז"ל מגלים שהעולם עגול (עיין זוה"ק ויקרא ו .תוס' ע"ז מא .ועוד) ,אך יש מקומות
שמשמע שהעולם מרובע (חגיגה יב .).ובאו על זה דברי הפח"י ,שכיון שבחושי
האדם (בלא כלי מדידה וכו') ,מצטייר העולם כמרובע ,על כן ,בהכרח ,שכך היה
רצונו של בורא העולם ,שהתמונה בחושי האדם תיתפס באופן הזה ,וממילא שיש
לזה גם השלכה תורנית מסויימת ,ועליה אמרו חז"ל שהעולם מרובע( .וכמובן,
ישנה השלכה תורנית גם לעיקר העניין על אמתתו ,שהעולם עגול).
במהלך החוש הבריא  -דבר הוא סילוק אורו ית'
ואף אנו נאמר כן גם בדידן .מכת דבר נתפסת במהלך החושי והפשוט ,כסילוק
העילה מהעלול .ואם אמנם שעל ידי כלים מיוחדים ניתן להסביר כן גם באופן
טבעי ועל ידי וירוסים וכד' ,אך אנו מדברים על האופן שבו נראית המכה ,ומה זה
אומר בפנימיות .ועל זה באו דברי המהר"ל שהדבר הוא על ידי סילוק העילה.
דבר  -העדר אורו ית' או מלאך המוות
ראיה לזה ,הרי בוודאי המהר"ל לא חולק על כך שמכת דבר חלה על ידי מלאך
המוות ,שכן מבואר במפורש בגמ' בבא קמא (ס" :):תנו רבנן ,דבר בעיר אל יהלך
אדם באמצע הדרך מפני שמלאך המות מהלך באמצע הדרכים ,דכיון דיהיבא ליה
רשותא מסגי להדיא כו' ,תנו רבנן דבר בעיר אל יכנס אדם יחיד לבית הכנסת,
שמלאך המות מפקיד שם כליו" .ולא מסתבר שכוונת חז"ל למלאך המוות וביחס
למיתות אחרות ,וכבר מפורש כן בפסוקים עצמם בדבר שהיה בימי דוד (ראה
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שמואל ב ,כד) .ובר מן דין ,המהר"ל עצמו (בפרק נו) ,כתב שהדבר הוא על ידי
מלאך המוות .אלא שהם הם הדברים
( הגאון רבי מנחם יעקבזון שליט"א ביאר באופן אחר בכוונת המהר"ל ,שהקב"ה
מסלק הארת פניו ,היינו ,שההעדר חל על החיים האנושיים ,על הצורת אדם בכל
בחינת נר"ן ,אבל עדיין יש לאדם חיות כמו בהמה ולזה בא הדבר).
עוד נ' לייישב את השאלה השניה  -מוירוסים וחיידקים ,עפ"י המבואר בס' 'בית
אלוקים' למבי"ט (שער התפילה ,טז ,מובא בהרחבה במאמר ו') ,שישנו הבדל בין
מכת דבר כאשר היו ישראל במצבם המתוקן ,כגון בימי משה ובימי דוד ,שאז היכה
הדבר בזמן קצר מאד ,בלא שום חולי מקדים .וזאת לעומת מכת דבר בדורות
שאחר החורבן ,שאז הדבר מתפשט בתהלך ובמשך זמן ,וגם יש בו חולי שחלקם
מבריאים .המבי"ט מבאר שכאשר היו ישראל היו במצב מתוקן ושכינת ה' היתה
עליהם באופן גלוי ,גם העונש היה ניסי .אכן אחר החורבן שהקב"ה הסתיר פניו,
גם העונש בא כדרך הטבע עם כל ענייניו ,והיינו על ידי וירוסים וחיידקים.

דבר בתחתונים  -מתנהל בדרך טבעית ,בכורות  -סילוק אורו ית' בלבד
העולם התחתון ביחס לעליון  -יחס ישיר ושל אמצעי
לב .אכן נ' עוד ועיקר שגופא חלוק בזה ֶּדבֶּ ר מבכורות; דבר בהיותו בתחתונים (כדברי
המהר"ל לעיל ,שזו קבוצת התחתונים) ,לכן ,הגם שאופי המכה הוא בסילוק העילה,
אך בפועל ,המכה חייבת לעבור דרך עולם הטבע עם וירוסים וכד' ,כי שם נמצאת
המכה ,וממש כפי שהקב"ה פועל באופן עצמי בחיים ,ועל ידי שליחיו בגוף ,כך
בצד מה ,ביחס בין העליונים לתחתונים; העליונים יותר מתייחסים אליו והתחתונים
פחות .וגם בעולם שלנו ,בוודאי ,יש הפרש בין בהמות ובין אדם ,ובתוך האדם ,בין
בני נח ובין ישראל .ועל כן ,הואיל והמכה הזו היא מכה בקבוצת התחתונים -
בבעלי חיים ,וככל שנתבאר לעיל ,על כן מתייחסת לשליח בצד מה ,הגם שכעיקרון,
היא סילוק העילה (והרי במכות הראשונות ,החרטומים הצליחו אפילו לעשות כמו
המכות).
לא כן מכת בכורות ,אשר עוסקת בעליונים ,היא עצמה סילוק החיים בלא שום
נגיעה טבעית ,וזה סילוק החיים היותר בעצם שקיים .ולכן ,על מכת בכורות נאמר
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באופן מיוחד שהיתה על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו; 'אני ולא מלאך ולא שרף ולא
השליח' ,ומשא"כ במכת דבר ,הגם שמתייחסת לה' יתברך.

מדוע במכת דבר לא היה צריך פעולות כדי להינצל ,כמו בבבכורות?
לג .מובן בזה גם עניין נוסף (ועיקרו מתבאר במאמר הבא בעז"ה) .כידוע ,עם ישראל
היו צריכים לפעול פעולות כדי להינצל ממכת בכורות .וכבר הקשה המהר"ל בספר
הגבורות (פרק ס) ,במה שונה מכת בכורות משאר המכות? המהר"ל תירץ ,שהמכות
באו בסדר עולה ,וכיון שעם ישראל גדולים מהמלאך המכה ,לכן לא הכתה בם
המכה ,אך בבכורות ,הואיל ונעשתה על ידי הקב"ה בעצמו ,על כן ,המכה היתה
צריכה לפגוע גם בהם ,לולי שעשו פעולות הצלה.
אמנם לכאורה קשה ,הרי נתבאר שגם מכת דבר היתה על ידי הקב"ה ,וא"כ למה
שם לא לקו גם הבהמות של ישראל? אלא שהם הם הדברים; הגם שמכת דבר
נעשתה על ידי ה' יתברך ,אך אינה דומה לבכורות ,וככל שנתבאר (ואולי זהו
החילוק בין 'יד ה'' שהיתה במכת דבר ,הרי מתייחסת לידיים ,וכתיב 'ויעש ה'',
ועשיה היא בידיים ,ואילו מכת בכורות לא נאמר אלא 'ועברתי והכיתי' ולא נאמר
בה 'יד').

י
קורונה
הסיבה שבורא העולם לקח את ה'וירוס' כשליח הדבר
לד .מגיפת הקורונה מקבילה למכת דבר ולא למכת בכורות ,ועוד שהיא בדור אחרון,
רחוק מאוד מהגילוי האלוקי .על כן ,האופן שבו היא מתגלה  -כסילוק העילה ,אך
בפועל ,ישנו נגיף קטן ומזערי ,דק מן הדק ,חסר תוחלת ,שמצליח להשבית עולם
ומלואו .הסיבה לזה כאמור היא ,משום שבתחתונים גם הדבר צריך לבוא דרך
שייכות טבעית ,ואולם ,הקב"ה לקח את החלק הטבעי הכי הכי קטן שיש ,ואיתו
הוא פועל לסילוק העילה כביכול .אילו היה לוקח כח טבעי חזק ואיתן ,הלא היה
נראה הדבר מתייחס לעצם אותו כח .אך הואיל וסוגיית הדבר היא סילוק העילה,
על כן ,אף שכביכול 'מוכרח' הקב"ה להשתמש באיזה כח בתחתונים עבור הדבר,
אך בחר בכח מיזערי ביותר ,כדי להעמיד את ההבנה שהנושא הוא דוקא סילוק
העילה ,ולא פגיעת המחלה .וחבל שרבים האנשים שאינם מבינים את עיקר הסוגיה.
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זו כמובן הסיבה שכל כך קשה מאד להתמודד עם הנגיף ,כי למעשה ההתמודדות
הפנימית היא עם סילוק העילה ,ולא עם הנגיף המסויים ,ולפי השיעור הידוע לא-
ל דעות ,כך וכפי זה ,האדם רחוק מהאפשרות לנצח את הנגיף (והדבר נתקן מזמן
לזמן ,וכמובן).
במאמר הבא ,נעסוק בעז"ה באופן ההצלה מהדבר ,במעלה המיוחדת של 'ואתם
לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר'; כיצד מועיל עניין זה להינצל? והיאך הדברים
שייכים אלינו למעשה.
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א
חזרה קצרה על המאמר הקודם
היחס בין מכת דבר ובכורות  -סילוק העילה מהעלול
החיים מתייחסים לה' בעצם
א .במאמר הקודם ,זכינו בס"ד לברר ולבאר את עניין מכת דבר ובכורות .הבאנו דברי
המהר"ל שהמכות מתחלקות לב' קבוצות  -תחתונים ועליונים ,חמש מכות כל אחת.
דבר היא אחרונה בקבוצה הראשונה ,ואילו בכורות היא אחרונה בקבוצה השניה.
ביארנו שמכות אלו היו המכות האחרונות  -גמר המכות ,כי המכות הללו ,פועלות
בגוף החיים עצמם ,ולא רק במקבלי החיים ,נושאי החיים ,מחזיקי החיים.
עוד הסברנו ,שהחיים מיוחדים ומיוחסים אך ורק לה' יתברך ,שלכן מפתחות החיים
לא נמסרו לשליח ,ומכיון שכן ,מכת דבר ובכורות מתייחסות לה' יתברך באופן
יותר פרטני; במכת בכורות ודאי ,הרי נאמר' :אני ולא מלאך ,אני ולא שרף ,אני
ולא השליח' ,וכן במכת דבר ,נאמר 'ויעש ה'' ,ולא נאמר שהיה מעשה של משה
ואהרן במטה וכד'.
הבאנו דברי המהר"ל ,שהסוגיה של דבר היא סילוק העילה מהעלול ,כביכול ,ה'
יתברך מסתלק מהמציאות ולכן היא מתה .זו הסוגי' המיוחדת בעצמותה לגוף
הסוגי' של חיים.
בזאת הסברנו את דברי הגמ' בב"ק (ס" :):דבר בעיר כנס רגלך ,שנאמר ואתם לא
תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר" .ולכאורה קשה ,הרי שם כלל לא היתה סוגי' של
דבר ,ומנלן ללמוד משם על דבר? אלא שהם הם הדברים :כוונת הגמ' ללמוד דבר
מבכורות ,כי שניהם אותה סוגי'  -שהעילה ב"ה מסלק את עצמו מהעלול ,הן בדבר
והן בבכורות ,ולכן אם בבכורות ,הועילה הכניסה ביתה ,בוודאי שגם בדבר יעזור
עניין זה.

מכת דבר היתה בשדה כי בפנימיות אין דבר
ָׁ
הויָׁה ְב ִמ ְקנְ ך אֲ ֶּשר ַּבשּׂ ֶּדה ַבסו ִסים
ב .אגב יש לציין לפסוק שנאמר בדברִ " :הנֵה יַד ה' ֹ
ַבחֲ מ ִֹרים ַב ְג ַמ ִלים ַב ָׁב ָׁקר ובַ צֹאן ֶּדבֶּ ר ָׁכבֵ ד ְמאֹד" .משמעות הפסוקים לכאורה ,שרק
המקנה שבשדה לקה בדבר ,וכן כתב רש"י (ט ,י) ,עפ"י המכילתא .ואילו רמב"ן
כתב (ט ,ג) ,לא כן ,אלא שגם אלו שבבית מתו ,אלא שדיבר הכתוב בהווה.
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ונ' ביאור דברי חז"ל ,שאכן דוקא בשדה לקו ,כי ה ֶּדבֶּ ר מיוחד לשדה ,וכמבואר
בגמ' הנ"ל :דבר בעיר כנס רגלך .וגם לפי רמב"ן ,סו"ס מדוע הוצרך הכתוב להוסיף
כן ,הרי כך הוא במציאות שהמקנה בשדה ,אלא שהנושא גם לפי רמב"ן הוא דוקא
השדה ,כי הדבר הוא בחוץ ולא בפנים.
כיוצ"ב ,קטורת .שכוחו גדול להנצל ממגיפה ,והוא היחיד שנכנס לגו לגו ,למקום
הפנימיות הגדול ביותר ,לקה"ק .כי זו סגולת ההנצלות מדבר; כנס רגלך .ועוד
יתבאר להלן בעז"ה.

ב
כיצד הכניסה פנימה מצילה ממכת דבר
ג .כעת נתבונן בעז"ה ,במהלך של מכת בכורות ,שבו כלל ישראל ניצלו; כיצד הכניסה
ביתה הצילה את ישראל באותה שעה ,וכיצד היא מצילה מ ֶּדבֶּ ר ,או בנוסח זה :הרי
במכת ֶּדבֶּ ר הקב"ה ,מסלק את עצמו כביכול מהאדם ,וא"כ מה יש בכניסה פנימה
שמונעת את זה ,והיאך היא מונעת? (ועיין במאמר א' בהרחבה ,וכאן נבאר עוד
עומק לדברים שנתבארו שם) .וכן נברר את העניין ביחס לקטורת בהיותו הסגולה
הגדולה להינצל ממגיפה ,כמבואר בחז"ל עצמם.
יש לעמוד על עיקר עניין מכת בכורות ,על שמצינו בה חובה מוטלת על ישראל
לפעול באופנים מסויימים כדי להנצל מהמכה ,ולכן ,היה עליהם להכנס הביתה,
ולמרוח דם על המשקוף והמזוזות .הדבר צריך ביאור ,הרי בכל המכות לא נפגעו
כלל ישר אל ,וא"כ מ"ש מכת בכורות .ויותר יקשה ,הרי כל המכות לא נעשו על
ידי הקב"ה בעצמו ,ואעפ"כ היתה ההפלאה ברורה ,א"כ במכה זו שנעשתה על ידו
יתברך לבד בלא שום אמצעים ,וכי צריך הוא לאמצעים כדי להציל את ישראל?

קו' המהר"ל  -מדוע עם ישראל הוצרכו לפעולות כדי להנצל מבכורות
יסוד המהר"ל :הואיל והקב"ה מכה בכל ,על כן היתה צריכה לפגוע בישראל
ד .קו' זו הקשה המהר"ל בספר הגבורות ,פרק ס ,וכה הם דבריו:
" יש לשאול הנה ראינו שהשם יתברך צוה בפסח על שום שפסח וכו' ,והרי ראינו
שלא היתה שום מכה מן המכות בישראל ,ולמה תהיה מכה זאת יותר בישראל?
ויותר מזה אמרו ,שכשהיה שותה הישראל והמצרי זה היה שותה דם וזה מים.
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דע כי לעולם היו המכות תמיד עולים ומתגברים ,ומפני כך אין לתמוה אם לא
היתה המכה בישראל בכל שאר המכות ,שמדריגת ישראל יותר חשוב ויותר עליון
במעלה ,עד שלא היה כח במכה למשול בישראל ,אבל כאשר הגיע למכת בכורות
שהיתה על ידי הקדוש ברוך הוא ,שלא תוכל לומר שהיתה מדריגת ישראל חשוב
כל כך שלא היה כח המכה להיות מושלת בישראל ,שהרי המכה היה הקדוש ברוך
הוא בעצמו ולפי כבודו וגדלו היתה המכה בכל ואם כן למה לא היתה המכה
בבכורי ישראל?"
המהר"ל מלמדנו יסוד גדול :הואיל והמכה היתה ע"י הקב"ה בעצמו ,לכן אדרבה,
היא צריכה להיות בכל ' -לפי כבודו וגדלו'.

קושיות על דברי המהר"ל ,שאדרבה איפכא מסתברא
מהי המשמעות של דבריו? עכ"פ לפי ערכינו .מה המכוון? הרי לכאורה בדיוק
להפך ,המלאך אינו מבחין בין צדיק לרשע ,אך הקב"ה?! הלא מלא כל הארץ
כבודו ,והשגחתו על כל בריה ובריה ,ומי שיודע להבחין בין קלא אילן לתכלת ובין
טיפה לטיפה במכת בכורות עצמה (!) ,מדוע צריך פעולה להנצל ממנו?

ג
המשמעות של מעשה הנעשה על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו
ה .בכדי לברר הדברים ,נעיין בכמה מובאות מדברי מהמהר"ל במקומות שונים,
מובאות אשר יבארו לנו את כוונתו כאן ,אך טרם שנעשה כן ,נבהיר ,שבוודאי כתוב
כאן יסוד גדול:
שגרת המחשבה ,וכך אכן התפיסה הפשוטה ,שכאשר אנו אומרים על עניין מסוים
שנעשה על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו .כאשר אנו אומרים כן ,איננו מבינים כלל
מה המשמעות ,כי לפי הנראה ,הדבר שנעשה על ידי הקב"ה בעצמו ,היה באפשרי
גם על ידי אחר ,אלא שנעשה על ידי הבורא ,הוי אומר :בעצם אין שום הבדל בין
הכאה שתעשה על ידי הקב"ה או על ידי שלוחיו .המכה אותה מכה ,התוצאה אותה
תוצאה ,ורק הפועל  -בעל הפעולה ,משתנה ,על ידי הקב"ה בעצמו ולא על ידי
מלאך .אך על פניו ,אין לזה שום השלכה כלל.
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כמובן ,הבנה זו היא טעות גדולה ושטחיות רבה; וכי יעלה על הדעת שהקב"ה
פועל באותה מדה ,כפי שפועלים משרתיו עושי רצונו? ואם אכן ,פועל כמותם,
א"כ מדוע שהם לא יפעלו?! וכן לחלופין ,שהוא ית' יפעל הכל ,ומה לן אם הוא
פעל או הם פעלו? בהכרח שיש הבדל עקרוני בין פעולת ה' יתברך לפעולת משרתיו.
על זה באו דברי המהר"ל ,ומלמדנו שפעולות הקב"ה הם פעולות כלליות ,היות והוא
גם כן מתגלה לפנינו ככללי .ובשונה מכל המלאכים ומשרתיו עושי רצונו ,שכולם
כאחד פרטיים מחזיקים בצד מסויים ,מוגבלים המה ולא כלליים כלל.

ו.

היחס הפעולה אל הפועל ,וכן יחס ה' אל פעולותיו
העתקת דברי המהר"ל בפרק נב
הדברים כמובן עדינים מאד ,1ולכן בראש ובראשונה ,עלינו להדגיש שאיננו מדברים
כלל על עצמותו אלא אך ורק על המידה שעמה הוא מצטרף לעולמנו .מכאן נמשיך
ונברר שישנם יחסים שונים בפעולותיו ית"ש ,והרי הם הם הדברים שנתבארו
במאמר הקודם אודות כך שהחיים מתייחסים לה' יתברך יותר מהכל ,וכעת נברר
הדברים מיסודן (לפי ערכנו).

1
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נקדים דברי המהר"ל בספר הגבורות (פרק נב)..." :ועוד תדע להבין כי אי אפשר
שיהיה יציאת מצרים כי אם על ידי הקדוש ברוך הוא ,כי הפועלים תמצא אותם
מייחדים שלא יצא דבר מכל דבר ,כמו שתראה במציאות העולם כי האדם יוליד
אדם והשור שור וכל הפועלים מיוחדים ,וכאשר מצאנו כי הפעל הזה שהוא ההוצאה
מיוחד לו יתברך אי אפשר שתהיה פעולה הזאת על ידי אחר שאם כן היו שני
פועלים לפעולה אחת ולא היו מיוחדים הפועלים והמקבלים הפעולה ,ודבר זה לא
יתכן כמו שאמרנו למעלה .והפעל הוא לפי ענין הפועל ודבר זה נראה בכל דברים
הטבעיים .ואף הפעולה דומה מתיחס אל הפעל כי כאשר נמשך מן האש פעולה
נמשך היבש לפי ענין האש שהוא יבש ,וכן הליחות מן המים תמיד מתיחס הפעולה
אל הפועל ודבר זה מוסכם מן המעיינים ,ואם תאמר שאפשר שתהא גאולתם על
ידי אחד מן המלאכים אם כן לא היתה הפעולה מיוחדת ,שאם היה אפשר להיות
יוצאים על ידי מלאך אם כן פעולת היציאה מתיחס אל השם יתברך או מלאך ,ולא
מצאנו דבר אחד מתיחס אל שני פועלים האחד גדול ואחד קטן כי אם הוא מיוחד
לפועל הגדול אי אפשר לפעול פועל קטן דבר זה .וכל זה רמזו רבותינו ז"ל
בבראשית רבה בפרשה וירא (פרשה נ) אין מלאך אחד עושה שתי שליחות ואין
שני מלאכים עושים שליחות אחת .וביאור זה כי אם היה מלאך אחד עושה שתי
שליחות מחולקים ,נמצא שהיה המלאך מתיחס אל שני דברים שאין זה כזה ואם
הוא מתיחס אל דבר זה אינו מתיחס אל דבר אחר .וכן אין שני מלאכים עושין
שליחות אחת ,שאם השליחות מתיחס אל מלאך זה אי אפשר להיות מתיחס אל
מלאך אחר שהוא מחולק ממנו ומובדל .כלל הדבר שצריך להיות הפועל מתיחס
אל הפעולה והפעולה אליו כמו שאמרנו ,ודבר זה עמוק מאוד ביחס הפועלים".
המהר"ל מבאר כאן שכפי הפועל כך הפעולה וכך גם הנפעל ,ואין שום אפשרות
שיהא פועל אחד עם פעולה ונפעל שאינם שייכים ומתאימים לו ויוצאים ממנו .זהו
עניין עקרוני במציאות .וממילא ,הפעולות של ה' יתברך מיוחדות אך ורק אליו; אין
אחד שיכול לפעול כפעולות אלו ,וכמו"כ הנפעל שמיוחס לפעולות אלו ,לא יכול
להפעל מפעולות אחרות.

ז.

דוגמא לפעולות ה'  -באר הגולה למהר"ל
היחס בין תורה לבין גזרות חז"ל ,האיברים והמכסה
דוגמא לזה ,עיין נא בדברי המהר"ל ב'באר הגולה' (באר א) .המהר"ל דן שם
בשאלת האומות הכופרים והמלגלגים על הגזירות והתקנות של חכמים; היאך
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חכמים הוסיפו מצוות על התורה ,ממה נפשך ,אם אכן הם ראויים להוספה ,מדוע
התורה לא הוסיפה אותם בעצמה ,וכי התורה חסרה עד שצריך שחכמים יוסיפו?
ואם אין צורך בהוספה זו ,מדוע חכמים הוסיפו?
המהר"ל עונה על זה בדברים הבאים" :המצוות שגזרו חכמים גדר וסייג לתורה,
וגם באלו מצוות אין ספק שהם מתחברים אל התורה עצמה .כי תמצא מצוות עשה
שבתורה הם רמ"ח כמניין איבריו של אדם כמו שאמרו חכמים (מכות כג ,):ומאחר
שהמצות הם במספר האברים א"כ יש למצות יחוס אל האברים .והרי החכימה
הטבע לתת לאברים שמירה שלא יתקלקל האבר ,כמו שתראה העיניים שיש להם
מכסה שלא יבא לעין קלקול ,וכן יש הרבה איברים אשר יש להם שמירה שלא
יתקלקלו ,וא"כ איך לא יהיה שמירה למצוות אלוקית? כי לפי גודל ההיזק גזרה
החכמה לעשות שמירה יותר ,כמו שהחכימה הטבע לעשות אל העין שמירה הוא
המכסה שהוא על העין ,כי העין איבר חשוב מאד צריך אליו שמירה .וכן עשתה
הטבע הצפרנים לאצבעות היד והרגלים ,שלא יהיו נקופים בתנועת האדם ,ושערות
הראש שמירה לראש ,וכן כל אבר ואבר לפי חשיבתו יש לו שמירה מבחוץ .ודבר
זה הוא זולת האבר הדבר שהוא שמירה אליו.
ובוודאי האיברים וצורתן הוא פעולת השם יתברך ,ויש לייחס פועל זה יותר אל
השם יתברך מלייחס זה אל פועל הטבע ,רק כי המכסה שהוא לעין שהוא שמירת
העין יש לייחס זה יותר אל הטבע .כך גוף המצוה סדר הש"י ,רק שמירת המצוה
שהוא מצוה דרבנן דבר זה גזרו ופעלו חכמים והם בני אדם ויש לייחס אותם אל
הטבע ,כי הש"י סדר אותם לפועל זה .וכמו ששמירת העין ושאר אברים נכנסין
בגדר הבריאה ,כך ג"כ הגזירות שגזרו חכמים לשמירת המצות נכנסים בגדר
התורה .לכך חייב לברך עליהם אשר קדשנו וכו' ,כמו על מצות התורה".
עד כאן מדברי המהר"ל.

האיברים מתייחסים לשליח  -הטבע ,כוחות החושים מתייחסים לה'
הדברים לכא' תמוהים עד מאד ,כי הלא ודאי הכל פעולת ה' יתברך ,ומה שייך
לחלק ולומר שזה פעולת ה' יתברך וזה פעולת הטבע ,וכי הטבע אינו פעולת ה'
יתברך?! אלא ודאי כוונת המהר"ל הינה ,שגוף האיבר ,והיינו עצם חושים ,כגון
ראיית העין ,ושמיעת האוזן הוא פעולת ה' יתברך בעצם ,שהחיים וכל הנלוה אליהם
(דהיינו החושים) הם דבר המתייחס אל ה' יתברך יותר מהכל ,כיון שהם מציאות
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שאינה שייכת אל הטבע החומרי ,ולא שייך ליחסם אל חוקים או אל שליחים .אך
הטבע ,אף שהוא ג"כ מהשם יתברך ,אך הוא כשליח מאת ה' עם חוקים מסודרים
עצמיים ,וא"כ אף שגופי הטבע הם ג"כ רק ע"י ה' יתברך ,והטבע מצד עצמו לית
ליה מגרמיה כלום ,אך סו"ס הכל היא ע"י הטבע השליח ,וא"כ הפעולה יותר
רחוקה מה' יתברך.
כזאת מפורש בהמשך דברי המהר"ל (שמשווה היחס בין פעולת ה' יתברך ופעולת
הטבע ,לבין מצוות התורה ומצוות דרבנן)" :ואין לשאול א"כ למה אינם נתונים מן
השם יתברך ( -פי' ,אם שם תורה חל גם על מצוות דרבנן (כפי שביאר בכל דבריו
שם) ,א"כ מדוע לא ניתנו ע"י הקב"ה בעצמו ,ומה צורך בחכמים שיתקנום) .וזה,
כדכתיב 'ויפח באפיו נשמת חיים' ,והדברים הטבעים כולם הם מן הטבע .והטבע
פועלת ,שכן השם יתברך סידר את הטבע לפעול דברים הטבעיים .וכך זה בעצמו
( -פי' ,היחס בין מצוות התורה למצוות דרבנן) ,כי אין ראוי שיהי' הכל בשוה ,כי
הדברים אשר הם דברים עליונים ,ויש להם שכל עליון ,כמו שהם מצות התורה,
הם מן השם יתברך .והדברים אשר אינם כ"כ שכל אלוקי עליון ,והם מצות דבריהם,
הם מן שכל החכמים ,שכמו שסדר השם יתברך הטבע ,שהטבע פועלת הדבר שהוא
גשמי ברצון ה' יתברך ,והדבר אשר הוא נבדל בלתי גשמי ,הוא מן השם יתברך,
ושניהם משלימים את האדם .כך זה בעצמו הדבר שהוא שכל אלוקי לגמרי ,ראוי
שיהיה פעול זה השם יתברך ,והדבר שאינו (כל) כך שכל אלוקי ,סידר השם יתברך
את החכמים ,כמו שסידר הטבע לפעול אשר שייך לפעול וכו'".
והרי זה קרוב לגמ' בנדה (לא" :).ת"ר ,שלשה שותפין יש באדם :הקב"ה ואביו
ואמו; אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וכו' .אמו מזרעת אודם שממנו עור
ובשר וכו' .והקב"ה נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן
וכו'" .הרי שישנם דברים הבאים לאדם ישירות מהקב"ה ,וישנם דברים הבאים
לאדם באמצעות אביו ואמו שהם הם האמצעיים להנהגה הטבעית שבה מנהיג
הקב"ה את עולמו וכו' .והם הם דברי המהר"ל ,שהדברים הנבדלים באים מהקב"ה
ואילו הדברים הגשמיים באים מן הטבע .עכ"ד.
על זה הדרך ממש הוא גם בהנהגת העולם ,שהקב"ה פועל 'בעצמו' את ענייני
השכל הרוחניים העל טבעיים האלוקיים  -ענייני החיים ,ואילו הטבע פועל את
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ענייני הגשם והגוף ,ומ"מ אינו בעל כח לעצמו ,אלא מונהג ע"י ה' יתברך ,וממש
ע"ד הגוף המונהג ע"י נשמה ,ובלא נשמה  -מוטל הגוף כדומן.

יציאת מצרים מתייחסת רק לה' יתברך כי היתה לכל ישראל כאחד
ח .ובחזרה לדברי המהר"ל שם בפרק נב .אחר שביאר שרק הקב"ה יכול לגאול את
ישראל ,וביאר שהפעולה מתייחסת לפועל לפי מהות הפועל ,המשיך וכתב" :וזהו
שאמר ( -בעל ההגדה)' :אם לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים,
היינו אנחנו ובנינו ובני בנינו משועבדים לפרעה במצרים' .ובאולי תשאל ,מהו
מעלת ומדריגת ההוצאה שלא היתה אפשרית ,כי אם על ידי השם יתברך בעצמו
ולא תיוחס לשום פועל אחר? דבר זה כבר נתבאר למעלה שכל יציאה אל הפועל
הוא על ידי השם יתברך בעצמו וכמו שהארכנו והם דברים ברורים מאוד.
ועוד ,כי היציאה היא מתייחסת אל השם יתברך ,שכאשר השם יתברך הוציא את
ישראל ממצרים לא שהוציא אותם שהיו במצרים בלבד ,אלא כל הדורות הוציא
כמו שאנו אומרים בסוף ההגדה' :לא את אבותינו גאל אלא אף אותנו גאל עמהם',
ורצה בזה ,כי כאשר הקדוש ברוך הוא סילק כח מצרים מישראל ,לא היה הסתלקות
הזה במה שהם דור ההוא ,שאם כן לא היתה היציאה כי אם לאותו דור בלבד ,רק
שנמשך היציאה לבנים גם כן .דומה לזה ,אדם אחד היה יושב במדינה ובא חכם
אצלו ,ואמר לו :צא מן המדינה! כי ידעתי שמלחמה יבא עליה .והאיש ההוא היה
הולך אל מדינה אחרת וניצול ומוליד שם בנים ובני בנים ,לא יאמר בזה כי הוא
הציל האיש וזרעו כאחד ,אלא הציל האיש והיתה הצלה הזאת נמשך לזרעו.
ולא היה הדבר כך במצרים ,אלא הקדוש ברוך הוא לא שם עינו אל אותו דור,
אלא שם עינו לכלל ישראל ראשונים ואחרונים ואותם הוציא .ודבר זה ראוי דוקא
אל הקדוש ברוך הוא כי הוא יתברך כולל הכל ,וכלל ישראל הוא שהוציא כפי
מדריגתו של השם יתברך שהוא יכלול כל הדורות ,ואילו היתה ההוצאה על ידי מלאך,
אף כי היו יוצאים ,מצד כי המלאך אינו כולל הכל לא היתה היציאה רק 2לאבות,
אף כי היה נמשך לבנים.

2

כתר הלומים



עוד בעניין דבר  -ההצלה ממכת בכורות

| 223
ואם תאמר :ומאי נפקא מיניה אם היה מכוין לאבות והיו נגאלים הבנים במקרה,
או שכיון לאבות ובנים ביחד .חילוק גדול יש ,אם כיון לאבות בלבד היה אפשר
לבנים לחזור אל שעבוד ,עכשיו שכיון אל אבות ואל כל הדורות אי אפשר ,לכך
אמר' :לא את אבותינו גאל אלא אף אותנו גאל עמהם' .ודבר זה כי מפני שהוא
יתברך כולל כל הדורות פועל בדברים התמידים והכוללים ,לא אל הדברים אשר הם
לפי שעה בלבד ואינם רק פרטים ,ואין ספק כי דבר זה אי אפשר על ידי מלאך ושום
כח זולת השם יתברך".
עד כאן מדברי המהר"ל בפרק נב.

רמח"ל' :אין הארתו ית' מתחזקת אלא במה שמתאחד
עלינו לציין ג"כ לדברי רמח"ל במאמר החכמה ,שהואיל והקב"ה אחד ,לכן אין
הארתו יתברך מתחזקת אלא במה שמתאחד .כלומר הקב"ה פועל ומתייחס לדברים
שהם אחד ,וכלל ישראל הם הם האחד במציאות ,היות והם נצחיים קבועים וקיימים,
לא משתנים ,והם דברי המהר"ל ,שהוציא את כלל ישראל בכל הדורות ,הפעולה
מתייחסת לעצם הכלל ,ודבר זה מתייחס רק לה' יתברך.
אמור מעתה :כפי שאין הארתו יתברך מתחזקת אלא במה שמתאחד ,ושלכן הוא
זה שפעל על כלל ישראל ,כך גם כן מצידנו :הואיל וכלל ישראל בכל הדורות הוא
כלל אחד ,אישיות אחת ,על כן איננו יכולים להתייחס לעניינים אחרים פרטיים כגון
מלאכים וכד' ,כי אם אך ורק לבורא יתברך בלבד .ובממילא הדבר פשוט ,שכאשר
אדם מפריד את עצמו מן הכלל ,בצד מסויים הוא מפריד את עצמו מהיחס הישיר
של הבורא ית' אליו ,והדברים נוראים( .ועיין במאמר כב) שהפירוד עצמו הוא גורם
את המגיפה.

ד
כלל הפעולות המתייחסות אל ה' יתברך
ט .מכל אלו הדברים ,אנו למדים ,שאכן פעולות הקב"ה הם פעולות נבדלות
המתאימות ומתייחסות אליו ,ואינן תואמות לכל מציאות ,ולמדנו ג' עניינים שהבורא
יתברך מתייחס אליהם באופן ישיר:
א .פעולתו כללית ומתייחס אל הכללי.
ב .אל החיים עצמם (באר הגולה).
ג .לדברים שהם אחד (כמו כלל ישראל).
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ד .כמו כן נ' להוסיף ,שכל פעולותיו של הבורא הן עצמיות ולא פעולות
במקרה; הפעולות במקרה נעשות על ידי שליח ולא על ידו יתברך .ודבר
זה מוכרח ,שהרי כל פעולה מקרית היא פעולה פרטית ,שהרי המקרה לא
יתמיד ,ואינו אלא הופעה בעלמא הנכונה למקומה ולשעתה ,ואינה עצם
אשר הוא מציאות קיימת וקבועה.
יסוד זה עולה מדברי המהר"ל לעיל ,שהואיל והגאולה היתה גם לאבות
וגם לבנים כאחד ,על כן א"א שנחזור ונשתעבד .ולכאורה אמאי לא? אלא
שהואיל והקב"ה גאל אותנו כאחד ,והואיל ופעולותיו הם עצמיות ,על כן,
פעל הקב"ה על כל אחד מישראל חותם וחפצא וחלות של גאולה ,ועל כן
כו ֵרי ִמ ְצ ָׁריִ ם,
תו ָׁכל ְב ֹ
אנו גאולים בעצם ,וכנוסח התפילהַ ' :ה ַמ ֶּכה ְב ֶּע ְב ָׁר ֹ
עו ָׁלם' .ועל כן ,אף שחזרנו
ש ָׁר ֵאל ִמת ֹוכָׁ ם ְלחֵ רות ֹ
וַ י ֹוצֵ א ֶּאת ַעמ ֹו יִ ְ ֹ
והשתעבדנו עוד במהלך הדורות ,וכלשון הגמ' (מגילה יד' :).אכתי עבדי
אחשוורוש אנן' ,אך אליבא דאמת אנו גאולים בעצם ,והשעבודים האלה
אינם אלא מבחוץ ולא בעצם עצמנו (ואין כאן המקום להרחיב בזה ,וראה
בספר הגבורות ,תחילת פרק סא).
ומצאנו יסוד זה במקום נוסף ,וגם הוא שייך לכאן בקשר אמיץ .עיין מהר"ל
ב'באר הגולה' (באר ג)..." :אבל ישראל הם הכל .כי כל העולם לא נברא
אלא בשביל ישראל כמו שאמרו בכמה מקומות .ולפיכך אין שייך שכחה
בזה ,כי אם אותם ישכח ,אם כן מה יזכור?! מאחר שישראל הם הכל ,שכל
המציאות נבראו בשביל ישראל .כי השכחה מורה כי הנשכח אין לו מציאות
שהוא נשכח ממנו כמת ,ודבר שהוא הכל ,אין בזה שכחה וכל מקום שיפנה
הוא לפניו ,כי הם הכל ,לכך לא שייך שישכח אותם כי אם כן מה יזכור
וכו' ,וכן ישראל המה נבראו מן השם יתברך בעצם ,לא כמו שאר נמצאים
שאין נבראים מן השם יתברך בעצם ,רק שהם נבראים לשמש אחרים ,לכך
לא נקראו בשם בנים המורה על התולדה והבריאה רק ישראל שבריאתם
לא לשמש זולתם ,ולכך שם זה נקרא על ישראל (דברים יד) 'בנים אתם
לה' אלקיכם' ,ונקראו (שמות ד) בני בכורי מפני שהם מיוחדים ואין כמותם,
כי אפשר שיהיו לאדם אחד בנים הרבה ,ומפני שישראל הם אחד שאי
אפשר שיהיה אומה אחרת כיוצא בישראל ולכך נקראו בני בכורי".
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הרי לן ,שהקב"ה אינו פועל את הפעולות אשר הינן אמצעים והיכי תימצי
בעלמא ,אלא את העצם עצמו ,וזהו כלל ישראל שנקראו בנים.3

יחס כל הפעולות של ה' זה לזה
והנה הדבר פשוט וברור ,שכל אלו הפעולות אינן עניינים נפרדים ,אלא הם פונים
למציאות אחת עיקרית והם היבטים שונים של אותה מציאות ,והרי המהר"ל עצמו
מבאר שהואיל וכלל ישראל הם העצם ,על כן הם 'הכל' .וכמו"כ בוודאי 'כלליות'
ו'אחד' הם אותו עניין ,כי האחד הוא הכלל והכלל הוא האחד ,וכלל לא שייך 'אחד'
בעולם הפרטים ,כי פרט אחד ,הגם שהוא אחד ,אך הוא בעצם חלק ממערכת יותר
גדולה ,ובזה הוא כלל לא מוגדר כאחד ,ולכל היותר כיחידה מתוך הרבה יחידות;
אחד אמיתי הוא רק בעולם הכללים.

י.

הכלל פנימי ונסתר וכן החיים פנימיים ונסתרים
ענייני החיים לעולם במקום הפנימי
עלינו לברר כעת את היחס בין פעולתו יתברך אל החיים עצמם ,לבין פעולתו
הכללית .ובוודאי יש יחס עקרוני ביניהם ,כי הכלל הוא שהכללי הוא לעולם פנימי
ונבדל ,ואין לו שייכות עם החוץ; בחוץ נמצאים תמיד רק ההופעות והפרטים -
המערכות החיצוניות ,אך המערכת הכללית העצמית ,מערכת זו היא לעולם פנימית,
ולמעשה ,הכלל בעצמותו הוא דבר מופשט ,וממילא פנימי.
3
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ובדיוק כמו שהכלל הוא פנימי ,כך החיים הם גם כן פנימיים ,שהרי אם נתבונן,
ניווכח שכל ענייני החיים הם לעולם פנימיים ואינם מתגלים חוצה; הלא שורשי העץ
הם פנימיים ,וכן מערכת החיים היא פנימית ,וגם מעשה ביאה הוא בסתר ,ואף על
מעשה הבריאה עצמה  -נאמר 'כבוד אלהים הסתר דבר' .ובגמ' תענית (ט ).שאין
הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין .פי' ,כל עוד ולא הוגבל על ידי העין,
הרי הדבר מצורף למקור חיותו ומתברך ,אך כאשר הוגבל בעין ,שוב אינו אלא מקבל
החיות ואינו מתברך.
הרי לנו באופן ברור ,שהחיים הם פנימיים ,וגם הכלל הוא פנימי ,ושניהם ,כאמור,
מתייחסים אל הבורא יתברך באופן ישיר ,וא"כ בוודאי ישנה שייכות עקרונית בין
החיים הפנימיים לבין הכלל (אשר כאמור ,כעיקרון הוא פנימי) בהתייחסות אל ה'.

מוות  -פירוד ,חיים  -חיבור
וכמדומה ממו"ר זצ"ל ,שכל מוות הוא פירוד ,שכן שנינו במסכת חולין (עד).
ש'מיתה עושה ניפול' (חולין עד .).והיינו שהאיברים המדולדלים בבהמה שמתה,
נחשבים כ'אבר מן החי' ,כי נחשב שנפלו קודם מיתה ,כי המיתה עצמה מפרידה
את האיברים .ועיין עוד בספר 'אורי וישעי' (במדבר ,עמ' תי"ט) ,כיסוד הזה ,שכל
מוות הוא פירוד וחיים  -חיבור .וציין ל'מאירי' (שבת סה ).שמעיין ִמטהר בזוחלין,
והטעם' :מים חיים חיותם מחברם אף בזחילתן' .והוסיף בשם מו"ר זצ"ל ,שכן רואים
בחוש ,שאיברי מפרכסת פועלים חזק ,אך לא בתאום זה עם זה ,כי כבר אין לה
את האחדות של כח החיים .כן אמר בשם קדמונים ,שזהו סוד 'כתותי מיכתת
שיעוריה' ,שדבר העומד לכילוי ,כבר קודם לכן נחשב למפורד ומפורר.4
4
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הרי לנו שאכן ,העניינים הפנימיים  -כלל וחיים הם למעשה מצטרפים לעניין אחד,
ואינם אלא שמות של אותו הדבר בעצמו ,וכמדומה שעל זה נאמר' :והחכמה תחיה
בעליה' ,כי החכמה היא אבא  -כלל ,והיא עצמה הגדר של חיים .והדבר ברור
ופשוט ,שהכלל הוא נשמת וחיות הפרטים ,בדיוק כמו שהחיים הם הכח הכללי המתפשט
בכל האיברים הפרטיים באדם .והוא העצם שאליו הכל פונה.

ה
אופי הפעולה של הבורא  -פנימי ונסתר
יא .הנני 'מוכרח' להוסיף כאן יסוד נוסף כדי להשלים את התמונה ,עכ"פ לפי ערכי הנמוך ,ובכך
יהיו הדברים יותר ברורים ומובנים בעזרת ה'.

עסקנו עד עתה בפעולות של הבורא ית' ,אך אי אפשר שלא לעסוק באופי הפעולה
עצמה ,כי בוודאי אופי הפעולה של הבורא שונה מהפעולות בעולם ,שהרי כפי
שכתב המהר"ל ,פעולת האש יוצאת ועולה מתוך אפיונה של האש ,וכן מים וכו',
וממילא ,כן גם כן פעולותיו ברוך הוא ,היוצאים ממנו ,בוודאי שהם שונות במהותן
משאר פעולות העולם.
והנה אחד העניינים הברורים שאנו רואים ,הוא ניהו ,שהקב"ה שהוא מקור החיים,
הוא פנימי נסתר ומתעלם מהברואים; 'אכן אתה א -ל מסתתר' .ולפיכך ,כל פעולותיו
נפעלים בהסתר  -במעבה הבריאה ,ומכלל זה הניסים הנסתרים המוליכים את
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הבריאה למקומה .ונ' עוד בעומק הדבר (שוב לפי ערכי) ,שהניסים הנסתרים הם
הם החיים הפנימיים בבריאה ,והם עצם הבריאה עצמה ,ועיין בהערה.5
5

משל מנמלים ההולכים על הגוף
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סדר קשר העניינים זב"ז
מעתה ,מבינים אנו ,עכ"פ לפי ערכינו ,את סדר הפעולות וקישורם זה בזה :הבורא יתברך
מתייחס לחיים עצמם ,וכן לכלליות ולאחדות ,וכל זה אחד ,כי מערכות אלו (או יותר נכון אין
כאן אלא מערכת אחת)  ,הן המערכות הנמצאות בפנימיות .ויותר בעומק ,לאו היינו שמקומן
של מערכות  -מער כת זו ,בפנימיות ,אלא שהיא עצם הפנימיות .זהו המושג פנימיות .והבורא
יתברך מתגלה לפנינו בעולם הפנימיות דוקא ,במושג פנימיות ונסתרות .לכן פעולותיו
מיוחסות בעצם אל הפנימיות  -כלליות וחיים ,ככל שנתבאר ,והם עצמם אחד.

לכן הבורא מתייחס דוקא לישראל ,הם נקודת האמצע הפנימית בעולם ,הם חפצא
של אחד ,והם עצם הנבראים ,אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם,
ולכן גם כן הם נצחיים וקיימים לעולם ,והכל אחד.

ו
מדרש :העולם נברא באות ב' והתורה ניתנה באות א'
המשא ומתן עם האות אל"ף תמוה מאד
יב .כהשלמה לדברים אלו ,עיין נא בספר 'אור יקרות' ח"ב ,אודות מעלתם של ישראל
כנקודת האמצע ,ובעניין המציאות הפנימית שהיא המציאות האמיתית של הבריאה,
ונעתיק קצת ממה שכתבנו שם ,כי כל הדברים הם אחד ממש ,וגם יעזרו לנו להבין
את כל הדברים כאן ביתר בהירות.
חז"ל במדרשם (אותיות דר"ע ,נוסחא ב') מבארים שכל האותיות נכנסו לפני הקב"ה
וביקשו ,שהקב"ה יברא בהם את העולם .אחר שהקב"ה התרצה לברוא את העולם
באות ב' ,ואז" :האל"ף ,כיון ששמע הדבר וראה את הקב"ה מקבל הימנו וברא את

במבט קדושה  -המציאות חיה ,ויש בזה דרגות שונות
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העולם בבי"ת ,עמד לו לצד אחר ושתק ,עד שקרא לו הקב"ה וא"ל ,אל"ף אל"ף
מפני מה אתה שותק ואינך אומר כלום? השיב האל"ף ואמר :רבש"ע! אין בי כח
לעמוד לפניך ולומר כלום ,א"ל למה? א"ל ,מפני שכל האותיות הם נמנים במנין
מרובה ואני במנין מועט ,בי"ת בשנים גימ"ל בשלשה דל"ת בארבעה ה"א בחמשה
ואני באחד .השיב הקב"ה ואמר לו :אל"ף אל תירא! שאתה ראש לכולן כמלך ,אתה
אחד ואני אחד ותורה אחת ,ובך אני עתיד ליתנה לישראל עמי שנקראו אחד במתנה,
ולהנחילה להן על הר סיני ,שנאמר אנכי ה' אלהיך וגו' (פ' יתרו) וכו'".
הדברים כמובן טעונים ביאור ,אך כמו"כ עלינו להבין את הדו -שיח בין הקב"ה
והאות אל"ף ,וכי למה האות אל"ף שתקה? ומה ענה לה הקב"ה? ואם היא כל כך
טובה ,מדוע לא נברא בה העולם? מה המכוון בדברים?
מו"ר :ההפרש בין חכמת התורה לחכמת יון  -נקודת האמצע
בביאור הדברים הבאנו בספר הנ"ל (כגון :מאמר ח ,יא ועוד) ,את דברי מו"ר זצ"ל,
שחלוקה חכמת התורה מחכמת יון ,שחכמת התורה אומרת שיש נקודת אמצע
לעולם ,שכל העולם מתפשט ממנה ,ושם בנקודת האמצע הזו יש מציאות יותר
עליונה ,שחוקי העולם לא חלים עליה ,וממנה מתפשט ומתגלה כל העולם כולו,
ונמצא שכל המציאות שלפנינו היא רק גילוי של מציאות עליונה יותר שעליה לא
חלים החוקים של העולם הזה .לא כן חכמת יון ,החושבת שכאן בעולם הזה נמצאת
כל המציאות.
התורה מלמדת שכל המציאות כאן אינה אלא לבוש
הוסיף מו"ר" :א"כ עיקר התפיסה של התורה הוא שכל המציאות הנגלית כאן -
איננה עיקר המציאות אלא היא רק לבוש למציאות האמיתית שהיא יותר גבוהה,
הנקודה הראשונה של 'בראשית ברא'  -בחכמתא ,התורה מתחילה באות ב' ,והיא
מוכתרת בכתר ב' ,והכוונה בזה היא שכל מה שמתגלה בבריאה כאן ,זה דבר שני
שבא אחרי דבר ראשון ,והמציאות עצמה נמצאת בדבר הראשון שנמצא במקום אחר
לגמרי ,וזה מה שנתגלה במעמד הר סיני שמתחיל באות א' ' -אנכי ה' אלוקיך',
שם נתגלתה המציאות כמו שהיא באמת ,שם במעמד הר סיני הקב"ה פתח את כל
הרקיעים ,והראה לכל ישראל את המציאות העליונה והאמיתית ,ואת הביטול של
כל המציאות שהיתה נראית לכאורה אמיתית ונבראה ב'בראשית'  -דהיינו שה'אנכי
ה' אלוקיך' עומד מעבר לה ,וזה ענין כל התורה שבאה ללמדנו שתפיסת המציאות
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לא יכולה לבוא מתוך מה שאנו רואים כאן בעולם הזה ,כי כאן יש תפיסת מציאות
אחרת וחוקים אחרים ,אבל צורת המציאות האמתית היא זו ששם".
למדנו מדברים אלו ,שהמציאות האמיתית היא מעבר למה שמתגלה כאן ,והגילוי
כאן הוא לבוש בלבד .בוודאי שמו"ר זצ"ל התכוון ברמיזותיו לכך שהחכמה נקראת
('אין'  -כתר) .האין הוא המציאות האמתית ,אך מתגלה בלבוש
'יש' ,והיא 'יש מאין'ַ ,
ה'אין' והבריאה היא ה'יש'.
ַ
 בחכמה .וא"כ התורה היאאות א'  -בלא לבושים ,מקבילה למציאות עצמה ,שתקנית  -ענוה
דומה שזו כוונת בעל המדרש ,שהאל"ף שתקה ולא אמרה כלום ,פי' כי אות אל"ף
היא בעצם בלא לבושים ,6היא מקבילה למציאות עצמה (ה' אחד) ,ולכן היא לא ברת
דיבור ,היא שתקנית .והטעם לזה ,לפי שהיא במנין מועט ,פי' ,אין בה ריבוי
והשפעה ושפע ותוספת של פרטים וענפים וענפי ענפים ,והרי זהו עצם העולם,
שהוא עולם הריבוי ,וא"כ מה לה לאל"ף בבריאת עולם? אלא שהקב"ה ענה לה,
שהגם שהבריאה מיוחדת לריבוי וכנ"ל ,אך התורה היא התגלמות בפועל של
האחדות ,של המציאות האמתית ,שאכן אין לה מבוא וגילוי של עצם עצמה
בעולמנו .וזו מדת האמת.
לכן האות הא' מתייחסת לה' יתברך באופן מיוחד ,שהיא אחד ,ולכן בה ניתנה
תורה שהיא ג"כ אחת ,והיא גילויי שמו יתברך ,ומתייחסת אליו באופן ישיר ,וכך
כלל ישראל ,והם הם הדברים במאמר זה.
סוף דבר ,למדנו קצת שבקצת והבנו קצת שבקצת בכוונת המהר"ל ,שהקב"ה פועל
לפי עניינו ,ושיש לו פעולות מיוחדות אליו ,והתבאר שהמה הדברים הפנימיים
עצמם ,שהינם מופשטים ונבדלים ,ואשר עניינם הם אחד  -כלל ,וכן חיים ,מציאות
העצם ,והם הם עצם המציאות באמת.

6
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ז
ביאור דברי המהר"ל שמכת בכורות היתה צריכה לכלול גם את ישראל
יג .אור הדברים הללו ,מחזיר אותנו לדברי המהר"ל ,שכיון שהקב"ה הוא שהכה את
הבכורות ,ופעולתו היא כללית כוללת ,על כן היתה צריכה לכלול גם את ישראל.
והדברים היו סתומים וחתומים.

העתקת דברי המהר"ל בספר הגבורות על 'אני ולא מלאך'
מלאך פועל פעולות פרטיות
בתחילה ,ביארנו שאכן יש להקב"ה פעולות המיוחסות אליו באופן מיוחד והם
העניינים הכלליים והחיים ,וכן ביארנו שזהו אותו נושא בעצמו .כעת נחזור ונתמקד
במכת בכורות ,ולשם כך נעתיק עוד מדברי הרב בספר הגבורות ,בפרק ס ,וכן
בגו"א (בא) על הפיסקה' :אני ולא מלאך אני ולא שרף אני ולא השליח'" :אמנם
יש בזה דבר נפלא ועמוק עוד ,דע ,כי המלאך הזה הוא מיכא"ל בגימטריא מלא"ך,
ושרף זה הוא גבריאל ,ואלו שני המלאכים מיכאל של מים וגבריאל של אש ולפיכך
נקרא שרף ,ועליהם נאמר (איוב כה) עושה שלום במרומיו שהעמיד מיכאל מים
וגבריאל אש ואין האחד מזיק את חבירו.
והנה המים והאש הם שני הפכים בפעולתן ,ויש פעולות בעולם נמשכים מן מדת
המים ,ויש מן מדת האש ,ולא תמצא כח הכולל הכל זולת השם יתברך ,כי כל
המלאכים זה ממונה על זה וזה ממונה על זה אבל השם יתברך הוא הכל .ולכן
אמר שלא היתה הוצאה הזאת בכח מלאך הממונה על המים ,ויבאו פעולות ממנו
כפי מה שהוא ראוי שיבא ממנו ,ויש פעולה להפך שהם ממדת אש ולא היתה
ההוצאה ע"י כח זה גם כן ,ולא על ידי השליח ,כי הפעולות אשר הם בעולם הבאים
מן העליונים נחלקים לאלו שלשה חלקים ,וזה כי הוא העילה הראשונה יתברך שמו
וזכרו לעד שכולל הכל ואין פעולותיו בחלק בלבד רק בכל ,והמלאכים הם ממונים על
דברים פרטים כמו שאמרנו למעלה ,ולפיכך מיכאל מים וגבריאל אש ,ואין אחד
כולל הכל רק כל אחד חלק אחד פרטי.
אמנם ימצא מלאך אחד אינו פועל פרטי והוא כולל יותר משאר מלאכים ,אמנם
חלוק בין מלאך זה ובין העלה הראשונה כי כללית שלו בכח קטן יותר ,נמצא כי
מלאך ושרף נבדלים מן הסבה הראשונה לגמרי ,כי כל אחד פועל דבר פרטי והוא
יתברך כולל הכל ,והענין השלישי כי יש מלאך שהוא אינו פרטי ואמנם כחו קטן
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בפעולה .אלו הם שלשה דברים כוללים כל החלקים ,לפיכך נקרא שליח ,כי שליח
כמותו בענין הכללית אבל מפני שהוא שלוחו הוא קטן במדרגה שהגדול שולח קטן
ולפיכך כח קטן יש לו אבל הוא אינו פרטי וכו' ,ומכל מקום אל תאמר חס ושלום
כי הוא דומה אל העילה הראשונה בכללית שהוא יתברך כולל הכל ,או שיהיה
מיכאל או גבריאל מתדמים אליו בגדלות הכח שיהיה כחו בדבר פרטי בלי תכלית,
כי אין דומה אחד מברואיו אליו בדבר ,רק כי המלאך הזה הוא כולל ואינו כח פרטי
כמו מיכאל שהוא ממונה על מים וגבריאל על אש וזהו דבר פרטי לגמרי ,אבל אצל
השליח ימצא בו דבר כללי במה ,ומכל מקום אין כולל הכל כמו השם יתברך ,וכן
מדריגת המלאך ומדריגת השרף שכח שלהם בגודל הכח ענין זה שהם בגודל הכח
יותר אבל אין דמיון ושווי להם אל השם יתברך כי כח השם יתברך בלי תכלית.
נמצא כי מדריגת המלאך ומדריגת השרף גודל הכח ,ומדריגת השליח בכח כללי
ואלו הדברים הם דברי חכמה.
ולפיכך אמר 'ועברתי בארץ מצרים'  -אני ולא מלאך ,שלא היתה היציאה בכח חלק
האחד ממדת המים ,ולא על ידי שרף בכח חלק שני ממדת האש ,ולא על ידי השליח
בכח שהוא כללי אבל כחו בקטנות ,כי אם על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו אשר הוא
כולל הכל ובכחו הגדול בלי קץ ותכלית ועל ידו היתה הוצאה".
למדנו אפוא מדברי הרב ,שאכן המכה של הקב"ה היא כוללת הכל ,זהו דבר מוכרח
ועצמי ,וא"כ ,לכן במכת בכורות ,הואיל והקב"ה הוא שהכה ,על כן המכה היתה
צריכה לכלול את כולם ,וגם את ישראל.

ח
הקב"ה היכה את המושג 'בכור'
יד .בזאת אנו חוזרים למכת בכורות ,ונאמר את הדברים בנוסח זה:
כאשר הקב"ה הכה את הבכורות ,אין המכוון שהוא הלך והכה כל בכור ובכור ,זהו
התפקיד של מלאך הפועל בפרטיות .הקב"ה כביכול פועל על המושג 'בכור' ,על
החפצא של המושג 'בכור' ,כביכול על שם העצם 'בכור' ,וממילא ,בהכרח
שפעולותיו כוללות את כל המציאות של המושג 'בכור' .ולכן גם עם ישראל היו
צריכים ללקות.
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( ויותר מזה ,הרי כל עם ישראל עשו פעולות ההצלה ,ולא רק הבכורים ,וראיתי
במהר"ל בגו"א פרשת בא ,שכל עם ישראל היו צריכים ללקות ,כי המה בכורים
בעצם  -בני בכורי ישראל .ונ' עוד ,שזה גופא גרם לפרעה שלא לפחד ממכה זו,
כי אמר לעצמו; אם יכה בעצם החיים ,בפעולה המתייחסת לו בעצם ,כמו שנתבאר
במאמר הקודם ,הרי שמכה זו תהא כוללת לא רק את בכור פרעה והשבי והשפחה
אשר בבור ,אלא גם את ישראל ואפילו את כל ישראל ,שהרי העיד  -בני בכורי,
א"כ אין אפשרות שיעשה כן ,כך חשב פרעה).
זהו ,כמדומה ,עיקר העניין שהמכה שהקב"ה מכה ,בעיקרון ,צריכה לפגוע בכל.
(כמובן ,יש להעיר ,הואיל הקב"ה פועל בכלליות  -בכל ,כפי שביאר המהר"ל
בהרחבה ,א"כ היאך דבר זה עולה בקנה אחד עם המושג השגחה פרטית? התשובה
על שאלה זו פשוטה וברורה ,אך מצריכה אריכות נפרדת ,ואין כאן המקום ,אך אין
הדבר צריך לפנים ואך למותר לחזור ולומר שהקב"ה משגיח בפרטות על הכל,
וזהו מיסוד אמונתנו ומעיקרי הדעת ,ותל"מ).

ביאור העניין שהקב"ה פעל דוקא את מכת בכורות
ישראל  -נבראים מאמתת המצאו ,וזהו גדר 'בני בכורי'
טו .עדיין נשאר לנו לבאר ,מדוע הקב"ה הכה את הבכורות דוקא? הלא כל פעולותיו
המה מוכרחות ועצמיות ,כלליות ונוגעות לעצם החיים ,וא"כ כיצד נכנס לזה תורת
הבכור דוקא ,ולא מציאות אחרת ,ובוודאי ,גם המושא  -מקבל המכה ,צריך להיות
שייך לגוף הסוגיה עצמה .והנה בתורה מבואר ,שהנושא בגאולת מצרים היה
בכורות מול בכורות ,שהרי מיד כשבא משה לפרעה בפעם הראשונה ,ציווהו
יִש ָׁר ֵאל :וָׁ א ַֹמר
והודיעו על הדברים הללו" :וְ ָׁא ַמ ְר ָׁת ֶּאל ַפ ְרעֹה כֹה ָׁא ַמר ה' ְבנִ י ְבכ ִֹרי ְ
ָׁ
ֵאלֶּ ָׁ
חו ִהנֵה ָׁאנ ִֹכי ה ֵֹרג ֶּאת ִבנְ ָׁך ְבכ ֶֹּרך" .וממילא,
יך ַש ַלח ֶּאת ְבנִ י וְ י ַַע ְב ֵדנִ י וַ ְת ָׁמ ֵאן ְל ַש ְל ֹ
הדבר פשוט שכיון שעם ישראל הם 'בני בכורי' זהו גופא יסוד ההצלה שלהם,
והדבר צריך תלמוד.
פתר דבר לזה זכינו גם כן ,מתוך דברי המהר"ל בספר הנצח (פרק יא) ,והדברים
דורשים הרחבה בפני עצמה ,אך נעתיק רק את העיקר כדי שהתמונה תהא שלמה
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(ונוסיף קצת ביאור בין דבריו" :)7יש לך להבין בשם הנכבד הזה  -מה שנקראו
ישראל 'בנים לה' ( -בניגוד ולעומת או"ה שלא נקראו כן) .וזה ,כי אין ספק כי
הנמצאים ( -כולם) הם עלולים ומושפעים מן השם יתברך .ו( -אעפ"כ) אין הנמצאים
מתדמים יחד ( -כלומר ,למרות שכולם מושפעים מהשם ,אך יש חילוק דרגות ביחס
ההשפעה של ה'); רק כי יש ( -נברא אשר) מושפע מאמתת עצמו ( -ומתייחס אליו
באופן ישיר) ,ויש שאינו כך -( ,ודבר זה נקבע) לפי ריחוק הנמצאים ולפי קורבתם
אליו יתברך.
והנה ישראל ,אומה זאת מושפעים ממנו יתברך מאמתת עצמו יתברך ,ובדבר זה
יותר יש להם צירוף וחבור אל השם יתברך ( -היינו ,ישראל מתייחסים לה' יתברך
באופן היותר שלם מכל הנבראים ,כי הם מושפעים מאמתת המצאו) .וע"ז מורה
השם הנכבד הזה שנקראו 'בנים' ,ונקראו בשם 'בני בכורי' ,כי שם 'בן' יאמר על
שנמצא מאמתת עצמו ( -כי הבן הוא הולדה הבאה מעצמיות האב ממש ,ואינה
דומה למיני מעשים חיצוניים שהאב עושה) ,ומצד השם הזה (' -בן') אין בזה עדיין
הצירוף הגמור שהוא מיוחד ,כי אפשר שיהיו ב' בנים לאחד ,והצירוף אשר הוא
לשנים ,אינו צירוף גמור מיוחד ( -כי אם יש עוד מצטרף ,א"כ שניהם אינם מתייחסים
לגמרי אל המצרף ,כי כבר אין ייחודיות של המצטרף למצרף).
ואף כי אין אומה עוד נקראת 'בן' ,אל השם יתברך יותר מישראל ,מכל מקום שם
'בן' אינו כל כך הצירוף אליו ,כיון שאפשר שיהיה לאחד שני בנים .ולכך נקראו
ישראל 'בני בכורי' ,כי אי אפשר שיהיה לאחד שני בכורים וכו' .אבל שאר האומות
שאף הם מושפעים מן השם יתברך מכל מקום אינם מושפעים מאמתת עצמו ,רק
ישראל מושפעים מאמתת עצמו".
המהר"ל מלמדנו שהתואר 'בני בכורי' מעמיד את ישראל כנבראים הבאים מאמתת
המצאו ומתייחסים אליו באופן מוחלט ,והם הם הדברים שנתבארו במאמר זה .ועיין
עוד דברים נפלאים בס"ד במאמר 'פסח  -קדושת ראשית' (אור יקרות ,חלק ב,
מאמר א) ,במהות המושג 'בכור' ,והדברים אחד כאן ושם ,וא"א להרחיב יותר.

המכה היתה דוקא בבכורות
7

מ א מ ר ח  כתר הלומים
| 236
מעתה מובן היטב העניין שהמכה היתה דוקא בסוגיה זו; ההכאה של הקב"ה
בכבודו ובעצמו נוגעת בעצמיות המציאות ,הוא סוגיית הבכור הבא מאמתת המצאו,
ועוד יתבאר להלן .דברים אלו מהווים את הפתח להבנת עיקר העניין של הצלת
ישראל במכת בכורות (אשר כאמור ,זהו עיקר עניינו של מאמר זה ,ושעל זה נאמר:
'בני בכורי ישראל') ,וראה כעת באות הבאה.

ט
הצלת כלל ישראל בבכורות היתה מחמת שהם חלק הקב"ה
העתקת דברי המהר"ל בספר הגבורות פרק ס
טז .בעקבות הדברים ,הננו ממשיכים את דברי המהר"ל (שם בגבורות בפרק ס) ,בבארו
את האופן שכלל ישראל ניצלו ,למרות שהיו אמורים ללקות ,מכח העובדה שהיא
מכה של הקב"ה הפועל בכלליות..." :ולא היה זה ( -היינו מכת בבכורות בישראל)
כי אם בשביל זה ( -מחמת הסיבה הבאה) ,כי ישראל הם לחלק הקדוש ברוך הוא
בעצמו ,וכיון שנחשבים אל הסיבה הראשונה לא היה בהם המכה .כי מדריגת הבכור
הוא מצד העלול לא מצד העלה ,שאין מדריגת הבכור רק שהבכור הוא ראשית
לכל אשר יצא לפועל אחריו ,ואין כאן מעלה מצד העילה ,והקדוש ברוך הוא כאשר
לקח ישראל אליו קנו המעלה מצד העילה שהוא הקדוש ברוך הוא ,ולכן לא הגיע
להם המכה .כי מדריגת ישראל שיש להם מצד שהם אל השם יתברך הוא יותר מן
מדריגת הבכור שהוא ראשית העלול וישראל יש להם דביקות בעילה.
ומפני קנין המעלה הזאת שהוא דבר חידוש שלא היה בכל המכות ,ציוה להקריב
קרבן פסח ,כי מאחר שלא היו ישראל אפשר להיות ניצולים מן מכות בכורות ,כי
אם על ידי שהם נחשבים של הקדוש ברוך הוא והם לחלקו ,צוה להם להקריב
קרבן ,כי באיזה ענין הם שלו ומה הם צריכים לו כי אם להקריב לפניו לעבוד לו
ובעבודה הם שלו ,וכיון שבעבודה הם שלו לכך לא הגיע להם מכת בכורות כלל.
ומפני כך נקרא הקרבן הזה פסח כתרגומו חייס שהוא לשון רחמנות ,וביאור ענין
זה שכיון שאתם חלקו של הקדוש ברוך הוא הוא מרחם וחס על אשר לו שלא
יאבד ,וזהו ענין פסח כאשר תבין".
המהר"ל מלמדנו שבהקרבת קרבן פסח וכו' ,נעשינו מצורפים אל ה' יתברך ,וכאשר
מצטרפים אליו ,ונעשים כביכול כחלק ממנו .בכגון דא ,אינו מכה אותנו .כמובן,
דברים אלו מצטרפים לדברי המהר"ל מספר הנצח ,שישראל הם הנבראים מאמתת
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המצאו ,שעל כן נקראו 'בני בכורי ישראל' ,וממילא אתה למד ,שמדרגת ישראל
אשר הם נבראים מאמתת המצאו ,מדרגה זו ,היא שעמדה לישראל להיות ניצולים
ממכת בכורות.

תוספת ביאור :כלל ישראל נעשו חלק מהעילה כביכול ,ואין סילוק לזה
יז .נבאר יותר:
במאמר הקודם הבאנו מדברי המהר"ל שמכת בכורות היא סילוק העילה.
הוי אומר :במכת בכורות ה' יתברך סילק את עצמו כביכול ,את העילה ממצרים,
ולכן מתו הבכורות .ונ' שדוקא הבכורות מתו ,בהיותם הם ה'ראשית' ,ומצד זה הם
קרובים יותר אל העילה ,והם כביכול ,כמו חלק העילה בעלול ,כדרך שראינו שהבן
הבכור הוא מאמתת המצאו של האב .וכביכול ,החלק של האב בבכור הוא יותר
מאשר בשאר בנים ,כי הבנים הם לפי סדר התפשטות האב ,והבן הראשון הוא
היותר עיקרי בזה ,ועיין היטב במאמר 'פסח קדושת ראשית' ,על כן סילוק העילה
ממצרים ,ומכת בכורות ,הינו שני צדדים של מטבע אחת.
כאשר כלל ישראל מלו עצמם והקריבו פסח  -נעשו עבדי ה' ,ובכך הצטרפו לעילה
 לחלקו ,נעשו שלו ,וגם התגלה סגולתם שהם מיוחדים אליו  -מאמתת המצאו,ועל כן ,אף שהעילה ב"ה סילק את עצמו ,כביכול ,מהעלול  -ממצרים ,אך כלל
ישראל לא מוגדרים חלק מהעלול ,אלא הם חלק מהעילה ב"ה במה שהם שלו
ומאמתת המצאו ,ועל כן לא באה אליהם מכת בכורות.
כביכול ,הבורא מסלק את חלקו (השותף השלישי) מהתחתונים  -העילה מהעלול,
אך מי שהוא בעצמו מצורף לעילה ,בזה אין סילוק ,כי כביכול נחשבים חלק מכבודו
 מפמלייתו ,ולשון המהר"ל בספר הגבורות ,ש'אין דבר מכה במה שהוא שלו,ובמה הם שלו ,במה שעובדים לפניו'( .ונ' שמצד כלל ישראל נדרשת העבודה,
ובזה נכנסים תחתיו ונעשים שלו ,אך אליבא דאמת ,מתגלה שהם מושרשים כן גם
באמתת הדברים ,בהיותם באים מאמתת המצאו וכנ"ל בספר הנצח).
זהו העומק (לפי"ע) של מכת בכורות  -יצירת כלל ישראל.

ההצלה בפועל היתה על ידי הכניסה ביתה
כדי להצטרף לה' יתברך שהוא פנימי ומעשיו פנימיים ,צריך להיות פנימי
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יח .מעתה בואו ונראה נפלאות מתורת ה' יתברך.
כיצד עם ישראל ניצלו ממכת בכורות? על ידי שמלו עצמם והקריבו קרבן פסח
ובכך נעשו עבדי ה' ,אכן כן ,אך עדיין צריך תלמוד ,כיצד ניצלו בפועל? מה היה
המעשה בפועל עם הקרבן פסח? התשובה' :כנס רגליך' ' -וְ ַא ֶּתם לֹא ֵת ְצאו ִאיש
יתו ַעד ב ֶֹּקר'; 'לֵ ְך ַע ִמי בֹא בַ חֲ ָׁד ֶּר ָׁ
חֲבי ִכ ְמ ַעט ֶּרגַ ע ַעד
יך ו ְסגֹ ר ְד ָׁל ְת ָׁך ַבעֲ ֶּד ָׁך ִ
ִמ ֶּפ ַתח ֵב ֹ
יַעֲ בָׁ ר ז ַָׁעם'.
עם ישראל נצטוו להכנס פנימה ,כלומר ,הואיל והקב"ה פנימי ונסתר ,וכך אופי
מעשיו ,וכל פעולתו העצמית הישירה היא בעולם הפנימיות עצמו ,על כן ,נצטוו
כלל ישראל להכנס פנימה ,כי רק בהיותם פנימיים הם מצטרפים לעילה ,זהו עיקרון
מוחלט ,ועל דרך שנאמר' :הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב' ,וכך ורק כך הם
מצורפים לעילה ונחשבים לחלק ה' וניצולים ממכת בכורות.

הכניסה פנימה העמידה את ישראל כציבור
ומה היה שם בתוך הבית פנימה :חבורה ומינוי ,וכבר הזכרנו את דברי ה'פחד
יצחק' (פסח ,לג) ,שאז נעשו ציבור ,וזה הגדר של קרבן פסח ,שאף שהוא בא על
ידי כל יחיד (או במינוי) ,נחשב קרבן ציבור ,כי אתא בכנופיא ,וביאר ,שע"י הקרבן
הזה נעשינו וחל בנו תורת ציבור  -כלומר כלל .והם הם הדברים ,שהקב"ה פועל
את הפעולות העצמיות בכלל ולא בפרטים .ועוד יתבאר להלן.
ההתייחסות למקור החיים באופן הנכון מעמידה אותנו כחלק העילה ב"ה
יט .נבין עוד עומק הדברים :סוגיית מכת בכורות  -מכת דבר ,היא סוגיה אחת ,סוגיית
החיים עצמם .זו סוגיה שבה הקב"ה הוא הפועל בעצמו ,הנושא הוא הפנימיות.
זהו המוקד ,לא הגוף וענייניו ולא העולם החיצון ,הנושא הוא החיים עצמם,
הפנימיות ,הכלליות .וכאשר הנושא הזה עומד על הפרק ,ממילא ,מי שאינו שייך
לשם ,מי שאין לו באמת פנימיות ,הרי נשאר הוא כפי מה שהוא באמת ,רק עם
החלק החיצוני  -עם הגוף בלבד ונלקח ממנו הרוח חיים שלו ,והרי הגוף מצד עצמו
הוא פגר מת ,וזהו גדר הדבר וכן הבכורות ,שנלקח הרוח חיים מהגופים.
זו הדרך להינצל מדבר ,להתייחס למקור החיים באופן כזה ,שיתגלה בנו שאנו חלק
העילה ברוך הוא ,והעושה כן ,לא חלה עליו כלל תורת סילוק העילה ,ככל
שנתבאר.
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י
כיצד כלל ישראל נעשו חלק העילה?
כ .ביארנו בס"ד שמכות דבר ובכורות נוגעות בחיים עצמם ,ולכן הינן פעולות ישירות
של ה' יתברך -סילוק העילה מהעלול .עוד התבאר ,שלכן כלל ישראל היו צריכים
לנקוט בפעולות מסויימות כדי להינצל מהמכה ,פעולות שמשמעותן :העמדת כלל
ישראל כחלק העילה ברוך הוא.
ברם ,עדיין הדברים זוקקים ביאור ,כיצד נעשו כלל ישראל 'חלק העילה'? וכבר
הזכרנו לעיל ,שזו הסוגיה של הכניסה פנימה ,והיינו ,שעל ידי שאנו נכנסים
לפנימיות ,אנו נעשים אחד ,כי הפניה כלפי פנים מצרפת אותנו להיות חלות אחת
כללית  -כלל ישראל ,וכלל ישראל הם חלק העילה ברוך הוא וכנ"ל ,כי אך ורק
הם נקראים כלל ,ובזה מצטרפים אליו ,במה שפעולותיו הם כלליות ,אך עדיין
הדבר מצריך בירור בחלק המעשי של הדברים ,וננסה לבאר כעת בס"ד ,ובתפילה
לה' שלא ניכשל:

בפנימיות לגו לגו ,מתגלה שהמציאות הוא ה' יתברך ולא האדם
הננו באים ומייסדים ואומרים :כאשר נכנסים לגו לגו ,פנימה פנימה ,מוצאים שם
את ה' יתברך ,וכך נעשים חלק מהעילה כביכול .כל עוד והאדם נמצא בגלדים
החיצוניים שלו ,הוא תופס את עצמו כעיקר ,כישות נפרדת ,כמציאות בפני עצמה,
אבל שם במקום הפנימי שבפנימי ,במקום האמת עצמה ,שם האדם תופס את עצמו
שאינו מציאות ,אלא הוא ענף וחלק מהעילה ברוך הוא.
מבוא קצר בעניין הקשר בין אנשים
כא .בכדי לבאר הדברים ,עלינו להקדים מעט דברים וכדלהלן:
הזכרנו כעת שכל אדם מורכב מגלדים גלדים ,ובעיקרם הם חיצוניים ופרטיים.
ועלינו לדעת ,שלעולם חיצוני מקביל לחיצוני ופנימי לפנימי ,והם ממש כמו ב'
שפות שונות; למשל ,אדם פלוני שנכנס לחנות אלמונית ,ופוגש במוכר שאינו מכיר.
הקשר ביניהם נעשה על ידי האיברים החיצוניים בלבד  -הידיים והגוף ,וגם יחס
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הדיבורים ביניהם הוא אך ורק בנוגע לזה ותו לא .8ידידים הם יותר בקשר ,אבל
עדיין הקשר חיצוני ,ונקרא 'יד  -יד' ,וכך יש לאדם קשר יותר פנימי עם בני
משפחתו ,דודיו וכו' ,ויותר מזה ,עם משפחתו הגרעינית ,ועוד יותר עם אשתו.
על זה הדרך ,היחס שבין אב ובנו ,ולחלופין  -אדון ועבדו; הבן מקיים את רצון
אביו ,ואילו העבד מקיים את מה שהאדון מצווה ,והיינו ,כי הבן עושה מתוך רצון
ולא מתוך הכרח ,וכיון שכן ,מטרתו אינה רק לקיים את ציווי אביו ,אלא גם לרצותו,
וזאת לעומת העבד שפועל מתוך הכרח וכל עשייתו חיצונית ,ולכן ,אינו מקיים אלא
ציוויו של אדונו ולא את רצונו .זו דוגמא יפה ,שרצון לרצון ,פנים לפנים ,ומאידך,
ציווי לציווי.

החובה לכל אדם להיות בקשר עם זולתו
כל אדם באשר הוא חייב קשרים עם אנשים ,וכדברי חז"ל (תענית כג' :).או חברותא
או מיתותא' ,אלא שכאמור ,איכות הקשר משתנה; הקשר בין אנשים במהלך של
'קונה  -מוכר' ,ובמהלך של ידידים מתקיים עם הרבה אנשים ,אך ככל שהנידון הוא
על קשר יותר פנימי ,כן מתמעט ומתבודד ומתייחד הקשר רק עם מתי מספר ,ועיקר
הקשר האמיתי של האדם הוא עם אשתו ובנו ובתו ותו לא .שם עיקר הקשר.
לכן אם יהיה אדם שמלא ביתו כסף וזהב ,אך לא יהיה לו אוהב או משפחה ,הרי
ה וא מרגיש בדידות איומה ,ואפי' שיש לו כהנה וכהנה משרתים כחול אשר על
שפת הים ,אבל נקודת הרצון שבו שהיא חלק הפנימי בנפש אין לו ,כי אין לו שותף
בזה ,ושם עצם הקשר ממש .ומי שאין לו זה ,הרי שביחס לזה ,הוא עני מרוד,
כמובן.

אף אדם אינו יכול לפעול בעולם בלא שותף
מהלך הבריאה  -זכר ונקבה
כב .עלינו לדעת כלל נוסף וגדול :אף אדם אינו יכול להוציא כוחותיו של האדם לפועל,
אם לא שיש לו שותף שעמו מוציא הדברים אל הפועל ,כי האדם מצד עצמו ,אינו
יכול להוציא כוחותיו בלא עוזר ושותף .וכך מיוסד כל העולם כולו במהלך של זכר
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ונקבה ,וכדברי הגמ' ביבמות (סג" :).במה אשה עוזרתו לאדם? אמר ליה :אדם
מביא חיטין ,חיטין כוסס? פשתן ,פשתן לובש" לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו
על רגליו ?!" .וגם באדם בעצמו כך ,שכאשר מוציא בעצמו את עצמו אל הפועל,
עושה זאת בשותפות זכר ונקבה באיבריו בעצמו ,כמו למשל ,המחשבה והדיבור;
המחשבה היא חלק הזכר (זכרון  -לשון זכר) ,והדיבור  -חלק המעשה  -הנקבה.

כל חלק באדם משותף עם חלק כנגדו ,חוץ מעצם האדם
כג .כאשר אנו מתבוננים עוד באדם ,הננו מגלים ,שאף שכל חלק שבו ,משותף עם חלק
כנגדו  -אם חברים וידידים ,אם בני משפחתו ואשתו וכו' ,אך יש חלק שאינו משותף
עם אף אחד ,וחלק זה הוא האדם עצמו ,והנני לבאר.
שורש האדם  -הרצון ,אך יש שורש יותר גבוה
האדם אינו מודע לעצם המודעות ,לעצם עצמו
הרצון הוא שורש האדם והוא גבוה מאד (והנפש נקראת 'רצון' ,כמו 'אם יש את
נפשך') ,אך אליבא דאמת יש מציאות יותר עליונה גם מהרצון .איני יודע בדיוק
כיצד לקרוא לאותה מציאות ,באיזה שם ,אולי נאמר ששם האדם עצמו ,ושם כח
הבחירה .בוודאי אין האדם מודע לאותו מקום בכלי הדעת ,כי זו עצם המודעות
עצמה ,ואי אפשר להיות מודע עם הכלים של המודעות ,והרי האדם חושב על
עצמו עם עצמו ,א"כ עצם החשיבה אינו יכול לחשוב עליה ,והדברים הם ברורים
מאד בלי ספק כלל.
באותה מידה ,אי אפשר להיות מודע לבחירה עצמה ,באשר האדם משתמש בכח
הבחירה ,והיאך יוכל עם כח הבחירה להבחין בכח הבחירה ,לכל היותר הוא יכול
להביט ממנו והלאה ,מהשלב השני ואילך ,ולא בעצם הדבר עצמו .וזהו למעשה
דבר מופלא מאד ,שכל מה שהאדם משיג ,הוא במה שאינו עצמו( .ואילו השגת
עצמו יש לו רק בדרך למפרע ,כשרואה את התוצאות ,ויכול לנסות ולבחון מן
המאוחר למוקדם את הבנת מציאותו הוא) .אלו דברים ברורים מאד אין בהם ספק
כלל.

משל להסברת העניין
משל קצת לזה; אדם יכול להתקשר לכל העולם עם הטלפון שלו ,אך אם יחייג
לעצמו ,הקו יהיה תפוס ,כמו שאין קו .והנה יבואו חכמים ויגידו :הנה ראיה גדולה
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שאין לו לאדם זה טלפון וגם לא קו! וכך בדיוק אנשים חושבים עצמם לחכמים,
ואומרים ,אין באמת מציאות עצמית לאדם ,ואינו אלא מכונה טכנית -
דטרמיניסטית ,והם אינם יודעים ,שכל המדידה שלהם מתחילה מהשלב השני
והלאה ,ובאופן עקרוני ,א"א למדוד את השלב הראשון ,בהיותו נבדל ומופשט
מגשם ,וממילא  -מעולם המדידה.

השותף של אותו מקום פנימי באדם  -הבורא יתברך
הבורא יתברך מתגלה ומצטרף לעולם בדמות אדם  -כנשמה בגוף
כד .נחזור לדידן .כאשר אנו עוסקים באותו מקום ,אשר הוא הפנימי ביותר( ,וקראנו לו
'עצם האדם') ,ואנו שואלים ,מיהו השותף של האדם באותו מקום? בוודאי לא חברו,
כי אין לאף אדם קשר עם אף חבר בנקודה זו ,וגם לא עם אשתו ובני ביתו .אכן,
האמת היא ,שהמקום הזה מיוחד לקשר עם הבורא יתברך .ודבר זה עמוק מי
ימצאנו ,אך הוא מתגלה ביסוד הגדול שהקב"ה הוא הנסתר בבריאה ,וכל העולמות
כביכול כדמות אדם ,והקב"ה מתחבר אליהם כביכול כנשמה לגוף ,וכבר נתבאר
שלכן א"א לראותו כלל ,כי מקומו כביכול בעולם ,מקביל לעצם האדם באדם ,ודבר
זה בלתי ניתן לתפיסה כלל ,והוא מעבר לתפיסה ,ואף אדם לא ראה את חבירו
באמת ,אלא את החלקים החיצוניים שלו ,הגם שיודע באופן ודאי שהוא קיים ועמו
הוא מדבר ,וכך האדם עם עצמו ,וכך הבורא יתברך בבריאה ,והדברים ברורים
מאד.
נראה בעז"ה ,שכיון שגם באדם קיים חלק כזה וכנ"ל ,על כן ,בהכרח שבמקום זה,
שהוא מיוחד לאדם בעצם ולבורא בעצם ,במקום זה מתקשר האדם עם בוראו.
באופן שהאדם במהותו באמת יש לו קשר עם הבורא בעצם .כביכול באותה שפה,
ורק עם הבורא הוא יכול להיות בקשר זה ,אם הוא בוחר בזה .ומסתמא שם אין
שום הסתר והכחשה כביכול למציאות הבורא ,אלא שהאדם בוחר חשבונות רבים
והולך אחר נטיות התחתונות שלו ,ומתכחש לאותו מקום ,מעדיף הוא את המקומות
המוחשיים הקיימים אצלו ,הברורים והניתנים לתחושה ומדידה ודאית ,הגם שהם
חיצוניים לו ,והוא מודע לזה בתת הכרתו.

ההכרה של הרבה אנשים בבורא בזמן צרה
וידוע אצל הרבה אנשים לאין מספר ,שבזמן שהיו בסכנת מוות ואחר יאוש ,מיד
הכירו בבורא והתפללו אליו (וחלקם נענו באופן ניסי) אפי' שלא התפללו מעולם,
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ונ' הביאור ,שכאשר אדם במצב של יאוש ואפסה תקוה לחייו באופן מוחשי ומיידי
במהירות ,כי אז בטל אצלו ענייני הפרטיות והקלקולים הקטנים ,ומתעלה למדרגה
יותר כללית באישיות שלו ,ולא מפאת יאוש בעלמא הוא מחפש עצה ועזרה ,כמו
שמעידים אלו שהיו בסיטואציה כזו ,שפתאום הכירו באופן ודאי וגילוי פנימי שיש
בורא לעולם ,ודבר זה כי אז נכנסים יותר פנימה לאישיותם כמוש"נ שאז נעשים
יותר כלליים ,וממילא יש להם איזו נגיעה בקצה המטה בעצם המציאות של עצמם,
וממילא מאיר בהם אור יקרות של גילוי שכינה של הבורא יתברך.

במקום הפנימי הזה ,מתהפכות היוצרות ,והאדם תופס א"ע חלק מהעילה
כה .כאן מונח היסוד הגדול של מאמר זה ,אשר אליו חתרנו ואותו ביקשנו; באותו מקום
פנימי ,מתהפכת התפיסה ,ובמקום שהאדם תופס את עצמו כמרכז המציאות ,הרי
ששם ,מכיר האדם באופן מוחלט שהוא חלק ממציאות יותר עליונה .ההבנה בזה
היא ברורה :כל עוד והאדם לא נוגע בנקודת מציאותו עצמה ,הרי שהיא  -נקודת
מציאותו ,מקננת בו ,ונותנת לו את התחושה שהוא ישות בפני עצמה ,נפרד ,וחי
לעצמו .זו התפיסה של כל בני האדם .אך כאשר אותה נקודה אינה עלומה ,אלא
האדם חי בה בעצמה ,כאשר כן ,הוא מגלה שאין יש אלא מציאותו יתברך בלבד,
ושהוא חלק קטן המצטרף לאין סוף ,ושם ,תופס האדם את עצמו כחלק מהעילה,
אם יזכה .תפיסתו שם נעשית כללית מאד ,ושם מקומם של כלל ישראל.
השייכות העצמית של כלל ישראל למקום זה
מכת בכורות
כלל ישראל הם הם הנקודה הפנימית העצמית של העולם אשר בה מתראה דבר
זה ,הם הכלל בעצם ,הם המצורפים בעצם אל הבורא יתברך ,הם חלק העילה
ברוך הוא .וכאשר הקב"ה בא בעצמו להכות את הבכורות ,הדרך היחידה להינצל
היא להיות שייך לאותו מקום ,להיות מצורף לעילה ,ודבר זה נעשה כאשר נכנסו
פנימה לגו לגו ,במהלך של עבדי ה' ,והתחברו למערכת הכלל שבהם ,אז התגלה
שהם ענף מגילוי שכינה ,חלק העילה ברוך ה'.
דבר בעיר  -כנס רגלך ,אל הפנימיות ,אל חלק העילה
כו .ולדורות :כנס רגלך ,לך עמי בא בחדריך .הפירוש הוא לכאורה בעז"ה ,שכאשר
אדם נכנס פנימה אל תוך נפשו ופנימיותו ,כאשר נכנס אל חלק הציבור שבו בהיותו
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מתעלה מהפרטיות שבו אל הכלליות שבו ,אל חלק 'ארון הברית' 9שבו ,כאשר כן,
שם ,הוא מוצא את העילה ושם אין פירוד מהעילה ,לכן שם אין כח בדבר לשלוט.

כלל ישראל הם השכינה
העתקת דברי ה'בית ישי' בזה
והנה אף שאין לי מושג בזה ואין לי עסק בנסתרות ,אך כמדומני ,אם יוכשר בעיני
ה' יתברך ,שזהו המושג 'שכינה' בעצמו ,היינו חפצא של ציבור ,עיין בזה בנפה"ח
(ב ,יז) ,ובמתני' (סנהדרין מו" :).אמר ר"מ ,בשעה שאדם מצטער ,שכינה מה לשון
אומרת ,קלני מראשי קלני מזרועי" .ומן הראוי להעתיק מדברי מו"ר הגריש"י בן
דבורה לרפו"ש ('בית ישי' ,סימן טז)" :דהנה ידועים דברי התקונים בתקונא

9

כתר הלומים



עוד בעניין דבר  -ההצלה ממכת בכורות

| 245
שתיתאה ,המגנה את אלה שמבקשין צרכי עצמן בימי הדין .וז"ל' :כולהו צווחין
בצלותין ביומא דכפורי ככלבין הב הב .הב לנא מזונא וסליחה וכפרה וחיי וכו',
ואינן עזי נפש וכו' .ועפי"ז כתבו הספה"ק שלא יכוון האדם בכל תפילותיו ובקשותיו
אלא על תיקון השכינה .והדברים מתמיהים ,חדא ,אין אתנו יודע עד מה ,מה זה
תיקון השכינה .ועוד ,אם אין רצוי לבקש על חיי ומזוני וכיוצ"ב ,למה תיקנו לנו
בקשות אלו .ומה שייך לבקש במו פיו צרכים אלו ,ולכוון בלבו דברים אחרים.
אך העניין מבואר בקוצר אמרים ב'שנות אליהו' פ"ה דברכות מ"א ,ד"ה כדי
שיכוונו את לבם לאביהם שבשמים .פי' שאסור לכוון בתפילה לצורך עצמו ,אך
להתפלל שיהיו כל ישראל בתכלית השלמות ,ויהי' נשלם כנסת ישראל למעלה.
עכ"ל.
וביאור דבריו הק' הוא ,כי כלל ישראל הם הם כנסת ישראל ,שהוא השראת
שכינתו ומלכותו יתברך בתחתונים .וכל ישראל הם איברין וגדפין דשכינתא ,והיינו
דתנן בפ"ו דסנהדרין (מו' :).אמר ר"מ בשעה שאדם מצטער וכו' .נמצא ,כי באמת
יכוון האדם בתפילותיו פי' המילים כפשוטם ,בקשת חיי ומזוני ורפואה וכיוצ"ב.
אלא לא יבקשם עבור עצמו בפרטות ,אלא עבור כלל ישראל .ואם מבקש עבור
עצמו בפרטות ,הרי הוא כלב .ואם מבקשם עבור כלל ישראל ,היא היא הכוונה
הרצויה והנשגבה שכתבו הספרים לכוון לבקש על תיקון השכינה" .עכ"ל ה"בית
ישי"( .וראה עוד בהרחבה ,במאמר א ,בספר 'תרועת בנימין').
כז .מכת בכורות היתה פעולה של ה' יתברך באותו פנים של הפנים ,שם התגלה מי
חלק העילה ומי לא .ועיין בהגדה של פסח' ,דברי נגידים' ,שלובשים קיטל בליל
הסדר ,כפי שכהן גדול נכנס בבגדי לבן לקדש הקדשים ביום הכיפורים.

כלל הדברים בקצרה
כח .הנושא של ֶּדבֶּ ר מתייחס לגוף המושג של חיים בטהרתם ,בלא מרכיבים נוספים של
נושאי החיים ,כמו הגוף וכיוצא בו .החיים הם מושג פנימי מאד לגו לגו ,ומתייחסים
אך ורק לבורא העולם בלבד ,ולא נמסרו מפתחות החיים לשליח .ה ֶּדבֶּ ר הוא הצד
ההפכי של החיים ,שאיתו כביכול בורא העולם פועל ,בהיותו מסיר את עצמו
כביכול מהמציאות ,כאשר אינה שייכת לאותו מקום .ולכן הדרך להנצל מדבר ,היא
להכנס פנימה לגו לגו ,להיות מצורף אליו ממש ,ואז נעשים חלק ממנו ,ואין שייך

מ א מ ר ח  כתר הלומים
| 246
בזה הסרת העילה ,וזה הגדר של כלל ישראל במכת בכורות ביציאת מצרים,
והדברים נוראים מאד.

קורונה  -מכת דבר כללית ,מתייחסת אל ה' יתברך
בהתייחס אל תקופתנו  -בעת שמגיפת הקורונה משתוללת ברחבי העולם .כבר
הזכרנו במאמר הראשון ,שכמעט ולא היו מאורעות בהיסטוריה שלוו את כל העולם
כולו ,כמו הקורונה שהכניסה את כל העולם כולו למצוקה .ומאחר ונתבאר שהמכה
הכללית מתייחסת אך ורק לה' יתברך ,והתבאר עוד ,שמכת דבר באופן מיוחד
מתייחסת אך ורק לה' יתברך ,א"כ לכאורה הם שני מאפיינים מאד עיקריים
המעמידים את הקורונה כפעולת ה' באופן יותר ישיר משאר פעולות .ועל כן,
כאמור ,הדרך היא להכנס פנימה ,למצוא את ה' בתוכנו ,להעמיד את עצמנו ככלל
בלא פירוד בינותינו ,בלא מחלוקת ,ובכך יתגלה שאנו חלק מהעילה ברוך הוא,
ועל ידי כך תהא תשועה גדולה לעמו ישראל ושוב לכל העולם כולו .אמן ואמן.
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מאמר ט
ֶּדבֶּ ר בא לעולם כדי לכלות ממזרים
בשעת הסכנה  -מלאך המוות אינו מבחין בין צדיק לרשע
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א
ֶּדבֶּ ר בא לעולם כדי לכלות ממזרים
א .בתלמוד ירושלמי (קידושין מג" :1):אמר רבי חנינה :אחת לשישים ,לשבעים שנה,
הקב"ה מביא ֶּדבֶּ ר בעולם ומכלה את הממזרים ,ונוטל עמהן כשירים שלא לפרסם
לחטאים .ואתייא כההיא דאמר רבי לוי בשם רבי שמעון בן לקיש (ויקרא ו) :במקום
אשר תשחט העולה תשחט החטאת לפני ה'  -שלא לפרסם את החטאים( .ישעיה
לא) וגם הוא חכם ויבא רע .לא מסתברא דלא וגם הוא חכם ויבא טוב .אלא ללמדך
שאפילו רעה שהקב"ה מביא לעולם בחכמה הוא מביאה".
עלינו להבין ,מדוע דוקא מיתת ֶּדבֶּ ר היא אשר נבחרה להיות זו אשר מכלה
הממזרים? ואם אמנם שבחז"ל עצמם מבואר ,שכך אינו מפרסם החוטאים ,והיינו,
בהיות ה ֶּדבֶּ ר מכלה רח"ל ואינו מבחין בין צדיק לרשע (כמבואר בגמרא ב"ק ס,):
1
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סוף ָׁדבָׁ ר ַהכֹל
וכפי שמבואר כן ב'קהלת רבה' (יב ,יב) ,על הפסוק (קהלת יב ,יג)ֹ " :
נִ ְש ָׁמע וגו' ,אמר רבי לוי :למה קורין אותו ֶּדבֶּ ר דדביר טבין עם בישין" ( -שהורג
טובים עם רעים) ,ובוודאי עדיין הדברים צריכים ביאור בתוכן העצמי של מיתת
דבר .גם כי עיקר הדבר טעון ביאור; בתוכן עצמו של המתת הצדיקים עם הרשעים,
כיצד ניתן להבין זאת ,ולו עכ"פ ,לפי ערכינו.

חזרה קצרה על המאמרים הקודמים
דבר  -סילוק והעדר שכינה ,חרב  -מכה חיובית חיצונית
ב .במאמרים ז'  -ח' ,הבאנו את דברי המהר"ל בספר הגבורות ,שהתוכן של מיתת
ֶּדבֶּ ר  ,הוא ,סילוק הארת פני ה' יתברך מהנברא .ובלשון המהר"ל :סילוק העילה
מהעלול .המהר"ל מבאר שבזה ה ֶּדבֶּ ר שונה באופן מהותי מהחרב; החרב היא
פעולה חיובית של פגיעה בחיים ,וזאת כאמור ,בשונה מה ֶּדבֶּ ר שאינה אלא העדר -
סילוק הבורא מהנברא ,וממילא הוא מאבד את רוח החיים ונעשה פגר מת.2
חילוק נוסף העולה ממילא מבין הדברים :חרב היא הכאה על ידי גורם חיצוני
מבחוץ ,ולכן פוגעת בגוף החיצוני ,ואילו הדבר ,הוא נגיעה בעצם החיים עצמם -
סילוק החיים ,העדר ,ולא על ידי כח חיצוני.
בזאת ביאר המהר"ל את דברי בעל ההגדה ,שדרש את הפסוק (דברים כו ,ח):
ֹתות ו ְבמ ְֹפ ִתים"; " ְביָׁד
"וַ י ֹו ִצ ֵאנו ה' ִמ ִמ ְצ ַריִם ְביָׁד חֲ ז ָָׁׁקה ו ִבזְ ר ַֹע נְ טויָׁה ו ְבמ ָֹׁרא ָׁגדֹל ו ְבא ֹ
הויָׁה ְב ִמ ְקנְ ָׁך אֲ ֶּשר ַב ָׁש ֶּדה ַבסו ִסים
חֲ ָׁז ָׁקה ֹ -זו ַה ֶּדבֶּ רְ .כ ָׁמה ֶּשנֶּאֱ ַמרִ ,הנֵה יַד ה' ֹ
חֲמו ִרים ַב ְג ַמ ִלים ַב ָׁב ָׁקר ובַ צֹאן ֶּדבֶּ ר ָׁכבֵ ד ְמאֹד :ו ִבזְ ר ַֹע נְ טויָׁה ֹ -זו ַהחֶּ ֶּרב וכו' .כוונת
ַב ֹ
בעל ההגדה ללמדנו על ב' סוגי מיתה אלו  -העדר ופעולה חיובית.

היחס וההקבלה שבין דבר ובכורות  -עסק בחיים עצמם
שוב המשיך בעל ההגדה ודרש את אותו פסוקְ " :ביָׁד חֲ ז ָָׁׁקה ְ -ש ַתיִם .ו ִבזְ ר ַֹע נְ טויָׁה
 ְש ַתיִם כו'" .וגם בזה ביאר המהר"ל ,שבעל ההגדה מגלה לנו שישנן ב' מכותשהינן מכות של העדר  -סילוק החיות ,והמהֶּ :דבֶּ ר ובכורות .מטרת ב' המאמרים
הקודמים (ז'  -ח') היתה להרחיב ולבאר את היחס שבין ֶּדבֶּ ר ובכורות .כמובן ,לא

2

מ א מ ר ט  כתר הלומים
| 250
נחזור כעת על הנכתב שם ,אך נאמר בקצרה ,שהמשותף בין ֶּדבֶּ ר ובכורות ,ואשר
הוא הוא גדר המכות הללו ,הוא העסק בחיים עצמם באופן טהור ,בלא שום שייכות
למערכות הגוף הנלוות .וזאת בשונה ממכת חרב שאינה נוגעת בחיים באופן טהור,
אלא בגוף ,ורוח החיים עוזבת ממילא ,מאחר ואין לה גוף שיכול לשאת את החיים.
המהר"ל מבאר שלכן מכות אלו מיוחדות לה' יתברך בעצמו ,כי החיים מתייחסים
אך ורק אליו ולא לזולתו ,וגם אין לזולתו שום זיקה ושייכות אל החיים ,וכאומרם
(תענית ב' :).ג' מפתחות לא נמסרו לשליח' ,והם מפתחות החיים .ולכן באמת
המכות הללו נפעלו על ידי ה' בעצמו ,וכמוש"כ 'ויעש ה'' ,וכן מכת בכורות נעשתה
על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו  -לא על ידי מלאך ,לא על ידי שרף ולא על ידי
שליח.

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

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

עבודתם של ישראל  -קרבן פסח
אך יש פן נוסף ,והוא מצד עבודתם של ישראל ,וכמו שכתב הרב להדיא בגבורות
פרק ס ,בביאור העניין הזה בעצמו..." :כי מאחר שלא היו ישראל אפשר להיות
ניצולים מן מכות בכורות ,כי אם על ידי שהם נחשבים של הקב"ה והם לחלקו ,צוה
להם להקריב קרבן ,כי באיזה ענין הם שלו ,ומה הם צריכים לו ,כי אם להקריב
לפניו לעבוד לו ,ובעבודה הם שלו ,וכיון שבעבודה הם שלו ,לכן לא הגיע להם
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מכת בכורות כלל" .ועוד שם בהמשך" :וישראל הם של השם יתברך ,במה שהם
עבדים עובדים לפניו ,ועל ידי זה היו ניצולים".

הצירוף של 'בני בכורי' והעבודה הצילו את ישראל בבכורות
ד .ואכן ,מצאנו בדברי המהר"ל במקום אחר ,שייכות וחיבור בין ב' עניינים אלו
המעמידים את ישראל כחלק ה' ,ושעל ידם ניצולו ממכת בכורות .המהר"ל נמצא
ב'באר הגולה' (באר ג) ,וכך הם דבריו" :וזה שאמר (שם) 'כה אמר ה' בני בכורי
ישראל שלח את בני ויעבדני' ,והעבודה הזאת הם הקרבנות ,דכתיב באותו ענין
שלח את עמי ויחוגו לי במדבר ,ודבר זה הם הקרבנות שהם חג ה' שכן פירוש חג
בכל מקום .ורוצה לומר ,שמפני שהם בניו ,ראויים ישראל בפרט להקריב לפניו
קרבנות .וזהו כי על ידי הקרבן יש כאן קירוב הגמור אל השם יתברך ,שלכך הוא
נקרא קרבן שעל ידי זה הוא הקירוב הגמור ,וישראל שהם בניו של השם יתברך
ואין קרובים מהם ולכך הם בלבד ראויים להקריב לפניו כו'"( .ועוד יש להרחיב
במהות קרבן פסח ,שכל מציאותו  -אחדות ה' ,עיין שם בגבורות בפרק ס).
מכח 'בני בכורי ישראל' נגאלו ממצרים
למדנו אפוא ,שכלל ישראל הם הנבראים בעצם ומיוחסים אליו יתברך בלבד ,וזהו
עצמו עצם עניין הבכורות  -בני בכורי ישראל ,ועל כן ,הדבר ברור ,שרק בדבר זה
נגאלו במכת בכורות ולא לקו עם המצרים ,כי גופא הם בני בכורי ,הם עצמיים
ומתייחסים לעילה ברוך הוא ,והם שלו ולחלקו ,ושלכן עבודתם לה' בייחוד ובקרבן
פסח בפרט ,ולפיכך הם ניצולו ממכת בכורות .והדברים נפלאים בס"ד.

ב
תפילין
תפילין  -חיבור של ה' יתברך וישראל זה לזה  -חלק העילה
ה .מכח דברים אלו ,ניתן להבין פרשה נוספת במצרים ,אשר מקומה ותוכנה טעון
ביאור .פרשה זו היא פרשת התפילין .אנו רואים באופן ברור ,שהתורה כרכה את
פרשת תפילין ביחד עם פרשת הבכורה; הלא מצות תפילין מופיעה לראשונה
בפרשת 'קדש לי כל בכור' .וכן בפרשת 'והיה כי יביאך' ושתיהן עוסקות בסוגיית
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בכורה .כמו"כ בתוך בתי התפילין מונחות ב' פרשות אלו של הבכורה ,והדבר צריך
ביאור ,מה עניין תפילין

לבכורה?3

מה התוכן של מצות תפילין? החיבור שלנו עם ה' יתברך והחיבור שלו עמנו ,עד
שאנו אחד (תפילין  -לשון חיבור ,כמו 'נפתולי אלוהים נפתלתי' ,וכמו 'צמיד פתיל',
כידוע).

תש"י  -מצד עבודתם של ישראל ,תש"ר  -מצד מהותם
נראה להציע ולבאר בעז"ה שמצוות תפילין של יד ושל ראש ,מתייחסים לאלו הב'
מעלות מיוחדות לישראל ,ואשר מצידם הם לחלק העילה ברוך הוא וחלקו .תפילין
של ראש  -מגלים את מהותם של ישראל שהם נבראים בעצם ממנו ומאמתת
המצאו ,ותפילין של יד עוסקים בסוגיית העבודה שלנו אליו ,שמצד הזה אנו עבדיו
ושלו ,וכפי שהיה בקרבן פסח.

ו.

בתש"י המצוה היא הקשירה ,ובש"ר  -עצם היות התפילין מונחות
יסוד לזה בהקדם דברי הרמב"ם (תחילת הלכות תפילין ,ברמזים)" :הלכות תפילין
ומזוזה וספר תורה .יש בכללן כמה מצות עשה וזהו פרטן :א .להיות תפילין על
הראש .ב .לקשרם על היד" .כל המביט בלשון קדשו של הרמב"ם יבחין בחילוק
הלשונות שבדבריו; בעוד שבתפילין של יד הדגיש את המעשה " -לקשרם על היד",
הרי שבתפילין של ראש הדגיש את העובדה שצריכים הם להיות מונחים על הראש
 "להיות תפילין על הראש" ,ולא הזכיר מאומה ממעשה ההנחה.חילוק זה קיים ג"כ בברכות ,כי בעוד שבתפילין של יד מברכים" :להניח תפילין",
הרי שבתפילין של ראש מברכים" :על מצוות תפילין" .ומצאנו לבעל ה"צפנת פענח"
(הלכות תפילין) ,שכתב בזה ,וז"ל" :והנה באמת כן ,דגבי תפילין של יד ,המצוה
היא ההנחה או הקשירה וכו' ,אבל בשל ראש המצוה שיהי' מונח וכו' .וגם נפקא
מינה ,אם קטן או אשה הניחו לו תפילין ,אם מהני וכו'".4

3
4
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ובאמת ,הדברים מפורשים בכתובים עצמם .שכן נאמר" :וקשרתם לאות על ידך,
והיו לטוטפות בין עיניך" ,הווי אומר :בתפילין של יד המצוה היא 'וקשרתם' ,ואילו
בתפילין של ראש ' -והיו'.5
מדוע אכן שונה המצוה בתפילין של יד מהמצוה בתפילין של ראש?

תש"י  -עבודה ,תש"ר  -מהות
העתקת דברי המהר"ל בנוגע למצות תפילין
לכאורה התשובה היא שתפילין של יד מתייחסות למערכת המעשים ,והיינו
לעבודה ,ואילו תפילין של ראש מתייחסת למערכת המהות ,ההשכלה ,ושם אין
עבודה" .וראה כזאת בדברי המהר"ל בספר הגבורות (פרק טל)'" :והיו לאות על
ידך ולזכרון בין עיניך וגו'' ,וכן כתב בפרשת שמע ובפרשת והיה אם שמוע ,למדנו
שאלו ארבע פרשיות נכתוב בתפילין ,שמפני כי ביציאת מצרים עשה הקדוש ברוך
הוא עם ישראל נסים ונפלאות ,מורים לך ,כי שם ה' הוא השם המיוחד אשר עושה
גדולות ונפלאות ,השם הזה נקרא עליהם ,שמפני שהשם הקדוש נקרא עליהם ,לכך
עשה עמהם נפלאות ,לכך יש לכתוב דבר זה בתפילין.

5
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ויהיו התפילין מקושרין על האדם ,להורות כי שם הגדול והקדוש נקרא עליהם שהרי
עשה עמהם נפלאות ,והיינו דכתיב (דברים כט) 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא
עליך ויראו ממך' ,ואמר רבי אליעזר (ברכות ו ).אלה תפילין שבראש .פי' ,כי תפילין
מורים לך כי הם מיוחדים לשם המיוחד ,שהרי בתפילין נזכר יציאת מצרים שהוציא
אותם על ידי נסים ,והשם המיוחד דוקא פועל נוראות ,ולפיכך ויראו ממך מפני
גבורותיו ונוראותיו.
ומה שאמר רבי אליעזר אלו תפילין שבראש ( -יותר מאשר תפילין שבזרוע) ,כי
תפילין על הזרוע -( ,מראים על כך) שישראל דבקים בהקדוש ברוך הוא ולפיכך כתיב
בהם וקשרתם (קשר ,חיבור ודיבוק) .וזה החלוק שיש בין תפילין של יד ובין תפילין
של ראש ,כי תפילין של יד הוא החבור והדבוק שיש לישראל אל הקדוש ברוך הוא
( -מצידם של ישראל) ,ומזה הצד אין יראה ,כי אם חבור ודבוק בו יתברך ,שבמקום
שיש חבור אין יראה.
אבל תפילין של ראש ,ששם אין קשור ( -אין דיבוק וחיבור ממש) ,רק ( -אלא)
שהשם יתברך נקרא עליהם ,ובמה שהשם נקרא עליהם ,הוא יתברך נבדל מהם,
שנקרא 'אלהי ישראל' ,ובמה שהוא אלהיהם הוא נבדל מהם ,ובזה הצד יש יראה,
שראוי להיות ירא מן אלהי ישראל אשר לו הגבורה והבן זה".
עד כאן מדברי המהר"ל.
תפילין של יד מתייחסים לדביקות של ישראל בהקב"ה ,והיינו על ידי עבודה ,ואילו
תפילין של ראש מתייחסים לכך שה' יתברך נקרא עלינו ,ובוודאי היינו מצד מהותם
של ישראל שהם מאמתת המצאו ,וככל שנתבאר לעיל.

ז.

הקב"ה מניח תפילין  -ביאור המהר"ל בזה
סוגיית הכבוד  -הלבוש ,וההפרש בין בגד ותכשיט
יסוד זה עולה גם כן מתוך דברי המהר"ל (באר הגולה ,באר רביעית) ,בבארו את
הגמ' בברכות (ז ).שהקב"ה מניח תפילין שכתוב בהם שבחן של ישראל ,וישראל
מניחים תפילין שכתוב בהם שבחו של הקב"ה .וכך הם דבריו" :במאמר זה (-
שהקב"ה מניח תפילין) באו להודיע ההפרש שיש בין ישראל לשאר האומות .וראוי
לך לדעת כי כל הנבראים נבראו לכבודו ית' ,וכמו שתקנו חכמים (כתובות ח).
'שהכל ברא לכבודו' ית' ,וכמו שאמרו עוד (אבות פ"ו) 'כל מה שברא הקב"ה
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בעולמו לא ברא אלא לכבודו' .וביאור ענין זה ,שהנמצאים כולם הם לכבודו יתברך,
ויש מהם כבוד אל השם יתברך ביותר ,ודבר שהוא כבודו נקרא לבוש של הקדוש
ברוך הוא ,כי הכבוד אצל הזולת ,ואין שייך כבוד רק אצל אחרים שרואים כבודו
( -הכבוד הוא האופן שבו הזולת תופס את המציאות הנכבדת ,ודבר זה חל אך רק
על ידי הגילוי וההתראות של אותה מציאות נכבדת לזולתה .האופן שבו המציאות
מתראה לזולתה הוא אך ורק על ידי לבוש ,כי בלא לבוש א"א כלל להתראות
לזולת בשום אופן ,כי המציאות האמיתית הנכבדת בעצם ,היא תמיד נסתרת
ונעלמת ,וכל הגילוי שלה לאחר ,חל לעולם על ידי מלבוש בלבד) ,ועל ידי המלבוש
הוא נראה אצל אחרים ,לכך הכבוד נקרא מלבוש .וכמו שהכבוד נקרא מלבוש כך
המלבוש שבו נראה אצל הזולת נקרא כבוד שהרי ר' יוחנן קרא למאני מכבדותיה
(שבת קיג .).וטעם זה כמו שאמרנו ,כי הכבוד הוא נראה אצל הזולת כמו שהוא
נראה הלבוש כו'.
והנה התבאר כי הכבוד מן הנבראים נקרא מלבוש של השם יתברך .אמנם הלבוש
הוא נבדל מהלובש ,וכך הכבוד מן הנמצאים כולם ,הכבוד הזה הוא נבדל מאתו
יתברך ,רק ע"י הנמצאים שהם כבודו נודע הוא יתברך ,כמו שנראה כל אחד ע"י
מלבוש לזולתו.
אמנם הכבוד והפאר שיש לו מן ישראל הוא ג"כ תכשיט כבוד אל השם ית' ,ואינו
כמו הכבוד משאר הנמצאים ,רק הפרש יש :כי כמו החילוק שיש בין המלבוש ובין
התפילין ,כי המלבוש הוא כבודו של בעל המלבוש והמלבוש נבדל מבעל המלבוש,
אבל התפילין הם כבוד ופאר דבוק בו בעצמו והם תכשיט שלו ,שלכך נקרא טוטפת
(דברים י"א) ולטוטפת בין עיניכם ,וכדתניא במסכת שבת (נ"ז ,ב') לא תצא אשה
בטוטפת ,ופירשו שם איזהו טוטפות אמר ר' אבהו המקפת מאוזן לאוזן ,הרי כי
הטוטפות הם תכשיט על הראש ,וכך פי' הרמב"ן ז"ל בפ' בא.

עיקר הכבוד הוא מישראל לפי שהם נבראים ממנו בעצם ובראשונה
ומפני כי ישראל נקראו בניו ,ונתבאר למעלה כי זה השם להם לפי שהם נבראים
ממנו בעצם ובראשונה לכך נקראו 'בני בכורי ישראל' כמו שנתבאר למעלה
באריכות ,ושאר הנבראים טפלים אל הבריאה הזאת כמו שאמרו ז"ל (ב"ר פ"א)
בשביל ישראל נברא העולם ,ולכך במה שהוא יתברך עילה אל ישראל בראשונה,
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ויש דביקות העילה אל אשר הוא עלול ממנו בעצם ובראשונה כי אין עילה בלא
עלול ,ולפיכך מצטרפים אליו ישראל בלי פירוד כלל ובלי ריוח בין הדבקים.
ולפיכך הכבוד הוא מישראל אשר הם עלולים ממנו בעצם ובראשונה מצטרפים
אליו לגמרי ,ולא כן הכבוד שהוא משאר הנמצאים ,עם שכולם הם כבודו מה שהם
עלולים ממנו וכל אשר הוא עלול מן הש"י הוא כבודו ית' ,מ"מ אינם נבראים בעצם
ובראשונה מאתו ,ואין כאן דביקות גמור אליו יתברך ,ולכך הכבוד הזה ( -שעולה
מן האומות) נקרא מלבוש שאין המלבוש אף שהוא כבוד של הלובש ,אין הכבוד
הזה דבוק בו .אבל הכבוד מישראל במה שהם עלולים ממנו בעצם ובראשונה ,אין
כאן פירוד כלל ,ולפיכך הכבוד הזה שהוא מישראל שהם עלולים בעצם נקרא
תפילין ,שהם תכשיט כבוד דבוק בבעל התפילין".

ביאור ההפרש בין בגד לבין תכשיט
דברי המהר"ל ,ודאי עמקו מאד ,ולא לחלוש שכמותי להרהיב עוז ולבארו ,אך
כמדומה שכוונתו ,עכ"פ בקצה התחתון שלה ,שיש הבדל יסודי בין לבוש לבין
תכשיט ,והוא ,שהלבוש ,הגם שהוא כמובן כבודו של הלובש ,אך מלכתחילה הוא
לא נועד אך ורק לכבוד בלבד ,אלא יש בו מטרה נוספת ,הוא מכסה ומגן על
האדם ,ולכן ,הגם שיש בו כבוד ג"כ ,במה שהוא לבוש והתגלות לזולת ,אך אינו
אך ורק גילוי ,וממילא אינו גילוי בעצם.
אולם התכשיט ,כל עצמו ועניינו כבוד ,זהו כל מהותו ,אין לתכשיט שום מהות
אחרת מלבד עצם ההתפארות והכבוד ,ולכן התכשיט תמיד מיוחד מאד בכל חלקיו
חלקי חלקיו ,והוא ענוד על המקומות החשובים בגוף ,ובעיקר הראש ,ומעל כולם
הוא הכתר .זו כוונת המהר"ל לפי הבנתי הדלה ,שהתכשיט דבוק באדם ,מצורף
אליו יותר.

הגוף מיוחד לבגדים ,והראש והידיים לתכשיטים
ונוסיף עוד ,שאע"פ שהאדם מכסה את כל גופו ,אך את פניו וידיו אינו מכסה,
ומו"ר הגר"מ זצ"ל היה מפרש בזה ,שהאדם מתבייש בגופו הנראה כמו בהמה,
ולכן מכסה אותו בבגדים ,אך הפנים מגלים על הפנים ,וכפי שכתוב 'חכמת אדם
תאיר פניו' ,ולכן אין בהם כיסוי .והוסיף שגם כפות הידיים כן ,בהיותם מיוחדים
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לעשיית האדם כאדם ,ולא מצאנו בבעלי חיים ,מערכת של ידיים הפועלות כידי
האדם בטכניקות מסובכות ועדינות.
וכמה נפלא ,שהגם שאין בגדים כלל בפנים ובידיים ,אך בתכשיטים ,בדיוק להפך,
עיקר התכשיטים הם בראש עם הפנים שאינם מכוסים ,וכן בידיים ,וכמפורש בתורה
בפגישת אליעזר ורבקה).
ח .נחזור לדידן.
מבואר בדבריו שאכן מצות תפילין מגלה את העניין הזה ,שישראל הם מאמתת
המצאו ושנקראים בנים למקום .ועוד מבואר שזהו דוקא התפילין של ראש ,שהם
אשר נקראים 'טטפות' והיינו תכשיט .והם הם הדברים שהתפילין של ראש מגלים
את מהותם של ישראל שנקראים 'בני בכורי ישראל' .ולפי"ז הדבר פשוט ,שכיון
שתפילין של יד מורים את עניין הדביקות מצד ישראל ,והיינו על ידי עבודה ,ע"כ
הם המורים את הפן השני של החיבור של ישראל אליו יתברך על ידי עבודה.

העבודה לה' אחד היא המיוחדת לישראל שהם אומה יחידה
ההתייחדות לזה בקרבן פסח ובמצות תפילין
ט .ואכן כן ,המהר"ל שם בגבורות ,מבאר שלכן קרבן פסח מתייחד בעניין אחדות ה':
"...ומפני קנין המעלה הזאת שהוא דבר חידוש שלא היה בכל המכות ,ציוה להקריב
קרבן פסח ,כי מאחר שלא היו ישראל אפשר להיות נצולים מן מכות בכורות כי
אם על ידי שהם נחשבים של הקדוש ברוך הוא והם לחלקו ,צוה להם להקריב
קרבן ,כי באיזה ענין הם שלו ומה הם צריכים לו כי אם להקריב לפניו לעבוד לו
ובעבודה הם שלו ,וכיון שבעבודה הם שלו לכך לא הגיע להם מכת בכורות כלל
וכו'.
ומפני שהשם יתברך לקח ובחר בישראל בפרט מכל האומות להיות שלו מורה בזה
שהוא יחיד ,שכיון שהוא יחיד בוחר באומה יחידית לא בכלל האומות ,שזה נותן
ענין האחדות להיות לו עם מיוחד ,שאם אין כאן אחדות לא היה בוחר באומה
יחידית ,אלא שהוא יחיד בוחר ביחיד וזאת העבודה היא עבודה מאומה יחידה למי
שהוא אחד .וזהו עצם הקרבן הזה ,לכך היה כל העבודה הזאת בענין אחדות ,כי
היה מצות הקרבן לאכול אותו על כרעיו ועל קרבו ,שאין ראוי שיהיה הקרבן הזה
מחולק רק על ראשו ועל כרעיו ועל קרבו ,כי הדבר שהוא מחולק אינו אחד שהרי
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יש בו חלקים אבל דבר שהוא שלם יש בו אחדות ,וכל ענין עבודה זאת בקרבן הזה
להורות על האחדות ,וכן בבית אחד יאכל ,כל הענין הזה שאסור לחלק הקרבן
לשתי חבורות או שאסור לאכול אותו בשתי מקומות ,דפלוגתא דתנאי הוא במסכת
פסחים (פ"ו ע"א) כל הדבר הזה שיהא מעשה הקרבן ואכילתו בענין האחדות ולא
בענין החלוק וכו'" .עיין שם שמאריך עוד.
ואכן ,כך באמת עניין התפילין ,שהם מורים על יחודו יתברך ,כמבואר בשו"ע (סימן
כה ,ה)" :יכוין בהנחתם שצונו הקב"ה להניח ארבע פרשיות אלו שיש בהם יחוד
שמו ויציאת מצרים וכו' כדי שנזכור ניסים ונפלאות שעשה עמנו ,שהם מורים על
יחודו ,ואשר לו הכח והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו ,וישתעבד
להקב"ה הנשמה שהיא במח ,וגם הלב שהוא עיקר התאוות והמחשבות ,ובזה יזכור
הבורא וימעיט הנאותיו" .וכמובן ,אחת מן פרשות התפילין היא פרשת היחוד' :שמע
ישראל ה' אלהינו ה' אחד'.
הרי כמה נמרצים דברינו ,שמצוות התפילין מורות את מעלתם של ישראל שבזכותן
ניצלו ממכת בכורות; תפילין של ראש מורה על המהות של ישראל שהם מאמתת
המצאו ,ושלכן נקראו 'בני בכורי ישראל' ,ואילו תפילין של יד מורים על העבודה
של ישראל ,שהיא עבודה לא -ל אחד מאומה יחידית ,ובדומה לקרבן פסח ,ושעל
כן ,מצד זה אנו שלו ולחלקו ,ככל שנתבאר.

השראת השכינה על ישראל נובעת מכך שהם חלק העילה
התפילין הם חלק מצורת אדם
עלינו להוסיף ,שזו הסיבה ששמו יתברך נקרא עלינו ,והיינו ,כי אנו מיוחסים אליו
בעצם ,ונחשבים פעולתו בעצם ,על כן שמו יתברך נקרא עלינו .ויותר מזה מבואר
בספר 'כתרו ישועה' (סימן ה ,ובעוד סימנים) ,עפ"י ה'פתח אליהו' ,שהתפילין של
ראש ,הם חלק מצורת האדם ,והיינו ,שחלק מצורת האדם הישראלי הוא הגילוי
שכינה שעליו ,ובזה אתה למד שהיחס של הבורא אלינו הוא ישיר ועצמי ,שאל"כ
לא היה נקרא עלינו ,וכ"ז כי אנו נחשבים לחלקו .וזהו כבודנו ,והכתר שלנו -
התפילין.
פרשת תפילין רקומה בתוך פרשת בכורה
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מעתה ,הואיל והסיבה שניצלנו במכת בכורות היא מכח שהצטרפנו להיות חלק
העילה ,וכנ"ל ,והואיל והעד על זה ,והמעמיד דבר זה הוא מצות תפילין של יד
ושל ראש ,על כן ,מצות התפילין ,היא אשר רקומה בתוך פרשת הבכורה ,כי היא
הסוגיה עצמה של הבכורה  -בני בכורי ישראל.
כביכול ,מכת בכורות לא חלה בישראל ,כי הקב"ה הניח תפילין שכתוב בהם שבחן
של ישראל ,וישראל הניחו התפילין שכתוב בהן שבחו של הקב"ה .והדברים
נפלאים מאד בס"ד.

ג
דבר מכלה ממזרים
סוגיית הממזרות  -סילוק השראת השכינה מישראל
הקב"ה סומך על נס בפרשת סוטה (רמב")I
יא .כעת נחזור בעזרת ה' להבין את דברי הירושלמי ,שהדבר בא לעולם כדי לכלות
את הממזרים ,והורג הכשרים עמהם כדי שלא יתגלו הממזרים.
מדוע באמת הקב"ה מכלה את הממזרים? מה העניין בזה? תשובה לדבר מצאנו
בדברי רמב"ן (נשא ה ,כ) .הרמב"ן התקשה כיצד התורה סומכת על הנס בפרשת
סוטה ,וזאת בשונה מהכלל הקבוע שהתורה לא תסמוך על הנס ,וכה הם דבריו:
"והנה אין בכל משפטי התורה דבר תלוי בנס זולתי הענין הזה ,שהוא פלא ונס
קבוע שיעשה בישראל בהיותם רובם עושים רצונו של מקום ,כי חפץ למען צדקו
לייסר הנשים שלא תעשינה כזימת יתר העמים ,ולנקות ישראל מן הממזרות ,שיהיו
ראויים להשרות שכינה בתוכם ,ולפיכך פסק הענין הזה משעה שנתקלקלו בעבירות,
כמו שאמרו (סוטה מז) משרבו הנואפים פסקו מי סוטה ,שנאמר (הושע ד יד) לא
אפקוד על בנותיכם כי תזנינה ועל כלותיכם כי תנאפנה כי הם עם הזונות יפרדו
ועם הקדשות יזבחו ועם לא יבין ילבט ואין הכתוב אומר שתהיינה הנשים הנואפות
פטורות מן העון בעבור שבעליהן נואפים ,רק שלא יעשה בהן הנס הגדול הזה
שהוא נעשה להם לכבודם ולהיותם עם קדוש ,והם לא יבינו בטובה הזאת ולא
יחפצו בה וכו'".
הרמב"ן מלמדנו שהממזרים גורמים לסילוק שכינה מישראל ,וכדי למנוע את סילוק
הכשינה ,הקב"ה מנקה את ישראל מהממזרים.
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כלל ישראל בעצמם הם גילוי שכינה
החיבור בין גוף לנשמה מחייב את השלמות של הגוף
יב .נראה עוד בעומק הדברים ,שכלל ישראל הם בעצמם גילוי שכינה ,הם עצמם
נקראים על שם הוי"ה ב"ה ,וכפי שהבאנו לעיל במאמר ח' ,ועל כן ,כשיש ממזרים,
אין גילוי שכינה בישראל .והרי זה דומה ליחס שבין הנשמה והגוף ,שהנשמה שורה
בגוף רק בתנאי שהגוף מתאים באופן המדוקדק ,ואז נעשה הכל חיים שלמים ,אך
אם יש איזה חוסר בגוף ,אין הנשמה יכולה לשכון בו (ולעיתים ,החיסרון הוא
במילימטרים מספר במח ,וכבר אין הנשמה שורה בגוף) ,וע"כ הגוף  -כנסת ישראל,
חייב להיות מוכן ונאות כדי שתשרה בו השכינה  -הנשמה.
היחס בין העלם היחוס להעלם שמו יתברך
ויש בזה פתר להבין סוגיה עמומה בסוף קידושין (עא ,).שכך שנינו שם" :עוד אחרת
היתה ( -היינו משפחה עם פסולי חיתון) ולא רצו חכמים לגלותה ,אבל חכמים
מוסרים אותו לבניהם ולתלמידיהן ,פעם אחת בשבוע ,ואמרי לה פעמים בשבוע
וכו'" .ומיד אח"כ מתחילה הסוגי' של שם בן ארבע אותיות" :אמר רבה בר בר חנה
אמר רבי יוחנןֵ :שם בן ארבע אותיות ,חכמים מוסרין אותו לתלמידיהן פעם אחת
בשבוע ,ואמרי לה פעמים בשבוע וכו'" ,עיי"ש שהגמ' מאריכה.
ההקשר בין ב' העניינים הללו (פסולי משפחות ושם הוי"ה) וחיוב המשותף של
ההעלמה ,מלמד אותנו שאין כאן עניינים שונים ,אלא ענין אחד ,והם הדברים
שנתבאר לעיל ,שכלל ישראל עצמם הם גילוי היחוד  -גילוי של שם הוי"ה ב"ה,
והרי נקראים 'יהודים' ע"ש הוי"ה ,וממילא הדבר פשוט שכל אחד ואחד מישראל
מתייחס לשם הוי"ה ב"ה ,וכולם יחד מרכיבים שם הוי"ה ב"ה ,אך כניסת כוחות
זרים לכלל ישראל (כמו ערב רב ,וכן 'תבעל להגמון תחילה' ,ונישואי תערובת
רח"ל ,ופסולי קהל  -ממזרים) ,כל אלו פוגמים למעשה בגילוי היחוד ,בהוראה
שכלל ישראל הם מאמתת המצאו  -בנו בכורו.
מעתה הדברים ברורים :כאשר יש ממזרים בישראל ,יש חסרון שאינו מאפשר
לשכינה להצטרף ולשכון בישראל כנשמה בגוף .זהו החיסרון הגדול שיש בממזרים,
והוא עולה לא רק על הממזרים אלא על הכלל כולו.
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ביאור דברי הירושלמי ש ֶּדבֶּ ר מכלה ממזרים
סילוק השכינה גורם ל ֶּדבֶּ ר כמכת בכורות
יג .בעקבות הדברים הללו ,הננו חוזרים להתחלת המאמר ,להבין את דברי הירושלמי,
ש ֶּדבֶּ ר מגיע לעולם כדי לכלות ממזרים ,והורג גם הכשרים עמהם .ושאלנו ,מדוע
דוקא ֶּדבֶּ ר ,ועוד ,טוביה חטא וזיגוד מנגד?! אם הורי הממזרים חטאו ,ממזרים מה
חטאו ,ויותר מזה  -כשרים מה חטאו?
אכן כעת כמדומה שיש לנו בית יד ואחיזה בדברים; עניין ה ֶּדבֶּ ר הוא פעולה טהורה
בגוף החיים עצמם בלא שום הרכבות ,ודבר זה נגרם על ידי סילוק העילה ברוך
הוא ,ככל שנתבאר לעיל .נתבאר עוד שגם מכת בכורות שייכת לסוגיה זו ,ושלכן
נעשתה על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו ,ועוד נתבאר שהדרך להנצל מהבכורות
היה על ידי שנעשינו שלו ולחלקו ,כלומר ,במה ששמו עלינו ואנו מצורפים אליו
ב עצם .בוודאי ובוודאי שהשראת השכינה בנו ,היא היא הסוגיה בעצמה שאנו
מצורפים אליו בעצם ומאמתת המצאו ,וככל שנתבאר ,שאנו נקראים בשמו יתברך
הוי"ה ב"ה ' -יהודים' ,ומצד זה אנו מצורפים לעיקר עצם החיים עצמם ,וגם כאשר
נלקחים החיים מהעלולים ,אך לא נלקח החיים מאיתנו .זהו הביאור בעניינה של
מכת בכורות.
ואולם ,כאשר הסתלקה השכינה מישראל רח"ל ,הלא היה זה מצב מסוכן מאד ,כי
אז נערכו ישראל גם כן במהלך של סילוק העילה .ואם שבוודאי אין סילוק העילה
מישראל באופן מוחלט ,חלילה ,והרי הם מאמתת המצאו וכנ"ל ,אך סו"ס גם
במצרים היו צריכים לעבודת הפסח ,למרות שהם מאמתת המצאו .ועל כן ,סילוק
השכינה מישראל  -סילוק העילה ,מסוכן מאד לגרום ֶּדבֶּ ר .6ומכיון שהממזרים הם
הגורם הראשון במעלה לסילוק השכינה מישראל ,עד שהתורה סומכת על הנס
בזה ,על כן היות הממזרים בישראל גורם מכת דבר בשונאיהם של ישראל.
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הטעם שבמכת דבר מתים כשרים גם כן
ומובן בזה ג"כ הטעם שגם הכשרים נספים עם הממזרים ,כי הנושא אינו עונש,
אלא העדר וסילוק שכינה מישראל ,ומשכך ,חסר ב'רוח חיים' הפנימית של הכלל
כולו ,ועל כן הדבר כולל את הממזרים עם הכשרים עמהם( .ועיין עוד בהרחבה
במאמר יג ב'אור יקרות' חלק ג ,שערי אלול ,שם נתבאר בהרחבה העניין של
השראת השכינה כמקור לחיות ,וסילוקה ,כסיבה להעדר חיות ,והם הדברים כאן,
ושם נתבאר בתוספת מרובה).
ומאידך ,מצינו בתנחומא (תצוה ,טו) שלא ירדה שכינה עד שהקריבו את הקטורת,
וא"כ בוודאי שהיא גם כן עוצרת מגיפה ,וכן מבואר שם בתנחומא לעיל מינה,
ובחז"ל בעוד מקומות (וראה שבת פט .).עיין עוד במשי"ת בעז"ה במאמרי הקטורת.

ד
הקדמת נעשה לנשמע – מדרגת המלאכים
חזרה על מאמר ו
יד .במאמר ו' (וכן בהקדמה) ,ביארנו את עניין הקדמת נעשה לנשמע ,אשר היא דרגת
המלאכים; 'רז שמלאכי השרת משתמשים בו' .ביארנו שמלאך הוא מציאות כזו,
שאין לה שום מציאות אחרת מלבד כבודו יתברך ,ושמה מוכיח עליה' :מלאך' -
שליח ,בלא שום מהות ומציאות עצמית .כלומר ,למלאכים אין צד שני הפך רצון ה'
יתברך .אצל המלאכים אין שום ניתוק ,הם חיים רק את הגילוי של כבוד ה' ,אין
להם אפשרות לעשות משהו אחר.
מדרגה זו ,היא היא המדרגה של 'נעשה קודם לנשמע'; המלאכים עושים ,לא כי
בוחרים הם לעשות כן ,אלא כי כך המציאות  -וכך המציאות של האומרים כן ,היא
ה'נעשה' ,אלא שצריכים את הנשמע כמכשיר וכאפשרות לבצע את הנעשה.
עוד התבאר ,שהצד ההפוך מ'נעשה קודם לנשמע' ,הוא 'נשמע קודם לנעשה',
שמשמעותו' :אני הבוחר'' ,אני המחליט' .כלומר :בשמיעה קודם לנעשה ,המרכז הוא
האדם ,והמציאות האמתית היא הוא עצמו והרקע שעליו הוא חי .וכאשר הוא שומע
דברים חדשים ,הרי הם נתפסים אצלו רק כ'צד' בעלמא  -כאפשרות .כל שמיעה
לעולם אינה מציאות .הרי השמיעה היא עניין של דעת בלבד ,אינה מעמידה
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מציאות .היא מעבירה מידע ומבקשת שהאדם יצרף את המידע למציאות שלו ,ואז
הדברים ייעשו למציאות (וגם אז ,השמיעה והציווי אינם המציאות עצמה ,אלא
מציאות משנית המצטרפת לעיקר המציאות  -האדם עצמו).
כאשר ישנו ציווי הבא דרך שמיעה ,הרי הוא נתפס כמשהו חיצוני לאדם ,ככפיה
שבאה מבחוץ ,ואפשר לקיימו כמו שאפשר שלא .זו מדרגה של שמיעה קודמת
לנעשה ,והיא היא מדרגת האדם עלי חלד.
אכן ,כאמור ,המלאכים הקדושים  -אין להם צד אחר ,אלא דבר ה' הוא מציאות
מוחלטת עבורם ,ויתר על כן  -הוא לבדו המציאות הבלעדית .הוא נתפס כעצם
המציאות והם טפלים למציאות זו ,הם ביטוי וגילוי והתגלמות של מציאות זו( .עיקר
הדברים שמעתי ממו"ר זצ"ל).
כל זה התבאר במאמר ו'.

המלאכים  -עצם דבר ה'
טו .זאת ועוד ,שמעתי ממו"ר זצ"ל ,שהמלאכים הם עצמם 'דבר ה' ,7היינו ,אינם
מציאות משל עצמם המקבלת את דבר ה' (כמציאות וכנ"ל) ,ומעבירה אותו למטה,
אלא הם הם דבר ה' בעצמו .הם גוף ה'נעשה' ,גוף המציאות  -גוף דבר ה' ,ותו לא.
רו וְ ְיִר ָׁפ ֵאם" ,וכן (תהלים קמז ,יח):
הרב היה מציין לפסוק (תהלים קז ,כ)" :יִ ְש ַלח ְדבָׁ ֹ
רו וְ י ְַמ ֵסם" .ובגמ' סנהדרין (קה'" :):וישם דבר בפי בלעם'; רבי אלעזר
"יִש ַלח ְדבָׁ ֹ
ְ
אומר :מלאך .ונציין לילקוט שמעוני (במדבר ,רמז תשסח)'" :וישם ה' דבר בפי
בלעם'  -מלאך ישב לו בגרונו; רצה לברך  -מניחו ,רצה לקלל  -בולמו ואינו מניחו,
ואין 'דבר' האמור כאן אלא מלאך ,שנאמר 'ישלח דברו וירפאם'".
השאלה היסודית  -מהי המציאות האמיתית?
טז .חזרנו לעיקר הדברים ,שהנושא הוא  -מהי עצם המציאות? האדם התחתון תופס
את עצמו כעצם המציאות יחד עם הרקע שעליו הוא עומד  -העולם .זהו ה'נעשה'
שלו ,וכל השאר הוא בבחינת 'נשמע'  -צד בלבד .לא כן המלאכים ,שהתפיסה
שלהם היא תפיסת האמת ,שהמציאות היא הבורא יתברך ,שהוא לבדו המציאות
ואין בזה שום צד שני כלל וכלל ,אין שיור לזה כלל ,זהו ה'נעשה' ,ואנחנו קיימים
7
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ברצונו .מדרגה זו היא 'נעשה קודם לנשמע' ,כי אנחנו תופסים את עצמנו כצד ואף
פחות מזה  -אנו תופסים את עצמנו כגילוי של המציאות ברצונו בלבד ,ולכן,
אדרבה ,אם נצרף עצמנו למציאות האמת – נעשה קודם לנשמע ,כי אז נקבל שם
מציאות.

מלאכים  -אין להם כיס (חסכונות)  -מחוברים כל שעה למקור
יז .עוד הזכרנו במאמר ו' שמו"ר זצ"ל היה נוהג לומר ,שהמלאכים אין להם 'כיס',
כלומר  -חסכונות .הוי אומר ,כיון שהתפיסה שלהם היא שהמציאות היא אך ורק
בורא העולם ,ע"כ הם מחוברים אליו  -אל מקור החיים כל שעה ,אין להם אפשרות
להניח בצד ,לשמור לאחר כך ,אלא הם חיים עם המציאות האמיתית ,ושמצידה
מתגלה שא"א להיות קיים כלל בלא חיבור אליה ,כי א"א להיות קיים בלא חיבור
למציאות.
אכן האדם שבעולם התחתון  -מעבר למחיצה ,הרי תופס את העולם כעצם
המציאות .משכך ,הוא חי בהתאם למציאות זו ,אינו מצטרף למציאות האמת ,אלא
חי כביכול מיניה וביה בתוך המציאות הזו שאינה מציאות אמת ,ולכן הוא מעמיד
מערכת מנותקת שכביכול חיה מכח עצמה .זו מערכת של כיס וחסכונות .כביכול
יש לה כח להזין את עצמה ,לחיות מכח עצמה .וע"כ כך באמת נידונית המציאות
הזו .ניתן לעולם התחתון כביכול האפשרות להזין את עצמו ,ומכיון שאינו יכול
לספק מזון מבחוץ (שהרי הוא מנותק מהמקור ,ע"כ העולם בעצם אוכל את עצמו
– אדם אוכל את החיים שלו בשביל לחיות.

הקדמת נעשה לנשמע בוקעת את המחיצה
יח .בנקודה זו מתגלה במלא הדרה  -מעלת הקדמת נעשה לנשמע; ישראל באמירה
זו ,העמידו שגם הם תופסים באופן מוחלט ובלא צד שני ,שהמציאות האמיתית היא
מציאותו יתברך .כשישראל הקדימו נעשה לנשמע ,בקעו את המחיצה .העמידו
עצמם כעליונים  -כמלאכים ,וע"כ נעשו חיים לעולם ,כי מציאות המוות נובעת
מהמחיצה ,הגורמת לתחתונים לתפוס את המציאות שבה הם חיים  -כמציאות
הנותנת חיים ,ודבר זה ,הרי זיוף הוא ואין לו המשך זמן .ולכן התחתונים לא יכולים
לחיות לעולם ,כי לעולם חיות בקופסה יש לה גבול .ויותר מזה ,עפ"י מש"נ לעיל
שהעולם התחתון אוכל את עצמו ,בהזנה דרך מלחמה.
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הגוף עצמו  -נשמע קודם לנעשה ,הדיבור  -נעשה קודם לנשמע
במילים קצרות  -בהקדמת נעשה לנשמע נעשינו אנו עם ישראל כמו דבר ה' (מלאך),
ומי שהוא דבר ה'  -חי לעולם .וכאשר נתבונן ,הנה מבשרי אחזה אלו-ה ,שהרי
האדם שולט באופן מלא על דיבוריו והם תואמים לגמרי למחשבתו ובסוד 'פי שנים'
(וידוע (עפ"י גמ' ערכין טו ,):שלכן הלשון  -מונחת בשכיבה ,ועיין 'פחד יצחק'
(פסח ,טו) שעיקר הבחירה מונחת בלשון) .לעומת זאת הגוף פחות נשמע ,כי הגוף
בעל תאוות ומאווים ,תשוקות ודחפים המנותקים מעיקר האדם ,ואדרבה האדם
צריך להתמודד עם הגוף הסורר .הסיבה היא אחת :הגוף תופס את הדעת כצד בלבד,
והינו ממש במהלך 'נשמע קודם לנעשה' .אך הדיבור (מצידו של הדיבור) לא כן,
אלא הוא מציאות של 'נעשה קודם לנשמע' .הדיבור מצורף לדעת עצמה והוא ממש
הכפלה שלה .אין לדיבור מציאות בפ"ע כלל עם תחושות בפ"ע.
נראה לנו להציע את ההגדרה הבאה (העולה מתוך הדברים) :הדיבור בקומת אדם
הוא המלאך של הדעת!
עם ישר אל במתן תורה העמידו את את עצמם ואת גופם בדרגה כזו שהיו כמו
דיבור ,מהלך של נעשה קודם לנשמע .וכמדומה שהדברים נפלאים ממש.

דבר ה' במדבר לדברי ה' (עם ישראל)
יט .מעתה ,משתכרים אנו בתוספת הבנה והעמקה בכך ש'דבר ה''  -ו'עשרת הדברות'
ניתנו ב'מדבר' ,לעם ישראל ,עם ה' ,אשר הם בעצמם בגדר דברו יתברך.
הקדמת נעשה לנשמע  -שתיקה המאפשרת את הדיבור
ונבין עוד ,הרי בהקדמת נעשה לנשמע ,עם ישראל שתקו ,נתנו לבורא יתברך לומר
'מדבר' ככל שנתבאר,
את דברו; וזו ממש הבחינה התואמת בדיוק למושג ִ
שהמציאות החיצונית  -התחתונה שובתת ומאפשרת למציאות הפנימית  -העליונה,
לשאת את דבריה ,ולהשתמש במציאות התחתונה כנושאת דבריה.
הדיבור מצורף תמיד לחיות ,בשונה ממעשה
ממזרים פוגמים בהעמדת עם ישראל כדבר ה'
והנה ,במאמר ד' ,התבאר בס"ד שהדיבור מצורף תמיד לחיות ,ובשונה מהמעשה
המנותק אשר עומד לעצמו ,ויכול להיות קיים שנים רבות בלא קשר ליוצרו
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ומחוללו .ונכונים אנו לומר ,שכאשר עם ישראל נערך במצבו המתוקן ,במהלך של
הקדמת נעשה לנשמע ,כאשר הוא דבר ה' עצמו ,חלה בו השראת השכינה ,ממש
כפי שהמחשבה מתגלמת ומתגלה דרך הדיבור ,כך הגילוי האלוקי ( -המקביל כאן
למחשבה כביכול) מתגלה בעמו ( -דיבורו).
אך כאשר ישנו פגם של ממזרות ופסולים בתוך קהל ישראל בעצמם .פגם זה ,עומד
באופן ישיר כנגד מציאות הדיבור של כלל ישראל( .והרי הממזרות באה כתוצאה
מחטא אשת איש ,שכל מהותו – מעילה וסטיה של האשה – הנקבה ,והרי זה ממש
ממש הפוך לגמרי מ'נעשה קודם לנשמע' ,בו האשה נערכת כמציאות לעצמה ,בלא
חיוב לבעלה ,שאינו אלא צד בעלמא ,ולא עצם מציאותה) .כאשר כן ,א"א לדיבור
להתגלות ,היינו ,א"א שכלל ישראל יהפכו להיות 'דיבורו יתברך' ,ומכיון שאין להם
לישראל מציאות בפני עצמם ,אינם בעלי כיס ,על כן ,חלילה חלה המגיפה ,מכת
דבר בשונאיהם של ישראל.
נוסיף עוד אומץ בדברים ,עפ"י המבואר בספר 'כתרו ישועה' ,שהקדמת נעשה
לנשמע מקבילה להקדמת תפילין של יד (נעשה) ותפילין של ראש (נשמע) .והם
הם הדברים במאמר זה

ה
פינחס  -אליהו הוא שעצר את המגיפה
אליהו מיוחד לבירור פסולי משפחה וההעלם בתורה
כ .בדברים אלו ניתן להבין את העניין שפינחס הוא אשר עצר את המגיפה ,ובמדרש
(פרקי דרבי אליעזר ,פרק מז)" :ראה הקב"ה מה שעשה פנחס ,ומיד נתמלא רחמים
ועצר המגפה ,ר' אליעזר אומר קרא שמו של פנחס בשמו ( -של) אליהו מתושבי
הגלעד כו'".
ביאור הדברים :הזכרנו את דברי הגמ' בקידושין שפסול משפחות והעלם שמו ית'
הוא עניין אחד ,ועיין שם בגמ' ,שאליהו הוא שעתיד לברר את פסולי המשפחה,
ועליו נאמר 'והשיב לב אבות על בנים' .ובאותה מדה ,אליהו הוא אשר עתיד לברר
גם את ההעלם והספיקות בתורה ,כי התורה היא שמותיו יתברך ,וההעלם בתורה
עולה גם כן להעלם שמו.
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ובגמ' פסחים (סב" :):אמר רמי בר רב יודא אמר רב :מיום שנגנז ספר יוחסין תשש
כחן של חכמים וכהה מאור עיניהם ,אמר מר זוטרא בין אצל לאצל טעינו ארבע
מאה גמלי דדרשא" .והנה בוודאי יש כאן רמז לסתרי תורה (והאריך בזה מו"ר
ז צ"ל בשיעוריו למסכת אבות) ,אך גם לפי פשוטם של דברים אנו מבינים שגניזת
ספר יוחסין מקביל לכיסוי והסתרה בתורה ושכחת בית אב ,וכבר שנינו בירושלמי
(שבת פז ).שכל תורה שאין עמה בית אב  -אינה תורה .וזהו תשש חכם של חכמים,
כי חכמה היא אבא  -ה'ראשית' וה'בית אב' של הדברים (כפי שביאר שם מו"ר).
והנה אליהו אשר ממונה על בירור התורה כנזכר ,וכאמור הוא אשר ממונה ג"כ
על בירור המשפחות (כמבואר שם בגמ') ,כי הכל למעשה ענין אחד  -בירור שם
הוי"ה ב"ה וגילוי היחוד שיש לו ב' הופעות :כלל ישראל מחד ותורה מאידך ,והכל
חד ,וכל זה עניין שמותיו יתברך.
לכן ,פינחס הוא אליהו ,מיוחד הוא לבירור המשפחות ,ועל כן גם כן מיוחד הוא
למניעת המגיפה הבאה כתוצאה מסילוק והעדר השכינה ,ככל שנתבאר .ונפלא
הדבר ,שפינחס זכה לב' עניינים עיקריים :התכהן ,ורוב כהנים גדולים מבניו ,וכן
זכה להיות אליהו והנה הכהן הגדול מקריב קטורת ביוה"כ ,ואליהו הוא אשר חי
לעולמים! ,זהו השכר על מעשיו.

כל דבר נודע מהפכו
אליהו מיוחד לחיים והוא הפך מלאך המוות
כא .ועיין ב'ליקוטי מאמרים' לרצ"ה (אות טז)" :בשעת המגפה בהולכת הקטורת אמר
משה לאהרן ,כי הקטורת היא חיים ,כמו שאמרו בשבת (פ"ט ).ואף מלאך המות
מסר לו דבר דהיינו קטורת שהוא ממש היפך ממלאך המות ,וכמו ששמעתי ,דמסרו
לו דבר דמלאכים היינו גילה לו מהותו וענינו ,וכשנודע לו עצם ענין המיתה ,נודע
לו ענין החיים גם כן ,כי אין דבר נודע אלא בידיעת הפכו ,וכמו באדם הראשון,
טרם שאכל מעץ הדעת ולא ידע מהו מוות ,לא ידע גם כן מהו חיים ,אך כשנודע
לו ענין המיתה ,נאמר פן ישלח ידו וגו' ,שנודע לו גם כן ענין החיים

כתר הלומים



ד ב ר בא לעולם כדי לכלות ממזרים

| 269
(8וכן אליהו ממש היפך מלאך המות ,כדאיתא בבבא קמא (ס' ע"ב) והיינו דהוא לא
מת ,לכך הוא ממש הפכו ,וזה שאמר (בבא מציעא קי"ד ע"ב) ולא כהן הוא מר
וכו' וכמו שאמרו (שמות רבה ה' ,י"ד) מה לכהן בבית הקברות כי הוא ממש ההיפך,
ולכך הוזהר הכהן על טומאת מת) ,וכן למשה על ידי מלאך המות נודע לו מהות
החיות שידיעת ההפכים אחת ,אך מכל מקום לא היה יכול לפעול רק על ידי אהרן
כידוע בסוד אחד עשר סממני הקטורת שבהם כח אחד עשרה מדריגות דרע
ומקטירם לריח ניחוח לה' יתברך והוא על ידי מדתו שאמרו אוהב שלום כידוע דזה
היפך שורש הרע כו')" .עכ"ד רצ"ה.

אליהו  -תחיית המתים ,תיקון השבירה והמוות ,ולכך מציל מהמגיפה
נוסיף עוד בהורמנא לול"ד ,שאליהו הוא ההפך מהמוות כנ"ל ,והוא מיוחד לתחיית
המתים ,9והרי נתבאר במאמר כ"ב שמגיפה היא תולדה ישירה של השבירה שנאמר
בה מיתה .וזהו עניין אליהו שבא להשיב לב אבות וכו' ,והוא מיוחד לתיקון ,הפך
השבירה ,והיינו תחיית המתים..
וקרוב הדבר לומר ,שלכן גופא מעשה זמרי גרם למגיפה ,כי יש בו גם כן ,בדומה
לממזרות ,שינוי באופי של כנסת ישראל עצמה (שהרי הבא על נכרית ,ולדה
כמותה ,ועצם החיבור לנכרית הוא לקיחת נתח מכנסת ישראל לחיצונים).
כב .ובחזרה לתפילין .מבואר בגמ' (מנחות מד ):שהמניח תפילין זוכה לחיים ,והיינו ,כי
השכנת שמו יתברך עלינו היא אשר מעמידה את ישראל בחיים ולהפך ממכת ה ֶּדבֶּ ר.

ו
קטורת ומגיפה  -אינם מבחינים בין צדיק לרשע
מגיפה  -סילוק השראת שכינה ,קטורת  -השראת השכינה
כג .כאמור ,קטורת מצילה מן המגיפה ,וברצוננו לעמוד על הבחנה נוספת נפלאה.

8
9
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הוזכר לעיל ,שבזמן המגיפה ,מלאך המוות אינו מבחין בין צדיק לרשע ,והלא כך
בדיוק היחס של הקטורת (אך לצד ההפכי  -כמובן ,לצד החיים)  -שגם כן אינה
מבחינה בין צדיק לרשע ,כפי ששנינו (כריתות ו ,):שכל תענית שאין בה מפושעי
ישראל  -אינה תענית ,ולמדים זאת מקטורת ,שיש בה חלבנה ,הגם שריחה רע.
יסוד העניין מונח לכאורה בדברים דלעיל :מגיפה נובעת מסילוק השכינה ,ולכן גם
הצדיקים נפגעים ,ואילו הקטורת ,נועדה להשרות שכינה ,ולכן גם הרשעים זוכים
לחיים .לכן הקטורת מיוחדת לעצירת המגיפה ,והיא הגורמת להשראת שכינה ,כפי
שמצינו שחנוכת המשכן להשראת שכינתו בתוכנו ,היה על ידי קטורת.
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מאמר י
'וְ לֹא יִ ְהיֶּה בָ הֶּ ם נֶּגֶּ ף ִב ְפקֹד א ָֹתם'
מניין וספירה כגורמים למגיפה
מניעת המגיפה על ידי מחצית השקל
הדבר שהיה בימי דוד המלך ועצירתו
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 חלק א -איסור מניין בני ישראל
א
מניין בני ישראל עלול לגרום חלילה לנגף ,המניעה ע"י מחצית השקל
א .אנו עוסקים במאמרים אלו ,בנושא מגיפה בכלל ומגיפת הקורונה בפרט .זכינו
בס"ד להתבונן בסוגיה זו מזוויות והיבטים שונים .אך כמובן ,מחובתנו לתת את
הדעת לחשש דבר המופיע במפורש בתורה ,וכן ,בדרך התיקון ומניעת הדבר ,שגם
כן מפורשת בתורה.
יִש ָׁר ֵאל ִל ְפ ֻק ֵדיהֶּ ם
כוונתנו לפסוק שבתחילת פרשת 'כי תשא'ִ " :כי ִת ָׁשא ֶּאת רֹאש ְבנֵי ְ
נָׁתנו ִאיש כֹפֶּ ר נַ ְפש ֹו ַלה' ִב ְפקֹד א ָֹׁתם וְ לֹא יִ ְהיֶּה בָׁ הֶּ ם ֶּנגֶּף ִב ְפקֹד א ָֹׁתם" .התורה
וְ ְ
מזהירה ומלמדת אותנו שמנין בני ישראל עלול חלילה לגרום לנגף .עצם המניין
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עלול לגרום לנגף ,זו המציאות של מניין בני ישראל בדרך הלא הנכונה .לכן החיוב
הוא למנות דוקא דרך מחצית השקל ,וכך לא תהא מגיפה.
כמובן ,הדבר צריך ביאור ,מדוע מניית ישראל כה מסוכנת למגיפה ,והיאך מחצית
השקל מונעת אותה?

סכנת המניין נובעת מ'עין הרע'
'אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין' ,ביאור העניין
ב .סכנת המניין קשורה לנושא של עין הרע (כמבואר ברש"י על הפסוק הנ"ל) ,וכדברי
חז"ל במסכת תענית (ח ,):ש'אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין' ,ועוד
שם" :תנא דבי רבי ישמעאל ,אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו,
שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך .תנו רבנן הנכנס למוד את גרנו אומר יהי
רצון מלפניך ה' אלהינו שתשלח ברכה במעשה ידינו ,התחיל למוד אומר ,ברוך
השולח ברכה בכרי הזה ,מדד ואחר כך בירך הרי זו תפלת שוא ,לפי שאין הברכה
מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי מן
העין".
ברקאנטי (פ' כי תשא)'" :כי תשא את ראש בני ישראל וגו''  -כבר ידעת מה שאמרו
רז"ל (הובא לעיל) ,כי עין הרע שולט בדבר המנוי ,שנאמר 'יצו ה' אתך את הברכה
באסמיך'  -מכאן שאין הברכה שורה אלא בדבר הסתום מן העין ,כדאמר בספר
הזוהר' :ונטיל ברכאן בחשאי ובהפרד ממנה הברכה אז מדת הדין פועלת שם ולזה
צוה הש"י ליטול כופר מהם שלא תשלוט בהם מדת הדין" .וראה בספר הזוהר (כי
תשא קפ"ז ב')
הסברת הדברים בהקדם דברי המהר"ל (ח"א שבת קח..." :):ולכך אמרו (ב"מ מב).
אין ברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין ,וזה כי הברכה שיהיה מתברך ומוסיף
תמיד ,ודבר זה (סמוי) מן העין שכאשר ראה אותו העין כבר הוא בפעל ,שכל אשר
העין שולט בו הוא בפעל שהרי כבר הוא נראה ,ובדבר שכבר יצא לפעל וכבר
היה מה שהיה איך יהיה בו ברכה ,אבל דבר זה שאין העין שולט בו ואינו נמצא
עדיין בפעל ,יש ברכה וכו'".
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המכוון לפי ערכינו :העין מוציאה את הדבר אל הפועל ,כלומר מעמידה
אותו בגבולות ,שכך הוא כח העין ,תפיסת כל דבר לפי גבולותיו ומידותיו,
והחילוק שבו מהחפץ שלידו .כלומר ,העין היא כח של הגבלה .העין לעולם
לא יכולה לתפוס את הברכה כשהיא במקורה ,שם היא פנימית ,נסתרת,
מופשטת ,מופקעת מחוש הראיה .תפיסת העין מתחילה רק כאשר
המציאות כבר מנותקת ,בתוך גבולות .כח העין הוא כח הכלי ,ולכן ,כאשר
הדבר הסמוי יוצא לגילוי ,הנה הוא נעשה בעל גבול ,ושוב לא שייך בו
ברכה ,אדרבה הוא מופקע מברכה .אולם ,כאשר הדבר סמוי מן העין הוא
מתברך ומתרבה וגודל ,ולעולם הריבוי והגידול נסתרים מן העין (ולהלן
יתבאר עוד בעז"ה) .וז"ל המהר"ל (בח"א ב"מ מב" :).מפני כי העין הוא
שנותן גבול לכל דבר ,והברכה אין גבול לה שזהו עניין הברכה".

ביאור בעניין עין רעה
ג .נראים הדברים שסוגיה זו היא אחת מהפנים בסוגיית עין הרע; כי כאשר אדם מגלה
חפץ ואנשים רואים אותו ומתפעלים ממנו ,הרי נתנו חשיבות וישות וקיום למציאות
הנראית  -המנותקת ,ודבר זה בעצמו הוא סיבה להעדרה וכליונה ,כי כל עוד שהיא
נתפסת כמחוברת למקור החיים הפנימי  -יש לה קיום ,אך כאשר היא מתנתקת,
הנה זה עצמו סיבת חסרונה .ואם שלעתים לוקח זמן עד שהדבר מתבצע בפועל
בעולמנו ,אך כבר מונח בו בחפץ ההעדר ,והרי"ז כזורק כלי מראש הגג ,שהכלי
נחשב כשבור ,אף שעדיין לא הגיע לקרקע (ב"ק יז :ותוס' שם).
ד .וכך דברי החזו"א (חושן משפט סי' כא)" :מסודות הבריאה ,כי האדם במחשבתו
הוא ,מניע גורמים נסתרים בעולם המעשה .ומחשבתו הקלה תוכל לשמש גורם
להרס ולחורבן של גשמים מוצקים .וכדאמר (פסחים נ' ):כיון דנפיש אפחזייהו
שלטא בהו עינא' .ובב"מ (פד' ).לא מסתפי מר מעינא בישא' .ושם' :פרידא אחת
יש לי בינכם ואתם מבקשים לאבדה' .ושם (קז' ).לא תזבין ארעא סמיכא למתא'.
ובשעה שבני אדם מתפעלים על מציאות מוצלחה ,מעמידים את מציאות זו בסכנה.
ומ"מ הכל בידי שמים ,וכל שלא נגזר עליו בדין שמים לאבדן ,הדבר ניצל וכו'".

כל ענייני החיים נמצאים בצד הפנימי של המציאות
ה .במאמר ח ביארנו בס"ד שכל ענייני החיים נמצאים בהסתר  -בפנימיות ואינם
נראים ,לכן למשל ,גרעין וזרע נמצאים בתוך האדמה פנימה ,וכן מעשה ביאה
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נעשה בהסתר ,ובחז"ל (בראשית רבה ט' ,א') עד 'ויכולו'  -כבוד אלהים הסתר
דבר .ביאור הדבר :הפנימיות מחוברת למקור החיים ,ואילו החיצוניות מנותקת,
וזה מעצם עניין החיצוניות בהיותה חיצונית ,הוי אומר :רחוקה ממקור החיים
ומנותקת ממנו מצד עצמה .וכבר נת' בס"ד במק"א ,שזו סוגיית הצניעות ,שאינה
(אך ורק) מניעת קלקול ופריצות ,אלא יש בה תוכן חיובי עצמי  -היות האדם חי
חיים עצמיים פנימיים ,חי את החיים באמת.
דומה שלזה מטין דברי חכמים (קידושין עא ,).שאין מוסרין שם מ"ב ,הוא השם שבו
נברא העולם (תוס' חגיגה יא ):אלא למי שצנוע' .ועיקר החכמה הזאת להצניע,
כמ"ש (חגיגה יג' ).כבשים ללבושך'  -דברים שהן כבשונו של עולם כו' ,שלכן ג"כ
נקרא ספרא דצניעותא'  -גר"א תחילת ספד"צ .ועוד איתא (חגיגה יא ):שאין מוסרין
סתרי תורה אלא לחכם ומבין מדעתו .פי' ,כי כתיב (משלי י"א ,ב')' :וְ ֶּאת ְּצנו ִּעים
ח ְּכמה' .פי' ,כי א"ס מתלבש בחכמה ,כמוש"כ שם בגר"א .והחכמה היא עצם
הדברים כמות שהם במקומם ,וע"כ היא פנימית מאד ,וכתיב (קהלת ז' ,י"ב):
יה' .ולשון הרמב"ם (רוצח ושמירת הנפש ז' ,א')..." :וחיי בעלי
'החָׁ ְכ ָׁמה ְּּתחַ ּיֶּה ְב ָׁעלֶּ ָׁ
ַ
חכמה ומבקשיה בלא תלמוד  -כמיתה חשובין".
ובתנא דבי אליהו (פרק כ')' :תיכף לת"ח ברכה' .פי' ,כי התלמיד חכם שייך לעולם
הפנימי ,ושם הברכה וככל שנתבאר.

ב
אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין
המניין מגביל ובכך מנתק מהברכה
ו.

בזאת חוזרים אנו להבנת הסכנה במניין בני ישראל .המניין מעמיד את עם ישראל
כמציאות מנויה ומדודה ,וממילא ,גורם ניתוק מהברכה מהחיבור למקור החיים,
ולכן יש בזה סכנה גדולה.
אמנם נראה שאין הדברים מסתכמים בזה ,אלא יש בהם תוספת עומק:

המנין מעמיד את הפרטים כעיקר המציאות
יסוד המנין לכשעצמו הוא תורת הפרטים ,המנין סופר את כל הפרטים ונותן לכל
אחד את מקומו בפני עצמו .ועל דא שנינו (ביצה ג ):שדבר שבמנין אינו בטל.

מ א מ ר י  כתר הלומים
| 276
המנין נותן לכל אחד חשיבות לעצמו ,נותן לכל פרט ופרט מציאות .לכאורה זהו
דבר נפלא ,אך אליבא דאמת אינו כן ,כי העמדת הפרטים (אשר הינם תמיד
חיצוניים) כמציאות ,כל אחד לעצמו ,באה היא על חשבון המציאות הכללית
שעומדת מאחוריהם בהחבא ואשר היא המציאות האמיתית.
כאשר הפרטים תופסים את עצמם כמציאות בפני עצמה ,הרי הם מתנתקים מהכלל
ומתכחשים לו ,כי תפיסת המציאות שלהם מונחת בהם בעצמם ,וממילא ,מתכחשים
הם למציאות שמעליהם .אולם ,סוף סוף ,לעולם ,המציאות האמיתית היא הכלל
ולא הפרטים ,והפרטים אינם אלא ענף מהכלל ,הבטל לכלל ואינו עומד בפני עצמו,
ואדרבה ,חיותם הוא מכח הכלל הפנימי.
על כן ,מניין וספירה ,מלבד שהוא מגדיר ומגביל את הדברים על ידי כח העין ובכך
מנתק את המציאות ממקורה מהברכה ,אך גם בלא העין ,עצם המנין והספירה יש
בו הוצאת הדברים אל הצד החיצוני שבהם ,אל צד הפרטים .הספירה מעמידה את
הפרט כעיקר ומנתקת אותו מהכלל .זהו עיקר הבעיה הקיימת בספירה.
המניין גורם בפועל שעיקר המוקד של המציאות הוא הפרטים ,הריבוי( ,וזה עצמו
עניין ההגבלה החלה על ידי הספירה והעין ,היינו ,הוצאת המציאות להיות בעולם
הפרטים המוגדרים והמוגבלים).

המניין מפקיע את הציבור והופך את הפרטים לרשות הרבים
הנגף חל ברשות הרבים
בזאת מובן עניין הנגף החל על ידי הספירה ואשר מוגדר כ'עין הרע'; כי על כן,
כבר נתבאר בכמה מאמרים בספר זה (ביניהם :מאמר ט"ו) ,ועוד) ,שהכלל הפנימי
הוא נצחי וחי לעולם ולא שולטת בו מיתה ,ולעומת הפרטים אשר הינם מקריים,
מנותקים ,ארעיים ,וקרובים להפסד .התבאר עוד בהרחבה במאמר א ,שהמגיפה
חלה על רשות הרבים ,ורשות הרבים ,היינו ,מקום של ריבוי פרטים פרטים בלא
איחוד לקומה אחת  -לקומת הציבור הכללית המצרפת אותם למקור החיות שאינו
פוסק ,ואשר באופן עקרוני ,אינו פונה אלא לכלל  -לציבור ,וכדברי הרמח"ל
במאמר החכמה' :שאין הארתו יתברך מתחזקת אלא במה שמתאחד' ,ומרחיב שם,
שרק כלל ישראל נקראים 'אחד' ,ועל כן ,רק הם מתייחסים אליו יתברך.
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במילים אחרות ,1המניין בעצם עצמו ,מפקיע את תורת הציבור והופך את הציבור
לפרטים פרטים ,כל אחד לעצמו ,וממילא יש סכנת נגף .לכן מתייחס הנגף ל'עין
רעה' ,כי העין רואה רק את החלק החיצוני של הדברים ,החלק הגשמי ,הפרטים
המוגבלים המנותקים מהחיים .העין אף פעם לא רואה את החיים .החיים אינם
מובחנים בחוש העין.

ג
מחצית השקל

ז.

אופן ההצלה מנגף  -מחצית השקל
רק מחצית השקל העמידה את ישראל כציבור
הדרך להנצל מהנגף היא על ידי מחצית השקל; מהו עניינה של מחצית השקל?
בפשטות ,הכוונה היא שהיו מונים את המטבעות ולא את האנשים עצמם ,אך עיין
ב'גור אריה' על אתר ,שלא כן ,ואלא משה רבינו את מנה האנשים עצמם ,ומחמת
שתרמו מחצית השקל ,לא היה בהם הנגף .והדברים כמובן טעונים ביאור ,מה יש
במחצית השקל ,בהיותה מונעת הנגף?
אכן ,הם הם הדברים; מו"ר זצ"ל היה נוהג לומר שמחצית השקל היא ורק היא
העמידה את עם ישראל כציבור ,כי הלא כסף זה היה מועבר לתרומת הלשכה,
וממנו היו קונים את קרבנות הציבור ,אשר מכחם כלל ישראל נקראים כלל וציבור,
וכך גם עניין המטבע שבה  -מחצית ,כי כל אחד מישראל הוא חלק מכלל גדול.
כאשר כלל ישראל חוזרים ונעשים ציבור ,בזה נמנעת המגיפה .כח הציבור הוא כח
החיים ,אינו נתון למשיסה ,הוא כח פנימי שלא שייך בו מיתה כלל וכלל ,ככל
שביארנו במאמר ט"ו.
יתירה מזו ,מחצית השקל אינה מונעת את הספירה (וביותר לפי המהר"ל ,שכלל
לא מנו את המטבעות) ,אלא היא מעמידה אותה באור הנכון; לאו היינו ספירת
פרטים נפרדים ,העומדים כל אחד לעצמו  -רשות הרבים ,כי אם ספירה של ענפים
מהכלל .כלומר :מחצית השקל משנה את כל אופי הספירה ,היא מעמידה כלל שיש
לו פרטים התלויים ובטלים אליו ,אשר הם הענפים שלו והמגלים אותו בפועל ,ולא
פרטים פרטים ,באופן זה ,גם הפרטים מצורפים לכלל  -לחיים ,וניצולים מהנגף.
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"כעין הדברים הללו מבואר ב'פחד יצחק' (פסח ,לג):
"חזרנו כמה פעמים על היסוד המונח כי כלליות כנסת ישראל ,אין מובנה קיבוץ
כל הפרטים של האישים היחידים מבני ישראל ,אלא שהענין הוא להפך ,דכלליות
כנסת ישראל היא יחידה אחת ,אשר האישים היחידים הם חלקים ממנה ,ומקרא
מפורש הוא בתורה ,דמעשה המניין של ישראל קרוי היא נשיאות ראש בני ישראל.
ובמקום לומר 'כי תמנה את בני ישראל' ,אומר הוא הכתוב 'כי תשא את ראש בני
ישראל' ,ובא על זה באורו של המהר"ל דבנוהג שבעולם כשהאדם מונה פרטים
ומצרפם על ידי זה לכמות אחת ,הרי הוא מעמיד את הסך הכל באחרונה; לעומת
זאת כשאדם מפרר שלמות אחת לחלקים הרי הוא מעמיד את השלמות היחידה
בראש ואח"כ הוא הולך ומפרט את מספר חלקי שלמות זו שנכנסו לכל פרט ופרט.
כשאדם מכנס את הפרטים לתוך כלל הרי הכלל בא לאחרונה ,ואילו בשעה שהאדם
מחלק את הכלל לפרטים הרי מקומו של הכלל הוא בראשונה .והיינו שמניינם של
ישראל קרוי הוא בתורה 'נשיאות ראש' ללמד שאין מספרו של הקיבוץ כמו הסכום
של הפרטים הבא לאחרונה ,אלא להפך ,שהפרטים הם חלקי הקיבוץ שהקיבוץ בא
בו לראשונה .וזה הוא 'כי תשא את ראש בני ישראל ,כלומר כשתדע מניינם תדע
את ראשיתם ולא את אחריתם".
ה'פחד יצחק' לא ביאר ,היאך חלה הספירה באופן המתוקן ולא המקולקל ,גם לא
ביאר את עניין מחצית השקל .אכן ,לפי"ד הם הם הדברים; מחצית השקל ,היא
אשר מעמידה את הספירה באופן של נשיאת ראש ,ולא באופן של סכום סופי ,ככל
שנתבאר ,לכן היא מצלת מן המגיפה.

מחצית השקל  -כפרה על חטא העגל
חטא העגל  -התנתקות הפרטים ממדרגת הכלל  -משה רבינו
ח .בוודאי עלינו להוסיף שמחצית השקל היסודית נועדה לכפר על חטא העגל ,כמבואר
בפסיקתא רבתי (פרשה י)" :זה יתנו  -כמה פורטין שאמר לו הקב"ה זה יתנו -
ששה גרמיסין של כסף ,אמר הקדוש ברוך הוא ,הם חטאו משש שעות ולמעלה; 'כי
בשש משה' (שמות לב ,א) לפיכך יביאו ששה גרמיסין ,ורבותינו אמרו ,הם חטאו
מחצי היום ולמעלה ,יביאו מחצית השקל ויתכפר להם" ,ועוד שם ,שמחצית השקל
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היא עשר גרה" :כדי שיכפרו על עשרת הדברות שעברו עליהם"( .ועיין עוד בדברי
המהר"ל בגו"א תחילת פרשת תרומה).
הרי לן שמחצית השקל מכפרת על חטא העגל ,וכבר נתבאר במאמר ט"ו ,שיסודו
של חטא העגל הוא התנתקות הפרטים  -כל אחד מישראל ,מהכלל שלהם  -משה
רבינו .בקשת הפרטים לעמוד ולהיות מציאות ואישיות בפני עצמם .וא"כ בוודאי
מחצית השקל היא כפרה נפלאה בעצם העניין שהם חוזרים ומתאחדים בכלל.

ביאור המדרש שמשה חשש שלא יזכר
ובמדרש (תנחומא תשא ,ג)" :אמר משה לפני הקב"ה ,רבש"ע ,משאני מת אין אני
נזכר ,א"ל הקב"ה :חייך! כשם שאתה עומד עכשיו ונותן להם פרשת שקלים ואתה
זוקף את ראשן ,כך בכל שנה ושנה שקוראין אותה לפני ,כאילו את עומד שם
באותה שעה וזוקף את ראשן" .וביאר בזה מו"ר זצ"ל ,שמשה הוא מדרגת הציבור
של כלל ישראל ,וחשש משה ,שכאשר ימות ,תתבטל מדרגת הציבור מישראל .ענה
לו הקב"ה ,שעל ידי מחצית השקל נערכת מדרגת הציבור וממילא משה קיים.
הקב"ה הקדים שקליו לשקלי המן ובכך נמנעה הגזירה
ט .ובגמ' מגילה יג" :אמר ריש לקיש :גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם ,שעתיד
המן לשקול שקלים על ישראל ,לפיכך הקדים שקליהן לשקליו ,והיינו דתנן באחד
באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים" .פירוש :המן רצה לכלות את שונאיהם
של ישראל מהשורש ממש ,כלומר ,את מדרגת הציבור שלהם ,ולכן רצה להורגם
דוקא ביום אחד (והרחבנו בזה בס"ד ב'אור יקרות' ב ,יז) המן שמח מאד שנפל לו
הפור בירח שמת בו משה .כלומר ,כי המן תפס שבחורבן הבית ,כלל ישראל איבדו
את מדרגת משה ,וכאשר נפל לו הפור בחודש האחרון  -הרחוק ביותר מיציאת
מ צרים ,החודש שמשה נפטר ,שמח מאד .אך לא ידע שהקב"ה הקדים שקליהן
לשקליו ,וכלל ישראל נחשבים ונעשים כלל גם אחר פטירת משה ,וממילא נחשב
שמשה  -כלל ישראל ,חי( .כ"ז ממו"ר זצ"ל).
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ד
קטורת

י.

הקטורת מצילה מן המגיפה
קטורת מצרפת את הפרטים אל הכלל
במאמרי הקטורת הבאנו דברי חז"ל (תנחומא תצוה ,טו) ,שהקטורת ג"כ מגינה
ומצלת מן הנגף ,ונ' שהכל חוזר לאותו עיקרון; הקטורת (כפי שגם נדברנו שם),
עניינה לפנימיות ולכלליות ,הוי אומר :הקטורת מצרפת ומקשרת (קטר  -קשר) את
כל הפרטים והחלקים (אפילו חלבנה שריחה רע) ,והופכת אותם ,או יותר נכון:
מגלה בהם את החלק הפנימי שבהם  -חלק הריח שבהם ,שהוא המקביל לפנימיות
ולכח החיים (כפי שנתבאר שם בהרחבה) .הקטורת מחזירה את הפרטים למקום
הכלל שבהם .ואכן ,לא מצינו קטורת ליחיד (רש"י במדבר ז ,יד).
נס פורים סובב על עניין הקטורת
וכמה נפלא ,שנס פורים סובב על עניין הקטורת ,שהרי מרדכי נקרא 'מר דרור'
(חולין קלט ,):ואסתר נקראת 'הדסה' ,ואף המן הוא בגימטריה 'חלבנה' ,ובתיקו"ז
(נז ):ש פורים הוא כעין יום הכיפורים ,והרי פסגת יוה"כ היתה בהכנסת הקטורת
לפני ולפנים ,וכל זה חוזר לעיקר הדברים; הואיל והגזירה בפורים היתה לכלות
את שונאיהם של ישראל בשורשן ,על כן היה מן הצורך להעמיד ולעורר את כח
החיים הפנימי ,ודבר זה נעשה על ידי הקטורת.

הקטורת פונה אל נקודת ארון הברית בכל אחד מישראל
כלל ישראל נקראים 'ארון הברית' בנס פורים
יא .זאת ועוד ,ביארנו בס"ד במאמר ט"ז שהקטורת פונה אל השורש הפנימי הקדוש
הקיים בכל פרט ופרט בישראל .כח זה מקביל לקדש הקדשים במקדש  -לארון
הברית ,ואשר שם באמת נכנסת הקטורת ביוה"כ .גם כמו"כ נתבאר שצירוף כל
הנקודות האלו יוצר את כלל ישראל ,2ואשר הם עצמם  -כלל ישראל ,מוגדרים
כארון הברית.
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אימתי התגלה המעלה של כלל ישראל כ'ארון הברית'? התשובה :בנס פורים .כן
מבואר במהרש"א (יומא סט ,):והרחבנו בס"ד בדברים נפלאים ,ב'אור יקרות' (א,
ג) .מעתה מה נמרצים הדברים ,שלכן פורים מקביל ליוה"כ ,ולכן סובב על עניין
הקטורת ,היא הקטורת הנכנסת לקדש הקדשים לארון הברית .זהו מקום החיים,
והצירוף לשם מפקיע את המיתה מכלל ישראל.

 חלק ב -הדבר בימי דוד המלך
ה
דוד המלך ספר את ישראל שלא כדין ונענש במגיפה
יב .אזהרה זו של התורה התאמתה בפועל בימי דוד ,3כאשר מנה את ישראל שלא
יִש ָׁר ֵאל וַ י ֶָּׁסת ֶּאת ָׁדוִ ד
חֲרות ְב ְ
כדין ,וכפי שנאמר (שמואל ב ,כד ,א)" :וַ י ֶֹּסף ַאף ה' ַל ֹ
יִש ָׁר ֵאל וְ ֶּאת יְ הו ָׁדה" .העונש לא איחר לבא (שם פסוק טו):
ָׁבהֶּ ם לֵ אמֹר לֵ ְך ְמנֵה ֶּאת ְ
מו ֵעד וַ י ָָׁׁמת ִמן ָׁה ָׁעם ִמ ָׁדן וְ ַעד ְב ֵאר ֶּשבַ ע
יִש ָׁר ֵאל מֵ ַהב ֶֹּקר וְ ַעד ֵעת ֹ
"וַ י ִֵתן ה' ֶּדבֶּ ר ְב ְ
ָׁדו ַה ַמ ְל ָׁא ְך יְרו ָׁש ִ ַלם
ִש ְב ִעים ֶּאלֶּ ף ִאיש" .ועוד נאמר (פסוקים טז  -יז)" :וַ י ְִש ַלח י ֹ
חֲתה וַ ִינָׁחֶּ ם ה' ֶּאל ָׁה ָׁר ָׁעה וַ יֹאמֶּ ר ַל ַמ ְל ָׁא ְך ַה ַמ ְש ִחית ָׁב ָׁעם ַרב ַע ָׁתה הֶּ ֶּרף י ֶָּׁד ָׁך ו ַמ ְל ַא ְך
ְל ַש ָׁ
ה' ָׁהיָׁה ִעם ג ֶֹּרן ָׁהאֲ ַרוְ נָׁה ַהיְבֻ ִסי" .כאשר ראה דוד את גודל האסון ,קנה את הגורן
של ארונה בנה שם מזבח ,העלה עולות ושלמים ואז נעצרה המגיפה.
ית ָׁך ִבי י ַָׁרח ִמנְ חָׁ ה'  -אמר רבי אלעזר ,אמר ליה
ובגמ' ברכות (סבִ '" :):אם ה' הֱ ִס ְ
הקדוש ברוך הוא לדוד' :מסית' קרית לי ,הרי אני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות
של בית רבן יודעים אותו ,דכתיב :כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו
איש כפר נפשו וגו' ,מיד ויעמוד שטן על ישראל ,וכתיב :ויסת את דוד בהם לאמר
לך מנה את ישראל ,וכיון דמנינהו לא שקל מינייהו כופר ,דכתיב ויתן ה' ֶּדבֶּ ר
בישראל מהבקר ועד עת מועד ,מאי עת מועד? אמר שמואל סבא חתניה דרבי
חנינא משמיה דרבי חנינא :משעת שחיטת התמיד עד שעת זריקתו ,רבי יוחנן אמר
עד חצות ממש.
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'וַ יֹאמֶּ ר ַל ַמ ְל ָׁא ְך ַה ַמ ְש ִחית ָׁב ָׁעם ַרב'  -אמר רבי אלעזר ,אמר ליה הקדוש ברוך הוא
למלאך ,טול לי רב שבהם ,שיש בו ליפרע מהם כמה חובות ,באותה שעה מת
אבישי בן צרויה ,ששקול כרובה של סנהדרין.

הסיבה שה' עצר את המגיפה:
ראה (א) יעקב( ,ב) אפרו של יצחק( ,ג) כסף הכיפורים( ,ד) בית המקדש
'ובהשחית ראה ה' וינחם' - 4מאי ראה? אמר רב ,ראה יעקב אבינו דכתיב ויאמר
יעקב כאשר ראם ,ושמואל אמר אפרו של יצחק ראה ,שנאמר אלהים יראה לו השה,
רבי יצחק נפחא אמר כסף כפורים ראה ,שנאמר ולקחת את כסף הכפורים מאת בני
ישראל וגו' ,רבי יוחנן אמר בית המקדש ראה ,דכתיב בהר ה' יראה .פליגי בה רבי
יעקב בר אידי ורבי שמואל בר נחמני; חד אמר כסף הכפורים ראה ,וחד אמר בית
המקדש ראה ,ומסתברא כמאן דאמר בית המקדש ראה שנאמר אשר יאמר היום
בהר ה' יראה".
חטא המניין נוגע לדוד מלך ישראל
דוד המלך הוא כנסת ישראל
יג .דוד המלך חטא בכך שמנה את ישראל .בהורמנא ,הנני מציע ,שחטא זה ,יש לו
נגיעה יותר עקרונית לדוד המלך מאשר לשאר אינשי.
יסוד הדבר בהקדם דברינו ב'אור יקרות' (ב ,י) אודות עניינו של דוד המלך:
בגמ' (מו"ק טז ):מבואר מעלת דוד המלך'" :ראש השלישים'  -תהא ראש לשלשת
אבות " .כלומר ,דוד המלך הוא הרגל הרביעית במרכבה (וכפי שמובא רבות
בספה"ק ,וכגון בביאור הגר"א לתיקו"ז ,תיקון כ"א) .והדבר צריך תלמוד ,מדוע
דוקא דוד הוא רגל הרביעית ולא משה ,או אהרן ,או יוסף וכד'.
אכן ,התשובה לזה ,שהרגל הרביעית היא כנסת ישראל בעצמה (וכ"כ השל"ה
ב'תורה אור' ,פ' יתרו ,אות ו') ,וז"ל ה'פרי צדיק' (קדושים ,אות ב')" :ובזוהר הקדוש
(פרשה זו פ"ז ב)..." :ותנינן'' ,שנה הרביעית'  -דא כנסת ישראל דאיהו קיימא
רביעאה לכרסייא' .והיינו דהאבות הן הן המרכבה (כמו שאמרו בראשית רבה סוף
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פרשת לך) והם ג' רגלי המרכבה .ודוד המלך ע"ה רגל רביעי למרכבה .שהוא מרכבה
למדת מלכות כנסת ישראל".
כלומר ,קושטא דמילתא ,שכך הוא הכסא  -ג' האבות מרכיבים את חלקי ההשפעה
של הכסא (והם כנגד ג' אותיות השם ב"ה) ,וכנסת ישראל היא צד המקבל  -אות
ד' ,דלית לה מגרמא כלום ,בחינת מלכות .ודוד המלך הוא כביכול האישיות
שמבטאת דבר זה ביתר שאת ,בהיותו מלך ישראל (ואשר נבחר לכך לדורות עולם
הוא וזרעו) ,אך אין הנושא בדוד לכשעצמו ,אלא בהיותו מלך בעצם עם כתר
מלכות ,ודרכו משתקפת כנסת ישראל (ובשונה ממלכים אחרים ,שיש בהם רק ניהוג
וששרה של מלכות ,ואכ"מ).
בלשון קצרה :אברהם ,יצחק ויעקב הם האבות של כנסת ישראל ,דוד המלך הוא
כנסת ישראל בעצמה.

מלכות ישראל  -ציבור ,מופקעת מספירת פרטים
יד .דוד המלך נענש בכך שקרא להקב"ה מסית ,ועל כן נענש בהסתה ג"כ ' -וַ י ֶָּׁסת ֶּאת
ָׁדוִ ד וגו'' ,מה היתה ההסתה? 'לך מנה את ישראל' ,והיינו ,כי הואיל ודוד המלך
הוא מרכבה לספירת המלכות  -לעצם המציאות של כלל ישראל ,הוא כלל ישראל
בעצמם ,על כן ,הוא נוגע בסוגיה זו של היחס בין הכלל והפרטים; והיינו ,כיצד
להעמיד את המציאות של כלל ישראל; האם כפרטים אשר יוצאים מכלל קודם
להם ,ואשר הוא עיקר ,הגם שהוא פנימי נסתר ונעלם ,או להפך ,שהפרטים עיקר,
ובסה"כ הם סוכמים סכום מסויים אשר הוא מוגדר כהכללה ההסכמי המקרי החל
על ידי הספירה (כפי אשר באמת חל וקיים באומות העולם).
בהורמנא ולול"ד אמינא ,שעל זה נסוב החטא של דוד ,כי זה עצם מהותו של דוד
 תורת הכלל של ישראל ,וההסתה של השטן הסיטה אותו להעמיד הציבור באופןהלא נכון ,ולכן דוד המלך ספר את העם (פרטים פרטים ,הפקעה מתורת הציבור
וכנ"ל) ,ולא לקח מהם כופר ,היינו ,לא העמיד את הספירה באופן הנכון שלה,
בדרך שנתבאר לעיל  -פרטים היוצאים מכלל הקודם להם.
ואף שבוודאי דוד המלך מצד עצמו לא ראה כך את מהות כלל ישראל ,חלילה,
ובוודאי אם היה סופר כפי דעתו הטהורה ,היה סופר עם מחצית השקל ,אך נ'
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שזהו גופא עניין ההסתה ,שהסיט את דוד מדעתו לדעת המסית .זהו חטא הספירה.
ועיין במאמר הבא  -מאמר י"א שם ביארנו את דעתו של דוד המלך והתעקשותו
לספור דווקא באופן הזה.

ו
זמן המגיפה  -עד זריקת התמיד  -קרבן הציבור
טו .חז"ל בגמ' לעיל עסקו גם בעצירת המגיפה ,בתחילה ביארו את זמן המגיפה -
משעת שחיטת התמיד ועד שעת זריקתו .ושוב הוסיפו ,שמת אבישי בן צרויה  -רב
שבהם ,שיש בו ליפרע מהם כמה חובות ,והינו שקול כרובה של סנהדרין.
נ' המכוון בכך שמתו משעת שחיטת התמיד ועד זריקתו ,כי כאשר נזרק התמיד,
חל תורת הקרבן והריצוי ,והרי קרבן זה הוא קרבן הציבור היסודי של כלל ישראל,
ועל כן ,היה בכח קרבן זה לעצור את המגיפה ,כי מצידו נערכו ישראל ככלל
האמיתי  -ציבור ,וממילא לא שייך בהם מגיפה.5

מת אבישי בן צרויה  -אישיות כללית ציבורית
טז .מת אבישי בן צרויה  -רב שבהם ,היינו ,מת אישיות כללית ,כי כל פרט ופרט נערך
ביחס לכלל ,עד כמה הוא בטל לכלל ומאיר בו נשמת הכלל .ככל שאדם יותר
נמוך ,כן הוא יותר פרטי ונקודת הכלל שבו נעלמת ומוסתרת .ולאידך ,ככל שהוא
גדול ומרומם ,כן בטל האישיות הפרטית של היצרים והתאוות ,ומתגלה בו מערכת
הכלל (וכמובן ,היא מתגלה לפי כוחות נפשו ,וזהו רשות היחיד האמיתית).
כאשר כלל ישראל נערכו כפרטים על ידי המניין והחל הנגף ,נלקח מהם אדם כללי,
אשר מופקע מעולם הפרטים ,ובהיות שאין לו מקום בעולם הפרטים ,מת .זהו פן
נוסף בהאדרת עולם הפרטים ,ומסתבר שהוא בסוד (ישעיה נז ,א)ִ " :מ ְפנֵי ָׁה ָׁר ָׁעה
נֶּאֱ ַסף ַה ַצ ִדיק" ,שכאשר הפרטים עיקר ,מלבד שהפרטים נאבדים בהיותם מנותקים
מהכלל  -נשמת החיים שלהם ,אך גם האישיות הכללית אין לה מקום ,כי כל כלל
צריך פרט כדי להתגלות פה בעולם ,ובדיוק כמו שהנשמה צריכה גוף כדי להתקיים
כאן .ויש לומר שיש בזה גם תורת כפרה ,שכאשר נערכו כפרטים ,הקב"ה כיפר
עליהם על ידי שלקח מהם אדם כללי.
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נ' עוד ,שכיון שהצדיק הוא אישיות כללית ,ובצד מסויים ,הצדיק הוא כח
הציבור (כפי שמשה היה כח הציבור) ,והוא קרוב לחיים יותר מאשר אלו
שסביבו במעגל ,ואשר הם חיצונים .על כן ,מות הצדיק מקביל ממש למכת
דבר ,הסרת כח החיים מהגוף המקבל את החיים .ואם כנים הדברים ,הרי
שמיתת אבישי בן צרויה היא מעיקר סוגיית הדבר בעצמה ,ואינה עניין
נוסף חיצוני.

ראה יעקב אבינו  -כנסת ישראל
ביאור עניינו של יעקב אבינו
יז .נתבונן כעת בהמשך הגמרא שם' :ובהשחית ראה ה' וינחם' - 6מאי ראה? הגמ'
מביאה ד' שיטות:
(א) ראה יעקב אבינו( ,ב) ראה אפרו של יצחק( ,ג) ראה כסף הכיפורים (ד) ראה
בית המקדש.
נראה שד' עניינים אלו הם אשר מעמידים את כלל ישראל כמציאות של
ציבור  -כאישיות אחת ולא כפרטים פרטים ,ולכן הם המכפרים ומצילים
מן הנגף .לא נרחיב בביאור הדברים כדי לא להאריך יותר מידי ,אך פטור
בלא כלום ,אי אפשר.
'ראה יעקב אבינו'  -כלל ישראל הם הם יעקב אבינו ,ועל זה איתא (פסחים נו,).
שהשבטים אמרו ליעקב' :כשם שאין בליבך אלא אחד ,כך אין בליבנו אלא אחד.
השבטים הם התפשטות כוחות יעקב ,כל אחד מהשבטים הוא כח אחד ,וביחד י"ב
כוחות עיקריים של האדם .לכן כח הציבור של כלל ישראל מונח ביעקב אבינו.7
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במק"א ביארנו בס"ד שזהו עניין 'יעקב אבינו לא מת' ,המבואר בגמ' תענית (ה):
ולמדים בהיקש' :מקיש הוא לזרעו ,מה זרעו בחיים אף הוא בחיים' .והכוונה,
שכאשר אנו מדברים על יעקב אבינו ,אין הכוונה (רק) על הבשר גידין ועצמות
שנשאו את הדמות הזו  -יעקב אבינו בקמ"ז שנותיו ,אלא על היותו בעצמו  -צורתו,
וכאן החידוש ,שזרעו של יעקב הם התפשטות שלמה של יעקב ,עד שנאמר שאין
יש אלא יעקב ,וגם השבטים הם גילוי של אותה צורה שנקראת יעקב ,וע"כ 'יעקב
אבינו לא מת'.

מהר"ל :יעקב מיוחד לאחדות
יסוד זה שיעקב מיוחד לאחדות ,ואשר ממילא ,נבחן ככלל (אשר הוא אחד בעצם)8
 כציבור ,יסוד זה מבואר במהר"ל ב'גור אריה' (תחילת פרשת ויצא) ,בביאור דבריחז"ל (חולין צא :המובאים שם ברש"י) ,שכל האבנים רבו ביניהם 'עלי יניח צדיק
ראשו' ,עד שנתאחדו לאחד ,וכך הם דבריו" :דע כי מעלת יעקב מעלה נפרדת
ומיוחדת מאוד ,ידוע לחכמים ולמשכילים בחכמה שהיה קדוש ונבדל מכל עניני
העולם ,ולפיכך נאמר אצלו (ישעיה כט ,כג) "והקדישו את קדוש יעקב" ,נקרא השם
יתברך 'קדוש יעקב' על שם שהיה יעקב הקדוש והנבדל ,ודבר זה ידוע למשכילים
בענין יעקב .ודבר שהוא קדוש ונבדל הוא דבר שלא יתחלק ,והוא אחד ,כאשר ידוע
לחכמים .וידוע כי יעקב עיקר האחדות ,ולפיכך אמרו בני יעקב אל יעקב 'כשם שאין
בלבך אלא אחד כך אין בלבבינו אלא אחד' (פסחים נו .).ומפני זה היה המחלוקת
של האבנים ,כי דבר שהוא נבדל הוא אחד מכל צד ,ולא יצטרף אליו רבוי כלל רק
אחדות ,לכך היה המריבה 'עלי יניח צדיק את ראשו'.
כלל הדבר ,כל מה ששם יעקב מצטרף לו  -נעשה אחד ,וזהו שהאבנים אשר הם
מצטרפים אל יעקב ,והם נושאים את ראשו ,ויעקב מצטרף להם  -היה כל אחד
אומר 'עלי יניח צדיק ראשו' ,כי הדבר הנבדל אין בו חילוק ,וכל החלקים יש להם
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צירוף אליו (ב)ראש ,ולפיכך היה מריבה ביניהם עד שנבלעו כאחד ,ואז מצטרפין
תחת יעקב ,וכל אשר שמו נקרא עליו הוא אחד ...כי מצד אחדותו של יעקב אין
מצרף אליו רק אחדות ,ולפיכך האבנים נעשים אליו אחד".

יעקב מוגדר כארון הברית
וכמה נפלאים הדברים לפי היסוד הגדול (המבואר במאמר 'לינת יעקב בבית
אלוקים') שיעקב אבינו הוא עצמו מוגדר כ'ארון הברית' ,והבאנו ראיות רבות לזה
(וגופא לכן כלל ישראל הם גם כן ארון הברית כמבואר לעיל ,כי יעקב וכלל ישראל
הם עניין אחד)
על כן ,כאשר ראה הקב"ה את יעקב  -את עצם היות כלל ישראל במציאות
האמיתית שלהם ,ראה וינחם .ויתכן ,עוד ,שהואיל ובפרטים לא היה גילוי
של כלל ישראל ,שהרי נמנו בפני עצמם ,על כן ,היה צורך לכנוס פנימה,
לעלות לשורשים ,ולמצוא שם את מדרגת כלל ישראל ,היא היא יעקב
אבינו .זו מהותם של ישראל.

ראה אפרו של יצחק  -העבודה לה' אחד
עבודת הקרבנות  -העבודה העצמית ביותר
יח .שיטה נוספת בגמ'' :ראה את אפרו של יצחק' .נ' המכוון שכאן מדבר מצד עבודתם
של ישראל ולא מצד מהותם ,שגם עבודתם של ישראל מתייחסת לכך שהם חפצא
של ציבור ,וכדברי חז"ל (מובא ברש"י טז ,ו) :אמר להם ( -משה לעדת קרח) :בדרכי
העכו"ם יש נימוסים הרבה וכומרים הרבה ,ואין כולם מתקבצים בבית אחד ,אנו
אין לנו אלא ה' אחד ,ארון אחד ותורה אחת ,ומזבח אחד וכהן גדול אחד וכו'".
העבודה של כלל ישראל מיוחדת לה' אחד .והנה הגם שכל המצוות כולן מכוונות
לה' אחד ,אך ישנו דגש מיוחד דוקא בעבודת הקרבנות ,שהיא היא העבודה בעצם,
כמבואר בדברי המהר"ל ('דרך החיים' ,עמ' כו)" :והעבודה שהיא עבודה בעצם
ובראשונה היא העבודה בקרבנות ,ואין דבר יותר ראשון מזה ,וכל שאר הדברים
שהם עשיית המצות לעשות רצון השם יתברך ,נכללים תחת העבודה .רק העבודה
היא ראשון וקודם אל הכל".

מ א מ ר י  כתר הלומים
| 288

ביאור דברי המהר"ל במהות עבודת הקרבנות
הקרבנות מגלים שאין עוד מלבדו
ראה עוד בדברי המהר"ל בגבורות (פרק סט)" :וכאשר אתה רוצה לעמוד על עיקר
הקרבן ,אין ענין הקרבן רק דבר זה ,כי כאשר העלול נמצא מן העלה יתברך ,כן
שב אל עילתו ,ר"ל ,כי הנמצאים אין להם קיום בלא העילה ,והם תלויים בו וזהו
השבת העלול אל העלה ,ולפיכך הקרבת הקרבן אליו יתברך לפי שהוא יתברך
עילת הכל ואליו ישוב הכל .ונקרא הקרבן 'אשה לחמי' ,אף כי חלילה לו מאלו
הדברים ,רק כי האדם אם לא יאכל ושב אליו האוכל היה חסר והלחם משלימו עד
שאינו חסר דבר ,וכן בזה שכל הנמצאים שבים אליו ר"ל שהכל אפס זולתו ,כי
במדרגת רוממותו הנה הוא יתברך הכל ואינו חסר דבר.
ואל יעלה על הדעת שהנמצאים הם דבר זולתו שאם היו נחשבים דבר זולתו א"כ
הוא יתברך ח"ו יחסר דבר שהנמצאים זולתו ,אבל אין הדבר כך כי כל הנמצאים
שבים אליו באמתת מציאותו וכל הנמצאים אפס זולתו ,ולפיכך נצטוה העלול
בהקרבת הקרבן ,כי כאשר מביא עליו קרבן מממון שלו והממון קניינו והוא שייך
אל האדם ונחשב כאשר מביא אליו קרבן מממון שלו השבת העלול אל העלה.
ומפני שבמה שהנמצאים שבים אליו ,הנה הוא יתברך בלתי חסר דבר ולפיכך נקרא
הקרבת הקרבן לחם אשה ,כי הלחם ג"כ גורם שאין הנמצא חסר ,ואע"ג שאף אם
לא יקריב האדם הקרבן הוא ג"כ בלתי חסר וח"ו כי לא יתן לו האדם דבר ,זהו
בודאי מפני שהנמצאים כולם בעצמם הם תלויים בו וכולם אפס זולתו יתברך ,ואין
הקרבן הזה שהוא שב אליו יתברך הוספה על כלל המציאות שהוא שב בכללתו
אל השם יתברך וכו' .ולפיכך כל עניין הקרבנות להורות כי השם יתברך יחיד בעולם
ואפס זולתו ,ולכך לא תמצא בכל הקרבנות לא 'א -ל' ולא 'אל -היך' ,רק שם
המיוחד ,כי הקרבנות כמו שהם להורות על אחדותו שכל הנמצאים במדרגת
רוממותו ומעלתו נחשבים לאפס והכל שב אליו שאין דבר נמצא זולת מחסדי ה',
אבל באמתת מציאותו הכל שב אליו ואין כאן בריאה כלל ,וזהו שלמותו יתברך
שאין מציאות זולתו" (עיין עוד הרחבה במאמר 'קרבן פסח'  -עבודה בעצם).

שורש הקרבנות מונח ביצחק אבינו
מסירות נפש  -גילוי מעלת ישראל  -בני בכורי ישראל
יסוד כל הקרבנות מושרש ביצחק אבינו ,הוא עמוד העבודה ,שמסר נפשו בעקידתו,
היא עבודת היחוד ,באשר מוסר את כל כוחות נפשו וגופו וכל הישות שלו לאלוקיו.
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ועל כן ,זכות עבודה זו מצילה מן המניין המעמיד כל פרט בפני עצמו ,הפך הביטול
של הפרטים לעילה  -לכלל .ועיין להלן ,שמסירות הנפש של יצחק ,היא הביטוי
הגדול המגלה את מעלת עם ישראל הנקראים 'בני בכורי ישראל' ,והיינו מציאות
כח הציבור המופקע מנגף.9

כסף הכיפורים  -כח הצירוף לציבור
יט .השיטה השלישית בגמ'  -ראה כסף הכיפורים ,היינו את מחצית השקל שהופכת
אותם לאחד ,ולשיטה זו ,הנושא אינו עצם כלל ישראל מצד מהותם (יעקב) ,או
מצד עבודתם ומסירות נפשם (יצחק) ,אלא מצד כח הצירוף הוא מחצית השקל ,אשר
גורם את הצירוף בפועל להיות ציבור.
ראה ביהמ"ק  -מקום התכנסות הלבבות
דברי הגר"א שהמקדש הוא בלבבות ישראל
כ .השיטה הרביעית  -ראה את ביהמ"ק.
המקדש הוא המקום שבו כל ישראל מתכנסים בעליה לרגל ,ומקריבים בו קבנות
ציבור ,ועל כן ,בוודאי ד"ז גורם שם ציבור ,ושפיר שייך בזה כפרה .ויש להוסיף,
שעיקר עניין העליה לרגל היא בעקידת יצחק ,וכפי שנאמר בסוף העקידה" :וַ י ְִק ָׁרא
קום ַההוא ה' ְיִר ֶּאה אֲ ֶּשר י ֵָׁאמֵ ר ַהי ֹום ְב ַהר ה' י ֵָׁר ֶּאה" .והרי השיטה
ַא ְב ָׁר ָׁהם ֵשם ַה ָׁמ ֹ
השניה היא שראה את עקידת יצחק .זאת ועוד ,גם מחצית השקל שהיתה בימי
משה ,הלא היתה עבור האדנים המקימים את המשכן.10
יסוד הדברים ,בהקדם דברי הגר"א בשיר השירים (א ,יז)" :כי שריית השכינה היתה
בתוך לב ישראל ,רק שהם צריכים מקום מיוחד להתכנס יחד ,ולכן בחר מקום
מובחר  -ארץ ישראל ,ששם הוא מוכן להשראת השכינה ,ואיך יתייחדו הלבבות של
כל ישראל ביחד ,לכן ציוה הקב"ה 'ויקחו לי תרומה וגו' ,אשר ידבנו לבו וגו' ,וכ"א
התנדב כפי נדבת ליבו על המשכן ונתחברו שם הלבבות".

9
10
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מבואר מדברי הגר"א חידוש נשגב ,שעצם המשכן הוא בעצם הלבבות של כלל ישראל.
כלומר ,המושג 'משכן' ו'מקדש' הוא בעצם התכנסות הלבבות של ס' ריבוא ישראל
 כלל ישראל ,זהו המשכן באמת ,וביאר מו"ר זצ"ל ,שתרומתם למשכן כפי נדבתלבם ,הוא בעצם החלק 'ושכנתי בתוכם' שנמצא אצל כאו"א ,אשר את זה הוא
תורם למשכן .הוי אומר :לוקחים מכולם את ה'משכן' של כל אחד ואחד ,וכך נוצר
המשכן של כלל ישראל .אך עכ"פ עיקר משכנו יתברך הוא בלבותיהם של ישראל.

עליה לרגל חלק מהגדרת המקדש
כא .על פי דברי הגר"א ,ניתן להבין ביתר עומק את מצות 'עליה לרגל'; בפשוטו ,עליה
לרגל הינה אחת מהמצוות המתקיימות במקדש ,כדרך מצוות רבות המתקיימות
במקדש (כגון מצות שמחה עם הלולב ז' ימים וכד') .אכן ,בדברי הרמב"ם נראה
לא כן ,אלא שמצוה זו היא חלק מהגדרת המקדש ,שכן כתב בספר המצוות (עשה
כ')" :לבנות בית לעבודה ,בו יהיה ההקרבה והאש תמיד ,ואליו תהיה ההליכה
והעליה לרגל והקיבוץ בכל שנה" .פי' ,כי עליה לרגל אינה מצוה פרטית  -לבוא
למקדש להקריב קרבן ,אלא להפך ,כיון שעצם המקדש הוא התכנסות לבבות
ישראל יחד ,א"כ לכן מוכרח שיבואו למקדש כל ישראל יחד (ואז כולם נקראים
'חברים' עם ההלכות בזה ,כדתנן בסוף חגיגה) ,ובעינן ג' פעמים בשנה ,כמו שיש
ג' תפילות ביום; ניסן  -שחרית ,שבועות  -מנחה ,תשרי (לפני החורף שהלילות
ארוכים) ,ערבית .והעומק בזה ,דאז ע"י שהוא מקדיש את ההתחלה ואת ההשלמה,
וגם את הסוף לה' ,ממילא הכל נחשב לה' ,וכך ממש במקדש ,דעי"ז נחשב שבעצם
כל הזמן הלבבות לה'.
וידועה שיטת הספורנו שקודם החטא באמת לא היה צריך להיות משכן (וכן מפרשים
בשיטת רש"י ,שפרשת המשכן נאמרה אחר חטא העגל) ,אלא 'בכל המקום אשר
אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך' ,פי' ,כי אז היה המשכן בלבבות ממש ולא
היה צריך למקום פיזי מיוחד שנחצב מהלב של כל אחד מישראל .וכן משמע בגמ'
סוטה (ג( .):הרחבת דברים ,ראה במאמר 'קרא עלי מועד' ,שכלל ישראל הם הם
עצם המקדש).

הקב"ה ראה את ביהמ"ק  -מקום הציבור
כב .מעתה מבינים אנו את הסיבה שהקב"ה 'ראה' את ביהמ"ק ,היינו ראיה טובה
שעצרה את המגיפה שבאה בעקבות הראיה הרעה .הראיה הרעה היא כביכול,
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ראיה חיצונית שנבעה ממניין שהעמיד את ישראל כפרטים פרטים ,הראיה הטובה
היא ראיה פנימית שמעמידה את ישראל כציבור .ומכיון שביהמ"ק ,כפי המבואר
עתה ,הוא לא רק המקום שבו מתקיים שם ציבור על ידי קרבנות ,אלא כל עיקרו
הוא ה'ציבור' של כלל ישראל ולא זולת ,זהו עצם עצמו ועניינו ,על כן הראיה שלו
היא אשר עוצרת את הנגף.

סיכום הדברים
כג .כללם של דברים ,ישנם ד' שיטות בגמ' כיצד נעצרה המגיפה ,וכל השיטות נוגעות
לכח האחדות של כלל ישראל שמונע את הנגף .השיטה הראשונה מבארת שהקב"ה
ראה את 'יעקב'  -את עצם כלל ישראל .השניה מבארת שראה את העבודה  -אפרו
של יצחק ,ואשר מצידה מתגלה שאין לנו ישות גשמית פרטית ,אלא אנו בטלים
לגמרי לבוראנו ,וממילא לכן נחשבים כלל ,והרי אליבא דאמת ,כל מסירות נפש,
משמעה ,ויתור של האדם על אישיותו הפרטית שלו ,עבור מציאות כללית יותר,
וממילא היא התכנסות הפרט בתוך הכלל ,ולכן עקידת יצחק ,היא אשר סללה את
הולדת יעקב אבינו (כמפורש ברש"י סוף העקידה) ,וזאת משום שהוא עצם הכלל
בעולם  -כח האיחוד שבתוך הפירוד.
השיטה השלישית מבארת שראה את כסף הכיפורים  -מחצית השקל ,אשר היא כח
האיחוד עצמו ואשר מונע את המגיפה .השיטה הרביעית מבארת שראה את בית
המקדש ,הוא המקום שבו מתגלה הביטוי בפועל של כלל ישראל ,ושאליו עלו כל
ישראל כאחד ברגל.

הוספה
כור בּ נֶּיך ִּת ְּפ ֶּ ּדה וְּ לֹּא יֵרא ּו פנַי ֵריקם'
ביאור הפסוק :כּ ֹּל ְּ ּב ֹּ

כור ָׁבנ ָׁ
יקם" ,וכתב רש"י" :לפי פשוטו
ֶּיך ִת ְפ ֶּדה וְ לֹא י ֵָׁראו ָׁפנַ י ֵר ָׁ
כד .שמות (לד ,כ)ֹ " :כל ְב ֹ
של מקרא ,דבר בפני עצמו הוא ,ואינו מוסב על הבכור ,שאין במצות בכור ראיית
פנים ,אלא אזהרה אחרת היא :וכשתעלו לרגל לראות' ,לא יראו פני ריקם'  -מצוה
עליכם להביא עולת ראיית פנים" .אכן צריך ביאור ,מדוע התורה סמכם זה לזה
(ועיין מש"כ שם רש"י).
ובגמ' קידושין (כט" :):תנו רבנן ,לפדות את בנו ולעלות לרגל ,פודה את בנו ואחר
כך עולה לרגל ,ר' יהודה אומר :עולה לרגל ואח"כ פודה את בנו ,שזו מצוה עוברת
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וזו מצוה שאינה עוברת ,בשלמא לר' יהודה כדקאמר טעמא ,אלא רבנן מאי
טעמייהו? דאמר קרא כל בכור בניך תפדה ,והדר לא יראו פני ריקם" .הרי שהגמ'
לומדת מהקשר הפסוקים ,ועדיין הדברים צריכים ביאור ,מהו הקשר הרעיוני בין
המצוות הללו?
נראה להציע בעזרת ה' עפ"י העולה מהמאמרים דנן.
'בכור בניך תפדה' נובע ממכת בכורות ,שבה הקב"ה קידש את הבכורות ,הוי
אומר :זו המצוה הישירה המתייחסת ל'בני בכורי ישראל' ,ואשר מגלה את מהותם
של ישראל כ'נבראים מאמתת המצאו'  -לשון המהר"ל בנצח (פרק יא).

מסירות נפש  -נובעת ממדרגת 'בני בכורי ישראל'
העתקת דברי המהר"ל בספר הנצח
מהי העבודה הישירה הנובעת ממדרגה זו של 'בני בכורי ישראל'? התשובה :מסירות
נפש ,והיינו ,היות ישראל בטלים לגמרי ואין בהם ישות לעצמם .דברים אלו
מבוארים בהרחבה במהר"ל בספר הנצח (פרק יג)" :כאשר תתבונן במעלת ישראל
תדע כי לא דבר זה בלבד מה שישראל חלק השם יתברך ,וכמו שמעיד עליהם
השם של 'ישראל' שחתם השם בשמם -( ,לא זו בלבד ,אלא יתירה מזו ,והיא) כי
אין לישראל בעצמם שום מציאות ושום הויה רק ( -אלא) בו יתברך .ולא תאמר אף
אם הם חלק ה' ,מכל מקום הם בריאה לעצמם ,אל תאמר כך ,אבל הם לגמרי אל
השם יתברך ,עד כי בטל מציאות עצמם אל השם יתברך .ודבר זה נראה באומה
הזאת ,שעל יחוד שמו וקידוש שמו בעולמו ולקיים תורתו היו מבטלים עצמם
ונותנים עצמם לכל מיני הפסד.
וכבר הארכנו בזה בחבור 'באר הגולה' שזהו ענין קדימת 'נעשה' ל'נשמע' שאמרו
ישראל (שמות כד ,ז) ,כי אין ישראל נמשכים לרצונם כלל ,רק לרצון העלה ברוך
הוא ,והם ונפשם אל השם יתברך ,ולא שייך בזה להקדים 'נשמע' ל'נעשה' ,כאילו
היה תלוים בדעתם וברצונם ,אבל אינם תולים בדעתם וברצונם כלל .ואיך יהיה
הסרה לקשר הזה ,ודבר זה מבואר".
המהר"ל מייסד דבריו על גמ' שבת (פט ):שרק יצחק מלמד זכות על עם ישראל
לעתיד לבוא" :אמר ליצחק ,בניך חטאו .אמר ,בני הם ולא בניך?! בשעה שהקדימו
'נעשה' ל'נשמע' קראת להם 'בני בכורי' (שמות ד ,כב) ,עכשיו בני ולא בניך?!".
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יצחק בעקידתו היה קרבן ראיה וממנו העליה לרגל
והנה כבר הזכרנו שהתוצאה של עקידת יצחק היתה מצות עליה לרגל ,וכפי שנאמר
'בהר ה' יראה' ,וידוע עוד ,שקרבן יצחק היה קרבן ראיה (ואכמ"ל) ,ויותר מזה
שמענו מהגרי"ד דיוויד שליט"א ,שיסוד מצות עליה לרגל המושרשת בעקידת יצחק,
משמעה ,שבעליה לרגל חוזרים למדרגת יצחק בעקידתו ,ואכן יש בה בעליה לרגל
מסירות נפש ,במה שכל ישראל עוזבים את בתיהם ושדותיהם באין יושב .א"כ
אפוא ,ב' חלקי הפסוק הזה עוסקים במדרגה המיוחדת של ישראל  -בני בכורי
ישראל.
החלק הראשון של הפסוק מדבר על המדרגה של בני בכורי שהתגלתה אצל
הבכורים ,ואנו יודעים שמצד מדרגה זו ישראל מוסרים נפש ,והחלק השני של
הפסוק ,מדבר על המהלך של אותה מסירות נפש והקרבן שלה ,והיינו מצות עליה
לרגל וקרבן ראיה.
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א
פרשת המניין בימי דוד  -העתקת הפסוקים בספר 'דברי הימים'
א .במאמר הקודם עסקנו במניין שמנה דוד את ישראל ,ובעונש ה ֶּדבֶּ ר שבא בעקבותיו.
כעת נתבונן עוד בפרשה זו ,בהבנת טעותו של דוד ובכל הסוגיה.1
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לשם כך נחזור על הפסוקים בפרשה ,2ודברי חז"ל בעניין:
מד ָׁשטָׁ ן ַעל יִ ְש ָׁר ֵאל וַ י ֶָּׁסת ֶּאת ָׁדוִ יד ִל ְמ ֹנות ֶּאת יִ ְש ָׁר ֵאל :וַ יֹאמֶּ ר ָׁדוִ יד ֶּאל ֹיו ָׁאב וְ ֶּאל
"וַ יַעֲ ֹ
ָׁש ֵרי ָׁה ָׁעם ְלכו ִס ְפרו ֶּאת יִ ְש ָׁר ֵאל ִמ ְב ֵאר ֶּשבַ ע וְ ַעד ָׁדן וְ ָׁה ִביאו ֵא ָׁלי וְ ֵא ְד ָׁעה ֶּאת ִמ ְס ָׁפ ָׁרם:
וַ יֹאמֶּ ר ֹיו ָׁאב ֹיו ֵסף ה' ַעל ַעמ ֹו ָׁכהֵ ם מֵ ָׁאה ְפ ָׁע ִמים הֲ לֹא אֲ דֹנִ י ַה ֶּמלֶּ ְך ֻכ ָׁלם ַלאדֹנִ י ַלעֲ בָׁ ִדים

יִש ָׁר ֵאל :ו ְדבַ ר ַה ֶּמלֶּ ְך חָׁ זַק ַעל ֹיו ָׁאב וַ יֵצֵ א
יִהיֶּה ְל ַא ְש ָׁמה ְל ְ
ָׁל ָׁמה יְ בַ ֵקש זֹאת אֲ דֹנִ י ָׁל ָׁמה ְ
יִש ָׁר ֵאל וַ ָׁיבֹא יְרו ָׁש ִ ָׁלם :וַ י ִֵתן ֹיו ָׁאב ֶּאת ִמ ְס ַפר ִמ ְפ ַקד ָׁה ָׁעם ֶּאל ָׁדוִ יד
ֹיו ָׁאב וַ י ְִת ַה ֵל ְך ְבכָׁ ל ְ
אות וְ ִש ְב ִעים
יִש ָׁר ֵאל ֶּאלֶּ ף אֲ ָׁל ִפים ומֵ ָׁאה ֶּאלֶּ ף ִאיש שֹלֵ ף חֶּ ֶּרב וִ יהו ָׁדה ַא ְר ַבע מֵ ֹ
וַ יְ ִהי כָׁ ל ְ
ְ
תוכָׁ ם ִכי נִ ְת ַעב ְדבַ ר ַה ֶּמלֶּ ך ֶּאת ֹיו ָׁאב:
ֶּאלֶּ ף ִאיש שֹלֵ ף חָׁ ֶּרב :וְ לֵ וִ י ו ִבנְ י ִָׁמן לֹא ָׁפ ַקד ְב ֹ
אתי
יִש ָׁר ֵאל :וַ יֹאמֶּ ר ָׁדוִ יד ֶּאל ָׁהאֱ ל ִֹהים חָׁ טָׁ ִ
וַ י ֵַרע ְב ֵעינֵי ָׁהאֱ ל ִֹהים ַעל ַה ָׁדבָׁ ר ַהזֶּה וַ י ְַך ֶּאת ְ

יתי ֶּאת ַה ָׁדבָׁ ר ַהזֶּה וְ ַע ָׁתה ַהעֲ בֶּ ר נָׁ א ֶּאת עֲ ֹוון ַע ְב ְד ָׁך ִכי נִ ְס ַכ ְל ִתי ְמאֹד".
ְמאֹד אֲ ֶּשר ָׁע ִש ִ
בספר שמואל ישנה הוספה ,בו מבואר שדוד הצטער מיד אחר המניין (שמואל ב,
אתי ְמאֹד
חֲרי כֵ ן ָׁס ַפר ֶּאת ָׁה ָׁעם וַ יֹאמֶּ ר ָׁדוִ ד ֶּאל ה' חָׁ טָׁ ִ
ֹתו ַא ֵ
כד ,י)" :וַ י ְַך לֵ ב ָׁדוִ ד א ֹ
יתי וְ ַע ָׁתה ה' ַהעֲ בֶּ ר נָׁא ֶּאת עֲ ֹון ַע ְב ְד ָׁך ִכי נִ ְס ַכ ְל ִתי ְמאֹד".
אֲ ֶּשר ָׁע ִש ִ

דוד המלך בחר ב ֶּ ּדבֶּ ר
התיקון היה בקניית מקום המקדש והקרבת קרבן שם
ה' נתן לדוד אפשרות לבחור באיזה עונש הוא חפץ; רעב ,אויבים ,או ֶּדבֶּ ר .דוד
חֲמיו ְמאֹד
בחר ֶּדבֶּ ר :וַ יֹאמֶּ ר ָׁדוִ יד ֶּאל ָׁגד צַ ר ִלי ְמאֹד ֶּא ְפ ָׁלה נָׁא ְביַד ה' ִכי ַר ִבים ַר ָׁ
ו ְביַד ָׁא ָׁדם ַאל ֶּאפֹל :וַ ִי ֵתן ה' ֶּדבֶּ ר ְביִ ְש ָׁר ֵאל וַ ִיפֹל ִמי ְִש ָׁר ֵאל ִש ְב ִעים ֶּאלֶּ ף ִאיש :וַ י ְִש ַלח
יתה ו ְכ ַה ְש ִחית ָׁר ָׁאה ה' וַ י ִָׁנחֶּ ם ַעל ָׁה ָׁר ָׁעה וַ יֹאמֶּ ר
ָׁהאֱ ל ִֹהים ַמ ְל ָׁא ְך ִלירו ָׁש ִ ַלם ְל ַה ְש ִח ָׁ
ַל ַמ ְל ָׁא ְך ַה ַמ ְש ִחית ַרב ַע ָׁתה הֶּ ֶּרף י ֶָּׁד ָׁך ו ַמ ְל ַא ְך ה' עֹמֵ ד ִעם ג ֶֹּרן ָׁא ְרנָׁ ן ַהיְבו ִסי :וַ ִי ָׁשא ָׁדוִ יד
ָׁדו נְ טויָׁה
ֶּאת ֵעינָׁיו וַ י ְַרא ֶּאת ַמ ְל ַא ְך ה' עֹמֵ ד ֵבין ָׁה ָׁא ֶּרץ ובֵ ין ַה ָׁש ַמיִם וְ חַ ְרב ֹו ְשלו ָׁפה ְבי ֹ
ַעל יְרו ָׁש ִ ָׁלם וַ ִיפֹל ָׁדוִ יד וְ ַה ְז ֵקנִ ים ְמכֻ ִסים ַב ַש ִקים ַעל ְפנֵיהֶּ ם :וַ יֹאמֶּ ר ָׁדוִ יד ֶּאל ָׁהאֱ ל ִֹהים
עו ִתי וְ ֵא ֶּלה ַהצֹאן מֶּ ה
אתי וְ ָׁה ֵר ַע הֲ ֵר ֹ
הֲ לֹא אֲ נִ י ָׁא ַמ ְר ִתי ִל ְמ ֹנות ָׁב ָׁעם וַ אֲ נִ י הוא אֲ ֶּשר חָׁ טָׁ ִ
ְ
ָׁעשו ה' אֱ ל ַֹהי ְת ִהי נָׁא י ְָׁד ָׁך ִבי ו ְבבֵ ית ָׁא ִבי ו ְב ַע ְמ ָׁך לֹא ְל ַמג ֵָׁפה :ו ַמ ְל ַאך ה' ָׁא ַמר ֶּאל ָׁגד
לֵ אמֹר ְל ָׁדוִ יד ִכי יַעֲ לֶּ ה ָׁדוִ יד ְל ָׁה ִקים ִמזְ ֵבחַ ַלה' ְבגֹ ֶּרן ָׁא ְרנָׁ ן ַהיְ בֻ ִסי".
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דוד המלך מבצע את דבר ה' ,והולך וקונה את הגרן בכסף מלא" :וַ יֹאמֶּ ר ָׁדוִ יד ֶּאל
קום ַהג ֶֹּרן וְ ֶּא ְבנֶּה ב ֹו ִמזְ ֵבחַ ַלה' ְבכֶּ ֶּסף ָׁמלֵ א ְתנֵהו ִלי וְ ֵת ָׁעצַ ר ַה ַמג ֵָׁפה
ָׁא ְרנָׁ ן ְתנָׁה ִלי ְמ ֹ
ֹלות
מֵ ַעל ָׁה ָׁעם" .לבסוף אחר שקנה דוד את המקום :וַ ִיבֶּ ן ָׁשם ָׁדוִ יד ִמזְ ֵבחַ ַלה' וַ ַי ַעל ע ֹ
ו ְש ָׁל ִמים וַ י ְִק ָׁרא ֶּאל ה' וַ יַעֲ נֵהו בָׁ ֵאש ִמן ַה ָׁש ַמיִם ַעל ִמזְ ַבח ָׁהע ָֹׁלה :וַ יֹאמֶּ ר ה' ַל ַמ ְל ָׁאךְ
אות ָׁדוִ יד ִכי ָׁענָׁ הו ה' ְבגֹ ֶּרן ָׁא ְרנָׁ ן ַהיְ בו ִסי וַ ִיזְ ַבח
ָׁשב חַ ְרב ֹו ֶּאל נְ ָׁדנָׁ הָׁ :ב ֵעת ַה ִהיא ִב ְר ֹ
וַ י ֶּ
עון:
עו ָׁלה ָׁב ֵעת ַה ִהיא ַב ָׁב ָׁמה ְבגִ ְב ֹ
ֹשה בַ ִמ ְד ָׁבר ו ִמזְ ַבח ָׁה ֹ
ָׁשם :ו ִמ ְש ַכן ה' אֲ ֶּשר ָׁע ָׁשה מ ֶּ
ְ
וְ לֹא ָׁיכֹל ָׁדוִ יד ָׁללֶּ כֶּ ת ְל ָׁפנָׁיו ִל ְדרֹש אֱ ל ִֹהים ִכי נִ ְב ַעת ִמ ְפנֵי חֶּ ֶּרב ַמ ְל ַאך ה'".
מאז ואילך ,הפך מקום זה להיות בית האלוהים" :וַ יֹאמֶּ ר ָׁדוִ יד זֶּה הוא ֵבית ה'
ָׁהאֱ ל ִֹהים וְ זֶּה ִמזְ ֵבחַ ְלע ָֹׁלה ְליִ ְש ָׁר ֵאל :וַ יֹאמֶּ ר ָׁדוִ יד ִל ְכ ֹנוס ֶּאת ַהג ִֵרים אֲ ֶּשר ְב ֶּא ֶּרץ יִ ְש ָׁר ֵאל
צוב ַא ְבנֵי גָׁ זִ ית ִל ְב ֹנות ֵבית ָׁהאֱ ל ִֹהים" ,והוא הוא בית המקדש שנבנה
וַ יַעֲ מֵ ד ח ְֹצ ִבים ַל ְח ֹ
אחר כך בירושלים עיר הקודש.

ב
ביאור חז"ל שדוד חטא בכך שקרא להקב"ה 'מסית'

ית ָׁך ִבי י ַָׁרח ִמנְ חָׁ ה'  -אמר רבי
ב .הגמ' בברכות (סב ):מבארת את הפרשהִ '" :אם ה' הֱ ִס ְ
אלעזר ,אמר ליה הקדוש ברוך הוא לדוד' :מסית' קרית לי ,3הרי אני מכשילך בדבר
שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו ,דכתיב :כי תשא את ראש בני ישראל
לפקודיהם ונתנו איש כפר נפשו וגו' ,מיד ויעמוד שטן על ישראל ,וכתיב :ויסת את
דוד בהם לאמר לך מנה את ישראל ,וכיון דמנינהו לא שקל מינייהו כופר ,דכתיב
ויתן ה' ֶּדבֶּ ר בישראל מהבקר ועד עת מועד ,מאי עת מועד? אמר שמואל סבא
חתניה דרבי חנינא משמיה דרבי חנינא :משעת שחיטת התמיד עד שעת זריקתו,
רבי יוחנן אמר עד חצות ממש.

שאלות ובירורים בפרשה
הדברים כמובן צריכים ביאור ,מהו השייכות בין חטא דוד ' -ה' הסיתך בי' ,להסתה
למנות את ישראל; והלא היה ניתן להסית את דוד בעוד עניינים שונים ורבים,
ומדוע דוקא ב'מניין' .בכלל עניין ההסתה טעון ביאור .גם כמו כן עלינו להבין; מה
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ראה דוד על ככה  -למנות את ישראל כנגד פסוק מפורש בתורה! וכדברי הגמ'
שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים! והרי יואב התחנן אליו שלא ימנה ,וכפי
שבאמת לא מנה את שבט לוי ובנימין .והרי באמת מיד אח"כ דוד הצטער על כך,
א"כ מה עלה על דעתו?

עם ישראל נענשו על כך שלא תבעו את ביהמ"ק
עוד עלינו להבין ,מה התשובה על טענת דוד ,שהוא זה אשר חטא והרע ' -ואלה
הצאן מה עשו' ,והרי הקב"ה לא עביד דינא בלא דינא .אכן ,חז"ל לימדונו (מדרש
שמואל ,לא) ,שעם ישראל נענשו על חטאם שלהם ,ולמדו זאת מעצירת המגיפה
שהיתה על ידי שקנה דוד את מקום ביהמ"ק" :וַ ָׁיבֹא גָׁ ד ֶּאל ָׁדוִ ד ַבי ֹום ַההוא וַ יֹאמֶּ ר
לו עֲ לֵ ה ָׁה ֵקם ַלה' ִמזְ ֵבחַ וגו' -( .משל) למה היה דוד דומה באותה שעה? לאחד
ֹ
שהיה מכה את בנו ,ולא היה יודע בשל מה הוא מכהו .באחרונה אמר לו ,דע ,על
דבר פלוני הכיתיך .כך כל אותן האוכלוסין שנפלו ,לא נפלו אלא על ידי שלא תבעו
מבנין בית המקדש .והרי דברים קל וחומר ,ומה אלו שלא בבנין בית המקדש ,כך.
אנו על אחת כמה וכמה .לפיכך ,התקינו הנביאים הראשונים ,ישראל מתפללין
שלשה פעמים בכל יום ,אומרים ,השב שכינתך לציון וסדר עבודתך לירושלים
עירך".
השייכות בין חטא דוד לחטאם של ישראל אינה מובנת
העונש של עם ישראל נבע מכך שלא תבעו את בית המקדש .אך גם זה טעון ביאור;
מה השייכות בין עונש זה לבין חטאו של דוד ,ובוודאי אין כאן דברים במקרה,
ובכלל עניין בית המקדש כאן זוקק ביאור ,הן בכך שהוא הסיבה של העונש ,והן
בכך שהוא עוצר את המגיפה ,כמבואר בפסוקים ,וכן בגמ' ברכות (שם) ,שה' ראה
את ביהמ"ק וינחם .וגם שעת המגיפה עצמה היתה משעת שחיטת התמיד עד שעת
זריקתו (גמ' ברכות שם).
דוד חטא בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו
חטאו של דוד אינו איסור גמור  /תשובת רבי אברהם בנו
ג .בגמ' בברכות מבואר שחטאו של דוד היה בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן
יודעים ,והיינו פסוק מפורש בתורה  -האיסור למנות את ישראל .אכן ,כבר העיר
בספר 'מחמדיה מימי קדם' (עמ' תנד) שלא מצינו איסור זה בספר המצוות של
הרמב"ם ,וגם הרמב"ן לא הזכיר מזה מאומה .ואם שהרמב"ם הזכירו בתוך הלכות
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תמידין ומוספין (ד ,ד) ,בתוך עניין הפיס שהיה במקדש ,אך עדיין אינו מפורש באר
היטב בתורה.
ועיין בשו"ת רבינו אברהם בן הרמב"ם (סימן לד):
שאלה :ילמדנו רבינו ,מאיזו סיבה קצף אלוקים יתעלה על אדוננו דוד ,כשמנה את
ישראל?
יורנו אדוננו ,ושכרו כפול!
תשובה :כתוב בתורה (שמות ל ,יב)' :ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם' ,וכאשר צוה
יתעלה למנותם במדבר ,עשה הכפרה על זה' ,ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד
אותם' ,ובא בפירוש שאיסור מניית ישראל ,שורשו במה שאמר יתעלה ליעקב אבינו
על זרעו ' -אשר לא יספר מרוב' ,ושאול ,כשמנה מקצת ישראל לא מנאם אלא
בהביא כל אחד מהם טלה ,ומנה את הטלאים וידע את מספרם ' -ויפקדם בטלאים',
ואמר בעל התרגום' :ומנינון באמרי פסחיא' ,וכאשר מנאם דוד עליו השלום בלי
אמצעי ,לא טלאים ולא דבר אחר ,קצף עליו בעבור זה".

חרון אף ה' בישראל על מות אוריה החיתי
ד .בחז"ל (פסיקתא רבתי ,פיסקה יא) ,מצאנו עניין נוסף המבאר את חטאו של דוד
ועונש הדבר:
"ובימי דוד היאך מתו? אלא מהו 'ויוסף אף ה' לחרות בישראל' (שמואל ב ,כד ,א),
והיאך חרה אף אלהים בישראל? אלא מה כתב ,כשבא דוד למנות את גבוריו היה
מונה והולך כיון שהגיע אל אוריה החיתי ,נאמר (שם ,כג ,טל)' :כל שלשים ושבע',
מיד 'ויוסף אף ה' לחרות בישראל' ,ואתה מוצא שלא מנה עוד שבעה עשר גיבורים,
לא קרא בדברי הימים? ואתה מוצא אותם עוד שבעה עשר! אלא כיון שהגיע אל
אוריה החיתי ,מיד 'ויוסף אף ה''.
( -משל) למלך שהיה יושב וקורא בדיפתרא כל גיבוריו ,היה קורא פלוני ופלוני,
היה קורא והולך ,כיון שהגיע עד פלוני ,אמרו לו :מת! מיד השליך הדיפתרא והעלה
חמה .כך הקב"ה היה קורא ומונה גיבוריו ,כיון שהזכיר אוריה החיתי ,מיד 'ויוסף
אף ה'".
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כל העניין טעון ביאור ,וביותר הדברים סתומים וחתומים ביחס לאוריה ,והננו
בתפילה לה' שיורנו לבאר הפרשה לאמיתה.

ג
עם ישראל נמנו עשרה פעמים
מדוע רק אחר חטא העגל הוצרכו לשקלים
ה .ביאור העניין בעז"ה ,בהקדם דברי המדרש (במדבר רבה ,פרשה ב) ,שבעשרה
מקומות נמנו ישראל; האחד  -בירידתן למצרים ,וכפי שנאמר (דברים י)' :בשבעים
נפש ירדו אבותיך מצרים' ,השני  -בעלייתן ,שנאמר (שמות יב)' :ויסעו בני ישראל
מרעמסס סוכותה וגו' .השלישי  -אחר מעשה העגל ,שנאמר (שם ,ל)' :כי תשא את
ראש בני ישראל וגו'' ,ושוב פעם רביעית בחומש הפקודים וכו' ,ואחד לעתיד לבא
(ירמיה לג) עוד תעבורנה הצאן על ידי מונה".
נשאלת השאלה ,הואיל והמניין מסוכן לעין הרע ,וכמפורש בפרשת כי תשא ,ושלכן
על עם ישראל להביא כופר נפש של מחצית השקל ,א"כ ,מדוע נמנו בירידתן
למצרים ובעלייתן ממצרים ,בלא שום כופר? ואולי בעת ירידתן למצרים עדיין לא
היו עם רב ,וגם לא הוגדרו כעם ממש ,ולכן לא היה חיסרון במנייתן ,אך בעלותן
ממצרים ,הלא היו ס' ריבוא הגברים לבד מנשים וטף ,והיאך לא נמנו עם חצאי
שקלים?

חטא העגל גרם שיצטרכו לשקלים
השקלים מכפרים על העגל ,ובהכרח שניתנו אחר החטא
התשובה בהכרח טמונה בכך שפרשת כי תשא עוסקת במניין שאחר חטא העגל;
חטא העגל גרם לכך שמני אז והלאה ,אם ירצו למנות את ישראל ,מחוייבים בנתינת
מחצית השקל ,או לחלופין ,למנותן על ידי אמצעי כמו טלאים .לכן קודם חטא
העגל לא הוצרכו לשקלים.
ואף אמנם שפרשת השקלים בכי תשא נמצאת קודם חטא העגל ,אך כבר אמרו
חז"ל (ירושלמי שקלים ב ,ג ,וכן בפסיקתא רבתי ,פרשה י) ,שמחצית השקל היא
תיקון לחטא העגל ,שלכן יתנו מחצית שהוא ששה גרמיסין ,הואיל וחטאו בשש
שעות בחצי היום ,ועוד שם ,שכיון שעברו על עשרת הדברות ,לכן יתן כל אחד
עשר גרה .והרי ידועים דברי רש"י שפרשת תרומה נאמרה אחר חטא העגל ,א"כ
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הוא הדין פרשת כי תשא ,שהרי פרשת הכיור נאמרה מיד אחר פרשת השקלים
(וכן פרשת 'ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי וגו' ,4לכאורה נאמרה אחר חטא
העגל ,כי קודם החטא ,גם לשיטות שהיה צריך להיות משכן ,אך משה היה צריך
לבנותו ,עיין בזה בספר 'אהל יהושע' להגר"י הלר זצ"ל ,שהאריך).
במצב האידיאלי לא היה צורך בשקלים ,וכך חשב דוד.
מעתה מתבארים הדברים :אכן אין איסור עצמי למנות את ישראל ,אלא שצריך
לתת כופר  -מחצית השקל ,או למנותם על ידי אמצעי ,וכל זה אחר חטא העגל,
א ך במצב האידיאלי שלהם ,כמו שהיה קודם חטא העגל ,לא היה צורך בשום
אמצעי או כפרה ,אלא היה המניין כפי שהוא .דוד המלך חשב שבזמנו ,המציאות
היא מתוקנת ואידיאלית ,וניתן למנות את ישראל כפי שהם במצב האידיאלי ,לכן
לא שעה לאזהרות של יואב ,כי חשב שהן אינן רלוונטיות לגביו .ועיין שם במדרש
(במדב"ר ב) ,שהספירה העשירית תהא לעתיד לבא ,וכנראה חשב דוד שזו הספירה
המוטלת עליו ,ומכיון שלא כן היה ,והדרגה של ישראל לא היתה במצבה המתוקן,
לכן נענש בדבר.
זו משתית הסוגיה באופן כללי ,וכעת נבארה בעז"ה בפרוטרוט ,כפי השגת ידינו
הדלה .בתחילה נדון בהבנת ההפרש שבין המניין קודם חטא העגל לאחריו ,ושוב
אח"כ נבאר מה עניינו של דוד ודורו .וכן מעשה דוד אוריה ובת שבע.

ד
ביאור העניין הראשון  -ספירה קודם החטא ואחריו
נגף מגיע מספירה המפקעת שם ציבור לפרטים
קודם חטא העגל לכל פרט היה דין של ציבור
ו.

במאמר י' עסקנו בהבנת עניין הנגף הבא כתוצאה מספירה .התבאר שם שיסוד
הדבר נובע מכך שהמניין מפקיע את ישראל מדרגת ציבור שעליה נאמר 'אין ציבור
מתים' ,לדרגת פרטים ,כל פרט נבחן ועומד לעצמו ,ומשכך ,הוא חשוף לנגף ,כי
הנגף פוגע בפרטים ולא בציבור.
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אכן ,נראה שכל זה הוא דוקא אחר חטא העגל ,אך קודם חטא העגל ,מדרגת
הפרטים היתה כל כך נשגבה ונשאה ,עד שכל פרט היה נבחן כציבור בפני עצמו,
ולכן לא היה מניעה מלמנותם כפי שהם .יסוד זה ,שכל פרט היה נבחן כציבור,
מבואר ב'משך חכמה' (פ' בהעלותך) ,על דברי חז"ל שהיחיד נדחה לפסח שני ואין
ציבור נדחה לפסח שני ,וביאר המש"ח ,שפרשת פסח שני כלל לא נאמרה קודם
החטא ,כי קודם החטא גם היחיד לא היה נדחה ,הואיל והיה לו דין של ציבור.
ואכן ,קודם חטא העגל הרי היו צריכים להישאר חיים לעולם ,כמבואר בגמ' עבודה
זרה (ה ,).ממש כפי שהציבור (אחר החטא) אינו מת ,ומשכך בוודאי שלא היה שום
חשש נגף וכיוצא( .ועיין היטב במאמר ט"ו שכל עיקר חטא העגל נסוב על הרצון
של הפרטים לחזור למדרגת פרט ולא להיות במדרגת ציבור החלה על כל פרט,
והם הם הדברים בכאן ,שלכן גם העונש של חטא העגל היה לקיחת מעלת הציבור
מהפרטים ,ועיין עוד ב'אור יקרות' שערי אלול ,מאמר ד ,שם נתבארו הדברים
בהרחבה).

ז.

מחצית השקל; כפרה על העגל או כופר נפש לספירת ישראל
הגדרת מחצית השקל :העמדת הפרטים בחזרה בתורת הציבור
הדברים הללו יהוו גם תשובה לשאלה מתבקשת; מה עניינה של מחצית השקל?
כפרה על חטא העגל ,או כופר נפש על ספירת ישראל? התשובה נעוצה בהגדרה
של מחצית השקל ,אשר עניינה החזרת הפרטים להיות נעוצים בכלל ישראל ,וכפי
שהתבאר במאמר הנ"ל ,שעם השקלים קנו קרבנות ציבור ,והם הם המחוללים את
תורת הציבור בישראל .מציאות זו היא כפרה על חטא העגל מחד ,והיא גם כן
מכפרת על המניין ,כי איסור המניין נובע באופן ישיר מחטא העגל ,בהיות הפרטים
מתנתקים מתורת הציבור.
עמדנו אפוא על העניין הראשון  -ביאור הצורך במחצית השקל בעקבות חטא
העגל ,ועניין הספירה קודם החטא בלא שקלים .מעתה ,נפנים אנו בעזרת ה' לבאר
את החלק השני  -הבנת טעותו של דוד המלך.
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ה
ביאור העניין השני  -דוד המלך משיח ה'
דוד המלך  -כנסת ישראל  -רגל רביעית במרכבה
ח .בכדי לבאר הדברים ,עלינו להקדים מעט על דוד המלך ,לשם כך נחזור מעט על
דברינו בספר 'אור יקרות' (חלק ב ,יד) .דוד המלך נולד ונפטר בשבועות ,כידוע,
ובילקוט (בראשית ,רמז מא) ,שדוד המלך היה נֶּפֶּ ל והיה צריך לחיות רק ג' שעות,
עד שנתן לו אדם הראשון ע' שנה משנותיו .כמובן שהדברים טעונים ביאור; מדוע
דוד מעיקרא היה נֶּפֶּ ל בלא שנות חיים ,עד שהוצרך אדה"ר לתת לו חיים? וכי בורא
העולם בורא בריאה שלא לצורך  -נפל בעלמא?!
ביאור הדבר ,בהקדם גמ' מו"ק (טז ):הדנה במעלת דוד'" :ראש השלישים'  -תהא
ראש לשלשת אבות" .כלומר ,דוד המלך הוא הרגל הרביעית במרכבה (וכפי שמובא
רבות בספה"ק ,וכגון בביאור הגר"א לתיקו"ז ,תיקון כ"א) .והדבר צריך תלמוד,
מדוע דוקא דוד הוא רגל הרביעית ולא משה ,או אהרן ,או יוסף וכד'.
אכן ,התשובה לזה ,שהרגל הרביעית היא כנסת ישראל בעצמה (וכ"כ השל"ה ב'תורה
אור' ,פ' יתרו ,אות ו') ,וז"ל ה'פרי צדיק' (קדושים ,אות ב')" :ובזוהר הקדוש (פרשה
זו פ"ז ב)..." :ותנינן'' ,שנה הרביעית'  -דא כנסת ישראל דאיהו קיימא רביעאה
לכרסייא' .והיינו דהאבות הן הן המרכבה (כמו שאמרו בראשית רבה סוף פרשת
לך) והם ג' רגלי המרכבה .ודוד המלך ע"ה רגל רביעי למרכבה .שהוא מרכבה למדת
מלכות כנסת ישראל".
כלומר ,קושטא דמילתא ,שכך הוא הכסא  -ג' האבות מרכיבים את חלקי ההשפעה
של הכסא (והם כנגד ג' אותיות השם ב"ה) ,וכנסת ישראל היא צד המקבל  -אות
ד' ,דלית לה מגרמא כלום ,בחינת מלכות .ודוד המלך הוא כביכול האישיות
שמבטאת דבר זה ביתר שאת ,בהיותו מלך ישראל (ואשר נבחר לכך לדורות עולם
הוא וזרעו) ,אך אין הנושא בדוד לכשעצמו ,אלא בהיותו מלך בעצם עם כתר
מלכות ,ודרכו משתקפת כנסת ישראל (ובשונה ממלכים אחרים ,שיש בהם רק ניהוג
וששרה של מלכות ,ואכ"מ).
בלשון קצרה :אברהם ,יצחק ויעקב הם האבות של כנסת ישראל ,דוד המלך הוא
כנסת ישראל בעצמה .מיהי כנסת ישראל? נשמת אדם הראשון קודם החטא (אשר
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התחלקה לס' ריבוא אנשים) .5בהיות הדבר כן ,שכנסת ישראל היא נשמת אדה"ר
עצמו ,על כן חיותה היא חיותו שלו ,ואין לה חיות עצמית כשאר נבראים .וע"כ,
דוד המלך שהוא ההתגלמות וההשתקפות של כנסת ישראל ,אין לו חיים משל
עצמו ,אין המשך לחיים שלו ,אלא החיים שלו הם הם חיי אדה"ר ,וזה המכוון,
שאדה"ר נתן משנותיו לדוד ,כלומר ,שדוד המלך  -כנסת ישראל ,הוא הופעה פעם
שניה של אותו אדה"ר.
וזהו המכוון בדברי חכמים (ר"ה כה ).ש'דוד מלך ישראל חי וקיים' ,פי' ,כי דוד הוא
כנסת ישראל וכנ"ל ,וכנסת ישראל אין בה גזירת מיתה ,שאין ציבור מתים.
במתן תורה כל אחד היה כדוד המלך
זכו לכתר מלכות ,כהונה ותורה
ט .והנה כאמור לעיל ,קודם חטא העגל ,היה דין ציבור לכל יחיד בכנסת ישראל ,וא"כ
הרינו אומרים שכל אחד מישראל היה בבחינת 'דוד מלך ישראל חי וקיים' ,וזהו הנ'
גדר הכתרים שקיבלו ,כי כאמור דוד זכה לכתר מלכות .וכידוע במשנה (אבות ד',
י"א) ,שג' כתרים הם :כתר תורה ,כהונה ומלכות .ונ' שזו כוונת הכתוב (י"ט ,ו'):
דוש" .ממלכת  -כתר מלכות ,כהנים  -כתר
"וְ ַא ֶּתם ִת ְהיו ִלי ַמ ְמלֶּ כֶּ ת כֹהֲ נִ ים וְ ֹגוי ָׁק ֹ
כהונה ,גוי קדוש  -כתר תורה .ושוב שמחתי שכיוונתי לדברי הגרי"א חבר זצ"ל
('אור תורה' ,אות קמ"ז)..." :והוא מה שנאמר ראשו כת"ם פ"ז (שם) ,והם ג' כתרים
שנכתרו בהם ישראל' :תורה'' ,כהונה'' ,מלכות' ,כמו שנאמר 'ואתם תהיו לי ממלכת
כהנים וגוי קדוש'" (שמות י"ט ,ו')).
ובגמ' ע"ז (ד" :):דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי :לא דוד ראוי לאותו
מעשה ,ולא ישראל ראוין לאותו מעשה; לא דוד ראוי לאותו מעשה ,דכתיב 'ולבי
חלל בקרבי' ,ולא ישראל ראוין לאותו מעשה ,דכתיב 'מי יתן והיה לבבם זה להם
ליראה אותי כל הימים' ,אלא למה עשו?
לומר לך שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד ,ואם חטאו צבור אומרים להו,
לכו אצל צבור".
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השייכות בין דוד לשבועות :בריאת האדם הראשון במהדו"ת
מעתה לפי"ז ,הרי מבואר היטב השייכות של דוד לשבועות ,כי כאמור ,עניינו של
חג השבועות  -כניסת הנשמת חיים לאדם הראשון במהדורה שניה  -כנסת ישראל
 הרגל הרביעית .ומכיון שדוד הוא הוא האדם שבו מתבטא עניין זה לאשורו -מלך ישראל בכתר מלכות ,ושלכן לא היה לו חיים משל עצמו ,ע"כ הולדתו ופטירתו
ביום זה של בריאת האדם  -דוד ,בחג השבועות.

ו
דוד המלך  -משיח ה'
דוד המלך המשך של אדם; אד"ם  -אדם ,דוד ,משיח
י.

למדנו אפוא שדוד המלך הוא המשך ישיר של אדם הראשון ,ולמעשה דוד הוא
אדם בעצמו .ונבין בזה את הידוע מוסכם ומקובל בספה"ק (כגון :רקאנטי ,פרשת
בראשית ,וכן באריז"ל ,ובביאור הגר"א לס"י א' ,א' ,ועוד) ,שאד"ם ,ר"ת :אדם,
דוד ,משיח .והמכוון (ע"ד הפשט) כנ"ל ,שדוד הוא למעשה המשך של אדה"ר,
מהדורה נוספת שלו ,וזו כנסת ישראל וככל שנתבאר ,והוא מצעיד את העולם
מאדם הראשון עד המשיח  -התיקון הסופי.

מהר"ל :העולם אינו סובל אחדותו יתברך ,ולכן יעקב נשא ב' אחיות
ביאור עמוק בעניין רחל שמסרה את הסימנים
כאן עלינו להתעכב קצת ,להבין את תפקידו של דוד בעולם.
המשיח נקרא בכל מקום 'משיח בן דוד' .הקב"ה כרת עם דוד שממנו תצמח הגאולה
והתיקון השלם .דוד הוא המלך המשיח .כדברים הללו מבואר בדברי המהר"ל
בספר הנצח (פרקים לג  -לד) ,ונביא מקצת דבריו אשר מגלים נסתרות ומיישרים
את הלבבות:
"בזמן המשיח אז יהיו ישראל אחד ומלך אחד לכולם .אבל קודם שיבוא המשיח ,אין
ראוי שיהיה בעולם האחדות ,שיהיה העולם אחד לגמרי .ובמדרש' :אמרה רחל
לפני הקב"ה :רבונו של עולם ,גלוי לפניך שיעקב בעלי אהבני אהבה יתירה ,ועבד
בשבילי שבע שנים .ובהשלימו אותן שבע שנים ,והגיע זמן נשואי (ל)בעלי ,יעץ אבי
להחליפני לבעלי בשביל אחותי ,והוקשה עלי הדבר עד מאוד ,כי נודעה לי העצה.
והודעתי לבעלי ,ומסר לי סימן שיכיר ביני ובין אחותי ,כדי שלא יוכל אבי
להחליפני .וגמלתי חסד עם אחותי ,ומסרתי הסימנים לאחותי ,ולא קנאתי בה ,ולא
הוצאתיה לחרפה ולבושה.

כתר הלומים



פרשת המניין בימי דוד המלך

| 307

ומה אני ,שאני בשר ודם עפר ואפר ,לא קנאתי לצרה שלי ,ולא הוצאתיה לבושה
ולחרפה .ואתה מלך חי וקיים רחמן ,מפני מה קנאת לע"ז שאין בה ממש ,והגלית
בני ,ונהרגו בחרב ,ועשו אויביהם בם כרצונם.
מיד נתגלגלו רחמיו של הקב"ה ,ואומר בשבילך רחל אני אחזיר את ישראל למקומן.
הדא הוא דכתיב (ירמיה לא ,יד) "כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים
רחל מבכה על בניה מאנה הנחם על בניה כי איננו" .וכתיב (שם שם טו) "כה אמר
ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך וגו'" .וכתיב (שם שם טז)
"ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם"' ( -ע"כ המדרש).
ומדרש הזה נראה קשה ,כי בשביל שרחל קבלה עליה אהבה ,ולא ביישה אחותה,
לכך ימחל הקב"ה לישראל שעבדו ע"ז?
אבל ביאור ענין זה ,כי בשביל שידעה רחל שיעקב ראוי בפרט לזה שלא יהיה לו
אשה אחת ,שאם היה ליעקב אשה אחת ,היה זרעו  -שהם שתים עשרה שבטים -
בלתי מחולקים ,ודבר זה אין ראוי שיהיה בעולם הזה ,שיהיו ישראל אחד .ולכך קבלה
רחל דבר זה באהבה ,אף שידעה רחל כי היא עיקר אשת יעקב ,והיא ראויה לו
בפרט ,ידעה גם כן שאין יעקב ראוי שיהיה לו אשה אחת בלבד ,לכך קבלה דבר
זה באהבה ,מאחר שאין העולם ראוי לכך.
ומכל שכן השם יתברך שהוא חי וקיים ,אף אם עבדו ע"ז ,דבר זה מפני שאין עולם
הזה ראוי שיהיה בו השם אחד עד לעתיד .ולפיכך מה שהוא טבע עולם הזה ,ראוי
שימחל השם יתברך ,כי מפני שאין האחדות בעולם הזה הוא שגורם לישראל
לחטוא ,שזהו החסרון שהוא בעולם וממנהגו .ולכך רחל היא מבקשת רחמים ,שהרי
בה נראה שעולם הזה מסוגל שיהיה בו שניות וצרה בעולם הפירוד ,שאינו מסוגל
לאחדות .שאם לא היה מסדר העולם להיות בו צרה ,לא היה דבר זה לאבות,
שהאבות הם עיקר העולם וסדר שלו .וכיון שמצאנו שהיה ענין שלהם להיות להם
צרה ושניות ,כמו שהיה לרחל ,אם כן ענין זה ראוי לעולם הזה .ולפיכך רחל בפרט
מבקשת רחמים בלבד ,והבן זה היטב" .עכ"ל המהר"ל.
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העולם אינו סובל אחדותו ית' ,ולכן האומה היחידה נחלקה לב' ממלכות
בזמן דוד ושלמה היתה מלכות אחת ,כי הם דוגמת המשיח
יא .מבואר בדבריו שהעולם הזה מצד עצמו ,אינו סובל את אחדותו יתברך ,ולכן רחל
הבינה שיעקב (שדרכו מתגלה הגילוי האלוקי) ,חייב להנשא לב' אחיות ,ועיין עוד
בדברי המהר"ל בנצח (פרק לג) ,שלכן גם כן עם ישראל מחולקים לב' ממלכות ,כי
העולם אינו סובל את אחדותו יתברך ,וכפי שיעקב נשא ב' נשים ,כך גם זרעם
מחולק .ואולם ,אעפ"כ בזמנו של דוד ושלמה היתה המלכות אחת ,והיינו ,כי
מלכותם היתה דוגמת מלכות המשיח.
כה הם דבריו" :כבר התבאר לך כי העולם הזה אין ראוי שיהיה העולם אחד ,עד זמן
המלך המשיח ,ואז "לא ישא גוי אל גוי חרב" (ישעיה ב ,ד) ,ויהיה העולם אחד ,בלא
שום חלוק ופירוד .ומפני כך ישראל שהם אומה יחידה ,קודם ביאת המשיח היתה
מחולקת לשתים; שבט יהודה ,ועשרת השבטים לבד ,ומלך לכל אחד ואחד .ועם שראוי
לאומה היחידה האחדות ולא החלוק ,עם כל זה מפני שאין עולם הזה מסוגל
לאחדות גמור ,היה לישראל חלוק המלכות .ולא היה מלך אחד רק בימי דוד ,מפני
שדומה היה מלכותו לזמן מלך המשיח.
ובמדרש תנחומא'" :בשרתי צדק בקהל רב' (תהלים מ ,י)  -מה בשורה היו צריכין
בימי דוד? והלא בימי דוד לא היה רק מעין דוגמא של משיח ,אלא שהיה פותח ודורש
לפניהם דברי תורה שלא שמעה אדם מעולם ,עד כאן .וביאור זה ,כי אחר שלמה
מיד התחיל החלוקה מן ירבעם ואילך ,וכדכתיב (מלכים א ,א ,כט) 'ויצא ירבעם
מירושלים' ,ואז נתן לו אחיה השילוני לירבעם מלכות (שם שם לא) .שלא היה ראוי
העולם הזה לאחדות ,כי אם בימי דוד שהיה מעין דוגמא של מלך המשיח .ואחר
דוד היה ראוי שיהיה נחלק ,רק מפני כי שלמה בנה בית המקדש ,שהוא אחד ואין
כיוצא בו ,לכך היה מלכותו גם כן אחד .כי המלכות נקרא 'בית' ,כמו שדרשו (סוטה
יא ):על הפסוק (שמות א ,כא) 'ויעש להם בתים' .ומלכות שלמה לא היה מלכות
אחד רק זמן מעט ,ולא נקרא זה מלכות ,כי תיכף שמלך נקרע מלכותו מיד".6
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ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ  -להביא את התיקון
יב .ובגמ' (סנהדרין כ :).ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ,להעמיד להם מלך,
להכרית זרעו של עמלק ולבנות את בית הבחירה .ג' מצוות אלו היו אמורות להביא
את התיקון ,כי אין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה שמו של עמלק ,וכאשר
נמחה שמו של עמלק ,וקם מלך הוא המלך המשיח ,ונבנה בית הבחירה ,הרי מגיעים
לתיקון השלם.
והם הם דברי הגמ' (פסחים ה" :).תנא דבי רבי ישמעאל :בשכר שלושה ראשון,
זכו לשלושה ראשון; להכרית זרעו של עשו ,לבנין בית המקדש ולשמו של משיח".
הכרתת זרעו של עשו היא היא הכרתת עמלק שהינו זרעו של עשו .בית המקדש
כנ"ל ,ושמו של משיח  -העמדת המלך בצורה המתוקנת  -דוד המלך משיח ה'.
כל אלו הדברים ,חוזרים לעיקר היסוד שדוד המלך הוא בעצמו אדם הראשון ,והיינו
כנסת ישראל.

ז
דוד המלך ראה שהוא מלך אחד ,וחשב שהגיע השלב לספור בלא כופר
יג .מעתה ,הננו שבים בעזרת ה' להבין את סוגיית המניין של דוד .דוד המלך נבחר
למלך על עם ישראל ,דוד נבחר להביא את התיקון  -את העולם לייעודו ,הוא
המלך המשיח ,ולכן גם הכרית את עמלק .משכך ,חשב דוד שהוא כבר עומד בשלבי
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התיקון ,והרי קמן ,שדוד המלך הוא מלך יחיד על ישראל ,והרי אין העולם הזה
ראוי לאחדות ,כפי שראינו אצל יעקב ונשיו ,וכפי שראינו אצל עם ישראל במהלך
הדורות שנחלקו לב' ממלכות ,וא"כ ,כיצד דוד מלך על כל ישראל כאחד? אלא
שהוא קרוב לשלבי התיקון ,כך חשב דוד ,ואם שעדיין אינו בגמר התיקון ,אך הוא
בשלב כזה ,שכבר ניתן לספור את עם ישראל בלא צורך בכופר נפש או על ידי
אמצעי.
זו היתה טעותו של דוד ,ולכן לא שעה לדברי יואב ,כי לפי הבנתו ,דברי יואב אינם
שייכים לכאן ,מאחר ואינם אלא בזמן קודם התיקון( .ומן הראוי להוסיף ,שגם שלמה
טעה בטעות מעין זו ,בהיות זמנו זמן שהיתה קיימא סיהרא באשלמותא ,וכמבואר
בפסוקים אודות רוממותן של ישראל ,ולכן נשא אלף נשים נוכריות ,כדי לגמור את
התיקון במלכות ש -ד -י ,וביותר חשב כן ,כאשר נבנה בית המקדש בפועל ,וכפי
המבואר בחז"ל (מו"ק ט ,):שבאותה שנה ,עם ישראל אכלו ביום הכיפורים! והרחבנו
בזה בס"ד במק"א).

חטא ישראל  -אי תביעת ביהמ"ק ,העדר שלבי התיקון
יד .בזאת הננו מבינים את העונש שנענשו ישראל ואת השייכות לחטאו של דוד; עם
ישראל נענשו על שלא תבעו את בית המקדש (כמבואר במדרש לעיל) ,פירוש ,כי
אם אכן היה נבנה בית בחירה בירושלים עיר הקודש ,כבר היה מתווסף התיקון
והולך (שהרי אחד מג' המצוות הוא בנין הבית) ,והיה ניתן לספור את ישראל בלא
שקלים .נמצא שאי התביעה לבנות את בית המקדש ,היא היא אשר סיבבה את
העונש על ישראל ,כי העמידה אותם במצב לא מתוקן ,ובמצב זה ,אי אפשר לספור
בלא שקלים .ובוודאי שאין המכוון אך ורק שהיה ניתן להצילם אילו היו תובעים
את בית המקדש ,אלא שהנושא הוא גופא מדרגתם של ישראל באותו דור ,ומכך
שלא תבעו את בית המקדש ,לא היו ראויים לעמוד בשלבי התיקון היותר מתקדמים,
ועל דבר זה עצמו היה טענה וקטרוג למעלה.
התיקון היה בהעמדת השלב של ביהמ"ק
לכן יסוד התיקון היה לדרוש מיד את בנין בית הבחירה ,ולכן דוד קנה את המקום
בכסף מלא ( ואילו היה בחינם ,כבר אינו כל כך עיקרי ועצמי ,ונחשב כחסר
בדרישה) ,והם דברי חז"ל בגמ' ברכות ,שהקב"ה ראה את ביהמ"ק וינחם .כי כאשר
התחילו בהקמת הבית ,שוב יכלו להיות שייכים למדרגה זו משלבי התיקון ,ולכן
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פסק הנגף( .ויש להוסיף בזה עוד ,עפ"י הידוע מדברי הגרי"ז ,שמלכות בית דוד
היא תנאי בירושלים ,וא"כ ,כל עוד ואין את ירושלים ,חסר גם במלכות בית דוד).

ח
חטא ההסתה של דוד
ביאור המושג 'הסתה'; התערבות ממש או הכוונת כל הנתונים
טו .כעת נמקד את דברינו בהבנת חטא ה'הסתה'; "'מסית' קרית לי"  -דוד חטא בכך
שקרא להקב"ה 'מסית' ,ולכן הוסת למנות את ישראל .והדברים סתומים וחתומים.
מה ההגדרה של 'מסית'? 'מסית' היינו שהקב"ה כביכול מכריח את האדם לפעול
בצורה מסויימת ,כגון ביחס לשאול ,הקב"ה הכריח את שאול לשנוא את דוד ולרדוף
אחריו .בפשוטו ,ההסתה היא התערבות ממש של הבורא בבחירת האדם ,וכפי
שמצינו אצל פרעה שניטלה ממנו הבחירה ,ועל דרך שאמרו חז"ל על הפסוק
ילה ַעל ְבנֵי ָׁא ָׁדם" .אמנם מו"ר
לות אֱ ל ִֹהים ֹנו ָׁרא עֲ ִל ָׁ
"לכו ו ְראו ִמ ְפעֲ ֹ
(תהלים סו ,ה)ְ :
הגר"מ זצ"ל הסביר שגם בהנהגה זו לא ניטלה הבחירה ,אלא שהקב"ה מכוון את
כל הנתונים במהלך כזה ,שקשה מאד לאדם להתנגד לבחירה המסויימת שבוחר,
וזו הכוונה 'נורא עלילה' ,שהוא כביכול מעליל עלילה כדי לבצע את רצונו .וכדבריו
מבואר להדיא במדרש תנחומא (וישב ,ד).

כל המציאות פונה לתיקון  -לדוד ,ולכן לא יתכן שה' יסית כנגדו
מה היה חמור כל כך באמירה זו ,על ידי דוד? כנראה שעצם הביטוי 'מסית' אינו
דרך כבוד כלפי מעלה ,ואסור כך להתבטא .אכן ,יתכן עוד ,שהטענה על דוד היתה
ביחס לעצם עניינו; הלא נתבאר שדוד נבחר להיות זה שמביא את התיקון ואת
תוכָׁ ה ָׁת ִכין" ,ושוב
הגאולה ,ואנו מתפללים ג' פעמים ביום" :וְ ִכ ֵסא ָׁדוִ ד ַע ְב ְד ָׁך ְב ֹ
"את צֶּ ַמח ָׁדוִ ד ַע ְב ְד ָׁך ְמהֵ ָׁרה ַת ְצ ִמיחַ " .מכיון שדוד שייך במהותו
בברכה שאח"כֶּ :
לתכלית ,על כן בהכרח שכל המציאות פונה על ידי בורא העולם בשביל להביא
את מציאותו הוא ,וכפי שאכן מצאנו כן בחז"ל; ראה בבראשית רבה (מא ,ד),
אתי ָׁדוִ ד ַע ְב ִדי"  -אמר רבי יצחק' :היכן מצאתיו? בסדום!'.
"מצָׁ ִ
שדרשו את הפסוקָׁ :
ובגמ' ב"ק (לח..." :).נשא משה ק"ו בעצמו ואמר :ומה מדיינים שלא באו אלא
לעזור את מואב ,אמרה תורה צרור את המדינים והכיתם אותם ,מואבים עצמן לא
כל שכן?! אמר לו הקדוש ברוך הוא :לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי ,שתי
פרידות טובות יש לי להוציא מהן ,רות המואביה ונעמה העמונית".
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חטאו של דוד במניין היה באופן של סתירה לחטא ההסתה דשאול
אם כנים דברינו ,ניתן לומר שיסוד החטא של דוד היה בכך שהעמיד את הנהגת
ה' באופן שסותר למציאות התיקון (היינו ,שה' גרם לשאול לרדוף אחרי דוד) ,בו
בזמן שדוד שייך לזמן התיקון והכל אמור להוביל אליו ,ולא כנגדו .ואם שיש
מתנגדים בעולם הנגלה ,כמו שלכל דבר טוב יש מתנגדים ,אך חלילה ,לא שהקב"ה
מכוון כן בדרכים הפנימיות ,אדרבה מכוון להפך .זו היתה הטענה כלפי דוד .ונפרעו
ממ נו בהתאם לדבריו עצמם ,שהואיל והוא אמר שיתכן שהקב"ה מסית כנגדו ,על
כן בהכרח שהוא עצמו אינו התיקון ,כי הקב"ה אינו מסית כנגד התיקון ,ולכן הוסת
בדבר זה עצמו ,היינו ,במה שחשב שהוא התיקון ,ונערכו דבריו כסותרים אלו את
אלו ,כי אם יאמר שאכן כך חשב שאינו שייך לתיקון (ולכן קרא להקב"ה  -מסית),
א"כ היאך ספר את ישראל בלא מניין ,ואם יאמר שספר בלא מניין ,כי חשב
שישראל כבר בשלבי התיקון ,א"כ היאך זה שקרא להקב"ה 'מסית'( .וכך דרך
משפט ה' ,באופן של 'אוכיחך ואערכה לעיניך' ,כמוש"כ בביה"ל פ' ויגש).

ט
אוריה החתי
בת שבע היתה ראויה לדוד מששת ימי בראשית ואכלה פגה
טז .נותר לנו במאמר זה לבאר את דברי חז"ל בעניין אוריה שהוא זה אשר גרם לחרון
אף אלהים בישראל ,ושמכוחו השטן הסית את דוד למנות את ישראל .והדברים
טעונים ביאור; מה השייכות בין סוגיה זו לבין המניין?
לא ניכנס עתה לביאור העניין  -פרשת דוד ובת שבע ,אך זאת נזכיר מדברי הגמ'
בסנהדרין (קז" :).דרש רבא ,מאי דכתיב 'כי אני לצלע נכון ומכאובי נגדי תמיד'?
ראויה היתה בת שבע בת אליעם לדוד מששת ימי בראשית ,אלא שבאה אליו
במכאוב ,וכן תנא דבי רבי ישמעאל :ראויה היתה לדוד בת שבע בת אליעם ,אלא
שאכלה פגה".
מה המכוון 'מששת ימי בראשית' ,והלא מ' יום קודם יצירת הולד ,מודיעים בת
פלוני לפלוני (סוטה ב .).גם לשון חכמים מרפא ' -שאכלה פגה' ,ולמה לא אמרו
שבאה עליה קודם זמנה?
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דוד המלך  -אדם הראשון ,בת שבע  -חוה
חטאו של דוד מתייחס לחטאו של אדם הראשון
יז .אכן העניין מתבאר עפ"י דברי רבותינו בעלי רוח הקודש ,שדוד המלך היה המשך
של אדם הראשון ,ובת שבע היתה המשך של חוה .והנה בת שבע אליבא דאמת
היתה ראויה לדוד כבר מששת ימי בראשית ,שכך צורת הבריאה מעיקרא ,שחוה
מיועדת לאדם ,וכך היה קורה ג"כ ,אלא שאכלה פגה ,והרי זה מקביל ומתייחס
למה אמרו חכמים ביחס לאדם הראשון ,שהיה צריך לאכול את עץ הדעת ביום
השבת ,וחטאו היה בכך שאכלה פגה .ומשמע ,שישנה שייכות בין חטא אדם
הראשון ,לבין חטא דוד (שהוא למעשה מהדורה שניה של אדם הראשון) ,בבת
שבע.
אריז"ל :חטא אדה"ר היה ממש כמו חטא דוד המלך
נעתיק כמה מדברי רבותינו ,וזה יצא ראשונה ,האר"י החי בספר ליקוטי הש"ס על
מסכת סנהדרין (לדף מו..." :).אך כאשר בא אדה"ר והטיח את אשתו תחת התאנה
ואכל פגה ,כי היה לו להמתין עד ליל שבת שהוא עונת ת"ח ,כי חטא אדה"ר הי'
ממש כמו חטא דוד המלך עליו השלום שאכל פגה ,כי אשתו היתה ,ולכן כיון שהשעה
היתה צריכה לכך ששימש מטתו ביום ,הלקוהו ונגזר עליו מיתה ,ואז הנחש נתאווה
להם וקליפת הדינים נתלבשו בנחש זה ,והנחש לא רצה לילך אצל אדה"ר ,כי לא
יכול לו והלך לו אצל חוה שהיא מסטרא דדינא ,כי נעשית מתרדמה שנפלה על
אדם מלקיחת צלעו כנודע ,שהוא דוגמת שבירת הכלים ממש ,וכאשר בא הנחש
אל חוה ,אשר היא נעשית עיסת הזוהמא של היצה"ר ,וכאשר חזר אדה"ר והזדווג
אל אשתו אז עוקצת כקוץ מכאוב ונכנס בו היצה"ר ואירע לו מה שאירע".7

7
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רקאנטי  -אדה"ר ודוד חטאו בכך שאכלו פגה
ראה עוד ברקאנטי (פ' בחוקותי):
"יש מפרשים כי מלת 'שבע' רומזת לשכינה הנקראת 'באר שבע' ,ועל שהיא מקבלת
מז' קצוות נקראת 'בת שבע' ,והיא המדה הנתונה לדוד מששת ימי בראשית
הנשארים ,אלא שאכלה פגה בסוד אדם וחטאו .גם דוד לא המתין עד שיעברו שני
הערלה ,אלא שאכלה בעוד ערלתה בה ,כענין שאמרו ז"ל אדם הראשון מושך
בערלתו היה ,וכבר פירשתי .וידעת כי כשלקח דוד בת שבע עדיין היתה ברשות
אוריה החתי ,והבן זה".
וב'שפתי כהן' (בראשית ג ,א):
"...והוא ( -אדם הראשון) לא המתין עד שיושלם הפרי ואכלו פגה ,וכן עשה בגלגולו
בדוד שאכלה פגה לבת שבע".

אדה"ר היה ללא יצה"ר
חטא עץ הדעת הוא בהפרדת הפרי  -התחתונים מהעץ  -העליונים
יח .כמובן ,הדברים זוקקים זהירות יתירה ,ולא לאנוש כערכי לבארם ,אך נביא דברי
רבותינו ,ומתוכם יתבארו הדברים מאליהם.
אדם הראשון קודם חטאו היה משולל יצה"ר ,היצה"ר היה רק חיצוני אליו ולא
בתוכו .כן מבואר ברמב"ן פ' בראשית ,ובנפה"ח (א ,ו) ,והוא מוסכם בחז"ל .החטא
של אדה"ר גרם לכך שהנחש בא על חוה והכניס בה זוהמא (שבת קמו.).
המהר"ל בגו"א בראשית ,מרחיב בביאור גוף החטא  -במה שאכל מפרי עץ הדעת,
ומבאר שעיקר החטא הוא בעצם ההפרדה מהעץ ,כי העולם כולו הוא כמו עץ
הפוך ,כאשר העליונים הם הגזע והתחתונים הם הפרי ,וכאשר הפרי מונח על העץ,
הרי הוא בטל אל העץ ,והכל יודעים מקורו ומוצאו של הפרי .וכך גם כן התחתונים
היו צריכים להיות בטלים לעליונים עד שיתגלה הגילוי האלוקי מהתחתונים באופן
מלא .אך כאשר אדם הראשון חטא והפריד את העץ ,המשמעות היא שניתק את
התחתונים מהעליונים ,ושוב התחתונים נערכים לעצמם ,כביכול הם בעלי ישות
עצמית .זהו יסוד ומקור כל החטאים ,וממנו מגיע גם כן גזירת המיתה ,כי כאשר
התחתונים עומדים לעצמם ,הרי הם מנותקים מחיי הנצח ,הם מכוונים כלפי עצמם
ולא כלפי העליון ,וכפי שאמרו חז"ל על אדה"ר (בראשית יט ,ט)' :אתמול לדעתי
ועכשיו לדעתו של נחש'.
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מאז חטא אדה"ר ואילך ,מאז שנכנס היצה"ר באדם  -כח הנחש  -שאור שבעיסה,
הרי שהאדם כולל בתוכו גם את חלק הנחש וגם את חלק הטוב ,וחלק הנחש יותר
עיקרי אצלו ' -לדעתו של נחש' ,ה'אני' יותר מזוהה עם חלקו של נחש ,מאשר עם
האמת.

ההפרש בין מצבו של אדם הראשון למצבו של דוד
השאלה מה היא נקודת המוצא  -קדושה או זוהמא
יט .דוד המלך הוא המשך ותיקון של אדם הראשון ,וכפי שנתבאר לעיל שלכן אדם נתן
לו ע' שנה ,והוא רמוז בשמו' :אדם'  -אדם ,דוד ,משיח .דוד המלך צריך להביא
את התיקון וככל שנתבאר לעיל במאמר זה ,ולכן היה מלך על כל כלל ישראל
כאחד בלא חילוק מלכויות.
אולם ,ישנו חילוק יסודי עיקרי בין אדם לבין דוד; החילוק מונח בשאלה  -מה היא
נקודת המוצא? אצל אדם הראשון ,נקודת המוצא היתה כולה קודש בלא שום רע,
בלא שום סיג ,בלא שום יצה"ר ,הנחש היה חיצוני ,ואדם וחוה (שהם מציאות אחת
 אדם אחד) ,היו בלא שום מפריד .החטא של אדה"ר שינה את המציאות ,וגרםלכך שמעתה נכנס 'שחקן' חדש לזירה ,והוא הנחש.
ברם ,אצל דוד ,הרי המציאות היא כבר אחר חטא אדה"ר (וחטא העגל) ,וא"כ
נקודת המוצא של דוד היא מתוך הזוהמא עצמה ,זו נקודת הפתיחה שלו .לכן דוד
פוגש את בת זוגו האמיתית  -בת שבע כשהיא נשואה לאחר .משם נקודת הפתיחה
שלו ,והם הם דברי חכמים שאכן היתה ראויה לו מששת ימי בראשית ,ועל זה
נסובה כל הסוגיה( .שוב מצאתי כן בדברי רמח"ל בספר 'תקט"ו תפילות' ,תפילה
תעז ,הובאה בהערה)8

8
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החטא של דוד היה בכך 'שאכלה פגה' ,כלומר שמיהר לקחת את זיווגו ,ולא חיכה
שאוריה ימות בגזירת שמים מצד עצמו .ממילא ,לא נגמר התיקון כפי שהיה צריך
להיות ,אילו היה ממתין.

דוד שלח את אוריה למות ,כי רצה לבטל את כח הרע
חטא דוד באוריה גרם את חטא הספירה ,כי עניינן אחד
כ .משכך ,הרי נפתח לנו אור חדש בהבנת דברי חז"ל שה'חרון אף' שהיה בישראל
היה בעקבות מות אוריה .כי למעשה הכל חוזר לאותה סוגיה; דוד מלך ישראל
עמד במהלך שבו המגמה היא התיקון בלבד ,לשם הוא חותר ,זו מהותו ומטרתו -
אד"ם  -אדם ,דוד ,משיח ,ממנו המשיח .לכן מנה את ישראל בלא שום אמצעי או
כופר .וזו הסיבה שבא על בת שבע ,כי ראה שהיא זיווגו מכבר ,ואדרבה ,הנישואין
לאוריה הם תולדת הזוהמא ולא הנישואין האמיתיים .לכן חשב דוד שבסלקו את
אוריה  -את הזוהמא ,הוא מביא את העולם לתיקונו ,אך לא כן היה ,כי היה זה
אכילת פגה  -קודם הזמן ,ולא היה לו למהר את מיתת אוריה ,ועל זה היה הכעס
שהביא להסתת דוד למנות את ישראל ,והיינו ,שהטעות של דוד  -בהגדרת שלבי
התיקון ,היא אשר עצמה אותו ענין ממש הגורם את הפגם הגדול בספירת ימי דוד,
שלמעשה היו גם כן ספירה קודם הזמן הראוי ,ספירה באופן של 'פגה' ,והעונש
לא אחר להגיע .רח"ל מכל מכשול וטעות.
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מאמר יב
חלֵ הו'
יש יְ כַ לְ ֵכל ַמ ֲ
'רוחַ ִא ׁ

1

דאגה ,עצבות ופחד מצרות ומחלות
חלק א

1
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א
הסכנה בדאגה ועצבות
אזהרת רעק"א בזמן המגיפה :שלא לדאוג ולהתעצב
א .בזמנו של רבי עקיבא איגר (לפני כמאה ותשעים שנה) ,היתה מגיפה קשה .רבי
עקיבא איגר כתב איגרת ארוכה ובה כללים נחוצים למניעת הדבקות והחלמה
מהמחלה .חלק מהכללים הם רוחניים ,כגון לקרוא פרשת הקטורת פעמיים ביום
בציבור ,ולומר פרקי תהילים ,וחלקם הם כללים והנהגות טבעיים גשמיים ,כגון
לאוורר את הבתים ,להזהר מהתכנסות של יותר מחמשה עשר איש ,להחליף בגדים
בתדירות גבוהה וכו'.
מבין כל הכללים ,ישנו כלל אחד בולט בשונותו ודורש הסבר .כלל זה נוסח במילים
אלו" :שלא לדאוג ,ולהרחיק כל מיני עצבות" .רעק"א לא ביאר מדוע צריך להיזהר
מהדאגה והעצבות ,האם זהו כלל רוחני בהלכות אמונה ובטחון ,או שמא טבעי
גשמי ,ומה עומד מאחוריו? מנוסח המכתב ,נדמה שהנושא קרוב יותר לעניין טבעי,
כי הכניס את הכלל הזה יחד עם הכללים הטבעיים ,אך אין זה מוכרח ,כי יתכן
שכולל גם עניין טבעי מלבד העניין הרוחני.

קטורת  -קרבן הבא על השמחה ,וכן מציל מן המגיפה
איני יודע מנין הוציא רעק"א את הכלל הלז; האם היה לו מקור תורני ,או שמא
טבעי ,ואולי הוציא כן רעק"א מליבו הקדוש והטהור שהיה כל כולו תורה לשמה.
אכן ,מצאתי קצת דמות ראיה ושייכות ,מדברי התנחומא (תצוה טו) ,שהקטורת
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שונה מכל הקרבנות בכך שלא באה על חטא חסרון או צורך ,אלא באה היא
לשמחה .והרי אנו יודעים שהקטורת מכפרת ומצלת מן המגיפה (תנחומא שם) ,הרי
לן שהקרבן אשר בא לשמחה הוא אשר מונע מגיפה ,ומכיון שלא מסתבר שיש כאן
נושאים שונים לגמרי (א) פעולת הקטרה המונעת מגיפה( ,ב) תכלית הקטרה  -עבור
שמחה ,על כן ,קרוב לומר שההצלה מן המגיפה מונחת בעצם כך שהקטורת היא
לשמחה ,ועל כרחנו שיש כח בשמחה למנוע המגיפה.
ננסה לברר את הדברים ,לפי מיעוט ערכינו ,כוחנו ויכולתנו ,הן בעיקר הכלל
שלימדנו רעק"א  -בפן הרוחני והטבעי ,והן ביחס לעניין הקטורת .והננו בתפילה
לה' שיראנו נפלאות מתורתו הקדושה והטהורה.

ציונים לספרים נוספים המזהירים מפחד ודאגה ממגיפה
(א) אוצר מנהגי ישורון( ,ב) ספר 'מטעמים'
ב .בראשית הדברים ,נראה עוד כמה מקורות העוסקים באיסור החשש והדאגה;
באוצר כל מנהגי ישורון (מהדורה ד ,עמ' " :)101הכנסת כלה עניה ויתומה עם עני
יתום ,יש בזה הרבה מצוות ,וכל אנשי העיר באים לשמח חתן וכלה ,ורואים שם
המוות בעיניהם ,והם ששים ושמחים ,ובזה ירגלו וישכחו דאגתם ואנחתם שזה סכנה
גדולה בעת ההיא ,ופחד המוות לא יהיה עוד נגד פניהם".
כמו"כ כן בספר 'מטעמים' החדש (ערך מגפה ,אות ב)" :על כן עושין פומבי
ופרהסיא גדול ובהמון חוגג כדי לשמח את ההמון ולהסיח דעתם מן המגיפה ,כי ידוע
כי הפחד והבהלה מאד יזיק לזה ,על כן עושין כל התחבולות בעת כזאת כדי להסיח
את העם מדעתם ומפחדם לעניינים אחרים ולהיות בשמחה ובדיעה מיושבת ,וזה
הוא הטעם שהעושין חתונה עם עני בחור עם בתולה עניה כדי לשמח את העולם,
כי אצלינו בני ישראל אי אפשר להיות שמחה אלא על ידי שמחה של מצוה ,כי
אסור לנו לילך אל טיטראות וקירקסאות ,על כן מחפשים אחר שמחות של מצוה,
כגון לגנוז השמות ,ולעשות חופה ונישואין לבחור ובתולה עניים ,שבזה יש להם
חלק לכל ישראל וכולם משתתפים במצוה זו ובשמחה זו".
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ב
חיים
ישנו הפרש בין החיות של אדם שמח לאדם עצוב
הביטוי של החיות  -שמחת הנפש ,שירה והרגשת חיות
ג.

כאשר מתבוננים על המושג 'חיים' ,1מקובל לחשוב שכל אשר חי יקרא ,יהא אשר
יהא  -אכן חי הוא ,ואין הבדל בין חי לחי ביחס לחיות ,אלא ההבדל הוא אך ורק
בין חי למת ,החי  -חי ,והמת  -מת .זו התפיסה הפשוטה המקובלת אצל רוב בני
האדם .ברם ,עלינו לדעת שתפיסה זו אינה נכונה ,אלא בתוך עולם החיים עצמם
יש אשר קרובים יותר לחיים ,והם יותר חיים את החיים ,ויש אשר קרובים יותר
להעדר החיים ,ואף שהם נושמים וכו' ,ואינם מוגדרים כמתים חלילה ,אך אליבא
דאמת ,אינם חיים ממש.
כלפי מה הדברים אמורים? החיות הטבעית האמיתית יש לה ביטוי; ביטויה הוא
שמחת הנפש ,שירה פנימית ,הרגשת חיות .אדם שזרם החיים פועם בו ,שהוא שמח
בחייו ובמעשיו ,אדם כזה הינו אדם יותר חי .ולחלופין ,המדוכא והעצוב ואשר
נמצא במרה שחורה ,הגם שליבו פועם ,אך חיותו קלושה מאד ,הוא פחות חי,
וקרוב להפסד .וראה ב'ליקוטי הלכות' (אה"ע ,פו"ר ,הלכה ג) בשם המקובלים,
שהעצבות והמרה שחורה הם מסטרא דמותא.
למותר לציין שאין אנו מדברים כאן על עדיפות נפש מול נפש ,ואין הדבר צריך
לפנים ,שחובת הצלת נפש המדוכא ,שווה לגמרי לחובת הצלת נפש השמח.
מבחינה הלכתית טהורה ,אין שום משמעות לשאלה  -כמה האדם חי את חייו
ומרגיש אותם ,אך אעפ"כ אליבא דאמת ,השמח חי את החיים הרבה יותר מאשר
המדוכא.

רצון  -נפש; הרצון הוא הביטוי הגדול של הנפש
ד .כמדומה ,שהבחנה זו היא אחת מהאספקטים בהבנת לשון הכתוב ,הקורא למושג
'רצון' ,בשם 'נפש' ,כגון (בראשית כג ,ח)ִ " :אם יֵש ֶּאת נַ ְפ ְשכֶּ ם" ,ופירש"י  -רצונכם.
וכן בירמיה (טו ,א)ֵ " :אין נַ ְפ ִשי ֶּאל ָׁה ָׁעם ַהזֶּה" ,ופירש"י'" :נפשי'  -רצוני" .כי אכן,
הרצון הוא הביטוי הגדול של הנפש; נפש חיה היא אשר רוצה דברים ,משתוקקת,
1
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מצפה ,מייחלת ,מבקשת ,מתאווה .ולעומת זאת ,נפש מדוכאת ועצובה ,הרי אין
בה כלל רצון .הרצון נמצא אצלה באפיסה .ממש להפך מ'נפש חיה'.
זאת ועוד ,המילה 'רצון' היא משורש 'רץ' ,כי הרצון מניע את האדם ,והינו רץ לבצע
את רצונו .הריצה היא ביטוי לקלות הגוף ,הנובעת מחיות הנפש ,אשר מתגברת על
העצלות הטבעית של הגוף .ולכן אנשים חיים ,הם אנשים פעילים ,יוזמים וזריזים.
ומאידך ,עצבות ודכאון מתבטאת בהעדר עשיה ,שכיבה במיטה וחוסר פעולה
הנובעים כאמור מחוסר עניין .לכן ,פשוט ,שאנשים שמחים הם אנשים יותר חיים.

'חיים ברצונו'  -כפי הרצון של הבורא באדם ,כן חי חיים קיימים ואמיתיים
ה .כפי שהרצון של כל אדם הוא ביטוי החיים שלו ,כן הדבר נכון גם ביחס לבורא
העולם ש'רצונו' בבריה מסויימת ,משמעה :חיים עבורה ,וכפי שכתוב בפסוק
צו ֹנו" ,ופירש רבינו יונה (שערי תשובה א ,מב)" :ורצונו -
(תהלים ל ,ו)" :חַ ִיים ִב ְר ֹ
החיים הקיימים והאמיתיים והאור הגדול הכולל כל הנעימות ,כענין שנאמר (תהלים
ל ,ו)" :חיים ברצונו" .ועיין עוד בשער ד (אות ח)" :ואם עבר אדם על מצות לא
תעשה ועשה תשובה ,ידאג לעוונו ויכסוף ויחכה להגיע ליום הכפורים למען יתרצה
אל השם יתברך ,כי רצונו  -חיי הנפש והגוף וחיי כל נוצר ,כמו שנאמר (תהלים ל ,ו)
חיים ברצונו".
יתירה מזו ,לכאורה השפעת החיים של בורא העולם לאדם ,תלויה בשאלת החיות
של האדם ,כמה הוא 'רוצה' בחיים ,שכן נאמר בתהלים (קמה ,טז)" :פ ֹו ֵתחַ ֶּאת י ֶָּׁד ָׁך
צון" .המפרשים מבארים שהקב"ה משביע לכל בריה כלפי רצונה,
יע ְלכָׁ ל חַ י ָׁר ֹ
ו ַמ ְש ִב ַ
ואף אנו נאמר ,שאם יש לה יותר רצון לחיות ,אם היא בריה יותר שמחה ויותר חיה,
כן גם כן ההשפעה עליה .והדברים מבהילים.

ג
קטורת
קטורת באה על השמחה ופונה אל הרצון
קטורת פונה אל חוש הריח  -אל כח החיים
ו.

בעקבות הדברים הללו( ,וטרם שנמשיך לבאר את העניין של חיות ,רצון ,שמחה,
והשפעתם על האדם) ,נחזור לבאר את עניינה של הקטורת שאינה באה על חטא,
צורך וחיסרון ,אלא על השמחה (כמבואר בתנחומא לעיל).
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הקטורת היא הקרבן היחיד שמתייחס באופן ישיר למערכת הריח ,והיינו למערכת
הנשמה ,וכדרך שאמרו בגמ' ברכות (מג ,):שהריח הוא החוש היחיד שהנשמה נהנית
בו ולא הגוף .הוי אומר :הקטורת פונה אל הרצון באופן הטהור ביותר ,בלא מסכים
ובלא לבושים ,בלא תנאים ובלא סייעתא מאחרים .השפה שלה ,המקום שלה ,וגם
אופי פעולתה הוא הפנימיות  -כח החיים עצמם ,הרצון (ועיין במאמרי הקטורת,
אודות הקטורת והתייחסותה לרצון ,ולרצון הרצונות).
יחוחַ
ובפרשת תצוה (כט ,יח)" :וְ ִה ְקטַ ְר ָׁת ֶּאת ָׁכל ָׁה ַאיִל ַה ִמזְ ֵבחָׁ ה ע ָֹׁלה הוא ַלה' ֵריחַ נִ ֹ
ִא ֶּשה ַלה' הוא" ,ופירש"י'" :ריח ניחוח'  -נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני".
הרי שהריח מיוחד לכך שמתקיים רצונו של מקום .ואם שכל הקרבנות יש בהם ריח
ניחוח ,אך אין עניינם פונה לריח הניחוח בעצם ,מלבד קטורת ,שכל עניינה הוא
אך ורק ריח ,היא קרבן של ריח (וע"ע במאמר י"ט).
נמצאנו למדים ,שהקטורת פונה לכח החיים עצמם בצורה הישירה ביותר ,לכן היא
לא באה על חטא וחסרון כמו כל הקרבנות ,ומשום שחטא וחיסרון הם מיעוט בכח
החיים ,ובוודאי כל תשובה שאדם עושה על חטאיו ,יש בה מיעוט חלבו ודמו -
מיעוט בכח החיים ,ואף שסוף דבר ,על ידי התשובה חוזר לחייו האמיתיים ,אך אופן
עשיית התשובה בצער ויגון ,יש בה מיעוט חיות .ולא כן הקטורת אשר פונה אל
הרצון עצמו ,אל מקום החיים עצמם ,והם הם דברי התנחומא שהזכרנו בתחילת
המאמר ,שהקטורת לא באה אלא על השמחה .להלן יתבאר בעז"ה ,כיצד הקטורת
מצילה מן המגיפה.

ד
שמחה פנימית
ישנו הבדל בין שמחה חיצונית לשמחה פנימית
ז.

ביארנו אפוא ,שה'חיים' הם דבר משתנה מאדם לאדם ,וככל שאדם יותר שמח ,עם
רצון בריא ,הרי הוא יותר חי .ועלינו להוסיף עוד הבחנה והבהרה ביחס לשמחה
זו .הננו באים ואומרים ,הגם שכל שמחה ורצון הן בוודאי עדיפות מעצבות ודאגה,
אך לא כל השמחות שוות הן ,אלא יש שמחה ויש שמחה ,יש רצון ויש רצון; יש
שמחה ורצון המבטאים ומעמידים חיות הרבה יותר שלמה ,ויש שמחה פחותה,
וכדלהלן.
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החיים נמצאים תמיד במקום הפנימי
במאמרים הקודמים (כגון :מאמר ח' ועוד) עסקנו ביסוד הגדול שהחיים נמצאים
תמיד במערכת הפנימית .הסברנו שהמערכת החיצונית אינה 'חיה' אלא אך ורק
סמוכה לחיים ומקבלת חיות מחמת שהיא מצטרפת אל כח החיים ,אך היא עצמה
 החיצוניות ,אינה חיה .כדוגמא לזה ,הראנו שזרע העץ ושורשיו הם תמיד נסתריםבאדמה ,וכן מעשה ביאה ,וכן מערכת החיים של האדם ,פנימית ובלתי נראית,
והעולה על כולנה  -מקור החיים ברוך הוא ,אשר הוא 'אל מסתתר' ,גם בריאת
העולם היתה במהלך של 'כבוד אלהים הסתר דבר'.
השמחה הפנימית מצורפת לחיים הרבה יותר ומצלת יותר
מעתה הדבר פשוט ,ששמחה המשתייכת למערכת הפנימית ,בוודאי שהיא שמחה
שיותר שייכת למערכת החיים עצמה ,וממילא היא מבטאת את עוצם החיים ביתר
שאת .או כלך לדרך זו :הסיפוק והחיות שאדם מרגיש כאשר הוא פועל דברי אמת,
דברים פנימיים ,דברי נצח ,הוא לאין ערוך מאשר הסיפוק מהנאות הגוף החיצוניות
החולפות והמתבטלות בו ברגע שההנאה מוצתה .הרגשת החיות שיש לאדם הלומד
תורה באמת ויודע רום מעלתה של תורה ועד היכן מגיעים מעשיו ,וכן הרגשת
עוצם החיות והטוב שיש לאדם הגומל חסד עם נזקק ,הלא הם לבלי שיעור מכל
ההרגשות האחרות.
לכן ,בוודאי שהשמחה והרצון הפנימיים הם קרובים ,תכופים ,סמוכים ,ואף
מושרשים ועולים מעוצם החיים עצמם ,והם ביטוי החיים באופן היותר נעלה שיש.
ואשרי הזוכה להדבק בתורת חיים ,ובמקור החיים ברוך הוא.

קטורת  -פנימית מאד  -מקום התורה
כמובן ,שגם דברים אלו מושרשים בקטורת ,שהרי היא נכנסת למקום הפנימי ביותר
 לפני ולפנים  -לקדש הקדשים  -מקום בו נמצאת התורה הקדושה ולוחות הבריתהכתובים באצבע אלהים ,ובכך מתקיים ביתר שאת' :נחת רוח שאמרתי ונעשה
רצוני'.
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ה
שלב א :אדם חי עם רצון בריא יכול להתמודד עם מחלות ביתר קלות
ח .אחר שהתבאר שאדם שמח עם רצון בריא ( -ובמיוחד רצון ושמחה פנימית) ,הוא
אדם יותר חי ,מעתה נקל לבאר את הסיבה שצריך להיזהר מאד מדאגה ועצבות,
כפי שהזהיר רעק"א והמקורות הנוספים שהזכרנו.
הננו באים ואומרים ,אדם יותר חי הוא אדם שיכול להתמודד ביתר קלות עם צרות
ומחלות למיניהן .מערכת החיסון של אדם עצוב ומדוכא ואשר פחות חי ,היא חלשה
בהרבה ממערכת החיסון של אדם שמח.

מחלה בגוף דומה למלחמה בין עמים
צבא חי ובריא מנצח בקלות צבא כושל
ניתן לדמות זאת למלחמה בין עמים; בוודאי ַעם עם צבא שמח וחי שיש לו מוטיבציה
ג דולה ,רצון עז לחיות ולהצליח ,בוודאי עם כזה יכול לגבור ביתר קלות על ַעם
חלוש ומדוכא .וכך ממש קורה בגוף האדם; מתנהלת מלחמה בין המחלה  -הוירוס
אח החיידק ,לבין גוף האדם .ולכן יש חשיבות מכרעת וקריטית למצבו הנפשי של
האדם ,לא פחות מאשר מצבו הגופני ואפילו יותר.
עד עתה עסקנו השלב הראשון של מאמר זה ,ובו התבאר בס"ד שאעפ"י שהמחלה
היא כח העומד בפני עצמו ואינו מבדיל בין איש לאיש  -כח אובייקטיבי ,אך יש
הבדל בכח הלוחם ,בכח הגוף הנפשי של האדם הנלחם .כעת נעבור לשלב השני,
ובו יתבאר שיש כח באדם הלוחם להתגבר על המחלה אף בלא שיש בידו כלי נשק
מתאימים.

ו
שלב ב :בכח האדם להתגבר על מחלה גם בלא עזרים מבחוץ
ט .אחד היסודות הגדולים שהתגלו בשנים האחרונות בעולם המערבי ,ופשוטים הם
בארצות המזרח ,וכן להבדיל ,בתורתנו הקדושה ,ההבנה שיש כח באדם ,בהכרתו
האופטימית הרואה את הטוב ,לשנות את המציאות כפי דעתו ,הגם שמעיקרא אותה
מציאות מתנגדת אליו .דוגמא לזה  -תרופות 'פלצבו' ,שכידוע ,אינן תרופות כלל,
אלא תרופות דמה ,ואעפ"כ כל המחקרים מראים שיש להם השפעה מיטבית על
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החולים הנוטלים אותן מתוך מחשבה שהן תרופות אמת .הוי אומר :כפי ההכרה
של האדם ,כן יש לו כח להשפיע על גופו ,אפילו שיש לו מתנגד אמיתי.
ממילא ,בוודאי ,אם ההכרה של האדם היא הכרה של חיים ,רצון עז לחיות ,זרם
החיים ,בוודאי יש בזה השפעה חשובה מאד על המחלות המתנגדות לגוף.

דברי הרמ"ד וואלי אודות הצורך בהרגשה טובה כדי להרפא
מן הראוי להעתיק כאן דברים מופלאים שכתב אחד מתלמידיו של הרמח"ל ,הלא
הוא הרמ"ד וואלי .הרמ"ד מאריך בנושא הרפואה וחשיבות ההרגשה הטובה של
האדם .הדברים הובאו בספר הליקוטים של הרמ"ד (עמ'  490ואילך):
"בענין החולאים הבאים אל בני אדם.
דע ,כי רובם מחולי הרוח כי הוא העיקר והגוף הוא הטפל .וכל הרופא החכם בבואו
אצל החולה ,יחקור על הדאגות וישתדל להשקיט המיית הרוח ,או להרחיב את
קמיטותו שיוכל להתפשט בכל הגוף בסדר ובשקט כראוי .כי מזה הרפואה העיקרית,
כענין שנאמר (משלי יח ,יח)" :רוּחַ ִאיש יְּ כַ ְּל ּ ֵכל מַ חֲלֵ ה ּו וְּ רוּחַ נְּ כֵ אה ִמי יִשּׂ ֶּא ּנה" .ולכן
ידרוש הרופא החכם ,אם הדאגה על דבר המותר ,יתירנה ותהיה עיקר רפואתו,
ואם היא על דבר האסור ,יסיחנה מדעתו של החולה בדברים טובים ובדברי
ניחומים .ועיקר הכל  -לא יקביל פני החולה כי אם בספר פנים יפות ,ויעשה עיקר
רפואתו אל הרוח ,כי בנקל יעביר רעה מן הבשר שהוא הטפל.
והראיה על זה שהכל תלוי ברוח ,תראה בלידת בנימין שאמרה המיילדת לרחל
בהקשותה בלדתה; " ַאל ִת ְיר ִאי ִכי גַ ם זֶּה ָׁל ְך ֵבן"  -בראשית (לה ,יז) ותכף סמיך ליה
(פסוק יח)" :וַ יְ ִהי ְבצֵ את נַ ְפ ָׁשה ִכי מֵ ָׁתה" ,כלומר ,המיילדת עשתה בחכמה ,אבל לא
הועילה לפי שהיה 'בצאת נפשה' .גם תראה הענין עצמו בכלתו של עלי שהיה שם
האיחור של הבשורה טובה בהסכמת הבורא ,כי נגזרה עליה מיתה ,כענין שנאמר
יה ַאל ִת ְיר ִאי ִכי בֵ ן י ָָׁׁל ְד ְת" ,אבל מפני האיחור
בות ָׁעלֶּ ָׁ
"ו ְכ ֵעת מו ָׁתה וַ ְת ַד ֵב ְרנָׁ ה ַה ִנ ָׁצ ֹ
לא הועילו כלום ולא ענתה ולא שתה לבה".
עוד כתב :בעניין איזו רפואות זרות שמרפאות במקרה ,והיו צריכות להזיק בטבע,
כמו הברזל קאליב"י בלעז ,ויש כמה וכמה שנתרפאו על ידו ,והלא הברזל נברא
לקצר ימיו של אדם ואיך יועיל לרפאות ולהאריך .אלא האמת הוא בלי ספק מ"ש
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למעלה ,שרוב החולאים  -מן הרוח החולה ולא מן הגוף ,כי הגוף נמשך אחרי הרוח,
ולכן הרופא צריך שישים כל מגמתו לרפאות את הרוח ,ולפעמים יתרפא על ידי
פיתוי ,כי יפותה שאותה הרפואה תועיל לו ,ועל ידי הדמיון הכוזב המשמח ,ישוב
הרוח לאיתנו וירפא הגוף ויחזור לבריאותו .ועם זה תבין מ"ש (משלי יד ,ל)" :חַ יֵי
ְב ָׁש ִרים לֵ ב ַמ ְר ֵפא' ,כי הכל תלוי ברוח אשר בלב .ולכן הקאליב"י ,אע"פ שאינו
מועיל לפי טבעו ,יפותה החולה שיועילנו בהאריך הימים של לקיחתו ,ועם זה הולך
ומתחזק ומתרפא על ידי פיתויו ,ותולה ברפואה מה שנמשך משמחת הרוח והקמתו
על ידי הדמיון המשמח ,והמשכיל יבין ,ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבולות יקנה.
גם ראיה ברורה לענין אמרנו ,שהכל תלוי ברפואת הרוח ובבריאותו ,תראה מאלה
שלוי עולם סובאי יין וזוללי בשר ,שריבוי אכילה ושתיה אינה מזיקה להם כלום,
מפני שלבם בריא להם כאולם ,והרוח השמח הוא שגובר על כל ההזיקות ומתקן
כל הקלקולים .והפך לזה תראה באלו נשברי לב ואניני הדעת ,שאם לא ישמרו את
חוקם בענין האכילה ושתיה ושאר הה' דברים הנקראים בלתי טבעיי ,מיד יחלו
ויחלשו .ולכן הרפואה העיקרית של אלו תלויה ברוח ולא בבשר ,ואסא דמגן ומגן
שויא בלי ספק  -אותו הרופאה שיעסוק באלו ברפואת הגוף בלבד ,ולא יעשה
ה עיקר רפואת הרוח ,לחזקו ולאמצו ולשמחו שיתרחב ויתפשט בכל הגוף וירים
ראש וירוץ להשלים עסקיו כו'".
עכ"ד מדבריו.
הרי לן ככל שנתבאר ,שהדאגה גרועה מסם המוות ,כי היא עצמה הגורם הישיר
והראשון למחלות .ועיין כזאת בגמ' סוף ברכות (ס" :).יהודה בר נתן הוה שקיל
ואזיל בתריה דרב המנונא ,אתנח ,אמר ליה ( -רב המנונא ליהודה בר נתן) יסורים
בעי ההוא גברא לאתויי אנפשיה ( -כבודו מביא יסורין על עצמו) ,דכתיב (איוב ג,
כה)ִ ' :כי ַפחַ ד ָׁפחַ ְד ִתי וַ יֶּאֱ ָׁתיֵנִ י וַ אֲ ֶּשר יָׁגֹ ְר ִתי ָׁיבֹא ִלי'".
זהו עיקר הנושא במאמרנו; אדם שהוא שמח הוא יותר חי ,וכשהוא יותר חי ,יותר
קשה לפגוע בו .ונראה שאם שנכון יסוד זה בכל המחלות ,אך במיוחד נכון הוא
במכת דבר ומגיפה ,שהרי כבר נתבאר לעיל (מאמר ז'  -ח' ועוד) ,שדבר נוגע בגוף
החיים עצמם ,ולא כשאר צרות ומחלות שנוגעות בגוף ופוגעות בו ,וממילא האדם
מת .כיון שכן ,פשוט וברור שככל שהאדם יותר חי  -כח החיים שלו חזק יותר ,ולכן
מכת הדבר (אשר נוגעת בחיים עצמם) ,פחות יכולה לו.
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י.

קטורת מצילה מן המגיפה  -מחזקת את כח החיים בעולם
בדברים אלו ,יש מבוא גם כן להבין את הטעם שהקטורת מצילה מן המגיפה.
כמובן ,יסוד העניין נוטה ופונה למקום פנימי רוחני (והרחבנו לפי ערכינו ,במאמרי
הקטורת) ,אך עלינו לדעת שגם הטעמים הטבעיים והפנימיים ,כולם הולכים למקום
אחד ,אלא שמדברים בעולמות שונים.
ובכן :הקטורת היא לשמחה  -לרצון ,ובוודאי היא מגדילה את הרצון והשמחה
בעולמות ,והרי נתבאר שהגדלת הרצון והשמחה באדם ,מאדירה את חייו ,מחזקם
ועוזרת לו להלחם בקמים עליו  -בכוחות הרע .ואף גם כן ,הגדלת הרצון והשמחה
בעולמות  -מעמידה את המערכת של 'חיים ברצונו' ,ושוב ממילא ,כביכול ,נותנים
כח לפמליא של מעלה ,להתגבר על המגיפה (ובוודאי ,כך נברא העולם ,זו צורת
הבריאה על ידי בורא העולם).

בכח הקטורת גם האנשים נעשו יותר שמחים ומלאי חיים
יא .מסתבר גם כן ,שכפי שהדבר מתבטא גם בעולמות ,כן יש לו השלכה פנימית גם
על נשמתם וגופם של בני ישראל ,וכפי שרואים אנו בגמ' סוף סוטה ,שמשחרב בית
המקדש ,ניטל טעם בפירות ,ניטל טעם ביאה ועוד .ואף אנו נאמר ,כאשר הקטירו
הקטורת ,התחזק והתעצם שפע זרם וכח החיים בכל אחד מישראל ,ובכך התגבר
על המגיפה.
ולדורות ,אם שאין לנו ביהמ"ק בעו"ה ,ואם שאין לנו קטורת ,אך יש לנו את פרשת
הקטורת ,ויש כח בפרשת הקטורת לפעול עלינו עצירת המגיפה ,כפי המבואר
בדברי חז"ל (הובא במאמר ט"ו).

ז
פרשת נגעים והקבלתה למגיפה
דברי האור החיים הקדוש ,שהצער גורם את הנגע
יב .האירני חכ"א שליט"א  -בעקבות הדברים ,להשלכה אקטואלית וספציפית בהקשר
למגיפת הקורונה ,וכדלהלן.
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כתב ה'אור החיים' (ויקרא יד ,ב)..." :להיות שהצרעת כפי הטבע תכונתו תתהוה
מעפשות וזיהום הגוף ,ותגבורת המרה אשר תתגבר באדם ,ועושה רושם בבשרו,
ודבר זה יסובבנו העצבון וצרות הלב ושממון השכל ,והרפואה הטבעית לזה ,היא
הרחקות העצבון ועניינים המרחיבים לבו של אדם ומשמחים אותו .והנה בבוא נגע
צרעת על האדם ,יכול אדם לומר כי חולי טבעי הוא אשר יקרה להאדם ,ובאמור
לו כי הוא זה בשביל לשון הרע ,לא יאמין ולא יצדיק הדברים .לזה נתחכם אל
עליון ,וצוה שיסגר המצורע בדד ישב ובגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל
שפם יעטה (לעיל יג מה) ,ודברים אלו הם כפי הטבע נגדיים לרפואת סיבת הנגע,
ואדרבה יולידו הנגע מחדש.
וכאשר יראה האדם ,שהגם שעשה דברים אלו שהם נגדיים ,אף על פי כן על ידי
שהרהר תשובה והתודה חטאתו כי בעונו אשר פשט לשונו גילה הנגע את עינו,
וישוב מחטאתו ויטהר לשונו ,ויראה כי הפך הנגע את עינו ,בזה ידע ויוכיח הוכחה
ברורה שלא בא לו הנגע אלא לצד שדיבר לשון הרע ,והוא אומרו' :זאת תהיה
תורת מוציא שם רע' ,והכרת הדבר והוכחתו ביום טהרתו ,שהגם שעשה דברים
נגדיים לחוליו כנזכר אף על פי כן נטהר ,בזה ידע כי תורת לשונו הרע הוא זה,
ולא מקרה הטבעי כחושבי מחשבות און ,וישמור פיו ולשונו ,והוא מה שגמר אומר
נרפא נגע הצרעת מן הצרוע ,פירוש מן הצרוע באה רפואתו ששב
ורפא לו".

ב' העניינים הנלמדים מדברי ה'אור החיים'
מבואר מדבריו ב' עניינים הנוגעים למאמרנו:
א .החולי של הצרעת נובע מצער ועצבות ,ורפואתו על ידי שמחה.
ב .התורה חייבה פעולות הפוכות משמחה ,כבדידות וכד' ,כדי לגלות שהנגע
הוא ביד ה' ולא באופן טבעי ,וזה תכלית פרשת הנגעים להעמיד את האיש
המנוגע על ההכרה כי יד ה' פגעה בו ,ומכות אלו ,אינם כדרך הטבע .לכן
לא מצאנו שום רופא בפרשת נגעים ,ואין בזה את הכלל של 'ניתן הרשות
לרופא לרפאות' ,וגם אינה שייכת למדרגת הרמב"ן (ויקרא כו ,יא)' :מה
חלק לרופאים בבית עושי רצון ה'" ,אלא לכהן בלבד .ובזוה"ק (ויקרא
מט'" :):והובא אל הכהן'  -דא הוא קודשא בריך הוא".
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נגעים ומגיפה משתייכים זה לזה בהיותם פעולת ה'
ההסגר והבידוד במגיפה נועדו להעמיד את האדם על ההכרה שהדבר מה'
והנה במאמרים הקודמים (ז'  -ח') ביארנו שמכת דבר ובכורות הם סילוק העילה
מהעלול  -סילוק החיות המיוחדת לבורא יתברך ,ולכן מכות אלו מתייחסות לה'
יתברך יותר משאר מכות .ועל כן ,מכות אלו רחוקות מרופאה טבעית ,ועלינו להכיר
במקור החיים ,ולכנוס עמו אל חלק ארון הברית שבנו ,ששם אין פירוד מהעילה.
והרי נתבאר כעת שגם צרעת מתייחסת יותר לה' משאר מכות ,בהיותה בלתי טבעית
כלל וכנ"ל.
כיון שכן ,אם אכן נכון להשוות בצד מה את המגיפה לנגעים ,ימצא לנו ,שאדרבה,
ההסגר והבידוד הנהוגים בזמן המגיפה ,וכפי שקיים היום במגיפת הקורונה ,הסגר
זה פועל פעולות הפוכות ומתנגדות ,ויכול לגרום לעצבות ושממון ,ולהחמרה
והדבקות במחלה והחלשת המערכת החיסונית ,ויעידו אותם שהיו בבידוד ,שזו
הרגשה קשה מאד (והבידוד של היום ,אינו בידוד גמור ,כי יש טלפון ,ומכשירים
מקוונים למיניהם ,ועיין במאמר ב') .אך אם אדם מכיר בבידוד באופן הנאות ,הרי
אדרבה ,מכיר שהכל מה' יתברך ,וממילא דבק בו ,והוא רפואתו ותהלתו .ע"כ ממה
שהאירני חכ"א שליט"א ,ודפח"ח.

הבדידות מובילה את האדם לפנימיות הקשר עם ה' ,ושם יש שמחה גדולה
לולי דברי ה'אור החיים' ,הייתי אני הקטן אומר את הדברים בנוסח זה:
אכן ,הבדידות וההסגר גורמים צער ועצבות ,ולכן יכולים להחמיר המחלה ולגרום
לה ,אך אליבא דאמת ,בתוך הבדידות ,בתוך הפנימיות ,בחדרי חדרים של האדם,
שם אדרבה פוגש הוא רק הבורא יתברך (ככל שהרחבנו במאמר ח') ,ושם נמצא
האור והשמחה האמיתיים של המציאות ,וכדברי החזו"א באיגרתו ,ש'אין עצב
בעולם למי שמכיר את אור האורות של האמת' ,ומשם האדם ממשיך את רפואתו
בעולם הבדידות.

ח
סיכום הדברים:
יג .ביארנו עד עתה את הפן הטבעי  -רוחני המחייב מניעת עצב ודאגה מכל צרה
ומחלה ,ובמיוחד מדבר ,אכן ,נראה שיש עוד דברים יותר עמוקים ,אשר שופכים
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אור על כל הסוגיה .כוונתנו היא שכאשר אדם מפחד ,דואג ועצוב ,הדאגה עצמה
יש בה כח לגרום באופן חיובי את המחלה באותו אדם ,ולא רק מצד ההיבט הנפשי,
כפי שביארנו לעיל ,אלא גם בהיבט יותר עליון; הדאגה והפחד מושכים ומביאים
צרה וצוקה מלמעלה.
כלומר :עד עתה ביארנו ב' שלבים בביאור החשיבות הקריטית באיסור דאגה
ועצבות.
בשלב הראשון ביארנו שאכן המציאות היא אובייקטיבית; המחלה  -מחלה ,המגיפה
 מגיפה ,אלא שאדם שהינו חי ,יכול להתגבר ביתר קלות על אויביו הקמים עליולכלותו ,כי במלחמה על החיים ,ככל שיותר חיים ,יש יותר סיכוי לנצח.
הוספנו עוד בשלב השני ,שאפילו אם הרפואה אינה רפואה באמת (ברזל
הקאליבר"י שהזכיר הרמ"ד ,תרופות פלצבו) ,אך יש כח בנפש האדם  -בכח החיים
שלו ,לרפא את עצמו מתחלואיו האמיתיים גם בלא עזרת זר ,בלא רופא ובלא
תרופות ,כי אם על ידי נפשו הבריאה והחזקה ,נפשו החיה ,וכלשון הכתוב (משלי
יח ,יח)" :רוחַ ִאיש יְכַ ְל ֵכל ַמחֲ לֵ הו" .גם בשלב זה אנו מניחים שהמחלה היא
אובייקטיבית ,אלא שישנו חידוש מופלא ,שניתן להתגבר עליה בלא שום עזרה
מבחוץ ,אלא במחשבה הנכונה ,על ידי הגוף החי.2

השלב השלישי  -מציאות המחלה משתנה מאדם לאדם
הדואג ומפחד  -מושך את המחלה אליו
כעת ,הננו מוסיפים קומה ועוברים לשלב השלישי ,ובו אנו מעמידים יסוד גדול,
שהמחלה כלל אינה עניין אובייקטיבי המשתולל ברחובות ומכה את מי שנקרה
בדרכו ,לא ולא! המחלה אמנם מחלה ,יש לה כח עצמי ,אך היא תלויה בהכרת
האדם ,ומשתנה מאדם לאדם ,והאדם המפוחד ,הדואג והעצוב ,הוא אשר גורם לכך
שהמחלה תידבק בו ,ולא מפאת חולשת המערכת החיסונית שלו ,כי אם מצד
שהדאגה והפחד מושכים את הצרה אליו ,כפי שמגנט מושך את חבירו.

2
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יסוד הדברים ע"פ רמב"ן בפרשת הפיכת סדום
יסוד לזה ,בהקדם אזהרת המלאך ללוט בהפיכת סדום (בראשית יט ,יז)..." :וַ יֹאמֶּ ר
חֲר ָׁ
יך וְ ַאל ַתעֲ מֹד ְבכָׁ ל ַה ִכ ָׁכר ָׁה ָׁה ָׁרה ִה ָׁמלֵ ט ֶּפן ִת ָׁספֶּ ה",
ִה ָׁמלֵ ט ַעל נַ ְפ ֶּש ָׁך ַאל ַת ִביט ַא ֶּ
חֲריו וַ ְת ִהי נְ ִציב
וכפי שאכן קרה בסופו של דבר לאשתו של לוט" :וַ ַת ֵבט ִא ְשת ֹו מֵ ַא ָׁ
מֶּ ַלח".
מדוע באמת אסור היה ללוט להביט אחריו? כ' רמב"ן שם (בפירוש השני) :ועוד בו
ענין ,כי הראות באויר הדבר ובכל החליים הנדבקים ,יזיק מאד וידביקם ,וכן
המחשבה בהם ,ולכן יסגר האיש המצורע וישב בדד (ויקרא יג מו) ,וכן נשוכי חיות
השוטות ככלב השוטה וזולתו ,כאשר יראו המים וכל מראה יחזו בהם דמות המזיק
וישתטו וימותו ,כמו שאמרו במסכת יומא (פד) ,והזכירוהו אנשי הטבע ולכן היתה
אשתו של לוט נציב מלח ,כי באתה המכה במחשבתה כאשר ראתה גפרית ומלח
היורד עליהן מן השמים ודבקה בה".
רמ ב"ן מבאר שכאשר דואגים וחושבים על המחלה ,יש כח במחלה לפגוע באדם
ולהדבק בו .נראה שכוונתו מצד שהדומה מתחבר לדומה ולא לשונה ,ועל כן ,אם
אדם מחשב ומתבונן במחלה ,המחלה יותר קרובה אליו .ואם שבוודאי זהו כח
רוחני ,אך זהו כח רוחני טבעי שאדם יכול לקשר עצמו אל הרע ,אם חושב בו ,ולכן
צריך מאד להזהר ממנו .ועל כן כל כך צריך להזהר מהדאגה והעצבות .והרמב"ן
הרי נותן דוגמא דוקא מחולי הדבר .והם הדברים במאמר זה.
במאמר הבא ,נעמיד בעזרת ה' קומה ושלב רביעי ,ובו נראה נפלאות מתורת ה',
שאליבא דאמת ,גם עצם מציאות המחלה אינה דבר אובייקטיבי ,אלא תלויה
בחשיבות ובהכרת ויחסו אל המחלה.
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מאמר יג
חלֵ הו'
יש יְ כַ לְ ֵכל ַמ ֲ
'רוחַ ִא ׁ

1

כח הרע בעולמנו ,מהותו ,מקומו ,הדרך להתגבר עליו
חלק ב

1
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א
ג' שלבים במלחמה עם כח הרע
חזרה קצרה על המאמר הקודם
א .במאמר הקודם עסקנו בסכנה הגדולה הקיימת למי שדואג ,מפוחד ,והולך עצב
מחמת המגיפה .ולחלופין ,במעלה הגדולה של האדם החי בעל רצון ושמחה .זכינו
לבאר שישנם ג' שלבים זה למעלה מזה:
השלב הראשון  -אדם חי עם רצון בריא וטוב ,יכול להתגבר על המחלה התוקפת
אותו ביתר קלות .והרי זה דומה לצבא הנלחם בצבא הבא כנגדו; אם אנשי הצבא
חדורים רוח חיים ועוז ,יוכלו לגבור על האוייב הבא מולם ,אך אם הם עצובים,
מדוכאים ,חסרי רצון ומוטיבציה ,לא יועיל להם כל כלי הנשק המתוחכמים
הנמצאים בידיהם.
השלב השני  -גם במקרה שהאדם החי אינו מחזיק בכלי נשק להילחם במחלה
התוקפת אותו (כגון בתרופות וכד') ,גם אז יוכל לגבור על המחלה התוקפת אותו,
כפי שמצינו בתרופות 'פלצבו'.
שני השלבים הללו עוסקים במציאות כזו שהמחלה הינה מחלה ,היא עניין
אובייקטיבי ,והשאלה היא כיצד להתמודד מולה.
השלב השלישי שהתבאר במאמר הקודם ,העמיד הבחנה חדשה; הגם שהמחלה היא
מחלה  -הינה מציאות ככל המציאויות בעולם ,אך אינה תוקפת את כל בני האדם
בשווה ,אלא הדבר תלוי בגורמים שונים ,וביניהם :שאלת הפחד והדאגה של האדם.
והיה ואם אכן הוא דואג ומפחד ,בכגון דא ,המחלה תוקפת דווקא אותו ,ולא מפאת
חולשת המערכת החיסונית שלו ,כי אם מצד שהדאגה והפחד מושכים את הצרה
אליו ,כפי שמגנט מושך את חבירו.

רמב"ן :המחשבה על הרע גורמת לרע להדבק בו
יסוד זה הוזכר בדברי רמב"ן בפרשת וירא (יט ,יז) בביאור אזהרת המלאך ללוט,
שלא יביט מאחריו ,וכה הם דבריו..." :כי הראות באויר הדבר ובכל החליים
הנדבקים ,יזיק מאד וידביקם ,וכן המחשבה בהם ,ולכן יסגר האיש המצורע וישב
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בדד (ויקרא יג ,מו) ,וכן נשוכי חיות השוטות ככלב השוטה וזולתו ,כאשר יראו
המים וכל מראה יחזו בהם דמות המזיק וישתטו וימותו ,כמו שאמרו במסכת יומא
(פד ,).והזכירוהו אנשי הטבע ,ולכן היתה אשתו של לוט נציב מלח ,כי באתה המכה
במחשבתה כאשר ראתה גפרית ומלח היורד עליהן מן השמים ודבקה בה".
רמב"ן מבאר שכאשר דואגים וחושבים על המחלה ,יש כח במחלה לפגוע באדם
ולהדבק בו .נראה שכוונתו מצד שהדומה מתחבר לדומה ולא לשונה ,ועל כן ,אם
אדם מחשב ומתבונן במחלה ,המחלה יותר קרובה אליו .ואם שבוודאי זהו כח
רוחני ,אך זהו כח רוחני טבעי שאדם יכול לקשר עצמו אל הרע ,אם חושב בו ,ולכן
צריך מאד להזהר ממנו .ועל כן כל כך צריך להזהר מהדאגה והעצבות .יש להעיר,
שהרמב"ן הביא דוגמא ממגיפה ,ויתבאר להלן בעז"ה.

ב
מהותו של כח הרע
ספר 'שומר אמונים' :הדבר שולט רק על מי שמפחד
ב .במאמר זה ,נדון בעזרת ה' בשלב הרביעי ,ובו נראה נפלאות מתורת ה' ,נפתח
בדברים שכתב בספר 'שומר אמונים' (מאמר הבטחון וההתחזקות ,פרק ב)" :וכן
מובא מרבינו האר"י ז"ל :כשיש ח"ו דבר בעיר ,אין יכול לשלוט רק באלו שיש
להם פחד ,אבל באלו שמתחזקים בלבם בבטחונם על ה' ומתגברים על הפחד ,אין
שום דבר רע יכול לשלוט בהם .עיין בספר תורת נתן (פרשת ויחי) וזה לשונו שם:
'ולכן צריך גם כן ליזהר שלא להתיירא בשעת הדבר רח"ל מס"ם וחיילותיו ,אלא
להתפלל לה' והוא יענם ,כי המתיירא מלפניו הוא נותן לו כח וגבורה להתגבר
במגפה ,בר מינן ,בעיר ,אלא חבי כמעט רגע עד יעבור זעם ,ויעסוק תמיד בתורה
ובמעשה הקטרת ,ויתבטל מותנא מעלמא' ,עכ"ל.
וכן מובא בגמרא (ברכות ס ).יהודה בר נתן הוה שקיל ואזיל בתריה דרב המנונא,
אתנח ,אמר ליה יסורים בעי ההוא גברא לאתויי אנפשיה ,דכתיב (איוב ג) כי פחד
פחדתי ויאתיני ואשר יגרתי יבא לי ,והא כתיב (משלי כח) אשרי אדם מפחד תמיד,
ההוא בדברי תורה כתיב ע"כ ,הרי שאם מפחד מאיזה דבר על ידי זה מביא זאת
על עצמו ח"ו ,ויש רמז לזה מהכתוב (משלי כט) חרדת אדם יתן מוקש ובוטח בה'
ישגב".
ע"כ מהספר 'שומר אמונים'.
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שאלות בירור
הדברים כמובן צריכים ביאור ,מדוע הדבר שולט רק באלו שיש להם פחד ,והרי
לכאורה הדבר הוא מכה וחולי מדבק ,ואינו משנה כלל להתייחסות האדם אליו.
ואם אמנם שבמאמר הקודם ביארנו שהחזקים ברוחם ושלמים בנפשם ועוז החיים
בהם ,הם ודאי יכולים יותר בנקל להתגבר על החולי ,אך עכ"פ ,החולי פוגע בהם,
אלא שהם מתגברים עליו ,ואילו כאן ב'שומר אמונים' מובא מהאריז"ל הבחנה
נוספת ,שהמתיירא מלפני כח הרע ,נותן לו לכח הרע  -כח וגבורה רח"ל ,ואילו זה
שאינו מפחד ממנו ,אינו יכול לשלוט עליו כלל .מהי המשמעות של דברים אלה?
גם כמו"כ עלינו להבין דברי האריז"ל שאמר דברים אלו ביחס למגיפה ,ואם שנראה
שזהו יסוד כללי בתהלוכות החיים ,אעפ"כ הודגש דווקא במגיפה ,ומשמע שיש בה
במגיפה עניין יותר עצמי ,שכח הרע משתלט על המפחד.

יסוד הגרי"ד :כח הרע קיים עד כמה שנותנים לו מקום
חטא העגל ,עמלק' ,עם רב ממך'
ג .בכדי לפתוח פתחא בהך פרשתא ,נקדים דברים שנאמרו ע"י הגרי"ד דיוויד שליט"א
(והודפסו בקו' מסיבות פורים ,עניין י"ד)" :הנה כתיב בפ' כי תשא (שמות ל"ב,
ל"ה)" :וַ יִגֹף ה' ֶּאת ָׁה ָׁעם ַעל אֲ ֶּשר ָׁעשו ֶּאת ָׁה ֵעגֶּל אֲ ֶּשר ָׁע ָׁשה ַאהֲ רֹן" .והדברים טעונים
ביאור ,הלא אהרן עשה את העגל ולא עם ישראל ,והיה לכאורה צריך להיות כתוב:
'אשר עבדו את העגל אשר עשה אהרן' .והרמב"ן מביא דברי התרגום 'די אשתעבדו
לעגלא דיעבד אהרן' ,ופירש שאלו שהיו מגפפים ומנשקים וחפצים בו  -הם שהיו
במגפה.
ויש כאן יסוד; אע"פ שאהרן עשה את העגל בשביל הצורך והחשבונות שלו ,עדיין
לא היה נקרא 'עשוי' ,ולא היה בו כלום של חשיבות עד שנשתעבדו בו ועשאוהו
למציאות ,כעניין הדין של 'אחשביה' .כשנשתעבדו והראו שחפצים בו ,אז הוא
ש'עשאוהו'.1
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וזה העסק עם השונא של היום ( -היינו עמלק) .כל מציאותו נגדר כ'לץ'; 'לץ תכה'
 זה עמלק' ,ופתי יערים'  -זה יתרו (שמו"ר כז ,ו) .הוא הפך חשיבות של קריעתים סוף שגרמה לאימה ופחד וכו' לקלות .קירר את האמבטי' הרותחת .ועליו אמרו
(אסת"ר ז ,י)' :ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו'  -בזוי בן בנו של בזוי  -עשו,
שנא' 'ויבז עשו את הבכורה'.
לכן ,באופן של זלע"ז ,יוצא ,שאחרי המלחמה לעמוד נגדו ,אז מכירים ופועלים
ביטול ישות מציאותו להחזירו למציאות בטלה ,שחסרה לו כל המציאות של
חשיבות .כן הוא לשון המדרש (תנחומא ,בראשית ,ז) על היצה"ר' :אתה עשית אותו
רע' .בתחילה היה רק היכי תמצא של מכשול ,אבל כשנגררת אחריו אז עשית אותו
לכח שצריך להתמודד אתו .כל זמן שלא נתת לו חשיבות אז באמת לא היה לו כח.
ויש לפרש שזהו שאמר שמואל לשאול' :ולא תחמול עליו' (שמואל א ,טו ,ג) ,היינו
לא רק שעל ידי זה תוכל להגיע לביטול המצוה ,אלא שבחמלה עליו בלב הרי הוא
עושה אותו למציאות ,והוא באמת איננו מציאות שראוי לחוס עליו ,והיה עומד
למחיה וכו'.
והוא ע"ד מה שכתוב 'כי תצא למלחמה וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא
מהם'  -דברים (כ' ,א') .פי' רש"י" :בעיני כולם כסוס אחד ,עם רב ממך ,בעיניך
הוא רב ,אבל בעיני אינו רב" .והיינו 'ממך'  -אתה עשיתו כו'".
ע"כ מדברי הגרי"ד דיוויד שליט"א.

האדם מופקע מעצם המציאות ,ודעתו היא מעמידה המציאות
ד .למדנו מדבריו יסוד נפלא מאד  -הרע לכשעצמו אין לו מציאות ,כל המציאות שלו
היא עד כמה שאנו נותנים לו מציאות .וכאמור ,הדבר מושרש בשורש החטאים -
חטא העגל.
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נ' להוסיף קצת בעומק הדברים ,עפ"י הידוע היום בשם חכמי המדע ,שאין מציאות
אובייקטיבית שעליה אנו דנים ,אלא המציאות כמו שהיא באמת  -נעלמת ונסתרת,
ואין לנו שום שייכות עמה ,וכל השייכות שלנו אל המציאות ,היא אך ורק לפי
התפיסה שלנו בה ,והתפיסה הזו משתנה מאדם לאדם ,כך שבעצם מציאות הדבר
היא לפי תפיסת האדם בה.
ומלבד שכך הוא באופן 'מדעי' ,הרי כך הוא גם באופן 'טבעי רוחני' ,כי האדם נותן
מציאות בפועל לדברים לפי התייחסותו אליהם ,וכמו ש'עין הרע' פוגמת בדבר
וכידוע ,כך להפך ,עין טובה נותנת לדבר מקום וקיום (ואבוהון דכולהו' ,וירא
אלוקים כי טוב' הנאמר במעשה בראשית ,ובפירוש הרמב"ן ורבינו בחיי שם ,הבאנו
לשונם במאמר 'מאמין בחי עולמים וזורע').

כח הרע אינו קיים באמת ,כי אין לשקר מציאות
ה .בזה מתייחד כח הרע ,שבמהותו ועצמותו האמתית הלא אינו קיים ,כי השקר אין
לו מציאות אמת ,ואדרבה ,כל המציאות שלו כמציאות היא במה שהוא שקר ,כלומר
יש בו נקודת אמת ,והיא  -שהוא שקר .אך בפועל ,הלא השקר מעלים נקודה זו
וכל כוחו להציג את עצמו כאמת.
בלשון קצרה :האמת של השקר  -שהוא שקר ,השקר של השקר  -שהוא אמת.
לכן ,אם מתייחסים אל הרע כאל האמת שבו שהוא שקר ,הנה זה מציאותו ,וממילא
אין לו מציאותו ,כי אין מציאות לשקר ,ואין אדם שהולך אחר השקר .2אך אם
מתייחסים אליו כאל אמת ,כלומר  -נותנים לו מציאות ,דבר זה באמת גורם לו
אחיזה ותפיסה ועמידה ,כי בעצם כביכול מפנים לו מקום ונותנים לו אפשרות
מחיה ,ולא זו אלא שגם מקיימים אותו בפועל ,וכנ"ל כמו מדת 'טוב עין' ,כי מזה
גופא הוא ניזון ומתקיים ,מכך שתופסים אותו כאמת.
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ו.

האמת לעולם נסתרת ,פנימית ומופשטת ,הצד החיצוני  -לעולם שקר
ויש בזה עוד דברים עמוקים ,כך נ' ,והנני כותב בקצרה .הנה כבר הארכנו כ"פ,
שהאמת היא לעולם נסתרת ונעלמת ,וזהו כלל במהות הדברים ,שהאמת נעלמת,
ולמעשה היא נבדלת מן החוש וע"כ אינה ברת תפיסה מצד עצמה .לעומת זאת,
השקר  -אדרבה ,כל עיקרו חיצוניות ,והינו פושט טלפיו החוצה תמיד ,להראות את
עצמו .באופן שכל המציאות הנגלית לעינינו ,אינה מציאות של אמת ,אדרבה היא
הצד החיצוני של הדברים ,והצד החיצוני הוא לעולם שקר.
נבין עוד :הצד החיצוני של הדברים ,הגלוי והנתפס בחוש ,הוא מציאות חומר,
ומציאות חומר אינה אמת ,הרי היא בטלה ונפסדת ,והינה ארעית וברת שינוי .ואילו
הצד הפנימי של הדברים הוא האמת כעיקרון ,כי הוא מופשט ונבדל ,קבוע ועצמי.
והשתא הבן ,כי עצם הדבר באמת כמו שהוא (וכנ"ל גם מחכמי המדע שהוא נעלם),
ד בר זה הוא האמת והוא הטוב ,ואילו הדבר כפי שהוא נתפס אצלנו ,דבר זה
אדרבה הצד החיצוני של הדברים ,ודבר זה לעולם אינו עצם האמת אלא מצורף
לשקר.
והנה החיצוניות של הדברים הרי היא קיימת עד כמה שיש מישהו שכך תופס אותה,
כי בלא זה כלל אינה קיימת ,כי אם אין למי להראות ,אין כאן גילוי כלפי חוץ .וכמו
ששם של אדם אינו אלא ביחס לזולתו ,וכידוע .והבן ,שזה גופא הסיבה שהחיצוניות
אינה אמת.
(ומו"ר הגר"מ זצ"ל היה אומר שאם נופל עץ ביער ,ואין שום בעל חי בסביבה
ששמע ,אין הפשט שהיה רעש ולא היתה אוזן שתשמע ,אלא שכלל לא היה רעש,
כי הרעש הוא כלפי השומע).
לכן אנו אומרים שהרע הוא בעצם אפס והעדר ואין ,וזו מציאותו האמתית ,אלא
שהוא סוג של אשליה המתראה לזולתו ,ואותה אשליה ,כאשר נתפסת אצל זולתו
כמציאות ,חלה להיות מציאות ממש .והדברים נפלאים מאד בס"ד.
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ג
חטא אדה"ר  -כח הרע הפך מציור למציאות
חטא חוה  -הליכה אחר הדמיון במחשבה שהיא מציאות
ז.

כעת נבוא לבאר בעז"ה ,מהו יסוד ושורש עניין זה שהרע אין לו מציאות ,ועל ידי
החטא נהפך למציאות.
ובכן ,המעיין יראה שהדברים הללו מושרשים כבר בחטא אדה"ר שהוא אבוהון דכל
טוב ָׁה ֵעץ ְל ַמאֲ כָׁ ל
החטאים כולם .הלא כך נאמר (בראשית ג ,ו)" :וַ ֵת ֶּרא ָׁה ִא ָׁשה ִכי ֹ
וְ ִכי ַתאֲ וָׁ ה הוא ָׁל ֵעינַיִם וְ נ ְֶּח ָׁמד ָׁה ֵעץ ְל ַה ְש ִכיל וַ ִת ַקח ִמ ִפ ְר ֹיו וַ תֹאכַ ל וגו'" .כלומר :האשה
התפתתה מכח המראה החיצוני שהנחש הראה לה .כלומר היא הלכה בעצם אחר
הדמיון ,כי הדמיון הוא התפיסה של האדם כפי שהוא תופס את המציאות ,הגם
שאינה התפיסה האמתית .והרי רוב האנשים חושבים וחולמים על דברים ,וכאשר
הם עושים את אותם דברים ,הם מגלים שאין שם כלום מלבד החלום .כל מציאות
אותם דברים היא רק בתוך החלום עליהם.

קודם חטא אדה"ר  -היה הרע ציור שכלי בלבד ,דברי הרמח"ל בזה
ח .מן הראוי להביא כאן מדברי רמח"ל בדע"ת (אות מ' ואילך) ,שהאריך בכך שבדרגת
אדה"ר קו"ה היה הרע רק ציור שכלי ,ואילו אח"כ ,בעקבות החטא נהפך למציאות
ממש:
"כי הן אמת ,שהיו יכולים בני אדם להיות זוכים במעשיהם ,ומכירים הם האמת,
ועוזבים אורחות השקר של העוה"ז ברצותם להתקרב אל בוראם; וזה בהיותם
יודעים ומבינים כבר שכל מה שהוא הפך מן הדרך אשר צוה ה' אינו אלא מכלל
סוג הרע שרצה הרצון העליון ,וברא בהסתר פני טובו .ועל כן ימאסו בתרמית
עיניהם זה ,ויבחרו באור הגנוז והצפון  -אור פני מלך חיים .ואם היו עושים כן,
הנה היה יחודו ית' מתגלה אליהם מצד עצמם ,ונמצאו מקרבים להם הישועה; ולא
היה צריך הקב"ה להראותו הוא להם בדרך קשי הגלות וארכו ,כי כיון שנתברר
להם האמת מדעתם  -די בזה ,וכשנתברר  -נתברר .כי כיון שכבר ראו הרע
והכירוהו ,ועזבוהו ואחזו באמתת יחודו  -הרי נעשה מה שצריך ,כי כל הכונה היא
רק שיתאמת להם ענין זה ,כדי שמשם והלאה יתענגו באמת שנתגלה להם ,אם כן
כשנתגלה  -נתגלה.
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הלא תראי  -אדם הראשון עצמו כך קרה לו ,והביני היטב הענין הזה .כי אם לא
היה בורא הקב"ה העולם אלא על צד הטוב בלא צד הרע כלל ,אז לא היתה
המחשבה מציירת הרע כלל ,שתוכל להבין היחוד בשלמות גדרו ,וכמו שביארנו
לעיל .אך כיון שכבר ברא הרע ,אז ודאי כבר המחשבה יכולה לצייר אותו ,ולהכיר
מכחו היחוד באמת .ואמנם ,אדה"ר כבר היה רואה הרע ,והיינו כי הלא הוא היה
עץ הדעת טוב ורע שהקב"ה אסרו עליו ,ואף על פי כן היה עינו מטעה אותו לחשוב
אותו תאוה לעינים ,וטוב למאכל ,ונחמד להשכיל ,כדברי הכתוב (בראשית ג ,ו),
'ותרא האשה' וגו' .ונמצא ,שהיה רואה מיד שיש מקום לטעות ח"ו ,ולומר או שתי
רשויות הם ח"ו ,או כל שאר סברות הרעות שהיה משים לפניהם הנחש.
ואמנם אדה"ר באמת חכם גדול היה ,והיה לו לחקור בחכמתו על זה כראוי; וגם
כבר היה יודע אמתתו של דבר מצד חכמתו ,שכל מה שרואה מנגד מה שהודיע לו
יתב' מן אמתת התיקון  -אינו אלא שקר מדומה ,מכלל הרע שברא הוא ית"ש להודיע
אמתת יחודו ,ולנסות בו את האדם עצמו לתת לו זכות .ואם היה עומד באמונתו,
ולא היה מתפתה אחר יצה"ר ,אלא אדרבה ,היתה מתחזקת בלבו האמונה הזאת,
אז היה נקרא שהשיג היחוד העליון ,שהרי כבר ראה וציירה מחשבתו מה הוא הרע,
וגם השיג בחכמתו שכל מה שהוא רע  -אינו אלא נברא ממנו ית' לכבוד עצמו.
והנה ,היה די שיתחזק באמונה זו שלא לעבור את פי ה' ,וזה עד ליל שבת קודש,
כאשר חכמים יגידו ,שאז היה הקב"ה עושה ביום אחד מה שהוא עושה עתה בשיתא
אלפי שנין; והיינו שהיה סוף סוף מראה לו בפועל שמה שהאמין מיחודו ית' הוא
אמת ,וזה ,כי היה מבטל ברגע אחד כל הרע מן העולם:
אבל אדם הראשון נתפתה בתחלה אחר התאוה והתשוקה שלו ,ואז חזר וחשב
סברות רעות כדי להקל לעצמו .והרי זה כעין מה שאמרו רז"ל (סנהדרין סג ע"ב),
"לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא להתיר להם עריות בפרהסיא"; ואמרו רז"ל
(סנהדרין לח ע"א)" ,אדם הראשון מין היה" .והנה ,אז הוצרך להראות לו במופת
מה שלא רצה להשיג מצד הידיעה ,והיינו להראות לו מהו הרע באמת; ואיך ,אף
על פי שמניחים לו מקום כל כך גדול ,סוף סוף צריך לבא הכל לממשלת הטוב
היחידית; והוא דרך קושי העוה"ז שנגזר עליו ,כדי שסוף סוף יבא לידי האמונה
שלא רצה לעמוד בה מתחלה ,אלא שיתברר לו במופת בפרט מה שהיה יכול להשיג
מתחלה ,ולהתברר לו הכל בבת אחת:
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וכן הוא לבניו אחריו גם כן ,כי לולי היו רוצים להשיג זה ,ולקבוע ידיעה זאת בנפשותם
מצד החכמה  -היה די ,כי אין צריך אלא שידעוהו ,והרי ידעוהו ,וכשנתברר  -נתברר.
אך כיון שלא זכו בני אדם במעשיהם ,ואדרבה ,הלכו אחרי התרמית המתראה
לעיניהם בכל אותם הסברות הרעות שזכרנו למעלה ,הרי הקב"ה צריך הוא לגלות
להם מה שלא ידעו הם להשיג .ואין זה אלא שיעשה בדרך שהוא עושה בגלות
הזה ,שהסתיר פניו הסתר אחר הסתר ,עד שנתגברה הרעה בעולם תכלית התגבורת
הגדול; וכמו שאמרו ז"ל (סוטה מט .וע"ש)' :אין לך יום שאין ברכתו מרובה
מחבירו' .והנה בסוף הכל  -פתאום יבא אל היכלו האדון היחיד ב"ה' ,ונגלה כבוד
ה' וראו כל בשר יחדיו'".
עד כאן דברי רמח"ל.
מבואר בדבריו הקדושים ככל שנתבאר ,שהרע באמת אינו מציאות ,אלא רק ציור
שכלי גרידא ,ואם האדם היה עומד בנסיון ,הרי היה מגיע מיד לתיקון .ורק מפאת
שחטא ,נכנס הרע באדם ונעשה למציאות ממש שצריך להפקיע אותה.

גם אחרי החטא ,אדם יכול באופן פרטי להחזיר את הרע לציור שכלי
ט .והנה יש לעיין ,הלא הדברים הללו ,הגם שבצד אחד הם ממש ככל שנתבאר אודות
כח הרע ושליטתו ,אך מאידך הם גם סותרים את הדברים דלעיל .כי הלא נתבאר
לעיל שגם היום הרע אינו מציאות ,ואם האדם מתייחס אליו כפי מה שהוא באמת,
ממילא אינו קיים .וקשה ,הרי זהו רק קודם חטא אדה"ר ,אך אחרי החטא ,הרי
נתבאר שאדרבה נהפך הרע למציאות ממש ,וא"כ מה יעזור שהאדם יחשוב שאינו
מציאות?
אכן נ' שאין כאן קושי' כלל ,כי ודאי גם היום הרע באמת אינו מציאות ,אלא שכך
הוא החילוק :קודם חטא אדה"ר ,היה המצב הפשוט ,התפיסה הפשוטה של האדם,
שהרע אינו מציאות ,וכך באמת היה הרע נתפס אצל אדה"ר רק בדעת ולא בגוף
הדבר ,והיה הנסיון  -נסיון בדעת .כלומר ,היה צריך לשכנע אות אדה"ר ,לחדש לו
 שהרע הוא מציאות.לעומת זאת אחר החטא ,הגם שבוודאי הרע לא נעשה מציאות אמת ,אך האדם ירד
למקום כזה ,שהרע נתפס באופן הפשוט כמציאות .כלומר האדם חי במערכת כזו
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שהרע נתפס כמציאות ,ומעתה ,אדרבה צריך לחדש לו שהרע אינו מציאות אמת
וכל כולו אינו אלא בתוך התפיסה והמקום שהאדם נותן ומעמיד לו ותו לא.
במילים אחרות :לולי החטא הקדמון ,לא היה צורך ותועלת במאמר זה! להפך ,היה
צריך לכתוב מאמר הפוך ,שיתכן מושג של רע...

י.

סגולת נפש החיים  -כח הרע אין לו מציאות
ההבנה הפשוטה בנפה"ח ,והחידוש המבואר במאמר זה
הגרי"ד בסוף דבריו הוסיף ,שזו גם המסורת של בעל נפה"ח (שער ג) ,וכדבריו:
"...שאם אדם קובע בליבו שהשונא לא יכול לעשות לו שום דבר ,אז אין שום כח
כלל וכלל שיכול להזיק לו ,רק רצון הקב"ה קובע ,ובלי רצונו יתברך אין לו שום
כח .ואם אין זה רצונו יתברך ,למה ומנין יש לו כח? ממה שאתה עשית אותו לכח
וכו'".
הדברים הללו מחדדים את הבנת הסוגיה ,כי הם מעמידים אותנו על השוני בין
ההבנה שהיתה חלקנו עד כה  -הבנה הפשוטה בנפה"ח .בתחילה למדנו שהרע
הוא מציאות ,וכשיש לאדם צרה ,הוא באמת נמצא בצרה ,אלא שבעל נפה"ח גילה
לנו ברוח קודשו סגולה להיות מצורף למקום יותר גבוה בהנהגה האלוקית ,וממילא
שם הרע לא יכול להזיק  -שם ניתן להתגבר על הרע .וא"כ המצב הפשוט הוא
שהרע יכול להזיק ,אלא שאם אוחז בסגולה זו ,הרי הוא עולה למקום יותר גבוה,
למקום מחודש ששם הרע לא יכול להזיק ,הגם שהוא בשטח הפיזי ושולט עליו.
אכן ,כעת ,בעקבות דברי הגרי"ד שליט"א ,אנו מבינים הבנה הפוכה ממש; אדרבה,
מצד מבט האמת ,הרע בעצם אינו מציאות ,זו האמת .אנחנו נותנים לו מציאות,
וזה החידוש ,ולכן ,אם אדם מתחזק בסגולת הנפה"ח ,א"כ חזר בזה למצב הפשוט
שאין כח רע ,שהרי לא נותן לו כח ומקום ,ולכן אינו יכול לפגוע בו.

ד
בעלות הרע על העולם
אל תתייאש מן הפורענות
יא .הננו כעת בעזרתו יתברך ,להמשיך ולהעמיק ביסוד הנפלא שזכינו לו במאמר זה,
הבנת כח הרע כמציאות המתחדשת וחלה על ידי האדם עצמו .לשם כך נקדים
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משנה באבות (א ,ו) ,כך שנינו שם" :אל תתייאש מן הפורענות" .לכאורה ,כוונת
המשנה היא ,שאם אדם סובל מצרות ופורענות ,אל יתייאש ,אלא יצפה בבטחונו
בה' לזמנים טובים יותר .אכן ,הרמב"ם ביאר את המשנה באופן אחר לגמרי ,וכה
הם דבריו" :ואמר ( -התנא) ,כשתחטא או תראה חוטא ,לא תבטח ותאמר שהשם
יתברך לא יענישהו אלא בעולם הבא ,ולא תתיאש מהנקם ממנו מהרה על החטא
ההוא".
הדברים כמובן טעונים ביאור:
א .מנין להרמב"ם לומר כן ,ומה לן אם ייענש כאן או שם ,והרי אנו מאמינים
בשתי העולמות באותה מדה ,ומה נוגע לנו כיצד הקב"ה מנהל עולמו.
ב .זאת ועוד ,הרי ראינו לא כן ,ולמשל ,בדוגמת הנאצים ימ"ש וזכרם ,אשר
הרבה מהם חיו ממש עד גיל מאה בשלום ובנעימים ,וחז"ל בעצמם מעידים
שיש מושג של 'רשע וטוב לו' ,ואם כך ,מה שייך לומר 'אל תתייאש מן
הפורענות'.

'ארץ נתנה ביד רשע' ,וגדר הרע שנעשה בעלים
יב .ביאר בזה כבוד מו"ר זצ"ל (לפי הבנתי) :התפיסה הפשוטה שלנו  -יושבי הארץ
המאמינים בבורא יתברך ,שהוא יתברך שולט על הבריאה בלא מיצרים ,והגם שיש
כוחות רע בעולם ,אך היינו שהם מנסים לפתות את האדם ,ותו לא .כך התפיסה
היסודית ,והיא בוודאי נכונה אך אינה ממצה.
'א ֶּרץ נִ ְתנָׁ ה ְביַד ָׁרשע' .הנושא הוא הבעלות על
כי הנה ,נאמר בספר איוב (ט ,כד)ֶּ :
העולם ,מיהו כאן 'מרא דארעא'  -אדון העולם .על זה נסוב הפסוק ,שכביכול,
אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו ' -ארץ ניתנה ביד רשע' .כלומר ,מאז
שהתגבר והתפשט החטא בעולם ,הוא גם השתלט (כביכול) על העולם ,כל
המערכות כולם הם מערכות של רשע ,ומי שמעוניין במערכת אחרת ,מחוייב לילך
למדבר.
יש כאן יסוד חשוב .הגם שהקב"ה הוא הבעלים ,ובוודאי אין בזה שום ספק שהבורא
יתברך עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם עד הקטון שבהם ,אך הוא יתברך
ברא את העולם באופן כזה ,שכאשר חוטאים  -מגדילים ומרחיבים את כח הרע וכך
הוא משתלט על העולם ,נעשה כביכול כבעלים .הרע כביכול 'גזל' את הבריאה
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מידו (ואנו גרמנו זאת) .ולכן כיום הבריאה אינה מגלה כבוד שמים כפי שהיתה
צריכה לגלות ,כפי שיצאה מיד בוראה ,ומדוע לא? כי החטא גרם שכל העולם
הפנה עורף והוא 'לדעתו של נחש' ,ואע"פ שאליבא דאמת ,גם כעת ,הכל בידיו
יתברך והכל מידיו ,ואין שום מציאות אחרת חוץ ממנו ,חלילה ,אך כך הוא יתברך
העמיד שהעולם יתראה לפנינו בעקבות החטא  -כאילו הרע הוא השולט ,וגם
ההנהגה ביחס למקבל מושפעת מזה.

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

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

אצל גדולי ישראל היה גילוי של השגחת ה'
מו"ר הוסיף ,שמצינו אצל חכמי ישראל ,שאנשים שעשו לידם מעשי עוולה ,היו
מקבלים את עונשם על המקום ( -דוגמא לזה מגמ' יומא (פז ).גבי רב והקצב ,וכן
ידוע הסיפור עם הביה"ל ובע"ד שהטיח בו ,וכן ידוע הסיפור על ה'חפץ חיים'
שראה יהודי שהתעלל באלמנה וילדיה ,חיכה לראות עונשו ,עד שכעבור כמה
שנים ,הלה נענש באופן נוראי ומת בביזוי גדול ,ואמר הח"ח ,שחיכה לראות משפטי
ה' צדקו ,על המיצר לאלמנה ויתומים) ,ולאו היינו משום שהקפידו על הרשעים ,כי
מה להם ולהקפיד (ובסיפור של הח"ח זצ"ל ,כלל לא היה צד בסיפור) ,אלא
שמעולם לא התייאשו מן הפורענות  -לא נתנו את הארץ ביד רשע ,וממילא הרע
כלה ונגמר באופן דממילא( .ולפי"ז ,יתכן שלולי שהח"ח היה מחכה לראות עונשו,
אכן לא היה נענש כאן בעולם הזה).3
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עכ"ד מו"ר זצ"ל (לפי הבנתי).

תירוץ על השאלות
החובה עלינו להיות בטוחים בעצמנו בלא שום מורא ופחד מהצד השני
על פי הדברים הללו ,מיושבות הקושיות ששאלנו; ודאי שאלת עונשו של הרע
נוגעת לנו ולא רק להנהגת הקב"ה את עולמו ,כי הדבר הזה תלוי בנו והוא חלק
מעבודתנו  -לגלות מלכותו ושליטתו כאן בעולם הניתן כביכול לשליטת הרע .כמו"כ
מיושבת הקו' השניה  -כיצד ניתן לצוות אותנו לא להתייאש מעונש על הרע ,כאשר
אנו רואים את הרע ודרכו צלחת (וכפי ששאלנו מהנאצים ימ"ש) ,אכן ,התשובה
פשוטה ומבהילה כאחד :אמת ,אילו לא היינו מתייאשים ונותנים כח ביד רשע ,אילו
לא היינו מרימים ידיים וסופקים אותם ביאוש ,הנה ודאי היה הרע נמסר בידינו,
והיה כלה ואובד ונגמר.
ובוודאי דבר זה שייך לכל התפיסה שלנו בעולם ביחס להשתלטות הכפירה
ותולדותיה ,ובמיוחד בדורות האחרונים .אסור לנו להתכנס בכוחות נפשינו פנימה,
להרגיש כערער בערבה ,ולנסות למצוא פינה שבה לא נפריע להם ,פחות יראו אותנו...
ופחות יזיקו ל נו .לא זו הדרך חלילה ,אלא אסור לנו להתייאש משום דבר ,אלא אנו
יודעים באופן חי ומוחשי וברור ואמיתי מיהו הבעלים האמיתי על העולם גם כיום ,וכל
הרשעה כולה כעשן תכלה ,ואינה אלא אפיזודה חולפת בעלמא( .ואם שיש כנ"ל
גדרים שצריך להתרחק מהרע ,וגם לא תמיד מותר להתגרות בו וכו' ,אך בוודאי
בתוך כוחות נפשנו כך אנו חייבים להרגיש ,אע"פ שאנו מנועים לפעול מכח סיבה
חיצונית).
מכלל זה ג"כ ,שאסור לנו להתייאש מכל יהודי ,ולומר  -כח הרע גבר בו .גם זו
ייאוש ונתינת כח לרע .כי כל יהודי בפנימיותו הוא טהור וקדוש ,ועלינו למצוא
מסילות לליבו ,וחלילה וחלילה להתייאש ולהרים ידיים ,כי גם בזה יש טענה
ותביעה ,על שמאפשרים לרע שבזולתנו להשתלט עליו .והדברים נוראים מאד.
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ה
מעשה האשה השונמית
כח הדיבור כקביעת מעשה מוחלט (וממילא יאוש)
יד .יסוד זה שנתבאר כעת ,יעזור לנו בס"ד להבין את פרשת האשה השונמית (מלכים
ב ,פרק ד) .4הנביא אלישע הבטיח בן לאשה השונמית ,ואכן ,היא הרתה ותלד בן,
אלא שאז:
יְהי ַהי ֹום וַ יֵצֵ א ֶּאל ָׁא ִביו ֶּאל ַהק ְֹצ ִרים:
(יח) וַ ִיגְ ַדל ַהיָׁלֶּ ד וַ ִ
ֹאשי וַ יֹאמֶּ ר ֶּאל ַהנ ַַער ָׁש ֵאהו ֶּאל ִאמ ֹו:
ֹאשי ר ִ
(יט) וַ יֹאמֶּ ר ֶּאל ָׁא ִביו ר ִ
יה ַעד ַה ָׁצהֳ ַריִם וַ ָׁימֹת:
יאהו ֶּאל ִאמ ֹו וַ י ֵֶּשב ַעל ִב ְר ֶּכ ָׁ
יְב ֵ
ִש ֵאהו וַ ִ
(כ) וַ י ָׁ
דו וַ ֵתצֵ א (-
(כא) וַ ַת ַעל וַ ַת ְש ִכבֵ הו ַעל ִמ ַטת ִאיש ָׁהאֱ ל ִֹהים ( -לא במיטתו) וַ ִת ְסגֹר ַבעֲ ֹ
שאף אחד לא יראה ולא ידבר על העניין).
ישה וַ תֹאמֶּ ר ִש ְלחָׁ ה נָׁא ִלי ֶּאחָׁ ד ִמן ַה ְנ ָׁע ִרים וְ ַאחַ ת ָׁהאֲ ת ֹֹנות וְ ָׁארוצָׁ ה
(כב) וַ ִת ְק ָׁרא ֶּאל ִא ָׁ
ַעד ִאיש ָׁהאֱ ל ִֹהים וְ ָׁאשובָׁ ה:
לום ( -לא ענתה
(כג) וַ יֹאמֶּ ר ַמדו ַע ַא ְת הֹלֶּ כֶּ ת ֵא ָׁליו ַהי ֹום לֹא ח ֶֹּדש וְ לֹא ַש ָׁבת וַתֹאמֶּ ר ש ֹּ
על השאלה):
ְ
תון וַ תֹאמֶּ ר ֶּאל נַעֲ ָׁרה נְ ַהג וָׁ לֵ ך ַאל ַתעֲ צָׁ ר ִלי ִל ְרכֹב ִכי ִאם ָׁא ַמ ְר ִתי
(כד) וַ ַתחֲ בֹש ָׁה ָׁא ֹ
ָׁל ְך:

אות ִאיש ָׁהאֱ ל ִֹהים א ָֹׁתה
בוא ֶּאל ִאיש ָׁהאֱ ל ִֹהים ֶּאל ַהר ַה ַכ ְרמֶּ ל וַ יְ ִהי ִכ ְר ֹ
וַתלֶּ ְך וַ ָׁת ֹ
(כה) ֵ
נַמית ַה ָׁלז:
רו ִהנֵה ַהשו ִ
ראל גֵיחֲ זִ י נַעֲ ֹ
ִמ ֶּנגֶּד וַ יֹאמֶּ ֶּ
ְ
ְ
לום ַליָׁלֶּ ד וַתֹאמֶּ ר
ישך הֲ ָׁש ֹ
לום ְל ִא ֵ
לום ָׁלך הֲ ָׁש ֹ
אתה וֶּאֱ ָׁמר ָׁלה הֲ ָׁש ֹ
(כו) ַע ָׁתה רוץ נָׁ א ִל ְק ָׁר ָׁ
לום ( -שוב לא ענתה):
ש ֹּ
(כז) וַ ָׁתבֹא ֶּאל ִאיש ָׁהאֱ ל ִֹהים ֶּאל ָׁה ָׁהר וַ ַתחֲ זֵק ְב ַרגְ ָׁליו וַ י ִַגש גֵיחֲ זִ י ְל ָׁה ְד ָׁפה וַ יֹאמֶּ ר ִאיש
נַפ ָׁשה ָׁמ ָׁרה ָׁלה וַ ה' הֶּ ְע ִלים ִמ ֶּמ ִני וְ לֹא ִה ִגיד ִלי:
ָׁהאֱ ל ִֹהים ַה ְר ֵפה ָׁלה ִכי ְ
(כח) וַ תֹאמֶּ ר הֲ ָׁש ַא ְל ִתי בֵ ן מֵ ֵאת אֲ דֹנִ י הֲ לֹא ָׁא ַמ ְר ִתי לֹא ַת ְשלֶּ ה א ִֹתי ( -לא אמרה מאומה)
(כט) וַ יֹאמֶּ ר ְלגֵיחֲ זִ י חֲגֹ ר ָׁמ ְתנ ָׁ
ֶּיך וְ ַקח ִמ ְש ַענְ ִתי ְבי ְָׁד ָׁך וָׁ לֵ ְך ִכי ִת ְמצָׁ א ִאיש לֹא ְתבָׁ ֲרכֶּ נו
וְ ִכי יְ בָׁ ֶּר ְכ ָׁך ִאיש לֹא ַתעֲ נֶּנו וְ ַש ְמ ָׁת ִמ ְש ַענְ ִתי ַעל ְפנֵי ַהנ ַָׁער:
יה:
(ל) וַ תֹאמֶּ ר ֵאם ַהנ ַַער חַ י ה' וְ חֵ י נַ ְפ ְש ָׁך ִאם ֶּא ֶּעזְ בֶּ ָׁך וַ י ָָׁׁקם וַ יֵלֶּ ְך ַאחֲ ֶּר ָׁ

קול וְ ֵאין ָׁק ֶּשב וַ י ָָׁׁשב
ָׁשם ֶּאת ַה ִמ ְש ֶּענֶּת ַעל ְפנֵי ַה ַנ ַער וְ ֵאין ֹ
(לא) וְ גֵחֲזִ י ָׁעבַ ר ִל ְפנֵיהֶּ ם וַ י ֶּ
לו לֵ אמֹר לֹא הֵ ִקיץ ַה ָׁנ ַער:
אתו וַ יַגֶּד ֹ
ִל ְק ָׁר ֹ
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תו ( -כאן אלישע רואה את
יְתה וְ ִהנֵה ַהנ ַַער מֵ ת מֻ ְש ָׁכב ַעל ִמ ָׁט ֹ
ישע ַה ָׁב ָׁ
(לב) וַ ָׁיבֹא אֱ ִל ָׁ
המציאות)
(לג) וַ ָׁיבֹא וַ ִי ְסגֹר ַה ֶּדלֶּ ת ְב ַעד ְשנֵיהֶּ ם וַ י ְִת ַפ ֵלל ֶּאל ה':
ָׁשם ִפיו ַעל ִפיו וְ ֵעינָׁ יו ַעל ֵעינָׁ יו וְ כַ ָׁפיו ַעל ַכ ָׁפו \{ ַכ ָׁפיו\}
(לד) וַ י ַַעל וַ ִי ְש ַכב ַעל ַהיֶּלֶּ ד וַ י ֶּ
וַ יִגְ ַהר ָׁע ָׁליו וַ יָׁחָׁ ם ְב ַשר ַהיָׁלֶּ ד:
(לה) וַ י ָָׁׁשב וַ יֵלֶּ ְך ַב ַביִת ַאחַ ת הֵ ָׁנה וְ ַאחַ ת הֵ נָׁה וַ י ַַעל וַ ִיגְ ַהר ָׁע ָׁליו וַ יְ ֹזו ֵרר ַהנ ַַער ַעד ֶּשבַ ע
ְפ ָׁע ִמים וַ ִי ְפ ַקח ַה ַנ ַער ֶּאת ֵעינָׁיו:
בוא ֵא ָׁליו וַ יֹאמֶּ ר ְש ִאי
נַמית ַהזֹאת וַ י ְִק ָׁר ֶּא ָׁה וַ ָׁת ֹ
(לו) וַ י ְִק ָׁרא ֶּאל גֵיחֲזִ י וַ יֹאמֶּ ר ְק ָׁרא ֶּאל ַה ֻש ִ
ְבנ ְֵך:
וַתצֵ א".
וַתפֹל ַעל ַרגְ ָׁליו וַ ִת ְש ַתחו ָׁא ְרצָׁ ה וַ ִת ָׁשא ֶּאת ְבנָׁה ֵ
(לז) וַ ָׁתבֹא ִ

השונמית לא רצתה להודיע שהנער מת ,כי אז היה נקבע הדבר כמציאות
מדוע השונמית לא אמרה את מה שראתה? מדוע הסתירה כל כך את העניין? יתכן
שזהו משום הכח של דיבורים ,כעין ברית כרותה לשפתיים (מו"ק כח .).אך נ' לא
כן ,אלא שהם הם הדברים המבוארים במאמר זה; אילו השונמית היתה מדברת על
מות הילד ,הרי היתה קובעת את הדבר כמעשה ,ואז היה זה כמו זוטו של ים ,כבר
לא היה שייך שלא להתייאש ,באשר נקבע הדבר כמציאות ,ואי אפשר להכחיש את
המת .הדיבור היה נותן את ה'ארץ ביד רשע' וגומר את הבעלות של הרע  -יאוש
מוחלט .והבן.
'ההוא יומא דנח נפשיה דרבי'  -כתובות (קד).
הוכחה מהשטמ"ק לעיקר היסוד
טו .ובגמ' כתובות (קד" :).ההוא יומא דנח נפשיה דרבי ,גזרו רבנן תעניתא ובעו רחמי,
ואמרי ,כל מאן דאמר נח נפשיה דרבי ידקר בחרב וכו'" .ובשטמ"ק'" :ידקר בחרב'
 דאלו הוו ידעי בבירור דמית לא הוו בעו רחמי עליה דלחיי ,דאתחיית המתים לאהוה בעו למבעי רחמי ,ואהכי אמר דאפילו הוא מית ואינהו לא ידעי דלהוו בעו
רחמי עליה בחזקת שהוא חי ,כי היכי דלחיי בתפלתם" .הרי שהם הם הדברים.
יתכן שזהו המכוון בכך ש'אין משיבין על הקלקלה' (מגילה טו ,).ובגמ' פסחים (ג:):
"רב כהנא חלש ,שדרוה רבנן לרבי יהושע בריה דרב אידי ,אמרו ליה זיל בדוק
מאי דיניה ,אתא אשכחיה דנח נפשיה ,קרעיה ללבושיה ואהדריה לקרעיה לאחוריה
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ובכי ואתי ,אמרו ליה נח נפשיה אמר להו אנא לא קאמינא' ,ומוציא דבה הוא
כסיל'" (ועיין בגו"א פ' וישב שהם אותו גדר).
כלומר ,יש כאן שאלה כיצד לתפוס את המציאות ,כמשוייכת לטוב או כמשוייכת
לצד השני .ומי שמשייך אותה לצד השני באופן הטבעי ,הוא למעשה גומר את
הקניין ביד הרע ,גורם ל'ארץ נתנה ביד רשע' ,כביכול לייאוש.

ו
האיסור לפחד מהדבר
ביאור דברי האריז"ל
המפחד מהדבר נותן לו כח
טז .בעקבות הדברים הללו ,הננו חוזרים בעזרת ה' להבין דברי רבותינו בשם האריז"ל,
שצריך גם כן' :ליזהר שלא להתיירא בשעת הדבר רח"ל מס"ם וחיילותיו ,אלא
להתפלל לה' והוא יענם ,כי המתיירא מלפניו הוא נותן לו כח וגבורה להתגבר
במגפה ,בר מינן ,בעיר ,אלא חבי כמעט רגע עד יעבור זעם ,ויעסוק תמיד בתורה
ובמעשה הקטרת ,ויתבטל מותנא מעלמא' ,עכ"ל.
כי הרי לפי המבואר במאמר זה ,כח הרע אינו מציאות כלל ,אליבא דאמת אין לו
שום יכולת עצמית ,כל כוחו נובע אך ורק מכך שבני האדם נותנים לו כח ,אך הוא
לעצמו אינו כלום ,ולכן ,אסור להתיירא ולפחד מהדבר ,כי המתיירא נותן לו כח
וגבורה ,מעמיד אותו ,נותן לו קיום ומציאות.

כלל הדברים עם השלב הרביעי
נמצאנו אומרים ,שיש כאן שלב רביעי הבנוי על גבי ג' השלבים שקדמוהו.
השלב הראשון לימד אותנו שאדם חי יכול להתגבר ביתר שאת (עם הנשק שיש לו)
על המתנגד לו.
בשלב השני למדנו ,שבכח החיות ניתן להתגבר על הרע ,אפילו בלא נשק כלל,
אלא עם כח החיות לבד (והבאנו דוגמא מתרופת פלצבו).
בשלב השלישי ביארנו ,שכח הרע מתביית על מי שמהרהר בו ומפחד ממנו ,כלומר,
יש מושג שנקרא 'כח רע' ,המושג הוא מושג מציאותי ,והשאלה היא אל מי הוא
נטפל ,והתשובה :אל מי שמהרהר בו ומפחד ממנו.
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אכן ,כעת מתבאר השלב הרביעי העמוק והנשגב מכולם ,ובו למדנו ,שאליבא
דאמת ,אין שום כח ברע מצד עצמו ,וכל הרע של הרע תלוי ועומד כפי מחשבת
ודעת האדם ,ואם האדם אינו מפחד ממנו ואינו נותן לו מקום וקיום ,הרי אין לו
באמת שום קיום .ובזאת מתבארים דברי רבותינו וכנ"ל (לפי ערכינו ,וכמובן) .דומה
שד' השלבים הללו ,מושרשים בעיקרי ההנהגה המחולקים לד' ,ושורשם בד' אותיות
של שם הוי"ה ב"ה ,בסדר הפוך.
בנותן טעם להוסיף כאן מדברי רבי יצחק מולכו (אורחות יושר ,פט"ו)" :מרגלא
בפומייהו דאינשי ,דכל זמן שלא נודע החולי אם הוא דבר או מגיפה ,שאינו מזיק
ליושבים אצלו .ונראה לי הטעם ,דהדבר הוא כעין נגעים ,וכמו שהנגעים כל זמן
שלא אמר הכן 'טמא הוא' ,אינם טמאים ,כמו שאמר הכתוב 'וציוה הכהן ופינו את
הבית בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע' ,כמו כן המגיפה".

ז
דבר  -סילוק הארתו יתברך
בירור הסיבה שהאריז"ל אמר דבריו דווקא ביחס למכת דבר
דבר נובעת מסילוק הארתו יתברך מהעולם
יז .ברם עדיין צריכים אנו למודעי ,מדוע האריז"ל אמר את דבריו דווקא על מגיפה,
והרי בוודאי הדברים נכונים ביחס לכל כוחות הרע ,ויתכן שלא התכוון דווקא לדבר
 מגיפה ,אלא שדיבר בהווה.אכן ,נראה להציע שאכן הדברים נכונים באופן כללי ,אך ביתר שאת ביחס לדבר.
כמדומה שסוגיית דבר היא ממש הפוכה מהסגולה של 'נפש החיים'; עד כמה
שהאדם נותן לרע קיום ,כך יש לו קיום ,וכך בעצם עומק הסוגיה של דבר ,כי כבר
נתבאר במאמרים (ב  -ג) שמכת דבר מתייחדת בכך שהיא סילוק הארתו יתברך
מהעולם ,היא סילוק ה'רוח חיים' של העולם .ביארנו שלכן מכה זו היא מיתה
טהורה בלא מרכיבים נוספים ,ובלא נגיעה בגוף וכד' ,ולכן היא מיוחדת לה' יתברך
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בלבד ( ולכן במכת דבר נאמר 'ויעש ה'' ,וכן מכת בכורות שהיא גם כן סוגי' של
דבר ,נעשתה על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו.)5
ביארנו שהקב"ה מצטרף לעולם במהלך הדומה למהלך של נשמה בגוף ,וכך העולם
מקבל חיות ונעשה בר קיום .וכאשר הקב"ה רח"ל' ,עוזב' את העולם  -זו מכת
דבר ,ואז ב"מ ,הגוף נשאר קיים כפגר מת בלא הנשמה שבקרבו.

השתלטות כח הרע 'מסלק' באופן ישיר את הארתו ,ומכח זה הדבר
וכאן מונח העומק של סוגיית כוחות הרע דווקא במכת דבר; הלא כוחות הרע
משתלטים כביכול על העולם ,מעמידים אותו במהלך שאין יש אלא המציאות
התחתונה בלבד  -מציאות הגשמיות והחומריות  -מציאות הרע .השתלטות הרע
מאופיינת בכך שהמציאות נתפסת כמציאות סגורה בה בעצמה ,בלא חיבור לעליון,
הרי זהו עוצם ההשתלטות ,בכך שגוזלים ומנתקים כביכול את הבורא ית' מעולמו.
והייאוש ,הוא הגרוע מכל ,כי הוא מעמיד את הרע כבעלים ממש על העולם ,על
ידו כביכול 'עזב ה' את הארץ' לגמרי חלילה וחלילה ,שהרי האדם התייאש ואינו
מכיר בכך שהמציאות העליונה תעזור לו .והרי נתבאר שכאשר כך התפיסה של
בני האדם ,הרי דבר זה בעצמו גורם למציאות זו להתרחש בפועל (כעונש ,ולא
כמציאות חלילה ,כי כך הבורא מתראה לברואים ,כפי התפיסה שלהם בו ,וככל
שנתבאר לעיל בארוכה).

מכת דבר חלה במקום החיות עצמו  -במקום שבו הקב"ה מצטרף לעולם
על כן ,אם שבאופן כללי ,כח הרע משתלט כפי המציאות שהאדם נותן לו ,ובוודאי
כאשר האדם מתייאש ,ככל שנת' ,אך הדבר מתראה באופן היותר מוחשי במכת
דבר ,כי מכת דבר היא במקום החיות עצמו ,בסוגיה הישירה הנוגעת למקום שבו
הקב"ה מצטרף לעולם ,משכך ,היא אשר מושפעת באופן היותר ישיר ומהיר בשאלת
ההכרה בכח הרע ובמציאותו ,או במילים אחרות :בשאלת החיבור של הבורא

5

מ א מ ר י ג  כתר הלומים
| 354
לעולמו  -עולם בלי בורא עולם ,חלילה ,או עם ,ושוב במילים נוספות :בשאלת
חיות העולמות או חלילה מכת דבר.
לכן ,הדרך להינצל ממכת דבר היא ,לא לפחד ולא להכיר בכח הרע ,אלא להתפלל
ולבטוח בה' ,בכך נעקר הדבר משורשו ,כי הרי כל מציאותו נובעת אך ורק מכך
שכח הרע נתפס כמציאות ,זו עצם סוגייתו עצמו ,ולא רק כענף ותולדה ,אלא זה
אותה סוגיה במילים מתחלפות .והדברים נפלאים ועמוקים בס"ד.היא מציאות של
עולם בלי בורא העולם .כך נ' העומק של הדברים .ועיין היטב בדברינו 'קטורת
משנת חכמי האמת ' חלק' ב' ,ושם שורש הדברים ופנימיותם ,והדברים נפלאים
עד מאד.

כח הרע חל ונעשה מציאות בעיקר על ידי כח הדיבור
מכת דבר שייכת לסוגיית דיבור ,ועל כן נמצאת במקום היסודי של נתינת כח לרע
יח .זאת ועוד ,נראה להציע בעקבות הנהגתה של האשה השונמית ,שלא דיברה
מאומה ,שהעניין מתייחס יותר בתוקף לכח הדיבור דווקא ,והיינו משום שהדיבור
הוא נשמת החיים של הדבר (מהר"ל גבורות ה' ,פרק סט) ,והוא הקובע את
מציאותו ,הוא המנהיג אותו ומדבר אותו (דבר  -לשון הנהגה ,כמו 'דבר אחד לדור
ואין שני דברים לדור') ,והרי בורא העולם ברא את העולם במאמרות  -בדיבור,
כביכול ,ואם אדם (שנברא בצלם אלוהים ,והוא כבורא כביכול) נותן מקום לרע
ועוד בדיבור ,הרי מעמיד אותו ממש כמציאות ,על כן ,הזהירות צריכה להיות
מדיבור דווקא באופן מיוחד.
והנה מכת דבר היא גם משורש ד.ב.ר והיא בוודאי שייכת לעניין הדיבור ,היא הצד
הלא נכון של הדיבור  -הדיבור הרע ,הנותן לרע כח ומקום ,בלעדי הדיבור האמיתי
(ואז מגיע הדבר ,כי אין מציאות חיים לפגר מת בלא הדיבור האלוקי הנותן לו
חיות) .לכן ,מכת דבר מתייחסת באופן ישיר וביתר שאת לשאלת נתינת מקום לרע,
כי היא נמצאת בנקודת המרכז של נתינת הכח לרע ,אשר חלה כאמור ,על ידי
דיבור ,והדברים נפלאים בס"ד( .ועיין במאמר ד.ב.ר ודיבור.)...
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ח
בתי כנסיות ובתי מדרשות
הזעזוע בסגירת בתי הכנסיות בכל העולם
יט .אחד המאפיינים הבולטים בתקופת הקורונה ,הוא העובדה שכל בתי הכנסת ובתי
המדרש נסגרו ברחבי העולם .לב יהודי צריך להזדעזע ממציאות כזו .ההרגשה
(וקשה הדבר להוציא בפה ,ולבטח לכותבו) ,היא כאותה ששנינו במסכת סוכה (ב,
ט) אודות ירידת גשמים בסוכה" :משלו משל ,למה הדבר דומה ,לעבד שבא למזוג
כוס לרבו ,ושפך לו קיתון על פניו".
הכותב אינו מתיימר לבאר את הסיבות למציאות זו ,איננו יודע חשבונות שמים.
ואך למותר אפילו לכתוב זאת .אולם ,למרות שאיננו מבינים חשבונות שמים ,אך
עלינו להגדיר את המציאות שאנו רואים .עלינו לשאול מה אנו רואים ,ולא למה
אנו רואים כן?
ובכן ,מה אנו רואים? אנו רואים שבתי הכנסת נסגרו .בתי הכנסת ובתי המדרש
הם המקום היחיד כיום ,שבו ישנו בפועל גילוי של 'מלא כל הארץ כבודו' ,בתי
הכנסת מיוחדים אך ורק לעבודתו יתברך ,והם עצמם ,נחשבים ביתו של ה' ,ומשום
כך מתקיימת בהם עבודת התפילה 6וגם התורה.

בתי הכנסת הם המקום שדרכו מצטרף בורא העולם לבריאה
סגירת בתי כנסיות מחד ומכת דבר מאידך  -שני צדדים של מטבע אחד
ניתן לומר בנוסח זה :בתי הכנסת ובתי המדרש ,הם המקום שדרכו מצטרף בורא
העולם לעולמו (והרי זה הם בגדר 'מקדש מעט' ,ועל המקדש נאמר 'כמגדל דוד
צוארך' ,כי הצואר הוא המקום המחבר בין עליונים ותחתונים  -בין הראש עם
הנשמה האלוקית לבין הגוף).
לפי ערכנו במאמר זה ,הננו מבינים ,שסגירה של בתי כנסת מחד ,ומכת דבר
מאידך ,אינם ב' עניינים נפרדים ,אלא הם למעשה עניין אחד משני היבטיו  -מטבע
אחד עם שני צדדים .למטבע זה קוראים  -סילוק הארתו יתברך מהעולם רח"ל.
התוצאה של סילוק זה גורמת סגירת בתי הכנסת  -הם המקומות המיוחדים להארתו
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יתברך אשר הסתלקה (כפי השיעור הידוע לא -ל דעות) ,וממילא נסגרו הבתי
כנסת ,וכן ,בר מינן ,מכת דבר .ה' יצילנו.

החובה עלינו בעת הזאת  -להכניס את אורו יתברך בכל מקום
ביאור עניין תפילות ברחובות ובמרפסות ,ות"ת במקומות מורכבים
מתוך כך ,יש להניח שמוטל עלינו עבודה עיקרית ,להשיב את כבודו יתברך
לעולמנו ,לנסות לראותו יתברך בכל מקום ובכל שעה ,בכל זמן ובכל מצב .ויש
לומר ,שזהו גם כן התיקון  -הוי אומר :תפילות ברחובות ובמרפסות ,לימוד תורה
בבתים צפופים עמוסים בילדים שמחים ורועשים (כ"י!) .כלומר ,התיקון הוא
בהכנסת אורו יתברך גם במקומות שרוב בני האדם אינם רואים אותם כמקומות
הטבעיים הפשוטים לעבודתו .התיקון הוא בכך שאנו הופכים את הרחוב לבית
כנסת! בכך ,חוזרת הארתו יתברך להצטרף לעולם ולהחיותו כמקודם וביתר שאת.
כ .יש להוסיף עוד בקצירת האומר .במאמר י' הרחבנו בכך שהמגיפה נובעת מהפקעת
כח הציבור ,והנה שמעתי ממו"ר הגר"מ שפירא זצ"ל ,שהיום ,כיון שאין לנו שקלים
וקרבן ציבור ,על כן ,שם ציבור חל רק על ידי תפילה בציבור .כיון שכן ,הרי שיש
תוספת טעימה בכך שהמגיפה גרמה לסגירת בתי הכנסת ,כי בתי הכנסת הם
מקומות הציבור של כלל ישראל ,ומכיון שהמגיפה נובעת מפגם בכח הציבור ,לכן
גם בתי הכנסת נסגרו( .ושוב ,איננו נותנים טעם ,אלא מגדירים את המציאות
העומדת לפנינו ,והננו מראים שכל הדברים הם אותה סוגיה בעצם ,אך איננו דנים
בסיבה).

ט
מלאך המוות מפקיד כליו בבית הכנסת
אסור להכנס לבית הכנסת יחידי
בית הכנסת איבד את הארתו יתברך  -זו הפקדת כליו במקום
כא .יתכן כמו"כ שבדברים אלו נבין גמ' מופלאה במסכת בבא קמא (ס ,):וכך לשון
הגמ' שם" :תנו רבנן ,דבר בעיר אל יכנס אדם יחיד לבית הכנסת שמלאך המות
מפקיד שם כליו ,והני מילי היכא דלא קרו ביה דרדקי ולא מצלו ביה עשרה".
הדברים כמובן טעונים ביאור ,וכי בית כנסת הוא המקום המתאים ביותר למלאך
המוות להפקיד שם כליו?! וכי לא מצא לו מקום אחר?! ועוד ,מדוע דווקא כאשר
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דבר בעיר? ומדוע אם קרו ביה דרדקי ומצלו ביה עשרה אין בזה בעיה? ועיין
בעז"ה במאמר כ"ג.
לפי"ד במאמר זה ,נראה להציע ,שבית הכנסת הוא מקום ההצטרפות של אורו
יתברך לעולם  -משם החיות של העולם .ובזמן דבר ,הואיל והבורא ית' סילק עצמו
מן העולם ,א"כ ,ההגדרה היא שסילק אורו מהבית הכנסת ,הבית כנסת הפך להיות
ממקור חיים ,למציאות של העדר אורו יתברך .וזהו המכוון שמלאך המוות מפקיד
שם כליו.
גם כמו"כ נראה ,שלכן אסורה הכניסה יחידי ,כי היחיד הוא פרט ,והמגיפה פוגעת
בפרטים.

נספח
בעניין 'כח הרע'
מנהיגים רבים בעולם היו רעים ואכזריים בצורה מבהילה
כב .ראיתי מאמר בעניין 'כוחו של הרע' שפרסם חכ"א שליט"א .ברצוני להזכיר קצת
מדבריו שם ,כי יש בהם תובנה יסודית ועיקרית המוסיפה השלמה חשובה מאד
למאמרנו.
במסגרת המאמר ,ערך אותו חכם ,יריעה היסטורית על מנהיגים שונים בעולם ,כגון
סטאלין ,היטלר ,ומאו צה טונג  -שליטה של סין לפני כ 50שנה .המכנה המשותף
של מנהיגים אלו ,הוא ,היותם רעים בתכלית הרוע ,עריצים ,אכזרים ,אשר רצחו
באופן מבהיל עשרות מליוני אנשים ,הן מבני עמם והן מבני עמים אחרים .מנהיגים
אלו לא היוו כל חידוש באכזריותם ,כי מנהיגים רבים בכל רחבי עולם ,פעם והיום,
הינם אכזריים ורוצחים שפלים במידה ניכרת (ציין שם לעוד חמשה מנהיגים ועוד
היד נטויה) .והאמת היא ,שהמנהיגים הללו ,הם רק דוגמא לאנשים מזן זה,
שהצליחו להעפיל עד הפסגה ,אך כמותם ,יש רבים ,שמתעללים וממררים את
קרוביהם ,שכניהם והבאים עמם במגע כלשהו.
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כיצד הצליחו אנשים אלו להעפיל לפסגה?
הטוב מפחד וזז הצידה כשנתקל ברע
כיצד דוקא אנשים אלו ,שהיו הרעים ביותר ,הצליחו להגיע למקום כל כך גבוה
בארצם? התשובה לשאלה זו היא שהם הגיעו להנהגה דווקא מפני שהיו רעים ,כי
לרע יש כוח!
ההסבר כדלהלן :הטוב הוא כל כך טוב ,וזו חולשתו .כשהוא מבחין ברוע מולו,
הוא חש אי נעימות להילחם עמו ,כי המלחמה שייכת לכח הרע ,לכן הרע מפנה
את הבמה ,זז הצידה ,מנסה להסתדר ,להתפשר ,ובדרך כלל נכנע.
הרע ,לעומתו ,פועל בצורה ההפוכה; כשהוא רואה טוב ,הוא מבין את חולשתו
ויפעיל עליו יותר כח כדי שיזוז הצידה ,שיתפשר ,והוא לא ירפה עד שהטוב ייכנע.
לטוב יש דילמה לא פשוטה; כדי להילחם ברע הוא צריך להתנהג כמו רע (גם אם
הוא טוב) ,אבל טוב לא אוהב להיות רע ,לכן קוראים לו טוב...
זו הסיבה שהרע מצליח לשלוט ,כי אין אף אחד שמונע ממנו; הטובים מפחדים
וזזים הצידה ,והוא צועד בבטחה בדרך לפסגה (ונלחם ברעים אחרים כמותו).

הרע מתגלה כחלש מאד ,כאשר נוטלים ממנו את כח השליטה
כג .וכאן אנו מגיעים לתובנה הקשורה למאמרנו זה; האם אכן יש דרך לטוב לנצח את
הרע? התשובה :ניתן גם ניתן! הטוב לא צריך להילחם בכל כוחו עם כל האמצעים
של הרע ,אלא הוא צריך בתחילה לזהות את הרע ,בשום אופן לא לזוז ולהכנע,
וגם ,להתאחד עם כמה טובים ביחד ,ואז תיווצר תופעה מעניינת; הרע יתגלה כחלש
מאד ,אם אכן הוא בודד ונטלו ממנו את כח השליטה.
עכ"ד ודפח"ח.

הרע מקבל כח כי כך נותנים לו
הדרך להלחם ברע  -התאגדות ועמידה מולו ,מגלה שאינו כלום
כד .בדברים אלו מבואר יסוד גדול אודות כח הרע והדרך להתמודד מולו ,ולמעשה,
הם הם הדברים שעליהם דיברנו במאמר זה .הרע נתפס לנו כבעל כח עצום ,והוא
באמת כזה ,בגלל שכך הוא נתפס לנו .הרע מצליח לגדול ולהפוך להיות מציאות
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איתנה ,בגלל שאנו מפחדים ממנו ,בגלל שאנו נותנים לו את כל הכלים והאפשרויות
לגדול ולהיהפך לכח אימתני .אך אליבא דאמת ,אם ניקח את הרע כפי מה שהוא,
בלא כח השליטה (שאנו נותנים לו) ,במצב האמיתי שלו ,הוא חלש בודד ומפוחד,
הוא בעצם לא כלום ,לא יותר מאשר חלש ובודד ,והרי זה ממש כדברי חז"ל:
"'וראית סוס ורכב עם רב ממך'  -בעיני כולם כסוס אחד ,עם רב ממך ,בעיניך הוא
רב ,אבל בעיני אינו רב".
הדרך להתגבר על הרע היא פשוט לא לפחד ממנו ,כאשר מתאגדים כמה ביחד
ונעשים כח ציבור ,הרי בזה עומדים הם כנגד הרע ויכולים לו ,כי הרע ,כעיקרון,
הוא אחד בלבד ,לעולם אינו משתתף באמת עם אחר ,הוא כח הפירוד בעצם .לכן
כשנותנים לו לרע את המקום והמחיה ,הוא מהר מאד הופך להיות האחד שעל
כולם ,כי הרי אינו חולק מאומה עם אף אחד ,ו'קשר רשעים אינו מן המניין' ,ולכן
נעשה שליט על הכל .אך כשלא נותנים לו ,כשעומדים מולו ציבור ,הרי הוא בטל
ואינו מציאות כלל כלפיהם ,ואו אז מתגלה שאינו מציאות כלל אלא עורבא פרח
ודמיון בעלמא .ממש בדיוק כפי שהפרט עומד מול הכלל .והדברים עמוקים
ונפלאים בס"ד.

דוגמא :מרדכי והמן
כה .הדוגמא המופלאה ביותר שאני מכיר; מרדכי והמן .המן הוא כח הרע בעצם  -זרע
עמלק .אליבא דאמת אין לו כח בכלל ,הוא רק מצטרף למלכות אחשוורוש ,אך הוא
עצמו ,אינו שוה כלום .הכח שיש לו הוא רק מפאת שכולם משתחווים לו ,מפחדים
ממנו ,נותנים לו מקום ,כבוד ,שלטון.
ישנו אחד שאינו מפחד ממנו כלל וכלל' ,ולא קם ולא זע ממנו'  -מרדכי היהודי.
הוא ה'טוב' היחיד שמתעמת עם הרע בלא פחד ,שאינו זז הצידה .התוצאה אינה
מאחרת לבוא; המן נתלה ביחד עם בניו הרשעים ,שבעים וחמשה אלף עמלקים
מתים ,ומרדכי נעשה משנה למלך .הכל נובע מכך שהטוב לא התייחס לרע
כמציאות ,וממילא באמת החזיר אותו להיות 'לא מציאות'.
ואולם ,אם שמרדכי עמד כיחיד כנגדו ,אך כח הפעולה שלו כנגד המן היה דווקא
על ידי הציבור שצמו שלשת ימים התפללו וחזרו בתשובה ,ועל ידי אסתר המלכה.
וכל מצוות היו"ט של פורים סובבות על האחדות והציבוריות .כי זהו הכח האמיתי
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שעומד כנגד הרע ,הואיל והציבור הוא באמת האמת ,וכשהוא מתגלה ועומד לנכון,
אין שום כח ברע לפעול כנגדו .ועיין בביאור דברים אלו ביתר הרחבה ,במאמר
'ומרדכי לא יכרע' ,ב'אור יקרות' (חלק א).

קטורת מצלת מן המגיפה
כח הציבור  -הטוב ,מגלה שהרע אינו מציאות כלל
כו .ניתן לומר שזהו עניין הקטורת המצילה מן המגיפה; הקטורת היא לשון 'קשר' -
אחדות ,וכפי שאמרו בגמ' כריתות (ו ,).שכל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה
תענית ,ולמדים זאת מכך שחלבנה ריחה רע ,ונתנה הכתוב עם סממני הקטורת.
בכח הקטורת להעמיד ולגלות את המציאות האמיתית בבריאה ,את מציאות הטוב,
מציאות הנשמה ('איזהו דבר שהנשמה נהנית בו ולא הגוף ,הוי אומר  -זה הריח'),
ובכך הוא מפקיע את כח הרע  -הס"מ וחיילותיו ,הוא מצרף את הקדושה המונחת
בתוך הרע ,ומצרפה לקומת הקדושה .בכך הוא מגלה שהפירוד אינו מציאות,
וממילא גם אין לו כח לפירוד לפגוע על ידי מכת דבר.
ועיין היטב במאמר א' ,בו התבאר שמכת דבר פוגעת בעולם של רשות הרבים,
היינו ,בעולם של פרטים פרטים ,שכל אחד עומד לעצמו ,ואז יש לרע כח להשתלט
עליהם ,והיא היא מכת דבר ,אך כאשר הנושא הוא הציבור הפנימי לגו לגו ,בזה
אין לרע שום כח ,כי אינו מציאות כלל ביחס אליהם ,ואדרבה ,הם המציאות
האמיתית ,והגילוי שלהם ,מעמיד את הזיוף של הרע ,ומתגלה חולשתו ואפיסתו.
ונפלא הדבר ,שכל נס פורים סובב סביב הקטורת ,שהרי מרדכי רמוז בתורה ב'מר
דרור' אשר מתרגמים' :מרדכי' (גמ' חולין קלט ,):אסתר נקראת 'הדס' (וראה ר"ה
כג .אודות ריחו של ההדס) ,ואילו המן גי' חלבנה .והיינו ,כי התגלה כח הטוב
במציאות המפקיע ומגלה שכח הרע אינו מציאות כלל וכלל.
זו גם הסיבה שמצוות היום של פורים סובבות על אחדות ושלום ,כי רק הדרך לנצח
את הרע  -את הפירוד ,את המגיפה.

קונטרס הקטורת
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מאמר יד
התעוררות לאמירת פרשת הקטורת למניעת המגיפה
ופירוש פרשת הקטורת וברייתא ד'פיטום הקטורת'
מאת הגאון רבי מנחם יעקבזון שליט"א
ראש ישיבת 'מאור יצחק'  -חמד
כפי שגילו חכמינו הקטורת עוצרת את המגיפה וסוד זה גילו מלאכי השרת למשה
רבינו כשעלה למרום (מסכת שבת דף פ"ט) והוא השתמש בו בעת המגפה אחרי
ת־ה ּ ַמ ְּח ּתה וְּ ֶּתן־ע ֹּ֨ ֶּליה ֶׁ֜ ֵאש מֵ ַ ַ֤על הַ ִּמזְּ ֵּב ֵֵַּּ֙֙ח וְּ שִׂ ַ֣ים
ל־א ֲה ֹֹּ֗רן ַ ַ֣קח ֶּא ַ֠ ַ
מחלוקת קורח וַ ֹּּיֹּ֨אמֶּ ר מ ֶׁ֜ ֶֹּּשה ֶּ ֶֽא ַ
ְּ
ל־ת ֹּוך הַ ּק ֹ֔הל וְּ ִה ֵ ָ֛ ּנה
הו ֵ ֵ֧ל ְּך ְּמהֵ ָ֛רה ֶּאל־ה ֵע ָ֖דה ...וַ ִ ּי ַֹּּ֨קח ַא ֲה ֶֹּׁ֜רן ּ ַכאֲ ֶּשַ֣ר דִּ ֶּּ ַ֣בר מ ֹ֗ ֶֹּּשה וַ ּיֵּ֙ר ֵּ֙ץ ֶּא ַּ֣
ט ֶּרת וְּ ֹּ
ְּק ֹ֔ ֹּ
ט ֶּרת וַ יְּ כַ ֵ ּ ָ֖פר ַעל־ה ֶֽעם :וַ ּיַעֲ ֵֹּ֥מד ֵּ ֶֽבין־הַ ּ ֵמתִ ָ֖ים ו ֵ ַּ֣בין ֶַֽהחַ ִ ָ֑ ּיים וַ ּ ֵתע ַ ָ֖צר
הֵ ֵחֵ֥ל הַ ֶּּ ָ֖נגֶּף בּ עָ֑ם וַ ּי ּ ִֵת ֵּ֙ן ֶּ ֶֽאת־הַ ְּ ּק ֹ֔ ֹּ
הַ ּ ַמ ּג ֵֶֽפה( ...במדבר פרק יז י"א  -י"ג).
אולם לא רק הקטרת הקטורת מועילה לכך ,אף קריאת הפרשה מועילה! בזוהר הקדוש
(מדרש הנעלם) פרשת וירא דף קא ולהלן מובא מעשה ברב אחא ,שהלך לכפר
שנקרא טרשא ונתארח אצל בעל בית אחד .ובמקום זה פשטה מגפה קשה שבעה
ימים רצופים .וכשראו בני העיר את ר' אחא כשהוא בא ,אמרו זה לזה :נלך אצל
החכם הזה שבא מחוץ לעיר ונראה אם יש לו תקנה לצרה זו .הלכו אצלו ואמרו
לו ,דע רבינו שיש בעיר מגפה זה שבעה ימים ,והיא הולכת ומתגברת .שמא יעשה
רבינו שום עצה לפורענות זו .אמר להם :נלך לבית הכנסת ונתפלל לפני השי"ת
שיעצור בעד המגפה הזאת .ובעודם הולכים לבית הכנסת ,הלכו ובאו אנשים
וסיפרו שהמגפה הולכת ומתגברת ,ופלוני ופלוני מתו ופלוני ופלוני גוססים.
רב אחא ציוה עליהם לומר את פרשת הקטורת בכל קצוות העיר על ידי מנין אנשים
באופן מסויים והמגפה נעצרה! ואחר כך כך ציוה לומר את פרשת הקטורת בבתי החולים
המסוכנים ונרפאו .כמובן שלא כל אחד יכול להצליח בפעולה זו כפי דרגת רב אחא,
אבל הרעיון ברור שגם אמירת הקטורת בכוונה  -מצילה מהמגיפה.
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מסופר שם שאחרי כל זה נרדם ר' אחא מרוב חולשה ,ושמע שאומרים לו בחלומו,
"כשם שביטלת מן העיר את המגפה ,כן תעשה להחזירם בתשובה ,שזה בלי זה
אינו מועיל כלום ,שבהיותם אנשים רעים נגזרה עליהם גזרת המגפה" .הלך רב
אחא וסיפר זאת לאנשי העיר ,והחזיר את כל אנשי העיר בתשובה שלמה וקיבלו
עליהם שלא לבטל מן התורה ,ואז שינה רב אחא שם העיר שהיתה נקראת "טרשא"
וקרא לה "מתא מחסיא" ,היינו עיר הרחמים ,שריחם הקדוש ברוך הוא על העיר
הזאת וביטל ממנה הגזרה הרעה .וזה ששינה שם העיר ,כדי שהאנשים יזכרו כל
שעה אותה גזרה רעה שנגזרה עליהם על מעשיהם הרעים ויתמידו בתשובתם.
ובזוה"ק שמות ויקהל מדף רי"ח ע"ב ולהלן מפליא מאד בכח הקטורת הן בהקטרתה
הן באמירתה נביא מדבריו כמה קטעים נפלאים ע"פ 'מתוק מדבש' .בתחילה מדבר
על מי שהיה מריח את ריח הקטורת עצמה שהיה מברר ליבו להיות זך וטהור
לעבוד קונו בלבב שלם והיה מעביר ממנו את זוהמת היצר הרע ולא היה לו אלא
לב אחד לאביו שבשמים ...וממשיך לבאר שאין לך דבר בעולם לשבר הסטרא
אחרא כמו הקטורת .ולהלן בענין קריאת פרשת הקטורת :ואמר עוד רבי שמעון דבר
זה ברית כרותה לפני הקב"ה שכל מי שיתבונן בשכלו וקורא בכל יום את מעשה הקטורת
ינצל מכל דברים רעים וכשפים בעולם ומכל פגעים רעים ומהרהורים רעים ומדין רע
ומדבר ומגפה ולא יוזק כל היום ההוא שאין הסטרא אחרא יכול לשלוט עליו וצריך
שיכוין בה האדם .ועיי"ש עוד מרחיב בזה.
ועי' בספר בית אלקים להמבי"ט שער התפילה פרק ט"ז שג"כ כתב לומר ב' פעמים
ביום פיטום הקטורת כי 'הוא מסוגל לענין הדבר' (ומוסיף שם על ענין מיוחד בתפילת
רבים בשעת הדבר .ועפ"ז מגדיר את תפילת הרבים כמהלך של קטורת שמלאך המות
הוא בבחינת חלבנה המתבטלת במנין הרבים!}.
ובאגרות רבי עקיבא איגר ע"א  -ע"ג כתב שבשנת המגפה תקצ"א  -תקצ"ב קבע
לומר בציבור בוקר וערב את כל נוסח הקטורת 'אתה הוא שהקטירו לפניך' ועיי"ש
עוד.
(וב'סדר היום' מפליג במעלת אמירתה מתוך הקלף הכתוב בכתב אשורית ומובא
גם ב'בן איש חי' ובכף החיים בשם החיד"א).
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מעלה גדולה לומר בהבנת הדברים על כן כתבנו פירוש בסיסי על הפשט
של פרשת הקטורת והברייתא דפיטום הקטורת
כתב המשנה ברורה סי' מ"ח סק"א בענין פרשת התמיד והקרבנות 'ונראה לי פשוט
דמי שיודע ספר מצוה ללמוד בגמ' פרוש המימרא הזו וכן מה שאנו אומרים בכל יום
ענייני עשיית הקטורת ,כדי שיבין מה שהוא אומר ובזה תחשב לו האמירה במקום
ההקטרה עכ"ל.
ובזוהר פרשת ויקהל דף ריח ע"ב כתב שהאומרה ינצל מכל דברים ופגעים רעים
מהרהור רע ומדין רע וממות ולא ינזק כל אותו היום ובלבד שיכוין בה.
לכן כתבנו הפירוש עם קצת עיונים והערות לתועלת הציבור ולרפואת כל חולי ישראל.


שמות ל' פרשת כי תשא :קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד
יהיה וגו' .וברש"י על התורה על פי הגמרא במסכת כריתות דף ו' :מכאן למדו
רבותינו י"א סממנים נאמרו לו למשה מסיני מיעוט סמים שנים ,נטף (הוא צרי
הנוטף מעצי הקטף) ושחלת (היא ציפורן) וחלבנה ג' ,הרי ה' ,סמים לרבות עוד כמו
אלו הרי עשרה ,ולבונה הרי י"א .ואלו הן הצרי והציפורן החלבנה והלבונה מור
וקציעה שיבולת נרד ,וכרכום ,הרי ח' שהשיבולת ונרד אחד שהנרד דומה לשיבולת,
הקושט והקילופה והקינמון הרי י"א .בורית כרשינה אינו נקטר אלא שפין בו את
הציפורן כדי שתהא נאה .עכ"ל.1
חלק מהסממנים הללו הם סממני שמן המשחה שנאמר לעיל ל' כ"ג ואתה קח לך
בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמישים ומאתים וקידה  -היא
קינמון.
מהו המור? עיין רמב"ן שמביא את הנידון על הפירוש שהוא דם חיה הדומה לצבי
הנצרר בצוארה .וכן פסק הרמב"ם הלכות כלי המקדש פרק א הלכה ג :המור הוא
הדם הצרור בחיה שבהודו הידוע לכל שמתבשמין בה בני אדם בכל מקום ,והקנמון
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הוא העץ שבא מאיי הודו שריחו טוב ומתגמרים בו בני אדם .ובהשגת הראב"ד
מצטט את דברי הרמב"ם 'המור הוא הדם הצרור' ועל כך הוא משיג 'אמר אברהם:
אין דעתי מקבלת שיכנסו במעשה הקדש דם שום חיה בעולם כל שכן דם חיה
טמאה אבל המור הוא האמור בשיר השירים באתי לגני אחותי כלה אריתי מורי עם
בשמי והוא ממין עשב או ממין אילן וריחו נודף'.
וכתב על זה הכסף משנה :יש לומר שכיון שנשתנה מצורת דם ונעשה כעפר בעלמא
והוא בשם מריח ריח טוב ביותר למה יגרע( .ועי' מש"כ בזה בעניני אגדה בספרנו מי
באר שמות מאמר י"ז ,ושם גם בענין קטורת מכפר על לשון הרע ושרשו של מרדכי
בקטורת מלבד מה שנזכר כאן להלן בהערה).
אמנם הרמב"ן בעצמו נוטה לומר דלא כהרמב"ם מכמה ראיות ,אלא כדברי
הראב"ד שהוא ממיני הצומח.
מר דרור האמור בשמן המשחה הוא מור האמור בקטורת .2ויש לפרש עוד מה
הכונה 'דרור' האמור כאן.
2
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כתב הרמב"ן שם שמות פרק ל פסוק כג :ופירשו (הראב"ע בפירוש הקצר והרד"ק
בספר השרשים ש' דרר) דרור מלשון וקראתם דרור (ויקרא כה ,י) ,שיהיה חפשי מן
הזיוף והתערובת .ואולי נאמר (זהו פירוש שני שמציע הרמב"ן עצמו והוא לפי
הסוברים שהוא ממין דם הנצרר בצואר חיה) שהצריך הכתוב להיותו חפשי ,לומר
שיוקח מן הצבי ההוא בהיותו חפשי מתהלך בין ערוגות הבשמים ומתענג כרצונו ,כי
כאשר ילכד ויעמוד ברשות אדם לא יעשה מור כי אם מעט ואיננו מבושם .וזה דבר
ברור.
בד בבד יהיה  -שוה בשוה ,שכל אלו 'הצרי והציפורן והחלבנה והלבונה משקל
שבעים שבעים מנה' .ופי' המילה 'בד' היינו אחד (כמו 'חרב על הבדים') ור"ל אחד
כאחד ולהשוותם.

מ א מ ר י ד  כתר הלומים
| 368
רקח  -תערובת  -מעשה רוקח  -מעשה אומנות הרקיחה( .ויש בזה נפק"מ כמו
שיבואר בהמשך הדברים ,לגבי כמה מינים שהוסיפו חכמים).
ממלח  -ג' פירושים בראשונים :הפשוט ביותר הוא הרמב"ן :שיהא מלוח במלח כמו
שאמרו 'מלח סדומית רובע' וא"כ לדבריו המלח מעיקר מעשה הקטורת.
רש"י ואונקלוס :לשון תערובת 3והביא רש"י ועוד ראשונים שהוא כמו 'מלחיך
וחובליך' שהמלחים משיטים הספינה על ידי עירוב המים במשוטים .ועי' רמב"ן
שהאריך בזה.
ומהר"ל בגור אריה מוסיף ביאור בדעת התרגום שאינו מצריך את ההסבר של רש"י
על מילת 'ממולח' וכתב שהכונה היא שצריך שיתנו הבשמים טעם זה בזה וע"י
תערובת היטב נותנים טעם אע"ג שהוא יבש (ויבש ביבש אינו נו"ט) וזה נקרא
ממולח כי כל דבר שנותן טעם בשני נקרא על שם מלח כי המלח הוא שנותן טעם
באחר (ר"ל זו מהותו) .ועוד מפרש הרמב"ן 'ממולח' כמו 'ארץ למלחה' לשון ריסוק
וכתישה.
טהור  -לא פירשו בו רוב הראשונים ,ואי אפשר לומר שהכוונה שאינו טמא ,שהרי
עולה למזבח ופשוט לכאורה שלא יהיה טמא .והספורנו פירש 'טהור 'מנוקה מכל
פסולת' וממשיך לבאר הצורך בהדגשה זו שלא נאמרה בשמן המשחה 'הוצרך לזה
מפני שהקטורת היתה נעשית מעצם הבושם אבל בשמן המשחה לא הוצרך לזה
מפני שלא היו גרמי הבשמים מעורבים בשמן כלל' (ר"ל שרק נשלקו במים ואח"כ
הציף עליהם שמן ,כדאיתא בגמ' בכריתות וא"כ בקטורת צריך לדקדק שלא יתערב
דבר פסולת).
אמנם בבית בריסק נראה שלמדו לענין טומאה ,ודנו בזה דלא שייכא בה עדיין טומאה
שהרי איננה אוכל וגם חיבת הקודש לא שייכא בה (שנטמא אף שאינו אוכל)
דבמשכן עשו הקטורת לפני הכלים וא"כ לא נתקדשה בכלי .ומביאים בשם הגאון
רבי יהושע לייב דיסקין שזה גופא החידוש ד'טהור' שאע"פ שלא היו קודש עדיין
שיקבלו טומאה משום חיבת הקודש ,מ"מ נזהר בטהרתה כאילו כבר היו קודש.
(ולפי זה אפשר דהיינו נמי 'טהור  -קודש' ר"ל כדין קודש.
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קודש  -לכאורה הכונה שייעשה לשם קודש כמו שכתב רש"י על פסוק ל"ז קודש
תהיה לך לה'  -שלא תעשנה אלא לשמי.
פירוש הברייתא
תנו רבנן פיטום הקטורת כיצד .פירוש המילה 'פיטום' ' -כתישת ותיקון סממני
הקטורת וערובן יחד' (סידור בית יעקב) וזה קיום של הנאמר ועשית אותה 'רוקח
מעשה רוקח'.
כמנין ימות החמה? לכאורה צ"ב הרי יש רק שנ"ה ימות הלבנה ואנו מונים ללבנה?
התשובה :כדי לשייר לשנת העיבור כעשרה ימים מכל שנה (רבנו גרשום בכריתות).
ואחד עשר סמנים היו בה ואלו הן - 4נביא את פירוש רש"י בכריתות כלשונו :הצרי
 שרף נטף כדמפרש לקמן שרף (הנוטף) מעצי הקטף ושרף היינו מידי דמנטף מןהעץ וקורין גומא.
צפורן  -שחלת (האמור בפסוק) דמתרגמינן טופרא שחלקה כצפורן.
חלבנה  -גלבנ"א( .ויש להוסיף דברי הגמ' בכריתות דף ו עמוד ב כל תענית שאין
בה מפושעי ישראל אינה תענית ,שהרי חלבנה ריחה רע ,ומנאה הכתוב עם סממני
קטרת).
שבולת נרד  -חד הוא ובלעז שפיג"א .קילופה  -בשם וזהו ששמו קנמון.
יין קפריסין  -שבא ממקום ששמו קפרס ע"א בגליון יין קפריסין שעושין מקפרא של
אילן הוא ששמו קפרס כגון הצלף והקפרס מ"ר .רובע  -הקב.
בורית  -סאבו"ן .כרשינא  -הבא מאותו מקום ל"א עשב הנקרא אירב"ה שנוטי"א
שעושין ממנו בורית שקורין ספוני מפי הרב הגדול.
מעלה עשן  -שם עשב .כיפת הירדן  -עשב הגדל על שפת הירדן.
פסלה  -דכתיב כי כל שאור וכל דבש (ויקרא ב).
חייב מיתה  -כתב רש"י :כי עייל ביוה"כ דכתיב (שם ויקרא טז) ואל יבא בכל עת
אל הקודש וגו' ולא ימות וגו' בזאת יבא אהרן וגו' וכי מעייל קטרת שלא כהלכתה
ביאה ריקנית היא וחייב מיתה .לדבריו זה אינו דין בקטורת אלא שנעשית פסולה
וכשנכנס לקודש הקדשים בלא קטורת חייב מיתה ,וזה דוחק.
והנה לכאורה לפי זה לא מובן מש"כ הרמ"א בסימן קל"ב סוף סעיף ב' דיש שכתבו
לאומרה מן הכתב ולא בעל פה משום שהאמירה במקום ההקטרה ואמרינן ואם
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חיסר אחת מסממניה חייב מיתה ועוד כתב שאותם שאין אומרים פיטום הקטורת
היינו משום דחיישינן דילמא מדלגו ולכן נהגו שלא לאומרה בחו"ל שממהרין
למלאכתן ושמא ידלגו וכתוב ביה אם חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתה .ולרש"י
הרי המיתה היא רק מצד ביאה ריקנית וזה לא שייך כלל כשאין אומרה במקדש .ואמנם
הבית יוסף חולק דאינו אלא בהקטרה אבל לדברי רש"י אף אם האמירה כהקטרה אבל
אין זה במקום דשייך ביאה ריקנית.
וכתב לי על זה הרה"ג רבי רפאל אלגרבלי שליט"א ר"י אשל בשטרסבורג '...הערתם

מדברי רש"י שכתב בכריתות שהסיבה שחייב מיתה היא בגלל ביאה ריקנית.
והאמת שכבר הקשו על רש"י מדברי הגמרא יומא נג .שמבואר שם להדיא שחוץ
מטעם של ביאה ריקנית יש טעם נוסף של "קטורת חסירה" וכן איתא להדיא
ברמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ב' הלכה ח' "חיסר אחד מסממניה חייב מיתה
שהרי נעשית קטורת זרה" .ועוד שמהרמב"ם משמע שהחיוב מיתה הוא על כל ימות
השנה אף על פי שלא היה נכנס לקדש הקדשים .ועיין במפרשי הרמב"ם שם .ולפי
זה יותר מובן המנהג .וצדקו דבריו עי' משנה למלך פ"ב מכה"מ ה"ג ועוד במפרשים
שלמדו דזה מצד קטורת חסרה וכדמוכח בדברי הרמ"א( .ואמנם עי' שפת אמת
כריתות דף ו' שתמה מה המקור לחיוב מיתה מצד קטורת חסרה ,ומציע שאולי
נלמד מנדב ואביהו).
אודות משקל כל אחד מהסממנים
הצרי והציפורן החלבנה והלבונה משקל שבעים שבעים מנה.
מור וקציעה שיבולת נרד וכרכום משקל ששה עשר ששה עשר מנה.
הקושט שנים עשר וקילופה שלשה וקינמון תשעה.
כתב ה'כלבו' ב'פירוש פיטום הקטורת' ולא שמעתי מפני מה נותן מזה ע' מנין ומזה
לא כי אם ט"ז ,ומזה פחות מכן ,אבל נראה שלפי חזקו ופלפולו של כל סם היה
מקיל במשקלו ונותן יותר מן הסם שאינו חזק כל כך' .ועיין רמב"ן על התורה
שמסתפק אולי רק הארבעה המוזכרים הם נמסרו בדוקא ובמשקלם אבל השאר
לפי ענין מעשה הרקיחה( ,והעירני בן ישיבתנו הבה"ח והמצויין עמנואל אקרמן
הי"ו דיל"ע לשיטתו על מה יתחייב מיתה אם חיסר ולכאורה רק על אלו הד' ,אמנם
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קשה הרי כתיב 'אם חיסר אחת מסממניה' או אחת מכל סממניה ,ושמא יפרש מאלו
הכתובים בה).
מלח סדומית רובע  -לשיטת הרמב"ן המלח נוסף כאן מדין 'ממולח' האמור בפסוק
כמו שהוזכר לעיל שהכוונה על עירוב מלח ,ומלח סדומית הוא מלח חזק במיוחד.
ה'כלבו' בפירושו הנ"ל כותב ש'נותנין אותה בקטורת משום 'על כל קרבנך תקריב
מלח'' .5פירוש זה תמוה מכיון שכאן עוסקים ב'פיטום' דהיינו התיקון וההכנה על
ידי הכתישה ,ואילו 'על כל קרבנך תקריב מלח זה בזמן ההקטרה' .זאת ועוד,
שמחלוקת תנאים היא במנחות דף כ"א אם יש בקטורת דין מליחה של קרבנות,
וצ"ע .וכבר עמדו בזה התוס' בכריתות דף ו' דאין לומר כן מטעמים אלו ,וצ"ע
ועמדו על דבריו המפרשים ולא מצאתי יישוב הולם.
דעת הרמב"ם קרובה להרמב"ן ,ואמנם כנראה לא לומד זאת מ'ממולח' אולם
מדגיש שהמלח סדומית היא ממרכיבי הקטורת כמו שכתב בפרק ב' מכלי המקדש
הלכה ב' 'ואחד עשר סמנין נאמרו לו למשה מסיני והם שעושין אותן במשקל מכוון,
ומוסיפין עמהן בלא משקל מלח סדומית וכיפת הירדן ועשב אחד שמעלה העשן',
ועי' עוד להלן בזה.
דעה נוספת ושונה לגמרי היא דעת התוס' בכריתות דף ו' שהמלח סדומית אינה
אלא לתיקון הציפורן ,ואינה מעצם הקטורת( .לדבריו מובנת יותר מחלוקת התנאים
במנחות דף כ"א אם יש בקטורת דין 'במלח תמלח' דקרבנות ,כיון שלשיטתו עדיין
אין בפיטומה מלח .והארכנו בזה בס"ד בעניין בפני עצמו) .וראיתי בערוך השולחן
העתיד הל' כלי המקדש סי' י"ט שכתב ע"ז 'ותמיהני דא"כ כמו ששנינו שם בורית
כרשינה למה הוא בא וכו' יין קפריסין ששורין בו את הצפורן למה לא תניא כן
במלח סדומית ,אלא וודאי דמערבין בהן מלח סדומית וכדברי הרמב"ם ז"ל'.
יין קפריסין סאין תלתא וקבין תלתא  -וגירסת נוסח הספרדי 'סאין תלת וקבין תלתא'
ונראה שהיא המדוייקת .מפני 'שסאה' לשון נקבה ו'קב' לשון זכר וא"כ בלשון
הקודש היו אומרים שלש סאין ושלשה קבין וכן הוא בארמית תלת ותלתא.
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והלא מי רגלים יפין לה אלא שאין מכניסין מי רגלים בעזרה מפני הכבוד .יש שפירשו
שאין אלו מי רגלים ממש דזה לא סלקא דעתין אלא מי מעיין שנקרא 'רגל' או
'רגלים' ויש מפרשים עשב ששמו מי רגלים (מח' ויטרי) אלא מפני שמו גם אינו זה
מן הכבוד.
אמנם באמת צריך להבין מה המובן 'והלא מי רגלים יפין לה' וכי הקטורת היא
מעשה בשמים בעלמא ולא על פי ה' והלא י"א סממנין הם שנאמרו למשה מסיני.
(ולהרמב"ן בפי' התורה הנזכר לעיל לא קשה).
אמנם פשוט וברור שאין הכונה להוסיף לקטורת ,אלא כמו בורית כרשינה ששפין
בה את הציפורן כדי שתהא נאה ויין קפריסין ששורין בו את הציפורן כדי שתהא
עזה ,כך היו מי רגלים יפין לה  -לציפורן ואולי היו באים במקום יין קפריסין (כי
כנראה יש כאן ענין של חומר חריף או חומצתי) או שמא לתועלת אחרת איירינן
אבל לא להוסיף לקטורת עצמה.
אלא שעדיין צ"ע 'ולמה אין מכניסין בה דבש מפני שהתורה אמרה וגו' ולכאורה כאן
מדובר על 'מכניסין בה' בקטורת (דמה שייך 'להכניס' בציפורן) ואם כן מה שייך
לשאול ולמה אין מכניסין בה דבש' וכי באנו להוסיף על הסממנים.
ולא מסתבר דטעמא דקרא קאמר ,דעל זה התשובה איננה ברורה כל כך ,שהרי
אם היה רצון ה' שיהיה דבש היה מתיר כאן הדבש (ואולי יש ליישב לפי שיש
טעמים גלויים למה שאין מכניסין דבש בקרבנות כמו שכתב הרמב"ן והרמב"ם
במורה נבוכים).
וכתב לי ע"ז חתני הרה"ג ר' שלמה זלמן קוליץ שבשיעורים על מנחות בבריסק
מביאים מהגרי"ז שהוכיח מדברי הרמב"ם (ולכאורה הדברים ברורים ברמב"ם מצד
עצמם) פ"ב מהל' כלי המקדש ,שמלבד י"א סממנים היו מוסיפים עוד כמה סממנים
לפטם בהם את הקטרת ,וא"כ לא קשה על דבש וגם על מ"ר ,עכ"ד.
והשבתי לו דאמנם אכתי יש לעיין בהא גופא האם אלו שהוסיפום היו מדעתם או
מהלכה למשה מסיני כמו י"א הסממנים .ואמנם בפרק ב' מכה"מ הלכה ב' משמע
יותר שרק הי"א סממנים היו מהלמ"מ שכתב הרמב"ם 'ואחד עשר סמנין נאמרו לו
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למשה מסיני והם שעושין אותן במשקל מכוון ,ומוסיפין עמהן בלא משקל מלח
סדומית וכיפת הירדן ועשב אחד שמעלה העשן' ולכאורה משמע שאלו אינן
מההלכה למ"מ ,אבל צ"ע איך אפשר ,וכי זה נתון לשיקול הדעת?
ועכ"פ זה מעביר את השאלה מדבש ומ"ר לכל אלו שהוסיפו אלא שמגדיר את
השאלה באופן זה מה היסוד להוסיף דברים שלא נאמרו בהלל"מ.
ונראה להציע לומר דזה מכלל דין 'מעשה רוקח' שנתחדש שם שהמרקחת נעשית
על פי אומנות הרקיחה וא"כ מה שמועיל לרקיחת הקטורת נכלל בזה( .שו"ר כעי"ז
בחי' הגרי"ז בסטנסיל בכריתות ,ואח"כ ראיתי כן גם בערוך השולחן העתיד הל'
כלי המקדש סי' י"ט).
ואמנם כמובן זה יישב גם את השאלה על דבש וביותר מפני שהדגישו בשאלה
שאם היו מערבין בה דבש אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה וא"כ מחמת מעלת
הרקיחה עי"ז היה טעם להוסיף.
אחת לשישים או לשבעים שנה היתה באה של שירים לחצאין  -הכונה כמפורש ברש"י
בכריתות ושאר מפרשים ,דמה שהיה שלשה מנין שמהם מכניס כהן גדול ביום
הכיפורים זה לפי מלא חפניו במידת כפות ידים גדולות מאד ,ובדרך כלל היה
נשאר מזה הרבה ומצטבר במשך שישים  -שבעים שנה עודף שמחמתו אין צריכים
לפטם אלא חצי מכמות הפיטום.
אמנם לכאורה יש בזה תימא ,הרי דברים של ריח מתנדפים במשך כ"כ הרבה
שנים ,וגם אין עניות במקום עשירות וכי נאה להביא קטורת ששוהה כבר שישים
או שבעים שנה .ואם תאמר לא היה ריחה מתנדף בדרך נס ,הא איתא בכריתות
שהיו מכניסים אותה למכתשת באמצע השנה כדי לכתשה שיהא ריחה מתחזק.
אמנם התשובה היא שלא היו שומרים את השיריים שבעים שנה אלא כל שנה היו
מוסיפים את העודף משנה שעברה לקטורת של שנה הבאה אחרי שפיטמוה
כשיעורה ,ומתערבת בתוכה ואז העודף בשנה הבאה גדל וגם אותו מכניסים למה
שפיטמו מחדש לשנה הבאה ,אבל מכיון שהכל מתערב אין כאן קטורת ישנה( .כך
ראיתי מבואר בספר 'עיונים בדברי חז"ל ובלשונם' מאת הג"ר חנוך ארנטרוי אב"ד

מ א מ ר י ד  כתר הלומים
| 374
זצ"ל אב"ד מינכן ,שאמנם לא נזקק לשאלתנו אבל כך הסביר בפשטות וכנראה
הוא הנכון( ,ועיין שם עוד בחשבונות שמחשב על ה'חצאין') .וחתני הרה"ג יעקב
שטיינמץ הי"ו הוכיח כן מהא דאיתא בסוגיה דכריתות ו' ע"א שנותנים את העודף
לאומנים בשכרם וקונים מהם מחדש כדי שיהא קטורת מתרומה חדשה ,ומשמע
בפשטות שם שזה נעשה כל שנה.
הוספה  -הערה בענין שם 'מזבח הקטורת'
שמות ל' א' 'ועשית מזבח מקטר קטורת' וכן להלן ל"ט ל"ה 'ואת מזבח הזהב'...
שמעתי מהגאון המופלא רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל שתמה על שם 'מזבח
הזהב' 'מזבח הקטורת'  -על שום מה נקרא 'מזבח' דהרי מזבח מלשון זבח שמקריבין
עליו וזורקים או שופכים דם הקרבנות ,ואילו במזבח הקטורת  -שם מזבח למה?
והיינו דאמנם בשעיר של יוה"כ וגם בשאר חטאות הפנימיות יש מתן דם על מזבח
הזהב ,אמנם זהו דבר שאינו עיקרי וקבוע ורק אחת בשנה הוא בקביעות ,וקצת
קשה שעל שם כך נקרא.
ואולי יש ליישב דהנה בגמ' זבחים דף נט .איתא דמזבח שנעקר מקטירין קטורת
במקומו ,והיינו דשייכא הקטרת קטורת גם בלא המזבח על מקומו של מזבח .ואילו
לגבי דמים אמרינן שם 'מודה היה ר' יהודה בדמים' דבעינן מזבח( .ובתוס' שם ד"ה
עד מקשים לפי זה אהא דאמר ר' יוחנן בדף ק"ז דהשוחט והמעלה בזמן הזה בחוץ
חייב דקדושה ראשונה קדשה לעתיד לבא (ומקריבין אע"פ שאין בית והוה ראוי
לפתח אוהל מועד) הא כיון דליכא מזבח לא הוה ראוי לפתח אוהל מועד והא הוה
מחוסר מעשה של בניית מזבח .ותירצו דקאי על העלאת קטורת דלא בעי מזבח אי
נמי קאי על מנחה שקמצה בכלי שרת דשייכא הקטרה בלא מזבח 'דאזבחים דוקא
בעי מזבח כדכתיב וזבחת עליו' .ומשמע דפליגי התירוצים במנחה ,ומשמע דגם
לתירוץ שני ליכא אפי' הקטרת זבחים.
ונמצא דנהי דעיקר עבודת מזבח הזהב היא לקטורת מ"מ יש צד עיקריות בעבודות
דמים גם במזבח הזהב ,שהרי הקטורת אינה בדוקא על המזבח אלא במקום המזבח.
ואילו ,עבודות הדמים אף שהן מועטות צריכות את המזבח בדוקא ושפיר קרינן ליה
על שמן ' -מזבח'.
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ועיין רמב"ם סוף מעשה הקרבנות פרק י"ט הלכה ט"ו ורדב"ז שם ,ומשמע שסובר
דגם בשאר קרבנות אי ליכא מזבח מקריבין במקומו וזה דלא כדברי התוס'.
ועי' בספרנו 'מי באר' שמות (סי' לו) מה שהבאנו מהמשך חכמה והערנו עוד בעניין
זה.
שוב ראיתי ששאלה זו עצמה הקשה הזוה"ק בפרשת ויקהל בהמשך דבריו הנ"ל,
'אמאי אקרי מזבח והא לא דבחין ביה דבחין ומזבח על דא אקרי'.
ומתרץ הזוהר שזהו בגלל שהוא כופת ומבטל (ובפי' מתוק מדבש  -דהיינו עוקד וזובח)
את כח הסטרא אחרא וכמו שהאריך הזוהר לעיל מינה בכח הקטורת.

נספחים
א.
העתקה מדברי האריז"ל בפנימיות ענין סממני הקטורת וכגד מה מכוונים
קח לך סמים  -הרי שנים כמ"ש חז"ל בגמ' (כריתות דף ו') והם תפארת ונצח.
נטף ושחלת וחלבנה  -הם סוד הוד יסוד ומלכות ,והרי הם ה' תחתונות ,ויען
שהניצוץ האחרון שבמלכות הוא ניצוץ קודשה נקודה קטנה ומועטת יותר מכולם,
ולכן הקליפה גוברת מאד במקום ההוא ,לכך החלבנה ריחה רע ,עם היותה בכלל
י"א סממני הקטורת דקדושה כנזכר .סמים הם ה' סמים אחרים והוא כמ"ש חז"ל
בגמרא (שם) והם ה' ספירות עליונות כסדרן והם כתר חכמה בינה חסד גבורה.
ולבונה זכה  -הוא סוד אור המקיף לכולם ,ולהיותו אור מקיף מבחוץ ואינו מוגבל
תוך הקליפות לכן נקרא זכה ,מה שאין כן באור פנימי המוגבל בתוך הקליפות כי
איננו נקרא זך כמוהו( .שער הכוונות דף י"ג ט"ג מועתק בסידור מתוק מדבש).
ב.
בתוך המאמר של הזוהר ויקהל שהבאנו בתחילת המאמר יש חידוש מעניין שגם
'ריחא ועשנא דעבדי בני נשא בההוא עובדא איהו מבטל (כשפים ודברים רעים מן
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הבית) כל שכן קטורת' .וזה פלא! וחזינן שיש כאן גם ענין של 'ריח טוב' בעלמא
וצ"ב.
והנה הר"ר יוסף כהן מחבורת תלמידי רבנו הגרמ"ש זצ"ל ציין לראות את דברי
רבי צדוק הכהן בסוף קונטרס עמלה של תורה הנדפס בסוף פרי צדיק ויקרא.
והנה כתב שם ר' צדוק (ע"פ דברי חז"ל שע"י זנות באה מגפה לעולם) 'שהמגפה
גורמת ריח רע של עבירות המסריחים האויר וביחוד ע"י זנות דהוא טיפה סרוחה'
עיי"ש עוד.
לפי זה יש קצת מובן לדברי הזהר הנ"ל שגם ריח טוב דעבדין בני נשא מועיל
משהו וזה מישך שייך גם לענין הקטורת.
ג.
הג"ר אריה לייב שפירא שליט"א העיר לצרף את דברי המשך חכמה הפטרת פרשת
דברים דלהלן:
(ישעיה א ,יג) לא תוסיפו הביא מנחת שוא ,קטרת תועבה היא לי וכו' לא אוכל און
ועצרה.
הענין ,דמצאנו לרז"ל בכריתות (ו ,ב) :כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה
תענית ,שהרי חלבנה ריחה רע ,ומנאה הכתוב עם סממני הקטורת .הרי דדבר
הפחות בעצמיותו ,בכל זאת כשהוא מתערב באגודה כללית ,הוא מתבשם ומועיל
להוציא ריח נחוח מן הסמנים האחרים .ומצאנו שאמרו (סנהדרין עא ,ב במשנה):
פיזור לרשעים נאה להם ונאה לעולם .הרי שהאגודה מוסיף חיזוק לעושי רשעה.
וכן מצאנו שאמרו (סנהדרין לט ,א) כל בי עשרה שכינתא שריא .וכבר עמד על זה
הר"ן בדרשתו .והנראה על פי מה שבארו בדין תרתי לריעותא ,שאם הם משם
אחד ,שמורים שניהם על ניקוב הריאה וכיו"ב ,אז הוי טריפה .אבל אם זה מורה
על נקב ,זה על קמט וכיו"ב  -כשר .כן הדבר הזה :אם כל אחד בפני עצמו יש לו
מדה פחותה ,זה כלי וזה בעל לשון הרע ,וזה בעל כעס .כשהם באגד אחד ,אז
יומתק מרירותם ויתבשם כל אחד מחבירו  -זה ילמד מזה לפזר הונו ,וזה לנוח
מרגזו ,וזה על שפם יעטה .אבל אם כולם מסכימים על תכונה רעה אחת ,הלא אז
תחזקנה מוסרותיהם ,ומן קורי העכביש יהיו כעבותות עגלה .על זה אמרו :פיזור
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לרשעים נאה להם וכו' ,כי היא תרתי לריעותא משם אחד ,כל אחד מחזק חבירו,
והוי טריפה גמורה ,וזה ברור.
והנה ענין המקדש ,לאחד כלליות ישראל ולבביהם אל מקום אחד ,כמו שאמרו
(ברכות ל ,א) היה עומד (בחו"ל יכוון לבו כנגד ארץ ישראל ...היה עומד בארץ
ישראל ,יכוון לבו כנגד ירושלים ...היה עומד בירושלים ,יכוון לבו כנגד בית
המקדש ...כנגד בית קדשי קדשים ...כפורת )...נמצאו כל ישראל מכוונים את לבם
למקום אחד .ולכן תמיד היתה שם ההנהגה הנסית ,כמו שמנו (אבות ה ,ה) עשרה
נסים שנעשו בבית המקדש .ולהראות אף שכל פרטיי בפני עצמו אינו ראוי להיות
מושגח פרטי בהנהגה פרטית בלתי טבעית ,בכל זאת הקשר הכללי מעם ישראל
ראוי הוא להיות מושגח בהשגחה נסיית ,ששם אין פגם ,שכולם מעלים ריח ניחוח
 זה ביראתו ,וזה באהבתו לישראל ,וזה במסת ידו וזה בתורתו .וכמו שאמרו(בראשית רבה סה ,יח) "וירח את ריח בגדיו" (בראשית כז ,כז)  -ריח בוגדיו " -כריח
השדה אשר ברכו ה'" .פירוש ,שלהריח נגד עשו הרשע ,האם יריח ריח רבי עקיבא
וחבריו?! לכך הראהו הש"י מי שהוא בסוג אחד ,כמו יקום בן צרידיא ,ובכל זאת
נכנסו בו דברי ר' יוסי בן יועזר כארס והקדימהו לגן עדן .וזה שאמר "כריח השדה
אשר ברכו ה'" .דבחקל תפוחין כל עלה כל עשב מעלה ריח ,כן בצירוף הכללי גם
הפושעים מושגחים ומעלים ריח.
והנה מנחה אינה קריבה בשותפין ,רק ביחיד (מנחות קד ,ב) ,ובצבור באה מנחה,
לפי שהצבור הוא בכלליותו כמו יחיד שהוא איש אחד ,וכל אחד מועיל לחבירו כמו
שכל אבר מועיל לחבירו ,וכיוצא בזה .לכן כיון שהפסידו מעלת האחדות ,וכל אחד
רצה לבלוע לחבירו ,והיו כקציני סדום ועמורה (ישעיה א ,י) ,אם כן כל אחד נבדל
בפני עצמו .אם כן "לא תוסיפו הביא מנחת שוא"! וכן קטורת ,שכל אחד מתבשם
מחבירו ,וגם החלבנה ריח נחוח .אבל כשכל אחד מפוזר בפני עצמו ,הלא "קטרת
תועבה היא" ,כמו שהיא בפרטיותה ,שחלבנה ריחה רע ,ו"הקריבהו נא לפחתך
וכו'"! "לי ...לא אוכל און ועצרה" ,שיהיה אסיפה מאון ,היינו שיסכימו כולם על
תכונה אחת רעה.
ע"כ דברי המשך חכמה ,ומכאן יש להתעורר שבלא חיזוק האחדות וביטול הפירודים
בכלל ישראל לא תועיל מעלת הקטורת.
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א
מעלת הקטורת  -מצילה מן המגיפה
א .מצינו שהקטורת מצילה מן המגיפה .כן מבואר בחז"ל (תנחומא תצוה ,טו):
"ראה כמה חביב הקטורת ,שע"י הקטורת נעצרה המגיפה; בשעה שאמר משה לאהרן
'קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת ,ויקח אהרן כאשר דבר
משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם' (במדבר יז) מהו 'החל'? אמר ר'
יהודה בר סימון :היה המלאך נוטל על סדר מרקחות ולא היה מניח לא מת בין
החיים ,ולא חי בין המתים אלא על סדר ,כענין שנאמר החל הנגף בעם ,וכד"א
מהחל חרמש בקמה (דברים טז) ,כשם שהקוצר קוצר על הסדר ,מיד ויקח אהרן
כאשר דבר משה וגו' ,מצא למלאך עומד ומחבל ,עמד אהרן כנגדו ולא היה מניחו
לחבל ,אלא ויעמוד בין המתים ,א"ל לאהרן ,הניחני ואעשה שליחותי ,א"ל אהרן
משה שלחני והקב"ה שלחך ,והרי הקב"ה ומשה באהל מועד ,נלך אצלם לא השגיח
המלאך ,עד שעצרו אהרן במתניו והוליכו ,שנא' (במדבר יז)' ,וישב אהרן אל משה
אל פתח אהל מועד והמגפה נעצרה' מהו 'והמגפה נעצרה'? א"ר יצחק שנטל
למלאך ועצרו ,לפיכך כשבא משה ליפטר מן העולם אמר ברך ה' חילו ופועל ידיו
תרצה מחץ מתנים (דברים לג) 'ברך ה' חילו'  -יהא בריך יתיה חילא ופועל ידיו
תרצה בקטורת שהיה בידו שכפר ,שנאמר ויתן את הקטורת ויכפר מחץ מתנים קמיו
שגפף את המלאך ועצרו.
אמר ר' אבהו בשם רשב"ל כשראה אהרן למלאך מתריס כנגדו ,נתן מחתה על פניו
שנאמר (שם לג) ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך ,להודיעך כמה קטורת
חביבה .א"ר יצחק בן אליעזר ,תדע לך שנעשה המשכן וכל כליו ושחט את הקרבנות
והקריבו ,וערך על המזבח וסידר את השלחן ואת המנורה ואת הכל ,ולא ירדה
שכינה עד שהקריבו את הקטורת ,מנין דכתיב (שיר ד) עורי צפון ובואי תימן הפיחי
גני יזלו בשמיו ,אמר הקב"ה בעולם הזה על ידי קטורת הייתם מתכפרים ,ואף
לעתיד לבא כן; 'עולות מחים אעלה לך עם קטורת אילים אעשה בקר עם עתודים
סלה'".
ועיין עוד בתנחומא שם..." :וכן את מוצא באחז שביטל את התורה ,וחתם בתי
הספרים ,שנאמר (ישעיה ה) צור תעודה חתום תורה בלימודי ,ועבד ע"ז ,והרבה
להכעיס ,וכשמנה הקב"ה את כל מעשיו ,אמר :אוותר לכל אלו שנאמר (ד"ה ב כט)
'גם סגרו דלתות האולם ויכבו את הנרות וקטורת לא הקטירו ועולה לא העלו בקדש
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לאלהי ישראל ויהי קצף ה' על יהודה וירושלים ויתנם לזעוה לשמה ולשרקה כאשר
אתם רואים בעיניכם והנה נפלו אבותינו בחרב ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי על
זאת' ,מהו על זאת? על הקטורת!."1

בזמן מגיפה ,היו מקטירים קטורת נוספת בביהמ"ק
ומצינו חידוש נפלא ב'בית אלהים' למבי"ט (שער התפילה ,פרק טז ,עמ' 110
בדה"ח) ,שבזמן שביהמ"ק היה קיים ,אם חלילה היתה מגיפה ,היה הכהן מקטיר
קטורת נוספת חוץ מהקטורת שהיה מקטיר בוקר וערב ,וכיון שהיה עושה כן כדי
להציל מן המגיפה ,לא היה נחשב ביאה ריקנית אלא לצורך עדת בני ישראל.
ויתכן להביא ראיה לדבריו ,מדברי ה'תרגום יונתן' ,על הפסוק (דברים לג ,י):

טו ָׁרה ְב ַא ֶּפ ָׁך"" :ישוון אחוהון כהניא קטורת בוסמין על מחתיא ,וייכלון
"י ִָׁשימו ְק ֹ
מיתנא ביום רוגזך" .משמע שישימו הכהנים קטרת על המחתה בזמן מגיפה ,ביום
הרוגז (והיינו 'באפך') ,ומשמע שכך צריך לנהוג כל פעם שיש מגיפה ,ולא רק בזמן
שהיו ישראל במדבר ,ועל פי משה.
( אמנם ,יש לעיין ,אם אכן כנים הדברים בכוונת ה'תרגום יונתן' ,ועכ"פ בדברי
המבי"ט ,היכן היו מקטירים את הקטורת להציל מן המגיפה? בפשטות ,היו מקטירים
במקומה  -על מזבח הקטורת ,אכן ,יתכן שמותר להקטיר קטורת של כל יום ,לאו
דוקא על מזבח הקטורת ,אלא בכל מקום בעזרה ,עיין בזה ב'חבצלת השרון' (דברים
ב ,עמ' א'קלב ,)2ואז אולי היו מקטירים בעזרה .שהרי מצינו שאהרן עמד בין המתים
ובין החיים ,ולא באהל מועד .וכ"ז צריך תלמוד).

1

2
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כמו"כ כתב המבי"ט שם" :ולחשיבות הקטורת נזכר מעשהו בתורה בפרשת כי תשא
(שמות ל ,כב  -לח) ,בכלל מעשה המשכן אצל פרשת שקלים ,להורות כי הוא קיומו
והעמדתו ,כי כמו שהשקלים הם מכפרים במניין שלא יהא בהם נגף ,כמו כן הקטרת,
ואם לא נזהרו ובא הנגף ח"ו ,תעצר המגפה בעשייתו וכו'.

גם פרשת הקטורת מכפרת
מבי"ט ,איגרתו של רעק"א
המבי"ט שם כתב שלא רק הקטורת עצמה מגינה ,כי אם גם קריאת הפרשה..." :וכיון
שהקטרת מכפר על העם בזמן המגפה ,כמו כן קריאתו יועיל ,על דרך (הושע יד)
'ונשלמה פרים שפתינו'".
ידועה גם כן איגרתו המפורסמת של רבי עקיבא איגר (מופיעה בחידושי רעק"א
החדשים ,נדרים לט .ומקורה מס' אגרות סופרים סימן כט)..." :ולומר בבוקר ובערב
אחר פ' התמיד ,בציבור ,כל נוסח פרשת הקטורת ' -אתה הוא שהקטירו כו' ,ולומר
אח"כ נוסח הרבון הנדפס במעמדות ביום א' אחר הקטורת.

מעלת הקטורת כפי שמופיעה בזוה"ק
מעלת אמירת פרשת הקטורת
ב .דברים נשגבים נאמרו על הקטורת בעולם הסוד.
בזוהר הקדוש (וירא ,ק ):מובא מעשה ברב אחא שהלך לעיר אחת שנקראה טרשא.
באותו זמן התחוללה מגיפה באותה עיר במשך שבעה ימים .בני העיר פנו לרבי
אחא ,סיפרו לו שיש בעיר מגיפה והיא הולכת ומתגברת וללא הועיל .רבי אחא
אמר להם ללכת לבית הכנסת ולתפלל לפני הקב"ה .בעודם הולכים לבית הכנסת,
שמעו שהמגיפה הולכת ומתפשטת ,ויש חולים רבים .רב אחא ציוה עליהם לומר
את פרשת הקטורת בכל קצוות העיר על ידי מנין אנשים ,והמגפה נעצרה .כמו"כ
הורה לומר את פרשת הקטורת בבתי החולים המסוכנים וגם הם נרפאו".
כמו כן ,בזוה"ק (ב ,ריח" :):מלה דא גזרה קיימא קמי קודשא בריך הוא ,דכל מאן
דאסתכל וקרי בכל יומא עובדא (נ"א פרשתא) דקטורת ,ישתזיב מכל מלין בישין
חרשין דעלמא .ומכל פגעין בישין ,ומהרהורא בישא ,ומדינא בישא ,וממותנא ,ולא
יתזק כל ההוא יומא ,דלא יכיל סטרא אחרא לשלטא עליה ,ואצטריך דיכוין ביה.
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אמר רבי שמעון ,אי בני נשא הוו ידעי כמה עלאה איהו עובדא דקטורת קמי קודשא
בריך הוא ,הוו נטלי כל מלה ומלה מניה ,והוו סלקי לה עטרה על רישייהו ,ככתרא
דדהבא .ומאן דאשתדל ביה ,בעי לאסתכלא בעובדא דקטורת ,ואי יכוין ביה בכל
יומא ,אית ליה חולקא בהאי עלמא ,ובעלמא דאתי ,ויסתלק מותנא מניה ,ומעלמא,
וישתזיב מכל דינין דהאי עלמא ,מסטרין בישין ,ומדינא דגיהנם ,ומדינא דמלכו
אחרא".
תרגום :דבר זה גזירה עומדת לפני הקדוש ברוך הוא ,שכל מי שמסתכל וקורא בכל
יום את מעשה (פרשת) הקטורת ,ינצל מכל הדברים הרעים וכשפי העולם ,ומכל
הפגעים הרעים ,ומהרהור רע ומדין רע וממוות ,ולא ינזק כל אותו יום ,שלא יכול
הצד האחר לשלט עליו ,וצריך שיכוון בו.
אמר רבי שמעון :אם בני אדם היו יודעים כמה הוא עליון מעשה הקטורת לפני
הקדוש ברוך הוא ,היו נוטלים כל דבור ודבור ממנו והיו מעלים אותו עטרה על
ראשיהם כמו כתר של זהב .ומי שמשתדל בו ,צריך להסתכל במעשה הקטורת,
ואם יכו ון בו בכל יום ,יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא ,ויסתלק המוות ממנו
ומהעולם ,וינצל מכל הדינים של העולם הזה ,ומצדדים רעים ,ומדין הגיהנם ומדין
המלכות האחרת".

עיקר המעלה של קטורת ,במי שיודע עניינה ומכוון בה
מסתבר מאד ,שכאשר אמר רשב"י שצריך להסתכל ולכוון בקטורת ,אין המכוון אך
ורק לפירוש המילים והמשמעות ,אלא גם להבין את התוכן הפנימי והמהותי של
הקטורת .ואם שבוודאי הכוונה לסתרי תורה ודברים שכיסן עתיק יומין ואין לנו
עסק בהם ,אך אעפ"כ ,כל הבנה בטעם הדברים ,בחלקים הפונים אל הפנים ,גם
היא בעלת חשיבות .על כן ,עלינו להבין מהו עניינה של הקטורת בכלל ,וכיצד היא
מצילה מן המגיפה?

ב
חזרה על המאמרים הקודמיםֶּ ,דבֶּ ר  -סילוק הארתו יתברך
ג.

במאמרים ז'  -ח' ,הרחבנו בס"ד בעניין ה ֶּדבֶּ ר ובאופן ההצלה ממנו .בתחילה
ביארנו (בעיקר במאמר ז') ,שה ֶּדבֶּ ר הוא סילוק הארתו יתברך מהברואים  -סילוק
העילה מהעלול ,כמבואר במהר"ל .כלומר ,ה ֶּדבֶּ ר הוא מיתה הנוגעת בגוף החיים
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עצמם בלא שום הרכבה ותוספת ,בלא הגוף ותולדותיו ,ולכן מיתה זו מיוחדת לה'
יתברך (המתייחס באופן ישיר לחיים) ,כפי שמצינו שמכת ֶּדבֶּ ר במצרים נעשתה על
ידי ה' בלבד ,וכן מכת בכורות ,אשר מקבילה למכת דבר ,בהיותה פועלת על גוף
החיים עצמם ,במהלך של סילוק העילה וכנ"ל.

ֶּדבֶּ ר  -מיתה טהורה בלא מרכיבים נוספים
ביארנו עוד שלכן מי שנתחייב במיתה שלא נמסרה לבי"ד ,נהרג ב ֶּדבֶּ ר (כמבואר
במשנה אבות ה ,ח) ,כי ֶּדבֶּ ר היא המיתה הקלאסית הטהורה ,והרי זה דומה לסתם
מיתה בבי"ד  -חנק ,וכתב על זה ב'גור אריה' (שמות טו ,כא)" :ונראה לי ...מפני
שכל אדם חי מפני רוח חיים שהוא שואב תמיד ,כדכתיב (בראשית ז ,כב) 'כל אשר
נשמת רוח חיים באפיו' ,והחנק הוא שנוטל ממנו רוח חיים ,ולפיכך סתם מיתה הוא
חנק .ורבי קאמר שם טעמא דומיא דמיתה בידי שמים ,מה מיתה בידי שמים אין
עושה רושם ,אף מיתה זו שאין עושה רושם ,והיינו מיתת חנק שאינה עושה רושם".
וכך בדיוק מכת דבר בידי שמים  -נטילת רוח החיים עצמה.
ב' דברים המתייחסים לה' ישיר (א) כלליות( ,ב) חיים
ככלל ,אנו מוצאים שני דברים שמתייחסים לה' יתברך באופן ישיר בלא אמצעים,
ודיברנו עליהם בהרחבה במאמר ח'( :א) כלליות ,הדברים הכלליים נפעלים על ידי
ה' יתברך בלבד ,בהיותו הוא כולל הכל ,ולעומת כל כוחות הבריאה שהינם פרטיים.
(ב) חיים (כדלעיל) .התבאר עוד שגם הכלליות וגם החיים נמצאים בפנימיות והם
עצם הפנימיות ,וה' יתברך ג"כ פנימי ונסתר (הכוונה למידה המצטרפת בבריאה
ולא לעצמותו) ,ומופיע בעולם הפנימי.
מכת בכורות היתה ע"י ה' בעצמו ,ולכן הוצרכו לקרבן כדי להינצל
המהר"ל מבאר שלכן היה צורך בקרבן פסח כדי להינצל ממכת בכורות שהיתה
כאמור ,על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו באופן מקביל לדבר  -סילוק העילה .כי
אכן ,כיון שהפעולות של הקב"ה הן בכלליות ,על כן ,הם כוללות הכל גם את
ישראל .וכך אכן היתה צריכה להיות מכת בכורות ,ורק מפאת שהקריבו קרבן פסח,
ניצלו .יסוד ההצלה נובע מכך שכאשר הקריבו קרבן פסח ,נעשו עבדי ה' ,ובזה
נחשבים הם חלק מהעילה כביכול ,ושוב אין פגיעה בהם.
כל זה נתבאר במאמרים הקודמים.
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העניינים המאפיינים את פעולות ה' מופיעים בקטורת
(א) כלליות( ,ב) חיים( ,ג) פנימיות
ד .לכשנתבונן ,ניווכח שהעניינים הללו המאפיינים את פעולות ה' יתברך ,מופיעים
באופן מאד ברור ומהותי גם בסוגיית הקטורת; הלא הקטורת היא פנימית לגו לגו,
שהרי היא העבודה היחידה המתקיימת בתוך קדש הקדשים ,ביום הפנימי של השנה
 יום הכיפורים .ובגמ' יומא (מד' :).יבוא דבר שבחשאי ( -קטורת) ויכפר על דברשבחשאי ( -לשון הרע).
כמו כן ,הקטורת מיוחדת לכלליות ,שכך איתא בחז"ל (כריתות ו" :):אמר חנא בר
בזנא ,אמר שמעון חסידא :כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית ,שהרי
חלבנה ריחה רע ,ומנאה הכתוב עם סממני קטורת" .ובדרשות הר"ן (דרוש א) כתב
בביאור גמ' זו ,וכך לשונו" :יתחייב שהחסרונות המתנגדות בפשוטים ימזגו ויוכללו
לשלמות ,ומעלה במורכב המקובץ מהם ,וזה מעלת המקובץ מפרטים ,כי שלמות
מפרטים ,נמצאים בכלל ,ואיזה חסרון שיהיה בפרטים לא ימצא בכלל ,אבל אפשר
שחסרון אחד מן הפרטים יוצא מהשלמיות שביתר הפרטים מן הכח אל הפועל .וזהו
הענין הנרמז בחלבנה הנכנסת בסמני הקטורת ,כי עם היות ריח החלבנה מצד
עצמה בלתי נאותה ,אפשר שיהיה לה כח לעורר ולהוציא איכיות הסמים האחרים
ולעורר בסמיותם".
ועיין ב'בית ישי' (סימן כח) ,שציין לדברי ה'שב שמעתתא' (בהקדמתו) בשם מהר"י
מוסקאטו בביאור ענין הציבור ,עפ"י דברי הגמ' בזבחים (עח' :).הפיגול והנותר
והטמא שבללן זה בזה ואכלן ,פטור ,שאיסורין מבטלין זה את זה' ,והכא נמי ,אם
זה רוצח וזה גנב ,וזה מקבל שוחד וזה מלוה בריבית ,כיון דרובם לאו לוקחי ריבית
ולאו רוצחים הן ,מבטלין זה את זה .וכך ריח הרע שבחלבנה מתבטל בתוך סממני
הקטורת ,ממש כדין ציבור .וכך שמה 'קטורת'  -לשון קישור וחיבור( .ועיין בס'
'תורת העולה' חלק א ,כב ,וכן בחלק ב ,לו ,שהקטורת רומזת על כלל ישראל,
והבאנו לשונו במאמר י"ז).

קטורת  -קרבן ציבור בעצם עניינו
נ' עוד ,שהגם שיש עוד קרבנות שהם ביסודם קרבן ציבור ,אבל קטורת נעלית טפי,
שהיא בחפצא מיוחדת לציבור ,והיינו כי כל הקרבנות כעיקרון ,ניתן להקריבן גם
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ביחיד ,אלא שאמרה תורה שקרבן זה יהיה ציבור ,כגון קרבן התמיד ,שיתכן היה
להקריבו גם ביחיד ,אלא שנתחדש שיהיה קרבן ציבור ,נמצא אין הציבור חלק
מהחפצא של הקרבן לגמרי ,אלא שסו"ס כך הוא דינו של הקרבן המסויים הזה
שהוא קרבן ציבור .אך קטורת א"א כלל להקריבה ביחיד ,וכמבואר ברש"י (במדבר
ז ,יד) ,והיינו ,כי בהחפצא שלה היא עצם ההתקשרות של החלקים כולם ,עניינה
בהחפצא הוא לציבור ,ולכן בקטורת דוקא מצינו את העניין של חלבנה הרומז
לרשעי ישראל.
ואמנם כן ,הרי כל הקרבנות הם לריח ניחוח ,אבל אין עניינם בעצם הריח ,ואילו
הקטורת הוא בעצם הריח ,א"כ הוא יותר חפצא של קרבן מצד עצמו במה שהוא
מיוחד לריח ,והרי הריח הוא לנשמה הפנימית הכללית ,הממלאה את כל האדם
(ברכות י) ,וכלומר ,הריח מיוחד לבחינת הציבור שבאדם (והנשמה בעצמה נמצאת
באף) ,והם הם הדברים שהקטורת מיוחדת לבחינת הציבור.
זאת ועוד ,הקטורת נקראת 'סם חיים' ,וכמו שביארו בעלי התוס' בפרשת עצירת
הנגף על ידי הקטורת'" :קח את המחתה ושים קטורת'  -ותהיה הוכחה שהקטורת
סם חיים ועוצר המגפה ולא כמו שאמרו שהקטורת סם המוות כו'" ,ומלאך המוות
נתן אותה במתנה למשה (כמבואר בגמ' שבת פט( .).וראה במאמר כ"ב ,שסממני
הקטורת כוללים י' כנגד י' ספירות דעשיה ,וא' שהוא נשמת החיים של י"ס
דקליפה).
וכמדומה ממו"ר זצ"ל ,שחוש הריח באדם נועד להבחין בטריות הדבר ובחיותו.
הריח מבחין בעיקר עניינו של הדבר ,וכאשר אדם רואה מאכל לפניו ואינו יודע
אם המאכל טרי וחי או שהוא חמוץ ומקולקל ,הדרך היחידה שלו להבחין היא דרך
חוש הריח .גם אנו רואים שהמיתה גוררת אחריה ריח רע מאד ,ריח הנבלה .וכל
זה בכלל כח הריח שהוא פונה לפנימיות של הדברים ,לעיקרם וכללם ,לחיותם .זהו
כח הריח.

הקטורת מיוחדת לכח החיים
למדנו אפוא ,שאכן אותם העניינים המיוחדים לה' יתברך  -לעילה ברוך הוא ,הם
אשר מאפיינים את הקטורת; כלליות ,חיים ,פנימיות .והדבר מושכל מאד ,שהרי
הקטורת מיוחדת אך ורק לכח החיים ,וכדברי הגמ' בברכות (מג' :):איזהו דבר
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שהנשמה נהנית בו ולא הגוף ,הוי אומר זה הריח' .כלומר ,הריח פונה אל הנשמה
ומיישב אותה .כח הריח מיוחד אל הפנימיות .ויותר מזה מבואר בספרים ,שחיות
הנשמה הוא מהריח ,ראה דברי הגר"א ב'יהל אור' (ג ,טז ,טור ג)" :אין לגוף שום
תועלת שיתחזק ויתגדל על ידה ( -של הריח) ,רק הנפש מתגדלת על ידי הריח,
והיא שיתופא דגופא ,קרובה אל מוחשי הגוף וכו'" .וב'ליקוטי הלכות' (הלכות
תפילין ,הלכה ז)" :כי הראש דקדושה בחינת מוחין הנ"ל הם בחינת בשמים ,בחינת
ריח טוב שהוא חיות הנשמה ,שהיא בחינת המוחין ,בחינת (איוב לב)' :וְ נִ ְש ַמת ַש ַדי
ְת ִבינֵם' .ועל כן ,על ידי הבשמים ראש האלו נמשח המשכן וכל כליו ונתקדשו
בקדושתם כו'" .עיין כמו"כ ב'משכני עליון' לרמח"ל ,שהקטורת היא תיקון הנשמות
והפנימיות.

קטורת עוצרת המגיפה ,כי היא מיישבת את הנשמה (הקב"ה) בגוף
כיון שכן ,הדבר פשוט שזו הסיבה שהקטורת עוצרת את המגיפה .כי על כן ,כבר
הזכרנו במאמרים הקודמים ,שהעולם נערך בדמות אדם גדול ,ואילו האדם הוא
עולם קטן .גם כמו"כ נתבאר שהקב"ה מצטרף לעולם בדמות נשמה המחייה את
האדם הגדול הזה  -העולם ,וכך מבואר להדיא בגמ' ברכות (י ).שהקב"ה נמשל
לנשמה (וכמובן ,לא על מהותו חלילה אנו מדברים ,כי אם על מידה ממידותיו
המצטרפת לעולם ונותנת לו חיות).
אם כן יש בידינו לומר ,שכפי שהריח  -הקטורת מתייחדת לנשמה ומיישבת אותה
בגוף (שלכן מבדילין במוצאי שבת בבשמים ,כדי להשיב את הנפש) ,כך בדיוק
פועלת הקטורת בעליונים  -באדם הגדול ,וזהו כוחה ,היא מיישבת ומחזירה בחזרה
את העילה לעלול  -מחזקת את כח החיים בברואים ,היא פועלת את הפעולה
ההפכית של ה ֶּדבֶּ ר ובכך עוצרת ,מונעת ומסלקת אותו .זו הסיבה שהקטורת מונעת
את המגיפה .ויתכן שדבר זה מונח בכח הקטורת לקשר את כל המידות מהתחתון
ביותר עד לעליון ,ובכך מצרף את כל חלקי הקומה לעילה.
יש בידינו לומר בנוסח זה  -אם יוכשר בעיני ה' :כח הקטורת הוא להעמיד ריח
טוב ,הוי אומר ,מקום פעולתו הוא במקום שנוצר ריח טוב ,היינו ,בחיבור למקור
החיים ,וכפי שמתפשט ריח טוב ,כן מתפשט חיים ,ולכן הקטורת עוצרת את המגיפה
 -את המוות.
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קהלות יעקב :המגפה חלה בהסתלקות עצם הוי"ה
מסתלקת כשנכנסו עצמות הוי"ה למילואיהם
כמדומה שכן מתבאר גם בספר 'קהלת יעקב' (ערך מג) ,ואם שאין לי עסק
בנסתרות ,אך כמדומה שהם הדברים ,וכך לשונו" :מגפה בא מבחינת מילואים
דהויות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ,כשתסיר עצם הויות ולא יושאר רק המילואים ,יהיה
בגימטריא 'מגפה' ,מהרב ז"ל ( -האריז"ל) ,ובזה יובן מה שאמר במגיפה שהיה
בימי דוד (דברי הימים א ,כא ,טו)' :וכהשחית ראה הוי"ה וינחם' ,כי המגפה הוא
בהסתלקות עצם הוי"ה ,ועל כן כאשר ראה הוי"ה וכביכול השתתף בצרותם ,ונכנס
עצם הוי"ה בתוך העולמות ,אז וינחם ונסתלק המגפה על ידי שנכנסו עצמות ההויות
בתוך המילואין וכו'".
קדש הקדשים  -מקום החיים של העולם
ה .נראה עוד ,שלכן מתייחדת הקטורת לקדש הקדשים ,והיא העבודה היחידה שם,
וזאת משום שקדש הקדשים הוא מקום החיים של הבריאה ,משם נשתת הבריאה
(יומא נג ,):משם שורשה ,ומשם חיותה ,ומצינו דבר מופלא ,שכל דבר שהגיע לקדש
הקדשים ,חזר וחי ,כי לא היה שם בחינת מוות כלל .יסוד לזה מבואר בספר 'משאת
המלך' (במדבר יז ,כג)" :איתא במדרש ,הביאו בעל הטורים (שמות ז ,יב) שאף כאן
בלע מטה אהרן את שאר המטות ,ולכן לא הציצו ציץ ופרחים לפי שהיו בלועים,
וכשהוציא המטה אז חזר ופלטן .והדבר נראה תמוה ,דנראה מדבריו דבלא"ה היו
כל המטות פורחים ואדרבה הוצרכו לנס הבליעה כדי שלא יפרחו ,והרי בפשטא
לכאורה אינו כן והוצרכו לנס כדי שיפרח מטה אהרן.
ונראה דאכן כן הוא דבלא"ה היו כולן פורחים ,דבתנחומא סוף פרשת תרומה איתא,
מתים נכנסים לפני ויוצאין חיים זה מטה אהרן ,ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל
העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים ,ארזים
ששלח חירם מלך צור לשלמה למלאכת ביהמ"ק הריחו בחייו של עולם והרטיבו,
א"ר לוי כשהכניס שלמה את הארון לבית המקדש הרטיבו כל העצים והארזים שהיו
שם ועשו פירות ,שנאמר (תהלים צב ,יד) שתולים בבית ה' בחצרות אלקינו יפריחו,
והיו הולכין ועושין פירות והם היו פרנסה גדולה לפרחי כהונה ,עד שמנשה הכניס
את הצלם בבית קה"ק ונסתלקה השכינה ויבשו הפירות שנאמר ופרח לבנון אומלל
כו' ,ע"ש .הא קמן דכל עצים המריחים בחייו של עולם בבהמ"ק הרי הן פורחים,
ולכן שפיר הוצרכו לנס הבליעה כדי שלא יפרחו שאר המטות".
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הרי לנו שקדש הקדשים הוא מקום החיים של הבריאה ,ולשם מגיעה הקטורת
מאחר והיא פונה לכח החיים עצמו ,ליישבו בגוף ,ועל זה נאמר (דברים לג ,י):
טו ָׁרה ְב ַא ֶּפ ָׁך" ,והרי האף הוא מקום החיים ,כפי שנאמר (בראשית ז ,כב):
"י ִָׁשימו ְק ֹ
"כֹל אֲ ֶּשר נִ ְש ַמת רוחַ חַ יִים ְב ַא ָׁפיו" .ושם בודקים את האדם אם הוא חי  -יומא (פה.).
עד כאן כללות הדברים ,מכאן ואילך ,נשתדל בעזרתו יתברך לבאר את העניין
בפרטות ולפי הסדר הנאות.

ג
המעלה הגדולה של ישראל נפגעה בחטא העגל
בחטא העגל הקב"ה רצה לשלוח מלאך
ו.

בכדי להיכנס לעניינים ביתר עומק ,עלינו להבין את הטעם שהקטורת היא פסגת
עניינו של יום הכיפורים.
כך הצעת הדברים בעזרתו ית'
כאמור לעיל ,ההצלה מ ֶּדבֶּ ר היא כאשר מצטרפים להיות חלק מהעילה ,כמו שהיה
במכת בכורות .ואולם נ' שכל זה היה שריר וקיים ,כאשר כלל ישראל היו במצבם
הנכון והמתוקן קודם חטא העגל ,ואז באמת האירה בהם אותה הארה נשגבה של
חלק מהעילה ברוך הוא בפועל ממש בכל אחד ואחד ,ועיין בגמ' סוטה (ג" :):אמר
רב חסדא ,בתחילה ,קודם שחטאו ישראל ,היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד,
שנאמר כי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחניך ,כיון שחטאו נסתלקה שכינה מהם,
שנאמר ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך" .כאשר חטאו בעגל ,לכאורה
התרחקו מגילוי נקודה זו (אם שהיא קיימת בפנימיותם ,ויתבאר להלן) ,ולזה הוצרכו
לקטורת המכפרת ביום הכיפורים  -יום כפרת העגל .הקטורת משייכת ,מעמידה,
ומחזירה את ישראל למצב הנאות שהיה קודם החטא.
יסוד דבר זה מתבאר בפסוקים בפרשת העגל ,כאשר הקב"ה אמר למשה (שמות
לג ,לד)" :וְ ַע ָׁתה לֵ ְך נְ חֵ ה ֶּאת ָׁה ָׁעם ֶּאל אֲ ֶּשר ִד ַב ְר ִתי ָׁל ְך ִהנֵה מַ ְּלא ִכי יֵלֵ ְּך ְּלפנֶּיך ו ְב ֹיום
אתם" .ופירש רש"י" :הנה מלאכי  -ולא אני" .ועוד שם
ָׁפ ְק ִדי ו ָׁפ ַק ְד ִתי עֲ לֵ הֶּ ם חַ ָׁט ָׁ
ְ
ית מֵ ֶּא ֶּרץ ִמ ְצ ָׁריִם
משה לֵ ך עֲ לֵ ה ִמזֶּה ַא ָׁתה וְ ָׁה ָׁעם אֲ ֶּשר הֶּ עֱ ִל ָׁ
יְד ֵבר ה' ֶּאל ֶּ
(לג ,א  -ה)" :וַ ַ
ָׁ
יִצחָׁ ק ו ְליַעֲ קֹב לֵ אמֹר ְלז ְַרעֲ ך ֶּא ְתנֶּנָׁה :וְ ָׁש ַל ְח ִתי
ֶּאל ָׁה ָׁא ֶּרץ אֲ ֶּשר נִ ְש ַב ְע ִתי ְל ַא ְב ָׁר ָׁהם ְל ְ
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ְל ָׁפנ ָׁ
ֶּיך ַמ ְל ָׁא ְך וְ ג ֵַר ְש ִתי ֶּאת ַה ְכנַעֲ נִ י ָׁהאֱ מ ִֹרי וְ ַה ִח ִתי וְ ַה ְפ ִר ִזי ַה ִח ִוי וְ ַהיְבו ִסיֶּ :אל ֶּא ֶּרץ זָׁבַ ת
חָׁ ָׁלב ו ְדבָׁ ש ִכי לֹא ֶּאעֱ לֶּ ה ְב ִק ְר ְב ָׁך ִכי ַעם ְק ֵשה ע ֶֹּרף ַא ָׁתה ֶּפן אֲ כֶּ ְל ָׁך ַב ָׁד ֶּר ְך :וַ ִי ְש ַמע ָׁה ָׁעם
משה אֱ מֹר ֶּאל
ֶּאת ַה ָׁדבָׁ ר ָׁה ָׁרע ַהזֶּה וַ י ְִת ַא ָׁבלו וְ לֹא ָׁשתו ִאיש ֶּע ְד ֹיו ָׁע ָׁליו :וַ יֹאמֶּ ר ה' ֶּאל ֶּ
הו ֵרד ֶּע ְדיְךָׁ
ית ָׁ
יך וְ ַע ָׁתה ֹ
ְבנֵי יִ ְש ָׁר ֵאל ַא ֶּתם ַעם ְק ֵשה ע ֶֹּרף ֶּרגַ ע ֶּאחָׁ ד ֶּאעֱ לֶּ ה ְב ִק ְר ְב ָׁך וְ ִכ ִל ִ

מֵ ָׁעלֶּ ָׁ
חו ֵרב" .וברש"י:
יִש ָׁר ֵאל ֶּאת ֶּע ְדיָׁם מֵ ַהר ֹ
נַצלו ְב ֵני ְ
יך וְ ֵא ְד ָׁעה ָׁמה ֶּאעֱ ֶּשה ָׁל ְך :וַ י ְִת ְ

"'הדבר הרע הזה'  -שאין השכינה שורה ומהלכת עמם' .איש עדיו עליו'  -כתרים
שניתנו להם בחורב כשאמרו נעשה ונשמע' .את עדים מהר חורב'  -את העדי שהיה
בידם מהר חורב".
ֹאמר
אמנם ,לאחר מכן ,התרצה הקב"ה על הדבר ,וכפי שנאמר (שם ,יד  -טו)" :וַ י ַ
ָׁפנַ י יֵלֵ כו וַ הֲ נִ ח ִֹתי ָׁל ְך :וַ יֹאמֶּ ר ֵא ָׁליו ִאם ֵאין ָׁפנ ָׁ
ֶּיך ה ְֹל ִכים ַאל ַתעֲ לֵ נו ִמזֶּה" ,ופירש"י:
"'ויאמר פני ילכו'  -כתרגומו ,לא אשלח עוד מלאך ,אני בעצמי אלך כו'' .ויאמר
אליו'  -בזו אני חפץ ,כי על ידי מלאך אל תעלנו מזה" ,ועיי"ש עוד.
ובגמ' ברכות (ז" :).אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי :שלשה דברים ביקש משה מלפני
הקדוש ברוך הוא (אחר חטא העגל) ונתן לו; ביקש שתשרה שכינה על ישראל ונתן
לו ,שנאמר 'הלא בלכתך עמנו' ,בקש שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים ונתן
לו ,שנאמר 'ונפלינו אני ועמך' בקש להודיעו דרכיו של הקדוש ברוך הוא ונתן לו,
שנאמר 'הודיעני נא את דרכיך' כו'".

מעלת עם ישראל שהתגלתה בבכורות ,מחייבת הנהגתם ע"י ה' בלבד
עם ישראל הם חלק העילה ברוך הוא ,הם העם שעליהם נאמר (דברים לב ,ט)ִ " :כי
יְס ֵפרו".
תו" ,ובישעיה (מג ,כא)ַ " :עם זו יָׁצַ ְר ִתי ִלי ְת ִה ָׁל ִתי ַ
חֲל ֹ
חֵ לֶּ ק ה' ַעמ ֹו יַעֲ קֹב חֶּ בֶּ ל נַ ָׁ
נוצרו הם על ידו יתברך בייחוד בלא אמצעי ,וכמו"כ הם מונהגים על ידו בלא
אמצעי ,כי הם האומה היחידה אשר יש בה תורת 'כלל' ו'ציבור' ,והיא פנימית
ועצמית ומתייחסת רק אליו (ככל שנתבאר באורך במאמר ח').
חטא העגל גרם סדק והרצון העליון היה להסתלק מהארה זו
חטא העגל גרם סדק בדבר זה ,והרצון האלוקי היה להסתלק מהם ,ולהעביר את
הנהגתם למלאך ,כשאר האומות .כלומר :חטא העגל גרם (בתחילה) להפקעה
מהמעלה המיוחדת של ישראל שנוצרה וחלה והתגלתה במכת בכורות .ויותר מזה,
מעיקרא ,הרצון האלוקי היה לכלותם (שמות לב ,י)" :וְ ַע ָׁתה ַה ִניחָׁ ה ִלי וְ יִ חַ ר ַא ִפי
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ידם
דול" ,וכמו כן (דברים ט ,יד)" :הֶּ ֶּרף ִמ ֶּמ ִני וְ ַא ְש ִמ ֵ
או ְת ָׁך ְל ֹגוי ָׁג ֹ
בָׁ הֶּ ם וַ אֲ כַ ֵלם וְ ֶּאעֱ ֶּשה ֹ
או ְת ָׁך ְל ֹגוי ָׁעצום ָׁוָׁרב ִמ ֶּמנו" .אלא ששוב
וְ ֶּא ְמחֶּ ה ֶּאת ְש ָׁמם ִמ ַתחַ ת ַה ָׁש ָׁמיִם וְ ֶּאעֱ ֶּשה ֹ
התרצה הקב"ה וסלח לישראל ,והם הם דברי הגמרא הנ"ל בברכות ,שביקש
שתשרה שכינה על ישראל ,היינו ,שהקב"ה ינהיגם בעצמו וניתן לו ,וכן ביקש שלא
תשרה באומות העולם וניתן לו .ואף זאת ביקש לדעת את דרכיו ,ודבר זה טעון
ביאור ,מה שייכותו לחטא העגל ,ויתבאר להלן בעז"ה.

ז.

ביאור העניין שחטא העגל הינו סתירה למעלה שהיתה במכת בכורות
כנס"י חששה שהקב"ה ישכחה בעקבות חטא העגל
כעת נבוא לבאר בעזרת ה' את עיקר הנושא; מה מונח בחטא העגל שהינו סתירה
והפקעה למעלה שהיתה במכת בכורות ,מדוע רצה הקב"ה להעמיד את כלל ישראל
דרך משה רבינו בלבד ('ואעשה אותך לגוי גדול' וכנ"ל)? מה יסוד הסוגיה?
פתח הדברים ,בהקדם דברי הגמרא בברכות (לב'" :):וַ תֹאמֶּ ר ִצי ֹון עֲ זָׁבַ נִ י ה' וַ אדֹנָׁ י
ְשכֵ חָׁ נִ י (הֲ ִת ְש ַכח ִא ָׁשה עו ָׁלה מֵ ַרחֵ ם ֶּבן ִב ְטנָׁ ה ַגם ֵא ֶּלה ִת ְש ַכ ְחנָׁ ה וְ ָׁאנ ִֹכי לֹא ֶּא ְש ָׁכחֵ ְך')
 אמר ריש לקיש :אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה ,רבש"ע ,אדם נושא אשה זוכרמעשה ראשונה אתה עזבתני ושכחתני כו' ,אמר לה הקב"ה כלום אשכח עולות
אילים ופטרי רחמים שהקרבת לפני במדבר ,אמרה לפניו ,רבש"ע ,הואיל ואין
שכחה לפני כסא כבודך ,שמא לא תשכח לי מעשה עגל? אמר לה ' ַגם ֵא ֶּלה
ִת ְש ַכ ְחנָׁה' ,אמרה לפניו ,רבונו של עולם ,הואיל ויש שכחה לפני כסא כבודך ,שמא
תשכח לי מעשה סיני? אמר לה 'וְ ָׁאנ ִֹכי לֹא ֶּא ְש ָׁכחֵ ְך'  -זה מעשה סיני".

העתקת דברי המהר"ל בבאר הגולה
כלל ישראל עצמיים  -בני בכורי ,ולכן אינם נשכחים
המהר"ל ב'באר הגולה' (באר ג) מאריך בביאור דברי הגמ' ,וא"א להביא כל דבריו,
אך נעתיק את עיקר הדברים הנוגע לענייננו" :והקב"ה השיב לישראל ,כי דבר זה
אי אפשר שישכח אותם ,שלא שייך שכחה בדבר שהוא הכל ,כי השכחה שייך בדבר
שאינו חשוב ואינו שם על לבו אותו דבר ,ומסלק אותו ממנו ושוכח אותו ,אבל
ישראל הם הכל .כי כל העולם לא נברא אלא בשביל ישראל כמו שאמרו בכמה
מקומות .ולפיכך אין שייך שכחה בזה ,כי אם אותם ישכח ,אם כן מה יזכור? מאחר
שישראל הם הכל ,שכל המציאות נבראו בשביל ישראל .כי השכחה מורה כי הנשכח
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אין לו מציאות שהוא נשכח ממנו כמת ,ודבר שהוא הכל אין בזה שכחה ,וכל מקום
שיפנה הוא לפניו כי הם הכל ,לכך לא שייך שישכח אותם כי אם כן מה יזכור.
ופירוש הכתוב ,שהכתוב מספר דברי ציון שאומרת כך ,אבל אינו כך .דומה לאדם
שאומר לאחר ,ראה זה האדם אומר דברים שאינם ,וכן השם יתברך מספר דברי
ציון שאומרת עזבני ה' וה' שכחני ,וידוע שאין זה כך .התשכח אשה עולה וגו' ,פי'
כי האשה אינה משכחת את עולה והוא בנה הקטן אשר גדלה אותו ,ומרחם בן
בטנה אשר יצא ממנה ,וכן ישראל המה נבראו מן השם יתברך בעצם ,לא כמו שאר
נמצאים שאין נבראים מן השם יתברך בעצם ,רק שהם נבראים לשמש אחרים ,לכך
לא נקראו בשם בנים המורה על התולדה והבריאה רק ישראל שבריאתם לא לשמש
זולתם ,ולכך שם זה נקרא על ישראל (דברים יד) בנים אתם לה' אלקיכם ,ונקראו
(שמות ד) בני בכורי מפני שהם מיוחדים ואין כמותם ,כי אפשר שיהיו לאדם אחד
בנים הרבה ,ומפני שישראל הם אחד שאי אפשר שיהיה אומה אחרת כיוצא בישראל
ולכך נקראו 'בני בכורי'.
וזה שאמר (שם) ' כה אמר ה' בני בכורי ישראל שלח את בני ויעבדני' ,והעבודה
הזאת הם הקרבנות כו' ,ורוצה לומר ,שמפני שהם בניו ,ראויים ישראל בפרט
להקריב לפניו קרבנות .וזהו כי על ידי הקרבן יש כאן קירוב הגמור אל השם
יתברך ,שלכך הוא נקרא קרבן שעל ידי זה הוא הקירוב הגמור ,וישראל שהם בניו
של השם יתברך ואין קרובים מהם ולכך הם בלבד ראוים להקריב לפניו ,ואין שכחה
לדבר שהוא קרוב לגמרי.
ושני דברים הזכיר' :כלום אשכח עולת אילים'  -כי העולה שהוא כולה כליל אל
השם יתברך ,מורה זה הקירוב הגמור אל השם יתברך' ,ופטרי רחמים'  -הם הבכורים
שהם אל השם יתברך בשביל שאמר 'בני בכורי ישראל שלח את בני ויעבדני' ,ומפני
שהיה ממאן לשלח הרג כל בכור במצרים ובשביל זה צוה להקדיש בכור אדם
ובכור בהמה ,ולפיכך אמר כלום אשכח עולת אילים שהקריבו לפני ופטרי רחמים,
שכל זה מורה כי ישראל הם בנים אל השם יתברך והם אומה יחידה כמו הבכור
שהוא יחיד וכו'.
והשכחה שנאמר כאן ,אין הפירוש כמו השכחה שהוא אצל האדם ,כי חס ושלום
שיהיה נאמר שכחה בו יתברך ,אבל השכחה הנאמרת כאן ,רצה לומר הסרה וסלוק
מאתו ,כמו שאמר ותאמר ציון עזבני ה' והיינו הסלוק והסרה ,ואמר שאין כאן סלוק
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והסרה כמו שאמר שאין סלוק לפרי בטן של אדם שאינו מסולק מן האם לרוב
הצירוף והחבור שיש לאם אל בנה ,כך אין סלוק ופרוד לישראל מהשם יתברך לרוב
החבור והצירוף שיש לישראל עם השם יתברך מצד שהם כמו בנים נחשבים כמו
שהתבאר.
ומפני כי יש לחשוב ,כי יש הסרה וסילוק לישראל מצד מעשיהם ,כי העגל שעשו
גורם להם סילוק שמיד שהוציא אותם ממצרים עשו את העגל ,וכמו שהקרבנות
שהקריבו במדבר ,מורה על עצם ישראל שיש להם חבור אל השם יתברך כמו
שאמרנו ,כך העגל שעשו במדבר גם כן מורה שיש פירוד וסילוק לישראל ,בדבר
מה מן השם יתברך מצד עצמם ,שאילו היה לישראל חיבור לגמרי אל הקדוש ברוך
הוא כמו שאמרנו לא עשו העגל בראשית שלהם שהוציא אותם ממצרים ,ודבר זה
מור ה בוודאי סלוק ופירוד ,וכמו שיש להם חבור וקירוב אל השם יתברך מצד
עצמם ,גם מעשה העגל מורה סילוק ופירוד מצד עצמם וכו'".
עד כאן דברי המהר"ל ב'באר הגולה'.

חטא העגל עולה לסוגיית 'בני בכורי ישראל'
ח .למדנו מדבריו שאכן ,הנושא של חטא העגל עולה לעיקר הסוגיה של כנסת ישראל
הנקראת 'בני בכורי' ,כאשר החטא העמיד טענה שכלל ישראל מופקעים מדרגה זו
שהתגלתה בבכורות .ופשוט ,שלפני הסליחה של הקב"ה (ואשר מתבארת בהמשך
דברי המהר"ל' ,ואנכי לא אשכחך') ,אכן זה היה הנושא ,והם הם דברינו ,שחטא
העגל היה הפקעת המעלה המיוחדת של מכת בכורות ,ולכן כחלק ממנו ,היה הנידון
שהקב"ה יפסיק את השראתו השכינה הישירה על כלל ישראל.
חטא העגל  -סתירת העבדות בקרבן פסח
חטא העגל  -רצון לאמצעי ,סתירה למכ"ב שהיתה בלא אמצעי
ט .אמנם ,עדיין צריך תלמוד מה מונח בגוף החטא שהינו סתירה והפקעה למעלת מכת
בכורות .ובפשוטו ,העבודה לעגל היא ההפך מקרבן פסח שהינו עבדות ה' .וביותר,
על פי המבואר במהר"ל (בגבורות פרק ס) ,שקרבן פסח הוא קרבן שכל אופיו
סובב על אחדות ה' ,והרי חטא העגל הוא סתירה לאחדות ה'.
אכן ,נ' שאין הדברים מספיקים ,כי הדבר ידוע וברור (וכבר הרחיב בזה רמב"ן בפ'
תשא ,וכן המהר"ל התייחס לזה בקצרה בבאר השלישית ,ועיין עוד ב'בית הלוי' -
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תשא) ,שחטא העגל כלל לא היה חטא עבודה זרה ,אלא רצו אמצעי שיעמוד בינם
ובין ה' ,אך לא עבודה זרה ממש של שניות וביטול אחדות ה' .ועל כן א"א לבאר
שזו הסוגיה ,ומ"מ ניתן לבאר בנוסח זה ,שכיון שרצו אמצעי ,א"כ לא רצו את
המעלה המיוחדת שהקב"ה פועל ומנהיגם בלתי אמצעי ,וזה עצמו הסתירה למכת
בכורות שאירעה על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו.
כך ניתן לבאר והדברים ברורים מאד ,ומכל מקום ,נראה שאין זה אלא הצד החיצוני
של הדברים ,ויש בהם עוד עומק לפנים מעומק ,והוא אשר עתיד להתבאר כעת,
בעזרתו יתברך.

ד
י.

חטא העגל אירע מחמת איחורו של משה
יסודו של חטא העגל ,מפורש בתורה שבכתב ובדברי חז"ל ,מחמת ש'בושש משה',
והשטן הראה מיטתו .כמובן שא"א להבין את הדברים בצורה שטחית ,שהחטא
החמור ביותר שעד כה לא הסתיימה פקודתו; חטא זה נבע מטעות מקרית בחשבון
הימים .זהו דבר שלא ניתן להיאמר.
משה לימד זכות על ישראל  -לי ציוית ולא להם
'אנ ִֹכי ה'
אכן ,העניין יתבאר עפ"י דברי רש"י בפ' יתרו ,על הדברה הראשונה ָׁ -
אֱ לֹהֶּ ָׁ
יך'" :ולמה אמר לשון יחיד 'אלהיך'? ליתן פתחון פה למשה ללמד סניגוריא
במעשה העגל ,וזהו שאמר (שמות לב) למה ה' יחרה אפך בעמך ,לא להם ציוית
'לא יהיה לכם אלהים אחרים' אלא לי לבדי ."3הדברים כמובן מחוסרי ביאור ,וכי
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יעלה על הדעת שעשרת הדברות ניתנו רק למשה ולא לישראל?! האומר כן ,אין
ספק שהוא בגדר 'מגלה פנים בתורה שלא כהלכה' עם כל החומרה שבדבר עד
הפרט האחרון ,וא"כ היאך משה ,שהוא אביהן של נביאים ועליו נאמר 'בכל ביתי
נאמן הוא' ,פה קדוש יאמר מילתא דא?! ועוד ,לו נניח שאכן הדברות נאמרו מה'
יתברך למשה ,אך הלא ב' הדברות הראשונות  -משה בעצמו שמע ככל אחד
מישראל ,שהרי ניתנו מפי הגבורה (מכות כד ,).ועוד ,וכי פרשת 'ואהבת את ה'
אלוקיך' ועוד פרשות רבות נאמרו רק למשה?!

ביאור המהר"ל שהתורה ניתנה לכלל
משה הוא ה'כלל' ולא חטא בעגל
ביאר בזה המהר"ל בגו"א" :יש לתמוה בזה מה מועיל סניגוריא זאת ,פשיטא אם
היו ישראל טועים בזה ,שהיו סבורים "אנכי ה' אלהיך" דוקא למשה נאמר ולא
לישראל ,הנה זה סניגוריא ,אבל עכשיו כי ישראל לא היו טועים בלשון זה ,ולפי
האמת גם כן לא נאמר לשון יחיד בשביל שהיה מצוה למשה ,דהא לא משה נצטווה,
ולפיכך מאי סניגוריא.
אבל כך פירושו ,כי המצוות אינם לישראל מצד שהם פרטיים ,שהרי לכלל ישראל
ניתנה התורה ,וזה תראה כי המצוה אינה לישראל רק בצד הזה .והנה כאשר כלל
ישראל הם פרטיהם  -כל אחד ואחד בפני עצמו ,אף על גב שכאשר יתחברו ביחד
יש בהם כלל ,מכל מקום מציאות כל אחד ואחד בפני עצמו  -אין זה כלל גמור ,כי
אם במשה ,שנחשב משה לששים רבוא ,כאשר נתבאר בתחילת הפרשה.
ולפיכך אמר כי המצוה היא בראשונה למשה בעבור שהוא שקול כנגד כל ישראל.
ולא שיהיה פירוש 'אלהיך' קאי על משה ,אלא פירושו ,שהמצווה הוא לישראל מצד
הכלל שהם עם ישראל ,ולפיכך נאמר בלשון יחיד 'אלהיך אשר הוצאתיך' .לכך
אמר משה 'למה יחרה אפך בעמך' (להלן לב ,יא) ,כלומר עיקר התחלת המצוה
הוא למשה כמו שאמרתי ,כי שקול משה כנגד כל ישראל (רש"י לעיל יח ,א) ,כי
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הוא שקול נגד ששים רבוא .אבל ישראל הם פרטים כל אחד ואחד ,אין זה כלל
גמור כמו שהוא במשה ,ומאחר שהם עברו ,ולא אני ,אם כן עיקר הדבר קיים,
ו'למה יחרה אפך בעמך' .ופירוש זה עיקר כאשר תבין המצות שבאו לישראל ,ותבין
עם זה מדריגת משה עליו השלום .ותדע ,כי משה ראשון לתורה ולמצות ,ולכך היה
קבלתו ראשונה לתורה ולמצות מפי הגבורה ,והורישה לישראל אחר כך".
כדברי המהר"ל מצינו בזוה"ק (ב' ,קצא ):על הפסוק במגילת אסתר 'וקבל היהודים'
(שכלל ישראל קיבלו על עצמם מצוה נוספת)'" :וקבל היהודים'  -וקבלו היהודים
מבעי לי ,מאי וקבל ,אלא דא משה ,דאיהו היהודים כללא דיהודאי".

שורש חטא העגל  -ניתוק ממדרגת הכלל של משה
יסוד החטא  -הרצון להיות מציאות בפני עצמה
יא .נ' עוד בעומק הדברים (בקצרה) ,שאכן זהו גם גוף חטא העגל ,היינו ,במה שראו
את משה מת ,וכלומר ,השטן הראה להם שמשה 'בושש' שהוא 'מאחר' ,ובמה שהוא
מאחר אינו עצמי ,אינו מדרגת פנים ,ולכן ממילא הונח בהם איזו נקודה שלא רצתה
להיות בטלה לכלל  -למשה ,כיון שלא ראו בו עצמיות גמורה .4ומפאת שהיה ניתוק
ממשה ,לכן התאפשר החטא וזהו גם עצם החטא ,כאשר הפרט נערך לעצמו ,זהו
גוף החטא בעצמו ,ומיוחד לעבודה זרה יותר משאר חטאים (אם שהעגל לא היה
עבודה זרה גמורה ,ועיין ב'גור אריה' פ' בראשית ,שגם חטא אדה"ר נבע מנקודה
זו של הפרדת הפרטי מהעץ ,כלומר ,אדם הראשון רצה להעמיד את העולם התחתון
 את עצמו ,כמציאות בפני עצמה ,ולא כבטל אל הכלל הגדול יותר).וע"ע ב'רוח חיים' פ "א דאבות" :והנה משה היה כלול מס' ריבוא נשמות ישראל
והוא היה שורשן ,וזה אמרו (במדבר יא ,כא) שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי
'בקרבו' ,רוצה לומר ,בקרב כ"א ואחד מהם ,כי נשמת כ"א היה חלק ממשה ,וע"ז
אמרו רז"ל במדרש (שהש"ר סוף פרשה א) שאשה אחת ילדה ס' ריבוא בכרס א'
והיא יוכבד וכו' ,ולכן ניתנה למשה דוקא כנזכר לעיל ,כי היה דבוק כולו בא"ס
ב"ה ,וממנו נשתלשלו כל הענפים ,ומשה היה דבוק ממש בא"ס בפה אל פה אדבר
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בו  -בו ממש וכו' ,וכי רצון הקב"ה ליתן התורה לכל אחד ,רק כי הם לא יוכלו
לקבלה מפאת ערכם ,רק משה היה יכול לקבל בעצם כמו שאמרנו".
נ' לכאורה עפ"י האמור ,ש'לא יכלו לקבלה מפאת ערכם' ,אך עכ"פ היו צריכים
להתבטל למשה כנ"ל ,להיות ענפים ממנו ממש ודבקים בו בתכלית ,ואז היה נחשב
שהם כמו משה .ובמה שהעדיפו להשאר כל אחד כאישיות לעצמו ,נבדלים ממשה,
הרי מצד זה ,באותו מקום לא קיבלו את התורה ,ומשם יסוד חטא העגל שהוא
ביטוי לאותו מקום בנפש שלא רצה להיות כמשה ,שרצה להיות מציאות בפני
עצמו ,והרי זה בעצמו יסוד העבודה זרה בעצמה ,שהאדם מעמיד את עצמו
כאישיות בפני עצמו.

חטא העגל :שורשו ,סיבתו ,גופו ,תוצאותיו ,לימוד הזכות; נובעים מענין אחד
יב .נמצאת למד ,שגוף החטא וגם סיבתו ,וכמו"כ הסנגוריה עליו ,כולם באותו עניין
ממש .וכאשר נעמיק ,ניווכח שגם השורש הקודם לחטא כך הוא ,שכן כבר ביאר
הגר"א ,ששורש החטא הוא בכך שלא רצו לשמוע מפי ה' ממש אלא דרך משה,
ֹאמר ה' אֱ לֹהֵ ינו וְ ַא ְת
ש ָׁמע ֵאת ָׁכל אֲ ֶּשר י ַ
"ק ַרב ַא ָׁתה ו ֲ
ולכן אמרו (דברים ה ,כד)ְ :
ָׁ
ְת ַד ֵבר ֵאלֵ ינו ֵאת ָׁכל אֲ ֶּשר יְ ַד ֵבר ה' אֱ לֹהֵ ינו ֵאלֶּ יך וְּ שמַ ְּענ ּו וְּ עשִׂ ינ ּו" .הרי שכאשר רצו
לשמוע מפי משה ,הפכו בחזרה את הקדמת נעשה לנשמע.
הדברים מפורשים במדרש שהש"ר (א ,טו)" :רבי יודן בשם רבי יודא ב"ר סימון,
ורבי יהודה ורבי נחמיה; ר' יהודה אומר :בשעה ששמעו ישראל 'אנכי ה' אלהיך' -
נתקע תלמוד תורה בלבם והיו למדים ולא היו משכחין ,באו אצל משה ואמרו:
משה רבינו תעשה את פרוזביון שליח בינותינו ,שנאמר 'דבר אתה עמנו ונשמעה
ועתה למה נמות' ,ומה הנייה יש באבדה שלנו ,חזרו להיות למדים ושוכחים וכו'.
רבי נחמיה אמר :בשעה ששמעו ישראל 'לא יהיה לך'  -נעקר מלבם יצר הרע ,באו
אצל משה אמרו לו :משה רבינו תעשה את פרוזביון שליח בינותינו ,שנאמר 'דבר
אתה עמנו ונשמעה ועתה למה נמות' ,ומה הנייה יש באבדה שלנו ,מיד חזר יצר
הרע למקומו וכו'"
ביאור הדברים ,כאשר שומעים מה' באופן ישיר ,א"כ הוא המציאות ואין מציאות
תחתונה שעומדת לעצמה  -אין מחיצה ,ובמצב זה  -הרי הם בשלמות הקדמת
נעשה לנשמע המבטלת את מציאותם למציאות העליונה ,וכמלאכים ממש המקבלים
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ישירות ממנו ,הפרי בטל לגמרי אל העץ בלא שיור לעצמו כלל וכלל .אכן ,כאשר
רצו שמשה יהיה שליח בינותם ,הנה במצב זה  -לא רק המציאות העליונה נתפסת
כמציאות ,אלא גם המציאות התחתונה יש לה ֵשם מציאות ,וכלומר  -הפרטים
עומדים לעצמם ,ולא זו בלבד שהם נתפסים גם כמציאות ,אלא הם נתפסים כמציאות
לפני שהמציאות העליונה נתפסת כמציאות ,שהרי אדם תפוס בעצמו ומשיג את
עצמו לפני שמשיג זולתו .וע"כ חזרו להיות במדרגה של 'ושמענו ועשינו'; 'ושמענו
ועשינו' פירושו אני יחליט ,אני המציאות ,וההחלטה תלויה בי ,אם הדברים
מצטרפים אלי ,קרי :אם אני מבין אותם לנכון בתמונת נפשי ,אני מסכים עמהם
ומציית להם .זהו מהלך של פרטיות והוא יסוד החטא בעצמו (ומ"מ גם דרגת
'ושמענו ועשינו' היתה דרגה גבוהה מאד ,כמוש"כ הגר"א באד"א שם).
עכ"פ ,בנקודה זו מונח שורש חטא העגל (כדברי הגר"א) ,וגם כן כנ"ל ,כי לא רצו
להיות בטלים לגמרי למשה  -ואז הם כמשה  -שומעים את ה' באופן ישיר ,בבחינת
ציבור .והבן היטב ,כי הפרט אינו יכול לשמוע את ה' באופן ישיר ,רק הציבור,
והשאלה אם הפרטים התבטלו לבחינת הציבור  -למדרגת משה.5
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ומכיון שלא היו מסוגלים לעמוד בזה ,היה בזה שורש דק שגרם בסופו של דבר
לחטא העגל ולאיבוד הכתרים .ובגמ' שבת (פח ,).שמשה זכה בכתרים ,כי הוא (-
היינו הציבור) לא חטא בעגל וכנ"ל.

קודם חטא העגל ,גם ליחיד היה דין ציבור
יג .נבין עוד בכוונת הדברים ,שאם אכן היו שומעים באופן המתוקן ולא חוטאים בעגל,
א"כ הגדר היה שכל אחד מישראל יש לו דין ציבור (ושלכן היה דוחה את הטומאה,
כדברי 'משך חכמה' פ' בהעלותך) ,ולא היה מת וכו' ,כי כך הוא הכלל ,שמעלות
אלו מיוחדות לציבור דוקא ,במה שהציבור הוא מציאות מופשטת  -גדר כלל,
המופקע בעצם מטומאה ומיתה ,ואם היחיד נערך במדרגה זו בעצמו ,דהיינו שעולה
למדרגת ציבור וכלל ,בוודאי הוא זוכה לאותן מעלות .ועיין במאמר 'עשרת
הדברות'.
הירידה מן הכללים לפרטים היא עצם חטא העגל
תורה שבע"פ  -עולם הפרטים מן המאוחר למוקדם
יד .נמצאנו למדים שהתפיסה הזו ,היינו ,הירידה מן הכללים אל הפרטים ,היא עצמה
יסוד עניינו של חטא העגל ,ואז נאמר 'וראית אחורי' .והנה בירושלמי שקלים (פרק
ו) מבואר שתורה שבע"פ התחדשה בחטא העגל ,והרחיב בזה ה'בית הלוי' (דרוש
יח) ,כלפי זה ,הרינו אומרים שאכן זהו עצם החטא וגם התוצאה; החטא היה ירידה
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אל הפרטים ,וירידה אל הפרטים ,משמעה :השגה מן הפרט אל הכלל ,מן המאוחר
אל המוקדם .כי כך הוא הכלל ,שכאשר אנו אומרים השגת כלל וכן השגת פרט,
אין המכוון שההשגה היא אך ורק כלל או אך ורק פרט ,אלא השאלה מאיזה נקודת
מוצא ומבט יש למתבונן; בהשגת כלל אנו אומרים ,שהשגתו היא השגת כלל ,ולכן
הפרטים הם פרטים שבכלל ,היוצאים מהכלל  -מן המוקדם אל המאוחר .אך בהשגת
פרט המכוון הוא ,שההשגה אינה אלא מנקודת הפרט ומשם משקיפה אל הכלל,
כלומר מן המאוחר למוקדם.

רצ"ה מלובלין :תושב"כ  -פנים ,שבע"פ  -אחור
לשון הקודש  -פנים ,תרגום  -אחוריים
והם הם דברי רבי צדוק הכהן מלובלין (דובר צדק ,יד) ,שתורה שבכתב  -בחינת
פנים ואילו תורה שבעל פה  -בחי' אחוריים .וראה עוד בדברי מו"ר שליט"א ('בית
ישי' ,סימן לח)" :והנה כתב האריז"ל ,דלשון הקדש  -בחינת פנים ,ואילו תרגום -
בחינת אחוריים .והעניין (ע"ד הפשט) ,כי לה"ק הוא לשון מצד העצם ,משא"כ שאר
לשונות אינן כי אם מצד הסכם (מ"ב סי' סב ,בבה"ל ד"ה יכול) .והיינו כי ישנן שני
אופני השגה .חדא ,השגה אפריורית מן המוקדם אל המאוחר דהיינו מן הכלל אל
הפרט (דדוקציה) ,וישנה השגה אפוסטריורית מן המאוחר אל המוקדם ,דהיינו מן
הפרטים אל הכלל (אינדוקציה) .והידיעה מן הכלל אל הפרט ,שהיא מן המוקדם
אל המאוחר ,נקראת ראיית פנים .ואילו ההשגה מן המאוחר אל המוקדם ,נקראת
ראיית אחוריים (וכבר כ"כ רבי צדוק הכהן וכו') .וכבר כתב השלה"ק ,שהשמות
בלשון הקדש הם השורשים הרוחניים שבהשתלשלותם למטה מתגשמים ומתהוים
מהם העצמים הגשמיים המכונים בשמות הללו .משא"כ שאר לשונות שהם
מוסכמים ,הם באים לאחר שכבר קיימים העצמים ,ואזי ניתנים להם שמות" .עכ"ל.
הבחנה זו שכתב רבינו שליט"א ,לחלק בין לשה"ק לשאר לשונות ,קיימת בדיוק
ג"כ בעניין התורה שבכתב ושבעל פה ,והם הדברים האמורים כעת.
כיון שכן ,הרי נמצאו הדברים תואמים היטב ומבוארים בברירות ב"ה ,כי אכן זהו
ענין חטא העגל מכל היבטיו שורשו ,סיבתו ,גוף החטא ,התוצאה של החטא ,הרקע
ושינוי האופי של המציאות בעקבותיו  -כניסה וירידה למערכת 'אחוריים'  -מן
המאוחר אל המוקדם עם כל המשתמע.
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ה
קודם חטא העגל כל יחיד היו לו דין ציבור וכלל ,בלא מיתה
טו .בעקבות הדברים הללו ,נכונים אנו לשוב ולהציע בהורמנא ,ביאור בעיקר עניינו
של חטא העגל כמסלק (לולי הכפרה) את מעלת מכת בכורות .וכעת הננו אומרים
בנוסח זה :קודם חטא העגל ,לכל יחיד ויחיד היה דין ציבור ,כלומר ,התגלתה מעלת
הכלל בכל יחיד ויחיד ,היחיד היה מצורף לכלל באופן מלא עד שהכלל האיר ממנו.
מדרגה נשגבה זו ,היא המדרגה המיוחדת שכלל ישראל זכו בה ,עליה נאמר 'ואתם
תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש' ,וכפי שהזכרנו מהגמ' בסוטה ,שהשכינה היתה
שורה עם כל אחד ואחד.
מעלה עליונה זו נבעה כמובן מהעובדה שכל אחד מישראל היה חי לעולם ולא מת
(עבודה זרה ה ).והרי זהו עצם ההפרש שבין היחיד והציבור; הציבור חי לעולם -
'אין ציבור מתים' (תמורה טו ,):ואילו היחיד  -הפרט ,אין לו קיום לעולם.

מעלה זו הגיע לכל יחיד בכך שהקדימו נעשה לנשמע
הקדמת נל"נ  -העמידה את ישראל כ'בני בכורי ישראל'
מה גרם להם לישראל לזכות במדרגה זו? בוודאי הקדמת נעשה לנשמע ,כי הרי
בעקבותיה פסקה הזוהמא מהם  -היצר הרע ,ובטלה מהם המיתה (כמבואר בשמות
רבה ,פרשה לב ,א ,וראה עוד בגמ' שבת קמו .).וזהו עצם תוכנה של הקדמת
נעשה לנשמע  -הביטול של מציאות הפרט אל המציאות האמיתית  -מציאות הכלל
(וראה בהרחבה במאמר ו').
מעתה ,בא וראה כמה הדברים תואמים ,שהרי כן שנינו בגמ' שבת (פט ,):שכאשר
הקדימו ישראל נעשה לנשמע ,קרא להם הקב"ה' :בני בכורי ישראל' .הרי שמדרגה
זו של 'בני בכ ורי' היא המדרגה הנשאה של ישראל שכל אחד מהם יש בו דין
ציבור.

חטא העגל  -ביטול מעלת הקדמת נעשה לנשמע
חטא העגל נבע מ'ושמענו ועשינו'
החטא גרם ביטול מדרגה זו ,וכך מבואר בחז"ל (שמות רבה כז ,ט)..." :אמר הקב"ה
שני כוסות מזגתם בסיני' :נעשה ונשמע'  -שברתם נעשה ,עשיתם לפני עגל ,הזהרו
בנשמע" .וידועים דברי הגר"א ,ששורש חטא העגל מונח בדברי עם ישראל למשה
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חש ְך וְ ָׁה ָׁהר ב ֵֹער ָׁב ֵאש וגו',
(דברים ה ,כ  -כד)" :וַ יְ ִהי ְכ ָׁש ְמעֲ כֶּ ם ֶּאת ַהק ֹול ִמת ֹו ְך ַה ֶּ
ֹאכלֵ נו ָׁה ֵאש
ֹדו וגו' ,וְ ַע ָׁתה ָׁל ָׁמה נָׁמות ִכי ת ְ
ֹאמרו הֵ ן הֶּ ְר ָׁאנו ה' אֱ לֹהֵ ינו ֶּאת ְכב ֹ
וַ ת ְ
עוד וָׁ ָׁמ ְתנו ,וגו'ְ ,ק ַרב
קול ה' אֱ לֹהֵ ינו ֹ
נַחנו ִל ְשמ ַֹע ֶּאת ֹ
ַה ְגד ָֹׁלה ַהזֹאת ִאם י ְֹס ִפים אֲ ְ
ֹאמר ה' אֱ לֹהֵ ינו וְ ַא ְת ְת ַד ֵבר ֵאלֵ ינו ֵאת ָׁכל אֲ ֶּשר יְ ַד ֵבר ה'
ש ָׁמע ֵאת ָׁכל אֲ ֶּשר י ַ
ַא ָׁתה ו ֲ
ָׁ
אֱ לֹהֵ ינו ֵאלֶּ יך וְּ שמַ ְּענ ּו וְּ עשִׂ ינ ּו" .הרי שכאן היה חזרה בצד מסויים מנעשה קודם
לנשמע (כך בשם הגר"א).
טז .נמצאנו למדים מכל האמור ,שמעלת 'בני בכורי' היא המעלה הנשגבה של ישראל,
שמצידה אינם מתים ,מצידה אין בהם זוהמא ,והם כלליים ,עד שכל אחד ואחד
מהם יש לו דין של ציבור וככל .מעלה זו היא עצמית וכמובן ,אך חלה בישראל על
ידי ישראל ,בהקדמת נעשה לנשמע ,והיא היסוד של מתן תורה (וידועים דברי
הגר"ח מוואלוז'ין ,שמצד התורה אנו בנים ,ומצד המצוות  -עבדים; 'השיבנו אבינו
לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך').

'ושמענו ועשינו'  -הרצון להיות עם אמצעי גרם חטא העגל
חטא העגל הוא סתירה עצמית למערכת הכלל ,עניינו  -האדרת והעמדת הפרט
כעיקר ,ולכן הוא הסתירה להקדמת נעשה לנשמע .ושורש החטא נובע מהפגימה
במעלה זו ,והבן עומק הדברים ,הרי כאשר אמרו 'ושמענו ועשינו' ,היינו ,שלא רצו
לשמוע מה' יתברך בלי אמצעי .לא רצו להיות במדרגת משה ,אלא לעמוד ולהיות
עצמאים ,ולהיות מתווך בינותם .זהו יסודו של חטא העגל עצמו ,ולכן בו אמרו
'ושמענו ועשינו' ,כי זהו אותו נושא בדיוק ,והדברים נפלאים ממש בס"ד .לכן חטא
העגל הוא סתירה למעלת בני בכורי שהיא היא התואר של המעלות הללו שנתבארו
כעת .ומפני כן ,חששו ישראל ,שבעקבות החטא ,הקב"ה 'ישכח' את המדרגה הזו,
בהיותה אינה עצמית בנו ,והקב"ה התרצה לסלוח ,ושאין הדבר כן.
ביאור ג' הבקשות של משה רבינו
השראת שכינה  -הנהגה בלא אמצעי
יז .מעתה מבינים אנו היטב את ג' הבקשות של משה רבינו (המבוארות בגמ' ברכות);
כא שר חטאו בעגל ,העמידו עצמם כפרטים ,וממילא צריכים לאמצעי שיתווך
ביניהם .אין שייכות בין הפרטים שהם גשמיים חומריים ,לבין הבורא יתברך ,ואין
הארתו יתברך מתחזקת אלא במה שמתאחד  -בכלל ,ולא בפרטים .לכן הקב"ה
אמר שישלח מלאך ולא ינהיגם בעצמו ,וגם ציוום כחלק מזה ,להסיר את עדיים -
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את הכתרים שזכו בעקבות נעשה קודם לנשמע ,כי גופא הכתרים הללו מורים שאנו
'ממלכת כהנים וגוי קדוש' ,כל אחד מישראל הוא מלך ,והמלך הוא אישיות כללית.
כך היה מעיקרא ונפגם הדבר.
משה רבינו התחנן לפני הקב"ה וביקש שיתכפר להם ,וכפי שנתבאר ,טענתו היתה
שהחטא היה אמנם בפרטים אבל לא בכלל ,וא"כ הגם שהפרטים חטאו ,אך הכלל
לא חטא ,ועדיין כלל ישראל עומד מצד עצמו במקומו הנכון ,וצריך להיות מונהג
על ידי הקב"ה ,וממילא ,בלא מיתה ובלא פגם .ותפילתו של משה התקבלה ,ומני
אז ,ישנו חילוק בין הציבור  -כלל ישראל ,שהם במדרגת קודם החטא ,ואין בהם
מיתה ויצה"ר וכו' ,לבין הפרטים  -היחידים ,שכן חזרה בהם הזוהמא.
הדבר פשוט ואינו צריך לפנים ,שכאשר אנו אומרים ,שהיחידים  -נעשו פרטים עם
דין פרט ,אין הכוונה שהם פרטים באופן מוחלט ,כי אם כן ,לא היה להם שום
שייכות עם המדרגות האמיתיות של הכלל וזה לא יתכן .אלא כך ההגדרה והיא
מושכלת מצד עצמה :בכל יחיד ויחיד מישראל ,ישנה מדרגת הכלל החבויה בו
בהעלם גדול ,וכפי עומק עבודתו לסילוק הזוהמא והחזרת מדרגת נעשה קודם
לנשמע ,כן זוכה שהכלל מאיר בו יותר ויותר ,והוא נעשה יותר ויותר כללי .ובביטול
והסרת הזוהמא לגמרי ,ביטול הרגש הפרטי של האדם ,נעשה שוב כללי ,כמו קודם
החטא.

ביאור השאלה השלישית  -וראית אחורי  -אחוריים
יח .בזאת מתבארת השאלה השלישית של משה רבינו ' -הודיעני נא את דרכיך',
ושאלנו ,מה השייכות לחטא העגל? אכן התשובה לכאורה היא ,שמכח החטא
הסתלק הגילוי של דרכי ה' ,כי אין חיבור בין הכלל לפרטים ,ואין אנו יודעים את
הנהגת ה' יתברך הפועלת דרך הכלל ,כיצד היא פונה אל הפרטים ובאיזה אופן,
והדבר נכנס בגדר כבשי דרחמנא ,וזאת לעומת המציאות של קודם החטא ,בה הכל
היה גלוי ,כדרך שכל תורה שבע"פ (שהיא הפרטים) ,היתה מבוררת מהתורה
שבכתב (הכלל  -החוקים) .והבן העומק ,כי כלל ישראל הם עצם התורה  -כמו
תורה שבכתב ,עצם החוק ,והיחס לכל פרט ופרט הוא האופן שבו תורה שבע"פ
עולה ויוצאת ומתבררת באופן דממילא מהתורה שבכתב ,ודבר זה היה גלוי וברור
קודם החטא ,שלכן גופא לא היה תורה שבע"פ ,היינו ,כל הפרטים היו במדרגת
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כלל ,וכדאיתא בירושלמי שקלים (פרק ו) ,שבין כל דיבור ודיבור של הקב"ה
בעשרת הדברות ,היו כל דבריה של תורה.
על זה ענה לו הקב"ה' :וראית את אחורי' ,והתבאר לעיל ,שהכוונה היא להשגה
מן המאוחר למוקדם ,כלומר :ה' אמר למשה ,שאף שבאמת אין גילוי מהכלל אל
הפרטים ,והדבר נעלם ,כי הפרטים עומדים בפני עצמם ,אך ניתן להשיג את החיבור
בצד ההפוך שלו ,היינו ,מהפרט אל הכלל ,בדרך של מן המאוחר למוקדם ,כי אכן,
הפרט יכול בעבודה הנכונה של שיבור הגוף ותולדותיו  -להסיר הזוהמא ולהתחבר
לכלל.

ו
תפילין
התפילין  -כתרים שזכו בעקבות הקדמת נעשה לנשמע
קודם חטא העגל היו התפילין בתוך האדם בעצמו
יט .דברים אלו יבהירו לנו גם כן את עניינה של מצוות תפילין ,ולא נאריך בזה כעת,
אך נזכיר בקצרה .בספר 'כתרו ישועה' (סימן ה ,ובעוד סימנים) ,הבאנו דברי
הזוה"ק שהכתרים שישראל זכו בהקדמת נעשה לנשמע המה תפילין של יד ושל
ראש .והבאנו שם דברי הרמ"ע מפאנו ,שאז היו התפילין בתוך האדם עצמו ,באור
פנימי באדם ,ושוב לאחר החטא ,באים התפילין מבחוץ ועל ידי עור בהמה.
ביאור הדברים לפי ערכינו כעת :קודם החטא ,היו הדברי תורה שבתפילין  -החיות,
הכלל ,בתוך כל אחד ואחד מישראל ,ואילו אחר החטא ,כבר אין הדברים בגלוי
בכל אחד מישראל ,ולכן התפילין באים מבחוץ ,ועל ידי כיסוי של עור בהמה.
ונפלא הדבר ,שחז"ל דרשו את הפסוק 'וראית את אחורי' ,שהראה לו קשר של
תפילין .היינו תפילין מעור בהמה ,ואשר הם מדרגת הגילוי בדרך שאחר החטא -
מן הפרט אל הכלל ,דרך אחוריים .זו העבודה וההשגה כעת ,וכך ניתן בעז"ה להגיע
בסופו של דבר למדרגה הנשגבה של קודם החטא ,מדרגת הכלל.

תפילין ש"י וש"ר מורים על מעלת ישראל :מהותם ,עבודתם
עיין נא עוד במאמר ט' ,ובו ביארנו בס"ד שהתפילין מורים על ב' מעלות בישראל;
תפילין של ראש מורות על המהות של ישראל ' -בני בכורי ישראל' ,ותפילין של
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יד מורים על עבדותם של ישראל (שחלה על ידי קרבן פסח) .והם הם הדברים
האמורים כעת ,והמה משלימים זה את זה ,ומתווסף בזה הארה בהבנת התפילין
שאחר החטא ,אשר מלמדות אותנו שאף כי עם ישראל חטאו בעגל ,אך לא נסתלקה
מהם מעלתם האמיתית ,אלא שכעת היא מכוסה בעור גשמי ,אך היא קיימת גם
קיימת ,למרות החטא.

ז
קטורת
חטא העגל גרם ריחוק ממדרגת הכלליות
כ .שוב חוזרים אנו לעיקר הנרצה במאמר זה ,והוא  -הקטורת.
כאשר חטאו ישראל בעגל ,התרחקו ממעלת הכלליות שבהם ,התחדש בהם המיתה
בפרטים ,בהיותם פרטים ,בהיותם יחידים ,בהיותם מנותקים ,כי הפרט בעצמותו
הוא בר מיתה ,כי מקבל את החיים בדרך מקרה ,והם חיצוניים אליו .זו גופא
הזוהמא שנכנסה בהם (כמבואר בגמ' שבת קמו ,).והיינו ,התפיסה של האדם כפרט
לעצמו ,כאישיות בעלת 'אני' מנותק ובעל ישות לעצמו הרוצה בטובת עצמו ודיו -
'לתאוה יבקש נפרד' (ראה הוספת דברים בזה ,בס' 'מכתב מאליהו' חלק ב ,עמוד
.)138

קטורת מחברת את ישראל לשורשם  -כח הכלליות
כפרת העגל היתה ביום הכיפורים .ומכיון שלדורות ,עיקר הכפרה ביום הכיפורים
היא על ידי הקטורת ,לפיכך ,בהכרח ,שהקטורת מתייחדת לסוגיה זו בעצמה.
ונ' שהם הם הדברים :מעלתה של הקטורת  -היותה מיוחדת לכלליות (כפי שנתבאר
בתחילת המאמר) .הקטורת מקשרת את ישראל זה בזה ,והיינו ,למקום כלליותם,
שוב ממילא ,כאשר הם כלליים  -בחזרה לשורשם וצור מחצבתם; 'קטר'  -קשר.
הקטורת מחברת את כל הפרטים ,גם את הרשעים להיות חלק מהכלל ,היא מגלה
שגם הרשע מצורף לכלל ,שלכן ,אף החלבנה היא חלק מסממני הקטורת .והרי בלא
חלבנה ,הקטורת חסירה ופסולה ,וכך בדיוק ,בלא פושעי ישראל ,חסר בשם ציבור
של ישראל.
על כן הקטורת היא בעצמותה קרבן ציבור ,ואינה יכולה לבא ביחיד כלל (כן מבואר
בפסיקתא זוטרתא על הפסוק 'זה קרבן נחשון' ,שאין היחיד מביא קטורת נדבה).
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כחה של הקטורת שמכל הפרטים המצטרפים יחד ואשר נשרפים וכלים ומוותרים על
מציאותם ,מכח כולם נוצר כלליות  -ריח  -נוצרת המציאות המתייחדת לנשמה
('שהנשמה נהנית בו ולא הגוף  -הריח') ,ואשר מיישבת אותה חזרה בפרטים
ומקשרת אותם זה לזה( .ועוד יתבאר להלן בעז"ה ,במאמרי הקטורת הנוספים).

דברי הזוה"ק שקטורת מסלקת את הזוהמא
ומה נפלאים הם (לפי"ע כמובן ,בצד התחתון שלהם) ,דברי הזוהר הקדוש (ב,
ריח" :).כגוונא דא קטורת ,כל מאן דארח בההוא תננא ,כד סליק ההוא עמודא
מההוא מעלה עשן ,הוה מברר לביה ,בברירו בנהירו בחדוה למפלח למאריה,
ואעבר מניה זוהמא דיצר הרע ,ולא הוה ליה אלא לבא חדא ,לקבל אבוה דבשמיא.
בגין דקטורת ,תבירו דיצר הרע איהו ודאי בכל סטרין .וכמה דציץ הוה קאים על
ניסא ,אוף קטורת .דלית לך מלה בעלמא ,למתבר ליה לסטרא אחרא ,בר קטורת.
תא חזי מה כתיב( ,במדבר יז) קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים
קטורת .מאי טעמא .כי יצא הקצף מלפני ה' ,החל הנגף .דהא לית תבירו לההוא
סטרא בר קטורת .דלית לך מלה חביבה קמי קודשא בריך הוא ,כקטורת .וקיימא
לבטלא חרשין ,ומלין בישין מביתא .ריחא ועשנא דקטורת דעבדי בני נשא ,בההוא
עובדא איהו מבטל ,כל שכן קטורת".
(תרגום :כמו כן הקטורת ,כל מי שהריח באותו עשן ,כשעלה אותו עמוד מאותו
מעלה עשן ,היה מברר את לבו בברור (באורה ,בשמחה) לעבד את רבונו ומעביר
ממנו זוהמת היצר הרע ,ולא היה לו אלא לב אחד כנגד אביו שבשמים ,משום
שקטורת היא שבר ליצר הרע ודאי בכל הצדדים .כמו שציץ היה עומד על נס  -אף
קטורת .שאין לך דבר בעולם לשבר את הצד האחר ,פרט לקטורת.
בא וראה מה כתוב( ,במדבר יז) קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים
קטורת .מה הטעם? כי יצא הקצף מלפני ה' החל הנגף .שהרי אין שבר לאותו הצד
פרט לקטורת ,שאין לך דבר חביב לפני הקדוש ברוך הוא כמו קטורת ,ועומדת
לבטל כשפים ודברים רעים מהבית .ריח ועשן הקטורת שעושים בני אדם ,באותו
מעשה הוא מבטל ,כל שכן הקטורת).
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חוש הריח מבחין בפנימיות הדברים
הקטורת מתייחסת לכח הריח ,והריח הוא החוש היודע להבחין בפנימיות .הוא
החוש שמלמד את האדם לא להביט ולא להקשיב למציאות העומדת לפניו ,כי יתכן
והיא פרי ביאושים ,ורק נראית יפה מבחוץ .יתירה מזו ,הרע תמיד נראה יפה
מבחוץ ,אך פנימיותו סרוחה .ולזה מועיל חוש הריח המקשיב לחיות של הדברים,
לפנימיות ,לכלל של המאכל ,לעיקרו ,ולא לאופן שבו הוא מתראה כלפי חוץ.
זו ממש ההבחנה של שבירת היצר הרע מכל הצדדים ,הוי אומר :מעלת הקטורת
מלמדת אותנו לחיות על פי חוש החיים  -הפנימיות ,ולא לפי מערכות הרע
החיצוניות .בכך נשבר הרע ומסתלקת הזוהמא .וזהו כלל גדול ,שלעולם הרע
מסתלק כאשר כונסים פנימה אל תוך הכלליות ,אל תוך החיים ,והיא מן העבודות
הקשות שבמקדש ,כי כל אדם מעדיף להישאר במקומו ,להיות אחוז ביישותו היא,
ולא לוותר עליה כדי לעלות למקום יותר כללי ומרומם.

ח
ביאור עניין הקטורת הבאה ככפרת העגל
סיכום קצר של עיקר המאמר
כא .מעתה הננו חוזרים וקושרים ומשלימים את התמונה.
קודם חטא העגל ,מדרגת ישראל ' -בני בכורי ישראל' היתה בשלמות .מדרגה זו,
אשר נבעה מהקדמת נעשה לנשמע ,העמידה את ישראל במדרגת כלל לכל יחיד
ויחיד .בזו המדרגה אין מיתה אלא חיים (כי הכלל אין בו מיתה) ,ובה החיצוניות
בטלה לגמרי אל הפנימיות שמאירה בה .במדרגה זו הקב"ה הנהיג את ישראל בלי
שום אמצעי .מדרגה זו היא דרגת פנים  -מן הכלל אל הפרט ,מן המוקדם למאוחר.
חטא העגל נבע מהרצון להיות פרטי ,ממהלך של 'ושמענו ועשינו' ,מהרצון לאמצעי,
לכן חטאו בעגל והסתלקו ממדרגת משה ,וזו היתה גם טענתו של משה ,שרק
היחידים חטאו ולא הכלל .חטא זה גרם שאכן הפרטים נשארו כפרטים ושייך בהם
מיתה (ולא כן הכלל שאכן לא חטא) .מכח זה נבע הרצון לשלוח אמצעי לישראל
ולהסיר מהם את השארת השכינה.

כתר הלומים



קטורת מצילה מן המגיפה

| 409
כח הקטורת ועניינה כפרת יום הכיפורים
יום הכיפורים הוא יום כפרת העגל ,ועיקר הכפרה היא על ידי קטורת שעניינה
כלליות ,היא פועלת בחוש הריח המיוחד לנשמה  -לחיים ,ומשיבה את הנפש ,הקטורת
פועלת בכח החוש המבחין בפנימיות הדברים ,השייך לפנימיות ,והבודק את עיקר
הדבר ,טריותו וחיותו .וכאשר מקטירים קטורת  -ריח ניחוח בעצם ,מיישבים כביכול
את העילה בעולם ,מצרפים את העולם למקור החיים ברוך הוא .משייכים את
העולם למקום הפנימי האמיתי שלו ,הוא מקור החיים ,ובכך מיישבים את מקור החיים
בעולם .הריח מאפשר להשיג את הפנימיות של החיים ,ובכך מחבר את החיים אל
העולם.
זו הסיבה שהקטורת היא אשר באה ככפרת העגל ,וסדר פעולתה מתאים למצב
שאחר החטא ,היא פועלת בסדר הנ"ל שמן הפרט אל הכלל ,מן המאוחר למוקדם,
היא קושרת ומחברת את הפרטים ומצרפת אותם אל הכלל בוויתורם על עצמם
ובכך מחברת אותם לחי ים .זו עניינה של הקטורת ובזה היא מונעת את המגיפה
ומסלקת את הזוהמא ,את הסילוק של העילה ברוך הוא מהעולם.

מבי"ט  -כח הקטורת כמציל מן המגיפה
עשרה מישראל הם כח הציבור ומבטלים את מלאך המוות
כב .והנה המבי"ט (בספר 'בית אלהים' ,שער התפילה ,פרק טז) כתב לבאר את העניין
הקטורת כמצילה מן המגיפה" :ויש בו רמז בענין החלבנה המעורבת בשאר עשרת
הסממנים ,עם היות ריחה רע ושאר הסממנים ריחם טוב ,ויש בטבע נדיפת ריחם
לבסם ריח הרע שבחלבנה ,עד שיהא ריחו טוב כמותם ,וזה רמז למלאך המוות
שהוא דמיון החלבנה והוא מתערב לקהל שיש ביניהם דבר של קדושה להזיקם,
וכשהם טובים וישרים בלבותם ושבים בתשובה שלימה אין מלאך המוות יכול
לשלוט בהם ,אלא הם שולטים בו עד שמלאך הרע בעל כרחו עונה אמן ,כמו
החלבנה שאין כח בטבעה להוציא ריחה הרע בהיותה מעורבת עם שאר סממני
הקטרת העשרה ,ולכך ראוי להיות האדם זריז ונשכר בהתפללו ברבים כי הם
מוכנים לינצל מחמת הדבר ,כי מלאך המוות בין עשרה מישראל צדיקים ,הוא דמיון
החלבנה בסממני הקטרת שאין לה יכולת להבאיש ריחה כנזכר".
נראה לבאר הדברים עפ"י מאמר זה :עשרה מישראל הם כח של ציבור .מלאך
המוות אין לו כח מול הציבור ,כי אין ציבור מתים ,מלאך המוות לא יכול לעמוד
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מול הכלל אלא מול הפרט .לכן נתן למשה רבינו (שהוא גדר 'כלל ישראל' ככל
שנתבאר) את סוד הקטורת  -סוד החיים ,כי ביחס למשה  -לכלל ישראל ,אין לו
מציאות.
משכך ,כאשר העשרה מתלכדים יחד ועומדים כציבור ,הם מפקיעים את מלאך
המוות ,וזו בחינת הקטורת המכחישה כח החלבנה  -מלאך הרע בעל כורחו עונה
אמן .אך אם חלילה ,אין גדר של ציבור ,ואין יש אלא פרטים פרטים ולא עשרה,
בכגון דא ,יש כח לחלבנה לעמוד כנגד כל פרט ופרט ,וזו המגיפה ,רח"ל ב"מ.

בשעת דבר  -אל יכנס אדם יחידי לבית הכנסת
עלינו לציין כמו"כ לגמ' ב"ק (ס ):שבזמן שדבר בעיר ,אל יכנס יחידי לבית הכנסת,
כי מלאך המוות מפקיד שם כליו .ומבואר שם שאם יש עשרה מתפללים ,אין חשש
להיכנס .ולכאורה הביאור חוזר לדברי המבי"ט ,שכיון שיש עשרה שם ,הם מבטלים
ומפקיעים כוחו של מלאך המוות .ומתאימים הדברים עם דבריו שבשעת הדבר ,על
האדם להיות ראוי זריז ונשכר בהתפללו ברבים ,כי הם מוכנים להינצל מחמת
הדבר וכנ"ל.
פורים סובב על קטורת ,חלבנה  -המן ,התבטל בכח הציבור
ויש להראות בזה נפלאות .כבר כתבו קדמונים שנס פורים סובב סביב הקטורת,
שהרי מרדכי רמוז ב'מר דרור' (כמבואר בחולין קלט ,):אסתר נקראת 'הדסה' ע"ש
הדס ,וגם המן בגימטריה 'חלבנה' .ולפי המבואר כעת ,הנושא היה מי יגבר  -האם
כח הבשמים הטוב  -מר דרור והדס ,או שמא החלבנה ,האם כח החיים או שמא
הכח של מלאך המוות? אך כאשר עם ישראל התכנסו יחד ונערכו כאחד ,חזרו
להיות במדרגת ציבור ושוב התבטלה ה'חלבנה'  -המן ,וזכינו לנס פורים .וכך כל
מצוות היום של פורים סובבים על אחדות וכלליות ישראל.
תפילין מקבילים לעניין הקטורת
כג .והנה נתבאר שהתפילין הם הם מעמידי החיים  -השראת השכינה בישראל (הפך
הדבר והמגיפה  -סילוק העילה) ,וכפי ששנינו במנחות (מד ,):שהמניח תפילין זוכה
לחיים .ואכן ,במאמר ד ב'אור יקרות' ' -שערי אלול' ,ביארנו שחודש אלול מיוחד
להסרת זוהמת העגל (בו עלה משה להר אחרי החטא וביקש כפרה) ,ולכן הוא
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מתייחד בעניין התפילין ,והם הם הדברים כאן ,כי כאשר נכנסה הזוהמא הסתלקו
התפילין ,והתפילין מיוחדות לסילוק הזוהמא.
מאחר והקטורת היא אשר פועלת גם כן באופן ישיר את סילוק הזוהמא והשראת
השכינה ,וכדרך התפילין ,על כן ,מסתבר שיש ביניהם קשר .ומצאתי כן בגר"א
בתיקו"ז (תיקון לח) כותב שתפילין כנגד קטורת .7 6והדברים מאד תואמים לעולה

6
7
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מדברינו ב'כתרו ישועה' (סימן ה) ,שהתפילין הם כמו ארון הברית מוקטן המנצח
מלחמות ,והרי הקטורת מוקטורת לפני הארון.
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א
הקטורת אינה באה על חטא כי אם על שמחה
א .במדרש (תנחומא תצוה ,טו)'" :ועשית מזבח מקטר קטורת'  -זהו שאמר הכתוב
'שמן וקטרת ישמח לב' (משלי כז) וכו'... ,אמר הקב"ה :מכל הקרבנות שאתם
מקריבין אין חביב עלי כקטרת ,תדע ,שכל הקרבנות כולן לצרכיהן של ישראל;
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כיצד? החטאת היתה באה על החטא והאשם כן ,העולה באה על הרהור הלב,
השלמים אינן באין אלא לכפרה ,שהן באין על מצות עשה ,אבל הקטרת אינה באה
לא על החטא ולא על עון ולא על האשם ,אלא על השמחה ,הוי 'שמן וקטרת ישמח
לב'.
חביבה הקטרת לפני הקב"ה ,תדע לך שהרי דוד נתאוה להקטיר קטורת שנאמר
(תהלים סו) עולות מחים אעלה לך עם קטרת אלים אעשה בקר וגו' וכן את מוצא
שלא נשתבחו קרבנות בעולם כקרבנות הנשיאים ,ולמה? ( -לפי) שהיו מקריבין
קטורת תחלה בקרבנותיהם ,שכן הוא אומר על כל אחד ואחד בקרבנו (במדבר ז),
כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת".
מהו ביאור העניין שהקטורת אינה באה אלא על השמחה? כיצד הדבר הזה מצטרף
אל הקטורת דוקא ,ובשונה משאר הקרבנות?

קטורת  -חלק מצורת הבית
קטורת יש בה גם תורת קרבן
ב .בפשטות ,כוונת הדברים עפ"י דברי בעלי התוס' בתחילת פרשת תרומה'" :שמן
למ אור' .תימה ,שכל הפרשה בצרכי בנין ,חוץ מפסוק זה שהוא צורך שלחן גבוה,
ואינו אומר 'חיטים ללחם הפנים' ו'כבשים לתמידין' ו'עצים למערכה'?! וי"ל,
ששלשתן צורך בנין הם ,שמן המשחה שבו נמשחו ונתקדשו כל כלי המשכן ,וקטורת
נמי ,שכן דרך מלכים שמבשמין להם הבית קודם שיכנסו לתוכו ,וכ"ש לפני מלך מלכי
המלכים הקב"ה וכו' ,ושמן למאור ,שכן דרך המלכים להדליק נר לפניכם קודם
שיכנסו לבית ,ואע"ג דלאו לאורה הוא צריך ,מ"מ הוא כבוד של מעלה".
מבואר בדברי התוס' ,שקטורת אינה כלל מערכת של קרבן ככל הקרבנות ,אלא
היא חלק מצורת הבית ,ועל כן פשוט שהיא נועדה לשמחה ולא לאיזה צורך .אמנם
נ' שאין זה מספיק ,שהרי המדרש קורא לקטורת 'קרבן' ,ומשווה אותה לכל
הקרבנות ,וכן מבואר בחידושי מרן הרי"ז הלוי על הרמב"ם (סה"מ ,מצות הקטורת).
גם כמו"כ מסתבר שהקטורת שהקטירו הנשיאים ,אינה חלק מצורת הבית אלא
קרבן ממש ,ואעפ"כ עליהם נאמר גם כן שהם לשמחה .ומסתבר שגם הקטורת של
יום הכיפורים כך ,וא"כ עלינו עוד לדון ולבאר את העניין בפנים נוספות.
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קטורת ממהרת לרצות מכל הקרבנות
עיין כמו כן בדברי רבינו בחיי (שמות ל ,א)..." :ולפי שאין בכל הקרבנות ממהר
לרצות יותר מן הקטורת שהוא מעלה עשן מיד ,לכך הזכיר בתחילת המזמור ה'
קראתיך חושה " .גם דבר זה כמובן מצריך תלמוד ,מדוע הקטורת מרצה במהירות
כל כך? מה התוכן הפנימי בדבר?

ב
החטא והתשובה
החטא מתייחס לגוף הגשמי
ג .המהר"ל בהרבה מקומות מבאר שהחטא מתייחס לגשמי ולא לנשמה ,לדוגמא,
בספר התפארת (פרק ע)" :מצד הגוף הגשמי ,החטא נמצא" .החטא אינו נמצא
בשכל ובוודאי לא בנשמה ,אלא בצירוף אל הגוף המטה ומושך את האדם אל טעם,
עריבות ,וטוב מדומה .כל מערכת הגוף  -העולם הזה הגשמי  -החיצוני ,כולם
מראים לאדם מציאות שכביכול היא המציאות האמיתית .מציאות זו היא מציאות
מנותקת ממקורה ,והנמשך אחריה ,הוא החוטא .ועל זה אמרו חכמים (סוטה ג:).
'אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות' .וכבר הזכרנו כמה פעמים את
דברי הרמח"ל בחיבור 'דרך עץ החיים' ,שאילו היתה הידיעה רחבה על לב בני
האדם ,לא היו חוטאים לעולם.
הנשמה אינה חוטאת
דברים אלו עולים בקנה אחד עם מה שלימדנו הגר"א בפירושו לספר יצירה (א,
מ"א ,אופן ג)" :הנשמה נעלמת מאד ,ועיקר חיותו של אדם הוא הרוח ,והוא האדם
המקבל שכר ועונש כידוע ,והוא המרגיש ,והוא כל כוחותיו וחושיו ,והנשמה הוא
השכל המלמד לאדם דעת ,והוא מזלו של האדם ומלאכו כידוע ,והוא בשמים ,רק
ניצוצות מתנוצצים ממנו על האדם ,להנהיגו ולהשכילו וכו'( ,וביהל אור ,בהשמטות
ח"א ,כתב' :הנשמה אינה בכלל עונשין ,שמסתלקת מיד כשפוגם') ,והתחלת האדם
מרוח וכו' ,ונפש שיתופא דגופא" .וראה כמו"כ דברי ה'אור החיים' הקדוש (ויקרא
כב ,יב)..." :אמרו בתיקונים (תיקון ע) בסוד פסוק (משלי יב ,כא) לא יאונה לצדיק
כל און ,שמדבר הכתוב במי שיש לו נשמה לנשמה ,וכשבא אדם לידי חטא מסתלקת
הנשמה הקדושה".
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התשובה מתאפשרת בגלל שהאדם חומרי וגשמי
ד .כיוצא בדבר ,עיין בדברי המהר"ל בהתחלת נתיב התשובה" :כי התורה שהיא
שכלית לגמרי ,והאדם אינו שכלי רק הוא בעל גוף ,ואילו היה האדם בעל שכל
לגמרי וחטא ,אין התשובה מועילה לו ,כי התשובה בשביל שיאמר חטאתי והוא
מתחרט על מעשיו ,והחרטה שייכת לאדם במה שאין כל מעשיו שכליים ,ולכך לא
היה שייך תשובה כלל אם היה האדם שכלי ,אבל מפני שהאדם אינו שכלי גמור
תשובה וחרטה שייך בו ,ולכך התורה השכלית קורא לחוטאים שישובו".
המהר"ל מבאר שעיקר עניין התשובה מתבסס על כך שהאדם אינו שכלי לגמרי
אלא בעל גוף ,ואם היה שכלי לגמרי  -כמלאכים ,לא היה שייך בו תשובה.

כח התשובה נסמך על נקודה שלא חטאה
ביאור הדברים :כח התשובה נסמך על נקודה פנימית באדם שלא חטאה ,מכחה
האדם מעמיד את עולם התשובה שבו .נתבונן ,אדם שחטא ומתנחם על חטאו ,והינו
בא אל בוראו ומבקש סליחתו .עומד הוא ,בקטנותו ,בחלישותו ,לפני המלך הגדול
הגבור והנורא ,ונעתקים מילותיו; היאך עבר על ציווי המלך? הוא פונה בחשש
ואומר לאלוקיו' :אמת ,חטאתי ,עויתי ופשעתי ,אך לא הייתי בדעה נכונה וברורה,
הייתי נסער ,תחת שלטון היצה"ר ,נכנסה בי רוח שטות ,ואילו הייתי במצב החטא,
כפי שהנני עומד כעת ,בוודאי לא הייתי חוטא' .משפטים אלו ,הם הבסיס של
התשובה.
כי כאשר אדם בא ואומר לבוראו שבשעת החטא ,לא חטא בכל התוקף של מציאותו
 של כוחות נפשו  -של מהותו ,כאשר כן ,הריהו מעיד שהחטא נגרם על ידי הגלדיםהחיצוניים שבו .בכך האדם מטהר את אישיותו; הואיל והחטא חיצוני ,ממילא אינו
נגדר באדם עצמו ,ולכן שייך להסירו( .וכך הכלל ,שדבר חיצוני הוא בר הסרה,
כלבוש ,ולעומת דבר הנתפס ומזדהה עם עצם האדם ,אשר אי אפשר להסירו).
כלומר ,יסוד התשובה נובע מכך שהאדם בא לפני בוראו ואומר לו :לא הייתי במצב
האמיתי שלי ,אלא נמשכתי אחר כוחות החומר  -הגוף החיצוניים ,והם שהיטו אותי,
אך אני מצד עצמי באמת ,מסולק מהחטא .זהו נשמת אפה של התשובה .והם דברי
המהר"ל ,שאם האדם שכלי לגמרי ,בלא חילוף ושינוי ,הרי מעשיו היו מוחלטים,
ושוב לא היה שייך תשובה (ומאידך ,גם כמעט לא היה שייך חטא).
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המערכת הפנימית  -אמת ,נשמה ,קדושה ,החיצונית  -שקר ,גוף ,חטא
ניתן לומר דברים אלו גם בנוסח נוסף ,והכל אחד :באופן כללי ,החטא כחטא ,הינו
שוא ושקר ,משיא מראות שוא ומדוחים .ואולם ,הסיבה שיש לו לשקר ,כח לפעול,
כי האמת היא לעולם פנימית ונסתרת ,1והשטח החיצוני נשאר פנוי לכח הרע
והשקר ,אשר מעמיד ומראה ומגלה עצמו כהאמת היחידה .כך צורת המציאות.
ומכיון שכל המערכות בנויות באופן כזה ,שהחלק החיצוני שלהם הוא חלק הגוף
והחלק הפנימי הוא חלק הנשמה וכוחות החיים ,על כן בהכרח שהחטא משתייך
לאותם כוחות חיצוניים ,שכאמור ,נערכים כאמת בזמן שאינם כן.

ג
קרבן ותענית
התענית  -סילוק הגשמי ,הגורם של החטא  /עצם החטא
ה .ביארנו בס"ד את עניין החטא כפי שהוא ,ואת מהלך התשובה ,וכעת נתמקד
באיברים נוספים של עולם התשובה :קרבן ותענית.
התענית היחידה בתורה היא תענית של יום הכיפורים  -יום התשובה הגדול,
ומטרתה לפעול את הכפרה על החוטא ששב בתשובה .ואנו שואלים ,מהו מקומה
של התענית בעולם התשובה? התשובה :התענית היא סילוק הגשמי  -סילוק החלק
המביא את האדם אל החטא .כלומר :סילוק הגורם לחטא .וכבר ביארנו לעיל ,שאין
המכוון אך ורק שהגוף והמערכת הגשמית ,מסיטים ומטים את האדם אל החטא,
אלא שעצם מציאותם כפי שהיא הערכת כעת  -כמציאות אמת וכמציאות היחידה,
היא מערכת של חטא .לכן ,כאשר אדם מסלק את הגשמי ,הוא לא רק מסלק את
הגורם לחטא ,אלא את עצם מציאות החטא בעצמה ,האדם חוזר ומתקרב אל השם,
'שב' אל השם יתברך כקדם ,ובכך מתכפר לו החטא.

תפקיד הקרבנות דומה וזהה לתענית

1
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גם הקרבנות באים על החטא ,ותפקידן דומה וזהה לתענית; האדם המקריב מבטל
את המציאות הגשמית לבוראו ,וידועים דברי הרמב"ן (ויקרא א ,ט) שהקרבן בא
במקום האדם ,וכל המעשים שהיו ראויים להתקיים באדם החוטא ,מתקיימים
בקרבן ,ועל האדם לקחת את המוסר הנאות .ולא זו בלבד ,אלא שסוף דבר ,ביטול
הגשמי מחזיר ומשיב את האדם בחזרה אל בוראו ,כי שם נקבע מקום חיותו ,ולא
במערכת הגשמי הנמוכה והשקרית.

העתקת דברי המהר"ל בביאור עניין הקרבן
עיין כמו כן בדברי המהר"ל בסוף פרק א של נתיב התשובה:
"כאשר שאלו התורה; חוטא מה יעשה? השיבה התורה ,כי יש תיקון אל החוטא
להיות מסתלק מן החטא על ידי קרבן ,כי הקרבן הוא השבה גם כן אל השם יתברך
כמו התשובה ,שהרי נקרא קרבן ,כי מי שמביא קרבן אל אחד ,הוא שב אליו
להתדבק בו מצד שהוא מקריב אליו קרבן ,וכאשר הוא שב אל הש"י אחר שהיה
מתרחק ממנו ית' על ידי חטא ,יש כאן כפרה וסילוק עון .ודבר זה מצד התורה ,כי
מצד התורה יש לאדם סלוק מן החטא מפני שהתורה היא שכל נבדל מן הגשמי
וכל חטא בשביל שהיה נמשך אחר הגשמי ,ולפיכך מצד התורה השכלית ,יש תקנה
אל החוטא לצאת לאדם מן החטא הדבק באדם מצד הגשמי ,ולפיכך אמרה תורה
יביא אשם ויתכפר ,כי כאשר מקריב האדם קרבן מקריב עצמו אל השם יתברך,
כפי אשר נתרחק מן השם ית' .ולפיכך בקצת קרבנות כתיב (ויקרא ב)' :ונפש כי
תקריב מנחה' ,ודרשו ז"ל כאלו הקריב את נפשו ,ולפיכך על ידי קרבן מקריב עצמו
אל השם יתברך ,כפי הריחוק שנתרחק ממנו על ידי החטא ,ולכך התורה שהיא
שכל נבדל לגמרי יש לאדם תקנה להסתלק מן החטא.

ד
קטורת
קטורת מיוחדת לנשמה  -למקום שאין בו מתנגד
ז.

בעקבות הדברים הללו ,הרי נקל לבאר בעז"ה את עניינה של הקטורת; הקטורת
היא הקרבן היחיד המתייחס לנשמה עצמה ,שכן שנינו במסכת ברכות (מג' :):איזהו
דבר שהנשמה נהנית בו ולא הגוף ,הוי אומר ,זה הריח' .ומכיון שאין חטא בנשמה,
על כן ,בהכרח שהקטורת לא באה אלא עבור השמחה והשלמות ,ולא מפאת חטא
וחסרון .ביתר ביאור :קרבן שנועד לכפר או שבא על צורך מסויים ,הלא עומד הוא
מול מערכת המתנגדת לו ,כגון החטא והעבירה מצד אחד ,מול התשובה והקרבן
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מצד שני .ואף שתשובה גוברת ואף שהקרבן נוצח ,אך מכלל מלחמה לא נפקא,
ומכלל מעכב לא נמלטנו ,ובוודאי לכן נוצר חיסרון בקרבן ,כי סו"ס חלק מכוחו
נועד להתגבר על המעכב .אכן ,הקטורת אינה באה בשל חטא או צורך ואין לה
שום מעכב ,כל עניינה  -עבור השמחה גרידא .וכבר לימדנו המהר"ל (נצח ,כג)
שהעצבות היא תולדת הגוף והשמחה תולדת הנפש ,והם הדברים.

הקטורת בהיכל בפנים וכל הקרבנות בחוץ
הקטורת ממהרת לרצות כי עוסקת בעולם הרצון
קטורת  -העבודה היחידה בקדש הקדשים
על כן ,מיוחדת היא הקטורת להקטרה בפנים ,וזאת לעומת כל הקרבנות המוקרבים
בחוץ  -במזבח העולה .הקטורת אינה שייכת למערכת הגוף הדורשת ביטול ,הכנעה,
וסילוק הגשם ,היא פונה פנימה לתוך ההיכל ,למקום שבו יש 'עוז וחדוה במקומו',
למקום של חיות ולא של ביטול ,ושם כמעט ואין שייכות לעולם הגשם .שם מקומה
של הקטורת.
זו הסיבה (לפי"ע) ,שהקטורת ממהרת לרצות (כדברי רבינו בחיי לעיל) ,כי מעיקרא
היא נוגעת לעולם הרצון ולא לעולם הגופים .היא פועלת באופן ישיר על הריצוי
ואינה צריכה לעבור מסכים ושלבים.
כמו"כ ,ביום הכיפורים ,היא הקרבן היחיד הנכנס לפני ולפנים  -לקדש הקדשים
פנימה ,והיינו ,כי יום הכיפורים הוא היום הגדול של סילוק הגשמי על ידי התענית,
ובו קיימת רק מערכת הנשמה בטהרתה ,ביום זה ניתן להיכנס למקום היותר פנימי
 לקדש הקדשים ,למקום שהוא מופקע מגשם לגמרי ,ושם ,בקדש הקדשים איןשום עבודה כלל ,מלבד הקרבן הראוי לו  -קטורת.

קטורת  -דקה ,וביוה"כ  -דקה מן הדקה
עזרה  -גוף (בהמות) ,היכל  -פנים (עבודות נבדלות מהגשם ,קה"ק  -רוחני לגמרי
ח .ביוה"כ על הקטורת להיות 'דקה מן הדקה' ,ביאור הדברים :גס ודקות מבטאים
דרגות שייכות אל החומר; העובי ,הגסות ,הם תוספת כמות ואיכות החומר ,ואילו
הדקות מבטאים פיחות בחומר .מחוץ להיכל ,בעזרה ,יש הקרבה של דברים גסים,
בהמות וכו' ,מערכות גשמיות ,והתפקיד הוא לבטל את אותה גסות  -גשמיות.
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אכן ,ההיכל הוא מקום פנימי ,והפנים לא שייך כל כך לגוף ,ולכן אין שם קרבנות
גוף ,והעבודה שם אינה ביטול הגשם .בהיכל ישנם ג' כלים :מנורה ,שולחן ,מזבח
הקטורת .במנורה יש 'אור' שהוא עניין רוחני ,וכן 'לחם פנימי'  -לחם הפנים ,שהיה
קשה מאד לעשותו בהיותו קרוב לצורה ,וגם הקטורת שהיא כאמור ,מיוחדת לריח,
ועליה להיות 'דקה' ,היינו ,המעט של גשמיות שאפשר ,כי היא רוחנית מאד כמו
הריח שאין בו מערכת גשם .וביוה"כ ,היא נכנסת לפני ולפנים ,לקדש הקדשים,
ולכן היא צריכה להיות דקה מן הדקה.
דברים אלו שייכים לעיקר ביאור המושג 'שבת שבתון'' ,קדש קדשים'' ,לפני
ולפנים' ,וממילא גם כן 'דקה מן הדקה' ,ובמק"א ביארנו בס"ד ,שהכוונה היא
למציאות נבדלת בלא גוף; הקדש הוא פנים המצורף לגוף ,ואילו קדש קדשים הוא
הפנים הנבדל בלא שייכות לגוף (כי בכל קודש ,שהוא פנים ,יש לו צירוף אל הגוף
 החול .אך בקדש קדשים ,הפנים הוא קדש הקדשים ,והגוף הוא הקודש ,א"כ כולוקודש ונבדל ,וכן בשאר העניינים הכפולים) ,והם הדברים בכאן.

קטורת באה מן החי ולא מן הצומח
ט .יתכן עוד ,שלכן הקטורת אינה מן החי כלל אלא מן הצומח ,ואינה מקבילה למבט
והתפיסה שהאדם צריך להפנים כאשר רואה את קרבנו מוקרב (ובכלל אין מושג
של 'קטורת יחיד' ,ולהלן יתבאר בעז"ה ,גם עלינו לבאר ביתר שאת את העניין הזה
בעצמו ,שהקטורת אינה באה מן החי ,והרחבנו בזה בס"ד במאמר כ').

ה
מדרגת אדם הראשון  -רוחניות עיקר והגשם טפל
י.

כאמור ,יסוד עניינה של הקטורת מונח בכך שהיא מיוחדת לנשמה ' -דבר שהנשמה
נהנית בו ולא הגוף' .ונבוא כעת להראות קצת את מקור העניין לפי"ע.
אדם הראשון קודם חטאו היה במדרגה נשגבת עד מאד ,וכפי שאמרו חז"ל (חגיגה
יב ).שהיה מסוף העולם ועד סופו ,ומבואר ב'נפש החיים' (ד ,כח) שהשגתו היתה
אפילו יותר ממשה רבינו .וראה בהגהת הרי"ץ ב'נפש החיים' (ג ,יא) ,שכתב לבאר
את מדרגת ישראל במתן תורה שהיו שומעים את הנראה ורואים את הנשמע:
"...רוצה לומר ,שכל כך נתבטלו מהם אז כל כחות הגשמיות ונזדכך השגתם מאד.
עד שכל מציאות עניני המוחשים הגשמים ,שהיו תחלה רואים אותם ראיה חושית,
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עתה נתבטלו אצלם מראותם בחוש ראותם והתבונן בהם כלל .עד שדרך משל ,אם
היה רוצה מי להבינם עניני המוחשים הגשמים ,היה צריך לספר להם להשמיעם
לשמע אזן שישנם במציאות ,והענינים הרוחנים שתחלה הי' צריך להבינם עניינם
לשמע אזן שישנם במציאות ,עתה ראום בחוש ראותם ונפלאות השגתם" .כך היתה
השגת ישראל במתן תורה ובוודאי השגת אדה"ר קודם החטא.

אדה"ר חטא בכל החושים חוץ מהריח
חטאו של אדם הראשון הוא מן הנסתרות (ובאריז"ל כ' שהיה זה בבחינת 'עבירה
לשמה') ,אך זאת אנו יכולים לראות בפסוקים (וגם בהבנת הדברים) ,שחוה ואח"כ
אדם נמשכו אחר מערכת הגוף הגשמית ,שכן נאמר בפסוקים (בראשית ג ,ו)" :וַ ֵת ֶּרא
טוב ָׁה ֵעץ ְל ַמאֲ כָׁ ל וְ ִכי ַתאֲ וָׁ ה הוא ָׁל ֵעינַ יִם וְ נ ְֶּח ָׁמד ָׁה ֵעץ ְל ַה ְש ִכיל וַ ִת ַקח ִמ ִפ ְר ֹיו
ָׁה ִא ָׁשה ִכי ֹ
ישה ִע ָׁמה וַ יֹאכַ ל" .כאשר נתבונן ,נוכל לראות שכל החושים
וַ תֹאכַ ל וַ ִת ֵתן ַגם ְל ִא ָׁ
השתתפו בחטא ,מלבד חוש הריח:
◼ עיניים ' -וַ ּ ֵת ֶּרא ָׁה ִא ָׁשה'' ,וְ ִכי ַתאֲ וָׁ ה הוא ל ֵעינַיִ ם'.
◼ שמיעה  -שמעה לקול הנחש ,וכדברי חז"ל המפורסמים (סנהדרין כט:).
"דברי הרב ודברי התלמיד ,דברי מי שומעין".
ּ
ישה ִע ָׁמה וַ יֹּאכַ ל".
וַת ֵתן ַגם ְל ִא ָׁ
◼ טעם " -וַ ִת ַקח ִמ ִפ ְר ֹיו וַ ּתֹּאכַ ל ִ
◼ מישוש  -כידוע ,אדם הראשון הוסיף לחוה ,לא לגעת בעץ ,וכפי שנאמר
קודם לכן (שם ,ג ,ב  -ג)" :וַ תֹאמֶּ ר ָׁה ִא ָׁשה ֶּאל ַה ָׁנחָׁ ש ִמ ְפ ִרי ֵעץ ַה ָׁגן נֹאכֵ ל:
ֹאכלו ִמ ֶּמנו וְּ לֹּא ִת ְּ ּגע ּו ב ֹו ֶּפן
תו ְך ַה ָׁגן ָׁא ַמר אֱ ל ִֹהים לֹא ת ְ
ו ִמ ְפ ִרי ָׁה ֵעץ אֲ ֶּשר ְב ֹ
ְתמֻ תון" .וחוה חטאה בזה ונגעה בעץ .אך יתירה מזו ,בפסוק כתוב' :וַ ִת ַקח
ִמ ִפ ְר ֹיו'  -הרי שגם חוש המישוש השתתף בחטא ,ובדברי המהר"ל (ב'גור
אריה' על אתר) מבואר שאדרבה ,עיקר החטא היה בניתוק העץ מהפרי
ולא באכילה לכשעצמה ,אלא שהאכילה היא גמר הניתוק .וא"כ החטא
הוא בגוף חוש המישוש.
כל החושים התגשמו אחר החטא מלבד הריח
חוש הריח לא השתתף! על כן ,כל החושים התגשמו בעקבות החטא והפכו לחושים
גופניים ,אשר רק הגוף נהנה מהם ,אך חוש הריח ,נשאר כפי שהיה קודם החטא,
וממנו הנשמה נהנית (ואם שמסתבר שגם חוש הריח לא נשאר בעוצמתו כפי שהיה
קודם לכן ,אך עכ"פ ,עיקרו נשאר באותה מתכונת) .על כן ,הקטורת אשר עניינה
 -ריח ,היא אשר לא באה על חסרון וצורך אלא לשמחה בלבד.
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ו
סתירה האם קטורת מכפרת או באה רק לשמחה
יא .עד כאן כללות הדברים ,וכעת בעז"ה נעמיק בהם ביתר שאת.
כאמור לעיל ,בתנחומא מבואר שהקטורת אינה באה לכפרה על חטא ,אלא היא
לשמחה .אולם לכאורה בגמ' זבחים (פח ):מבואר לא כן ,שכן איתא שם" :תני רב
חנניה ,מנין לקטורת שמכפרת ,שנאמר ויתן את הקטרת ויכפר על העם ,ותני דבי
רבי ישמעאל ,על מה קטורת מכפרת  -על לשון הרע; יבא דבר שבחשאי ויכפר על
מעשה חשאי".2
זאת ועוד ,גמ' זו ,שהקטורת מכפרת על לשון הרע ,סותרת לכאורה לגמ' בערכין
(טו ):שאין כפרה למספר לשון הרע" :רבי אחא ברבי חנינא אומר סיפר ( -לשון
הרע) אין לו תקנה ,שכבר כרתו דוד ברוח הקדש ,שנאמר יכרת ה' כל שפתי חלקות
לשון מדברת גדולות ,אלא מה תקנתו? שלא יבא לידי לשון הרע; אם תלמיד חכם
הוא יעסוק בתורה ,ואם ע"ה הוא ישפיל דעתו שנאמר וסלף בה שבר רוח".
קו' זו האחרונה עולה מדברי המהר"ל (בדרשה לשבת תשובה) ,וכך הם דבריו:
"הקטורת שהוא הקישור בו יתעלה ,שלכך נקרא 'קטורת' מלשון 'קישור' ,וכאשר
ידוע מסוד הקטורת ,ולכך הקטורת בפרט מכפר על לשון הרע ,שנכרת מן השם
יתעלה" .המהר"ל לא הרחיב בביאור הדברים ,וננסה אנו ,כפי מיעוט ערכינו ,לתת
בית יד והבנה.3

סוגי חטאים שונים המתייחסים לכלל הכוחות באדם
חטאים בגוף ,בדעת ,הרצון  -שוגג ,מזיד ,מרידה
יב .ישנם סוגים שונים של חטאים בכוחות שונים של האדם; ישנם חטאים המתייחסים
לגוף בלבד ,והם חטאים בשוגג .חטאים אלו אינם מתייחסים אל הדעת ,כי האדם
כלל לא היה מודע לחטא וגם לא רצה בו .ישנם חטאים שבאים גם בהכרת הדעת,
והם חטאים במזיד; האדם יודע באופן ברור שמעשיו הם חטא ,אלא שאינו יכול

2

3
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להתגבר על הרצון בחטא .חטאים אלו הם בגוף וכן בדעת ,אך לא ברצון ,כי יתכן
שהיה רוצה שלא לחטוא ,אך אינו מסוגל לעמוד בפיתוי ,ואף שהחטא במזיד ,אך
לא ברצון עצמו .ואולם יש חטאים שהם גם ברצון עצמו ,חטאים אלו הם מתוך רצון
לחטוא ,והם החטאים שנובעים מהרצון למרוד ולהכעיס .באופן כללי ,ג' חטאים
אלו אשר מתייחסים לג' כוחות בנפש ,נקראים בשמות שונים :חטא  -שוגג ,עון -
מזיד ,פשע  -מרד.

ג' שכבות בגוף החטא עצמו
עסקנו כעת בג' סוגי החטאים ,כפי האופן שהם מתייחסים לגברא  -לאדם בכוחות
נפשו .ואולם ,אין הדברים מסתכמים אך ורק בכוחות הנפש ,אלא שאכן ,הם ג'
שכבות בגוף החטא בעצמו; עצם החטא הקיים גם בשוגג ואפילו בלא כוונה ,המראת
המלך המתקיימת במזיד (ועיקר עונש מלקות עליה) ,וישנה מרידה ממש.
עניין נוסף פנימי הנגרם מהחטא  -הרצון
העתקת דברי רבינו יונה בזה
יג .אולם אליבא דאמת ,ישנו עניין נוסף פנימי ,אשר מתייחס לכל החטאים ,ואם שהוא
קיים בכל החטאים אפילו בשוגג ,אך דרגתו ועוצמתו משתנה בין חטא לחטא ,בין
שוגג למזיד וכו' .עניין זה הוא הריחוק שנוצר בעקבות החטא .ריחוק זה אינו נידון
בבית המשפט ,אלא הוא עניין אישי שבין המלך והחוטא ,ועל כן ,אף שיתכן והתכפר
עונשו של החוטא ולא ייענש בבית המשפט ,אך מחמת הריחוק שנוצר בעקבות
החטא ,המלך לא ירצה לפגוש את החוטא.
יסוד זה מבואר בדברי רבינו יונה ב'שערי תשובה' (א ,מב)" :ועוד יתפלל בעל
התשובה אל השם למחות כעב פשעיו וכענן חטאתיו ,ושיחפוץ בו ,וירצהו ,ויעתר
לו כאשר אם לא חטא ,כענין שכתוב בדברי אליהוא על בעל התשובה אחרי
היסורים (איוב לג ,כו)' :יעתר אל אלוק וירצהו' ,כי יתכן להיות העון נסלח ונפדה
מן היסורים ומכל גזרה ,ואין לה' חפץ בו ,ומנחה לא ירצה מידו .ותאות הצדיקים
מן ההצלחות להפק רצון מהשם ושיחפוץ בהם .ורצונו  -החיים הקיימים והאמתיים
והאור הגדול הכולל כל הנעימות ,כענין שנאמר (תהלים ל ,ו) :חיים ברצונו ,ונאמר
(שם פ ,כ) :ה' אלקים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה .ואמרו רבותינו זכרונם
לברכה (מדרש תהלים מזמור פ) :אין לנו אלא הארת פניך ,והוא ענין הרצון ,וכבר
הקדמנו ובארנו זה .על כן תראה בתפלת דוד בעת התשובה ,אחרי שאמר (תהלים
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נא ,ד) :הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני ,התפלל עוד על הרצון ,להיות רצון
השם יתברך בו כקודם החטא וכו'".
הרצון של השם באדם ,החפץ שלו יתברך בנו ,הוא תאוות הצדיקים מן ההצלחות,
ושם החיים .רצון וחפץ זה נפגם מיד כאשר אדם חוטא .ואף שבוודאי ,אינו דומה
חטא בשוגג למרידה ,כי השוגג לא חטא בעצם הרצון ,וממילא אין ריחוק כל כך
מהבורא ,אך אעפ"כ עדיין יש ריחוק המונע את הקירבה.

הדרך להשיג את הרצון האלוקי  -על ידי קרבן עולה
יד .כיצד משיגים את הרצון הלז? התשובה על ידי קרבן עולה ,וכפי המבואר בגמ'
זבחים (ז ):שהחטאת קודמת לעולה ,כי החטאת מכפרת על עצם החטא ,ואילו
העולה היא דורון הבא על הריחוק .וכבר כתב כן אדמו"ר הזקן בספר התניא
(איגרת התשובה ,פרק א)" :מצות התשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד,
דהיינו שיגמור בלבו בלב שלם לבל ישוב עוד לכסלה למרוד במלכותו ית' ולא
יעבור עוד מצות המלך ח"ו וכו' ,ולא כדעת ההמון שהתשובה היא התענית וכו'".
הוסיף וכתב בפרק ב" :אך כ"ז לענין כפרה ומחילת העון שנמחל לו לגמרי מה
שעבר על מצות המלך כשעשה תשובה שלימה ואין מזכירין לו דבר וחצי דבר ביום
הדין לענשו ע"ז ח"ו בעוה"ב ,ונפטר לגמרי מן הדין בעוה"ב .אמנם שיהי' לרצון
לפני ה' ומרוצה וחביב לפניו יתברך כקודם החטא להיות נחת רוח לקונו מעבודתו ,הי'
צריך להביא קרבן עולה אפי' על מצות עשה קלה שאין בה כרת ומיתת בי"ד ,כמו
שדרשו רז"ל בת"כ ע"פ 'ונרצה לו' ,וכדאיתא בגמ' פ"ק דזבחים (ז ,):דעולה מכפרת
על מצות עשה והיא דורון לאחר שעשה תשובה ונמחל לו העונש .וכאדם שסרח
במלך ופייסו ע"י פרקליטין ומחל לו ,אעפ"כ שולח דורון ומנחה לפניו שיתרצה לו
לראות פני המלך .ועכשיו שאין לנו קרבן להפיק רצון מה' ,התענית הוא במקום
קרבן ,כמ"ש בגמ' ,שהיא מיעוט חלבי ודמי שנתמעט כאלו הקרבתי לפניך וכו'".

ז
מקומה של הקטורת
קטורת עליונה יותר מהרצון עצמו
טו .למדנו אפוא על דרגות שונות בכוחות האדם החוטא ,בחטא עצמו ובכפרה .למדנו
כמו"כ שלזה באה חטאת ולזה עולה .ואנו שואלים כעת ,מה עניינה של הקטורת,
היכן מקומה ולאן היא שייכת?
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כאמור לעיל ,ישנו שינוי בין הקרבנות ,שינוי אשר מתבטא במקום ההקרבה וכו'.
שינוי זה מקביל גם לכוחות נפשו של האדם (החוטא) כנ"ל ,ומקביל כמובן גם ביחס
לאדם העליון ,כי הדברים הבאים מהרצון של האדם ,פועלים גם כן במקום יותר
עליון  -מקום הרצון ,ומאידך ,הדברים הפועלים בגוף ובמעשה ,גם ההשפעה שלהם
מגיעה עד שם( .ועיין עוד במאמר ב).

הקטורת פונה לרצון ואפילו למקום גבוה מהרצון
עו ָׁלה ,כאמור ,מתייחסת לרצון ,עניינה לריצוי .ונראה שגם הקטורת נוגעת באופן
ה ֹ
מיוחד לרצון ,אך יותר מזה ,היא מתייחסת למקום יותר עליון אפילו מהרצון עצמו.
הקטורת מתייחסת למקום שהוא קודם ולפני התפלגות הרצונות (והוא למעשה
הרצון של הרצונות) ,הקטורת מתייחסת למקום שמצד עצמו אין בו ולא שייך בו
כלל חטא .לכן הקטורת נכנסת למקום הפנימי והשורשי ביותר  -לקדש הקדשים,
שהינו מעבר למחיצה של עולם הזה.
רצון הרצונות מקביל לקדש הקדשים
מהו המקום שלפני התפלגות הרצונות? המקום היותר פנימי באדם? מהו הרצון של
הרצונות ,בוודאי מקום זה שייך לנשמה ,אך מה עניינו? תשובה לשאלה זו נוכל
למצוא ,אם נדע את המקום של 'קדש הקדשים' בקומת האדם ,שהרי הקטורת
נכנסת לקדש הקדשים שהוא המקום השורשי ביותר ,כמבואר בתנחומא קדושים
(אות י) וממנו נשתת העולם (יומא נג ,):וממילא פשוט שהוא מכוון לשורש של
השורשים  -לרצון של הרצונות .4ומכיון שכל הבריאה נבראה בקומת ובצורת אדם,
על כן גם באדם ישנו מקום כזה המקביל לקדש הקדשים ,וא"כ ,בוודאי קדש
הקדשים באדם אשר מקביל לקדש הקדשים בעולם ,הוא הוא המקום שלשם פונה
הקטורת.
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פחד יצחק :מקום קדש הקדשים בקומת אדם
בכל אחד מישראל  -נקודת ארון הברית
מהו מקום זה? עיין 'פחד יצחק' (מאמרי פסח ,מאמר מא)" :זה לעומת זה ' -לאום
מלאום יאמץ' ,וכשזה נופל זה עולה ,לכן כשישראל חוטאים הרי נמסרים ביד
עכו"ם .אמנם עלינו לדעת שיש נקודה אחת פנימית העומדת למעלה מבחינת זה
לעומת זה ,ואין אומות העולם יכולים לשלוט בה ,והיא נקודת 'ראשית' ,שאין
'ראשית' אלא אחת ,שהשני לה כבר אינה ראשית .ולכן לדרגה זו שאין 'זה לעומת
זה' ,אין עכו"ם יכולים להגיע ולשלוט שם .כח זה הוא מתבטא בארון שהוא עומד
בנקודה הפנימית ביותר בקדש הקדשים ,שממנו ,ממקום עליון זה מסתעפים שאר
הכוחות כולם .והיינו שמצינו חשבון של עשר קדושות זו למעלה מזו ,והעליונה
ביותר והמקודשת ביותר הוא ה'לפני ולפנים' ,ששם עומד הארון עם הלוחות ויותר
פנימה מזה  -אין .א"כ היא נקודת ההתחלה .וקדושת 'ראשית' זו מופקעת היא
מידי זה לעומת זה ומשלטון נכרים.
וכשם שנוהג כלל זה בארון ,כן הוא נוהג גם בכוחות נפש של כנסת ישראל ,גם
בנפשה של כנסת ישראל קיימת נקודת 'ראשית' .איך מתבטא זה בנפש? לאומות
העולם ישנה שליטה לא רק על גופותיהם של ישראל ,אלא שיש גם בידם לפעול
ולהשפיע על מידותיהם והנהגותיהם ,אם בדרך של 'ויתערבו בגויים וילמדו
מעשיהם' ,אם באופן אחר .אולם ישנן נקודות בנפש שאין יד עכו"ם יכולה לשלוט
שם .ישנם דברים שמיחסים לעצם קדושת נפש ישראל ,באשר הוא ישראל ,שא"א
לבטל מהם למרות כל הגלויות ולמרות כל השלטונות הזרים .הנה לדוגמא :מחשבה
רעה אצל אומות העולם מצורפת למעשה ,ואצל ישראל רק מחשבה טובה מצורפת
למעשה .או ,אצל ישראל הנותן סלע לצדקה בשביל שיחיה בני צדיק גמור הוא,
שעם כל התוכחה האיומה ,נשארו
ואילו אצל עכו"ם  -חסד לאומים חטאת .והיינוִ ,
נקודות שאין התוכחה והגלות מתפשטת לשם .והנקודות האלו הן אותם הכוחות
של עצם ֵשם ישראל באשר הוא ישראל .למרות כל ה'ויתערבו  -וילמדו מעשיהם',
לא יוציאהו פיתויי הגוים מכלל עצם קדושת נפש ישראל המבדילו מן העכו"ם.
ועצמיות זו היא היא נקודת ה'ראשית' שבנפש".

המקום שלפני הרצון  -כלליות הנפשות של ישראל
טז .הפחד יצחק מלמדנו שאכן יש מקום בכל אחד מישראל שהוא בבחינת 'ארון הברית',
מקום זה אין בו שום נגיעה של אומות העולם ,אין בו שום נגיעה של חטא ,וממילא
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לא שייך בו חסרון וצורך בכפרה .ברם ,לא ביאר לנו מה עניינו של מקום זה בכל
אחד ואחד מישראל?
לכאורה התשובה היא; מקום זה הוא כלליות הנפשות של ישראל ,ונבאר בקצרה:
לכל אחד מישראל יש נשמה קדושה וטהורה ,נשמה זו אינה עומדת בפני עצמה,
אלא היא ענף מנשמה יותר עליונה אשר כוללת את כל כלל ישראל כנשמה אחת
(והיא נשמת אדם הראשון קודם החטא) .נשמה זו היסודית מוגדרת גם כנשמה
לנשמות ,והיא הנקראת 'חיה' .ועיין היטב ב'נפש החיים' (ב ,יז ,הבאנו לשונו
בהערה.)5
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דברי הרמב"ם שכל אחד מישראל רוצה לעשות רצון קונו
וכמדומה שהם הם דברי הרמב"ם בהלכות גירושין (ב ,כ)" :מי שהדין נותן שכופין
אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש ,בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן
מכין אותו עד שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט והוא גט כשר וכו' ,ולמה לא בטל גט
זה ,שהרי הוא אנוס בין ביד גוים בין ביד ישראל? שאין אומרין אנוס אלא למי
שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחוייב מן התורה לעשותו ,כגון מי שהוכה עד
שמכר או נתן ,אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד
שעשה דבר שחייב לעשותו ,או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו ,אין זה אנוס
ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה ,לפיכך זה שאינו רוצה לגרש ,מאחר שהוא
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רוצה להיות מישראל ,רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן העבירות ויצרו
הוא שתקפו וכו'".

ב' החידושים העולים מדברי הרמב"ם
דברי הרמב"ם הללו ,מפורסמים מאד ,אך בשימת לב ,מבואר בהם שני חידושים:
◼ יש בכל אחד מישראל מקום פנימי הרוצה לעשות את רצון בוראו ואין בו
פגיעה .מסתבר שמקור לזה ,בגמ' ברכות (יז ).רצוננו לעשות רצונך ומי
מעכב  -שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות (ובסנהדרין מד .ישראל אעפ"י
שחטא  -ישראל הוא ,ואכן א"א לצאת מכלל ישראל) .זהו היסוד המפורסם
המובא תדיר בשמו של הרמב"ם.
◼ יסודו של מקום זה מושרש בכך שכל אחד מישראל רוצה להיות חלק מכלל
ישראל .וא"כ בוודאי זהו עיקר עניינו של אותו מקום  -בהיותו החיבור
לכלל ישראל שקיים בכל אחד מישראל.
המקום הגבוה של כל אחד מישראל  -המקום שמצטרף לכלל
כלל ישראל הם ארון הברית
יז .מבואר אפוא שבכל אחד מישראל יש מקום  -נקודה ,אשר מצידה הוא מצורף
לכלל ,היא חלק הציבור שבו ,ומקבילה לארון הברית .בנקודה זו אין מקום לשעבוד
מלכויות ולא לשאור שבעיסה ,היא ה'רצוננו לעשות רצונך'.
וכמה נפלאים הדברים לפי המבואר במאמר א (וביתר הרחבה ,ב'אור יקרות' חלק
א ,מאמר ג) ,שכלל ישראל עצמם הם הם ארון הברית ממש ,והיינו ,כי צירוף כל
הנקודות של כל אחד מישראל שהינם ארון הברית ,צירוף זה מעמיד את כלל
ישראל  -ארון הברית .וליתר דיוק ,ההגדרה הפוכה; כלל ישראל הם הם ארון
הברית ,ומשכך ,כל יחיד ויחיד ,במה שמקונן בו נקודה מהכלל ,מצד זה הוא גם כן
משוייך לארון הברית.

ריח בגדיו  -בוגדיו ,המעשה עם יוסף משיתא
יח .בזאת מתבארים דברי חז"ל (בראשית רבה סה ,כב) ,על הפסוק (בראשית כז ,כז):
"וַ י ַָׁרח ֶּאת ֵריחַ ְבגָׁ ָׁדיו וַ יְ בָׁ ֲרכֵ הו" .ודרשו חכמים ,אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו ,וכגון
יוסף משיתא" :בשעה שבקשו שונאים להכנס להר הבית ,אמרו יכנס מהם ובהם
תחלה ,אמרין ליה עול ומה דאת מפיק דידך ,נכנס והוציא מנורה של זהב ,אמרו
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לו אין דרכו של הדיוט להשתמש בזו ,אלא עול זמן תנינות ומה דאת מפיק דידך,
ולא קיבל עליו ,א"ר פנחס :נתנו לו מכס ג' שנים ולא קיבל עליו ,אמר לא דיי
שהכעסתי לאלהי פעם אחת אלא שאכעיסנו פעם שניה?! מה עשו? לו נתנו אותו
בחמור של חרשים והיו מנסרים בו ,היה מצווח ואומר ווי אוי אוי שהכעסתי
לבוראי".
כאשר נכנס יוסף משיתא פנימה ,האירה בו פנימיות נשמתו הכללית המכונה 'ריח'
 'ריח בוגדיו' ,ולכן השתנה ולא הסכים בשום אופן לחזור ולהכנס פנימה לביהמ"ק.ונבין שזהו עיקר המכוון במעשה הברכות שיצחק הריח את יעקב ,היינו ,רצה לבדוק
את פנימיותו ,ועל זה אמרו חכמים :בגדיו  -בוגדיו ,שבהרחה ,כאשר הגיע למקום
הפנימי ,שם הבחין שגם הבוגדים משתייכים למציאות הטובה .באותו מקום  -גם
הפושעים ,טהורים זכים.

הקטורת מתייחסת לקה"ק ומוקטרת לפני הארון
הגוף  -פירוד ,הנשמה וכח החיים  -חיבור
יט .בחזרה לדידן .מקום זה ,הוא המקום שלפני התפלגות הרצונות ,לשם מתייחסת
הקטורת המוכנסת פנימה לקדש הקדשים  -למול ארון הברית (!) .היא הקטורת
המיוחדת לנשמה  -חוש הריח .וכאשר נעמיק עוד ,הנה כפי שהציבור הוא כלל
הפרטים ,כך גם כן באדם ,הגוף מחולק לחלקים רבים נפרדים ,והכח המחברם יחד
הוא כח החיים המושרשים בנשמה ,וכבר הזכרנו את יסוד מו"ר זצ"ל (במאמר ח'),
שלכן 'מיתה עושה ניפול' ,כי המיתה גורמת פירוד ,ויותר מזה ,היא עצם הפירוד,
ואילו החיים הם כח החיבור .הנשמה שהיא כח החיים באדם ,היא כללית ומאגדת
את כל האדם לכח אחד.
בנשמה וגוף שייך מוות ,בנשמה לנשמות לא שייך מוות
והנה ,כאשר הגוף מצד עצמו הוא פגר מת ,הגם שהנשמה היא נשמת חיים ,והיא
נכנסת בגוף ומחיה אותו ,אך סוף דבר ,החיבור ניתק בשלב כלשהו ,הרוח שבה אל
האלהים ,והגוף מת .אולם אותו מקום פנימי נשגב ,אשר הוא נשמה לנשמות  -כלל
ישראל עצמם ,הוא חי לעולם ,כי הגוף של הנשמה לנשמה הוא הנשמה ,והרי
הנשמה מצד עצמה היא נשמת חיים ,א"כ הנשמה לנשמה חיה לעולם .זהו כח
הציבור שחי לעולם ,והוא הוא כח הקטורת ,וכפי שנתבאר במאמר הקודם ,שהוא
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מיוחד מצד עצמו לכלליות ,ושלכן אחד הסממנים שבו הוא חלבנה ,הגם שריחה
רע.

ההתייחדות של חוש הריח  -עמידה על עיקר הדבר ,פנימיותו וחיותו
כ .עדיין לא ביארנו מדוע דבר זה שייך דוקא לריח? ואם אמנם שהריח מיוחד לנשמה
 כח החיבור  -כח הציבור ,אך עלינו להבין את הדבר גם ביחס לחוש הריח עצמו.ונ' לבאר ,שחוש הריח אף פעם לא עוסק בשאלת המצב הפיזי של הדבר  -מצב
הגוף שלו ,כי אם בשאלת החיים שלו; נבלה מסרחת ,וכך כל דבר שאיבד את חיותו
וטריותו ,הוא מחמיץ ומריח רע .חוש הריח הוא החוש היחיד שמכוון אך ורק לשאלת
עיקר הדבר  -חיותו ,וכלומר :נשמתו .חוש הריח פונה אל כח הציבור שבדבר ,אל
כח החיים שלו .זהו המיוחד בחוש הריח ,והנשמה עצמה נמצאת באף ,וכפי שנאמר
(בראשית ז ,כב)" :כֹל אֲ ֶּשר נִ ְש ַמת רוחַ חַ יִים ְב ַא ָׁפיו".

ח
קטורת מכפרת על חטא לשון הרע
הסיבה שאין כפרה לחטא לשון הרע
לשון הרע פוגע במקום שממנו התשובה  -פירוד בעצם הכלל
כא .מעתה נראה לחזור ולבאר דברי המהר"ל ,שאף אמנם שאין כפרה לחטא לשון הרע,
אך אעפ"כ מיוחדת הקטורת אשר מכפרת על לשון הרע .ביאור הדברים ,בהקדם
הטעם שא"א כפרה לחטא לשון הרע ,שכבר כרתו דוד ברוח הקודש ,שנאמר 'יכרת
ה' כל שפתי חלקות' (לשון הגמרא) ,והדבר צריך תלמוד ,מה יש בחטא לשון הרע,
שהינו כה חמור ,ועד שלא שייך בו תשובה ,ומהו המובן ב'כרתו דוד ברוח הקודש'.
הזכרנו לעיל ,שכח התשובה נובע מכך שישנו שורש באדם שלא חטא ,הוא השורש
של 'רצוננו לעשות רצונך' ,והיינו ,הצירוף לכלליות ישראל (כפי שמבואר גם
ברמב"ם הלכות גירושין לעיל) .בזאת החומרה הגדולה של לשון הרע ,בהיותו חטא
של פירוד וניתוק בין אדם לחבירו .כלומר ,ניתוק ופירוד של כלל ישראל רח"ל.
הדברים נוראים מאד ,ואין כאן המקום להאריך בהם ,אך עיין נא בדברי המהר"ל
בספר הנצח (פרק ד) ,בביאור העניין שבית שני שהוא הבית של כנסת ישראל,
חרב על שנאת חינם ,ובהקדמת ה'חפץ חיים' ,שהיה זה בעיקר על ידי לשון הרע.
ועיין כמו"כ בספר 'חרדים' בפרק ז ,בחומר הגדול של שנאת חינם (ודוקא חטא
בכח הדיבור  -לשון הרע  -כי הוא חטא ניתוק בכח החיבור עצמו  -כח הדיבור
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המחבר עליונים ותחתונים ,ושלכן חמור כל כך) ,וראה עוד הרחבה בקונטרס 'רב
שלום בניך' בסוף ספר 'אור יקרות' (חלק א) ,עיין נא שם.

דוד המלך כרתו  -כנסת ישראל מקיאה את הפוגע בה
כאשר החטא הוא בפירוד כנס"י עצמה ,לא שייך לחזור לאותו מקום ,שהרי גוף
החטא פוגע במקום הפנימי ,בגוף ה'רצוננו' ,ואף שאי אפשר לגעת שם בעצם ,אך
הואיל והלשון הרע מפקיע ומפריד את שונאיהם של ישראל רח"ל ,לכן אין אפשרות
להגיע למקום זה ,א"א לחזור בתשובה ,כי ניתק השורש .זו כוונת הגמ' (לפי"ע),
שדוד המלך  -אשר הוא רגל רביעי במרכבה ,מרכבה לספירת מלכות ,והיינו ,כלל
ישראל - 6כרתו ברוח הקודש .דוד המלך  -כלל ישראל ,מוציא את בעל הלשון
הרע מכנסת ישראל ,בהיות בעל הלשון הרע מנסה להפריד ולפורר את כנסת
ישראל ,על כן כנסת ישראל מקיאה אותו ממנה ,כורתת אותו ממחצבה ,לכן לא
שייך בזה תשובה.
הקטורת מצרפת בחזרה את הנפרדים ובכך שייך כפרה ללשה"ר
כב .בכאן מגיעה כחה של הקטורת; הקטורת מכפרת על חטא לשון הרע ,בהיותה
מקשרת ומחברת ומאחדת את הכלל ,בהיותה נוגעת במקום הפנימי ביותר ,ומצרפת
אפילו את פושעי ישראל (חלבנה) להיות חלק מהכלל .כביכול ,הקטורת היא
הפעולה ההפוכה של 'כרתו דוד ברוח הקודש' .בקטורת ,כלל ישראל מצרפים
בחזרה את בעל הלשון הרע .וזהו עיקר כחה של הקטורת ,לצרף גם את הרחוקים,
וגם את אלו שנפלו לקליפות ,7וראה דברי הגרי"א וינטרויב זצ"ל ב'נפש אליהו'
(פורים ,עמ' קי) -(" :קטורת) עמוק יותר ממהלך הקרבנות עצמם ,דהוא שייך לחוש
הריח בעצם ,בעוד שסתם קרבנות הם לחוש האכילה ' -קרבני לחמי'' ,ישימו קטורה
באפך' ,ולגלות הארה זו במקום שפל של הטבע ,וגם שם לא יתבטל מחמת גסות
הכלי ,צריך עומק הארה זו ,וזהו הקטורת" -( .פירוש ,שהינה נבדלת לגמרי ,רוחנית
 מיוחדת לנשמה ,בלא מרכיבי הגוף ,ולכן יכולה לרדת למקום נמוך מאד ,ולצרףולהעלות משם את חלקי הקדושה ,וכך היא מעלה את הפושעים והחוטאים ואפילו
את בעל לשון הרע).
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ישוב הסתירה  -אם קטורת מכפרת או לשמחה
הקרבנות  -ביטול וסילוק הגשמי ,קטורת  -איחוד
ומיושבת בזה גם הקושיה ,היאך אמרו בתנחומא שאין הקטורת באה לכפרה ,והלא
היא מכפרת על לשון הרע? אכן נ' שכפרת הקטורת שונה במהותה מכפרת כל
הקרבנות; כל הקרבנות מכפרים בכך שהן מבטלים ומעדירים את החטא ,ככל
שנתבאר לעיל ,שהקרבן הוא סילוק הגשמי ,ובכך באה הכפרה .לזה באו דברי
חכמים שהקטורת כלל אינה באה במגמה זו ,היא באה לשמחה ואין בה שום שייכות
לכפרה דרך התבטלות וסילוק הגשמי .הקטורת פונה למקום שאין בו שום חסרון,
היא פונה לנשמה ולנשמה שבנשמות  -לכלל ישראל ,מקום שאין בו שום חסרון.
ואולם הואיל והנושא הוא אותו מקום פנימי נשגב ,כלל ישראל ,הואיל והנושא הוא
עצם הכלל ,ובדרך שמחה ,על כן בדרך ממילא ,מצטרף גם החוטא ,וזו כפרתו.
נראה להציע דבר חידוש ,שבזה עצמו חלוק הקטורת של כל השנה (המוקטרת
בהיכל בפנים) ,לקטורת המוקטרת ביוה"כ בקה"ק .עבודת הקרבנות מתייחסת
לעזרה ,שם מקום הגוף ,והם הקרבנות  -חטאת ,אשם וכד' ,שעניינן ביטול הגוף
וסילוק הגשמי .קטורת של כל השנה בהיכל ,היא המתייחסת אל הנשמה ,ולכן
צריכה להיות דקה .קטורת של יוה"כ מתייחסת אל הנשמה של הנשמות  -אל כלל
ישראל ,ולכן מקומה בקדש הקדשים ,במקום היותר פנימי שאפשר  -מקום ארון.

ט
מהירות הריצוי בקטורת
בשעת שמחה יש יותר ריצוי
כג .שוב חוזרים אנו לדברי רבינו בחיי ,שהקטורת ממהרת לרצות יותר משאר הקרבנות,
והננו אומרים :לא זו בלבד שהיא באה על שמחה ולא על פגם וחסרון ,והרי בוודאי
בשעת שמחה יש הרבה יותר ריצוי ,אך יתר על כן ,הקטורת עוסקת ברצון (וברצון
של הרצונות) וכלל לא בגופים ,על כן ממהרת היא לגרום ריצוי
העתקת דברי הפח"י בביאור עניין חלקי התורה הפנימיים
בעולם הפנימי ,הלימוד והקיום תכופים
ומן הראוי להעתיק כאן את דברי ה'פחד יצחק' (בהקדמה המופיע בכל ספריו),
שיצא לבאר את מהות לימוד חלקי התורה הפנימיים .בתוך דבריו עומד הוא על
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היחס והמהירות של הלימוד והקיום ,וכך הם דבריו" :בוודאי שנכון הוא הדבר,
שחפצא של תורה אחת היא בכל גילוייה ,אבל היחס בין לימוד לקיום ,שונה הוא
בחלק התורה הנוגע למצפון ,מאשר לחלק התורה הנוגע לאיברים .דאף על גב
דבכלליות התורה נוהג הוא החוק שהתלמוד מביא לידי מעשה; מכל מקום ,לא
הרי הבאה כהרי הבאה .יש הבאה ממקום קרוב ,ויש הבאה ממקום רחוק .יש
הבאה דרך עפיפה של מהירות הבזק ,ויש הבאה בדרך 'אתנהלה לאטי' .דהנה
חובות הדעות מתקיימות בכוח ההכרה שבנפש ,וחובות הלבבות מתקיימות בכוח
התחושה שבהרגשה ,וחובות האיברים מתקיימות בכוח העשיה שבגוף ,ואילו עסק
הלימוד מתקיים הוא בכוח ההשגה שבשכל .ונמצא דבשעה שאנו אומרים שהלימוד
מביא לידי קיום ,אנו מתכוונים באמת לשפע בעל ברכה משולשת .דממקום ההשגה
שבשכל ,זורמת היא הברכה ,למקום ההכרה שבנפש ,ולמקום התחושה שבהרגשה,
ולמקום העשיה שבגוף .וכאן עלינו לחלק בין שני הזרמים הראשונים ובין הזרם
השלישי .חילוק זה יש לו משל ודוגמא בחוקי הטבע .הבדל תהומי הוא ההבדל בין
מהירות התנועה של גלי האור ,ובין מהירות התנועה של גלי הכוח השונים הפועלים
בעולם .טיבו של הבדל זה ,נעוץ הוא בעובדא היסודית ,שהאור הוא הבריאה היותר
זכה והיותר מפשטה בעולם הטבע .וכבר כתב החסיד לוצאטו בפרק הזריזות כי
המונע את מהירות התנועה ,הוא הגסות אשר בעפריות החומריות .ולא עוד אלא
שמפני שמהירות התנועה והזריזות היא ענין רוחני ,לכן יש שרש לענין הזריזות ,גם
בנוגע לשכר שלעתיד לבוא כו'.
והוא הדין והיא המידה בחייה של אישיות אדם; נר השם נשמת אדם .ומפני שחיי
הנפש הפנימיים קרובים יותר אל ההפשטה של אור הנשמה ,מאשר חיי המעשה
החיצוניים ,לכן תנועתם של גלגלי החיות הפנימית ,היא מהירה באין ערוך ,מתנועת
גלגלי החיות החיצונית של כלי המעשה .ואשר על כן כשאדם לומד הלכות ציצית,
והענין נקלט בכלי השגתו ,הרי הדרך מן ההשגה הזו עד מעשה הלבישה של
הציצית ,היא יותר ארוכה מאשר הדרך מן השגת אהבה בשכל עד התעוררות ענין
האהבה בתחושתו .כי על כן גם ההשגה וגם התחושה הן מהדברים הנעשים בפנים,
ותחומי פעולתם הם תכופים וסמוכים זה לזה".
ע"כ מדברי ה'פחד יצחק'.
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היחס בין קיום המצוה לתוצאה מקביל ללימוד וקיום
קטורת נמצאת בעולם הפנימי ,ולכן הריצוי בה מהיר מאד
נראה להציע ,שהיחס בין קיום המצוה על ידי מעשה האדם בעולם התחתון ,לבין
התוצאה שלה בעולמות העליונים ,יחס זה מקביל בצד מה ליחס שבין הלימוד
והקיום .לכן ,כפי שיש הבדלים בין לימוד וקיום הלכה ,לבין לימוד וקיום בחלק
הפנימי של התורה ,כך באותה מדה יש הפרש והבדל בין קיום מצוות הנוגעות
יותר לחלקים החיצוניים ,לבין קיום מצוות הנוגעים לחלקים הפנימיים .והם הם
הדברים כאן ,אודות ההפרש בין קטורת לכל הקרבנות; כל הקרבנות נוגעים
לחלקים יותר חיצוניים ,ולכן לוקח יותר זמן עד שהם מרצים .קטורת נוגעת
במקומות היותר פנימיים ,ושם ה'לימוד' וה'קיום' הרבה יותר קרובים זל"ז ,וגם
המהירות בעולם הפנימי היא הרבה לאין ערוך ,לכן הקטורת ממהרת לרצות יותר
מכל הקרבנות .וזו הסיבה שגם בקיום שלה  -היא ממהרת להעלות עשן יותר מכל
הקרבנות ,כדברי רבינו בחיי.

י
קטורת עוצרת מגיפה
הקטורת פונה אל רצונו יתברך ובכך עוצרת את המגיפה
כד .במאמר ט"ו (ובעוד הרבה מאמרים) הרחבנו בס"ד בעניין הקטורת המצלת מן
המגיפה .כמובן ,גם במאמר זה הננו מבינים טוב טעם בדבר; הקטורת פונה אל
רצונו יתברך ,אל כח החיים עצמם ,הרבה יותר מכל הקרבנות ,ועל כן היא מצילה
מן המגיפה ,וכבר הזכרנו לעיל דברי רבינו יונה" :ורצונו  -החיים הקיימים
והאמתיים והאור הגדול הכולל כל הנעימות ,כענין שנאמר (תהלים ל ,ו)" :חיים
ברצונו" .ועיין עוד בשער ד (אות ח)" :ואם עבר אדם על מצות לא תעשה ועשה
תשובה ,ידאג לעוונו ויכסוף ויחכה להגיע ליום הכפורים למען יתרצה אל השם
יתברך ,כי רצונו  -חיי הנפש והגוף וחיי כל נוצר ,כמו שנאמר (תהלים ל ,ו) חיים
ברצונו".

צו ֹּנו
ִּכי ֶּרגַ ע ְּ ּב ַא ּפ ֹּו חַ ִיּים ִ ּב ְּר ֹּ
ויש בזה הארה נפלאה מאד ,הרי בפסוק (תהלים ל ,ו) נאמרִ " :כי ֶּרגַ ע ְב ַאפ ֹו חַ יִים
צו ֹנו" .הכעס  -מידת הדין ,היא באף ,שהרי בכל מקום נקרא 'חרון אף' (ושם גם
ִב ְר ֹ
מקום החיים  -באף) .זהו  -רגע באפו' ,ולשם מקטירים את הקטורת ,כמו שנאמר
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טו ָׁרה ְב ַא ֶּפ ָׁך" .וכאשר כן ,אז בכח הקטורת מסלקים את
(דברים לג ,י)" :י ִָׁשימו ְק ֹ
מידת הדין ומעוררים את הרחמים ברצון היסודי ,ואז זוכים ל'חיים ברצונו'.
אכן יש לנו בעז"ה ,עוד תוספת דברים בעניין זה ,ועל פיה ,יכונו יחד מאמר זה עם
המאמר שלפניו שגם כן עסק בעניין קטורת ביחס לכפרת העגל ביוה"כ ,אך לשם
כך עלינו להעמיד מאמר נוסף העוסק בדרך להינצל מן המגיפה על ידי כח האחדות.
והם הם הדברים במאמר הקודם ,שחטא העגל נבע מכך שכל יחיד ויחיד רצה
להשאר במציאותו הוא ,ולא להתבטל לכלל ולהיות חלק וענף מהכלל .וכנגד זה
הקטורת שהיא מצרפת את כל הפרטים הטובים עם הרעים ,ובזה מתכפר חטא
העגל .עיין במאמר כ"ב ,בסופו.
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מאמר יז
קטורת
סם חיים או סם המוות
קטורת הנשיאים ,נדב ואביהוא ,עדת קרח
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א
מהי קטורת?
הקטורת  -סם חיים או סם מוות? הסתירות בזה
א .מבואר בדברי חז"ל (תנחומא תצוה ,טו) שהקטורת היא קרבן מיוחד שאינו בא
לצורך ולהשלמת חיסרון ,אלא הוא בא על השמחה .עוד מבואר שם ,שרב כוחה
של הקטורת לעצור את המגיפה .וכן מבואר בגמ' שבת (פט ).שמלאך המוות נתן
אותה במתנה למשה ,כדי שיוכל להשתמש בה ,לעצור את המגיפה .ובבעלי התוס'
(פ' קרח) קראו לקטורת  -סם חיים.
מאידך ,הלא נדב ואביהוא מתו בהקטירם קטורת לפני ה' ,וכן מתו עדת קרח -
מאתים וחמישים מקטירי הקטורת ,ועיין רש"י על הפסוק (שם טז ,ו)" :זֹאת עֲ שו
ְקחו ָׁלכֶּ ם ַמ ְחת ֹות" " -מה ראה לומר להם כך? אמר להם :בדרכי העכו"ם יש נימוסים
הרבה וכומרים הרבה וכולם (ס"א ואין כולם) מתקבצים בבית אחד ,אנו אין לנו
אלא ה' אחד ,ארון אחד ותורה אחת ,ומזבח אחד וכהן גדול אחד ,ואתם מאתים
חמישים איש מבקשים כהונה גדולה ,אף אני רוצה בכך ,הא לכם תשמיש חביב
מכל היא הקטרת החביבה מכל הקרבנות וסם המוות נתון בתוכו שבו נשרפו נדב
ואביהוא ,לפיכך התרה בהם ,והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש כבר הוא
בקדושתו ,וכי אין אנו יודעים שמי שיבחר הוא הקדוש? אלא אמר להם משה :הריני
אומר לכם שלא תתחייבו ,מי שיבחר בו יצא חי וכולכם אובדים".
הרי לן שמצד אחד היא חביבה מכל ,ומאידך סם המוות נתון בתוכה.
ואמנם ,לאחר מכן התלוננו בני ישראל על משה ואהרן שהמיתו את עם ה' ,והחלה
מגיפה ,ואהרן עצר אותה עם הקטורת .ופירש"י" :למה בקטרת? לפי שהיו ישראל
מליזין ומרננים אחר הקטרת לומר 'סם המוות הוא'; על ידו מתו נדב ואביהוא ,על
ידו נשרפו חמשים ומאתים איש ,אמר הקב"ה ,תראו שעוצר מגפה הוא ,והחטא
הוא הממית".
מבואר אפוא שהיה רינון אחר הקטורת ,אם היא סם חיים או סם מוות .ומדברי
רש"י לעיל ,משמע שאכן 'סם המוות נתון בתוכה' ,היינו ,שאף שהדבר תלוי בחטא,
אך בה בעצמה מונח אפשרות המוות מכח החטא ,והשאלה היא ,כיצד יתכנו ב'
הדברים גם יחד; מחד היא סם חיים ומאידך היא סם מוות.
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היחס והחיבור בין איסור הקטרת קטורת לאיסור מחלוקת
ב .הערה נוספת הזקוקה ביאור:
מיד אחר שמתו מאתים וחמישים איש מקריבי הקטורת ,נצטווה משה לקחת את
יִש ָׁר ֵאל ְל ַמ ַען אֲ ֶּשר לֹא יִ ְק ַרב ִאיש זָׁר
רון ִל ְבנֵי ְ
מחתותם ולעשותם ציפוי למזבח " -זִ ָׁכ ֹ
תו ַכאֲ ֶּשר
אֲ ֶּשר לֹא ִמז ֶַּרע ַאהֲ רֹן הוא ְל ַה ְק ִטיר ְקט ֶֹּרת ִל ְפנֵי ה' וְ לֹא יִ ְהיֶּה ְכק ַֹרח וְ כַ עֲ ָׁד ֹ
לו" .התורה מזהירה שלא להקטיר קטורת לפני ה' כפי שעשו
משה ֹ
ִד ֶּבר ה' ְביַד ֶּ
אותם אנשים ,ועם זאת ,ממש בחדא מחתא ,הוסיפה התורה את האיסור 'ולא יהיה
כקרח וכעדתו' ,והיינו איסור מחלוקת ,ומשמע שיש שייכות ביניהם ,והדבר צריך
ביאור ,כי אף שעדת קרח עברה על ב' האיסורים הללו ,אך בתורה משמע שהם
מקושרים ומצורפים זה לזה.

ב
קטורת נדב ואביהוא והנשיאים
בית ישי :יסוד ההבדל בין קטורת הנשיאים לקטורת נדב ואביהוא
ג.

נראה לבאר בעזרת ה' ,בהקדם דברי מו"ר הגר"ש פישר שליט"א בספרו 'בית ישי'
(סימן נד) " :הנה יש להקשות קושיה גדולה ,דהנה נדב ואביהוא נענשו קשות על
שהקטירו קטורת יחיד ,והלא בו ביום ממש הקריב גם נחשון קטורת יחיד ,ונתקבלה
לפני המקום ברוך הוא באהבה ,וכמ"ש רש"י בשיר השירים (ה ,א) ,על הפסוק:
'באתי לגני' ' -בימי חנוכת הבית ,על שם הקטורת שהקטירו קטורת יחיד הנשיאים
על מזבח החיצון ונתקבלה וכו' ,מרוב חיבה 'אכלתי יערי עם דבשי' ,אכלתי הקנה
עם הדבש ,את שאינו ראוי עם הראוי ,קטורת נדבה וכו' ,ומקורו במדרש רבה פ'
נשא (מג ,ב) ,ומה נשתנה קטורת נדב ואביהוא מקטורת זו?
ואין לתרץ ,שאני קטורת נשיאים שהיתה על פי הציווי ,שאמר הקב"ה 'נשיא אחד
ליום וגו' יקריבו את קרבנם לחנוכת המזבח' ,משא"כ קטורת נדב ואביהוא דכתיב
בה 'אשר לא צוה' ,דסו"ס הא גופא קשיא לאלהינו ,מ"ט זה ציווה וזה לא ציווה?

קטורת הנשיאים היה לה דין ציבור
אלא הדבר יבוא בהקדם דברי ה'ספרי זוטא' ,הובא בילקוט סוף פרשת נשא ,על
הפסוק 'זאת חנוכת המזבח וגו' מאת נשיאי ישראל' ,שאילו הקריב אחד מהן יותר
על חבירו ,לא היה קרבנם דוחה את השבת .ופירש ב'זית רענן' שם ,דלפי שהקריבו
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שווה ,דמי לקרבן ציבור ודחי שבת .והיינו ,דנהי דלא היה קרבן ציבור ממש ,אבל
הואיל ואתא בכנופיא ,כקרבן ציבור דמי.
והוספנו 1לבאר עפי"ד דרשות הר"ן ומהר"י מוסקאטו ,דבקטורת מודגש עניין מעלת
הציבור ,וכדאמרינן בגמ' פ"ק דכריתות (ו ,):כל תענית שאין בה מפושעי ישראל
אינו תענית ,שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני הקטורת".
עד כאן העתקה מה'בית ישי'.

חטא קרח ולהבדיל קטורת נדב ואביהוא  -קטורת יחיד
ד .למדנו מדבריו שמעלת הקטורת באה דוקא כשהיא באה כצורתה  -קרבן ציבור,
אך כשהיא קרבן יחיד ,בזה אדרבה ,היא מסוכנת .וכמה נפלא ,שכך בדיוק היה
עם עדת קרח ,שהרי חטאם היה בכך שהעמידו מחלוקת בכלל ישראל.
והנה הזכרנו לעיל דברי רש"י שמשה אמר להם ,שבדרכי עכו"ם יש נימוסים הרבה,
ואילו אנו אין לנו אלא ה' אחד וארון אחד וכו' ,הא לכם תשמיש חביב מכל ,היא
הקטורת וכו' ,והדבר צריך ביאור ,מה הקשר בין הדברים?

הנשיאים חטאו בעדת קרח ,וגילו שלא ניחא להו בתורת הציבור
ביאר בזה מו"ר שליט"א" :אכן העניין יבואר בהקדם מה דאיתא במדרש ,דבין
המאתיים וחמישים איש היו יב הנשיאים שהביאו קרבנם בחנוכת המזבח ,ולפי"ד
רבינו בחיי ,היו הם בראש של הר"נ איש ,והוסיף רבינו בחיי ,שמה שאמר משה
'אל תפן אל מנחתם' ,היינו מה שהקריבו בחנוכת המזבח.
(כאן חזר מו"ר שליט"א על יסודו שקטורת הנשיאים התקבלה כיון שבאה בכנופיא
והיתה כקרבן ציבור ,ולעומת קטורת נדב ואביהוא ,שבאו ביחידות).
והנה בילקוט פרשת ראה ,על הפסוק' :לא תתגודדו ולא תשימו קרחה וגו'' ' -לא
תשימו אגודות אגודות וכו' ,שלא תשימו קרחה בכם ,כשם שעשה קרח ,שחלק
לישראל ,ועשאן אגודות אגודות ,ועשה קרחן בישראל' ,וא"כ כיון שי"ב הנשיאים

1

כתר הלומים



קטורת  -סם חיים או סם מוות

| 443
גלו אדעתייהו השתא דניחא להו בפירוד ,ומעלת הציבור אינה ספונה אצלם ,שפיר
ביקש משה' :אל תפן אל מנחתם שהקריבו בחנוכת המזבח'.
וברש"י'" :אל תפן אל מנחתם'  -יודע אני שיש להם חלק בתמידי ציבור ,אף חלקם
לא יקובל לפניך לרצון ,תניחהו האש ולא תאכלנו" .עכ"ל ,ותמהו המפרשים ,הרי
משנה שלימה שנינו בפ"ק דשקלים ,שכהנים היו דורשים מקרא זה לעצמן' ,וכל
מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל' ,הואיל ועומר ושתי הלחם ולחם הפנים שלנו הם,
היאך נאכלין ,ולפיכך לא רצו לשקול ,וא"ל ריב"ז ,כל כהן שאינו שוקל  -חוטא,
והיינו משום דקרבן ציבור הוא שם לעצמו ,ולא שייך לדון בו דין חלקים ,וא"כ
היאך שייך לומר 'חלקם לא יקובל לפניך לרצון'?
אכן לפי מש"נ ניחא ,דהואיל וגלו אדעתייהו דלית להו מעלת הציבור ,א"כ לשיטתם
שייך הבחנת חלקים בקרבן ציבור ,לפיכך ביקש משה ,שיעשה הקב"ה נס ,וידונם
כפי רצונם להיות הבחנת חלקים ,ולא תאכל האש את חלקם ,ודו"ק וכו'.

הנשיאים חטאו עם קרח כי חשבו שהיו רצויים בחנוכת המזבח
והנה הדברים מבהילים ,איכה נהיתה הרעה הגדולה הזאת מאת נשיאי ישראל -
נחשון בן עמינדב וחבריו? אך העניין כאמור ,שהם ראו שנדב ואביהוא הקטירו
קטורת יחיד ונשרפו ,ואילו הם הקטירו קטורת יחיד ונתקבלה באהבה ,וסברו שזה
לגודל מעלתם ,והיו בטוחים בעצמם שגם עתה יהא כך ,ולא העלו בדעתם ההבחנה
הנ"ל ,שההקטרה ההיא באה בכנופיא והיה לה מעלת הציבור ,משא"כ בהקטרה
של עכשיו ,שכל עניינה פירוד ופרישה מן הציבור".
הקטורת היא סם מוות למי שחוטא בה
ה .למדנו מדברי מו"ר זצ"ל ,שההפרש בין קטורת הנשיאים שהתקבלה ברצון ,לבין
הקט ורת של נדב ואביהוא שלא התקבלה ,ולהבדיל ,הקטורת של עדת קרח שגם
כן לא נתקבלה ,ששני האחרונים הקטירו קטורת יחיד ולכן נענשו (אם כי חלילה
להשוות את המאתיים וחמישים לנדב ואביהוא).
הדברים הללו ,מבארים לנו את דברי רש"י ,שאליבא דאמת הקטורת היא סם חיים,
ורק החטא ממית .ומאידך ,הרי רש"י עצמו הביא מדברי משה רבינו שסם המוות
מונח בתוך הקטורת ,א"כ הדבר נמצא בגוף הקטורת ולא בחטא?! אלא שהם
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הדברים :הקטורת מצד עצמה היא סם חיים ,אך החוטא ומקטיר אותה שלא באופן
הנכון ,במקרה כזה ,הקטורת עצמה מתנגדת אליו ,והיא אשר ממיתה אותו .החטא
הוא בגוף מעשה הקטורת ומשם מגיע העונש ,ממעשה קטורת של חטא.

רון ִל ְּבנֵי יִשְּׂ ר ֵאל'
ביאור הפסוק 'זִ כּ ֹּ
יִק ַרב ִאיש זָׁר
יִש ָׁר ֵאל ְל ַמ ַען אֲ ֶּשר לֹא ְ
רון ִל ְבנֵי ְ
ומובן היטב לפי"ז לשון הפסוק" :זִ ָׁכ ֹ
תו ַכאֲ ֶּשר
יִהיֶּה ְכק ַֹרח וְ כַ עֲ ָׁד ֹ
אֲ ֶּשר לֹא ִמז ֶַּרע ַאהֲ רֹן הוא ְל ַה ְק ִטיר ְקט ֶֹּרת ִל ְפ ֵני ה' וְ לֹא ְ
לו" .ההקבלה בין איסור קטורת לבין איסור המחלוקת מובן מאד,
משה ֹ
ִד ֶּבר ה' ְביַד ֶּ
והוא עצם העניין של פרשת קרח; הקטורת היא כח הציבור ,ועל כן ,האיסור
להקטיר קטורת יחיד והאיסור להעמיד מחלוקת הוא עניין קרוב ושייך אחד לשני.

ג
מחלוקת קרח עם משה רבינו
יסוד מחלוקת קרח  -כל העדה קדושים
קרח לא רצה שכולם יהיו כאחד ,אלא שכל אחד יהיה בפני עצמו
המחלוקת על משה היא מחלוקת על הציבור
ו.

נ' להוסיף עוד בעז"ה ,שזהו עצם ועיקר המחלוקת של קרח עם משה ,והיינו ,כי
קרח טען 'כל העדה כולם קדושים' ' -מדוע תתנשאו' ,בפשוטו ,טענתו של קרח
היא הציבוריות והאחדות הנשגבה והגדולה ביותר  -אין צורך במנהיג מסויים ,אלא
כולם כאחד קדושים .אכן ,אליבא דאמת הדברים הם הפוכים ממש; כולם כאחד
קדושים ,משמעו :כל אחד קדוש ,וממילא אין צורך שכולם יהיו יחד .כדי שכולם
יהיו ביחד ,צריך כח אחד שמאחד אותם ,הוא הוא כח הציבור ,והכח הזה ,מתגלם
ובא באיש אחד ,הוא משה רבינו ,וככל שנתבאר במאמר ט"ו שמשה רבינו הוא
בחינת הציבור של כלל ישראל.
כזכור ,ביארנו שם את טענת משה רבינו בחטא העגל' :לי ציוית ולא להם' ,והיינו
שהציווי התייחס אל הכלל ,ואם הכלל היה חוטא ,בהכרח שמשה ,שהוא ההתגלמות
של הכלל ,גם כן היה חוטא ,ומכיון שלא חטא ,על כרחנו שהחטא היה חטא של
יחידים ולא חטא של הכלל .וממילא ,באספקלריה זו עלינו להביט גם כן על חטא
המחלוקת של קרח; קרח חלק על משה רבינו ,היינו חלק על דרגת הציבור והכלל
בישראל ,והם הם הדברים ,שמחלוקתו היא להעמיד את כולם כפרטים בפני עצמם.
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ובמק"א ביארנו בס"ד ,שלכן מחלוקתו של קרח היא מחלוקת בעצם ,כי היא נוגעת
בפירוד מציאות האחד עצמו  -כלל ישראל.
והם הם דברי משה ,שבדרכי העכו"ם יש נימוסים הרבה וכומרים הרבה וכו' ,ואילו
אנו אין לנו אלא ה' אחד ,ארון אחד ותורה אחת ,ומזבח אחד וכהן גדול אחד ,ואתם
מאתים חמישים איש מבקשים כהונה גדולה וכו' ,כלומר ,משה טען להם את הטענה
הזו שהעכו"ם הם פרטים רבים ,יחידים רבים ,הם בכלל בסימן של 'רבים' ,וזאת
לעומת כלל ישראל שאין לנו אלא ה' אחד ,ומכיון שכן ,אנו מצורפים אליו בסימן
האחדות ,והיינו הציבוריות ,כמו שהוא אחד ,כך גם אנו אחד ,וכדברי הרמח"ל
במאמר החכמה..." :הנה האדון ברוך הוא ,הוא אחד ,ואין הארתו מתחזקת אלא
במה שמתאחד .והנה ישראל אע"פ שבאישיהם הם רבים  -נקראים גוי אחד .והם
ראוים לשתתחזק בם הארתו יתברך .אמנם האומות הם רבים ונפרדים לגמרי ,ואינם
נתקנים ביחוד ,ונמצאים רחוקים מהתיקון לגמרי כו'".

מאתים וחמישים איש מקטירי הקטורת חשבו שכולם יהיו כהנים גדולים
בזאת הננו מבינים ג"כ את עיקר העניין של מאתיים וחמישים איש מקטירי הקטורת
שרצו להיות כהנים גדולים .וכבר הקשו רבים ,הרי גם לשיטתם ,אפילו אם ה'
יתברך היה בוחר מהם ולא באהרן ,אך סו"ס ,הרי היה בוחר כהן גדול אחד מתוכם,
והיאך לא פחדו ,שמא יהיו מאותם המאתיים ארבעים ותשע שלא נבחרו?!
אכן ,התשובה פשוטה (וכבר עמד בה הגר"נ גולדברג שליט"א) ,שחשבו הם ,שאם
הם הנבחרים ,לא כהן גדול אחד יהיה מתוכם ,כי אם כולם יהיו כהנים גדולים ,והם
הם הדברים בכאן ,שלזאת אמר להם משה ,שאנו אין לנו אלא ה' אחד וכו' ,וכלל
ישראל הם ציבור ,והציבור הוא אחד ,ולא יתכן אלא כהן גדול אחד ותו לא.

ד
קטורת  -סם המוות
כיצד הקטורת פועלת את המיתה
ז.

סוף דבר ,למדנו כעת מהי ההבחנה בין קטורת שהינה סם חיים ומצלת מן המגיפה,
לבין קטורת שסם המוות מונח בתוכו; כאשר הקטורת היא כמתכונתה  -קטורת של
ציבור ,כי אז היא סם חיים ,אך כאשר משתמשים בכח הקטורת למען היחיד ,בזאת
הופכת הקטורת לסם המוות.
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ברם ,עדיין לא נתבאר מה הטעם בדברים אלו עצמם; מדוע כאשר מקטירים קטורת
יחיד ,הופכת הקטורת לסם מוות ,כיצד הדבר מתרחש?

כאשר כח הציבור מנותב ליחיד ,הוא פוגע ומכלה אותו
התשובה לשאלה זו צריכה (לכאורה) להיאמר בלשון זו:
כח הציבור הוא כח נשגב ,הוא עצם כח החיים (שלכן ציבור לא מתים) ,כח הציבור
הוא לאין ערוך גדול מאשר כח היחיד ,הציבור הוא נצחי ,הוא כללי ,מקיף את כל
הזמנים בשווה ,אין שום יחס בין הציבור לבין היחיד .משכך ,כח הציבור חזק
ועוצמתי מידי מכדי להתמקד ולהיות מוסט לעבר היחיד .נתאר לעצמנו נהר עצום
בגודלו עם כמויות אדירות של מים אשר שוצפים וגועשים בעוצמה רבה ,ובכוחם
להשקות ולהרוות ארץ שלמה .והנה אחד מתושבי האזור ,מחליט שהוא רוצה מים
עבור בני ביתו ,תושב זה אינו מסתפק במים העוברים בצינורות ,ואשר מתאימים
לבית קיבולו ,הוא מעוניין בכל המים של הנהר .לשם כך ,הוא בונה סכר ומטה את
מי הנהר אל ביתו .למותר לציין ,שהבית נהרס בתוך דקות ספורות.
דוגמא נוספת .כל מציאות מורכבת מחומרים שונים .ואולם בבסיס החומר ,נמצאת
נקודת החומר הקטנה ביותר והיא הנקראת 'אטום' ,האטום ,כעיקרון ,אינו בר
חלוקה ,הוא עצם בלתי מתחלק (האטום מורכב מכמה חלקיקים קטנים יותר היוצרים
את מציאותו ,ולא כאן המקום להרחיב בדבר) .לפני כ 70שנה גילו שאם מבקעים
את האטום (על ידי אמצעים המיועדים לכך) ,יוצרים כח בלתי נתפס שיכול להרוס
את העולם ,פשוטו כמשמעו .כח זה הוא כח הגרעין (גם דבר זה מצריך הרחבה,
ולא כעת) ,אך עכ"פ זו מעין דוגמא ,שכאשר כונסים פנימה ,מגיעים לשורש
המציאות ,למקום ששם האחדות היא מלאה (שהרי אינה יכולה להתחלק לחומר
קטן יותר) ,שם בעצם החיות של החומר ,ואם פועלים שלא כשורה ,הרי כח זה
עצמו ,שהוא כח של תיקון העולם ,יכול להרוס כל מוסדי תבל ,רח"ל.

כח החיים מכיר בפרט ,והוא דוחה את מי שאינו מצורף אליו
ח .עוד נראה להסביר הדברים בעזרת ה' (והכל כמובן ,חוזר לשורש אחד) שכח הכלל
 כח החיים ,אינו מכיר כלל בפרט ,החיים הם מציאות כללית  -מציאות של חיבור,ואין להם זיקה אל הפרט כפרט .הגם שהפרט ניזון מהחיים ומקבל חיים ,אם נכנע
לכלל ,מתבטל אליו ומקבל מרותו ,ובזה נחשב כחלק מהמערכת של הכלל ,אך

כתר הלומים



קטורת  -סם חיים או סם מוות

| 447
מצד החיים עצמם ,אין שייכות אל הפרט העומד כפרט .והרי זה דומה קצת
למציאות הידועה אצל מושתלי מח עצם ,שאם לא מווסתים נכון את השתל עם
הגוף ,השתל (שהוא למעשה מערכת החיסון החדשה של הגוף) דוחה את הגוף.
כלומר ,כח החיים דוחה את מי שאינו מצורף אליו .והנה הפרט כפרט יכול להצטרף
אל הכלל ,רק אם הוא נהיה חלק מהכלל ,אך אם הוא מנתב את הכלל כולו אליו
 -אל הפרט ,בכגון דא ,הכלל דוחה את הפרט במהירות רבה.

קטורת כצורתה  -תיקון ,קטורת יחיד  -חיזוק כח הטומאה והפירוד
ט .עוד יתכן לבאר בשורש הדברים ובפנימיותם ,עפ"י העולה ממאמר כ"ב ,שהקטורת
מצרפת את חלק הקדושה שנפל לתוך הקליפות ואשר נותן להם חיות ,וכאשר
מצטרף חלק זה לקומת הקדושה ,הוא משאיר את הקליפות בלא כח חיות וממילא
הם מתים .וזהו עניין י"א סממני הקטורת ,י' כנגד י' ספירות דטומאה ,וא' כנגד כח
הקדושה המונח בהם .ונתבאר שם ,שעולם התיקון והקדושה הוא עולם האחדות
והחיבור בין הצדדים השונים ,ואילו הקליפות הם במהלך של פירוד אחד מהשני,
ויש בידינו להציע בהורמנא ולומר ,שאכן ,כאשר הקטורת מוקטרת באופן הנכון -
כקרבן ציבור ,בכגון דא ,היא מצרפת את כח הקדושה שנפל לקליפות ,ומעמידה
אותו יחד עם כל קומת הקדושה ,אך כאשר הקטורת מוקטרת כקרבן יחיד ,הנה אז,
אדרבה מתחזק כח הי' ספירות דטומאה ,ונעשית סם המוות ,כי מתחזק עניין
השבירה  -המיתה.

ה
כחה הגדול של הקטורת
העתקה ממאמר א' ,אודות כח הדבר הפועל ברשות הרבים
י.

כמדומה שיש להראות בזה בס"ד ממש נפלאות מתורת ה'.
במאמר א' ,עסקנו בביאור הגמ' במסכת ב"ק (ס' :):דבר בעיר  -כנס רגלך' .ביארנו
שם שכח הדבר חל על רשות הרבים ,כאשר יש רבים רבים ,פרטים פרטים אשר
נמצאים במקום החיצוני ,מאבדים את זהותם ומתרחקים ממקור החיים ,במצב כזה,
חל הדבר .נעתיק קצת מדברינו שם:
הנושא של מגפה בכלל ,הוא בסוגיה של רשות הרבים; כחה של המגיפה הוא
ברשות הרבים ,ההתחככות עם הרבים ,הליכה עמהם ,חיבור עמהם ,כך מתקדמת
המגיפה רח"ל .באם כל אדם ואדם נמצא בביתו ,אין למגיפה שום קיום .למגיפה
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אין תרופה וגם לא דרך טיפול אלא מניעה .אפשרות ההצלה היא אך ורק באופן
של כניסה לרשות היחיד  -להיות בבית לבד .אין שום תרופה ,כלום ,אלא אך ורק
להיות בבית ,לבד.
ואכן ,גם כאשר אנו מביטים על מגיפת הקורונה ,הרי הדבר ברור ,שאם שהעולם
לא היה מחובר כל כך מצד אחד למשנהו ,לא היתה המגיפה מתפשטת כל כך
בעולם ,אלא היתה נשארת פחות או יותר במקומה ,בסין .המגיפה התפשטה בעולם
אך ורק משום שהעולם הפך להיות רשות הרבים אחת גדולה ,ומרכזה  -סין .מהי
השייכות של איטליה ,ספרד וארה"ב לבין סין? וכי היאך עוברת המגיפה בכל קצוות
תבל? התשובה :כל העולם מרכז מסחרי אחד ענק.
כל העולם הפך להיות רשות הרבים אחת.

ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו ,כסיבה טבעית וכהסיבה של הסיבה
חז"ל מלמדים אותנוֶּ " :דבֶּ ר בעיר כנס רגלך ,שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח
ביתו עד בוקר" .כמובן ,הנושא הוא גם הסיבה הטבעית ,וכפי שנתבאר שהמגיפה
מתפשטת וחלה בשטח של רשות הרבים .אך בוודאי עיקר דברי חז"ל נסוב על
הסיבה הפנימית  -הסיבה של הסיבה ,והם הם הדברים שנתבארו במאמר זה,
וכדלהלן:
סיבת ה ֶּדבֶּ ר כ ֶּדבֶּ ר ,כמגיפה  -רשות הרבים .ומלמדים אותנו חז"ל שיש בזה גם סיבה
פנימית; כאשר אדם אינו עומד כאדם לעצמו ,אין לו אישיות משל עצמו .הוא נקודה
בתוך ריבוי של נקודות ,ולכן הוא כמו כולם ,בלא אישיות ,אין לו שום מגן ,באדם
כזה פוגע ֶּדבֶּ ר.
כמובןֶּ ,דבֶּ ר לא חייב להיות דוקא חולי פיזי ,אלא יכול להיות גם חולי תרבותי -
רוחני .גם זה ֶּדבֶּ ר .כשאין לאדם אישיות עצמית ,כאשר הוא נסרך אחרי דעות הזמן
ותרבות המערב ,הוא בעצם חולה ב ֶּדבֶּ ר ' -מה הם אף הוא' .ויתירה מזו ,כאשר
אדם אינו מכוון כלפי עצמו ,אדם שחי כל חייו ברשות הרבים ,אדם כזה הוא אדם
חשוף ,אין לו מגן ,אין לו שומר ,ונגיף רשות הרבים  -נגיף ה ֶּדבֶּ ר ,ממהר לשכון אצלו,
ברגע אחד משנה אצלו את דעותיו ,את מציאותו ,את חייו ,וכן הלאה והלאה ,עוקר
את מציאותו ואישיותו ,עוקר את חייו.

כתר הלומים



קטורת  -סם חיים או סם מוות

| 449

יא .הוספנו לבאר את הדברים הבאים:
כבר הזכרנו לעיל ,שמגיפה  -דבר ,פועלת בעולם של רשות הרבים ,שם מקום
מחייתה .ברשות היחיד אין לה שום קיום (וזו גם המגננה כנגדה ,וכדלהלן) .ה ֵדבֵ ר
משתמש בכח האחדות הקיים ברשות הרבים ורותם אותו לרשותו .הוא ניזון מכך
שאנשים מצורפים אלו עם אלו ,ובכך עובר מאדם למשנהו .וגופא על ידי כח זה
הוא מבדיל לגמרי את האנשים אלו מאלו ,מאבד אותם לחלוטין  -את מציאותם -
את חייהם ,ועד כדי כך שאפילו בני המשפחה לא יכולים להיות ליד הנפטר ,רח"ל.
ֵדבֵ ר הוא דוגמא לכח הריבוי שמשתמש בכח האחדות לצורכו ,ואח"כ מחזיר את
הכל לריבוי נקודות נקודות ,פירוד ופיזור היותר גדול שאפשר  -לתוהו המוחלט,
להעדר ,למוות.
כמובן ,כח ה ֵדבֵ ר אינו צריך קשרים חזקים  -קשרי אמת כדי לעבור מאדם לחבירו,
מספיק לו קשרים מקריים ברשות הרבים  -שרשרת הדבקה ,וכבר הוא עובר מאדם
למשנהו .גם זאת הזכרנו לעיל ,שכח האחדות שברשות הרבים  -הקשרים המקריים
הללו אינם כלל כח חיובי ,להפך ,הם כח שלילי מאד ,כי רשות הרבים אינה מקום
של קשרים ,היא מקום של מעבר ,היא נועדה לאפשר תנועה ממקום למקום ,ובשום
אופן ,אינה מקום של מנוחה ,אינה מקום של מציאות.

הדרך הנכונה לעבור ברשות הרבים ולא להתקשר כלל עם אחרים
ואכן ,אילו האדם היה נכנס לרשות הרבים ,אך נשאר בעצמיותו ,בלא שום חיבור
לרשות ולמה שהיא מציעה ,בלא שום שייכות לשם ,אילו היה חפצא של רשות
היחיד בתוך רשות הרבים ,לא היה ניזוק כלל .אך האדם לא כן ,נכנס לרשות
הרבים ,מנהל קשרים שם ,מצטרף לאנשים ,חי את חייו שם .ואפילו שכל הקשרים
ברשות הרבים הם קשרים חיצוניים ומקריים ,אך האדם מתרגל לחיות במהלך כזה,
עד שאין לו בכלל מושג מהו קשר של אמת ,מהו פנימיות ,מי הוא בעצמו ,מה
משמעות חייו (ככל שנתבאר לעיל ,שהאדם מאבד את פרטיותו ואת מציאותו).
ביתר עומק :ה ֵדבֵ ר משתמש באותו כח שרשות הרבים משתמשת .רשות הרבים
לוקחת את כח האחדות ,ומשתמשת בו לצורכה ,לצורך אומץ הריבוי והפירוד ,וכך
בדיוק פועל הדבר ,באותה מתכונת ,ככל שנתבאר.
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האינטרנט וחומרתו הגדולה
יב .עוד הוספנו (במאמר ב') לבאר שזהו העניין החמור והנורא במציאות שהתחדשה
בדור האחרון  -האינטרנט .האינטרנט מיסודו הוא כח של אחדות ,הוא הופך את
כל העולם למציאות אחת  -כפר קטן .אך אליבא דאמת ,אין לך רשות הרבים גדולה
ממנו ,ואדרבה ,כח האחדות של האינטרנט אינו פועל אחדות ,להפך ,הוא הורס
ומכלה כל חלקה טובה .למעשה ,האינטרנט  -רשות הרבים רותם ומשתמש בכח
האחדות לטובתו ,ועם כח האחדות הנורא הזה ,הוא פועל בעצם הרס וחורבן שאין
לו שיעור ,כי החיבור האדיר הזה ,אשר מייצר שיתוף מקסימלי ,החיבור הזה הורס
את היחידים ,עוקר את כל אישיותם
הן אמנם ,אם היה זה כח החיבור הנכון  -כח הציבור האמיתי ,כי אז ,אדרבה היה
היחיד בטל לכלל ,ונעשה ענף לגילוי אותו כלל ,לפי כוחות נפשו המיוחדים לו ורק
לו (וזהו המצב האידיאלי) ,אך כאשר מעיקרא המוקד הוא רשות הרבים  -פרטים
ולא אחדות ,ואעפ"כ הם לוקחים את כח האחדות לצורכם ,במקרה כזה ,כח
האחדות פוגע בהם פגיעה אנושה ,כי המטרה אינה גילוי הכלל  -האחדות הפנימית,
אלא להפך ,המטרה היא שכל אחד יעמוד לעצמו ,המטרה היא פרטים פרטים,
ובכגון דא ,כח האחדות מסוכן מאד ,כפי שהננו רואים (וראה במאמר הנ"ל ,הרחבת
דברים).
עד כאן מדברינו במאמר א.

קטורת עוצרת המגיפה כאשר היא בהתאם למהותה  -שורשי המציאות
יג .מעתה הננו אומרים ,שהן הן הדברים והיא הסוגיה ביחס לקטורת העוצרת מגיפה;
כח הקטורת הוא הכח העצום והנורא של האחדות  -כלל ישראל ,וכך הוא צריך
להיות מוקטר  -בהתאם למהותו  -רשות היחיד - 2כלל ישראל ,לכן הוא מוקטר
בהיכל פנימה ,וביוה"כ  -לפני ולפנים ,ובוודאי בקה"ק ,המציאות נבחנת לפי
שורשה ועצמותה ,3כך נראים שם הדברים (והרי זה מזכיר קצת ,על דרך ההשאלה,
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את הפעילות בכור הגרעיני ,שם פועלים על שורשי הדברים עצמם ,וכפי שנתבאר
לעיל ,אלא שכור גרעיני פועל בשורשי החומר ,ואילו קטורת פועלת במקום יותר
גבוה ,בשורשי המציאות הפנימית  -החיים) .לכן כוחה של הקטורת הוא עצום
ונשגב ,הוא כח החיים ,אך כאשר היחידים משתמשים בו לצורכם ,הנה הם לוקחים
את כח האחדות הנורא ומשתמשים בו למען היחידים  -הפרטים ,דבר זה מסוכן
מאד והוא מכלה את היחידים העוסקים בזה.

ביאור דברי רש"י ביחס שבין ה' אחד וארון אחד לקטורת
יד .שוב חוזרים אנו לדברי רש"י" :אמר להם ( -משה לעדת קרח) :בדרכי העכו"ם יש
נימוסים הרבה וכומרים הרבה ,וכולם מתקבצים בבית אחד ,אנו אין לנו אלא ה'
אחד ,ארון אחד ותורה אחת ,ומזבח אחד וכהן גדול אחד ,ואתם מאתים חמישים
איש מבקשים כהונה גדולה ,אף אני רוצה בכך ,הא לכם תשמיש חביב מכל ,היא
הקטרת החביבה מכל הקרבנות וסם המוות נתון בתוכו שבו נשרפו נדב ואביהוא,
לפיכך התרה בהם ,והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש כבר הוא בקדושתו ,וכי
אין אנו יודעים שמי שיבחר הוא הקדוש? אלא אמר להם משה :הריני אומר לכם
שלא תתחייבו ,מי שיבחר בו יצא חי וכולכם אובדים".
פירוש הדברים לפי ערכנו' :אנו יש לנו ה' אחד ,ארון אחד וכו''  -אנו אומה יחידה
 ציבור ,וכך אנו פועלים ,עם ארון אחד וכו' ,ככל שנתבאר שרק כך הוא כחהציבור' .ואתם מאתים חמישים איש מבקשים כהונה גדולה'  -לכולכם ,וזהו דבר
בלתי אפשרי' .הא לכם תשמיש חביב מכל ,היא הקטורת החביבה מכל הקרבנות' -
בהיותה עוסקת בעצם המציאות של כלל ישראל ,ואשר מצד זה ה' יתברך פונה
אליה באופן מיוחד' ,וסם המוות נתון בתוכו'  -למי שמשתמש בכח שורשי ואחדותי
זה עבור הפרט ,עבור היחידים ,ולכן 'בו נשרפו נדב ואביהוא' .ולכן תדעו ,שא"א
שכולכם תהיו כהנים גדולים ,אלא אחד יבחר והוא 'יצא חי וכולכם אובדים'  -על
ידי הקטורת עצמה.

סיכום הדברים
כח הדבר פועל בעולם של רשות הרבים ,זו מגמתו ומטרתו ,להפריד פרטים פרטים
 להעמיד כמה שיותר מוות רח"ל ,אשר בעצם עניינו הוא פירוד (כי החיים הםחיבור והמוות הוא פירוד ,ראה בהרחבה במאמר ח') .כיצד הוא פועל? רותם את
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כח האחדות הקיים ברשות הרבים (באופן הלא מתוקן) לצרכיו  -כדי לגרום כמה
שיותר פרטים פרטים.
כח הקטורת פועל באופן ההפוך ,מגמתו  -רשות היחיד  -אחדות וכלליות ,הוא
מקשר את הפרטים ברשות הרבים ע"י כח האחדות ,בשביל לקשרם ולהחזירם
לשורשם  -להופכם לכלל אחד  -רשות היחיד ,ובכך להחזירם לחיים.
ברם ,אם מגיעים יחידים ומשתמשים בכח הקטורת לצורכם ,בכגון דא ,מתהפך
עליהם הקטורת ,ואז ,אדרבה היא נערכת כמגיפה ,כי הדינמיקה פועלת באותה
מתכונת .היחידים מעמידים שימוש בכח האחדות לצורך היחידים .ודבר זה ,כנ"ל,
מסוכן מאד ,כי בכך היחידים מאבדים את אישיותם לחלוטין ,כלים ומתים רח"ל,
כדרך שראינו (להבדיל) ,ביחס לאינטרנט שהינו כח אחדות שמכלה ומפרק את
היחידים.
שוב ראיתי בדברי רבינו הרמ"א בספר 'תורת העולה' (ב ,לו) שהקטורת רומזת
לכלל ישראל יחד ,ושוב כותב..." :ומזה נתבאר למה היה הקטורת עוצר המגפה,
כי כעלות העשן מבשמים אלו למעלה והזכרתם נזכרת למעלה ,שישראל הם דוגמת
הקטורת בדרך שנתבאר למעלה ראויים שתעצר המגפה ,בפרט במה שמורה על
מעשיהם הישרים והנעימים כקטורת כמו שנתבאר למעלה ,שהקטורת הוא דוגמת
כלל ישראל ,וכשהם מרוקחים מעשה מרקחת והם מעורבים ביחד ושלום מתווך ביניהם
אין לשטן לקטרג עליהם ,כמו שנאמר (הושע ד' י"ז) חבור עצבים אפרים הנח לו,
ונאמר (פרדר"א פמ"ו ) ביום הכפורים כשהשלום מתווך בישראל אין לשטן מקום
לקטרג ,ובהיות כי אהרן עליו השלום היה רודף שלום כידוע ממדרשם ז"ל (סנהדרין
ו' ע"ב) לכן היה הוא עוצר המגפה ,כמו שנאמר (במדבר י"ז י"א) ויאמר משה אל
אהרן קח את המחתה ושים קטורת וגו' ,כי צוהו להקטיר קטורת בנגלה ובנסתר
דהיינו בין איש לחבירו ולהשקיט המחלוקת שהיה ביניהם ,וזהו שאמר קח את
המחתה שהוא רמז ללב אדם כמו שנתבאר למעלה ,ושים קטורת כאשר תדבר על
לבם להשלימם ולקשרם ביחד על האש אשר לקח מעל המזבח ושמו על המזבח,
וכבר נתבאר ענינו למעלה ועל ידי זה המגפה נעצרה .וקרח ועדתו נענשו על ידי
הקטורת כי לא היה נאה להם; בין מצד עצמם בין מצד מחלוקתן שרצו להתגאות,
כי הקטורת נאה לצדיק השלם במדותיו רודף שלום ונכנע ונידק כבשמים של קטורת
שהוא נאה לאומה הישראלית הנמשלים לקטורת כמו שנתבאר".
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א
קטורת
קטורת  -סם חיים או סם מוות?
חזרה קצרה על המאמרים הקודמים.
א .במאמרים הקודמים עסקנו בס"ד בעניינה של הקטורת העוצרת מגיפה .שאלנו,
כיצד הדברים עולים בקנה אחד עם כך שיש בה בקטורת את סם המוות (כמבואר
ברש"י במדבר טז ,ו)? הראנו שכבר עם ישראל בעצמם חששו מהקטורת וקראו לו
סם המוות ,וא"כ כיצד יעמדו הדברים יחד?
בישוב הדברים ,הרחבנו אודות הקטורת שהיא כח חיים אדיר המיוחד לכלל ,וכאשר
הוא מנותב באופן לא נכון ,והיינו ביחס לפרט ועבורו ,בכגון דא ,נהפכת הקטורת
לרועץ ,ובמקום כח חיים ,היא גורמת מיתה .הבאנו דוגמא לאדם פרטי שהחליט
להטות לכיוון ביתו ,נהר רחב ידיים המרווה ארץ ומלואה .ברור ,שביתו ייהרס בתוך
דקות ספורות.
כעת ברצוננו להוסיף עוד דברים בסוגיה זו ,לבאר את מקומה של הקטורת ועוצם
כוחה  -כח החיים העוצר את המגיפה ,ואף כמו"כ את הנזק שיכולה לגרום כאשר
באה שלא כתיקנה.
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ב
יחס הפנימיות אל החיצוניות
ביאור נוסף בעניינו של הקטורת
הגר"ש וולבה :אם אדם היה נחשף לנשמתו ,לא היה מסוגל להכילה
ב .בכדי לבאר הדברים ,עלינו להקדים יסוד עיקרי מאד שלימדנו הגר"ר לויכטר
שליט"א .1הגאון ר' ראובן העיד ,שכאשר למד עם הגר"ש וולבה זצ"ל את הפרקים
הראשונים בספר 'נפש החיים' ,העוסקים בעוצם כוחו של האדם להשפיע על
הבריאה עליונים ותחתונים ,אמר לו הגר"ש' :אילו היתה נשמתו של אדם מתגלה
אליו במלואה ,לא היה ביכולתו לשרוד ולחיות עם הגילוי'!
הגר"ר התפלא ,כי הגם שאנו רגילים לחשוב על כך שמציאות עליונה הבאה מחוץ
לאדם ,יכולה להוות סכנה עבורו ' -כי לא יראני האדם וחי' ,אך הנשמה ,הלא היא
עצם מציאותו של האדם ,וכיצד יתכן ,שהיא עצמה תהווה סכנה עבורו .ויתירה
מזו ,כיצד ניתן לחיות  -לקבל חיות ,באמצעות דבר שאיננו יכולים להכיל?

ביאור דברי הגרש"ו עפ"י הגר"ר לויכטר
הפנימיות מזינה הכל אך בהתגלות לא מבוקרת היא הרסנית
משל מליבת כדור הארץ והר געש
ג .בכדי לבאר הדברים ,המשיל הגר"ר את האדם למעין עולם קטן.
כידוע ,החיים בכדור הארץ מתקיימים על פני קרום של אדמה הראויה למגורים.
מתחת לאותה שכבת אדמה ,ישנן כמויות עצומות של אנרגיה .אותה אנרגיה היא
כח חיוני לקיומו של כדור הארץ ,אך כאשר היא מתפרצת בעוצמה כחלק מהתהליך
הידוע בהתפרצות הר געש ,התוצאה הרסנית ומסוכנת.
האנרגיה הלוהטת של ליבת כדור הארץ הכרחית ,אך היא צריכה להישאר מתחת
לפני האדמה ,על מנת לשמור על קיומו התקין של העולם .יציאה לא מבוקרת של
אותה אנרגיה אל פני השטח ,עשויה לזרוע חורבן מוחלט ולהפר את האיזון העדין
שמאפשר את קיומם של החיים.

1
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קדש הקדשים  -מקור הבריאה ,סגור וחתום
א"א לחיות ולהתקיים לאורך זמן באותו מקום
אותו עיקרון נכון לא רק במבנה הפיזי של העולם .מרכזו הרוחני של העולם הוא
בית המקדש ,שמרכזו הוא קודש הקודשים  -אזור חתום וסגור ,שרק הכהן הגדול
רשאי להיכנס אליו פעם אחת בשנה .בליבו של קודש הקודשים ניצב ארון הברית
 אף הוא חתום וסגור ,וכפי שמלמדים אותנו חז"ל (ב"ב צט' ).מקום ארון וכרוביםאינו מן המדה' .כלומר ,הוא איננו תופס מקום במרחב .מבין שני הכרובים היה
יוצא קולה של השכינה באוהל מועד  -אותו קול שבני ישראל פחדו שימית אותם
במעמד הר סיני (כמבואר ברמב"ן תחילת פרשת תרומה).
בן אדם רגיל אינו מסוגל לחיות ולהתקיים לאורך זמן בתוך אותו מקום קדוש ,בתוך
אותה ליבה רוחנית של העולם ,הוא אינו מסוגל לעמוד במקום שמופקע מכל
תפיסת המרחב והמציאות של העולם ,והוא אינו מסוגל להכיל גילוי ישיר ומפורש
כל כך של השכינה .אעפ"כ  -מקום זה הוא ליבו של העולם ,וממנו שואב העולם
כולו את חיותו ,העולם אינו יכול להתקיים ללא אותה מציאות של קדושה פנימית
ונסתרת ,אך הוא גם אינו מסוגל להתקיים ,אם הגבול העדין שבינו לבין אותה
קדושה נפרץ והיא פורצת החוצה.

האמונה של 'אין עוד מלבדו'; שורש הכל ,אך א"א להשליטה לגמרי כלפי חוץ
ד .כדוגמא לדבר ,הביא הג"ר ראובן שליט"א דוגמא מהאמונה ש'אין עוד מלבדו'.
ללא ספק ,ההכרה שהכל מגיע מאיתו יתברך ,שהוא משגיח על הנבראים כולם,
שאין דבר נעלם ממנו ,שאין כוח שיכול לעמוד כנגדו חלילה ,ואין שום פרט שלא
נכלל בתוכנית הגדולה שיש לו עבור העולם  -היא ההנחה הבסיסית שעליה
מושתתת כל האמונה שלנו .ולמרות זאת ,השימוש בה צריך להיות זהיר ומושכל.
אם ניקח את היסוד הבסיסי והמהותי הזה וננסה להחיל אותו על העולם במלוא
מובן המילה ,התוצאה תהא שקולה להתפרצות הר געש; נוכחות מלאה של הקב"ה
בעולם אינה מותירה מקום לשום נברא; אם בכל מקרה הכל מגיע מאיתו יתברך,
איזה מקום יש להחלטות שאני מקבל? מדוע שיהיה צורך לקחת אחריות? ליזום
ולהתאמץ לעשות את הדבר הנכון ,אם בכל מקרה הכל נמצא מחוץ לתחום השליטה
שלנו?
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הסוד הוא האיזון הנכון בין הבעירה הפנימית לגילוי כלפי חוץ
על כן ,היחס ליסודות מהסוג הזה צריך להיות זהיר מאד .ברור מאליו שאי אפשר
לסגור את הדלת ולהתעלם מעקרונות משמעותיים כל כך באמונה ,שכן כל עולמנו
הרוחני שואב את חיותו מכח אותה אמונה קדושה (ולמעשה גם כל העולם הגשמי
חי ממציאות זו) .אמנם מנגד ,ככל שמדובר ביסוד חשוב יותר וחיוני יותר ,כך גדולה
הסכנה של הנזק העלול להגרם משימוש שאיננו נכון.
בניגוד למה שמקובל לעיתים לחשוב ,אין שום צורך לקחת יסודות שמקורם פנימי
כל כך ולנסות להחיל אותם על העולם בכל הכח .ניסיון לכפות על המציאות לקבל
את אותן תובנות גבוהות כהווייתן ,עשוי להפר את האיזון העדין שמאפשר את
קיומו של העולם ,ממש כשם שניתוק מאותם יסודות ,כמוהו כהתנתקות ממקור
החיים של הבריאה.
פנימיות היא כמו אש לוהטת ,או כמו נהר של מגמה המבעבעת מתחת לפני השטח
של העולם; בלעדיה החיים היו בלתי אפשריים ,אך כאשר היא יוצאת במלוא
העוצמה ,היא עשויה להחריב את העולם שמתקיים ממנה .החכמה הגדולה היא,
לדעת כיצד לשמור על האיזון העדין שבין העולם החיצון לבין התוכן הפנימי שעליו
הוא מושתת; כיצד לדאוג שהאש לא תכבה ,אך גם לא תצא משליטה ,עלינו
להשכיל להשתמש בה מבלי להיכוות ממנה.

כאשר הנקודה הפנימית יוצאת החוצה היא מסוכנת
הנקודה הפנימית בוערת ומקרינה על אישיותו של האדם ,כל עוד והיא נשארת
בפנים ,אך ברגע שהיא יוצאת החוצה ,העסק כבר מתחיל להיות לא יציב .כל אדם
שמודע לנקודה הפנימית שקיימת בתוכו ,צריך לדעת לשמור עליה ולעבוד איתה,
אך גם להיזהר שהיא לא תשתלט עליו ותגרום לו לאבד את האיזון ואת הקשר
הבריא עם העולם .אכן האדם חי מכוחה של נשמתו ,אך אם הוא היה נחשף אליה
במלוא עוצמתה ,הוא לא היה מסוגל לשרוד".
ע"כ מדברי הג"ר ראובן לויכטר שליט"א.
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ג
הסכנה בהשתמשות בקדושה באופן בלתי מבוקר
קטורת פנימית מאד עד קה"ק והיא קרבן ריח ,ולכן מסוכנת מאד
בפנים  -הארון היה מכלה את בני לוי
ה .ברצוני להציע בעז"ה ,שסוגיית הקטורת נחרזת על הדברים הללו שהתבארו כעת.
הקטורת היא הקרבן הפונה אל הנשמה ,בהיותו קרבן ריח ,והריח הוא הדבר היחיד
שהנשמה נהנית בו ולא הגוף .הגוף שייך לכל הדברים חוץ מן הריח ,והנשמה אינה
שייכת לשום דבר (מענייני הגוף) חוץ מריח.
זאת ועוד ,הקטורת נכנסת להיכל פנימה ,ואף לקדש הקדשים ביוה"כ .היא נכנסת
למקום הקדוש ביותר ,למקום שהוא כאמור ,מקום החיים של הבריאה ,אך מאידך,
גם מקום מסוכן מאד ,וכפי שאכן התורה עצמה מזהירה בסוף פרשת במדבר (ד,
יח  -כ)ַ " :אל ַת ְכ ִריתו ֶּאת ֵשבֶּ ט ִמ ְש ְפחֹת ַה ְק ָׁה ִתי ִמת ֹו ְך ַה ְלוִ יִם :וְ זֹאת עֲ שו ָׁלהֶּ ם וְ חָׁ יו
או ָׁתם ִאיש ִאיש ַעל
וְ לֹא יָׁמֻ תו ְבגִ ְש ָׁתם ֶּאת ק ֶֹּדש ַה ֳק ָׁד ִשים ַאהֲ רֹן ובָׁ נָׁיו ָׁיבֹאו וְ ָׁשמו ֹ
אות ְכבַ ַלע ֶּאת ַהק ֶֹּדש וָׁ מֵ תו" .ואכן ,כתב רש"י
או :וְ לֹא ָׁיבֹאו ִל ְר ֹ
תו וְ ֶּאל ַמ ָׁש ֹ
עֲ ב ָֹׁד ֹ
(בראשית כט ,לד) שארון הברית היה מכלה בלויים ,ובמדרש (במדבר רבה ג ,יא):
" ...לפי שהיה הארון מכלה בבני קהת והיה ממעטן שהיה מקצר ימיהם ,ואעפ"כ
מחיבת הקדש היו רצים בני קהת אחריו".
מה המכוון בכך שהארון היה מכלה את בני לוי? ומדוע המשיכו לרוץ אחריו? אלא
שהם הדברים; ארון הברית הוא בוודאי השורש של הבריאה ומקום החיים (כפי
שהבאנו במאמר ט"ו מדברי הגרש"מ דיסקין זצ"ל ,עיין נא שם) ,אך דוקא בשל כך,
אסור להביט בו בלא אמצעי ,ובני שבט לוי ,מרוב חיבת הקודש ,לא היו מסוגלים
להתאפק ,ולכן היו נפגעים ממנו.
הקטורת שכאמור ,הינה הקרבן היחיד שנכנס לקדש הקדשים ,היא הקרבן היחיד
התואם למקום גבוה כל כך ונשגב ,ועל כן ,כאשר היה נגף בהם רח"ל ,היה ניתן
לעצור את המגיפה בכח הקטורת ,בהיותה נוגעת במקום החיים עצמם (וככל
שנתבאר בהרחבה במאמרים ז'  -ח' ,י"ז).
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ברם ,כאשר השתמשו בה באופן הלא מתוקן ,כגון עדת קרח ,בכגון דא ,הקטורת,
אדרבה ,המיתה אותם ,בדיוק כפי שארון הברית מכלה כאשר ההתייחסות אליו
היא באופן הלא נכון.

ו.

נדב ואביהוא וקרח הקריבו קטורת יחיד
קטורת יחיד אינה יכולה להיות נבדלת ולכן היא מתהפכת כנגד המקטיר ושורפתו
במה היתה ההתייחסות של נדב ואביהוא ,וכן של עדת קרח ,באופן הלא נכון? כבר
הזכרנו במאמר י"ז בשם מו"ר שליט"א ,שגם נדב ואביהוא ,וגם (להבדיל) עדת
קרח ,הקטירו קטורת יחיד ,וחטאו בזה ,כי הקטורת היא לעולם קרבן ציבור.
מה ההפרש בין קרבן יחיד לקרבן ציבור? הציבור הם כלל מופשט שלא שייך בו
מיתה ,הם נבדלים ומרוממים ,כי כך הוא הכלל ,שהכלל לעולם הוא מופשט ונבדל
ואינו מגושם .הפרטים הם אך ורק גשם ,הפרטים הם גוף ,הם מקריים וארעיים
ונתונים תחת זמן ומקום (והרחבנו בס"ד במאמר ט"ו).
בכדי לעמוד בעוצמה של קדש הקדשים  -ארון הברית והקטורת ,חייבים להיות
במדרגה של ציבור .הציבור הוא מופשט ולכן הוא יכול להכיל את הפנימיות הזו
של קה"ק ,את המופשטות הזו .ולא כן הפרט  -היחיד ,שאינו יכול להכיל את
הפנימיות הלוהטת הזו ,ולכן אירע מה שאירע.

יסוד המהר"ל שכל קודש שהתחלל משפטו בשריפה
אין לגשמי חיבור לנבדל ,ולכן הנבדל נמשל לאש
מן הראוי להעתיק דברי המהר"ל (חידושי אגדות ,שבת קיט" :).יש לך לדעת ,כי
כל דבר קודש שמתחלל כמו תרומה שנטמאת משפטה שריפה( ,שבת כה ).וכן בשר
קודש שנפסל דינו בשריפה (פסחים פב( ):וכן) בת כהן שזנתה את אביה היא
מחללת באש תשרף (ויקרא כא) .והטעם ,כי הקדושה נמשלה כאש ,ולפיכך
התחתונים שהם חמריים (אפשר להם) להתחבר לכל היסודות שהם אויר ,מים עפר,
חוץ מן האש ,כמו שאמרו (סוטה יד ).אחרי ה' אלקים תלכו וגו' ובו תדבקון וכי
אפשר לאדם להתדבק עם השכינה והלא כתיב כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא,
ובשביל שהוא יתברך אש אוכלה ,הוא קדוש ונבדל מן כל התחתונים אשר לא
יתחברו אל האש ,ומפני כך ראוי שיהיה דבר שהוא קודש והוא מחולל מקודשתו
שיהיה נדון באש".
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ביאור הדברים לפי ערכינו; כל דבר קודש שמתחלל ,מאבד מקדושתו ונבדלותו
ונעשה חומרי בצד מה ,ומכיון שהחומריות אינה יכולה להצטרף לקדושה ,כפי
שאינה יכולה להתחבר לאש השורפת אותה ומכלה אותה ,לכן ,כאשר הדבר הקדוש
שהוא למעשה נבדל ,מתחלל ונעשה גשמי ,הרי הוא עצמו שורף את עצמו.
קטורת נכנסת למקום הקדוש ביותר ,למקום שהוא ה'אש' החזקה ביותר .ולכן
הקטורת היא נבדלת לגמרי  -רוחנית לגמרי  -ריח ,ומופשטת לגמרי  -כללית
ציבורית ,ומופקעת מהיחיד  -מהפרט ,מהגשם.
לכן ,כאשר הקטירו אותה היחידים ,התוצאה היתה שהיא עצמה שרפה אותם ,כדין
הגשם המתחבר אל הקדוש הנבדל ,שהקדוש הנבדל שורפו .על כן ,הקטורת היא
באמת סם חיים ,אך במציאות הלא נכונה ,הופכת לסם המוות.

ז.

ביאור ההבדל בין נדב ואביהוא לעדת קרח
נדב ואביהוא חשבו שיש ליחיד דין ציבור
אכן ,נ' שיש בזה חילוק יסודי בין נדב ואביהוא שהיו קדושים וטהורים וגדולים
ממשה ואהרן ,לבין עדת קרח שהיו חוטאים.
נדב ואביהוא הקטירו קטורת יחיד בתוך קדש הקדשים; הם חשבו שמדרגתם -
מדרגת היחיד כל כך גבוהה ונשאה ודין ציבור לה ,כפי שהיה קודם חטא העגל,
כמבואר במאמר ט"ו .כך חשבו נדב ואביהוא ביום הקמת המשכן  -כפרת העגל.
נדב ואביהוא הסיקו שכיון שיש להם דין ציבור ,לכן הם יכולים להגיע לקדש
הקדשים ולא להפגע ,ואדרבה מצוה גדולה תחשב( .ועיין עוד במאמר י"ז).

עדת קרח רצתה להפוך את הציבור ליחידים
עדת קרח היתה בדיוק להפך .עדת קרח הוציאה את הקטורת לעולם היחידים .עדת
קרח לא חשבה שכל יחיד במדרגת ציבור ,אלא רצתה שהציבור יהפוך להיות
פרטים פרטים  -מחלוקת .לכן גם הם נשרפו מכח הקטורת ,וכדין הדבר הנבדל,
שכאשר הוא נפגש עם הגשם  -עם הפרט  -עם היחיד ,הוא שורפו.
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ד
אין קטיגור נעשה סניגור
רק בעבודת פנים קיים הכלל 'אין קטיגור נעשה סניגור'
ח .ברצוננו להתבונן עוד בעז"ה בסוגיה זו ,ולבארה בפנים נוספות עמוקות.
כידוע ,הכלל הוא ש'אין קטיגור נעשה סניגור' ,ואולם כלל זה אינו מוחלט ,יעויין
בגמרא (ראש השנה כו ,).שדין זה של 'אין קטיגור' נאמר רק בעבודות שבפנים,
ולכן שם בקה"ק לבש הכהן הגדול בגדי לבן (כדי לא להזכיר מעשה העגל שהיה
מזהב ,כברכות (לא' ).ודי זהב') ,אך בעבודות חוץ ,כן לבש הכהן בגדי זהב ,ואין
אומרים כלל זה ד'אין קטיגור נעשה סניגור'.
כמובן ,הדברים טעונים ביאור ,כי כיון שכך הוא הכלל ש'אין קטיגור נעשה סניגור',
א"כ מה לי עבודות פנים או עבודות חוץ? ועיי"ש ,שלמעשה ניתן לשאול שאלה
הפוכה ,מדוע באמת אין קטיגור נעשה סניגור ,הרי אדרבה ,אם הקטיגור מהפך
בדעתו ומחליט להצדיק את הסנגוריה ,הרי אין לך סניגוריה גדולה מזו ,וכבר היו
דברים מעולם ,וא"כ אדרבה ואדרבה יותר ויותר מעלה היא כשקטיגור נעשה
סניגור!

אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים
ט .אכן ,כלל זה הוא דוגמא יפה להבהרת דברי חכמים בכל מקום ,ונשתמש בכלל
אחר ,אשר יהיה כמבוא להבין את הכלל של 'אין קטיגור' .חז"ל בברכות (ה):
העמידו ש'אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים' .והדברים לכאורה אינם מובנים,
כי הרי אנו יודעים על הרבה חבושים שהתירו גם התירו ,הן את עצמם והן אחרים.
וכל דברי ימי עולם בכל הארצות כולם מלאים בסיפורים על אנשים שהצליחו
לברוח מבית האסורים ,וגם חז"ל בעצמם הביאו משל כזה (קה"ר ז' ,כ"ג) -(" :משל)
לכת אחת לסטין שהיתה חבושה בבית האסורין; חתר אחד מהן חתירה אחת וברחו
כולן ,נשתייר שם אחד מהן ולא ברח ,כיון שבא השלטון התחיל לחבטו במקל ,א"ל
ביש גדא וטמיע מזלא ,חתירתא קומך לא הות עריק וכו'" .משל זה הובא בספר
'שערי תשובה' לרבינו יונה (בתחילת הספר).

מ א מ ר י ח  כתר הלומים
| 462

חז"ל מדברים על עצמיות ומהות הדבר ולא על הופעתו בפועל
ביאור הדבר בס"ד ,חז"ל אף פעם לא מדברים על האדם החבוש מבית האסורין,
ובוודאי אדם חבוש יכול להתיר עצמו ולברוח ,אלא חז"ל מדברים על עצם המהות
של המושג 'חבוש' ,ועל זה אמרו ,שהחפצא של החבוש לא יכול להיות ניתר .משל
לזה :יד שכלואה באזיקים אינה יכולה לשחרר את עצמה לעולם ,אלא היד השניה
החופשית יכולה לשחרר את היד הכלואה .וכך גם באדם החבוש; לעולם החלק
החופשי שבו ישחרר את החלק החבוש .וע"כ ,אם למשל היו חובשים את האדם
כולו מכף רגל ועד ראש בלא מתום בחבישות קשות וחזקות ,הרי בוודאי לא היה
יכול להתיר עצמו.
לזה התכוונו חז"ל ' -אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורין' ,כלומר ,ה'חבוש' עצמו,
לא כתואר לאדם ,אלא כמהות ,כחפצא ,אינו יכול להיות ניתר בלא עזרת החופשי,
אך האדם החבוש ,הרי בתוכו עצמו יש גם חלקים שאינם חבושים ,והם מתירים את
החבוש ,ומה לי אם אחר חופשי מתירו ,או היד החפשית מתירה ,דא ודא חד היא.

י.

אין קטיגור  -החילוק בין האדם התובע ובין התביעה עצמה
ומן הדוגמא אל הנידון דידן .כשאנו אומרים ש'אין קטיגור נעשה סניגור' ,עלינו
להבחין בין התובע  -האדם שנבחר להיות נציג הקטגוריה ,לבין התביעה עצמה -
החפצא של הקטגוריה בעצמה .התובע אינו עצם הקטגוריה ,אלא הוא נושא תפקיד
 תואר ,הוא חובש את הכובע של הקטגוריה ,הוא שליח הקטגוריה ,וככזה ,הואממלא את תפקידו כפי שהינו יכול ,אך סוף סוף ,הוא עצמו כאדם ,ותפקידו כתובע,
הם שני נושאים שונים.
לכן ,יתכן מצב שבו יבוא אדם כלשהו אל האדם התובע ,ויוכיח לו וישכנע אותו
שכתב התביעה אינו נכון ,בכזה מצב ,יסיר התובע את הכובע של הקטגוריה ,ויחבוש
כובע אחר  -של סנגוריה .האם לזה אנו קוראים שהקטיגור נעשה סניגור? התשובה:
לא ולא! אמת זהו דבר גדול מאד ,ואם בהחלט יצליח הנאשם לשכנע את התובע,
י ש לו סיכויים גדולים לצאת זכאי ,אך זהו לא ההגדרה של 'אין קטיגור נעשה
סניגור' ,כי הקטגוריה עצמה לא התהפכה לסנגוריה ,אלא האדם הנושא אותה,
הוא שנהפך.
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ממילא נכונים אנו לבוא ולומר ,שכאשר חז"ל אמרו שאין קטיגור וכו' ,כוונתם היא
שאין 'כתב התביעה'  -החפצא של הקטגוריה יכול להפך לסנגוריה ,ובדיוק כמו
שיד שמאל לא יכולה להפוך ליד ימין.

עבודות פנים נוגעות בעצם הדבר עצמו ,ושם אין קטיגור נעשה סניגור
עבודות חוץ באות על ידי נושא חיצוני לעצם ,ולכן הקטיגור נעשה סניגור
יא .מעתה נכונים אנו לשוב ולבאר דברי הגמ'; בעבודות פנים אנו אומרים שאין קטיגור
נעשה סניגור ולא כן בעבודות חוץ ,והיינו ,כי יש חילוק עקרוני בין עבודות פנים
לעבודות חוץ; החילוק אינו מתבטא רק במקום העבודה ,אלא גם במהות ובתוכן
העבודה.
עבודות חוץ מתוקף היותם חוץ ,אינן נוגעות בעצם הדבר ,כביכול ,העבודה בחוץ
אינה אלא בדומה לשם תואר .בחוץ אנו לא עוסקים בעצם הדבר אלא במי שנושא
אותו (והרי זו ההסתכלות השטחית הפשוטה של רוב האנשים ,ולכן כך הם מבינים
גם את דברי חכמים ,כי אינם רואים את המושג 'חבוש' כמושג טהור מופשט ,אלא
כאדם החבוש בפועל .וכ"ז כי האנשים חיים לפי התפיסה החיצונית הקיימת בפועל,
ותפיסה זו לעולם עוסקת בלבושים ולא בגוף ומהות ותוכן הדבר עצמו ,ואין להאריך
כעת בדברים הגדולים הללו ,והם בסוד הגדרת המושג 'אמת' שהוא העניין הפנימי
והמופשט ביותר ,וכ' במק"א).
מכיון שכך התפיסה בחוץ ,לכן איננו עוסקים ב'טענה' עצמה אלא ב'בעל הטענה',
ובעל הטענה בהחלט יכול להיהפך ממקטרג למסנגר (ככל שנתבאר) ,לכן בחוץ,
אדרבה ,אנו אומרים שעדיף לעבוד בבגדי זהב ,והם הם בגדי הכהן גדול תמיד ,כי
יש כאן מהלך של מקטרג שהתהפך לסנגר.
ברם ,בעבודות שלפני ולפנים ,שם הנושא אינו הגברא הנושא את הבגד ,אינו
המקטרג או המסנגר ,שם הנושא הוא גוף הדבר בעצמו ,החפצא של הדבר ,כי שם
מקום הפנים ,והפנים עוסק בנקודת העצם עצמה ,ולכן שם אדרבה ,חייבים לבוא
בבגדי לבן ,כי אין החפצא של קטיגור נעשה סניגור.
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ה
יום הכיפורים
המבט על יוה"כ עובר דרך עניין קה"ק
יב .דברים אלו פותחים לנו פתח גדול ,כמדומה ,בהבנת עניינו של יום הכיפורים ,היום
הגדול והנשגב בשנה ,שעליו אמרו חז"ל (בב"ר ב ,ג) על הפסוק (בראשית א ,ה):
יְהי ב ֶֹּקר ֹיום ֶּאחָׁ ד"  -יום אחד שנתן להם הקב"ה והוא יום הכיפורים.
"וַ יְ ִהי ֶּע ֶּרב וַ ִ
כמובן שיאו של יוה"כ הוא בכניסה לקה"ק בהקטרת הקטורת ,ולכן המבט
והאספקלריה שאנו מביטים על יוה"כ צריכה להיות דרך ובמקביל להבנת קה"ק,
כי קה"ק במקום שוה ליוה"כ בזמן (וכ"כ החת"ס).

עניינו של יוה"כ  -עצם הדבר בעצמו בלא שום לבושים
כאמור ,קה"ק הוא המקום של הדברים בעצמם בלא הלבושים שלהם ,בלא ההרכבות
שלהם ,ושלכן בקה"ק מתקיים הכלל הטהור של 'אין קטיגור נעשה סניגור' .ומכיון
שבא קה"ק ולימד על יוה"כ ,ממילא למדנו שזה עצמו עניינו של יום הכיפורים,
שהוא יום שבו מוטל על האדם להיות בבגדי לבן  -כלומר ,בלא שום לבושים
ותוספות והרכבות ,אלא פשיטות גמורה ,כי שם הנושא הוא לא במבט של לבושים
וחיצוניות ,שם דנים את הדבר עצמו כפי מה שהוא בעצם .שם כביכול לא נכנס
מקטרג אלא הקטרוג ,שם מונחים החפצא של הדברים בעצמיותם.
לכן לובשים בגדי לבן ומתענים בה' תעניות
בזאת יש טעם לשבח להבין את המהלך שלנו ביוה"כ ,שאנו מתענים ומענים את
נפשותינו .שגרת המחשבה תופסת את זה כמהלך של התשובה והכפרה .כמובן
שזה נכון ,אך נ' שיש כאן תוספת; יוה"כ הוא יום שבו הנושא הוא רק גוף העצם
עצמו ,רק עצם הדברים וככל שנתבאר ,רק הצורה המופשטת ,לכן ,ביום זה אנו
עוסקים רק במה שהוא באמת הצורה המופשטת שלנו  -המהות האמתית שלנו
באמת ,ודבר זה משתייך לסוגיית התענית .כי על כן ,כבר ביארו רבותינו שעניין
התענית ביוה"כ אינה סיגוף והחלשת הגוף ,אלא ניתוק ממנו .כביכול שם בקה"ק
 ביוה"כ ,אין מקום לגוף ,כי הגוף הוא סוג של לבוש ותואר והרכבה ,ושם בקה"קוביוה"כ הנושא הוא הצורות עצמם ,והצורות עצמם הם נבדלות לגמרי מגשם,
מופשטות לגמרי ,לכן אין שם אכילה ושתיה ושאר ענייני הגוף.
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כה"ג בקה"ק היה נחשב כצורה מופשטת ,וכך כל אחד מישראל ביוה"כ
ֹאו ְלכַ ֵפר ַבק ֶֹּדש ַעד
מו ֵעד ְבב ֹ
יג .ובקרא (ויקרא ט"ז ,י"ז)" :וְ כָׁ ל ָׁא ָׁדם לֹא יִ ְהיֶּה ְבאֹהֶּ ל ֹ
יתו ו ְב ַעד ָׁכל ְק ַהל יִ ְש ָׁר ֵאל" .ובחז"ל (ירושלמי יומא ז:):
דו ו ְב ַעד ֵב ֹ
אתו וְ ִכ ֶּפר ַבעֲ ֹ
צֵ ֹ
"...אפי' אותן שכתב בהן 'ודמות פניהם פני אדם'  -לא יהיו באהל מועד" .כלומר,
שאפי' המלאכים לא יכולים להכנס שם .וקשה ,א"כ כיצד הכהן הגדול נכנס שם?
אלא ע"כ שהוא עצמו ביוה"כ בקה"ק ,לא נחשב כאדם כלל ,אלא הוא כמו צורה
מופשטת .וכמו שהכה"ג בקה"ק ,כך כל אחד מישראל ביוה"כ (ומ"מ בוודאי בא
הדבר בפועל באופן היותר נאות אצל הכה"ג שהוא מבחר האנשים והנציג של כלל
הציבור ,ולכן רק הוא היה יכול להכנס מבית לפרוכת ,ולא שום כהן אחר).

ו
כח הקטורת נבדל ומופשט
קטורת היא כללית ונבדלת ונכנסת למקום הצורות המופשטות
לכן היא מיוחדת לציבור דוקא בהיותו מופשט וכללי
יד .בעקבות הדברים הללו ,הננו שבים ומבינים ביתר עומק את עניינה של הקטורת;
היותה סם חיים מחד ,וסם מוות למי שמקטיר אותה באופן שאינו נכון.
הקטורת היא הקרבן היחיד הנכנס לקדש הקדשים ,היא נכנסת למקום הצורות
המופשטות ,למקום העצמיות עצמה .למקום שאין בו תפיסה של גשם (ולכן דוקא
ביוה"כ ,כאשר התענית מפקיעה את הגשם ,ונערכים רק דרך מבט האמת ,ככל
שנתבאר) .לשם מקטירים הקטורת ,ועל כרחנו שהקטורת אכן תואמת למקום זה,
והיינו כי היא נבדלת לגמרי ,היא עצמית לגמרי ,היא מופשטת לגמרי ,וזו כמובן,
סוגיית הריח שהיא מיועדת לנשמה ,וגם כן מתייחס אך ורק לכלל  -לציבור ,כי רק
הציבור הם מציאות נבדלת לגמרי ,בלא מערכת גשמית (ולכן הם חיים לעולם).
כאשר באו נדב ואביהוא והקטירו קטורת יחיד ,חשבו לרום מעלתם ,שאכן הם
במדרגה של נבדלות ,וממילא ראויים לקטורת ,אך אליבא דאמת ,היה זה קטורת
יחיד ,וקטורת יחיד היא מציאות בלתי אפשרית; אי אפשר להעמיד מציאות נבדלת
בתוך מציאות גשמית ,והתוצאה היא הרת אסון .כך היה אצל נדב ואביהוא וכך
היא אצל הנשיאים (וכמובן ,בהתאם להבדלים המהותיים שבהם ,כפי שכתבנו לעיל,
שנדב ואביהוא היו צדיקים גמורים).
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קדש הקדשים עוסק ב'גרעין' הרוחני
טו .מן הראוי להוסיף פה את הדוגמא שהזכרנו במאמר י"ז .כל מציאות מורכבת
מחומרים שונים .ואולם בבסיס החומר ,נמצאת נקודת החומר הקטנה ביותר והיא
הנקראת 'אטום' ,האטום ,כעיקרון ,אינו בר חלוקה ,הוא עצם בלתי מתחלק .לפני
כ 70שנה גילו שאם מבקעים את האטום (על ידי אמצעים המיועדים לכך) ,יוצרים
כח בלתי נתפס שיכול להרוס את העולם ,פשוטו כמשמעו .כח זה הוא כח הגרעין,
אך עכ"פ זו מעין דוגמא ,שכאשר כונסים פנימה ,מגיעים לשורש המציאות ,למקום
ששם האחדות היא מלאה (שהרי אינה יכולה להתחלק לחומר קטן יותר) ,שם בעצם
החיות של החומר ,ואם פועלים שלא כשורה ,הרי כח זה עצמו ,שהוא כח של תיקון
העולם ,יכול להרוס כל מוסדי תבל ,רח"ל.
קדש הקדשים הוא מקום השורש של הבריאה ,משם נשתתה הבריאה (יומא נג,):
הוא עוסק בעצמיות עצמה  -בגרעין הרוחני כביכול .ולכן כחה אדיר ועצום ,אך גם
מסוכן מאד ,ככל שנתבאר.
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נחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני
קטורת  -פסגת עבודת ה' ועבודת הקרבנות
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א
העולם נברא לעבודתו יתברך
העתקת דברי המהר"ל בזה
א .במאמר זה נבאר בעז"ה את ייחודה של הקטרת הקטורת ,וכן את היותה פסגת
העבודה על ידי הכהן הגדול בקדש הקדשים ביוה"כ .בתחילה נבאר את ייחוד
עבודת הקרבנות ,אשר נחשבת העבודה היותר חשובה מבין כל המצוות והעבודות
לה' יתברך ,ושוב נבאר את הייחוד שיש בקטורת על פני הקרבנות ,ייחוד אשר
מעמיד אותה ,כאמור ,בפסגת העבודה כולה.
שנינו במסכת אבות (א' ,ב')" :שמעון הצדיק הי' משירי כנסת הגדולה .הוא הי'
אומר :על שלשה דברים העולם עומד ,על התורה ועל העבודה ועל גמילות
חסדים" .אחד העמודים שהעולם עומד עליהם הוא העבודה ,בפשטות ,הכוונה היא
לעבודת ה' באופן כללי ,אך לא כן פירשו המפרשים ,אלא שהכוונה היא דווקא
לעבודת הקרבנות .וכך הם דברי המהר"ל (עמוד כח)" :וגם העבודה אל השם
יתברך ,שבשביל זה נברא העולם לעבוד השם ית' .וזה אמרם בפרק בני העיר (מגילה
לא' : ):אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ ,שנאמר "ויאמר אברם במה אדע
כי אירשנה" .אמר אברהם לפני הקב"ה ,שמא בני יהיו חוטאים ואתה עושה להם
כאנשי דור המבול וכו' .אמר לו לאו ,אמר לו במה אדע ,אמר לי' "קחה לי עגלה
משולשת וגו'" .אמר ליה ,תינח בזמן שביהמ"ק קיים ,בזמן שאין ביהמ"ק קיים מה
תהא עליהם .אמר לו ,כבר תקנתי להם סדר קרבנות .בזמן שקורין בהם מעלה אני
עליהם כאילו הם הקריבו קרבן ואני מוחל להם' .ע"כ.
וביאור זה ,כי אברהם הי' יודע כי העולם לא נברא אלא בשביל הקב"ה ,שנא'
(משלי ט"ז) 'כל פעל ה' למענהו' ,כי אין ראוי לשום דבר שיהי' לו מציאות כי אם
אשר הוא אל השם יתברך ,עד שהכל צורך גבוה .ודבר זה בארו חכמים ז"ל (לקמן
פ"ו) באמרם' :כל מה שברא הקב"ה בעולמו ,לא ברא אלא לכבודו וכו' .כי אם
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נמצא לעצמו ,הרי יש ח"ו דבר זולת ה' ,ובמה שהוא לכבוד הש"י לעבדו ,הרי בזה
הוא למענהו.
וזה שאמר ( -התנא) 'ועל העבודה' ,כי מה שעובדין אל ה' ית' בזה העולם הוא אל
ה' יתברך ואינו העולם דבר לעצמו ,שיאמר ח"ו שיש מציאות זולת ה' יתברך ,כי
אין אל העבד שום מציאות מצד עצמו ,רק שהוא משמש לרבו .וכל אשר משמש
לזולתו אין עליו שם בפני עצמו וכו'" עכ"ל.

עבודת הקרבנות  -העבודה היותר עיקרית מכל העבודות לה'
ב .למדנו מדבריו שיסוד העבודה בכלל ,הוא ההוראה שהכל אל ה' יתברך לגמרי,
ואין העולם (שייך) לעצמו ,ואלא שהמהר"ל מייחד את העבודה באופן פרטני
לעבודת הקרבנות.
ואכן ,קודם לכן (עמ' כו) ,הוסיף המהר"ל דברים אודות ייחודיות עבודת הקרבנות,
וכה כתב" :והעבודה שהיא עבודה בעצם ובראשונה היא העבודה בקרבנות ,ואין דבר
יותר ראשון מזה ,וכל שאר הדברים שהם עשיית המצות לעשות רצון השם יתברך,
נכללים תחת העבודה ,רק העבודה היא ראשון וקודם אל הכל ,ולפיכך העבודה היא
עמוד אל העולם שמזה יחשוב האדם שלם וטוב אל מי שבראו כאשר הוא עובד
לו".
המהר"ל מלמדנו כדבר פשוט ,שהעבודה שהיא העבודה העצמית ' -בעצם
ובראשונה' היא עבודת הקרבנות ,ועיין עוד בדברי בנתיב העבודה (פרק א)
שעבודת הקרבנות היא העבודה היחידה הנקראת בסתמא 'עבודה'.
ננסה אנו ,בעניינו ,לבאר קצת בכוונת הדברים ,ולגעת בקצה המטה.

ב
קרבנות עניינן להתבטלות ,ויסוד החילוק בין שאר המצוות לקרבנות
ג.

מהי עניינה של עבודת הקרבנות? המהר"ל בכמה מקומות (הן שם ב'דרך חיים',
וכן בנתיב יראת ה' ,פרק ב) מבאר שהקרבנות הם תנועת ההתבטלות של הבריאה
ושיבתה אל ה' ,כי כשאדם מקריב קרבן לה' ית' ,מבטא בכך ,שכל הבריאה צריכה
להתבטל לה' (ולחזור אליו) ,שהרי עצם שחיטת הקרבן הוא ביטול החומר כלפי ה',
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שהכל אין ואפס כנגדו ,וביותר לפי דברי רמב"ן (ויקרא א ,ט) שהקרבן הוא דוגמת
מה שהיה אמור להתקיים באדם ,והקרבן מהווה תחליף.
עניין זה  -ההתבטלות לה' יתברך ,הוא מהתכונות הבסיסיות של הנברא ,זו התכונה
המעמידה את הנברא במקומו האמיתי והנכון ,ומכח זה מקריב האדם קרבן לה'.
בכך מונח החילוק שבין עבודת הקרבנות לכל עבודת ה'; אף שכל קיום ציוויי
המצוות ,יסודן בהתבטלות כלפי מעלה ,כי כל עבודה לגבוה ,תהא אשר תהא,
נובעת מתנועה של התבטלות ,אך אין זה מונח בצביון ובצורת המצוה ובטעמה,
אלא ההתבטלות היא הסיבה והשורש לקיום המצוה ,או תולדה ותוצאה הנובעת
מהמצוה ,אך לא צורת וצביון המצוה( .ניקח כדוגמא את מצות סוכה; קיום הציווי
על ידי האדם ,בוודאי נובע מהתבטלות לרצון העליון ,אך אין קשר בין עצם הסוכה
לעניין ההתבטלות .וכמו"כ טעם המצוה אינו שייך להתבטלות ,אלא הוא טעם פרטי
בכל מצוה ומצוה ,וכגון במצות סוכה' :למען תדעו כי בסוכות הושבתי את בני
ישראל' ,ורק שבסופו של דבר ,אם ניכנס לטעם של הטעם ,נגיע לעניין העבודה).
בזאת מתייחדת עבודת הקרבנות ,שכל צורת ותוכן המצוה בעצמותה הוא
ההתבטלות וההוראה שהכל שייך לעליון (ושע"כ צריך לעבדו) .ואין זה אך ורק
הסיבה והשורש לקיום המצוה (אם כי ,גם!) ,אלא הוא גוף צביון המצוה ,טעמה
ומטרתה  -התבטלות לה' .על כן עבודת הקרבנות נקראת באופן מיוחד 'עבודה',
והיא המקור והשורש לכל הענפים (המצוות) המשתרגים לעניינים וטעמים פרטיים,
המתלבשים בעניינים שאינם התבטלות מובהקת.

עבודת הקרבנות  -מושכל ראשון
ד .לכשנתבונן ,הלא כבר קין והבל הקריבו קרבנות כמפורש בפרשת בראשית ,ולא כן
שאר מצוות ועבודות .ואף אדה"ר הקריב שור בעל קרן אחת (כמבואר חולין ס.).
וכן נח ,כשיצא מן התיבה (בראשית ח ,כ)" :וַ ִיבֶּ ן נֹחַ ִמזְ ֵבחַ ַלה' וַ י ִַקח ִמכֹל ַה ְבהֵ ָׁמה
עלֹת ַב ִמזְ ֵבחַ " ,וכך כל הדורות מאז ומעולם גם
הור וַ י ַַעל ֹ
עוף ַה ָׁט ֹ
ַה ְטה ָֹׁרה ו ִמכֹל ָׁה ֹ
לפני מתן תורה ,הקריבו קרבנות לה'( .וראה עוד רמב"ם ה' עבודה זרה א ,א  -ג).
האדם בכל הדורות עמד והקריב ,אע"פ שלא נצטווה מאומה ,לא קרבנות ולא שאר
עבודות! ואם כן ,היאך ידע שעליו להקריב ,או שעכ"פ ,מן הראוי שיקריב קרבן?
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אלא שהם הדברים :הקרבנות חולקים מקום לעצמם בתורת העבודה בכלל ,הם
העבודה היחידה שהיא עבודה בעצם (כדברי המהר"ל לעיל) ,ועל כן הם טבועים
כמושכל ראשון בנפש האדם .לכן ,כפי שהבין אדם והבאים אחריו שעליו לעבוד
את ה' ,כך הבין שעליו לעשות כן על ידי קרבנות.
אמור מעתה :כל המצוות הם חידוש של התורה ,ובלעדיהם לא היו מוגדרים בתור
עבודה .רק לאחר שחידשה תורה שהם מצוות ,נעשו הם לעבודת ה' .אולם
הקרבנות הם עצם השכלת האדם בהגיונו ,ומשום כך הם עבודת ה' .1ובלשון קצרה:
כל המצוות ,רק מפני שהם מצוות לכן הם עבודת ה' ,אבל קרבנות ,מחמת שהם
עבודה (כפי שראינו בכל הדורות) ,לכן עיגנה אותם התורה בתור מצוה.2

1

2
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בעבודת הקרבנות ישנו ייחוד שגם האדם עצמו קנוי לה'
ה .תוספת לדברים אלו ,ניתן ללמוד מדברי המהר"ל בנתיב העבודה (פרק א)" :ונקרא
זה ( -עבודת הקרבנות) 'עבודה' ,כי העבד קנוי לרבו ,והוא וממון שלו הכל לאדון
שלו .ולכך כאשר מביא קרבן אליו ,מורה שהוא שלו ,כמו העבד שהוא קנוי לרבו.
ולכך נקרא זה 'עבודה' אל השם יתברך ,כאשר הוא מביא קרבן אל השם יתברך.
ואין לך עבודה יותר מזה ,כי אם יקרא 'עבודה' כאשר משמש אליו ועושה מה שצריך
אליו ,שמורה זה כי הוא עבד קנוי לו ,כל שכן כאשר מוסר עצמו אל השם יתברך,
שדבר זה עצמו מורה שהוא עבד קנוי לו .לכך נקרא זה 'עבודה'".
המהר"ל מלמדנו כאן ייחוד נוסף המאפיין דווקא את עבודת הקרבנות; כל העבודות
הן מהשלב השני והלאה ,היינו ,האדם כאדם ,החי לעצמו (שלב א) עובד את ה'
במעשה זה או אחר (שלב ב) ,לא כן עבודת הקרבנות ,אשר עניינה ' -מוסר עצמו
אל השם יתברך' ,שהרי מביא את ממונו (וביותר לפי רמב"ן הנ"ל) ,א"כ מעמיד
שכל מציאותו  -גם האדם כאדם ,ג"ז מציאות של עבודה ,גם הוא  -האדם בעצם
יישותו שייך לה' .זהו הגילוי המתגלה בקרבנות יתר על שאר העבודות ,ולכן זו
העבודה שהיא העבודה העצמית ביותר.

ג
נחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני
ביאור עניין הקרבנות לריח ניחוח
ו.

דברים אלו ,הייחוד של עבודת הקרבנות ,ישמשו כמפתח להבין דברי חז"ל שטבעו
מטבע לשון מיוחדת על עבודת הקרבנות ' -נחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני'.
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כלפי מה הדברים אמורים? התורה חוזרת פעמים רבות על כך שהקרבנות הם לריח
ניחוח .הפעם הראשונה היא בפרשת נח (ח ,כא)" :וַ י ַָׁרח ה' ֶּאת ֵריחַ ַה ִניחֹחַ " ,וכך
בהרבה מקומות .רש"י (ויקרא א ,ט) מפרש את המשמעות של 'ריח ניחוח'" :נחת
רוח לפני ,שאמרתי ונעשה רצוני" .וכ"כ בספר שמות (כט ,יח) ובבמדבר (כח ,ח).
מקור הדברים בספרי פרשת קרח (ג)ֵ '" :ריחַ נִ יחֹחַ ַלה''  -נחת רוח לפני המקום
שאמרתי ונעשה רצוני".
לשון זו נאמרה אך ורק ביחס לקרבנות ולא לשום מצוה או עבודה אחרת .כמובן
שהדברים טעונים הסבר .אכן ,בעקבות האמור ,מתפרשים הדברים כפתור ופרח.

ביאור העניין 'נחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני'
שאלות וביאור ' -נחת רוח שאמר והיה העולם'
מה הכוונה במילים" :נחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני? בפשטות ,המשמעות היא:
'שציוויתי ונעשה ציוויי' .אלא שא"כ קשה מדוע לא נאמר שציוויתי וכו' .ומהו חילוף
הלשונות; 'אמרתי' בתחילה ,ו'רצוני' בסוף .זאת ועוד ,הרי רש"י פירש כן בתחילת
ויקרא ,ביחס לקרבן עולה שעולה נדבה ,והיאך שייך בו לשון 'וציוויתי' .ומה גם
שאצל נח כלל לא היה ציווי (וחז"ל בויק"ר ז ,ד ,השוו בין ריח הניחוח של נח לריח
הניחוח של ישראל) ,כמו"כ צריך ביאור ,מדוע לא מצאנו עניין זה של "נחת רוח
לפני וכו'" אלא בקרבנות ,וכי שאר מצוות אינן גורמות נחת רוח לפניו ,הרי גם הם
ציוויים המתקיימים.
ז.

שאלות אלו שמעתי מהגרי"ד הרטמן שליט"א ,וכה ענה בשם מו"ר הגר"מ שפירא
זצ"ל ,שהמילה 'שאמרתי' ,אינה 'שציוויתי' ,אלא היא מלשון "בעשרה מאמרות נברא
העולם" (אבות ה ,א) ,וכמו "ברוך שאמר והיה העולם" .וא"כ כך מתפרשים הדברים:
נחת רוח לפני שבראתי את העולם ('שאמרתי') ,ונעשה רצוני  -והוא מקיים יעודו
כפי הרצון שלי  -של הבורא יתברך.
כראיה לדברים ,ציין מו"ר לגמ' זבחים (ב" :):לשם ו' דברים הזבח נזבח; לשם זבח,
לשם זובח ,לשם השם ,לשם אשים ,לשם ריח ,לשם ניחוח" .ופירש"י'" :לשם ניחוח'.
לשם הנחת רוח להקב"ה שאמר ונעשה רצונו" .ובנוסחה הנוספת בצד הגמ',
הוסיפו ליד המילה 'שאמר' ' -והיה העולם' .דו"ק.
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נמצאת אומר ,שאין לשון 'ואמרתי' מתייחס לציווי פרטי (קרבנות) המתקיים כתיקנו,
אלא הכוונה לבריאת העולם בכללות .ופי' ,שע"י הקרבנות מתקיים תכלית העולם.

'נחת רוח שאמרתי' נאמר בדוקא ביחס לקרבנות כי הן מתייחדות לתכלית
ח .מעתה לפי"ז הרי שמיושבת היטב הקושיה; מדוע לא נאמר 'נחת רוח לפני' בשאר
מצוות? כי אף שוודאי גם שאר מצוות מביאות לתכלית העולם ,אך הרי כפי שנתבאר
לעיל ,אין זה אלא תולדת המצוות אך לא עצם וצביון המצוות .משא"כ הקרבנות
שכל עיקרן ותוכנן הוא הצורה והצביון שהעולם צריך להיראות  -מקום עבודה
והתבטלות לה' (שע"כ נקראות ביחוד עבודה) ,וע"כ ביחוד ניתן לומר שמתקיים על
ידן תכלית העולם
בלשון אחרת .הקרבנות הם צורת תכלית העולם ,ומשא"כ המצוות שרק גורמות
לתכלית העולם ,ולכך הקרבנות הם המבטאים את עניין הנחת רוח לפני .3דו"ק.

חוש הריח מיוחד ל'נחת רוח' בהיותו עומד על עיקר פנימיות הדבר
ט .עדיין עלינו להבין ,מדוע ה'נחת רוח' מהעולם ,מתאפיין דוקא ביחס ל'ריח ניחוח',
ולא ביחס לחושים אחרים ,כגון 'ראיה' ,שהקב"ה יראה שהעולם מתנהג באופן
הנאות ,או 'שמיעה' ,ששומע שהמציאות מתקיימת לתכליתה.
כמדומה הביאור בשם מו"ר זצ"ל באופן הבא :חוש הריח עומד על עיקרו של דבר;
בעין ובאוזן אי אפשר לדעת אלא את המציאות החיצונית ,אי אפשר לדעת למשל,
אם המאכל טרי ,הוא נראה בדיוק אותו דבר .אך על ידי רוח הריח אדם עומד על
הפנימיות ,על החיים של הדבר .לכך כאשר הקב"ה כביכול רוצה לעמוד על עיקרו
של עולם (האם הגיע לתכליתו ויעודו) ,יש כאן התייחסות מוגדרת לחוש הריח שלו.

ד
י.

הקטורת  -פסגת עבודת הקרבנות
זכינו לבאר בס"ד את עניין העבודה בכלל ,ואת הייחוד של עבודת הקרבנות בפרט,
ושלכן היא העבודה העיקרית והראשונה  -העבודה העצמית ,ואשר הינה מושכל
ראשון וחלק מתכונות הנפש הבסיסיות של כל אדם באשר הוא.
3
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כעת נתמקד בייחוד של עבודת הקטורת ,שעל פניו היא הפסגה של עבודת
הקרבנות ,שהרי מקטירים אותה בקדש הקדשים ביום הקדוש ביותר על ידי האדם
הקדוש ביותר.
מהו עניין הקטורת?

סוגיית המפטם קטורת לריח
מסקנת הגמ' שיש מעילה בריח
בגמ' פסחים (כו" :).המפטם את הקטורת להריח בה  -חייב ,והמריח בה  -פטור (-
מכרת במזיד וחטאת בשוגג) ,אלא שמעל" .והקשו על זה בגמ'" :ומי איכא מעילה
בריח ,והאמר ר"ש בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא :קול ומראה
וריח אין בהם משום מעילה" .תירצה הגמ'" :קול ומראה אין בהן משום מעילה לפי
שאין בהן ממש ,וריח ,לאחר שתעלה תמרתה אין בו משום מעילה ,הואיל ונעשית
מצוותו".
משמעות הגמ' לכאורה ,שלמסקנה אכן יש בריח משום מעילה ,שלא כקול ומראה,
והטעם שאין מעילה בריח אחר שהעלה תמרתה ,כי נעשתה מצוותה ,וזהו דין כללי,
שכל שנעשה מצוותו אין מועלים בו (מלבד שני דברים שגילה בהם הכתוב :תרומת
הדשן ובגדי כהונה).

קו' מדברי הראבי"ה והרמב"ם שבריח אין מעילה
מו"ר הגר"א עוזר שליט"א 4הקשה מדברי הראבי"ה (בפסחים שם) ,וכ"ה בהגהות
אשרי ,שסתם וכתב' :קול ומראה וריח אין בהם משום מעילה' ,כעיקר המימרא של
בר קפרא ,וצ"ע ממסקנת הגמ'.
עוד ציין מו"ר שליט"א לדברי הרמב"ם (מעילה ה ,טז)" :קול ומראה וריח של
הקדש ,לא נהנין ולא מועלין .במה דברים אמורים ,כשהריח בקטורת אחר שעלתה
התימורת ,אבל אם הריח בקטורת כשתעלה תמרתה ,מעל" .בתחילת דבריו ,פתח

4
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הרמב"ם במימרא של בר קפרא כמו שהיא  -המשווה ריח לקול ומראה ,אך סיים
בתירוץ הגמ' ,שכל שהעלתה תימרתה כבר נעשית מצוותה .והדבר צריך תלמוד.

יסוד התוס' ישנים שאין מעילה בקטורת
ריח אין בו מעילה (א) נעשית מצוותו( ,ב) אין מעילה בריח
יא .פתח הדברים בישוב דברי הרמב"ם ,מופיע בחידושי ר' אריה לייב מאלין (חלק ב,
נט) ,וכ"ה בחזו"א (זבחים כ ,ד) .ויסודו ,עפי"ד התוס' ישנים (יומא ס ,).שהקשו:
מדוע אין מועלין בקטורת לאחר שתעלה תמרתה ,והלא בדשן מזבח החיצון מועלים
עד תרומת הדשן או עד הוצאתו ,מפני שעדיין לא נעשית מצוותו (כמבואר במעילה
ט , ).וא"כ הכא נמי בקטורת ,כל עוד לא דושן מזבח הפנימי ,בדין הוא שימעלו
באפר ,ומדוע חשיב כ'נעשית מצוותו' משעלתה תמרתה.
התוס' ישנים תירץ (בתירוץ השני) ,שאם אמנם יש מעילה בגופו של הדשן כל עוד
לא נתקיימה מצות דישון ,אך ריח שאני שאין בו ממש ,כמו קול ומראה ,ולכן אין
מועלים בו לאחר שעלה תמרתו .והוסיפו לפי"ז ,שהמריח הדס של הקדש  -לא
מעל ,שהרי אין מעילה בריח.

ביאור הגרא"ל והחזו"א  -קטורת עיקרה ריח ולכן יש בה מעילה
כמובן ,הדברים טעונים ביאור ,הלא בגמ' מבואר שהטעם שאין בריח משום מעילה,
משום שנעשית מצוותו ולא משום שאין ממש בריח .וביאר הגרא"ל ,שאליבא דאמת
אין מעילה בריח כמו בקול ומראה ,אך קטורת שאני ,כי הואיל ומצות הקטרת קטורת
עיקרה שתעלה תמרתה ויעשה ריח (וזאת בשונה משאר הקטרות איברים ופדרים,
שבהם עיקר המצוה הוא באכילת המזבח ,ולא בהעלאת העשן ,ולכן בעינן עיכול).
על כן ,כשאנו דנים על מעילה בריח הקטורת ,אע"פ שאין בריח ממש ,אך כל עוד
ולא עלתה תמרתה  -מעל ,מפני שכל הקדשו הוא לריח ,אכן לאחר שעלתה תמרתו
ונתקיימה מצוותו ,שב דין הדשן להיות כשאר הקדש שיש מעילה בגופו כל עוד לא
נעשה מצוותו ,אך אין בו מעילה בריח ,משום שאין בו ממש .לכן אם הריח בו לא
מעל ,אע"פ שעדיין לא נתקיימה מצות דישון ,אך אם נהנה בגופו  -מעל.
נמצא לפי"ז הכל מבואר ,שאכן זקוקים אנו לשני הטעמים גם יחד; 'ריח אין בו
ממש' ,וכן 'נעשית מצוותו'; השמועה של בר קפרא נשארה כפי שהיא  -קול מראה
וריח אין בהן משום מעילה .ולכן אם הריח הדס של הקדש לא מעל ,אך לגבי ריח
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הקטורת בשעת הקטרתה ,לא יועיל טעם זה ,כיון שעיקר הקדשה הוא בשביל הריח,
ועל כן ,אם מריח באותה שעה מעל ,אך לאחר שעלתה מרתה וכבר נתקיימה
המצוה ('נעשית מצוותו') ,שוב אין איסור בריח ,אע"פ שעדיין לא נעשתה כל מצות
הדשן (ואם נהנה מגוף הדשן ,מעל).
בזאת ביאר הגרא"ל את דקדוק לשון הרמב"ם ,המורה שהמעילה בקטורת קיימת
רק בשעלה שעולה תמרתה ,לא קודם ולא אח"כ ,והיינו ,כי אם מריח קודם
שהקטיר ,הרי אין מעילה בריח ,וממש כמו הדס ,ורק בשעה שמעלה תמרתה שאז
הוא זמן קיום מצוותה  -מעל.

ה
יסוד הגרי"ז בביאור החילוק שבין קטורת לכל הקרבנות
בקרבנות המצוה היא שתעלה לבעליה ,בקטורת  -מעשה הקטרה
יב .למדנו אפוא מדבריו שקטורת שונה משאר הקטרות אברים ופדרים; כל ההקטרות,
עיקר מצוותם דוקא באכילת מזבח ועיכול האברים ,ואילו קטורת  -עיקר מצוותה
הוא דוקא בהעלאת ריח.
מו"ר שליט"א הוסיף בזה הטעמה ,עפ"י דברי הגרי"ז (בספרו על הרמב"ם ,בסה"מ),
שדייק לשון הרמב"ם והחינוך ,שישנו הבדל יסודי בין כל קרבנות הציבור שמצוותן
מוטלת על הציבור לבין מצות הקטרת הקטורת שמוטלת על הכהנים .ולכאורה דא
ודא אחת היא ,ומדוע הרמב"ם והחינוך לא כתבו ג"כ שמצוותה על ישראל?
תירץ הגרי"ז ,שאמנם כן ,חלוקה קטורת בעיקר יסוד דינה משאר הקרבנות; הגם
שהקטורת היא גם כן תורת קרבן ציבור ,אך אינה דומה לשאר הקרבנות ,שעיקר
החיוב בהן הוא 'חיוב קרבן' ,בדומה ליחיד שחטא ,ואשר חיובו הוא חיוב להביא
קרבן ולהתכפר על ידו ,וכך נמי על הציבור מוטלת 'חיוב קרבן' ,שיוקרב עליהן
וירצה עליהן .והכהנים הם רק עושי העבודה של ישראל לבצע את חובתן.
אולם בקטורת ,עיקר חיובה ומצותה הוא מעשה ההקטרה לבד ,ולא במה שמוקטר
ומרצ ה על המחוייב בהקטרה ,ועל כן ,בוודאי המצוה מוטלת על הכהנים בלבד,
שהם הם העושים את מעשה הקטורת .הגרי"ז הביא בשם אביו הגר"ח ,שאע"פ
שבכל הזבחים ,קיימא לן (זבחים ב ,).שאם נזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא
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עלו לבעלים לשם חובה ,אך בקטורת ,אם אך הדין שכשרה שלא לשמה (כמו שאר
זבחים) ,לא שייך שלא תעלה לשם חובה להצטרך קטורת אחרת ,כי כל עיקר חיובה
הוא אך ורק מעשה הקטרה (והרי נעשה בהכשר) ,ואינה צריכה לעלות לשם חובת
הבעלים.

התאמת דברי הגרא"ל עם הגרי"ז
קטורת עניינה קרבן ריח ולכן המצוה היא רק העלאה
ביאר מו"ר שליט"א ,שדברי הגרא"ל והחזו"א מתאימים ומאירים יחד עם דברי
הגרי"ז; בקטורת עיקר מצוותה הוא העלאת הריח ,ולכן עיקר המצוה הוא בעצם
העשייה  -העלאת הריח ,ולא בעיכול הסממנים ואכילת המזבח .לא כן בשאר
קרבנות ,שעיקר מצוותן הוא היותם נקרבים לרצון על המזבח  -אכילת מזבח
ועיכול ,ולכן בהם המצוה היא לא מעשה ההקרבה ,כי אם עצם היות הקרבן עולה
לרצון.

ו
ביאור הסברא שבקטורת יש מעילה הגם שהיא ריח
ביאור סוגיית מעילה בהקדש
יג .ברם ,אף אחר כל האריכות הזו ,עדיין עלינו להבין את עיקר יסוד החזו"א והגרא"ל,
שאע"פ שבעלמא אין מעילה בריח ,אך שאני קטורת שיש בה מעילה ,הואיל ועיקר
הקטורת הוא עבור ריח .והדברים עדיין אינם מבוארים כל הצורך; הלא הכלל קובע
שקול מראה וריח אין בהם מעילה ,והיינו כי אין בהם ממש ,ואין הנהנה לוקח כלום
מההקדש ,א"כ מה לן שעיקר הקטורת היא לריח? סו"ס אין בה ממש ולא לקח
כלום מההקדש! (וכבר לימדנו האו"ש בשבת פ"א ,שהטעם שאין בקול מראה וריח
 מעילה ,כי חיוב מעילה שייך רק בדבר שאילו היה הדיוט ,היה גזל ,אך בדברשאין חבירו יכול לעכב עליו ,גם בהקדש לא מעל .ולמדנו מדבריו ,שהטעם
שהמריח בשמים של הקדש לא מעל ,כי אין בפעולה זו לקיחת הנאה המחייבת
ממון ,שהרי אינו מחסר מאומה מהריח).
בביאור הדברים הרחיב מו"ר שליט"א ,ואין כאן המקום להביא כל דבריו הנפלאים,
אך נזכיר בקצרה ,שהאחרונים דנו בסתירות שיש בהגדרת מעילה בהקדש ,אם היא
כגדר גזל ממוני (ובדק הבית הינה רשות ממונית ממש ,כידוע) ,או שהיא איסור
בפני עצמו ,כפי שנראה ממעילה בקדשי מזבח ,שכלל אינם ממון הקדש ,אלא שיש
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בהם קדושה לגבוה .והרבה סתירות יש בדבר בסוגיות ובמפרשים ,שנקטו לשון
גזל גם על קדושת מזבח .וגם קשה להניח שחלוק בזה קדושת מזבח מקדושת בדק
הבית ,שהרי המעילות של בדה"ק וקדושת מזבח מצטרפים זה לזה לחיוב מעילה.

הגדרת מעילה  -שינוי והוצאת החפץ מקדושתו
ביאר מו"ר שליט"א ,עפ"י דברי רש"י (פסחים כז ):שהטעם שמעילה מוציאה את
החפץ לחולין ' -מפני שאין מעילה בכל מקום אלא שינוי ,שנשתנה ( -הדבר)
מקדושתו' ,ויש לשאול ,הלא בבהמה וכלי שרת ,יש מועל אחר מועל ,כי אינם
יצאים לחולין על ידי המעילה ,והרי שיש תורת מעילה גם בלא שינוי החפץ מרשות
הקדש לחולין ,וא"כ מנין שבשאר דברים ההקדש מתחלל במעילה?
אלא ,שאכן עניין המעילה אחד הוא בכל סוגי ההקדשות ,והוא :שינוי והוצאת החפץ
מקדושתו ,אלא שבכל הקדש והקדש משתנה אופיו של השינוי לפי מהותה של
הקדושה :בקדשת בדק הבית שעניינה קנין ורשות ממונית של הקדש ,בזה
ה'מעילה' היא דוקא על ידי הוצאת החפץ מהרשות הממונית של ההקדש ,ואילו
בקדשי מזבח ,אין כלל רשות ממונית וכנ"ל ,והקדושה נובעת מכך שהדבר מיועד
לעשות בו מצוה מסויימת ,כגון להקרבה על המזבח ,או להיות כלי המשמש
להקרבה (בכלי שרת) ,ובזה המעילה היא השינוי מהייעוד ,והיינו ,לקיחת החפץ
ממצוותו .ונמצא לפי"ז ,שלעולם המעילה היא מעניין 'גזל' ,אלא שבקדשי בדק
הבית מדובר על גזל ממון ,ואילו בקדשי מזבח ,הגזל הוא לקיחת המצוה .ואין זה
גזל ממון ,אלא לשון מושאלת ,ומטרתה לבאר שהמעילה אינה איסור הנאה בעלמא,
אלא מעשה לקיחה מהחפץ ,שינוי מייעודו ומצוותו.

בקטורת יש מעילה בריח ,כי משנה את ייעודה
יד .עפ"י הדברים הללו ,חזר מו"ר שליט"א לבאר את עניין הקטורת אשר היא קרבן
ריח ,ושמחמת כן ,שהנושא הוא אך ורק ריח ,על כן יש בריח מעילה ,וקשה הרי
סו"ס אין בריח ממש ולא לקח כלום .אכן לפי האמור ניחא ,כי אמנם המריח דבר
של הקדש שאינו מיועד להרחה ,לא מעל ,כיון שאין בהרחה משום ביטול מצוותו,
שהרי אין ההרחה מעניין המצוה כלל ,אך קטורת שמצוותה היא בהעלאת ריח ,הרי
כשמריח הדיוט ,יש במעשה זה 'לקיחת המצוה' ,והרי זהו גדר מעילה בקדשי מזבח,
במה שמשנה את יעוד הדבר ומצוותו .ואעפ"י שלמעשה לא נתבטלה המצוה על
ידי הרחתו ,מ"מ המעשה עצמו הינו מעשה המנגד בצביונו ובמהותו למצוה ,כי
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תחת היות הדבר מיועד לקודש ,הרי הוא משנה את ייעודו להיות משמש גם להנאת
הדיוט .וכ"ז בשעת העלאת הריח ,אך לאחר שעלתה תמרתו וכבר נתקיימה מצות
הריח ,הרי מעתה הוי דשן בעלמא ,ואין בהרחתו מעילה ,כיון שאין בזה לקיחת
המצוה ,ואע"פ שעדיין לא התקיימה מצות הדישון ,אך אין בריח ממש.
על כן ,כאשר מריח עצים בשמים של הקדש כפי שהם ,אין בהרחה משום ביטול
מצ וה ,והרי זה דומה למריח מבשר קדשים שאינו מועל ,כיון שאין בהרחה משום
ביטול הייעוד ולקיחת מצות ההקדש.
עד כאן מדברי מו"ר שליט"א בסוגיה זו.

שאלת הבהרה על עיקר היסוד
טו .אמנם ,אני לכשעצמי בקטנותי ,עדיין מתקשה בהבנת סברת הגרא"ל והחזו"א ,ולא
כל כך הונח לי בביאור הדברים ,כי הגם שכל מעילה הוא שינוי ייעוד הדבר
ומצוותו ,אך בקטורת ,אין שום שינוי מייעוד הקטורת ,שהרי הריח אין בו ממש.
ואם אמנם שהקרבן הוא קרבן ריח ,אך הלא כך הוא הוקטר על המזבח ונעשה
המעשה כדת וכדין ,ולא נחסר כלום מההקדש וגם לא השתנתה המצוה כלל ,ומה
לן בכך שהיה אדם שעמד בחוץ והריח מריח הקטורת? הרי אין הדבר נוגע כלל
לגוף מעשה הקטורת והריח ,וכי בשל כך הקטורת איבדה את ייעודה?
ביאור יסוד הסברא שיש מעילה בריח הקטורת
חזרה קצרה על הדרגת עבודת ה' :כל המצוות ,קרבנות ,קטורת
על כן ,נראה להציע בעז"ה תוספת על דברי מו"ר שליט"א (ואולי כל זה בכלל
דבריו)  ,ועל פיה ,כמדומני הסברא תובן על נכון .הדברים חוזרים לעיקר הדברים
במאמר זה  -דירוג והבנת מערכת העבודה לה' יתברך .כזכור ,הבאנו לעיל שעיקר
המציאות כולה היא רק עבור עבודתו יתברך ,וכלשון המשנה' :כל מה שברא הקב"ה
לא בראו אלא לכבודו' ,וכדברי המהר"ל (בדרשה לשבת הגדול)..." :כי אי אפשר
שיהיה שום נמצא שיהיה ,נברא לעצמו ,שהדבר הזה לא יתן השכל שיהיה שום
נברא בשביל עצמו ,שא"כ היה נראה ח"ו שיש דבר זולת השם יתברך" .וראה עוד
בפירושו 'דרך חיים' (אבות א ,ג)" :כי העולם נברא ,בשביל שיהיה האדם עובד
בוראו" .העבודה היותר עיקרית ועצמית היא עבודת הקרבנות ,אשר כל מציאותה
הוא ביטול המציאות לה' ,ובזה ניכר שהנברא אינו נברא לעצמו.
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הוספנו עוד ,שלכן ביחס לקרבנות נאמר באופן מיוחד' :נחת רוח שאמרתי ונעשה
רצוני' ,והיינו נחת רוח שאמרתי והיה העולם ונעשה רצוני ,כי הקרבנות הם
המעמידים את הבריאה בתכליתה .כאשר הבורא יתברך 'פונה' לבריאה ו'בודק'
אם אכן היא כפי רצונו ,הנה כאשר 'מריח את ריח הניחוח' ,הוא 'מקבל' נחת רוח
שאכן העולם מתקיים כפי חפצו ורצונו .לכן 'נחת רוח שאמרתי' אינו מתייחס
בדווקא אל הקרבנות ,כאומר' :ונעשה רצוני  -הקרבן' ,אלא 'ונעשה רצוני' היינו
תכלית בריאת העולם .הקרבנות המוקרבים בבית המקדש  -הוא מקום החיבור בין
העליונים לתחתונים ,הוא המקום המרכזי של העולם שהכל פונה אליו ,וכאשר בו
מקריבים קרבנות ,הרי העולם כולו פונה לה' יתברך בביטול הנכון ,ומתקיים תכלית
הבריאה.

כל הקרבנות גורמות ריח ניחוח ,קטורת היא עצמה קרבן של ריח
כמו כן הראנו שהקטורת היא פסגת העבודה ,שהרי היא העבודה היחידה הנכנסת
לקדש הקדשים ביום הכיפורים .וכעת הננו מבינים היטב את העניין ,כי אם שכל
הקרבנות פונות לתכלית בהיותן גורמות לריח ניחוח  -לנחת רוח שאמרתי וכו' ,אך
הרי הדברים קל וחומר ביחס לקרבן הקטורת שכל כולו וכל מציאותו  -קרבן ריח,
הוא הקרבן שבעצם מכוון לריח .וממילא ,בוודאי היחס בינו לבין כל הקרבנות
בנוגע לריח ול'נחת רוח שאמרתי' ,דומה ומקביל ליחס שבין כל העבודות לבין
הקרבנות ,שאף שכל העבודות גורמות לנחת רוח ,אך מתייחד לזה הקרבנות ,ואף
אנו נאמר ,שאף שכל הקרבנות  -עולה מהן ריח ניחוח ,אך מתייחד לזה הקטורת.
ריח ניחוח תלוי בכך שאין סתירה לעבודת הקרבנות
טז .מעתה ,יש בידינו לשוב ולבאר בעז"ה את הסברא שיש בריח הקטורת מעילה ,הגם
שהיא רק ריח ,אך קודם לכן ,נקדים מדברי חז"ל (ויקרא רבה ,ז ,ד)" :רבי אבא בר
כהנא ורבי חנן ,תרויהון בשם רבי עזריה דכפר חטייה אמרי ,משל למלך שהיו לו
שני מגירסין (שני אנשי בישול) .בישל לו האחד תבשיל ,אתא ואכלו ,והיה ערב לו.
ועשה השני תבשיל ,ואכלו ,וערב לו .ואין אנו יודעים איזה מהם ערב לו יותר .אלא
ממה שהוא מצוה את השני ואומר לו 'כתבשיל הזה תעשה לי' אנו יודעים שהשני
ערב לו בו יותר.
כך ,הקריב נח קרבן והיה ערב להקב"ה ,שנאמר 'וירח ה' את ריח הניחוח' .הקריבו
ישראל ,והיה ערב להקב"ה .ואין אנו יודעים איזה מהם ערב לו ביותר .אלא במה
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שהוא מצוה את ישראל ואומר להם (במדבר כח ,ח) 'ריח ניחוחי תשמרו להקריב
לי' ,אנו יודעים ששל ישראל הוא ערב ביותר .הדא הוא דכתיב (מלאכי ג ,ד)
'וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות'' ...כימי עולם'
כימי נח' ,וכשנים קדמוניות' כימי הבל ,שלא היתה עבודת כוכבים בימיו".
שהמצאות עבודה זרה בעולם ,גם בקצה אחר שלו ,פוגמת
מבואר מדברי המדרשִ ,5
ב'ריח ניחוח' של הקרבנות המוקרבים בירושלים ,שהרי לכן אנו מבקשים שתערב
מנחת יהודה כימי הבל שלא היתה עבודת כוכבים בימיו .הביאור חוזר לדברים
דלעיל ,שהנושא של 'נחת רוח' אינו נוגע אך ורק לעבודה הפרטית ,כי אם לכל
העולם כולו ,הנושא הוא שכל העולם כולו הוא מקום עבודה  -נחת רוח לפני ,ועל
כן ,גם עבודה זרה במקום אחר בעולם ,פוגמת בעולם כמקום עבודה ,וממילא
פוגעת ב'נחת רוח שאמרתי'.

כאשר אדם נהנה מריח הקטורת ,מפקיע את היותה רק עבור ה'
לכן יש בריח הקטורת מעילה
יז .מעת ה לפי זה ,הרינו שבים להבנת המעילה שיש בריח הקטורת; כאמור ,מו"ר
שליט"א ביאר שהמעילה היא בכך שמשנים את ייעוד הקטורת ,בכך שהאדם מריח
אותה לצרכו ולא לגבוה .והגם שאין בריח מעילה ,אך שאני קטורת שכל עצמה לא
בא אלא לריח .ושאלנו ,סו"ס הגם שהאדם נהנה מהקטורת ,אך הקטורת הוקטרה
כהלכה ואין שום שינוי ביחס אליה ,ומדוע ייחשב כמעילה.
אכן לפי דרכנו ניתן להציע ,שהואיל וכל עיקר הקטורת הוא לריח ,והיינו להוות
את הגילוי היותר ישיר ועצמי ב'נחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני' ,על כן ,אסור שאף
אדם יהנה מהקטורת לצרכו ,ואם אכן עושה כן ,פגע בגוף ההקטרה ,שהרי כל עיקר
ההקטרה לא בא אלא בכך שזו פסגת העבודה של העולם  -היינו קטורת היא
המציאות הטהורה ביותר ביחס לדבר זה שהעולם הוא ורק עבורו יתברך ואין שום
מציאות אחרת כלל ,זהו מעצם הגדרת הקטורת .ועל כן ,כאשר אדם נהנה מהקטורת,
הרי בזה מפקיע את הקטורת בעצם שורשה ,שהרי מתברר שבקטורת עצמה יש
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אחר שנהנה ממנה ולא לגבוה ,וזו פגיעה בגוף הקטורת עצמה ועולה לעצם
ההקטרה ולא רק ביחס לאדם הנהנה.

אין מעילה בריח ,ומה שבקטורת יש מעילה ,כי משנה את ייעודה
ממילא מיושב היטב כל הסוגיה ,כי כאשר אנו שואלים ,האם יש מעילה בריח?
התשובה :אין! ומה שאעפ"כ יש מעילה בריח הקטורת ,לאו היינו ששם הריח
'משתנה' ומקבל אופי ומציאות שיש בה מעילה ,כי הריח נשאר ריח ,אלא הכוונה
היא לא מצד 'לקיחת' הריח ,אלא מצד שהריח לא מכוון אך ורק עבורו יתברך,
ובזה ,בקטורת ,הדבר נחשב למעילה ,כי מעלת הקטורת ,ככל שנתבאר ,לא
מאפשרת בשום אופן הנאה אפילו במידי דממילא ,לצורך הדיוט .הנהנה מהקטורת
בשעת הקטרתה ,משנה את ייעודה של הקטורת הדורשת בלעדיות מוחלטת עבור
בורא העולם ,כדי שיתקיים 'נחת רוח שאמרתי' באופן המושלם ,כיאה לקטורת -
פסגת הקרבנות.
נפק"מ לדינא בנהנה מאור המנורה
נפק"מ לדינא ,הגר"י בן ארזה שליט"א העיר ,שלפי דברי מו"ר שליט"א ,המדליק
את המנורה ובשעת ההדלקה מתכוון להנות מהאור  -מעל ,כמריח הקטורת ,שהרי
ההדלקה היא לשם אור ,ובגוונא שהאור הוא המבוקש ,שייך בזה מעילה כמו בריח.
וזאת בשונה מהמבואר בתמיד (כח ).שהכהן המשכים לתרומת הדשן היה מהלך
לאור המערכה ללא נר בידו ,ולא הוי מעילה ,כי הואיל ואש המערכה עשויה
להקטרה ולא להאיר ,אין בזה מעילה.
אכן לפי דרכנו יתכן שאין להשוות ריח לאור (וכפי שלא מצינו בחז"ל כן) ,כי בריח
יש ייחוד מיוחד שהקטורת צריכה להיות דוקא לגבוה ,וכל זליגה מזה ,היא פגיעה
בגוף הקטורת ,לרום מעלתה .ומשא"כ באור ,שלא מצאנו כן ,ועל כן ,חוזר הכלל
הרגיל שאין מעילה בקול ,מראה וריח.

יום הכיפורים  -יום העבודה הגדול
יח .ישנו יום אחד ,בו כל העולם הגשמי מתבטל ,בו מתגלה האמת של העולם הנבדל.
בו מתגלה הפנימיות עצמה .יום זה הוא יום הכיפורים ,זהו היום שכל העולם נעמד
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כעולם עבודה ,ולכן אז הזמן הנכון להקטיר את קרבן הריח  -קטורת ,ובה מתקיים
ביתר שאת 'נחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני'.6

ז
קטורת מצילה מן המגיפה
יט .כידוע ,הקטורת עוצרת את המגיפה (תנחומא תצוה ,טו) .בספר זה ,זכינו בס"ד
לבאר את העניין בזוויות שונות ,וכעת נציע ביאור נוסף:
כאמור ,הקטורת מצרפת את כל העולם לעבודתו יתברך; כאשר הקטורת מוקטרת
באופן הנכון ,ובלא עבודה זרה ,כל העולם נחשב ' -מקום עבודה' ומתקיימת תכלית
הבריאה .בזאת הקטורת עומדת באופן ישיר כנגד המגיפה ,כי תפקיד הקטורת -
צירוף כל החלקים להעמיד עולם של עבודה ,ואילו המגיפה נובעת מיסוד הפירוד,
כפי שנתבאר במאמר כ"ב.

6
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מאמר כ
קטורת  -ריח ניחוח
סוגי הזנה שונים  -עם ובלי כילוי
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א
חזרה קצרה על המאמרים הקודמים
קטורת  -קרבן ריח ,היא המעולה שבקרבנות ומיוחדת ל'ריח ניחוח'
א .במאמרים הקודמים עסקנו במעלה המיוחדת של הקטורת העוצרת את המגיפה.
ביארנו שעבודת הקרבנות היא המעולה שבעבודת ה' בכלל ,וקטורת היא המעולה
שבקרבנות .לכן הקטורת היא העבודה היחידה הנכנסת לקדש הקדשים על ידי
הכהן הגדול ,ביום הקדוש ביותר  -יום הכיפורים.1
ביארנו כמו"כ את העובדה שהקטורת היא קרבן ריח ,ועל כן היא מיוחדת ל'ריח
ניחוח' יותר משאר הקרבנות .ועליה נאמר ביתר שאת את האמור על ריח ניחוח:
'נחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני' ,הוי אומר :נחת רוח שאמר והיה העולם ,ונעשה
רצונו  -התקיימה תכליתו בבריאת העולם .זהו עניינה המיוחד של הקטורת.

קטורת באה על השמחה והיא מיוחדת לרצון ואפילו לרצון שברצונות
כמו"כ ביארנו שהקטורת היא מיוחדת בכך שבאה על השמחה ולא מפאת חיסרון
וצורך ,כמו שאר קרבנות ,ועל כן היא מיוחדת לרצון ואפילו לרצון שברצונות.
הסברנו שייחודה נובע בשל היותה קרבן ריח ,כי הריח מיוחד לנשמה ' -איזהו דבר
שהנשמה נהנית בו ולא הגוף  -הוי אומר זה הריח' ,היא מיוחדת למערכת היותר
פנימית ,מערכת הרצון ואפילו המערכת שלפני הרצון ,ושם אין מקום לחטא כלל,
שם הוא קדש הקדשים שבאדם ,ולכן ההגעה לשם מונעת את המגיפה.

1
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הגדרת החסיד :עושה נחת רוח ליוצרו בעבודות שאינו מחוייב
השמחה היא מעבודות החסיד ,והיא עבודת הקטורת
ב .מכיון שאין בית מדרש ללא חידוש ,נוסיף כאן הערה קצרה .עיין נא בספר 'מסילת
ישרים' בפרקי החסידות (פרקים יח  -יט) שהגדרת החסיד היא' :עושה נחת רוח
ליוצרו' ,ומבאר שם שהחסיד עושה לפנים משורת הדין ,כדי לרצות את אביו
שבשמים ,ולא רק כדי לצאת ידי חובה .ומכיון שהכלל הוא שרצון עולה לרצון ,כי
כדי לספק רצון אביו (שהוא מעבר לציוויו) ,צריך לעשות ברצון (שהוא ג"כ מעבר
לציווי הטכני החיצוני היבש) .והם הדברים בכאן ,שהקטורת עולה עד לרצון עצמו,
לכן היא מיוחדת ל'נחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני' ,כי עיקר הנחת רוח הוא במעשי
חסידות לפנים משורת הדין.
והנה אם שהקטורת מחוייבת ולא באה לפנים משורת הדין בהתנדבות (מלבד
הקטורת בשעת מגיפה ,כמו שכתב המבי"ט ב'בית אלהים' שער התפילה ,פט"ז),
אך הלא באה היא על השמחה ולא מחמת חסרון וצורך ,א"כ מקומה הוא הרצון
ועליו היא באה ,על דברי הרצון ולא דברי חסרון וצורך אשר הינם בהגדרתם,
מציאויות של חובה והכרח .וכמה נפלא ,שאחד מחלקי החסידות הוא 'שמחה',
כמבואר במסילה (פרק יט) ,והם הדברים.

המקום שאליו מגיעה הקטורת באדם ובמקום  -מעל ההתחלקות לפרטים
שוב הננו חוזרים לחזרה הקצרה על המאמרים הקודמים ,והננו מזכירים שמקום
פנימי זה שאליו מגיעה הקטורת ,הן ביחס לאדם ,הן ביחס למקום המקדש ,מקום
זה הוא המקום שבו אין התחלקות לפרטים ,והוא למעשה כללות נשמות ישראל
כנשמה אחת ,ונקרא 'ארון הברית' שבנפש ,חלק הכלל שבכל אחד ואחד ,וחלק זה
הוא מעל הרצון הפרטי של כל אדם ,ולכן אין אפשרות להגיע לשם לחטוא שם
ולהפקיע אותו.

ב
קרבן הקטורת בא דוקא מהצומח
הריח  -ביטוי לתכלית
ג .כעת ,במאמר זה ,ברצוננו בעז"ה ,להמשיך ולהעמיק ולהוסיף חדשות ברום מעלת
הקטורת .דברי כעת יהיו אך כהצעה בפני הלומדים החשובים ,כי לא מצאתי לי
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רב בספרים שהעמיד את הסוגיה באופן זה ,ואעפ"כ תורה וללמוד אני צריך,
והדברים הינם כהצעה ושאלה לפני הת"ח האמיתיים.
יש לעמוד על כך שהקרבן החביב ביותר (כלשון חז"ל) ,המובחר ביותר שנכנס לפני
ולפנים ,הוא קרבן הבא דוקא מהצומח ולא מהחי .כמו כן ,יש להתבונן בכך שהקרבן
המעולה ביותר הוא קרבן הריח ,וכל התכלית מתאפיינת בריח ניחוח ' -נחת רוח
שאמרתי ונעשה רצוני' ,ואם אמנם שהריח מיוחד לנשמה וכנ"ל ,אך גופא אנו רוצים
להתבונן בעניין זה שהריח מיוחד לנשמה.

עניין החושים  -הבחנת האדם למציאות חוצה לו
חוש הראיה עוסק רק במציאות החיצונית
ד .האדם חונן מבוראו בחמשה חושים :ראיה ,שמיעה ,ריח ,טעם ומישוש .עניינם
העיקרי של החושים  -ההבחנה של המציאות הנמצאת מחוץ לאדם .על ידי החושים,
המציאות מצטרפת לאדם בצד מה ,ובכך יש לו אפשרות להשיג ,להכיל ,להבין
ולהכיר את מה שמעבר לו ,אם המדובר במקום ,אם בחפץ ,אם בחי.
כל אחד מהחושים עוסק בהבחנה אחרת ,ועל ידי כולם ניתנת לאדם האפשרות
להשיג ביתר בירור את המציאות שמחוצה לו .ואולם ,בסופו של דבר ,החושים כפי
שהם ,אינם מאפשרים לאדם להשיג את המציאות מולו באופן מלא ,באופן האמיתי
שלה ,ויש בזה דרגות בערך החושים :חוש הראיה אמנם 'רואה' את הדבר ,אך
הראיה היא לא הכרה גמורה ,אדרבה ,היא מתייחסת רק לחלקים החיצוניים של
החפץ ,וכלל אינה עוסקת בתחום הפנים .חוש הראיה אינו מכיר כלל בפנימיות,
מבחינתו ,התפיסה החיצונית היא המציאות ואין בלתה .כמובן שאין זה נכון .וצריך
לדעת ,שכל החטאים מונחים בכח הראיה ,שהאדם נמשך אחר הראיה החיצונית.

חוש השמיעה מספק משמעות ,אך תלוי במשמיע
חוש השמיעה מספק משמעות ותוכן הרבה יותר מאשר הראיה; בחוש הראיה רואים
את הדבר ,בחוש השמיעה מספרים אודותיו .ולכן חרש נחשב שוטה ,ולעומת עיוור.
ברם ,גם חוש השמיעה יש בו חיסרון ,כי השמיעה תלויה בצד השני  -הצד שאותו
מנסים להבין ולהבחין .ואם הצד השני לא משמיע ,לא יוכל השומע להשיג מאומה.
ויתירה מזו ,השמיעה גם תלויה ברצון של המשמיע ,והוא אשר בוחר מה להשמיע,
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ויכול להיות שמשמיע דברים לא נכונים ,כלומר יתכן להעביר תוכן של טעות ,וחוש
השמע לא יידע להבחין.

חוש המישוש מבחין רק בחלק הגשמי והחיצוני
חוש המישוש דומה לחוש הראיה ,חוש המישוש יכול גם כן להבחין רק בחלק
החיצוני של הדברים ,ועצם עניינו של חוש המישוש  -הוא מישוש המערכת
הגשמית ,א"כ בוודאי אינו מכיר ומשיג כלל את המערכת הפנימית.
חוש הטעם מבחין בדבר באופן מיטבי ,אך מכלה אותו
ישנו חוש אחד שבכוחו להבין ולהבחין את המציאות ביתר שאת ,והוא חוש הטעם.
האדם אוכל את הדבר ,מברר אותו לחלוטין בכך שמפוררו ,לועסו ובולעו ,הטעם
מצרף את הדבר לגמרי אל האדם עד שהם אחד ,ומשכך ,הוא יודע להבחין היטב
היטב ,אם הדבר הנאכל הוא טרי או מקולקל  -אם הוא חי או מת ,הוא יודע גם
את טעמו היוצא ממנו ,ואשר מגדיר את מידת שייכותו אל האדם ,כי כך הכלל,
שמערכת הטעמים מלמדת אותנו את רמת הצירוף לאדם; ישנם ד' מיני טעמים:
מר ,מתוק ,חמוץ ,מלוח .המתוק הוא המצטרף ביותר לאדם ,ולכן נאמר 'אשר יחדיו
נמתיק סוד' ,ואילו החמוץ הוא הטעם המקולקל ,ואין כאן המקום להאריך.
ברם ,ישנו חיסרון גדול בחוש הטעם ,והוא ,שאם שהאדם מבחין הבחנה איתנה על
ידי חוש הטעם ,אך סו"ס הבחנה זו תלויה במידת כילויו של הצד השני ,כי כל
מאכל הוא כילוי הצד השני ,ועל כן ,כאשר הבחין בו ויודעו נאמנה ,שוב הצד השני
כבר אינו קיים .גם כי לא כל דבר ניתן לאוכלו ,ומצד זה ,חוש הטעם חסר מאד.

חוש הריח  -הבחנה בעיקר הדבר חיותו ופנימיותו בלא לכלותו
חוש הריח מתייחד בכך שהוא יכול למדוד ולהבחין בדבר ,ולהצטרף אל האדם
באופן יותר עצמי משאר חושים (ובדומה לאכילה) .חוש הריח מאפשר לאדם להשיג
את הפנימיות והעיקר של המציאות העומדת למולו .הוא יודע אם העומד מולו חי
או לא ,וכן ורמת החיות  -הטריות ,וזאת משום שהריח הטוב מצטרף לחיים ,ואילו
הריח הרע מצטרף למציאות של חיים שנפסקה (כגון :נבלה מסרחת ,וכן כל יציאה
מהאדם ומבעלי חיים ,והכלל הוא ,שככל והמציאות היתה יותר חיה ,כן היא מסרחת
בהעדר החיים ,ולכן אדם מת מסריח הרבה יותר מאשר בעל חיים מת).
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בנוסף ,חוש הריח ,אינו מחייב קירבה טוטאלית אל הדבר הנבחן ,כפי שחוש הטעם
מחייב; חוש הריח מאפשר הכרת עיקר המציאות גם מרחוק.

חוש הריח והטעם  -היחידים ש'מקבלים' מהשני ,וההפרש ביניהם
כללם של דברים :הכרת מציאות באמת צריכה להיות על ידי ש'מקבלים' משהו
מאותה מציאות  -מצרפים אותה אלינו .בראיה לא מקבלים כלום ובאמת אין צירוף
אמיתי .בשמיעה ,תלוי הכל בצד השני וזה בוודאי לא תקין .במישוש ,לא מקבלים
כלום וא"א להבחין באמת .בטעם מקבלים את גוף המציאות ,אך זה חסרונה ,כי
בכך מכלים אותה .רק חוש הריח מאפשר 'קבלה' מהמציאות השניה ,בלא לכלות
אותה .ועיין ב'שערי יושר' (ג ,כו)" :ענין הריח הוא ,שאיזה חלקים קטנים שאינם
נראים בחוש הראות ,מתפזרים באויר מגוף דבר המריח ונכנסים בגוף האדם" ,הרי
שהריח דומה לטעם ,בכך הוא שמקבל מעצם המציאות השניה ,ובכך יש לו הבחנה
אמיתית בה ,אך מאידך אין בזה כילוי.

ג
החיים הם התכלית והעיקר הנדרש מכל ההבחנות
ה .עמדנו עד עתה על ההכרה וההבחנה של האדם במציאות ,ובה הראנו את מעלתו
של חוש הריח ,ואולם ישנו עניין נוסף ועיקרי מלבד ההבחנה של האדם ,ולמעשה,
היא התכלית שעבורה נערכה והתחוללה מערכת ההבחנה ,עניין זה הוא החיים;
כל המציאות כולה עם כל הבחנותיה נועדו בשביל החיים ,מטרתן לאפשר ולהעמיד
את החיים באופן היותר נעלה שלהן (ובוודאי ,התכלית האמיתית היא לא כאן בחיי
עולם הזה ,כי אם בחיי עולם הבא).

סוגיית ההזנה בחלקי המציאות השונים
ישנן מילים משותפות לאכילה ומלחמה
בנקודה זו עלינו להתעכב קמעא ,לבאר את הזנת החי  -פרנסתו ,ועל ידי זה ,נוכל
לשוב בעז"ה ולבאר את ייחודיות הריח ביחס לסוגיה זו.
כך הצעת הדברים בעז"ה:
מו"ר הגר"מ זצ"ל העיר על כך שישנם כמה וכמה מילים משותפות לאכילה
ומלחמה ,כגון 'לחם' ו'מלחמה' .וכן 'מזון' ו'כלי זיין' ,גם 'מצה'  -לשון 'מצה ומריבה',
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ואף 'מאכולת' היא סוג של סכין ונקראת על שם האכילה .ונוסיף אנו שאף מצאנו
כן ביחס לתוכן עצמו ,שכן אמר כלב בן יפונה לעם ישראל (במדבר יד ,ט)" :וְ ַא ֶּתם
ַאל ִת ְיראו ֶּאת ַעם ָׁה ָׁא ֶּרץ ִכי ַל ְחמֵ נו הֵ ם ָׁסר ִצ ָׁלם מֵ עֲ לֵ יהֶּ ם גו'" ,ופירש"י'" :כי לחמנו
הם'  -נאכלם כלחם".

ההגדרה של מלחמה :אין הבור מתמלא מחולייתו
אכילת השני כדי לחיות
בביאור הדבר ,אמר מו"ר מילים קצרות ,שהכוונה היא על דרך שנאמר (דברים כ,
נָׁתן ה' אֱ לֹהֶּ ָׁ
יד)" :וְ ָׁאכַ ְל ָׁת ֶּאת ְש ַלל אֹיְ בֶּ ָׁ
יך ָׁל ְך" .כמדומה ,שהמכוון בדברים
יך אֲ ֶּשר ַ
הוא כך :המושג מלחמה ,אינו סתם להכניע את זולתו בלא מטרה; אין בר דעת
יוצא למלחמה בשביל להכניע את זולתו .אלא עניין המלחמה הוא על דרך שמצינו
בגמ' ברכות (ג..." :):כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו ( -אצל
דוד) .אמרו לו :אדונינו המלך ,עמך ישראל צריכין פרנסה! אמר להם לכו והתפרנסו
זה מזה ,אמרו לו :אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו ,אמר
להם לכו ופשטו ידיכם בגדוד מיד יועצים באחיתופל וכו'".
המציאות היא ,שהעם אינו יכול לחיות מיניה וביה מכח עצמו ' -אין הבור מתמלא
מחולייתו' .הרעיון של מלחמה הוא לאפשר לעם הכובש לחיות על ידי שאוכל את
העם השני .המלחמה היא הדרך היחידה של העם לחיות ,בכך שמצרף את הנכבשים
למציאותו .כלומר ,מלחמה היא חיים מכח ועל ידי אפיסת השני.

ו.

כל הזנה באה דרך כיבוש וצירוף והמתת מציאות אחרת
במבט ראשון ,נדמה לנו שהגדרה זו של מלחמה היא אכזרית ואינה הוגנת; באיזה
העם הנכבש?! אך אליבא דאמת ,כך היא
זכות יכבוש ַעם את זולתו ,ויחיה בהמתת ַ
כל פרנסת החי בעולמנו; גם אנו ,הואיל והננו חפצים בחיים ,עלינו לאכול מזון
שיאפשר לנו לחיות .מזון זה חייב להיות מציאות חיה (צומח או בעל חי) ,כי אי
אפשר לצרף לחי מציאות שאינה חיה .וממילא ,כל אכילה שאנו אוכלים וחיים
דרכה ,היא אפיסה של הדבר הנאכל  -היא המתה .אנו הורגים את החי כדי לחיות.
זו אכילה (כמובן ,איננו הורגים אדם ,אלא את המציאויות התחתונות מאיתנו ,בעלי
חיים וצומח) .זו הסיבה שכל אכילה היא מלחמה; מלחמה בין שתי מציאויות,
השאלה מי יותר חזק ,והוא אשר מנצח ואוכל וחי דרך השני.
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לכן 'לחם' לשון 'מלחמה' וכנ"ל ,כי זו תוכנה של מלחמה  -אכילה; 'ואכלת את
שלל אויבך'; האדם הפרטי  -נלחם במציאות פרטית כדי לחיות (צומח או בע"ח
וכנ"ל) ,האדם הגדול  -מדינה ,עושה מלחמה באדם גדול אחר ,כדי לחיות.

ד
כל מציאות בעולם זקוקה להזנה הבאה מחוץ למציאותה
ז.

נבאר עוד בעזרת ה' את יסודי הסוגיה ,מהיכן היא מושרשת ולאן היא פונה.
כל מציאות באשר היא ,צריכה פרנסה וחיות ,אפי' המלאכים ,וכפי שכתב רבינו
בחיי (שמות טז ,טז) " :אין לך דבר נמצא בעולם בין העליונים בין התחתונים שלא
יהא צריך לפרנסה ,שכל מי שצריך קיום מזולתו הרי זה פרנסתו" .למעשה כל
נברא מקבל חיותו כל רגע ממקור החיים הבוי"ת ,כפי שנאמר" :ואתה מחיה את
כולם".

מלאכי השרת ניזונים מהזיו העליון בלא התלבשות
ככל שהנברא יותר תחתון ,כן החיות מתלבשת ונעשית גשמית יותר
כיוצא בזה ,עיין נא בדברי רבי צדוק הכהן מלובלין ,בקונטרס 'עת האוכל' (יא:).
"שגם מלאכי השרת יש להם מזון ,דבר זה הוא קיום חיותם ,והיינו על ידי חיות
השם יתברך השופע בהם ,וכן לעתיד לבא איתא (ברכות יז ).העולם הבא אין בו
לא אכילה ולא שתי' וכו' ,רק ניזונין מזיו השכינה ,כי בלא מזון אי אפשר ,דכך יסד
השם יתברך ,להיות כל נברא בעל גבול צריך למקום המקיים כח חיותו".
קבלת החיות על ידי השפע ממרום נקראת מזון ,בין לנברא המרומם ביותר ובין
לנברא בפחות ביותר ,אך יש ביניהם הדרגה רבה; ככל שהנברא יותר עליון ,כך
השפע ממרום מגיע אליו בלא לבושים והתגשמות אלא שפע חיים טהור ממקור
החיים ברוך הוא .ולאידך ,הנבראים התחתונים מקבלים את החיות ממרום על ידי
שהיא מתלבשת בתוך מציאות חומרית גשמית עבה .וכבר כתב המהר"ל (גו"א,
בראשית ,סוגיית התנינים הגדולים) ,שהמאכל תלוי בדרגת הנברא .ולכן בהמה
גסה אוכלת תבן גס עם פסולת רבה .בהמה דקה אוכלת אוכל דק יותר  -עשב.
ע ופות אוכלים עלים ודברים עוד יותר דקים .האדם נעלה מעל הבעלי חיים מאד
מאד ,ולכן מאכלו צריך לעבור תיקון רב על ידי יא מלאכות הפת .ומלאך ניזון
מהזיו העליון עצמו ,בלא צורך בהגשמה (ועיין עוד ברמב"ן פ' בשלח בסוגיית המן).
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כללם של דברים :למדנו ב' הבחנות:
א .כל נברא באשר הוא מקבל חיות.
ב .כל חיות מושפעת לפי דרגת הנברא.

הבחנה (ג) :העליונים ניזונים ממה שמעליהם ,התחתונים ניזונים ממה שתחתיהם
ח .כעת נעמוד על הבחנה נוספת (ג) ,המופיע בספר 'דעת שבת' (עמ' קנ  -קנו)
וכמדומה שחותם מו"ר זצ"ל עליה .במהלך היסודי של עולם הפרנסה והחיות,
הכלל הוא שכל מציאות מקבלת הזנה מהמציאות שמעליה ,וכך באמת מערכת
ההזנה בעליונים וכנ"ל ממלאכים הניזונים באופן ישיר ממקור החיים  -זיו העליון
בלא שנתגשם .וכך מערכת העולמות ,שכל עולם עליון מחיה את התחתון.
ברם ,בעולם התחתונים מתהפכת התמונה ,ואנו מבחינים שהמציאויות היותר
עליונות ,ניזונות דוקא מהתחתונות ,שהרי הצומח ניזון מהמים (דומם) ,והבע"ח
מצומח ג"כ ,והאדם מבע"ח ג"כ .הלא דבר הוא!
הבחנה (ד) :הזנת העליונים מלמעלה  -חיי נצח ,הזנת התחתונים מלמטה  -כילוי
ט .הבחנה זו השלישית ,מוליכה אותנו להבחנה נוספת ,רביעית במספר ,וכך תוכנה:
ההזנה מהעליונים ,כפי שיש מעל לעולמנו ,שהתחתון ניזון מהעליון ,אינה מכלה
את העליון המזין ,ולא חלה עליו ובו כל פגיעה ,והכלל הוא שמקור לעולם אינו
פוסק .התחתון ניזון מהעליון ,והעליון נשאר במקומו כפי שהיה קודם לכן .אכן,
בהזנת התחתונים  -שהעליון ניזון מהתחתון ,כפי שהוא בעולמנו ,התחתונים מכלים
את המזין שלהם.

העליונים אינם ניזונים דרך מלחמה ולכן חיים לעולם
כלומר :העליונים אינם ניזונים דרך מלחמה ,אינם צריכים לכלות מציאות אחרת כדי
לחיות ,2רק התחתונים ניזונים דרך מלחמה.
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י.

העולם התחתון נפרד ונערך כמציאות סגורה לעצמה
לכן אוכל את עצמו ומכלה את עצמו כדי לחיות
מהו יסוד ההבדל בין העליונים לתחתונים ,ואשר גורם את ההבחנות הללו?
התשובה :העולם התחתון נפרד מהעליון בעקבות חטא אדם הראשון; יש ביניהם
מחיצה ,3מחיצה אשר מונעת מהתחתונים את הקיום לעד .אדם הראשון בחטאו,
הפריד עצמו ממקור החיים ,העמיד ותפס את עצמו  -ואת העולם התחתון ,כמציאות
שחיה בכוחות עצמה .כביכול ,מציאות שאינה תלויה בעילתה ,מציאות סגורה בה
בעצמה.
הואיל וכך העמיד אדם הראשון את העולם ,על כן ,כך נערך העולם מאז ,וממילא
לכן ,אי אפשר לו לאדם להיות ניזון ממקור החיים ,אלא הוא למעשה אוכל את
עצמו כדי לחיות ,וזו הסיבה שבעולם הזה ,ההזנה היא מיניה וביה מתוך העולם,
זו הזנה של כליון .העולם אוכל את עצמו עד למצב שבו לא יוכל להתקיים.
משל :חיבור לבטריה וחיבור לחשמל
משל גס קצת .יש מציאות שמחוברת לבטריה ,ויש מציאות מחוברת לחשמל,
החיבור לבטריה ,הוא חיבור שכביכול נותן תחושה שהמציאות חיה מכח עצמה,
כביכול יש לה מציאות משל עצמה ,שהרי אינה יוצאת מחוץ לעצמה ,אינה תלויה
בעליון  -יש לה תפיסת ישות עצמית .אך אליבא דאמת ,הרי היא אוכלת את
הבטריה ,אוכלת את עצמה עד לכליונה .אולם ,ישנה מציאות שמחוברת לחשמל,
והנה חיבורה לגבוה יותר ,ולכן היא חיה תמיד ,אבל מאידך ,אם חלילה נפסק
החשמל ,מיד נפסק החיות של אותה מציאות.
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זהו ההפרש בין המזון של העליונים שהוא מלעילא ,ולכן אינם מכלים את מה שהם
אוכלים ,ואינו בא במלחמה ,לעומת המזון של התחתונים ,שהוא מזון מלתתא ,בא
במלחמה ,הם בעצם אוכלים את החיים שלהם.

ה
לעתי"ל ההזנה תהא דרך העליונים וממילא לא יהא בה כילוי
יא .בעקבות היסודות וההבחנות שזכינו להם עד עתה ,נכונים אנו להעמיד דבר חידוש
(אשר הינו פשוט למעיין ,בעקבות הדברים) ,וכך תוכנו :לעתיד לבא תחזור ההזנה
להיות כפי שהיא במציאות האמיתית של קודם החטא ,היינו הזנה מהעליונים ולא
מהתחתונים ,וממילא לכן ,בוודאי גם לא תהא ההזנה באופן של כילוי ,אלא בדומה
למלאכים ,באופן שהמקבל התחתון ניזון מהעליון בלא שמחסר מהעליון כלום.
לעתיד לבא הקב"ה יסיר את המחיצה בין העליונים לתחתונים ,וכלל ישראל יחזרו
למדרגת הנשארה והנשגבה של קודם חטא אדה"ר ויותר מזה ,ולכן האדם יחיה
לעולם ,וההזנה תהא באופן של אי כילוי.

הזנה דרך כילוי = חיים שאינם נצחיים
לעתיד לבא לא תהא מלחמה  -ההזנה תהא מהעליונים
נחדד! היות האדם נצחי וחי לעולם ,והיות האדם ניזון שלא כדרך כילוי ,אינם ב'
עניינים שונים אלא אותו עניין מזוויות שונות; כי ההזנה דרך כילוי ,משמעה :חיים
מקריים שאינם נצחיים.
כך הננו מפרשים את הפסוקים בספר ישעיהו (פרק ב) ,המתארים את המציאות
יתו ֵתיהֶּ ם
בו ָׁתם ְל ִא ִתים וַ חֲנִ ֹ
שתהא לעתיד לבא ,וראה שם פסוק ד" :וְ ִכ ְתתו חַ ְר ֹ
עוד ִמ ְלחָׁ ָׁמה" .לעת"ל לא רק שלא
יִל ְמדו ֹ
יִשא ֹגוי ֶּאל ג ֹוי חֶּ ֶּרב וְ לֹא ְ
ְל ַמזְ מֵ ר ֹות לֹא ָׁ
תהא מלחמה ,כמו שהיום יכול להיות שלא תהא מלחמה ,אלא יש כאן מהלך יותר
עמוק ,לעת"ל ההזנה לא תהא ע"י כילוי השני ,ועל זה נאמר (שם ,יא ,ו  -ח)" :וְ גָׁ ר
נַער ָׁקטֹן נֹהֵ ג ָׁבם :ו ָׁפ ָׁרה
זְ ֵאב ִעם ֶּכבֶּ ש וְ נָׁמֵ ר ִעם ְג ִדי ְיִר ָׁבץ וְ ֵעגֶּל ו ְכ ִפיר ו ְמ ִריא י ְַח ָׁדו וְ ַ
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וָׁ דֹב ִת ְר ֶּעינָׁ ה י ְַח ָׁדו ְיִר ְבצו י ְַל ֵדיהֶּ ן וְ ַא ְריֵה ַכ ָׁב ָׁקר יֹאכַ ל ֶּתבֶּ ן :וְ ִשעֲ ַשע ֹיונֵק ַעל חֻ ר ָׁפ ֶּתן
ָׁדו ָׁה ָׁדה."4
עונִ י ָׁגמול י ֹ
וְ ַעל ְמאו ַרת ִצ ְפ ֹ

ו
חסיד יעב":ץ :אכילת החיות זה את זה  -סתירה ליחוד ה'
יב .ברצוננו להוסיף עוד תוספת ביאור ,ועל ידה ,בעז"ה ,יאירו הדברים באור יקרות.
החסיד יעב"ץ בפירושו למסכת אבות ,הביא מדברי הגויים  -עובדי עבודה זרה
המאמינים בשניות ,שטענו כנגד אמונת היהודים  -אמונת היחוד ,וטענתם היא,
שהואיל ואנו רואים בטבע שהחיות טורפות אחת את השניה ,הרי זה הוכחה כנגד
יחוד ה' ,שהרי בוודאי אילו היה בורא אחד לבריאה ,לא היה בורא אותה באופן
כזה שחלקה טורף ומכלה את חלקה ,וכפי שמנהל עבודה במפעל ,לא יכוון את
העובדים לפגוע אחד בשני ,וכמו שיד אחת של אדם לא תפגע ביד השניה .לכן,
סברו עובדי עבודה זרה ,שיש כוחות שונים מנוגדים שהשתתפו בבריאת העולם,
ומהם מגיעים הכוחות הסותרים בבריאה (עפ"ל).
תשובת החסיד :קודם החטא היו חיים בהרמוניה
החסיד יעב"ץ כותב שהתשובה לזה היא ,שבמצב האידיאלי של הבריאה ,החיות
לא אוכלות אחת את השניה ,ורק מחמת שאירע החטא והעולם התקלקל (ומצד
עצמו אינו מגלה את אחדותו יתברך ,כלומר ,מנותק ממנו ,חי כביכול בכוחות עצמו
ולא ממקור החיים באופן גלוי) על כן ג"כ החלו החיות לטרוף אחת את השניה (כי
זה תוכנו של עולם מנותק ,במה שאוכל את עצמו) ,ולעתיד ' -וגר זאב עם כבש',
ואין זה מצב אסטטי בלבד של שלום והרמוניה ,אלא הנושא הוא הגילוי של יחוד
ה' .וביתר עומק :לא תהא ההזנה דרך הכילוי ,ושוב ממילא יתגלה יחוד ה' באופן
היותר נעלה.
( יש להעיר ,שבזמננו התגלה שיש בעולם הטבע מאזן אקולוגי ,המורה שאין כאן
הרכבות של מציאויות וכוחות שונים בלא קשר ,אלא יש כח עליון על גבם והם
כולם ביחד מהווים הרמוניה אחת).
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ז
אכילה היא הזנה דרך כילוי ,ריח הינו הזנה שלא דרך כילוי
יג .אחר שזכינו ליסודות הללו ,הרינו שבים בס"ד בחזרה להבין את עניינו של חוש
הריח ביחס למערכת החיים .ביארנו לעיל ,שכדי לחיות ,מוטל על הנברא החי
בעולם התחתון ,לצרף אליו נברא אחר (צומח או חי) ,ודבר זה נעשה על ידי שמכלה
אותו באכילה ,וחי מכוחו .כלומר :החיות מתקבלת דרך מערכת האכילה ,והננו
אומרים בלשון קצרה :אכילה היא הזנה דרך כילוי.

הריח מזין את הנשמה
בכאן ,קמה וגם ניצבה מעלת חוש הריח; ריח הינו הזנה שלא דרך כילוי .בחוש הריח
אדם נהנה אך אינו מחסר דבר ,והגם שגם במראה וקול אין כילוי ,אך אעפ"כ שונה
הוא חוש הריח בכך שהוא מערכת של הזנה ,ואילו ראיה ושמיעה אינם מזינים.
יסוד לדבר זה למדנו מדברי הגר"א ב'יהל אור' (ג ,טז עמוד ג)" :אין לגוף שום
תועלת שיתחזק ויתגדל על ידה ( -של הריח) ,רק הנפש מתגדלת על ידי הריח,
והיא שיתופא דגופא ,קרובה אל מוחשי הגוף וכו'" .וראה כמו"כ בספר 'ליקוטי
הלכות' (הלכות תפילין הלכה ז)..." :כי הראש דקדושה בחינת מוחין הנ"ל הם
בחינת בשמים ,בחינת ריח טוב שהוא חיות הנשמה ,שהיא בחינת המוחין ,בחינת
(איוב לב) ונשמת שדי תבינם .ועל כן על ידי הבשמים ראש האלו נמשח המשכן
וכל כליו ונתקדשו בקדושתם כו'".
נראה לבאר שזו כוונת הגמ' בברכות (מג' :):איזהו דבר שהנשמה נהנית בו ולא
הגוף ,הוי זה הריח"' .נהנית' היינו כמו ניזונית( .ויש הבדל ביניהם ,שנהנין היא
הזנה מופחתת( ,זוה"ק א ,קמ ):ובדומה בתוס' ברכות (לז ,).כדרך ששנינו (ברכות
יז" :).העולם הבא ,אין בו :לא אכילה ולא שתיה ,ולא פריה ורביה ולא משא ומתן,
ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות ,אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים
מזיו השכינה ,שנאמר ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו" .ואולי ניתן לדייק ,שאכן
אין בו לא אכילה ולא שתיה ,אבל ריח יש ויש ,ואדרבה הוא העיקר!.5
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כל התיקון שיהיה לעתיד מונח גם כיום באדם ,בחוש הריח
יד .לכשנתבונן עוד :אנו מצפים למדרגות הנשגבות שיהיו בתיקון העולם לעתיד לבא,
ואולם ,בוודאי אין כאן בריאת חדשות ,אלא הכל היה מוכן ומעותד כבר לאדם
הראשון קודם חטאו ,וכל המדרגות שיהיו לעתיד לבא ,כולם תלויות בחזרה לאותה
מדרגה של אדם הראשון ובעליות שאח"כ .מכיון שכן ,בהכרח שגם כאשר אדם
הראשון חטא ,לא היה חטאו מקיף לגמרי את כל קומת נפשו ,שהרי אם היה החטא
מקיף לגמרי מצד לצד ,לא היה שייך לחזור בחזרה לאותה מדרגה נשגבה .החזרה
מתאפשרת רק בזכות ובכח העובדה שלא נפגם כל הקומה אלא נשאר רשימו
מאותה מדרגה עליונה שלא נפגמה (וכך עולם התשובה בכלל ,שאין שייך לחזור
בתשובה אלא אם כן החטא לא פגם בכל הנפש ,וכפי שנתבאר במאמר ט"ז בביאור
יסוד כוחה של התשובה הנסמך על כך שהאדם אומר לבוראו :חטאתי בחלקים
החיצוניים שבי).
הריח הוא הכח המשייך את האדם לדרגת קודם החטא
מעתה נשאל ,היכן קיים באדם כח שמשייך אותו למדרגת קודם החטא? התשובה:
ריח! הריח נשאר שייך למדרגות הנשגבות ההן שהעולם היה ניזון מהעליון ,ולא
היה ההזנה דרך כילוי .ומכח חוש הריח ,יוכל האדם לחזור ולהתגבר שוב ולקדש
את עצמו בחזרה כפי שהיה קודם החטא.
אדם הראשון וחוה חטאו בכל החושים מלבד חור הריח
העתקת דברי ה'בני יששכר' בזה
טו .הדברים נפלאים עוד ,עפ"י מש"כ בס"ד במאמר ט"ז שאדם הראשון וחוה חטאו
בכל החושים ,וכמפורש בפסוקים ,ולא כן בחוש הריח ,שלא השתתף בחטא .ושוב
מצאתי הדברים בספר 'שם משמואל' (במדבר ,תרע"א)" :בש"ס שבת (פח' :):ואמר
ר' יהושע בן לוי מאי דכתיב לחייו כערוגת הבושם? כל דיבור ודיבור שיצא מפי
הקב"ה ,נתמלא כל העולם כולו בשמים וכו''.
הענין יובן עפ"י מה שכתוב בספר 'בני יששכר' ,דכל החושים שבאדם נשתתפו
בחטא אדה"ר ,חוש הראי' שנאמר ותרא האשה ,חוש השמיעה ששמעה לדברי
הנחש ,חוש המישוש ותקח ,חוש הטעם שחיך אוכל יטעם ,חוץ מחוש הריח שלא
נשתתף בחטא ולא נתפגם ,עכת"ד.
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בזה יש לומר דבקבלת התורה שהיא עץ החיים היפוך עץ הדעת טו"ר ,שהי' תיקון
על חטא עץ הדעת ,ואלמלא חטא העגל כבר הי' העולם מתוקן ,ואף אם יתמהמה
חכה לו במהרה בימינו שיהי' התיקון לגמרי בכח התורה ,הי' צריך להיות בחוש
שלא נתפגם שהוא חוש הריח ,וממנו מתפשט התיקון ליתר החושים שנתפגמו .וזה
לימוד להאדם הבא להתתקן שצריך להתחיל מאבר שלא נתפגם ,והוא הנקודה
הפנימית שבלב שנקראת 'בתולה ואיש לא ידעה' ,והיינו שע"י יגיעה רבה באים
לנקודה ההיא ,וכשהוא נוגע בעבודתו ותורתו בעומק הלב ,ממנו מתפשט התיקון
על כל האברים ,משא"כ תיקון בלתי בא בעומק הלב רק מהאברים שכבר נתפגמו
איך יתחיל התיקון".
הרי לן ,שחוש הריח הוא המקום היחיד שלא נפגם ,ושלכן גופא נהנית  -ניזונית
ממנו הנשמה .הוא מציאות של אכילה והזנה בלא כילוי ,וממנו נקודת התיקון
המתפשטת ליתר החושים.
והנה היום ,האדם לא יכול להיות מזין את גופו הגשמי (הדורש מציאות פיזית בעלת
כילוי) דרך הריח ,דרך המציאות של ריח ,הגוף לא מספיק רוחני ועליון ,הוא תחתון
ודורש הזנת כילוי ,אך אליבא דאמת ,ההזנה האמיתית יותר קרובה למושג ריח.
כביכול ,באדם יש ב' מערכות .מערכת המלאך שבו  -הנשמה והשכל ניזונים דרך
הריח ,והחלק הגשמי  -דרך האכילה.

יום הכיפורים  -יום שאין בו אכילה ושתיה אלא נהנין מזיו השכינה
טז .בזאת יש בידינו לבאר בס"ד את עניינו של יום הכיפורים ,שבה איננו אוכלים
מאומה ,וכבר הרחבנו בס"ד ב'תרועת בנימין' (מאמר ח) ,שתענית של יוה"כ אינה
צער הגוף בעלמא ,כדרך שיש בשאר תעניות ,אלא שביוה"כ אנו כמלאכים שאיננו
זקוקים לאכילה דרך הגוף ,אלא אנו ניזונים מלמעלה ,וממש כדרך העולם הבא
שאין בו לא אכילה ולא שתיה (וכיוצ"ב כ' המהרש"א יומא ב .ועוד ,וראה שם
בהרחבה).
ביוה"כ העיקר הוא הקטורת בקה"ק  -הזנת ריח שלא כדרך כילוי
הואיל וביוה"כ אנו חוזרים קצת למדרגה של הזנה שלא דרך כילוי ,על כן אנו
ניזונים דרך הריח ,וזו הקטורת ביוה"כ המוכנסת לפני ולפנים לתוך קה"ק .היא
ה קרבן היחיד השייך לשם ,כי שם הדברים הם לפי צורתם האמיתית ,בלא כילוי.
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שם אין סוגיה של הזנת כילוי ,להפך ,כי שם אין ניתוק מהעליון ,אדרבה ,שם מקום
העליונים .ובמק"א הוכחנו שהמחיצה שבין עליונים לתחתונים ,היא היא הפרוכת
המבדלת בין הקדש לקה"ק.

חוש הריח מיוחד כלליות ,ולכן הוא מיוחד לנשמה
זו גם הסיבה שהקטורת מתייחדת למערכת הכלל דוקא ולא ליחיד ,6ואדרבה נדב
ואביהוא נענשו כי הקריבו קטורת יחיד ,וכן להבדיל עדת קרח .מדרגת הכלל של
הקטורת מונחת בעצם עניינו של חוש הריח ,שהוא עומד על עיקר פנימיות הדבר
וכלל לא עוסק בחיצוניות ,חוש הריח עוסק תמיד בכלל שעומד מאחורי כל
המציאות החיצונית הפרטית הנראית לפנינו.
יסוד הדבר נובע מכך שמקום הריח  -הוא מקום הכלל באדם ,הנשמת חיים שבו -
הפנימיות שבו ,ושם לא היה כלל חטא ,כי הכלל לא חטא מעולם (ככל שנתבאר
במאמר ח') .וכבר ביארנו במאמר ט"ז שהקטורת שייכת למקום שמעל חילוק
הנפרדים ,הוא מקום קה"ק.

כלל ישראל גם היום ,ניזונים שלא בדרך כילוי
אכילה דרך כילוי מיוחדת למציאות של פרט
הדברים נפלאים מאד ,כי אליבא דאמת ,גם היום ,הכלל עצמו  -כלל ישראל ניזון
מהעליונים  -ממקור החיים ולא דרך כילוי ,וכל ההזנה דרך כילוי עם גזירת המיתה,
הכל רק בעולם הפרטים .7ונבין עוד עומק הדברים :כאשר המבט הוא מבט כללי
 שכל המציאות הופכת להיות יחידה אחת ,בכגון דא ,בוודאי אין המציאות אוכלתאת עצמה ,ובדיוק כמו שאדם לא אוכל את עצמו ממש כדי לחיות .אך בעולם של
פרטים ,שכל המציאות היא נקודות נקודות ,במצב כזה כל פרט חי מכח ועל חשבון
חבירו ,כי אין לו שייכות להזנת העליונים (בהיותו פרטי) ,וגם כן כל הפרטים אינם
יחידה שלמה כדי שלא יאכלו אחד את השני .והדברים נפלאים בס"ד.
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יז .לאור הדברים הללו ,יש בידינו תוספת הבנה בכך שהקטורת מצילה מן המגיפה,8
כוחה של הקטורת להגיע עד המקום שבו אין ניתוק של התחתונים מהעליונים ,ושם
באותו מקום ,אין כילוי ומגיפה חלילה .וביתר ביאור :הלא נתבאר שכל מיתה היא
למעשה התגברות העולם התחתון המכלה את עצמו .ואולם ,קטורת ,כאמור היא
כללית ומשתייכת למערכת העליונים  -למקום שאין שם כילוי ,ובכח הקישור שבה
(כשמה :קטורת  -לשון קשר) ,היא מקשרת את התחתונים למדרגה הזו שאין בה
כילוי ,וממילא אין כח למיתה לפגוע ,הקטורת מעמידה את המציאות במקום של
הזנה שלא דרך כילוי ,וחסל המלאך הממית.

כל תענית  -ביטול הגשמי ,ולכן מחייבת כלל ונלמדת מקטורת
יח .ובגמ' (כריתות ו :):כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית ,שהרי חלבנה
 ריחה רע ,ומנאה הכתוב בסממני הקטורת .פי' החלבנה אינה נבלעת בסממניהקטורת ,שא"כ למה היא באה ,אלא היא מרכיבה טעם חדש וטוב ,וזהו סוד
הציבור ,שביחד נעשים ציבור ,והציבור יש לו ריח טוב ,וד"ז מיוחד לציבור
כדנתבאר ,מקום שאין הנפרדים.
לכן הדגישו חז"ל' :כל תענית שאין בה' ,כי תענית היא סילוק הגשמי ,ואז שייך
ציבור בעצם ,והתענית מצד עצמה מיוחדת לציבור.

ח
הקטורת ע"י צומח ,כי אין עניינה בכילוי התחתון
יט .כעת חוזרים אנו לתחילת הדברים; שאלנו ,מדוע פיסגת הקרבנות היא על ידי צומח
דוקא ובריח דוקא .לפי המבואר כעת ,הדברים מאירים מאד בס"ד וריח ניחוח
עולה מהם; כי על כן ,הקרבנות הם ביטול המציאות ,בכך התחתון מקבל חיות
מהעליון ,אך צורת ההזנה הזו דומה למלחמה ,כי כך נערך העולם אחר החטא,
ואכן ,הקרבנות נקראים 'קרבני לחמי' ,והם מקבילים ממש לסעודה ,שעל ידי
הקרבנות ,מצטרף הקב"ה לעולם ,ממש כפי שעל ידי האכילה ,מצטרפת הנשמה
אל הגוף (עיין בזה בנפה"ח שער ב ,וב'יהל אור' להגר"א ,דף טז) .אכן הקטורת
היא יותר פנימית ומשתייכת למדרגה שאין כילוי ,ולכן אינה באה מהחי ,אלא
מהצומח.
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בקרבנות העיקר הוא 'אכילת מזבח' ,בקטורת  -העלאת עשן
בקטורת אין שום עניין בשריפת הסממנים ,אלא שא"א
ואף שגם בקטורת ,הרי יש כילוי לצומח ,אך אליבא דאמת ,גם בזה יש חילוק עקרוני
בין קטורת לבין שאר הקרבנות ,חילוק זה התבאר במאמר י"ט ותוכנו הוא שהגם
שבכל הקרבנות ,המצוה מתקיימת והחיוב נפרע על ידי עיכול הקרבן  -אכילת
מזבח ,אך בקטורת לא כן ,שאין עניין כלל בשריפת הסממנים ואין בה בכלל אכילה,
אלא כל העניין הוא העלאת עשן ,ואם היה אפשר להעלות עשן בלא לשרוף את
הצמחים ,כבר היה יותר טוב ,אך אי אפשר ולכן ציותה תורה להקטיר הצמח ,אך
עכ"פ עיקר העניין כלל אינו שייך לעיכול ואכילת הקטורת .ועיין בזה בחזו"א
(זבחים סימן כ ,ג) שהביא בשם הירושלמי שאם איברים נפלו ממזבח העולה,
מחזירים אותם ,אך אם נפל חלק מהקטורת אין מחזירים אותה ,והם הם הדברים.
התאמת הדברים עם יסוד הגרי"ז בהפרש שבין קרבנות וקטורת
קרבנות  -עליה לשם חובה לבעליו ,קטורת  -מעשה הקטרה
כ .עוד הבאנו במאמר הנ"ל ,שהדברים מתבארים עוד ,על פי יסודו של הגרי"ז ,שבכל
הקרבנות המצוה היא שיעלה הקרבן לשם בעליו ,ויש הכשר עבודה כיצד להקריב
הקרבן ,ומעשה ההקרבה אינו עצם החיוב והמצוה ,אלא עצם המצוה הוא שעולה
לשם חובה ,ולכן צריך להקריב קרבן אחר ,אם לא עלה לשם חובה ,ואילו בקטורת
המצוה היא רק מעשה ההקטרה.
והגרי"ז הוסיף בשם אביו הגר"ח ,שלכן אם הקטיר שלא לשמה ,אינו צריך להקטיר
עוד ,ושלא ככל הקרבנות שחייב להקריב שוב ,וגם זה מתבאר עפ"י הנ"ל ,כי
כאשר הקורבן הוא שלא לשמה ,אינו עולה לבעליו ,אך בקטורת אין יש אלא
המעשה הקטרה בלבד.

ביאור העניין שקטורת שלא לשמה כשרה
הפועל להשיג דרגה בעבודת ה' ,אינו בדרגה ההיא
כא .נבאר קצת יותר.
לכאורה העובדה שלא צריך להקטיר את הקטורת לשמה ,והעובדה שרק המעשה
הקטרה הוא המבוקש ,בפשוטו זהו חיסרון ,ואם שאת עניין 'מעשה ההקטרה'
ביארנו ,שכיון שאין בקטורת כליון ,לכן גם אין צורך שתהא נאכלת ,אך מה מעלה
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יש בכך שגם הקטרה שלא לשמה  -כשרה .והנה הגרי"ז תלה את הדברים זה בזה,
שכיון שאין בה עניין של עיכול ואכילת מזבח ואינה עולה לשם בעליה ,על כן
כשרה גם לשמה ,כי הנידון הוא רק על מעשה הקטרה בלבד.
אכן נ' עוד עפ"י יסוד ששמעתי בעבר מהגר"ש וולבה זצ"ל ,שכל מי שפועל ומחשב
ומשתדל לעשות מעשיו לשם שמים ,לא הגיע לדרגה של לשם שמים .והיינו ,כי
אם המדרגה היא חלק מהאדם ,אינו צריך לחשב עליה ולפעול אותה ,היא חלק
ממנו ,ויתכן שאפילו אינו מודע לה .ואם אעפ"כ הוא צריך לפעול כדי להשיגה,
אות הוא שאינה חלק ממנו ,אלא הוא פועל פעולות כדי להיות במדרגה זו ,אך
היא עצמה אינה מצורפת אליו בעצם.
ואף אנו נאמר על דרך זה :אם צריך לכוון לשמה ,אות הוא שעצם הקרבנות אינן
ממש לשמה ,וצריך להשיג את המדרגה בדרך של פעולה ,9אך אם נמצאים במדרגה
ההיא ,אין צורך לעשות לשמה ,שהרי מצד עצמה של מדרגה היא לשמה.
זהו עיקר ההבדל בין כל הקרבנות לבין קטורת; כל הקרבנות גם כן מעלות ריח,
כי סו"ס הם ג"כ מעמידות את תכלית הבריאה ,הצירוף לבורא ,אך הצירוף הזה
אינו מושלם ,ויש בו כליון ההזנה  -הקרבן ,ואז עולה ריח באופן דממילא ,לאו
היינו שהמציאות מכוונת לריח באופן ממוקד ,אלא שסו"ס יש גילוי של קיום
התכלית גם במצב הזה.
אכן ,בקטורת ,הרי ההזנה היא על ידי הריח עצמו ולא על ידי כילוי ,זו הדרגה
בעצמה ,ולכן אין צורך לעשות לשמה ,כי בעולם הריח ,הסתמא עצמו הוא לשמה.

תוספת ביאור ע"פ ההפרש שבין הטהור והקדוש
קצת תוספת ביאור :הדברים מקבילים להפרש שבין הטהור והקדוש שבמסילת
ישרים (פרק כו) .הטהור  -כל מעשיו לשם שמים ,ועושה כל שביכולתו לעבודת ה',
אך סו"ס מציאותו אינה עבודת ה' ,והיצר מנסה כל הזמן להסיטו ,ולכן ,אם שהוא
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מנצחו ,אך לא זו עצם מדרגתו ,אלא פעולתו פעולת ניצחון ,וסו"ס היצר קונה לו
שביתה אצלו ,בדברים המוכרחים לו עכ"פ ,כמו אכילה ושתיה.
אכן הקדוש ,הגיע למדרגה שמציאותו עצמו היא עבודת ה' ,ולא שצריך לעבוד
עבורה ,והנפק"מ הוא ,שהטהור פועל במהלך של פרישות גדולה כדי לא להיכוות
מהיצר הרע ,ואילו הקדוש אוכל הכל ושש ושמח ,כי מציאותו היא עצם עבודת ה'.
זהו לפי ערכנו ההפרש שבין קרבנות  -טהור ,לבין הקטורת שבאה על השמחה ,כי
לא באה על חיסרון ואינה פעולת שלמות ,אלא עצם השלמות עצמה ,היא מדרגת
הריח ,מדרגת קדש הקדשים  -הקדושה ,ככל שנתבאר בס"ד.

ט
ככל שיותר חיים ,כן יש יותר ריח טוב ,המוות גורם לסירחון
כב .נבאר עוד בס"ד תוספת והשלמה לדברים.
ביארנו שמערכת הריח שייכת לפנימיות  -לעצם מציאות החיים יותר מכל החושים,
ואכן ,כל מציאות חיה  -מריחה טוב ,וכאשר פסקה החיות מאותה מציאות ,מתבטא
הדבר בריח מסריח ,ולכן נבלה מסרחת מאד ,וכן צואה וכד' .דברים אלו שמעתי
ממו"ר זצ"ל ,והוסיף ,שככל שהמציאות היתה יותר 'חיה' ,כן העדר החיות שבה
גורם לסירחון יותר חזק .ולכן אדם שנפטר מסריח הרבה יותר מאשר נבלת בהמה.
נראה בס"ד להוסיף ,שכפי עוצמת הריח הטוב ,כך גם כן השייכות לחיים ,כי החיים
כביכול מריחים בריח טוב .וכמו שמבואר בגמ' שבת (פח ):ש'על כל דיבור ודיבור
שיצא מפי הקב"ה נתמלא כל העולם כולו בשמים' ,דיבור היינו חיות ,כי הקב"ה
ברא את העולם בדיבור ,והתורה היא תורת חיים ,ולכן נתמלא כל העולם בבשמים.
וכן הר המוריה שהוא מקום החיים של הבריאה  -השראת השכינה ממקור החיים
ב"ה ,נקרא 'הר המור' על שם הבשמים (עיין תרגום אונקלוס ,וירא כב) ,ובפסיקתא
רבתי (פרשה כ)" :שבשעה שבנה שלמה את בית המקדש ,נתמלא כל העולם ריח
בשמים".
כמדומה הכלל הוא ,שככל ויותר שייך למערכת הפנימית  -מערכת החיים ,ופחות
למערכת החיצונית ,כן יותר ויותר מריח ,וזה ריח ניחוח .והקרבן בעצמו שהיא
ביטול הגשמיות כמו תענית ,היא עושה ריח ניחוח ,וביותר קטורת ,שאם שאין בה
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ביטול גשמיות כמו בקרבן ,אך כל עצמה  -קרבן של הפנימיות הנבדלת עצמה
המריחה טוב.

בזמן שביהמ"ק חרב ונגנזה הפנימיות  -אין יותר ריח טוב
אכן ,כל זה כאשר השייכות לחיים העליונים היא מובהקת מאד (מתן תורה ,מקדש),
אך בזמן שביהמ"ק נחרב ופסק גילוי השראת השכינה מישראל ,והפנימיות עם ארון
הברית ,נגנזה פנימה ואינה ברת גילוי חוצה ,שוב אין גילוי מובהק של החיות ופסק
הריח הטוב (כמבואר במדרש תהלים פרק ז ,שמשחרב ביהמ"ק פסק הריח) .לכן,
מעידה התורה' :ולא אריח בריח ניחחכם' ,כהיום ,אין ריח טוב ,כי אין גילוי של
החיים האמיתיים ,ודיינו שלא נסריח ,ועל זה נערך הגילוי היום ,שכאשר יש סירחון
 -פסקה החיות לגמרי.

י
הקרבת קרבנות בזמן הזה ' -ולא אריח בריח ניחוחכם'
פרשת הקרבנות והקטורת מועילים
כג .במאמר זה (וכן במאמר שלפניו) ,זכינו לבאר שהקטורת מתייחדת במעלתה על פני
כל הקרבנות ,בכך עיקר מהותה הוא לריח ניחוח .והנה רבותינו האחרונים דנו
בשאלה האם ניתן להקריב קרבנות בזמן הזה; ידועה תשובתו של החת"ס לחותנו
הרעק"א (יו"ד רל"ו) שצידד להתיר ,ומנגד ,רבים טענו שאי אפשר להקריב כיום
קרבנות .ה'ערוך לנר' (בשו"ת בנין ציון סימן א ,וכן הנצי"ב בהעמק דבר (ויקרא
כו ,לא) ,כתבו שאסור להקריב קרבנות בזמן הזה ,שהרי נאמר בתוכחה (שם):
נָׁת ִתי ֶּאת ָׁע ֵריכֶּ ם חָׁ ְר ָׁבה וַ הֲ ִשמ ֹו ִתי ֶּאת ִמ ְק ְד ֵשיכֶּ ם וְ לֹא ָׁא ִריחַ ְב ֵריחַ
"וְ ַ

נִ יחֹחֲ כֶּ ם"10

.11

אכן ,למותר לציין ,שגם לשיטת הערוך לנר והנצי"ב ,לא נאסר אלא הקרבה בפועל,
אך קריאת פרשת הקרבנות (ובכלל זה פרשת הקטורת) ,מצוה גדולה תחשב
וכהקרבת קרבנות .ואדרבה ,עיקר המעלה של קריאת פרשת הקרבנות היא בזמן
שבית המקדש חרב .ואמנם לכאורה צריך ביאור ,הרי 'ולא אריח בריח ניחחכם'!
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ומה לן אם על ידי פרשה או על ידי מעשה? והרי בפוסקים (בסימן א בשו"ע),
מבואר שקריאת הפרשה היא ממש כהקרבת קרבנות ונפק"מ להלכות קריאה
במצבים מסויימים ,וא"כ הוא הדין ביחס ל'ריח ניחוח'.

תורה מעל המקום והזמן ולכן אין בה חיסרון של חורבן
אכן נ' שתלמוד תורה שאני ,כי תורה היא נבדלת מאד ,ומצידה אין חיסרון ומבט
של זמן ומקום ,בהיותה שכלית ,וכפי שמצינו לדוגמא ,שמצוה מגנת רק בשעתה,
ותורה מגנת גם שלא בזמן הלימוד (עיין סוטה כא ,).ועל כן ,אין גם החיסרון של
מציאות החורבן בפועל ,ובכלל זה ' -ולא אריח בריח ניחחכם'.
אמנם ,אין הדבר פשוט שקריאת פרשת הקרבנות היא מדין תלמוד תורה ,כי יש
ראיות שהיא מדין תפילה שהיא כעבודה.

יא
טעם מצות הקטורת
רמב"ם :להרחיק הריח הרע של הקרבנות
כד .ברצוננו להשלים מאמר זה בעז"ה ,עם עוד עניין אחד ,ואם שמן הראוי להרחיב
בו ,אך ננקוט דרך הקיצור.
הרמב"ם בספר המורה (ג ,מה) ,דן בשאלת הקרבנות ,ובתוך דבריו ביאר גם כן את
עניין הקטורת" :וכאשר היו שוחטים במקום המקודש בהמות רבות בכל יום,
ומחתכים בו הבשר ושורפים ורוחצים בו הקרב והכרעים ,אין ספק שאילו היו
מניחים אותו על זה הענין ,היה ריחו כריח מקומות הבשר ( -ריח רע); מפני זה צוה
ל'הקטיר' בו 'הקטורת' שנ י פעמים בכל יום' ,בבוקר ובין הערבים' ,להיטיב ריחו
וריח בגדי כל העובד

בו12

 -כבר ידעתם אמרם (תמיד ל' ,):מיריחו היו מריחין ריח

הקטורת' .וזה גם כן ממה שמעמיד 'יראת המקדש'; אבל אם לא היה לו ריח טוב,
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כל שכן אם היה לו שכנגדו ,היה מביא בלב האדם הפך ההגדלה  -כי הנפש תתרחב
מאד לריח הטוב ותטה אליו ,ותתרחק מן הריח הרע ותברח ממנו".

דברי רבינו בחיי כנגד טעמו של הרמב"ם
רבינו בחיי (שמות ל ,א) הביא דברי רמב"ן בטעם הפנימי של הקטורת ,ושוב כתב:
"וכיון שביאר לנו הרב ( -הרמב"ן) בכאן ענין הקטורת בסודו ,מעתה ראוי לכל
משכיל להרחיק דעת הרמב"ם שכתב בזה בטעמי המצוות ,כי לפי שהיה אהל מועד
מקום ששם מחתכין נתחי הקרבנות וכו' להסיר ולדחות אותו הריח וכו' .והנה הרב
( -הרמב"ם) הכריחו לומר כן הדרך אשר דרך בה בשאר המצוות ,אבל חס ושלום
שנתלה העיקר הגדול שבסוד הקטורת שחייבה עליו התורה כרת לעושה כמוהו
כמתכונתו בטעם החלוש הזה".
ביאור דעת הרמב"ם
עצם מושג הקרבנות נובע מחיסרון וחטא הגורם להזנה דרך כילוי
כה .נראה בעז"ה להציע ביאור בדעת הרמב"ם על פי דרכנו במאמר זה ,ואם שדברינו
אינם כלל כדברי הרמב"ם ,אך היינו כי יש במצוות פנימיות על גבי פנימיות ,והטעם
הפנימי מתלבש בחיצוני ,וא"כ דברינו יכונו לפי פנימיות הדברים ,ואלא שיסבירו
לפי"ז גם את הטעם החיצוני שהזכיר הרמב"ם.
ובכן ,נראה לנו להציע בעז"ה ,עפ"י המבואר במאמר זה ,שהקרבנות אינן התכלית
 הזנה דרך כילוי ,אלא העיקר הוא דוקא הזנה דרך ריח  -הזנה שאין בה כילוי.יאי
הו ִצ ִ
יתים ְב ֹיום ֹ
בו ֵתיכֶּ ם וְ לֹא ִצ ִו ִ
ועיין בספר ירמיהו (ז ,כב)ִ " :כי לֹא ִד ַב ְר ִתי ֶּאת אֲ ֹ
עו ָׁלה וָׁ זָׁבַ ח" .במצב האידיאלי אין כלל קרבנות ,וכפי
או ָׁתם מֵ ֶּא ֶּרץ ִמ ְצ ָׁריִם ַעל ִד ְב ֵרי ֹ
ֹ
שלא מצאנו קרבנות בכל פרשת משפטים (אחרי מתן תורה ,קודם חטא העגל).

יצחק הוא הקורבן האידיאלי  -עולה תמימה בלא כילוי
הסיבה לזה נעוצה בגוף מאמר זה :קרבנות הם אכילה דרך כילוי ,ובמצב האידיאלי
האכילה לא תתבצע דרך כילוי ,אלא כמו ריח ,שההזנה יכולה להתבצע מרחוק,
ולכן אין צורך בקרבנות .ובמק"א ביארנו בס"ד שזהו עניין יצחק שנקרא 'עולה
תמימה' ,פירוש :יצחק הוא הקורבן האידיאלי הראוי  -קרבן בלא שכלה ונאבד.
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צד החיסרון של הקרבנות יש בו ריח רע במהות ובפועל
נמצא לפי"ז שהגם שמעלת הקרבנות היא נפלאה ונשגבה ,אך יש בה גם צד חיסרון
וכנ"ל ,והקורבן היחיד שמופקע מצד חסרון זה הוא הקטורת  -קרבן הריח .אמור
מעתה :קרבן הקטורת מאפיל ומכסה על החיסרון של הקרבנות .וזו הכוונה שהוא
מעביר את ריחם הרע .כך נ' לי הקטן לבאר בפנימיות טעם הדברים ,ואם הם כנים,
יש לומר ,שנכון הטעם גם בהיבט החיצוני שלו כפי שביאר הרמב"ם  -להעביר את
הריח הרע של הקרבנות .ונבין עוד :הריח הרע של הקרבנות נובע גופא מכך שיש
שם סילוק החיים ,והיינו מצב שאינו אידיאלי לגמרי ,והקטורת מכסה דבר זה בריחה
הטוב .והם הם הדברים דלעיל ,שכל הקרבנות באים על חטא וחיסרון ,עצם עניינם
 -מצב של חטא ,ולעומת הקטורת שלא באה אלא על השמחה.
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א
קטורת עוצרת המגיפה
סתירת הגמ' אם יש כפרה ללשון הרע ,תירוץ המהר"ל
א .במאמר זה ,ננסה בעזרת ה' לבאר את עניינה של הקטורת ,במשנתם של רבותינו
בעלי הרז .למותר לציין ,שכותב השורות אין לו חלק בנסתרות ,ואולם ,מכיון שמן
הראוי לנסות ולהעמיד בנין כמה שיותר שלם בעניין המגיפה ועצירתה ,לכן אמרתי
להעתיק בלבד את דברי רבותינו העוסקים בתורה זו (עם קצת ביאור בנגלה) ,ויהא
זה תועלת למבקשי ה' מחצדי חקלא אשר חלקם עם ה' בחיים.1
פתח הדברים ,בהקדם גמ' זבחים (פח" :).תנא דבי רבי ישמעאל ,על מה הקטורת
מכפר  -על לשון הרע ,יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי" .מאידך בגמ'
במסכת ערכין (טו" :):רבי אבא ברבי חנינא אמר ,סיפר לשון הרע אין לו תקנה,
שכבר כרתו דוד ברוח הקודש ,שנאמר 'יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת
גדולות'".
לכאורה הגמ' סותרות זו לזו; היאך הגמ' אומרת שאין לו תקנה ,והלא הקטורת
היא תקנתו! המהר"ל (בדרשה לשבת תשובה ,ד"ה ולא תמצא) ,כתב ליישב,
שאדרבה דוקא מפני שאין לו תקנה ,לכן הקטורת היא המכפרת עליו" :ומאחר
שכבר נכרת ואין כאן תקנה ,הקטורת שהוא הקישור בו יתעלה ,שלכך נקרא
'קטורת' מלשון 'קישור' ,וכאשר ידוע מסוד הקטורת ,ולכך הקטורת בפרט מכפר
על עוון לשון הרע שנכרת מן ה' יתעלה".
דברי המהר"ל סתומים לכאורה ,ובפרט ,שחז"ל הדגישו ש'אין לו תקנה' ,והלא יש
לו על ידי קטורת! (עיין במאמר ט"ז).

1
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ב
ספר מי באר :כח הקטורת קישור למקום שמעל הבחירה
ב .בביאור הדברים ,עיין נא בספר 'מי באר' להגר"מ יעקבזון שליט"א (בראשית ,עמ'
רסו) ,שכח הקטורת מיוחד במינו ,בהיותו מקשר במקום הכריתות ,וביאר ,בעקבות
הדגשת חכמים שהקטורת באה בחשאי ,שהמכוון הוא שהקטורת ,אחיזתה בשורש
עליון ונסתר שלמעלה מעולם הבחירה ,ומה שהקטורת מקשרת את החוטא אחר
שנכרת ,אינו קשר מחודש ,אלא כח הקטורת לעורר שייכות החוטא לקדושה
השורשית הנמצאת בגנזי הנסתרות של הנפש הישראלית .קדושה זו יונקת משורש
הנשמות של 'כנסת ישראל' ,אשר שם אין אחיזה לפגם ,ושעל זה נאמר 'לא ידח
ממנו נידח' .הדברים ידועים מ'נפש החיים' (א ,יח) שכח הקישור חל על בחינה
מסויימת שמעיקרא לא חל בה ניתוק הקשר ,והיא נעלית מן הבחירה ופגמיה ,שם
הוא מקום החיבור לאחר הכרת ,ושם פועל כח הקטורת ,לעורר קשר זה ולהחיותו,
מכח הנקודה הישראלית הפנימית.
אותה נקודה המושרשת בקדושת ישראל באופן בלתי ניתק שייכת לסתרי ההנהגה,
מכיון שמהלכי הנגלות הם בהתאם לבחירה בהחלט ,ועל פיהם החוטא נכרת ,ועל
זה אמר רבי אבא' :סיפר לשון הרע  -אין לו תקנה ,שכבר כרתו דוד ברוח הקודש'.
אולם בכבשי רחמנא גנוזים מהלכים המקשרים את הנפש הישראלית באופן שאין
ניתוקה מוחלט ,ועל ידי הארת הקטורת שעניינה קישור ,מתקשרת הנפש לשורשה
ויונקת ממנו חיים חדשים.
נמצא אפוא ,שזו כוונת חכמים' :יבוא דבר שבחשאי' ,היינו אותם מהלכים שבקטורת
הנוגעים בנסתרות הנפש הישראלית ,ויכפר על מעשה שבחשאי .וזו הסיבה שבכח
הקטורת מונח הכללת פושעי ישראל ,וכדברי חז"ל (כריתות ו ):שכל תענית שאין
בה מפושעי ישראל ,אינה תענית ,ולמדו כן מכך שהכתוב צירף את החלבנה שריחה
רע ,עם סממני הקטורת .מדוע דוקא בקטורת? אלא כי זהו עניין הקטורת ,המגיעה
למקום העליון ביותר ,ששם מעל הבחירה בכבשי דרחמנא ,לא ידח ממנו נידח,
ושם בגנזי הנפש ,גם אצל הפושעים הגדולים ביותר ,פועמת אותה פעימה טהורה.
עד כאן מדבריו של הגר"מ יעקבזון שליט"א.

מ א מ ר כ א  כתר הלומים
| 514

ההטבה שורש הבריאה ומצידה משתלשל הדין
ג .נסביר קצת את הדברים לפי ערכינו.
המאציל ית"ש ברא את העולם כדי להיטיב לנבראיו .זהו הרצון היסודי בבריאת
העולמות .כן לימדונו רבותינו בעלי רוח הקודש .מכיון שאין הטבה שלמה אלא
כאשר הנברא זכאי לה בדין ,על כן ,מידת ההטבה  -האהבה ,מולידה את מידת
הדין ,כדי שיוכל הנברא לזכות בדין .אך אין כלל עניין בדין לכשעצמו.
נמצא מבחינים אנו בב' עניינים:
א .הרצון להיטיב
ב .מידת הדין המעמידה את הבריאה כפי שהיא.

הדין אינו עומד לעצמו ,ולכן הוא ממותק
ב' הנהגות  -הנהגת היחוד והמשפט
הרצון להיטיב הוא שורשו של מידת הדין ,ולכן הוא מסתתר בתוכו .לכן ,מידת הדין
אינה מופיעה בעוצם הקושי שלה ,כי הרי אין בה עניין עצמי ,אלא אך ורק ככלי
עבור ההטבה ,ולכן ,ההטבה ממתקת אותה ,כפי שאב המכה את בנו ,אינו מכהו
מכה אכזרית וקשה .זאת ועוד ,מכיון שאין עניין בדין לעצמו ,לכן ,במקרה
שהנבראים חוטאים ואינם זכאים כלל בדין ,ומידת הדין תובעת את חורבן העולם,
במקרה כזה ,מידת הרצון מונעת את קיום הדין ומעבירה אותה ,שהרי לא יתכן
שהדין יגבר על העולם ויחריבו ,כאשר אין בדין אלא כלי לתקן את העולם .ועוד
בה שלישיה ,הרי יתכן שהנבראים לעולם לא ישלימו חוקם ,והעולם יתגלגל באין
סוף זמן בלא להגיע להטבה הרצויה .על כן ,בהכרח ,שהנהגת הרצון הלז ,פועלת
גם כן בהחבא כפי שהיא ,להביא את העולם לתכליתו .ופעולה זו אינה תלויה
במעשי בני אדם אלא היא מעבר לחוקם ,והיא בסוד כבשי דרחמנא להביא את
העולם לתכליתו על כל פנים.
כללם של דברים :ב' הנהגות עיקריות בבריאה ,פנימית וחיצונית ,רצון ודין .שתיהן
פועלות יחדיו ,כאשר הפנימית נמצאת בתוך החיצונית ,וממתקת אותה .וגם כי
לעיתים מעבירה אותה לגמרי .הפנימית היא מעל הבחירה והחיצונית היא על פי
בחירת בני האדם.
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העתקת דברי רמח"ל ב'כללים ראשונים'
ד .הרמח"ל בהרבה מקומות בספריו ,ובפרט בספר 'דעת תבונות' ,מרחיב ומאריך בב'
הנהגות הללו ,וקורא להנהגה התחתונה ' -הנהגת המשפט' ,ולהנהגה העליונה -
'הנהגת היחוד' .בלשון חכמי האמת ,הנהגת המשפט נקראת 'זעיר אנפין' ,וזו
העליונה ' -אריך אנפין'.2

2
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נעתיק מדבריו ב'כללים ראשונים' (כלל כא) ,בהם השתמש בלשון המקובלים" :ענין
אריך אנפין וזעיר אנפין בכלל  -הם היותר עיקרים שבהנהגת האצילות ,והם מידת
אהבתו ית' ומידת מוסר משפטו .וכל הענינים הנבחנים בז"א הם מה שיש להבחין
במידת משפטו ית' ,וכל הנבחנים בא"א הם מה שיש להבחין באהבתו ית'.
והמיתוקים שעושה א"א לז"א הם מה שאהבתו ית' ממתקת מוסרו ,כענין האב
המכה את בנו ,שאינו מכהו אלא באהבה המסותרת בלבו .ויש המיתוקים המעבירים
הדין לגמרי ,כגון גילוי מצח הרצון ,ויש שמניחים אותו ,אך ממתקים אותו ,כגון
הפנים דא"א וכל שאר תיקוניו ,והם מה שהאהבה שבחיק האב גורמת לו לעשות
עם בנו ,שגורמת לו שאפילו בשעה שמכהו לא יכהו מכת אויב .ועוד גורמת לו
לעבור על שורת הדין לגמרי לפעמים ,כשהשעה צריכה לכך".

ג
גר"א :קדש הקדשים כנגד 'אריך אנפין'
ה .כאמור מדברי הגר"מ יעקבזון שליט"א ,הקטורת נוגעת במקום עליון זה ,בהנהגת
היחוד ' -אריך אנפין' ,ועל כן מכפרת גם על לשון הרע ,כי שם  -מעל הבחירה,
לא מגיעה ההכרתה שכרת דוד את בעל לשון הרע.
להלן נעתיק מדברי רבותינו אודות מקום נגיעתה של הקטורת ,ובתחילה נעמוד על
העובדה שהקטורת היא העבודה היחידה שנעשית בקדש הקדשים ביום הכיפורים.3
מהו קדש הקדשים ,ומהו יום הכיפורים?
הגר"א בפירושו לספרא דצניעותא (נג ,ד) כתב שקדש הקדשים עומד כנגד הנהגת
אריך אנפין (אשר נקראת גם כן 'עתיקא קדישא)" :4ואמר 'אתפרש ואתדבק לא

3
4
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אתפרש ממש'  -ר"ל אעפ"י שנתפרש המסך בין עתיקא קדישא לזעיר אנפין ,מ"מ
דבוק הוא בו ,רק שאינו דבוק ממש כמו אבא ואמא למעלה מהקרום ,שלכן או"א
(אבא ואמא) נכללין בו ואינן נחשבין לפרצוף אחר ,כמ"ש בזוהר הרבה פעמים,
וכמ"ש למעלה (בפ"א כא ,ב) .וכנגד זה המסך הוא הפרכת במשכן בין הקדש ובין
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קדש הקדשים .וכן הוא בין ז"א לנוקבא קרום ושם עמידתה כנ"ל והוא המסך בין
משכן לחצר אהל מועד ששם הוא נה"י".

קה"ק אין בו עבודה כי בהנהגת היחוד אין עבודה
ביום הכיפורים מתגלה חוטמא דעתיקא קדישא
קדש הקדשים הוא המכוון כנגד 'אריך אנפין' ,לכן אין שם עבודה ,כי הנהגת היחוד
היא מ על עולם העבודה ,ורק הקטורת היא אשר נכנסת לשם ,כי היא כנ"ל ,וכפי
שיתבאר עוד ,שייכת למהלך שמעל הנהגת המשפט .ביום הכיפורים נכנס הכהן
הגדול לקדש הקדשים ,כי ביום הכיפורים מתגלה הנהגה זו ,שממנה הסליחה
והכפרה ,וכפי שמבואר בדברי הגר"א בספרא דצניעותא (נז ,ב)" :והתגלות חוטמא5
דעתיקא קדישא הוא ביום הכיפורים ,שע"י סולח לכל עוונות ,כמ"ש ב'אידרא רבא'
(דף קל' :):האי חוטמא דעתיקא קדישא הוא פרדשקא דביה נשיב רוחא לז"א (זעיר
אנפין) ,וקרינן ליה סליחה כו' ,עיי"ש ובדף קלג' :.תקונא תליתאה מאמצעיתא
דתחות חוטמא מתחות תרין נוקבין כו' עד ורוח עברה ותטהרם ,והוא ביום
הכיפורים ,שאז 'ועובר על פשע סלחתי'' ,מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו' ,ואז
כתבנו לחיים ,שממנו חיים ,כמ"ש באד"ר (אידרא רבא) דף קל :ובא"ז (אידרא
זוטא) ,דף רפט .ודף רצד.".
למדנו שקדש קדשים מכוון כנגד 'אריך אנפין' ,וכן הזמן המיוחד לגילוי הנהגה זו,
הוא ביוה"כ ,ודוקא אז מקטירים הקטורת ,ומשמע שהקטורת גם כן שייכת למעלה
זו ,שהרי על ידה חלה הכפרה ביוה"כ .וכ"ז שייך לחוטמא דע"ק ,היינו ה'אף' ,ולכן
הקטורת  -הריח ,היא עיקר גדול בעבודת יוה"כ  -לפני ולפנים

ביאור גמ' דברכות  -רבי ישמעאל בן אלישע שנכנס להקטיר קטורת
נראה ראיה לזה מגמ' ברכות (ז" :).תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע ,פעם אחת
נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים ,וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב

5
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על כסא רם ונשא ואמר לי :ישמעאל בני ,ברכני! אמרתי לו :יהי רצון מלפניך
שיכבשו רחמיך את כעסך ,ויגולו רחמיך על מידותיך ,ותתנהג עם בניך במדת
הרחמים ,ותכנס להם לפנים משורת הדין וכו'".
מו"ר הגר"מ זצ"ל ביאר שתפילת רבי ישמעאל בן אלישע היתה שתתגלה הנהגת
אריך אנפין ,היא הנהגת הרחמים השורשית הכובשת את הכעס  -הדין ,הבא
מהנהגת המשפט  -הנהגת ז"א( .ועיין בזה בהרחבה ,במאמר 'יג מידות של רחמים').
הרי לנו שזהו הנושא בכניסה לקה"ק פנימה ,בעת שבא להקטיר קטורת .ולהלן
יתבאר בעז"ה ,שגם המשך הגמ' מישך שייך לזה.

ד
קטורת
שערי אורה :ביאור ב' ההנהגות  -משפט והיחוד
הקטורת מעוררת את הרצון העליון כמו י"ג מידות רחמים
ו.

כעת נעמוד על עיקר העניין של הקטורת.
פתח הדברים בגמ' שבת (פט ).שכאשר עלה משה למרום ליתן תורה לישראל ,נתנו
לו המלאכים מתנות ,וכלשון הגמ'" :מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו
דבר וכו' ,אף מלאך המוות מסר לו דבר ,שנאמר ויתן את הקטורת ויכפר על העם
ואומר ויעמוד בין המתים ובין החיים וגו' אי לאו דאמר ליה ( -מלאך המוות) מי
הוה ידע".
ועיין שערי אורה (שער י  -הוא השער המקביל לספירת כתר  -אריך אנפין),
שמרחיב בכך שה' יתברך תיקון במרכבה כמה בתי דינים קבועים לדון בהן הבריות,
וכל אותן הדינין אמת ומשפט ישר ,אין בהם נפתל ועיקש .וכבר ביארנו בשער
החמישי ,בשער יהו"ה ,שכל בני העולם נידונים בבית דין הגדול העומד בין שם
יהו"ה ובין שם אלהי"ם וכו'".
הוסיף וכתב ,שאע"פ שבני העולם נידונים בבית דין של מעלה וראויים לכל מיני
עונשים ,יכולין התחתונים להפוך כל אותו הדין והעונש לטוב ,אע"פ שנגזרה גזירה
בבית דין של מעלה ,אך יש מצבים שצדיק מגיע בתפילה עד הכת"ר ,ו"אזי נפתחים
שערי עולם הרחמים ,וכשיפתחו ,כל אותם הדינים שנגזרו ,מתבטלים ,לפי שמאורות
הרחמים הופיעו ,ונתמלאו כל הספירות רחמים ומיני שפע ברכה ואצילות ,ואין
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בכל הספירות באותה שעה מקום שיהיה מחזיק דין ,ואין שם מידה מחזקת כעס
ורוגז ,לפי שהאל עומד בשמחה וברצון ,ועברו כל פני זעם ,ונתהפכו כל בעלי הדין
לרחמים ,וכל המידה הזאת שופעת הרחמים הגדולים המשפיעים דרך י"ג צינורות
העליונים ,בי"ג מידות אשר בעולם המשפט ,וכל זה איננו מצד גזר דין אלא מצד
רצון ורחמים ,ואף על פי שאין בני העולם ראויים לכך ,מאחר שאותו צדיק גרם
להיות שערי רחמים פתוחים ,האל מתנהג במידת רחמים שלא מצד הדין .וזהו
'וחנותי את אשר אחון' ,אף על פי שאינו מצד הדין' ,ורחמתי את אשר ארחם' ,אף
על פי שלא יצא מן הדין ,שהרי כשיופיע פני הרחמים מהכתר ,כולם נהפכים
לרחמים".
ה'שערי אורה' מאריך שזו הסוגיה של ברית י"ג מידות של רחמים שאינן חוזרות
ריקם" :והשם יתברך בשעה שנתרצה למשה לכפר על עוונותיהם של ישראל ,מסר
לו מתנה לפתוח עולם הרחמים בעת הכעס ולהפוך כל מידת הדין לרחמים גמורים,
ומסר לו י"ג מידות של רחמים ,וזה שאמרו רבותינו ז"ל (ר"ה י"ז ב') ,ברית כרותה
לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם .ובזמן שמזכירים אותן לפניו חוזרת מידת הדין
לרחמים וסולח עוונותיהם ,כמו שאמרו רבותינו ז"ל (שם) ,מלמד שנתעטף הקב"ה
כשליח ציבור ,והראה למשה בסיני ,ואמר לו כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפני
כסדר הזה ואני מוחל להם עוונותיהם".
והנה בתוך דבריו ,כותב כיצד מצליחים להפק את העניין הנשגב הזה..." :וזה הענין
יהיה מצד התפילה ,וגם מצד עשיית קצת מצוות שהן גורמות להיות שערי עולם
הרחמים נפתחים ,כגון נשיאות כפים וסוד הקטורת ושאר מצוות כיוצא בהן .ובעת
שנפתחים שערי עולם הרחמים אז נקרא עת רצון ,כלומר באותו העת כל העולמות
למעלה ולמטה מלאים חסד ורחמים ורצון ,ואין שם דין ועונש לא מעט ולא הרבה".
נראים הדברים לכאורה ,שהם הם ב' ההנהגות שנתבארו במאמר זה; הנהגת
המשפט היא הנהגת הדין שהזכיר בתחילה ,והנהגת היחוד היא ההנהגה של י"ג
מידות רחמים (וכפי שהזכרנו כן לעיל) ,ומוסיף שזהו סוד עניין הקטורת ,א"כ מבואר
להדיא שאכן סוגיית הקטורת עולה עד הכתר  -עד אריך אנפין.
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ז.

קטורת מקשרת את כל המידות ובכך עולה מעל ה'אף'
רמב"ן ,רקאנטי
ביאור הדברים ,בהקדם דברי רמב"ן (שמות ל ,א)" :שיעשו מזבח מקטר קטורת,
להקטיר לכבוד השם וזהו רז שנמסר למשה רבינו שהקטורת עוצרת המגפה (שבת
פט ,).כי הקטורת במדת הדין ,שנאמר ישימו קטורה באפך (דברים לג ,י) ,מן וחרה
אפי (שם לא ,יז) ,והוא מה שאמר בקטורת זרה ועל פני כל העם אכבד (ויקרא י,
ג) ,שידעו כבודי כי לא ישא לפשעכם ויזהרו בכבודי ולכך אמר כאן (בפסוק ו)
ונתת אותו לפני הפרכת אשר על ארון העדות לפני הכפורת אשר על העדות אשר
אועד לך שמה ,כי מה צורך להאריך בכל אלה ולא אמר ונתת אותו לפני ארון
העדות באהל מועד ,כאשר אמר בפרשת ויקהל (להלן מ ,ה) ,אבל הוא להורות על
ענינו".
ב'בית שער' (על השערי אורה ,עמ' תצשג) ,אחר שהביא את הרמב"ן ,כתב" :והיינו,
שהקטורת שעולה ריחה למעלה אל המקום העליון הנקרא 'אף' היא משקיטה את
ה'חרון אף' ,ואז נמשכים רחמים גמורים מעולם העליון".
וציין עוד לרקאנטי (פ' תצוה)..." :ולשון קטורת ,נ"ל שהוא לשון ארמית וענינה
קשר ודבוק מרכבה עליונה ,ועל שהוא מתעלה למדת הדין ,כתיב ישימו קטורה
באפך ,וכתיב שמן וקטרת ישמח לב (משלי כז ,ט) והרמז ללב הידוע ,הוא שנאמר
בקטורת זרה 'ועל פני כל העם אכבד' שידעו כבודי' ,כי לא ישא לפשעכם' ויזהרו
בכבודי .והזהיר שלא להעלות עליו קטורת זרה ,כי המצוה והכוונה היא שתתעלה
משם לשם הגדול יתעלה ,לייחד הכבוד והתפארת ,ולא יעשוה זרה פן יהיו כבני
אהרן ,לפירוש האחד שאנו עתידין לפרש בגזירת האל.
ומכאן תבין למה הקטורת עצר המגפה ,כי היה משלים להם המידה ההיא המכלה
אותם .והטעם שתלה הכתוב הקטורת".
ועוד ברקאנטי פרשת קרח'" :ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עלי האש
מעל המזבח ושים קטורת וגו''  -כבר ידעת כי הקטורת הוא לרצות מידת הדין,
ומטעם זה עוצר המגפה ,כי תתרווה צמאונה ולא תקטרג כרמוז בסוד העזאזל,
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ובתרגום שיר השירים ,מצאתי בפסוק (שיר השירים ד ,ו) 'אלך לי אל הר המור':
'וכל מזיקייא ומחבלייא הוו ערקין מריח קטורת בוסמים וכו'".
ביאר ה'בית שער'" :הקטורת היא מלשון קשר ,שקושרת המידות העליונות
בשורשם ,למעלה ממקום הדין ,וריחה עלה במקום הנקרא 'אף' ששם הדינים
הקשים".

בזוה"ק  -קטורת מחברת המידות במלכות עד הכתר
מקור הדברים ,בזוה"ק (ב ,ריט" :):קטרת ,קשיר קשירו ,נהיר נהירו ,ואעבר זוהמא
( -של הסטרא אחרא) ,וד' ( -שהיא המלכות הנקראת דלה ועניה ,משום שאין לה
מגרמה כלום) אתעביד ה' ( -אחרונה דהוי"ה) -( ,ואז) ה' ( -אחרונה דמלכות)
אתחבר בו' ( -דהוי"ה שהוא תפארת) -( ,ואז) ו' ( -דתפארת) סליק ואתעטר בה' (-
ראשונה דהוי"ה שהיא הבינה ,ולאחר מכן) ,ה' ( -דבינה) אתנהיר בי' ( -דהוי"ה
שהוא חכמה) ,וכלא סליק רעותא לאין סוף ( -וכולם נקשרים עם הכתר) ,והוי כלא
קשירו חד ,ואתעביד חד קשירו ברזא חדא ,דאיהו קשרא עלאה דכלא .מכאן
ולהלאה ,כיון דכלא אתקשרא בהאי קשרא ,אתעטר כלא ברזא דאין סוף ,ורזא
דשמא קדישא אתנהיר ואתעטר בכל סטרין ,ועלמין כלהו בחדוה ,ואתנהירו בוצינין,
ומזונין וברכאן אשתכחו בכל עלמין ,וכלא ברזא דקטרת ,ואי זוהמא לא אתעבר,
כלא לא אתעביד ,דכלא בהאי תלייא".
חמשת המלכים הם חמשת המשחיתים היוצאים מחוטמא דז"א
ח .ביתר ביאור ,נעתיק שוב את דברי הגר"א בספרא דצניעותא (נז ,ב) ,אך הפעם
ביתר הרחבה ,ובו מבואר על מה הקטורת פועלת.
דבריו נסובו על דברי הספרא" :חמשה מלכין קיימין בבהילו לקמי ארבע לא יכלין
למיקם" ,ומפרש הגר"א" :עכשיו מפרש פרטיות של התיקונים ור"ל חמשה כו' הכל
תיקונים דחוטמא דז"א ( -דזעיר אנפין ,היא מידת המשפט  -מידת הדין) ודע"ק (-
ודעתיקא קדישא  -אריך אנפין ,מידת הרחמים) .וחוטמא דז"א הוא חמשה מלכין
קיימין בבהילו ,כמ"ש בא"ר דף קל"ז ע"ב וכו' וכלהו גבורן שריאן לנחתא מחוטמוי
כו' והן ה"ג ( -ה' גבורות) הידועים שמתחברן בחוטמא כידוע ( -ושם מידת הדין
הנקראת 'אף') וכו' ,ואמר שם תאנא האי חוטמא זעיר ,וכד שארי תננא לאפקא,
נפיק בבהילו ואתעביד דינא ,ומאן מעכב להאי חוטמא דלא יפיק תננא ,חוטמא
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דע"ק דהוא א"א ( -אריך אנפין) כו' ע"ש כל המאמר ועיין בא"ז דף רצ"ד ע"א
חוטמא כו' ע"ש כל המאמר וז"ש קיימי"ן בבהי"לו והן ה"ג חמשה מלכין.
ומאן מעכב לון חוטמא דע"ק כנ"ל ,ושם הוא ארבע רוחין כמ"ש שם דף ק"ל ע"ב
ומההיא נוקבא אתער ונפיק רוחא ממ"ס כו' ,ואלו ארבעה מעכבין לחמשה דז"א
דלא יפקון .וז"ס מלחמת ארבע מלכים את החמשה בימי אמרפל ונצחו ארבעה את
החמשה ,כי החמשה מלכים מלך סדום ועמורה כו' הן סטרא דחוטמא דז"א ששם
תננא ואשא אף וחמה ומשחית ששולחו לחמשה עיירות האלו לשחתה ,וכידוע שכל
דבר נשחת במקורו מלמעלה וכמ"ש בא"ר שם דף קל"ז ע"ב עלה עשן באפו בהאי
תננא אתכללא אשא וגחלי דנורא כו' וקרינן ליה אף וחמה ומשחית כו' משחית
מנ"ל דכתיב לפני שחת ה' את סדום ואת עמורה ושחת המשחית בנורא דליק
מוקדא כו' ,וכד שארי גבורה דא כו' כתיב כי משחיתים אנחנו כו' וכתיב לפני שחת
כו' וכתיב וה' המטיר כו' אלא הכי תאנא כו' עד בז"א אתמר .וכן אף וחימה
שבחוטמא ,כמ"ש שם היו בסדום כמ"ש כמהפכת סדום ועמורה אשר הפך ה' באפו
ובחמתו".

התגלות חוטמא דעתיק קדישא ממתקת את חוטמא דז"א
מכאן ממשיך הגר"א את הדברים שהועתקו למעלה ,שהתגלות החוטמא דעתיקא
קדישא הוא ביום הכיפורים ,והאי חוטמא הוא פרדשקא דביה נשיב רוחא לז"א
וקרינן ליה סליחה כו' ,ואז חמשה מלכין קיימין בבהילו שאז דנין את כל האדם
וקיימין כל המקטרגין וממתינין עד שיצא הדין כמ"ש בפרשת פקודי עד שמתגלה
חוטמא דע"ק ואז מוחלין לכל העונות ואז לקדם ארבע לא יכלין למיקם כנ"ל".
סיכום הדברים (כפי שביאר בספר 'נפלאות מתורתך' ,עמוד " :)480חמשת מלכי
סדום ועמורה וכו' הינם חמשת המשחיתים :ענן ,אש ,אף ,חמה ומשחית ,שהם
הרוחין היוצאים מחוטמא דזעיר אנפין .וכשדנים את העולם ביום הכיפורים הם
ממתינים עד שיצא הדין ,וכשמתגלה ביום הכיפורים חוטמא דאריך אנפין (עתיקא
קדישא) ,ששם הוא ארבע רוחין דחיי הנקראים 'סליחה' ,סוד ארבעת המלכים,
נכפים הדינים הנ"ל ,כי נגד הארבעה רוחין דחיי שבחוטמא דאריך ,אין חמשת
המלכים יכולים לעמוד.
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והם הדברים ,שאכן הקטורת עולה למקום זה חוטמא דאריך ,והיא בחינת השפעת
ריח טוב לחוטמא דז"א ,ומסלקת הדין.

ביאור הגרי"א חבר  -קטורת מבשמת את הרוחין דמלכי סדום
בספר הנ"ל ,הוסיף לבאר הדברים בלשון זו:
הנה הגר"א ב'אדרת אליהו' (שמות ל ,לד) כתב שי"א סממני הקטורת כוללים את
ארבעת הסמים הנקובים בתורה ,ועוד שבעה מיני בשמים שהן הלכה למשה מסיני.
וכתב על זה הגרי"א חבר זצ"ל ,בפירושו 'באר יצחק'..." :ולכן כנגדם גם כאן ד'
סמים וז' בשמים ,שז' בשמים נגד ז' תחתונות שהם בגופא ששם האכילה ,וכל
מאכל יש בו קלקול ע"י חטא אדה"ר שגרם לנחש שיגע שם ,והוא הגורם מיתה
לאדם על ידי האכילה שהוא רע ומזיק לו בסוד 'ותעל באשרו ותעל צחנתו' ,שכל
סירחון הוא מבחינת הפסד וקלקול שתסתלק ממנו רוח החיים מחוטמא דע"ק,
ושולט שם סוד משחית אף וחמה מחוטמא דז"א ,שהם מלכי סדום ועמורה כו' ,והוא
הריח רע שמגיע לחוטם ,והם בסוד ה' גבורות אותיות אלוקים ,ולכן ז' בשמים
שבקטורת הם המבשמים המאכל בסוד רוח דחיי ,נחת רוח ,מחוטמא דע"ק .וידוע
כי חוטמא דע"ק הוא תיקון ז' דז' תיקוני גולגלתא בדרגא דיסוד דרדל"א ,והוא
כולל הז' שבהם תליין ז"ת למטה ,וע"י היה תיקון כל הז' מלכים ,ולכן הם ז' מיני
בשמים".
מבואר בדברי הגרי"א חבר זצ"ל הנ"ל שהבשמים שבקטורת הם בחינת רוחין דחיי
ונפקין מחוטמא דע"ק ,והם המבשמים את הרוחין דמלכי סדום דנפקין מחוטמא
דז"א (ונראה שמשום כך התקינו חז"ל להוסיף מלח סדומית בתוך הקטורת ,כי
כידוע אין הדינים נמתקים אלא בשורשם).
והנה אעפ"י שהוא דיבר בקטורת דכל השנה ,מ"מ הדברים נכונים ביותר ביום
הכיפורים ,שאז עבודת הקטורת היא מרכז עבודת היום ,ולכן נוספת בה בחינה
שאינה בכל השנה ,והיא שנעשית במקומה ראוי לה  -בקדש הקדשים.

כלל הדברים
וסיכומם של דברים ,שלפי דברי הגר"א הנ"ל ,הרי קדש הקדשים הוא כנגד בחינת
אריך אנפין ,וזה מבחינת המקום ,וכן מבחינת הזמן :הרי התגלות חוטמא דא"א היא
ביום הכיפורים .ונמצא שנאה ויאה שעבודת הקטורת ,שהיא הכפרה הנעשית על
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ידי הרוחין דנפקין מחוטמא דא"א ומבסמין את הרוחין דנפקין מחוטמא דז"א,
תיעשה במקום ובזמן המתאימים ,והיינו בקדש הקדשים וביום הכיפורים.
נמצא לאור האמור ,שהתגלות חוטמא דע"ק ביום הכיפורים שנתפרשה בדברי
הגר"א הנ"ל ,היא שגורמת את מרכזיות עבודת הקטורת ביום הכיפורים ובקדש
הקדשים דוקא ,כמו שנתבאר".
עד כאן מספר 'נפלאות מתורתך'.

דברי הגרי"א חבר ב'בית עולמים' בעניין חוטמא דע"ק
מן הראוי עוד להביא דברי הגרי"א חבר ב'בית עולמים' (קלא .ד"ה סוד)" :ולכן
ביוה"כ עבודה בד' בגדי לבן ,נגד ד' אותיות הוי"ה דע"ק דכולו חיוור כתלגא ,וכל
עניני יוה"כ הכל בה'; ה' עינויין ,ה' טבילות ,ה' תפלות לסוד ה' אתוון דאלקים
הנ"ל שהוא ז"א ,דאשתיל בע"ק בהוי"ה ,וז"ס שם הוי"ה בחוטמא דע"ק ,ב' נוקבין
הם ב' ההי"ן ,ופרדשקא עצמו שהוא דופן המפסיק הוא ו' ויו"ד עילאה מתגלה שם.
והענין ,כי בחוטמא דע"ק הוא יסוד דרדל"א ,וב' נוקבין הם יסוד ועט' היסוד ,עט'
דחסדי' ועט' דגבורות ב' ההי"ן ה"ח וה"ג ויסוד עצמו ו' זעיר' וי' הוא יו"ד דגניז
בפומא דאמה וביוה"כ מתגלה נשבא דפרדשקא לפומא ,דיימא סלחתי ובחוטמא
אשתמודע פרצופא ,ולכן בחוטמא דע"ק הוא שם הוי"ה ובחוטמא דז"א ה"ג ה' אותיות
אלקים ,והם מתבסמין ביוה"כ ע"י חוטמא דע"ק והוא נצחון ד' מלכים הנ"ל ,וז"ס
עשן הקטורת ביוה"כ בקה"ק לחוטמא דע"ק שהדיני' מתבסמין ולכן הי' דקה מן
הדקה בסוד והכה את הבית הגדול רסיסים וע"י הטחינה הם מתבסמין והכל ע"י
חוטמא דע"ק דנשיב לפומא כו'".
ט .יש להעיר עוד בעקבות הדברים ,שהגמ' שם בברכות ,אחר שהביאה את תפילתו
של רבי ישמעאל בן אלישע בזמן שנכנס להקטיר קטורת ,והיינו בזמן שחוטמא
דא"א מבסם את הרוחין דנפקין מחוטמא דז"א ,כאשר כן ,המשיכה הגמ' אח"כ בכך
שהקב"ה כועס רגע אחד ,שנאמר 'כי רגע באפו' ,ולמדנו מזה ,שהכעס נמצא באף,
ולשם הרי באה הקטורת  -לאף וכנ"ל בכל מאמר זה.
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ספר 'יסוד העבודה'  -קטורת ממשיך רחמים מהפנימיות
ומן העניין לציין לדברי הספר 'יסוד העבודה' לרבי אברהם מסלאנים (ב ,מכתב
יט) ,אחר שמרחיב שאם נחתם הדין בדם ,אין עצה ח"ו ,ושוב כותב" :אמנם עדיין
יש תרופה אחת והיא התלויה בעבודת האדם ,כי מי שדרכו תמיד להשתלם בעבודה
הפנימיות ,היינו שמעורר בלבו שמחה ותהלה ,בכדי שיתפאר עם גדולת יוצרינו
ברוך הוא ,וכמאמר הכתוב להשתבח בתהלתיך ,ועי"ז כוונתו לריח ניחוח לה'
כמאמר הכתוב 'ה' צלך על יד ימינך' ,כי באתערותא דלתתא נעשה התעוררות
למעלה של תענוג לפני השי"ת.
וזהו פי' המגיד זכה צדיק וקדוש לברכה ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים ,ר"ל
שגורמים לו כביכול תענוג גדול ,והר"ז מקיים כמאמר הכתוב ישימו קטורה באפיך.
שעי"ז מקשר כל הדברים להשורש של הדין ,ובהשורש אין בו כי אם רחמים וחסד
( -היינו הנהגת אריך אנפין) ,וכמאה"כ 'כי רגע באפו חיים ברצונו' ,ר"ל אפילו
אותו רגע של 'אף' ,הפנימיות והשורש הוא רצון וחסדים עליונים ,וכיון שתיכון תפלתו
קטורת ,הר"ז ממילא ממתיק כל הגבורות ,וזהו מ"ש באגדה לבעל החוטם אני
מתפלל ,שזהו ענין קטורת שממשיך רחמים מן 'ימי קדם' ,מה שהוא למעלה מן הזמן
(' -ימי קדם' מתייחסים לאריך אנפין ,וראה בשערי אורה י ,ש'קדם' הוא אחד
מהכינויים ,וראה 'עמק המלך' י ,טו) ,וממילא גם הבינה והתשובה נמתקת מפני
שתשובתו מאהבה וכו'".
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א
מיתת המלכים ושבירת הכלים
הקדמה
א .במאמר זה ,נמשיך ונבאר את עניינה של הקטורת ,כפי שלימדונו חכמי הרז .וכבר
הודעתי במאמר הקודם ,שאין לי שום שייכות ועסק בנסתרות ,ולא באתי אלא
להעתיק דברי רבותינו ,וישמע חכם המבין מדעתו ויוסף לקח .בעיקר העתקתי את
המקורות שהובאו בספר 'תכלית חכמה  -עבודת ה' מהאריז"ל והמפרשים' .וכן
מהספר 'בית שער' על ירח האיתנים ,וראה כמו"כ בספר 'בנין ציון' (סימן ו) .ותש"ח
להם.
כידוע ,קודם עולם התיקון ,הוא העולם שבו אנו נמצאים ,היו ז' המלכים הרמוזים
בפ' סוף וישלח ,הם רצו למלוך כל אחד בעצמו ומתו ,והיא הנקראת 'שבירת
הכלים'.
סוגיה זו נרמזה בדברי חז"ל במדרש (בר"ר ג ,סז) ,שהקב"ה היה בורא עולמות
ומחריבן ,וכן בדברי חז"ל (שהובאו ברש"י תחילת בראשית) ,שהקב"ה רצה לברא
את העולם במידת הדין ( -הם הז' מלכים קדמאין) ,ראה שאינו מתקיים (מיתת
המלכים) ,עמד ושיתף מידת הרחמים (עולם התיקון – שם מ"ה – מלך הדר השמיני).
ב .נעתיק קצת מדברי רבותינו בסוגיה זו:

עץ חיים :שבירת המלכים מקבילה לגוף שהרוח עלתה למעלה ,והגוף בקבר
'עץ חיים' (יח ,א)" :נתבאר כי ז' נקודות תחתונים הנקראים ז' מלכים שהם בחי'
זו"נ דשם ב"ן הנ"ל שיצאו מנקבי עינים דא"ק ,כאשר יצאו בחי' הכלים תחילה
וכאשר יצאו אח"כ אורות לכנוס בכלים שלהם האלו ,לא יכלו הכלים ההם לסבלם,
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ונשברו וירדו הכלים למטה במקום שהוא עתיד להיות עולם הבריאה אח"כ,
והאורות נסתלקו ועמדו למעלה באצילות כמבואר אצלינו לעיל באורך .וירידה זו
נקרא מיתה ,לפי שכל שיוצא מעולמו ויורד והולך לעולם אחר זולתו ,נקרא אצלו
מיתה.
והנה אלו ז' מלכים ,הם בחי' ז"ת שהם הנקרא זו"נ של עולם האצילות ,וכיון שירדו
אל הבריאה נקרא אצלם מיתה ,משא"כ באחוריים דאו"א שנפלו ולא מתו כמ"ש,
והוא ( -ז' המלכים) אצלם כדמיון אדם התחתון בעה"ז כשמת ,שאז נפרדת נפשו
מגופו ,ונפשו מסתלקת ותשוב למקומה האמיתי אל האלקים אשר נתנה ,וגופו
שהוא עפר ישוב אל הארץ ,ויורד ממדרגתו שהוא בחי' אדם .וענין זה נקרא מיתה,
וכך אירע אל המלכים האלו ,כי נשמתן שהם אורות שלהם עלו אל מקומם הראשון
שהוא אצילות ,אמנם גופם שהם הכלים שלהם ,ירדו לעולם הבריאה ושם היה
קבורתם.
והנה כמו שגוף האדם התחתון בעה"ז כשנקבר בקבר ,נאמר בו 'ונפשו עליו תאבל',
ונשאר בו אותו הבחינה של הרוחני של עצמותיהן הנקרא בזוהר 'הבל דגרמי' כנ"ל,
כדי שיהיה לו איזה חיות כדי שיוכל להתקיים עד זמן התחייה ,כי אם לא היה נשאר
בהם שום לחלוחית לא היו קמים בתחיית המתים וכו' ,והנה על דרך זה ,גם בז'
מלכים נשאר בהם קצת רוחניות ,כדי להחיות את הכלים ההם בזמן תחייתם שהוא
זמן תיקון האצילות.1
ודע כלל זה כי כל מה שיש בעה"ז הכל הוא כדוגמת מה שהיה באלו ז' מלכים,
ואין כל חדש תחת השמש ,ומיתת המלכים ותיקונם הוא ענין תחיית המתים להם,
וכך יהיה לגופים השפלים בעה"ז לע"ל ,והנה הרוחניות הנשאר בהם הנקרא 'הבל
דגרמי' ,הם בחי' ניצוצין של האורות העליונים שנשארו בכלים המתים ההם ,ועיקרי
האורות נסתלקו למעלה ,וקצת ניצוצין מהם נשארו בכלים להחיותן בזמן תיקון של
אצילות.

1
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והנה מספר הניצוצין ההם היו רפ"ח ניצוצין ,וז"ס 'והארץ היתה תהו ובהו' ,שהם
בחי' המלכים הנקרא ע"ש המלכות דא"ק הנקרא 'ארץ אדום' ,אשר מתו ונשתברו
ונעשו תהו ובהו ,ונשאר קצת ניצוצין הנקרא 'רוח אלקים מרחפת' עליהון ותיבת
'מרחפת' הוא מ"ת רפ"ח ,כי הרפ"ח ניצוצין היה תוך המתים הנ"ל ,ופשוט הוא
שהאור המעולה עלה למעלה ובחי' הגרועה שבהם הם ניצוצין ההם אשר נשארו
בתוך הכלים כנ"ל ,שהם בחי' דינין גמורים כו'".
עד כאן העתקה מ'עץ חיים' שער יח.

רמח"ל :בשבירה ,נפלו הכלים לבי"ע בלא התפשטות דרגה לדרגה
בשבירה לא היה אצילות
ג .רמח"ל ב'אדיר במרום' (עמ' קד)" :כשנפלו הכלים האלו ,נתחלקו לג' חלקים .כי
החלק המעולה שבהם הלך בבריאה ,והחלק הפחות ביצירה ,והיותר פחות בעשיה.
אך צריך שתבין ,כי העניין הזה אנו מזכירים בשם נפילה וירידה ,ולא בשם
התפשטות ,והלא היה נראה ליקרא בשם התפשטות ,כי ידענו שהבריאה היא
התפשטות האצילות ,והיצירה של הבריאה ,והעשיה של יצירה .אבל הענין הוא,
כי כאן לא היה כך ,כי לא נשאר אצילות ובא אחריו בי"ע ,אלא נחסר בחינת
האצילות ולא נשאר אלא מדריגת בי"ע.
וזהו שאנו אומרים ,שנפלו ,כי חסרה הבחינה הראשונה המעולה שבהם ,וירדו
ממדריגת האצילות לבי"ע .וזה החלק המעולה נתעלם לפנים בא"ק ,והבן היטב זה
הענין .והנה זה סוד האור שנברא ביום ראשון שגנזו הקב"ה לצדיקים (חגיגה יב).
וכמו שאפרש לך אחר כך בס"ד.

בתיקון  -נעשה מהמלכים עולם האצילות
והנה אחר שירדו אלו המלכים מבחינה לבחינה ,פירוש  -מאצילות לבי"ע ,הנה
אחר כך בזמן התיקון נעשה מהם אבי"ע .כי אעפ"י שחסר האצילות ,הנה מה
שנשאר הוצרך שישלים בעד הכל .כי זהו כלל גדול שחלק א' מן האור העליון יוכל
להשלים בעד הכל ,במקום התחתון ממנו .ונמצא שעתה יש אבי"ע ,אבל כולם אינם
אלא בי"ע מן הבחינה הראשונה שקודם השבירה ,והאצילות מן הבחינה הזאת
נעלם".
רמח"ל :שבירה ברוחניות ,משמעה :ירידה בדרגות
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וראה עוד 'בכללי חכמת האמת' של הרמח"ל (אות כ)" :וצריך שתדע שזאת הירידה
אינה ממקום למקום ,כי הספירות ,כבר ביארנו בהקדמה היותן התפשטות רוחני
של הא"ס ב"ה ,שנתפשט לברוא העולם ומתפשט לקיימו ,ובדבר רוחני לא יתכן
לכנות לו לא צורה ולא מקום ,אלא ר"ל ,ירידה ממדרגת אצילות למדרגת בי"ע.
פירוש ,כשירד אורו של א"ק ליכנס בכלים האלו ולא יכלו לקבלו היינו להתחבר
עמו ,ואז נשברו וירדו למטה ,היינו מהמדרגה שהיו בתחילה קודם השבירה שהוא
אצילות ,למדרגה יותר תחתונה שהיא בי"ע ,עד שנברר מאלה הכלים חלקים לבד
היותר עליונים וגדולים שבהם ,הרחוקים משורש הס"א ,והם לבדם עלו להיות עם
האור הזה ,והשאר נעשה בי"ע.
ובקל"ח פתחי חכמה (פתח מו)" :נתעלם החלק העליון שהיה בנקודים ,והוא עניין
האצילות שלהם ,ואז היו שולטים הלבושים בפני עצמם ,וזה נקרא להם 'נפילה',
כי היו נופלים ממה שהיו נכללים באצילות בסוד לבושיו ושולטים בפני עצמם ,ולא
בסידור ותיקון ,אלא בקלקול ,ריקים מן האורות שנתרחקו מהם".

ליקוטי תורה :שבירת הכלים במשל על אותיות המרכיבות תיבה
ד .ב'ליקוטי תורה' (פרשת מטות ,עמ'  ,)165ביאר אדמו"ר הזקן את הדברים הבאים:
"הנה פירוש שבירת הכלים ,היינו שבירת האותיות ,שהאותיות הם כלים ,ועל דרך
משל למטה ,כשהאותיות הן מצורפים ,שהם ב' או ג' אותיות יחד ,אז הם תיבה
אחת ,שהיא כלי ובית קיבול לאיזו השכלה ,אבל כשמתפרדים האותיות זה מזה,
אזי בכל אות ואות בפני עצמה ,אין נמצא מלובש שום שכל משכל ההוא שהיה
מלובש בתיבה ההיא .וזהו עניין שנסתלק האור מהכלי ,עד"מ ,רק מ"מ איזו רשימו
וניצוץ מן האור נשאר בכל אות ,מאחר שהיו מחוברים ומיוחדים תחילה יחד בציורף
אחד ,אבל מ"מ הוא רק ניצוץ ורשימו בעלמא ,אבל עצם האור נסתלק מהכלי.
והנה על דרך משל בכלים גשמיים ,שהכלי הוא בטל וטפל לגבי היין שבתוכו ,ולכן
איתא במשנה פרק המצניע' :המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי פטור אף על
הכלי ,שהכלי טפילה לו' .משא"כ כשנשבר הכלי נעשה חרס בפני עצמו .וכך על
דרך משל למעלה ,כשהאור מלובש בתוך הכלי אז הכלי היא בבחי' ביטול ממש
לגבי האור .וזהו ענין ע"ס דתיקון דאיהו וגרמוהי חד שגם הכלים הם אלקות ממש
כי הם בבחי' ביטול לגמרי ממש לגבי האור א"ס המלובש בהן .משא"כ בתהו
שנשברו הכלים ונסתלקו מהן האורות ,הוא כמו עד"מ למטה הכלי כשנשבר נעשה
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חרס בפ"ע ואינו בטל עוד להיין .כך ע"י שבירת הכלים שהם האותיות שנתפרדו
נעשו בבחי' 'יש' עד שמהן נמשך התהוות היש ודבר נפרד דבי"ע.
משא"כ מבחינת הכלים דעשר ספירות דתיקון שהם מיוחדים עם האורות לא היה
יכול להיות השתלשלות והתהוות היש ודבר נפרד כי הכלים דתיקון הם בטלים
להאור כנ"ל".

על ידי השבירה נתגלו הסיגים
עם הכלים ירדו גם ניצוצות קדושה כדי להחיותם
ה .על ידי השבירה וירידת הכלים למקום בי"ע ,נתגלו בהם הסיגים ,אך כאמור בדברי
האריז"ל ,עם הכלים ירדו גם ניצוצות קדושה כדי להחיותם ,ושעל ידי זה יוכלו
להיות להם תקנה ועילוי" .וב'עץ חיים' (ט ,ב)..." :נתבאר סדר יציאת ז' מלכים,
ונמצא כי ירדו ז' המלכים שהם זעיר ונוקבא ועוד ד' אחוריים דאו"א עילאין
וישסו"ת ,סך הכל הם י"א בחי' שירדו ,ומהם נתברר ,ומהסיגים שלהם נעשה
קליפות ,והם י"א סמני הקטורת שהם י"א אורות שנשארו מאלו הי"א בחי' כנ"ל
שירדו ,ולא יכלו אורות אלו להתברר ונשארו נתונים תוך הקליפות כמבואר אצלינו
בסוד פטום הקטורת".
וביאר המהרש"ם (בספר 'שלום ירושלם')" :דייק הרב בלישניה לומר' :ומהסיגים
שלהם' כו' ,ולא קאמר 'ומהם עצמם' ,ורצה לומר ,שמהם עצמם נעשו עולמות
דקדושה ,ומסיגיהם נעשו הקליפות".
ובספר 'כרם שלמה' (על הע"ח ,יט ,ג)" :על ידי ירידתן למטה אז נתגלו הקליפות
שהם הסיגים שהיו מעורבים בהם ,כי למעלה באצילות מרוב זכות האור של
האצילות ,לא היה יכולת להתגלות שם הסיגים ,וממילא לא היו נפרדים מהם,
ומוכרח הוא להפרידם ,ולכן ירדו למטה ושם נתגלו ,ואז על ידי התיוקנים והבירורים
אז יכולים להתפרד מן הקדושה ,וחלק הקדושה תהיה אז זכה וברה ,וזהו על ידי
התורה והמצוות ,כך כך סגולתן ,אבל כל זמן שעדיין לא נתבררו אז המלכים אלו,
הם בחינה כמו נשמה להקליפות ,לפי שהם נתונים ברשותם".

רבי צדוק הכהן מלובלין ' -ליקוטי אמרים'
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ו.

נעתיק כעת דברי רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל (ליקוטי מאמרים ,אות טז) ,ודבריו
יהוו השלמה להאמור לעיל" :אחר השבירה ונסתלק האור מהם ( -מהכלים) ,ונשארו
הכלים בלא אור ,שהוא כגוף בלא נשמה ,שרצה לומר צמצום והעלם אור ה' יתברך,
בלי שיהיה בפנימיותם אור ה' יתברך מתעלם כלל ,הנה זהו שורש כל בריאת הרע,
וההיפוך מאמיתות ה' יתברך להיות העלם גמור באמת מאור ה' יתברך ,והוא
המיתה והטומאה והרע וכל השמות המגונים הנמשכים מאחוריים של מדת הדין
והצמצום ,פירוש שעצם הצמצום היה לצמצם אור אין סוף ושיהיה אור אין סוף גנוז
ומתעלם זהו עיקר הכוונה שלה אבל שלא במתכוין וכדרך אחוריים נעשה צמצום
כזה שאין בו אור פנימי על דרך שנתבאר למעלה.
ובאמת אילו לא היה בו אור פנימי כלל ,לא היה מתקיים כלל והיה כלא היה ,כי
מדת הצמצום הוא רק לצמצם ולהגביל איזה דבר ולא כשאין כאן שום דבר ,אם כן
מה הוא מגביל ,רק שמאחר שהיה בהם אור ונשבר ,כל מקום שיש אור נשאר
רשימה ממנו כידוע ,על דרך יציאת צדיק עושה רושם ,שניכר שחסר ,מה שאין כן
אילו לא היה צדיק כלל.
וכן בזה ענין האור הוא השגת האלוקות ,וכבר נשאר רושם ההשגה על ידי זה
שניכר שבכלים אלו חסר מהם אור אלוה והשגת אלוקות הרי ניכר בהם השגת
אלוקות ,ונמצא ההשגת אלוקות הוא בכלים הנשברים האלו מצד החסרון שאנו
רואים ומכירים שחסר מהם.
וזהו סוד הניצוצין שבהם ואצלם בגלות וכל העבודה להעלותם למעלה ,פירוש
שכח אותם כלים הוא כח הצמצום וההעלם לגמרי מאור ה' יתברך ,רק שמצומצם
בתוכם גם כן רושם זה שניכר שנעלם מהם אור ה' יתברך ,והכרה זו היא רושם
מאמיתות אור ה' יתברך ,שמאחר שיודע שאור ה' יתברך נעלם מהם כבר יודע
ומשיג שיש אור ה' יתברך ,וזהו הרשימו מאור ה' יתברך שבהם ,וההעלמה הוא
כאשר יתבונן בלבו העלם זה ויתמרמר על זה ,עד שיזכה לבוא על ידי זה לידי
גילוי והתגלות אורו יתברך ,כל חד לפום דרגא דיליה אחר ההעלם העצום שמשים
לב על זה להתבונן ,כי לא לכך נברא ,רק כל פעל למענהו לקילוסו ובא מן העלם
לגילוי ,על ידי זה הוא העלאת הניצוצין משבירת הכלים ,וגוף האדם שנבנה אחר
כך שהוא דוגמת לוחות שניות וכלים שניים אחר שהאור נלקח ונלקט מן הכלים
הנשברים כבר הוא יודע מצמצום כזה שיוכרח לצאת ולהסתלק לגמרי ,ודוגמתו
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הכלי שלו כמדתו יודעת שאפשר לה להצטמצם כל כך עד שיסתלק ממנה האור
לגמרי".

ב
קטורת
החיצונים יושבים תחת המלכות כדי לינוק מרגליה
ז.

בעקבות הדברים הללו ,נעבור לסוגיית הקטורת ,וכפי שכבר הזכירה האריז"ל
לעיל ,ונעתיק בעיקר מהספר 'בית שער' (ירח האיתנים ,יוה"כ ,פתח טז).

י"א סמני הקטורת מסלקים את הקדושה שבתוך הקליפה
בשער הכוונות (דרוש ג ,תפילת השחר)..." :אותו החיות אשר בתוך הקליפות ,והיא
בחינת הקדושה המחיה הקליפה ,והוא סוד י"א סמני הקטורת ,ולכן תיכף אחר
פרשת התמיד ,אנו אומרי' סדר פיטום הקטורת קודם פסוק וערבה לה' מנחת כו'
ולא כאותם הנוהגים לאומרו קודם פרשת התמיד ,וטעות הוא בידם ,וע"י פיטום
הקטרת הזה שאנו אומרים ,גורמים לסלק חיות הקדושה אשר בתוך הקליפה דעשיה
שהם י"א יריעות עזים ,ואנו מסלקים אותם ע"י סמני י"א קטורת כו' ,כי י"א סמני
הקטרת הם הי"ס דעשיה.
הקטורת 'לוקחת' את כח הקדושה שבקליפות וממיתה את הקליפות
לכן קטורת מצילה מן המגיפה
והנה יש י"ס דקליפה ועוד כח א' קדוש המחיה אותם הרי הם י"א ,וע"י אלו הי"א
סממנים שהם הי"ס דעשיה ,ועוד אותה נקודה קדושה העליונה המחיה את כולם,
ואז ע"י כך נדחין הקליפה ,ואנו מסלקים משם אותה הנקודה אשר היתה מחיה
אותה ,ואח"כ אנו ממיתין את העשר קליפות ,ולכן כיון שהקדושה והחיות שבהם
מסתלק מהם ,אז נשארים הם מתים.
וזהו סוד ,למה הקטורת מכפר על הנגף ומבטלה ,כמ"ש ויתן את הקטרת ויכפר על
העם .והטעם שהקטרת ממית מלאך המוות ,ועי"כ אין בו כח להמית .והנה ע"י
הקטורת נסתלק החיות והקדושה מתוך הקליפות".
וכך הם דבריו בספר הליקוטים (פרשת תרומה ,פרק כו)" :הטעם שהיו י"א יריעות,
וג"כ י"א סימני הקטורת ,וי"א ארורים שבפרשת כי תבא ,הם סוד עשר קליפות,
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ויש בהם חיות הקדושה להחיותם .והנה בי' ספירות של הקדושה ,אז נבלעת בתוכם
הקדושה שלהם ונחשבים לי"ס לבדם ,אבל בקליפות אין החיות מובלע בתוכם ,כי
אין קודש מתערב בחול ,אך עומד על ראשם ומשם מאיר להם ,ואז הם נחשבים
לי"א ,וזהו כל המוסיף גורע".

'נהר שלום' לרש"ש
וב'נהר שלום' (צב ,):בהקדמה לפיטום הקטורת" :אח"כ יאמר פטום הקטורת,
ועניינו הוא לברר ולהעלות שארית בירורי חלקי אבי"ע על הנקודות שנשארו מזמן
מיתת המלכים בתוך הקליפות ,בסוד נשמה וחיות להם כנודע ,כי כשיצא שם מ"ה
החדש ,בירר מהנקודות מה שהיה אפשר לברר אז ,ותיקן כל פרצופי האצילות,
ושארית בירורי חלקי בחינת אצילות של הנקודות מהיותר מובחר שבהם ,נעשה
קליפת נוגה דאצילות כלול מטוב ורע ,ומהסיגים הגמורים שבהם נתהוה אצילות
של הקליפות ,והנוגה הנזכר הוא בסוד נשמה וחיות להם ,ושארית בירורי הכלים
הפנימיים והאמצעיים והחיצוניים של הנקודות נדחו לבריאה כו' ,ומשארית בירורי
הכלים החיצוניים נעשו כל חלקי העשיה בכל פרטיה ומהיותר מובחר משארית
בירורים ,נעשה קליפת נוגה דעשיה טו"ר ,ומסיגים גמורים שבהם נתהוו כל פרטי
עשיה של הקליפות ,ומצבם ומעמדם הוא בכל אחורי נה"י דכל עולם ,שהוא אחורי
העשיה דכל עולם.
והנה לפי כי כל שארית בירורים הנזכר שירדו לבי"ע הם משארית בירורי ז' המלכים
שהם זו"ן שהם שתי אותיות ו"ה שמספרם י"א ,נתחלקה שארית הקדושה שבתוך
הקליפה לי"א בחינות י"ס פנימיים בסוד נשמה וחיות בתוכם ,וא' מקיף עליהם
כמספר י"א סמני הקטורת הרומזים לי"א בחי' הנזכר אשר ע"י אמירת פיטום
הקטורת בכוונה כפי כח כוונתו ,הוא מברר ומעלה מקדושת הי"א בחי' הנזכר ,וכפי
זכותו ועוצם כוונתו ,כך ירבה כחו לברר ,ואמירתה בכוונה הוא יסייענו לחזור
בתשובה ,גם ימנה באצבעותיו הסממנים.
ועתה באמירת פטום הקטורת יכוין להעלות הקדושה מתוך הקליפה ולהעמידה
בגבול קדושת העשיה להיות מוכן להעשות חיצוניות למלכות דעשיה ,2כמ"ש בס"ד".

2
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ליקוטי מוהר"ן  -קטורת מעלה את הקליפות
ועיין ב'ליקוטי מוהר"ן' (כד)" :כי על ידי שמחת המצוה ,נשלם הקדושה .ומעלה
החיות והקדושה שבקליפות ,בבחינת אחד עשר סמני הקטרת .כי הקליפות הם
בחינת מותרות ,והם בחינת עצבות ,בבחינת (משלי יד)' :בכל עצב יהיה מותר'.
והם תקפא דדינא ,בבחינת (בראשית ו)' :ויתעצב אל לבו' .ועקר השמחה היא בלב,
כמו שכתוב (תהלים ד)' :נתתה שמחה בלבי' .וגלות השכינה ,שהוא בחינת לב
שהוא שמחתן של ישראל ,עקר גלותה כשעצבות שהם הקליפות גוברים עליה,
בבחינת' :ויתעצב אל לבו' .וזה הוא כשיצאו ישראל מהגלות ,כתיב (ישעיה נה):
"כי בשמחה תצאו" .ובשביל זה ,שעל ידי הקטורת מעלין מהקליפות חיותם ,כתיב
בהם (משלי כז)' :קטרת ישמח לב' .נמצא כשעושה המצוה בשמחה ,אזי מעלה
השכינה ,שהיא המצוה ,שהיא שמחת הלב ,מבין הקליפות .וזהו בחינת מלכות
דעשיה העולה מן הקליפות".
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ומן הראוי לציין לדברי התנחומא (תצוה ,טו) שהקטורת שונה מכל הקרבנות בכך,
שהיא באה על השמחה.

לבונה  -האור המקיף ,חלבנה  -כנגד מלכות
ח .ב'בית שער' שם ,כתב מהאריז"ל (בשער הכוונות הנ"ל) ,שה'צרי' הוא כנגד הכתר,
וה'ציפורן' כנגד היסוד ,ה'חלבנה' כנגד המלכות -( .חלבנה ריחה רע ,ומרמזת
לפושעי ישראל ,וכמבואר בגמ' כריתות ו :שכל תענית שאין בה מפושעי ישראל
אינה תענית ,שהרי חלבנה ריחה רע ,ומנאה הכתוב עם סמני הקטורת) .ואילו
ה'לבונה' היא כנגד האור הגדול המקיף את כל שאר המידות הידועות.
הסטרא אחרא נאחזת במלכות היא החלבנה
על ידי הקטורת ,מצרפים ומקשרים את חלק הקדושה שברע ומבררים אותו
בביאור הדברים כתב" :חלבנה היא כנגד המלכות ,היינו ,שהמלכות היא השכינה
השוכנת עם ישראל בתוך טומאתן ,ובה ישנה אחיזה גדולה של הסטרא אחרא,
שעליה נרמז במשלי (ה ,ה)' :רגליה יורדות מוות' ,כי היא מגיעה עד מקום הקליפות,
והם אוחזים ברגליה כאחיזת הנחש ,שכוחו לישוך בעקביים ,כמ"ש (בראשית ג ,טו):
'ואתה תשופנו עקב' ,ומשום כך החלבנה שכנגד המלכות ,ריחה רע ,להיות שהרע
אוחז בה .ובעת ההקטרה ,בהתחברה של החלבנה שהיא המלכות ,עם האור המקיף
העליון של הלבונה ,ששם אין שום מקום לרע ,על ידי כן בטל כח הסטרא אחרא
( -כמבואר בזוה"ר ויקהל ריח :שכל מי שהיה מריח מהקטורת ,היה מתברר ליבו
לעבודת הבורא ,ונעקר ממנו הזוהמא של היצר הרע).
והנה תענית ציבור באה לעולם על צרה ,וכל עניין ה'צרה' הוא שמקום השפע
נעשה 'צר' מחמת מידת הדין ,או מחמת אחיזת הסטרא אחרא באותו המקום וכו',
ולכן בעת התענית מצרפים מפושעי ישראל שהם החלבנה ,כי בהם נאחזו הקליפות,
ובהיותם מצטרפים אל התענית והתשובה של כל ישראל ,אזי מסתלקים הקליפות
וניצולים כולם מן הצרה".

זוה"ק :קטורת מקשרת את כל המידות מהמלכות עד הכתר
וכבר הוזכר בחלק א' של מאמר זה ,שהקטורת פועלת בכח הקישור ,כמבואר
בזוה"ק (ב ,ריט" :):קטרת ,קשיר קשירו ,נהיר נהירו ,ואעבר זוהמא ( -של הסטרא
אחרא) ,וד' ( -שהיא המלכות הנקראת דלה ועניה ,משום שאין לה מגרמה כלום)
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אתעביד ה' ( -אחרונה דהוי"ה) -( ,ואז) ה' ( -אחרונה דמלכות) אתחבר בו' (-
דהוי"ה שהוא תפארת) -( ,ואז) ו' ( -דתפארת) סליק ואתעטר בה' ( -ראשונה דהוי"ה
שהיא הבינה ,ולאחר מכן) ,ה' ( -דבינה) אתנהיר בי' ( -דהוי"ה שהוא חכמה) ,וכלא
סליק רעותא לאין סוף ( -וכולם נקשרים עם הכתר) ,והוי כלא קשירו חד ,ואתעביד
חד קשירו ברזא חדא ,דאיהו קשרא עלאה דכלא .מכאן ולהלאה ,כיון דכלא
אתקשרא בהאי קשרא ,אתעטר כלא ברזא דאין סוף ,ורזא דשמא קדישא אתנהיר
ואתעטר בכל סטרין ,ועלמין כלהו בחדוה ,ואתנהירו בוצינין ,ומזונין וברכאן
אשתכחו בכל עלמין ,וכלא ברזא דקטרת ,ואי זוהמא לא אתעבר ,כלא לא אתעביד,
דכלא בהאי תלייא".
לכאורה משמעות הדברים היא ,שהקטורת מגיעה עד המקום הנמוך ביותר -
בקליפות ,ומשם 'לוקחת' את אותו חלק קדושה ,ומצרפת אותו ומקשרת הלאה את
המידות עד הכתר.
ועיין בדברי הגרי"א וינטרויב זצ"ל ב'נפש אליהו' (פורים ,עמ' קי) -(" :קטורת)
עמוק יותר ממהלך הקרבנות עצמם ,דהוא שייך לחוש הריח בעצם ,בעוד שסתם
קרבנות הם לחוש האכילה ' -קרבני לחמי'' ,ישימו קטורה באפך' ,ולגלות הארה זו
במקום שפל של הטבע ,וגם שם לא יתבטל מחמת גסות הכלי ,צריך עומק הארה
זו ,וזהו הקטורת" -( .פירוש ,שהינה נבדלת לגמרי ,רוחנית  -מיוחדת לנשמה ,בלא
מרכיבי הגוף ,ולכן יכולה לרדת למקום נמוך מאד ,ולצרף ולהעלות משם את חלקי
הקדושה ,וכך היא מעלה את הפושעים והחוטאים ואפילו את בעל לשון הרע).

ג
השבירה היתה בגלל הפירוד שהיתה בין המלכים
התיקון הוא בחיבור ,שיהיו הקוין מאירין זה בזה
ט .מכלל הדברים למדנו שהקטורת עומדת במיוחד כנגד שבירת המלכים ומיתתן .והנה
שבירת המלכים היתה באשר היו נפרדים כל אחד ,בלא חיבור ביניהם ,ובתחילת
ה'ספרא דצניעותא' איתא" :דעד דלא הוה מתקלא תאנא ,לא הוו משגיחין אפין
באפין ,ומלכין קדמאין מיתו" .וב'עץ חיים' (יט ,א)" :כל הפגם והשבירה והמיתה
שאירע לאלו המלכים ,היתה לסיבת הפירוד אשר ביניהן ,שיצאו זה על גבי זה,
שלא כדרך קוין ,ואז היה רשות הרבים ,בסוד הפירוד .ונמצא כי בחינת התיקון
הוא כדי לחברם עד שיהיו בבחינת קוין מאירין זה בזה ,ועי"ז יהיה להם תיקון,
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והבן מאד עניין קוין ,מה עניינם ,ואיך זה עיקר התיקון ,וזכור זה שתצטרך אליו
בהרבה מקומות".
בפירוש 'יפה שעה' על הספרא" :קודם התיקון שהיה עולם הנקודים ,לא היה שום
בחינת פרצוף ,כמו"ש רבינו ז"ל ,כי קודם התיקון היו נקראים 'רשות הרבים' ,שכל
ספירה וספירה היתה נפרדת מחברתה ,ולא היה ביניהם שום קשר לאחדות כו'".
ועיין עוד ב'שער ההקדמות' (לח" :):והעניין הוא ,כי הנה אז קודם התיקון ,לא היתה
אהבה בין הי' ספירות ,אלא בחינת יראה בלבד ,והיה לכל ספירה וספירה שני מיני
בחינות יראה ,כיצד? הנה החכמה היתה לה יראה מלעלות אל הכתר שהיא עליונה
ממנה ,וגם יראה שנית מלירד למטה אל הבינה שהיא תחתונה ממדרגתה ,ועל דרך
זה בכל הספירות .גם היה בהם חיסרון אחר ,והוא ,כי לא היה ביניהם אחדות
ויחוד ,אמנם כלום היו נפרדים זו מזו ,ואפילו השש קצוות היו נפרדות זו מזו ,עם
היותם בחינה הנקראת 'זעיר אנפין' ,כנודע .ואחר זמן התיקון חזרו ונתייחדו ,גם
נמשכה אהבה ביניהם ,כמו שיתבאר .ועל זה רמזו רז"ל באומרם כי בתחילה נברא
העולם במידת הדין ,שהיא בחינת היראה שהיתה להם נכזכר ,ולא היה עומד ,שהוא
ענין מיתת המלכים ושבירת הכלים כנזכר ,עד ששיתף עמו מידת הרחמים ,שהוא
זמן התיקון ,אשר אז נמשך ביניהם אהבה ואחדות ונתייחדו השש קצוות ונעשו
פרצוף אחד הנקרא ז"א ,כמו שיתבאר".
עיין עוד ב'עץ חיים' (ט ,ג)" :וכבר ביארנו כי התיקון האצילות הוא בהיות ו"ק,
עשוי בבחינת ג' קוין קשורים זה בזה ,בסוד הג' המכריע ביניהן ,ואז נקרא 'רשות
היחיד' ,אבל בהיותן זה על גבי זה והם נפרדים אחת מחברתה ,אז נקרא 'רשות
הרבים'.

י.

מגיפה  -המיתה העצמית ביותר ,ולכן היא המיתה של שבירת הכלים
תלמידי רבי עקיבא מקבילים לשבירת הלוחות  -הכלים ,ומתו במגיפה
הואיל וכך ,ניתן לכאורה לומר ,שיסוד התיקון שבקטורת מונח בכך שהיא מקשרת
ומחברת את כל המידות זו עם זו .ואם כנים הדברים ,נוכל להבין תוספת ביאור
בכך שהקטורת מצילה מן המגיפה ,כי המגיפה היא מכת המוות העצמית ביותר
(כמוש"נ כמה פעמים בחיבור זה ,עיין מאמרים ז' ,ט"ו ועוד) ,היא ה'מיתה' הטהורה
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ביותר ,ולכך היא היותר קרובה למהלך של שבירת הכלים ,שהוגדרה כמיתה.3
ובוודאי מיתתן היא המיתה היותר עצמית ,והיא המיתה הראשונה.
ויש להביא דמות ראיה לזה ,שהרי תלמידי רבי עקיבא מתו במגיפה  -באסכרה,
וכבר הזכרנו (במאמר ט"ו) דברי המהר"ל בנתיב התורה (פרק יב) ,שזו היא המיתה
העצמית ביותר  -וכנ"ל ,ומאידך ,עיין ב'אור יקרות' (א ,מאמר 'גל עיני') ,שמיתת
תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה ,ולא היו אפין באפין (לפי דרגתן),
מיתתן מקבילה לשבירת הלוחות ,והיינו לשבירת הכלים .והרי באמת שבירת
הלוחות החזירה את המיתה בעולם ,וגם מיתת התלמידים היתה במהלך של מיתה
העצמית בעולם  -מגיפה.
ביאור הדבר לפי"ע ,בדומה למה שהזכרנו מאדמו"ר הזקן ,במשל על שבירת
הכלים ,שהם כמו מילה  -תיבה ,המורכבת מכמה אותיות ,וסך כולם ביחד מעמיד
איזה תוכן  -השכלה .וכאשר האותיות  -הכלים ,מתפרדים ועומדים כל אות בפני
עצמה עם התוכן שלה לבד ,ממילא נעלם אותו תוכן עליון  -השכלה שהיתה בצירוף
כל ה אותיות .וזהו עניין הסתלקות האור מהכלי .ונראה להציע לול"ד ,שכך הוא
ממש עניין המגיפה ,שהרי כבר נתבאר במאמר ז' ועוד ,שהחיים הם ממקור החיים
ב"ה ,וכאשר העילה  -המאציל ,מסלק עצמו מהנברא ,מיד הוא נעשה פגר מת.
זהו עניין המגיפה ,ובשונה מחרב למשל ,שהפגיעה היא חיצונית ,וגם בגוף ולא
בעצם החיים.

3
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אם יוכשר בעיני ה' ,הרי הם הם הדברים ,המיתה היא כאשר נפרדים הכלים אלה
מאלה ,ושוב כח החיים אינו שורה בהם ,וכאשר מסתלק למעלה ,מיד הם כלים
ומתים במגיפה.
נמצא ,שאכן חטאם של תלמידי רבי עקיבא ומיתתם  -הכל חוזר לעניין אחד .ומהלך
התיקון הוא אך ורק באופי של אחדות ,אשר זהו עניין הקטורת ,שמקשרת את כל
חלקי העם ,וגם הפושעים ,ובכך ,בהצטרפות כל החלקים ,שורה האור המתוקן,
חוזרת החיות ופוסקת המגיפה.

רצ"ה :הקטורת מצילה מן המגיפה על ידי אהרן
היא החיבור הפך הרע  -מיתת המלכים
יא .מצאתי בדברי רצ"ה (ליקוטי אמרים ,אות טז) ,שהרחיב מאד בדברים דומים,
ואעתיק קצת מדבריו" :בשעת המגפה בהולכת הקטורת ,אמר משה לאהרן כי
הקטורת היא חיים ,כמו שאמרו בשבת (פ"ט' :).ואף מלאך המות מסר לו דבר',
דהיינו קטורת ,שהוא ממש היפך ממלאך המוות ,וכמו ששמעתי ,דמסרו לו דבר
דמלאכים ,היינו גילה לו מהותו ועניינו וכו' ,אך מכל מקום לא היה יכול לפעול- ,
שבהם כח אחד עשרה מדריגות דרע ,ומקטירם לריח ניחוח לה' יתברך ,והוא על
ידי מדתו שאמרו 'אוהב שלום' כידוע ,דזה היפך שורש הרע ,כמו שמובא בריש ספרא
דצניעותא' :דעד לא הוה מתקלא ,לא הוה אפין באפין ומלכין קדמאין מיתו וכו'',
פירוש' ,פנים בפנים' היינו דרך חיבה ורעות ,ודרך אחוריו הוא כאדם שנותן לשונאו
כידוע ,ורצה לומר שנותן השפעה שלא במתכוון וביחוד לזה כו' ,וכך כשאינו נותן
ברצון טוב נותן דרך אחוריו כאילו הוא שלא מדעתו וידיעתו כלל .ועיי"ש שמאריך.
בית עולמים :המגיפה הוא מחמת בירורי המלכים שלא נתבררו כל צרכם
שוב ,זכיתי בס"ד ,ומצאתי ,כמדומה ,שהדברים מפורשים ממש ב'בית עולמים' של
הגרי"א חבר זצ"ל (קכט .ד"ה וכדין) ,ואעתיק מקצת דבריו" :ידוע שקטורת סגולתו
לעצור המגיפה וכמו שהיה במחלוקת קורח ,שהמגיפה הוא מחמת בירורי המלכים
שלא נתבררו כל צרכם ,וע"י הקטורת שהם י"א סממנים ,י"א יריעות עזים כידוע,
הם מבסמים אותם ונדחים הפסולת לחוץ ,והבירורים העולים הם נקשרים כחדא ,ויש
בזה ג"כ עוד כוונה נפלאה ,כידוע שעולם התוהו משם ב"ן היה בבחי' רה"ר נפרדים
זו מזו וע"י מ"ה החדש נתקשרו והיו בבחי' רה"י פרצוף שלם וז"ס הקטורת קישורא
דכולא" ,הרי מבאר ממש במפורש כדרך שנתבאר כעת.
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מגיפה באה מחמת מחלוקת
יב .מכלל כל הדברים האמורים ,עולה ,שמגיפה נובעת מכח המחלוקת ,שהרי מגיפה
היא מחמת בירורי המלכים שלא נתבררו כל צרכם ,וכל מיתתם היתה מחמת
הפירוד ,והרי כן מתו תלמידי רבי עקיבא במגיפה ,על שלא נהגו כבוד זה בזה ,וכן
ראיתי בספה"ק (וכעת מצאתי רק ב'שם משמואל' ,פינחס תרע"ה).
לפיכך ,חובה כפולה ומכופלת בעת הזאת ,להחזיק בשלום ואחדות בכל עוז ,ולא
להיות ב'קטנות'  -ההרגשות האישיות של האדם ,שעשו לו כך וכך ,והתנהגו אליו
כך וכך וכו' ,אלא אפילו אם אכן כך ,אך כשמתרוממים לגדלות הנפש ,מבינים את
שורש הדבר אצל הפוגע ,וגם כי מתייחסים אליו בסלחנות ,ואפילו אם חטא ופשע
כנגד ,ואפילו אם אין לימוד זכות וכו' וכו' ,אעפ"כ כח הרוממות האחדותי מתרומם
מעל הקטנות.

דברי הגרי"ד שליט"א במאמר על הקורונה
החובה בעת הזאת  -להגביר אחדות
יג .מן הראוי להביא את דברי הגרי"ד דיוויד שליט"א (חתנו של הגר"י הוטנר זצ"ל
וממשיך דרכו) ,במאמר שנשא בשלהי אדר תש"פ ,עם ובעקבות פרוץ הקורונה,
ואם שהיה ראוי להעתיק הכל ,אך כדי לא להלאות את הקורא ,אעתיק מעט:
"הנה כתיב 'אח לצרה יולד' (משלי יז ,יז) .בשעת צרה זקוק הוא האדם ל'אח',
לרעות וידידות .אמנם כאן ,כתוצאה מצרה זו ,הרי מחובת האדם להיבדל אחד
מהשני ולבודד את עצמו ,כמצורע שנאמר עליו (ויקרא יג ,מו) 'בדד ישב' ,והיא
היא ה'מדה' המסויימת שבצרה זו ,אשר עלינו להבין ה'כנגד מדה' שבו .הרי על
צרת המן כתיב' :לך כנוס את כל היהודים' ,וכן בישועה אח"כ ,כתיב' :נקהלו
היהודים' .בעת צרה מתאגדים ומתקהלים יחד .ואילו כעת ,בשעת צרה זו ,הרי
חובת כל אחד ואחד הוא להתבודד ,והוא דבר יוצא דופן בעליל.
ומה עוד ,אשר רק לפני כמה חודשים היתה התקהלות המונית בהשתתפות כל
הזרמים של היהדות החרדית ,אשר כולם נקבצו ובאו בכל קצווי תבל לשמוע יחד
בשמחת התורה בסיום לימוד ש"ס בבלי .ואילו עתה ההיפך הגמור ,כל אחד מבודד
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לעצמו .החיפוש והפשפוש ל'מדה כנגד מדה' כאן מחייב אותנו להעמיק ולהתבונן
בטעם הדבר.
הנה זקוקים אנו לאחדות אמיתית .הרי אחת מהעופות אשר אינן טהורות היא
החסידה ,אשר נקראת כך על שם שהיא עושה חסד עם חברותיה (חולין סג .).וידוע
מאי דמקשים העולם ,דלמה נקרא הוא העוף הטמא על שם מידת החסד  -מידה
טובה .ומתאמרה בשם גדול וקדוש אחד ,דהחסידה מתחסד עם חברותיה דוקא
ומתעלמת לגמרי מכל מי שאינו משתייך לחוגה .זהו חסד מזוייף ,ואינה גורמת או
תוצאת אחדות אמיתית.
אחדות האמיתית היא על ידי מה שהאדם מתחסד גם עם ה'רחוק' וגם עם ה'קרוב',
וכולל בהנהגת החסד גם ה'אוהב' וגם ה'שונא' וכו' ,ובוודאי שעבודתנו היא לכלול
בהתנהגותנו גם הקרוב וגם הרחוק ,גם השונא וגם האוהב.
הנה מבואר במתני' (יבמות יג ,):ד'אע"פ שאלו אוסרין ואלו מתירין ,אלו פוסלין
ואלו מכשירין ,לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ,ולא בית הלל מבית
שמאי וכו'' .ובגמ' שם (יד' :).ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזה ,לקיים מה
שנאמר 'והאמת והשלום אהבו' ,הרי שיתכן ומוכרח להיות אהבת רעים גם במקום
מחלוקת כו'.
'מלחמת עולם הראשונה' היתה 'ויהי בימי אמרפל' ואחרי הפילוג הגדול הזה ,בסוף
השתווה הדעות כולם אל 'עמק שוה הוא עמק המלך' (בראשית יד ,יז) ,אשר הושוו
שם כל האומות להמליך אברהם עליהם לנשיא אלוקים (רש"י שם) .הפילוג הגדול
הביא בסוף לאחדות גדולה .ומה רבתה היא א"כ התמיה ,איך בזמננו אנו ,אחרי
שרק לפני זמן קצר 'נקהלו היהודים' כולם באחדות נפלאה ,הרי עתה כולנו אסורים
לשבת בצוותא ,אלא בדד ישב.
על כרחך שנדרש מאיתנו ללמוד ולהבין שאסור לנו להתנהג בדרך החסידה ,אלא
אדרבה להתחסד גם עם ה'שונא' וגם עם ה'אוהב' ,שלא נהיה אנחנו כמו כתות
כתות של מחלוקת אחת עם השניה ,ובוודאי לא לרדוף אחד את השני.
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כולם מחפשים ,מבקשים ותובעים ,מה עלינו לעשות .הנה במצות פריקה ,כתיב 'כי
תראה חמור שונאך וגו' ,עזוב תעזוב עמו' ,ופירשו חז"ל (עי' תרגום ותיב"ע)' :עזוב
מה שבלבך ועזור לו ,עלינו לעזוב השנאה שבלב ולעזור לזולת .צריכים להחדיר
ההכרה שאהבת ישראל מחייבת אותנו שנאהוב יהודי בגלל היותו יהודי ,והוא
'רעך' ,ותו לא מידי.
הרי איננו מדברים במי שהוא אפיקורס .ואפילו עבריין במעשיו ,שהוא 'שונא' ,הרי
הוא קודם מטעם 'לכוף את יצרו' .ומה נימא אנן ,כאשר מדובר סה"כ במי שיש לו
דעה אחרת שונה משלך .הנה מותר לנו להיות כל אחד עם השקפות שונות ודעות
חלוקות .אבל ה'אהבת ישראל' לעולם במקומה עומדת.
עד כאן מדברי הגרי"ד שליט"א.

ד
קודם ביאת המשיח ּ ֶּ -דבֶּ ר גדול בא על או"ה
ֶּיה'  -אמר רבי חייא בר
יד .במדרש (שיר השירים רבה ב ,לג)( :יג) "' ַה ְת ֵאנָׁה חָׁ נְ טָׁ ה ַפג ָׁ
אבא :סמוך לימות המשיח ֶּדבֶּ ר גדול בא לעולם והרשעים כלים' .וְ ַה ְג ָׁפנִ ים ְס ָׁמ ַדר
נָׁתנו ֵריחַ '  -אלו הנשארים ,ועליהם נאמר (ישעיהו ד ,ג)' :וְ ָׁהיָׁה ַה ִנ ְש ָׁאר ְב ִצי ֹון וְ ַהנ ֹו ָׁתר
ְ
ִבירו ָׁש ִ ַלם'".
המדרש לא מבאר מי הם אותם רשעים ,אם מישראל או מאומות העולם .אך עיין
נא בדברי רש"י בתהלים (מז ,ד) ,על הפסוק " :י ְַד ֵבר ַע ִמים ַת ְח ֵתינו ו ְלאֻ ִמים ַתחַ ת
ַרגְ לֵ ינו" " -יתן ֶּדבֶּ ר בעובדי כוכבים תחת נפשנו ,להיות חמתו מתקררת בהם ,ואלו
ניצולים ,כענין שנאמ' ונתתי כפרך מצרים וגו' (ישעיה מג)" .רש"י שם מפרש את
כל הפרק על זמן שלפני ימות המשיח ,ואם כן ,עלינו לברר ,מהו עניין ה ֶּדבֶּ ר
לאומות העולם קודם ביאת משיח?

אומות העולם מושרשים במלכין שלא נתבררו ומתו
בעקבות הדברים במאמר זה ,כמדומה שניתן לפרש גם את דברי המדרש .ונקדים
מדברי רבותינו ,שע' אומות העולם מושרשים בז' מלכין דמיתו (ועל כן ,נקראים
שניהם 'רשות הרבים' ,ראה ערך 'רשות הרבים' ,ב'קהלת יעקב') .ומכיון שהמגיפה
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היא סוד מיתת המלכים ,על כן ,לעתיד לבא ,כשיתבררו כל הניצוצות הקדושים,
אשר הם נותנים חיות לאו"ה ,ממילא יחזרו למיתה ,והיא היא המגיפה.
אגב ,הניצולים מהמגיפה נקראים 'והגפנים סמדר נתנו ריח' ,כי הקטורת  -ריח,
היא המצילה מן המגיפה ,ככל שנתבאר במאמרי הקטורת בס"ד.

כתר הלומים



כניסה לבית הכנסת יחידי בזמן המגיפה

| 547

מאמר כג
כניסה לבית כנסת יחידי ,בזמן המגיפה
יסוד האיסור ועניינו

א
בית כנסת  -מקום הפקדת כליו של מלאך המוות במגיפה
א .במסכת בבא קמא (ס" :):תנו רבנןֶּ ,דבֶּ ר בעיר אל יכנס אדם יחיד לבית הכנסת
שמלאך המות מפקיד שם כליו ,והני מילי היכא דלא קרו ביה דרדקי ולא מצלו
ביה עשרה" .הדברים כמובן טעונים ביאור ,וכי בית כנסת הוא המקום המתאים
ביותר למלאך המוות להפקיד שם כליו?! וכי לא מצא לו מקום אחר?! ועוד ,מדוע
דוקא כאשר דבר בעיר? ומדוע אם קרו ביה דרדקי ומצלו ביה עשרה אין בזה
בעיה? ועיין בעז"ה במאמר י"ג.
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כמו כן ,יש לדון ,בעקבות גמרא זו ,האם במצבנו היום ,כשנגיף קורונה מסתובב
בעולם ,האם מותר להיכנס לבית הכנסת יחידי .מה הגדרים בזה?

האם קורונה נחשבת מגיפה  -דבר
יסוד השאלה כמובן ,האם קורונה נחשבת כמגיפת ֶּדבֶּ ר רח"ל ,או לא .ויסוד הספק
הוא ,בהקדם גמ' תענית (יט" :).איזהו ֶּדבֶּ ר? עיר המוציאה חמש מאות רגלי ,ויצאו
ממנה שלשה מתים בשלשה ימים זה אחר זה ,הרי זה ֶּדבֶּ ר ,פחות מכאן אין זה
ֶּדבֶּ ר" .והנה בארצות שונות בעולם ,בוודאי שה ֶּדבֶּ ר הכה רח"ל ,יותר משלוש מתים
לחמש מאות ,אולם בארץ ישראל ,בסייעתא דשמיא המצב טוב לאין ערוך ,וא"כ
לכאורה כאן בארץ ישראל אין זה ֶּדבֶּ ר.
מאידך ,יתכן שההגדרה הזו של עיר המוציאה וכו' ,אינה רק מצד התוצאה ,כי אם
מצד עצם סוג החולי ,וא"כ ,אם אנו יודעים שכן ההגדרה של החולי ,היינו ,הנגיף
המדבק ,מסוכן ברמה הזו א"כ לכאורה הוי כן ֶּדבֶּ ר ,והגם שכאן בארץ ישראל
התוצאות אינן כן ,בחסדי ה' ,אך אולי עדיין נחשב תחת הגדרות של ֶּדבֶּ ר( .ויש
לעיין ,האם יש סיבה טבעית לכך שבחו"ל הנגיף היכה יותר בחזקה ,ושמעתי שהוא
עבר מוטציות שונות ,ואם כנים הדברים ,הרי שמסתבר שאין זה אותו סוג של
חולי).

נגיף מסוכן שיש לו תרופה  -האם נחשב סכנה
ב .גם יש לדון ,בגוונא שאנו יודעים שהנגיף אכן מסוכן ברמה כזו של דבר ,אלא
שמצליחים להישמר ממנו ,בגלל הוראות זהירות ,וכפי שאכן מצאנו בתקופתו של
רבי עקיבא איגר (כמובא באגרותיו ,בחי' רעק"א החדש לנדרים טל ,).האם נחשב
כדבר או לא; האם בודקים את העניין לפי חומר המחלה והנגיף ,או שמא לפי
התוצאה.
לכאורה נראה לדמות זאת למקרה של מחלה שמצד עצמה היא מסוכנת לחיי אדם,
אך יש לה תרופה .האם מוגדרת בהלכה כפיקוח נפש לעניין שבת .לדוגמא דלקת
גרון ,שפעם היתה סכנת חיים ,והיום יש לה תרופה פשוטה  -אנטיביוטיקה .ומצאתי
בספר 'אורחות שבת' (פרק כ ,אות כא) שכתב" :מחלה העלולה לסכן את האדם,
אף שיש לה תרופות ולכן אין בני אדם מודאגים ממנה ,מכל מקום דינה כחולי שיש
בו סכנה".
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ובהערות שם" :פשוט הוא ,דסו"ס החולי עצמו יש בו סכנה ,וכן שמענו מהגרי"ש
אלישיב זצ"ל ,ומצוי הוא בדלקת ריאות קלה ובדלקת גרון (אנגינה) ,אשר יש להן
תרופות אנטיביוטיות ,דמ"מ עצם החולי יש בו סכנה ,ונפקא מינה ,שמותר לעשות
מלאכות כדי שיקבל החולה את התרופות בשבת ,אם לדעת הרופא הוא נצרך לכך,
והכל לפי העניין .וכן מותר לכבות את האור ,אם הוא מפריע לחולה לישון .וכן כתב
בספר 'חוט שני' (ח"ד ,עמ' קע"ג)".
עפי"ז לכאורה פשוט שבזמננו נחשב כ ֶּדבֶּ ר ,וצריך להיזהר כנ"ל מלהיכנס לבית
הכנסת יחידי .ושאלתי מו"ר שליט"א ,ולא רצה להכריע .שאלתי כמו"כ את הגר"ע
פריד שליט"א וענה בפשיטות שאינו ֶּדבֶּ ר ,ולא הצעתי בפניהם את הסוגיה ,כך
שאיני יודע כוונתם.

ב
האם סיבת הסכנה היא בגלל שבתי הכנסת בזמנם היו מחוץ לעיר
מדברי הר"ן משמע לכאורה שהאיסור רק מחוץ לעיר
ג.

בעיקר דברי הגמ' ,אמר לי מו"ר שליט"א ,שאף אם נאמר שנגיף קורונה נחשב
דבר ,אך לכאורה הנושא הוא דוקא בזמנם ,הואיל ובתי הכנסת היו רחוקים מהעיר.
ונפק"מ לדינא ,שאין לחשוש לזה בזמננו ,כאשר בתי הכנסת נמצאים בתוך העיר.
לכאורה מבואר כדבריו בדברי הר"ן בחידושיו (שבת כד .):הר"ן שם כתב לבאר
הטעם שהתקינו לומר 'מגן אבות' בלילי שבת משום הסכנה ולא כן בלילי יו"ט ,וכך
הם דבריו..." :פי' משום סכנת מזיקין ,שלא היו בתי כנסיות שלהן בישוב ,וכל שאר
לילי החול היו עוסקין איש למלאכתו ולא היו באין לבית הכנסת ,אלא בגמרו
מלאכתו מתפלל ערבית בביתו ,ובערב שבת היו באין לבית הכנסת ,וחששו חכמים
שיש מהן שאין ממהרין לבוא ,ושוהין בבית הכנסת להתפלל אחר תפלת הצבור,
ואיכא סכנה בלילי שבתות כדקיימא לן דבלילי שבתות ובלילי רביעיות רגילין
מזיקין ליכנס בישוב ,שלילית מהלכת בשני לילות הללו ,ושמא ישאר יחידי בבית
הכנסת ובית (הכנסת) עלול שמלאך המות מפקיד שם את כליו ,ואם ישאר יחידי
המתאחר שם ינזק בה ,לפיכך האריכו חכמים את תפלת ערבית ,כדי שימצא גם
העצל את הצבור בבית הכנסת ,אבל בי"ט לא הוצרכו לתקן ,דהא אין סכנה אלא
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בשני לילות הללו ,וכיון דאין עיקר תפלה זו אלא משום תקנה לא החמירו חכמים
להזכיר בה י"ט".
הר"ן הזכיר את הסכנה להישאר יחידי בבית הכנסת ,משום שמלאך המוות מפקיד
שם כליו ,והלא גמ' זו מופיעה רק פעם אחת בש"ס  -בבא קמא הנזכר לעיל ,בזמן
מיוחד  -זמן דבר ,ומשמע שכך הבין הר"ן את הגמ' שם ג"כ ,שהואיל ובית הכנסת
נמצא במקום רחוק מהעיר ,על כן יש שם סכנת מזיקין.

דברי מהרלב"ח
כיוצא בזה כתב המהרלב"ח (סימן קכב) ,בלימוד זכות על אלו שאינם אומרים 'מגן
אבות' בלילי שבת בבתי חתנים ובבית האבל" :ונראה לי דטעמם הוא דמעיקר
התקנה מוכיח דבנדון כי האי לא הותקנה ,וזה ,דטעם התקנה היא מפני הסכנה
כדאיתא בפרק במה מדליקין (שבת כד ע"ב) ,ופרש"י ז"ל סכנת מזיקין דבתי כנסיות
שלהן לא היו ביישוב וחשו שיש שמתאחר לבא לבית הכנסת וישאר יחידי ויש
סכנה ,ועוד הוסיפו קצת מהפוסקים ( -מסתבר שכוונתו לר"ן הנ"ל) ,בטעם הסכנה
וכתבו דבית הכנסת עלול שמלאך המות מפקיד שם כליו ,ובבתי חתנים ואבל ליכא
שום אחד מכל אלו ,דלעולם אינם רחוקים מהיישוב ,גם הבאים שם להתפלל לגמול
חסד עם החתן או האבל ממהרים לבא ואינם מאחרים ,וכל שכן דליכא טעם הסכנה
שהוסיפו דבית הכנסת עלול וכו'".
גם מדבריו משמע שהנושא הוא דוקא מחוץ לעיר ,ששם בית הכנסת עלול ,שמלאך
המוות מפקיד שם כליו .וא"כ בבתי הכנסת שלנו ,שהם בתוך הישוב ,אין בזה שום
חשש.

יתכן שיש חילוק בין זמן דבר לזמנים הרגילים
ד .אמנם נ' שאין ראיה לזמן של ֶּדבֶּ ר ,שאז מלאך מוות מסתובב לא רק בקצה הדרכים
ובריחוק מהעיר ,אלא באמצע הדרכים ובתוך העיר ,עד כדי כך שאינו מבחין בין
צדיק לרשע .וא"כ אף אם נאמר שבזמן רגיל ,אין לחשוש בבתי כנסת בזמננו ,אך
בזמן סכנה ,שאני.
ויותר מזה ,הרי הר"ן ומהרלב"ח כתבו שמלאך המוות מפקיד כליו בבית הכנסת,
ולכן הוא עלול יותר להיזק ,ולכאורה אינו מובן ,הרי גמ' זו ש'מלאך המוות מפקיד
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כליו' איירי בזמן מכת ֶּדבֶּ ר ,ולא מצאנו שום אזכור בש"ס ובחז"ל בזה ,מלבד הך
גמ' בב"ק ביחס למכת ֶּדבֶּ ר ,והיאך למדו כן לכל השנה במצב רגיל? אלא משמע
שהם למדו ,שיש הקבלה בין לילי רביעי ושבת לזמן ֶּדבֶּ ר ,ששניהם זמן סכנה ,אלא
שבלילי רביעי ושבת ,זמן הסכנה הוא רק באותן לילות ,ואילו בזמן ֶּדבֶּ ר ,זמן הסכנה
הוא כל זמן ה ֶּדבֶּ ר .מעתה ,הואיל ואיתא להדיא בגמ' ,שבזמן ֶּדבֶּ ר מלאך המוות
בא לעיר ,ולכן אסור לילך באמצע הדרכים ,א"כ הוא הדין ביחס לבית הכנסת
בזמננו ,שהרי הוי זמן סכנה ,ומלאך המוות עלול שם.
כלומר :הנושא הוא ,מדוע בית הכנסת מחוץ לעיר עלול יותר .לכאורה הטעם הוא
משום שחוץ לעיר הוא מקום לחיצונים ,ולכן ,נמצאים הם בבית הכנסת הנמצא שם.
וגם יתכן שיש להם איזו משיכה לבית כנסת .וממילא ,בגוונא שנמצאים המזיקים
בתוך העיר ,א"כ אין סיבה לחלק ולומר שלא יהיו בבתי הכנסת שבתוך העיר ,כי
אין שום הפרש בין בתוך העיר לבין חוצה לעיר.

האם מותר להכנס בשנים
ה .ויש נפק"מ בזה ,אם אכן יש סכנה להכנס לבית הכנסת בזמן דבר גם בזמננו ,האם
סגי בשנים ,וכפשטות לשון הגמ' ' -אל יכנס יחידי' ,ומשמע שנים מותר ,או שאפילו
שנים לא מספיק ,אלא צריך יותר .ויסוד הספק הוא ,דהנה בגמ' ברכות (ג ):מבואר
שגם במקום ששכיחי מזיקין ,אך לתרי לא מזקי (ומיהו במקומן מזקי אפי' תרי ,עיין
שם) .ומאידך בגמ' קידושין (כט ):מבואר שהיה מזיק גדול בבית כנסת בבבל ,שגם
שנים לא יכולו לו .ויש לעיין ,האם מלאך המוות מפקיד כליו ,הוי כמו מזיק רגיל
וסגי בתרי ,או כהך גמ' בקידושין.
והנה לפי המבואר בדברי הר"ן והמהרלב"ח שהשוו זמן דבר למקום שבכל השנה
יש בו מזיקין ,וממילא ,ניתן לכאורה ללמוד גם לאידך; אם במקום ששכיחי מזיקין
כל השנה ,כגון בבתי כנסיות זמן חז"ל מחוץ לעיר  -סגי בתרי ,הוא הדין נמי בזמן
דבר בבית הכנסת בתוך העיר.
והנה לפי המבואר בדברי הר"ן והמהרלב"ח שהשוו זמן דבר למקום שבכל השנה
יש בו מזיקין ,וממילא ,ניתן לכאורה ללמוד גם לאידך; אם במקום ששכיחי מזיקין
כל השנה ,כגון בבתי כנסיות זמן חז"ל מחוץ לעיר  -סגי בתרי ,הוא הדין נמי בזמן
דבר בבית הכנסת בתוך העיר.
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בבית כנסת מחוץ לעיר ,מספיק שנים
ועיין בגמ' ברכות (ה" :):תניא אבא בנימין אומר ,שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד
מהם להתפלל ולא המתין את חברו ויצא ,טורפין לו תפלתו בפניו ,שנאמר טורף
נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ,ולא עוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל,
שנאמר ויעתק צור ממקומו ,ואין צור אלא הקדוש ברוך הוא ,שנאמר צור ילדך
תשי וכו'" .בפשטות ,החשש הוא מפני מזיקין ,וכסתמא דהסוגיות בש"ס ,ומבואר
ששנים אין חשש .ומדהשווה הר"ן את דין מלאך המוות בבית הכנסת בשעת סכנה,
להך סוגי' של חשש מזיקין בלילי שבת ,א"כ כיון שבליל מספיק שנים כנ"ל מגמ'
זו ,ה"ה גם בשעת דבר .כך לכאורה.
'צדקת הצדיק'  -שנים בבית כנסת מועיל
מצאתי ב'צדקת הצדיק' (אות לו)" :לא יכנס בבית הכנסת יחידי ,בבתי הכנסיות
שלהם שהיו עומדים בשדה ומסוכנים ממזיקים ולפיכך צריכים להמתין אחד על
חבירו (תוס' שם (ברכות ב ).ד"ה מברך) .ובהמתנה סגי כמו שאמרו שם (מג):
דלשנים אין מזיק וכן איתא שם (ג ):דבתרי ליכא משום מזיקין ולכך כשישאר אחד
די כמו שאמרו שם (ה ):שנים שנכנסו וכו' ועיין שם (ו ).תוס' ד"ה המתפלל ויעויין
שם שסיימו ולכך בלילה וכו' משמע דבלילה גם בבית הכנסת דילן שבעיר יש לחוש
וכן מוכח ממה שכתבו בדיבור המתחיל מברך הנזכר לעיל אבל וכו' אלא בלילה".
מבואר להדיא שאף אי חיישינן בבתי הכנסת בזמננו ,אך בשנים סגי .וא"כ לפי
דברי הר"ן שהשווה ,לכאורה יהא סגי בשנים.
ועיי"ש עוד ב'צדקת הצדיק' שדן האם יש חשש גם בבתי כנסת בזמננו ,ולפי"ד,
בוודאי אם חוששים גם בבתי כנסת שבתוך העיר ,קל וחומר שצריכים לחשוש
בשעת מגיפה.

ג
הגר"מ גרוס :האיסור לילך לבית הכנסת רק להתפלל
ו.

שוב שאלתי את הגר"מ גרוס שליט"א אודות הליכה יחידי לבית כנסת בזמן מגיפת
הקורונה ,ואמר לי ,שהגמ' שם עוסקת אך ורק במי שבא לבית הכנסת להתפלל,
אך מי שבא ללמוד תורה לית לן בה ,ומותר .והוסיף שעכ"פ יאמר ב' פרקי תהילים.
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משמע מדבריו שחושש לכך שנגיף קורונה נחשב ֶּדבֶּ ר ,ושוב שמעתי בשמו ,שמטעם
זה עדיף שלא ללכת באמצע הכביש (כמבואר שם בגמ' ,שבזמן דבר ,מלאך המוות
הולך באמצע הכביש ,ועדיף ללכת בצידי הדרכים).
הגר"מ שליט"א לא ביאר לי מנין לו יסוד הדין שזהו רק בתפילה .ולכאורה בדברי
הר"ן אין חילוק ,כי הנושא הוא המקום שבו מלאך המוות מכניס כליו ,וא"כ מה לי
הסיבה שהאדם מגיע לאותו מקום .ואולי סובר הגר"מ שיש חילוק בין בית כנסת
ובית מדרש ,וכמבואר בגמ' מגילה (כז ).שהם חלוקים ביסודן ,וכל הש"ס מיירי בכך
שהם ב' בתים שונים ,עיין למשל בסוף ברכות ועוד ועוד .והרי בגמ' בבא קמא לא
הוזכר אלא בית כנסת ,ושם שכיחי המזיקין .ולכאורה לא מצאנו בחז"ל שום איזכור
על כך שבבית המדרש שכיחי מזיקין .אך לכאורה לא יעזור בדידן אלא בבית מדרש
(כפי שהיה בשיכון ויזני'ץ בבני ברק ,עד שנת תשע"ח) ,ולא בבית כנסת.
שוב שמעתי בשמו ,שדייק כן מהמילה 'אל יכנס יחידי' ,ולשון 'כניסה' בכל הש"ס
מיירי רק על תפילה.

צד להקל  -בתי הכנסת בזמננו על תנאי
גם יש לדון להיתר ,מצד שבתי הכנסת שבזמננו ,על תנאי הן עשויין ,והדבר כידוע
תלוי במחלוקת ,שהשו"ע (או"ח ,קנא ,יא) כתב שהתנאי מועיל רק בחו"ל ורק
בחורבנן ,וכן דעת ה'מגן אברהם' .ואולם המשנ"ב שם (וכן בבה"ל) כתב שכן הדין
גם בא"י וגם ביישובן ,וכן נהגו היום ,כפי שכתב בשו"ת 'אגרות משה' (חלק א ,מה)
וכן בשו"ת 'שבט הלוי' (ט ,ל) ,וב'אורחות רבינו' (א ,עה) מביא בשם החזו"א
שמסקנת המשנ"ב צודקת .וא"כ יתכן שלכן אין לחשוש גם למלאך המוות בבית
הכנסת.

ד
הרשב"ש מבאר הגמ' כסיבה לעונש ולא כאזהרה
ז.

בשו"ת הרשב"ש (סימן קצ"ה) ,מבאר הגמ' באופן אחר לגמרי ,לא כאזהרה ואיסור
כניסה לבית הכנסת ,אלא כסיבה לעונש הדבר :ומה שאמרו דבר בעיר אל יהלך
אדם לבית הכנסת יחידי מפני שמלאך המות מפקיד שם כליו והני מילי דלא קרו
בה דרדקי ולא מצלו בה עשרה ,הוא ענין תורני .וכונת זה המאמר הוא ,שבית
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הכנסת שאין שם מלמדי תנוקות ראויים הם לעונש ,וכמו שאמרו בפ"ב דשבת
(לא :).בעון ביטול תורה  -בנים מתים ,שנאמר לשוא הכיתי את בניכם מוסר לא
לקחו ,ושהעולם מתקיים בהבל פיהם כדאיתא בפרק כל כתבי הקודש (שבת קיט,).
וכן בית הכנסת שאין מתפללין בו עשרה חייבים הם עונש ,כמו שאמרו בפרק
השולח ובפרק שלשה שאכלו ,כיון שהקב"ה בא לבית הכנסת ואינו מוצא שם
עשרה מיד כועס ,זהו כונת שמלאך המות מפקיד שם כליו ,כלומר שזה מחייב
מיתה .והתקנה היא שלא ילך יחיד אלא בצבור להתפלל ולחזור בתשובה ,שתפלת
צבור נשמעת כדאיתא בפ"ק דכריתות (ו ).מדאמר רחמנא חלבנה בקטורת וכו'
כדאיתא התם".

ספר הגן ודרך משה :מלאך המוות מפקיד כליו בעוון דיבור בבית הכנסת
ח .בספר 'הגן' וספר 'דרך משה' כתב דברים כדורבנות אודות הדיבור בבית הכנסת,
ושבעקבותיו עונש המגיפה ,והבאנו כל לשונו במאמר ה' ,ונעתיק רק את דבריו
הנוגעים לענייננו "ובזה תבין על מה עשה ה' ככה ששלח בר מינן דבר בעולם,
ודרש בכתבי האר"י ז"ל אל תקרי דבר אלא דיבור ,לפי שהיה מדבר בבית הכנסת
נבראו מלאכי חבלה וממיתין את האדם בשעת הדבר ,בר מינן וכו' .על פי זה נראה
לי כוונת הגמרא בבבא קמא (סֶּ ' ):דבֶּ ר בעיר ,אל ילך אדם יחידי לבית הכנסת
שמלאך המות מפקיד שם כליו' ,הנה בעיני כל הרואה יפלא גמרא זו; וכי אין
למלאך המוות מקום אחר להפקיד כליו ,כי אם בבית הכנסת מקום קדוש?! ועוד,
דקאמר שלא ילך יחידי ,משמע עם רבים מותר לו לילך ,מאי איכפת למלאך המות
בין יחיד לרבים? ולפי דרכינו יתורץ ,כי הקדמנו מכל דיבור ודיבור בבית הכנסת
נברא משחית אחד ,וזהו כליו של מלאך המות  -בחטא הזה הורג את האדם ,אך
אם כבר דיבר מאי תקנתא? יעשה תשובת המשקל מדה כנגד מדה ,באותו מקום
שדיבר עם חבירו ,ילך עכשיו לשם עם חבירו ויחסום את פיו כאלו הוא אילם ואינו
יכול לדבר ,אז יהיה תשובתו שלימה .והנה אם הולך יחידי לבית הכנסת אין
תשובתו שלימה ,ויקטרג השטן ויאמר חסרא לגנבא נפשיה לשלמא נקט (כסנהדרין
כ"ב ,).רוצה לומר שלא היה (יכול) לדבר עם שום אדם על כן דומם .ויובן השתא
דבר בעיר אל ילך אדם יחידי לבית הכנסת כי אין תשובתו מועלת רק במדה כנגד
מדה עם רבים וכו'".
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ה
בתי הכנסת הם המקום שדרכו מצטרף בורא העולם לבריאה
סגירת בתי כנסיות מחד ומכת דבר מאידך  -שני צדדים של מטבע אחד
ט .במאמר י"ג ,הזכרנו גמ' זו וביארנו אותה בס"ד ,ונחזור על הדברים בקצרה .בתי
הכנסת ובתי המדרש ,הם המקום שדרכו מצטרף בורא העולם לעולמו (והרי זה הם
בגדר 'מקדש מעט' ,ועל המקדש נאמר 'כמגדל דוד צוארך' ,כי הצואר הוא המקום
המחבר בין עליונים ותחתונים  -בין הראש עם הנשמה האלוקית לבין הגוף).
והנה במאמר הנ"ל התבאר ,שסגירה של בתי כנסת מחד ,ומכת דבר מאידך ,אינם
ב' עניינים נפרדים ,אלא הם למעשה עניין אחד משני היבטיו  -מטבע אחד עם שני
צדדים .והיינו ,כי מגיפה היא מיתה במהלך של סילוק הארתו יתברך מהנברא ,ואז
הוא נעשה מת .זו מגיפה .וממילא לכן ,סגירת בתי הכנסת ומכת דבר הם מטבע
אחד  -סילוק הארתו יתברך מהעולם רח"ל .התוצאה של סילוק זה גורמת סגירת
בתי הכנסת  -הם המקומות המיוחדים להארתו יתברך אשר הסתלקה (כפי השיעור
הידוע לא -ל דעות) ,וממילא נסגרו הבתי כנסת ,וכן ,בר מינן ,מכת דבר .ה' יצילנו.
בזאת מובנים דברי הגמ' לפי"ע .נראה להציע ,שבית הכנסת הוא מקום ההצטרפות
של אורו יתברך לעולם  -משם החיות של העולם .ובזמן דבר ,הואיל והבורא ית'
סילק עצמו מן העולם ,א"כ ,ההגדרה היא שסילק אורו מהבית הכנסת ,הבית כנסת
הפך להיות ממקור חיים ,למציאות של העדר אורו יתברך .וזהו המכוון שמלאך
המוות מפקיד שם כליו.

