לִ ּקּוטֵ י ִשיחוֹת חֵ לֶק טז ,מִ שְׁ פָּטִ ים א
תַּ ְׁרּגּום ח ֹופְׁ שִ י לִ לְׁ שוֹן הַּ ּקו ֶֹדש * כָּל הַּ זְׁ כּוּיוֹת שְׁ מּורוֹת לקה"ת
א .כְׁ בָּ ר נִתְׁ בָּ אֵ ר פְׁ עָּ ִמים ַּרבוֹת ,אֲשֶ ר ְׁשמָּ ּה שֶ ל כָּל
ּתֹורה (עַּ ל־כָּל־פָּ נִים מִ צַּ ד
ָ
פָּ ָּרשָּ ה – שֶ הּוא שֵ ם ע"פ
"מנְׁהַּ ג י ְִׁש ָּראֵ ל תו ָֹּרה הּוא") – ְׁמבַּ טֵ א אֶ ת ת ֹוכֶן
ִ
פָּ ָּרשָּ ה זוֹ .וְׁ כֵיוָּ ן שֶ הַּ פָּ ָּרשָּ ה ּכּולָּה נ ְִׁק ֵראת בְׁ שֵ ם זֶה,
ִימי שֶ ל ּכֹּל
מּובָּ ן ,שֶ בְׁ שֵ ם זֶה נ ְִׁרמַּ ז הַּ ת ֹוכֶן הַּ פְׁ נ ִ
הָּ עִ ְׁנ ָּינִים הַּ נִזְׁ כ ִָּרים בַּ פָּ ָּרשָּ ה ,עַּ ד הַּ פָּ סּוק הָּ ַאחֲרוֹן.

" ַּנעֲשֶ ה וְׁ נ ְִׁשמָּ ע" ,וְׁ כֵן אִ יסּור בָּ שָּ ר בְׁ חָּ לָּב שֶ אֵ ינֹו בִ כְׁ לָּל
"מ ְׁשפָּ ִטים" – כִ י בְׁ כְָּך ָּר ְׁמזָּה הַּ תו ָֹּרה שֶ ַאף
הַּ ִ
ִימּיּותָּ ם) הֵ ם (כְׁ אִ יסּור בָּ שָּ ר בְׁ חָּ לָּב
"מ ְׁשפָּ ִטים" (בִ פְׁ נ ִ
הַּ ִ
– ) לְׁ מַּ עְׁ לָּה מֵ הַּ שֶ כֶל – חּו ִקים ,וְׁ ָּלכֵן ּגַּם אוֹתָּ ם יֵש
לְׁ קַּ ּיֵים ִמתוְֹך קַּ בָּ לַּת עוֹל מַּ לְׁ כּות שָּ מַּ יִם (" ַּנעֲשֶ ה
וְׁ נ ְִׁשמָּ ע") – ִמפְׁ נֵי שֶ "חֻ ּקָּ ה חָּ קַּ ְׁקתִ י ּגְׁ ז ֵָּירה ָּּגז ְַּׁרתִ י".

ּולְׁ פִ י זֶה ָּדרּוש בֵ יאּור בְׁ נ ֹוגֵעַּ לִ ְׁשמָּ ּה שֶ ל פָּ ָּרשָּ תֵ נּו –
ִמ ְׁשפָ ִטים :הֵ ן אֱמֶ ת שֶ חֶ לְׁ קָּ ה הַּ ּגָּדוֹל שֶ ל הַּ פָּ ָּרשָּ ה
עוֹסֵ ק בְׁ ִמשְׁ פְׁ טֵ י וְׁ ִדינֵי הַּ תו ָֹּרה ,אֲבָּ ל בְׁ סִ ּיּום הַּ פָּ ָּרשָּ ה
ְׁמסּופָּ ר ַּדוְׁ קָּ א אוֹדוֹת הַּ ֲהכָּנוֹת לְׁ מַּ תַּ ן תו ָֹּרה וַּ עֲלִ ּיַּית
מֹ שֶ ה "אֶ ל הָּ הָּ ר גו'" ,וְׁ לִ כְׁ או ָֹּרה אֵ ין לְׁ כְָּך כָּל קֶ שֶ ר
"מ ְׁשפָּ ִטים".
ָּלעִ ְׁניָּן שֶ ל ִ

ּומכַּמָּ ה ְׁטעָּ ִמים:
ג .אֲבָּ ל בֶ אֱמֶ ת אִ י אֶ פְׁ שָּ ר לוֹמַּ ר כֵןִ ,

"מ ְׁשפָּ ִטים" נ ְִׁק ְׁראּו
וְׁ יֶתֶ ר עַּ ל כֵןַּ :כּיָּדּועַּ  ,בְׁ שֵ ם ִ
ָאדם – וְׁ אִ ם כֵן אֵ ינ ֹו
הַּ ִמצְׁ ווֹת שֶ ִחּיּובָּ ן מּובָּ ן בְׁ שֶ כֶל הָּ ָּ
מּובָּ ן :בֵ ין הַּ ֲהכָּנוֹת לְׁ מַּ תַּ ן תו ָֹּרה הַּ ְׁמסּופָּ רוֹת בְׁ סִ ּיּום
פָּ ָּרשָּ תֵ נּו ,הָּ יְׁתָּ ה א ֲִמ ַּירת יִשְׁ ָּראֵ ל " ַּנעֲשֶ ה"ַּ " ,נעֲשֶ ה
יְׁקיְׁ ימּו (" ַּנעֲשֶ ה") אֶ ת
ִש ָּראֵ ל ַ
וְׁ נ ְִׁשמָּ ע" – הַּ יְׁינּו ,שֶ בְׁ נֵי י ְׁ
ְׁדבַּ ר ה' ,וְׁ שֶ הַּ ָּדבָּ ר יִהְׁ יֶה עוֹד קֹודֶ ם ַּלהֲבָּ נָּתָּ ם
("נ ְִׁשמַּ ע") – וַּ ה ֲֵרי אוֹפֶ ן הַּ נְׁהָּ גָּה זֶה הּוא הֵ יפֶ ְך הַּ ת ֹוכֶן
(מצְׁ ווֹת ִשכְׁ לִ יֹות).
"מ ְׁשפָּ ִטים" ִ
שֶ ל ִ
וְׁ אִ ם כֵן נ ְִׁמצָּ א ,אֲשֶ ר ֹלא זּו בִ לְׁ בַּ ד שֶ סִ ּיּום הַּ פָּ ָּרשָּ ה הּוא
"מ ְׁשפָּ ִטים" ,אֶ לָּא הּוא ַאף עִ ְׁניָּן הָּ פְׁ כִ י.
עִ ְׁניָּן ש ֹונֶה ִמ ִ
ּושאֵ לָּה ז ֹו אֵ ינָּּה ַּרק בְׁ נ ֹוגֵעַּ לַּסִ יפּור שֶ בְׁ סִ ּיּום הַּ פָּ ָּרשָּ ה,
ְׁ
פָּרשָּ ה – שֶ ה ֲֵרי בֵ ין ִדינִים
אֶ לָּא ַאף בְׁ קֶ שֶ ר ל ִַּדינִים שֶ בַּ ָּ
אֵ לּו י ְֶׁשנ ֹו ּגַּם הַּ צִ יּוּוי "ֹלא תְׁ בַּ שֵ ל ּגְׁ ִדי בַּ ֲחלֵב אִ מוֹ",
אֲשֶ ר (אִ יסּור בָּ שָּ ר בְׁ חָּ לָּב) אֵ ינֹו ִמצְׁ וָּ ה ִשכְׁ לִ ית ,אֶ לָּא
חוֹק.
ב .וְׁ הֵ נָּה ,עַּ ל הַּ פָּ סּוק "וְׁ אֵ לֶה הַּ ִמ ְׁשפָּ ִטים" הֵ בִ יא ַּר ִש"י
ְׁד ָּרשַּ ת רז"ל "מָּ ה הָּ ִראש ֹונִים ִמסִ ינַּי ַאף אֵ לּו ִמסִ ינַּי".
ִימי בְׁ מַּ אֲמַּ ר רז"ל זֶה ,שֶ "ַאף
וְׁ יָּדּועַּ הַּ פֵירּוש הַּ פְׁ נ ִ
אֵ לּו" – ּגַּם הַּ ִמשְׁ פָּ ִטים – ִקּיּומָּ ם צָּ ִריְך לִ הְׁ יוֹת ל ֹּא
ַּ(רק) ִמפְׁ נֵי שֶ כֵן ְׁמחַּ ּיֵיב הַּ שֵ כֶל ,אֶ לָּא לְׁ פִ י שֶ הֵ ם
" ִמ ִסינַי" – הַּ יְׁינּו ,צִ יּוּויָם מהקב"ה.
ּולְׁ פִ י זֶה לִ כְׁ או ָֹּרה הָּ יָּה אֶ פְׁ שָּ ר לְׁ הַּ סְׁ בִ יר מַּ דּועַּ
בְׁ פָּ ָּרשָּ תֵ נּו – ִמ ְׁשפָּ ִטים – הּובָּ א סִ יפּור א ֲִמ ַּירת י ְִׁש ָּראֵ ל

א) בַּ ְׁמכִ ילְׁ תָּ א מָּ צִ ינּו ֵדיעָּ ה ַאחֶ ֶרת (ּובְׁ ִמ ְׁד ַּרש ַּרבָּ ה
לְׁ פָּ ָּרשָּ תֵ נּו הּובְׁ ָאה ַרק ֵדיעָּ ה זוֹ) ,אֲשֶ ר "וְׁ אֵ לֶה
הַּ ִמ ְׁשפָּ ִטים ְׁב ָמ ָרה נֶאֶ ְׁמרּו"ּ .ולְׁ ֵדיעָּ ה ז ֹו נ ְִׁמצָּ א ,שֶ אֵ ין
"מסִ ינַּי" –
פָּטים" הֵ ם ִ
"מ ְׁש ִ
כָּאן הַּ ְׁדּגָּשָּ ה ז ֹו שֶ הַּ ִ
קּושיָּא לְׁ דּוכְׁ תָּ א.
וְׁ הָּ ְׁד ָּרא ְׁ
יקר :אֲפִ ילּו לְׁ פִ י הַּ פֵירּוש "ַאף אֵ לּו ִמסִ ינַּי" ,ה ֲֵרי
ב) ו ְִׁע ַ
כֵיוָּן שֶ שֵ ם הַּ פָּ ָּרשָּ ה הּוא " ִמ ְׁשפָ ִטים" ,בְׁ הֶ כְׁ ֵרחַּ לוֹמַּ ר
שֶ הַּ הַּ ְׁדּגָּשָּ ה צְׁ ִריכָּה לִ הְׁ יוֹת עַּ ל כְָּך שֶ הֵ ן ִמצְׁ ווֹת
("מ ְׁשפָּ ִטים") ,וְׁ ֹלא עַּ ל הֱיוֹתָּ ן צִ יּוּויָּם
ִ
ִשכְׁ לִ ּיוֹת
"מסִ ינַּי" ("חּו ִּקים");
ִ
"מ ְׁשפָּ ִטים" יֵש
כְׁ לוֹמַּ רִ :מזֶה שֶ הַּ פָּ ָּרשָּ ה כּולָּּה נ ְִׁק ֵראת ִ
"מ ְׁשפָּ ִטים"
לְׁ ַּדּיֵיקֹ ,לא כְׁ הֶ סְׁ בֵ ר הַּ ַּנ"ל (שֶ הַּ ִ
ִימּיּותָּ ם הֵ ם "חּו ִּקים") ,אֶ לָּא לְׁ הֵ יפֶ ְך ַּדוְׁ קָּ א –
בִ פְׁ נ ִ
שֶ ּגַּם אִ יסּור בָּ שָּ ר בְׁ חָּ לָּב ,וְׁ יֶתֶ ר עַּ ל כֵןַ ,אף עִ ְׁנ ָּינָּם
הַּ כְׁ לָּלִ י שֶ ל " ַּנעֲשֶ ה"ַּ " ,נעֲשֶ ה וְׁ נ ְִׁשמָּ ע" ,תוֹכְׁ נָּם
"מ ְׁשפָּ ִטים".
ִימי הּוא – ִ
הַּ פְׁ נ ִ
ד .וְׁ עוֹד צָּ ִריְך לְׁ הָּ בִ ין ,מַּ הּו שֶ פָּ ָּרשַּ ת ִמ ְׁשפָּ ִטים בָּ ָאה
תֶ יכֶף לְׁ ַאח ֲֵרי פָּ ָּרשַּ ת יִתְׁ רוֹ ,מַּ תַּ ן תו ָֹּרה – ְׁדלִ כְׁ או ָֹּרה:
עִ יּקַּ ר הַּ ִחידּוש שֶ ל מַּ תַּ ן תו ָֹּרה אֵ ינ ֹו בַּ ִמצְׁ ווֹת שֶ בְׁ סּוג
"מ ְׁשפָּ ִטים" ,אֶ לָּא בְׁ אֵ לּו שֶ בַּ סּוג ("עֵ דּות"
ִ
וְׁ )"חּו ִּקים" – וְׁ טַּ עַּ ם הַּ ָּדבָּ ר( :א) אֶ ת הַּ ִמ ְׁשפָּ ִטים הָּ יָּה
צָּ ִריְך לִ ְׁשמוֹר ּולְׁ קַּ ּיֵים ִמצַּ ד הַּ ִחּיּוב הַּ ִשכְׁ לִ יּ ,גַּם לּולֵא
צִ יּוּוי ה' ,כְׁ ִדבְׁ ֵרי הַּ ּגְׁ מָּ ָּרא – "שֶ אִ לְׁ מָּ לֵא (ֹלא) נִכְׁ תְׁ בּו
ִדין הּוא שֶ ּיִ כָּתְׁ בּו"; (ב) ּובִ פְׁ ָּרט ע"פ ִשיטַּ ת הָּ ַּר ְׁמבַּ "ן,
"דינִין" שֶ ֲעלֵיהֶ ם נִצְׁ טַּ ּוּו בְׁ נֵי נֹ חַּ  ,הַּ יְׁינּו ֹלא ַּרק
שֶ הַּ ִ
"דינֵי ּגְׁ נֵיבָּ ה וְׁ א ֹונָָּאה
"לְׁ הו ִֹשיב ַּדּיָּינִין וכו'" ,אֶ לָּא ַאף ִ
ּומפַּ תֶ ה
ּושכַּר שָּ כִ יר וְׁ ִדינֵי הַּ שו ְֹׁמ ִרים וְׁ א ֹונֶס ְׁ
וְׁ עוֹשֶ ק ְׁ
וְׁ ָאבוֹת נְׁזִ ִיקין וְׁ חוֹבֵ ל בַּ חֲבֵ יר ֹו וְׁ ִדינֵי מַּ לְׁ וֶ ה וְׁ ֹלוֶ ה וְׁ ִדינֵי
ּומ ְׁמכָּר וְׁ כַּּיוֹצֵ א בְׁ זֶה" – וְׁ נ ְִׁמצָּ א ,שֶ עַּ ל כְׁ לָּלּות
מֶ קַּ ח ִ

וְׁ רוֹב עִ ְׁנ ְׁינֵי הַּ ִמ ְׁשפָּ ִטים כְׁ בָּ ר נִצְׁ טַּ ּוּו י ְִׁש ָּראֵ ל ִמּקו ֶֹדם,
בְׁ תוֹר ְׁבנֵי נ ַֹּח.
ּומטַּ עַּ ם זֶה הָּ יָּה מַּ תַּ ן תו ָֹּרה בְׁ ֶד ֶרְך שֶ ל "וַּ ּי ֵֶרד ה' עַּ ל
[ ִ
ֱֹלקים אֵ ת כָּל הַּ ְׁדבָּ ִרים
הַּ ר סִ ינַּי גו'" ,וְׁ כֵן "וַּ י ְַּׁדבֵ ר א ִ
רֹואים אֶ ת
ִ
הָּ אֵ לֶה לֵאמֹר" בְׁ אוֹפֶ ן שֶ ל "וְׁ כָּל הָּ עָּ ם
הַּ ּקוֹלוֹת גו'" – "רוֹאִ ין אֶ ת הַּ נ ְִׁשמָּ ע"ְׁ ,דהַּ יְׁינּו,
ָאדם לְׁ ג ְַּׁמ ֵרי].
ֱֹלקית שֶ לְׁ מַּ עְׁ לָּה מִ שֶ כֶל הָּ ָּ
הִ תְׁ ּגַּלּות א ִ
ּומכֵיוָּן שֶ כְָּך ,ה ֲֵרי תֶ יכֶף לְׁ ַאחַּ ר מַּ תַּ ן תו ָֹּרה הָּ יָּה צָּ ִריְך
ִ
לִ כְׁ או ָֹּרה ָּל ֹבא הַּ צִ יּוּוי עַּ ל הַּ "חּו ִּקים" (וְׁ הַּ "עֵ דּות"),
ּומפְׁ נֵי
אֲשֶ ר ב ֹו ִמתְׁ בַּ טֵ א הַּ ִחידּוש שֶ ל מַּ תַּ ן תו ָֹּרה – ִ
"מ ְׁשפָּ ִטים" תְׁ ִחילָּה?
מָּ ה פָּ תְׁ חָּ ה הַּ תו ָֹּרה בְׁ ִ
הֵ ן אֱמֶ ת שֶ לְׁ פִ י הַּ ֵדיעָּ ה הָּ ִראש ֹונָּה ברז"ל נִצְׁ ְׁרכָּה
"מ ְׁשפָּ ִטים" כְׁ ֵדי לְׁ הַּ ְׁדּגִ יש
הַּ תו ָֹּרה לְׁ הַּ זְׁ כִ יר אֶ ת הַּ ִ
שֶ "ַאף אֵ לּו ִמסִ ינַּי" – אַּ ְך ִמכָּל מָּ קוֹם ,ה ֲֵרי הֶ ְׁדּגֵשָּ ּה ז ֹו
הִ יא ַּרק שֶ "אַ ף אֵ לּו ִמסִ ינַּי"ּ ,ולְׁ כֹל ָּלרֹאש הָּ יּו צְׁ ִריכוֹת
לְׁ הִ ָּכתֵ ב הַּ ִמצְׁ ווֹת שֶ עִ ְׁנ ָּינָּן הּוא "סִ ינַּי" מֵ עִ יּקָּ ָּרא ְׁד ִדינָּא
(הַּ חּו ִּקים).
וְׁ ג ְָּׁדלָּה הַּ תְׁ ִמיהָּ ה :לְׁ פִ י הַּ ַּנ"ל – שֶ הַּ ְׁמאו ָֹּרעוֹת שֶ בְׁ סִ ּיּום
פָּ ָּרשַּ ת ִמ ְׁשפָּ ִטים ּגּופָּ א הָּ יּו ַאף הֵ ם בִ זְׁ מַּ ן שֶ בִ סְׁ ִמיכּות
לְׁ מַּ תַּ ן תו ָֹּרה ,לְׁ פָּ נָּיו ּולְׁ ַא ֲח ָּריו ,וְׁ אִ ילּו הַּ ִדינִים
שֶ בְׁ הַּ תְׁ חָּ לַּת וְׁ רוֹב הַּ פָּ ָּרשָּ ה נֶאֶ ְׁמרּו לְׁ מֹ שֶ ה (לְׁ פִ י פֵירּוש
ַארבָּ עִ ים יוֹם שֶ בָּ הֶ ם הָּ יָּה בְׁ הַּ ר
ַּר ִש"י) ַּרק לְׁ ַאחַּ ר זְׁ מַּ ן ,בָּ ְׁ
סִ ינַּי – נ ְִׁמצָּ א ,שֶ הַּ ִדינִים ְׁד"וְׁ אֵ לֶה הַּ ִמשְׁ פָּ ִטים" כָּאן
של ֹּא
(תֶ יכֶף לְׁ ַאחַּ ר סִ יפּור מַּ תַּ ן תו ָֹּרה) נִכְׁ תְׁ בּו בַּ תו ָֹּרה ֶ
כְׁ פִ י סֵ ֶדר הַּ זְׁ מַּ נִים [וְׁ עַּ ל־ַאחַּ ת־כַּמָּ ה־וְׁ כַּמָּ ה לְׁ פֵ ירּוש
פָּטים בְׁ מָּ ָּרה נֶאֶ ְׁמרּו"].
הַּ ִמ ְׁד ָּרש אֲשֶ ר "וְׁ אֵ לֶה הַּ ִמ ְׁש ִ
ּומכָּל זֶה מּובָּ ן( :א) ֲהגַּם שֶ הַּ ּגִ ילּוי שֶ ל מַּ תַּ ן תו ָֹּרה
ִ
"משְׁ פָּטִ ים" – וְׁ ַּכנַּ"ל ,שֶ בְׁ מַּ תַּ ן
ּגּופָּ א אֵ ינֹו עִ ְׁניָּן שֶ ל ִ
ֱֹלקית ֶשלְׁ ַמ ְׁעלָה ִמן הַּ שֵ כֶל –
תו ָֹּרה הָּ יְׁתָּ ה הִ תְׁ ּגַּלּות א ִ
ִמכָּל מָּ קוֹם ,עִ ְׁניָּנ ֹו שֶ ל מַּ תַּ ן תו ָֹּרה בָּ א לִ ֵידי בִ יטּוי
"מ ְׁשפָּ ִטים" ַּדוְׁ קָּ א( .ב) לְׁ אִ ָּידְך ,לְׁ ַאח ֲֵרי עִ ְׁניָּן
בְׁ ִ
"מ ְׁשפָּ ִטים" יֵש לָּבוֹא שּוב לְׁ עִ ְׁניָּן "מַּ תַּ ן תו ָֹּרה"( ,ג)
הַּ ִ
אַּ ְך זֶה ּגּופָּ א הּוא פְׁ ָּרט בָּ עִ ְׁניָּן שֶ ל (פָּ ָּרשַּ ת)
"מ ְׁשפָּ ִטים".
ִ
ה .וְׁ יּובַּ ן בְׁ הֶ ְׁק ֵדם הַּ בֵ יאּור בְׁ פֵ ירּוש הַּ ְׁשלָּ"ה עַּ ל
הַּ פָּ סּוק "זֶה אֵ ־לִ י וְׁ ַא ְׁנוֵהּו אֱֹלקֵ י ָאבִ י וַּ אֲרו ְֹׁממֶ נְׁהּו"
ַאדמוֹ"ר בְׁ ִשיחּותָּ יו),
(שֶ הּובָּ א ע"י כ"ק מו ִֹרי וְׁ חַּ מֵ י ְׁ
וְׁ זֶה לְׁ שוֹנוֹ" :כְׁ שֶ זֶה אֵ ־לִ י שֶ הּוא אֵ ־לִ י ִמצַּ ד הַּ שָּ גָּתִ י
וִ ִידיעָּ תִ י ָאז וְׁ ַא ְׁנוֵהּו ִמלְׁ שוֹן ֲאנִי וָּ הּוְׁ ,רצוֹנ ֹו לוֹמַּ ר ֲאנִי

בּוקים בְׁ יַּחַּ ד כִ בְׁ יָּכוֹל כִ י הַּ ּיְׁ ִדיעָּ ה נִתְׁ פֶ סֶ ת בַּ לֵב.
וָּ הּו ְׁד ִ
ָאמנָּם כְׁ שֶ אֵ ין לִ י הַּ ּיְׁ ִדיעָּ ה ִמצַּ ד הַּ הַּ שָּ גָּה ַּרק ִמצַּ ד
ְׁ
הַּ ּקַּ בָּ לָּה שֶ הּוא אֱֹלקֵ י אֲבִ י ָאז וַּ אֲרו ְֹׁממֶ נְׁהּו כִ י הּוא ָּרם
וְׁ נ ְִׁשּגָּב ִממֶ נִי וַּ ֲאנִי ְׁמרּוחָּ ק מֵ אִ ת ֹו בְׁ מַּ צְׁ פּון הַּ לֵב".
כְׁ לוֹמַּ ר ,בַּ נוֹסָּ ף ֶלאֱמּונָּה (הַּ בָּ ָאה ִמצַּ ד "אָ ִבי" –
"הַּ ּקַּ בָּ לָּה אִ יש ִמפִ י אִ יש") צְׁ ִריכָּה לִ הְׁ יוֹת ּגַּם
ָאדם הַּ בָּ א ע"י אֱמּונָּה הּוא
"הַּ ּיְׁ ִדיעָּ ה" ,לְׁ פִ י שֶ ֶרגֶש הָּ ָּ
ָאדם
"רם וְׁ נ ְִׁשּגָּב" ִמן הָּ ָּ
בְׁ אוֹפֶ ן שהקב"ה ָּ
"מרּוחָּ ק
ָאדם ְׁ
(ממֵ ילָּא) הָּ ָּ
("וַּ אֲרו ְֹׁממֶ נְׁהּו") וַּ ֲאזַּי ִ
מֵ אִ ת ֹו בְׁ מַּ צְׁ פּון הַּ לֵב"; וְׁ אִ ילּו ע"י "י ְִׁדיעָּ ה ִמצַּ ד
ַה ַה ָשגָ ה" ,הֲ בָ נַת וְׁ הַּ שָּ גַּת אֱֹלקּות ("זֶה אֵ ־לִ י"),
בּוקים בְׁ יַּחַּ ד" ("וְׁ ַא ְׁנוֵהּו").
אנִי וָּ הּו ְׁד ִ
ִמתְׁ קַּ ּיֵים " ֲ
"דע אֶ ת אֱֹלקֵ י אָ ִביָך" :אֵ ין ַּדי
וְׁ זוֹהִ י ּגַּם כַּּוָּונַּת הַּ פָּ סּוק ַּ
בְׁ כְָּך שהקב"ה הּוא "אֱֹלקֵ י ָאבִ יָך" ,אֶ לָּא מּוכְׁ ָּרח
לְׁ הִ תְׁ קַּ ּיֵים "דַ ע" – "אַּ תָּ ה בְׁ עַּ צְׁ ְׁמָך ִמצַּ ד הַּ הַּ שָּ גָּה".
ּובְׁ עִ ְׁניָּן זֶה אֵ ינ ֹו מּובָּ ן :לְׁ פִ י פֵירּוש הַּ ְׁשלָּ"ה הָּ יָּה
הַּ פָּ סּוק צָּ ִריְך לְׁ הִ כָּתֵ ב בְׁ סֵ ֶדר הָּ פּוְך – תְׁ ִחלָּה "אֱֹלקֵ י
אֲבִ י וַּ אֲרו ְֹׁממֶ נְׁהּו"ּ ,ולְׁ ַאח ֲֵרי זֶה "זֶה אֵ ־לִ י וְׁ ַא ְׁנוֵהּו",
"מצַּ ד ָאבִ יָך . .
שֶ ה ֲֵרי לְׁ כֹ ל לְׁ רֹאש יְׁשָּ נָּה הָּ אֱמּונָּה ִ
הַּ ּקַּ בָּ לָּה אִ יש ִמפִ י אִ יש" ,וְׁ ַּרק לְׁ ַאח ֲֵרי זֶה בָּ ָאה
"הַּ ּיְׁ ִדיעָּ ה ִמצַּ ד הַּ הַּ שָּ גָּה" – הַּ הֲבָּ נָּה בֶ אֱֹלקּות (ּובִ לְׁ שוֹן
נֹוסף עַּ ל מָּ ה שֶ הּו ְׁקבַּ ע אֱמּו ַּנת הָּ אֱֹלקּות
הַּ ְׁשלָּ"הָ " :
בְׁ לִ בְׁ ָך ִמצַּ ד ָאבִ יָך ַּ . .דע אַּ תָּ ה בְׁ עַּ צְׁ ְׁמָך ִמצַּ ד
הַּ הַּ שָּ גָּה").
ו .לִ כְׁ או ָֹּרה הָּ יָּה אֶ פְׁ שָּ ר לְׁ בָּ אֵ ר זֹאת ע"פ הַּ ּיָּדּועַּ ,
שֶ אֲפִ ילּו לְׁ ַאח ֲֵרי הַּ ְׁמשָּ כַּת הָּ אֱמּונָּה וְׁ הַּ לְׁ בָּ שָּ תָּ ּה
בְׁ "י ְִׁדיעָּ ה מִ צַּ ד ַה ַה ָשגָ ה" ,בְׁ הֶ כְׁ ֵרחַּ שֶ ּיִ הְׁ יֶה (וְׁ י ְֶׁשנ ֹו)
תָּ ִמיד מָּ קוֹם ֶלאֱמּונָּה ֶשלְׁ ַמ ְׁעלָה מֵ הַּ שָּ גָּה; ְׁדכֵיוָּן
שהקב"ה הּוא אֵ ין סוֹף ,ה ֲֵרי – ַּנ ֲעלֵית כְׁ כָּל שֶ תִ הְׁ יֶה
הַּ מַּ ְׁד ֵריגָּה שֶ אֶ פְׁ שָּ ר לְׁ הַּ ּגִ יעַּ אֵ לֶיהָּ ע"י הַּ שָּ גָּה – לְׁ ע ֹולָּם
י ְֶׁשנָּן מַּ ְׁד ֵריגוֹת בֶ אֱֹלקּות שֶ הֵ ן לְׁ מַּ עְׁ לָּה מֵ הַּ שָּ ָּגה ,וְׁ נִיתַּ ן
"לִ תְׁ פוֹס" בָּ הֶ ן ַּרק ע"י אֱמּונָּה;
וְׁ זוֹהִ י הַּ כַּּוָּ ונָּה בְׁ כְָּך שֶ סֵ ֶדר הַּ פָּ סּוק הּוא "זֶה אֵ לִ י
וְׁ ַא ְׁנוֵהּו (ּולְׁ ַאח ֲֵרי זֶה) אֱֹלקֵ י אֲבִ י וַּ אֲרו ְֹׁממֶ נְׁהּו" –
ְׁדהַּ יְׁינּו הַּ ִחידּוש הַּ ַּנ"ל ,שֶ ּגַּם לְׁ ַאח ֲֵרי הָּ עֲבו ָֹּדה שֶ ל "זֶה
אֵ ־לִ י וְׁ ַא ְׁנוֵהּו" – הַּ שָּ גָּה ,מּוכְׁ ָּרח לִ הְׁ יוֹת עִ ְׁניָּן "אֱֹלקֵ י
אֲבִ י וַּ אֲרו ְֹׁממֶ נְׁהּו" – אֱמּונָּה.
ָאמנָּם ,ע ֲַּדיִין אֵ ין הַּ ָּדבָּ ר ְׁמחּוּוָּ ר :הֵ ן אֱמֶ ת שֶ ּקַּ ּיֶימֶ ת ּגַּם
ְׁ
מַּ ְׁד ֵריגַּת הָּ אֱמּונָּה הַּ בָּ ָאה לְׁ אַ חֲ ֵרי "הַּ ּיְׁ ִדיעָּ ה ִמצַּ ד

הַּ הַּ שָּ גָּה" ,אֲבָּ ל לָּמָּ ה ֹלא נִזְׁ כְׁ ָּרה כָּאן הָּ אֱמּונָּה שֶ (בָּ ָאה
ְּׁת ִחילָה וְׁ )הִ יא ַהיְׁסֹוד לַּהַּ שָּ גָּה ז ֹו – הָּ אֱמּונָּה בְׁ "אֱֹלקֵ י
אֲבִ י" ,אֲשֶ ר ב ֹו ִמתְׁ קַּ ּיֵים לְׁ אַ ַחר ִמּכֵ ן "דַ ע" ("זֶה אֵ ־
לִ י")?
ז .וְׁ הַּ בֵ יאּור בְׁ כֹ ל זֶה:
תַּ כְׁ לִ ית מַּ תַּ ן תו ָֹּרה ה ֲֵרי הִ יא בִ יטּול הַּ ּגְׁ ז ֵָּירה בְׁ נ ֹוגֵעַּ
לְׁ "עֶ לְׁ י ֹונִים" ּו"תַּ ְׁחת ֹונִים" ,שֶ "הַּ תַּ ְׁחת ֹונִים ַּיעֲלּו
לָּעֶ לְׁ י ֹונִים וְׁ הָּ עֶ לְׁ י ֹונִים י ְֵׁרדּו לַּתַּ ְׁחת ֹונִים"ִ ,חיבּור בֵ ין
הַּ "עֶ לְׁ יוֹן" וְׁ הַּ "תַּ ְׁחתוֹן" .וְׁ הַּ ִדּיּוק בָּ ֶזה הּואֹ ,לא
יִתבַ ֵטל ִמ ְׁמצִ יאּות ֹו (וְׁ יֵיעָּ שֶ ה "עֶ לְׁ יוֹן"),
שֶ הַּ "תַּ ְׁחתוֹן" ְׁ
אֶ לָּא שֶ בֶ הֱיוֹת ֹו בִ ְׁמצִ יאּותֹו ,בְׁ תוֹר ַּת ְׁחּתֹון ,הּוא
" ַּי ֲעלֶה" וְׁ יִתְׁ חַּ בֵ ר עִ ם הַּ "עֶ לְׁ י ֹונִים".
וְׁ זֶהּו ּגַּם הַּ הֶ סְׁ בֵ ר לְׁ כְָּך שֶ ֹּלא הָּ יָּה ַּדי בָּ זֶה שֶ "הָּ עֶ לְׁ י ֹונִים
י ְֵׁרדּו לַּתַּ ְׁחת ֹונִים" – "וַּ ּי ֵֶרד ה' עַּ ל הַּ ר סִ ינַּי גו'" – אֶ לָּא
הָּ יָּה הֶ כְׁ ֵרחַּ שֶ ּגַּם "הַּ תַּ ְׁחת ֹונִים ַּיעֲלּו לָּעֶ לְׁ י ֹונִים";
וִ יתֵ ָּירה ִמז ֹו – הַּ ִמ ְׁד ָּרש ִדיּיֵק וְׁ הִ ְׁק ִדים אֶ ת "הַּ תַּ ְׁחת ֹונִים
ַּיעֲלּו כו'" לִ ְׁפנֵי "הָּ עֶ לְׁ י ֹונִים י ְֵׁרדּו כו'" (ַאף שֶ בְׁ פוֹעַּ ל
הִ תְׁ ַּרחֵ ש הַּ ָּדבָּ ר בְׁ סֵ ֶדר הָּ פּוְך):
מֵ ַאחַּ ר שֶ עִ ְׁניָּן "הָּ עֶ לְׁ י ֹונִים י ְֵׁרדּו לַּתַּ ְׁחת ֹונִים" נִפְׁ עָּ ל
(ֹלא ע"י הַּ "תַּ ְׁחת ֹונִים" ,אֶ לָּא) ע"י הַּ "עֶ לְׁ י ֹונִים"
(ּוכְׁ מּו ְׁדּגָּש בְׁ פֵ ירּוש בִ לְׁ שוֹן הַּ ִמ ְׁד ָּרש ,שֶ ָאמַּ ר הקב"ה
"וַּ ֲאנִי הַּ מַּ תְׁ ִחיל") ,לְׁ פִ יכְָּך ֹלא פָּ עַּ ל הַּ ָּדבָּ ר
בְׁ "תַּ ְׁחת ֹונִים" אֶ ת הַּ ִחיבּור ֶלאֱֹלקּות ,כִ י אִ ם אֶ ת ִביטּול
ִש ָּראֵ ל בִ פְׁ ָּרט – "וַיֶחֱ ַרד
הַּ ְׁמצִ יאּותְׁ :מצִ יאּותָּ ם שֶ ל י ְׁ
כָּל הָּ עָּ ם גו'"" ,וַּ ּי ְַּׁרא הָּ עָּ ם וַּ ּיָּנּועּו וַּ ּיַּעַּ ְׁמדּו מֵ ָּרח ֹוק";
ּומצִ יאּות ֹו שֶ ל הָּ ע ֹולָּם בִ כְׁ לָּל – "וַּ ֶּיח ֱַּרד כָּל הָּ עָּ ם גו'",
ְׁ
עַּ ד אֲשֶ ר (בְׁ כָּל הָּ ע ֹולָּם כּולוֹ) "צִ פוֹר ֹלא צָּ וַּוח כו'
אֶ לָּא הָּ ע ֹולָּם שוֹתֵ ק כו'".
אַּ ְך הַּ כַּּוָּונָּה שֶ ל מַּ תַּ ן תו ָֹּרה הִ יאַּ ,כנַּ"ל ,שֶ הָּ ע ֹולָּם
ּומיּוחָּ ד עִ ם
כִ ְׁמצִ יאּות שֶ ל "תַּ ְׁחתוֹן" יִהְׁ יֶה ְׁמחּובָּ ר ְׁ
הַּ "עֶ לְׁ י ֹונִים"; וְׁ לִ פְׁ עוֹל ּולְׁ חַּ ֵדש ִחיבּור זֶה נִיתַּ ן ַּרק ע"י
עֲבו ַֹּדת הַּ תַּ ְׁחתוֹן עַּ צְׁ מ ֹו – "הַּ תַּ ְׁחת ֹונִים יַעֲ לּו
לָּעֶ לְׁ י ֹונִים".
ּולְׁ אִ ָּידְך ּגִ יסָּ א ,הָּ יְׁתָּ ה מּוכְׁ ַּרחַּ ת הַּ ְׁק ָּדמַּ ת "הָּ עֶ לְׁ י ֹונִים
ֵי ְׁרדּו לַּתַּ ְׁחת ֹונִים" (וְׁ ַּכנַּ"ל בִ לְׁ שוֹן הַּ ִמ ְׁד ָּרש – "וַאֲ נִ י
ַה ַמ ְׁת ִחיל שֶ ֶנאֱמַּ ר וַּ ּי ֵֶרד ה' גו'") ,כִ י הַּ בִ יטּול הַּ נִפְׁ עַּ ל
עי"ז בָּ "תַּ ְׁחת ֹונִים" הּוא נְׁתִ ינַּת כֹחַּ  ,שֶ לְׁ ַאח ֲֵרי זֶה
יּוכְׁ לּו הֵ ם ְׁבכ ַֹּח עַ צְׁ ָמם ַּלעֲלוֹת "לָּעֶ לְׁ י ֹונִים".

חְׁ .שנֵי הָּ עִ ְׁנ ָּינִים הַּ ַּנ"ל ("הָּ עֶ לְׁ י ֹונִים י ְֵׁרדּו לַּתַּ ְׁחת ֹונִים"
ּו"הַּ תַּ ְׁחת ֹונִים ַּיעֲלּו לָּעֶ לְׁ י ֹונִים") בָּ עֲבו ָֹּדה הַּ פְׁ ָּר ִטית הֵ ם
ְׁשנֵי הָּ עִ ְׁנ ָּינִים – אֱמּונָּה וְׁ הַּ שָּ גַּת הַּ שֵ כֶל:
אֱמּונָּה אֵ ינָּּה בָּ ָאה ע"י (הַּ הִ ְׁשתַּ ְׁדלּות וְׁ הַּ ּיְׁ גִ יעָּ ה שֶ ל)
ָאדם ּגּופָּ א ,אֶ לָּא הִ יא ָּדבָּ ר הַּ נִיתָּ ן ל ֹו ִמלְׁ מַּ עְׁ לָּה (א ֹו
הָּ ָּ
בִ לְׁ שוֹן וְׁ סִ גְׁ נוֹן הַּ ְׁשלָּ"ה" :קַּ בָּ לָּה אִ יש מִ פִ י אִ יש");
ּומצַּ ד
ָאדם ִ
וְׁ ָּלכֵן ,אֲפִ ילּו ַּכאֲשֶ ר הָּ אֱמּונָּה ְׁמאִ ָּירה בָּ ָּ
הָּ אֱמּונָּה הּוא ְׁמקַּ ּיֵים אֶ ת ְׁרצוֹן ה' וכו' ,אֵ ין הּוא ַּנעֲשָּ ה
ָאדם נוֹתָּ ר
ּומצַּ ד ְׁמצִ יאּות הָּ ָּ
עי"ז ְׁמיּו ָחד עִ ם אֱֹלקּותִ ,
"מרּוחָּ ק מֵ אִ ת ֹו".
הּוא ְׁ
ָאדם ִמתְׁ יַּיּגֵעַּ לְׁ הָּ בִ ין עִ ְׁנ ְׁינֵי אֱֹלקּות,
וְׁ ַּדוְׁ קָּ א ַּכאֲשֶ ר הָּ ָּ
הַּ יְׁינּו שֶ הַּ ָּדבָּ ר בָּ א ִממֶ נּו עַּ צְׁ מוִֹ ,מן הַּ ְׁמצִ יאּות ֶשלֹו,
ֲאזַּי פוֹעֵ ל הַּ ָּדבָּ ר שֶ ְׁמצִ יאּות ֹו תִ הְׁ יֶה ְׁמיּוחֶ ֶדת עִ ם
בּוקים בְׁ יַּחַּ ד".
הקב"ה – " ֲאנִי וָּ הּו ְׁד ִ
אֲבָּ ל לְׁ אִ ָּידְך ,הָּ אֱמּונָּה הִ יא הַּ ּיְׁ סוֹד וְׁ הַּ הַּ ְׁק ָּדמָּ ה
ָּלעֲבו ָֹּדה בְׁ שֶ כֶל וְׁ הַּ שָּ גָּה – וְׁ ַּכנַּ"ל ,שֶ עִ ְׁניָּן "הָּ עֶ לְׁ י ֹונִים
י ְֵׁרדּו כו'" הָּ יָּה הַּ ְׁק ָּדמָּ ה לְׁ ֶזה שֶ "הַּ תַּ ְׁחת ֹונִים ַּיעֲלּו כו'"
– לְׁ פִ י שֶ הַּ שֶ כֶל ִמצַּ ד עַּ צְׁ מ ֹו עָּ לּול ָּלבֹא לִ ֵידי טָּ עּות,
ְׁדהַּ "שוֹחַּ ד" שֶ ל ַאהֲבַּ ת עַּ צְׁ מ ֹו וְׁ כַּּיוֹצֵ א בָּ זֶה עָּ לּול
לִ גְׁ רוֹם לְׁ כְָּך שֶ הַּ שֶ כֶל ֹלא ְׁי ַּכּוֵון אֶ ל הָּ אֱמֶ ת; וְׁ ָּלכֵן,
מּוכְׁ ָּרח הַּ ָּדבָּ ר לִ הְׁ יוֹת בָּ נּוי עַּ ל הַּ ּיְׁ סוֹד שֶ ל אֱמּונָּה
וְׁ קַּ בָּ לַּת־עוֹל ,וַּ ֲאזַּי מּובְׁ טָּ ח שֶ ּיִ הְׁ יֶה זֶה שֵ כֶל א ֲִמיתִ י.
ט .ועפ"ז יּובַּ ן סֵ ֶדר הַּ פָּ ָּר ִשּיוֹת – פָּ ָּרשַּ ת יִתְׁ ר ֹו
ּו(לְׁ ַאח ֲֶריהָּ ) פָּ ָּרשַּ ת ִמ ְׁשפָּ ִטים:
פָּ ָּרשַּ ת יִתְׁ ר ֹו הִ יא הַּ פָּ ָּרשָּ ה שֶ ל ַמ ַּתן תו ָֹּרה – מָּ ה שֶ נִיתַּ ן
ִמלְׁ ַמ ְׁעלָה" ,הָּ עֶ לְׁ י ֹונִים י ְֵׁרדּו לַּתַּ ְׁחת ֹונִים" .וְׁ ָאז ּגַּם
נִפְׁ עָּ ל בְׁ י ְִׁש ָּראֵ ל ּגִ ילּוי ָהאֱ מּונָה ,שֶ בָּ א לִ ֵידי בִ יטּוי
בְׁ עִ ְׁניַּן ַה ִביטּול – "וַּ ֶּיח ֱַּרד גו'".
ָאמנָּם ,לְׁ ַאחַּ ר הַּ ּגִילּוי ִמלְׁ מַּ עְׁ לָּה שֶ ל (פָּ ָּרשַּ ת יִתְׁ ר ֹו
ְׁ
ּו)מַּ תַּ ן תו ָֹּרה ,מַּ תְׁ ִחיל (בְׁ עִ יּקַּ ר) זְׁ מַּ ן הָּ עֲבו ָֹּדה שֶ ל
"הַּ תַּ ְׁחת ֹונִים ַּיעֲלּו לָּעֶ לְׁ י ֹונִים" ,לִ פְׁ עוֹל אֶ ת ַהיִחּוד בֵ ין
ְׁמצִ יאּות הַּ נִבְׁ ָּראִ ים ֶלאֱֹלקּות –
"מ ְׁשפָּ ִטים"ִ ,מצְׁ ווֹת ִשכְׁ לִ יֹות –
וְׁ זֶהּו הָּ עִ ְׁניָּן שֶ ל ִ
שֶ חָּ כְׁ מָּ ת ֹו יִתְׁ בָּ ֵרְך נִתְׁ פֶ סֶ ת הֵ יטֵ ב בְׁ שֶ כֶל הַּ נִבְׁ ָּרא ,עַּ ד
שֶ ַּנעֲשָּ ה בֵ ינֵיהֶ ם "יִחּוד נִפְׁ לָּא" ,ועי"ז חו ֶֹד ֶרת חָּ כְׁ מָּ ת ֹו
ָאדם;
יִתְׁ בָּ ֵרְך בְׁ כֹ ל ְׁמצִ יאּות הָּ ָּ
ּובְׁ כְָּך נִשְׁ לָּם הַּ מְׁ כֻּוָּון שֶ ל מַּ תַּ ן תו ָֹּרה ,שֶ ַּנעֲשָּ ה
בֵ ין הַּ "עֶ לְׁ י ֹונִים" לַּ"תַּ ְׁחת ֹונִים".

ִחיבּור

ִימּיּות הָּ עִ ְׁנ ָּינִים)
י .ע"פ עִ ְׁניָּן זֶה ִמתְׁ בָּ אֵ ר ּגַּם (בִ פְׁ נ ִ
הַּ ִחילּוק בֵ ין הַּ ְׁד ָּרשָּ ה "ַאף אֵ לּו ִמסִ ינַּי" – אֲשֶ רִ ,מזֶה
שֶ הּובְׁ ָאה בְׁ פֵ ירּוש ַּר ִש"י עַּ ל הַּ תו ָֹּרה ,מ ֹוכַּח שֶ הִ יא
ל־ד ֶרְך ַה ְׁפ ָשט – ּובֵ ין הַּ ֵדיעָּ ה
מַּ תְׁ אִ ימָּ ה לְׁ פִ י הַּ לִ ימּוד עַּ ֶ
בַ ִמ ְׁד ָרש שֶ "וְׁ אֵ לֶה הַּ ִמשְׁ פָּ ִטים בְׁ מָּ ָּרה נֶאֶ ְׁמרּו":
ל־ד ֶרְך הַּ פְׁ שָּ ט – הַּ יְׁינּו,
ָאדם מַּ תְׁ ִחיל בְׁ לִ ימּוד עַּ ֶ
כְׁ שֶ הָּ ָּ
ְׁב ַה ְׁת ָחלַת הָּ עֲבו ָֹּדה :אֵ ין ל ֹו (ע ֲַּדיִין) הַּ שָּ גָּה בֶ אֱֹלקּות,
ַאהֲבָּ ה וְׁ י ְִׁרָאה וכו' – ֲאזַּי אֵ ין ַּדי בְׁ כְָּך שֶ שִ כְׁ ל ֹו ְׁמחַּ ּיֵיב
אֶ ת ִקּיּום הַּ ִמ ְׁשפָּ ִטים ,וְׁ סוֹף־סוֹף ֹלא יוֹעִ יל ל ֹו הַּ ָּדבָּ ר,
כִ י בְׁ ִק ְׁרב ֹו ע ֲַּדיִין מוֹשֶ לֶת וְׁ ש ֹולֶטֶ ת הַּ נֶפֶ ש הַּ בַּ ה ֲִמית;
ּולְׁ פִ יכְָּך מּוכְׁ ָּרח הּוא לְׁ כֹל לְׁ רֹאש ל ַָּּדעַּ ת ּולְׁ הַּ ְׁרּגִ יש
אֲשֶ ר "ַאף אֵ לּו ִמ ִסינַי" ,הַּ יְׁינּו שֶ ּגַּם תו ְֹׁקפָּ ם שֶ ל
"מ ְׁשפָּ ִטים" הּוא כְׁ שֶ ל עֲשֶ ֶרת הַּ ִדבְׁ רוֹת שֶ נִיתְׁ נּו
הַּ ִ
ִמסִ ינַּי" ,בְׁ קוֹלוֹת ּובְׁ ָּר ִקים" בְׁ ַּרעַּ ש ּובִ סְׁ עָּ ָּרה וכו';
וְׁ הָּ ַּרעַּ ש שֶ ל מַּ תַּ ן תו ָֹּרה הֲֹלא פָּ עַּ ל אֲשֶ ר "וַּ ֶּיח ֱַּרד כָּל
ּומצִ יאּותָּ ם
הָּ עָּ ם" – שֶ נִזְׁ ַּדעְׁ זְׁ עּו וְׁ אִ בְׁ דּו אֶ ת יֵשּותָּ ם ְׁ
הַּ פְׁ ָּר ִטית.
ָאדם – עִ ְׁניָּן "לְׁ ע ֹולָּם י ְַּׁרּגִ יז
וְׁ דּוגְׁ מָּ א לְׁ זֶה בַּ עֲבו ַֹּדת הָּ ָּ
אשֶ ר הַּ ַה ְׁרעָ ָמה ְׁבקֹול
ָאדם יֵצֶ ר טוֹב עַּ ל יֵצֶ ר הָּ ַּרע"ֲ ,
ָּ
ֱֹלקית עַּ ל הַּ נֶפֶ ש הַּ בַּ ה ֲִמית
וְׁ הַּ "רּוגְׁ זָּּה" שֶ ל הַּ נֶפֶ ש הָּ א ִ
חו ֶֹד ֶרת בְׁ כּול ֹו וְׁ הּוא ִמתְׁ בַּ טֵ ל.
ָאדם בְׁ לִ ימּוד חֵ לֶק הַּ ְׁדרּוש
אַּ ְך ַּכאֲשֶ ר עוֹמֵ ד הָּ ָּ
שֶ בַּ תו ָֹּרה – הָּ יִינּו ,בְׁ ַּד ְׁרגוֹת ַּנעֲלוֹת יוֹתֵ ר בָּ עֲבו ָֹּדה,
בְׁ ַאהֲבָּ ה וְׁ י ְִׁרָאה וְׁ הִ תְׁ ב ֹונְׁנּות וכו' – ֲאזַּי אַּ ְׁד ַּרבָּ ה :צָּ ִריְך
הּוא לְׁ קַּ ּיֵים אֶ ת הַּ ִמצְׁ ווֹת ְׁד" ִמ ְׁשפָּ ִטים" אֲפִ ילּו ִמבְׁ לִ י
לְׁ הִ זְׁ ַּדּקֵ ק לְׁ הַּ נְׁהָּ גָּה שֶ ל "י ְַּׁרּגִ יז" ,לְׁ קוֹלוֹת ּובְׁ ָּר ִקים שֶ ל
מַּ תַּ ן תו ָֹּרה; עָּ לָּיו לִ הְׁ יוֹת ְׁמסּוּגָּל לְׁ קַּ ּיְׁ ימָּ ם ִמצַּ ד זֶה
שֶ "בְׁ מָּ ָּרה נֶאֶ ְׁמרּו" ,הַּ יְׁינּוִ ,מפְׁ נֵי שֶ כְָּך ְׁמחַּ ּיֵיב ִשכְׁ לֹו.
ואע"פ שֶ ּגַּם לְׁ ִשיטַּ ת הַּ ִמ ְׁד ָּרש ֵסדֶ ר הַּ פָּ ָּר ִשּיוֹת הּוא –
תְׁ ִחילָּה פָּ ָּרשַּ ת יִתְׁ ר ֹו ּולְׁ ַאח ֲֶריהָּ פָּ ָּרשַּ ת ִמ ְׁשפָּ ִטים ,כֵיוָּן
שֶ ּגַּם הַּ הַּ שָּ גָּה מּוכְׁ ַּרחַּ ת לִ הְׁ יוֹת ְׁמיּוסֶ ֶדת עַּ ל אֱמּונָּה
וְׁ קַּ בָּ לַּת עוֹל ( ַּכנַּ"ל ס"ח) – אֵ ין זֹאת אֶ לָּא שֶ יְׁ סֹוד
הַּ הַּ שָּ גָּה הּוא "סִ ינַּי" ,אֲבָּ ל ִמכָּל מָּ קוֹם ,עֲבו ַֹּדת
ה"מ ְׁשפָּ ִטים" ּגּופָּ א (אֵ ינָּּה קַּ בָּ לַּת־עוֹל ּו"סִ ינַּי" ,אֶ לָּא)
ִ
הִ יא בְׁ אֶ ְׁמצָּ עּות כֹחַּ ַה ֵשכֶ ל.
יאּ .ובְׁ כְָּך יֵש ּגַּם תוֹסֶ פֶ ת בֵ יאּור בְׁ ִדבְׁ ֵרי הָּ ַּר ְׁמבַּ "ם,
ָאדם אִ י אֶ פְׁ ִשי כו'
ָאמרּו ֲחזַּ"ל "ֹלא יֹאמַּ ר ָּ
שֶ מָּ ה שֶ ְׁ
אֶ לָּא אֶ פְׁ ִשי ּומָּ ה אֶ עֱשֶ ה שֶ אֲבִ י בַּ שָּ מַּ יִם ָּּגזַּר עָּ לַּי" ה ֲֵרי
זֶה ַּרק בְׁ עִ ְׁנ ָּינִים שֶ ל "חּו ִּקים" ,אֲבָּ ל בְׁ עִ ְׁנ ָּינִים שֶ ל

"מ ְׁשפָּ ִטים" עָּ לָּיו לוֹמַּ ר "אִ י אֶ פְׁ ִשי" ,כִ י בְׁ אִ ם הּוא
ִ
אוֹמֵ ר "אֶ פְׁ ִשי" ה ֲֵרי הּוא מּו ְׁשחָּ ת בְׁ ִמדוֹתָּ יו.
וְׁ לִ כְׁ או ָֹּרה :הֲֹלא ְׁמבוָֹאר בַּ חֲסִ ידּות שֶ ּגַּם ִקּיּום
"מ ְׁשפָּ ִטים" צָּ ִריְך לִ הְׁ יוֹת ִמצַּ ד קַּ בָּ לַּת־ע ֹול כְׁ ִקּיּום
הַּ ִ
הַּ "חּו ִּקים" מַּ מָּ ש?
אֶ לָּא שֶ הַּ בֵ יאּור בְׁ זֶה הּוא ַּכנַּ"ל:
ָאכֵן מּוכְׁ ָּרח לִ הְׁ יוֹת הַּ ּיְׁ סוֹד שֶ ל קַּ בָּ לַּת־עוֹל ,כֵיוָּן שֶ ֹּלא
ָאדם .וִ יתֵ ָּירה ִמזוֹ ,בְׁ אִ ם
נִיתַּ ן לִ סְׁ מוְֹך עַּ ל שֵ כֶל וְׁ ֶרגֶש הָּ ָּ
"מ ְׁשפָּ ִטים" ַּרק ִמצַּ ד הַּ שֵ כֶל ,י ְֶׁחסַּ ר בָּ זֶה
יִהְׁ יֶה ִקּיּום הַּ ִ
ְׁהּודי ,בְׁ כֹ ל עִ ְׁנ ָּינָּיו,
הָּ עִ יּקָּ ר – עֲבֹודַ ת ה' ,וַּ ה ֲֵרי אֵ צֶ ל י ִ
הַּ ּיְׁ סוֹד צָּ ִריְך לִ הְׁ יוֹת – "ָאנֹ כִ י ה' אֱֹלקֶ יָך";
"מ ְׁשפָּ ִטים" הִ יא שֶ ִמצְׁ ווֹת אֵ לּו
אַּ ְך לְׁ אִ ָּידְך ,הַּ כַּּוָּונָּה בְׁ ִ
ּוממֵ ילָּא ּגַּם
ָאדםִ ,
ִימּיִ ים שֶ ל הָּ ָּ
י ְַּׁח ְׁדרּו בְׁ כֹחוֹתָּ יו הַּ פְׁ נ ִ
הּוא (הַּ יְׁינּוֹ ,לא ִמצַּ ד ִביטּולֹו ,אֶ לָּא כְׁ פִ י שֶ הּוא
ִב ְׁמצִ יאּותֹו) צָּ ִריְך לִ הְׁ יוֹת מוֹאֵ ס בָּ ַּרע ּולְׁ הַּ כְׁ ִריז בְׁ קוֹל
"אִ י אֶ פְׁ ִשי".
ָאמנָּם ,אע"פ שֶ ּי ְֶׁשנָּה מַּ ֲעלָּה בַּ עֲבו ָֹּדה שֶ ל "י ְִׁדיעָּ ה
יבְׁ .
ִמצַּ ד הַּ שָּ גָּה" ,אֲשֶ ר ַּדוְׁ קָּ א עי"ז ַּנעֲשָּ ה ַהיִחּוד עִ ם
ָאדם
חָּ כְׁ מָּ ת ֹו יִתְׁ בָּ ֵרְךִ ,מכָּל מָּ קוֹם ,מֵ ַאחַּ ר שֶ שֵ כֶל הָּ ָּ
הּוא מּוגְׁ בָּ ל ,מּובָּ ן שֶ ּיִ חּוד זֶה יֵש ל ֹו מָּ קוֹם ַּרק
ָאדם וְׁ נִיתָּ נוֹת לִ תְׁ פִ יסָּ ה
בְׁ מַּ ְׁד ֵריגוֹת שֶ הֵ ן בְׁ עֵ ֶרְך אֶ ל הָּ ָּ
בְׁ ִשכְׁ ל ֹו .אַּ ְך הַּ כַּּוָּונָּה שֶ ל מַּ תַּ ן תו ָֹּרהִ ,חיבּור הַּ "עֶ לְׁ יוֹן"
וְׁ הַּ "תַּ ְׁחתוֹן" ,הַּ לָּא הִ יא שֶ ּגַּם "עֶ לְׁ י ֹונִים" אֵ לֶה שֶ הֵ ם
ָאדם ,וַּ אֲפִ ילּו אֵ לֶה שֶ אֵ ינָּם בְׁ ג ֶֶדר
לְׁ מַּ עְׁ לָּה מֵ הַּ שָּ גַּת הָּ ָּ
הַּ שָּ גָּה כְׁ לָּל ,יָּבוֹאּו ַאף הֵ ם לִ ֵידי ִחיבּור עִ ם
הַּ "תַּ ְׁחת ֹונִים" – ּובְׁ אוֹפֶ ן שֶ אֵ ין הַּ "תַּ ְׁחת ֹונִים"
ִמ ְׁתבַ ְׁטלִ ים עי"ז ,אֶ לָּא שֶ (ּגַּם) "עֶ לְׁ י ֹונִים" אֵ לֶה
חו ְֹׁד ִרים בִ ְׁמצִ יאּותָּ ם.
וְׁ ֶזהּו הַּ ִחידּוש בְׁ עִ ְׁניָּן "אֱֹלקֵ י אֲבִ י וַּ אֲרו ְֹׁממֶ נְׁהּו" הַּ בָּ א
לְׁ ַאח ֲֵרי "זֶה אֵ ־לִ י וְׁ ַא ְׁנוֵהּו":
הָּ אֱמּונָּה שֶ ּי ְֶׁשנָּּה בְׁ "קַּ בָּ לָּה אִ יש ִמפִ י אִ יש" (אֲשֶ ר הִ יא
הַּ ְׁק ָּדמָּ ה לְׁ עִ ְׁניָּן "זֶה אֵ ־לִ י וְׁ ַא ְׁנוֵהּו") אֵ ינָּּה עֲבו ָֹּדה ִמצַּ ד
שּורה אֶ ל ְׁמצִ יאּות
ּוממֵ ילָּא אֵ ין הִ יא ְׁק ָּ
ָאדם ּגּופָּ אִ ,
הָּ ָּ
ירת
ָאדםַּ ,כנַּ"ל בַּ אֲרּוכָּה; ּולְׁ פִ יכְָּך ֹלא נִזְׁ כְׁ ָּרה ְׁב ִש ַ
הָּ ָּ
ְׁבנֵי יִ ְׁש ָראֵ ל ,כִ י אֵ ין הִ יא הַּ פְׁ עּולָּה וְׁ הַּ ִחידּוש
"ש ָּירה") ֶשל ֶָהם ,אֶ לָּא כֹחַּ הַּ בָּ א
שֶ בָּ עֲבו ָֹּדה ( – הַּ ִ
ִמלְׁ מַּ עְׁ לָּה.

ָאדם הַּ ּיִ חּוד ְׁב ַתכְׁ לִ ית עִ ם
משא"כ לְׁ ַאחַּ ר שֶ ַּנעֲשָּ ה בְׁ ָּ
בּוקים ְׁבי ַַחד"ְׁ ,שנֵיהֶ ם
אנִי וָּ הּו ְׁד ִ
חָּ כְׁ מָּ ת ֹו יִתְׁ בָּ ֵרְך – " ֲ
י ְַּׁח ָּדיו ,וְׁ ַאף בְׁ תֵ יבָּ ה אַ ַחת ("וְׁ ַא ְׁנוֵהּו") – ֲאזַּי נִפְׁ עָּ ל
ּומתְׁ חַּ ֵדש ב ֹו עוֹד עִ ְׁניָּן ,שֶ ּגַּם הַּ מַּ ְׁד ֵריגוֹת שֶ לְׁ מַּ עְׁ לָּה
ִ
מֵ הַּ שָּ גָּתוֹ ,עַּ ד אֲשֶ ר ֹלא נִיתַּ ן "לִ תְׁ פוֹס" בָּ הֶ ן אֶ לָּא
בְׁ אוֹפֶ ן שֶ ל "וַּ אֲרו ְֹׁממֶ נְׁהּו" ,בְׁ אוֹפֶ ן שֶ ל אֱמּונָּה ,אֵ ינָּן
ְׁמבַ ְׁטלֹות אֶ ת ְׁמצִ יאּותוֹ ,אֶ לָּא עִ ְׁניָּן "וַּ אֲרו ְֹׁממֶ נְׁהּו"
נִתאַ חֲ דָ ה
ּגּופָּ א חֹודֵ ר בִ ְׁמצִ יאּותוְֹׁ .דמֵ ַאחַּ ר שֶ ְׁמצִ יאּות ֹו ְׁ
עִ ם אֱֹלקּות ,אֵ ין הִ יא ִמתְׁ בַּ טֶ לֶת אֲפִ ילּו ִמפְׁ נֵי מַּ ְׁד ֵריגוֹת
ֲבּורן.
שֶ ִשכְׁ ל ֹו אֵ ינ ֹו "כְׁ לִ י" ע ָּ
וְׁ זוֹהִ י הַּ הַּ סְׁ בָּ ָּרה עַּ ל כְָּך שֶ סִ ּיּום פָּ ָּרשַּ ת ִמ ְׁשפָּ ִטים הּוא
אוֹדוֹת מַּ תַּ ן תו ָֹּרה (" ַּנעֲשֶ ה וְׁ נ ְִׁשמָּ ע") ,וְׁ עוֹד קו ֶֹדם ָּלזֶה
ֶנאֱמַּ ר ִדין בָּ שָּ ר בְׁ חָּ לָּב ("חּוּקָּ ה") וכו' – כִ י ַּכאֲשֶ ר
ָאדם עִ ם
"מ ְׁשפָּ ִטים" ,הַּ ּיִ חּוד שֶ ל שֵ כֶל הָּ ָּ
י ְֶׁשנ ֹו עִ ְׁניַּן הַּ ִ
חָּ כְׁ מָּ ת ֹו יִתְׁ בָּ ֵרְךַּ ,נע ֲִשים ּגַּם הַּ "חּו ִּקים" (וְׁ ַאף עִ ְׁניָּן
" ַּנעֲשֶ ה וְׁ נ ְִׁשמָּ ע" ּומַּ תַּ ן תו ָֹּרה) בִ בְׁ ִחינַּת " ִמ ְׁשפָ ִטים" –
ָאדם.
ַאף הֵ ם חו ְֹׁד ִרים בִ ְׁמצִ יאּות הָּ ָּ
יגּ .וכְׁ שֵ ם שֶ כְָּך הּוא בְׁ נ ֹוגֵעַּ לְׁ מַּ תַּ ן תו ָֹּרה בִ כְׁ לָּל –
שֶ תְׁ ִחילָּה בָּ ָאה פָּ ָּרשַּ ת יִתְׁ רוֹ ,הַּ ּגִ ילּוי ִמלְׁ מַּ עְׁ לָּה הַּ ַּנ ֲעלֶה
יוֹתֵ ר ִמ ְׁמצִ יאּות הַּ תַּ ְׁחתוֹןּ ,ולְׁ ַאח ֲֵרי זֶה מַּ תְׁ ִחילָּה
פָּטים; ּובָּ זֶה ּגּופָּ אְׁ ,שתֵ י
עֲבו ַֹּדת ָהאָ דָ ם – פָּ ָּרשַּ ת ִמ ְׁש ִ
"מ ְׁשפָּטִ ים" כִ פְׁ שּוטָּ םִ ,מצְׁ ווֹת
הַּ מַּ ְׁד ֵריגוֹת :תְׁ ִחילָּה ִ
ִשכְׁ לִ יֹות (אַּ ְך ְׁמיּוסָּ ִדים הֵ מָּ ה עַּ ל פָּ ָּרשַּ ת יִתְׁ רוֹ ,אֱמּונָּה
וְׁ קַּ בָּ לַּת־עוֹל)ּ ,ולְׁ ַאח ֲֵרי זֶה הַּ "חּו ִּקים" ּומַּ תַּ ן תו ָֹּרה (ֹלא
כְׁ עִ ְׁניָּן ַה ְׁמבַ ֵטל אֶ ת ְׁמצִ יאּותוֹ ,אֶ לָּא) שֶ חו ְֹׁד ִרים
("מ ְׁשפָּ ִטים") –
בִ ְׁמצִ יאּות ֹו ִ
הִ נֵה יֵש לוֹמַּ ר שֶ כֵן הּוא ּגַּם בְׁ נ ֹוגֵעַּ לַּהִ תְׁ ּגַּלּות שֶ ל
ִימּיּות הַּ תו ָֹּרה ,תו ַֹּרת הַּ חֲסִ ידּות:
פְׁ נ ִ
תְׁ ִחילָּה הָּ יָּה הַּ ּגִ ילּוי שֶ ל תו ַֹּרת הַּ חֲסִ ידּות הַּ כְׁ לָּלִ ית
בְׁ אוֹפֶ ן שֶ אֵ ין הַּ ָּדבָּ ר ְׁמלּובָּ ש בְׁ שֶ כֶל – כְׁ פִ י שֶ נִתְׁ ּגַּלְׁ תָּ ה
ע"י הבעש"ט; ְׁדכְׁ יָּדּועַּ  ,עִ יּקַּ ר הַּ הַּ ְׁדּגָּשָּ ה הָּ יְׁתָּ ה עַּ ל
עִ ְׁניַּן הָּ אֱמּונָּה" ,וְׁ צַּ ִדיק בֶ אֱמּונָּת ֹו י ְִׁחיֶה".
אַּ ְך הַּ כַּּוָּונָּה וְׁ הַּ תַּ כְׁ לִ ית הִ יא ,שֶ תו ַֹּרת הַּ חֲסִ ידּות תַּ ְׁחדוֹר
ָאדם עַּ צְׁ מָּ ּה – בְׁ ִשכְׁ ל ֹו וְׁ (עַּ ל־יָּדוֹ) בַּ כֹחוֹת
בִ ְׁמצִ יאּות הָּ ָּ
ָאדם ,וְׁ ָּלכֵן נִתְׁ ּגַּלְׁ תָּ ה לְׁ ַאח ֲֵרי זֶה תו ַֹּרת
ִימּיִ ים שֶ ל הָּ ָּ
הַּ פְׁ נ ִ
חֲסִ ידּות ַחבַ "ד ע"י ַּרבֵ ינּו הַּ זָּקֵ ן ,שֶ הִ ְׁמ ִשיְך וְׁ הִ לְׁ בִ יש
חֲסִ ידּות בְׁ חָּ כְׁ מָּ ה בִ ינָּה וְׁ ַּדעַּ ת שֶ בַּ נֶפֶ ש ,כְָּך שֶ כָּל אֶ חָּ ד
יּוכַּל לְׁ ָה ִבין זֹאת ,עַּ ד שֶ הַּ ָּדבָּ ר ַּי ְׁחדוֹר בְׁ כֹ ל ְׁמצִ יאּותוֹ.

[וְׁ זוֹהִ י הַּ הַּ סְׁ בָּ ָּרה בְׁ פִ תְׁ ּגָּמ ֹו שֶ ל הָּ ַּרב מַּ בַּ א ְׁר ִדיטָּ ש ֹוב:
"מיר הָּ אבֶ ן ַא ֶלעַּ ּגִ י ֶגעסֶ ן פּון אֵ יין ִשיסֶ ל ,אּון דעֶ ר
ִ
יטוַּ ואק הָאט צּו ֶגענּומעֶ ן ִדי ווערכושקע (כּולָּנּו
לִ ְׁ
ָאכַּלְׁ נּו ִמ ְּׁקעָּ ָּרה ַאחַּ ת ,וְׁ הַּ לִ יטָּ אִ י ַּ(רבֵ ינּו הַּ זָּקֵ ן) נָּטַּ ל
לְׁ עַּ צְׁ מ ֹו אֶ ת הַּ חֵ לֶק הַּ שֶ מֶ ן וְׁ הַּ ְׁמשּובָּ ח)" – כִ י ע"י
תו ַֹּרת חֲסִ ידּות חַּ בַּ "ד נ ְִׁשלָּם הַּ ְׁמכֻּוָּון הַּ ַּנ"ל שֶ בְׁ גִ ילּוי
ל־ד ֶרְך הַּ ְׁמבוָֹאר לְׁ עֵ יל בְׁ עִ ְׁניָּן
תו ַֹּרת הַּ חֲסִ ידּות (עַּ ֶ
"מ ְׁשפָּ ִטים")].
הַּ ִ
ָאדם הַּ הַּ שָּ גָּה בֶ ֱאלָּקוֹת ,עַּ ד
ועי"ז שֶ ּקַּ ּיֶימֶ ת אֵ צֶ ל ָּ
בּוקים ְׁבי ַַחד" – הֵ נָּה ָאז ,אֲפִ ילּו
אנִי וָּ הּו ְׁד ִ
לְׁ אוֹפֶ ן שֶ ל " ֲ
בְׁ בוֹא ֹו ַאחַּ ר כְָּך לִ ֵידי הַּ כ ָָּּרה אֲשֶ ר "תַּ כְׁ לִ ית הַּ ּיְׁ ִדיעָּ ה
ֶשל ֹּא נ ֵָּדעֲָך" ,הַּ יְׁינּו שֶ ּגַּם הָּ עִ ְׁנ ָּינִים שֶ בָּ הֶ ם יֵש ל ֹו
הַּ שָּ גָּה ה ֲֵרי הֵ ם בֶ אֱמֶ ת לְׁ ַמ ְׁעלָה מֵ הַּ שָּ גָּה – הֵ נָּה עִ ְׁנ ָּינִים
אֵ לּו ,וְׁ יֶתֶ ר עַּ ל כֵן :אֲפִ ילּו הָּ עִ ְׁנ ָּינִים שֶ ִמלְׁ כַּתְׁ ִחילָּה
אֵ ינָּם בְׁ ג ֶֶדר הַּ שָּ גָּה ,אֵ ינָּם עִ ְׁניָּן שֶ ל מַּ ִּקיף בִ לְׁ בַּ ד אֶ צְׁ לוֹ,
"מ ְׁשפָּ ִטים".
ָאדם ּגּופָּ א – ִ
אֶ לָּא הֵ ם מּו ְׁרּג ִָּשים בְׁ ָּ
וע"י הַּ ּיְׁ גִ יעָּ ה בְׁ הַּ שָּ גַּת הַּ תו ָֹּרה בִ כְׁ לָּלּ ,ובְׁ תו ַֹּרת
חֲסִ ידּות חַּ בַּ "ד בִ פְׁ ָּרט ,נִזְׁ כֶה לְׁ לִ ימּוד תו ָֹּרת ֹו שֶ ל
מָּ ִשיחַּ  ,וְׁ לִ ימּוד זֶה יִהְׁ יֶה בְׁ אוֹפֶ ן שֶ ל ְׁראִ ּיָּה ,עַּ ד אֲשֶ ר
"וְׁ נִגְׁ לָּה כְׁ בוֹד ה' ו ְָׁראּו כָּל בָּ שָּ ר י ְַּׁח ָּדיו כִ י פִ י ה' ִדיבֵ ר".
( ִמ ִשיחוֹת ש"פ ִמ ְׁשפָּ ִטים תשכ"ה ,תשל"ו.
פָּטים א.
לִ ּקּוטֵ י ִשיחוֹת חֵ לֶק טזִ ,מ ְׁש ִ
תַּ ְׁרּגּום לִ לְׁ שוֹן הַּ ּקו ֶֹדש)

