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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  בא )ב(  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

  

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  מנשה ראזענבארג    שיחי'

בארא פארק 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  איתמר טוביה ווידער  שיחי'

קרית יואל 

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן 
לנדבת הגליון

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  בעילום שם  שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון לזכות שמעון בן בלומא

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  אברהם יעקב ריינער   שיחי'

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  יחזקאל שרגא בריסק  שיחי'
קרית יואל

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון לע"נ הר''ר שלמה בן 

הר''ר משה שמואל ז''ל

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש
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ליקוטים וארא

הסיפור שאין לו סוף

ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי  "ויאמר 
אלה בקרבו, ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים וגו'" )שמות י, א-ג(

שייכות בין ארבה לסיפור

וכפי  נוגע למסורת ההעברה מדור לדור,  יציאת מצרים  הגם שבכלליות כל המהלך של  הנה 
סיפור  בדרך  שההעברה  בפרשה  רואים  וגו'",  לבנך  "והגדת  פסח  בליל  שנה  כל  שמקיימים 

מתייחסת במסוים למכת ארבה, דלא נכתב "ולמען תספר באזני בנך ובן בנך וגו'" אלא דוקא 

ארבה  בין  קשר  שיש  לקבוע  כדי  זו  בהבחנה  די  השורשיים  הלימודים  שבכללי  והגם  כאן. 

לסיפור, נוסיף ונביא דברי דעת זקנים מבעלי התוספות שמחדדים את הדבר )שם י, ה(: "'מביא 

מחר' - ומשה היאך ידע והלא לא מצינו שאמר לו הקב"ה מכת הארבה וכו' לכן נראה לי דהבין 

משה המכה מדאמר לו הקב"ה למשה 'ולמען תספר' ודרך הוא לספר על מכת הארבה, שהרי 

גם במכת הארבה דיואל כתיב עליה 'לבניהם ספרו'", ע"כ.

אלא  לסיפור,  ארבה  בין  בעלמא  שייכות  שיש  רק  שלא  דרואים  סתומים,  לכאורה  והדברים 
דהדברים כה כרוכים זה בזה, עד כי די היה לו למשה רבינו לשמוע מפי השי"ת את המלים 

"ולמען תספר" כדי לדעת את אשר לפניו, להכיר שכעת צריך הוא לבא ולהתריע ולפתוח את 

ענין הארבה.

שורש הארבה ב"והרבה ארבה את זרעך"

ולהבין קצת פשר השייכות הזו, וכן היות הדבר מתגלה דיקא במכה השמינית )ועוד פרטים שיבוארו 
להלן(, נקדים להזכיר בקיצור מדברי האר"י ז"ל בענין הארבה )(. דעיין שם שכתב שארבע בנים שדברה בהם 

תורה )שצריך לספר להם( הם בבחינת ארבע פעמים שם בן העולים בגימטריא כמנין ארב"ה, ושורש 

הדבר הוא בנאמר )לאחר העקידה( "כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול 

אשר על שפת הים וגו'" )בראשית כב, יז(.

לפי  בהתבוננות  שניכר  מה  את  לעניננו  נקח  הכוללים,  דבריו  בעמקות  כלל  להאריך  ומבלי 
מופלג,  ריבוי  בו  שיש  באופן  דעשאו  הארבה,  את  השי"ת  ברא  שבו  דרואים שהטבע  ערכנו. 
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וזה  - ריבוי מופלג ועצום בזרע ישראל, "הרבה ארבה את זרעך".  מכוון כנגד נקודה פנימית 

הריבוי בעצמו נגזר מארבע פעמים שם בן, מ"למען תספר באזני בנך ובן בנך" שמתייחס לכל 

סוגי הבנים, לכל מיני הנפשות )ארבע בכלליות(, דזהו כנ"ל שעולה למנין ארב"ה, ליצור את היסוד 

שעליו מספרים לבנים ולבני בנים )ועיין במאמרי פרקי שירה להשכיל יותר בביאור פרטי הדברים(.

הגבול שבאותיות

ולקרב את המונח בדברים אלו צריך לבאר תחילה חילוק מסוים שישנו בין אותיות למספרים, 
חילוק שיעזור לנו )כדלהלן( להבין יותר את המושג סיפור )שנגזר מהשורש של מספר(.

בתבניתה  אות  שכל  באופן  אותיות,  ע"י  כידוע  ובאים  נמשכים  האלוקות  גילויי  כל  דהנה 
)מלשון  ותוֵחם  מקבץ  מהוה  אותיות  צירוף  וכל  שמכילה,  המסוים  לאור  צורה  מהוה  ומהותה 

תחום( את האור למשמעות מסוימת שזהו גבולה )כפי מספר האותיות וסדרם(. והמבין יבין, שהגם שאין 

הצירופים האפשרי  את מספר  אותיות שמגדילה  תוספת  ע"י  להמשיך  לגילויים שאפשר  סוף 

)כפי שהאריך בזה מוהרנ"ת זי"ע לבאר דברי רבינו ז"ל(, מכל מקום באופן הפשוט יש באותיות גבול מסוים, 

כגון  אותיות  שיש  שהגם  דתראה  הענין.  למהות  להקיש  יש  שממנה  בדוגמא  הדבר  ונבחין 

בקר שאפשר לצרף אותם לכדי משמעות בכל האופנים העולים מג' אותיות )בקר, קבר, רקב, קרב, 

כגון  אותיות  יש מקבצי  אותיות, מכל מקום  עוד  והגם שכנ"ל אפשר תמיד להוסיף  רבק(,  ברק, 

על  שמורה  מה  אלו,  מאותיות  לצרף  שננסה  מלה  לכל  משמעות  שאין  כאלו  צירופים  בי"ת, 

גבול מסוים בהתפשטות האור שבאותיות. והיינו דהגם שאפשר להוסיף על מספר האותיות, 

ואת המשמעות[, מכל מקום האותיות מצד  ]להרחיב את הגבול  ולהגביל בכך את הצירופים 

עצמם אינם מבטאים בהכרח התפשטות בלי גבול.

אין גבול למספר

זה אלא  אין  גבול,  - של  ר  ְסּפֵ יש בשורש המלה משמעות של  כי  כן במספר. דאם  שאין  מה 
משום שתמיד נתייחס לדבר מצד הסופר שבחר למנות כך וכך, ולשים בכך את הגבול לאחר 

להוסיף  אפשר  דתמיד  אינסופי,  הוא  במהותו  המספר  אבל  )לדוגמא(.  ושש  שלושים  שמנה 

שנה  אלפים  ששת  בכך  לעסוק  הוא  היה  יכול  שיספור,  מי  נמצא  היה  שגם  באופן  ולהוסיף, 

ויותר מבלי שנוכל לומר שהגיע לקצה המספרים, דבאמת אין ְסַפר, אין סוף וגבול.

לגלות את הבלתי גבול בתוך הגבול

שענינו  הארבה  גילוי  עם  הדוק  בקשר  כנ"ל  שנקשר  מספר(  )מלשון  הסיפור  סוד  יפתח  ומעתה 
בריבוי מופלג. דהנה המציאות של כנסת ישראל בעולם, שכינת עוזו המתגלה ברבבות נשמות 
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ישראל הבאים בגופים לקדש שמו ית', אין החידוש בה בריבוי פרטים. דכל אחד מבין שכל 

הריבוי, "הרבה ארבה את זרעך", אינו אלא סימן למה שמעבר לכך, והיינו סוד הנשמה הכוללת 

)(, דממילא הריבוי הוא במשמעות של אינסוף, דהתרגום של הדבר הוא  )ואורייתא( חד'  שנאמר בה 'קב"ה וישראל 

פלא הנשמה שהיא בערך של אינסוף )ודבוקה באינסוף ברוך הוא( שבאה לעולם הזה דור אחר דור, לגלות את 

הבלתי גבול בתוך גבול.

סיפור שאין לו מספר

נתפס.  בלתי  ריבוי  הארבה,  סיפור  בהפלגת  ששורשו  הסיפור  בענין  הדן  דהא  יובן  וממילא 
וללמוד  מהם  להתפעל  שיש  הפרטים  כל  אחרי  והמופתים,  המכות  של  התיאורים  כל  דאחרי 

וללמדם לדורות, אפשר היה לטעות עדיין ולפרש הדבר כריבוי גדול של פרטים, אמנם עצום 

ומופלג, אבל ריבוי גרידא. ולכך באה מכת ארבה ]שלא יצאה מן הכלל אלא ללמד על הכלל 

של  באופן  ולספר  להאיר  עסקינן,  בנך"  ובן  בנך  באזני  תספר  "ולמען  שבסוד  ללמד  כולו[, 

או  זה  לפרט  מוגבלת  התנוצצות שאינה  בו  ולהמשיך  הגילויים  כל מקבץ  את  לקחת  אינסוף, 

ויבא  מספר  אין  ולגמליהם  ולהם  לרב  ארבה  כדי  "ובאו  שכתוב  ה(  )ו,  בשופטים  ]ועיין  אחר. 

דיקא הארבה, דמבינים בהנ"ל  הוא  ל"אין מספר"  דחזינן להדיא שהדוגמא  בארץ לשחתה", 

שאין כאן משל בעלמא[1.

"אנכי" - מי שאנכי

יותר. הנה שגור הוא בחסידות לדרוש בפסוק "אנכי ה' אלקיך ]אשר הוצאתיך מארץ  נבאר 
ואין תכלית,  סוף  אין  והיינו דמדובר בעומק האמונה שהיא עד   ,)( 'מי שאנכי'  מצרים[" ש"אנכי" הוא בבחינת 

דלכך אין מי שישיג בה אלא 'אנכי' בעצמו. ואמנם בכל הנ"ל נבין שגם את הסיפא דקרא יש לייחס )במידת מה( ל'אנכי' )שפותח 

בבחינת  אלא  להכיל  אפשר  אי  מצרים"  מארץ  הוצאתיך  ה"אשר  את  דגם   - נתפס(  בלתי  ערך  כנ"ל 

'אנכי' שאינה מוגבלת, והיינו כנ"ל סוד הסיפור, "אין מספר" - "למען תספר".

האינסוף שמונח בתוך סיפור אמיתי

ובאמת כל ההגדרות והביאורים הנ"ל לגבי הסיפור )משורש מספר - "אין מספר"( מתיישבים בפשטות 
עם המושג סיפור כפי שמשתמשים בו, כגון סיפורי מעשיות או סיפורי דברים אחרים. דתראה 

דלא בכדי אפשר לחזור על סיפור דברים שוב ושוב. דבעוד שאפילו דברים קדושים ויקרים, 

הרי  עליהם,  ובחזרה  בקליטתם  מסוים  גבול  מה  במידת  יש  וסוף,  התחלה  בהם  שיש  כיון 

1 ואין סתירה לכך שהמספר מתייחס תמיד לחצוניות ולאחוריים, דעם כל זה הא דאפשר לספור ולספור ללא סוף, "אין מספר", 

מכוון כנגד הבחינה הפנימית של אינסוף, אותה בחינה המתבטאת בסוד הסיפור, ואכמ"ל.
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שסיפור דברים הינו דבר שכמה שלא תחזור עליו ימצא בו טעם חדש, דמדובר ע"פ רוב ב'רוח 

הדברים' שקשה להגדירה ולקבוע בה גבול ופשר מסוים.

ודברים אלו שנכונים במידת מה בכל סיפור דברים, אינם אלא סימן למשהו פנימי הרבה יותר 

בסיפורים אמתיים, בסיפורים שנאמרים מתוך הכח של "למען תספר". דשם לוקחים את הכ"ב 

אתוון שמצד עצמם יתכן ויש גבול להתפשטותם, ומכניסים בהם את הסוד של "אין מספר", 

להמשיך את הדברים בחפיפת אור אינסוף )שנעתק במהותו מתפיסה מוגבלת של כך וכך פרטים(.

"מי ברא אלה"

)לפי חלוקת  הבינה  דיקא במכה השמינית שכנגד  ענין הסיפור  זה הא דהתעורר  בכל  ומתיישב 

)והמלכות(,  נכנסו לג' ראשונות. דהנה המכות הראשונות היו כנגד הו"ק  ז"ל(, במקום שבו  האר"י 

ושם כידוע יש בחינה של "אלה" )דכיון שו"ק כלולים כל אחד משש עולים כמנין "אלה"(, דמצד עצמם יש 

וראו מי  עיניכם  זה אומר הפסוק "שאו מרום  ועל  גבול.  ריבוי פרטים בעלי  בהם תפיסה של 

ברא אלה". דע"י הגבהת הראש להכנס למוחין השורשיים )ג"ר( ששם הכל באחדות, ובפרט ע"י 

כח הבינה שנקראת "מי", ממשיכים על כל הפרטים תפיסה כוללת שהיא בגדר של אינסוף, 

להתבונן על הכל במבט חדש, מבט של "אין מספר".

אינסוף שורה  הוא להמשיך הארה שורשית מכללות המוחין שאור  דהגם שהמכוון  פירושו 

בהם ונמשך וכו', בחכמה עצמה אין שמץ של תפיסה ואפשרות דיבור, כל שכן בכתר שהוא 

מופלא. ולכך דיקא הבינה ש"קיימא לשאלה" )(, דכידוע מותר במידת מה לשאול ולדבר בה )"מי ברא אלה"(, 

ומלים  אותיות  לוקחים  אחד  דמצד  דברים.  סיפור  של  המבוקש  לענין  ביותר  שמסוגלת  היא 

ולעילא  המוחין  שורש  לכלליות  הדבר  את  מקשרים  מאידך  אך  עליו,  לדבר  שאפשר  ותוכן 

לסך  מעבר  הרבה   - מספר"  "אין  בחובו  שצופן  כסיפור  הכל  את  להעמיד  באינסוף,  לעילא 

האותיות והמלים, הרבה מעבר לפרטים שהוזכרו.

]ודו"ק וראה שהכתוב אומר "גדול אדוננו ורב כח לתבונתו אין מספר" )תהלים קמז, ה(. דה"אין 

שנכנסו  המכה השמינית  סוד  והיינו  הבינה,  להארת  דיקא  ל"תבונתו",  דיקא  מתייחס  מספר" 

אליה אז, ענין הארבה שאין לו )במהותו( מספר )ודאתינן עלה יובן גם לגבי הא דנתקשו בו כנ"ל הראשונים )מנין ידע 

משה רבינו פשר מכת הארבה( ותירצו מה שתירצו. דבהנ"ל מתיישב שדיקא משום שכונסו אז לשורש 

הבינה, היה הדבר צריך להמשך באופן של "מבין דבר מתוך דבר", שיבין משה מעצמו מהות 

הדבר, ואכמ"ל([.
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פלאות אין קץ

ומכל מקום ניחא כנ"ל דלאחר כל הכתוב במכות הראשונות, מה שעם כל הלקח הגדול של 
יכול היה להשאר בתפיסה של ריבוי פרטים, של "אלה", פתחה התורה את יסוד הסיפור שבו 

מבינים שצריך לקיים "ולמען תספר" באופן של "מי ברא אלה", באופן שכל אב יספר באזני 

בנו ובן בנו את הסיפור שלא נגמר, את כל הפלאות הגנוזים ביציאה לחירות עולם שאין להם 

סוף, "אין מספר".

אין לארבה מלך

להרחיב את הסוד הזה ע"י שנתבונן במה שכתב שלמה המלך בענין הארבה, דבבאו  נוסיף 
דמשמע  כז(,  ל,  )משלי  כלו"  חצץ  ויצא  לארבה  אין  "מלך  אמר  זה  מין  של  הפלא  את  לחשוף 

שהחידוש המהותי בארבה הוא שאין לו מלך )בניגוד לנמלה שקצין אמנם אין לה אבל מלך יש לה(, ואעפ"כ 

הולך הוא בכל חילו הגדול כאחד לעשות מעשהו.

קורא לארבה ששולח  )ב, כה(, דמצינו שהשי"ת  ביואל  בו  נקדים את הכתוב  המכוון  ולפתוח 
'חילי הגדול'.

תוכן  על  מעיד  בבריאה  הגילויים  סדר  כל  כידוע  דהנה  כך.  הדבר  יובן  לעיל  המבואר  ואחר 
"חילוקי  שיש  רואים  שאם  שמבינים  באופן  ההמשכה,  וציור  האור  מהות  על  מסוים,  פנימי 

מעמדות" בתוך קבוצה של נבראים, דיש להם מלך או שר שעומד מעליהם, אות הוא על כך 

הדרגתי  מהלך  השתלשלות  סדר  בבחינת  אלא  אחיד.  באופן  אורם  לשפעת  מחוברים  שאינם 

)עיין תורה ה תנינא(.  שבו מחוברים הם אל המקור, דהמלך מקבל תחילה והאחרים כדרגה נוספת 

]וכעין זה מצינו באר"י ז"ל )( בבאו לבאר את הכתוב "ביום ההוא יהיה ה' אחד וגו'" )זכריה יד, ט(, דפירש ששם 

הויה שמשתמשים בו היום מורה על סדר המשכה בהשתלשלות, דאין כל המדרגות מקושרים 

באחדות למקור ]די' משפיע לה' וה' לו' וו' לה' אחרונה[, ואמנם לעתיד לבא תמלא הארץ דעה 

את ה' באופן של כביכול שוואה, דשוב לא יהיה ניכר חילוק המדרגה שמתבטא כנ"ל באותיות 

ו-ה, אלא יהיה השם בבחינת י-ה-ו-ה, והיינו "ביום ההוא יהיה וגו'", "יהיה" דיקא[.

הא  דבעומק  מלך.  ללא  שבו(  הפרטים  ריבוי  )בכל  באחדות  מתנהל  הארבה  היות  סוד  כן  אם  וזהו 
דאין מלך מבטא שרק ה' ית' הוא המלך, והיינו בחינת אינסוף שמבטלת כביכול את הריחוק 

מהשורש ותפיסת הפירוד )בערכין( של מנהיג שעומד בין עילת העילות לנבראים. כלומר שתחת 

שתהיה מדרגה שמשפיעה למדרגה שתחתיה, באופן של ריבוי פרטים שבו יש כביכול אמצעי 

בינם לבין המקור, יש את הארבה שנקרא "חילי הגדול", דמתייחס באחדות שבו כידא אריכתא 

של השי"ת. לקחת את כל המדרגות, את כל הנבראים, ולהאיר בהם ש"אנכי" - 'מי שאנכי'.
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לספר מדור לדור מבלי להתרחק מהשורש

וזהו שנכרך כנ"ל בענינו של הארבה היסוד הגדול של "ולמען תספר באזני בנך ובן בנך וגו'". 
דהנה אברהם אבינו נקרא "ראש המאמינים" )( דזכה שללא שום רב משפיע יציץ עליו בעל הבירה בעצמו ויאמר 

לו "אני הוא בעל הבירה" )ראשי תיבות אהבה גמטריא אחד(. ואמנם הגם שג' אבות חידשו כל אחד את הנקודה 

שלו, וכן הוא בכל אדם שיש לו את הגוון שלו שמתחבר בו, מכל מקום מצד סדר ההשתלשלות 

יש בכל דור שעובר בחינה מסוימת של התרחקות מהאחדות, מהנביעה האינסופית של עילת 

העילות שמשוה קטן וגדול. דכל פעם שאב שמוסר לבן שלו יש במידת מה הסתכלות של ענף 

שהתרחק, ממילא כנ"ל התפיסה היא יותר של ריבוי פרטים, של "אלה".

ברם ההמתקה לכל צמצומי הפרטים היא מה שמגלה התורה בענין ההעברה מדור לדור של 
)שיצא מן הכלל ללמד וכנ"ל(. דדיקא ע"י סוד הארבה שאין לו מלך, פותחת התורה  פלאות הארבה 

האור  את  להעביר  בישראל  אב  כל  וצריך  יכול  תספר"(  )"למען  סיפור  איך שע"י  ללמד  הקדושה 

נמסר מזה לזה בסוד "אין מספר", לא תהוה  האלוקי בבחינת אינסוף, באופן שבהיות הדבר 

)ותפיסה של ריבוי פרטים(. דבין אצל "בנך" ובין אצל "בן  שרשרת הדורות סיבה לריחוק מהשורש 

בנך" יהיה מסופר אותו סיפור שאין לו גבול.

ספרם של צדיקים

נתבאר  נוסיף כמה מלים על שכבר  וענינם המתבארים בהנ"ל  לגעת בכמה פרשיות  מנת  על 
בחלקו, להרחיב קצת את הגדרת הסיפור שאינה מתייחסת רק לסיפור כפשוטו. דהנה כנ"ל, 

כאשר אדם רגיל לוקח כך וכך אותיות ומציב אותם בסדר מסוים, אחרי שנפליא בגוזמאות של 

צירופים ורמזים ולימודים, נאמר בפשטות שסוף סוף יש לדבר גבול )מה שאין כן במספרים וכנ"ל(.

מפיהם  והוציאו  שבררו  דאחרי  כן.  הדבר  אין  המופלגים  הצדיקים  שאצל  להבין  יש  ואמנם 
אלוקי  אור   - סיפור  של  כח  שכתבו  בספר  יש  האותיות,  אלו  של  נקיה  סולת  בספרם  וכתבו 

אינסופי שפרה ורבה וכולל כל דרגין ואינו נגמר. והיינו דהיות ונכללים בג' ראשונות ולעילא 

לעילא באין ]וכביכול באינסוף[ )קוצו של יוד(, זוכים הם לכך שהשי"ת כביכול נותן בידם אותיות 

בין  תיבות,  סופי  ע"י  ובין  תיבות  ע"י ראשי  בין  אנושי(, דממילא  )לא מצד סדר מוגבל של שכל  משלו 

ע"י אתב"ש ובין ע"י שאר מיני מפתחות של המשכת דעת, הבחינה של אינסוף - של סיפור, 

מתבטאת אצלם בכך שבאמת אין סוף למה שאפשר למצא בתורתם.

כלל גדול ואינסופי

והדוגמא המזדקרת לנגד עינינו היא תורת רבינו ז"ל שלאחר שבאה בכתב זכתה לכזו הפלגה 
מצדו, עד כדי כך שאמר שבכל תורה ותורה שאמר אפשר לעבור על כל התורה, ולמצא בה 

ממה שנצרך לכל האנשים בכל הזמנים. דאחרי שידענו עד היום להבין או להאמין בפשטות 
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ונאמר שהיה שזור בתוך הדברים כח  נוסיף כעת  כו',  שנאמרו הדברים ברוח הקדש מופלגת 

הסיפור, סוד האינסופיות שמלוה את האותיות שנמשכו מהאין להחיות עם רב במה שמעבר 

עזאי,  בן  דברי  לגבי  בזאת  ]והבן  פניו(.  על  שנתפס  )כפי  וסידורם  האותיות  למספר  מעבר  למלים, 

שבהתייחס לדברי רבי עקיבא שאמר ש"ואהבת לרעך כמוך" הוא כלל גדול בתורה, אמר ש"זה 

ספר תולדת אדם" )בראשית ה, א(. הוא כלל גדול יותר )(, והיינו בהנ"ל סוד הספר שיש והוא כלל 

גדול ואינסופי, ואכמ"ל[.

גדולה שמושה של תורה יותר מלמודה

ז:(,  )ברכות  יותר מלמודה"  תורה  "גדולה שמושה של  כבר אמרו  הגם שחז"ל הקדושים  והנה 
רואים שענין זה תפס מקום מרכזי יותר אצל הצדיקים שתלמידיהם לא רק למדו מהם באופן 

הפשוט של לימוד ענין מסוים, אלא שמשו אותם בביטול והתבוננות על כל צעד ושעל שעשו. 

שקלט  מה  מתוך  היה  לדורות  והניק  שינק  ממה  גדול  שחלק  זי"ע  מוהרנ"ת  לעשות  והגדיל 

מתנועות ידיו ומבטו של הצדיק, משבתו וקומו - מכל זיז בסיפור חייו הקדושים.

דפשר הדבר שייך להבנת המאמר הנ"ל, מדוע באמת גדול שמושה של תורה יותר מלמודה, 
תורה,  ללימוד  ישתווה הדבר  וכיצד  סיפורי דברים שמסביב,  מיני  דלכאורה הרי מדובר בכל 

בכך  בעוד הלימוד שנאמר  דכפי שמבואר הדבר בחסידות,  תוכן. אלא  עם  קדושות  לאותיות 

וכך אותיות )ובסדר כזה וכזה( מתייחס בדרך כלל לפרט כזה או אחר, ה"שמושה של תורה" נוגע 

מספר",  "אין  אינסוף,  של  בערך  שהוא  הלימוד  את  שגונז  במה  באותיות,  נגבל  שאינו  במה 

והיינו כנ"ל בחינת הסיפור שנשזר אכן בתוך סיפור חייו של הצדיק, בין כל מיני ענינים שאין 

מצומצמים לפרט מסוים. ]ואין הכי נמי כנ"ל, כיון שמבינים את הנקודה, מבינים שיש גם תורה 

של הצדיקים שיש בה מסוד הסיפור, מסוד ה"ספר תולדות אדם", אותיות שמפעפע בהם אור 

בערך של אינסוף[.

אלישע פועל בתפלה

והנה שורש הלימוד של "גדולה שימושה של תורה וכו', הוא מאלישע, דכדאיתא שם בגמרא 
הכתוב אומר )מלכים ג, יא( "פה אלישע אשר יצחק מים על ידי אליהו" - "למד" לא נאמר אלא 

"יצק" )מלמד שגדולה שמושה של תורה יותר מלמודה(. ובהקדמות הנ"ל יתיישב להפליא הא דמצינו ענין 

נוסף שייחסו חז"ל דיקא לצדיק זה, דבבואם לדבר על כח התפילה שנופל בו לשון של גדולה, 

תלו הדבר במה שכתוב "ספרה נא הגדולות אשר עשה אלישע" - "ואלישע דעבד ברחמי הוא 

דעבד" )מגילה כז.(.
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דהנה כל מה שמלמדים וכל מה שמנחילים מאב לבן, הכל הוא בחותם האמונה שהוא יסוד 
של  באופן  יעברו  שהדברים  ענין  שיש  כנ"ל  דזהו  פו(,  קיט,  )תהלים  אמונה"  מצותיך  "כל  הכל, 

"תורת ה' תמימה" )שכמאמר הבעש"ט הקדוש עדיין לא נגעו בה(, בבחינה אינסופית, כראוי למה שמבאר 

ומספר ומגלה עוד ועוד בפירוש של "אנכי" ]'מי שאנכי'[.

"ספרה נא הגדולות" - לעשות מפרטי החיים סיפור שלא נגמר

וכבר כרך רבינו ז"ל את יסוד האמונה ויסוד התפילה כאחד )תורה ז קמא(, וכן האריך לבאר )תורה 
כב קמא(. שבעוד שהתורה בכלליות מתייחסת למה שמושג לנו )"נעשה"(, דיש לה ערך של גבול 

שמאפשר תפיסה, התפילה מתייחסת למה שמעבר לגבול תפיסת השכל )"נשמע"(, מה שבהנ"ל 

יכונה אינסוף.

וממילא מובן דאותו אלישע שמלמד את סוד שמושה של תורה, שחי באופן של "יצק מים על 
ידי אליהו", לבקש ולחפש תמיד את הסיפור שנותן לכל האותיות תקף של "אין מספר", הוא 

דיקא שאחז בכח התפילה באופן של "ספרה נא הגדולות" ]"ספרה נא" דיקא[. והיינו דאצלו 

זוכה להאמין כראוי במה שעובר עליו,  יהודי  )ובעומק כאשר  יהודי פועל מה שפועל בתפילתו  נגלה שכאשר 

דהתפילה ואמונה כנ"ל חד נינהו(, מאיר הוא בזה את כל פרטי חייו כ"ספר תלדות אדם", כלל אינסופי 

שראוי לספר בו עוד ועוד - "ספרה נא הגדולות".

האותיות של השי"ת בעצמו

וזהו שלפני הצווי של "ולמען תספר באזני בנך ובן בנך" כתוב "למען שתי אתתי אלה בקרבו" 
)וכן אחרי זה כתוב שצריך לספר מענין "אתתי אשר שמתי בם"[. דהנה "אתתי" נדרש מלשון "האותיות שלי" )כן דרש רבינו ז"ל 

בתורה סד קמא, ואנו נקח כעת רק סמך לאופן הדרשה(. ובהנ"ל יובן שלאפוקי אותיות שיש להם גבול ומידה, 

השי"ת אומר שהוא רוצה לפתוח ולגלות את "האותיות שלו". והיינו דבבחינת "למען תספר", 

וגו'",  וכו' אשר הוצאתיך  יש להנחיל את האמונה בסוד "אנכי  נא הגדולות",  בחינת "ספרה 

באופן שלוקחים את כל ה"אלה" ומגלים "מי ברא אלה", את שורש האותיות העליון ששורה 

בו אור אינסוף ונמשך, להעביר בזה את הדברים על אמיתתם, כדבר שאין לו גבול )וזהו "למען שתי 

אתתי אלה בקרבו", דמגלים שגם ה"אלה" הוי "אתתי", "מי ברא אלה"(.

"הטרם תדע כי אבדה מצרים"

דיקא לאחר שנפתח הפתח ל"למען תספר",  זו,  דדיקא במכה  יתיישב להפליא הא  זה  ובכל 
נזדעקו עבדי פרעה ואמרו לו בבהלה "הטרם תדע כי אבדה מצרים" )שם י, ז(. דהנה מצינו לגבי 

המן שאמרו לו חכמיו וזרש אשתו "אם מזרע היהודים מרדכי וכו' נפל תפול לפניו" )אסתר ו, יג(. 
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)מגילה טז.(, אך בכלליות נקח את העולה מהדברים,  וכן דברי הגמרא  ידועים,  דהביאורים בזה 

דרואים שאחרי שיש מאבק ממושך בין ה"זה לעומת זה", יש אופן שבו מתגלה לפתע "זרע 

וזרע  זרעם  ונצחיות  ישראל  קדושת  של  נתפסת  הבלתי  המהות  עומק  שמתנוצץ  היהודים", 

)האינסופי( של  זרעם, באופן שמתברר שאין כאן באמת "זה לעומת זה". דכלפי הרובד הפנימי 

הקדושה, הפך הקדושה מתמוטטת ונסה בבהלה.

וכעין זה מתיישב אם כן אף בעניננו. דכיון שהשי"ת התחיל להאיר את "ולתבונתו אין מספר", 
ומשה רבינו קיבל לידיו את הכח להמשיך את האינסופיות הזו ע"י "ולמען תספר באזני בנך ובן 

בנך" )"זרע היהודים"(, הרגישו המצרים באופן דממילא שבא קצם, שהתעורר כעת עומק בקדושה 

שאליבא דאמת אין להם שום אחיזה בו, כל שכן שדל כחם מלעמוד לעומתו ולהתנגד.

לדעת איך לבקש מלך

נתבאר כנ"ל שסוד הסיפור לא נתגלה אלא דיקא במכת ארבה, דמלבד הריבוי העצום  והנה 
"חילי  שבהיותו  בכך  הארבה  נתיחד  בעלמא(,  פרטים  לריבוי  )ולא  לאינסוף  בפנימיות  המכוון  שלו 

"אנכי"  אל  מקושרים  ישראל  אף  שבה  הבחינה  והיינו  מלך,  לו  אין  בעצמו(.  השי"ת  )של  הגדול" 

באמונה )שאין לה גבול(, בלי אמצעי כלשהו באמצע.

בדברים אלו להאיר פרשה בנביא, להטעים קצת את מה שדברו בו המפרשים באופנים  ויש 
מלך,  שרצו  העם  לבקשת  שאול  את  עליהם  שהמליך  שאחרי  בשמואל  מצינו  דהנה  שונים. 

ואחרי שהוסיף לדבר אליהם, אמר להם כך: "גם עתה התיצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר 

ה' עשה לעיניכם, הלא קציר חטים היום אקרא אל ה' ויתן קלות ומטר ודעו כי רעתכם רבה 

ההוא  ביום  ומטר  קלות  ויתן  ה'  אל  ויקרא שמואל  מלך,  לכם  לשאול  ה'  בעיני  עשיתם  אשר 

ויירא כל העם מאד את ה' ואת שמואל" )שמואל א יב, טז-יח(.

והמפרשים כבר נדרשו לפרשה זו, דלכאורה מדוע יחשב לחטא הא דבקשו להם מלך, והרי 
התורה בעצמה אומרת "שום תשים עליך מלך". והגם שמצינו בזה מהלכים שונים, מהלך אחד 

יסודי אומר בכלליות שגם כשמבקשים מלך צריך הדבר להעשות כמו שיהודים מבקשים מלך, 

ידוע לפני  בנאמנות למהות האמיתית של מלך בישראל, לאפוקי הצורה שבאו בה אז, דהיה 

שמואל שבאו בתפיסה מגושמת של פירוד מהשי"ת.

ישראל "בני מלכים"

ובהנ"ל ניתן לזה אותיות יותר מדויקות. דהנה כנ"ל לארבה אין מלך, השי"ת הוא מלכו, וכל 
שכן וכל שכן שנכון הדבר לגבי ישראל, דבבחינת 'אין מלך בלא עם' השי"ת לבדו הוא מלכם 
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העומד בראשם. ובאמת זהו גופא ממהות המלך בישראל. דבהיותו הלב של ישראל )( צריך הוא 

ישראל מהות  כל  באופן שיתגלה אצל  ג(,  כה,  )משלי  אין חקר"  "לב מלכים  הפנימי של  בכולם את הסוד  להאיר 

היותם "בני מלכים" )שבת סז.( החיבור לאינסוף, ל"אנכי" בעצמו.

לא להפריד בין האותיות לאין סוף

מספר",  ל"אין  הגבול  בין  ל"אלה",  "אתתי"  בין  הסיפור מקשרים  כנ"ל שבכח  אמרנו  והנה 
להמשיך ע"י זה את הכל באמונה, בחיבור נאמן ל"אנכי". וכעת נזכיר מדברי רבינו ז"ל )בתורה 

ד אות ט(, וזה לשונו: "'ויקבר אותו בגיא' זה בחינת אין וכו'. 'בארץ מואב' זה בחינת מלכות, 

דרעוין  רעוא  בתוך  שברצונות,  רצון  בתוך  סוף,  אין  בתוך  משה  שנסתלק  ממואב,  בא  שדוד 

שהוא בחינת רצון אין סוף המלובש ברצונות, בתמונות אותיות, בבחינת מלכות", ע"כ.

הרי לן שמתיקון המלכות הוא לקשר את המלכות - את האותיות, אל האין סוף. ובהנ"ל אין 
כאן רק בחינות ערטילאיות, אלא שתרגום מעשי לכך הוא סוד המלכת המלך בישראל וכנ"ל. 

והיינו דאם ממליכים מלך באופן שמנותק מהאין סוף, נמצא שנפגם בזה הסוד של "אין חקר" 

גילוי של "שתי אתתי  כאן  אין  פירוד, דשוב  כן האותיות בבחינת  ונותרו אם  "אין מספר",   -

אלה", אין כאן את כח ה"למען תספר".

שמואל עורר את סוד הסיפור בתפלתו

ונשוב לענין שמואל, דרואים שאחרי שפגמו בבקשה "מגושמת" של מלכות, באופן שיש בו 
מניתוק האותיות משורשם באין סוף, פנה אליהם ואמר "ועתה התיצבו וראו את הדבר הגדול 

הזה וכו' הלוא קציר חטים היום וגו'", דיצא מגדרו לפעול בתפילתו נס גדול בשידוד הטבע, 

והדברים לכאורה צ"ב )ועיין במפרשים(

כפי  לתקן  הפגם,  מאותו  שמתחייב  מה  את  אלא  שמואל  עשה  דלא  להפליא  יובן  ובהנ"ל 
כיון שהפרידו את  ה'(,  )מלבד  לו מלך  והיינו דכיון שסרו מהבחינה של הארבה שאין  הקלקול. 

המלכות באופן שהאותיות אינן מקושרות לאין סוף, היה צריך להחזיר את הבחינה של "ולמען 

תספר", את סוד "ספרה נא הגדולות", והיינו אם כן דהתעסק שמואל עם "הדבר הגדול הזה", 

לעורר בתפילתו פלא שראוי לספר בו עוד ועוד, "אין מספר".

והיות ונפתח הדבר נדרוש בו מה שיש לדרוש, להבין הא דהקדים שמואל לומר "הלוא קציר 
חטים היום" בטרם פעל הפלא הגדול, "ספרה נא הגדולות". דהנה איתא בתיקונים )קיד:( שחטה 

בגמטריא הוי כ"ב, כנגד כ"ב אותיות התורה. ויתיישב אם כן שזהו שנקט שמואל "הלא קציר 

חטים היום". דפירושו בהנ"ל שאמר )כביכול( הלא אנו מתעסקים פה היום עם שורש המלכות 
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בישראל, בחינת האותיות, ויש אם כן "לקצור" נכון את ה"חטה", להמשיך את הכ"ב אתוון 

)מלכות( מהאין אל היש באופן שיהיה הדבר מקושר אל האין סוף )והיינו כנ"ל שפנה לעסוק בדבר המתחייב 

לצורך כך, "ספרה נא הגדולות" - סוד הסיפור(.

בתוך  ואמר  ירא,  שהיה  העם  את  לחזק  שמואל  הנה  וכנ"ל,  שעורר  מה  שעורר  אחרי  והנה 
ובהנ"ל  )שם פס' כב(.  לו לעם"  ה' לעשות אתכם  כי הואיל  וכו'  ה' את עמו  יטש  "כי לא  דבריו 

יובן שכהוראה על כך שאכן נתקן הדבר, ששבו ישראל להיות מרכבה להשי"ת בעצמו )שהוא 

מלכם בראשם(, נקט שמואל "הואיל ה' לעשות אתכם לו לעם", והיינו בחינת אין מלך בלא עם, 

ואכמ"ל.
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"ימותו ולא בחכמה" / פנימיות מכת חושך

לעמוד על עקרו של דבר

על  שעבר  ממה  קצת  ולבאר  הפסוקים  את  לדרוש  האריכו  והספרים  הקדושים  חז"ל  הנה 
המצרים במכת חשך )ומה עבר על ישראל(. ומבלי להכנס לפרטי הדברים כל אחד יכול לצייר לעצמו 

בפשטות את היסורים והחדלון של מי שאינו יכול לראות ואף לזוז אינו יכול.

ואמנם יש להתבונן קצת בפנימיות המכה, להבין מה התרחש שם בעת שהתקיים "שלח חשך 
ויחשיך" )תהלים קה, כח(, דלפי הכלל הידוע, כל הגילויים החיצוניים הינם ביטוי לפנימיות, לעקר 

הדבר שצריך לעמוד עליו.

"החכמה תחיה בעליה"

בפרטות  הוסיף  הספירות,  כנגד עשר  את עשרת המכות  ז"ל  האר"י  מרן  לאחר שסידר  והנה 
את  נקדים  הדברים  את  קצת  ולקרב   .)( דקלי'  דנוק'  לחכמה  הכאה  היתה  חשך  שבמכת  לבאר  הדברים 

הידוע במהות החכמה. דלאפוקי מהתפיסה החיצונית שהחכמה היא רק הארת המוחין, שעם כל חשיבותה אינה אלא קומה אחת 

מקומות האדם דקדושה )קומת המוחין(, בא הכתוב ואומר "החכמה תחיה בעליה" )קהלת ז, יב(, דהחכמה 

היא הרוח חיים, וכן כתוב "ימותו ולא בחכמה" )איוב ד, כא(, דהעדר החכמה הוא שגורם למיתה 

הרוחנית - השורשית.

שורש מיתת המצריים במכת חשך

אלא  זה  אין  העשירית,  במכה  אלא  מצרים  בכורי  הוכו  שלא  שהגם  להבין  נתחיל  זה  וע"פ 
בבחינת ההכאה לגוף. אך המיתה הרוחנית, ההכאה של הנפש הבהמית שהחייתה את המצרים, 

התחילה במכת חשך. דכיון שהתגלתה שם החכמה דקדושה בעצמה מופלגת, התקיים 'כשזה 

קם זה נופל', דכל מי שלא היתה שייכות אמיתית לחכמה )ושרק קבל עד עכשיו כח הטעיה מלמעלה של "זה 

לעומת זה"( חל בו ממילא הכלל של "ימותו ולא בחכמה".

"אני ראשון"

וזכור בזאת היסוד הגדול של רבי בונים מפשיסחא זי"ע בענין מכת בכורות )(, דביאר שכיון 
שהתגלה שם "אני ראשון", באופן דממילא לא היה קיום לכל ה"ראשונים" שאינם ראשונים 
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באמת. דכעין זה יובן אף בחשך, דכיון שהאירה החכמה דקדושה, נסתלקה החכמה מעל מי 

שלא אחז בה באמת, ממילא כנ"ל מתו ברוחניות, פסקה רוח חיותם.

בירור החכמה בתוך ישראל

והנה איתא בחז"ל )( שאחד מהענינים שהיו במכת חשך )שלא מאפשר לראות( הוא שמתו אז ארבע חמשיות 
רואים  שהמצרים  בכך  בזיון  יהיה  שלא  דכדי  לקברם,  והוצרכו  מישראל  ביותר(  המקלה  הדעה  )לפי 

בישראל,  אף  שהופיע  המיתה  ענין  את  קצת  להמתיק  אפשר  ובהנ"ל  בחשך.  הדבר  נעשה  כן 

ולהבין ששייך הדבר למה שאירע בחשך בפנימיות )דלא היה זה רק היכי תמצי בלבד(. דאחרי שהקדמנו 

בכורות  במכת  ראשון"  "אני  של  לגילוי  בדומה  פעלה  רבה(  )בעצמה  דקדושה  החכמה  שהופעת 

)שהפקיע ממילא את אלו שאינם "ראשונים"(, נבין שלהבדיל בין הטמא לטהור, אף בישראל נעשה בירור 

שלא  מי  כל  אחר,  או  זה  יהודי  בהכרח  להכות  צורך  מבלי  וממילא  החכמה.  בסוד  זה  מעין 

השתייך כראוי לחכמה דקדושה, התקיים בו "ימותו ולא בחכמה", פסקה חיותו הפנימית ומת.

פרעה הרגיש בעצמו המיתה

ובזה יובן הא דלאחר מכה זו אמר פרעה למשה "השמר לך אל תספר ראות פני כי ביום ראתך 
פני תמות" )שם י, כח(. דבבחינת מזליה חזי ניבא אותו רשע ולא ידע מה ניבא, דלא דיבר אלא 

ממה שהיה נתון בו הוא בעצמו, והיינו מכה שהפקיעה ממנו ומעמו את כח החכמה שנאחזו 

בו, וממילא הפסיקה את פתיל חיותם, להביאם בפנימיות לכדי מיתה ממש.

הרגש המיתה ג"ר דקלי'

]והנה הגם שעקר המיתה מתייחסת להעדר החכמה, הכלל הוא שחכמה ובינה הם תרין רעין 
)(. ומובן אם כן שענין זה של היות הקלי'  זה הבן בחכמה וחכם בבינה  וכן נאמר בענין  דלא מתפרשין, 

פרעה  אמר  בינה(  )כנגד  ארבה  דבמכת  המוחין.  קומת  שכנגד  המכות  בכל  באמת  התגלה  למות,  וסופה  קיצה  שבא  מרגישה 

"ויסר מעלי את המות הזה" )שם י, ז(, במכת חשך )כנגד חכמה( אמר פרעה "ביום ראתך פני תמות" 

בכורי  של  בפועל  המיתה  בפטיש",  ה"מכה  היה  הכתר(  )כנגד  בכרות  ובמכת  מעצמו(,  כנ"ל  )ודיבר 

האומה הרשעה[.

סוד חיפוש ממון המצרים בעת החשך

ישראל לתור  בני  כדי שיוכלו  היה  )( שהטעם למכת חשך  נפלא במה שאיתא במדרש  ביאור  נרויח  זה  ובכל 
בתורה  שמפורש  מלבד  דהנה  להכחישם.  שיוכלו  מבלי  מקומו  על  להצביע  יוכלו  שאח"כ  כדי  המצרים,  של  הממון  אחר  ולחפש 

שה' נתן את חן העם בעיני מצרים )ולא יפלא ממנו ית' דבר(, על פניו נראה שיש כאן טעם חיצוני. דלכאורה 
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לוקחים ענין עמוק שיש בו הארה רוחנית של "נגף ורפוא" )ישעיה יט, כב( ומפרשים אותו כהיכי 

תמצי בלבד, כאילו כל האות המופלא הזה לא היה אלא אמצעי בעלמא ללקיחת הממון.

אך באמת הדברים נפלאים ונוגעים לשורש הפנימי, ויובנו בהקדמה אחת. דהנה איתא בבעש"ט 
הקדוש שהממון הוא הנפש )(, וכן האריך רבינו ז"ל לבאר ששורש הממון הוא שורש הנפש )עיין תורה סח-סט קמא(. 

נוכחנו לדעת שבמכת חשך התרחשה בפנימיות הסתלקות  לפניך. דאם  כן את אשר  ובין אם 

נפש המצרים, מובן כעת שנקרא הדבר בלשון חכמה סילוק ממונם והפקעתו. וממילא מתיישב 

שהא דעסקו ישראל בהעברת ממון המצרים לידם לא היה ענין חיצוני שנעשה אז מתוך ניצול 

המצב, אלא פועל מדוקדק שהיה מכוון לתכלית הפנימית של המכה. דיחד עם סילוק חכמתם 

שאבדו  המתים"  "הפגרים  מאת  פוקע  כעת  שהיה  הממון  בלקיחת  ישראל  אז  עסקו  נפשם,   -

חיותם - ממונם. ]וממילא מבואר אף ענין ביזת הים שגדלה אף על ביזת מצרים. דכיון שמתו 

אז המצרים בפועל, "אחד מהם לא נותר" )תהלים קו, יא(, התבטאה יציאת נפשם באיבוד ממונם 

)והעברתו לידי ישראל, ואכמ"ל[.


