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מאמר שירת החתול והעכבר

הודאה על העונש

פרק שירה

בפרק שירה ישנם כמה נוסחאות בשירת החתול והעכבר, ועכ"פ בחלק מן הנוסחאות כתוב, 
"וכשמגיעו ]החתול לעכבר לתופסו[ אומר. ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם" )תהלים 

יח לח(, והעכבר אומר. "ואתה צדיק, על כל הבא עלי; כי אמת עשית ואנחנו הרשענו" )נחמיה ט 

לג(.

והנה לא מצינו בשום בעל חי שיאמר שירה דייקא על רדיפת שונאיו, וכן לא מצינו שום בעל 
חי שיאמר שירה דייקא בזמן הקשה עליו ביותר כשהוא נטרף בפי שונאו הרודפו מות, רק כאן 

לדרכו,  כל אחד  בזה  ביארו  על פרק שירה  והמפרשים  תימה,  וזהו  בפי החתול,  אצל העכבר 

והרמח"ל בספרו אדיר במרום )מאמר ביאור ז' מלכיןא( יש לו ביאור ארוך בזה על דרך הקבלה.

א אדיר במרום )מאמר ביאור ז' מלכין(, המלך הז' בעל חנן - חסרון אור העין סיתום האורות: דע שיש זמן רוחה למעלה, 

שהמאורות יכולים להוציא אורותיהם בריוח, ולהיות מהנים מהם לאחרים. ויש זמן אחר, שצריך אדרבא, שיסתמו את אורותיהם, 

ולא יגלום. וס"ז )ברכות סג ע"א( בשעה שמכניסים פזר, בשעה שמפזרים כנס. וזה הדבר נמשך תמיד מהארת העינים, בסוד 

)משלי כב, ט( טוב עין הוא יבורך, כמבואר למעלה במקומו. וזה האור תמיד בספירות, ועל ידו יכולים להשפיע זה לזה. ואז, 

ומקבלין דין מן דין. 

ואם ההארה זאת חסרה ח"ו, ההשפעה אינה יכולה ליעשות, אלא כל אחד שומר את חלקו בסיתום. ומי שיכול לפשט אורותיו, 

נקרא שהוא שולט בשלו, ואדון על אורותיו. אך מי שאינו יכול לגלות, נקרא שהוא עבד כפות, ואינו אלא שומר אורות לזמנם. 

והנה זה סוד בעל חנן ועכבור, כי בעל חנן הוא בבחי' השליטה וההשפעה הרוחה, שנאמר בו )תהלים לז, כא( וצדיק חונן ונותן, 

יען הוא בעל שולט בחלקו ממש. אך עכבור הוא להפך, כגון )סנהדרין כט ע"ב( עכברא דשכיב אדינרי, שאינו אלא שומר בלב 

חרד על ממונו, ולא השליטו הקב"ה ליהנות לאחרים ממנו כלל:

ועתה אודיעך סוד גדול למה נקרא עכבור ולא עכבר. ודבר זה תדעהו בסוד שירת החתול והעכבר כי עכבר אומר )פרקי שירה( 

ארוממך ה' כי דליתני וכו' )תהלים ל, ב(, והחתול אומר )תהלים יח, לח( ארדוף אויבי וכו', )עובדיה א, ד( אם תגביה וכו', 

והעכבר אומר )נחמיה ט, לג( ואתה צדיק וכו', והענין הוא, כי הלא המציאות כך הוא, כי לא כל העכברים נתפסים מן החתולים, 

אלא מקצתם. וזה פשוט שמקרה אין יש בעולם. אך הענין הוא, כי הנה יש שרש זה, והוא ענין לחם עוני, שהספירות מסתירות 

הארותיהם בזמן שצריך. והוא תלוי בשם אחד והוא אדל, שמורה דלות. 

כי הצדיק בהיותו שולט, נאמר )תהלים לז, כא( וצדיק חונן ונותן, כנ"ל. והדין הפך זה, נקרא עכבור. ותראה שבצדיק תלויה 

הזכירה, והעכבר הוא ממש המשכח, כמו שפירש בגמרא )הוריות יג ע"א(. ותראה שהצדיק אוכל את הראוי לו דוקא, בסוד 

הלחם ]אשר[ הוא אוכל. כי אינו נהנה אלא מדבר מתוקן, ומקבל הנאה ממעשיו. אבל העכבר אינו אוכל, אלא מפסיד בלא 

הנאה. וס"ז הר המשחית תחה הר המשחה. ועל כן קרויים עכברי רשיעי )ירושלמי ב"מ ג, ה( שהוא ממש הפך ענין הצדיק. והבן 

היטב זה, כי החסד כששולט בצדיק הוא גורם להיות חונן ונותן. ואם הדין הוא שולט, אז הוא סוד, עכברא דשכיב אדינרי, ואי 

אפשר לו לגלות האורות בריוח כלל. 

ומכאן בא העכבר הטמא של הס"א, שהוא הרשע המפסיד כנ"ל. דצריך להבחין בין זה לזה, כי יש כנגד הצדיק לבדו בסוד 

השרש, והוא אינו אלא בסוד השכחה שלו, בסוד העלמת האורות. אך יש מצד הענף עצמו, שהוא העכבר הטמא. והצדיק אפילו 

שהוא מעלים, אינו אלא לתיקון. כי אדרבא, הוא שומר לזמן הראוי, שלא יפגם. אבל העכבר הטמא, זהו הרע המקלקל. לפי זה 

העכברים הגשמים, יש מהם שמתנהגים תחת השורש, ויש מהם שמתנהגים תחת הענף. כי כן כל דברי עולם העשיה מתחלקים 
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חולי הטחורים שלקו פלשתים

שהפלשתים  ה(  )א  שמואל  נביא  בתחילת  המסופר  במעשה  מבואר  הדברים  שיסוד  ונראה 
פתאם  ואז  לגת  אותו  הסבו  ולכן  ובטחורים,  בעכברים  ולקו  לאשדוד  הברית  ארון  את  שבו 

בטחורים,  עקרון  אנשי  כל  לקו  ושוב  לעקרון  אותו  הסבו  ומשם  בטחורים,  גת  אנשי  כל  לקו 

והיינו שכשהיו עושין את צרכיהם היו מגיחים עכברים ומושכים להם את החלחולת הנקראת 

ויסורים גדולים עד כדי מיתה, עד שאמרו להם  והיו להם בזה כאבים  כרכשתא )רש"י שםב( 

די שיחזירו את  והורו להם שלא  ידי הארון,  על  בא  'סרני פלשתים' שזה  הנקראים  כומריהם 

הארון לישראל אלא ישלחו עם הארון גם עכברי זהב וגם טחורים מזהב להורות שהם מצדיקים 

עליהם את העונש שקיבלו מחמת הארון ובזה יונח להם מכאבם, ואכן כך עשו והוטב להם. 

מלשונות הכתובים

ישראל  אלהי  ארון  את  "ויאמרו אם משלחים  ו(   - ג  ו,  א,  )שמואל  חלק מלשון הכתובים שם  וזה 
אל תשלחו אתו ריקם כי השב תשיבו לו אשם אז תרפאו ונודע לכם למה לא תסור ידו מכם: 

זהב  ]טחורי[  עפולי  חמשה  פלשתים  סרני  מספר  ויאמרו  לו  נשיב  אשר  האשם  מה  ויאמרו 

וחמשה עכברי זהב כי מגפה אחת לכולם ולסרניכם: ועשיתם צלמי עפוליכם ]טחוריכם[ וצלמי 

עכבריכם המשחיתים את הארץ ונתתם לאלוהי ישראל כבוד אולי יקל את ידו מעליכם ומעל 

אלוהיכם ומעל ארצכם".

ידי  על  שרק  והיינו  בו".  שמעלתם  מודים  שאתם  דבר  היכר   - "אשם  ג(  )בפסוק  שם  וברש"י 
שישלחו חמשה עכברים מזהב וחמשה צורות של טחורים מזהב, כמספר סרני הפלשתים שהיו 

להם חמשה ערים, אזי הם מוכיחים בזה כי מצדיקים את החולי שהגיע עליהם מחמת שלקחו 

את ארון הברית, ורק בזה יכופר להם.

הנחת עכברי הזהב בקודש הקדשים

ובסוף הפרק שם מסיים הנביא לספר אייך שאכן שלחו )פסוקים יז – יט( "ואלה טחורי הזהב אשר 
לגת אחד לעקרון אחד:  לעזה אחד לאשקלון אחד  לה' לאשדוד אחד  השיבו פלשתים אשם 

ועכברי הזהב מספר כל ערי פלשתים לחמשת הסרנים מעיר מבצר ועד כפר הפרזי ועד אבל 

הגדולה אשר הניחו עליה את ארון ה' עד היום הזה בשדה יהושע בית השמשי".

ביניהם, להראות הדבר הנרמז בם לכל צדדיו. והרמח"ל ממשיך שם באריכות לדרכו ומחמת אריכות הדברים לא הבאנו כי אם 

ראשיתן, והרוצה יעיין שם.

ב רש"י )שמואל א ה ו(, בטחורים - חלחולת, כרכשא, מכת הנקב, עכברים נכנסין בנקביהם ושומטין בני מעיהם, ויוצאין".
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והנה חוץ ממה שנתרפאו בזה, אזי מצינו שהניחו בבית המקדש בקודש הקדשים את עכברי 
בדברי  הן  בזה  ועמדו  בזה  שיש  עמוק  סוד  על  מורה  וזה  הפלשתים,  ששלחו  הזהב  וטחורי 

הראשוניםג, והן בדברי האחרוניםד.

ההודאה על העונש במעשה העכברים דייקא

ועכ"פ בפסוקים אלו מבואר להדיא ששלחו העכברים מזהב בכדי להודות על עונשם שהוא 
אכן הגיע להם, וזה התבטא דייקא בשילוח עכברי הזהב, וממילא יובן בזה שזוהי שירת העכבר 

שמודה על עונשו המגיעו כשהוא נתפס בפי החתול הטורפו, ואזי הוא מצדיק עליו את הדין 

באומרו )נחמיה ט לג( "ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו".

******

סיבת עונש הפלשתים בעכברים

הא דהפלשתים נענשו דייקא בעכברים

ודע דהא שנענשו הפלשתים דייקא בעונש משונה כזה הוא: כי הנה ארון הברית  הוא הסוד 
אם  כי  שם  נכנסים  ואין  לפרוכת  מתחת  סתר  במקום  מונח  הוא  שהרי  הבריאה  של  והסתר 

אחת בשנה, וגם כשנכנס לשם הכהן גדול הרי הוא מכסה את הכל בענן הקטורת, ולכן מכיון 

שהוציאו הסתר נענשו בעכברים שהוציאו את מעיהם הנסתרים החוצה.

וישתרו להם

מכה  שזה  מחמת  דייקא  מאד  עליהם  קשה  היתה  הטחורים  שמכת  המפרשים  שכתבו  וכמו 
)שמואל א ה ט( "וישתרו להם - כתיב בשי"ן והוא כמו בסמ"ך ופי'  פנימית, וכלשון הרד"ק שם 

גספר קושיות לתלמיד מהר"ם רוטנבורג )אות קצו (, תקשי לך, למה לקו הפלשתים בעכברים ובטחורים.  תירץ, ]טחורים[ הוא 

חולי התחתון, לפי שהיו עוסקים עם ישראל במשכב זכור - מידה כנגד מידה. וכן, לפי שחטאו בעורלתם בישראל, לכן שאל 

מדוד להלקותם "במאה ערלות פלשתים". 

ד ספר בניהו בן יהוידע )יומא דף נב:(, וארגז ששלחו פלשתים דורון לה' אלקי ישראל. הדבר יפלא והלא בארגז הניחו צורות 

עכברים וצורות טחורים של זהב ואיך יניחו ישראל צורות מאוסות כאלו בצד ארון הקודש ויכניסום לבית קדש קדשים והיה 

צריך להעבירם תכף ומיד כשבא להם ארון הקודש. ונראה לי בס"ד דודאי אותם עכברים וטחורים הסירום תכף ומיד אך בארון 

היה דף בולט שעליו מונח ספר תורה שכתב משה רבינו ע"ה וכאשר הוציאו הארון למלחמה הסירו הספר תורה מעל דף הבולט, 

והפלשתים עשו ארגז של זהב והניחו בתוכו צורות עכברים וטחורים, ובעת שבא הארון אצל ישראל הסירו עכברי הזהב משם 

ונשאר ארגז הזהב ריקן שקבעו אותו פלשתים על גבי דף הבולט בארון, ועתה הניחו ספר תורה שכתב משה רבינו ע"ה בתוך 

הארגז הזהב ההוא. והא דלא הסירו גם הארגז משם נראה דעשו כן על פי רוח הקודש שרצה השם יתברך שישאר הארגז שעשו 

פלשתים שם כדי שיהיה זכר לדורות עולם הדבר אשר קרה לארון הקודש בהוציאם אותו למלחמה שאז מעתה ומעכשיו יהיו 

נזהרים בכך שלא יוציאו עוד הארון ממקומו כלל".
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שהיה להם מכת הטחורים במקום סתר מבפנים והיה קשה להם ממה שאם היה להם במקום 

גלוי ותרגום ולקו יתהון בטחוריא" וכן בעוד מפרשים שםה. 

הוידוי ושייכותו לארון הברית

עוד אלא שהיו חייבים לשלוח העכברים בתורת וידוי להורות שהם אשמים בעוונם, כי  ולא 
כמו שביום הכיפורים מתוודים ישראל על עוונותם ורק אז נכנס הכהן גדול לקודש הקדשים 

כמו כן נתבקש מהם להתרפאות דייקא על ידי הוידוי בשילוח העכברים ורק בכך יתוקן פגמם 

שפגמו בארון הברית שמקומו בקודש הקדשים. 

******

סוד שנאת החתול לעכבר
תמיהה בשנאת החתול אל העכבר

שאנו  העזה  בשנאה  לתמוה  יש  לכאורה  דהנה  מילתא,  בה  נימא  להכא  דאתאן  מכיון  והנה 
רואים שהחתול שונא את העכבר, מה שלא מצינו אצל החתול לגבי שאר בעלי החיים, וכבר 

נתקשו בזה כל מפרשי פרק שירה וכל אחד מבאר לדרכו בזה, והנה כשנתבונן בטבעיהם נראה 

ששרשיהם הפוכים במדויק זה מזה, ומשם נובעת שנאתם התהומית.

מידת הצניעות והכיסוי שבחתול

את  מכסה  שהוא  רואים  שאנו  כמו  במיוחד,  הצניעות  מידת  בו  יש  שהחתול  אחז"ל  דהנה 
צואתו, ומתייגע על זה ביותר, עד שאמרו בגמרא )עירובין ק:( שאלמלא ניתנה תורה היינו לומדים 

)טז ד( "והחתל לא  צניעות מחתול, ואולי מחמת כן שמו חתול, שזה מלשון הכתוב ביחזקאל 

הוא  חתולתו  וערפל  ל"ח(  )איוב  וכן  בבגדים  כריכה  לשון   - "והחתל  שם  וכדפרש"י  חותלת" 

שמלפפין את הוולד" והיינו מלשון כיסוי ועטיפה, ולכאורה תמוה מדוע נקרא החתול כך, וכי 

הוא עטוף ומכוסה יותר מכל בעלי החיים זולתו, ואולי שמו כך משום שמכסה את צואתו ולכן 

שמו על שם החיתול והכיסוי.

טבע העכברים לגלות הצואה

נכנסין  היו  שהם  זה,  היפך  ממש  פעולתם  היתה  שהעכברים  בנביא  מוצאים  אנו  כאן  ואילו 
למעיהם של הפלשתים והיו מוציאים הצואה מנקביהם, ונמצא שפעולתם ממש היפך פעולת 

צניעותו של החתול, ומכאן שנאת החתול אל העכבר. 

ה מדרש שמואל )פרשה יא(, סתרו להם טחורים. רבי שמעון בן לקיש, כנת מעיהם החיצונה נסתרה. ר' שמואל בר נחמן אמר, 

כנת מעיהם הפנימי נסתרה. ויסתרו להם טחורים, דברים שבאופל. 

אבן עזרא )דברים כח כז(, ובטחורים - הם היוצאים במקום הנסתר על כן כתוב ובעפולים והוא מגזרת ויבא אל העופל:   
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]ואולי לכן גם כשתופש החתול את העכבר אינו הורגו מיד אלא הרי הוא מתעלל בו באכזריות 
כנף  וכמו שהאריך בזה בספר  ושוב תופסו הרבה פעמים עד שהורגו,  נוראה ומשחררו מפיו 

בטבע  שיש  כמו  כי  הראות,  בחוש  גם  רואים  זה  ודבר  החתול,  בשירת  שירה  פרק  על  רננים 

החתול לחפור ברגלו ובפיו את הבור לכסות צואתו כמו כן באותם האברים הרי הוא תופס את 

העכבר ברגליו ובפיו ומתאכזר עליו מחמת היותו מגלה ומוציא הצואה[.

ולא עוד, אלא העכבר מקומו בעפר במחילות הקרקע – כדוגמת הצואה שמקומה בעפר, ולכן 
כאשר הוא יוצא החוצה תופסו החתול שיש בטבעו את המדה של כיסוי הצואה, והורגו נפש.

העכברים מגלים סודות

וזהו שאמרו חז"ל )עיין תוס' ב"מ מ. ד"ה 'וכי מה' בשם הירושלמי( שעכברים יש בהם רשעות מחמת שהם 
מגלים לחבריהם את מה שהם מוצאים לאכול ובכך הם גורמים הפסד מרובה לבעלים, ולהנ"ל 

יש בזה דבר נוסף, והוא: שטבעם כסדר לגלות דברים נסתרים ולכן הם מגלים לחבריהם על 

מציאתם ובזה מידת רשעתם.

******

סוד הפשלתים והעכברים בתורת האריז"ל

שורש הפלשתים באחוריים

עוד בכל המעשה של העכברים שהענישו את הפלשתים בלקחם את הארון  יש לבאר  והנה 
דברים נפלאים על פי הקדמות של האריז"ל, דהנה כתב האריז"ל )בהרבה מקומותו( ששורש 

פלשתי"ם,  בגימטריא  עולה  אלוקים  פעמים  י'  כי  אלוקי"ם,  בשם  הינה  ואחיזתם  הפלשתים 

שזה מספר תת"ס, והנה השם אלוקים הוא שורש הדינים והוא בחינת אחוריים וכמו שכתוב 

"אלוקים אחרים" כי משורש הדין נאחזים האלוקים אחרים, ולכן הפלשתים היו תמיד נאחזים 

ידי הדינים של השם אלוקים )שםז( ולכן נענשו במכת  בישראל ורוצים לינוק מאחוריהם על 

הטחורים באחוריהם דייקא, כי משם יניקתם.

ו קהלת יעקב )ערך פל(, "פלשתים הן הדינים הקשים והם אחוזים בשערות אשר אחורי העורף ומנגדים ממש ללאה הקדושה, 

רמ"ז פרשת וישלח, וכן כתב הרב בליקוטי שמואל, דפלשתים עולה י' פעמים אלהים והן יונקים מצד השערות דזעיר אנפין 

מאחוריו שעל העורף, והם תלתלים י' פעמים אלהים, ולכן היו מפחדים מאלהים דקדושה הימינית דאבא שמורידין בהתלבשות 

לימין דזעיר אנפין, ויכה בהם מכה רבה, וכשבא הגבורה דגדלות הם נכנעים ומנוטלים".

ז קהלת יעקב )ערך פל(, פלשתים בהן שורה הקליפה של ליצנות, כך שמעתי ממורי החסיד מוהר"ר מנחם מענדל מרומנאב, 

שוב מצאתי דבריו משורשים בגמרא דעבודה זרה דף י"ט ע"א, ובמושב לצים לא ישב אלו פלשתים שהיו לצנים ע"ש, ועיין 

בתיקונים דף כ"ז ע"ב שדורש מושב לצים על לילית, ויש לומר טעם אחד לשניהם, על פי מה שכתבתי באות שאחר זה דפלשתים 

יונקים שבאחורי העורף ומנגדים ממש ללאה הקדושה, והנה נגד לאה דקדושה הוא לילית בקליפה כמו שכתבתי בערך לילית, 
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מקומם באחורי ארץ ישראל

וסיבת הדבר כי ארץ הפלשתים הינה סמוכה ביותר אל ארץ ישראל, ולא עוד אלא שחמשת ערי 
הפלשתים שהם, אשדוד וגת ועקרון ואשקלון ועזה הינם מחלק ארץ ישראל, אולם ישראל לא 

הצליחו לכובשה בשעה שכבשו את הארץ כמסופר בנביא יהושע עד כמה שסבלו מהפשלתים 

ועזותם, וכן בימי דוד המלך היו מלחמות תדיריות עם הפלשתים הללו שהצרו לישראל בכל 

קליפה  הינם  לכן  לישראל  ביותר  סמיכותם  הכל מחמת  וזה  בזה,  מלא  ספר שמואל  וכל  עת, 

הנאחזת תמיד בהם להשטינם.

וזה הנקרא בחינת אחוריים, שארץ הפלשתים ועמה הינם עומדים באחורי ארץ ישראל, וכמו 
אחורי  בבחינת  והינה  לישראל  סמוכה  בהיותה  הארץ  ערוות  הנקראת  מצרים  לגבי  שמצינו 

הארץ בבחינת ערוה כמו שכתב האריז"ל )בעץ חייםח(.

ולא נחם אלוקים דייקא

ולכן מצינו שביציאת מצרים כתיב "ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא" והיינו 
שמחמת אחיזתם בשם אלוקים לכן לא היו ישראל כדאים לעבור דרכם "כי אמר אלוקים – פן 

ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה".

סוד החמשה עכברים והחמשה טחורים

חמשת  דוגמת  טחורים  וחמשה  עכברים  חמשה  דייקא  הפלשתים  דהניחו  הא  יבואר  ובזה 
הסרנים וחמשת ערי הפלשתים כמבואר בכתוב, ולהנ"ל יובן ביותר, דהנה השם אלוקים שמשם 

יניקת הפלשתים, יש בו ה' אותיות כנגד ה' הגבורות וה' אותיות מנצפ"ך שזה הכל בבחינת דין 

אלוקים,  שמות  מי'  ויניקתם  הפלשתים  לקליפת  מיוחדת  שייכות  לזה  שיש  ונמצא  ואחוריים 

יובן שה' העכברים וה' הטחורים הינם יחדיו דוגמת הי' שמות אלוקים שמאחוריים  וממילא 

שלהם יניקת הפלשתים.

ובספרי ישרש יעקב הארכתי באורך מזה, ועל כן לילית ופלשתים אחד הן ושניהם יונקים מהשערות שבאחורי העורף מבחינת 

לאה דקדושה:

ח ע"ח )שער מג פ"א(, ובארץ זו העליונה שלנו הם ג"ר של מלכות דעשיה ובהכרח שארץ הזו היא כלולה מי' והיא צורת אדם 

א' לכן הארץ יש לה פה אזנים טבור וערוה כו' הנה היסוד שבה שהיא הנקודה שבה היא מקבלת השפע מהשמים שעליה היא 

ארץ ישראל נקו' אמצע הישוב וסוד ערוה הדבוקה אליה היא ארץ מצרים הסמוכה לה. וז"ס כי ערות הארץ באתם לראות ולכ 

גלותם הקודם היה למצרים )קדם גלות מצרים( ומשם נכנסו לא"י אחר כך והבן זה )וז"ס( )ומשם( בבואם דרך מדבר בין מצרים 

ובין א"י הלכו במדבר אחורי א"י כנגד נקו' האחור שמשם נשפעים החצונים ושם יסוד דסט"א נקודה האמצעית של החורבה 

וז"ס נזורו אחור וגם ז"ס ענין פעור אשר הוכרח משה להקבר כנגדה להטרידה כמארז"ל וז"ס הסט"א המלביש את העשיה 

בבחי' לבושים כי הארץ הם לבושים החיצונים דמל' דעשיה ועליה מקיף סט"א.
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כח הצדיק לשמירה מעכברים

יוסף הממתיק שמות אלוקים

מצרים  שגלות  מצינו  דהנה  וגאולתה,  מצרים  גלות  סוד  את  חדש  באור  נבין  זו  ובהקדמה 
שהחלה על ידי חלומו של יוסף, עסקה בתיקון שמות אלוקים, שהרי יוסף ראה בחלומו אייך 

ש"והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה והנה קמה אלומתי וגם נצבה" )בראשית לז ז( שזה 

בבחינת  כשהוא  אלוקים  השם  ]כי  אלומים,  בבחינת  שהם  אלוקים  שמות  המתקת  על  מורה 

עיבור אזי הוא אותיות אל"ם, ואח"כ נעשה אלוקים וכו'[, ועל ידי כח המתקתו את הדינים זכה 

למלוכה במצרים וזכה שכל יציאתן של ישראל ממצרים היתה בזכותו.

כוחו של יוסף נגד הרעב

כן  ידי  ועל  הרעב  בשנות  במצרים  התבואה  את  לשמר  הצדיק  יוסף  של  כוחו  היה  באמת  כי 
זכה למלוכתו ולא עוד אלא שמחמת כן ירדו אחיו למצרים והשתחוו לו, וכל זה מרומז בזה 

שהם המשתחוים לאלומתו דהיינו לכוחו לשמור התבואה שתהיה "קמה אלומתי וגם נצבה" 

בו בזמן שכל התבואות לא נשתמרו. וכן מפורש בספר עץ הדעת טוב למהרח"וט.

הרע"ב והשב"ע בתורת האריז"ל

וכמו שכתב האריז"ל )שעה"פי( שכל ענין הרע"ב והשב"ע סובב על המתקת שמות אלוקים, 
יודי"ן, ואילו  ר', עם שם ע"ב שהוא הוי"ה במילוי  כי רע"ב היינו אלוקים באחוריים העולה 

שב"ע היינו אלוקים במילוי יודי"ן העולה ש', עם שם ע"ב, וכשההשפעה מאחוריים אזי יש 

רעב אולם כשההשפעה הינה ממילוי יודין אזי נעשה שבע ונמתק דיני האחוריים.

וממילא יוסף הצדיק שזכה להעמיד אלומתו ולהציל את הישוב בשנות הרעב הגדול, הרי בזה 
בתורת  מבואר  זה  וכל  אלומים"  "מאלמים  בחלומו  הנקרא  שזה  אלוקי"ם  שמות  את  המתיק 

האריז"ל זעיר פה זעיר שם.

ט עץ הדעת טוב )וישב(, מתוך לשוןנו באריכות - "וזה פתרונו כי ענין מאלמים אלומים רמז אל מה שילקטו כל הטולם תבואה 

בז' שני השבע לאסוף לצורך ז' שני הרעב והנה אלומותיהן תסובין וירקבו ויהי' כסובין ותבואת יוסף תתיצב ותתקיים ולא 

ויוסף הוא  ואלומתו כמ"ש  לו לקנות תבואתו  יבאו להשתחוות  ואז  יאמר לכם תעשו  יוסף אשר  לכו אל  תתרקב כמז"ל על 

המשביר כו' וישתחוו לו וכו' וז"ש ותשתחוינה לאלומתי".

י שער הפסוקים )לך(, ושמות ה' מלכים האחרים הם אלו, בר"ע, אותיות רע"ב. ובזה יתבאר ענין הרעב ושבע, דע כי בהיות 

הוי"ה ואלהי"ם בבחי' אב"א, אז רעב בא לעולם. כי הנה אחוריים דאלהים הם בגימטריא ר' של רעב, ואחוריים דהוי"ה הם 

ע"ב דרע"ב. ובהיותם פב"פ, ושניהם במלוי העליון שהיא דיודי"ן, אז הוא שב"ע, כי פנים דאלהים דיודי"ן, הם בגימטריא ש' 

של שב"ע. ופנים דהוי"ה דיודי"ן, הם בגימטריא ע"ב של שב"ע:
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יניקת פרעה משמות אלוקים

ולכן כל גאולת מצרים היתה בכוחו של יוסף הצדיק כידוע בזה, כי הנה פרע"ה היתה אחיזתו 
ושר  המשקים  שר  שהם  פרעה  שרי  שלשה  ששם  שבגרו"ן  אלוקי"ם  שמות  משלשה  ויניקתו 

הטבחים ושר האופים, ולא עוד אלא שפרעה אמר "לא ידעתי את הוי"ה" מחמת שכל אחיזתו 

עשיתני"  ואני  יאורי  "לי  באומרו  אחרים  האלוקים  והוא  והוא  אלוקים,  שם  מכח  רק  היתה 

)מדברי האריז"ליא(.

וכמבואר בשער הכוונות בארוכה )דרושי פסח דרוש א( בענין הק"כ צירופי אלוקים ובענין אותיות 
ורק  אצלו,  הומתקו  לא  עדיין  דאלוקים  מ"י  באותיות  התלוים  הצירופים  שמ"ח  אלה"  "מי 

האותיות אל"ה, וכו'.

עונשי פרעה ומצרים באחוריים

לכן  ]אלוקים אחרים[  יניקתו באה מהשם אלוקים שזה בחינת אחוריים  מכיון ששורש  ולכן 
מצינו שלקה פרעה ומצרים במכת צפרדע באחוריו כמבואר במדרש )ילקו"ש פ"ז רמז קפא( "באותה 

שעה הוצרך פרעה לנקביו ונכנס לבית הכסא ונזדמנו לו שנים עשר עכברים והיו נושכים אותו 

בכל צד מושבו וצעק צעקה גדולה ומרה עד ששמעו קול צעקתו גדולי המלכות" וכן לקו כל 

הולכין  כשהיו  אלא  לבד  זה  עוד  "ולא  פ"ז(  )רבה  אליהו  דבי  בתנא  כדאיתא  באחוריהם  מצרים 

לבית הכסא היו הצפרדעין יוצאין ונושכין אותן בנקביהן ואין לך בושה יותר גדולה מזו".

סוד מצוות תפדה בשה

המרמזים  חמוריהם  פטרי  פדיון  במצוות  ישראל  נצטוו  מצרים  שביציאת  מצינו  ולכן 
אלוקים  שמות  המתקת  על  מרמזת  זו  מצוה  סוד  וכל  לחמורים,  הנמשלים  ממצרים  לפדיונם 

ששם אחיזתם, והוא: דהלא צריכים לפדותם בש"ה דייקא, כי השה מרמז על המתקת שמות 

אלוקי"ם, כי ש"ה עולה בגימטריא של אלוקים במילוי יודי"ן, וה' מרמז על ה' אותיות אלוקים, 

כמו שכתב האריז"ליב בכוונת ברכת שעש"ה ניסים.

יא ע"ח )שער כו פ"ג מ"ק(, "וזהו ה' איש מלחמה כי מה שהם הויות לצורכו הם ולצורך מצרים להלחם עמהם הם מגבורות 

אלקים כי כבר ידעת כי ג' שרי מצרים והם שר המשקים ושר הטבחים ושר האופים הם בחי' אלקים שבגרון ופרעה מלכם הוא 

העורף שמשם יניקתן".

שעה"כ דרושי פסח )דרוש א(, "והענין הוא כמבואר אצלנו כי ג' מוחין יש בזמן הקטנות והעיבור והם סוד ג' שמות אלהים 

ומשם נאחזים קלי' מצרים ופרעה שהוא נאחז בבחי' העורף שבאחורי הדעת וג' שרי פרעה הם שר המשקים ושר האופים ושר 

הטבחים שהם מסוד שלשה אלהים הנז' כמבואר אצלנו בדרוש בפ"ע וע"ש היטב. ויניקתם הוא משם מג' אלהים שבשלש 

המוחין אלו דעיבור וזהו סבת היותם נקרא אלהים אחרים כי אחרי' הוא בגי' כמנין גרון שהם בגימ' שלשה שמות אלהים הנז' 

המתפשטים בגרון וע"י התפשטות' אל מדריגות רבות יוצא מהם השמרים בסיום התפשטותם ונעשי' אחרים כמנין גרון ששם 

ראשית יניקתם ששם הוא מצר העליון אשר שם אחיזת מצרים כמבואר אצלנו".

יב שעה"כ )דרושי חנוכה דרוש א'(, "ברכה ב' והוא שעשה נסים כו' במלת שעשה תכוין שהוא חיבור ש"ע ש"ה פירוש שתכוין 
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סוד מצוות העריפה

ולכן "ואם לא תפדה וערפתו" )שמות יג יג( באחוריים דייקא, כי כל דיני שם אלוקים היינו מצד 

האחוריים בבחינת 'אלוקים אחרים' ששם אחיזת פרעה הנקרא מלשון עורף שבאחוריים, ולכן 

אם אין המתקה בש"ה שזה בבחינת מילוי היודי"ן אזי וערפתו באחוריים.

זכירת יציאת מצרים

ולכן אנו מצווים דייקא במצוות "זכירת יציאת מצרים" כי השכחה שרשה באחוריים )ע"חיג 

ועוד הרבה( ואילו הזכירה מנגדת לה, ולכן בכוחו של יוסף הצדיק שאמר "פקד יפקד" שמידתו 

זכרון אנו מבטלים וממתיקים את שכחת האחוריים אל אור הפנים.

הצלחת התבואה וכליונה

ודאתאן להכא יבואר באופן נפלא, דהנה כל הברכה בשפע התבואה תלויה בכח הצדיק שהוא 

בחינת יוסף שמצינו בו שהוא קיים את כל התבואה בשנות הרעב במצרים, ואילו העכבר הינו 

הבחינה ההפכית ממש שהוא המכלה והמונע את הברכה בתבואה וכמבואר כל סוגיית הגמרא 

בפרק המפקיד )ב"מ מ.(, ולכן העכבר נקרא "רשע" לעומת הצדיק יסוד עולם. 

מידת הצדיק והרשיעי לעומת הזכרון והשכחה

הצדיק מידתו זכרון, כמו שמצינו שהזכרון והשכחה תלוים באכילת הזית ושמנו שהם  ולכן 

בשרשם יונקים ממידת יסוד צדיקיד, ואילו העכבר הרשע הוא שורש השכחה, כדאיתא להדיא 

והאוכל  המשכח,  העכבר  את  שאוכל  מחמת  קונו  את  מכיר  אינו  שהחתול  יג.(  )הוריות  בגמרא 

משיירי העכבר הוא ג"כ משכח.

להמשיך הארת הפנים העליונים שהם ב' שמות אל ומילוייהם כזה אלף למד אלף למד העולים בגי' ש"ע כנז' באורך בתפילת 

ר"ה בברכת אבות במלת אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב כו' וע"ש ותמשיכם אל שם אלהים דמילוי יודין העולה בגי' ש' 

ועם ה' אותיותיו הפשוטות ה' הרי ש"ה מן שעשה ש"ע ש"ה ובזה יתמתק שם אלהים הנזכר".

יג ע"ח )שער ט"ו פ"ו(, "והנה כשנצרף ב' שמות האלו יהיו גימטריא תשכ"ח כי הנה אלו הם אחוריים העליונים כנ"ל ומהם 

נעשה פנים למטה מהם ונמצא שיש בהם בחי' בינה הנקרא ס' ובחי' תבונה הנקרא מ' סתומה והקלי' שכנגד בינה ותבונה 

נקרא מ"ס וזהו הטעם ששר של שכחה נקרא מ"ס כי אלו השמות שהם גיטריא תשכ"ח הם בבינה ותבונה הנקרא מ"ס ומשם 

יש שכחה לפי שהם אחוריים והקליפות הנקרא מ"ס אוחזין בהם וז"ס שארז"ל אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו 

ק"א פעמים לפי שעד ק' פעמים יש לו שליטה כמנין מ"ס ולא יותר ואמנם הפנים של או"א הם עולין גימטריא רג"ל כנזכר והם 

גימטריא זכור ומשם בא הזכירה שהם אותיות זכ"ר י"ה שהם או"א הנקרא י"ה לפי ששם אין קליפה נאחזת".

יד ועוד כי היסוד הוא מקום הזכרות והזכרון, וראה בספר המידות )ערך נאוף, אות נב( "מי שאינו מפר ברית, על ידי זה יש לו 

זכירה.
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ביוסף הצדיק

נאמר  אזי  ודם שהוא שר המשקים  עוד שתלה בטחונו בבשר  כל  מצינו שיוסף הצדיק  ולכן 
בו "וישכחהו" אולם לאחר שתלה כל הצלחתו בה', באמרו לפני פרעה )בראשית מא טז( "בלעדי, 

אלוקים יענה את שלום פרעה" שרק בכח ה' הרי הוא יודע לפתור החלום של הרעב והשבע, 

און אז זכה בכח הצדיק להיות המשביר והוא זה שנתן עצה אייך לשמר את התבואה מהכליון 

הבא משורש העכברים ומגזירת הרעב, וכל זה נעשה ביום ראש השנה שאז יצא יוסף מהבור 

וזכה לפתרון ולמלוכה שזה יום הזכרון היפך השכחה התלויה בעכברי הרשיעי.

סמוי מן העין

שרויה  הברכה  שאז  העין"  מן  "הסמוי  בכח  ועומדת  תלויה  התבואה  שברכת  אלא  עוד  ולא 
עין" משא"כ העכבר שמקומו בעפר  – עולי  עין  בו "עלי  יוסף שנאמר  בתבואה, שזה בחינת 

להיות נסתר והוא יוצא משם ומגלה סתרים, וכן דרכו לגלות סתרים כמו שכתבנו בארוכה, לכן 

הוא המנגד לברכת התבואה ולכן הוא המכלה את התבואה ונותן בה מארה וקללה.

לשון הרמח"ל בזה

כא(  לז,  )תהלים  נאמר  שולט,  בהיותו  הצדיק  "כי  בזה  מלכין(  ז'  מאמר  במרום  )אדיר  הרמח"ל  וכלשון 
וצדיק חונן ונותן, כנ"ל. והדין הפך זה, נקרא עכבור. ותראה שבצדיק תלויה הזכירה, והעכבר 

הוא ממש המשכח, כמו שפירש בגמרא )הוריות יג ע"א(. ותראה שהצדיק אוכל את הראוי לו דוקא, 

בסוד הלחם ]אשר[ הוא אוכל. כי אינו נהנה אלא מדבר מתוקן, ומקבל הנאה ממעשיו. אבל 

העכבר אינו אוכל, אלא מפסיד בלא הנאה. וס"ז הר המשחית תחת הר המשחה. ועל כן קרויים 

עכברי רשיעי )ירושלמי ב"מ ג, ה( שהוא ממש הפך ענין הצדיק.

וזהו שכשפגמו הפלשתים בארון הברית שהוא בבחינת יוסף, אזי מיד לקו בעכברים וטחורים 
שהוציאו מעיהם וסתריהם, כי פגמו בבחינת יסוד צדיק בשבעה נעלם.

ר' ישעילה

עכברים  נגד  לסגולה  שמקובל  שמה  נפלא  דבר  עולם(  מלא  כבודו  )בספר  בזה  שמבארים  וראיתי 
מתמונת הרה"ק ר' ישעילה מקרעסטיר היינו כי העכברי הינם קמצנים בטבעם בבחינת "עכברי 

דשכיב אדינרי" )סנהדרין כט:( ולכן הצדיק שכל ענינו היה להשפיע שפע לישראל "לשובע ולא 

לרזון" הוא הכח המנגד לכח העכברי הרשיעי.
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משמעות הלשון אשם

משמעות חטאת ומשמעות אשם

הרמב"ן עה"ת טורח לבאר את ההבדל בין המשמעות של קרבן חטאת לבין המשמעות של 
קרבן אשם, ומבאר שהחטאת משמעותה שהאדם סטה מיושר דרכו, ועל זה מביא את הקרבן, 

ואילו  דרכו,  דהיינו שאינו סוטה מיושר  יחטיא"  ולא  "קולע אל השערה  כ טז(  )שופטים  וככתוב 

החוטא היינו שטעה וסטה, אולם האשם משמעותו חמורה יותר, והיינו שהיה ראוי להיענש על 

חטאו החמור הזה, וכן אם נענש הרי הוא אשם בדבר מחמת חומר חטאו. ומביא הרמב"ן על 

זה מלשונות הפסוקים שתמיד אשמה כתיב על עונש הראוי לבא או שכבר בא, מחמת האשמה 

שבדבר.

לשון הרמב"ן

והא לנו לשון הרמב"ן השייך לענינינו )ויקרא ה טו( "והנראה בעיני, כי שם אשם מורה על דבר 
גדול אשר העושו יתחייב להיות שמם ואבד בו, מלשון האשימם אלהים )תהלים ה יא(, ויאשמו 

נאות מדבר וכן תאשם שומרון כי מרתה באלהיה )הושע יד א(, וכן אשמים אנחנו )בראשית מב כא(, 

נענשים וחטאת מורה על דבר נטה בו מן הדרך, מלשון אל השערה ולא יחטיא )שופטים כ טז(".

לשון אשמה באבימלך ובאחי יוסף

יוסף שאמרו  כגון באחי  היינו  על לשון אשמה  כנ"ל שכל הפסוקים שמביא הרמב"ן  והיינו 
שהם אכן אשמים בעונשם על כל צערם שחושדים אותם בריגול מחמת שמכרו את יוסף ולא 

שמעו את קולו בהתחננו אליהם, ועל כן באה עליהם הצרה הזאת, וכן מצינו באבימלך שלקח 

את רבקה וכשגילה שהיא אשת יצחק אמר ליצחק )בראשית כו י( "כמעט שכב אחד העם את אשתך 

והבאת עלינו אשם" דהיינו שלולי שכב עמה היה אשם ולוקה ונענש בעבור זה.

ועל חטאים שחייבים עליהם אשם

יש בהם  כן מסביר הרמב"ן שם באריכות שכל העבירות שמביאים עליהם קרבן אשם  וכמו 
חומרה יתירה שהיה ראוי להעובר בהם להיות שמם ונענש, וזה הוראת קרבן האשם. משא"כ 

קרבן חטאת אינה חמורה כ"כ אלא היא באה על החטא אבל אין ביטוי לאשמה ולעונש בעבור 

החטא. ]והארכנו בכל זה באריכות במאמר 'אשם'[.
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אשמת הפלשתים וסרניהם בעונשם

והנה נביא קצת הרחבה וסייעתא לדברי הרמב"ן מכמה וכמה פרשיות שאנו רואים בלשונות 
הכתובים את ענין זה מפורש, ראשית דבר, במעשה המסופר בתחילת נביא שמואל בעת ששבו 

פלשתים את ארון הברית ולקחוהו אשדודה, ואזי לקו כל האשדודים, וסגני הפלשתים במכת 

קופצים  עכברים  היו  ואז  בבית הכסא  עכברים בעת שהיו מתפנים  באים  טחורים קשה שהיו 

להם מלמטה והיו מושכין את נקביהם החוצה, עד שהסבו את הארון לגת ואז לקו כל אנשי גת 

בעונש זה, ולכן הגלו את הארון לעקרון ואז שוב לקו אנשי עקרון בעונש זה, עד שאמרו להם 

כמריהם שכל עונשם בא דייקא מחמת הארון הזה המונח אצלם.

ישלחו  ישראל, אלא  אל  די שישלחו את הארון בחזרה  לא  אזי  להירפא,  להם שבכדי  ויעצו 
עימו דורון של חמשה עכברי זהב וחמשה טחורי זהב, ובזה הם מודים לה' שהם 'אשמים' על 

עונשם שהגיע להם בעבור חטאם, ורק בזה יונח להם.

לשונות אשמה בפסוקים שם

במכת  לקו  הם  הלא  כי  אשם,  של  הלשון  את  פעמים  כמה  הפסוקים שם  בלשונות  יש  והנה 
הטחורים והעכברים, ובשלחם את הארגז עם הדורון אזי הם מודים על עונשם שקיבלו בחטאם.

וזה לשון הפסוקים שם )שמואל א, ו, ג - ט( "ויאמרו אם משלחים את ארון אלהי ישראל אל תשלחו 
אותו ריקם כי השב תשיבו לו אשם אז תרפאו ונודע לכם למה לא תסור ידו מכם: ויאמרו מה 

האשם אשר נשיב לו ויאמרו מספר סרני פלשתים חמשה עפלי )טחורי( זהב וחמשה עכברי זהב 

כי מגפה אחת לכולם ולסרניכם: ועשיתם צלמי עפליכם )טחוריכם( וצלמי עכבריכם המשחיתים 

את הארץ ונתתם לאלהי ישראל כבוד אולי יקל את ידו מעליכם ומעל אלהיכם ומעל ארצכם: 

ולמה תכבדו את לבבכם כאשר כבדו מצרים ופרעה את לבם הלוא כאשר התעלל בהם וישלחום 

וילכו: ועתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת ושתי פרות עלות אשר לא עלה עליהם על ואסרתם 

ונתתם אתו אל  ה'  ולקחתם את ארון  את הפרות בעגלה והשיבתם בניהם מאחריהם הביתה: 

העגלה ואת כלי הזהב אשר השבתם לו אשם תשימו בארגז מצדו ושלחתם אתו והלך". הרי 

כדברי  להם מחמת חטאם  בעונשם שהגיע  על אשמתם  להורות  בא  אייך שהלשון אשם,  לנו 

הרמב"ן הנ"ל.

אשמת עולי בבל

פרק  ובנחמיה  י'  זה הוא בעזרא פרק  ענין  רואים בלשונות הכתובים  השניה שאנו  והפרשה 
י', דבעזרא מסופר על שיבת ציון ששבו עולי בבל לבנות את הבית השני, והיו ישראל במצב 
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שפחות  שם  בעלו  שהרבה  חרופה  שפחה  של  באופן  והיינו  נכריות,  נשים  שנשאו  כזה  שפל 

ובנחמיה  והיו צריכים להביא ע"ז אשם שפחה חרופה,  וחציה בת חורין,  שהם חציה שפחה 

מסופר שהתפללו העם תפילה גדולה לה', וכל תפילתם הארוכה נסובה על חסד ה' שעשה לעם 

ישראל, מיום יציאת מצרים ואח"כ בלכתם במדבר ובכניסתם לארץ ובכל זאת חטאו ישראל 

וכו' ובזה הוא מודה לה' על כל עונש הגלות שהגיע לישראל על חטאיהם  ומוזכר שם  וכו' 

הרבה בכתובים לשונות של אשמה, שזה מורה על הודאה שעונש שבא עליהם.

מלשונות הפסוקים שם

אליהם  ויאמר  הכהן  עזרא  ויקם  יג(   - י  )פ"י  בעזרא  הכתובים  מלשונות  מעט  כאן  גם  ונביא 
אלהי  לה'  תודה  תנו  ועתה  ישראל:  אשמת  על  להוסיף  נכריות  נשים  ותושיבו  מעלתם  אתם 

ויאמרו קול  ויענו כל הקהל  אבותיכם ועשו רצונו והבדלו מעמי הארץ ומן הנשים הנכריות: 

גדול כן כדבריך עלינו לעשות" ושם )בפסוק יט( "ויתנו ידם להוציא נשיהם ואשמים איל צאן על 

אשמתם".

על  הודו  חסדיו  כל  על  לה'  ישראל  הודו  התפילה שבה  אריכות  כל  לאחר  לג(  )פ"ט  ובנחמיה 
עוונם ועונשם במילים אלו "ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו".

שירת העכבר

וראה זה פלא והפלא, דהנה בפרק שירה מצינו שיש לעכבר שירה מיוחדת בעת שנתפס על ידי 
שונאו החתול, ואז הוא אומר את הפסוק הזה שבנחמיה )ט לג( "ואתה צדיק על כל הבא עלינו 

בשם  מ.  ב"מ  )תוס'  נינהו  רשיעי  עכברי  הני  דהנה  יובן  ולדברינו  הרשענו"  ואנחנו  עשית  אמת  כי 

הירושלמי( , ולכן הוא מודה בעונש הבא עליו על ידי החתול, באומרו שהוא אכן אשם בעונשו 

וזה בחינת "אשם" וכמו כן מצינו אצל הפלשתים כששלחו את עכברי הזהב לדורון לאלוקי 

ישראל אזי גם שם מצינו את ענין האשמה שהודו בה כנ"ל, וזה מורה על שייכות העכברים, 

ועונש העכברים בטחורים, אל ענין האשמה והצדקת הדין.

לשון התנא דבי אליהו

ותליית  זה של הצדקת הדין,  ו( שמאריך בענין  )פרק  נאה לסיים בדברי התנא דבי אליהו  ומה 
העונשים בחטאות האדם, אייך שתולה כל זה דייקא בכח קרבן האשם.

וזה לשונו "ולמה נאמר וזאת תורת האשם כך אמר הקב"ה לישראל בני אני אמרתי לכם אין 
זו  יעשה אדם מאה עבירות  בו בדברי אפי'  וחזרתי  בו עבירות.  ובמי שאין  חפצי אלא ברכה 
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זכאי  ויראה א"ע כאלו הוא חציו  וישפיל את עצמו לארץ  ויעשה תשובה  ויחזור  למעלה מזו 

ומקבלו  ברחמים  עמו  הריני  יום,  בכל  תלוי  באשם  חייב  כאלו  עצמו  את  ויראה  חייב  וחציו 

בתשובה ואתן לו בנים של בעלי קומה ועוסקי בתורה ומקיימי מצות ויטמנו ד"ת בפיו לעולם. 

שנאמר )ישעיה כג( וה' חפץ דכאו החלי אם תשים אשם נפשו יראה זרע יאריך ימים וחפץ ה' בידו 

בני אל תאשימוני שאני חפץ בחולה הזה שאינו לא מן החיים  יצליח. אמר הקב"ה לישראל 

ולא מן המתים אלא ישפיל אדם בעצמו. כמו שנאמר אם תשים אשם נפשו כמו שאמרו חכמים 

יביא אשם ויכפר על נפשו בוודאי יראה זרע ויאריך ימים ותלמודו מתקיים בידו שנאמר וחפץ 

ה' בידו יצליח. ד"א יראה זרע בעולם הזה ויאריך ימים בעוה"ב לכך נאמר וזאת תורת האשם".

אשמנו

אשם  קרבן  בענין  נשא  בפרשת  דייקא  הוידוי  מצוות  את  כתבה  שהתורה  מצינו  בכדי  ולא 
גזילות, ולא עוד אלא שהוידוי שאנו אומרים בתפילה פותח דייקא בתיבת "אשמנו" ולהנ"ל 

כ"כ  או שחטא  בו,  עונשו שלקה  בזה שמגיעו  והודאה, שמודה  וידוי  בזה כח מיוחד של  יש 

שמגיע לו עונש בעבור זה.

הודאה היא המחייבת באשם גזילות

דייקא כשמודה  גזילות בא  וברמב"םטו( שהחיוב של אשם  )בסוגיית הגמרא,  כן מצינו  וכמו 
על זה שהוא גזל את הפקדון אשר נשבע עליו לשקר, אולם ע"י עדים לא יהיה חיוב של קרבן 

אשם, כי בהודאתו מתבטא הרגשת האשמה שיש לו ולכן דייקא אז חיובו באשם.

טו רמב"ם הלכות גזילה ואבדה )פ"ז ה"ח( אין הנשבע על כפירת ממון משלם חומש עד שיודה מעצמו אבל אם באו עדים והוא 

עומד בכפירתו משלם הקרן בלבד על פי עדים ואינו משלם את החומש שהחומש עם הקרבן לכפרה הם באים ואינו מביא אותן 

אלא על פי עצמו:


