
 
 

 אמור ואמרת.

"י להזהיר גדולים על הקטנים, להזהיר גדולים רש רשיפ

 שתהיה להם מדת ענוה ושיהיו קטנים בדעתם. –על הקטנים 

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(

 

 אמור ואמרת.

פרש"י להזהיר גדולים על הקטנים, להזהיר לשון זוהר, 

 היינו שהגדולים במעלה יזהירו ויאירו את הקטנים במעלה.

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(

 

 אמר אל הכהנים בני אהרן וגו'.

י"ל בדרך רמז, "הכהנים" מרמז על מדיגה עליונה, היינו 

צדיק שהוא בבחי' כהן, "ואמרת" מל' אימרא היינו שפה 

וגבול. פי' שגם אדם שכבר הגיע לשלימות ג"כ יזהר 

 מלעלות יותר מכדי דרגתו לבל יעלה יותר מהשגתו ומדרגתו

 פול ח"ו. והבן.וי

 (בדרך אחר התפילה תשס"ד)מרן אדמו"ר שליט"א 

 

 לנפש לא יטמא בעמיו.

"בעמיו" מלשון גחלים עוממות, שלא יטמא נפשו 

בקרירות ועצלות ועצבות. "כי אם לשארו", אין שארו אלא 

אשתו. ר"ל אף שלכל המצוות מזיק הקרירות, אך לענייני 

 –"לא יטמא בעמיו"  הזיווג, אדרבה טובה הקרירות, כי עי"ז

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(         במקרים רעים ר"ל, וד"ל.

 

 לא יטמא בעל בעמיו.

מתרגם ובאונקלוס: "לא יסתאב רבא בעמיה", היינו 

הוא תאות היתר  –שראש הדור לא יסאב עצמו, "להחלו" 

הנק' חולין על להחלו נמצא תרין טעמי, משום דחולין הוא 

וב, ולהיפוך ח"ו יפול ברע, כידוע תרי טעמי יוכל להפכו לט

אשר קליפת נוגה היא להט החרב המתהפכת, והוא עץ הדעת 

טו"ר. ומה' התרי טעמא מתג וסוף פסוק, היינו שלהיות מתג 

ורסן לתאותו החמרית הוא לראות הסוף הנולד מזה, אשר 

מכל התאוות הסוף הוא כלה ונפסד, וכמרז"ל איזהו חכם 

 אדמו"ר מוהר"א זי"ע()מרן    הרואה את הנולד.

 

 ונקדשתי בתוך בני ישראל. 

הנה המצוה הזאת של קדוש השם הוא מצוה רצ"ו. ורמזה 

לנו התוה"ק בזה כי הנה אע"פ שבכל המצות צריך להיות 

בחי' רצוא ושוב, רצוא באהבה ושוב ביראה. כי בבני אהרן 

היה רק רצוא בלבד בגודל אהבת ה' אשר היה בקרבם, ולכן 

שוקה ואהבת ה' בכלות הנפש ממש. וזהו שאמר מתו מרוב ת

בקרבתם לפני ה' וימותו. והיינו מרוב תשוקתם )טז, א(  תובהכ

רצוא לבד. ולזה צריך גם  נתלעבודת ה' כי היו רק בבחי

שוב. כדי שיוכל הגוף להתקיים ולקיים עוד מצות.  נתלבחי

וכל זה הוא בשאר המצות, אבל במצוה זאת שצריך למסור 

דושת השם, זה יכול להיות גם ברצוא בלבד, נפשו על ק

 כיון שהמצוה היא מסירת נפש ממש ודפח"ח.

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע( 

כי הנה התורה הקדושה יש בה  ולבאר דבריו הקדושים:

מצוות עשה ומצוות ל"ת, ורצוא רומז למצוות עשה, והוא כי 

רצוא הוא שצריך לרוץ אחריהן ולעשותן, וזה רומז למצוות 

שה. ושוב, רומז למצוות לא תעשה, והיינו כי שוב הוא ע

מלשון שב ואל תעשה, וזה ג"כ רצוא מאהבה, וזה רומז כי 

מצוות עשה צריך לעשות מאהבת הבורא, ולהשמר מלא 

תעשה הוא מיראה, ו"רצוא ושוב" ביחד בגימ' "תורה" רומז 

בזה כי ע"י רצוא ושוב ביחד אפםשר לקיים כל התורה, אבל 

ברצוא לבד לא יוכל לקיים כל התורה, כי מרוב  בשוב או

השתוקקותו לעבודת ה' יתבטל ממציאות לגמרי ח"ו, ולזה 

צריך תמיד לרצוא ושוב, חוץ ממצוה זו של קידוש השם 

 שאפשר להשתמש ברצוא לבד בלא שוב כנ"ל.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

סמך פרשת קידוש ה' לפרשת מועדים ורגלים. ונ"ל  הנה

ישראל אינהו )עי' פסחים קיז:( ה בזה, כי הנה אמרו חז"ל הכונ

דמקדשי לזמנים, וכמו שאנו אומרים בנוסח הקידוש וברכה 

האמצעית בתפילת המועדים: מקדש ישראל והזמנים. והנה 

ע"י מה יוכלו ישראל לקדש הזמנים, ע"י הקדושה שהשפיע 

ה' בהם. וזה ונקדשתי בתוך בני ישראל, והיינו כי ע"י 

ראל המה מקדשים את ה' ע"י זה משפיע בהם הקב"ה שיש

רוב קדושה, וע"י זה יכולים לקדש מועדים וזמנים. וזהו 

את הנאמר בפ' המועדים אשר תקראו )ר"ה כה.( שדרשו חז"ל 

, אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מוטעים )כג, ד(אתם במועדם 

אתם אפילו מזידים, כי הקב"ה השפיע בהם רוב קדושה 

 קדש הזמנים כדעתם ורצונם.שיוכלו ל

וגם הקדים לפרשה זאת פרשת שור או כשב, ואיתא 

)בראשית יח, ז( שור זה אברהם, שנאמר אצלו )ויק"ר כז, ט( במדרש 

ואל הבקר רץ אברהם. או כשב, זה יצחק שנשחט תמורתו 

איל. או עז, זה יעקב ששחט גדי עזים. ורמז בזה כי ע"י 

שים אברהם יצחק ויעקב קדושה שהשפיע בנו אבותינו הקדו

 

  



 

 

ע"י זה יש לנו הכח לקבוע את המועדים ורגלים ולקדשם 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   כנ"ל ודו"ק.

 

 וידבר משה את מועדי ה' אל בנ"י.

וידבר לשון המשכה כדכתיב "ידבר עמים תחתנו", היינו 

 שמרע"ה המשיך לבנ"י קדושת המועדים.

 )מרן אדמו"ר שליט"א(

 

 ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה וגו'.וספרתם לכם 

ענין הנפת העומר הוא ענין העלאת כל הדברים גשמיים 

לה' וכל הדברים הגשמיים נקראים לכם כמאחז"ל חציו לה' 

וחציו לכם או הכל מודים דבעצרת בעינן נמי לכם מכאן 

מוכח שכל גשמיים כמו אכילה ושתיה ושינה וכיוצא נקרא 

תם פי' תאירו את הלכם ממחרת השבת כי לכם. וזהו וספר

בשבת ממילא הכי מצוה כמו שאנו אומרים קודש הוא לכם 

שבת המלכה אבל עיקר העבודה וספרתם את הלכם ממחרת 

השבת ולמדים זה מיום הביאכם את עומר התנופה כנ"ל 

 היינו להעלות כל הדברים גשמיים לה'.

 )מרן אדמו"ר הצעיר זי"ע(

 

 ממחרת השבת.

ז"ל שהוא ממחרת הפסח. ולמה לא נכתב בתורה למדו ח

מפורש וספרתם לכם ממחרת הפסח, ולא נצרך לדרשה. רק 

למען נדע כי גאולת מצרים היה בלא אתערותא דלתתא רק 

הקב"ה בעצמו, בבחי' למעני למעני, כמו בשבת שהוא ג"כ 

בלי אתערותא דלתתא, כמו שחותמים "מקדש השבת" ולא 

 )מרן אדמו"ר הצעיר זי"ע( עד."מקדש ישראל והשבת כבמו

 

 כל האזרח בישראל ישבו בסוכות.

זרח, וואס דער אלופו של עולם שיינט -"אזרח" אותיות א

 ביי אים, וואס דער איד שיינט ביי אים.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע( 

 

כל האזרח בישראל ישבו בסכות למען ידעו דורתיכם כי בסוכות 

 הושבתי את בני ישראל וכו'.

נה הפסוק מתחיל בסוכת חסר ו' וכן ישבו בסכות חסר וה

ו' והפסוק מסיים ובסוכות מלא ו', דהנה אדם צריך לדעת כי 

דירת עראי,  –בסכת זה מרמז על העולם הזה בבחינת סכת 

ועליו לדעת כי בסכת בעולם הזה תשבו שבעת ימים רומז 

לשבעים ימי שנותיו של האדם וזהו בבחינת חסר. אבל למען 

דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, דהיינו  ידעו

לעתיד לבא יהיה בבחי' מלא "בהוציאי אותם מארץ מצרים", 

מצרים מרמז על העולם הזה שהאדם שקוע בתאוות ובמצרים 

עד אין סוף והיינו שע"י שיוצא האדם מכל מצריו וענייניו 

רוחני שהוא בחי'  –הגשמיים אזי זוכה לתענוג אמיתי 

 )מרן אדמו"ר מוהרח"ד זי"ע(            .עוה"ב

 

 מכה נפש בהמה ישלמנה.

מי ששובר את נפש הבהמית,  –"מכה נפש בהמה" 

 הוא יכול להגיע לשלימות. –"ישלמנה" 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(

 
 עד שתחפץ

 

 החג כבר עבר, עתה מנסים אנו לאחוז עדיין בניצוצי
החול והחולין, אולם  מאורותיו, להכניס מאורו בתוככי ימי

 -"עד שתחפץ"  -כדברי הרמב"ן הידועים הלא יש לעשות חפץ 

לכל אותם אורים גדולים ורגשות נעלות להם זכינו בחסדי ה' 

 בזמנים אלו.

בספה"ק מתבארים במספר אופנים הגדרת עבודת התפלה 

כיצד תלויים ומשלימים הם זה את זה, מרן  -ולימוד התורה 

ר זאת פעם שהוא כאדם החפץ לחבר יחד אדמו"ר שליט"א הגדי

שני ברזלים, שמקודם עליו לקרב ולהצמיד ברזל אחד למשנהו 

ולאחמ"כ יכול הוא להלחימם זה לזה עד שיהיו מחוברים 

 ומאוחדים היטב.

כאשר נפש היהודי הנתונה  -כן הוא ענין התורה והתפלה 

לאחד נפשנו  םבגוף הגשמי רחוקה מבוראה, וכל תשוקותנו ה

כול בחי החיים, עלינו א"כ קודם כל לקרב את הנפש כבי

לזאת משמשת עבודת התפלה המעוררת את הנפש  -לאלוקיה 

להתקרב להשי"ת בבחי' "ואני קרבת אלקים לי טוב", אולם 

לאחמ"כ בכדי שאכן תשאר הנפש חבוקה ודבוקה בו ית' יש 

לעסוק בתורה כי התורה היא היוצרת בנפש את הדביקות 

"בין בעידנא דעסיק  -דית בכל עת ובכל מצב הקבועה והתמי

 בה ובין בעידנא דלא עסיק בה".

דומה א"כ שיש להמליץ בסגנון זה גם על נעילת וקביעת 

הארת המועד בנפשנו, לאחר שזכינו לאותם רגשות קודש של 

תיה אשר המה מקרבים ואהבת הבורא והשמחה בתורה ומצו

 -הקדושה את הנפש ליוצרה, יש להכניס כל זאת בתורה 

ביגיעה בהתמדה וברציפות, ובזה אכן תישאר בנפש הרגשת 

 הקירבה ברציפות ובקביעות.

משום מה הלימודים במוסדות לימוד הבחורים והאברכים 

מתחילים רק כשבוע אחר החג, מה שגורם שבשבוע זה הנקרא 

"בין הזמנים" )המשמש כמובן כרווח להתבונן...( הלימוד אינו 

חלק מאיתנו, אולם משמתחילים כבר  דוקא הצד החזק אצל

בשעה טובה הלימודים כסדרם ודאי נשתדל כולנו להשקיע 

בתוה"ק ביגיעה אמיתית כנאה וכיאה לאשר חפץ לידבק 

 בתורה ובנותן התורה.

מה גם שמרן אדמו"ר בדברות קדשו בנעילת החג התמקד  

לימוד עמוד היומי, לימוד  -במספר נקודות בלימוד התורה 

יום ללא הפסק כלל, לימוד בביהמ"ד בימי עש"ק שעה בכל 

כן יתן ה' שנזכה לעשות בנפשנו כלי להיות  .ושב"ק קודם מנחה

 דבוקים בו ית' ובתורתו לאורך ימים.



 

 

 ט"נתשאמור רעוא דרעוין פ' 
 

דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי , אל משה לאמרה' וידבר 

ת קצירה והבאתם את תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם וקצרתם א

 א דכתיבוהדא ה: )פרשה כח, א(. ובמדרש עמר ראשית קצירכם אל הכהן

רבי וכו' אמר ת השמש חרון לאדם בכל עמלו שיעמל תתמה י )קהלת א, ג(

שמואל בר נחמני בקשו לגנז ספר קהלת שמצאו בו דברים שהם נוטים 

אף  אמרו כך היה שלמה צריך לומר מה יתרון לאדם יכול ,לצד מינו

בעמלה של תורה במשמע חזרו ואמרו אלו אמר בכל עמל ושתק היינו 

אומרים אף בעמלה של תורה במשמע הוא הא אינו אומר אלא בכל 

 עמלו בעמלו הוא שאינו מועיל אבל בעמלו של תורה מועיל.

 

איתא גבי רבי שמעון בר  )לג:(המדרש, הנה במסכת שבת ולהבין 

איתבו תריסר שני במערתא אתא אליהו וקם יוחאי ורבי אלעזר בנו: 

אפיתחא דמערתא אמר מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסר ובטיל 

גזירתיה נפקו חזו אינשי דקא כרבי וזרעי אמר מניחין חיי עולם 

ועוסקין בחיי שעה כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף יצתה בת קול 

ר אזול ואמרה להם להחריב עולמי יצאתם חיזרו למערתכם הדו

ב חדש "איתיבו תריסר ירחי שתא אמרי משפט רשעים בגיהנם י

 בייצתה בת קול ואמרה צאו ממערתכם נפקו כל היכא דהוה מחי ר

אמר לו בני די לעולם אני ואתה בהדי  מעוןשבי אלעזר הוה מסי ר

פניא דמעלי שבתא חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא 

למה לך אמר להו לכבוד שבת  ורהיט בין השמשות אמרו ליה הני

לבריה חזי  יהלמר ותיסגי לך בחד חד כנגד זכור וחד כנגד שמור א

 .כמה חביבין מצות על ישראל יתיב דעתייהו

 

על פי מה דאיתא בספר הק' דברי משה )להרה"ק רבי ויבואר 

ששת ימים ,ששת ימית  י(-)שמות כ, טמשה מדאלינא זי"ע( על הכתוב 

', דלכאורה יךקאלה' ויום השביעי שבת ל ,ךתעבד ועשית כל מלאכת

אינו מובן מה שהזהיר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכי יש 

ציווי לעשות מלאכה בששת הימים, והענין הוא על פי מה שמבואר 

בספר טעמי מצות פרשת בהר כי כל המלאכות הינם לברר בחינות 

על כן אין הקדושות והאורות שנפלו בשבירה קודם בריאת העולם ו

שום מלאכה שאין בה מצוה כמו איסור חרישה בשור וחמור כשבא 

לחרוש, ובזריעה לא תזרע כרמך כלאים וכן כל המלאכות שבעולם, 

ובששת ימי המעשה ירדו העולמות למטה ממדרגתם ומתלבשים 

בששת ימי המעשה כדי לסייע ולברר אותם הקדושות ולהעלותם 

וכל העולמות שירדו למטה  לשרשם, אך בשבת קדש אין בירורים

הם חוזרים בשבת קדש למעלה לשרשם, וכפי שפירש הרה"ק 

מה היה  )בראשית ב, ב(המגיד מזלוטשוב זי"ע על מה שפירש רש"י 

העולם חסר מנוחה, בא שבת בא מנוחה, כי שבת היא מלשון השבה 

ששבים כל העולמות למקומם האמיתי ומנוחה הוא לשון נחת, וזה 

ל שהיה העולם חסר מנוחה היינו שאין זה לנחת להם שפירש רש"י ז"

כי ירדו כל אחד ממקומו וכשבא שבת וכל העולם חוזר למקומו אזי 

 יש להם מנוחה.

ששת ימים תעבד ועשית כל ביאר הכתוב ,ששת ימית ובזה 

' היינו שבא הכתוב להזהיר בעשיתנו איזו מהמלאכות מלאכתך

השייכים לה ולא  בששת הימים שנעשה אותם בקיום כל המצות

יהיה בה שום איסור ואז יבוררו הניצוצין ויעלו לשרשם ביום השבת, 

' באופן ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתךוזהו ,ששת ימית 

שביום השביעי שבת לה' אלקיך היינו שיהיו כל חלקי הקדושה שבים 

 למעלה.

 

 ()שבת קכז.ביאר מה שאמרו חז"ל  )פ' וירא(הק' שפתי צדיקים ובספר 

, כי יש שני אופנים של גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה

בירור ניצוצי הקדושה והעלתם לשרשם האחת היא על ידי העסק 

בענינים הגשמיים לשם שמים שבזה מתעלים חלקי הקדושה, 

והמעלה היותר גדולה היא על ידי עסק התורה כי איתא בקדמונים 

עסק התורה הוא לברר נצוצי  שתכלית )עיין פרי עץ חיים שער מט פ"ה(

הקדושה אשר נפלו מהקדושה ולהחזירם ביחוד שלם כמו שהיו 

מקדם, ועיקרי בריאת האדם היתה בשביל העלאת הניצוצין על ידי 

עסק התורה, כי על ידי קדושת התורה מוציאים מהיצר הרע בלעו 

 אם אבן הוא נימוח )קידושין ל:(מפיו, והוא מתפוצץ ונימוח כמאמרם ז"ל 

ואם ברזל הוא מתפוצץ, ובזה מוציאים כל כחות הקדושה מהצד 

 בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין. )שם(שכנגד, וזהו 

 

לימוד התורה נקרא קבלת פני השכינה, כי אורייתא וקודש והנה 

וכשלומד תורה ומדבק עצמו  )זוהר הק' ח"א עג.(אבריך הוא חד היא 

כל אות ואות מהתורה הק' בקדושת השי"ת נותן התורה השוכנת ב

הוא נקרא הקבלת פני השכינה, והעלת הניצוצין לשרשם מכונה בשם 

', גדולה הכנסת אורחיןוזה שאמרו , )עיין אור המאיר פ' וירא(הכנסת אורחים 

היינו בכל אופן שפועל האדם להעלות את חלקי הקדושה המכונים 

יינו מעלה אורחים הוא ענין גדול ונשגב, אבל מכל מקום ,יותר' ה

יתירה היא כאשר ההעלה היא על ידי ,קבלת פני השכינה' כלומר על 

 ידי עסק התורה בקדושתה ודביקות המכונה ,קבלת פני השכינה'.

 

יובן מאמר הגמרא דכאשר יצאו רבי שמעון בר יוחאי ורבי ובזה 

אלעזר בנו מהמערה וראו בני אדם החורשים וזורעים ובודאי ראו 

ן שהעלו ניצוצות הקדושה לשרשם, אבל מכל שהיתה עבודתם באופ

מקום אמרו הרי בודאי טוב יותר שתהיה עבודה זו על ידי עסק 

התורה, וזהו ,מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה' וכאשר ראו ההוא 

חד כנגד ואמר להם דהוה נקיט תרי מדאני אסא לכבוד שבת סבא 

, דהנה ישראלכמה חביבין מצות על מר ראה זכור וחד כנגד שמור א

זכור  )בראשית מח:(א בזוהר הק' יתקדש יש בחינת זכור ושמות וא בשבת

ן ילדכורא ושמור לנוקבא וכלולא חד, ואפשר לומא דנוקבא הוא ענ

בענינים הגשמיים שהוא בחינת מלכות השורה  ירוריםבהעבודה וה

בכל עניני העולם הזה, ודוכרא הוא ענין הדביקות בהשי"ת על ידי 

ה וזהו שמור לנוקבא הוא שעל ידי השביתה ממלאכה עסק התור



 

 

ו דביום השבת קדש מתעלים כל חלקי הקדושה שנתבררו על י

לים לשרשם, וזכור לדכורא היינו עבששת ימי המעשה ומת

שכשמאיר לו חיות ואור ונשמת השבת קדש בזה מאיר את כל חלקי 

 הקדושה שנתעלו על ידו בעסק תורתו שבימי החול.

 

שמור לנוקבא שהיא בחינת  תל שבת קדש הוא בחינכן ליועל 

ענינים הם וארץ להעלות כל ית תכלית מעשה שמישבת בראש

צפרא דשבתא היא בחינת דכור לדוכרא היינו והגשמיים לשרשם, 

בחינת שבת דמתן תורה, כליל תפארת בראשו נתת לו בעמדו לפניך 

על ידי  על הר סיני, והיינו שאז מאירים כל חלקי הקדושה שנתעלו

עסק התורה, ואם כי שדרגה זו גבוהה יותר מכל מקום ישנם בירורים 

שתכליתם להתעלות דוקא על ידי העסק בהם בגשמיות בקדושה, 

חד כנגד זכור וחד כנגד וזה שאמר לרבי שמעון בר יוחאי ההוא סבא 

חד, ואז אמר רבי שמעון בר יוחאי לרבי אלעזור ראה  אכי כולשמור 

, היינו המצות שנעשים בכל המלאכות על ישראל כמה חביבין מצות

 הגשמיות שעל ידם מתעלין חלקי הקדושה לשרשן.

 

רבי מאיר אומר הוי ממעט  )ד, יב(דברי המשנה באבות ויבואר 

בעסק ועסוק בתורה והוי שפל רוח בפני כל אדם.  דהתנא מורה 

בזאת דאם על ידי עסק האדם בענינים גשמיים לשמו ית' הוא מעלה 

י הקדושה, מכל מקום הוי ממעט בעסק ואם תאמר האיך יתעלו חלק

הניצוצין, ,ועסוק בתורה' כי על ידה יתעלו הניצוצין ביותר, אמנם אל 

תחשוב כי מי שעוסק במלאכתו באופן הנעלה אין עבודתו רצויה כי 

גם זה מן ההכרח והוי שפל רוח בפני כל אדם, כי רק באופן של לימוד 

 התורה וסגולותיה. למעלתבהכנעה וביטול יזכה 

 

היינו עמלו יתבארו דברי המדרש: כי מה יתרון לאדם בכל ובזה 

כאשר עמל בעניני עולם הזה לגרמיה בלא שיתעלו חלקי הקדושה 

על ידם הרי אין כל יתרון בעמלו, אבל כאשר העמל הוא עמל התורה 

וכן כשעמל בעניני עולם הזה על פי התורה ליחד חלקי הקדושה 

ידוע מאמר מרן הבעש"ט הק' זי"ע על המחליף פרה לשרשם כ

בחמור שאם מתנהג בזה על פי התורה הרי מתעלים הדברים 

 לשרשם.

 

הוא שעל ידי תיקון וזיכוך המידות בימי ספירת העומר זוכה  וכן

 )בלתי מוגה(                         לקדושת התורה בחג השבועות.

 

 

 
 כב' אחי ורעי חברי מערכת גליון "נחלי אורה" הי"ו,ל

בריש סדרת חרוזי "אני מאמין" שבסידור פותחים אנו בהכרזה של 

 אמונתנו השלימה שהבוית"ש "בורא ומנהיג לכל הברואים."

י"ת לא רק ברא עולם ומלואו שמהלשון "בורא ומנהיג" מוכח שה

ם מנהל ומנהיג כל במע"ב ומחדשם בכ"י תמיד )בורא, ל' הווה(, אלא ג

מאורע של כל נברא בפרט. ובזה באנו לשלול את דעת הכופרים הטוענים 

ואת גסי הרוח הסוברים ש"כחי  ,שעזב ה' את הארץ לאחר שבראה

 ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה," ה"י מדעותיהם הכוזבות.

להבנת הענין נתבונן בדברי הרא"ש באורחות חיים )אות כ"ו( וז"ל: מי 

" אף ב"אנכי ה' אלקיך" אינו מאמין "אשר הוצאתיך מארמ"צשאינו 

עכ"ל. מהא ילפינן שהאמונה ביצי"מ, המורה על אדנותו המוחלטת  .מאמין

של ה' ועל השגחתו הפרטית על עמו ישראל, היא חד וחלק של המ"ע של 

 האמונה בה', שהרי שני היסודות משולבים יחד בכתוב.

ין" הוא מדברי הרמב"ם כידוע, מקורם של חרוזי ה"אני מאמ

בהקדמה לפירושו על פ' חלק. לכן יש לתמוה שהעיקר שה' מנהיג כל נברא 

לא נזכר בדבריו, וז"ל בפיה"מ: היסוד הראשון להאמין מציאות הבוי"ת 

וכו' והוא עילת מציאות הנמצאים כולם, בו קיום מציאותם, וממנו קיומם 

ה"א," עכ"ל. ובוודאי סובר וכו' וזו היסוד הראשון מורה עליו דבור "אנכי 

הרמב"ם שהנהגת העולם ע"י הקב"ה היא מעיקרי אמונתנו, כמפורש 

בי"ד שלו בפ"א מהל' יסוה"ת ה"ה, ופרט בפ"ג מהל' תשובה ה"ז. ואכן 

 אפשר לשער שמשם שאב מחבר ה"אני מאמין" את לשונו. 

 בברכה לבבית לחגה"פ כשר ושמח ובצפיה לגאולה קרובה,

 בולטימור –ר דניאל אברהם סקל
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