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יעקב אביר ליקוטי

א 

ח�תם  ִֵָ	��חי

יתר� ְִַָָ	ר�ת

מלאכים  של חילות בורא כראוי המצוות את המקיים

È‡¯È ÏÈÁ ÈL�‡ ÌÚ‰ ÏkÓ ‰ÊÁ˙ ‰z‡Â§©¨¤¡¤¦¨¨¨©§¥©¦¦§¥
Úˆ· È‡�N ˙Ó‡ ÈL�‡ ÌÈ‰Ï‡¡Ÿ¦©§¥¡¤Ÿ§¥¨©
È¯N ˙B‡Ó È¯N ÌÈÙÏ‡ È¯N Ì‰ÏÚ zÓNÂ§©§¨£¥¤¨¥£¨¦¨¥¥¨¥

˙¯NÚ È¯NÂ ÌÈMÓÁ(כא יח לרמז .(שמות אפׁשר £¦¦§¨¥£¨Ÿ∆¿»ƒ¿…
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה פ"ד לפי (אבות ¿ƒ«∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»

עֹוׂשה מי"א) ׁשהאדם הּטֹובים מעׂשים ידי ∆«««∆ƒ«ƒ¬»≈¿»¿ּדעל
לׁשם  עֹוׂשה אם מּלי הני טֹובים, מלאכים ≈¿∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ»≈ƒ≈ƒנבראים
לׁשמּה ׁשּלא העֹוׂשה אבל ּורחימּו, ּבדחילּו «¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¬»»∆∆…ƒ»«ׁשמים
מקלקל  הּוא ואּדרּבא טֹובים, מלאכים נבראים ≈¿»¿«»¿»¿ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ≈אין

ׁשאמר וזהּו מתּקן. ‰ÌÚולא ÏkÓ ‰ÊÁ˙ ‰z‡Â ¿…¿«≈¿∆∆»«¿«»∆¡∆ƒ»»»
ÏÈÁ ÈL�‡ ׁשמים לׁשם הּמצֹות ׁשעֹוׂשים הם , «¿≈«ƒ≈∆ƒ«ƒ¿¿≈»«ƒ

ּומפרׁש וקתני מלאכים. ׁשל חילֹות מהם ≈«¿≈««¿ƒ¿»ƒ≈∆¬»∆«¿»ƒ¿ונבראים
חילֹות  הּטֹובים, מעׂשיהם ידי על הּנבראים הם «¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ«¿≈«¬≈∆«ƒמי

הם מלאכים ‡ÌÈ‰Ïׁשל È‡¯Èוהּנה .È‡¯'È ∆«¿»ƒ≈ƒ¿≈¡…ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈
˙Ó'‡ ÈL�'‡ ÌÈ‰Ï'‡ ּגימטרּיא ּתבֹות ראׁשי ¡…ƒ«¿≈¡∆»≈≈ƒ«¿ƒ»

וכל  ּומאהבה, מּיראה ּדעֹוׂשים לרמז «¿«¬»≈«¿ƒ¿…¿ƒƒƒ«¬»'אהבה',
הּטֹובֹות  מּדֹות ׁשּכל ּבוּדאי ואהבה מּיראה »ƒƒ¿»¿«¬»¿««∆»ƒ∆«העֹוׂשה

וזהּו ּבֹו, ·ˆÚּכלּולֹות È‡�N ˙Ó‡ ÈL�‡ ׁשּכיון , ¿¿∆«¿≈¡∆…¿≈»«∆≈»
אנׁשי  ׁשּיהיּו ּבהכרח ואהבה, יראה ּבהם ≈¿»¿ƒ¿»¿«¬»¿∆¿≈«∆ƒ∆«≈∆ׁשּיׁש

ּבצע: וׂשֹונאי »∆≈¿¿∆¡אמת

המרכבה  ממלאכי לשמירה וזוכה

‰l‡Ïeיׁשמרּו הּמרּכבה ׁשּמלאכי ראּוי האנׁשים §¥¤»¬»ƒ»∆«¿¬≈«∆¿»»ƒ¿¿
ׁשאמר וזהּו È¯Nאֹותם, Ì‰ÏÚ zÓNÂ »¿∆∆»«¿«¿»¬≈∆»≈

˙¯NÚ È¯NÂ ÌÈMÓÁ È¯N ˙B‡Ó È¯N ÌÈÙÏ‡, ¬»ƒ»≈≈»≈¬ƒƒ¿»≈¬»…
ּתבֹות  ראׁשי הם הּמרּכבה ּדמלאכי הּוא, ≈≈«≈««¿∆»≈¬¿»¿∆∆«¿והרמז

יכאל,Óבריאל,bפאל,¯ּוריאל,‡'ארּגמן', «¿»»ƒ≈¿»≈«¿ƒ≈ƒ»≈
והּנה� ‡ÌÈÙÏּוריאל. È¯N אּוריאל על רֹומז ƒ≈¿ƒ≈»≈¬»ƒ≈«ƒ≈

אחד, הּוא ואל"ף אל"ף, לׁשֹון ּדאלפים «∆∆«¿∆«¿ƒ≈«¬»ƒ¿»¿וגבריאל,
ׁשמם  ׁשראׁש ּדהינּו אחדים', 'ׂשרי אמר «¿…∆¿»¿ƒ»«»≈¬»ƒ¿ּוכאּלּו
והם  עׂשר, לחׁשּבֹון הּגיע ׁשּלא ּבאחדים, ≈¿∆∆¿∆¿»ƒ«¬»ƒ∆…ƒƒ¿»מתחיל

ו ‡ ו ‚ּוריאל B‡Ó˙בריאל. È¯Nׁשראׁש¯הּוא פאל ƒ≈¿«¿ƒ≈¿»≈≈¿»≈∆…
ו  ּבמאֹות. מתחיל ÌÈMÓÁׁשמֹו È¯Nּוריאל �הּוא ¿«¿ƒ¿≈¿»≈¬ƒƒƒ≈

ו  ּבחמּׁשים. מתחיל ׁשמֹו NÚ¯˙ׁשראׁש È¯N הּוא ∆…¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿»≈¬»…
Ó מ"ם ׁשהיא ּבעׂשרֹות, מתחיל ׁשמֹו ׁשראׁש ≈ƒ»≈∆…¿«¿ƒ«¬»∆ƒיכאל

חמּׁשים, לכלל הּגיע ולא עׂשרֹות ארּבע ּבּה ƒƒ«ƒ¿«¬ƒƒ…¿«¬»¿»«≈∆ׁשּיׁש
'ׂשרי' להּו ּדקרי והא 'עׂשרת'. ליּה קרי ≈«¿≈«¿«¿…«¬≈≈«¿«ƒ¿לפיכך
לֹו יׁש מהם ואחד אחד ׁשּכל לפי רּבים, ≈∆≈«∆¿«∆«∆ƒ¿ƒ»¿לׁשֹון
להּו קרי לפיכך ידֹו, ּתחת ּוממּנים ׂשרים ¿≈«¿«ƒ¿Àƒ««»¿ƒ««»ּכּמה
הּמלאכים  מאהבה, ה' ויראי רּבים. לׁשֹון ƒ¿ƒ¿≈≈«¬»««¿»ƒ»¿≈«'ׂשרי'

וׁשֹומ  עליהם מגּנים אֹותם:האּלה רים »≈∆¿ƒƒ¬≈∆¿¿ƒ»

למעלתו  משה זכה ואחדותם ישראל קדושת בזכות

e�ÁiÂ È�ÈÒ ¯a„Ó e‡·iÂ ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÚÒiÂ©¦§¥§¦¦©¨Ÿ¦§©¦©©©£
.¯‰‰ „‚� Ï‡¯NÈ ÌL ÔÁiÂ ¯a„na©¦§¨©¦©¨¦§¨¥¤¤¨¨
ÔÓ '‰ ÂÈÏ‡ ‡¯˜iÂ ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ‰ÏÚ ‰LÓeŸ¤¨¨¤¨¡Ÿ¦©¦§¨¥¨¦
„Èb˙Â ·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯Ó‡˙ ‰k ¯Ó‡Ï ¯‰‰̈¨¥ŸŸŸ©§¥©£Ÿ§©¥

Ï‡¯NÈ È�·Ï(ב-ג יט לֹומר,.(שמות אפׁשר ¦§¥¦§¨¥∆¿»«
לברכה זכרֹונם קו.)ּדרּבֹותינּו על (סנהדרין ּדרׁשּו ¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»»¿«

ח)ּפסּוק יז יׂשראל (לעיל עם וּיּלחם עמלק 'וּיבא »«»…¬»≈«ƒ»∆ƒƒ¿»≈
נתּגרה  לפיכך הּתֹורה, מן ידיהם ׁשרפּו ««¿ƒ¿ƒƒ∆»¿≈∆ƒ«»¿ƒ»¿ƒּברפידם',
ורצּו סיני להר ׁשּנתקרבּו ועכׁשו עמלק. «¿»ƒ¿»¿¿«ƒ∆«¿»¿≈«¬∆«ּבהם
עליהם  וקּבלּו ידים רפיֹון הסירּו הּתֹורה, ∆≈¬¿ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ≈«»≈»¿לקּבל
ונתקּדׁשּו ּבזריזּות, ּולׁשמרּה הּתֹורה ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿«¿«»≈»¿לקּבל
ּכאיׁש אחד ּבלב לזה זה אהּובים ונעׂשּו ƒ¿«¬¿«¬¬ƒ∆»∆¿≈∆»¿ƒ¿ונתטהרּו
מׁשה  זכה ואחדּותם וטהרתם קדּׁשתם ּומּצד ∆…«««¿»¿««√«¿««ƒ«¿À«∆אחד.

‰‡ÌÈ‰Ïׁש Ï‡ ‰ÏÚ היא יׂשראל ּדזכּות , ∆»»∆»¡…ƒƒ¿ƒ¿»≈ƒ
ּבּתלמּוד  ׁשּמצינּו ּוכמֹו מעלתֹו, למׁשה ¿»»ƒ¿ƒ»¿…∆«¬»¿∆»ƒ∆ׁשהׁשלימה

יא.) ּכאן (סנהדרין אחד יׁש ואמרה קֹול ּבת ««∆≈«¿«¿»«¿«∆ׁשּיצאה
ׁשאין  אּלא ּכמׁשה ׁשכינה עליו ׁשּתׁשרה ≈∆«∆∆…¿«ƒ¿∆»»¿ƒ∆«∆ׁשראּוי
היא  הּדֹור ׁשּזכּות ראיה מּכאן לכך. ראּוי ƒ»¿»»∆¿«ƒ¿«¿«ּדֹורֹו
מצינּו והּנה הּדֹור. ּגדֹול לׁשלמּות ƒ¿≈¿«¿ƒ≈»ƒ»»»¿∆ׁשּמסּיעת
עכׁשו  ויׂשראל, 'הרים', נקראים «¿»≈«¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ««∆ׁשהאבֹות
'הר  ּבׁשם ּכּלם נקראּו אחת, ּבאחדּות »≈¿«ƒ¿«¿¿«¿««ƒ¿¿À∆ׁשּנתקּדׁשּו

«∆אחד':

והתאחדו  בתורה הרפיון את עזבו

e‰ÊÂׁשאמרÌÈ„ÈÙ¯Ó eÚÒiÂ מרפיֹון נסעּו ּדהינּו, , §¤∆»««ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿»¿≈ƒ¿
הסירּו עכׁשו ּבּתחּלה, ּבהם ׁשהיה ƒ∆»»»∆«¿ƒ»«¿»≈ƒ»«ידים
לקּבל  ּבזריזּות, סיני למדּבר ּובאּו ידים ≈»¿ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒרפיֹון

ּבזריזּות. ּולׁשמרּה ּבזריזּות ÌLהּתֹורה ÔÁiÂ «»ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ«ƒ«»

יתרו  פרשת |



ב 

Ï‡¯NÈׁשּדרׁשּו ּכמֹו אחד, ּכאיׁש אחד ּבלב נעׂשּו , ƒ¿»≈«¬¿≈∆»¿ƒ∆»¿∆»¿
לברכה זכרֹונם א)רּבֹותינּו דבחודש מס' �‚„.(מכילתא «≈ƒ¿»ƒ¿»»∆∆

הם ‰‰¯ ּגם אחד, ּגּוף סיני ׁשהר ּדכמֹו לרמז , »»ƒ¿…ƒ¿∆«ƒ«∆»«≈
ואחדּות  אחת ּוקדּׁשה אחד ּגּוף אחד, הר ¿»¿»»«À¿«∆«∆»¬»נעׂשּו

וזהּו ‰‰¯אחת, „‚�: ««¿∆∆∆»»

{

המצוות  את שיקיימו כדי מצרים יציאת תכלית

‡O‡Â ÌÈ¯ˆÓÏ È˙ÈNÚ ¯L‡ Ì˙È‡¯ Ìz‡©¤§¦¤£¤¨¦¦§¦§¨¦¨¤¨
ÌÎ˙‡ ‡·‡Â ÌÈ¯L� ÈÙ�k ÏÚ ÌÎ˙‡¤§¤©©§¥§¨¦¨¨¦¤§¤
ÈÏ˜a eÚÓLz ÚBÓL Ì‡ ‰zÚÂ .ÈÏ‡¥¨§©¨¦¨©¦§§§Ÿ¦
‰l‚Ò ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â È˙È¯a ˙‡ Ìz¯ÓLe§©§¤¤§¦¦¦§¦¤¦§ª¨
eÈ‰z Ìz‡Â .ı¯‡‰ Ïk ÈÏ Èk ÌÈnÚ‰ ÏkÓ¦¨¨©¦¦¦¨¨¨¤§©¤¦§

LB„˜ ÈB‚Â ÌÈ�‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏ(ד-ו פסוקים .(שם ¦©§¤¤Ÿ£¦§¨
הּמצֹות  ליׂשראל להֹורֹות ּבא ּדכאן לרמז ¿ƒ¿…¿»»¿¿ƒ¿»≈«ƒ«¿∆אפׁשר
זהירים  ׁשּיהיּו ּגּופם, ותּקּון להכׁשר חֹובה ƒ»∆ƒ¿¿ƒƒ¿≈¿∆¿«≈∆ׁשהם
וציצית, ימים, לׁשמֹונה הּמילה והם: ƒ»ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ»≈¿∆«ּבהם,
ּונטילת  סּכה, ועׂשּית ׁשּבת, ּוׁשמירת »ƒƒ¿ƒ««»«¬ƒ«À»¿ƒ¿ּותפּלין,

הרמז וזהּו È˙ÈNÚלּולב. ¯L‡ Ì˙È‡¯ Ìz‡ »¿∆»∆∆«∆¿ƒ∆¬∆»ƒƒ
ÌÈ¯ˆÓÏ,אתכם והֹוצאתי והּמֹופתים האֹותֹות ּכל ¿ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆

ׁשחרדּתי  הּזאת החרדה ּכל ׁשּתדעּו ƒ¿∆≈¿»«¬»»«…∆»«¿ƒ«¿וצריך
מצֹותי, מקּימים ׁשּתהיּו מּפני הּוא לּמה, »¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿«¿ƒƒ««∆≈¬עליכם

�ÌÈ¯Lוזהּו ÈÙ�k ÏÚ ÌÎ˙‡ ‡O‡Â,ÌÈ¯L� ¿∆»∆»∆¿∆««¿≈¿»ƒ¿»ƒ
ּבׁשביל  אתכם ּגאלּתי ּדהינּו, 'ציצית', ƒ«¿ƒ»ƒƒ¿«¿»«¿ƒ∆¿∆ƒ¿ƒּגימטרּיא

וזהּו ּבגדיכם, ּכנפי על ציצית ÈÙ�kׁשּתעׂשּו ÏÚ ∆«¬ƒƒ««¿≈ƒ¿≈∆¿∆««¿≈
ÌÈ¯L� ּבכנפי ציצית ׁשּתעׂשּו ּבׁשביל ּדהינּו, , ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆«¬ƒƒ¿«¿≈

‡ÈÏּבגדיכם. ÌÎ˙‡ ‡·‡Â,ÈÏ‡ ÌÎ˙‡ ּגימטרּיא ƒ¿≈∆»»ƒ∆¿∆≈»∆¿∆≈»ƒ«¿ƒ»
'טֹוטפת'. ּכֹוללים ׁשני ÚBÓ'Lעם Ì‡ ‰zÚÂ ƒ¿≈¿ƒ»…¿«»ƒ»«

ÈÏ˜'a eÚÓ'Lz.'ׁשּבת' ּתבֹות ראׁשי ,Ìz¯ÓLe ƒ¿¿¿…ƒ»≈≈«»¿«¿∆
È˙È¯a מילה.‡˙ ּברית היא ,‰l‚Ò ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â, ∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ∆ƒ¿À»

רֹומזת  'סגּלה' עֹוד, ּבּתֹורה. עֹוסקים ׁשּיהיּו ∆∆«ƒ∆ƒ¿¿ƒ«»¿Àהיא
ּכל  ועּקר הּסּכה. עׂשּית ועל לּולב נטילת «»ƒ«»¿«¬ƒ««À»¿ƒ¿»על
ּותקּבלּו הּכל אדֹון ׁשאני ׁשּתדעּו ּכדי ¿»¿…»¬ƒ¿¿≈∆≈¿∆¬ƒ»הּמצֹות

ותּכירּו ודבר, ּדבר ּכל על Ïkצּואתי ÈÏ Èk «»»ƒ«»»»¿»»¿«ƒƒƒ»
ı¯‡‰: »»∆

חטא  מכל להתרחק צריך המצוות קיום לפני

‰ÓeּׁשאמרÌÈ�‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏ eÈ‰z Ìz‡Â ּבא , ©∆»«¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒ»
הּתֹורה  ועסק מצֹות קּיּום ׁשעּקר «»∆≈¿¿ƒ«ƒƒ∆¿להֹורֹות
ּבּתֹורה  ועֹוסק הּמצֹות העֹוׂשה הּגּוף ׁשּיהיה «»≈¿¿ƒ«∆ƒ¿∆«»∆«ƒ«ּבעינן

ׁשּנאמר ּכמֹו מעֹון, ונקי טו)טהֹור לד 'סּור (תהלים »¿»ƒ≈»¿∆∆¡«
הכי  לאו ּדאי הּגדֹול, הּכלל וזהּו טֹוב'. ועׂשה ƒ»»ƒ¿«»«¿»∆¿≈¬»«≈מרע
הּוא  ׁשהרי ותֹורה, מצֹות לׁשמר ׁשֹומר ׁשקד ≈¬∆«¿¿ƒ¿…ƒ≈»«¿«ׁשוא
להזהירם  ּבא לפיכך זה. מּצד וסֹותר זה מּצד «ƒ«∆¿≈ƒ«∆¿ƒ»¿»¿«¿ƒ∆ּבֹונה

הּזה עצמכם Ìz‡Âּבּלׁשֹון מּצד אּתם ּכלֹומר, , «»«∆¿«∆¿««∆ƒ««¿¿∆
ּבקדּׁשה  ּכראּוי מתּקן ׁשּלכם הּגּוף להיֹות «ƒƒƒ¿«∆»∆¿À»»»ƒ¿À¿צריכים
ׁשּתהיּו והּוא עליו, הּמצֹות ׁשּיחּולּו ּכדי ¿ƒ¿»»¿∆ƒ»«∆≈¿«√«¿ּובטהרה

ÌÈ�‰kלֹו ˙ÎÏÓÓ,הּכהנים ּכמֹו טהֹורים ּדהינּו , «¿∆∆…¬ƒ¿«¿¿ƒ¿«…¬ƒ
הּמצֹות  קּיּום לכם יאתה ואז קדֹוׁש, ּגֹוי ¿ƒ¿»¿»»»»»∆ƒ«ƒ¿ותהיּו

«»¿והּתֹורה:

{

תורה  למתן דרושים
תורה] למתן א' דרוש טוב', 'דורש הספר [מתוך

לתפוח  נמשלו ישראל

‡˙È‡עקיבא רּבי ּפרק ּדׁשּבת וזה (פח.)ּבגמרא ¦¨ƒ¿»»¿«»∆∆«ƒ¬ƒ»¿∆
È‡Óלׁשֹונם: ,‡�È�Á ¯a ‡ÓÁ ·¯ ¯Ó‡ ¿»»««»»«¬ƒ»«

·È˙Îc(ג ב nÏ‰(שה"ש ,'¯Úi‰ ÈˆÚa Áet˙k' ƒ¿ƒ¿«««¬≈«««»»
‰Ó CÏ ¯ÓBÏ ,Áet˙Ï Ï‡¯NÈ eÏLÓ�‰Ê Áetz ƒ¿¿ƒ¿»≈¿«««»«««∆

‰NÚ� eÓÈc˜‰ Ï‡¯NÈ Û‡ ,ÂÈÏÚÏ Ì„B˜ BÈ¯tƒ¿≈¿»»«ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«¬∆
.ÚÓL�Ï:לׁשֹונם ּכאן עד ¿ƒ¿««»¿»

˙Ú„BÓ,‰¯Bz ÔzÓ ÌBÈ ˙ÏÚÓ ı¯‡‰ ÏÎa ˙‡Ê ©©…¿»»»∆«¬«««»
Ïk‰c ,‡¯·� ÌÏBÚ‰ BaL ÌBiÓ ÏB„b»ƒ∆»»ƒ¿»¿«…
Ì‡ ,‰¯ÚNa ÌÈÈeÏz‰ ÌÈ¯¯‰k „ÓBÚÂ ÈeÏz ‰È‰»»»¿≈«¬»ƒ«¿ƒ¿«¬»ƒ
e‰z Â‡Ï Ì‡Â ·ËeÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ eÏa˜È¿«¿ƒ¿»≈∆«»»¿ƒ»…

‡¯wÚÓ„k ¯ÊÁz e‰·Â(שם)ÚÈÙB‰ Ï‡¯NÈ È�·e . »…«¬…ƒ¿≈ƒ»»¿≈ƒ¿»≈ƒ«
eÓÈc˜‰Â ,‡¯Bp‰ '‰ ˙·‰‡Ó L„w‰ Áe¯ Ì‰a»∆««…∆≈«¬««»¿ƒ¿ƒ
e¯hÚ˙�Â eÎÊ ‰Ê·e ,‰¯e¯a ‰ÙNa ‰ÚÈÓLÏ ‰iNÚ¬ƒ»ƒ¿ƒ»¿»»¿»»∆»¿ƒ¿«¿
ÌÈ„e‰iÏ ,BÏ ‰ÎkL ÌÚ‰ È¯L‡ .‰¯ËÚÂ ¯˙Îa¿∆∆«¬»»«¿≈»»∆»»«¿ƒ

:‰¯B‡ ‰˙È‰»¿»»

יעקב אביר חותם ליקוטי פיתוחי |



ג 

רבינו  משה ותשובת השרת מלאכי טענת

Ì„˜Â התם ּדאיתא מה נביא הּמאמר אל ׁשּנבֹוא §Ÿ¤∆»∆««¬»»ƒ«¿ƒ»»»
הּנזּכרת פח:)ּבּגמרא ל ׁשֹונם:(שם וזה ,¯Ó‡ «¿»»«ƒ¿∆∆¿∆¿»»«

ÌB¯nÏ ‰LÓ ‰ÏÚL ‰ÚLa ,ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa «̄ƒ¿À«∆≈ƒ¿»»∆»»…∆«»
,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ È�ÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»
¯Ó‡ .e�È�Èa ‰M‡ „eÏÈl ‰Ó ,ÌÏBÚ ÏL B�Ba ƒ̄∆»«ƒƒ»≈≈»«
‰cÓÁ ,ÂÈ�ÙÏ e¯Ó‡ .‡a ‰¯Bz‰ Ïa˜Ï ,Ì‰Ï»∆¿«≈«»»»¿¿»»∆¿»
d�zÏ Lw·Ó ‰z‡ ˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LMÓ EÏ ‰Êe�b¿»¿ƒ≈∆¿≈¿≈ƒ«»¿«≈ƒ¿»
Èk Ì„‡ Ô·e ep¯kÊ˙ Èk LB�‡ ‰Ó' ,Ì„Â ¯N·Ï¿»»»»»¡ƒƒ¿¿∆∆»»ƒ

'ep„˜Ù˙(ה ח EÓL(תהלים ¯Èc‡ ‰Ó e�È�„‡ '‰' , ƒ¿¿∆¬…≈»«ƒƒ¿
'ÌÈÓM‰ ÏÚ E„B‰ ‰�z ¯L‡ ı¯‡‰ ÏÎa פסוק (שם ¿»»»∆¬∆¿»¿««»»ƒ

‰ÈÊÁ¯ב) ,‰LÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ .»««»»¿…∆«¬ƒ
,ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ ,ÂÈ�ÙÏ ¯Ó‡ .‰·eLz Ì‰Ï»∆¿»»«¿»»ƒ∆»
¯Ó‡ .Ì‰ÈÙaL Ï·‰a È�eÙ¯NÈ ‡nL È�‡ ‡¯È˙Óƒ¿»≈¬ƒ∆»ƒ¿¿ƒ«∆∆∆¿ƒ∆»«
,‰·eLz Ì‰Ï ¯ÈÊÁ‰Â È„B·k ‡qÎa ÊÁ‡ ,BÏ¡…¿ƒ≈¿ƒ¿«¬ƒ»∆¿»

¯Ó‡pL(ט כו ÂÈÏÚ(איוב ÊL¯t ‰qÎ È�t ÊÁ‡Ó' ∆∆¡«¿«≈¿≈ƒ≈«¿≈»»
ÂÈfÓ ÈcL N¯tL „nÏÓ ÌeÁ�z ·¯ ¯Ó‡Â ,'B��Ú¬»¿»«««¿¿«≈∆≈«««ƒƒ
ÏL B�Ba¯ ,ÂÈ�ÙÏ ¯Ó‡ .ÂÈÏÚ B��ÚÂ B˙�ÈÎL¿ƒ»«¬»»»»«¿»»ƒ∆

da ·È˙k ‰Ó ÈÏ Ô˙B� ‰z‡L ‰¯Bz ,ÌÏBÚ שמות) »»∆«»≈ƒ«¿ƒ»
ב) ı¯‡Óכ EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ�‡'»…ƒ¡…∆¬∆≈ƒ≈∆∆

‰Ú¯ÙÏ ,Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ ,Ì‰Ï ¯Ó‡ .'ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»«»∆¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆¿«¿…
„iÓ .'eÎÂ ÌÎÏ ‡‰z ‰Ó ‰¯Bz ,Ìz„aÚzL‰ƒ¿«¿«¿∆»«¿≈»∆¿ƒ»
e�È�„‡ '‰' ¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï BÏ e„B‰¿«»»∆∆¡«¬…≈
E„B‰ ‰�z' el‡Â ,'ı¯‡‰ ÏÎa EÓL ¯Èc‡ ‰Ó»«ƒƒ¿¿»»»∆¿ƒ¿»¿
„Á‡Â „Á‡ Ïk „iÓ ,·È˙k ‡Ï 'ÌÈÓM‰ ÏÚ««»»ƒ»¿ƒƒ»»∆»¿∆»

¯Ó‡pL ,¯·c BÏ ¯ÒÓe ·‰B‡ BÏ ‰NÚ� סח (תהלים «¬»≈»«»»∆∆¡«
eÎÂ'.יט) 'È·M ˙È·L ÌB¯nÏ ˙ÈÏÚ' ּכאן עד »ƒ»«»»ƒ»∆ƒ¿«»

«¿לׁשֹונם:

LÈּתמהּו מה מּפני ּתחּלה, הּזה: ּבּמאמר לדקּדק ¥¿«¿≈««¬»«∆¿ƒ»ƒ¿≈»»¿
ּבינינּו'. אּׁשה ּלילּוד 'מה ואמרּו הּׁשרת ≈≈«ƒƒ»¿«¿≈«»≈¬¿»מלאכי
ּבא. הּוא ּתֹורה ּדלקּבל ידעּו ּבעצמם הם ««≈»¿ƒ¿««¿»¿≈¿ועֹוד,
'החזיר  למׁשה ׁשאמר הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ƒ¬»∆…¿»«∆¿««»¿ועֹוד,
לּמה  ועֹוד, להם. יׁשיב יתּברך הּוא ּתׁשּובה', ««¿∆«ƒ¿»«¿»ƒ«¿∆«להם
הּדּברֹות, עׂשרת ּכל ּבתׁשּובתֹו להם סּדר ¿ƒ≈»∆ƒ¿»»¬∆∆«ƒ∆…מׁשה
ירדּתם, 'למצרים להּו ּדאמר סּגי, קּמיתא ∆¿»¿ƒ«¬«¿¿ƒ¿«ƒ»«¿»»«¬»¿ּבטענה

הׁשּתעּבדּתם': ∆¿»¿»¿ƒ…¿»¿לפרעה

התורה  סודות על היה השרת מלאכי ערעור

‰‡¯�Âּׁשּכתבּו מה ּפי על ּדעּתי לענּיּות §¦§¤«¬ƒ«¿ƒ«ƒ«∆»¿
לא  הּׁשרת מלאכי ּדערעּור …≈«»≈¬¿»¿ƒƒ¿ƒ«הראׁשֹונים,
ּדהּפׁשט  ידעּו ּדהם הּתֹורה, סֹודֹות על אם ּכי «¿»¿¿«≈¿«»»ƒƒ««היה
קדֹוׁשים  ׁשהם ּכיון הּסֹוד, אבל להם, ראּוי ƒ¿≈∆«≈»«¬∆««≈אינֹו

ּבהם ׁשֹולט הרע יצר יא)ואין מח ראּוי (ב"ר להם , ¿≈≈∆»»≈»∆»∆»
ודם  לבׂשר ולא ּבקדּׁשה, ּבֹו יעסקּו ׁשהם ««««¿…¿«ƒ»≈∆≈««¿ƒ¿Àלּנתן,
ּבקדּׁשה. לׁשמרֹו יּוכלּו ולא רע מלא לּבם «ƒ»»≈«¿…¿¿»¿ƒ¿À∆¬אׁשר

הּקדֹוׁש ּבּזהר מברר קנב.)והּנה ׁשהּגּוף (ח"ג ּכמֹו , ¿ƒ≈¿…»«…««»¿∆«
ׁשּום  לּנׁשמה אין הּגּוף ּדזּולתי לּנׁשמה, ««¿»≈»ƒ«¿««¿»¿לבּוׁש
ּגּוף  הּוא הּתֹורה ּפׁשט נמי הכי העֹולם, ּבזה «»»¿ƒ¿∆»»»ƒ«ƒקּיּום
הּׁשלֹום  עליו רּבנּו ּומׁשה לסֹודֹותיה. «»««≈»∆…«∆¿¿ּולבּוׁש
ּבנׁשמה, רק ּבגּוף עלה לא לּמרֹום ««¿ƒ»¿««…«»««∆¿ּכׁשעלה
ּבנׁשמה  עלה מׁשה הּׁשרת מלאכי ּכׁשראּו ««¿ƒ»¿¿∆»«¿¬≈«»≈…∆»»ƒ¿ּולפיכך
הּתֹורה  סֹודֹות ׁשּלקּבל מעצמם הבינּו ּגּוף «»≈»¿∆«¿»≈ƒ≈ƒ¿ּבלי
לעלֹות  צריך אינֹו הּתֹורה ּפׁשט על ׁשאם ּבא, ¬»¿ƒ«¿««»≈»ƒ∆«הּוא
ואמרּו ּתמהּו ּולפיכך ּגּוף. ּבלי נׁשמה להיֹות ¿«¿¿«¿«ƒ¿¿»»¿ƒ¿ƒ…¿ולא

e�È�Èa ‰M‡ „eÏÈl ‰Ó ראּוי ׁשהּוא ּבדבר ּכלֹומר , «ƒƒ»≈≈¿«¿»»∆»
לנּו: אם ּכי ׁשראּוי הּסֹוד ׁשהּוא ּדהינּו «ƒƒ«∆»∆¿»¿≈≈'ּבינינּו',

תזכרנו' כי אנוש 'מה המלאכים טענת

¯Ó‡Â,האמת הּוא ּכך הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש להם §¨©»∆«»»¿»¿»¡∆
סֹודֹותיה. ּדהינּו ּבא, הּוא ּתֹורה «∆¿»¿««≈»¿לקּבל

לפניו: Êe�b‰,אמרּו ‰cÓÁ הּתֹורה סֹודֹות ּכלֹומר »¿¿»»∆¿»¿»¿««»
מהם, למעלה קדּׁשה ואין מהם יֹותר חמּדה ∆≈«¿»¿«À¿≈¿∆≈≈«¿∆≈אין
חטא  מלאים ׁשּכּלם ודם לבׂשר ליּתנם רֹוצה ¿≈ƒ¿»¿»»»»∆À»¿≈ƒ∆«»¿ואּתה

ּובטהרה, ּבקדּׁשה לׁשמרֹו יכֹולים ואינם Ó‰ועֹון ¿»¿≈»¿ƒ¿»¿ƒ¿À»¿»√»»
ep¯kÊ˙ Èk LB�‡,הּתֹורה ּבפׁשט להם ּדי ,¯L‡ ¡ƒƒ¿¿∆«»∆ƒ¿««»¬∆

,ÌÈÓM‰ ÏÚ E„B‰ ‰�z אם ּכי ראּוי הּסֹוד, הּוא ¿»¿««»»ƒ«»ƒƒ
‰ÈÊÁ¯לּׁשמים. ‰LÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ «»«ƒ»««»»¿…∆«¬ƒ

,‰·eLz Ì‰Ï יׁשיב ּדמׁשה יתּברך ּבזה ּכּונתֹו »∆¿»«»»»∆ƒ¿»«¿¿…∆»ƒ
ׁשּבני  לּבם, על הּמתיּׁשבים ּדברים מּדעּתֹו ≈¿∆«ƒ«¿¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ«ƒ∆«להם
לׁשמרֹו ויכֹולים הּסֹוד ּבקדּׁשת יֹודעים ¿«¿ƒƒ¿À««ƒƒ¿««אדם
ׁשּמּתֹוך  הֹוכחֹות ּכן ּגם להם ויׁשיב ¿ƒ¿À»¿»ƒ»∆«≈»∆ƒּבקדּׁשה,
והּקדֹוׁש ליׂשראל. ראּוי ׁשהּסֹוד מׁשמע «»¿≈«¿ƒ¿«»∆»¿»«¿»הּפׁשט
ּבׁשעת  ׁשּמּתחּלה לפי להׁשיב, רצה לא הּוא »¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ«¿««…¿«ּברּוך
מהּמלאכים  ּכּתֹות ּכּמה ערערּו האדם ƒ«»»»ƒ¿¬«»ƒ≈««¿»ƒ¿ּבריאת

יעקב אביר יתרו ליקוטי פרשת |



ד 

ערעּורם  ונתקּים תזּכרּנּו', ּכי אנֹוׁש 'מה «¿ƒƒ¿¿∆¿ƒ¿«≈ƒ¡«¿«¿ואמרּו
'מה  ׁשאמרּו וזהּו הּפלּגה, ּובדֹור הּמּבּול «¿«∆∆¿«»¿»¿»»¿ּבדֹור
הּדֹורֹות  עׂשּו מה ראה ּדהינּו תזּכרּנּו', ּכי »«∆≈¿¿»¿∆¿¿ƒƒ¡אנֹוׁש
הּקדֹוׁשים. סֹודֹות לּתן רֹוצה אּתה ּולזה ƒ≈«¿ƒ∆«»∆¿¿«∆ׁשעברּו,
יׁשיב  ׁשּמׁשה הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש רצה ƒ»¿»»«»»¿∆…∆»ƒ¿ּולפיכך
ׁשּיׁש והּקדּׁשה ההתלהבּות להם ויאמר ≈∆«ƒ«¿¿…«»∆«ƒ¿«¬¿«¿Àמּדעּתֹו
להם, ּכׁשּיּנתן ּבּסֹוד לעׂשֹות אדם ּבני ∆«≈«ƒ∆¿»¬»««≈¿»»¿ּבדעת
ראּוי  ׁשהּסֹוד ידעּו מּדעּתֹו מׁשה ּכן «»∆¿≈¿»ƒ∆…≈»…∆¿ּוכׁשּיאמר
הּוא  ּברּוך הּקדֹוׁש אמר ּולפיכך אדם, לבני ¿««»»«¿«ƒ»≈ƒ¿≈»»¿ƒלּנתן

ּתׁשּובה': להם 'החזיר «¿∆«ƒ¬»∆…¿למׁשה

קדושות  נשמות לישראל דיש הקב"ה תשובת

ÌÚÂ ּדהם נּצחת, ּתׁשּובתם ּכׁשראה מׁשה זה ּכל §¦»∆…∆¿∆»»¿»»ƒ««¿≈
סבר  קדֹוׁש, מּפיהם הּיֹוצא והבל »««∆ƒ¿∆∆«≈ƒƒ¿קדֹוׁשים
לפיכך  להם, אם ּכי לּנתן ראּוי הּסֹוד אין ¿«ƒ»≈ƒƒ»∆¿ƒ«»≈∆¡∆¿ּדבאמת

הּוא, ּברּוך להּקדֹוׁש È¯‡אמר ,ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ »«¿«»»¿ƒ∆»»≈
,Ì‰ÈÙaL Ï·‰a È�eÙ¯NÈ ‡nL È�‡ ּבטענת ּדהינּו ¬ƒ∆»ƒ¿¿ƒ«∆∆∆¿ƒ∆¿«¿¿«¬«

ו  קדֹוׁש. והבלם קדֹוׁשים ‰LB„wׁשהם BÏ ¯Ó‡ ∆≈¿ƒ¿∆¿»»¿»««»
,È„B·k ‡qÎa ÊÁ‡ ‡e‰ Ce¯a ּדנׁשמֹות לֹו רמז ׁשם »¡…¿ƒ≈¿ƒ»»«¿ƒ¿

יׁש ּובזה הּכבֹוד, ּכּסא מּתחת חצּובֹות ≈∆««»≈ƒ¿»≈¬ƒ««ƒיׂשראל
ראּוי  הּסֹוד אין ּדאם והּוא לטענתם, «»≈ƒ¿¿««¬»¿«¿ּתׁשּובה
הּכבֹוד  מּכּסא עליֹונֹות לנׁשמֹות זכּו לּמה «»≈ƒ¿»≈»»»ƒ¿»∆¿ƒƒ¿ליׂשראל
והֹוכחה  הֹוראה היא זֹו וּדאי אּלא עליֹון, ««¿««ƒ»»«∆¿∆«≈מעֹולם
עליֹונֹות  קדֹוׁשֹות נׁשמֹות להם נּתנּו ׁשּלא ¿∆¿«¿∆«¿ƒ…∆«¿ּגמּורה
חלק  הם ּדהּנׁשמֹות ּבּסֹוד, להתעּסק אם ּכי ∆≈≈«¿»¿»≈»¿ƒƒ¿ƒ≈«ּכאלּו
יתּברך  אלהּותֹו ידיעת הּוא והּסֹוד מּמעל, ¿»«¿ƒ««¿«¿ƒ«¡…ƒ»¡אלֹוּה
הּתׁשּובה  ּובזה ּבמינֹו. מין הוי ּומּמילא «¿»∆¿ƒ≈»»≈ƒ¿ƒ¿»¿∆ּומרּכבּתֹו,
ּדידעּו הּמלאכים, ידי ונתרּׁשלּו מׁשה ידי ¿«¿ƒ¿«¿¿≈…∆¿ƒ¿«¿¿≈««¿»ƒנתּגּברּו

נּצחת: ּתׁשּובה ּדזֹו »»ƒ¿¿»ƒ≈¿והבינּו

למלאכים  משה תשובת

ÔÂÈÎÂ,להם הׁשיב יתּברך ּבמאמרֹו מׁשה ׁשּנתחּזק §¥¨∆ƒ¿«≈…∆¿«¬»ƒ¿»«¿≈ƒ»∆
להם, אמר להם, ּתׁשּובתֹו היא ‰Bz¯‰וזֹו ¿ƒ¿»»∆»«»∆«»

,'EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ�‡' da ·È˙k ‰Ó מהּטענה חּוץ «¿ƒ»»…ƒ¡…∆≈««¬»
מּדאמר להם רמז ּבפׁשיטּות, להם ‰'ׁשּטען ÈÎ�‡' ∆»«»∆ƒ¿ƒ»«»∆ƒ¿»«»…ƒ

'EÈ‰Ï‡,עּמהם מדּבר ׁשּבּסֹוד מׁשמע מּזה , ¡…∆ƒ∆«¿«∆«¿«≈ƒ»∆
יֹודעים  ׁשאנּו מׁשמע אלהיך' ה' 'אנכי ƒ¿»¿»…ƒ¡…∆»«¿«∆»¿ƒּדבאמרֹו
ּכיצד  ּובּתחּתֹונים ּבעליֹונים ּוממׁשלּתֹו »≈ƒ««¿ƒ¿∆«¿»¿∆…¡אלהּותֹו

ּוב  אדם היא, ּבני ׁשּידעּו ׁשּיך לא הּסֹוד ידיעת לי ƒ¿ƒ¿ƒ««…«»¿∆≈¿¿≈»»
אׁשר  אלהיך ה' 'אנכי להם אמר לפיכך זה. ∆¬«∆…¡ƒ»¿»«»∆»…ƒ¿∆««ּדבר
למצרים  לא ואּתם מצרים', מארץ ƒ»≈∆∆ƒ¿«ƒ¿«∆…¿ƒ¿«ƒ≈הֹוצאתיך
ה' 'אנכי ּכן אם הׁשּתעּבדּתם, לפרעה ולא ƒ¿«¿«¿∆ƒ≈»…ƒ…¿»¿…¿∆¿»¿ירדּתם
לא  הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ידיעת רמּוז ׁשּבּה …¿««»»ƒ¿««∆«∆…¡אלהיך'
הּקדֹוׁש ידיעת רמּוז וׁשם לנּו, אּלא נאמרה «»»ƒ¿««¿««∆«¿∆∆∆«לכם
הּסֹוד. ּבידיעת אם ּכי ידיעתֹו ׁשּיך ולא הּוא, »»ƒ»ƒƒƒƒ¿¿«»…¿¿«ּברּוך
מּׁשּום  הּדּברֹות, עׂשרת ּכל להם לסּדר ּׁשהצרך À¿«¿¿«≈»∆»¬∆∆«ƒ¿ƒ∆»ּומה
היּו ּדּברֹות ועׂשר העֹולם, נברא מאמרֹות «¿ƒ¿»»»¿∆∆ƒ«¬»««¬»¿ּדבעׂשרה
הּסֹוד  ׁשהם ספירֹות לעׂשר לרמז ּתֹורה, »≈∆ƒ¿…¿∆∆¿ƒ«»»¿ּבמּתן
הּקדֹוׁש לנּו אמר מּדלא להם אמר לזה «»«»«…¿ƒ∆«»«∆«¿»¿ּבעצמֹו,
ּדהּסֹוד  ּתדעּו ּבזה ּדּברֹות, עׂשר רק הּוא »¿¿≈∆«¿ƒ∆∆»¿«ּברּוך
ׁשֹוכני  אנחנּו ּדידן לגּבי ּבאמת לנּו. נתן ≈¿¿»¬«ƒ≈»¿∆¡∆«»«¿»¿ּבעצמֹו
להתלּבׁש ּגּוף ּבלא לּנׁשמה ׁשּיך ּדלא ּכׁשם ≈»¿ƒ¿…¿««¿»¿«»…¿≈¿∆…חמר,
לכן  ּבֹו, להתלּבׁש ּפׁשט ּבלא לּסֹוד ׁשּיך לא ּכן ≈«≈»¿ƒ¿«¿…¿»¿«»…≈ּבֹו,

הּסֹוד: ׁשל מּתנֹות לֹו ונתנּו למׁשה »∆«»¿«¿∆…¿הֹודּו

התורה  בקבלת ערבים הבנים

·b‡Âּבּמדרׁש ּדאיתא מה יבאר א זה פ"א (שיהש"ר §©©∆¿…««¿ƒ»«ƒ¿»
Ce¯a:ג) LB„w‰ ¯Ó‡ ‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLaƒ¿«««»»««»»

e�È˙B·‡ BÏ e¯Ó‡ ,ÌÈ·¯Ú ÌÎÏ e�z Ï‡¯NÈÏ ‡e‰¿ƒ¿»≈¿»∆¬≈ƒ»¿¬≈
.'eÎÂ Ì‰ÈÏÚ ÈÏ LÈ ÌÎÈ˙B·‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÌÈ·¯Ú¬≈ƒ»«»∆¬≈∆≈ƒ¬≈∆¿
Ì‰ÈÏÚ ÈÏ LÈ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÌÈ·¯Ú e�‡È·� BÏ e¯Ó‡»¿¿ƒ≈¬≈ƒ»«»∆≈ƒ¬≈∆
¯Ó‡pL ,Ì‰Ó Ïa˜Â ÌÈ·¯Ú e�È�a BÏ e¯Ó‡ .'eÎÂ¿»¿»≈¬≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆∆¡«

ג) ח ÔÈ‡Â(תהלים ,'ÊÚ z„qÈ ÌÈ˜�ÈÂ ÌÈÏÏBÚ ÈtÓ'ƒƒ¿ƒ¿…¿ƒƒ«¿»…¿≈
¯Ó‡pL ,‰¯Bz ‡l‡ 'ÊÚ'(יא כט eÎÂ'(שם ÊÚ '‰' …∆»»∆∆¡«…¿

.'ÌBÏM· BnÚ ˙‡ C¯·È לׁשֹונֹו:‰' ּכאן עד ¿»≈∆««»«»¿

המדרש  בדברי תמיהות

‰p‰Âהּקדֹוׁש ּדלּמה חדא, ּתמּוּה, הּזה הּמאמר §¦¥««¬»«∆»«¬»¿»»«»
ּבּכל  מלכּותֹו והרי לערב, יצטרך הּוא …»¿»≈¬»≈«¿¿≈«¿ƒ¿«ּברּוך
ּדבריו  על ׁשעבר ּומי ּכּנֹוׁשה, ּכּלֹווה ּכּמלוה ««¿»»«∆ƒ∆»∆»∆¿»»«««מׁשלה
אבֹותינּו לֹו ּדהׁשיבּו יׂשראל ותּו, מּמּנּו. ≈¬ƒ»«ƒ∆¿ƒ¿»≈¿≈ƒיּפרע
ׁשּיך  הּמת וכי מתים, היּו ּכבר האבֹות ¿«»≈»ƒ»»¿»»≈ƒ¿ƒ≈¬ערבים,
להם  ּדקאמר הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ותּו, ערב. ∆«»««¿¿««»¿≈«¿ƒלהיֹות
ראּויים  ואינם עליהם לי יׁש והּנביאים ƒƒ≈ƒ¬≈∆¿≈»¿ƒ¿»¿««האבֹות
הּקטּנים  וכי ערב, להיֹות נׁשאר מי ערבים, ƒ¿¬≈ƒƒƒ¿«ƒ¿»≈¿ƒ«¿«ƒלהיֹות
הּנביאים: ועם האבֹות עם יׁשוּו ּבערבּות ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ«¿ƒƒ∆ׁשּקּבל

יעקב אביר תורה ליקוטי מתן |



ה 

ערבים  שיתנו מישראל הקב"ה בקשת

‰‡¯�Â הּוא ּברּוך ּדהּקדֹוׁש לתרץ, ּדעּתי לענּיּות §¦§¤«¬ƒ«¿ƒ¿»≈¿«»»¿
צּדיק  עול ואין אמּונה אל ׁשמֹו ƒ¿»«¿¿≈¡»¿≈»∆«ƒיתּברך
ּכל  ארץ, יעמיד ּבמׁשּפט מלך והּוא הּוא, «∆«ƒ¿»«¬ƒ¿¿∆∆¿««¿ויׁשר
הּמלאכים  ּכׁשערערּו והּנה ואמת, ּבמׁשּפט ƒ¿»∆¡∆¿ƒ≈¿∆ƒ¿¬««¿»ƒ¿««¿ּדרכיו
ׁשאינם  מּצד לּתֹורה ראּויים ׁשאינם יׂשראל «≈∆»ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ«»ƒ»על
הּמלאכים, ּכמֹו קדֹוׁש אינֹו והבלם ƒ¿∆¿»≈»¿««¿»ƒ¿קדֹוׁשים
ּבטענת  יׂשרפּוני ׁשּמא ואמר מׁשה נתירא »¬»¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆¿»«∆»ƒ¿¿ƒ¿ּולפיכך
הּקדֹוׁש ראה זה על קדֹוׁש, ׁשהּוא ׁשּבפיהם «»««∆»«∆∆ƒ¿∆∆∆הבל
אף  הּמלאכים עם חֹובה ידי לצאת הּוא »ƒ««¿»ƒ«≈¿≈«¿«ּברּוך
ׁשהבל  קדֹוׁש ּבעם ׁשּיׁש להם ויראה זֹו, ∆∆∆«»¿≈∆∆«∆¿»¿«¬»¿ּבטענה
הּקדֹוׁש ׁשאמר וזה הּמלאכים. ּכמֹו קדֹוׁש «»»«∆∆¿ƒ∆»¿««¿»ƒּפיהם
ּבאּו ׁשהּמלאכים ּתדעּו ליׂשראל, הּוא «ƒ¿»≈≈¿∆««¿»ƒ¿¿«ּברּוך
קדֹוׁש, ּפיהם והבל קדֹוׁשים ׁשהם קדּׁשה «∆À»∆≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»¿ּבטענת
ּבכם  להיֹות צריכים ּפנים ּכל ועל כן, לא ∆«¿ƒ¿ƒƒƒ««»¿≈…∆»¿ואּתם
קדֹוׁש ּפיהם והבל קדֹוׁשים מיחדים יחידים «∆ƒƒ¿À»ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆≈איזה
הּמלאכים  ּפי לסּתם עליהם סֹומך ƒ¿≈¿¬≈∆ƒ¿…ƒ««¿»ƒלהיֹות
ּדכיון  ּדערבנּות, ּדּומיא והיא ּבזה, «≈¿«¿»¿«¿ƒ»∆¿ƒ¿¿»¿»המקטרגים
הּתֹורה  עּקר ּכמלאכים, קדֹוׁשים ּבכם «»»ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿»ƒƒ∆ׁשּיהיּו

ּבנּוי: הּוא «∆≈¬עליהם

ערבים  והנביאים ערבים אבותינו ישראל תשובת

e·ÈL‰Â:לֹו,ÌÈ·¯Ú e�È˙B·‡אבֹותינּו ּכלֹומר §¥¦¬≈¬≈ƒ¿«¬≈
ּובכל  ּכמלאכים, קדֹוׁשים היּו הם «¿ƒ¿«¿»ƒ¿«≈≈¬הרי
אמר  ּתסמך. זה ועל ּכמֹותם, עֹומדים ודֹור »«¿…¿ƒ¿»¿«∆ƒ¿«ּדֹור
סֹוף  ּדסֹוף הּמלאכים, אצל לי מֹועיל זה אין ¿ƒƒ≈∆««¿»ƒ∆≈∆«להם,
ּכלּום  ּבהם אין והּמלאכים מעט, ׁשגגּו ¿∆«≈ƒ«¿»»¿»¿¿«««האבֹות
ׁשאלמלא  הּנביאים, הרי לֹו אמרּו הרע. הּיצר ≈«¿ƒ««≈∆»»»¿¬≈«¿ƒƒ∆ƒמּצד
ּומדּבר  להם נגלה אּתה אין ּכמלאכים ≈»¿∆«∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈«»ƒ¿קדֹוׁשים
מּתחת  ׁשגגה יצאה כן ּפי על אף להם אמר »»ƒ»»«»∆««ƒ≈»¿»¿»»ƒעּמם,
לא  והּמלאכים מעט, ּבהם ׁשלט הרע ויצר …ƒ«¿»»¿»¿∆«»«««∆≈¿««ידם

≈כן:

בעדנו  ערבים בנינו ישראל תשובת

e¯Ó‡,ּבהם ׁשֹולט הרע יצר ׁשאין ּבנינּו הרי לֹו, ¨§¬≈»≈∆≈≈∆»»≈»∆
ּכמלאכים. והם קדֹוׁש והבלם קדֹוׁשים ƒ¿∆¿»»¿≈¿«¿»ƒ¿≈¿והם
קדֹוׁשים  ּדהם עּמכם האמת ּבזה להם, ƒ»∆¿≈¿ƒ∆¡«∆«∆«»«אמר

אני  ועליהם ערבנּותם, וקּבלּתי קדֹוׁש, ƒ«¿ƒ«¿»»«¬≈∆¬ƒ¿««¿∆¿והבלם
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו (שבת סֹומך. ≈¿¿∆∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»

ׁשל קיט:) ּפיהם ּבהבל אּלא מתקּים העֹולם ∆∆ƒ¿«≈∆»¿∆∆ƒ««≈אין
לּמלאכים  נׁשאר לא ּובזה רּבן, ּבית ׁשל ƒ∆≈«»»∆…ƒ¿«««¿»ƒּתינֹוקֹות
ערערּו לא הּמלאכים והרי ּתאמר ואם ּלערער. ¬¿ƒ…««¬≈««¿»ƒ…ƒ¿≈¿»¿»מה
ׁשּתי  הּסֹוד, יֹודעים אינם והּתינֹוקֹות הּסֹוד אם ≈¿»ƒƒ«¿«ƒ≈»¿ƒּכי
ׁשמֹותיו  ּכּלּה הּתֹורה ּדכל חדא, לּדבר, «¿«À«»«¿«¬««»¿ּתׁשּובֹות
צּורתם  אֹותּיֹותיה וכל הּוא, ּברּוך הּקדֹוׁש «««∆ƒ«¿¿««»∆ׁשל
קֹוראים  ּוכׁשהּתינֹוקֹות סֹוד, וטעמיהם À»»¿«¬≈∆¿∆«ƒ¿ƒ¿ּונקּדתם
למעלה. ּבקריאתם הרמּוז הּסֹוד ּכח «¿»¿««ƒ…««»»ƒ¿ƒ¿¿מעֹוררים
יֹוחאי  ּבר ׁשמעֹון רּבי ּבימי הּתינֹוקֹות מצינּו »»¿ƒ«ƒƒ≈«ƒƒ«¿ועֹוד,
מתּכנּתֹו על הּסֹוד יֹודעים ׁשהיּו הּׁשלֹום ¿ƒ«««¿À¿«∆«»««עליו

הּקדֹוׁש ּבּזהר קעא.)ּכמבאר ח"ג צב: :(ח"א «¿…»«…««»

היא  היכן תורה השטן שאלת

·b‡Âהּנזּכרת ּבּגמרא התם ּדאיתא מה (שבת נביא §©©»ƒ«¿ƒ»»»«¿»»«ƒ¿∆∆
לוי,פט.) ּבן יהֹוׁשע רּבי אמר לׁשֹונם: ƒ¿À«∆≈ƒ»»««¿∆¿וזה

ּבא  הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש מּלפני מׁשה ׁשּירד «¿««»≈¿ƒƒ∆…»«∆««¿ּבׁשעה
היכן  ּתֹורה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו לפניו, ואמר «≈««∆ƒ««¿»«¿««ׂשטן
אמר  ארץ, אצל הלך לארץ, נתּתיה לֹו אמר »«∆∆∆≈¿»«∆«««ƒ»«¿«ƒהיא,
הבין  'אלהים לֹו אמרה היא, היכן ּתֹורה ƒ»¿»¡…ƒ≈ƒ«≈««לּה

וכּו' כג)ּדרּכּה' כח 'אין (איוב לֹו ואמר ים אצל הלך , «¿»¿»«¿≈∆»¿»«≈
ׁשּנאמר  ּבי', 'אין ואמר ּתהֹום אצל הלך »¡∆∆ƒ»ƒ»«¿≈∆¿¿»«≈ƒעּמדי',

יד) פסוק וים (שם היא] בי [לא ּבי) (אין אמר «¿ƒ…ƒƒ≈»«¿'ּתהֹום
'ּבאזנינּו אמרּו ומות אבּדֹון עּמדי', אין ≈¿«¿¿«∆««»¬ƒ»ƒ≈»«אמר

ׁשמעּה' כב)ׁשמענּו פסוק לפני (שם ואמר חזר . »«¿ƒ¿»»«¿»«ƒ¿≈
ּבכל  חּפׂשּתי עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו הּוא, ּברּוך «¿ƒ∆»ƒ«¿ƒ¿««»הּקדֹוׁש
עמרם, ּבן אצל לך לֹו אמר מצאתיה, ולא «¿»∆∆≈¿≈»««ƒ«¿…¿∆««הארץ
הּקדֹוׁש לך ׁשּנתן ּתֹורה לֹו ואמר מׁשה אצל «»«¿»«∆«»«¿∆…∆≈¿»«הלך
ׁשּנתן  אני מה וכי לֹו אמר היא, היכן הּוא »«∆ƒ»«¿ƒ»¬ƒ«≈¿«ּברּוך
ּברּוך  הּקדֹוׁש לֹו אמר ּתֹורה. הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ¿««»»««¿««»ƒלי
ׁשל  רּבֹונֹו לפניו, אמר אּתה, ּבּדאי למׁשה ∆ƒ««¿»««»»»∆…¿הּוא
ּבּה מׁשּתעׁשע ׁשאּתה לך יׁש ּגנּוזה חמּדה «»≈¬»¿ƒ«»∆«¿≈«¿«¿∆«עֹולם,
לֹו אמר לעצמי, טֹובה אחזיק אני יֹום »«ƒ«¬ƒ»¿«¿ƒ¬«¿ּבכל
עצמך  ּומעטּת הֹואיל למׁשה הּוא ּברּוך «¿¿»«¿»ƒƒ∆…¿¿««»הּקדֹוׁש

ׁשּנאמר ׁשמך, על כב)ּתּקרא ג ּתֹורת (מלאכי 'זכרּו ƒ»≈«ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«
לׁשֹונם: ּכאן עד עבּדי'. «¿«»ƒ¿»∆…מׁשה

יעקב אביר יתרו ליקוטי פרשת |



ו 

הנ"ל  במאמר דקדוקים

LÈ הא ּתחּלה, טּובא: הּזה ּבּמאמר לדקּדק ¥¿«¿≈««¬»«∆»¿ƒ»»
לפני  ׂשטן ּבא מׁשה ׁשּירד ּכיון ≈¿ƒ«««∆…»«∆«≈»««¿ּדקאמר
מּזה  היא', היכן 'ּתֹורה ואמר הּוא ּברּוך ∆ƒƒ«≈«»«¿¿««»הּקדֹוׁש
והא  הּתֹורה, נתינת ּבׁשעת הּׂשטן היה ּדלא «¿«»»ƒ¿«¿ƒ««»««…¿»¿»מׁשמע
ּדסֹוד  לעיל ּבעצמֹו ּדקאמר לוי ּבן יהֹוׁשע ¿≈¿¿»¿»««¿ƒ¿À«∆≈ƒ»רּבי
הּׂשטן  והּוא למׁשה, הּמות מלאך מסר ««»¿∆…¿∆«»¿»¿»»«∆…¿»הּקטרת

ּדבׁשעה הּוא  לֹומר ּתמצא אם ואפּלּו הּמות. ««¿ƒƒƒ¿»«ƒ¬»∆«»¿»¿»מלאך
היה  הּמּתנֹות הּמלאכים לֹו ונתנּו מׁשה «««»»ƒ«¿»»¿«¿∆…««∆ׁשעלה
ּכל  ידעּו סֹוף סֹוף היה, לא הּתֹורה נתינת «¿«««…«»»ƒ¿«¿ƒּובׁשעת
ּומּכל  העֹולם, אּמֹות אפּלּו ּתֹורה, ׁשּנּתנה «ƒ¿»»¬ƒÀ»»ƒ∆««העֹולם
'ּתֹורה  ׁשֹואל ׁשאלה ּזֹו מה ּכן ואם הּׂשטן, «≈«≈¿»≈ƒ¿««»≈∆ׁשּכן
הּקדֹוׁש הׁשיבֹו ּתׁשּובה ּזֹו מה ותּו, היא'. «»ƒ¿«¿»¡ƒ«≈היכן
לֹו ּׁשאמר מה מהראּוי לארץ', 'נתּתיה הּוא »«∆»««≈∆«««ƒ»¿¿«ּברּוך
מּתחּלה, לֹו יאמר ּכך עמרם ּבן אצל לך «ƒ¿ƒ»…¿««¿»∆∆≈¿≈»ּבּסֹוף
לּים  לארץ לילך ׁשהצרך עד להטעֹותֹו «»∆««¿≈≈¿»¿À∆»¿»¿…¿ולא
ׁשהלך  הּׂשטן הּוא ׁשֹוטה וכי ועֹוד, ¿»«∆««»∆ƒ¿¿¿»¿ולּתהֹום.
ּבּתֹורה  עֹוׂשים ּומה לּתהֹום, ולּים לארץ «»ƒ¿…»»∆¿«»«¿»ƒלׁשאל
אּלא  לֹו אמר לא הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ועֹוד, «∆»«…¿««»¿≈הם.
ואבּדֹון. ּותהֹום ים אצל הלך והּוא לבּדּה, »¬»¿«∆≈¿»«¿«»¿∆∆ארץ
ּטעם  ּומה זֹו ּׁשאלה מה ּפרכא, ּדדינא אעּקרא »»»«≈¿»«¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»¿ותּו,
לֹו אמר הרי סֹוף ּדסֹוף ּבּה, הֹועיל ּומה ּבּה »«≈¬¿«ƒ»«≈יׁש
ונׁשּתּתק  עמרם ּבן אצל לך הּוא ּברּוך ≈»¿ƒ¿«¿»∆∆≈¿≈¿««»הּקדֹוׁש

עֹוׂשה: ּזֹו מה לׁשאלה ּכן אם לֹו, «»«≈¿ƒ≈ƒ¿»«¿והלך

ההר  מן משה כשירד היתה השטן שאלת

‰‡¯�Â לא הּׂשטן ׁשל זֹו ּדׁשאלה ּדעּתי לענּיּות §¦§¤«¬ƒ«¿ƒƒ¿≈»∆«»»…
מן  מׁשה ׁשּירד ּבׁשעה אּלא ƒ∆…»«∆««¿«∆«¿«היתה
הּמחנה  אל ו'קרב הּלּוחֹות ּבידֹו והביא ∆¬»»∆»«¿»«¿ƒ¿≈ƒ»«»הּׁשמים
הּלחת  את מּידו וּיׁשלך ּומחלת העגל את …ƒ»»∆«À¿≈¿»»……¿∆≈«∆¿»»וּירא

ההר' ּתחת אתם יט)ויׁשּבר לב ׁשעה (שמות ּבאֹותּה , «¿«≈…»««»»¿»»»
ולֹומר  ּולקטרג, להסטין ּפיו לפּתח הּׂשטן »¿≈¿»¿ƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ««»««מצא
והרעיׁש הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש יגע וׁשלֹום חס ƒ»«¿»»««»»¿¿ƒ¿ƒ¿ּבחּנם
ׁשּלא  לערער הּמלאכים ּוכׁשּבאּו העֹולם, ּכל …∆≈¿»¿ƒ«¿»»«∆¿«««∆את
ּכי  ּתֹורה ונּתנה הֹועילּו, לא ליׂשראל ּתֹורה ƒ»≈»¿ƒ¿»≈…ƒ¿ƒ¿»»ƒּתּנתן
ונׁשּתּברּו העגל את ׁשעׂשּו עכׁשו ליׂשראל, ¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿»∆»∆»≈∆¿ƒאם
וקטרּוג  חמה הּׂשטן ונתמּלא יגעּו. לריק ¿ƒ»¿¿ƒ¿«≈«»»≈»¿ƒ«»הּלּוחֹות
לפניו  ואמר הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש לפני ּובא זה, ««¿»«¿¿««»≈¿ƒ«∆»על

ּבמה  ּכלּום הֹועלּת לא ּכלֹומר היא, היכן »¿¿«¿»…»¿ƒ«≈«ּתֹורה
העגל  את עׂשּו ׁשהרי ליׂשראל, ּתֹורה ∆≈«∆«≈¬∆≈«¿ƒ¿««»«∆ּׁשּנתּת
אמרּו ויפה הּתֹורה, ונתּבּטלה הּלּוחֹות ¿«∆«¿«»«¿»¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿ונׁשּתּברּו
ׁשהרי  תזּכרּנּו', ּכי אנֹוׁש 'מה הּמלאכים ≈¬∆∆¿¿ƒ»¡ƒƒ«¿»»«¿לך

ּדבריהם: ∆≈¿ƒ¿«¿ƒנתקּימּו

הארץ  קיום היא התורה

B·ÈL‰לֹו רמז לארץ', 'נתּתיה הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ¡¦«»»¿¿«ƒ»»»∆»«
ּכמֹו הארץ, לקּיּום עּקרּה ּדהּתֹורה ¿∆««ƒ»»¿ƒ«»¿∆«ּבזה

כה)ׁשּכתּוב לג ולילה (ירמיה יֹומם בריתי לא 'אם ∆»ƒ…¿ƒƒ»»»¿»
מׁשה  איתא והרי ׂשמּתי', לא וארץ ׁשמים ∆…«À»«ƒ»»∆…»¿ƒ«¬≈ƒחּקֹות
ּכמֹו העֹולם, יתקּים לבּדֹו ועליו ּבעגל, היה ¿««≈»¿ƒ»¿««¿∆≈«««…∆ׁשּלא

כה)ׁשּכתּוב י לא (משלי והּׂשטן עֹולם'. יסֹוד 'וצּדיק ∆»¿«ƒ¿»¿«»»…
הּוא, ּברּוך הּקדֹוׁש מדּבר לבּדֹו מׁשה ׁשעל ¿««»≈»¿»¿∆…»∆ƒ≈הבין
'נתּתיה  הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש לֹו מּדאמר חׁשב «ƒ¿»««»»¿¿«ƒ»«»רק
ּדהּקדֹוׁש הּׂשטן וסבר הארץ, לקּיּום הינּו «»¿««»»«¿∆««ƒ¿¿»∆««לארץ'
הּטעם, לֹו הֹודיע ולא ּבּדבר לֹו קּצר הּוא »»»»ƒ≈«»»¿…ƒ¿«ּברּוך
יֹודעת  הארץ הּדבר טעם ּבדעּתֹו הּׂשטן »»∆««««»»»¿»¿««»»«¿ואמר
הּתֹורה. ּתנאי על אם ּכי נבראת ּדלא ּכיון «»»¿»ƒ¿≈ƒƒ…¿«≈אֹותֹו
לך  ׁשּנתן ּתֹורה לּה אמר הארץ, אצל ¿«»«∆««»«∆««∆≈¿»«¿והלך
קּיּום  לך יׁש ּכלּום היא, היכן הּוא ּברּוך ƒ¿≈»¿ƒ«≈¿««»הּקדֹוׁש
ׁשּיׂשראל  ּפי על אף ועכׁשו הּתֹורה, ּבׁשביל אם ≈«¿ƒƒƒ¿ƒ«»¿«¿»««ƒ∆ƒּכי
ונׁשּתּברּו העגל ּכׁשעׂשּו ּבּטלּוה הרי הּתֹורה ¿»¿ƒ¿«»¬≈ƒ¿»¿∆»»≈∆¿ƒקּבלּו
נּצבת  ועדין ונׁשענת סֹומכת אּת מי ועל ∆∆ƒ«¿∆∆¿ƒ¿∆∆«¬«ƒƒ»¿»הּלּוחֹות,
הּוא  ּדרּכּה', הבין 'אלהים לֹו והׁשיבה «¿»ƒ»¡…ƒ≈ƒ≈¿∆∆¿ועֹומדת.
איני  אני הּטעם הּׁשם ּגּלה ואפּלּו הּטעם, ƒƒ»«≈«««¬ƒ≈ƒ¬»»»»»≈∆ׁשּיֹודע
הּמים, על נׂשּואה ׁשאני מּפני אֹותֹו, ƒ¿≈∆¬ƒ¿»«««ƒ»»יֹודעת

נֹוחה: אני ּגם נחים «ƒ»ƒ«¬ƒ»»∆¿ּוכׁשהּמים

ולאש  לתהום השטן הליכת

CÏ‰Âאנּו ּגם לֹו והׁשיבּו והּים, הּתהֹום אצל §¨©≈∆«¿¿«»¿≈ƒ«»
הּנֹוׂשאת  היא ׁשהאׁש ּבאחר, ≈»ƒ¿«≈∆»≈ƒ¿ּתלּויים
וים  היא בי לא אמר 'ּתהֹום ׁשאמר וזהּו «¿ƒƒ…»«¿»«∆∆¿«אֹותנּו,
טעם  יֹודעים אנּו אין ּכלֹומר עּמדי', אין »»ƒ»ƒ¿«≈»¿ƒ≈»«אמר

האׁש אצל הלך אמרּוהּדבר. ומות, אבּדֹון ׁשהם «»»»«¿≈∆»≈∆≈¬«»»∆»¿
לֹו אמרּו היא, ּכּונתם ׁשמעּה', ׁשמענּו 'ּבאזנינּו ¿«ƒ¿»«»»»ƒ¿»«≈¿«¿לֹו
ּבמעׂשה  עּמנּו הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ≈¬»¿«ƒ¿»«»»¿ƒ∆¿ּכׁשהתנה
יׂשראל  יקּבלּו לא אם רק לנּו אמר לא ≈«¿ƒ…»«»«ƒ…¿«¿ƒ≈¿ּבראׁשית,

יעקב אביר תורה ליקוטי מתן |



ז 

לא  אם לא ובהּו, לתהּו העֹולם יחזר הּתֹורה …ƒ……«…¿««…¬»«»∆את
'ּבאזנינּו לֹו ׁשאמרּו וזהּו קּבלּוה. והרי ≈¿«¿¿«∆∆¿«¿ƒ≈¬»«¿»¿יקּימּוה,
ּׁשּנצטּוינּו, מה על וזהּו ׁשּנתקּבלה, ׁשמעּה' ƒ¿»∆ƒ¿«¿»¿∆««∆ƒ¿«ƒ¿»«ׁשמענּו

וׁשקטנּו: נחנּו ¿»«¿¿»¿«ƒ¿ּולפיכך

לבדו  משה ידי על העולם קיום

¯ÊÁ,לֹו ואמר הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש אצל הּׂשטן ¨©«»»≈∆«»»¿¿»«
ולא  הארץ ּבכל חּפׂשּתי עֹולם, ׁשל …¿∆«««¿ƒ∆»ƒ«¿ƒרּבֹונֹו
עֹומדת  מה על טעם מצאתי לא ּדהינּו ∆∆«»»»ƒ»¿«¿…»»ƒ«¿מצאתיה,
ּבן  אצל לך הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש לֹו אמר ∆∆≈¿≈¿««»»«∆««הארץ.
ּבא  הּטעם. ויֹודע הּתֹורה ׁשּקּבל הּוא «»»»»≈¿«»≈ƒ∆«¿»עמרם,
על  הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ׁשּנתן ּתֹורה לֹו, אמר »¿««»»«∆«»«¿∆אצלֹו,
לֹו והׁשיב נתּבּטלה. הרי ּכלֹומר היא, היכן ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿»¿≈ƒ«≈«¿«ידך
על  הּתֹורה ׁשּתּנתן אני מה ענותנּותֹו, מרב »«»≈«ƒ∆ƒ¬««¿¿»…≈∆…מׁשה
הֹואיל  הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש לֹו ׁשאמר עד ƒ«∆»««»»¿ƒ«ידי,
נסּתּתמּו ּובזה ׁשמך. על ּתּקרא עצמך ¿»¿ƒ«¿»«¿¿»ƒ»≈«ƒ¿»»∆ƒּומעטּת
יכֹול  לבּדֹו מׁשה ידי ׁשעל הּׂשטן, ׁשל «»¿∆…≈¿»∆««»∆«¬»טענֹותיו
ׁשמֹו ועל הּתֹורה נּתנה ידֹו ׁשעל להתקּים, ¿»¿«»«¿ƒ¿«≈∆«»ƒ¿««העֹולם

עבּדי': מׁשה ּתֹורת 'זכרּו ׁשּנאמר ƒ¿≈∆∆¡«ƒ¿«…∆«¿ƒנקראת,

פה  שבעל תורה על היתה כגיגית ההר כפיית

È‡ התם ּדאיתא אחר, ּבאפן לפרׁש אפׁשר נמי ¦«ƒ∆¿»¿»≈¿…∆«≈¿ƒ»»»
הּנזּכרת פח.)ּבּגמרא 'וּיתיּצבּו(שבת על «¿»»«ƒ¿∆∆««ƒ¿«¿

ההר' יז)ּבתחּתית יט עליהם (שמות ׁשּכפה מלּמד , ¿«¿ƒ»»¿«≈∆»»¬≈∆
את  מקּבלים אּתם אם להם אמר ּכגיגית, ∆ƒƒ»«»∆ƒ«∆¿«¿ƒ¿««ההר
ואמר  קבּורתכם. ּתהא ׁשם לאו ואם מּוטב, »«¿∆¿»¿≈¿««ƒ¿««»הּתֹורה
ואיתא  לאֹוריתא. רּבא מֹודעא מּכאן «ƒ»»»«»¿«¿»¿ƒ««רבא
ׁשל  ּתֹורה על רק ההר ּכפּית היתה ּדלא ∆«»»««»ƒ¿…»¿»¿ƒ¿«¿»ּבמפרׁשים

אמרּו הרי הכי תימא לא ּדאי ּפה, ז)ּבעל כד (שם ¿«∆¿ƒ…≈»»ƒ¬≈»¿
וּדאי  אּלא ההר, ּכפּית ׁשּיך והיכי ונׁשמע', »»«∆««»ƒ¿»¿≈ƒ«»¿¿ƒ¿∆¬»'נעׂשה
ותֹורה  ונׁשמע', 'נעׂשה אמרּו ׁשּבכתב ּתֹורה «¿«¿ƒ¿»»¿«¬∆¿ƒ∆«»על

ההר: עליהם וכפה לקּבל רצּו לא ּפה ««∆≈¬««¿≈»¿«…∆»¿∆ׁשּבעל

רבא  המודעא בגלל השטן קטרוג

‰p‰Â ּכפה ּכּלּה הּתֹורה ּדעל ּדאמר למאן ּבין §¦¥≈¿«¿»«¿««»À»»»
ּתֹורה  ּדעל ּדאמר למאן ּבין ההר «»¿»«¿»¿≈««∆≈¬עליהם
ּפתח  הּׂשטן מצא עליהם, ּכפה ּדוקא ּפה »∆««»««∆≈¬«««¿»∆»¿∆ׁשּבעל
ּבאמרֹו הּתֹורה, קּבלת על ּולקטרג לערער ¿«¿«»»«»»≈¿»¿≈¿»¿»«ּפתּוח

הּמֹודעא, ּדהיתה ּכיון קּבלה קּבלתם הויא ««»«¿«¿«≈««»«««»«¿»«¿ּדלא
ולֹומר  הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש לפני לקטרג ּבא »¿¿««»≈¿ƒ»¿»¿«¿≈ƒ¿ּולפיכך
הּמֹודעא  ּדהיתה ּכיון ּכלֹומר היא, היכן ««»«¿«¿«≈»¿ƒ«≈«ּתֹורה
הֹועלּת ּומה הּתֹורה, נתינת נתּבּטלה «¿»»«»»ƒ¿«¿»¿ƒ«»≈מעּתה
נתּתיה  הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש והׁשיבֹו «ƒ¿ƒ»»∆¡ƒ«»»¿¿«ƒּבנתינתּה.
מֹודעא  להם יׁש ּדיׂשראל ּגב על אף ּכלֹומר ««∆«≈≈«¿ƒ¿»»»»¿∆««לארץ,
נתקּימה  ּבנתינתּה מקֹום מּכל הּתֹורה, קּבלת «¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ»»ƒ«»»«»»על
לא  והּׂשטן לבּסֹוף. עד הּטעם לֹו ּפרׁש ולא …««»¿»¿»»»»≈≈…¿∆««הארץ,
מצא  ולא והאׁש והּים הארץ אצל והלך ««…¿≈«¿«»¿∆««∆≈¿»«¿ƒ≈הבין,
לפניו, ואמר הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש אצל וחזר ««¿»«¿¿««»∆≈»«¿»»טעם,
מצאתי  ולא הארץ ּבכל חּפׂשּתי עֹולם, ׁשל ƒ∆»ƒ«¿ƒ¿»»»∆¿…»»ƒרּבֹונֹו
הּתֹורה  הרי העֹולם, נתקּים לּמה מסּפיק «»≈¬««≈»¿ƒ»»ƒ¿»»»טעם
מי  ועל ּדמי, קּבלּוה לא ּוכאּלּו קּבלּוה ƒ¿»¿ƒ…ƒ¿»»≈¿«ƒ∆…¿ּבאנס

העֹולם: ««≈»¿ƒנתקּים

מרצון  התורה קיבל משה

B·ÈL‰Â,עמרם ּבן אצל לך הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ¤¡¦«»»¿≈¿≈∆∆«¿»
טעם  הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש הֹודיעֹו »»¿««»ƒ∆«ּבזה
העֹולם  יכֹול לבּדֹו מׁשה קּבלת ידי ּדעל «««»¿∆…»«»≈¿»¿««»הּדבר,
וארּבעים  יֹום ארּבעים ה' עם יׁשב והּוא ƒ¿«≈¿»«ƒ«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿להתקּים,
הּׂשטן  הכי ואפּלּו וׁשלם. טֹוב ּברצֹון והּכל ««»ƒ»ƒ¬»≈«¿«¿…»¿«¿»לילה,
אצל  לך הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש לֹו ּׁשאמר מה הבין ∆≈¿≈¿««»»«∆»ƒ≈…לא

ׁשּי אמר רק העּקר, ׁשהּוא ּדהינּו עמרם לֹוּבן לך ∆«¿»¿«¿∆»ƒ»«»«∆≈≈¿
לׁשאל  הלך ּולפיכך הּדבר, טעם לֹו יאמר …¿ƒ»¿»«¿ƒ¿««»»»»…¿והּוא
היא. היכן הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש לך ׁשּנתן ּתֹורה ƒ«≈¿««»«¿»«∆«אֹותֹו
ׁשאמר  עד טענֹותיו ונתּבּטלּו הּׂשטן נׁשּתּתק »«∆»«¬»¿»¿ƒ¿«≈«»»¿ƒ…¿ולא
עצמך  ּומעטּת הֹואיל למׁשה הּוא ּברּוך «¿¿»«¿»ƒƒ∆…¿¿««»הּקדֹוׁש
לבּדֹו ּדמׁשה הּׂשטן ידע ּבזה ׁשמך, על »¿∆…¿««»»«∆««¿ƒ»≈«ƒּתּקרא
על  להתקּים העֹולם ויכֹול הּתֹורה, ּבקּבלת »≈»¿ƒ¿«»««»¿»»»¿ƒיֹועיל
אמר  עֹולם'. יסֹוד 'וצּדיק הּוא מלא ּומקרא …¡«¿ƒ¿»»≈¿«ƒ«ידֹו,
לתהּו חֹוזר העֹולם היה לבּדֹו מׁשה אלמלא …¿≈««««»¿∆…≈«¿ƒ«»≈מעּתה
הּׁשני, לּפרּוׁש ּובין הראׁשֹון לּפרּוׁש ּבין ƒ≈«≈«≈ƒ«≈»≈…«ובהּו,
עׂשּית  ּבׁשעת היּו יׂשראל ּכל הרי הראׁשֹון »ƒ¬≈»ƒ¿»≈»ƒ¿«¬ƒ«≈»לּפרּוׁש
קּבלת  מהּניא לבּדֹו ידֹו ועל היה, לא ּומׁשה »«»«¿»¿»¿«»¿««…∆…∆≈«העגל
מׁשה  לגּבי ההר, ּכפּית ׁשל הּׁשני לּפרּוׁש ∆…≈»¿««»ƒ∆¿ƒ≈»≈»«»הּתֹורה.
לבּדֹו ידֹו ועל לקּבל, ּכדי ההר ּכפּית ׁשּיך »¿«»¿≈»¿≈¿««»ƒ¿¿«»…לא

[וכו']: הּתֹורה קּבלת «»»«»«¿»¿מהּניא

יעקב אביר יתרו ליקוטי פרשת |



ח 

התורה  שקיבל למשה הקב"ה נחמת

ÏÚÂ מאמרם לפרׁש ּדעּתי לענּיּות נראה זה ּפי §©ƒ∆ƒ¿∆«¬ƒ«¿ƒ¿»≈«¬»»
לברכה ד)זכרֹונם לז ׁשאמר (שמו"ר ּבׁשעה , ƒ¿»ƒ¿»»¿»»∆»«

למׁשה הּוא ּברּוך א)הּקדֹוׁש כח הקרב (שמות 'ואּתה «»»¿¿…∆¿«»«¿≈
הּקדֹוׁש לֹו אמר לֹו. הרע אחיך' אהרן את «»»«»≈«ƒ«…¬»∆«∆≈אליך
לך, ּונתּתיה לי היתה ּתֹורה מׁשה, הּוא, «¿«ƒ¿«ƒ«¿««∆…¿«ּברּוך
לׁשֹונֹו. ּכאן עד עֹולמי. את אּבדּתי היא ¿«»ƒ¿»≈ƒƒ«¿ƒ∆»ƒ∆ׁשאלמלא
עֹוׂשה  הּתֹורה ׁשל הּנחמה זאת אין ««»∆««∆»…≈«¿ƒ¿ּדלכאֹורה
לאהרן, ׁשּנּתנה הּכהּנה ּבׁשביל למׁשה רּוח …¬»¿«¿ƒ¿ƒ«¿À»∆ƒ∆…¿»»קֹורת
יׂשראל  לכל נּתנה, לבּדֹו למׁשה לא ≈«¿ƒ¿»¿»ƒ»¿∆…¿…«»¿ּדהּתֹורה
הּוא  ּברּוך הּקדֹוׁש ּבין סרסּור היה ּומׁשה ¿««»≈¿»««∆…«¿ƒנּתנה,
נּתנה, לבד ּולזרעֹו לאהרן והּכהּנה יׂשראל, «¿ƒ¿»≈¿«¿À»¿«¬…¿«¿¿«ƒ≈ּובין
לֹומר  הצרך לּמה ועֹוד, לזה. זה ענין »¿»¿ƒ¿«∆»∆¿»»À«ּומה
ׁשהּוא  ּדבר עֹולמי, את אּבדּתי היא ∆««ƒ¿»≈ƒƒ«¿ƒ∆»ƒ∆ׁשאלמלא

»«ידּוע:

ישראל  כל כנגד שקולה התורה משה קבלת

Ì�Ó‡ על ּדאף נכֹון, על יבֹוא ּׁשּכתבנּו מה לפי ¨§¨¿ƒ«∆»«¿»«»¿««
ׁשעׂשּו מאחר הּתֹורה, קּבלּו ּדיׂשראל «∆»»≈«»¿ƒ¿»≈ƒ¿»ּגב
לא  ּכאּלּו הוי, ּדבאנס ההר ּכפּית ועֹוד, …ƒ«»»ƒ¿…∆»≈¿ƒ¿¿∆≈«העגל,
ּוכטענת  ובהּו, לתהּו לחזר העֹולם וצריך »¬»¿…«…¿…¬»««¿ƒ¿»¿»ƒקּבלּוה,
ּבׁשני  נמצא ׁשּלא מׁשה היה אלמלא ≈¿ƒ¿»≈»»…∆∆…ƒ¿»ƒ««»הּׂשטן,
הּתֹורה, קּבלת נתקּימה לבּדֹו ידֹו ועל אּלּו, «»»«»«¿»¿ƒ≈¿«»¿«ƒ«¿ּדברים
ואין  ובהּו. לתהּו חזר ולא עמדֹו על העֹולם ≈¿…«…¿»«…¿¿«»««»«¿ועמד
עליו  רּבנּו מׁשה לּה ׁשּזכה מּזֹו ּגדֹולה מעלה ««≈»∆…«««∆ƒ«¿«¬»«¿לך
ׁשּיהיה  העֹולם על התנה לא יתּברך ׁשה' ∆¿ƒ¿»«¿…ƒ¿»«»»∆ƒ∆«»הּׁשלֹום,
יקּבלּו ּבכללּותם ּכׁשּיׂשראל אם ּכי הּקּיּום ¿»¿««¿ƒƒƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ»לֹו

מלך' הדרת עם ּד'ברב כח)הּתֹורה, יד לא (משלי , «»ƒ¿»»«¿«∆∆¿…
מרב  הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ּבאמת לבּדֹו. …≈«»««≈»∆…∆¡∆»¿«∆אחד
הּקדֹוׁש עׂשהּו מּמּנה, למעלה ׁשאין מעלתֹו «»«««∆À««¬»∆≈¿«¿»ƒ¿ּגדּלת
יׂשראל  ּכל קּבלּו ּוכאּלּו ּכרּבים, הּוא ≈«¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ»¿¿«ּברּוך
לברכה  זכרֹונם רּבֹותינּו ּכמאמר הּתֹורה, ««¿ƒ¿»»«»¿«¬««≈ƒ¿»ƒּבכללּותם

י) בשלח יׂשראל:(תנחומא ּכל ּכנגד מׁשה ≈«¿ƒ«∆∆¿∆…«ׁשקּול

אחר  אדם שום ולא אהרן לה זכה לא משה מעלת

BÊÂ ׁשאמר רּוח קֹורת ּבּה ׁשּיׁש הּנחמה היא §ƒ«∆»»∆≈»««∆»«
לֹו ׁשהרע ּבׁשעה למׁשה הּוא ּברּוך »≈∆««¿∆…¿¿««»הּקדֹוׁש
ּתׁשוה  לא ׁשּמעלתך לך ּתדע לֹו, אמר הּכהּנה, ∆¿À»»«≈«¿»∆«¬»¿»…ƒ¿»»על

והרי  זּולתֹו, ׁשל ולא אהרן ׁשל לא מעלה ׁשּום ≈¬»«∆…¿…¬»∆…«¬»«לּה
היה, ידך על העֹולם וקּיּום הּתֹורה קּבלת «««¿«»««ƒ««»««»¿ƒעּקר
טענת  ׁשּלהם והּתר העגל, עׂשּו יׂשראל »¬»∆«∆≈∆¿∆≈««≈«¿ƒ≈¬∆ׁשהרי
מּכל  נקי לבּדך ׁשּנׁשארּת אּתה ואלמלא «ƒ¿»≈«»∆ƒ¿«¿»¿«¿»»ƒƒ¿««»הּמֹודעא,
הייתי  הּתֹורה, קּבלת נתקּימה ידך ועל ƒ¿¿«»¿»ƒ¿«¿»«»««»»ƒƒמכׁשֹול
אהרן  והיכן ובהּו, לתהּו ּומחזירֹו עֹולמי …¬»«≈¿…«…¿ƒ«¬ƒ«≈»¿מאּבד
נמצא  ּכּלנה, על עלית ואּת ּכן אם «¿À»ƒ≈¿«¿»ƒ«À»»ƒ¿ּוכהּנתֹו,
יזּכה  ולא אדם ׁשּום לּה זכה לא ׁשּזכית ∆¿ƒ»…»»»»»¿…ƒ«∆«¬»»∆ׁשהּמעלה
לבּדך  לך והּתֹורה העֹולם, נתקּים ידך ׁשעל «¿»¿«¿«»¿««≈»¿ƒ«¿«»∆«לּה,

ידך  על זכּו אחיך ויׂשראל :נּתנה, ƒ¿»¿ƒ¿»≈«∆»»«»¿»

ריבוא  שישים כנגד שקול משה

‰Ê·e זכרֹונם רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה נמי מבאר ¨¤¿…»«ƒ«∆»¿«≈ƒ¿»
ג)לברכה טו פ"א ילדה (שיהש"ר אחת אּׁשה ƒ¿»»ƒ»««»¿»

ׁשּׁשקּול  מׁשה על ּודרׁשּוהּו רּבֹוא, ׁשּׁשים «∆∆…»«¿ƒ¿«ƒƒƒƒ¿ּבמצרים
מצינּו ּבּמה האמת ּולפי רּבֹוא. ׁשּׁשים ƒƒƒ¿ƒ»¡∆«∆»ƒ∆∆¿ּכנגד
ּכמֹו הּוא הּטעם אּלא רּבֹוא, ׁשּׁשים ּכנגד ¿»»»«∆ƒƒƒ∆∆¿«∆ׁשּׁשקּול
זכרֹונם  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ּבמה ּבהצטרף «¿ƒ¿»≈¿«∆»¿«≈ƒ¿¿»«∆ׁשּכתבנּו,

ּד ּתבֹותÏ‡¯NÈלברכה ּבֹוא ¯ּׁשיםLׁשÈראׁשי ƒ¿»»¿ƒ¿»≈»≈≈≈ƒƒƒ
מּמצרים Ïֹותּיֹות‡ יׂשראל יצאּו לא ּולהכי ּתֹורה, ƒ«»¿»ƒ…»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ

הּתֹורה, אֹותּיֹות ּכמנין רּבֹוא ׁשּׁשים ּבהם ׁשהיּו «»ƒƒƒ¿ƒ¿«ƒ∆««∆»עד
אחר ּבמקֹום ׁשּפרׁשנּו ד"ה ּוכמֹו הגדול לשבת (דרוש ¿∆≈«¿¿»«≈

דעתי) לעניות הּתֹורה ונראה את יׂשראל ׁשּקּבלּו וכיון .¿≈»∆ƒ¿ƒ¿»≈∆«»
ּכן  אם העגל, מעׂשה ועֹוד הּמֹודעא, ≈ƒ∆≈«≈¬»¿««»«¿«¿והיתה
נֹודע  אכן הּׂשטן, ּוכטענת הּתֹורה קּבלת »≈«««»»¬»¿«»»«»«¿»¿ƒנתּבּטלה
נתקּימה  ידֹו על הּׁשלֹום עליו רּבנּו ּדמׁשה «¿»¿ƒ«»«»««≈»∆…¿««»הּדבר
ּׁשרמּוז  ּובמה העֹולם, ונתקּים הּתֹורה «∆»¿««≈»¿ƒ¿«»»«»קּבלת
ּכלּול  הּכל לּתֹורה אֹותּיֹות רּבֹוא ׁשּׁשים «…»«»ƒ¿»≈ƒƒƒƒ¿ּביׂשראל
ּכל  ּכנגד מׁשה ׁשקּול ּבזה נמצא לבּדֹו, «∆∆¿∆…«∆««¿ƒ»¿∆…¿ּבמׁשה
לברכה  זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו וׁשּפיר ««¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿«≈ƒ¿»ƒיׂשראל,

רּבֹוא: ׁשּׁשים ּבמצרים ילדה אחת ƒ»««»¿»¿ƒ¿«ƒƒƒƒאּׁשה

משה  את לו שיש העם אשרי

‰ÊÂהּכתּוב טו)ׁשאמר קמד העם (תהלים 'אׁשרי §¤∆»««»«¿≈»»
זכרֹונם  רּבֹותינּו ודרׁשּו וכּו', ּלֹו' «¿ƒ≈»¿«¿¿««∆ׁשּככה

קיא.)לברכה ח"ג 'מׁשה'.(זוהר ּגימטרּיא 'ׁשּככה' ƒ¿»»∆»»ƒ«¿ƒ»…∆
נקי  ׁשהיה מׁשה ּדאלמלא מבאר ּדרּכנּו ƒ«¿≈¿…»¿ƒ¿»≈…∆∆»»»ƒ¿ּולפי
יׂשראל  היּו לא הּתֹורה, קּבלת ּבעת מּכל ≈«¿ƒ…¿≈«»««»…»ƒ≈«¿וׁשלם

יעקב אביר תורה ליקוטי מתן |
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נמצא  הּתֹורה, למעלת ּכך אחר יזּכּו ולא «¿ƒ¿…ƒ¿««»¿¿«¬««»ƒ«»קּימים,
הּמה  ּבּה זכּו ּתחּלה ּבּה מׁשה ׁשּזכה ידי «≈«««ƒ¿«∆…««∆≈¿»∆ׁשעל
לא  ּתחּלה הּוא ּבּה זכה לא ואלמלא זמן, …«ƒ¿»≈…»»»¿ƒ¿»¿»»¿לאחר
הּכתּוב  ׁשאמר וזה וׁשלֹום. חס ּתקּומה להם «»»«∆∆¿«¿»«¿∆««¿«היתה
הּוא  ׁשּזכה מׁשה ׁשהּוא ּלֹו', ׁשּככה העם ««∆∆…∆««∆««≈¿»'אׁשרי

ּכך: אחר הם זכּו ידֹו ועל ¿«»»≈««»¿«ƒ¿ּתחּלה

הרבים  את וזיכה זכה משה

e‰ÊÂהּתּנא ּכּונת ּכן מי"ח)ּגם פ"ה זכה (אבות מׁשה §¤«≈«»«««»…∆»»
ּבֹו, ּתלּוי הרּבים זכּות הרּבים את «ƒ»∆»«ƒ¿»«ƒ¿וזּכה
ּכך  ואחר לבּדֹו, ּבּתֹורה ּתחּלה זכה מׁשה ¿«»»¿»¿«»«ƒ¿««∆…»¿ּכלֹומר
ּבֹו. ּתלּוי הרּבים זכּות לפיכך יׂשראל, את «ƒ»∆ƒ¿»≈¿ƒ»¿¿»«ƒזּכה
הּקדֹוׁש אמר העגל עׂשּית ּדבׁשעת טעמא «»»«∆≈«»ƒ¿«¬ƒ¿«¬»¿»¿והינּו

למׁשה הּוא יד)ּברּוך ט ואׁשמידם (דברים מּמּני 'הרף »¿¿…∆∆∆ƒ∆ƒ¿«¿ƒ≈
סֹוף  ּדסֹוף ורב]', [עצּום (ּגדֹול) לגֹוי אֹותך ¿««««¿«¿∆¡∆¿ואעׂשה
ּבּה ּדיׁש הּתֹורה קּבלת נתקּימה היכן ׁשעה «≈¿«»»«»«¿»¿ƒ«≈«««¿ּבאֹותּה
נׁשמֹות, רּבֹוא ׁשּׁשים ּוצריכה אֹותּיֹות רּבֹוא «¿ƒƒƒƒ¿ƒ»ƒƒƒׁשּׁשים
הּוא  וּדאי אּלא לבּדֹו, מׁשה רק יּׁשאר לא »»«∆»¿∆…»≈«ƒ……¬»והלא
ּכל  ּכללּות ּכלּול לבּדֹו ּדבמׁשה ּדּברנּו אׁשר ««¿«»¿∆…¿ƒ«¿ƒ∆¬««»הּדבר

מסּפיק: לבּדֹו והּוא ƒ¿»≈¿¿««¿ƒיׂשראל,

כולם  כנגד שקול משה

e‰ÊÂהּפסּוק ּכּונת ד-ה)נמי לג לנּו(שם צּוה 'ּתֹורה §¤«ƒ«»««»»ƒ»»
ביׁשרּון  ויהי יעקב, קהּלת מֹורׁשה ƒ««¬…«¿ƒƒÀ¿««∆…מׁשה
יׂשראל', ׁשבטי יחד עם ראׁשי ּבהתאּסף ≈«¿ƒ¿«≈»≈»««ƒ¿≈ƒ¿¿∆∆מלך
מּתחּלה  ּדהינּו מׁשה' לנּו צּוה 'ּתֹורה היא «ƒ»ƒ»»…∆¿«¿ƒ¿ƒ««»»הּכּונה

ּכי ּבּה זכה היא לא ּבטלה מעּקרא ּדהא מׁשה, אם …»»»ƒƒ…∆¿»≈ƒ»»»¿»ƒ
ואחר  העגל. ּומחמת הּמֹודעא מחמת יׂשראל »»¿∆≈«»¬≈««»»¬≈≈«¿ƒ≈»¿לגּבי
ּובּטלּו העגל עֹון להם ׁשּנתּכּפר ימים לאחר ¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆¬»≈∆ƒ«»»¿¿«ּכך
וכי  יעקב'. ל'קהּלת 'מֹורׁשה' היתה אז ƒ¿ƒ««¬…¿ƒ«««¿««««»הּמֹודעא,
הּוא  ּברּוך הּקדֹוׁש עביד היכי מעּקרא ¿««»ƒ»»≈ƒ»ƒ≈«≈תימא,
יקּבלּו לא ׁשאם העֹולם עם ׁשהתנה ¿»¿…ƒ¿»ƒ»»∆ƒ∆»¿»≈מהּתנאי
ובהּו, לתהּו העֹולם יחזיר הּתֹורה את …«…¿««ƒ¿»≈∆«»«¬ƒיׂשראל
קּבלת  ּתֹועיל ּומה נתּבּטלה, יׂשראל קּבלת »«»ƒ¿»≈ƒ¿«¿»«ƒ»«»≈¬∆ׁשהרי
מׁשה, זה מלך' ביׁשרּון 'ויהי אמר לזה ∆…∆¿∆∆ƒƒÀ¿»»«∆«∆…מׁשה,
ׁשאמר  וזה ּכּלם, ּכנגד הּמלך זה ׁשקּול »«∆∆¿«À∆∆¿¿∆∆»∆«¿»¿ּודהינּו
והינּו יׂשראל', ׁשבטי יחד עם ראׁשי ¿»¿≈«¿ƒ¿«≈»≈»««ƒ¿≈ƒ¿'ּבהתאּסף
ּכּלם, ּכנגד ׁשקּול מׁשה רּבֹוא הּׁשּׁשים ּכל «ƒƒƒ…∆»¿∆∆À»««¿ּכללּות

העֹולם  ּולהתקּים לבּדֹו ּתֹורה לקּבל ראּוי ««≈»¿ƒ»¿«≈»¿«¿ƒ«¿ּולהכי
ידֹו: «»על

ומצוות  תורה כנגד וצוואר לחיים

ÏÚÂהּׁשירים ּבׁשיר הּכתּובים יתּבארּו זה (א ּפי §©ƒ∆ƒ¿»¬«¿ƒ¿ƒ«ƒƒ
ÌÈÊe¯Áaי-יד) C¯‡eˆ ÌÈ¯za CÈÈÁÏ eÂ‡�, »¿»«ƒ«…ƒ«»≈«¬ƒ

Cl ‰NÚ� ·‰Ê È¯Bz,'וכּוBaÒÓa CÏn‰L „Ú ≈»»«¬∆»¿«∆«∆∆ƒ¿ƒ
ÈÏוכּו', È„Bc ¯n‰ ¯B¯ˆ,'כּוÈ„Bc ¯Ùk‰ ÏkL‡ ¿¿«…ƒƒ∆¿…«…∆ƒ
ÈÏהיא הּכּונה ÌÈ¯zaוכּו'. CÈÈÁÏ eÂ‡� ׁשּתי הם ƒ¿««»»ƒ»¿»«ƒ«…ƒ≈¿≈

ּפה, ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ˆC¯‡eּתֹורֹות, »∆ƒ¿»¿»∆¿«∆«»≈
ÌÈÊe¯Áa ותלה ּבּתֹורה. הּכתּובֹות הּמצֹות הם «¬ƒ≈«ƒ¿«¿«»¿»»

הּגֹורמים  הם ׁשּלחיים מּפני ּבּלחיים, ƒƒ¿≈∆¿»«ƒ≈«¿ƒ»«¿»«»הּתֹורה
מּׁשּום  ּבפינחס ׁשּמצינּו ּכמֹו הּדּבּור, ƒ««ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿יציאת

ויפּלל' ּפינחס ל)ּד'וּיעמד קו למּתנת (תהלים זכה ¿««¬…ƒ¿»«¿«≈»»¿«¿«
קלד:)הּלחיים ּבּלחיים.(חולין הּתֹורה ּתלה לפיכך , «¿»«ƒ¿ƒ»¿»»«»«¿»«ƒ

ּדהּמצֹות  מּׁשּום ּבּצּואר, [הּמצֹות] (הּתֹורה) ¿ƒ¿««»ƒ¿«ƒ»«»««¿ותלה
הּתלּויים  ּתכׁשיטים ּכמֹו והם מעׂשה, ידי על ƒƒ«¿ƒ¿»¿≈¿∆¬»≈¿»≈הם

הּמצֹות: הם ּכך לנֹוי, הּתלּויים ¿ƒ¿»¿≈«ƒ¿»«»»ּבּצּואר

התורה  סודות להם יתגלו התורה פשטי שידעו לאחר

¯ÊÁואמרCl ‰NÚ� ·‰Ê È¯Bz ּבזה ּכּונתֹו , ¨©¿»«≈»»«¬∆»«»»»∆
ולא  ראּו לא יׂשראל ּכל ּכללּות …¿«…≈«¿ƒ¿ƒ»¿»»ƒ¿ּדמּתחּלה
סֹודֹותיה  אבל ּומצֹותיה, הּתֹורה ּפׁשטי רק «∆«¬«∆¿ƒ¿«¿»≈«»ƒקּבלּו
וזהּו ּבּתחּלה. יׂשראל ּכל ּבהם ידעּו לא ∆¿«ƒ¿»≈«¿ƒ«∆«¿«…«∆«¬»וחדריה

Clׁשאמר ‰NÚ� ·‰Ê È¯Bz ׁשהבטיחם ּדהינּו , ∆»«≈»»«¬∆»¿«¿∆ƒ¿ƒ»
הּתֹורה  ּפׁשטי ויבינּו ּכׁשּידעּו הּוא ּברּוך «»≈«¿ƒ«¿¿≈∆¿¿««»הּקדֹוׁש
לגּלֹות  עתיד אמּתתם, על מצֹותיה »¿ƒ«¿ƒ¿∆»«¬ƒ»»»ƒויקּימּו
והכי  מּזהב, הּנחמדים סֹודֹותיה להם ƒƒ»»¿»ƒ«¡∆»«∆∆«¿»¿ּולהראֹות

להּו �˜Bc˙קאמר ÌÚ Cl ‰NÚ� ·‰Ê È¯Bz »»«¿≈»»«¬∆»ƒ¿À
ÛÒk‰ ּבסֹודֹות ידיעתם ּדקדם ּכבר, ּבידך ׁשּיׁש «»∆∆≈¿»¿»¿»¿…∆¿ƒ»»¿

רק  ּבעיניהם חׁשּובה הּתֹורה ּומצּפּונֹותיה »∆≈≈¿«¬«»«∆¿»«»הּתֹורה
ּבחדריה, הּכנסם אחר אבל הּכסף', «∆«¬»«¿«ƒ¿À«»∆¬»««ƒּכ'נקּדֹות

ÛÒk‰ ˙Bc˜ּכ� ּבעיניהם Ê‰·יהיּו È¯B˙: ¿À«»∆ƒ¿¿≈≈∆¿≈»»

שכינתו  הוא ברוך הקדוש סילק לא החטא אף על

ÏÎÂ,ּבאמּונתם לעמד יכלּו לא והם הבטיחם, זה §¨∆ƒ¿ƒ»¿≈…»¿«¬…∆¡»»
ּבעֹוד ּומּיד ּתכף BaÒÓaרק CÏn‰L ּבתֹוך , «≈∆ƒ»¿∆«∆∆ƒ¿ƒ¿¿

ּבסיני, ¯BÁÈחּפתֹו Ô˙� Èc¯לעגל� ׁשאמרּו (שמות , À»¿ƒ«ƒ¿ƒ»«≈∆»¿»≈∆

יעקב אביר יתרו ליקוטי פרשת |



י 

ד) רּבֹותינּולב ׁשּדרׁשּו ּכמֹו יׂשראל' אלהיך ≈»¿«∆¿≈«¿ƒ«∆…¡∆≈'אּלה
לברכה פח:)זכרֹונם זה(שבת ּכל ועם .¯n‰ ¯B¯ˆ ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ»∆¿«…

ÔÈÏÈ È„L ÔÈa ÈÏ È„Bcּבּגמרא ׁשאמרּו ּכמֹו ,(שם), ƒƒ≈»«»ƒ¿∆»¿«¿»»
הּוא  ּברּוך הּקדֹוׁש סּלק לא כן ּפי על ¿««»≈ƒ≈…ƒ»»∆ׁשאף

הארֹון: ּבּדי מּבין ««≈»≈ƒ»ƒ¿ׁשכינתֹו

גדי' עין בכרמי לי דודי הכופר 'אשכול הפסוק ביאור

ÈÓe ּברּוך הּקדֹוׁש עּמי ּדקּדק ׁשּלא זאת לי ּגרם ¦»«ƒ…∆…ƒ¿≈ƒƒ«»»¿
הּמֹודעא, על ולא העגל מעׂשה על לא ««»»…¿∆≈«≈¬»»…הּוא

¯Ùk‰ ÏkL‡ מׁשה זה ּבֹו, ּתלּוי ׁשהּכל איׁש , ∆¿…«…∆ƒ∆«…»∆…∆
קּבלת  נתקּימה ּבׁשבילֹו יׂשראל, ּכל ּכנגד »«»«¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ«∆∆¿«∆ׁשּׁשקּול
היכן  ואזיל, מפרׁש וקא העֹולם. ונתקּים «≈≈«¿≈«¿«¿««≈»¿ƒ¿«»הּתֹורה
מׁשה  ידי ּדעל הּוא ּכך ּדהאמת הּדבר ∆…≈¿»¿¿«∆¡«¿««»≈¿»¿ƒנתּפרסם

אמר לזה הּכל, נתקּים È„bלבּדֹו ÔÈÚ ÈÓ¯Îa, ¿«ƒ¿«≈«…»∆»«¿«¿≈≈∆ƒ
הּכרם  על לקטרג הרע יצר ׁשּבא ּבׁשעה ∆∆»»≈¿»¿««∆≈«∆««¿≈ּפרּוׁש
את  ׁשעׂשּו ּבׁשעה 'ּכרם' ׁשּנקראים יׂשראל ∆«∆««¿∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»ƒ≈∆ׁשהם
ּתּׁשאר  ׁשּלא לֹומר יׂשראל על לקטרג ּובא ≈«ƒ¿»≈«∆…ƒ»≈¿»¿«∆≈«העגל,
הּוא  ּברּוך הּקדֹוׁש לֹו ׁשאמר עד ּבידם, ¿««»»«∆»««¿«»הּתֹורה
ּדכּונת  לעיל ׁשּכתבנּו ּכמֹו עמרם, ּבן אצל »«»¿≈¿¿»«∆¿«¿»∆∆≈¿≈לך
לבּדֹו עמרם ּבן ידי ּדעל ּבזה הּוא ּברּוך »¿«¿»∆≈¿»¿∆«¿««»הּקדֹוׁש

ו  העֹולם, È„bיתקּים ÔÈÚ הּוא הרע, הּיצר הּוא ƒ¿«≈»»¿≈∆ƒ«≈∆»»
לדבר  העֹולם ּבני הּמֹוׁשך ּדהינּו הּמּגד, »¿ƒ«À»¿«¿«≈¿¿≈»»ƒ»«העין

אילנא' 'ּגּדּו ּפרּוׁשֹו יהיה אֹו יא)עברה. ד ,(דניאל ¬≈»ƒ¿∆≈…ƒ»»
ּפרּוׁש והינּו העֹולם, ּבני חֹותך ÔÈÚׁשהּוא ÈÓ¯Îa ∆≈¿¿≈»»¿«¿≈¿«¿≈≈

È„bּכׁשּנכנס ,È„b ÔÈÚ,ּבכרמי הרע הּיצר ׁשהּוא ∆ƒ¿∆ƒ¿«≈∆ƒ∆«≈∆»»¿«¿ƒ
אז העגל, ּבטענת אֹותֹו לחּתך ÈÏורצה È„Bc ¿»»«¿…¿¿«¬«»≈∆»ƒƒ

טענתֹו, ּובּטל הׁשיבֹו הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש «¬»≈ƒƒ¡¿««»∆ׁשהּוא
‰Ùk¯ּבׁשביל ÏkL‡ ׁשהּכל איׁש מׁשה, ׁשהּוא ƒ¿ƒ∆¿…«…∆∆…∆ƒ∆«…

ּבֹו: «ּתלּוי

בתורה  פירושים ריבוא לשישים זכה משה

B‡ למעלה הּנזּכרים הּמאמרים ּכל לפרׁש «¿»¿ƒ«ƒ¿»ƒ«¬»»«≈«¿«¿∆אפׁשר
והּוא  ׁשּפרׁשנּו, לאפן קרֹוב אחר ¿¿»≈∆∆…««≈»∆…¿ּבאפן

ז"ל האר"י רּבנּו ּׁשּכתב מה הגלגולים ּבהקּדים (שער ¿«¿ƒ«∆»««≈»¬ƒ«
יז) וכּלם הקדמה לּתֹורה, יׁש ּפרּוׁשים רּבֹוא «ƒƒƒ≈ƒ≈«»¿À¿ּדׁשּׁשים

נׁשּפע  ּומּמּנּו הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה להם »¿ƒ∆ƒ«»««≈»∆…∆«««זכה
וכל  נׁשמתֹו, ּׁשהּׂשיגה מה ואחד אחד ּכל «¿«¿ƒ¿»≈»∆»¿∆»«∆ƒƒ»ƒ¿ליׂשראל
קּבל  הּכל והאחרֹונים הראׁשֹונים ּׁשּפרׁשּו ≈ƒƒ¿»«¬ƒ«…ƒ«¿≈∆»מה

רּבֹותינּו ּדאמרּו והינּו הּׁשלֹום. עליו רּבנּו ≈»¿«¿¿»¿«»««≈»∆…מׁשה
לברכה ה"ד)זכרֹונם פ"ב פאה מה (ירושלמי אפּלּו ƒ¿»ƒ¿»»¬ƒ«

ּבסיני: למׁשה נּתן לחּדׁש עתיד ותיק »ƒ»ƒ»ƒ¿«≈ƒ«¿…∆¿ƒ¿»∆ּׁשּתלמיד

פירושים  ריבוא שישים לקבל יכול אשה ילוד איך

‰p‰Â הּמלאכים הבינּו לּמרֹום מׁשה ּכׁשעלה §¦¥¿∆»»…∆«»≈ƒ««¿»ƒ
ׁשּׁשים  ׁשהם הּתֹורה ּכללּות ּכל לּקח ƒ«»¿»«»∆≈ƒƒ«∆ׁשּבא
ודם  ּבׂשר ׁשאין ּבדעּתם וחׁשבּו ּפרּוׁשים, ««««≈∆«¿»¿¿«¿ƒ≈ƒרּבֹוא
מאחר  ּפרּוׁשים, רּבֹוא ׁשּׁשים לקּבל לסּבל »»≈ƒ¿…¿«≈ƒƒƒ≈ƒ«יכֹול
לׁשכחּה, עלּול ׁשהּוא ּובפרט קרץ, מחמר «¿«¿«∆«¿ƒ»…∆…≈∆ׁשהּוא
הּמלאכים  אם ּכי הּפרּוׁשים ּכל לסּבל יכֹול ƒ¿…»«≈ƒƒƒ««¿»ƒ«≈¿ואין
ּכׁשראּו ּולפיכך אלהּיים. קדֹוׁשים רּוחנּיים «∆¿¿«ƒƒ¿ƒ¡…ƒƒ¿ƒ«≈∆ׁשהם
מה  ואמרּו ּתמהּו לּמרֹום, מׁשה ׁשעלה »¿«¿¿««»∆…««∆ƒ«¿»»הּמלאכים

ּכלֹו ּבינינּו, אּׁשה לילּוד ּלילּוד ּכח לֹו ׁשאין מר ƒƒ»≈≈¿«∆≈…«ƒ
ׁשּבּתֹורה, ּפרּוׁשים רּבֹוא הּׁשּׁשים ּכל לסּבל «»∆ƒ»ƒ¿…»«ƒƒƒ≈ƒאּׁשה
ּברּוך  הּקדֹוׁש להם והׁשיב אּׁשה. ילּוד ׁשהּוא ¿««»∆«ƒ»¿≈ƒ¿∆«≈ּכיון
הּתֹורה  ּכללּות ּכל לקּבל הּוא, ּכך האמת «»«¿«≈»¿¿«∆¡«הּוא,

«ּבא:

המלאכים  טענת את קיבל משה

e¯Ó‡Â הּכּונה לפניך, ּגנּוזה חמּדה הּמלאכים §¨§««¿»ƒ∆¿»¿»¿»∆»««»»
לסבלּה יכֹול ואין ים, מּני רחבה «¿«¿«≈¿«ƒ¿»»ƒƒ∆ׁשהיא
אבל  רּוחנּיים, ׁשהם הּמלאכים אֹו קדּׁשתך, אם «¬ƒƒ¿À»¿»««¿»ƒ∆≈»ƒƒּכי
וכיון  ּפרּוׁשיה. ּכל לסּבל ּכח להם אין אדם «≈¿«∆≈«…¿ƒ»…∆«≈««≈¿ּבני
ּכי  אדם ּובן תזּכרּנּו ּכי אנֹוׁש 'מה הּוא, ƒ»¡ƒƒ¿¿∆∆»»ƒ«¿ּדהכי
אמר  אז ּבֹו. לעמד יכֹול ׁשאינֹו ּבדבר »««…¬»«≈∆««¿∆¿¿ƒתפקדּנּו'
ּתׁשּובה, להם הׁשב למׁשה הּוא ּברּוך «¿∆«≈«∆…¿¿««»הּקדֹוׁש
ׁשּמא  אני ירא עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו מׁשה, «∆ƒ∆»»≈¬ƒ∆…»«¿ואמר
מּצד  ּדהם אּתם ּדהאמת ׁשּבפיהם, ּבהבל »ƒ¿¿ƒ«∆∆∆¿ƒ∆¿»¡∆ƒ»¿≈ƒיׂשרפּוני
ודם  ּובׂשר הּפרּוׁשים, ּכל לקּבל יכֹולים ««««À»»¿ƒ¿«≈»«≈ƒ¿קדּׁשתם

זה: לדבר יכֹול ∆««¿«≈אינֹו

מהמלאכים  יותר עליונות הצדיקים נשמות

¯Ó‡Â ּכבֹודי ּבכּסא אחז הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש לֹו §¨©«»»¿¡…¿ƒ≈¿ƒ
הּקדֹוׁש לֹו רמז ּתׁשּובה, להם «»»««¿∆«ƒ¬»¿והחזיר
ּתלּוי  הּתֹורה קּבּול סבילת ּדעּקר הּוא ««»ƒ«¿ƒ«ƒ¿¿«ּברּוך
קדֹוׁשה  ּתהיה ׁשהּנׁשמה ּדכיון ּבּגּוף, ולא «¿∆¿ƒ««¿»∆«≈¿»…¿««¿»ּבּנׁשמה
ּבינּה מפריד הּגּוף אין ּכראּוי, ּומצחצחת «≈À¿««»»≈««¿ƒ¿«¿טהֹורה

יעקב אביר תורה ליקוטי מתן |
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הּמלאכים, מן יֹותר לסּבל ויכֹולה הּתֹורה, ƒ»ƒ¿…≈ƒ««¿»ƒ«»≈¿לבין
הּמלאכים, מן יֹותר עליֹונים הּצּדיקים ƒ¿««ƒƒ∆¿ƒ≈ƒ««¿»ƒ¿ּדנׁשמֹות

ז"ל האר"י ׁשּכתב פ"א)ּכמֹו כח שער חיים ּדנׁשמֹות (עץ ¿∆»«»¬ƒ«¿ƒ¿
ונׁשמֹות  העֹולמֹות, מּפנימּיּות הם ¿ƒƒ≈ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ»»הּצּדיקים
קדּׁשה  ידי ועל העֹולמֹות, מחיצֹונּיּות «ƒ≈ƒƒ»»¿«¿≈¿À«¿»»הּמלאכים
מהּמלאכים. יֹותר הּצּדיקים נׁשמֹות יּׂשיגּו ƒƒ¿««ƒƒ≈≈««¿»ƒ»«√«¿וטהרה
ּבכּסא  אחז למׁשה הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש לֹו אמר ≈ƒ¿…¡∆…¿¿««»»«≈«¿ולכן
ואּתם  מּכּסא, החצּובֹות הּנׁשמֹות ּדהינּו ∆»¿≈ƒ¿«¿«¿»«¬ƒƒ¿ּכבֹודי,
לכם  ׁשּיׁש הּמלאכים, על מעלה לכם יׁש ∆«≈∆ƒƒ≈»∆«¬»«««¿»ƒ»»הּצּדיקים
ּובזה  מּפנימּיּות, ׁשּנׁשמֹותיכם מּמׁש, ּבּכּסא ∆«ƒ»«ƒ≈«»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ¬אחיזה

יֹותר: ּתּׂשיגּו ּתזּכּו ≈ƒƒ¿«ƒאם

פירושים  ריבוא ששים השיג בכסא משה כשאחז מיד

ÔÂÈÎÂ רגע ּבאֹותֹו מּיד ּבּכּסא, מׁשה ׁשאחז §¥¨∆»«…∆«ƒ≈ƒ»¿∆«
רּבֹוא  ׁשּׁשים ּכל והּׂשיג נׁשמתֹו ƒ»ƒ¿»¿ƒƒ»ƒƒƒהֹופיעה
'מאחז  הּכתּוב ׁשאמר וזהּו הּתֹורה. ׁשל ≈»¿«»»«∆∆¿«»∆ƒ≈ּפרּוׁשים
הּכּסא, ּבפני מׁשה ׁשאחז מאחר ּכלֹומר כּסה', ≈ƒ≈¿«≈««∆»«…∆ƒ¿≈«ƒ≈¿ּפני
'ּפרׁשז  מּיד נׁשמתֹו, ׁשרׁש ׁשּמּׁשם ּפנימּיּותֹו ≈¿»«ƒƒ∆ƒ»…∆ƒ¿»ƒ¿∆ׁשהּוא

ּתבֹות] [ראׁשי 'ּפרׁשז' והּנה עננֹו', ּׁשים LהÊעליו »»¬»¿ƒ≈«¿≈»≈≈∆ƒƒ
ׁשּׁשים tּבֹוא¯ מׁשה הּׂשיג ׁשעה ּדבאֹותּה רּוׁשים, ƒ≈ƒƒ¿»»»ƒƒ…∆ƒƒ

נׁשמתֹו: אֹותם וקּבלה ּפרּוׁשים «¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿»»ƒרּבֹוא

הכתוב  לפשט ששייך למי רק התורה אופני נתינת

d˙B‡·e נפלאה הֹופעה עליו הֹופיעה ׁשעה §¨»»ƒ»»»»»ƒ¿»»
ואמר  הּתֹורה, מן להׁשיבם ּפיו »«¿«»ƒ«¬ƒ»ƒ»«ּופתח
מה  לי נֹותן ׁשאּתה ּתֹורה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו »ƒ∆»»∆«»≈ƒלֹו,
מארץ  הֹוצאתיך אׁשר אלהיך ה' 'אנכי ּבּה, ∆∆≈«ƒ»»…ƒ¡…∆»¬∆≈ƒ¿ּכתיב

והּנה ּתבֹות‡L¯מצרים'. ּבֹוא ¯ּׁשיםLראׁשי ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¬∆»≈≈ƒƒƒ
רּבֹוא ‡ ׁשּׁשים ּבּה ׁשּיׁש הּתֹורה על לרמז ƒƒ¿…««»∆≈»ƒƒƒ«√פנים,

הּכּונה  וכּו', ירדּתם למצרים להם ואמר ««»»¿∆¿»¿ƒ¿»«»∆¿ƒ¿«ƒ≈ּפרּוׁשים.
למי  יּתנּו הם ּבּתֹורה ׁשּיׁש אפנים רּבֹוא ׁשּׁשים ƒƒƒ√»ƒ∆≈«»≈À¿¿ƒ≈¬הרי
ּכלּום  ואּתם לפרעה, ונׁשּתעּבדּו למצרים ¿∆»¿…¿»¿¿¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿«∆ׁשּירדּו
ּכן  אם לפרעה, ונׁשּתעּבדּתם למצרים ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿«¿∆¿«¿…ƒ¿∆¿»¿ירדּתם

ו  ּכּלם לא לכם, יהיּו לּמה מקצתם,ּפרּוׁשיה לא ≈∆»»»ƒ¿»∆…À»¿…ƒ¿»»
אינם  הּפרּוׁשים ּדכל מׁשמע 'אׁשר' מּתבת «≈ƒ≈«¬∆«¿«¿»«≈ƒ≈¬∆ׁשהרי
ׁשּוב, ּכּכתּוב. מקרא ּבֹו להתקּים ׁשראּוי למי «»«¿ƒ∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿»רק
פסל  תעׂשה ו'לא לך' יהיה 'לא ּבּה ּכתיב ∆∆∆¬»…¿«¿∆¿ƒ»…ƒ¿»מה
'אׁשר', ּתבת ּכתּוב ּבזה ּגם מּמעל', ּבּׁשמים ∆¬»≈«∆«»»»ƒƒ»«»∆¬אׁשר

למי  רק ראּויים אינם אפנים רּבֹוא ּדׁשּׁשים ƒ¿…¿ƒƒƒ√»ƒ≈»¿ƒ«¿ƒלרמז
ׁשראּו וכיון ּכּכתּוב. מקרא ּבֹו להתקּים «∆«≈¿«»«¿ƒ¿«≈ƒ¿«∆ׁשראּוי
ּבגּוף  רמּוז וכך האמת הּוא ׁשּכך הּׁשרת ¿«¿«¿∆¡«¿«∆≈«»≈¬¿»מלאכי
אּדיר  מה אדנינּו 'ה' ואמרּו והֹודּו חזרּו ƒ»«≈…¬¿«¿¿¿««»הּתֹורה,
'אׁשר  קאמרי מּתחּלה ואּלּו הארץ', ּבכל ∆¬ƒ¿»¿»»»∆¿ƒƒ¿ƒ»»»¿ƒׁשמך
'אׁשר' ּדתבת וכּונתם הּׁשמים', על הֹודך ∆¬»≈¿«««»¿ƒ««»»«¿«¿ּתנה

ּתבֹות ראׁשי ּבּה אינם ‡ּבֹוא¯ּׁשיםLּדרמּוז פנים ¿»»»≈≈ƒƒƒ√»ƒ≈»
קדֹוׁשים, ׁשהם ּבּׁשמים ליֹוׁשבי אם ּכי ƒƒƒ¿¿≈«»«ƒ∆≈¿ƒ¿ראּויים
ּכל  לסּבל ויכֹולים עצּומה, והּׂשגתם «…¿ƒƒƒ«¬«««»¿«««¿והֹופעתם
ּכׁשהׁשיבם  ּולבּסֹוף ודם, ּבׂשר כן לא «ƒ…≈»»»»¿«¿∆¡ƒ≈»הּפרּוׁשים,

והֹודּו: חזרּו האמת, וידעּו הּתֹורה מּגּוף ¿¿«∆¡«¿«¿«»ƒ∆…מׁשה

יחיד  בלשון הדברות עשרת

¯LÙ‡Â הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש נתן ׁשּלזה לֹומר §¤§¨«∆»∆»««»»¿
מאחר  יחיד, ּבלׁשֹון הּדּברֹות »»≈ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆∆¬עׂשרת

'אׁשר' ּבתבת ואי ‡ּבֹוא¯ּׁשיםLּדרמּוז פנים, ¿»¿≈«¬∆ƒƒƒ√»ƒ¿ƒ
מׁשה  ּבלּתי להּׂשיגם יׂשראל ּבר לׁשּום ∆…ƒ¿»≈¿«ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¿∆אפׁשר
מׁשה  ּדרק לרמז יחיד, ּבלׁשֹון אמרם להכי ∆…»¿…¿ƒ¬»»ƒ¿»ƒƒ«¿»¿לבּדֹו,
יסּפיק, והּוא הּפרּוׁשים, ּכל לסּבל יּוכל ƒ¿…»«≈ƒ¿«¿ƒ»»¿לבּדֹו

עֹולם' יסֹוד כה)ּד'צּדיק י [וכו']:(משלי ¿«ƒ¿»

התורה  פירושי כל לקבל ישראל יוכלו איך השטן תמיהת

·b‡Â מׁשה ׁשּירד ּבׁשעה הּמאמר ּכן ּגם יבאר זה §©©∆¿…««≈««¬»¿»»∆»«…∆
הּוא  ּברּוך הּקדֹוׁש לפני ׂשטן ּבא הּמרֹום ¿««»≈¿ƒ«»»»»ƒמן
לארץ  נתּתיה לֹו אמר היא, היכן ּתֹורה לֹו ∆«««ƒ»«¿«ƒ«≈«»«¿ואמר
ׁשראה  ּכיון ׁשּכתבנּו, ּכמֹו הּׂשטן ּכּונת ««∆«≈¿»«∆¿««»»«»¿וכּו',
והּמלאכים  ּפרּוׁשים רּבֹוא ׁשּׁשים ּבּה יׁש ƒƒƒ≈ƒ¿««¿»ƒ«≈«»∆ׁשהּתֹורה
אפׁשר  איך ואמר ּתמּה מּמּנה, ּכלּום נטלּו «¿∆¿≈»«¿»««∆ƒ¿¿«…לא
ּפרּוׁשים. רּבֹוא ׁשּׁשים לסּבל ּבּתחּתֹונים ּכח ƒƒ¿…ƒƒƒ≈ƒ¿»»»…≈∆ׁשּיׁש
ּדהינּו היא, היכן ּבכללּותּה ּתֹורה ׁשאמר ¿»¿ƒ¿»»≈»ƒ«»«∆∆¿וזהּו
הּקדֹוׁש והׁשיבֹו לסבלּה. יּוכלּו הּתחּתֹונים «»ƒ¿¿»¿»∆¡ƒ¿»»»≈ּכיצד
ׁשּברר  ּכמֹו יתּברך וכּונתֹו לארץ, נתּתיה הּוא ≈≈∆¿¿»«¿ƒ»»»∆¿«»»ƒ»¿¿«ּברּוך
לסּבל  ּבֹו ּכח ׁשּיׁש מׁשה, ׁשּקּבלּה ּבאחרֹונה …¿ƒ¿»…∆∆≈…«ƒ∆«¬»««לנּו
על  לממּנה והלך הבין, לא והּׂשטן ּפרּוׁשיה. »∆ƒ¿»«¿«¿À≈…««»¿«∆≈«ּכל
ּכל  לסּבל הּתחּתֹונים יּוכלּו היכן לֹו ואמר «…¿ƒƒ¿»»¿«≈»«¿∆««הארץ
זה, טעם עּקר יֹודע איני והׁשיבֹו הּתֹורה, ∆»»»ƒ≈ƒ≈«ƒ¡∆«»≈≈ּפרּוׁשי
מקֹומּה', את ידע והּוא ּדרּכּה הבין 'אלהים «¿∆»«¿«¿»ƒ≈ƒ…¡»רק
מצא  ולא וכּו', לֹו הׁשיבּו ּכך והּים הּתהֹום ««…¿¿ƒ≈¿««»¿¿»≈¿וכן

יעקב אביר יתרו ליקוטי פרשת |
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ואמר  הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש אצל וחזר לּדבר. »«¿¿««»∆≈»«¿««»»»טעם
מסּפיק, טעם מצאתי ולא הארץ ּבכל ּבּקׁשּתי ƒ«¿ƒ¿»»»∆¿…»»ƒ«««¿ƒלֹו
עמרם, ּבן אצל לך הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש לֹו «¿»∆∆≈¿≈¿««»»«¿ואמר
יכלת  ּבֹו והיה נפלאה, הֹופעה ּבֹו יׁש לבּדֹו ∆…¿««¿««¿ƒ««≈»¿¿ּדהּוא
וׁשקטה  נחה ּובזה ּפרּוׁשים, רּבֹוא הּׁשּׁשים «¿«¿««∆«ƒƒƒ≈ƒ»≈»¿לקּבל

הּׂשטן: ««»»ƒ¿ּתמיהת

פירושים  ריבוא השישים כל קיבל לבדו משה

‰Ê·e לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו מאמר יבאר ּכן ּגם ¨¤«≈¿…««¬««≈ƒ¿»ƒ¿»»
ׁשּׁשים  ּבמצרים ילדה אחת 'אּׁשה ƒ»««»¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿ּדאמרּו
לבּדֹו ּדלמׁשה ׁשּכתבנּו, ּכמֹו והּכּונה »¿∆…¿ƒ¿««»»¿∆»«¿ƒרּבֹוא',
ּבּתֹורה, ׁשּיׁש ּפרּוׁשים רּבֹוא ׁשּׁשים לֹו «»≈∆ƒ¿¿ƒƒƒ≈ƒנמסרּו
ּביניהם  יׁש רּבֹוא ׁשּׁשים ׁשהם ּבכללּותם ∆≈≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»»∆≈ƒƒƒ¿ויׂשראל
עׂשר  אפּלּו ּבהּפרדם אבל ּפרּוׁשים, רּבֹוא ∆∆ƒƒƒ≈ƒ¬»¿ƒ»¿»¬ƒׁשּׁשים
ּכי  ּפרּוׁשים, רּבֹוא ׁשּׁשים יֹודעים אינם מהם ƒ≈∆≈»¿ƒƒƒƒ≈ƒƒרּבֹוא
אחת  'אּׁשה אמרּו ּולהכי יחד. ּבהתּכּללּותם »»«ƒ¿ƒ¿«¿»««¿»ƒ»¿ƒאם
נׁשמתֹו קּבלה לבּדֹו ׁשהּוא רּבֹוא', ׁשּׁשים «¿ƒƒƒ∆¿«ƒ¿»ƒ«¿«ילדה

ּׁשּקּב ׁשקּול מה ּובזה רּבֹוא, ׁשּׁשים נׁשמֹות ּכל לּו «∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ»∆»
יׂשראל: ּכל ּכנגד ≈«¿ƒ«∆∆¿∆…מׁשה

לך  ונתתיה לי היתה תורה

‰Ê·e ּברּוך הּקדֹוׁש ׁשאמר הּמאמר יבאר ּכן ּגם ¨¤«≈¿…«««¬»∆»««»»¿
אהרן  את אליך הקרב 'ואּתה למׁשה …¬»∆«∆≈≈¿»«»¿∆…¿הּוא
ּתֹורה  הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש אמר לֹו, הרע «¿««»»«»≈«ƒ«אחיך'

זה על והקׁשינּו לך. ּונתּתיה ׁשּלי ד"ה היתה (לעיל »¿»∆ƒ¿«ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ«∆
נראה) זה פי נּתנה ועל יׂשראל לכל הּתֹורה והרי ,«¬≈«»¿»ƒ¿»≈ƒ¿»

על  יבֹוא ּׁשּכתבנּו ּובמה ּבזה. למׁשה ּיתרֹון »«¿»«∆»¿∆«∆…¿¿ƒ»ּומה
רּבֹוא  ׁשּׁשים ּבכל זכה לבּדֹו ּדמׁשה ƒƒƒ«¿««»¿∆…¿«נכֹון,
ׁשּום  ּבהם זכה ּׁשּלא מה הּתֹורה ׁשל ∆«««…∆»«»∆ƒ≈ּפרּוׁשים
ּכלֹומר  ׁשּלי, היתה ּתֹורה לֹו ׁשאמר וזה »¿ƒ∆«¿««»«∆∆¿««אדם,
רּבֹוא  ׁשּׁשים לסּבל יּוכל ּדמי לי, À∆∆ƒ¿ƒ«ƒ¿…ƒƒƒ¿מיחדת
הֹופעּתי  הכי ואפּלּו קדּׁשתי, ּכח אם ּכי ƒƒƒ…«¿À»ƒ«¬ƒ»ƒ«¿ƒ≈ּפרּוׁשים
ׁשּׁשים  ׁשּקּבלּת עד נפלאה הֹופעה ƒ¿»¿»»»ƒ¿»»«∆ƒ«¿»ƒƒ¿ּבנׁשמתך
מּזֹו: יֹותר ּגדֹולה מעלה לך ואין ּפרּוׁשים, ƒ≈ƒ¿≈¿»«¬»¿»≈ƒרּבֹוא

כמשה' בישראל עוד נביא קם 'ולא הפסוק פירוש

e‰ÊÂהּפסּוק ּכּונת ּכן י)ּגם לד קם (דברים 'ולא §¤«≈«»««»¿…»
ה' ידעֹו אׁשר ּכמׁשה ּביׂשראל עֹוד «¿∆¬∆…¿≈«¿ƒ¿ƒ«נביא

מׁשה  ׁשל ׁשבחֹו להּגיד ּבא ּפנים', אל ∆…∆¿ƒ∆»ƒ»¿«ƒƒ«ּפנים
ּפרּוׁשי  ּכל נׁשמתֹו וקּבלה ּׁשּזכה ּבמה ≈≈««¿ƒ¿»ƒ¿««∆»¿«¬»ּומעלתֹו
נפלא  ּכח ּבֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּדבר ּדזהּו «¿ƒ»…≈∆«»««»∆¿«»הּתֹורה,
מּׂשכל  מאד רחֹוק ּדזה מעלֹותיו, מּכל ∆≈ƒ»«¬»¿∆»¿…ƒ≈יֹותר
רּבֹוא  ׁשּׁשים לסּבל יּוכל אדם ּדבן ƒ¿∆»»«ƒ¿…ƒƒƒ¡«האנֹוׁשי
ׁשאמר  וזה ׁשּבּתֹורה. ודּבּור ּדּבּור ּכל על »«∆∆¿«»∆ƒ«»ƒ¿ƒ≈ּפרּוׁשים
ותדע  ּכמׁשה', ּביׂשראל עֹוד נביא קם »≈¿∆…¿≈«¿ƒ¿ƒ««…¿'ולא
ה'', ידעֹו 'אׁשר היא ּבֹו ׁשּיׁש הּגדֹולה «¿∆¬ƒ≈∆«¿»«¬»»הּמעלה

ּתבֹות ראׁשי ׁשּכּלם ‡ּבֹוא¯ּׁשיםL'אׁשר' פנים, ¬∆»≈≈ƒƒƒ√»ƒ∆À»
הּדבר  וזה נׁשמתֹו, אֹותם וקּבלה ה', לֹו ««»∆¿«¿ƒ¿»»ƒ¿««¿מסרם
נתן  הכי ואפּלּו יתּברך, ּבקדּׁשתֹו אם ּכי ׁשּיך »«ƒƒƒ¿À»ƒ¿»«¿«¬ƒ»ƒ¿«»…לא

הּכל: נׁשמתֹו ׁשּקּבלה עד ּבמׁשה …»«¿ƒ¿»ƒ∆»∆…¿»…ּכח

האדם' מכל מאוד ענו משה 'והאיש הפסוק ביאור

e‰ÊÂהּפסּוק ּכּונת ּכן ג)ּגם יב מׁשה (במדבר 'והאיׁש §¤«≈«»««»¿»ƒ…∆
ּכּמה  להֹודיע ּבא האדם', מּכל מאד «»»ƒ…»»»»¿ƒ…¿««ענו
ּכי  הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ׁשל ענותנּותֹו ƒ«»««≈»∆…∆«¿¿»«¿«ּגדלה
על  אם ּכי הענוה ׁשם לקרֹות ראּוי אין ּבאמת »ƒ≈∆¡∆≈»ƒ¿≈»¬»»ƒƒהּנה
ּבני  על יתרֹות מעלֹות ּבֹו ויׁש מכּבד ׁשהּוא ≈¿»≈¿¬»≈¿«À¿∆«««האדם
ׁשּפחּות  מי ּבפני ּבענוה מתנהג הכי ואפּלּו «∆ƒ»ƒƒ¿«≈«¬»»ƒ¿≈ƒ¬»««אדם,
ּפחּות  אֹו אדם לבני ׁשוה ׁשהּוא מי אבל «««≈¿ƒ∆¬»ƒ∆»∆ƒמּמּנּו,
המכּבד  ּכמֹו ּבענוה ּכך ּכל ׁשבח לֹו אין «À¿»¿««¬«¿««»∆≈∆≈מהם,
מאד  ענו מׁשה 'והאיׁש ׁשאמר וזה הּגדֹול. …¿««∆…ƒ«¿»«∆∆¿«»«««האדם
ענותנּותֹו ּגדלה ּכיצד ּתדע ּומפרׁש האדם', «¿¿»«¿«»≈»≈≈«¿«««…ƒמּכל
אפנים  רּבֹוא לׁשּׁשים ׁשּזכה האדם', ƒ…»»»∆»»¿ƒƒƒ√»ƒ'מּכל
היה  הכי ואפּלּו אדם, ׁשּום זכה ּׁשּלא מה ««ƒ»ƒ¬»««««…∆»«»∆ׁשּבּתֹורה
ׁשּזכה  מּפני קרא, קאמר והכי הּכל. מן ««∆≈¿ƒ«…¿»ƒ»»«¿»ƒ««ענו

ּתבֹות ראׁשי ׁשהיא פנים,‡ּבֹוא¯ּׁשיםLל'אׁשר' «¬∆∆ƒ»≈≈ƒƒƒ√»ƒ
מּמלאכים  ולא האדמה' ּפני 'על ׁשהּוא ּפי על  ƒ∆«¿≈»¬»»¿…ƒ«¿»ƒ»»אף

ּבּׁשמים: ƒ«»«ƒ¿»הּיֹוׁשבים

עם' ראשי בהתאסף מלך בישורון 'ויהי הפסוק ביאור

e‰ÊÂהּפסּוק ּכּונת ּכן ה)ּגם לג ביׁשרּון (דברים 'ויהי §¤«≈«»««»«¿ƒƒÀ
ׁשבטי  יחד עם ראׁשי ּבהתאּסף ≈¿ƒ¿«≈»≈»««ƒ¿¿∆∆מלך

ּתבֹות ראׁשי 'יׂשראל' ּדהּנה והּוא ׁשÈיׂשראל', ƒ¿»≈¿¿ƒ≈ƒ¿»≈»≈≈≈
Lֹותּיֹות‡ּבֹוא¯ּׁשיםÏ ראׁשי נמי והיא ּתֹורה, ƒƒƒƒ«»¿ƒ«ƒ»≈

נמצא Ïפנים‡ּבֹוא¯ּׁשיםLׁשÈּתבֹות ּתֹורה. ≈≈ƒƒƒ√»ƒ«»ƒ¿»
ּתמצא  לא ּבּתֹורה ׁשּיׁש אפנים רּבֹוא «¿ƒƒƒ√»ƒ∆≈«»…ƒ¿ּדׁשּׁשים

יעקב אביר תורה ליקוטי מתן |
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יחד  יׂשראל ּכללּות ּבהצטרפּות אם ּכי »»≈«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿¿»ƒ«אֹותם
לּכל  זכה הּׁשלֹום עליו רּבנּו ּומׁשה רּבֹוא, …»«««»««≈»∆…ƒƒƒ¿ּבׁשּׁשים

הּכתּוב ׁשאמר וזה ד)לבּדֹו. פסוק צּוה (שם 'ּתֹורה ¿«¿∆∆»««»»ƒ»
הּתֹורה  ּדהינּו יעקב', קהּלת מֹורׁשה מׁשה «»¿»¿…¬»»ƒ¿««∆…«לנּו
'ויהי  לך ּדע יעקב, לקהּלת והֹוריׁש מׁשה ƒ»…∆¿ƒƒ¿ƒ««¬…«¿»«¿ƒ∆ׁשּצּוה
ּגמּור  'מלך' יּקרא ׁשּזה ּדהינּו מלך', «¿∆∆≈«ƒÀ∆∆¿¿«¿∆∆ƒביׁשרּון
ּכלל  לבּדֹו ׁשהּוא הימּנּו, למעלה ׁשאין »«»¿∆∆≈«¿»¿≈∆ƒÀ'ביׁשרּון',
ּבכללּות  רק נמצא לא וזה הּתֹורה, ּפרּוׁשי «¿ƒ¿»«ƒ…∆¿«»≈≈«ּכל
ׁשבטי  יחד עם ראׁשי 'ּבהתאּסף וזהּו ≈¿ƒ¿»≈¿∆¿ƒ¿«≈»≈»««ƒיׂשראל,
ׁשּׁשים  ּבהם נמצא יחד ּבהתּכּללּותם אז ƒ¿»≈»¿ƒ¿«¿»««ƒ¿»»∆ƒƒיׂשראל',
הּפרּוׁשים, ּכל ּכלל לבּדֹו ּומׁשה ּפרּוׁשים, ƒ≈ƒ…∆¿«»«»«≈ƒרּבֹוא

[וכו']: יׂשראל ּכל ּכנגד ׁשקּול ּדמׁשה ≈«¿ƒ¿»¿…∆»¿∆∆»ƒנמצא

נמשלו  'למה הדרוש בתחילת שהובא המאמר ביאור

לתפוח' ישראל

·b‡Âהּמאמר פח.)נפרׁש ּבֹו(שבת (תחילת ׁשּפתחנּו §©©¿»≈««¬»∆»«¿
È˙Îc·:הדרוש) È‡Ó(ג ב 'Áet˙k(שיה"ש «ƒ¿ƒ¿««

.'eÎÂ Áet˙Ï Ï‡¯NÈ eÏLÓ� ‰nÏ ,'¯Úi‰ ÈˆÚa«¬≈«««»»ƒ¿¿ƒ¿»≈¿««¿
הּתֹוספֹות פריו)והּנה ד"ה ּדהּנה (שם זה על ּתמהּו ¿ƒ≈«»»¿«∆¿ƒ≈

ּדכנסת  נאמר, הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש על הּזה ∆∆¿ƒ¿»«∆««»»¿∆¡«ƒ»הּמקרא
הּוא  ּברּוך להּקדֹוׁש ׁשּמׁשּבחת היא ¿««»¿»»»¿∆ƒ¿»≈ƒיׂשראל

ּפסּוק להביא לֹו והיה לתּפּוח, ט)והמׁשילּתּו ז (שם ¿ƒ¿ƒ«¿««¿»»¿»ƒ»
יׂשראל: ּכנסת על הּנאמר ּכּתּפּוחים' אּפך ≈«¿ƒ«∆¡««¿∆∆ƒ»»¿≈»»≈¿'וריח

לתפוח  ישראל דמיון ביאור

¯LÙ‡Â ׁשּבח הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ּדהּנה לֹומר §¤§¨«¿ƒ≈«»»¿ƒ«
לׁשֹוׁשּנה, והמׁשילּה יׂשראל «»¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿ּכנסת

ב)ׁשּנאמר ב ּדהינּו(שם החֹוחים', ּבין 'ּכׁשֹוׁשּנה ∆∆¡«¿«»≈«ƒ¿«¿
נקראת  והיא 'חֹוחים' נקראים האּמֹות ≈¿Àƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ««¿ׁשאר
ּבין  לתּפּוח המׁשילּתּו ּכן ּגם והיא ≈»»¿»ƒ«≈ƒ¿ƒ¿«»'ׁשֹוׁשּנה',
אחר  ואמנם הּיער', 'עצי הּנקראים העּמים »»«¿«¿»»»≈¬ƒ«ƒ¿»ƒ»«≈…¡אלהי
והמׁשילּה הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ׁשחזר מצינּו «ƒ∆»««»»¿¿ƒ¿ƒ«¿«ּכך
זה  ועל ּכּתּפּוחים'. אּפך 'וריח ׁשּנאמר ∆»¿ƒ»»¿≈»»≈¿»¡∆∆»»¿לתּפּוח,
יׂשראל  ּדכנסת ּכיון הּמאמר, ּבעל ≈«¿ƒ¿∆∆ƒ«≈«¬»»»»»«ּתמּה
חזר  לּמה לתּפּוח, הּוא ּברּוך להּקדֹוׁש »«««»»¿¿««»¿«ƒ¿ƒהמׁשילה
האּמֹות  מּפאת אם לתּפּוח, הּוא ּגם ƒ¿ƒ»«¿««ƒƒ¿«»À¿והמׁשילּה
ׁשאר  והמׁשיל לׁשֹוׁשּנה המׁשילּה ּכבר «¿ƒ¿ƒ»¿«»¿ƒ¿ƒ«¿≈¬הרי
והמׁשילּה חזר לּמה ּכן ואם לחֹוחים, «À¿ƒ¿ƒ≈»»»«¿ƒ¿ƒ«האּמֹות

לזה  לֹו. נמׁשל הּוא ּברּוך ׁשהּקדֹוׁש אחר ∆«»¿ƒ¿««»∆»»»»¿לתּפּוח
לענין  לא לתּפּוח, והמׁשילּה ּׁשחזר ּדמה »¿ƒ¿ƒ»¿««…¿ƒ¿»«∆»¿»«אמר
ּבין  לתּפּוח הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ׁשּנמׁשל ≈»»¿¿««»»¿ƒ∆««מׁשל
לענין  ּדאי הּיער', 'עצי ׁשּנקראים העּמים «¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¬≈«««¿ƒ¿ƒ»«≈…¡אלהי
ּבין  ל'ׁשֹוׁשּנה נמׁשלה היא ּגם ּכבר ≈«»¿«¿¿ƒƒ»«¿∆זה
והמׁשילּה ּׁשחזר ּדמה אמר לזה «ƒ»∆»«¿«∆»«¿ƒ¿ƒ»החֹוחים'.
קֹודם  ּפריֹו ּתּפּוח ּדמה אחר, ׁשבח הּוא ≈¿ƒ»»»¿≈»»∆»»¿לתּפּוח
לׁשמיעה. עׂשּיה הקּדימּו יׂשראל אף «ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ»««¿לעליו
ּכנסת  ּבֹו ׁשּנמׁשלה ּבּפסּוק הזּכיר ∆∆¿«¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»∆ƒ¿ּולפיכך
אּפך  'וריח ׁשּנאמר הריח, לתּפּוח ¿≈»»≈¿»¡∆∆»≈«»»¿≈«¿ƒיׂשראל

אּלא ּכּת ּבא לא זה ׁשהּמׁשל להֹודיע ּפּוחים', ««ƒ¿ƒ«∆«»»∆…»∆»
יׂשראל, ׁשּבכנסת טֹובים הּמעׂשים ≈«¿ƒ«««¬ƒƒ∆ƒ¿∆∆ƒ¿להֹודיע
לׁשמיעה, עׂשּיה הקּדימּו ּבּמצֹות חּבתם «ƒ»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ…≈∆ׁשּמרב

ּתֹורה: לכתר זכּו «∆∆¿«∆«ּובזה

{

תורה  במתן העולם אומות טענת
תורה] למתן ג' דרוש טוב', 'דורש הספר [מתוך

לנשמע  נעשה הקדמת

‡˙È‡עקיבא רּבי ּפרק ּדׁשּבת וזה (פח.)ּבגמרא ¦¨ƒ¿»»¿«»∆∆«ƒ¬ƒ»¿∆
ÚLa‰לׁשֹונם: ,¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ¿»»««ƒ∆¿»»¿»»

ÏB˜ ˙a ‰zˆÈ ,ÚÓL�Ï ‰NÚ� Ï‡¯NÈ eÓÈc˜‰L∆ƒ¿ƒƒ¿»≈«¬∆¿ƒ¿«»¿»«
˙¯M‰ ÈÎ‡ÏnL ‰Ê Ê¯ È�·Ï ‰lb ÈÓ ,Ì‰Ï ‰¯Ó‡Â¿»¿»»∆ƒƒ»¿»«»∆∆«¿¬≈«»≈

·È˙Îc ,Ba ÔÈLnzLÓ(כ קג ‰'(תהלים eÎ¯a' ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿
,'B¯·c ÏB˜a ÚÓLÏ B¯·„ ÈNBÚ ÁÎ È¯ab ÂÈÎ‡ÏÓ«¿»»ƒ…≈…«≈¿»ƒ¿…«¿¿»

.'ÚÓLÏ' ¯„‰Â 'ÈNÚ' ‡LÈ¯a:לׁשֹונם ּכאן עד ¿≈»…≈«¬«ƒ¿…««»¿»

ÔÈ·È·Á‰aÁ ,‰cÓÁ ÈÏk Ì‰Ï ÔzpL Ï‡¯NÈ £¦¦ƒ¿»≈∆ƒ«»∆¿ƒ∆¿»ƒ»
,‰cÓÁ ÈÏk Ì‰Ï ÔzpL ˙Ú„B� ‰¯˙È¿≈»««∆ƒ«»∆¿ƒ∆¿»
˙a ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ ÏL ÌÈÚeLÚL Ì‰Ï ÔzpL∆ƒ«»∆«¬ƒ∆«¿∆»«
,‰„qÈ˙� ‰ÈÏÚÂ ÌÏBÚ‰ ˙‡¯·� da ,‰ce·k CÏÓ∆∆¿»»ƒ¿≈»»¿»∆»ƒ¿«¿»
,d„B‰ ‡È‰ d¯„‰ ‡È‰ dÂÈÊ ‡È‰ dL¯L ‡È‰ƒ»¿»ƒƒ»ƒ¬»»ƒ»
ÌÈiÁ ıÚ ,d„nÏÓe d„ÓBÏ da ˜ÈÊÁÈ Ì„‡ È¯L‡«¿≈»»«¬ƒ»¿»¿«¿»≈«ƒ
‰¯Bz‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ,dÓLÏ da ÌÈ˜ÈÊÁnÏ ‡È‰ƒ««¬ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ««»

:‰„B·Ú‰ ÏÚÂ¿«»¬»

יעקב אביר יתרו ליקוטי פרשת |



יד 

יחוסיכם  ספרי לי הביאו

‡˙È‡תרפד)ּבּמדרׁש רמז eÏawL:(ילקוט ‰ÚLa ¦¨«ƒ¿»¿»»∆ƒ¿
,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ e‡p˜˙� ‰¯Bz‰ ˙‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆«»ƒ¿«¿À»»
Ce¯a LB„w‰ Ì˙Ò ,·¯˜˙‰Ï el‡ e‡¯ ‰Ó e¯Ó‡»¿»»≈¿ƒ¿»≈»««»»
ÔÈÒeÁÈ ¯ÙÒ ÈÏ e‡È·‰ ,Ì‰Ï ¯Ó‡ ,Ì‰Èt ‡e‰ƒ∆»«»∆»ƒƒ≈∆ƒƒ

¯Ó‡pL ,ÌÈ‡È·Ó È�aL ÌLk ÌÎlL(יח א (במדבר ∆»∆¿≈∆»«¿ƒƒ∆∆¡«
.'Ì˙·‡ ˙È·Ï Ì˙ÁtLÓ ÏÚ e„ÏÈ˙iÂ' ּכאן עד «ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»¿≈¬…»«»

¿לׁשֹונֹו:

¯Ó‡n‰Â,ּובתראי קּמאי ּביּה צוחּו ּכבר הּזה §©©£¨«∆¿»»¿≈«»≈»¿»≈
ּדהּקדֹוׁש הארץ ּבכל זאת «»¿∆«««¿…»»¿ּדמֹודעת
אּמֹות  על הּתֹורה החזיר ּבּתחּלה הּוא ƒ»∆¡ƒ«»«À¿»¿«ּברּוך
ליׂשראל, ּבא ּכך ואחר לקּבלּה, רצּו ולא ≈«¿ƒ¿«¿«»»¿«¿»¿«…¿««העֹולם

ׁשּדרׁשּו ב:)ּכמֹו ב)מּפסּוק(ע"ז לג ה'(דברים 'וּיאמר ¿∆»¿ƒ»«…«
להם  הׁשיב ּתׁשּובה ּזה מה ותּו, וכּו', ּבא' ∆«ƒƒ«»¿¿«∆¿»≈ƒמּסיני

יחסין: ספר לי הביאּו הּוא ּברּוך ƒƒ≈∆À¬ƒ«¿««»הּקדֹוׁש

התורה  לקבל האומות סירוב

Ì„˜Â ּתחּלה נדקּדק זה מאמר לפרּוׁש ׁשּנבֹוא §Ÿ¤∆»¿≈«¬»∆¿«¿≈¿ƒ»
הּקדֹוׁש ּבּזהר ּׁשאמר קצב:)ּבמה ,(ח"ג ¿«∆»««…««»

הּתֹורה, לּתן הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ׁשרצה «»≈ƒ¿»»∆»»«»»¿ƒּדבׁשעה
ּתרצה  לֹו אמר עׂשו, ׁשל ׂשרֹו לס"מ ּתחּלה ∆¿ƒ»¿»∆≈»»«ƒ¿««קרא
ואמר  ּדּלג ּבּה, ּכתיב מה לֹו אמר הּתֹורה, »«¿≈ƒ»ƒ¿»»««»≈»¿לקּבל

יג)לֹו כ נתּברכּתי (שמות אני לֹו אמר תרצח'. ƒ¿«»«¬ƒƒ¿»«¿ƒ…'לא
מ) כז היא (בראשית זֹו ועכׁשו תחיה', חרּבך ƒ¿∆¿«¿»ƒ«¿¿»»¿'ועל

ראּוי  להם יעקב ּבני לֹו ואמר ממׁשלּתי, «∆«…¬»≈¿»«¿ƒ¿»¿∆»«¬»העברת
ואמר  יׁשמעאל, ׁשל ׂשרֹו לרהב וקרא חזר »«¿≈«¿ƒ∆«»»¿««¿»««¿»¿לקּבלּה.
ּבּה, ּכתיב מה לֹו ואמר הּתֹורה, לקּבל ּתרצה «ƒ¿∆¿«≈«»¿»««¿ƒלֹו

לֹו ואמר שם)ּדּלג אני (שמות לֹו אמר תנאף', 'לא ƒ≈¿»«…ƒ¿»»«¬ƒ
יב)נתּברכּתי טז ּבֹו',(בראשית ּכל ויד בּכל 'ידֹו ƒ¿»«¿ƒ»«…¿«…

אֹותּה ּתן לֹו אמר ּברכתי, העברת היא זֹו «≈»«ƒ«¬»«ƒ¿»ƒ«¿»¿ועכׁשו
ׁשהיתה  למלך מׁשל ּבּזהר, ׁשם ואמר יעקב. «¿«∆¿∆∆¿««»…»«»«¿…¬»≈¿ƒלבני
והיה  לבנֹו, לּתנּה ורצה חּיים סם ׁשל צלֹוחית  ««¿¿ƒ∆««ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿לֹו
הּבן  יהרגּו הּדבר להם יתּגּלה ׁשאם מעבדיו, ≈»¿»»««»∆«∆»¿ƒƒ∆««¬≈≈«ירא
הּמות  סם עׂשה הּמלך, עׂשה מה הּצלֹוחית, ∆«»»««¿∆∆»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ויּטלּו
ּבצלֹוחית  התרצּו לעבדיו ואמר הּצלֹוחית, ּפי ƒ«¿ƒ¿»««¬»»¬ƒ¿ƒ¿ƒ»על
אינּה זֹו אמרּו ּבפיה נתּון הּמות סם ׁשראּו ּכיון «≈¿««ƒ¿«∆«»»«∆«≈זֹו,

הּתֹורה: ּבקּבלת היה ּכך לבנך, אם ּכי «»»«»¿««¿««¿ƒƒ¿ƒ«¿ראּויה

המצוות  כל לאומות אמר לא מדוע

‰p‰Â הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש איך יּפלא אדם ּכל ּבעיני §¦¥¿≈≈»»»ƒ»≈≈¿«»»¿
היה  חלילה, ּכזֹו רּמאּות יעׂשה וׁשלֹום «««ƒ«««»∆¬»«¿»חס
ּבלבד  זֹו ולא ּוׂשכרם, מצֹות ּכל להם להראֹות  »¿ƒ¿¿»»¿…ƒ«∆«¿»¿לֹו
תנאף' ו'לא תרצח' 'לא אּלא להם אמר לא «¿ƒ¿«¿…ƒ…«∆∆«»«…∆≈אּלה,
ּכמֹו ממׁשלּתם להעביר ּבהם ּתרעמת להם ¿«¿»¿∆ƒ¬»¿∆«∆…¿»∆«≈¿ּדיׁש
לברכה  זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו ועֹוד הם. ««¿ƒ¿»ƒ≈»¿«¿≈¬«∆ׁשּטענּו

ב:) הּוא (ע"ז ּברּוך הּקדֹוׁש עתיד לבֹוא ּדלעתיד ,¿∆»ƒ»»ƒ«»»¿
הּתֹורה. קּבלּו ׁשּלא על העֹולם אּמֹות «»¿À»»«∆…ƒ…¬»לענׁש
לֹומר  ּפה ּפתחֹון להם יׁש הּזהר ּדברי לפי »∆¿ƒƒ¿≈«…«≈»∆ƒ¿«¿»¿והׁשּתא
תרצח' 'לא רק לנּו הֹודעּת ּדלא רּמיתנּו, »¿ƒƒ»¿…«¿»»«…ƒ««לּמה

תנאף': «¿ƒ…¿ו'לא

מצוות  שבע יקיימו אם לאומות התורה נתינת

¯LÙ‡Âמּידֹו זֹו ׁשגגה ּתצא וׁשלֹום ּדחס לֹומר §¤§¨«¿«¿»≈≈¿»»ƒ»
מעידה והּתֹורה ד)יתּברך, לב 'אל (דברים ƒ¿»«¿¿«»¿ƒ»≈

ּבמּתן  עּתה וגם הּוא', ויׁשר צּדיק עול ואין »»¿«»»¿««¿ƒ»∆«≈¿«¡אמּונה
ּבאמת  רק העֹולם אּמֹות עם נתנהג לא ∆¡∆»««ƒ¿«≈ƒÀ…«ּתֹורה
ּבני  נצטּוּו מצֹות ּדׁשבע נֹודע ּדהּנה והּוא ≈¿»¿ƒ≈«¿∆«ƒ¿ƒ¿¿««¿ויׁשר.
זכרֹונם  רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו עליהם, וקּבלּום «¿ƒ¿¬≈∆¿∆»¿«≈ƒ¿»…נח

נו:)לברכה טז)מּפסּוק(סנהדרין ב ה'(בראשית 'ויצו ƒ¿»»ƒ»«¿«
תרצח' 'לא ּתרּתי והני וכּו', האדם' על »¿ƒ«»»»¿¿»≈«¿≈…ƒ…¡אלהים
ׁשאמרּו ּכמֹו מצֹות, ׁשבע ּבכלל הם תנאף' ¿«∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆«ƒ…¿ו'לא

לברכה זכרֹונם זֹו(שם)רּבֹותינּו האדם' 'על «≈ƒ¿»ƒ¿»»«»»»
ׁשּנאמר ּדמים, ו)ׁשפיכּות ט האדם',(שם ּדם 'ׁשפך ¿ƒ»ƒ∆∆¡«…≈¿«»»»

ׁשּכתּוב ּכמֹו עריֹות, ּגּלּוי זה א)'לאמר' ג (ירמיה ≈…∆ƒ¬»¿∆»
קּימּום, לא והם אׁשּתֹו'. את איׁש יׁשּלח הן ¿ƒ∆ƒ¿¿≈…ƒ»»¿≈…≈'לאמר
והם  קּימּום, ׁשּלא הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ׁשראה ≈¿¿ƒ…∆¿««»««∆«≈¿וכיון
ּכׁשּבא  ּובנאּוף, ּברציחה הרּבה ּודבּוקים «∆¿ƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¬אדּוקים
העֹולם  לאּמֹות הּתֹורה לּתן הּוא ּברּוך ««ƒ≈«»¿À¿««»הּקדֹוׁש
תרצח', 'לא להם אמר ּבּה, ּכתיב מה לֹו »¿ƒ»»«»∆…ƒ¿»¿«¿ואמרּו
על  אתכם צּויתי ּכבר אני ּכלֹומר תנאף', »∆¿∆ƒ¿»¿«¬ƒ¿»ƒƒƒ…'לא
ועכׁשו  קּימּתם, ולא וקּבלּתם הּנאּוף ועל «¿»¿∆¿»ƒ»¿««ƒ¿ƒ«¿∆¿…ƒ¿«הרציחה
ּׁשּקּבלּתם  ּבמה ּולהּבא מּכאן לעמד ּתּוכלּו ∆¿»ƒ¿«¬…ƒ»¿«»¿«∆ƒאם
לא  ואם ּבכללּותּה, הּתֹורה ּכל לכם נֹותן אני …ƒ≈»∆»«»ƒ¿»»¿ƒ¬«¿ּכבר
ּבידכם  אין ּכבר ּׁשּקּבלּתם ּבמה לעמד ∆¿∆¿≈«¿∆¿»ƒ∆»¿…¬»¿ּתּוכלּו
ׁשאינם  והׁשיבּו ּבחדׁש. ולא ּבּיׁשן לא «≈∆ƒ≈¿««∆…¿««»…¿ּכלּום

יעקב אביר תורה ליקוטי מתן |



טו 

ׁשּלא  ּגרמא וזה ּובנאּוף, ּברציחה לעמד …∆««¿∆¿ƒ«¬…ƒ¿ƒ»¿ƒ¿יכֹולים
רּמה  ּדלא ׁשּפיר אתי ּובזה הּתֹורה. להם «ƒ¿»»∆«»»∆»≈«ƒ¿…ƒנּתנה
והּיׁשר  האמת להם הֹודיע אּלא וחלילה, חס ««»¿∆¡«∆«»ƒ»∆»ƒ«¿»«אֹותם

לקּבל: רצּו לא ≈»¿«…≈¿והם

החיים  בסם המשל ביאור

ÏLn‰Â ּגם ׁשּפיר אתי הּקדֹוׁש ּבּזהר ׁשעׂשה §©¨¨∆»»«…««»»≈«ƒ«
צּוה  ּכבר ּדהּמלך האמּור, ּפי על «ƒ»»¿«∆∆¿¿»ƒ»הּוא
ׁשּלא  מּמּנּו עצמם יׁשמרּו הּמות ּדסם …∆∆ƒ¿¿«¿»ƒ∆«»»¿««¬»לעבדיו
ּכרצֹון  רק ּכרצֹונם ּבֹו יעׂשּו ולא אחרים, ּבֹו ¿ƒ¬≈ƒ¿…«¬ƒ¿»«ƒ»יּזיקּו
ּגזרֹות  על עֹוברים היּו עׂשּו, כן לא והם ≈¿»ƒ¿««≈…≈¿¿∆∆»הּמלך,
לתת  הּמלך ּכׁשּבא ּכרצֹונם. ּבֹו ועֹוׂשים ≈«¿∆∆»«∆¿«¿ƒƒ¿¿∆∆»הּמלך
ׁשּיהנה  חּיים סם הּמות, סם עם חּיים סם ∆«≈∆ƒ¿««ƒƒ««»∆««ƒלבנֹו

ׁשּיׁשמ  הּמות וסם ולא מּמּנּו מּמּנּו עצמֹו ר ƒ∆¿««»∆∆ƒ¿…«¿ƒ∆¿…
יּוכלּו אם ּתחּלה, עבדיו הקּדים ּבֹו, ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ»ƒיׁשּתּמׁש
ׁשּלא  הּמות סם ולׁשמר ּבהם לחזר ּולהּבא …∆∆«»»…¿ƒ»¿«»«¬…»∆¿ƒמּכאן
לאו, לאו ואם להם, נתּון הּכל הרי ּבֹו ««ƒ¿«¿¬≈«…»»∆¿ƒיׁשּתּמׁשּו
יכֹולים  ׁשאינם ואמרּו אּנפׁשיהּו אפסידּו ƒ¿«¿ƒ««¿«¿¿»¿∆≈»¿ƒ¿ואינהּו

וׁשלֹום: חס רּמאּות וליּכא «¿»«»«≈¿…¿ƒלׁשמר,

להתקרב  אלו ראו מה האומות טענת

‰Ê·e אּמֹות ּדנתקּנאּו נכֹון, על הּמאמר יבֹוא ¨¤»««¬»«»¿ƒ¿«¿À
יכֹולה  ּברּיה ׁשּום ּדאין חׁשבּו ּדהם «¿«ƒ¿≈¿¿«≈¿««העֹולם,
וחׁשבּו והּגזל, העריֹות מּצד הרע יצר ּבפני ¿«¿≈«»¿«¬«»ƒ¿≈≈∆»»ƒ…¬»לעמד
יׂשראל  צּוה לא הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש וׁשלֹום ≈«¿ƒ»ƒ…¿««»«¿»¿ּדחס
להתקרב, אּלּו ראּו מה אמרּו לפיכך העריֹות, ≈«¿ƒ»¿»¿»»≈¿ƒ¿«¬«»על
ּדהינּו להם, הראה לנּו ּׁשהראה מה אם ¿»¿∆««¿∆««¿∆∆»ƒ»¿ּכלֹומר
ּברּוך  הּקדֹוׁש וסתם לעמד. יכֹולים אינם ¿««»»«¿…¬»ƒ¿«≈«¬«העריֹות,
העריֹות  ּדצּוּוי אּתם, ׁשֹוטים להם אמר ּפיהם, «¬«ƒ∆»«»∆ƒ«∆¿ƒהּוא
החֹובה  חל הראׁשֹון מאדם ּכבר חדׁש, ּדבר «»«ƒ«««≈«¿««««≈אינֹו
ולא  הּברית את הפרּתם ואּתם נברא, ּכל …¿ƒ¿»¿«∆¬«¿∆∆«¿ƒ«»על
היּו ׁשהרי הּברית, וׁשמרּו קּימּו ויׂשראל «≈¬∆ƒ«¿∆¿ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿«¿ƒקּימּתם,
עליהם  מעיד יּה וׁשם רּבֹוא, ּבׁשּׁשים ∆≈¬ƒ¿«ƒ¿ƒƒƒ¿≈»≈ƒ¿ּבמצרים
ׁשאמר  וזהּו העריֹות. מן ּוגדּורים קדֹוׁשים »«∆∆¿«¬«À»¿ƒ¿ƒƒ∆ׁשּכּלם
ׁשּבני  ּכׁשם ׁשּלכם יחּוסין ספר לי הביאּו »«∆≈¿∆«∆ƒƒ≈∆ƒƒ«∆«להם
היה  לא ּולהכי ּכבר, עצמם ׁשמרּו ׁשּבני ««…ƒƒ∆»«»¿«¿»¿»¿»ƒ¿מביאים,
ׁשמרּתם  לא ואּתם עכׁשו, קׁשה הּדבר ∆¿»¿…∆»¿«¿»∆«««»∆«להם

עכׁשו  קׁשה הּדבר לכם ּבא לפיכך ּכבר, «¿»∆«««»∆««¿«ƒ¿«¿∆¿¿»עצמכם
ּפיהם: להם ׁשּסתם הּסתימה היא וזֹו ∆ƒ¿…¿ƒ«¿ƒ»∆»«»∆ƒלפרׁש,

הכבד  אל הקל מן ישראל את הדריך הקב"ה

È‡ּׁשּנתקּנאּו מה אחר ּבאפן לפרׁש אפׁשר נמי ¦«ƒ∆¿»¿»≈¿…∆«≈«∆ƒ¿«¿
להתקרב, אּלּו ראּו מה ואמרּו העֹולם ≈«¿À»»¿»¿»»≈¿ƒאּמֹות
ּברּוך  והּקדֹוׁש מּמצרים מּׁשּיצאּו יׂשראל ¿««»¿ƒ≈ƒ¿»≈ƒ∆»¿ƒƒ¿«ƒ¿ּדהּנה
ואהבה  ּובדבקּות ּבקרבּות עּמהם מתנהג «¬»¿≈¿ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ¿≈ƒהּוא
ּדבריו, לׁשמע ּכדי ּבנֹו עם הּנֹוהג ּכאב ««¿»…¿ƒ¿¿≈ƒ≈»«¿«¬»¿ואחוה
ועׂשה  הּׂשלו, את והגיז הּים, להם קרע ««¿«¿»∆ƒ»»«»∆«»¿≈ƒ¿ּתחּלה
ּוללּמדם  להֹורֹותם והתחיל ונפלאֹות, נּסים «¿»¿«¿ƒ»∆ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒעּמהם
ּכדי  זה וכל הּׁשּבת, להם ונתן הּדינים, ≈¿∆«¿«»»∆«»«¿ƒ¿»«ƒƒמקצת
ולא  הּתֹורה קּבלת ּבׁשעת יבעטּו ׁשּלא ּכדי …¿«»»«»»¿ƒ¿¬ƒ…∆≈¿«¿«¿לקרבם
העֹולם  אּמֹות ּולפיכך ּכבד. ּכמּׂשא עליהם ««ƒ¿∆¬≈∆¿«»»≈¿ƒ»¿Àּתהיה
ׁשחס  ואמרּו נתּבֹוננּו הּתֹורה יׂשראל »∆¿«¿¿¿ƒ¿ƒ¿»≈«»ƒ∆¿ּכׁשּקּבלּו
הּוא, ּברּוך הּקדֹוׁש להם עׂשה ּכּדין ׁשּלא ¿««»∆«««ƒ»…∆«¿וׁשלֹום
ּכאב  הּתֹורה קּבלת קדם עּמהם התנהג «¿«»»«»∆…∆«ƒ¿»≈ƒ¿«≈ƒ∆ׁשּיׂשראל
ּׁשרֹוצה  מה ּבכל רצֹונֹו לֹו ועֹוׂשה ּבנֹו עם ∆∆»«¿¿∆¿¿ƒ¿«≈ƒ»הּמתנהג
לחּנכֹו מתחיל ויֹום יֹום ּובכל לּבֹו, ¿»¿ƒ¿»»«¿ƒ»¬»¿ּבתאות
ּכך  ואחר הּקּלֹות מצֹות ּתחּלה ּבּמצֹות, ¿«»»¿»»¿ƒ«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»¿ּולהדריכֹו
להם  עׂשה לא להם, עׂשה כן לא והם ∆«««…∆«««≈…≈¿¬»החמּורֹות.
רק  אהבה, ׁשּום להם הראה ולא קרבה »«¬»∆««¿∆…¿«¿Àׁשּום
ּבלי  ּפתאם הּתֹורה את ּתקּבלּו להם אמר ƒ¿ƒ»»«»∆¿«¿∆«»ƒ¿…¿ƒמּתחּלה
ׁשּנתקּנאּו הּקנאה זהּו מּתחּלה. הדרכה ¿»¿ƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»∆ƒ««¿»ׁשּום
ׁשרצה  אּלּו ּכלֹומר להתקרב, אּלּו ראּו מה ««∆≈»¿≈«¿ƒ¿≈««¿«¿ואמרּו
מעט  מּקדם ּומקרבם ּומחּנכם מדריכם היה »¿∆…ƒ»¿«¿»¿»¿»ƒ¿»««∆«ּבהם
עצמם  מצאּו הּתֹורה קּבלת ׁשּבׁשעת עד «¿»¿««»»«»»¿ƒ∆»»¿מעט
רצה  ׁשּלא והם לׁשמע, ונֹוחים ּומּוכנים ««…∆≈¿»…¿Àƒ»ƒ¿ƒƒ¿מרּצים
רק  זה, מּקדם קרבה ׁשּום להם הראה לא »∆∆…À¿»ƒ∆««¿∆…∆«ּבהם
לפיכך  הּמּׂשא, עליהם להׁשליך רצה ּפתאם ¿«ƒ¿…»»¿«¿ƒ¿¬≈∆««»¿ƒ»∆¿ּבפתע
ׁשהיתה  ההתקרבּות על העֹולם אּמֹות «¿«∆¿«¿ƒ¿«¿À»»««ƒנתקּנאּו

להם: היתה לא והם מּתחּלה ∆««¿«…≈¿«ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ליׂשראל

העולם  לאומות הוא ברוך הקדוש תשובת

Ì˙ÒÂ,אמּתית ּבטענה ּפיהם הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש §¨©«»»¿ƒ∆¿«¬»¬ƒƒ
העריֹות  להם אמר העריֹות, ׁשמירת «¬«∆«»««¬«»ƒ¿ƒ¿והיא
ׁשמרּו ויׂשראל הראׁשֹון, מאדם ּכּלכם מצּוים ¿«≈«¿ÀƒÀ¿∆≈»»»ƒ¿ƒ¿«¿ּכבר
ׁשהם  ּכיון לפיכך עליהם, מעיד ׁשמי ׁשהרי ≈∆«≈¿«ƒ≈ƒ¬≈∆¿ƒ¿≈¬∆«אֹותם

יעקב אביר יתרו ליקוטי פרשת |



טז 

מעט  מעט מקרבם הייתי ולׁשמר, לקּים »¿»¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…»ƒƒהקּדימּו
ּבכללּותּה. הּתֹורה על ּכל את לסּבל ׁשּיּוכלּו ««¿ƒ¿…∆»…«»ƒ¿∆≈¿ּכדי
מּתחּלה, לכם ׁשּנתּתי הּמצֹות את ׁשהפרּתם «ƒ¿∆»«ƒ»∆ƒ¿ƒ»∆∆¿»¬∆∆»¿ואּתם
יׂשראל. ּבני ּכמֹו אתכם קרבּתי ׁשּלא ּגרמא ≈«¿ƒ∆¿∆¿¿≈ƒ¿»≈…∆««¿≈ּדין

ל  הביאּו להם אמר ׁשּלכם ּולפיכך יחסין ספר י ¿ƒ»¿»«»∆»ƒƒ≈∆À¬ƒ∆»∆
ׁשּכתבנּו ּכמֹו והּכּונה מביאים, ׁשּבני ¿»«∆¿««»»¿ƒƒ¿»«∆≈¿ּכׁשם
לא  והם ּכבר, ּׁשּקּבלּו מה וקּימּו ׁשמרּו …≈¿«¿¿ƒ¿»≈»¿¿ƒ¿«∆ƒ¿ּדיׂשראל

ּכבר: ּׁשּקּבלּו מה «¿¿ƒ∆»¿«ׁשמרּו

העולם  לאומות התורה שיתן שייך איך

Ì�Ó‡ מה על לן קׁשיא קא אּכּתי מקֹום מּכל ¨§¨ƒ»»««ƒ»«¿»»««
ּברּוך  הּקדֹוׁש וׁשלֹום ּדחס לעיל ¿««»«¿»¿≈¿¿»«∆ּׁשּכתבנּו
רק  העֹולם, אּמֹות עם רּמאּות ׁשּום עׂשה לא »««ƒÀ«»««…הּוא
הּמצֹות  מקּבלים היּו ואם אּתם, ּדּבר ויׁשר ¿ƒ≈ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ«ƒ««¿∆¡∆ּבאמת
יצּדק  האיך הּתֹורה, ּכל להם נֹותן היה »¿ƒ»»≈»∆»«»«≈¿ƒ«הראׁשֹונֹות

מצינּו הרי זה, ב)ּדבר ח נבראת (ב"ר ׁשהּתֹורה »»∆¬≈»ƒ∆«»ƒ¿≈
מׁשּתעׁשע  והיה העֹולם, ׁשּנברא קדם ׁשנה »≈¬»¿ƒ»»…∆∆ƒ¿»»»¿»»ƒ»¿»אלּפים

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא, ּברּוך הּקדֹוׁש ל)ּבּה ח (משלי »«»»¿¿∆»
יֹום', יֹום ׁשעׁשּועים ואהיה אמֹון אצלֹו ƒ¬»∆¿∆««¿∆∆¿∆«'ואהיה
'ּדּבר  יׂשראל, לבני ּכתּובים מצֹותיה וכל ≈»≈«¿ƒ¿∆»¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«»¿והּתֹורה
דמי  והיכי יׂשראל', ּבני את 'צו יׂשראל', ּבני ≈«ƒ¿»≈«∆¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ≈¿∆אל

העֹולם: לאּמֹות ««ƒ¿∆»¿À∆ׁשּיּתנּנה

מצוות  שבע שיקיימו רק הכוונה לאומות התורה נתינת

‰‡¯�Â הּתֹורה ּדלעֹולם אפׁשר, אם ּדעּתי לענּיּות §¦§¤«¬ƒ«¿ƒƒ∆¿»ƒ¿»«»
יׂשראל  ּבׁשביל אּלא נבראת לא ≈«¿ƒ¿ƒ»…ƒ¿≈∆»ƒ¿ƒƒמּתחּלה
ּתֹורה  מּתן ּבׁשעת יתּברך ּכּונתֹו ואין «»»»¿ƒ¿»«¿ƒ««»≈¿»¿לבד,
להם  אֹותּה לּתן העֹולם אּמֹות על ∆««≈ƒ»«À»»ƒ¡∆∆¿ּכׁשהחזירּה
ׁשּנתן  מצֹות ׁשבע על רק ּכּונתֹו אין »«∆¿ƒ¿»»≈«»»««∆«ƒּבכללּותּה,
מּכאן  ּבהם חֹוזרים אם ּובּטלּום, מּתחּלה «ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆ƒ∆«להם
ּבעֹולם  מׁשלם ׂשכר להם יקּבע ויקּימּום «««¿ƒ«¿ƒ¿«»∆»»À«»¿ּולהּבא
'לא  רק להם אמר לא ּולפיכך הּבא. ּובעֹולם …»∆«»«…¿«ƒ¿«»««∆»הּזה
וזהּו מצֹות. מּׁשבע ׁשהם תנאף' ו'לא ∆¿¿ƒ¿«¿…ƒ¿»∆≈ƒ∆«ƒתרצח'

ּבּגמרא ב:)ׁשאמרּו ּגֹוים'(ע"ז וּיּתר 'ראה ג , (חבקוק ∆»¿«¿»»»»««≈ƒ
עמד ו) נח, ּבני קּימּום ׁשּלא מצֹות ׁשבע ראה ,»»∆«ƒ¿∆…ƒ¿¿≈…«»«

אם  אּתגּור, אּתגֹורי ּבּגמרא ּופריך להם, ƒƒ»»∆»ƒ¿«¿»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿והּתירן
אם  ּדאפּלּו ּבּגמרא ּומּסיק נׂשּכר. חֹוטא מצינּו ƒ≈ƒ¿»«ƒ«¿»»«¬ƒƒ«≈ּכן

ּכמצּוה  ׂשכר עליהם מקּבלים אינם ∆ƒ¬≈∆»»ƒ¿À¿»¿«≈¿»¿יקּימּום
ּדגדֹול  ועֹוׂשה, מצּוה ׁשאינֹו ּכמי רק «¿∆¿∆ƒ∆≈¿À¿»∆¿ועֹוׂשה,
מּזה  ועֹוׂשה. מצּוה ׁשאינֹו מּמי ועֹוׂשה ∆À∆¿∆ƒƒ∆≈¿À∆¿∆ƒ¿»המצּוה
אּולי  מכּונת ּבכּונה ּדרצה יתּברך ּכּונתֹו לנּו »∆∆ƒ¿»«¿¿»»¿«»»¿À««»«»נֹודע
מּכאן  למּוטב ויחזרּו העֹולם אּמֹות «ƒ¿¿À»»¿«¿¿¿»ƒיׁשמעּו
על  מצֹות ׁשבע ּולקּים ולעׂשֹות לׁשמר »¿ƒ¿…¿«¬¿«≈∆«ƒ«»¿ּולהּבא,
ועֹוׂשה  ּכמצּוה מׁשלם ׂשכר להם ויקּבע ∆¿∆ƒ»»¿ƒ¿«»∆»»À¿»ƒ¿À¬אמּתתם,
אפסידּו ואינהּו הּבא. ּובעֹולם הּזה ƒ¿«¿ƒ¿«»««∆»««ּבעֹולם
אין  יקּימּום אם אפּלּו לפיכך רצּו, ולא ≈¿»¿ƒ»¿¬ƒƒ¿«…¿¿»¿»»אּנפׁשיהּו
ועֹוׂשה: מצּוה ׁשאינֹו ּכמי ּגרּוע ׂשכר אּלא ∆¿∆ƒ∆≈¿À¿»««««∆∆«להם

האומות  על התורה החזיר מתחילה מדוע

Ì�Ó‡ ּבין ּפרכא, ּדדינא מעּקרא קׁשה אּכּתי ¨§¨««ƒ»∆≈ƒ»»¿ƒ»ƒ¿»≈
הּקדֹוׁש החזירּה ּכּלּה הּתֹורה ּדכל «»«À»∆¡ƒ«»«¿»…∆ׁשּנאמר
ׁשבע  ׁשּנאמר ּבין העֹולם, אּמֹות על הּוא »∆»…∆≈««À»¿«ּברּוך
לכך, הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש הצרך לּמה ¿«¿¿««»¿»¿ƒ¿»»Àמצֹות,
ולּתנּה ליׂשראל אם ּכי לבֹוא לֹו היה «¿ƒ¿ƒ»»»»ƒƒ¿ƒ¿»≈¿ƒמּתחּלה
ּבריאת  קדם יתּברך ּבמחׁשבּתֹו עלה ּדכך »ƒ¿»«¿…∆¿ƒ¿»¬»¿««¿«¿∆«להם,
החזירּה ולּמה ּבּסֹוף, הּמעׂשה היה וכך «ƒ¡∆««¿»∆¬»»««¿«¿««העֹולם
ׁשּלא  יׂשראל ּבׁשביל אם העֹולם. אּמֹות על …∆≈«¿À»»ƒƒ¿ƒƒ»«¿ּכלל
ימּלא  לנּו, נתנּה לא לּמה העֹולם אּמֹות ≈»¿«««¿…««««ƒ¿¬Àיטענּו
ּדי  ּולמאן יתּברך ּברצֹונֹו הּכל ּכי חצץ, ƒ∆»»ƒ«…ƒ¿ƒ¿»«¿¿«ƒּפיהם
יתּברך  ה' הֹודיע ּבמצרים הרי ותּו, יּתנּנה. ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿∆»¿¬≈¿ƒ¿«ƒƒ«ƒיצּבא
נּסים  להם ועׂשה ונחלתֹו, ועּמֹו ּבניו הם ƒ¿»≈≈»»¿«¿«¬»¿»»»∆ƒƒ∆ׁשּיׂשראל
הּגדֹול  ּבכחֹו ּוגאלם והֹוציאם ּובּים, «»…¿««¿«ƒ¿«ƒ«»¿ƒ¿ּבמצרים
אׁשר  הּוא ואיזה זה הּוא ּומי הּנטּויה, ∆¬∆≈¿∆ƒ¿«¿»ƒּובזרֹועֹו

אּמה: לׁשּום ׁשוים ׁשהם ּפיו «ƒ¿«ƒ∆≈»ƒ¿Àיפּתח

תורה  במתן ישראל שקיבלו מתנות

ÔÎ‡ עליו הרׁשּב"י ּׁשּכתב ּבמה הּדבר נֹודע ¨¥««»»¿«∆»«»«¿ƒ»»
הּקדֹוׁש ּבּזהר קצב:)הּׁשלֹום ּפסּוק (ח"ג על «»«…««»«»

ב) לג הֹופיע (דברים למֹו מּׂשעיר וזרח ּבא מּסיני »ƒƒ«»¿»«ƒ≈ƒ»ƒ'ה'
לס"מ  הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ּדכׁשאמר ּפארן', ¿¿««»»«∆¿ƒ««»≈מהר
ּתן  ס"מ לֹו אמר לקּבל, רצה ולא הּתֹורה  ≈»«≈»¿««…¿«»≈»¿לקּבל
וגם  הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש לֹו אמר יעקב, לבני »¿¿««»»«…¬»≈¿ƒ«אֹותּה
ׁשּנתּת האֹור טל לֹו אמר לקּבלּוה, ירצּו לא «»«∆«…»««¿»¿¿ƒ…≈הם
יׁשמעאל, ׁשל ׂשר רהב עׂשה וכן להם. ותן ≈«¿ƒ¿≈»∆¿≈»»«««∆ƒלי

יעקב אביר תורה ליקוטי מתן |



יז 

ס"מ  ׁשּנתנּו האֹור אֹותֹו ּדאלמלא ּבזה, ¿«∆«≈«¿ƒ¿∆«≈¬»¿ואהני
נפׁשֹות  ּדיני לדּון יׂשראל יכֹולים היּו לא «¿≈ƒƒ¿»≈»ƒ¿«…»»¿ורהב
לא  נפׁשֹות הריגת ּכי ּורבּיה. ּבפרּיה לעסק …«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¬ƒ…¬»…¿ולא

ׁשּנאמר עׂשו, אם ּכי ּבּה מ)נתּברך כז 'ועל (בראשית ƒ¿»≈¿»ƒƒ≈»∆∆¡«¿«
יצר  מּצד ׁשהּוא ּורבּיה ּפרּיה ועסק תחיה', ∆≈»ƒ¿∆¿≈∆¿ƒ»¿ƒ»∆ƒ«¿¿»חרּבך

ׁשּנאמר יׁשמעאל, אם ּכי ּבֹו נתּברך לא (שם הרע »»…ƒ¿»≈¿ƒƒƒ¿»≈∆∆¡«
יב) רׁשּות טז לנּו אין יׂשראל ּבני ואנּו בּכל', ¿«≈≈«¿ƒ≈¿«¿…»«'ידֹו

האֹורֹות  ּׁשּנתנּו ּבמה אכן ּבברכֹותיהם, «¿«∆»¿≈«∆≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿להׁשּתּמׁש
נפׁשֹות  ּדיני לדּון רׁשּות לנּו נּתן ּבזה «¿≈ƒ«»¿»ƒ∆«∆«∆ׁשּלהם

ּורבּיה: ּבפרּיה «ƒ¿ƒ»¿ƒ…¬»¿ולעסק

ואילך  התורה מקבלת העולם ישוב עיקר

„BÚ ּׁשּכתּוב מה ּפי על אחד טעם לֹומר «∆»ƒ»«∆»»»≈יׁש
מד-מה)ּבתהּלים ּגֹוים (קה ארצֹות להם 'וּיּתן ƒ¿ƒƒ«ƒ≈»∆«¿ƒ

ּדאלמלא  מׁשמע וכּו', חּקיו' יׁשמרּו ּבעבּור ≈«¿ƒ¿¿À»¿«¿«¿ƒ¬»¿וכּו',
ּגֹוים. ארצֹות לּטל יׂשראל ּבני זכּו לא ƒ¿»≈ƒ…«¿ƒ≈¿«…«»הּתֹורה
זכּו הּתֹורה ידי ּדעל ּגב על ּדאף ּבאמת ««»≈¿»¿»»»¿∆¡∆≈ƒ¿והּנה
הּגדֹול  להּמלך נאה לא ּגֹוים, ארצֹות לּטל «»¿∆∆»¿∆«…ƒ¿»≈ƒ…«¿ƒיׂשראל
ׁשּיּתן  הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי ≈ƒ«»»¿∆ƒ«¿»≈¿»¿∆∆מלך
על  אף לבנֹו, ויּתנּנה ויחזר הּגרּוע לעבּדֹו »»¿ƒ¿∆»ƒ¿…¬»¿»«»¿»¿««»מּתנה
ּגדּלתֹו מחמת חׁשּוב, הּמלך ּובן ּגרּוע ּדהעבד «À¿»¬≈«¿∆∆»∆»«∆∆«¿»ּגב
לחזר  ראּוי לא ּכמֹוהּו ׁשאין ּוכבֹודֹו מלך …¬»«…«≈∆¿¿∆∆∆ׁשל
הּקדֹוׁש הכרח זֹו מּסּבה לעבּדֹו. ׁשּנתן «»»¿ƒ«»»∆»«¿«¿ƒƒ»Àמּמּתנה
הּתֹורה, להם לחזר ׁשמֹו יתּברך הּוא «»∆«…¬»¿¿»«¿ƒ¿«ּברּוך
הּתֹורה, קּיּום על הּוא העֹולם ׁשעּקר «»ƒ»∆ƒ«»»«ƒ¿להֹודיעם
ּדהכי  העֹולם, ׁשּינחל הּוא הּתֹורה ׁשּיקּבל ƒ∆¿«≈«»∆ƒ¿«»»¿»ƒ∆ׁשּמי
לא  אם ּבראׁשית, ימי ּבׁשׁשת מעּקרא הּתנאי …ƒ»»¿≈∆¿≈¿≈ƒƒ≈»¿»≈«הוי
ובהּו. לתהּו העֹולם יחזר הּתֹורה קּבלת …«…¿««…¬»«»»«»∆¿ƒּתהיה
רצּו ולא הּתֹורה עליהם ׁשהחזיר ּכיון «…¿«»∆≈¬ƒ¿»≈»∆∆¡ƒנמצא
נׁשאר  לא ּובזה אּנפׁשיהּו, ּדאפסידּו אינהּו »¿ƒ¿¿«¿ƒ««¿«¿»∆…ƒ«¿»¿לקּבלּה
עּקר  הּוא ואילך ּתֹורה ּדמּקּבלת ּבארץ, חלק »ƒ«»«»¿≈»¿ƒ¿∆∆¿∆≈∆«להם

העֹולם: ««ƒיּׁשּוב

תלויה  הארץ שירושת להם נאמר האומות על כשהחזיר

התורה  בקבלת

ÈÎ‰Ïe מרב ׁשמֹו יתּברך הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש §¨¦«»»¿ƒ¿»«¿¿≈…
הּתֹורה  החזיר יׂשראל עּמֹו את «»ƒ¿»≈∆¡ƒ»∆«¬»אהבתֹו

ׁשּנחלת  להם והֹודיע העֹולם, אּמֹות על »¬»∆∆«»ƒ»«À»»¿ƒ¿ּתחּלה
לקּבלּה. רצּו ולא הּתֹורה, ּבקּבלת ּתלּויה «¿»¿«…¿«»»«»¿«¿∆««הארץ
לא  ואלמלא ּגֹוים, ּבארצֹות יׂשראל זכּו …≈«¿ƒ»¿»ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿ƒ¿ּולפיכך
יׂשראל  זֹוכים היּו לא הּתֹורה עליהם ≈«¿ƒ¬≈∆«»…»ƒƒ¡∆החזיר
אּלּו לטען יכֹולים העֹולם אּמֹות ּדהיּו À»»¿ƒƒ¿…ƒ«¿«¿»¿ּבארצֹותם,
הּתֹורה  ּבקּבלת ּתלּויה הארץ ׁשּירּׁשת «»»«»¿«¿∆««»À¿∆«¿»הֹודעּתנּו
היה  ּגדֹול רוח נמצא אֹותּה. מקּבלים «««»∆«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ«היינּו
הּתֹורה  הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ּׁשהחזיר ּבמה «»¿««»ƒ¿»≈¿«∆∆¡ƒ¿ליׂשראל
נפׁשֹות, ּדיני לדּון זכּו ּדבזה העֹולם, אּמֹות «¿≈À»»¿»∆»»ƒ»על
והּוא  ּגֹוים. ארצֹות לירׁש וזכּו ּורבּיה, לפרּיה ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»ƒ««¿ƒ«¿וזכּו
לאּמֹות  ּבזה עול ׁשּום עׂשה לא ׁשמֹו ƒ¿»«¿¿…»»»∆»∆¿Àיתּברך
ראּוי  היה מּזה ויֹותר האמת, הּוא ּדכך «««∆ƒ≈¿∆¡«¿«¿««העֹולם,
הּתֹורה  קּבלת ּתנאי על ּדהעֹולם מאחר «»»«»»¿»««¿»»≈¿ƒלהיֹות,

ּבּכל: יזּכּו ׁשּקּבלּוה יׂשראל …»¿ƒ¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿»ƒנברא

האומות  כל על התורה החזיר ישראל לטובת

ÏÚÂהּכתּוב יפרׁש זה יב-יג)ּפי סב ac¯(שם ˙Á‡' §©ƒ∆¿…««»««ƒ∆
,ÌÈ‰Ï‡Ï ÊÚ Èk ÈzÚÓL eÊ ÌÈzL ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¿«ƒ»»¿ƒƒ…≈…ƒ
'e‰NÚÓk LÈ‡Ï ÌlL˙ ‰z‡ Èk „ÒÁ '‰ EÏe, ¿»∆ƒ«»¿«≈¿ƒ¿«¬≈

הּתֹורה  היא אלהים' ּדּבר 'אחת היא «»ƒ««ƒ∆¡…ƒƒ««»»הּכּונה
ׁשאמרה  ּכמֹו ליׂשראל, אם ּכי נתנּה ׁשּלא «¿«∆¿≈«¿ƒƒ¿ƒ««¿…∆«¬«האהּובה

ב)הּתֹורה יט את (במדבר 'צו יׂשראל', ּבני אל 'ּדּבר «»«≈∆¿≈ƒ¿»≈«∆
יׂשראל' ועוד)ּבני ב כד ּתֹורה (ויקרא מּתן ּדבׁשעת , ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«««»

הּוא  ּברּוך הּקדֹוׁש ׁשהחזירּה ׁשמעּתי', זּו ¿««»«ƒ»»¿ƒ∆∆¡ƒ»¿'ׁשּתים
לאלהים', עז 'ּכי ּכמׁשיב ויהי העֹולם. אּמֹות À»»«¿ƒ¿≈ƒƒ…≈…ƒ»על
להיֹות  ּכדי חדא, זאת, עׂשה יׂשראל להנאת ¿ƒ¿»≈»»…¬»¿≈ƒ»«¬»¿»¿ּדהינּו
ּדהּמׁשּפט  לאלהים', 'עז והינּו נפׁשֹות, ּדיני «¿ƒƒ≈¿»¿«¿…≈…ƒ¿«ƒ«ּדנין

ׁשּכתּוב ּכמֹו 'עז', ד)נקרא צט מׁשּפט (שם מלך 'ועז ƒ¿»…¿∆»¿…∆∆¿ƒ¿»
לאיׁש תׁשּלם אּתה ּכי חסד ה' 'ּולך ועֹוד, ƒ«»¿«≈¿ƒ∆««¿¿≈«אהב'.
החסד  וזהּו הארץ. נחלת על ּדהינּו ∆∆»∆¿∆««»¬»»¿»¿≈¬»¿ּכמעׂשהּו',
ׁשהחזיר  יׂשראל עם הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ƒƒ¿»≈∆∆¡ƒ¿««»««∆ׁשעׂשה
יׂשראל  ׁשּיזּכּו ּכדי העֹולם אּמֹות על ≈«¿À»»¿≈∆ƒ¿ƒ»«»הּתֹורה
לא  הּתֹורה מעׂשה ּבידֹו ׁשאין מי ּכי …«»≈¬»«¿≈∆ƒƒ«¿»¿ּבארצֹותם,
לאיׁש תׁשּלם אּתה 'ּכי וזהּו ּבארץ, ƒ¿∆»»∆¿∆ƒ«»¿«≈¿ƒיזּכה
יׂשראל  מעׂשה העֹוׂשה הּיׂשראלי ואיׁש ≈«¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ»∆«¬≈ƒ¿≈¬»¿ּכמעׂשהּו',
נחלת  היא הּתׁשלּומין נֹוטל הּוא הּתֹורה, »¬»ƒ«»≈««¿ƒƒ∆ׁשהיא

∆««הארץ:

יעקב אביר יתרו ליקוטי פרשת |



יח 

העולם  אומות על התורה שהחזיר טעם

„BÚ ּדטעם לברכה, זכרֹונם הראׁשֹונים »»¿««¿ƒƒƒ¿»ƒ«¿«ּכתבּו
על  הּתֹורה הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש »«»¿««»ƒ¡∆∆ׁשהחזיר
מחמת  חדא, טעמים, ׁשני ּבׁשביל העֹולם, »¬≈«¬À»»ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒאּמֹות
החזרת  ּדאלמלא להתּגּיר, ׁשעתידים »«¿»≈«¿ƒ∆¬ƒƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈»הּגרים
היּו לא הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש עליהם ׁשהחזיר «…¿««»∆≈¬ƒ¡∆∆«»הּתֹורה
להּו אהניא ההחזרה וזאת מהם, יֹוצאים ¿«¿»»««¿»»…¿∆≈ƒ¿ƒ≈ּגרים
ּולפיכך  הריח, ּבהם וקלט ּתֹורה ריח ¿«ƒ≈«»¿»«»∆»≈«¿ƒ≈∆ׁשהריחּו
יׂשראל  ּכׁשּיהיּו ׁשני, וטעם הּגרים. מהם ≈«¿ƒ≈∆«≈ƒ¿««≈ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿יֹוצאים
מּתלמּוד  אֹותם מבּטלים יהיּו לא ּביניהם ¿»ƒ≈≈∆…ƒ¿¿«¿ƒ»ƒּגֹולים

הריח: ּבהם קלט הם ׁשּגם ּכיון »≈«∆«»«≈»∆«≈«ּתֹורה,

האומות  על התורה בהחזרת ישראל תועלת

‰Ê·eהאּלה הּכתּובים ב-ג)יבארּו לג 'Ó‡iÂ¯(דברים ¨¤¿…¬«¿ƒ»≈∆«…«
Û‡ ,'eÎÂ BÓÏ ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ ‡a È�ÈqÓ '‰ƒƒ«»¿»«ƒ≈ƒ»¿«

'E„Èa ÂÈL„˜ Ïk ÌÈnÚ ··Á (Èk) ּבא ּכאן וכּו', ƒ…≈«ƒ»¿…»¿»∆¿»»
ׁשבחן  ּולגּלֹות להֹודיע הּׁשלֹום עליו רּבנּו «¿ƒ«¿«ƒ¿«»««≈»∆…מׁשה
ּׁשהחזיר  ּבמה להם ּבאה ּתֹועלת ּכּמה יׂשראל, ƒ¿»≈«»∆∆»»»∆¿«∆∆¡ƒ∆ׁשל
והּנה  העֹולם. אּמֹות על הּתֹורה הּוא ּברּוך ≈À»»¿ƒ»«»¿««»הּקדֹוׁש
ּבּזהר  מפרׁש ּכבר למֹו' מּׂשעיר 'וזרח »…»«…¿«¿«ƒ≈ƒ»«¿«ּפסּוק

קצב:)הּקדֹוׁש מּׂשעיר (ח"ג 'וזרח ּׁשּכתּוב ּדמה , «»¿«∆»¿»«ƒ≈ƒ
ּכׁשּלא  ליׂשראל ונתן ס"מ ׁשּפׁשט האֹור הינּו …∆¿≈«¿ƒ¿»«¿»«∆«¿»«למֹו'
לדּון  ליׂשראל ּדאהני והינּו הּתֹורה, לקּבל «≈«¿ƒ¿≈¬»¿¿»¿«»≈»¿««רצה
מהר  'הֹופיע ליׂשראל. 'למֹו', והינּו נפׁשֹות, »≈»ƒ≈¿»¿«¿»¿ƒ¿»≈ƒּדיני
יׁשמעאל  ׁשל ׂשרֹו ׁשּפׁשט האֹור ּדהינּו ≈«¿ƒ∆«»«∆«¿»¿««ּפארן',
ליׂשראל, ונתן הּתֹורה, לקּבל הּוא ּגם רצה ≈«¿ƒ¿»«¿«»≈»¿»««…∆¿ּכׁשּלא
ּומסּים  ּורבּיה. ּבפרּיה לעסק ליׂשראל ּדאהנֹו ≈»¿«ƒ¿»≈«¬…ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¬»¿¿»¿והינּו
מּזה, ׁשּנמׁשכּו האחרֹות הּתֹועלּיֹות האחר ∆ƒ»¬≈∆ƒ¿¿ƒ¬»≈»««»הּפסּוק
ליׂשראל  מׁשה קאמר עּמים', חבב 'אף הם, ≈«¿ƒ»»«…∆¿ƒ»≈…»≈∆≈¿ואּלה
'חבב  הּוא ּברּוך ּׁשהּקדֹוׁש מה ּבעיניכם ירע ≈…¿««»∆»∆≈≈¿»≈»אל
ּכי  הּתֹורה, עליהם והחזיר ּבּתחּלה והקּדים ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿∆¡ƒ¬≈∆«»ƒ»עּמים'
ּדבזה  הראׁשֹונים, טעמים מּפני לטֹובתך, זה ∆«¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒƒ«¿«¿∆«ּכל
ּורבּיה, ּבפרּיה ולעסק נפׁשֹות ּדיני לדּון «ƒ»»ƒ≈¿»¿«¬…ƒ¿ƒ»¿ƒ«זכית
אּמֹות  ׁשל הּקדֹוׁשים הם ּבידך', קדׁשיו 'ּכל ƒ∆À¿»≈«∆«¿«…¿«¿ועֹוד,

ידך: ּתחת להיֹות ׁשּסֹופם «¿«»»¿ƒ«∆««העֹולם,

{

ל%ר�ם' מ�ה �עלה ְֶֶַָָָָָֹ'&�עה

א'] חלק טוב, 'שכל הספר [מתוך

Ì‚Â:לׁשֹונֹו זה ּדׁשּבת, ּבגמרא הּנזּכר מאמר §©«¬»«ƒ¿«ƒ¿»»¿«»∆¿
‰ÏÚL ‰ÚLa ,ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡Â¿»««ƒ¿À«∆≈ƒ¿»»∆»»
LB„w‰ È�ÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ ÌB¯nÏ ‰LÓ…∆«»»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»

‰ Ce¯a‰M‡ „eÏÈl ‰Ó ,ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ ,‡e »ƒ∆»«ƒƒ»
,ÂÈ�ÙÏ e¯Ó‡ ,‡a ‰¯Bz Ïa˜Ï Ì‰Ï ¯Ó‡ ,e�È�Èa≈≈»«»∆¿«≈»»»¿¿»»
‡¯·pL Ì„˜ ˙B¯Bc „"Ú˜˙˙ EÏ ‰Êe�b ‰cÓÁ∆¿»¿»¿…∆∆ƒ¿»
‰Ó' ,Ì„Â ¯N·Ï d�zÏ Lw·Ó ‰z‡Â ÌÏBÚ‰»»¿«»¿«≈ƒ¿»¿»»»»»

'ep„˜Ù˙ Èk Ì„‡ Ô·e ep¯kÊ˙ Èk LB�‡(ה ח ,(תהלים ¡ƒƒ¿¿∆∆»»ƒƒ¿¿∆
‰�z ¯L‡ ı¯‡‰ ÏÎa EÓL ¯Èc‡ ‰Ó e�È�„‡ '‰'¬…≈»«ƒƒ¿¿»»»∆¬∆¿»

'ÌÈÓM‰ ÏÚ E„B‰(ב פסוק ‰LB„w(שם BÏ ¯Ó‡ , ¿««»»ƒ»««»
¯Ó‡ ,‰·eLz Ì‰Ï ¯ÊÁ‰ ,‰LÓÏ ‡e‰ Ce¯a»¿…∆«¬≈»∆¿»»«
‡nL È�‡ ‡¯È˙Ó ,ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ ,ÂÈ�ÙÏ¿»»ƒ∆»ƒ¿»≈¬ƒ∆»
‡qÎa ÊÁ‡ BÏ ¯Ó‡ ,Ì‰ÈÙaL Ï·‰a È�eÙ¯NÈƒ¿¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆»«¡…¿ƒ≈

¯Ó‡pL ,‰·eLz Ì‰Ï ¯ÊÁ‰Â È„B·k(ט כו (איוב ¿ƒ¿«¬≈»∆¿»∆∆¡«
Èa¯ ¯Ó‡Â ,'B��Ú ÂÈÏÚ ÊL¯t ‰qÎ È�t ÊÁ‡Ó'¿«≈¿≈ƒ≈«¿≈»»¬»¿»««ƒ
B��ÚÂ B˙�ÈÎL ÂÈfÓ ÈcL N¯tL „nÏÓ ,ÌeÁ�z«¿¿«≈∆≈«««ƒƒ¿ƒ»«¬»
‰z‡L ‰¯Bz ,ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ ,ÂÈ�ÙÏ ¯Ó‡ .ÂÈÏÚ»»»«¿»»ƒ∆»»∆«»
¯L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ�‡' ,da ·È˙k ‰Ó ÈÏ Ô˙B�≈ƒ«¿ƒ»»…ƒ¡…∆¬∆

'ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰(ב כ Ì‰Ï,(שמות ¯Ó‡ , ≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ»«»∆
‰nÏ ‰¯Bz ,Ìz„aÚzL‰ ‰Ú¯ÙÏ ,Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆¿«¿…ƒ¿«¿«¿∆»»»
EÏ ‰È‰È ‡Ï' ,da ·È˙k ‰Ó ·eL .ÌÎÏ ‰È‰zƒ¿∆»∆«¿ƒ»…ƒ¿∆¿

'ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡(ג פסוק Ê¯‰(שם ‰„B·Ú È„·BÚ ÔÈa , ¡…ƒ¬≈ƒ≈¿≈¬»»»
‰Ó ·eL .‰¯Ê ‰„B·Ú ÌÈ„·BÚL ÌÈÈe¯L Ìz‡«∆¿ƒ∆¿ƒ¬»»»«

'BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ' ,da ·È˙k פסוק (שם ¿ƒ»»∆««»¿«¿
ˆ¯ÌÈÎÈח) Ìz‡L ‰Î‡ÏÓ ÌÈNBÚ Ìz‡ ÌeÏk ,¿«∆ƒ¿»»∆«∆¿ƒƒ

'‡O˙ ‡Ï' ,da ·È˙k ‰Ó ·eL .˙aLÏ(ז פסוק ,(שם ƒ¿…«¿ƒ»…ƒ»
„ak' ,da ·È˙k ‰Ó ·eL .ÌÎÈ�Èa LÈ ÔzÓe ‡OÓ«»«»≈≈≈∆«¿ƒ»«≈

'En‡ ˙‡Â EÈ·‡ יב)‡˙ פסוק LÈ(שם Ì‡Â ·‡ , ∆»ƒ¿∆ƒ∆»»≈≈
Û‡�˙ ‡Ï Áˆ¯˙ ‡Ï' ,da ·È˙k ‰Ó ·eL .ÌÎÏ»∆«¿ƒ»…ƒ¿»…ƒ¿»

'·�‚˙ ‡Ï(יג פסוק ‰¯Ú(שם ¯ˆÈ ,ÌÎÈ�Èa LÈ ‰‡�˜ , …ƒ¿…ƒ¿»≈≈≈∆≈∆»»
,‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï BÏ e„B‰ „iÓ .ÌÎÈ�Èa LÈ≈≈≈∆ƒ»¿«»»
el‡Â ,'eÎÂ 'EÓL ¯Èc‡ ‰Ó e�È�„‡ '‰' ¯Ó‡pL∆∆¡«¬…≈»«ƒƒ¿¿¿ƒ
„Á‡ Ïk „iÓ .·È˙k ‡Ï 'ÌÈÓM‰ ÏÚ E„B‰ ‰�z'¿»¿««»»ƒ…¿ƒƒ»»∆»
¯Ó‡pL ,¯·c BÏ ¯ÒÓe ·‰B‡ BÏ ‰NÚ� „Á‡Â¿∆»«¬»≈»«»»∆∆¡«

יעקב אביר תורה ליקוטי מתן |
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יט) סח zÁ˜Ï(תהלים È·M ˙È·L ÌB¯nÏ ˙ÈÏÚ'»ƒ»«»»ƒ»∆ƒ»«¿»
zÁ˜Ï Ì„‡ Ee‡¯wL ¯ÎNa ,'Ì„‡a ˙B�zÓ«»»»»ƒ¿«∆¿»»»»«¿»
¯Ó‡pL ,¯·c BÏ ¯ÒÓ ˙Ân‰ C‡ÏÓ Û‡Â .˙B�zÓ«»¿««¿««»∆»«»»∆∆¡«

יב) יז ‰ÌÚ',(במדבר ÏÚ ¯tÎÈÂ ˙¯Ëw‰ ˙‡ ÔziÂ'«ƒ≈∆«¿…∆«¿«≈«»»
¯ÓB‡Â(יג פסוק ‰ÌÈiÁ'(שם ÔÈ·e ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ' ¿≈««¬…≈«≈ƒ≈««ƒ

Ú„È ‰Â‰ ‡�ÈÓ dÏ ¯Ó‡c Â‡Ï È‡ ,'eÎÂ ּכאן עד . ¿ƒ»¿»«≈ƒ»¬»»««»
¿לׁשֹונֹו:

LÈÂׁשל הּזה הּלׁשֹון מה ‡M‰להבין „eÏÈ,ּדיקא §¥¿»ƒ««»«∆∆¿ƒ»«¿»
ׁשּיך  לא זה איׁש, מּבלּתי אּׁשה ילּוד הּוא ¿«»…∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿וכי

לקּמן טעמֹו ׁשּנה ּגם Ì„Âוכּו'. ¯Na ּגם וכּו'. ¿«ƒ»«¿¿«»»»»»¿«
רחמנא a‡ּבתׁשּובת ‰¯Bz‰ Ïa˜Ï ׁשהּוא וכּו', ƒ¿««¬»»¿«≈«»»¿∆

אם  ּבׁשלמא רמא, לאּגרא עמיקּתא מּבירא ƒ≈»¬ƒ¿»¿ƒ»»»»ƒ¿»»ƒ¿ּכמֹו
‡M‰ּפרּוׁש „eÏÈ ׁשּפיר ׁשּיך למעּליּותא, הּוא ≈¿ƒ»ƒ¿«¿»«»¿«ƒ

‰¯Bz‰ Ïa˜Ï לגריעּותא הּוא אם אך וכּו', ¿«≈«»¿«¿ƒƒ¿ƒ»
וכּו', הּלׁשֹון a‡ּכמׁשמעּות ‰¯Bz‰ Ïa˜Ï אּפכא ¿«¿»«»¿¿«≈«»»ƒ¿»

וכּו': ¿«¿»¿ƒמסּתּברא

Ìbאֹומרת הּלׁשֹון Êe�b‰מה ‰cÓÁ ועֹוד וכּו'. ©««»∆∆∆¿»¿»¿¿
מסּפר B¯Bc˙ּבּה, „"Ú˜˙˙,ׁשנה אלּפים ׁשהם »ƒ¿«∆≈«¿«ƒ»»

ולא  וכּו', לברכה זכרֹונם המפרׁשים ׁשאמרּו …¿¿««¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿»¿«∆¿ּכמֹו
ּפסּוק על ּכּידּוע ּבקּצּור, ׁשנה אלּפים ח נקט (משלי »««¿«ƒ»»¿ƒ«»««»

אמרֹול) ּגם וכּו'. יֹום' יֹום וכּו' אמֹון אצלֹו ¿«»¿¿«¿∆∆¿∆«'ואהיה
וכּו', ּתׁשּובה להם ׁשּיחזיר למׁשה ¿«¿∆«ƒ¬»∆∆…¿«¿»ּכ"ב-יכֹו"ל

אמר הּוא ּכי זה ‰Bz¯‰היּתכן Ïa˜Ï והּוא וכּו', ¬ƒ»≈∆ƒ»«¿«≈«»¿¿
להׁשיב, הּמתחיל ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו ƒ¿¿«¿««¿ƒ¿»ƒ«¿»ּכ"ב-יכֹו"ל
הרב  ּדברי ּגם ּומה וכּו', לטֹוב יגמר »«≈¿ƒƒ¿…¿¿««ƒ¿אֹומרים

וכּו': ׁשֹומעין למי הּתלמיד ¿ƒ¿≈««¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ודברי

Ìbּכ"ב-יכֹו"ל לפני מׁשה ‡�Èּתׁשּובת ‡¯È˙Ó ©¿«…∆ƒ¿≈«¿»ƒ¿»≈¬ƒ
,Ì‰ÈÙaL Ï·‰a È�eÙ¯NÈ ‡nL ּתיתי מהיכא ∆»ƒ¿¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆≈≈»≈≈

ועׂשה  ויצר ּוברא ׁשאצל עּמֹו, ׁשה' למי זאת ««¿»«¿««»«∆ƒ¿»…¿ƒ∆ƒיראה
ּגם  וכּו'. מלאכיו ּכל ּבכלל ּגם לּכל, ּכאׁשר »¿««¿»««¿ƒ»…»∆¬»…»הּכל
ּכּלם  ׁשהרי וכּו', ּדיקא ּפיהם' 'הבל ׁשל «ƒ»∆∆∆ƒ∆«¿»¿∆¬≈Àּדּיּוקא

וכּו' מּמעל' עמדים 'ׂשרפים אׁש, ו ּכלּפידי (ישעיה ¿«ƒ≈≈¿»ƒ…¿ƒƒ««¿
הא ב) וכּו', יירא לא ׁשּבזה וכּו', ּבכּסא' 'אחז ּגם .«¡…¿ƒ≈¿∆»∆…ƒ»¿»

וכּו': זה ¿∆»≈ּכיצד

È„Îeרּבּו ּכמֹו רּבּו אׁשר ּבּדקּדּוקים להאריך ׁשּלא §¥∆…¿«¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¬∆«¿«
מן  עלי הּטֹובה ּכּיד ּתחּלה לי אהּלכה ƒ¿ƒ»«»«»»«ƒ«¿»¬¿וכּו',
זעיר  ׁשם זעיר לקו קו זאת אּגדה לבאר ≈¿«≈¿««»…««»≈«¿ƒ»«»הּׁשמים
ּבסּיעּתא  אפׁשר ּבאפן ּדעּתי ענּיּות לפי וכּו' «¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¿…∆∆¿»¿ƒ¿¿«ׁשם

«»¿ƒדׁשמּיא:

‡e‰Â על וכּו' רּבנּו מּׁשם לעיל האמּור ּפי על §«ƒ»»¿≈ƒ≈«≈¿«
ּתבֹות ראׁשי ׁשהיא 'יׂשראל', ׁש'Èּתבת ≈«ƒ¿»≈∆ƒ»≈≈≈

Lפנים‡ּבֹוא¯ּׁשיםÏ יֹוצאי מסּפר לעּמת ּתֹורה', ƒƒƒ√»ƒ«»¿À«ƒ¿«¿≈
עׂשה  זה לעּמת זה ּכי ּבא להֹורֹות ««∆»ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆¿Àמצרים,

'יׂשראל' ּתבֹות ראׁשי וכן וכּו'. ׁש'Èהאלהים »¡…ƒ¿¿≈»≈≈ƒ¿»≈≈
Lֹותּיֹות‡ּבֹוא¯ּׁשיםÏ למקֹום הֹולך ׁשהּכל ּתֹורה', ƒƒƒƒ«»∆«…≈¿¿»

זה, אילן ּנאה מה לזה, וזה לזה נאה ׁשּזה ∆«ƒ∆«»∆«∆¿∆«∆«∆∆«∆אחד,
מסּפר  ּכי וכּו', חֹוברֹות ׁשּתים לדין, ּדין «¿ƒ≈¿≈¿«ƒ¿¿ƒƒ¿»מקּבילֹות

לכּלם: «À¿«∆אחד

ישראל  כל נשמת שורש הוא רבינו משה

Ìbרמזּו עליו אׁשר מהימנא, רעיא לרּבֹות ©¿««¿»¿≈¿»¬∆»»»¿
הּׁשלֹום עליהם ז"ל ב)רּבֹותינּו ד אּׁשה (שה"ר «≈«¬≈∆«»ƒ»

אחד  ּבכרס ילדה אׁשר ּבמצרים, היתה «∆∆∆¿«¿«∆¬ƒ¿«ƒ¿«¿«»»אחת
מׁש זה ּומנֹו, רּבֹוא, ׁשּׁשים ׁשּׁשים ּככל הּׁשקּול ה ƒƒƒ«∆…∆«»¿»ƒƒ

הּסרסּור  הּוא ּכי וכּו', מצרים יֹוצאי יׂשראל ¿»»ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒרּבֹוא
ידֹו על אׁשר ׁשּבּׁשמים, לאביהם יׂשראל ּבין «»∆¬ƒ¿»≈«¬ƒ∆∆«»«ƒ≈∆¬אׁשר
ּגם  ּובפרט. ּבכלל מצֹותיה וכל הּתֹורה »«¿ƒ¿»«»¿»ƒ¿∆»ƒ¿»ƒנּתנה
ּבכל  לחּדׁש עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה ּכל «¿≈»¿ƒ»ƒ»ƒ¿»∆»«»¿לרּבֹות

ּפסּוק על ּכּידּוע ודֹור, יד)ּדֹור כט אׁשר (דברים 'את »«»««»∆¬∆
אפנים  רּבֹוא ׁשּׁשים הּוא הּכל ׁשּכללּות וכּו', ƒƒƒ√»ƒ…»«¿∆¿¿∆יׁשנֹו'
נאמן  מׁשה קּבל הּכל וכּו', מּפרּד"ס ּפרט »¡∆∆…≈ƒ«¿≈¿«…ƒ«¿«¿לכל
וכּו', זאת לכל ויאה נאה לֹו אׁשר סיני, ּבהר ¿…«¿∆«¿∆«∆¬»ƒ»¿≈ּביתֹו
ועליו  וכּו', ּכּנזּכר ּכּלם את הּמכריע הּוא ««¿¿»¿ƒ«∆À»«ƒ¿»»∆ׁשהּוא

ּלֹו' ׁשּככה העם 'אׁשרי טו)רמּוז קמד ּכּידּוע (תהלים , »«¿≈»»∆»»«»«
קיב.) וכּו':(תיקו"ז 'מׁשה' ּגימטרּיא ¿∆…«ƒ«¿ƒ««∆ׁש'ּככה'

הוא  חד וישראל אורייתא הוא בריך קודשא

ÈÙÏe יֹוצאי לעּמת העם' 'אׁשרי ׁשּפיר אתי ּדרּכנּו §¦«¿≈»≈«ƒ«¿≈»»¿À«¿≈
וכּו', רּבֹוא ׁשּׁשים מסּפר ׁשהיּו ¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿«ƒƒƒמצרים
מכריע  ׁשהּוא נאמן, לרֹועה ׁשּזכּו על »ƒ¿»∆«¡∆∆¿«∆»∆≈¿»אׁשריהם

הּוא 'אׁשרי' ּתבֹות ראׁשי ּגם ּכּנזּכר. ּׁשה '‡לכּלם ¿À»«ƒ¿««»≈≈«¿≈ƒ»

יעקב אביר יתרו ליקוטי פרשת |



כ 

ÈלדהLׁשּככה'¯ּׁשים' ּבתבת הרמּוז ׁשהּוא ּבֹוא', »¿»ƒƒƒ∆»»¿≈«∆»»
ּתבֹות ראׁשי ּגם וכּו'. ּככה'Lעם‰ׁשרי'‡ּכּנזּכר «ƒ¿«¿«»≈≈«¿≈»»∆»»

ועל  לעּמת מּמעל ּבּׁשמים ּגם וכּו'. 'אּׁשה' »¿»ƒ»¿««»«ƒƒ««¿Àהּוא
וכּו': קצוֹות ּבׁשׁש ּכּידּוע מּתחת, ¿«¿≈¿»«»»«ƒ∆««הארץ

È¯‰ רֹועה נאמן ּומׁשה אחת, ותֹורה אחד, ה' לך £¥¿»∆»¿»««…∆∆¡»∆
לטֹובה  ׁשוין ּכּלן אחד, עם ויׂשראל «¿ƒ¿»≈«∆»À»»ƒ¿«∆אחד,
ּכן, ּגם ּולהֹורֹות וכּו'. ּכּנזּכר לכּלם אחד ≈»¿¿»¿ƒ¿»∆»¿À»«ƒ¿ּבמסּפר
יּוכל  ׁשּיכֹול ּכן וגם וכּו'. ּבזה וזה ּבזה קׁשּור »«∆≈»¿¿∆«∆¿∆««∆∆ׁשּזה
אפניה  ּכל ּבכלל הּתֹורה ּכל לקּבל נאמן «∆«√«»¿ƒ«»«≈»¿«¡∆∆…מׁשה

¿וכּו':

Ìbּתבֹות עם ‰ׁשרי‡ֹוlּככהLעם‰ׁשרי'‡ראׁשי ©»≈≈«¿≈»»∆»»«¿≈»»
L'ּכּידּוע ‡ה ל"ב', 'ּתֹורה ּגימטרּיא להיו' ∆¡…»ƒ«¿ƒ»»«»«

ּתבֹות וסֹופי ּתבֹות א)ראׁשית''aראׁשי א (בראשית »≈≈¿≈≈¿≈ƒ
יב)וכּו'Ï''יׂשרא  לד אלהיו',(דברים 'ׁשה' לך הרי , ƒ¿»≈¿¬≈¿»∆¡…»

ּומׁשה  וכּו', ּכרמּוז והּתֹורה וכּו', אחד ה' ∆…¿«««»¿¿«∆¿»¿ּדהינּו
וכּו': יׂשראל אּלּו ו'העם' ¿≈«¿ƒ≈««¿¿וכּו',

רבינו  משה של גדלו ברום הכירו השרת מלאכי

e‰ÊÂÌB¯nÏ ‰LÓ ‰ÏÚL ‰ÚLa ּפסּוק על ּכּידּוע , §¤¿»»∆»»…∆«»«»««»
ג) יט וכּו'.(שמות האלהים' אל עלה ¿ƒ…¡«∆««∆…'ּומׁשה

וכּוÌB¯Óּגם ּפׁשּוט אלהים ואלהים ּגימטרּיא ' «»ƒ«¿ƒ»¡…ƒ»¿≈…ƒ
וכּו'. ‰M¯˙ּברּבּוע ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡'וכּו„eÏÈl ‰Ó ¿ƒ«¿»¿«¿¬≈«»≈¿«ƒ
e�È�Èa ‰M‡ ׁשהּוא זה ּבאפן למעּליּותא, ּדהינּו , ƒ»≈≈¿«¿ƒ¿«¿»¿…∆∆∆

ׁשּׁשים  ׁשּילדה אּׁשה ּבאֹותּה עליו הּנדרׁש ƒ¿»»»¿»ƒ»∆»¿»ƒƒ»∆זה
ׁשּיׁש זה ׁשּבכח וכּו', מׁשה האיׁש זה ׁשהּוא ≈∆∆»…¿∆¿∆…ƒ∆∆»ƒרּבֹוא,
עלה  עלה וכּו', יׂשראל ּכל לעּמת ׁשקּול ׁשהּוא ««…«¿≈«¿À«»ƒ¿«∆לֹו

היֹותֹו ּגדר עד וׁשֹוב e�È�Èaמׁשה הֹולך ּבמקֹומנּו, …∆«∆∆¡≈≈ƒ¿≈≈¿»
¿וכּו':

‰Ê·e ׁשל הרמתה ּתׁשּובתֹו נמי ׁשּפיר אתי ¨¤»≈«ƒ«ƒ¿»»»»»∆
a‡ּכ"ב-יכֹו"ל ‰¯Bz‰ Ïa˜Ï אמת ׁשהיא , «¿»¿«≈«»»∆ƒ¡∆

וכּו', ּכּנזּכר זה לעּמת ׁשּזה וכּו' ונכֹון ¿»¿ƒ¿»¿∆∆¿À«∆«ƒ»¿ויּציב
ולא  ידעּו לא ׁשהם לֹומר ׁשּיּתכן הגם …¿¿«…≈∆»≈«ƒ∆»¬¿»¿ּדהינּו,
רק  וכּו', ל'ׁשּככה' ּככה עׂשה ה' מה על »¿««∆¿«««««»ƒ≈הבינּו
ּבכח  וכּו' ּכן מּקדם ּומּכירים ׁשּיֹודעים »…¿¿≈∆…ƒ«ƒƒƒ¿∆»»¿ּבוּדאי
ׁשקּול  ׁשהּוא וכּו', מׁשה האיׁש ׁשל ּוגדּלתֹו «∆¿∆…ƒ¿»¿À»∆»ƒנׁשמתֹו
ענין  ּיֹודעם מּקדם ּובכן, וכּו'. רּבֹוא ׁשּׁשים »¿À«ƒƒƒ¿¿≈ƒ…∆¿»ƒ¿לעּמת

ּגדּלתֹו לעּמת ויּקרּוהּו, ּכּבדּוהּו וכּו', «ƒ¿¿ƒ¿¿À«¿À¿«»הּתֹורה
ולזה  וכּו'. נׁשמתֹו ּבגדל ּבעליֹונים ּגם ∆«¿¿«¿ƒ«»∆¿ƒ¿…∆ƒ¿»»ּבּתחּתֹונים
ואחר  וכּו', ּומעּליּותא ּכבֹוד ּבדרך ׁשאלתם »»¿¿«¿»¿«¿∆∆¿««≈¿¿«אמרּו
ּכּונּתם, ויפה אמרּתם יפה יכֹו"ל, כ"ב הׁשיבם ∆¿»ƒ»»»∆¬«¿∆¿»∆ƒ¡¿«ּכך
ּוכמֹו וכּו', הּדבר ּפנימּיּות יֹודעים ׁשאינכם ¿¿««»ƒ¿ƒƒ¿∆¿≈∆»¬הגם
נכֹונה  הכי אפּלּו וכּו', ּנּבא מה ידע ולא «¿ƒ»¿…»««ƒ»¿¬ƒ»ƒנּבא

וכּו': ¿∆¿»¬אמרּתם

e‰ÊÂ‡a ‰¯Bz‰ Ïa˜Ï רּבֹוא ׁשּׁשים ּבּה ׁשּיׁש , §¤¿«≈«»»∆≈»ƒƒƒ
רּבֹוא  ׁשּׁשים לעּמת ׁשהם וכּו', ּכּנזּכר ƒ«ƒ¿«¿∆≈¿À«ƒƒƒ«√אפנים
ּכמֹו ּככּלם הּׁשקּול האיׁש וזה וכּו'. ¿«ƒ¿»≈¿¿∆»ƒ«»¿Àיׂשראל
אּׁשה' ּב'ילּוד ּדעּתכם לפי אּתם ּגם אּתם «ƒ«¿¿∆ƒƒ¿∆»»∆»∆¿»¬∆ׁשאמרּתם
וכּו', ידֹו על ׁשּתּנתן ויאה נאה לֹו וכּו', ¿«»≈«ƒ¿«¿»∆¿»∆∆ƒ»ּכּנזּכר
וכּו', ּבא' הּתֹורה 'לקּבל וזהּו וכּו', יּוכל ¿««»≈»¿∆¿¿»«∆ׁשּיכֹול
מקֹום  אל הֹולך והּכל לזה, וזה לזה מקּבל זה «∆¿≈…»¿∆«∆¿∆«≈»¿∆ƒּכי

ּכן ּגם וזהּו וכּו'. È�ÙÏאחד ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ ∆»¿¿∆«≈»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ּדהינּו ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ «»»¿«¿«»»

והּתֹורה  הּוא ּבריך קדׁשא ּכ"ב-יכֹו"ל «»¿¿À¿»¿ƒ«¿»«¿»ּדיקא,
וכּו': אחד ּבמקֹום ויׂשראל נאמן ¿«∆«¿≈«¿ƒ¿«¡∆∆¿ורֹועה

הדעת  עץ חטא את בהזכירם המלאכים קטרוג

B‡ הּׁשרת מלאכי והּכירּו ׁשּידעּו להיֹות ≈«»≈¬¿»ƒ»≈ƒ¿∆»¿¿ƒƒיּתכן
לפניו  ואמרּו מּקדם, ּבא הּוא הּתֹורה ««¿¿«¿∆…ƒ««»»∆ׁשעל

e�È�Èa,יתּברך ‰M‡ „eÏÈl ‰Ó ּבזה רמזּו ּדהינּו ƒ¿»«¿«ƒƒ»≈≈¿«¿»¿»∆
אדם  חטא לעּמת ׁשהּוא זה, ּבאפן ««¿≈»ƒ¿ƒ»¿…∆∆∆¿Àלגריעּותא

ונקטּו וחּוה, ‡M‰הראׁשֹון „eÏÈ ילּוד' ולא ּדיקא ¬ƒ¿«»¿»¿¿ƒ»«¿»¿…¿
ידי  על ׁשהיה החטא עּקר על לרמז וכּו', ≈¿»««∆¿≈»»ƒ¿ƒ¿…«ƒ«האיׁש'
ּודהינּו וכּו', ּכּידּוע לאדם ׁשּגרמה ׁשהיא ¿»¿¿»«»««¿«¿«∆ƒ∆«»חּוה
הּקטרּוג  יתּברך, לפניו הּׁשרת מלאכי ¿ƒ«¿¬≈«»≈¿»»ƒ¿»«¿«ƒ¿∆ׁשאֹומרים
ליׂשראל  להם ּתאֹות ׁשּלא ויּכר יּודע ≈«¿ƒ∆ƒ»«¿À«∆…≈»∆¿ƒ∆ׁשּמּמּנּו
מחטא  יׁש עדּות לך ׁשהרי וכּו', חלילה ¿≈≈≈≈«¿≈¬∆¿«ƒ««»הּתֹורה
מּבלּתי  ּגם מּמּנּו להּׁשמר יכלּו ׁשּלא ƒ»≈ƒ∆«ƒƒ¿ƒ¿¿«…∆¿»»הּקדמֹון,
הּתֹורה, מּתן אחר ּגם ּומה וכּו', ּתֹורה «»»»»»»»¿«»»מּתן

וכּו': חלילה ּבּקדׁשים מּום להּטיל ¿«ƒ¿«ƒ«√»ƒ»ƒ∆ׁשּיֹוסיפּו

לרע  ונמשך חומרי האדם היות על המלאכים קטרוג

Ì‡Â,'וכּו יתּקנּו הּתֹורה ידי ׁשעל לֹומר ּתמצא §¦ƒ¿»«∆«¿≈«»¿À¿¿
אמּור פח:)ּכבר ּפסּוק(תיקו"ז כז-כח)על כח (איוב ¿»»«»

יעקב אביר תורה ליקוטי מתן |
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לאדם' וּיאמר וכּו', חקרּה וגם הכינּה [וכּו'] «««∆…»¿««¬»¿«ƒ¡¿«'אז
ּגם  האדם זה הּתֹורה קרא קרֹוא ּכן ׁשּגם »«««∆«»«««≈»∆¿וכּו',

וכּו', כן ּכמֹו מּסתמא וכּו'.לאׁשּתֹו הֹועילּו ולא ¿ƒ¿ƒ¿»»¿≈¿¿…ƒ¿
ּכן ‡M‰ואם „eÏÈl ‰Óזהe�È�Èa ּכמעׂשה ּדהינּו , ¿ƒ≈«ƒƒ»∆≈≈¿«¿¿«¬≈

הּוא  וחמר ׁשּקל ּגם ּומה וכּו'. הּבנים יעׂשּו ∆…«»∆»»¿ƒ«»¬»«אבֹות
ואׁשּתֹו האדם ׁשהּוא יתּברך ּכּפיו יציר על ¿ƒ«»ƒ¿»«¿∆»»»¿ƒ¿»∆זה,
וגׁשמּיּותם  חמרּיּותם מּפני להם הֹועילה לא «ƒ»»∆ƒ¿≈»¿ƒ»¿«¿ƒ…¿וכּו'
אׁשר  אּׁשה לילּוד וחמר וקל הּוא ׁשּכן ּכל ∆¬«ƒƒ∆…«»¿≈∆«¿וכּו',
הּנּדה  טמאת ּבתֹוך ועֹובר סרּוחה, מּטּפה «ƒƒ»¿»¿≈¿¿À¿««ƒהּוא
ּדרך  על ּבּה ועֹוד וכּו', ּכּידּוע חמּורה ¿∆∆»«¿¿»«»«¬«¿Àטמאה

וכּו' תזריע' ּכי ב)'אּׁשה יב מזרעת (ויקרא אּׁשה , ƒ»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»«¿««
זכר יֹולדת ס.)ּתחּלה מּכל (ברכות הא ּכן, ואם , ¿ƒ»∆∆»»¿ƒ≈»ƒ»

וזהּו ּדנּוקבין, סטרא ּדגבּורֹות, מּסטרא הּוא ∆¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ«מקֹום
‰M‡ „eÏÈ הן לגריעּותא, הּוא מקֹום ׁשּמּכל וכּו', ¿ƒ»¿∆ƒ»»ƒ¿ƒ»≈

וכּו' חי' ּכל 'אם כ)מּצד ג עברה (בראשית מּצד הן ƒ«≈»»¿≈ƒ«∆¿»
ּדנּוקבא  סטרא מּצד הן וכּו', הּנּדה טמאת «¿¿«¿À¿««ƒ»¿≈ƒ«ƒ««¿וצרה,

וזהּו ‡M‰וכּו', „eÏÈl ‰Ó הּנגע ּכל לֹו אׁשר זה ¿¿∆«ƒƒ»∆¬∆»«∆«
וכּו' וכּו',e�È�Èaהּנזּכר ּבּׁשמים ּפה אּלה אנחנּו «ƒ¿«¿≈≈¬«¿≈∆…«»«ƒ¿

ׁשּכן  וכל לֹו, ּתאֹות לא הּתֹורה קּבלת וסֹוף ≈∆«¿≈…«»»«»¿¿וסֹוף
¿וכּו':

התורה  כשיקבלו כי הנותנת שהיא למלאכים ה' תשובת

יתוקנו 

·ÈL‰Â,ּתּקּונֹו הּוא זה אּדרּבא, ּכ"ב-יכֹו"ל, להם §¥¦»∆«¿»«¿«»∆ƒ
מצֹוא  ידּה ׁשעל הּתֹורה, קּבלת «««»∆«»»«»¿»¿ּדהינּו

וזהּו וכּו', ּׁשּקלקל מה ּכל לתּקן Ïa˜Ïימצא ƒ¿»¿«≈»«∆ƒ¿≈¿¿∆¿«≈
‡a ‰¯Bz‰ לכל זה הּוא מתּקן ּובאֹונּה ׁשּבכחּה , «»»∆¿…»¿»¿«≈∆¿»

ּפסּוק על הּקדֹוׁש מּזהר ּכּידּוע לז)הּפגמים, ז (ויקרא «¿»ƒ«»«ƒ…««»«»
מּסברתכם, מסּתּברא ואּפכא וכּו', הּתֹורה' ∆¿»«¿ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ¿¿«»…'זאת

וזהּו יתּקנּו, הּתֹורה ׁשּבכח ‰Bz¯‰ּדהינּו Ïa˜Ï ¿«¿∆¿…««»¿À¿¿∆¿«≈«»
‡a:'וכּו »¿

התורה  פנימיות את רצו המלאכים

e¯Ó‡˙B¯Bc „"Ú˜˙˙ EÏ ‰Êe�b ‰cÓÁ ,ÂÈ�ÙÏ ¨§¿»»∆¿»¿»¿
d�zÏ Lw·Ó ‰z‡ ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL Ì„…̃∆∆ƒ¿»»»«»¿«≈ƒ¿»

LB�‡ ‰Ó ,Ì„Â ¯N·Ïׁשּכתבּו ּכמֹו ּודהינּו וכּו'. ¿»»»»»¡¿¿«¿¿∆»¿
הּתֹורה  סֹודֹות לברכה,ׁשעל זכרֹונם «»»∆««¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿»המפרׁשים
הּׁשּיכים  הּמה ׁשהן ּומערערים, מקטרגים ƒ¿«¿¬ƒ∆≈≈»««»ƒ¿¿»¿«≈הּמה

הּגנּוז, הּסֹוד ּולעּמת וכּו', הּפׁשט כן ולא «»»»À¿¿«¿»≈…¿∆«להם,
וכּו' ּדבר' הסּתר אלהים 'ּכבד ב)ּכּידּוע כה ,(משלי «»«¿…¡…ƒ«¿≈»»¿

זה לׁשֹון Êe�b‰אמרּו ‰cÓÁ ּגניז הּמלך, ּגנזי וכּו', »¿»∆∆¿»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿¿ƒ
רמז ּגם וכּו'. Êe�b‰וטמיר ‰cÓÁ חן' ּבגימטרּיא ¿»ƒ¿«∆∆∆¿»¿»¿ƒ«¿ƒ»≈

ה' סֹוד מּבלּתי חן מציאּות ׁשאין ּכּידּוע ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈∆»«»סֹוד',
¿וכּו':

Ìbׁשל B¯Bc˙ּפרט „"Ú˜˙˙ ּבזה רמזּו וכּו', ©¿»∆¿»¿»∆
וכּו', הּתֹורה סֹוד נתינת והגּון ראּוי ¿«»»ƒ¿«¿«∆«∆ׁשּלהם
ׁשּכתבּו ּכמֹו ׁשנה אלּפים הּמה ׁשהם ׁשהגם ¿«∆¿««ƒ»¿»«≈≈∆»¬∆¿»¿ּדהינּו
ּדֹורֹות  ּפרטי להם נקטּו הכי אפּלּו וכּו', ≈«¿∆«¿«ƒ¿¬ƒ»ƒ¿«¿»המפרׁשים

הּוא˙˙˜Ú"„ׁשהם ׁשּלֹו ׁשּגימטרּיא ,E„B‰ ‰�z ∆≈∆ƒ«¿ƒ»∆¿»¿
ÌÈÓM‰ ÏÚ ׁשהם 'הֹודך', ּתבת ׁשל ו' ה' מּבלּתי ««»»ƒƒƒ¿ƒ∆≈«¿»∆≈

ּׁשרמז  מה וזהּו וכּו'. ּכּידּוע ּתֹורֹות ׁשני »«∆»∆¿¿»«»≈¿»À¿לעּמת
B¯Bc˙ּב „"Ú˜˙˙ ׁשל ו ׁשּלכבֹודם ּדהינּו כּו', ¿¿¿«¿∆ƒ¿»∆

סתרי  נתינת ויאּות נאה להם אׁשר הּׁשרת ≈¿ƒ«ƒ¿«¿∆«∆«∆¬≈«»≈¬¿»מלאכי
הּדֹורֹות  אֹותם ּכל ּגועּו ּגם אבדּו וכּו', »««¿«»¿«¿«ּתֹורה
חׁשּבנא  ּבאצּבע מֹורה וזה וכּו', הגּונים ««¿ƒ¿¿∆∆¿∆¿«À¬«≈∆ׁשאינם

וכּו': וכּנזּכר ּכהדין, ¿»¿ƒ»¿≈«¿≈¿ּדדין

ודם  לבשר ראויים התורה סודות שאין הקטרוג

e‰ÊÂ„"Ú˜˙˙ EÏ ‰Êe�b ‰cÓÁ ּכן ּגם ׁשהם , §¤∆¿»¿»¿∆≈«≈
'יֹום  וכּו', ּתֹורֹות ׁשני לעּמת ׁשנה, ¿≈¿»ƒ»»¿À»¿»אלּפים

ל)יֹום' ח היה (משלי זה ׁשּכל וכּו', הּקטרּוג וקדם ,¿…∆«ƒ¿¿∆»∆»»
אּתה  עּתה ּולעת וכּו', העֹולם ׁשּנברא «»«»≈¿¿«««¿ƒ∆∆…קדם
לכל  המעּתד ודם, לבׂשר לּתנּה מבּקׁש «¿«ƒ¿»¿»»»»«¿À≈»¿«¿»ּכ"ב-יכֹו"ל
מנאץ, אּלא וכּו' חלילה מברך זה ואין ≈«¿«∆¿«ƒ¿≈∆¿»≈¿»ƒ«¿»הּנזקין,
ואׁשּתֹו אדם הראׁשֹון ּגם ּומה וכּו'. חּטאתֹו ¿ƒ»»¿ƒ¬»»¿«»«¿ּככל
ואך  וכּו', לעיל ּכּנזּכר לפניך, יעידּו ידיך ¿»¿¿≈¿»¿ƒ¿»∆»«ƒ««∆«≈¬»מעׂשה

וכּו': מצטערים אנּו הראׁשֹונים ¿ƒƒ»ƒ¿«¬ƒ«»על

e‰ÊÂלׁשֹון 'ונחמד cÓÁ‰נמי ּדרך על ּדיקא, §¤«ƒ¿∆¿»«¿»«∆∆¿¿∆¿»
וכּו' ו)העץ' ג ׁשּנּוי(בראשית ּגם .Ì„Â ¯Na »≈¿«ƒ»»»»

ּדהינּו זה, על ּבאצּבע חטא Na¯מֹורה לעּמת ∆¿∆¿««∆¿«¿»»¿À«≈¿
לבעלּה והחטיאה ּבראׁשֹונה חטאה אׁשר «¿»¿«ƒ»¿∆¡ƒ««¿«∆¬«»חּוה,
וכּו', לעּקר ועֹוׂשה מקּדימּה ּולכך וכּו', ¿«ƒ»¿∆»¿ƒ¿»¿«¿¿»«»ּכּידּוע

וכּו'Na¯וזהּו מּבׂשרי' 'ּובׂשר ּדרך על ב , (שם ¿∆»»«∆∆¿»»ƒ¿»ƒ¿
וכּו'.Ì„Â.כג) ּבגימטרּיא ּכן וגם וכּו', האדם הּוא »»»»»¿¿«≈¿ƒ«¿ƒ»¿

יעקב אביר יתרו ליקוטי פרשת |
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מּום  ׁשהּטילּו הראׁשֹונים מׁשּתה ׁשּכמֹו ƒ¿≈»ƒƒ∆ƒƒ¿∆¿»¿ּודהינּו
ּכי  וכּו', הּדעת עץ ענין ּכּידּוע חלילה ƒ»ƒ»«»«ƒ¿«≈«««¿ƒ«√»ּבּקדׁשים
ואיככה  ּכפלים, ּבכפלי האחרֹונים מׁשּתה ««≈¿ƒ¿≈»«¬ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ««ּככה
יבֹואּו ולא וסֹודֹותיה הּתֹורה ּולקּבל להכיל «…¿«∆¿«»≈»¿ƒ«¿¿יּוכלּו

וכּו': חלילה ¿«ƒ«…¬»להרס

e‰ÊÂep„˜Ù˙ Èk Ì„‡ Ô·e ep¯kÊ˙ Èk LB�‡ ‰Ó, §¤»¡ƒƒ¿¿∆∆»»ƒƒ¿¿∆
הּוא  וחמר ׁשּקל לֹומדים אנּו ׁשּמּכאן ∆…«»∆ƒ»»¿ƒ∆¿»¿ּודהינּו
מּבלּתי  ּדוקא, יתּברך ּכּפיו יציר אדם ּומה ƒ«»ƒ¿»«¿«¿»ƒƒ¿ƒ¿«««∆זה,
לאדם' 'וּיאמר ּכן ׁשּגם הגם וכּו', אּׁשה «««∆…»≈»∆»¬¿«ƒ¿ילּוד
ּדמה' להבל 'אדם הכי אפּלּו וכּו', ּכּנזּכר ««∆∆»««ƒ¿«¿¬ƒ»ƒ»«»הּתֹורה

ד)וכּו' קמד ּבאׁשּתֹו(תהלים זהמא הּנחׁש ׁשהּטיל , ¿∆ƒƒ«»»À¬»¿ƒ¿
קמו.)חּוה ּבניהם (שבת וגם וכּו'. לֹו וגרמא «»¿»¿»¿¿«¿≈∆

וכּו' קין' 'וּיקם ח)אחריהם, ד ׁשהציץ (בראשית , «¬≈∆«»»«ƒ¿∆≈ƒ
אּׁשה  ילּודי מאחריהם, הּבאים ּדֹורֹות וכּו', «ƒ≈«¬≈∆¿≈ƒ«»¿»«»ּכּידּוע
ׁשּתּנתן  ּגם ּומה וכּו'. וכּמה ּכּמה אחת על ≈«ƒ∆»»¿«»¿«»»»»¿וכּו',
ערותּה את יגּלּו ולא וסֹודֹותיה, הּתֹורה ««¿∆∆»¿…¿«∆¿«»∆«להם

וזהּו וכּו'. ‡�LBחלילה ‰Óּדהינּו Ó‰וכּו', »ƒ»¿¿∆»¡¿¿«¿»
'אדם', 'נחׁש'‡�LBּגימטרּיא ּגימטרּיא הּתבה עם ƒ«¿ƒ»»»¡ƒ«≈»ƒ«¿ƒ»»»

‡„Ìוכּו', Ô·e'וכּו אדם' 'הראׁשֹון (איוב ּכמׁשמעֹו, ¿∆»»¿«¿»¬ƒ»»¿
ז) וכּו':Ô·e,טו הבל על קין לכלל ∆ƒ¿…«ƒ«∆∆¿

,e�È‰„eלמדים אנּו וכּו' הרמּוזים אּלּו Ó‰מּכל §©§ƒ»≈»¿ƒ¿»¿≈ƒ»
‡ep¯kÊ˙ Èk LB� על ידּוע ּוכבר וכּו', ¡ƒƒ¿¿∆¿¿»»««

ׁשני  וׁשמֹור, זכֹור לעּמת ׁשהם ּופקידה ≈¿«¿«»ƒ»¿ƒ»∆≈¿À¿»הּזכירה
וזהּו וכּו', ˙ep¯kÊּתֹורֹות Èk LB�‡ ‰Ó ּבׁשני , ¿¿∆»¡ƒƒ¿¿∆ƒ¿≈

וכּו': ¿ּתֹורֹות

e‰ÊÂנמיe�È�„‡ ּתֹורֹות,‰' ׁשני לעּמת ׁשהם §¤«ƒ¬…≈∆≈¿À«¿≈
וכּו', זה ׁשּלפני רּבה ּבמדרׁש האמּור ¿∆≈¿ƒ¿»«»∆ƒ¿««««»ּכּדבר

EÓL ¯Èc‡ ‰Ó,וסֹודֹותיה הּתֹורה ּכללּות ׁשהּוא »«ƒƒ¿∆¿»«»¿∆»
וכּו'. הּקדֹוׁשים ׁשמֹותיו ‡Èc¯ׁשּכּלּה ‰Ó וחזק ∆À»¿»«¿ƒ¿»«ƒ¿»»

EÓL,'וכּו ּכּנזּכר האמּור ‰‡¯ıזה ÏÎa ׁשֹוכני , ƒ¿∆»»«ƒ¿«¿¿»»»∆¿≈
ּגם  ּומה וכּו', להכיל יכֹולים ׁשאינם חמר »»¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆∆…≈«ּבּתי

הּצדקה ּולך וכן וכּו', ‰E„Bלהּטיל ‰�z ¯L‡ ¿«ƒ¿¿≈¿»«¿»»¬∆¿»¿
ÌÈÓM‰ ÏÚ,'וכּו מׁשרתיך הּׁשמים ׁשֹוכני לנּו ««»»ƒ»¿≈«»«ƒ¿»¿∆»¿

הּוא ּכי ‰E„Bוהּוא וכּו', ּתֹורתך סתרי והדרך, ¿¿«¬»¿»ƒ¿≈»¿»¿ƒ
וכּו': ועֹון חטא ׁשּום ּבנּו ׁשּיך ¿«¿¿≈«¿«»…לא

משא"כ  הסוד, את להסתיר צריכים אינם המלאכים

בעוה"ז 

Ìbצרּוף‰�z ¯L‡ּדהינּו נא', 'הּׁשרת הּוא ©≈¬∆¿»«»≈»¿«¿
ּבלׁשֹון  יתּברך לפניו מתחּננים הּׁשרת ¿ƒ¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ≈«»≈¬¿»מלאכי
וזהּו וכּו'. ּתֹורה סתרי להם לתת ּובבּקׁשה ∆¿¿«≈¿ƒ∆«≈«««»¿«נא

‰�z ¯L‡,הּׁשרת 'נא ‰E„Bנא ּגם וכּו'. ּכאמּור ¬∆¿»»«»≈¿»»¿«»
אלהים  'ּכבד ּדרך על 'אלהים', ּגימטרּיא ƒ«¿ƒ»¡…ƒ«∆∆¿¿…¡…ƒ«¿הֹודך'

וכּו' ּדבר' ב)הסּתר כה וזהּו(משלי ,ÌÈÓM‰ ÏÚ, «¿≈»»¿¿∆««»»ƒ
ּדבר' חקר מלכים 'ּוכבד וגם וכּו'. הסּתרֹו ««…¬ƒ«¿…¿»¿¿≈¿∆∆∆ׁשּזהּו

'מלכים'(שם) ּתקרי אל יפרׁשּוהּו, הּמה וכּו', סֹוף ,¿≈»¿»¿«ƒ¿≈¿»ƒ
ּברּוך  העליֹון ּדעת כן ולא וכּו'. 'מלאכים' ¿«¿∆«»»≈…¿¿ƒ«¿»«∆אּלא

וכּו' מלכי מאן ּכּידּוע אּלא סב.)הּוא, על (גיטין , ∆»«»«««¿≈¿«
טו)ּפסּוק ח וכּו':(משלי מלכים' 'ּבי »ƒ¿»ƒ¿

למלאכים  משה תשובת

¯Ó‡Ì‰Ï ¯ÊÁ‰ ,‰LÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¨©«»»¿…∆«¬≈»∆
,ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ ,ÂÈ�ÙÏ ¯Ó‡ ,‰·eLz¿»»«¿»»ƒ∆»
¯Ó‡ ,Ì‰ÈÙaL Ï·‰a È�eÙ¯NÈ ‡nL È�‡ ‡¯È˙Óƒ¿»≈¬ƒ∆»ƒ¿¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆»«
,‰·eLz Ì‰Ï ¯ÊÁ‰Â È„B·k ‡qÎa ÊÁ‡ ,BÏ¡…¿ƒ≈¿ƒ¿«¬≈»∆¿»
¯Ó‡Â ,B��Ú ÂÈÏÚ ÊL¯t ‰qÎ È�t ÊÁ‡Ó ¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈¿≈ƒ≈«¿≈»»¬»¿»«
B˙�ÈÎL ÂÈfÓ È"cL N¯tL „nÏÓ ,ÌeÁ�z Èa «̄ƒ«¿¿«≈∆≈«««ƒƒ¿ƒ»

'eÎÂ ÂÈÏÚ B��ÚÂ: «¬»»»¿

הדעת  עץ חטא תיקן רבינו משה

,‡e‰Â להחזיר למׁשה לֹו ׁשאמר זאת ׁשּבאמירה §∆«¬ƒ»…∆»«¿…∆¿«¬ƒ
ּתׁשּובתם  נמי זהּו וכּו', ּתׁשּובה ««¿ƒ»∆¿«¿∆«להם
וכּידּוע  זה, ּבאפן הּׁשרת למלאכי יתּברך »«»¿∆∆…¿≈«»≈¬¿»¿¿»«¿ƒ¿»»ƒמּלפניו
מּכל  הּׁשלֹום עליו מׁשה ׁשל וכחֹו ּגדלֹו «ƒ«»««∆…∆…¿¿«»על
את  וזּכה זכה מׁשה ּגם ּומה וכּו', ∆«ƒƒ¿««…∆»»¿ƒ¿»הּנביאים
ׁשּתּקן  הּוא ׁשהּוא וכּו', מתּו ׁשּכבר ּגם ≈ƒ«∆¿»≈¿∆∆ƒ»«הרּבים,
להיֹות  הראּוי ּככל וכּו' ּובניהם וחּוה אדם ¿ƒ«««¿¿∆≈¿«»¿««¿≈חטא
וכּו', לֹו ׁשּקדמּו קדם ּבני מּכל יתּברך ¿¿«∆∆∆≈¿«ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒמּלפניו
וכּו' מּמׁשה ּגדֹול לנּו מי ּכי ספק, ׁשּום ¿∆…ƒƒ¿ƒ»≈ƒƒ»»ƒמּבלּתי
ּבני  ּולכל לעצמֹו לֹו הרמתה, ּתׁשּובתֹו ≈¿«¿¿»¿«««««¿»…¿ּבכח
ּכנגד  הּׁשקּול הּוא אׁשר ׁשּלֹו, ּדעה ּדֹור ∆∆¿«»∆¬∆«≈≈«¿ƒיׂשראל,

וכּו': וכּנזּכר ּכּידּוע ¿»¿À»«»«¿«ƒּכּלם

È‰BÊÂ מּלפניו הּׁשרת מלאכי ׁשל ּתׁשּובתם §¦¿»»∆«¿¬≈«»≈ƒ¿»»
ּדהינּו ׁשּתים, ׁשהיא אחת ‡Ó¯יתּברך, ƒ¿»«¿««∆ƒ¿«ƒ¿«¿»«

יעקב אביר תורה ליקוטי מתן |



כג 

Ì‰Ï ¯ÊÁ‰ ‰LÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ«»»¿…∆«¬≈»∆
,‰·eLz להם ּתׁשּובתם היא זֹו ּכן ׁשּגם ¿»∆«≈ƒ¿»»»∆

ּׁשּטענּתם  מה ּכל ּודהינּו וכּו', ∆¿»¿∆»«¿»¿¿«¿»ּכ"ב-יכֹו"ל
מׁשה  האיׁש זה וכּו', אדם אֹותֹו על ∆…ƒ¿«¿∆«»»¿∆»ƒ¿וקטרגּתם
והינּו ּכּנזּכר, הרמה ּתׁשּובתֹו ּבכח הּכל ¿»¿»¿ƒ≈«…¿…«¿»»»»«ƒּתּקן
ּבחירֹו למׁשה ׁשאמר ּבזה ּכ"ב-יכֹו"ל להם ƒ¿∆…¿»«∆∆««¿»∆«»«∆ׁשרמז
ׁשּכל  מּוכח ׁשּמּזה ּדהינּו ּתׁשּובה, להם «∆«∆ƒ»∆¿»¿«¿∆ƒ¬»¿להחזיר
ּבטל  הּכל וכּו' ואׁשּתֹו אדם על ּׁשּקטרגּתם ≈«…»¿¿ƒ¿«¿∆«»»¿ƒ∆»מה
וכּו', ּביתי נאמן מׁשה האיׁש זה מּכח ¿À»ƒ…«∆»ƒ…∆∆¡«≈ƒ¿ּומבּטל
ּבכח  הּצריך ּככל והֹותיר הּכל ּתּקן »…¿¿ƒ≈«…¿ƒ¿»«»ƒ∆ׁשהּוא

וכּו': ¿«¿ּתׁשּובתֹו

חטא  לא מעולם רבינו משה

„BÚÂ אמרים להׁשיב ויאה נאה ׁשאליו ּבּה, §»∆≈»»∆¿»∆¿»ƒ¬»ƒ
ׁשּמעֹולם  קטרּוגם, לׁשּכך הּׁשרת «≈∆«¿ƒ¿≈»¿≈«»≈¬¿»¿למלאכי
ׁשּום  ּבֹו נמצא ולא חלילה, החטיא ולא חטא «¿ƒ»ƒ»¿…ƒ¡∆…¿««…לא
זה  הּוא ׁשּמי וכּו' מּוכח קּמן והא חלילה, ∆ƒ»ƒ»¿»«»»¿∆ƒ…ּדפי
ּתבֹות  ראׁשי 'מׁשה' ּגם וכּו', ּכמֹותֹו ׁשמים ≈≈«∆…»¿¿ƒ»«««∆ׁשעלה

הּׁשרת,ÓלםLּוא'‰למפרע מלאכי ּגם ּכל', ¿«¿≈«»≈ƒ…««¿¬≈«»≈
וכּו': להחזיר יאֹות ¿ƒ¬»¿≈«≈∆ׁשאליו

לתורה  ראויים התשובה מכח

Ìbּדהינּו מּזּולתֹו, ּדוקא לֹו היה Ì‰Ïזה ¯ÊÁ‰ ©∆»»«¿»ƒ»¿«¿«¬≈»∆
‰·eLz ּכך ׁשּכל אליהם, ׁשּיאמר לֹו לרמז , ¿»ƒ¿…∆…«¬≈∆∆»»¿

ּבמקֹום  ּדרך על למאד, עד הּתׁשּובה ּכח «¿¿∆∆»…¿ƒ»«¿»»…«ּגדֹול
וכּו' עֹומדים ּתׁשּובה לד.)ׁשּבעלי ּבּה(ברכות ולכלל , ∆«¬≈¿»¿ƒ¿¿ƒ¿…»

ׁשּכן  וכל וכּו'. ּכּידּוע ּובניהם ואׁשּתֹו אדם ≈∆«¿¿»«»∆≈¿¿ƒ¿««»¿ּתׁשּובת
מּכּלם  הּגדֹול הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה «ƒÀ«»«»««≈»∆…»¿ּתׁשּובת

לׁשֹון  וזהּו ּכח eLz·‰וכּו'. ׁשּגדֹול וכּו', ּדיקא ¿¿∆¿¿»«¿»¿∆»…«
מעּכב  החטא ואין הּכל, על ׁשּמכּפרת ≈»¿¿≈»≈¿…»»∆∆»¿∆«¿»הּתׁשּובה

לֹו ׁשאמר וזהּו וכּו', הּתֹורה Ì‰Ïּבנתינת ¯ÊÁ‰ ƒ¿ƒ««»¿¿∆∆»««¬≈»∆
‰·eLz:'וכּו ¿»¿

הבל  של גלגולו היה משה

¯Ó‡Â‡nL È�‡ ‡¯È˙Ó ,ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ ,ÂÈ�ÙÏ §¨©¿»»ƒ∆»ƒ¿»≈¬ƒ∆»
Ì‰ÈÙaL Ï·‰a È�eÙ¯NÈאֹותֹו ּדהינּו, . ƒ¿¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆¿«¿

Ì‰Èt Ï·‰ׁשהּוא עּתה, לעת ּבֹו Ó‰ׁשעֹוסקים ∆∆ƒ∆∆¿ƒ¿≈«»∆»
LB�‡'וכּוÌ„‡ Ô·e ׁשּמא אני מתירא וכּו', ¡¿∆»»¿ƒ¿»≈¬ƒ∆»

ּדרּכנּו לפי הּדבר ּובפרּוׁש וכּו'. חלילה ּבֹו ≈¿»ƒ»ƒ»¿¿≈«»»¿ƒ¿»¿יחּיבּוני
ז"ל  האר"י מּכתבי הּידּוע ּפי על ּדהינּו זה, »ƒ«»«ƒƒ¿≈»¬ƒ»¿»¿∆הּוא

פ"ז) לב ׁשהּוא(שער 'מׁשה' ּתבֹות ראׁשי ׁשה 'Óעל «»≈≈…∆∆…∆
Lעל ‰ת וגם וכּו'. הבל הּוא ׁשּמׁשה וכּו', בל' ≈∆∆¿∆…∆∆∆¿¿««

כג)ּפסּוק יט ׁשם (שמות מבאר וכּו' ּבנּו' 'העדתה »»≈…»»¿¿»≈»
ונענׁש הציץ ׁשּכבר וכּו', 'הבל' ּתבֹות »¡∆¿ƒ≈«¿∆¿∆∆≈≈«¿ּבראׁשי

וכּו' קין' ח)ּב'וּיקם ד ׁשם:(בראשית עּין , ¿«»»«ƒ¿«≈»

הבל  של כחטאו ויחטא בשכינה שיציץ חשש משה

e‰ÊÂּכאן ‡�Èׁשרמז ‡¯È˙Ó ׁשהגם ּדהינּו וכּו', §¤∆»«»ƒ¿»≈¬ƒ¿¿«¿∆¬«
ּכן  ּגם ואׁשּתֹו, אדם מּפאת לירא לי ≈»¿ƒƒ…ƒ¿«»»¿ƒ≈∆ׁשאין
וגם  וכּו', להם ודי ּבצּדם ׁשּתׁשּובתם לֹומר »¿¿∆«»¿«ƒ»≈«∆¿»»¿ƒ∆ׁשּיּתכן

מהם ּתּקנּתי אפּלּואני וכּו', הּצריך ּככל ּובהם ¬ƒƒ«¿ƒ≈∆»∆¿»«»ƒ¿¿¬ƒ
הּוא  ׁשאני הבל, אני מּצּדי, ּפחדּתי ּפחד ƒ««»«¿ƒƒƒƒ¬ƒ∆∆∆¬ƒ«הכי
לּבי' זּכיתי יאמר 'מי ּדרך על וכּו', אחר ƒ…«ƒƒƒƒƒ¿∆∆»¿≈»…¿ולא

ט)וכּו' כ הּזה (משלי הּנֹורא ּבּמקֹום ׁשאני ּגם ּומה . ¿««∆¬ƒ«»«»«∆
וזהּו וכּו'. ההיציץ ׁשּיך ּבֹו ‡�Èאׁשר ‡¯È˙Ó ¬∆«»¿«≈ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¬ƒ

È�eÙ¯NÈּדיקא ‡nL,'וכּו מּצדדי יחּיבּוני ּדהינּו , «¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿«¿¿«¿ƒƒ¿»«¿
ּב הרמּוז הבל נמי Ì‰ÈÙaLׁשהּוא Ï·‰ ׁשעֹוסקים ∆«ƒ∆∆»»¿∆∆∆¿ƒ∆∆¿ƒ

וזהּו וכּו', מאתים ּבכלל עּתה ּגם Ï·‰aּבֹו הּוא , «»ƒ¿«»«ƒ¿¿∆¿∆∆«
ּבעצמי Ï·‰aּכן אאמין ולא הּוא, ׁשאני אדם ּבן ≈¿∆∆∆»»∆¬ƒ¿…«¬ƒ¿«¿ƒ

הּזה  הּנֹורא ּבּמקֹום ׁשּכן וכל וכּו', עצמי ∆»«»«»≈∆«¿¿ƒ¿»»על
וכּו': ¿»¿ƒ»ּכּנזּכר

Û‡Â עׂשיתי לא ׁשּמא הּיראה מּצד לי זאת ּגם §©«…ƒƒ««ƒ¿»∆»…»ƒƒ
וזהּו זה, ענין על ּכהגן ‡�Èּתׁשּובה ‡¯È˙Ó ¿»«…∆«ƒ¿»∆¿∆ƒ¿»≈¬ƒ
וכּו' עצמֹו על מעיד אדם ׁשאין כז:)וכּו', :(כתובות ¿∆≈»»≈ƒ««¿¿

הכבוד  כסא עד הגיעה משה של תשובתו

¯Ó‡Ì‰Ï ¯ÊÁ‰Â È„B·k ‡qÎa ÊÁ‡ ,BÏ ¨©¡…¿ƒ≈¿ƒ¿«¬≈»∆
ÊL¯t ‰qÎ È�t ÊÁ‡Ó ¯Ó‡pL ,‰·eLz¿»∆∆¡«¿«≈¿≈ƒ≈«¿≈
N¯tL „nÏÓ ,ÌeÁ�z Èa¯ ¯Ó‡Â ,B��Ú ÂÈÏÚ»»¬»¿»««ƒ«¿¿«≈∆≈«

ÂÈÏÚ B��ÚÂ B˙�ÈÎL ÂÈfÓ È"cLוהינּו ּכאן. עד , ««ƒƒ¿ƒ»«¬»»»«»¿«¿
ּכחֹו ּגדֹול ּכך ׁשּכל ּכ"ב-יכֹו"ל ּבזה לֹו …«¿««∆«¿»∆«»«∆ׁשרמז

ּדרך על הרמתה, פו.)ּבתׁשּובתֹו ּגדֹולה (יומא ƒ¿»»»»»«∆∆¿¿»
ׁשּנאמר הּכבֹוד, ּכּסא עד ׁשּמּגעת (הושע ּתׁשּובה ¿»∆««««ƒ≈«»∆∆¡«

ב) וזהּויד וכּו'. אלהיך' ה' עד יׂשראל ∆¿¿«∆…¡»≈«¿ƒ«'ׁשּובה
È„B·k ‡qÎa ÊÁ‡ ׁשּבאה וכּו' ּתׁשּובתך ּבכח , ¡…¿ƒ≈¿ƒ¿…«¿»¿»¿∆»»

יעקב אביר יתרו ליקוטי פרשת |



כד 

ׁשהּכל  הּדבר יּודע ּומּזה ּבכלל, ועד ׁשם …»∆««»»«ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿«»עד
וכּו': חלילה ּפגם ׁשּום נׁשאר ולא ּכראּוי ¿«ƒ¿«»»¿…ƒ¿«¿»»ƒנתקן

e‰ÊÂÈ„B·k ‡qÎa ÊÁ‡ּכך Ì‰Ïואחר ¯ÊÁ‰ §¤¡…¿ƒ≈¿ƒ¿««»¿«¬≈»∆
‰·eLz עד ׁשּתּקנּתה זה מּכח ׁשּגם ּדהינּו , ¿»¿«¿∆«ƒ…«∆∆ƒ«¿»«

להם, ּתׁשּובה החזרּת לך ּגם ּבזה אזי וכּו' ∆««¿«¿»¡∆«¿»∆«»¬¿≈ƒ»הּכּסא
לכל  הּכל על ׁשּמכּפרת ּתׁשּובה ּגדֹולה ּכך «¿…»»∆∆»¿∆«¿«¿¿««∆ׁשּכל
וכּו'. ּתֹורה למּתן עּכּוב ואין חּטאת, ּולכל ¿«»»¿ƒ≈¿«»«¿«עֹון

È„B·kוזהּו ‡qÎa ÊÁ‡ ּכח ּולהֹודיע לידע , ¿∆¡…¿ƒ≈¿ƒ≈«¿ƒ«…«
וזהּו וכּו', eLz·‰הּתׁשּובה ¯ÊÁ‰ ׁשּכל לּכל, , «¿»¿¿∆«¬≈¿»«…∆»

וזהּו וכּו', הּתׁשּובה ּגדֹולה Ì‰Ïּכך ¯ÊÁ‰Â »¿¿»«¿»¿¿∆¿«¬≈»∆
‰·eLz על המכּפרת הּתׁשּובה ׁשּזֹוהי ּדהינּו , ¿»¿«¿∆ƒ«¿»«¿«∆∆«

קטרּוג  לכל מּלתא רוחא ּומּמילא וכּו'. ¿ƒ≈»»¿»ƒ¿»¿»ƒ¿…»הּכל
לרּבֹות ּגם ‡�LBהּנזּכר, ‰Ó וקל ׁשּכן וכל וכּו'. «ƒ¿««¿«»¡¿¿»∆≈¿«

הּכל  מן ּכחֹו ּגדֹול ּכך ׁשּכל ּבחירֹו, למׁשה …»ƒ∆»»¿»…ƒ¿∆…¿∆…«וחמר
ּכזאת  ּתׁשּובה ידי על נתקן ׁשהּכל וכּו', …««¿≈¿»»¿ƒ¿«¿∆«…ƒ»ּכּנזּכר

וכּו': ¿≈«¿ƒ¿ּביׂשראל

משה  שעשה תשובה על להודיע כבודי' בכסא 'אחוז

ÌbÈ„B·k ‡qÎa ÊÁ‡ למלאכי יּודע ׁשּבזה , ©¡…¿ƒ≈¿ƒ∆»∆ƒ»«¿«¿¬≈
אדם  ּבן הבל ׁשל חטא אֹותֹו ׁשּכל ««∆∆∆∆¿≈«∆≈«»הּׁשרת
ידך  על נתקן וכּו', ּכּנזּכר מׁשה ׁשהּוא «¿«»»¿ƒ∆…∆«ƒ¿«¿ƒ≈∆ׁשהציץ,
העתידים  וגם וכּו', אדם הראׁשֹון ּולעּמת À«¬ƒ»»¿¿«»¬ƒƒ¿¿וכּו'.

ּבפסּוק הרמּוזים ‡�LBלבֹוא ‰Ó אמר וכּו', »»¿ƒ¿»»¡¿»«
‰·eLz Ì‰Ï ¯ÊÁ‰Â ּכח ּגדֹול ּכך ׁשּכל ּדהינּו , ¿«¬≈»∆¿»¿«¿∆»»¿»…«

וזהּו וכּו', הּכּסא עד ׁשּמּגעת ÊÁ‰Â¯הּתׁשּובה «¿»∆«««««ƒ≈¿¿∆¿«¬≈
‰·eLz Ì‰Ï יתּקן ידּה ׁשעל וכּו' ּגדֹול ּכך ׁשּכל , »∆¿»∆»»¿»¿∆«»»¿À«

להם  הּתֹורה נתינת אתיא מּמילא ואזי ∆««»»ƒ≈»»¿»¿ƒ»¬»…»הּכל,
היא  ּכיצד ויּכירּו ידעּו ידּה ׁשעל ƒ¿»≈∆«»»≈¿¿«ƒ≈«ƒ¿ליׂשראל,

וכּו': ¿«¿»הּתׁשּובה

e‰ÊÂ ּגימטרּיא 'ּכבֹודי' ּדהינּו הרמּוז, הרמז ּכן ּגם §¤«≈»∆∆»»¿«¿¿ƒƒ«¿ƒ»
וכּו', והּכֹולל והּתבה האֹותּיֹות עם ¿≈»¿«≈»¿ƒ»ƒ∆∆'הבל'

ּתבֹות ראׁשי וכּו',ÓרעםÊּוהÁדם'‡'מאחז' ׁשה' ¿«≈»≈≈»»«»«¿»…∆¿
ÂÈÏÚ ÊL¯t ּגימטרּיא והּתבֹות האֹותּיֹות עם «¿≈»»ƒ»ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ»

ׁשעל  ראיה מביא ּתנחּום רּבי וגם וכּו'. »∆««¿ƒ«¿≈ƒ»»¿¿«¿'ּתׁשּובה'
מדּבר, הּוא È"cLמׁשה N¯tL „nÏÓּוכמֹו וכּו', …∆¿«≈¿«≈∆≈«««¿¿
ז"ל רׁש"י ּגם ÊL¯tׁשּכתב והּוא וכּו', נֹוטריקֹון ∆»««ƒ««¿≈»ƒ¿¿«

'(אהל) הּוא ׁשּלֹו ׁשּגימטרּיא מׁשה על ּכּידּוע ∆…∆«ƒ«¿ƒ∆∆…»»«»≈ּכן
וכּו': יבין והּמבין וכּו', ׁשּד"י' ¿ƒ»ƒ≈»¿¿»»≈[אל]

ראויה  להם כלל חטאו שלא שהמלאכים חשש משה

התורה 

B‡יּתכן eLz·‰אם Ì‰Ï ¯ÊÁ‰,ּכּנזּכר ּכּמׁשמע ƒƒ»≈«¬≈»∆¿»««¿»«ƒ¿«
הכי  אפּלּו וכּו', חטאּו ׁשאבֹותינּו ׁשהגם ƒ»ƒ¬¿¿«≈¬∆»¬∆∆ׁשהּוא
יכֹו"ל  כ"ב לֹו ׁשרמז וזהּו הּכל, מתּקנּתן «»«∆∆¿…»«¿»»¿«¿ּתׁשּובה

וכּו', È˙Ó¯‡להׁשיב ,ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ ,BÏ ¯Ó‡ ¿»ƒ¿»«ƒ∆»ƒ¿»≈
‡nLּדהינּו Ì‰ÈÙaLוכּו', Ï·‰a מׁשלל ׁשהּוא ∆»¿¿«¿¿∆∆∆¿ƒ∆∆À¿»

ּבני  נחנּו כן ׁשּלא וכּו', ּכּידּוע לגמרי החטא ≈¿¿»≈…∆¿»«»≈¿»¿¿≈»ƒמן
ּוכמֹו וכּו', הּיֹום ּכל רע רק איׁש, ּבני ּגם ¿¿»«»»ƒ≈¿»««אדם

לברכה, זכרֹונם המפרׁשים Ï·‰aׁשּכתבּו ∆»¿«¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿»»¿∆∆
Ì‰ÈÙaL ׁשהגם ּודהינּו וכּו', טֹוב ׁשּכּלֹו ∆¿ƒ∆∆À¿¿«¿∆¬«

וכּו', מתּקנת nL‡ׁשהּתׁשּובה È�‡ ‡¯È˙Ó ∆«¿»¿«∆∆¿ƒ¿»≈¬ƒ∆»
Ì‰ÈÙaL Ï·‰a È�eÙ¯NÈ,'וכּו וטהֹור זך ׁשּכּלֹו , ƒ¿¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆∆À«¿¿»¿

ּכלל, ּתׁשּובה לׁשּום צריכים אינם ימיהם «¿«¿¿ƒƒ¿«≈∆≈¿«¿וכל
מה  וכּו', וטהרה ּבקדּׁשה עֹומדים »¿«√«¿«ƒƒ¿À¿««¿∆¿∆ׁשּבחזקתם
ּבעלי  ׁשאנחנּו הגם חמר, ּבני אנחנּו, ּכן ≈¬»¿»¬∆»¬∆…≈¿¿»¬≈≈∆ּׁשאין
צריכים  אינם מרֹום מלאכי הּמה רק וכּו', ƒƒ¿«≈«≈¬¿»«≈»¿«¿ּתׁשּובה
לא  ׁשּמעֹולם ּגמּורים צּדיקים ּכההיא רק …«≈∆ƒ«ƒƒ¿ƒ»¿»¿«¿לכך,

וזהּו וכּו'. חטא טעם ‡�Èטעמּו ‡¯È˙Ó,ּדיקא »¬««≈¿¿¿∆ƒ¿»≈¬ƒ«¿»
ּבּגלּגּולים  ׁשּטעמּו ּתׁשּובה ּבעלי מּכלל ƒƒ¿««¬≈¿»∆»¬«ƒ¿ƒ¬∆ׁשאני

וכּו', È�eÙ¯NÈׁשעברּו ‡nL מּכח ּכּנזּכר יחּיבּוני , ∆»¿¿∆»ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ…«
Ì‰ÈÙaL Ï·‰:עֹומד ּבחזקתֹו ּתמיד ׁשהּוא , ∆∆∆¿ƒ∆∆»ƒ¿∆¿»≈

מהמלאכים  גבוהה רבינו כמשה תשובה בעלי מעלת

¯Ó‡Âּכ"ב-יכֹו"ל È„B·kלֹו ‡qÎa ÊÁ‡,'וכּו §¨©«¿»¡…¿ƒ≈¿ƒ¿
אּדרּבא, ּגיסא, לאידך לך זיל «»¿»«ƒ»¿¿ƒ»¿ƒ¿»¿ּדהינּו
אין  עֹומדים ּתׁשּובה ׁשּבעלי ׁשּבמקֹום הּוא, ≈ƒ¿«¿≈¬»∆«¿∆¿…¬»¿ונהפך

וכּו' ּגמּורים לד:)צּדיקים וזהּו(ברכות .‡qÎa ÊÁ‡ «ƒƒ¿ƒ¿¿∆¡…¿ƒ≈
È„B·k ׁשם עד ׁשּמּגעת הּתׁשּובה ּכח להם להֹורֹות , ¿ƒ¿»∆…««¿»∆««««»

ּבמקֹום  אמרּו ּכזאת ּתׁשּובה ועל וכּו', לעיל «¿¿«…««¿»¿¿≈¿»¿ƒ»ּכּנזּכר
וזהּו וכּו'. ּתׁשּובה eLz·‰ׁשּבעלי Ì‰Ï ¯ÊÁ‰Â, ∆«¬≈¿»¿¿∆¿«¬≈»∆¿»

להחזיר  ּדמי ׁשּפיר אזי וכּו', ׁשּתאחז ׁשאחר ƒ»≈¿«¬ƒ»»¬¿≈…∆»»∆¿»¿ּדהינּו
ׁשּמּגעת  ּכזאת ּתׁשּובה על לרמז ּודהינּו וכּו', »»»∆…««¿»…¿ƒ¿»¿¿∆«להם
צּדיקים  ׁשאין העֹולה, היא היא וכּו', הּכּסא ƒ≈¿ƒƒ»»∆≈«ƒƒ»»עד

[וכּו']. qÎ‰ּגמּורים È�t ÊÁ‡Ó ¯Ó‡pL,'וכּו ¿ƒ¿∆∆¡«¿«≈¿≈ƒ≈¿

יעקב אביר תורה ליקוטי מתן |



כה 

qÎ‰ּודהינּו È�t הּמקֹום ּברּוך עליֹון, מקֹום ּדיקא, ¿«¿¿≈ƒ≈«¿»»∆¿»¿«»
וכּו', ׁשם לּגע יכֹולים הּׁשרת מלאכי ׁשאין ¿«»ƒƒ¿≈«»≈¬¿»≈∆¿וכּו',

ּדרך על ּדוקא ‡ÌÈ‰Ïרק ·Î¯ מּתחת ׁשהם וכּו', ««¿»«∆∆¿∆∆¡…ƒ¿∆≈ƒ««
עליו  רּבה ההּוא הּמקֹום מּכח ואזי וכּו', «««»»«»»…ƒ»¬»¿¬הדֹום

וזהּו וכּו'. ÌeÁ�zוכּו',ÊL¯tאֹורה Èa¯ ¯Ó‡Â »¿¿∆«¿≈¿¿»««ƒ«¿
ÂÈÏÚ B��ÚÂ B˙�ÈÎL ÂÈfÓ È"cL N¯tL „nÏÓ¿«≈∆≈«««ƒƒ¿ƒ»«¬»»»

וכּו': הּׁשרת מלאכי זכּו ּׁשּלא מה ¿≈«»≈¬¿»«…∆»¿וכּו',

ÁkÓe ּבתׁשּובה נאמן רֹועה ּפיו ּפתח נמי זה ¦Ÿ©∆«ƒ»«ƒ∆∆¡»ƒ¿»
ּגם  והּוא וכּו', ּבסיפא ׁשאמר ּכמֹו »¿¿«≈¿»«∆¿«¿ƒ¬אריכתא
להם  החזיר ׁשהּוא לעיל, הּנזּכר ּדרך על ∆«ƒ¿«¿≈∆∆¡ƒ»¿∆∆»≈ּכן
מתּקן  ׁשּזהּו ּכן, ּגם הּגלּגּול ידי על ּכרמּוז, ≈»¿∆∆≈»¿ƒ»≈¿»«««¿ּתׁשּובה
'מה  וכּו', וׁשֹוב הֹולך ּדרך על לזה, וזה »¿«¿≈¿∆∆»∆«∆¿∆«לזה

ׁשּיהיה' הּוא ט)ּׁשהיה א ּגם (קהלת וזהּו וכּו'. ּכּידּוע ∆»»∆ƒ¿∆«»«¿¿∆«
לׁשֹון וכּו'eLz·‰ּכן ונחת' 'ּבׁשּובה טו), ל ,(ישעיה ≈¿¿»¿»»««¿

ואׁשּתֹו אדם ּתּקּון נאמן מׁשה ידי על לעיל ¿ƒ¿«¿≈«¿≈…∆∆¡»ƒ»»¿ƒ»¿וכּנזּכר
וכּו': הּוא הּוא אׁשר הבל ּובפרט ¿∆¬∆∆«¿ƒ∆≈¿ּובניהם,

למלאכים  עצמו רבינו משה תשובת

e‰ÊÂ,הּׁשלֹום עליו רּבנּו ּדמׁשה סיפא ‡Ó¯נמי §¤«ƒ≈»¿…∆«≈»»«»»«
,da ·È˙k ‰Ó ÈÏ Ô˙B� ‰z‡L ‰¯Bz ,ÂÈ�ÙÏ¿»»»∆«»≈ƒ«¿ƒ»
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ�‡»…ƒ¡…∆¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ
,Ìz„aÚzL‰ ‰Ú¯ÙÏ ,Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ ,Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆¿«¿…ƒ¿«¿«¿∆

ÌÎÏ ‰È‰z ‰nÏ ‰¯Bz ׁשאחז ׁשּמאחר והּוא, וכּו'. »»»ƒ¿∆»∆¿¿∆≈««∆»«
מלאכי  ׁשאין הּפנים, מקֹום ּגם ּומה ּכבֹודֹו, ≈¬¿»≈∆ƒ≈¿««¿«»ƒ¿ּבכּסא

ּכּנזּכר ׂשאת, יּוכלּון qÎ‰מרֹום È�t,'וכּו ּדיקא »¿¿≈«ƒ¿«¿≈ƒ≈«¿»¿
יתּברך  ׁשכינתֹו מּזיו נאמן רֹועה מּׁשם ¿»«¿À¿«ƒ»∆∆¡»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿והׁשּפע

וכּו' ּפניו' אֹור 'קרן אׁשר ּוכההיא לד וכּו', (שמות ¿¿«ƒ¬∆»«»»¿
אמרים כט) להׁשיב ּבגבּורה נאזר זה ּבכח אזי ,¬«¿…«∆∆¡«ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ

לאחת  אחת עּמֹו, אּתֹו לֹו המנּגדים לעּמת »»¿»»ƒ¿À««¿«¿ƒƒƒ«¿יׁשרים,
וכּו': אּתֹו ׁשאמּונה ׁשהֹודּו ּגדר עד ¿ƒ«¡∆∆∆∆»¿וכּו',

הניצוצות  להעלות מצרים יציאת תכלית

‡e‰Âז"ל האר"י מּכתבי דרושי ּכּידּוע הכונות (שער §«»«ƒƒ¿≈»¬ƒ«
פ"א) הראׁשֹון פסח אדם ׁשל קרי טּפֹות ƒ∆ƒ∆»»»ƒ»על

מאׁשּתֹו, ׁשּפרׁש ׁשנים ּוׁשלׁשים מאה אֹותם ¿ƒ»ƒ∆≈«≈ƒ…¿«≈«∆ׁשל
ּדֹור  הראׁשֹונים, ּבּדֹורֹות ׁשּנתּגלּגלּו הּמה ƒ¿«¿¿«»ƒƒ∆«≈≈∆ׁשהן
ועלּו ּביׂשראל, למצרים ׁשּבאּו עד וכּו', «¿≈«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«∆»¿»»הּמּבּול

נקראת  מצרים ּולכך וכּו', ּובהם מהם ≈¿ƒ¿¿≈∆»∆¿¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ונתקנּו
וכּו' הארץ' ט)'ערות מב סּוסים (בראשית 'זרמת , ∆¿«»»∆¿ƒ¿«ƒ

וכּו' כ)זרמתם' כג קׁשה (יחזקאל הּמדינה ּגם ּומה . ƒ¿»»¿«««¿ƒ»»»
וכּו'. ּכּידּוע ּפרעה ׁשהּוא הערף קׁשה ¿»«»…¿»∆∆…«≈¿¿∆∆»¿והּמלך
י"ּה 'ׁשבטי וכּו', העריֹות מן עצמם ׁשּגדרּו «≈¿ƒ¿∆»¿«¿»ƒ»¬»¿ƒּובזכּות

וכּו' ליׂשראל' ד)עדּות קכב ׁשּכל (תהלים לך הרי , ≈¿ƒ¿»≈¿¬≈¿»∆»
הראׁשֹון  אדם לתּקּון ּבמצרים, ׁשהיּו יׂשראל ƒ¿»≈∆»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»»»ƒ«אֹותם
ּבּתּקּון  נאמן רֹועה ּופעל עׂשה ּכּלם ּוכנגד À»»»»«∆∆¡»«ƒ∆∆¿¿וכּו',
רּבֹוא  ׁשּׁשים ילדה אחת אּׁשה לעיל ּכּנזּכר ƒ¿««ƒ¿«¿≈ƒ»««»¿»ƒƒƒ»הּנזּכר,

וכּו': מׁשה ּומנֹו וכּו' ¿∆…»¿∆∆¿ּבכרס

הקדושה  ניצוצות מעלים התורה ע"י

Ìb,הּקדּׁשה ניצֹוצי עלּית ׁשל זאת לסגּלה ידּוע ©»«ƒ¿À»…∆¬ƒ«ƒ≈«¿À»
ּכּידּוע  לׁשמּה, ּתֹורה ידי על ׂשאת ּביתר »«»«¿ƒ«≈¿»≈¿∆∆¿הּוא

ּפסּוק לז)על ז וזהּו(ויקרא וכּו'. לעלה' הּתֹורה 'זאת «»…«»»…»¿¿∆
ÈÏ Ô˙B� ‰z‡L ‰¯Bz ,ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯ ,BÏ ¯Ó‡»«ƒ∆»»∆«»≈ƒ
ידּה ׁשעל ּכּנזּכר, אדם ּבן הבל הּוא ׁשאני ««»∆»¿ƒ∆∆∆»»«ƒ¬∆«¿»ּדיקא,
ּגם  ּומה וכּו'. ואּמי אבי ּתּקּון ּכל לטֹוב ּגֹומר »»¿ƒ≈¿»ƒ»ƒ¿ƒƒ¬אני

EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ�‡ da ·È˙k ‰Ó,'וכּוÌ‰Ï ¯Ó‡ «¿ƒ»»…ƒ¡…∆¿»«»∆
Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ הּקדּׁשה ניצֹוצי נטמעּו ׁשּׁשם ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆∆»ƒ¿¿ƒ≈«¿À»

לברר  ירדּתם לׁשם ּכלּום ּודהינּו וכּו', ≈«¿∆¿»¿«¿¿¿»¿¿»¿ƒ»ּכּנזּכר
וכּו', קד"ל,Ú¯ÙÏ‰ּולתּקן הּקׁשה , הערף ׁשהּוא ¿«≈¿¿«¿…∆»…∆«»∆¿«

'לבלּתי  ורעֹות, קׁשֹות ּגזרֹותיו ּגֹוזר היה ƒ¿ƒ¿«¿««≈¿≈««∆¬אׁשר
וכּו' יז)ׁשּלחם' ט ּתחּתיו ‰Ìz„aÚzL,(שמות «¿»¿ƒ¿«¿«¿∆«¿»

ּכן, ואם וכּו', ולצאת לעמד אׁשר Bz¯‰ויכלּתם ƒ»¿∆«¬…¿»≈¿¿ƒ≈»¬∆
ּביׂשראל  זאת הּקדׁש עבֹודת לכל סגּלה היא ≈«¿ƒƒ¿À»¿»¬««…∆…¿ƒהיא

וכּו', מּׁשם יצאּו ÌÎÏאׁשר ‰È‰z ‰nÏ ּגם אּתם , ¬∆»¿ƒ»¿»»ƒ¿∆»∆«∆«
ּגם וכּו'. זאת למלאכה צריכים ׁשאינכם ÈÏאּתם «∆∆≈¿∆¿ƒƒƒ¿»»…¿«ƒ

אני  הּמה ויׂשראל וכּו', הּׁשקּול הּוא אני ƒ«»¿¿ƒ¿»≈≈»¬ƒ¬«¿»ּדיקא
הּמה: «≈ƒ¬»ואני

המכות  י' כנגד הדברות י'

ÏÎÂ אׁשר מּכֹות עׂשר לעּמת הּמה הּדּברֹות עׂשר §¨∆∆«ƒ¿≈»¿À«∆∆«¬∆
אׁשר  יׂשראל, אֹודֹות על ּבמצרים לפרעה ∆¬≈«¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿…¿»¿«היּו
ּובניהם  ואׁשּתֹו אדם הראׁשֹון חטא ּובררּו ∆≈¿¿ƒ¿≈¿≈¿»ƒ»»¿ƒּתּקנּו
ּדגים  ּבּה ׁשאין ּכמצּולה ׁשעׂשאּוה ׁשאחר ƒ¿«∆««∆¬»»ƒ¿»∆≈»»ƒ»ּכּנזּכר,

ט:) וכּו'(ברכות רמה' ּביד 'יצאּו וכּו', (במדבר ּכּידּוע «»«¿»¿¿»»»¿
ג) :לג

יעקב אביר יתרו ליקוטי פרשת |



כו 

Ìb אדם ּתּקּון לעּמת הּמה הּדּברֹות עׂשר ּכל ©»∆∆«ƒ¿≈»¿À«ƒ»»
הידּועים  להם אׁשר לחטאים ּובניהם ƒ¿¿≈∆«¬»ƒ¬∆»∆«¿ƒ¿ואׁשּתֹו

וכּו' ז"ל נו:)מרּבֹותינּו על (סנהדרין ּכּידּוע והּוא, . ≈«≈«¿¿«»««
טז)ּפסּוק ב 'צו'(בראשית אין וכּו', אלהים' ה' 'ויצו »«¿«¡…ƒ¿≈«

וכּו' צו' אחרי 'הלך ּדרך על זרה, עבֹודה ¿«≈¬»¿»«¿∆∆»«««¬«∆אּלא
יא) ה ׁשּנאמר(הושע ּכמֹו ה', ּברּכת זֹו 'ה'', (ויקרא . ƒ¿«¿∆∆¡«

טז) ּכמֹוכד הּדינין, 'אלהים' וכּו'. ה'' ׁשם ¿ƒ«ƒƒ…¡¿≈≈…¿'ונקב
כז)ׁשּנאמר כב 'על (שמות וכּו'. תקּלל' לא 'אלהים ∆∆¡«¡…ƒ…¿«≈¿«

ׁשּנאמר ּדמים, ׁשפיכּות זֹו ו)האדם', ט (בראשית »»»¿ƒ»ƒ∆∆¡«
עריֹות, ּגּלּוי זֹו 'לאמר', וכּו'. האדם' ּדם «¬ƒ…≈¿«««»¿≈…'ׁשפך

א)(ירמי ׁשּנאמר ג את ה איׁש יׁשּלח הן 'לאמר ∆∆¡«≈…≈¿««ƒ∆
וכּו': הּגזל על אכל', הּגן עץ 'מּכל וכּו'. ¿≈««»…««»≈…ƒ¿¿ƒאׁשּתֹו'

e‰ÊÂלעּמתEÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ�‡ מּכֹות ּבעׂשר וכּו', §¤¿À«»…ƒ¡…∆¿¿∆∆«
וכּו' אׁשר' 'אהי"ה ּדרך על ּגם (שמות וכּו'. ¿««∆∆¿∆¿∆¬∆¿

יד) EÏ.ג ‰È‰È ‡Ïּוקחּו 'מׁשכּו ּדרך על וכּו', …ƒ¿∆¿¿«∆∆¿ƒ¿¿
וכּו' כא)לכם' יב זרה (שמות מעבֹודה ידיכם מׁשכּו , »∆¿ƒ¿¿≈∆≈¬»»»

ב)וכּו' טז לוי ‰aM˙.(שמ"ר ׁשל ׁשבטֹו על ּכּידּוע , ¿««»«»««ƒ¿∆≈ƒ
וכן  וכּו', ּבמצרים ּגם ּכהלכתֹו ׁשּבת ׁשֹומרי ≈¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿«ƒ¿«»≈¿«∆ׁשהיּו
וכּו'. מרֹום מלאכי כן ׁשּלא וכּו', ּתמצא ¿«≈¬¿»≈…∆¿«¿À»ƒ¿לכּלם

‡O˙ ‡Ï.'וכּו תקּלל' לא 'אלהים לעּמת וכּו' …ƒ»¿¿À«¡…ƒ…¿«≈¿
En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak ּכּבד ׁשּלא לעּמת «≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿À«∆…ƒ≈
וכן וכּו', הּוא ּברּוך וכּו'.‡·EÈהּקדֹוׁש הראׁשֹון «»»¿¿¿≈»ƒ»ƒ¿

Û‡�˙ ‡Ï Áˆ¯˙ ‡Ï'וכּו·�‚˙ ‡Ï לעּמת וכּו' …ƒ¿»…ƒ¿»¿…ƒ¿…¿¿À«
ּגּלּוי  זֹו 'לאמר' וכּו', ּדם' 'ׁשפך ּדהינּו ƒ…≈¿»¿≈…¿»¿«««האדם,
וכּו', לעיל ּכּנזּכר הּגזל על 'אכל' וכּו', ¿≈¿»¿ƒ»≈««»…«¿«¬עריֹות

לעּמת וכּו' הּדעת' ˙ÓÁ„'עץ ‡Ï ונחמד' וכּו', ≈«««¿¿À«…«¿…¿¿∆¿»
וכּו' ו)העץ' ג :(בראשית »≈¿

Ì‡Â,האלהים עׂשה זה לעּמת זה ּכי סֹוף סֹוף ּכן, §¦≈ƒ∆¿À«∆»»»¡…ƒ
וכּו', הּנזּכר ּכל ּבנּו ׁשּיך אדם ּבני ¿»¿ƒ»««¿«»««≈¿¿»¬אנחנּו
הּקדּׁשה  ניצֹוצי לנּו העֹולה היא היא «ƒƒ»»»ƒ≈«¿À«»ּובּתֹורה
ידי  על ּגם הּתׁשּובה ועּמּה וכּו', לעיל ≈¿»»«¿»«ƒ¿«¿≈¿¿ƒ»ּכּנזּכר
הּנזּכר, מּכל ּבכם ׁשּיך ּׁשאין מה וכּו', »¿ƒ¿ƒ¿«∆≈«»¿»∆ƒ»«ƒּגלּגּולים

Ú¯‰ ¯ˆÈ ,ÌÎÈ�Èa LÈ ‰‡�˜ ÈÎÂוחזֹו ּפּוקּו וכּו'. ¿ƒƒ¿»≈≈≈∆≈∆»»¿«¬
ואׁשּתֹו לאדם הּקדמֹוני נחׁש רׁשע אֹותֹו עׂשה ¿ƒ¿»»¿ƒ¿»»««««««∆מה
ּתאֹות  לנּו ּכן ואם וכּו', ּבניהם ואנחנּו ≈«≈ƒ¿¿∆≈¿¿»¬»¿וכּו',

וכּו': ּכּידּוע הּנזּכר ּכל לתּקן ¿»«»»¿ƒ»«≈»¿«»הּתֹורה,

התורה  מקיימים שישראל ע"י שפע יש למלאכים

ÈÊ‡¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï BÏ e„B‰ „iÓ £©ƒ»¿«»»∆∆¡«
el‡Â ,ı¯‡‰ ÏÎa EÓL ¯Èc‡ ‰Ó e�È�„‡ '‰¬…≈»«ƒƒ¿¿»»»∆¿ƒ

·È˙k ‡Ï ÌÈÓM‰ ÏÚ E„B‰ ‰�z להם ׁשּגם ּומּפני . ¿»¿««»»ƒ…¿ƒƒ¿≈∆«»∆
וכּו', ּכּידּוע יׂשראל ּתֹורת מּכח והׁשּפעה טֹובה ¿»«»≈«¿ƒ…««ƒ««¿»¿«≈יׁש
BÏ ¯ÒÓe ·‰B‡ BÏ ‰NÚ� „Á‡Â „Á‡ Ïk „iÓƒ»»∆»¿∆»«¬»≈»«

È·M ˙È·L ÌB¯nÏ ˙ÈÏÚ ¯Ó‡pL ,¯·c.'וכּו »»∆∆¡«»ƒ»«»»ƒ»∆ƒ¿
,˙B�zÓ zÁ˜Ï Ì„‡ Ee‡¯wL ¯ÎNa ּכּנזּכר ּדהינּו ƒ¿«∆¿»»»»«¿»«»¿«¿«ƒ¿«

ּבתּקּון  ּגם ּומה וכּו', יׂשראל ּככל הּׁשקּול ƒ¿»≈¿««¿ƒ«¿«»∆ׁשהּוא
המתּקנֹו ׁשהּוא ּכמׁשמעֹו הראׁשֹון אדם ׁשל ¿»¿»∆«¿»¿ƒ«««∆∆זה

יׂשראל: ּכל ≈«¿ƒ«»¿ּבעד

e‰ÊÂÈ·M ˙È·L ÌB¯nÏ ˙ÈÏÚ ּתֹורֹות ׁשני לעּמת §¤»ƒ»«»»ƒ»∆ƒ¿À«¿≈
וכּו'. וסֹוד ּפׁשט ּגם B�zÓ˙,וכּו', zÁ˜Ïזהּו ¿«¿»¿¿»«¿»«»∆

c·¯ׁש BÏ ¯ÒÓ „Á‡Â „Á‡ Ïkּדהינּו וכּו', נסּתר ∆»∆»¿∆»»«»»ƒ¿»¿¿«¿
מּכח לֹו היה זה וכּו'.‡„Ìׁשּכל וכּנזּכר ּכמׁשמעֹו, ∆»∆»»ƒ…«»»¿«¿»¿«ƒ¿«¿

‡„Ìוזהּו Ee‡¯wL ¯ÎNa הּוא אּתה ׁשאּתה , ¿∆ƒ¿«∆¿»»»∆«»«»
ּבׁשם  נקרא זה ּובכח יׂשראל, ּכל לעּמת ≈¿«¿À«»ƒ¿»≈¿…«∆ƒ¿≈»¿»המתּקן

ׁשל זה B�zÓ˙וכּו',‡„Ìטֹוב zÁ˜Ï:'וכּו ∆∆»»¿»«¿»«»¿

הודה  המוות מלאך אף

Ì‚Â¯ÒÓ ˙Ân‰ C‡ÏÓ לעּמת ּגם ּבא. לרּבֹות וכּו', §©«¿««»∆»«¿¿«»«¿À«
וכּו', ּכּידּוע הּנזקין לכל הּגרמא ׁשהיא ¿»«»ƒ«¿»»¿»«¿»ƒ∆«»חּוה
מלאך  הּוא הּוא הרע, הּיצר ׁשהּוא הּנחׁש ¿»¿»««∆≈»∆««»¿»¿ּודהינּו
ּגם  וכּו', רׁשּות לֹו נּתן הּנזּכר חטא ׁשּמּכח »¿¿»ƒ…«≈¿«ƒ¿«ƒ∆∆«»הּמות,
טֹוב  סימן ׁשּזהּו וכּו', להֹודֹות חזר עכׁשו «ƒ∆∆¿¿»««¿»הּוא

וכּו' לנצח' הּמות ח)ל'בּלע כה :(ישעיה ¿ƒ««»∆»∆«¿

Ì‚ÂÈ·M ˙È·L ÌB¯nÏ ˙ÈÏÚ,הּמות מלאך מן §©»ƒ»«»»ƒ»∆ƒƒ«¿«¿«»∆
וכּו', הּנזּכר הּקטרת סֹוד B�zÓ˙ׁשהּוא zÁ˜Ï ∆«¿…∆«ƒ¿«¿»«¿»«»

אדם  ּבחינת הּוא ׁשאּתה ּבכח וכּו', הּמלאכים ««»ƒ»««¿»ƒ¿¿…«∆«»¿ƒמּכל
נקרא  זה ועל וכּו', ּׁשּקלקל מה ׁשּתּקנּת «¿ƒ∆ƒ«¿»«∆ƒ¿≈¿¿«∆ƒ«הראׁשֹון

וזהּו ׁשמֹו. ‡„Ìעל Ee‡¯wL ¯ÎNa ,Ì„‡aּדהינּו , «¿¿∆»»»ƒ¿«∆¿»»»¿«¿
עד  מעלה, מעלה מעׂשיך ּבכח ׁשעלית זאת »«¿»«¿»«∆¬»»…¿«ƒ¿«…∆»ƒּבׂשכר
מלאך  ּגם וכּו', החטא ׁשּקדם אדם מעלת ¿»¿»»¿¿≈»∆…∆««»¬»∆∆ּגדר
וכּו', לֹו נתן ׁשּלא לֹו ּדי ולא לאׁשּתֹו, ׁשּקּנא ¿»«…∆»…¿¿ƒ≈¿ƒ∆∆«»הּמות
להמית  חרּבֹו לֹו ׁשלף חטאֹו ידי על אּדרּבא, ƒ«¿¿»»«¿∆≈¿»«»¿»«∆אּלא
ׁשבי  מּמּנּו ׁשבית עּתה אּתה וכּו', ּכּידּוע ƒ»ƒ∆¿ƒ««»«»¿»«»ּבֹו

וכּו': ּכּידּוע דחּיי סּמא ¿»«»≈»¿«»∆…¿»הּקטרת,

יעקב אביר תורה ליקוטי מתן |
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