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ִּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ֲאֹדָני ה' ) "ישעיהו כה, חעל הפסוק (כב]  -[כ  1

 ,יש לבאר ,"ָּכל ָהָאֶרץ ִּכי ה' ִּדֵּבר ָּפִנים ְוֶחְרַּפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל

תיב ככד ,והרי נגזר על כל אדם שימות ,איך יתכן שיבולע המות לנצח

ְּבֵזַעת ַאֶּפי ֹּתאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְב ֶאל ָהֲאָדָמה ִּכי ִמֶּמָּנה ") בראשית ג, יט(

שאל רבי  ,ובאמת שאלה גדולה זו ."ה ְוֶאל ָעָפר ָּתׁשּובָפר ַאּתָ ֻלָּקְחָּת ִּכי עָ 

 .הזוהר סתומים ועלומים יודבר ,יוסי בזוהר הקדוש בפרשה זוחייא את רבי 

הולך ומאיר עינינו בהרבה  כדי לבאר זאת,ו .וזה בא המשך חכמה לבאר

ולאחר מכן  ,. ונקדים את תמצית תוכן דבריומקומות בש"ס ובאגדות חז"ל

  דבר דבור על אופנו. ,ריונבאר דב

א בריאה , הידמושג "זמן" ,כב] –[כ  דבריוכל תוכן תמצית וזה 

כמבואר  ,והיא בריאה רוחנית דקה ,שברא ה' בבריאת העולם

במורה הנבוכים (חלק ב פרק יג) [ולהלן מובא דבריו הקדושים 

 ,טבע בו ענינים טבעיים ,וכשברא ה' את עולמו ,במלואם]

התורה הקדושה  ,לעומת זאת ,הזמן הנתונים תחת ממשלת

 ,והיא רוחנית ,היא בריאה שאינה תלויה בזמן ,שקדמה לעולם

 ,ואין לה שייכות לטבעיות העולם הזה ,וממנה חיות כל העולמות

יהיה  ,ומי שדבק בתורה בתכלית הדבקות ,לכן היא גם מעל הזמן

וזה כונת  ,שאינו מתפרד ולא ימות לעולם ,עצם רוחני מופשט

זה כונת הזוהר הקדוש  ,יבלע המות לנצח ,שלעתיד לבוא ,בהכתו

  דלהלן. זה תמצית תוכן דבריו.

, ויחי( הקדוש זוהרה[כ] עכשיו נבוא לבאר תוכן דבריו בפיסקא כ, דז"ל 

מר ) בלע המות לנצח, א, חהכ ישעיהומאי דכתיב ( ,חייאמר רבי אריט, ב) "

ולא  .נע מותא מן עלמאאתמ ,כד יתער קודשא בריך הוא ימינא דיליה ,ליה

ומאי  ,אלא כד יתערון ישראל בימינא דקודשא בריך הוא ,יתער האי ימינא

) מימינו אש דת למו, בההוא זמנא , בגדכתיב בה (דברים ל ,תורה ,ניהו

  ]כ[

ִּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ֲאֹדָני ה' ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל ) ישעיהו כה, ח(

  ָּפִנים ְוֶחְרַּפת ַעּמוֹ ָיִסיר ֵמַעל ָּכל ָהָאֶרץ ִּכי ה' ִּדֵּבר:

, ומדוע התורה חיי מדוע אמרו חז"ל שהתפלה חיי שעה והא היא עבודה שבלב

  .עולם

), בעל הסולםפי חלוקת , לפיסקא קפח( ב, ריט דף בפרשתינו 1הקדוש בזהר

 מותא אתמנע ,דיליה ימינא ואהריך בודשא ק תערמ כד, יהלמר א

) ימין יי' עושה חיל וגו' לא אמות כי אחיה ואספר מעשי יז-, טז(תהלים קיח

מהו שכתוב בלע המות לנצח.  ,[פירוש הסולם: אמר רבי חייא ע"כ. "יה

כשהקדוש ברוך הוא יעורר את הימין שלו, יבולע המות מן  ר' יוסיאמר לו 

להדבק בימינו של  העולם, וימין הזה, לא יתעורר, אלא כשישראל יתעוררו

, הוא התורה, שכתוב ימין של הקדוש ברוך הואהקדוש ברוך הוא, ומה הוא 

עשה חיל וגו', וכתוב אחריו לא  . בזמן ההוא ימין ה'מימינו אש דת למו

  ].הרי שהימין מבטל המיתהאמות כי אחיה וגו' 

א. מדוע נקראת התורה ימין.  :והנה דברי הזוהר הקדוש סתומים ועלומים

  יבולע המות לנצח. ,כשיתעורר ימין של ה'ב. מדוע 

 .ובזה יתבאר מהות התורה ,ומקדים בביאור ההבדל בין תורה לתפלה

רבא חזייה לרב המנונא דקא מאריך בצלותיה, אמר: ) "א שבת י,דגרסינן (

זמן תפלה לחוד, וזמן  והוא סבר: - ניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעהמ

 ,מדוע התפלה נקראת חיי שעה ,". ודברי חז"ל צריכים ביאורתורה לחוד

תניא: לאהבה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל ) "תענית ב, אוהרי אמרו חז"ל (

וכי עבודת ה'  ,"הוי אומר זו תפלה -יא עבודה שהיא בלב לבבכם, איזו ה

  הוא חיי שעה.

שמתפלל  ,שעבודת התפלה היא עבודה השייכת לטבע העולם ,והביאור בזה

ֶעֶרב ) "תהלים נה, יחתיב (ככד ,ולכן התפלה תלויה בזמן ,על צרכי העולם

עניני תפלה שייכים  ,לומרכ ."ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים ָאִׂשיָחה ְוֶאֱהֶמה ַוִּיְׁשַמע קֹוִלי

אלא  ,[ואין כונתו שמהתורה יש זמן לתפלה ,לעולם הטבע שתלוי בזמן

טבע העולם שתלוי בזמן, לכן אמרו שיש שעניני תפלה תלויים ב ,כוונתו

שמפני זה הוה  )כ, ב(וכן אמרו בברכות  ,], כי התפלה בזמןזמןלהתפלל ב

הוא בריאה שטבע ה' וכבר ביארנו שזמן  ,אמינא שנשים פטורות מתפלה

וכן אמרו בברכות (ס, ב) שברכות השחר הן על צרכי  ,בבריאת העולם

ולכן לא מצאנו  ,וכן כשנועל נעליו וכו' ,שיברך כשמתעורר משנתו ,האדם
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 בימינא ישראל יתערון כד אלא ,ימינא האי יתער ולא, עלמא מן

) ב, לג דברים( בה דכתיב, תורה ,ניהו ומאי, ודשא בריך הואדק

 אמות לא חיל עושהה'  ימין ,נאמיז אבההו ,למו דת אש מימינו

) א, י( בשבת דאמרינן מה פי על הפירוש .)יז-טז, קיח תהלים(

 דעניני, הוא והפירוש. שעה בחיי ועוסקין עולם חיי מניחין

כ, ב על פי  (ברכות וצהרים ובוקר ערב הזמנים על קבועין תפילה

 כד 'כו נתיהימש מיתער כד ,כולן הברכות וכן. תהילים נה, יח)

 ולא ,גשמיים ענינים על והמה ס, ב)(ברכות  'כו מסאני ייםמס

 ,)ב, צא חולין( שירה רק ,תפילה הרוחניים בהאישים מצאנו

                                                 

אבל בכל  ,כי תפלה היא עניין של טבע העולם ,שהמלאכים מתפללים לה'

 אלא היא ,ששירה אינה תפלה ,מקום אמרו שמלאכי השרת אומרים שירה

) צא, ב(חולין כגון מה שאמרו בבטבע העולם, שבח רוחני לה' שאינו תלוי 

אמר רב חננאל אמר רב: שלש כתות של מלאכי השרת אומרות שירה בכל "

יום, אחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש ה' 

 ,שהמלאכים אומרים שירה ,וכן בהרבה מקומות בחז"ל איתא ,"צבאות

שהיא רוחנית  ,לא כן התורה ,ם מקום לא אמרו שמתפללים לה'ובשו

והיא חיות של כל העולם ושל כל  ,ולמעלה מן הזמן ,למעלה מטבע העולם

  .הנבראים

מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שאמרו " ,ובזה יתבאר היטב כונת חז"ל

מה שאין כן התפלה  ,שהתורה היא חיי עולם שאינה תלויה בזמן ,"שעה

 .תלויה בזמןש ,י "שעה"חיהיא 
שהם  ,וראינו צורך גדול להביא לשון קדשו של הרמב"ם במורה הנבוכים 2

דעות וז"ל " .והמשכיל יבין את דבריויסוד להבנת דברי המשך חכמה, 

לכל מי שיאמין שיש שם אלוה נמצא,  ,או חדושו ,האנשים בקדמות העולם

ין תורת משה רבינו הם שלשה דעות: הדעת הראשון, והוא דעת כל מי שיאמ

(כי) כל נמצא מלבד הבורא ית', צוני לומר שהעולם בכללו, ר ,ע"ה הוא

ולא דבר  ,ושהשם ית' לבדו נמצא ,השם המציאו אחר ההעדר הגמור

ואחר כן המציא כל  .בלעדיו, לא מלאך ולא גלגל ולא מה שבתוך הגלגל

ם מו גלא מדבר, ושהזמן עצ ,ברצונו וחפצו ,אלה הנמצאות כפי מה שהם

כי הזמן נמשך אחר התנועה, והתנועה מקרה במתנועע,  .מכלל הנבראים ןכ

והיה אחר  ,מחודש ,אשר הזמן נמשך אחר תנועתו ,והמתנועע ההוא בעצמו

ושזה אשר יאמר היה הבורא קודם שיברא העולם, אשר תורה  .שלא היה

מלת היה על זמן, וכן כל מה שיעלה בשכל מהמשך מציאותו קודם בריאת 

לא אמתת זמן,  ,או דמות זמן ,המשך אין תכלית לו, כל זה שער זמן ,עולםה

כי הזמן מקרה בלא ספק, והוא אצלנו מכלל המקרים הנבראים, כשחרות 

אלא שהוא בכלל מקרה דבק  ,וכלובן, ואף על פי שאינו ממין האיכות

 השירה כתוב (דברים לא, יט) שנאמר, תורה אלא שירה שאין

 השמים ותהלוכות הגלגלים מהקפי בא הוא הזמן, והנה. הזאת

 תמיד חיובהש, התורה כן לא. )2(מורה הנבוכים חלק ב פרק יג

 הוא והזמן. כולם איםברהנ וכל הזמן מן למעלה והיא, הפסק בלא

 התפילה וזה. דקותו לרוב מורגש אינו כמעט כי, שבגשמים הדק

 חיי מניחין וזה .זמן בו הנמצא מקום, הגשמי העולם קיום הוא

 גשמיים הנבראים וכל, העולמות כל של חיותה היא התורה ,עולם

 השעה של חיותה היא שהתפילה ,שעה יבחי ועוסקים, ורוחניים

  .3ק"ודו .לתפילה מקום אין ,הזמן מן ולמעלה. והזמן

ואמתת  ,לתנועה, כמו שהתבאר למי שהבין דברי אריסט"ו בבאור הזמן

  ".מציאותו

אלא שהוא  ,ואף על פי שאינו מכונת מה שאנחנו בו ,ענינוונבאר הנה "

עד  ,שאשר חייב העלם ענין הזמן מהרבה מאנשי החכמה ,והוא .מועיל בו

או אין אמתות לו, כגלינו"ס  ,שערבבם ענינו, היש לו אמתות במציאות

וזולתו, הוא היותו מקרה במקרה, כי המקרים הנמצאים בגשמים מציאות 

ויצויירו עניניהם,  ,הם יובנו בתחלת מחשבה ,כמראים וכטעמים ,הראשונ

והנטיה  ,כלהט במראה ,המקרים אשר נושאיהם מקרים אחרים ,ואמנם

כשיחובר אל זה שיהיה המקרה  ,יעלם ענינם מאד, ובלבד ,וההקף בקו

אך ישתנה מענין אל ענין יעלם הדבר יותר,  ,הנושא בלתי עומד על ענין אחד

שני הענינים יחד, שהוא מקרה דבק לתנועה, והתנועה מקרה  ונקבצו בזמן

למתנועע, ואין התנועה כדמות השחרות והלובן אשר הם ענין מיושב, אבל 

ן, וזה ממה שלא תתיישב על ענין ואפילו כהרף עי ,אמתת התנועה ועצמותה

  ".שחייב העלם ענין הזמן

מים מתהוה כשאר המקרים והעצ ,והכונה שהוא אצלנו דבר נברא"

לא תהיה המצאת הבורא לעולם בהתחלה  ,הנושאים למקרים ההם, ולזה

בעבור שלא  ,כי הזמן מכלל הנבראים, והתבונן זה הענין מאד ,זמנית

אשר אין לנטות מהן למי שיסכל זה, כי כשתקיים זמן  ,תתחייב התשובות

לו מבלתי  י אפשרוא ,תחוייב להאמין הקדמות, כי הזמן מקרה ,קודם העולם

קודם מציאות זה העולם הנמצא עתה, ומזה  ,א, ויתחייב מציאות דברנוש

הוא הבריחה, וזו היא אחת הדיעות, והוא יסוד תורת משה רבינו בלי ספק, 

והוא שנית ליסוד היחוד, לא יעלה בדעתך זולת זה, ואברהם אבינו ע"ה 

התחיל לגלות זה הדעת אשר הביאו אליו העיון, ולזה היה קורא בשם אל 

ודבריו  " עכ"ל., וכבר הראה זה הדעת באמרו קונה שמים וארץעולם

  נפלאים ביותר למשכיל.

 ,התפלה היא על כל צרכי האדם בעולם הזהתמצית דבריו:  3

שהוא עולם טבעי התלוי בזמן, אבל התורה היא חיות כל 
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 מניח חיי עולם ועוסק בחיי שעה ,מדוע סובר רבי אליעזר שהמקיים שמחת יום טוב

 (ביצה טו, ב) טוב ביום 'ב פרק ריש אליעזר ביר אמר 4זה ובמובן

 הוי אליעזר בידלר, פירוש. שעה בחיי ועוסקין עולם חיי מניחין

 בחיי שעוסקין וזה ,תורה נגד תפילה כמו מצוה טוב יום שמחת

 וזה, בזמן תלויה והיא מצוה שהיא, טוב יום שמחת שהוא שעה

 כלל גשם שאין שבמקום ,עולם חיי היא תורה אבל ,גשמיה קיום

 שעוסק ומי, חובה טוב יום שמחת הוי, לרבנן אבל ,בתורה עוסקין

                                                 

חיי "לכן התפלה היא  ,ואינה תלויה בזמן ומקום ,העולמות

  ."חיי עולם"והתורה  ",שעה

  

 ]א[כ

   ,מבאר גם את מחלוקת רבי אליעזר וחכמים בביצה ,על פי דרך זו [כא] 4

דאיתא במסכת ביצה (טו, ב) דרבי אליעזר היה יושב ודורש ביום טוב 

לצאת לקיים סעודת  נעשה מאוחר התחילו התלמידיםוכ ,בהלכות יום טוב

ואמרו על זה  ."עוסקים בחיי שעהמניחים חיי עולם וואמר להם " יום טוב,

שעה, והא שמחת יום  מניחין חיי עולם ועוסקין בחייבש"ס (שם) וז"ל "

רבי אליעזר לטעמיה, דאמר: שמחת יום טוב רשות. דתניא,  - טוב מצוה היא

או יושב  ,רבי אליעזר אומר: אין לו לאדם ביום טוב אלא: או אוכל ושותה

  .ע"כ "חציו לה' וחציו לכם -ושונה. רבי יהושע אומר: חלקהו 

והרי רבי אליעזר מודה שמצוה לשמוח  ,והנה דברי חז"ל צריכים ביאור

אין "דאמר  , אלא דסובר שאם לומד תורה פטור משמחת יום טוב,ביום טוב

אם כן מדוע  ,"לו לאדם ביום טוב אלא: או אוכל ושותה או יושב ושונה

, וכי עשיית מצוה היא ההמקיים מצות שמחת יום טוב נחשב עוסק בחיי שע

אם כן  ,ל מקום תורה היא יותר חשובה ממצוהכואם תאמר שמ חיי שעה,

  .ומהו שורש מחלוקתם ,למה חכמים חולקים על רבי אליעזר

 ,כים בעולם הזהישי, וכל המצות דהתורה היא חיי עולם ,אבל הביאור בזה

ה'  אבל מכל מקום ציוה ,והם חיי שעה כתפלה ,שלת הזמןמשהוא תחת מ

ודו לקיים מצוות וחובתו להפסיק מלימ ,ד על מנת לקייםמשהלומד תורה יל

שהלמד שלא לעשות נוח לו שלא ) "ב ,ירושלמי (ברכות אואמרו ב ,התורה

נוח לו אילו נהפכה שילייתו על  ,הלמד שלא לעשות ,יוחנן מר רבינברא. וא

ם יש הא ,אלא שנחלקו רבי אליעזר וחכמים ע"כ, "פניו ולא יצא לעולם

או שאין חובה לקיים מצות שמחת יום  ,חובה לקיים מצות שמחת יום טוב

דחכמים סוברים שיש  ,ד תורה במקום מצות שמחת יום טובמאם לו ,טוב

 שלא מנת על כלומד הוי, טוב יום שמחת מקיים וואינ בתורה

 מקום כאן ואין, (א, ב) ברכות ריש ירושלמי וכדאמר, לעשות

  .5להאריך

  ]המשך-[כב

מי " . ב."ונתמעט למאה אמה ,אדם הראשון היה גבוה עד הרקיע"א.  :מה כונת חז"ל

 ".מימינם בזכות התורה ,מימינם ומשמאלם ,גרם להם לישראל להנצל

 סופו ועד העולם מסוף גבוה היה הראשון שאדם 6ןהעני וזה

יל מצוה בשלקיים מצות שמחת יום טוב, לכן חייב להפסיק מלימודו בחובה 

ל ויכו ,שאין חובה לקיים ,אבל רבי אלעזר סובר ,וכדברי הירושלמי ,זו

היא  ,לכן אמר מניחים חיי עולם ,ללמוד תורה תחת מצות שמחת יום טוב

והיא  ,שהיא שייכת לעולם הזה ,היא המצוה ,ועוסקים בחיי שעה ,התורה

  תחת הזמן.
 ,כתפלה ,הם בעולם הזה התלוי בזמן ,כל המצוות תמצית דבריו: 5

אבל התורה היא חיות כל  ",חיי שעה"לכן שמחת יום טוב היא 

  ."חיי עולם"והיא  ,ותהעולמ

  

 [כב]

חוזר לבאר את  ,[כב] תוכן דבריו, לאחר שביאר שהתורה היא חיי עולם 6

 ואת השאלה הראשונה ,דברי הזוהרבלעיל (פיסקא כ) כל מה שדקדקנו 

וכדי  .לאחר שגזר ה' על אדם הראשון שימות ,איך יבלע המות לנצח (שם)

 כז)רמז תת, ילקוט שמעוני ואתחנן(ם ביאור מאמר חז"ל מקדי ,לבאר זאת

אלא  ,אבל לא אמרו שם שמיעטו למאה אמה )יב, א([מובא גם בחגיגיה 

אדם הראשון היה מן הארץ לרקיע  בי אליעזר,אמר רוז"ל: " ,מיעטו סתם]

למן היום אשר ברא אלהים אדם וגו' ולמקצה  ד לב)דברים, ( שנאמר

הקדוש ברוך הוא ידו עליו ומעטו והעמידו על  השמים, וכיון שסרח הניח

 אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפך (תהילים קלט, ה) שנאמר ,מאה אמה

  ." ע"כבאת הפסוקים כלשונם]ואין דרך חז"ל לדקדק בה ,[בכתוב 'כפכה'

ִּכי ְׁשַאל ָנא ְלָיִמים ִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפֶני ) "דברים ד, לבפירוש, דכתיב (

ִהים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ ּוְלִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים ְוַעד ְקֵצה ְלִמ  ן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱא

ּוְלִמְקֵצה המילים " ,"ַהֶּזה אֹו ֲהִנְׁשַמע ָּכֹמהּו ַהָּׁשָמִים ֲהִנְהָיה ַּכָּדָבר ַהָּגדֹול

ללמד דבא  ,ומבאר רבי אליעזר ,צריכים ביאור ,"ַהָּׁשַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהָּׁשָמִים

אבל  ,דהיינו עד קצה השמים ,הארץ עד לרקיעשברא אדם שגובהו היה מ

) תהלים קלט, ה(וזה כונת הכתוב  ,הניח עליו כף היד ומיעטו ,לאחר שסרח

יצירת האדם היתה פנים  ,פירוש ",ִני ַוָּתֶׁשת ָעַלי ַּכֶּפָכהָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ "



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 שלמות כל השיג שבשכלו, )ילקוט שמעוני ואתחנן ד, רמז תתכז(

 הדעת מעץ שאכל וכיון ,הנבראים מכל והעלולים הנבראים

 ואמון מונח ונשאר רוחנותו בהירות שאבד היינו, קומתו הוקטן

 , ב)(מנחות מג ברכות מאה הוא[, אמה מאה וגבהו ,הטבע בחיק

                                                 

  .טו למאה אמהלאחר מכן הניח ה' כף ידו עליו ומיעו ,ואחור

 ,ם במשל נאמרוהא. כל משכיל יבין שדברי :אבל יש לדקדק בדברי חז"ל

כתוב ב. אין רמז ב .וצריך ביאור מה נתכונו שהיה גבהו עד לרקיע ונמעט

'כפך'. מהו הה"א הנוספת. 'כפכה' ולא שמיעטו למאה אמה. ג. מדוע כתוב 

  .זה בא המשך חכמה ליישב

עולם שאינו שייך לטבע  ,ני דברים בעולםיש שש ,על פי דרכו לעילומבאר 

שמונח בחיק  ,ועולם הטבע שברא הבורא יתברך ,ואינו מוגבל במקום ובזמן

שאינו מונח בחיק  ,רוחניהיה  ,אדם הראשון לפני החטאו .הטבע והזמן

שהשיג בשכלו כל שלמות הנבראים  ,בעל שכל ובינהוהיה  ,הטבע

אלא עוד יותר מהאישים  ,ע כללולא היה בחיק הטב ,והעלולים מן הנבראים

בשכלו היה משיג את כל  ,אף על פי שהיה בגופו בארץ ,לכן ,הרוחניים

 וכיון" ,עד קצה השמים ,ו שכלו ובינתודהיינ ,לכן היה גבהו ,העולמות

 ונשאר ,רוחנותו בהירות שאבד היינו, קומתו הוקטן ,הדעת מעץ שאכל

 ,"שגובהו היה עד לרקיע ,ררבי אליעזוזה כונת  ,"הטבע בחיק ואמון מונח

 ,הניח עליו כף היד ומיעטו" ,אבל לאחר שסרח ,דהיינו עד קצה השמים

  ומיושב דקדוק א'.

אבל כונת  ,באמת אינו מרומז בכתוב ,שגבהו נעשה מאה אמה ומה שאמר

שהיא  ,שנתמעט אדם הראשון להיות בחיק הטבע ,רבי אליעזר לומר

מאה "ו ,גבלות הזמן והמקוםהתפלה שתלויה בעולם הטבע במכעבודת ה

 ,אה ברכות שחייב אדם לברך בכל יום (מנחות מג, ב)הכונה למ ",אמה

א.  :יש לפרשאולי [ולשון אמ"ה  .שמיוסדים על כל צרכי האדם הטבעיים

לכן כפל את המילה  .בכל יום ,מאה ,הכל תלוי במאה ,כלומר ,לשון מא"ה

ופו של עולם (בראשית לא ,ה'לומר מה, א' רוצה -. ב. אמאה במשל אמ"ה

תניא, היה כדאמרו (שם) " ,שה' שואל מעמך מאה ברכות ,רבה כ, ב ועוד)

 (מג, ב) רבי מאיר אומר: חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, שנאמר

ומיושב  ,]וכן מה ה' הוא מאה ,"אלקיך שואל מעמך מה ה'ועתה ישראל 

  .דקדוק ב'

דרשו יאור מה שיש להקדים ב ,מדוע כתוב "כפכה" ,וכדי ליישב דקדוק ג'

ואינו בנמצא שם  ,[לפלא שהמשך חכמה מציין לספרי האזינו ,מכילתאב

) על הפסוק מסכתא דויהי פרשה ו ,בשלח( אלא במכילתא בשלח. וצ"ע]

ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹו ַהָּים ְוַהַּמִים ָלֶהם ֹחָמה ) "שמות יד, כט(

ומי וז"ל " .צריך ביאור" ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשֹמאָלם"דלשון  "ֹמאָלםִמיִמיָנם ּוִמְּׂש 

 וההנהגה. ]והבן, םהטבעי האדם צרכי כל על שמיוסדים

 שדרש וזה, ימין בשם והרוחנית, שמאל בשם מכונה הטבעית

 ) מסכתא דויהי פרשה ו ,בשלח(במכילתא  ,)האזינו בספרי(

 זו מימינם), כב, יד בשלח( ומשמאלם מימינם חומה להם והמים

 ,מימינם בזכות התורה ,מימינם ומשמאלם ,גרם להם לישראל להנצל

 ,מימינו אש דת למו (דברים לג, ב) שנאמר ,שעתידין לקבל מימינם

. ותפלה יד שמאל ,תורה נקראת יד ימיןהמבואר ש ,"ומשמאלם זו תפלה

  .ם ביאורייכודבריהם צר

 ,לזמן ולמקום ,דתורה היא מחוץ לחיק הטבע ,ולאור המבואר לעיל

דיד ימין  ,יתבאר היטב ,והתפלה היא בחיק הטבע בצרכי האדם בעולם הזה

והיא התורה  ,לחיק הטבע זת לבריאה שברא ה' עולם שהוא מחוץרומ

וזה מרמז  ,דהיינו התפלה ,ושמאל רומז לעולם הטבעי ,כמבואר לעיל

 ,שישראל זכו לינצל מהים בזכות התורה שבימין והתפלה שבשמאל ,הכתוב

חז"ל במנחות (לז, א) למדו מהא דהנה  .ובזה יתיישב לשון הכתוב "כפכה"

בא הכתוב ד ," ולא כתוב 'ידך'ָיְדָכהְוָהָיה ְלאֹות ַעל ) "שמות יג, טזדכתיב (

ד היא יד שמאל שהיא חלשה מי ,כהה –יד ללמד שיש להניח תפילין על 

וכבר נתבאר  ,דהיינו יד שמאל ,כהה –כף הוא  "כפכה"גם  ,ולפי זה ,ימין

שה' מיעט את אדם  ,וזה כונת הכתוב ,שיד שמאל רומזת לעולם הטבע

יד  ",ַוָּתֶׁשת ָעַלי ַּכֶּפָכה"לכן כתוב  ,הראשון להיות בחיק הטבע בשמאל

  .ומיושב דקדוק ג' בדברי רבי אליעזר ,שמאל

יתיישב ככפתור ופרח מה שדקדקנו  ,כמה כל זאתשביאר המשך ח ולאחר

והרי גזר ה' על אדם  ,איך יבולע המות לנצח ,בתחלת המאמר בפיסקא כ'

דהיא שאם ידבקו בימין  הקדוש, ועל זה אמרו בזוהר ,הראשון שימות

א. מדוע נקראת התורה ימין. ב. מדוע  :ודקדקנו ,לא ימותוהתורה 

  .נצחכשיתעורר ימין של ה' יבולע המות ל

ואם  ,דהתורה שהיא מחוץ לטבע נקראת ימין ,ולאור המבואר מיושב היטב

היו יו ,יהיו מחוץ לזמן ומחוץ לחיק הטבע ,ראל בתורה שהיא ימיןשידבקו י

 ועצם רוחני האדם ויהיה" ,כאדם הראשון לפני החטא שאין שייך בו מיתה

 בחיק מונח והאדם, טבעית שההנהגה, בתפלה כן לא מתפרד, שאינו פשוט

  ."תמותה בן הוא ולכן נפרדת, והרכבתו, הטבע

ְיִמין ה' רֹוֵמָמה ) "יז-קיח, טזוכל זה לומד הזוהר הקדוש מהכתוב בתהילים (

היינו כאשר ידבקו  ,"א ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה ' ֹעָׂשה ָחִיל:ְיִמין ה

בעולם  ",ות כי אחיהלא אמ"אז  ,היא התורה שמחוץ לחיק הטבע ,בימין ה'

 ,ובזה מתיישב לשון הכתוב ,רוחני שאינו נפסד ואינו מוגבל בזמן ומקום

  ".אמן, בימינו במהרה) ח, כה ישעיה( לנצח המות ויבלעשאז "



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

 אז, בתורה ישראל יאחזון אם והנה. תפילה זו ומשמאלם, תורה

 פשוט ועצם רוחני האדם ויהיה, האלקית הרוחנית נהגהה תהי

 מונח והאדם, טבעית שההנהגה, להבתפ כן לא ,מתפרד שאינו

 ותשת וזהו ,תמותה בן הוא ולכן ,נפרדת והרכבתו, הטבע בחיק

כמינו ח שדרשו כמוו, [כהה כף), ה, קלט תהלים( כפכה עלי

 וזה)] א, לז מנחות( כהה יד ידכה) טז, יג שמות( ברכהלכרונם ז

 אם, כן לא. ]טבעית הנהגה היא, הוא ברוך הקדוש של שמאלו יד

 המות ויבלע ,)יז-טז, קיח תהלים( אמות לא אז ,רוממהה'  ימין

 בזוהר שדרש 7וזה. אמן, בימינו במהרה) ח, כה ישעיה( לנצח

, הוא שמשא מן דלמעלא ,דאורייתא עמלא שאני ב, רכג הקדוש

  .8יטבה זה כל והבן

  

 

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 
דעל  במקום אחר, הקדוש רהדברי הזובביאור עוד על פי דרכו מאיר עינינו  7

 ,"ֲעָמלֹו ֶׁשַּיֲעֹמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁשַמה ִּיְתרֹון ָלָאָדם ְּבָכל ) "א, ג(קהלת הפסוק ב

דדוקא  ,ומתרץ ,האם גם בעמל התורה אין יתרון ,מקשה הזוהר הקדוש

הוא עמל  ,אבל עמל התורה אין לאדם יתרון, עמל שהוא תחת השמשב

, תאנא (קהלת א, רכג , ב) "ויחיז"ל (ו .ובזה בודאי יש יתרון ,שמעל השמש

 למוד לומרת ,ל אף עמלה דאורייתאיכו ,) מה יתרון לאדם בכל עמלוג

שאני עמלה דאורייתא דלעילא מן שמשא  ,שיעמול תחת השמש (כתיב)

והרי  ,מדוע עמל התורה נקרא עמל שמעל השמש ," עכ"ל. ויש לבארהוא

 ,אבל לאור המבואר לעיל יתיישב היטב .האדם עמל בתורה תחת השמש

מערכת השמים היא מחוץ לזמן הבא מהילוך הגלגלים והעמל בתורה שד

עמל אלא  ,השמשעמל התורה אינו תחת לכן ,שהיא מחוץ לטבע העולם

רכות השמישם והגלגלים שהשמש היא ביטוי לכל מע ,מעל השמששמ

 וטבע העולם, והדבוק בה נעשה רוחני מעל הזמן והמקום.

את  אדם הראשון לפני החטא היה מבין בשכלותמצית דבריו:  8

היינו  ,לכן היה גובהו ,ומקוםכל הבריאה שאינה תלויה בזמן 

הנרמז  ע,לאחר החטא נתמעט לעולם הטבאבל  ,שכלו עד לרקיע

היינו מאה ברכות.  ,ומאה אמה ,שהם צרכי האדם ,במאה ברכות

ויד שמאל  ,והוא התורה ,ויד ימין רומז לעולם שמעל הטבע

שהמים להם חומה  ,וזה כונתם .לתפלה שהיא בעולם הזה

 ,שהיא ימין ל ניצלו בזכות התורהשישרא ,מימינם ומשמאלם

  שהיא נרמז בשמאל. ובזכות התפלה

 


