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  [ז]

טז) ַוִּיָּקר ה' ֶאל ִּבְלָעם ַוָּיֶׂשם ָּדָבר ְּבִפיו ַוֹּיאֶמר ׁשּוב ֶאל ָּבָלק ְוֹכה כג, (

  הזכיר בלק ולא באחרונותמדוע בנבואות ראשונות ְתַדֵּבר:

  מדוע בנבואות הראשונות מוזכר בלק ולא באחרונות

נאמר  (כג, ו. כג, טז) בשתי הנבואות הראשונות 1הנה(כג, טז) 

מן ארם  ,שהזכיר שמו בהם, משום שנאמרו אל בלק, שוב אל בלק

אבל האחרונות לא נאמרו לבלק.  (כג, יח), 2בלק שמע(כג, ז,) וכו' 

 ,וטעמו, משום דדבר בהן על מלכות בית דוד, כמו ותנשא מלכותו

שבאה מבלק מלך  (רות, ד, יז) ודוד היה מרות ,מחץ פאתי מואב

  , ולכן לא דבר לבשר אליו הטוב לו.(סוטה מז, א) מואב

  

  [ח]

                                                 
תוכן דבריו, דהנה שלושה נבואות נתנבא בלעם. בשני הנבואות הראשונות  1

ַוָּיֶׂשם ה' ָּדָבר "ה) אמר לו ה' שינבא לבלק, כדכתיב בנבואה ראשונה (פסוק 

ַוִּיָּקר ה' "טז) ", ובנבואה שניה (ְוֹכה ְתַדֵּבר ׁשּוב ֶאל ָּבָלקְּבִפי ִבְלָעם ַוֹּיאֶמר 

", אבל בנבואה ְוֹכה ְתַדֵּבר ׁשּוב ֶאל ָּבָלקֶאל ִּבְלָעם ַוָּיֶׂשם ָּדָבר ְּבִפיו ַוֹּיאֶמר 

שך חכמה השלישית לא נאמר שיאמר לבלק. וצריך טעם בדבר. ומבאר המ

דשתי הנבואות הראשונות נאמרו לבלעם שיאמר לבלק, כדכתיב בנבואה 

ֶמֶל מֹוָאב ֵמַהְרֵרי  ִמן ֲאָרם ַיְנֵחִני ָבָלקַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוֹּיאַמר "ז) ראשונה (

ַוִּיָּׂשא "(יח) ". וכן בנבואה שניה ֶקֶדם ְלָכה ָאָרה ִּלי ַיֲעֹקב ּוְלָכה ֹזֲעָמה ִיְׂשָרֵאל

". אבל נבואה שלישית ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו ִצֹּפר קּום ָּבָלק ּוֲׁשָמעלֹו ַוֹּיאַמר ְמׁשָ 

לא נאמרה לבלק, לכן לא מוזכר שמו בה. והטעם שלא נאמרה נבואה 

שלישית לבלק, כיון שנבואה שלישית היא על מלכות דוד, וכיון שרות יצאה 

בואה רעה אמר ה' שיגיד מבלק (סוטה מז, א), לא דבר לבשר לו הטוב, דרק נ

  לבלק [להראותו שאין חפץ ה' אלא לברך את ישראל].

. קּום ָּבָלק ּוֲׁשָמעכך הוא בנדפס. אבל יש כאן טעות דפוס דבכתוב כתיב  2

  וצריך לעיין בכתב היד.

 
א ִהִּביט ָאֶון תוכן דבריו, דבא לבאר מה משמעות סמיכות הפסוקים " 3

ָהיו ִעּמוֹ ה' כו' ְּבַיֲעֹקב  כו'". ומה נתכון בזה  ֵאל מֹוִציָאם ִמִּמְצָרִיםכו'  ֱא

א ָרָאה עָ כב) -(כג, כא ָהיו א ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעֹקב ְו ָמל ְּבִיְׂשָרֵאל ה' ֱא

  ֵאל מוִֹציָאם ִמִּמְצָרִים ְּכתוֲֹעֹפת ְרֵאם לוֹ: ִעּמוֹ ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבוֹ:

  ביאור סמיכות הפסוקים

, שחטא העגל אינו מביט 3לא הביט און וכו'. פירושכב) -(כג, כא

לאון כלל, והראיה, שה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו ומוציאם 

ואפילו הכי הוציאם  כו' עובדי עבודה זרה הללו .ממצרים

  .ופשוט ,ממצרים

  

  [ט]

ָהיו (כג, כא)  א ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל ה' ֱא א ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעֹקב ְו

  ִעּמוֹ ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבוֹ:

  ביאור עמוק מאוד בין הבדל השגת הנבראים לבורא 

אלא מלכיות תלת  4)בותרועת מלך בו. ראש השנה (לב, (כג, כא) 

לומר. ומבאר דכונת בלעם לומר שחטא העגל שעבדו עבודה זרה אינו מביט 

בהן און, והראיה, שאף על פי שחטאו בחטא העגל ה' עמם, ותרועת מלך 

בו, ולכן סמך יציאת מצרים, לומר, שכשם שהוציאם ממצרים אף על פי 

ללו עובדי עבודה זרה, דהיינו ישראל, וכן המצרים, אף על פי כן אהב שה

ה' אותם והוציאם ממצרים, כמו כן כשחטאו בעגל ועבדו עבודה זרה, אינו 

  מביט און, ותרועת מלך בו.

 
תוכן דבריו, בא לבאר ענינים עמוקים מאוד: א. איתא בראש השנה (לב,  4

יו עמו ותרועת מלך בו (במדבר כג, ה' אלקב) דסדר פסוקי המלכויות הם: 

 כא), ויהי בישורון מלך (דברים לג, ה), ה' ימלוך לעולם ועד (שמות טו, יח).

וצריך טעם מדוע לא סדרו הפסוקים לפי סדר הכתובים, והקדימו הפסוק 

בפרשת בלק שבבמדבר ראשון, ולאחריו הפסוק בדברים, ולבסוף הפסוק 

בדוקא הוא. ולא נראה למשך חכמה בשמות. והר"ן כתב בשם גאון שלאו 

שבסתם לא דקדקו חז"ל בסדר הפסוקים, אלא הם בודאי בדקדוק גדול, 

  וצריך טעם לזה. 

ב. מדוע כשמוזכר מלכות ה', לפעמים ההוה מוקדם לעבר והעתיד, 

ולפעמים העבר והעתיד מוקדם להוה, והרי הסדר הפשוט הוא: עבר, הוה 

ההוה ראשון, ולאחר  –ֶמֶל לומר ה' ועתיד. דהנה בסידור התפלה סידרו 
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ה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו (במדבר כג, כא), ויהי  ,הוא דהוין

בישורון מלך (דברים לג, ה), ה' ימלוך לעולם ועד (שמות טו, יח). 

ן] דגמרא לאו בסידרא דקראי נקיט, ולאו "וכתב הגאון [הביאו הר

. ובאמת נראה דהגמרא בדוקא בדוקא נקטיה, והכי נהיג בסידורי

נקיט, דתפסו סדר ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד, שההוה 

ה' אלקיו עמו  ,קודם, ואחר זה העבר, ואחר זה העתיד. לכן

ואחרי זה ויהי בישורון מלך  ,שהוא ההוה הקודם ,ותרועת מלך בו

ואחרי זה ה' ימלוך בעתיד. והטעם, שהוא מושג  ,שהוא העבר

                                                 

העתיד אחרון.  – ִיְמהעבר קודם לעתיד, ולאחר מכן ה'  – ָמָלמכן ה' 

וכן מצאנו לענין כפרה סדרו בתפלת יום כיפור ההוה ראשון, ולאחריו העבר 

כאמור (ישעיה מג, ואחרי כן העתיד, שזה לשון סדר התפלה ביום כיפור: "

זה בהוה, ונאמר (שם מד, כב)  - וחה פשעיך למעניכה) אנכי אנכי הוא מ

זה  - זה בעבר, ונאמר (ויקרא טז, ל) כי ביום הזה יכפר וכו' - מחיתי כעב

  ". בעתיד

ְׁשַמע ֵאַלי ַיֲעֹקב ְוִיְׂשָרֵאל ְמֹקָרִאי ֲאִני הּוא ֲאִני "יב) , מח(ישעיהו וכן הוא ב

, ולאחר מכן העבר ֲאִני הּוא -", הקדים הוה ראשון ִראׁשֹון ַאף ֲאִני ַאֲחרֹון

ַאֶּתם ֵעַדי ְנֻאם ה' "י) , מג(ישעיהו . וכן בֲאִני ִראׁשֹון ַאף ֲאִני ַאֲחרֹון -והעתיד 

א נֹוַצר  ְוַעְבִּדי ֲאֶׁשר ָּבָחְרִּתי ְלַמַען ֵּתְדעּו ְוַתֲאִמינּו ִלי ְוָתִבינּו ִּכי ֲאִני הּוא ְלָפַני 

א ִיְהֶיה ישעיהו ה קודם, ולאחריו העבר והעתיד. ועוד ב", ההוֵאל ְוַאֲחַרי 

ְׁשַמע ֵאַלי ַיֲעֹקב ְוִיְׂשָרֵאל ְמֹקָרִאי ֲאִני הּוא ֲאִני ִראׁשֹון ַאף ֲאִני "יב) , מח(

  ", הקדים ההוה, ולאחריו העבר והעתיד.ַאֲחרֹון

ולעומת זאת מצאנו שהקדימו הנביאים העבר והעתיד לפני ההוה, כדכתיב 

ה ָאַמר ה' ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ְוֹגֲאלֹו ה' ְצָבאֹות ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ּכֹ "ו) , ישעיהו מד(

ִהים  - ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון -", הנה העבר והעתיד ַאֲחרֹון ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין ֱא

ִהיםקודם להוה    .ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין ֱא

הנבראים בכל  ומבאר המשך חכמה, שסדר גודל חוזק ההרגשה וההשגה של

דבר הוא: הוה, עבר, ועתיד. שההוה הוא מוחשי ממש, ולאחריו העבר 

ששלט עליו כבר החוש ההשגה ואינו מוחש כהוה כי יש קצת שכחה על 

העבר, ולבסוף העתיד, שהשגתו אינה מוחשית אלא מתוך אמונה והבנה על 

העבר, האדם משיג את העתיד. לכן סדר חוזק גודל ההשגה של הנבראים 

  היא: ההוה ראשון, שהוא החזק ביותר. ולאחריו העבר, ולבסוף העתיד.

ולכן בכל מקום שמדברים מהשגת הנבראים, סדרו פסוקי המלכויות בסדר 

, ולאחריו ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבוֹ זה, והקדימו הפסוק בפרשת בלק שמדבר בהוה 

ך לעולם ה' ימלו -ולבסוף העתיד  ויהי בישורון מלך (דברים לג, ה), -העבר 

ולכן גם סדרו סדר הכפרה בסדר זה, לפי חוזק השגת  ועד (שמות טו, יח).

  הנבראים, ולכן הפסוקים בישעיהו (מח, יב. מג, י) הם בסדר זה.

המבט המוחשי, ומזה יש לו דין קדימה על העבר,  ,במצב הנוכח

שאינו רק בכוח הזוכר המציין במוח מה שכבר היה. והעבר קודם 

אשר אינו מוגדר בהשכל בציור מדוקדק ואמיתי  ,להעתיד

כהעבר, רק משוער, ועיקרו בכוח המדמה. וזה ברור מצד השגתנו, 

שגתנו שהוא רק על ידי השכל הנקנה המיתוסף על עצמותינו, וה

מובאה באמצעות החושים המובילים התנועה והידיעה 

המועתקת ממסובב להסבה, ובאמצעות הזמן המוחש המוגדר על 

והעבר מושכל מאשר שלט  ,ידי הגלגלים, אשר אז ההוה מוחשי

אבל השגת הבורא אין לה תפיסה ושייכות כלל להשגת הנבראים, כמו 

הקדוש ברוך הוא מכיר ), וז"ל: "ב, י(יסודי התורה ברמב"ם שמבאר ה

ויודע אותה כמו שהיא, ואינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו כמו שאנו  ,אמתו

 ,אבל הבורא יתברך הוא ודעתו וחייו אחד ,יודעין, שאין אנו ודעתנו אחד

מכל צד ומכל פינה ובכל דרך ייחוד, שאלמלי היה חי בחיים ויודע בדעה 

אלא  ,הוא וחייו ודעתו, ואין הדבר כן ,היו שם אלוהות הרבה ,חוץ ממנו

 ,הוא היודע ,נמצאת אתה אומר .אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך ייחוד

ודבר זה אין כח בפה לאומרו  .הכל אחד - והוא הדעה עצמה ,והוא הידוע

ולא באוזן לשמעו ולא בלב האדם להכירו על בוריו, ולפיכך אומר ֵחי ַפְרֹעה 

י ה' אלא ומר חֵ ואין א ועוד) שמואל א כ( ְוֵחי ַנְפֶׁשטז) -, טובראשית מב(

או כחיי המלאכים,  ,כמו חיי הגופים החיים ,י ה', שאין הבורא וחייו שניםחַ 

 ,לפיכך אינו מכיר הברואים ויודעם מחמת הברואים כמו שאנו יודעין אותם

אלא מחמת עצמו ידעם, לפיכך מפני שהוא יודע עצמו יודע הכל שהכל 

אינה על ידי חושים,  ". עכ"ל. הנה מבואר שהשגת הבוראנסמך לו בהוייתו

או על ידי דמיון והשגה חיצונית, אלא הוא והשגתו אחד הוא, ואין לנו מושג 

ה', שמשמעו  ֵחיותפיסה בהשגה זו כלל, לכן בכל מקום לא כתוב על ה' 

, שמשמעו שמציאותו חיה. לפיכך י ה'חַ שיש לו חיים, והוא חי, אלא 

זמנים לפי גודל וחוזק כשהכתוב מדבר מהשגת הבורא בעצמו, אינו מסדר ה

ההשגה, כי אין השגתו כהשגת הנבראים, והעתיד העבר וההוה שוים, אלא 

  מסדר לפי משך הזמן המושג על ידי הנבראים. 

והנה זמן ההוה הוא הזמן הדק ביותר, כי ברגע קטן הוא עובר, לפיכך ההוה 

 הוא אחרון, ומקדים העבר לעתיד, אף על פי שאצל הבורא הם שוים, שכיון

שהם שוים מקדים העבר לעתיד, שזהו סדר הזמנים שאין להם סוף, מה 

שאין כן ההוה עובר ברגע אחד, לכן כשמדבר בהשגת הבורא בעצמו מקדים 

. ֹּכה ָאַמר ה' ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ְוֹגֲאלֹו ה' ְצָבאֹות ֲאִני ִראׁשֹון"ו) , ישעיהו מדהעבר (

ִהים -ף ההוה . ולבסוַוֲאִני ַאֲחרֹון -ולאחר מכן העתיד  ". ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין ֱא

ובזה מיושב כל הדקדוקים. זה תוכן דבריו. ולהלן יבואר בס"ד עוד ענינים 

 שהולך ומבאר על פי דרכו בזה.
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עליו החוש, והעתיד מצויר בלי חלה עליו המבט המוחשי כלל. 

דויקת לכן הקדימה להוה, מפני שההשגה בו נתעצמה יותר ומ

ואמיתית מאשר בהשגה העברה. וכן בעבר להעתיד. ולפי חוזק 

ההשגה וההרגשה בא סידורו כן. וכן סדרו בתפילת יום 

כאמור (ישעיה מג, כה) אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך  ,הכיפורים

זה בעבר,  -זה בהוה, ונאמר (שם מד, כב) מחיתי כעב  - למעני

זה בעתיד. הרי גם  - וכו'ונאמר (ויקרא טז, ל) כי ביום הזה יכפר 

  לענין כפרה סדרו כן.

  [י]

אולם אצל הבורא יתעלה, אצלו אין השגתו מתוספת על עצמותו, 

בספר  (הרמב"ם) ועצמותו עם השגתו אחד, כמו שכתב רבינו

ד. ואצלו אין הזמן "המדע הלכות יסודי התורה פרק ב הלכה יו

בראים המשוער מביא עליו הידיעה, שהזמן אצלו בנברא מן הנ

שהימצאם תלוי במציאותו וברצונו, שהוא חידשם אחרי ההעדר 

והוא מביט על כל הדברים העתידים במבט והשגה  .והאפס

נוכחית כעל ההוה בהשואה גמורה, כמו שכתב בתוספות יום טוב 

בשם ר' משה אלמושנינו על המשנה (אבות ג, טו) הכל צפוי 

ד לההוה, מצד והרשות נתונה. לכן מצדו הקדימה להעבר והעתי

שההוה הוא נקודה קטנה בלתי מתחלק, והעבר והעתיד הוא 

                                                 
ידיעה, אמונה,  י), מג(ישעיהו על פי דרכו מבאר מדוע כתוב ג' לשונות ב 5

 ְוַתֲאִמינּו ֵּתְדעּוַאֶּתם ֵעַדי ְנֻאם ה' ְוַעְבִּדי ֲאֶׁשר ָּבָחְרִּתי ְלַמַען הבנה, כדכתיב: "

א ִיְהֶיה ְוָתִבינּוִלי  א נֹוַצר ֵאל ְוַאֲחַרי  ". וצריך טעם בזה. ִּכי ֲאִני הּוא ְלָפַני 

ומבאר שלשון הבנה הוא על ההשגה בהוה, שהוא מורגש בבינה 

 –, הוא על ההשגה בעבר ֵּתְדעּו". וי ֲאִני הּואּכִ  -ְוָתִבינּו המתפשטת בלב, "

א נֹוַצר ֵאל" ", שהעבר הוא ידוע. ולאחריו נקט לשון השגה בעתיד ְלָפַני 

א ִיְהֶיה - ְוַתֲאִמינּו . [והקדים העבר והעתיד להוה, כיון שרצה הכתוב ְוַאֲחַרי 

בר שהוא קודם . לכן הקדים העִּכי ֲאִני הּוא ְוָתִבינּולסמוך ההוה למילים 

  ] ִּכי ֲאִני הּוא ְוָתִבינּולעתיד, ולאחריו העתיד, ולאחר מכן ההוה, וסמך לו 

) פרק א הלכה א(סנהדרין ועל פי דרכו הולך ומבאר דברי הירושלמי ב 6

אמר רבי יוחנן לעולם אין הקדוש ברוך הוא עושה בעולמו דבר עד וז"ל: "

הדבר וצבא גדול. אימתי  שנמלך בבית דין שלמעלן מה טעם [שם א] ואמת

חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת בשעה שנמלך בבית דין שלמעלן. א"ר 

לעזר כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו. ובניין אב שבכולם [מלכים א כב 

כג] וה' דבר עליו רעה. מהו חותמו של הקדוש ברוך הוא רבי ביבי בשם ר' 

ם ומלך עולם. אמר ריש ראובן אמת מהו אמת א"ר בון שהוא אלהים חיי

לקיש אל"ף רישיה דאלפא ביתא מ"ם באמצעיתה תי"ו בסופה לומר [ישעי' 

נצחיות, שכשם שאין ראשית לראשיתו, כך אין אחרית לאחריתו, 

ונוכל לומר עליו בהחלטה שכאשר היה כן יהיה, והעתיד אצלו 

במשך זמן הבלתי מוגדר ומשוער בעתיד כאשר היה בעבר. ולכן 

אמר (ישעיה מד, ו) כה  ,דוכאשר מדבר הנבואה בשמו יתברך מצ

אמר ה' מלך ישראל וגואלו ה' צבאות זה מצדו יתברך, אני ראשון 

זה העבר, אני אחרון זה העתיד, ומבלעדי אין אלקים זה ההוה. 

. בארנוהנה סדר ההוה במאוחר שהוא בלתי משך כלל כמו ש

 ,אמנם שם מח (פסוק יב) אמר שמע אלי יעקב וישראל מקראי

אני הוא זה ההוה, אני ראשון ואני אחרון. שישמעו וישיגו, 

שהמבט ההוה אשר הוא מורגש על ידי המוחש הוא יותר בחזוק 

(ישעיה) מג (פסוק יוד)  5. וכןנוההשגה, לכן הקדימו, כמו שביאר

זה  ,אתם עדי נאום ה', למען תדעו ותאמינו לי, ותבינו כי אני הוא

כי הוא  ,ינוההוה המורגש שעליו אמר אני הוא, ועליו אמר ותב

מורגש בבינה המתפשטת בלב, לפני לא נוצר אל שעליו אמר 

זה העתיד אשר אין מוגדר בהמדע, רק  ,תדעו, ואחרי לא יהיה

ק כי הוא ו"וד ,וזה לפי ההשגה של הנבראים ,עליו אמר תאמינו

  עמוק.

  [יא]

והשגתם  ,, האישים העליונים אשר המה נבראים6ולפי זה

מד ו] אני ה' ראשון שלא קיבלתי מאחר ומבלעדי אין אלהים שאין לי שותף 

  " ע"כ.ואת אחרונים אני הוא שאיני עתיד למוסרה לאחר

דים העבר ) הקישעיהו מד, ווהנה דברי ריש לקיש צריכים ביאור, דבכתוב (

ִהיםוהעתיד להוה, כדכתיב " ", אם ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין ֱא

כן מדוע ריש לקיש הקדים ההוה לעתיד, ושינה מסדר הכתוב ואמר 

ואת אחרונים אני הוא שאיני  זה הוה, – ומבלעדי אין אלהים שאין לי שותף"

ואת ב לפי סדר הכתוב: "", היה לו לפרש הכתועתיד למוסרה לאחר

ומבלעדי אין אלהים שאין לי . אחרונים אני הוא שאיני עתיד למוסרה לאחר

  ". והוא ממש פלאי.שותף

ומבאר המשך חכמה על פי מה שביאר לעיל, שחוזק השגת הנבראים היא 

בסדר הוה, עבר, עתיד. ואצל הבורא שאין מושג של השגה, הסדר הוא כפי 

עתיד קודמים להוה, שהוא כרגע אחד. ומחדש אורך הזמן, לכן העבר וה

כאן, שיש סדר אחר של השגה, והוא השגת האישים העליונים, והם 

המלאכים ופמליה של מעלה, שמצד אחד השגתם היא כהנבראים, שאינם 

חלילה כהבורא שהוא והשגתו אחד, אלא השגתם היא נפרדת מהם ככל 

מהם לעולם, ונתעצם  הנבראים, אבל מצד שני מה שהשיגו בעבר לא נשכח

אצלם השגת העבר באותו החוזק של השגה ההוה, כיון שאין להם שכחה, 
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העליונים להתחתונים, שבהעליונים  מתוספת, רק זה ההבדל בין

מתעצם הידיעה אצלם מה שנקנה להם עד שאין חסרון והעדר 

והוא  ,אחרי זה בידיעתם, ונתעצם השכל הנקנה בעצמותם ממש

מורגש אצלם כמו ההוה. לכן אמרו כשעמדו ישראל על הר סיני 

ואני אמרתי אלקים אתם (תהלים פב, ו).  ,שנעשו כמלאכי השרת

ערובין נד, א) אלמלא לא נשתברו לוחות לא נשתכחה ולכן אמרו (

תורה מישראל, שנאמר (שמות לב, טז) חרות על הלוחות. ואם כן, 

 ,אצל הנבראים האישים העליונים מרגישים העבר כמו ההוה

ולכן העבר קודם, שהוא יותר במשך הזמן על ההוה שהוא רגע 

ש פרק בלתי מתחלק. ולכן אמר ר' יוחנן בירושלמי סנהדרין רי

קמא אין הקדוש ברוך הוא עושה בעולמו דבר עד שנמלך בבית 

דין של מעלה, מאי טעמא ואמת הדבר וצבא גדול (דניאל י, א), 

אימתי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת בשעה שנמלך בבית דין 

ב, "של מעלה. משום שמפרש ריש לקיש (שם) אלף רישא דא

שון וכו' (ישעיה ם באמצעיתא, תו בסופה, לאמר אני ה' רא"מ

מא, ד) שלא קבלתי מאחר, ומבלעדי אין אלקים וכו' (שם מד, ו) 

שאין לי שותף, ואת אחרונים אני הוא (שם מא, ד) שאיני עתיד 

                                                 

ִהים ַאֶּתם ּוְבֵני ֶעְליֹון ֻּכְּלֶכם" , ו)פב(תהלים ולכן אמר דוד ב ", ֲאִני ָאַמְרִּתי ֱא

נד, (עירובין ופסוק על מתן תורה נאמר (עבודה זרה ה, א. ועוד) ואמרו ב

אלמלי לא נשתברו לוחות  ,מאי דכתיב חרות על הלחתאמר רבי אלעזר ): "א

", והטעם מפני שהיו נשארים הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל

כמלאכי השרת שאין להם שכחה מהעבר כלל, מה שאין כן הנבראים 

התחתונים שיש להם שכחה, אין השגת העבר חזקה כהשגת הוה, לכן אצל 

הוא ההוה קודם לעבר, אבל  הנבראים התחתונים סדר חוזק וגודל ההשגה

אצל האישים העליונים שהעבר וההוה שוים בחוזקם, ראוי להקדים העבר 

  להוה, כיון שההוה הוא כרגע קט, ראוי להקדים העבר להוה.

והנה ריש לקיש שמפרש דאמת חותמו של הקב"ה, בא לבאר דברי רבי יוחנן 

שנמלך בשעה  ,אימתי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמתדלעיל דאמר "

", ודברי רבי יוחנן סתומים וחתמוים, ובא ריש לקיש בבית דין שלמעלן

לגלות סוד כונת רבי יוחנן, ומפרש, שבמילה אמת, הסדר הוא עבר, דהיינו 

אלף שהיא ראשונה לסדר אב, ולאחר מכן מ"ם שהיא אמצעית לאב ורומז 

רבי  לזמן הוה, ותיו שהוא אחרון לאב ורומז לעתיד ולאחרון, וזה נתכון

יוחנן, אימתי חותמו של הקב"ה בסדר עבר הוה עתיד, דהיינו אמת, רק 

כאשר נמלך בפמליה של מעלה, שסדר השגתן הוא עבר הוה ועתיד, לפיכך 

" לאמצע, שהוא ומבלעדי אין אלהיםשינה ריש לקיש סדר הכתוב והקדים "

ההוה לפני העתיד, כפי סדר ההשגה של האישים העליונים, שעליהם לרמז 

למוסרה לאחר. הרי הקדימו העבר לההוה וההוה לעתיד, וזה כפי 

ההשגה אצל האישים העליונים, שהעתיד לא ראו, כי רק העבר 

אין ידיעתם בעתיד מוקפת כהעבר וההוה, הוא מורגש כההוה, ו

לכן העבר קודם להוה, וההוה קודם להעתיד. לכן האלף קודם 

ם קודם שהוא ההוה, ואחר זה העתיד. שאין זה "שהוא עבר, והמ

מכפי ההשגה ממנו יתברך, שהעבר והעתיד קודם לההוה, ואין 

כפי ההשגה אצל התחתונים בעלי ההעדר והשכחה שההוה קודם 

רק כפי ההשגה אצל האישים העליונים. ולכן אימתי להעבר, 

בשעה שנמלך בבית  ,חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת בסדר הזה

דין של מעלה, כפי ההשגה אצל העליונים. והמעיין יתפלא, כי 

ריש לקיש שינה את סדר הפסוקים להראות אמיתת הדרוש, 

  , ודו"ק.וסדר ומבלעדי אין אלקים באמצע

  [יב]

בון, שהוא אלקים חיים ומלך  רבי רממהו אמת א 7בירושלמיושם 

עולם. פירוש, כי אמיתיות הוא דבר שאינו תלוי בשום דבר, וזה 

הבורא, שהוא לבדו מחויב המציאות, וכל הנמצאים תלוים 

(רמב"ם יסודי  ברצונו, וכמו שביאר רבינו בריש ספר המדע

 על אמיתת הדרוש של רבי יוחנן, ועל עומק כונתו. 
מהו על פי דרכו הולך ומבאר עוד בדברי הירושלמי דלעיל, דגרסינן " 7

חותמו של הקדוש ברוך הוא רבי ביבי בשם ר' ראובן אמת מהו אמת א"ר 

" ע"כ. ודברי רבי בון לכאורה אין להם אלהים חיים ומלך עולם בון שהוא

שהוא אלהים חיים ומלך ביאור כלל, דמה ענין חותם אמת למה שאמר 

ואם יעלה ד) וז"ל "-, גיסודי התורה א(רמב"ם . ומבאר על פי דברי העולם

ולא  ,הוא לבדו יהיה מצוי ,על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים

והוא ברוך הוא אינו צריך  ,שכל הנמצאים צריכין לו .ולםיבטל הוא לבט

לפיכך אין אמתתו כאמתת אחד מהם. הוא שהנביא  .להם ולא לאחד מהם

ואין לאחר אמת כאמתתו, והוא  ,וה' אלהים אמת, הוא לבדו האמת ,אומר

" שהתורה אומרת אין עוד מלבדו, כלומר אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו

  עכ"ל. 

הוא דבר שאינו תלוי בשום דבר אחר, וזה רק הבורא יתברך, מבואר שאמת 

וכבר נתבאר לעיל בשם הרמב"ם, דלא כתיב ֵחי ה' אלא ַחי ה', שאין חיים 

מלבד עצמותו, אלא הוא חייו, וחייו הוא. ולזה נתכון רבי בון, מהו אלוקים 

ִהים חַ ) "י, י(ירמיהו אמת, על פי הכתוב ב ִהים ֱאֶמת הּוא ֱא ִּיים ּוֶמֶל ַוה' ֱא

", כלומר, מהו אמת, שהוא אלוקים חיים שאין חיים מחוץ עצמותו, עֹוָלם

 אלא עצמותו וחייו אחד הם.
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מלא בירמיהו  . וכוון לדברי הירושלמי. וזה מקראד)-התורה א, ג

הוא אלקים חיים ]למה ש[פרק יוד (פסוק יוד) וה' אלקים אמת 

) ס) על (תהלים קיט, קז(בראשית רבה א,  8ומלך עולם. ולכן אמרו

ראש דברך אמת, ששלוש תיבות בראשית ברא אלקים, סופי 

תיבות אמת, התיו שהוא על העתיד והאלף שהוא על העבר קודם 

ם ראשון עדיין לא נבראו מלאכים, שאז ביו ,למם שהוא נגד ההוה

, ולא היה שום דבר, אם כן האמת (ג, ח) כדאמר בבראשית רבה

כפי השגה מצדו יתברך העבר והעתיד קודמים אל ההוה, ולכן 

התיו והאלף קודמים למם. וזה ענין נפלא, מורה על אמיתות 

  ודו"ק. הדרוש שביארנו בסייעתא דשמיא.

  

  

  

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

המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן גליון עם סיפורים 

 מדהימים של איש החסד.

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

  

                                                 
ר' יצחק , ז) דז"ל "פרשה אעל פי דרכו הולך ומבאר דברי הבראשית רבה ( 8

) ראש דברך אמת וגו', א"ר יצחק מתחלת ברייתו , ק"סקיט ,פתח (תהלים

" ע"כ. ומבאר המשך , בראשית ברא אלהיםשל עולם ראש דברך אמת

הם אמת,  םאלוקי אבר תחכמה, דרצונו לומר, שסופי תיבות של בראשי

ולזה נתכון דוד בתהילים, ראש דבריך, דהיינו ראש דברי התורה שהם דברי 

ה', הוא אמת. אלא שיש לבאר, מדוע אמת של ראש התורה אינו כתוב בסדר 

  ולאחר מכן אלף, ולבסוף המ"ם.של המילה אמת, אלא קודם התי"ו, 

ולאור המבואר בירושלמי שאמת רומז לזה שנמלך ה' עם המלאכים ואצלם 

הסדר הוא עבר הוה ועתיד, מתיישב היטב, דביום הראשון לבריאת העולם 

עוד לא נבראו המלאכים, כמבואר בבראשית רבה (ג, ח), אם כן לא היה 

קודמים להוה, כמבואר לעיל, אלא ה' לבדו, ואצל ה' השגת העבר והעתיד 

לפיכך התיו ראשונה ולאחריה האלף והמ"ם בסוף [אלא שעוד צריך טעם 

מדוע התיו ראשונה שרומזת לעתיד, לפני האלף שרומזת לעבר, והרי לעיל 

מצאנו שהעבר קודם לעתיד אצל הבורא. ובאמת לא קשה מידי, שאצל ה' 

לבני ישראל את  יתברך אין הבדל בין עבר לעתיד, אלא שכאשר אומר

השגתו, הוא אומר עבר לפני עתיד, שכיון שעבר ועתיד שוים מקדים העבר 

לעתיד, שלברואים הוא קודם, אבל בעצמותו אין הבדל, לפיכך בכונה 

גדולה כתוב התיו ראשונה, לרמז שאצלו יתברך אפילו העתיד קודם. וללא 

אנוש ספק, סודות אלו נגלו למשך חכמה ברוח הקודש, שאין בהשגת 

  להשיגם]

  

 


