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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  יתרו )ב(  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

  

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  יוסף קדיש סאמעט  שיחי'

ירושלים 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
להולדת נכדתו, 

וכל המקבל עול תורה מעבירין  עול מלכות 

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  אברהם יעקב ריינער   שיחי'

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  יחזקאל שרגא בריסק  שיחי'
קרית יואל

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון לע"נ הר''ר שלמה בן 

הר''ר משה שמואל ז''ל

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

יעמוד על הברכה ידידנו היקר

אשר השתתפף בהוצאות הגליון

הרה"ח ר' טוביה ליבערמאן שיחי'
 מאנסי

לרגל הולדת נכדתו אצל חתנו ר' יואל פרידמן שיחי
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ליקוטים פרשת יתרו
טוב יצר כבוד לשמו

מעלה שלא מתעסקים בה

שבא  יתרו  ענין  את  נס  על  הרימה  הקדושה  שהתורה  רואים  דבר,  שמבינים  לפני  עוד  הנה 
להתגייר, והציבה את הפרשה שלו בסמוך ליסוד האמונה שהתברר והתאמת במצרים ]ובסמוך 

אפשר  אי  ומעלותיו,  שמותיו  בענין  חז"ל  של  ההפלגות  את  לכך  וכשמוסיפים  תורה[.  למתן 

שלא להכיר שיש כאן עקר ושורש, והוא דבר שטעון לכאורה ביאור. דאם אכן יש בביאת הגר 

דבר כה גדול, מדוע מצינו שלא רק שלא מתעסקים בגיור גרים אלא אדרבא, דוחים אותם ]עד 

שיתעקשו[.

הגדלת הכבוד בביאת יתרו

את  מגדילים  פניו  שעל  דברים  הידועים,  הקדוש  הזהר  דברי  את  נביא  פתח  בזה  ולפתוח 
כומרא  יתרו  "אתא  לשונו:  וזה  לישוב הדבר,  להלן מהוים שורש  כפי שיתבאר  אך  הקושיא, 

עלאה ורברבא רב ממנא דכל טעוון אחרנין ואודי ליה לקודשא בריך הוא ואמר עתה ידעתי כי 

גדול ה' מכל האלקים כדין אסתלק ואתייקר קודשא בריך הוא ביקריה עילא ותתא וכו'", ע"כ.

ולכאורה כנ"ל מתעצמת בזה התמיהה, מדוע לא תגרום ההכרה בדבר כבוד' ה' שנגדל בביאת 
הגר הרחוק לכך שיהיה עסק של קירוב הרחוקים בפועל, לצאת ולהודיעם ולגיירם.

תמיהה בענין תכלית גילוי פלאות ה'

מהוים  במצרים  והמופתים  האותות  כל  דהנה  קמאי.  בה  דקדקו  שכבר  נוספת  שאלה  נקדים 
את הבסיס לכל כך הרבה יסודות המסתעפים משורש האמונה שהוא שורש הכל. דכל ה"אשר 

הוצאתיך מארץ מצרים" )שמות כ, ב( הוא כביכול פרוש וגילוי של ה"אנכי ה' אלקיך" )רישא דקרא(. 

ונמצא אם כן שאין הדברים מכוונים בעקר אלא לישראל שהינם מאמינים בני מאמינים, ויש 

בלבם ודעתם לתפוס כביכול אלוקות ולחיות ע"פ זה. 

יש להשתומם במה שרואים שוב ושוב שכשעשה השי"ת גילויים נפלאים בהודעת  וממילא 
כחו, ייחס הדבר למה שאמור לפעול הכרה חדשה אצל הגוים: "וידעו מצרים כי אני ה' בנטתי 

ידי וגו'" )שמות ז, כ(, "ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני ה' וגו'" )שם יד, ד(, "וידעו 
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מצרים כי אני ה' בהכבדי בפרעה". דלכאורה הוא פלא, וכי מיועדים גילויים אלו בשביל אותם 

שוטים ארורים, ומה היה חסר לו היתה התורה אומרת שהכל בשביל ישראל עצמם, שיתחזקו 

עוד קצת באמונה.

חילול ה' חמור מג' עבירות

ושוב  חז"ל,  מדברי  הנלמדת  הדבר  בחשיבות  תחילה  ה',  כבוד  בענין  נגע  זה  כל  וליישב 
בהגדרת המושג. הנה ההיפך של כבוד שם מלכותו ית' הוא חילול השם, וראוי לנו להתבונן אם 

כן בחומרת הדבר, דממילא נשכיל על הופכו ]הראוי[ שאנו עסוקים בו. דהנה הגמרא ביומא 

)פו.( הביאה ארבע חילוקי כפרה שנאמרו משום רבי ישמעאל, ומבואר בהם שבעוד אפילו לגבי 

ויסורין  תולין  הכיפורים  ויום  "תשובה  חמורות(  עבירות  ג'  גם  נכללים  )שבהם  דין  בית  ומיתות  כריתות 

ממרקין", "מי שיש חילול השם בידו אין כח בתשובה לתלות ולא ביום הכיפורים לכפר ולא 

ביסורין למרק אלא כולן תולין ומיתה ממרקת" )לשון הגמרא שם(. ]עוד מצינו ראיה לכך שחמור 

חילול השם מג' עבירות, משיטת רבי ישמעאל לגבי גדרי החיוב למסור נפש, דמצינו שסובר 

שאפילו בג' עבירות אין חיוב של יהרג ועל יעבור אלא בפרהסיא בלבד )מה שאין כן בעוון חילול השם 

שלא הותר בשום אופן([1.

כבודו ית' מתרבה ע"י התקרבות מי שהיה עד כה בחוץ

ומתוך החומרה הנוראה של עוון חילול השם מבינים שבמידה טובה מרובה אין לך דבר גדול 
יותר מכבוד שמים, כבוד שם מלכותו, וראוי אם כן להביא את שכתב רבינו ז"ל בענין זה. דעיין 

)בתורה יד קמא( שם שאחרי שהביא את דברי הזהר הקדוש הנ"ל, לבאר שבעת שבא יתרו להתגייר 

"כדין אסתלק ואתיקר שמא דקדשא בריך הוא", חתם בהגדרת כבודו ית' ואמר: "נמצא זהו 

כבודו, כשבני אדם שהם מחוץ לקדושה מקרבין את עצמן לפנים מהקדושה הן גרים שמגיירין, 

הן בעלי תשובה, שגם הם היו מבחוץ, וכשמקרבין ומכניסים אותם לפנים, זהו כבודו".

הרי לן שכל המושג של כבוד נגזר מתוך הערכה הניתנת ע"י מי שהיה בחוץ, מי שהיה מרוחק, 
דלכך כבוד שם מלכותו יגדל ככל שיהיה מדובר במי שבא והתקרב מרחוק, לכבד את השם. 

מבין הדבר  לא  רחוק  מי שבהיותו  כלפי  בעקר  הינו  חילול השם  עוון  זה תראה שאף  ]וכנגד 

לאשורו וטועה ללמוד מתוך הנהגה כזו או אחרת שמדובר בדבר שיש לזלזל בו, כגון שרואה 

1 ועיין ביחזקאל )פרק לו( שמבואר שהגם שמצד ג' עוונות שהיו בידם היו ישראל צריכים להיות בגלות, אמר השי"ת שמשום 

שיש בגלותם חילול ה' )בהיותם "עם ה'"(, לכך יחזיר אותם מהגלות, דמבואר ממילא כנ"ל, דהענין של חילול ה' חמור מג' 

עבירות.
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להנהגה  לומדיה  את  מרוממת  התורה  אין  כך  ושופט שאם  כראוי  תלמיד חכם שאינו מתנהג 

שיש להתכבד בה[.

טוב יצר כבוד לשמו

והנה תלמידי הגאון זי"ע )בסידרו( מטו משמיה ביאור נפלא במה שאומרים בתפלה "טוב יצר 

כבוד לשמו", דפירש שהכוונה היא שאת תכלית ה"טוב" של השי"ת רואים במה שיצר מציאות 

המושג  דרך  הוא  דהכל  ולעבדו,  אתו  להתקשר  לנברא  המאפשר  דזהו  לשמו",  "כבוד  של 

אומרים  האמונה  הראשון שהוא שורש  הפסוק  דאחרי  בקריאת שמע,  רואים  זה  וכעין  כבוד. 

תכף 'ברך שם כבוד מלכותו לעולם ועד', דמשמעות הדבר היא שעם כל הרוממות של אמונת 

היחוד שהיא העקר, אי אפשר לעבוד אותו ית' בזה העולם אלא ע"י ברוך שם כבוד וכו', ע"י 

שמתעסקים בכבוד.

מהלך הכבוד מחייב שיהיו רחוקים שבאו והתקרבו

מארץ  הוצאתיך  אשר  אלקיך  ה'  "אנכי  כתוב  הראשונה,  בדברה  האמונה,  בשורש  והנה 

מצרים", דכפי שנתבאר כל המהלך של יציאת מצרים באותות ומופתים אמור לגלות את תקף 

משום  שדיקא  נבין  בסמוך,  לעיל  לאמור  זאת  נצרף  וכאשר  אלקיך".  ה'  "אנכי  של  האמונה 

שמדובר בשורש האמונה שלא ישכון אלא בלב נכון, לכך צריך הדבר להתגלות באופן ה"טוב" 

בחוץ  שהיו  רחוקים  יהיו  הדבר  שביסוד  ממילא  שמצריך  מה  לשמו",  "כבוד  של  מהלך  ע"י 

והתקרבו, דזהו הרי המגדיר את הכבוד וכנ"ל.

"וידעו מצרים" - ידעו הגרים ויבאו

מצרים",  ל"וידעו  מצרים  יציאת  של  הגילויים  את  ייחס  השי"ת  ושוב  ששוב  כן  אם  וזהו 

דתמהנו כנ"ל וכי התכלית היא שידעו אותם סכלים רחוקים. דבהנ"ל מובן שאמנם אין תכלית 

לאותם  בכסילותם,  ונשארים  חמורם"  חמורים  ש"בשר  לרשעים  בעלמא  ידיעה  שתגיע  בכך 

שאין להם ניצוץ קדושה שמעותד להסתפח אל גוף האילן. אך בבחינת "טוב יצר כבוד לשמו", 

הגילוי של "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" כן אמור לבא דרך מהלך כבוד שבו 

רחוקים יכירו ויבאו ויתגירו )קיבוץ כל הניצוצות הקדושים שהיו מבחוץ(. דבבחינת "כדין אסתלק ואתיקר 

קודשא בריך הוא" מתגלה בזה ביתר שאת כבוד מלכותו ית', והיינו אם כן פשר ענין "וידעו 

מצרים", דהמכוון הפנימי הוא סוד הגרים שכל ביאתם מרחוק זועקת 'כבוד לשמו'.
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התכלית המתקיימת בגרים השורשיים

כי  וכו'  אלקים  עשה  אשר  כל  את  וכו'  יתרו  "וישמע  מקרא  של  בפשוטו  הרי  כתוב  ובאמת 
כבודו  בגילוי  "וידעו מצרים", הרצון  דנמצא שהתכלית של  ישראל ממצרים",  ה' את  הוציא 

ית' ע"י ביאת הרחוקים )דיקא(, התקיים כפשוטו ביתרו הגר שנתפעל מאלו הדברים ובא וגרם 

ל"אסתלק ואתייקר קודשא בריך הוא", לבקיעת תקף כבודו ית' הצפון בסוד התקרבות הגרים 

וכנ"ל.

)באופן שנצטרך לומר ש"וידעו  זה פלא, דיתרו לא התפעל ממה שהיה ביציאת מצרים מבחוץ  וראה 
מהיועצים  בעצמו  שהיה  מצינו  אלא  לישראל(,  המיצרים  האומות  כל  על  אלא  מצרים  על  דיקא  קאי  לא  מצרים" 

ו, פדר"א פ"מ(. דממילא אף כי תאמר שברח לפני זה,  )שמו"ר כז  ומהחרטומים של פרעה במצרים 

נמצא שיש לו שייכות מהותית עם מצרים, ושפיר יקרא ענינו קיום של "וידעו מצרים". 

ובלאו הכי ניחא ענין זה, שהרי מצינו שבתיה בת פרעה - בתו של מי שהוא שורש קלי' מצרים, 
גדול מזה ל"וידעו  התגיירה בזמן מהלך הכבוד של "אשר הוצאתיך", דממילא אין לך קיום 

מצרים" כפשוטו.

ודי אם כן באותם גרים שורשיים שהתקרבו  יבין שלא בכמות עסקינן אלא במהות,  והמבין 
"וידעו  של  התכלית  למען  שנעשו  והמופתים  האותות  כל  את  להצדיק  כדי  ובאו,  מרחוק 

מצרים". דהן בבתיה והן ביתרו )והן בצפורה(, אין מדובר בסיפור פרטי של גוי שהכיר האמת ובא, 

אלא בגילוי בבריאה שנקרא 'גרים', גילוי שמצד מהותו כולו אומר כבוד, באופן היותר נפלא 

שאפשר לצייר.

קבלת עול מלכות שמים שקודמת לפרטי המנין

יהיה  לא  מרחוק  הגר  כביאת  גדול  דבר  מדוע  הנ"ל,  התמיהה  ביישוב  נוסף  אחד  צעד  נצעד 
ענין להתעסק בו להדיא, דהרי לא מצינו בהלכה שיוצאים מגדרנו לבקש גרים אלא במידת מה 

להפך. ולהבין זאת  נקדים להזכיר בקיצור סוגיא עמוקה ורחבה ביסוד האמונה של "אנכי ה' 

אלקיך". דהנה כידוע נחלקו הראשונים לגבי מהות יסוד אמונה זה, דיש המונים אותו במנין 

הסברא  זו  ובביאור  הענין(.  אריכות  אלקות  האמנת  מאמר  ד"מ  )עי'  למנותו  שאין  שאומרים  ויש  המצוות 

האחרונה, הוארך דדיקא משום שמדובר ביסוד כללי ולא רק בפרט מסוים בבנין הקדושה, לכך 

בבחינת קבלת עול מלכות שמים שקודמת לקבלת עול מצוות )ברכות יג.(, לא רק שנצב השורש 

הזה לפני המנין שהוא בערך של פרטים, אלא שבסוד "דרך אמונה בחרתי" אי אפשר לצוות 

עליו, דצריך הוא לבא מתוך בחירת האדם, באופן שהנטיה הפנימית אל הטוב חתומה באמיתת 

שורש האמונה, "דרך אמונה בחרתי" דיקא וכנ"ל.
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אי אפשר לדחוק יותר מידי

שתי  כנ"ל  נתבארו  מצרים"  מארץ  הוצאתיך  "אשר  של  במהלך  דהרי  הנ"ל.  ניחא  ומעתה 
של  גילוי  הינו  מצרים"  מארץ  הוצאתיך  "אשר  של  במהלך  המונח  שכל  היא  האחת  נקודות. 

הרישא דקרא, של יסוד האמונה ד"אנכי ה' אלקיך". והשניה היא שכפי שמבחינים בהדגשת 

הכתוב פעם אחר פעם, המכוון הפנימי באותות ובמופתים ובכל גילויי "אשר הוצאתיך וכו'" 

'כבוד שם מלכותו' שצפון  ]והיינו כנ"ל מהלך של  "וידעו מצרים"  הוא לקיים את הסוד של 

בסוד הגרים שבאים מרחוק להתגייר[.

של  השורשי  הרובד  משום  דיקא  מה  שבמידת  שכשם  נבין  יחד,  הדברים  את  נצרף  וכאשר 
דדיקא  הגרים.  בהתקרבות  הדבר  כן  האמונה,  על  לצוות  אפשר  אי  בחרתי",  אמונה  "דרך 

משום שמדובר בקידוש השם וגילוי כבודו ית' באופן היותר מופלג )שעומד כדאיתא ברבינו יונה ז"ל 

כנגד החומרה של חילול השם(, דיקא משום שמדובר בכלי הביטוי היותר נאמן ל"אנכי" )בדומיא ד'ברוך 

שם כבוד מלכותו' שנצרך כדי להכיל את 'שמע ישראל'(, לכך אי אפשר לדחוק את הדבר )יותר מדי( ולהכריחו 

]דצריך כנ"ל שה"אסתלק ואתייקר שמא דקדשא בריך הוא" יהיה נגזר מתוך תנועה של "דרך 

אמונה בחרתי"[.

"יפוצו מעיינותיך חוצה"

להפיץ  הצורך  את  נס  על  שהרימה  החסידות  בתורת  מהותית  נקודה  מתחוורת  הנ"ל  ובכל 
ביתר  וכפי שרואים  טז(,  ה,  )משלי  חוצה"  מעינותיך  "יפוצו  כל,  בפי  ית'  ולהקריא שמו  אלוקות 

זי"ע בהפצה לדורות, הן לגבי הפשטות של  ז"ל, כמה עסק מוהרנ"ת  שאת בענינו של רבינו 

כבוד שם מלכותו ית' והן לגבי שם הצדיק )דכפי שיתבאר להלן הכל אחד(.

דהנה העוון החמור והנורא של חילול השם, כל ענינו במה שגורם למי שבחוץ להתרחק עוד 
ועוד, לאבד את הידיעה הנכונה במהות גילוי האלוקות שאמור לקרב ולא להפך. ולעומת זה 

מובן כנ"ל ממילא שהתיקון לדבר זה, והדבר הגדול ביותר בכלל )כתר(, הוא כבוד שם מלכותו 

ית' שבו עוסקים לקרב את הרחוקים, לעורר עוד ועוד את מה שיגרום ל"אסתלק ואתיקר שמא 

דקודשא בריך הוא", מה שמצריך כנ"ל להתעסק דיקא עם אותם שבחוץ )בערכין או כפשוטו(2.

לצאת אל "העם שבשדות"

והנה האריך רבינו ז"ל )בתורה ו קמא( במה שנוגע לסוגיתנו, בכך ש"צריך כל אדם למעט בכבוד 
עצמו ולהרבות בכבוד המקום", ואחרי שכתב שתלוי הדבר בבחינה של "כבוד אלקים הסתר 

2 בענין היות עוון חילול השם נתקן דיקא ע"י קידוש ה' עיין ברבינו יונה ז"ל )שערי תשובה שער שלישי אות קנח(.
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דבר", אמר ש"אי אפשר לזכות לכבוד הזה אלא ע"י תשובה, ועקר התשובה כשישמע בזיונו 

)זהר פנחס רנה( ו'הכף הוא כתר' )שם ובתקונים( וכו'". דלעניננו  ידם וישתק, כי 'לית כבוד בלא כף' 

נקח כעת שענין הכבוד אינו רק ענין חשוב ושורשי אלא סוד הכתר בעצמו, והיינו כנ"ל הדבר 

שעומד )למעליותא( כנגד החומרה של עוון חילול השם ר"ל. וממילא היות והחסידות באה לחיות 

ולהחיות את גילוי מלכותו ית' באופן היותר מופלא, בבחינה של התנוצצות הגאולה וכביכול 

בסימן  חוצה",  מעינותיך  ב"יפצו  הדבר  יתבטא  שלא  אפשר  דאי  היטב  מובן  המלך,  כתר 

המובהק של גילוי הכבוד האלוקי שהינו התקרבות הרחוקים. 

לכך צריך לכבד את השם: לצאת אל "העם שבשדות", לצאת אל חלקים בנפש שהינם בחוץ, 
ולגרום להם לצעוד אפילו צעד או שנים אל עבר מי שנאמר בו )כנ"ל( "טוב יצר כבוד לשמו". 

)תהלים קיט, ל(,  דעצם הדבר שמביאים נברא נוסף לקיים הטיה נכונה של "דרך אמונה בחרתי" 

הטיה שכפי בחינתו יש בה מעבר מ'חוץ' ל'פנים', הוי ענין נשגב שאין ערוך אליו, דבר יקר 

שנוגע לכתר בעצמו, הכתר של "מלך הכבוד" )שם כד, ז(3.

אין כבוד אלא תורה

נובע  הרחוקים  ולקרב  בחוץ  להפיץ  )שהצורך  כדברינו  להדיא  קמא(  יד  )תורה  ז"ל  רבינו  בדברי  לראות  יש 
משורש הכבוד(. דאחרי שפתח בסוגית הכבוד ואמר ש"להמשיך שלום בעולם צריך להעלות כבוד 

הקב"ה לשרשו", המשיך בכך ש"אי אפשר להעלות את הכבוד אלא ע"י תורת חסד", ותורת 

חסד אמרו חז"ל )סוכה מט:( 'זה הלומד תורה על מנת ללמדה' )והביא לגבי זה את הזהר הנ"ל המדבר מהתגלות 

הכבוד האלוקי בביאת יתרו( וכו' ואי אפשר לקרב את הגרים עם בעלי התשובה אלא ע"י תורה כמו 

'יפוצו מעינותיך חוצה', שצריך להשקות אותם שהם מבחוץ להודיע להם את הדרך  שכתוב 

ילכו בה, וזהו שאמרו חז"ל )אבות ו( 'אין כבוד אלא תורה', וזהו 'אם תוציא יקר מזולל' ואמרו 

חז"ל )ב"מ פה.( 'אלו שמקרבין בני אדם לעבודת השם ית', כי זהו נקרא 'מוציא יקר', היינו כבוד, 

מ'זולל' - מזלותא דגלותא וכו'" )עיין שם הרחבת הדבר(.

דהתורה  תורה'.  אלא  כבוד  'אין  מקום  מכל  הכל,  כנגד  הינה  שתורה  שהגם  בדבריו  לן  הרי 
הנלמדת למען כבוד שמים, אי אפשר שלא יהיה בה ממהות הכבוד שאינו מתרבה אלא ע"י 

)כבוד(  ה'יקר'  את  להוציא  בחוץ,  שהם  אותם  את  להשקות  יציאה  חוצה",  מעינותיך  "יפוצו 

מזלותא דגלותא.

3 עיין במה שסיפר רבינו ז"ל במעשה זה "והתחיל להסתכל בדרך אמת והבין האמת לאמיתו, וישב עצמו שהוא עצמו בודאי 

ית'  כנ"ל, דכל הבחינה אמיתית שנוגעת לכבודו  והיינו  כולם להביאם לאמת".  עושין להחזיר למוטב  רק מה  ישראל,  יהיה 

אמורה להוליד תנועה של "יפוצו מעיינותיך חוצה" - רצון שידעו כולם ויתקרבו.
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והנה ישנו קשר הדוק בין כבוד שם מלכותו ית' לכבודם של ישראל, באופן שכל כמה שיתגלה 
כבוד  יהודי  אצל  שנראה  כמה  דכל  להפך,  וכן  בזה,  הוא  אף  יתכבד  כבוד שמים,  האדם  ע"י 

דקדושה שמעטר אותו בחן אמיתי, יהיה מתגלה שם ממילא כבוד שמים, שורש הכבוד. והגם 

שאפשר להאריך הרבה, לא נבאר כעת הדבר אלא בפשטות ובקיצור כפי הנצרך לעניננו, למען 

נוכל להשליך הדבר על הפרשה, ולקחת נקודה אחת הנוגעת לדרכי העבודה וכדלהלן.

שמו משותף בשמנו

הנה כשדבר יחזקאל הנביא על חילול השם הנורא שהיה ביציאת ישראל לגלות, אמר "ויבא 
אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו" )יחזקאל לו, 

ב(. ומשמע מינה שלא רק ששמו ית' משותף כביכול בשמנו )עיין תורה סז תנינא ושל"ה הקדוש פסחים ד"ש 

יג(, עד כי נקראים אנו "עם ה'", אלא שיש ביציאת ישרשאל לגלות קושי של "ויחללו את שם 

קדשי", דעצם הדבר שהיהודי מושפל ומזולזל נוגע כביכול אף לכבוד השם, דאף הוא )חלילה( 

נתפס כמזולזל ומחולל.

איזהו מכובד המכבד את הבריות

ובהבין שהכבוד המלובש בתוך נברא הוא כבוד אלקים ]שברא הכל לכבודו[, מבינים שזהו 
הדבר  שייך  בריה  כל  לגבי  ואם  א(.  ד  )אבות  הבריות'  את  המכבד  מכובד  'איזהו  רז"ל  שאמרו 

את  האדם  שיחשיב  אימת  דכל  ה'",  "עם  כנ"ל  שנקראים  ישראל  לגבי  שכן  כל  מה,  במידת 

חבירו בהפלגת הכבוד כפי בחינתו, יקרא הדבר שמתעסק הוא עם כבוד שמים, שמכבד הוא 

את המקום. וכן ממילא לאידך גיסא, דכל אימת שיהיה גילוי של כבוד השם ית' יגרום הדבר 

להגדלת כבודם של "עם ה'" ככלל, ושל כל יחיד ויחיד כפי בחינתו, כפי חלקו בהגדלת שורש 

הכבוד.

הצדיק מקבץ את הכבוד

הדבר  שורש  יהודי,  כל  אצל  ובעקר  נברא  כל  אצל  מה  במידת  הדברים  נכונים  כי  אם  והנה 
ועקרו מונח בענינו של צדיק יסוד עולם שבהיותו כולל הכל באחדות, לקשר העולמות ולהריק 

טוב, אוחז הוא בידו את כל חלקי הכבוד, את כל גילויי ההויה שנכללים בבריאה שנאמר בה 

"כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו" )ישעיה מג, ז(, והיינו )מלבד המבואר( דכתיב 

בלידת יוסף הצדיק "אסף אלקים את חרפתי" )בראשית ל, כג(, ללמד על הופעת מי שמקבץ את כל 

חלקי הכבוד למען שמו ית', דממילא נאספים כל החרפות, מתקבצים ובאים כל החלקים שעד 

עתה היו 'בחוץ' - היו מזולזלים.
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]ומבואר הדבר בדברי רבינו ז"ל )תורה סז תנינא(, דדיבר על כך שיש צדיק יסוד עולם )בבחינת יוסף( 
שהוא היופי והפאר והחן של כל העולם, מה שמבטא בהנ"ל בחינה של השורש הכללי שמקיף 

)בהיפוך מחילול  כתר המלכות  בבחינת  דבהיותו  כבוד שמים,  אלוקי של  בגילוי  הכל  את  ומקבץ 

השם( כולל הוא את הכל בחן ופאר ויופי. 

אותם  יסודות,  ארבע  נמשכים  שממנו  הפשוט  היסוד  בבחינת  הוא  הצדיק  שזה  שם  ועיין 
ששורשם בארבע אותיות שם הויה, דלכך יש בו את השורש של "שמו משותף בשמנו", בחינת 

שם כבוד מלכותו. ומובן בהנ"ל דלא בכדי מדובר שם ב'יופי ופאר וחן' אלא מכוון הדבר כנגד 

"פאר וכבוד נותנים לשמו", סוד הצדיק שמבטל את החילול והחרפות ומקבץ את חלק הכבוד, 

ואכמ"ל[.

ולמדוהו  יוסף,  ביד  אלא  נמסר  עשו  של  זרעו  שאין  קכג:(  )ב"ב  חז"ל  דאמרו  הא  יובן  ובזה 
יח(, דכדאיתא  )עובדיה א,  וגו'"  ובית עשו לקש  יוסף להבה  ובית  יעקב אש  מהכתוב "והיה בית 

וכו'". דכבר  יוסף"( "אש בלא להבה אינו שולט למרחוק  ילדה רחל את  )על הפסוק "כאשר  ז"ל  ברש"י 

דברו בזה הספה"ק, אך בהנ"ל יובן כך. דעשו הרי הוא "המזלזל הגדול" שכתוב בו "ויבז עשו 

את הבכורה" )בראשית כה, לד(, הוא שיצא ממנו עמלק שכל ענינו חילול השם ר"ל. 

ע"י  הינו  בעטיו,  שנגרם  דגלותא(  )זילותא  השם  לחילול  התיקון  כנגדו,  המלחמה  אופן  וממילא 
רומי'  'ענני  כנגד  הכבוד,  העדר  דכנגד  והיינו  דיקא.  ל'מרחוק'  שהולכת  )דיוסף(  הלהבה  כח 

צריך את  הנ"ל([,  סז  תורה  עיין  רנב,  פנחס  )רעיא מהימנא  זעירתא  ורומי  רבתי  ]רומי  המכסים על העינים 

הכח של הצדיק שלא רק ששמו ית' משותף בשמו )וכנ"ל(, אלא שמקיים הוא תדיר "אסף ה' את 

חרפתי", לצאת החוצה למרחוק בלהבתו המתפשטת ולקיים "יפוצו מעינותיך חוצה" ]בקירוב 

הרחוקים[, סוד הגרים וכנ"ל4.

יציאת משה

אני  משה  אל  "ויאמר  כתוב  חומר.  כמין  יתרו  מביאת  המדברים  הפסוקים  יתבארו  זה  ובכל 
חתנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמה )שם יח, ו(, והביא רש"י ז"ל מהמכילתא: "אם אין 

4 והנה איתא שם בתורה שמי שנכלל בצדיק בבחינת יוסף נפתחים עיניו ויכול לראות וכו'. ודו"ק מעתה שזהו שתכף לאחר 

שאמר יוסף לאחיו "והנה עיניכם ראות ועיני אחי בנימין וכו'" )בראשית מה, יב(, מה שמבטא בהנ"ל את התפשטות הלהבה 

של יוסף כחן ויופי ופאר שענינם כבוד אלוקי, המשיך ואמר "והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ראיתם וגו'". 

כנ"ל  דהרי  להפליא.  מיושב  הוא  בהנ"ל  אך  נפק"מ(,  )למאי  עצמו  כבוד  להודיע  יוסף  כבר במה שהוזקק  דקדקו  דהספה"ק 

יעקב הוא בבחינת "בית יעקב אש", ויוסף כשנקשר בו )ומתגלה בקדושת ענינו( הינו "בית יוסף להבה", סוד הגדלת כבוד שם 

מלכותו ע"י יציאה למרחוק וכו' וכנ"ל. וממילא בעצם הדבר שהודיע יוסף הצדיק מכבודו הגדול, צפן הוא את המכוון הנרצה, 

לדעת שאכן קיים בעזרתו ית' "יפוצו מעינותיך חוצה", לקרב את הניצוצין הרחוקים )בסוד הגרים( עד כדי ביסוס שורש נפלא 

למה שעתיד להתגלות כ"וידעו מצרים" )וכנ"ל(, והיינו "כבודי במצרים" דיקא, ואכמ"ל.
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אתה יוצא בגיני צא בגין אשתך, ואם אין אתה יוצא בגין אשתך צא בגין שני בניה". וצ"ב מהו 

ענין הפירוט של סיבות היציאה של משה, אם בגין חמיו, אשתו או ילדיו. עוד יש לשאול על 

הכתוב "וישתחו וישק לו" )פס' ז(, דכדאיתא ברש"י ז"ל משה הוא שהשתחוה ליתרו, ולכאורה 

וחלוקה  ישראל,  מנהיג  היה  הרי  סוף  דסוף  כך,  כדי  עד  עצמו  להשפיל  משה  הוצרך  מדוע 

מדרגתו ממדרגת יתרו לאין ערוך.

שפלות בארבע בחינות

ולהבין נקדים דברי רבינו ז"ל בתורה הנ"ל )יד קמא(, דעיין שם שאחרי שדיבר מהעלאת כבוד 
'יפוצו  של  חסד'  'תורת  ע"י  שנעשית  )כיתרו(  הרחוקים  קירוב  של  מהבחינה  לשורשו,  הקב"ה 

כמו  ע"י שפלות,  אלא  לתורה  זוכה  אדם  "ואין  ואמר:  ד(  )באות  וכו', המשיך  חוצה'  מעינותיך 

צריך  כי  שפלות.  בחינות  מארבע  גאותו  שישבר  מתנה',  'וממדבר  נד(  )עירובין  חז"ל  שאמרו 

להקטין עצמו לפני גדולים ממנו, ולפני בני אדם כערכו, ולפנים קטנים ממנו, ולפעמים שהוא 

למטה  בעיניו שהוא  וידמה  עצמו,  מדרגת  כנגד  עצמו  להקטין  וצריך  קטן שבקטנים,  בעצמו 

ממדרגתו, בבחינת )שמות טז( 'שבו איש תחתיו'", ע"כ.

דמאחר ונוכחנו לדעת שאי אפשר לזכות ל'תורת חסד' ]שיפה כחה להביא לשלימות הגילוי 
של כבוד שם מלכותו )שתלוי בהתקרבות הרחוקים([ אלא ע"י שפלות בארבע בחינות הנ"ל, נבין שזהו 

שבטרם יצא הצדיק ב"להבתו" לקרב את הרחוקים בשלימות, בטרם קיים משה רבינו "יפוצו 

מעינותיך חוצה" לגבי יתרו, אמר לו יתרו שיצא לקראתו בגינו או בגין אשתו או בגין בניו. 

דהבן שהגם ששגבה בודאי מדרגת משה, בבחינה מסוימת יתרו כחמיו יתייחס למדרגה שהיא 
הראשונה,  בבחינת השפלות  היא  העצמי(  כבודו  על  )במחילה  בגינו  היציאה  דממילא  ממנו,  למעלה 

שישפיל עצמו לפני הגדולים ממנו. וממילא יובן לשאר הבחינות, דהיציאה בגין אשתו )שהיא 

בניו  בגין  והיציאה  כערכו",  אדם  בני  "לפני  שנעשית  השניה  השפלות  בבחינת  היא  כנגדו(  עזר 

היא בבחינת השפלות "לפני קטנים ממנו". והיות ולמען התכלית הנרצית כנ"ל צריך שפלות 

נוסף,  לדבר  משה  אז  שהוזקק  שזהו  מובן  עצמו",  ממדרגת  "למטה  שהיא  שפלות  רביעית, 

דבאופן מכוון השתחוה לפני יתרו במה שמבטא את תקף הענוה - "שבו איש תחתיו" )ומיושב כל 

הנ"ל(.

כבוד גדול נתכבד

ודו"ק מעתה שזהו שתכף להנ"ל כתוב "ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק לו וגו'", דכתב 
רש"י ז"ל: "כבוד גדול נתכבד יתרו באותה שעה, כיון שיצא משה יצא אהרן נדב ואביהוא, ומי 

הוא שראה את אלו יוצאין ולא יצא". דלא רק שמיושב להפליא שבבחינת "יפוצו מעינותיך 
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חוצה" אמרה תורה "ויצא משה" ]ונקט רש"י ז"ל )בשם המכילתא( "יצא אהרן וכו', ומי הוא שרואה 

אלו יוצאין ולא יצא"[. אלא שבבחינת המכוון הפנימי של "וידעו מצרים" )בבחינה הנ"ל של אמירת 

יוסף "כבודי במצרים"(, התגלה אז הכבוד האלוקי לא רק באופן של "אסתלק ואיתקר שמא דקדשא 

בריך הוא", אלא אף בביטוי של שמו המשותף בשמנו, בבחינת כבודם של ישראל )וחלקי הגרים 

השייכים להם(, והיינו אם כן דראוי להודיע שאכן "כבוד גדול נתכבד יתרו באותה שעה".

"אל יצא איש ממקומו"

יש לדקדק בדברים הנ"ל שהבאנו )תורה יד קמא( במה שיחדד ויבהיר נקודה אחת לגבי כל האמור 
עד כה. דהנה כנ"ל כשדיבר רבינו ז"ל מהעלאת כבוד השם לשורשו, ומהצורך לקיים באותם 

שבחוץ "יפוצו מעיונתיך חוצה", נקט שהתנאי הקודם לכך הוא שפלות בארבע בחינות, כאשר 

תכלית השפלות היא הבחינה של "שבו איש תחתיו" )שמות טז, כט(. ויש להתבונן במה שעל פניו 

ביום  ממקמו  איש  יצא  "אל  הוא  תחתיו"(  איש  "שבו  של  )ההמשך  דקרא  הסיפא  דהרי  דרשני.  אומר 

השביעי". וכיצד אם כן שפלות שכל ענינה 'לא לצאת מהמקום', מתקשרת לתכלית של "יפוצו 

מעינותיך חוצה", לתנועה של יציאה לחוץ )"ויצא משה וגו'"(.

לעשות טובה לבעל בחירה

אך יתיישב דאדרבא, מבטא הדבר ביתר שאת את כל מה שדברנו בו. דהרי הגם שהתכלית היא 
להרבות כבודו ית', מה שמצריך כנ"ל התעסקות בסוד הגרים שמקרבים בו את אותם שבחוץ, 

באופן המעשי לא מעסקים להדיא בגיור גרים שבא מצידנו. והיינו טעמא כנ"ל, דדיקא משום 

שנגזר הדבר מיסוד האמונה של "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך וגו'", לכך צריך לשמור על 

הצורה המהותית של "דרך אמונה בחרתי", לוודא שהנטיה אל הטוב תהיה בבחירה שורשית 

ולא בכפיה ודחיקה.

ז"ל, דאמר על עצמו שהינו חידוש בכך שיכול הוא  זה את שידוע בענין רבינו  כלפי  ונזכיר 
שכאשר  צדיקים  שלאפוקי  הוא  הפשוט  הביאור  דהנה  קצז(.  )ח"מ  בחירה  לבעל  טובה  לעשות 

בה[,  נפול  ]שהיה  הבחירה  נקודת  את  מה  במידת  לו  לקחו  ביהודי,  שינוי  בקדושתם  חוללו 

רבינו ז"ל שהגדיל לעשות ולפעול בנפשו של יהודי, הקפיד )והצליח( לא לקחת כלל את נקודת 

הבחירה. 

ויש כאן פלא. שהרי כנ"ל הרים רבינו ז"ל על נס את ענין ההפצה, דמי כמוהו עשה תלמידים 
שעשו תלמידים וכו', המשיך שלהבת שהולכת ופועלת עוד ועוד. ועם כל זה עומד הוא ומכריז 

כי אינו נוטל את הבחירה. ובהנ"ל יפתח שמלבד ההסבר הפשוט ]שאי אפשר שיעבוד הקב"ה 

את עצמו )אם לא יהיה האדם בעל בחירה([, יש בענין הנ"ל דברים בגו. דיובן דדיקא משום שמדובר 
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בדרגה נפלאה של "יפוצו מעינותיך חוצה", דיקא משום שמדובר בצדיק שלא מפסיק לדבר 

על סוד הגרים )סוד הכבוד האלוקי וכנ"ל(, צריך שיהיה נשמר אופן הגילוי המהותי של "דרך אמונה 

בחרתי", לדאוג לכך שאחרי הכל יתגלה הכבוד ע"י נטיית בעל בחירה שעשה מה שעשה מבלי 

שיאלץ לעשות כן, מבלי שדחקוהו.

להשפיע בחוץ מבלי לצאת מהמקום בתנועה של דחיקה

שמלמד  מה  חוצה",  מעינותיך  מ"יפוצו  ז"ל  רבינו  שדיבר  שהגם  כעת  יתיישב  מקום  ומכל 
תחתיו",  איש  "שבו  של  השפלות  את  כתנאי  הציב  למרחוק,  הלהבה  התפשטות  על  לכאורה 

אותה שפלות שכתוב בה "אל יצא איש ממקומו". דע"פ הנ"ל מובן ש"אל יצא איש" מבטא 

את הזהירות מלקלקל את הבחירה אצל אותם שחפצים לקרבם. דבאמת עושים הכל. לומדים 

ומלמדים, מגלים עצות ודעת, מפיצים ומניקים, אך הכל מבלי "לצאת מהמקום" ולדחוק את 

ה'רחוק' ]במה שיסיר את הגדרת הבחירה מעל נטייתו הטובה ל"דרך אמונה"[, דכל המכוון 

הרי הוא "אסתלק ואתייקר שמא דקודשא בריך הוא" )דיקא בבחירה(.
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שופר דמתן תורה
מאמר סוד השופר של ראש השנה

א( מלכיות

תפלת  והנת  ושופרות,  זכרונות  מלכיות  מוסף  בתפלת  ברכות  שלש  מוסיפים  השנה  בראש 

מלכיות וזכרונות מובנים היטיב, שזהו מעיקר ענינו של יום שממליכים הש"י עלינו ושיעלה 

בכל  להאריך  שמתחילים  פלא,  כולו  הוא  שופרות  תפלת  אבל  וכו',  לטובה  לפניו  זכרונינו 

המעשה של מתן תורה, ואע"פ שהסבירו שענינו הוא להזכיר זכות מתן תורה, )עי' ר"ה לב, ב, ברש"י 

ד"ה קול ה'(, מ"מ קשה לומר שכל ענין תפלה של ראש השנה אינו נוגע לעיקרו של יום ומצות 

תקיעת שופר.

ב( שופר במתן תורה

ולכן  תורה,  במתן  היה  ותקיעותיה  השופר  ענין  שמוזכר  הראשונה  שבפעם  חזינן  והנה 

אומרים בפסוקי השופרות הפסוקים של מתן תורה, וכמו כן הדינים של תקיעת שופר נלמדים 

)עיי"ש  היובל  בקרן  במשוך  מהפסוק  הדינים  שלומדים  א(  )כו,  בר"ה  כמוש"כ  דשם  מהפסוקים 

ברש"י(, וחזינן הקשר בין מתן תורה לתקיעת שופר בראש השנה.

ג( אתה נגלית

מתן  של  הפלאות  כל  על  לספר  השופרות( שמאריך  )ברכת  נגלית  אתה  בתפלת  היטיב  וכשנעיין 

תורה שהיו שם הרבה נסים כמו קולות וברקים אבל עיקר הדגוש הוא על קול השופר, ולכאורה 

אפשר לבאר משום דעיקר המכוון הוא להגיע להפסוקים של השופר שהם עיקר הברכה )עשרה 

פסוקי שופרות כתיקון חז"ל( אבל באמת אין זה פשטות הענין דבפשטות משמע שעיקר ההפלגה של 

מתן תורה היה בקול השופר, שע"ז אומרים ובקול שופר עליהם הופעת וצ"ב בזה.

ד( שופר פלא גדול

והנה מצינו כן להדיא באבן עזרא בפר' יתרו )ויקרא יט, יג( וזה לשונו "כי קול השופר הוא פלא 

גדול אין במעמד הר סיני גדול ממנו. כי קולות וברקים וענן כבד גם הם נראים בעולם. וקול 

שופר לא נשמע עד יום עשרת הדברים".
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ה( ניסי לגמרי

ולבאר דברי האבן העזרא בפשטות, כי כל הברקים והרעמים והקולות הן מהדברים שנמצאים 
)אחרי שביאר שם שהקולות וברקים  וירידת גשמים וכמוש"כ גם ברבינו בחיי  יום המעונן  בעולם בכל 

היו מלאכים וכו'( עם היות שהפשט אמת ויציב והוא הראשון משבעים פנים כי יום מתן תורה היה 

כמין יום המעונן בקולות והם הרעמים כמנהגו של עולם והברקים וקצת גשמים, והוא שכתוב 

)שופטים ה, ד( ארץ רעשה גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים, והיה תחילה הענן ואחר כך הברקים 

ואחר כך הקולות. והאחרון שבכתוב היה ראשון שכן מנהג לראות הברק ואחריו הרעם, עכ"ל, 

ועז"כ האבן עזרא שהפלא גדול בהר סיני היה "השופר" שאין במנהג העולם "קול השופר", 
ולכן היה זה ענין ניסי לגמרי.

ו( אילו של יצחק

וכשנעיין בזה יותר נבין "פלא גדול" שקול השופר הוא קול היוצא ע"י תקיעה "בדבר גשמי", 
)ובאמת לא מצינו בתורה ענין זה של קול שופר עד מתן תורה( דהיינו שתוקעים בקרן איל ואז יוצא מזה קול, 

שאמרו  וכמו  ממש,  השופר  קול  אלא  לשופר"  הדומה  "קול  תורה  במתן  היה  לא  ובפשטות 

חז"ל "שהיה שם השופר של אילו של יצחק, ומזה שקורא התורה להקול הזה "קול השופר", 

משמע שהוא קול שופר כפשוטו, וזה מה ששמעו.

ז( שני קרניו

והנה בפסוק במשוך היובל יעלו בהר )שמות יט, יג( פירש"י שהוא שופר של איל אילו של יצחק 
תורה שופר  וביארו מפרשי רש"י שהכוונה להקול השופר שהיה בה הקולות של המתן  היה 

זו היה כאילו של יצחק, )שלדעת רש"י במשוך היובל היינו הקולות של מתן תורה וכן הוא ברש"י במס' ראש השנה כו, 

א(, ומקור דברי רש"י הם מפרקי דר' אליעזר שהיה שני קרנות ששל שמואל תקע בו בהר סיני 

שנא' במשוך בקרן היובל, ובקרן של ימין וכו' עתיד לתקוע לעתיד לבא שנא' והיה ביום ההוא 

יתקע בשופר גדול.

ח( אילו של יצחק ממש

ופי' הרמב"ן שאולי גדל את  הק' על רש"י הלא אברהם אבינו הקריב את האילו,  והרמב"ן 
האיל וחידש הוויתו וכן פי' רבינו בחי' בד' רש"י, )ועי' גם בפי' הרא"ם שפי' שמתחלה לא שרף את הקרנות( 

ובט"ז על התורה כ' שאע"ג שכ' הרמב"ן "אולי" אין זה אלא אמת גמור ]ומביא ראיה מטיטוס 

עיי"ש[ 
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וכמו"כ כ' החתם סופר בתשובה )ח"ו סי' צח( דהפשטות בפרקי דר' אליעזר הוא בפשוטו ממש 
שופר  זה  דאין  ס"ל  בחיי  והרבינו  והרמב"ן   .)5 )עיי"ש  הפיוטים  ורוב  במדרשים  מבואר  וכן 

טבעי כפשוטו אלא הכוונה לסוד הענין )וכן הוא בגור אריה שם ובפני יהושע ר"ה כו(

ט( בין השמשות

מהדברים  שהוא  ח'(  משנה  )פ"ה  באבות  הוא  משנה  דהרי  כפשוטו,  שהוא  משמע  ובפשטות 
שנבראו בין השמשות, וכמו שפי האתון ופי הארץ הם כפשוטו ממש, )ומי שמהרהר אחר זה הוא מינות 

ממש ר"ל כמו שהאריך בזה בלקוטי הלכות הל' פסח הלכה ז, אות ג(, כמו"כ אילו של אברהם שנאמר עליו בפרקי 

דר' אליעזר )פ"ל( שכל דבר בהאיל הזה שימש לענין אחר )עיי"ש 6( הוא כפשוטו ממש.

י( שופר גשמי

תורה  מתן  של  הפלא  הוא  אזי  וסייעתו  רש"י  כשיטת  גשמי  זה  שופר  נאמר שהיה  אם  והנה 
שיוצא קול משופר גשמי, ובוודאי שהיה שם נס גמור כמוש"כ קול השופר הולך וחזק מאד, 

מ"מ חזינן כאן פלא שהש"י כביכול תקע בשופר, וכל הקולות והברקים וכו' אין בהם מהפלא 

הזה רק בקול השופר.

יא( קול מחודשת 

וגם לפי"ד הרמב"ן הרי סוף סוף יש כאן פלא עצום דכל הקולות והברקים הם דברים הנראים 
תמיד שבא מלמעלה קולות וברקים וערפל, אבל שיהיה קול שופר זה הפלא הגדול של המתן 

שאע"פ  שופר",  "קול  כפשוטו  שם  שהיה  הכוונה  שופר,  קול  לזה  קורא  התורה  שאם  תורה, 

שבדרך כלל לא בא מלמעלה קול הבא בדרך כלל ע"י מעשה ידי אדם, נשתנה כאן הבריאה 

שופר" שבפשטות  לקול  "דומה  רק  לומר שהיה  )ואין  אדם  מעשי  ע"י  להיות  שרגילים  קולות  הש"י  שעשה 

מבואר בפסוק ששמעו קול שופר, וכמו לדוגמא במכת דם הם מלהזכיר לומר שהיה רק "דמוי דם" שאם התורה קורא לזה "דם" 

בוודאי הוא "דם" כפשוטו, כמו שצפרדע הוא כפשוטו(.

5 שם, דהך שמעתא ס"ל כהסוברים דביום ההוא יתקע בשופר גדול, משל בעלמא הוא שיהיה פרסום בעולם כאלו תקעו בשופר 

לקבץ הנפזרים, וכדכתיב ]ישעיהו י"ח ג'[ כנשוא נס הרים תראו וכתקוע שופר תשמעו. אבל להמדרשים ]פדר"א ל"א[ דסוברים 

דשופר גדול ממש, דבמתן תורה היה שופר שמאל מאילו של יצחק, ולע"ל יהיה קרן ימין, ושופר ממש קאמר, וכן משמע ברוב 

הפיוטים.

6 פרקי דרבי אליעזר, אותו האיל שנברא בין השמשות לא יצא ממנו דבר לבטלה אפרו של איל הוא יסוד על גבי המזבח הפנימי 

גידי האיל אלו עשרה נבלים של כנור שהיה דוד מנגן בהם עורו של איל הוא אזור מתניו של אליהו ז"ל שנ' איש בעל שער 

וכו' קרניו של איל של שמאל שתקע בו בהר סיני שנ' ויהי במשוך בקרן היובל ושל ימין שהיא גדולה משל שמאל שהוא עתיד 

לתקוע בה לעתיד לבא שנ' והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול והיה ה' למלך על כל הארץ.



-יז-    /מאמרשודהשופרשלראשהשנה

יב( שכינתו בתחתונים

וסוד הענין הוא שאז במתן תורה, הראה לנו הש"י הסוד שנתאווה להשרות שכינתו בתחתונים 
דייקא. והראה לנו זה בקול השופר, דהיינו שהראה לנו איך שכביכול הוא מתלבש במעשה ידי 

אדם, שקול שופר נעשה ע"י אדם, וכביכול עשה לנו הש"י אז דבר הנעשה בידי אדם, להראות 

לנו סוד מתן תורה, שהוא הגלוי של הש"י ע"י קיום התורה ומצוות, בגוף הגשמי בעולם הזה, 

שזהו עיקר החידוש של מתן תורה.

יג( עור בהמה

ויש לומר שנתגלה דבר זה בתוך מעשה בהמה, שזהו בחינת הגוף הגשמי בחי' בהמה, ששם 
נתגלה האור א"ס ב"ה שנכתב על קלף עור בהמה טהורה.

יד( יראתו על פניכם

וכמוש"כ בפסוק  תורה,  והיראה של מתן  וברקים מבטאים הפחד  מזה שכל הקולות  ונמצא 
)שמות כ( ובעבור תהיה יראתו על פניכם, אבל בקול שופר מתבטא עצם מציאות מעמד הר סיני, 

שהוא גלוי שכינתו בישראל.

טו( מעשה ידי אדם

וכל העם רואים את הקולות וכו' ואת קול השופר )שמות יט טו( והעירו המפרשים דלמה הבדיל 
בין הקולות ופירט במיוחד "קול השופר", הלא קול השופר הם בכלל הקולות, ולדברינו יבואר 

היטיב דקול השופר הוא ביטוי עצם מתן תורה, שנתגלה הש"י בהשופר שהוא מעשה ידי אדם.

טז( אדם היער

ובן שפחה שנתחלפה( שמדבר שם  )מעשה מבן מלך  י"א  נפלא עפ"י מש"כ במעשה  נבין דבר  ולפי"ז 
על האדם מהיער, והנה האדם מהיער מרמז על אילו של אברהם אבינו, שמצא אותו אברהם 

וברבינו  היער,  בסבכי  נאחז  שהאיל  הכוונה  שבסבך  הראשונים  ופירשו  בקרניו,  בסבך  אבינו 

בחיי שהיה המקום ההוא יער ושם אילנות ונקרא בית יער הלבנון )במלכים ב( ובתהלים מצאנוה 

בשדי יער )תהלים קלב(.

יז( כלי  המנגנת על החיות

כזה,  ניגון  לנגן  מתחיל  תיכף  אזי  עוף  או  בהמה  על  אותו  שכשמניחים  כלי  שיש  שם  ואמר 
שהוא תענוג נפלא ועצום מאד וכו' שכל התענוגים של העולם כולם כאילו ואינם נחשבים נגד 

התענוג הנלא של הנגינה הזאת, ולדברינו יש לרמוז בזה שכל המעשה הזאת מדבר על מתן 
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תורה, שהבהמה יש לפרש הוא אילו של יצחק )והעוף עדיין צ"ע( שכל זה הוא התענוג הגדול, בחי' 

יפה שעה אחת בתשובה ומעש"ט, יפה שעה של קורת רוח בעוה"ב שהוא בחי' תורה ומצוות 

יותר מכל חיי העולם הבזה ועיי"ש.

יח( קולות משונות ביער

7( וכו' ובתחלה נזדעזעו מאד  כשהיו ביער שמעו קולות משונות )עיי"ש במעשה  שבתחלה 
מחמת הפחד, שכל זה מבטא הפחד הגדול של מעשה מתן תורה, ואח"כ ראו התענוג הנפלא 

שזה מבטא בחי' מה שאמר משה רבינו אל תיראו וגו' שובו לכם לאהליכם, וכו', שאז השיגו 

התענוג הגדול של תורה ומצוות, בחי' כל התחלות קשות מכאן ואילך יעקב לכם, בחי' יחוד 

נשמה בגוף.

יט( מרובע במעשה בראשית

במעשה  מרובע  שלית  ב(,  כה,  )מעשרות  בירושלמי  דחזינן  נפלא  דבר  להוסיף  אפשר  ובזה 
הלוחות  הם  אדם  ידי  מעשה  כמו  מרובע  והוא  אלקים  מעשה  שהוא  היחיד  והדבר  בראשית, 

שהיו מרובעות,  וכן הכתב כמו שאמר הכתוב )שמות לב טז( והלחות מעשה אלהים המה והמכתב 

מכתב אלהים הוא חרות על הלחות, והלא הכתב הינו אותיות 'מרובעות' אשורית, ולא עגולים 

כמעשה בראשית.

ולדברינו יבואר בזה עומק נפלא שכל זה הוא עיקר גלוי של מתן תורה שכביכול נתגלה הש"י 
בדבר גשמי שהוא כעין מעשה התחתונים והוא ממש כעין תקיעת שופר הנ"ל.

ענף ב' סוד תקיעות של ראש השנה

א( נחת רוח מהנבראים

כל הנ"ל יבואר מאד כל הסוד של התקיעות, שכל הסוד של מתן תורה והקול השופר,  ולפי 
הוא להראות לנו רצונו ית' דייקא במעשה ידי אדם, ולפי"ז יבואר מאד שזהו סוד ראש השנה, 

שמעוררים כחו של מתן תורה, שבמתן תורה נתגלה שרצונו ית' הוא דייקא בהנבראים, שבזה 

שהנבראים בתוך הגוף הגשמי בזה דייקא הוא עיקר גילוי של הש"י, שהקולות וברקים האחרים 

7 סיפורי מעשיות )שם( בלילה שמעו קול החיות, שכולם שואגים והומים בקולות משונות, שכל החיות והעופות כולם נתנו 

בקולם: האריה היה שואג, והלביא הומה בקול אחר, והעופות מצפצפים ומקשקשים בקולם וכן כולם הומים בקולות. ובתחלה 

נזדעזעו מאד, ולא הטו אזנם אל הקול מחמת הפחד, אחר כך הטו אזנם ושמעו, שהוא קול נגינה וזמרה נפלאה ונוראה מאד. 

והטו אזנם יותר ושמעו, שהוא קול זמרה ונגינה נפלא מאד מאד, שהוא תענוג נפלא ועצום מאד לשמע זאת, שכל התענוגים 

של העולם כולם כאין, ואינם נחשבים, ובטלים לגמרי נגד התענוג הנפלא הזה של הנגינה הזאת. ודברו ביניהם, שישארו כאן, 

כי יש להם לאכל ולשתות, ומתענגים בתענוג נפלא כזה, שכל מיני תענוגים בטלים כנגד זה: 
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שהיו במתן תורה הם בחי' מלאכי מעלה, אבל רצונו של הש"י הוא דייקא בקול השופר, שהוא 

הגוף התחתון, שופר של בהמה, שבזה הפלא הגדול נתגלה שעיקר התענוג הוא דייקא בנשמה 

שנתגלה תוך הגוף )וכבר מובא בטעמי ר' סעדיה גאון שתקיעת שופר הוא זכר למתן תורה(.

ב( עלה אלקים בתרועה

ובזה נבין סוד נפלא "עלה אלקים בתרועה הויה בקול שופר" שכביכול נתעלה כבודם ית' ע"י 

קול שופר, וכל זה היה במעמד הר סיני שנתגלה הש"י בקול שופר דייקא, וכל זה אנו מעוררין 

דעת תקיעת שופר, שנעשה אז דוגמא דלמעלה שהש"י תקע בקול שופר, וכמו"כ אנו תוקעין 

בקול שופר דוגמא דלמעלה.

ג( מצות מעשיות

והבן היטיב שבכל התרי"ג מצוות, ובפרט המצוות מעשיות לא שייך באמת דוגמא דלמעלה, 

שהרי תמיד יש הפרש בין מעשי הש"י למעשה התחתונים, שלא מצינו בשום מצוה גשמית, 

שהקב"ה עשה מעשה זו, וכגון מצות סוכה שעושין זכר לענני הכבוד הרי אין אנו עושין ענני 

הכבוד ממש, ואפי' למ"ד סוכות ממש, הרי לא עשה הש"י בפועל סוכות אלו, משא"כ בתקיעת 

שופר שאנו עושין מעשי הש"י ממש )והבן נוראות מצות זו(.

ד( קטרוג המלאכים

ועכשיו נבין ההמתקה הנוראה של מצות תקיעת שופר, שכל הקטרוגים של המלאכים נובעים 

מחמת מעשה התחתונים שהם גושי עפר וקרוצי חומר, אבל כשאנו מעוררין מעמד הר סיני, 

אזי ממתיקין הכל, שאדרבה עיקר רצונו ית' היה במעשי התחתונים, שהם עושים מעשי בהמה 

וכו', שכל זה הראה לנו הש"י אז במתן תורה שעיקר הנח"ר והתענוג הוא במעשי התחתונים 

יותר מכל מלאכי מעלה שהם בחי' קולות וברקים הנ"ל.

ה( מצוה מהמובחר בשופר איל

וזה לשון הרבינו בחיי )בראשית כב, יג( "ועל דרך המדרש )בראשית רבה נו, ט( אחר נאחז בסבך בקרניו, 

אחר שישראל נאחזין בעבירות כל ימות השנה ומסתבכין בצרות נוטלין בראש השנה השופר 

של איל, אחר שישראל נאחזין בעבירות ומסתבכין במלכויות, מבבל למדי וממדי ליון ומיון 

לאדום, סופן להגאל בקרנו של איל, שנאמר )זכריה ט, יד( וה' בשופר יתקע:
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וקול שופר חזק מאד,  בו  כי שופר של מתן תורה שכתוב  רבי אליעזר פרק לא(  )פרקי  חז"ל  ודעת   

שופר אילו של יצחק היה. ובראש השנה שהוא יום הדין נצטוינו לתקוע בשופר, ואף על פי 

ששנינו כל השופרות כשרין, מצוה מן המובחר בשל איל:

גופו  על  לא  יצחק,  של  מדתו  על  כוונתו  היה  יצחק  של  אילו  שופר  זה  מאמרם  כי  וידוע   

ועצמותיו ממש, שהרי האיל הזה כולו היה עולה כליל עם קרניו וטלפיו, אבל החכמים ירמזו 

לנו על מדת הגבורה ששמענו מפיו אנכי ולא יהיה לך, והוא פחד יצחק אשר אנו מבקשים בעת 

צרה ואומרים עננו פחד יצחק, הוא הקול הנשמע במתן תורה, ואליו אנו רומזים בקול השופר 

שאנו תוקעין בראש השנה שהוא היום שנברא בו העולם. והתבונן כי יום מתן תורה תחילת 

קבלת מלכותו, וכן יום שנברא בו העולם תחילת מלכותו, לפי שאין מלך בלא" עכ"ל.

ו( בסבך בקרניו

בהם  הסיבוכים שמסתבכים  על  בקרניו" שבסבך מרמז  "בסבך  היטיב מש"כ  יובן  ולדברינו 

איך  בזה  לנו  הראה  אזי  זו,  בשופר  הש"י  שתקע  תורה  מתן  ובשעת  וכו',  ומלכויות  עבירות 

שדייקא בסבך הזה נתגלה מלכותו ית', בחי' הירידה שהוא תכלית העליה, וכמו"כ בכל שנה 

אילו של  של  כוחו  עיקר  שזהו  הסבך,  בתוך  מלכותו  מגלים  אזי  בשופר  תוקעים  ושנה שאנו 

יצחק.

ז( עליהם הופעת

שופר,  תקיעת  של  המצוה  שעיקר  כבודך,  בענן  נגלית  אתה  תפלת  להפליא  יבואר  ולפי"ז 

הוא לגלות כוחו של מעמד הר סיני, שאז גילה הש"י רצונו להשרות שכינתו בתוך הגשמיים 

דייקא, וכמוש"כ ובקול שופר עליהם הופעת, שלדברינו עיקר הגלוי של מתן תורה הוא הקול 

שופר, וכל מעשה תקיעת שופר של ראש השנה הוא רק להאיר הארת מעמד הר סיני, שלכן כל 

הפסוקים של תורה של תפלת שופרות מדברים על מתן תורה.

ח( התעררות השופר

ולבאר הענין יותר בדרך העבודה דהנה עיקר הראש השנה הוא שכל אחד ימליך הש"י ויאמין 

זה הוא ההבנה הנ"ל  וכל  שבמקומו שהוא נמצא בה ששם עיקר הנחת רוח שעושה להש"י, 

שהש"י תקע בשופר של איל בעת מתן תורה, שזה מבטא גלוי הש"י במקום הבחירה והמקום 

של הנבראים, 
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וכמו"כ הוא בכל שנה ושנה ובכל דור ודור, שדור ודור ונסיונותיו ושם כביכול תוקע הש"י 
שנתעורר  הביאור  דלדברינו  דלעילא,  שופר  שאיתער  בזוה"ק  מצינו  ש  )וכמו  מהנבראים  ושעשועים  תענוג  ומקבל 

השופר של מתן תורה, שהש"י יש לו נחת רוח מהעולם הגשמי כנ"ל וכמו"כ אומרים בונתנה תוקף ובשופר גדול יתקע היינו השופר 

העליון כנ"ל(.

ט( לאתר דאתנטלת

עיקר התשובה של ראש השנה שתשובה הוא כמוש"כ בזוה"ק בבחי' זרקא דאזדריקת  וזהו 
לאתר דאתנטלא מתמן, שהאדם יחזור למקומו ושרשו, דהיינו המקום שיש להש"י נחת רוח 

ממנו, שכל זה הוא בחינת מתן תורה, שאז התחיל התחלת עבודת הש"י, והגחלת קיום התורה 

עיקר  נח"ר ממנו, שזהו  נמצא שהש"י מקבל  יאמין בעצמו במקום שהוא  והמצוות, שהאדם 

פסוקי  כשאומרים  הכוונה  וזהו  התקיעות  בעת  שעושין  התשובה  וזהו  כנ"ל,  שופר  התקיעת 

השופרות להאמין שאנו עושין נח"ר להש"י במציאות הגוף שאנו נמצאים.

י( ההשבה להתחלה

וזה לשון מהרנ"ת זי"ע לקוטי הלכות )הל' ערלה הל' ד' אות ו( כי מה שקשה למצא הדרך לשוב לה' 
יתברך זה מחמת חטא אדם הראשון ומחמת ריבוי עונותינו שעל ידי זה נתבלבלו כל המקומות 

והדרכים עד שקשה למצא הדרך לשוב אליו יתברך, כי עיקר התשובה הוא לשוב הדבר למקום 

)כמו שמבאר בסימן לה( אבל מריבוי  שנטל משם בבחינת זרקא דאזדריקת לאתר דאתנטילת מתמן 

עונותינו קשה לנו מאד למצא מקומנו לידע איך לשוב אל המקום אשר נחצבנו משם. 

וזה ששאל הקדוש ברוך הוא את איוב על שהרהר אחר מדותיו יתברך, איפה היית ביסדי ארץ 
היה  הראשון  אדם  כי  הראשון,  באדם  היתה  היכן  שלך  איפה  לברכה  זכרונם  רבותינו  ודרשו 

כלול מכל הנשמות ושאל אותו הקדוש ברוך הוא אם יודע היכן היה מקומו בקומתו של אדם 

הראשון וכמובא מזה בכתבי האר"י ז"ל באריכות בספר הגלגולים, עין שם. 

הינו ששאל אותו הקדוש ברוך הוא אם כבר זכה לתשובה שלמה לשוב אל מקומו שנטל משם 
זכה עדין לתשובה  יודע את מקומו בקומתו של אדם הראשון בודאי לא  ומאחר שעדין אינו 

שלמה לשוב למקומו שנטל משם מאחר שעדין אינו יודע את מקומו ומחמת זה עובר עליו כל 

מה שעובר, כי כל מה שה' יתברך מסבב עם האדם הכל לטובתו כדי להשיבו לדרך הישר וה' 

יתברך מסבב עמו בכמה סבות כפי מה שהוא יתברך יודע את מקום כל אחד ואחד שכמו כן 

הוא צריך לגלגל עמו בגלגולים אלו בסבות אלו ומחמת שאין מי שידע מקום כל אחד ואחד 

מתחלה ועד סוף, 



-כב-

על כן אי אפשר להבין דרכיו יתברך ומחמת זה קשה מאד למצא הראש וההתחלה לתשובה 
מחמת שאין מי שידע את מקומו מחמת שמחטא אדם הראשון נשרו איבריו ונפלו ממנו כמה 

נשמות ונתבלבל מקומם מאד וכמו כן על ידי החטאים של כל אחד ואחד, 

כן עיקר תקון התשובה אי אפשר להתחיל כי אם על ידי הצדיקים אמתיים שהם אוחזים  על 
בכסא הכבוד, דהינו בשרשי נשמות ישראל שהם יכולים לעשות ראש השנה, כי הם בבחינת 

מקומו של עולם ויודעים מקום כל אחד ואחד מתחלה ועד סוף והם יודעים לעשות ראש השנה 

שהוא יומא דדינא לדון את כל אחד לכף זכות כמבאר בהתורה הזאת שם, 

כי מחמת שהם יודעים שרשי כל הנשמות והם בבחינת מקומו של עולם והם יודעים מקום כל 
יום  זכות ולעשות ראש השנה שהוא  יודעים לדון הכל לכף  אחד ואחד מתחלה ועד סוף הם 

ראשון לעשרת ימי תשובה, דהינו התחלת התשובה, כי הם מוצאים זכות לכל אחד לפי מקומו 

שיודעים אפלו אם הוא הגרוע שבגרועים ומכניסים אותו לכף זכות באמת עכ"ל.

יא( עומק הלב

"כי זה עיקר הזכות שמוצאים עליו כדי להנטותו לתחיה להכניסו באמת לכף זכות להחזירו 
בתשובה שלמה באמת, כי חוץ מזה הכל הבל ואין שום זכות וטובה בעולם כי אם כשעל ידי 

הזכות הזה יזכה לאיזה טובה אמתית ונצחית לבא לתכלית האמתי. 

מקום  לפי  זכות  לכף  הכל  דנים  השנה  ראש  לעשות  שיכולים  שהצדיקים  מה  בודאי  כן  ועל 
זכות ומכניסים בהם הרהורי  ידי זה מכניסים אותם באמת לכף  כל אחד העקר הוא מה שעל 

תשובה וזה שאנו רואין בחוש שבראש השנה ועשרת ימי תשובה מגיע על כל אחד מישראל 

איזה הרהור תשובה והכל צועקים לה' יתברך מעמק הלב. 

ומאין בא זאת כל זה נמשך רק מהצדיקים האמתיים שיכולין לעשות ראש השנה על ידי שהם 
יודעים מקום כל אחד ואחד כנ"ל שעל ידי זה דנים הכל לכף זכות ומכניסין את הכל באמת 

להם בדעתם שרש העצה  ומאירים  להם  ומודיעים  הרהורי תשובה  ומכניסים בהם  זכות  בכף 

והראש וההתחלה לכנס בדרכי התשובה שהעיקר הוא לצעק אל ה' תמיד מעמק הלב שזה עקר 

ימי תשובה והעקר הוא ראש השנה שהוא הראש וההתחלה שאז  בחינת ראש השנה ועשרת 

מתחילין הכל בהתחלה האמתית שהוא לצעק אל ה' מעמק הלב. 

מגדולי  מישראל  אחד  כל  על  נמשך  זה  וכל  עמקים,  מעמקי  ה'  קראתיך  ממעמקים  בחינת 
הצדיקים שיודעים מקום כל אחד ואחד שהם דנים הכל לכף זכות והם עושין ראש השנה כנ"ל. 

על  אמתיים  לצדיקים  לנסע  צריכין  כן  ועל  מישראל  אחד  לכל  התשובה  התחלת  עקר  ומשם 



-כג-    /מאמרשודהשופרשלראשהשנה

אליהם  נוסעין  שאין  מהם  הרחוקים  אפילו  כי  השנה.  ראש  קדשת  עקר  מהם  כי  השנה,  ראש 

מי  כל  בודאי  אבל  וכנ"ל  התשובה  התעוררות  שהוא  השנה  ראש  קדשת  מהם  מקבלים  כלם 

שמתקרבים אליהם ונוסעים אליהם על ראש השנה בודאי הם עקר המקבלים קדשת ראש השנה 

שנמשך רק מהצדיקים כנ"ל: עיי"ש שהאריך בזה.

יב( שופר דלעתיד

שיהיה  הגדולים  הנסים  כל  שאחר  לבוא,  דלעתיד  שופר  התקיעת  סוד  יובן  דברינו  כל  ולפי 

לעתיד עיקר הגאולה והקיבוץ נדחים יהיה על ידי תקיעת שופר, וכמוש"כ בפרקי דר' אליעזר 

הנ"ל שאז יתקע הש"י כמו שתקע הש"י בעת מתן תורה כביכול, דהיינו שאז יתגלה ביתר שאת 

)הקרן הימיני של אילו של יצחק( הנח"ר שיש להש"י מכל אחד ואחד מישראל, שאע"פ שבכל האותות 

והמופתים שהיו אז יהיה גלוי אלקותו ית"ש, וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, אבל 

הקיבוץ נדחים יהיה ע"י השופר של ממש, שיהיה אז )כדברי התשו' החתם סופר( שיתגלה איך שהש"י 

מקבל נחת רוח מהמעשה התחתונים כדוגמת התקיעת שופר שהוא מעשי ידי אדם, וזה יהיה 

עיקר שמחת הגאולה.

יג( בשופר לחירותנו

מסיימין הברכה של שופרות, שבתחלה הזכירו מתן תורה, אבל אח"כ מסיימין בתקע  ובזה 

בתחתונים  לעמו  הש"י  אהבת  הגלוי של  יהיה שלימות  הגלוי  לחרותנו, שעיקר  גדול  בשופר 

וכמו"כ מבקשין כל יום בתפלה תקע בשופר גדול לחרותנו, שזהו החירות האמיתי, שהאדם 

מאמין בנח"ר שעושה במקום הגשמי שהוא נמצא, ובזכות זה להגאולה השלימה בב"א.

יד( תקועה אחרונה

וכמו"כ מבואר בפוסקים בהתקיעה האחרונה שהכל הוא כעין מתן תורה ובזה מסיימין הראש 

השנה בשלימות, וזה לשון השו"ע )הרב או"ח סי' תרכ"ג סעיף יד(, "וטעם תקיעה זו היא סימן לסילוק 

ונאמר  וכו'  היובל  במשוך  נאמר  השכינה  שכשעלתה  תורה  במתן  שהיה  כמו  למעלה  שכינה 

עלה אלהים בתרועה כו'".


