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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בהר - בחוקותי תשע"ז

שהרי אם היה בימיו של אליהו שנשבע לעצור את 

יזוז  שלא  נשבע  היה  והוא  שנים,  שלש  הגשמים 

מתוך העיגול עד שירדו גשמים, היה גורם שיתחלל 

שם שמים, כי אם היו הגשמים יורדים היה אליהו 

יורדים  הגשמים  היו  לא  ואם  לשוא,  נשבע  הנביא 

בן  שמעון  אולם  לשוא.  נשבע  המעגל  חוני  היה 

שטח הוסיף לבאר הטעם שאינו מנדה אותו:

לפני  מתחטא  שאתה  לך,  אעשה  מה  "אבל 

כבן שמתחטא על אביו  רצונך,  לך  ועושה  המקום 

לרחצני  הוליכני  אבא  לו  ואומר  רצונו,  לו  ועושה 

שקדים  אגוזים  לי  תן  בצונן,  שטפני  בחמין, 

אומר  הכתוב  ועליך  לו,  ונותן  ורימונים,  אפרסקים 

)משלי כג-כה( ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך".

יבין כי בהשקפה הראשונה  אמנם כל משכיל 

שהרי  וחתומים,  סתומים  שטח  בן  שמעון  דברי 

חוני המעגל לא חי בימי אליהו הנביא כי אם מאות 

שאם  לו  אמר  מה  לשם  כן  כי  הנה  אחריו,  שנים 

היה חי בימיו של אליהו היה עלול לגרום לחילול 

לו לחוש  לומר שהיה  נאמר שהתכוון  ואם  השם. 

שיש בדורו צדיק כאליהו שגזר שלא ירדו גשמים, 

למה הזכיר כלל את אליהו, היה לו לומר שאולי יש 

צדיק שגזר שלא ירדו גשמים. 

 ריתם גח לך תל ם
 בלח בטהם התחהשךר

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה בהקדם לפרש 

"אם בחוקותי  הקשר הנפלא בין החוט המשולש: 

ועשיתם אותם", עסק  ואת מצוותי תשמרו  תלכו 

בעתם  גשמיכם  "ונתתי  המצוות,  וקיום  התורה 

שפע  פריו",  יתן  השדה  ועץ  יבולה  הארץ  ונתנה 

בארץ",  שלום  "ונתתי  ברווח,  פרנסה  של  ברכה 

ברכת השלום.

בעלי  הראשונים  רבותינו  שפירשו  מה  נקדים 

התוספות זי"ע ב"מושב זקנים", מה שסמך הכתוב 

שלום  "ונתתי  הארץ:  וצמיחת  הגשמים  לברכת 

בארץ", על פי מה ששנינו בגמרא )ב"מ נט.(:

התחילו  בניך.  על  שתרחם  עד  מכאן  זז  שאיני 

גשמים מנטפין... אמר לא כך שאלתי אלא גשמי 

בורות שיחין ומערות, ירדו בזעף... אמר לפניו ]לפני 

ברכה  רצון  גשמי  אלא  שאלתי,  כך  לא  הקב"ה[, 

להר הבית  כל העם  כתיקנן עד שעלו  ירדו  ונדבה. 

מפני הגשמים.

כך  שירדו  שהתפללת  כשם  רבי  לו,  אמרו 

שאין  מקובלני  כך  להם  אמר  להם,  וילכו  התפלל 

לי  הביאו  כן  פי  על  אף  הטובה,  רוב  על  מתפללין 

ידיו  שתי  סמך  הודאה,  פר  לו  הביאו  הודאה.  פר 

ישראל  עמך  עולם  של  רבונו  לפניו,  ואמר  עליו 

שהוצאת ממצרים, אינן יכולין לא ברוב טובה ולא 

לעמוד,  יכולין  אינן  עליהם  כעסת  פורענות,  ברוב 

השפעת עליהם טובה אינן יכולין לעמוד, יהי רצון 

מיד  בעולם,  ריוח  ויהא  הגשמים  שיפסקו  מלפניך 

ויצאו  החמה,  וזרחה  העבים  ונתפזרו  הרוח  נשבה 

העם לשדה והביאו להם כמהין ופטריות".

על  המעגל  חוני  ראה  מה  להבין  ביאור  וצריך 

ועמד  עוגה  "עג  כזה:  נפלא  מעשה  לעשות  ככה, 

בתוכה", אשר על שם מעשה נשגב זה הוא נקרא 

לדורות עולם בשם "חוני המעגל". זאת ועוד שגזר 

אומר על הקב"ה מלכו של עולם: "נשבע אני בשמך 

הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך".

 דחתהם ס  מהם תל
תמש ן חן תטב לב נה ימשגל

חכמינו  שמספרים  במה  להתבונן  ראוי  עוד 

שחולל  הנס  אחרי  כי  )שם(,  הגמרא  בהמשך  ז"ל 

בן  שמעון  שלח  הגשמים,  בירידת  המעגל  חוני 

שטח לומר לו דברים כדרבונות שנשמעים כחידה 

חוני  אלמלא  שטח,  בן  שמעון  לו  "שלח  סתומה: 

אליהו  כשני  שנים  שאילו  נידוי,  עליך  גוזרני  אתה 

שמפתחות גשמים בידו של אליהו, לא נמצא שם 

שמים מתחלל על ידך".

ופירש רש"י ששלח לומר לו שהיה ראוי לנידוי, 

שמים,  שם  לחילול  לגרום  עלול  שהיה  משום 

"אם  כו-ג(:  )ויקרא  בחוקותי  פרשת  בפרשתנו 

ועשיתם  תשמרו  מצוותי  ואת  תלכו  בחוקותי 

ונתנה הארץ יבולה  אותם, ונתתי גשמיכם בעתם 

בציר  את  דיש  לכם  והשיג  פריו,  יתן  השדה  ועץ 

לשובע  לחמכם  ואכלתם  זרע,  את  ישיג  ובציר 

בארץ  שלום  ונתתי  בארצכם,  לבטח  וישבתם 

ושכבתם ואין מחריד".

ופירש רש"י ומקור הדבר בתורת כהנים: "אם 

בחוקותי תלכו, יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר 

ואת מצוותי תשמרו הרי קיום המצוות אמור, הא 

מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים 

בתורה  עמלים  הוו  תשמרו,  מצוותי  ואת  בתורה. 

ה-א(  )דברים  שנאמר  כמו  ולקיים,  לשמור  מנת  על 

ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם".

כאשר נתבונן נראה שהקב"ה לימד אותנו כאן 

על קשר נפלא בין החוט המשולש, החוט הראשי 

בחוקותי  "אם  המצוות:  וקיום  התורה  עסק  הוא 

תלכו ואת מצוותי תשמרו", ובזכותן זוכים ישראל 

ברווח:  פרנסה  היא  ראשונה  ברכה  ברכות,  לשתי 

ועץ  יבולה  הארץ  ונתנה  בעתם  גשמיכם  "ונתתי 

השדה יתן פריו", ברכה שניה היא ברכת השלום: 

"ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד".

ב נה ימשגל שג ש גי  שמד ח  כי

החוט  בין  הקשר  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

המשולש: א. עסק התורה וקיום המצוות. ב. ירידת 

הגשמים וצמיחת הארץ ברחבות גדולה. ג. ברכת 

של  הפלא  מעשה  לבאר  בהקדם  בארץ,  השלום 

חוגי המעגל, שהתפלל על הגשמים באופן מיוחד, 

ביתר  ומפורט  יט.(  )תענית  במשנה  ששנינו  כמו 

הרחבה בגמרא )שם כג.(:

ירדו  ולא  אדר  רוב  יצא  אחת  פעם  רבנן  "תנו 

גשמים, שלחו לחוני המעגל התפלל וירדו גשמים, 

התפלל ולא ירדו גשמים, עג עוגה ועמד בתוכה... 

עלי  פניהם  שמו  בניך  עולם  של  רבונו  לפניו  אמר 

הגדול  בשמך  אני  נשבע  לפניך,  בית  כבן  שאני 

“ נ  ה גתמהכם חש ם”

 ב נה ימשגל גלג ל אלהי  ינחהא שג ש גי
לש תת ימב ל תש הד י-חרי לשת   לצדה-הם
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"אמר רב יהודה, לעולם יהא אדם זהיר בתבואה 

בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם 

אלא על עסקי תבואה, שנאמר )תהלים קמז-יד( השם 

גבולך שלום חלב חטים ישביעך. אמר רב פפא היינו 

ואתי  נקיש  מכדא,  שערי  כמשלם  אינשי,  דאמרי 

תיגרא בביתא".

הריב  מהכד,  השעורים  נגמרו  כאשר  פירוש, 

יסוד  מזה  למדים  נמצינו  ובא.  מקשקש  בבית 

גדול, כי פרנסה ברווח היא סגולה לברכת השלום. 

הנה כי כן זהו פירוש סמיכות הכתובים: "ואכלתם 

ונתתי  בארצכם,  לבטח  וישבתם  לשובע  לחמכם 

יש  בעולם  שובע  שיש  בזמן  כי  בארץ",  שלום 

חלב  שלום  גבולך  "השם  בבחינת:  בעולם  שלום 

חטים ישביעך".

המשך  בזה  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

הגמרא )שם(: "לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, 

שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל 

היטיב  ולאברם  יב-טז(  )בראשית  שנאמר  אשתו, 

בעבורה, והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא, אוקירו 

הביאור  האמור  לפי  דתתעתרו".  היכי  כי  לנשייכו 

בזה, כי מאחר שאי אפשר שיהיה שלום בבית רק 

אם יש פרנסה ברווח, לכן המכבד את אשתו כדי 

כנגד  מדה  זוכה  הוא  הרי  בבית,  השלום  להרבות 

מדה לשפע של עשירות המרבה שלום בבית.

יומתק לבאר בזה מה ששנינו במשנה )עוקצים פ"ג 

מי"ב(: "אמר רבי שמעון בר חלפתא, לא מצא הקב"ה 

שנאמר  השלום,  אלא  לישראל  ברכה  מחזיק  כלי 

עמו  את  יברך  ה'  יתן  לעמו  עוז  ה'  כט-יא(  )תהלים 

בשלום". הביאור בזה, כי מי שרודף אחר השלום הרי 

שמשפיעים  טוב  רב  לשפע  ברכה,  מחזיק  כלי  הוא 

לו מן השמים, כדי שיוכל לשמור על השלום בביתו, 

לו  אין  השלום,  מן  הוא איש מדון שבורח  אבל אם 

להרבות  כדי  פרנסה  לו  להשפיע  זה  זכות  לימוד 

השלום בביתו, שהרי הוא יקלקל את השלום.

ר למהדה בכמהם מתחהם תל ם חש לםר

בדרכם של רבותינו בעלי התוספות נבאר מה 

מצוותי  ואת  תלכו  בחוקותי  "אם  הכתוב:  שפתח 

תשמרו", שתהיו עמלים בתורה ותקיימו המצוות, 

ברווח  ולפרנסה  לגשמים  תזכו  זה  בזכות  אשר 

המביאים שלום בעולם, על פי מה שמצינו כי עסק 

ששנינו  כמו  השלום,  למדת  סגולה  הוא  התורה 

)ברכות סד.(: "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם", 

עוז  ה'  כט-יא(  )תהלים  שכתוב  ממה  ראיה  ומביא 

לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".

ומה נפלאים הם דברי ה"חתם סופר" בדרשותיו 

)דף קפג טור ב( שמבאר סגולה זו, כי כל המדות שברא 

שישתמש  לכבודו  אלא  בראן  לא  בעולמו,  הקב"ה 

בהן  משתמש  האדם  ואם  ה',  לעבודת  בהן  האדם 

לעבודת ה', הרי הוא מבטל את הכח של היצר הרע 

שלא יוכל לפתות את האדם להשתמש בהן לדבר 

משתמשים  חכמים  שתלמידי  ידי  על  לכן  עבירה, 

לבנות  התורה,  בעסק  לפלפל  המחלוקת,  במדת 

ולסתור, כדי לברר את ההלכה לאמיתה של תורה, 

הרי הם מבטלים את המחלוקות בעניני העולם הזה 

ומרבים שלום בעולם.

יומתק להבין בזה מה שמצינו כי עסק התורה 

)אבות  במשנה  ששנינו  כמו  לפרנסה,  סגולה  הוא 

תורה  אין  אם  תורה,  אין  קמח  אין  "אם  מי"ז(:  פ"ג 

סגולה  הוא  התורה  שעסק  מאחר  כי  קמח".  אין 

בבית  קמח  אין  אם  והרי  בעולם,  שלום  להרבות 

ידי שאיש ישראל עוסק  אין שלום בבית, לכן על 

בתורה, הרי הוא זוכה לפרנסה ברווח כדי שישרור 

השלום בביתו.

הנה כי כן ירווח לנו לפרש סמיכות הכתובים: 

"אם בחוקותי תלכו", שתהיו עמלים בתורה בדרך 

פלפול ויגיעה כדי לברר את ההלכה לאמיתה של 

תורה, "ואת מצוותי תשמרו", הנה מאחר שסגולת 

והרי  התורה היא להרבות שלום לעוסקי התורה, 

מבטיח  לכן  בבית,  שלום  אין  בבית  לחם  אין  אם 

הארץ  ונתנה  בעתם  גשמיכם  "ונתתי  הכתוב: 

זה  ידי  ועל  ברווח,  פרנסה  לכם  להשפיע  יבולה", 

מובטח: "ונתתי שלום בארץ".

 שג ש גי לתמפ של 
ימב ל תי א יתל ם

העמוקה  כוונתו  בזה  לבאר  נלך  המלך  בדרך 

של חוני המעגל במעשה הנשגב שעשה: "עג עוגה 

בניך  עולם,  של  רבונו  לפניו  אמר  בתוכה...  ועמד 

אני  נשבע  לפניך,  בית  כבן  עלי, שאני  פניהם  שמו 

בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך". 

נקדים לבאר מה ששנינו בגמרא )ברכות ד:(:

"אמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי 

]באשרי יושבי ביתך, כל פסוק מתחיל באות אחת 

מפני  נ'[,  אות  מלבד  בי"ת  האל"ף  אותיות  מכ"ב 

שיש בה מפלתן של שונאי ישראל, דכתיב )עמוס ה-ב( 

נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל... אמר רב נחמן 

יצחק, אפילו הכי חזר דוד וסמכן ברוח הקודש,  בר 

שנאמר )תהלים קמה-יד( סומך ה' לכל הנופלים".

על  רומזת  נ'  האות  כי  מזה  למדים  נמצינו 

נ'פילתם של ישראל בגלות, ואילו האות ס' רומזת 

ישועה  מביא  הקב"ה  כאשר  הנפילה,  ס'מיכת  על 

והצלה לישראל בבחינת: "סומך ה' לכל הנופלים". 

וכתב ה"בני יששכר" )כסלו-טבת מאמר ד אות ב( לבאר 

בזה תיבת נ"ס, כי מתחילה כשיש עת צרה ליעקב 

הרי זו בבחינת אות נ' - נ'פילה, אך כאשר הקב"ה 

שסומך  ידי  על  מהצרה  ומוציאם  לישראל  עוזר 

נ"ס  צירוף  מזה  נעשה  ס',  באות  הנופלים  לכל  ה' 

שהוא שילוב של האות נ' עם האות ס'.

ונראה לבאר ענין האות נ' שרומזת על נפילתם 

של ישראל, לעומת האות ס' שרומזת על סמיכתם 

כי  ט:(  )יומא  בגמרא  המבואר  פי  על  ישראל,  של 

בית המקדש השני חרב בעוון שנאת חינם, ומזה 

השלמה,  הגאולה  את  לקרב  כדי  כי  להבין  נשכיל 

צריך לתקן את העון של שנאת חנם על ידי שיהיה 

שלום בישראל.

וזהו הטעם שעתיד הקב"ה לשלוח את אליהו 

הנביא לפני הגאולה כדי לעשות שלום בישראל, כמו 

ששנינו במשנה )עדויות פ"ח מ"ז( לפי שיטת החכמים, 

שאין אליהו בא לא לרחק ולא לקרב: "אלא לעשות 

הנה אנכי שולח  ג-כג(  )מלאכי  שלום בעולם, שנאמר 

לכם את אליהו הנביא וגו', והשיב לב אבות על בנים 

ולב בנים על אבותם". כי הגאולה העתידה מגלות זו 

היא רק על ידי השלום, היפך העון של שנאת חנם 

שהחריבה את בית מקדשנו.

 רלא יה  המהם ט חהם 
להתתאל כטר  חאחר

נקדים עוד מה ששנינו במשנה )תענית כו:(: "לא 

היו ימים טובים לישראל כט"ו באב". ופירש הרה"ק 

 חשלה י  סז  : ר נ  ה תל ם חאתץר. 
זתנסי יהא סג לי לתל ם כה ב סת ימפ ן י א  בהל  כל ימתהח  

 ראם חב -  ה  לכ ר ת יה  שמלהם ח  תי ימס גל  לתל ם,
ר נ  ה גתמהכם חש םר, כדה ת פכ  לתל ם 

 חהא ת ישהג ל תשתי ב נה ימשגל  אמת: 
ררנתחש אנה חתמך יגד ל תאהנה פפ מכאן שד ת תבם של חנהךר

 ישהג ל חצ ת  א   ס' ת מפ של מד  יאבד  ,
תחפכ  י פ כהם לזתנסי תמחהאי תל ם חהתתאל 
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מאפטא זי"ע ב"אוהב ישראל" )לט"ו באב( בדרך רמז, 

על פי מה ששנינו בגמרא )תענית לא.(: "עתיד הקב"ה 

לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, 

וכל אחד ואחד מראה באצבעו, שנאמר )ישעיה כה-ט( 

ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו, זה 

ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו".

וביאר בדברי קדשו ענין המחול שיעשה הקב"ה 

דרך  לו  יש  צדיק  שכל  הידוע  פי  על  לצדיקים, 

מיוחדת בעבודת ה' משלו, ואף שהן נראות כדרכים 

אלקים  דברי  ואלו  אלו  באמת  אבל  מזו,  זו  שונות 

חיים, כי כל אחד יש לו תפקיד מיוחד לתקן בעולם 

הזה. והנה המחול הוא עיגול שכל המשתתפים בו 

שווים, ואין אחד עומד לפני חבירו.

מחול  הקב"ה  שיעשה  הענין  זהו  כן  כי  הנה 

שכל  בכך  להראות  כדי  לבוא,  לעתיד  לצדיקים 

ה'  את  לעבוד  כוונתם  כי  לפניו,  שווים  הצדיקים 

יושב  הוא  לכן  דרכו,  לפי  אחד  כל  שמים  לשם 

עליו  מראים  וכולם  העיגול  באמצע  ביניהם 

מהצדיקים  אחד  שכל  בכך  לרמז  כדי  באצבע, 

נתכוון במעשיו לשם ה', שהוא הנקודה המרכזית 

שבאמצע העיגול. 

בדרך זו הוא מבאר מה שרמזו חז"ל במאמרם: 

כי  באב",  כט"ו  לישראל  טובים  ימים  היו  "לא 

שהיא  ס'  אות  היא  בי"ת  מהאל"ף  הט"ו  האות 

עגולה, ורומזת על המחול שעתיד הקב"ה לעשות 

לצדיקים לעתיד לבוא כדי להראות שכולם שווים, 

טובים,  הימים  מכל  גדול  היותר  טוב  היום  והוא 

שווים  שכולם  הצדיקים  כל  בין  אחדות  כשתהיה 

בעיגול עכדה"ק.

נ'  שהאות  הטעם  להבין  לנו  ירווח  כן  כי  הנה 

היא רמז על נ'פילתם של ישראל בגלות, כי הצורה 

של האות נ' היא עיגול השבור למחצה, שהוא רמז 

שנשבר העיגול של שלום על ידי העון הגדול של 

שהיא  ס'  שנאת חינם, והתיקון על כך הוא האות 

השלום  על  שרומז  שבר,  שום  בלי  שלם  עיגול 

ואין  שווים  שכולם  עיגול,  בבחינת  בישראל  שיש 

אחד מתקנא בחבירו, אשר בזכות זה יזכו לגאולה 

בבחינת: "סומך ה' לכל הנופלים".

תמ  תל י-חרי י א תל ם

המלך  דוד  שסמך  מה  זה  לפי  לפרש  ונראה 

לכל  ה'  "סומך  בפסוק:  ישראל  של  נפילתם 

ט-ט(:  )ויק"ר  במדרש  המבואר  פי  על  הנופלים", 

"גדול שלום ששמו של הקב"ה נקרא שלום, הדא 

שלום".  ה'  לו  ויקרא  ו-כד(  )שופטים  דכתיב  הוא 

לאדם  "אסור  י:(:  )שבת  בגמרא  שנינו  זה  ומטעם 

שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ, משום שנאמר 

ויקרא לו ה' שלום".

שלום",  ה'  לו  "ויקרא  הכתוב:  מלשון  והנה 

משמע כי השם הוי"ה הוא שלום. ויש לבאר הענין 

השם  כי  ט:(  )הקדמה  זוהר  בתיקוני  המבואר  פי  על 

צו-יא(:  )תהלים  הפסוק  תיבות  מראשי  יוצא  הוי"ה 

כי  בזה  והרמז  ה'ארץ".  ו'תגל  ה'שמים  "י'שמחו 

הקב"ה עושה שלום בין עליונים ובין תחתונים, כמו 

ששנינו בגמרא )ברכות טז:(: "רב ספרא בתר צלותיה 

אמר הכי, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתשים שלום 

בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה".

הנה כי כן זהו שרמז דוד המלך כשחזר וסמך 

לכל  ה'  "סומך  באומרו:  ישראל  של  נפילתם  את 

של  בנפילתם  לסמוך  הקב"ה  שעתיד  הנופלים", 

ישראל בגלות, על ידי שימשיך להם השלום באות 

הענין  זהו  המבואר  כפי  אשר  הוי"ה,  משמו  ס' 

שלום  לעשות  הנביא  אליהו  את  הקב"ה  שישלח 

שנאת  בעון  הגלות  תתבטל  זה  ידי  ועל  בישראל, 

חינם ונזכה לגאולה במהרה.

מעתה יאירו עינינו להבין המעשה הנשגב של 

חוני המעגל, על פי מה שכתב הרמב"ן פרשת לך 

לך )בראשית יב-ו(, כי לפני כל נס צריך לעשות איזה 

פועל דמיון למטה כדי לעורר את הנס מלמעלה. 

גשמים  ירדו  שלא  המעגל  חוני  ראה  כאשר  לכן 

למריבות  גורם  זה  והרי  הארץ,  את  המצמיחים 

היפך השלום כמאמר הגמרא: "שאין מריבה מצויה 

בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה", רצה 

לעשות פועל דמיון להמשיך שלום בישראל.

על  הרומזת  ס'  האות  בצורת  עוגה"  "עג  לכן 

ירידת  על  להתפלל  בתוכה"  "ועמד  השלום,  מדת 

הגשמים המרבים שלום בעולם, "אמר לפניו רבונו 

בית  כבן  שאני  עלי,  פניהם  שמו  בניך  עולם,  של 

לפניך, נשבע אני בשמך הגדול", בשם הוי"ה שהוא 

שם השלום, "שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך", 

להמשיך להם פרנסה המביאה שלום בעולם.

 ב נה ימשגל גלג ל אלהי  
שצת א  יגתמהם

ורחימו  בדחילו  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

המעשה הנשגב של חוני המעגל, על פי מה שנשים 

גלגולי  המסבב  ה'  דרכי  בנפלאות  להתבונן  לב 

נשמות מדור לדור, כפי שגילה לנו המקובל האלקי 

הרמ"ע מפאנו בספר "גלגולי נשמות" ]שקיבל מרבו 

רבי ישראל סרוג שזכה לקבל מרבינו האריז"ל[ )אות 

ח(: "כי חוני המעגל הוא ניצוץ אליהו".

)אות פ( כי פר ההודאה שהביא  וכתב שם עוד 

גלגול  היה  הגשמים,  את  לעצור  כדי  המעגל  חוני 

של אחאב מלך ישראל שרב עם אליהו הנביא, לכן 

צוה חוני המעגל גלגול אליהו להביאו כדי לתקנו, 

אחרי  הקב"ה  בפני  דבר  של  בסופו  שנכנע  בזכות 

נבואתו הקשה של אליהו, כמו שכתוב )מלכים א כא-

כח(: "ויהי דבר ה' אל אליהו התשבי לאמר, הראית 

נכנע מפני לא אביא  כי  יען  נכנע אחאב מלפני,  כי 

זה  ומטעם  הרעה".  אביא  בנו  בימי  בימיו  הרעה 

נקרא "פר הודאה", שנכנע והודה על פשעיו.

נמצינו למדים מדבריו הקדושים חידוש גדול, 

כי חוני המעגל היה הניצוץ של אליהו הנביא, ואילו 

צריך  שהיה  אחאב  של  הגלגול  היה  ההודאה  פר 

תיקון, וכאן בסיפור של חוני המעגל זימן הקב"ה 

יחד את חוני המעגל הניצוץ של אליהו הנביא ופר 

ההודאה הגלגול של אחאב.

ונראה להביא השוואה בין חוני המעגל אליהו 

חוני  כשנכנס  כי  כג.(,  )תענית  בגמרא  ששנינו  ממה 

"שמעינהו לרבנן דקאמרי,  המעגל לבית המדרש: 

נהירן שמעתתין כבשני חוני המעגל, דכי הוי עייל 

הוה  לרבנן  להו  דהוו  קושיא  כל  מדרשא,  לבית 

מפרק להו". ויש לומר שהתכוונו לרמז בכך שהוא 

הספיקות,  כל  לתרץ  שעתיד  הנביא  אליהו  גלגול 

כמו שכתבו הקדמונים לפרש מילת תיק"ו שנזכר 

בגמרא בספק שלא נפשט, שהוא נוטריקון ת'שבי 

י'תרץ ק'ושיות ו'איבעיות.

שכתב  מה  פי  על  לכך  סימוכין  להביא  ויש 

"כתב  ב"סדר הדורות" )חלק תנאים ואמוראים אות ט(: 

 תמרש מזאנ : ב נה ימשגל יהי גלג ל תל אלהי  ינחהא
 זת יי דאי תיחהא יהי גלג ל  אבאח ל -נ 

 ב נה ימשגל י זלל של יגתמהם אבתה תנשצת  ג' תנהם
כדה ל -ן מי תשצת אלהי  יגתמהם ג' תנהם

 ב נה ימשגל אמת: רנתחש אנה חתמך יגד לר,
לימתהך הת שי מגא לי יש הדי כתהיהי יתם תלם    

 ב נה  ימשגל גלג ל אלהי  י א רחן חה ר אצל י-חרי,
כה אלהי  מ-תהח  מהדהן חכל ה ם חחה  מ-דת תל משלי
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היוחסין בסדר הדורות ובמגילת תענית, כי ג' שנים 

היו בצורת עד שהתפלל חוני המעגל". הרי מבואר 

כי כמו שאליהו הנביא בזמנו עצר את הגשמים ג' 

שנים, עד שהתפלל על הגשמים אחרי שניצח את 

נביאי הבעל בהר הכרמל, כן אצל חוני המעגל היתה 

בצורת ג' שנים עד שהתפלל על הגשמים.

לפי זה יש לומר כי כאשר ראה חוני המעגל 

ביקשו  והנה  גשמים,  ירדו  ולא  שנים  ג'  שעברו 

מזה  הבין  הגשמים,  על  שיתפלל  ישראל  ממנו  

הניצוץ  בהיותו  כי  בכך,  לו  רמזו  השמים  מן  כי 

אף  שנים,  ג'  הגשמים  את  שעצר  אליהו  של 

שכוונתו היתה לשם שמים להראות לאחאב כי 

אולם  גשמים,  להביא  בכוחם  אין  הבעל  נביאי 

בכל זאת גרם צער לישראל, לכן היה צריך תיקון 

אליהו  של  הניצוץ  המעגל  חוני  שיתפלל  ידי   על 

על הגשמים.

 ב נה ימשגל ימתהך הת שי
 מימב ל תל יגא לי יש הדי

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

שעשה חוני המעגל: "עג עוגה ועמד בתוכה", ויש 

לומר שביקש לרמז בכך לפני הקב"ה, כי מה שהוא 

מתפלל לפניו אינו בזכות עצמו, כי אם בזכות היותו 

כדי  בעולם,  שלום  לעשות  שעתיד  אליהו  גלגול 

הקב"ה  שעתיד  העתידה  הגאולה  את  בכך  להכין 

על  לרמז  ס',  אות  בצורת  לצדיקים  מחול  לעשות 

השלום שישרור בין כל אחד מישראל.

להמשיך  הצדיקים  בכח  יש  כי  ידוע  והנה 

ישועות מהגאולה העתידה גם בגלות, כמו שפירש 

בליל  התפלה  זי"ע  מבעלזא  שלום  השר  מרן  כ"ק 

ה'  "ושויתי  העולמים(:  כל  רבון  )בפיוט  קודש  שבת 

כלומר  לגאלני".  בגלותי  עוד  שתרחמני  לקראתי 

שעוד בהיותנו בגלות ירחם הקב"ה עלינו, להמשיך 

לנו ישועות מעין הנסים והנפלאות שיעשה עמנו 

בגאולה העתידה.

וזהו שעשה חוני המעגל עיגול בבחינת פועל 

דמיון, להמשיך ישועות מהמחול שעתיד הקב"ה 

גלגול  ובהיותו  לבוא,  לעתיד  לצדיקים  לעשות 

אליהו שעתיד לעשות הכנה לגאולה העתידה, על 

ס',  ידי שיעשה שלום בעולם שהוא בבחינת אות 

לכן המשיך ישועות לישראל מהגאולה העתידה, 

ומטעם זה נקרא "חוני המעגל", לרמז שהוא גלגול 

המעגל  לקראת  ישראל  את  להכין  שעתיד  אליהו 

הגדול במחול שיעשה הקב"ה לצדיקים.

ונראה לבאר לפי זה מה שאמר חוני המעגל 

פניהם  שמו  בניך  עולם  של  "רבונו  הקב"ה:  לפני 

שביקש  לומר  ויש  לפניך".  בית  כבן  שאני  עלי 

לרמז בכך מה שמבואר בספרים הקדושים בשם 

)מאמר  מאמרות"  ב"עשרה  זי"ע  מפאנו  הרמ"ע 

לטוב  זכור  הנביא  אליהו  כי  כג(,  פרק  ח"ג  חי  כל  אם 

המקדש  בבית  תמידים  קרבנות  יום  בכל  מקריב 

של מעלה, נמצא לפי זה כי הוא בבחינת "בן בית" 

לפני הקב"ה, שמסתובב בביתו של הקב"ה בבית 

המקדש של מעלה.

לפני  המעגל  חוני  שהתנצל  זהו  כן  כי  הנה 

בזכות  הגשמים,  על  מתפלל  שהוא  על  הקב"ה 

לפני  "בן בית"  היות גלגול אליהו שהוא בבחינת 

ועוד,  זאת  מעלה.  של  המקדש  בבית  הקב"ה 

אצל  בית"  "בן  שהוא  אליה"ו  בגימטריא  ב"ן  כי 

להתפלל  צרה  עת  בכל  למעלה  לעלות  הקב"ה, 

על ישראל.

 ראלהי  חאתחשר לחתת
של יתלמ  יתם

לפני  חוני המעגל  נבאר מה שאמר  זו  בדרך 

הקב"ה בהיותו בתוך המעגל: "נשבע אני בשמך 

הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך", על 

פי מה ששנינו בגמרא )ברכות ד:(: "אליהו בארבע". 

וכבר נאמרו על כך הרבה רמזים, ואענה גם אנכי 

חלקי על פי מה שכתוב במלחמת עמלק )שמות יז-

טז(: "ויאמר כי יד על כס י"ה מלחמה לה' בעמלק 

מדור דור". ופירש רש"י שכל זמן שעמלק קיים 

אין שמו שלם, כי חסרות מהשם ב' אותיות ו"ה  

האות   נחסרה  וגם  י"ה,  אותיות  ב'  רק  ונשארו 

זרעו שימחה  עד  כ"ס,  ונשאר  כס"א   מן   א' 

של עמלק.

ויש לומר כי ענין זה רמוז בתיבת גאול"ה שהיא 

אותיות  ב'  לגאול  שצריך  לרמז  ו"ה,  גאל  אותיות 

ו"ה החסרות בגלות. והנה שנינו בגמרא )ברכות ז ב(: 

"דשמא גרים". ויש לומר שענין זה רמוז בשמו של 

אליהו הנביא שעתיד לבשר לנו על הגאולה, שכן 

אליה"ו הוא אותיות אלי ו"ה, כלומר שחזרו אלינו 

שרמזו  וזהו  השם.  כל  להשלים  ו"ה  אותיות  ב' 

לנו  לבשר  עתיד  שהוא  בארבע",  "אליהו  בגמרא: 

שנשלם כל השם בד' אותיותיו.

יומתק להבין בזה מאמר הגמרא הנ"ל: "עתיד 

הקב"ה לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם 

החסרות  הו"א  אותיות  ג'  דייקא,  ]והו"א  עדן  בגן 

מראה  ואחד  אחד  וכל  מקומן[,  יחזרו  בגלות 

אלקינו  הנה  ההוא  ביום  ואמר  שנאמר  באצבעו, 

בד'  שנתמלא  ]דייקא  ה'  זה  ויושיענו,  לו  קוינו  זה 

אותיותיו[ קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו".

הנה כי כן ירווח לנו להבין בזה מה שאמר חוני 

המבואר  כפי  אשר  העיגול,  בתוך  בהיותו  המעגל 

התכוון לעשות בכך פועל דמיון להמשיך ישועה, 

מן המחול שעתיד הקב"ה לעשות לצדיקים בזכות 

בגאולה  והנה  בעלם,  שלום  שיביא  הנביא  אליהו 

לכן  אותיותיו,  בד'  השם  יתמלא  הרי  העתידה 

 - "נשבע אני בשמך הגדול"  התפלל לפני הקב"ה: 

אותיותיו,  בד'  להתמלא  שעתיד  דייקא  "הגדול" 

"שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך".

 תמש ן חן תטב תמפ
 לב נה ימשגל תי א גלג ל אלהי 

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין כוונתו 

העמוקה של שמעון בן שטח, שטמן בתוך דבריו 

בהיותו  כי  המעגל,  חוני  את  מנדה  שאינו  הטעם 

לפני  להפציר  רשאי  היה  הנביא  אליהו  גלגול 

מה  בכך  לתקן  כדי  הגשמים,  ירידת  על  הקב"ה 

שעצר אליהו את הגשמים ג' שנים. וזהו שאמר לו: 

"אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי", על שהפצרת 

להתפלל בכח השבועה לפני הקב"ה.

אותו:  מנדה  אינו  למה  לבאר  הוסיף  כך  ועל 

"שאילו שנים כשני אליהו שמפתחות גשמים בידו 

של אליהו", כלומר אלו ג' שנים שלא ירדו גשמים 

בימיך, הן כמו ג' שנים שעצר אליהו את הגשמים, 

לכן הטילו עליך מן השמים לתקן ענין זה, הנה כי 

נמצא  "לא  ניחותא[:  ]בלשון  הסיבה  היא  זאת  כן 

שם שמים מתחלל על ידך", שלא גרמת שיתחלל 

שם שמים על ידך, אלא אדרבה גרמת לקידוש שם 

שמים, שרואים איך הקב"ה מגלגל גלגולי הדורות 

בהשגחה פרטית, שתתקן ג' השנים שעצר אליהו 

את הגשמים.

ונראה כי זהו שהוסיף לבאר: "אבל מה אעשה 

לך, שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך, 

על  שמתחטא  ב"ן[  בגימטריא  אליה"ו  ]כמו  כבן 

הוליכני  אבא  לו  ואומר  רצונו,  לו  ועושה  אביו 

אליהו  שהתפלל  מה  על  ]רמז  בחמין  לרחצני 

שתרד אש מן השמים[, שטפני בצונן ]רמז על מה 

שהתפלל אליהו על הגשמים אחרי ג' שנים[, תן לי 

]תפלת אליהו  אגוזים שקדים אפרסקים ורימונים 

פירות  מיני  כל  להצמיח  כדי  היתה  הגשמים  על 

לישראל[, ונותן לו, ועליך הכתוב אומר )משלי כג-כה( 

ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך".
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