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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
חג השבועות תשע"ו

“ו" שה ח חש שזש זמן משן שחרשנחג

 ששחרש שיא ו ל שצלש השחהיט לנח שק גש
כדי הלא נט    ש לי ששאחחש   חלם שזש

ששנינו  מה  פי  על  המדרש  כוונת  לבאר  ויש 

בגמרא )מנחות קי.(: "כל העוסק בתורת חטאת כאילו 

כאילו  אשם  בתורת  העוסק  וכל  חטאת,  הקריב 

הקריב אשם". לכן בכל שנה ושנה בחג השבועות 

הנשגב  המעמד  את  בתורה  קוראים  אנו  כאשר 

של מתן תורה בהר סיני, הרי זה כאילו קיבלנו את 

התורה מחדש.

"ביום הזה באו  יומתק לרמז בזה מה שכתוב: 

לכתוב  צריך  היה  "לא  רש"י:  ודקדק  סיני",  מדבר 

אלא ביום ההוא, מהו ביום הזה, שיהיו דברי תורה 

חדשים עליך כאילו היום ניתנו". ולפי המדרש יש 

וגו',  השלישי"  "בחודש  לרמז:  בא  שהכתוב  לומר 

השלישי  בחודש  קוראים  כשאנו  ושנה  שנה  בכל 

כאילו,  נחשב  זה  הרי  זו,  פרשה  השבועות  בחג 

התורה  את  וקיבלנו  סיני",  מדבר  באו  הזה  "ביום 

מחדש בהר סיני.

 גמכיחן הקי לשם  ליכם
  חל שחרש הנישנש   צרשג

רעיון נשגב זה בענין קבלת התורה מחדש בכל 

ששנינו  מה  עם  להפליא  מתאים  השבועות,  חג 

"בכל הקרבנות  כא.(:  )ראש השנה  ירושלמי  בתלמוד 

חטאת  "ושעיר  כח-כב(:  )במדבר  ]בפסח  חטא  כתיב 

"ושעיר  כט-טז(:  )שם  בסוכות  עליכם".  לכפר  אחד 

עזים אחד חטאת"[ ובעצרת אין כתיב חטא ]כי אם 

)שם כח-ל(: "שעיר עזים אחד לכפר עליכם"[, אמר 

תורה,  עול  עליכם  שקיבלתם  מכיון  הקב"ה,  להן 

מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם".

ופירש ב"קרבן העדה" )שם(: "מכיון שקיבלתם, 

לפני  עמדנו  אשר  כיום  הוא  בעצרת  שנה  שבכל 

הר סיני ומקבלים התורה מחדש, כדאמר רב יוסף 

יוסף  יומא דקא גרים כמה  אי לא האי  )פסחים סח:( 

הזה".  ביום  חטאת  שם  אין  הלכך  בשוקא,  איכא 

הרי לנו דברים ברורים כי בכל שנה בחג השבועות: 

ומקבלים  סיני  הר  לפני  עמדנו  אשר  כיום  "הוא 

התורה מחדש".

הירושלמי:  כוונת  לפרש  הוסיף  משה"  ב"פני 

עול  עליכם  שקיבלתם  מכיון  הקב"ה,  להם  "אמר 

  כל הנש  ו" שה ח חש
 אנח מק לים אש ששחרש מודה

מצוה  נר  שבועות  )מסכת  הקדוש  השל"ה  מדברי 

על  השמחה  עם  יחד  כי  גדול,  יסוד  למדנו  ט(  אות 

קבלת התורה מוטלת עלינו החובה לעשות חשבון 

שהביא  כמו  כראוי,  בתורה  עסקנו  אם  הנפש 

כי  יעקב"  "תולעת  בעל  האלקי  המקובל  בשם 

וזהו  תורה,  מתן  של  הדין  יום  הוא  השבועות  חג 

על  נידונים  בעצרת  כי  טז.(  )ר"ה  במשנה  ששנינו 

פירות האילן, כי נשמות ישראל הן בבחינת "פירות 

האילן", שיצאו מאילן הנשמות של הקב"ה, נידונים 

אם עסקו בתורה וקיימו מצוות התורה כראוי.

על פי האמור יומתק להבין מה שמחלקים את 

חג השבועות לשני חלקים: "חציו לה' וחציו לכם", 

מה  לתקן  כדי  הוא  ותפלה  בתורה  לה'"  "חציו  כי 

שלא עסקנו בתורה כראוי, ונקבל על עצמנו מהיום 

והלאה להגביר חיילים בתורה, כדי למלא בקשתו 

של הקב"ה המתחנן אלינו )משלי ד-ב(: "כי לקח טוב 

השני  החלק  אולם  תעזובו".  אל  תורתי  לכם  נתתי 

כדי להביע  ומשתה, הוא  "חציו לכם" במאכל  של 

בכך שמחתנו הגדולה שזכינו לקבל את התורה. 

הקודש  עבודת  עם  להפליא  מתאים  זה  ענין 

השבועות  בחג  מישראל  אחד  כל  על  המוטלת 

לקבל את התורה מחדש, כמבואר במדרש )ילקוט 

שמעוני פרשת יתרו רמז רעא( על הפסוק הראשון של 

על  יתרו  בפרשת  השבועות  בחג  בתורה  הקריאה 

מתן תורה לישראל בהר סיני )שמות יט-א(: "בחודש 

השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה 

באו מדבר סיני".

"אמר הקב"ה לישראל, בני היו קורין את הפרשה 

הזו בכל שנה, ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדים 

לפני הר סיני ומקבלין את התורה, שנאמר ביום הזה 

ופירש  השלישי".  בחדש  אימתי  סיני,  מדבר  באו 

אות  )שם  הילקוט  על  רענן"  ב"זית  אברהם"  ה"מגן 

"אימתי תהיו קוראים אותה בחודש השלישי".  יד(: 

כלומר על ידי שאנו קוראים פרשה זו של מתן תורה 

בהר סיני בחג השבועות, מעלה הקב"ה עלינו כאילו 

קיבלנו את התורה מחדש.

לקראת חג השבועות "זמן מתן תורתנו" הבא 

לפתוח  טוב  מה  בעתו  דבר  לשלום,  לקראתנו 

זמן מתן  בעבודת הקודש בחג השבועות שהוא 

מחציתו  חלקים,  לשני  החג  את  לחלק  תורתנו, 

להקדיש לה' בישיבה בבית המדרש לעסוק שם 

בתורה ובתפלה, ומחציתו להתענג עם בני ביתו 

שמחתנו  את  בכך  להביע  כדי  ומשתה,  במאכל 

העצומה שזכינו לקבל את התורה, כמו ששנינו 

בגמרא )פסחים סח:(:

"רבי אליעזר אומר אין לו לאדם ביום טוב, אלא 

או אוכל ושותה, או יושב ושונה. רבי יהושע אומר, 

חלקהו, חציו לאכילה ושתיה, וחציו לבית המדרש. 

כתוב  דרשו,  אחד  מקרא  ושניהם  יוחנן  רבי  ואמר 

וכתוב  אלקיך,  לה'  עצרת  טז-ח(  )דברים  אומר  אחד 

רבי  לכם.  תהיה  עצרת  כט-לה(  )במדבר  אומר  אחד 

אליעזר סבר, או כולו לה' או כולו לכם, ורבי יהושע 

סבר חלקהו, חציו לה', וחציו לכם".

בהמשך הדברים מפרש הגמרא, כי מחלוקתם 

לחג  בנוגע  רק  היא  יהושע  ורבי  אליעזר  רבי  של 

הפסח ולחג הסוכות, וגם בהם הלכה כרבי יהושע 

)או"ח  ערוך  בשלחן  שנפסק  כמו  אליעזר  רבי  לגבי 

"מצות יום טוב לחלקו, חציו לבית  סימן תקכט ס"א(: 

המדרש וחציו לאכילה ושתייה. ואל יצמצם בהוצאת 

יום טוב, וצריך לכבדו ולענגו כמו בשבת".

מודים  שניהם  השבועות  לחג  בנוגע  אולם 

ומשתה  למאכל  החג  מחצית  להקדיש  שצריך 

כמבואר בגמרא )שם(: "אמר רבי אלעזר, הכל מודים 

יום שניתנה  לכם, מאי טעמא  נמי  דבעינן  בעצרת 

במאכל  בו  "שישמח  רש"י:  ופירש  הוא".  תורה  בו 

לישראל  זה  יום  ומקובל  שנוח  להראות  ומשתה, 

שניתנה תורה בו".

ביומא  יוסף  "רב  לכך:  סימוכין  מביא  הגמרא 

לא  אי  אמר  תלתא,  עגלא  לי  עבדי  אמר,  דעצרתא 

האי יומא דקא גרים, כמה יוסף איכא בשוקא". ופירש 

רש"י: "היה מצוה לאנשי ביתו להכין לו סעודה ]מבשר 

עגל שנולד שלישי לאמו שהוא מובחר. אמר[ אי לאו 

אנשים  הרי  ונתרוממתי,  תורה  שלמדתי  יומא,  האי 

הרבה בשוק ששמן יוסף, ומה ביני לבינם".
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כל  בה  ויגע  עמל  להיות  בעצרת,  שניתנה  תורה 

חטאתם  לא  כאילו  עליכם  אני  מעלה  צרכיכם, 

שהתורה  לפי  לפני,  נזכר  החטא  ואין  מימיכם 

מכפרת עליכם". הנה כי כן זאת היא עבודת הקודש 

המוטלת עלינו בחג השבועות שהוא יום הדין על 

לימוד התורה, לשמוח על העבר שזכינו לקבל את 

על  מחדש  התורה  את  ולקבל  סיני,  בהר  התורה 

להבא להיות עמלים בתורה בכל כוחנו.

מתנה  מקבל  כשאדם  הוא  גדול  כלל  והנה 

כך,  על  טובה  לו  להכיר  צריך  הוא  הרי  מחבירו, 

כראוי,  טובה  להכיר  שיוכל  כדי  כי  ברור  אולם 

יקר  את  להעריך  שידע  הוא  לכך  הראשון  התנאי 

ערך המתנה שקיבל, ואם בכל מתנה כך על אחת 

הקב"ה,  לנו  שנתן  הטובה  במתנה  וכמה  כמה 

תורתו הקדושה שחמדוה כל שרפי מעלה, שראוי 

לנו להתעמק אפילו מעט מזעיר במשמעות מתנת 

התורה שעל כך אומר הקב"ה: "כי לקח טוב נתתי 

לכם תורתי אל תעזובו".

  יאחר שהח ש מהש למלאכים: 
גיצר שר  יה  יניכםג

בענין  בגמרא  ששנינו  במה  יאיר  דברינו  פתח 

התורה  את  לקבל  כדי  למרום  רבינו  משה  עליית 

לישראל )שבת פח:(:

מלאכי  אמרו  למרום,  משה  שעלה  "בשעה 

השרת לפני הקב"ה, רבונו של עולם מה לילוד אשה 

בינינו, אמר להן לקבל תורה בא. אמרו לפניו חמודה 

וארבעה  ושבעים  מאות  תשע  לך  שגנוזה  גנוזה 

ליתנה  מבקש  אתה  העולם  שנברא  קודם  דורות 

לבשר ודם, )תהלים ח-ה( מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם 

בכל  שמך  אדיר  מה  אדוננו  ה'  ב(  )שם  תפקדנו,  כי 

הארץ, אשר תנה הודך על השמים. אמר לו הקב"ה 

של  רבונו  לפניו  אמר  תשובה,  להן  החזיר  למשה 

שבפיהם,  בהבל  ישרפוני  שמא  אני  מתיירא  עולם 

אמר לו אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה...

נותן  שאתה  תורה  עולם  של  רבונו  לפניו,  אמר 

אשר  אלקיך  ה'  אנכי  כ-ב(,  )שמות  בה  כתיב  מה  לי 

ירדתם,  למצרים  להן  אמר  מצרים,  מארץ  הוצאתיך 

לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהא לכם... שוב מה 

כתיב בה )שם יג(, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, קנאה 

יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו לו להקב"ה, 

בכל  שמך  אדיר  מה  אדוננו  ה'  ח-י(  )תהלים  שנאמר 

הארץ, ואילו תנה הודך על השמים לא כתיב".

רבינו,  משה  של  תשובתו  להבין  ביאור  וצריך 

שהרי המלאכים באו בטענה לפני הקב"ה: "מה אנוש 

שיש  ודם  לבשר  התורה  לתת  לך  מה   - תזכרנו"  כי 

לו יצר הרע והוא עלול לעבור ח"ו על התורה, הלא 

טוב יותר לתתה למלאכים שאין להם יצר הרע ולא 

כיצד הצליח משה להפוך אותה  כן  כי  יחטאו, הנה 

טענה שטענו המלאכים כנגד ישראל שיש להם יצר 

יכולים לקבל  הרע, לנצח בה את המלאכים שאינם 

את התורה משום שאין להם יצר הרע.

שמצינו  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

עם  השרת  מלאכי  בין  שהיה  בוויכוח  במדרש, 

הקב"ה על בריאת האדם )ב"ר ח-ה(:

"אמר רבי סימון, בשעה שבא הקב"ה לבראות 

כיתים  השרת  מלאכי  נעשו  הראשון,  אדם  את 

יברא  אל  אומרים  מהם  חבורות,  וחבורות  כיתים 

פה- )תהלים  דכתיב  הוא  הדא  יברא,  אומרים  ומהם 

חסד  נשקו.  ושלום  צדק  נפגשו  ואמת  חסד  יא( 

אל  אומר  ואמת  חסדים,  גומל  שהוא  יברא  אומר 

יברא שכולו שקרים, צדק אומר יברא שהוא עושה 

קטטא  דכוליה  יברא  אל  אומר  שלום  צדקות, 

]שכולו מריבות[.

לארץ,  והשליכו  אמת  נטל  הקב"ה,  עשה  מה 

ארצה.  אמת  ותשלך  ח-יב(  )דניאל  דכתיב  הוא  הדא 

אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבון העולמים מה 

אתה מבזה תכסיס אלטיכסייה שלך ]רש"י: "חותמו 

של הקב"ה אמת"[, תעלה אמת מן הארץ, הדא הוא 

דכתיב )תהלים פה-יב( אמת מארץ תצמח".

ותמהו המפרשים ממה שאמר הקב"ה בבריאת 

האדם )בראשית א-כו(: "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו", 

ופירש רש"י: "ענוותנותו של הקב"ה למדנו מכאן... 

שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן". הנה כי כן 

איך אפשר ללמוד מכאן מדת ענוה, הלא בהשקפה 

האמת  את  הקב"ה  שהשליך  נראה  הראשונה 

ארצה, על שהעזה להביע את דעתה שלא לברוא 

את האדם, ואיזו ענוה יש בכך.

 אמש שיא ששחרש הנשן
שק גש ליהראל  ארץ

מדבריו  כך  על  נפלא  יישוב  ללמוד  ונראה 

שביאר  המדרש,  על  תואר"  ה"יפה  של  הבהירים 

ולא  ארצה,  האמת  את  הקב"ה  שהשליך  הטעם 

יברא  "אל  אמר:  הוא  שגם  השלום  את  השליך 

מה  פי  על  מחלוקות,  שכולו   - קטטא"  דכוליה 

שתיקנו  כמו  "אמת",  נקראת  התורה  כי  שמצינו 

תורת  לנו  נתן  "אשר  לתורה(:  העליה  )אחרי  לברך 

גואל(:  לציון  )ובא  בתפלה  אומרים  אנו  וכן  אמת". 

"ונתן לנו תורת אמת".

והנה מלאכי "שלום" שאמרו שאין ראוי לברוא 

מצד  כי  בכך  לומר  התכוונו  קטטות,  שכולו  אדם 

היצר הרע שבקרבו יתקוטט הגוף תמיד עם הנפש 

האלקית עד שיחטיא את האדם. מה עשה הקב"ה, 

והשליכה  הקדושה  התורה  היא  אמת"  "נטל 

התורה  את  לתת  עתיד  שהוא  לרמז  "לארץ", 

בארץ לישראל שיעסקו בה, ובכך יש תרופה כנגד 

ל:( שהקב"ה אומר:  )קידושין  היצר כמבואר בגמרא 

"בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם 

עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו".

מה  חומר  כמין  מבאר  הוא  האמור  פי  על 

אתה  מה  העולמים  "רבון  השרת:  מלאכי  שאמרו 

מן  אמת  תעלה  שלך,  אלטיכסייה  תכסיס  מבזה 

הארץ", כי טענה זו היא ממש כמו שטענו בשעת 

כי  אדם  ובן  תזכרנו  כי  אנוש  "מה  תורה:  מתן 

תפקדנו", הלא ביזיון הוא לתורה הקדושה שירדה 

חומר  קרוצי  בין  לשבת  בשמים  שבתה  ממכון 

בארץ, "תנה הודך על השמים". השיב להם הקב"ה 

כי אדרבה זהו כבודה של תורה שתינתן לישראל, 

התורה  כי  תצמח",  מארץ  "אמת  שכתוב:  כמו 

ולומדי  התורה  חכמי  ידי  על  דוקא  מתבררת 

התורה בארץ.

 ששחרש נמהלש למים הירדש
ממקחם " חש למקחם נמחך

ללמוד  אפשר  איך  בזה  ליישב  דרכי  חשבתי 

מדת הענוה ממה שנמלך הקב"ה עם המלאכים אם 

לברוא את האדם, על פי מה ששנינו בגמרא )תענית 

ז.(: "למה נמשלו דברי תורה למים, דכתיב )ישעיה נה-

א( הוי כל צמא לכו למים, לומר לך מה מים מניחין 

תורה  דברי  אף  נמוך,  למקום  והולכין  גבוה  מקום 

  כל ו" שה ח חש  ה ש שקריאש  שחרש מ מד שנ ור 
הל משן שחרש צריך לק ל אש ששחרש מודה

 ספר ורדים: גש חלם שזש ים סח ר, צריך לדמחש שאדם  ד שח
 כאילח שחא הט, ירים ראהח למ לש ליחצרחג

 כאהר אדם  חסק  שחרש  פיח ח שהכלש שהכל ה ראה,
 שרי שחא מרים אש ראהח מ ל שמים הל שט  

 ר ינח  ויי: ש חלם שזש נקרא ט  , כי אדם צריך לשיזשר  ח
הלא יט    מים שזידחנים הל שט  
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וביאר  שפלה".  שדעתו  במי  אלא  מתקיימין  אין 

בעל ה"תניא" ב"לקוטי אמרים" )פרק ד( הענין בזה, 

גבול  כי התורה שהיא חכמתו של הקב"ה אין לה 

ותכלית, אלא שהקב"ה ברוב ענוותנותו צמצם את 

חכמתו הגדולה ממדרגה למדרגה, עד שהתלבשה 

אפשר  היה  לא  זה  ולולי  גשמי,  בלבוש  התורה 

להשיג את התורה, והנה הדברים בלשון קדשו:

אין  ולגדולתו  סוף  אין  נקרא  דהקב"ה  "ואף 

זה  על  הנה  כלל...  ביה  תפיסה  מחשבה  ולית  חקר 

גדולתו של  במקום שאתה מוצא  )מגילה לא.(  אמרו 

הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותו, וצמצם הקב"ה 

ובהלכותיהן,  התורה  מצוות  בתרי"ג  וחכמתו  רצונו 

שבאגדות  ודרשותיהן  תנ"ך  אותיות  ובצירופי 

ומדרשי חכמינו ז"ל, בכדי שכל הנשמה או רוח ונפש 

שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה, ולקיימן כל מה 

שאפשר לקיים מהן במעשה דבור ומחשבה...

יורדים  מים  מה  למים,  התורה  נמשלה  ולכן 

ממקום גבוה למקום נמוך, כך התורה ירדה ממקום 

ומשם  יתברך...  וחכמתו  רצונו  שהיא  כבודה 

למדרגה  ממדרגה  המדרגות  בסתר  וירדה  נסעה 

בדברים  שנתלבשה  עד  העולמות,  בהשתלשלות 

רוב מצוות התורה  ועניני עולם הזה שהן  גשמיים 

בדיו  ובצירופי אותיות גשמיות  והלכותיהן,  ככולם 

על הספר עשרים וארבעה ספרים שבתורה נביאים 

וכתובים, כדי שתהא כל מחשבה תפיסא בהן".

מעתה הנה מה טוב ומה נעים ליישב בזה, כי 

דוקא ממה שהשליך הקב"ה את האמת שאמרה 

אל יברא ארצה למדנו מדת ענוותנותו, שהרי מה 

שהשליך את האמת ארצה הכוונה בזה, שצמצם 

את חכמתו הגדולה בתורה עד שהתלבשה בלבוש 

כדי  ענוותנותו  מדת  מצד  זה  וכל  בארץ,  גשמי 

לסייע לאדם קרוץ מחומר להתגבר על יצרו הרע, 

והרי אין לך ענוה גדולה מזו, כי לא רק שנתייעץ 

ועוד  זאת  אלא  האדם,  את  לברוא  המלאכים  עם 

כדי  ארצה  אמת  בהשלכת  חכמתו  את  שצמצם 

לתת את התורה לישראל.

אדם  לחל לט ח   שחך מ רכש שט  

תשובתו  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

שאין  השרת,  למלאכי  רבינו  משה  של  העמוקה 

ראוי לתת להם התורה מאחר שאין להם יצר הרע, 

על פי מה שהביא השל"ה הקדוש )מסכת יומא דרך 

חיים תוכחת מוסר אות ז( בשם "ספר חרדים" )פרק סו 

אות ק( יסוד נפלא שראוי לכל אחד מישראל לשנן 

השכם והערב, והנה הדברים בלשון קדשם:

האדם  לדמות  צריך  סוער,  ים  הזה  "העולם 

בדעתו כאילו הוא שט, ירים ראשו למעלה ליוצרו, 

מן  וישמור  הזידונים,  המים  בפיו  יכנסו  פן  ויזהר 

הגלים הבאים לטרדו, ואם לאו דמו בראשו".

ונראה לבאר כוונתו בהקדם לבאר מה שאמר 

"על  לב-ו(:  )תהלים  ישראל  זמירות  נעים  דוד המלך 

זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק לשטף 

מים רבים אליו לא יגיעו". ביאור דבריו הקדושים 

)תהלים  המעלות"  ב"שיר  עוד  שאמר  מה  פי  על 

אזי  אדם,  עלינו  בקום  לנו  שהיה  ה'  "לולי  קכד-ג(: 

שטפונו  המים  אזי  בנו,  אפם  בחרות  בלעונו  חיים 

המים  נפשנו  על  עבר  אזי  נפשנו,  על  עבר  נחלה 

הזידונים". מבואר מזה כי כל הניסיונות שעוברים 

עלינו בעולם הזה הם בבחינת "מים הזידונים". 

רבינו  נשכיל להבין מה שביאר  פי האמור  על 

בחיי )הקדמה לפרשת מסעי( הטעם שאנו מכנים את 

הנהגת העולם הזה בתואר "הטבע" שהוא מלשון 

ח"ו  עלול  נזהר  שאינו  מי  כי  ללמדנו  "טביעה", 

לטבוע ולשקוע בטבעי העולם הזה, ובלשון קדשו: 

"כי לכך נקרא הטבע בשם הזה, כי יטבע האדם ביון 

מצולתו וירד לבאר שחת אם לא יזהר בו, כמי שבא 

במצולות ים ולא ידע לשוט וטובע".

עם  להתקשר  שיתעלה  היא  כך  על  והעצה 

ב"שם  שכתב  כמו  הטבע,  מדרך  למעלה  הקב"ה 

"מה  ברש"י(:  ד"ה  תרע"ג  בראשית  )פרשת  משמואל" 

שאמר אדומו"ר הכהן הגדול ]רבי העניך[ זצללה"ה 

מאלכסנדר, דלשון טבע הוא כמו טובע בנהר, והיינו 

שהאדם העושה לפי הטבע הוא טובע, אלא שצריך 

לעשות למעלה מן הטבע".

מעתה יאירו עינינו להבין מה שרמז דוד המלך 

בחכמתו: "על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, 

רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו". כי ענין התפלה 

בה' מוצאות הפה להקב"ה שברא את הטבע, הוא 

הרמת ראשו של אדם למעלה ליוצרו, שלא יטבע 

מתאים  זה  והרי  הטבע,  של  רבים  מים  בשטף 

להפליא עם דברות קדשם של ה"חרדים" והשל"ה 

הקדוש: "העולם הזה ים סוער, צריך לדמות האדם 

ירים ראשו למעלה ליוצרו,  בדעתו כאילו הוא שט, 

ויזהר פן יכנסו בפיו המים הזידונים".

)קידושין  בגמרא  ששנינו  מה  בזה  לבאר  יומתק 

כט.(: "האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה 

אף  אומרים  ויש  אומנות,  וללמדו  אשה  ולהשיאו 

להשיטו במים". ופירש רש"י: "שמא יפרוש בספינה 

האמור  לפי  לשוט".  יודע  אין  אם  ויסתכן  ותטבע 

בנו  את  ללמד  האב  שצריך  בזה,  שרמזו  לומר  יש 

איך להרים את ראשו ליוצרו בכל דרכי החיים, כדי 

שלא יטבע ח"ו במים הזידונים של הטבע.

 אדם ה חסק  שחרש 
מרים אש ראהח ליחצרח

הפה  מוצאות  בה'  התפלה  כי  אמת  הן  והנה 

"על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת  לה' בבחינת: 

"רק לשטף מים רבים  מצוא", היא סגולה נפלאה: 

של  הזידונים  במים  יטבע  שלא  יגיעו",  לא  אליו 

מלטבוע  להינצל  אפשר  אי  למעשה  אבל  הטבע, 

ממים הזידונים רק על ידי שיעסוק בתורה, שהרי על 

כך אמר הקב"ה לישראל: "בראתי יצר הרע ובראתי 

לו תורה תבלין", אלא שיחד עם עסק התורה צריך 

גם להתפלל להקב"ה, ועל כך שנינו בגמרא )שבת י.(: 

"זמן תפלה לחוד וזמן תורה לחוד".

לעסוק  שצריך  נד.(  )עירובין  בגמרא  שנינו  והנה 

הם  חיים  כי  ד-כב(  )משלי  "שנאמר  בפיו:  בתורה 

למוצאיהם ולכל בשרו מרפא, אל תקרי למוצאיהם 

אלא למוציאיהם בפה". לפי זה הרווחנו להבין דברי 

"צריך לדמות האדם  ה"חרדים" והשל"ה הקדוש: 

בדעתו כאילו הוא שט, ירים ראשו למעלה ליוצרו, 

יכנסו בפיו המים הזידונים". הכוונה בזה  ויזהר פן 

שכאשר איש ישראל עוסק בתורה בפיו, ומתייגע 

במוח שבראשו להבין ולהשכיל מה שהוא לומד, 

המים  מכל  למעלה  ראשו  את  מרים  הוא  הרי 

הזידונים של העולם הזה.

שמפרש  מה  פי  על  עוד  בזה  להרחיב  ויש 

א-א(:  )בראשית  הפסוק  כוונת  א-א(  )ב"ר  במדרש 

 - הארץ  ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית 

היה הקב"ה מביט בתורה ובורא את העולם, והתורה 

 ג ל זאש ישפלל כל וסיד אליך ל ש מצחא,
רק להטף מים ר ים אליח לא י"י חג. הלא יהק   ים הל שט  

 גכי ולק ש'  מח י ק  ו ל נולשחג, ששחרש שיא שו ל
שקהחרש למ לש  ם שק גש חלמטש  ם יהראל

 ששחרש שקדחהש שיא שו ל השחהיט לנח שק גש מן שהמים
כדי הלא נט    שאחחש ש חלם הל שט  

  ו" שה ח חש צריך להמחו ח"ם ל החש וה חן שנפה
אם אוזנח  ו ל הל ששחרש הלא לט ח   שחך שט  
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אלא  ראשית  ואין  אלקים,  ברא  בראשית  אמרה, 

שנקראת  התורה  עם  "בראשית"  פירוש:  תורה". 

ראשית, "ברא אלקים את השמים ואת הארץ".

נשכיל להבין בזה כי מאחר שהקב"ה ברא את 

שהתורה  ברור  הרי  התורה,  ידי  על  הטבע  עולם 

היא למעלה מדרך הטבע. ולפי זה הרווחנו להבין 

הכהן  בשם  הנ"ל  משמואל"  ה"שם  שהביא  מה 

כי כדי שינצל  זי"ע,  הגדול רבי העניך מאלכסנדר 

הטבע,  של  הזידונים  במים  יטבע  שלא  האדם 

הטבע,  מן  למעלה  שיעלה  היא  כך  על  העצה 

שהיא  התורה  בעסק  האדם  שידבק  בזה  הכוונה 

למעלה מעולם הטבע.

דברי  על  חדש  ביאור  קיבלנו  כן  כי  הנה 

ה"חרדים" והשל"ה הקדוש: "העולם הזה ים סוער, 

ירים  שט,  הוא  כאילו  בדעתו  האדם  לדמות  צריך 

ראשו למעלה ליוצרו", הכוונה בזה שיעסוק האדם 

במוח  להבין  ויתייגע  הפה,  מוצאות  בה'  בתורה 

מרים  הוא  שאז  בפיו,  לומד  שהוא  מה  שבראשו 

את ראשו ופיו למעלה מהמים הזידונים של העולם 

הטבע, "ויזהר פן יכנסו בפיו המים הזידונים", כלומר 

שלא יקלקלו עניני העולם הזה את קדושת פיו על 

ידי מאכלות אסורות ודיבורים של לשון הרע.

גכי ולק ש'  מח י ק  ו ל נולשחג

לקראת חג השבועות יום הדין של מתן תורה, 

רחש לבי דבר טוב לבאר בזה מה שמבואר בזוהר 

טרם  אבינו  אברהם  כי  קיב:(,  וירא  )פרשת  הקדוש 

בחבל  עצמו  קשר  הארץ,  ערות  למצרים  שירד 

למטה,  מצרים  בטומאת  יפול  שלא  כדי  למעלה 

משל  חטא.  בלי  בשלום  משם  לצאת  יוכל  אלא 

מקשר  שהוא  עמוק,  לבור  לרדת  שרוצה  לאדם 

עצמו עם חבל למעלה מן הבור כדי שיוכל לצאת 

מן הבור. כפי הנראה מאמר זה הוא המקור למה 

עצה  נשא(  )פרשת  יוסף"  יעקב  ב"תולדות  שכתב 

נפלאה זו אצל כל אחד מישראל:

שירד  קודם  בראשו,  עיניו  אשר  "והחכם 

ירידה ממדרגתו שהיה בה תחילה,  מצרימה, והוא 

השם  בדביקות  תחילה  עצמו  את  לקשר  צריך 

יתברך... כאשר זכרתי במשל השר היורד להעלות 

בן המלך שנעשה הדיוט וכו', אם יקשר את עצמו 

תחילה בדביקה וחשיקה וחפיצה בו יתברך, אז לא 

תיפרד בין הדבקות גם אם ירד לשם, שיזכה לחזור 

ולעלות, וכמו שהיורד לבור קושר את עצמו תחילה 

שורש  כך  מהבור,  לעלות  בו  שיאחז  כדי  בחבל, 

ישראל הם )דברים לב-ט( יעקב חבל נחלתו, לאחוז בו 

בחבל זה הקשור בו יתברך ולעלות בו".

פירוש  הקדושים  מדבריו  למדים  נמצינו 

יעקב חבל נחלתו".  "כי חלק ה' עמו  )שם(:  הפסוק 

כי איש ישראל עומד אמנם עם גופו למטה בארץ, 

אבל מצד שורש נשמתו שהיא חלק אלוק ממעל, 

הוא יכול להתקשר עם הקב"ה שלא יפול למטה, 

"אדם שהוא קשור  וזהו שאומרים בשם צדיקים: 

למעלה אינו נופל למטה". וכן פירש ב"דגל מחנה 

אפרים" )פרשת ויצא ד"ה והיו(: "יש לפרש בזה בדרך 

והיינו  )דברים לב-ט( יעקב חבל נחלתו,  רמז על דרך 

כמו חבל שהוא קשור מעילא לתתא, כך היה קשור 

בשורש נשמתו עד אין סוף ברוך הוא".

ונראה לבאר לפי זה המהות של החבל שאדם 

למטה.  יפול  שלא  כדי  הקב”ה  עם  בו  מתקשר 

שהכוונה בזה על התורה הקדושה שאדם מתקשר 

)פרשת  הקדוש  בזוהר  כמבואר  הקב”ה,  עם  בה 

"ג' דרגין אינון מתקשרן דא בדא קוב"ה  אחרי עג.(: 

אורייתא וישראל". פירוש ג' מדרגות הן מתקשרות 

זו עם זו, הקב"ה התורה וישראל.

הקדושים,  מספרים  כך  על  הביאור  ללמוד  ויש 

ומחברת  כי התורה היא בבחינת ממוצע המקשרת 

שבשמים,  אביהם  להקב"ה  שבארץ  ישראל  בין 

)פרשת קדושים שנת תרנ"ז(:  כמו שכתב ב"שפת אמת" 

בני  בין קדושת הקב"ה לקדושת  "כי התורה ממוצע 

ישראל, כי התורה יש בה חלק הנותן וחלק המקבלים". 

וביאר שם כי התורה עצמה היא החלק של הקב"ה 

הן  מקיימים  שישראל  התורה  ומצוות  התורה,  נותן 

זהו ביאור מאמר הזוהר  כן  כי  חלק המקבלים. הנה 

קוב"ה  בדא  דא  מתקשרן  אינון  דרגין  "ג'  הקדוש: 

התורה  שהיא  "אורייתא"  כי  וישראל".  אורייתא 

מקשרת בין קוב"ה לישראל ביחודא שלים.

 ששחרש שיא ו ל שצלש
 השחהיט לנח שק גש

הקדושה  התורה  כי  האמור  מכל  לנו  היוצא 

היא החבל, אשר בקצה העליון הוא קשור להקב"ה 

שהוא למעלה מכל עניני הטבע, ובקצה השני הוא 

הזה,  בעולם  למטה  קדושו  עם  ישראל  עם  קשור 

קשורים  הטבע  בעולם  הנמצאים  ישראל  וכאשר 

עם החבל הזה שהיא התורה, כי אז מובטח להם 

המים  במצולות  ישקעו  ולא  למטה  יפלו  שלא 

"כי  הכתוב:  סוד  וזהו  הטבע,  עולם  של  הזידונים 

חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו". 

ויש להוסיף תבלין לפרש בזה דקדוק הכתוב: 

הקדמונים  שכתבו  מה  פי  על  עמו",  ה'  חלק  "כי 

יז  )שער  להרמ"ק  רמונים"  ב"פרדס  הדבר  ומקור 

פרק ד(, כי שם אלקים מורה על הנהגת הטבע שכן 

אלהי"ם בגימטריא הטב"ע, ואילו השם הוי"ה מורה 

על ההנהגה שלמעלה מן הטבע המהוה כל הויות. 

וזהו שכתוב )תהלים יט-ח(: "תורת ה' תמימה משיבת 

נפש". כי התורה היא בבחינת השם הוי"ה שלמעלה 

מן הטבע, שהרי בה ברא הקב"ה את הטבע.  

חבל  יעקב  עמו  ה'  חלק  "כי  שכתוב:  וזהו 

ישראל מקושרות עם הקב"ה  נשמות  כי  נחלתו". 

שלמעלה מדרך הטבע, על ידי החבל  הוי"ה  בשם 

שהיא התורה שצמצם הקב"ה את חכמתו הגדולה 

לעולם  עד  מרומים  מגבהי  החבל  את  להוריד 

הזה, כדי להציל את ישראל שיוכלו להתקשר בו 

ולהינצל מלטבוע במים הזידונים של הטבע.

של  חכמתו  להבין  עינינו  יאירו  האמור  פי  על 

היא  אמת  שהרי  ארצה,  אמת  שהשליך  הקב"ה 

לכן  הטבע,  עולם  את  בה  ברא  שהקב"ה  התורה 

את  לברוא  רוצה  שהקב"ה  אמת  ראתה  כאשר 

מאחר  הטבע  דרך  פי  שעל  הטבע,  בעולם  האדם 

שיצר לב האדם רע מנעוריו הרי הוא עלול לטבוע 

את  לברוא  ראוי  שאין  קטרגה  לכן  הטבע,  בתוך 

האדם שכולו שקרים.

ארצה,  התורה  שהיא  אמת  הקב"ה  השליך  לכן 

אחר  צמצום  הגדולה  חכמתו  הקב"ה  שצמצם 

מרומים  מגבהי  היורד  הצלה  חבל  בבחינת  צמצום, 

למעלה מעולם הטבע, עד שנתלבשה התורה בלבוש 

של עניני העולם הזה, כדי שיוכלו ישראל להתקשר 

עם החבל הזה שהוא התורה שלא ישקעו במצולות 

הטבע, כי התורה היא תבלין כנגד היצר הרע.

נעים להבין בזה מה  ומה  מעתה הנה מה טוב 

שהשיב משה רבינו למלאכים, שאינם יכולים לקבל 

שהרי  הרע,  יצר  ביניהם  שאין  משום  התורה  את 

הם נמצאים בעולם העליון שלמעלה מדרך הטבע 

שאין שם יצר הרע, אבל ישראל החיים בעולם הזה 

יטבעו  שלא  בסכנה  יום  בכל  נמצאים  הטבע,  של 

ח"ו במים הסוערים של הטבע, ולכן אין להם הצלה 

כי אם על ידי התורה הקדושה שהיא חבל הצלתם 

בבחינת: "כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו".

לטובה  עלינו  הבא  השבועות  בחג  כן  כי  הנה 

יום הדין של מתן תורה, אם עסקנו בתורה  שהוא 

לנו  שהושיט  ההצלה  בחבל  והתקשרנו  כראוי 

הקב"ה כדי שלא נטבע במצולות הטבע, הבה נעשה 

חשבון הנפש לתקן מה שלא עסקנו בתורה כראוי, 

לעסוק  מחדש  התורה  קבלת  עצמנו  על  ונקבל 

בתורת ה' יומם ולילה, ובזכות זה נזכה לכל הברכות 

ג-טז(:  )משלי  התורה  במעלות  ככתוב  והישועות 

"אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד".  
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