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  דבר העורך 

  
  
  

  דבר העורך
יום הכיפורים וחג הסוכות שבא בעקבותיו סובבים והולכים על המשא ומתן בין 
משה רבינו והקב"ה בפרשת כי תשא בפרשה שאותה אנחנו קוראים בשבת חל 

(בספרו אדרת אליהו פרשת כי תשא ובפירושו המועד סוכות, וכפי שמתבאר מדברי הגר"א 

  . לשיר השירים א, ד)
"לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית רבינו  לאחר חטא העגל הקב"ה אמר למשה

-(שמות לג, א" כי לא אעלה בקרבךמארץ מצרים אל הארץ... ושלחתי לפניך מלאך... 

  . השורה בענן] –ענינם השראת השכינה ש[, ובאותו זמן הסתלקו ענני הכבוד מישראל ג)
משה  ה אומר אלי העל את העם הזה וכו'".לאחר מכן אמר משה רבינו "ראה את

בינו ביקש מהקב"ה שילך הוא עם ישראל ולא המלאך ינהיג אותו, ולאחר שסלח ר
  הקב"ה ביום כיפור לעם ישראל הוא נענה לבקשתו ואמר "פני ילכו והניחותי לך".

"אם נא מצאתי חן  הבקשהלאחר מכן ישנה פרשה נוספת ולאחריה מופיעה שוב 
הרי כבר קודם  ולכאורה תמוהכי עם קשה עורף הוא וכו'",  ילך נא ה' בקרבנובעיניך 

את הדבר הזה וכבר נענה לו הקב"ה ואמר "פני ילכו והניחותי לך"  לכן ביקש משה
  .(ויעוי' בפירש"י מה שביאר) את אותה בקשה?ומדוע עכשיו הוא צריך לבקש שוב 

שכאן ביקש משה רבינו בקשה גדולה יותר, שכן גם קודם לכן,  ומבאר הגר"א
, עליו נאמר בפרשת משפטים "הנני ע"י מלאך כשהלך הקב"ה עם ישראל היה זה

"כי ידוע כי כבודו שורה בקרב המלאך או ישראל"  –" מלאך... כי שמי בקרבושולח 
תי לפניך מלאך כי לא [ולא כפירש"י בפרשת משפטים שפירש שהוא אותו מלאך שעלי נאמר ושלח

שהקב"ה בעצמו ילך בקרבנו, בלא  –, וכאן ביקש משה רבינו יותר מכך  אעלה בקרבך]
  מלאך, וששכינתו תשרה בקרבנו במקום שריית המלאך".

נפלאות אשר ועל כך נענה הקב"ה ואמר "הנה אנכי כרת ברית נגד כל עמך אעשה 
טובה אשר אין אחריה ולא היתה "וזה הגדולה וה – לא נבראו בכל הארץ ובכל הגוים"

כזאת, שנאמר "אשר עין בעין כו'", ועל זה אנחנו מצפים "כי עין בעין יראו וכו'" 
". והם היו הענני כבוד שחזרו ביום ט"ו תשרי, כאשר התחילו לבנות את (ישעיה נב, ח)

   ולזכר ענני כבוד אלו נצטוינו לחגוג את חג הסוכות.המשכן, 
עצמו הדבר הזה, שהקב"ה מוחל לעם ישראל ביום וכך בכל שנה חוזר על 

(וע"ע  ולאחר מכן, לאחר הריצוי, מגיעים ענני הכבוד של חג הסוכות. ,הכיפורים

  ).17ובגליון  5בענין זה בגליון 
*  

אותו אנחנו רואים בפסוק "ויהי  –ובכך מבואר היטב הקשר בין א"י לחג הסוכות 
השראת השכינה  –ניהם ענין אחד בשלם סוכו ומעונתו בציון", משום שבאמת ש

: "וכבר ידעת שא"י נחלת ה' (חידושי אגדות תענית י, א)בישראל, וכמו שכותב הרשב"א 
יתברך... וע"כ ניתנה לעם בחר בו לנחלה לו ואחר שהוא נחלתו יתברך לא מסר 
הארץ והעם למזל או לשר משרי מעלה אשר חלק ה' אותם לכל העמים, כי חלק ה' 

והוא שאמר משה ע"ה בבקשתו ובמה יודע איפה כי מצאתי י הארץ... עמו והוא אלק
  חן בעיניך הלא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה".

*  
לשרות בעם וכמו שבימי הסוכות, הריצוי של הקב"ה מתבטא בכך שהוא בא 

 –א"י אהבת ה' אלינו מתבטאת במה שהוא נתן לנו את א"י  , כך גם בעניןישראל
, וכמו שאומר הנביא מלאכי "אהבתי אתכם אמר ה'.. ואהב מקום השראת שכינתו

  את יעקב. ואת עשו שנאתי ואשים את הריו שממה ואת נחלתו לתנות מדבר".
 ארץ (ירמיה ג) לתת לו את ארץ חמדה צבי צבאות גוים -ופירש"י ואוהב את יעקב 

  .)4(וראה מקורות נוספים בגליון שצבין כל צבאות העכו"ם בה". 
*  

אשר בחר בנו מכל  בימים אלו שבוודאי מחויב כל אחד ואחד להודות להקב"ה על
פניו  ם אנו בבמה זו להודות לה' על הארתאת רצונו בנו, רצינו ג העמים והראה

זה מתחילת צאתו, ואשר היא זו  במעשינו והסייעתא דשמיא העצומה המלווה גליון
שבהארת פניו של  –שנותנת לנו את הכח להמשיך ולהתמיד בהוצאת הגליונות 

  הקב"ה אלינו אנחנו יכולים לראות כי אכן אמרינו לרצון לפני אדון כל. 
אחד הקוראים הקבועים של הגליון התבטא באזנינו שכאשר הוא ראה את הגליון 

חזיק מעמד יותר וכל להמדבר על נושא אחד לא יהראשון הוא חשב שגליון כזה ש
מכמה חודשים, ואכן גם אנו בתחילת הדרך לא ידענו כיצד יתפתחו הדברים, האם 
נצליח להוציא בקביעות את הגליונות, והאם ימצאו חן בעיני הציבור, אך בעידודו 

  הרב של תלמיד חכם גדול, החלטנו לנסות ליטול על עצמנו את המלאכה. 
שיערנו את הסייעתא דשמיא המופלאה שתלווה את הגליון מיום צאתו אמנם לא 

 שמחות,בימי חג ואף לאור עולם, לא פיללנו שנצליח להוציא את הגליון בקביעות 
ואף כאשר באופן טבעי היה נראה שהוצאת הגליון בזמן לא תתאפשר מחמת 

על שולחן עיכובים מעיכובים שונים, תמיד בסופו של דבר הוא זכה לעלות בזמנו 
מאן מלכי רבנן, וב"ה בסייעתא דשמיא גליון נחלת ה' מצליח ואף עושה פרי,  ,מלכים

כאשר רבים רבים מבני התורה, וביניהם תלמידי חכמים גדולים ויושבי על מדין, 
הביעו את שמחתם בו, ואף זכינו שישנם גדולי תורה ממש מגדולי התלמידי חכמים 

  ת עד כמה הגליון מצא חן בעיניהם באופן מיוחד. לא אח, אשר הביעו בפנינו בדורנו
 רבים מבני התורה אף מעידים בפנינו על התועלת הגדולה שיצאה להם מהגליונות,

  מעלתה וקדושתה של ארץ הקודש, כאשר אנחנו,ההבנה בלהם  התחדדשבזכותם ה

שזכינו לשבת באהלה של תורה, אלו שצריכים להבין את החשיבות הגדולה 
  ה לכך שארץ הקודש תתיישב יותר ויותר ע"י עם ישראל.שנותנת התור

באחד המכתבים שנשלחו לאחרונה למערכת, כותב תלמיד חכם חשוב שליט"א, 
 44"ב"ה אנו עומדים כבר אחר  –העומד לימין נחלת ה' מיום היוסדו, בעצה ותושיה 

כיר גליונות של נחלת ה', מי מילל ומי פילל להגיע למספר שכזה. את חטאי אני מז
שבתחילה עלו בי מחשבות שהעלון יחזיק אולי מספר חודשים, אך כבר עברו 
כמעט ד' שנים, בהם דבר ה' נשמע ברמה, בבהירות, בעומק, בחכמה ובתבונה. 

  והעלון הזה נושא פרות ופירי פירות. 
ואין ספק שכל עלון שיוצא, פועל לריצוי עצום ולהתעצמות מאוויו כביכול לשוב 

  זוהי איתערותא דלתתא מאין כמוהו. לעמו ולנחלתו. 
ובטוח אני בלא כל ספק, שכשנזכה במהרה לתחיית המתים ניווכח כיצד רבותינו 
הגר"א והרמח"ל, יחד עם כל חבורתא קדישתא של תלמידי הגר"א מצוקי הארץ 

  מייסדי היישוב, ניגשים אליכם ומרעיפים חיבת קדשם בפה מלא. 
! אלו המילים שמשה רבינו חזר ואמר ליהושע הנני חותם במילים "חזקו ואמצו"!!

לפני התפקיד האדיר של כיבוש הארץ. כי אכן הפעולות למען ארץ ה' זקוקות 
לחיזוק ואימוץ נגד המפריעים הטבעיים הצצים בנושא קדוש ונשגב זה. כי בוודאי 
הס"א לא מוכן להשלים עם החיבור של כנס"י וקב"ה במקום החיבור, בארצו בעירו 

  .ובביתו
תפילתי וברכתי מעמקי לבב שהקב"ה יוסיף חוזק לחזקכם, ויוסיפו עוד לפוץ 
מעיינותיכם המתוקים המשמשים כמים חיים על נפשם הצמאה של אוהבי ה' 

  ונחלתו.
  הכותב וחותם ... ידיד עוז ל"נחלת ה'".

*  
 ביאור על מה (חגיגה ה, א. ח"א, עמוד קפח)הג"ר אליהו גוטמאכר זצ"ל מביא בחידושיו 

: "זה הממציא לו מעות לעני בשעת דוחקו. היינו שהוצרך (חגיגה ה, א)שאמרו 
בשעה שהוא עצמו נמצא בדחק...", בתוך  - להמציא לעני אחר בשעת דחקו 

הדברים הוא מספר כי "בכתבי זאת בא עני לבקש ממני צדקה ואמר, איתא בגמ' 
תי זאת אמרתי ממציא לעני בשעת דחקו הוי דבר גדול, והוא עתה בדוחק, בשמע

  אע"פ שאין ניחוש יש סימן, שתה"ל דברי אמיתים הם, ומן השמים נשלח זאת".
  סייעתא דשמיא מעין זו מלווה את הגליון כמעט מידי יום ביומו.

של קדשנו לנושא שה -כ"ב טבת תשע"ז שיצא לאור בערש"ק שמות  35גליון ב
שאם  "מעייני הישועה")(הובאו בספר הרחבנו בדברי הגר"א "והיו מלכים אומנייך" 

הגויים יעזרו לישראל להתיישב בא"י הם ינצלו ממלחמת גוג ומגוג, השיקולים של 
הכותב בכתיבת המאמר לא היו הבחירות שהתקיימו באותה עת בארה"ב, שהוא 

שלטון ל עלהבקושי ידע על קיומן, אך הנה משמים סובבו שבדיוק באותו יום בו 
ניין לסייע לישראל להתיישב בארצו, יצא גליון שמצהיר כי הוא מעו אדםבארה"ב 

שבו נתבאר בהרחבה כי אם אכן אותו גוי יסייע לעם ישראל, הוא יזכה להיות 
[ובמיוחד בולטת ההשגחה  כים אומניך ולהנצל ממלחמת גוג ומגוג.בבחינת והיו מל

שמשיקולים שונים הוחלט זמן רב לפני כן להקדים את הוצאת הגליון  במקרה הזה,
  .]את "צירוף המקרים" הזה"ל, וכך משמים סובבו כבר זמן רב הנ

בבוקר אחד כאשר עסקנו בדברי הרמב"ם ובמשמעות שיש שלמדים מדבריו שהוא 
פוסק כרבי יהודה שאסור לעלות מבבל לא"י, בדיוק בהשגחה פרטית הביא לנו אחד 

דברי הגר"י  את [שלא ידע באיזה נושא אנו עוסקים]מידידינו העוסקים במלאכת הקודש 
אברמסקי בספרו "ארץ ישראל" האומר שהרמב"ם לא פסק כר"י, וגם לדעת ר' 

  .[גלות בית ראשון]יהודה מדובר רק על גלות בבל 
נכתב על מהות ימי החנוכה, שבהם תשע"ז שיצא לקראת ימי החנוכה  34בגליון 

לאור, ושם נתבאר  –משתמשים ברע עצמו, ומהפכים את החושך עצמו של יון 
שהכח המיוחד הזה להפוך את הרע לטוב הוא במיוחד בארץ ישראל, שבה יש את 

 –הנהגת היחוד, ועפי"ז נתבארו הפסוקים בזכריה המתנבאים על נצחון החשמונאים 
שתולים את הנצחון של בני חשמונאי בכך שהם היו בא"י. מאחורי המאמר הזה גם 

בסוגיא של תב המאמר מלכתחילה עסק כועומדת סייעתא דשמיא מופלאה, כאשר 
, בלא לקשר את זה לענין ארץ ישראל, ימי החנוכה וענין הנצחון של החשמונאים

 כאשר באותו זמן הוא חשב האם יהיה אפשר לכתוב ענין זה בגליון נחלת ה', ובדיוק
הגיע אליו בנו שיחי' עם שאלה על אחד הספרים שעסק בו גם הוא באותה שעה, 

אמרו באותו ספר שעל פיהם התבאר הקשר המיוחד צדו את עיניו דברים שנ שםו
  לארץ ישראל. –של הפיכת הרע לטוב 

הבאנו כאן מספר דוגמאות ממעשים שבכל יום, הבאים להראות לנו כי כל קיומו 
של הגליון אינו אלא בסייעתא דשמיא מופלאה, ולא נצרכא אלא להודאה להשי"ת 

הקוראים את הגליון  –רבים הטוב והמיטיב עם עמו, ואין ספק שכל זה בזכות ה
ואשר מעידים בפנינו רבות, על התועלת שיוצאת להם מן הדברים, ובוודאי שזכות 

  .שמכוין את צעדינו בכתיבת הדברים הוא זההרבים מועילה שהקב"ה 
ובמהרה נזכה לראות באופן גלוי ומוחשי את רצונו של הקב"ה בעמו ישראל "כי עין 

  בעין יראו בשוב ה' ציון".
בברכת התורה, העורך

  

 מעניני הפרשה
 תרי"ג מצוות ושכרן

  דבר העורך
  ריצוי ה' בישראל בחג הסוכות

  מדברי רבותינו
  זצוק"ל יוחנן סופרהגאון רבי 

  הגאון רבי מאיר שפירא זצוק"ל
  הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצוק"ל

  

 .(זוה"ק וירא קטו, א)נחלת ה'  –נחלת ה' דא ארץ החיים, והכי קרא לה דוד מלכא לארץ ישראל דאיהי ארץ החיים 
 תשע"ח סוכות 45גליון  –גליון תורני בעניני ארץ הקודש נחלת ה' 



 מעניני הפרשה
 פרשת בראשית  

 תרי"ג מצוות ושכרן
 מבוא

שעיקרה עוסקת בברכות משה על עניני "ארץ  –. וכמה מתאים שבשמיני עצרת קוראים בפרשת "וזאת הברכה" )עיין ביאור הגר"א שיר השירים א, ד(" כנגד ביאת הארץ -שמיני עצרת "
שהוא הצווי ליהושע על כניסת ישראל לארץ ישראל, ועל כבושה , ומפטירין בספר יהושע פרק א', ועיין רמב"ן דברים לג, ו. וספורנו לג, א( -)עיין תרגום אונקלוס ופירש"י על הפרשה.  ישראל"

 בכבוש רבים.
)עפ"י מאמר "שמיני עצרת כנגד ביאת הארץ", מהג"ר  קנו בענין "כיבוש ארץ ישראל".בא לחז –שהפסוק הראשון שבו ומיד מחברים סוף התורה לתחילתה, ומתחילים בפרשת בראשית, 

 .הובא בקובץ תורני "יהודה לקדשו" עמוד תקמ"ט( -כיבושה וקדושתה"  -מנשה יוסף הלוי מילר שליט"א, מחבר הספר: "ארץ ישראל 
* 

הנקראים בשמחת תורה בעליית "חתן בראשית", והוא עוסק ברמזים הנלמדים מהפסוקים  –ה"מאמר על הפרשה" מוקדש הפעם לחמשת הפסוקים הראשונים בפרשת בראשית 
 שהם התכלית של כל התרי"ג מצוות והתורה כולה. –רמזים ליסודות הכי עיקריים  -הנ"ל 

ע"י שגלו ה"ערלה" שהולבשה על עם ישראל, בה, וכן על הלא הם הגויים שישבו  – ה"ערלה" שהולבשה על ארץ ישראלמרמזים על  "והארץ"[ -]"בראשית" שני הפסוקים הראשונים 
 לבין האומות.

, וכן ומסירים מעליהם את ערלת הגלותמרמזים על כך שהקדושה מנצחת את טומאת הערלה, וישראל נפדים ומתקבצים מבין הגויים  "וירא"[ -]"ויאמר" שני הפסוקים האמצעיים 
"אור יחוד ה'", שהוא "אור  . ועי"ז מתגלה שכח השי"ת שולט על כח הסט"א, ובזה מתגלהמעליה את ערלת הגויים היושבים בהומסירים ישראל מגרשים את הגויים מארץ ישראל 

 פני השי"ת".
 .)"אור החיים" שם( יחוד ה' –" ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחדהמרמז ל" –" יֹום ֶאָחדוהפסוק האחרון חביב, מפרש את הפרי הנלקט מכל הנ"ל, שהוא "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר 

* 
 מג' העמודים הראשונים של הגליון.  -. כאשר כל פרק מתחיל בראש כל עמוד לג' פרקיםחילקנו את ה"מאמר על הפרשה" 

 המתבארים עפ"י היסודות שנתבארו בג' הפרקים. –הבאנו את דברי הזוה"ק בפרשת לך לך  בחלק התחתון של העמודים
אותו הים  –הבאנו במסגרת מיוחדת את חמשת הפסוקים הראשונים של חומש בראשית, וביאורם בדרך הרמז עפ"י היסודות הנ"ל, שהוא טיפה מן הים  –ר בעמוד הרביעי של המאמ

 שהוא תמצית "יערת הדבש" הנוטף מפירות האילן הקדוש, כי טוב ה' כי נעים, אשרי הגבר יחסה בו.
 תקבל מילתא בקהל עדת ה'.שתערב עבודתינו לפני השי"ת. ות אנו תפילה

שכר המצוות –פרק א 

 לראות פני השי"ת -עיקר השכר 

ָמחֹות ֶאת דוד המלך מתחטא לפני המקום ואומר: "ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחִיים  שַֹׂבע שְׂ

 .טז, יא()תהלים ְנִעמֹות ִביִמיְנָך ֶנַצח"  ָפֶניָך

ֵני ֱאֹלִהים""ָצְמָאה ַנְפִשי ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא  ֵאָרֶאה פְׂ  –. )תהלים מב, ג( וְׂ

"ממה  - ]בדרך "שאילה ותשובה" עם נפשו של דוד[ומבארים חז"ל 

את צמאה? אמרה להם איני צמאה לא לאכול ולא לשתות, 

ֶאת ָפֶניָך "ְלָך ָאַמר ִלִבי ַבְקשּו ָפָני  - לראות פניךאני צמאה 

ֵתר ָפֶניָך ִמֶמִני]ה' ֲאַבֵקׁש.   . )"שוחר טוב", תהלים מב,ג(". [ַאל ַתסְׂ

. )תהלים פ, כ(ְוִנָּוֵשָעה" ָהֵאר ָפֶניָך "ה' ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֲהִשיֵבנּו 

רבונו "אמר ר' יוחנן, אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא  -

)מדרש "שוחר טוב" תהלים ". אין לנו אלא הארת פניךשל עולם 

 .ד, ז(

נהנה מהשגת כבודו בלי "השלימות הוא, שיהיה האדם 

 ַעל ה'', וכמש"כ 'ָאז ִּתְתַעַנג שום מונע מפריד ומעכב

, ֹשַבע )תהלים קמ, יד( ֶאת ָפֶניָך', 'ֵיְשבּו ְיָשִרים )ישעיהו נח, יד(

. ואחרים כאלה רבים עד מאוד, הלא המה בכל )תהלים טז, יא(" ָפֶניָךֶאת ְשָמחֹות 

פינות דברי הנביאים והכתובים, גלויים לכל העמים, דרשו מעל ספר ה' וקראו". 

 .)"דעת תבונות" סימן כד(
 

והוא יותר שכר מכל האורות  לראות את פני ה'.הוא  –השכר הגדול ביותר 

)שיר : על הפסוק )זוה"ק מצורע נד, ב. מתורגם(והתענוגים שהקב"ה ברא, וכמו שאמרו 

 "ִאם ִיֵּתן ִאיש ֶאת ָכל הֹון ֵביתֹו ָבַאֲהָבה בֹוז ָיבּוזּו לֹו" השירים ח, ז(

]את כל  –ֹון ֵביתֹו ֶאת ָכל הֶזה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא.  -כלומר, גם "ִאם ִיֵּתן ִאיש 

" לא יתקשר פניושהוא ברא לענג בהם את בריותיו, אמנם אם חלילה "אור  האורות והתענוגים

ָכל אֹוָתם אּוְכלּוִסים  -בֹוז ָיבּוזּו לֹו ..ְולֹא ְלִהְתַקֵשר ִעָמּה,  - באהבה עם כנסת ישראל[

אֹותֹו הֹון ָיקָ  ְוָכל אֹוָתם ַמֲחנֹות ֶשְלַמְעָלה , ]לכל האורות והתענוגים שהקב"ה הכין[ר לְׂ

ָרֵאל ִעם ַהָקדֹוׁש ָברּוְך ֶשֲהֵרי ֵאין ָרצֹון ְלֻכָלם ֶאָלא ְבָשָעה  ֶנֶסת ִישְׂ ַקֶשֶרת כְׂ ֶׁשִמתְׂ

 ּוִמְתַעֶטֶרת ִעמֹו". הּוא
 

 הוא ראית פני השי"ת –גילוי יחוד ה' 

היינו, להשיג מעלה בעצמותו, אמנם רק מעלה אחת אנו  –" ראיית פניווהנה "

יכולים להשיג בעצמותו, משום ש"כל שאר מעלות שלמותו הבלתי בעלת 

יחודו, תכלית אינם מתבררים אצלנו כלל, שאין בנו כוח להשיג אותם.. אבל 

. "וגדר )"דעת תבונות" סימן לד(..". אדרבא, זה מתגלה ומתברר לנו בירור גמור

 .)שם סימן ל"ח(" שלילת הרעהוא  היחוד

המתנגדת להקב"ה, וזה שגורם למינים לומר שיש  –כלומר, שיש סט"א רעה 

 .)שם סימן ל"ו(שני רשויות ששולטים בעולם ח"ו. 

ולא רק אמנם בסופו של דבר נראה, איך הקב"ה שולט על הסט"א שלטון מלא, 

לפגום בשלטונו שאז לכאורה היא הצליחה  - בתור "נצחון בסוף המלחמה"

כל פעולותיה  - שמלכתחילהעד הנצחון, אלא מתברר,  לזמן מהשל הקב"ה 

היו הכנה לשמש את הטוב, ובזה  –הרעות שהיא פעלה מתוך כוונות רעות 

" של הקב"ה, שלסט"א לא היה שלטון כנגדו גם שלטונו השלםיתברר לנו "

 : )תפילה רכז(בעבר. וכמש"כ הרמח"ל 

תקון הכל , אבל שהם אומרים שתי רשויות ח"ו"..פקרו האפיקורסים 

שמתוך אותה הס"א עצמה תקון ינתן , )תהלים ס,יג( ִמָצר' 'ָהָבה ָלנּו ֶעְזָרת

 ". לנו, אז יוודע שאין אלוה אלא אחד
 

 ""יקר מכל האורות הוא היחוד

תענוג הנשמות : ")"גנזי רמח"ל" עמוד ש"ז(וזהו שכתב הרמח"ל 

וכפי יוקר האורות כך הוא גודל  הוא בהשיג אורות,

וזה מה שרצה  יקר מכל האורות הוא היחוד,התענוג. 

לגלות בפועל הא"ס ב"ה, לתת תענוג שלם לנשמות, ותענוגן 

 בו לנצח נצחים".

הוא משום  –וטעם הדבר ש"אור היחוד" יקר מכל האורות 

אור של ה'", ו" מעשי ידיוששאר האורות הם "אור 

", ולכן זה התענוג הכי פני ה' בעצמואור נחשב " –" היחוד

 גדול.
 

ֵני ֱאֹלִהים ֵאָרֶאה פְׂ  "כשתעשה את הדין באומות העולם – "וְׂ

"ָצְמָאה ַנְפִשי ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא  –וכן רואים בפסוק שהוזכר לעיל 

ֵני ֱאֹלִהים ֵאָרֶאה פְׂ   .)תהלים מב, ג(" וְׂ

ֵני ֱאֹלִהים" ֵאָרֶאה פְׂ ורואין פני "כשהיינו עולין בשלשת פעמי רגלים  – "וְׂ

 "השכינה

ֵני ֱאֹלִהים" ֵאָרֶאה פְׂ  ותייחד אלהותך בעולמך""ַהְקֵרב הקץ,  – "וְׂ

ֵני ֱאֹלִהים" ֵאָרֶאה פְׂ )פסיקתא רבתי ". כשתעשה את הדין באומות העולם – "וְׂ

 .פ"א(
 

ֵני ֱאֹלִהים" ֵאָרֶאה פְׂ  -הוא ע"י "גילוי היחוד  –" רואין פני השכינהשאנו " – "וְׂ

 ותייחד אלהותך בעולמך".
שהוא הכנעתם  -"כשתעשה את הדין באומות העולם"  ואיך מתגלה היחוד?

: "ִדְבִזְמָנא )תכ"א, דף סב, א(וכדאיתא בתיקוני זוהר  ושעבודם אל הקדושה.

ָמא ָעלְׂ ִריְך הּוא ָכל אּוִמין דְׂ ָׁשא בְׂ ַנַצח ָבּה קּודְׂ יְׂ ִיְתַקַיים ְבהֹון ִכי ָאז ֶאְהּפֹוְך  - דְׂ

ֶכם ֶאָחדֶאל ַעִמים ָשָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻכָלם ְבֵשם ה'  דֹו ׁשְׂ ָעבְׂ  ..".לְׂ

ֵני ֱאֹלִהים "ובזה יתקיים  ֵאָרֶאה פְׂ ָמחֹות ֶאת ָפֶניָך -וְׂ  ".שַֹׂבע שְׂ
 

 "להפך מרירא למתקא -"וכל שכר העולם הבא 

הוא לראות שהרע נהפך לטוב מכח שלימות שליטתו  –ולכן עיקר שכר העוה"ב 

 : )ביאור היכלות פר' פקודי רנ"ב,ב. ד"ה ועאל(של הקב"ה, וכמש"כ הגר"א 

.. שזה סוד יצה"ר שנתן באדם מרירא למתקאוכל שכר העולם הבא להפך "

הנעשה לבסמא אותו שהוא "טוב מאוד", שטוב מתחלתו הוא "טוב", אבל 

)דף קפז עמוד פרשת תצוה  )בזוה"ק(וכמו שאמרו  טוב מרע הוא "טוב מאוד".

 ". נהורא דאתגלייא מגו חשוכא, מאן נהורא? דא ונהורא עמה שרא, א(

, והאור הבא מתוך החושך הוא בבחינת חוץ ממנוכלומר, כל האורות הם 

  כחלק מעצמותו.שרא", אור שנחשב עמה  "ונהורא

 תמצית פרק א

הוא "ֹשַבע ְשָמחֹות  –עיקר שכר עבודת ה' 

* ו"לראות  לראות פני השי"ת –" ָפֶניָךֶאת 

פני ה'" היינו לראות מעלה בו * והמעלה 

היחידה שאנו יכולים לדעת עליו בבירור 

* שהוא שולט על הרע  יחודוהוא  –גמור 

 ומשעבדו לטוב.

 –ולכן דוד אומר "ְוֵאָרֶאה ְּפֵני ֱאֹלִהים" 

כשתעשה את הדין  -פני השכינה  שאראה

" * שזהו נצחון ה' על הרע באומות העולם

 וממילא זה "ראיית פני השי"ת". –



 עבודת המצוות -פרק ב 

 לגלות יחוד ה' -תוכן עבודת ה' 
 : עבודת ה', נבא להבין מה התוכן של השכר ולאחר שראינו מה התוכן של

 :  )קל"ח פת"ח, ד(כתב הרמח"ל 

גם הוא צריך שיהיה על צד נאות, לא  ]עבודת ה'["הנה דרך העבודה הזאת 

 -בדרך הזדמן. כי הנה פשוט, שכל מצוות שיהיו, כשיהיו מקוימות מבני אדם 

הרי זה להן לזכות, ויקבלו עליהן שכר. אבל מחק החכמה הנשגבה של האדון 

מציאות אחת נאה בכל חלקיו, בנוי בעומק  -שתהיה העבודה  -הוא  ית"ש

שיהיה שורש אחד לכל הענין עצה, שלא על דרך הזדמן והסכמה לבד, אלא 

 ". עיי"ש.הזה

שאז אין  -, או להיפוך רמוניםומקבל בשכרו  בענביםכלומר: יש אדם שעובד 

, בענביםקשר בין העבודה לשכר. אמנם עבודת ה', היא כמו אדם שעובד 

הוא מקבל את אותם ענבים  –וכשהענבים גדלו יפה כתוצאה מעבודתו 

 בשכרו.

ַׁשֶלם לֹו" )איוב לד, יא(וזהו מש"כ  ַעל ָאָדם יְׂ " "ההוא עובדא ישלם לו –" ִכי פֹׂ

 . היא עצמה ג"כ התשלום לו. כלומר, שפעולת האדם, )זוה"ק קרח קעז, א(

כמו"כ גם  – "גילוי יחוד ה'וממילא, כמו שהשכר הוא "

", וכמו לגלות יחוד ה'התוכן של עבודת ה' צריך להיות "

 שממשיך הרמח"ל:

, גילוי היחוד עצמו -גם זה יהיה בכלל העבודה ]ש["

שבני אדם העובדים הם ימשיכוהו לגלותו, ולתקן כל 

היחוד המתגלה,  -החסרונות. ותראה מה יהיה שכרם 

טבה שישיגוהו. וזאת היא הה -שיהיה נגלה אליהם 

 השלמה עצמה". 
 

ָוה'   שורף את הרע שבגוף האדם –'ֵנר ִמצְׂ
היינו,   -והאופן שתוכן עבודת המצוות הוא "גילוי יחוד ה'" 

שהקב"ה ברא את הגוף שיש בו פגמים וטומאה, וכנגד זה 

הקב"ה ברא את המצות שהם "נרות" ששורפים את הטומאה 

 : שבעין, דף קל, ב( )תיקוני זוהר, תקונאשבו, וכמו שאמרו 

ָכל ַמֲחָשבֹות  –"ָצִריְך ָהָאָדם ְלַבֵער ִמֶמנּו ִמָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר 

ָרעֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְמטּוָנִפים, ֶשֵהם ִמַצד ַהְקִליּפֹות, 

ִליפֹות  אֹוָתם ַהקְׂ רֹוף לְׂ ָצִריְך ִלשְׂ וֹות -וְׂ ֵדי ַהִמצְׂ  ַעל יְׂ
. ֶשֵהם ֵנרֹות.. ֶשָכתּוב ]ע"י קיומם[ֵאֶבר ַהשֹורֹות ַעל ָכל ֵאֶבר וְ 

ַמת ָאָדם' )משלי ו כג( ָוה', 'ֵנר ה' ִנׁשְׂ  )שם(, ּוָבּה ָצִריְך ִלְהיֹות )שם כ כז( 'ִכי ֵנר ִמצְׂ

ֶתֶבן.."[. ָחֵמץ מֹוץ וְׂ אֹור וְׂ ַבֵער ֵמֶהם שְׂ ֵרי ָבֶטן', ּולְׂ  'חֹוֵפש ָכל ַחדְׂ

 : ס()סימן ק"וכ"כ הרמח"ל ב"דעת תבונות" 

שאין לך עבודה שאין מוספת תיקון בעולם מצד גילוי מיחודו ית', "

 ".שהוא המעביר מה שמפריד בין הנבראים ובין הבורא ית'

 -שמה שהמצוות שורפות את הרע שבאדם, הוא גילוי יחוד ה'  -והטעם לכך 

וממילא כשהמצוה מצליחה  הקב"ה,הוא משום שהכח של המצוה מגיע מאור 

שהכח  מתגלה לנגד עינינו יחוד ה', –הרע, ולשעבדו לטוב  להתגבר על כח

 מתגבר על הכח שבא מהסט"א. -שבא מהקב"ה 
 

כֹו", העבודה  –השכר  רּוָפה" –"ָהֵאל ָתִמים ַדרְׂ ַרת ה' צְׂ  "ִאמְׂ

 : )בראשית רבה מד, א(והדברים מבוארים במה שאמרו חז"ל 

, ִאם )תהלים יח,לא("ָהֵאל ָּתִמים ַדְרכֹו ִאְמַרת ה' ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ְלֹכל ַהֹחִסים בֹו" 

 ְדָרָכיו ְּתִמיִמים, הּוא ַעל ַאַחת ַכָמה ְוַכָמה.

ַרב ָאַמר לֹא ִנְּתנּו ַהִמְצוֹות ֶאָלא ְלָצֵרף ָבֶהן ֶאת ַהְבִריֹות, ְוִכי ָמה ִאיְכַּפת ֵליּה 

ָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְלִמי ֶששֹוֵחט ִמן ַהַצָּואר אֹו ִמי ֶששֹוֵחט ִמן ָהֹעֶרף, ֱהֵוי לֹא ְלהַ 

 ִנְּתנּו ַהִמְצוֹות ֶאָלא ְלָצֵרף ָבֶהם ֶאת ַהְבִריֹות". 

ולכאורה לא מובן הקשר בין כל חלקי הפסוק והמדרש שבהם.ולהנ"ל הענין 

 מבואר באופן נפלא, ויש כאן ג' חלקים: 

זה שהוא  -המעלה שאנחנו יודעים על עצמותו של הקב"ה  – א. "ָהֵאל ָתִמים"

הוא עונג  –תמים, שלם, וממילא אין חסרון בשליטתו. ולהבין ולראות את זה 

 השכר.

כֹו" ב. "ָתִמים הוא שאנו  –והאמצעי שעל ידו אנו רואים את שלימותו  – ַדרְׂ

רואים שדרכיו תמימים, כלומר שהוא משליט את שלימות טובו על חסרון הרע 

ָרָכיושל אחרים ומשלים אותם, וממילא "ִאם  ַעל ַאַחת ַכָמה  הּוא -ְּתִמיִמים  דְׂ

 ְוַכָמה". 

רּוָפה"ג. "ִאמְׂ   –"לֹא ִנְּתנּו ַהִמְצוֹות ֶאָלא ְלָצֵרף ָבֶהן ֶאת ַהְבִריֹות"  - ַרת ה' צְׂ

האופן שבו אנו רואים שהוא משלים חסרונות של אחרים, הוא ע"י המצוות, 

 שבגוף, ומשלים אותו.  הרעומתגבר על  - נר ה'" "נר מצוה"שבא "

שהוא  –תו של הקב"ה לראות את המעלה בעצמו –א"כ זו תכלית כל המצוות 

 .שלם
 

ָשִרי"   "ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַּה" –מיחוד ה' שמתגלה בברית מילה  –"ּוִמבְׂ

 : )זוהר לך לך, דף צד, א. מתורגם(י"ז נבין מה שאמרו ועפ

ָשִרי  האדם,  בבשר]כלומר, ה"ברית מילה" .. ִמְבָשִרי ַמָמש )איוב יט(ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַּה. ּוִמבְׂ

ֶכם'ְוָהְיָתה ְבִריִתי  וכמש"כ[ ַשרְׂ . ֶשָשִנינּו, ְבָכל ְזַמן )בראשית יז('. ִבבְׂ

ִמֶמנּו רֹוֶאה ֶאת  -ֶשִנְרָשם ָאָדם ָבֹרֶשם ַהָקדֹוש ֶשל ָהאֹות ַהּזֹו 

 ".ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא, ִמֶמנּו ַמָמׁש

 –אשר היא מצות מילה  –כלומר, המצוה הראשונה של יהודי 

קיים בכל מרָאה באופן מיוחד את התוכן של כל המצוות שהוא י

ומתגברת על  -" ה'ימי חייו, שבאה מצות מילה שהיא "נר 

, ומתקנת אותו. ועל זה אומר הסט"אהערלה שמסמלת את 

ָשִרי"הכתוב  ממה שהרע שבבשרי נתקן ונהפך לטוב  – "ּוִמבְׂ

עי"ז אני רואה את גילוי יחוד  –"ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַּה"  –מכח המצוה 

ִמֶמנּו רֹוֶאה ֶאת " –".תלראות את פני השי"ה', שזה נקרא "

 ". ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא, ִמֶמנּו ַמָמׁש

כי כל המצוות הם בבחינת  –וכן כל המצוות בבחינה זו 

ִרּיֹות".   –"ברית מילה  ָצֵרף ָבֶהן ֶאת ַהבְׂ )תזריע ]ועיין תנחומא "לְׂ

לישראל אלא  המצותלפי שלא נתן הקב"ה את  מהול,: "למה אינו יוצא ה(

 'ִאְמַרת ה' ְצרּוָפה'"[ )תהלים יח(לצרף אותם בהם, ולכך אמר דוד 

 

 להפוך חושך לאור –תוכן כל המצוות 

 : יצא קול ממתיבתא דרקיעא, וכך אמר: )הקדמה דף ד,א(וזהו שאמרו בזוה"ק 

ָמתֹוק  טֹוֲעִמים ַמר לְׂ אֹור, וְׂ ֶׁשְך לְׂ ִכים חֹׂ ָכאן..ֶטֶרם ב -"ִמי ִמֶכם ֶׁשהֹופְׂ  ֹוָאם לְׂ
 ֵאין לֹו ָכאן ֵחֶלק". עיי"ש. -ִמי ֶשלֹא ְמַצֶּפה ָלֶזה ְבָכל יֹום ְבאֹותֹו ָהעֹוָלם 

 וביאר ה"מקדש מלך": 

ורמוז בפסוק סור מרע  זה כלל גדול בעבודת ה',"דחשוכא מהפכין לנהורא. 

אלא גם  ]כלומר, סור מהרע. ולא זו בלבד," הרע תעשה אותו טובועשה טוב, ירצה, 

 .תעשה שהרע יתהפך לטוב[

 : )חידושי אגדות ברכות סא, ב. בד"ה לא איברי(וכתב הגר"א 

, ]ביצה"ר[בו  - ]של הצדיק[ועיקר עבודתו  בצדיקים, מסייע"שגם היצה"ר 

 כידוע". 

את היצה"ר, אלא עיקר עבודתם  לנצחהגר"א לא אומר שעיקר עבודת הצדיקים 

היצה"ר הוא ה"כלי עבודה ואומנות" של של היצה"ר,  בו ובאמצעותו

: )ברכות סא,ב(הצדיקים, שהופכים ומשעבדים אותו אל הקדושה. ועדמש"א 

 .)ועיין זוה"ק תרומה קסג, א( ביצר הרע"ואהבת את ה' אלהיך.. 

וביאורו עפ"י  -זהו התוכן של כל המצוות, להתגבר על הרע ולשעבדו לקדושה. 

, ולכן כמו שהשכר הוא העבודהענין כמו צריך להיות באותו שהשכר הנ"ל, 

כך תוכן העבודה הוא  –" וכל שכר העולם הבא להפך מרירא למתקא"

ָמתֹוק" טֹוֲעִמים ַמר לְׂ אֹור, וְׂ ֶׁשְך לְׂ ִכים חֹׂ   ".ֶׁשהֹופְׂ

 המשך מהמסגרת בעמוד הקודם

 תמצית פרק ב'

ַׁשֶלם לֹו" ַעל ָאָדם יְׂ העבודה  –" ִכי פֹׂ

והשכר צריכים להיות באותו ענין * ומכיון 

התוכן לכן  -הוא "גילוי יחוד ה'"  שהשכר

הוא ג"כ לפעול באופן  – של כל מצוה

ישיר "גילוי יחוד ה'" * והיינו, שהמצוה 

היא "נר" שמבער את הרע מגוף האדם * 

 – מאור ה'וכשרואים ש"נר מצוה" שכוחו 

מתגלה  –מבער את הרע ומשעבדו לטוב 

)בראשית רבה מד, יחוד ה' * וכמו שאמרו 

 : "לֹא ִנְּתנּו ַהִמְצוֹות ֶאָלא ְלָצֵרף ָבֶהן ֶאתא(

 ועי"ז מתגלה ש"ָהֵאל ָּתִמים". –ַהְבִריֹות" 

* שמצות  מילהאבוהון דכולהו, הוא מצות 

מילה מתקנת את הערלה, ומתגלה יחוד ה' 

* ועל זה כתוב  שהוא ראיית פני ה' –

ֱאלֹוַּה" * וכל המצוות  ֶאֱחֶזה "ּוִמְבָשִרי

שהם מצרפין את  –בבחינת מצות מילה 

 הרע שבבריות, וכנ"ל.

 גורם שיהיה חלקם בקוב"ה עצמו –שליטת הגויים בישראל וארצם 

 .)בראשית יב, י(ַוְיִהי ָרָעב ָבָאֶרץ ַוֵיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָשם ִכי ָכֵבד ָהָרָעב ָבָאֶרץ 

לאברהם לרדת לגלות ]למה ה' זימן ָאַמר ַרִבי ַאָבא, ָכל ֶזה ָלָמה ִהְזַדֵמן ְלַאְבָרָהם, ּוְלַמה ִנְצַרְך 

 ?...מצרים[

לֹא ִיְהֶיה ֵחֶלק  -בֹא ְרֵאה סֹוד ַהָדָבר, ִאם ַאְבָרם לֹא ֵיֵרד ְלִמְצַרִים ְולֹא ִיְזַדֵכְך ָשם ָבִראשֹוָנה 

 ּגֹוָרלֹו ַבָקדֹוש ָברּוְך הּוא. 

ם ַעם ֶאָחד, ַעם ָשֵלם, ּוְלָקְרָבם ְכמֹו ֵכן ְלָבָניו, ְכֶשָרָצה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַלֲעשֹות אֹותָ 

 לֹא ָהיּו ַעם ָיִחיד ֶשלֹו.  -ֵאָליו, ִאם לֹא ָיְרדּו ָבִראשֹוָנה ְלִמְצַרִים ְולֹא ִיְזַדְככּו ָשם 

ץ ֶחְלקֹו לֹא ָהְיָתה ָהָאֶר  -ְכמֹו ֵכן ִאם לֹא ִנְּתָנה ָהָאֶרץ ַהְקדֹוָשה ִלְכַנַען ָבִראשֹוָנה ְוִיְשלֹוט ָבּה 

 ְוגֹוָרלֹו ֶשל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא. 

 .)זוה"ק לך לך, דף פג, א. מתורגם(ְוַהֹכל סֹוד ֶאָחד" 

 

 מקבילה לערלת האדם –ערלת הגלות 

 ונפתח לבאר את החלק הראשון:

. שהרע שבגויים מהגלות היא הערלה שבישראל - מלידתוהמקביל של הערלה שבאדם 

: "שאין הערלה )נדרים לא, ב(נתערב בעם ישראל, וכמו ששנינו במשנה  - ערלה שהוא

"ִכי ָכל ַהּגֹוִים ֲעֵרִלים ְוָכל ֵבית  )ירמיהו ט, כה(קרויה אלא לשם עובדי כוכבים, שנאמר 

 ִיְשָרֵאל ַעְרֵלי ֵלב".

גם הם נעשו "ערלי  –כלומר, שורש הערלה הם הגויים, וכשישראל גלו ביניהם ובארצם 

 ב". ל

 : )דברים, משנה תורה, עמוד ש"כ(וכמש"כ רמ"ד וואלי 

מפני האויר הטמא של ארץ העמים. ואע״פ  בזמן הגלות, הערלה שולטת יותר"..

שישראל מזדרזים בשמחה גדולה לכרות ערלת הבשר, הרי ערלת הלב עדיין במקומה 

 . כי כל הגוים ערלים וכל בית ישראל ערלי לבעומדת. כענין שנאמר: 

שיסיר אותה מלבותם.. ולכן הבטיחם הכתוב בסמוך:  אל המוהל העליוןכן ממתינים ול

. כי בכך יהיה דבקות שלם לישראל עם אביהם ומל ה׳ אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך

 שבשמים".
 

 זיכתה אותו ש"ֵחֶלק ּגֹוָרלֹו ַבָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא". –זיכוך אברהם מערלת הגלות 

 :וזהו שאומר הזוה"ק

ּגֹוָרלֹו ַבָקדֹוׁש לֹא ִיְהֶיה ֵחֶלק  -" ִאם ַאְבָרם לֹא ֵיֵרד ְלִמְצַרִים ְולֹא ִיְזַדֵכְך ָשם ָבִראשֹוָנה 

 המשך בעמוד הבא ".ָברּוְך הּוא

 בענין גלות אברהם למצרים –ביאור דברי הזוה"ק 



 כיבוש ארץ ישראל –פרק ג 

 "יהכנה ל"גילוי היחוד" ע"י א -" ע"י המצוות "גילוי היחוד
 ועדיין כל זה הוא רק הקדמה לתכלית פעולת המצוות:

"ָכל ַהִמְצָוה ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהיֹום ִּתְשְמרּון  )דברים ח, א(שהנה התורה אומרת 

ּוָבאֶתם ִויִרְשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבע ה'  ְלַמַען ִּתְחיּון ּוְרִביֶתם -ַלֲעשֹות 

 ַלֲאֹבֵתיֶכם".

הוא התכלית, שתכלית כל המצוות הוא לרשת את ארץ ישראל, וכמו  –"למען" 

 :)זוה"ק וישלח קעז, ב(שאמרו 

דֹוָׁשה -"ְוָלֵכן ָנַתן ָלֶהם ּתֹוַרת ֱאֶמת  ׁשּו ֶאֶרץ ַהקְׂ ֵדי ֶׁשִּיירְׂ ּזֹוֶכה , ֶשָכל ִמי שֶ כְׂ

 ָבָאֶרץ ַהְקדֹוָשה ַהּזֹו, ֵיש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָבא"

 : ר"ז(-)"דעת חכמה ומוסר", ח"ב, עמוד ר"ווביאר המשגיח ר' ירוחם ממיר 

"..שסוד הארץ הוא הסוד של שלימות הכי גדולה, ותורה אינה עוד אלא 

 . [04 – 63]ונתבאר בארוכה בגליונות  הכנה לארץ ישראל..".
 

 "נר היחוד" -גילוי היחוד שבאדם 

 "אבוקת היחוד" - גילוי היחוד שבארץ ישראל

ביאור הדבר, הנה נתבאר לעיל ש"ברית מילה", וכן כל 

אמרת ה' צרופה,  –המצוות שהן בכלל "ברית מילה 

הם מגלים את "יחוד ה'" על גוף  -שצורפת את הבריות", 

ָשִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוּהַ " –האדם   ".ּוִמבְׂ

ב,  )שהש"רוכמו שאמרו יש ערלה, וברית מילה,  "יהנה גם לאו

 :יג(

ָלה"...ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע, ִהִּגיַע ְזַמָנּה ֶשל  ֶשִּתָּזֵמר, ִהִּגיַע  ָערְׂ

ַנֲעִניםְזַמָנן ֶשל  ָרֵאלֶשִיָּזְמרּו, ִהִּגיַע ְזַמָנּה ֶשל  כְׂ  ֶאֶרץ ִישְׂ

 ְלֵהָחֵלק ְלִיְשָרֵאל".

ועם ישראל הם של ארץ ישראל,  הכנענים הם הערלה

שעושה ברית מילה לארץ ישראל, ומכרית ממנה את המוהל 

 הגויים.

לענין  - ארץ ישראללבין  עם ישראלאמנם יש הבדל בין 

 :)פסחים ח, א(גילוי יחוד ה'. ויתבאר עפימש"א 

 " אבוקהכנר בפני ה - שכינה "למה צדיקים דומין בפני

 נריחוד ה' שמתגלה על גוף האדם הוא "אמור מעתה, 

 -היחוד", ויחוד ה' שמתגלה על ארץ ישראל גוף השכינה 

 גוף האדםהיחוד". ולכן יחוד ה' שמתגלה על אבוקת הוא "

ע"י  ארץ ישראלהוא רק הכנה ליחוד ה' שמתגלה על  –ע"י כל המצוות 

 כיבושה, שזו התכלית.
 

ֵהא ָמהּול  מֹוֵהל צריך ֶׁשיְׂ
 צריכים לבא מהולים –עם ישראל המוהלים של הארץ  -

היחוד" ששורה על ישראל מכח ה"ברית  נרועדיין צריך לבאר, כיצד בא "

 -היחוד" על ארץ ישראל גוף השכינה אבוקת ומדליק את " –מילה" ומצוותיהם 

 מכח ה"ברית מילה" שלה?

 

 : בראשית רבה מו, ט()והדבר יתבאר עפ"י מה שאמרו לגבי מילה 

ֵהא ָמהּולִמָכאן  - ]וכאילו כתב "ַהמּול ִימֹול"["ִהמֹול ִימֹול  מֹוֵהל ֶׁשיְׂ  ".לְׂ

כלומר, כאשר מוהל מל את התינוק, זה לא רק פעולה גשמית שחותך את 

 לא משנה מי מל.  –ערלתו, אשר על פי זה 

" , שקדושת "אור היחודרוחניתיש גם פעולה  -הגשמית אלא במקביל לפעולה 

]משום שקדושת מצות "ברית מילה" ניצחה את טומאת הערלה ששרתה ששורה על המוהל 

מתגברת על טומאת הערלה שבתינוק ומכריתה אותו. וממילא יוצא,  – עליו[

מדליק "אור  –שכמו שנר מדליק נר, כך "אור היחוד" שדולק על המוהל 

 היחוד" על התינוק. ולכן דווקא "ַהמּול ִימֹול".

תבונן במקרה הנ"ל: אם לדוגמא, יהודי מן השורה מל תינוק כמו ונוסיף לה

היחוד" אבוקת מדליק " –היחוד" שדולק על המוהל  נר"משה רבינו", הרי ש"

 על התינוק.
 

 -ששורה על ישראל היחוד"  נר" ומעתה מבואר כיצד

היחוד"  נרהיחוד" על ארץ ישראל. כי "אבוקת מדליק את "

 – ששורה על ישראל מחמת ה"ברית מילה" ומצוותיהם

נעשה "מוהל" ומכרית את טומאת ערלת הארץ, שהם 

היחוד" על ארץ ישראל מצד  אבוקתהכנענים, ואז מתגלה "

 השכינ שהיא "גוף השכינה". וכנ"ל, ש"צדיקים דומין בפני

 ". אבוקהכנר בפני ה -

 : )בראשית רבה מו, ט(וזהו שאומרים חז"ל 

ִמין ָבֶניָך ֶאת ַהִמיָלה " ַקיְׂ ִאם  -ִאם מְׂ ָנִסים ָלָאֶרץ, וְׂ ֵהן ִנכְׂ

ָנִסים ָלָאֶרץ -ָלאו   .." ֵאין ִנכְׂ

 . [1] "אמרת ה' צרופה" וכנ"ל –וכל המצוות בבחינת מילה 
 

ָך ֶאת  כּורְׂ ן ה' ֵיָרֶאה ָכל זְׂ ֵני ָהָאדֹׂ  ִכי אֹוִריׁש ּגֹוִים ִמָפֶניָך -פְׂ

"ָשֹלש ְּפָעִמים ַבָשָנה  )שמות לד, כג(ובזה מתבאר נפלא הכתוב 

ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְרָך ֶאת ְּפֵני ָהָאֹדן ה' ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל". והכתיב הוא 

)חגיגה ב, א. " "דמשמע שהאדם רואה את השכינה"ִיְרֶאה" 

 .ד"ה "ִיְרֶאה כתיב"(ופירש"י 

אומרת התורה "ֵיָרֶאה ָכל  -וכתנאי לראיית פני השכינה 

ָך כּורְׂ ָך: "..)קכד, א(", וביארו בזוה"ק משפטים זְׂ כּורְׂ , ִמָכאן זְׂ

 ָצִריְך ְלֵהָראֹות ִלְפֵני ַהֶמֶלְך ַהָקדֹוש".  ֶׁשִנמֹול,ָשִנינּו, ָכל ֶבן ִיְשָרֵאל 

"ברית ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַּה": שדרך ה לעיל מהכתוב "ּוִמְבָשִריכאן כתוב היסוד שנלמד 

 את אור היחוד. לראותזוכים  - מילה"

אמנם ממשיך הכתוב, שעיקר ה"ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְרָך ֶאת ְּפֵני ָהָאֹדן ה' ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל" 

כלומר, ראיית השכינה שבאה  -. )שם פסוק כד(.." ִכי אֹוִריׁש ּגֹוִים ִמָפֶניָךהוא " –

היחוד", והוא רק הכנה לראיית  נר, הוא רק "הברית מילה –דרך ה"ְזכּוְרָך" 

היחוד"  אבוקת..", שהוא ראיית "ִכי אֹוִריׁש ּגֹוִים ִמָפֶניָךהשכינה שבאה דרך ה"

 . [2] בארץ ישראל גוף השכינה

 

 
צריך להתקיים, אזי  -ואמנם כאשר מגיע הקץ האחרון של הגאולה, והברית אשר כרת ה' . 1

ובכללם התנאי  – )עיין דעת תבונות סימן ל"ו(הקב"ה מתגבר גם על התנאים שהוא עצמו חקק 

שעם ישראל צריכים להיות מהולים ומקיימי מצוות, ואז הגאולה באה אפילו "בדור שכולו 

)סנהדרין ישראל הוא"  –]שהרי "ישראל אע"פ שחטא  ת ישראל"ועצם אור "קדושחייב", 

יחזקאל ), וכמש"כ רמ"ד וואלי הגויים -הוא "המוהל" המכרית את ערלת הארץ  - [מד(

מצערין אותה הרבה מאד  ]בגלות[: "שרגלי האומות המתהלכים בארץ הקדושה עמוד רצ"ז(

ולירש אותה, אז תתנחם מצרתה, מפני טמאתן... אבל לעתיד לבא שישובו בניה להתהלך בה 

שהרי הבנים הקדושים הבאים אצלה מוליכים עמהם הקדושה של שרשיהם 

 קדושת "שורש נשמתם".. והיינו .."העליונים

הגרש"פ מנדלוביץ", בד"ה "הנהגת היחוד" ואילך,  -"מדברי רבותינו  04וע"ע בגליון 

הגרש"ד וואלקין" בד"ה "התורה הקפידה  –"מדברי רבותינו  06 ובהערות שם.  וע"ע בגליון

 שגם יהודים רשעים ידורו בא"י", ובהערה שם. -

אלא ששלימות הגאולה בדרגא ד"גאולת בן דוד" תהיה דווקא כשכל עם ישראל יהיו צדיקים, 

תכרית בשלימות את הערלה מהארץ. ועיין גליונות  -ואז קדושת ה"ברית מילה" של ישראל 

 ב"נבואות ה'" ו"מדברי רבותינו", בענין "גאולה ותשובה". 46 – 44

" ִכי אֹוִריׁשמבאר את סמיכות ה" )שם(ב"נבואות ה'" שהזוה"ק משפטים  00. עיין בגליון 4

ןל"ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְרָך ֶאת ְּפֵני  "? בגלל שמוריש אדוןה'..", כדלהלן: למה הקב"ה נקרא " ָהָאדֹׂ

עוקר דיורין ומכניס דיורין"  –יס דיורין. כי "כל מקום שנאמר "אדון" הגויים, ועוקר ומכנ

 .)ילקוט יהושע רמז יד(

ושבעים פנים לתורה, ואפשר לבאר ג"כ את סמיכות הפסוקים כנ"ל: איך תזכה לעיקר מעלת 

", ואז ִכי אֹוִריׁשע"י שתגרום באתערותא דלתתא לכך שיתקיים " –ָכל ְזכּוְרָך" וכו'?  ֵיָרֶאה"

 תראה את "אבוקת היחוד" הזורחת על ארץ ישראל.

 תמצית פרק ג

ְלַמַען ִּתְחיּון  -"ָכל ַהִמְצָוה.. ִּתְשְמרּון ַלֲעשֹות 

תכלית ּוָבאֶתם ִויִרְשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ" *  ּוְרִביֶתם

התרי"ג מצוות לרשת את אר"י * משום 

]וגופה ארץ שכינה  ש"צדיקים דומין בפני

* והרי "נר" " אבוקהבפני ה כנר - ישראל[

 ל"אבוקה".אמצעי הוא רק 

הדולק על הצדיקים? * הלא הוא  הנר ומה הוא

ע"י  –גילוי היחוד" שמתגלה על הצדיקים  נר"

 מילת והכרתת ערלתם.

הדולקת על ארץ ישראל גוף  האבוקהומה היא 

גילוי היחוד"  אבוקתהלא היא " –השכינה? 

ע"י מילת והכרתת הגויים  –שמתגלה על א"י 

 שבה.

נעשה  –היחוד" הדולק על הצדיקים  נרוכיצד "

" על א"י? היחוד אבוקתאמצעי להדליק את "

 –* זהו משום ש"המוהל צריך שיהא מהול" 

כי "אור היחוד" שעל המוהל מגרש טומאת 

הערלה שבתינוק * ועל דרך זו "נר היחוד" 

 –שעל הצדיקים מכח מילתם ומצוותיהם 

ואז מגרש טומאת הכנענים שבארץ ישראל * 

 היחוד". אבוקתתזרח על ארץ ישראל "

כלומר, שע"י שאברהם ירד למצרים, ונדבק בערלת הגלות, ואח"כ הוצרך להיות ה"מוהל" 

 הוא זכה שיהיה חלק גורלו בהקב"ה. י"זדווקא ע -של אותה הערלה בכח התשובה והמצוות 

 – שהעבודה צריכה להיות באותו ענין כמו השכר )בפרק ב'(והטעם לדבר, מאחר שלמדנו 

מבלי שתדבק בו  להוסיף את "הטוב מעיקרו",של אברהם היתה רק העבודה ממילא, אם 

לקבל שלו היה באותו ענין,  גם השכרא"כ  –ערלה שהוא צריך להלחם בה ולהכריתה 

, ולא לזכות לראות את "אור היחוד", שנעשה ע"י מלחמת רות שהם הטוב מתחילתואו

 הקב"ה בסט"א. 

". כי שאר האורות שהם הטוב מתחילתו, ַבָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא"לֹא ִיְהֶיה ֵחֶלק ּגֹוָרלֹו  –ואז 

" ", אלא לראות אור שהוא "נבראאור פני ה'אינם נקראים לראות את " -ואינם אור היחוד 

 .)וכמו שנתבאר בפרק א'(וחוץ ממנו. על ידו, 

 

 זיכתה אותם שיהיו "ַעם ָיִחיד ֶׁשלֹו" –זיכוך ישראל מערלת הגלות 

 וממשיך הזוה"ק: 

ַעם ָשֵלם, ּוְלָקְרָבם  ַעם ֶאָחד,"ְכמֹו ֶזה ְלָבָניו, ְכֶשָרָצה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַלֲעשֹות אֹוָתם 

 ". ַעם ָיִחיד ֶׁשלֹולֹא ָהיּו  -ֵאָליו, ִאם לֹא ָיְרדּו ָבִראשֹוָנה ְלִמְצַרִים ְולֹא ִיְזַדְככּו ָשם 

ַעם ֶאָחד, ַעם ָׁשֵלם.. ַעם ָיִחיד כלומר, על אותו הדרך הוא גם בישראל, בכדי שהם יהיו "

ד אחגוי  - אחד הם, ואז הם נקראים על שמו "ה'מתגלה עלי שיחוד ה'", שזה אומר ֶׁשלֹו

הם צריכים לרדת למצרים תחילה,  – (במדור "נבואות ה'" 14)עיין ברכות ו,א; ובגליון בארץ" 

 וכשיתגברו על טומאת "ערלת מצרים" יתגלה עליהם "יחוד ה'".
 

גֹוָרלֹו ֶׁשל  –זיכוך הארץ מערלת הכנענים  קֹו וְׂ  "הקב"הזיכתה אותה שתהיה "ֶחלְׂ

 וממשיך הזוה"ק בחלק השלישי:

קֹו לֹא ָהְיָתה ָהָאֶרץ  -ְכמֹו ֵכן ִאם לֹא ִנְּתָנה ָהָאֶרץ ַהְקדֹוָשה ִלְכַנַען ָבִראשֹוָנה ְוִיְשלֹוט ָבּה  ֶחלְׂ

גֹוָרלֹו ֶׁשל ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא   וְׂ

שכמו כן הוא גם בארץ ישראל, היה צריך שבתחילה תדבק בה הערלה, שהכנענים שלטו 

הם מלים את ערלת הארץ, ומתגלה  -בה, ואח"כ כשישראל מגרשים ממנה את הכנענים 

גֹוָרלֹו ֶׁשל ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא, ועי"ז "ָהָאֶרץ ]אבוקת היחוד[עליה יחוד ה'  קֹו וְׂ ". שמתגלה ֶחלְׂ

 ולא רק אור נברא שחוץ ממנו.  אור פני השי"ת,שהוא  עליה יחודו
 

 והכל סוד אחד

 - ]שע"י הגלות[ומסיים הזוה"ק: "ְוַהֹכל סֹוד ֶאָחד". הכל קשור ביחד, כי מילת ערלת האדם 

)וכמו היחוד".  אבוקתהיחוד", וזה מסייע לעשות מילת ערלת הארץ, ולהדליק " נרמדליק "

 .שנתבאר בפרק ג'(

 

 המשך מעמוד קודם



 ביאור חמשת הפסוקים שבתחילת חומש בראשית
 "יֹום ֶאָחד" יחוד ה' –תכלית מילת ערלת הארץ והאדם 

  מילת ערלת הארץ
  .(בראשית א, א)ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא!ִהים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ 

הכרתת הכנענים מכריז ואומר " –עצם הימצאותו של פסוק זה בתחילת התורה 
וכמו שאמרו חז"ל "אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את מארץ ישראל", 

שראל, ומה התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה י
(תהלים  כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים טעם פתח בבראשית, משום

שכבשתם ארצות שבעה  , שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם,קיא ו)
גוים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה 

  לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".
  .(וכנ"ל בפרק ג')היחוד". אבוקת א"כ כאן מדובר על מילת הארץ, שזה "

�  
  נר היחוד –מילת ערלת האדם 

ֹתהּו ָוֹבהּו ְוֹחֶׁש1 ַעל ְּפנֵי ְתהֹום ְורּוַח ֱא!ִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפנֵי ַהָּמִים  ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה
  (פסוק ב')
  : (בראשית רבה ב, ד)ואמרו 

ֶזה ָּגלּות ָּבֶבל..  - ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו"ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש ָּפַתר ְקָרָיא ַּבָּגֻלּיֹות, 
ֶזה ָּגלּות ַמְמֶלֶכת  - ַעל ְּפנֵי ְתהֹוםֶזה ָּגלּות ָיָון..  - ְוחֶׁש1ָמַדי.. ֶזה ָּגלּות  -  ָוֹבהּו

  ..[אדום]ָהְרָׁשָעה 
ִּבְזכּות  - ַעל ְּפנֵי ַהָּמִיםֶזה רּוחֹו ֶׁשל ֶמֶל1 ַהָּמִׁשיַח..  - ְורּוַח ֱא!ִהים ְמַרֶחֶפת

  : ִׁשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּב1". ע"כ.ב, יט)(איכה ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשִּנְמְׁשָלה ַּכַּמִים, ֶׁשֶּנֱאַמר 
כלומר כאן מדובר על מילת "ערלת האדם", שהגלות הלבישה "ערלת הגויים" 

מביאה את ה"ומל ה'  - על עם ישראל, ואח"כ התשובה שבאה ע"י המשיח 
בביאור דברי  (וכנ"ל במסגרת א'אלקיך את לבבך", ומטהרת אותם מערלת האדם 

  .הזוה"ק לך)
  . (וכנ"ל בפרק ג')היחוד".  נרמדובר על מילת ערלת האדם, שהיא "א"כ, כאן 

�  
  שעבוד הרע לטוב –גילוי היחוד  - תכלית הערלה והמילה 

  (פסוק ג')"ַוֹּיאֶמר ֱא!ִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור" 
שנתבארה בפסוק  שבתחילה תהיה ערלה לארץעכשיו מבאר הכתוב, מה הצורך 

הוא משום  –שנתבארה בפסוק ב'.  תהיה ערלה לאדםשבתחילה א', ומה הצורך 
(זוהר שאמרו הי" לשון צער, וכמו -שהאור הגנוז נקרא "ַוְיִהי אֹור", כלומר "וי

  : תרומה, דף קסז, א)
ֶזה ְׂשֹמאל.. ֶׁשִמֶמנּו ָיָצא אֹותֹו ֹחֶׁש1 ֶׁשֶהְחִׁשי1 ֶאת ְּפֵני ָהעֹוָלם...  -"'ַוְיִהי אֹור 

ֵעָׂשו ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד. ִהְתַקֵּים ְּבַוְיִהי ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד, ְלַפּתֹות ֶאת ְּבֵני  ַוְיִהיֶׁשָּכתּוב 
  ָהעֹוָלם ֶׁש=א ֵיְלכּו ְּבֶדֶר1 ְיָׁשָרה".

 - אדום הצער והחושך והשמאל הזה, גלות  -" ויהיועל זה אומרת התורה, שה"
. 34(עיין גליון  לאור.היא עצמה נהפכה להשתעבד ולשמש  - הארוכה והקשה  עשיו

  . "נבואות ה'")
אור  – (דניאל ב, כב)ּוְנהֹוָרא ִעֵּמּה ְׁשֵרא" וזה האור הגדול הגנוז לצדיקים, שנקרא "

ראיית פני השי"ת, ובשבילו היה צריך להקדים את ערלת האדם וערלת הארץ. 
וע"ע (וכנ"ל בפרק א'. שהוא השכר הגדול ביותר  –ועי"ז מתגלה יחוד ה' ולמולם. 

 .להלן)

�  
  הוא ראיית פני השי"ת –גילוי היחוד 

  .(פסוק ד') "ַוַּיְרא ֱא!ִהים"
שהרע נהפך לשמש לאור, זוכה  –וי"ל בדרך דרוש או רמז: שע"י "ַוְיִהי אֹור" 

  .(וכנ"ל בפרק א')שרואה את אלקים.  -" "ַוַּיְרא ֱא!ִהיםהאדם להיות בבחינת 

  
� 

  ע"י הבדלת הרע מהטוב –לשלטון הטוב על הרע  הדרך
  (פסוק ד) ַוַּיְבֵּדל ֱא!ִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁש1 ַוַּיְרא ֱא!ִהים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב

 –עכשיו הכתוב מבאר, באיזה אופן ה' משליט את הטוב על הרע ומגלה יחודו? 
  ע"י שהוא מבדיל בין האור הטוב ובין החושך הרע.

  :(בראשית א, א)מו שביאר ה"אור החיים" וכ
יניקתה מהקדושה דוקא, וזולת זה אין  -"והנה ידוע, כי הקליפה, חיותה היא 

לה חיות, ולכן אז בהבדילו ה' את האור שהיא הקדושה, ונשאר הרע מובדל, 
(ועיין רמ"ד וואלי, דברים, משנה ממילא יבטל".  - ואין לו מקום חיות לינק ממנו 

  .של"ג) למלך, עמוד
, שכל קיומם ב) –(שנרמזו בפסוקים א וכך הוא ב"הכרתת הכנענים" ו"קיבוץ גלויות" 

היה מחמת יניקתם מארץ ישראל ומעם ישראל שגלו ביניהם,  –של הגויים 
"מעניני  – 21(עיין בארוכה בגליון . ואחרי שגירשו אותם מהארץ פסקה יניקתם

  .הפרשה")
נפרדים מבין הגויים, והגויים נחלשים,  -ואחרי שעם ישראל וארץ ישראל 

(עיין "אדיר במרום" עמוד יכולים ישראל להתגבר עליהם ולשעבדם לקדושה ולתקנם 

  .ל"א)

�  
  גילוי אור היחוד –התענוג הכי גדול 

  (פסוק ה') "ַוִּיְקָרא ֱא!ִהים ָלאֹור"
  : א) (בראשית א,ע"ד הרמז ה"אור החיים"  וביאר

אלא  -', כי אין מעלת הקדושה ניכרת ְיָקר וגדולה' לשון 'ַוִּיְקָרא"פירוש '
  בהפיל הקליפה הנקראת חשך".

גם בלא יחס לרע,  –כלומר, בודאי שאור הקדושה גדול מאד מאד בפני עצמו 
של הקב"ה",  מעשי ידיוהוא "אור  –אלא שאור הקדושה שהוא טוב מתחילתו 

", שמתגלה ע"י שהקדושה אור היחודהוא " –אמנם האור היותר מכובד מהם 
(וכנ"ל ולכן הוא הכי אור יקר ומכובד.  "אור פני ה'".מפילה את הקליפה, שהוא 

  .בפרק א')

�  
  : ("גנזי רמח"ל" עמוד ש"ז)ודברי האור החיים מקבילים לדברי הרמח"ל 

כך הוא גודל  -האורות  יוקרכפי הוא בהשיג אורות, ו הנשמות"תענוג 
  ".היחודמכל האורות הוא  יקרהתענוג. 

' ַוִּיְקָרא' -". ְיָקר וגדולה וכבודהאורות", מלשון " כבודמשמע, " –האורות  "יוקר
  .'ְיָקר וגדולהלשון '

 .א') –(ע"ע ב"פניני נחלה" 

�  
  גילוי היחוד –תכלית הכל 

  ומסיים הכתוב:
  .(פסוק ה') ֹבֶקר יֹום ֶאָחד""ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי 

כלומר: מה הטעם שקודם "ַוְיִהי ֶעֶרב", ורק אח"כ "ַוְיִהי ֹבֶקר", שהיום הולך אחר 
הלילה, כלומר, שקודם יש חושך, ואח"כ בא האור ומתגבר ודוחה את החושך? 

  משום "יֹום ֶאָחד", כדי שיתגלה יחודו של הקב"ה.  –
  .א)(בראשית א, ועדמש"כ ה"אור החיים" 

ביום ההוא  (זכריה י"ד), והוא שרמז הכתוב באומרו [יום שבו הקב"ה אחד]"יום אחד 
  ".יהיה ה' אחד ושמו אחד

 .ב')  –(ע"ע ב"פניני נחלה"  גילוי יחוד ה'.

  סוכות ממש עשו להם
  זצוק"ל, זקן חברי 'מועצת גדולי התורה' של 'אגודת ישראל', מחבר הספרים "אמרי סופר" על הש"ס הג"ר יוחנן סופר מערלוי

בסוכות תשבו שבעת ימים וכו' למען ידעו  (ויקרא כג)כתיב 
דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, ונחלקו ר' עקיבא 

על סוכת ענני הכבוד, ואי'  ור' אליעזר אי סוכות ממש או הכונה
דסוכות ממש היינו שבמלחמת סיחון  (הובא בא"ר סי' תרכ"ה)ברוקח 

ועוג ישבו בסוכות כסוכות לוחמים כיום קרב, ולכאו' בשלמא 
שיזכרו אהבתו ית'  - למ"ד ענני הכבוד מובן מ"ט צריך זכר לזה 

לבניו עם קדושו שהקיפם בז' ענני כבוד, אולם לסוכות מלחמה 
  יך זכר. מה צר

אלא בכדי שידעו שאף שהשי"ת נתן הארץ לאבותינו, עכ"ז בצאתם 
ממצרים היו צריכים להלחם ע"ז, ובמלחמה זו נצחו רק בכח השי"ת, שבדרך 

הגדולים סיחון ועוג, וחג הסוכות  הטבע לא היו יכולים לגבור על ב' המלכים
  הוא זכר לאופן שבו נכנסו לארץ ישראל. 

לידע שאין לפחוד משום דבר רק  וכמו"כ בימינו צריכים
לבטוח בהשי"ת, ואם נעשה רצונו אזי יגן על בני ישראל 

  .(וראה עוד דרשות כתב סופר עמ' נ"ה)כמו במלחמת סיחון ועוג 

והנה עתה באים הישמעאלים שונאי ישראל, צמאי דם, 
חיות טרף, ורוצים לגרש את בני ישראל מארץ ישראל, 

ק ובה כתוב שנתת לנו את רבש"ע אתה נתת לנו את התוה"
הארץ, אין לנו את הזכות והכח לותר על מה שהשי"ת נתן 
לנו, אין אנו סומכים רק על השי"ת שומר ישראל שיגן על עמו ישראל 

  ויראנו ניסים ונפלאות כמו שהקיף את ישראל במדבר בענני הכבוד".
כות תשס"א יום אושפיזא דברים שנשא בסו -נה.  –(קונטרס דא"ח, שנה יב, גליון א. עמוד ג"ן 

  .דמשה רעיא מהימנא)



  פניני נחלת ה'

  ראיית פני השי"ת –ניסוך המים 
"ַמִים ַרִּבים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ּוְנָהרֹות לֹא ִיְׁשְטפּוָה, ִאם ִיֵּתן ִאיׁש ֶאת 

  .(שיר השירים ח, ז)ָּכל הֹון ֵּביתֹו ָּבַאֲהָבה ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו" 

דרשוהו חז"ל לענין ניסוך המים והקרבת שבעים פרים בסוכות. וכמו פסוק זה 
   (זוה"ק מצורע נד, ב. מתורגם)שאמרו 

"ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו. ַמה ֶּזה ּבֹוז? יֹום ֵׁשִני ְויֹום ִׁשִּׁשי ְויֹום ְׁשִביִעי ֶׁשל ֻסּכֹות, ֶׁשָּבֶהם 
ּכֹות, ָּבֶהם ָהיּו ַמְקִריִבים ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְמַנְּסִכים ַמִים ְוַיִין ֶׁשל ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהּסֻ 

  ִׁשְבִעים ָּפִרים ְלַכֵּפר ַעל ִׁשְבִעים ְמֻמִּנים, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיָּׁשֵאר ָהעֹוָלם ָחֵרב ֵמֶהם".

�  

  :(זוה"ק שם)ועוד אמרו חז"ל על פסוק זה 

כלומר, גם "ִאם ִיֵּתן  "ִאם ִיֵּתן ִאיׁש ֶאת ָּכל הֹון ֵּביתֹו ָּבַאֲהָבה ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו",
שהוא  [את כל האורות והתענוגים –ֶאת ָּכל הֹון ֵּביתֹו ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו6 הּוא.  - ִאיׁש 

 " לא יתקשר באהבה עם כנסת ישראל]פניוברא לענג בהם את בריותיו, אמנם אם חלילה "אור 
אֹוָתם אּוְכלּוִסים ְוָכל אֹוָתם ַמֲחנֹות ָּכל  -ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו ..ְולֹא ְלִהְתַקֵּׁשר ִעָּמּה,  - 

ֶׁשֲהֵרי ֵאין ָרצֹון , [לכל האורות והתענוגים שהקב"ה הכין]ְלאֹותֹו הֹון ָיָקר  ֶׁשְּלַמְעָלה
 ֶׁשִּמְתַקֶּׁשֶרת ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו  הּואְלֻכָּלם ֶאָּלא ְּבָׁשָעה 

  ּוִמְתַעֶּטֶרת ִעּמֹו".

�  

הוא לשעבד  –הדברים עניינם אחד: שהזכיה לראות "אור פני השי"ת"  ושני
הרע לטוב ולגלות יחוד ה', וזה נעשה ע"י שמשפיעים שפע לאומות ששרשם 

יתגלה יחוד ה'  –כדי שכאשר הם יחזרו וישתעבדו להקב"ה בסט"א, 
  וראיית פניו.

'ִאם ָרֵעב ֹׂשַנֲא<  כב)-(משלי כה, כא: על הפסוק (זוה"ק פנחס רנט, א)וכמו שאמרו 

ַהֲאִכֵלהּו ָלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהְׁשֵקהּו ָמִים: ִּכי ֶגָחִלים ַאָּתה ֹחֶתה ַעל רֹאׁשֹו ַוה' ְיַׁשֶּלם 
  ָל6'.

  וכך דרשו:

  ֵאּלּו ֵהם ָקְרְּבנֹות ֶהָחג.  -  'ִאם ָרֵעב ֹׂשַנֲא  ַהֲאִכֵלהּו ָלֶחם'

  . [ניסוך המים]ָּכאן ִּביֵמי ֶהָחג.  ֶׁשְרׁשּוִמיםִים ֵאּלּו מַ  -'ְוִאם ָצֵמא ַהְׁשֵקהּו ָמִים' 

�  

".  ִּכי ֶגָחִלים ַאָּתה ֹחֶתה ַעל רֹאׁשֹו ַוה' ְיַׁשֶּלם ָל " ועל זה ממשיך הכתוב:
שיהא ". ופירש"י "ישלימנו לך: "אל תקרי ישלם לך אלא (סוכה נב, א)ודרשו 

  .שעבוד הרע לטוב". וזהו שלם יצרך עמך, ואוהבך

תחבר לענין ניסוך המים, שאנו משקים במים את נשמת האומות, כדי וזה מ
לקיימם, ועי"ז נוכל לנצחם, ואז הם ישתעבדו אל הקדושה, וכדאיתא בתיקוני 

  : (תכ"א, דף סב, א)זוהר 

ִיְתַקַּיים ְּבהֹון ִּכי  -  ְדִיְנַצח ָּבּה קּוְדָׁשא ְּבִרי  הּוא ָּכל אּוִמין ְּדָעְלָמא ִּדְבִזְמָנא"
.. ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחדָאז ֶאְהּפֹו6 ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻכָּלם ְּבֵׁשם יהו''ה 

ְלִאְׁשַּתִעְּבָדא ְּתחֹות ְיָדָהא, ּוְלַאְמָלָכא ָלּה ְּבִגין ָהִכי ָּכל אּוִמין ְּדָעְלָמא ֲעִתיִדין 
ּוַמְלכּותֹו  (תהלים קג יט)ְלָּכא ְמִׁשיָחא, ְלַקֵּיים ַמה ְּדִאְּתַמר ָּבּה ְּביֹוִמין ְּדמַ ֲעַלְייהּו 

  ַּבֹּכל ָמָׁשָלה".

וזהו שאמר הכתוב, שאם לא מצות ניסוך המים שעניינה שעבוד הרע לטוב 
"בוז יבוזו לו", לכל הון של הקב"ה, דהיינו שאר  –ועי"ז "ראיית פני השי"ת" 

[כלומר, באופן יחסי לניסוך המים. שהרי כל המצוות הם המצוות שהם "הטוב מתחילתו" 

  .הפיכת הרע לטוב]

�������������������������������������������  

  יחוד ה' –היום הולך אחר הלילה 
  .ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד ָלְיָלה, ַוְיִהיַוִּיְקָרא ֱאBִהים ָלאֹור יֹום ְוַלֹחֶׁש6 ָקָרא 

  .(חולין פג, א)" היום הולך אחר הלילה -האמור במעשה בראשית  יום אחד"

", יום אחדהוא בשביל מעלת " – שהיום הולך אחר הלילהתכלית מה 
, והוא [יום שבו הקב"ה אחד]"יום אחד : (בראשית א, א)ועדמש"כ ה"אור החיים" 

  ".ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד (זכריה י"ד)שרמז הכתוב באומרו 

  גילוי יחוד ה'.

והיינו, שהיממה מתחילה עם חושך, אמנם כאשר בא האור שהוא טוב, הוא 
יחוד  מגרש את החושך ומנצחו, ובכך מתגלה שהטוב מתגבר על הרע, ומתגלה

  .מסגרת ב') –(עיין "מעניני הפרשה" ה'. 

�  

  בחינת "היום הולך אחר הלילה" –"קיבוץ גלויות" 

לשעבד הרע לטוב,  וגילוי יחוד ה' הוא דווקא בארץ ישראל, שבה יש את הכח
את כוחות וקניני  - וכמו שהיא נקראת "ארץ כנען" שמשעבדת לקדושתה 

ֶאֶרץ : "(זוה"ק ח"א, דף רנו,א)שאמרו הכנענים, לאחר ששברה וניצחה אותם, וכמו 

חנוכה  34(עיין גליון  ְּכָנַען ַמָּמׁש, ֶאֶרץ ֶׁשְׁשָאר ּכֹוחֹות ֶעְליֹוִנים ְׁשבּוִרים ַּתְחֶּתיָה"

  .שתפקידו לגלות יחוד ה'") -"נבואות ה'", בד"ה "ארץ ישראל סבא  –ז תשע"

  : (פסחים פח, א)ולכן אמרו 

כיום שנבראו בו שמים וארץ, שנאמר  קבוץ גליותאמר רבי יוחנן: גדול 
ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדו ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ כי 

  ".בקר יום אחדויהי ערב ויהי גדול יום יזרעאל, וכתיב 

, ואחריה בא הקיבוץ גלויות הערב והחושךהיא  - והיינו, שערלת הגלות 
  המנצח את החושך. האורשהיא  –והכניסה לארץ ישראל 

�  

  דווקא בארץ ישראל –היום הולך אחר הלילה 

: שמה (על התורה, ליקוטים, פרשת נח, ד"ה יום ולילה לא ישבותו)ועד"ז כתב החת"ס 
שהיום הולך אחר הלילה, הוא רק בישראל, ולאחר מתן תורה, ובארץ ישראל. 

הלילה הולך אחר  –משא"כ בעכו"ם, או בישראל קודם מתן תורה, או בחו"ל  –
משום ש"מן התורה מצוה עלינו שבכל מקום תחנותינו  –[ומ"מ בגלות עושים כמו בני א"י . היום

אף לאחר  -"ושמתם את דברי  (רש"י דברים יא, יח)צד מש"א בתר בני א"י גררינן". וי"ל, שהוא מ

שתגלו היו מצויינים במצות, הניחו תפילין, עשו מזוזות כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו. וכן 

  .(ועיין מלבי"ם שמות יב, לד). הציבי לך ציונים"] (ירמיה לא, כ)הוא אומר 

  וי יחוד ה'. ופשוט.אין את הכח של גיל –ארץ, ובעכו"ם והיינו שבחוץ ל

�  

, שהטוב לא נלחם הוא בזה הביאורוהנה, מה שבחו"ל הלילה הולך אחר היום, 
  עם הרע, ויש בזה שתי הבחנות:

אינו  –כלומר, גם מיד כאשר האור בא  – א. מצד שהיממה מתחילה ביום
עושה מלחמה עם הרע, שהרי לא קדם לו שום חושך בתחומו שהוא יצטרך 

  מכיון שהיום זה תחילת היממה. - לגרשו 

הוא  -גם לאחר שהאור גבר ושלט א"כ  – ב. מצד שהיממה מסתיימת בלילה
כי לא  מניח ללילה להיכנס לרשותו, להשתייך אליו, ולהיות חלק ממנו,

  נתגלה שם כח יחוד ה', לדחות החושך מפני האור. 

�  

  לילה הולך אחר היום -בקדשים 

  : "ובקדשים לילה הולך אחר היום".א) (חולין פג, הגמרא אומרת

  ויש לבארו בדרך הנ"ל:

שהנה כפי מה שנתבאר מה שבחו"ל הלילה הולך אחר היום, הפשט בזה, 
  שהטוב לא נלחם עם הרע, ומניח לו להישאר בתחומו.

(נבואות  29". ונתבאר בגליון זו בית המקדש -וההוד : "(ברכות נח, א)והנה אמרו 

שהרי אותם אותיות של ההוד א להחזיר הרע לטוב, הו –שהנהגת ההוד  ה')
הוד הוא מלשון  - , כלומר, שכאשר ה"הוד" כסדרו משמשים לטוב ולרע

  ".דוההרי הוא נהפך ל" –, וכאשר הופכים את סדר האותיות והדר

זו  - הֹוד הרי הוא "ְוהַ  –וזה בחינת בית המקדש, שכאשר הוא עומד בתפארתו 
'ְנָתַנִני ֹׁשֵמָמה ָּכל ַהּיֹום  (איכה א, יג)מ"ק נאמר בית המקדש", וכאשר נחרב ביה

: (זוה"ק פנחס, רמג, א)" בי מקדשא חרבה ויבשהאלף חמישאה אשתארת  - ' ָּדָוה

. שכאשר נהפך סדר ְלַמְׁשִחית'ָעַלי ְוהֹוִדי ֶנְהַּפ  : '(דניאל י, ח)והוא מש"כ 
  האותיות של "הוד", אז הוא נעשה "דוה" שהוא למשחית.

", וזה הכח המיוחד של ביהמ"ק הוד" ויהפך ל"דוהובגאולה שוב יחזור ה"
  עיי"ש.

שבביהמ"ק, גם ומעתה יתבאר למה בקדשים הלילה הולך אחר היום. כלומר 
הוא מניח ללילה להיכנס לרשותו, להשתייך  –לאחר שהאור גבר ושלט 

ן למע ומשעבדו כי בביהמ"ק האור משתמש בחושך אליו, ולהיות חלק ממנו,
  הקדושה. 

�  

  היום הולך אחר הלילה –"אותו ואת בנו" 

מצוה אחת שכלפיה גם בביהמ"ק היום הולך אחר הלילה, והוא מה  נהואמנם יש
  : (חולין פג, א)ששנינו 

. את זו דרש היום הולך אחר הלילה -יום אחד האמור ב'אותו ואת בנו' "
כולו אינו מדבר אלא בקדשים,  רבי שמעון בן זומא.. לפי שכל הענין

ובקדשים לילה הולך אחר היום, יכול אף זה כן? נאמר כאן יום אחד, ונאמר 
היום  - האמור במעשה בראשית  יום אחדבמעשה בראשית יום אחד, מה 

היום הולך אחר  - האמור באותו ואת בנו  יום אחדהולך אחר הלילה, אף 
  הלילה".

אינו  –האור מסכים שהלילה יבא אחריו וטעם הדבר י"ל, שהרי מה שבקדשים 
אל  משעבדוסוג של הסכמה עם הרע, אלא גם הוא "מלחמה עם הרע", שהוא 

  הקדושה.  

מידת אכזריות מאד משא"כ "אותו ואת בנו" יצא מן הכלל, משום שהיא 
: משנה למלך, עמוד שכ"ב) -(דברים וכתב רמ"ד וואלי,  ,(עיין זוה"ק אמור דף צב) גדולה

צריך שיתרחקו ממדת האכזריות שהם רחמנים בני רחמנים,  "וישראל
ושם  ".בתכלית הריחוק, כדי שתתרחק מהם הס״א שהאכזריות היא מדתה

  ."האכזריות שאין מדה רעה הימנהבסוף העמוד "

לא יכול  גם ביהמ"ק –וממילא י"ל, שכל עוד שהעולם לא הגיע לתיקונו השלם 
לטוב. אלא  ולשעבדולהכניס לקדושה כזו מידה מרובה של טומאת האכזריות 

.בו להשתמשאותו, ולא  לכלותביהמ"ק צריך   –בכזו טומאה גדולה 



  מדברי רבותינו
 ומייסד הדף היומי ,ראש ישיבת חכמי לובלין – הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין זצוק"ל

1

  לארץ ישראלותשוקתו  שמחתו –פרק א 1
  תמצית תשוקותיו וכיסופיו - ארץ ישראל 

 .של הרב מלובלין זצ"ל ,כיסופיו ,זו היתה תמצית תשוקותיו -ארץ ישראל 
ל כל גדותיו שפע של אהבה לתורה ולכל היקר שהיה מלא ועובר ע ,הלב

התלהבות צרופה  ,לב שפיכה מבועי יקוד ולהט חסידיה ;והקדוש לישראל
   .התגעגע ונכסף בחום לארץ ישראל -לכל דבר שבקדושה 

 "כל נדרי"שהשמיע בשנתו האחרונה לפני  ןמי שלא שמע את דברי הכבושי
הדברים שיצאו מלב  !יולא ראה לב נשבר מימ - ל "בבית מדרשו של המהרש

דמעות  ,הרב רעד כולו בדברו .קרעו את הלבבות לגזרים ,קרוע ומורתח
כדלים " :בקול מרוסק הריהו מכריז ,כולו רצוץ ומתכווץ מכאב ו,חנקו בגרונ

מאומה לנו עניים  ,לא הבאנו מצוות ומעשים טובים ",דפקנו דלתיך וכרשים
שהעם היהודי  ,צרות וסבלאולם במקום זה הבאנו צרור ענקי של  ,ממעש

 ו,חוסה נא ורחם כבר עלינ ,רבונו של עולם ,סבל בשנה החולפת ועודו סובל
   !..כבר מספיק ,אמור די לצרותינו

אצל  ,בכדי שיוכל שם ,ערג ונכסף לארץ הקודש -ואותו לב כואב ודואב 
 - ם המקום שלא סרה ממנו שכינה לעול ,הכותל המערבי

לתנות צרותיו של עם ישראל לבכות  ,לשפוך שיח ודמעות
   .סבלותיו ויסוריו ,בגלות

���  
את חג הפסח של שנת תרצ"ד היה בדעתו לחגוג כבר בארץ 

היתה נשמתו הגדולה  ,ברם יותר משהלב ערג .ישראל
רק אחרי פטירתו נתחוורו  .חמדה ץכוספת לדירת נצח באר

 ,לי המלים ששמעתי מפיו בחג הסוכות האחרון לחייו
 ".בקרוב אהיה כבר בארץ ישראל" :הרב בטיולוכשנלויתי אל 

הרי הם  .כעבור שבועיים ומשהו נתחוורו לי הדברים ,כן
בדרך לגן עדן  :מפורשים בזוהר הקדוש לפרשת ויחי

("רבי מאיר  .עוברות כל נשמות הצדיקים דרך ארץ ישראל

ד הי"רנק טיהושע פס בהר מאמר מאת: 299 – 298עמוד במשנה באומר ובמעש",  –שפירא 

  .)תלמיד יח"ל
���  

  ארץ ישראלהביאה לאין שמחה כשמחת 
באו אברכים להיפרד מהרב, נוסעים לארץ ישראל. מיד פתח ודרש להם 

אין והיה אלא לשון בפרשת "והיה כי תבוא", שב"אור החיים" מבואר "
  שאין שמחה אלא בביאת הארץ. - שמחה" 

את ה' בשמחה  ושנה וחרז מפסוק זה לדברי הזוהר בספר במדבר "עבדו
בעידן בעידן דבני ישראל בגו עממיא ביראה,  - וכתיב עבדו את ה' ביראה 

  ".דשריין בארעא קדישא בשמחה
ושילש והביא ראיה מיעקב שבצאתו מן הארץ לא ניסך יין רק שמן בלבד, 

, בצאתו שקעה חמה שלא ". ראה פ' וישלח)יין ישמח לבב אנוש(" ובשובו ניסך גם יין
  זרחה לו השמש בפנואל...  בעונתה ובשובו

  .)חעמ' רנאור המאיר"  נצוצי(" אין שמחה כשמחת הביאה לארץ ישראל... 
���  

  זאת נחמתי בעניי
 וה להתאושש מדכאונו בגלל החובות של הישיבה שהעיקניסכשלא פעם 

ה קתלסלה שלא נושתה הגדושראל וקדיץ ארר על ויב את הדבחהר ,עליו
   .ממנה אף לרגע

הכריז הרב בפני  ,מת לעולם לפי פסק דינו של הרמב"םיישת הארץ קוקד
"האור ( ".דשה לעתיד לבואקשה ראשונה קדשה לשעתה ווקד" :תלמידיו

  .)דעמוד רפ המאיר"
���  

  שמחה אמיתית בעל –המשתוקק לאר"י 
אחד כי  ",מדרש פנחס"הרבי ר' פנחס מקוריץ זצ"ל אמרו ב [זקנו]משמו של 

  .היא התשוקה לארץ ישראל ,אמיתית הסימנים המובהקים לבעל שמחה
מי שזכה לבלות  .לשם דבר היתה בעולם היהודי - חדוותו של רבינו זצ"ל 

 ,אפילו בהיותו שרוי במצוקה וצער ,במחיצתו אפילו רגעים ספורים גרידא
כי על כן היה רבינו  .נסתפג ממנו ונתמלא שמחה עוברת על כל גדות לבו

לי אדמות מתוך שמחה דקדושה בלתי שבילה כל שנות חייו ע ,אדם עליון
אולם ביותר התבלט באישיותו אותו סימן מובהק שקבע הסבא שלו  .פוסקת

("רבי מאיר  .י פוסקתתתשוקתו לארץ הקודש היתה גדולה ובל ".מדרש פנחס"ב

  .)מאמר מאת הרב טוביה ברייטמן הי"ד תלמיד יח"ל 299במשנה באומר ובמעש", עמוד  –שפירא 
���  

  ועים לארץ ישראל דמעות געג
  תלמיד רבינו הגאון רבי יהושע בוימל כותב בזכרונותיו:

התיישב רבינו יחד עם התלמידים  [של שמחת תורה]לאחר תום הריקודים 

                                            
1
  :מלוקט מהספרים 

  , מאת הר"ר אהרן סורסקי שליט"א.במשנה באומר ובמעש" –"רבי מאיר שפירא 
  .שליט"אמאת הר"ר אהרן סורסקי  - אור המאיר" נצוצי"

מאת הר"ר דוד אברהם מנדלבוים שליט"א, בן הג"ר משה מאיר תלמיד  - המאיר" "האור
 .בישיבת יח"ל

בסוכת הישיבה.. האוירה התלהטה והתחשמלה כאשר מענין לענין באותו 
עלייתו הענין עבר לנושא שהיה כה חביב עליו בתקופה האחרונה, הלא הוא 

  הצפויה לארץ ישראל.
   :יםחכנומתאר אחד ה
מספר מאמרי חז"ל המדברים והזכיר  ד,בור התלהב מאיתוף כדי ד

  מקדושתה של הארץ.
  .על געגועיו לארץ הקדש ודמעות נקוו בעיניו אשר העיד

מתוך גרונם של התלמידים אוירה של ארץ ישראל השתררה באולם, 
 ךשדם בית מקיירושללנה ובר ךלציון עיר נווהעלהתפרצה שירה אדירה "

  .)ד-, עמוד שסג"האור המאיר"( .ת עולםחבשמ
���  

  שאלו שלום ירושלים
וקר מפי כל יהודי מארץ חהיה דורש ושראל יבאהבתו ותשוקתו הרבה לארץ 

יושב היה  ,על מצבה של ארץ חמדת אבותיו - ר בהקכה לבזאו ש ,שראלי
באותה  ,פרסמפי המ ה היוצאגנוצצות מערגה לכל ה ת ומאזין בעיניםושע

  .ברוחו בעולמות אחרים טשעה היה משוט
בלובלין  אחד מהם רבי השיל שצ'רנסקי שמו, מנכבדי הקהילה

נסע פעם  ,שיבהימי של הגשת הוד מאנשי הצוחששמש כא
ל בקי ובלינהמששב ל ,בהחשראל ועבר בה לארכה ולרילארץ 

 כה חזרוובמשך תקופה אר ,אותו רבינו בשמחה וחביבות רבה
   .שראליץ ארעיניו ב וה שראמל כתו על וקר אחו
  .ה)- ד. עמוד רפ"האור המאיר"(

���  
  לעליה לארץ ישראל ירזז :פרק ב

  ת א"יולמצו "זריזים"
התכוננה בפולין לפני השואה קבוצת צעירים נמרצים באגודת 

להשליט את התורה בארץ הקודש ישראל, שכל מגמתם היתה 
  , להיקלט בה ולקדשה כראוי לה. לארץולעודד את הציבור החרדי לעלות 

הרב שהיה לוהט כל ימיו בחיבת הארץ עודד צעירים אלה בעבודתם 
נתלהטו פניו ואמר , וכשבקשוהו לתת איזשהו שם לקבוצה זו, הקדושה

  מתלהב כולו: 
 מקדימין למצוות! -זהו השם הראוי למקדשי הארץ! זריזים  -זריזים!  -
  .אהרן סורסקי הי"ו) מאת הר"ר ",אור המאיר נצוצי("

���  
  כי לא כל העתים שוות - עלו לארץ ישראלמהרו ו
ומקדושת  ,הרב לספר מגדולי המקובלים בצפתעבר  [בליל חג השבועות]

מעשה שאירע קרוב ".. :וציטט את דברי השל"ה הקדוש הכותב ,הארץ
שהיה מתחבר  ,לזמננו והועתק מכתב המקובל הר"ר שלמה הלוי אלקבץ

 בליל שבועות שהו ".נו בית יוסף והופיע עליו רוח הקודשבבית של רבי
כל  ,לפני עלייתם ארצה ,ורבי שלמה הלוי אלקבץ בסלוניקי "בית יוסף"ה

הלילה עסקו בתורה ללא היסח הדעת ונתגלו להם רזין דאורייתא וסודות 
שובו אל  ,אשריכם בני" :בין השאר שמעו דברים כעין בת קול .נפלאים

ואין  ,כי לא כל העתים שוות ,ועלו לארץ ישראל ,יקו רגעלימודכם ואל תפס
ועיניכם אל תחוס על כליכם כי טוב  .מעצור לה' להושיע ברב או במעט

לכן  ו.ואם תאבו ושמעתם טוב הארץ ההיא תאכל .הארץ העליונה תאכלו
ואתם שלום ותורתכם  ,כי אני המפרנסת לכם ואני אפרנסכם מהרו ועלו

  ".םשלום וכל אשר לכם שלו
 .והרגש הזה לא עזבם עד אחרי החג ,"ימאזיני הרב הוכנסו עתה לאוירה דא

  .)מאמר מאת הרב דוד הלחמי 426במשנה באומר ובמעש", עמוד  –("רבי מאיר שפירא 
���  

  הצלה מפרעות הנאצים –ארץ ישראל 
   והתחלת הפרעות ביהודים אמר הרב: בימי עליית הנאצים לשלטון 

אדמה" אבל צף על המים לא היו עורפין. כלומר, ימצא חלל בשנינו "כי 
  שאם נמצא החלל צף על המים פטורים זקני העיר להביא עגלה ערופה. 

אדם שיש לו מדינה, אפילו אם ימצא על אדמת  - "ולא צף על המים" 
אבל רע ומר הוא מדינה זרה ויארע לו משהו, ידאגו נציגי מדינתו לשלומו; 

עם  ים, שאין לו מולדת משלו, כזה הוא גורלגורלו של אדם שצף על פני חמ
  .)זעמ' ר - אור המאיר" נצוצי(" .ישראל שאין לו מדינה משלו

���  
  על שמוברוחו ו –לעלות לאר"י  שואפיםלרֹות" ְכשָ "הַ ה

גם "אגודת ישראל" בפולין הנציחה את שמו של רבינו על מפעלים רבים 
  שהקימה, חדרים, בתי מדרש, ועוד.

נקראה ההכשרה שהקימה ישראל העצומה שפיעמה בו,  בגלל חיבת ארץ
  על שם רבינו. "אגודת ישראל" בעיר שעדליץ בקיץ תרצ"ד,

מאות צעירים ששאפו לנסוע לארץ ישראל, ועברו להכשרה זו הגיעו 
  ע ועוד דברים, טרם נסיעתם.הכשרות בעבודת קרק

זכה  בבחינת שזוכים הם למה שלארוחו של רבינו חפפה על הכשרות האלו, 
  .)צר –ט רפ עמ' "האור המאיר"(עולים לארץ הקדש, לחונן את עפרה.  ,רבינו

���  



  לעלות לאר"י כנותיוה – פרק ג
  ישיבתו לארץ ישראל קיםשאיפתו לה

את לבו שבה הרעיון הנפלא של הקמת ישיבה בארץ הקודש... צידה לדרך 
מצות  כבר התחיל להכין ביחד עם תלמידיו: קבע אתם שיעור יומי בדיני

. ברם, ההשגחה העליונה גזרה ואמר לעלות ארצה בהקדם התלויות בארץ,
 נצוצי(" כפי הנראה אחרת, והצידה לדרך שהכין לו נועדה לדרך ארוכה יותר...

  .)העמ' מ "אור המאיר

���  

  לא ראה את הישיבה בלובלין אלא כ"מקום ארעי"

ארץ הקדש  מאז ימי נעוריו קננה בנפש רבינו כמיהה עזה לעלות לארץ"
   ס.ת עפרה ולקומם בה את מזבח ה' ההרואונן חל ,שראלי

לא ראה רבינו  ,בלובלין שיבהיהלמרות שהשקיע את תמצית דם לבו בבנין 
 טווכל מהותו הבי ושר לבאכ ",מקום ארעי"שיבה בלובלין אלא כהיאת 

   ".נביאיך ומקום בו הלכ" -  שראליהרחק לארץ 

   ."יאת אפן שהוא וה אזיאם מבלי שהזכיר בולא עבר י רוניםהאחיו בחדש

ץ ארלתי בחשגיתי שלא הת ,נים בגולהומות במה שאנו ביין שלא :הוא אמר
יהודים היו נתבעים  .שראליל עם שכי לא הערכתי את הרצון  ,שראלי

עכשיו אני  ,יוןנסעכשיו רכשתי לי  .שראליונותנים בשביל ישיבה בארץ 
 ושייביאשר בניניה בלבד  ,אל ישיבהשריה ברצות השם להקים בארץ קומ

הוא  ."ישיבה באילפני את תכנית בנין ה סהוא פר ...ני האוניברסיטהיאת בנ
  .)דרפ עמ' האור המאיר( ".לם היהודיושיבה הגדולה ביותר בעירצה להקים את ה

���  

  ארץ ישראלרצונו לעלות ללא עבר יום שלא הזכיר את 

יום שלא הזכיר את ארץ ישראל  לא עבר ,במיוחד בשנה האחרונה לחייו
כשעשה את כל  ,הדבר בלט פי כמה בשבועות האחרונים .והתחשק לבקר בה

   .ההכנות הדרושות לנסיעה

הוא הוגה בקול  .טיול באחד הימים בבוסתן הישיבה בצוותא עם הרב :כורניז
היכן  ,את צפת בחר לעיר מושבו .פרטים מתכניותיו להתיישב בארץ חמדה

שם הוא יכונן גם את  ,ם סבו רבי יעקב שמשון משפיטיבקהשהתגורר לפני
  .ישיבתו הגדולה

שבילה  ,מנהל המשק בהישיבה ,רנסקי'הוא שולח לקרוא את ר' השיל שצ
במעמד  .וחוקר אותו בפרטות על החיים בארץ ישראל ,תקופה ניכרת בארץ

   .זת קרקע על שמווכי ברצונו לרכוש לנחלה בארץ אח ,זה הזכיר
שהציעו להקים  ,ם ספורים הגיעה אליו אגרת מידידים בתל אביבכעבור ימי

   .באגרת הועלו הצעות ותכניות שונות .בעירם סניף ליח"ל

בטח לא אשוב משם בידים  ,כשאבקר בארץ ישראל ,אמר לנו הרב -! כן - 
הרב טוביה מאמר מאת  300 - 299עמוד במשנה באומר ובמעש",  –("רבי מאיר שפירא  .ריקות

  .)ן הי"ד תלמיד יח"לברייטמ

���  

  כהכנה לעליה לא"י - לימוד מסכת פאה 

  .רת החגחות מעשית למסלעלות לארץ ישראל לבשה כ זושאיפה עזה 

ריכז רבינו סביבו קבוצה מובחרת של תלמידים והחל בלימוד משניות 
  מסכת "פאה" עם פרוש הר"ש והרמב"ם.

זו מפי רבינו בזה האוירה בשיעור היתה מחושמלת, החידושים וההברקות נת
אחר זה, ההרגשה היתה שאין זה לימוד ערטילאי בלבד, אלא הכנה רוחנית 

  ומעשית לעליה לארץ ישראל.

ו בשדה בארץ ידחצבים יינ ולו אנחניכא -דים תלמימתאר אחד ה -  חשנו"
   ".ההפאן חיוב ופואנו דנים הלכה למעשה בא ,רמש קצירהחובידינו  ,שראלי

ב ושוב וחושה הזו באמירה שהיה חוזר עליה שק את התחזרבינו היה מ
בקרוב אעלה אי"ה לארץ ישראל, ואקים בה ישיבה ומקום  :רץנחבבטחון 

ואת "ים בנו הפסוק  וקיב ווורבי הרה"ק מטשורקאחרי יבוא מורי  תורה,
  .)שסד עמ' "האור המאיר"( .]הודה מאירירבי שמו המלא של רבינו היה [ "ה שלח לפניויהוד

  ו בא"י לאחר מותוזיכתה –השתדלותו בחייו  – פרק ד
  ונתתי לך שם בחומותי

] ארץ ישראלל את תוכניתו לעלותשלא הספיק להוציא אל הפועל [ת "עם זא
בהתאם להחלטה שהתקבלה  -ישראל הונצחה לזכרו זכה רבינו ובארץ  -

  שכונה בלב הישוב החדש, בני ברק המעטירה. –בהלוויתו 
ים רבי יעקב הלפרין ז"ל, עמו נפגש בחצר הקודש היה זה ידידו משכבר הימ

קוב זצ"ל, שנשאו לבו להרים בארץ ישראל טשל הרה"ק רבי ישראל מטשור
  שם ושארית לרבינו, שבכל ימיו חלם להשתקע בארץ הקודש.

רבי יעקב היה מראשוני החלוצים שנחלץ לעזרתו בבקורו בוינה, הוציא 
ן קבוע לישיבה, דבר זה היה מן מכיסו סכום כסף גדול והבטיח לסייע באופ

  החידוש, וכמוהו ראו וכן עשו רבים.

עם עלייתו לארץ ישראל רכש רבי יעקב ז"ל ממיטב כספו שטח גדול בישוב, 
  כאשר במוחו הגה להקים במקום שכונה חרדית על טהרת הקודש.

מספר בנו ר' נחום יואל ז"ל בספר הזכרונות "אבא זכרונו לברכה" שהוציא 
  :לזכר אביו

"חלפו רק שבועות מספר אחרי עלייתו ארצה, והנה נסתלק מאורה הגדול 
של יהדות פולין, הגאון רבי יהודה מאיר שפירא זצ"ל, רבה של לובלין וראש 

החליט אבא ישיבת חכמי לובלין שאבא ז"ל נמנה על ידידיו הטובים ביותר. 
דמי שהלך לעולמו בז"ל לקרא את שם השכונה החדשה על שמו של הגאון, 

כך נולד השם "זכרון מאיר" שהפך ימיו ולא השאיר אחריו זרע של קימא, 
  .)ז-עמוד רפו "האור המאיר"( למושג בעולם היהודי".

���  
  בזכות אהבתו לאר"י - זכה להיקבר בא"י

ה שדל ורבינ להגיע ארונו ש ,ליצות לחרי חא ,"ה אלול תשי"חכביום ד' 
בור מארה"ב יבנים ואישי צרוה במשלחת תלמידים ומל ,עופה בלודתה

  .עמו ואירופה שהגיעו יחד
בצהרים הגיע הארון לחדר הטהרה של בית החולים "ביקור  2ביום ה' בשעה 

  והמתינו לצאת ההלוויה. ה"חחולים", בני ירושלים צבאו בהמוניהם על בי

עם צאת הארון נשא עליו מספד מר הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל אב"ד 
כי הוא רואה בעובדת העברת עצמות צת גדולי התורה.. ואמר, לוצק ויו"ר מוע

זכות מיוחדת ותגמול מן השמים,  -  רבינו לקבורה בעיר הקדש ירושלים
  כשכר לאהבתו הלוהטת של רבינו לארץ הקודש.

ל ות עא הןבלו עליית שקוהמדינ - ביר סהמשיך הגאון רבי זלמן וה - והלא 
 טובפר ,עוליםנגרות הן בשבעה מוסגורות ומס -  הקומוניזם ובתוכן פולין

שראל יולהביאם לקבורה בארץ  ,רים בכללטהן בפני הוצאת נפ ותגורס
ת אלפניו כל מסכי הברזל ויעלו  ושבריבלין שועם זאת זכה הרב מל ט.בפר
   .שודתיו לארץ הקועצמ

ב הרלאהבתו של  סהנני מיח -ש ודץ הקארפן פלא בולהקבר בא -זו זכות "
בתכנית ותמונת  "מודל"הקדושה  ואה בבנותו בישיבתשהתבט ,שדלארץ הק

יו ודקדוקיו כדי שהתלמידים הלומדים טלכל פר ,ית המקדש שיבנה בב"אב
צורת הבית ותכונתו ומוצאיו "או יר ט,ותמיד ומדות בפר ,קדשים בכלל סדר

ולא  .)גחזקאל מ(י "תיווקותיו וכל צורותיו וכל תורחת כל אמבואיו וכל צורתו וו
באים לחזות את ים בעלמא היו יירתם יהודים ותסאלא  ,ידיםרק התלמ

  תכנית המקדש ומעלים את זכר ציון וירושלים על לבם ומתפללים על בנינו.
 ו,דה למהיא שע -אורגינאלית' שלו 'ן הוחבת צי -ש והמקדש דהקוחבת 
שמאחורי מסך  תנואת בריחי הברזל של המדי ותיו הקדושות שברושעצמ

  .תיח)-טות עמ', "האור המאיר"(". ק"בארה"ק בירושלים עיהקבורה ויובאו להברזל, 

���   
בניו האהובים והנאמנים וכל ילדי רוחו צאצאי "ישיבת חכמי  - בלב תלמידיו 

לובלין" וגם בלב כל העם המתנשא על כנפי מנגינותיו והדבוק באהבתו, 
לזרוח,  בשל ה"דף היומי", נחרת זכרו לנצח. ואורו של ה"אור המאיר" יוסיף

  .)חנאור המאיר" עמ'  נצוצי(". "במהרה בימינו - עדי אור חדש על ציון יאיר 

  מו"ר הגאון רבי שמואל יעקב בורשטיין זצוק"ל
 בא מציון –כל השפע הגשמי והרוחני 

  .א, ז) ה"ש(ש .הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים
היה לנו.. מזון יים בפי' ב' להגר"א כי בזמן שביהמ"ק היה ק

  , כי ממנו ישקו כל העדרים וכו' עכ"ל. ע"י ביהמ"ק
"כטל חרמון שיורד על הררי ציון כי  ג, ג)(קלוכן כתיב בתהלים 

ואיתא במדרש  צוה ה' את הברכה חיים עד העולם'  שם
 כל פעולות ונחמות טובות מציון. (שוח"ט)

ק מפני מה אמר ר' יצח (פסחים ח' ע"ב)ובזה יתבארו דברי הגמ' 
אין פירות גינוסר בירושלים כדי וכו', כיו"ב אמר ר' דוסתאי 
בר' ינאי מפני מה אין חמי טברי' בירושלים וכו' ע"כ. וצ"ב 

שירושלים היא מהיכי תיתי שיהיו דברים אלו בירושלים, אך להמבואר 
המקור להשפעות ולמזון הגשמי, הרי שהיה מן הראוי שפירות גינוסר 

, ורק משום תענוגים גשמיים חשובים ימצאו בירושלים וחמי טבריה שהם
  טעמא אחריתי אינם נמצאים בירושלים. 

אמנם מלבד מה שנתבאר שירושלים היתה מקור המזון הגשמי 

, היתה ירושלים מקור השפעת המזון הרוחני לעולםשבעולם, עוד זאת 
ארץ למה נקרא שמה  )ב ,ב(וירא כוכ"ה בפס"ז  (תענית ט"ז)כדאיתא בגמ' 

 (תענית שם), ופירש"י המוריה, משום שיצא ממנו הוראה לישראל
ולשכת הגזית שבה תורה לישראל כי מציון תצא תורה וכו', 

  המוכיחים לישראל. עמדו הנביאים 
ממקום בית המקדש נבראת האורה,  (פ"ג ס"ד)וכן איתא בב"ר 

כשם שהשמן מאיר כך ביהמ"ק מאיר לכל  (פל"ו)ובשמו"ר 
נו באור התורה היוצאת מציון מלשכת הגזית העולם, והיי

שמקור השפע והמזון הרוחני מקום מושב חכמי ישראל, הרי 
"שבזמן שביהמ"ק היה  (הדרוש השמיני)וז"ל הר"ן בדרשות  הוא בית המקדש,

קיים, היה המעון ההוא המקודש מקום מוכן לחול שפע הנבואה 
וכל ישראל". והחכמה, עד שבאמצעות המקום ההוא היה שופע על כל 

זה נכלל במש"כ הגר"א שהיה לנו מזון ע"י ביהמ"ק דהיינו מזון גשמי 
  (זאת ליעקב שיר השירים א, ז). ומזון רוחני.




