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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בחוקותי תשע"ו

“פזכ" ח א   "ח ח חשופ ר

 חשו  א חנפ לוי מאלחהפ אפ  פ' תהחא אמ 
כדח תחו"  א  הגאפלה שם האמ  תל חשו 

 רמה שתה הו רה,
נטל אמ  פהתלחכפ לא"ץר

כעבדא קמיה מאריה אשיחה וירווח לי, להביע 

מה שיש לתמוה על הביאור של ה"שם משמואל", 

בה  דכתיב  "תורה  מפורש:  הנ"ל  בגמרא  אמנם  כי 

הדין".  משורת  לפנים  עושה  הקב"ה  אין  אמת... 

מבואר כי אמת היא דין. אולם מצינו סתירה לכך 

"תתן אמת ליעקב", והרי  ז-כ(:  )מיכה  ממה שכתוב 

ידוע בזוהר הקדוש ובכתבי האריז"ל כי מדתו של 

יעקב היא תפארת שהיא מדת הרחמים.

ב"פרדס  הרמ"ק  האלקי  המקובל  כתב  וכן 

המפרשים  כל  "אמת.  פ"א(:  כג  )שער  רמונים" 

התפארת,  אל  רומז  הזו  התיבה  היות  הסכימו 

ופסוק מלא הוא )מיכה ז-כ( תתן אמת ליעקב, ויעקב 

מרכבה לתפארת". וכן משמע כי "אמת" היא מדת 

בין  "ואמת"  הרחמים, ממה שהזכיר הקב"ה מדת 

י"ג מדות של רחמים, כמו שכתוב )שמות לד-ו(: "ה' 

ה' אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת".

הנה כי כן איך זה מתאים עם המבואר בגמרא, 

כי תורה שנקראת "אמת" אין הקב"ה עושה לפנים 

איך  הנ"ל,  הגמרא  לבאר  ראוי  עוד  הדין.  משורת 

יתכן כי בג' שעות הראשונות של היום כשהקב"ה 

משורת  לפנים  עושה  אינו  בתורה  ועוסק  יושב 

הדין, ואילו בג' שעות השניות כשהוא יושב ודן את 

כל העולם הוא כן עושה לפנים משורת הדין.

הרבות  הסתירות  ליישב  יאיר  דברינו  פתח 

"אמת", בהקדם לבאר מאמר  שמצינו בענין מדת 

עם  השרת  מלאכי  בין  שהיה  הוויכוח  על  פלא 

הקב"ה כשהתייעץ עמהם על בריאת האדם, והנה 

הדברים במדרש )ב"ר ח-ה(:

"אמר רבי סימון, בשעה שבא הקב"ה לבראות 

את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים 

אומרים  ומהם  יברא  אל  אומרים  מהם  וחבורות, 

ואמת  חסד  פה-יא(  )תהלים  דכתיב  הוא  הדא  יברא, 

נפגשו צדק ושלום נשקו. חסד אומר יברא שהוא 

גומל חסדים, ואמת אומר אל יברא שכולו שקרים, 

)יהושע  יהושע  ששלח  מהמרגלים  ביקשה  שרחב 

ב-יב(: "ונתתם לי אות אמת". ומפרש בזוהר הקדוש 

)פרשת ויחי רמא:(: "ומאי איהו אות אמת, דא את ו'". 

פירוש, מה היא אות אמת, זו אות ו'.

היא  אמת  כי  הוכחה  משמואל"  ה"שם  ומביא 

רב  "אמר  ג:(:  זרה  )עבודה  בגמרא  ששנינו  ממה  דין, 

יהודה אמר רב, שתים עשרה שעות הוי היום, שלש 

הראשונות הקב"ה יושב ועוסק בתורה, שניות יושב 

ודן את כל העולם כולו, כיון שרואה שנתחייב עולם 

כלייה, עומד מכסא הדין ויושב על כסא רחמים".

להלכה  ונפסק  ד:(  )שם  בגמרא  מבואר  זה  לפי 

)או"ח סימן תקצא ס"ח(, שאין להתפלל בראש השנה 

תפלת מוסף ביחיד בשלש שעות הראשונות של 

היום כשהקב"ה עוסק בתורה, כי אם בשלש שעות 

השניות כשהוא יושב ודן את כל העולם. ומפרש 

)משלי  "תורה דכתיב בה אמת, דכתיב  הטעם לכך: 

עושה  הקב"ה  אין  תמכור,  ואל  קנה  אמת  כג-כג( 

אמת,  ביה  כתיב  דלא  דין  הדין,  משורת  לפנים 

הקב"ה עושה לפנים משורת הדין". הרי מבואר כי 

"אמת" היא דין.

שכתוב  כמו  אמת  נקרא  הנביא  אליהו  והנה 

רש"י:  ופירש  ואמתך".  אורך  "שלח  מג-ג(:  )תהלים 

)תהילים קלב- לאור, שנאמר  שנדמה  "מלך המשיח 

יז( ערכתי נר למשיחי, ואליהו הנביא שהוא אמיתי 

למוצאי  בזמירות  הפייטן  תיקן  וכן  נאמן".  נביא 

שבת )איש חסיד(: "ופרח לו איש האמת".

לפי זה מבאר ה"שם משמואל" הטעם שלקח 

כשראה  כי  אליהו,  של  משמו  ו'  האות  את  יעקב 

את  להכין  אליהו  את  לשלוח  הקב"ה  שעתיד 

האמת  איש  בהיותו  כי  חשש  לגאולה,  ישראל 

רק  הגאולה  על  יבשר  לא  הדין,  מדת  שהיא 

נתחכם  לכן  הדין,  במדת  ראויים  יהיו  כשישראל 

יעקב לקחת משמו של אליהו את האות ו' שהיא 

אות אמת: "שלא תהיה מדת אמת אצלו בשלימות 

עד אחר גאולת ישראל, למען תוכל להיות הגאולה 

לפנים משורת הדין".

כו-מב(:  )ויקרא  בחוקותי  פרשת  בפרשתנו 

"וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף 

בפירוש  אזכור".  והארץ  אזכור  אברהם  בריתי  את 

מקומות  "בחמשה  פלא:  ענין  כך  על  מביא  רש"י 

נכתב ]יעקוב[ מלא ]אות ו'[ ואליהו חסר, בחמשה 

ערבון,  אליהו  של  משמו  אות  נטל  יעקב  מקומות 

שיבוא ויבשר גאולת בניו".

שלקח  הטעם  אריה"  ב"גור  המהר"ל  וביאר 

שהתכוון  אליהו,  של  משמו  ו'  פעמים  ה'  יעקב 

לקחת ממנו תקיעת כף שיתחייב לבשר לישראל 

שכל  אצבעות  ה'  יש  היד  בכף  והנה  הגאולה,  על 

אצבע היא בצורת אות ו', לכן לקח ממנו ה' פעמים 

אות ו' כנגד ה' אצבעות היד, ובלשון קדשו:

"יש לומר כי הנותן ערבון נותן לו כף יד, כדכתיב 

)משלי ו-א( בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפך... ויש 

חמשה אצבעות בכף היד, לכך נטל בחמשה מקומות 

אצבעות  חמשה  שהוא  כפו  כאילו  אליה,  של  הוי"ו 

מן  הוי"ו  לכך  לוי"ו,  דומה  והאצבע  יעקב,  אצל  הם 

אהלות  ובמסכת  ליעקב.  נתונה  והיא  חסר,  אליה 

)פ"א מ"ח( מונה שלשים איברים בפיסת יד של אדם, 

ידו  וחמשה ואוי"ן הם שלשים, שלקח יעקב פיסת 

של אליהו לערבון שיבוא ויגאל את בניו".

אמנם דברי מהר"ל צריכים ביאור, לשם מה 

שיבשר  מאליהו  כף  תקיעת  אבינו  יעקב  לקח 

הדעת  על  יעלה  וכי  הגאולה,  על  לישראל 

שאליהו לא ימלא השליחות שיטיל עליו הקב"ה 

לבשר על הגאולה כמו שכתוב )מלאכי ג-כג(: "הנה 

אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' 

הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים 

על אבותם".

  חאפ" נתג  תל הרתם מתמפאלר
אפ  פ' החא אפ  אמ  

פתח דברינו יאיר לברר מקחו של צדיק דברי 

המהר"ל, על פי רעיון נשגב של ה"שם משמואל" 

הענין  לבאר  וזכרתי(  ד"ה  תר"ע  שנת  בחוקותי  )פרשת 

מצינו  כי  אליהו,  של  משמו  ו'  אות  יעקב  שלקח 
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צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, שלום אומר 

אל יברא דכוליה קטטא ]שכולו מריבות[. מה עשה 

הקב"ה, נטל אמת והשליכו לארץ, הדא הוא דכתיב 

)דניאל ח-יב( ותשלך אמת ארצה".

האדם  בבריאת  הלא  המפרשים,  ותמהו 

"נעשה אדם בצלמנו  )בראשית א-כו(:  אמר הקב"ה 

הקב"ה  של  "ענוותנותו  רש"י:  ופירש  כדמותנו", 

למדנו מכאן... שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן 

הקטן". הנה כי כן למה השליך הקב"ה את האמת 

ארצה, הלא בסך הכל הביעה את דעתה על מה 

צריך  עוד  האדם.  את  לברוא  האם  שנשאלה 

האמת  את  הקב"ה  שהשליך  מה  להבין  ביאור 

ארצה, ולא השליך את השלום שגם הוא אמר אל 

יברא שכולו מריבות.

ריפ מפ תל הו רה אמ ר

זו,  סתומה  חידה  לפענח  טוב  דבר  לבי  רחש 

מדת  לחותמו  הקב"ה  שבחר  מה  לבאר  בהקדם 

"חותמו  נה.(:  )שבת  בגמרא  ששנינו  כמו  "אמת", 

"אמצעית  רש"י:  ופירש  אמת".  הקב"ה  של 

פסוקים  ]ג'  שם  על  ואחרון,  וראשון  לאותיות 

ואני  ראשון  אני  מח-יב[  מד-ו,  מא-ד,  בישעיה 

היא  אמ"ת  של  א'  פירוש אות  הוא".  ואני  אחרון 

שהוא  הקב"ה  על  לרמז  האותיות,  לכל  ראשונה 

היא  אמ"ת  של  ת'  אות  הנבראים,  לכל  ראשון 

שהוא  הקב"ה  על  לרמז  האותיות,  לכל  אחרונה 

היא  אמ"ת  של  מ'  האות  הנבראים,  לכל  אחרון 

הוא"  "אני  הקב"ה  על  לרמז  האמצעית,  האות 

ששולט לבדו בעולם.

והנה מה שכתב כי האות מ' היא אמצעית לכל 

האותיות, הכוונה בזה כאשר נצרף את ה' אותיות 

מנצפ"ך הסופיות במקומן בתוך האל"ף בי"ת, שאז 

מצד  הראשונות  אותיות  י"ג  ישנן  מ'  האות  לפני 

ימין: א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, כ, ך, ל, ואחרי האות 

מ' ישנן י"ג אותיות מצד שמאל: ם, נ, ן, ס, ע, פ, ף, 

צ, ץ, ק, ר, ש, ת. נמצא כי האות מ' היא האות הי"ד 

שהיא ממש באמצע בין כל האותיות. 

הקב"ה  של  חותמו  ענין  זה  לפי  לבאר  ונראה 

מ"ד(:  פ"ב  )אבות  במשנה  ששנינו  מה  פי  על  אמ"ת, 

והביא  למקומו".  שתגיע  עד  חברך  את  תדין  "אל 

)שם(  בספר "מסכת אבות עם פירוש שפת אמת" 

ענין נפלא שאמר על כך ה"שפת אמת" בשיעוריו 

זו: "אל תדין את חברך  על פרקי אבות על משנה 

עד שתגיע למקומו, כלומר ולמקום חברך אי אפשר 

להגיע לעולם, כי לא כל דעות בני אדם שוות, ולכן 

אל תדין לחברך כלל".

שהקב"ה  הטעם  להבין  נשכיל  האמור  פי  על 

כי  העולם,  בני  כל  את  הדן  המשפט  מלך  הוא 

בני האדם, הרי  כל  יתברך ברא את  מאחר שהוא 

לכן רק  ולרע,  נפשם לטוב  הוא מכיר את תכונות 

לו נאה ולו יאה לדון אותם כי הוא מגיע למקומם. 

וזהו שאמר דוד המלך )תהלים לג-יג(: "משמים הביט 

ה' ראה את כל בני האדם, ממכון שבתו השגיח אל 

כל יושבי הארץ", ומפרש הטעם לכך, "היוצר יחד 

)שם  עוד  אמר  וכן  מעשיהם".  כל  אל  המבין  לבם 

קג-יד(: "כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו". וזהו 

כליות,  בוחן  לב,  חוקר  ה'  "אני  יז-י(:  )ירמיה  שכתוב 

ולתת לאיש כדרכיו כפרי מעלליו".

 ג' אפ חפ  אמר  כנגד
צדחוחם  חנפנחם "תשחם

בדרך זו במסילה נעלה לבאר ענין: "חותמו של 

הקב"ה אמת", על פי מה שמצינו ג' כיתות בישראל: 

בגמרא  ששנינו  כמו  רשעים,  בינונים,  צדיקים, 

)ברכות סא:(: "צדיקים יצר טוב שופטן... רשעים יצר 

מבואר  וכן  שופטן".  וזה  זה  בינונים  שופטן...  רע 

ספרים  שלשה  יוחנן,  רבי  "אמר  טז:(:  )ר"ה  בגמרא 

גמורין,  רשעים  של  אחד  השנה,  בראש  נפתחים 

ואחד של צדיקים גמורין, ואחד של בינונים".

של  חותמו  ביאור  זהו  כי  לומר  יש  מעתה 

הקב"ה  כי  אמ"ת,  אותיות  מג'  הכלול  הקב"ה 

ומדרגתו,  ערכו  לפי  מישראל  אחד  כל  שופט 

של  א'  האות  בבחינת  שהם  מהצדיקים  החל 

מ'  האות  בבחינת  שהם  בבינונים  והמשך  אמ"ת, 

האות  בבחינת  שהם  ברשעים  וכלה  אמ"ת,  של 

וכן כל שאר ישראל שהם בבחינת  אמ"ת,  ת' של 

בין  המפוזרות  בי"ת,  האל"ף  של  האותיות  שאר 

לפעמים  מדרגתו,  לפי  אחד  כל  אמ"ת  אותיות  ג' 

הם קרובים יותר לצדיקים, לפעמים קרובים יותר 

לבינונים, ולפעמים ח"ו לרשעים ה' ישמרנו.

על פי האמור נשכיל להבין מה שדרשו בגמרא 

"וסביביו  נ-ג(:  )תהלים  שכתוב  מקרא  קכא:(  )יבמות 

נשערה מאד, מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו 

כחוט השערה". והיינו כי לפי גודל מדרגתם שהם 

מהם  הקב"ה  דורש  אמ"ת,  של  א'  האות  בבחינת 

בבחינת  שהם  מהבינונים  שדורש  ממה  יותר 

יותר ממה שדורש  וכמה  ועל אחת כמה  מ',  אות 

שני  מצד  אך  ת'.  אות  בבחינת  שהם  מהרשעים 

כמבואר  הדין,  מדת  בצדקתם  לבטל  כח  להם  יש 

בי  מי מושל  באדם,  "אני מושל  טז:(:  )מו"ק  בגמרא 

צדיק, שאני גוזר גזירה ומבטלה". 

וזהו הענין שהקב"ה דן את הרשעים באות ת' 

בשלימות  אינה  האמת  אם  אפילו  כי  אמ"ת,  של 

אצלם בכל ג' האותיות מתחילתה עד סופה, עם כל 

זאת בהיותו מכיר את יצרם הוא מאריך אפו עמהם 

ששנינו  וזהו  מדרגתם.  לפי  בתשובה  שיחזרו  עד 

בגמרא )קידושין מט:(: "המקדש את האשה על מנת 

שאני צדיק, אפילו רשע גמור מקודשת, שמא הרהר 

תשובה בדעתו". כי הרשע לפי שפלות מדרגתו גם 

בהרהור תשובה לבד הוא בבחינת צדיק.

 מד  אמ  החא  "חי ה חכפן
המ "חי מן הוצה אל הוצה

תמכתי יתדותי ללמוד רעיון נשגב זה ממשנתו 

יוחאי בעל ההילולא  בר  הטהורה של רבי שמעון 

"אמר  קעה:(:  )פרשתנו  הקדוש  בזוהר  בעומר  בל"ג 

בתוך  התיכון  והבריח  כו-כח(  )שמות  שמעון,  רבי 

הוא  דא  הקצה,  אל  הקצה  מן  מבריח  הקרשים 

יעקב קדישא שלימא". ומצינו ביאור נפלא על כך 

בדרך עבודה השוה לכל נפש בדברי בעל ה"תניא" 

ב"לקוטי אמרים" )פרק יג(, כי בחינת יעקב שמדתו 

אמת מבריח מן הקצה אל הקצה, שכל אחד עובד 

את ה' לפי מדרגתו במדת האמת.

מה  קדשו,  בדברי  מבאר  הוא  האמור  פי  על 

שעמד על המחקר בענין עבודת הבינונים, שאינם 

יכולים להתעורר באהבת ה' ויראת ה' כי אם בשעת 

תפלה, כי הן אמת שלגבי הצדיקים העובדים את 

ה' ביראה ובאהבה כל היום, אין זו נקראת עבודת 

כמו  לעד,  המתקיים  דבר  היא  אמת  כי  "אמת", 

שכתוב )משלי יב-יט(: "שפת אמת תכון לעד". אבל 

והאהבה מתקיימת רק  אין היראה  אצל הבינונים 

בשעת התפלה, אך עם כל זאת לפי ערך המדרגה 

 "תרח: ר ימתה מופמפ  חשו  נטל אפ  ]פ'[
מתמפ תל אלחהפ ש" פן, תח פא פח ת" גאפל   נחפר

 ולחא  המו"תחם: לתם מה לוי חשו  ש" פן,
פכח חשלה של הדש  תלא ח פא אלחהפ ל ת" של הגאפלה

 תם מתמפאל: חשו  לוי האפ  פ' תהחא אפ  אמ ,
תלא חגאל אלחהפ א  חת"אל  מד  הדחן תהחא אמ 

 חתפ  הס ח"ה  שנחן מד  אמ  אם החא מד  הדחן,
אפ מד פ תל חשו   וא"  תהחא מד  ה"ימחם
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של הבינוני עבודה זו היא עבודה של אמת, והנה 

הדברים בלשון קדשו:

בבינונים  האמורה  זו  אהבה  מדת  "והנה 

בשעת התפלה על ידי התגברות הנפש האלקית 

ה' באמת  עובדי  לגבי מדרגת הצדיקים  הנה  כו', 

לאמיתו, אין בחינת אהבה זו נקראת בשם עבודת 

אמת כלל, מאחר שחולפת ועוברת אחר התפלה, 

ועד  לעד  תכון  אמת  שפת  יב-יט(  )משלי  וכתיב 

ארגיעה לשון שקר.

נקראת  הבינונים,  מדרגת  לגבי  כן  פי  על  ואף 

עבודה תמה באמת לאמיתו שלהם, איש איש כפי 

באהבתם  קורא  והריני  הבינונים,  במדרגת  מדרגתו 

הואיל  לעד,  תכון  אמת  שפת  כן  גם  שבתפלתם 

ובכח נפשם האלקית לחזור ולעורר בחינת אהבה זו 

לעולם, בהתגברותה בשעת התפלה מדי יום ביום על 

ידי הכנה הראויה לכל נפש כפי ערכה ומדרגתה.

יעקב,  של  מדתו  היא  אמת  מדת  הנה  כי 

אל  הקצה  מן  המבריח  התיכון  בריח  הנקראת 

הקצה, מרום המעלות ומדרגות עד סוף כל דרגין, 

ובכל מעלה ומדרגה מבריח תוך נקודה האמצעית, 

שהיא נקודת ובחינת מדת אמת שלה, ומדת אמת 

היא נחלה בלי מצרים, ואין לה שיעור למעלה עד 

הם  שלמטה  ומדרגות  מעלות  וכל  המעלות,  רום 

כאין לגבי מעלות ומדרגות שלמעלה מהן".

נפלא להבין בזה מה שכתב רבינו חיים וויטאל 

ורבו  מורו  בשם  לח(  )הקדמה  הגלגולים"  ב"שער 

רבינו האריז"ל:

"פעם אחת שאלתי למורי ז"ל, איך היה אומר 

לי שנפשי היתה כל כך מעולה כנזכר לעיל, והרי 

וחסיד  צדיק  היה  הראשונים  שבדורות  הקטן 

אין  כי  לך,  דע  לי,  ואמר  לעקבו.  מגיע  אני  שאין 

כפי  רק  האדם,  מעשה  כפי  תלויה  הנפש  גדולת 

הזמן והדור ההוא. כי מעשה קטן מאד בדור הזה 

אחרים,  שבדורות  גדולות  מצוות  ככמה  שקול 

לאין  מאד  מאד  גוברת  הקליפה  אלו  בדורות  כי 

הייתי  ואילו  ראשונים,  בדורות  כן  שאין  מה  קץ, 

נפלאים  וחכמתי  מעשי  היו  הראשונים,  בדורות 

מכמה צדיקים הראשונים".

הרי לנו דברים ברורים כי גם בנוגע לשרשרת 

מן  אמת  הקב"ה  של  חותמו  מבריח  הדורות, 

בחינת  לפי  ודור  דור  כל  לדון  הקצה,  אל  הקצה 

דור  שהוא  בדורנו  ולכן  ההוא,  הדור  של  האמת 

של עקבתא דמשיחא שהניסיונות רבו מאד, גם 

הקב"ה  את  עובדים  כאילו  נחשב  קטן  מעשה 

עבודת אמ"ת.

 הו רה התלחך אמ  א"צה
לדפן א  האדם לוח מופמפ

הנה כי כן יאירו עינינו וישמח לבנו להבין דברי 

חכמים וחידותם, כי כשהתייעץ הקב"ה עם מלאכי 

השרת אם לברוא את האדם, אמרה אמת שהיא 

שקרים".  שכולו  יברא  "אל  הקב"ה:  של  חותמו 

הביאור בזה, כי מאחר שחותם האמת מבריח מן 

זמן  שכל  נמצא  העולמות,  בכל  הקצה  אל  הקצה 

שהאמת היתה בשמים בין כל מלאכי השרת שאין 

א'  האות  בבחינת  מאירה  היתה  הרע,  יצר  בהם 

ולכן  השערה,  כחוט  שם  מדקדק  שהקב"ה  שבה 

את  לברוא  אפשר  איך  מקומה  לפי  אמרה  יפה 

האדם שכולו שקרים היפך האמת.

אולם הלא כלל גדול שנינו במשנה: "אל תדין 

את חברך עד שתגיע למקומו", לכן נתחכם הקב"ה 

כפי שאומר המדרש: "מה עשה הקב"ה, נטל אמת 

והשליכו לארץ", כדי שתדין את האדם לפי מקומו 

למטה בארץ שיש שם יצר הרע, ועל ידי זה תתגלה 

של  חותמו  סוד  זהו  כי  ת',  האות  בבחינת  שם 

הקב"ה אמ"ת, שהוא מבריח מן הקצה אל הקצה 

אפילו בין הרשעים שהם בבחינת אות ת', וכאשר 

הקשים  הניסיונות  כל  את  ותראה  שם  תהיה 

והנוראים של בני אדם, תוכל להבין כי בסופו של 

בקודש  שתפקידו  האדם,  את  לברוא  ראוי  דבר 

להילחם מלחמת חורמה כנגד היצר הרע, ואפילו 

אם יפול ח"ו בידו יש לו תיקון בתשובה.

ששנינו  מה  להבין  פתח  לנו  יפתח  מעתה 

בגמרא: "תורה דכתיב בה אמת... אין הקב"ה עושה 

אמת,  ביה  כתיב  דלא  דין  הדין,  משורת  לפנים 

האמור  לפי  הדין".  משורת  לפנים  עושה  הקב"ה 

בתורה  עוסק  הקב"ה  כאשר  כי  בזה,  הביאור 

פו.(  )ב"מ  בשמים במתיבתא שלו, כמבואר בגמרא 

"במתיבתא  שהקב"ה עוסק בתורה עם המלאכים 

אמ"ת,  נקראת  שהתורה  מאחר  הנה  דרקיעא", 

בבחינת  גמור  דין  היא  האמת  הרי  בשמים  ושם 

הראשונות  השעות  בג'  לכן  שבה,  א'  האות 

עושה  הוא  אין  בשמים,  בתורה  עוסק  כשהקב"ה 

לפנים משורת הדין.

כאשר  השניות,  השעות  בג'  זה  לעומת  אך 

בני העולם, הנה מאחר  ודן את כל  יושב  הקב"ה 

הוא  הרי  הזה,  בעולם  העולם  בני  את  דן  שהוא 

מקיים: "אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו", 

ואז הוא עושה כמו שעשה בשעת בריאת האדם, 

ארצה,  אמת  חותמו  את  כביכול  משליך  שהוא 

בבחינת  ומצבם  לפי מקומם  בני האדם  לדון את 

לפנים  עושה  הוא  ואז  אמ"ת,  של  ת'  האות 

"כיון שרואה  משורת הדין כמבואר בגמרא )שם(: 

שנתחייב עולם כלייה, עומד מכסא הדין ויושב על 

כסא רחמים".

 מד   וא"  נו"א  אמ 
כח החא מחזפג תל יסד פג פ"ה

שמדת  הטעם  זה  לפי  לבאר  נלך  המלך  בדרך 

תפארת שהיא מדת הרחמים נקראת אמת, אשר 

על שם כך מכנה הכתוב את יעקב אבינו שמדתו 

תפארת: "תתן אמת ליעקב", ובהשקפה הראשונה 

למדת  הרחמים  מדת  בין  הקשר  מהו  מובן  אינו 

המבואר  עם  מתקשר  זה  איך  ועוד,  זאת  האמת. 

בגמרא, כי תורה שנקראת אמת אין הקב"ה עושה 

בה לפנים משורת הדין.

יקרה  הקדמה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

מדברי המקובל האלקי רבי צבי הירש מזידיטשוב 

זי"ע בספרו "בית ישראל" )פרשת וישלח(, שנתקשה 

שמונה  בתפלת  ראשונה  )ברכה  אומרים  שאנו  מה  על 

ופירשו  והנורא",  הגיבור  הגדול  "האל  עשרה(: 

בתיקוני זוהר )תיקון ע קכג.( הגדול הוא מדת החסד, 

הגיבור הוא מדת גבורה, והנורא הוא מדת תפארת. 

הרי מבואר כי מדתו של יעקב תפארת היא "נורא", 

ולכאורה קשה כיון שמדתו של יעקב היא תפארת 

שהיא מדת הרחמים, איך שייך לומר על זה "נורא" 

שהוא מלשון פחד ויראה.

בנועם  "וראיתי  זו:  קושיא  ליישב  וכתב 

)פרשת וארא ד"ה או יאמר וארא( היות מדתו  אלימלך 

על  המהלך  כי  ונודע  האמצעי,  קו  הוא  יעקב  של 

לכן  מאד,  נורא  הזה  המקום  אחד  קו  על  נהר  גבי 

  חאפ" המד"ת:  תש   "חא  האדם אמ"ה אמ :
ראל ח "א תכפלפ תו"חםר, התלחך הו רה אמ  א"צה

 ריפ מפ תל הו רה אמ ר, כח אמר  כלפלה מהאפ  ה"אתפנה א',
מהאפ  האמצשח  מ', פמהאפ  האי"פנה  '

  של ה נחא: מד פ תל חשו  אמ  החא   יחנ  ה "חי ה חכפן
המ "חי מן הוצה אל הוצה  כל המד"גפ 

 הו רה התלחך אמ  א"צה, כח  החפ ה למטה  תכחל לה חן
המלימה הותה תחת לאדם שם החצ" ה"ש
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'  - נדבת משפחת מהדב הי"ו - לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי

דבריו  ביאור  הזה".  המקום  נורא  מה  יעקב  אמר 

הקדושים, כי אברהם אבינו שעבד את ה' במדת 

החסד, וכן יצחק אבינו שעבד את ה' במדת גבורה, 

שיטעו,  ויראה  פחד  כך  כל  בעבודתם  היה  לא 

החסד  מדת  בעולם  המשיך  שאברהם  מאחר 

לכל הנבראים אפילו לרשעים, וכן יצחק המשיך 

בעולם במדת הגבורה אפילו לצדיקים.

אולם יעקב אבינו שעבד את ה' במדת תפארת, 

של  החסד  בין  הממוצעת  הרחמים  מדת  שהיא 

המשיך  שלא  יצחק,  של  הגבורה  ובין  אברהם 

המשיך  לא  וכן  לכך,  הראויים  לאלו  רק  חסדים 

גבורות ודינים רק לאלו הראויים לעונש, נמצא כי 

במדה זו צריך שיקול אמיתי ונכון, מתי להשתמש 

הגבורה,  במדת  להשתמש  ומתי  החסד  במדת 

כי יש פחד נורא שלא  "נורא"  לכן נקראת מדה זו 

שלא  הגבורה  מדת  או  החסד  במדת  להשתמש 

במקום הנכון.

רפחצ" לפר כמח תהפלך של גת" צ"

צר  גשר  על  שהולך  לאדם  דומה,  הדבר  למה 

מאד המתוח על פני ים עמוק וסוער, שהוא צריך 

למדוד ולשקול את דרכו ללכת רק בדרך ישרה, כי 

הרי  ימין  לצד  או  יותר לצד שמאל  יטה קצת  אם 

יפול לתוך הים הסוער ויטבע, וכן הדבר במדתו של 

יותר  לנטות  נורא, שלא  יעקב תפארת שיש פחד 

או  לכך,  ראוי  שאינו  מי  עם  להתחסד  ימינה  מדי 

לנטות שמאלה להמשיך גבורות על מי שאינו ראוי 

לכך, אלא צריך לפלס את דרכו ללכת באמצע.

לפי זה מפרש הרה"ק מזידיטשוב זי"ע כמין חומר 

מקרא שכתוב אצל יעקב אבינו כשהלך לקראת עשו 

כי  לו".  ויצר  מאד  יעקב  "ויירא  לב-ח(:  )בראשית  אחיו 

רחמים  שהיא  תפארת  היא  יעקב  של  שמדתו  הגם 

"נורא",  בבחינת  מאד"  יעקב  "ויירא  זאת:  כל  עם 

ומפרש הטעם: "ויצר לו", משום שהוא עומד במקום 

צר מבלי לנטות ימין או שמאל.

הנה כי כן יתבאר היטב למה דוקא מדתו של 

יעקב תפארת נקראת אמת, כי מדתו של אברהם 

להמשיך חסד אפילו לרשעים, וכן מדתו של יצחק 

מן  בה  חסר  לצדיקים,  אפילו  גבורות  להמשיך 

האמת מאחר שלפי מדתם אין הבחנה בין צדיקים 

הכלולה  יעקב  של  תפארת  מדת  אבל  לרשעים, 

מחסד ומדין היא אמת גמור, מאחר שהיא עושה 

מה  ולפי  לכך,  הראויים  לאותם  רק  ודין  חסד 

שנתבאר זהו הענין של ג' אותיות אמ"ת, הכלולות 

וסוף של האל"ף בי"ת, כי חותמו של  מראש תוך 

הקב"ה אמת מבריח מן הקצה אל הקצה, לדון כל 

אחד ואחד לפי דרגת האמת שלו.

בענין  הסתירות  כל  ליישב  לנו  ירווח  מעתה 

מה  לפי  כי  רחמים,  או  דין  היא  אם  אמת  מדת 

תפארת,  יעקב  של  מדתו  היא  אמת  שנתבאר 

שהיא מדת הרחמים הכלולה מחסד ומדין גם יחד, 

של  חותמו  שהיא  אמ"ת  נקראת  היא  זה  ומטעם 

הקב"ה, כי במדה זו דן הקב"ה כל אחד כפי המדה 

שהוא ראוי לה, מי שראוי לחסד, דן אותו הקב"ה 

במדת החסד הכלולה במדת תפארת, ואז האמת 

דן  בדין,  ח"ו להיענש  ומי שראוי  גמור.  היא חסד 

ואז  בתפארת,  הכלולה  הדין  במדת  הקב"ה  אותו 

האמת היא דין.

 חרג מדפ  תל "ימחם
כנגד חשו  פחר   נחפ

שהכניס  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

רחמים,  של  מדות  י"ג  בין  "ואמת"  מדת  הקב"ה 

ויחי  פרשת  ושמש"  ב"מאור  שמבואר  מה  פי  על 

לפרש הפסוק הנ"ל: "כל אלה שבטי ישראל שנים 

אותם  ויברך  אביהם,  להם  דיבר  אשר  וזאת  עשר, 

וי"ב בניו  איש אשר כברכתו ברך אותם". כי יעקב 

השבטים הם כנגד י"ג מדות של רחמים, לכן לפני 

י"ג  י"ב בניו כדי לעורר  פטירתו התחבר יעקב עם 

מדות של רחמים, ועל ידי זה המשיך להם הברכות 

משורש כל הברכות שהן י"ג מדות של רחמים.

המדות  י"ג  את  סידר  האריז"ל  רבינו  והנה 

ורב  אפים,  ארך,  וחנון,  רחום,  אל,  כך:  רחמים  של 

חסד, ואמת, נוצר חסד, לאלפים, נושא עון, ופשע, 

"ואמת"  מדת  כי  זה  לפי  נמצא  ונקה".  וחטאה, 

המדות,  כל  במרכז  היא  השביעית  המדה  שהיא 

מימינה יש ו' מדות וכן משמאלה יש ו' מדות.

לפי זה יש לומר חידוש גדול, כי מדת "ואמת" 

אבינו  יעקב  כנגד  היא  המדות,  כל  במרכז  שהיא 

שמדתו אמת בבחינת אות ו', ושש מדות שמצד 

שמצד  מדות  ושש  שבטים,  ששה  כנגד  הן  ימין 

שמאל הן כנגד הששה הנותרים. ולפי זה מבואר 

בתוך  "ואמת"  מדת  הקב"ה  שהכניס  מה  היטב 

זאת היא בחינתו של  כי  י"ג המדות של רחמים, 

יעקב שממשיך ממדת האמת, לדון את כל אחד 

במדת  השבטים  מי"ב  באחד  הנכלל  מישראל 

אשר  "איש  בבחינת:  מדרגתו,  לפי  הרחמים 

כברכתו ברך אותם". 

 חשו  לוי מאלחהפ א  האפ  פ'
כדח תחו"  הגאפלה  "ימחם

הנשגב  המעשה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

של  משמו  ו'  האות  את  שלקח  אבינו,  יעקב  של 

ויבשר על הגאולה  אליהו הנביא למשכון, שיבוא 

השלימה באחרית הימים, על דרך שביאר ה"שם 

אות  שהיא  ו'  האות  את  ממנו  שלקח  משמואל", 

אמת, שלא יגאל את ישראל במדת האמת שהיא 

דין אלא במדת הרחמים.

אך לפי דברינו יש להוסיף תבלין לבאר הכוונה 

בזה, כי אליהו הנביא שהוכתר בתואר "אמת", מצד 

הנידונים  צדיקים  בבחינת  היה  הגדולה  מדרגתו 

מקנא  היה  צדקתו  ומגודל  אמ"ת,  של  א'  באות 

שכתוב  כמו  ישראל,  על  צבאות לקטרג  ה'  קנאת 

)מלכים א יט-י(: "ויאמר קנא קנאתי לה' אלקי צבאות 

הקב"ה  עליו  והקפיד  ישראל".  בני  בריתך  עזבו  כי 

שהוא מקטרג על ישראל וגזר עליו להשתתף בכל 

ברית, כמבואר בפרקי דרבי אליעזר )פרק כט(.

בבחינת:  אמת  שמדתו  אף  אבינו  יעקב  אולם 

אביהם  בהיותו  זאת  כל  עם  ליעקב",  אמת  "תתן 

של י"ב שבטי ישראל, היה דן כל אחד מבניו לפי 

אלה  "כל  מט-כח(:  )בראשית  שכתוב  כמו  מדרגתו, 

להם  דבר  אשר  וזאת  עשר,  שנים  ישראל  שבטי 

אביהם, ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם". 

לכן נתחכם לקחת מאליהו את האות ו' שהיא אות 

כדי  ו',  מלא  יעקו"ב  לשמו  וצירפו  למשכון,  אמת 

שבירך  יעקב,  של  האמת  לפי  ישראל  את  שידון 

ומה  שלו.  האמת  לפי  מהשבטים  אחד  כל  את 

שלקח ממנו את האות ו' רק למשכון הוא, כי אחרי 

יעקב את  לו  יחזיר  הגאולה כשיתבטל היצר הרע 

ה' במדרגה  ישראל את  כל  יעבדו  כי אז  ו',  האות 

הגדולה בבחינת האמת של אליהו.

בזה  להבין  טוב  מה  הנה  כך  לידי  שבאנו  כיון 

מה שביאר המהר"ל, כי יעקב לקח ה' פעמים אות 

משמו של אליהו, כנגד ה' אצבעות שהן בצורת  ו' 

כף  תקיעת  יעקב  לקח  בכך  כי  ו',  אות  פעמים  ה' 

מאליהו שיבשר על הגאולה, לפי דברינו יש לבאר 

הענין בזה על פי הידוע כי כשנותנים תקיעת כף היא 

ביד ימין. והנה ידוע כי יד ימין היא כנגד מדת החסד 

תפארת  ומדת  הדין,  מדת  כנגד  היא  שמאל  ויד 

זה  כי כן מטעם  יחד, הנה  גם  כלולה משתי הידות 

לקח יעקב תקיעת כף מאליהו ביד ימין, כדי שיבוא 

לבשר על הגאולה מתוך מדת החסד שהיא יד ימין 

הכלולה במדת תפארת במהרה בימינו אמן.


