
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שמעויות המושג 'עמידה' במעמד הר סינימ
עצת הנושא הראשון הוא  ,יש שני נושאים כלליים יתרו בפרשת

כתוב פעמיים "ויעֹמד העם": תנו בפרש מעמד הר סיני.והשני  יתרו
בהתחלה, כהכנה, בעצת יתרו )"ויעמד העם על משה מן הבקר עד 
הערב"(, ובסוף, "ויעמד העם מרֹחק ומשה ]עליו עמדו מהבקר עד 

ם". אם מחברים את שני הערב[ נגש אל הערפל אשר שם האלהי
 וישב ממחרת ויהי" –הפסוקים של "ויעמד העם" יחד, בשלמותם 

" הערב עד הבקר מן משה על העם ויעֹמד העם את לשֹפט משה
 –" האלהים שם אשר הערפל אל נגש ומשה מרֹחק העם ויעֹמד"

 ברבוע.  יסוד - 0000ברבוע,  00מקבלים מספר מאד מושלם, 
רמב"ם פותח את המה הקשר בין עומד ליסוד? פתיחת הרמב"ם. 

חכמות". הוא העמוד ויסודות הסוד יחבורו ברמז מפורסם מאד: "
מחבר בין שני דמויים, יסוד ועמוד. "יסוד היסודות ועמוד החכמות 
לידע שיש שם מצוי ראשון". זוהי המצוה הראשונה בתורה, ואיפה 

דבור הראשון של עשרת היא כתובה? בפרשת השבוע שלנו, ה
הדברות, "אנכי הוי' אלהיך אשר הוצאתיך מבית עבדים". לדבור 
הראשון של עשרת הדברות קורא הרמב"ם "יסוד היסודות ועמוד 
החכמות". חוץ מהרמז של הוי' בראשי תיבות, מובהק בולט ומפורש, 

 היסודות יסודיש עוד רמז כשעושים את חשבון של כל הביטוי, ש"
. זו כבר גימטריא מפתיעה, יתרו עצת" עולה בדיוק ותהחכמ ועמוד

 –"ממשה עד משה לא קם כמשה"  –שהרמב"ם, שקוראים לו משה 
פותח את החבור שלו עם עצת אחיו, שהוא גם חותנו. הוא נותן כבוד 

כתוב ליתרו. הפרשה של "תורה צוה לנו משה" היא פרשת יתרו. 
בוא יתרו מבחוץ, בזהר שאי אפשר לתת תורה לעם ישראל אם לא י

מהקליפות, ויודה ויברך את ה'. רק אחרי שהוא מברך את ה' יכולה 
הברכה שאמר יתרו "ברוך הוי' אשר הציל  להנתן תורה לישראל.

ברוך ה' שיתרו  –אתכם" וכו' היא בוודאי חשובה מאד ועיקרית מאד 
מכח העצה שלו אמר "ברוך ה'". אבל עיקר הנושא הוא עצת יתרו. 

דלתתא נובע שפע של אין סוף עצות באתערותא באתערותא 
עצות שיש בהן "עלמות אין מספר", אין מספר של ג "תרי דלעילא,

אם כן, הלכות, שיורדות מהשמים בכח העצה שהוא נותן מלמטה. 
כל התורה כולה, כל מעמד הר סיני, בנוי על עצת יתרו. אם כן, עצת 

ות רק אחד שלא יכול להי –יתרו איך להקים מערכת של מלכות 
היא כנראה כל  –בראש, "נבול תבול", אלא צריכה להיות פירמידה 

כך יסודית, עד שכל התורה כולה עומדת עליה. מתוך עצת יתרו 
 אנחנו באים למעמד הר סיני.

במאמרי ע"ב שלומדים כעת כתוב על עמידה לעומת ישיבה, כמו 
יחד תפלת עמידה. תפלת עמידה היא בטול, אבל זהו בטול שמופיע 

החל מהראש  –עם התגלות כל שיעור הקומה הזקוף של האדם 
הזקוף, "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" )ותרגם אונקלוס "בריש גלי"(, 
עד לרגלים. עמידה היא שיעור קומה בו הכל מחובר. מוסבר 
בחסידות )וזה פשוט(, שכאשר יושבים הראש והגוף מחוברים יותר 

ש'קרוב מדי' לגוף, כמו שקורה מאשר כאשר עומדים. כלומר: ראש 
בישיבה )ובישיבה כך ראוי שיהיה(, הוא מוחין השייכים למדות, 
שעניינם לעורר אהבה ויראה בלב. אבל כאשר עומדים הראש 

כמו בשבת, כי שבת היא עמידה )מוחין דאבא, לעומת  –מתרומם 
מוחין דאמא שהם ישיבה(. כך היו צדיקים כמו ר' חיים מצ'רנוביץ, 

ו עליהם שבכל שבת הם גבהו בראש. יותר מזה: כשאני יושב שהעיד
הראש מחובר לגוף, אבל אין זרימה וחבור לרגלים, ויתכן גם 
שהרגלים מוגבהות על הדום רגלים או שרפרף, כך שגם אין חבור 
לארץ. בטוי רווח בתנ"ך לעמידה הוא עמידה על הרגלים. כך ה' פונה 

גדר עמידה הוא שהיא גליך". "בן אדם עֹמד על ר –ליחזקאל הנביא 

על הרגלים. מצד אחד, עמידה מגלה את עצם המוחין, הבטול בעצם 
)לא מוחין על מנת לעורר אהבה ויראה בלב(, ומצד שני העמידה 

. יש בעמידה את כל היא על הרגלים והרגלים על הארץ, על הקרקע
הזרימה, את כל החלוקה וכל החבור. למה? הרבי הרש"ב מסביר 

מצב נפשי  –בלשון שלנו  –ע"ב שכך בעמידה משום שהיא  במאמרי
ישיבה היא תופעה מקומית ועמידה היא תופעה לא לא מקומי. 

 מקומית. 
ממילא, מה רוצים לומר בביטוי "מעמד הר סיני"? שכולנו עמדנו 

איך מכריזים כאשר מעלים מישהו . שם לקבל את התורה. לא ישבנו
לתורה? "יעמוד פלוני בן פלוני...". זה לא מקרי שמשתמשים בלשון 

כתוב אפילו בהלכה שמי  כדי לקבל את התורה צריך לעמוד.זו. 
הוא צריך לעמוד. "וישב משה  –שעולה לתורה לא ישען על הבימה 

לשֹפט את העם ויעֹמד העם על משה מן הבקר עד הערב". רש"י 
ותב שאפילו אם דן דין אמת לאמתו שעה אחת ביום נעשה כמי כ

יש . שדן מהבקר עד הערב, ונעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית
כזה דבר שצריך לעמוד על משה רבינו, לשמוע ממנו מאמר דא"ח, 
"מה להלן באימה ביראה ברתת ובזיע אף כאן באימה ביראה ברתת 

מת? יראת בשת, לכן זה מעמד. מהם מוחין דאבא בא ובזיע".
"ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו". חז"ל אומרים 

לא  –שהיראה הזו היא הבושה. "ויאמר משה אל העם אל תיראו" 
צריך יראה סתם, אבל כן צריך יראת בשת, שקשורה לעצם מעמד 

מה הכוונה "אל תיראו"? להתעלות מהמוחין השייכים  הר סיני.
 ות של הארה, שלכן הם לא מקומיים.למדות, שהם ישיבה, התפשט

יסוד אמא מגיע רק עד תפארת ז"א ולא מתפשט הלאה, וממילא 
אין השפעה ממוחין דאמא לרגלים והרגלים לא על הקרקע. אבל 

. גם עומד וגם עמידברו", ר"ת דרוץ יהרה מד עמוחין דאבא הם "
העמידה במעמד הר סיני היא עמיד, דבר שמחזיק מעמד הוא עמיד. 

"אין  –אם כן, המושג עמידה  כדי שנחזיק מעמד במעמד הזה.גם 
הוא מאד עצמי בנוגע לקבלת התורה. מוחין  –מלך בלא עמידה" 

כתוב שלכולי הכל עומד, לא יושב. לכן  –דאבא הם לא מקומיים 
כך הרבי  עלמא בשבת נתנה תורה לישראל. מהי שבת? עמידה.

ית, מוחין דאבא, הרש"ב מסביר בע"ב. כל השבוע הוא ישיבה יחס
מה הביטוי הפשוט ל"לא מקומי" של אבל שבת היא כבר עמידה. 

עמידה? שמי שיש לו מוחין דאבא מקיים בטבעיות את הפסוק "בכל 
מוצא את ה' גם בעניני חולין, ב"דרכיך" שאינם תורה  –דרכיך דעהו" 

מי שיש לו רק מוחין דאמא, שהם התפשטות מן העצם, זו  ומצוות.
כל עוד הוא רק במסגרת תורה ומצוות הוא בסדר,  –ית תופעה מקומ

אבל אין לו את המודעות הטבעית כדי לקיים "בכל דרכיך דעהו". 
כתוב שבמוחין דאמא האדם מקבל, וכל זמן שהאדם מקבל "איידי 

הוא לא יכול לצאת החוצה כי הוא  –דטריד למבלע לא פליט" 
בי, לא יכול תלמיד שהלימוד לא התעצם איתו, מסביר הרמקבל. 

הוא צריך להיות צמוד אליו כל הזמן. זה  –להתרחק מהרבי שלו 
תלמיד חכם שצמוד לחכם שלו. אבל כאשר הוא מתעצם עם מה 

מי בכל תולדות ישראל הוא הדוגמה  שלמד, הוא יכול להתרחק.
לתלמיד חכם שהתעצם עם מה שלמד? הרמב"ם. יש שיחות של 

מביא גאולה לעולם, מי הרבי שאף שכל האומר דבר בשם אומרו 
שהתעצם עם הדברים, שהם כבר שלו, לא צריך לצטט. הדוגמה לכך 
היא הרמב"ם, שלא מביא מראי מקומות. הרמב"ם עמד על כל 
התורה כולה, וברגע שהוא עמד על התורה היא אצלו, שייכת לו, 

ואז התורה גם משפיעה החוצה בצורה  –מזוהה איתו במאה אחוז 
ה' ה"לא מקומי" היינו המודעות הטבעית של  בעבודת לא מקומית.

                                                        "בכל דרכיך דעהו". כך מוסבר במאמר.
 (כ' שבט ע"ג)                                                                               
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 של האילן של חודש שבטמ
 )בו יש גם את ראש השנה לאילן( הוא חדש של חדש שבט

, האות בה נברא חדש שבט(, התקשרות צ)האות  התקשרות לצדיק
"עץ חיים  –, בה צריך האדם להאחז ולהחזיק תורה, לאילנא דחייל

ר' מנחם מענדל מפרמישאלן בספרו הקצר היא למחזיקים בה". 
. עליםו ענפיםוגם  גזעשבעץ יש  "דרכי ישרים" כותב על זה משל

 מה הם הגזע, הענפים והעלים אצל מי שלומד תורה?
הרי חז"ל דורשים  –ראשית, חשוב להדגיש שלא צריך לזלזל בעלים 

על "ועלהו לא יבול" ש"שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה 
לימוד", אבל עדיין שיחת החולין של תלמידי חכמים אינה התורה 
עצמה, ורק צריך לחדש שהיא צריכה לימוד וגם בה יש תורה. לעלים 

התכלית של עץ החיים. העץ  – יש חשיבות רבה גם עבור הפירות
ניזון מאור השמש דרך העלים, הפועלים את הפוטוסינתזה, הפיכת 
אור השמש למזון המצמיח את הצמח ומאפשר את גידול הפירות. 

כאשר אדם נמצא בנפילה, לא יעזור לו ובכל זאת, אומר המחבר, 
 –לאחוז בעלים או אפילו בענפים, ועליו לאחוז דווקא בגזע העץ 

החזיק את ם ואפילו הענפים מחוברים לעץ, אך אין בהם כח להעלי
אם רוצים להסביר את ענין הגזע, הענפים  משקלו הכבד של הנופל.

בבית  עצם לימוד התורהוהעלים אצל בחור ישיבה, נגיד שהגזע הוא 
המדרש. את העלים נסביר לא סתם כ"שיחת חולין של תלמידי 

מה אמר רב פלוני  –פוליטיקה של עולם התורה חכמים" אלא כמעין 
מה  –ומה הגיב רב אלמוני וכו'. בישיבה יכול להיות פנימי לגמרי 

התכוון ראש הישיבה, מה הר"מ חושב בענין זה ומה המדריך מתכוון 
לעשות בענין אחר וכו'. אפשר לעסוק הרבה ב'עלים' של הישיבה, 

מצע, בין הגזע לבין במקום בלימוד התורה. מהם הענפים? משהו בא
' )שהם חשובים מאד, אך אינם מבצעיםזה יכול להיות ה' –העלים 

הם דברים שהוא יוצא אליהם  –הענין העיקרי של בחור הישיבה 
לימוד השקפה/מוסר וחוזר ללימודו "כמראה הבזק"(, זה יכול להיות 

)היו ישיבות שהיו נגד לימוד המוסר, כי זה בטול תורה( ולפעמים 
לפני שהסוגיה הבסיסית מובנת עם דברי האחרונים עיסוק באפילו 

  דברי הראשונים הוא בגדר ענפים שאינם יכולים להציל את הנופל.
 ו("שבט ע ')ו                     

   

 ח לפי ספר יצירה-י-ש-תבוננות מה
בתורה ובכל התנ"ך הוא לאו דווקא מלך  "בכל מקום שכתוב "משיח 

המשיח. כל אחד יכול להיות משיח, יש כל מיני משיח, בכל אחד 
באשר הוא )בשליחותו המיוחדת לו בעולם הזה( יש ניצוץ של מלך 

 המשיח שעליו לעורר. על כל אחד לגלות את המשיח שבו. 
המרכיבות את  באותיותיש להתבונן  כדי לגלות את המשיח שבך

ח, מה כל אות אומרת בעבודת השי"ת ומה דיוק -י-ש-מ משיח השם
 הסדר שלהן, לפי ספר יצירה. 

. אלה אותיות חואחר כך  י, אחר כך ש, אחר כך מהוא קודם  משיח 
משיח לפי הסדר, ונתבונן מה המשמעות של כל אות ומה זה מלמד 

 אותנו בעבודת ה'. התבוננות פשוטה ויסודית לפי ספר יצירה:
העשיה, -היא חוש התיקון יהיא אש,  שבספר יצירה היא מים,  מ

היא  יאומרת תיקון, "כלם בחכמה עשית",  יהאות של חדש אלול, 
חכמה, "כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה", שהבעש"ט מפרש 

מה שלך עשה", בכח הבטול, -יודך לעשות בכח-"כל אשר תמצא ידך
 שבשם.  י-פנימיות החכמה, ה

היא  חהיא חוש הראיה.  ח-עשיה ו-היא חוש התיקון י? חמהי האות 
א כח הראיה הו .אות של "רצוא ושוב", הרומז בפרט לפעולת הראיה

קביעה רצונית. התכלית של  – הסיום של תהליך הכי חשוב אצלנו
-רצון-קביעה רצונית היא בסוף )לאחר שלשת השלבים של אמונה

מטי", ובכח ההסתכלות שכל( לפקוח את העינים, בכח של "מטי ולא 
  לשנות את המציאות, להביא גאולה.

. איפה יסוד המים נמצא בספר יצירה? מיםנחזור: הכל מתחיל מ
בבטן. המים בבטן והאש בראש. משיח מתחיל מהמים, מתחיל 

 קוצקער. הוא מיד עולה להיות חב"דניק. 
כתוב שכתכונת נפש מים הם אהבה כמים. גם מים וגם אש הם 

"זכור אב נמשך  –אהבה כמים, והשיא של אהבה כמים אהבה. יש 
היא אהבה בתענוגים, "מה יפית ומה נעמת אהבה  –אחריך כמים" 

בתענוגים". אהבה כאש היא אהבה שכלית, כמבואר באריכות בתניא 
תכלית כל ההתבוננות היא להגיע לאהבה כאש. קודם צריכה  –

כירושה  להיות אהבה טבעית, אהבה המוטבעת בכל נפש ישראל
כמו שירושה לנו האמונה כך ירושה לנו האהבה  –מאבותינו

מאברהם אבינו הראשון. כל יהודי צריך להתחיל מיסוד המים שבו. 
חסד הוא השמיטה הראשונה, שהמים היו מכסים  –לכן זה גם חסד 

 .אהבה טבעיתאת כל הארץ, תהו. מים הם 
אהבה להעלות את האהבה מאהבה טבעית ל – אשאחר כך יש 

על ידי התבוננות. אהבה שכלית גם מגבילה במדת מה את שכלית 
האהבה הטבעית. אהבה טבעית היא כלפי כולם. חייבים להתחיל עם 

השכל הוא שכדאי לאהוב  –. השכל מגביל לפי האופי שלו מ-זה, ב
את זה דווקא, זו הגבלה. זה הסדר. צריך להיות הבסיס, אהבה 

תשוקה אדירה,  ,ש-ה אהבה כאש, ואחר כך להגיע למ-טבעית, ה
 שיש בזה ממד של שכל. 

, מגיעים ל"כל אשר תמצא ידך לעשות ש-וה מ-אחר כך, אחרי ה
בכחך עשה". אם אני מסתמך רק על התהליך של קביעה רצונית אני 

רק לשבת בבית ולעבור את  –לא צריך לעשות שום דבר בעולם 
ונית בהשפעה התהליך, כמו יצחק אבינו שפועל על המציאות החיצ

לא מקומית. בסוף הוא פותח את העינים וכך הוא מעצב את 
לפני  –המציאות לפי הרצון הפנימי שלו. זה טוב ויפה, אבל לפני כן 

לפעול בתוך . יש עשיה בפועל מתוך ביטולצריך  –שמגיעים לזה 
, לתקן את המציאות כמו שה' תקן יעם בטול, עם נקודת  המציאות

חכמה, "כלם בחכמה עשית", לברר את המציאות. את המציאות עם 
עשה",  –מה שבך -בכח –יודך לעשות בכחך -"כל אשר תמצא ידך

, ראיה פועלתאו  בסוף מקבלים את כח ההשפעה בראיה תקן אותו.
ידוע שיש סוגיא בגמרא אם ראיה קונה. אנחנו פוסקים  .חע"י האות 

שאין בכח הראיה שראיה אינה קונה, כי פוסקים לפי מדרגת הבינוני 
שלו בלבד לתקן את המציאות בפועל. אבל מי שמגיע לסוף, סוף 

רק מסתכלים על משהו וזה "קונה  –המשיח שבו, אצלו הראיה קונה 
הכל". איך ה' קנה את הכל? "וירא אלהים כי טוב". הכל נברא 

ה' הסתכל עליו, ראה שהוא טוב. מי  – במאמר, אבל כדי לקנות אותו
 (כ"ג ניסן ע"ו)        הזה זהו סיום הכח המשיחי שלו. שיש לו את הכח

 

שעיקר ריבוי כבוד ה'  –מביא מהזהר הקדוש  –רבי נחמן אומר 
בעולם, "עולם ומלואו שלך, חפצת להצדיק קהלך", הוא על ידי 
גרים. כי גר הוא מי שהיה מאד רחוק ועכשיו הוא נעשה קרוב. 

"והארץ האירה מכבודו", מרבה בכבוד  –בהתקרבות שלו הוא מגלה 
 שמים יותר מכל דבר אחר בעולם. 

מביא זאת על יתרו, שהתורה לא היתה יכולה להנתן בלי  הזהר
שיברך את ה'. כתוב  –שיבוא יתרו ויתגייר, וגם יאמר "ברוך הוי'" 

"ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה הוי' לישראל". הוא התפעל 
 –שהפשט הוא לשון שמחה, שמחה אדירה  –מאד, עד כדי "ויחד" 

בלי יתרו אין מתן תורה, "על כל הטובה אשר עשה הוי' לישראל". 
 –לכן עם ה"ויחד" שלו, וגם מה שהוא ברך את ה', הוא מרבה כבוד

ואז התורה יכולה להנתן לעם ישראל.פרשת מתן תורה היא בפרשת 
צריך  "וגרך אשר בשעריך". –יתרו, ללמד שמתן תורה תלוי ביתרו 

 (כות ע"וסו וצאימ)     . לקרב עוד ועוד וזה מה שמרבה את הכבוד

 
להסתבך ב"חשבונות רבים", לצרף מניעים רבים הנטיה של האדם 

, ינה ההשלכות שלו בהיבטים שוניםלכל מעשה שלו ולחשב מה תהי
ועבודת ה' "מיוחדת"  ,ית שלו בעיני עצמו ובעיני הזולתהחל מהתדמ

היא כזו בה האדם מחשב רק חשבון אחד, "מחשבה אחת בעבודת 
חשבונות רבים" מפזרים הוא מכלכל את מעשיו. "הבורא" שלפיה 

האדם מוטל  את האדם ולא מאפשרים לו ללכת בדרך ישרה, ועל
ודת למקד את עצמו ב"מחשבה אחת בעב ,לחזור ליושר הראשוני

"שמכח רבות מחשבות  בדרך ישרה.שתאפשר לו ללכת הבורא" 
יש האדם מתבלבל בעבודתו" רומז לפסוק "רבות מחשבות בלב א

ועצת הוי' היא תקום". "עצת הוי'" הוא ענין "ביראה אחת ובעצה 
אחת" שבמאמר חז"ל הנ"ל. והיינו העצה שתהיה לאדם "מחשבה 
אחת בעבודת הבורא", עצה אחת לכוון כל מחשבותיו דבוריו ומעשיו 

                                                       ו("שבט ע ')ו                            .להוי' בלבד, "בלתי להוי' לבדו"


