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 האד� צרי�ש, "לחיות ע� הזמ� יש" :ר הזק�"הזכרנו יותר מפע� את ביטויו החשוב של האדמו
זקני החסידות גילו את כוונת בעל התניא באמרה זו ופרשו . לחיות במציאות, להיות אקטואלי

ע� , ולא רק ללמוד אותה בכל יו� אלא לחיות עמה ממש, ע� פרשת השבוע "לחיות"שיש 
" בא"ולא בפרשה , היו� אנו עומדי� בפרשת בשלח. הנמצאת באותה פרשה' ההוראה בעבודת ה

שונה לחלוטי� מזו פרשת בשלח בש יתהאווירה הכללמפני ש בדברי� אלואני מתחיל ". וארא"או 
  .קודמותיה לש

  :נקרא את הפסוקי� הפותחי� את הפרשה

ְרֹע֮ה ֶאת }יז{ ח ּפַ ֣ ּלַ ׁשַ י ּבְ ֥י ָק֖רֹוב -ָהָעם ְולֹא-ַוְיִה֗ ים ּכִ ּתִ֔ ִלׁשְ ֶרץ ּפְ ֶרְך ֶא֣ ים ּדֶ֚ ם ֱאלִֹה֗ ָנָח֣
י  ֣ ן| ֑הּוא ּכִ ֽ ים ּפֶ ר ֱאלִֹה֗ ְיָמה-ָאַמ֣ ֥בּו ִמְצָרֽ ְרֹאתָ֥ם ִמְלָחָמ֖ה ְוׁשָ ם ּבִ ם ָהָע֛ ֵח֥ : ִיּנָ

ים  }יח{ ב ֱאלִֹה֧ ּסֵ֨ ֖ר ַים-ֶאת| ַוּיַ ְדּבָ ֶרְך ַהּמִ ֥ ם ּדֶ ֛ים ָע֥לּו ְבֵני֑סּוף -ָהָע֛ ָרֵא֖ל -ַוֲחֻמׁשִ ִיׂשְ
ִים   1:ֵמֶאֶ֥רץ ִמְצָרֽ

" חמושי�"ששכחנו ש, 2"אחד מחמישה יצאו   חמושי� : "ל"רשה החשובה של חזכל כ� נתפסנו לד
  . י ש�"וכפי שמסביר ג� רש, כמו שמתרג� אונקלוס ,בכלי נשק פשוט חמושי�  קוד� כל  ה�

  . פרשת בשלח פרעה נפתחת בצבא חמוש שיוצא ממצרי� ,א� כ�

  :שחולש את צבאו של עמלק לפי חרב בניצוחו של יהושע צבא ישראלבפרשתנו ג� חותמת 

ַמר }י{ ֤ר ָאֽ ֲאׁשֶ ַע ּכַ ַעׂש ְיהֹוׁשֻ֗ ֣ ק ּוֹמשֶׁ -ַוּיַ ֲעָמֵל֑ ם ּבַ ֵח֖ ה ְלִהּלָ ן ְו֔חּור ָע֖לּו לֹו֙ ֹמׁשֶ֔ ֙ה ַאֲהרֹ֣
ה ְבָעֽ אׁש ַהּגִ ַ֛ע ֶאת }יג{...: ֹר֥ ׁש ְיהֹוׁשֻ ֲחלֹ֧ ק ְוֶאת-ַוּיַ ֹו ְלִפי-ֲעָמֵל֥ ֶרב-ַעּמ֖   3:ָחֽ

 .צבא   א� בכל זאת , לא מנוסהצבא אמנ� . כצבא חמושו בניס� "מצרי� בט ע� ישראל יצא
על  –' רצועת פלשתי�'לאר" ישראל דר�  �סימחליט להארי� עליה� את הדר� ולא להכנ ה"הקב

אי� צור� להכנס לסיכוני� מיותרי� כבר . כבר בתחילת דרכ� ביריב קשה מדיתקלו מנת שלא י
והוא , לאחר מכ� ע� ישראל מוצא עצמו נלח� בעל כרחו בעמלק זמ� לא רב, ובכל אופ� .בשלב זה

שהרי יו� , בסיו�' ו בניס� לא"המלחמה בעמלק התרחשה בי� ט. מצליח לחלוש את עמלק לפי חרב
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ל "על פי המסורה בחז, אגב. ח סיוו� מגיעי� למדבר סיני"ובר, לאחר המלחמה מגיעי� לרפידי�
ע� של עבדי� מתנסה בלחימה מעשית זמ� , בכל אופ�. רח באיי"כאותו יו� היה  "סדר הדורות"ב

  .לא רב לאחר שיצא ממצרי�

  . אווירה של ע� עצמאי שיוצא לחירות, זוהי האווירה שאיתה אנו פותחי� את פרשת בשלח

במופתי� , היינו שקועי� במכות –א� היינו עוסקי� בפרשת בא . "לחיות ע� הזמ�"אמרנו שעלינו 
המסביר לנו מדוע הביא " בא"י בפרשת "בדברי רש היינו נזכרי�. הבכורותבמכת החוש� וביחוד    

  :ה חוש� על המצרי�"הקב

שהיו בישראל באותו הדור רשעים ולא היו רוצים ? ולמה הביא עליהם חשך
אף הם : ומתו בשלושת ימי אפלה כדי שלא יראו מצרים ויאמרו, לצאת

  4...לוקין כמונו

הייתי רוצה  .הע� הזה מהר מאוד עושה איזשהו מעבר ,קיצונינראה בעיניי המעבר בי� הפרשות 
אי� מי שתמול שלשו� ? תרחשהאי� זה , לברר מה הביא את ע� ישראל לעבור את המהפ� הזה

עובר  מי שהיה שקוע בסבל ובטרדת השעבוד, 5"ויאנחו בני ישראל מ� העבודה ויזעקו"היה ב
  ? "חמושי� עלו בני ישראל מאר" מצרי�"במהירות ל

סיפור קריעת י� סו& : את ההבדל בי� הפרשות אפשר למצוא ג� בניסי� שמתחרשי� בה�, אגב
' הי� לא נקרע מפני שה". בא"הוא לא סיפור ניסי� כמו בפרשת וארא ו, שנמצא במרכז פרשתנו

 –" דבר אל בני ישראל ויסעו": למשה' שאמר לו האחר לאלא רק , אמר למשה שינטה ידו על הי�
וכ� ג� . התרחש הנס עצמו של קריעת הי� נחשו� ב� עמינדב למי� שקפ"רק לאחר , כלומר

אלא משה , משה לא מרי� ומוריד את ידיו וכ� בלבד מנצחי� ישראל את עמלק   עמלק במלחמת 
   .בפועל יהושע מחליש את עמלק לפי חרב   ובמקביל , מרי� ומוריד את ידיו

  .יחס בהרחבה לתהלי� שמוביל למהפ� הזהארצה להתי. כל המציאות עוברת מהפ�, כלומר

  

�  
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  :נפתח את הדברי� בפסוקי� האחרוני� שקודמי� לפרשת החודש

אֶמר ה }א{ ל-ֶאל' ַוּיֹ֤ ֣ה ְוֶאֽ ר-ֹמׁשֶ ִים ֵלאֹמֽ ֶאֶ֥רץ ִמְצַר֖ ן ּבְ ה ָלֶכ֖ם  }ב{: ַאֲהֹר֔ ֛ ֶדׁש ַהּזֶ ַהֹח֧
ֹון הּו֙א לָ  ֑ים ִראׁש֥ אׁש ֳחָדׁשִ הֹר֣ ָנֽ ָ ֖י ַהׁשּ ם ְלָחְדׁשֵ   6: ֶכ֔

  :י בשני אופני�"מצוה זו מוסברת ברש .עצ� המצוהאתייחס ל, ראשית

כשהירח מתחדש יהיה לך  :ואמר לו ,הראהו לבנה בחדושה - "חדש הזהה"
  . חדשראש 

זה יהיה ראש לסדר  :על חדש ניסן אמר לו - ואין מקרא יוצא מידי פשוטו
  :סיון שלישי, שיהא אייר קרוי שני, מנין החדשים

פשט המקרא לפי ". לא פשט" למעשה מכנהי "רש   קידוש החודש     פירוש שאנו מכירי�את ה
ה "הקב, כלומר. ראשו� לחודשי השנהחודש ההוא מכא� ואיל� ה )ניס�(החודש הזה : י הוא"רש

שבו תשרי לוח (אצל� י שיחליפו את הלוח המצוי "לבנפונה למשה ואהרו� ומבקש מה� להודיע 
? "ראשו� הוא לכ� לחודשי השנה"מה בא להוסי& , פירוש זהפי לו). בשנה החודש הראשו�הוא 

 החודש: אלא ה� יקראו, לחודשי�בפני עצמ� כא� נצטוונו ג� שלא לית� שמות  –י "מסביר רש
הסבר זה מזכיר לנו את  .יציאת מצרי�הספירה ללייחס את על מנת  –' השני וכוהחודש , הראשו�

  :"זכור את יו� השבת לקדשו"� את מצוות "הסברו של הרמב

, לא תהא מונה כדרך שהאחרים מונים, רבי יצחק אומר) כאן(ובמכילתא 
שהגוים מונין ימי השבוע לשם הימים , ופירושה. אלא תהא מונה לשם שבת

או , כנוצרים, על שמות המשרתיםאו , יקראו לכל יום שם בפני עצמו, עצמן
אחד , וישראל מונים כל הימים לשם שבת, שמות אחרים שיקראו להם

וזה . כי זו מן המצוה שנצטוינו בו לזכרו תמיד בכל יום, שני בשבת, בשבת
  7:א''וכך פירש ר, פשוטו של מקרא

  ":החדש הזה לכ�"� בפרשו את מצוות "וכ� אומר ג� הרמב

, ם השבת במנותינו ממנו אחד בשבת ושני בשבתוכמו שתהיה הזכירה ביו
 :פתרונו, כן כשנקרא לחדש ניסן ראשון ולתשרי שביעי אם... כאשר אפרש

שאיננו ראשון , וזה טעם ראשון הוא לכם. ראשון לגאולה ושביעי אליה
 : שנקרא לו לזכרון גאולתינו, אבל הוא ראשון לכם, בשנה

ו� סי, אייר  זאת יש שמות לחודשי�  אי� כיו� שבכלמה שאנו רוואומר שממשי� בדבריו � "הרמב
וה� ניתנו על מנת שנזכור ג� , בבלחודשי� לאחר גלות ניתנו לאלו ה� שמות פרסיי� ש  וכדומה 

  . י"ברש אחדפירוש עסקנו בעד כא� . את גאולה זו

אש ר: "לכ�. ההתחדשות מלשו�" חודש" –" הזה לכ� ראש חודשי� החודש: "י"נוס& ברשפירוש 
  .קידוש הלבנה מצוותה את משה את "וכא� לימד הקב. תחילת ההתחדשות – "חודשי�
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ולשאול את השאלה  "פשט"בתור הי "רשהפירוש אליו מתייחס  אלארצה להצמד  ברשותכ�
עד כה  ש( החודש הראשו� על מנת שנזכור את יציאת מצרי�מעתה ניס� הוא אנו מניחי� ש :הבאה

   ) מצרי� יציאתיציאתיציאתיציאתאת (את המאורע לזכור העני� הוא א� , א� כ�). הבשנ תשרי היה החודש הראשו�
מדוע יו� !  בניס�' ולא א, הוא זה שצרי� להיות ראש השנהו ,ו בניס�"טאזי המאורע התרחש ב

  ? ומה נתחדש ב? בכל הסיפור הוא היו� המהותיראש חודש ניס� 

כי באותה שעה    היות מוב� אז הדבר היה יכול ל, הניחא א� בעשור לחודש ניס� היה ראש השנה
  . אבל בפועל אי� זה כ�. 8"...משכו וקחו לכ� איש שה"  החלה ההכנה ליציאה 

וזה מה ( ו בניס�"ו נקבע מתי יחול טולפי אש החודשנקבע מתי ר בחודש 'באש וא� תטענו
חודש ניס� הראשו� שחל ביציאת ראש לגבי  אי� זה נכו�אענה לכ� ש, )שהתחדש בראש חודש

משמע     שה לבית אבות ה למשה שבעשור לחודש יקחו"בראש חודש אומר הקבשכ�  –מצרי� 
יהיה  ואיל� ורק משנה הבאה, בעצמו ה"קבע הקבשביציאת מצרי� ו בניס� "שאת היו� בו יחול ט

� עני� מיוחד כ� שלכאורה אי .והמועדי� מוטל על בית הדי� לקבוע מתי יחולו ראשי החודשי�
בוודאי שלא יותר מיו� היציאה , בלקבוע את ראש השנה בראש חודש ניס� יותר מכל יו� אחר

  . עצמה

  

  : בהגדה של פסח אנו אומרי� .את אותה השאלה מכיוו� אחר לגמריאפשר ג� לשאול 

ביום "אי . "ביום ההוא": למוד לומרת? אש חודשיכול מר –" והגדת לבנך"
לא אמרתי אלא  - "בעבור זה: "למוד לומרת? יום יכול מבעוד – "ההוא

  .צה ומרור מונחים לפניך שמבשעה 

מפני שאז ? ה אמינא לעשות זאת דווקא אזההו ימה? "אש חודשיכול מר"מדוע שואלי� בכלל 
מדוע . מצוי�? "משכו וקחו לכ�"מפני שאז נצטוונו על . נפלא? קיבלנו את מצות קידוש החודש

  ?מצרי� נספר בראש חודש ולא ביו� היציאהשאת סיפור יציאת 

. ו בו"ולא ט, בניס� הוא ראש החודשי�' המסקנה שלנו עד היו� היא שאש ואי�אנו ר ,לעופבו
  .נרצה להבי� מדוע. הוא זכר ליציאת מצרי�ניס� הוא ' א, כלומר

  

�  

  

  :9י הראשו� על התורה אמר לנו"רש. צריכי� לחזור ליסודות, כשעוסקי� ביסודות התורה

החודש הזה "התורה אלא מאת חק לא היה צריך להתחיל אמר רבי יצ
   .ישראל בה שהיא מצוה ראשונה שנצטוו, "לכם

י "שימו לב שרש. שבפרשתנו" החודש הזה לכ�"אומר שהתורה היתה צריכה לפתוח במצוות י "רש
י אומר לנו "רש. הוא לא אומר שמדובר במצות קידוש החודש, לא מבאר ש� מהי המצוה בדיוק

אנו . של שנת היציאה ממצרי� בראש חודש ניס�, כולה היתה צריכה להתחיל בנקודה הזושהתורה 
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כאשר אנו עומדי� , צריכי� להבי� למה דווקא פה מתחילה השנה החדשה של יציאת מצרי�
  .י האלו בהמש�"עוד נחזור לדברי רש. שבועיי� לפני היציאה עצמה

  :נחזור לפתיחת מצוות החודש הזה

אֶמר ה }א{ ל-ֶאל' ַוּיֹ֤ ֣ה ְוֶאֽ ר-ֹמׁשֶ ִים ֵלאֹמֽ ֶאֶ֥רץ ִמְצַר֖ ן ּבְ ה ָלֶכ֖ם  }ב{: ַאֲהֹר֔ ֛ ֶדׁש ַהּזֶ ַהֹח֧
ה ָנֽ ָ ֖י ַהׁשּ ם ְלָחְדׁשֵ ֹון הּו֙א ָלֶכ֔ ֑ים ִראׁש֥ אׁש ֳחָדׁשִ   10: ֹר֣

 אלה ?ה ואהרו� לא נמצאי� כעת באר" מצרי�וכי מש    נראה מיותר" באר" מצרי� לאמר"ביטוי ה
  . ה אמינא אחרתאי� לא& אחד הו

, פרו ורבו: בבראשיתהוזכרו ות שולא המצו(ישראל  הלא זו המצוה הראשונה שנצטוו , יתר על כ�
אל משה ואל ' ויאמר ה"( ?אהרו�ג� מדוע במצווה זו מצווי� ג� משה ו, א� כ� – )גיד הנשה, מילה

לנדב , לאהרו�סרה משה מ, אנו למדנו שמשה קיבל תורה מסיני )"אהרו� באר" מצרי� לאמר
מדוע דווקא את המצוה הראשונה א� כ� , יש סדר לקבלת התורה. 'וכולשבעי� הזקני� , ואביהוא

כי הוא יהיה ל� " ?מדוע אהרו� נמצא בכלל ע� משה ,כ�על ר תי? מעבירי� למשה ולאהרו� ג� יחד
מרגע אבל , משה עומד מול פרעהל עוד כ היה נכו�כל זה  – 11"לוהי�  לפה ואתה תהיה לו לא
וממנו הציווי יעבור , לכאורה משה לבדו הוא זה שצרי� לקבל את הציווי  שמדובר בקבלת מצוות 

אל כל עדת ישראל  דברודברודברודברו"והפסוקי� ממשיכי� )! בדיוק כפי שהדבר נעשה מכא� ואיל�(הלאה 
? מדוע זאת. ג� העברת הציווי אל הע� נעשה על ידי משה ואהרו� יחד, כלומר. ברבי� –" לאמר

הבנת דבריו נביא ג� את לש� . ועונה, את השאלה הזו בסו& הפרשיה הקודמת י שואל"רש
  :12הפסוקי� המדוברי�

אֶמר ה }ט{ ה לֹא-ֶאל' ַוּיֹ֤ ֶאֶ֥רץ -ֹמׁשֶ֔ ַען ְר֥בֹות מֹוְפתַ֖י ּבְ ה ְלַמ֛ ְרֹע֑ ַמ֥ע ֲאֵליֶכ֖ם ּפַ ִיׁשְ
ִים ּו ֶאת  }י{: ִמְצָרֽ ן ָעׂש֛ ֣ה ְוַאֲהֹר֗ ל-ּוֹמׁשֶ ק ה-ּכָ ֤ ה ַוְיַחּזֵ י ַפְרֹע֑ ה ִלְפֵנ֣ ' ַהּמְֹפתִ֥ים ָהֵאּ֖לֶ

א-ֶאת ה ְולֹֽ ְרֹע֔ ב ּפַ ח ֶאת-ֵל֣ ֥ ּלַ י-ׁשִ ֵנֽ ָרֵא֖ל ֵמַאְרֽצוֹ -ּבְ  : ִיׂשְ

ולא שנאה  ,כבר כתב לנו זאת בכל המופתים - "ומשה ואהרון עשו": י"רש
  :לפרשה של אחריהכאן אלא בשביל לסמכה 

אֶמר ה }א{ ל-ֶאל' ַוּיֹ֤ ֣ה ְוֶאֽ ר- ֹמׁשֶ ִים ֵלאֹמֽ ֶאֶ֥רץ ִמְצַר֖ ן ּבְ   :ַאֲהֹר֔

עשה וטרח במופתים  בשביל שאהרן -" ןאל משה ואל אהר' ויאמר ה" :י"רש
  :שכללו עם משה בדבור חלק לו כבוד זה במצוה ראשונה, כמשה

אהרו� זוכה להיות שות& ע� משה במצוה הראשונה לפי שעד כה עשה וטרח ע� משה , כלומר
 סוקיעה עודמ ,מה בדיוק ארע כא� שבגללו זכה אהרו� לכבוד שכזה, קשהועדיי� . במופתי�

  .שבנקודה הזו מתחרש המהמפ� כולו אני חושב. יזכרה מוא כ� התיופמב

היא באמת  –לא מדובר כמוב� ביציאה הפיזית  .בו' ו בניס� כי א� בא"היא לא בטיציאת מצרי� 
כשאתה צרי� להעביר לבנ� את היסוד של יציאת  –" והגדת לבנ�"אבל את ה. ו"מתרחשת בט

 כי בראש חודש? מדוע זאת. הסברה היא שאתה צרי� להתחיל ולדבר על ראש חודש, מצרי�
  .נבאר את דברינו. הראשונההראשונההראשונההראשונההמצווה המצווה המצווה המצווה קיבלנו את 
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  .ב–א , ב"שמות י 
11

 .טז', שמות ד 
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ג� העול� . מותר ומצוה, אסור: חלקי�העול� מחולק לשלושה , אמרנו פע� שבעומק? מהי מצווה
ויש , יש דברי� שהחוק מחייב, יש דברי� שהחוק לא מרשה: חלקי� האנושי מתחלק לשלושה

  . ולא מתערב לכא� או לכא� –מאפשר , דברי� שהחוק מתיר

 הראשוניברובד ? "אסור"מהו  ;אסוראסוראסוראסורמה שאת יש . יש חלוקה שכזוה בעול� התורג� , להבדיל
, אסור לכה�   " ?למיאסור : "ולש� כ� נשאל, כדי להסביר את האיסור הנשוא נצטר� תמיד את

  . 'וכו, ברכיבה, בהנאה, באכילה? אסור במה –תהיה השאלה הבאה . 'לאישה וכואסור , אסור לאיש

צרי�  באיזה אופ�ולאחר מכ� , מוטלת המצוה מילהסביר על קוד� נצטר�  – "מצוהמצוהמצוהמצוה"כ� ג� ב
  . ובאיזה אופ�, "?למי"צרי� לענות על השאלה " מותרמותרמותרמותר"וכ� ג� ב. לבצעה

כל  שה�  " מצוה"ו" מותר", "אסור"   בעול� הפנימי אנחנו רוצי� לברר הא� המילי� הללו, אבל
  . � מושגי� אובייקטיביי�רק מושגי� יחסיי� או שמא ה א� ה�ה –' מבנה העול� ועבודת ה

  

  : על התורהני� י הראשו"רש לדברי נחזור

החודש הזה "התורה אלא מאת אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל 
 ?פתח בבראשיתומה טעם  .ישראל בה שהיא מצוה ראשונה שנצטוו, "לכם

שאם יאמרו אמות  -" כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים"משום 
הם אומרים , שכבשתם ארצות שבעה גוים, לסטים אתם :העולם לישראל

הוא בראה ונתנה לאשר ישר , כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא :להם
  :ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, בעיניו

את . יא ספר מצוות שנית� לישראלי היא שהתורה ה"רש הסמויה בפתיחת דבריו של ההנחה
  . מדוע לא עשה כ�) � בפרט"הרמב(והקשו עליו המקשי�  – י לא מוכיח"זו רשההנחה 

משו� כח מעשיו ? ומה טע� פתח בבראשית": איננה ברורה לשאלה בה פתחי "תשובת רש, בנוס&
  ?בכללאי� העיסוק באר" ישראל עונה על השאלה    " ...לתת לה� נחלת גוי� הגיד לעמו

נאמר לנו כא� לא  :י"ודית בדברי רשבאחת משיחותיו הבחי� בנקודה מאוד יס שטיוואבויהרבי מל
, קיבלו את אר" ישראלה� אלו שבעת העממי� אלא ש, ישירות ה נת� את האר" לישראל"שהקב

   .ע אותה מרשות� ולתיתה לע� ישראלה רצה להפקי"ולאחר מכ� הקב

  .ובעזרת הבחנה זו נוכל להשיב על שאלותינו   י היסודי הזה"זו המהות של הרש, לעניות דעתי

  

�  
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אני עוסק בעול�   אני עוסק בשאלה הרבה יותר עקרונית , כשאני עוסק באסור מותר ומצוה
ואילו היה בנו כח לראות את העול� לפני בריאתו לא היינו , "אי� עוד מלבדו"הלא  :ובבריאה כולה

הא� יש משהו אחר מלבד לאותו , ומה קרה לאחר שהעול� נברא. פירואי� דבר מלבד לאור אינסו
אתה , אתה הוא עד שלא נברא העול�"   חלילה ? הא� חלילה יש עוד מלבדו, כלומר? אינסופיאור 

  ?מהי המשמעות של המציאות הגשמית והרוחנית שיש לפנינו, א� כ�. 13"הוא משנברא העול�

היהודי ". אי�"עליו להבי� שהכל בזמ� ובו  ,"יש"שהכל עליו להבי� : יהודי מתבקש להבי� שני דברי�
שמע ישראל : אי� אנו אומרי�  וכפי שבארנו . כי ה� שתיה� אמת, גיע לשתי ההבנות הללויכול לה

שהחיות נובעת , איתוומתייחד אחד משמעו שהכל מתאחד ". אחדאחדאחדאחד ''''הההה"אלא , יחידיחידיחידיחיד' לוהינו ה א' ה
אי� שו� דבר שא� רק תחשו& אותו לא . מחובר, אחוד, מלשו� לבוד – "אי� עוד מלבדו" .ממנו

 – וכודמה בארבע רוחות השמי� ,לכוו� בשבעה רקיעי� ההלכתית הדרישה !אינסו&תגלה בו אור 
  . להפני� את אחדותו יתבר� הרתמטשזוהי עבודה קשה 

שא� לא , האור האינסופי הזה מופיע בצורות כאלו שאני יכול לא לראות אותו, אבל בעול� שלנו
ההבדל הוא ? מה ההבדל בי� עולמות עליוני� לעולמות תחתוני�. לא היתה בחירה בעול� –כ� 

 –אינסופי אור האור הוא . החוש� רב יותר, ככל שהעול� תחתו� יותר. בהעלמהבהעלמהבהעלמהבהעלמה, בהחשכה
יש לכ� הגדרה ? א� אי� עושי� זאת, מדהי�. בכל מקו� לגלות אותו: ותפקידי כאד� הוא אחד

  :14קהלת מנסה בדרכי� רבות לגלות את האור ולבסו& מגיע למסקנה פשוטה. אחת בת מילה אחת

  .כל האדםכי זה , שמור מצוותיוואת את האלוהים ירא  .סוף דבר הכל נשמע

  . המצווה היא הגדרת האד� במילה אחת. מצוותמצוותמצוותמצוותהההההדר� היא 

 למשל את החזיר). "האסורי�אסור בבית : "כמו, קשורי�, כבולי�(בעול� יש דברי� שה� אסורי� 
זו טעות נוראית שלנו כבני אד� שאנו חושבי� שאנו . אי� לי יכולת שכזו, אני לא יכול לטהר

ג� א� נעשה כל , לא נית� לטהר חזיר. אבל יש דברי� שה� מעבר לכוחנו, דבר כלכלכלכליכולי� להאיר 
ה להחזירו "יד הקבעתש? למה נקרא שמו חזיר" :ל אמרו לנו"כמה נפלא שחז. השתדלות שבעול�

פושט את  החזיר. ולא אנחנו, ה לבדו הוא זה שעתיד לעשות זאת"הקב –וצרי� לדייק . 15"לישראל
לי : אבל אני צרי� להודיע לו. בתו� תוכיותו הוא ג� רוצה לעלות  " !טהור אני, ראו: "טלפיו ואומר
איננו , משוחרר( ילמותר התרנגול הוא , לעומת החזיר. קשורהוא , עבורי כי הוא אסור, אי� כח כזה

אני צרי� . כמות שהוא אי� זה אומר שאני יכול לאכול אותו, לי כשהוא מותרג� אבל ). כבול
   .לעשות פעולה מסוימת כדי שההיתר הזה יהפו� לאפשרי

, לחבר, כי מצוה היא מלשו� לצוות –" אסור"בעברית היא בעצ� מילה המקבילה ל "מצוה"
האסור  –אבל יש הבדל אחד בי� האסור לבי� המצוה . קשירה על, ג� הוא מורה על חיבור "אסור"ו

! ואילו המצוה תהפו� לכזו א� ורק א� אני אתערב, תערב ובי� א� לאוהאד� יהוא כזה בי� א� 
. רק אז הוא הופ� למצוה   ועושה מעשה מסוי� , רק כאשר האד� לוקח דבר המותר, כלומר
  . נוטל אותו לש� מצוה, אותו לוקחלוקחלוקחלוקחני הלולב הופ� להיות לולב של מצוה רק א� א: למשל

חשבת� פע� מה קורה למכונה . לצוות אותו, המצוה היא היכולת לקחת את המותר ולהבריג אותו
. היא עלולה לא לתפקד וברגע מסוי�, היא מקרטעת א�, פועלתאולי היא ? שהברגי� בה מותרי�

                                                           

 

13
  .מתו� תפילת שחרית 
14

 .יג, ב"קהלת י 
15

בש�  )ה תשעה"ד( :ט"א בחידושיו למסכת קידושי� ד& מ "הריטב, בו הראשוני� והאחרוני� בש� המדרשי�כ� כת 
ס סו& "ספר תורת משה לחת, "יש נוסחאות במדרש תנחומא"ת פרשת שמיני בש� "רבינו בחיי עה". אמרו בהגדה"

� בש� "בש� הרמב"י פרשת שמיני 'א פלאג"להגר "אברה� אנוכי"ספר  .ח"סימ� תתכ' ז חלק ב"רדב. פרשת שמיני
 ".המדרש
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קוראי�  .גי� ולהבריג אות�המצוה היא לקחת את הבר. יכול להיות שהיא אפילו לא תרגיש זאת
  ". במצוותיו קדשנוקדשנוקדשנוקדשנואשר " :או ,"במצוותי� ודבקנוודבקנוודבקנוודבקנו" :לזה

עד למעשה . קידושי�כא� יש למעשה  – כשאני מבצע את החיבור הזה, ברגע שאני מקיי� מצוה
הדר� . מיוחדת לו, ול מקודשתמקודשתמקודשתמקודשת ומאותה שעה היא, לאותו איש מותרתמותרתמותרתמותרתהקידושי� היתה האישה 

   "!אשר קידשנו במצותיו: "וזהו, קידושי� היא המצוותה עושה איתי "שבה הקב

היראה היא הקדמה נחוצה לקיו� . לוהי� את הא יראיראיראיראאת המצוות אני יכול לקיי� א� אני 
לאמרה של אנו רגילי� . מצוותיו ולא מצוותיי –" שמור מצותיומצותיומצותיומצותיוואת , את האלוהי� ירא". המצוות

ה "ה מצוות לא תעשה כנגד שס"ושס, שבאד� ח אברי�"כנגד רמ עשה ח מצוות"יש רמל ש"חז
 ח פיקודי� "רמ: "באברי� של קודשא ברי� הואכביכול אבל בזוהר נאמר שמדובר , גידי� שבאד�

הלא אני . 'האני נדבק ב –אני אוחז בה� אשר הצינורות שכ �ההמצוות ". ח אברי� דמלכא היא"רמ
אני חי  .אור אינסו& שלוי ילג ישעול� הזה בואני רוצה לגלות שג� , נמצא בעול� של חוש�

  . ממצרי� אי אפשר לצאת בלי מצוותממצרי� אי אפשר לצאת בלי מצוותממצרי� אי אפשר לצאת בלי מצוותממצרי� אי אפשר לצאת בלי מצוות. בקליפות הטמאות, בתו� המצרי�, במצרי�

לא , דווקא –" ת�ת�ת�ת�להשכיח� תור"בחנוכה רצו היווני� . מצוותיו דווקא –" שמור מצוותיומצוותיומצוותיומצוותיואת "
העיקר שלא תאיר אור ". תורת�"ובלבד שלא תעשה זו בגדר , בעיה שילמדו תורההיתה לה� 

  . שתת� להנות בחוש�, אינסו& בעול�

שכ� פרעה  –שסיפור יציאת מצרי� ומכת הבכורות הוא סיפור נוראי " בא"בפרשת כבר אמרנו 
צא ע� שג� הצא� והבקר י 'התעקש'ומשה הוא זה ש, לכול� לצאת לאחר מכת החוש� ישרכבר א

, מקרטעבמכונה כי כשבורג אחד  :ריות ודע נול רהרוב הביסה תעכו. 16"פרסה לא תשאר" –ישראל 
משה דרש ג� את . החיבור מוכרח להיות של�, זוהי לא עקשנות. כל המכונה יכולה ללכת לאיבוד

. הכל עולה למעלה –ג� האסור , ג� הפרסה, ג� הצא� והבקר –כי בעול� של מצוות , הצא� והבקר
כשהברגי� המותרי�   אלא יותר מכ� , מצוה היא לא רק חיבור של המותר אל קודשא ברי� הוא

  . ג� מה שאסור מתעלה  מוברגי� 

  

אי� . תקופת הניסי� הסתימה –ה למשה ולאהרו� את הדבר הבא "בראש חודש ניס� אומר הקב
הכלל יתחילו  אבל כול� ללא יוצא מ� –יהיו מופתי� . יותר מופתי� שה� רק מלמעלה למטה

י מצווי� לסמ� את המשקופי� והמזוזות בד� "עמ –וכ� . )התעוררות מלמטה( רותא דלתתאתעבא
  ! לא היו נגאלי�, ללא ההשתדלות הזו .קרב� הפסח

מופת אמיתי ? מה זה מופת באמת". אצלנו אי� מופתי�: "ד ישנו ביטוי מפורס�"אצל חסידי חב
מקו� שבו אני נמצא יכול להביא אור אינסו& בזה ב. זה מופת. הוא שאד� יכול להיות אד�

  ! זהו מופת? העול�

עד כה היו , חדשעוברי� לשלב מעתה  – 17"למע� רבות מופתיי": ה למשה ולאהרו�"אומר הקב
קידוש החודש את ה לא צרי� "הקב. חלהמצוות השלב  .יש סוג אחרומעתה , מופתי� מסוג אחד

לא יקדשו את ה� שעד שרוצה שע� ישראל יבי�  ה"הקבאלא , פסח מצרי� לחגוג את בשביל
' ' ' ' כי חג הכי חג הכי חג הכי חג ה בצאננו ובבקרנו נל�"כשמשה אמר  .לא יקודשו המועדי� מלמעלה –המועדי� מלמטה 

מועדי� ושני� על , עלינו מוטל לקדש ראשי חודשי�  זה מוטל עלינו ' כדי שיהיה חג ה – 18"לנולנולנולנו
  . 'מנת שיהיה חג לה
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מה שמועה שמע ": י ש�"רש 19"...את כל אשר עשה אלוהי�וישמע יתרו כה� מדי� חות� משה "
שנעשו  מה ע� יתר הניסי�ו ,ממש שמיעה סלקטיבית. "קריעת י� סו& ומלחמת עמלק? ובא

 בעינה� ג� החרטומי� ראו את הניסי�. שלא בגלל ניסי� כאלו מתגיירי�, אלא? לישראל במצרי�
  .ולא התרגשו יתר על המידה

  .הוא ירו� תולעי�, ונותיר ממנוא נעשה השתדלות אבל א� ל –מ� ירד במדבר 

   .כעת יש מצוות, היו מופתי� –עד כה 

 דע .ויעידו שראו את הירח בחידושו �יד תישני יהודי� שיבואו לב י�על מנת לקדש חודש מספיק
  :20אומרת הגמרא במסכת ראש השנהש ,די� תיב לש וחוכ לודג �כ ידכ

הרי הוא : אמר לו. 'הלך רבי עקיבא ומצאו לרבי יהושע כשהוא מיצר וכו
: שלש פעמים "...מקראי קדש אתםאשר תקראו ' מועדי האלה : "אומר

ם אפילו שוגגין ם אפילו מזידין, ַאּתֶ ם אפילו מוטעין, ַאּתֶ בלשון הזה . ַאּתֶ
  !נחמתני, עקיבא נחמתני: אמר לו

  

א� , ה פסח על בתי המצרי�"ו בניס� הקב"בט. כעת המושכות עוברות לישראל, המהפ� הוא עצו�
  .יצאנו ממצרי�יצאנו ממצרי�יצאנו ממצרי�יצאנו ממצרי�ואז , קיבלנו את המצוה הראשונהבניס� ' בא

ט "ממ –"החודש הזה הוא לכ� ראש חדשי�: לאמר באר" מצרי�באר" מצרי�באר" מצרי�באר" מצרי�אל משה ואל אהרו� ' ויאמר ה"
 –כל פרשת בא עוסקת במצוות . שערי טומאה אפשר לצאת רק כשהאד� הופ� להיות מצווה

ולכ� , י עדיי� קשה"אבל לרש ".שלא יבואו לידי חימו"" :י"אומר רש 21"ושמרת� את המצות": נאמר
כ� אי� מחמיצי�  ...את המצוות: אלא, אל תהי קורא את המצות :אומר יאשיהבי ר: "הוא ממשי�
שהמצה עניינה " גור אריה"בל "מסביר המהר. "אלא א� באה ליד� עשה אותה מיד, את המצוות

היא אי� אפשר להכניס לגשמיות  – "מצוה הבאה ליד� אל תחמיצנה" .להכניס אינסו& לתו� סו&
  .מצווה היא הדר� להכיל את האור הזה כא� בזה העול�. ללולב, לבצק, לתו� חי רגעי� –אינסו& 

  

וה מצה הדשהתח �ש ,שצרי� מראש חודש ונלברור  תעכ "?יכול מראש חודש –והגדת לבנ� "
שההיגיו� מורה על משמע    "יכול" הלשו� במדרש הלכהכשמוזכרת : כלל נקוט בידנו !הנושראה

יהיה " והגדת"ההיגיו� מורה על כ� ש  וכ� ג� כא�  .הכתוב הורה לנו אחרתלא שא, אותו דבר
  . אלא שהכתוב הורה לנו אחרת, בראש חודש

לא  .בני בננינואנחנו רוצי� ללמד את בנינו ו זהזהזהזהואת . בניס� למדנו שאפשר לצאת ממצרי�' בא
עצ� את באנו ללמד אות� . התכנסנו בערב פסח בכדי ללמד את ארבעת הבני� היסטוריה

   . רלוונטית לכל דור ודורמצרי� ה, לצאת ממצרי� שלנוהאפשרות 
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  . בשעה שמצה ומרור מונחי� לפני�   " בעבור זה" – המדרש והתשובה בסו&

  :22י"וכ� אומר לנו רש

  : כגון פסח מצה ומרור הללו, בעבור שאקים מצותיו. בעבור זה

   להפ� , ת כדי לזכור את יציאת מצרי�מצוואת הלא מקיימי� : י"זוהי אמרה מהפכנית של רש
בעבור  :"למע�"כא� הוא במשמעות של " בעבור", כלומר! יצאנו ממצרי� כדי שנקיי� את מצוותיו

  .יצאנו ממצרי� –י קיו� מצוותיו "ע –תהיה משמעות לבריאה כולה 

  

�  

  

  :י הראשו� על התורה"נחזור לרש

החודש הזה "מהתורה אלא את אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל 
   .ישראל בה שהיא מצוה ראשונה שנצטוו, "לכם

התורה באה להראות לנו אי� מעשי� בעול� יכולי� . לשו� אור בעול�, לשו� הוראהמתורה 
. ה ראה את התורה וברא את העול� על פיה"הקב. אחרת אי� טע� לבריאהכי , לעשות אור אינסו&

אז אבדתי " – הזה עול�ללולא שאני מבי� שהתורה היא בעצ� מפה – 23"לולא תורת� שעשועי"
בלתת  –אלא במצוות , התורה לא באה לספר לי על סיפורי� היסטוריי� של ספר בראשית". בעניי

  .לי כלי� כיצד להאיר אור אינסו& פה

  ? אלא מאי. בכלי� האלו, ולא היתה צריכה התורה באמת להתחיל אלא במצוות

כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת "משום  ?אשיתפתח בברומה טעם 
שכבשתם ארצות , לסטים אתם :שאם יאמרו אמות העולם לישראל - " גוים

הוא , כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא :הם אומרים להם, שבעה גוים
ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם , בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו

  :ונתנה לנו

למה הוא נת� , ה רצה את ישראל באר" ישראל"א� הקב? מדוע". נחלת גוי�נחלת גוי�נחלת גוי�נחלת גוי�    לתת לה�"
ה רוצה לגלות אור "הקב מאחר: ומשיב, י עוסק"בזה רש? שבעת העממי�מלכתחילה את האר" ל

במקו�  –הוא רוצה לתת לבניו לעשות זאת במקו� הכי חשו� , בעול� אינסו& במקו� הכי חשו�
. ה יופיע באמת בעול�"אז רצונו של הקב, כשה� יצליחו לעשות זאת. שבו היו שבעת עממי�

אר" שלא נקראת פע� אחת בתורה , הכי תחתונה, ה נת� לנו דווקא את האר" הכי מורכבת"הקב
להאיר אור שאת כל הכח לעשות מפני ? "בראשית"מדוע להתחיל דווקא ב, א� כ�  ".אר" ישראל"

ר" ישראל יותר מסנהדרי� שבא כת קטנה חביבה עלי" ,אר" ישראלישראל מע� מקבלי�  בעול�
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שליחות בית די� של שליחות בית די� של שליחות בית די� של שליחות בית די� של  ,להי� פ שאי� בית די� של חוצה לאר" א"אע: "וכ�, 24""גדולה שבחוצה לאר
  . 25"אר" ישראל עושי�אר" ישראל עושי�אר" ישראל עושי�אר" ישראל עושי�

כעל , נביט על ספר בראשית כולו כעל הכנה למצווה, ה ברא את העול� בצורה כזו"שנבי� שהקבכ
  .שלפני תחילת המצווה" לש� יחוד"

  

�  

  

֙אִת֙י ֶאת-ְוֵהֵבאתִ֤י ֶאְתֶכ֙ם ֶאל }ח{ ֤ר ָנׂשָ ֶרץ ֲאׁשֶ ּה ְלַאְבָרָה֥ם - ָהָא֔ י ָלתֵ֣ת ֹאָת֔ ָיִד֔
י ֹאתָ֥הּ  ֨ ב ְוָנַתּתִ ְלַיֲעֹק֑ ק ּוֽ ם  ְלִיְצָח֖ ֖הָלֶכ֛ י ה מֹוָרׁשָ   26:'ֲאִנ֥

תורה ציוה לנו משה מורשה "בעל הטורי� אומר לנו שהמילה הזו מופיעה ג� ב? מהי מורשה
  . )לראות את הדברי� באופ� כולל, כדרכו הוא מחפש כא� פשט( 27"קהילת יעקב

 לאיצאו ממצרי� כי בני ישראל ש? למה אר" ישראל ניתנת מורשה: בעל הטורי� ממשי� ושואל
ולא בתור  מורישי�מורישי�מורישי�מורישי�מקבלי� את האר" בתור יוצאי מצרי� , לכ�. בניה�כי א� , נכנסו לאר"

תורה ציוה לנו ": א� לי עדיי� קשה להסביר באופ� אופ� את הפסוק, זוהי הברקה נפלאה .יורשי�
  ".משה מורשה קהילת יעקב

  

המילה מ יתכ� ומקורה הוא. אבל לא בהכרח" ירושה"המילה אמנ� באה מ" מורשה"המילה 
. לגמריזוהי כבר משמעות אחרת . לגרש: מלשו�. 28"יושבי האר"כל והורשת� את " : "הורשה"

יירש " :כמו, שמשמעה להעשות עני "רש"הפשטני� אומרי� שמדובר במילה שמקורה מהמילה 
וג� " לרשת"כג� אפשר להסביר מורשה א� כ� את המילה  .יוורש, יעשה עני   29"הצלצל

  ? ולתורה � הדבר קשור לאר" ישראלאז אי ."להוריש"כ

הירושה היא אישית ולא ניתנת  –ירושה יש משמעות עמוקה מאוד ל. אר" ישראל היא ירושה
של . הדבר בולט כי היא לא נותנת את פירותיה אלא ליורשיה האמיתיי� ר" ישראלבא. להעברה

זהו ההסבר הכי טבעי  .היא ירושה של היהודי שלא יודע בכלל שהוא יהודי? מי אר" ישראל ירושה
אזי היא דוחה את מי שהיא לא שייכת  –א� ירושה היא אישית  :נוסי& ונעמיק .ופשוט לירושה

 להורישלהורישלהורישלהורישהוא חייב . הוא לא יזכה בירושה –כל עוד אד� לא מממש את הירושה שלו , אבל. אליו
  .הלפני הירוש" הורשה"חובה שתהיה . אותה לרשתלרשתלרשתלרשתעל מנת משבעת העממי� שבה את האר" 

א� יבוא יהודי ויאמר שהוא חושב שהתורה היא שלו . ירושה של כל יהודי   התורה ג� היא ירושה 
 זאתמשה רבינו לימדנו . זהו דבר מחריד ונורא, ולא של יהודי� אחרי� שלא יודעי� שה� יהודי�

כמו , אבל. אבל לא את בני אברה� יצחק ויעקב – 30"מחני נא מספר�" :כשאמר לאחר חטא העגל
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אתה , כדי שהתורה הזו תהפו� לירושה שאתה יכול לממש אותה  שהסברנו לגבי ירושת האר" 
עלי� , כדי לרשת את התורה . שבע המידות הרעות נקראות שבעה עממי�, בחסידות. צרי� להוריש

את הגרגשי שמבקש להוריש עלי� להרויש , לעבוד באופ� תמידי על הורשת שבעת העממי� שב�
  .אות�

  !ומכא� החיבור בי� התורה לאר". היא ירושה והורשה ג� יחד –� כ� א "מורשה"

  

הכוח לצאת ואת , זהו היו� בו קיבל ע� לצאת חמושי�? ח ניס�"יודעי� את� מה קרה בר
 ושמע אז, ניס�אש חודש ברקיבלו ישראל מהמצוה הראשונה אותה קיבלו  –חמושי� ממצרי� 

 בית די� של מטהה לא יכול לעשות חג עד ש"ושהקב, להאיר עול� של� י�יכול �שע� מצוה ה
ה היה צור� שג� משה וג� אהרו� יקבלו שקיבלו את המצווה הראשונה באותו יו�. מקדשו תחילה

 :והוא, העת לעבור אל המופת האמיתי וכעת הגיע ,משה ואהרו� היו יחד במופתי�מפני ש – יחד
  .�תלוי בכ 'מופת'מעתה כל . המצווה

 כיצד ה לימד את משה"� אומר שהקב"הרמב". ע"' ויורהו ה" –מגיעי� למרה , תמה קריעת י� סו&
את . יגיע למופת בעצמועל מנת ש, כיצד עליו להשתדל לימד את משה' ה, ממתיקי� את הדיני�

אוכל המשובע שהיה לה� במצרי� י נזכרי� ב"כשעמ: המעבר הזה ע� ישראל לא עושה בקלות
ללא  מופתי� שהגיעו. לה� במצרי� ה� מתכווני� לכ� שה� זוכרי� את המופתי� שהיו –כביכול 

  . לחכות שנחשו� יקפו" למי� לפני שנגאלי�וכעת ה� נדרשי� . ללא השתדלות, מציד� מאמ"

 למשה' אומר ה 31"?מה תצעק אלי: "ג� למשה עצמו לוקח זמ� להפני� לחלוטי� את המהפ� הזה
  !עשו השתדלות "!דבר אל בני ישראל ויסעו" –ו המופתי� נגמר .לפני קריעת י� סו&

כח צרי� לחלוש לפי חרב בהיה אותו  –עמלק  הגיעולבסו& , כ� היה ג� ע� המ�, כ� היה במרה
לאור� כל ארבעי� שנות מדבר ישראל למדי� שהאחריות עברה  .ולא בתפילה בלבד, הזרוע

  .אליה�

  

והעול� למד לצאת , בתשרי' העול� נברא בא. �העולש� מתהפ� , ניס� הכל מתחיל בראש חודש
  .כי זה כל האד�. בניס�' ממצרי� בא

  

�  
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