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 שהוא לא יום ולא לילהיום 
 בראשית -התורה חת שמ

, אבל אין בכל אמנם פרשת בראשית פותחת בבריאת האור

בכל התורה כולה כל הרבה חושך והעדר שהפרשות האחרות 

אדם הראשון חי באור הגדול  -כמו שיש בהמשכה של פרשתנו 

בסופו הוא חוטא ונזרק מגן עדן, חצי ושל גן עדן יום אחד בלבד 

 אף והיאוכן הלאה, עולם הורג את החצי האחר )קין את הבל( 

ברצונו של הקב"ה להחריב  -במיוחד מסתיימת באקורד חשוך 

את העולם, ערב המבול. קצת מתסכלת הפרשה שלנו, 

לא איך חיים והשאלה היא לא איך לומדים את הפרשה הזו א

 . ?לי היא באה לומראותה, מה 

אנחנו מתחילים לקרא כבר הזו זה מאד מעניין שאת הפרשה 

. וכמדומני שהכח 'וזאת הברכה' מיד לאחרבשמחת תורה, 

הגדול של החג הזה בא לידי ביטוי לא רק בגומרה של תורה ואף 

אלא במיוחד בכך שבתורה יש התחדשות לא בתחילתה 

 בהמשך.אי"ה נגיע לזה  תמידית. תמיד יש התחלה.

'חג שמח', אבל בשמחת -בכל חג אנחנו מברכים איש לרעהו ב

תורה, כך אני מרגיש, השמחה כבר מופיעה בשמו של החג 

, 'שמחת תורה'. כל חג אחר יש בו מרכיב -ובעצם במהותו 

, מתן בפסח חירות -שאנחנו מאחלים שיהיה שמח  מהות,

וכו' אבל בשמחת תורה האיחול הוא שתהיה בשבועות התורה 

רק כשחושבים על זה,  כל השנה. בעצם -בתורה  לנו שמחה

בתורה אפשר להתחבר לשמחה, ומשם מקבלים את הכח לכל 

 השמחות של כל השנה.

 פונקציונאלילא 

נתמקד תחילה בבריאת האור שבו פתחנו, נשאל בו כמה 

שאלות שצריך להבין, ודרך זה נגיע לכל הדברים האחרים. 

 -הפסוק השלישי בתורה אומר כך 

י ֑אֹור ַו   ִ֣ ִ֖ים ְיה  אֶמר ֱאלֹה  ֹֹּ֥ יַוי  ֹור ְיה   )בראשית א', ג'( .א 

  -הפסוקים הפשוטים והידועים  ממשיכים מיד לאחר מכן

                                                           
כאשר נולד משה כתוב 'ותרא אותו כי טוב הוא' )שמות ב' ב'( ומפרשים  1

 ואכמ"ל.שנתמלא הבית אורה. וכן במקומות אחרים 

ים ֶאת ִ֛ ְרא ֱאֹלה  ַּ֧ י ַוי ַ ֹור כ   ֹּ֥ין  ָהאִ֖ ֹור ו ב  ֹּ֥ין ָהאִ֖ ים ב   ל ֱאֹלה ִ֔ ִ֣ ְבד   ֑טֹוב ַוי ַ

ךְ  ש ֶ י. ַהֹח  ְיה  ְיָלה ַו  ָרא ָל֑ ְך ָקִ֣ ש ֶ ֹום ְוַלֹחִ֖ ים ָלאֹו֙ר יִ֔ ִ֤ א ֱאֹלה  ְקָרָ֨ ֶרב  ַוי   ֶעֹּ֥

י ְיה  ד ַו  ֹום ֶאָח  ֶקר יֹּ֥  ה'(.-)שם ד' .ֹבִ֖
עדיין לא היה כלום  , כידוע,נשאל כמה שאלות. ביום הראשון

. עדיין אין רקיע, אדמה, יבשה או ביום הזה נבראשלמעט האור 

בריאה בבריאת העולם היא פרט של כל אנחנו יודעים שים. 

 להאיר. -האור תפקידו של גם צריך להיות פונקציונלית, וכך 

את מה הוא מאיר? מה  אזעדיין אמנם אם אין עוד שום דבר 

אותו אור שנברא ביום  ,משמעות שלו? לדעת הזוה"קה

הראשון שימש רק ביום הראשון ובסופו הוא נגנז )גם את זה 

(, אמנם יש דעות אחרות . להלן.נגנז הכוונהמה  -צריך להבין  

לפיהן הוא שימש עד ליום השלישי או אפילו שחזר ושימש 

 מה תפקידו? -בשבת, אבל לפי הדעה הראשונה הפשוטה 

הביטוי 'וירא אלהים כי טוב'  -אף היא  שאלה שניה, פשוטה

לגבי הדשא,  -מופיע לא רק באור אלא גם בימי הבריאה הבאים 

לגבי המאורות וכו'. דווקא באור, הביטוי המדויק שמופיע הוא 

כי טוב', מה שמביא מפרשים רבים  את האור 'וירא אלהים

. כבר אמרנו לא אחת ש'המקרא האור בעצםלומר כי הטוב הוא 

שהטוב  1אור'.-את הטוב כ א מגדיראת עצמו', וכאן הומפרש 

הפנימי הוא האור, על פי זה מבארים כי בכל פעם שמופיע 

בהמשך ימי הבריאה הביטוי 'וירא אלהים כי טוב' הכוונה היא 

בדשא, בתנינים, במאורות  -לאור הפנימי שנמצא בכל דבר 

ל מהי המהות ש -וכו', וזה מה שראה הקב"ה. ועל זה נשאל 

כל יום ויום? שהרי אין זה אור פונקציונלי בהזה שהאור -הטוב

שמאיר את המקום אלא יש כאן מהות פנימית של אור שצריך 

 להבין אותה. 

 גנוזאור 

הבדל נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא שבאור, מיד כאשר 

שלאחר  הימיםהיה אור, בניגוד לשאר  -אמר הקב"ה 'ויהי אור' 

מתווסף אמר אלהים יהי רקיע...'( 'וי) מה יבראאמירת הקב"ה 

'ויעש אלהים את הרקיע', 'ותוצא הארץ  -של היצירה  תיאור

 "אפתש בראשיתשבת פר'  

 :השבתאת יציזמני כניסת ו

  18:41|  17:30 -ירושלים 

 18:43|  17:45 -תל אביב 

 18:42|  17:35 -חיפה 

 18:39|  17:40  - מגדלטבריה ו

 18:44| 17:48 -באר שבע 
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הזכרנו  .ויברא אלהים את התנינים הגדולים...' וכו''דשא...', 

 -שתרגום יונתן מדגיש בתרגומו את הביטוי 'ויהי אור' בעבר 

ן ַיד ֲהָוה ְנהֹוָרא  ....ו מ 

 -רש"י מסביר  כדי שנשים לב לכך. . בלי שיהוי מיד,

אף בזה אנו צריכין וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל. 

ראהו שאינו כדאי להשתמש בו  )חגיגה יב.( לדברי אגדה

 לעתיד לבא. לצדיקים וגנזו( -)נ"א רשעים, והבדילו 

תפקיד האור הוא להאיר,  -על כך שנשאל שתי שאלות. האחת 

זה תרתי דסתרי. זה  'אור גנוז' -לגלות, כפי שאמרנו, ואם כן 

רעיון יפה אבל צריך להבין את זה. הזוה"ק אומר ש'אור' אמנם 

, היינו סוד. וצריך להבין למה הוא מתכוון. (208) בגימ' זה 'רז'

משמעות המילה 'גנוז' היא לא שהדבר איננו  -והשאלה השניה 

היכן הוא  -קיים רק שהוא מוסתר, חבוי. ואם כן  ואאלא שה

וההבטחה הגדולה של האור  -אור גדול  גנוז? הקב"ה ברא

הגדול הזה, היכן היא? אני לא מתכוון למדרש כזה או אחר 

מה התפקיד שלנו  לשאלהשיאמר שהוא נמצא פה או שם אלא 

פה? האם בכלל יש לנו תפקיד? אני מבין שיש לי תפקיד לגבי 

האדם יכול לבנות את העולם או להרוס אותו  -הרקיע, העולם 

בי האור יש לנו גם תפקיד? קריאת 'ראשון' ח"ו, אבל האם לג

 -'אשר ברא אלהים לעשות'  -של הפרשה מסתיימת במילים 

 ,ברת על בני האדם, שיעשו, יפעלודמ 'שהמילה 'לעשות

 מה אני צריך לעשות? -בל לגבי האור הגנוז ימשיכו, יבנו, א

ת לגבי השאלה האחרונה חז"ל אומרים תשובה מעניינ

  -ששאלנו 

אור שנברא בששת ימי בראשית היה מסוף העולם ועד 

שנקראה  ,בתורה ?וגנזו הקב"ה לצדיקים, והיכן גנזוסופו, 

וירא אלקים את האור כי 'טוב, על שם אור הגנוז, דכתיב 

 )מדרש לקח טוב( .'טוב

בתשובה הזו אני מבקש לא רק ללמוד פשט ברש"י אלא ללמוד 

ראשית ולקבל פשט 'בבטן', להגיע משמחת תורה לפרשת ב

 כח כדי לגלות אור.

 הבוראעבודת 

, אזיע" הזכרנו פעם את דבריו הנפלאים של רבי נתן מברסלב

  - את חיבורוהשו"ע  על פתיחת

הוא  רי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהאיתגבר כא

 2)שו"ע או"ח א'. א'( מעורר השחר.

מהי  -ו ונת השו"ע במילים הללומה כ -רבי נתן  על כך שואל

תפילת האם מדובר על נטילת הידיים? עבודת הבורא? 

לקיים את המצוות, כל היא בפשטות הכוונה לכאורה, שחרית? 

'שיהא הוא  - מה שצריך לעשות בשביל הבורא. ומה פירוש

מעורר השחר'? איך אדם יכול לעורר את השחר? דוד המלך 

                                                           
'שיויתי ה' לנגדי תמיד'.  -הרמ"א, כמה מעניין, פותח אחריו במילים ו 2

  .)להלן( כמדומני שהרמ"א בא לתת את הפירוש לדברי השו"ע

אעירה שחר', אבל כאן זה ספר בתהילים לומר ' היה לויכ

וזה עוד  -שאמור לומר לי מה לעשות ע בשו"זה סעיף ! הלכה

 הסעיף הפותח את כל השו"ע של מרן הבית יוסף!

'עבודת הבורא' היא לא לעבוד את  -ואומר רבי נתן זאת מבאר 

. הקב"ה נתן ורא, אלא העבודה של הבורא, תפקיד הבוראהב

ביטוי בחז"ל 'אי בעו צדיקי  לנו כח להמשיך פה את הבריאה. יש

וראים צים הצדיקים היו באם היו רו - )סנהדרין ס"ה:( ו עלמא'בר

אלא  3לא שהיו יכולים לבורא יש מאין כמו הבורא, את העולם.

יש רק בריאה אחת בתהליך בריאת העולם המתואר ש

בפרשתנו שלא מופיע בה פעולה של הקב"ה למעט האמירה 

עבודת הבורא,  היזו -להים יהי אור' בריאת האור. 'ויאמר א -

בריאה, ואת העבודה הזו הוא נתן ובעומק הכוונה שזו מטרת ה

לאדם להמשיך ותפקידנו הוא לגלות את האור הזה בכל דבר 

האור הזה נגנז והוא מונח בתוך  -בעולם. זו עבודה קשה 

מציאות של חושך. פרשת בראשית היא כל החיים שלנו. בתוך 

יש לו לאדם כח  -המציאות הכי חשוכה שהאדם נמצא בה 

ביל זה הוא צריך 'להתגבר להפך את החושך לאור, אבל בש

כארי'. זוהי גבורתו שהוא נדרש אליה. לעמוד בבוקר לעבודת 

 -? והמטרה היא מהמיטה אחרת בשביל מה קמתי -בוראו 

'לעורר את השחר'. לעורר את האור שקיים כל הזמן רק שצריך 

 לעורר אותו. הוא נעלם.

כבר אמרנו שהמילה 'עולם' היא מלשון העלם, שמשהו נעלם 

בחר תפקיד האדם הוא לעורר את האור.  השו"ע  האור. -בו 

, והכי קרוב 'שחור'מילה 'שחר' כי היא באה מהשורש ב כאן

ולעורר  -זה החושך הכי גדול שיש  , מוקדם לפנות בוקר, לשחר

את השחר זו עבודה קשה מאד. וזה מה שבא הרמ"א ומסביר 

את דברי מרן ואומר שזה הוא 'שיויתי ה' לנגדי תמיד'. הרי איך 

הרי אני  ה בעולם, לשוות לנגדי את ה' תמיד?זאפשר לייצר את 

רק על  - נמצא בתוך גוף גשמי, בתוך מציאות חשוכה ונעלמה?

 יתגבר כארי. קשה.העבודה הידי 

 החושךאל  -מתקדמים 

חושך הוא בעצם העדר אור. חושך הוא הרבה דברים שאין 

ממש התיאורים של  -להם משמעות, שהם חולפים ומתסכלים 

עשרה דורות שבסופם זו הפרשה שעוסקת בפרשת בראשית; 

'תופס כל כינור ועוגב',  -שעוסקת במוסיקה מבול, זו הפרשה 

חקלאות, ברומנטיקה וב ,'חורש נחשת וברזל', ביופי -בתעשיה 

 'עולם נפלא שהולך ומתקדם טכנולוגית, נסיכים 'בני אלהיםב

בנות האדם', אך בעצם העולם הזה הולך אל החושך. '-ו

'והחושך יכסה ארץ וערפל לאומים', ופתאום קם אדם בבוקר 

העיניים והפסוק שהכי מתאים לתאר אותו  ופותח בקושי את

'ויאמר  -'והארץ היתה תהו ובהו וחושך על פני תהם'. ואז  -הוא 

 ויהי אור'. -אלהים יהי אור 

וכפי שאנו רואים שלא רק שאין אדם יכול לברוא יתוש יש מאין אלא אפילו  3

שמכה בנו בתקופה האחרונה כל כך חזק איננו מיקרוסקופי להבין את הנגיף 
 .יםמצליח
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 עלהמטרת 

אמר הרבי  אזיע" לאה של הרבי מליובאוויטשפמו בשיחה

חידוש פלאי. ההבדל בעברית בין בריאת האור לכל יתר 

בריאה, ולכן לא הבריאות, הוא שבריאת האור היא כלל איננה 

 כתוב שם 'ויעש', 'ויברא' או 'וייצר' וכיו"ב.

חז"ל אומרים כי מלך שחפץ לבנות לו ארמון, מתכנן תכנית 

אדריכלית בה מפורטת המגמה. מגמת בריאת העולם הזה היא 

'יהי אור'. אין זו בריאה פונקציונאלית אלא זו מגמה. ויש  -

ברא עוד משהו להבחין בין האור של היום הראשון, לפני שנ

 ;ל, לבין האור של הימים שלאחר מכןבפוע

כשאתה מתכנן תכנית גדולה, מה שיקבע אם התכנית הזו 

תתממש כמתוכן או קרוב אליו או שמא הכיוון בביצוע ישתנה 

למקומות אחרים לגמרי זה כמה אתה ממוקד במטרה. מהי 

השאיפה. כל מנכ"ל טוב יודע שמטרות הביניים, חשובות ככל 

יינה, הן האויב מס' אחד של מטרת העל. כי יש אינסוף שתה

מטרות ביניים, הן נוצרות חדשות לבקרים וככל שהמפעל גדל 

והן יכולות לעכב או אף  -כך מתרבות גם מטרות הביניים 

לפספס ולמסמס את המטרה הראשית. לפעמים הקב"ה 

מסדר לך איזו קורונה כשאת כדי שתוודא אם אתה עדיין בכיוון 

 טרת העל שלך. האם המגמה שלך לא השתנתה.של מ

שימש רק  ,כמו שאמרנו ,'יהי אור' איננה בריאה. האור הזה

ביום הראשון כלומר זה אפילו לא שימש לתהליך הפוטוסיתזה 

של הדשא שנברא ביום השלישי. המטרה היחידה של האור 

 , והיא המיקוד בעבודת הבורא שלי.מטרת העללהיות הזה היא 

'יהי אור' -כמו שאצל הקב"ה ה -הפלאי ועכשיו מגיע הדבר 

נאמר ביום הראשון, לפני שהבריאה בכלל התחילה להתממש, 

להתפרט, כך גם אצלנו צריך להיות 'יתגבר כארי לעמוד בבוקר 

 מעורר השחר', זה עוד לפני הכל. לעבודת בוראו שיהא הוא 

 אני לפניךמודה 

  -האמירה שאנחנו אומרים עם פקיחת העיניים  זו

י ְלָפֶני ֶחְמָלה. מוֶדה ֲאנ  י ב ְ ָמת  ש ְ י נ  ָ ב   ֶהֱחַזְרת  ם. ש ֶ ָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקי ָ

ָנֶתךָ  ה ֱאמו   .ַרב ָ

ם מבטאת את יזה עוד לפני נטילת ידיים. נטילת ידי

הפונקציונאליות הראשונה ביום. אגב, 'נטילת ידיים' זה מושג 

לקחת את הידיים מהמצב הפאסיבי שלהם ולהרים  -נפלא 

אבל עוד לפני כל זה מודה יהודי  לה.אותן, ליטול אותן למע

כי הוא מודה לפני המלך  -לקב"ה שהחזיר את נשמתו לו 

האלוקי, ואומר 'אני דבוק במגמה. אני עוד ומתבטל אל הרצון 

כדי  -התעוררתי לגמרי, אבל הנה באתי, פקחתי עין,  וףפא

' לא רק מודה לפניך'. 'מודהאני . , רבש"עלהתבטל לפניך

אני מודה שאתה צודק,  -וידוי, הודאה  מלשון תודה אלא מלשון

שאני נכלל בך. שאין עוד מלבדך. ואני מודה על כך שאתה בונה 
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 כי טוב'.

עלי שאני אביא את האור הזה לעולם'. וכל זה עוד לפני נטילת 

 ידיים בכלל. 

את דברי האדמו"ר הזקן על כך שאומרים לא אחת הזכרנו 

ני נטילת ידיים אפשר לומר את 'מודה אני' עוד לפבהלכה כי 

דיים הזה שם ה' )שמכיון שהי בגלל שלא מופיע במשפט

מלוכלכות וטמאות מהלילה, אם היה מופיע שם שם ה' לא היה 

זה נכון  -ניתן לומר את זה לפני הנטילה(. אומר האדמו"ר הזקן 

דיוק הפוך. 'מודה אני לפניך' משמעו שיהודי בטל מאד אבל ב

טמאות לא יכולות לקחת. הכי ידיים הואת זה אפילו  -לקב"ה 

זה לא נובע מנטילת הידיים אלא מעצם המהות של יהודי 

שקיבל את הכח מהקב"ה ויש בתוכו נפש אלוקית. יש בתוכו 

והוא רק צריך לעורר את זה. אלמלא היה בתוכי הכח  - אור גנוז

אין לי שום סיכוי מול אלפיים שנות החושך שמתוארות  -הזה 

 בפרשת בראשית. זו הסטטיסטיקה של הפרשה. 

פרשת בראשית אומרת שכולנו בני נח ונעמה, שהיא צאצאית 

של קין. אנחנו בני בניהם של הרוצחים הראשונים שרצחו חצי 

אנחנו מצד שני, בני בניהם של אדם וחוה שהיו מסוף ועולם, 

אבל בסוף לא הצליחו לתת לאור שבתוכם  -סופו העולם ועד 

להוביל את הכל. פרשת בראשית אומרת שמי שקם בבוקר, 

בלי שום משמעות פונקציונאלית,  ,ביום הראשון ,דבר ראשון

יכולות  דיים הטמאות ביותר לאי'יהי אור'. גם ה -יודע להגיד 

מהיהודי שנמצא במקום הכי נמוך והכי חשוך את זה  אילהוצ

ים יל לנצח אלפשמסוג לקב"ה ויש בתוכו אור גנוז שהוא בטל

 שנות פרשת בראשית.

 שבכל דרכיךהאור 

שמדבר על הטוב  . ואז מגיע השלב הבאעד כאן חלק ראשון

מנהל טוב לא בודק את  - 4שנמצא בכל פרט ופרט מהבריאה

רק לפי המצפן של היום הראשון אלא עוצר עצירות לא עצמו 

בכל שעה ושעה, בכל יום ויום, ובודק האם הפעולה הזו במפעל 

בניה? , את המטרה הגדולה של האור הגדולמשרתת את ה

האם אני ממוקד אל האור ההוא? האור הראשון הוא המגמה 

כתר'. לאחר מכן בא הגדולה ובלשון החסידות הוא הנקרא '

האור הבא שנקרא 'חסד', והוא גנוז מאחורי כל דבר שאני 

אם יש משהו שאני עושה הבו ועלי לבדוק , עושה במפעל שלי

הכללי  זה יסיט את הכיווןכי ר ליום הראשון במפעל שאיננו קשו

. האם אני מאמין שהאור הזה גנוז פה? האם אני מקשר שלי

ם וכל מעשיך יהיו לש' ,'בכל דרכיך דעהו' -בין הפעולה הזו 

 או שהאור נמצא רק במקומות המוארים? -שמים' 

כשהיינו ילדים לימדו אותנו לא לחפש את האבידה מתחת 

שם יש אור וקל לחפש, אלא דווקא במקום לפנס הרחוב, 

. גנוז האורשם אין פנס אבל שם  -החשוך בו היא הלכה לאיבוד 

לנו ללכת למקומות של הפנסים כי שם יש רייטינג גבוה,  קל

ג'קטורים, אבל זה מסיט אותנו ממטרת העל אל שם יש פרו
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מטרות ביניים שוליות, שמרחיקות אותנו שנות אור מהאור 

 ואז כבר כמעט בלתי אפשרי יהיה לעורר את השחר.  -האמיתי 

 'אורתורה 'ו

הבעש"ט מדבר על זה ו -שאלנו בהתחלה איפה האור הזה גנוז 

הוא שמור על מנת שהוא לא  שהוא גנוז בתורה. נבאר; הרבה

להפעיל אותו והדרך לכך ללמוד כלך. אתה צריך לדעת יתל

אלא אור', כך 'אין טוב נמצאת באור התורה, וכפי ש'אין טוב 

שם, בתורה ובמצוותיה, גנוז האור. אפשר לחפש  אלא תורה'.

רים, במקומות כל מיני מקומות מוארים, בארות נשבאותו ב

בטעות לקרוא כל מיני ריגושים. אפשר גם , בשקל לחפש בהם

'אור' ולתת להם שמות, הגדרות,  סוגי חושךלכל מיני 

אידיאולוגיות. וזה צריך להיות המבחן האמיתי שלנו אם אנחנו 

האם  - או שאנחנו נבוכים, מבולבלים מיתיבכיוון של האור הא

הוא גנוז האור הזה שאנחנו נמצאים בו נובע מהתורה או לא. 

ל מנת שהוא יופיע לעתיד 'לעתיד', ואז הוא יהיה גלוי, אבל ע

אתה צריך לעבוד. זה תלוי רק במעשינו, בעבודה שלנו, 

 בכח שלנו למצוא את האור הזה ולהתמקד בו. -במציאות שלנו 

'חג שמח'  תורה איננההו בהקדמה לשיעור ששמחת אמרנ

יש הפסקה, כל דבר שהיא ככל שאר החגים, כי בכל שמחה 

הבעיה היא  ,מתחיל באור, כל תינוק שנולד הוא אור גדול

שאחר כך באים התסכולים, נפסקת השמחה, אחרי זה האדם 

ואז הרג קין את הבל והעולם כולו נכנס לחושך  5מגורש מגן עדן.

ארוך. לעומת זאת שמחת תורה היא הבסיס של כל השמחה 

בעולם כי כדי ששמחה תישאר כזו, זה חייב להיות משהו 

השתמש בו אינסופי, ויש רק דבר אחד בעולם שיש לנו כח ל

בלימוד התורה,  -התורה. בכלי השכל  -בכלים הסופים שלי 

 ,ם, בגוף הסופי שלנויבקיום המצוות, בלב, ברגלי -בידיים 

בעצם אנחנו עוסקים באינסוף.  -בלוגיקה המוגבלת שלנו 

בכלים של סוף. התורה היא אנחנו בונים לבנים של אינסוף 

שהחיינו' של וז, היא דבר ה'. היא אלוקות. ברכת 'האור הגנ

שמחת תורה, כשמעמיקים, היא בעצם הבסיס של כל ברכות 

כשמברכים על תקיעת  -'שהחיינו' הנוספות של כל השנה 

דקה וחצי.  אולישופר, המקסימום שאפשר לתקוע זה דקה. 

ל יום כיפור? עוד לא ראיתי את הגיבור שעושה יו"ט שהחיינו ש

ך שני ליום הזה... אבל כשעוסקים באינסוף ואתה מבר

אנחנו מברכים על התורה החדשה.  -שהחיינו בשמחת תורה 

בי זירא שכאשר מספרת על ר)פ"ה.( הגמרא בבבא מציעא 

תעניות, 'כדי  100 התענהל, הוא עלה לארץ ישראל מבב

לשכוח את תלמודה של בבל', כדי שהיא לא תטריד אותו כאשר 

הוא יגיע לארץ וירצה ללמוד מתורת הארץ. הרעיון פה בוא 

חדשה כל רגע ורגע כי היא האור הגנוז, היא  התורה -פלאי 

האלוקות. איך אני מתרגם ופועל את מה שהבורא עשה 

ישר על הבוקר, אני מודה לו  -בעבודת הבורא כלפי עצמי? 

שהוא החזיר בי את הנשמה ומצליח לבטל את עצמי לגמרי 
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 כשלש שעות.בסך הכל ממנו עברו, לפי חז"ל, 

לגמרי. זה היום הראשון, זו המגמה הכללית. ואז מגיעים הימים 

נוטלים ידיים, קמים, ואז עוברים אל  -קציונאליים הבאים, הפונ

אני  -הדברים שבשכל וככל שאני אדבק יותר באור הגנוז הזה 

אוכל להישאר בו כל הזמן, להישאר במגמה הזו ובפרטיה. שם 

 זה נגנז. 

שפעם  -שהאור הזה 'גנוז לעתיד לבוא'  לבאררגיל  'העולם'

הכוונה היא  אבל זה שקר! 6בעתיד הרחוק הוא אכן עוד יבוא,

ואני הוא זה שצריך להביא אותו. הוא גנוז  -שהאור הזה גנוז 

ויופיע בעתיד באותה התגלות שהייתה ביום הראשון, אבל אז 

יותר גדול ועוצמתי כי זה יבוא מתוך כל העבודה  זה יהיה הרבה

 .חושך אותואת שלי, מתוך כל החושך שעברתי בדרך ויאיר 

 ?זמן זה 'יום'כמה 

ֹום  ים ָלאֹו֙ר יִ֔ ִ֤ א ֱאֹלה  ְקָרָ֨ יַוי   ְיה  ְיָלה ַו  ָרא ָל֑ ְך ָקִ֣ ש ֶ י ְוַלחִֹ֖ ְיה  ֶרב ַו   ֶעֹּ֥

ד ֹום ֶאָח  ֶקר יֹּ֥  .ֹבִ֖

זו הפעם היחידה שבו המילה 'יום' משמשת במקרא לשני 

שעות, וגם ליחידת  24-גם ליממה כולה, ל -מושגים נפרדים 

השעות  -הזמן של האור, המוארת. אז מה זה באמת יום 

זה פלאי פלאות.  -המוארות ביממה או כל ה'מעת לעת'? 

בבית כידוע, מגיעים אחרי סוכות. אנחנו לשמחת תורה 

המקדש בכל השנה אין עבודה בלילה, עובדים שם רק ביום. 

צוותו את בני ישראל להקריב לומדים את זה מהמילים 'ביום 

, ולכן גם אין ברכת (.ח"זבחים צ, ועי' ז)ויקרא ז', ל"את קרבניהם' 

כהנים בלילה כי זו עבודת מקדש. אבל יש לילה אחד, בעצם 

, שהם השיא של כל השנה ובהם עובדים בלילה, לילות שבעה

 –שמחת בית השואבה בסוכות. לילות לבנים  -קר בלילה בעי

לא מפסיקים  'תמיד של שחר'ועד  'תמיד של בין הערבים'מ

בשיעורנו בערב שמחת תורה  לרגע. דיברנו על עבודת השמחה

אותה, לדעת שהשמחה היא איזו עבודה זו, ולדעת איך לעבוד  -

  -לא כל אחד יכול היה לרקוד ולקפוץ  פי.דבר אינסו

היו עושין אותה עמי הארץ וכל מי שירצה. אלא גדולי ולא 

חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים 

ואנשי מעשה הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנין ומשמחין 

במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם האנשים והנשים 

 )רמב"ם שופר ולוב, ח', י"ד( .כולן באין לראות ולשמוע

הם באו ללמוד את עבודת השמחה הזו. גם ניסוך המים כתוב 

היין שאסור לעשותו בלילה בניגוד לניסוך  -שכשר כל הלילה 

החידוש  -. למה דווקא בלילה? מה קרה פתאום כאן? כל השנה

 -של חג הסוכות הוא ש'לילה כיום יאיר' 

ב יֹום ר הו א ֹלא יֹום ְולֹא ַלְיָלה ָקר   ֲאש ֶ

י ְלָך יֹום ַאף ְלָך ַלְיָלה ם הֹוַדערָ   .כ  

ד ים ַהְפק  ֹוְמר  יְרךָ  ש  ְיָלה ְלע  ַ ל ַהי ֹום ְוָכל ַהל  ָ  כ 

יר א  ָ ַכת ַלְיָלה ת  אֹור יֹום ֶחש ְ  .כ ְ

 ...הקמרחי עושים עם היד תנועהאף ו 6
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גם הלילה הוא חלק ממה שנקרא יום, אבל הלילה לא נקרא 

היום היא  של של היום היא בהופעת האור ומהותות אור. הנגלּו

כאשר החושך מתהפך לאור. גם החושך הוא חלק מהיום. גם 

כמו ממש  -ך נברא כדי לגלות את האור שבתוכו החוש

שהרקיע והדשא והחיות נבראו כדי לגלות את האור שבתוכם. 

חשוכה כזו או מציאות בואני נמצא אם הקב"ה הביא אותי 

גם זה קרוי יום, גם החושך הזה. אלו הם שני  -אחרת 

  -הפירושים של רש"י 

אף בזה אנו צריכין וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל. 

לדברי אגדה ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעים, 

לצדיקים לעתיד לבא. ולפי פשוטו כך  וגנזו( -)נ"א והבדילו 

משתמשין פרשהו, ראהו כי טוב, ואין נאה לו ולחשך שיהיו 

 .וקבע לזה תחומו ביום ולזה תחומו בלילה בערבוביא

כל מה שאנחנו עושים בחיים  -העומק בזה הוא מה שדיברנו 

' 'רז' כפי שהזכרנו, האור הגנוז הזה. לכן 'אור' בגימ הוא לגלות

וכדי לעסוק באור הזה אני צריך את המקום בו הוא גנוז, את 

ב ממי, מי הרביץ, כמה מי גנ -התורה שעוסקת כל ימיה בחושך 

ו'.  נשים, נזיקין וכ -וכו'. כל הש"ס מלא בזה  , מי רצח, אנסנגנב

רידה למקומות הכי קשים הוא הי המסלול לעדינות לגילוי האור

והידיעה שעם התורה הזו אני הולך ומאיר את האור  שאני חווה

אסור  -בתוך החושך, אלא שקבע לזה תחומו ולזה תחומו 

ברים מסוכנים, אבל להגיע לדהוא יכול ח"ו שאדם יתבלבל כי 

בעצם המגמה של בריאת האור, של גילוי אורו של האדם, 

ובמיוחד  -הוא לגלות את האור בכל דבר של המגמה שיאה 

 בחושך עצמו.

 אור מתוך החושךהיתרון 

מבראשית, אחרי זה ללמוד אחרי הפתיחה הזו אפשר להתחיל 

ושכים ומתחיל את כל הנפילות ועליות, החמגיע האדם 

דויות, את כל ההתמודמרכזת בעצם ופרשתנו  -והאורות שלו 

אדה"ר הוא חטא  את כל החטאים של כל האנושות. גם חטא

 -ו של קין ברצחו את הבל אחיו הוא כזה אטכל האנושות וגם ח

  נעמה, כולנו בני בניו.חמישים אחוז  DNA-ב נוכי כול

מי שיודע לגלות את האור  - נסיים בדבר אחד אחרון שהזכרנו

יודע שסיפורי החטאים של פרשת בתוך החושך דווקא, גם 

אינם באים לתאר את סיפורי הפספוס של האנשים  תישברא

שחטאו ולא בגללם גורשנו מגן עדן אלא בגלל חוסר היכולת 

הכל זה רק להודות שלהכיר בזה ש'חטאתי נגדי תמיד', ו

אדם גורש מגן עדן לא בגלל אכילתו אלא בגלל שלא  הקב"ה.

 ,'איכה'. הוא חיפש את התשובה, את האורות -ענה לשאלה 

 .'הנחש השיאני', 'האישה אשר נתת'במחוזות אחרים. 

לא נענש כי רצח אלא  ,הרוצח הראשון בהיסטוריה ,אפילו קין

לא ידע לקבל על עצמו את האחריות ולהבין שמתוך ש בגלל

כול וצריך לגלות את האור. הוא י שהוא הגיע אליוהחושך 

דע לזהות את כח של המשך הפרשה הוא שמי שלא י סוספהפ

האור הטמון בחושך, גם שבעה דורות לא הספיקו לו לגלות את 

זה, אבל סופה של הפרשה הוא שהאור הזה הוא כל כך גנוז 

שורש שמו גם בתוכנו. זה  מונחשהוא  -ועמוק ופנימי ואינסופי 

זה גם מה שעשה  -צא חן בעיני ה', אבל יותר מכך שמ 'נחשל '

הו בגן עדן'. הוא הניח חינ'וי -דם ברוא את האהקב"ה כשסיים ל

והניח בו את האור הזה, והפרשה הכאילו פסימית שם אותו 

הזו באה לגלות שהוא מונח כל כך חזק וגנוז כל כך עמוק עד 

שבסופו של סיפור, נח מצא חן בעיני ה', והוא התגלית שעליה 

טיול בחושך שנקרא יום וידיעה שהאור  -תמשיך כל התורה 

והוא עתיד לבוא  ,ק מאיתנו אלא בתוכנו בתורההזה גנוז לא רחו

 כשאני אדע לעורר את השחר. -
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