פורים ופרשת כי תשא התש"פ

"לא ניתנו שבתות וימים טובים  -אלא לעסוק בהן בדברי
תורה"
יִש ָראֵּ ל ,לֵּאמֹּר ,אַ ְך אֶ ת
א" .וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹּוָה אֶ ל מ ֶֹּשה ,לֵּאמֹּר .וְ אַ ָתה ַדבֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי ְ
ַשבְ תֹּתַ י ִת ְשמֹּרּו ,כִ י אוֹּת ִהוא בֵּ ינִי ּובֵּ ינֵּיכֶם ,לְ ֹּדרֹּתֵּ יכֶם ,ל ַָדעַ ת כִ י אֲ נִי יְ ה ָ ֹּוה ְמ ַק ִד ְשכֶם.
ּושמַ ְר ֶתם אֶ ת הַ ַשבָ ת ,כִ י ק ֶֹּדש ִהוא ָלכֶםְ ,מחַ לְ לֶיהָ מוֹּת יּומָ ת ,כִ י כָל הָ ע ֶֹּשה בָ ה
ְ
ְמלָאכָה  -וְ נִכְ ְרתָ ה הַ נֶפֶ ש הַ ִהוא ִמ ֶק ֶרב עַ מֶ יהָ ֵּ .ש ֶשת י ִָמים יֵּעָ ֶשה ְמלָאכָהּ ,ובַ יוֹּם
הַ ְשבִ יעִ י ַ -שבַ ת ַשבָ תוֹּן ק ֶֹּדש לַיה ֹּוָה ,כָל הָ ע ֶֹּשה ְמלָאכָה בְ יוֹּם הַ ַשבָ ת  -מוֹּת יּומָ ת.
יִש ָראֵּ ל אֶ ת הַ ַשבָ תַ ,לעֲשוֹּת אֶ ת הַ ַשבָ ת ,לְ ֹּדרֹּתָ ם ,בְ ִרית ע ֹּולָם .בֵּ ינִי ּובֵּ ין בְ נֵּי
וְ ָש ְמרּו בְ נֵּי ְ
ָארץּ ,ובַ יוֹּם
יִש ָראֵּ ל  -אוֹּת ִהוא לְ ֹּעלָם ,כִ י ֵּש ֶשת י ִָמים עָ ָשה יְה ֹּוָה אֶ ת הַ ָשמַ יִם וְ אֶ ת הָ ֶ
ְ
הַ ְשבִ יעִ י ָ -שבַ ת וַ יִ נָפַ ש"( ,שמות ,לא' ,יב'  -יז').
יִתן אֶ ל מ ֶֹּשה ,כְ כַֹּלת ֹּו לְ ַדבֵּ ר ִאת ֹּו בְ הַ ר ִסינַיְ ,שנֵּי לֻחֹּת הָ עֵּ דֻ ת ,לֻחֹּת אֶ בֶ ן ,כְ תֻ בִ ים
"וַ ֵּ
ֹלהים"( ,שמות ,לא'  -יח').
בְ אֶ ְצבַ ע אֱ ִ
ֹּאמרּו אֵּ לָיו -
"וַ י ְַרא הָ עָ ם ,כִ י ב ֵֹּּשש מ ֶֹּשה ל ֶָר ֶדת ִמן הָ הָ ר ,וַיִ ָקהֵּ ל הָ עָ ם עַ ל ַאהֲ רֹּן ,וַ י ְ
ֹלהים אֲ ֶשר יֵּלְ כּו לְ פָ נֵּינּו ,כִ י זֶ ה מ ֶֹּשה הָ ִאיש  -אֲ ֶשר הֶ ֱעלָנּו מֵּ אֶ ֶרץ
קּום ע ֲֵּשה לָנּו אֱ ִ
ִמ ְצ ַריִםֹ ,לא י ַָדעְ נּו מֶ ה הָ יָה ל ֹּו .וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵּהֶ ם ַאהֲ רֹּן ,פָ ְרקּו נִזְ מֵּ י הַ זָ הָ ב אֲ ֶשר בְ ָאזְ נֵּי
נ ְֵּשיכֶם בְ נֵּיכֶם ּובְ נֹּתֵּ יכֶם ,וְ הָ בִ יאּו אֵּ לָי .וַיִ ְתפָ ְרקּו כָל הָ עָ ם אֶ ת נִזְ מֵּ י הַ זָ הָ ב אֲ ֶשר
יִקח ִמי ָָדם ,וַ יָצַ ר אֹּת ֹּו בַ חֶ ֶרט ,וַ ַיע ֲֵּשהּו עֵּ גֶל מַ סֵּ כָה,
בְ ָאזְ נֵּיהֶ ם ,וַ יָבִ יאּו אֶ ל ַאהֲ רֹּן .וַ ַ
יִש ָראֵּ ל אֲ ֶשר הֶ עֱלּוָך מֵּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם .וַ י ְַרא ַאהֲ רֹּן ,וַ יִבֶ ן ִמזְ בֵּ חַ
ֹּאמרּו ,אֵּ לֶה אֱ ֹלהֶ יָך ְ
וַ י ְ
לְ פָ נָיו ,וַיִ ְק ָרא ַאהֲ רֹּן  -וַ יֹּאמַ ר חַ ג לַיה ָ ֹּוה מָ חָ ר .וַ י ְַשכִ ימּו ִממָ חֳ ָרת ,וַ ַיעֲלּו עֹֹּלת וַ יַגִ שּו
ְשל ִָמים ,וַ י ֵֶּשב הָ עָ ם לֶאֱ כֹּל וְ ָשת ֹּו ,וַ יָקֻ מּו לְ צַ חֵּ ק .וַיְ ַדבֵּ ר יְ הֹּוָ ה אֶ ל מ ֶֹּשה ,לְֶך ֵּרד כִ י ִשחֵּ ת
יתם ,עָ שּו לָהֶ ם עֵּ גֶל
עַ ְמָך  -אֲ ֶשר הֶ ֱעלֵּיתָ מֵּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם .סָ רּו מַ הֵּ ר ִמן הַ ֶד ֶרְך אֲ ֶשר ִצּוִ ִ
יִש ָראֵּ ל אֲ ֶשר הֶ עֱלּוָך מֵּ אֶ ֶרץ
ֹּאמרּו ,אֵּ לֶה אֱ ֹלהֶ יָך ְ
וַיִש ַתחֲ וּו ל ֹּו וַיִ זְ בְ חּו ל ֹּו ,וַ י ְ
מַ סֵּ כָהְ ,
יתי אֶ ת הָ עָ ם הַ זֶ ה ,וְ ִהנֵּה עַ ם ְק ֵּשה ע ֶֹּרף הּוא.
ִמ ְצ ָריִם .וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹּוָה אֶ ל מ ֶֹּשהָ ,ר ִא ִ
וְ עַ ָתה ,הַ נִיחָ ה לִ י ,וְ יִ חַ ר אַ פִ י בָ הֶ ם  -וַ אֲ ַכלֵּם ,וְ אֶ ע ֱֶשה או ְֹּתָך לְ גוֹּי גָדוֹּל .וַ יְחַ ל מ ֶֹּשה אֶ ת
פְ נֵּי יְ ה ָ ֹּוה אֱ ֹלהָ יו ,וַ יֹּאמֶ ר ,לָמָ ה יְה ָ ֹּוה יֶחֱ ֶרה אַ פְ ָך בְ עַ מֶ ָך  -אֲ ֶשר הוֹּצֵּ אתָ מֵּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם
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ֹּאמרּו ִמ ְצ ַריִם ,לֵּאמֹּר ,בְ ָרעָ ה הו ִֹּציָאם לַהֲ רֹּג אֹּתָ ם
בְ כֹּחַ גָדוֹּל ּובְ יָד חֲ זָ ָקה .לָמָ ה י ְ
בֶ הָ ִרים ּולְ כַֹּלתָ ם מֵּ עַ ל פְ נֵּי הָ אֲ ָדמָ ה ,שּוב מֵּ חֲ רוֹּן אַ פֶ ָך וְ ִהנָחֵּ ם עַ ל הָ ָרעָ ה לְ עַ מֶ ָך .זְ כֹּר
ַארבֶ ה אֶ ת
יִש ָראֵּ ל עֲבָ ֶדיָך ,אֲ ֶשר נ ְִשבַ עְ ָת לָהֶ ם בָ ְך ,וַ ְת ַדבֵּ ר אֲ לֵּהֶ ם ְ
יִצחָ ק ּולְ ְ
לְ ַאבְ ָרהָ ם לְ ְ
ָארץ הַ זֹּאת אֲ ֶשר ָאמַ ְר ִתי אֶ ֵּתן לְ זַ ְר ֲעכֶם וְ נָחֲ לּו לְ ֹּעלָם.
זַ ְר ֲעכֶם כְ כוֹּכְ בֵּ י הַ ָשמָ יִם ,וְ כָל הָ ֶ
וַ יִ נָחֶ ם יְ ה ָ ֹּוה ,עַ ל הָ ָרעָ ה אֲ ֶשר ִדבֶ ר ַלעֲשוֹּת לְ עַ מ ֹּו"( ,שמות ,לא' ,א'  -יד').
הנה ,מכל הפסוקים ,שהובאו באות הקודמת ,ישנם ג' קושיות בסיסיות,
ב.
אשר שומא עלינו לבארם ולהבינם ,לאשורם ,וכדלהלן:
לגבי מצוות שבת ,פירש רש"י (שמות ,לא'  -יג') ,שטעם הדבר ,שנשנתה
א.
מצוות שבת ,שוב בפרשתן,
הוא ,בכדי שלא יחללו שבת לצורך המשכן , 1
והדבר צריך ביאור -
דאם רק לשם כך ,יכלה התורה הקדושה ,לתת התראה קצרה בלבד ,ומבלי לפרט
פרטי דינים  -הקשורים לכבוד השבת הקדושה,
שכן ,לצורך תזכורת ,מספיקה רק תזכורת.
על הפסוק (שמות ,לא'  -יח')" ,וַיִ ֵּתן אֶ ל מ ֶֹּשה ,כְ כַֹּלת ֹּו לְ ַדבֵּ ר ִאת ֹּו בְ הַ ר ִסינַי,
ב.
ֹלהים",
ְשנֵּי לֻחֹּת הָ עֵּ דֻ ת ,לֻחֹּת אֶ בֶ ן ,כְ תֻ בִ ים בְ אֶ ְצבַ ע אֱ ִ
כתב רש"י ,וז"ל:
"שנמסרה לו תורה במתנה ,ככלה לחתן,
שלא היה יכול ללמוד כולה ,בזמן מועט כזה",
והדבר צריך ביאור -
 1וז"ל רש"י:
"אף על פי ,שהפקדתיך לצוותם על מלאכת המשכן,
אל יקל בעיניך  -לדחות את השבת ,מפני אותה מלאכה ...
אף על פי ,שתהיו רדופין וזריזין בזריזות מלאכה שבת ,אל תדחה מפניה".
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מפני מה ,נסמך עניין זה ,לעניין שבת.
ג.
לחתן,

מפני מה ,נסמכו ,מצוות השבת ,ומסירת התורה למשה רע"ה  -ככלה

לעניין "חטא העגל".

ג.

כל המעיין בפרשה זו ,של עניין "חטא העגל",

תמה ומשתומם ,היאך הגיעו עם ישראל לידי כך.
ובפרט ,לאחר אותם מראות קדושים ונשגבים ,שראו בשעת קריעת ים סוף,
ובשעת מעמד הר סיני.
עוד יש לעיין בפרשה זו -
יִש ָראֵּ ל
היאך יכלו עם ישראל לעשות עגל במעשה ידיהם ,ולומר לו " -אֵּ לֶה אֱ ֹלהֶ יָך ְ
אֲ ֶשר הֶ עֱלּוָך מֵּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם",
והלא 2 " ,אין טפש בעולם ,שיחשוב כי הזהב הזה אשר היה באזניהם ,הוא אשר
הוציאם ממצרים".
עוד צריך ביאור -
שכן ,מחמת שחטאו עם ישראל בחטא זה ,נשתברו הלוחות הראשונות,
וכמו כן ,התבטלה  3הברית הראשונה שכרת הקב"ה עם בני ישראל,
וקשה בזה ,היאך שבר משה רע"ה את הלוחות ,וביטל את אותה הברית שכרת
הקב"ה עם בני ישראל,
ובודאי ,שלא עשה זאת משה רע"ה מחמת כעסו,
שכן ,לא שייך "עניין כעס כזה" אצל משה רע"ה.
 2לשון קודשו של הרמב"ן( ,שמות ,לב'  -ד').
 3גם זה הובא ברמב"ן (שמות ,לד'  -כז') ,וז"ל:
" כי בעבור שישראל הם החוטאים והעוברים על הברית ,הוצרך הקב''ה לחדש להם ברית חדשה  -שלא יפר
הוא להם בריתו".
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באופן ,שכל עניין זה צריך ביאור רב.
והנה ,בספר הכוזרי (מאמר ראשון ,צג' ,והלאה) ,מבואר:
שבני ישראל ,לא עבדו כלל וכלל עבודה זרה במעשי העגל,
וכמו כן ,לא ייחסו שום כוח למעשי ידיהם,
אלא ,שכוונתם היתה ,לעשות מעין דמות אשר דרכה יוכלו להתקשר אל אביהם
שבשמים ,וכעין בתי כנסיות ובתי מדרשות שלנו,
אבל החטא ה"גדול" שחטאו בו ,היה ,שעשו דבר -
אשר לא נצטוו עליו כלל וכלל מהבורא ית"ש.
ולפי זה:
נוכל להבין את התביעה שתבע הקב"ה למשה ,בשעה שבישרו על חטא העגל -
שכן ,באותה שעה אמר הקב"ה למשה רע"ה" ,וַ יְ ַדבֵּ ר יְ הֹּוָ ה אֶ ל מ ֶֹּשה ,לְֶך ֵּרד כִ י
ִשחֵּ ת עַ ְמָך ,אֲ ֶשר הֶ ֱעלֵּיתָ מֵּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם" (שמות ,לב'  -ז'),
וכתב רש"י ,וז"ל -
" 'שחת העם' לא נאמר ,אלא 'עמך',
ערב רב שקבלת מעצמך וגיירתם ,ולא נמלכת בי ,ואמרת  -טוב שידבקו גרים
בשכינה,
הם שחתו והשחיתו" -
מחמת ,שגם מה שקיבל משה רע"ה את אותם גרים לישראל ,היה "מדעתו",
ואע"פ ,שעשה זאת לשם שמים -
מכל מקום" ,לא נמלך משה רע"ה עם הקב"ה על דבר זה" -
ולפיכך ,אמר הקב"ה למשה רע"ה" ,לְֶך ֵּרד כִ י ִשחֵּ ת עַ ְמָך" ,שכן גם הם למדו
"ממך" ,ולא "נמלכו עמי" ,האם לעשות עגל זה ,או שמא לאו.
ולפי זה:
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נוכל גם כן ליישב מה שהקשנו ,היאך שבר משה רע"ה את הלוחות ,ועל ידי זה
הופרה הברית שכרת הקב"ה עם בני ישראל,
משום ,שכל אותה ברית לא נכרתה ,אלא ,רק על ידי שאמרו ישראל "נעשה
ונשמע" ,שבזה ביטלו דעתם לחלוטין,
ברם ,בשעה שלא ביטלו את דעתם ,ועשו דבר בלי להימלך עם הקב"ה ,שוב כבר
אין אותה הברית קיימת כלל ועיקר.

ד.

והנה ,שבת ,היא יסוד האמונה ב-ה' יתברך,

וכמו שכתב הרמב"ן (שמות ,כ'  -ח') ,וז"ל:
" 'זכור את יום השבת לקדשו'  -אחר שצוה שנאמין בשם המיוחד יתברך ,שהוא
הנמצא ,הוא הבורא ,הוא המבין ,והיכול ,ושנייחד האמונה בכל אלה והכבוד לו
לבדו ,וצוה שנכבד זכר שמו,
צוה ,שנעשה בזה סימן וזכרון תמיד,
להודיע ,שהוא ברא הכל,
והיא מצות השבת ,שהיא זכר למעשה בראשית ...
ולכך אמרו ז''ל (חולין ,ה' ע"א) ,שהשבת שקולה כנגד כל מצות שבתורה ,כמו
שאמרו בע''ז -
מפני ,שבה נעיד על כל עיקרי האמונה בחידוש ובהשגחה ובנבואה".
וכן כתב ה"חיי אדם" (חלק ב'-ג' ,הלכות שבת ומועדים ,כלל א') ,וז"ל:
"שבת קודש ,הוא האות הגדול והברית שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל,
למען י ְֵדעּו ,כי ששת ימים עשה ה' כל מה שברא בשמים ובארץ,
וְ ָׁשבת ביום השביעי,
והוא יסוד האמונה ,לֵידע שהעולם הוא מחודש.
וכיון שברא הכל -
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הוא אדון על הכל ,ואנחנו עבדיו ,ומחויבים לעשות רצונו ,ולעבדו בכל גופנו
ונשמתנו וממוננו,
כי הכל שלו".

ה.

הנה ,לוחות הברית  -עשרת הדברות ,מחולקים ל-ב' עניינים,

החלק הימני ,מצוות של בין אדם למקום,
והחלק השמאלי ,מצוות של בין אדם לחבירו.
וכתב ה"כלי יקר" : 4
שכל מצווה  -שנמצאת בצד המצוות של בין אדם למקום,
מקבילה לחברתה  -מצוות לא תעשה  -שבצד המצוות של בין אדם לחבירו,
וכדלהלן.
א.

מצוות ידיעת א-להותו יתברך ,מקבילה למצוות "ֹלא ִת ְרצָ ח",

דהנה ,יעקב אע"ה ,הכיר א-להותו יתברך ,וכמאמר הכתוב (בראשית ,כה'  -כז'),
"וְ ַי ֲעקֹּב ִאיש ָתם ,י ֵֹּּשב אֹּהָ לִ ים",
אך עשיו שכפר בעיקר  , 5ולא הכיר א-להותו יתברך -
נעשה רוצח ,וכמאמר הכתוב (בראשית ,כז'  -מ')" ,וְ עַ ל חַ ְרבְ ָך ִת ְח ֶיה".
ב.

מצוות יִ חּוד ה' יתברך ,מקבילה למצוות "ֹלא ִתנְָאף",

שכן ,הניאוף ,גורם לו לאדם ,ללכת ולעבוד עבודה זרה,
וכדמצינו בסוף פרשת "בלק" ,בעניין בנות מואב.
מצוות עשה לשמור על כבודו יתברך  -על ידי שלא לִ ָשא את שמו לשווא,
ג.
מקבילה למצוות "ֹלא ִתגְ ֹּנב",
שכן ,הגנב ,סופו להישבע לשקר.
 4בעשרת הדברות ,פרשת "יתרו".
 5כדאיתא במסכת בבא בתרא ,טז' ע"ב.
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ד.

מצוות זכירת ושמירת השבת ,מקבילה למצוות "ֹלא תַ ֲענֶה בְ ֵּרעֲָך עֵּ ד ָש ֶקר",

שכן ,המחלל את השבת ,מעיד במעשיו ,שלא ברא הקב"ה את עולמו לששה ימים.
ה.

מד",
מצוות כיבוד אב ואם ,מקבילה למצוות "ֹלא תַ ְח ֹּ

שכן ,החומד את אשת חבירו ,מהרהר בה בשעת תשמיש עם אשתו,
והבן הנולד לו מביאה זו ,דומה ,כאילו נולד מאשה אחרת,
וממילא ,אותו הבן ,לא מכבד את אמו האמיתית ,כיוון שהיה אביו מהרהר באשה
אחרת,
וכמו כן ,את אביו אינו מכבד ,כיוון שהחומד נשים  -אין בדעתו להוליד  -אלא רק
למלאות את תאוותיו .ומכיוון ,שלא נתכווין שיוולד לכתחילה ,דומה הדבר בעיני
הבן  -שאין רצון אביו בקיומו.
וכמו כן ,החומד את ממונו של חבירו ,הוא קמצן אף בממונו שלו,
והיאך יוציא מכספו והונו ,לצורך כיבוד אביו ואמו.
ומכל מקום ,לעניינינו אנו ,מבואר מדבריו הקדושים,
שמצוות שמירת שבת קודש ,מקבילה ,למצוות "ֹלא ת ֲענֶה בְ ֵרעֲָך עֵ ד ָׁש ֶקר".

ו.

והנה ,שבת היא מקור הברכה,

וכמו שכתב ב"זוהר הקדוש" (פרשת יתרו ,דף פח' ע"ב):
"וְ כֻלְ הּו ִשיתָ א יו ִֹּמין ,מֵּ הַ הּוא ְשלִ ימּו ִמ ְתבָ ְרכָן" -
שכל ששת הימים הבאים לאחר השבת ,מתברכים מכוח קדושת השבת.
ֹלהים אֶ ת
וכן כתב ה"אור החיים" הקדוש ,על הפסוק (בראשית ,ב' ג')" ,וַ יְ בָ ֶרְך אֱ ִ
ֹלהים ַלעֲשוֹּת",
יוֹּם הַ ְשבִ יעִ י וַ יְ ַק ֵּדש אֹּתוֹּ ,כִ י ב ֹּו ָשבַ ת ִמכָל ְמלַאכְ ת ֹּו  -אֲ ֶשר בָ ָרא אֱ ִ
וז"ל:
"ולמה שפירש בזוהר ,כי ביום השבת משתלשל השפע של כל ששת ימי
המעשה,
יכוין על זה אומרו 'ויברך' ,כי בו צוה ה' את הברכה לחיות העולמות".
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עוד כתב ב"זוהר הקדוש" (שם ,דף פח' ע"א):
"כָל בִ ְרכָאן ִדלְ עֵּ ילָא וְ תַ ָתא ,בְ יוֹּמָ א ְשבִ יעָ ָאה ַתלְ יָין" -
שכל הברכות שבעולמות העליונים והתחתונים ,תלויים ביום השביעי ,שהוא יום
השבת.
יעויין בדברי רבינו הרי"ח הטוב זיע"א ,בספרו "בן איש חי" (שנה שניה,
ז.
פרשת שמות ,בהקדמתו) ,וז"ל:
"ובזה מובן הטעם שאמרו רבותינו זכרונם לברכה  , 6לא נתנו שבתות לישראל
אלא לעסוק בהם בתורה,
והיינו ,כי ישראל יש בהם כח לבנות בנין רוחני ועליוני ,על ידי עסק התורה,
ולכך נקראו בנאים -
וכמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה ,על פסוק 'וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך',
וזה הבנין ,שבונים אותו על ידי עסק התורה ,הוא נעשה בחלק עולם הבא,
ולכן בשבת שהוא מעין עולם הבא ,כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה ,צריך
להרבות בו בעסק התורה ,כי אז יצליחו בו יותר בבנין הרוחני,
ולכן כתבו המקובלים ז"ל -
דגדול הפועל הנעשה מעסק התורה ביום שבת ,אלף פעמים יותר מן הנעשה
מעסק התורה של ימי החול,
ולכן ,מאחר שנעשה בנין רוחני ועליוני בשבת מן עסק התורה ,נאסר בשבת בנין
הגשמי החמרי לגמרי".
והנה ,יש לעיין ,מדוע פועל האדם בלימוד התורה שלומד בשבת ,פי אלף.
וכדי לבאר זאת ,נקדים בזה:

 6וכמאמר רבותינו ז"ל (תלמוד ירושלמי ,שבת ,פט"ו ה"ג):
"לא ניתנו שבתות וימים טובים  -אלא לעסוק בהן בדברי תורה".
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דהנה ,שבת  7היא מעין עולם הבא.
והנה ,ידוע ומפורסם העניין ,ששבת יונקת מעולם  8האצילות.
והנה ,בשעה שאמה של רבקה ולבן ,שולחים את רבקה ,בירכו אותה (בראשית ,כד'
ֹּאמרּו לָה ,אֲ חֹּתֵּ נּו אַ ְת הֲ יִ י לְ ַאלְ פֵּ י ְרבָ בָ ה".
 ס')" ,וַ יְ בָ ְרכּו אֶ ת ִרבְ ָקה ,וַ י ְובלשון זה ,יש לעיין ,דלכאורה היה מספיק שיאמרו "אֲ חֹּתֵּ נּו הֲ יִי לְ ַאלְ פֵּ י ְרבָ בָ ה",
ללא מילת "אַ ְת".
ותירץ בזה  9רבינו הרי"ח הטוב זיע"א ,דהנה ,בזה העולם יש ד' עולמות ,והם:
אצילות ,בריאה ,יצירה ,עשיה,
וסימנך ,אבי"ע.
ואותם העולמות ,מכוונים כנגד הַ ְספָ ר ֹּות:
כי מניין אחדים ,הוא כנגד עולם העשייה,
ומניין העשרות ,הוא כנגד עולם היצירה,
ומניין המאות ,הוא כנגד עולם הבריאה,
ובכל אלו העולמות ,יש אחיזה לחיצונים -
לבד מעולם האצילות ,שהוא מכוון כנגד האלפים ורבבות.
ולכך ,ברכוה "אֲ חֹּתֵּ נּו אַ ְת הֲ יִי לְ ַאלְ פֵּ י ְרבָ בָ ה" ,משום ,שרק -את -שייכת לעולם
האצילות ,המכוון לאלפים ורבבות,

 7וכדאיתא במסכת ברכות ,נז' ע"ב.
8

עיין בדברי רבינו הרי"ח הטוב זיע"א ,בכמה מקומות ,וכדלהלן:

"בן איש חיל" ,קונטרס "שני אליהו" ,דף כג' ע"ב ,בד"ה "ונראה".
שו"ת "רב פעלים" ,חלק א' ,קונטרס "סוד ישרים" ,סי' ד'.
"עוד יוסף חי" ,פרשת "ויגש" ,אות יב'.
9

"בן איש חי" ,שנה ראשונה ,הקדמת פרשת "חיי שרה".
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אבל אנחנו (לבן ואמו) ,לא ,משום שנאחזים בנו החיצונים ,מחמת הסטרא אחרא
שדבוקה בנו.
ולהמתבאר ,יובן מדוע פועל האדם בלימוד התורה של שבת ,פי אלף -
כיוון ,שלימוד תורה זה ,שייך לעולם האצילות ,וממילא ,כל פעולותיו של האדם,
פועלות במספר האלפים,
ומטעם זה ,נוכל להבין גם כן ,מדוע שבת "מקור הברכה" ,ודוק.

ח.

ביום הפורים ,אנו קוראים בתורה הקדושה (שמות ,יז' ,ח'  -טז'),

יִש ָראֵּ ל בִ ְרפִ ִידם .וַ יֹּאמֶ ר מ ֶֹּשה אֶ ל יְהוֹּשֻ עַ  ,בְ חַ ר לָנּו אֲ נ ִָשים,
"וַ ָיבֹּא עֲמָ לֵּק ,וַיִ לָחֶ ם עִ ם ְ
ֹלהים בְ י ִָדי .וַ יַעַ ש
וְ צֵּ א ִהלָחֵּ ם בַ עֲמָ לֵּק ,מָ חָ ר ָאנֹּכִ י נִצָ ב עַ ל רֹּאש הַ גִ בְ עָ הּ ,ומַ טֵּ ה הָ אֱ ִ
יְ הוֹּשֻ עַ  ,כַאֲ ֶשר ָאמַ ר ל ֹּו מ ֶֹּשה לְ ִהלָחֵּ ם בַ עֲמָ לֵּקּ ,ומ ֶֹּשה ַאהֲ רֹּן וְ חּור עָ לּו רֹּאש הַ גִ בְ עָ ה.
ידי מ ֶֹּשה
יִש ָראֵּ ל ,וְ כַאֲ ֶשר ָינִיחַ יָד ֹּו  -וְ גָבַ ר עֲמָ לֵּק .וִ ֵּ
וְ הָ יָה כַאֲ ֶשר י ִָרים מ ֶֹּשה יָד ֹּו  -וְ גָבַ ר ְ
כְ בֵּ ִדים ,וַיִ ְקחּו אֶ בֶ ן וַ י ִָשימּו תַ ְח ָתיו וַ י ֵֶּשב עָ לֶיהָ  ,וְ ַאהֲ רֹּן וְ חּור ָת ְמכּו בְ י ָָדיו ִמזֶ ה אֶ חָ ד
יְהי י ָָדיו אֱ מּונָה עַ ד בֹּא הַ ָשמֶ ש .וַ יַחֲ לש יְ הוֹּשֻ עַ אֶ ת עֲמָ לֵּק וְ אֶ ת עַ מ ֹּו ,לְ פִ י
ּומזֶ ה אֶ חָ ד ,וַ ִ
ִ
חָ ֶרב .וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹּוָה אֶ ל מ ֶֹּשה ,כְ תֹּב זֹּאת זִ כָרוֹּן בַ סֵּ פֶ ר  -וְ ִשים בְ ָאזְ נֵּי יְהוֹּשֻ עַ  ,כִ י מָ חֹּה
אֶ ְמחֶ ה אֶ ת זֵּ כֶר עֲמָ לֵּק ִ -מ ַתחַ ת הַ ָשמָ יִם .וַ יִ בֶ ן מ ֶֹּשה ִמזְ בֵּ חַ  ,וַיִ ְק ָרא ְשמ ֹּו יְ ה ֹּוָה נ ִִסי.
וַ יֹּאמֶ ר ,כִ י יָד עַ ל כֵּס יָהִ ,מלְ חָ מָ ה לַיה ָ ֹּוה בַ עֲמָ לֵּקִ ,מדֹּר דֹּר".
וכתב על זה ,רבינו ה"כלי יקר" ,וז"ל:
"בילקוט ,מסיק ,שעמלק דומה לזבוב ...
ביאור המשל ,וסברתו ,הוא ,על דרך שכתבנו למעלה בפר' בראשית .על פסוק
(בראשית ,ד'  -ז')' ,לפתח חטאת רובץ' -
שהיצר הרע ,המשילוהו רז"ל (ברכות ,סא' ע"א) ,לזבוב ,שכוח פיו חלוש לעשות
נקב בבשר השלם ,אך במקום שהזבוב מוצא איזו מורסא או שחין  -אשר שם
פתח פתוח קצת לבשר ,שם ירבץ וירחיב הפרצה,
כך היצר הרע ,אין לו כוח להזדווג אצל הצדיק השלם בכל מעשיו ,ולא פָׁ תח לו
כלל פֶ תח לחטאת ולנדה .אך הבא לִ ָׁטמֵ א ,ועושה פתחים לו ,שם ירבץ להרחיב
הפרצה עד עלות חמ"ס גבר לאין מרפא,
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וארז"ל (יומא ,לט' ע"א)  ...אדם מטמא עצמו מעט ,מטמאים אותו הרבה".
והעניין הוא ,ע"פ מה שדרשו רבותינו ז"ל (מדרש תנחומא ,פרשתן ,כה') ,על
יִש ָראֵּ ל בִ ְרפִ ִידם":
הפסוק (שמות ,יז'  -ח')" ,וַ ָיבֹּא עֲמָ לֵּק ,וַ יִ לָחֶ ם עִ ם ְ
"שרפו ידיהם מן התורה",
והיינו ,שכאשר יש לאדם רפיון בעסק התורה ,הרי הוא מגביר ונותן כוח לעמלק,
להילחם בו.

ט.

לאור המבואר ,נשכיל ונבין:

התורה הקדושה ,פירטה את מצוות השבת ,אף בפרשתן .ללמדינו ,את גודל
מעלתה ,ואת גודל ברכתה,
ולא זו בלבד ,אלא -
אף ללמדינו ,את גודל שכרה ,ואת גודל מעלת העמלים בתורה הקדושה.
ולפיכך ,סמכה זאת ,לעניין "כְ כַֹּלת ֹּו",
דהנה ,השבת ,היא כלתם של עם ישראל,
וכפי שמצינו במסכת בבא קמא (לב' ע"ב):
"בואו ונצא לקראת כלה מלכתא  ...לקראת שבת כלה מלכתא",
וכדברי מוהר"ש אלקבץ זיע"א ,בפיוט הקדוש " -לְ כָה דו ִֹּדי":
"לְ כָׁ ה דו ִֹדי ,לִ ְקראת כלָׁהְ ,פנֵי שבָׁ ת נְ קבְ לָׁה",
ולכלה זו ,לא סגי בתזכורת בעלמא -
כי כשם שאין האדם מזכיר לעצמו את כלתו ,בתזכורת בעלמא .מחמת ,שחביבה
היא עליו עד למאוד -
כך הכלה העיקרית ,השבת הקדושה -
כך הכלה העיקרית ,התורה הקדושה.
והוא מאמר רבותינו ז"ל (תלמוד ירושלמי ,שבת ,פט"ו ה"ג):
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"לא ניתנו שבתות וימים טובים  -אלא לעסוק בהן בדברי תורה".
ואחר שהשכלנו ,והבנו ,עד כה .לימדנו הקב"ה ,בסמיכות מעשה העגל ,כדלהלן:
במסכת שבת (פח' ע"ב) ,הורונו רבותינו ז"ל ,שבמעשה העגל ,נחשבו עם ישראל,
ככלה המזנה תחת חופתה,
והנה " , 10קודשא בריך הוא ,ואורייתא ,וישראל -
חד הוא",
וממילא ,שבמעשה העגל ,הפרידו עם ישראל ,בין קודש אבריך הוא ,לאורייתא -
וישראל.
דהנה ,בשעה שרפו ידיהם מן התורה ,נזדווג להם עמלק,
וזאת ,מחמת שמצא עמלק  -הזבוב  - 11היצר הרע  , 12פתח.
ואף השטן ,המשול לזבוב ,כאשר מצא בעם ישראל "פתח" של ביטול תורה,
נזדווג להם,
והצליח לשכנעם ,שלמען רוחניותם ,טוב להם הדבר ,שיהיה אמצעי ,אשר יקשר
בינם לאביהם שבשמים.
ואם היו עם ישראל ,שמורים וגדורים בתורה הקדושה ,עד למאוד,
לא היה באפשרות אותו היצר הרע ,להכניס במוחם מחשבות זרות ...
 10עיין "זוהר הקדוש" ,חלק ג' ,דף עג' ע"ב.
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כפי שהובא באות ח' ,מדברי ה"כלי יקר" ,שכתב משם הילקוט.
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באות הנ"ל ,הביא ה"כלי יקר" ,מדברי רבותינו ז"ל במסכת ברכות (סא' ע"א) ,שהיצר הרע מכונה בשם

זבוב.
ועיין עוד ,ב"זוהר הקדוש" (פרשת "כי תצא" ,דף רפא' ע"ב):
"ּולְעֵ ילָּא  -עֲ מָּ לֵק ,סָּ מָּ אֵ ל ,עָּ מָּ ל ,נַחַ ׁשָ ,או ֶןּ ,ומִ ְרמָּ ה,
קּודׁשָ א ב ְִּריְך הּוא".
ִּדמְ פַ תֵּ י לֵּ יּה לְ ַבר נָׁש ,לְ מֶ חֱ טֵּ י לְ ְ
ועיין עוד בספר "חמדת ימים" (חודש אדר ,פרק א') ,שכתב ,וז"ל:
"איהו עמלק ,איהו גוליית ,איהו ס"מ הרשע ,איהו מלאך המוות".
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ולפיכך ,נסמכה השבת ל"כְ כַֹּלת ֹּו" ,ול"חטא העגל":
להורות לאדם ,שכשם שמצוות שבת ,מכרזת ומעידה ,שברא הקב"ה את עולמו
ל-ז' ימים,
כך התורה הקדושה ,מכרזת ומעידה ,שהיא עיקר הבריאה -
ובפרט  , 13שהקב"ה "אסתכל באורייתא ,וברא עלמא".
וכשם שהמחלל שבת ,נעשה ,כמי שמעיד עדות שקר,
כך הפורש מן התורה הקדושה ,נעשה ,כמי שמעיד עדות שקר.
וכשהאדם מעיד עדות שקר ,הוא נותן פתח ליצר הרע ,להכשיר לפניו את הדרך,
ח"ו.
באופן ,שמצוות שבת ,ומצוות לימוד התורה הקדושה ,הם יסוד וגדר ,לכל
מצוותיו של הקב"ה.
על הפסוק (אסתר ,א'  -ב')" ,בַ י ִָמים הָ הֵּ ם ,כְ ֶשבֶ ת הַ מֶ לְֶך אֲ חַ ְשוֵּ רוֹּש עַ ל כִ סֵּ א
י.
ירה",
שּושן הַ בִ ָ
ַ
מַ לְ כּותוֹּ ,אֲ ֶשר בְ
דרשו רבותינו ז"ל (אסתר רבה ,פרשה א' ,י') -
ית ִקין לִ פְ נֵּי הַ ָקדוֹּש בָ רּוְך
"זֶ ה הּוא אֶ חָ ד ִמן הַ ְמקוֹּמוֹּתֶ ,שהָ יּו מַ לְ אֲ כֵּי הַ ָש ֵּרת ְמ ַד ִדין פִ ְ
הּוא,
ֶשהָ יּו או ְֹּמ ִרים לְ פָ נָיו ִ -רבוֹּנ ֹּו ֶשל ע ֹּולָם ,בֵּ ית הַ ִמ ְק ָדש חָ ֵּרב וְ ָר ָשע זֶ ה יו ֵֹּּשב וְ עו ֶֹּשה
יחין,
מַ ְרזֵּ ִ
ָאמר לָׁהֶ םְ ,תנּו י ִָׁמים כְ ֶנגֶד י ִָׁמים,
יתי בִ יהּודָׁ ה ד ְֹרכִ ים גִ תוֹת
הֲ דָׁ א הּוא ִדכְ ִתיב (נחמיה ,יג'  -טו')' ,ביָׁ ִמים הָׁ הֵ מָׁ ה ָׁר ִא ִ
בשבָׁ ת' וגו' ".
ובסה"ק "שם  14משמואל" ,הביא בזה ,מאביו ,הגה"ק בעל "אבני נזר" זיע"א:
" 13זוהר הקדוש" ,פרשת "תרומה" ,דף קסא' ע"א.
 14שמות ,שנת תרעא'.
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שתשובת הקב"ה למלאכי השרת ,היתה ,שכיוון שחיללו ישראל את השבת,
שנתנה למנוחה ולעונג .לקחו אומות העולם ,את המנוחה והעונג מישראל.
והנה ,ממה שנושעו עם ישראל ,משיעבודו של אחשורוש,
משמע ,שחזרו בתשובה ,על עבירה זו.
ותכלית תשובתם ,היתה ,במה שקיבלו את התורה הקדושה ,בשמחה,
יקר",
ַיְהּודים הָ יְ תָ ה או ָֹּרה וְ ִש ְמחָ ה וְ ָששֹּן וִ ָ
דהנה ,על הפסוק (אסתר ,ח'  -טז')" ,ל ִ
דרשו רבותינו ז"ל (מגילה ,טז' ע"ב):
"אמר רב יהודה -
'אורה'  -זו תורה .וכן הוא אומר (משלי ,ו'  -כג')' ,כי נר מצוה ותורה אור'.
'שמחה'  -זה יום טוב .וכן הוא אומר (דברים ,טז'  -יד')' ,ושמחת בחגך'.
'ששון'  -זו מילה .וכן הוא אומר (תהילים ,קיט'  -קסב')' ,שש אנכי על אמרתך'.
'ויקר'  -אלו תפלין .וכן הוא אומר (דברים ,כח'  -י')' ,וראו כל עמי הארץ כי שם ה'
נקרא עליך ויראו ממך' .ותניא ,רבי אליעזר הגדול אומר ,אלו תפלין שבראש".
ובדרשתם ז"ל' " ,אורה'  -זו תורה" ,כבר מצינו במסכת שבת (פח' ע"א) -
"אמר רבא ,אעפ''כ הדור קבלוה בימי אחשורוש.
דכתיב (אסתר ,ט'  -כז')' ,קימו וקבלו היהודים',
קיימו ,מה שקיבלו כבר".
ללמדך ,שבזכות ב' דברים אלו ,שבת ותורה ,נושעו אבותינו ,בימים ההם ובזמן
הזה.
יזכינו הי"ת ,להתחזק הדק היטב  -היטב הדק ,ב-ב' דברים אלו,
וכשם שנעשו לאבותינו ניסים ונפלאות ,בימים ההם ובזמן הזה,
כך יעשה הי"ת עמנו .אמן.
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