בעהי"ת

נגדך כל תאותי

ְהּודה לְ ָששוֹּן ּולְ ִש ְמחָ ה
יעי וְ צוֹּם הָ עֲ ִש ִירי י ְִהיֶה לְ בֵ ית י ָ
ישי וְ צוֹּם הַ ְשבִ ִ
יעי וְ צוֹּם הַ חֲ ִמ ִ
זכריה פרק ח (יט) כֹּה ָאמַ ר ְידֹּוָ ד ְצבָ אוֹּת צוֹּם הָ ְרבִ ִ
ּולְ מֹּ עֲ ִדים טוֹּבִ ים וְ הָ אֱ מֶ ת וְ הַ ָשלוֹּם אֱ הָ בּו.
ָר.
מח
ַג לַידֹוָד ָ
שמות פרק לב (ה) וַ י ְַרא ַאהֲ רֹּן וַ יִבֶ ן ִמזְ בֵ חַ לְ פָ נָיו וַ י ְִק ָרא ַאהֲ רֹּן וַ יֹּאמַ ר ח
שמ"ש :הנה בכתוב (זכרי' ח') שצום הרביעי וצום החמישי וכו' יהפכו לששון ולשמחה .ונראה עפ"י מ"ש מהר"ל בענין חוה"מ מפני שיש
קדושה לפניו ולאהריו נעשו הימים שביניהם חוה"מ ,כן נמי לעתיד שהימים בין שבעה עשר בתמוז לת"ב יהיו כמו חוה"מ ,ויהי' מועד
ארוך של כ"ב יום מקביל לכם מועדי ישראל שבזה"ז ,שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג הרי כאן ט"ו יום ,שבועות ור"ה ויוה"כ הרי ח"י,
שבת ור"ח הרי כ' ,שני ימים של פורים שהם מדברי קבלה שבדברי תורה דמי ,ומקמי דכתיבי הנ"ל היו ,הרי כ"ב ימים ,וכנגדן יתוספו
עוד כ"ב ימים מי"ז בתמוז עד אחר ט"ב ,וכבר אמרנו שעל הימים העתידים האלו אמז"ל בפסוק יספת לגוי נכבדת -עליך להוסיף לנו
מועדות (אמרה כנס"י לפני הקב"ה עליך להוסיף לנו מועדות ועלינו להיות מקריבים לפניך ומכבדין אותך יספת לגוי נכבדת אמר להם
הקב"ה חייכם איני מחזיר ימים טובים מכם אלא אני מוסיף לכם מועדות שתשמחו בהם שנאמר ביום השמיני עצרת) שהכוונה על כ"ב
ימים אלו ,והמועדים שאתנו היום הם בזכות שבעה צדיקים ,ולעת"ל יתוספו אלו כ"ב הימים בזכות כ"ב אותיות התורה:
שמ"ש :חודש זה שהוא מירחין דעשו עוד עתיד להתהפך מרע לטוב ויהיו הצומות לששון ולשמחה ,ובודאי יתחיל המועד מי"ז בתמוז
וימשך עד ט' באב ,והימים שבינתיים יהיו כמו חוה"מ ,ובבית ראשון שנא' בתשעה לחודש ...ותבקע העיר ,אלא שאנחנו עושים יום
הצום בי"ז לחודש משום דחורבן שני עדיפא לי' ,אבל לענין ימי ששון ושמחה שיהיו הימים האלה ב"ב בודאי יתחיל מט' לחודש ויצא
רוב החודש בששון ושמחה ,א"כ יהי' כל החודש כולו קודש מהופך ממהותו מחטא לטהרה ומבזיון לכבוד:
אוהב ישראל למה קורין פרשת פנחס בשבת בין המצרים ברוב השנים .אשר כל עיקרי המועדים כתובים בפרשה זו וע"כ לא דבר ריק
הוא .אך בכוונה מכוונת עשו חז"ל זה ברוח קדשם .אמנם י"ל בהעיר לב ושום שכל ,דאלו הכ"א יום שבין י"ז בתמוז לט' באב הם
מקוריים ושרשיים לכל המועדות של השנה שהם בכללן ג"כ כ"א יום .היינו שבת ור"ח ,ז' ימי הפסח ,יום חג השבועות ,ב' ימים של
ר"ה ,יוה"כ ,ח' ימי חג הסוכות .וסימנך א"ך טוב לישראל (תהלים עג ,א) ואלו הכ"א יום שבין המצרים הם מקורים שרשיים להם .וע"פ
הנ"ל מבואר שאלו הכ"א יום הם ימים טובי ם גדולים מאוד אך בעונותינו הרבים עדיין אין אנו ראויים להם וטובייהו גניז בגווייהו.
ואי"ה כשנזכה במהרה בימינו לעשות תשובה ומעש"ט לזכך החומר ולהעביר זוהם הזהב אז יתגלה רב טוב הצפון כי אז נהיה ראויים
לכל הברכות וישועות טובות מצד הדין ,ואז יהיו הכ"א ימים ימים טובים גדולים ונוראים אשר אין להעריך והם מקוריים שרשיים לכל
הכ"א ימים טובים שאנו עושים בזה"ז .ועל כולם יהיה ט' באב למועד יותר גדול .ולזה אנו קורין פרשת פינחס אשר כל המועדות
כתובים בו בימים האלו כי מהם נמשכים כל המועדות והמשכיל יבין כ"ז:
תענית כו בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות ,ובטל התמיד ,והובקעה העיר .ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל.
עירובין נד אמר ר"א מאי דכתיב חרות על הלוחות? אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל.
מגילה דף ב עמוד ב אמר רב חסדא :מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדין.
שפ"א כי תשא תרס"ב :ובמד' שכל מ' יום הי' לומד ושוכח ואח"כ ניתן לו התורה במתנה .וכבר כ' מזה במ"א כי מ' יום הכנה אל
התורה .כמו ששת ימי המעשה הכנה אל השבת שהוא תכלית מעשה בראשית ...ויש בו שכחה כי הטבע משכח ...וכמו כן שבת כלל ימי
המעשה והוא יומא דנשמתא .יו מא דזכירה .דלית בי' שכחה .דכל השכחה מצד הגוף .ובשבת נתגלה זה שורש התורה ומרע"ה כמ"ש
"מזמור "שיר "ליום "השבת ר"ת למש"ה .והתורה שלומדין בשבת אין בה שכחה:
שפ"א בלק תר"ס :בי"ז בתמוז ירד מרע"ה עם הלוחות ראשונות ,והגם שנשברו איתא שברי לוחות מונחין בארון ,כי כל המתנות שנתן
הקב"ה לבנ"י הם לעולם .וגמירי משמיא מיהב יהבי משקל לא שקלי .ולכן הארת לוחות הראשונות נשאר לעולם לבנ"י .אבל אותיות
פורחות למעלה לפקדון לבנ"י .וכפי מה שזוכין מאירין האותיות .ואיתא בשם האר"י ז"ל חג לה' מחר כי לעתיד לבוא יהי' י"ז בתמוז חג
כשי תקנו בנ"י החטא יאירו הלוחות ראשונות .כי יום זה הוא שמחה מצד מתנות הלוחות .ועצבון מצד השבירה .ולכן בש"ק דהיא מעין
עוה"ב יש הארה מלוחות ראשונות .וזהו בחי' זכור בש"ק ,דאיתא אם היו מקבלין הראשונות לא הי' שכחה בדברי תורה כדכ' חרות על
הלוחות ,וזו החקיקה הי' ג"כ בנפשות בנ"י רשימה בעצם שא"א לשכוח .רק אחר החטא -אכן כאדם תמותון נפלו לבחי' שכחה .ומ"מ
נשאר רשימה בלב מהראשונות .וז"ש הזהרו בזקן ששכח תלמודו ששברי לוחות מונחין בארון .ושבת יומא דזכירה הוא ,ולכן יש בו
הארה מן הראשונות ,והוא עצמו בחי' נשמה יתירה מהנשמה שעלתה למעלה כמ"ש אותיות פורחות כדאי' נשמה בגוף כאזכרה בגוילין:
זכרו תורת משה (ר"ת תמוז) במצות שבת גרוסה ,חרותה ליום השביעי ככלה בין רעותיה משובצה.
ברכות ח :אמר להו ריב"ל לבניה ...:והזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו ,דאמרינן :לוחות ושברי לוחות מונחות בארון.
פסחים פ"ז :ואשברם לעיניכם תנא לוחות נשברו ואותיות פורחות.
תנחומא כי תשא :וירד משה מן ההר וקרב אל המחנה וראה את העגל שעשו בשעה שנתן לו הקב"ה את הלוחות היו סובלין את עצמן
כיון שירד וקרב אל המחנה וראה את העגל פרח אות הכתב מעליהם ונמצאו כבדים על ידיו של משה ,מיד ויחר אף משה וישלך מידו,
בא וראה כמה גדול כחו של משה.
ע"ז יח :אמרו לו תלמידיו רבי מה אתה רואה אמר להן גוילין נשרפין ואותיות פורחות.
מהרש"א מו"ק כה :הת"ח דמיון הס"ת הגוף לגויל הס"ת ואותיות פורחות לנשמה וכיון שמת הת"ח הנשמה פורחת מן הגוף.
תנחומא כי תשא :חרות ר' יהודה אמר חירות מן הגלות ור' נחמיה אמר חירות מן מלאך המות ורבנן אמרי חירות מן היסורין ר"א בנו
של ר"י הגלילי אומר אם יבוא מלאך המות ויאמר לפני הקב"ה לחנם בראתני בעולם הזה הקב"ה א"ל על כל העו"ג השלטתיך חוץ מן
אומה זו שנתתי לה חירות על הלוחות ומנין שהוא כך דכתיב אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם חבלתם מעשיכם אכן כאדם
תמותון.

ֶּר
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חרֵי עֵינֵיכֶּם א
אֲ
חרֵי לְבַבְכֶּם וְַ
אֲ
ֻרּו ַ
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יתם אֹּ ָתם וְלֹא ָ
ֶּם אֶ ת כָל ִמ ְצוֹּת ְידֹּוָ ד וַ עֲ ִש ֶ
יתם אֹּ ת ֹּו ּוזְַכרְת
יצת ְּור ִא ֶ
במדבר פרק טו וְ הָ יָה ָלכֶם לְ ִצ ִ
ִיתם ְקד ִֹּשים לֵאֹלהֵ יכֶם:
יתם אֶ ת כָל ִמ ְצו ָֹּתי וִ ְהי ֶ
תזְכְרּו וַ עֲ ִש ֶ
מעַן ִ
חרֵיהֶּם :לְ ַ
אֲ
ֶּם זֹנִים ַ
ַת
א
חגיגה כז :אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר תלמידי חכמים אין אור של גיהנם שולטת בהן קל וחומר מסלמנדרא ומה סלמנדרא שתולדת
אש היא הסך מדמה אין אור שולטת בו ת"ח שכל גופן אש דכתיב הלוא כה דברי כאש נאם ה' עאכו"כ.
יומא ט :מקדש ראשון מפני מה חרב מפני שלשה דברים שהיו בו עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים עבודה זרה דכתיב כי קצר
המצע מהשתרע מאי קצר המצע מהשתרע אמר רבי יונתן קצר מצע זה מהשתרר עליו שני רעים כאחת.
צל"ח לחנוכה :באותו זמן שנעשה בית המקדש ע"ז שהרי שקצו אבני מזבח ועשו בו תקרובות ע"ג ,מסתמא נסתלקה השכינה משם ,כי
קצר המצע מהשתרע והמסכה צרה וגו' ,וא"א לשני רעים וכו' ,ובכל מקום ששורה הקליפה השכינה בורחת משם ,וזה דרך הקדושה
להיות כמלך עלוב ונדחה מפני הקליפה.
יתם עָׂשּו לָהֶּם עֵגֶּל מַ סֵ כָה וַ י ְִש ַתחֲ וּו ל ֹּו
ֵית מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם :סָ רּו מַ הֵ ר ִמן הַ דֶ ֶרְך אֲ ֶשר ִצּוִ ִ
משה לְֶך ֵרד כִ י ִשחֵ ת עַ ְמָך אֲ ֶשר הֶ ֱעל ָ
וַ י ְַדבֵ ר ְידֹּוָ ד אֶ ל ֶ
יתי אֶ ת הָ עָ ם הַ זֶה וְ ִהנֵה עַ ם ְק ֵשה ע ֶֹּרף הּוא:
משה ָר ִא ִ
ֹּאמרּו אֵ לֶה אֱ ֹלהֶ יָך ִי ְש ָראֵ ל אֲ ֶשר הֶ עֱלּוָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם :וַ יֹּאמֶ ר ְידֹּוָ ד אֶ ל ֶ
וַ יִזְ בְ חּו ל ֹּו וַ י ְ
משה אֶ ת פְ נֵי ְידֹּוָ ד אֱ ֹלהָ יו וַ יֹּאמֶ ר לָמָ ה ְידֹּוָ ד יֶחֱ ֶרה אַ פְ ָך בְ עַ מֶ ָך אֲ ֶשר
וְ עַ ָתה הַ נִ יחָ ה לִ י וְ יִחַ ר אַ פִ י בָ הֶ ם וַ אֲ ַכלֵם וְ אֶ ֱע ֶשה או ְֹּתָך לְ גוֹּי גָדוֹּל :וַ יְחַ ל ֶ
ּומזֶה הֵ ם
ּושנֵי ֻל ֹּחת הָ עֵ דֻ ת בְ יָד ֹּו ֻל ֹּחת כְ תֻ בִ ים ִמ ְשנֵי עֶ בְ ֵריהֶ ם ִמזֶה ִ
משה ִמן הָ הָ ר ְ
את מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם בְ כֹּחַ גָדוֹּל ּובְ יָד חֲ ז ָָקה ...וַ יִפֶ ן וַ י ֵֶרד ֶ
הוֹּצֵ ָ
משה קוֹּל
ֹלהים הּוא חָ רּות עַ ל הַ ֻלחֹּת :וַ י ְִשמַ ע יְהוֹּשֻ עַ אֶ ת קוֹּל הָ עָ ם בְ ֵרעֹּה וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל ֶ
ֹלהים הֵ מָ ה וְ הַ ִמכְ ָתב ִמכְ ַתב אֱ ִ
כְ תֻ בִ ים :וְ הַ ֻל ֹּחת מַ עֲ ֵשה אֱ ִ
העֵגֶּל
לּושה קוֹּל עַ נוֹּת ָאנֹּ כִ י שֹּמֵ עַ  :וַ י ְִהי כַאֲ ֶשר ָק ַרב אֶ ל הַ מַ חֲ נֶה וַ י ְַרא אֶ ת ָ
ְבּורה וְ אֵ ין קוֹּל עֲ נוֹּת חֲ ָ
ִמלְ חָ מָ ה בַ מַ חֲ נֶה :וַ יֹּאמֶ ר אֵ ין קוֹּל עֲ נוֹּת ג ָ
משה וַ י ְַשלְֵך ִמי ָָדו אֶ ת הַ ֻלחֹּת וַ י ְַשבֵ ר אֹּ ָתם ַתחַ ת הָ הָ ר:
חלֹת וַ יִחַ ר ַאף ֶ
מֹ
ּו ְ
מדרש אגדה שמות :אשר שברת א"ל הקב"ה יישר כוחך ששיברת ,שאילולי לא נשתברו נתחייבו שונאיהם של ישראל כלייה:
ב"ק דף נד ע"ב שאל רבי חנינא בן עגיל את רבי חייא בר אבא :מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב ,ובדברות האחרונות
נאמר בהם טוב? אמר לו :עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טוב ,שאלני אם נאמר בהן טוב אם לאו ,שאיני יודע אם נאמר בהן טוב
אם לאו ,כלך אצל ר' תנחום בר חנילאי ,שהיה רגיל אצל ר' יהושע בן לוי ,שהיה בקי באגדה .אזל לגביה ,א"ל :ממנו לא שמעתי ,אלא
כך אמר לי שמואל בר נחום אחי אמו של רב אחא ברבי חנינא ,ואמרי לה אבי אמו של רב אחי ברבי חנינא :הואיל וסופן להשתבר .וכי
סופן להשתבר מאי הוי? אמר רב אשי :חס ושלום ,פסקה טובה מישראל.
בני יששכר :י"ז בתמוז בו נשתברו הלוחות ,ולא במקרה הוא י"ז דייקא בגימ' טו"ב ,והוא עפ"י משארז"ל מפני מה אין טוב בדברות
הראשונות ,כי היה גלוי וידוע לפניו ית"ש שעתידין להשתבר ויאמרו ח"ו פסק הטוב על כן אין בהם טוב רק בלוחות שניות ,לומר שכל
אלה הענינים טו"ב לישראל ,על כן אירע המעשה ביום טו"ב בתמוז ,וזהו שכתב האריז"ל ויקרא אהרן ויאמר חג לי"י מחר אמר כן
בנבואה שעתיד להיות היום ההוא חג ויו"ט לישראל ...והנה גם בפרשת פנחס מבואר חלוקת הארץ ,על כן מהדרינן כל מה דאפשר
שיקראו גם פרשת פנחס בימים האלה ,וגם בפרשת פנחס נאמרים כל המועדים ,הנה יתנחמו ישראל בהוסיף להם מועדים ב"ב שעתידין
הימים האלה להיות לששון ולשמחה ולמועדים טובים:
סנהדרין סד ת"ש :ויזעקו בקול גדול אל ה' אלהיהם מאי אמור? אמר רב יהודה ואיתימא רב יונתן :בייא בייא! היינו דאחרביה לביתא
וקליא להיכלא ,וקטלינהו לצדיקי ,ואגלינהו לישראל מארעייהו ,ועדיין הוא מרקד בינן .כלום יהבתיה לן אלא לקבולי ביה אגרא לא
איהו בעינן ולא אגריה בעינן! יתבו תלתא יומא בתעניתא ,בעו רחמי .נפל להו פיתקא מרקיעא ,דהוה כתיב בה אמת .אמר רבי חנינא:
ש"מ חותמו של הקב"ה אמת .נפק כגוריא דנורא מבית קדשי הקדשים .אמר להו נביא לישראל :היינו יצרא דע"ז.
סנהדרין קב עמוד ב רב אשי אוקי אשלשה מלכים .אמר :למחר נפתח בחברין .אתא מנשה איתחזי ליה בחלמיה .אמר :חברך וחבירי
דאבוך קרית לן? מהיכא בעית למישרא המוציא? אמר ליה :לא ידענא .אמר ליה :מהיכא דבעית למישרא המוציא לא גמירת ,וחברך
קרית לן? אמר ליה :אגמריה לי ,ולמחר דרישנא ליה משמך בפירקא .אמר ליה :מהיכא דקרים בישולא .אמר ליה :מאחר דחכימתו כולי
האי ,מאי טעמא קא פלחיתו לעבודה זרה? אמר ליה :אי הות התם הות נקיטנא בשיפולי גלימא ורהטת אבתראי .למחר אמר להו
לרבנן :נפתח ברבוותא.
ב"ק פב :אין מגדלין חזירים בכל מקום תנו רבנן כשצרו בית חשמונאי זה על זה היה הורקנוס מבפנים ואריסטובלוס מבחוץ ובכל יום
היו משלשים להם בקופה דינרין והיו מעלין להם תמידים היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית אמר להם כל זמן שעוסקין
בעבודה אין נמסרים בידכם למחר שילשלו דינרין בקופה והעלו להם חזיר כיון שהגיע לחצי החומה נעץ צפרניו בחומה ונזדעזעה ארץ
ישראל ת' פרסה על ת' פרסה באותה שעה אמרו ארור האיש שיגדל חזירים.
הקדמה לעולת ראיה התפלה המתמדת של הנשמה א התפלה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן ההעלם אל הגילוי,
להתפשט על כל כחות החיים של כל הרוח והנפש וכל כחות חיי הגויה כולה ,והיא משתוקקת ג"כ לגלות את מהותה וכח פעולתה על
כל הסביבה ,על כל העולם והחיים ,ולשם כך צריכים אנו לחשבונו-של-עולם שבא ע"י תורה וחכמה .ונמצא מתוך כך ,שעבודת התורה
כולה וכל חכמתה היא התגלותה המתמידה של תפלתה הכמוסה של הנשמה .נשמת כל חי תברך את שמך ד' אלהינו.
ב אין התפלה באה כתקונה כי-אם מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת .הלא היא עפה ומתרפקת על דודה בלא שום
הפסק כלל ,אלא שבשעת התפלה המעשית הרי התפלה הנשמתית התדירית היא מתגלה בפעל .וזהו עידונה ועינוגה ,הדרה ותפארתה,
של התפלה ,שהיא מתדמה לשושנה הפותחת את עליה הנאים לקראת הטל או נכח קרני השמש המופיעים עליה באורה ,ולכן "הלואי
שיתפלל אדם כל היום כולו".
הערות לריש מילין :ב .פעולת החיים של הנשמה איננה פוסקת ,כשם שכללות פעולת החיים החמריים אינה פוסקת כל ימי
החיים .ההתגלות של החיים השכליים שבאה מזמן לזמן ,בעת שהחושב מחדש איזו מחשבה חדשה ומבהיקה ,שאנו מרגישים שיש
הפסק זמני בין חידוש לחידוש .אינה באה מכח היסודי העצמי של החיים אלא מהופעותיהם הסעיפיות ,אבל העצמיות של החיים
שהיא פעולת הנשמה במעמקיה אינה פוסקת כלל ,ותמיד המחשבות מתחדשות וזורמות בנו ,וכל עמל התלמוד שלנו איננו כי אם
מכשיר אותנו ע"י ההתגלות המתפרצת מבחוץ למעמק החיים ,להכיר יותר ויותר את המהלך השטפי של המחשבות ,שהוא נהר
שאינו פוסק ,שפלגיו וגליהם הם מתרוצצים בקרבנו תדיר בלא הרף.

