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ורו"ו ר' פנתס פרידמאן שליט"א
תו וששגעגת תשע"ד

לקראת חג השבועות "זמן מתן תורתנו" הבא 

לקראתנו לשלום, דבר בעתו מה טוב להתבונן במה 

שהיה  הגדול  הוויכוח  על  ז"ל,  חכמינו  לנו  שגילו 

בין משה רבינו למלאכי השרת, כאשר עלה משה 

למרום לקבל את התורה לישראל, והמלאכים באו 

בטענה: "מה לילוד אשה בינינו", שראוי לתת להם 

את התורה ולא לקרוצי חומר בשר ודם.

שישיב  ממשה  הקב"ה  ביקש  הוויכוח  בלהט 

תשובה למלאכים, אך משה חשש שמא ישרפוהו 

המלאכים בהבל שבפיהם, עד שהבטיח לו הקב"ה 

להן  וחזור  כבודי  "אחוז בכסא  עליו באומרו:  להגן 

משה  בין  שהיו  ודברים  הדין  הם  והנה  תשובה". 

רבינו למלאכי השרת בלשון הגמרא )שבת פח:(:

משה  שעלה  בשעה  לוי,  בן  יהושע  רבי  "אמר 

רבונו  הקב"ה,  לפני  השרת  מלאכי  אמרו  למרום, 

לקבל  להן  אמר  בינינו,  אשה  לילוד  מה  עולם  של 

לך  שגנוזה  גנוזה  חמודה  לפניו  אמרו  בא.  תורה 

תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא 

העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם, )תהלים ח-ה( 

מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, )שם ב( ה' 

אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך 

להן  החזיר  למשה  הקב"ה  לו  אמר  השמים.  על 

אני  מתיירא  עולם  של  רבונו  לפניו  אמר  תשובה, 

שמא ישרפוני בהבל שבפיהם, אמר לו אחוז בכסא 

כבודי וחזור להן תשובה...

נותן  שאתה  תורה  עולם  של  רבונו  לפניו,  אמר 

אשר  אלקיך  ה'  אנכי  כ-ב(,  )שמות  בה  כתיב  מה  לי 

ירדתם,  למצרים  להן  אמר  מצרים,  מארץ  הוצאתיך 

לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהא לכם... שוב מה 

כתיב בה )שם יג(, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, קנאה 

יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו לו להקב"ה, 

בכל  שמך  אדיר  מה  אדוננו  ה'  ח-י(  )תהלים  שנאמר 

הארץ, ואילו תנה הודך על השמים לא כתיב".

ומלאכים שיקשג לקשל את ותגרו 
שצירגפים של מעלו

"תנה הודך  והנה בענין מה שטענו המלאכים: 

על השמים", שראוי לתת להם את התורה, מבואר 

בחידושי אגדות מהרש"א )שבת שם ד"ה מה לילוד, 

הרחבה  וביתר  אנוש(,  מה  וד"ה  גנוזה,  חמדה  וד"ה 

יתרו  )פרשת  סופר"  ה"חתם  למרן  משה"  ב"תורת 

דעת  על  עלה  לא  מעולם  כי  למשה(,  ה'  ויקרא  ד"ה 

המלאכים לקבל את התורה בדרך נגלה כפי שהיא 

לפנינו, כי גם הם ידעו שלא שייך אצלם לקיים את 

המצוות המלובשות בעניני העולם הזה.

אלא השתוקקו לקבל את התורה בדרך נסתר, 

בשמים,  למעלה  שהם  התורה  אותיות  צירופי  לפי 

ולכן כינו את התורה בתואר "חמדה גנוזה", כי היא 

כך  ועל  העליונים,  בעולמות  הגנוזה  הנסתר  תורת 

בהיותם  כי  השמים",  על  הודך  "תנה  בטענה:  באו 

מלאכים רוחניים יש להם יכולת להשיג ביתר עמקות 

תורת הנסתר שהיא בבחינת ההוד של התורה.

ב"אהל  מצינו  ביאור  בתוספת  זה  נשגב  רעיון 

יעקב" למגיד מדובנא זי"ע )פרשת יתרו(, כי כשעלה 

בלבוש  התורה  נתלבשה  לא  עדיין  למרום  משה 

מתן  בשעת  למטה  לישראל  שניתנה  כפי  הפשט, 

התורה  את  המלאכים  ראו  כאשר  לכן  תורה, 

באו  רוחניים,  אורות  שהם  מעלה  של  בצירופים 

טוב  יותר  הלא  בינינו",  אשה  לילוד  "מה  בטענה: 

למלאכי  אלו,  רוחניים  בצירופים  התורה  שתינתן 

מעלה שהם יצורים רוחניים, ולא לקרוצי חומר בשר 

ודם: "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו".

על  משה  שהשיב  מה  מבאר  הוא  זו  בדרך 

"רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה  טענתם: 

כתיב בה". כלומר הן אמת שמלאכי מעלה מסוגלים 

מעלה,  של  בצירופים  התורה  יותר  טוב  להשיג 

אבל "תורה שאתה נותן לי" - דייקא למטה בארץ, 

במצוות  שנתלבשו  כפי  התורה  תיבות  בצירופי 

מעשיות בעולם הזה, שייכת רק אצל בני אדם ילודי 

אשה בשר ודם, אם כן בטלה טענת המלאכים שהם 

רוצים לקבל את התורה, שהרי אינם יכולים לקבל 

את התורה בצירופים שהיא למטה בארץ.

אך המשכיל יבין כי עדיין מוטלת עלינו חובת 

רבינו  משה  תשובת  עמקות  ביתר  להבין  הביאור, 

יכולים לקיים  כי הן אמת שאינם  למלאכי מעלה, 

את התורה כפי שניתנה בעולם הזה, אולם מאחר 

בדרך  התורה  את  לקבל  רצו  לא  שמלכתחילה 

נגלה, כי אם באופן נסתר לפי צירופי התורה שהם 

בצירופי  שנתלבשה  טרם  העליונים  בעולמות 

היא  תשובה  איזו  כן  אם  הזה,  בעולם  האותיות 

שנתלבשה  כפי  התורה  את  לקיים  יכולים  שאינם 

באו  גופא  כך  על  הלא  הזה,  בעולם  בצירופים 

במצוות  התורה  את  להלביש  ראוי  שאין  בטענה 

מעשיות, כי אם להשאירה בצירופים רוחניים כפי 

שהם בעולמות העליונים.

 אנג מקיימים ומצגגת ששליתגת וקש"ו
גנתשש כאילג וגא קיים ומצגגת

הקדמה  פי  על  הענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

הגאון  של  הטהורה  ממשנתו  עינים,  מאירת  יקרה 

זי"ע, כפי  הקדוש מאורו של עולם בעל "אבני נזר" 

שהביא בנו בעל ה"שם משמואל" בשמו )פרשת ויקרא 

שנת תרע"ו(, והנה הם הדברים בלשון קדשו: 

"על פי מה שהגיד כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה, 

קרוץ  ודם  בשר  מעשה  איך  לתמוה  יש  שלכאורה 

התירוץ  אך  העליונים.  בעולמות  יפעל  מחומר 

הוא שהאדם הוא שליח מהשי"ת לקיים מצוותיו, 

ושליח לעולם יש בו כח המשלח, ומעשה השליח 

מתייחס להמשלח, על כן המצוות שהאדם עושה 

הוא  עצמו  שהקב"ה  נחשב  השי"ת,  בשליחות 

פועלין  שהמצוות  מה  תימה  אין  כן  ואם  העושה, 

בעולמות העליונים".

וכן כתב עוד )פרשת במדבר שנת תרע"ג(: "על פי 

מה שהגיד כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה, בטעם מה 

בעולמות  פועלת  מחומר  קרוץ  ודם  בשר  שמצות 

העליונים, שהוא מטעם שליח השי"ת ושליח של 

אדם כמותו".

נמצינו למדים מדברי ה"אבני נזר" חידוש עצום, 

כי בשעה שאנו מקיימים את מצוות התורה, צריך 

לכוון בדחילו ורחימו שאנו מקיימים אותן בתורת 

זה  הרי  המצוות  קיום  ידי  ועל  מהקב"ה,  שליחות 

המצוות,  מקיים  בעצמו  כביכול  הקב"ה  כאילו 

אדם  של  "שלוחו  מב:(:  )קידושין  בגמרא  כמבואר 

תשגשתג ועמגקו של משו רשינג למלאכי ושרת

 וקש"ו מקיים את כל מצגגת ותגרו שרגתניגת
גמסר ותגרו לישראל שיויג שליתיג לקיימו שפגעל
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כמותו". ואף שהקב"ה מלך מלכי המלכים הוא א-ל 

ולא אדם, כמו שכתוב )במדבר כג-יט(: "לא איש אל 

ויכזב ובן אדם ויתנחם", עם כל זאת שייך גם אצל 

הקב"ה הדין של "שלוחו של אדם כמותו".

 "ודגל מצגגו געגשו
ממי שאינג מצגגו געגשו"

על פי הקדמה יקרה זו של ה"אבני נזר" יפתח 

לא.(:  )קידושין  בגמרא  ששנינו  מה  להבין  פתח  לנו 

"גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה". 

כי  זה,  על  הטעם  גדול(  ד"ה  )שם  התוספות  וכתבו 

שהוא  כיון  תוקפו  יצרו  ועושה  מצווה  כשהוא 

לו  יש  ועושה  מצווה  כשאינו  אבל  לקיים,  מוכרח 

פת בסלו כיון שיכול לעבור עליו בכל זמן שירצה. 

יעקב  וידר  ד"ה  ויצא  )פרשת  משה"  ה"ישמח  אולם 

נדר( אומר על כך טעם חדש בלשון קדשו:

)קידושין  אמרם  על  הטעם  ביארתי  כבר  "והנה 

מצווה  שאינו  ממי  ועושה  המצווה  גדול  לא.( 

ועושה, דהנה בכל מצוה יש כוונות ידועים ליחידי 

סגולה בכל דור, ויותר מזה אשר לא נודעו רק לרבי 

שמעון בן יוחאי וחביריו, ויותר מזה אשר המה לא 

אשר  מהמה  עוד  ויותר  ה',  בחיר  למשה  רק  נודעו 

עקבותיהם לא נודעו עוד לשום נברא, רק המצווה 

יתברך יודע מקומה.

כן  אם  יתברך,  הוא  צוה  כאשר  העושה  והנה 

והיינו  נברא,  מכל  שנעלם  מה  אף  בשורשו  מתקן 

אשר קדשנו במצותיו והבן, אבל אם אינו עושה רק 

על פי שכל, אם כן הרי אינו יכול לתקן יותר ממה 

שהשכל מגיע. ועוד דכל דבר חוזר לשורשו, אם כן 

אם שורשו מן השכל, הרי אינו עולה יותר גבוה מן 

השכל, מה שאין כן אם שורשו מציווי יתברך שמו, 

ומגיע  יותר  שגדול  ועושה,  המצווה  גדול  והיינו 

יותר, והבן כי הוא נפלא בסייעתא דשמיא".

וכאשר נחבר ונשלב את שני האורות - החידוש 

של ה"אבני נזר" עם החידוש של ה"ישמח משה", 

כי אז ירווח לנו להבין ביתר שאת מסקנת הגמרא: 

"גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה", 

כי המצווה ועושה מאחר שהוא פועל בשליחותו 

את  כביכול  יתברך  בשבילו  להשלים  הקב"ה,  של 

מעשה המצוה, על ידי זה יש בכוחו לפעול פעולות 

נשגבות בעולמות העליונים, שהרי הקב"ה הוא זה 

שמקיים המצוה.

מיוחדת  דשמיא  סייעתא  לו  שיש  ועוד,  זאת 

ששנינו  כמו  הקב"ה,  הוא  המשלח  כוונת  מצד 

רע  סימן  וטעה  "המתפלל  לד:(:  )ברכות  במשנה 

רע לשולחיו, מפני  הוא סימן  ואם שליח צבור  לו, 

להבין  נשכיל  ומזה  כמותו".  אדם  של  ששלוחו 

שהוא  המשלח  לשם  המצוה  מקיים  הוא  אם  כי 

המשלח,  כוונת  מצד  מיוחד  סיוע  לו  יש  הקב"ה, 

שכוונתו  אמת  הן  ועושה,  מצווה  אינו  אם  אבל 

לשם ה', אבל מאחר שהקב"ה לא שלחו ואין בזה 

התיקונים  לפעול  הכח  את  לו  אין  שליחות,  דין 

למעלה כמו המצווה ועושה.

זמירות  נעים  המלך  דוד  דברי  בזה  לפרש  יומתק 

אני  אומר  טוב  דבר  לבי  "רחש  מה-ב(:  )תהלים  ישראל 

לקיים  טוב",  דבר  לבי  "רחש  פירוש,  למלך".  מעשי 

מעשי  כלומר  למלך",  מעשי  אני  "אומר  ה',  מצוות 

המצוות אינם שייכים לי, כי אם למלך העליון הקב"ה 

ששלח אותי בשליחותו בעולם הזה לקיים כל המצוות, 

והדין הוא בשליחות ששלוחו של אדם כמותו.

 מצגגת עשו מרגשגת
על מצגגת ולא תעשו

טוב  מה  בעתו  דבר  השבועות  חג  לכבוד 

להעלות על שלחן מלכים לאוהבי הדרוש, ליישב 

לפי החידוש של ה"אבני נזר" מה ששנינו בגמרא 

"שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי  )עירובין יג:(: 

נוח לו לאדם שלא נברא  ובית הלל, הללו אומרים 

יותר משנברא, והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא 

לו לאדם שלא  נוח  וגמרו  נמנו  נברא,  יותר משלא 

יפשפש  שנברא  עכשיו  משנברא,  יותר  נברא 

במעשיו, ואמרי לה ימשמש במעשיו".

והנה ידוע ומפורסם בכל ספרי הדרוש החידוש 

הגדול של המהרש"א )מכות כג: ד"ה תרי"ג(, שביאר 

שלא  לאדם  לו  נוח  וגמרו  "נמנו  הלשון:  דקדוק 

מספר  כי  וראו,  המצוות  מנין  על  שעמדו  נברא", 

מספר  על  מרובה  שס"ה  שהן  תעשה  לא  מצוות 

מצוות עשה שהן רק רמ"ח.

נמצא לפי זה כי אחרי שנברא האדם, הן אמת 

אך  עשה,  מצוות  רמ"ח  לקיים  הזדמנות  לו  שיש 

מצד שני הוא עלול ח"ו לעבור על שס"ה לא תעשה 

עבור  השכר  מקבלת  רחוק  הוא  ולכן  המרובות, 

המצוות עשה וקרוב להפסד לקבל עונש עבור הלא 

תעשה. אולם אם לא היה נברא כלל, הן אמת שלא 

היה יכול לקיים רמ"ח מצוות עשה, אך לעומת זה 

לא היה מסוגל לעבור על שס"ה לא תעשה.

וזהו שדקדקו לומר: "נמנו וגמרו", פירוש, אחרי 

לא  מצוות  ומספר  עשה  מצוות  מספר  על  שנמנו 

גמרו  אז  רק  מרובים,  תעשה  הלא  כי  וראו  תעשה 

לא  אם  שהרי  נברא",  שלא  לאדם  לו  "נוח  אומר: 

היה נברא לא היה יכול לעבור על הלא תעשה שהם 

מרובים מהעשין. עד כאן דברי המהרש"א.

אמנם כבר תמהו המפרשים על עצם הדבר שנמנו 

וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא, שהרי כלל גדול הוא 

שהקב"ה ברא את האדם כדי להיטיב לנבראיו, ומקור 

הדבר בדברי האריז"ל )ע"ח שער הכללים פ"א(: "כשעלה 

להיטיב  כדי  העולם  את  לברוא  שמו  יתברך  ברצונו 

לברואיו", ואיך יעלה על הדעת שנוח לו לאדם שלא 

נברא, וכבר נאמרו ונשנו בזה הרבה תירוצים למצוא 

דרכים שיהיה נוח לאדם שנברא.

מצינו  נזר"  ה"אבני  של  החידוש  לפי  אך 

קיום  ידי  כי מאחר שעל  זו,  נפלא לקושיא  פתרון 

אנו  הקב"ה,  של  בשליחותו  עשה  מצוות  רמ"ח 

קיים  כאילו  שיחשב  הקב"ה  את  כביכול  מזכים 

שאנו  עשה  מצוות  הרמ"ח  כי  נמצא  המצוות,  כל 

מקיימין כפולות הן, רמ"ח מצוות שאנו מקיימים 

אותן,  לקיים  מחויבים  אנו  גם  שהרי  עצמנו  מצד 

הקב"ה  את  מזכים  שאנו  עשה  מצוות  ורמ"ח 

אותנו  מזכה  רחמיו  ברוב  והקב"ה  בשליחותו, 

בשכר המצוות שאנו מקיימים בשבילו.

כפליים  עשה  המצוות  מנין  כי  זה  לפי  נמצא 

רמ"ח, מרובה על מנין העבירות שאפשר לעבור על 

שס"ה לא תעשה, ששייכות רק אצל בשר ודם שיש 

לו יצר הרע. הנה כי כן זהו ביאור הגמרא: "נמנו וגמרו 

נוח לו לאדם שלא נברא", כי מצד מנין המצוות הלא 

תעשה מרובה על מנין המצוות עשה.

הטוב  הקב"ה  ברא  כן  אם  מדוע  תאמר  ואם 

"עכשיו  והמטיב את האדם, על זה מתרץ ואומר: 

ימשמש  לה  ואמרי  במעשיו,  יפשפש  שנברא 

כל  לקיים  במעשיו  שיפשפש  כלומר  במעשיו", 

זה  ידי  ועל  בשליחותו,  לבדו  לה'  בלתי  המצוות 

נחשב כאילו הקב"ה מקיים המצוות, נמצא שמנין 

מצוות עשה מרבה על מנין מצוות לא תעשה. 

 אשני נזר: איך מסגול ששר גדם קרגץ מתגמר לפעגל
על ידי קיגם ומצגגת כל ותיקגנים שעגלמגת ועליגנים

 תשגשתג: אנג מקיימים כל ומצגגת ששליתגת וקש"ו,
גורי זו כאילג וקש"ו קיימן מדין שלגתג של אדם כמגתג

 קגשיא על ו"אשני נזר", איך שייך אצל וקש"ו דין שליתגת
שקיגם ומצגגת, ולא וקש"ו אינג שר תיגשא

 תשגשו לפי וירגשלמי: "אני וגא ששימרתי מצגגתיו
של תגרו תתילו", וקש"ו ותתייש לקיים כל ותגרו
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ויש לומר כי זהו ביאור המשנה )מכות כג:(: "רבי 

את  לזכות  הקב"ה  רצה  אומר,  עקשיא  בן  חנניא 

שנאמר  ומצוות,  תורה  להם  הרבה  לפיכך  ישראל, 

תורה  יגדיל  צדקו  למען  חפץ  ה'  מב-כא(  )ישעיה 

את  לזכות  רצה  הקב"ה  כי  בזה,  הכוונה  ויאדיר". 

הרבה  "לפיכך  שנבראו:  נוח  להם  שיהיה  ישראל 

בשליחותו  ששלחם  ידי  על  ומצוות",  תורה  להם 

לקיים המצוות, כי על ידי זה המצוות עשה מרובות 

על הלא תעשה.

איך שייך דין שליתגת אצל וקש"ו

כעבדא קמיה מאריה אחיזנא בשולי גלימתו של 

ה"אבני נזר", להעלות על שלחן מלכים לומדי התורה, 

מה שיש לתמוה לכאורה על מה שחידש, שהקב"ה 

כביכול מקיים המצוות על ידינו מדין שליח של אדם 

כי  שליחות,  בדיני  גדול  כלל  שידוע  ממה  כמותו, 

הוא  שגם  דהיינו  חיובא",  "בר  הוא  המשלח  אם  רק 

מחויב לקיים אותה המצוה שהוא שולח את השליח 

אדם  של  שלוחו  לומר  שליחות  דין  בו  יש  לקיימה, 

כמותו, אבל אם המשלח אינו בר חיובא במצוה זו אין 

בו דין שליחות לומר שלוחו של אדם כמותו.

ומקור הדבר ממה ששנינו בגמרא )קידושין כג:(: 

"הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו, דאי סלקא דעתך 

מצינן  לא  דאנן  מידי  איכא  מי  נינהו,  דידן  שלוחי 

עבדינן ואינהו מצי עבדי". פירוש, הכהנים העושים 

כי  הקב"ה,  של  השליחים  הם  הקרבנות  עבודת 

אם נאמר שהם השליחים שלנו, איך אפשר שאנו 

ואנו  קרבנות,  להקריב  יכולים  איננו  המשלחים 

ממנים את הכהנים להיות השליחים שלנו להקריב 

את הקרבנות במקומנו.

העליון  המלך  שהקב"ה  מאחר  כן  כי  הנה 

כי מי הוא  אינו מחויב מצד הדין לקיים המצוות, 

כמו  המצוות,  לקיים  יתברך  אותו  יחייב  אשר  זה 

תעשה",  מה  לו  יאמר  "מי  ט-יב(:  )איוב  שכתוב 

התורה  את  לנו  נתן  שהקב"ה  לומר  אפשר  איך 

ויחשב  בשליחותו,  המצוות  כל  את  שנקיים  כדי 

שליחות,  מדין  המצוות  קיים  עצמו  הוא  כאילו 

הלא מאחר שהמשלח שהוא הקב"ה אינו מחויב 

שלוחו  של  הדין  כביכול  אצלו  שייך  לא  במצוות, 

של אדם כמותו.

הנ"ל,  הגמרא  על  גם  קשה  זו  קושיא  ובאמת 

הקרבנות  עבודת  עושים  הכהנים  כי  שהוכיחו 

לעשות  יכולים  אינם  כי  הקב"ה,  של  בשליחותו 

העבודה בשליחותם של ישראל, מאחר שישראל 

לפי  אך  העבודה,  לעשות  יכולים  אינם  עצמן 

לעשות  הכהנים  יכולים  איך  לתמוה,  יש  האמור 

הקב"ה  הלא  הקב"ה,  של  בשליחותו  העבודה 

הקרבנות,  עבודת  לעבוד  חיובא  בר  אינו  כביכול 

אם כן איך יש בו דין שליחות למנות את הכהנים 

לעשות העבודה בשליחותו.

 איך קיים וקש"ו כל ומצגגת
טרם שניתנג לישראל

רחש לבי דבר טוב אומר אני מעשי למלך, מאן 

של  חידושו  צדיק  של  מקחו  לברר  רבנן,  מלכא 

הגה"ק בעל "אבני נזר", על פי מה ששנינו בתלמוד 

מקיים  בעצמו  כביכול  שהקב"ה  ז:(  )ר"ה  ירושלמי 

את מצוות התורה:

"בנוהג שבעולם מלך בשר ודם גוזר גזירה, רצה 

]כך גרסת העין יעקב[ אחרים  מקיימה, אינו רוצה 

מקיימים אותה, אבל הקב"ה אינו כן אלא גוזר גזירה 

ושמרו  כב-ט(  )ויקרא  טעמא  מאי  תחילה,  ומקיימה 

את משמרתי אני ה', אני הוא ששימרתי מצוותיה 

יט- )ויקרא  של תורה תחילה. אמר רבי סימון כתיב 

לב( מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלקיך 

אני ה', אני הוא שקיימתי עמידת זקן תחילה".

שהקב"ה  מצינו  איפה  משה"  ב"פני  ופירש 

מפני  כביכול  קם  כאשר  זקן",  פני  "והדרת  קיים 

אברהם אבינו שהיה זקן, כמו שכתוב בפרשת וירא 

והוא  ה' באלוני ממרא  "וירא אליו  יח-א(:  )בראשית 

יושב פתח האהל כחום היום". ופירש רש"י ומקור 

הדבר במדרש )ב"ר מח-ז(: "ישב כתיב, בקש לעמוד, 

אמר לו הקב"ה, שב ואני אעמוד, ואתה סימן לבניך 

יושבין,  והן  הדיינים  בעדת  להתייצב  אני  שעתיד 

שנאמר )תהלים פב-א( אלקים נצב בעדת אל".

פי דברי הירושלמי מפרש ה"בני יששכר"  על 

)סיון מאמר ב אות ד( כמין חומר נוסח הברכה לפני 

וצונו",  במצוותיו  קדשנו  "אשר  המצוות:  קיום 

עצמו  שהוא  "במצוותיו"  קדשנו  הקב"ה  פירוש, 

השי"ת  כביכול  "והנה  קדשו:  ובלשון  מקיימן, 

שאנו  כמו  מצוותיו,  ומקיים  תורתו  שומר  בעצמו 

 - במצוותיו  קדשנו  אשר  המצוות  על  מברכין 

מצוותיו דייקא, כביכול אשר הוא בעצמו מקיימם, 

וכענין שמצינו בדברי חז"ל )ברכות ו.( מנין שהקב"ה 

מניח תפילין, מנין שהקב"ה מתפלל".

אמנם ראוי להתבונן במה שאמרו בירושלמי: 

תחילה",  תורה  של  מצוותיה  ששימרתי  הוא  "אני 

משמע שהקב"ה כבר קיים כל מצוות התורה עוד 

מצינו  איפה  ביאור  וצריך  לישראל,  שניתנה  לפני 

ועוד, איך  שהקב"ה קיים כל מצוות התורה. זאת 

שרובן  התורה  מצוות  כל  קיים  שהקב"ה  אפשר 

ככולן מצוות מעשיות בענינים גשמיים.

כל  את  קיים  שהקב"ה  בזה  הביאור  ובפשטות 

שאנו  המצוות  כל  כי  רוחנית,  בדרך  התורה  מצוות 

מקיימים יש להן פירוש בדרך הפשט וגם בדרך הסוד 

בעולמות העליונים, כמבואר בגמרא )שם( שהקב"ה 

ראש,  של  ותפילין  יד  של  תפילין  מניח  כביכול 

כביכול  הכתובות  הפרשיות  הם  מה  שם  ומבואר 

בתוך התפילין שלו, ובודאי שאין הדברים כפשוטם 

כי אם באופן רוחני שאין לנו השגה בהם.

אך לפי זה צריך ביאור מה שמביא הירושלמי 

ממקרא  התורה,  את  קיים  כבר  שהקב"ה  ראיה 

שכתוב: "ושמרו את משמרתי אני ה'" - "אני הוא 

משמע  תחילה".  תורה  של  מצוותיה  ששימרתי 

שהקב"ה מבקש מאתנו לקיים מצוות התורה כמו 

שהוא כבר שמר אותן תחילה, ואם נאמר שהקב"ה 

קיים אותן רק בדרך רוחנית, איך הוא מבקש שנלך 

בדרכיו לקיים אותן בפועל ממש. עוד צריך ביאור, 

כי אם נאמר שהקב"ה קיים את המצוות רק בנדבה 

בגדר אינו מצווה ועושה, איך הוא מבקש מישראל 

אותן,  שמר  כבר  שהוא  כמו  המצוות  את  לקיים 

בדרך  אותן  לקיים  הקב"ה  מבקש  מאתנו  הלא 

חובה בגדר מצווה ועושה. 

 וקש"ו קיים כל ומצגגת
על ידי שעסק שתגרו לפני ושריאו

חשבתי דרכי לומר רעיון חדש בדחילו ורחימו 

בביאור מאמר הירושלמי, על פי המבואר במדרש 

)ב"ר ח-ב(: "שני אלפים שנה קדמה התורה לברייתו 

של עולם, הדא הוא דכתיב )משלי ח-ל( ואהיה אצלו 

הקב"ה  של  ויומו  יום,  יום  שעשועים  ואהיה  אמון 

אלף שנים, דכתיב )תהלים צ-ד( כי אלף שנים בעיניך 

כיום אתמול". פירוש, התורה אומרת שהיתה אצל 

הקב"ה שעשועים יום יום, שהשתעשע עם התורה 

אלפיים שנה לפני בריאת העולם.

 אלפיים שנו לפני שנשרא ועגלם עסק וקש"ו שתגרו,
געל ידי זו נתשש כאילג קיים כל מצגגת ותגרו

 אתרי שקיים וקש"ו כל מצגגת ותגרו שאגפן רגתני,
עלו שרצגנג שנשלים לקיים ששליתגתג כל ומצגגת שמעשו

 "מתששו טגשו מצרפו למעשו", וקש"ו מצרף כשיכגל
את ומתששו טגשו שלג עם מעשו ומצגגת של ישראל

 משו רשינג ושיש למלאכי ושרת, שאינם יכגלים לושלים
שששיל וקש"ו לקיים ששליתגתג את ומצגגת שמעשו
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עסק  כבר  שהקב"ה  מזה  למדים  נמצינו 

שנברא  לפני  עוד  הקדושה  בתורה  והשתעשע 

שם(:  )משלי  הפסוק  בלשון  כמפורש  העולם, 

בכל  לפניו  משחקת  יום  יום  שעשועים  "ואהיה 

עת". והנה אף שהדברים ברורים נוסיף ראיה לכך 

אצלו  "ואהיה  א-א(:  )ב"ר  במדרש  שמבואר  ממה 

אמון, אומן. התורה אומרת אני הייתי כלי אומנתו 

ובורא את  של הקב"ה... היה הקב"ה מביט בתורה 

העולם, והתורה אמרה )בראשית א-א( בראשית ברא 

אלקים, ואין ראשית אלא תורה".

הרי שהקב"ה כבר הסתכל בתורה לפני בריאת 

מאמר  עם  מתאים  זה  הרי  המבואר  ולפי  העולם, 

המדרש הנ"ל שהקב"ה כבר עסק בתורה אלפיים 

שנה לפני בריאת העולם, ובהסתכלות זו ברא את 

 – אלקים"  ברא  "בראשית  נאמר:  כך  ועל  העולם, 

בתורה שנקראת ראשית ברא הקב"ה "את השמים 

ואת הארץ".

כאשר  כי  גדול,  חידוש  לומר  נראה  מעתה 

בשביל  העולם  את  לברוא  יתברך  ברצונו  עלה 

בהתחייבות  עליו  קיבל  ישראל,  ובשביל  התורה 

גמורה לקיים כל מצוות התורה עוד לפני שנברא 

שגם  בניו  ישראל  עם  בכך  להשתתף  כדי  העולם, 

הם יתחייבו לקיים כל המצוות, ועל ידי התחייבות 

זו נעשה הקב"ה בבחינת מצווה בכל התורה כולה, 

אשכים  "האומר  ח.(:  )נדרים  בגמרא  ששנינו  כמו 

נדר  גדול  נדר  זו,  מסכתא  אשנה  זה,  פרק  ואשנה 

לאלקי ישראל".

בפועל  המצוות  כל  לקיים  אפשר  אי  הלא  אך 

ממש לפני שנברא העולם החומרי, כי רוב המצוות 

כמו  הזה,  בעולם  הקב"ה  שברא  בחפצים  הן 

מזוזה, ציצית, תפילין, ד' מינים ועוד. לכן נתחכם 

ולהשתעשע בתורה אלפיים שנה  הקב"ה לעסוק 

שהם  כפי  בצירופים  רק  לא  העולם,  שנברא  לפני 

למעלה לפני הקב"ה, אלא גם בצירופים שעתידים 

להתלבש בעולם הזה, ועל ידי זה נחשב כאילו קיים 

בגמרא  ששנינו  כמו  התורה,  מצוות  כל  כביכול 

)מנחות קי.(: "אמר רבי יצחק, מאי דכתיב )ויקרא ו-יח( 

וזאת תורת האשם,  ז-א(  )שם  זאת תורת החטאת, 

כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכל 

העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם". 

את  "ושמרו  הירושלמי:  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

מצוותיה  ששימרתי  הוא  אני  ה',  אני  משמרתי 

שעסק  ידי  על  כי  בזה  הכוונה  תחילה",  תורה  של 

הקב"ה בתורה לפני שנברא העולם, הרי זה נחשב 

כאילו כבר קיים את כל התורה כולה, ובכך הקדים 

הקב"ה לעשות הכנה לנו ישראל בניו, שנוכל אחר 

כך בבריאת אדם בעולם הזה לקיים את כל מצוות 

התורה בפועל ממש.

 וקש"ו שרא את ישראל כדי
שישלימג שששילג ומצגגת שמעשו

בדרך זו במסילה נעלה לבאר דבריו העמוקים 

של ה"אבני נזר", שהקב"ה צוה אותנו לקיים כל 

המצוות בשליחותו ושלוחו של אדם כמותו, על 

פי מה שחידש ה"בני יששכר" )ראש חודש מאמר 

ועסק  חטאת  בקרבן  שנתחייב  מי  כי  ז(,  אות  ג 

בתורת חטאת, הן אמת שזה נחשב כאילו הקריב 

חטאת, אבל עדיין אין זה פוטר אותו מלהשלים 

בית  כשיבנה  ממש  בפועל  חטאת  קרבן  להביא 

המקדש השלישי.

)שבת  בגמרא  שמצינו  ממה  לכך  ראיה  והביא 

יב:( אצל רבי ישמעאל בן אלישע, שקרא לפני אור 

"וכתב על  הנר בליל שבת והטה את הנר בטעות: 

והטיתי  קריתי  אלישע  בן  ישמעאל  אני  פנקסו, 

חטאת  אביא  המקדש  בית  לכשיבנה  בשבת,  נר 

שמנה". ולכאורה קשה שהרי ברור כי רבי ישמעאל 

קרא מיד פרשת חטאת כדי שיחשב כאילו הקריב 

קרבן, והנה עם כל זאת כתב על פנקסו לכשיבנה 

מזה  ומוכח  שמינה,  חטאת  אביא  המקדש  בית 

כי גם העוסק בתורת מצוה צריך להשתדל לקיים 

המצוה בפועל ממש.

מעתה יאירו עינינו לבאר דבריו העמוקים של 

ה"אבני נזר", כי באמת לפני בריאת העולם התחייב 

הקב"ה לקיים את כל מצוות התורה בפועל ממש, 

על  המצוות  כל  את  לקיים  הקב"ה  הקדים  והנה 

ידי עסק התורה שנחשב כאילו קיים כל המצוות. 

אולם הרי כבר נתבאר שצריך להשלים לקיים את 

המצוות בפועל ממש, לכן צוה הקב"ה על ישראל 

ומאחר  בשליחותו,  בפועל  המצוות  כל  לקיים 

כאילו  נחשב  זה  הרי  כמותו  אדם  של  ששליח 

הקב"ה עצמו קיים כביכול כל המצוות בפועל.

בין  נפלאה  שותפות  כאן  שיש  זה  לפי  נמצא 

הבריאה  לפני  מתחילה  כי  ישראל,  לכלל  הקב"ה 

קיים הקב"ה כל מצוות התורה על ידי שעסק בכל 

התורה, כדי לעשות בכך הכנה לכל ישראל שילכו 

בדרכו לקיים כל מצוות התורה, ואחר כך ברא את 

ישראל כדי שהם ישלימו לקיים בשליחותו את כל 

המצוות במעשה.

)קידושין  הגמרא  מאמר  בזה  לפרש  יומתק 

פירוש,  למעשה".  מצרפה  טובה  "מחשבה  מ.(: 

"מחשבה טובה" של הקב"ה, לקיים כל המצוות על 

ידי העסק בתורה, שענין זה הוא בבחינת מחשבה 

"מצרפה  טובה בעת עסק התורה לקיים המצוות, 

של  המצוות  למעשה  הקב"ה  מצרף   – למעשה" 

ישראל, שמקיימים כל המצוות בפועל בשליחותו, 

ועל ידי זה נחשב כאילו הקב"ה קיימן.

 ומלאכים אינם יכגלים לקיים
ומצגגת שפגעל ששליתגת וקש"ו 

עינינו  יאירו  הארוך  המסע  כל  אחרי  מעתה 

משה  של  העמוקה  תשובתו  מזעיר  מעט  להבין 

תורה  עולם  של  "רבונו  השרת:  למלאכי  רבינו 

שאתה נותן לי מה כתיב בה, אנכי ה' אלקיך אשר 

הוצאתיך מארץ מצרים, אמר להן, למצרים ירדתם, 

לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהא לכם... שוב 

מה כתיב בה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, קנאה 

הלא  ושאלנו  ביניכם".  יש  הרע  יצר  ביניכם,  יש 

המלאכים לא רצו לקבל את התורה כי אם בדרך 

רוחנית ולא בלבוש גשמי.

אך לפי המבואר נראה כי משה רבינו השיב 

תועלת  שום  אין  כי  ניצחת,  תשובה  למלאכים 

בקבלתם לקיים את התורה באופן רוחני, שהרי 

הקב"ה בעצמו כבר קיים כל התורה באופן נעלה 

ונשגב שאין לשום נברא השגה בו, כאשר עסק 

שנברא  לפני  שנה  אלפיים  בתורה  והשתעשע 

התורה  ימסור  מה  לשם  כן  כי  הנה  העולם, 

באופן  המצוות  את  שיקיימו  כדי  למלאכים, 

האין  השגתו  מול  הדלה  השגתם  לפי  רוחני 

סופית של הקב"ה.

למסור  ויאה  נאה  קדשו  עם  לישראל  אולם 

של  בשליחותו  שילכו  כדי  התורה,  את  להם 

הקב"ה לקיים את כל המצוות בפועל ממש, ועל 

ידי זה הם משלימים כביכול להקב"ה, שיקיים כל 

המצוות הן במחשבה והן במעשה בפועל ממש, 

וכל זה משום שכך עלה ברצונו יתברך להתקשר 

עם ישראל, על ידי שישלימו כביכול בשבילו את 

קיום המצוות.

כי  בגמרא,  ז"ל  חכמינו  לנו  אומרים  כך  ועל 

של  העמוקה  תשובתו  המלאכים  שמעו  כאשר 

משה רבינו רעיא מהימנא של ישראל: "מיד הודו 

לו להקב"ה, שנאמר ה' אדוננו מה אדיר שמך בכל 

כתיב".  לא  השמים  על  הודך  תנה  ואילו  הארץ, 

שהשכילו להבין כי דוקא בארץ שישראל מקיימים 

המצוות  כל  את  הקב"ה  של  בשליחותו  שם 

הקב"ה  של  שמו  אדיר  מה  מתגלה  שם  במעשה, 

שבגודל ענוותנותו, מצפה מהם שישלימו בשבילו 

כביכול את כל מצוות התורה במעשה.
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