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השה"ג ש' םנחס םשרדמאן שלרט"א
םששת דתשרפ תשע"ד

"ויהי  א-ג(:  )דברים  דברים  פרשת  בפרשתנו 

בארבעים שנה בעשתי עשר חודש באחד לחודש 

בני ישראל ככל אשר צוה ה' אותו  דיבר משה אל 

אליהם, אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי אשר 

יושב  אשר  הבשן  מלך  עוג  ואת  בחשבון  יושב 

בעשתרות באדרעי, בעבר הירדן בארץ מואב הואיל 

משה באר את התורה הזאת לאמר". ופירש רש"י: 

"באר את התורה, בשבעים לשון פירשה להם".

התורה  את  רבינו  משה  שביאר  מה  והנה 

כן  לעשות  שלמד  לומר  יש  לשונות,  בשבעים 

מהקב"ה בשעת מתן תורה לישראל בהר סיני, 

נתחלקו  הקב"ה  מפי  שיצאו  הדברות  שכל 

ששנינו  כמו  לשונות,  לשבעים  והתפוצצו 

בגמרא )שבת פח:(:

"אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב )תהלים סח-יב( ה' 

ודיבור  דיבור  כל  רב,  צבא  המבשרות  אומר  יתן 

לשונות.  לשבעים  נחלק  הגבורה  מפי  שיצא 

וכפטיש  כג-כט(,  )ירמיה  ישמעאל  רבי  דבי  תני 

יפוצץ סלע, מה פטיש זה נחלק לכמה ניצוצות, 

נחלק הקב"ה  מפי  שיצא  ודיבור  דיבור  כל   אף 

לשבעים לשונות".

אמנם לפי זה צריך ביאור, מאחר שהתורה כבר 

ממצרים  שיצאו  הראשונה  בשנה  לישראל  ניתנה 

בחודש סיון, מה ראה משה על ככה להמתין לבאר 

הארבעים,  בשנת  רק  לשונות  בשבעים  התורה  את 

באחד לחודש האחד עשרה שהוא ראש חודש שבט, 

פחות מארבעים ימים לפני פטירתו בז' באדר. 

 משה השרג שתערפ לשונות
תתחרנת: "סוד ה' לרשארו"

עוד ראוי להתבונן במה שמצינו בדברי חכמינו 

ז"ל, מנין ידע משה רבינו לבאר את התורה בשבעים 

לשונות של אומות העולם, אשר רובן ככולן מעולם 

מיוחד  גילוי  כך  על  לו  היה  כי  הכיר,  ולא  פגש  לא 

מן השמים בבחינת )תהלים כה-יד(: "סוד ה' ליראיו" 

לשונות  שבעים  כנגד  שבעים  בגימטריא  סו"ד   -

שנתגלו לו, כמבואר במדרש )ב"ר מט-ב(:

איזהו  להודיעם,  ובריתו  ליראיו  ה'  סוד  "כתיב 

סוד ה' זו מילה, שלא גלה אותה מאדם ועד עשרים 

דור, עד שעמד אברהם ונתנה לו שנאמר )בראשית 

ובינך, אמר לו הקב"ה, אם  ואתנה בריתי ביני  יז-ב( 

תמול תיטול סוד השם, מה סוד השם, ס' ששים, ו' 

ששה, ד' ארבעה, הרי שבעים.

שבעים אני מעמיד ממך בזכות המילה, שנאמר 

)דברים י-כב( בשבעים נפש ירדו אבותיך, מעמיד אני 

מהן שבעים זקנים, שנאמר )במדבר יא-טז( אספה לי 

שבעים איש מזקני ישראל, ומעמיד אני מהן משה 

שהוא הוגה בתורה בשבעים לשון, שנאמר )דברים 

א-ה( הואיל משה באר ]את התורה[ וגו', בזכות מי, 

בזכות המילה שנאמר סוד ה' ליראיו".

אולם יש לתמוה הפלא ופלא, לשם מה ולשם 

בשבעים  התורה  את  למשה  הקב"ה  גילה  מי 

לשונות בבחינת: "סוד ה' ליראיו", כי אם לישראל 

הלא כולם דיברו בלשון הקודש, כמבואר במדרש 

)במדב"ר יג-יט( שיצאו ישראל ממצרים בזכות שלא 

שינו את שמם ואת לשונם. ואם נאמר כדי שיבינו 

שבעים אומות העולם את התורה, כי אז מתעוררת 

בנו הפליאה פי כמה וכמה, לשם מה היה זה חשוב 

שיבינו את התורה.

הכתוב  דיבר  מלא  מקרא  שהרי  ועוד,  זאת 

משעיר  וזרח  בא  מסיני  ה'  "ויאמר  לג-ב(:  )דברים 

"מלמד  ב:(:  )ע"ז  בגמרא  כך  על  ודרשו  למו", 

שהחזירה הקב"ה על כל אומה ולשון, ולא קבלוה 

לשם  כן  כי  הנה  וקבלוה".  ישראל  אצל  שבא  עד 

סמוך  הארבעים  בשנת  למשה  הקב"ה  גילה  מה 

לפטירתו את הסוד של שבעים לשונות, כדי שיוכל 

לבאר לשבעים אומות העולם כל עם ועם כלשונו 

את התורה שלא הסכימו לקבלה.

תראוש התושה תשתערפ לשון כדר 
שרוכלו רששאל להתקררפ תגלות

זה על פי הקדמות  יאיר לבאר כל  פתח דברינו 

יקרות, אשר ליקטנו וביררנו מתוך משנתם הטהורה 

של רבותינו הקדושים מאורי עולם, ה"קדושת לוי", 

נזר",  וה"אבני  ישראל"  ה"אוהב  הרי"ם,  החידושי 

)פרשתנו  לוי"  ה"קדושת  של  קדשו  בדברות  ונפתח 

ד"ה בעבר הירדן(, כי מה שביאר משה רבינו את התורה 

תקומה  לישראל  שתהיה  כדי  הוא  לשון,  בשבעים 

תחת שלטון האומות בגלויות על ידי אור התורה של 

אותה אומה, והנה הדברים בלשון קדשו:

"בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את 

התורה. עיין ברש"י באר בשבעים לשון. ולמה ביאר 

כאן התורה בשבעים לשון... כי לפעמים כתיב בתורה 

תיבת התרגום כגון )בראשית לא-מז( יגר סהדותא, וכן 

טוטפת  יג-טז(  )שמות  כגון  אומות,  שאר  של  הלשון 

באפריקי  פת  שתים,  בכתפי  טט  לז:(  זבחים  )ודרשו 

שתים, וכן )שבת לא:( הן בלשון יווני אחת, וכן שאר 

לשונות שכתוב בתורה מלשונות הגוים.

וחד טעם הוא, כי הלשון של כל האומות הוא 

ולשון הקודש הוא של ישראל  החיות מן האומה, 

רק  בסיני  התורה  שמעו  ישראל  ובאמת  לבד, 

אחרית  מראשית  המביט  והקב"ה  הקודש,  בלשון 

כתב  לזה  בגלות,  להיות  צריכין  שישראל  שראה 

יהיה  זה  ידי  שעל  אומות,  שאר  של  לשון  בתורה 

בחיות שלהם, שהוא הלשון בהתורה  להם אחיזה 

תקומה  להם  להיות  יוכל  שישראל  בכדי  הקדושה 

לא  ישראל  בארץ  כי  מואב,  בארץ  וזהו  בגלות... 

היה רק לשון הקודש, אבל בארץ מואב שהוא ארץ 

בכל  התורה  לבאר  צריך  ישראל,  לארץ  חוץ  הגוים 

הלשונות בכדי לקיים ישראל בגלות".

ביתר  קדשו  דברות  להבין  כדי  קצת  נרחיב 

מקומות  בכל  האומות  שבעים  כי  בהירות, 

מעלה,  שרי  שבעים  תחת  הנתונים  מושבותיהם 

מתנגדים  הם  הרי  זרה  עבודה  עובדי  בהיותם 

עולם  אלקי  הקב"ה  קדושת   - קדושות  לשלוש 

שהם  ישראל  קדושת  ומיוחד,  יחיד  אחד  שהוא 

לישראל  שניתנה  התורה  קדושת  למקום,  בנים 

בהר סיני, ולכן בכל מקומות מושבותיהם שולטים 

חושך ואפלה רוחניים, כי אין בהם אור התורה כי 

והחשכות  התאוות  כל  אחרי  מתמדת  רדיפה  אם 

של העולם הזה.

“הוארל משה תאש את התושה”

 משה שתרנו תראש את התושה תשתערפ לשון
כדר להחדרש את אוש התושה תחשכת הגלורות
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נמצא לפי זה כי כאשר נגזרה על ישראל זרע עם 

למדינה  ממדינה  גולים  להיות  הגלות,  גזירת  קודש 

העולם,  אומות  שבעים  שלטון  תחת  לעיר  ומעיר 

שה אחת בין שבעים זאבים, לא היו ישראל יכולים 

להתקיים בגלויות בדרך התורה והיראה, כי החושך 

בבחינת  הוא  האומות  שבעים  אצל  השולט  הגדול 

מחיצה של ברזל, להפריד את כל הנמצאים אצלם 

מלהתחבר עם הקב"ה ותורתו.

למסור  למכה,  תרופה  הקב"ה  הקדים  לכן 

לבאר  וההשגה,  הכח  את  התורה  נותן  למשה 

ואומה  אומה  לכל  לשונות,  בשבעים  התורה  את 

זה  ידי  ועל  וכלשונה,  ככתבה  ומדינה  ומדינה 

אומות  בשבעים  התורה  אור  ניצוצות  חודרים 

העולם בכל מקומות מושבותיהם, והרי זה בבחינת 

הכנה שכאשר יבואו ישראל בגלות תחת השלטון 

התורה  אור  ניצוצי  את  ירגישו  אומה,  אותה  של 

שחדרו בתוך החושך של האומה, ועל ידי זה יוכלו 

בתורה  לעסוק  ברזל,  של  המחיצה  את  לפרוץ 

ה'  מצוות  ולקיים  לנו בלשון הקודש  כפי שניתנה 

באהבה וביראה.

 תראוש החרדושר השר"פ
תדשכו של ה"קדושת לור"

משתלב  לוי"  ה"קדושת  של  זה  נשגב  רעיון 

הרי"ם  החידושי  של  קדשו  דברות  עם  להפליא 

אמת"  ה"שפת  נכדו  בשמו  שהביא  כפי  זי"ע, 

)פרשתנו שנת תרל"א(: 

"ושמעתי מאדוני אבי זקיני מורי ורבי ז"ל על מה 

זה,  נצרך  ומה  שאמרו בשבעים לשון פירשה להם, 

רק שיש לע' אומות ע' מדרגות להתנגד להקדושה, 

שיוכלו  התורה  אור  המשיך  ע"ה  רבינו  ומשה 

להתדבק בה, אף שיהיו בגלות תחת כל אומה".

ענין זה מובא ביתר הרחבה ב"ליקוטי הרי"מ" 

בשם "כתבי חסידים" אשר שמעו מפה קדשו של 

החידושי הרי"ם:

באר את התורה בשבעים לשון,  "הואיל משה 

בלשונות  התורה  את  שביאר  זו  היא  מעלה  ומה 

המה  אומות  ששבעים  הוא  הטעם  אלא  הגוים, 

מהן  אחת  וכל  ישראל,  כנגד  אחד  כל  עומדים 

ומוכנים  עומדים  הם  אשר  אחרת,  ברעה  מיוחד 

יג- )במדב"ר  הוא  וזהו  ישראל,  את  לבטל  בענינם 

עומדת  שהתורה  לאורייתא,  פנים  ששבעים  טו( 

של  שורש  הוא  אומה  כל  של  לשון  וכל  זה,  כנגד 

האומה וחיות שלה, ועל ידי זה שביאר את התורה 

בשבעים לשונות האומות, היה פועל בזה שישראל 

שדבוקים בתורה, יש להם ממשלה בשורש שלהם 

לבטל אותם, ולכן יוכלו ישראל להיות להם תקומה 

בגלות בכל אומה ולשון". 

ב"קאצקער  זה  בענין  עוד  שמצינו  מה  והנה 

קוויטעל" )שכתב החסיד ר' יעקב יצחק קארו שהיה עוד אצל 

הרבי מקאצק זי"ע, בפתקא ששלח לבעל "אמרי אמת" מגור 

זי"ע(, ששמע מפה קדשו של החידושי הרי"ם:

"הואיל משה באר את התורה הזאת, פירש רש"י 

ז"ל בשבעים לשון פירשה להם, וקשה למה לו למשה 

הלא  לשון,  בשבעים  התורה  את  לבאר  ע"ה  רבינו 

האומות לא רצו לקבל את התורה, כדכתיב )דברים לג-

ב( הופיע מהר פארן וזרח משעיר למו, אלא שכוונת 

רש"י כן היא ]כפי שאמר בלשון אידיש[:

"משה רבינו האט גיגראבן אין טיפקייט פין די 

אלע  אין  אריינפאלן  וועט  יוד  א  אז  אפילו  תורה, 

תאוות רעות פון אלע שבעים אומות, זאל וויסען 

דער צדיק הדור איהם ארויס צו נעמען פון שאול 

תחתית דורך דעם כח פון די תורה". פירוש: "משה 

איש  אם  אפילו  התורה,  בעומק  דרך  חפר  רבינו 

שבעים  כל  של  הרעות  תאוות  בכל  יפול  ישראל 

משאול  אותו  להוציא  הדור  הצדיק  ידע  האומות, 

תחתית על ידי כח התורה".

גרלור נםלא של ה"אוהת רששאל"

זו במסילה נעלה להתבונן ולהשתעשע  בדרך 

ב"אוהב  זי"ע  מאפטא  הרה"ק  של  עמוק  בביאור 

ישראל" )סוף פרשת בשלח לראש חדש שבט וט"ו בו(, 

רבינו  משה  שביאר  הענין  קדשו  בדברי  שמבאר 

ראה  מה  ועוד,  זאת  לשון,  בשבעים  התורה  את 

דוקא:  לשון  בשבעים  התורה  את  לבאר  ככה  על 

שהוא  לחודש",  באחד  לחודש  עשר  "בעשתי 

ראש חודש שבט, ונעתיק קטעים מדברות קדשו 

השווים לכל נפש ונבארם כיד ה' הטובה עלינו, וזה 

לשון קדשו:  

רבינו  משה  עשה  למה  יפלא,  "ולכאורה 

ולהחליפה  הקדושה  בתורה  כביכול  תמורה  ע"ה 

ולהעתיקה על לשונות אחרים, הלא כתיב בקודש 

כי  והגם  אותו,  ימיר  ולא  יחליפנו  ולא  כז-י(  )ויקרא 

עיקר שם תמורה אינו אלא שאומר זו תחת זו, עם 

כל זאת לאיזה כוונה עשה שום נדנוד תמורה, ומה 

גם שלא מצינו שצוה אותו השי"ת על זה, וגם למה 

עשה דבר זה בראש חודש שבט בדוקא, והכל צריך 

טעם ושימת לב לדבר.

ובהעיר לב יש לומר, כי בדעה מיושבת ובכוונה 

גדולה עשה זה משה רבינו ע"ה רבן של כל הנביאים, 

הוי"ה  צירופי  י"ב  נגד  הם  השנה  חדשי  י"ב  דהנה 

צירוף  וכל  הקדושים,  מספרים  כנודע  הקדושים 

תיבות...  מסופי  או  תיבות  מראשי  מפסוק  יוצא 

וצירוף של חודש שבט ]היו"ה[ יוצא מפסוק )ויקרא 

כז-לג( ואם ה'מר י'מירנו ו'היה ה'וא ותמורתו יהיה 

קודש. מהראשי תיבות...

עיקר  לשון,  ושבעים  אומות  השבעים  והנה 

חיותן הוא בסוד הניצוצין קדישין שנפלו משורשן 

הרמה בקודש ונבלעין בהם ומזה הוא חיותן, ועיקר 

שנזכרו  התורה  באותיות  הוא  ואחיזתם  חיותן 

ואדום  ויון  וכפתורים  פלשתים  כמו  שמותיהם 

ודומיהם, וכשאנו עם ה' קוראים בפרשיות התורה 

ומזכירים שמותיהם, בזה אנו משפיעים להם שפע 

חיותם, ועיקר אחיזתם ומקור שורשיהן הוא בסוד 

תמורות האותיות וכנודע, והניצוצי קדישין מחמת 

שנפלו משורשם בקודש נעשו קליפות".

חרות האומות משמותפ תתושה 
ומנרצוצר קדושה שנםלו תתוכפ

ביאור דבריו הקדושים, על פי הידוע שהקב"ה 

ידי אותיות התורה, כמבואר  על  ברא את העולם 

כלי  הייתי  אני  "התורה אומרת  )ב"ר א-א(:  במדרש 

בתורה  מביט  הקב"ה  היה  הקב"ה...  של  אומנתו 

ובורא את העולם". נמצא לפי זה כי כח החיות של 

מקדושת  הוא  הכלל,  מן  יוצא  בלי  הנבראים  כל 

אותיות התורה שבהן ברא הקב"ה את העולם.

ההבדל,  מהו  להבין  ביאור  צריך  זה  לפי  אך 

שמקבלים  לחיות  ישראל  שמקבלים  החיות  בין 

ה"אוהב  ומבאר  התורה.  מאותיות  העולם  אומות 

חי,  אל  בני  קדושים  בהיותם  ישראל  כי  ישראל" 

 םלא והםלא, מדוע תראש משה את התושה תשתערפ לשון,
הלא אומות העולפ לא שצו לקתל את התושה

 משה שתרנו למד מהקת"ה שכל הדתשות שרצאו מםרו
תשעת מתן תושה נתחלקו לשתערפ לשונות

 קדושת לור: משה תראש את התושה תשתערפ לשון,
כדר לעשות תכך הכנה לרששאל שרוכלו להתקררפ תגלות

 תכלרת תראוש התושה תשתערפ לשון כדר לםשוץ
את החושך של אומות העולפ המתנגדרפ לאוש התושה
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בלשון  עצמם  התורה  מאותיות  חיותם  מקבלים 

קודש בלי שום תמורה, אבל אומות העולם שהם 

חיותם  את  לקבל  יכולים  אינם  הטומאה  מצד 

מאותיות התורה עצמה בלשון הקודש,  כי אם על 

ידי תמורת וחילוף האותיות מלשון הקדוש ללשון 

של כל אומה ואומה.

והנה אם היו מקבלים חיות רק מהזכרת שמותם 

מצומצמת  חיות  רק  מקבלים  היו  אז  כי  בתורה, 

את  להשלים  כדי  הזה  בעולם  להתקיים  שיוכלו 

החיות  על  בנוסף  כי  היא  הצרה  אולם  תפקידם, 

מניצוצות  חיות,  עוד  מקבלים  הם  המצומצמת 

הקדושה שנפלו בתוך הקליפות של שבעים אומות 

העולם בחטא עץ הדעת, ומטעם זה גלו ישראל בין 

שבעים האומות כדי להוציא משם את כל ניצוצות 

לרבינו  הפסוקים"  ב"שער  כמבואר  הקדושה, 

האריז"ל )פרשת שמות ד"ה ויקם מלך חדש(:

מה  האומות  בין  ישראל  שגלו  הגלות  "סיבת 

כל  כולל  היה  הראשון  אדם  כי  ואמרנו  עניינם, 

נפלו  וכשחטא  העולמות,  כל  כולל  והיה  הנשמות, 

הנחלקות  הקליפות  לתוך  ההם  הנשמות  כל  ממנו 

בכל  שם  לגלות  ישראל  וצריכים  אומות,  לשבעים 

הקדושות  הנשמות  שושני  ללקט  ואומה,  אומה 

וכמו שאמרו חכמינו  שנתפזרו תוך הקוצים ההם, 

)פסחים פז:(, למה גלו ישראל בין האומות, כדי  ז"ל 

שיתוספו עליהם גרים".

תכלרת תראוש התושה תשתערפ לשון כדר 
להעלות נרצוצר קדושה מתוך האומות

נחזור לדברי ה"אוהב ישראל" שמבאר לפי זה, 

מה שביאר משה את התורה בשבעים לשונות, כדי 

אומה  כל  של  בלשון  התורה  אור  ידי  על  להעלות 

ואומה, את ניצוצי קדושה שנפלו בחטא עץ הדעת 

אצל כל אחת משבעים האומות, ובלשון קדשו:

אותן  להעלות  ע"ה  רבינו  משה  רצה  "ולכך 

כדי  ולהמתיקן,  ושורשן  למקורן  קדישין  הניצוצי 

שלא יוכלו להרע לזרע ישראל, ולכוונה זו העתיק את 

התורה בשבעים לשון, להעלות אותן הניצוצין לעיקר 

אותיות התורה ולהמתיקן בשורשן, כדי שיהיה הוא 

ותמורתו קודש בסוד המתקת הדינין...

ולהבין ולדעת מהיכן למד משה רבינו ע"ה שבעים 

לשון של שבעים אומות, היינו שנתן לו השי"ת לב 

חכם ונבון לדעת את התורה כולה ומצפוניה וסתריה 

ואות  כל אות  וגם המקור של  ליה,  רז לא אניס  וכל 

מקורם  את  שכלו  בעין  ראה  ושם  הקדושה,  מתורה 

של כל אומה ואומה מהשבעים אומות, ומשם הבין 

גם כן בשכלו הזך את כתבם ולשונם, מדינה ומדינה 

ככתבה ועם ועם כלשונו...

להכניס  השלום  עליו  רבינו  משה  שרצה  ולפי 

שידעו  העליונים,  שרים  השבעים  בלב  הכנעה 

בידו  ואשר  הקדושה,  שבתורה  הגדולים  ה'  מעשי 

הכח והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם 

בשבעים  פירשה  לזה  אלקים,  אין  ובלעדו  כרצונו 

ביתו"ת  האלפ"י  של  הצירופים  הם  והן  לשון, 

כפי  אומה  לכל  אותיות  ותמורת  אותיות  וחילופי 

ענינה ומקורה".

 הצרשוף של חודש שתט
שמרשה על האותרות שנתחלםו

כאן אנו מגיעים לסיום דברי ה"אוהב ישראל", 

בחכמתו  רבינו  משה  שבחר  הטעם  שמבאר 

דוקא  לשון  בשבעים  התורה  את  לבאר  הגדולה 

בראש חודש שבט:

יהא  שלא  ע"ה  רבינו  משה  מתיירא  היה  "אך 

יניקה ח"ו להחיצונים מאור קדושת התורה הקדושה, 

תורה  של  האותיות  תמורת  לפניהם  שפירש  על 

והקדושה  הטהורה  במחשבתו  כיוון  לכך  הקדושה, 

היוצא  היו"ה,  שבט[  חודש  ]של  הקדוש  השם  את 

מהפסוק של ואם ה'מר י'מירנו ו'היה ה'וא ]ותמורתו 

אל  ולמסתור  למחסה  שיהא  כדי  קודש[,  יהיה 

הקדושה שלא תצא לחוץ ח"ו, רק אדרבה להוציא 

ואם  הכתוב  שאמר  כמו  הקדושה,  ניצוצי  כל  מהם 

המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קודש".

שהחיות  אמת  הן  כי  הקדושים,  דבריו  ביאור 

בתורה,  שנזכרו  משמותם  הוא  האומות  כל  של 

אחרי חילוף האותיות מלשון הקודש ללשון של כל 

אומה ואומה, אולם אסור שיקבלו את חיותם מכל 

לשבעים  שנתחלפו  אחרי  אפילו  התורה  אותיות 

כוחם  שיתגבר  גדולה  סכנה  בזה  יש  כי  לשונות, 

להעלות  יוכלו  שלא  רק  לא  ואז  הקדושה,  כנגד 

כוחם  שיתחזק  ועוד  זאת  אלא  הקדושה,  ניצוצי 

להחזיק בהם יותר. 

לבאר  קדשו  ברוח  רבינו  משה  נתחכם  כן  על 

שבט,  חודש  בראש  לשון  בשבעים  התורה  את 

היו"ה  הוא  בו  השולט  הוי"ה  השם  של  שהצירוף 

י'מירנו  "ואם ה'מר  היוצא מראשי תיבות הפסוק: 

ו'היה ה'וא ותמורתו יהיה קודש", כדי לשמור בכח 

התורה  אותיות  של  התמורה  על  זה  שם  צירוף 

שנתחלפו לשבעים לשונות, שלא יינקו החיצונים 

מקדושת התורה להרבות את הכח של הטומאה, 

אלא ישארו בקדושתם ועוד יוסיפו להוציא ניצוצי 

הקדושה שנפלו בתוך הטומאה.

התושה הרא תתחרנת אתן שואתת 
לשאות כל נרצוצות הקדושה

כעבדא קמיה מאריה יש להוסיף תבלין להבין 

מה  פי  על  ביאור,  ביתר  ישראל"  ה"אוהב  דברי 

)שמות  יתרו  שכתב ב"אור החיים" הקדוש פרשת 

יט-ה( ליישב, מה שמצינו בדברי הנביאים שלא גלו 

ישראל מארץ ישראל רק משום שחטאו, משמע 

ישראל  גולים מארץ  היו  לולא החטא לא  כי  מזה 

לעולמים, וקשה איך היינו מעלים אז את כל ניצוצי 

שבעים  בין  הדעת  עץ  בחטא  שנתפזרו  הקדושה 

אומות העולם.

ידי  על  יכולים  היינו  החטא  לולא  כי  ותירץ 

עסק התורה להמשיך לארץ ישראל את כל ניצוצי 

הופכת  היתה  התורה  כי  העולם,  מכל  הקדושה 

"אבן שואבת" למשוך אליה ניצוצי  להיות בבחינת 

הקדושה מכל העולם, אלא שעל ידי שחטאו ישראל 

איבדו את הכח הזה, ולכן גלו בין האומות כדי לברר 

משם ניצוצות הקדושה, ובלשון קדשו:

כי  לנו  שקדם  לפי מה  עליון,  ירמוז סתר  "עוד 

להם  מציאות  ואין  בעולם,  נתפזרו  הקדושה  ענפי 

להתברר זולת באמצעות ישראל, וביותר באמצעות 

עסק התורה שהיא כאבן השואבת ניצוציה במקום 

וזה טעם פיזור ישראל בד' רוחות העולם,  שהם... 

זולת  והנה  אבידתם.  שהיא  הסגולה  אחר  לחזור 

בלא  הדבר  השגת  יכולים  היו  ישראל  של  עוונם 

פיזור בעולם, אלא בכח עוצם תורתם היו מולכים 

מכל  הקדושות  בחינת  כל  ושואבים  העולם,  בכל 

מקום שהם, ובאמצעות החטא תש כוחם וצריכים 

לרדת שמה לברר הטוב ההוא".

 חרדושר השר"פ: תראוש התושה תשתערפ לשון,
כדר שרוכלו רששאל להכנרע את האומה על רדר עסק התושה

 אוהת רששאל: תראוש התושה תשתערפ לשון,
כדר לתשש על רדרהפ נרצוצות הקדושה שנםלו תשתערפ אומות

 אוש החררפ: התושה הרא תתחרנת אתן שואתת לשאות אלרה
כל נרצוצות הקדושרפ שנתםזשו תכל הגלורות

 אתנר נזש: תמתן תושה נתחלקו דתשות ה' לשתערפ לשונות,
כדר להוצרא את הקדושה מכל אומות העולפ
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של  קדשו  דברות  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

ה"אוהב ישראל", כי משה רבינו ביאר את התורה 

אותיות  ידי  על  להוציא  כדי  לשונות,  בשבעים 

כל  בתוך  שנפלו  הקדושה  ניצוצות  את  התורה 

אומה ואומה, ולפי האמור הביאור בזה, כי אותיות 

חודרות  ואומה  אומה  כל  של  בלשון  התורה 

נעשות  הן  והרי  האומה,  חשכות  בתוך  עמוק 

הקדושה  ניצוצות  כל  את  לשאוב  שואבת  כאבן 

באים  כאשר  כך  ואחר  האומה,  בתוך  הנמצאים 

ועוסקים  מקום  באותו  בגלות  הנמצאים  ישראל 

הקדושה  שורש  אל  הכל  מעלים  הם  הרי  בתורה, 

בתכלית השלמות.

שערון נשגת של ה"אתנר נזש"

ה"שם  שהביא  מה  בזה  לבאר  דרכי  חשבתי 

אביו  בשם  תרע"ו(  שנת  דברים  )פרשת  משמואל" 

בקדשו  דיבר  אשר  זי"ע,  נזר"  "אבני  בעל  הגה"ק 

לבאר מה שמצינו כי במתן תורה נתחלקו הדברות 

של הקב"ה לשבעים לשון, וזה לשון קדשו:

יוחנן  רבי  אמר  פח:(  )דף  שבת  בש"ס  "והנה 

כל  רב,  צבא  המבשרות  אומר  יתן  ה'  דכתיב  מה 

ודיבור שיצא מפי הגבורה נחלק לשבעים  דיבור 

לשונות. והגיד כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה שכל 

הקדושה שבכל העולם נמשכה אחר הדיבור של 

קדושה,  מכל  ריקנים  האומות  ונשארו  הקב"ה, 

וזה הר חורב שאמרו ז"ל )שם פט:( שירדה חורבה 

לאומות העולם".

ונראה לפרש כוונתו לפי המבואר מתורתו של 

ישראל  זוכים  היו  אם  כי  הקדוש,  החיים"  ה"אור 

להמשיך  שואבת  אבן  בבחינת  התורה  היתה 

כי  הנה  העולם,  מכל  הקדושה  ניצוצות  כל  אליה 

ידי  על  כי  נזר",  ה"אבני  דברי  היטב  מבוארים  כן 

ה'  "אנכי  כ-ב(:  )שמות  הקב"ה  דברות  שנתחלקו 

יהיה  "לא  מצרים",  מארץ  הוצאתיך  אשר  אלקיך 

לך אלהים אחרים על פני" לשבעים לשונות, חדרו 

קצווי  בכל  הללו  הדברות  של  והקדושה  האור 

תבל, ונעשו בבחינת אבן שואבת להוציא ניצוצות 

שהם  והרגישו  העולם,  אומות  מכל  הקדושה 

נשארים ריקנים מכל הקדושה שהיא חיותם.

יומתק להבין בזה מאמר הגמרא )זבחים קטז.(, 

כי בשעת מתן תורה שמעו כל האומות את קולו 

של הקב"ה הולך מסוף העולם ועד סופו:

"נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו, מה 

לעולם,  בא  מבול  שמא  שמענו  אשר  ההמון  קול 

)תהלים כט-י( ה' למבול ישב, אמר להם )שם( וישב ה' 

מלך לעולם, כבר נשבע הקב"ה שאינו מביא מבול 

לעולם... ומה קול ההמון הזה ששמענו, אמר להם 

חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהיתה גנוזה אצלו 

תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם, וביקש ליתנה 

לבניו שנאמר )שם יא( ה' עוז לעמו יתן, מיד פתחו 

כולם ואמרו )שם( ה' יברך את עמו בשלום".

לפי האמור הביאור בזה, כי בשעת מתן תורה 

שמעו כל אומות העולם את קול ה' בשני הדברות 

של "אנכי" ו"לא יהיה לך" מסוף העולם ועד סופו, 

לשונות,  לשבעים  נתחלקו  הללו  הדברות  שהרי 

ומאחר שדברות הללו נעשו בבחינת אבן שואבת, 

מכל  הקדושה  ניצוצות  כל  את  אליהם  לשאוב 

מאבדים  שהם  העולם  אומות  הרגישו  העולם, 

את חיותם, לכן נתקבצו כולם אצל בלעם לשאול 

לעולם  מבול  שוב  להביא  מתכוון  הקב"ה  האם 

ולהמיתם, על כך ענה להם בלעם כי קול זה הוא 

בכל  שנתפשט  ידי  ועל  לישראל,  תורה  מתן  קול 

העולם נתחברו אליהם כל ניצוצות הקדושה.

בקדושתם  עומדים  ישראל  היו  אם  ובאמת 

אז  כי  הללו,  דברות  שני  בשלמות  ושומרים 

מכל  הקדושה  ניצוצות  לברר  באמת  זוכים  היו 

הטומאה  כוחות  כל  היו  זה  ידי  ועל  העולם, 

אולם  הימים,  באחרית  שיהיה  כמו  מתבטלים 

לד-ב(:  )שם  לומר  העגל  בחטא  שנכשלו  מאחר 

"אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים", 

היה בזה פגם בשני דברות הללו, ונגזרה עליהם 

משם  שיבררו  כדי  האומות  שבעים  בין  גלות 

בעצמם את ניצוצות הקדושה.

מעתה הנה מה טוב ומה נעים לשלב את דברי 

וה"אור  ישראל"  ה"אוהב  דברי  עם  נזר"  ה"אבני 

כי כאשר ראה משה את מעשה ה'  החיים" הנ"ל, 

ה'  מפי  שיצאו  הדברות  שנתחלקו  הוא,  נורא  כי 

לשבעים לשונות כדי לברר ניצוצות הקדושות מכל 

האומות, השכיל להבין מזה כי הן אמת שנגזרה על 

ישראל גלות כדי לבררם בעצמם, אולם דבר בעתו 

מה טוב לבאר את כל התורה בשבעים לשונות, כדי 

ישראל  לכל  לסייע  שואבת  אבן  בבחינת  שתהיה 

בכל מקומות מושבותיהם לברר ניצוצות הקדושה. 

נמצא כי דברות קדשם של החוט המשולש, ה"אור 

נזר",  וה"אבני  ישראל"  ה"אוהב  הקדוש,  החיים" 

עולים בקנה אחד כפתור ופרח.

 משה שתרנו השתוקק
לקשת את הגאולה

שמסר  מה  זה,  לפי  לבאר  נלך  המלך  בדרך 

בבחינת:  הלשונות  שבעים  את  למשה  הקב"ה 

התורה  את  לבאר  שיוכל  כדי  ליראיו",  ה'  "סוד 

שהיו  הארבעים  בשנת  דוקא  לשונות  בשבעים 

ה"מגלה  שכתב  מה  פי  על  לפטירתו,  סמוך 

עמוקות" על ואתחנן )אופן כ(, כי משה רבינו רצה 

להיכנס לארץ ישראל כדי לבנות את בית המקדש, 

והשיב לו הקב"ה שאינו יכול, כי אם היה בונה את 

להחריבו,  יכולים  האויבים  היו  לא  המקדש  בית 

השונאים  שלטו  שלא  ט.(  )סוטה  בגמרא  כמבואר 

במשכן משום שהיה מעשה ידיו של משה.

כי  ד-יד(  )איכה  רבה  במדרש  מבואר  והנה 

על  חמתו  הקב"ה  שפך  המקדש  בית  בחורבן 

כי  נמצא  ישראל,  על  ולא  האבנים  ועל  העצים 

אם היה משה נכנס לארץ ישראל לבנות את בית 

ידיו,  מעשה  להחריב  אפשר  היה  לא  המקדש, 

והיה גורם בזה שישפוך הקב"ה ח"ו את חמתו על 

ישראל עכדה"ק.

ישלטו  שלא  ידע  משה  גם  כי  להוסיף  ויש 

להיכנס  ומה שהתפלל  ידיו,  השונאים במעשה 

היינו  המקדש,  בית  לבנות  כדי  ישראל  לארץ 

כמו שכתב ה"מגלה עמוקות" על ואתחנן )אופן 

לארץ  להיכנס  השתוקק  רבינו  משה  כי  רנב( 

לכן  השלימה,  הגאולה  את  להביא  כדי  ישראל 

רצה לבנות את בית המקדש שיתקיים לעולמים 

שעדיין  לו  גילה  שהקב"ה  אלא  עוד,  יחרב  ולא 

לגלות  ישראל  ויצטרכו  הגאולה,  זמן  הגיע  לא 

ניצוצות  כל  משם  להוציא  כדי  האומות  בין 

הקדושה, ולכן אי אפשר שיבנה משה את הבית 

המקדש כי אז לא היה נחרב.

הנה כי כן כל ארבעים שנה שציפה משה רבינו 

להיכנס לארץ ישראל כדי לבנות את בית המקדש 

את  לכתוב  צריך  היה  לא  הגאולה,  את  ולקרב 

התורה בשבעים לשונות, כדי להוציא על ידם את 

ניצוצות הקדושה שנפלו בין אומות העולם, שהרי 

ישראל היתה התורה עצמה  נכנס לארץ  היה  אם 

בארץ ישראל בבחינת אבן שואבת, לשאוב את כל 

ניצוצות הקדושה מכל אומות העולם.

מי  בחטא  הקב"ה  עליו  שגזר  אחרי  אולם 

מריבה שלא להיכנס לארץ, כי עדיין לא הגיע הזמן 

בין  לגלות  יצטרכו ישראל  של התיקון השלם, הרי 

משם  ולהוציא  לברר  כדי  העולם,  אומות  שבעים 

את כל ניצוצות הקדושה, לכן מסר הקב"ה למשה 

את הסוד איך לתרגם את התורה בשבעים לשונות 

באופן כזה, שאור התורה יחדור בחושך הרוחני של 

כל אומה ואומה, להיות בבחינת אבן שואבת לסייע 

לישראל לברר ולהוציא ניצוצות הקדושה.
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