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אבשת רא תשע"ה

המכה  על  למדים  אנו  בא  פרשת  בפרשתנו 

על  הקב"ה  שהביא  בכורות"  "מכת  העשירית 

את  לשחרר  פרעה  להסכמת  שהביאה  המצרים, 

טוב  מה  בעתו  דבר  כן  כי  הנה  ממצרים.  ישראל 

להתבונן על מה שמצינו חידוש גדול במכת בכורות, 

הקב"ה  שהודיע  היחידית  המכה  היתה  שהיא 

למשה רבינו בנבואה, בעודו עומד לפני פרעה מלך 

מצרים בארמונו. והנה היא התגלגלות הדברים.

המצרים,  על  הקב"ה  שהביא  חושך  במכת 

קמו  ולא  ימים  שלושת  אחיו  את  איש  ראו  שלא 

איש מתחתיו, פרצה מריבה קשה בין פרעה למשה 

שגרמה לפירוד נצחי ביניהם, כאשר פרעה בכעסו 

גזר על משה )שמות י-כח(: "לך מעלי השמר לך אל 

ויאמר  תוסף ראות פני כי ביום ראותך פני תמות, 

ומיד  פניך".  ראות  עוד  אוסיף  לא  דברת  כן  משה 

בכורות,  מכת  על  למשה  הקב"ה  הודיע  כך  אחר 

ומשה מסר מיד הדברים לפרעה )שם יא-א(:

על  אביא  אחד  נגע  עוד  משה  אל  ה'  "ויאמר 

מזה,  אתכם  ישלח  כן  אחרי  מצרים,  ועל  פרעה 

כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה... ויאמר משה 

כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, 

היושב  פרעה  מבכור  מצרים  בארץ  בכור  כל  ומת 

על כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחיים וכל 

בכור בהמה, והיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים 

אשר כמוהו לא נהיתה וכמוהו לא תוסיף".

 "רעמדו לאני אבעה
נאמבה לו נרואה זו"

באיזה  אותנו,  מלמד  רש"י  בפירוש  והנה 

בכורות:  מכת  על  למשה  הקב"ה  גילה  מקום 

שהרי  זו,  נבואה  לו  נאמרה  פרעה  לפני  "בעמדו 

פירוש,  פניו".  ראות  הוסיף  לא  מלפניו  משיצא 

יבוא  שלא  קיבל,  ומשה  גזר  שפרעה  מאחר 

לראות עוד את פני פרעה, מתי מסר הקב"ה את 

ועל כך מפרש  הנבואה למשה על מכת בכורות, 

זה באותו מעמד לפני שיצא מביתו  רש"י שהיה 

של פרעה. ומקור הדבר במדרש )שמו"ר יח-א(:

לכאן,  נכנס  אתה  מתי  עד  פרעה,  לו  "אמר 

לו  פני, אמר  ראות  לך אל תוסף  לך מעלי השמר 

יפה דברת לא אוסיף עוד ראות פניך, אמר  משה 

הקב"ה, מה עדיין מתבקש לי להודיע לפרעה מכה 

אחת, מיד קפץ עליו אלקים כביכול, נכנס בפלטין 

של פרעה בשביל משה שאמר לו לא אוסיף עוד 

שלא  מוצא  ואתה  בדאי.  ִיָמֵצא  שלא  פניך,  ראות 

דיבר הקב"ה עם משה בביתו של פרעה אלא אותה 

שעה, מנין שנאמר )שמות ט-כט( כצאתי את העיר 

אפרוש כפי אל ה', ועכשיו קפץ הקב"ה ודיבר עם 

משה, שנאמר עוד נגע אחד אביא על פרעה".

משה  שאמר  מה  על  היא  המדרש  כוונת 

לפרעה במכת ברד )שם(: "כצאתי את העיר אפרוש 

את כפי אל ה', הקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד". 

ודרשו במדרש )יב-ה( ]הובא ברש"י[: "מכאן שלא 

היה משה חפץ להתפלל בתוך מצרים, לפי שהיתה 

שלא  מזה  מבואר  ובשיקוצים".  בגלולים  מטונפת 

דיבר הקב"ה עם משה רק מחוץ לעיר, אולם כאן 

ראות  עוד  אוסיף  "לא  לפרעה:  נתחייב  שמשה 

פניך", הוכרח הקב"ה כביכול לדבר עם משה בעודו 

עומד לפני פרעה טרם שיצא מפלטין שלו.

אולם כל משכיל ישכיל ויבין כי דבר זה צריך 

ביאור, שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב )קהלת ח-ה(: 

"שומר מצוה לא ידע דבר רע". ובפרט משה רבינו 

והקב"ה  לפרעה,  הקב"ה  של  בשליחותו  שהלך 

"ועתה לך  הבטיח לו דברים ברורים )שמות ד-יב(: 

ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר".

נכשל  כאילו  הדעת  על  יעלה  איך  כן  כי  הנה 

ראות  עוד  אוסיף  "לא  לפרעה:  לומר  ח"ו  משה 

נבואת  לגלות  הקב"ה  שיצטרך  בכך  וגרם  פניך", 

כי  ודאי  אלא  פרעה,  של  בפלטין  בכורות  מכת 

דברים אלו שאמר משה לפרעה היה מן הקב"ה 

שיצטרך  כדי  תדבר",  אשר  "והוריתיך  בבחינת: 

וצריך  פרעה,  בבית  הנבואה  לו  לומר  כביכול 

הקב"ה  שינה  בכורות,  במכת  דוקא  מדוע  ביאור 

את דרכו למסור את הנבואה למשה בפלטין של 

פרעה שהיה מלא בגילולים ובעבודה זרה.

עוד ראוי להתבונן מה שהודיע הקב"ה למשה, 

שימסור לפרעה בהתראתו על מכת בכורות דבר 

שלא מצינו בשום מכה: "והיתה צעקה גדולה בכל 

לא  וכמוהו  נהיתה  לא  כמוהו  אשר  מצרים  ארץ 

תוסיף". משמע שהצעקה הגדולה היא חלק בלתי 

שמתאר  ממה  משמע  וכן  בכורות,  ממכת  נפרד 

יב-כט(:  )שם  המצרים  על  המכה  כשבאה  הכתוב 

"ויהי בחצי הלילה וה' הכה כל בכור בארץ מצרים... 

אין  בית אשר  אין  כי  גדולה במצרים  ותהי צעקה 

שם מת". וצריך ביאור להבין חשיבות הענין של 

כמוהו  "אשר  מצרים:  ארץ  בכל  הגדולה  הצעקה 

לא נהיתה וכמוהו לא תוסיף".

 עשב מכות לרטל י' קליאות
מעשבה מאמבות ועשבת הדרבות

שהביא  עינים  מאירת  יקרה  הקדמה  נקדים 

זקינו  )פרשת בא שנת תרל"א( בשם  ה"שפת אמת" 

שהביא  הטעם  זי"ע,  הרי"ם  חידושי  בעל  הגה"ק 

הקב"ה על המצרים עשר מכות: "אדוני אבי זקני 

מורי ורבי זצלה"ה הגיד, כי מה שהיה צורך לעשר 

מכות, ]הוא כדי[ להסיר הקליפה והסתר מעשרה 

מאמרות לעשותן עשרת הדברות".

בזוהר  פי המבואר  ביאור דבריו הקדושים על 

את  ברא  שהקב"ה  כד:(  בראשית  )פרשת  הקדוש 

העולם על ידי התורה: "דקוב"ה ברא עלמא וברייה 

באורייתא". וכן מבואר במדרש )ב"ר א-א(: "התורה 

היה  הקב"ה...  של  אומנתו  כלי  הייתי  אני  אומרת 

וצריך  העולם".  את  ובורא  בתורה  מביט  הקב"ה 

את  ברא  שהקב"ה  זה  ענין  מתקשר  איך  ביאור 

העולם על ידי התורה, עם מה ששנינו במשנה )אבות 

פ"ה מ"א(: "בעשרה מאמרות נברא העולם".

אולם באמת שני הדברים עולים בקנה אחד, 

בהם  שנברא  מאמרות  עשרה  של  השורש  כי 

כל  כללות  שהם  הדברות  עשרת  הוא  העולם 

צג:(:  יתרו  )פרשת  הקדוש  בזוהר  כמבואר  התורה, 

"הני עשר אמירן דאורייתא אינון כללא דכל פקודי 

עשר  דכל  כללא  ותתא,  דעילא  כללא  אורייתא, 

"והיתה צעקה גדולה רכל אבץ מצבים"

 רמכת רכובות נתגלה המאמב הבאשון "רבאשית רבא"
למעלה מעולם הדירוב ררחינת: "קול גדול ולא יסף"
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הדברות  עשרת  אלו  פירוש:  דבראשית".  אמירן 

כללות  התורה,  מצוות  כל  כללות  הם  שבתורה 

מאמרות  עשרה  כל  כללות  ותחתונים,  עליונים 

של בראשית.

והנה כבר אמר החכם מכל אדם )קהלת ז-יד(: 

כמו  לכן  האלקים".  עשה  זה  לעומת  זה  את  "גם 

מצד  הדברות  ועשרת  מאמרות  עשרה  שיש 

עשרה  זה  לעומת  זה  במצרים  היה  כן  הקדושה, 

כוחות של טומאה שהחשיכו עיניהם של ישראל 

שלא להאמין שהקב"ה ברא את העולם בעשרה 

את  להשיג  מסוגלים  היו  לא  וממילא  מאמרות, 

האור של עשרת הדברות.

מכות,  עשר  המצרים  על  הקב"ה  הביא  לכן 

כדי להכניע ולשבור עשרה כוחות הטומאה, ועל 

ידי כל מכה הוסר כוח אחד של הקליפה המסתיר 

מישראל האור מדיבור אחד של עשרת הדברות, 

כוחות  ואחרי כל העשר מכות נשברו כל עשרת 

להם  שמסר  ישראל  זכו  זה  ידי  ועל  הטומאה 

הקב"ה עשרת הדברות בפועל במתן תורה. וזהו 

עשר  תכלית  כי  הרי"ם,  החידושי  דברי  ביאור 

מעשרה  וההסתר  הקליפה  "להסיר  היא:  המכות 

מאמרות לעשותן עשרת הדברות".

עשב מכות כנגד עשבה מאמבות 
ועשבת הדרבות ממטה למעלה

כיצד  המחקר,  על  לעמוד  ראוי  שעתה  אלא 

הוא סדר המכות ביחס לעשרה המאמרות ועשרת 

למעלה,  מלמטה  או  למטה  מלמעלה  הדברות, 

מכת  למטה,  מלמעלה  הוא  הסדר  האם  כלומר 

דם כנגד המאמר הראשון וכנגד הדיבור הראשון, 

השני,  והדיבור  השני  המאמר  כנגד  צפרדע  מכת 

בכורות  מכת  העשירית  המכה  עד  הלאה  וכך 

שהיא כנגד המאמר האחרון והדיבור האחרון, או 

שמא הסדר הוא מלמטה למעלה, מכת דם כנגד 

מכת  העשירי,  הדיבור  וכנגד  העשירי  המאמר 

צפרדע כנגד המאמר התשיעי והדיבור התשיעי, 

וכך הלאה עד המכה העשירית מכת בכורות שהיא 

כנגד המאמר הראשון והדיבור הראשון.

השם"  ב"גבורות  זו  לחקירה  פתרון  ומצינו 

למהר"ל מפראג )פרק נז ד"ה ועוד יש לך לדעת(, שכתב 

שם מפורש כי עשר המכות הן כנגד עשרה מאמרות 

מלמטה למעלה, והוא מבאר שם הטעם לכך:

"שלא היו המכות באות עליהם כסדר מאמרות 

]מלמעלה למטה[ שבהם ברא הקב"ה את עולמו 

לענין  כי  וזה  מיוחד,  סדר  ואחד  אחד  שכל  מפני 

יותר  מלמעלה  שהיא  המכה  תמיד  המכה,  הכאת 

קשה, ואין להביא מכה קשה ואחר כך שאינה קשה 

כל כך, ולפיכך היו עולים מלמטה למעלה".

מכת  איך  נכון,  בסדר  לסדר  מאריך  הוא  וכך 

המכות  כל  וכך  האחרון,  המאמר  כנגד  היא  דם 

עד  למעלה,  מלמטה  המאמרות  עשרה  כנגד 

שמגיע למכה העשירית מכת בכורות שהיא כנגד 

לב.(  )ר"ה  בגמרא  מבואר  והנה  הראשון,  המאמר 

כי המאמר הראשון הוא )בראשית א-א(: "בראשית 

ברא אלקים את השמים ואת הארץ". לפי זה אומר 

המהר"ל בלשון קדשו:

מאמר  נגד  הוא  אונם  ראשית  בכורות  "מכת 

והוא  אחריו,  לבאים  ראשית  שהבכור  בראשית, 

נגד מאמר בראשית שהוא ראשית הבריאה גם כן, 

ושניהם ראשית הם, וכמו שמכת בכורות שקולה 

נגד כל המכות, כך מאמר בראשית שקול נגד כל 

המאמרות".

זי"ע  מקאצק  הרבי  מדברי  ללמוד  יש  וכן 

בא  )פרשת  משמואל"  ה"שם  בשמו  שהביא  כפי 

זקיני  כ"ק  שאמר  "וכענין  הא'(:  בדיבור  תרע"א  שנת 

זצוקללה"ה מקאצק זי"ע, דבעשר המכות שבאו על 

מצרים נתגלו עשרה המאמרות לישראל, בכל מכה 

ומכה מאמר אחד, ובחושך נתגלה לישראל מאמר 

מלמטה  הוא  שהסדר  מאחר  כלומר  אור".  יהי 

היא  חושך  התשיעית  המכה  כי  נמצא  למעלה, 

"ויאמר אלקים  כנגד המאמר השני )בראשית א-ג(: 

זה הביא הקב"ה על  כנגד  ויהי אור". לכן  יהי אור 

המצרים מכת חושך שהוא היפך האור.

חושך  במכת  שכתוב  מה  בזה  להבין  יומתק 

)שמות י-כג(: "ולכל בני ישראל היה אור במושבותם". 

שלא  הוא  החידוש  שעיקר  מאחר  ולכאורה 

"ולכל  לומר:  צריך  היה  חושך,  מכת  בהם  שלטה 

לפי  אך  במושבותם".  חושך  היה  לא  ישראל  בני 

האמור יש לפרש שהכתוב בא ללמדנו, כי לא רק 

ועוד  זאת  אלא  חושך,  מכת  אצלם  שלטה  שלא 

מכת  ידי  שעל  מאחר  כי  האור,  אצלם  שנתרבה 

המאמר  על  המסתיר  הקליפה  כח  נתבטל  חושך 

השני "יהי אור", לכן נתגלה אז לישראל אור גדול 

מן המאמר "יהי אור".

מכת רכובות כנגד "אנכי ה' אלקיך"

המכות  עשר  כי  האמור,  מכל  למדים  נמצינו 

אל  הקלה  המכה  מן  למעלה  מלמטה  שבאו 

מלמטה  מאמרות  עשרה  כנגד  הן  יותר,  הקשה 

למעלה, ומזה נשכיל להבין כי גם ביחס של עשר 

המכות כנגד עשרת הדברות הסדר הוא מלמטה 

הדיבור  כנגד  היא  דם  הראשונה  מכה  למעלה, 

האחרון, וכך הלאה עד מכת בכורות שהיא כנגד 

הדיבור הראשון )שמות כ-ב(: "אנכי ה' אלקיך אשר 

הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים".

והנה כאשר נתבונן נראה שיש קשר נפלא בין 

ה' אלקיך",  "אנכי  מכת בכורות לדיבור הראשון: 

שהרי מכת בכורות היתה שונה מכל המכות, בכך 

שהקב"ה הביא את המכה בכבודו ובעצמו שלא 

פסח  של  הגדה  בעל  שדרש  כמו  שליח,  ידי  על 

מקרא שכתוב במכת בכורות )שם יב-יב(: "ועברתי 

בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך, והכיתי 

ובכל אלהי  ולא שרף,  כל בכור בארץ מצרים, אני 

ה',  אני  השליח,  ולא  אני  שפטים,  אעשה  מצרים 

אני הוא ולא אחר".

וכאן הבן שואל "מה נשתנה" הלילה הזה של 

שלח  המכות  שבכל  המכות,  מכל  בכורות  מכת 

הקב"ה שליח להביא המכות על המצרים, ואילו 

המכה  את  בעצמו  הקב"ה  הביא  בכורות  במכת 

מאחר  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי  אך  עליהם. 

את  להסיר  תכליתה  העשירית  המכה  זו  שמכה 

"אנכי  הראשון:  לדיבור  המתנגד  הקליפה  כח 

"לא  באומרו:  בה'  כפר  פרעה  שהרי  אלקיך",  ה' 

עצמו  שהקב"ה  צורך  היה  לכן  ה'",  את  ידעתי 

יביא עליהם המכה שלא על ידי שליח כדי שיכירו 

במציאות ה'.

נפלא להבין בזה מה שאמר הקב"ה לישראל 

בדיבור הראשון שנתגלה על ידי המכה העשירית 

הוצאתיך  אשר  אלקיך  ה'  "אנכי  בכורות:  מכת 

מארץ מצרים", כלומר אנכי בעצמי שלא על ידי 

ידי שרף, והרי זה מצטרף לדיבור  מלאך ולא על 

 מדוע סירר הקר"ה למסוב הנרואה למשה ברינו
על מכת רכובות ראבמונו של אבעה שהיה מלא גילולים

 חידושי הבי"ם: תכלית עשב המכות להסיב עשב קליאות
מעשבה מאמבות כדי להאכם לעשבת הדרבות

 מהב"ל מאבאג: עשב מכות הן כנגד עשבה מאמבות
מלמטה למעלה עד מכת רכובות שהיא כנגד "רבאשית"

 הברי מקאצק: המכה התשיעית מכת חושך ריטלה
את כח הקליאה שהיא כנגד מאמב השני "יהי אוב"
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השני שנאמר יחד עם הדיבור הראשון: "לא יהיה 

לך אלהים אחרים על פני".

"הנה אנכי הובג את רנך רכובך"

יומתק להבין בזה מה שכתב רבינו בחיי )שמות 

יב-יב(, על מה שמצינו במכת בכורות שלא היתה 

על ידי שליח כי אם על ידי הקב"ה בעצמו:

"ומזה תמצא במכת בכורות לשון אנכי שהוא 

)שמות ד-כג( הנה אנכי  רמז לשכינה, והוא שכתוב 

הורג את בנך בכורך, כלשון האמור ביעקב שירדה 

שכינה עמו, )בראשית מו-ד( אנכי ארד עמך מצרימה 

)שם טו-יד( וגם  ואנכי אעלך גם עלה, וזהו שכתוב 

את הגוי אשר יעבודו דן אנכי, שהרי הדין על ידי 

שכינה להרוג המצרים ולהציל ישראל".

ומצינו סימוכין לדברי רבינו בחיי ממה שדרשו 

אנכי  "הנה  שכתוב:  מקרא  טו-כז(  )שמו"ר  במדרש 

הקב"ה  של  שמו  יתעלה  בכורך.  בנך  את  הורג 

שהוא מגיד מראשית אחרית, באברהם הוא אומר 

דן, מכת  אנכי, מהו  דן  יעבודו  הגוי אשר  וגם את 

בכורות שנקרא נגע שנאמר עוד נגע אחד, מהו דן 

אנכי, אמר הקב"ה פורע אני מהם במכת בכורות, 

שנאמר הנה אנכי הורג את בנך בכורך".

לפי האמור הביאור בזה, כי מאחר שעל ידי מכת 

בכורות נתגלה הדיבור הראשון: "אנכי ה' אלקיך", 

לכן התייחס הקב"ה למכת בכורות בתואר "אנכי" 

– "אנכי הורג את בנך בכורך", ולזה נתכוון הקב"ה 

יעבודו  אשר  הגוי  את  "וגם  לאברהם:  באומרו 

כדי  שליח,  ידי  על  שלא  בעצמי  אנכי   – אנכי"  דן 

לגלות בכך הדיבור הראשון: "אנכי ה' אלקיך אשר 

הקב"ה  נתכוון  כך  ועל  מצרים",  מארץ  הוצאתיך 

מצרימה  עמך  ארד  "אנכי  אבינו:  ליעקב  באומרו 

הראשון:  שהדיבור  לרמז  עלה",  גם  אעלך  ואנכי 

מצרים,  בגלות  ישראל  עם  ירד  אלקיך",  ה'  "אנכי 

והדיבור הזה יצא עם ישראל מן הגלות אחרי מכת 

את  המסתיר  הקליפה  כח  נשבר  כאשר  בכורות, 

האור הגדול של: "אנכי ה' אלקיך".

בכורות  מכת  ידי  על  כי  זה  מכל  לנו  היוצא 

הראשון:  למאמר  המתנגד  הקליפה  כח  נתבטל 

"בראשית ברא" ולדיבור הראשון: "אנכי ה' אלקיך", 

מכת  בין  נפלא  קשר  שיש  נראה  נתבונן  וכאשר 

בכורות  מכת  ידי  על  שהרי  יחד,  לשניהם  בכורות 

ופירש  ברא",  "בראשית  הראשון:  המאמר  נתגלה 

דרכו  ראשית  שנקראת  התורה  "בשביל  רש"י: 

ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתה".

והנה על ידי מכת בכורות נתבטל כח הקליפה 

וכבר  הדברות,  עשרת  של  הראשון  מהדיבור  גם 

היה אפשר לתת התורה לישראל בעשרת הדברות 

נמצא  אלקיך".  ה'  "אנכי  בדיבור:  הקב"ה  שפתח 

המאמר  להתגלות  גרמה  בכורות  שמכת  זה  לפי 

ה'  "אנכי  הראשון  והדיבור  "בראשית"  הראשון 

אלקיך", אשר שניהם עולים בקנה אחד לתת את 

שברא  ה'  רצון  בכך  ולהשלים  לישראל,  התורה 

את העולם בשביל התורה ובשביל ישראל. 

 רמכת חושך נשרבה הקליאה כנגד:
"לא יהיה לך אלהים אחבים"

הגדולה  הפליאה  בזה  ליישב  דרכי  חשבתי 

הקב"ה  שימסור  השמים,  מן  שנסתבב  מה  על 

בהיותו  בכורות  מכת  על  הנבואה  את  למשה 

בגילולים,  מלא  שהיה  פרעה  של  בפלטין  עומד 

מה שלא היה בשום אחת משאר המכות, שהרי 

לפי המבואר מכת חושך שהיא המכה התשיעית, 

לדיבור  המתנגד  הקליפה  כח  להסיר  תכליתה 

השני: "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני". נמצא 

ידי מכת חושך נשבר כח הקליפה  כי על  זה  לפי 

של אלהי מצרים, שהתנגדו לדיבור: "לא יהיה לך 

אלהים אחרים".

ויש לומר כי מטעם זה כעס פרעה כל כך על 

)שמות  לו  ואמר  חושך,  מכת  אחרי  דוקא  משה 

י-כח(: "השמר לך אל תוסף ראות פני כי ביום ראותך 

פני תמות", על פי מה שפירש רש"י )שם ח-טז( כי 

כח  כשנשבר  כי  נמצא  אלוה,  עצמו  עשה  פרעה 

הקליפה כנגד: "לא יהיה לך אלהים אחרים" נשבר 

גם הכח של פרעה, לכן פרעה שחש בשבר הזה 

כעס על משה והזהירו שלא יבוא אליו עוד. 

הנה כי כן מטעם זה אחרי שעברו שלושת ימים 

אחיו,  את  איש  המצרים  ראו  שלא  חושך  במכת 

וכבר נשבר כח הקליפה של אלהי מצרים ונתגלה 

הדיבור השני: "לא יהיה לך אלהים אחרים", סיבב 

הקב"ה למסור הנבואה למשה בעודו עומד לפני 

מעתה  כי  בכך  להראות  כדי  שלו,  בפלטין  פרעה 

שכבר נשבר כח הקליפה של אלהי מצרים, שוב 

לפני  הגילולים  במקום  אליו  להתגלות  חשש  אין 

פרעה שעשה עצמו אלוה.

זאת ועוד, כי באותו רגע שנשבר כח הקליפה 

אלהים  לך  יהיה  "לא  השני:  לדיבור  המתנגד 

הקליפה  כח  גם  לשבור  הזמן  הגיע  אחרים", 

המתנגד לדיבור הראשון: "אנכי ה' אלקיך", כי שני 

לנו אלהים  יהיה  זה בזה, שלא  הדברות קשורים 

אחרים כי אם האמונה בה' אלקים אחד, ומטעם 

רסו(:  רמז  ירמיה  שמעוני  )ילקוט  במדרש  מבואר  זה 

"אנכי ולא יהיה לך בדיבור אחד נאמרו", לכן אחרי 

שנשבר כח הקליפה במכת חושך כנגד: "לא יהיה 

לך אלהים אחרים", מסר לו הקב"ה מיד הנבואה 

הקליפה  כח  את  ששברה  בכורות,  מכת  על 

המתנגד לדיבור הראשון: "אנכי ה' אלקיך".

 גילוי מאמב הבאשון "רבאשית"
על ידי מכת רכובות

בדרך זו במסילה נעלה לבאר מה שאמר הקב"ה 

למשה למסור לפרעה בהתראתו על מכת בכורות: 

"והיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים אשר כמוהו 

לא נהיתה וכמוהו לא תוסיף", על פי מה שנתבאר 

כי על ידי המכה העשירית מכת בכורות, נשבר כח 

הקליפה המתנגד למאמר הראשון: "בראשית ברא 

אלקים את השמים ואת הארץ".

של  הטהורה  ממשנתו  יקרה  הקדמה  נקדים 

ה"בני יששכר" )תשרי מאמר ג דרוש ה( שכתב לבאר 

הטעם שצונו הקב"ה לתקוע בראש השנה בשופר 

)ר"ה  בקול בלי דיבור, על פי מה ששנינו במשנה 

פסוקים  עשרה  השנה  בראש  לומר  שצריך  לב.( 

עשרה  "הני  בגמרא:  ומקשה  מלכויות,  של 

עשרה  כנגד  אמר,  יוחנן  רבי  מי,  כנגד  מלכויות 

בגמרא  ומקשה  העולם".  נברא  שבהן  מאמרות 

רק ט'  "ויאמר"  הלא במעשה בראשית לא נזכרו 

פעמים, ומתרץ: "בראשית נמי מאמר הוא דכתיב 

)תהלים לג-ו( בדבר ה' שמים נעשו".

והנה ב"לקוטים יקרים" )סימן קכה( מביא בשם 

זי"ע  דוב בער ממעזריטש  ר'  המגיד הקדוש הרבי 

מאמר  נמי  "בראשית  שמבואר:  מאחר  ששאל, 

הוא", מדוע אם כן לא נזכר שם לשון אמירה. וביאר 

 המגיד ממעזביטש: רמאמב הבאשון "רבאשית"
לא נזכב "ויאמב", כי רו נרבאו כ"ר אותיות התובה

 מאמב הבאשון "רבאשית" הוא למעלה מעולם הדירוב
ררחינת: "קול גדול" שגנוזים רו כל סודות התובה

 "וכל העם בואים את הקולות", רשעת מתן תובה זכו
ישבאל להשיג קול התובה שלמעלה מעולם הדירוב

 רמכת רכובות נשרבה הקליאה כנגד מאמב "רבאשית",
לכן היתה צעקה גדולה ררחינת "קול גדול"     
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בדברי קדשו, כי המאמר הוא על ידי צירופי דברים 

ידי  על  שנאצלו  התורה  אותיות  מכ"ב  היוצאים 

הקב"ה בורא כל עולמים. נמצא כי מקודם האציל 

הקב"ה וברא את כ"ב אותיות התורה, ואחר כך היה 

אפשר לצרף מהן מאמרות לברוא את העולם.

מגלה לנו המגיד ממעזריטש חידוש גדול, כי 

כ"ב  ונבראו  נאצלו  "בראשית"  הראשון  במאמר 

"בראשית  הכתוב:  פירוש  וזהו  התורה,  אותיות 

א"ת   - הארץ"  ואת  השמים  את  אלקים  ברא 

השמים רומז על כ"ב אותיות התורה מאות א' עד 

אות ת' שבהן נבראו שמים, וא"ת הארץ רומז על 

שבהן  ת'  אות  עד  א'  מאות  התורה  אותיות  כ"ב 

נבראו הארץ, לכן לא נזכרה לשון אמירה במאמר 

הראשון, כי במאמר זה עדיין לא נבראו האותיות 

נמי  "בראשית  זאת  ובכל  המאמר,  מורכב  שמהן 

מאמר הוא" מאחר שנבראו בו האותיות.

לפי זה אומר ה"בני יששכר", כי מטעם זה צוה 

הקב"ה לתקוע בקול שופר בלי אותיות, כדי לעורר 

לפני  שהיה  "בראשית"  הראשון  המאמר  בכך 

שנבראו האותיות, אשר במאמר זה רמז הקב"ה 

התורה  בשביל  "בראשית,  רש"י:  שפירש  מה 

שנקראת ראשית" ברא את העולם, והרי זה זכות 

גדולה לישראל להצדיקם בדין עכדה"ק.

 "וכל העם בואים את הקולות"
למעלה מעולם הדירוב

שמצינו  מה  בזה  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

את  רואים  העם  "וכל  כ-טו(:  )שמות  תורה  במתן 

"רואין  המכילתא:  בשם  רש"י  ופירש  הקולות", 

אחר".  במקום  לראות  אפשר  שאי  הנשמע  את 

)הקדמה  זוהר  נקדים לבאר מה שמבואר בתיקוני 

ג.( כי בכל דיבור ודיבור בתורה צריך לכוון לייחד 

מכוונים  שהדברים  והגם  הדיבור,  עם  הקול  את 

לענינים נשגבים בגבהי מרומים,  נראה לבאר ענין 

זה בדרך עבודה גם לפי השגתנו.

מקול  כלול  דיבור  שכל  נראה  נתבונן  כאשר 

שממנו  גלם  והחומר  השורש  הוא  הקול  ודיבור, 

יוצא הדיבור, באמצעות ה' מוצאות הפה: הגרון, 

המצמצמים  והשפתים,  השינים,  הלשון,  החיך, 

נמצא  ותיבות.  אותיות  של  בתבנית  הקול  את 

שהקול הוא יותר גבוה מהדיבור, כי הוא השורש 

שהקול  אלא  הדיבור,  באותיות  שנתצמצם  לפני 

הוא כל כך גבוה ונעלם, עד שאי אפשר להבינו רק 

הדיבור  בדפוס  הקול  את  מצמצם  שאדם  אחרי 

של אותיות ותיבות.

נשכיל להבין מזה שהקול עצמו, בעודו נמצא 

שנתלבש  לפני  דהיינו  הדיבור,  מעולם  למעלה 

ונתצמצם באותיות הדיבור, שם טמון רצונו של 

רצונו  יותר ממה שבחר לצמצם את  אדם הרבה 

דיבר  מלא  מקרא  והנה  הדיבור.  אותיות  בתוך 

הכתוב )איוב יט-כו(: "ומבשרי אחזה אלוק". כלומר 

נמצא  בצלמו,  האדם  את  ברא  שהקב"ה  מאחר 

כי ממה שנמצא בבשרנו נוכל ללמוד על מזה על 

הנהגתו של הקב"ה בעולמו.

רואים  שאנו  כמו  כי  בזה,  הביאור  לעניננו 

כך  הדיבור,  מעולם  למעלה  הוא  שהקול  אצלנו 

מעולם  למעלה  הוא  הקול  כביכול  הקב"ה  אצל 

ברוב  שהקב"ה  אלא  להשיגו,  וקשה  הדיבור 

הדיבור  בעולם  הקול  את  צמצם  וחסדיו  רחמיו 

לצרכי ישראל בעולם הזה, והן הן אותיות התורה 

והתיבות הנמצאות לפנינו בספר תורה.

וזהו שאמר משה רבינו לישראל על המעמד 

"את הדברים האלה  ה-יט(:  )דברים  תורה  מתן  של 

הענן  האש  מתוך  בהר  קהלכם  כל  אל  ה'  דיבר 

והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על שני לוחות 

אבנים ויתנם אלי". ללמדנו כי שורש התורה הוא: 

הדיבור,  מעולם  למעלה  יסף",  ולא  גדול  "קול 

שטמונים שם כל הסודות העמוקים של התורה, 

הקול  הקב"ה  וחסדיו צמצם  אלא שברוב רחמיו 

הגדול באותיות, וכתבן על הלוחות ונתנם למשה 

למוסרם לישראל. 

שהיו  העגל  חטא  לפני  תורה  במתן  אולם 

זכו  מעלה,  כמלאכי  גדולה  במדרגה  ישראל 

מעולם  למעלה  שהוא  הקול  את  גם  להשיג 

העם  "וכל  שכתוב:  וזהו  והדיבור.  האותיות 

שורש  את  גם  שהשיגו  הקולות",  את  רואים 

שורש  שהם  הקב"ה  של  בקולות  הטמון  התורה 

"רואין  רש"י:  ומפרש  הדיבור,  לאותיות  ומקור 

את הנשמע שאי אפשר לראות במקום אחר", כי 

בדרך כלל אי אפשר להשיג הרצון שבקול כי אם 

אחרי שנתלבש באותיות הדיבור.

"עקר אשב שמע ארבהם רקולי"

אברהם  על  שדרשו  מה  בזה  להבין  יומתק 

אבינו )יומא כח:(: "אמר רב קיים אברהם אבינו כל 

אשר  "עקב  כו-ה(:  )בראשית  שנאמר  כולה  התורה 

אברהם  כי  בזה  הביאור  בקולי".  אברהם  שמע 

בבחינת:  התורה  שורש  את  להשיג  זכה  אבינו 

אשר  "עקב  נאמר:  כך  ועל  יסף",  ולא  גדול  "קול 

כל  להשיג  שזכה  דייקא,  בקולי"  אברהם  שמע 

הסודות הגנוזים בתוך הקול.

דיבור  שבכל  הזוהר  תיקוני  דברי  ביאור  וזהו 

שנתייגע  היינו  הדיבור,  עם  הקול  לייחד  צריך 

אחרי  רק  לא  התורה,  דיבורי  את  להבין  תמיד 

ותיבות,  באותיות  הקב"ה  של  קולו  שנתצמצם 

התורה  שורש  שהוא  הקול  את  גם  להשיג  אלא 

למעלה מעולם הדיבור.

עמקו  מה  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

לפרעה  למסור  למשה  שאמר  הקב"ה,  מחשבות 

על הצעקות שיהיו בשעת מכת בכורות, כי היות 

שעל ידי מכת בכורות נשבר כח הקליפה המתנגד 

למאמר הראשון: "בראשית ברא", שהוא למעלה 

ומאחר  דיבור,  בלי  קול  בבחינת  האותיות  מן 

"זה לעומת זה עשה האלקים",  שכלל גדול הוא: 

נמצא כי כח הקליפה המתנגד למאמר "בראשית" 

הוא גם כן למעלה מן האותיות.

משה,  ידי  על  לפרעה  הקב"ה  הודיע  לכן 

של  הכח  ישבר  כאשר  בכורות  מכת  בשעת  כי 

קליפה זו: "והיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים 

 - תוסיף"  לא  וכמוהו  נהיתה  לא  כמוהו  אשר 

של  האחרונה  הצעקה  היא  זו  גדולה  צעקה 

קליפה זו טרם מיתתה והתבטלותה מן העולם, 

של  הראשון  המאמר  יתגלה  שמעתה  ביודעה 

הקדושה "בראשית", שהוא בבחינת: "קול גדול 

נצחים,  לנצח  פסק"  "ולא  כתרגומו  יסף",  ולא 

בשביל   - "בראשית"  המאמר  התגלות  ידי  ועל 

נתמלא  ראשית,  שנקראו  וישראל  התורה 

ממצרים  להוציאם  ישראל  על  רחמים  הקב"ה 

ולמסור להם את התורה שכל העולם לא נברא 

אלא בשבילם.
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