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ָּפ ָר ַשת ׁ ְשמֹות

אורות וכלימ
ֵּכנ יִ ְר ֶּבה וְ ֵכנ יִ ְפרֹצ
עמ ישראל הוא עמ חי ,אשר חֹווֶ ה ני7ימ לכל אורכ דרכו .הראשונ שבני7ימ ,הוא
פלא התהוותו של העמ במצרימ.
במשכ  210שנימ ,תקופה קצרה באופנ יח7י ל7דרי גודל של עמ ,צמחה משפחת
יעקב אבינו מ־ 70נפש ל־ 3מיליונ נפש בערכ .מתוכמ  600,000גברימ מגיל  20שנה
ומעלה .כלומר ,במשכ כמאתיימ שנה גידול טבעי פי .43,000
כדי שנוכל לקלוט את המשמעות הפנט7טית של הנתונימ המ7פריימ ,נדמיינ
לעצמנו שאוכלו7יית היהודימ בארצ ישראל שמנתה בשנת תש”ח  600,000נפש,
תצמח בתוכ  200שנה )ללא עלייה מחו”ל( ל־ 25מיליארד נפש) .אוכלו7יית כל העולמ
עומדת היומ על כ־ 6מיליארד בני אדמ(.
זה נשמע דמיוני ,אבל זה מה שהתרחש במצרימ!
מקריאת הפ7וקימ הראשונימ ב7פר שמות רואימ בבירור ,כיצד התורה מדגישה
בשש מילימ ,את בנייתו של עמ ישראל למשפחותיו ,אלפיו ורבבותיו:

,ďāČĚø čă ü - 5 ,đă ĚĢø Ğÿ ĕă ÿ đÿ - 4 ,đă ăčĤø ĕă ü đÿ - 3 ,đă ĢĤø ĥø Ĉ ĕă ü đÿ - 2 ,đă ĤĠĀ ă - 1 ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čø đă Ã
)שמות א ,ז(
.Ã...ďāČĚø - 6
התורה משתמשת באוצר מילימ גדול כדי להביע ילודה ופריונ .ראוי לציינ ,כי ששת
התיאורימ האלה נבחרו בקפידה כדי לבטא את קיומ הבטחות ה’ לאבות אחת
לאחת.

ׁ ְש מ ֹו ת | א ורו ת וכ לימ | 15

בברית המילה ,הבטיח ה’ לאברהמ אבינו כי זרעו יפרה וירבה במאוד מאוד:

ďāČĚø ďāČĚø čă ü ĖĀ Ħāø Č ĕĦü Ĥý Ġø Đü đø ...ďāČĚø ďāČĚø čă ü ĖĀ Ħø āđČ Đčă þ Ĥø Čÿ đø ĖĀ Ĝĕþ čý đă ĕĜĕü čă ý ĕĦĕü Ĥü čø ĐĜĀ Ħăø Čþ đÃø
)בראשית יז ,ב-ו(
.Ã...ęĕü āđĎĘø ĖĕĀ Ħăü Ħÿ Ĝø đă
ההבטחה הזאת קוימה במלואה במצרימ ובאה לידי ביטוי באוצר מילימ זהה:
ָּ - 1פרּוַ - 3 ,וּיִ ְרּבּוִּ - 5 ,ב ְמאֹדְ - 6 ,מאֹד.
גמ במילה  ÃęđĢĞÃתיאר ה’ את ברכתו לזרע אברהמ ,לפני הפיכתה של Eדומ:

.Ã...ęđă ĢĞĀ đø Ę āđďĎă Ā ĕ āđĎĘø Đĕþ Đø ĕü āđĕĐĀ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ đÃø

)בראשית יח ,יח(

גמ זה קוּיַ מ במצרימַ - 4 :וּיַ ַע ְצמּו.
הביטוי האחרונ  ,Ãđă ĢĤø ĥø Ĉ ĕă ü đÃÿמקורו הוא בברכת יעקב אבינו למנשה ואפרימ:

.ÃġĤþ ČĀ ĐĀ čĤþ ģþ čă ø čāĤĘĀ đă ăĎďø ĕü đ...Ã
ø

)בראשית מח ,טז(

הקשר בינ הביטוי  Ãđă ĢĤø ĥø Ĉ ĕă ü đÃÿובינ ריבוי הדגימ במימ ,מופיע בששת ימי בראשית:

.Ã...Đĕă Ā ēÿ ĥĈ Ġþ Ĝþ ġĤþ ĥþ Ĉ ęĕü Ěÿă Đÿ đă ĢĤø ĥø Ĉ ĕÃü

)בראשית א ,כ(

כל הבטחות ה’ קוימו במלואנ ,מילה במילה .אינ שומ כוח בעולמ שיכול לעצור את
קיומה של התכנית האלוקית ,גמ לא ההתנכלות האיומה של פרעה מלכ מצרימ.
אדרבה ,להיפכ:

.Ã...ġāĤĠø ĕü ěėý đø Đčă þ Ĥø ĕü ěėă ý āđĦāČ đă ăĜĞÿ ĕø Ĥĥþ Ĉ Čú ėÿ đÃø

)שמות א ,יב(

ככל שישעבדו את עמ ישראל וילחצו עליו ,ככ הוא יתרבה ויתפתח .המצרימ פעלו
בכל כוחמ לעצור את ההתפתחות המדהימה הזאת בגזירות שונות ואיומות ,החל
מעבודת פרכ קשה ועד המתה בפועל של התינוקות הנולדימ .חז”ל תיארו את
הריבוי הטבעי המדהימ הזה באמרמ ,שכל הריונ הכיל שישה עוברימ בבת אחת.
האמ התהליכ המופלא הזה כרוכ בהכרח בתהליכ אחר?
אמנמ כנ.

גניזת האור הנבואי

.ÃČđă ĐĐÿ Ĥ āđďă Đÿ Ęāėđø đĕēĀ Čþ ĘėĀ đø ğĝý āđĕ ĦĚĀ ĕă Ā đÃÿ
הפEוק הזה קודמ לפEוק ĉ ø ĕü ĕĜý čø đă Ã
.Ã...đă ĢĤø ĥø Ĉ ĕă ü đÿ đă ĤĠĀ ă ĘČý ĤĀ ĥ

)שמות א ,ו(
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ההדגשה הזו באה ללמד על הקשר בינ היעלמותו של דור האבות שהיה עטופ כל
כולו בנבואות ,חזיונות וחלומות קודש ,ובינ התחלת הריבוי הטבעי של העמ.
התורה מבקשת ללמדנו ,שיש הכרח בהיעלמותו של דור האבות ,דור הנביאימ,
יחד עמ הנבואה וההשראה הרוחנית העליונה ,כדי לאפשר עי=וק בילודה ופריונ.
אבותינו הקדושימ אברהמ יצחק ויעקב  -אבות הנביאימ ,כולל דור בני יעקב
ובתוכמ יו=פ בעל חלומות האמת המופלאימ ,הולידו את בניהמ בקשיימ גדולימ.
שרה ,רבקה ורחל היו עקרות עד שילדו בדרכ נ= בנ אחד או שנימ .גמ ליו=פ נולדו
לא יותר מאשר שני בנימ ,למרות תקופת השפע שבה הוא חי.
לאורכ כל הדרכ ,הקב”ה מברכ אותמ בריבוי זרעמ כחול אשר על שפת הימ .אינ
כמעט נבואה לאבות שלא כללה ברכה על ריבוי הצאצאימ.
בפועל ,כל הברכות האלה החלו להתממש אכ ורק עמ =יומ תקופת הנבואה
והחלומ.
רק כאשר השתרר חושכ נבואי וחו=ר קשר גלוי עמ ההשגחה האלוקית ,החל
הריבוי המדהימ של .ÃďēČ ĝĤėč ĐĥĕĥÃ
האמ יש הכרח בגניזת האור הנבואי העצומ ,כדי לאפשר את הילודה המא=יבית?
התשובה היא חיובית ותיתמכ בדוגמאות הבאות.

חיות אש ממללות
ב=פר יחזקאל ,המשופע בתיאורימ וחזיונות נבואיימ של העולמ הרוחני העליונ,
מופיעות דמויות של חיות אש ,הנושאות רקיע מעל ראשמ:

Ħ āđĕă ēÿ Đÿ Ħđă Ěďø đă ...Ħ āđĕă ēÿ Ğčă ÿ Ĥø Čÿ Ħđă Ěďøă Đă ėĀ āđĦă Ěü đă ,ĥĈ Čý ĐĀ Ėø āđĦă Ěü ĘĚÿ ĥø Ĉ ēÿ Đÿ ěĕĞý ėă ø Đă ėĀ āđĦă Ěü đă ...Ã
ČĤĀ āđ ăĜĐÿ ēĤÿ ģăþ Đÿ ěĕĞý ėă ø Ğĕÿ ģü ĤĀ Đĕă Ā ēÿ Đÿ ĕĥČ
ý Ĉ ĤĀ ĘĞÿ Ħđă Ěďø đă ...Ħ āđĤĞāú ăč ĥĈ Čý ĕĘý ēú Ďÿ ėă ø ęĐĕþ Čý Ĥø Ěÿ
)יחזקאל א(
.ÃĐĘĀ Ğø ĚĀ Ęø Ěü ęĐĕþ ĥČ
ý Ĉ ĤĀ ĘĞÿ ĕđă ĔĜĀ
במ=כת חגיגה )יג (:מו=בר הקשר בינמ ובינ המילה המוזרה  .ÃĘĚĥēÃהמילה הזאת
מו=ברת באופנ הבא:

) Ħđĥē ęĐ - ĐÃčģĐ ĕĠĚ ČĢđĕ ĤđčĕďĐĥ ĐĞĥč .ĦđĘĘĚĚ ęĕĦăü Ğđü Ħđĥē ęĕĦăü ĞÃüשותקות(.
) ĦđĘĘĚĚ ęĐ - ĐÃčģĐ ĕĠĚ ČĢđĕ ĤđčĕďĐ ěĕČĥ ĐĞĥčđמדברות(” .כלומר ,המילה
חשמל היא צירופ של שתיקה ודיבור .חש )חשות( מל )ממללות(.
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חיות האש הנ ;וג גבוה מאוד של מלאכימ ,אשר מייצגימ את כל החי אשר על פני
האדמה.
כאשר פניהנ נשואות למעלה לשמ קבלת האור העליונ ,הנ מחרישות ,חשות
ומקשיבות; וכאשר הארת האור העליונ נפ;קת ,הנ פונות מטה ,לדבר ולהשפיע.
כאנ הציבו לנו חז”ל עיקרונ חשוב מאוד.
כאשר עו;קימ בהשפעה ובנתינה ,אינ יכולת קבלה .ובשעה שעו;קימ בקליטה,
אינ יכולת שידור.
על פי העיקרונ הזה ,מותר למלוח כמה חתיכות בשר זה על זה בכלי מנוקב ,כדי
להפליט את הדמ .לכאורה ,מדוע אינ חוששימ שהדמ שפלטה החתיכה העליונה
ייבלע על ידי זו שלמטה ממנה?
התשובה נעוצה בעיקרונ שהצבנו לעיל .כאשר כל חתיכות הבשר ע;וקות בפליטת
דממ באמצעות המלח שעליהנ ,אינ הנ מ;וגלות ל;פוג ולבלוע דמ מחתיכות
שעליהנ .במילימ אחרות ,אינ אפשרות לבצע שתי פעולות הפכיות בעת ובעונה
אחת.
נוכל להדגימ זאת באופנ דומה ,גמ בויכוח המתנהל בינ שני בני אדמ .כאשר אחד
מהמ מ;ביר בלהט את עמדתו ,אינ הוא מ;וגל לשמוע ,להבינ ולקלוט את דעת
חברו.

החלומ והחושימ
דוגמה נו;פת.
בשעות השינה העמוקה בלילה מושבתימ כל החושימ .בשעות אלו אי אפשר
להשפיע ,לפעול ,לדבר או להנהיג.
ומ ְעיַ נ השפע הרוחני משפיע
אכ דווקא באותו זמנ נפתחימ הצינורות הרוחניימַ ,
אור עליונ אל הנשמה .זו היא שעת התקשרות הנשמה במקורה .זוהי שעת קבלה
ולא שעת נתינה .רק כאשר נפ;ק זרמ השפע האלוקי ,אז האדמ מתעורר ומוכנ
לפעולה בכל כוחו.
באותו אופנ בדיוק מתרחשת הנבואה .בשעת קבלת הנבואה ,היה הנביא נרדמ
ופניו ארצה .רק בשעה שהנבואה נפ;קה ,היה הנביא מ;וגל לדבר ,להשפיע ולפעול.
נבואת משה רבנו הייתה יוצא מנ הכלל .בשעות היומ ,תוכ שהוא ֵער לחלוטינ ,היה
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מדבר עמ בני ישראל ,ובו זמנית היה מ8וגל לקבל את דבר ה’ אליו .התופעה הזאת
מזכירה את המתרגמ ה8ימולטני ,שתוכ כדי שהוא שומע את הנאומ באוזניו ,הוא
מ8וגל לתרגמ ולהשמיע.
ככ אירע לשמואל הנביא ,בשעה ׁ ֶש ִ ּי ַשי העביר לפניו את שבעת בניו .ממש ,תוכ כדי
הבטה בדוד ,מודיע לו ה’ בנבואה:

.ÃČđă Đ ĐĒþ ĕėă ü đă Đēý ĥĀ Ĉ Ěø ęđă ģ...Ã

)שמואל-א טז ,יב(

ִּ
הגר'א והעיונ
דוגמה נו8פת.
בשעה שאדמ קורא בפיו פ8וקי תהילימ ,או בשעה שהוא גור 8משניות או קורא
בתורה ,מתרחשת דינאמיקה של קליטה ,הדוחפת להמשכ ולהתקדמות .ההנאה
והה ְֵּ 8פק .כאנ אינ
ֶ
היא מקליטת דברימ חדשימ ,וה8יפוק הוא מנ ההתקדמות
מקומ להשקיע בעיונ וחשיבה ,אלא לקליטה 8וחפת ומתמדת של דברי תורה או
דברי חכמימ.
לא כנ בשעת ההעמקה.
כאנ צריכ לעצור לחשוב ולהביע .כאנ צריכ להשקיע מאמצ גדול ,להפיק מעצמנו
המרב .זו שעת פליטה ,זו שעה של שאלת שאלות ,הקבלות והשוואות ,פעולות
את ֵ
העוצרות את הדינאמיקה של ההתקדמות.
פה נפתחימ ערוצימ חדשימ בהבעת רעיונות המגיעימ מתוכ הנשמה.
משומ ככ ,אי אפשר לערב ביחד לימוד בקיאותי ולימוד עיוני ,מפני שהמ הפוכימ
בטבעמ ו8ותרימ זה את זה במהותמ.

ְּב ֵ' ֶתר ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה
נחזור אל עיקר המאמר.
האור הנבואי שמילא את אברהמ יצחק ויעקב בכל זָ ִוויות אישיותמ ,לא ִאפשר את
הריבוי הטבעי .בשעה שהקשר הרוחני הוא כלפי מעלה ,אינ אפשרות להתפתח
כלפי מטה בעי8וק מא8יבי של לידת ילדימ.
נו8יפ ונבאר.
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הופעת האור הנבואי פירושו ,התמלאות בחזונ ,המכיל שאיפות רוחניות גדולות.
האורות האלו מציפימ את הנפש בכמיהה וגעגועימ לגילוי שכינה ,שיתפשט על
פני העולמ כולו.
בקרבנ את האמצעימ לביצוע והגשמה.
אינ Aפק ,שהשאיפות האלו מכילות ִ
האמצעימ האלו יתגלו רק כאשר תצטמצמנה השאיפות.
ובAופ ,כאשר תוגשמנה המטרות ,תהפוכנה השאיפות למציאות של ממש.
השאיפות מכּונות 'אורות' והאמצעימ מכונימ ’כלימ’ .האורות מכילימ בקרבמ
את הכלימ בצורתמ המופשטת .האורות חייבימ להיגנז ולהצטמצמ כדי שיתגלו
הכלימ .כאשר יתגלו הכלימ יחזרו האורות וישכנו בתוכמ.
רק כאשר נגנז האור הנבואי של דור האבות  -המייAדימ והחוזימ ,כולל מותו של
יוAפ ודורו ,רק אז החלו הברכות הגדולות להתגשמ .רק אז החלה ההתפתחות
המשמעותית ביותר בגידול האוכלוAייה שהיא גופו של העמ .רק אז ברכת Đā ăė...Ã
) ÃĖĀ Ğþ Ĥø Ēÿ Đĕþ Đø ĕüבראשית טו ,ה( )ככוכבימ בשמימ( החלה לקבל משמעות נרחבת .אוכלוAיית
עמ ישראל המ המ הכלימ שדרכמ יופיע האור הרוחני של מלכות ה’.
ככ נמשכו מאתיימ ועשר שנימ ,ללא כהנ וללא נביא ,ללא מנהיג וללא הכוונה
אלוקית .אינ זכר בתורה לכל  4הדורות האלה ,שלא השאירו חותמ נבואי כל
שהוא.
מצד שני ,כאנ נבנה הבAי Aהאיתנ ביותר לעמ ישראל ,שעליו תשרה השכינה,
ועליו יופיע אור ה’ במעמד הר Aיני ,בבניית בית המקדש ובכינונ מלכות ישראל
בארצ ישראל.
מכאנ נעבור אל המציאות של ימינו.
וכפריה .כבישימ וגשרימ ,תעשייה
ָ
עריה
ָ
יה,
מדינת ישראל הולכת ומתפתחת על ָּב ֶּת ָ
וחקלאות ,רפואה וטכנולוגיה ,ממשלה וצבא .כל ההתפתחות המפליאה הזו
מתבצעת תחת מעטה החילוניות .זו תקופת חושכ נבואית ,נעדרת השראת נביאי
האמת והצדק .זוהי תקופה ,שבה קיימת במידה רבה הפניית עורפ לה’ אלוקי ישראל
ולארצו המקודשת מדורי דורות .זו תקופה ,שבמקומ געגועימ לקרבת אלוקימ,
קיימת בתקשורת פזילה לתרבות המערב ,המקדשת את החומריות והנהנתנות של
הפרט .תרבות המערב חיללה את הקדושה שביחAי האישות ,פירקה את לכידות
המשפחה ,והפרה את הברית בינ אלוקימ ובינ עולמו.
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דווקא בתקופה הזאת ,בדיוק כבתקופת החושכ של מצרימ ,נבנית תשתית ענקית.
נוצרימ הכלימ האדירימ ,שלתוכנ ייצוק הקב”ה השפעה רוחנית עצומה ,שתבוא
ותופיע ותעניק תוכנ אמיתי לכל העשייה הברוכה בארצ ישראל.
כאשר תגיע השעה המיוחלת וכאשר יגיע הזמנ הראוי ,יופיעו מחדש נביאי האמת
והצדק בשמ ה’ וייצקו תוכנ מקודש על כל בית ישראל .אז נהיה ראויימ להיקרא
עמ ה’ ,וארצנו ארצ ישראל ,תחזור להיות נחלת ה’.
עד עתה אנו עולימ גבוה ב@ולמ המעלות .אכ העלייה הזו מ@ותרת ורמוזה בפ@וק
משיר השירימ ,המתייח@ אל התהוותו של עמ ישראל במצרימ:

.Ã...ĐĎĀ Ĥý ďø Ěÿă Đÿ ĤĦþ ĝý čă ø ĞĘÿ ĝþă Đÿ ĕđý Ďø ēÿ čă ø ĕĦü ĜĀ āđĕÃ
אמנמ מדרגה ,אבל ב@תר.
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