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רּומה
ָ ָּפ ָר ַשת ְּת

אחדות וזוגיות
אותיות אל”פ בי”ת
 היא האות, שבה בחרה התורה לפתוח את פרק בריאת העולמ,האות הראשונה
:בי”ת

ăø
.ÃġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČý đø ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉă Đÿ ĦČý ęĕĐāü ĘąČù ČĤĀ čă Ā ĦĕĥČ
ü Ĉ Ĥý č”
 שאות זו גדולה,ת לאות הראשונה היא העובדהBרמז למשמעות שהתורה מייח
.משאר האותיות
 המתאר לנו באופנ ציורי דו־שיח בינ הקב”ה,ÃĕĜđĞĚĥ ĔđģĘĕÃ להלנ קטע ממדרש
:ובינ אותיות התורה

.ĐĘđė ĐĤđĦĐ Ęė ĐĜĦĜü ěĐč ,ĦđĕĦđČ ęĕĕĦĥđ ęĕĤĥĞ :ČčĕģĞ ĕčĤ ĤĚČ"
ĕč :đĕĜĠĘ ĦĤĚđČ đĒ .ĐÃčģĐ ĕĜĠĘ đďĚĞđ đďĤĕ ,ęĘđĞĐ ĦČ ČđĤčĘ ĥģĕčĥ ĐĞĥč
.ęĘđĞĐ ČĤčĦ ĕč :đĕĜĠĘ ĦĤĚđČ đĒđ ,ęĘđĞĐ ČĤčĦ
ĕčĥ ,ęĘđĞĐ ĦČ ĕč ČĤčĦĥ ĖĜđĢĤ ĞÃĥčĤ :đĕĜĠĘ ĐĤĚČ .đÃĕĦ ĐĝĜėĜ ĐĘĕēĦč
Å...Đĥāþ Ĉ Ě đă ĜĘĀ ĐđĀă Ģü ĐĤĀ āđĦÅă :ĤĚČĜĥ ,ĐĥĚ ĕÃĞ ĘČĤĥĕĘ ĐĤđĦĐ ĦČ ěĦĕĘ ďĕĦĞ ĐĦČ
?( ד,)דברימ לג
ĦđēĢĚ ĘĞ ęĥđĤ Ėč ĦđĥĞĘ ďĕĦĞ ĕĜČĥ ĕĜĠĚ !đČĘ :ĤĚČđ ĐÃčģĐ čĕĥĐ
ĐČĢĕ ďĕĚ .( ד, )יחזקאל טÅ...đĦăĀ ĦĕĀ đü Ħø Đü đ...Å
ø :ĤĚČĜĥ ,( )העומדימ למותęĕĥĜČĐ
.ÃĥĠĜ ĕēĠč đĕĜĠĘĚ
 כל אות. אינה שאלה טכנית אלא מהותית,השאלה באיזה אות תתחיל התורה
.ת עולמBמלת שיטה ותפיBמ
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האות תי”ו ,שהיא האחרונה באותיות אל”פ בי”ת ,מ9מלת תכליתיות; כלומר ,בכל
דבר להגיע ישר לתכלית ולדלג על שלבי הביניימ .טענתה בדבר המילה ’תורה’
הפותחת באות תי”ו ,ממוקדת בתכלית העולמ המגולמת בתורה .השיב לה הקב”ה
ואמר ,באות הזו 9ומנו גמ אלו שעתידימ למות בנבואת יחזקאל .כלומר ,זהו גמ
9ופ האדמ .הקב”ה חפצ בחיימ שהמ ,הדרכ הארוכה בהשגת המטרה; לא רק
התכלית חשובה אלא גמ הדרכ להשגתה.
ממשיכ המדרש ומתאר:

.ĦđČđ ĦđČ Ęė ěėđ ,ěÃĕĥ ĐĝĜėĜ ėÃēČđÃ
,ęĘđĞĐ ĦČ ĕč ČĤčĦĥ ĖĜđĢĤ ĞÃĥčĤ :đĕĜĠĘ ĐĤĚČđ ĦÃĕč ĐĝĜėĜ ěĘđė ĕĤēČ
) ÅěĚý ČĀ đø ěĚý ČĀ ęĘĀ āđĞĘø ÅĐ Ėø đă ĤčÅă Ā ęđĕ Ęėč ęĕĤĚđČ ĕčĥתהילימ פט ,נג(?
ęĘđĞĐ ĦČ ČĤčđ ĐÃčģĐ ĐĘčģ ďĕĚ .ÅĐ ęĥč ČčĐ ĖđĤč !ěĐ :ĐÃčģĐ čĕĥĐ
) '...ČĤĀ čă Ā ĦĕĥČבראשית א ,א(".
ü Ĉ Ĥý čÅă ø :ĤĚČĜĥ ,ĦÃĕčč
האות בי”ת מבטאת זוגיות ,זכר ונקבה .רק באמצעות הזוגיות הזו מתגלית הברכה.
המילה ’ברכ’ פותחת באות ב’ ,שמ9פרה הוא שתיימ ,ממשיכה באות ר’ שמ9פרה
מאתיימ ,ומ9יימת באות כ’ שמ9פרה עשרימ .הכול ב9ימנ ֶּכ ֶפל והכול ב9ימנ ברכת
.Ãđă čĤø đă đă ĤĠÃ
ה’ø ă ,
המדרש חותמ בתיאור הבא:

") đĜĚĚ Ęčĕģĥ ĐÃčģĐ ĦČ ĐČĤĥ ěđđĕė ,ğÃĘČמנ האות בי”ת( ,ęĘđĞĐ ĦČ ČđĤčĘ
ĐĦČ ĐĚ ĕĜĠĚ ğÃĘČ :đĘ ĤĚČđ ĐÃčģĐ đĘ ČĤģĥ ďĞ ,ģĦĥđ ďēČ ďĢĘ đĘ ďĚĞ
ĕč ěĕČĥ ĕĜĠĚ ĞÃĥčĤ :đĘ ĤĚČđ ğÃĘČ čĕĥĐ ?ęđĘė ĕĘ ĤĚđČ ĐĦČ ěĕČđ ģĦđĥ
ěĕĕĜĚč ĕĜČđ ĐčđĤĚ ěĕĕĜĚč ęĕčĥđēĚ ĦđĕĦđČĐ Ęėĥ ,ęđĘė ĖĕĜĠĘ ĤĚđĘ ēđė
!ďēČč ĕĜČđ ,ęĘđė ěėđ ,ĐĥĘĥč ĘÃĚĕĎ ,ęĕĦĥč ĦÃĕč .ĔĞđĚ
,ďēČ ĐĦČ .ĖĘĚė ěĘđėĘ ĥČĤ ĐĦČĥ ,ČĤĕĕĦĦ ĘČ ,ğÃĘČ :đĘ ĤĚČđ ĐÃčģĐ čĕĥĐ
ÅĐ ĕėāü ĜČÅĀ :ĤĚČĜĥ ĘČĤĥĕ ĕĚĞĘ Ėč ěĦĕĘ ďĕĦĞ ĕĜČĥ ,ĦēČ ĐĤđĦĐđ ,ďēČ ĕĜČđ
)ילקוט שמעוני א(
) '...ĖĕĀ Đāþ ĘąČùשמות כ ,ב(".
האות אל”פ שהיא בגימטרייה  ,1מ9מלת את האחד .במציאות החומרית שלנו,
לאחד אינ המשכיות ,בניגוד לזוג היוצרימ את ההמשכיות .משומ ככ ,שייכת האות
אל”פ לעולמ הרוחני ולמציאות ה’ שהוא אחד .במציאות הרוחנית הזוגיות א9ורה
ואינ לה מקומ.
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למעשה ,במדרש זה ,מציג בפנינו רבי עקיבא שני פ7וקי מפתחַ ,ה ְמ ַת ְפ ְק ִדימ כשני
צירימ:

.Ã...ęĕĐāü ĘąČù ČĤĀ čă Ā ĦĕĥČ
ü Ĉ Ĥý čă ø Ã .1
.ÃĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ĕėāü ĜČĀ Ã .2
הפ7וק שבו נברא העולמ ,מתחיל באות בי”ת ,לעומת הפ7וק הפותח את עשרת
הדברות ,שמתחיל באות אל”פ.
הגמרא במ7כת בבא בתרא קובעת:

.ÃęČĤč ĐčģĜđ ĤėĒ - đĚĘđĞč ĐÃčģĐ ČĤčĥ ĐĚ Ęė :čĤ ĤĚČ ĐďđĐĕ čĤ ĤĚČÃ
)בבא בתרא עד(:

כלומר ,כל המציאות החומרית מבו77ת על זוגיות .פנימ ואחור ,ימינ ושמאל,
מעלה ומטה ,פלו 7ומינו ,7שני קטבימ ,חומר ואנרגיה ,אמצעי ומטרה וכו’.
היומ ,לאור התקדמות המחקר המדעי ,דבריו של רב כוללימ את כל המציאות,
כולל החלקיקימ הזעירימ של החומר ,כגונ אלקטרונימ.
מצד שני ,המקור הא־להי לעולמ ,הוא בורא אחד בלבד ,במובנ העמוק ביותר של
המילה ”אחד”.
האחדות הזו היא רוחנית ללא גבולות ,ופשטות ללא מורכבות.

אחדות ופיצול
העולמ הזה שהוא ’זוגי’ ,נברא על ידי ה’ שהוא ’אחד’ .כלומר ,זוגיות הנובעת מנ
האחדות .רעיונ זה מקבל את ביטויו בשני כלימ מרכזיימ במשכנ העדות:
 .1כפורת ,המכ7ה את ארונ העדות ,ועליה שני כרובימ:

.ÃĦĤāþ Ġă ėă ÿ Đÿ Ħ āđĢģø ĕĜý ĥø Ĉă Ěü ęĦāĀ Č Đĥ
ĉ þ Ğú Ħăÿ ĐĥĀ Ĉ ģø Ěü čĐĀ ĒĀ ęĕčü ĤĂ ėă ø ęĕü Ĝÿ ĥø Ĉ ĦĕĀ ĥ
ĉ ü ĞĀ đÃø

)שמות כה ,יח(

 .2מנורת שבעת הקנימ:

ĉ þ ĞĀ Ħăý ĐĥĀ Ĉ ģø Ěü ,Ĥ āđĐĔĀ čĐĀ ĒĀ ĦĤāÿ ĜĚø ĦĕĀ ĥ
ĉ ü ĞĀ đÃø
,ĐĕĀ ďþă ăĢü Ěü ęĕČü Ģāø ĕ ęĕĜü ģĀ ĐĥĀ ă Ĉ ĥü Ĉ đø ...ĐĤĀ āđĜĚøă Đÿ Đĥ
.ÃĕĜü ĥý Ĉă Đÿ Đă ďĀă ăĢü Ěü ĐĤāĀ ĜĚø ĕĜý ģø ĐĥāĀ Ĉ Ęĥø Ĉ đă ďēĀ Čþ ĐĀ Đă ďĀă ăĢü Ěü ĐĤāĀ ĜĚø ĕĜý ģø ĐĥāĀ Ĉ Ęĥø Ĉ
)שמ ,פ7וקימ לא-לב(
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על רקע האי>ור החמור של עבודה זרה ,מלֻ ֶּווה הציווי להציב על ארונ העדות שני
כרובימ בעלי כנפיימ ,בהדגשה הבאה:

.ÃĦĤāþ Ġă ėă ÿ Đÿ Ħ āđĢģø ĕĜý ĥø ă Ĉ Ěü ęĦāĀ Č Đĥ
ĉ þ Ğú Ħăÿ ĐĥĀ Ĉ ģø Ě...Ã
ü
כלומר ,הכרובימ חייבימ להיות מגולפימ מתוכ הכפורת ולא מודבקימ עליה .זאת
כדי להורות ,שמקור שני הכרובימ הוא אחד.
גמ במנורה ,קיימימ שני צדדימ מקבילימ ,ימינ ושמאל .משומ ככ ,גמ המ חייבימ
לצמוח מתוכ גופ המנורה ולא מודבקימ או מולחמימ עליה.

ĉ þ ĞĀ Ħăý ĐĥĀ Ĉ ģø ĚÃ
.Ãđă ĕĐø ĕü ĐĜă Ā Ěþă Ěü ĐĕĀ ēþ ĤĀ Ġø đă ĐĕĀ Ĥāþ Ħă Ġø ėă ÿ ĐĕĀ Ğĕþ čü Ďă ø ...ĐĤĀ āđĜĚøă Đÿ Đĥ
ü

)שמ ,פ>וק לא(

מכאנ יוצא ֶמ ֶ>ר חד וברור ,שכל הפיצולימ נובעימ מנ האחד.

יהמ ִאיש ֶאל ָא ִחיו
ּופנֵ ֶ
ְ
חכמינו זכרונמ לברכה קבעו :איש ואישה  -זכו ,שכינה ביניהמ .האות יו”ד והאות
ואשה .אמ יש לשניהמ שאיפה רוחנית משותפת,
ה’ מייחדימ את המילימ איש ִ
פירושו של דבר שזכו לצירופ האותיות המרכיבות את שמ ה’ שהוא י־ה ,שהוא
מעינ התגלות שכינה.
כדי לתת אופק רחב יותר לנקודה הזאת ,יש להתבוננ מהיכנ היה יוצא הקול
הנבואי ,המדריכ את משה רבנו בהוראותיו לבני ישראל:

ĕĜý ĥø Ĉ ěĕčă ý Ěü ĦďĂ Ğý ĐĀ ěāĤČú ĘĞÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ĦĤāþ Ġă ėă ÿ Đÿ ĘĞÿ Ěý đĕĘĀ Čý Ĥčă ý ďÿă Ěü Ę āđģă Đÿ ĦČþ ĞĚÿ ĥø Ĉ ĕă ü đ...Ã
ÿ
)במדבר ז ,פט(
.ÃđĕĘĀ Čý Ĥčă ý ďÿ ĕø đÿ ,ęĕčü ĤĂ ėă ø Đÿ
הקול הנבואי היה בוקע מנ החריצ הדק המפריד בינ שני הכרובימ שעל הכפורת,
והוא מתקשר לאחד התנאימ המרכזיימ המאפיינימ את שני הכרובימ:

.Ã...đĕēü ČĀ ĘČþ ĥĕĈ Čü ęĐĕþ Ĝý Ġø đă ...ĐĘĀ Ğø Ěÿ Ęø ęĕü Ġÿ ĜĀ ėø ĕĥ
ĉ ý Ĥāø Ġă ęĕčü ĤĂ ėă ø Đÿ đă ĕĐĀ đÃø

)שמות כה ,כ(

לא די בעובדה ששני הכרובימ מגולפימ ממקור אחד .חובה לגלפ אותמ באופנ
שפניהמ יקבילו זה מול זה.
גמ במנורה ניתנ להבחינ בבירור ,שהתנאי הזה הוא תנאי מרכזי:

.ÃĦ āđĤĜăý Đÿ ĦĞÿ čø ĥü Ĉ đă ĤĕČü ĕĀ ĐĤĀ āđĜĚøă Đÿ ĕĜý Ġø ă Ęđă Ě ĘČ...Ã
þ

)במדבר ח ,ב(

אינ די בעובדה ,שקני המנורה על כל אביזריהמ יהיו מגולפימ מזהב המנורה עצמה.
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קיימת חובה לכוונ את הלהבות של כל הנרות לכיוונו של הנר האמצעי .הכרובימ
יוצאימ מנ הכפורת האחת ,וחוזרימ להתאחד במבטמ .גמ קני הנרות יוצאימ מגופ
המנורה האחד ,ושבימ להתאחד בהטיית הפתילות אל הקנה האמצעי.
התמונה הכוללת הזו ,משרטטת את הרעיונ הבא.
הכול בא מנ האחד והכול שב אל האחד .רק כאשר יוצרימ תיאומ בינ שני חלקי הזוג
פנימ אל פנימ מתוכ אחדות ,רק אז ,יבקע קול נבואי מנ החריצ הזעיר שבמקומ המפגש.
מנינ נובע הקול הנבואי? האמ התופעה הזאת באה לידי ביטוי גמ בהיבטימ נוAפימ?

המימד הנו!פ
גופ האדמ הוא זוגי ,ימינ ושמאל .כמעט כל מה שיש בצד ימינ יש בצד שמאל .היה
מקומ לחשוב ,שהצד הנוAפ נברא ,אכ ורק כדי שישמש מילוי מקומ לעת הצורכ.
אכ אצל הקב”ה ,הכול הוא בתכנונ מושלמ ואינ צורכ ליצור רזרבות .זה אמנמ נכונ,
שאפשר להשתמש באחד הצדדימ כרזרבה ,אכ אינ זו המטרה העיקרית ביצירת
הזוגיות.
נאמר בזהירות ראויה ,שהקב”ה יצר את העולמ הזה בכלל ואת האדמ בפרט
בצורה זוגית ,בכדי שאיחודמ יגלה מימד נוAפ אשר ייקרא על שממ.
להלנ שש דוגמאות שידגימו את הרעיונ הזה:
רגליימ
גמ עמ רגל אחת אפשר להתקדמ באמצעות קפיצות; אכ שתי הרגליימ נועדו
להקנות יציבות ,הנ בעמידה והנ בהליכה וריצה .היציבות ,היא מימד נוAפ ,הנרכש
באמצעות שימוש מושכל בזוג הרגליימ.
ידיימ
כל יד מAוגלת לפעול עצמאית .אכ היכולת לִ לְ ּפֹות חפצ שאינ לו בית אחיזה,
השדרה .זהו מימד נוAפ המושג
תלויה בתיאומ בינ שתי הידיימ ובAיוע עמוד ִ
באמצעות שתי הידיימ.
עיניימ
עינ אחת רואה כל מה שהעינ השנייה רואה .השימוש בשתי העיניימ בעת ובעונה
אחת מאפשר קליטה של מרחק ועומק .מימד זה מושג על ידי מיקוד שתי העיניימ
בנקודה אחת.
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אוזניימ
אפשר לשמוע באוזנ אחת כל מה שאפשר לשמוע באוזנ השנייה .האזנה בשתי
האוזניימ גמ יחד ,מאפשרת לקלוט גמ כיוונ והתמצאות במרחב .אדמ השומע
רק באוזנ אחת ,אינו יכול להבחינ מאיזו זווית במרחב מגיע הקול .שמיעה
Bטריאופונית בשתי האוזניימ מעניקה לנו את היכולת לקלוט את מיקוממ של
מקורות הצלילימ.
חוטמ
אפשר לנשומ גמ דרכ נחיר אחד באפ .אכ רק נשימה בשני הנחיריימ גמ יחד,
מBוגלת להעניק נשימה עמוקה ,מלאה חמצנ לריאות הגופ.
מוח
חצי המוח הימני אחראי על הצד ההומאני והאמנותי ,כגונ :רגשות ,מוBיקה וציור.
החצי השמאלי של המוח אחראי על הצד הריאלי והמדעי ,כגונ :חשיבה שכלית,
ניתוח ,הרכבה ודיבור .רק שיתופ פעולה הדוק בינ שכל ורגש ,כושר ניתוח ודמיונ
מרקיע גמ יחד ,מאפשר השגת מימד נוBפ ,והוא המימד הנבואי ,הרוחני העמוק.
כעת אנו מבינימ טוב יותר ,מדוע הקול הנבואי העובר מה’ אל משה ,מתגלה דווקא
מבינ שני הכרובימ ,בנקודת החיבור.
נוBיפ ונפרט.
בחלוקת האחד לשניימ נעלמ מנ האחד מימד מרכזי .באמצעות הבחירה החופשית,
בוחר האדמ מרצונו לשוב ולהתאחד ,ובככ הוא מחזיר את המימד הנוBפ שנעלמ.
כעת ,המימד הנוBפ מגיע בזכות ולא בחBד.
ביומ השני מימי הבריאה ,נעלמ התואר  .ÃčđĔ ĕėÃהBיבה הייתה פיצול המימ
לשניימ ,אלו שממעל לרקיע ואלו שמתחת לרקיע .בשעה שאדמ מחפש ומוצא
את בת זוגו ,הרי הוא מחזיר את המימד שנעלמ ,כלשונ המטבע שטבע שלמה
המלכ בBפר משלי:

.ÃÅĐĚý ě āđĢĤĀ ģĠþ ĕă Ā đÿ č āđĔ ČĢĀ ĚĀ ĐĥĀ ă Ĉ Čü ČĢĀ ĚÃ
Ā

)משלי יח ,כב(

ָשמֹור וזָ כֹור
רעיונ מופלא זה בא לידי ביטוי ,בפBוק מפורBמ בBפר תהילימ:

.Ã...ĕĦăü Ğø ĚĀ ĥĀ Ĉ đă Ē ęĕü Ħăÿ ĥø Ĉ ęĕĐāü ĘąČù Ĥčă þ ďüă Ħēÿ Č”ÿ

)תהילימ Bב ,יב(
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ְּד ַבר האלוקימ האחד מתפצל באוזנינו לשניימ ,כי אינ אנו מ3וגלימ לקלוט את
האחד בשלמותו .יש צורכ לשמוע את הצו החיובי Ā Đāþ ĘąČù ÅĐ ĕėāü ĜČĀ ” -
 ,Ã...Ėĕוגמ את
הצד השולל כל אלהות אחרת .Ã...ęĕĤü ēý Čú ęĕĐāü ĘČù ĖĀ Ęø Đĕþ Đø ĕü ČāĘÃ -
בעשרת הדברות שב3פר שמות נאמר:

.Ã āđĥĈ ďøă ģÿ Ęø Ħčă Ā ĥÿ ă Ĉ Đÿ ę āđĕ ĦČþ Ĥ āđėĒ”Ā

)כ ,ז(

ובעשרת הדברות שב3פר דברימ ,נאמר:

”.Ã... āđĥĈ ďøă ģÿ Ęø Ħčă Ā ĥÿ ă Ĉ Đÿ ę āđĕ ĦČþ Ĥ āđĚĥ
ĀĈ

)ה ,יב(

הביטוי  ÃĤ āđėĒÃĀמבטא פעולה חיובית של קידוש ביומ השבת ,הנ בתפילה והנ על
 ÃĤ āđĚĥÃמבטא הימנעות מעשיית מלאכה א3ורה ביומ
היינ .לעומת זאת הביטוי Ā Ĉ
השבת.
הגמרא קובעת במ3כת ראש השנה:

ĐĘđėĕ ěĒđČĐ ěĕČđ ĤčďĘ Ęđėĕ ĐĠĐ ěĕČĥ ĐĚ đĤĚČĜ ďēČ Ĥđčĕďč Ĥ āđĚĥđ
Ā Ĉ Ĥ āđėĒÃĀ
)ראש השנה כז(.
.ÃĞđĚĥĘ
כלומר ,ה’ השמיע זאת בדיבור אחד ,ואנחנו שמענו שתיימ.
נ3ביר זאת ,בצורה יותר ברורה.

האמירה Ā Đāþ ĘąČù ÅĐ ĕėāü ĜČÃĀ
 ,ÃĖĕמבטאת את המציאות האחת והיחידה ,המלאה
בנוכחות ה’ .בפשטות ,אינ מקומ לשומ יֵ שות אחרת שתהיה נוכחת .משומ ככ,
לכאורה הציווי  ÃęĕĤü ēý Čú ęĕĐāü ĘąČù ĖĀ Ęø Đĕþ Đø ĕü ČāĘÃמיותר.
בכל זאת ,מכיוונ שאנו בני אדמ זוגיימ ,לא נבינ את החיוב לעמקו ,עד שלא נשמע
בפירוש גמ את השלילה .ה’ הוא האלוקימ ,ורק ה’ הוא האלוקימ ,אינ עוד מלבדו.
מכאנ הקיש משה רבנו ליומ השבת.
לכאורה ,די בציווי  Ã āđĥĈ ďøă ģÿ Ęø Ħčă Ā ĥÿ ă Ĉ Đÿ ę āđĕ ĦČþ Ĥ āđėĒÃĀ -מפי הקב”ה .יומ השבת הוא היומ
הקדוש בה”א הידיעה ,האחד והמיוחד מול ששת ימי המעשה; ומכיוונ שככ ,ברור
שאינ בו מקומ להכנ3ת מלאכת חולינ כלשהי.
ואכנ ,פירוש  ÃđĤĚČĜ ďēČ ĤđčĕďčÃמשמעותו ,שה’ אמר  ÃĤ āđėĒÃĀבצורה שלא הותירה
מקומ 3פק למשה ,שהוא שומע בבירור גמ את ה .ÃĤđĚĥÃמשומ ככ ,כאשר חזר
משה על התורה במשנה תורה ,השמיע את אשר קלטה אוזנו ,שהיא תו3פת
 ,ÃĤ āđĚĥÃהמבטא את ההימנעות מעשיית מלאכת חולינ א3ורה.
ĀĈ
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עבורנו ,רק שילוב של פעולת הזיכרונ של יומ השבת יחד עמ הימנעות ממלאכה,
יעניק את המימד הרוחני העליונ ,הנוAפ והנכAפ של יומ השבת.
גמ אלו המ כעינ שני כרובימ שהקול הנבואי יוצא מבינ שניהמ.

תאומימ ותמימ
הלולב שאנו נוטלימ בחג הAוכות ,בנוי בצורה מיוחדת במינה.
משני צידי השדרה ,מכאנ ומכאנ עולימ עלימ רצופימ ,המגיעימ עד לנקודה
העליונה של הלולב ושמ המ מתאחדימ .הנקודה הזאת נקראת ’תיומת’ .המילה
הזאת נגזרת מנ המילה ’תמימ’ ,המבטאת אחדות ושלמות.
אמ ה’תיומת’ הזאת נחלקת לשנימ בצורה ניכרת לעינ ,הרי הלולב פAול .הוא הדינ
אמ נפרדו רוב זוגות העלימ זה מזה ,הלולב פAול) .עלי הלולב זוגיימ ודבוקימ זה לזה
בגבמ(.
בנוAפ ,אמ כל העלימ עולימ מלמטה רק מצידו האחד של הלולב ,הלולב פAול.
כלומר ,כשרות הלולב תלויה בעובדת היותו זוגי מלמטה ואחד למעלה.
זה מתקשר עמ פAוק נוAפ בפרשה:

.Ã... āđĥČā
Ĉ Ĥ ĘĞÿ ęĕĚüă Ħÿ đă ĕĐø ĕü đďĀă ēø ĕÿ đø ĐĔĀ ă Ěÿ Ęăø Ěü ęĚü Čāú Ħ đă ĕĐø ĕü đÃø

)שמות כו ,כד(

בנוAפ לפשט הפAוק העוAק בהתאמת הקרשימ זה לזה ,מובע כאנ רעיונ מופלא.
מלמטה המ תאומימ – כלומר זוגיימ .אכ כשמגיעימ למעלה ,המ מתאחדימ
לתמימות ולשלמות אחת.

בתפילת שחרית ,בברכות קריאת שמע ,אנו פותחימ בשילוב אור וחושכĤđČ ĤĢđĕÃ :
 .”Ėĥđē ČĤđčđגמ בתפילת ערבית אנו משלבימ את השניימÃ...Ėĥđē ĕĜĠĚ ĤđČ ĘĘđĎÃ :
הזוגיות הזאת מתאחדת בהמשכ ,ב’קריאת שמע’:

.ÃďēĀ Čþ ÅĐ đă ĜĕĐāý ĘąČù ÅĐ ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĞĚÿ ĥÃ
øĈ

)דברימ ו ,ד(

זאת ועוד .אנו משתדלימ לקרוא פAוק זה בשעת הנצ החמה בבוקר ,שהיא שעת
התאחדות הלילה והיומ .בנקודה הזאת מופיע הקול הנבואי וגילוי כבוד ה’.

