
 התורה כקובעת מציאות העולמות
 

 קטז.-:שבת קטוא. 

תנו רבנן: ויהי בנסע הארן ויאמר משה, פרשה זו עשה לה הקדוש 

ברוך הוא סימניות מלמעלה ולמטה, לומר שאין זה מקומה. רבי 

אומר: לא מן השם הוא זה, אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו. 

רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן: חצבה  כמאן אזלא הא דאמר

כרבי. מאן תנא  -אלו שבעה ספרי תורה. כמאן  -עמודיה שבעה 

רבן שמעון בן גמליאל הוא, דתניא, רבן שמעון בן  -דפליג עליה דרבי 

גמליאל אומר: עתידה פרשה זו שתיעקר מכאן ותכתב במקומה. 

לפורענות כדי להפסיק בין פורענות ראשונה  -ולמה כתבה כאן 

 שנייה.

 רש"י

שאינה ראויה לכאן, דלאו בהליכות מסעות  -שאין זה מקומה 

משתעי לעיל מינה, אלא בדגלים היתה ראויה ליכתב, בפרשת 

 במדבר סיני.

לא זה השם של טעמי הסימניות, דמקומה  -לא מן השם הוא זה 

הוא דפרשה זו בתחלת מסע שנסעו מהר סיני איירי, כדכתיב לעיל 

יהי בחדש השני בשנה השנית בעשרים לחדש נעלה הענן מיניה ו

 וגו'.

דפרשה זו ספר לעצמו, נמצא שלמעלה ספר  -שבעה ספרי תורה 

לעצמו ]ושלמטה ספר לעצמו[, הואיל וזה מקומה נמצא ספר וידבר 

 נחלק לשלשה ספרים.

לעתיד, שיהו כל הפורעניות בטלין, ולא ידאגו  -עתידה פרשה זו 

 ע בטל.לפורענות, ויצר הר

 

 פרק י פסוק לה | במדבר ב. 

ַוְיִהי ִבְנסַֹע ָהָארֹן ַויֹאֶמר מֶֹשה קּוָמה ה' ְוָיֻפצּו אְֹיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמַשְנֶאיָך 

 ִמָפֶניָך:

 | שםרש"י ג. 

, לומר עשה לו סמניות מלפניו ומלאחריו -)לה( ויהי בנסע הארן 

שאין זה מקומו. ולמה נכתב כאן, כדי להפסיק בין פורענות 

 לפורענות וכו' כדאיתא בכל כתבי הקדש )שבת קטז א(:

לפי שהיה מקדים לפניהם מהלך שלשת ימים, היה משה  -קומה ה' 

 אומר עמוד והמתן לנו ואל תתרחק יותר במדרש תנחומא בויקהל:

 המכונסין: -ויפוצו אויביך 

 אלו הרודפים: -יך וינסו משנא

אלו שונאי ישראל, שכל השונא את ישראל שונא את מי  -משנאיך 

שאמר והיה העולם, שנאמר )תהלים פג, ג( ומשנאיך נשאו ראש, 

 ומי הם, על עמך יערימו סוד:

 | שםרמב"ן ד. 

עשה לו סימן מלפניו ומלאחריו לומר שאין  -)לה( ויהי בנסוע הארון 

כדי להפסיק בין פורענות לפורענות, זה מקומו. ולמה כתב כאן, 

כדאיתא בכל כתבי הקדש )שבת קטז א(, לשון רש"י. ולא פירש לנו 

הרב מה הפורענות הזו שהוצרך להפסיק בה, כי לא נזכר כאן בכתוב 

פורענות קודם ויהי בנסוע הארון. ולשון הגמרא שם, פורענות שנייה 

נה דכתיב ויסעו ן יא א(, פורענות ראשוףויהי העם כמתאוננים )להל

מהר ה' )פסוק לג(, ואמר רבי חנינא מלמד שסרו מאחרי ה'. וכתב 

הרב בפירושיו שם, בתוך שלשת ימים למסעם התאוו תאוה 

האספסוף להתרעם על הבשר כדי למרוד בה'. ואלו דברי תימה, 

שהרי פורענות ויהי העם כמתאוננים כתובה ראשונה ושל תאוה 

סבר הרב שנכתבו שלא כסדרן, רמז על שניה, ושתיהן סמוכות. אולי 

הראשונה באמרו "מהר ה'", כי שמא מעת נסעם חשבו לעשות כן, 

והפסיק וכתב את השניה ואחר כך חזר לראשונה. ואין בזה טעם או 

 ריח:

אבל ענין המדרש הזה מצאו אותו באגדה, שנסעו מהר סיני בשמחה 

צות, וזהו כתינוק הבורח מבית הספר, אמרו שמא ירבה ויתן לנו מ

ויסעו מהר ה', שהיה מחשבתם להסיע עצמן משם מפני שהוא הר 

ה', וזהו פורענות ראשונה. והפסיק, שלא יהיו שלש פורעניות 

סמוכות זו לזו ונמצאו מוחזקים בפורענות. וקרא החטא "פורענות" 

אף על פי שלא אירע להם ממנו פורענות. ושמא אלמלא חטאם זה 

 היה מכניסם לארץ מיד:

 

 פרק יא פסוק לב | בראשית ה. 

 ַוִיְהיּו ְיֵמי ֶתַרח ָחֵמש ָשִנים ּוָמאַתִים ָשָנה ַוָיָמת ֶתַרח ְבָחָרן: ס

 | שםרש"י ו. 

לאחר שיצא אברם מחרן ובא לארץ כנען  -)לב( וימת תרח בחרן  

והיה שם יותר מששים שנה, שהרי כתוב )יב ד( ואברם בן חמש 

מחרן, )פסוק כו( ותרח בן שבעים שנה  שנים ושבעים שנה בצאתו

היה כשנולד אברם, הרי מאה ארבעים וחמש לתרח כשיצא אברם 

מחרן, עדיין נשארו משנותיו הרבה. ולמה הקדים הכתוב מיתתו של 

תרח ליציאתו של אברם, שלא יהא הדבר מפורסם לכל ויאמרו לא 

כתוב קיים אברם את כבוד אביו שהניחו זקן והלך לו, לפיכך קראו ה

מת, שהרשעים אף בחייהם קרוים מתים, והצדיקים אף במיתתן 

 קרוים חיים, שנאמר )שמואל ב' כג כ( ובניהו בן יהוידע בן איש חי:

הנו"ן הפוכה, לומר לך עד אברם היה חרון אף של מקום  -בחרן 

 בעולם:



 מזמור ג  |מדרש תהלים ז. 

מזמור לדוד בברחו. זהו שאמר הכתוב לא ידע אנוש ערכה )איוב כח 

יג(, אמר ר' אלעזר לא ניתנו פרשיותיה של תורה על הסדר, שאם 

ניתנו על הסדר, כל מי שהוא קורא בהם היה יכול להחיות מתים, 

ולעשות מופתים, לכך נתעלמה סדורה של תורה, והוא גלוי לפני 

 הקדוש ברוך הוא

 .דף טובבא בתרא ח. 

אפשר משה )מת( ]חי[ וכתב וימת  -דתני': וימת שם משה עבד ה' 

שם משה? אלא, עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע, דברי 

ר"י, ואמרי לה ר' נחמיה; אמר לו ר"ש: אפשר ס"ת חסר אות אחת? 

וכתיב: לקוח את ספר התורה הזה! אלא, עד כאן הקדוש ברוך הוא 

מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה  אומר ומשה אומר וכותב,

כותב בדמע, כמו שנאמר להלן: ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את 

כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו. כמאן אזלא הא דא"ר 

יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב: שמונה פסוקים שבתורה 

ימא ר"ש, יחיד קורא אותן? לימא, )ר"י היא( ודלא כר"ש! אפילו ת

 הואיל ואשתנו אשתנו

 הלכות תפילה פרק יג הלכה ו | רמב"ם ט. 

שמונה פסוקים שבסוף התורה מותר לקרות אותם בבית הכנסת 

בפחות מעשרה, אף על פי שהכל תורה היא ומשה מפי הגבורה 

אמרם הואיל ומשמען שהם אחר מיתת משה הרי נשתנו ולפיכך 

ד/ שמנה פסוקים שבסוף מותר ליחיד לקרות אותן. /השגת הראב"

התורה כו' עד מותר ליחיד לקרותן. כתב הראב"ד ז"ל /א"א/ לא 

שמענו דבר זה מעולם ומה שאמרו יחיד קורא אותן לומר שאינו 

מפסיק בהן והכי איתא בירושלמי במגלה, ובמקומות הללו נהגו 

שהעולים לקרות בתורה הוא לבדו קורא ואין החזן קורא עמו, ומה 

 ין זרות הוא מאד והצבור היכן הלכו עכ"ל.שכתב הוא ענ

 סימן תקפ סעיף ב  | שו"ע או"ח,מגן אברהם י. 

וק' הא כתיב באבוד  -ב )פמ"ג( בי"ז באלול מתו מוציאי דבת הארץ  

רשעים רנה ואפשר דמסתמא שבו ולא זכו שתקבל תשובתם ולכן 

 מתענים )ב"י( ובשל"ה כ' שהיו צדיקים ע"ש:

 סדר תענית סימן רסג | שבולי הלקט יא. 

ועל שאנו עסוקין בהלכות תענית ובענין שריפת התורה כתבנו זה 

לזכר על מה שאירע בימינו על רוב עונותינו אשר גרמו לנו ונשרפה 

תורת אלהינו בשנת חמשת אלפים וד' /וב'/ שנים לבריאת עולם 

ביום ששי פרשת וזאת חקת התורה כעשרים וארבעה קרונות 

וד והלכות והגדות נשרפו בצרפת כאשר שמענו מלאים ספרי תלמ

לשמע אוזן וגם מן הרבנים שהיו שם שמענו שעשו שאילת חלום 

לדעת אם גזירה היא מאת הבורא והשיבו להם ודא גזירת אוריתא 

ופירושו ביום ו' זאת חקת התורה היא הגזירה ומאותו היום ואילך 

ום ששי של קבעוהו היחידים עליהם להתענות בו בכל שנה ושנה בי

 פרשת זאת חקת התורה ולא קבעוהו לימי החודש

 שער ד פרק יא| נפש החיים יב. 

ובפ' תרומה קס''א א' אחר שהאריך בענין לבאר איך שבהתורה 

נבראו כל העולמות. אמר אח''ז כיון דאתברי עלמא כל מלה ומלה לא 

הוה מתקיים עד דסליק ברעותא למברי אדם דיהוי משתדל 

ני' אתקיים עלמא. השתא כל מאן דאסתכל בה באורייתא ובגי

באורייתא ואשתדל בה כביכול הוא מקיים כל עלמא. קב''ה אסתכל 

באורייתא וברא עלמא. ב''נ אסתכל בה באורייתא ומקיים עלמא. 

אשתכח דעובדא וקיומא דכל עלמא אורייתא איהי. בג''כ זכאה איהו 

פ' ויקרא י''א ב''נ דאשתדל באורייתא דהאי איהו מקיים עלמא. וב

סוף ע''ב בגין דעלמא לא אתברי אלא מין אורייתא וכל זמנא 

דישראל מתעסקי באורייתא עלמא מתקיימא. וכל זמנא דישראל 

מתבטלי מאורייתא מה כתי' אם לא בריתי יומם ולילה כו' ולכן אמרו 

בפ' מעלות התורה שכל העוסק בתורה לשמה נק' ריע. כי כביכול 

אשית ית''ש. כיון שהוא המקיים עתה את כל נעשה שותף ליוצר בר

העולמות בעסק תורתו. ובלתי זה היו חוזרים כלם לתוהו ובוהו. 

וכמ''ש במדרש הנ''ל דמיתיך רעיתי רעיתי דעולמי שקבלו תורתי 

 כו':

 שער ד פרק יב| נפש החיים יג. 

וכ''ש חידושין אמיתים דאורייתא המתחדשין ע''י האדם. אין ערוך 

ות נפלאות ענינם ופעולתם למעלה. שכל מלה ומלה לגודל נורא

פרטית המתחדשת מפי האדם. קב''ה נשיק לה ומעטר לה. ונבנה 

ממנה עולם חדש בפ''ע. והן הן השמים החדשים והארץ החדשה 

 שאמר הכתוב.

 פרק כח פסוק י | בראשית  יד.

 ַוֵיֵצא ַיֲעקֹב ִמְבֵאר ָשַבע ַוֵיֶלְך ָחָרָנה:

 | שםם בעל הטוריטו. 

)י( ויצא יעקב. יש אומרים שפרשה זו סתומה והטעם לפי שיצא  

בסתר וברח בהחבא. לעיל מיניה כתיב לו לאשה וסמיך ליה ויצא 

 יעקב. שיצא לישא אשה:

 ויצא יעקב מבאר. בגימטריא פנה זיוה פנה הודה הדרה )ב"ר סח ו(:

א(: ויצא  יעקב מבאר שבע. ס"ת עבר. שנטמן בבית עבר )מגילה יז

יעקב מבאר שבע. ס"ת ארבע. מבאר שבע ושי"ן של שבע עשר, 

שי"ד שנים נטמן בבית שם ועבר )שם(. מבאר שבע ר"ת שם שגם 

 נטמן בבית שם:

 וילך. בגימטריא בו ביום )ב"ר סח ח(:

 



 בראשית פרק לה פסוק ח טז. 

ל ַתַחת ָהַאּלֹון ַוָתָמת ְדבָֹרה ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה ַוִתָקֵבר ִמַתַחת ְלֵבית ֵא 

 ַוִיְקָרא ְשמֹו ַאּלֹון ָבכּות: פ

 | שםרש"י יז. 

מה ענין דבורה בבית יעקב, אלא לפי שאמרה  -)ח( ותמת דבורה  

רבקה ליעקב )כז מה( ושלחתי ולקחתיך משם, שלחה דבורה אצלו 

לפדן ארם לצאת משם, ומתה בדרך. מדברי רבי משה הדרשן 

 למדתיה:

 העיר יושבת בהר ונקברה ברגלי ההר: -מתחת לבית אל 

בשפולי מישרא, שהיה מישור מלמעלה בשפוע ההר  -תחת האלון 

והקבורה מלמטה, ומישור של בית אל היו קורין לו אלון. ואגדה 

נתבשר שם באבל שני, שהוגד לו על אמו שמתה. ואלון בלשון יוני 

שיצא אחר. ולפי שהעלימו את יום מותה, שלא יקללו הבריות הכרס 

 ממנו עשו, אף הכתוב לא פרסמו:

 | שםרמב"ן יח. 

לא ידעתי למה נכנס הפסוק הזה  -)ח( ותמת דבורה מינקת רבקה  

בין "ויקרא למקום אל בית אל", ובין "וירא אלהים אל יעקב עוד" 

והפסיק בענין אחר שהיה בבת אחת ובמקום אחד, כי יעקב בבאו 

אל בית אל, ונראה לו  לוזה היא בית אל, בנה מזבח וקרא למקום

 האלהים שם ויברך אותו, ולמה הושם הכתוב הזה בתוך ענין אחד:

והקרוב מה שאמרו רבותינו )ב"ר פא ה( שירמוז למיתת רבקה, ולכן 

קרא שם המקום ההוא אלון בכות, כי אין בכי ואנקה על המינקת 

הזקנה שיקרא שם המקום עליו. אבל יעקב בכה והתאבל על אמו 

הצדקת אשר אהבתהו, ושלחה אותו שם ולא זכתה לראותו בשובו, 

לנחמו כאשר עשה ליצחק אביו ולכן נגלה אליו האלהים וברך אותו 

אחרי מות אברהם )לעיל כה יא(. ובשניהם אמרו חכמים )סוטה יד 

א( ברכת אבלים ברכו. וסיוע לזה מה שאמור למטה )פסוק כז( ויבא 

יעקב אל יצחק אביו ממרא קרית הארבע, ואלו היתה רבקה שם היה 

כל  מזכיר "אל אביו ואל אמו", כי היא השולחת אותו שם והגורמת לו

 הטובה, ויצחק בעצתה צוה אותו ללכת שם:

וכתב רש"י ולפי שהעלימו את יום מותה שלא יקללו אותה הבריות, 

כרס שיצא ממנה עשו, אף הכתוב לא פרסמה. ומדרש חכמים הוא 

)פסדר"כ זכור ד /פסיקתא רבתי/(. והנה גם מיתת לאה לא יזכיר. 

דבר במניקתה, אבל הכוונה להם מפני שהזכיר המיתה ברמז, ותלה ה

וכיון שדבר בה למה הסתיר הענין ולא גלהו. וטעם הקללה אינו 

מחוור, שהרי הזכירו במיתת יצחק )להלן פסוק כט( ויקברו אותו 

עשו ויעקב בניו. אבל יתכן לומר שלא היה לה כבוד במיתתה, כי 

יעקב איננו שם, ועשו שונא אותה ולא יבא שמה, ויצחק כהו עיניו 

 יתו, ולכן לא רצה הכתוב להזכיר שיקברוה בני חת:ואיננו יוצא מב

וכענין הזה מצאתי )באלה הדברים רבה בפרשה כי תצא למלחמה( 

]תנחומא תצא ד[, אמרו אתה מוצא כשמתה רבקה אמרין מאן יפוק 

קמא, אברהם מת, יצחק יושב בבית ועיניו כהות, יעקב הלך לו לפדן 

ליטין בזיא דהא כדין ארם, יפוק עשו רשיעא קמא ויימרון ברייתא 

ינקין, מה עשו הוציאו מטתה בלילה. אמר רבי יוסי בר חנינה, לפי 

שהוציאו מטתה בלילה לא פרשו הכתובים מיתתה אלא מן הצד, 

הדא הוא דכתיב ויקרא שמו אלון בכות, שתי בכיות. הדא הוא 

דכתיב וירא אלהים אל יעקב ויברך אותו, מה ברכו, ברכת אבלים 

. והנה בעבור שהיה עשו יחידי בקבורתה פחדו מן ברכו, עד כאן

 הקללה ולא ראו שיהיה לה לכבוד, וזה ענין הרמז:

והיתה דבורה עם יעקב, כי אחרי שבאה עם רבקה שבה לארצה, 

ועתה תבא עם יעקב לראות גברתה. או נתעסקה בגדול בני יעקב 

לכבוד רבקה ולאהבתה והיתה בביתו. ויתכן שאינה היא המינקת 

ר בה )לעיל כד נט( וישלחו את רבקה אחותם ואת מניקתה, שנאמ

אבל היתה מינקת אחרת שנשארה בבית לבן ובתואל, ועתה יביא 

אותה יעקב עמו לכלכל את שיבתה לכבוד אמו, כי כן דרך הנכבדים 

להיות להם מיניקות רבות, כי רחוק הוא שתהיה הזקנה השליח 

 שתשלח אמו ליעקב כדברי רבי משה הדרשן:
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אמרות טהורות אמר ריב"ל מצינו שעקם הכתוב שתים שלש 

תיבות, שלא להוציא דבר מגונה. דבר אחר אמרות ה' אמרות 

טהורות, אמרות בשר ודם אינן אמרות אמר ר' תנחום בר חנילאי 

בנוהג שבעולם, מלך ב"ו נכנס למדינה, בני המדינה מקלסין אותו, 

קלוסן, ואמר להם, מחר אני בונה לכם מרחצאות  וערב לו

ודימוסיאות, ומכניס לכם אמת המים, ישן לו ולא עמד, היכן הוא 

והיכן אמרותיו אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא וה' אלהים אמת, 

שהוא אלהים חיים. תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם, ישב 

התורה כלה, ומיום הקדוש ברוך הוא ודרש וחקר, ובחן וצרף את כל 

שנברא העולם עד אותה שעה, וכל דבר שהוא מדבר תורה דורשו 

וחוקרו, וצורפו ברמ"ח פעמים, כנגד רמ"ח אברים שבאדם, ואחר כך 

הוציאו מפיו, וקבעו בתורה, שנאמר, אמרות ה' אמרות טהורות, וכל 

דבר ודבר שקבע בתורה, אם זז ממקומו קימעא קלקל את כל 

 העולם כלו

 

 

 


