א .עין אי"ה | ברכות פרק ז
יז" .תניא איזהו עם הארץ ,כל שאינו אוכל חוליו בטהרה דברי ר"מ ,וחכמים אומרים כל
שאינו מעשר פירות כראוי".
 ...אמנם יש אדם שאף שבעצמו לא הגביה את רגשותיו שתהי' פנייתו בהנאות הגופניות
לצד המעלה .אבל בשכל ובאמונה מכיר ומודה הוא שזו היא התכלית האנושית ,ואינו
מהחשוכים הסוברים גם בהסכמתם שרק ההרגשה החמרית על כל שאון רגשותי' היא
תכלית אושר החיים האנושיים .ואיש כזה יודה עכ"פ ביקרת ערך שלימי המעלה
המיוחדים לתורה ולעבודת ד' ,שהם סגולת המין האנושי ,ושיש יתרון לאדם בכל עמלו
בהחזיקו בידם .ע"כ יעשר פירותיו כראוי ,ויתן טרף לעבדי ד' המחזיקים בתורתו שזהו
יסוד המעשרות בכללם .ע"כ ס"ל לרבנן ,שגם בשלא התרומם ההרגש כ"א המדע הפנימי
והאמונה נשמרת בטהרתה ,ג"כ יצא מכלל ע"ה.
ב .עין אי"ה | ברכות פרק ט'
פח" .א" ל חזינן בר חמרא דקאי
אאימדן ונוער ,לאביי א"ל מלכא הוית
וקאי אמוראה עלך ,לרבא א"ל פפר
חמור גהיט בתפילך ,א"ל לדידי חזי
ליה ואיתי' ,א"ל וי"ו דפטר חמור ודאי
גהיט בתפילך כו'".
 ...אמנם גם ענין החומריות הוא ג"כ
מיוחס אל החמור ,וע"כ נתנה ג"כ
מצות פדיון פטר חמור להעיר על
ההתקדשות מהשתקעות בחומריות
גסה ,לא כמצרים אשר בשר חמורים
בשרם  .והנה הפדיון יורה לנו שאמנם
צריכה החומריות להיות נמצאת אלא
שתתעלה במעלות הקדושות.
ג .גבורות ה' | פרק כ"ט

צפונותיו של החמור
ד .אגרת תקנ"ה | אגרות הראי"ה ב' ,עמ' קפ"ח

ה .שלחן שבת | גלגוליו של חמור (עמ' )46
החמור שעליו יתגלה המשיח הוא החמור שעליו הרכיב משה את
משפחתו והוא החמור שחבש אברהם אבינו .המונחים השונים ביחס
לחמור מבטאים שלבים שונים בעם ישראל.
וירכיבם על החמור (שמות ד,כ)
כאשר יצא משה רבנו ,בשליחות ה' ,ממדיין למצרים ,נאמר" :ויקח משה
את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור" (שמות ד ,כ) .מפרש רש"י,
בשם חז"ל" :הוא החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק(וירא כב ,ג),
והוא שעתיד מלך המשיח להיגלות עליו ,שנאמר (זכריה ט ,ט)" :עני
ורוכב על חמור".
אנו מבחינים בביטוי שונה לגבי שימושו של החמור אצל כל אחד
משלושת האישים :אצל אברהם נאמר" :החמור שחבש אברהם"; אצל
משה נאמר" :וירכיבם על החמור"; ואילו על המשיח נאמר ,שהוא עתיד
"להיגלות עליו" .הבדלים אלה משקפים את תפקידם המיוחד של
אברהם ,משה והמשיח.
פורצי-דרך
שלושת האישים הללו הם פורצי-דרך מבחינת השלטת מלכות ה'
בעולם :אברהם אבינו היה הראשון שהפיץ את שם-ה' בעולם .משה
רבנו גאל את בני-ישראל ממצרים והביאם לקבלת התורה על הר-סיני.
המלך המשיח עתיד להשלים את המלאכה ולתקן את העולם כולו
במלכות ה'.
ההבדלים הללו מוצאים את ביטוים בחמור .החמור מסמל את החומריות
של העולם הגשמי ,שאותה יש לכבוש ולזכך עד שהיא תהיה ראויה
לגילוי האמת האלוקית .השימוש ב'חמור' מבטא אפוא את פעולתו
המיוחדת של כל אחד ואחד משלושת האישים הללו בזיכוך ה'חומר'
והחומריות של העולם.
מהלך בשלבים
תפקידו של אברהם אבינו התבטא במלחמה נגד האלילות ובשבירת
החומריות של העולם ,שהתנגדה לאמת האלוקית .לכן נאמר בו "החמור
שחבש אברהם"  -שכן היה עליו לחבוש אותו ,להכניעו ולשבור את
התנגדותו.
בימי משה רבנו התקדם המהלך שלב נוסף .הוא הוליך את עם-ישראל
למתן-התורה ,שאז כבר נעשה העולם הגשמי כלי להשראת הקדושה.
משה סלל את הדרך לקידושה של הגשמיות ,שהיא עצמה תוכל
להתקדש ולהיעשות כלי לאור האמת האלוקית .לכן נאמר בו "וירכיבם
על החמור"  -שכן אצלו ה'חומר' כבר נושא עליו את הקדושה.
שלמות העבודה
השלמות של העבודה הזאת תבוא על-ידי המלך המשיח ,שירומם את
החומריות עד שלא זו בלבד שלא תתנגד לאור הקדושה ,אלא היא
עצמה תקרין את האמת האלוקית .ה'חומר' עצמו יגלה אז את הקב"ה.
לכן השימוש של המשיח בחמור הוא " -להיגלות עליו" ,כלומר ,ה'חמור'
עצמו מגלה את האלוקות.
זה ייחודו של המלך המשיח ,שהוא מביא את חומריות העולם עצמה
לידי כך שתגלה את אור הקדושה .לא יהיה עוד צורך בשבירת החומריות
ובמלחמה עמה ,אלא החומר עצמו יאיר ויגלה שהאמת של כל המציאות
היא הקדושה .אז יתקיים הייעוד (ישעיה יא ,ט .רמב"ם סוף הלכות
מלכים)" :ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".
(לקוטי שיחות כרך ל"א עמ' )15

