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מה-ׁשהיה הּוא ׁשיהיה
מה-ׁשנעׂשה הּוא ׁשיעׂשה

ואין כל-חדׁש תחת הׁשמׁש
קהלת א', ט'

לסדר פרשת צו

לשבת הגדול ושבת וחוה"מ 

ִמיד ּתּוַקד ַעל  "ֵאׁש ָתּ
ה"  ַח ֹלא ִתכְֶבּ זְבֵּ ַהִמּ

)ויקרא ו', ו'()אש משמים(
המופיעה  הזאת,  האש 
אש  בכלל  אינה  בפרשתינו, 
שדולקת  באש  מדובר  רגילה, 
האש  אמנם  נכבית.  ואינה 
לחורבן  קודם  כבתה  הזאת 
שהעמיד  בעת  ראשון,  בית 
חזרה  ולא  בהיכל  צלם  מנשה 

אף בבית שני.
ירדה  אחת  פעם  לא  אמנם 
שתים  אלא  מהשמים,  אש 

עשר פעם.
ריצוי,  של  בדרך  מהן  שש 

ושש מהן בדרך של כעס.
וכך מובא ברבינו בחיי )ויקרא 
פְנֵי  ִמלִּ אֵׁש  צֵא  "וֵַתּ כ"ד(:  ט' 

הנה  ח".  זְבֵּ הִַמּ עַל  אכַל  וַתֹּ ה' 
שנתחנך  השמיני  ביום  עתה 
הנזכרים  בקרבנות  המשכן 
מעשה  על  לכפר  המובאים 
השמים  מן  אש  ירדה  העגל, 
הזאת  והאש  אותם,  לקבל 
של  דורו  עד  שעמדה  היא 
ימי  כל  הבית,  שבנה  שלמה 
לא  קיימת  האש  היתה  הבית 
כבתה עד שחרב, ועל זה רמז 
ִמיד  הכתוב )ויקרא ו', ו'( "ֵאׁש ָתּ
ה" ִתכְֶבּ ֹלא  ַח  זְבֵּ ַהִמּ ַעל   ּתּוַקד 
שנים עשר אשות  וכן מצינו   
בדורות  השמים  מן  שנפלו 
ובזמנים חלוקים, שש מהן היו 
ריצוי  ודרך  הקרבנות  לקבלת 
הנותרים  והשש  ורחמנות, 

דרך כעס ונקמה:
 הששה שירדו על דרך ריצוי:
האחת היא האש הזאת שירדה 
לקבל הקרבנות הללו שנתחנך 
צֵא  בהם המשכן שכתוב בה "וֵַתּ
ֵּח  ִּזְב ִּפְנֵי ה' וַתֹּאכַל עַל הַמ  אֵׁש מִל
ַהֲחלָבִים": וְֶאת  ָהעֹלָה   ֶאת 

בימי  שירדה  היא  השנית   
מן  אות  שאל  כאשר  גדעון 
)שופטים  דכתיב  המלאך, 
י  לִּ "וְָעִׂשיָת  י"ח(  י"ז  ו', 

י: ִעִמּ ר  ְמַדבֵּ ה  ָׁשַאָתּ  אֹות 
ִאי  בֹּ ַעד  ֶּה  ִמז ָתֻמׁש  נָא  ַאל 
י"ט(  )שם,  וכתיב  ֵאלֶיָך", 
ְִּדי  ג ַַּעׂש  וַי א  ָבּ "וְגְִדעֹון 
כ"א(  )שם,  וכתיב  ִּים",   עִז

ַעל  וַַתּ ּצֹות  ּוַבַמּ ָׂשר  ָבּ ַבּ ִּגַּע  "וַי
ָהֵאׁש ִמן ַהּצּור", ומפני שצוהו 
שאל  ענינים  חמשה  לעשות 
ממנו אות כדי שיתאמת הדבר 
בלבו, תחילה אמר לו קח את 
פר השור אשר לאביך, כלומר 
והכוונה  לעצמך  אותו  קח 
העולם  מן  אותו  שיעקור 
השני  ופר  נעבד,  יהיה  שלא 
שבע שנים, פירוש שני לבטן, 
והרסת את מזבח הבעל אשר 
אשר  האשרה  ואת  לאביך 
מזבח  ובנית  תכרות,  עליו 
המעוז  ראש  על  אלהיך  לה' 
המעוז  ולשון  במערכה,  הזה 
מלשון  וקשה  צוק  הר  הוא 
לאות  הוצרך  זה  ועל  עזאזל, 
אלו: ענינים  שיעשה   כדי 
שירדה  האש  והשלישית   

המלאך  כשנגלה  מנוח  בימי 
ט"ז(  י"ג,  )שם  וכתיב  לאשתו, 
לְַחֶמָך"  ְעצְֵרנִי ֹלא אֹכַל בְּ "ִאם ַתּ
י"ט(  י"ג,  )שם  וכתיב   וגו', 

ִּים  ָהִעז ְִּדי  ג ֶאת  ָמנֹוַח  ִַּּקח  "וַי
ַהּצּור  ַעל  ַַּעל  וַי נְָחה  ַהִמּ וְֶאת 
"וַיְִהי  כ'(  י"ג,  )שם  וכתיב  לה'", 
ַח  זְבֵּ ַהִמּ ֵמַעל  ַהב  ַהלַּ ַבֲעלֹות 
רבינו  פירש  ַמיְָמה",  ַהָׁשּ
קרא  תחילה  כי  ז"ל  סעדיה 
הצור,  על  ויעל  צור  ההר  את 
קרא  הקרבן  שנתקבל  ואחר 
מזבח, והיה האות בזה למנוח 
דברי  שיתאמתו  כדי  ולאשתו 

המלאך בלבם שבשרם בבן:
כשבא  דוד  בימי  והרביעית 
דוד  וקנה  העם  על  הדבר 
היבוסי,  ארונה  בגורן  המקום 
כ"א,  א'  הימים  )דברי  וכתיב 
ַח  ִמזְבֵּ וִיד  דָּ ָׁשם  ִֶּבן  "וַי כ"ו( 
ּוְׁשלִָמים  עֹלֹות  ַַּעל  וַי לַיֹדוָד 
ָבֵאׁש  ֲַּענֵהּו  וַי ה'  ֶאל  ְִּקָרא  וַי
ָהעֹלָה": ח  ִמזְַבּ ַעל  ַמיִם  ַהָׁשּ  ִמן 
שלמה  בימי  והחמישית   
המקדש,  בית  בנין  כשנשלם 
א'(  ז',  ב'  הימים  )דברי  דכתיב 
ל  לֵּ לְִהְתַפּ ְׁשֹלמֹה  "ּוכְכַּלֹות 
אכַל  וַתֹּ ַמיִם  ֵמַהָׁשּ יְָרדָה  וְָהֵאׁש 

ְָּבִחים ּוכְבֹוד ה' ָמלֵא  ָהעֹלָה וְַהז
יִת". ואם ישאל השואל  ֶאת ַהָבּ
למה הוצרך האש הזאת וכבר 
בימי  שירדה  האש  שם  היתה 
כי  הדברים  ותשובת  משה. 
מכיל  היה  לא  הנחושת  מזבח 
שלמה  שבימי  הקרבנות 
מקריבים  היו  ורובם  לריבוין, 
בחצר, הוא שכתוב )מלכים א' ח', 
לְֶך  ַהֶמּ ִקַּדׁש  ַההּוא  ּיֹום  "ַבּ ס"ד( 

ֶאת ּתֹוְך ֶהָחצֵר", וביאר הסיבה 
למה ואמר, כי מזבח הנחושת 
אשר לפני ה' קטן מהכיל את 
היו  ולא  ואת המנחה,  העולה 
החצר  תוך  אל  להביא  רשאין 
אש  תהיה  כי  החוץ  מן  אש 
זרה, גם לא היו רשאין לקחת 
מן האש שעל מזבח הנחושת 
ושיוציאו אותו אל תוך החצר 
בקודש  ומעלין  יחללוה  כי 
הוצרך  כן  ועל  מורידין,  ולא 
זה שתרד  לאות  המקדש  בית 
 אש מן השמים אל תוך החצר:
הוא  אליהו,  בימי  והששית   
שכתוב )מלכים א' י"ח, ל"ז( "עֲנֵנִי 
בירידת  הראשון  עֲנֵנִי",  ה' 
האש השני בירידת המטר, לפי 
שהוא נשבע אם יהיה השנים 
י"ז,  )שם  וגו'  ומטר  טל  האלה 
א'(. או בא לומר ענני הראשון 
הקרבנות,  ותקבל  אש  שתרד 
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וריבוי  בתוספת  השני  ענני 
המים  יוכלו  שלא  כדי  האש 
תלחוך  היא  אבל  לכבותה 
י"ח,  )שם  שכתוב  כענין  המים, 
ל"ח( ואת המים אשר בתעלה 

קמא  פרק  ובברכות  לחכה. 
)ט' ע"ב(, ענני ה' אמר ר' אמי 

השמים  מן  אש  שתרד  ענני 
ותאכלם, ענני שתסיח דעתם 
הם  תהו  מעשה  יאמרו  שלא 

מעשה כשפים הם:
כעס  דרך  שירדו  והששה 
ונקמה, האחד היא האש הזאת 
שכתוב  הוא  ואביהוא,  בנדב 
פְנֵי  צֵא ֵאׁש ִמלִּ )ויקרא י', ב'( "וֵַתּ

ה'" וגו'
על  העם  כשנתרעמו  השני 
משה )במדבר י"א, א'( "וַיְִהי ָהָעם 
ֵאׁש  ם  ָבּ בְַער  "וִַתּ ִמְתאֹנֲנִים",  כְּ

ה'".
השלישי במחלקותו של קרח 
"וְֵאׁש  ל"ה(  ט"ז,  )שם  דכתיב 
ֵאת  אכַל  וַתֹּ ה'  ֵמֵאת  יָצְָאה 

ים ּוָמאַתיִם ִאיׁש". ַהֲחִמִׁשּ
שנאמר  איוב  בענין  הרביעי 
)איוב א', ט"ז( "ֵאׁש אֱֹלִקים נָפְלָה 

ַמיִם". ִמן ַהָׁשּ
שניהם  והששי  החמישי 
מן  אש  שירדה  אליהו  ידי  על 
חמישים  לשר  ושרפה  השמים 
ירדה  שנית  ובפעם  וחמישיו, 
אש ושרפה לשר חמישים השני 
וחמישיו, הוא שכתוב )מלכים ב' 
ַמיִם  ַהָׁשּ ִמן  ֵאׁש  ֶרד  "וֵַתּ י'(  א', 

יו",  ֲחִמָׁשּ וְֶאת  אֹתֹו  אכַל  וַתֹּ
שדברו  על  שניהם  ונענשו 
לבב,  ובגודל  בגאוה  לאליהו 
הראשון אמר המלך דיבר רדה 
אמר  כה  אמר  והשני  ט'(,  )שם, 

המלך מהרה רדה )שם, י"א(".
עד כאן דברי רבינו בחיי, אך 
מורה  שבע  המספר  כי  ידוע 
על שלימות, כפי שראינו לעיל 
אנו מוצאים שש אישות מכל 
סוג, ובמקום שיש שש, תמיד 

צריך לחפש את השבע.
האישות  אחרי  בחיפוש 
השביעיות, מסתמן שיש שתי 
אישות כאלה, אחת דרך ריצוי 
אישות  והן  כעס,  דרך  ואחת 

שיהיו לעתיד לבוא.
היא  ונקמה  האש של הכעס 

הרשעה  כל  את  שתכרית  אש 
גוג  מלחמת  בזמן  הארץ  מן 
)ל"ט  ביחזקאל  שכתוב  ומגוג 
ָמגֹוג  בְּ ֵאׁש  י  ְחִתּ "וְִׁשלַּ ו'( 
י  ִּים לֶָבַטח וְיְָדעּו כִּ ּובְיְֹׁשבֵי ָהִאי

ֲאנִי ה'".
ולעומת זאת האש של הריצוי 
והשלימה  הסופית  וקבלה 
שתופיע  האש  היא  ביותר 
השלישי,  המקדש  בבית 
שהרי  בימינו,  במהרה  שיבנה 
על  במדבר  שירדה  האש 
מזבח הקטורת ונמשכה בבית 
על  שירדה  והאש  ראשון, 
אלא  כבו  לא  העולה  מזבח 
צלם  מנשה  העמיד  כאשר 
ִּבֶן  "וַי ד'(  כ"א  ב'  )מלכים  בהיכל 
מָיִם  הַָׁשּ צְבָא  לְכָל  חֹות  ִמזְבְּ
שאז  ה'",  ית  בֵּ ַחצְרֹות  י  ְׁשֵתּ בִּ

כבתה ולא חזרה בבית השני.
אך אותה אש תמיד שנעלמה, 
תחזור ותרד על המזבח בבית 
המקדש השלישי, בעת ביאתו 
של משיח צדקינו, ואש זו לא 

תכבה לעולם.

לשבת חול המועד
אנו  המועד   חול  בשבת   
הלוחות  מסירת  על  קוראים 
השניים, במקום זה משה מבקש 
מָצָאִתי  נָא  ִאם  ה  "וְעַָתּ מהקב"ה 
ְּדָרכֶָך  אֶת  נָא  הֹוִדעֵנִי  עֵינֶיָך  בְּ ֵחן 
עֵינֶיָך  בְּ ֵחן  אֶמְצָא  לְמַעַן  וְאֵדָעֲָך 
ָך הַּגֹוי הַזֶּה". לאחר דין  י עַמְּ ּוְראֵה כִּ
ודברים עם הקב"ה אומר משה: 
בֶֹדָך",  כְּ אֶת  נָא  הְַראֵנִי  "וַיֹּאמַר 
אֲנִי  "וַיֹּאמֶר  הקב"ה:  לו  עונה 
נֶיָך וְָקָראִתי  אַעֲבִיר כָּל טּובִי עַל פָּ
אֲֶׁשר  אֶת  וְַחנִֹּתי  לְפָנֶיָך  ה'  בְֵׁשם 
אֲַרֵחם: אֲֶׁשר  אֶת  י  וְִרַחמְִתּ  אָחֹן 

י  נָי כִּ וַיֹּאמֶר ֹלא תּוכַל לְִראֹת ֶאת ָפּ
ה'  וַיֹּאמֶר  וָָחי:  ָהָאדָם  יְִרַאנִי  ֹלא 
בְָתּ עַל הַּצּור:  י וְנִצַּ ֵּה מָקֹום ִאִתּ ִהנ
נְִקַרת  יָך בְּ בִֹדי וְַׂשמְִתּ עֲבֹר כְּ וְהָיָה בַּ
י עָלֶיָך עַד עָבְִרי:  ִתי כַפִּ הַּצּור וְַׂשכֹּ
י וְָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי  פִּ וַהֲִסֹרִתי אֶת כַּ
ּופָנַי ֹלא יֵָראּו:" )שמות פרק ל"ג י"ג-

כ"ד(.
מובא במפרשים  וכך  לכאורה 
קשר  הראהו  הקב"ה  שונים, 
שהראהו  אומרים  ויש  תפילין. 

בעולם  עשה  שכבר  מה  את 
עבר  שכבר  מה   - )אחורי 

והיה(.
בפשט  בדברים  נעיין  אם  אך 
ללא כל עומק נגלה דבר שהוא 

דוקא עמוק מאוד.
קודם  לו  אומר  הקב"ה 
נֶיָך",  פָּ עַל  טּובִי  ל  כָּ ש"אַעֲבִיר 
כלומר שכל מה שעושה הקב"ה 
הוא מצד הטוב, אין רע. אח"כ 
הוא מוסיף "ֹלא תּוכַל לְִראֹת אֶת 
וָָחי",  הָאָדָם  יְִראַנִי  ֹלא  י  כִּ נָי  פָּ
הקדמי,  הצד  זה  פנים  כלומר 
הקדם.  את  לראות  אפשר  אי 
ולבסוף אומר הקב"ה "וַהֲִסֹרִתי 
ּופָנַי  אֲחָֹרי  אֶת  וְָרִאיָת  י  פִּ כַּ אֶת 
מה  את  כלומר  יֵָראּו",  ֹלא 

שמאחור משה יוכל לראות.
ועתה נסביר על דרך המחשה, 
זה  עומדים  אנשים  שני  אם 
פניו  את  רואה  השני  זה  מול 
של הראשון, אך הוא גם רואה 
את מה שיש מאחורי הראשון. 
בעצם  שנסתר  מה  כלומר 

כביכול מהראשון.
עומד  השני  אם  זאת  לעומת 
רואה  הוא  הראשון  של  בגבו 
את הצד האחורי של הראשון, 
שרואה  מה  את  רואה  גם  אך 
ששניהם  היות  הראשון, 

מסתכלים לאותו כיוון.
משה  אילו  כאן,  הדבר  כך 
)השני( היה רואה את פניו של 
הקב"ה )הראשון(, הוא היה גם 
רואה את מה שהקב"ה כביכול 
אינו רואה, וזה דבר שהוא לא 
וחי(.  האדם  יראני  )לא  יתכן 
מה גם שמה שמאחורי הקב"ה 
יתברך  עצמותו  כביכול  זה 
)מחשבה תחילה( ואין בן אנוש 

יכול להשיג זאת כלל.
משה  כאשר  זאת,  לעומת 
אזי  הקב"ה,  אחורי  את  רואה 
הוא גם רואה את מה שהקב"ה 
רואה לפניו, כלומר את תכלית 
דבר  מעשה(.  )סוף  הבריאה 
שהקב"ה נותן לצדיקים לראות 
במאמרים  הבאנו  שכבר  )כפי 

קודמים(.
זאת הסיבה שהקב"ה שם את 
לראות  שיכול  במקום  משה 
שהקב"ה  מה  את  רק  כביכול 

נותן לו לראות ולא מעבר לכך, 
והסרת  השמת  ענין  גם  ולכן 
ינזק  שלא  הקב"ה,  של  "כפו" 

ממה שאינו יכול לראות"

ָהבּו  לְדָוִד  "ִמזְמֹור 
נֵי ֵאלִים ָהבּו לַה'  לַה' בְּ
לַה'  ָהבּו  וָעֹז:  בֹוד  כָּ
ֲחוּו  ִהְׁשַתּ ְׁשמֹו  בֹוד  כְּ
ַהְדַרת ֹקֶדׁש: קֹול  לַה' בְּ
בֹוד  יִם ֵאל ַהכָּ ה' ַעל ַהָמּ
ַמיִם  ַעל  ה'  ִהְרִעים 
ַח  כֹּ ַבּ ה'  קֹול  ים:  ַרבִּ
ָהדָר: קֹול ה'  ֶבּ קֹול ה' 
ר  וַיְַׁשבֵּ ֲאָרזִים  ׁשֹבֵר 
ָבנֹון:  ַהלְּ ַאְרזֵי  ֶאת  ה' 
ֵעגֶל  מֹו  כְּ ְַּרִקיֵדם  וַי
ֶבן  מֹו  כְּ וְִׁשְריֹון  לְָבנֹון 
חֹצֵב  ה'  קֹול  ְרֵאִמים: 
ה'  קֹול  ֵאׁש:  לֲַהבֹות 
ר יִָחיל יְֹדוָד  יִָחיל ִמְדָבּ
ה'  קֹול  ָקֵדׁש:  ר  ִמְדַבּ
ֱֶּחׂשף  וַי ָּלֹות  ַאי יְחֹולֵל 
ּלֹו  כֻּ ּובְֵהיכָלֹו  יְָערֹות 
ּבּול  לַַמּ ה'  בֹוד:  כָּ אֵֹמר 
ֶמלְֶך  ה'  ֵֶּׁשב  וַי יָָׁשב 
לְַעּמֹו  עֹז  ה'  לְעֹולָם: 
ַעּמֹו  ֶאת  יְָבֵרְך  ה'  ן  יִֵתּ

לֹום:" )תהילים כ"ט( ַבָׁשּ
שבת שלום
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נא לשמור על
קדושת העלון.

יש לדאוג שלא יזרק לפח אלא
יאסף לגניזה.

נא להמנע מקריאת העלון בשעת
 התפילה וקריאת התורה.

לקבלת העלון יש לשלוח
דואר אלקטרוני ל-

 aepropp@smile.net.il
ובעז"ה העלון הבא יגיע

ישירות לתיבה.
ניתן להוריד את העלונים הקודמים 

מהאינטרנט בכתובת הבאה:
http://www.adamsmac.com/apd


