
 

 שבת ב'עין אי"ה 

ההוא גלילאה עליה דרב "תינח נדה, חלה והדלקת הנר מאי איכא למימר, כדדריש קפא. 

 חטדא, אמר הקב"ה רכיעית דם נתתי ככם, על עסקי דם הזהרתי אתכם".

כח הגידול והצמיחה אשר שם השי"ת בקרב כל צומח, וביתר שאת בקרב החי והאדם, 

שמהתחלות הקטנות והמצומצמות במדתן יתרחב הדבר לבא לידי השלמה גמורה, ומחומר 

הוא ג"כ קטנו האיכותי בכחות דלים וחלושים, יצא אדם קטן ודל, שכפי קטנו הכמותי כן 

גדול ושלם בתכונותיו, עומד לגדולות במעלותיו הנפשיות, מזה אנו יודעים כמה גדולה היא 

האחריות בשמירת כל ענין מקלקול בהתחלתו. כי החסרון היותר קטן המתערב בהתחלה, 

ו את כח המקלקל ג"כ ממנו תוצאות להמון קלקולים רבים. כי הכח המגדל יקח עמד

להפרותו ולהרחיבו, כפי אותה המדה שהוא מרחיב את הכחות הטובים המתיחסים לחומר 

הטוב. וזה הוא אחד מקצה טעמי איסור נדה, שהדם שממנו הולד נוצר, צריך שיהיה מוכשר 

בין מצד מזגו החומרי בין מצד מזג הנפש וצהלת הרוח, להיות חל עליו רוח חיים צח וטהור 

אל התעוררות הטוב והקדושה. ואם יתערב איזה עירוב כ"ד מתמצית החומר הבלתי  נוטה

טהור, או אפילו רק מהשפעתו שהוא משפיע על הנפש כל זמן שלא נטהרה ממנו כדת של 

תורה, להחליף תכונה לטובה ולאורה של עז ד', אותה התערובת המצערה יש כח בידה 

ראלית, חלילה, ומגעת עד כדי לשלול את לקלקל ולהוריד עזה של התולדה הקדושה היש

תכלית החיים והתולדה, שהם נועדים להוציא כלים מוכשרים, ללכת באור ד'. ע"כ אמר 

הקכ"ה, רביעית דם נתתי בכם, בהתחלת היצירה, וממנו תוצאות לכל בנין הגוף ובסים לנפש 

קומצות, גדולה וחכמה רבת פעלים; מזה תבינו כמה נשגב הוא כח הגידול מהתחלות מ

ותוכלו לדון כמה שמירה צריכה היא ההתחלה הנפלאה הזאת מכל תערובות של פגעים 

שיוכלו להתלוות עמה, לבקש להתגדל גם הם עם הכנתם לטומאה ולכיעור, תחת הקדושה 

והתפארת שאנכי שותל בכרם בית ישראל, הסוגה בשושנימן. על עסקי דם הזהרתי אתכם, 

 יהיה אחרית דבר טוב דוקא מראשיתו . לשמור בהתחלה כח הטהרה, למען

 ראשית קראתי אתכם, על עמקי ראשית הזהרתי אתכם"."קפב. 

השלמת הבית בארחות צדק היא ההתחלה להצלחת החברה בכללה, וחיי המשפחה 

. ע"כ הקדושה בהיותם מתרוממים למצב טוב, תוסד מזה ברבות הימים הצלחת האומה

הביתית היא ראשית לההצלחה הכללית שבכללות האומה, וכערך משפחה אחת אל כללות 

האומה, כן הוא ערך עם ד' אל כלל מין האנושי. שההשרשה של הקדושה ודעת ד' 

שמשתרשת בישראל ע"י התורה וקיומה בכל הזמן הארוך העבר, היא תגרום שיתפשט אור 

האנושית בכללה. ולשם כך נקראו ישראל ראשית, מפני  ד' וכבוד ידיעתו על כל המשפחה

שכך הענין של ההשלמה הכוללת הולך וכובש לו מקום בעולם קמעא קמעא, והראשית הם 

ישראל. ע"כ נכבדים הם מאד הדברים שעליהם נוסד יסוד קדושת ההתחלות, כי בהתחלה 

מתיחסת אל כלולה כל המטרה היותר אחרונה. ע"כ החלה, שהיא המתנה של כהונה ה

הבית והליכותיו ביחוד, להשריש כבוד התורה ועבודת ד', וזיקוק הלימוד לדעת את ד' ושמירת 

המצות, הבא ע"י הכהן המשרת את ד', היא הראשית המנחת את יסוד הבית, ועיניה נשואות 

אל האחרית הבאה מן הראשית: ההצלחה המתפשטת מיחידות של הבית אל ריבוי של 

ימה אל המטרה שבכלל המצות ובחירתן של ישראל, שנושאת ג"כ בתוכה הכלל. כן היא מתא

את ההתפשטות האחרונה שתבא לרגלה. ראשית קראתי אתכם, על עמקי ראשית הזהרתי 

אתכם. והמטרה ההולכת ומתגברת בריבוי עם ד' נושאי דגל שם ד', נסמכת היא יפה אל כל 

אמר "עם זו יצרתי לי תהילתי מחזה של לידה והוספת נפש בבית יעקב, שעל כללותם נ

יספרו". )ישעיה מג כא( וכל הפושט יד בההכנות הראשיות הפרטיות שבחיי הבית, הוא 

 מזעזע את העמוד הימני מצד רוממות הוסדו.



 "נשמה שנתתי ככם קרויה נר, על עמקי נר הזהרתי אתכם"קפג. 

אדם היא להכיר את ערכו, שאע"פ שאין ראוי לאדם להתרחק הרבה יסוד דרך הטובה ל

מדרכי החיים הטבעיים, וכל תביעה טבעית המיוסדת על היסוד הבריא שבגוף ובנפש היא 

לעולם מתאמת ג"כ עם דרכי התורה ואור ד', מ"מ צריך להתבונן, כי מתי יוכל להיות שם 

הישר אשר כך עשהו יוצר האדם, ארחותיו להכריע איזה תביעה וחפץ הוא מיסוד הטבע 

ואיזה הוא עולה משרירות הלב והשחתת המדות, מצדו או מצד דורות הקודמים או מצד 

המקרים והסביבה, ע"ז צריך שיאיר אור התורה והשכל את מחשכי הנפש, שרק בהיותו מאיר 

את נשמתו בתלמוד תורה ומחזק את כחה הטוב במעשים טובים, רק אז תהיה מאירה, וע"פ 

אורה הנתלה בה יוכל ללכת בדרכי החיים גם במקום שהם מסובכים ולא יכשל. אבל אם 

יסמוך על הטבע המתגבר בלא הארת אור תורה ומצות, הנה ימש חשך ויכשל בכל עת, "דרך 

רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו". ע"כ בכניסת השבת, היום המקדש את ישראל 

ין האנושי שקוע בה, בתחילת באו צריך לכבדו ומרוממם משפלות הגסות הבהמית שהמון המ

באורים , להדליק את הנר להאיר, ע"פ מצות תורה מ"לא תסור", למען יהיה שלום באהלו. 

וזה יזכירנו ג"כ כי אין לנו להניח את מצב המחשכים הטבעיים במעמדם, כ"א להאירם 

תוכן החיים  באותם האמצעיים שהם עלולים להיות מוארים על ידם, שבזה נהפך את כל

לקדושה ולאור. ומדור לדור נגדיל פעלנו לטובה ולברכת ד', וזה היסוד יכין לבבינו להתקדש 

מכיעורים שבטבע, בזהירות קדושת חיי הבית המתיחסים לנדה וחלה, המזקקת את השפעת 

אור התורה ועצה מכהן בתוך חיי הבית הפנימיים. וזה תשלים המחשבה שנשמה שנתתי 

לא אור מאיר מעצמו שא"צ מכשירים להעלות אורו ולשמרו, כ"א נר, שאמנם  בכם קרויה נר.

כשיכשירוהו יאיר באור צח מרנין ומשמח, אבל מבלעדי המכשירים המעשיים והשכליים 

המסבבים אותם לא יביא את תועלת האורה. ע"כ יתרומם בזה האיש הישראלי מלהשען על 

ה מוקשים שכבר קדמו, וירומם את הטבע השפל, שכבר נתקלקל בתכונת האדם ע"י כמ

 הטבע היסודי בהכשר של אור תורה ומצוה ודעת השי"ת.


