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 הצטרף,
כאן בונים!

 נושא בקורס: מהי גאולה?
הגאולה כתכלית בריאת העולם - דירה בתחתונים

מבוסס על לקו"ש ח"ו, שיחה ב לפרשת שמות; המשך תרס"ו בתחילתו

פתיחה / א. יש טעם לטעם
פעם לאחר דרשת שבת הגדול של רבי יהונתן אייבשיץ, שאל אותו אחד המתפללים:

"היום קראתי בהגדה של פסח את הפסוק בתורה 'וימררו את חייהם בעבודה קשה', וקשה לי מדוע על המילים 
'וימררו את חייהם' הטעמים קדמא ואזלא, והלא טעמים אלו הינם טעמים של שמחה, וכי איזה שמחה יש בכך 

שמצריים עינו את אבותינו?"

חייך רבי יהונתן והשיב לאיש: "שאלת גדולה שאלת, בא ואענה לך בעזרת ה'. ידוע שהקב"ה אמר לאברהם 
אבינו כי בני ישראל יהיו במצריים ארבע מאות שנה, ולאחר מכן ישתחררו. אך בפועל רואים שבני ישראל היו רק 

מאתיים ועשר שנים. ומהי הסיבה לכך?

"אומרים חז"ל כי המצריים עינו את ישראל יותר מידי, ובתוך מאתיים ועשר שנים סיימו את כל מנות הסבל שהיו 
מגיעות לבני ישראל, ולכן שחרר אותם הקב"ה. על פי זה מובן שבכך שמצריים עינו את עם ישראל 'וימררו את 

חייהם', הם גרמו לכך שהגאולה התקדמה בכמה וכמה שנים. ולכן קוראים מילים אלו בטעמים של שמחה.

"ואם תשאל", המשיך רבי יהונתן, "מדוע נבחרו דווקא טעמים אלו, והרי ישנם עוד טעמים של שמחה, התשובה 
לכך היא שהמילים 'קדמא ואזלא' הם בגימטרייה 190 )קדמא - 145, ואזלא - 45(, שהם בדיוק סך השנים שנחסרו 

לבני ישראל משנות הגלות. )400 פחות 190, שווה 210, השנים שבני ישראל היו בארץ מצריים["...

אמנם חג הפסח עוד רחוק ממנו, אבל לא סתם בחרנו לפתוח עם סיפור זה. הפסוק הזה נכתב בפרשה שלנו, 
והיום בשיעור נלמד אותו בצורה עמוקה יותר.

אבל לפני הכל, כהרגלנו, מה יש לנו בפרשה?

קורס "סוד הבריאה" - שיעור מס' 1



משיח בפרשה 3

ב. הפרשה בקצרה
פרשתנו - פרשת שמות - פותחת חומש חדש.

לאחר חומש בראשית בו למדנו את סיפור מעשי האבות, הפרשה שלנו פותחת עידן חדש בקיומו של עם ישראל 
- עידן הגלות )ובהמשך הפרשיות - הגאולה(, ובפרשה שלנו בא זה בצורה חזקה עוד יותר משאר הפרשיות.

בתחילת הפרשה מספרת התורה על התרבות והתעצמות בני ישראל בארץ מצרים, ואודות פחד וחשש המצריים 
שיתגברו עליהם. ככל שחולף הזמן מעמד בני ישראל מתדרדר, עד שבדור השני לשהותם שם, מלך מצרים מצליח 

בדרכי ערמה להפוך אותם לעבדים.

בני ישראל סובלים במצרים מעבודת פרך כפויה, ייצור לבנים ובניית ערים לפרעה. בנוסף גוזר פרעה גזירות 
על הילודה העברית ומצווה להשליך את כל הבנים הילודים ליאור )נהר הנילוס(.

בהמשך הפרשה מסופר על משהו קצת שמח - לידת משה רבינו, מי שנבחר על־ידי הקב"ה למושיע ומנהיג עם 
ישראל. זמן קצר לאחר לידתו הוא מוחבא בתוך תיבה ומושט במי הנילוס כהגנה אחרונה מפני הגזירה. בת פרעה 

מוצאת אותו, מאמצת אותו כבן והוא גדל בארמון המלך.

משה גדל, ורואה מצרי מכה יהודי. הוא נחלץ לעזרתו והורג את המצרי, וכשמתברר לו שהלשינו עליו ופרעה 
בעקבותיו - הוא בורח למדין, שם הוא נושא לאשה את ציפורה בת יתרו, ונולדים להם שני בנים - גרשון ואליעזר.

הקב"ה שומע את צעקת בני ישראל ורואה את הקושי שלהם - ומחליט לגאול אותם. לשם כך הוא מתגלה למשה 
ולומר לו שישחרר את בני ישראל. הקב"ה גם מוסר למשה  במדבר מתוך הסנה, וממנה אותו ללכת אל פרעה 
מעשים־על־טבעיים להראות לעם ישראל כדי שיאמינו בבשורת הגאולה והשחרור. לאחר דין ודברים לוקח משה 

סוף־סוף לקבל את השליחות וחוזר עם משפחתו למצרים.

כאשר משה מבשר לעם את הבשורה המשמחת ומראה להם את הניסים, הם מאמינים ומודים לה', אך כשהוא מגיע 
לפרעה ודורש ממנו לשחרר אותם - העניינים מתסבכים... לא רק שפרעה לא מוכן לשמוע על כך אלא שמקשה על 

בני ישראל את העבודה עוד יותר - הוא מפסיק לספק להם תבן עבור הכנת הלבנים לבנייה.

בני ישראל באים נרגזים למשה, ומשה זועק להקב"ה - לשם מה שלחת אותי להחמיר את המצב?!

הקב"ה לעומתו מבטיח לו שהוא עוד יראה כיצד פרעה ייאלץ לשחרר את עם ישראל, אחרי שירגיש על בשרו 
את ידו החזקה של הקב"ה.

ג. העבודה העיקרית - בניה ולבנים
לאורך הפרשה מתואר השעבוד הקשה והסבל שעברו בני ישראל. 

בואו ונתמקד בפרט אחד, למרות שנראה שולי וקטן: סוג העבודה בה שיעבדו המצריים את בני ישראל.

מה זה משנה, אתם שואלים? אלא שכמו בכל דבר בתורה, גם דברים שנראים לנו במבט ראשון כצדדיים, מכילים 
בתוכם רובדים נסתרים והוראות עכשוויות למעשה בפועל.

אותה מלאכה בה התעסקו בני ישראל תלמד אותנו על העבודה שלנו כלפי אבינו שבשמים, על העבודה שלנו 
כיום בזמן הגלות )שגם זה סוג של שעבוד, שעבוד לטכנולוגיה..(, כשבדרכנו ניגע בעוד נושאים עיקריים ביהדות 

- מטרת בריאת העולם, מה תפקידנו כאן, וגם -

איך אני, אדם קטן, יכול להביא את התגלות המשיח?

מוכנים לעיין קצת במקורות? קדימה...

נקרא ביחד כיצד מתארת התורה לראשונה את שיעבוד בני ישראל למצריים, ונגלה דבר מעניין.
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מקור מספר 1
ספר שמות, פרק א, פסוק יד

ָבֶהם  ָעְבדּו  ֲאֶׁשר  ֲעֹבָדָתם  ָּכל  ֵאת  ֶדה  ַּבּׂשָ ֲעבָֹדה  ּוְבָכל  ּוִבְלֵבִנים  ְּבֹחֶמר  ָקָׁשה  ַּבֲעֹבָדה  ַחֵּייֶהם  ֶאת  ַוְיָמְררּו 
ְּבָפֶרְך:

הפנה לתלמידים את השאלה:

איזו עבודה ספציפית מדגישה התורה?

גם במבט שטחי ניתן לשים לב, כי התורה מפרידה את עבודת הכפיים בבניה - "בחומר ובלבנים" - מכל שאר 
העבודות הקשות אותם כולל הפסוק במילים "את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך". דווקא את העבודה הזו 

התורה מפרטת לנו בנפרד, ואפילו פותחת דווקא בה.

מדוע?

כבר בזמן הגמרא נחלצו האמוראים להסביר לנו זאת, וכך אומרת הגמרא:

מקור מספר 2
תלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף יא עמ’ ב

וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים וגו’ - אמר רבא: בתחילה “בחומר ובלבנים”, ולבסוף 
“ובכל עבודה בשדה את כל עבודתם”.

העבודה  הייתה  אכן  זו  ראשונה:  כעבודה  הלבנים  בניית  את  לפרט  התורה  בחרה  סתם  לא  כי  רבא,  מסביר 
הראשונה בה העבידו את בני ישראל וממנה ועל־ידה גילגלו עליהם את שאר העבודות.

ועל זה מספר לנו המדרש:

מקור מספר 3
מדרש במדבר רבה, פרק טו

]פרעה[ קבץ את כל ישראל ואמר להם: בבקשה מכם, עשו עמי היום בטובה! . .  נטל סל ומגריפה, מי 
היה רואה את פרעה נוטל סל ומגריפה ועושה בלבנים ולא היה עושה? מיד הלכו כל ישראל בזריזות 
ועשו עמו בכל כחן, לפי שהיו בעלי כח וגבורים. כיון שחשכה העמיד עליהם נוגשים ואמר להם: חישבו 

את הלבנים. מיד עמדו ומנו אותם, ואמר להם: כזה אתם מעמידים בכל יום ויום . .

מכאן אנו יכולים לראות במפורש, שתחילת השעבוד הייתה דווקא בעבודת הלבנים.

התבוננות נוספת בסיפור, מגלה לנו דבר מעניין עוד יותר:

כפי שכבר למדנו, לאחר שמגיעים משה ואהרון לפרעה מלך מצרים ומבקשים ממנו לשחרר את בני ישראל, פרעה 
'מתעצבן' ונואם לשוטרים את הדברים הבאים:

מקור מספר 4
ספר שמות, פרק ה, פסוקים ו-ח

ַוְיַצו ַּפְרֹעה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ַהֹּנְגִׂשים ָּבָעם ְוֶאת ֹׁשְטָריו ֵלאֹמר: ֹלא ֹתאִספּון ָלֵתת ֶּתֶבן ָלָעם ִלְלֹּבן ַהְּלֵבִנים 
ִּכְתמֹול ִׁשְלֹׁשם: ֵהם ֵיְלכּו ְוֹקְׁשׁשּו ָלֶהם ֶּתֶבן: ְוֶאת ַמְתֹּכֶנת ַהְּלֵבִנים ֲאֶׁשר ֵהם ֹעִׂשים ְּתמֹול ִׁשְלֹׁשם ָּתִׂשימּו 

ֲעֵליֶהם ֹלא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו . . :
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להכנת  ותבן(  )קש  העבודה  חומרי  ישראל  לבני  יינתנו  לא  והלאה  שמהיום  לשוטרים,  ומצווה  מודיע  פרעה 
הלבנים, אלא את אלו הם יאלצו למצוא ולאסוף בכוחות בעצמם, ויחד עם זאת - שלא תבינו לא נכון - סך הלבנים 

אותו הם צריכים לייצר, לא ישתנה...

אנחנו יכולים להבין לבד, שכאשר 600,000 אנשים מתחילים לחפש מצרכים להכנת לבנים, זה כלל לא פשוט... 
העבודה לוקחת הרבה יותר מאמץ, הרבה יותר שעות, עד כדי כך שמשה רבינו בעצמו חוזר לקב"ה בטענה: "מדוע 

תעשה כה לעבדך".

והנה, שוב מוצאים אנו כי בנוסף לעובדה שעבודת הבניין הייתה תחילת שעבוד עם ישראל, והייתה העבודה הכי 
קשה שלקחה להם הכי הרבה זמן במשך היום - 

עיקר השעבוד והקושי של ישראל היה דווקא בעשיית הלבנים, איסוף הקש והתבן, הכנסתו לתנורי אש והפיכתו 
לאבני בנין. ממש מפעל ענק!

הפנה את השאלה לתלמידים:

הרי אנו יודעים שכל דבר בתורה הוא בדיוק רב, וכל סיפור בתורה מהווה לימוד והדרכה אלינו בחיים האישיים.

מה דעתכם: מדוע חשוב לתורה לספר לנו על כך? וגם, מה ניתן ללמוד מכך שעיקר השעבוד של ישראל היה 
בעבודת הבניין והלבנים, ובפרט בתקופת השיעבוד הנוכחית - רגעים ספורים לפני הגאולה?

על מנת להבין זאת, בואו ונלמד קצת על הרובד הפנימי של עבודת הבניה, אודות העבודה הקדושה של עשיית 
הלבנים.

ד. פתיחת הקורס
בשלב זה ראוי להקדיש כמה מילים כפתיחה לקורס - חמשת השיעורים הקרובים, ולספר לתלמידים אודות הנושא 

אותו אנו עומדים ללמוד לעומק:

אבל לפני שאנחנו מתחילים את ההשתלמות לקבלנים קדושים, אשתף אתכם בסוד קטן.

במסגרת חמשת השיעורים הקרובים, אנחנו עתידים להשתתף בקורס מיוחד: סדרת שיעורים שתעשה לנו קצת 
סדר בראש ותלמד אותנו את אחד ממושגי היסוד הבסיסיים בנושאי אחרית הימים - מהי גאולה?

את המילה גאולה שמענו בבית כבר בגיל שלוש, ואת הבקשה לביאתה אנו מזכירים עשרות )כן כן!( פעמים ביום 
במהלך התפילה.

אבל האם אנחנו יודעים למה בעצם אנחנו מחכים, מעבר לדברים הגשמיים המדהימים שעתידים להיכנס לעולמנו?

מהי המהות של הגאולה, חוץ מהעבדים שיהיו לכל יהודי והכסף שיהיה כמו עפר?

בדיוק זה מה שאנו עתידים ללמוד בסדרת השיעורים הקרובה.

לצד זה גם נגלה - האם בגאולה אני אצטרך לעזוב את העבודה וללמוד כל היום בכולל? מי יהיה ראש הממשלה 
בגאולה? האם באמת נמצא יום אחד בגדים גדלים על עצים?

נשמע מעניין? מחכה לנו דרך מרתקת.
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ביאור מרכזי / ה. לשם מה אני חי?
ואיך לא - פותחים בסיפור...

היה זה בקיץ שנת תרכ"ו )1866(.

הרבי הרש"ב - רבי שלום דב בער, בהיותו בגיל חמש לערך, הגיע יחד עם אחיו - רבי זלמן אהרון - מה'חדר'. 
היה זה באחד מימי תמוז, מזג האוויר היה חם והם יצאו לשחק בגן שעל יד בית אביהם הרבי המהר"ש - רבי שמואל.

הילדים, דיברו ביניהם על מעלתם של היהודים לגבי, להבדיל, לא יהודים. רבי זלמן אהרון שהיה מבוגר מאחיו 
בשנה וארבעה חודשים, דיבר ותיאר את בני ישראל כעם חכם ונבון, יודעים ללמוד הרבה תורה, תלמוד וקבלה 

ומתפללים בדביקות.

"ומה עם אותם יהודים שאינם יודעים ללמוד ואינם מתפללים בדבקות, מהי מעלתם הם לגבי גויים?" שאל הרבי 
הרש"ב. הרז"א היה נבוך ולא ידע מה לענות.

האבא, הרבי המהר"ש, צפה בדו־שיח שבין הילדים הנבונים, קרא להם ושאל אותם על מה הם מתווכחים, אך 
הם התביישו לומר. אחותם דבורה לאה שהייתה עמם סיפרה שהשיחה ביניהם היא סביב דברי  המלמד רבי שלום, 

שישנו הבדל בין הטבע של יהודי לשל גוי, והילדים לא מבינים כיצד ניתן להסביר זאת.

אצל הרבי המהר"ש היה משרת בשם בן־ציון. בן־ציון היה יהודי פשוט, שידע בקושי את פירוש המילים הקלות 
שבתפילה והיה קורא בשגיאות. הוא היה מסיים את כל ספר התהילים בכל יום, מתפלל בציבור ומשתדל להיות 

נוכח בשעת הלימוד של 'עין יעקב' בבית הכנסת.

שלח הרבי מהר"ש את בנו הרבי לקרוא למשרת בן־ציון.

כשהגיע המשרת שאל אותו הרבי: "האם אכלת היום?"

"כן" - ענה בן־ציון. 

"ולשם מה אכלת?"

"כדי לחיות", ענה בן־ציון.

"ולשם מה אתה חי?" שאל הרבי,

"כדי שאוכל להיות יהודי ולקיים רצון הקב"ה", ענה בן־ציון המשרת ונאנח.

הרבי מהר"ש 'שיחרר' את בן־ציון המשרת, וביקש שיקראו לאיוון העגלון )איוון היה נוצרי שגדל בנערותו בין 
יהודים וידע לדבר היטב אידיש(.

כשבא איוון, שאלו הרבי מהר"ש: "האם אכלת היום?"

"כן" - ענה איוון.

"לשם מה אכלת?"

"כדי שאוכל לחיות", ענה איוון.

"ולשם מה עליך לחיות?" שאל הרבי,

"כדי שאוכל לשתות וודקה ולאכול משהו טוב אחר כך..", ענה איוון.

פנה הרבי מהר"ש אל בניו ואמר להם: "רואים אתם, יהודי בטבעו אוכל כדי שיהיה לו כח לעבוד את הקב"ה 
ולהיות יהודי טוב, ולבסוף עוד פולט אנחה... אך הגוי כל אכילתו היא רק לצורך הנאתו האישית ותאוות גופו".

זהו ההבדל הטבעי שיש בין יהודי לגוי.

הפנה את השאלה לתלמידים:
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תתנו רעיונות, מה אנו יכולים ללמוד מסיפור זה?

נקודות־מסר רבות ניתן לקחת מהסיפור, הוראות בחינוך הילדים, בהבנת מעלתו של היהודי על הגוי,  ועוד.

אבל היום, נתמקד בנקודה שונה העולה כאן, נתמקד בשאלתו של הרבי המהר"ש לבן־ציון המשרת ואיוון העגלון 
- לשם מה אתה חי?

מתי בפעם האחרונה שאלנו את עצמנו את השאלה ה'מעצבנת' והכל־כך חשובה -

לשם מה אני חי?

השאלה הזו, דווקא בגלל מרכזיותה בחיי היום יום שלנו, דווקא בשל העובדה כי זו השאלה הראשונה שיהודי 
צריך לשאול את עצמו בבוקר, לא מקבלת את המקום הראוי לה, ולעיתים קרובות נזנחת לפינות ונידחת מפני 

טרדות היום יום וקשיי החיים.

אך האמת היא שזה לא צריך להיות כך. העיון בסוגיה זו בצורה נכונה, בירור וליבון הצדדים והבנת היסודות, 
נותנים לנו גב ובסיס לכל מרוץ החיים. וכפי שזה מובן בפשטות, שכאשר האדם מבין ויודע מה המטרה שבשבילה 
הוא נברא, פתאום ניתנת לו משמעות לחיים, סדר עדיפויות שונה, ויותר קל לו לכוון אל המטרה מבלי להתבלבל…

זה מזכיר את חיים השכן, שבצהריים קיציים קיבל דבר דואר - מכונה חשמלית. אך דא עקא - למה היא משמשת? 
הוא לא יודע…

אולי מכונת קפה? אולי מעבד מזון? או מכונת תפירה…

מה על חיים לעשות? כמובן! להביט בהוראות היצרן, וללמוד על ייעודה ומטרתה של המכונה. ורק ככה יוכל 
לנצל את קיומה ולמצות את כל ההנאה שלו ממנה.

בשיעור הנפלא שלפנינו היום, נתפוס את השאלה הזו במובן הכי כללי שלה: מה התפקיד שלנו כאן בעולם, ולשם 
מה נבראנו?1

ו. על תאווה לא שואלים שאלות
כדי לענות על השאלה העמוקה הזו, אנחנו צריך לתפוס טרמפ על ציר הזמן, וללכת כמה אלפי שנים אחורה… 

חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושמונה שנים...

הגענו לבריאת העולם.

מדוע הקב"ה ברא את העולם, מה היה חסר ולא טוב קודם לכן?

הרבי הרש"ב באחד ממאמריו העמוקים דן בסוגיה זו, וכדרכו, מנתח אותה מכל כיוון. אנחנו אמנם לא נספיק 
ללמוד כאן את כל האריכות בדברים, אך בואו נראה את המסקנה שלו:

1( הרחבה: כשאנחנו מדברים על המטרה והתפקיד של האדם כאן בעולם, בשום אופן התשובה לא יכולה להיות ‘כדי שנוכל לחיות כמו 
שצריך’, ‘כדי שנצליח לסגור את החודש’ וכדו’, תשובה שמזכירה את תשובתו של איוון מהסיפור הנ”ל.

והסיבה פשוטה, שהרי באם העולם לא היה קיים, וודאי שלא היינו צריכים לטרוח ולעמול בכדי לסגור את החודש או להשיג חפצים 
כאלו או אחרים... ואם כן, באם המטרה היא שלא יחסרו לנו אותם הדברים, הרי שהיה כדאי לא לברוא את העולם ואז יתבטל הצורך 

אליהם מלכתחילה...
כשאנחנו מדברים על סיבת בריאת העולם התשובה של זה חייבת להיות גורם מחוץ לגלגל החיים הפשוט, שעל מנת לקיים אותו נברא 

העולם )וממילא, בשביל לחיות בעולם צריך לעבוד ולעמול קשה במשך כל היום(.
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מקור מספר 5
המשך תרס”ו, עמ’ ז

אלא הענין הוא, כמו שכתוב במדרש על הפסוק “שוקיו עמודי שש2”, ‘שוקיו’ זה העולם שנשתוקק 
הקב”ה לבראותו כו’,

שזהו מצד התשוקה בלבד לבד ולא מצד ההכרח חס ושלום בשביל השלימות . . אלא שזהו רק מצד 
התשוקה שנשתוקק הקב”ה לבראותו ואין אנו יודעים טעם שכלי מפני מה נשתוקק.

אודות מטרת בריאת העולם נאמרו בספרים הקדושים ביאורים רבים.

לדוגמה, בספר עץ חיים )ספר קבלה קדמון( מוסבר שהמטרה היא בשביל שיתגלו כוחותיו העצומים של הקב"ה. 
שהרי באם לא קיימים נבראים חיצוניים, לא תהיה ניכרת גדולתו של הקב"ה.

כמו אדם נדיב בצורה מיוחדת, שאם אין לו עניים לתת להם צדקה, אף אחד לא ידע שהוא נדיב…

ועוד הסברים נוספים שמובאים בספרי הקבלה.

אך הרבי הרש"ב מסביר לנו במאמר זה, כי לא שייך לומר טעם כלשהוא שבגללה ברא הקב"ה את העולם.

מדוע?

הקב"ה הוא לא מוגבל לגמרי, אין דבר אותו הוא לא יכול לעשות ואין בו כל חיסרון. מושלם בתכלית השלימות.

ממילא, באם נאמר שעל־ידי בריאת העולם נוספה בו מעלה כל שהיא, משמע שמעלה זו לא הייתה בו קודם לכן 
והייתה חסרה אצלו, ואת זה בוודאי לא ניתן לומר על הקב"ה.

ולכן, מביא הרבי הרש"ב את הפסוק בשיר השירים "שוקיו עמודי שש", עליו כותב המדרש שכוונת שלמה המלך 
בכותבו "שוקיו" - "זהו העולם, שנשתוקק הקב"ה לבראותו",

ומסביר הרבי הרש"ב, שמכאן אלו יכולים ללמוד שלבריאת העולם אין סיבה, אין לכך הסבר שכלי ומוכרח. זה 
פשוט תאווה והשתוקקות של הקב"ה.

ז. למה נברא העולם?
אוקי. העולם נברא רק משום שהקב"ה רצה ו"התאווה" את זה, ותו לא.

אך בכל זאת, מהי הכוונה והמטרה של תאווה זו, או במילים אחרות - מה הוא רצה? האם רק שיהיה עולם גשמי 
עם אוקיינוסים ויערות גשם, או רצונו שיהיה גם יותר מכך?

כתשובה לזה ממשיך הרבי הרש"ב ומסביר:

מקור מספר 6
המשך תרס”ו, עמ’ ז

גילוי עצמות־אור־אין־סוף דווקא למטה, ועל זה אמרו “נתאווה הקב”ה  והכוונה בזה, בכדי להמשיך 
להיות לו דירה בתחתונים” שאין זה מצד איזה הכרח וטעם שכלי, כי אם מפני שנתאווה כך, שהוא 

2( הרחבה: פסוק זה נאמר בשיר השירים, בדברי שלמה המלך בתארו את גודל תפארת הקב”ה. וכך דבריו שם: “דודי צח ואדום דגול 
מרבבה”, וממשיך “ראשו כתם פז . . עיניו כיונים . . לחיו כערוגות הבושם . . ידיו גלילי זהב . . שוקיו עמודי שש”. )כל פסוקים אלו 

הם כמשל לתאר את תפארת הקב”ה וגדולתו(.
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למעלה מטעם ודעת )וכמו שאמר רבינו זכרונו־לברכה על זה “על תאווה אין שום קושיה”(,
רק שנתאווה שיהיה מציאות תחתונים ויומשך בחינת עצמות־אור־אין־סוף למטה . .

מלמד אותנו הרבי הרש"ב, כי הכוונה, המטרה והייעוד של בריאת העולם היא, בכדי שיהיה מציאות של עולמות 
תחתונים, עולמות בהם הקב"ה לא מתגלה ועד כדי כך שיהיה ניתן לומר שהוא חס־ושלום אינו קיים,

ובהם, ודווקא בהם תתגלה המדריגה הרוחנית־האלוקית הגבוהה ביותר, ובלשון החסידות - "בחינת עצמות אור 
אין סוף". 

הפנה את השאלה לתלמידים:

מדוע דבר זה כל כך חשוב לקב"ה, עד שבשבילו ברא את העולם כולו? 

משל קטן יעזור לנו להבין זאת:

מסופר על אחד ממלכי תבל הקדמוניים, שמלך על אחוזים גדולים משטח כדור הארץ. מטבע הדברים, בעיר 
הבירה, בצמוד להיכל המלך, התגוררו השרים, עובדי הממשלה והאנשים החשובים, ובשאר הממלכה גרו הכפריים 

הפשוטים שעבדו קשה בשדות ובכרמים.

בכל  ויסייר  יעבור  כמה שנים. במהלך המסע  בן  ארוך  למסע  לצאת  ממנו  וביקש  לבנו,  אחד קרא המלך  יום 
המדינות הרבות, ילמד אותם את חוקי המדינה, ידריך אותם כיצד עליהם בחיי היום יום, ובעיקר - שיכירו את 

מלכם הגדול ויעבדו אליו.

בן המלך החכם התפלא מאוד כששמע את המשימה. "מדוע אכפת לך מכל אותם כפריים נבערים?" שאל את אביו 
המלך, "הלא כאן בעיר הבירה גרים האנשים החשובים באמת, שרי הממשלה והאנשים המשכילים, העיקר הוא שהם 
מכירים אותך ושומרים חוקי הממשלה. מדוע כל כך חשובים לך אנשי הכפרים הרחוקים? הלא הם אינם יודעים 

קרוא וכתוב, אין להם יד ורגל בחשבון ומדעים! מדוע אכפת לך שיתנהגו כמו שצריך ושיכירו אותך?"

המלך חיכה לשאלה הזו מבנו יקירו. הוא חשב מעט, וענה: "כאן, בסמוך לממלכה, האנשים מכירים אותי באופן 
אישי, הם רואים אותי מפעם לפעם, מתעדכנים בכל החידושים של הממלכה, וודאי שהם יעבדו אותי כמו שצריך.

"אבל אני רוצה שדווקא אנשי הכפרים הפשוטים, אלו שאינם מכירים אותי באופן אישי, אלו שלא ראו אותי 
מעולם, אני רוצה שהם יעבדו אותי, שהם יכירו בי, זה החכמה הגדולה, זו גדלותי האמיתית".

ואת הנמשל נוכל ללמוד בנוגע לבריאת העולם:

כפי שהזכרנו, רצונו של הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה3, מקום שבו הוא יתגלה בכל עוצמתו.

אך באם תהיה דירתו בעולמות העליונים, עולמות המלאכים והנבראים הרוחניים, מקום בו הקב"ה מורגש ונמצא 
בגילוי, אין זו חכמה. מה הפלא בכך? הקב"ה רוצה שאפילו במקום בו לא מרגישים אותו - יקיימו את רצונו וילמדו 

את מצוותיו.

"תאוותו" של הקב"ה היא, שדווקא כאן בעולם התחתון והנפרד, דווקא במקום שנראה ונרגש כאילו הוא אינו 
קיים - כאן יכירו בו, כאן יקיימו את מצוותיו, גם את העולם הזה יהפכו לדירה בשבילו, מקום בו הוא מתגלה4.

3( הרחבה: הביטוי דירה 'דירה בתחתונים' בא כמשל. כמו שכאשר אדם מגיע לביתו, מוריד הוא את כל הגינונים והמשחקים אותם הוא 
"משחק" בחוץ, ומתנהג בדיוק כפי שהוא, כך הקב"ה רוצה לשרות ולהתגלות כאן בעולם מבלי 'להתחפש' = 'להצטמצם'.

4( הרחבה: אמנם בשונה מן המשל, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. לא יכול להיות מציאות של דבר הקיים בלעדי ה'.
לכן יצר הקדוש ברוך הוא עולם - שהוא העולם שלנו - שבו, למרות שהוא המהווה ומחייה אותו, הוא נותן לו את קיומו בכל רגע 
נתון, הנוכחות של הקב"ה אינה נרגשת, הוא העלים אותה בתוך הנהגת הטבע, עד שיכול להיות מציאות של אדם כאן בעולם שכופר 

בנוכחותו של הקב"ה, וכך יצר הקב"ה "תחתונים" - מציאות כביכול נפרדת.
ה'  לומדים עליו עכשיו. ממה הוא מורכב? מצד האמת של הדברים הוא מורכב מדבר  דוגמא פשוטה: השולחן הזה שאנחנו  נביא 
המחייה ומהווה אותו, בעצם יש בו אלוקות שמקיימת הוא, שהרי אם לא הוא היה בטל מיד. אבל מה אנחנו רואים מול העיניים? פלטת 



10

ח. תכנית עבודה
איך עושים את זה? כיצד יכול יצור קטן כמוני לעשות מהעולם הענק דירה לקב"ה?

בקטע הבא מלמד אותנו הרבי מלך המשיח מהי העבודה במילים ברורות:

מקור מספר 7
משיחת שבת פרשת אחרי-קדושים ה’תנש”א

תכלית בריאת העולם וירידת הנשמה למטה בגוף גשמי בעולם הזה התחתון שאין תחתון למטה ממנו 
היא – למלאות את הכוונה ד”נתאווה הקב”ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים”, שיהודי על ידי עבודתו 

יברר ויזכך את גופו ונפשו החיונית וגשמיות וחומריות העולם, ויעשה מכל זה דירה להקב”ה.
נתלבשו בדברים  והמצוות, שהמצוות  בקיום התורה  בגוף למטה  ידי עבודתו  על  פועל  הוא  זה  ואת 
כלי  ממנו  ועושים  הגשמי  הדבר  את  ומזככים  מבררים  גשמי  דבר  עם  מצוה  קיום  ידי  ועל  גשמיים, 

לאלקות.
על דרך במצות הצדקה – שיהודי לוקח “מיגיע כפיו” מכספו הגשמי שהוא הרויח, ו”נותן חיי נפשו לה’”, 

ועל דרך זה בכל המצוות.

מסביר הרבי כיצד יהודי בונה את הדירה לה':

על ידי קיום התורה והמצוות, באמצעות כל מצווה שיהודי עושה הוא מוסיף 'אבן' נוספת לדירה של הקב"ה, 
ומכין את העולם מכון לשבתו ית'.

נחזור קצת אחורה למשל על המלך ששלח את בנו לרחבי ממלכתו.

כיצד על בן המלך לפעול בקרב יושבי הכפרים הפשוטים על מנת לקרבם ולהכניסם תחת מלכותו של אביו 
הגדול?

כשהגיע בן המלך לכפר פלוני, הוא השתדל להתחבב על פני כל התושבים, ללמוד את מעשיהם ולהתחבר אליהם. 
לאחר מכן היה אוסף אליו קבוצות מאנשי העיירה ומלמדם את חוקי המלך וחוכמתו - כל אחד לפי רמתו, מספר 

להם סיפורים על אביו המלך, על הארמון והחיים הנפלאים השוררים בו,

וכך אט אט חינך את האנשים, להכיר את המלך ולרצות לחיות תחת מלכות וחוקיו.

וכמשל - כך הנמשל:

'חלק אלוקה ממעל ממש', דבר אחד עם הקב"ה. קודם  נשמת היהודי היא כמו בן המלך. נשמת היהודי היא 
שיורדת הנשמה לעולם התחתון נמצאת היא תחת כסא הכבוד ומתענגת מזיו השכינה,

והנה מגיע היום בו מחליט הקב"ה לשלוח את הנשמה לעולם לעשות את שליחותה - לעשות לקב"ה  דירה 
בתחתונים.

וזאת פועלת הנשמה על ידי העבודה בקיום התורה והמצוות. הדרך לפעול כאן בעולם דירה לקב"ה, הצורה בה 
היהודי גורם לאור האלוקי שישנו כאן בעולם להתגלות, זהו על ידי שהוא מקיים את רצונו של הקב"ה באמצעות 
דברים גשמיים, בקיום מצוות על ידי חפצי עולם הזה. כשיהודי לוקח חפץ מהעולם, ובאמצעותו מקיים מצווה או 

לומד תורה, הוא מגלה את האור האלוקי הטמון בו. וכך הוא מכין מקום נוסף להתגלותו של הקב"ה בעולם.

עץ שמרכיבה שולחן.
שקר העולם...
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אט אט, שלב אחר שלב...

ניקח לדוגמה את השולחן שלפנינו: ברגעים אלו שאנחנו יושבים כאן ולומדים עליו, משתמשים בו לצרכי תורה 
ומצוות, אנחנו משייכים אותו לרוחניות ואלוקות, ומגלים שבעצם כל המטרה והתכלית שבשבילה הוא נברא זה 
בכדי שיהיה ליהודי מקום בשביל ללמוד תורה, שיהיה לו מקום לאכול ולקבל כוחות לעבודת ה' וכדומה, וכך 

מגלים בו את האלוקות שמתחבאת בו.

וכך בכל דבר! 

סיפור - אתנחתא:

אדמו"ר הזקן חיתן את ביתו עם בנו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב.

לאחר סעודת החתונה רצו שני הצדיקים לעזוב את אולם השמחות וליסוע לביתם, אך כל הדרך הייתה חסומה 
באלפי חסידים שהצטופפו...

פנה רבי לוי יצחק למחותנו ואמר: "רבי, הרי בשבילנו הקיר אינו מפריע, בואו ונעבור דרכו"!

ענה לו אדמו"ר הזקן: "לא כל מה שיכולים לעשות, יש לעשות"...

אכן, אצל אותם קדושי עליון האירה האמת המוחלטת שבכל דבר יש אלוקות, וממילא הקיר הגשמי לא חצץ 
והפריע...

ט. כקוף בפני אדם
אז הנה לנו קבלנים, לאחר שהבנו מהי 'עבודת הבניה' הקדושה, בניית העולם והפיכתו לדירה לקב"ה, נוכל 

להבין מדוע מצינו בגלות מצריים שתחילת ועיקר השעבוד היה דווקא ב'חומר ובלבנים':

הזוהר הקדוש כותב כי הקליפה הינה "כקוף בפני האדם", הקליפה והטומאה מחקה את הקדושה ומעתיקה ממנה, 
כמו שהקוף מחקה את תנועות האדם אותו רואה.

וכמו שבקדושה עיקר עבודת ה', התכלית והמטרה שבשבילה נברא העולם הוא ב'עבודת הבניה' - לעשות לו 
יתברך דירה בתחתונים, כך גם אצל הקליפה עיקר הקושי והשעבוד התבטא בבניית ערים ענקיות לפרעה במצריים.

י. מה אפשר ללמוד מ...לבינה?
מבט מעמיק יותר בשיעבוד מצרים, יגלה לנו פרט נוסף מעניין:

בהכנת  היה  כן, הקושי הגדול  וכמו  אבנים,  ולא  לבנים  הייתה בבניה באמצעות  ישראל  בני  עבודת הפרך של 
הלבנים יותר מאשר בנייתם בפועל.

מדוע?

כדי להבין זאת, נתבונן בהבדל שבין אבנים ללבנים.

מקור מספר 8
תורה אור לאדמו”ר הזקן, פרשת משפטים

והנה באבנים יש שני מדרגות: האחד אבנים ממש, שהן בריאה בידי שמים. והשני האבן הנעשה בידי 
אדם, והיא הלבינה שנעשית מן העפר על ידי בני אדם שנעשית גם כן חזקה וקשה, והיא נקראת גם כן 

אבן.
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וכידוע ומפורסם שגם הן הלבנים יבנו בנין בית חומה כמו מן האבנים, אך שצריך תחלה הכנה איך 
לעשות הלבנים שיהיו חזקים ומתקיימים, והוא על ידי שישרפו אותם בכבשן האש. והיא האבן הנעשה 

בידי אדם ולא בעצם תולדתם כמו אבנים ממש שהן בריאה בידי שמים.
כן שני בחינות: האחד בחינת  גם  כן ברוחניות, שיש בהם  גם  יובן  והנמשל משני בחינות אבנים אלו 

בריאה בידי שמים ונקראת אבנים, והשני בחינת הנעשה בידי אדם ונקרא לבנים.

האבנים נחצבים מן הסלע או מן ההר, עשייתם היא טבעית, בידי הקב"ה. האדם רק צריך להכשיר אותם לעבודתו 
וצרכיו. הלבנים, לעומת זאת, הן תוצרת אדם. לוקחים אדמה עם מים, מכניסים לתנור מיוחד - ויוצאת לבינה... 

גם בקדושה קיים הבדל זה:

האבנים )בריאה מן השמים( מרמזים על דרגא נעלית יותר מן הלבנים )מעשה ידי אדם(, ובלשון הקבלה והחסידות 
- האבנים הם מ'אתערותא דלעילא' )כח שבא מלמעלה(, ואילו הלבנים מורים על 'אתערותא דלתתא' )התעוררות 

שמגיעה מלמטה, התעוררות עצמית(.

פעם חשבתם שאבן או לבנה ילמדו אותנו משהו?

אז הנה: חילוק זה שבין אבנים ללבנים, בין הכח שבא מלמעלה להתעוררות של האדם, יתרץ לנו דבר מוקשה 
בקשר לנושא שיעורנו - עבודת בני ישראל בעשיית דירה בתחתונים: 

למדנו קודם שהקב"ה רצה להתגלות לא רק בעולמות העליונים, אצל המלאכים ומשפחתם, אלא גם בעולמות 
התחתונים.

אך עדיין יש כאן משהו לא מובן:

הקב"ה הרי אינו מוגבל, בשום צורה שהיא ובשום הגבלה שבעולם. אם כן, האם לא יכול היה לברוא את העולם 
שלנו מלכתחילה בצורה כזו?

היה צריך להיות שכבר מתחילת היסטוריית העולם, זה יהיה עולם שנושא בתוכו הופכים - מצד אחד עולם נחות, 
ומצד שני שהקב"ה יתגלה בו, בדיוק כמו שהוא רוצה שיהיה!

בשביל מה כל זה?!

כדי להבין זה, נתחיל מסיפור קטן..

מסופר על אחד מהמלכים בעת ההיא, שהחליט לקשט את חדר הכניסה לארמון בציורים מרהיבים.

קרא המלך לארבעה ציירים דגולים והורה לכל אחד מהם לצייר ציור ענק על אחד הקירות בחדר. המלך ציין כי 
כל אחד מהציירים יקבל 1500 רובל )סכום עתק באותם הזמנים( על הציור, והצייר שציורו יהיה היפה ביותר יקבל 

עוד 250 רובל כבונוס.

אך, המשיך המלך, התנאי לעבודה הוא שהציור יהיה מוכן בתוך חודש ימים מהיום!

שלושה מהציירים החלו מיד במלאכה, ותוך ימים ספורים ניכר היה לראות את תחילת הציורים. זה מצייר את 
המלך רכוב על סוס אביר, השני שקיעה על גבי נוף עוצר נשימה, השלישי בחר לצייר על גבי הקיר את הרחוב 

הראשי בממלכה, ורק בקיר הרביעי - דממה.. הקיר ריק, אין בו דבר.

הגיע היום המיועד. הציירים נעמדו כל אחד על יד הקיר שלו, והמלך נכנס.. שלושת הקירות מצוירים היו בידי 
אמן, ציורים יפים ומרהיבים. ובקיר הרביעי - את הקיר הרביעי כיסה בד ענק.

לאחר שכל צייר הסביר מה המשמעות של ציורו, פנה המלך לקיר הרביעי, ומה איתך?

הצייר הוריד את כיסוי הבד ומול עיניהם הנדהמות התגלתה מראה ענקית.. ממנה השתקף הציור המופלא, משקף 
בדיוק רב את המצויר בקיר ממול.
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המלך לא הגיב. קרא למשרתו והורה לו לשים תיבת כסף על יד כל אחד משלושת הקירות המצוירים.

"ומה איתי?" שאל הצייר הרביעי.

"ראה", פנה אליו המלך, "הנה תיבתך, משתקפת מתיבתו של הצייר השני".. 

אותו הדבר בענייננו:

אם היה הקב"ה בורא את העולם מלכתחילה באופן שבו האור האלוקי מאיר בגילוי, אזי באמת אף פעם לא היו 
'תחתונים'. לא היתה מציאות מנגדת לקב"ה, אפילו לא למראית העיניים.

אלוקות,  על  ומסתיר  שמעלים  ומצב  חושך  כשנברא  והסתר,  העלם  של  באופן  נעשית  הבריאה  כאשר  דווקא 
ובתוך אותו חושך קיים לו יהודי, נשמה גבוהה בתוך גוף גשמי ונחות, שעושה את עבודתו בקיום התורה והמצוות 

בשלימות,

אזי הוא הופך את החושך לאור, וממילא הקדושה של הקב"ה חודרת גם למקומות החושך, מקומות הטומאה 
והקליפה ומעלה אותם ביחד איתה ואת כל העולם כולו לאלוקות.

ככה נראית דירה בתחתונים!

כמו אותם ציירים, שהעבודה המאומצת והמושקעת - היא היא העבודה שהמלך מעריך ומוקיר!

והיישר למקביל בשיעבוד מצרים:

הזכרנו קודם, שעבודת הפרך שעבדו בני ישראל הייתה דווקא בעשיית הלבנים יותר באשר בבניה באבנים, וכעת 
אנו גם מבינים מדוע.

המצרים רצו־ביקשו לעצמם את מה שהקדושה רוצה לעצמה. וכמו שעיקר המטרה של בריאת העולם היא לא 
התגלות אלוקית מלמעלה, דבר המקביל לאבנים )בריאה בידי שמים(, אלא דווקא עבודה של יהודים כאן למטה 

)דבר המקביל ללבנים )בריאה בידי אדם(;

לכן השיעבוד העיקרי בבני ישראל היה בעשיית לבנים, ועל־ידם - בניית ערים גדולות לפרעה הרשע.

סיכום / י. לסיכום
סכם את הנלמד.

נסכם מה היה לנו עד כאן:

בתור פתיחה לקורס שלנו מהי גאולה, נחשפנו לאחד הנושאים המרכזיים ביותר בתורה וביהדות, אם לא המרכזי 
ביותר. גילינו -

)א( את מטרת בריאת העולם - לעשות לקב"ה דירה בתחתונים, מקום שבו הוא יוכל להתגלות בלי כל הגבלה, 
בשיא העוצמה - שזוהי הגדולה האמיתית;

)ב( ושדירה זו צריכה 'להיבנות' דווקא על ידי עבודת בני ישראל, נשמה בגוף גשמי - שרק אז חודרת הקדושה 
למקומות הנמוכים ביותר.

לפי זה גם הבנו מדוע עבודת הפרך בה המצריים העבידו את בני ישראל הייתה דווקא )א( עבודת הבנייה, )ב( 
ובלבנים, ולא באבנים,

כי הקליפה מעתיקה ומחקה את הקדושה.
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יא. העיקר
הפנה את השאלה לתלמידים:

האם נוכל להסביר מדוע הגאולה תופסת מקום כל כך מרכזי ביהדות לפי מה שלמדנו עד כאן?

שימו לב למילים של הרמב"ם:

מקור מספר 9
משנה תורה לרמב”ם, הלכות מלכים, פרק יא הלכה א

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ 
נדחי ישראל וחוזרין על המשפטים בימיו כשהיו מקדם, מקריבין קורבנות ועושין שמיטין ויובלות ככל 

מצוותה האמורה בתורה.
וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו - לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה 

ובמשה רבינו.

ניתן לראות כי לאחר שמפרט הרמב"ם מה זה משיח ומה תפקידו, הוא מיד ממשיך שכל מי שלא מאמין בו - כופר 
בתורה ובמשה רבינו!

מדוע? למה קיבלה הגאולה מקום כל כך מרכזי וחשוב ביהדות? הרי היא אפילו לא אחת מתרי"ג המצוות! איך 
פתאום קפצה לתחילת הרשימה בהכרזה הדרמטית כי מי שלא מחכה לה - הוא כופר בתורה ובמשה רבינו?

אך לאחר מה שלמדנו היום בשיעור, הדברים נהיו ברורים ופשוטים.

מה בדיוק יהיה בגאולה ואיך זה יקרה לא נלמד עכשיו, את זה נעשה בעז"ה בשיעורים הבאים בקורס, אך בתור 
תמצית נאמר, אשר מצב של גאולה בעולם הוא שכל האנשים בעולם מתנהגים כפי רצונו של הקב"ה, העולם כבר 
התעלה, הזדכך ונעשה ראוי לגילוי של אלוקות, רוחניות וקדושה. מצב של טוב מושלם וקיום מוחלט של התורה 

והמצוות.

"דירה"  אותה  להיות  נהפך  כבר  העולם  שבו  המצב  זהו  "גאולה"  שלנו,  השיעור  של  בסגנון  אחרות,  במילים 
מדוברת, מקום מוכן לקב"ה.

בדיחה - אתנחתא:

פעם קודם פטירת אחד מהקמצנים הגדולים של העיר, ניגש זה האחרון לרב העיר ולכומר המקומי, וביקש מהם 
בקשה אחרונה: כיון שבעוד מספר ימים הוא הולך למות, מפקיד הוא בידיו של כל אחד מהם חצי מכל כספו, ובבוא 

העת מבקש הוא מהם לשים את הכסף איתו בקבר.

וכך הוה. בחזור מן ההלוויה, פגש הכומר את הרב ושאלו: "נו.. קיימת את שליחותו של הנפטר?"

הרב, כמו כל יהודי טוב, ענה בשאלה "ואתה?"

וודאי, ענה הכומר. בקשה אחרונה של האדם. את כל הכסף שהפקיד בידי שמתי בפנים. 50 אלף שקל במזומן.

ואני, ענה הרב. לא היה לי בדיוק מזומנים. אז שמתי צ'ק של 100 אלף, ולקחתי עודף 50...

אתם מבינים, לפעמים אנשים משקיעים את כל החיים שלהם, בעבודה, בטיפוח הבית, אבל שוכחים להשתמש 
בו בסופו של דבר, כמו אותו אדם שביקש להיקבר עם כספו...

אותו הדבר גם עם בריאת העולם. שואלים למה הגאולה חשובה? מה זאת אומרת, הרי היא המצב האבסולוטי 
שבשבילו נברא העולם!

במשך הדורות יהודים עובדים את הקב"ה ומקיימים תורה ומצוות, היסטוריה של כמעט ששת אלפים שנים כבר 
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עברה על עולמנו, וכל זה הוא רק בשביל המטרה והתכלית -

מצב של גאולה, אמיתית ושלימה!

אז מה יכול להיות יותר חשוב מזה??

יב. אז מה יצא לנו מזה?
הצג את השאלה לתלמידים:

מה נוכל ללמוד לחיים שלנו מהשיעור שלנו היום?

השחל את המסרים הבאים:

א. לשמוח! נוכל לשמוח על כל מצוה ודבר של קדושה שבא לידינו, על כך שיש לנו את האופציה לעשות דירה 
לה'!

ב. חיזוק הציפייה לביאת המשיח. כאשר אנחנו יודעים שאין זה תוספת בבריאה אלא מטרתה ותכליתה, החשיבות 
של הגאולה הרבה יותר גדולה, וממילא מתגבר הרצון והכוח לעשות עוד ועוד מצוות כדי לגרום ולהביא אותה.


