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ְנֵפי ) ד( א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ ָ יִתי ְלִמְצָרִים ָוֶאׂשּ ר ָעׂשִ ם ְרִאיֶתם ֲאׁשֶ ַאּתֶ

ִרים ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלי קִֹלי ) ה( :ְנׁשָ ְמעּו ּבְ ׁשְ מֹוַע ּתִ ה ִאם ׁשָ ְוַעּתָ
ל  י ִלי ּכָ ים ּכִ ל ָהַעּמִ ה ִמּכָ ִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ ם ֶאת ּבְ ַמְרּתֶ ּוׁשְ

ה ) ו( :ָהָאֶרץ ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש ֵאּלֶ ם ּתִ ְוַאּתֶ
ָראֵ  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ַדּבֵ ר ּתְ ָבִרים ֲאׁשֶ   :לַהּדְ

  
  'ב', שיר השירים רבה ג. 2

י את רבי אלעזר "ר יוחנן שאל רשב"שעטרה לו אמו א בעטרה
ברבי יוסי אמר לו אפשר ששמעת מאביך מהו בעטרה שעטרה 
לו אמו אמר לו הן אמר לו היאך אמר לו למלך שהיתה לו בת 
יחידה והיה מחבבה יותר מדאי והיה קורא אותה בתי ולא זז 

עד שקרא אותה אחותי ולא זז מחבבה עד שקרא אותה  מחבבה
ד "ה לישראל וקראן בתי הה"אמי כך היה מחבב יותר מדאי הקב

שמעי בת וראי ולא זז מחבבן עד שקראן אחותי ) ה"תהלים מ(
פתחי לי אחותי רעיתי ולא זז מחבבן עד שקראן ) 'שיר ה(' שנא

האזינו הקשיבו אלי עמי ולאומי אלי ) א"ישעיה נ(' אמי שנא
י ונשקו על ראשו ואמר אלו לא באתי "שבולאמי כתיב עמד ר

  .אלא לשמוע מפיך הטעם הזה דיי
  
  'ד, ט"כלי יקר שמות י. 3

' הזכיר כאן ג .אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי ואשא
מדריגות זו למעלה מזו מתחילה אמר ואשא אתכם על כנפי 

ה במדריגת "ואז הקב ,נשרים וזהו כאשר ישא האומן את היונק
כ אמר ואביא אתכם אלי "ואח. האב וישראל במדריגת הבן

, שוים במדריגתם חיםא' משמע שתהיו שוים לי ונהיה כב
ש "כ אמר ואתם תהיו לי ממלכת כביכול מלכים לי כמ"ואח

ובלי ספק שמדרש  ...' צדיק מושל יראת ה) כג ג' שמואל ב(
זה מדבר במדריגות הממשלה שיש לזה על זה כי האב מושל 

כך מתחילה קרא . שוין המה חותעל הבת וכן האם אבל אח וא
המלוכה ' ה לישראל בת מצד אהבתו לישראל ואך לו ית"הקב

ו וזה היה בימי למשול על ישראל כממשלת האב על בת
ר לט "בר(אברהם כי פסוק שמעי בת וראי נדרש על אברהם 

וזר היא המדריגה האמורה כאן ראשונה ואשא אתכם על ) א
. האומן את היונק שאכנפי נשרים ונשיאה זו היא כאשר י

ה למדריגה גדולה מזו לקרא אותם "כ העלה אותם הקב"ואח

כבודו ומוראו  ה"והשוה הקב' לומר שהם שוים אליו ית, אחותי
ל שהצדיקים דומים כאילו נעשו שותפים "לכבודם וכארז' ית

ה גור "הקב למקום ברוך הוא וזה היה בימי יצחק שאמר לו
היינו בשוה לד כי ) בראשית כו ג(בארץ הזאת ואהיה עמך 

כ לא נאמר לשון "נתוסף לו זכותו על זכות אברהם אביו ע
עמך לאברהם כמו ליצחק וזו היא המדריגה השניה ואהיה 

כי זה דומה למאמר ואהיה , האמורה כאן ואביא אתכם אלי
חוט המשולש העלה  נחלתוכ כשבא יעקב חבל "ואח, עמך

למדריגה גדולה מזו לקרא אותו אם כמו שהאם ' אותו ה
ק "מו(ל "כמו שדרז' מושלת על הבת כך צדיק מושל ביראת ה

. קב כי שרית עם אלהים ואנשים ותוכלש ביע"וז) ב"טז ע
מ "מ. ואהיה עמך) בראשית לא ג(פ שגם ליעקב נאמר "אע
ש "ויוכל וז אלכ הועלה למדריגה שלישית כשישר אל "אח
, ל מושל עליו כביכול"ה קראו ליעקב אל ר"הקב.) מגילה יח(

וזהו שנאמר כאן ואתם תהיו לי ממלכת מלכים לי כביכול אני 
ק מבטלה וזכו למעלה זו מצד היותם בני גוזר גזירה והצדי

  .ישראל
  
  ג "כגבורות השם . 4

שהרי הם , י מחבב את ישראל באלו שלשה כנוים"שהש בארו

הלא הוא אביך קנך ) ב"דברים ל(עלולים ממנו יתברך דכתיב 

, א יתברך נקרא עלה בפרט לישראל ולפיכך קראם בתשהו' וגו

ולא זז מחבבה עד שקראם . י"ל שישראל הם עלולים אל הש"ר

נמצא כי . מתחברים יחד לאחותי בבחינה זאת שהעלה והעלו

. ישראל הם בת לו בבחינה שהוא עלה להם והם עלולים ממנו

וכאשר נקח הדבר כי העלה והעלול מצטרפים יחד ומתחברים 

כי אי , וכאשר הבחינה הוא מצד זה. קראו ישראל אחותייחד נ

כביכול העלה צריך , אפשר להיות בלא ישראל לפי שהם עלולים

ומאחר שהוא יתברך עלת , עלולאל העלול שאין עלה בלא 

ודבר שאי , וסבת הכל אי אפשר מבלתי העלול שהם ישראל

אפשר להיות בלא דבר אחר הרי אותו דבר כאלו היה סבה לו 

מאחר שאי , ולפיכך קרא ישראל אם, נו לומר בבחינה זאתרצו

אפשר לעלה להיות בלא העלול הרי כאלו העלול סבה לעלה 

שלכל עלה צריך שיהיה לו עלול ודבר שהוא צריך , בבחינה זאת

ולפיכך אמר שכל כך חבבה , אל אותו דבר כאלו היה סבה לו

הזה  והבן דברים אלו מאוד והוא פירוש המאמר, עד שקראם אם

  .באמת בלי ספק

  'א', תענית ז. 5

רב נחמן בר יצחק למה נמשלו דברי תורה כעץ שנאמר עץ  אמר
חיים היא למחזיקים בה לומר לך מה עץ קטן מדליק את הגדול 
אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים והיינו דאמר 
רבי חנינא הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי 

  .ומתלמידי יותר מכולן
  
  'ו', אבות ו. 6

מֹוֶנה ְדָבִרים ַהּתֹוָרה...  ִעים ּוׁשְ ַאְרּבָ ׁשִ  ..., ִנְקֵנית ּבְ , ּמּוׁש ֲחָכִמיםּבְ
ִד  ְלִמיִדים, ֲחֵבִרים ְקּדּוקּבְ ִפְלּפּול ַהּתַ   . ...ּבְ
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טבע  ....''''שלא יהא אדם קורא ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו כושלא יהא אדם קורא ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו כושלא יהא אדם קורא ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו כושלא יהא אדם קורא ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו כו

החכמה הוא להרים את האדם למעלה יותר גדולה מהאמונה לבדה 

שיש איזה כשרון טבעי קורם לו , ומשפט כל כשרון. בלא חכמה

זמן שלא הגיע זמן הכשרון היותר נעלה  אז כל, שהוא למטה ממנו

אבל כיון שהגיע זמן הכשרון . מתחזק בו הכשרון השפל, לשמש

וצריך זהירות שהכשרון , אז הכשרון השפל מתחלש, היותר נעלה

, מצינו למשל. כ מקום הכשרון השפל"ימלא ג, לבד יתרונו, הנעלה

שלא לאכול יותר , ח"ינהלהו טבעו כטבע בע, ז שהילד קטן"כ

מסתלקת שמירת , אבל כיון שנתעוררו בו הכוחות השכליים. מדאי

כ צריך להזהר שימלא השכל "ע. הטבע וצריך שמירה שכלית

אז ישפל , שאם לא ימלא תעודת תפקיד הטבע, כ"חסרון הטבע ג

ודבר זה . פ הטבע"ח שמתנהלים ע"במדריגתו למטה מערך בע

דרך חיים על יצוריו להנחותם ב' מחמלת ד, כ באמונה"נמצא ג

כ "ע. לתקן מצבם המוסרי לאור באור החיים, הטובה להם לעולם

א "שאז אין לו שלימות אחרת שתנהלהו כ, ז שהאדם הוא קטן"כ

בהוריו וברבו ובכל מי שגדול , אז האמונה חזקה בנפשו, האמונה

אבל כשמתגדל ושכלו . ואינו מוצא בנפשו שום התנגדות, ממנו

שיכול להשתלם , גדול הערך אז כבר יש לו מגן יותר, נגמר

אז . וערכה של אמתת האמונה בכלל, להכיר ערך האמתיות, בשכלו

שכל הדברים הטובים שהאמונה , אם לא יבין לערוך מערכת שכלו

  .ידריך עצמו בדרך האמונה השכלית ,הטבעית היתה מדריכתו בטבע

  
 

 

  www.meirtv.co.il :מכון מאיר בכתובת ניתן לצפות בשיעורים נוספים באתר של


