
הקוץ - 

שיחה לפורים
שיחה מפי הרב חיים איידלס



א. משה- המן, מרדכי ואסתר
גמרא (תלמוד בבלי מסכת חולין דף קלט עמוד ב) כותבת:

"משה מן התורה מנין? 'בשגם הוא בשר'".

קודם  משה  מוזכר  היכן  כמובן  היא  הגמרא  שאלת  כוונת 
התורה,  פרשיות  בכל   שמו  מוזכר  לידתו  אחר  שכן  לידתו, 
ופרשות בחומש דברים בהן משה הוא  מלבד פרשת תצוה 
המדבר. הגמרא עונה ששמו של משה מוזכר בפסוק "ויאמר 
ה' לא ידון רוחי באדם בשגם הוא בשר, והיו ימיו מאה ועשרים 
שנה" (בראשית ו ג). שמו של משה עולה בגימטריא 'בשגם' 
הוא  שנה"  ועשרים  מאה  ימיו  "והיו  הפסוק-  סיום  כן   .(345)
כימי שנות חייו, "ומשה בן מאה ועשרים שנה במותו" (דברים 

לד ז). 

של  שמו  על  דווקא  לתמוה  הגמרא  ראתה  מה  לשאול,  ויש 
אהרון  יוסף,  כאברהם,  אבותינו,  שאר  שמות  על  ולא  משה 

ועוד?

ממשיכה הגמרא ושואלת: 

"המן מן התורה מנין? 'המן העץ'".

גם בזה יש לתמוה, מדוע לא שאלה הגמרא על אחשורוש, 
בלשאצר, נבוכדנצר ועוד רשעים? ועוד קשה מה שלא ענתה 
זאת  ובמקום  המן,  בפרשת  מוזכר  המן  של  ששמו  הגמרא 
בניקוד  מוזכר  ששמו  העץ"  "הִמן  בפסוק  הגמרא  בחרה 
שונה? הדבר מלמדנו כי יש להבין את הקשר של העץ, עץ 
הדעת, המוזכר בפרשת בראשית אצל אדם הראשון להמן 

הרשע. 

חותמת הגמרא בשתי שאלות נוספות:

"אסתר מן התורה מנין? 'ואנכי הסתר אסתיר'. מרדכי 
מן התורה מנין? 'מר דרור' ומתרגמינן מירא דכיא". 

הפסוק  על  אונקלוס  תרגום  מלשון  עולה  מרדכי  של  שמו 
"מירא  העוסק בקטורת- "מר דרור", אותו מתרגם אונקלוס 

דכיא" שדומה לשם מרדכי. 

מכלל דברי הגמרא אנו לומדים כי ישנו קשר מהותי בין משה 
במה  להבין  עלינו  ומרדכי.  אסתר  הרשע,  המן  רבנו, 

מתקשרים שלושתם דווקא למשה רבנו?

ב. המן- "המן העץ"

על  התוספות,  מבעלי  פירוש  שהוא  זקנים,  דעת  בפירוש 
הפסוק "המן העץ" (בראשית ג יא) מובא:

"איתא במדרש: אני אומר לתלותך על עץ, ועתה יגנז 
וישמר להמן, שיתלה עליו. קרי ביה, ָהָמן העץ". 

אומר הקב"ה לאדם הראשון: אכלת מעץ הדעת, העונש שלך 
שיתלה  להמן  ויישמר  העץ  ייגנז  עתה  אך  עץ.  על  להתלות 
יישמר להמן.  "ָהָמן העץ" – שהוא  ולכן קוראים בפסוק  עליו, 
הקב"ה שומר את העץ באופן מיוחד על מנת לתלות עליו את  

המן במקומו של אדם הראשון. 

בדרך זו צועד גם מדרש רבה (אסתר רבה פרשה ט סעיף ב):

"וכיון שהביאוהו (את העץ) לפניו, הכינו על פתח ביתו 
מרדכי  יתלה  היאך  עבדיו  להראות  עליו,  עצמו  ומדד 
תיראה  כיצד  ביתו  ואנשי  לעבדיו  הדגים  המן  עליו". 
העץ,  לך  נאה  קול:  בת  "השיבתו  מרדכי.  של  תלייתו 
מתוקן לך העץ מששת ימי בראשית. רבנן דתמן אמרין: 
ליה  דריש  העץ',  'המן  שנאמר  התורה,  מן  להמן  מניין 

ָהָמן העץ". 

עליו  שהיה  מאז  אשר  הראשון,  אדם  של  העץ  אותו  זהו 
לשון  את  להבין  יש  גם  כך  המן.  לך  והוכן  נשמר  להיענש 
לא  שהרי  בראשית",  ימי  מששת  העץ  לך  "מתוקן  המדרש 
מצינו שנברא עץ זה בתורה. אלא שעץ זה נברא עבורו של 

אדם הראשון אשר חטא ביום השישי, ומאז המתין להמן.

הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל, ראש ישיבת ליקווד ומגדולי רבני 
נעוץ השורש של הדבר הזה שנקרא  איפה  אמריקה, שואל 
המן? שהרי המן הוא סימפטום של משהו מהותי יותר. מסביר 
בנים  עושר,  כבוד,  לך  יש  העולם,  כל  את  לך  יש  אהרן,  רבי 
מוכן  שלא  אחד  יש  שני  ומצד  לך,  משתחווים  וכולם 
להשתחוות לפניך ובגלל זה אתה יוצא מדעתך?! כלשונו של 
יהודי אחד. אדם הראשון  בגלל  לי",  איננו שווה  זה  "כל  המן 
יכול היה לאכול מכל עצי הגן, ואמר לו הקב"ה רק מעץ זה 
אינך יכול לאכול. מה עשה אדם הראשון? אכל דווקא מהעץ 
הזה. כאדם שהולך ברחוב ורואה ספסל ועליו שלט 'צבע טרי' 
ונוגע בו בכוונה. חוסר יכולת להבין מה שייך לי ומה איננו שלי.
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"וזה שצריך אדם לבקש מעט ולהרגיש שקיבל הרבה- ובאמת הא בהא תליא, כי אם ירחיב מאוויו הלא אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, ולעולם הוא 
בהרגש של חסרון. ולא עוד, אלא שכל הטובות שיש לו לא יהנוהו לעולם כלום. וכמו שאמר המן: "וכל זה איננו שוה לי". והרי היה עבד, בלן וספר, ועלה 
לגדולה למעלה מכל השרים במלכות אחשורוש שהייתה מולכת בכיפה, וכל עבדי המלך כורעים ומשתחוים לו, וכל זה לא היה שוה בעיניו לפי שמרדכי 
לא השתחווה לו. ושמעתי לפרש דברי הגמרא בחולין: "המן מן התורה מנין, שנאמר 'המן העץ'". דהיינו מנין מצוי ושייך כח כזה שהמשהו החסר ייחשב 
יותר מכל טובות הבריאה ממש? והתשובה 'המן העץ'. דהנה קודם החטא היה אדם הראשון בתכלית הגדולה, מלאכים צולים לו בשר ומסננים לו יין, והיה 
שרוי בגן עדן. ועדיין לא שרתה עליו קללת 'בזיעת אפיך תאכל לחם' שנאמרה לאחר החטא. ונאמר לו 'מכל עץ הגן אכול תאכל', ורק עץ הדעת בלבד 

נאסר לו. ומכל מקום לא יכול לעמוד באיסור ועבר על הציווי". (משנת רבי אהרן חלק א, עמ' קג-קד)
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מותו  קודם  ממנו  מבקש  דוד  שלמה.  של  חכמתו  הייתה  זו 
ִקְלַלִני  ְוהּוא  ֻחִרים  ִמַבּ ַהְיִמיִני  ֶבן  ָרא  ֵגּ ֶבן  ְמִעי  ִשׁ ָך  ִעְמּ ה  "ְוִהֵנּ
ה, ְוָיַדְעָתּ ֵאת  י ִאיׁש ָחָכם ָאָתּ הּו ִכּ ַנֵקּ ה ַאל ְתּ ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת... ְוַעָתּ
א  (מלכים  אֹול"  ְשׁ ָדם  ְבּ יָבתֹו  ֵשׂ ֶאת  ְוהֹוַרְדָתּ  ּלֹו,  ה  ֲעֶשׂ ַתּ ר  ֲאֶשׁ
ֵנה־ְלָך  פרק ב פסוקים ח-ט). שלמה בחכמתו אומר לשמעי "ְבּֽ
ְוָהָיה׀  ָו֗אָנה.  ָאֶנה  ם  ֖ ִמָשּׁ א־ֵתֵצא  ְולֹֽ ם  ֑ ָשׁ  ֖ ְבָתּ ְוָיַשׁ ם  ֔ ִלַ ירּוָשׁ ִבּ ַבִית 
֑מּות  ָתּ מֹות  י  ִכּ ע  ַד֖ ֵתּ ָידַֹע  ִקְד֔רֹון  ֶאת־ַנַחל  ְו֗עַבְרָתּ  ֵצאְתָך֗  יֹום  ְבּ
ָך" (מלכים א פרק ב פסוקים לו-לז). שלמה  ְמָך֖ ִיְהֶיה ְברֹא֕שׁ ָדּ
רצה להימנע מלהרגו בסתם, לכן אסר עליו יציאה מירושלים, 
זה,  איסור  ישפוך דמו בלא סיבה. על אף  על מנת שאז לא 
לאחר שלוש שנים שמעי יוצא מירושלים ושלמה הרגו. כמה 
אחר  שמעי  אך  מירושלים?  חייהם  כל  יוצאים  לא  יהודים 
שאמרו לו לא לצאת קם ויוצא. זהו חוסר יכולת לקבל את מה 

שניתן לי, הסתכלות שעסוקה תמיד במה לא ניתן לי. 

כך גם המן, ברגע שמרדכי לא משתחווה הוא מוכן לזרוק את 
כל מה שיש לו, העיקר שמדרכי יכרע וישתחוה. 

ג. שמי קוץ והוא קוץ

זוהי דרך אחת להבין את החיבור בין חטאו של אדם הראשון 
לא  בחוסר,  עסוקים  כאחד  שניהם  המן.  של  ומהותו  ואפיו 
מכירים טובה על מה שכבר ניתן להם מאת בורא עולם. יחד 
שיתכן  נוספת,  בדרך  החיבור  את  להבין  ניתן  זאת  עם 

ומשלימה נקודה זו.

המן.  נתלה  עץ  סוג  איזה  על  השאלה  את  מבררים  חז"ל 
העצים  שכל  מובא  תתרנט)  (רמז  שמעוני  ילקוט  במדרש 
סירבו שיתלה המן עליהם. מאידך, במדרש רבה (אסתר רבה 
להתנדב  רצו  דווקא  העצים  שכל  נאמר  ב)  סעיף  ט  פרשה 

לדבר זה:

"אמרו חכמים, בשעה שבא להכינו קרא הקדוש ברוך 
זה  רשע  ויתלה  עצמו  יתן  מי  בראשית:  עצי  לכל  הוא 
עליו. תאנה אמרה: אני אתן את עצמי שממני מביאין 
ישראל בכורים, ולא עוד אלא שנמשלו ישראל כבכורה, 
גפן  בראשיתה'.  בתאנה  'כבכורה  דכתיב  הוא  הלא 
הדא  ישראל,  נמשלו  שבי  עצמי,  את  אתן  אני  אמרה: 
אני אתן  'גפן ממצרים תסיע'. רמון אמר:  הוא דכתיב 
הרמון  'כפלח  שנאמר  ישראל  נמשלו  שבי  עצמי,  את 
נדמו  שבי  עצמי,  את  אתן  אני  אמר:  אגוז  רקתך'. 
ישראל, הדא הוא דכתיב 'אל גנת אגוז ירדתי'. אתרוג 

אמר: אני אתן את עצמי, שממני נוטלין ישראל למצוה, 
עץ  פרי  ביום הראשון  לכם  'ולקחתם  דכתיב  הוא  הדא 
בי  אני אתן את עצמי, שנמשלו  וגו''. הדס אמר:  הדר 
ישראל, שנאמר 'והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה'. 
ישראל,  נמשלו  שבי  עצמי,  את  אתן  אני  אמר:  זית 
יפה פרי תאר קרא ה' שמך'. תפוח  'זית רענן  שנאמר 
אמר: אני אתן את עצמי, שבי נמשלו ישראל, שנאמר 
'וריח  וכתיב  הבנים',  בין  דודי  כן  היער  בעצי  'כתפוח 
שבי  עצמי,  את  אתן  אני  אמר:  דקל  כתפוחים'.  אפך 
דמתה  קומתך  'זאת  דכתיב  הוא  הדא  ישראל,  נמשלו 
לתמר'. עצי שטים ועצי ברושים אמרו: אנו ניתן עצמנו, 
שממנו נעשה המשכן ונבנה ביהמ"ק. ארז ותמר אמרו: 
אנו ניתן עצמנו, שאנו נמשלים לצדיק, שנאמר 'צדיק 
כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה'. ערבה אמרה: אני אתן 
על  'כערבים  שנאמר  ישראל,  נמשלו  שבי  עצמי,  את 
המינין  לארבעת  למצוה  נוטלין  וממני  מים',  יבלי 

שבלולב. 

באותה שעה אמר הקוץ לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו 
של עולם, אני שאין לי על מה להתלות אתן את עצמי 
ויתלה טמא זה, שאני נקרא שמי קוץ והוא קוץ מכאיב 

ונאה שיתלה קוץ על קוץ. וממנו מצאו ועשאו".

כל אחד מן העצים בא בטענה שהוא שימש ככלי לדבר מצוה 
או איזה דבר טוב, לכן הוא דווקא ראוי לשמש לתליית המן, 
אחת  מצוה  בו  שנעשה  שדבר  והפוסקים  חז"ל  דברי  עפ"י 
תיעשה בו מצוה נוספת. לעומתם הקוץ בא בשאלה: למה אני 
נבראתי אם לא לשם כך ולכן מגיעה לי זכות זו. אין לקוץ זכות 
וערך להתלות בהם, מלבד זכות זו שיתלו בו את המן המרע 

חסר הזכות. 

הקוץ  של  בטענתו  מסיים  המדרש  (שם)  שמעוני  בילקוט 
בניסוח שונה:

אמר:  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  קוץ  קפץ  שעה  "באותה 
רבון העולמים, כל מה שבראת בעולמך לכבודך בראת, 
ואלו כולם כבר מצאו להם זכות שלא לחנם נבראו, ואני 
למה אני בעולמך? אלא יתלה קוצץ בן קוצץ על הקוץ, 
'והיו עמים משרפות סיד',  יבא מין אצל מינו, דכתיב: 
ממנו  קיבל  מיד  כלהם'.  מונד  כקוץ  'ובליעל  וכתיב 

הקדוש ברוך הוא ותלאוהו עליו ובניו עמו".
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 "קרא הקדוש ברוך הוא לעצים, אמר: מי ראוי מכם שיתלה המן עליו. תאנה אמרה: ממני היו מביאים בכורים ונמשלו בי ישראל שנאמר 'כבכורה בתאנה 
וגו''. גפן אמרה: 'גפן ממצרים'. רמון: 'כפלח הרמון'. אגוז: 'אל גנת אגוז'. אתרוג וכל ארבעה מינים: 'ולקחתם לכם'. תפוח: 'כתפוח בעצי היער'. ארז: 'כארז 
בלבנון ישגה'. באותה שעה קפץ קוץ לפני הקדוש ברוך הוא אמר: רבון העולמים, כל מה שבראת בעולמך לכבודך בראת, ואלו כולם כבר מצאו להם זכות 
שלא לחנם נבראו, ואני למה אני בעולמך? אלא יתלה קוצץ בן קוצץ על הקוץ, יבא מין אצל מינו, דכתיב: 'והיו עמים משרפות סיד', וכתיב 'ובליעל כקוץ 

מונד כלהם'. מיד קיבל ממנו הקדוש ברוך הוא ותלאוהו עליו ובניו עמו".

כך מובא בתלמוד בבלי מסכת ברכות דף לט עמוד ב, טור אורח חיים סימן רצז, פר"ח סימן תסא סעיף א ועוד.

"וזה שצריך אדם לבקש מעט ולהרגיש שקיבל הרבה- ובאמת הא בהא תליא, כי אם ירחיב מאוויו הלא אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, ולעולם הוא 
בהרגש של חסרון. ולא עוד, אלא שכל הטובות שיש לו לא יהנוהו לעולם כלום. וכמו שאמר המן: "וכל זה איננו שוה לי". והרי היה עבד, בלן וספר, ועלה 
לגדולה למעלה מכל השרים במלכות אחשורוש שהייתה מולכת בכיפה, וכל עבדי המלך כורעים ומשתחוים לו, וכל זה לא היה שוה בעיניו לפי שמרדכי 
לא השתחווה לו. ושמעתי לפרש דברי הגמרא בחולין: "המן מן התורה מנין, שנאמר 'המן העץ'". דהיינו מנין מצוי ושייך כח כזה שהמשהו החסר ייחשב 
יותר מכל טובות הבריאה ממש? והתשובה 'המן העץ'. דהנה קודם החטא היה אדם הראשון בתכלית הגדולה, מלאכים צולים לו בשר ומסננים לו יין, והיה 
שרוי בגן עדן. ועדיין לא שרתה עליו קללת 'בזיעת אפיך תאכל לחם' שנאמרה לאחר החטא. ונאמר לו 'מכל עץ הגן אכול תאכל', ורק עץ הדעת בלבד 

נאסר לו. ומכל מקום לא יכול לעמוד באיסור ועבר על הציווי". (משנת רבי אהרן חלק א, עמ' קג-קד)
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מותו  קודם  ממנו  מבקש  דוד  שלמה.  של  חכמתו  הייתה  זו 
ִקְלַלִני  ְוהּוא  ֻחִרים  ִמַבּ ַהְיִמיִני  ֶבן  ָרא  ֵגּ ֶבן  ְמִעי  ִשׁ ָך  ִעְמּ ה  "ְוִהֵנּ
ה, ְוָיַדְעָתּ ֵאת  י ִאיׁש ָחָכם ָאָתּ הּו ִכּ ַנֵקּ ה ַאל ְתּ ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת... ְוַעָתּ
א  (מלכים  אֹול"  ְשׁ ָדם  ְבּ יָבתֹו  ֵשׂ ֶאת  ְוהֹוַרְדָתּ  ּלֹו,  ה  ֲעֶשׂ ַתּ ר  ֲאֶשׁ
ֵנה־ְלָך  פרק ב פסוקים ח-ט). שלמה בחכמתו אומר לשמעי "ְבּֽ
ְוָהָיה׀  ָו֗אָנה.  ָאֶנה  ם  ֖ ִמָשּׁ א־ֵתֵצא  ְולֹֽ ם  ֑ ָשׁ  ֖ ְבָתּ ְוָיַשׁ ם  ֔ ִלַ ירּוָשׁ ִבּ ַבִית 
֑מּות  ָתּ מֹות  י  ִכּ ע  ַד֖ ֵתּ ָידַֹע  ִקְד֔רֹון  ֶאת־ַנַחל  ְו֗עַבְרָתּ  ֵצאְתָך֗  יֹום  ְבּ
ָך" (מלכים א פרק ב פסוקים לו-לז). שלמה  ְמָך֖ ִיְהֶיה ְברֹא֕שׁ ָדּ
רצה להימנע מלהרגו בסתם, לכן אסר עליו יציאה מירושלים, 
זה,  איסור  ישפוך דמו בלא סיבה. על אף  על מנת שאז לא 
לאחר שלוש שנים שמעי יוצא מירושלים ושלמה הרגו. כמה 
אחר  שמעי  אך  מירושלים?  חייהם  כל  יוצאים  לא  יהודים 
שאמרו לו לא לצאת קם ויוצא. זהו חוסר יכולת לקבל את מה 

שניתן לי, הסתכלות שעסוקה תמיד במה לא ניתן לי. 

כך גם המן, ברגע שמרדכי לא משתחווה הוא מוכן לזרוק את 
כל מה שיש לו, העיקר שמדרכי יכרע וישתחוה. 

ג. שמי קוץ והוא קוץ

זוהי דרך אחת להבין את החיבור בין חטאו של אדם הראשון 
לא  בחוסר,  עסוקים  כאחד  שניהם  המן.  של  ומהותו  ואפיו 
מכירים טובה על מה שכבר ניתן להם מאת בורא עולם. יחד 
שיתכן  נוספת,  בדרך  החיבור  את  להבין  ניתן  זאת  עם 

ומשלימה נקודה זו.

המן.  נתלה  עץ  סוג  איזה  על  השאלה  את  מבררים  חז"ל 
העצים  שכל  מובא  תתרנט)  (רמז  שמעוני  ילקוט  במדרש 
סירבו שיתלה המן עליהם. מאידך, במדרש רבה (אסתר רבה 
להתנדב  רצו  דווקא  העצים  שכל  נאמר  ב)  סעיף  ט  פרשה 

לדבר זה:

"אמרו חכמים, בשעה שבא להכינו קרא הקדוש ברוך 
זה  רשע  ויתלה  עצמו  יתן  מי  בראשית:  עצי  לכל  הוא 
עליו. תאנה אמרה: אני אתן את עצמי שממני מביאין 
ישראל בכורים, ולא עוד אלא שנמשלו ישראל כבכורה, 
גפן  בראשיתה'.  בתאנה  'כבכורה  דכתיב  הוא  הלא 
הדא  ישראל,  נמשלו  שבי  עצמי,  את  אתן  אני  אמרה: 
אני אתן  'גפן ממצרים תסיע'. רמון אמר:  הוא דכתיב 
הרמון  'כפלח  שנאמר  ישראל  נמשלו  שבי  עצמי,  את 
נדמו  שבי  עצמי,  את  אתן  אני  אמר:  אגוז  רקתך'. 
ישראל, הדא הוא דכתיב 'אל גנת אגוז ירדתי'. אתרוג 

תפקידה של הבריאה כולה לגלות את רצון הבורא בנבראים. 
ותפקיד בעולם, שכן  לו ערך  אין  לכן קובל הקוץ שלכאורה 
במה מתגלה בו רצון ה'? אלא שמזהה עצמו הקוץ עם המן 
שנקרא קוץ, ומכך מסיק שדינו להתלות על עץ שנקרא עץ 

קוצים כמהותו של המן. 

הפסוק  פי  על  הרשעים  לכל  ביחס  במדרש  מוזכר  הקוצים 
וכן  ו).  פסוק  כג  פרק  ב  (שמואל  כלהם"  מונד  "כקוץ 
משתמשים חכמינו זכרונם לברכה במילה 'קוץ' כשם כולל 

לרשעים (ילקוט שמעוני משפטים רמז שמה):

"אמר ר' שמואל בר נחמן א"ר יונתן אין פורענות בא 
מתחלת  ואינה  בעולם.  שהרשעים  בזמן  אלא  לעולם 
אלא מן הצדיקים תחלה, שנאמר 'כי תצא אש ומצאה 

קוצים'. אימתי האש יוצאה בזמן שהרשעים מצויים".

הפרענות שנמשלת לאש באה לעולם ונאחזת בעולם דווקא 
בעולם,  לקוץ  נחשב  הרשע  קוצים.  שנקראו  הרשעים  מכח 
דבר שנראה כמיותר, מכאיב ומזיק. אך באופן מיוחד נקרא 
כך  שהזכרנו.  במדרשים  שמתואר  כפי  הקוץ,  שם  על  המן 
הקליר  אליעזר  רבי  חיבר  אותו  בקרובץ  גם  המן  נקרא 

לתפילת יום הפורים:

"קֹוץ ְוַדְרַדר יזם לפור אדר, בגבולו הוא דר כי לא נמצא 
בו הדר".

כיצד  מתארת  ב)  עמוד  י  דף  מגילה  (מסכת  הגמרא 
האמוראים התחילו את דרשתם על מגילת אסתר. כל אחד 
פתח את דרשתו מפסוק אחר, ודרשו מכוחו באופן שמברר 
את הנקודה המרכזית של מגילת אסתר על פי כל אחד ואחד 
שוב  נחמני  בר  שמואל  רבי  של  בפתיחתו  אלו.  מגדולים 

מתואר המן כקוץ:

"תחת הנעצוץ - תחת המן הרשע שעשה עצמו עבודה 
יעלה  הנהללים',  ובכל  הנעצוצים  'ובכל  דכתיב  זרה, 
ברוש - זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים, שנאמר 
'ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור' ומתרגמינן: מרי 

דכי".   

יג)  נה  (ישעיהו  הנעצוץ"  תחת   " הפסוק  על  הרד"ק  מסביר 
שהובא בדרשתו של רבי שמואל בר נחמני שנעצוץ הוא "מין 
ממיני הקוצים". המן מהווה קוץ משום שעשה עצמו עבודה 

שייכת  זרה  העבודה  כך  בעולם  מיותר  שהקוץ  שכפי  זרה, 
כולה  והיא  למציאות  צורך  בה  אין  שבעולם,  המיותר  לחלק 

ייתור על הבריאה.

ממשיך רבי שמואל בר נחמני לדרוש את הפסוק:

של  בנו  בת  הרשעה  ושתי  תחת   - הסרפד  "תחת 
נבוכדנצר הרשע, ששרף רפידת בית ה', דכתיב רפידתו 
הדסה,  שנקראת  הצדקת,  אסתר  זו   - הדס  יעלה  זהב, 
שנאמר ויהי אמן את הדסה. והיה לה' לשם - זו מקרא 

מגילה, לאות עולם לא יכרת - אלו ימי פורים".

ימי הפורים בשונה מהרשעים והעבודה זרה יש להם שם ולא 
ייכרתו גם לעתיד לבוא.

ד. קוץ ודרדר

בין אותו הקוץ ממנו נעשה עצו של  יש להתבונן מה הקשר 
המן  שהכין  עץ  אותו  שהסברנו  שכפי  הראשון,  לאדם  המן 

לעצמו היה מוכן לתליית אדם הראשון ונשמר להמן.

ודרדר  "קוץ  בקללת  הקוץ  מוזכר  הראשון  לאדם  ביחס 
תצמיח לך", בה נתקלל אחר שאכל מעץ הדעת. מבאר הבני 
הקודש,  שקל   - ב  מאמר  אדר  חודש  (מאמרי  זי"ע  יששכר 

דרוש ח) את המילה 'דרדר': 

"הנה בהבינך זה הוא הנרמז בפסוק 'וקוץ ודרדר תצמיח 
'שמע  היחוד",  בפסוק  בתורה  אחד  תיבת  דהנה  לך'. 
ישראל', "הוא ד' רבתי. וכן בפסוק 'כי לא תשתחוה לאל 
ה'  באחדות  העוסקים  בפסוקים  רבתי".  הרי"ש  אחר' 
ולהבדיל בעבודה זרה יש שתי אותיות גדולות מעין הדגשה- 
אותיות  כעין   " שהן  הוא  לכך  והטעם  ר'.  והאות  ד'  האות 
דיעה שלימה, בכדי  לו  גדולות שכותבין לתינוק שאין 
שיהיה יכול להבחין החילוק שבין ד' לר'. כמו כן נכתבו 
צריך  שמאד  להורות  רברבין,  האותיות  אלו  בתורה 
האדם לשקול בדעתו ולהסתכל בכל מעשיו אם מעשיו 
לאדם  שנאמר  וזהו  ח"ו.  בהיפך  או  היחוד  לדרכי  הם 
"וקוץ  ורע,  טוב  הדעת  לעץ  נתפתה  כאשר  הראשון 
הן  לר',  ד'  שבין  החילוק  היינו  לך",  תצמיח  ודרדר 
נוסף  הנה  בתמונה,  קו"ץ.  היא  במספר  הן  בתמונה 
צורת  בין  ההבדל  הקוץ שלאחריו".  הר'  על  הד'  תמונת 
בקצה  שנוסף  הקטן  הקוץ  היא  הד'  של  לצורתה  ר'  האות 

 

 

על מעלתו של רבי אליעזר הקליר ניתן ללמוד מדבריו של הגאון רבי עקיבא איגר שיצא להגנת שמו מפני ביקורתו החריפה של האבן-עזרא (אגרת 
סופרים עמ 48): "ובזה עשה שלא כהוגן לפגוע בכבוד הקדוש הזה. שהעידו עליו בתוס' בחגיגה דף י"ג ע"א והרא"ש סוף פרק ה' דברכות שהיה 
תנא. והוא ר"א ברבי שמעון… ובתשובות הרשב"א סימן שס"ט שהיה רבי אלעזר בן ערוך שאמרו עליו שהוא: "תנויי אקרויי פייטני". וכל דבריו 

מיוסדים על פי מדרשות אגדות ורזי התורה, וגדולי רבותינו רש"י ותוס' סמכו דבריהם עליו".

 ראה פרי צדיק פורים אות ב (ד"ה "ובגמרא רבי אבא בר כהנא"):
"ומדעשה זה פתיחה להמגילה משמע שזה כל ענין המכוון במגילת אסתר". 

הקוץ - שיחה לפורים

 "קרא הקדוש ברוך הוא לעצים, אמר: מי ראוי מכם שיתלה המן עליו. תאנה אמרה: ממני היו מביאים בכורים ונמשלו בי ישראל שנאמר 'כבכורה בתאנה 
וגו''. גפן אמרה: 'גפן ממצרים'. רמון: 'כפלח הרמון'. אגוז: 'אל גנת אגוז'. אתרוג וכל ארבעה מינים: 'ולקחתם לכם'. תפוח: 'כתפוח בעצי היער'. ארז: 'כארז 
בלבנון ישגה'. באותה שעה קפץ קוץ לפני הקדוש ברוך הוא אמר: רבון העולמים, כל מה שבראת בעולמך לכבודך בראת, ואלו כולם כבר מצאו להם זכות 
שלא לחנם נבראו, ואני למה אני בעולמך? אלא יתלה קוצץ בן קוצץ על הקוץ, יבא מין אצל מינו, דכתיב: 'והיו עמים משרפות סיד', וכתיב 'ובליעל כקוץ 

מונד כלהם'. מיד קיבל ממנו הקדוש ברוך הוא ותלאוהו עליו ובניו עמו".

כך מובא בתלמוד בבלי מסכת ברכות דף לט עמוד ב, טור אורח חיים סימן רצז, פר"ח סימן תסא סעיף א ועוד.
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האות. "ובמספר, הנה נוסף מספר ר' על הד' מנין קו"ץ". 
ההבדל בין האות ד' (4) לאות ר (200) הוא כמנין 'קוץ' (196). 
"הנה אמר לו הש"י, כיון שנטית אחר עץ הדעת טוב ורע 
כבר נתערבב הדעת ויוכל לטעות ח"ו בין אחד לאחר, 
תוכל  כבר  וכו'"  ודרדר  "וקוץ  וזהו  לר'.  ד'  בין  היינו 
לטעות ח"ו בין ד' לר' ובין ר' לד'". אמר ה' יתברך לאדם 
כיון שנטית אחר עץ הדעת טוב ורע, "קוץ ודרדר תצמיח לך" 
יצמח לך- בתוכך קוץ ודרדר, אפשרות לטעות בין ד' לר', בין 
זה  הוא  הקטן  הקוץ  אותו  חלילה.  אחר"  "אל  ובין  אחד"  "ה' 
בתוכנו  להפוך  ומנסה  הראשון  אדם  מחטא  בתוכנו  שנכנס 

את אחדות ה' הטבועה בנו לעבודה זרה.

עקרון זה מוסבר ביתר הרחבה בדברי הרמב"ן (בראשית ב ט, 
ו). קודם שחטא אדם הראשון היה היצר הרע כח  ל  דברים 
חיצוני לאדם, כמו הנחש שעמד ממול וניסה להחטיא. מטבעו 
לא היה אדם הראשון מסוגל לחטוא, לכן אמר לו היצר הרע 
אם תיתן לי להיכנס לתוכך זה יהיה יותר טוב כי בזה תהיה לך 
בחירה וזו מדרגה שנחשבת אצל הקב"ה. דווקא אם תלחם 
בי ותאלץ להתמודד איתי יום יום יהיה הדבר נפלא יותר. אכן, 
זה   – "טוב  יש נקודת אמת בדברי הנחש, כפי שאמרו חז"ל 
יצר טוב, והנה טוב מאד- זה יצר רע" (בראשית רבה פרשת 

בראשית פרשה ט סימן ז). אלא שלא בכך היה רצון ה'. 

הראשון  אדם  של  אישיות  לתוך  הנחש  של  כניסתו  מרגע 
נקבע הדבר לדורות שיוולד האדם באופן טבעי עם יצר, "יצר 
לב האדם רע מנעוריו". כפי שמתאר המדרש "בשעה שבא 
נחש על חוה הטיל בה זוהמא" (תלמוד בבלי מסכת שבת דף 
קמו עמוד א), מבחוץ נכנסה זוהמתו לתוך חוה ולטבעם של 
בניה לדורות. יצר זה שנכנס לתוך האדם הוא הגורם לטעות 
ה'  לאחדות  הקשבה  בין  לבלבול  הפתח  הוא  לר',  ד'  בין 

לטעות של עבודה זרה ומרחק מהבורא.  

'דרדר' מלבד בקללת אדם הראשון.  פעמיים מופיע בתורה 
פעם ראשונה בתשובת ה' למשה רבנו "ואמרו לי מה שמו מה 
אומר אליהם", שעונה לו הקב"ה "אהיה  אשר אהיה... ה' אלקי 
שלחני  יעקב  ואלקי  יצחק  אלקי  אברהם  אלקי  אבותיכם 
אליכם זה שמי לעלם וזה זכרי לר דר". משה רבנו מגלה את 
את  שמגלה  לר',  ד'  בין  שמבדיל  זה  שם  בעולם,  השם  שם 
אחדות ה' בעולם. בפעם השניה חוזר ה'דרדר' במלחמת ה' 
בעמלק- "מלחמה לד' בעמלק מדר דר". המלחמה בעמלק 
ותיקון  השם  אחדות  גילוי  ידי  על  היא  אלקים"  ירא  ש"לא 

ה'דרדר'. 

יציאת מצרים והמלחמה בעמלק מגיעים בני ישראל  לאחר 
להר סיני. על מעמד זה מעידים חז"ל (תלמוד בבלי מסכת 
זוהמתן,  פסקה   - סיני  הר  על  שעמדו  "ישראל  שם):  שבת 

עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני - לא פסקה זוהמתן".

זוהמה שהטיל הנחש, היצר הרע, בלב אדם הראשון  אותה 
פסק מליבם של ישראל. ישראל תיקנו את ה'דרדר', הצליחו 
להבין בין אחדות ה' המתבטאת באות ד' לעבודה זרה חלילה 
חוטאים  סיני  הר  מעמד  לאחר  אמנם  ר'.  באות  שמסומלת 
כי  ישראל בחטא העגל הנורא, שבעקבותיו אומרים חכמינו 
מצב זה מייצר את הדרישה האלוקית ממשה רבנו "לך רד כי 
הזוהמה  זוהי  לד',  הר'  ישראל הקדימו את  שחת עמך". עם 

שחזרה להם עם החטא.       

הצדיק  של  תפקידו  כל   .(204) 'דר'  עולה  בגימטריא  'צדיק' 
שחדרה  הטעות  באותה  קוץ,  באותו  להלחם  הוא  בעולם 
טומאה  בין  שיש  ההבדל  בהדגשת  עסוק  הצדיק  אלינו. 

לטהרה שלעתים הוא קטן ודק כקוץ. 

בין  לטהרה,  טומאה  בין  שיש  הדק  להבדל  נוספת  דוגמא 
עבודה זרה לקרבת ה', אפשר לראות גם באכילת המצה. בין 
ובין  האותיות  בתבנית  בין  כקוץ,  דק  הבדל  יש  למצה  חמץ 
הקטן  הקוץ  הוא  למצה  חמץ  בין  באותיות  ההבדל  בהכנה. 
קרוב  דבר  אין  בהכנתם,  גם  ה'.  לאות  ח'  האות  בין  המבחין 
רגעים אחרי שהיא מצה כשרה  לחמץ מאשר המצה, כמה 
לשרפו  שיש  גמור  לחמץ  הופכת  היא  הסדר  בליל  לאכילה 

קודם הפסח.

אליו  לב  לשים  הדק,  הקוץ  על  לעמוד  הוא  הצדיק  תפקיד 
ולהורות את העם את ערכן של הדקויות הקטנות שבין טהרה 
לטומאה. תפקידו לכלות את הקוץ של עמלק שמקור כוחו 

בקללת "קוץ ודרדר תצמיח לך".

ה. זבובי מוות 

עם  עמלק  את  מזהה  הרא"ש,  בן  יעקב  רבנו  הטורים,  בעל 
הזבוב: 

"כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני- ר"ת זבוב, שרץ 
(עמלק) אחר דמן של ישראל כזבוב". 

רשע  שאדם  להגיד  כשרוצים  לרשעות,  סימן  הוא  הזבוב 
אומרים שיש סביבו זבובים. הטעם לכך הוא משום שהזבוב 
נמצא בפסולת, מחפש אשפתות. דבר זה בא לידי ביטוי לא 
רק במישור הגשמי- בלכלוך וסרחון ובנקיון, אלא גם בהבדל 
בין טומאה לטהרה. כאשר האשה השונמית רואה את אלישע 
הנביא היא מזהה אותו כאיש קדוש, ודנו חז"ל מנין ידעה זאת 

(תלמוד בבלי מסכת ברכות דף י עמוד ב):

"'ותאמר אל אישה הנה נא ידעתי כי איש אלהים קדוש 
הוא'... קדוש הוא, מנא ידעה? רב ושמואל, חד אמר: 

שלא ראתה זבוב עובר על שלחנו...". 
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זה   – "טוב  יש נקודת אמת בדברי הנחש, כפי שאמרו חז"ל 
יצר טוב, והנה טוב מאד- זה יצר רע" (בראשית רבה פרשת 

בראשית פרשה ט סימן ז). אלא שלא בכך היה רצון ה'. 

הראשון  אדם  של  אישיות  לתוך  הנחש  של  כניסתו  מרגע 
נקבע הדבר לדורות שיוולד האדם באופן טבעי עם יצר, "יצר 
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בעמלק- "מלחמה לד' בעמלק מדר דר". המלחמה בעמלק 
ותיקון  השם  אחדות  גילוי  ידי  על  היא  אלקים"  ירא  ש"לא 

ה'דרדר'. 

יציאת מצרים והמלחמה בעמלק מגיעים בני ישראל  לאחר 
להר סיני. על מעמד זה מעידים חז"ל (תלמוד בבלי מסכת 
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עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני - לא פסקה זוהמתן".

זוהמה שהטיל הנחש, היצר הרע, בלב אדם הראשון  אותה 
פסק מליבם של ישראל. ישראל תיקנו את ה'דרדר', הצליחו 
להבין בין אחדות ה' המתבטאת באות ד' לעבודה זרה חלילה 
חוטאים  סיני  הר  מעמד  לאחר  אמנם  ר'.  באות  שמסומלת 
כי  ישראל בחטא העגל הנורא, שבעקבותיו אומרים חכמינו 
מצב זה מייצר את הדרישה האלוקית ממשה רבנו "לך רד כי 
הזוהמה  זוהי  לד',  הר'  ישראל הקדימו את  שחת עמך". עם 

שחזרה להם עם החטא.       

הצדיק  של  תפקידו  כל   .(204) 'דר'  עולה  בגימטריא  'צדיק' 
שחדרה  הטעות  באותה  קוץ,  באותו  להלחם  הוא  בעולם 
טומאה  בין  שיש  ההבדל  בהדגשת  עסוק  הצדיק  אלינו. 

לטהרה שלעתים הוא קטן ודק כקוץ. 

בין  לטהרה,  טומאה  בין  שיש  הדק  להבדל  נוספת  דוגמא 
עבודה זרה לקרבת ה', אפשר לראות גם באכילת המצה. בין 
ובין  האותיות  בתבנית  בין  כקוץ,  דק  הבדל  יש  למצה  חמץ 
הקטן  הקוץ  הוא  למצה  חמץ  בין  באותיות  ההבדל  בהכנה. 
קרוב  דבר  אין  בהכנתם,  גם  ה'.  לאות  ח'  האות  בין  המבחין 
רגעים אחרי שהיא מצה כשרה  לחמץ מאשר המצה, כמה 
לשרפו  שיש  גמור  לחמץ  הופכת  היא  הסדר  בליל  לאכילה 

קודם הפסח.

אליו  לב  לשים  הדק,  הקוץ  על  לעמוד  הוא  הצדיק  תפקיד 
ולהורות את העם את ערכן של הדקויות הקטנות שבין טהרה 
לטומאה. תפקידו לכלות את הקוץ של עמלק שמקור כוחו 

בקללת "קוץ ודרדר תצמיח לך".

ה. זבובי מוות 

עם  עמלק  את  מזהה  הרא"ש,  בן  יעקב  רבנו  הטורים,  בעל 
הזבוב: 

"כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני- ר"ת זבוב, שרץ 
(עמלק) אחר דמן של ישראל כזבוב". 

רשע  שאדם  להגיד  כשרוצים  לרשעות,  סימן  הוא  הזבוב 
אומרים שיש סביבו זבובים. הטעם לכך הוא משום שהזבוב 
נמצא בפסולת, מחפש אשפתות. דבר זה בא לידי ביטוי לא 
רק במישור הגשמי- בלכלוך וסרחון ובנקיון, אלא גם בהבדל 
בין טומאה לטהרה. כאשר האשה השונמית רואה את אלישע 
הנביא היא מזהה אותו כאיש קדוש, ודנו חז"ל מנין ידעה זאת 

(תלמוד בבלי מסכת ברכות דף י עמוד ב):

"'ותאמר אל אישה הנה נא ידעתי כי איש אלהים קדוש 
הוא'... קדוש הוא, מנא ידעה? רב ושמואל, חד אמר: 

שלא ראתה זבוב עובר על שלחנו...". 

שהעידו  כפי  המקדש,  לקדושת  גם  ניגוד  מהווה  הזבוב 
חכמינו:

ולא  המקדש...  בבית  לאבותינו  נעשו  נסים  "עשרה 
נראה זבוב בבית המטבחים".

אף נשמתו של משה רבנו לא רצתה לעזוב את גופו משום 
שמעולם לא נגע בו זבוב. הגוף מעיד בנו ביום המוות, וגוף זה 

שלא היה עליו זבוב מעולם העיד במשה ובטהרתו. 

את סוד הקשר בין הזבוב לרוע והטומאה ניתן ללמוד מדברי 
נראית  אשר  גמרא  א).  עמוד  כ  (דף  סוטה  במסכת  הגמרא 

לכאורה הלכתית גרידא, אך טומנת בתוכה סוד גדול:

"אמר רב יהודה אמר שמואל משום ר' מאיר: כשהייתי 
למד תורה אצל רבי עקיבא, הייתי מטיל קנקנתום לתוך 
הדיו, ולא אמר לי דבר. כשבאתי אצל ר' ישמעאל, אמר 
אני.  (סופר)  לו: לבלר  בני, מה מלאכתך? אמרתי  לי: 
אמר לי: בני, הוי זהיר, שמלאכתך מלאכת שמים היא, 
שמא תחסיר אות אחת או תתיר אות אחת נמצאת אתה 
מחריב את כל העולם כולו. אמרתי לו: דבר אחד יש לי 
וכי  לי:  אמר  שמו.  וקנקנתום  הדיו  לתוך  מטיל  שאני 
'ומחה',  אמרה:  התורה  הדיו?  לתוך  קנקנתום  מטילין 

כתב שיוכל למחות".

קנקתום הוא  חומר שמטרתו להקשות את הדיו כך שיתפס 
סופר  שהיה  מאיר  רבי  את  מזהיר  ישמעאל  רבי  הקלף.  על 
סת"ם שעליו להיזהר, שאם יחסיר או יוסיף אות אחת יחרב 
כל העולם. ענה רבי מאיר שבשל כך הוא שם קנקנתום בדיו. 
צריך  והרי  כך,  עושה  כיצד  ישמעאל  ר'  עליו  שתמה  אלא 
שהכתב של ספרי התורה יהיה כתב שניתן למחוק (לדעתו 
של רבי ישמעאל בהמשך הסוגיה שם) והקנקתום לא יאפשר 

זאת. 

לכאורה לא עונה רבי מאיר לאזהרתו של רבי ישמעאל. רבי 
ישמעאל מזהירו שיקפיד לא לטעות, ואילו רבי מאיר עונה לו 

שהוא עושה שימוש בקנקנתום- חומר בלתי ניתן למחיקה. 

"מאי קאמר ליה ומאי קא מהדר ליה? הכי קאמר ליה: 
אפילו  אלא  אנא,  דבקי  ויתירות  בחסירות  מבעיא  לא 
למיחש לזבוב דדילמא אתי ויתיב אתגיה דדלי"ת ומחיק 
ליה ומשוי ליה רי"ש, דבר אחד יש לי שאני מטיל לתוך 

הדיו וקנקנתום שמו". 

ביארו בגמרא שעל אזהרתו של רבי ישמעאל ענה רבי מאיר 
בקי  סופר  שהוא  משום  לגביו  טעות  של  חשש  שייך  שלא 
ייגע בדיו שעל  והוסיף שגם אין לחשוש שמא זבוב  ומנוסה. 
גבי הקלף ויהפוך את האות דל"ת לאות רי"ש משום שמערב  
דל"ת "כגון  מבאר:  ליה')  'ומשוי  (ד"ה  רש"י  קנקנתום.  בדיו 

הזבוב  יבוא  שמא  הוא  ישמעאל  רבי  של  החשש  דאחד". 
ויהפוך את "שמע ישראל... ה' אחד" ל'אחר' חלילה. 

לעומת רבי ישמעאל, רבי עקיבא לא חשש לכך. רבי עקיבא 
חז"ל  כדרשת  האלקים",  "איש  רבנו  משה  של  ניצוץ  היה 
ילקוט  יא סימן ד.  וזאת הברכה פרשה  (דברים רבה פרשת 
איש  ולמטה  "מחציו  תתקנא)  רמז  הברכה  וזאת  שמעוני 
נלחם  לא  רבנו  שמשה  וכשם  האלהים".  ולמעלה  מחציו 
מפניהם.  חשש  לא  עקיבא  רבי  כך  לזבוב  שנמשלו  בעמלק 
רבי עקיבא לא שייך לטעויות של קוץ באותיות התורה, הוא 

שייך לתגים והקוצים שמעל האותיות. 

מובא שיש זבוב שהוא משול לעמלק, הוא מנסה להוריד את 
הראשון  אדם  לחטא  בדומה  לר'.  הד'  את  ולעשות  הקוץ 
שבלבל בין הד' לר', כך גם בחטא העגל הוקדם הר' לד', כפי 
שאומר הקב"ה למשה רבנו "לך רד". כתיקון לזה עם ישראל 
כך  וע"י  ה',  אחדות  את  המסמלת  הד'  את  להקדים  מצווה 
ינצחו את המלחמה בעמלק- "מלחמה לה' בעמלק מדר דר" 

(שמות יז טז). 

ו. קרן אחת הייתה לו במצחו

מלמדנו  יהודה  רב  קרבן.  מקריב  הראשון  אדם  חטאו,  אחר 
שור  אותו  כי  ב)  עמוד  כח  דף  שבת  מסכת  בבלי  (תלמוד 
במינו במה ש"קרן אחת  מיוחד  היה  שהקריב אדם הראשון 
מקרן  פר  משור  לה'  'ותיטב  שנאמר  במצחו,  לו  היתה 
מפריס'". אותו רב יהודה מלמדנו במקום אחר (תלמוד בבלי 
מסכת חולין דף ס עמוד א) כי "שור שהקריב אדם הראשון 
קרניו קודמות לפרסותיו, שנאמר 'ותיטב לה' משור פר מקרין 
שור  לכל  בניגוד  מפריס",   – והדר  ברישא   - מקרין  מפריס', 
קודם  זה  לשור  הקרן,  צומחת  ואח"כ  פרסות  לו  יש  שקודם 

צמחה הקרן ורק לאחר מכן הפרסות. 

כותבים הקדמונים שבזמן אדם הראשון לא היה הסתר, בכל 
נהיה  חטא  הראשון  שאדם  לאחר   ה'.  אחדות  נגלה  היה 
יתברך. על מנת לכפר על חטאו  צמצום, הסתר בהתגלותו 
אחת-  קרן  מקרין  ראשית  אשר  שור  הראשון  אדם  מקריב 
שורש אחד שממנו מתגלות ארבע פרסות. לאחר שהיה ניכר 
מתגלה  זה  שורש  עתה  אחד  לשורש  קשור  הכל  כיצד 

בארבעת הצדדים, ארבע רוחות השמיים השונות.

זה שהיה נסתר בעולם חזר שוב להופיע לשם  שורש אחד 
בניית המשכן (תלמוד בבלי מסכת שבת דף כח עמוד ב):

"אומר היה רבי מאיר: תחש שהיה בימי משה בריה בפני 
עצמה היה, ולא הכריעו בה חכמים אם מין חיה הוא אם 
מין בהמה הוא. וקרן אחת היתה לו במצחו. ולפי שעה 
נזדמן לו למשה ועשה ממנו משכן ונגנז. מדקאמר קרן 
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אחת היתה לו במצחו - שמע מינה טהור היה".

אותו תחש היה בהמה טהורה. טהרתו נובעת ממה שהייתה 
לו קרן אחת, שורש אחד. הטהרה בעולם עניינה במה שיש 
לכל שורש אחד- קרן אחת. אמנם האחדות והטהרה באים 
לידי ביטוי בד' החותמת את "ה' אחד" אך שורשה באות אל"ף 

שהיא מקור האחדות לפני הצמצום.

וששה  עשרים  אחא:  ר'  בשם  חנינא  בר  אלעזר  "א"ר 
דורות היתה האל"ף קורא תגר לפני כסאו של הקדוש 
ברוך הוא, אמרה לפניו: רבש"ע אני ראשון של אותיות 
הוא:  ברוך  הקדוש  לה  אמר  בי.  עולמך  בראת  ולא 
העולם ומלואו לא נברא אלא בזכות התורה, שנאמר 'ה' 
בחכמה יסד ארץ וגו'', למחר אני בא ליתן תורה בסיני 
ואיני פותח תחלה אלא בך, שנאמר 'אנכי ה' אלהיך'" 

(בראשית רבה פרשת בראשית פרשה א סימן י).

זכתה  נברא  היא שורש העולם, אך מכיוון שלא בה  האל"ף 
ונתינת התורה.  פיצוי בפתיחתה את עשרת הדברות  למעין 
אלא שיש להבין זאת באופן עמוק יותר. האר"י הקדוש אומר 
ניתנה באות  שכל היחודים הינם באות אל"ף. מה שהתורה 
אל"ף אינו פיצוי בלבד, זהו שורש היחוד של העולם ובוראו.   

ל"קוץ  להביאו  הראשון,  אדם  את  להחטיא  בא  כשהנחש 
את  וברא  העץ  מן  אכל  שהקב"ה  תדע  בפניו  טען  ודרדר", 

עצמו (בראשית רבה פרשת בראשית פרשה יט סימן ד):

"התחיל אומר (הנחש) דלטוריא על בוראו, אמר: מאילן 
הזה אכל וברא העולם, והוא אומר לכם לא תאכלו ממנו 

שלא תבראו עולמות אחרים".

שהעולם  להאמין  וחוה  לאדם  לגרום  ניסה  בקטרוגו  הנחש 
אכל  ממנו  הדעת  עץ  היה  הבריאה  קודם  שעוד  קדמון, 
יש  זו טמון מה שאין לעולם התחלה בה  הקב"ה. במחשבה 
מבטל  בזה  כולה.  למציאות  אחד  שורש  הקב"ה,  את  רק 

הנחש את אחדות ה', שתמיד היה לפניו משהו. 

תיקונו של אדם הראשון היה להביא שור שיש לו קרן אחת. 
שיש  מכיר  שהינו  תשובה,  שעשה  הראשון  אדם  גילה  בזה 
שורש אחד לבריאה כולה על כל ארבע רוחותיה. וכן שהינו 
מבין ומכיר בזה שלבריאה יש ד' רוחות המגלות אחדות ואינו 

משמיט את הקוץ ומאמין באל אחר חלילה.

אף משה רבנו בבניית המשכן, שמהווה כפרה על חטא העגל, 
שנאלץ  לאחר  אחת.  קרן  בעל  שהיה  בתחש  השתמש 
להקדים את הר' לד' בירידתו מהר סיני, מתקן משה את חטא 
העם במה שמשיבם אל הא'- שורש המציאות, יחודו השלם 

של הקב"ה.

ז. כפרו ביחודו של עולם

כאדם הראשון בחטאו וישראל בחטא העגל, כך עם ישראל 
כולו טעה בכפירה ביחוד ה' (איכה רבה פרשה א סימן א):

דבר  לנו  דרוש  רבינו,  לו:  אמרו  עזאי,  בן  את  "שאלו 
עד  ישראל  גלו  לא  להם:  אמר  קינות.  ממגילת  אחד 
לעשרים  שנתנה  ובמילה  עולם,  של  ביחידו  שכפרו 
דורות, ובעשרת הדברות ובחמשה ספרי תורה- כמנין 

'איכה'".

א)  עמוד  ח  דף  זרה  עבודה  (מסכת  חיים  תורת  בעל  כתב 
מאדם  לישראל  הגיע  עולם  של  ביחודו  הכפירה  ששורש 
(תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף  נחמן  רב  הראשון, כלשון 
והסביר  היה".  בעיקר  "כופר  הראשון  שאדם  ב)  עמוד  לח 

בהרחבה חטא זה: 

עיקר  איננו  יתברך  שהוא  במחשבתו  העלה  "כלומר 
היסוד חלילה, אלא העולם קדמון ומן העץ אכל וברא 

את העולם כמ"ש הנחש".

ממקום  בריאתו  בשעת  הוצבר  הראשון  אדם  של  עפרו 
המזבח, מקום המקדש. במקום זה ישנה סגולה של התגלות 
יחוד ה' בעולם. אך מיום שגלו ישראל השכינה גלתה עימם. 
אותה אחדות שהייתה נגלית במקום קדוש ונורא זה מסתירה 
את עצמה, נמצאת במעין גלות. מרן הרב קוק אמנם כותב 
כך  אך  בציון,  לשכון  חזרה  השכינה  שלנו,  בדורות  שכעת, 

הייתה המציאות לאורך כל שנות הגלות. 

ח. קרבן תודה

וחשב  שוקעת  השמש  את  ראה  בו,  כשחזר  הראשון  אדם 
לזרוח  שבה  שהשמש  השבת  ביום  וכשראה  נגמר.  שהכל 

הקריב קרבן הודאה (להעתיק את הקטע).

בשונה משאר הקרבנות קרבן תודה אינו בטל לעתיד לבוא. 
מקור  יש  שלכל  מגלה  שהוא  במה  הוא  זה  קרבן  של  יחודו 
לבוא.  לעתיד  של  הסמל  הוא  זה  קרבן  אחד.  שורש  אחד, 
"ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד", "מלאה הארץ דעה את 

ה' כמים לים מכסים".

למדרגת אחדות עתידית זו אנו זוכים מדי שנה ביום הפורים. 
ה'  יחוד  את  מגלה  עמלק  את  מוחים  אנו  בו  אשר  זה  יום 

השלם. 

בשעה שהמן הרכיב את מרדכי על הסוס אמר מרדכי "שמע 
ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". בזה גילה מרדכי על מה המאבק 
של הצדיק אשר בא לכלות את הקוצים מו הכרם באותו קוץ, 
קוצץ בן קוצץ. בזאת הכריז מרדכי אני מתעסק ביחודו של 
את  נלחם  למטה-  והר'  למעלה  תהיה  שהד'  דואג  עולם, 

"מלחמה לה' בעמלק מדר דר". 
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