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ָרֵאל ה' ֱאל " הפותחת בפסוק  שמע,  -ה הראשונה של קריאתייהפרשבפרשתנו ממוקמת   ַמע ִישְׁ  זה. פסוק  " ֶאָחדינּו ה'  קֵ שְׁ

והוא הפסוק   יהודי ביותר  המקושר  המוכר  ַבֶדֶרְך"   , וה אותו לכל אורך חייווומל  מהותו לכמו קושר אותו  ו  לכל  ָך  תְׁ ֶלכְׁ .  " ּובְׁ

קּוֶמָך"   ,יהודי פותח בו את יומוה ָך"   ,ובו הוא גם חותם אותו  ," ּובְׁ בְׁ ָשכְׁ יהודים רבים  ו  ,הוא קודם לעצימת עיניו של הנפטר".  ּובְׁ

מיוחד בפסוק זה, וכיצד באים הדברים לידי  כל כך  מה  .  אמירתותוך כדי  על המוקד  עלו  והו  מסרו את נפשם על קידוש ה'
ולמהותו של הפסוקבה  לראות    ניתןש,  'ֶאָחד'נתמקד הפעם במילה    ?ביטוי לתוכנו  בולט  ָרֵאל"   מאפיין  ִישְׁ ַמע  לכל ,  " שְׁ

 בינו ובין קונו. שקשר המיוחד ול וגם  של היהודילמהותו , קב"ההפרשיה כולה, ל
 

ם  יבשמי  , אחד יחיד ומיוחדהוא   שה' " עליו לכוון  ֶאָחדה' באמרו " מצוות קריאת שמע,  את    כאשר אדם מקיים  ,לפי ההלכה

כנגד שבעה רקיעים    –(  8)=  ח,  אחד יחיד ומיוחד  –  א  :  ֶאָחדהמרכיבות את המילה    האותיותכמו באות לרמוז    ,כךובארץ. ל

כנגד ארבע רוחות השמים. כל זה טוב ויפה כאשר אנו מתייחסים למלכותו של הקב"ה בעולם,   –  דממעל והארץ מתחת,  

ן  ' הד-' וח  , 'א, ולא ברור עדיין מדוע דוקא האותיות  ד ֶאחָ מילה  בכך לא מיצינו את המשמעויות השונות הגלומות באך  

 נשתדל להרחיב עד קצה היריעה המוגבלת.   וית ראייה תורמת כל אחת מהן.והבונות אותה, ואיזו ז
 

ִהי ' מופיעה לראשונה בתורה בסיכום היום הראשון לבריאה, " ֶאָחדהמילה ' ִהי ֶעֶרב    ַויְׁ ". בשמות הימים  :ֶאָחדֹבֶקר יֹום   ַויְׁ

ִליִשי   יֹום ,    ֵשִני   יֹום הבאים חל שינוי, הם נקראים     , , לפי מקומם היחסי בשבוע. ויש מקום לשאולי ַהִששִ   יֹום , וכן הלאה עד  שְׁ

התורה מספרת לנו על בריאת   ?, כפי שנקראו שאר הימים'ֹון ש ִרא   יֹום ' ", ולא  ֶאָחדיֹום  מדוע נקרא היום הראשון לבריאה " 

ָרא ֱאלוסיפה " האור ביום הראשון ומ ַלחֶשְך   יֹום   ָלאֹורים  קִ ַוִיקְׁ ָלהָקָרא    וְׁ על פי הגדרה זו לכאורה, היום כולל את שעות  ".  ָליְׁ

אינם יכולים    ,והלילה את שעות החשיכה. האור והחושך הם שני רכיבים מנוגדים, שבאותו מקום ובאותו זמן  ,האור בלבד
ם הגדרתו, הוא העדר אור. אך הבנה זו כמו סותרת את משמעותו . האור דוחה את החושך והחושך מעצבו זמניתלשמש  

ִהי ֶעֶרב"   ,של המשך הפסוק ִהי ֹבֶקר יֹום    ַויְׁ כל הימים כך  ו  ,". הערב החשוך אף הוא חלק מהיום הראשון לבריאה:ֶאָחדַויְׁ

ִהי  נחתמים בלשון דומה " הבאים אחריו   ִהי ֶעֶרב ַויְׁ שכל מטרת הבריאה, ה הכתוב לרמוז  כמו רוצ   ,אלא שבכך  "....ֹבֶקר יֹוםַויְׁ

 כהפוכים ומנוגדים.   , כלפי חוץ ,והחיבור בין הדברים, אף שהם נראים  האיחודתהליך   ,ֶאָחדהמראשיתה, היא 

 
רּוַח ֱאל, " בערבוביאאי סדר ופיזור, הכל משמש  אנו מוצאים קודם לבריאה   הֹום וְׁ ֵני תְׁ חֶשְך ַעל פְׁ ַרֶחֶפת  קִ ֹתהּו ָוֹבהּו וְׁ ַעל  ים מְׁ

ַהָמִים ֵני  )" פְׁ וריבוי  חלוקה  יסודות של  על  בנויה  ֱאֹל". הבריאה  ל  )יםק  ַוַיְבדֵּ ופירוד  פיזור  כדי  עד  ִמיֵנהּו" "(  ִמיֵנֶהם "," לְׁ (, " לְׁ

הצירוף של החושך והאור, גם    שבכל.  ֶאָחד ה ", לגלות את הסדר האלוקי, ראיית  להכניס סדר בבלגןותפקידו של האדם " 

, למרות שהוא מייצג את האור, לא יכלול גם את הלילה יֹום ה ש. ואי אפשר  יֹום ה גל, הוא היוצר את  אם בסדר מעגלי מתגל

בעבור   " אפלים" כחלק בלתי נפרד ממנו. בכך כמו רומזת לנו התורה, שגם בחושך יש אורות רוחניים גבוהים מאוד, אך  

פעולתם הברוכה על האדם במשך הלילה, אך גם הם פועלים את    .שאינה מסוגלת להבחין בהם  ,העין הביולוגית שלנו
ִהי  הם טוענים אותו לקראת יום חדש של אור.    ,ומבלי שיחוש בכך ִהי  (,  רבַ עָ = )  ֶעֶרב ַויְׁ יה יהפותח את העש  (ברוֹ קָ )=   ֹבֶקרַויְׁ

ולא ניתן להפריד ביניהם, שהרי הכל נע    שלפנינו, את היום הקרב, וכמו מרמזים שהעבר ההווה והעתיד הם יחידה אחת
 .  ָעַברה   ר בֶ עֵ ל

 
משמעות לגבי עתידו, עד כדי כך שעשייה נפשעת עדיין  גם אם האדם משנה כיוון לחלוטין וחוזר בתשובה, יש לעברו  

 (.מאהבה בושיכאשר ) לו לזכויות יהפכו זדונותיואם   ,להגדיל את זכויותיו( על דרך החיוב)גם בעבר, עשויה 

 
, דבר המצדיק את היותה ראשונה  1הוא    א  אותה'. ערכה המספרי של  ֶאָחדנשוב אל האותיות הייחודיות של המילה '

  בנוסף ניתן לומר שכאשר אנו עוסקים ביחיד, אין מקום למחלוקות ולניגודים. המחלוקת נולדה ביום השני .  ֶאָחדבמילה  

 ניתן ליצור פירוד וקיטוב. אם נתבונן   בםרבק(,  מיעוט רבים שנייםלצורך המחלוקת דרושים רבים )שדוקא, מכיוון    לבריאה

  ליונה,   י  נגלה שהיא בנויה למעשה משלוש אותיות, מאות,  א  -' בכתב אשורי )בו נכתבו הלוחות על פי המסורה(  אבאות  

 אלופו ' את הקב"ה,  אהמוטה באלכסון. ולא לחינם מייצגת האות    ו( וביניהן האות  בצד שמאלהפוכה תחתונה )  י   מאות

, שערכו אף הוא עשרים ה - ו - ה - י מספר המייצג את שם ה',  ,  26נקבל    י+ ו+ ישל עולם, שהרי אם נחבר את ערכי האותיות  

נשמרת גם אם נחבר אליה את אותיות המילוי שלה, אלף )=א+ל+פ( נקבל את המספר   ֶאָחדזיקתה של האלף אל הושש.  

 .  1, הבנוי משילוש של הספרה 111
 

'  חנבחן שוב כיצד נכתבת האות    ,השיבכדי ל  ?ֶאָחדול  'ח-לאך מה לה  ,  ֶאָחדשל ה  " ליבו"נעבור אל האות ח' הממוקמת ב

סמוכות, כששתי קרניים דקות יוצאות מראשיהן '  זחיבור של שתי אותיות  מ,  חהיא  לכתיבתה  צורה אחת  בכתב אשורי.  

דומה, אך כצירוף של   בצורה  'חנכתבת האות    , כלפי מעלה באלכסון ויוצרות חיבור עדין ביניהן. אך לפי האר"י הקדוש



,  ' ו. שנית, האות (אהבהוגם ) בגימטריא ֶאָחד  ,13נותן  ו+זראשית, הצירוף המספרי של  ?מה זה משנהב. ו'ז'  והאותיות 
? 'זשעניינו איחוד וחיבור. אם כך, מדוע דרושה האות    א.ח.ד מביאה לידי ביטוי את השורש    , החיבור  'ו- כהמשמשת גם  

משמעותה נשק,  ן יִ זַ . המילה 'ווטציה הפוכה מזו של קונ  'זומעניין שלאות   ?חיבורחיזוק ה, ליןוו לא נשתמש בשתי  מדוע  

 , עובדה המעצימה את השאלה, לכאורה.שעניינו חיתוך, ניתוק והפרדה(  הנעוץ בקרקע)   פגיוןדומה ל  'זוצורתה של האות  

 
של דווקא, ולא    מנוגדים /הזיווג, שעניינו איחוד של ערכים משלימיםמהות  אולי ניתן להשיב, שיש כאן מסר חשוב אודות  

דוֹ ֶאֱעֶשה ּלֹו ֵעֶזר  הוא בין אדם וחוה, " בתורה  כים זהים. הזיווג הראשון  ער ֶנגְׁ ָבָשר ", יש מקום לחיבור של ניגודים, " כְׁ ָהיּו לְׁ   וְׁ
לאות אחת,   'ז'  והן אותיות סמוכות וסדורות לפי האלפבית. אם נזווג את האותיות    'ח- ' וז',  ו". ומעניין שהאותיות  ֶאָחד

הוא מיוחד    'ז'  ו(. חיבור זה שבין האותיות  ח.ב.ר )   יבורחה, הפותחת את השורש של פעולת  ' חות  נקבל כתולדה את הא

 , מאידך גיסא.  דחַ יַ , במשמעות של חיבור, מלשון  ייחודמחד גיסא, אך גם   ,מהשאר שונות, ייחודיות ה במינו, יש בו מין 

 
חיבור קשוח וצמוד המחייב  בהכרח,    משמעותו  הותו של החיבור האמיתי. איחוד נכון, איןמניתן למצוא פה רמז עמוק ל

עם הצלע   ,בה היה בנוי האדםוה"בעייתית"  , שאילו בכך היה מדובר, הרי זו הצורה הראשונה  םיִ נ  ש  בִ כל עשייה  לבצע  

ַבדוֹ " הקב"ה " יןלִ מֵ כמו " הרי  ועל כך    .כחלק בלתי נפרד ממנו ". בריאתו של האדם בנויה על חלוקה לא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם לְׁ

פרישות וייחוד. החלוקה מאפשרת להביא לידי ביטוי את הצדדים הייחודיים והמשלימים של כל אחד מהצדדים  על  וד,  ואיח
ָבָשר " . יש  בזמן הנכוןאותם    חברלידי ביטוי, ואחר כך לשוב ול ָהיּו לְׁ כדי    ,, ויש שעליהם לפרוש זה מזו, לטובתם" ֶאָחד  וְׁ

 . איחודטבית. הפרישות הקודמת לחיבור, היא חלק בלתי נפרד מהשיוכלו להביא את עצמם לידי ביטוי בצורה המי
 
 אינה משמשת רק    'ושל האחד. האות    "ליבו" , שהיא  'חמרכיב חשוב באות    'והאות  זו סיבה נוספת להיותה של  אולי  ו

"  היפוכו ר, אלא גם מ" (. כלומר שהאיחוד בנוי לא רק מחיבו, היפוך מעתיד לעברהלך=ְך לֶ יֵ וַ ההיפוך )   'ו- כאלא גם    , החיבור  'ו-כ

ין, וכמו מרמז על  עד  הוא  מלמעלה    'ז'  ו אולי חיבורן של האותיות    , ולכן  הפרישות, שאף היא תורמת לחיזוק האיחוד.   –

חיבור לשיעורין, ברמות שונות כפי הנדרש. ניתן לראות בצורת חיבור זו גם מעין חופה, שכמו מציגה את החיבור הנכון  
 ".שכינה ביניהם ,זכו"  הם משלבים באיחוד גם את הקב"ה, כאשר בין בני הזוג, והטוב 

 

האות   עם  לאות    ?'דומה  דומה  זו  ביניהןראות  ומה שמבדיל   ' ,   ' הקרויה  קטנה,  בליטה  ימין קוץזו  לצד  הבולטת   ,' ,  

  ר ד רד להישעלינו להקפיד עליהן, ושבלעדיהן האדם עלול  מסוימות'. קוץ זה בה ללמדנו על דקויות ד רתה של האות ק  מת  
 "(.  יםִר חֵ א    ים קִ ֱאל )"  רחֵ ַאל  ֶאָחדולהפוך חלילה את ה

 
תָ וְׁ ",  'ושכל אחד מפסוקיה פותח באות  ובולטת בכך    ניכרת בכל הפרשיה  ֶאָחדהמגמת   ָבִריםוְׁ ", "ָאַהבְׁ ָתםוְׁ , ""ָהיּו ַהדְׁ ", ִשַננְׁ

ָתםקְׁ ּו " ָתםכְׁ ּו"  ",ַשרְׁ לכות שמים, עניינה בהבנה שאין עוד מלבדו,  . קבלת עול מוגם בתוך הפסוקים מרובים ווי החיבור  ,"ַתבְׁ

הוא איחוד, אך יש    ֶאָחדהועלינו לראות בכל הקורה לנו אלוקות פשוטה. אין מקום לניתוק, כי הכל קשור בכל. עניינו של  

לנו , וכך כמו באה לרמוז ָחד, היא  ֶאָחדבמילה  ההשנייבו גם רמז לכך שלא ניתן לנתק את הדברים מהאלוקות. ההברה 

ם ניתנים לחלוקה בשל דקותם, כך לא  נאיולכן  הם "נקודת התכנסות"  טמו שהלהב החד של הסכין, או חודה של מחשכ
ָרֵאל ּגֹוי ובמיוחד נכונים הדברים לגבי עם ישראל, בנו יחידו של הקב"ה "   .ניתן להפריד דבר מן האלוקות ִישְׁ ָך כְׁ ַעמְׁ ּוִמי כְׁ

   ".ֶאָחדינּו ה'  קֵ ה' ֱאל ו של הקב"ה " , המייחד בכל יום את שמ" ָבָאֶרץ ֶאָחד

 
" בפרשתנו דוקא, הנקראת תמיד שמע ישראלפרשת "   ממוקמתלא לחינם    ?בה אנו מצויים  ,ומה לכל זה ולשבת נחמו

שנאת החינם שבגינה את  בשבת שאחרי תשעה באב. ט' באב מייצג את הפירוד הקשה שהיה בעם ישראל קודם לחורבן,  
בין עם ישראל והקב"ה, ואת הגלות, הנתק שבין עם ישראל לארצו. אך חשוב   ,צר לכאורהאת הנתק שנו  ,חרב המקדש

 שהציב הקב"ה לאברהם אבינו,  קיומו של תנאי הכרחי ומוקדם  רלאחשרה רק  תאפנ  ,כעם  ישראללזכור שבנייתו של עם  
בַ "  ִענּו ֹאָתם ַארְׁ ָבדּום וְׁ ֶאֶרץ לא ָלֶהם ַוע  ָך בְׁ ע  ֶיה ַזרְׁ ִהי " כה,  ו". הגלות החשע ֵמאֹות ָשָנהִכי ֵגר ִיהְׁ ", היא תנאי הכרחי ומוקדם  ֶעֶרב  ַויְׁ

ִהיל"  , הכנסת 'גולה 'המילה  בתוך ה  'א. הטלת  ולכן היא חלק בלתי נפרד ממנו  אחריהלשבא  היום הגלוי  אור  ל",  ֹבֶקר  ַויְׁ

   ".ולהא גל"  ,כרגע תהפוך אותה, גולה האל תוך חשכת ( אלופו של עולםאלוקות )
 

 ת   ו ד  י  ס  ח    ר  ב ד
 

כאשר אדמו"ר הזקן )בעל התניא(, לקח מלמד לבנו )שלימים הפך להיות אדמו"ר האמצעי(, הנחה את המלמד כיצד ללמד את בנו את  

 מייצגת את ה' יתברך ששמו מתחיל באות י'.   –בית. מהי אלף? נקודה מלמעלה, נקודה מלמטה וקו באמצע : י' למעלה  -אותיות האלף

 ( אדמו"ר הריי"צבשם    ,היום יוםמעובד מתוך )                                                  קו האמונה שמאחד אותם. - אמצעהיהודי. הקו שב –י' למטה 

 

 שבת שלום ומבורך 

 ח נ ן  ח ס ן     

 .  9691-569-052או לטלפון  comilgma@vananhh.אנא פנה אל במייל או במסרון, קבל את הגיליון ברצונך לאם    
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