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וז"ל: טו( אות בית דוד  ,תולדות אדם)חלק כתב השל"ה הקדוש 
חנינא, התורה, למדה הקדוש  ביאמר ר (קיא.איכה )ובזוהר 

ָאז ָרָאּה " כ"ח( - )איוב כ"ח, כ"זברוך הוא לאדם הראשון, דכתיב 
אֶמר ָלָאָדם ַוְיַסְפָרּה ֱהִכיָנּה ְוַגם ֲחָקָרּה והיו מלאכי וגו'",  ַויֹּ

ל בשמים, וקנא לו "השרת מקלסין לפניו. עד שראה סמא
על נחש. ולא היה נראה, רק צל וירד מן השמים כדמות צל 

הנחש נראה, וצל עליו תוקפא וחילא דיליה. קריב ההוא נחש 
והמשיכה בדברים וכו', לגבי אתתא דדעתה קלה מן האיש, 

ִמְפִרי ֵעץ ַהָגן " , ב'('ג)בראשית עד שפתחה באות 'מ' ואמרה 
אֵכל יד נטל הנחש האות ושם אותו על זרועו השמאלי, ", מנֹּ

'ות' מפיה, כדי להיות 'מות' נכון לפניהם. שתצא והיה ממתין 
ב ")שם פסוק ו'( התחיל לפתותה עד דכתיב  ַוֵתֶרא ָהִאָשה ִכי טוֹּ

קו בטעמא סגי ותקיף, מלמד שפרחו 'ות' וסל "ָהֵעץ ְלַמֲאָכל
להתחבר באות 'מ', ואות 'מ' היתה עולה ויורדת, ולא היתה 
רוצה להיותה מתחברת עמם, עד שנתפתתה. ויהבת 'ות' 

ַקח 'ַותִ "ארבע זימנין ואקיפו לאות 'מ' לארבע סטרין, דכתיב 
אַכל'אַכל ַותִ 'ִמִפְריוֹּ ַותֹּ  , הא "ַוִתָפַקְחָנה ֵתן ַגם ְלִאיָשּה ִעָמּה ַויֹּ

ים וה'מ' ארבע זמנין 'ות', מלמד שסבבו לאות 'מ' לארבע צדד
ִכי " (', כ'באמצע, מות מכל סטרין, כמה דאת אמר )ירמיה ט

ֵנינּו , בחלונינו דא סמאל דאיהו חד מחלוני "ָעָלה ָמֶות ְבַחּלוֹּ
שמים, ועל דא מי גבר יחיה ולא יראה מות. מיד שלט בה 

 וכו'. עכ"ל.  והטיל בה זוהמא

 ",מו"ת בחלוננו "עלהשזהו ביאור הפסוק השל"ה הק' כוונת ו
של ותק"ח הוא ח' ותאכ"ל הוא ל' ותת"ן  נההאות האחרו כי

שהמות נכנס דרך התיבות שמסתיימים  ,הוא נ' אותיות חל"ן
 באות חל"ן.

המלחמה את  (רלז.דף פרשתנו ב)זוהר הקדוש הענין זה מפרש ב
ישראל את  מלאך המות כדי להציל שניהל פנחס עם  הקשה

 :ליהמכ

ַוַיְרא ִפיְנָחס ֶבן ֶאְלָעָזר ֶבן "נאמר: )כ"ה, ז'( בסוף פרשת בלק 
ֵהן וַ  ן ַהכֹּ ַמח ַאֲהרֹּ ְך ָהֵעָדה ַוִיַקח רֹּ שראה  משמעבידו". ָיָקם ִמתוֹּ

ה' צבאות, ומפרש  משהו שגרם לו לקום ולקנאות קנאת
ישראל בעצת בלעם ובראשם זמרי  הזוהר כי בשעה שחטאו

פורחת  ראה פנחס את האות מ' שהיתה מלאה דם בן סלוא,
כי זהו הסימן של מלאך  על ראשם של ישראל, והבין בחכמתו

את האות מ' עם ב' אותיות ו"ת, לעשות  המות, שפועל לחבר
  צירוף מו"ת כדי להביא ח"ו מו"ת על ישראל. מהן

את השם המפורש על האות מ' וירדה  הזכיר ?מה עשה פנחס
מ' מיד שב  כיון שראה מלאך המות שחטף ממנו האות אצלו,

וצירפה לשמו פינח"ס  לאחור. ויקח פינחס את האות מ'

"ויקח נאמר  אצלו צירוף רמ"ח, ועל זה שמספרו ר"ח ונעשה
 רמח בידו".

בני  אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל "פינחס בן
מ' שהיתה מלאה דם  ישראל", שהשיב את החימה של האות

 -של ישראל, "בקנאו את קנאתי בתוכם"  ל ראשםופרחה מע
אות ם' שלקח  בתוכ"ם היא אותיות "בתוך ם", היינו בתוך

ישראל ממות, ובזכות זה: "ולא  ממלאך המות כדי להציל את
 בני ישראל בקנאתי". כליתי את

נפגמה האות מ' ועל טא אדם הראשון מתבאר אם כן, כי בח
ם הוא לוקיד האדם בעם, ועיקר תפידי זה בא המות לעול

ָמֶות ִבַּלע הַ "לתקן חזרה את האות מ' ועל ידי זה נזכה ל
 ., ח'(" )ישעיה כ"הָלֶנַצח

 האדם נקרא "מהלך" כמאמר הפסוקעל פי זה נסביר מדוע 
ְמִדים ָהֵאֶּלה( ", ז')זכריה ג' ". והיינו ְוָנַתִתי ְלָך ַמְהְלִכים ֵבין ָהעֹּ

וזאת בעבודת ה' כי תפקידו של האדם לתקן את האות מ' 
. לסלק את האות מ' המסמלת על 'מ' הלך'שלו הוא גורם כי 

 מות. 

מראפשיץ זי"ע  כתב ב"זרע קודש" להרה"קעוד יבואר בזה, 
היה תיקון לד' פעמים אותיות  , כי במצרים(פרשת וארא)

דבריך כי  קם את-: "ות(י-נחמיה ט ח)בפסוקים  ו"ת, ונרמז
תן אותות -במצרים... ות רא את עני אבותינו-צדיק אתה, ות

 עש לך שם כהיום הזה",-ובכל עבדיו... ות ומופתים בפרעה
מ' יום, תיקנו גם  ועל ידי שקיבלו את התורה שניתנה למשה

מהם המיתה, אלא שעל ידי חטא  אות מ' של מו"ת ונתבטלה
 יעו"ש. .המות למקומו העגל חזר

מופיעה ו'(  ,)ט'בספר ישעיהו  ,קדשו ל דבריויש להוסיף ע
הגמרא  .האות מם סופית באמצע המילה "למרבה המשרה"

מביאה את הסברו של רבי תנחום  צד.() במסכת סנהדרין
ביקש הקב"ה לעשות  ,אמר ר' תנחום דרש בר קפרא ,האומר

מכיוון שלא  אך לבסוף ,את חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג
אמר חזקיה שירה על הנס הגדול שקרה לעם ישראל בזמנו 
התבטל הדבר. מבאר רש"י שלכן האות מ' נסתתמה 

 שהדברים שעלו במחשבה נסתתמו ולא נעשו.

ינו לנו מסדרי התפילה לומר לבאר מדוע תלפי זה יש 
אמירת שירת הים על ידי כי פסוקים אלו קודם שירת הים, 

ה שלא אמר שירה, לכך מתקנים את הפגם של חזקי אנו
פעמים "ות" לרמז ארבע שיש בהם שלו פסוקים ימים דקמ

 מבטלים את המות. שאנו 

 .בזה נבוא ונבאר את ענין המרגלים
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עַ " :(פרק ב' תחילת) מצינו ביהושע ש ֻֽׁ נּון  ִבן ַוִיְשַלח ְיהוֹּ
ִים ן־ַהִשּטים ְשַנֻֽׁ שואלים על כך  ",ֲאָנשים ְמַרְגִלים ֶחֶרש ִמֻֽׁ
ארבעים שנה לפני כן, כאשר עמדו ישראל מפרשי הנביא, 

להיכנס לארץ מיד עם צאתם ממצרים, שלח משה שנים עשר 
מרגלים לתור את הארץ. מסעם נגמר בכישלון נורא. הם 

ָבָאֶרץ  ַהיֵשב ָהָעם ַעז ֶאֶפס ִכי" :)שלח י"ג, כ"ח( חזרו והודיעו
רות ְגדלת ְמאד ְוַגם ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָשם וגרמו  ".ְוֶהָעִרים ְבצ 

וד ארבעים שנה. שנשארו במדבר ע הלבכיה של חינם שהביא
ע שוכיצד אם כן יההייתה זו אפוא טעות לשלוח מרגלים. 

 'י)יעועל אותה טעות? איך יהושע שולח מרגלים?  חוזר
ם מה שכתב שם בהרחבה להביא חמשה הבדלים בין "ילבבמ

 (.שה למרגלים ששלח יהושעים ששלח מלגהמר

יות רג"ל מ'. לרמז כי אות מרגל""יש לפרש, כי ועל פי דרכינו 
תלויה  הלרגל האות מ', כי הגאו תפקידם היה לתקן את

 ךלכ ., וזהו שינוי רגל המ'בהפיכת מ' סופית למ' רגילה כנזכר
מ'  ותארבעים יום לארץ ישראל, כנגד הנשלחו המרגלים לא

והיו בפניהם נסיונות קשים  שעולה בגימטריא ארבעים.
באמונה, ואם היו עומדים בהם, היו זוכים לתיקון האות מ' 

     אולם נכשלו.  ולכניסה לארץ.

הושע רוצה להיכנס לארץ ישראל, הוא מוכרח גם כאשר י
האות מ', לכן אחד רגל לשלוח מרגלים כדי לתקן את 

שכבר תיקן את האות מ' במעשה עם  פינחס,מהמרגלים הוא 
זמרי בן סלוא כנזכר. ונשלחו לביתה של רחב, על אף גודל 

אמרו בת י' שנים : ':(קטז)אמרו חז"ל בזבחים  שלה, הטומאה
שנה  ארבעים כלנתה יוז ,היתה כשיצאו ישראל ממצרים

יהא מחול  :שהיו ישראל במדבר אחר נ' שנה נתגיירה אמרה
 ע"כ.  .בשכר חבל חלון ופשתים לי

עוד של רחב ולא נכשלו עמה ו לביתהכאשר באו המרגלים 
החזירוה בתשובה, הרי שתיקנו את כל ארבעים שנה 
שנכשלה וחטאה, ובזה תיקנו את האות מ', וראויים מעתה 

 להיכנס לארץ ישראל. 

תה, כי ילתלות את חוט השני על חלון ב בולכן נתבקשה רח
ולם עתה החלון מרמז למות כנזכר לעיל בדברי השל"ה, א

  את המות מהחלון. לקו סי –האות מ'  אחר שתיקנו את

הוא אחד ש ",שלא ָאד"ּו רא"אומרת:  (כ.)נה שה שארא ברמגה
לא ל ר"ה הקובע שיומו הראשון ש ,עבריבלוח ה הכלליםמ

 בשבוע.יחול בימים ראשון, רביעי או שישי 

 תסור האותות מ' תקן את האנזכה לכש ,זמרויש לומר בדרך 
 ",ו ראשדולא א" ,אד"ואותיות וישאר רק  ,אדו"םמילת מ' מ

 ויהיו תחת עם ישראל.  ,הם אינם יכולים להיות עוד ראש

ון האות מ' הוא על ידי מסירות נפש, פינחס עשה תיק
ושה מסירות נפש בעבודת ה' מסירות נפש, כל יהודי שע

קן את האות מ', ובזה מציל עצמו ממיתה ומבטל את המ' מת
 .ומקרב את הגאולה של מלאך המות

בצלאל נבחר לבניית המשכן, מחמת שהיה נכדו של חור, 
כך : "'()תנחומא פרשת ויקהל סימן ד שמסר נפש וכדברי המדרש

חור נתן להקב"ה נפשו במעשה העגל, אמר לו הקב"ה: וכך 
עשית, חייך, כל בנים שיצאו ממך אני מגדלן בעולם, שנאמר: 

בית כמו כן  ".ורראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן ח
 בו מסר יצחק את נפשו. מקום  –המקדש נבנה בהר המוריה 

על ידי  ,ותיות מ' קדשא "מקדשכי " ,י דרכינו יש לומרפול
ואז זוכים לבניית בית מסירות נפש מקדש את האות מ', 

 המקדש. 

 ,ש אלולדומראש חעים בם הכיפורים הוא יום האריון כמו כ
היום היא על ידי  עיקר כפרתתפקידו לתקן את האות מ', לכן 

נפש ביודעו ות ריבמס ,קדש הקדשיםל אהכהן הגדול יסת כנ
ן את ר שנתו, אבל בשביל לתקשיכול להיות שהוא לא יגמו
 האות מ' צריך מסירות נפש. 

 

 

 

 

 

 

 

מובא המעשה הנודע בנחום איש גמזו: "אמרו  (.)תענית כאבגמרא 
עליו, על נחום איש גמזו, שהיה סומא משתי עיניו, גידם משתי 

והיה מוטל בבית  ידיו, קטוע משתי רגליו וכל גופו מלא שחין.
רעוע, ורגלי מיטתו מונחות בספלים של מים כדי שלא יעלו עליו 

 נמלים.

פעם אחת ביקשו תלמידיו לפנות מיטתו, ואחר כך לפנות את 
הכלים. אמר להם: בני, פנו את הכלים, ואחר כך פנו את מיטתי, 

אין הבית נופל. פינו את  -שמובטח לכם שכל זמן שאני בבית 
 הכלים, ואחר כך פינו את מיטתו, ונפל הבית.

לתה אמרו לו תלמידיו: רבי! וכי מאחר שצדיק גמור אתה, למה ע
 לך כך?

אמר להם: בני, אני גרמתי לעצמי. שפעם אחת הייתי מהלך בדרך 
לבית חמי, והיה עמי משאוי שלושה חמורים, אחד של מאכל, 
ואחד של משתה, ואחד של מיני מגדים. בא עני אחד ועמד לי 
בדרך, ואמר לי: רבי, פרנסני. אמרתי לו: המתן עד שאפרוק מן 

 מור עד שיצאה נשמתו.החמור. לא הספקתי לפרוק מן הח

 -הלכתי ונפלתי על פניו, ואמרתי: עיני שלא חסו על עיניך 
יגדמו, רגליי שלא חסו על  -יסתמאו, ידיי שלא חסו על ידייך 

יקטעו. ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי: כל גופי יהא מלא  -רגלייך 
 שחין.

 אמרו לו: אוי לנו שראינוך בכך!

 כך".אמר להם: אוי לי אם לא ראיתוני ב

ונשאלה השאלה, כי אם בכח קדושתו של נחום אשי גמזו 
בית על תילו, ודאי שאין לו לשוש שיעלו נמלים על  דילהעמ

י שלא להניח ספלי מים סביב מיטתו כדגופו ומדוע הוצרך 
 יעלו נמלים על מיטתו? 

ד" "ּוְסִביָביו נִ  –הקב"ה דקדק עם נחום איש גמזו אלא  ְשֲעָרה ְמאֹּ
מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט )ְתִהִּלים נ', ג'( 

הזדרז  אותה עצלות שלאוהוא נענש על  -( :)יבמות קכאהשערה 
)משלי ו',  מספיק כדי להאכיל את אותו עני, ועל הנמלה נאמר

 שי", ומכיון שנחום אֵלְך ֶאל ְנָמָלה ָעֵצל ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם: "ו'(
גמזו נכשל בעצלות, יש רשות לנמלה להעלות על גופו 

 והוצרך לספלי מים. 

 

 מהנמלים גמזו שינחום אבביאור החשש של 
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