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  המשפט בינת
  עניני ממונות אקטואליים

 א

 הרב יצחק בירך דסקל               ח,  תשע"וארא,  פרשת רס בס"ד, גליון

 y.b.daskal@gmail.com   7611435-052טל: לקבלת הגליון במייל:                                בני ברק "בינת המשפט"בית דין צדק         

ובו יבואר: א. אם נתן עבודה בקבלנות, עובר בבל תלין. ב. אם 

נתן עבודה שכר סופר לכתוב כתובה, אם עובר בבל תלין. ג. 

לקלדן, אם עובר בל תלין כאשר עבד במחשב שלו, או של בעל 

הבית. ד. דין עביד איניש דינא לנפשיה. ה. חומר איסור תפיסה 

  של פקדון עבור תשלום שכרו. 

  הנידון

"עשיתי עבודת קלדנות לאחד, בשכר של אלפיים שקלים. לאחר  

סיום העבודה ביקשתי את שכרי, ולצערי הלה מתמהמה. יש לי תחת 

ידי המחאה ממנו, עבור בטחון הלואה שהלויתי לו לפני זמן ועוד לא 

הגיע תאריך פרעון ההלואה. היות וחששתי שהלה יעבור באיסור לאו 

  שלא בדעתו. האם נהגתי כראוי".בל תלין, פרעתי את ההמחאה 

  תשובה

לא נהג כראוי, כיון שאם הקלדן עבד על מחשב של עצמו, אין לאו 

של בל תלין. ואפילו במחשב של בעל הבית, אם אין לו לשלם, אין 

לאו דלא תלין. ויש לדון לכף זכות את בעל הבית, שאין לו. ואף על 

פי שיתכן שנהג שלא כראוי, מכל מקום, חמור מאוד לתפוס ממון 

  וש. חבירו, כמבואר בזוהר הקד

  ביאור התשובה

  אם יש בשכר קלדנות לאו דבל תלין

בתחלה יש לברר, האם יש לאו דבל תלין בשכר קלדנות, דהרי אינו 

משלם לו לפי שעות עבודה, אלא לפי הספק עבודה, דהיינו קבלנות, 

ויש לבאר האם לאו דלא תלין אינו אלא בפועל לפי שכר שעות, או 

נתן וז"ל "שפט (שלט, ו) חושן מאף בקבלן. והנה פסק המחבר ב

 ,נתנו לו אפילו בחצי היוםכו',  וגמרה טליתו לאומן לתקנה בקבלנות

כיון ששקעה עליו חמה עובר משום בל תלין (ויקרא יט, יג), 

" ע"כ, ולפי זה לכאורה גם קבלנות היא כשכירות לפורעו בזמנוש

  שכר קלדנות יש בו בל תלין.

בבא מציעא דהנה גרסינן ב אבל באמת בקלדנות אין לאו דלא תלין.

 ,בעו מיניה מרב ששת: קבלנות עובר עליו משום בל תלין"(קיב, א) 

והלואה היא, או  -אומן קונה בשבח כלי  .או אין עובר משום בל תלין

" אמר להו רב ששת: עובר - אומן קונה בשבח כלי ושכירות היא אין

מלאכה  אומן שקבל עליו לעשות -קבלנות וז"ל "רש"י ופירש . ע"כ

וזוכה במה  -אומן קונה בשבח כלי : בכך וכך, ולא לשכירות ימים

הרי הוא כמוכר  -שהשביחו, ומשום קבלנותו יוצא לו, וכשמחזירו לו 

" עכ"ל. ולא שם שכירות עליה -הלואה היא : לו שבח שהיה לו בתוכו

הנה מבואר, דצדדי הספק אם יש לאו בקבלנות, תלוי, האם האומן 

שביח בכלי, דאם קנה את שבח הכלי שעשה, אם קונה את מה שה

השבח הוא שלו הוא, והאומן מוכרו לקונה, ואין בל תלין, שאין לאו 

דבל תלין שכרו אלא בפועל ולא במוכר לחבירו דבר והלה לא שילם. 

ואם לא קנה האומן את שבח הכלי, הרי הוא כפועל, ויש לאו דבל 

שאומן אינו קונה בשבח תלין. ומסקנת הש"ס שעובר בבל תלין, כיון 

כלי. ובזה מבואר היטב דברי המחבר (שם) שפסק, שאם נתן לו טלית 

  לתקן והחזירה, עובר בבל תלין שכרו.

העולה מזה: הנותן עבודה בקבלנות, עובר בבל תלין, כיון שאומן 

  אינו קונה בשבח כלי, ואינו כמוכר לו את השבח

  באופן שהשבח של האומן אין לאו דבל תלין

פי זה כתב מורנו רבי אהרן ששון בשו"ת תורת אמת (סימן קיט),  ועל

דלא הסתפקו בש"ס בדין קבלן אם עובר בבל תלין, אלא באופן שנתן 

לאומן בגד לתקנו, דאז יש להסתפק אם השבח שתיקן האומן את 

הבגד, שייך לאומן או לבעל הבית, אבל אם כל הכלים הם של האומן, 

ה, שהבד והחוטים וכדו' הכל של כגון שהזמין אצל חייט חליפ

החייט, בודאי הכל שייך לאומן, אלא שבעל הבית התחייב לקנות 

  ממנו, ואין שייך בזה בל תלין.

ועל פי זה פסק מהר"א ששון, שאם שכר סופר לכתוב לו כתובה, 

ועיכב את שכר הסופר, אינו עובר בבל תלין, כיון שהנייר והדיו של 

מוכר הסופר לבעל הבית את עבודתו, הסופר, ובודאי הוא מכירה, ש

ובמכירה אין לאו דלא תלין. והביא לזה ראיה מתשובות הרא"ש (סוף 

כלל קד). ואף על פי שלאחר מכן כתב עוד טעם בסופר שלא יהיה בל 

ליכא שום איסור שכירות  ידןדנידון דב ,ועוד נראה לומרתלין, וז"ל, "

כו'", אם כן נראה  ןאי חשבינן ליה קבל לואפי ,וקבלנות מטעם אחר

שאולי הוא מסתפק בזה, להלכה נקטינן כתחילת דבריו, דהרי בקצות 

החושן (שם, ס"ק ג) הביא את דבריו להלכה, והבין שאינו מסתפק 

בזה, וכן העתיקו להלכה בפתחי תשובה (שם, ס"ק ג), וגם הוא מלתא 

  דמסתברא מאוד. 

אין לאו דלא אם כן לפי זה, בשכר קלדנות, אם כותב במחשב שלו, 

  תלין. אבל אם כותב במחשב של אחד, יבואר דינו להלן.

העולה מזה: קלדן שכותב במחשב שלו, אין לאו דבל תלין, כיון 

שהעבודה שלו היא, והוא מוכר לבעל הבית את עבודתו, לפיכך 

  אינו עובר בבל תלין, בין אם שלח לו את העבודה, ובין לא שלח לו.
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  , האם יש לאו דבל תליןהמקליד במחשב של בעל הבית

ויש לבאר, מה הדין באחד שנתן לקלדן מחשב, לכתוב עבורו, האם 

  עובר בלאו דלא תלין.

הנה לפי המבואר בשו"ת תורת אמת (שם), הטעם שאין לאו דבל תלין 

בסופר, כיון שהנייר והדיו שלו, ולפי זה, אם נותן לסופר קלף ודיו 

אומן אינו קונה בשבח כלי. שיכתוב עליו כתובה יש לאו דבל תלין, ד

ולפי זה, לכאורה גם בהקלדה במחשב של בעל הבית, יהיה לאו דבל 

תלין. והנה אם החזיר המקליד לבעל הבית את המחשב עם ההקלדה 

שבה, בודאי עובר בעל הבית בלאו דבל תלין, דאומן אינו קונה בשבח 

 כלי, וכבר החזיר לבעל הבית את המחשב, אבל אם לא החזיר לבעל

  הבית את המחשב, יש לבאר האם עובר בבל תלין.

נתן טליתו לאומן לתקנה "חושן משפט (שלט, ו) דהנה כתב המחבר ב

" ע"כ, זמן שהטלית ביד האומן אינו עובר בקבלנות, וגמרה, כל

מבואר, דכל זמן שהטלית ביד האומן אין בעל הבית עובר בבל תלין, 

ס"ק (שם, סמ"ע כתב בוהיא ברייתא בבבא מציעא (שם). והטעם בזה 

עבור עליו, שהרי דאז אין פעולת שכיר מוטל על בעל הבית לוז"ל " )י

שולחן ערוך " עכ"ל הסמ"ע. ועל פי זה  כתב בתופס משלו כנגדו

) וז"ל סעיף יג ,חושן משפט הלכות שאלה ושכירות וחסימה(הרב 

 ,אף על פי שגמרה וכלתה מלאכתו ,אבל כל זמן שהטלית ביד האומן"

ואפילו הודיעו שיביא מעות  ,אינו עובר אפילו היא אצלו כמה ימים

אין אני קורא  ,ויטול שלו (שכיון שיש ביד האומן משלו כנגדו שכרו

ומזה יש ללמוד  בו לא תעשוק וגו' ביומו תתן וגו' שאין זה עושק).

" עכ"ל. הנה מבואר, דאם שאם נותן משכון לפועל אינו עובר כלום

ית, אין בעל הבית עובר בבל תלין, ולפי זה הוא תופס משל בעל הב

הדין בנידון זה, אם המקליד מחזיק במחשב של בעל הבית, אינו עובר 

  בבל תלין.

אבל בלבוש (שם, סעיף ו) כתב טעם אחר מדוע אינו עובר כשהטלית 

אפילו אחר שגמרו אינו  ,כל זמן שהטלית ביד האומןבידו, וז"ל "

מוחל לו על תשלום  ,ן נותנו לועובר עליו, כיון שאין האומ

" עכ"ל, לפי זה כתב בפתחי תשובה, שכירותו כל זמן שהוא בידו

  שאם יש משכון אחר תחת ידיו עובר בבל תלין, אם החזיר הטלית. 

נמצינו למדים שאם הטעם שכשהטלית ביד האומן אינו עובר הוא 

 , בכלמה הוא מחזיק בידומפני שיש לו משכון תחת ידו, אין הבדל 

אופן שיש בידו ממון של בעל הבית אינו בבל תלין, ואם הטעם הוא 

מפני שכשאינו מחזיר את הטלית, הוא מוחל בינתיים על שכרו, אם 

הביא לבעל הבית את עבודתו, יש לאו דבל תלין אפילו אם יש לו 

  תחת ידו משכון או ממון של בעל הבית.

יל, או על ולפי זה, אם שלח את החומר המוקלד לבעל הבית [במי

דיסק וכדו'] והמחשב של בעל הבית בידו, באנו למחלוקת הלבוש 

והסמ"ע, דלפי הסמ"ע, שהטעם הוא בגלל שתופס משכון, אפילו 

ששלח לו את החומר המוקלד אינו עובר בבל תלין, כיון שממון בעל 

הבית בידו, וכן פסק בשולחן ערוך הרב (שם), אבל לפי הלבוש עובר 

פתחי תשובה (שם) מביא בשם השיטה מקובצת בלאו דלא תלין, וב

כדברי הלבוש. ולמעשה אין הכרעה בזה, והוא ספק תורה, ובודאי 

  צריך להחמיר באיסור תורה.

העולה מזה: המקליד לבעל הבית במחשב של בעל הבית, והחזיר 

לבעל הבית את המחשב עם הקלדנות, עובר בלאו תלין. ואם לא 

ות שעשה, אינו עובר בלאו החזיר את המחשב, ולא את הקלדנ

דבל תלין. ואם החזיר את הקלדנות, ולא את המחשב, לסמ"ע 

ולשו"ע הרב אינו עובר כיון שיש לו משכון בידו, ולשיטה מקובצת 

וללבוש עובר, כיון שהחזיר את העבודה. וראוי להחמיר בספק 

  תורה.

  תפיסת המחאה בשכר פעולה

לה היתה במחשב של והנה לאור המבואר, בנידון דידן, אם ההקד

הקדלן, אינו עובר בבל תלין אם מעכב שכרו. ואם המחשב היה של 

בעל הבית, והחזיר את המחשב לבעל הבית עובר בבל תלין, ומה 

שמוחזק בהמחאה אין זה כמשכון, כי היא כנגד הלואתו, ואין זה 

ממון חבירו בידו, שהרי אם ישתמש בהמחאה יאבד את הבטחון 

כל אופן, אפילו אין לאו דבל תלין, אם יש לבעל לפרעון הלואתו. וב

הבית לשלם אינו נוהג כראוי, ואפילו אם אין לו לשלם, ראוי להתאמץ 

ולשלם בזמנו שכר פועל, ולא להלין שכרו, לפיכך יש לבאר, האם 

  ראוי לתפוס ממון חבירו בשכרו.

והנה בדין עביד איניש דינא לנפשיה, מבואר ברמ"א (חושן משפט 

בשם המרדכי, שאינו יכול לתפוס אלא בחפץ המבורר שהוא  סימן ד)

שלו, ולא לתפוס על חוב ממון שחייב לו ממקום אחר, אבל יש 

אומרים שאם יש תחת ידו ממון חבירו יכול לעכב בידו. נמצא 

  שבנידון דידן הוא ספיקא דדינא.

ובנידון דידן היה נראה להקל בזה, כיון שאינו תופס משל חבירו, אלא 

הוא משכון שיש לו על הלואתו, והרי הוא תופס משל עצמו, שמבטל 

את המשכון שהיה לו על הלואתו. וכל זה, אם סכום המחאה זהה 

לסכום שכר עבודתו, אבל אם כתב סכום יותר משכר עבודתו הרי הוא 

  נוטל ממון חבירו.

באמת נראה דלא ראוי לעשות כן, כיון שתפיסה של ממון חבירו אבל 

בלא רשותו, הוא חמור מאוד כמו שהביא בקצות החושן (שם, ס"ק 
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אך גבי פקדון משמע דליכא איסור כלל ד) בשם הזוהר הקדוש וז"ל "

מוהרש"ל. אבל מדברי הזוהר מבואר  כתבשו וכמ ,לעכבו תחת ידו

פתח ואמר 'במדבר (ח"ג קיט, א) פרשת  םשיין ע ,דהוא איסור גמור

ה' אורי וישעי (תהלים כז, א) כו' ובר נש בעי לאקדמא ולמפקד בידיה 

 ב גל עף דא ,פקדונא דנפשיה כפקדונא דבר נש דיהיב פקדונא לאחרא

 ,לאו כדאי לאתאחדא ביה ,דאיהו אתחייב לגביה יתיר מההיא פקדונא

ודאי נבדוק אבתריה  ,הואיל ופקדונא אתמסר לגביה, ואי יסרב ביה

[פירוש: בן אדם ולאו מבני מהימנותא וכו'  ,דלאו מזרעא קדישא הוא

צריך להקדים ולפקוד בידו פקדון נפשו כפקדון של אדם שנותן לו 

לאחר, שאפילו שהוא חייב לו יותר מהפקדון, אסור לו לתפוס בו, 

ואם יסרב להחזיר את הפקדון הואיל והפקדון יתמסר בידו, 

וק אחריו, דאינו מזרע קודש הוא, ולא מבני צריך לבד

והוא שיטת הריטב"א פרק  ,ע"ש. ויש לזה פנים על פי נגלה] אמונה

הכותב (כתובות פד, ב ד"ה ההוא בקרא) דהיכא שבא ליד הנפקד 

בתורת פקדון צריך למיעבד השבה מעליא, ועיין ש"ך סימן נ"ח 

  " עכ"ל.סק"ט, ולכן בעל נפש ירחיק מזה:

בזוהר הקדוש עד כמה חמור לתפוס ממון של אחר, וכיון הנה נתבאר 

שהוא דבר המצוי שאדם מעכב קצת שכר פעולה, אין ראוי לתפוס 

עבור שכר פעלתו, לא מבעיא באופן שאין לאו דלא תלין, אלא אפילו 

יש לאו דלא תלין, אסור לאדם לעכב ממון חבירו כדי לחוס על 

לין, שימחל לו על לאו הרוחניות של האחר, ואם חושש מלאו דלא ת

  דלא תלין.

זאת ועוד, כיון דפסק המחבר (חושן משפט שלט, י) שאם אין לו 

מעות לשלם שכר אינו עובר בבל תלין, חייב לדון את חבירו לכף זכות 

שאין בידו, וממילא אינו עובר בבל תלין, ואין ראוי לדונו לכף חובה 

לא תלין לתפוס שעובר בבל תלין, ולהשתדל להצילו מעבירה דלאו ד

ממונו שלא כדין. צא ולמד מהמעשה הנורא המובא בשבת (קכז, ב), 

באותו שכיר שדן את בעל הבית לכף זכות, שעיכב לו שכרו של הרבה 

שנים, ואותו שכיר היה רבי עקיבא כשהיה עוד עם הארץ, כמובא 

  בשאילתות (שאילתא מ).

, כיון העולה מזה: אין ראוי לתפוס ממון חבירו בשכר פעולתו

שיתכן דאין לאו דלא תלין. לא מיבעיא אם עבד במחשב של עצמו 

דאין לאו דלא תלין, אלא אפילו עבד במחשב של בעל הבית אינו 

עובר בבל תלין, אם אין לו לשלם, ואפילו שנוהג שלא כראוי, מכל 

מקום לתפוס מחבירו את ממונו הוא חמור מאוד, אף על פי שיש 

  ממון חבירו. אומרים שמותר לעכב בידו 

  דינים העולים

הנותן עבודה בקבלנות, עובר בבל תלין, כיון שאומן אינו   .א

 קונה בשבח כלי, ואינו כמוכר לו את השבח.

קלדן שכותב במחשב שלו, אין לאו דבל תלין, כיון   .ב

שהעבודה שלו היא, והוא מוכר לבעל הבית את עבודתו, 

ודה, לפיכך אינו עובר בבל תלין, בין אם שלח לו את העב

 ובין לא שלח לו.

המקליד לבעל הבית במחשב של בעל הבית, והחזיר   .ג

לבעל הבית את המחשב עם הקלדנות, עובר בלאו תלין. 

ואם לא החזיר את המחשב, ולא את הקלדנות שעשה, 

אינו עובר בלאו דבל תלין. ואם החזיר את הקלדנות, ולא 

את המחשב, לסמ"ע ולשו"ע הרב אינו עובר כיון שיש 

שכון בידו, ולשיטה מקובצת וללבוש עובר, כיון לו מ

 שהחזיר את העבודה. וראוי להחמיר בספק תורה.

אין ראוי לתפוס ממון חבירו בשכר פעולתו, כיון שיתכן   .ד

דאין לאו דלא תלין. לא מיבעיא אם עבד במחשב של 

עצמו דאין לאו דלא תלין, אלא אפילו עבד במחשב של 

אם אין לו לשלם, ואפילו בעל הבית אינו עובר בבל תלין, 

שנוהג שלא כראוי, מכל מקום לתפוס מחבירו את ממונו 

הוא חמור מאוד, אף על פי שיש אומרים שמותר לעכב 

 בידו ממון חבירו.

  

 גליונות משך חכמה וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון בינת המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון עם 

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

 איש החסד.
  l.comy.b.daskal@gmai לקבלת הגליונות חינם:

  



ה"חובת הלבבות" בשער הפרישות )פרק ה'(, 
כאשר מונה והולך את דרכי פרישות האיברים, 
והשמירה  תפס ראשונה את חובת ההשגחה 
על הדיבור, כי הרבה אפשר להיכשל ולקלקל 
כראוי.  והלשון  הפה  על  שומרים  אין  כאשר 
ו,  )קהלת  לפיהו'  האדם  עמל  'כל   - שני  ומצד 
ז( - היגיעה בעבודת התפילה ובלימוד התורה 
היא ע"י הפה, לכן נדרשת שמירה מופלגת על 

שיהא  הדיבור 
כראוי וכנכון.

ק  " ה פ ס ב
ת  י ש א ר "
)שער  חכמה" 
פרק  הקדושה 

מובא,  י"א( 

ת  ר ה ט ש
הפה  וקדושת 
המפתח  הוא 
ולקנות  לרכוש 
את  נצח  קנין 
המידות  כל 

הטובות.
בעל  הרה"ק 
יעקב'  'באר 
ה  נ ר ו ב ד נ מ
]בני  זצ"ל 
פירש  ברק[, 
לשון  על 
)ב"ק  הגמרא 
"דבר  ג.(: 

שהיזקן מצוי - שמירתן עליך", שאפשר לומר 
כי בקלות  על שמירת הלשון ש'היזקן מצוי', 
רבה עלול אדם להגיע ח"ו לדבר איסור, לצער 
יהודי ח"ו, או להזכיר שם שמים לבטלה ח"ו, 
וכדומה. אשר על כן - 'שמירתן עליך', נחוצה 
רבה  וזהירות  הלשון  יתירה לשמירת  שמירה 

בכך.
כא,  )משלי  אדם  מכל  החכם  אמר  כך  והלא 
כג(: "שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו", 

יכול ללקות בדברים שהם  ידי הדיבור  כי על 
היפך הטוב רחמנא ליצלן, ולאידך יוכל לנצל 

טובה  מילה  לומר  ולברכה,  לטובה  הפה  את 
לרעהו, לחזקו ולעודדו.

ובזה פירשו את דברי המשנה )אבות ה, כב(: 
לפום  אגרא",  צערא  לפום  אומר  הא  הא  "בן 
אגרא,  או  צערא  תלוי  בכך  הפה,  לפי  היינו   -

עונש או שכר, אם לטוב או למוטב.
הרה"ק  כתב  בפרשתנו,  הנ"ל  כדבריו 
פרשת  לוי"  ב"קדושת  גם  מבארדיטשוב 
על  מטות, 
)במדבר  הכתוב 
יחל  "לא  ג(  ל, 

ככל  דברו 
מפיו  היוצא 
מי  יעשה": 
עושה  שאינו 
חולין,  דיבורו 
לתקן  זוכה 
ם  י נ ו ק י ת
בכל  גדולים 
מפיו;  היוצא 
על ידי שמירת 
הוא  הלשון 
ש"ככל  זוכה 
מפיו"  היוצא 
"יעשה"   -
ברוך  הקדוש 

הוא!
דרשו  וכך 
את  צדיקים 
התפילה "ויהיו 
שהבקשה  כל",  אדון  לפני  לרצון  אמרינו  נא 
מתפרשת לשני פנים - אם כל דיבורנו ואמרי 
יתברך,  לפניו  לרצון  שהוא  מה  רק  יהיו  פינו 
בלא שמץ איסור ח"ו, אז בוודאי יהיו אמרינו 
רצויה  תהיה  ותחינתנו  לפניו,  לרצון  בתפילה 

ומקובלת.
ובספרי חסידות פירשו את הכתוב בפרשת 
אם  תחרישון",  ואתם  לכם  ילחם  "ד'  בשלח 
תחרישו - תשתקו מלדבר דברים אסורים, אזי 
ד' ילחם לכם, להושיעכם, וגם "ילחם" מלשון 

"לחם" - ישפיע לכם פרנסה ברווח.

ב(.  ו,  )שמות  יעקב  ואל  יצחק  אל  אברהם  אל  וארא 
ופרש"י 'וארא - אל האבות'.

לא  'אולי  ה(  כד,  )בראשית  כמש"כ  רצון,  לשון  אבות 
]אני  מיך"  ווילען  וואס  די  צו  זיך  באווייז  "איך  תאבה'; 

מתראה לאלו שרוצים וחפצים בי[.
הרה"ק רבי משה מקאברין זי"ע ]"אמרות משה"[

והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים )ו, ו(.
אוציא אתכם עד שלא תוכלו עוד לסבול את המצריים 
ואמאיס את המצריים בעיניכם, כי כל זמן שבני ישראל 
מאוסים  ואינם  הגויים  של  מעשיהם  לסבול  מסוגלים 

בעיניהם, אי אפשר שיגיע זמן הגאולה.
הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע ]"חידושי הרי"ם"[

ויהי לתנין )ז, י(.
גם אדם נעלה עלול להתקלקל בחברת אנשים רעים, 
צדיקים.  בסביבת  לצדיק  להפוך  עשוי  רשע  אדם  ואילו 
המטה ששם המפורש היה חקוק עליו - כשהושלך לפני 
פרעה הפך לתנין, ואילו כששב משה ואחז בו - שב להיות 

מטה אלקים!
הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל ]"רבי מאיר אומר"[

ושמתי פדות בין עמי ובין עמך למחר יהיה האות הזה 
)שמות ח, יט(.

ההבדל בין ישראל לנכרי הוא, שיהודי אינו דואג את 
גם  לימינו  שיעמוד  היום,  בד'  בוטח  והוא  המחר,  דאגת 
למחר. לעומת הנכרי הדואג בכל עת. זהו האות והסימן 

לאיש יהודי.
הרה"ק רבי ישראל ממָאדז'יץ זי"ע ]"דברי ישראל"[

  
כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפתי אל לבך )ט, יד(.
המכה החמורה ביותר שהוכה בה פרעה, בבחינת "כל 
מגפותי", הוא מה שליבו היה אטום וקשה כאבן, עד שלא 
עלה במחשבתו אף בהרהור קל ש'אני שולח' - שהמכות 

באו מד' אל ליבו.
הרה"ק רבי חיים מטשערנָאוויץ זי"ע ]"באר מים חיים"[

ממעיינות החסידות 

ונכתב בספר
כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם מופת, ואמרת אל 
אהרן קח את מטך. לכאורה תיבת 'לכם' מיותרת, והיה לו 

לומר 'תנו מופת'?
אלא שידוע מספרים, שעל כל אדם להאמין שבדיבוריו 
הוא עושה נחת רוח לבוראו ופועל פעולות טובות לישראל. 
שטות  מכל  דיבוריו  על  מאוד  שומר  בכך  המאמין  אדם 
והבלים, ומדבר רק דברי תורה, או מלמד זכות על ישראל. 
לבוראו,  רוח  נחת  עושה  בוודאי  הוא  כאלה  בדיבורים 
והקב"ה מקיים את כל מה שהוא מבקש ומוציא מפיו, כי 

הדיבור כוחו גדול לפעול כל טוב.
אליכם  ידבר  'כי  ולאהרן:  למשה  השי"ת  שאמר  זהו 
יודע  יאמר לכם שהוא  פרעה תנו לכם מופת', אם פרעה 
מֵשם ד', מכוחו וממופתיו, אבל אין הוא יודע אם בכוחם 
של משה ואהרן לעשות מופת על ידי דיבורם, אזי 'ואמרת 
אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין', כדי 
להראות לו שיש לכם כוח לעשות ע"י הדיבור ממטה תנין 

ומתנין מטה.
"קדושת לוי" פרשת וארא

כוח הדיבור של יהודי
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4:22  ............ הנרות:  הדלקת 
שקיעה: ......................... 4:41
7:17  ................... החמה:  נץ 
9:02  .............. מג"א:  סזק"ש 
9:38  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:26
מנחה גדולה: ............... 12:30
שקיעה: ......................... 4:42
מוצאי שבת '50 דקות': ........ 5:32
מוצ"ש זמן ר"ת .............. 5:54

זמנים לשב"ק פרשת וארא

ליקוטים יקרים



הרבנית של רבנו בקשה ממנו פעם סכום כסף, 
בכדי שתוכל לתפור לעצמה בגד חדש, אך לא היו 
נתן  רבנו את הסכום,  לה. כשהשיג  לו מעות לתת 

לזוגתו שתתן לחייט לתפור עבורה את הבגד.
כעבור מספר ימים הבחין רבנו בזוגתו כי עצובה 
היא. שאל אותה: 'מדוע את עצובה? הרי יש לך כבר 
בגד חדש'. השיבה הרבנית: 'אין לי כלל בגד חדש!'

לצורך  מעות  לך  מסרתי  'והלא  רבנו:  תמה 
תפירת הבגד'.

החייט  השלים  'כאשר  הרבנית:  לו  סיפרה 
הלב.  מן  היוצאת  אנחה  נאנח  הבגד,  תפירת  את 
כי  לי,  שח  הוא,  נאנח  ולמה  מה  על  אותו  שאלתי 
בתו התארסה לפני זמן מה, ואין לה בגדים לצורך 
זאת  ראה  זה  בגד  בתפירת  עסק  וכאשר  נשואיה. 
החתן, והיה סבור כי בגד זה מיועד עבור כלתו, אך 
מששמע כי הבגד מיועד למישהו אחר כעס מאד, 
ריחמתי  מכך.  מרובה  נפש  עגמת  לחייט  ונגרמה 
את  במתנה  לו  והענקתי   - הרבנית  סיפרה   - עליו 

הבגד עבור בתו הכלה'.
על  לחייט  שילמת  'והאם  רבנו:  אותה  שאל 

עבודתו?'
תמהה הרבנית: 'מדוע לשלם לו, והלא נתתי לו 

את הבגד...'
על  השבוע  כל  עמל  החייט  "הלא  רבנו:  נענה 
הבגד בכדי שיוכל להשתכר, והתורה ציוותה עלינו 
לשלם  אנו  חייבים  שכיר',  פעולת  תלין  'לא  בלאו 
ומדיבור  הבגד.  בתפירת  עבודתו  עבור  לחייט 

למעשה, שילם רבנו לחייט את שכרו".
בעשיית  רבנו  של  הגדולה  מדרגתו  היתה  זו   -

צדקה וחסד, לא זו בלבד שהעניק את הבגד לחייט 
עבור בתו, אלא עוד שילם לו על עבודתו...

יהודי אחד נכנס לביתו של רבנו, וראה שעניות 
גדולה שוררת בבית. אולם רבנו לא היה בבית. פנה 
רבנו, שהיה שרוי  ומצא שם את  היהודי לביהמ"ד, 

בשמחה ורקד בהתרוממות רבה.
הביע האורח את פליאתו לפני רבנו: "בני ביתכם 

שרויים בצער, ואתם שמחים?"
השיב לו רבנו זי"ע: בני ביתי, שעיניהם נשואות 
אלי - יש להם על מה לבכות, אולם אני שם בטחוני 
בד' וממילא לא חסר לי כלום, כי "אשרי הגבר אשר 

שם ד' מבטחו"! )תהלים מ, ה(.

שחרית  תפילת  שלאחר  היתה,  רבנו  של  דרכו 
זקוק  זושא  "רבונו של עולם,  ואומר:  היה מתיישב 

לאכול... זושא צריך לאכול ולשתות..."
היה שם עשיר אחד, שכאשר שמע את הדברים, 
הוציא סכום כסף, וכשהסתובב רבנו בביהמ"ד ולא 
ראה, הניח את הכסף על מקומו. כשמצא רבנו את 
של  "רבונו  ואמר:  דבר-מאכל,  לקנות  שלח  הכסף, 

עולם, הנני מודה לך על שנתת לי לאכול".
ואמר:  אליו  ניגש  דבריו,  את  העשיר  כששמע 

"רבי, יודעים אתם? אני נתתי לכם את הכסף!"
השיב לו רבנו זי"ע: "וכי מי נתן בך את הרעיון 
הרי  כן,  אם  הוא!  ברוך  הקדוש   - כסף?  לי  לתת 

הקב"ה הוא שנתן לי את הכסף!" )'שרפי קודש'(.

לזכר עולם יהיה צדיק

מזמור לתודה
בפרשיות אלה אנו לומדים על גלות וגאולת 
בני ישראל מבית האסורים הגדול במצרים. 
יורדי  להודות:  צריכים  חז"ל תקנו שארבעה 
הים, הולכי מדבריות, חולה שנתרפא, והיוצא 
יודוך  החיי"ם  'וכל  וסימנך  האסורים.  מבית 
סלה' - חולה, יסורים, ים, מדבר. גם כשיצאו 
ישראל ממצרים היו צריכים להודות ולהביא 

קרבן תודה )ברכות נד:(.
הקדמונים ]'קב הישר'[ כתבו, שצריך אדם 
להודות בכל יום ולהביא קרבן תודה, כי אין 
הקב"ה,  לו  שעושה  בניסים  מכיר  הנס  בעל 
מביא  כאילו  יכוון  לתודה'  'מזמור  ובאמירת 

קרבן תודה.
שאל הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, 
אם אדם פרטי מודה לד' 'מזמור לתודה' על 
הארץ'  כל  לה'  'הריעו  למה  לו,  שנעשה  נס 
- הרי להם לא נעשה הנס? אלא שכשאדם 
בס"ד  וניצל  לזולתו  שאירעה  בצרה  מתבונן 
מהצרה, והוא עצמו לא היתה לו צרה כלל - 

הרי ודאי שעליו להודות!
הכתוב  את  ישראל'  ה'אהבת  ביאר  וכך 
שהוא  מי   - חכם"  "מי  "הודו":  פרק  בסיום 
מכל  נשמר  הוא  אם   - אלה"  "וישמר  חכם, 
עליו  ודאי   - השם"  חסדי  "ויתבוננו  הצרות, 

להתבונן בחסדים ולהודות להשי"ת!

הרה"ק הרבי ר' משולם זושא מאניפולי זי"ע
ב' בשבט תק"ס, 218 שנים להסתלקותו

גדלות בחסד

פותח את ידיך ומשביע

צדיק וטוב לו

כמובא  טוב,  יום  הוא  זה  יום  בטבת:  כ"ח 
במגילת תענית )פ"י( שהסנהדרין חזרו לשבת  
צדוקים  שכשהיו  מפני  בדין.  מקומם  על 
ינאי  עימם  ישבו  שלהם,  בסנהדרין  יושבים 
המלך ושלומציון המלכה, ולא אחד מישראל 
והיו  שטח,  בן  שמעון  אלא  עימם  יושב 
יודעים  היו  ולא  והלכות  תשובות  שואלים 
שטח:  בן  שמעון  להם  אמר  מהתורה.  ראיה 
מהתורה  ראיה  להביא  יודע  שהוא  מי  "כל 
ונסתלקו  בסנהדרין".  לשבת  ראוי  יהיה 
באותו  פנים.  בבושת  אחד  אחד  הצדוקים 
צדוקים,  של  "סנהדרין"  שנסתלקה  היום 

וישבה סנהדרין של ישראל, עשאוהו יו"ט.

פנחס  רבי  הרה"ק  שבט:  חודש  ראש 
ר"ח שבט,  היה מתענה בערב  זי"ע  מקאריץ 
ואמר שהוא כמו ערב ראש השנה, כי לבית 
שמאי ר"ח שבט הוא ראש השנה לאילן, וכל 
ראשי השנים המנויים במשנה הראשונה של 
וביום  שייכות.  להם  יש  השנה  ראש  מסכת 
מפירות  מקאריץ  הרה"ק  אכל  שבט  ר"ח 
ר"ה  כאמור  הוא  זה  שיום  והסביר  האילן, 

לאילן לדברי ב"ש )'אמרי פנחס'(.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תפ"ד לאביו הצדיק רבי אליעזר ליפמאן ולאמו מרת מירל 
ע"ה.

בצעירותו נתקרב אל המגיד הרה"ק רבי דוב בער ממעזריטש זי"ע, ובו דבק 
בכל נפשו. בהשפעתו התקרב גם אחיו הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע 
לדרך החסידות. יחד יצאו האחים לערוך גלות ולתקן תיקונים גבוהים ורמים, 

ובמסעותיהם השיבו רבים מעוון.
מסופר שפעם עבר רבנו דרך ביתו של הרה"ק רבי שניאור זלמן מליאדי זי"ע בעל ה'תניא', נענה הרש"ז 
לבנו הרה"ק ר' דובער זצ"ל: "צא החוצה וראה מי עובר עכשיו, כי כשנשמה מעולם האצילות עוברת במקום, 
אזי רועדת הארץ"... עוד התבטא עליו בעל ה'תניא', שהוא הוא 'שר התורה', כי כאשר יש לו קושי בהבנת 

דברי תורה, הוא שואל את התנאים ואת האמוראים, והם עצמם מגלים לו את עומק כוונת הדברים.
כתב ב"מאור ושמש": "הנה אדם שיהיה לו יראת הרוממות כמו מלאך ה' צב-אות, לא מצינו כי אם אחד 
או שניים בדור. ושמעתי מפי הרבי ר' זושא זצוק"ל, שהיה מתפלל כמה שנים שישיג יראת הרוממות כמו 
מלאך ה' צבאות". ורבנו נענה בתפילתו, כפי שכתב הרה"ק ה'ייטב לב' מסיגעט זי"ע: "שמענו משמו של 
ונפל עליו יראה ופחד עד  זושא זצ"ל, שביקש להיות לו יראה כמו מלאך, ומילא ה' משאלותיו,  ר'  הרבי 

שנעשה כאבן דומם בל יתנועע בשום אבר מרוב הפחד"...
ואף שזכה למדרגות כה גבוהות, היתה רוחו של רבנו שפלה ודומה לו כאילו הוא פשוט ומגושם ביותר.

הרה"ק  עליו  ואמר  ל"ע,  חולה  כשהיה  רבנו  את  ביקר  זי"ע  מסטרעליסק  ה'שרף'  אורי  רבי  הרה"ק 
מסטרעליסק שפסקה זוהמתו והוא ממש כאדם הראשון קודם החטא.

רבנו נסתלק לגנזי מרומים ביום ב' בשבט תק"ס, ומנוחתו כבוד באניפאלי סמוך לרבו הק' ממעזריטש 
זי"ע. דברי תורתו נדפסו בספרים 'מנורת זהב', 'תורת הרבי ר' זושא', ועוד.

מתולדותיו

למען דעת



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 )ו' ב'( וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה'
עבודתנו כיצד נעבוד ה לענין אוהרי היא לנו להור ,תורה הקדושה נצחית היא

בס"ד להעמיק את המחשבה ברמז הפסוק למה  ונראה מות.את ה' בשל
וכיצד זה משפיע על  ,ב"ה הוי"ה םוהאמירה בש םאלקי םהדיבור בש וזירמ

 .תהיומיומיתהלוכות חיינו כאן בעולם הזה בעבודה 
* 

. עם שחר כאשר הוא משכים ממיטתו סדר יומו של היהודי מתחיל בתפילה
אליה והתפילה עצמה. עומד הוא פונה הוא לעבר עבודת התפילה, ההכנה 

באמירת מזמורי שירה וזמרה ליוצר אור ובורא חושך, מתפלל הוא לפני מי 
שאמר והיה העולם, לפני מי שהוא חונן הדעת ורוצה בתשובה והוא המברך 

ק הלב על כל השנים והבונה ירושלים, כך שעה ארוכה מאריך בתפילה מעומ
ברחמים גדולים, לאחר שסיים  צרכיו האישיים ועל צרכי שמים המרובים

. להגות בתורת ה', להעמיק בה המשך העבודה היא לימוד התורהתפילתו 
 ולהיות שקוע בה ככל שיש לאל ידו. 

* 
הן של תורה והן של  להבין את הצורך בשני החלקים הללוהבה נתחכמה 

למה לי תפילה בכדי לעבוד את הבורא. שהרי אם אמור יאמר האדם 
לאחר שכל כך נהניתי והרגשתי קרבת  ומוחי בתורה להשקיע את כוחי

אלקים לי טוב בשעת תפילתי. וכן להפך, יש אשר יטען טענה לכאורה נכונה 
בכל חושי וכוחותי ולעמול  למה לי לעסוק בעבודת התפילהומוצדקת, וכי 

על ההרגשים וההתלהבות בתפילה, העיקר הוא שכל כולי מונח בסוגיות 
קף ימוד בעומק וברוחב קונה ידיעות נרחבות הן בההש"ס ואני שט בים התל

קח לי הן זמן והן יוהן בעומק ההבנה, למה לי להשקיע כוחות בתפילה שת
כוחות גוף ונפש מהיכולת לעמול על דברי תורה שהיא עיקר חיי האדם 
בעולם הזה להיות דבוק בתורה הקדושה והיא אשר תקשר את כל כולי 

 לבורא ית"ש.
* 

יר היה בעיירה שאת עיקר רכושו הרב הרוויח כהרבה סוחר גדול ועש
סוחרים בימים ההם בחודש ימים עת התאספו כולם ליריד המרכזי בעיר 
לייפציג המפורסמת. סוחרים מכל רחבי אירופה היו מתאספים ומציעים את 
מרכולתם לסוחרים האחרים, הקונים מעמיסים את הסחורה שקנו בזול על 

עימם, ובשובם לעיר היתה סחורתם מוצעת  גבי העגלות הרבות שהביאו
למכירה במשך השנה כולה כשאת פערי הרווחים משלשלים לכיסם התופח 

 ויפה לו.
יום אחד פגש הסוחר העשיר את אחד מעניי העיר כשהוא תמה תמיהה 
רבתי והוא מתכונן כבר זמן רב מאוד לשאול את הגביר בהזדמנות 

קחת עגלות ליריד להעמיס סחורה הראשונה. וכי למה כל הטירחה הגדולה ל
ולשוב אל העיר, דבר שדורש מאמץ שאין לתאר כמה פרטים ופרטי פרטים 

מסכם מנהל החשבונות את  ,בסיום השנה כולה ,ובסופו של דבר .תלויים בו
, בכותבו בטור אחד את ההוצאות שהיו לו בפנקס החשבונות הרשמי, השנה

ת ההכנסות שהכניס בעקבות ובטור השני א חמש מאות זהובים דרך משל,
, אלף זהובים דרך משל, והסה"כ הוא שהוא הרוויח חמש מכירת הסחורה

 מאות זהובים.
השתעשע בכל עת העמל הגדול הזה הוא מיותר, טוען העני, אני אוהב ל

, גיליון החשבונות מונח על שולחני, ואני כותב בשני ביושבי בנוח בביתי
ם חמש מאות זהובים, ובטור השני טורים מסודרים, בטור אחד את הסכו

 אלף זהובים, והנה לי כבר רווח עצום של חמש מאות זהובים בלי שום טרחא
 מביתך עם כל  וללא שום הוצאות וסחיבת עגלות רבות ולהיעדר חודש ימים

  

 

 שהן הסכנות והצרות שהיה מנת חלק כל המטלטלים בדרכים
 וסוחר שנחשב אתה עשיר  ני חוסך את כל זאת.א בחזקת סכנה,

 וחכם השיבני תשובה כחכמתך, למה זה לא תעשה כעצתי.לממולח 
והתשובה שהשיב הסוחר העשיר לעני הוא חד כתער, החילוק בין שני סוגי 
המסחר שלך ושלי הוא בדיוק הסיבה שאני עשיר ומרוויח כסף רב ואתה עני 

 ותעתועים. אושו ןולא מרוויח דבר חוץ מדמיו
* 

בנה לעוסק בתורה בלבד ללא תפילה. תהליך מאוד זהו היחס וזהו הה
מחושב ומדוקדק ישנו בשילוב הכוחות יחדיו של תפילה ואח"כ לימוד 
התורה, ודוקא בסדר הזה. המתפלל ממשיך אור גדול ורב מן השמים שפע 
רוחני וגשמי כאחד שמתעורר עליו מכח תפילתו. שפע זה מתעורר מכוח 

ומהדברים שמדבר לפניו מעומק ההתרגשות וההתלהבות שלו להשי"ת 
ליבו. אור זה גדול ורב הוא שאין בכוחו של האדם לקבלו, הוא שוכן עליו 

 כענן וכעטרה לראש המלך שנמצא מעליו ולא בתוכו.
פצל לשני חלקים, חלק א' נגנז בתורה מתשהתעורר בתפילתו אור גדול זה 

ה והשני נותר מעל האדם, כך שכאשר ילמד האדם את התורה הקדוש
כביכול הרי הוא לומד את האור שהרוויח בתפילתו, הסחורה המשובחת 

ע"י שהביא מן היריד בעולמות העליונים נכנסת ונבלעת בדמו ונפשו 
ורק כך יכול הוא לקבל את השפע הרוחני שהתעורר ע"י התפילה. התורה, 

בראשיהם' האור שהיה למעלה חופף כעטרה נכנס  -וברמז י"ל, 'ועטרותיהם 
ולכן, ככל שיעמול האדם בכוחות הגוף והנפש בתורה כך אשיהם. לתוך ר

מד רק במוחו ללא העמל האור לא יכנס ליכנס האור יותר לגופו, ואם י
  לאבריו אלא למוחו בלבד.

נמצא שהלומד תורה ללא תפילה אמתית הרי הוא כקונה ומוכר סחורה על 
ק וללא גלגלים. יח כסף מדומה, הוא נוסע על רכב ללא דלוהניר וכאילו מרו

ידך, המתפלל בלי ללמוד תורה לאחר מכן, גם אכאילו נוסע לשום מקום. ומ
שאר יאם תפילתו תהא באופן נשגב מאוד, המציאות היא שאינו יכול לה

במצב של התעוררות זו הרבה זמן כי התפילה דבר התלוי ברגש הוא, 
 יו יביאויחדוממילא גם הוא לדאבון לב לא הועיל הרבה. רק תורה תפילה 

 את השלמות הנרצה.
* 

רמז הפסוק, וגם נבין מדוע הגאולה השלמה באה ע"י משה רבנו ומכאן נבא 
ורו לתורה ולישראל הקב"ה צמצמם את א דוקא ולא ע"י האבות הקדושים.

, שם הצמצום, כנאמר 'וידבר אלקים'ב נרמזת התורהשיתאחדו יחדיו. ולכן 
 התפילה. הדברים האלה את כל 'וידבר אלקיםבתחילת קבלת התורה 

בעת  הוי"ההיא נקראת 'ואתחנן אל  'הוי"ה'ובשם  'אמירה'מאידך, תכונה 
 .לאמר' ההיא

, כלו', הוי"ה'אליו אני  ויאמר משהאל  'וידבר אלקיםוזהו א"כ פי' הפסוק. 
שיהא גם  תוכל הגאולה השלמה להתעורר כיוןאצלך משה רבינו, דוקא 

דהיינו תפילה, וזה יעשה את 'הוי"ה' ' ור'ויאמתורה, וגם  'וידבר אלקים'
ה'נגוף' על  –שלמות היחוד, ומשכך, הדבר משפיע גם על מצרים שהדין 

 ה'רפא' לישראל יביאו יחדיו אל שלמות הגאולה. –מצרים, והרחמים 
 אמנם  שמא תאמר מדוע דוקא אצלך ולא אצל האבות הק', הסיבה היא כי

התפללו ת אבות תקנום', גם האבות פילווגו', כלו', הרי 'ת וארא אל אברהם''
לפני לגאולה, אולם היא עדיין לא הגיעה בימיהם, כי השילוב המוכרח של 

עדיין 'לא נודעתי להם', כי הרי  )תפילה( ושמי הוי"ה' )דין, תורה(י -'באל שד
עדיין לא ניתנה תורה, אולם אתה שעתידה ליתן על ידך, יביא את הדבר 

 )תרפ"ט(      לשלמות הגאולה הכללית והפרטית של כל אחד ואחד במהרה.

 

 שלמות העבודה והגאולה -תורה ותפילה יחדיו 

היגיעה מוציאה את כוחות הגוף, וכשמתיגע בתורה ועובד באבריו במצוות, אז מוציא כח גופו 
דושה  שחופף על ראשו מתפילתו. ואם אינו מתיגע, ואינו מוציא כח הגוף בתורה ומחליפו בכח הק

 תרפ"ט( )דרך המלך וארא ומצוות אז אין מקום לכח הקדושה של התפילה להיכנס בו

 גליון קט"ו -שנה ג' 
 פרשת וארא

 תשע"ח
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 5061267250קרית קרעטשניף, רחובות דוד משה הרשקוביץ הר"ר 

 dmh@okmail.co.il  נצחות ולהצטרפות לרשימת התפוצהלתרומות וה

 מכון 'מחשבה טובה'
 ייעוץ והדרכה לאור תורת הרה"ק מפיאסעצנא הי"ד זיע"א
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 לאמץ ברכים כושלות

 חרדות? תלותיות? בעיות רגשיות? חוסר מוטיבציה?
  קבע פגישה אישית עוד היום

 ותתחיל לחיות מחדש
  וממוקד מטרהחם טיפול אישי 

 קבלת קהל בירושלים בני ברק ורחובות
5061267250 dmh@okmail.co.il  

 

 

 יפרק ק"

 ! -תורה לשמה? 
 תזכורת וריענון מחובת המציאות. 

אנחנו עמלים בפרקים האחרונים על פתרון החידה הקשה מדוע רואים אנחנו רבים כל כך מבני התורה 

תופסי ספסלי בית המדרש שנופלים ופורשים מבית המדרש הן במציאות שפורשים לגמרי מבית 

עדיין חובשים את הספסלים אבל התחושה היא  המדרש לחיי חולין על כל המשתמע מכך, ובין אם

 של ניתוק וחוסר ענין בזמן שכולנו יודעים את ערכה הגדול והחשוב של התורה הקדושה.

 וביארנו בארוכה במשך כמה וכמה פרקים את הענין, ותמצית התשובה היתה:

 א. בשביל להנות מפעולה צריכים להרגיש שמקבלים תוצאה ממשית.

מספיקה, אלא צריך תוצאה ממשית שמתאימה לנפשו ולטבעו של מבצע  ב. תוצאה ממשית לא

 הפעולה.

גשמי ורוחני. חלקו הגשמי ייהנה מתוצאות גשמיות וחומריות. חלקו  -האדם מורכב משני חלקים 

הרוחני ייהנה מתוצאות רוחניות וקדושות. התורה היא מוצר רוחני שבכדי ליהנות ממנה צריכים ראיה 

ולכן רק מי שמצליח לעורר את חלקו הרוחני שהוא יהיה העיקרי והמוביל, הוא יהיה והנאה מרוחניות. 

המעורר הנאות רוחניות, ואז לימוד התורה יתאים לו בצורה נפלאה, יהנה ממנה ולא יעלה על דעתו 

 לפרוש ממנה לעולם.

אותו תדיר זי  אבל מי שנפשו 'יבשה', הוא לא מרגיש הנאה מעניינים רוחניים, חלקו הגשמי הוא המנהל

הנאות רוחניות ככל שתהיינה חשובות והוא יודע שהן חשובות לא תצלחנה לעורר אותו לעבודה 

 רוחנית ולפיכך התוצאה היא נפילה ותחושת ניתוק, ומכאן והלאה הדרך קצרה לנשירה ח"ו.

זצ"ל לו הינן חזרה על מה שנכתב, אולם כבר נקוט בידנו הכלל מדברי רבינו המחבר אלמעשה דברים 

 שהחזרה איננה תוספת זיכרון אלא תוספת להבנה והפנמת הענין אל המוח והלב ומשם לכלי המעשה.

* 

 נצעד במשעול הכרם צעד נוסף. עדיין באותו נושא ובאותו משעול. 

 תורה רוחנית לאדם רוחני.  -אמרנו שההתאמה המושלמת היא 

ר לימים בחור שקדן ורציני שמשתדל וכאן מתעוררת השאלה אצל האדם המתבונן, בין אם הוא צעי

לעמוד בציפיות של עצמו ושל הוריו ומוריו, שעות רבות הוא לומד תורה במשך היום, או יהא זה אברך 

בית' אשר בסוף יום עבודתו משקיע  -כולל אשר מקדיש את יומו ללימוד התורה, ואפילו יהא זה 'בעל 

 את עצמו בשעת לימוד דף היומי. 

קח את הדוגמא הראשונה, הבחור הצעיר עול הימים יונ -לומדים מתעוררת השאלה אצל כל אחד מן ה

שמשקיע את עצמו בלימוד התורה. וכי הוא יכול לומר שהוא לומד תורה רוחנית מושלמת? וכי הוא 

לא חושב בשעת לימודו על ציון המבחן של סוף השבוע? וכי הוא לא מתמקד בתעודת סיום השנה 

מוצלח? ועוד הרבה חיזוקים והנאות צדדיות שמקבל באופן אישי מרבותיו שתעיד על עמלו הרב וה

 והוריו אשר מעודדים אותו בכל עת, נמצא אם כן שהוא לא לומד תורה רוחנית?

התשובה לכך חדה וברורה. הבחור שלנו לומד תורה לשמה מושלמת ומעולה. ובדבר טובות ההנאה 

 בכדי להבין עד כמה הדברים ברורים וחדים.שמקבלים מן הלימוד וההשקעה, נמשיל משל קצר 

* 

עומד לו אדם בבית המדרש ועוסק בתפילה. בנו הקטן עומד לידו ומתפלל חלקי תפילות מכאן ומשם, 

וברוב הזמן הוא מביט לכל עבר. האב נהנה כל כך לראות את בנו מתפלל שבבואו לביתו יספר 

ומוצלח, בעת שהאמת שרק מקצת הדבר  בהתרגשות לבני הבית על אודות בנו שהתפלל כל כך יפה

אמת הוא, אבל הוא מרוב אהבת בנו הוא רואה בו דברים נוספים שיש בהם רק ברמז ובדמיון באמת 

 לבנו.

ומשל נוסף בדומה לזה. יושב האב במסיבת סיום השנה מאזין לדרשות ולשבחים על ההשקעה הרבה 

יבותיו ומבטו נופל על בנו היקיר היושב שהשקיעו תלמידי הישיבה במשך השנה כולה. האב מביט סב

בין תלמידי הישיבה הרבים ומשוכנע כי כל הדיבורים היפים מתייחסים בוודאי לבנו. זה לא יכול להיות 

הוא חושב. וליושב לצידו הוא מתחיל לספר שבחים רבים על בנו המוצלח והמיוחד שיש לו  -אחרת 

אמיתי עם צוות הישיבה יתברר כי מיניה ורק  ברוך הוא וברוך שמו, בזמן שעל פי האמת במשאל

 מקצתיה הדברים שהאב מתאר בפאתוס ובהתלהבות אכן נכונים.

נראה שכל אחד נתקל אי פעם בסיטואציה שכזו ודומה לה. והשאלה שמתעוררת היא וכי האב לוקה 

 בדמיון מופרז? וכי האב לא רואה את הדברים בצורה הנכונה?

את בנו אהבה עזה. אהבה זו גורמת לו לראות דברים שבעיניו הם נכונים וההסבר בזה הוא, האב אוהב 

ומציאותיים, הוא מושפע לראות דברים שבלי לשים לב שהוא משוחד ונוגע בדבר לראות דברים 

 שהוא לא מבין איך אחרים לא מבינים זאת.

קה, אהבה זו בדיוק אותו דבר הוא בלימוד התורה. כיון שהבחור שלנו אוהב את התורה אהבה  עמו

גורמת לו לראות דברים שהתורה נותנת לו גם אם הם לא ממש נכונים ואמיתיים וגם אם הם לא 

התכלית המקווה באמת אבל כל זה לא בגלל שזה באמת חשוב לו אלא כי הוא באמת אוהב את 

התורה. ראייתו ראייה רוחנית, תורה רוחנית לאדם שראייתו ראייה רוחנית. מתאימה במדוייק 

 שמתו הטהורה להצלחה ולעלייה אמתית.לנ

   

 

 

 'ח -עצמי  ביטחון
שבוע שעבר העמקנו חדור בחשיבות הרבה לאחר שב

של שיש לנו ההורים ומורים בהקניית הביטחון העצמי 
דנו, וזאת ע"י שנדגיש בפניהם הן בפה צאצאינו ותלמי

עות ולאמירות א אך יותר מכך בשימת לב אמתית לדמל
ותר, ייעים את עצמם בכל ענין ולו השולי בשהם מב

 יש אוזן קשבת דעתםלשמכיון שהם ישימו לב ש
גם בעיני עצמם הם שהם מביעים ומחשיבים את מה 

ירגישו כי יש ממש במה שהם אומרים, וכפי שהדגשנו 
גם אם לא ונה היא על הכבוד שנותנים לדעתם ושהכ

לא נדחית יא מקיימים את בקשתם, אבל הם מבינים שה
וזה בונה אצלם יותר מכל על הסף בהתעלמות או בזלזול, 

טחונם העצמי שבמשך הזמן ובהתבגרותם הם יאת ב
  נכונה.יגדלו בתחושה בריאה ו

ד יך אם כן להתקדם באופן הטיפול באותו תלמינמש
שהתלונן על חוסר בטחונו העצמי, והגענו לתובנה 

לבל בין שביטחון עצמי כנראה לא חסר לו, הוא רק מבו
יובי עם הגדרת ה'גאוה' ההגדרות של 'ביטחון עצמי' הח

שבו שכל כמה שהאדם מכיר בחשיבותו המאוסה בח
 והצלחתו הרי הוא בעל גאוה גדול יותר.

והבהרנו גם נקודה זאת, כאשר הגדרנו את ה'ביטחון 
העצמי' כהכרה שדעתו יש לה מקום ומכח זה הוא מסוגל 

שאף אחד לא מאיים  לחיות בשלום עם בני אדם מחמת
ודעתו נשמעת בין בני אדם  עליו לתפוס את מקומו,

וממילא הוא יודע לתת חשיבות והכרה גם בדעת אחרים, 
כל זה לא שייך לגאוה שהיא היפך זה ממש, שגאוה 

שיב פירושה שהאדם מזלזל באחרים מחמת שהוא מח
כל כך את עצמו שהיא ואין בלתה נכונים וצודקים, הוא 
'יש' בפני עצמו תוך כדי ביטול היש של האחרים, זה 

 מאוס בתכלית אצל הבורא ית"ש. 
אי' בסה"ק כי דוקא כאשר האדם מכיר בערך ואדרבה, 

עצמו ויודע את כוחותיו ומשתמש בהם לטובת העולם 
 א מכיר כי הואכולו זוהי הענווה האמתית, גם כאשר הו

מידה רה דרך לעדתו, דבר המצריך ומנהיג ישראל או מ
רבה של התנשאות ושליטה על דעת אחרים לכאורה 

 ואיך זה לא סותר את מידת הענוה הקדושה.
כבר על משה רבינו ע"ה שהיה עניו שאלה זו מתעוררת 

רים, מצמכל האדם בזמן שהוא אשר הוציא את ישראל מ
ם שלא נבחר דברים נשגביקרע את הים והוריד להם מן, 

זה לא סתר את  הוא, אכך אלבעולם לשום נברא 
ותו חי שליהושז ןיותנותו המופלגת כי הוא הבין שמכענוו

וזוהי תפקידו שאליו נבחר חייב הוא לקיימו בשמות 
מסרב לקים את ציווי הגדולה ביותר ואדרבה, אילו היה 

אליה נבחר הרי שזוהי  ותחהשליע את הבורא ולא לבצ
גופא גאוה מאוסה שהוא 'יש' לעצמו, והוא מבין טוב 

הכרה בכוחות וביצוע בשליחות יותר מן הבורא ית"ש. ה
 ללא עוררין זהו הביטוי העמוק ביותר של הענווה

'ביטחון העצמי' בין סתירה שובחת, וממילא אין כאן המ
בכוחות עצמו שהן נכונים שתכונתו ומהותו הוא הכרה 

 אשמע ולבא לידי ביטוי, והכרה בהן הייויש להם מקום לה
הענווה האמתית והמושלמת, ואין כל מקום לטעות 

 ולבלבול בין הדברים.
בשבוע הבא נתמקד בס"ד בעצות ממוקדות להגברת 

צב הוא מרך העצמי, כאשר הביטחון העצמי ולהכרה העה
מלהביע געתו מכח חיסרון  שבאמת התלמיד נמנע

 ביטחון עצמי.
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  ליל שב"ק השוה"ט

  

  הרב ואמר: פתח

דבר נפלא ביותר,  (תרל"ט)נו תבפרש מתאת בשפ איתא

'יש ללמוד מפרשה זו שצוה המקום ב"ה לומר  וזלה"ק

ם אם כי לא שמעו מקוצר רוח כו'. ע ,לבנ"י זאת הפרשה

אשר  ,נשאר בוודאי בהם קצת רושם מדיבורים אלו הזל כ

כי נמצא  ,אחר הגאולה נתברר להם למפרע כל הדיבורים

אשר הש"י בוחן כליות ולב מבין  ,קצת ידיעה בלב אדם

כמ"ש  ,זאת המחשבה מה שאדם עצמו לא יוכל להרגיש

עד שלא נוצרה המחשבה בלבו של אדם הוא מבין',  ,חז"ל

  עכלה"ק.

  

בוחן כליות  הקב"הש ,השפת אמת הללו נלמד מדברי

 כ שלחאעפ"ו, ישראל לא ישמעו אל משה יולב ידע שבנ

ידע ומר להם את הדברים הללו, לפי שאת משה רבינו ל

, אע"פ שהם לבבםיותירו רושם בכן שדברי משה רבינו 

יכנסו ברושם הזה, מ"מ הדברים עצמם לא ירגישו 

   בלבבם ויעוררום.

  

רבינו כאלו כמו שמשה דברי חיזוק שנלמד  ומדבריו

ת ו'והוצאתי אתכם מתחת סבל )ח-ו, ו( אמר לבני ישראל

דתם, וגאלתי אתכם בזרוע ומצרים, והצלתי אתכם מעב

קחתי אתכם לי לעם והייתי לים. ולונטויה ובשפטים גד

יכם המוציא וקוידעתם כי אני ה' אל ,יםוקלכם לאל

אתכם מתחת סבלות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ 

  תה לאברהם ליצחק וליעקב ולתת אאשר נשאתי את ידי 

דברי חיזוק אלו הם תה לכם מורשה אני ה''. וונתתי א

ודברי חיזוק שכאלו נכנסים ללב כל האדם באשר הוא, ש

 מיע, אפילו למי שנראה שאינו שומעצריך כל אדם להש

ואין לו יכולת לשמוע, אם מחמת קוצר רוח, ואם מחמת 

האדם  עבודה קשה, כי דברים שכאלו נכנסים ללב

אינו שומע, והם מרפאים כשנדמה שהשומע, אף 

  .ו ואת נשמתובילומחזקים את 

  

שתינוק במעי אמו מלמדין  (נדה ל:)כעין מה שאיתא  וזהו

כיון שבא לאויר העולם אותו את כל התורה כולה, ואח"כ 

בא מלאך וסטרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה'.  -

 )ויקרא ד"ה ונפש כי תחטא(פר'  ועם אלימלךואיתא בספה"ק 

וזלה"ק 'הנשמה קודם יציאתה לעולם מוליכין אותה בכל 

בא מלאך עולמות, ומלמדין אותה כל התורה, ואח"כ 

. וכל זאת למה, וכו', למען ראוסטרו על פיו כדאיתא בגמ

שיוכל אחר כך להשיג העולמות ולעבוד בהם להשם 

יתברך ברוך הוא להשיג התורה שלמד, ואילולי זאת 

שמראין לו כנ"ל, לא היה יכול להשיג כלל וכלל לא 

התורה ולא העולמות העליונים, רק על ידי זה יכול אחר 

 ,כך להשיג, ואם לא היה נשכח ממנו כל מה שראה ולמד

   לא היה לו שום שכר בעבודתו'. עכל"ק.

  

ומחנכים לתלמידים, צריכים לזכור את  לבנים ואבות

הדבר הזה, שמילות של נחמה ועידוד נכנסים תמיד לתוך 

ומרפאים אותו ומחלימים אותו, אשר על כן עומק הלב, 

נשתדל גם אנו להרעיף דברי נחמה ועידוד על כל 

  אכי"ר. ,סביבותינו לטוב לנו כל הימים

  



 ב            קודש         "דתשע וארא פרשת      דברות      בה"י

 

  ה ג'סעוד

  

  הרב ואמר: פתח

'והשלך לפני  בזה"ל (שמו"ר ט, ג)במדרש בפרשתנו  איתא

אפילו המלך  ,תנן העומד להתפלל ,)ז, ט( לתניןפרעה יהי 

ואפילו נחש כרוך על עקיבו לא  ,שואל בשלומו לא ישיבנו

מה ראו חכמים להקיש כריכת נחש למלכות  ,יפסיק

קולה כנחש  ), כב(ירמיה מוא"ר שמעון בן פזי דכתיב  ,מצרים

אף מלכות מצרים מלחשת  ,מה הנחש מלחש והורג ,ילך

 ,כי הוא נותן בבית האסורים ומלחש עליו להורגו ,והורגת

מה  ,ד"א מה ראה הקב"ה להקיש מלכות מצרים לנחש

לפיכך  ,אף מלכות מצרים מעקמת דרכיה ,הנחש מעוקם

שהנחש מעוקם אף פרעה  כשם ,אמר הקב"ה למשה

כשיבא להתעקם אמור לאהרן ויתלה את המטה  ,מעוקם

  כ."כלומר מזה אתה לוקה', ע ,כנגדו

  

המגיד בשם ) ד"ה במדרש (תרל"ה מתאת השפ וכתב

 לג.)(בברכות  ראהגמדברי על שאמר זי"ע,  מקוז'יץ

אמר רב ששת לא  ,'אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק

וכפרש"י שם 'לפי  .עקרב פוסק'שנו אלא נחש אבל 

אמר ושהעקרב מסוכן לעקוץ יותר משנחש מוכן לישוך'. 

המגיד מקוז'ניץ, שנחש הוא ענין החמימות, וכדכתיב 

ומצרים הוא ענין הנחש, 'חם הוא אבי כנען',  (בראשית ט, יח)

וכתב השפת אמת שעמלק ועקרב הוא ענין הקרירות, 

  אשר קרך בדרך.  יח) (דברים כה,הוא ענין הקרירות שנאמר 

  

וכותב שכך הוא בענין היצה"ר, השפת אמת  ממשיךו

את האדם לדבר עבירה, מחמם ה ,יש יצה"ר של חמימותש

ויש יצה"ר והוא מכוון כנגד קליפת מצרים שהיא נחש, 

והוא מכוון את האדם מדבר מצוה, מקרר ל קרירות הש

את מקרר זה היצה"ר וכנגד קליפת עמלק שהיא עקרב, 

(שם כו,  נאמרזהו שוהאדם הוא קשה יותר מהיצר המחמם, 

משמע שכיון שארמי ד ,אובד אבי וירד מצרימה' 'ארמי ה)

ממנו, והנה להינצל על כן ירד למצרים  ,היה אובד אבי

כולם הוא לבן, ולבן בלעם ועמלק הם הרי ארמי אותו 

הוא  קרירותהרע זה של ויצר  של קרירות, קליפה אחת

חי וקים גם כאמור קשה יותר מיצר החמימות, והוא 

'מלחמה לה' בעמלק מדור   (שמות יז, טז)נאמר וכמו ש, כהיום

הקב"ה כוח בבני ישראל מצרים, נתן ביציאת ודור', 

הנחש, אך של חמימות כנגד יצה"ר כנגד לעמוד שיוכלו 

היא העקרב, שכנגד קרירות היצה"ר של ההמלחמה של 

  .ה שמו של עמלקשימחעד כת נמש
  

, נחש כרוך על עקבו לא ראגמהביאור דברי  וזהו

, להתגבר עליואפשר חמימות של זה יצה"ר לפי שיפסיק, 

לעקוץ יותר  מסוכן זהיצה"ר כי עקרב פוסק, באבל 

  מאוד. צריכים להיזהרוממנו , מנשיכת הנחש

  

יצה"ר מלהיזהר כמה צריכים עד הק' למדנו  מדבריו

מכל המקרר את האדם , קליפת העקרב, זה של קרירות

  .יר"ש, תפילהדבר שבקדושה, תורה 

  

 בגימטריאהחילוק ד ,רמזהוסיף בזה בדרך ל ואפשר

מה שנאמר בעמלק הוא וב הוא י"ד, "ש לעקר"נחבין ש

ידו של הקדוש 'וכמו שפרש"י 'כי י"ד על כס קה',  יז, טז) ם(ש

ואיבה ברוך הוא הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה 

  .'בעמלק עולמית
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 עוליןשל ל'בן ב'לעם ע'מלק,  יבותתראשי ה והה

תורה  היושב ולומדשהוא מרמז ומאה ושתים,  בגימטריא

עובד ה' אה ואחד פעמים, שהוא החילוק בין יותר ממ

'אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים כי  ,עבדולאשר לא 

יצה"ר הוא יכול להתגבר על אותו  ,)חגיגה ט:( למאה ואחד'

מי ששונה את פרקו מאה ואחד פעמים של קרירות, שהרי 

הוא מוכיח שניצח את הקרירות, כי אין לך אדם שיכול 

ללמוד ולחזור שוב ושוב ושוב כל כך הרבה פעמים אם 

לא שיראת ואהבת ה' בוערות באש תשוקה בליבו, ורק 

על כן הוא מצליח ללמוד כל כך הרבה פעמים, ועל כן 

נצח את קליפת לבן בלק והוא יכול לה' הוא נקרא עובד 

  .עמלק

  

עולין  עמלק בלעםיבות של לבן תפי הסו והה

מנהגנו שנוסח על המרמז הוא ותשעים, ומאה בגימטריא 

סופי התיבות הללו ו .'ויקרב ק"ץ משיחה'לומר בקדיש 

אלו ג' כל של והסיום והכילוי שהסוף  ,בא להורות

יהא ק"ץ וסוף צדקנו, כשמשיח בביאת יגיע הקליפות 

מתעתדים זה אנו שבוע עתה בכפי שולאלו הקליפות, 

ויהי החודש 'לומר בתפילת מוסף דראש חודש בעזהשי"ת 

, 'תחלה וראש לפדיון נפשנו ,סוף וקץ לכל צרותינוהזה 

יצה"ר נוכל להתגבר על עקרב נורא זה, אותו אז ש

  מכל דבר של חמימות ואש התורה.שמקרר אותנו 

  

אנו יכולים לייעץ עצה נכונה לאותם אנשים  ובזה

תפילה העולם שקוע ברואים שב"ה שבאים להתפלל, ו

'חם לבי בקרבי בהגיגי תבער  בבחינת בהתלהבות קודש,

, קר כקרח יבםל אילו הםו (תהלים לט, ד),אש דברתי בלשוני' 

וליבם נופל באש ההתלהבות בתפילה,  יםנתפס ואינם

שעה הם צריכים להבין הבאותה בקרבם על כך, והנה 

זו נובעת מכוח אותו יצה"ר של עמלק  ולהשכיל שקרירות

ועליהם להלחם בו בכל כוחם, וזאת  ,שמקרר את ליבם

ידוע שכ, על ידי שיעשו פעולות חיצוניות של התלהבות

נמשכים הלבבות, דברי הרב בעל החינוך שאחר הפעולות 

 ,בקרירותםו וישאר זה, ו ליצרםאם חלילה יכנעעל כן ו

גם הם , אלא ו את חטאי עצמםאזי לא זו בלבד שישא

אפילו  את חטאי כולם, כי הם בקרירותם ו על גביהםישא

לב כאשר כי , תיהםויבבמקררים את כל סבלא שים לב 

דבר עם יכול להוא קר לעניני תפילה ועבודה, אדם ה

וכל תנועותיו ואפילו , ולו רק דיבור מועט ,העומד לצידו

  .מקררת את כולםשם עצם הוויתו 

  

שפעמים שאדם נכנס גם בלימוד התוה"ק, הוא  וכך

התורה  עוסקים בלימודכולם היאך ורואה  ,להיכל

כה  (ירמיה כג, כט)כתיב וכד, יות ובחמימותבאשבהתלהבות 

חשק, וחסר ואטום  קראבל הוא ליבו  דברי כאש נאם ה'',

באותה שעה הוא צריך ואז , המקררו עקרבמחמת אותו 

ועליו עבורו, בדעתו שעתה הוא עת נסיון להעלות 

ליבו ללימוד את לחמם שבעולם בכדי לעשות כל טצדקי 

התורה, וכמו שאמרנו אחר הפעולות נמשכים הלבבות, 

בין מצליח להאפילו אם ליבו סתום ואטום ואינו על כן ו

ת הגמרא את אשר הוא לומד, בכל זאת יקרא את תיבו

יצליח בדבר ומובטח לו ש ,בהתלהבות חיצונית לכל הפחות

לא יגרום לקרר יזכה שאם ברב או במעט, ובכל אופן 

ולבטל את האחרים הלימוד התורה את סביבותיו חלילה, 

  הק'.
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ויותר יותר מתקרבים אנו ככל שבאחרית הימים,  עתה

שלטונו של העקרב, נעשה לק"ץ , משיחיה ץ"קזמן של ל

וכבר קראנו בתפילת המנחה את עקרב תקיף יותר, ה

'ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי בה נאמר פרשת בא, 

כאשר וזה בא לרמז ש יאכלהו'.אש ומצות על מרורים 

בחמימות ובאשיות לכל דבר , 'צלי אשבבחינת ' יהאנו נה

'על מרורים בבחינת את הכח להיות  נקבלאזי שבקדושה, 

נזכה ו את העקרב שהוא כמרור. לונצח אפישנהו', ויאכל

  בב"א. ,ה'יל'ויקרב קץ משיח

  

  
 

ר' אהרן לייב  גאון הגדולהבשם גדול הדור  שמעתי

של  רבהמפי בצעירותו שמע ש ,]זצ"ל[ שליט"א שטיימן

  .דבר נפלא ונורא 'ינהוו'

  

ונשתמרו  כמנהג המצרים מלכי מצרים נחנטו כידוע

ים הפגראת ישנם חוקרים שהורשו לחקור , ועד ימינו אנו

 ותחינכאשר ממלכי מצרים החנוטים, אחד , ימ"ש הללו

, ראו הדק היטב  הדק   ובחנום  ובדקוםאת איבריו, 

  שליבו של פרעה זה , החוקריםלבב כל שהרעיש את דבר 

  

  

  

  

  

  

  

אותו לא היה עשוי כמו לב כל אדם, אלא היה עשוי מ

ודבר זה היה פלא גדול בעיני  ,חומר שממנו נעשה ה'כבד'

אחד כל חכמי מדע, שנלאו להבין את פשר הדבר הזה, 

מלומד שהיה  ה של ווינהרבמן החוקרים סיפר את הדבר ל

והלא , להם ואמרנענה אותו רב מדע, ובגדול בחכמה ו

 , שכך נאמרהדבר נאמר להדיא בספר תורת משה רבינו

'ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה מאן  )ז, יד( בפרשתנו

'ויחזק לב להדיא איתא  (שמו"ר ט, ח)לשלח העם', ובמדרש 

מה  ,כועס הוא ,פרעה ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה

שחז"ל לן הכבד כועס אף לבו של זה נעשה כבד', הרי 

פשוטו היה עשוי מבשר כבד, אכן ידעו שלבו של פרעה 

  ., ולכן הכביד כ"כ את לבוכמשמעו

  

שכל מה ולהאמין לימוד גודל עבורנו, לידע  וזהו

פשוטו כמשמעו ללא כחל ושרק,  הואשנאמר בחז"ל 

של שהרי אם היינו נשאלים על מדרש זה אם אכן ליבו 

משיבים שבוודאי אין נעשה ממש לכבד, היינו פרעה 

ב בחינה של כבד, וכדו' כוונת המדרש לומר אלא שיש לל

פרעה שאכן ליבו של ללמדנו מעשה זה בא וכיוב"ז, אבל 

    אמונה. עניני , וזהו חיזוק גדול בכפשוטו כבדלנעשה 
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  'מאמר א

  רבה אליהו דבי תנא

  )חאות  (פרק ה

  

מפני  דו,יל ע מה זכה יחזקאל שיחיו מתים ומפני'

שנאמר  ,שהסתפח על ישראל בכל שעה ושעה

בן אדם התשפוט התשפוט את עיר ) , ב(יחזקאל כב

 ,ת"ל התשפוט התשפוט שני פעמיםה הדמים וגו' מ

אדם לי ולך נאה  אלא כך אמר הקב"ה ליחזקאל בן

  '.להוכיח את ישראל

  

אליהו הנביא צריכים עיון, וכי מפני  דברי

סתפח היה אוהבן של ישראל עד שהיה משיחזקאל 

שעה ושעה, על כן הוא מקבל מתנה על ישראל כל 

כי זוהי מתנה ראויה לאוהב ו ,לרע זו לשפוט אותם

תבונן באותה נבואה המשישפוט את אוהבו לרע, ו

אותו יחמרו בני מעיו בר'התשפוט התשפוט' של 

זקאל לבני את הדברים הקשים שאמר שם יח

 ואת הנבואות הקשות על מר גורלםישראל, 

שכרו של אוהבן של ו הוכי ז, העתיד לבוא עליהם

 ,כדרבונות טיח בהם דברים קשיםלהישראל 

  תנבא על רוע עתידם.ולהסרחונם,  ולגלות

  

כמו שכתב שלמה המלך  ,הביאור בזה ונראה

מוסר ה' בני אל ' )יב-ג, יא(ע"ה בספר משלי דיליה 

כי את אשר יאהב ה'  .ץ בתוכחתוותמאס ואל תק

 )כז, ו(. ועוד אמר שם 'יוכיח וכאב את בן ירצה

 '.נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא'

את בנו  מוכיח ,האוהב האמיתי כמו אב לבן

והתוכחה הזו היא הוכחה לגודל ופעמים אף פוצעו, 

זרים, אלא אך האהבה, שהרי אין לך אב שמכה 

בניו, וזאת משום אהבתו אותם, משום את ורק 

  רצונו להדריכם בדרך הישר.

  

הרה"ק מפשיסחא זיע"א על הא אמר ש וכמו

 לימין המהלך יהודה רב 'אמר(לז.)  דאיתא ביומא

בור'. דכוונת הדברים היא, שהתלמיד  זה הרי רבו

ההולך תמיד רק לימין רבו, דהיינו שהוא מבקש 

ורוצה רק את הימין המקרבת של רבו, והוא תמיד 

בורח מן השמאל דוחה של רבו, שאינו רוצה 

הנה בשבחו ויקרבו, תמיד שיוכיחו, אלא רק ידבר 

, כי רק מי שמקבל את כלוםהוא בור ריק שאין בו 

ל רבו, רק הוא יכול לגדול ולהיות השמאל דוחה ש

  לבר לבב.

  

שאמר לו הקב"ה היתה עומק הכוונה במה  זאתו

', כי לי ולך נאה להוכיח את ישראלליחזקאל '

שהיה מסתפח על ישראל כל יחזקאל הנביא דווקא 

שעה ושעה, והיה כל כך אוהבן של ישראל דווקא 

הוא זה שיכול להוכיח את ישראל מחמת רוב 

אהבתו, כי מי שאינו אוהב את ישראל אינו יכול 

ואתה להוכיחן, וזהו שאמר לו הקב"ה דווקא אני 

  .ןלהוכיחולכן לנו נאה את ישראל  יןאוהב
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יא על פי לפרשתן פרשת וארא, ה והשייכות

זיע"א, הרה"ק מקארלין  שאמריסוד גדול 

וז"ל 'איתא  (שבועות ד"ה כתיב ומשה) בית אהרןבספה"ק 

לא ייחד  ,שכל ל"ח שנה שהיו ישראל במדבר

הלא  ,הקב"ה הדיבור אליהם, ולכאורה הוא תמוה

כמה פעמים כתיב בתורה ויאמר, רק האמת הוא 

הגם כלל גדול, כי שנים שהם אוהבים זה את זה, 

שהם מדברים ביניהם קשות, הכל הוא מגודל 

אהבה, אבל מי שאינו אוהב את חבירו, אזי 

כשהוא מדבר עמו, אינו מדבר רק דברים רכים 

ובנחת, לזאת, כל הל"ח שנה לא ייחד הדיבור 

אליהם, רק דיבר עמהם באמירה רכה, ואח"כ 

כשנתפייס עמהם אזי כתיב וידבר, היינו דברי 

  קשות'. עכלה"ק.

  

אוהבן של הרי היה גדול משה רבינו  הנהו

מסר נפשו עליהם, וכמו שנאמר כבר , וישראל

שמשה רבינו שגדל בתחילת פרשת שמות 

בארמונו של פרעה יצא לראות את סבלות אחיו, 

וכשראה איש מצרי מכה איש מאחיו מיד גמל 

 , כז)שמות א(ואיתא במד"ר , והרגו כרשעתוזה לרשע 

שהיה רואה  ,מהו וירא (ב, יא) בסבלותם וירא'

מי יתן  ,ובוכה ואומר חבל לי עליכם ,בסבלותם

והיה נותן כתיפיו ומסייע לכל וכו', מותי עליכם, 

אחד ואחד מהן, והיה מניח דרגון שלו והולך 

ומיישב להם סבלותיהם ועושה כאלו מסייע 

לפרעה, אמר הקדוש ברוך הוא אתה הנחת עסקיך 

גת בהן מנהג והלכת לראות בצערן של ישראל ונה

אחים, אני מניח את העליונים ואת התחתונים 

וירא ה' כי סר לראות, ראה  )ד ג,(ואדבר עמך, הה"ד 

ות הקדוש ברוך הוא במשה שסר מעסקיו לרא

ים מתוך וקבסבלותם, לפיכך ויקרא אליו אל

חזינן עד היכן הגיעה אהבתו וחמלתו של . 'הסנה

  משה רבינו על בני ישראל.

  

משה ואל וידבר ה' אל ' יג)ו, ( בפרשתןנאמר  הנהו

ואמרו חז"ל בפסיקתא '. אהרן ויצום אל בני ישראל

ציווי זה עבודת כוכבים, כדכתיב ' יג) (ואראזוטרתא 

איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי  ז) ,(כ ביחזקאל

וימרו בי ולא אבו  (שם יח)מצרים אל תטמאו, וכתיב 

גלולי השליכו ובלשמוע אלי איש שקוצי עיניו לא 

'. חזינן שמשה רבינו נבחר מצרים אל תטמאו

 ,עם בני ישראלללדבר דברי תוכחות בפרשתן 

את אותם דברי תוכחות שנבחר יחזקאל לומר ו

שהיה משה רבינו מפני כאמור לבני ישראל, וזאת 

אשר על כן נבחר לדבר עמם אוהבן של ישראל, 

  .ולהוכיחן, ורק לו נאה להוכיחן קשות

  

אתה מוצא ' , ב)טז ר"שמו(במדרש שאמרו מצינו  עוד

לישראל כשהיו במצרים היו עובדין עבודת כוכבים 

ולא היו עוזבין אותה, אמר לו הקדוש ברוך הוא 

למשה כל זמן שישראל עובדין לאלהי מצרים לא 

יגאלו, לך ואמור להן שיניחו מעשיהן הרעים 

משכו  )כא, (שמות יבולכפור בעבודת כוכבים, הה"ד 
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וקחו לכם, כלומר משכו ידיכם מעבודת כוכבים 

וקחו לכם צאן ושחטו אלהיהם של מצרים ועשו 

הפסח, שבכך הקדוש ברוך הוא פוסח עליכם, הוי 

  . 'בשובה ונחת תושעון )טו, (ישעיה ל

  

זה עתה  גם ענינו של חודש שבט שאנו באים וזהו

הוא מלשון 'חושך שבטו  'שבטדהנה 'בשעריו, 

שהאוהב את בנו  ,והוא כנ"ל .(משלי יג, כד) שונא בנו'

אינו חושך את שבטו ממנו, ורק השונא את בנו 

חושך את שבטו ממנו, ולא איכפת ליה ממנו, הוא 

המרומז בוי"ו ם, "וזה גם ענינו של וי"ו דשובבי

צורת אות וי"ו מורה על שבט דהנה ארא, דפרשת ו

, והיא מרמזת כנ"ל שהקב"ה מורה חובליןועל מקל 

שהשובבים צריכין ללקות בו, בא מקל החובלין ש

(מלאכי א, ב)  מחמת אהבתם הגדולה, וכמו שנאמר

  . אהבתי אתכם אמר ה'

  

זקיני הק' כ"ק אדמו"ר הנהגה זו אצל  וזכורני

ישראל  תיהבשאדמו"ר מגור , שראה פעם זיע"א

 ,כך אמר לי אחרבזקנו, ואחד תפס זיע"א 

מתי יבוא מאוד, השתוקק לדבר  שבראותו זאת

ואחר , לידו שגם הוא יזכה לקרבה גדולה שכזו

על סיפר לי בחדוה גדולה ועצומה בא ואיזה זמן 

  נו.בזקהבית ישראל תפסו שזכה לכך ש

  

נו יבלמשה רכל זה נאמר לצד המוכיחים  והנה

אנו העומדים מצד מקבלי אמנם וליחזקאל הנביא, 

כאשר שצריכים לזכור את הדבר,  ,התוכחה

הקב"ה מגלגל לפתחנו איזה ענין של הפך השמחה, 

ענין של עגמת נפש, ובתוך ליבנו אנו תוהים מה 

זאת עשה אלוקים לנו, עלינו להבין באותה שעה 

אוהב ה' הוא מוכיח,  רש, כי רק את אולזכור

והתוכחה היא סימן ואות לאהבת ה' ולא להפך 

צדקותיהם את קב"ה משמר וזאת ועוד שהחלילה, 

של צדיקים לעתיד לבוא ומשלם להם רעתם בזה 

ומשלם ' י)ז, (על הפסוק וכמו שאמרו חז"ל העולם, 

נאו אל ולא יאחר לש ,נאיו אל פניו להאבידוולש

 )י ,מדרש אגדה דברים ואתחנן ז( נםלשו'. וזה פניו ישלם לו

מיעוט זכות שהרשעים עושים  - ומשלם לשונאיו'

בעולם הזה הקדוש ברוך הוא פורע להם בחייהם, 

כדי לאבדם לעולם הבא, אבל ישראל מצוה שהם 

אינו נותן להם שכרם אלא  ,עושים בעולם הזה

שומר הברית  (פסוק ט)לעולם הבא, שלכך אמר 

   '.לאוהביו ולשומרי מצותיווהחסד 

  

הם  ,ייסורים אלו שאנו מדברים בהם אמנם

מסכת ערכין חז"ל באותם הייסורים שמנו אותם 

כל  אמר רבי אלעזר ,עד היכן תכלית יסורין' :)טז(

שארגו לו בגד ללבוש ואין מתקבל עליו. רבא 

זעירא, ואיתימא רבי שמואל בר נחמני, אפילו 

גו לו נתכוונו למזוג בחמין ומזגו לו בצונן, בצונן ומז

נהפך לו בחמין, מר בריה דרבינא אמר אפילו 

רבי  ואיתימא רב חסדא, ואיתימא חלוקו. רבא

ו אפילו הושיט יד יצחק, ואמרי לה במתניתא תנא

  . 'לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתים
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של עגמת  שכאלו לאדם ייסורים וכשקורין

את  יםטורדוהם בדבר כל דהוא שכזה,  ,נפש

לזכור שאלו הם ייסורין עליו  ,שלוותואת מנוחתו ו

בעת שמחה הדבר מצוי מאוד באמת ו, של אהבה

בעלי השמחה שכמו שמחת נישואין ובר מצוה, 

מתמלאים בעגמת נפש על דברים של מה בכך, 

ענין לא נעשה כחפצם בדיוק נמרץ, מחמת שאיזה 

האוכל ואם זה מעניני  ,אם זה מעניני הלבושים

ואילו וכל שמחתם נטרדת, ושאר דברים כיוב"ז, 

נים עד כמה נואלו, תם היו מביהיו מחשבים בדע

הקב"ה רוצה להראות להם אהבה ביום  שהרי

על הגדול הזה, ותחת לשמוח בדבר הם מתמלאים 

אל נבין את הדברים כאשר ורוגז ועגמת נפש, כך 

ונקבל את התוכחות בשמחה ובטוב לבב,  ,נכון

להחיש את ישועתנו ואת להשלים נפשינו, ונוכל 

  פדות נפשינו. 

  

  מאמר ב

  

על הפסוק  ןפרשתב תפארת שלמה ספה"קב

. 'רק הרחק לא תרחיקו ללכת העתירו בעדי' (ח, כד)

כי דרך  ,בזה ראה לימה שנבזה הלשון 'כתב 

הצדיקים הגדולים בהתיחדם בתורה ותפלה 

הנה הם בטלים  ,ועליית נשמה גבוה מעל גבוה

  כלל  זוכרים  ואינם   , העולם זה  במציאות  לגמרי 

  

  

 קו,(בקש דוד המלך ע"ה  ןכל אשר ע ,מעניני עוה"ז

אם אני  ומרלצונו ר – זכרני ה' ברצון עמך )ד

בעלותי במעלות היחודים הנפלאים בעולמות 

מבני ישראל  ,העליונים אזי אשכח מעניני עוה"ז

נא  ,להוריד להם השפעות טובות וחסדים עמך

פיק אתה ברחמיך הרבים תזכרני ברצון עמך לה

וזה ג"כ הרמז  ו',וכ ,להם רצון מה' ופקדני בישועתך

כי החומר בקש מהצדיקים רק  ,בפסוקים הללו

זכרו  ,לא תרחיקו ללכת בעולמות העליוניםהרחק 

להעתיר נא בעדי על עוה"ז להריק ברכה מן 

   '.השמים. והבן

  

בא לומר על פי דרכו זו, שפעמים שאדם  ואפשר

שיעתיר בעדו בדבר ישועה ומבקש לפני הצדיק 

תפילתו נענית, בעבורו והצדיק מתפלל ו ורחמים,

 הרחיק את עצמואדהכי והכי אותו אדם אבל 

אז ונפל כמה מעלות אחורנית, ו, מדרגתו הרוחנית

אינו נמצא בדרגתו הקודמת ו כשבאה ישועתו

נענתה, אינו יכול  שתפילת הצדיקרה זכה ובעשב

רק לקבל את הישועה, וזה בא הפסוק לרמז ולומר '

  שלא ירחיק אדםהיינו  ',הרחק לא תרחיקו ללכת

העתירו שהרי ' שלוהרוחניות   מדרגת  עצמו  את 

ופעל לו ישועה,  ,בעדו ירהעתהצדיק שהרי  ,'בעדי

שיוכל בכדי שלא יתרחק, שמור על עצמו ועליו ל

  הישועה הנצרכת לו כל כך.לקבל את לזכות ו
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 אלי שמעו לא ישראל בני הן לאמר ה' לפני וידבר משה
.                                                                 וגו' פרעה שמעניי ואיך  

 
 י"הגר כ"מש בהקדם ,ו"ק בלשון אמר ה"שמשרע מה הענין בביאור ל"אפ

 דן אדם ו"ק דהנה הדין מן עונשין דאין בטעם,[ ב אות טוב לקח] ל"זצ ענגיל
 ציותה כ"א ,העדה והצילו לש חיוב יש ד"הבי שעל מכיון אמנם ,מסברא מעצמו
 לדרוש רשאים אין ולכן ,הנידון בהצלת אך וישתדלו שיחפשו ד"הבי על התורה

 ,בפירוש תורה שחייבתו מה רק לחייב להם ואין ,אותו לחייב דרשות מדעתם
 פשוטה סברא יש דבעצם שהאריך מה עוד ש"ועיי ',וכו הדין מן עונשין אין כ"וע

.            בחינם שיענשו ונמצא ,פריכא ו"ק שהוא תכןדי ,הדין מן עונשין דאין מה  
 

 לא ישראל דעם מכיון פריכא ו"ק דהוי המפרשים הקשו כ"ג שלפנינו ו"בק והנה
 ל"ואפ. זה שייך דלא בפרעה כ"משא קשה ועבודה רוח מקוצר אליו שמעו
 כאשר שאפילו הדבר להורות כדי ,פריכא ו"הק בתורה העמיד ת"דהשי

 בשורשו היה ז"עכ ,ברור דבר שהוא ונראה ,ו"ק עשה נביאיםה אדון ה"משרע
 רוח קוצר לצד היה אליו שמעו שלא דמה ידע לא ה"שמשרע אלא ,פריכא ו"ק

 מן עונשין אין ולכן ,פריכא שהוא דיתכן ו"ק לכל נלמד וממנו ,קשה ועבודה
                                                                .                                                                 הדין

 
 בשם שמביא[ ז"ט אות ו"נ כלל] האוצר בבית כ"עפימש ל"אפ אחר דרך ועל

 מידות ג"דהי כיון ,הדין מן עונשין דאין ל"זצ מזידיטשוב צ"מהר ק"הרה
 גדנ הוא ו"ק ומידת ,רחמים של מידות ג"הי כנגד המה בהם נדרשת שהתורה

 עונשין אין לכן ,היום כל ל"א חסד ,חסד על רומז ל"א שמידת ומכיון ,ל"א מדת
 לבאר ז"עפי[ ד יב מאמר תשרי] יששכר בני ק"בספה כ"מש ומביא. הדין מן

 ת"השי והשיבו ,לה נא רפא נא ל"א ביקש ה"משרע אשר[ יג יב במדבר] הפסוק
 דגם ל"אפ ז"ועפי. ש"יעי ל"א מידת יעורר ז"ועי 'וכו ירק ואביה ,ו"ק שילמוד

 לעורר כדי רק ,ו"הק עשה ז"ועכ ,להזכירו לו ואין פריכא ו"ק דהוי ידע ה"משרע
.                                                                                            ישראל על הרחמים מדת  

 
 הכרח יש ז"עכ רולומ לדבר שלא צדדים שיש אף דלפעמים מזה נלמדפ "ועכ

 שמצד ,לדבר רוצה שאני בנידון עכשיו מרגיש הנני וכן ,ולהגיד לומר אחר מצד
 מה וידוע. לומר חוב יש הרי השני מצד אבל ,שהוא למי להכאיב רצוני אין אחד

 עסקו שהיה נכבד גביר אחת בעיירה היה שפעם ל"זצ חיים החפץ שסיפר
 לו, שתקו ז"עכ בדבר עויד שכולם ואף, המלכות מטעם האסורים בדברים
 י"ע ונתפס חוסן לעולם לא ואמנם. לבבו נדיבת על אותו כיבדו ואדרבה
 וזיקים בחבלים אסרוהו וכאשר ,סיביר בערבות לגלות דינו ופסקו המלכות

 רב העיירה, ועשו יהיה ובראשם הקהל מכל להפרד שרצונו משופטיו ביקש
 אפשר אי ,לו ואמר הרב אל פנה ברזל בחבלי אסור להתם וכשהגיע כמבוקשו

  לי

 

 

 
, לכבודו למחול אוכל לא אבל ,פשעי את ידעתי אני גם כי ,מצבי על להתאונן לי

 שבתור בודאי הרי ,כך על אותי מעורר היה ואם ,עושה שאני מה הכל שידע
 ,הללו מהמעשים חודל והייתי אצלי נשמעים דבריו היו ,והמנהיג הרב היותו

.                                       ד"עכתו והקשה המר מצבי על האשם שהוא בודאי כ"וא  
 

 י"וע החסרון מבינים אין לפעמים כי ולעורר לומר גדול חיוב יש כ"וא
[ ז ו דברים] פ"עה ל"צז נזר האבני שאמר מה וידוע. לתקן משתדלים שמעוררים

 ויהיו לעורר צריכים ז"עכ ,סגור שהלב דאף ,לבבך על 'וגו האלה הדברים והיו
 סגור שיפתח יתרמי דאם ,הלב בתוך ולא ,מלמעלה לבבך על פ"עכ הדברים

 קשה דהלב, טריפות לגבי ל"דקי וכמו ,לבבו אל הדברים אז יכנסו אזי ,הלב
 אולי אבל ,לבלוע קשה הוא מתחילהש אף ולכן ,פלט לא בלע אם אבל ,לבלוע
.                        המעשים ויתקן יפלוט לא שוב ואז ,ויתעורר שיבלע ת"השי יעזור  

 
 שיש להם שנדמה ,המבוגרים להתלמידים במיוחד עכשיו אמורה מלתי והנה
 לסדרי ומלהשתעבד כהוגן מלימוד מתרשלים ז"ועי ,וטירדה דאגה להם

 מימי עת בכל ,וטירדה דאגה לו יש תמיד שהאדם אהו האמת אבל ,הישיבה
 זמן לך אין כ"א ברוחנית להתעלות מחיובו פוטרים וטירדה הדאגה ואם ,חייו

[ ד"פ 'פ ר"ב] ל"אמרז פרשתי ובזה. והטירדה הדאגה יש תמיד כי ,בזה שיתחייב
 לאדם יהיה שלא ת"השי רצון הוא דכך' וכו עליו קפץ בשלוה לישב יעקב ביקש
 תמיד ז"עכ אבל, פרטיות הנאה של זמנים יש שבודאי דאף ,בחיים לליתכ שלוה

.                                                                  בחייו האדם כל מהלך וזהו, דאגות גם יש  
 

 כתפי על מוטל מחסורו וכל ,בישיבה כשנמצאים הללו שבזמנים הוא והאמת
 של הרגש שמרגישים ומה ,החיים זמני שבכל ותרבי הפנויים המה הרי ,אחרים

 זמנו ממלא אינו שהוא לצד זהו ,מוטרד הוא נפשו מנוחת וכאילו וטירדה דאגה
 בלי עצמו מרגיש הוא זה ומטעם ,ימיה איבוד על דואג ונשמתו ,ש"בתוי כהוגן

 לו נדמה כ"וע הסיבה היא שזאת בעצמו יודע אינו שהוא אלא ,הנפש מנוחת
.                                                                               אחרים ענינים לצד הוא שהסיבה  

 
 גראסמאן מרדכי ישראל רבי ח"מהרה שמעתי דהנה יותר עוד להתבונן ויש

 ביטול על שהעונש ,ל"זצ מגאלאנטא צ"הגה רבו בשם כמדומה שאמר[, ל"זצ]
 אלו והנה. אחרים ענינים על מהעונשים ותרי ,קרוב בזמן מהרה לאדם בא תורה

 טירדות לפעמים שמתרמי מה שידוכים בעניני דאגות להם שיש הבחורים
 נזהר היה שלא בשביל דוקא שזהו לחשוב מקום יש הרי ,אלו בענינים נ"ועגמ

.                         הללו בענינים נ"בעגמ תיכף לו משלם ת"השי ולכן ,תורה בביטול  
 

 הוא בזה דוקא הרי ,והדאגה הטירדה לצד מלימוד שמבטל שמה נמצא כ"וא
 שמתייגעים היגיעה מאד חשוב בשמים באמת כי. ו"ח ודאגה טירדא לו גורם

                  שהכל להם משלם ת"השי בתורה המתייגעים שאלו וברור ,התורה בלימוד
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העעל"ט. שמותהמשך מפרשת   

       

בשם האלשיך הקדוש לפרש הכתוב )משלי ו ט( עד מתי עצל תשכב.  ראיתי
ד מתי עצל תישן אלא תשכב, ומבאר שלכל אדם יש זמנים שלא נאמר ע

טובים שבהם הוא ער, ויש זמנים פחותים שבהם הוא בבחינת ישן, שאז אינו 
הולך לו, ואינו יכול לעשות כלום, ועל זה אין טענה להאדם, כי כל זמן שהוא 
ישן הוא ישן, אז אין אל מי לדבר, אבל הטענה היא אחרי שהוא כבר התעורר, 

מתי תמשיך לשכב ולא תקום, אמנם בשעה שהוא בבחינת ישן אז הבעל עד 
דבר יאמר בודאי שאי אפשר לעשות כלום, אבל עכשיו שכבר התעוררת ואינך 
ישן, אז כבר הגיע הזמן להתחיל, וזהו שאמר עד מתי עצל, לא אמר תישן, אלא 
תשכב, כמה זמן אחרי שקמת משינתך תמשיך לשכב במטה ולא לעשות 

                                                                                                                             . כלום
 

מתולדות חובות הלבבות מה שיבא לידי, ולא אטרח להביאם כולם,  ואזכור"
כדי שלא יארך הספר, אך אזכיר מן הדברים הצריכים לכל שורש משרשיו 

ר שלו מה שראוי לו, ובאלקים האחד האמת אעזר, ועליו אבטח, וממנו בשע
אשאל ברחמיו להורות אותי בו את הדרך הישרה אשר הוא רוצה בה, ושהיא 
מקובלת בעיניו, בדבור ובמעשה, בסתר ובגלוי, וכאשר נגמרה עצתי והסכמתי 

י לחברו, תקנתי אשיותיו", היינו היסודות שעליהם בניתי הדברים, "והצעת
מכונותיו, ובניתי אותו על עשרה שרשים, מקבצים כל חובות הלבבות, וחלקתי 
אותו לעשרה שערים, כל שער מהם מיוחד לשורש אחד משרשיו, כולל את 
גבוליו ומחלקותיו", שהרי כל שורש מתחלק לכמה כללים וחלקים שונות, 

                                  ".                  "והענינים התלויים בו, והפנים המפסידים אותו
 

אוחז בו הדרך הקרובה להעיר, להורות ולהשכיל בלשון המבואר הקרוב "ואני 
והנוהג", שהוא כותב בלשון שמדברים המון עם, "כדי שיהיה מה שאני רוצה 
לבארו קרוב להבין, ואניח הלשון העמוק", לא אחפש מילים עמוקות שקשות 

, והמופתים ההולכים על דרך מלאכת הנצוח, להבנה, "והמילות הנכריות
שקורין אותה אנשי חכמת הדבור בלשון ערבי ַאְלִג'ָדאל, והמחקרים 
הרחוקים", ידיעות שונות שאינן מפורסמות להעולם וכדומה, "אשר לא יתכן 
להתישב עליהם בספר הזה", אלא הוא מביא את הפשט והביאור הפשוט, 

התוכן של הדבר, ולכן לא התחשב עם  שכל אחד שרוצה להבין יוכל להבין
דעות הפילוסופיה וכדומה שאינן מפורסמות לכל, "מפני שלא הבאתי בו אלא 
הראיות המספיקות, אשר תתיישב הדעת עליהן על משפטי החכמה 
האלקית", כמו שנראה עוד להלן, שהספר בנוי על יסוד של אמיתת מציאת 

.                        דרך הפילוסופיההשם, והראיות המונחים אצל בני האדם, ולא ב  
 

שאמר הפילוסוף, אין ראוי שנבקש בהשגת כל מחקר מציאותו על דרך  וכמו"
המופת, כי אין כל מחקר שכלי נמצא במופת", הכוונה בזה, שאי אפשר 
שדברים שכליים התלויים בלבבות, יוכיחו אותם בהוכחות גופניות הנראה 

ה שהוא כן, והוא מתקבל על דעת בני אדם, זה לעינים, אלא דבר שהדעת נוט
בעצמו המופת לכך, "ולא שנבקש בחכמת השמוש הדבר המספיק, ולא 
בחכמת האלקות להרגיש ולהמשיל", שלא שייך לבאר את הדבר ולתת על זה 
הוכחה חותכת, "ולא בתחלת החכמה הטבעית מופת", כי הטבע אינו מובן 

ע שיהיה כך וכך, ואני מניח כי הוא לחלוטין לאנשים, אלא ה' עשה את הטב
יודע למה עשה כן, ולא מפני שאני מבין כל דבר מדוע ברא הבורא כן, למה 
הצפרניים צריכים לגדול, ואחר כך הם גדולים מדי וצריך לקצצם, ואחר כך 
חוזרים וגדלים, וחוזרים ומקצצים אותם, למה זה צריך להיות, הרי לכאורה 

כך עלה ברצונו יתברך, ואנו מקבלים הנחות  היה אפשר להיות אחרת, אלא
מסויימות, שכך הם פני הדברים, ואין אנו צריכים הסבר לכל דבר, "ולא 
בראשית המופת מופת", היינו גם בדברים כאלו שכבר יש הוכחה חותכת 
עליהם, גם בהם בהתחלה צריכים גם לאמונה, כי בלי אמונה אי אפשר כלל 

הו כי בראשית המופת אין מופת, ושם צריך להתחיל ולדון על שום דבר, וז
.                                                                  לאמונה, ומשם אפשר להמשיך למופת  

 

      כאשר נשמר מן הדברים האלה, יקל עלינו להגיע אל בקשתינו, ואם לא"כי 
         
 
 

ו למצא מה שהיתה כונתנו אליו, נעשה כן, נתעה מדרך עניננו, ויקשה עלינ 

 בזה יש הרי הזמן ומבטלים להיפוך כשהוא ו"וח. ת"בעזהי בניקל אצלם יהיה
 ,היקר הזמן בידים מאבדים צרכו כל לו שיש שבזמן ,שמיא כלפי חוצפה

 החזקת בשביל נותנים שאנשים מה ,הקדש ממון על שחיים מתבוננים ואינם
                           .     הזמן בביטול זאת כל מאבד והוא ,בתורה חלק להם יהשיה ורוצים התורה

 

 מועט זמן ובעוד ,החיים סף על עומדים שאתם ,יקרים תלמידים נא התבוננו
 שמים לרחמי זקוקים ומאד ,האדם חיי ימי של האחריות כל עליכם יהיה

 עורו ולכן. ת"השי צוןבר כ"כ לזלזל יכולים האיך כ"וא ,ט"עצהיו הכל שיהיה
 שיעורים לקבוע תיכף ולהתחיל ,תורה ביטול של הענין לתקן נא התעוררו נא

 יעורר בעצמו זה ,המלעיגים מפני יתבייש ואל בפועל שיעשה י"וע ,קבועים
 עד הזמן שביטל מה העבר על סליחה וגם ,משמים מרובים רחמים עליו

                                                                                .                              ה"בעו עכשיו
 

 כוונתי אמנם ,לבבכם להכאיב רצוני אין כי ,זה בענין הדיבור עלי קשה ובאמת
 הזכות לי יהיה פ"עכ ואז ,אוזן להעיר מאד מעמכם ואבקש ,לטובתכם רק

 ל"זצ מבעלזא ק"הרה לאצ העובדא וכידוע. בדיבוריי תועלת איזה שהיה
 רבי והגאון ,חולה להזכיר ק"בשב טעלעגראם לשלוח התיר אחד שדיין

 ל"זצ מבעלזא ק"הרה אז ואמר ,ההיתר על מאד הרעיש ל"זצ קלוגער שלמה
 ו"ח יהיה שלא כדי החולה רפואת בעד ביותר להתאמץ צריך הוא שעכשיו

 ממש איזה יהשיה ביותר להתאמץ מעמכם מבקש אני וכן. בכדי שבת חילול
 יהיה ת"והשי ,יתכן לא וזה ,אתכם לצער רק בידי עלה לא זה דבלא ,בדברי

.                                                                               הענינים בכל להצליח בעזריכם  
 
 

 

 

 
 
 
 

(וארא ו יב)הן בני ישראל וגו'   
 

 וידבר משה [שמות ו יב]ליישב הפסוק דבריו ז"ל כבר אמרתי בזה  ובהקדמת
 והקשו ,לפני ה' לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה וגו'

 המפרשים דהוי ק"ו פריכא מכיון דעם ישראל לא שמעו אליו מקוצר רוח
 ועבודה קשה משא"כ בפרעה דלא שייך זה. אמנם עפי"ז אפ"ל דגם משרע"ה

 כירו, ועכ"ז עשה הק"ו, רק כדי לעורר מדתידע דהוי ק"ו פריכא ואין לו להז
ואפ"ל לפי"ז ביתר ביאור בענין דאין עונשין מן הדין,  הרחמים על ישראל
מורה לנו דשכל האדם מוגבל מאד, ואף מה שנראה לו  דהנה עצם ענין הק"ו
ללמוד זה מזה, עכ"ז יתכן מאד דהוי ק"ו פריכא, דלצד  לקל וחומר שיכולין

תת הדברים, ולכן דוקא בענין זה המורה על הגבלת באמי הגבלת שכלו טעה
מתעורר רחמי השי"ת עליו למנוע העונש, וזהו ג"כ רמוז  כח האדם וחולשתו

(                            דברי יונה ח"א דף קצ"ה)המורה על רחמים.  בענין מדת א"ל  

                 
(רא ו טוא)ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה וכו'   

 
 ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ,(ו, ט)לבאר בפ' וארא שאמה"כ  ונקדים

ומעבודה קשה וכו' וידבר משה לפני אלקים הן בני ישראל לא שמעו אלי 
ישמעני פרעה ואני ערל שפתים וידוע הקושיא מה ק"ו הוא הרי בני  ואיך

וכבר  שמעו מקוצר רוח ומעבודה קשה וזה אינו שייך אצל פרעה ישראל לא
דעכ"ז יש כאן ק"ו דסוף כל סוף הרי הם דברי תנחומין ובשורה  פירשו בזה

והיה ראוי להם יותר השמיעה אף בקוצר רוח, והמתקת  טובה לישראל
מרע"ה על בנ"י היא כי באמת גדולה הרחמנות על בני האדם  הרחמים שעורר

 מחשבותם מופרך ונסתר ודעתם מתהפכת בכל עת, רגע אחד כי כל הילוך
הטוב וברגע שלאחריו כבר נמשכים אחר הרע וכן מצינו בבנ"י  נמשכים אחר

.                                             האמינו ושוב אח"כ לא שמעו אל דבריו שמתחילה  
 

 מרע"ה "הן בני ישראל" שמתחילה היו בדרגת בני ישראל והאמינווז"ש 
 גדולה הרחמנות עליהם ועוררלדברי' ושוב אח"כ "לא שמעו אלי" וא"כ מה 

 עליהם רחמים ע"י הק"ו ואיך ישמעני פרעה וסיים ואני ערל שפתי"ם שאחר
' שתעורר מדת רחמים שוב אין צורך עוד למליצתי כי גדולה רחמנותו ית
 המשקפת בגודל צערן של ישראל ודי בזה שהקב"ה בעצמו ימליץ עליהם

                                                                   (             דברי יונה ח"א דף נ"ו)לטובה. 
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נעשה כן, נתעה מדרך עניננו, ויקשה עלינו למצא מה שהיתה כונתנו אליו, 
ומפני שהיה ספרי זה מן החכמה האלקית, נשמרתי בו מן הראיות שהן 

כמה הולכות על דרך חכמת הדבור וחכמת השמוש", כי הספר הזה בנוי על ח
אלקית, לכן הוא משתדל למנוע מלדבר מדברים ממשיים, שאפילו בדברים 
שאפשר להוכיחם באופן ממשי ומעשי, הוא מנסה לדלג עליהם, "אלא 
בשער הראשון ממנו", בשער הראשון שהוא מדבר על יחוד אלקים, שם הוא 
משתמש בהוכחות ממשיות ומעשיות כדי להוכיח על יחוד אלקים, והוא 

להבין את הדברים, "כי אפשר שידחקנו הצורך אליהן מפני דקות בדרך משל 
מחקרנו בו", אבל בשער הבטחון וכדומה, אינו משתמש יותר בהוכחות 

  .                                                                            כאלו, אלא רק בדברים שכליים
 

ים, וקרבתים בדמיונים הקרובים, רוב ראיותי מן הדברים המושכל"ושמתי 
אשר אין בהם ספק, וסמכתי להם מה שמצאתי כתוב בספרי הנביאים, ואחר 
כך סמכתי להם דברי הקבלות שקבלנו מרבותינו זכרונם לברכה", היינו דברי 
הקבלה, ותורה שבעל פה, דברי חז"ל, "ומן החסידים והחכמים שבכל אומה 

ברים מחכמי אומות אחרות, דברים שהגיעו דבריהם אלינו", שהביא גם ד
ששמעתי או ראיתי מהם, "מפני שקויתי שיהיו הלבבות נוטים אליהם, 
ומקשיבים אל חכמתם", שאם אותו חכם אמר דבר שהשכל מקבל ונמשך 
לזה, אז הביאו בספר זה, אפילו שהוא חכם מאומות העולם, "כמו דברי 

                                      ".  הפילוסופים ומוסר הפרושים ומנהגיהם המשובחים
 

אמרו רבותינו ז"ל )סנהדרין לט:( כתוב אחד אומר )יחזקאל יא יב( "וכבר 
וכמשפטי הגוים אשר סביבותיכם עשיתם, וכתוב אחד אומר )שם ה ז( לא 
עשיתם, הא כיצד, כמתוקנים שבהם לא עשיתם", היינו הדברים הטובים 

שיתם, "כמקולקלים שבהם עשיתם", הרי שראיתם אצל הגוים, את זה לא ע
אנו רואים מכאן, שיש אצל הגוים דברים טובים שצריך ללמוד מהם, והנביא 
הוכיח את ישראל שלא למדו מן האומות העולם את הדברים המתוקנים 
שבהם, לכן אני משתדל מפעם לפעם להביא ראיה מהדברים הטובים של 

חכמה אפילו באומות העולם  הגוים, "ואמרו )מגילה טז.( כל האומר דבר
כם", אמנם אצל אומות העולם אין תורה, אבל חכמה יש בהם, והרי נקרא ח

מצינו בגמ' )עירובין ק:( שאפילו מהתנהגותם של בהמות וחיות אפשר 
ללמוד מדות טובות, שהקב"ה ברא אותם עם הנהגות טובות שנוכל ללמוד 
מהם, ואם כן גם באומות העולם שאין בהם תורה, מכל מקום יש בהם דברים 

.                                                                                  ר ללמוד מהםטובים שאפש  
 

בהבאת המשלים לקרב הענינים הקשים בהם )ערובין כא:( אגמריה "ואמרו 
בסימנין ואסבריה בדדמי ליה", שיש דברים שקשה להבין, רק על ידי 

יש לנו רשות להביא משל מכל שמדמים מילתא למילתא או בסימנים, הרי ש
דבר להקל על הבנת הענין יותר, "והחכם אמר )משלי א ו( להבין משל 

".                                                                            ומליצה, דברי חכמים וחידותם  
 

המחבר, כאשר הסכמתי לחבר בספר הזה חלקי חובות הלבבות, "אמר 
את מחשבתי לבחור אותן, שתהיינה כוללות את זולתן, וסובבות את  כיונתי

שאריתן", שבכל הספר הוא מביא דברים עיקריים, שכלולים בהם גם שאר 
הדברים שלא הביא, "ושמתי שרשן העליון ויסודן הגדול יחוד הקל בלב 
שלם, ואחר כך עיינתי במה שאנו חייבין לחבר אל יחודו מהחובות הנזכרות 

לו ממנו", שהפרק הראשון של הספר הוא יחוד אלקים, מפני שבלי  הראויות
.                 זה הרי אין כלום, זהו התחלת הכל, ואין מתחילים שום דבר בלי זה  

 
שאומרים בשם צדיקים על הנוסח שאומרים בסוף תפלת שחרית אין  וכמו

ה צריך כאלקינו וכו' מי כאלקינו, שלכאורה הוא היפוך הסדר הנכון, שהי
לשאול תחלה את השאלה מי כאלקינו, ואחר כך לענות את התשובה 
לשאלה, אין כאלקינו, שואלים תחלה מי עוד כמותו, והתשובה לזה היא 
שאין כמותו, ומדוע מהפך הסדר, אלא התירוץ הוא, שמתחלה צריך לקבוע 
את יחוד הקל בלבבו בלי שום ספק ושאלה, ואחר שכבר נקבע כן, יכול 

לחקור כדי להבין יותר, לכן תחלה קובעים אין כאלקינו, דהיינו יחוד לשאול ו
הקל, ואחר כך שואלים מי כאלקינו, והתשובה היא שבאמת אין כמותו, אבל 
רק אחרי שקבע יחוד הקל, אפשר לשאול כן, כי הדבר הראשון זה יחוד 
אלקים, וזהו הסדר גם בספר זה, שמתחלה קובע יחוד הקל, ומשם המשיך 

                                                                                                                           .להלן
 

כך עיינתי במה שאנו חייבין לחבר אל יחודו מהחובות הנזכרות "ואחר 
הראויות לו ממנו", היינו שאחר יחוד הקל המשכתי להלן, אם יש אלקים, 

יך לדעת מה זה מחייב אותנו, "וידעתי דעת ברורה, כי הבורא יתברך הרי צר
מפני שהוא אחד אמת, ולא ישיגהו שם עצם ולא מקרה, ואין מחשבתנו 

כבודו         משגת דבר שאינו עצם ולא מקרה, נמנעה ממנו השגתו מצד עצם 
       
 
 

ו רוצים יתברך, והוצרכנו לדעתו ולהשיג מציאותו מצד בריותיו", שכשאנ  

רך, והוצרכנו לדעתו ולהשיג מציאותו מצד בריותיו", שכשאנו רוצים יתב
להביא ראיות על מציאותו, אי אפשר להביאם רק מתוך הבריאה שהוא עשה, 

היינו שיכול  -שהרי אין אנו מכירים רק דברים שהם בגדר עצם ומקרה, עצם 
לדמות להיות שהוא קיים, והיה שייך להיות גם כן שלא היה קיים, אנו יכולים 

לעצמנו שהדבר אינו במציאות כלל, למשל העצים ביער, אנו יכולים לדמות 
לעצמנו שאין כאן עצים בכלל, וזה מתקבל על הדעת, וכן הוא בכל דבר שאנו 
מכירים, שהיה שייך שלא יהיה במציאות כלל, אבל הקב"ה אינו עצם, כי אצל 

ולדמות לעצמנו  הקב"ה אינו שייך כלל שלא יהיה קיים, לא שייך לחשוב כן
 מצב כזה, כי הוא מופרך מצד השכל.

 
כן כל דבר שאנו מכירים יכול להשיגו מקרה, היינו במשל העץ, כשיבוא  כמו

רוח חזקה מאד, הוא יכול ישבור את האילן, אבל העצים נשארים, רק שקרה לו 
מקרה והוא נפל, וכן הוא בכל מציאות שאנו מכירים, ששייך שיקרה לו איזה 

כלומר אחרי שהוא כבר קיים, יכול להשתנות ולהפסיק להיות קיים, או מקרה, 
להשתנות במצבו, אבל אצל הקב"ה אינו כן, כי הוא מציאות שאינו שייך בו 
מקרה, לכן כל הראיות שמביא הוא רק מתוך הבריאה, מה שאנו רואים בעינינו, 

, ולכן אי שהרי אנו עצמינו עצם ומקרה, וכל מה שאנו מכירים הוא עצם ומקרה
אפשר לנו להשיג דבר שהוא מהות אחרת ונשגבה מבינתנו, ומצד עצם כבודו 
יתברך, הרי אי אפשר לנו להבין את המהות, שהרי אין אנו משיגים זאת, 
"והוצרכנו לדעתו ולהשיג מציאותו מצד בריותיו, וזה הוא שער הבחינה 

 בברואים, שמתי הבחינה שורש שני לכלל מחובות הלבבות".
 
במה שראוי לאחד האמת מן האדנות, ומה שחייבים בריותיו בו  התבוננתי"ו

מעבודתו", שמאחר שכבר קבלנו את יחוד הקל, והוכחתי בשער הבחינה את 
מציאותו מצד בריותיו, אחר כך התבוננתי, אם כן שיש אלקים, מה אנו חייבים 
לעשות בשבילו, "שמתי קבלת עבודת האלקים שורש שלישי לכלל מחובות 
הלבבות, ואחר כך נתבאר לי מה שראוי לאחד האמת מהתיחדו בהנהגת הכל, 
ושהתועלת והנזק אינם כי אם ממנו וברשותו לבדו", שהתבוננתי וראיתי שזה 
האחד האמיתי שהוא ה', הכל תלוי בו, כל טוב וכל רע הכל ממנו, שהוא מנהיג 

מסר אליו", את הכל, והוא גורם התועלת והנזק, "התחייבנו לבטוח עליו ולה
שהרי הוא היחיד שהוא בעל הבית עלינו, "שמתי הבטחון שורש רביעי לכלל 

 מחובות הלבבות".
 

כך חשבתי בענין האחד האמת מהתייחדו בכבודו, ושאיננו משתתף עם  "ואחר
דבר ואינו דומה לדבר", שאי אפשר לעבוד את ה' בעבודה משותפת, שהרי 

דבר, אלא לבדו הוא, ולכן "הוצרכנו צריך להיות ברור שהוא אינו משתתף עם 
לחבר אל זה שנעבדהו לבדו, וניחד כל המעשים לשמו, כי איננו מקבל המעשה 
המשתתף בו זולתו עמו, שמתי המעשה המיוחד לשם הקל שורש חמישי 
לכלל מחובות הלבבות", והוא שער יחוד המעשה, "וכאשר שוטטו רעיוני 

רוממותו וגדלו, מפני שאין  לחשוב במה שאנו חייבים לאחד האמת מספר
כמוהו, הוצרכנו לחבר אל זה שנכנע לו כפי יכלתינו, שמתי את הכניעה שורש 
שישי לכלל מחובות הלבבות". שאם רוצים להבין גדולת ה', צריך מאד להיכנע 

 מפניו, ואז יראה גדלותו,
 

הבינותי מה שהוא עובר על בני אדם, שהם מתעלמים ומקצרים במה  "וכאשר
ייבים בו מעבודת האל יתברך", היינו שאנשים אינם עושים המוטל שהם ח

עליהם, והם מתעלמים ומקצרים, מחפשים דרך קצרה, "והדרך שיכולים לתקן 
בה מעוותם וקצורם, היא התשובה ובקשת הכפרה, שמתי התשובה שורש 
שביעי לכלל מחובות הלבבות, וכאשר חפשתי להשיג אמיתת מה שאנו 

מן החובות הנגלות והנסתרות, וידעתי כי לא יתכן לקיים  חייבים לה' יתברך
אותן, עד שנחשב עם נפשותינו בעבורן לקל יתברך, ושנדקדק עליהם", היינו 
שצריכים שלא לרמות את עצמינו, ונדע ונבין בפירוש את מה שאנו חייבים 
לעשות, והרי לא נדע כל זאת עד שלא נעשה חשבון הנפש, "שמתי החשבון 

 ורש שמיני לכלל מחובות הלבבות".עם הנפש ש
 

השיבותי אל מחשבתי בענין האחד האמת, ראיתי כי יחודו בלב שלם,  "וכאשר
לא יתקיים בנפש המאמין, כשלבו שכור ביין אהבת עולם ונוטה אל תאוותיו 
הבהמיות", שאם ירצה לקבל את כל התוצאות שיוצאים מכל מה שהוא מברר 

לם הזה, שיהיה שכור ביין אהבת עולם, אי כאן, אינו יכול להיות מונח בעו
אפשר להשתכר ביין ולהתגשם, ולהיות נוטה אל תאוותיו, היינו שיתכופף 
ויכנע אל התאוות, ובכל זאת לעשות את חובתו בעולמו, "ואם ישתדל לפנות 
את לבבו, ולסלק את מצפונו ממותרי העולם, ולפרוש ממעדניו", שיעשה 

לפרוש קצת ממעדני העולם, "יתקיים היחוד מקום בפנימיות שלו, ולנסות 
השלם בלבו, ויעל אל מעלתו, שמתי הפרישות שורש תשיעי לכלל מחובות 

 הלבבות".
 

 

 

 



 

כך חקרתי על מה שאנו חייבים לבורא יתברך, אשר הוא תכלית כל  "ואחר 
תאוה וקץ כל תקוה, ממנו התחלה ואליו התכלה", כי ה' הרי הוא המטרה 
והתכלית בכל רצון ושאיפה בעולם, כי הוא היסוד להכל, "ומה שראוי לו ממנו 

, מאהבת רצונו ויראת חרונו", היינו לאהוב אותו ולירא ממנו יראת הרוממות
ולהשמר מחרון אפו, שהרי הוא שליט על הכל, "אשר המה תכלית הטובה 
והרעה, כמו שאמר הכתוב )תהלים ל ו( כי רגע באפו חיים ברצונו, בערב ילין 
בכי ולבוקר רנה, שמתי אהבת הקל יתברך שורש עשירי לכלל מחובות 
הלבבות, וכאשר עלו בידי מדרך הסברה, חקרתי עליהם מן הכתוב אצלינו 

מקובל בידינו, ומצאתים בהם במקומות רבים, ואני עתיד לבאר כל דבר מהם וה
".                                                                               בשער המיוחד לו בעזרו יתברך  

 
לספרי זה שם מענין כוונתי בו, והוא ספר תורת חובות הלבבות, "וקראתי 

ם, ולהעיר הפתאים והמקצרים מאנשי תורתינו, ונוחלי חוקי וכוונתי בו להתחכ
דתנו", רואים שהוא מדבר כאן מבעלי תורה, הוא מדבר מאנשים המחשיבים 
ומאמינים בתורה, רק שבכל זאת הם בגדר פתאים ומקצרים, כי אינם מקיימים 
כראוי את כל חובות הלבבות, "במה שיספיק להם מן הראיות אשר יעיד השכל 

ן ואמיתתן, ולא יכחש בהן כי אם אנשי החונף והשקר, מפני שהאמת בבירור
כבד עליהם, ושהם מבקשים להקל על עצמם", שכל אלו שיפקפקו בדברי 
האמת האלו, וההוכחות השכליות הברורות, אינו מפני שבאמת הם מטילים 
ספק בדברים הברורים כל כך, אלא מפני שהם מחפשים דרך להקל על עצמם, 

ים האלו הוא כבד מדי עבורם, לכן הם הולכים בדרך הקלה, וכיון וקיום הדבר
שהם מרגישים אשמים בכך שעזבו את הדרך האמיתית, לכן הם מטילים דופי 
בדברי האמת האלו, ואומרים שאינו אמת וכדומה, אבל כל זה אינו מפני 
שבאמת הוא כן, אלא מפני שהם מחפשים תירוצים לתרץ את עצמם מדוע לא 

.                                                                                      דברי האמת האלו קיבלו את  
 

רבי מיכאל בער זצ"ל שאל פעם מיהודי אחד של"ע ירד מהדרך הנכונה, הגה"צ 
ושאל אותו וכי אינך מפחד מרבונו של עולם, שתצטרך לתת לו דין וחשבון על כל 

אותו יהודי שיש לו קשיות על האמונה, שאל אותו הגאון זצ"ל,  מעשיך, וענה לו
מה התחיל קודם, הקושיות באמונה או החטאים, כשעדיין לא היו לך שום 
קושיות, אז התנהגת כמו שצריך, ענה לו שכבר אז לא היה מתנהג בדרך התורה 
 והמצוות, ענהו אם כן אין לך קשיות, יש לך תירוצים, שהרי גם לפני הקשיות
שלך כבר חטאת, רק שחפשת לעצמך תירוצים מדוע אתה חוטא, ולכן החלטת 
לשאול שאלות באמונה, אלו תירוצים ולא קשיות, כן אומר כאן החוה"ל, אם 
האדם הוא עצל, ומה שאני כותב כאן הם כבדים בשבילו לקיימם, הוא יחפש 

ר שאינם תירוצים מדוע אינו מקיימם, ולכן הוא מטיל דופי בדברים אלו, ואומ
אמת, אבל גם הוא יודע את האמת, והוא אומר שקר כדי שיהיה לו יותר קל, מפני 

.                                                                                                  שהאמת כבד עליו  
 

טרח החובות הלבבות אומר, שאינו רוצה לפלפל עם אנשים כאלו, "ולא א אבל
להשיב עליהם, מפני שלא היתה כוונתי בזה הספר להשיב על החולקים על 
עיקר תורתינו, אך כוונתי לגלות מה שהוא תקוע בשכל הצלול משרשי דתינו, 
וטמון בנפשותינו מקטבי תורתינו", ליקח את מה שממילא אנו יודעים 
 ומאמינים, ולגלות את הדברים בברירות, לאנשים כאלו אני מדבר, ולא

לאנשים המכחישים בעיקרי התורה מחמת עצלותם, "וכאשר נעורר 
מחשבותינו לחשוב בהם, תתברר אמיתתם במצפונינו, ויראו מאוריהם על 

.                                               אברינו", האמיתית הפנימית תשפיע על החיצוניות  
 

אוהביו, והרגיש שיש דומה לאחד מחכמי החוזים, שנכנס בחצר אחד מ"וזה 
בה מטמון, חקר עליו וימצאהו כסף שחור, נשתנית צורתו מן החלודה שעלתה 
עליו, לקח ממנו מעט, ומרקו במלח ובחומץ, וישטפהו וייפהו, עד ששב הכסף 
אל צורתו הנאה ואל הדרו וזיוו, ואחר כך ציוה בעל הבית לעשות בשאר 

במטמון, והכל באמת נתנקה המטמון כן", ועשו כן בכל חתיכות הכסף שהיו 
ונעשה יפה ומזהיר, כן הוא בכל פעם שחתיכת כסף נעשה מלוכלך ומלא 
חלודה, וכן בכל שאר מיני דברים, זה נראה כדבר מלוכלך, ואינו חשוב בעיניך 
לכלום, אבל זה אינו חשוב אצלך כי הוא מלוכלך, אתה צריך לנקותו, ואז תראה 

                                                                                              .                 את יפיו והדרו
 

כוונתי לעשות כן במטמוני הלבבות, לגלות אותם ולהראות פני זוהר "ואני 
מעלותם, כדי שיעשה כן מי שרוצה להתקרב אל האלקים ולהדבק בו", שגם 

וכל לעשות בהם גם כן, ולגלות את על שאר הדברים שבלב שלא דיברתי, ת
זוהר מעלותם הטמון, "וכאשר תקרא אחי את ספרי זה, ותעמוד על ענינו, 
קחהו אליך לזכרון, ודון על נפשך דין אמת", אל תרמה את עצמך, אלא תדון 
את עצמך באמת, "והפך בו", שתתמיד לחשוב ולהתבונן שוב ושוב בהרעיונות 

שאו פירות, ויתחדשו לך דברים חדשים, דבר של הספר, "וילדהו", שהדברים י
     מתוך דבר, "והדבק אותו אל לבך ומצפונך, ואם תראה בו שום טעות, תקנהו
    ,  

 
 
 

 

לזכות במה שתשקיף עליו מטעות או משגיאה, ובמה שיראה מקוצר ידי "ודונני 
בעניניו ובמליו", אם יראה לך ענין שאינו עמוק בשלימות, או אם המילים אינם 
כהוגן, תדינני לכף זכות, "מפני שמהרתי לחברו ולא התמהמהתי, כי יראתי 

ת יחיש יותר ויבוא אלי מוקדם שימהרני המות וימנעני ממה שקויתי בו", שהמו
לפני שאגמור הספר, "ותדע, כי הכח הבשרי קצר מהשיג", הכח הגשמי אינו 
מניח להנפש להשיג, "והטבע האנושי חסר מהשלים", הטבע הגשמי באדם 
מאד קשה שיגיע לשלימות, "כמו שאמר הכתוב )תהלים סב י( אך הבל בני אדם 

יחד, וכבר הקדמתי להתודות על קוצר  כזב בני איש, במאזנים לעלות המה מהבל
כוחי, במה שיש בו כופר לטעות ולשגיאה שתהיינה בו", שהרי האדם אינו יכול 

.                      להגיע לשלימות, ועל כן אני מבקש כפרה על כל שגיאה שתהיה בו  
 

שתדע, כי כל חובות הלבבות ומוסרי הנפשות, נכנסים תחת אלה "וראוי 
ם אשר חברתי בספר הזה, צווייהם ולאויהם", מצוות עשה העשרה שרשי

ומצוות לא תעשה, "כהכנסת הרבה מן המצות תחת ואהבת לרעך כמוך )ויקרא 
יט יח(, ותחת דברי הכתוב )תהלים טו ג( לא עשה לרעהו רע, ותחת מה שנאמר 
)תהלים לד טו( סור מרע ועשה טוב", שבמצוות ואהבת לרעך כמוך, כלולים כל 

ם הטובים שיכול אדם לעשות לזולתו, ובאיסור לא עשה לרעהו רע, הדברי
כלולים כל הדברים הרעים שיכול אדם לעשות לזולתו, והם דברים כלליים, 
"הדבק אותם אל מחשבתך, והשיבם אל רעיונך תמיד, ויראו לך תולדותיהם 
בעזרת השם, כשיראה מלבך שאתה חפץ בהם ונוטה אליהם, כמו שכתוב 

יב( מי זה האיש ירא ה' יורנו בדרך יבחר, נפשו בטוב תלין וזרעו יירש )תהלים כה 
".                                                                        ארץ, סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם  

 
לחתום פתיחת הספר הזה במשל נאה, יזרז אותך לעמוד על עניניו", "וראיתי 

תמצית ההקדמה הזאת, במשל שיגלה לך את הענינים של  היינו להסביר את
הספר, "ויעירך לדעת מעלת המין הזה", היינו חובות הלבבות, מצוות שבלב, "מן 
המצוות משאריתן", משאר מצוות התורה, "ומעלת שאר החכמות הטבעיות 
והמוסריות והדבריות מחכמת התורה, והבינהו בקראך אותו, והשיבהו ברעיוניך, 

המשך יבוא בעזה''י".                                     ה שאתה חפץ בעזרת השםתמצא מ  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 עובדא משני האחים הקדושים, הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע והרבי מספרים
 ר' זושא מהאניפאלי זי"ע, שקבלו על עצמם לנדוד בגלות ולהתייסר כדי לכפר

 ת מלון אחד בעיצומו של חורף, ושכבו לנוחעל עונות ישראל. פעם נזדמנו לבי
 אצל התנור כדי להתחמם מהקור ששרר. בינתים הגיעה לבית המלון קבוצה של
 ערלים, והתחילו לשתות לגימה אחר לגימה עד שהשתכרו. כטוב לבם ביין
 הבחינו ביהודי הישן אצל התנור, נגשו אליו והעירוהו משינתו והקימו אותו

 "ר זושא שבלית ברירה התחיל לרקוד אתם כעשרלרקוד אתם. היה זה הר
 דקות. המשיכו הערלים לשתות ולהשתכר ושוב שנית לקחו אותו לרקידה

.                                                                             וכעבור איזה רגעים הניחוהו לנפשו  
 

 חיו, מיילך אחי! וכי כךחזר הר"ר זושא להתישב אצל התנור, אמר לא כאשר
 הוא מדת היושר, שמדי פעם בפעם יקחו אותי לרקוד, אולי נחליף מקומותינו
 אתה תבא בצד זה ותנוח במקומי, ואני אשכב במקומך, וכשיבואו שוב הערלים
 לרקוד יקחו אותך במקומי, ויעשו האחים כן כאשר אמרו, והר"ר אלימלך שכב

 שכרותם של הערלים, התחילו שוב על מקומו של הר"ר זושא. כאשר גברה
 בעבודת הרקידה, נענה אחד מהם ואמר, הנה שם בצד השני של התנור שוכב
 עוד יהודי, הבה נרקוד הפעם אתו, ולא נקח מדי פעם בפעם אותו היהודי

 בחשבם)הראשון. נגשו הערלים לר"ר זושא שהחליף מקומו ויקחו אותו לרקוד 
 ישב על מקומו, אמר לו הר"ר אלימלךכשגמר לרקוד והת (שהוא יהודי שני

 זושא אחי! אין חכמה ואין תבונה ואין עצה נגד ה', אם השי"ת מצוה לרקוד
(                                                              דברי יונה ח"א דף שמ"ט)מוכרחים לרקוד.   
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, בחסדי ה' החונן לאדם לדעת, שאלתי את התבוננתי
הרי התכלית, בורא עולם נתן לנו תכלית,  –עצמי 

ברא את העולם עם תכלית נכון? חייב להגיד 
כי אם רק  !שהתכלית היא בהישג יד של כל בנאדם

מי שגאון יכול להשיג את התכלית אז כמה אנשים 
יזכו באמת להשיג את התכלית? עשר אנשים בכל 

התכלית היא דבר שכל בנאדם, הדור? חייב להיות ש
 הכי קטן בעולם, ישיג אותו!

התכלית וזו עוד התבוננות שהביאה אותי למסקנה ש
אמונה, כל בנאדם יכול לזכות להגיע כי  זה אמונה!

 !רגות הכי גבוהות באמונהלד
רבנו אמר שצריכים ללמוד אמונה מהנשים, לא 

שהנשים הם ח"ו... אבל ז"א שהנשים אפילו שהן לא, 
אין להן ציווי ללמוד תורה, אין להן ציווי ללמוד 

תורה! ובזמן רבנו נשים לא היו כמו היום למדניות, 
חכמניות, היו נשים פשוטות, עקרות בית. ובכל זאת 

דוש אמר שצריכים ללמוד מהנשים! ז"א רבנו הק
 שהתכלית כל אחד יכול להשיג אותה.

כי בורא עולם לא יתן לך תכלית שרק יחידים ישיגו 
 זה לא הגיוני! אותה!

, שמה היה חסר בעולם שבגלל זה עוד התבוננתי
העולם עוד לא הגיע לתיקון שלו, מה היה חסר? 

 חסרה מידת השלום.
שמידת השלום היא כמובן במשך השיעור נסביר 

תוצאה של אמונה כן? התכלית זה אמונה ומי שיש לו 
אמונה ממילא יש לו גם מידת השלום. ומי שאין לו 

 מידת השלום כי חסרה לו אמונה.
וכמו שכתבתי בספר "בגן האמונה" באריכות, כל 

המידות הטובות הן תוצאה של אמונה וכל המידות 
 ביר.הרעות הן תוצאה של כפירה, לאט לאט נס

שני בני אדם, שני אחים, קין והבל, שניהם לא הייתה 
להם מידת השלום, לכן קין רצח את הבל. כי גם הבל 
לא הייתה לו מידת השלום כמו שצריך, אם הייתה לו 

מידת השלום הוא היה יודע לקרב את קין, לעודד 
 אותו, לחזק אותו. 

עכשיו תסתכל בחומש, תתקדם, זה הורג את זה וכו', 
 בגלל חוסר במידת השלום, הכל.הכל 

ישמעאל ויצחק, איזה מרחק יש ביניהם... יעקב 
ועשיו, שני אחים, עשיו רוצה לרצוח את יעקב. טוב, 
נו, ברוך ה', כבר הגענו לאחים, שנים עשר השבטים 

הקדושים, אין שלום, רצו לרצוח את יוסף, מכרו 
 . מה חסר? מידת השלום.אותו לעבד

ת שני הבנים שלו, מנשה כשיוסף הצדיק הביא א
ואפרים, שיברך אותם יעקב אבינו, יוסף הצדיק שם 

את מנשה תחת יד ימין של יעקב, כי מנשה הוא 

הבכור. שם את אפרים, תחת היד השמאלית של 
שיכל את ידיו, יוסף הצדיק מיד נו יעקב. יעקב אבי

 "אבא לא ככה! לא ככה!", למה? חשב בליבו: נבהל:
כתונת פסים, בשביל חולצה כמעט "אני בגלל חולצה, 

הרגו אותי! יעקב אבינו עכשיו הולך לברך את הקטן 
לפני הגדול?! מה יהיה פה?!". יעקב אבינו עונה לו: 

י " י ָיַדְעתִּ י ְבנִּ ְשָרֵאל... ָיַדְעתִּ לא מברכים  –" ְבָך ְיָבֵרְך יִּ
לא  יהודה,, ולא כמו ראובןאת עמ"י לא להיות כמו 

בטים, רק כמו אפריים ומנשה! כמו שום שבט מהש
! יוסף אצל יוסף הצדיק ,למה? כי איפה הם גדלו

הצדיק שראה מה שקרה לו עם האחים שלו, ומהרגע 
 שנולדו אפריים ומנשה, הוא רק מלמד אותם:

עין טובה, לב טוב! לאהוב אחד  –"אפריים ומנשה 
את השני! לשמוח בהצלחה של השני! לרצות 

ח שלך מצליח? תשמח! בהצלחה של השני! תשמח! א
תרצה שהוא יצליח! תשמח שהוא יצליח! שיהיה לך 

עין טובה! שיהיה לך לב טוב! מידת השלום!", 
מקטנותם רק את זה הם שמעו, רק אהבה ושלום 

 .ועין טובה ולב טוב ואחדות
אז יעקב אבינו היה בעל רוח הקודש, אמר ליוסף 

יים , אפר"אני יודע, אני יודע מה שאני עושה הצדיק:
ומנשה אפשר לברך אותם בצורה הזו בלי שתתעורר 

ָבֵרְך קנאה ביניהם". ומה בירך אותם? " ָך יְּ בְּ
ָך ֱאֹל ִשמְּ ָרֵאל ֵלאֹמר יְּ ים קִישְּ

ַנֶשה ִכמְּ ַרִים וְּ ֶאפְּ ז"א, יש כאן מסר,  –" כְּ
שכל אחד צריך לקח לתשומת ליבו, שבכל יום 

אישה גבר שמתבודד או כשהוא מתבודד, 
, כשמתפללים על הילדים שלהם מה שמתבודדת

יתפללו? "רבונו של עולם, שהבנים שלי יהיו כמו 
ציווי מיעקב אבינו! בך יברך אפרים ומנשה"! 

 .ישראל! מה יברך? שתהיו כמו אפריים ומנשה
מידת השלום! לכן הברכה שצריכים לברך את כל 

שתהיה להם מידת השלום! כמו שהייתה  –הבנים 
"רבונו של עולם,  ל הזמן לברך:בין אפריים למנשה. כ

שהבנים שלי יהיו כמו אפריים ומנשה!", לא סתם 
להגיד ככה בגלל שכתוב בסידור. מכל הלב! בשמחה! 

לדבר איתם:  "ישמיך אלוקים כאפריים וכמנשה"!
אתם צריכים להיות כמו אפריים ומנשה, שתהיה "

לכם עין טובה, לב טוב, תרצו בהצלחה של השני, 
של השני! לא לקנא! לא לקנא!  תשמחו בהצלחה

אח  תשמח! תשמח! –למה?! למה?! אח שלך מצליח 
שלך מצליח! אם אח שלך מצליח אתה לא שמח? אז 

 "איזו מידת השלום תהיה לך עם שאר העולם?!
, משה רבנו יוצא, "וירא הגענו לספר שמותטוב, 

 בסבלותם, יוצא לראות, מה נהיה עם האחים שלו.
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כותב ר' נתן מברסלב שמשה הייתה לו שאלה, 
צריכים להיות שאלות! "למה עמ"י סובלים?! למה 

ככה בגלות?! מה הסיבה שהם ככה בגלות?! בכזו 
 עבודת פרך?! בכאלו ייסורים, למה?!"

משה יוצא, פוגש את ה"חבר'ה", רואה לשון הרע, 
מחלוקות, אחד מכה את השני, הולכים להלשין על 

ר ָאֵכן נֹוַדעמה אומר משה רבנו? "... משה רבנו "! ַהָדָבָֽ
"עכשיו הבנתי,  ר' נתן מפרש, שמשה רבנו אמר:

אין מידת  –עכשיו אני יודע מהי סיבת הגלות... 
ולא רק שאין מידת השלום יש מידת השלום! 

 המחלוקת, יש לשון הרע."
אנחנו חושבים שזה התחיל רק מחורבן הבית... 

שמה, כבר במצריים התחילו כל המחלוקות, רואים 
שזה מהתחלה. ובשביל זה יעקב אבינו אמר שכל 

מנשה, אחד יברך את הבנים שלו שיהיו כאפריים וכ
 כל אחד.

מתחילה הגאולה? מידת  עכשיו בא נתבונן ביחד, איך
 השלום!

"לך, ותגאל את עמ"י,  –השי"ת אומר למשה רבנו 
אתה תהיה המנהיג שלהם!", משה רבנו אמר: "אני?! 

הקב"ה! בבקשה ממך! יש לי אח! אהרון! הוא יותר 
גדול ממני! הוא המנהיג בפועל של עמ"י, הוא נמצא 
איתם, הוא עובר איתם את הגלות, הוא עובר איתם 

ות! הוא נמצא איתם בכל התקופה הכי קשה את הגל
אני יבוא  של עמ"י, שמעבידים אותם בפרך, הוא!

להיות המנהיג?! מה יגיד אח שלי הגדול?! אחרי 
עכשיו אני יבוא  שנים על גבי שניםסבל איתם ש

 להיות המנהיג?! לא! איך אני יעשה דבר כזה?!"
, 'וראך ושמח בליבו!' – לא"ה' יתברך אומר לו: 

ולכן ממנו  –ן יש לו מידת השלום בשלמות!" אהרו
התחילה הגאולה! בנאדם אחד יש לו מידת השלום 

מתחילה הגאולה! אם לאהרון לא הייתה מידת 
 הגאולה לא הייתה יכולה להתחיל! זהו! –השלום 

      מה היה? משה היה מגיע, אהרון לא היה מסכים:
"מה פתאום! מה הוא בא עכשיו פה?!", היה מכנס 

אנשים: "מה! תראו הקטנצ'יק הזה הגיע עכשיו, מה 
 הולך פה מה?!"

ואפילו היה כן מוותר, כי לא הייתה לו ברירה, אבל 
היה ממורמר, היה בצער, ולא הייתה יכולה להיות 

 גאולה.
כבר התחילה הגאולה!  –אחד יש לו מידת השלום 

ֲאָך ְוָשַמח" ֹו ְוָרָֽ בָֽ ֵלל ". ולכן המשנה מצווה עלינו: "ְבלִּ הִּ
ל ַאֲהֹרןאֹוֵמר, ֱהֵוי מִּ  יָדיו שֶׁ  "!ַתְלמִּ

לכן תזכרו טוב! תשימו את הדברים בלב! במח! 
ברצון! בשאיפה שלכם! לברך את עצמכם ואת 

הילדים שלכם להיות כמו אפריים ומנשה, שתהיה 
 לכם מידת השלום.

ל ֱהֵוי מִּ ויש לכם משנה, ציווה אלוקי: " יָדיו שֶׁ ַתְלמִּ

אין ציווי להיות מתלמידיו של   "!ַאֲהֹרן
רק מתלמידיו של בעולם!  אחר שום צדיק

כי העיקר זה המידות, ומידת השלום היא  אהרון!
כוללת את כל המידות הטובות. שתהיה לך עין טובה, 

ושיהיה לך לב טוב, ושתהיה לך אהבה, אהבת 
הבריות, ושיהיה לך וויתור, ונתינה, וזה כולל את 

 הכל, את כל הטוב שבעולם זה כולל.

לא סתם אוהב  –" ...אֹוֵהב ָשלֹום ְורֹוֵדף ָשלֹום "
תרדוף את השלום! תתאמץ  ורודף שלום!, שלום

שיהיה לך שלום! לא שאם יש לך טיפה קושי תגיד: 
"טוב, מה אני יעשה?! אני אוהב שלום אבל מה אני 

יעשה... תראה, פה, וזה, ויש לי פה מניעה, ההוא לא 
תתאמץ! תלחם על  לא! תרדוף שלום! –רוצה..." 
 השלום!

ּיֹות " ת ַהְברִּ  !"ּוְמָקְרָבן ַלתֹוָרהאֹוֵהב אֶׁ
כתבתי, בספר "בגן השלום", גם ב"חכמת נשים", 

שאם אדם רוצה לקנות את מידת השלום זה קודם 
 קודם כל! כל בבית שלו!

אם אין לך שלום בית אין לך שום שייכות עם מידת 
 השלום!

אה, בחוץ אתה מסתדר, כולם אוהבים אותך? זה 
ם בית! הכל הצגות! השלום מתחיל כשיש לך שלו

 שלום בית זה עבודה!
מי שחושב ששלום בית זה ככה דבר שקורה ככה 

כלאחר יד, הוא טועה! שלום בית זה הגן עדן בעולם 
אתה רוצה הצלחת החיים  הזה, זה הצלחת החיים!

בלי עבודה?! ככה שיבוא לך בקלות? אין דבר כזה. 
יגעת ומצאת  –בעולם הזה יש רק שיטה אחת 

 ת? זה שקר! שקר!תאמין! מצאת ולא יגע
אתה רוצה שלום בית? תתייגע על זה! תקח את 

הספר "בגן השלום", לא צריך יועצי נישואין, לשפוך 
 כסף כל פגישה, לוקח זמן, לא צריך! יש לך כזה ספר!

"אנשים סתם מבזבזים את  יועצי נישואין אמרו לי:
הכסף, יקחו את הספר ילמדו אותו ויעבדו עם הספר 

 תעבוד! –יהיה להם שלום בית!"  –
 חכמת נשים, תקחו נשים את הספר, תעבדו!

שאברך שלי אין לו שלום בית, ב"ה אצלי לא קורה 
כמעט, ב"ה כולם יש להם שלום בית כמעט, אבל 

 קורה שאיזה אברך אין לו שלום בית, אני אומר לו:
"אין לך שלום בית?! אתה עוזב את הכל! את הכל 

את הכולל! עוזב את הישיבה! לך אתה עוזב! עוזב 
תתבודד שעה שעתיים, שש שעות, מאה שעות!", 
תלמד גן השלום ותעזוב הכל עד שיהיה לך שלום 

 בית!
וכל מי שלא זכה מסכן, ולא התאמץ על שלום בית 
שלו, אין! מסכן כל מי שלא זכה. ומי שבכלל הגיע 

לגרושין מסכן... צריך לעשות תשובה על זה שהוא לא 
על השלום בית... להלחם! להלחם על השלום  התאמץ

 בית! מינימום חצי שעה ביום התבודדות על זה!
אה, אתה רוצה גן עדן בלי תפילה? אדם יש לו שלום 

כרטיס הצלחה יש לו בית יש לו הכל! 
 לחיים בעולם הזה.

דבר ראשון בפרנסה, יהיה לו ברווח, שפע! הצלחה 
הילדים, בעסקים, הצלחה בחיים, הצלחה עם 

 בקיצור כרטיס הצלחה.
הגמרא בסוטה, דף ב' עמוד ראשון, הגמרא אומרת 

שם שארבעים יום קודם יציאת הוולד בת קול 
, אומר כבוד מורנו ורבנו ר' מכרזת בת פלוני לפלוני

משה פיינשטיין, כותב, שלאחר שנשא האדם אישה 
יהיה אצלו מצד האמונה ברור כמו ששמע בעצמו 

 הבת קול. 
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שמעתי את הבת קול!  –אדם צריך שתהיה לו אמונה 
שאמרה שאשתי זו הבת זוג שלי! ואני צריך להלחם 

 על השלום בית!
תלחם על  –אם אתה מאמין שזו הבת זוג שלך 

 השלום בית!
"ותהיה אמונתו  אומר הרב ר' משה פיינשטיין:
שיהיה ברור לו,  –..."  ברורה ולא יתלה במקרה כלל

"...יהיה ודאי  –ת זוג שלו למי שנשוי שזו הב
אם אתה מאמין  – להצלחה ולשלום כל הימים."

שיש בת קול, אתה צריך לשמוע כל יום את הבת קול, 
'היום יצאה בת קול ואמרה שאשתי זה הזיווג שלי', 

 כל אחד צריך להגיד את זה!
זה לא פעם, כל יום יוצאת הבת קול הזאתי שאשתך 

 זה הזיווג שלך!
אה, זה הזיווג שלי?! אני אלחם על  –וכשאדם מבין 

 זה! אני אוותר! 
למה כתוב 'אוהב שלום ורודף שלום'? רודף! נלחם על 

תוותר על כל דבר השלום! גדול הוא השלום! 
תשקיע על זה חצי שעה! אתה  בשביל השלום!

רואה שלא מספיק? שעה! לא מספיק? שעתיים 
התבודדות כל יום! מה השאלה בכלל?! מה השאלה? 

בית! כל מי שיש לו מידת השלום  םר ראשון שלודב
 הוא מקרב את הגאולה!

מה מצווה עלינו, המשנה מצווה  למעשה המשנה
עלינו שכולם יהיו מפיצים! אוהב את הבריות 

אם כולם יחליטו שאני עכשיו רוצה ומקרבן לתורה! 
אז גמרנו הגאולה,  –להיות מתלמידיו של אהרון 

אפשר כבר לקנות בגדים חדשים לקבל פני משיח 
 צדקנו.

שתהיה לך  מה חסר עכשיו? מידת השלום חסר!
אוהב את  –מידת השלום, ותקיים את המשנה 

הבריות ומקרבן לתורה! תקרב את היהודים! תקרב 
 תפיץ!אותם לתורה! 

אתמול התקשר מישהו לשידור ברדיו: "גן האמונה 
 נו אז מה? אז תתחיל להפיץ! –ת החיים!" הציל לי א

ָהָיה כותב הרמב"ם, בסוף הלכות מגילה וחנוכה: "
ֵנר ֲחנָֻכה אֹו ֵנר ֵביתֹו  ָפָניו ֵנר ֵביתֹו וְּ לְּ

ִקּדּוׁש ַהּיֹום ֵנר ֵביתֹו קֹוֵדם ִמשּום  וְּ
ָחק  לֹום ֵביתֹו ֶׁשֲהֵרי ַהֵשם ִנמְּ ׁשְּ

ּתֹו.  ִאׁשְּ ָגדֹול ַלֲעשֹות ָׁשלֹום ֵבין ִאיׁש לְּ
ה ַלֲעׂשֹות  ַהָשלֹום נָּ ה ִנּתְּ ל ַהּתֹורָּ כָּ שֶׁ

לֹום בָּ  םשָּ ֵכי  עֹולָּ ָרֶכיָה ַדרְּ ֶׁשֶנֱאַמר 'ּדְּ
ִתיֹבֶתיָה ָׁשלֹום': ָכל נְּ ה' ראה מה  – "ֹנַעם וְּ

קורה, שאין שלום, טוב, נתן להם תורה! שע"י 
 התורה יהיה להם שלום! הנה בבקשה!

אם רק תהיה לנו מידת השלום ה' ישכון בינינו! כל 
בית שיש שם שלום ביתה שכינה שורה שם תמיד! 

אם כמו בכותל!  םלשים בבית הזה פתקי אפשר לבוא
שיש שלום בית באיזה  הכותל רחוק לך, ואתה יודע
, הרי השכינה שורה שם! בית תבוא תשים שם פתקים

 כמו בכותל! פשוט!

ויחי יעקב. למה  רש"י הקדוש בפרשת ויחי כותב: "
פרשה זו סתומה, לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו, 

, מצרת השעבודנסתמו עיניהם ולבם של ישראל 
והרי אנחנו יודעים, שהשעבוד  –" .שהתחילו לשעבדם

התחיל הרבה אחרי שנפטר יעקב אבינו. חז"ל אמרו 
לנו שכל זמן שאחד מהשבטים היה חי לא התחיל 

בטים שנפטר זה היה לוי, הרבה השיעבוד, אחרון הש
, וזה למעשה קורה שנים אחרי שיעקב אבינו נפטר
אם כך צריך שפרשת  איפה שמתחילה פרשת שמות,

השעבוד לא  שמות תהיה סתומה, למה פרשת ויחי?!
 התחיל בפרשת ויחי! לא מובן מה שכתוב פה.

אלא שצריכים לדעת, מה הפשט, מה שכותב רש"י 
יעקב אבינו", אתם יודעים מה הפשט?  נפטר"כיון ש

לצערנו הרב האחים, מחילה מכבודם, לא זכו להכיר 
את יוסף! הם לא  , בכלל לא זכו להכיראת יוסף

 הגיעו לאמונה שהיו צריכים להגיע אליהם.
כי כשיוסף הצדיק היה בבית הסוהר הוא רק רקד 

]כמובא במדרש רבה על הפסוק 'ויהי איש מצליח'[, 
הוא שמח! אם את יוסף הצדיק היו שמים אותו 

לבנות את פיתום ואת רעמסס אתם יודעים מה הוא 
"תודה  והיה שר:היה עושה? היה לוקח את הלבנים 

! רבה לך ה' יתברך!", היה שם כל לבנה עם ריקודים
היה רוקד! היה מאמין: "מי שם אותי פה? ה'! מה 
הוא רוצה שאני אבנה את פיתום ואת רעמסס? ה'! 
זה לא פרעה שם אותי פה! אין עוד מלבדו! מי שם 

אותי פה? ה'! זה מה שהשם רוצה שאני יעשה? 
 תה רוצה ה'! בשמחה!"בריקודים אני יעשה! מה שא

לכן אם לעמ"י היו מקבלים מיוסף הצדיק את 
בסדר, היו  האמונה לא הייתה להם בכלל גלות!

צריכים להיות במצריים, כמו שה' יתברך אמר 
לאברהם אבינו, בסדר! אבל היו עושים את הכל 

בסדר,  בריקודים! לא היו מרגישים את הגלות!
חים! אוכלים בונים, אז מה?! אז בונים! בונים! שמ

אבטיחים! שומים! מה יש מה? אוכלים בצלים! מה 
יש?! רוקדים! שמחים! אין פרעה אין כלום! יש רק 

 ה'! זה מה שה' רוצה? בשמחה!
רק את ה'! זה מה שאתה  המאמין רק רואה את ה'!

רוצה ה'? זה העבודה שלי? זה מה שאתה רוצה ה' 
 זה מה שאתה רוצה שאני יעשה? בריקודים! בשמחה!

 ה'!
וכל זמן שיעקב היה בעולם הזה, שהוא היה כולו 

, שכל השנים מאז שנודע לו שיוסף הצדיק חי, אמונה
הוא לא שאל פעם אחת את האחים מה קרה ומה 

לא! הוא פגש את יוסף, לא שאל  –הסיפור היה 
כלום  –"מה קרה יוסף? מה היה הסיפור?"  אותו:

 הוא לא שאל! למה? כי יעקב אבינו היה כולו אמונה!
וכולנו צריכים ללמוד מיעקב אבינו, מיוסף הצדיק! 

רק להגיד תודה! רק לשבח את ה'! אני רוצה שתעשו 
מודעות! משהו, איזה תמונה יפה עם הדיבור של ר' 

אם  נתן, בכל בית, בכל חדר, בכל מקום: "
היו כולם נותנים שבח 

יד לה' יתברך והודיה תמ
בין על הטוב בין על הרע 
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היו מתבטלים כל  בוודאי
הצרות וכל הגלויות לגמרי 

וכבר הייתה גאולה 
מישהו, איזה גרפיקאי, לעשות  – "שלמה!

איזה ציור יפה, ממש שנעשה איזה תמונות, 
ונתחיל להפיץ בכל מקום! בכל בית כנסת! בכל 

בכל מקום לשים! בית ספר, בכל תלמוד תורה, 
ילדים יראו את זה כל הזמן, הגברים, הנשים, שה

מה חסר? רק תודה! זה מה  –כל אחד יראה 
 שחסר! אמונה! זה מה שחסר!

לא לחזור על הטעות של עמ"י שהיו במצריים, 
שהתבכיינו, ודיברו לשון הרע. אלא להיות 

שמידת מתלמידיו של אהרון, כל אחד יחליט 
 המידה שלי. והשלום ז

היום ההילולה של ה'בני יששכר' מדינוב, אומר 
ה'בני יששכר' שאדם יהיה לו שלום עם ישראל 
וידון את כל אחד לכף זכות, לא יראה שום רע 

 בשום אדם מישראל. 
אדם שהלב שלו טהור הוא רואה רק את הטוב 

בכל יהודי ויהודי, אדם שהלב שלו לא טהור הוא 
 מוצא גם רע.

יכים לאחוז במידת להבין טוב כמה אנחנו צר
 השלום.

היום, אני מבקש, כל אחד מהיום יחליט שהוא 
עכשיו אוחז במידת השלום, זו העבודה של כל 

 אחד!
 שלום בית, דבר ראשון שלום בית! דבר ראשון!
אנשים בשביל ירושה וכו', רבים, שונאים אחד 

תוותר! תקח את כל הכסף! מה  –את השני... 
 כל!שקצוב לי אני אקבל, קח את ה

 
 

 
 

 השלום בית יסוד

ארבעים  מה שאמרו ]סוטה ב א[ וזה

יום קודם יצירת הולד בת קול מכרזת 

 אשה שאחר שנשא, פלוני לפלוני בת

 יהיה אצלו מצד האמונה ברור

בעצמו הבת קול, ואם תהיה  כשמע

ולא יתלה במקרה  אמונתו ברורה

שלום ולהצלחה  ''ודאי''כלל יהיה 

ימים, כי דבר ה' רק לטובה הכל 

, אבל אם אינו מאמין ולשלום ולעולם

כ"כ ויש לו קצת ספק שהוא ע"י 

מעשיו וע"י מקרה, הרי במדה כנגד 

מדה נענש לפעמים כמו שהיה צריך, 

כמו שנאמר אף אני אלך בקרי שלכן 

 בא ח"ו לפרוד וכדומה. 

 

מאת הפוסק הדור הגאון הגדול הרב משה פיינשטיין 
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אשר בידי על המי�  כה אמר ה' וגו' הנה אנכי מכה במטהוארא וגו' 

ואחר כ
 צוה הקב''ה  ,כ
 התרה משה לפרעה(ז', י''ז) אשר ביאר 
אמר אל אהר� קח מט
 ונטה יד
 על מימי מצרי� וגו'  )(ז', י''ט למשה

ולא הזכיר לו אז אודות  ,והיה ד� בכל אר� מצרי� ובעצי� ובאבני�
כמו שהזהיר משה לפרעה בפסוק לעיל, רק אמר לו ''נטה  ,הכאת המי�

כאשר  ויעשו כ� משה ואהר� !דבעשי' כתוב ועוד צ''ע יד
 על המי�''. 
ויר� במטה וי
 את המי� אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו  צוה ה'

נראה מהפסוק שלא עשה אהר� ש ביאור לד�,ויהפכו כל המי� אשר 
השינויי� בי� התראת משה  יכי� להבי�ובכלל צר כמו שצוה לו משה.

 .�שני  של היתה ד�מכת שוי''ל לפרעה, ובי� עשיית� של משה ואהר
כל מימי מצרי� נהפכו ב) המי� אשר ביאור נהפכו לד�. א) חלקי�. 

חלק אחד מ� המכה, שמשה הזהיר את פרעה רק על ולפ''ז י''ל לד�. 
החלק השני  שהמי� אשר ביאור יהפכו לד�, אבל לא הזהיר אותו על

ולפ''ז מיושבי�  כל מימי מצרי� יהפכו לד�.היינו שד ,של המכה
פסוק הראשו� (ז', י''ז) התרה משה את פרעה על בש ,הפסוקי� הנ''ל

, ובפסוק ביאור שיהפכו לד�, וזה נעשה ע''י הכאת המי�המי� אשר 
על חלק השני של המכה להפו
 כל השני (ז', י''ט) הקב''ה צוה למשה 

במצרי� לד�, וזה נעשה ע''י שיטה אהר� את ידו על כל המי� אשר 
מימי מצרי�, ובפסוק השלישי (ז', כ') שהזכיר עשיית� הזכיר רק חלק 

פכו לד�, ה לעיני פרעה, שהמי� אשר ביאור נהשהראשו� של המכה שנע
ע''י הכאת המי� הביא , שולפיכ
 לא הזכיר הפסוק רק הכאת המי�

  .  הקב''ה חלק זה מהמכה על מצרי�
  

יבא אל ביתו ולא (ז', כ''ג) ויפ� פרעה ו אח''כ יתיישב מה שנאמרולפ''ז 
ועיי�  .מהו הרבוירה צ''ע לשו� ''ג� לזאת'' שלכאו !שת לבו ג� לזאת 

הלא במופת צ''ע  למופת המטה שנהפ
 לתני� ולא לזה של ד�. – פרש''י
 ע''פ ואולי י''לכלו�.  נעשה לפרעההראשו� שנהפ
 המטה לנחש לא 

שזה מרומז  מטה אהר� את מטות�. ויש לפרש ויבלע (ז', י''ב)הפסוק 
רומז בזה על החשמונאי� שזכו להכניע  מלכי מצרי�, וא''כ בודאי מ

 ולדברינו י''לפלו ביד משה ואהר�, וכ
 הי'. ג''כ האי
 פרעה ועבדיו נ
וראה שלא רק המי� אשר ביאור נהפכו  ,שבא פרעה לביתוכדהיינו 

מימי מצרי� נהפכו לד�, וע� כ''ז לא שת לבו ג� לזאת, אלא כל  ,לד�
  כי חזק לב פרעה ולא שמע אליה� כאשר דבר ה'.

  
שהי'  (רבינו ר' ארי' ליב צינ� זצ''ל) המלא העומרוי''ל עוד עפ''י דברי 

חילוק גדול בי� מופת הד� שעשו משה ואהר�, למופת הד� שעשו 
החרטומי�, כי החרטומי� לא הפכו רק אשר הי' למראה עיניה�, אבל 
מעשה משה ואהר� התפשט בכל המי� אשר במצרי�, וזהו כוונת 

הד� מכת ויפ� פרעה ויבא אל ביתו, דהיינו שראה שהתפשט  ! הפסוק 
ר�, מה שלא יתכ� לחרטומי� לעשות, ג� במה שלא שלטו עיני משה ואה

  ואעפ''כ לא שת לבו ג� לזאת. 
  

, שלא הנצי''ב (העמק דבר) פי' כוונת הפסוק ''ג� לזאת'' באופ� אחר
 
די שלא נחת לשלח ישראל, אלא לא שת לבו להשיג עצות למי� לצור
המדינה, בהיות ברור אצלו שאינו אלא כישו# בעלמא, ובעוד שעות 

  #.   יעבור כדר
 הכישו
  

, כי בכל המכות מצפרדע ואיל
 אע''פ דו''ז הפני� יפות פי' באופ� אחר
חזק לבו אחר המכה ולא שלח את ישראל, מ''מ בשעת המכה הי' תשנ

נכנע כמפורש בפסוקי�, משא''כ במכה זו א# בשעת המכה לא הי' נכנע, 
מכה ולא שת לבו כלל לזאת, דהיינו שלא ש� לבו כלל ל –וזהו שאמר 

  זאת.  
  
שא�  'ל עוד עפ''י דברי המלא העומר (רבינו ר' ארי' ליב צינ� זצ''ל)וי'

הי' פרעה משי� לבו להכיר האמת, אז הבא לטהר מסייעי� לו להכיר 
 �האמת, אכ� א� יפנה לבבו ויפנה לרוח אחרת, אז הבא לטמא פותחי

 !לו, ולזה אומר אני נות� ל
 אות, א� תרצה ותשי� לב
 להכיר האמת 
וכל לדעת, ואול� פרעה שהכביד לבו, ופנה דוקא ת –בזאת תדע 

ופנה לפינה אחרת היפ
 האמת,  !להכחיש האמת, לכ� נאמר ויפ� פרעה 
  לכ� לא השיג האמת. 

  

לביתו לא  שהטע� דרק כאשר הגיע פרעה המש� חכמה פי' באופ� אחר,
שת לבו למכת ד�, כמ''ש ויפ� פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו ג� 

שירו אמר רב אבי� הלוי ברבי ממכת ד� הע –לזאת, עפ''י המדרש רבה 
 
ישראל, כיצד המצרי וישראל בבית אחד הגיגית מלאה מי�, ומצרי הל
למלאות הקיתו� מוציאה מליאה ד�, וישראל שותה מי� מתו
 הגיגית, 
והמצרי אומר לו ת� לי ביד
 מעט מי� ונות� לו ונעשו ד� וכו' וכשהי' 

 ולפ''ז י''ללוקח מישראל בדמי� הי' שותה מי� מכא� העשירו ישראל. 
�במחיר מישראל לא נשתנו לד�, א''כ רב  שהמי� שהמצרי לקח כיו

נת� פרעה למשה שגדלהו תו
 ביתו כבני מלכי�, לכ�  כבר המחיר אשר
  מימי ביתו לא נהפכו לד�, לכ� לא שת לבו ג� לזאת. 

  
כישו# ע''י  שהמכה נעשהחשב  לכתחילה שפרעה, יש להוסי  על דבריו

 א לביתו וראה שמימי ביתו לא נתהפכו, אבל כשבשו� ממשות בה ולית
שאע''פ שכל  , וראי' לזהע''י השגחה עליונה הבא שהמכה הבי�אז לד�, 

הוא בזכות ע''כ , ולד� מימי ביתו לא נתהפכו נתהפכו מימי מצרי�
, ה� לזכות ה� לחוב והכל נעשה בהשגחה פרטיתמשה בביתו,  שגדל את

  � לזאת.   ולא שת לבו ג ,חיזק את לבו ואעפ''כ
  

, שאע''פ כשבא פרעה לביתו ועבדיו וי''ל עוד בדר� זה אבל באופ� אחר
 
הודיעו רב המחיר שצרי
 לשל� לבנ''י בעבור מימי ביתו, עד כדי כ

ע� כ''ז לא שת לבו ג� לזאת, כי חזק שבנ''י העשירו הרבה ממכת ד�, 
  לב פרעה ולא שמע אליה� כאשר דבר ה'.

  
הקיו� של מצרי� דבר קשה לפרעה לסבול ש באמת זה הי'ד וי''ל עוד

קנו יתו, ובלית ברירה ומיתלוי בבני ישראל, דהא ידע דבלי מי� כול� 
עה יהידו לו ג� לזאת, היינזק את לבו ולא שת לביחמי� מבנ''י, ואעפ''כ 

  תלוי בבנ''י. קיומ� ש
  

, עפ''י מה שאמרו חז''ל על הפסוק הקדושת לוי זצ''לוכעי� זה פי' 
בזאת רומז על כנסת  –''ז, ג') בזאת יבא אהר� אל הקודש (ויקרא, ט

ישראל, כי כל העולמות לא נברא אלא בשביל ישראל, שה� עיקר הגור� 
לבריאת העול�, ובזה מרומז ''כנסת ישראל '' במלה ''זאת'' כלומר זאת 

וזאת הברכה אשר בר
 משה, וכא�  –הוא העיקר והגור�, וזהו הרמז 
שישראל ה� העיקר, ופרעה לא רצה  !לו משה הראה לפרעה ואמר 

  ולא שת לבו ג� לזאת. –להאמי� זה, וזהו 
  

ופרט וכלל אי אתה ד�  א''ר יוסי בר אבי� כלל – איתא במדרש רבהב) 
על מימי מצרי� הרי זה כלל. על נהרות� על יאוריה�  –אלא כעי� הפרט 

פרט. ועל כל מקוה מימיה� הרי כלל אחר, מה אתה  –ועל אגמיה� 
 � למה נשתנה צ''ע. הרות וליאורי� ולאגמי�לנ –מרבה כל הדומי� לה

רה''ק מדינוב הכלל פרט וכלל.  של בלימוד מכל המכות ונלמד מכת ד�
דמזה למדו שממכת ד� העשירו ישראל, שהנה  י'זצ''ל (אגרא דכלה) ת

 מי''ג מדות, וא''כ היא מכוונת יתמדת כלל פרט וכלל הוא המדה השש
רב חסד שבתורה, והנה חסד הוא בהתחסד ע� האד� הנצר
  –מדת ל

לו כעת, ורב חסד הוא בהוסי# לאד� דבר שלא עלה על דעתו, וזה 
שרמזה התורה בכא� מדת כלל פרט וכלל להורות שהי' בכא� לישראל 

  ורב חסד.  –השפעת 
  

חת של הבט כבר יש קיו� ד�,כת א� בני ישראל העשירו ע''י מצ''ע 
�ואחרי כ� יצאו ברכוש  !הבתרי�  הקב''ה לאברה� אבינו בברית בי

 למה צרי
 לשאול ממצרי� קוד� יציאת� כלי כס# וזהבא''כ ו ול,גד
וי''ל עפ''י דברי זקני ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול.  –כדי לקיי�  ושמלות

סבלות ) והוצאתי אתכ� מתחת ו', ו', על הפסוק (הייטב לב זצ''ל
למה  צ''עואח''כ יצאו ברכוש גדול.  –'י כי כ� הבטחתי' פרש' –מצרי� 

שיש לדקדק למה נאמר מלת ''מתחת'' ותי' הביא רש''י סיפא דקרא. 
א', שהנה לעיל כתיב (וי''ל  מסבלות מצרי�. –הלא יותר מדויק לומר 

ויב� ערי  –) וישימו עליו שרי מסי� ונדחק רש''י לפרש מה המס י''א
והעשירי� הי' פודי�  הערי�, כי העניי� בנו ואולי י''לה. מסכנות לפרע

 כ''כ ד אחרי� במקומ�, ואח''כ רבתה המסאת עצמ� במס שנתנו להעמי
לעשות�  –למע� ענותו  –מה שאמר  ולפ''ז י''לעד שמכח זה נעשו עניי�. 

לא מבעי' מגו#  –בסבלות�, ולכ� נאמר כא� והוצאתי אתכ�  –עניי� 

  

 
פרשת 
  וארא
  חתשע''
  לפ''ק



 �סבלות�, אלא אפילו מ� העניות ע''י המס שנתנו במקו� סבלות� (כמו עי
(� –שנאמר  ,לעשות� עשירי� –וזהו כוונת פרש''י כי כ� הבטחתיו  .תחת עי

  ואח''כ יצאו ברכוש גדול. 
  

הטילו המצרי� על ישראל ש, וכעי� זה פי' המהרי''ל דיסקי� זצ''ל
תשלומי� גדולי� של מסי�, עד שנלאו מלשל�, שלא הי' לה� די מעות 
לתשלומי�, ואמרו לה� בואו לעבודת המל
 לנכיו� החוב, והי' נראה לה� כי 
העבודה  היא לטובת�, והשתדלו להשכי� לבוא ולאחר ללכת כדי שיפרעו 

עבוד, ומספר הלבני� במהירות את חוב�, ומתו
 כ
 ראו כמה כח יש בה� ל
שרי מסי�  עליו שיוכלו לעשות, ואח''כ הכריחו� לעבוד כ�, וזהו וישימו

 �למע� ענותו בסבלות�, דהיינו שבשביל שעינו את עצמ� בסבלות� למע
  ניכוי החוב, באו אח''כ לידי עינוי ממש.   

  
בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו  כוונת הגמ' בר''ה (י''א)ולפ''ז י''ל 

 ולדברינו י''לוהוא מיו� שבאתה מכה ראשונה (עיי� בתוס' ש�). במצרי�, 
 הי'לעבוד שכבר  היו צריכי� , שוב לאדכיו� שהעשירו ישראל ע''י מכת ד�

המס על כל השנה  את ל�ילה� כס# מספיק לשל� המס, אבל כיו� שש
הי' שנה שלימה) שוב אי� לה� כס#  ,ממצרי� בנ''י עד שיצאות ד� שממכ(

 �לשאול ממצרי� כלי כס# וזהב ושמלות  היו צריכי�כשיצאו ממצרי�, לכ
כוונת  ולפ''ז י''לכ� יצאו ברכוש גדול.  יואחר –כדי לקיי� ההבטחה 

 י�ויכול ,) ולא שת לבו ג� לזאת, דהיינו אע''פ שכבר העשירוז', כ''גהפסוק (
חיזק את לבו ולא  רעהפ � המס, אעפ''כולפטור עצמ� מ� השעבוד ע''י שיל

   שילח את בנ''י.  
  

ל ''ואחרי כ� יצאו לכאורה לא שיי
 לקיי� ההבטחה שש באופ� אחר, וי''ל
אי� אד� מת וחצי תאותו בידו, ומי שיש לו מנה רוצה ברכוש גדול'' ש

דעבדו� וענו אות� קיי�  –מאתי�, וזהו באמת הטענה של אברה� אבינו 
בשלימות,  !בשלימות, ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול לא קיי� בה�  ! בה� 

''רכוש גדול'' שתמיד רוצי�  דכל מה שנת� לה� כשיצאו ממצרי� לא נחשב
מה שיש  זה העשירו ישראל במכת ד�, אבל שמטע� זה ולפ''ז י''ליותר. 

היו ה רוצה מאתי�, לכ� מי שיש לו מנהא לה� כבר לא נחשב רכוש גדול, ד
רוצה  –כס# וזהב ושמלות, כדי לקיי�  ילשאול ממצרי� כל צריכי�

ואולי מטע� זה ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול.  –מאתי�, ועי''ז יהי' קיו� 
כס# וזהב, דבאמת ה�  יבנ''י לשאול ממצרי� כל את משה הי' צרי
 לבקש

 רצו בהמנה ולא י�שמח , והיואיזהו עשיר השמח בחלקו –היו במדרגה של 
המנה נחשב לה� רכוש גדול, אבל כדי שלא יהי' טענה  המאתי�, דהיינו ג�

שלא יאמר אותו צדיק אברה�    !בשמות (י''א, ב)  כפרש''י לאברה� אבינו
, ועבדו� וענו אות� קיי� בה�, ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול לא קיי� בה�

  . הדעותנחשב לרכוש גדול לכל , כדי שיהי' ביקש מה� לשאול כס# וזהב
  

 ולפ''ז י''לכלל גדול מכלל דאיכא אחר. וי''ל עוד עפ''י הגמ' בשבת (ס''ח) 
�, דהיינו הרכוש אשר דכיו� שהקב''ה אומר ''ברכוש גדול'' מכלל דאיכא קט

עפ''י הפסוק (שמות, ג', כ''א) ונתתי את ח� הע�  וי''ל עוד. רכשו במכת ד�
הלא הקב''ה  שלכאורה צ''ע –בעיני מצרי�, והי' כי תלכו� לא תלכו ריק� 

 ולדברינו י''ל. שלא תלכו ריק� !יח לה� רכוש גדול, ולמה אמר רק הבט
שלא תלכו ריק�'' ''הי' בגדר דהרכוש אשר רכשו במכת ד� שבא לרמז לה� 

  שהי' נחשב ''רכוש גדול''.  מצרי�לעומת ביזת 
  

שהעשירו  , דהא זהא''א לומר כדברי הרה''ק מדינוב זצ''ל הנ''ל אבל לפ''ז
לצור
 גדול כדי  הי' רב חסד וללא צור
, דהא ישראל ע''י מכת ד� הי'

עפ''י הפסוק וי''ל ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול.  ! הבטחת הקב''ה לקיי�
פרש''י וששאלת מה זכות יש  –האלקי� על ההר הזה את תעבדו�  )ג', י''ב(

ידי� דבר גדול יש לי על הוצאה זו, שהרי עת ,לישראל שיצאו ממצרי�
 ולפ''ז י''ללקבל התורה על ההר הזה לסו# ג' חדשי� שיצאו ממצרי�. 

דכיו� שמכת ד� הי' מכה ראשונה על המצרי�, היא נלמד ע''י כלל פרט 
וכלל שהוא אחד מהי''ג מדות שהתורה נדרשת בה�, לרמז שבזכות התורה 

  יצאו ישראל ממצרי�.  

 
 זצ''ל, עפ''י דברי הזוה''ק עפ''י דברי המהרי''ל דיסקי� וי''ל באופ� אחר,

זה ליבו�  –זה ק''ו. ובלבני�  –זו קושיא. בחומר  –וימררו את חייה�  –
א, שבנ''י היו בשעבוד מצרי�, מדה כנגד מדה, שבשביל הלכה. שהכוונה הי

 אבותולהו, וכמאמר� בבעבודה קשה, וכ� כשלא עסקו בקושיא, העבידו� 
ל מלכות ועול דר
 אר�. עו כל הפורק ממנו עול תורה נותני� עליו) (ג', ו'

שמטע� זה הי' מכת ד� (מכה הראשונה) נלמד ע''י אחד  ולפ''ז י''ל
כלל, לרמז שרק ע''י לימוד כלל פרט ו –מהמדות שהתורה נדרשת בה� 

  ליציאת מצרי�.  בנ''י זכוהתורה 
  

ולפ''ז א� אי� תורה אי� קמח.  )ג', כ''אוי''ל עוד עפ''י המשנה באבות (
לה� שהטע�  לרמז ,ד� ע''י כלל פרט וכלל שמטע� זה נלמד מכת י''ל

עול השעבוד מה�, ויהי' הוא כדי לפרוק  אות� במכת ד�, שהקב''ה העשיר
  ת לעסוק בתורה.   לה� היכול

  
) וישב הי� ר, עפ''י דברי האור החיי� (שמות, י''ד, כ''זוי''ל באופ� אח

תנאי זה הוא בכלל התנאי� שהתנה ה' על כל מעשה  –בקר לאיתנו  לפנות
בראשית להיות כפופי� לתורה ועמלי' ולעשות כל אשר יגזרו עליה�, 
וממשלת� עליה� כממשלת הבורא ברו
 הוא, והנה ביציאת ישראל 

ואי� גזירת� על הנבראי� גזירה, ולזה לא  ,ממצרי� עדיי� לא קבלו התורה
אתה נבראת בששי ואני בשלישי, זה  וטע� למשה ,הסכי� הי� ליחלק לה�

רמז כי אינו ב� תורה, שא� הי' ב� תורה הנה הוא קוד� לו, כי התורה 
פירוש הראהו  ,קדמה לעול� כולו, ולזה נתחכ� ה' והולי
 ימינו לימי� משה

�וכשראהו תיכ# ומיד נקרע כתנאי  ,כי הוא ב� תורה המתייחס לה ימי
אחר קבלת התורה יביא בידו שטר  הראשו�, ולזה כל צדיק וצדיק שיעמוד

 �חוב אחד לכופו ליחלק לפניו, ותמצא שכשלא רצה ליחלק לרבי פנחס ב
שהוא הדי� ולפ''ז י''ל יאיר ולהמתלוה עמו רצה לקונסו, ופחד הי� ממנו. 

וכבר מי� נשתנה לד�,  ! , כי מכה זו הוא שינוי בטבע הבריאהבמכת ד�
באופ� של כלל פרט  דוקא תנהלכ� המכה נינאמר אי� חדש תחת השמש, 

שנות הבריאה כמו שהי' ויש לה� הכח ל ,וכלל כדי לרמז שה� בני תורה
דזה דהמכה נלמד ע''י כלל פרט וכלל אינו דבר  ולפ''ז י''לבקריעת י� סו#. 

     צדדי, שרק ע''י כח התורה יכול לשנות את הטבע ולהתהפ
 מי� לד�. 
  

כמה טעמי� על מכת ד�, א� הוא  , שהנה מבואר במדרשוי''ל באופ� אחר
ואולי י''ל בדר� . טכסיסי מלחמהמדר
 הוא בגדר מדה כנגד מדה, או 

י דהיינו כמו שא''א לחיות בל ,תורה דומה למי�ההנה מבואר ש, שודיח
מה מי� מניחי� מקו� גבוה  !מי� א''א לחיות בלי תורה. ואיתא במדרש 

והולכי� למקו� נמו
, כ
 תורה מנחת מי שדעתו גבוהה עליו ומדבקת במי 
בפחות שדעתו נמוכה עליו, ומה מי� אי� מתקיימי� בכלי כס# וזהב אלא 
ולפ''ז שבכלי�, כ
 תורה אי� מתקיימת אלא במי שעושה עצמו ככלי חרס. 

לה� הרבה ביטול תורה, ובפרט  שעבדו את בנ''י, וגורמו� שהמצרי� כיו י''ל
) תכבד העבודה, שפרעה גזר עליה� ה', ט'מה שאיתא במדרש על הפסוק (

ה� עסקו בתורה ובעניני  ,שלא עבדוכלעבוד ג� בשבת (ובודאי בשבת 
 כמו שה� ,לד�, דהיינו מדה כנגד מדה לכ� נענשו שמימיו נתהפכורוחניות) 

  אבדו מי� שלה�. בנ''י, ה� נענשו וגרמו ביטול תורה, שהוא המי� של 
  

ולמע� תספר באזני בנ
 וב� (שמות, י', ב')  וי''ל באופ� אחר, עפ''י הפסוק
שפסוק זה מגלה לנו שלא בלבד להעניש  ! בנ
 את אשר התעללתי במצרי�

את המצריי� הביא הקב''ה את המכות עליה�, אלא הי' תכלית יותר 
מעולה ומרוצה, והוא שבנ''י יספרו את מעשיו גדולותיו ונוראותיו שעשה 
לה� הקב''ה במצרי� לדורי דורות כדי ללמד� כחו וממשלתו בעול�, כדי 
שכל דורות הבאות יהיו מיוסדות וחזקות באמונה בהקב''ה ויוכלו לעבדו 

שמטע� זה נלמד מכת ד� ע''י כלל פרט וכלל, לרמז  ולפ''ז י''לכראוי. 
   שא''א לבוא לאמונה שלימה רק ע''י לימוד התורה.

  

 
סקי� זצ''ל אב''ד בריסק ובאחרית ימיו כעשרי� שנה האיר מכבודו בירושלי�. לזכר נשמת מורינו ורבינו ר' משה יהושע יהודה ליב ב� הרה''ג ר' בנימי� די

 רבינו מקטנותו עד היותו ב� ששי� שנה השתמש בכתר הרבנות בעיירות גדולות לאמזע, קאוונע, מעזעריטש, שקלאב, בריסק, ובכל מקו� מסר נפשו
יש ולא קבל שו� מתנה משו� בריה. פע� אחת הל� רבינו ביחד ע� רב אחר ללוי' להעמיד הדת על תילה, נלח� מלחמות ה' בגבורה נפלאה, לא נשא פני א

אותו רב  של הרה''ג מקוברי� זצ''ל והיו צריכי� ליל� במרכבה כל הלילה כדי לבוא בזמ� להלוי'. וא  שקור חזק היה בחו� לא הרגיש ממנו רבנו. ושאל
ר בזמ� שחוזר על גמ' פי' תוס'. פע� אחת ביו''ט כשרבינו היה הרב בלאמזע באו הרבה אנשי� האחר האי� אינ� מרגיש, ענה לו רבינו האי� יכול להיות ק

דברו זה אל זה לרבינו צו אנווינטשע� א גוט יו''ט ולבקש ממנו ברכתו, הנה כשביר� לכל אחד הוסי  והגיד לו רבינו דבר חידוש. אחר יו''ט כל אנשי העיר 
  וש אחר על שורה אחת בתוס', והיה הדבר לפלא בעיניה�.  (סיפורי המהרי''ל דיסקי� זצ''ל) והבינו שרבינו אמר לכל אחד ואחד חיד

  
מהו השאלה כשהיה רבינו עוד צעיר לימי� ודר אצל אביו, כשבאו האנשי� לשאול אצל אביו הרה''ג ר' בנימי� דיסקי� זצ''ל אב''ד בריסק היה שואל אות� 

וא� יכו� לדעתו של אביו. ויהי היו�, אחד הביא ספר תורה שרח''ל נשר  ולא ידע מה לעשות עודנו רבינו מעיי� לראות א� ג� הוא יכול לפסוק את שאלת�, 
  בהשאלה ונכנס הרה''ג ר' בנימי� זצ''ל וכשראה ר' בנימי� ספר תורה הנשר  מיד נתעל . רבינו הבי� ממעשה זה את גדלותו של אביו. 

  
טיי� זצ''ל שלא נראה כמוהו בחריפות מימי רבותינו החריפי� כמו הגאו� בעמ''ח אורי� ותומי�, והגאו� בעל אמר עליו תלמידו הרה''ג ר' יעקב אורנש

  שאגת ארי' ורע''א זצ''ל. יו� היארצייט הוא כ''ט טבת ער''ח שבט. זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל, יהי זכרו ברו�.    
  

גליו� זו מוקדשת לזכר נשמת הרה''צ ר' אברה� יהושע העשיל ראבי� זצ''ל האדומ''ר מווישנצא, יומא דהילולא כ''ט טבת, יהי 
  זכרו ברו�. 
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לקוטי ערך ש”י
פנינים יקרים ויסודות נפלאים, נשאבים ונלקטים מתורתו העמוקה של שר התורה מגדולי הפוסקים 

מרן רבי שלמה יהודה טאבאק זצוק”ל � תקצ”ב – תרס”ח � מחבר ספרי ערך ש”י על התורה, ושו”ת תשורת ש”י

לעילוי נשמת פייגא רבקה בת ר’ אריה לייבוש ע”ה
נלב”ע ט”ו אלול תש”ע

 בעזה”י

לרחמי�  ונמתק מתהפ� הדי�
גופא  קשה דיבור  ידי על

ה' אני  אליו  ויאמר משה אל  אלקים  ב ')וידבר .(ו ',

דהתחיל  מה  לדייק  יש באמירה וסיים בדיבוריש  עוד  .

בשם דהתחיל  מה  בשםאלקים ,לדייק הוי"ה.וסיים 

דברי ומפרש  בהקדם  -האלשיך רבינו, ט ' ו ', (בראשית

הפסוקי "ח) י "ד)לפרש  ל"ב , אשר(שמות הרעה  על וינחם 

לעמו , לעשות ודם דיבר בשר למלך  משל דרך  על

שמגזם  במה אז כנגדו , שמרד  למי  בכעס  שנתמלא 

כעסו  שקט  גופא בזה לו , יעשה אשר בהעונש בדיבורו 

רוגזו, בנו ,ונח על  שכועס רחמן  אב  של  מנהגו  הוא וכן

שינוח כדי  עמו, שיעשה  בהעונש  בדברים  שמפליג

כביכול הקב"ה  עמנו  מתנהג וכן שאמראכעסו, וזהו ,

הרעה',הפסוק על ה' על'וינחם  ניחם מה  ידי ועל 

מחמת לעמו 'הרעה , לעשות דיבר  שדיבר'אשר במה  -

האלשיך דברי תוכן כאן עד לעמו , לעשות  קשים .ב דברים

הפסוקובזה  רבינו י "ז )מפרש  י "ד, יגדל(במדבר ועתה 

- ר "ל לאמר, דברת  כאשר הוי"ה  כח שכבר'ועתה'נא 

רוגזך,'דברת' שנח אפשר  קשים, נאדיבורים  'ויגדל

הוי"ה' ויתהפךכח הרחמים , במדת  עמנו להתחסד

קשה  ומדיבור  לגדולה , רכה .'לאמר'מגבורה  לאמירה  -

כאן,וזהו  הפסוק  משה'שאמר אל אלקים  -'וידבר

ובכך הדין, מדת שהוא  אלקים ובמדת  קשה  בדיבור

ל' שנתהפך הדין , נמתק הוי"ה'גופא  אני  אליו -ויאמר

הרחמים . בעל  הוא  אני - הוי"ה ' 'אני  רכה  אמירה  שנעשה 

וידבר ] ד "ה [ז.

דוקא  � שלשה אלא  לאבות  קורי�  אי�
במעשיה�  אוחזי� א�

שקי בקל יעקב ואל יצחק  אל אברהם  אל  וארא

את שמעתי אני  וגם  וגו ', להם  נודעתי לא ה' ושמי 

ה' אני ישראל לבני  אמר לכן  וגו', ישראל בני  נאקת 

וגו ' מצרים  סבלת מתחת אתכם  ג '-ו ')והוצאתי .(ו',

- שקי בקל אמרתיבפירש "י: ובכולן  הבטחות הבטחתים 

שקי קל  אני הקב "ה להם  דקאמר הענין  מה  להבין  ויש  .

שקי . בשם רק  להאבות  שנתגלה  למשה 

רבינו , בהקדמה ומפרש שהביא  מה  לשו"תבהקדם 

אפרים  שאומרים בית  מה  לפרש  המפרשים, בשם  יו "ד

פסח, של  אבותינו בהגדה  היו זרה עבודה עובדי ,מתחלה

עבודה  עובדי  שהיו אבותינו  הם  מי  קשה  דלכאורה 

נקרא  לא  ותרח שלשה  אלא  לאבות קורין  אין  הא  זרה ,

דאחז"ל  דהא  ופירשו, ט"ז :)אב. לאבות(ברכות קורין  אין 

עובדים  ישראל  בני אין אם  דוקא היינו  שלשה, אלא

זרה, תרחעבודה גם נחשב עבו "ז, עובדים  אם אבל

עובדי  מתחלה  אומרים  לכן  במעשיו , שאוחזין כיון  לאב

עבו"ז  בנ"י  עבדו שבמצרים  משום - אבותינו היו עבו"ז 

רק לאבותינו, דוקא  ויעקב יצחק אברהם  נתייחדו לא 

עבו"ז  עובדי נסתלקו לעבודתו, המקום שקרבנו  עכשיו

עכ "ד. אבותינו, מלהקרא 

אבות זכות לנו כשאי� ג� מושיע הוי "ה ש�

התרעם ובזה  רבינו דמשה  הפסוקים , כונת  לפרש יש 

הרעות עובדי למה שהם  שהגם  היה , משה  של דרצונו -

מ "מ  אבותעבו "ז, זכות  עליהם  השיבו יחול זה  על .

היה  להאבות  שהבטחתי שההבטחות בשם הקב"ה , רק 

באלקותי שדי  דהיינו  ישתפו שקי, שלא  הוא  שיסודו ,

עבו"ז , כיוןעמי  אבל  האבות , זכות  יחול אז  ודוקא 

ולא  להם , מתייחדים  האבות אין  עבו"ז , בנ"י  שעבדו 

ואעפי "כ אבות , זכות נאקתמהני את  שמעתי אני  וגם

ישראל  לבנ "יבני  אמר  ולכן  אתכם , והוצאתי  הוי"ה אני 

אבל שקי, בשם  להושיעם  יכול  שאיני שאף ר "ל , -

ממצרים  להוציאם  אוכל  הוי "ה  אליו]בשם  ויאמר ד "ה  [ח :

ישראל בני של נאקת� ע"י הברית את זכר 

מצרים  אשר  ישראל בני נאקת את שמעתי  אני  וגם 

בריתי את ואזכר  אותם  ד')מעבידים  להבין (ו ', ויש  אם .

בדיבורו.א. רוגזו  לנוח צריך הקב "ה שח"ו  ולא  כזו , הנהגה כביכול  להקב "ה שיש כונתו 

כי ב . והוא כו', דבר אשר הרעה על  ה' וינחם  פסוק  על ז"ל  מהרי "ב  הגדול הרב  בשם  ששמעתי  מה דרך על  והוא  שם: האלשיך  ז"ל 

בדברים, מפליג כעסו בשעת אך  בוער, כאש  לבו  כעסו , דברי  בשפתיו הוציא לא  אשר ועד בנו, על אפו  יחרה כי  רחמן  אב דרך

במה  הרעה על ה' וינחם  וזהו  עשהו, כבר כאילו  חמתו שככה כן  ידי ועל  קשים , בדברים וכיוצא  ואאבד, ואשמיד  אהרוג הנה ואומר

עכ "ל. בדבור , כעסו הטיל לעמו , לעשות  שדבר

ישראל  בני  לנאקת  הוצרך  למה הברית, יש זוכר ועוד .

שאמר בזה  רצה  מה  אותם .להבין , מעבידים  מצרים אשר 

שאחז"ל רבינו,ומפרש  הברכה עפ"י וזאת  פרשת (ילקוט

תתקנ"ה ) לוי רמז  שבט  אודות רבינו  משה  שאמר  במה 

ט ') ל"ג , במצרים ,(שם - ינצורו לויובריתך  דשבט 

במצרים , מילה ברית את שמרו  ולא ה ' את  שעבדו 

מקיים המצריים , הקב "ה היה אם  חידוש אין ולכן 

מל  שלא  שבטים שאר  אבל לוי, לשבט ו הברית 

במדתם  למדוד אפשר היה הברית, קיימו  ולא עצמם 

הברית, ישראללשכוח בני נאקת  ששמעתי כיון  אבל 

בריתי . את  ואזכר לכן 

ט"ו :)אחז"ל והנה  ח')עה "פ (ביצה  כ', יום (יתרו  את  זכור

לקדשו , להשכיחו השבת  שבא מאחר ופירש "י :זכרהו  ,

שאמר מה  מובן ולפי "ז המשתכח, בדבר  אלא  זכירה  אין

בריתיהפסוק את  זכירה ואזכור  מדברבלשון  שהרי -

ומ "מ  הברית , שוכח היה  מדתם שכפי  השבטים  בשאר 

הפסוק שהוסיף וזהו נאקתם , מפני הברית  אשרזכר 

אותם  מעבידים  השבטים מצרים  משאר  שמדבר דר"ל  -

ה '. את  שעבדו לוי משבט  ולא  המצריים, שעבדו

לוי ] דבני  א"י  ד "ה [ז:

הפסח  אכילת בשעת � אתכ� והבאתי

הארץ  אל אתכם  והבאתי  וגו ', ישראל לבני  אמר לכן 

וליעקב  ליצחק לאברהם  אתה לתת ידי את נשאתי אשר 

ו ') הק ',(ו ', האוה "ח ומקשה  הקב "ה . אמר דורדאיך על 

מצרים  לארץ והב יוצאי נכנסו לא  הם  אם אתכם, אתי 

במדבר. מתו  רק

רבינו  שאחז"ל ומפרש מה  עפ "י אכילת, שבשעת

ישראל  לארץ  הענן נשאם  והבאתי,ג הפסח נתקיים  וא"כ

ממש. בפועל והבאתי ]אתכם  ד "ה  [ח .

לבניה�  להוריש מצרי�  ליוצאי � מורשה 

אני מורשה לכם אתה ח')ה'ונתתי לדייק .(ו ', יש

לשון  שאמר אתה מורשה מה  ונתתי  לומר  לי' דהוה  ,

לבניהם ירושה לכם  הארץ יורישו  שהם  לומר  בא דאם  ,

אין דירושה  ירושה , בלשון  גם  נכלל זה  הלוא  אחריהם ,

הפסק. להבין לה  יש דסיים עוד ה'מה  דמה אני ,

בזה . כונתו 

שאחז"לומפרש  עפ "י  קי "ז .)רבינו , מצרים (בב "ב ליוצאי 

הארץ  לשון ד נתחלקה שאמר  מה  יתפרש  ובזה  מורשה ,

ירשו  לא  בעצמם  הם שאכן  דר"ל , - ירושה  לשון  ולא

בפועל , רק הארץ  היה  הארץ להם  שניתנה המתנה וכל

לבניהם  המורישים  הם  שיהיו כדי בו .שיזכו

תקשה אלא  את דאם  מצרים יוצאי דור ינחילו  איך  ,

לבניהם , קנין ,הארץ  במעשה זכו לא בעצמם  הם  אם 

בלשון  הפסוק מסיים  ה'לזה  ר "ל,אני  השי "ת- דאצל

למעשה, נחשב שכתוב הדיבור ו ')כמו ל"ג, בדבר(תהלים 

נחשב  הארץ להם לתת דיבורו  ולכן  נעשו, שמים  ה '

קנין [ש�].ה למעשה 

לפרעה  משה ע� הל� הקב"ה

מלך  פרעה אל דבר  בא לאמר , משה אל ה' וידבר

וגו ' י "א)מצרים  - י ' לומר (ו ', דהו "ל  לדייק יש דבר'לך '.

לדייק יש  עוד לפרעה . לילך שלחו שהרי פרעה , אל

פרעה  אל  שילך  הפסוק  עכשיו דהדגיש  'מלך מה 

שפרעה מצרים ', הקודמת  מפרשה  כבר  אנו יודעים  הא

מצרים . מלך  הוא

למשה ומפרש  הקב"ה  שהבטיחו דכיון (שמותרבינו,

י "ב ) עמך ג', אהיה נמצאוכי  פרעה,, אל  משה דכשילך 

עמו , הקב "ה דכתיב ילך ט "ז )וע"ד א', תלכי (רות אשר

למשה  הקב"ה  אמר  שפיר  כן  אם  פרעה ,'בא'אלך , אל 

לירא  צריך אינך  וע"כ לפרעה , ביחד עמי  בא  לו שאמר

שהוא  מצרים ',ממה  מלך  עמך.'פרעה אני שכן 

בא ] ד "ה [ז .

במצרי�  היו מעלה של הפמליא ע� השכינה

מארץ  ישראל בני  עמי את  צבאתי  את והוצאתי

ד')מצרים  הצבאות (ז ', הם  מי הק', האוה "ח ומדייק .

לומר לו היה  ישראל , בני  הם ואם ממצרים , שיצאו

ישראל. בני  עמי צבאות  את 

ירדהרבינו,ומפרש  דהשכינה יעקב שכיון עם

שכתוב למצרים  כמו ד'), מ"ו , עמך,(בראשית ארד אנכי 

למצרים , השכינה עם ירדה מעלה של  הפמליא גם  א"כ 

הפמליא  גם  יצאו ממצרים , ישראל בני  ביציאת ולכן 

שהוציא  הפסוק, שמדבר הצבאות והמה  מעלה , של 

ממצרים . הקב "ה  והוצאתי ]אותם ד "ה [ח .

יונתןג . בתרגום  ד')ועי' י"ט , מן(יתרו נשרין גדפי כעל הי  עננין  על יתכון  וטענית  נשרים , כנפי על  אתכם  ואשא הפסוק  כן שפירש 

פסחא . תמן למעבד מוקדשא בית לאתר יתכון  ואובילית  פילוסין

חשבוןד . דלפי  מאבותיהם , ירושה בתורת שנטלוה מצרים, יוצאי של חשבון  כפי  הארץ נתחלקה הארץ לבאי  כלומר רשב"ם : ופי '

נטל אחד בן הארץ  בביאת עתה לו  שהיה ומי  עצמן, הן  ירשוה כאילו  הארץ נתחלקה ממצרים  לצאתם  שניה בשנה שנמנו  הראשון

כולם  בין  נטלו לא  נמי בנים עשרה לו  שהיו  ומי חלקו, אחד .כל חלק אלא 

מורשה ה. לכם  אותה ונתתי של הוא "ו לפרש  שיש - שני באופן הארץ  אל אתכם  והבאתי שאמר מה הפסוק  תחלת  לפרש  יש ומעתה

תבואו לא  תזכו  לא  אם אבל בעצמכם , - הארץ אל  אתכם  והבאתי אז במעשיכם  תזכו  שאם  כך, הפסוק פירוש ויהיה או , מלשון 

לבניכם . להורישו כדי  רק בו שתזכו - מורשה לכם  אותה ונתתי  אלא  בעצמכם 

יהושע ו . אצל  הוא  בתורה זו  לשון  שכתוב  היחיד דפעם  להנ"ל, הכוונה לכאורה אבל עמך', אהיה 'ואנכי שהבטיחו הלשון כתב רבינו 

כ"ג )בדברים .(ל "א,



לרחמי�  ונמתק מתהפ� הדי�
גופא  קשה דיבור  ידי על

ה' אני  אליו  ויאמר משה אל  אלקים  ב ')וידבר .(ו ',

דהתחיל  מה  לדייק  יש באמירה וסיים בדיבוריש  עוד  .

בשם דהתחיל  מה  בשםאלקים ,לדייק הוי"ה.וסיים 

דברי ומפרש  בהקדם  -האלשיך רבינו, ט ' ו ', (בראשית

הפסוקי "ח) י "ד)לפרש  ל"ב , אשר(שמות הרעה  על וינחם 

לעמו , לעשות ודם דיבר בשר למלך  משל דרך  על

שמגזם  במה אז כנגדו , שמרד  למי  בכעס  שנתמלא 

כעסו  שקט  גופא בזה לו , יעשה אשר בהעונש בדיבורו 

רוגזו, בנו ,ונח על  שכועס רחמן  אב  של  מנהגו  הוא וכן

שינוח כדי  עמו, שיעשה  בהעונש  בדברים  שמפליג

כביכול הקב"ה  עמנו  מתנהג וכן שאמראכעסו, וזהו ,

הרעה',הפסוק על ה' על'וינחם  ניחם מה  ידי ועל 

מחמת לעמו 'הרעה , לעשות דיבר  שדיבר'אשר במה  -

האלשיך דברי תוכן כאן עד לעמו , לעשות  קשים .ב דברים

הפסוקובזה  רבינו י "ז )מפרש  י "ד, יגדל(במדבר ועתה 

- ר "ל לאמר, דברת  כאשר הוי"ה  כח שכבר'ועתה'נא 

רוגזך,'דברת' שנח אפשר  קשים, נאדיבורים  'ויגדל

הוי"ה' ויתהפךכח הרחמים , במדת  עמנו להתחסד

קשה  ומדיבור  לגדולה , רכה .'לאמר'מגבורה  לאמירה  -

כאן,וזהו  הפסוק  משה'שאמר אל אלקים  -'וידבר

ובכך הדין, מדת שהוא  אלקים ובמדת  קשה  בדיבור

ל' שנתהפך הדין , נמתק הוי"ה'גופא  אני  אליו -ויאמר

הרחמים . בעל  הוא  אני - הוי"ה ' 'אני  רכה  אמירה  שנעשה 

וידבר ] ד "ה [ז.

דוקא  � שלשה אלא  לאבות  קורי�  אי�
במעשיה�  אוחזי� א�

שקי בקל יעקב ואל יצחק  אל אברהם  אל  וארא

את שמעתי אני  וגם  וגו ', להם  נודעתי לא ה' ושמי 

ה' אני ישראל לבני  אמר לכן  וגו', ישראל בני  נאקת 

וגו ' מצרים  סבלת מתחת אתכם  ג '-ו ')והוצאתי .(ו',

- שקי בקל אמרתיבפירש "י: ובכולן  הבטחות הבטחתים 

שקי קל  אני הקב "ה להם  דקאמר הענין  מה  להבין  ויש  .

שקי . בשם רק  להאבות  שנתגלה  למשה 

רבינו , בהקדמה ומפרש שהביא  מה  לשו"תבהקדם 

אפרים  שאומרים בית  מה  לפרש  המפרשים, בשם  יו "ד

פסח, של  אבותינו בהגדה  היו זרה עבודה עובדי ,מתחלה

עבודה  עובדי  שהיו אבותינו  הם  מי  קשה  דלכאורה 

נקרא  לא  ותרח שלשה  אלא  לאבות קורין  אין  הא  זרה ,

דאחז"ל  דהא  ופירשו, ט"ז :)אב. לאבות(ברכות קורין  אין 

עובדים  ישראל  בני אין אם  דוקא היינו  שלשה, אלא

זרה, תרחעבודה גם נחשב עבו "ז, עובדים  אם אבל

עובדי  מתחלה  אומרים  לכן  במעשיו , שאוחזין כיון  לאב

עבו"ז  בנ"י  עבדו שבמצרים  משום - אבותינו היו עבו"ז 

רק לאבותינו, דוקא  ויעקב יצחק אברהם  נתייחדו לא 

עבו"ז  עובדי נסתלקו לעבודתו, המקום שקרבנו  עכשיו

עכ "ד. אבותינו, מלהקרא 

אבות זכות לנו כשאי� ג� מושיע הוי "ה ש�

התרעם ובזה  רבינו דמשה  הפסוקים , כונת  לפרש יש 

הרעות עובדי למה שהם  שהגם  היה , משה  של דרצונו -

מ "מ  אבותעבו "ז, זכות  עליהם  השיבו יחול זה  על .

היה  להאבות  שהבטחתי שההבטחות בשם הקב"ה , רק 

באלקותי שדי  דהיינו  ישתפו שקי, שלא  הוא  שיסודו ,

עבו"ז , כיוןעמי  אבל  האבות , זכות  יחול אז  ודוקא 

ולא  להם , מתייחדים  האבות אין  עבו"ז , בנ"י  שעבדו 

ואעפי "כ אבות , זכות נאקתמהני את  שמעתי אני  וגם

ישראל  לבנ "יבני  אמר  ולכן  אתכם , והוצאתי  הוי"ה אני 

אבל שקי, בשם  להושיעם  יכול  שאיני שאף ר "ל , -

ממצרים  להוציאם  אוכל  הוי "ה  אליו]בשם  ויאמר ד "ה  [ח :

ישראל בני של נאקת� ע"י הברית את זכר 

מצרים  אשר  ישראל בני נאקת את שמעתי  אני  וגם 

בריתי את ואזכר  אותם  ד')מעבידים  להבין (ו ', ויש  אם .

בדיבורו.א. רוגזו  לנוח צריך הקב "ה שח"ו  ולא  כזו , הנהגה כביכול  להקב "ה שיש כונתו 

כי ב . והוא כו', דבר אשר הרעה על  ה' וינחם  פסוק  על ז"ל  מהרי "ב  הגדול הרב  בשם  ששמעתי  מה דרך על  והוא  שם: האלשיך  ז"ל 

בדברים, מפליג כעסו בשעת אך  בוער, כאש  לבו  כעסו , דברי  בשפתיו הוציא לא  אשר ועד בנו, על אפו  יחרה כי  רחמן  אב דרך

במה  הרעה על ה' וינחם  וזהו  עשהו, כבר כאילו  חמתו שככה כן  ידי ועל  קשים , בדברים וכיוצא  ואאבד, ואשמיד  אהרוג הנה ואומר

עכ "ל. בדבור , כעסו הטיל לעמו , לעשות  שדבר

ישראל  בני  לנאקת  הוצרך  למה הברית, יש זוכר ועוד .

שאמר בזה  רצה  מה  אותם .להבין , מעבידים  מצרים אשר 

שאחז"ל רבינו,ומפרש  הברכה עפ"י וזאת  פרשת (ילקוט

תתקנ"ה ) לוי רמז  שבט  אודות רבינו  משה  שאמר  במה 

ט ') ל"ג , במצרים ,(שם - ינצורו לויובריתך  דשבט 

במצרים , מילה ברית את שמרו  ולא ה ' את  שעבדו 

מקיים המצריים , הקב "ה היה אם  חידוש אין ולכן 

מל  שלא  שבטים שאר  אבל לוי, לשבט ו הברית 

במדתם  למדוד אפשר היה הברית, קיימו  ולא עצמם 

הברית, ישראללשכוח בני נאקת  ששמעתי כיון  אבל 

בריתי . את  ואזכר לכן 

ט"ו :)אחז"ל והנה  ח')עה "פ (ביצה  כ', יום (יתרו  את  זכור

לקדשו , להשכיחו השבת  שבא מאחר ופירש "י :זכרהו  ,

שאמר מה  מובן ולפי "ז המשתכח, בדבר  אלא  זכירה  אין

בריתיהפסוק את  זכירה ואזכור  מדברבלשון  שהרי -

ומ "מ  הברית , שוכח היה  מדתם שכפי  השבטים  בשאר 

הפסוק שהוסיף וזהו נאקתם , מפני הברית  אשרזכר 

אותם  מעבידים  השבטים מצרים  משאר  שמדבר דר"ל  -

ה '. את  שעבדו לוי משבט  ולא  המצריים, שעבדו

לוי ] דבני  א"י  ד "ה [ז:

הפסח  אכילת בשעת � אתכ� והבאתי

הארץ  אל אתכם  והבאתי  וגו ', ישראל לבני  אמר לכן 

וליעקב  ליצחק לאברהם  אתה לתת ידי את נשאתי אשר 

ו ') הק ',(ו ', האוה "ח ומקשה  הקב "ה . אמר דורדאיך על 

מצרים  לארץ והב יוצאי נכנסו לא  הם  אם אתכם, אתי 

במדבר. מתו  רק

רבינו  שאחז"ל ומפרש מה  עפ "י אכילת, שבשעת

ישראל  לארץ  הענן נשאם  והבאתי,ג הפסח נתקיים  וא"כ

ממש. בפועל והבאתי ]אתכם  ד "ה  [ח .

לבניה�  להוריש מצרי�  ליוצאי � מורשה 

אני מורשה לכם אתה ח')ה'ונתתי לדייק .(ו ', יש

לשון  שאמר אתה מורשה מה  ונתתי  לומר  לי' דהוה  ,

לבניהם ירושה לכם  הארץ יורישו  שהם  לומר  בא דאם  ,

אין דירושה  ירושה , בלשון  גם  נכלל זה  הלוא  אחריהם ,

הפסק. להבין לה  יש דסיים עוד ה'מה  דמה אני ,

בזה . כונתו 

שאחז"לומפרש  עפ "י  קי "ז .)רבינו , מצרים (בב "ב ליוצאי 

הארץ  לשון ד נתחלקה שאמר  מה  יתפרש  ובזה  מורשה ,

ירשו  לא  בעצמם  הם שאכן  דר"ל , - ירושה  לשון  ולא

בפועל , רק הארץ  היה  הארץ להם  שניתנה המתנה וכל

לבניהם  המורישים  הם  שיהיו כדי בו .שיזכו

תקשה אלא  את דאם  מצרים יוצאי דור ינחילו  איך  ,

לבניהם , קנין ,הארץ  במעשה זכו לא בעצמם  הם  אם 

בלשון  הפסוק מסיים  ה'לזה  ר "ל,אני  השי "ת- דאצל

למעשה, נחשב שכתוב הדיבור ו ')כמו ל"ג, בדבר(תהלים 

נחשב  הארץ להם לתת דיבורו  ולכן  נעשו, שמים  ה '

קנין [ש�].ה למעשה 

לפרעה  משה ע� הל� הקב"ה

מלך  פרעה אל דבר  בא לאמר , משה אל ה' וידבר

וגו ' י "א)מצרים  - י ' לומר (ו ', דהו "ל  לדייק יש דבר'לך '.

לדייק יש  עוד לפרעה . לילך שלחו שהרי פרעה , אל

פרעה  אל  שילך  הפסוק  עכשיו דהדגיש  'מלך מה 

שפרעה מצרים ', הקודמת  מפרשה  כבר  אנו יודעים  הא

מצרים . מלך  הוא

למשה ומפרש  הקב"ה  שהבטיחו דכיון (שמותרבינו,

י "ב ) עמך ג', אהיה נמצאוכי  פרעה,, אל  משה דכשילך 

עמו , הקב "ה דכתיב ילך ט "ז )וע"ד א', תלכי (רות אשר

למשה  הקב"ה  אמר  שפיר  כן  אם  פרעה ,'בא'אלך , אל 

לירא  צריך אינך  וע"כ לפרעה , ביחד עמי  בא  לו שאמר

שהוא  מצרים ',ממה  מלך  עמך.'פרעה אני שכן 

בא ] ד "ה [ז .

במצרי�  היו מעלה של הפמליא ע� השכינה

מארץ  ישראל בני  עמי את  צבאתי  את והוצאתי

ד')מצרים  הצבאות (ז ', הם  מי הק', האוה "ח ומדייק .

לומר לו היה  ישראל , בני  הם ואם ממצרים , שיצאו

ישראל. בני  עמי צבאות  את 

ירדהרבינו,ומפרש  דהשכינה יעקב שכיון עם

שכתוב למצרים  כמו ד'), מ"ו , עמך,(בראשית ארד אנכי 

למצרים , השכינה עם ירדה מעלה של  הפמליא גם  א"כ 

הפמליא  גם  יצאו ממצרים , ישראל בני  ביציאת ולכן 

שהוציא  הפסוק, שמדבר הצבאות והמה  מעלה , של 

ממצרים . הקב "ה  והוצאתי ]אותם ד "ה [ח .

יונתןג . בתרגום  ד')ועי' י"ט , מן(יתרו נשרין גדפי כעל הי  עננין  על יתכון  וטענית  נשרים , כנפי על  אתכם  ואשא הפסוק  כן שפירש 

פסחא . תמן למעבד מוקדשא בית לאתר יתכון  ואובילית  פילוסין

חשבוןד . דלפי  מאבותיהם , ירושה בתורת שנטלוה מצרים, יוצאי של חשבון  כפי  הארץ נתחלקה הארץ לבאי  כלומר רשב"ם : ופי '

נטל אחד בן הארץ  בביאת עתה לו  שהיה ומי  עצמן, הן  ירשוה כאילו  הארץ נתחלקה ממצרים  לצאתם  שניה בשנה שנמנו  הראשון

כולם  בין  נטלו לא  נמי בנים עשרה לו  שהיו  ומי חלקו, אחד .כל חלק אלא 

מורשה ה. לכם  אותה ונתתי של הוא "ו לפרש  שיש - שני באופן הארץ  אל אתכם  והבאתי שאמר מה הפסוק  תחלת  לפרש  יש ומעתה

תבואו לא  תזכו  לא  אם אבל בעצמכם , - הארץ אל  אתכם  והבאתי אז במעשיכם  תזכו  שאם  כך, הפסוק פירוש ויהיה או , מלשון 

לבניכם . להורישו כדי  רק בו שתזכו - מורשה לכם  אותה ונתתי  אלא  בעצמכם 

יהושע ו . אצל  הוא  בתורה זו  לשון  שכתוב  היחיד דפעם  להנ"ל, הכוונה לכאורה אבל עמך', אהיה 'ואנכי שהבטיחו הלשון כתב רבינו 

כ"ג )בדברים .(ל "א,



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלון שבועי בענייני תורת הנפש ותיקון המדות משיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א

  חתשע" ואראערב שבת קדש פרשת   365 ב"ה  

 התגלות היחידה ביציאת מצרים

די ושמי -ל ש-אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא בתחלת פרשתנו הקב"ה אומר למשה רבינו: "וארא

הוי' לא נודעתי להם", ולכן עדיין לא קיים את ההבטחה לגאול את עם ישראל ולהביאם אל הארץ 

די. אפשר -ל וש-המובטחת. בשם הוי' הוא לא התגלה אל האבות אבל הוא כן התגלה אליהם בשמות א

התגלה אל האבות בשם הוי', הרי מצינו אצל  לשאול, ואכן הרבה שואלים, איך אפשר לומר שה' לא

 האבות הרבה פעמים הופעות של שם הוי' ב"ה? 

הדרגה התחתונה יותר, יה גילוי של אל האבות הבחסידות מוסבר שיש שתי מדרגות של שם הוי', 

תגלתה המדרגה היותר עליונה שמעולם לא התגלתה קודם. אם כן יש כאן ארבע הוביציאת מצרים 

 די.-ל ושם ש-ות של שמות: שתי דרגות שם הוי', שם אדרג

 ברמזים מעניינים: נחתום ננסה להבין קצת על קצה המזלג את עניינם של שמות אלו, ו

", זהו שם שמגביל את העולם, שיהיה סופי דיאמר לעולמו שדי אומרים חז"ל שהוא מלשון "-על שם ש

היא גם במובן  'אל'ה והתפשטות, כרמוז בכך שהמילה ל קשור עם הרחב-ומוגבל. לעומתו שם א

-אפעמים  6עולה  מקוםל קשור עם ממד המקום, כרמוז בכך ש-שמובילה אל כיוון מסוים, ואכן השם א

די( -ל וש-מטה(. לכן שני השמות הללו )א-מעלה-דום-צפון-מערב-, כנגד ששת מרחבי המקום )מזרחל

 די מגביל התפשטות זו.-ה' בעולם בכל הכיוונים, ושם של מגלה את התפשטות -שם אהולכים יחד, 

טבעית, שה' שובר את -שני שמות הוי' הם כבר מעל הטבע. שם הוי' הראשון מורה על התגלות על

הטבע עם ניסים. מה כבר יכול להיות מעל זה? שם הוי' זה מורה על העצמות, וכתוב בחסידות שעל 

המדרגה הזו להגדיר ולתאר אותה, כי היא למעלה מהכל. אי אפשר כלל העצמות אי אפשר לומר דבר, 

התגלתה ביציאת מצרים, על מנת לקיים את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא להוציא את עם ישראל 

דרגת שם הוי' העליון שזהו האמת של ה', שהוא נושא הפכים, מעל הטבע ובתוך הטבע  –ממצרים 

 ביחד.

די מורה על הגבלת ההתפשטות. -הגימטריות. נתחיל מהסוף: כפי שלמדנו שם שהגענו לשלב 

נקודה אחת ותחתיה שתי נקודות וכן במתמטיקה הטכניקה המבטאת זאת נקראת 'משולש', כלומר 

ב את המשולש שנעצרת בבסיס למטה. אם נחשמורה על התפשטות משולש )פירמידה(, בצורת  הלאה

 במשולשכל הנקודות -שסךנמצא נקודות,  314בבסיס המשולש יהיו (, כלומר ש314די )-שם ששל 

. מה המספר די -שם שהמשולש של זהו  – נקודות 49,455 ואההתחתונות(  314מהנקודה העליונה עד )

(, חמש ברכי נפשי את הוי')= נפש רוח נשמה חיה יחידהפעמים  אדםהגדול הזה אומר? המספר הזה שוה 

 אדם!הל נשמת דרגות שמה

, מלכותעולה  ל-א? המשולש של שם בדרך זו של משולש שאר השמותאת חשב מה יקרה אם נ

, ואם נצרף את שני המשולשים של שני 351עולה  'הויית. המשולש של שם הספירה התחתונה והתכלית

. יום השבת מורכב משני משולשים של שני שמות הוי', יש בשבת את ליל שבתשמות הוי' יעלה לנו 

לששת ימי החול, לעומת זאת שבת שייכת לשני שמות הוי',  יםדי שייכ-ל וש-שבת ויום שבת. שמות א

 הפכים.-עולים מעל הטבע, ואחר כך עולים אפילו מעל זה ומגיעים לנשיאתשבת ה תליבתח

: , כלומר3בחזקת  37, שהוא 50,653כשנחבר את סכום כל המשולשים האלה נקבל את המספר הבא: 

! יחידה היא הדרגה העליונה ביותר בנפש, והביטוי היחיד שלה הוא יחידהפעמים  יחידהפעמים  יחידה

נפש בבטול מוחלט לה' יתברך. וכשכופלים את הדרגה הזאת כפול שלוש, 'חזקה', אפשר במסירות 

 לצאת ממצרים.

 )על פי שיעור וידאו לפרשת וארא ע"א(

 

 מי כאן המשרת ומיהו הדרשן?

הרב המגיד יעד  רבי מנחם מענדל מויטבסק ידוע שאת 

להיות ממשיך ראש תנועת החסידות. למרות שאדמו"ר 

הזקן היה חביב התלמידים הרמ"מ היה מבוגר ממנו ואותו 

 הרב המגיד ייעד להנהגת התלמידים. 

רמ"מ ואדה"ז היו מאוד קרובים ופעלו יחד להפיץ את 

החסידות ולכבות את ההתנגדות. יש מי שסובר שאחת 

היא בריחה מהמלחמה הכבדה  הסיבות שרמ"מ עלה לארץ

שהיתה בין המתנגדים לחסידים, שבזמנו הגיעה לכדי סכנת 

 נפשות ורציחה של חסידים ר"ל. 

הם גם היו נוסעים יחד לעשות נפשות לחסידות והיו  

מציגים את עצמם שרמ"מ הוא דרשן ואדה"ז המשרת שלו. 

מסופר שפעם אחת הם הגיעו לעיר בראדי, שם היה קלויז 

גאוני עולם ושקדו על התורה, שם לא  300ו ישבו גדול שב

הסכימו להרשות לכל אחד לדרוש בפניהם ואם מישהו אכן 

דרש שלא לפי כבודם ורמתם היו משפילים אותו, מגרשים 

אותו ואף מכים אותו )ממש סכנת נפשות...(. הם הגיעו 

ובקשו לדרוש לפני הגאונים. רמ"מ עלה ודרש לפניהם ובסוף 

ו שהדרשה אמנם יפה, אך בכל זאת הדברים הדרשה אמרו ל

אינם לפי רמתם וכבודם. קם אדמו"ר הזקן ואמר להם: 

לא ירדתם לעומק  –'כנראה אתם לא הבנת את כוונת הדרשן 

דעתו'. הם הסכימו לתת לו עוד סיכוי ורמ"מ חזר והסביר את 

הדברים. בסיום הדרשה השניה הם עדיין היו בדעתם 

וכבודם, אז אדמו"ר הזקן קם שהדברים אינם לפי רמתם 

ואמר 'אני רואה שאתם עדיין לא ירדתם לעומק דעתו של 

הדרשן... אני רק המשרת, ואתם תקשו כל אחד כל קושיא 

שיש לכם ואני אתרץ את כל הקושיות בשיטה אחת'. הם 

הגאונים הקשה בתורו קושיא.  300-הסכימו וכל אחד מ

על כל הקושיות בסיום הקושיות אדמו"ר הזקן קודם כל חזר 

לפי הסדר, ובכך כבר מאד הרשים אותם, ואחר כך תרץ את 

כל הקושיות בשיטה אחת. כולם היו אחוזי התפעלות למשך 

 כמה ימים. 

לאחר כמה ימים הם שמו לב שכמה מהגאונים פשוט נעלמו  

מהקלויז... נעשה מזה רעש גדול ונחשו שהדרשן והמשרת 

סרו עליהם להתקרב הם מסתמא מה'כת' ועשו נגדם חרם וא

לקלויז. אחרי שנים אחד הגאונים התקרב לחסידות ואמר 

לאדמו"ר הזקן: 'כעת אני יודע מי היה ה'משרת' אך מי היה 

הדרשן?' ואדמו"ר הזקן ענה לו שזה היה רבי מנחם מענדל 

 מויטבסק.    

 ז("אייר ע 'גמשיעור ) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

בין העבר לעתיד יש נקודה באמצע, שהיא מעין ממוצע המחבר בין 

 –ה. כמו הביטוי המפורסם, ש"העבר אין" והרגע של ההו –העבר לעתיד 

 ה כהרף עין". ו"העתיד עדיין, וההו –העבר הוא באמת אחיזה באין 

וה בשני אופנים שונים: אפשר לומר, ואפשר לתפוס את הרגע של הה

ככה הרבי רוצה,  –בחיצוניות, שהרי רציתי שמשיח יבוא ברגע הזה 

ואומר שבכל רגע איני מבין למה משיח לא הגיע ברגע הקודם. אז מהו 

הוא 'קריסת  בחיצוניות הובאיזה מובן רגע ההו בעצם רגע ההווה לפי זה?

בעל כרחי פל מבטחון לאמונה. וברגע שהעתיד לא מתממש הוא נ –גל' 

מאד רציתי ואפילו בטחתי  –אני חייב לקבל את המציאות שזה לא קרה 

וה? וחזק שמשהו יקרה, והנה ברגע ההוה הוא לא קרה. אז מהו רגע הה

 קריסת הגל, שהעתיד שבניתי לא קרה. 

וה נופל על האמונה. על דרך וגע בהאני כל ר מה העוגן שלי בנפש? 

בהקדמת שער היחוד  :בתניא הסבר ל"שבע יפול צדיק וקם"שכתוב 

שיש צדיק שכאשר הוא נופל ממדרגתו הוא לא מוסבר והאמונה 

"חנוך  –מתמוטט ונופל לארץ, אלא נופל על היסוד שבנה בחנוך שלו 

כל רגע  מצדיק לבינוני. ככה בחיצוניות יש בנפש –לנער על פי דרכו" 

נפילה מבטחון, שלפני רגע בטחתי שברגע הבא כבר יהיה משיח, ואם 

כי  –נפלתי מהבטחון. אבל לא התמוטטתי ח"ו  –חלילה וחס זה לא קרה 

יש לי בסיס. מה הבסיס? האין שלי, האמונה שלי. נפלתי מבטחון לאמונה 

עוד פעם קום, "קום עשה". "שבע יפול  –סך הכל. אבל כתוב "וקם" 

המשיח נקרא "בר נפלא",  –", עוד פעם ועוד פעם, כל רגע נופל צדיק

הוא נופל מבטחון לאמונה, לא שובר את הראש לגמרי  –שנופל כל רגע 

וה, כל רגע הוא נופל וכי יש לו את האמונה שמחזיקה אותו. זה סוד הה

 "שבע יפול צדיק וקם". –ומת, "בר נפלא", אבל כל רגע הוא קם מחדש 

ה היא בחיצוניות בלבד. יש ול התפיסה הזו של רגע ההואבל אמרנו שכ 

ה. יחד עם אמונה ובטחון, שהם חכמה ותפיסה יותר פנימית של רגע ההו

ובינה, צריכים להיות כפשוטו גם חכם ונבון. חכם הוא מי שלומד 

מהנסיון, "אין חכם כבעל הנסיון", ובינה היא כח להבין דבר מתוך דבר. 

ה, כמו נחום איש גמזו, וחודרת הוא רואה ברגע ההולמי שיש עין פנימית 

אלא איך הרגע  –הגל שלי קרס  –"גם זו לטובה", לא שהבטחון שלי נפל 

הזה יותר ויותר מתקרב ליעוד שלי. כלומר, אני רואה את ההכנה )"עתיד" 

איך כל רגע מכין את הדרך, סולל את הדרך למלך  –מלשון "מוכן" כנ"ל( 

בכל  –נימי המתוקן, שהאמונה מזינה את הבטחון וה הפוהמשיח. זה הה

 וה יש בריאה יש מאין, בטחון מתוך אמונה.ורגע של ה

בחיצוניות כשאדם בונה תקוות ופתאום נופל הבנין שלו, לא מתממש מול 

העינים שלו, כל רגע יש נסיגה ונפילה מבטחון לאמונה. בעל כרחו הוא 

ת, מתוך האמונה כל רגע צריך ליפול על האמונה שלו. ואילו בפנימיו

בוראים יש מאין בטחון עוד יותר חזק, מכינים את הקיום של הדבר 

 המובטח האמתי, שהוא הגאולה והמשיח.

 : יש הרבה א-ולא ב ב-לאור זה אפשר להסביר למה התורה פותחת ב

 

בבחינת טחון. כל עוד שה' הוא בבחינת אמונה הוא ב-מונהאהם  ב-אשרומזים כי 

למה ה'  –'מדרש פליאה'  –ש". יש את השאלה בתחלת עץ חיים "המאמין לא יחי

  ?לא ברא את העולם קודם ולמה ברא כשהוא כן ברא

חלקיקים, -הסבר לפי הסוד של חץ הזמן: יש חלקיקים ואנטי לזה אפשר לתת

נסיעה מהעתיד לעבר היא שנוסעים בזמן הפוך, מהעתיד לעבר. לפי מה שהוסבר, 

שלך לא התממש אז אתה כל הזמן חוזר אחורה, נופל  יאוש בנפש, כאילו שהחלום

)רק שבמקרה הטוב אתה נופל על האמונה שלך(. זה מה שהיה קורה אם ה' היה 

מה הארור? שהזמן היה  –רור אלשון  א-חז"ל אומרים ש א.-בורא את העולם ב

הולך הפוך. בדיוק ההיפך ממה שאנחנו מסבירים שביהדות כל הזמנים הם שמחה 

י הלוח העברי, הכל "עת ללדת", כי עיקר הדגש על העתיד, שהזמן הולך כל זמנ –

 ב-חץ הזמן הולך קדימה, לקראת ה – בקדימה ולא אחורה. לברוא את העולם עם 

  .שבעתיד

 (ה"אייר ע 'אמשיעור )

 )חלק ד'(מצדיקים למלכים  -המעבר מגלות לגאולה
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 בעת העבירהאהבת ה' זכירת 

מפרש "'בכל לבבך' בשני יצריך"?  כ' טבת(-)שיום ההילולא שלו חל ב איך הרמב"ם

הפירוש המפורסם של הרמב"ם בפירוש המשניות, שגם בשעת ֶעברה או בשעת 

עֵברה, שתי גירסאות איך קוראים, שגם בזמן שהיצר הרע שולט עליך תמשיך לאהוב 

את ה', בתוך המצב הנתון הזה של היצר הרע, בשעת עברה )כעס, שבעצם הוא 

כועס כאילו עובד עבודה זרה( או עבירה, תאהב את ה'. שכל ה ,העבירה הכי חמורה

מה זה אומר? שזה קיים, שגם בעבירה גופא האהבה קיימת, והמצוה של "ואהבת" 

 אומרת שתגלה זאת בתוך העבירה, תיזכר שאתה אוהב את ה'. 

אם היה נזכר כמה הוא אוהב את ה'  –סתם יהודי שעובר עבירה שוכח שאוהב את ה' 

לעשות את העבירה, ואם לא מיד יפסיק סימן שהרגש שלו, מה  היה מיד מפסיק

מבואר שנדמה לו שהוא אוהב וקשור לה', זה דמיון שוא )כלומר שאין בזה דעת, כ

בתניא שדוקא היראה היא שרש קיום כל  בתניא פ"ג(. ומה שמבואר במקום אחר

מצות לא תעשה של התורה, הנה מצות היראה גופא היא מצות עשה המּונעת 

                        מאהבת ה' דוקא, כמבואר בדא"ח.

  (אדר"ח חשון ע"זמשיעור )

 

 ו מאדנע

 נו, ולגלות שבתוך העם יש אדון )"עעםאד" ר"ת מנו עכל הענין של משה הוא עם, "

"(, "אדון עולם אשר מלך", ולשם כך הוא צריך להיות "ענו מאד מכל האדם אשר אדמ

   י תחתון בעם ישראל.                                        יותר נמוך מהכ –על פני האדמה" 

                                                                           ה("סיון ע 'כמשיעור )
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  לפרשת השבוע ופרפראות נבחרים

  "ואראפרשת "
**************  

  רהרב יוסף ברג: ורךע
   

  
          

  
 

לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ' וידבר משה לפני ה

  ) יב .ו(ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים 
  ). י"רש(ו שבתורה "זה אחד מעשרה ק

שכן הכתוב עצמו אומר כי בני , ו שאפשר לפרוך אותו"ומקשים הרי זה ק

  ? ואילו פרעה יתכן שישמע, ישראל לא שמעו מקוצר רוח ומעבודה קשה

עם כל קוצר , אדם מישראל, ע"זי "שפת אמת"ק בעל ה"הרהאלא הסביר 

מאשר פרעה בפסגת ' רוחו ועבודתו המפרכת קרוב יותר לשמוע דבר ה

  !שלוותו

•   

היה אומר שאפשר לבאר את ע "זי אק רבי יצחק מוורק"רההואילו 

, ואינם רוצים לצאת מן הגולה" הן בני ישראל לא שמעו אלי: "הפסוק כך

. מתוך השיעבוד הקשה הגיעו לכך: עדיין אפשר ללמד עליהם זכות ולומר

איך יהיה אם פרעה ישמעני ויסכים לשחרר , "ואיך ישמעני פרעה", אבל

אם פרעה הגוי רוצה , או אז איך אשא פנים להמליץ טוב עליהם, אותם

יסתתמו –" ואני ערל שפתיים"אז , בני ישראל לא, לשחרר אותם והם

  ...טענותי

•   

אם בני ישראל מסרבים לשמוע  – ע"זי "שפת אמת"העוד היה אומר 

ערלי "להיות להם לפה ונעשים , ין המנהיגים יכולים לדברלמנהיגיהם א

, אם יש שומעים). ז. תהילים נ" (שמעה עמי ואדברה"ככתוב ". שפתיים

אילו שמעו בני , לכן. כי כוחו של המנהיג נובע מן העם, אפשר לדבר

אבל אם , ישראל למשה היה נפתח פיו ודבריו היו משפיעים גם על פרעה

  ?ואיך ישמעני פרעה, "ערל שפתיים"הוא נעשה  ,הם לא רצו לשמוע לו

•   

דהרי ידוע כי סימן היה : ע"ק רבי יהונתן אייבישיץ זי"הגהעוד הסביר 

י "רש(יהיו נגאלים " פקוד יפקוד"שבלשון , מסור בידי ישראל מיעקב ויוסף

  ). יח. ג

כי ? למה, "הן בני ישראל לא שמעו אלי: "וזהו אם כן טענת משה רבינו

" ואני משה ערל שפתיים". "פקוד יפקוד"הרי הם יודעים שיגאלו במילים 

, ף שכידוע באות דווקא מן השפתיים"לא יכול לדבר את האותיות בומ

  …"פקוד יפקוד"וממילא אני לא יוכל להגות את המילים 

•   

  :י מעשה שהיה"ו ע"חשבתי להסביר את הק :אמר הכותב

היה נוהג  ע"זי ניץ'מויז" אהבת ישראל"ק בעל ה"הרה, וכך היה מעשה

פעם אחת הגיע בדרך , ללכת מידי ערב עם הגבאי לטייל כחצי שעה

שהיה מן הנאורים , מנהל בית הבנק המקומי, טיולו עד בית גביר אחד

דפק על דלת , יע לשםמשהג. ולא היה מחסידי הרבי כלל, והמשכילים

  . והגבאי אחריו, נכנס לפנים, וכשהמשרת פתח את הדלת, הבית

אבל לא , מה זה ועל מה זה נכנס פתאום לכאן, היה הדבר תמוה להגבאי

  . הלך בלי אומר גם הוא אחריו, וכשראה שהרבי נכנס, ההין לשאלו דבר

וקבלו , חרד לקראתו, כשראה בעל הבית פתאום את הרבי בא לביתו

והוא , הגישו לו כסא לשבת. כי היה איש מתורבת ומנומס, בהדרת כבוד

לא הרהיב בעל הבית לשאול את הרבי . ישב איזה זמן בלי לדבר דבר

ופנה בלחישה אל הגבאי ושאלו לפשר ? "מה לידידי בביתי"בעצמו 

  . השיבו הגבאי כי גם הוא בעצמו אינו יודע כלום. הביקור הזה

ובעל הבית הלך . והלך לו, נפטר מבעל הבית, אחרי כן קם הרבי מכסאו

  . וליווהו עד ביתו, מפני הכבוד ללוות את הרבי

  ופנה, לא התאפק עוד, משהגיעו לשם והגביר התכונן לחזור הביתה

  

הנה בביתי לא היה מן הנימוס : ימחל לי הרבי על שאלתי: "בשאלה אל הרבי

אני רוצה לדעת את סיבת , כאן, אבל עכשיו, לשאלו משום מה כיבדני בביקורו

  ". ?הביקור

  !" וברוך השם שקיימתי את המצוה, הלכתי לביתו לקיים מצוה: "השיב לו הרבי

  " ?איזה מצוה: "תמה הגביר

כך , כשם שמצוה לומר דבר הנשמע" –השיב לו שוב הרבי  –" רבותינו אמרו"

ובכן אם אני אשב לי ). ב"ע יבמות סה" (מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע

דבר שאינו "איזו מצוה תהיה אז כשלא אומר לו את ה, וכבודו בביתו, בביתי

, לומר לו' לא'לכן צריכים ללכת לאותו איש הבלתי שומע לביתו ושם , "נשמע

  ..." וכך עשיתי. אז תהיה המצוה כתיקונה

  "?אשמעאולי , ימחל הרבי להגיד לי את הדבר" –אמר לו הגביר  –" אבל"

  . "מובטחני בך שלא תשמע" –אמר לו הרבי  –!" לא"

כן גברה הסקרנות של הגביר יותר , וככל שהרבי סירב מלהגיד לו את הדבר

דבר שאינו "והפציר הרבה בהרבי שיגלה לו את ה, ויותר לדעת את הסוד

  : ואמר לו, עד שלבסוף נעתר לו הרבי, "נשמע

חייבת לבית הבנק של כבודו סכום  ,והיא עניה מרודה, הנה אלמנה פלונית"

בימים הקרובים עומד הבית להימכר על . על המשכנתא של ביתה, כסף מסוים

חפצתי לבקש . תוצא החוצה, האלמנה, והיא, ידי הבנק במכירה פומבית

, אבל לא אמרתי לו את בקשתי, שימחל את החוב לאותה אלמנה, מכבודו

  ".... מצוה שלא לומר"משום אותה ה

הלא החוב איננו ? היאך אפשר דבר שכזה" –אמר לו הגביר בתמהון  -" אבל"

אבל לא , ואני אינני אלא המנהל של הבנק, אלא של הבנק, חוב פרטי שלי

  .. "ואם כן, והסכום הוא של כמה מאות רייניש, בעליו ואדוניו

  ". שלא תאבה ולא תשמע, הלא הוא הדבר אשר דיברתי: "הפסיקו הרבי ואמר

  . והגביר אף הוא הלך לו לביתו, את השיחה ונכנס לביתו הפסיק הרבי

עד שלבסוף , ולא נתנו לו מנוח, אבל הדברים נכנסו כחץ ללבו של הגביר

והאלמנה נשארה , הכניס מכיסו את כל החוב של האלמנה לקופת הבנק

  ... בביתה

הן בני ישראל לא : "דכך היתה טענתו של משה רבנו: ו"ואולי בדרך זה יובן הק

 –" איך ישמעני פרעה"אז , אם בני ישראל לא רצו לשמוע בקולי –" מעו אליש

הרי במילא הוא לא ירצה , למה אני צריך להשמיע בפני פרעה את דברי

לסתום את השפתיים ולא  –" ערל שפתיים"כ להיות "ועדיף כבר א, לשמוע

  .  "!..מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע"ולכל הפחות לקיים את ה, לומר כלום

  )יד, ז(אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח את העם ' ויאמר ה
מובא  א"ג יהודה שווארץ שליט"הרהשמוציא לאור המחבר  "יין ישן"בגליון 

 א"ר מטלאנא שליט"ק האדמו"כעל פסוק זה מדרש וסיפור נפלא אותו סיפר 

הגאון רבי מרן ראש הישיבה של מתלמידיו החשובים אחד אשר שמע זאת מ

יום השלושים להסתלקותו חל (ע "זישטיינמן  אריה לייב בן הרב נח צבייהודה 

  : וכה סיפר ראש הישיבה ,רבואשר שמעו מפי , )ד טבת"השבוע כ

הוצרכתי לנסוע מפאת סיבה מסוימת , בתקופת בחרותי, לפני עשרות שנים

, פניתי לבית המדרש המקומי, בבואי לשם. לעיר וינה אשר באוסטריה המדינה

, ד"הבחני בתכונה והמולה גדולה בביהמ, דרכתי על מפתן הדלתומיד כש

שנשיא , וההוא השיב לי, שאלתי את אחד המתפללים על מה המהומה

שברצונו לפגשו תיכף , אוסטריה שיגר הודעה בהולה לרב הראשי של המדינה

  . והציבור אינו יודע את נפשו נוכח פגישה פתאומית זו, ומיד

 אותו הציבור הקיף. ד"נראו פני הרב בביהמכמחצית השעה עברה ולפתע 

  ,רבותי שמעו נא: השיב להם, ולשאלתם אודות הביקור הפתאומי, בהתרגשות

  מדינת בתקופה האחרונה חוותה -מדובר בסיפור שלא שמעה אוזן מעולם 



  

 

  

לנוכח המצב הקשה בה הייתה שרויה . מצרים שפל כלכלי חסר תקדים

הוא שיגר . נשיא אוסטריה רעיון מבריק -עלה בראש נשיאנו , מצרים

היות ובמדינתכם : "בה הופיעה בקשה צנועה, הודעה לנשיא מצרים

בהם קבורים הגופות החנוטים של הפרעונים , שוכנים פירמידות עתיקות

שהיו קוברים אותם , וכידוע מנהג מצרים היה, נהעוד מלפני כאלפיים ש

כ הנני לייעץ לכבוד הנשיא שאשגר "ע, עם אוצרות מרובים ורכוש אגדי

אשר יחד עם קבוצת , אוסטריה -משלחת נכבדה ממדעני מדינתי 

ויוציאו את השלל הרב , מדענים משלכם יפתחו את מערות הקבורה

שר יסייע במידה יחד נתחלק ברכוש א. שהצטבר שם ברבות השנים

נשיא מצרים קיבל את הבקשה , ואכן". ניכרת לשיפור הכלכלה במצרים

ותוך מספר ימים כבר הופיעו רגליהם של קבוצת המדענים בפתח 

הללו פתחו את שערי הפירמידות ועברו על כל הגופות . מערות הקבורה

תוך כדי , הם עברו בדייקנות איבר אחר איבר. החנוטות שנקברו שם

ווים לגלות ממצאים מרעישים בנוגע לגופות ששכבו כך אלפי שהם מק

  . שנים

! ראו נא מה גיליתי: "נשמע קולו של אחד המדענים נרעש ונרגש, לפתע

שבשר הלב אינו עשוי כלל מבשר לב אלא , אני מבחין באחד מהפרעונים

החלו המדענים ]. שאין בשר איבר אחד דומה לחברו, כידוע[, מבשר כבד

אבל אפילו , זה אומר בכה וזה אומר בכה, הרפואה שעמםלתור בספרי 

. באחד מהם לא נמצא כל הסבר שיוכל לשפוך אור על פרשה מוזרה זו

הרי במדינתנו מתגורר רב " -אמר לי המלך  -" עד שצץ בקרבי רעיון"

זקניו השתעבדו תחת אחד , ך"אשר כפי הכתוב בתנ, מלומד וחכם

, מיד השבתי לו, ואכן". לסייע בעדנואולי הוא יוכל , מהפרעונים במצרים

' ויאמר ה .ויחזק לב פרעה" -) אות ח, ט"ר פ"שמו(שזה מדרש מפורש 

, "אף לבו של זה ,מה הכבד כועס .כועס הוא ,אל משה כבד לב פרעה

  ...ויהי לפלא

העוסק , א"סיפר אחד המשפיעים שליט. יש המשך מופלא לסיפור... ו

בחורי חמד שנשרו מדרך ישראל סבא ', פירות הנושרים'רבות בהשבת 

שהנה יום אחד מופיע אצלו בחור המבכה , לדרך הישר והטוב -ל "רח

, ל"לפניו את מר גורלו שלאחרונה החלו לצוץ במוחו הרהורי כפירה רח

  ... ל"תורת משה עפואינו מאמין כלל ב

ל "נטל המשפיע את הבחור והוליכו לביתו נאוה קודש של מרן הגראי

בהוסיפו , ל שיסייע לבחור היקר"שם ביקש מהגראי, ע"זישטיינמן 

והוא מבקש בכל לשון של בקשה , שהמקרה המדובר נוגע מאוד ללבו

כשמוע הרב שטיינמן את . ל לסייע לבחור ולחזק אמונתו"שיואיל הגראי

החל לספר לבחור את כל הסיפור האמור בתחילת הדברים על , דבריו

רצה להוכיח לו כי התורה , בסיפור זה, וכך, לבו של פרעה שנהפך לכבד

  . כולה אמת היא ומעוגנת במציאות

ראה המשפיע את הבחור כשהוא , לאחר שיצאו מביתו של הרב שטיינמן

השיב , הבכי לשאלת המשפיע על סיבת. ממרר בבכי ועיניו דומעות

שהתדרדרות שלי החלה בו בשעה , דע לך: "הבחור תשובה מפליאה

ולא , שלמדתי את דברי המדרש האמורים שלבו של פרעה היה ככבד

ומיני אז הפכתי לכופר מוחלט בכל , האמנתי ששייך שיהיה כן במציאות

  ומה מפליא הדבר שדווקא במדרש , הקשור לאמונה ותורה שנתנה מסיני

  ..." הרב שטיינמן את אמיתות התורהי זה הוכיח ל

   !כל מילה נוספת מיותרת

אמר אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי  ,אל משה 'הויאמר 

מצרים על נהרתם על יאריהם ועל אגמיהם ועל כל מקוה מימיהם 

  )יט, ז( ויהיו דם והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים
היאור על משה כשנשלך  לפי שהגין –" אמר אל אהרן: "י"כתב רש

ולקה על ידי , לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים, לתוכו

אל משה ' ויאמר ה": ה על מכת כינים"וכן מובא כאשר ציוה הקב. אהרן

אמר אל אהרן נטה את מטך והך את עפר הארץ והיה לכנם בכל ארץ 

לא היה העפר כדאי ללקות  –" אמר אל אהרן: "י"רששם כתב ". מצרים

ולקה על , לפי שהגין עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול, על ידי משה

  .ידי אהרן

בשלוש  –ה ביקש כאן "יראה שהקב, המתבונן היטב :אמר הכותב

איך צריך יהודי : להוכיח את פרעה בתוכחת מוסר, המכות הראשונות

ך אף הגעת לכל והודות לכ, התנהגת, ואיך אתה פרעה הרשע, להתנהג

  !  הרשעות והאכזריות שהנך נוהג

שתחילת החטא של יראה , מי שיתבונן היטב בפרשת שמות, דהנה

ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא : "כדכתיב "!כפיות טובה"פרעה היה 

  . שעשה עצמו שאין מכיר את יוסף". ידע את יוסף

וכי לא היה מכיר , "אשר לא ידע את יוסף": במדרש רבהכדכתיב שם 

  ? הרי יוסף היה המשנה למלך והציל את מצרים מחרפת רעב? את יוסף

  על הטוב שעשו לו , עם יוסף –והרי היה צריך הכרת הטוב לעם ישראל 

  

  

 : אמר המלך. משל לאחד שרגם אוהבו של המלך: אלא אמר רבי אבין? ולעמו

״אשר לא ידע , מקראלכך כתב עליו ה. כי למחר יעשה בי כך, התיזו את ראשו

הוא  -למחר , ״אשר לא ידע את יוסף״ עשה עצמו היום, את יוסף״ כלומר

  ...״לא ידעתי את ה׳״) ב .שמות ה(עתיד לומר ) אותו פרעה(
 

אין  מכאן למדו חז״ל: מסביר את דברי המדרש) ,פרק ז(ובמשנת רבי אליעזר 

לא נטרד אדם הראשון מגן עדן אלא ! לך קשה לפני הקב״ה יותר מכפיות טובה

לא כעס עליהם הקב״ה אלא על כפיות , אף אבותינו במדבר. על כפיות טובה

  . וכשהיו אבותינו בארץ לא היו חטאותיהן אלא על כפיות טובה. טובה

, בעיקר מפני שהוא כעין כפירה? מפני מה ענש הכתוב ביותר לכפויי טובה

כי האדם הזה הוא כופה טובתו . אף הכופר בהקב״ה כופר טובה הוא, בהקב״ה

וכן הוא אומר בפרעה ״אשר לא . ולמחר הוא כופה טובתו של קונו, של חבירו

ולכאורה איך יכול שלא לזכור את עצותיו וחסדיו של יוסף כלפי , ידע את יוסף״

ולבסוף , היה כפוי טובה -ו אלא שהיה יודע ולא השגיח עליו וכפר בטובת? עמו

ת טובה והא למדת שכפי. ״'כפר בטובתו של הקב״ה שאמר ״לא ידעתי את ה

   !...הוקשה לכפירה בעיקר
 

רבי אליהו  "מכתב מאליהו"בעל ה אוןהגמובא בשם  "איש לרעהו"ובספר 

לבסוף כופר  מדוע ״הכופר בטובתו של חבירו, מהו ההסבראליעזר דסלר זי״ע 

  ? בטובתו של הקב״ה״

יכעס בכל ענין , אם כעסן הוא. כי האדם נוהג בכל מעשיו כפי כוחות נפשו

יתנהג , אם טוב לב הוא. יתגאה בכל מקום שהוא, ואם גאה הוא, שיביאהו לזה

לא יהיה כן רק כלפי בני , כפוי הטובה, על כן .וכן רע הלבב, בטובה עם הכל

, ככה יכפור בטובתו של הקב״ה, ובתו של חבירואלא כשם שיכפור בט, אדם

אם כן גם לפני , ת טובה היא בתכונת נפשוושהרי כפי. ולא יבדיל ביניהם

  ... הקב״ה יתנהג כפי תכונה זו
 

הוא גם מוכיח , ה מתחיל לייסר את פרעה ולעשות בו שפטים"כאשר הקב, כ"א

די להתנהג איך צריך יהו, אותו ומראה לו מיד בשלושה המכות הראשונות

דהנה משה רבנו למרות שעשה את כל המופתים אשר ציוהו . כרת הטובבה

כי הוא צריך להכיר טובה , אינו יכול לעשות את השלושה מכות הראשונות', ה

ולא כמוך פרעה הרשע שאתה לא נהגת כן עם בני , ליאור ולעפר הארץ

  !...שיוסף אחיהם הציל אותך מחרפת רעב וכליון, ישראל

שאדם שאינו יודע להכיר טובה לאנשים ! לומדים כאן מוסר השכל נוראוהרי 

  !...לבסוף יוצא להיות רוצח, שהטיבו עמו

•   

המראה לנו עד כמה היו צדיקים  מעשה נוראמובא בספר ״מעילו של שמואל״ 

כבן רושלמי רבי אריה לוין זצ״ל יהצדיק הבהיות  ":הכרת הטוב"על מקפידים 

שלט כמעט בכל סדר ״נשים״ בעל פה , קשנה נמנה על בחירי ישיבת סלוצ 16

הגה״ק רבי ברוך בער ל הבה ני, משם פנה להלוסק. גמרא רש״י תוספות -

, הוא קרב את הבחור החדש. את ישיבתוזי״ע  "ברכת שמואל"מניץ בעל המק

וקבע עמו לימוד , מדות טובות וענווה, שהיה בו שילוב של תורה ויראה

היתה זו זכות שמעטים . בחברותא במסכת עירובין ובשלחן ערוך ״אבן העזר״

  ... על סדנת היצירה של ה״ברכת שמואל״, לעמוד על האבניים, זכו לה

כאשר כעבור שנה התייצב התלמיד  "ברכת שמואל"כמה הופתע ה, על כן

כי ברצונו לנסוע לוולוז׳ין אם הישיבות וללמוד שם ! לקבל ברכת פרידה, בפניו

  ... תורה

 -לימים ! ברכת שמואל״ אף הביע את מורת רוחו ולא הסתיר את הקפדתו"

ותלה בה , כי יודע הוא בבירור שקפידתו של רבו עשתה רושם: סיפר רבי אריה

  . ומקרים כמה וכמה מאורעות

, אבל מה יכול היה לעשות. וחש בו במקום, ידע זאת בשעת מעשה, יתר על כן

ראה את התמדתו , וררכי בעל האכסניה בה התג. ופחד להישאר במקומו

, על כח זכרונו ועיונו המעמיק, נותיווושמע על כשר, התורה הק׳ וחשקו בלימוד

, "חכמות ומדעים, פותללמוד ש, פקיםוודחק בו להקדיש מעט מזמנו ״להרחיב א

כי בכך אט אט הוא , והנער פחד פן יתפתה ויגזור על עצמו מיתה רוחנית

  ... לפיכך מיהר לברוח ממקום הניסיון. יגורש מגן העדן של התורה בטהרתה

מדוע לא התנצל , מדוע לא סיפר זאת לרבו, נשאל רבי אריה לימים, אם כן

ענה רבי אריה ? יו את קפידתוומשך על, מדוע שתק ,לא גילה את לבו, בפניו

מעביר את ההקפדה על בעל  הן אז היה -איך יכול היה : תירוץ מדהים

, מעורר עליו את הקפדת רבו העושה רושם והוא הרי אכל מפתו ,האכסניה

ולמשוך את ההקפדה , מוטב היה לו לשתוק? ואיך יוכל להרע לו, נהנה ממנו

  !...לא יהיה כפוי טובהובלבד ש, עליו ולשאת בתוצאותיה במשך שנים
   

  

 

  

  !גליון זה מגיע לרבבות אנשים בארץ ובעולם
י החזקת הוצאת גליון זה שמופץ "היו שותפים להפצת התורה ע

  !באלפי עותקים בארץ ובעולם
  ניתן גם בכרטיס אשראי 054-8455798לתרומות 

 ש ברגר"ע 2168820חשבון  001או בבנק הדואר סניף 
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בשביל חופש־רצון צריך לעבוד
רריה:  לבו של  את  יקשה  לראשונה שהוא  ה׳  מוביי  בררשתנו 
ֶאֶרץ  יִתי ֶאת אֹתַֹתי ְוֶאת מֹוְרַתי ּבְ ְריֹה ְוִהְרּבֵ ה ֶאת ֵלב ּרַ ״ַוֲאִני ַאְקׁשֶ
ִמְשָרִים״ )שמות ז, ג(. ואכן, במכות שחין, ארבה ובכורות נאמר 
רריה  של  הכריתו  כלומר   – והכביבו  רריה  לב  את  חיזק  שה׳ 
שלא לשחרר את בני ישראל לאחר מכות אלו מיוחסת לה׳, לא 
לרריה ישמו )ט, יב; י, א ו-כ; יא, י(. חז״ל והמררשים המאוחרים 
מהם התחבטו: אם רריה היה רק מכשיר ביבי ה׳, מה היה חטאו? 
אם לא הייתה לו בחירה, גם לא הייתה לו אחריות – ויל כן, גם 

לא אשמה.

רריה  האחת:  תשובות.  של  רחב  מגוון  השייו  המררשים 
יל  כיונש  האחרונות  המכות  בחמש  הבחירה  חורש  את  איבב 
החורשי.  ברשונו  שהייתה  הראשונות,  המכות  בחמש  סרבנותו 
להרח:  אלא  הבחירה,  חורש  שלילת  אינו  הלב  חיזוק  השנייה: 
המכות היו ילולות לגרום לרריה לשחרר את בני ישראל באונס, 
כמי שכראו שב, בלחשם של יבביו ובני ימו, ובניגוב לבחירתו 
החורשית. חיזוק הלב ארשר לו לישות כרשונו החורשי. ותשובה 
שלישית: אלוהים הוא שותף בכל מישה שאבם יושה, אח אנו 
רגילים להבחין בכח רק כאשר המישה אינו מתאים לבני אבם. 
רריה ריל בחורשיות לכל אורח הברח, אח סרבנותו לאחר המכות 

האחרונות הייתה כה תמוהה שיוחסה לאלוהים.

את  לחרוש  המררשים  הקבישו  מאמץ מחשבתי  איזה  ראו 
את  לכאורה  השוללים  הללו,  הרסוקים  של  הקשים  רני השטח 
ובשבק, מרני שהאמונה ברשון חורשי היא מאבני  חורש הרשון. 
היה  לא  אם  מבוי:  מסביר  הרמב״ם  ישראל.  אמונת  של  היסוב 
כי כולנו  ובאיסורים,  לאבם רשון חורשי, לא היה טים במשוות 
היינו יושים את רשונו של ה׳ במילא. לא היה מקום גם לשכר 
ויונש, שהרי לא השביק ולא החוטא יכולים להיות אחרים ממה 

שהם.

הבייה היא אם כן בייה יתיקה. אח בייבן המוברני היא 
בולטת יותר, בשל השטברותם של יריורים יל האמונה בחורש 
הבחירה של האבם. מרקס אמר שההיסטוריה נושרת במשחק בין 
כוחות כלכליים. ררויב טין שאנחנו רוילים יל רי בחרים לא 
מוביים. הנאו ברוויניסטים אומרים שגם אם אנו מושאים השבקה 
כי  רוילים  שאנו  כרי  רוילים  אנו  בישם  למישינו,  רשיונלית 
אנשים שרילו כח ביבר שרבו והיבירו את הגנים שלהם לבורות 
 ,f-MRI סריקות ביזרת  מביני מוח,  הראו  לאחרונה  הבאים. 
לרני  שניות  יב שבי  החלטה  מקבל  המוח  מסוימים  שבמקרים 

שאנו מוביים לה.

זמננו  בני  וחשוב, אח ההוגים האתיאיסטים  זה מיניין  כל 
רשון  לנו  אין  הבינו: שאם  נוטים להחמיץ את מה שחכמי קבם 
התרבות  בלב  לאבק.  מתרוררת  שלנו  האנושיות  כל  חורשי, 
החילונית של זמננו בוירת סתירה לתרארת. משב אחב, תרבות 
מה שרשוננו  לישות  החורש שלנו  יל  מגבלה  לכל  מתנגבת  זו 
לישות ולהיות מה שרשוננו להיות, כל יוב איננו רוגיים באחרים. 
האוטונומיה של הררט היא הירח היליון שלה. משב שני, היא 
טוינת שהאבם אינו באמת ביל רשון חורשי. אם חופש הבחירה 
הוא על פי המדע אשליה, מדוע עלינו לראות אותו כערך חשוב?

ואראפרשת

ליילוי נשמת: רינחס בן ייקב אשר אייז, יזריאל בן אריה לייב שרטר
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הנוירוטרנסמיטורים היושרים רגשות שליליים כגון רחב וחרבה, 
מחזקות  התנהגות  ברוסי  יל  חזרות  ממוחנו.  חלק  הם  שגם 
אותם: ככל שאנו חוזרים יל התנהגות מסוימת, כח ניטף אותו 
נישית  וההתנהגות  מֶיאלין  ביוב  במוחנו  ישבית  הולכה  נתיב 
נישה  ריולה  ככל שברוס  לכן,  יותר.  ומייבית  אינסטינקטיבית 
הרגל קבי, כח קשה יותר להשתחרר ממנו. כבי להשתחרר נברש 
יל  אחת  רים  להתגבר  רק  לא  חבשים;  הרגלים  לרכוש  מאתנו 
ההרגל, אלא גם להתמיב בכח. מחקרים מן הית האחרונה מבברים 

יל מינימום של 66 ימים הנברש לרכישת הרגל חבש.

הנה לנו ארוא ברח מביית להסביר את התקשות לבו של 
שחין,  מכת  לרני  יב  הראשונות,  המכות  חמש  לאורח  רריה. 
התגבש אשלו ברוס תגובה קבוי – ויתה, משהיה הבבר להרגל, 
נוירולוגית,  בחינה:  מכל  קשה  לשנותו,  מאוב  לו  היה  קשה 
רסיכולוגית ורוליטית. בבר זה נכון לכל הרגל רי ולכל הכריה 
והחברתיות  המנטליות  שלנו,  המירכות  כל  כמיט  רוליטית. 
כאחת, נוטות לחזק ברוסי התנהגות קובמים. וכח, החורש שלנו 

משטמשם בכל רים שאיננו משתמשים בו.

ארוא  מסררים  זמננו  בן  המוח  ומבי  השבוי  ררשת 
שריכים  אנחנו  מוחלט.  ואינו  נתון  אינו  החורש  סירור:  אותו 
וילולים  אותו לאט, בשלבים,  רוכשים  אנחנו  ליבוב בשבילו. 
לנרקומנים,  שקורה  וכמו  לרריה,  שקרה  כמו   – אותו  לאבב 
משורות  אחת  מחשב.  למשחקי  ולמכורים  לאלכוהוליסטים 
שבראש  זו  היא  היולם  בסררות  ביותר  המרורסמות  הרתיחה 
חורשי,  נולב  ״האבם  רוסו:  ז׳אן ז׳אק  של  החברתית׳  ׳האמנה 
ובכל מקום נתון הוא בכבלים״. אלא שההרח הוא הנכון. האורי 
מהורינו  שקיבלנו  הגנטי  במטין  בחלקו  נקבי  שלנו  הראשוני 
והם קיבלו מהוריהם, ובחלקים נוסרים שלו ביבי חברינו וביבי 

אם הבטרמיניזם הנוקשה שובק, אין שום סיבה להגן יל 
החירות או לישור חברה חורשית. אברבה: ילינו לחתור ליולם 
אמיץ׳,  חבש,  ׳יולם  בסררו  האקסלי  אלבוס  שתיאר  זה  מסוג 
והמבוגרים  במיבבות,  ליולם  ובאים  נהרים  ילבים  שבו  יולם 
מתוכנתים להיות מאושרים ביזרת משטר של סמים ותינוגות. 
׳תרוז  ברג׳ס  אנתוני  של  בסררו  התרחיש  את  ליישם  ילינו 
מוח  שטירת  או  מוח  ניתוח  באמשיות  רושיים  ולשקם  מכני׳ 
לנו להיות  קיים, למה  אינו  בטכניקות של התניה. אם החורש 
מוטרבים מהתמכרות למשחקי מחשב ולרשתות חברתיות? למה 
להיביף את המשיאות האמיתית יל רני המשיאות הווירטואלית? 
רריבריח ניטשה אמר, בשבק לכאורה, שככל שההישגים המבייים 
גבלים כן קטן האבם ביינינו. לא יוב שלם אלוהים: אנחנו רק 

אלגוריתמים בילי גוף.

האנושי,  המוח  את  יותר  מבינים  שאנו  היא שככל  האמת 
כח אנו יכולים לתאר באורן משיאותי יותר מהו הרשון החורשי. 
במוח:  שונים  חלקים  בין  זה,  בהקשר  המבינים,  מבחינים  כיום 
את  מחבבת  במוח,  ביותר  הררימיטיבי  החלק  האמיגבלה, 
הלימבית,  המירכת  לתגובה;  אותנו  ומזניקה  לסכנות  רגישותנו 
מהשב  נכבב  לחלק  אחראית  החברתי״,  ״המוח  לייתים  המכונה 
נמשאות  הקבם ררונטלית  המוח  בקלירת  ואילו  בחיינו;  הרגשי 
יכולות החשיבה והניתוח שלנו, והיא המארשרת לנו לשקול את 
השלכותיהן של ברירות שונות. המתח בין שלוש אלו הוא הזירה 

שבה מתחולל הקרב יל חורש הרשון.

הנתיבים הישביים המקשרים בין חלקים שונים של המוח 
מישבים ברוסי התנהגות – ולא כל הברוסים הללו טובים לנו. 
או  בולמוסית  לזלילה  לסמים,  לרנות  ילולים  אנו  למשל,  כח, 
של  מהשריתם  ביתנו  את  להסיח  כבי  מוררזת  להררתקנות 
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של יבבים יכולה, ביזרת הא ל, לרכוש אותה. ליולם אל תראו 
שליטה  של  קטנים  מישים  ישרות  מאליו.  כמובן  החורש  את 
בישם  כח  יל  אותו.  לקיים  כבי  ברושים  יום,  אחר  יום  ישמית, 

נסובה ההלכה כולה.

תשתמשו  לא  אם  להתימלות:  הזקוק  שריר  הוא  החורש 
בו – יתנוון. זהו רייון מַשנה חיים.

5

התרבות הסובבת אותנו. איננו נולבים חורשיים. ילינו ליבוב 
קשה כבי להשיג לנו חורש.

ונשנה  לשם כח נברשים טקסים בתיים, שבישוים החוזר 
יושר נתיבים ישביים חבשים והתנהגויות מהירות תגובה חבשות. 
נברש גם לשמור מרחק מה מהתרבות הסובבת, כבי שלא ניסחף 
משחררים  יכשיו  הנראים  חברתיים  ושיגיונות  אורנות  אחר 
שיגרום  מנטלי  מירח  נברש  כהרסניים.  מתגלים  בבייבב  אח 
לנו לישור לרגי לרני שאנו יושים מישים של ממש ולשאול: 
ההתנהגות  כללי  מהם  מותר?  האם  זאת?  לישות  רשוי  ״האם 
זהותי  בנראטיב  לבסוף,  שורח,  ויש  בחשבון?״.  להביא  שיליי 
מוטמי, כזה שיארשר לנו לשאול את ישמנו לרני מישה: ״האם 
המישה הזה הולם את מי שהנני? את מה שאני מאמין בו? את 

מה שאני מיישג?״

הקובמת  ברסקה  שמנינו  היסובות  שכל  מקרה  זה  אין 
מתברר,  היהבות,  היהבות.  של  הבולטים  ממארייניה  הם 
כשאנו  כיום,  בחרים.  ובבקרת  רשון  בכוח  מתמיב  אימון  היא 
משהו  יוביים  אנו  המוח,  של  גמישותו  את  להבין  מתחילים 
הרגלים  יל  להתגבר  שלנו  היכולת  שמאחורי  הביולוגיה  יל 
יכולה  לבוגמה,  השבת,  שמירת  התמכרויות.  ויל  ריים 
לסמארטרונים  מההתמכרות  ילבינו  ואת  אותנו   לשחרר 
 ומכל הכרוח בה. הבת שראשון חגיה, רסח, יניינו חורש לאומי, 
חורש  לכינון  הנברשים  הכישורים  את  במשוותיה  לנו  נותנת 

אישי.

יותר מכרי שהוא מָתנה. ארילו רריה,  החורש הוא הישג 
האיש החזק ביותר ביולם היתיק, יכול לאבב אותו. ארילו אומה 



 

  

תשע"ח -וארא פרשת 

 כל מה דעביד רחמנא לטב עביד
הנה ידוע ששם אלוקים      )ו, ב'(.", ים אל משה ויאמר אליו אני ה'וקוידבר אל"

מורה על מידת הדין, ושם ה' מורה על מידת הרחמים, וא"כ יש לתמוה 
שבתחילת הפסוק נאמר "וידבר שלכאורה הפסוק סותר עצמו מיניה וביה, 

על ", שדיבר עמו משפט וידבר]וכן דקדק רש"י מלשון "במידת הדין,  -" אלוקים

ובסוף הפסוק נאמר "ויאמר אליו אני  [,שהקשה לדבר ולומר למה הרעותה לעם הזה
זהו גופא  -אמנם נראה שאדרבה      במידת הרחמים. -שהוא לשון רכה  –'" ה

נת היא בשורשה מידת הרחמים, וזהו כווכוונת הכתוב, שגם מידת הדין 
הקב"ה נגלה אליו במידת הדין, ואמר  -"וידבר אלוקים אל משה"  -הפסוק 

יא בעצם נובעת ממידת הרחמים מידת הדין, ה - והיינו "אני" -לו "אני ה'" 
שאין מקורו שם ה', שהקב"ה כולו מלא רחמים ואין אצלו דין המכונה 

ו טענת לעשהקב"ה השיב כן למשה רבינו כתשובה לפרש ונראה     רחמים.ב
", שהלא ברש"י למה הרעתה לעם הזה"ה', כ"ב( )בסוף פרשת שמות, שאמר לעיל 

דיבר הקב"ה קשות עם פסוק זה "וידבר אלוקים אל משה" וכו' בשמבואר 
על זה אמר א"כ יש לפרש שעל שאמר למה הרעות לעם הזה, ומשה רבינו 

אלוקים שהיא גם ה -לו הקב"ה "וידבר אליו האלוקים ויאמר לו אני ה'" 
מידת הדין, בשורשה היא מידת הרחמים, ולכן אין כאן מקום טענה למה 

קדוש הירש פ עי"זכו    הרעות לעם הזה, שהלא באמת אין זה רע אלא טוב. 
שמפי , "מפי עליון לא תצא הרעות והטוב")איכה ג' ל"ח( הפסוק  את"חפץ חיים" ה

ה כולו טוב, ולא שייך כי הקב", בלבד רק טובלא יוצא רעות וטובות אלא עליון 
וגם העונשים הקשים לנו הם באמת  אצלו שיעשה דבר שאינו טוב,

ואין  אנחנו כאן בפרוזדור לחיי נצחלטובותינו מתוך אהבת ה' אלינו, אלא ש
, ואנו דומים לאשה לנו את הכלים להבין את הקב"ה כאן בעולם הזה

בתו, אבל האמת כי אינו מבין שזהו לטווצועק הבן בוכה הרוחצת את בנה, ו
ה יהודי שהיסיפר לי אחר מלחמת העולם השניה לו    היא שזהו לטובתו.  

סבל מאוד במחנה העבודה  הואבמחנה ריכוז אצל הנאצים ימ"ש, ש
בעבודות פרך, והיו מענים אותו בעינויים קשים ומרעיבים אותו יחד עם 

עבודתם כי אם  ]והיו מוכרחים להראות עצמם כגיבורים במשך כלשאר היהודים רח"ל, 
היו מכים אותו מכות נמרצות  כהוגן ונראה חלש,היו מבחינים במי שאינו עובד  הנאצים ימ"ש

 אשתו ואת בניואת  הרגוהנאצים ימ"ש ו[, רח"ל ושולחים אותו למוות לתאי הגזים
היה ביניהם רב אחד שסבל יחד עמהם, והיה רח"ל, והנה תאי הגזים ב

מיושבי יהודי אחד וברי אמונה וביטחון, מחזקם ומעודדם ודורש לפניהם ד
הוא מקפיד להניח תפילין ולהתפלל בכל אף ששסיפר לרב ההוא, המחנה 

אבל הוא משמיט ]אף שזהו נגד חוקי הנאצים ימ"ש במחנות[, יום במסירות נפש, 
ברכת שעשה לי כל צרכי, שהלא מאחר ש"דובר שקרים לא יכון לנגד ה'", 

"שעשה לי כל צרכי", שהרי הנצאים ימ"ש כבר א"כ אינו יכול לשקר ולומר 
עלולים גם ובכל רגע  ,הרגו את אשתו ובניו, ואף אותו מענים בעינויים קשים

אולם       לשלוח אותו לתאי הגזים רח"ל, ועל כן החליט להשמיט ברכה זו.
שאנחנו מאמינים והסביר לו כמה פעמים  דיבר על ליבוהרב שסבל כמותו 

שאין והכל לטובה, ורק  -נחנו שצדיק ה' בכל דרכיו בני מאמינים, ויודעים א
ע וקבחזור להפציר בו שיעיניים לראות בעולם הזה איך הכל לטובה, ולנו 

בסדר תפילתו בכל יום גם ברכת שעשה לי כל צרכי, והדברים נפלו על ליבו 
ומיד עשה מעשה , כן בכל יום ברךתחיל לשל אותו יהודי והשיב שאכן י

רוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה לי כל צרכי", וענו ובירך בקול רם "ב
וזהו גבורת עם ישראל תקדש שם שמים. ונאחריו כל השומעים אמן, 

 .שהכל לטובה דולים ביותר, מודים הם לקב"השאפילו בזמני צרה הג

 גודל כוח התפילה
מבואר כמה סבלו    )ו, ט'(."ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה", 

ישראל מעבודת פרך ועבודה קשה, עד שאפילו לא נתנו לב לשמוע לדברי 
אמנם אף שפרעה שעבד       ל.משה רבינו שבא לבשרם שעומדים הם להיגא

פלא שראל, מ"מ בשבט לוי הוא לא שעבד כלל, ולכאורה ייכל כך בעם י
פרעה לא שעבד בהם, והרי הוא היה מלך קשה ואכזר, ואם אך  באמת מדוע

]וכשם בהם בכח הזרוע, היה בוודאי יכול לעשות כן, לשעבד היה רוצה 

ומדוע א"כ נמנע  ט לוי[,שהרשעים כאן בארץ ישראל רוצים לשעבד בבני התורה שב
 )ועי' מה שנתבאר בזה בשבוע שעבר בפרשת שמות(.מלשעבד בהם. 

ראה על ידי כישוף שפרעה , הגה"ק רבי יונתן אייבשיץ זצ"לפירש בזה ו
וקסמים שמשבט לוי יקום מושיעם של ישראל, ולכן לא רצה לשעבד את 

חר כך לצמוח יוכל אבני לוי, כי סבר שרק מי שסבל ונשא בעול הגלות הוא 
, ולכן פטר את שבט לוי משעבוד, כי סבר ישראללראש ולהיות מושיען של 

 שעל ידי כן ימנע את צמיחת מושיען של ישראל משבט לוי.
התפילה, וידע שאם הוא  בכוחויש לפרש עוד על דרך זה, שפרעה הכיר 

מתוך קושי השעבוד הגואל שנמצא בתוכם יתפלל  יישעבד את שבט לוי, אז
כוח המסור בידו להושיע את מתוך ה, ון לקב"ה שיגאל את ישראלויתחנ

וציא את בני פעל להע שערי שמים בתפילתו ויובקצליח לישראל הוא י
שבט לוי ש כדיהחליט שלא לשעבד בשבט לוי, ישראל ממצרים, ולכן 

ולא  מבודדים ומנותקים בארץ גושן במקום נפרד מכל עם ישראליישארו 
לא העלה פרעה אכן      לא יתפללו על עם ישראל., ואז יראו בצרות הכלל

דעתו שהוא בעצמו מגדל את מושיעם של ישראל, ולא ידע שאע"פ בקצה 
שמשה רבינו היה לו כל טוב בתוך בית פרעה, מ"מ לא ימצא מנוח לנפשו 

יגדל משה ויצא אל אחיו וירא שעם ישראל סובלים, אלא אדרבה, "ושידע כ
 ף יחד עם ישראל בצרתם. הלך להשתת -" תםובסבל

 תאוות הכבוד מעבירה את האדם על דעתו
 אלוה עצמו עושה פירש"י "שהיה   )ז, ט"ו(."לך אל פרעה הנה יוצא המימה", 

 צרכיו". שם ועושה לנילוס ויוצא ומשכים לנקביו, צריך שאינו ואומר

 דברים שנאמרו על מצבינו בעת הזאת
שמענו השבוע על פשרה שהתפשרו חברי הכנסת החרדים רב בזעזוע 

החנויות בשבת קודש, והכניסו בתוך החוק אודות סגירת ופתיחת בחוק 
החוק למנוע פתיחת החנויות איזה חנויות יחול עליהם  -רבים תנאים 
נו הסכמתם בתוך החוק נתהרימו יד בתורת משה ואיזה חנויות לא, וובשבת 

שאר ובתחנות הדלק ]כמו החנויות ש רבותחנויות בריש גלי לחילולי שבת המוניים ב

בלעדי החרדים שבשעה על ידי הנציגים החרדים נעשה  וכל זה [,וכו' מסעדות
לחופשיים ולעולם כולו שמראים  ועצם הדבר, לא היה החוק עובר

ולהיכנס למשא ומתן על ל חלקים משבת קודש מסכימים אנו להתפשר עש
מה לוותר ועל מה לא, וכביכול יש כאן שני צדדים ואפשר להתמקח ולדון 

זה גופא חילול על שבת קודש באופן שימצא חן גם בעיני מחללי השבת, 
 .רח"ל שבתה
שאסור לנו להתפשר על דיני התורה אפילו כדי מרן הגרי"ז זצ"ל שמעתי מו

ם מסורים אינהקדושה תורה שדיני הלהחיש את ביאת משיח צדקינו, 
כמו "עסק" שעושים בו מקח וממכר להוריד מכאן קצת כדי להרוויח בידינו 

במקום אחר הרבה, אלא חובותינו לקיים את התורה כפשוטה, ואסור לנו 
 אפילו כדי להרוויח הרבה במקום אחר.התפשר במקום אחד ל
' אלוהיכם הוא אלוהי "כי ה)דברים י' י"ז( מה שנאמר בתורה פירש מרן זצ"ל בזה ו

האלוהים ואדוני האדונים האל הגדול הגיבור והנורא אשר לא יישא פנים 
נזכר כאן כלל עניין זה שהקב"ה ולא ייקח שוחד", דבפשוטו אינו מובן מה 

אינו לוקח שוחד, והלא פסוק זה עוסק בגדולתו של הקב"ה שהוא גדול 
אמר מרן ו לוקח שוחד, וגיבור ונורא, ואיזה שבח יש כלפי הקב"ה בזה שאינ

שהכוונה שהקב"ה אינו לוקח שוחד של מעשים טובים, והיינו שאינו זצ"ל 
, אלא דורש מאתנו לקיים את מוותר על קיום ההלכה תמורת זכויות אחרות

 ההלכה כפשוטה בלא לקבל שוחד מצוות תמורת עבירות.
ע ומאויבי תחכמני מצוותיך, עלינו לראות איך הרשעים מתעקשים למנו

שמירת הדת בארצינו הקדושה, עד שחלקם מוכנים גם לבטל הממשלה 
שר הביטחון ובלבד שלא ליתן ידם לחוקק חוקי דת בארץ ישראל, וכמו 

החוק על סגירת ופתיחת  בחקיקתשהתעקש השבוע שלא להשתתף שלהם 
כדי שלא  ההחנויות בשבת, ומעדיף הוא גם לבטל את הממשלה והקואליצי

לצערינו החרדים אך דת,  בתוכם עניינים שיש חוקיבארץ ישראל  יהיה
 .ה"קרהתוהם מתעקשים על שמירת דיני שמתפשרים מהר ואינם מוכיחים 

בניסיונות לתת בג"ץ והמהרסי הדת לצערינו ובימים הקרובים ממשיכים 
לרפורמים חלק בכותל המערבי, וכן לשנות התקנות בפטור גיוס בנות 

בכל העולם כולו, ובזה קול מחאה שמיע להוצריכים אנו  ,ה"י שומרי דת
על חילול ה' המתרחש בפרהסיה,  נשבית חרון אף ה', שכאשר אנו שותקים

והקב"ה ירחם עלינו כי בצרה  נכנסים כל יהודי העולם לסכנה גדולה רח"ל,
נראה נפלאות אז למחות ולהתפלל ולבקש רחמים, וו לנגדולה אנחנו, וראוי 

 אלינו למען שמו במהרה, אמן.לו לגופתאום יבוא המלך להיכ

בשם עמים לפמכנה עצמו ו לצורכי תרומות בשמו של רבינושוב  משתמשה ,"קופת החסד" הנקרא ארגוןל עהגיעו עדויות האחרונים  שבימיםהיות  - חשובההודעה 
זמן א כבר שלח לפני "יטרבינו שלו ,א"לרבינו שליטנו להודיע כי אין לקופה שום שייכות יהר, א"של רבינו שליט הכוונתוהקופה עומדת תחת כביכול ו ,הגר"מ שטרנבוך"מרן "קופת 

 .ודםקר יסו של רבינו לאותה הקופה בשרסומים הקושרים את שמכל הפשידע הציבור יו, מאחר שאין לו כל מידע על הנעשה שם להודיע לראשי הקופה שלא ישתמשו בשמו רב

 



דבר נפלא עד כמה מגיעה להיטותו  מכאןלמד הגה"צ רבי ראובן מלמד זצ"ל 
לקבל עוד כבוד, שהרי פרעה היה יושב בכבודו של עולם, שהיה אדם  של

מלך מצרים ששלטה על העולם כולו, והיו לו שישים ריבוא יהודים עבדים, 
ומשה ואהרן גדולי ישראל היו באים אליו לבקש שימלא בקשותיהם, ועושר 

וכל העם המצרי היו נאמנים לו והסכימו לסבול עשרת ואושר היו לו לרוב, 
וא"כ לכאורה היה יכול מכות עבור שגעונו לשעבד בישראל ולא מרדו בו, ה

להיות אדם מאושר ורגוע שאין כמוהו, אבל מ"מ כדי להשיג עוד קצת כבוד 
מדומה ולשקר על הציבור שהוא כביכול אלוה שאינו צריך לנקביו, הסכים 

 במשך כל הלילה שלא לצאת לנקביו, וויתרקשים ונוראים לסבול עינויים 
על תענוג בני מלכים שקמים ממיטתם בד' שעות ביום, והשכים בצנעה 

די ליהנות מעוד קצת ובפחד בהשכמת הבוקר לנילוס לצאת לנקביו, והכל כ
חפש כבוד מוזהו לימוד נפלא על גנות מידת הכבוד, שאדם שכבוד מדומה, 

להצטער ואף להשפיל את כבוד  הוא נעשה כ'משוגע לאותו דבר', ויסכים
זהו דוגמא ובאמת      .עד לעפר, והעיקר שישיג עוד קצת כבוד מדומהעצמו 

לכל תאוות העולם הזה והבליו עד היכן הם מוציאים את האדם מדעתו 
אנו רואים כעין זה גם במידת הרדיפה אחר ומעבירים אותו על דעת קונו, ו

ממון מספיק בשביל לחיות  הממון, שהלא ישנם גבירים שיש להם כבר
אך וגם כל ימי חיי בניהם ונכדיהם,  -כל ימי חייהם גדולה  ובעשירותבשפע 

עד שמסכימים מ"מ הם להוטים כל כך להשיג עוד ועוד ממון בלא סוף, 
ואף להפסיד את העולם הבא שהיו  ולעמול בעמל קושי הפרנסהלהתאמץ 

, והעיקר שיצליחו בזמן עסק המסחרעל ידי לימוד התורה להשיג יכולים 
 ממון.ועוד להשיג עוד 

 ולקל זהירות הנדרשת מאדם אחד מקגודל ה
צפרדע אחת היתה והיו מכין אותה והיא ופירש"י "    )ח,' ב'(."ותעל הצפרדע", 

מבואר שצפרדע אחת בלבד עשתה כזה חורבן     ".מתזת נחילים נחילים
 כשלא ידעו איך להיזהר ממנה. -גדול 

גודל כוחו של היחיד, שלפעמים אדם יחיד יכול  וזהו מוסר השכל לנו מהו
היטלר הצורר הנאצי ובעינינו ראינו בדור האחרון איך להחריב את העולם, 

עמד ו, לשנאת ישראלחלקלקות שלו רבבות ומיליונים סחף בפה הימ"ש 
להחריב את כל העולם, וזהו כוחו של איש אחד שמידותיו הרעות מתפרצים 

גדול הוא כוחו של היחיד, שהלא באמת לנו כמה והדבר רומז      ללא גבולות.
על ידי מעשיו להשפיע בעולמות העליונים  כל יהודי יחיד יש לו כוח

ולפעמים יש ליהודי אחד כח עם פה כפשוטו ממש, להחריב עולמות ו
חלקלקות לסחוף אחריו אנשים רבים לדעות כוזבות, או לדבר נגד צדיקים 

 יםיעשמשמיחידים מקולקלים מרבה צריכים אנו זהירות ו וגדולי תורה,

דך יש ומאילהשפיע לרעה על כל העולם, שמסוגלים הם  דעות כוזבות
כמה גדול הוא כוחו של יחיד להפוך את העולם  ללמוד מזה גם לצד הטוב,

 הטוב. לצדבנות עולמות השפיע גם בעולמות העליונים וללצד הטוב, ול

 אין טבע בעולם
מבואר כאן בלשון הפסוק     י"ח(. )ח'"למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ" 

ב"ה במצרים הוא כדי להוכיח שהשי"ת אינו רק שתכלית הניסים שעשה הק
שלא נאמר שהקב"ה ברא העולם והיינו בשמים אלא הוא בקרב הארץ, 

וזהו  ,תרחש כאן בארץ הכל מונהג מהקב"הואח"כ עזבו ח"ו, אלא כל מה שמ
גם ענין מצוות יציאת מצרים שנצטווינו להזכיר יציאת מצרים בכל יום 

לזכור תמיד  בקידוש במועדים, והיינו בית, וכןבקריאת שמע שחרית וער
 בקרב הארץ. אין טבע בעולם והקב"ה משגיח בעולמו תמידש

והשבות "אלא צריך התבוננות עד  ,אין מספיק רק ידיעה בעלמאלזה אכן 
"וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' ( ד' ל"ט )דבריםבתורה שנאמר , וכמו "אל לבבך

רי שחוץ מעצם ועל הארץ מתחת אין עוד", וה למים ממעהוא האלוקים בש
יש שהקב"ה הוא רגלהתבונן ולה -גם "והשבות אל לבבך" הידיעה צריך 

  .האלוקים אין עוד מלבדו, והוא בורא ומנהיג כל העולמות ואין טבע בעולם
כתב שאדם שמאמין בקב"ה שהוא בורא העולם, אלא )מצוה כ"ו( ספר החינוך בו

 -שמדמה בדעתו שהקב"ה מסר את הנהגת העולם לכוכב או למלאך 
אלוקים ך "לא יהיה ללאו דבתחת שליטת הקב"ה, הרי הוא עובר הנמצא 

עולם, אלא שכמו כן אדם שמאמין שהקב"ה בורא  אחרים על פני", ונראה
שעולם כמנהגו נוהג וכביכול לאחר שהקב"ה ברא את העולם הוא  שמדמה

"לא דם לכוחות הטבע, הרי הוא עובר בלאו עזבו ומסר את הנהגת העול
 ממש.יהיה לך אלוקים אחרים על פני", ודינו ככופר 

 אפשרבהתפעלות על הפלא הגדול ש זצ"ל הגרי"זדיבר אחד לפני מרן פעם ו
התאפשר אשר ההם כבימים היה זה ו) ,מארץ ישראל לאמריקה טלפוןלשוחח על ידי ה

עצמו שהוא רן הגרי"ז זצ"ל, לו מ והשיב, בין שני מדינות(התקשר בטלפון לראשונה ל
שבסמוך לו ני הוא מדבר עכשיו והשמעצם הדבר ש גם לא פחותמתפעל 

, הוא בנפלאות הנהגת ה' שבתוך הטבעורק מי שאינו מתבונן שומע אותו, 
אשר כל ש"והוסיף מרן זצ חדשה, המתפעל דווקא מהטלפון שהוא המצא

י "לאפשרות לדבר בטלפון מאר יתרגלושבני אדם זמן עד עוד יעבור 
אלא יחשבו שזהו דבר  לאמריקה, אז כבר לא יתפעלו גם מהפלא שבטלפון

שהוא מורגל  ממה ולא דרך האדם להתפעל רק מחידושיםכי , פשוט ומובן
מי שמתבונן כסדר כ "אואליהם ואינו שם ליבו להתבונן בפלא שבדבר, 

ולא יהיה , נפלאות הבוראנפלאות הבורא שבתוך הטבע, הוא יראה תמיד את ב
.אצלו חילוק בין טבע לנס

 י"עהגה"ק מהרי"ל דיסקין זעל לקט עובדות הליכות והנהגות שקיבל רבינו שליט"א 
 (נלקט לרגל יומא דהילולא שיחול בשבוע הבא)

את [ שמעתי מיהודי תימני זקן, שזכה לתקוע בפני הגה"ק מהרי"ל דיסקין א
שהגה"ק מהרי"ל זצ"ל דקדק , (קול המתרעש)התקיעות עם תרועה כמנהג תימן 

הקפיד שהתקיעה תהא העיד שעוד לשמוע תרועה גם בקול המתרעש, ו
והוסיף לספר שבשעת התקיעות היו  ממש בלי עליות או ירידות. 'פשוט'

פני הגריל"ד זצ"ל כלפיד אש מרוב שמחה שזוכה לקיים מצות תקיעות 
כמה ימים וכבר בהידור, ולא היה שרוי כלל בהאי עלמא בעת התקיעות, 

עשו לקרוא לפניו את התוקעים לבחון אותם אם יהיה רגיל לפני ר"ה 
היה כולו שקוע שרעפי קודש , ובראש השנה עצמו התקיעות בהידור

והאריך מאוד בתפילת שמונה עשרה, ולאחמ"כ היו עוברים לפניו הרבה 
אשרי 'בעלי תקיעות, וכל אחד היה עושה לפניו תקיעה כנוסח אחר, וסיים 

 .'תו במצות תקיעות בר"המי שראה אותו בעבוד
 ע"בא הגה"ק מהרי"ל דיסקין זיאשר , שכ[ שמעתי מזקן אחד בעיה"קב

 מהפושעיםלארץ ישראל, אמר שמעיקר הדין היינו צריכים להתבדל 
בתכלית הריחוק כדי שלא ליטמא מהם כלל, והיה ראוי לגזור שאם הם 
יאכלו פת חיטין, אנו נאכל רק פת שעורין, אלא שזהו גזירה שאין רוב 

ידברו עברית, הם בזה שהם הציבור יכולין לעמוד בה, אבל מ"מ ניפרד מ
 ינצל מהם.הידיש, ועי"ז לא יתערבו עמנו ונוכל לבאואנחנו נדבר 

ירש פרבר זצ"ל, שבצעירותו זכה להתלוות [ שמעתי מפי הגאון רבי צבי הג
הגה"ק להגה"ק מהרי"ל דיסקין זי"ע ונסע עמו ברכבת, ומפעם לפעם היה 

מהרי"ל דיסקין זי"ע מביט דרך החלון והיה מתפעל מנפלאות הבורא 
שבבריאה, והיה עם מהרי"ל דיסקין בחור אחד נושא כליו שלקח את הבשר 

הגה"ק דרך מעט דרך החלון לחוץ, ועמו לדרכו, והביט ב הגה"ק מהרי"לשל 
גער בו בלישנא דגמ' בב"מ "לא אעלים מיניה" דאין להעלים מהרי"ל זי"ע 

]וכפי הנראה לא היה אוסר הבשר מחמת זה, אלא העין מהבשר אפי' רגע כמימרא. 
 רה שלמה.[יהחמיר לכתחלה להצריך שמ

צ"ל להרב [ בהיותי באנגליה ראיתי מכתב מהגה"ק רבי יהושע ליב דסקין זד
שהמציצה דדם ברית אינה רק מפני )שקבע בסוף ימיו מושבו בארץ ישראל( ליזרויץ זצ"ל 

הסכנה, אלא מעיקר מצות מילה, ומסיים על אותם שלא קיימו בהם מצוות 
כל חיוב שהמשכילים טענו ידוע ש]ו   .יצה "הלואי יבוא אליהו ויטהרם"ברית עם מצ

  .[למצוץין צריך אנשתנו הטבעים ואין בזה סכנה שבזמנינו לכן המציצה הוא רק מפני הסכנה ו

מהרי"ל דיסקין, והם שחורות הגה"ק [ ראיתי את רצועות התפילין של ה
 משני הצדדים.

לא היה אוכל מצה אלא כזית בליל הסדר  הגה"ק מהרי"ל דיסקין זי"ע[ ו
 חבצלת השרון(.בעל הגאון גם וכן נהג )בלבד, וכל הפסח היה נמנע מלאכול מצה, 

[ שמעתי שכאשר נפטר הגה"ק מהרי"ל דסקין זצ"ל, רצו להביא גדול ז
שבהספד אין צריך בתורה שיספידו, והגר"ח מבריסק זצ"ל סירב ואמר 

בדברי אגדה אלא לעורר הספד אינו לדרוש "דרשן" אלא "ספדן", והיינו ש
את הקהל לבכי ולשוב בתשובה, ובלא זה אין יוצאים דין הספד, ולכן הורה 

 הגר"ח זצ"ל לשכור ספדן בתשלום, שיעורר את הקהל לבכי ולתשובה. 
תפלל בכותל המערבי לא הלך מעולם לה הגה"ק מהרי"ל דיסקין זצ"ל[ ח

ה בסמוך לכותל המערבי, ואין בידינו בזה טעם יתואע"פ שמקום דירתו הי
ברור, יש אומרים שחשש שהכותל הוא חומת העזרה וא"כ אנו נכנסים 
למקום הר הבית, אבל שמעתי לפני שנים רבות מגדול אחד זצ"ל שזכה עוד 

ל שהטעם לשמשו ואחר כך את תלמידיו, שאצל תלמידי הגה"ק זצ"ל מקוב
הוא מפני שפחד שכאשר יגיע למקום הוא יתעלף מרוב התרגשות, ולכן רק 

היה מסתכל מחלונו על מקום המקדש, וזלגו עיניו מדמעות, אבל לעיתים 
  במקום הכותל ממש, רעדה אחזתהו והיה אצלו בגדר פיקוח נפש ממש.

התרגש מאד ו לכותל, אבל בדרך ומקובל שכשבא ארצה היה פעם בדרכ
ואמר, "מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים, 

ללת", ומרוב בכיות ועכשיו השכינה הקדושה בגלות ובצער ובוכה ומיי
 רע וחזר לאחוריו, ומעולם לא ביקר מאז בכותל המערבי.ודמעות הרגיש 

ל דיסקין זיע"א בסידור קידושין, [ מעידים שפעם כובד הגה"ק מהרי"ט
וכשהרגיש שלא שרו את הניגון "מי אדיר" סירב לסדר קידושין, ומפני 

 .לת פירצה בדתיתחאין לזוז מהם כל שהוא, שזהו ה, ושמנהגי ישראל תור
ארץ ישראל, ביקש לראות את ל רוטשילדאנשיל הגביר הנודע  פעם בא[ י

יכנס להגה"ק מהרי"ל דיסקין זיע"א, גדול הדור בארץ ישראל, ואמרו לו לה
דירה פשוטה בעלת דיסקין וראה שהוא מתגורר בהגה"ק מהרי"ל והלך ל

שני חדרים בלי רהיטים, ושאל את הגה"ק מהרי"ל: "וכי כך ראוי לגדול 
ראשית אינני גדול הדור, שנית, "י יהושע לייב, בישראל לגור", השיב לו רב

.ירה צנועה ללא מותרותמה שאני כן זה רק מפני שאני גר בד
ניתן לתרום דרך מכשירי קהילות או דרך וליטול חלק בזיכוי הרבים,  , נבקש מלומדי המאמר לתרום כפי יכולתםמידי שבוע עולים לסכומים רביםדפסת והפצת המאמר היות שהוצאות ה
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ולהתבונן  לשוב  וצריכים  האמונה, 
בעוון הבכיינות שהוא המונע העיקרי 

של הגאולה הפרטית והכללית:

צרות'.  הרבה  'יש  אומרים:  אנשים 
סוף:  בלי  צרות  על  שומעים  ואכן 
מחלות גוף ונפש, עיכובי זיווגים ופרי 
בטן, ילדים שיורדים מהדרך, יתומים 
ואלמנות, חובות, סכסוכים ומריבות, 
אבטלה ועוני, ועוד ועוד, וישנם כאלה 
שאצלם כל הצרות באות ביחד, "צרות 
בצרורות". ואכן כל אלה צודקים: יש 
אומרים:  הם  בבעיה.  הם  צרות,  להם 
"אני לא מתבכיין, זו פשוט המציאות, 

המציאות קשה מאוד..."

במציאות הם צודקים, הבעיות קשות. 
על  לא  היא  עכשיו  השאלה  אבל 
לפתור  איך  היא  השאלה  המציאות, 
מהצרות.  לצאת  איך  הבעיות,  את 
ובוודאי, איך לא להגביר את הצרות. 
רוצה לפתור  השאלה היא האם אתה 
אם  ִאתן.  להישאר  או  הבעיות  את 
ְלָך,  תדע  צודק,  להישאר  רוצה  אתה 
ָלְך, שאתם מחליטים להישאר  ותדעי 
ועשרים  מאה  עד  שלכם  הצרות  עם 
ואולי אף להגביר אותן, ואין אף אחד 

בעולם שיכול לעזור לכם.

תצדיק את ה' וִתָגֵאל
אבל אם אתם רוצים לצאת מהצרות, 
אז תזכרו טוב, שכמו שאתם מרגישים 
ה'  שגם  תאמינו  כך  צודקים,  שאתם 
צודק, כי ה' צדיק. צדיק וצודק זה דבר 
להסתכל  בוחר  אתה  וכאשר  אחד. 
רק על זה שאתה צודק, אתה למעשה 
בוחר להסתכל על הקב"ה כאילו הוא 
יתברך ח"ו אינו צדיק. כמו שמספרת 
הגמרא על רב הונא שהוחמצו לו ארבע 
כסף  סכום  והפסיד  יין  חביות  מאות 
לעשות  לו  ורמזו  חכמים  באו  עצום, 
תשובה, אך רב הונא הצדיק את עצמו 
ואמר: 'וכי אני חשוד בעיניכם?' ענו לו 
'וכי הקדוש ברוך הוא חשוד  חכמים: 
בעינינו...?' כי כאשר אדם מצדיק את 
ה'  את  מאשים  למעשה  הוא   – עצמו 
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ללמוד  צריכים  ואנו  שלימה.  גאולה 
ולהתבונן במהלך גאולת מצריים כדי 
באמת  תהיה  דורנו  של  שהגאולה 
בפנימיות  שניגאל  שלימה,  גאולה 
לדעת  ונזכה  ומהבכיינות  מהכפירות 

האמונה.

הגלות והגאולה בדורנו
להאמין  בדורנו:  המשימה  עיקר  וזו 
בדעת של הגאולה, להתחבר עם הדעת 
של הצדיקים, ועל ידי 
זה להיגאל. כי בדורנו 
מלכויות  שעבוד  אין 
גם  היהודים,  וכל 
בחו"ל,  וגם  בארץ 
יותר  או  פחות  חיים 
וברגיעה,  בשלווה 
מאשר  יותר  הרבה 
שבהם  הדורות  בכל 
בכל  היהודים  היו 
למרמס  מקום 
ואויב.  צר  לכל  מטרה  והיו  ולהשפלה 
כלכלית  ורווחה  שפע  יש  בדורנו  וכן 
יש   – שלנו  שבדור  שבעניים  שהעני 
ביותר  לעשירים  היו  שלא  דברים  לו 
לפני כמה עשרות שנים: מים בברזים, 
מכונת  וחשמל,  אור  בבית,  שירותים 
הנסיעות  ומקרר,  מזגן  תנור  כביסה 
ובכל  ומפנקות.  מהירות  קלות  היום 
מיואשים  שבורים  אנשים  זאת 

ועצובים – מדוע?

כי היום עיקר הגלות היא גלות הדעת 
להם  ואין  הכול  להם  שיש  אנשים   –
שהם  כקורח,  עשירים  אנשים  כלום; 
שבורים ומדוכאים ולא רוצים לחיות. 
והכול בגלל החיסרון באמונה, כי בלי 
אמונה העולם הזה הוא גיהינום, ועם 
אמונה גם הצרות והייסורים הגדולים 
כפשוטו.  ומתוקים,  נעימים   – ביותר 
חייבים להכניס טוב לראש שאין שתי 
אל  ויחידה  אחת  דרך  יש  אפשרויות. 
דרך  אין  האמונה,  דרך  והיא  האושר 

עוקפת ואין דרך קיצור.

אל תהיה צודק תהיה חכם
לכן צריכים לשוב ולהתבונן ביסודות 

שהכול  מאמין  רק  כלום,  מבין  "לא 
כשלא  דווקא  היא  האמונה  לטובה". 
טובה  שום  רואים  לא  כלום,  מבינים 
מהלך  כאן  שיש  רואים  בעיניים, 

אלוקי, ומאמינים שה' כולו טוב.

מי שאכן מאמין בזה בלב שלם – אין 
אבל  עדן.  בגן  חי  והוא  צרות  שום  לו 
האמונה  את  מלחיות  שרחוק  מי  גם 
הזאת בלבו, והוא עדיין מרגיש צרות, 

גם   – וקשיים  צער, 
להקשיב  מוטל  עליו 
את  שחיים  לצדיקים 
האמונה, ולציית להם 
ולמרות  בתמימות, 
רואה  לא  שהוא 
עליו  הטובה,  את 
כאן  שיש  להאמין 
לה'  ולהודות  טוב 
בלי  שכל,  שום  בלי 
שום הבנה, ובלי שום 

הדעת  נבנית  התודות  ועם  הרגשה; 
מתחזקת  ותודה  תודה  בכל  וגדלה, 
האמונה – עד שבאמת באים לאמונה 

השלימה והצרות מתבטלות לגמרי!

מקשיבים לגואל ונגאלים
הוא  מכול  הגרוע  שהדבר  יוצא 
לו:  ולומר  בידיים  הגואל  את  לדחות 
הקשיב  יכול  לא  אני   – צרות  לי  "יש 
דבריך...  את  לקבל  יכול  לא  אני  לך, 
יכול  לא  אני   – וקשיים  בעיות  לי  יש 
לעם  שקרה  מה  וזה  להתבטל...", 
אל  שמעו  "ולא  שכתוב:  כמו  ישראל, 
קשה".  ומעבודה  רוח  מקוצר  משה, 
קיבלו'.  'לא  פירושו  שמעו'  'לא 
ועם  שלהם  הצרות  עם  נשארו  הם 

הקושיות שלהם.

רוצה  אתה  "מה  למשה:  אמרו  הם 
עם  עלינו,  עובר  מה  תראה  מאתנו? 
כאלה צרות איך אנחנו יכולים להאמין 
שיהיה טוב ושתהיה גאולה?" הם לא 
ולהתחבר  לצדיקים  להקשיב  יכלו 
הגאולה  פנימיות  של  המהלך  עם 
 – האמונה  לדעת  התחברות  שהיא 
להיות  יכולה  הייתה  לא  הגאולה  לכן 

ישראל  בני  של  הגאולה  מהלך 
ה'  בחסדי  מגיע  הגואל  מתקדם. 
אך  לישועות.  ומצפה  מאמין  והעם 
נסיגה.  חלה  הקודמת  הפרשה  בסוף 
ומגיע  יותר  כבד  נעשה  השעבוד 
ישראל  ובני  הזמנים".  כל  של  ל"שיא 
נופלים לייאוש ולתרעומת. וזו בדיוק 
ישראל מהי  לבני  ההזדמנות להסביר 

גאולה באמת.

זו  שגאולה  חושבים  ישראל  בני 
ממצריים;  ויציאה  השעבוד  הפסקת 
דעת  היא  גאולה  הדבר,  כן  לא  אך 
הנפש  חירות  זו  רק  כי  אמונה,  של 
באמת. כמו שאומרים בשם הצדיקים 
עם  את  להוציא  לא  היא  שגאולה 
את  להוציא  אלא  מהגלות,  ישראל 

הגלות מעם ישראל.

לכן בתחילת הפרשה נותן לנו הקב"ה 
על  לנו  ומספר  באמונה"  "שיעור 
שהאמינו  הקדושים,  האבות  אמונת 
ראו  שלא  למרות  ה'  של  בהבטחות 
על  מוטל  וכך   – ההבטחות  קיום  את 
למרות  בגאולה  להאמין  ישראל  בני 
זו  דווקא  כי  וגובר,  הולך  שהשעבוד 
הדרך להיגאל באמת: להאמין דווקא 
ומתוך  החושך,  ומתוך  הצרות,  מתוך 
התגברות השעבוד, ומתוך זה שבכלל 

לא רואים את הטובה.

השאלה אינה שאלה
אותי  שמזכים  בשנים  עשרות  כבר 
משמים לדבר עם בני ישראל דיבורים 
אותה  חוזרת  פעם  ובכל  אמונה,  של 
איך  אבל  ויפה,  טוב  הכול  השאלה: 
אני יכול להאמין בה' ולהאמין שהכול 
בעיות  ועם  כאלה  צרות  עם  לטובה 
זו  ששאלה  לדעת  יש  אך  כאלה...? 
אינה שאלה כלל, כי בשום מקום לא 
כתוב שצריכים להאמין בה' רק כאשר 
הכול הולך 'חלק'; אם הכול טוב ואם 
אתה מבין שהכול טוב – מה החכמה? 
מה יש להאמין?; אדרבא, עיקר מצוות 
מתוך  בה'  להאמין  היא  האמונה 

קשיים ובעיות, מתוך ַהַהְסָתרֹות.

ששרים:  מכך  מתחילה  האמונה  לכן 

הדרך לגאולה השלימה

בס"ד
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יכולים  אנשים 
אני  למה  עלי,  לתמוה 
שוב  עצמי  על  חוזר 
שמענו  כבר  ושוב, 
רע  שאין  ושמענו 

ושהכול לטובה 



פרעה
יעקב  רבי  כותב  מצרים  מלך  פרעה  על 
הלבן,  מחשוף  בספרו  זצ"ל  אביחצירא 
הראש  והוא  דקליפה,  הכתר  כנגד  שהוא 
גלויות,  יש ארבע  כי  לכל ארבעת הגלויות, 
ואדום, הנרמזים  יוון  גלות בבל, פרס,  והם 
וחושך,  ובהו,  תהו,  במילים,  בבראשית 
ותהום, והם כנגד ארבע אותיות שם הויה, 
דאות  קוצא  כנגד  היא  מצרים  גלות  אך 
הגלויות,  שורש  היא  ולכן  עתיק,  כנגד  יוד, 
במשך  שהיו  הכופרים  הרשעים  כל  ולכן, 
של  לקרסוליים  מגיעים  לא  ההיסטוריה, 
על  הרובץ  הגדול  התנים  שהוא  פרעה, 

יאוריו בכוחי ועוצם ידי, 
ַוּיֹאְמרּו  בה',  ֲחׁשּו  ּכִ דור  שבכל  ותלמידיו 
לֹא הּוא, כי ממנו משתלשלות כל הגלויות, 
על  שעבר  כל  כי  והפרטיות,  הכלליות 
ישראל כעם עובר כל אדם משך חייו שעל 
עלי  וגלויותיך  משבריך  "כל  דוד  אמר  זה 
הכפירה,  היא  הגלויות  כל  ושורש  עברו" 
פניו  החציף  ולכן  היה,  גדול  כופר  פרעה  כי 
ֶאת  ח  ּלַ ְלׁשַ קֹלֹו  ּבְ ַמע  ֶאׁשְ ר  ֲאׁשֶ ה'  ִמי  ואמר 
היא  והכפירה  ה',  ֶאת  י  ָיַדְעּתִ לֹא  ָרֵאל,  ִיׂשְ
מיסוד  הבאה  גאווה  באדם  שמולידה 
הרוח,  מיסוד  הבאה  ופטפטנות  האש, 
ועצבות  המים,  מיסוד  הבאה  ותאווה 
הכפירה  כי  העפר,  מיסוד  הבאים  ועצלות 

כנגד  שהוא  'עתיק'  מבחינת  כאמור  היא 
לאמונה  מתנגדת  היא  לכן  הפשוט,  היסוד 
הפשוטה,  האמונה האומרת שכל הפעולות 

המשתנות משתלשלות מהאחד הפשוט. 
לכן, על פי האמת, אי אפשר לצאת ממצרים 
כי אם על ידי התגלות ההשגחה, כמו שהיה 
יתברך  השם  שגילה  מצרים,  יציאת  בשעת 
כי  מאד,  גדול  בהתגלות  בעולם  השגחתו 
עשה עמנו אותות נוראות, וכל עיקר קשיות 
בו  שנדבקים  אדם  כל  של  הלב  וכבדות 
הכפירות מקורו בחלל הפנוי, שהרי, בשביל 
לברוא את העולם, הקב"ה עשה חלל שהיה 
הכפירה  ושורש  מאלוקותו,  כביכול  פנוי 
ממנו  מקום  מאותו  חלל,  מאותו  נמשך 
לברוא  שיוכל  כדי  אלוקותו  הבורא  סילק 
יש  כי  פרעה,  אחיזת  ומשה  העולם,  את 
חיצוניות,  חכמות  מחמת  שבאים  כפירות 
ואדום,  יוון  גלות  בחינת  הם  אלו  וכפירות 
לצאת  בנקל  יחסית  שאפשר  כפירות  ואלו 
הכפירות  וכל  תורה  ללמוד  מספיק  מהם, 
מתבטלין  הלימוד  ידי  על  כי  מתיישבות, 
הכפירות  אבל  יא(,  )אמונה  הכפירות  כל 
הבאות מחלל הפנוי לא מתיישבות כי אם 
ולא  שתיקה,  בחינת  שהיא  אמונה,  ידי  על 

על ידי לימוד שעניינו דיבור.
העוסקות  התפילין  בפרשיות  כן  ועל 
מקדושת  מדברים  מצרים,  ביציאת 

ידי  הבכורים והאמונה, כי הכל אחד, כי על 
הנמשכין  החכמות  כל  על  עוברים  אמונה, 
מחלל הפנוי, שזה בחינת קדושת בכורים, כי 
כל  באים  ידה  על  כי  הבכורה,  היא  האמונה 
המוחין,  התחדשות  עיקר  וממנה  התולדות 
ט"ז(,  )משלי  כמ"ש  החיים,  עיקר  היא  כי 

"באור פני מלך חיים".
שמאמינים  העולם,  חידוש  אמונת  ידי  ועל 
הכל  ברא  יתברך  שהשם  העולם,  בחידוש 
העדר  אחר  המוחלט  מאין  יש  כרצונו 
הגמור, מכניעים קליפת פרעה ויוצאים מכל 
הגלויות, כי האמונה מפיחה חיים בכל קומת 
נקרא  שזה  לגמרי,  אותו  מחדשת  האדם, 
אמונת חידוש העולם, שהאדם מאמין שכמו 
מאין  יש  העולם  את  חידש  יתברך  שהוא 
המוחלט, כמו כן הוא מחדש גם עתה בטובו 
הכל  ויכול  בראשית,  מעשה  תמיד  יום  בכל 
בין רגע להשתנות לטובה, והוא יכול בכל עת 

להגיע לידיעה והכרה חדשה באלוקותו. 
"ְלַמַען  מצרים  במופתי  הכתוב  שסיפר  זה 
ח(  ָהָאֶרץ")שמות  ֶקֶרב  ּבְ ה'  ֲאִני  י  ּכִ ַדע  ּתֵ
המחייה  הפרטית  ההשגחה  על  להורות 
פרעה  ממשלת  אותו  ומוציאה  האדם  את 
כי  הידיעה  הסתרת  בחינת  שהם  ומצרים 
הכתוב  אמר  כן  שעל  העורף  אותיות  פרעה 
ָכל ָהָאֶרץ" )שם(  מִֹני ּבְ י ֵאין ּכָ ַדע ּכִ ֲעבּור ּתֵ "ּבַ

ולית אתר פנוי מיניה. 

ָהָיה                  ִהְבִחינּו ברבי אברהם בר נחמן ׁשֶ
ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ִעם  ר  ְמַדּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ְדָבָריו  ּבִ ְמאֹד  ָזִהיר 
ָהֵכי  ר  ּבַ או  ּלָ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ִאם  בֹוָהה  ּגְ ר  ּבֵ ּדִ ְולֹא  ֶעְרּכֹו 
ַמֲעָלה ָהָיה יֹוֵרד  ּבְ ים  ַטּנִ ּקְ ים ׁשֶ א ַלֲאָנׁשִ ַרּבָ ְוַאּדְ ָהיּו, 
ם  ָת ַדְרּגָ ם ּבְ ָק ם ּוְלַחּזְ ם ּוְלָעְדָד ֶה ר ִעּמָ ם ְלַדּבֵ ְלַמְדֵרָגָת

ֵהם.  )שיש"ק  ה - קפג(

ַעד  יֹוְרִדים  ֵאׁש  ַגֲחֵלי  ּכְ ָבָריו  ּדְ ל  ּכָ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  ּדִ
ְועֹוִלים  ַחת  ׁשַ ֵאר  ִמּבְ ְנָפׁשֹות  ְלַהֲעלֹות  הֹום  ְ ִעְמֵקי תּ
ר  ְיַסּפֵ ִמי  ְבָחם,  ׁשִ ַיֲערְֹך  ִמי  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ֵמי  ְ ִמּשׁ ְלַמְעָלה 
)ִלּקּוֵטי-ֲהָלכֹות  ְגָמָתם.  ּדֻ ֵאין  ָתם  ֻדּלָ ּגְ נֹוְראֹות 

ת ָהֵריַח, ד(. ְרּכַ ִהְלכֹות ּבִ

א ב של החיים
ִפיָרה. g ַעְצבּות ׁשֶֹרׁש ַהּכְ

ּוְביֹוֵתר  ָאָדם,  ּבָ ִפיָרה  ּכְ ַמְכִניָסה  ֲעֵבָרה  ל  gּכָ
ׁשּורֹות ְלִנאּוף. ָהֲעֵברֹות ַהּקְ

ל ַהּיֹום – ּפּוִרים. ּפּוִרים; ּכָ יֹום – ּכִ ָעה ּבְ g ׁשָ
יל ַעְצמֹו  ִפירֹות ִאם ַיְרּגִ ל ַהּכְ g ָאָדם ָיכֹול ָלֵצאת ִמּכָ

ה ּתֹוָדה. לֹוַמר ַעל ַהּכֹל ּתֹוָד
ָהֱאמּוָנה,  ל  ׁשֶ ֶכל  ַלּשֵׂ ָחְכָמתֹו  ֶאת  ד  ְעּבֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ gִמי 

ִפירֹות. ל ַהּכְ ִנּצוֹל ִמּכָ
ֹּכַח  ֵהם  ֱאמּוָנה  ֶׁשל  ְּפׁשּוִטים  ְוִׁשיִרים  gִנּגּוִנים   

ָּגדֹול ְּכֶנֶגד ָּכל ַהְּכִפירֹות.

              תשובה זו נכתבה לע"נ האברך 
היקר המסולא בפז והמדוכא בייסורים 
מן  שעבר,  בשבוע  ימיו  בדמי  שנפטר 
 – הקדושה  בישיבתנו  המיוחדים 
ישיבת "חוט של חסד" פעיה"ק ירושלם 
אריה  בן  רפאל  יוסף  הרב  תובב"א, 

וכוכבה זצ"ל למשפחת לבנון.
]ישעיה  הפסוק  בכולנו  שיקוים  יה"ר 
ה'  ומחה  לנצח,  המות  "בלע  כ"ה,ח'[ 

א-לוקים דמעה מעל כל פנים". 

שאין  אבלים  אודות  נשאלתי 
באפשרותם להביא מנין אנשים לביתם 
ימי  שבעת  במהלך  שחרית  לתפילת 
בבית  להתפלל  הולכים  ולכן  האבלות 
תחנון  אמירת  לגבי  הדין  מה  הכנסת, 

ונפילת אפים בבית הכנסת?

תשובה
א. האם אומרים תחנון בבית האבל

ותחנון,  אפים  נפילת  מצות  עצם  לגבי 
כותב שו"ת משפטי עוזיאל ]כרך ג' או"ח סי' 
י"א[ וז"ל: "עיקר נפילת אפים הוא רשות 

ולא חובה ]טור או"ח סי' קל"א משם רב נטרונאי 
הואיל  רשות,  שהיא  אעפ"י  אולם  גאון[, 

של  התפלה  בסדר  קדמונינו  וקבעוה 
מטעם  כחובה  נעשית  ומנחה,  שחרית 
המנהג, והרי היא כתפלת ערבית שאע"פ 
כ"ז  ]ברכות  רשות  שהיא  להלכה  שקיי"ל 
ע"א[, ואע"פ כן שאין לבטלה משום מצוה 
]שם כ"ו ע"א תוד"ה "תפילת השחר", טור וב"י או"ח 

סי' קל"א[, והוא הדין לנפילת אפים – הרי 

תורת  תטוש  'לא  של  מנהג  מצות  היא 
אמך' ]משלי א',ח'; ו',כ'[". 

האבל,  בבית  האם  הפוסקים  ונחלקו 
ואומרים  פניהם  על  נופלים  המתפללים 
תחנון )על אף שהאבל עצמו לרוב הפוסקים אינו 

נופל על אפיו ואינו אומר תחנון, כמו שיובא להלן(.

פוסק  קל"א[  סי'  ]או"ח  הטור  א( 
פניהם,  על  נופלים  כן  שהמתפללים 
האבל  בבית  פניהם  על  "ונופלין  וז"ל: 
פוסק  גם  כך  החתן".  בבית  נופלין  ואין 
רב  בשם  תי"ב[  ]סי'  בתשובה  הריב"ש 
האבל  בבית  "וכן  וז"ל:  גאון,  שרירא 

שיש  ז"ל  גאון  שרירא  רב  כתב  במנחה, 
נופלין על פניהם" )ובשו"ת חדות יעקב ]לג"ר 
יעקב עדס זצ"ל או"ח סי' כ"ה[ מבאר מדוע הריב"ש 
לומר  "ואפשר  וז"ל:  "שחרית"  ולא  "מנחה"  נוקט 
שבא לשלול תפילת ערבית, והוא ע"פ מנהג מקומות 
רל"ז[  סי'  ]או"ח  בטור  כנזכר  בערבית  ליפול  שנהגו 
ולכן כתב שבמנחה  יעו"ש,  בשם רב שר שלום גאון 
שבבית  ערבית  ולאפוקי  האבל  בבית  נופלין  היו 
האבל לא היו נופלין, כי כיון דתפילת ערבית רשות 
זה  האבל.  בבית  פניהם  על  ליפול  בה  החמירו  לא 
מביא  ]הנ"ל[  עוזיאל  משפטי  שו"ת  אמנם  נלע"ד". 
ביאור אחר מדוע נקט הריב"ש דווקא "מנחה" ולא 
"שחרית", וז"ל: "ולי נראה דשפיר יש הבדל ביניהן, 
הואיל ושעת מנחה היא צלותא דרעוא כמו שכתוב 
זהיר  אדם  יהא  'לעולם  ע"ב[  ו'  ]ברכות  בגמרא 
בתפלת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת 
בבית  אפילו  אפים  נפילת  לומר  נהגו  הלכך  מנחה', 

האבל ואין להימנע משום שמדת הדין מתוחה"(. 

סי'  תפילה  ]עניין  הלקט  שיבולי  אמנם  ב( 
סובר  ס"ד)ב([  קל"א  סי'  באו"ח  בב"י  הובא  ל', 

שהמתפללים בבית האבל אינם נופלים 
והב"י  תחנון,  אומרים  ואינם  פניהם  על 
ופוסק  העולם  מנהג  שזהו  כותב  ]הנ"ל[ 

כן להלכה בשו"ע ]או"ח סי' קל"א ס"ד[, וכך 
וכן  האחרונים  הפוסקים  כל  סוברים 
זה  שדין  להוסיף  ויש  האידנא.  נוהגים 
הוא  האבל,  בבית  תחנון  אומרים  שאין 
אפילו כשיש שם ספר תורה ]עטרת זקנים 
שסליחות  שמוסיף  )ועיי"ש  סק"ג  קל"א  סי'  או"ח 
הוידויים  את  לא  אבל  האבל,  בבית  אומרים  כן 

והתחינות שמופיעים בסדר הסליחות([, וגם אם 

דיני  החיים  ]דרך  קטן  או  אשה  הוא  האבל 
תחנון ס"ז, שלחן שלמה או"ח סי' קל"א[, ואף אם 

אין כלל אבלים נוהגים שלא לומר תחנון 
]כה"ח  שם  היה  שהמת  בבית  שבעה  כל 
או"ח סי' קל"א ס"ק ס"ז, גשר החיים ח"א כ"כ ס"ג 
או  שם  נפטר  שהמת  הבית  שהיינו  גשה"ח  )ומבאר 
ביתו  זה  שאין  אף  פטירתו  אחרי  לשם  שהביאוהו 
שדר שם, כי נפש המת משוטטת מהקבר לבית ההוא 
שהיה שם בעת פטירתו ולאחר מכן; אך אם לא נפטר 
שזה  אף  פטירתו,  אחרי  לשם  הביאוהו  לא  וגם  שם 
ביתו שגר שם כל ימיו ושם מדליקיפ נר ומתפללים 

תחנון([,  אומרים  כן  אבלים,  שם  אין  אם  לע"נ, 

אין  שכבר  השביעי  יום  של  במנחה  וגם 
מ"מ  לאבלים  הקרקע  על  ישיבה  דין 
אין אומרים תחנון ]דרך החיים הנ"ל[. ובית 
כולל  תחנון,  שם  אומרים  שאין  האבל 
את כל חדרי הבית, ואפילו בבית שיש לו 
אחת  בקומה  יושב  והאבל  קומות  כמה 
בקומה  במניין  מתפללים  הקהל  ואילו 
אחרת באותו בית ששייך לאבל והאבל 

לא  מתפלל עמהם – כל שנמצא בבית 
או שבבית זה היה המת אין אומרים שם 

תחנון ]שולחן הטהור או"ח סי' קל"א ס"י[.

בבית  תחנון  אומרים  שאין  הטעם  ב. 
האבל לשיטת שיבולי הלקט וסיעתו

א( שיבולי הלקט ]עניין תפילה סי' ל'[ מבאר 
האבל,  בבית  תחנון  אומרים  אין  מדוע 
וז"ל: "בבית האבל אין נופלין על פניהן 
ח',י'[  ]עמוס  דכתיב  לחג  דאיתקש  משום 
'והפכתי חגיכם לאבל' הלכך אין אומרין 
והב"י  האבל",  בבית  ותחנונים  ווידוי 
]או"ח סי' קל"א ס"ד)ב([ מביא את טעמו של 

שבולי הלקט.

אחר,  טעם  מוסיף  ס"ד[  ]שם  הלבוש  ב( 
ומסביר את החילוק בין אבל לבין חתן, 
וגם  פניהם  על  ליפול  שלא  "ונהגו  וז"ל: 
בבית  לא  התחנון  מזמור  לומר  שלא 
כשיש  אפילו  החתן  בבית  ולא  האבל 
שם ספר תורה, ולא בבית הכנסת ביום 
שיש בו מילה, ולא כשיש שם חתן בבית 
אחד,  טעם  בכולם  שאין  ונ"ל  הכנסת. 
שאין  כטעם   – האבל  בבית  הטעם  כי 
כח  להגביר  שלא  בלילה  אפים  נפילת 
הדין ח"ו כי האבל כבר מדת הדין מתוח 
כנגדו והוי כמו קיצוץ ח"ו, והטעם בחתן 
ועת  בשמחה  ששרוים  מפני   – ובמילה 
בשבת  כמו  הרחמים  מדת  התעוררות 

ויו"ט".

תמה  י"ד[  אות  הגהב"י  ]שם  הגדולה  כנסת 
טעם  להביא  הוצרך  מדוע  הלבוש  על 
שאינו  ומתרץ  לקט,  מהשיבולי  אחר 
אחר  טעם  שיש  לומר  רוצה  אלא  חולק 
האבל,  בבית  אפים  נפילת  שאין  לכך 
וז"ל: "שטה י"ט: בבית האבל אין נופלין 
וכו'.  לחג  דאיתקש  משום  פניהם  על 
שאין  הטעם  כתב  הלבוש  בספר  נ"ב: 
כטעם  האבל,  בבית  פניהם  על  נופלין 
נפילת אפים בלילה שלא להגביר  שאין 
מדת  כבר  האבל  כי  ח"ו,  הדין  מדת 
הדין מתוחה כנגדו כמו קוצץ ח"ו. ע"כ. 
ותמה אני לפי טעם זה, למה אין אומרים 
ו'תפלה לדוד הטה אלקי אזנך  'למנצח' 

הרד"א  שכותב  כמו  'תחנון'  ולא  ענני' 
ו'למנצח'  דב'תחנון'  המנהג?  הוא  וכן 
דנפילת  טעמא  שייך  לא  לדוד'  ו'תפלה 
בעל  הרב  שכונת  לומר  ואפשר  אפים? 
צורך  אין  אפים  דבנפילת  לומר,  הלבוש 
לטעם 'משום דאיתקש לחג' דמפני טעם 
אחר אין לאמרו. ובזה יתיישב איך הרב 
בעל הלבוש כתב טעם אחר ולא פנה אל 
טעם שבלי הלקט אפילו להזכירו, אלא 
דנפילת  לומר  אלא  זה  טעם  כתב  שלא 
טעם  אבל  אחרינא,  טעמא  איכא  אפים 
אצטריך  לחג  דאיתקש  הלקט  שבלי 
ומזמור  ו'למנצח'  'תחנון'  יאמרו  לשלא 
טעם  דלפי  ג"כ  ואפשר  לדוד'.  'תפילה 
הלבוש אומרים 'תחנון' ו'למנצח'". ואף 
להדיא  מביא  ס"ד[  קל"א  ]סי'  ישע  הבגדי 
של  הטעם   – טעמים  שני  יש  שבאבל 
הלקט,  שיבולי  של  והטעם  הלבוש 
טעמים:  ב'  יש  "באבל  וז"ל:  פליגי,  ולא 
על  מתוחה,  הדין  באבל  כי  הנ"ל,  חדא 
נופלין;  אין  כנ"ל  כחה  להגביר  שלא  כן 
בחתן  והטעם  לחג.  אבל  דאיתקש  ועוד 
ועת  בשמחה  ששרוין  מפני  ובמילה: 
בשבת  כמו  הרחמים  ומידת  התעוררות 
וי"ט, לכך אין נופלין שלא לעורר מידת 

הדין בעת הרחמים".

אמנם החכמת שלמה ]שם[ מביא נ"מ בין 
הטעם של שיבולי הלקט והלבוש, וז"ל: 
"הנה בדין מת שלא ניתן לקבורה בענין 
דאין עליו חיוב אבילות ולא אנינות, אם 
או  תחנון  אומרים  אם  אצלו  מתפללין 
אין  מדוע  הטעמים  בשני  תליא  זה  לא, 
אומרים תחנון בית האבל: דלהך טעמא 
דכתיב ]עמוס ח',י'[ 'והפכתי חגיכם לאבל', 
א"כ בזה שהמת מונח ועדיין לא חל עליו 
אבילות, יש לומר תחנון; אך להך טעמא 
דמידת הדין מתוח, א"כ מכל שכן דאחר 
מיתה קודם קבורה שמידת הדין מתוח 
בוודאי, על כן אין לומר תחנון. כן נראה 

לפענ"ד נכון, ודו"ק היטב".
בשבוע הבא אי"ה, נמשיך את התשובה 
השונות  הפוסקים  בשיטות  ונדון 

בנידון השאלה.

גן
הדעת

אמירת תחנון ונפילת אפים בבית הכנסת כשהאבל מתפלל שם – ח"א
דיון המוגש ע”י בית ההוראה “חוט של חסד” מאת הרה”ג ר’ אלחנן שלום אלגרוד שליט”א

ר”כ ההוראה ודומ”צ דק”ק “חוט של חסד” ודיין בביה”ד “משפט וחסד"



ואז  ח"ו.  צדיק  שאינו  כלפיו  מטיח 
ה'  כבוד  את  תובעת  הדין  מידת 
הצרות  ואז  ה',  את  ְלַהְצִדיק  ותובעת 
אדם  לבן  נסגר  והכול  מתגברות,  רק 
ואת  האושר  כל  את  מאבד  והוא 

שמחת החיים.

הגדולה  והתשובה  היחידה  והתרופה 
להאמין  לחזור  פשוט  היא  ביותר 
להאמין  ה',  את  להצדיק  צדיק,  שה' 
זה  עושה  שהוא  מה  וכל  טוב  שה' 
אל  להאמין!  רק  להבין,  לא  טוב.  רק 
תנסה להבין, כי אתה לא תבין בשכל 
האינסופי  הטּוב  את  שלך  המוגבל 
בצדיקים  תאמין  אבל  הבורא,  של 
ותגיד  האמונה,  דרך  את  שמלמדים 
 – כרע  בעיניך  שנראה  מה  על  תודה 
ידי זה אתה מצדיק את ה', ובזה  ועל 
הדינים  כל  את  מעליך  מסיר  אתה 
עצומים,  רחמים  עצמך  על  ומעורר 
ובוודאי תיוושע בגשמיות וברוחניות.

לא נמאס לך?
אני  למה  עלי,  לתמוה  יכולים  אנשים 
חוזר על עצמי שוב ושוב, כבר שמענו 
התודה  ידי  ושעל  לטובה  שהכול 
מתבטלות הצרות. אך באמת לא עלי 
על  היא  הגדולה  התמיהה  התמיהה. 
שחוזרים  אלה  שהם  בכיינים,  אותם 
רואים  הם  ושוב.  שוב  עצמם  על 
שלמרות כל הבכיינות – הם לא פתרו 
רק  שלהם  והצרות  בחיים  בעיה  שום 
להם  נמאס  לא  זאת  ובכל  התגברו, 
לחזור על התלונות ועל הבכיות שלהם 

שוב ושוב.

ובאמת אני לא חוזר על עצמי כלל, כי 
הדברים  מהקוראים  חלק  אצל  אולי 
שכבר  מה  על  כחזרה  נראים  האלה 
נכתב בעבר, אבל אצלי הדברים האלה 
האמונה  את  כי  ממש,  חדשים  הם 
יום  "בכל  יום,  בכל  לחדש  צריכים 
"חדשים  כחדשים",  בעיניך  יהיו  ויום 

לבקרים רבה אמונתך".

וגם אם זו אכן חזרה – שווה לי לחזור 
על עצמי בשביל קורא אחד שיתעורר 
עם  לעצמו  מזיק  הוא  כמה  עד  להבין 
עושה  הוא  מה  שיבין  שלו,  הבכיינות 
דרך  את  לעזוב  ויתעורר  לעצמו, 
הבכיינות המובילה לאובדן, ולהתחיל 
התודה  האמונה,  בדרך  ללכת 
הדרך  היא  ורק  שהיא  והישועות, 
לפתור את כל הבעיות ולהגיע לאושר 
ולשמחה ולחיים של משמעות, ורק זו 

הדרך לגאולה השלימה.
והודיה  שבח  נותנים  כולם  היו  ואם 
תמיד לה' יתברך על הטוב ועל הרע, 
בוודאי היו מתבטלים כל הצרות וכל 
גאולה  הייתה  וכבר  לגמרי  הגלויות 

שלימה.

בזכות מה?
גם  היום.  עד  ונשאלת  נשאלה  זו  תמיהה 
אל רבי יהודה-לייב רבה של העיר ינוביץ', 
הגיע  מלאדי  שניאור-זלמן  רבי  של  אחיו 
אותה שאלה מפני מה זכו הוריהם לבנים 
כאלה צדיקים וגאונים. השיב רבי יהודה-

בעלת  שהייתה  אמנו,  בזכות  "זה  לייב: 
מסירות-נפש על תורה ויראת-שמים".

ממסע  אבינו  כשחזר  אחת,  "פעם  וסיפר: 
בחוץ-לארץ לרגל עסקיו, הביא לאימנו 
הבחינה  זמן  כעבור  ונכבד.  יקר  בגד 
נראה  אותנו  שלימד  המלמד  כי  אימנו 
שבה  בהתלהבות  שפגע  דבר  מודאג, 
נהג ללמדנו. שאלה אותו לפשר דאגתו, 
בבגד  מתקנאה  אשתו  כי  סיפר  והוא 
עליו,  מתאוננת  והיא  לה,  שיש  היקר 

שאינו מביא לה מתנות כאלה.
את  לקחה  לארון,  אימנו  ניגשה  "מיד 
הבגד היקר ומסרה אותו לידי המלמד. 
'מסור אותו לאשתך, ובלבד שלא תהיה 
מתוך  בניי  עם  ללמוד  ותוכל  מודאג 

חיות ושמחה', אמרה."

חסיד נאמן
אל המגיד ממעזריטש התדפקו חסידים 
הבעש"ט  תלמידי  שהיו  מאלה  רבים, 
לתורת  שהתוודעו  חדשים  וחסידים 
שניאור  רבי  הגיע   כאשר  החסידות. 
לא  ממזריטש,  המגיד  אל  מלאדי  זלמן 
מסר לו המגיד שום הוראה אישית, כפי 
כך  כשעברו  תלמידיו.  שאר  עם  שנהג 
את  שניאור-זלמן  רבי  שאל  שנתיים, 
המגיד מה צריכה להיות עבודתו. אמר 

המגיד: "אתה סלול בעצמך דרך".
אברכים  אסף  שניאור-זלמן,  רבי  נסע 
והחל ללמדם. לאחר זמן שב אל המגיד 
ואמר: "אבנים כבר יש לי. אני גם יודע 
כיצד לסדרן. חסר לי רק הדבק שיחברן 

מקבלים  זה  "כוח  המגיד:  השיב  לזו".  זו 
אקח   . הרבי-הבעש"ט(  )בכוונות  מהרבי 

מהרבי ואתן לך".
הינך  כי  "רואני  המגיד:  לו  אמר  למחרת 
אותך.  לשבור  ירצו  כפולה  לברכה  זקוק 
בברכת  בירכו  מנגדים".  הרבה  לך  יהיו 
לך  "יש  ואמר:  הכוונות,  כל  עם  כוהנים, 
כדי  חזקים  ומותניים  אליהו  של  האזור 

לעמוד בכל הדברים הקשים."
 

סוד החסידות
הרבות  ידיעותיו  מלבד  אשר  ת"ח   יהודי 
מידותיו  בשל  במיוחד  התפרסם  בתורה 

הטובות; הוא היה טוב-לב בצורה נדירה.
יותר  להתעניין  החליט  הימים  באחד 
רבי  אל  ונסע  החסידות  של  מהותה  על 
חסידות  מייסד  מלאדי,  שניאור-זלמן 
חידוש  איזה  שאלו:  אליו  כשנכנס  חב"ד. 

הביאה עמה החסידות?
השיב לו הרב מחב"ד: "ראה, מידות טובות 
גם  ישנם  האדם.  אצל  רק  לא  קיימות 
מאוד;  טוב  הוא  אופיים  אשר  בעלי-חיים 
בעלי-חיים רחמניים, צנועים וכיוצא-בזה. 
מהו, אם כן, ההבדל בין בעלי-החיים לבין 
הטוב  שאופיים  הוא,  ההבדל   – האדם? 
של בעלי-החיים הוא דבר טבעי המתחייב 
צריכה  האדם  אצל  ואילו  מהותם,  מעצם 
המוח  על-ידי  נשלטת  להיות  תכונה  כל 
תכונות  השכל.  להנחיות  בהתאם  ולפעול 
ושאינן  האדם  מטבע  הנובעות  טובות 
חשובות  הן  אין   – שכלו  על-ידי  מכוונות 
של  הטובות  הטבעיות  מהתכונות  יותר 

בעלי-חיים מסוימים."
להתבונן  החל  זאת,  שמע  יהודי  כשאותו 

הגיע  לא  בעצם  כי  גילה,  ולתדהמתו  בעצמו 
במידותיו הטובות למדרגה רמה יותר מזו של 

בעלי-החיים.
החליט  והוא  ללבו  עמוק  חדרה  זו  מסקנה 
ללמוד את תורת חסידות חב"ד והפך לחסיד.

 
ראש השנה לחסידות

לאסור  הרוסית  המשטרה  אנשי  באו  כאשר 
בחול-המועד  מליאדי,  שניאור-זלמן  רבי  את 

להרהר  הרבי  ביקש  תקנ"ט,  בשנת  סוכות 
האחורית,  הדלת  מבעד  הבית  מן  ויצא  בדבר 

כשהוא שוקל בדעתו מה לעשות
הבין  לאסרו  שבאה  החיילים  קבוצת  מפקד 
אחרי  עד  להמתין  והחליט  העדין,  המצב  את 
הרבי  לבית  חזרו  החיילים  ואמנם,  החג. 
בִאסרּו-חג, למחרת שמחת-תורה, ואז הסכים 

הרבי ללכת עמם.
מסופר שבטרם בוא השוטרים בפעם השנייה, 
רבי  חסידיו,  מגדולי  אחד  עם  הרבי  התייעץ 

להסכים  אם        מונק'ס  שמואל 
להיאסר.

תשובת החסיד לרבי הייתה נועזת 
וחריפה מאוד: "ממה-נפשך – אם 
לכם  יקרה  לא  הרי  'רבי',  הנכם 
מאומה; ואם אינכם 'רבי' – באיזו 
אלפי  מעשרות    נטלתם  רשות 
יהודים את תענוגות העולם-הזה?" 
התשובה הזאת היא שגרמה   לרבי 
להסכים ללכת עם אנשי המשטרה

בעל  הזקן  אדמו"ר  נאסר  כאשר 
לרבי  שליח  לשלוח  ביקש  התניא, 
שיעתיר  מברדיטשוב  יצחק  לוי 
ויתפלל בעדו, אך השליח שכח את 

שם אימו של בעל התניא..
לוי  ורבי  לברדיטשב  הגיע  כאשר 
ואת  הבשורה  את  שמע  יצחק 
פתח  הזקן,   אדמו"ר  של  בקשתו 
"וירא  בפסוק  ונפתח  החומש  את 
יעקב כי יש שבר במצרים" אמר רבי 
לוי יצחק: "שבר" ר"ת - שניאור בן 

רבקה, , אסור בידי מצרים.
בתא  הרבי  ישב  מאסרו  בתחילת 

קשים  בתנאים  במלכות"  ל"מורדים  המיועד 
מנשוא, אך כשהבחינו החוקרים כי מדובר באיש 
קדוש, העבירו אותו לתא אחר כשהתנאים בו היו 

נוחים יותר מקודמו.
המעצר  בבית  וישיבה  ממושכת  חקירה  לאחר 
המלוכה  שרי  נוכחו  ימים,  ושלושה  חמישים 
לבב  ביושר  פעל  כי  הרבי,  את  בעצמם  שחקרו 

ובנקיון כפיים, וחתמו על כתב השיחרור.

תקנ"ט,  כסליו  י"ט   - שחרורו  ביום 
רבותיו  הזקן  האדמו"ר  אל  נתגלו 
ממעזריטש  והמגיד  טוב  שם  הבעל 
וסיפרו לו כי הסיבה למאסרו היא מפני 
גם  כולל  ברבים,  חסידות  שמפרסם 
עניינים כמוסים שבתורת הסוד, על אף 
שכבוד אלוקים הצנע דבר. כאשר שאל 
יפסיק  אם  רבותיו  את  הזקן  אדמו"ר 
החסידות,  תורת  את  לפרסם  מעתה 
להיפך,  כי  והמגיד  הבעש"ט  לו  אמרו 
מותר  כי  בשמים  נפסק  שכבר  מעכשיו 
ימשיך  הרי  ברבים,  חסידות  להפיץ  לו 
ויתגבר בהפצת לימוד החסידות. ומכאן 
השנה  ראש  הגאולה-  חג  לשם  המקור 

לחסידות  שחל בי"ט כסלו.
 

עצת צדיק מבצעים מיד
עם  אחת  פעם  נסע  ממזריטש  המגיד 
באכסניה  התאכסנו  והם  תלמידיו 
אל המגיד  פנה  בעל האכסניה  יהודית. 
כדאי  אם  בשאלה  עצתו  את  וביקש 
החכירה  שמחיר  זו,  אכסניה  לעזוב  לו 
לאכסניה  ולעבור  מאוד,  התייקר  שלה 
אל  המגיד  אותו  הפנה  לנהר.  שמעבר 
תלמידו רבי שניאור-זלמן ואמר: "הוא 

חכם נפלא".
פרטי  את  שניאור-זלמן  רבי  כששמע 
לעבור  האכסניה  לבעל  המליץ  העניין 
בברכת  ובירכו  השנייה  לאכסניה 
"משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה." בבוקר 
וכי  ריקה  האכסניה  כי  שניאור-זלמן  רבי  ראה 
בעל-הבית עומד ליד עגלות טעונות וממתין לצאת 
כי  שמע  שהוא  האכסניה,  בעל  הסביר  האורחים. 

כשמקבלים עצה מצדיק, יש לבצעה מיד.
וכל  מסנוור  ברק  הבריק  הנהר  את  חוצים  בעודם 

האכסניה הישנה עלתה בלהבות.
זכות הצדיק רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא, 
זכות תורתו ומעשיו תהא למגן וצינה עלינו ועל כל 

עמ"י אמן! .

נא להתפלל לרפואת משה בן 
אידה, גילה בת ציפורה. שרה 

לאה בת יוכבד מיכל. 
להבדיל לע"נ שמרית תמר בת 
מרים, ארז רפאל בן כוככה ז"ל

פדה בשלום נפשי 
לכבוד יומא דהילולא כד טבת רבי שניאור זלמן מלאדי זיע"א

שבת שלום ומבורך 
לכל בית ישראל.

 אנו פותחים רישום נוסף לקורסים הבאים: 
הדרכת חתנים, הדרכת כלות, משגיחי כשרות, כשרות הבית היהודי לנשים

 ההצלחה שלך היא ההצלחה שלנו                              

לרישום: 0583266553 
בהכוונת גדולי ישראל

ע"י  ומועבר  מכין את התלמידים למבחני הרבנות הראשית,  הקורס 
למעשה,  הלכה  כשרות  בפיקוח  העוסקים  בתחום  מומחים  רבנים 

ובליווי מצגות ייחודיות.

משגיחי כשרות

הקורס מועבר אחת לשבוע, הלימוד מקיף את הלכות כשרות המטבח 
הלכה למעשה, בלווי מצגות יחודיות, הנשים יצאו עם ידע רחב בעולם 

הכשרות המעשי.

כשרות הבית היהודי לנשים

רבנים  ע"י  מועבר  המשפחה,  טהרת  הלכות  לימוד  את  יכלול  הקורס 
בשלום  הדרכות  על  מיוחד  בדגש  יחודיות,  מצגות  ובלווי  מומחים 
שליט"א. ארוש  שלום  ר'  הרה"צ  מו"ר  ובליווי  הכוונת  לפי   בית 

הדרכת חתנים
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לנשים  ופונה  המשפחה  טהרת  הלכות  לימוד  את  יכלול  הקורס 
לפי  בית  בשלום  הדרכות  על  מיוחד  בדגש  בקירוב,   שעוסקות 

הכוונת מו"ר הרה"צ ר' שלום ארוש שליט"א. 

הדרכת כלות
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 לאחר ההצלחה האדירה בקורסים הקודמים!

מכון חכמת השלום
השער שלך למקצועות התורה
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                רב מספר לחברו : "אתמול 
חיתנתי שלושה זוגות וזה עשה לי הרגשה 

טובה לשמח שבעה לבבות".
מתקן אותו החבר : "אתה מתכוון לשישה 

לבבות !"
עונה לו הרב : " לא, התכוונתי לשבעה, 
מה אתה חושב, שאני עובד בהתנדבות 

"!?

חינוך 
באהבה

לימודי הצלחה פרק א
מאת הרב יצחק אבוחצירא. יועץ חינוכי, מאבחן ומטפל.

מסרב  היה  לא  בוודאי  מאיתנו,  אחד  אף 
והמוצלח  ביותר  הטוב  יהיה  שלו  שהילד 
ילד  לקבל  אפשר  ואם  הספר,  בבית  ביותר 
מוצלח בלימודים אז רצוי שיהיה מוצלח גם 

בהליכותיו, בהתנהגותו ובחיים בכלל. 
הצלחה בכל תחום שהוא ובמיוחד הצלחת 
הילד בתחום הלימודי, הוא ממש חלום של 

כל הורה. 
כולנו באמת רוצים לראות בהצלחת ילדינו, 
ואנו אפילו מוכנים להתאמץ בשביל להשיג 
את זה, רק הבעיה היא שלא תמיד זה קורה.

לא תמיד ההצלחה-מצליחה.

נוסחת הקסם 
בואו נחשוב ביחד מה הסיבה.

הכי  "לא  שלנו  שהילד  לכך,  הסיבה  מה 
מוצלח" או אפילו "לא בכלל"?! 
יכולות להיות לכך סיבות רבות: 

1. מנת משכל )IQ( נמוכה. 
2. בעיות גופניות, כמו שמיעה או ראיה. 

3. קשיי למידה שונים. 
4. בעיות קשב וריכוז.

פנאי  לילד  אין  שבגללם  רגשיות  בעיות   .5
ללמידה. 

להיות  לילד  שגורמות  חברתיות,  בעיות   .6
מוסח מהלימודים.

עליו"  "גדול  שהוא  במקום  לומד  הילד   .7
בתחרות  לעמוד  יכול  לא  והוא  רמות  בכמה 

שווה מבחינת יכולותיו.
9. חוסר מוטיבציה, ועוד כהנה וכהנה סיבות 

מסיבות שונות. 

"מהקופסא  לצאת  לרגע,  ננסה  בואו 
השגויה  העולם  מתפיסת  שלנו,  המרובעת" 
שאנו לפעמים מאמינים בה: "שאין כבר מה 

לעשות" או "שלא כולם חייבים להצליח", 
נניח לרגע את כל מה שמונח לנו בראש בכל 
והצלחה  שלנו  "הילד  המילים  לצמד  הנוגע 
מלמעלה"  "להסתכל  וננסה  בלימודים" 
להתבונן ולמצוא את המכנה המשותף שבין 

כל הילדים שמצליחים בלימודים.
של  הקסם  "נוסחת  את  שנמצא  לאחר 
להעביר  ניתן  כיצד  לראות  ננסה  ההצלחה" 
את הנוסחה לילד ולהעלות אותו על אותו גל 

של הצלחה. 

אם יש רצון אז יש הצלחה
הילד,  הצלחת  עם  לעבוד  שנתחיל  לפני  אך 
נחשוב היכן אנחנו ההורים, נמצאים על מפת 

ההצלחה. 
ב"אמונות"  ונתבונן  בתוכנו  קצת  נחפור 
הורים  אנחנו  האם  ונחשוב:  שלנו  הפנימיות 
יכול  מאיתנו  אחד  כל  האם  מצליחנים? 

להיות מצליחן? 
מאיתנו  אחד  כל  כן.  בפירוש  היא:  התשובה 
כי  יותר.  ולהצליח  להמשיך  ויכול  מצליח, 
רוצה!  אחד  כל  להצלחה-  שקשור  מה  בכל 

וכמידת הרצון כך מידת ההצלחה.
 

שמגביל  משהו  יש  האם  נוסף:  דבר  נחשוב 
אותנו או את ילדינו מלהיות מצליחנים?! 

שיכולות  היחידות  ההגבלות  היא:  התשובה 
למעשה  שהרי  בעצמנו",  "אנחנו  הן  להיות 
איננו מוגבלים ביכולות או בכישורים שלנו, 
כמו שאנו מוגבלים באמונה שלנו, בשאיפה 

ובחזון. 
"מי  הפסוק  על  חז"ל  שמסבירים  כמו 
של  שולחנם  בזבז  מי  קטנות"  ליום  בז 

צדיקים? קטנות אמונה שהייתה בהם.
אחד  שכל  היטב,  לעצמנו  להחדיר  עלינו 
רוצה  כילד- ראוי להצלחה,  מאיתנו, הורה 

ויכול להצליח בחיים. 
וכדי להתחיל להצליח ולהתקדם בהצלחה, 
אותנו  שתוביל  הדרך  מהי  לדעת  עלינו 
לנקוט  עלינו  צעדים  באילו  או  להצלחה, 

 בכדי להצליח.
הדרך להצלחה מתחילה בנו

הדרך להצלחה מתחילה בנו ההורים, שהרי 
אם אנו לא מאמינים שאנו "מצליחנים" או 
את  להעביר  נוכל  כיצד  להצליח",  "יכולים 

ה"אמונה" הזו לילדינו?! 
בואו נחשוב על סיטואציה שיכולה להיות: 
דוד, הוא ילד שנכשל מאוד בכיתה. המורה 
שלו מחליט לבצע עבודה אישית עם הילד, 
ולבקש ממנו  גם את האבא  וחושב לשתף 
שיצא עם דוד יומיים בשבוע ל"טיול אישי" 

וישוחח איתו "שיחת מוטיבציה" 
בשיחה, האב יצטרך להעביר לבנו מסרים: 
סיבות  לו  ויש  וחכם  טוב  הוא  כמה  "עד 

רבות להצליח וכו" 
המורה הגיע לבית הילד, להציע לאב שיצא 

עם בנו ל"טיול אישי", 
לצערו, התברר לו שהאב מפוטר מעבודתו 
כבר חצי שנה עקב מחלה קשה של אשתו, 
קשה  ההורים  של  והרגשי  הכלכלי  המצב 
בדאגה  עסוקה  כולה  והמשפחה  מאוד, 

ועזרה בבית. 

מתאים  במצבו,  האב  ביחד:  נחשוב  בואו 
להעביר שיחת מוטיבציה לילדו?! 

הרי בוודאי שלא! בסיפור עצוב זה גם האב 
איתו  לעבד  שיוכל  "לחונך"  זקוק  בעצמו 
כלים  לו  וייתן  המשפחתית  הבעיה  את 

והסתכלות נכונה להצלחתו הוא.
ולכן המסקנה היא, עלינו לעבוד עם עצמנו 
בעצמנו  שלנו  האמונה  רמת  את  ולבדוק 

ותוך כדי לעבוד עם ילדינו.
אישית/זוגית-  עבודה  לבצע  )למעוניינים 
למו"ר הרב שלום ארוש שליט"א יש על כך 

דיסקים נפלאים(.
 

מהם המפתחות להצלחה?
או  קלה  להיות  יכולה  להצלחה"  "הדרך 
קשה, הכל לפי המצב שבו אנו נמצאים ולפי 

ה"גישה" שבה אנחנו נוקטים.
העיסקי:  מהעולם  בדוגמא  בע"ה  נפתח 
נניח בתקופת שפע כלכלי ולפני חגים, לא 
נדרש מבעל עסק להשקיע הרבה בפרסום 
כסף  יש  לאנשים  כי  מחירים-  בהוזלת  או 

זמין לקניות והם בלאו הכי קונים. 
והאטה  מיתון  בתקופת  זאת,  לעומת 
מאמצים  עסק  מבעל  נדרש  כלכלית, 
להצלחה  להגיע  כדי  מסיבי  ופרסום  רבים 

עסקית. 
פריחה  בתקופת  מהזוגיות:  נוספת  דוגמא 
יכולה  קטנה,  מחווה  גם  הזוג-  ביחסי 

להתפרש כהצלחה נוספת בזוגיות.
אך בשעת משבר, נדרש מבן הזוג להתאמץ, 

וכו'  ופרחים  מתנות  לקנות  לפייס,  להשקיע, 
בכדי להגיע להצלחה בזוגיות. 

אך על מנת להבין מה זו הצלחה, עלינו להגדיר 
את המושג "הצלחה".

שאיפות  הגשמת  היא:  ההצלחה  הגדרת 
מתוך  יותר,  טובה  תוצאה  השגת  או  ומטרות 

מאמץ והשקעה.
בכל  במה?  הצלחה,  רוצה  מאיתנו  אחד  כל 
בקדושה  ברוחניות,  הצלחה  תחומים:  מיני 
במכירות  בפרנסה,  הצלחה  לה',  והתקרבות 
ובעסקים, הצלחה בשלום בית, הצלחה בחינוך 

הילדים ואפילו הצלחה בהרזיה ... 
בדרך  שאנו  יודעים  איך  זה?  את  עושים  איך 
אנו  בדיוק  זה  על  לקרא,  תמשיכו  להצלחה? 

מדברים.

תמשיך לפדל
על  ל"רכיבה  דומה  להצלחה  שהדרך  אומרים, 
מתאמץ-  לא  מפדל,  לא  אתה  אם  אופניים" 

כנראה שאתה בירידה. 
בטוח  תהיה  ומתאמץ-  מפדל  אתה  אם  אך 

שאתה בעליה. 
כי  להצלחה-  בדרך  שהוא  להרגיש  יכול  אדם 
לעוד,  שואף  להישגים,  מגיע  מתאמץ,  הוא 

מתאמץ שוב ומתקדם ועולה כל הזמן.

לעסקים,  אישי  הקאוצ'ינג-אימון  בעולם 
טוענים: שגישה מנצחת להצלחה, מורכבת מ: 
הם  ביחד,  שלושתם  והמוצר"  השיטה  "האני, 

"גורמים חשובים להצלחה". 
אך מתוכם החשוב ביותר הוא ה"אני". 

תועלת  שמביא  טוב,  מוצר  לך  שיהיה  חשוב 
אותו  משווק  שאתה  השיטה  חשובה  רבה. 
אתה,  הוא  ביותר  החשוב  אך  אותו,  ומבצע 
אישית  הערכה  מוצקים,  ערכים  עם  האדם 
גבוהה,  עצמית  הערכה  ונצרך,  חשוב  שאתה 
שלך  במטרה  שלך,  ביכולת  בעצמך,  אמונה 

ובמוצר שאתה רוצה למכור.

לרעיון  ביחס  יותר  עזים  שלנו  שהרגשות  ככל 
יותר במטרה  או מטרה, ככל שאנו משוכנעים 
אנו  כך  שלנו,  ההכרה  בתת  עמוק  שנטועה 

בכיוון הנכון בדרך להגשמה של המטרה.
קובע  לעצמך,  שלך  "היחס  אחרות:  במילים 
מהמיומנויות  יותר  שלך,  ההצלחה  רמת  את 

והאימון שאי פעם קבלת".

רצון, עבודה והתקדמות
אותו הדבר בדיוק בנושא שלנו "הצלחת הילד 

בלימודים". 
לי  חשוב  בעבודה,  נתחיל  שבע"ה  לפני  רק 
בנוגע  וחשובה"  אחרונה  "נקודה  להבהיר 

להצלחת הילד שלנו בלימודים ובחיים. 
לא  אני  "הצלחה",  על  מדבר  כשאני  מבחינתי 
לילד  או  במבחנים,  ה-100%  לציוני  מתכוון 

רגוע, שקט ו"נטול בעיות". 
עבודה  "רצון,  היא:  הצלחה  מבחינתי 

והתקדמות".
מילים יפות, נכון?! ברצוני לספר לכם "סוד"- 
של  הקסם  מילות  בע"ה  יהיו  אלו  שמילים 

המאמרים הבאים בסדרה.

להגיע  בכדי  כי:  לדעת  עלינו  יקרים,  הורים 
ביותר  האידיאלי  הדבר  בחיים,  להצלחה 
הוא- להגיע ל"איזון הראוי" בין המצוי לרצוי.
דהיינו, בין המצב שלי עכשיו לבין המצב שבו 

אני רוצה להיות. 
אני  שלי,  הרצוי  רמת  את  בודק  אני  כאשר 
השונות  התכונות  במכלול  להתחשב  מוכרח 

שלי כאדם.
גם הצלחה של תלמיד בלימודים, וגם הצלחה 
בין  "איזון"  מנקודת  נובע  הילדים,  בחינוך 
בהמשך  בע"ה  שיתבאר  כפי  לרצוי,  המצוי 

המאמרים בסדרה. 

מתחילים בהדרכה
אז סיכמנו, שמתחילים בהדרכה עצמית.

שלו  האמונה"  "רמת  את  יבדוק  אחד,  כל 
רוצה  הוא  שבהם  התחומים  בכל  בעצמו, 
כמה  עד  נבדוק  אח"כ  הצלחתו.  את  לראות 
הוא מאמין בהצלחה שלו ושל ילדיו בתחום 

הלימודי.

משרישים  שאנו  כפי  בדיוק  יקרים,  הורים 
דפוסי ההתנהגות נכונים ע"י דוגמא אישית 
להשריש  עלינו  בדיוק  כך  חינוכית,  והדרכה 

"חינוך לאמונה בהצלחה". 
למבוגרים,  רק  לא  נועד  זה,  חינוכי"  "אימון 
לילדים  ואפילו  לצעירים,  גם  נועד  זה  אימון 

שרק מתחילים את החיים. 
הביתי  ב"חינוך  העיקרי  הוא  זה,  אימון 
שדפוסי  כפי  ולכן,  התנהגות"  לדפוסי 
מושרשים  להיות  אמורים  נכונים  התנהגות 
גם  כך  מוקדם,  שיותר  כמה  הילד  אצל 
מושרשת  להיות  צריכה  בהצלחה"  "אמונה 
כך  יותר,  צעיר  שהוא  וכמה  מקטנותו,  בילד 

טוב יותר.
ובכן בואו בע"ה נצא לדרך, להאמין בעצמנו 
החשיבה  דפוסי  ואת  האיזון  את  ולהשריש 
כך  צעיר,  בגיל  כבר  שלנו  לילדים  הנכונים 
יותר  טובים  בע"ה  יהיו  ושלהם  שלנו  החיים 

גם בהמשך חיינו. בהצלחה! 

הפטרת השבת
 יחזקאל פרק כח'פסוק כה' עד פרק כט'פסוק כא' - 

"כה אמר ה'"

באר שבעחיפהתל אביבירושלים

16:2916:3516:2616:38כניסה
17:3417:3617:3417:37יציאה
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וארא תשע"ח

לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או  לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג' - ד' משעה 8-10 בערב

  נייד: 0548-434-435
a0548434435@gmail.com :מייל

יו”ל ע”י  מוסדות "חוט של חסד" 
רח' שמואל הנביא 13 ת.ד. 57669 י-ם
טל’ 02-5812210  פקס 02-5812252
לקבלה בדוא”ל ולתגובות כתבו לנו:  

5812210@gmail.com 
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, את אהרן שיהיה לפה ומליץ עבורו כתב שצירף לו הקב"הודיבור של רש"י הק', בראש דבריו עיין בכל דיבור יש לו

וגו',  הוא ידבר דבר כי ידעתי הלוי אחיך אהרן הלא' )¬ð ,ð− -ï( שמות בסו"פלעיל נאמר כבר  ענין זההלוא  תמוהיש לו

יש להבין, ובפרט  .כאן פעם נוספת וגו'. ולמה הוצרך לחזור ולאמרו לפה לך יהיה הוא והיה העם אל לך הוא ודבר

והלוא הוא כבר ידע 'הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים'.  שאמרמשרע"ה  את טענת

מה תשובה השיבו שהקב"ה אמר 'ואהרן אחיך יהיה נביאך'. וא"כ מה מקום יש לטענת 'ואני ערל שפתיים'. ומאידך 

עדיין טענתו במקומה עומדת, ולא נתחדש דבר הלוא ישראל'.  בני אל ויצום אהרן ואל משה אל ה' הקב"ה 'וידבר

  מש"כ בזה דלא כרש"י. Ô"·Ó¯· (ë− šî½õ)ועי' נביאו,  ההרן יהילהשיב על טענתו, שהלוא כבר ידע קודם לכן שא

        
óî®óî®óî®óî®    óí−ñ¼óí−ñ¼óí−ñ¼óí−ñ¼    óè−íòíñóè−íòíñóè−íòíñóè−íòíñ    ³ìòë³ìòë³ìòë³ìòë        

        

הלוא בעת ההיא יש לעיין אותם'.  ולסבול בנחת להנהיגם עליהם צום - ישראל בני אל 'ויצוםבהמשך דברי רש"י 

, על עתהלהזהיר ולצוות יש מק קושי השעבוד הנורא, ומה מקום ועדיין היו עם בני ישראל, תחת יד פרעה, בע

דבר שעדיין לא בא ענין זה הוא כהנהגת עם בני ישראל בנחת, בעוד שהם עדיין נתונים תחת עול השעבוד הנורא, ו

  לעולם כלל.
        

−×−×−×−×    þôê³þôê³þôê³þôê³    −ñê−ñê−ñê−ñê    îíê¾îíê¾îíê¾îíê¾    µš−ìëµš−ìëµš−ìëµš−ìë        
        

 תאמר כי ילדתיהו אנכי אם הזה העם כל את הריתי 'האנכי טען משרע"ה ואמר )−ê−) ëוהנה להלן בפרשת בהעלותך 

 - אלי תאמר לאבותיו'. וכתב שם רש"י 'כי נשבעת אשר האדמה על היונק את האומן ישא כאשר בחיקך שאהו אלי

ÌÂˆÈÂ Ï‡ È ואומר, )³îô¾ ëñ ðñ( העם את נחה לך, כן לו אמר והיכן. בחיקך שאהו אלי אומר שאתה· Ï‡¯˘È ,מנת על 

, ישראל בני אל 'ויצום (è ,ï)מקור דברי רש"י שם, הוא במדרש רבה בפרשתן ואתכם'.  ומחרפים אתכם סוקלים שיהיו

 אתכם מקללין שיהיו עליכם מקבלין תהיו כן על מנת, הן טרחנין הן רגזנין הן סרבנים בני הוא ברוך הקדוש אמר לו

אוי לה, והמתין יש להבין למה לא הביא רש"י ז"ל דרשה זו כאן, במקומה הרעפ"ז באבנים'. ו אתכם מסקלין שיהיו

  מקומה.שלא ברשת בהעלותך, רק בפלהביאה 
        

³î×ñôñ ðîë× ö−šñîì³î×ñôñ ðîë× ö−šñîì³î×ñôñ ðîë× ö−šñîì³î×ñôñ ðîë× ö−šñîì        
        

הלוא כבר מצינו ובדבריהם'.  כבוד לו לחלוק עליו צום - מצרים מלך פרעה המשך דברי רש"י 'ואלעוד יש לעיין ב

 בחרב'. ופירש"י 'פן או בדבר יפגענו 'פן )í) è,לעיל בפרשת שמות שחלקו משרע"ה ואהרן הכהן כבוד לפרעה, דכתיב 



−"íë        ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾            ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõêþêîêþêîêþêîêþêî       í"¼¾³   í"¼¾³   í"¼¾³   í"¼¾³ ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš    ë 
(î¼−’  ה הוצרך שוב לחזור ולהזהיר על כךא"כ למו .למלכות' כבוד שחלקו אלא, לומר צריכים היו יפגעך פן - יפגענו

š"ôêôš"ôêôš"ôêôš"ôêô  ’þõ(í"½¾³ êþêî.  
        

ñî¬ñî¬ñî¬ñî¬    ñšôñšôñšôñšô    µíîµíîµíîµíî    ñ¼ñ¼ñ¼ñ¼    óðšðšóðšðšóðšðšóðšðš        
        

ציבור, בחינת מקל חובלין  תהנהג ם בדרכימצינו ב' אופנילהתבונן במה שעל מנת ליישב את כל התמיהות, נקדים 

 על אופן הנהגת עם בני ישראל 'אמר ).ö−þðíò½) ìמחד אמרו בגמרא ולכאורה מצינו בזה סתירה, שמקל נועם, בחינת ו

שציוה רבינו הקדוש קודם  ):³îëî³×) èšקדקדם'. והוא ע"ד מאמרם ז"ל  על והך מקל טול הוא ברוך הקדוש לו

'. בתלמידים מרה זרוק ברמים נשיאותך נהוג בני לו אמר ,נשיאות סדרי לו ומסר אצלו גמליאל רבן הסתלקותו 'נכנס

 'כשהיה (¾ë ,ë þ"îô)אותם'. ואמרו במדרש  ולסבול בנחת להנהיגם עליהם האמור לעיל 'צוםאת מצינו בפרשתן  אולם

 לו נזדמנה לחסית שהגיע כיון ,לחסית שהגיע עד אחריו ורץ גדי ממנו ברח במדבר יתרו של צאנו רועה ה"משרע

 ,אתה עיף צמא מפני היית שרץ יודע הייתי לא אני אמר אצלו משה שהגיע כיון, לשתות הגדי ועמד מים של בריכה

 תרעה אתה חייך כך ודם בשר של צאנו לנהוג רחמים לך יש הוא ברוך הקדוש אמר, מהלך והיה כתיפו על הרכיבו

ולכאורה סתראי נינהו, שהנוהג במקל חובלין, אינו יכול לנהוג בהנהגת  רועה'. היה ומשה (¾ê ,è ³îô) הוי, ישראל צאני

  מקל נועם.

        

þ¾ê×þ¾ê×þ¾ê×þ¾ê×    ê¾−ê¾−ê¾−ê¾−    öôîêíöôîêíöôîêíöôîêí    ³ê³ê³ê³ê    šòî−íšòî−íšòî−íšòî−í        
        

 שאהו אלי תאמר כי ילדתיהו אנכי אם הזה העם כל את הריתי 'האנכיונראה לבאר ע"פ מאמר הכתוב שהובא לעיל 

, בב' ילדיהם ולחנכםאם נתן הקב"ה כוח גדול, שיוכלו לשאת את הרי שלאב ולהיונק'.  את האומן ישא כאשר בחיקך

יאה, שהאב והאם מרחמים רבטבע הבטבע הקב"ה בבחינת כאשר ישא האומן את היונק, לפי שהבחינות גם יחד, 

 וכמואוהבים את בניהם, באהבה גמורה, בלא שום שיור ותנאי, ואהבת האב והאם לבניהם, קבועה וחקוקה לעולם, 

ר תינוק קטן מתלכלך בזוהמה, ואפילו בעת שכבר הוזהר כמה פעמים שלא להתלכלך, שכאאות בחוש, שאפשר לר

והוא במזיד ובמעשה קונדס, חזר ונתלכלך, אין לך אדם בעולם שיכול לנקותו ולצחצחו באהבה וחיבה, כמו אמו, 

 יפה עליו אהבה וחיבה,ומרעאשר תוך כדי שהיא רוחצתו ומטהרתו מכל לכלוך וזוהמה, היא מלטפתו ומחבקתו 

בלב האב והאם אהבה גמורה לבניהם ובנותיהם, והם  טבע אנושי, לפי שהקב"ההשכל זאת בלהשיג  תשאין יכול

מאידך נתן הקב"ה להורים את הכוח והיכולת להוכיח את ילדיהם בשבט מוסר, מלאים אהבה, בכל עת ומצב, 

, לפי שגם בעת העונש הגדול והמכאיב, הרי אהבתם בעת הצורךואפילו בהכאה כל שהיא, ולהעניש את ילדיהם 

 שחרו ‰·ÂÂÂ‡ בנו שונא שבטו 'חושך×ñ¾ô) è− , (ð−תקועה בלבם כיתד בל תמוט לעולם, וכבר אמר החכם מכל אדם 

שאדרבא האהבה היא שיכולה להביא לשבט מוסר, נמצא שבאהבת אב ואם נכללים ב' הבחינות, הקירוב מוסר'. 

  והתוכחה, במקל נועם ומקל חובלין.

        

³îô−³îô−³îô−³îô−    í¾ôí¾ôí¾ôí¾ô    êñîêñîêñîêñî    šïò³šïò³šïò³šïò³    îòþîõ®îòþîõ®îòþîõ®îòþîõ®    ñ¾ñ¾ñ¾ñ¾    ðìêðìêðìêðìê    óíôóíôóíôóíô        
        

וכבר אמרו חז"ל הנהגתו בבחינת אב ואם, 'כאשר ישא האומן את היונק'. את מנהיג ישראל, הנהיג  והנה משרע"ה

אזהרה לדיין שיסבול את הציבור כדכתיב כאשר ישא האומן את היונק'. ועי'  (½ì ö−þðíò.)שכך היא המידה, כדאיתא 

ועל כן אף שנהג נשיאותו ברמה, ונצטווה שאכן נצטווה משרע"ה להיות בבחינת שאהו בחיקך.  (ë"−õ)בתנדבא"ר 

כל זה לרוב אהבתו את צאן מרעיתו, עם בני ישראל, היה יכול שיטול מקל ויכה על קדקדן ויאמר להם גדל, עם 

מאהבת אב ואם, עד כדי שמסר נפשו עליהם כפשוטו, וכמו עוד יותר סר, ונפלאת אהבתו ומ לחנכם ולהכותם בשבט

 של צפורנו תנזק ולא בו כיוצא ומאה משה ימות ע"רבש לפניו אמר ,כך רבינו משה ששמע 'כיון þ"þëð) êîë³ (− ,ï ואמרש

  מהם'.  אחד
            

¹þ−®¹þ−®¹þ−®¹þ−®    îñîñîñîñ    í"ëšíí"ëšíí"ëšíí"ëší    ³ê³ê³ê³ê    öþíêöþíêöþíêöþíê    ³î−íñ³î−íñ³î−íñ³î−íñ    îñîñîñîñ    íõñíõñíõñíõñ    ±−ñôñî±−ñôñî±−ñôñî±−ñôñî        
        

 בני הנה משרע"ה טען, בטענה שכלית בקל וחומר שאדם דן מעצמו 'הןובזה נבוא לביאור דברי רש"י בפרשתן, 

 משה אל ה' שפתים'. ובא אליו הציווי והתשובה על זה 'וידבר ערל ואני פרעה ישמעני ואיך אלי שמעו לא ישראל



−"íë        ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾            ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõêþêîêþêîêþêîêþêî       í"¼¾³   í"¼¾³   í"¼¾³   í"¼¾³ ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš    è 
ולמליץ'. נתחדש בזה שתהיה  לפה לו להיות אהרן את הקב"ה לו ˆÛ¯Èופירש רש"י 'ישראל'.  בני אל ויצום אהרן ואל

ב' הבחינות והכוחות גם יחד, שושבינא דמלכא משרע"ה עם אהרן הכהן, צירוף  ˆÛÂ¯Èהשליחות אל פרעה באופן של 

דהתם היה  בפרשת שמות 'הוא יהיה לך לפה'.שושבינא דמטרוניתא, וזה נתחדש עתה יתר על הכתוב דלעיל עם 

ליחות מצורפת בב' שתהא השאהרן בתפקיד מתורגמן בעלמא, אבל הכא נתמנה אהרן להיות צירוף לכל השליחות, 

  הבחינות גם יחד.

        
ê³îî® öî¾ñ íî®ê³îî® öî¾ñ íî®ê³îî® öî¾ñ íî®ê³îî® öî¾ñ íî®        

        

ישראל'.  בני אל ÌÂˆÈÂ אהרן ואל משה אל ה' 'וידבר, הוא שאמר הכתוב נוספתעוד נתחדש בשליחות זו, בחינה ו

 þ−êôí þîêþ−êôí þîêþ−êôí þîêþ−êôí þîê(¼−’ בספה"ק  ˆ„È‡Ó˜ È˜Èמאמר קדים יבואר הענין בהואותם'.  ולסבול בנחת להנהיגם עליהם 'צום ופירש"י

 ,þôèî í"ð ³î¼îë¾þ−ôî¬−’ï öþíê ³îðñî³îþ−ôî¬−’ï öþíê ³îðñî³îþ−ôî¬−’ï öþíê ³îðñî³îþ−ôî¬−’ï öþíê ³îðñî³î (³îëþ ðî¼î ,¾þõôî í"ð ñíš−î ' שתיבת‰Âˆ,'  לבד הוראת הציווי שבה, רומז גם לבחינת‡˙ÂÂˆ ,

נמצא שהיה הציווי אל משרע"ה ואל אהרן הכהן להתחבר ולהתאחד עם בני ישראל, כגוף , שלםבאחדות וחיבור 

 בני אל , ולכך כתב רש"י ייתור לשון 'ויצוםאחד שלם, בצוותא וחיבור גמור ומאוחד, ע"י הנהגה בנחת באהבה וחיבה

 להנהיגם -ישראל  בני אל אותם'. ומה מקרא חסר אילו אמר 'ויצום ולסבול בנחת להנהיגם ÌÂˆ Ì‰ÈÏÚ -ישראל 

אה, שיהיו בבחינת צוה עליהם, ובלא תיבות 'צוה עליהם'. אלא ביאורו שזו עצמו היתה הצו ',אותם ולסבול בנחת

נמצא עולה יסוד גדול בענין זה, שציוה הקב"ה שיהיו  בצוותא וחיבור, עד שיהיו כגוף אחד, באהבה וחיבה עצומה.

עם בני ישראל, עד כדי שיהיו מאוחדים כגוף אחד, המרגיש בצרת האחר משרע"ה ואהרן הכהן מצוותים ומחוברים ל

כצרת עצמו, וא"כ נתחדש בשליחות הזו, לבד הצירוף של בחינת משרע"ה עם בחינת אהרן הכהן, גם הצוותא עם 

בני ישראל, עד כדי שהגואל, כביכול הוא עצמו הנגאל, שגם הוא משועבד בקושי השעבוד, לפי שהוא מצוות 

  עם המשועבדים.  ומאוחד
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שבציווי זה של הנהגת בני ישראל בנחת באהבה וחיבה, בצירוף ב' הבחינות של שושבינא דמלכא מעתה יש לומר ו

בעצם ציווי זה נאמרה התשובה לטענת משרע"ה 'ואיך ישמעני ובצוותא עם בני ישראל בגוף אחד, ומטרוניתא, 

שכאשר מנהיג ישראל מצרף את ב' בחינות ההנהגה גם יחד, והוא נעשה כאב ואם פרעה ואני ערל שפתיים'. 

א מקבל כוחות ואזי העד כדי שהוא כגוף אחד עם בניו, ובצרתם לו צר, למונהגיו, כאשר ישא האומן את היונק, 

כאשר אב או אם שאין בכוח איש זר להשיג לעולם, צא וראה ש ים, והוא יכול לפעול ולעשות מהמחודשים ועצומ

רואים שבנם כואב ומתייסר, אין הם מחשבים חשבונות מה בכוחנו לעשות, ואינם מסתפקים בצער ויגון ואנחה, 

ואינם בלשונם מגמים קל על בנם, וגם כאשר אב או אם מגהכדי ל אלא הם פועלים ומזעזעים את כל העולם כולו

הם צריכים לדאוג עבור בריאות בניהם, אין הם מהססים, ובלשונם הכושלת הם  כאשריכולים לדבר כראוי, 

יחו עד כמה גדול , ומעשים שבכל יום יוכהמחיצותמצליחים לפעול גדולות ונצורות, ולבקע את כל השערים ואת כל 

ים'. שכאשר ערל שפת שטען 'ואיך ישמעני פרעה ואני כוח אהבת אב ואם, וזו היתה תשובת הקב"ה למשרע"ה

מנהיגים בבחינת שושבינא דמלכא ומטרוניתא, בצירוף בחינת אהרן הכהן, ומצוותים לעם בני ישראל בצוותא חדא, 

לא הוסרה ערלות השפתיים, עדיין יכולים לפעול גדולות ונצורות, אם באהבה וחיבה, בסבלנות ובנחת, אזי גם 

  בני ישראל מארץ מצרים.ולהוציא את 
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ועל כן שליחותם החדשה של משרע"ה ואהרן הכהן, היתה יכולה לפעול עוד יותר מן השליחויות הקודמות, לפי 

שהשליחויות הקודמות, נעשו ע"י משרע"ה ואהרן הכהן, בתפקיד שלוחים מאת המקום, שהביאו דברים מהכא 

ים לנגאלים, וכביכול הם עמם להתם, אבל שליחות זו, הרי היא נעשית בכוח אהבה וחיבה, שהגואלים עצמם הופכ

מצויים תחת עול קושי השעבוד הנורא, עמו אנכי בצרה, וע"כ דבריהם יוצאין מן הלב, ויכולים לפעול גדולות 

ונצורות, לפי שהם עצמם נתונים בעובי הקורה, והם עצמם מרגישים בצרת השעבוד, וע"כ יש בכוחם לפעול 

  תר. ולהפעיל, ולשבר את כל ההתנגדות הגדולה ביו
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יובן טעם הענין שציוה הקב"ה את משרע"ה אהרן הכהן להנהיג את ישראל בנחת ולסבול אותם, זמן רב קודם  ועפ"ז

שנתמנו למנהיגים, עוד כשהיו ישראל בעומק קושי השעבוד, לפי שזו היתה תשובת הקב"ה למשרע"ה, שכאשר 

חומות, אפילו עם ערלות מצוותים ומתאחדים באהבה וחיבה לעם בני ישראל, יכולים לפעול ולשבר את כל ה

משברת ומהרסת כל החומות  , המצטרף ומצוות לגוף אחד לבנו,שפתיים וקישויים אחרים, שכוח אהבת האב

  הבצורות והמחסומים הגבוהים.

 בני הקב"ה אמר לו, ישראל בני אל 'ויצום את דרשת חז"ל במדרש רבה בפרשתןכאן, זה לא הביא רש"י  ומטעם

 אתכם מסקלין שיהיו אתכם מקללין שיהיו עליכם מקבלין תהיו כן על מנת, הן טרחנין הן רגזנין הן סרבנים

באבנים'. והמתין מלהביאה עד להלן פרשת בהעלותך, לפי שעיקר כוונת רש"י, מפרש המקרא לפי פשוטו, לבאר 

הקב"ה היאך נתיישבה טענת משרע"ה להקב"ה, שלא ישמע אליו פרעה לפי שהוא ערל שפתיים, וע"ז השיב לו 

שבדרך של צוותא והנהגה באהבה וחיבה ובנחת, יכולים לשבר כל המחיצות, ואין צורך לפשוטו של מקרא להביא 

שסרבנים וטרחנים הם, ע"מ שתקבלו דרשת חז"ל, שאמר לו הקב"ה שיקבל עליו טורח עול עם בני ישראל, את 

  עליכם.
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הוצרך הכתוב לחזור ולהזהיר על חלוקת כבוד למלכות, בעוד שכבר עשו כן ובזה נבוא ליישוב התמיהה, למה 

משרע"ה ואהרן הכהן בפועל, כנזכר בפרשה דלעיל, אמנם יישוב הענין יתפרש כמין חומר עפ"ד, שמאחר והורה 

יכניס עד כדי שאהבת אב ואם,  תא, בנחת באהבה וחיבה, בבחינתוהקב"ה למשרע"ה שתהיה הנהגתו באופן של צו

אע"פ שבמציאות לא היה בעול השעבוד, ומתוך כך ות מיצר בצרתן ומשתתף בצערם, עצמו בצרתן של ישראל, להי

ירגיש בעצמו את כאב ההורים שטמנו את בנם התינוק בכתלי הבתים, ויכאב בעצמו את כאב קושי השעבוד הנורא 

צומה כלפי פרעה הרשע, עד כדי שלא יוכל לכבדו בכבוד המלכות, לגודל תגבר בו השנאה העהלוא ואיום, ומתוך כך 

שאע"פ הכאב כנגד רשעותו ואכזריותו הנוראה, וע"כ הוצרך הקב"ה לחזור ולצוות ולהזהיר על ענין כבוד המלכות, 

 אל ÌÂˆÈÂ אהרן ואל משה אל ה' וזהו שאמר הכתוב 'וידברשמרע"ה הוא עצמו נגאל כביכול, מ"מ הרי הוא גם גואל, 

 כבוד לו לחלוק עליו מצרים'. ופירש"י 'צום מארץ ישראל בני  את להוציא מצרים מלך Ï‡Â ‰Ú¯Ù ישראל בני

יצר בצרתן של ישראל כצרת עצמו, ויכול שלא מלפי שכביכול הוא עצמו מצוי בצער השעבוד הנורא, ו בדבריהם'.

  ודו"ק.לשלוט ברוחו, ולא יכבד את המלכות כראוי, 
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וזה ענין פרשתן, פרשת וארא, בחינת וי"ו דשובבי"ם, וי"ו היא וי"ו החיבור, והרמז בזה על בחינת החיבור 

ל אבינו שבשמים, שובו בנים וההתקשרות אל השובב, כאשר רוצים לשוב ולחבר את לבות הבנים השובבים א

אותם'. בבחינת  ולסבול בנחת להנהיגם - ישראל בני אל ÌÂˆÈÂם, הרי שצריך לפעול בבחינת הנהגת משרע"ה, 'שובבי

עד בחינת להרגיש במצוקתם ולחוש בצערם, לירד למדרגתם וצוותא באחדות והתקשרות, להיות מחובר אליהם, 

מעשה שהיה, שפנה אלי  וכבר שחתי כמה פעמים .וכך יכולים להנהיגם ולהעלותם על דרך הישרעמו אנכי בצרה, 

בית חינוך לילדים חלשים, והיה ב"ה בעל יכולת גדולה, ורצה להוזיל הון רב  בחו"לידיד נעורים, שביקש להקים 

מכיסו למען הקמת בית החינוך שיהיה על הצד היותר טוב, ושאל לעצתי אם אדע היאך יבחר את המלמדים 

שנתדפקו על דלתו רבים מבני ארץ ישראל המבקשים לחנך והמחנכים המתאימים ביותר לאותו בית חינוך, לפי 

בבית החינוך ההוא, זאת משום גודל השכר הרב שרצה לשלם למלמדים, וביקש עצה נכונה לידע מי הוא הראוי 

למלאכה זו, ומי אינו בא אלא מאהבת הממון, ואינו ראוי ומוכשר לחנך ולהיטיב עם התלמידים החלשים, אמרתי 

ון שחשבתי, שיורה לכל אחד מאותם שמבקשים ללמד, שישוחחו כמה רגעים עם ילד קטן בחדר לפניו בעזה"י רעי

אחר, ויבדוק ויבחין שמי שעומד נצב על מקומו בשביל להשיח עם הילד, הנה אין הוא ראוי כלל למלאכת שמים זו, 

מי שמתיישב על אמנם  ומי שמכופף עצמו למול הילד ומשיח עמו בגובה עיניו, הנה הוא ראוי יותר למלאכה זו,
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למלאכה זו, וכלל זה ינקוט בידו, שכל מי שיוריד עצמו ביותר אל  והמוכשר ביותרראוי ההארץ כנגד הילד, הרי הוא 

הילד, הנה הוא הראוי ומוכשר יותר למלאכה זו, ואמר לי שיבדוק את כל האנשים שנתדפקו על דלתו בבחינות 

אמר לי שאכן בדק אנשים רבים בבדיקות רבות ע"פ אנשי חינוך ומקצוע,  רבות, וגם יבחון בבחינה זו, ואחר זמן רב

והעצה שאמרתי לפניו היתה בדוקה ומנוסה, שמי שהוריד עצמו למדרגת הילד, היה באמת הראוי והמוכשר ביותר 

  למלאכה ע"פ כל אמות המידה והבחינה שהעמידו אנשי החינוך והמקצוע. 
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'ושננתם לבניך  (ï ,î ó−þëð) ים לא היו בתי חינוך, והיו האבות מלמדים את בניהם, כציווי התוה"קבדורות הראשונוהנה 

, אמנם מאחר ולא היו יכולים לעמוד בזה של תורה, שילמד האב את בנו תורה ודברת בם'. ובאמת כך היא דרכה

, ושורש עצם המלמדים והמחנכיםמשום כמה וכמה סיבות, תיקנו חז"ל שימנו האבות שליחים לקיים המצוה, אלו 

המלמדים תחת האבות, היינו שימלאו את תפקיד האב, ללמד ברחמים באהבה וחיבה יהיו שתיקנו חז"ל ש הענין

כדרכה של תרה, ובאמת בשנים קדמוניות היו בתי חינוך קטנים, וכל מלמד תינוקות היה ממונה על כמה ילדים 

ה ומידות טובות, אבל בדור האחרון, שב"ה אכשר דרא ואיתרבי ספסלי ונערים, והיה יכול להרביץ בהם תורה וירא

בבי מדרשא, מצויים בכל כיתת לימוד יותר מכ"ה תינוקות, ומתוך שמלמדים שעות ארוכות, קבוצות נערים עליזות 

נעורים ושובבות ילדות, אזי המחנכים מגיעים עד תשות כוח, ואינם יכולים ומסוגלים בדרך הטבע  חיותמלאי 

להרעיף אהבה וחיבה לכל תינוק בפני עצמו במידה גדושה, ונמצאו הילדים קרחים מכאן ומכאן, שהאבות משליכים 

 עולהיהבם על המלמדים והמחנכים, ואינם מטים שכמם לסבול כלל עול חינוך הבנים, והמחנכים כורעים תחת 

 וע"כ צריכים ההורים ,רח"ל ות שקעו בבניןעלובים רבים, וכמה נפשנוראה, ובין דין לדין נספים האחריות הו הקשה 

, בענין הנהגת וחינוך הבנים, שיהיו בדרך םככל יכולת, ולהתחזק ולהתאמץ מאד והמחנכים, לאזור כגבר חלציהם

אהבה וחיבה, בצוותא בנחת ובימין מקרבת ומחברת, בחינת וי"ו דשובבי"ם, ולעמול לקנות מידת הסבלנות 

ים, אפילו לאותם שהם סרבנים טרחנים ורגזנים, להרגיש בצרתם ומצוקתם באהבת והמתינות כלפי הבנים והתלמיד

אב ואם, עד כדי חיבור שהוא כגוף אחד, ובאופן זה יכולים לפעול גדולות ונצורות, ולשבר את כל החומות וכל 

  המסכים המבדילים, ובזה נזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, אכי"ר.
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ענייני כתב: כתב אשורית – אז והיום
 – יותר  מאוחרות  גלויות  כמו  ותרבותיים.  מדעיים  הישגים  למספר  ידועה  העתיקה  מצרים 

ובפרט, כמובן, הארכיטקטים הגרמניים של השואה – מצרים הייתה מובילת העולם בתרבות 

ואומנות. קידמה זו לא מנעה ממנה, כמו גם מהגולים המאוחרים, לבצע את הרעות הגדולים של 

ההיסטוריה האנושית.

אחד ההישגים המרכזיים של תרבות מצרים הוא שיטת הכתב הידועה שלהם – כתב החרטומים. 

אלפביתי  כתב  בהמשך.  שבאו  האלפביתיות  לאותיות  שקדם  בכתב  מדובר  היסטוריונים,  לפי 

שאנו  הכתב  בגמרא,  אחת  דעה  לפי  הקודש.  לשון  בו  שנכתב  כתב  עברי",  "כתב  הוא  מוקדם 

רגילים בו היום, "כתב אשורי", התפתח רק מאוחר יותר.

במאמר הנוכחי נדון במקור ובקדושת כתב אשורית, ונדון בהלכות הרלוונטיות לו. האם מותר 

בית  לתוך  אשורית  בכתב  הנכתב  חומר  להביא  מותר  האם  אשורית?  בכתב  חול  דברי  לכתוב 

הכיסא? מה הדין ביחס לכתיבת גט וכתובה בכתב אשורית? בשאלות אלו, ועוד, נדון בהמשך 

הדברים.

כתב עברי וכתב אשורית

יש רק שפה עברית אחת – לשון הקודש – אך יש לה שני אופני כתב נבחנים ועיקריים. שניהם 

מוזכרים בתלמוד, אך אחד מהם, "כתב עברי", כבר אינו בשימוש רחב זה אלפיים שנה, ובעולם 

האקדמי הוא התגלה מחדש רק לאחרונה.1 

הכתב הרגיל שלנו כיום בלשון הקודש הוא הנקרא "כתב אשורית". לכתב עברי ולכתב אשורי 

יש עשרים-ושתיים אותיות, אך בכתב אשורית יש חמש אותיות נוספות של סופי האותיות.

שתי  של  וההתפתחות  השימוש  לעניין  מחלוקת  מובאת  א(  כב,   – ב  כא,  )סנהדרין  בגמרא 

  1

פרשת וארא תשע"ח

האם  לו.  הרלוונטיות  ובהלכות  אשורית,  כתב  ובקדושת  במקור  עוסק  השבוע  מאמר 

מותר לכתוב דברי חול בכתב אשורית? האם מותר להביא חומר הנכתב בכתב אשורית 

לתוך בית הכיסא? מה הדין ביחס לכתיבת גט וכתובה בכתב אשורית? בשאלות אלו, 

ועוד, נעסוק במאמר השבוע.
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

למדים  אנו  עליהם  מצרים,  מכות 

אותנו  מלמדים  השבוע,  בפרשת 

ישראל  עם  אודות  על  מרכזי  לקח 

ותולדותיו.

מתאימה.  דוגמה  מהווה  דם  מכת 

שהתייאשו  שלאחר  מלמדים  חז"ל 

מים  לעצמם  מלמצוא  המצרים 

מן  מים  ליטול  עצה  נטלו  לשתות, 

העבריים, שלא לקו במכת דם. אלא 

מפני  להם,  הועילה  לא  זו  שעצה 

היו  ליהודים,  שהיו  מים  שאותם 

לדם ביד המצרים. רק אם שילמו על 

במים  לרוויה  זכו  מלא  בכסף  המים 

טהורים.

נס  אפוא  הוא  דם  מכת  של  הנס 

הטבע.  במערכת  נתפס  אינו  שכלל 

ביד  למים  שהיה  משקה  אותו 

המצרים.  ביד  לדם  היה  העבריים, 

המצרי  נטל  שכאשר  הכוונה  אין 

המשקה  היה  לידו,  המשקה  את 

המשקה  שאותו  היא  הכוונה  לדם; 

ולמים עבור  היה לדם עבור המצרי, 

העברי.

מצרים.  ניסי  של  טבעם  היה  כך 

אברהם  לניסים;  זכו  אבותינו  כל 

הניצחון  לנס  האש,  כבשן  לנס  זכה 

http://din.org.il


ØØ

מערכות הכתב: "אמר מר זוטרא ואיתימא מר עוקבא: בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי 

לישראל  להן  ביררו  ארמי.  ולשון  אשורית  בכתב  עזרא  בימי  להם  וניתנה  חזרה  הקודש,  ולשון 

כתב אשורית ולשון הקודש, והניחו להדיוטות כתב עברית ולשון ארמי. ... למה נקרא אשורית 

– שעלה עמהם מאשור".

עברי  כתב  אלא  המרובע,  אשורי  כתב  היה  לא  הקודש  לשון  של  המקורי  הכתב  זו,  דעה  לפי 

העתיק, שבהמשך הדורות נזנח לטובת הכתב האשורי החדש. התורה, לפי דרך זו, ניתנה בכתב 

עברי, ולא בכתב אשורי.

תורה  ניתנה  זה  בכתב  בתחילה  אומר:  רבי  "תניא,  הפוך:  סוברת  בגמרא  המובאת  שנייה  דעה 

... למה נקרא שמה  לישראל, כיון שחטאו – נהפך להן לרועץ, כיון שחזרו בהן – החזירו להם. 

המעולה  שהוא  אשורית,  בכתב  ניתנה  התורה  זו,  דרך  לפי  בכתב".  שמאושרת   – אשורית 

שבכתב. רק לאחר שחטאו נשתנה הכתב לעברי, ולאחר שחזרו בתשובה חזר הכתב לאשורית. 

כתב אשורית הוא אפוא הכתב העתיד והמקורי, אלא שכתב נעלה זה נפסד בגין חטא העם, וחזר 

בדורות מאוחרים.

דעה שלישית היא שהכתב מעולם לא השתנה: "רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי אליעזר 

בן פרטא שאמר משום רבי אלעזר המודעי: כתב זה לא נשתנה כל עיקר, שנאמר ווי העמודים; 

מה עמודים לא נשתנו – אף ווים לא נשתנו". 

מקורות נוספים

מקורות נוספים בגמרא מלמדים על דעות שונות ביחס לכתב שניתנה בו תורה. בגמרא )שבת 

קד, א( מוזכר שאותיות מ"ם וסמ"ך שבלוחות היו עומדות בנס. הכוונה היא שאותיות אלו הן 

אותיות "סגורות", וכיון שהכתב היה חרוט על הלוחות בחריטה מפולשת, נמצא שהייתה עמידת 

האותיות בנס )שאמצע האותיות לא ייפול החוצה(. מבואר לפי דברי הגמרא שכתב התורה היה 

כתב אשורית, שכן בכתב עברי אותיות מ"ם וסמ"ך אינן אותיות סגורות.

מנגד, בתלמוד הירושלמי מבואר שדווקא אות עי"ן שבלוחות הייתה עמידתה בנס )מגילה פרק 

א, הלכה י(. שיטה זו הולמת את הדעה שהתורה ניתנה בכתב עברי, שכן בכתב העתיק דווקא 

אות עי"ן היא אות סגורה. 

הלוחות  שרק  וכותב  חז"ל,  בדברי  הדעות  בין שתי  ליישב  סימן תתרפ"ג( מציע  )ח"ג,  הרדב"ז 

הלוחות  מנגד,  אשורית.  בכתב  ניתנו  ה',  ביד  היו  והכתב  שהלוחות  נאמר  עליהם  הראשונים, 

השניים, שנכתבו על-ידי משה, נכתבו בכתב עברי )בפירוש מגדל עוז מציין את הקושי בדברים 

אלו, שכן בתורה מבואר שהקב"ה בעצמו כתב את הדברים שעל הלוחות השניים(. 

הירושלמי  ואילו  ראשונים,  ללוחות  מתכוון  הבבלי  בתלמוד  שנאמר  שמה  מבאר  הוא  מכאן 

מתכוון ללוחות שניים. הרדב"ז מוסיף ומציע שעד לגלות בבל נקראו היהודים בשם "עבריים", 

כך שהכתב שלהם אף הוא היה כתב עברי. רק לאחר גלות בבל שוב לא נקראו עבריים, בהתאם 

לכתב אשורית שנלמד על-ידי הנביאים. 

קדושת אשורית

יש  )לפי דעה אחת( בכתב אשורית, עדיין  ניתנה  ייתכן שהתורה לא  הריטב"א מזכיר שאמנם 

בו קדושה יתרה, ואין עושים בו שימוש למטרות חול. הוא אף מבאר שאף ספרי תורה שנועדו 

ללימוד תורה, ולא לקריאה בציבור, נכתבו בכתב עברי )ובכך מיישב סתירה בדברי רב חסדא(.

העיקרון של הימנעות משימוש בכתב אשורית לצרכי חול מופיע גם במקורות ההלכה מאוחרים. 

הרמ"א )יורה דעה רפד, ב( מזכיר את היסוד בשם רבנו ירוחם, כאשר המקור הקדום יותר להלכה 

וכתב  תורה,  בו  שניתנה  הכתב  הוא  אשורות  שכתב  רסח(,  סימן  )שו"ת  הרמב"ם  בדברי  הוא 

שנחרת על הלוחות, ולכן ביזיון הוא לעשות שימוש בכתב אשורית לכל דבר למעט כתבי הקודש. 

כלשונו: "ומה שחייבים אתם לדעת, כי זה הכתב, ר"ל כתב אשורית הואיל ובו ניתנה תורה, כמו 

בית  של  לנס  המלכים,  במלחמת 

אפוא  מדובר  הלאה.  וכך   - אבימלך 

משהו  אבל  בניסים.  המלומד  בעם 

מכל  מצרים  ניסי  את  מייחד  מיוחד 

שידד  במצרים  האבות:  ניסי  שאר 

לא  הטבע.  מערכות  כל  את  הקב"ה 

רק שיצא הנס מסדר הטבע הרגיל; 

יתרה-מזו, הנס היה מנוגד למערכת 

תפיסה  שום  בו  שאין  עד  עצמה, 

בשכל אנושי השבוי בתוך המערכת.

מוצאים  אנו  מצרים  בניסי  לכן, 

שאותו משקה שהיה מים לעבריים, 

היה דם למצרים; אותו מקום שהיה 

מואר לעבריים, היה בחושך מוחלט 

בעלמא.  נס  זה  אין  המצרים.  עבור 

מערכת  של  מוחלט  באיון  מדובר 

הטבע.

הוי"ה,  שם  ניסי  הם  אלו  ניסים 

ולא  מצרים,  ביציאת  שהתגלה 

הניסים  הם  אלו  לאבות.  התגלה 

שעמם עם ישראל נולד. 

אכן, עם ניסים אלו עם ישראל נברא 

ישראל,  לעם  שבנוגע  ללמדך,   -

טבע העולם אינו שולט, כי אם טבע 

עליון, טבע שאינו מתחשב במערכת 

תובנה  לאור  רק  הטבעי.  העולם 

שרד,  ישראל  שעם  להבין  ניתן  זו 

כבשה אחת בין שבעים זאבים, לכל 

תובנה  לאור  כך  הגלות.  שנות  אורך 

עד  כעם  קיומנו  המשך  את  נבין  זו 

לזמנינו אנו.

בקיום  לראות  בקרוב  שנזכה  יה"ר 

"כיום צאתך מארץ ישראל  הפסוק, 

אראנו נפלאות".
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שנתברר, ובו נכתבו לוחות הברית מגונה מאד להשתמש בו חוץ מאשר 

כתבי הקודש". 

הרמב"ם מוסיף שמסיבה זו היה המנהג מעולמים שייחדו ישראל כתב 

אחר, ולא כתב אשורית, לצרכי חול: "לא פסקו ישראל מלהישמר בזה, 

והיו איגרותיהם וחיבורי חכמותיהם וכתבי חול שלהם בכתב עברי )קדום( 

לבד. לכן תמצא חרות תמיד על שקלי הקודש דברים של חול בכתב עברי; 

ולא נמצא מעולם אות אחת מזה בכתב אשורי בדבר משאריות ישראל, 

לא בחריתת מטבע ולא בחריתת אבן, אלא הכל בכתב עברי. וע"כ שינו 

הספרדיים כתבם ונתנו לאותיות צורות אחרות, עד שנעשה כאילו כתב 

אחר, כדי שיהיה מותר להשתמש בו בדברי חול".

בשו"ת התשב"ץ )ח"א, סימן ב( דווקא כותב להתיר את השימוש בכתב 

אשורית גם לצרכים נוספים, אבל רוב הפוסקים המאוחרים העתיקו את 

שו"ת  ט(,  א,  תורה  )תלמוד  חיים  באורחות  מבואר  כן  הרמב"ם.  שיטת 

לב; ערוך השולחן  ד,  רב פעלים  )עי' שו"ת  ועוד  )סימן קט(,  יאיר  חוות 

מה  יפה  ש"לא  ממילה  כתב  ב(  )רפד,  מהרש"א  בגיליון  ועוד(.  ח;  רפד, 

למכור  להם  שיש  סחורה  מיני  חנויותיהם  לפני  הסודרים  שרושמים 

תשובה  בפתחי  דבריו  הובאו  מה,  )ד,  הרדב"ז  וכן  מרובעים",  באותיות 

בכתב  הטלית(  )על  כיתוב  כל  לחרות  שאין  כתב  ג(  רפג,  דעה  יורה 

אשורית. בפתחי תשובה מוסיף שיש שהחמירו בכך אפילו בנוגע לכתב 

על-גבי מצבות.

במקביל לכך, כתבו כמה פוסקים שיש לכבד את הנכתב בכתב אשורית, 

ולא לנהוג בו מנהגי ביזיון. בשו"ת חוות יאיר )סימן קט( כתב שגם לספר 

על-גבי  הספר  מזריקת  להימנע  יש  אוקולידס(  של  ספרו  )כגון  מדעי 

הקרקע, וכדומה. ואולם, החוות יאיר הגביל את דבריו וכתב ש"לא נאמרו 

הדברים הללו אלא כשישראל כתבם מתוך כוונה לצייר את האותיות על-

פי תמונתן המיוחדת; אך בדפוס, שבו אין למדפיס שום כוונה מיוחדת, 

"לכתחילה  בדפוס,  שגם  מסיים  הוא  קדושה".  אשוריות  לאותיות  אין 

ראוי למנוע מהן ביזיון, כגון לקנח בהן או לזורקן למקום אבדון".

המנהג המקובל

המנהג כיום הוא כמובן להשתמש בכתב אשורית לכל דבר ועניין, כולל 

ספרים, עיתונות, כתיבה יומיומית, וכך האלה – ואין פוצה פה ומצפצף. 

יתרה מזו, המצב כיום הוא שדווקא כתב רש"י, שהוא כתב אחר שאינו 

אשורית, מתייחד לכתיבה תורנית של קדושה, ואילו כתב מרובע משמש 

לכל דבר ועניין – ההיפך מדברי הפוסקים!

בערוך השולחן )רפג, יד( מזכיר קושי זה, וכותב שמנהג העולם מבוסס 

על מה שאמרו חכמים שמותר לדבר דברי חולין בלשון הקודש )שבת מ, 

ב(. אך דברי חז"ל אלו נאמרו על דברים הנאמרים בעל-פה, ויש אפילו 

מצווה לדבר כל דיבור בלשון הקודש )כמבואר בפירוש הרמב"ם למשנה, 

אבות ב, א( – ואילו ביחס לכתב אשורית דברי הפוסקים מבוארים שאין 

להשתמש בו לדברי חולין. הערוך השולחן עצמו מבחין בין דברים שבעל-

להשתמש  שאין  ח(  )רפד,  בעצמו  ומזכיר  שבכתב,  דברים  לדברי  פה 

בכתב אשורית לדברים של חול.

שאנו  מרובע  כתב  בין  לחלק  הוא  המקובל  למנהג  אפשרי  פתרון 

משתמשים בו ביומיום, לבין כתב אשורית הכשר לכתוב בו את התורה. 

יש כמה הבדלים ואבחנות בין כתב מרובע רגיל לבין כתב אשורית של 

דווקא  הוא  אשורית  בכתב  שימוש  של  שהאיסור  אפוא  וייתכן  תורה, 

ולא לעניין כתב מרובע רגיל.  ביחס לכתב הכשר לכתוב בו את התורה, 

כמה פוסקים, כולל הרב משה פיינשטיין )שו"ת אגרות משה, יורה דעה 

ח"ג, סימן קכ(, שו"ת ציץ אליעזר )חט"ו, סימן ז(, הרב עובדיה יוסף )יביע 

אומר, ח"ט, יורה דעה כג-כד(, ועוד, מזכירים אבחנה זו, ומבארים שאין 

ואין צורך להימנע מלבזות דברי  אפוא איסור להשתמש בכתב מרובע, 

החולין בכתובים בו.

הנ"ל  יאיר  חוות  בשו"ת  זה.  לחילוק  הסכימו  הפוסקים  כל  לא  ואולם, 

מבואר שכל כתב מרובע נחשב לכתב אשורית, וכמה פוסקים מדגישים 

זו, כגון שו"ת באר משה )ח"ג, סימן קפג( שכתב שבוודא כוונת  שיטה 

הרמב"ם הייתה לכל כתב מרובע, ולאו דווקא לכתב הכתב לכתיבת ספר 

תורה. בשו"ת דברי מלכיאל )ח"ב, סוף סימן פג( כתב אף הוא שאילו היה 

לו כוח הוא היה אוסר כל דפוס של ספר כיום בלשון אשורית. גם בשו"ת 

כתב סופר )אבן העזר כב( כתב להחמיר. הוא אמנם מציין שהחתם סופר 

עצמו היה מדפיס הזמנות בכתב אשורית, אך ביאר שכיון שהיה מדובר 

בסעודת מצווה, יש להקל משום כבוד המצווה.

כאמור, המנהג כיום הוא להקל בעניין, ואלמלא כן לא היינו מוצאים ידינו 

ורגלנו בכל הנוגע לאסלות, לסבון ולתמרוקים, שבכולם יש כיתוב בכתב 

מרובע.  בכתב  המודפסים  ועיונים  ספרים  של  עצום  לריבוי  וכן  מרובע, 

בישראל של היום, המחשבה שיש להחמיר ביחס לכתב מרובע היא מן 

הנמנע.

עם זאת, כאמור יש להימנע מלכתוב דברי חולין בכתב אשורית הכשר 

רלוונטיים  בפונטים  בשימוש  בכך  להיזהר  ויש  תורה,  ספר  לכתיבת 

בכתיבה במחשב.

גיטין וכתובות

להשתמש  שאין  מיג"ש(  הר"י  )בשם  כתב  קכו(  העזר  )אבן  יוסף  בבית 

בכתב אשורית לעניין כתיבת גט, שכן מדובר בדברי חולין ולא בקדושה. 

ואולם, בבית יוסף מזכיר בשם כמה ראשונים שאין הדבר כן, אלא שיש 

לכתוב את הגט דווקא כאשורית, וכן פסק בשולחן ערוך. וכן המנהג.

ממילא  תורה,  של  מצווה  היא  הגט  שנתינת  שכיון  לומר  יש  זה  לעניין 

מותר לכתוב את הגט גם בכתב אשורית.

)יורה דעה, ח"ג, סימן  לעניין כתיבת כתובה, כתב בשו"ת אגרות משה 

הוא  המנהג.  על  לסמוך  יש  וכי  אשורית,  בכתב  להשתמש  שנהוג  קכ( 

מזכיר שאם יש קצת שינוי מכתב אשורית של תורה, אזי בוודאי שאין 

בכך איסור. הרב עובדיה יוסף )יורה דעה ט, כד( כתב שכתובה נחשבת 

אף היא לדבר מצווה, ולכן מותר לכותבה בכתב אשורית. 
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c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון

נסיעה עם גוי בשבת כדי למנוע צער בעלי חיים

שאלה:

חיות הנמצאות בסיכון של מוות בטביעה בכל השנה, ויש עליהן שמירה קבועה כל השבוע, האם בשבת מותר לשומר תורן לסוע ע"י נכרי על מנת 

לשומרן. משום צער בעח"י שיסודו הוא מהתורה? בדומה לבהמה שנפלה לבור ביום טוב שמוציאים אותה בשינוי?

תשובה:

שלום וברכה

ראה שמירת שבת כהלכתה פרק כז סעי’ כח ובהערות בשם החזון איש, שמשום צער בעלי חיים התירו טלטול מוקצה ]אף שציין לדברי המשנה 

ברורה סי’ שה ס”ק ע שהביא בזה מחלוקת[, אלא שהביא שיש שטענו שמוות אין בו צער בעלי חיים. ומכל מקום במקום שאפשר יש לעשות זאת 

על ידי גוי כפי שכתב במשנה ברורה שם.. )כתבנו בעבר על שאלה מעניינת זו, עשה חיפוש בחלונית החיפוש באתר "טילטול בעל חיים בשבת"(. 

אולם כאן נראה משתי סיבות לפקפק בענין: ראשית, אין חיה מסוימת שאני יודע שכרגע מצטערת, מדובר על שמירה כדי שלא יבואו לידי צער, ובזה 

לא שמענו שהתירו. שנית והוא העיקר לפי דעתי, אין כל טעם להתיר ליהודי לנסוע עם גוי בשבת, שהרי אנחנו עדיין ביום רביעי בערב בסך הכל, ולכן, 

אם באמת חוששים מהסופה המתקרבת, ניתן לסדר שהשבת גוי יטפל בענין הזה, ובכלל תמיד לסדר שהתורנות של שבת תעשה על ידי נכרים. גם 

מהבחינה השקפתית נראה לי שאם נתיר ליהודי לנסוע עם גוי בשבת זה יגרום לזילות גדולה של יום השבת שממש יעשה כחול, ואין מקום להתיר 

זאת.

גוי לבית החולים בשבת, שהרי בבית  ידי  לסיום, יש לי ידיד שאשתו אחות בבית חולים, ומזה שנים היתה מסתמכת על ההיתר הידוע לבוא על 

החולים מטפלים לא בחיות אלא בבני אדם, ויש שם ממש ענין של פיקוח נפש. אולם פעם הזדמן לביתו של הגרי"ש אלישיב ושאל אותו אם כך נכון 

לעשות, והשיב לו הגריש"א שלדעתו בזמנינו הוא איסור גמור! וזאת משום שהיום יש הרבה מאוד אחיות, ומשלמים שכר נאה לעובדות במקצוע 

זה, ורבות רוצות משמרות של שבת, כך שניתן לתבוע מהן להתארגן במקום קרוב או לקחת אחיות שיכולות לבוא ברגל, וממילא אין כל היתר לבוא 

ממקום רחוק כדי לקחת את המשמרת הזו לעצמה. )כמובן שבנושא זה יעשה כל אחד כהוראת רבותיו(. אולם כל שכן וקל וחומר כאשר מדובר 

בספק צער לחיות... יש למדינת ישראל כסף לשלם לעובדים, ויש בנקל עובדים נכרים, ואין כל סיבה להתיר אפילו איסור יחסית קל זה לצורך הענין.

מה גם שכאמור, אין כאן צער לפניך אלא ספק צער וכו’.

ערב טוב ומבורך.

דילמת הקרונית - חזון איש

שאלה:

אדם נוסע ברכבת הוא נמצא לפני התפצלות המסלול הראשון שלו הוא לכיוון חמישה אנשים קשורים והמסלול השני שלו הוא לכיוון אדם אחד האם 

מותר לו להזיז את המסלול לכיוון האדם האחד או לתת לרכבת לדרוס את החמישה אנשים.

מצד אחד אם הוא יפנה את הרכבת הוא יגרום למות של אותו איש אבל הציל חמישה מצד שני הוא גורם בידו להרג אדם האם מותר לו לשנות 

מסלול?!

תשובה:

שלום רב,

)Trolley problem( ."דילמה זו מוכרת בעולם כ"דילמת הקרונית

למעשה צריכים לדעת שהראשון שהעלה את הדילמה הזו, הוא החזון איש בסנהדרין סי' סט, וכך כתב שם:

"ויש לעיין באחד רואה חץ הולך להרוג אנשים רבים ויכול להטותו לצד אחר ויהרג רק אחד שבצד אחר, ואלו שבצד זה יצולו, ואם לא יעשה כלום 
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יהרגו הרבים והאחד ישאר בחיים, ואפשר דלא דמי למוסרים אחד להריגה דהתם המסירה היא פעולה האכזרית של הריגת נפש ובפעולת זה ליכא 

הצלת אחרים בטבע של הפעולה אלא המקרה גרם עכשו הצלה לאחרים גם הצלת האחרים קשור במה שמוסרין להריגה נפש מישראל, אבל הטיית 

החץ מצד זה לצד אחר היא בעיקרה פעולת הצלה, ואינה קשורה כלל בהריגת היחיד שבצד אחר, רק עכשו במקרה נמצא בצד אחר נפש מישראל, 

ואחרי שבצד זה יהרגו נפשות רבות, ובזה אחד, אפשר דיש לנו להשתדל למעט אבדת ישראל בכל מאי דאפשר, והלא לולינוס ופפוס נהרגו בשביל 

להציל את ישראל כמש"כ רש"י תענית י"ח ב' ד"ה בלודקין, ואמרו שאין כל ברי' יכולה לעמוד במחיצתן, מיהו הכא גרע דהורג בידים, ולא מצינו אלא 

דמוסרין, אבל להרוג בידים - אפשר דאין הורגין. והא דהרגו שבע בן בכרי, דמורד במלכות היה. ומיהו צריך עיון בתוספות".

כלומר, במקרה שאין מדובר במשהו שייחשב כפעולה הריגה אלא כפעולת הצלה, יהיה מותר להטות את הרכבת לכיוונו של האדם האחד ולהציל 

את החמישה.

לדווח למשטרה על אדם שמשאיר רכב מותנע עם ילדים

שאלה:

שלום

בגן שבעירנו ישנו אב שמגיע עם רכבו וילדיו בתוכו

עוזב את הרכב מותנע או שלא הילד משחק עם ההגה ולפעמים לוחץ על הגז יש תינוקת ברכב פשוט אין עם מי לדבר ואבא עוזב את הרכב בעוד 

שיכול להיות אסון האם מותר לדווח למשטרה ?

תשובה:

שלום וברכה,

אדם שמעשיו עלולים להביא סכנה לציבור, צריך להתרות בו, ואם לא שומע להתראה מותר למוסרו למשטרה.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו"ע חו"מ סימן שפח סעיף יב ובסימן תכה ס"א, לגבי מי שעוסק בזיוף מטבעות, ויש סכנה על כל יושבי המקום אם יוודע דבר הזיוף למלכות, 

שמותר  למוסרו ולומר שרק הוא לבדו עוסק בזיוף המטבעות, אלא שיש להתרות בו לפני שמוסרים אותו.

בשו"ת מנחת יצחק ח"ח סימן קמח התיר מטעם זה למסור אדם שנוסע במהירות ועובר על חוקי התנועה, ובמעשיו מסכן את הציבור. והוסיף 

שהדין שההתראה לפני המסירה שהובא בשו"ע צריכה להיות דוקא בב"ד. וצריך עיון מהיכן לקח דבריו שצריך התראת ב"ד. ולכאורה די שמתרה 

בו אדם רגיל. אמנם מצאנו בסימן תטז לגבי כותל ואילן רעועים שצריך להתרותו דוקא בב"ד, ואם לא התרו בו חבריו אינה התראה. יש לחלק 

ששם אינה סכנה ממשית, ולכן לא יתן ליבו אם לא שיתרו בו בב"ד. אבל עוסק בזיופים או בנוהג ברשלנות שהסכנה ממשית, אין צורך בהתראה 

דוקא בב"ד.

אם המפטיר חייב לקרוא את ההפטרה?

שאלה:

האם,בדיעבד אחד שעלה מפטיר ולא רוצה לקרוא,לא ההפטרה ולא את ברכות ההפטרה ,האם כופין אותו לקרא הברכות או לא ?

תשובה:

שלום וברכה

יש לדעת, שכל הענין של קריאת המפטיר, שהיא בעצם חזרה על מה שכבר קראו, הוא משום שאותו אדם הקורא את ההפטרה צריך שקודם לכן 

יקרא בתורה, ראה בהרחבה בשו"ע בסוף סימן רפב. בלי קריאת ההפטרה יש לחשוש שמה שבירך על המפטיר היה ברכה לבטלה, וכפי שנחלקו 

בענין זה השו"ע והרמ"א שם בסעי' ב', וזה שיעלה אחריו למפטיר יצטרך שוב לקרוא מפטיר. לכן ודאי יש לחייבו לומר את ברכות ההפטרה אבל את 

ההפטרה עצמה יכול לומר הבעל קורא כפי שנהגו במקומות רבים, והוא יאמר יחד איתו בשקט כמו בקריאת התורה עצמה.
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