
        
−"íë−"íë−"íë−"íë        

Ò¯Ë�Â˜  
  

  
  

  
š"õô ó−−ì ó−šîñê −þëð  

ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"×ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"×ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"×ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"×        
  

þîí¬í öìñî¾ë ö−î¼þð êî¼þ  
³ðî¼½î í×ñô íîñô      

        

š"ë¾š"ë¾š"ë¾š"ë¾    ³¾þõ³¾þõ³¾þõ³¾þõ    ìòìòìòìò                    
"¼¾³ ³ò¾ë ñ"î−"¼¾³ ³ò¾ë ñ"î−"¼¾³ ³ò¾ë ñ"î−"¼¾³ ³ò¾ë ñ"î−ìììì        

        
            
        

        
  

é"ò ì"åé  
 ïåëîהמאור שבתורה  

àðìàè úåãñåî é"òù  
ááåú íéìùåøé ÷"äéò"à 



íëíëíëíë""""−−−−                ³îþëð³îþëð³îþëð³îþëð        íðî¼½íðî¼½íðî¼½íðî¼½    ³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾    ìòìòìòìò    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³ðððð                ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš            êêêê 

  

  ןר"ח רם חשו
  

  מאמר א

  

áéúëáéúëáéúëáéúë  ïúùøôá(å ,è) 'êôåù íã íãàä íãàá åîã 
êôùé éë íìöá ìà÷íé äùò úà íãàä'éòå .' 

.áåúëä éøáã èùô é"ùøá  æîøðù øîåì ùé éìåàå
 øçà èøôá ,ìàøùé ùéà ìëì äøùé äëøãä äæá
 êéùîäì íéöåøå ,íéðúéàä çøé éîé åøáòù
 ,äðùä úåîé ìë ìò äæä ùåã÷ä ùãåçä úåøàä

 úðéçáéøùúã äéî÷ àåòø àäé'  úàæ .'äéîò ìò
 øîàù øîàî ô"ò ìàøùé êìî ÷"äøä æ"àà ìàøùé êìî ÷"äøä æ"àà ìàøùé êìî ÷"äøä æ"àà ìàøùé êìî ÷"äøä æ"àà

à"òéæ ïé'æåøîà"òéæ ïé'æåøîà"òéæ ïé'æåøîà"òéæ ïé'æåøî,  àìåìéäã àîåé àåä ïåùç íøá éùéìùá äìéìäù)

 ìù åîåöéòù àîåé éàä çáùá íé÷éãöä øîàî òãåðå ,äéìéã àùéã÷

(øôëî íåé à"òéæ ïéøáå÷î ÷"äøäìà"òéæ ïéøáå÷î ÷"äøäìà"òéæ ïéøáå÷î ÷"äøäìà"òéæ ïéøáå÷î ÷"äøäì ääùù úòá ,
 ,åìöà ãàî ìòôúð à"òéæ ïéøáå÷î ÷"äøäå

 ÷"äøä øîàù ,åøéëæäì äáøî äéäå ,äæ øîàîî
øùé ùéà íàù à"òéæ ï'éæåøî ìëá øëåæ äéä ìà

 ,àèçá ìôåð íìåòî äéä àì ,êìî ïá àåäù úò
 àèçä ïéðò ìëå øùàë ÷ø äøå÷.äæ ïéðò íéçëåù  

  

ãåñéäåãåñéäåãåñéäåãåñéäå  àåäù ãéîú øëåæù íãàù ,äæá çðåîä
á ìåôéì ìåëé åðéà ,íìåò ìù åëìî ,êìî ïáç ,àè

úåàéöî ìëù éôì  àèçä íåùî àìà äðéà
ääçëù ïá åúåéä úà íãàäî çéëùî ø"äöéäù ,

 ,ììë éîöò êøòå äìòî åì ïéàù åì äàøîå ,êìî
æ íãàä øùàë ìáàå åúìòîù ,êìî ïá àåäù øë

 úåàéöî ïëúéú àì éæà ,ãàî ãò äîåöòå äìåãâ
.ììë àèç ìù  

  

éìåàåéìåàåéìåàåéìåàå æ æîøì ùéúà  ì"ðä áåúëä éøáãáêôåù' 
íã íãàä  íãàä íã êôåù .'êôùé åîã íãàá

 úåøéáòì æîåø  øàùå íéîã úåëéôù ,úåù÷

 ìåëé úàæ ìëå ,íéîã êôåùì íéîåãä íéøáã
 ,íãàä úìòî úà øëåæ åðéàù íåùî ÷ø úåéäì
 ãåñ äæå ,íéëìî ïá àåäù ,ïåéìòì äîãà úðéçá

 áåúëä íãàä åðééä .'íãàá íãàä íã êôåù'
 äìåãâä äðúîä úà åéã áéùçî åðéàù åîöò

 íãàá' ë"òå .ïåéìòì äîãà ,íãà éåø÷ àåäù åîã
 ìëù .'íãàä úà äùòà íé÷ìà íìöá éë êôùé

íåùî äéäð äæ ïéðò ù íìö åì ùéù çëåù àåä
 ,íé÷åìàâäåð àåä ïë ìòå ë ,äîäáå äçëù

 äàøåð àéä åæ.øöéä úöòî  
  

àúéààúéààúéààúéà àøîâá ):ð úáù( õçåø' íãà åéðô åéãé 
åéìâøå ìëá íåé ìéáùá .'åðå÷ éôåìéáùá' é"ùø 
åäðå÷ - ãåáëì åäðå÷ ,áéúëã éë íìöá ìà÷íé 
äùò íãàä úà'.  ùøãîá åøîàåø"ø÷éå) ,ãì (â 
ìîåâ' åùôð ùéà ãñç (æé ,àé éìùî) äæ ììä ï÷æä 

äòùáù äéäù øèôð åéãéîìúî äéä êìåä íîò, 
åøîà åì åéãéîìú ø 'ïëéäì äúà êìåä, øîà íäì 

úåùòì äåöî, åøîà åì éëå äî äåöî åæ, øîà ïäì 
õåçøì úéáá õçøîä, åøîà åì éëå åæ äåöî àéä, 
øîà íäì ïä, äî íà ïéðå÷éà ìù íéëìî 

íéãéîòîù åúåà éúáá úåàéèøè éúááå 
úåàéñ÷ø÷ éî äðîúðù íäéìò àåä ï÷øåî 

ïôèåùå ïäå ïéìòî åì úåðåæî, àìå ãåò àìà àåäù 
ìãâúî íò éìåãâ úåëìî, éðà éúàøáðù íìöá 
úåîãáå áéúëã éë íìöá ìà÷íé äùò úà íãàä, 

ò .'äîëå äîë úçà ì ìò æîåø äæ ïéðòå' åöçø
íëéììòî òåø åøéñä åëæä' ,(æè ,à äéòùé) . õåçøì

 åîöò ÷áãìå ,íéàåöä íéùåáìäå íéãâáä ïî åîöò
à íìö ìò øäæéì ,íìåò ìù åëìîáì ìò ,åáù íé÷

,íéëìî úìåâñå ïá åúåéä  øåæçðù äæ ïåøëæáå
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 ïî ìöðéìå øäæéì é"äæòá äëæð ,áåùå áåù ïðùðå
àèçä. 

  

ååååïéðòïéðòïéðòïéðò  ìãåâ øçà ,ïúùøôá à÷ééã æîøð äæ
 åðéáàì ìàøùé éðá íò åáø÷úðù úåáø÷úää
 ìàøùé éðá íò úåáø÷úäá äìéçú ,íéîùáù

ù"úé åéðôì äîéìù äáåùúá íúáåùúá  éîéá
ô"ëäåéå ú"éùò äðùä ùàø ìåìà , ë"çàå

 ä"á÷ä áø÷úä áåøá åðéìà åéãñçå åéîçø
 èøôáå .'åéøãç êìîä éðàéáä' ,úåëåñ è"åéá

 ,äøåú úçîùå úøöò éðéîùá ìàøùé éðá íòù
ì íéìåò ,øúåéá äìåãâä úåáø÷úää úâøãî ãò

' àåä êåøá àøåáä øîà ìåëéáëù éìò äù÷
íëúãéøô' ,'äðè÷ äãåòñ éì åùò' úàæ ìë øçàå ,

 éë íãàä íã êôåù ïéðòá äøäæàä ïúùøôá æîøð
à íìöáì÷ ìãåâ íãàä øåëæéù ,íãàä úà äùò íé

 íéîéá åì äéäù úåøù÷úää ø÷åéå úåáø÷úää
 òâøå úò ìëáù åîöòì ïðùéå øåæçéå ,íéùåã÷ä
 åîöò óðèé êàéäå ,úåçáùúá ììåäî êìî ïá àåä

.ììëå ììë êìî ïáì úåéåàø ïðéàù úåøéáòá  
  

ååäåååäåååäåååäå  øçàù ,úåøåãä é÷éãöã äéîåôá àìâøî
íéàøåðä íéîéä øåáò ã÷äíéùå , æà íéìéçúî

 ìéçúîå ,íéëåøàä úáè éìéì ,íéùåã÷ä úåìéìä
 íéìåëéù ,äðùá øúåéá êåøàäå ìåãâä óøåç ïîæ
 úåòéðîå úåãøè ìë ÷ìñì ÷"äåúä çåëá úåëæì
 ÷"äåúä ãåîéìá åðîöò òé÷ùäìå ,òøä øöéä
 ïåùç íø ùãåçá çåë ïúéðå ,úå÷ùçå äåãç áåøá

äðùá äù÷ä ùãåçä àåäù ,à÷ééã, ù êøãëå áúë
 ÷"äøäéðáäéðáäéðáäéðáä    øëùùéøëùùéøëùùéøëùùé éøîàî) ùãåç ïåùç íø (à"îàî 
éúòîù' éôî ãåáë îåãàîåãàîåãàîåãà""""åååå    áøäáøäáøäáøä    ùåã÷äùåã÷äùåã÷äùåã÷ä    
îøäîîøäîîøäîîøäî""""îîîî    ÷åöæ÷åöæ÷åöæ÷åöæ""""ìììì ]áåðéîéøî[ øùà åðéðéò íéàåø ,

ìë úåøéæâä úåùãçúîä ìò éàðåù ìàøùé ïî 
úåéëìîä ïëå úðéúð íéñîä úåéðåðøàå ,ïúìçúä 

ãéîú ïî ïåùçøî ,øîàå íòèä ùãåçáù äæä 
äúéä äãéøîä úåëìîá úéá ãåã åëéìîéå úà 
íòáøé î)"á ,æé (àë, ùòéå íòáøé úà âçä ùãçá 
éðéîùä ùãçá øùà àãá åáìî íù) áé (âì ,ìò ïë 
úøéæâ úåéëìîä ïåùçøîá ,ò"ë éøáã åùã÷.  

  

äðäåäðäåäðäåäðäå  ,ãåã úéá úåëìî ãâðë íòáøé ú÷åìçî
 ,ä"òîäã úðéçáå çåëì úåãâðúä íâ äæá æîøð

 åðéöîå úîàá úðéçá úà ä"ò êìîä ãåãì
 áåúëä øîà øùàë ,à÷ééãá äöéçøäíéìäú) åë ,(å 

õçøà' ïåé÷ðá éôë ñàååäáá úà êçáæî ä'' .
 àøîâá åùøãåúåëøá) åè.( øîà' éáø àééç øá àáà 

øîà éáø ïðçåé ìë äðôðä ìèåðå åéãé çéðîå 
ïéìéôú àøå÷å úàéø÷ òîù ììôúîå äìòî åéìò 
áåúëä åìàë äðá çáæî áéø÷äå åéìò ïáø÷ 
áéúëã õçøà ïåé÷ðá éôë äááåñàå úà êçáæî 

ä'' äúéä ,ãåã úéá úåëìî ãâðë íòáøé úãéøîå .
 íãàä øåëæé àìù ,íéîù úåëìî éôìë äãéøî íâ
 àéä ä"òîäã úðéçáå ,íìåòá ù"úé åúåëìî
 íé÷ìà íìöá àøáðù óåâä ïéëäì ,äöéçø úðéçá

âøãì åîîåøìåà ÷ìà íìöá àåäù éôì ,ääåáâ íé
.êìî ïá  

  

åáúëååáúëååáúëååáúëå íéìáå÷îäíéìáå÷îäíéìáå÷îäíéìáå÷îä ) 'éò(ã úåà úåîùð éìåâìâ  ììäù
 ï÷æä ,êìîä ãåã ìù åìåâìâ äéä åðéöî úîàáå

 éë ,íðå÷ ãåáëì äöéçøä ìù äæ ïéðò åäéåøúá
 ,íãàä úà äùò íé÷åìà íìöá àåä äæ ïéðòå

 òâøå úò ìëá øåëæì ,íìåòä äæá íãàä úéìëú
 àåäå ,ìòîî ÷åìà ÷ìç ,úåîãáå íìöá øöåð àåäù
 ,àåä êåøá ùåã÷ä íéëìîä éëìî êìî ìù åðá
 åì ùéå ,úåðååòå úåøéáòá åùôðå åôåâ ìàâéù å"çå
 åçéëùäì ø"äöéì ïúéì àìù åçåë ìëá ãåîòì

.åæ äàøåðå äàìôð äìòî  
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ä"áåä"áåä"áåä"áå  øçà ,äúò à÷ééã äæ çåë åðì ïúéðù
 ,íéùåã÷ä íéîéä ìù äàøåðä äöéçøäå äøäèä
 ,éøîâì íéøåäèå àèçå ïååò ìëî íé÷åðî åðàù
 øåëæì ,ïúùøôá ãçåéî òåéñå çåë åðì ïúéðå
 ,íãàä úà äùò íé÷ìà íìöá éë ïéðòá øéëæäìå

ã íé÷åìà íìö åì ùé ãçà ìëùî ìù åð÷åéã úå
 åì úéàøðä íéîùáù åéáà åì úòééñîå ,ïåìçá

 ,äéìéã àãðåâ ìëå ø"äöéä úåðåéñéð ãâðë ãåîòì
 àì ,ìåãâä åëøòå åîöò úìòî òãéì ãçà ìë êéøöå

ç"ä úåäáâå úåàâá ìåôéù éãëá åì éãë àìà ,á
 úìòî úà çéëùäì ìîòä ,øöéä úöòá ìåôéì àìù
 íéðéðò ìëù úîàáå ,ìàøùé éðá íòî íéëìî éðá

áã ìòáä íâ ïéáîå òãåé åììä àåä ïèùä àåä ,ø
 úà ìéùëäì åçåë ìëá äñðî àåä ë"òå ,ø"äöéä
 ìéôîå ,åììä íéîéá à÷ééã úåøéáòá ìàøùé éðá
 ãåîòì ùéå ,úåøéøîå úåáöòå ùåàééì íãàä úà
 ïéàå ,íéëìî éðá åðàù øåëæì ,çåëä ìëá åãâðë
 äëæð äæáå ,åééåöéøå åéìáäì úåúôúäì åðì éåàø

øåáì äáäàå äáø÷ óéñåäì é"äæòá ìë à
åðùôð úåãôå åðúìåàâ ùéçéå øäîéù ãò ,íéîìåò, 

à"áá  
        

  במאמר 

        

åðøëæäåðøëæäåðøëæäåðøëæä øëùùé éðáä ïì äìéâù àøåð øîàî ìéòì    
à"òéæ áåðéîéøî ÷"äøä íùáà"òéæ áåðéîéøî ÷"äøä íùáà"òéæ áåðéîéøî ÷"äøä íùáà"òéæ áåðéîéøî ÷"äøä íùá úåøéæâä ìëù ,

 éðá ìò íìåòá úåîåà íéøæåâù úåòøäå úåù÷ä
 àìù éàãååáå ,ïåùç íø ùãåçá øæâð ìëä ,ìàøùé

 åðùàééì éãë äæ ãåñ ïì äìéâ åðúåà ìéôäìå
òáöáøãà àìà ,úåáà  ìë ãâðë íçìäì òãðù éãë

 íéáåøî íéîçø ù÷áìå ,äôéì÷äå òøä úåçåë
ùéàå ,äòøä íãéî ìöðéú ùãåçä íù àø÷ðù à

 ïééãòù ,åäééúôù éùçøî éùåçø ù"ò ,ïåùçøî
 êà ,íéàøåðä íéîéä úåìéôúî íééúôùä úåùçåø

 íéîéá ãçåéî äìôú çåë åðì ïúéðù íâ äæá æîøð
ìäå ,åìð ,åðéúôù íéøô äîìù úåøéæâ ìë ìèáì

.ìàøùé éðá ìë ìòîå åðéìòî úåòøå úåù÷  
  

òåáùäòåáùäòåáùäòåáùä  àìåìéäã àîåé àåä ïåùç íøá éòéáùá
 ìù àùéã÷ ïåàâä ïåàâä ïåàâä ïåàâä ùåã÷ä ùåã÷ä ùåã÷ä ùåã÷ä ïéìáåìî àøéôù í"øäî ïéìáåìî àøéôù í"øäî ïéìáåìî àøéôù í"øäî ïéìáåìî àøéôù í"øäî

öæöæöæöæ÷å÷å÷å÷åì"ì"ì"ì" ,íéðéðòä ìëá øåãä ìåãâ äéäù ,
åéúåìòôîå  íò ìë úåîöòá íé÷å÷ç íéùåã÷ä

 èøôì íéìåëé ïéàå ,äæä øåãä ãò ìàøùé éðá
 äøåúá ,åëøò úø÷éå åúìòî ìãåâ äôá øàúìå

.äðåëð äãéî ìëå íéãñç úåìéîâ äãåáòå  
  

éúòîùéúòîùéúòîùéúòîù  ãéîìú äéäù åáñî òîùù éãåäéî
 åúå÷ìúñä íãå÷ù ,ïéìáåì éîëç úáéùéá

àøéôù î"øâä ìù äàøåðä ì"öæ äîë àé÷ä ,
íéîòô  ,ì"çø íã úòáå äéåìä äîåöòä øîà

 íã àåäù äæ íã øåá÷ì êéøöù ÷"çä éøáçî ãçà
 éøéòöî äéäù ì"ðä éãåäéä úà åçìùå ,ùôðä
 ìåèéì àøéôù î"øâä úøéã ìà õåøì íéãéîìúä
 ïéðá ìà àá øùàëå ,äøáå÷ì íãä úéçåìö úà

 úà íù àöî ,íãàî íîù äéäù äáéùéä áøä áøä áøä áøä
 ïøäà éáø àøåðä ùåã÷ä ïøäà éáø àøåðä ùåã÷ä ïøäà éáø àøåðä ùåã÷ä ïøäà éáø àøåðä ùåã÷äà"òéæ õéð'æå÷îà"òéæ õéð'æå÷îà"òéæ õéð'æå÷îà"òéæ õéð'æå÷î ãîòù ,

 ïåúð äéäå ,äáéùéä úåâéøãî ìò ããá íù
 øåçáá ïéçáä àìå ,äìåãâ ùôð úøòñå úå÷áãá
 ,åîöòì ìåãâ ìå÷á øîàå ,íùì òì÷ðù øéòöä
 øåãä ìåãâ úà åãéôñäù äàåø åðéàå øçàîù

í"øäîä .ãôñä åéøçà øîàé àåä ë"ò ,àøéôù  
  

ôåôåôåôåúúúúçççç  àøîâä øîàî øîàå(.à÷ ïéøãäðñ)  åøîàù
 ìù äôéèî ìàøùéì äúà áåè' ùåã÷ä åðéáø ìò
 ,àøéôù øéàî éáø ìò úàæ õéìîäå .'íéîùâ
 øîàå ,íéîùâä ìò ïéìàåùù íåéá ÷ìúñðù
 íéù÷áîå ìàøùé éøøåö íéáùåé ùîî äæ ïîæáù

 ,ìàøùé éðá íò úà ãéîùäìå úåìëì éøáã øéëæäå
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 ÷"äøä à"òéæ øëùùé éðáäá ÷"äøä åáø íù
à"òéæ áåðîéøî  åéðéò ç÷ô åéøáã éãë êåúå ,ì"ðä

 úåçöá øîàå ,ãçåôîä øåçáä åúåà úà äàøå
ù ô"äìëì ä"á úà òîùå áéù÷ä ïë ãçà íãà

.åëøãì êìäå ãøéå ,åéøáã  
  

úîàáåúîàáåúîàáåúîàáå åð äîçìîä øçà åáùéù úòáù òã
ò òøæî íéçöøîä íéòùøä íéøøåöä åñëèå ,÷ìî

ò úåö   åáùçå   úåáùçî   êàéä  ìãáà   úà   ìë  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ãòå øòðî íéãåäéä ,íéùðå óè ï÷æ íåéä åúåà
øéèô íåé äéäú í"øäîä  àøåð àåäå ,àøéôù

 íéøáãä ïëéä ãòå ,äæá ïéãä ÷îåò ïðåáúîì
òéâî åììä íéøáã ïì åìâúð àì ìéòì øåîàëå ,íé

 äìéôúá úåáøäì éãë àìà ,íìåò ìù åðåùáëî
 äëæðù ,íéðåðçúáå åîò ìë ìòîå åðéìòî ìèáì

 ,úåòøå úåù÷ úåøéæâ ìë ìàøùé úéá úåëæáå
 äëæð ,íéëåøàä óøåçä úåìéìá äøåúä ãåîéì

ä÷åúîå äáåè äðùì,  .ø"éëà  
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  מאמר א' 

 

  :דאות  'גפרק  דבא"רתנ

 בשבת שבוי לדוד אשר ריםוהגב שמות אלה'

 נהושמ על העצני עדינו הוא השלשי ראש ניותחכמ
 העצני עדינו הוא ,ח), כג ב"(ש אחת בפעם חלל מאות

 כתולעת מעודן תהא המדרש בבית יושב כשאתה
 שכרך ומה ,כעץ קשה תהא למלחמה יוצא וכשאתה

 חסר ,אחד בפעם חלל מאות שמונה על ,לפני
 מפני ע"רבש ה"הקב לפני דוד אמר ,מאלף מאתים

 כן לא בני דוד מר לוא ,מאתים חסר אני מה
 ,), חכו ויקרא( מאה חמשה מכם ורדפו בתורתי כתבתי

 ומקרא ארץ דרך אלא דברי תורה בכם שאין י"אעפ
 מכם אחד איש ברי תורהד תעשו אם אבל ,בלבד
 אחד ירדוף איכה ), ללב דברים( שנאמר אלף ירדוף
  רצוני כל עשית ולא רצוני עשית אתה אבל ,אלף

 לפיכך ,החתי אוריה בדבר רק ), הטו אמ"( שנאמר
 ח"ת ראית אם אמרו מכאן ,מאתים חסר אתה

 שמא בלילה אחריו תהרהר אל ביום עבירה שעבר
  וכו'. 'תשובה עשה

  

דברים הללו מצויים גם בתלמוד דידן  והנה
 מכאןאמנם סיום הדברים ' טז:)(מו"ק במסכת 

 אל ביום עבירה שעבר ח"ת ראית אם אמרו
'. לא תשובה עשה שמא בלילה אחריו תהרהר

מצינו במקום אחר נמצא בגמרא הנ"ל, רק 
 תלמיד ראית אם' ).יט( ברכות במסכת שאמרו

 אחריו תהרהר אל בלילה עבירה שעבר חכם
'. ובאמת שיש להבין תשובה עשה ודאי ביום

אמרו',  מכאןבדברי אליהו הנביא זל"ט, מהו '
ומה השייכות בין דברי דהמע"ה בענין רדיפת 

, וכמה ביוםהאויבים, לבין ת"ח שעבר עבירה 
ממפרשי התנדבא"ר נדחקו בזה בדברים 

  ועוד. מאורי אשדחוקים, עי' 
  

לומר הביאור בזה, בהקדים מאמר יקר  ונראה
שכתב וזלה"ק , (ו, ט) דברי רש"י הק' בפרשתן על

תמים היה  צדיק איש נח נח תולדות אלה'

, לשבח אותו דורשים מרבותינו יש -  בדורותיו
, יותר צדיק היה צדיקים בדור היה שאלו שכן כל
, צדיק היה דורו לפי, לגנאי אותו שדורשים ויש

 נחשב היה לא אברהם של בדורו היה ואלו
'. והתמיהה ידועה אם אפשר לדורשו לכלום

בספרים ואיתא לשבח, למה ידרשוהו לגנאי, 
ומתאמרא משמיה , בפרשתן ד"ה תמים צמח צדיק( הקדושים

, שבעת עריכת שולחנו אמר שמעודו הוא דהרה"ק מראדשיץ זיע"א

תמה ע"ז, ואחר שישב בדבקות כמה רגעים אמר שנגלה עליו נח 

שהיש דורשים לגנאי,  )בעצמו, ואמר לו שכך ביאור הדבר
נח בעצמו, שאע"פ שחז"ל דרשוהו לשבח,  הוא

לגנאי, ומיעט במעלת את עצמו הוא עצמו דרש 
עצמו לגודל ענותנותו, ובזה דקדקו לשון רש"י, 

 ויש, לשבח אותו דורשים מרבותינו יששכתב '
'. שדרשת השבח היתה לגנאי אותו שדורשים

מרבותינו, אבל דרשת הגנאי לא היתה 
  מרבותינו, אלא מנח עצמו.

  

הרה"ק ע"פ מאמרו החריף של  הדבר ויבואר
(מובא , לפרש מאמר חז"ל האלוקי מקאצק זיע"א

'. אוי למי שהעולם מטעה בו' באוצר המדרשים עמ' שנה)
שהעולם אחד עה, וכי מה חטא אותו והתמיהה ידו

בן, וביאר הרה"ק מקאצק זיע"א שאוי לו  מטעין
טעותם נכנסת ש והיינלמי שהעולם מטעין בו, 

בלבו, וכסבור שהוא באמת מעולה ומשובח כפי 
שהעולם מטעין בו, וזה עומק הכונה שיש דורשין 
לגנאי, היינו שנח בעצמו לגודל ענתנותו הגדולה 

מה, הרגיש שהעולם מטעין בו ושפלותו העצו
שדורשין אותו לשבח, והוא עצמו לא ראה מעלת 
עצמו כלל, וסבר שכולם מטעין בו, וע"כ דרש 

  עצמו לגנאי.

  
הנה יבואר דברי אליהו הנביא זל"ט,  ובזה

דהמע"ה בוודאי ידע שנתמעטה זכותו בגין עוון 
אוריה החיתי, אף שכל האומר דוד חטא אינו 

ם מתוך שהקב"ה מדקדק עם אלא טועה, מכל מקו
צדיקיו כחוט השערה וסביביו נסערה מאד, אזי 

נחשב לחטא כביכול למעלת זה כענין גם 
דהמע"ה, וע"כ אף שמעלת דהמע"ה היתה רבה 
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עד מאד, ולא חטא אלא כדי להורות דרך תשובה 
לרבים, אע"פ ששב דהמע"ה ונתעלה למדרגה 
 רמה ויתירה עד דרגת בעל תשובה, מכל מקום

לא ביקש לשוב למעלת צדיק גמור ולרדוף אחר 
אלף אויבים, אלא נשאר במדריגתו הקודמת 
שרדף אחר ח' מאות, כל זאת לגודל ענותנותו 
הגדולה, שמיעט בערך עצמו, ודרש את עצמו 

  לגנאי.
  

 אם אמרו מכאןאמר אליהו הנביא זל"ט ' ולזה
 אחריו תהרהר אל ביום עבירה שעבר ח"ת ראית

'. שת"ח שמדרגתו תשובה עשה שמא בלילה
גדולה, ואין הקב"ה מגלגל לפתחו חטא אלא כדי 
להורות תשובה לרבים, אזי גם שידוע לן בוודאי 
שעשה תשובה, וכמו שאמרו בגמרא 'אל תהרהר 
אחריו שוודאי עשה תשובה'. מכל מקום עדיין 
הוא נשאר בתומתו, ובמדרגתו הקודמת, ואינו 

ח, וגם כשכל רוצה להתהדר ולדרוש עצמו לשב
אחריו מקודש מקודש, הנה הוא  עוניןהעולם 

לעצמו דורש לגנאי, וחטאתו נגדו תמיד, ואף 
שאחרים אינם רשאים להרהר אחריו, לפי 
שוודאי עשה תשובה, מכל מקום הוא עצמו עדיין 
רואה בחסרונו, ומכיר בשפלות עצמו, וממעט 

  .בשבח עצמו ודורש מעשיו לגנאי
  

ו צריכים לחיזוק והתעוררות זה אנ ובענין
גדולה, שבימנו אנו אין לך מקבל תוכחה, וכמעט 

נמצא מי ששמח לקבל דברי תוכחה שאין ב
רת עליו ועל מעשיו, וכל אחד מצדיק עצמו וקובי

בק"ן היתרים ותירוצים, ואינו מעלה על דל 
והלוא שפתיו מחשבה של שטות שמא הוא טעה, 

 אין אדם כי' כ), ז (קהלתכבר אמר החכם מכל אדם 
'. נמצא יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק

על ידי אדרבא וכל אחד טועה בדברים רבים, ש
שחבריו ומכיריו רואים בטעותו ומעירים לו 
עליהן, ומוכיחים אותו בגין מעשיו, אזי הוא זוכה 

והקב"ה ברוב לתקן דרכיו וליישר אורחותיו, 
רחמיו וחסדיו, ברא את דעות האנשים משונים 

מזה, כדי שיוכל איש מישראל להוכיח את זה 
חבירו על מה שעשה, כדי שיתקן מעשיו, וכבר 

 הולך' מי"ד) ה"פ (אבותאמרו לבאר דברי המשנה 
ולכאורה אין לו  ,'בידו הליכה שכר עושה ואינו
מהי מעלת ההליכה, עד ששכר הליכה בידו,  מובן

והלוא מאחר והולך ואינו עושה, שוב אין שום 
מעלה בהליכתו כלל, ומוטב שישאר בביתו, 

את עומק המכוון בזה,  םצדיקיהאמנם ביארו 
ומתבודד במקומו ואינו  ותשמי שיושב בבי

מסובב בחברת אנשים חברים וידידים, אזי מתוך 
שהוא חי לעצמו בלא דעות אחרות, סופו שיסבור 

לו, אחר וה ששהוא ואין בלתו ומי ידמה לו וי
שהוא משובח ומעולה מכל בני האדם, אמנם מי 
שמסובב בחברת בני אדם, חברים וידידים 

ה שאינו הגון טובים, אזי אם יסבור או יעשה מעש
ומקבול, יעוררו את לבו ויוכיחו אותו בתוכחת 
מוסר, ומתוך כך יתקונו מעשיו, ועל כן אפילו 
ההולך ואינו עושה, יש בו מעלה במה שהוא הולך 
מביתו, ומכניס עצמו לחברת בני אדם, ועל ידי 

  זה הוא מקבל תוכחה ומשפר דרכיו ואורחותיו.

  
תן שנ זכות נפלאה שמידה זו היא ובאמת

שיוכל  הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו לכל אחד,
ע"י האדם ליישר דרכיו בחיי חיותו בעולם הזה, 

שיקבל תוכחות באהבה ובשמחה, וייטיב דרכו 
תחת זאת ויישר אורחותיו באורח ישרה, אך 

אנשים כופרים בטובה זו, ומרבים לתקוף ולבטל 
את מי שמעיר להם ומוכיח אותם על מעשיהם, 

שר פכמעט ואי אווהכאה רח"ל, עד כדי בזיון 
וכבר למצוא אדם המקבל תוכחה באופן הראוי, 

 הזה בדור יש אם אני תמה' ):טז ערכין(אמרו חז"ל 
שהוא שמח שמתקנים אדם  '.תוכחה שמקבל

וכל אחד סמוך ובטוח  אותו ומיישרים את דרכיו,
שמעשיו הגונים ומיושרים, עד כדי שהוא מדמה 
בעצמו שכל העולם טועים, ורק איתו ילון הצדק 

ואמר לי באנחה כבדה דיין גדול היושר וההגיון, 
שבעוד שבדיני ב על מדין בדיני ממונות, היוש

איסור והיתר, באורח חיים ויורה דעה, כל אחד 
השואל דינים מרב ומורה הוראה בישראל, יודע 

שאינו מבין ובקי בדינים, ומקבל את פסק בעצמו 
הרב בלא פקפוק ושאלה, וגם בעת שכרוך בזה 
איזה הפסד ממון, הנה בדיני תורה בדיני ממונות, 
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ה להרהר מעולם מי מבעלי הדינים שנוט לא מצא

דרך איש ישר אולי הוא טועה במחשבתו, אלא 
בכל השנים הרבות שהוא אמר לי שבעיניו, ו

פוסק ומורה צדק בדיני ממונות, לא נתקל מעולם 
במי שיצא חייב בדינו, שלא טען אחרי פסק הדין 
שהדיין טעה, או שעיות עליו את הדין, או שרח"ל 

מתוך שהאדם בטוח בעצמו,  נטל שוחד, והכל
וסובר מי ידמה לו ומי ישוה לו, ואינו רואה מקום 

  שהוא יכול לטעות כלל.
  

הדרך הישרה שיבור לו האדם, היא  וכאמור
דרך בעל הפרשה דידן, נח איש צדיק, ובעל 
סעודה דידן, דוד המלך ע"ה, שיידע האדם 
אפסותו ומיעוט מעלתו, וידרוש עצמו לגנאי, 

  .וראים אחריו מקודשאע"פ שרבים ק
  

הגאון רבי זה ראיתי מעשה נאה על  ובענין
, שפעם אבן האזל, בעל איסר זלמן מלצר זצ"ל

נכנס אליו יהודי אחד שבעברו היה ת"ח תופס 
ישיבה, אך שף מדעתו רח"ל, ופער את פיו 

רא"ז בחוצפה גדולה והתריס דברים כלפי הג
כנגד סברותיו בהלכה, והרעים עליו בקולו 

שהגרא"ז הוא עם הארץ גדול ובעל סברא  והכריז
עקומה, אשת הגרא"ז ושאר בני הבית כששמעו 
את הדברים, ביקשו לסלק את אותו מחוצף 

ת לחי, אבל הגרא"ז מיאן בכל כוחו שלא כבמ
יסלקוהו, והורה להניח לו לסיים דבריו, ואחר 
שהלך שאלו את הגרא"ז למה הניח לאותו מחוצף 

"ז בענוותנות העצומה, לפעור את פיו, ואמר הגרא
שהנה בכל מקום שהוא הולך, מכבדים אותו 
בכבוד מלכים, כראש ישיבת עץ חיים מגדולי 
תלמידי הגר"ח מבריסק, ובכל מעמד גדול 
מכבדים אותו לדרוש ולשאת דברים, ומרבים 
להללו ולספר בשבחו, ומתוך כל הכבוד הזה 

 ןשמרעיפים עליו, הוא יכול לטעות ולסבור שאכ
בגו, וליפול ח"ו בגאות וגבהות הלב,  דברים

וידמה בנפשו שהוא כבר קרוב לדרגת מלאכי 
צבקות, ועל כן כאשר הקב"ה ברוב רחמיו 
וחסדיו, גלגל לפתחו מציאה כשרה כזו, שיש 
אדם אחד בעולם שמתריס כנגדו, ואומר לו את 

האמת לאמיתה ללא כחל ושרק, האם ח"ו ימנע 
מעמידים בעדו, והלוא הוא שמח שפעם אחת 

  אותו במקומו, ומראים לו את מעלתו האמיתית.
  

גם בענין זה יש לידע את הדרך הממוצע,  אמנם
שלא להפריז על המידות, ויחד עם זה שידרוש 
האדם את עצמו לגנאי, וחטאתו נגדו תמיד, צריך 
שלאידך גיסא יהיו מי שידרשוהו לשבח, לרוממו 
ולנשאו על מעשיו הטובים, לפי שהא בלא הא 

א סגיא, ובמקום שאין אנשים הדורשים בשבחו, ל
ישתדל להיות איש לדרוש בשבח עצמו, כדי 
שלא יפילו היצר לייאוש, ומזה ומזה אל ינח ידו, 

מאמר וירא שמים יוצא ידי שניהם, וכבר נודע 
, שכל אדם צריך רשיסחא זיע"אהרה"ק מפ

שיהיה לו ב' כיסים, באחד מאמר ואנכי אפר 
אמר בשבילי נברא העולם, ועפר, ובכיס השני מ

וצריך בזה חכמה גדולה ופקחות נפלאה לידע 
מתי להשתמש במאמר זה ואימתי במאמר השני, 

ביה, שיחד עם זה  ובאמת תרוויהו איתנייהו
שהוא אפר ועפר, ואנכי תולעת ולא איש, מכל 
מקום בשבילו נברא העולם, ואם אני לי מי לי, 

יש  ועתה בעת שהקריאה מעורר הזמן, בחינת
דורשין לשבח ויש דורשי לגנאי, הוא הזמן הראוי 
והמוכשר להתחזק בזה, לאחוז בב' הקוין גם יחד, 
לדרוש עצמו לגנאי בלא גבהות ובלא מחשבת 
פיגול שמי ידמה לי ומי ישוה לי, ויחד עם זאת 
לדרוש עצמו ומעשיו לשבח, להתרומם ולהתקרב 

  אליו ית"ש בלב ונפש חפיצה.  
  

  במאמר 
  

הגאון רבי שמשון מעשה שהיה בימי  ראיתי
, שדרש בפני סטודנטים רפאל הירש זצ"ל

משכילים באוניברסיטה בברלין, ואחד 
המשכילים שאלו האם הרבינר מאמין שבאמת 
אין כל חדש תחת השמש, וכל ההמצאות 
המחודשות בדורות המאוחרים, הכל כתוב ורמוז 

צריך לזה אמונה  בתוה"ק, והשיב הגרש"ר שאין
אלא הוא דבר מוכח כתוב ומפורש בספר, לגלג 

מחוצף ושאל היכן נרמז  משכילעליו אותו 
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גילו חוקרי אותו הזמן, בתוה"ק תגלית מחודשה ש

אחר שנות עמל ויגיעה רבות, שעלי עץ הזית 
מסוגלים לרפואה, שהלחלוחית שבהם מועילה 
למחלות הדם, נענה הגרש"ר הירש ואמר הלוא 

 יא), (חמקרא מפורש בפרשת נח, דכתיב הוא 
 טרף זית עלה והנה ערב לעת היונה אליו אוותב'

וכתב '. הארץ מעל המים קלו כי נח וידע בפיה
שבעת  ,אחד מרבותינו הראשונים כמלאכים

שהביאה היונה את עלה הזית טרף בפיה, נפל 
העלה על רגלו של יונה שהיתה חבולה, שהכישו 

עלה הזית העלתה ארוכה הארי, ולחלוחית 
ומרפא לרגלו, כששמע זאת המשכיל נדם 
והשתומם עמוקות, והתפרסם הדבר מאד, ונגרם 

  קידוש ה' גדול.
  

להוסיף בזה עומק פנימי, הנה חז"ל דרשו  ויש
בדברי  טו) ,(סנהדרין קח: והובא ברש"י כאן, ועי' מדרש משלי לא

 והנה ערב לעת היונה אליו אוותבהכתוב הנ"ל '
 מעל המים קלו כי נח וידע בפיה טרף זית עלה

 של בידו כזית מרורין מזונותי יהיו אמרה. 'הארץ'
 בשר בידי כדבש מתוקין ולא הוא ברוך הקדוש

  '.ודם
   

אגב אזכיר כאן מאמר חריף ונוקב  ובדרך
, ואלף מסטריקוב זיע"אוהרה"ק רבי שאמר 

שהוא תמוה מנין ידע נח שקלו המים על פני 
שהביאה לו היונה עלה זית טרף הארץ, ממה 

בפיה, ורבו בזה התמיהות מהיכן הביאתו, ומה 
הסימן בזה, ואמר הרה"ק מסטריקוב שאחר 
ששמע נח שהיונה מדברת גבוהה גבוהה, על כך 
שמוטב לה לאכול מזונות מרורים כזית מידי 
הקב"ה, ולא מתוקים מדבש מידי בשר ודם, הבין 

ל הארץ, נח ברוחב דעתו שכבר קלו המים מע
והיונה יכולה למצוא מאכלים מתוקים במקום 
אחר, ועל כן היא מתירה לעצמה לדבר דיבורי 
סיסמאות ופתגמים הללו, לפי שתחת אותם 
דיבורים גבוהים, חבויה עומק הכוונה, שהיא כבר 

  מצאה מקור מזון מתוק אחר, ודו"ק בזה.
  

כאשר הביאה היונה את עלה נמצא ש עכ"פ
ז בדבריה דבר של הזית טרף בפיה לנח, נרמ

חוסר הכרת הטוב, דיבור קשה ואינו נעים, והיה 
ראוי לנח ליטול את העלה הזה, המרמז על 

לא די שהרי פחיתותו ואפסותו, ולהשליכו בכעס, 
יונה במסירות נפש ה האותמזונות את סיפק נח ש

כל ימי המבול, הנה תחת הודאה והכרת הטוב 
עצומה, היא עוד מרהיבה בדעתה לומר לו דברי 

ם נח איש צדיק תמים, קיבל בושין, אולמוסר וכי
האמת ממי שאמרה, ונטל אליו את העלה של 

מתוך שואתו, פה רמזית, ודייקא בגין כך נגר
אלא שלא השליך את דברי הבקורת והמוסר, 

ונטל את אותו קיבלם בשתי ידיו באהבה וחיבה, 
  נרפא.כך מתוך עלה של זית מן היונה, 

  

כענין שדברנו לעיל, בשבח קבלת המוסר  והוא
באהבה, לידע שדברי מוסר ותוכחה הבאים מלב 
אוהב, הם זכות גדולה, שבזה יכול האדם ליישר 
אורחותיו ולתקן מעשיו, והאוהב את התוכחות 

ושמעתי כמ"פ יכול לזכות לבוא לכדי קנין תורה, 
, ששמע מאביו מהרה"ק הבית ישראל זיע"א

שאמר בשם אביו  אמת זיע"אהרה"ק האמרי 
עי' בספר בוצינא דאורייתא ו(, הרה"ק השפת אמת זיע"א

 הדברים אלה'א) , א (דבריםהכתוב בדברי  מאמר ט"ז)
וגו',  'הירדן בעבר ישראל כל אל משה דבר אשר

 כל כאן ומנה תוכחות דברי שהן לפיופירש"י '
 לפיכך, בהן המקום לפני שהכעיסו המקומות

 של כבודן מפני ברמז והזכירם הדברים את סתם
ויש לתמוה שלהלן בפרשיות דברים '. ישראל

הוכיח משרע"ה את בני ישראל בלא רמזים כלל, 
   .א בדברים מפורשים גלויים וחודריםאל

  
הרה"ק השפת אמת זע"א, שביקש  ואמר

משרע"ה לבחון את דרגתם של בנ"י, ותחילה 
לראות אם יקבלו, אולם אחר  אמר להם דרך רמז

שראה שבני ישראל זכו לדרגת אוהב את 
ות, ומקבים תוכחתו ומוסרו באהבה התוכח
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יכם את כל לושמחה, אמר להם אם כן קבלו ע

  דברי המוסר בגלוי, ונאמנים פצעי אוהב.
  

זה היה אחד היסודות של דרך החסידות  וענין
אא"ז אור שבעת הימים רבינו הבעש"ט שיסד 

, לדבק עצמו באהבת חברים, לקבל הק' זיע"א
החזיק תוכחתם ומוסרם באהבה וחיבה, שלא ל

מעצמו יתר על המידה, ודווקא ע"י התוכחה 
ודברי הצחות שמקבלים אחד מחבירו, נבנים 

והיה מרגלא בפומיה ומתעלים לדרגות גבוהות, 
, לחזור ולשנן את דזקיני כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א

, שכתב (שבועות)הרה"ק הבית אהרן זיע"א דברי 
 למות המלחמה אנשי כל תמו כאשר ויהי'וזלה"ק 

 משלוח אבל -  לאמר אלי' ה וידבר, העם מקרב
 אלא, וידבר בפרשה נאמר לא כאן עד המרגלים

 ישראל שהיו שנה ח"ל שכל ללמדך, ויאמר
 פנים חבה בלשון הדבור עמו נתייחד לא נזופים

לכאורה . יז)-טז, ב דבריםרש"י (' הדעת וישוב פנים אל
הוא תמוה הלא כמה פעמים כתיב בתורה ויאמר, 
רק האמת הוא כלל גדול, כי שנים שהם אוהבים 
זה את זה, הגם 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 

ור אליהם, רק דיבר עמהם באמירה ייחד הדיב
אזי כתיב וידבר, רכה, ואח"כ כשנתפייס עמהם 

כלי (וכיון בזה לדברי בעל  עכלה"ק .היינו דברי קשות'

אלו היו חביבים עד למאוד  םדברי .שם עיי"ש) יקר
והיה מרבה  ,זיע"א כ"ק מרן אדמו"רמאוד אצל 

  להראותם להודיע על יסוד החסידות בענין זה.
  

  
  
  
  
  
  

למי שלומד  ,ענין זהאמרתי להמשיל  ומשכבר
, כבר, שאחר הלימוד הוא נוסע בכברלהנהיג 

ונוסע עמו מלמד להועיל ללמדו ולבוחנו, וכל 
טעות קלה הוא מעיר ורושם ומבקר, והשוטה 
אומר לעצמו, ולוואי שלא יעיר לי המורה הבוחן, 
ואעבור הבחינה בהצלחה, וכמה לא חלי ולא 

יים בהצלחת הבחינה, ואם מרגיש שחייו תלו
ורק יכשל בה יכול להרוג עצמו ואחרים רח"ל, 

משום הערותיו ותוכחתו של המורה, הוא יכול 
להצליח במבחן הגדול, ולהנהיג את האוטו לדרך 
צלחה, והנמשל בזה ברור, שמורי העדה מנהיגי 
ישראל, מורים להעם דרך ההנהגה, שלא יכשלו 

בדעתו  ולא יכשילו אחרים, והשוטה מעלה
שמוטב שלא יעירו לו ולא יוכיחו אותו על מעשיו, 

  והוא דבר של שטות הבל ורעות רוח.

  
הרה"ק הפני מנחם הזכרתי כמ"פ הנהגת  וכבר
בכל ענין שעורר, ובכל רעיון שהגה, היה ש, זיע"א

היינו 'פרעג מיך אפ' רגיל על לשונו לומר ולבקש 
לפי שאדם שמהלך  ו,את דברי שיפריכו שביקש

ואפסי עוד', ורק דעתו היא  בהרגשה זו של 'אני
הדעת הנכונה, סופו לשגות מכל וכל ודעתו 
 מופרכת מאליה, לפי שלא עמדה בכור המבחן,

והחכם הוא מי שמקבל מכל אדם, ומוכן לשמוע 
כאשר  ת"ר השידרכיו ומעשיו, ובעז אתולתקן 

נתחזק בענין זה, להיות שומע ומקבל מכל אדם, 
את לאהוב את התוכחות, נזכה בעזה"י לתקן 

רך בבדו יתודרכינו, ולעת ליישר אחותינו ואור
  אכי"ר. ,כל הימים שמו

  
  
  
  



  

    ³ô¾ò −îñ−¼ñ³ô¾ò −îñ−¼ñ³ô¾ò −îñ−¼ñ³ô¾ò −îñ−¼ñ            
ð−ð−îò ,íðôì −ñ× ñ× þ®îê þêîõôí ì"íþí  

 ,í¬ôñ ðôìòî íñ¼ôñ ëîíê  
 þî½ôí ,í¼îô¾í −š−³¼ôôî íþîëìí −òëô ðìî−ôî ð−ì− ðìê

 ö−ò¼ ñ×ñî ,ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"× ê"¬ìñðë−ñ ¾õòî ëñ ñ×ë
í¾îðšë¾   

 µþëêí í"í ’þ ì"íþí íôñ¾ íôñ¾ íôñ¾ íôñ¾ñ"ï  

 ’þ ì"íþí ê"¬ìñðë− öë ðîð ëêïðîð ëêïðîð ëêïðîð ëêï    ê"¬−ñ¾  

öêôñð−−¼öêôñð−−¼öêôñð−−¼öêôñð−−¼  
ëî¬ ó¾ë šñ³½ò  

ó−ïþõð ó−þîõ þðê ð"− óî−ë ¼¾³ë"  
.í.ë.®.ò.³ 


לעילוי נשמת 

  

הולך תמים, ופועל צדק, דובר אמת  איש מסירות הנפש, ,ידיד ה' וידיד נפש כל חי
לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרבו, נבזה  בלבבו, לא רגל על לשונו,
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