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 מתי מטפלים ברוע מעשינו, לפני המעשים הטובים או אחרי?? – אל הארץ כי תבוא

 למה סדר הפרשיות קודם פרשתיש להקשות  לכאורה
לכאורה צריך  ",כי תבוא" פרשת  אחרי זהרק ו, "כי תצא"

, שקודם נכנסים לארץ ורק אחרי זה יוצאים להיות להיפך
 ???משם להילחם

 

רק כשיוצאים ש" תצא כי", מרמזתהתורה  ואולי
 מלחמת היצר  –הגדולה  ומנצחים במלחמהמהעבירות 
תצא,  - בלשון יחידולכן כתוב  ,רשים בפרשת כי תצאוכדברי המפ

אפשר  "כי תבוא"אז הפרטית,  תבוא, לרמז למלחמת היצר
מתנות לבורא ו היכנס לארץ ישראל ולהביא ביכוריםל

 ."עשה טוב", ורק אחר כך "סור מרע, וזה בבחינת "עולם
 

 ,"סור מרע"שומפרשים להיפך, שיש טוענים  למרות
, "ועשה טוב"שתברח מהרע ואל תתעסק ברע אלא מיד 

 זה.הכלל את הקודם סותר הרמז הולכאורה 
 

מדובר  בפרשה הקודמתאין כאן סתירה, כי באמת  אבל
כי תצא " תחילת הפרשהבמלחמות, יש מלחמה  2 על

מלחמת סוף הפרשה "", ויש מלחמה בלמלחמה על איביך
מהמלחמה  שונה היאאכן ", ומלחמת עמלק עמלק

בהניח לך ה' אלוקיך שבתחילת הפרשה, שהיא אך ורק 
 מלך. , ועל ידימכל אויביך מסביב

 

 אדם החוזר בתשובהשברור, ש כל צריך להסביר וקודם
התנתק בכוח מכל צאת במלחמה לעליו דבר ראשון ל

 מידהוא בכל הכוח חייב ש ,מכל הטומאותוהאויבים שלו 
, כי רק כך ליצר הרע יםחוכל הפתחים שפתלסגור את 

 .עזיבת החטאחוזרים בתשובה, שתנאי הכרחי בו זה 
 

 הואומלחמת היצר  תשובהמהות ההבסיס של כאמור כי 
 ומיד, )מלבד החרטה והקבלה לעתיד( "עזיבת החטא"

אחרי הניתוק מיצר הרע, עליו לבוא לקדושה וזה פרשת 
 לבוא לארץ ישראל ולהתקדש. -" י תבואכ" השבוע

 

התיקון של החטא מהשורש ולעומק, ולכפר על את  אבל
 מלחמת עמלק מדור דור!! בגדר החטאים, זה אכן 

 

מלחמה שעלינו לעשותה אחרי שכבר סגרנו קודם  שהיא
שאנחנו מבוססים  אחריורק  ,את כל הפתחים ליצר הרע

כל הניסיונות ויש לנו שקט מ ,תקופה כראוימשך בקדושה 
וצדיק רב ל נו הכוונהנשלעניי ,מלך בראשמסביב, וגם עם 

לעקור את איך  ידריך אותנו שהוא שמולך על יצרו כראוי 
 שורשי החטא ולחזור בתשובה כראוי ולתקן את העבר.

 

לפעמים, אדם תוך כדי שמתחרט ובוכה על העבר,  כי
פתאום העבירה וטעמה חוזרת ומפתה אותו לחזור עליה, 

בהדרכת רב המולך על לכן רק לאחר כל התהליך וכאמור ו
 יסודי.באופן שורשי ו לנקות את העבר תעבוד רק אזיצרו 

 

 מזבחתם את ונתצתם"לגבי  בפרשת ראהכתבתי  וכן
 המקום מן שמם את ואבדתם מצבתם את ושברתם

 עבודהאומרת, שכל  "המ דף עבודה זרה שהגמרא ,"ההוא
' וכו שוברים ומנתציםראל יש לארץ בכניסה שמוצאים זרה
 לאחר ורק, מהשורש ולהוציא לשרש ולעקור לא עדיין אבל

 את מהשורש ויעקרו יחזרו אז רק ישראל ארץ כיבוש
  !!!זרה העבודה

 

 מצוות לקנות עדיף כי, הרבי ר' בונם מפשיסחא ומפרש
בשים ולא ככה כו !!!מהשורשהעבירות  שעוקרים לפני

, וגם כוח אחר כך להתקדם ואין מתעכבים ומבזבזים כוחות
ברבינו , ואכן לעבירה וכאמור יש חשש שימשךשבהתחלה מהסיבה 

ף חדש וייעשה מצוות דמפורש שקודם יתחיל  יונה ביסוד התשובה
 .הארכתי בפרשת עקבכפי שורק אחר תקופה יתקן מעשיו הקודמים ו

 

מירת העיניים והמחשבות בכללי החיזוק לשו בהלכות תשובה !!למעשה הלכה עכשיוו רגעה מדברים הדברים עלינו וגם
 כל מה שעלינו לתקן ולשפר.לו

 

ולהתנתק מכל הטומאה והרע  לך שהיה הרע את עליך לשבור ,אכן נכון הדבר, העבר על מתחרטו מתחזק אתההנה  כי
 תתנקה האת לפעמים כי שחטאת, מה על ותבכה שעשית בעבירות תתעמק אלדהיינו  מהשורש, תעקור אל אבל ,שהיה בך

 חלילה. נפש לגועל חזרה ותיתפס, ל"רח נחמד היה דווקא זה רגע, :ויאמר לך אותך יגרה ותוך כדי היצר מהעבירות
 

 ארוכה!!! תקופה מצוות תעשה טוב עשה מיד אלא ברע!! מלטפל עזוב, מרע סור לכן
 

 טובים ובמעשים ובמצוות הבתורשקוע וספוג  כולו יהיה שלך שהלב, הארץ את ותכבוש ואיתן יציב כשתתבסס ואז
!!!מהשורש כראוי אותם לנקותו ,בעבר שעשית העבירות על ולעקור מהשורש ולכפר לחזור בכוחך אז רק, בקדושה

 
 

 

 המשך - גם בלי לצאת למלחמה למוטב המאור שבה יחזירנו –כוח התורה 
 

על פי שנאמר קודם שדבר ראשון חייבים ניתוק מוחלט  אף
קירוב וטעימות של קדושה אפשר מהטומאה, בכל זאת 

ועדיין משאיר בידו  לתת גם לאדם טמא השקוע בטומאה
יקוים ואולי בטעם הטוב של הקדושה , שיכיר את הטומאה
יחזור בתשובה, כמו " וטעמו וראו כי טוב השםבו הפסוק "

  ".המאור שבו יחזירנו למוטבשכתוב "
 

 שהעוסק בתורה אף א"ד' ל בנפש החייםכן כתוב  וכמו
אם נתלכלך תחלה בעוונות וחטאים עצומים ונטבע מאד 

עסק התורה על ידי ברפש וטיט מצולות הרע ח"ו, עם כל זה 
והטוב  ודאי המאור שבה יחזירו למוטב,בנכון לבו בטוח ש

מתגבר והולך על הרע שבו מעט מעט, עד שלסוף בהכרח 
.יתגבר הטוב ויתפשט בכולו לגמרי

, אבל זה "לאט "כוח התורה על ידיאפשר לנצח את היצר על היצר למלחמה  בלי לצאת"חידוש עצום, ש וזה
לאט", ואילו תשובה זה התנתקות מידית ומוחלטת מהטומאה ומיצר הרע, וגם היצר לא יתן לך ללמוד תורה ויפריע לך 

מיד בלימוד כף ומיד, וגם להתיבכל מיני טרדות, ויוציא לך את חשקת התורה, לכן כדאי לך לעשות תשובה אמתית ת
התורה הקדושה, כי אם כוחה כה גדול לגרש את הטומאה בלי מלחמה, כל שכן עוצמתה פי כמה וכמה כשלומדים אותה 

בקדושה וטהרה מתוך תשובה והתנתקות מוחלטת מכל הטומאות!!!! וכמו כן תשובה בלי תורה לא תמיד מחזיקה מעמד, 
תורה והתפילות מחדשים לנו את האש שלא תכבה חלילה!!! כי האש של התעוררות התשובה נחלשת עם הזמן, ורק ה

 אלא "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה".
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 ארמי אובד אבי
 

 לבן הארמיצא ולמד מה ביקש "כתוב  פסח של בהגדה
 לדברי ההגדה, , ואכן כאן המקור"לעשות ליעקב אבינו

", לבן הארמיבלי להזכיר את שמו " ארמיכאן כתוב הנה ו
מדוע התורה לא  רבי יעקב קמינצקי זצ"לן הגאו ושואל

 ??במפורש פירטה את שמו
 

לדעה שהיות ולבן גם היה בלעם  ,לתרץאפשר  ובפשטות

, אבל בהגדה , לכן כתבו עליו בתורה שם כלליאחת בגמרא
של פסח מספרים בהרחבה את כל ההיסטוריה לכן שם 

  כתוב את שמו של לבן.
 

כוללת את כל  שכאן התורה ,רבי יעקב מתרץ והגאון
וכפי הרמאים ששיתפו פעולה עם לבן מתוך שנאה ליעקב, 

ברמאות שבאותו לילה שלבן מסר שכתוב במפרשים 
ליעקב את לאה במקום רחל כל בני העיר ידעו מכך ולא 
גילו זאת ליעקב, ולכן התורה מכלילה גם אותם במילה 

 הארמי". לבןארמי, ולכן לא מוזכר כאן "
 

כאן התורה הרי , שעל תירוצו להקשותיש  ולכאורה
אובד אבי", " -את יעקב  להרוגמדברת על כך שלבן רצה 

"אובד של לחומרה  מגיעהואילו הרמאות שבחופה לא 
החליף בין לבן סך הכל היו שותפים לשקר שהם ", כי אבי

לבן להרוג את כל של רצון נשווה זאת ל ואיךרחל ולאה, 
  עם ישראל כשרדף אחריהם.

 

רצו  כל החברים של לבן שבאו לחתונה,שנראה,  אלא
כי יעקב לטמאות את יעקב אבינו הקדוש בביאת טעות, 

וממילא חתן עם רחל ולא עם לאה, וחשב שהוא מתרצה 
זה קידושי ונישואי טעות, הרמאות הרי ש הכשהתברר

 בביאה שאינה צריכה. יכשל ח"וויצא שיעקב 
 

 " ברוחניות,אובד אבי" -ממש  כזה ליעקב זה ודבר
צה מה שלבן ר –בגשמיות  אובד אבילשמשתווה בהחלט 

 להרוג בפועל את יעקב ומשפחתו.
 

בורא עולם מגלגל הנסיבות, סיבב שיעקב יתחתן גם  אבל
עם רחל וגם עם השפחות שכך גילה בדעתו למפרע שהסכים 

, לא קדושת יעקב לא נפגמה חלילהיוממ ,לנישואין
 .ויצא והארכנו עוד בעניין בחומש בראשית בפרשת

 

אימהות, רק  4הם לא ידעו שיעקב בסוף יתחתן עם  רק
סברו שיעקב יפרק החבילה בטענת מקח טעות, וידרוש רק 

פגם קדושתו ח"ו, והיות ומחשבה רעה תיאת רחל, שכך 
אצל הגויים הקב"ה מצרפה למעשה הרי כאילו גם הם 

החטיאו את יעקב אבינו.

לא לא להכשיל ומאוד לכן ניזהר ורגו, הכי גדול המחטיאו יותר מהאבי", "אובד בבחינת שלהחטיא צדיק זה , ללמדנו
ביראת שמים בשום פנים ובשום צורה חלילה, ולצערי כי רב הוא מצוי בקרבנו להחליש חבר ירא שמים ואפילו לא לקררו 

מעולם  שכאשר רואים אדם רציני בתורה וביראת שמים ומקפיד על קלה כבחמורה, יש שמתוך צערם שהם רחוקים
צולני"ק" כביכול  –"צו"ל  "חניוק" או מתיקות הקדושה, לכן הם מכנים שם גנאי לחברם הירא שמים, ומצאו לו שם

 קיצוניות מיותרת ואולי גם מכוערת.צדיק ורע לו בראשי תיבות, כי מפריע להם הדבקות בקדושה, והם רואים בזה 
 

תענוגי החיים הגשמיים הם בשיא הדבקות ישחקו משחקים עצמם כשנוגע לב הלועגים, הם הם שימו לב טוב!! אבל 
פוס ה הוכחתי להם שהם בדיוק עם אותו דמתלהב ובעל תאווה, ובז ויאכלו מטעמים בהתלהבות עם פרצופים של 

התנהגות כמו "הצו'לניק" רק בעולם החומריות והגשמיות, ואילו חברם הצדיק בחר להתלהב מהעולם הרוחני ולהתענג 
 .ור פני האדון ה'בקדושה, ומא

 

גם אני להתענג בעיקר ברוחניות ומתוך שמחה, ושהצהלה תהיה תמיד על פני, כי תפילתי להיות חסיד ואזכה  הלוואי
ובעזרת ה' האבל בלבו יהיה רק על חטאות נעורים, כי חיים של תורה ותשובה זה   !!!, שאבלו בלבו וצהלתו על פניואמתי

החיים  םהלי טוב",  ו –חני, ושמחה יוקדת!!! כמו שכתוב "ואני קרבת אלוקים חיים מלאים אושר פנימי ועונג רו
המושלמים שאני מאחל לי ולכל עם ישראל אמן ואמן.

 המשך -ארמי אובד אבי וירד מצרימה 
 

וירד " להמשך "ארמי אובד אבימה הקשר בין " שואלים
", וכי בגלל ארמי אובד אבי לכן עם ישראל ירד מצרימה

  למצרים??
 

שבגלל שיעקב  שבת י'", על פי הגמרא הר צבי"ב ותירץ
התגלגל הדבר וירדו בניו  העדיף את יוסף משאר הבנים,

 למצרים. 
 

 מסביראכן העדיף יעקב את יוסף משאר בניו??  ומדוע
ב בכן בכור, שיוסף היה חשוב אצל יעק צבי פסח הגאון ר' 

ים העדפה זו של יעקב האח ובגלל מפני שלבן רימה אותו,
ו הבכור באמת, ובגלל נקינאו ביוסף שסוף סוף הוא אינ

 קנאה זו התגלגל הדבר וירדו למצרים.
 

 

מה שכתבתי קודם, הרי אם יעקב העדיף את יוסף כי  ולפי
בזה סבר שהוא הבכור האמתי שלו, אם כן הרי שבעצם 

 קצת מקח טעות. בנישואי לאה, –מראה שהיה כאן יעקב 
 

ה ועוד הוסיף את ת עמנשאר לחיויעקב אחד  שמצד
כביכול באהבתו את יוסף כאילו הוא ומצד שני , השפחות

למרות ושה הראשונה שלו רק רחל, טען שלאה היא לא הא
שנשאר לחיות עם לאה וממילא יש כאן הסכמה לנישואין, 
אבל יש כאן עדיין כעין מקח טעות, ולכאורה ביאתו הייתה 

  ביאת טעות, וזה כביכול פגם חס ושלום.
הסיבה  שנאו את יוסף, ואולי זוהאחים בגלל זה  אוליו

גרם כביכול וירדו למצרים, כי שנענש יעקב שהתגלגל הדבר 
 פגם ח"ו,וכאן קצת מקח טעות  שיראה הדבר כאילו יש
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נראה לענ"ד  ולכןקשה מאוד לי לומר כדברים הללו,  אבל
 לבאר באופן אחר, וכפי שכתבתי בפרשת וישב.

 

" כי בן זקונים הוא לואת הפסוק "מפרש שם  רש"י שהנה
פירוש נוסף,  הוסיף רש"י ועודשפני יוסף דמו לשל אביו, 

משם ועבר לימד  שקנהשכל תורתו של יעקב  -" זקונים"
 .בנו את יוסף

 

בנו  יוסף מה ראה יעקב דווקא ללמד רק את וקשה
בלבד את התורה שלמד משם ורק לו כמעט האחרון ה

 ??ועבר?
 

בנים רק בן אחד  12שממשפחה של  קשה איך יתכן וגם
דומה לאבא, הרי בדרך כלל חצי דומים לאבא וחצי לאמא, 
ויש משפחות שעד החתונה עדיין ההורים רבים מי דומה 

 ??למי, אז מה פתאום רק יוסף דומה לאבא?
 

שהאחים לא רצו ללמוד תורה אצל  בכלי יקר וראיתי
ת ולא כמוניו מאסו בחדאי לפי שכל באלא ויעקב )וז"ל "

"(, ורק יוסף רדף וביקש כל נתחברו אל יעקב לשמוע ממנו
הזמן אבא תלמד אותי תורה, ונכסף ללמוד מיעקב אביו, 

ם של לכן יעקב אהב אותו יותר מכל בניו, עד כדי כך שהפני
יוסף דמו לפני יעקב, שהרי חכמת אדם תאיר פניו, ובזכות 

ת פני כמיו האירו כאור חכמה שקיבל יוסף מיעקב גם פנהח
 יעקב.

 

סברו שאדם צריך להגיע לבד הקדושים שהאחים  ויתכן
להישגים בתורה ולא לקבל כביכול תורה ובכוחות עצמו 

  .מוכנה
 

נשאלת השאלה מדוע שנאו האחים את יוסף,  אם כך, אבל
כאן !! ולא היה הרי הוא השקיע עם אבא לכן זכה וקיבל

  ??מתנת חינם?
 

יוסף רק ללמה  ,פריתשכאב להם אש וגו, היא והתשובה
בפרט , היה חשק ללמוד מאבא ואילו להם לא היה חשק

גיל צעיר מאוד, כבר הצליח והשיג  17שראו שיוסף בגיל 
וקיבל מאביו את כל התורה שיעקב אביו קיבל מרבותיו 

 שם ועבר!!!
 

גם שהיה נראה להם בטעות, שיעקב אהב את יוסף  ויתכן
היה על  ולכןל לבן, כי החשיב אותו לבכור בגלל הרמאות ש

יעקב להיזהר מאוד לא להפלות בין הבנים למרות כל 
הסיבות הטובות שביארנו, רק בכדי שלא יגיעו למסקנת 

  טעות שיש בה כפגם על יעקב ועל נישואי לאה.
 

, שנתגלגל הדבר וירדו בניו למצריםהכוונה  זו ואולי
שבאמת יעקב אהב את יוסף בגלל הלימוד, ורק הדברים 

לו לפרשנות והבנה לא טובה שנותנת פגם ביעקב התגלג
חלילה, ולכן היה כאן חילול ה' שעל זה הלכו לגלות.

 

חלילה, ופרשנות משום כיוון של חילול ה' קטן צד אפילו עד כמה עלינו להיזהר שלא יהיה בשום פעולה שלנו , ללמדנו
 .בכל מעשינו אמן ואמן רק נקדש שם שמים אלא אדרבה

 

אל הארץ ולקחת מראשית כל פרי האדמה והיה כי תבוא

ים היא רק לאחר שנירש את ת ביכורשמצוכתב רש"י 
דהיינו גם לאחר חלוקת הארץ,  שב בה כראוי,הארץ ונ

 שנה.  14שהכל יחד לקח 
 

", שבורא עולם רוצה למנוע עקידה"הלכך כתב  והסיבה
כוחי ועוצם ידי עשה לי מאתנו את המחשבה הפסולה של "

 ."את החיל הזה
 

בארץ ובלי דאגות כאשר אדם מרגיש מבוסס ומסודר  כי
לשכוח את ניסי ה' שהביאו אותו  האדםמסוגל  ,ישראל

לו להסתדר בה כראוי,  ואת עזרת ה' שעזר ,לארץ ישראל
 .ובפעולותיו ישרונותיובכ את הצלחתוויתלה 

 

", שאתה מארצךה בורא עולם לתת ביכורים "ציו לכן
ה' אלא עליך לזכור " ,ברסבור שזה שלך, ולא כן הד

", ועל ידי פעולה מוחשית של ביכורים אתה אלוקיך נותן לך
"הוא ממחיש לך היטב שהכל של בורא עולם, ומאתו הכל, ו

 הנותן לך כוח לעשות חיל".
 

 ביכוריםש כתבובמושב זקנים של בעלי התוספות  והנה
שגם הוא  מאבדים את כוחו של עמלק "ראשית"נקראים ה

 ולפי זה, "ראשית גויים עמלק"ככתוב  "תראשי"נקרא 
, למלחמת עמלק נסמךונכתב  ביכוריםלמה  אפשר להבין

 .עוזרים למחות את זכר עמלקאכן  ביכוריםכי 
 

ינו קרירות באמונה, יכי עמלק ענלכך הוא,  וההסבר
" בעיקר למי שיש לו חיסרון בביטחון אשר קרך בדרך"

בפרשת כי  באריכות שכתבתיוכפי בהשגחת בורא עולם, 
 .תצא

הביכורים שנותנים מראשית הפירות, כאשר עדיין  ולכן
אין לי מושג האם יהיו לי פירות נוספים ואיכותיים כמו 

עיקר מטרת  וגם כפי שכתב העקידה,פירות הביכורים, 
 האמונה בהשגחתלהחדיר בנו את זה  ת הביכוריםמצו

 .נגד הכוח של עמלק שלנו זה הכוחעלינו,  בורא עולם
 

והיה בהניח לך ה' זה חלק מהכוונה בדרך דרש, " אוליו
אלוקיך מכל אויביך מסביב בארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך 

 ."תמחה את זכר עמלק -נחלה לרשתה 
 

כאשר נכניע את כל היצרים, ואת המחשבות  דהיינו
הפסולות, וגם נכיר שכל רכושנו זה לא כוחי ועוצם ידי, 

ביטחון בבורא אמונה והבכוח האלא שה' נתן לנו בטובו, 
להכניע את זכר עמלק, שיפסיק לקרר אותנו  נוכלעולם 

 .מעבודת ה'
 

אדם מתחזק באמונה בשיא הצלחתו הגשמית כאשר  וגם
שכל הצלחתו זה רק מכוח בורא עולם המשגיח עליו תמיד, 

וההצלחה בניסיון העושר ולא גבה לבו ולא רמו עיניו 
לו כוח לא לחטוא , זה יתן הקשה יותר מניסיון העוני

 .לבורא עולם, ולא ליפול ברשת היצר הרע
 

איך יחטא כאשר הוא יודע ומאמין בבירור שבורא  כי
, ורואה אותו כל שניה, וגם יודע עולם משגיח עליו כל רגע

 את היצר וכך בעזרת ה' ננצחכל מחשבותיו וכל החלטותיו, 
 אמן ואמן.
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המשך -גם הצלחה רוחנית זה רק בעזרת בורא עולם 

 שלבים במלחמת היצר: 3 כתבתי שישהפרשה,  בתחילת
שזה התנתקות מכל החטאים  –. "כי תצא למלחמה" 1

שזה  –"כי תבוא אל הארץ" . 2 .וסגירת הפתחים ליצר הרע
בהניח לך  -. "מלחמת עמלק 3 .להתקדש בתורה ובמצוות

שזה תיקון החטאים  –ה' אלוקיך מכל אויבך מסביב" 
התבססות והתייצבות תקופה ארוכה  הקודמים רק לאחר

 בקדושה.
 

זה, אפשר להוסיף לפרש, שגם לאחר שאדם ניתק את  ולפי
עצמו מהחטא תקופה ארוכה, ובתקופה ארוכה זו הוא 
התעלה מאוד בקדושה על ידי תורה ותפילות ומצוות, 

לעקור מהשורש את ואדם זה זכה להגיע לשלב השלישי 
זהירה שבמצב כזה חטאיו הקודמים, בכל זאת התורה מ

בכדי לנצח את ה"עמלק" "ביכורים"  חייבים את מצוות
 ולשרש את החטאים ולנקותם לחלוטין.

 

גם אדם צדיק כזה, חייב להאמין, שכל הצלחתו וכל  כי
כוחו בין הגשמית ובין הרוחנית, זה רק מכוח עזרתו של 

"אם אין  אומרתקידושין ל'  שהגמראכמו בורא עולם, 
כי גם צדיק גמור כל חייו אסור ן יכול לו", הקב"ה עוזרו אי

 לו להאמין בכוח עצמו בלבד לנצח את היצר הרע, כמאמר
 "אל תאמין בעצמך עד יום מיתתך".אבות פ"ב חז"ל 

 

להתאמץ בכל כוחו לעבוד את בורא עולם, ולדעת שלא מספיק האמונה אלא חייבים מאמץ  אדם חייב תמידש, ללמדנו
בכל הכוח ובכל עצמותיו, אבל למרות  כארי" לנצח את היצר הרע, ולעבוד את בורא עולםאישי בכל הכוח "יתגבר 

המאמצים הכבירים חייב הוא לדעת שיש עוד חלק שזה חלקו של בורא עולם, שבלי עזרת בורא עולם כל המאמץ לא 
 עלה אמן ואמן!!!יצליח!!! אז אתה בכוחך ובעזרת הבורא ביחד תנצח את היצר ותצליח להתקדש ולהתעלות מעלה מ

 תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל
 

וכמובן באו עליך כל הקללות וגו',  -כתוב בתורה  ולכן
האם  בשמחהרבים השואלים וכי אם לא עובדים את ה' 

 לכן מגיע את כל הקללות??
 

בפרשת על הפסוק  רעיון שכתבתילפרש זאת על פי  ונראה
 הבאנו שםו ".ף ויגע ולא ירא אלוקיםה עייואת"כי תצא 

עמלק קירר את אלו שהיו עייפים , שכתב התרגום יונתןש
  .ושפחדו בים סוף מהגלים של הים ,מגלות ושעבוד מצרים

 

מעל הרי היה להם איזה עייפות הייתה להם נו יוהקש
ומה היה להם לפחד ??? חצי שנה חופש משעבוד מצרים

 גלים???מהגלים, הרי הם ראו חומות ולא 
 

בליבם וחלשים באמונה היו חלק מעם ישראל ש ותירצנו
 אני לא, ואולי כרגערק אולי כולם צדיקים וש קחיידיקר נ

חטא ובורא עולם יטביע אני לא צדיק ואולי עוד רגע אני א
הוא , וגם בזמן מכות מצרים כל הזמן היה בלחץ שמא אותי
  .תלשעבוד אחרי המכות או שגם הוא יינזק במכו יחזור

 

שמח עם כולם אלא דאג ופחד, אבל הוא אדם לא  ואותו
שזה בגלל שהוא חלש בביטחון בבורא  לא האשים את עצמו

מפחד ואשרי אדם אני צדיק  אדרבה טועןעולם, אלא הוא 
 תמיד מעבירות!!

זה שקר, אדם זה נגוע בחוסר ביטחון בבורא עולם  אבל
ות, את ח מהחובבחתונה שמח ושכוגם בעצמו, ועליו לדעת 
  השמחה. הדאגה תשאיר לאחרי

 

בשיא קריעת ים סוף זמן המכות ובעת בלפחות  ולכן
מגדלות בורא  ולהתפעל לשמוח היה עליו יםהגדול יםהנס

כי זה הזמן לעבודת השם מתוך שמחה וטוב לבב   ,עולם
זאת אלא  איןלמה ראשך בורח הצידה לפחדים???  מרב כל,

עולם לכן אתה לא כי אתה באמת חסר בביטחון בבורא 
 יכול לשמוח וליהנות ולהתחזק מהנס.

 

שחלש בביטחון, דווקא אדם כזה השתלטו עליו  ואדם
עמלק, כי הוא חסר עמוד שדרה, לא נהנה ולא התחזק 
מהנס, ולכן קרס בפני עמלק רח"ל, כי הוא היה תשוש 
מפחדים מה יהיה אולי אחטא, לא היה רגע אחד מחוזק 

 מחה.בחיובי באהבת השם, ובש
 

התורה במפורש מחייבת אותנו לפחות חלק מהזמן  ואכן
שיש  בזמנים, לפחות מתוך שמחהלעבוד את בורא עולם 

  ורב כל.ויש שפע  טוב לבב
 

שזה ראשית כנגד עמלק שנקרא  ביכוריםמביאים  ולכן
ראשית, שביכורים כאמור מביאים מתוך אמונה וביטחון, 

 זה להרוס את ובדרך לבית המקדש, ושירה  שמחהומתוך 
 עמלק המקרר מהאמונה והביטחון.

 
 

סיבה פשוטה, כי היצר בא וממתיק לנו את החטא, שזה ירגיע אותנו מעמלנו והנה  ,חייבים שמחה בעבודת השם ובעצם
משתמש בחולשה והוא  מתוק אחרי האוכל, הפיתוי למשהוכמו מתוק,  ופחדנו, קצת להשתחרר מהלחץ במשהוולחצנו 

יצר קל ל!!! ועל כן מי שלא עובד את בורא עולם בשמחה רק מתוך פחד וחלץ, זו בחולשהוק ומנצל אותנו מתדבר לשלנו 
 .המתיקות היחידה שהוא מכיר , כי זוכשילו במתיקות העבירההרע לה

 
 

שמחה מתוך חובה עלינו לעבוד את בורא עולם גם  ולכןאנחנו חייבים דברים מתוקים בחיים שהם לא עבירות,  ולכן
, שאז גם אם היצר יאמר לנו טעם ממתיקות החטא לפחות בזמנים ובמצבים מסוימים - מתיקות והנאה רצופהוב

לי יש מתיקות אמתית אין ותשתחרר מהלחץ, בוז נבוז לו, ונאמר לו יש דברים מתוקים יותר ממתיקות העבירה המזויפת, 
 "ואני קרבת אלוקים לי טוב"!!!! -סופית ונצחית 

 

לברוח ממתיקות עבירה למתיקות היתר אפילו גשמית גם מועילה לפעמים נגד יצר הרע, דוגמא אם היצר  שאפילו וייתכן
תענג במסעדה, ואולי זה יחשב אני א תגבר על היצר וכפיצוי, יבטיח האדם לעצמו אני אתמפתה אדם ברחוב לחטוא וליהנו

 הללו!!!גם לסעודת מצווה, אבל אין לי את האומץ להחליט על נכונות הדברים 
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שבערב יום כיפור שהפריץ של העיירה זרק  סיפור המפורסם על אותו יהודי בברדיטשובל קצת דמיון יש לדמותו ואולי
יהודי לבור השבי ואיים לצרף ולזרוק שם גם האשה והילדים עד שיקבל סכום עתק, וחבר יהודי שמע על זה רץ לקבץ כסף 

זמן לחוץ, מה עשה נכנס למסבאה ולמקום הימורים שהיו שם גם להציל את המשפחה, אבל לא הצליח במשימתו וה
שם, אבל שם דרשו ממנו שישתה בקבוק וודקה שלם ניסה את מזלו המתרים יהודים קלי דעת שבילו שם, ובלית ברירה 

תמורת רבע הסכום, והוא החליט שלמרות יום כיפור הקרב למען הצלת משפחה הוא ישתה, וכך הציעו לו בשולחן השני 
 כל הסכום והציל את המשפחה. והשלישי והרביעי, ובכל שולחן הציעו לו לשתות בקבוק שלם של וודקה וכך השלים את

 

כמובן יהודי זה היה ביום כיפור שיכור כלוט, ובליל יום כיפור כשפתחו את ארון הקודש הוא חשב שעכשיו שמחת  אבל
יצחק מברדיטשוב אמר לבאי לוי גרש אותו, אבל האדמו"ר רבי תורה והתחיל לשיר בקול ורקד במרץ, וכמובן כולם ניסו ל

בית הכנסת, הניחו לו זה יהודי שבכוח עבודת הקודש של הצלת משפחה יהודית הוא כבר דילג והגיע לסיום עבודת הימים 
יא הגיע לשלימות!!! והשכרות שלו קדושה היא גם ביום כיפור!!!  וגם אולי המנה במסעדה ה –נוראים וחגי תשרי 

 קדושה וחשובה בפני בורא עולם, כי הצילה יהודי מרדת שחת!!!
 

 

 הרחבה -בשמחה ובטוב לבב מרב כל

עליך כל הקללות וגו' תחת אשר לא עבדת את ה'   ובאו"
", יש לשאול לכאורה, הרי יש כלל שאין עונשין בשמחה

אלא אם כן מזהירים, נכון שכלל זה אמור על עונשי בית 
זהרה שייך הרעיון שעל כל עונש צריך אדין, אבל בכל זאת 

כאן כל הקללות וכל העונשים  יםשכתוב ובפרטגם כאן, 
החמורים ה' ירחם ויצילנו מהם ומסיבתם, אז על עניין 

את החובה לעבוד את  ה'  התורה כתבה איפהחשוב כל כך, 
 בשמחה???

 

 משפטי ואת חקתי את ושמרתםהיא בפסוק " התשובה
 שפירשתיוכפי " אני ה' בהם וחי האדם אתם יעשה אשר

 .מותבפרשת אחרי 
 

 חיות לנו שנותנים אלו הםש מצוותשנשמח ב -בהם" וחי"
לעבודה  ללכת אמתית סיבה -בבוקר  לקום אמתית סיבהו

 וזה!!! מצוות לקיים הולך אני כי ולהתאמץ לפרנסה,
 ".בהם וחי" –אותי, מענג ומשמח  מחייה

 

וי לנשמתו ואוי לו וא או מהם, אוי בהם שמת מי אבל
 , ובוזומהם בהם ומת שזה מרגישים בניו למשפחתו, כי

 ולמצוות, כי למה עליהם להמשיך את מנת לתורה יבוזו
 הסבל שאביהם מתייסר בו בחייו???

 

שאתה מקפיד על קלה כבחמורה, אבל זה לא  ולמרות
דוגמא לסבל ועינוי  לבניךמראה  אתהיעזור, כי זה 

את הסבל  ??להנחיל גם לבניךרוצה וכי זה אתה מתמשך, 
נו בקלות הבן יתנער של דורהובדור קשה כמו  !!!והלחץ

 .עינוי והלחץ שברצונך להנחיל לומהקושי וה
 

שמספרים על ר"מ פיינשטיין שתמה על יהודי  וכמו
אמריקה שמסרו נפשם על קדושת השבת, ובניהם ירדו 

מהדרך, והסביר שבכל שבוע פוטרו מהעבודה ונאנחו שזה 
לל שמירת שבת, נו, וכי איזה טעם של שבת היה בעיני בג

 וחי -"בשמחה לעבוד את ה'   נבחר אז  ולב ילדיהם?!
 !!!בהם" שימות ולא !!בהם

 

יותר  זה ארוכה ומתנה, ותפילה פרס זה תפילה ,זכרו
עולה כפול כי דאבל לוטו לוטו,  דאבל שלעצומה  מזכיה

ה פי כמה הוא, ואילו תפילה מושקעת שוורווח כפול וה
  וכמה!!!

 

 עולכאפילו בימים נוראים  – תפילהלחשוב על  וחלילה
די הזה, ו הסבל יגמר בלב מתי ואוי לנו אם נחשוב ,סבלכו

  ."בהם וחי" קושי הזה שמתארך ומתארך, אלאכבר ל
 

ליצר ולכובד  נאמרבמצוות, אמור  צדיקים נתענג אלא
ת את המצוו - אותם אנחנו עושים גופנו, הרי ממילא

ובחשק  בהתלהבות אותם נעשה והתפילות, אז בא
 בהם. שימות ולא "בהם וחי", ובשמחה

 

 שמחה זה ותפילה שמצוות תלמד המשפחה כל ככה וגם
ועושר, וכך אתה מחבר אותם לשורשים ולא  אושר חיות

 מרחיק אותם בידך מקיום המצוות.
 

מעצמך כבר תרגיש בסוף ששלא לשמה בא לשמה,  ומתוך
פילה, ותשמח על הזכות שניתנה לך לדבר את נועם הת

שעות ארוכות עם בורא עולם, ובעזרת השם אתה תזכה 
להתחבר למתיקות התפילה, ודרכה תגיע לדבקות עצומה 

 בבורא עולם, ותתמלא בשמחה של מצווה ושל קדושה.
 

 

 המשך -בשמחה את ה' עובדים  ואם לא
 

 יובאם לא נעבוד את ה' בשמחה ולא נקיים את הח אבל
 קתיוח את ושמרתם" אזי התורה מזהירה:"וחי בהם" 

 תקרבו לא בשרו שאר אל אישה',  אני בהם וחיומשפטי 
 ה"'.  אני ערוה לגלות

 

קיום כל המצוות כתוב דווקא בפרשת זה של  פסוקש
 ישבתם אשר מצרים ארץ כמעשהבין הפסוק " העריות,

 אתכם מביא אני אשר כנען ארץ וכמעשה ,תעשו לא בה
לפסוקים שמפרטים את איסור גילוי  ,"תעשו לא השמ

 !!עריות שהם מהעבירות החמורות ביותר
 

בשמחה וטוב ללמדנו, שאם יש את " כאן התורה באהכי 
" בקיום המצוות ובהתלהבות בחיות וחי בהם -לבב 

כפי שאומרים אז ה אותי, הנאה, בתחושה שזה מחיבו
 יביאזה  ,"קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך"בתפילה 

וטהר "ל נגיע ואז, מטובך" בענו"ש – מתיקות ושמחהלנו 
  ".בדך באמתלע ליבנו

 

אפשר לקיים את כל המצוות וחלילה לא להיכשל  ככה כי
מי שאין בו  אבלבעריות החמורות, כי אני שבע מטוב ה', 

, אזי לא ימות בהם ומהם" אלא אצלו זה וחי בהםאת ה"
, אלא כראוי ת התורהרק שיתכן שלא יקיים את כל מצוו

, ועל יתכן שגם יכשל בעבירות של עריות החמורות ביותר
מלחמה על כל  פסוק זה בתוך פרשת עריות, כי זה כתוב כן

 הקללות המחרידותיש את כל  ולכן מהותנו הרוחנית.
, "וחי בהם"וההכתובות בפרשה שלנו, כי בלי השמחה 
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ת אדם ידרדר לשפל המדרגה חלילה, ולעבירות החמורו
 ביותר חלילה.

 

בשיא קדושת יום כיפור במנחה קוראים שלכן  ויתכן
, כי ביום כיפור עלינו להחדיר עמוק פרשת העריות

נפילה  אבלאתה עכשיו בשיא הקדושה, נכון כן  ,בתודעה
, שלא רק שתקיים את נפילה עד לתחתית ו" זוחי בהםמה"

מתיקות של ותחטא בהמצוות כעול וכנטל, אלא גם תחשק 
  .רח"ל ים של עבירותאותך בסיפוק משמחה שהיצר עביר

 

כי נהיה בדביקות  ,נשכח שיש לנו בכלל גוףביום כיפור  לכן
 ,תפילותכל הבכוח ו עצומה בכל הכוח בין יש ובין אין

שנזכה לחזור בתשובה, ונקבל עלינו לקיים את כל ו
" אמן סלה. וחי בהם, "רק בשמחה ובטוב לבבהמצוות 

 

תתפללו בהתלהבות ובהתרגשות הלב, ובדמעות,  בושה!!! הבורא, בלי לעבודת "קודש אש"ידידים, ו צדיקים בהצלחה
)ואם בניך  ,ואל תתביישמזה אל תתרגש  ,תתמסרו בלב שלם לתפילה, ואפילו אם תהיה היחיד בבית כנסת שככה מתפללו

טוף לחם רותח ולקבל כוויות יתביישו מזה, תעשה שאלת רב, אגב תסביר להם שבושה זה להתפרע במוצאי פסח לח
על כל הקופה או בשמחה  במלחמה אנחנו , כיובין שעוד ידובר באביך נכבדות!!!( - בשפלות האדם, בין שזה מול הילדים

 עליו, כי שוויתי ה' לנגדי תמיד. מהמלעיגים יבוש וחי בהם או שימות בהם, וזכרו שההלכה בתחילת השו"ע, ולא

 

 "הגדתי היום"

כך שזה  ,"הגדה של פסחבפרשה גם חלק מ " יש כאן אכן
"נתתי לפניכם קשות, בבחינת המשקל טוב מול הקללות 

  היום ברכה וקללה".
 

לשון הרמת " ופרש"י: "וענית ואמרתשלכן כתוב " וייתכן
", והרי בתפילה אין עניין בהרמת קול ולהיפך זה קול

 כאן זה שונה, כי כמו אבל, ד"ברכות כמראה על קטני אמונה 
גם  לכןמרימים קול כאב וצעקה ובכי, כשכואב שבקללות 

  .גם נרים קול ,משקל נגדהגדה" שזה ב"שזה  כאן
 

קול שירה  ,קול ששון שמחה" זה הגדה"בכאן  אבל
!!"ובחרת בחיים"זה לעומת זה ברא אלוקים, שוהודיה, 

 

 .אמן ואמן שון ושמחה ובשורות טובותקול שרק השם ללכת בדרכיו ושנקיים מצוותיו בשמחה, ושנשמיע ונשמע  ויזכנו
 

 ב - "הגדתי היום"

מה הכוונה והמשמעות וצריך לברר היום,  הגדתי
, אבל פעם אחת בשנהמפרש שרק  ורש"י ??"?היוםב"

חלק גדול מדבריו בהבאת הביכורים הוא כבר קשה כי 
מה שאומרים גם ש ומהבהגדה של פסח, בליל הסדר אמר 

אנו יח שקרבנו לעבודתו והבשבגם כולל  "דיינובהגדה "
 פעמייםזה ואם כן לארץ ישראל ונתן לנו בית המקדש, 

 בשנה??? 
 

שבח  יםשאומר פעם שבשנהש שכוונת רש"י ויתכן
, ביוםשרק פעם אחת אומרים זאת  הכוונה היא ,והגדה
 .בלילהשל פסח בליל הסדר זה רק  הגדהואילו 

 

את זה הבליט תורה למה חשוב לצריך להבין לעדיין  אבל
משמעות  איזו וכי??? ביום שרק פעם בשנה אומרים את זה

 שרק פעם אחת בשנה ביום אומרים זאת?? בכךטמונה 
 

יש כאן התבטלות לבורא עולם  מלבד ההגדהש ונראה
וביטול החשיבות העצמית שלנו, ולכן מודגש כאן להביא 

, וכפי "כהן אשר יהיה בימים ההם"אל האת הביכורים 
 ."שהוא כמו ,שבימיך כהן אלא לך איןשכתב רש"י "

 

 בחכמה גדול יהיה שלא"אף על פי  הספורנו מרחיבשכפי ו
עד כדי כך שאתה תגיד לכהן  ,בכבוד עמו מלדבר תחדל לא

 כמו השם לאנשי שבלשון כזה מדברים רק "אלהיך' ה"
 את לו מביאהיות ואתה  זאת בכל ,ולנביאים למלכים

 ראוי ,הקרקע לבע שהוא כמתנה לבורא עולם הבכורים
 כבוד והכנעה. דרך בזה עמו שתדבר

 

שיש כלל שממזר תלמיד חכם עדיף מכהן גדול עם  למרותו
 – עדיף ממך הכהןהארץ, בכל זאת כאן לעניין ביכורים 

וכאן עליך להתבטל ולבוא אליו בכבוד  התלמיד חכם,
  ומתוך הכנעה.

 

תהיה בהכנעה, תזכה שגם אתה אליו תדבר  וכשאתה
 ה' מזבח לפני והניחו הכהן ולקח" ם, ככתובכאנשי הש

התשובה לשאלה הקודמת, שרק פעם אחת  ווז ".אלקיך
בשנה אנחנו אומרים הגדה כזו, שהיא הגדה  מתוך 

 שהוא משמש את בורא עולם.לכהן  –התבטלות לזולת 
בליל הסדר, ששם  קיימתלא כזו מתוך הכנעה,  הגדה אכןו

בהסבה כבני מלכים!!! לשבת עלינו
 

שהזולת טוב יותר  במעלהמהזולת שאנחנו מלאים והוא ריקן, בכל זאת  גדולה שמעלת עצמנומזה, שלמרות  ונלמד
כהן שירש כאן הכמו  ,במתנה מבורא עולם אותהבכלל אלא קיבל  עליהייתכן שלא עבד ואפילו אם המעלה הזו מאתנו, 

יכול לקרב אותנו לבורא הוא מה שכל יו ולקבל ממנו , בכל זאת עלינו להתבטל בפנבלי לעבוד על מעלה זו מאהרן מעלתו
את גדלותו הרוחנית  וננצללו את הכבוד  ניתןולכן  מאתנו,ולחבר אותנו לבורא עולם, כי בתחום הזה ובנקודה הזו הוא טוב 

 הזו מתוך הכנעה והתבטלות.
 

הרע  זקים אותך, אל תשמע ליצר גם אם אתה תלמיד חכם, אם ראית או שמעת אדם פשוט שדבריו נוגעים ללבך ומח ולכן
נימוקים שהיצר  יםולא חסר !!לא צריך לקחת מוסרבוודאי אני ממנו  ???מי הוא שיטיף לי מוסר :אומר לךשמסית אותך ו

למרות שיתכן שזה הטוב היחידי שיש בו, אבל כאמור עלינו לתרום לנו, וזולת לטוב שיש האת מונע מאתנו לקבל הרע 
ואם  !!! שיש בשני, ולא ניתן לגאווה להשתלט עלינו כאילו לשם שמיםהזה בהכנעה את הטוב לנצל ולהשתמש בכבוד ו

 ,כמלך וכנביא "אנשי השם"נזכה שנגדל מאוד ונהיה כ ,אכן נקבל ונלמד מהטוב שבכל האדם, מתוך הכנעה ונתינת כבוד
 שם תגדל בשם ה' אמן.ו ,"מזבח ה' אלוקיך", ששם שחטת את גאוותך
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 שר תעברו את הירדן וכתבת את כל דברי התורה בעברךוהיה ביום א

ברם את לשון בע 70יים את התורה בישראל כתב פעמעם 
אחת תוך כדי שעם ישראל עובר את הירדן  פעם ,הירדן

בחרבה, כי המים נעצרו ובמקום לרדת לים המלח הם 
שזה בערך  "הסוטה למיל  300טיפסו כלפי השמים עד גובה 

 נוספת בהר עיבל. ופעםעל גבי כיפין,  מטר, כיפיןקילו 300
 

שמקשים מדוע דווקא כתבו בתוך הירדן, וגם  וראיתי
קללה ולא על הר גריזים מדוע כתבו על הר עיבל ששם ה

  ששם הברכה??
 

לשון את התורה, שזה  70, שבתוך הירדן כתבו בונראה
מתוך  ,פנים לתורה בכל צורותיה 70בכמו קבלת התורה 

ורא עולם ומתוך קידוש השם עצום התפעלות מגדלות ב
שכל העולם ראו את גבורת השם בעמוד המים העצום 

יראה משובחת  י יראת הרוממות שזוהושטיפס לגובה, וז
 ונעלית. 

 

 ומצדמתוך אהבה ושמחה עצומה מגודל הנס העצום,  וגם
שני גם מתוך יראת העונש שבבת אחת יכול העמוד לקרוס 

  עליהם ולשטוף אותם לאבדון.
 

הדרך המושלמת, שנעבוד את בורא עולם מתוך אהבת  ווז
הבורא יתברך ויראת רוממותו, אבל בו זמנית גם מתוך 

 פחד העונש.
 

, שם כביכול קיבלו את התורה הקללה - עיבלבהר  ואילו
, שהיא מתוך פחד בדרגה הנמוכה ביותרוכתבו את התורה 

שם  לשון, ולכן 70שיהיו מפוזרים בין  ופחד הגלותהעונש, 
 .לשון כהכנה לגלות בכל העולם 70ב כתבו שוב את התורה

 

, שבכל אופן חייבים לעבוד את בורא עולם, בדרך ללמדנו
 -קללה של גלות ובדרך במצב והמושלמת כאמור, אבל גם 

 חייבים לעבוד את בורא עולם.כן גם 
 

שכתב שבגלל שלא עבדנו  בשפת אמתדבר נפלא  וראיתי
כן אנחנו  על ,ב כלולבב מראת ה' מתוך שמחה ומטוב 

  בגלות עד היום.
 

בשמחה ונעבוד את בורא עולם  זאת, אנחנו נתקן אבל
, נעבוד את בורא עולם בהתלהבות אפילו אפילו מחוסר כל

אנחנו נעבוד את  ו עוני ולחץ כספי וצרות מאויבינו.שיש לנ
בורא עולם מתוך שמחה והתלהבות שבחר בנו מכל העמים 

אנחנו בצד הטוב ולא של הרשעים.הרעים והרשעים וש

את השפעת דבריו הקדושים, וכפי שקראתי בספר "אלה שלא נכנעו", שחסידיו צעירי החסידים בתקופת השואה  וראינו
הקפידו על התורה והמצוות והחסידות בהתלהבות כמו בשטיבל בגור, ובזו לנאצים הארורים ואף אחד לא יכל לכבות מהם 

מדברי השפת אמת, ובאש יוקדת זו מסרו נפשם בשמחה על קידוש השם, הלוואי ונזכה  את האש והשלהבת שקיבלו
ללהט עוצמתי כזה בלי הייסורים והניסיונות שעברו, כי בלהט כזה אפשר לשטוף את כל העולם לתשובה ומעשים טובים 

 מתוך אהבת השם אמן ואמן.
 

 ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום
 

, ומקשים הכהן גדול, כתוב שתבוא אל יונתן בתרגום
מהיכן לקח התרגום יונתן שמצוות ביכורים עניינו בכהן 
גדול?? וגם בהלכה לא מצאנו עניין זה, ובעצם מה אכן עניין 

  כהן גדול לגבי ביכורים??
 

שליט"א שהעירני בעניין תירץ  שמעון מוזסהרה"ג  וידידי
שאינך כפוי  - רת אליוואמנפלא, שהרי כתוב ברש"י "

", ומה המשמעות להגיד שאתה לא כפוי טובה עוד טובה
ף הדיבור למה אי אפשר לשלב זאת ברצ ??לפני ההגדה

 כשאומר ארמי אובד אבי??
 

כאן הוא נותן הודאה מיוחדת שלתרץ נראה ש והוסיף
לכהן גדול על אשר הכהן הגדול ביציאתו ביום הכיפורים 

לל שתהיה שנה מבורכת כשהתפלל תפילה קצרה, התפ
לחקלאות, וזה ההכרת הטוב לכהן הגדול ולהגיד לו בעת 
הבאת הביכורים שהוא לא כפוי טובה, עוד לפני שמודה 
לבורא עולם, כי זה רצון בורא עולם, שנכיר טובה לכהן 

 גדול לפני ההגדה של ארמי אובד אבי.
 

"אל הכהן אשר יהיה בימים  כתובבפסוק זה  והנה
 כמו שבימיך כהן אלא לך איןשכתב רש"י ", וכפי ההם"
 גדול יהיה "אף על פי שלא הספורנו , וכפי שהרחיב"שהוא

  .בכבוד" עמו מלדבר תחדל לא בחכמה
 

שיש כלל שממזר תלמיד  שלמרות שהרחבנו קודם, וכפי
חכם עדיף מכהן גדול עם הארץ, בכל זאת כאן לעניין 

וא אליו ביכורים הוא עדיף ממך וכאן עליך להתבטל ולב
 בכבוד ומתוך הכנעה.

 

שאלתיו, כהן גדול כזה שהוא עם הארץ ולא ראוי  ואם כן
 שיהיה צריך גדול לתפקיד, שהרי לכתחילה נפסק שכהן

לכן  בחכמה,ו בעושר ,בכח ,בנוי הכהנים אחיו מכל גדול
דשים ץ בפשטות לא יצא חי מבית קודש הקכהן עם האר

נכנס כן הוא לא  בעתיד, ואםיצא לא בשנה שעברה וגם לא 
וגם לא יזכה להתפלל את  ,התפללדשים וויצא מקודש הק

דות?? איזה הכרת הטוב התפילה הקצרה, אז על מה יש להו
 יש כאן???

  

שהכרת התורה הקדושה מחנכת ומלמדת אותנו  אלא
שעצם הדבר שהכהן הגדול  הטוב זה אפילו על רצון טוב!!

של עם  לקח על עצמו את התפקיד להתפלל על הפרנסה
לכך, בכל זאת עליך  ישראל, אפילו שלא הספיק או לא יזכה

 להכיר טובה!!
 

תחמוק מהכרת הטוב בטענה, שהכהן חיפש שררה  ואל
וכבוד ובכלל לא חשב על התפילה הקצרה ועל פרנסת 

רעי אנשים ונתנהג כעצת היצר שנהיה  וזשלך  דעישראל, 
יד תודה נג כהן כזהלגם  לב וצרי עין חלילה, אלא אדרבה,

 ולא נהיה כפויי טובה!!!
 

שיש אנשים שמדברים שכתב , החפץ חייםכדברי  וזה
לשון הרע על רב דרשן, שהוא מחפש כבוד או שכר על 

הוא לא היה דורש בציבור, ולכן  הנאות אלוהדרשה ובלי 
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 ולכן הםזה לא לשם שמים ולא מגיע לו כבוד ולא תודה 
 לזלזל בו!! מתירים

 

שזה שקר מוחלט ואסור לדבר על אותו החפץ חיים  וטוען
בשעה שהוא דורש הוא עושה מלאכת דרשן חלילה, כי 

וגם אם  נכתב קודםמה שלמרות כל  ולשם שמים, שמים
, ולכן חייבים לכבדו ולהקשיב ולהעריך את זו האמת

דרשתו בעין טובה ומתוך הכרת הטוב, ולא מתוך שנאת 
קנאה לשם הבריות או גאווה המולבשת בלבושי מלחמות ו

שמים כביכול.

, אלא הכרת הטוב לאדם הפועל מתוך נגיעות עצמו, ואפילו שעדיין לא פעל עבוריאיך שהתורה מחייבת ממש מדהים,  וזה
לא רק התורה דורשת בכל זאת טיב לי, ירוב הסיכויים שלא יצליח להלמרות ורק חשב לפעול עבורי בהמשך, עצם הדבר ש

פילו להקדים את התודה עבורו עוד לפני התודה לבורא עולם!!!! מבהיל על הרעיון עד כמה אלא א להכיר לו טובה על כך,
 עלינו להכיר טובה!!! ובוודאי לא לזלזל בכבוד בן אדם חס ושלום!!! פשוט מדהים!!!

 את ה' האמרת היום ללכת בדרכיו וה' האמירך היום להיות לו לעם סגלה ולשמר כל מצותיו

רת שאין להקב"ה בבית גנזיו אלא אומ "גברכות ל הגמרא
שמלך  הגאון מווילנאאוצר של יראת שמים בלבד, ומבאר 

ערך השומר בכספת שלו הגנוזה את החפצים יקרי 
והנדירים, והיות והכל בידי שמים חוץ מיראת שמים לכן 

יקר ערך כביכול כלפי הקב"ה, ולכן רק היראת שמים זה 
 אוצר של בורא עולם.זה נמצא ב

 

 זההפסוק האת  "השואל ומשיב"זה מבאר פי  ועל
של בורא עולם  "אוצר"ו" סגולה, שאנחנו "שבפרשתנו

כאשר אנחנו שומעים בקולו ושומרים מצוותיו כי יש בנו 
 יראת שמים, שזה אוצרו של בורא עולם.

 

להרחיב את דבריהם, שבעצם כל יראת שמים  ורציתי
לם, מלכו של עו - שיש אצל יהודי זה עובר לגנזי המלך

ש בנו יראת והמשמעות היא שבורא עולם שומר אותנו כשי
 שמים זה חלק מאתנו.היראת שמים בבית גנזיו, כי 

 

הרווח שלנו שאנחנו כביכול בבית גנזיו?? התשובה  ומה
. שאנחנו בחברה טובה יחד עם עוד יראת שמים של אלכך, 

יהודים מכל העולם השמורים יחד בבית גנזיו של בורא 
ש ציבור של יראת שמים זה עצמו נותן כוח עולם, וכשי

אפילו בלי שנדע מאיפה בא לנו הכוח  ,להוסיף יראת שמים
ה שבו נמצאים הזה, כי אנחנו כנמצאים בקבוצה קדוש

 גדולי וצדיקי הדור.
 

שחרית, התבוננתי שלפי זה לא בתפילת  שופטים ובשבת
וכולם מקבלים עליהם רק אצל המלאכים יש מושג של "

 גם אצלנו בני האדםאלא  ,ת שמים זה מזה"עול מלכו
 –של בורא עולם  מי שנמצא באוצרקיים מושג זה, כי כל 

באוצר של יראת שמים הוא מתחבר יחד עם היראת שמים 
של הצדיקים, וזה מקדם אותו ביראת שמים ובקדושה, 
שמקבל התעוררות מיוחדת מכוחם, וממילא שייך שנקדש 

מלאכים.את הקב"ה כשם שמקדישים אותו ה

 המשך –עם סגולה 
 

בבית גנזיו כביכול כן אנו על עם יראת שמים ש כשאנחנו
מוגנים ושמורים יותר מפגעים גם אנחנו של בורא עולם, 

  בגשמיות. וביןרוחניות ין בומזיקים בכל התחומים ב
 

זהרה שבחצות ליל לאדם שקיבל מכתב אזאת  ואמשיל
רק בדיחה  ראשון הוא ירצח, ואדם זה תחילה חשב שזה

עלובה, אבל התברר לו שעוד אנשים קיבלו מכתב כזה ואכן 
 הם נרצחו בדיוק בזמן שהוזהרו על כך במכתב.

 

זה נכנס ללחץ מה עליו לעשות ולהגן על עצמו,  אדם
וכשפנה למשטרה אמרו לו שהם לא יכולים להתייחס 

גירשו  לאיום זה, ולא רצו להקשיב לבירורים שעשה אלא
 ין לציבור.אותו מחוסר עני

 

כמה שעות מגיע זמן האיום   כי עודשאין ברירה  ובראותו
הוא חזר ואין לו מענה מהמשטרה, עשה מעשה מטורף, 

בזלזול הוא פשוט שוב כשגירשו אותו ותחנת המשטרה ל
יתר ביטחון גם סטר לשוטר, השוטר ול את התחצף ודחף

מיד עצרו אותו והניחו אותו במעצר עד למחרת שיעמוד 
הוא מוגן בלילה  כךשופט, והוא בשמחה הסכים כי בפני 

 כי הוא בכספת בתחנת המשטרה. ,בחצות מפני האיום

לא נשכח, שתפוח אחד רקוב מרקיב את כל  אבל
נהיה התפוחים, לכן עלינו לשמר את עצמנו ביראת שמים ו

 כי זה עלול להחליש את השאר, וגם ,מוסיף והולךבבחינת 
בלי התחדשות יש רפיון  כי רק כך אפשר להחזיק מעמד,

 וירידה.

לא אומר שאם אנחנו בבית גנזיו של בורא עולם כבר  וזה
תמה עבודת ה' שלנו, אלא עלינו להמשיך להתאמץ, אבל 
יש לנו תוספת כוח כאמור ויותר סייעתא דשמיא 

 להתעלות.
 

 המשך –וישם בלבנו אהבתו ויראתו 
 

ו אהבתו וישם בלבנזה מובן מדוע אנחנו מתפללים " ולפי
מה , אז " הרי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםויראתו
 ??לתפילה ליראת שמים??יש מקום 

 

הנ"ל זה מתורץ, שברגע שאנחנו כבר עם יראת שמים  ולפי
שמים, היראי נו באוצרו של בורא עולם, בקבוצת ואנח

אנחנו מבקשים מהבורא יתברך יותר סייעתא דשמיא 
ם שהשפעת הקבוצה של שמים, וג שאכן תשמר בנו היראת

שמים הנמצאים באוצר בבית גנזיו תשפיע עלינו היראי כל 
 ביראת שמים.ועוד להתעלות עוד עוד יותר 

 

זאת אפשר לתרץ, שאכן יראת שמים של פחד  ומלבד
מעונש זה לא בידי שמים אלא בידי האדם, אבל בידי שמים 
זה יראת הרוממות שהיא מעל אהבת ה' יתברך, ולכן 

"יראת היראה הנעלית  שזו "אהבתו ויראתו"מבקשים 
 ."הרוממות
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שהכניס בעם ישראל במתן תורה, קול ה'  ששמעוכמו  וזה
כי זה יראת הרוממות  היה בידי שמים, כן , וזהה'יראת 

  ., ולא מיראת העונש שאינו בידי שמיםיתברךמעוצמתו 

, זה  חוץ מיראת שמיםמפרשים שהכל בידי שמים  וראיתי
יראת שמים ומתפלל  מי שמבקשאבל  !!!!עד שמבקשים 

.מהאוצרות - ליראת שמים  זה כן בידי שמים לתת לו
 

 והשיבך ה' מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה
 

שבורא עולם יחזיר אותנו למצרים  פשר הדבר מה
יחטיא הקב"ה ך יראיתי מקשים שא עוד ??"אניות"ב

 ???אסור לנו ללכתש, בדרך םאותנו להחזיר אותנו למצרי
 

ר בדרך כפי שיצאו מתרצים שאסור לחזו וראיתי
ניה שזה דרך חדשה לגמרי אין איסור, ממצרים, אבל בא

אשר עדיין קשה שאם כן מה כוונת התורה כאן "  אבל
  "???אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה

 

אומר בורא ואנייה זה היה פלא טכנולוגי בזמנו,  ואולי
משו להחזירך למצרים בפלא טכנולוגי, ואתה ישת :עולם

כי תיזכר  מרה,תבכה לא תתפעל מהטכנולוגיה אלא 
לא תוסיף "שאכן , בעבר איזה דרך ניסית הלכת בדרך זוב

 כמו שראית בעת, כי את קרקעית הים לא תראה "לראותה
אבל מושפל מעל גלי הים, תהיה קריעת ים סוף, אלא אתה 

 מאוד מאוד!!!! 
 

המוחלט מהליכתם בקרקעית הים אבל ביד  ההיפך וזה
ראינו איך הנאצים  ואכןרמה ובפיהם שירות ותשבחות, 

החדשניים ביותר הארורים השתמשו בפלאי הטכנולוגיה 
, ועם ישראל בכה מרורות!!!!בכדי להשמיד אותנו רח"ל

גיה הובילה אותנו לדרך אשר אתה שוב נשוב אליך בורא עולם, והראנו נפלאות ולא טכנולוגיה, כי לצערנו הטכנולו ולכן
שערי טומאה בגלל הטכנולוגיה, אז אנא בורא עולם,  ט"אוסר עלינו ללכת, אוי כמה נפלו וחזרו למצרים לערוות הארץ למ

 אמן ואמן.למרות כל פיתויי הטכנולוגיה אלא רק להתקרב אליך  ,אל תיתן לנו להיטמאות בפלאי הטכנולוגיה
 

סיום הקללות -ם ושפחות ואין קונה והתמכרתם שם לאויבך לעבדי

 ,כתב ששאלו אותו שאלה תשובות ח"ב תשס"ט הרדב"ז
אותה שאלה, מדוע הקללות את הזוהר שואל  ובעצם גם

  .כאן מסתיימות בלי שום דברי תקווה
 

 מתתי מסתייוזאת התוכחה שבפרשת בחוק ולעומת
ואף גם זאת בהיותם סיום של עידוד ונחמה ותקווה "ב

 "??הם לא מאסתים ולא געלתים לכלותםיבארץ אויב
 

לתרץ, שכאן יש נחמה עצומה בכך שאף אחד לא  ונראה
ירצה לקנות אותם לעבדים ושפחות, כי הבן אדם ירגיש כל 
כך מושפל וכל כך דחוי וסמרטוט שאפילו בתור עבד אף 
אחד לא רוצה אותו ואף אחד לא סובל אותו כי הוא מאוס 

א בתחתית שבתחתית הוא ומגעיל, ובשפל המדרגה כשהו
יתעורר וייזכר שיש אחד שלמרות הכל לא נגעל ממנו ולא 

.מואס בו
 

 כמו אבקאני  !!! ועכשיו אני לבד לבד למטה למטה!!!! הוא בבכיות ובתחנונים יחזור לאבא, אבא איך עזבתי אותך ואז
י חזרה, וזה העידוד הגדול ביותר ומקבל אות למרות הכל אוהב אותיאבא היחיד שדחוי ומגעיל, אבל רק אתה ואני 

זה סיום מושלם לקללות שנחזור בתשובה מעצמנו מתוך אהבת הבורא יתברך ושנתעורר בעצמנו לשוב בתשובה שלימה, 
 אלינו ואנחנו אליו, כי אין לנו עוד אהבה מלבדו.

רים קשים ומפחידים, שמאיימים על העדים שלא יעידו שקר, והגמרא מפרטת דב סנהדרין כ"טכמו שכתוב בגמרא  וזה
מרתיע וזה ממש בעיניו, גם והקלף האחרון החזק מכולם הוא שגם אצל מי ששכר אותך להעיד שקר אתה בזוי ודחוי 

 זה כבר יותר מידי גם לאדם רשע.גמרי ל להיות דחוי לגמרי גם בשפל המדרגהכי ומפחיד את האדם גם השפל, 

ה אחת יאוא טהור, כי אז הוא מזדעזע מעצמו שאין בו אפילו נקודה ברובעצם זה היסוד שלכן בצרעת כשכולו הפך לנגע ה
את העניין של חייב גלות שתלוי במות בפרשת מסעי  כךוכמו כן ביארנו , וכפי שהרחבתי בפרשת תזריעאלא כולו חולה לגמרי!!! 

ובתו של ההורג, וכך הכהן הגדול אפילו כהן חדש שהתמנה לאחר הרצח, כי עליו היה להתפלל שכל הדיינים יפסקו לח
היה מזדעזע שאפילו דיין אחד לא ראה עליו נקודת זכות, וממילא הוא יזדעזע מעצמו ויחזור בתשובה מאליו.

 

גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת

ה למיתת צדיקים, ופלא שרבים שהכוונ במדרש כתוב
איך נלמד מפסוק זה שהכוונה , עמדו עליורשים מהמפ

  תת צדיקים??? וכי איך מרומז דבר זה מהפסוק???למי
 

שהנה בפטירת מרים  ,לי תשובה נפלאה הוהתחדש
לא כתוב סיבת פטירתה ואי כניסתה  במדבר כ' א'הנביאה 

לארץ ישראל, ואילו על פטירת משה ואהרן כתוב במפורש 
שהיה בגין חטא מי מריבה, והנה  ,בפסוק סיבת פטירתם

טא מי מריבה בוודאי אין לה מרים שנפטרה עוד קודם ח
 ????חלק בחטא זה של מי מריבה ולמה נגזר עליה מוות

 תשובה על זה באריכות.כתבתי  חוקת ובפרשת
 

כתב שנסמכה פטירת  "חבמועד קטן כרש"י מהגמרא  והנה
שמיתת צדיקים מרים לפרשת פרה אדומה, ללמדנו "

, וקשה מיתת "מפני הרעה נאסף הצדיק" וכתוב ",מכפרת
, ולכן זה נחשב לחולי ולמכה קים כחורבן בית המקדש,צדי

" לשון יעלםומצד שני זה גם מכפר על הדור, לכן כתוב "
 .ברוחניות , שכשיש כפרה יש עליהעליה

 

ממרים שנפטרה בלי שכתוב במפורש את סיבת  ולכן
 יהו", זלפטירת צדיקים ברמזממנה למדנו "ופטירתה, 

מכה קשה  יהווז, הזאת המכה שלא כתובה בספר התורה
 .לא יהיה מי שינחמנו ויעודדנו בימי הצער הקשיםכי 

 

נחמה גם יש בה, כי פטירת צדיקים מכפרת, ואולי זה יפחית את מנת סבל הגלות, וגם יגרום לחזרה בתשובה כי אין  אבל
 שבשמים!!!!! לתקן מעשינו ולחזור לאבינולהתעורר והחובה עצמנו על מי לסמוך, כי אין צדיק בארץ, ורק עלינו 
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 יביך לעבדים ולשפחות ואין קונהווהתמכרתם שם לא
 

מסביר שלמרות שכל אויב שמח מאוד לראות סופר  הכתב
את שונאו מושפל ואין השפלה יותר מעבדות, בכל זאת 

וכל כך שונאי ישראל לא ירצו את היהודים כעבדים, 
למה?? מסביר הכתב סופר על פי מה שכתב הרמב"ם 

שנאה שהגויים שונאים אותנו היא שנאה באגרת תימן שה
פנימית היוקדת בהם בלי לדעת את סיבתה, אבל הסיבה 

תורת  –האמתית היא כי רק לנו יש את התורה הקדושה 
 אמת.

 

יב לראות ופנימית עצומה זו גוברת על רצון הא ושנאה
בהשפלת שונאו, כי השנאה הפנימית מביאה לידי גועל, 

 !שהם נגעלים מלראות יהודי!!
 

להוסיף שיש כאן גם בחינת מידה כנגד מידה, כי  ונראה
שבמקום לאהוב את הצדיקים יש חוטאים בעם ישראל 

והקדושים ולהעריצם על מאמצם להגנת הדור וגבורתם 
לנצח את יצרם הרע, ולכבדם כראוי, הם נוהגים להיפך!! 

אה תהומית ומחפשים כל נהם מתעבים את הצדיקים בש
ללומדי התורה עד כדי אובדן דרך להזיק לצדיקים ו

השפיות ועד כדי הטבעת האונייה יחד עם כל נוסעיו, 

העיקר שהצדיקים יסבלו ויצטערו, כי יש להם תיעוב נוראי 
לצדיקים!!! וכפי שתיאר זאת רבי עקיבא שקודם שהתחזק 
ולמד תורה הוא היה שונא תלמידי חכמים בשנאה איומה 

 שכנו כחמור.עד כי אמר "מי יתן לי תלמיד חכם ואנ
 

זו היא שנאה של עמי הארץ לתמידי חכמים,  ושנאה
למרות שיכול להיות שהעם הארץ יהיה עם מידות טובות, 
שהרי יש אומרים שמעשה המפורסם על הפועל שלא קיבל 
משכורות ולימד זכות על מעבידו, היה זה רבי עקיבא 
כשהיה עם הארץ, ובכל זאת הייתה לו שנאה מחרידה 

 ידי חכמים!!!ואיומה לתלמ
 

תיעוב זה שמתעבים את התלמידי חכמים ולומדי  ועל
התורה, יש את העונש של ההשפלה שהגויים מתעבים 

וזו  אותנו עד כדי כך שאף אחד לא רוצה לקנות עבד יהודי,
קללה מחרידה כי מחיר עבד יהודי יהיה זול מאוד כי אין 

היה לו ביקוש, ואם בסופו של דבר יבוא אחד ויקנה יהודי י
להיות אצל גוי כזה עבד זה השפלות זה גוי עני ואביון ש

   הדיוטה התחתונה ממש!!! –שבשפלות 
 

, שחובה עלינו בכל מצב להעריך ולכבד תלמידי חכמים ולומדי תורה, וגם בקרב בני השיבות ולומדי התורה חובה ללמדנו
די שחזותם מוכחת עליהם שהם אנשים רוחניים עלינו להעריץ ולכבד את אלו שמשקיעים יותר מאנתו ברוחניות, עד כ

חניוק וצו'לניק יותר מאנו, וחס ושלום ואוי לנו אם נזלזל בהם ונבזם אפילו בלבנו פנימה, וכ"ש שלא נכנם במילות גנאי כ
וכדומה שזה ממש מילות תיעוב, ואוי לנו מעוון תיעוב אנשי קודש מחפשי השלימות המשקיעים ברוחניות יותר מאתנו, 

 נכבדם באמת ונשתוקק להגיע לדרגתם שהרוחניות בחיינו יהיה העיקר ולא הטפל!! אלא
 

 תורהספר המכה שלא כתובה ב
 

בנין בספר ושהכוונה למיתת צדיקים, במדרש חז"ל  דרשו
הסבר נפלא מדוע מיתת צדיקים לא נכתבה כתוב  אריאל

שהקב"ה יהפוך את  דברים כ' ז'כתוב בקללות במפורש, כי 
ך בהם הקללות וייתנם על ראש שונאינו, והיות ולא שיי

 ללה זו לא נכתבה במפורש אלא ברמז.מיתת צדיקים לכן ק
 

היה צדיק לגוים שהגן קשה לי על הסבר זה שהרי  וקצת
י על איוב שהגן על הכנענים יושבי "עליהם כפי שכתב רש

הארץ כעץ, וזה מרומז בדברי משה רבינו למרגלים היש בה 
ה יעניש את הגויים "כן שייך שהקבואם  ??שלח עץ אם אין

כל הקללות חייב שהרי בכלל ו ??בהריגת צדיקיהם
  ??יתקיימו בגויים,  ולפי הסבר זה יחסר לגויים עונש

 

כי ה' הבטיח  תשאל הרי באוניות למצרים ליהודים ואם
להם שהם לא יחזרו למקום בו סבלו אבותם ולא יוסיפו 

לכאורה זה זה עונש ואילו לגויים  לראות את מצרים עוד
ה יקח את הגויים "פשוט נראה לתרץ שהקבבל א ?שייך לא
 .ברחוהם נו מרה למקום אותו הם שונאים למקום מחז

 

רמת לשכחת וגלפרש שהרי מיתת צדיקים נראה  לכן
תורה כי יש הבטחה שלא וזה לא כתוב במפורש ב ,התורה

בלימוד התורה וכל  צמצוםתישכח התורה לעולם, ולכן כל 
דרגה של שכחת התורה קשה לבורא עולם לכתוב זאת 

ואולי עצם הדבר שלא נכתב  הקדושה, במפורש בתורה
של שכחת ואת גודל ההיקף מפורש זה מצמצם את הנפילה 

חיים בלי גדולי ישראל זה לחיות בחושך פ ", עכהתורה
 !!כאילו נחשבים יהודים אבל מנותקים מהאמת

 
בעלום עם זה יבוא העונש לגויים שגם הם יחיו  ועל

הם יטעו אבל מחשבה שהם מאמינים בתורה הנכונה, 

 !!!הזאתויאמינו בתורה שקרית שלא כתובה בספר התורה 
תאמר לעתיד לבוא אם  ??מתי יתקיים קללה זו בגוייםאבל 

ידע כל פעול כי אתה פעלתו ויאמר כל אשר הרי לעתיד 
  !!!ו בכל משלהנשמה באפו ה' אלוקי ישראל מלך ומלכות

 

הבית השני חורבן דווקא בזמן ה פלא עצוםנא או ר לאא
לאחר בתחילת הגלות הארוכה שבמהרה ניגאל ממנה, 

הרגו בנו שהחריבו את בית מקדשנו והרומאים הרשעים ש
הרגו את עשרת הרוגי גם הם  ,הגלו אותנו כדברי הקללותו

ווקא ד !!מאורי הדור וטהוריםתנאים קדושים  -מלכות 
למרות שפלות ישראל בגלות הקשה, קצת לאחר תקופה זו 

זנחו את עבודת אלילים שבה היו דבוקים אלפי הרומאים 
הנוצרית כי רצו להאמין את הדת קבלו על עצמם שנה ו

  !!בדת אמיתית
 

היה שהם במקום לדבוק בתורת אמת, הם נענשו  ועונשם
המשך  והתפתו להאמין בנצרות שלטענתם הכוזבת היא

ה שלא כתובה בספר התורה הזאת, ל, וזה מכ"ך עפ"לתנ
חושך אמת שהאבל ה ,והם מדמיינים שהם חיים באור

  !!עליהם בחייהם ובמותם
 

למרות שלא היו  שהציקו לנו,בני ישמעאל הערבים  וגם
שותפים להחרבת בית מקדשנו, בכל זאת בגלל רשעותם 

ה הענישם שלמרות שהם אכן מאמינים בקל אחד "הקב
ם בכל זאת היות "ומתפללים אל בורא עולם כעדות הרמב

והם מתפללים לכיוון מכה שהיא עבודה זרה שלא 
, וכפי שהארכתי התבטלה על כן תפילותיהם לא מתקבלות

לות באדם שתפילותיו לא מתקו חוקת,בעניין בפרשת 
מכה שלא  זה נכללוגם  !!חייו חיי חושך בלי ספקלעולם 

 כתובה בספר התורה הזאת
 

, נתחזק מאוד באמונה ובהתמדת התורה הקדושה תפילתנוכל השומע  ה"בלהקש לנו תורת אמת וזוכים להתפלל שי ואנחנו
   .לביאת משיח צדקנו ובנין בית המקדשנזכה בקרוב ממש ואת חשכת הגלות, לנו ה להאיר שרק אנחנו זכינו בכל אלו, ונזכ
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