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 אתם נצבים היום

 מאפיל והוא קיים שהוא הזה כיום ",היוםרש"י " כתב
 והקללות ,לכם להאיר עתיד וכך לכם האיר כך ,ומאיר

 .לפניו אתכם ומציבים אתכם מקיימים יםסוריוהי
 

השאלה, הרי באותו מטבע לשון אפשר גם לומר  נשאלתו
להיפך, שכשם שלילה בא והולך כך הוא עתיד לבוא 

כן במה ניחם אותם משה רבינו על חלק היום  ולחזור, ואם
 שחוזר, הרי כך גם הלילה??

 

לתרץ, שמשה טען לעם ישראל שנכון שיש יום ויש  ונראה
אבל מה העיקר שיש לנו בחיים??? ברור שהיום!!! כי  ,לילה

שעל ידי שאדם נח וישן יש לו כוח  הלילה רק מסייע ליום,
הברכות ואילו ביום לעבוד במרץ, אז גם כאן העיקר זה 

בגלל פחד הקללות זה כמו הלילה שנותן לנו כוח, כי 
 הקללות בן אדם יתאמץ לעבוד את בורא עולם כראוי.

 

כל יום צריך חיזוק מחדש, וכן כל יהודי חייב לרענן  ואכן
את אימת העונש שלא יתרופף בו הפחד לעשות עבירה, 
אלא זה יהיה אצלו כמין חומת ברזל שלא ייתכן ולא 

  י לעבור עבירה חלילה.אפשר
 

למה בכלל הקב"ה הצריך שיהיה לנו לילה?? והאם  ובעצם
לילה זה טוב כי זה מרענן, או שזה סמל לרע??? ובכלל מה 

 קורה לאדם כשהוא ישן בלילה??
 

הרי הוא  מה חסר לאדם כשהוא ישן??יש לחקור  ואכן
לפעמים גם בקול רם מידי )עד כדי כך שאפילו  נושם

בני בית יכולים להעיד, (, לדבר??? הים להעידהשכנים יכול
 שעון מעורר,, שהרי יש שומעודאי הוא לשמוע??? 
והמוח פעיל  חלומותשהרי יש  חושבדאי הוא לחשוב??? ו

 בהם מאוד, אז מה בכל זאת חסר בו???
 

אם אדם כך יחיה כל חייו בתרדמת, זה כמוות בחיים!!!  כי
  ולמה?? מה חסר בו?? הרי יש בו הכל!!

 

שליטה "בו ה השבשינה חסרהיא  התשובה
!!!! וזה בעצם הנשמה!!! וזה בעצם האני "עצמיתה

 שבתוכי!!! כוח השליטה העצמית שבי!!!
 

לכן יש אנשים שמפחדים מהחושך ומהלילה שיש  ואולי
בשינה, כי הם מפחדים לחוש חסר אונים חסרי שליטה 

  עצמית.
 

בכדי שאדם בורא עולם ברא את הלילה ואת השינה  ולכן
כל יום ירגיש שהשליטה העצמית שבו נעלמה, ובבוקר 

", השליטה העצמית" -כשהוא מתעורר חוזרת לו הנשמה 

שמותר וזה ממחיש לו את חובתו בעולמו לשלוט בעצמו, 
 , לבד הנשמה הטהורה.האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל

 

וחה משמעויות, א. מנ 2ממילא יצא לנו, שללילה יש  אז
ב. אובדן השליטה  כוח כהכנה לקראת היום.וצבירת 

  העצמית כמסר שעלינו לשלוט על עצמנו בשעות היום.
 

זה מה שמשה אמר לעם ישראל, הקללות  ואולי
והייסורים זה כמו הלילה שמחזק אותנו, כך עצם ידיעת 

 הקללות והייסורים זה מחזק אותנו שלא נחטא חלילה.
 

רים זה כמו משה נתן להם מסר שהקללות והייסו וגם
לילה שזה אובדן השליטה העצמית, כי כאשר אדם מיוסר 
ונתון לקללות החמורות שבתורה אזי הוא לא מסוגל 
לחיות כפי רצונו אלא נשלט על ידי אחרים שמשחקים בו 
ומתעללים בו ומעבידים אותו כרצונם, וכך הם יעריכו את 
היום!! את הברכה שהם בשלווה ובריאים ויכולים לשלוט 

 במחלות או בקללות ה' ישמור. יםעצמם ולא כבולעל 
 

אומר להם, אם אכן תשלטו בעצמכם אין צורך  ומשה
ידיעה על בבייסורים וקללות בפועל אלא יהיה מספיק 

  הקללות והייסורים.
 

פלו ותסבלו מייסורים וקללות, גם אם תכשלו ות אבל
ברגע שתרגישו שאתם נשלטים על ידי כוחות אחרים זה 

ם להתייצב מאחורי השם בכל הכוח ולחזור אליו יגרום לכ
בלב שלם בכדי שיאיר לכם היום ותחזרו לשלוט על עצמכם 

 כראוי.
 

ברגע שתקלטו את המסר כראוי ותפעלו נכון אזי ייגמר  כי
 הלילה ויתחיל להאיר לכם, ושוב תקומו ותתייצבו לפניו.

 

קרב יום אשר הוא לא יום אומרים בהגדה של פסח " ואכן
", שבעתיד לבוא נהיה כל הזמן בלי ניסיונות לילהולא 

 אז אין כבר משמעות ליום וללילה. ,לעשות רע
 

יוצר בדרך רמז, שאומרים  בתפילת שחרית, " וחשבתי
וראיתי , עושה שלום ובורא את הכל" –אור ובורא חושך 

( שהרי חושך לכמה דעות זה רק קובץ שיעוריםשמקשים )
  בריאה??? העדר אור ומה שייך בזה לשון

 

הכוונה, לרמז שה' ברא ויצר את המציאות הזו שבו  ואולי
שליטה עצמית,  –בחושך ישנים ויש גוף חי אבל בלי נשמה 

שלימות, שכך האדם  –אבל שניהם נבראו למטרת שלום 
יהיה מושלם וידע להעריך ולנצל את השליטה העצמית 

 שלו, ובסוף הכל יהיה יום אחד ארוך שהוא לא לילה.
 

קללות וחס ושלום לא להגיע אפילו לנגיעה ברצון מלפני אבינו שבשמים שלא נגיע לידי ייסורים וחלאים רעים  יהיו
ונזכה ללמוד וללמד לשמור לעשות  ,חלילה, אלא נשלוט על עצמנו כראוי ביראת שמים טהורה ובשבירת המידות הרעות

 ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה.
 

 אתך היום לו לעם והוא יהיה לך לאלקים כאשר נשבע לאבתיךלמען הקים  נצבים
 

שבורא עולם מסביר  רש"יכתב ולשבועה,  –נצבים אתם 
ולהכניסם בברית  ,נאלץ להשביע אותם שהואלעם ישראל 

כי בורא עולם נשבע  ,כל תהליך נתינת הברכות והקללותלו
  .יהיה לנו לאלוקים ואנחנו לו לעםהוא לאבותינו ש

 

הרי הכל בידי שמים חוץ מיראת ש להקשות, י ולכאורה
נהיה ששמים, ואם כן ממילא זה לא תלוי בבורא עולם 

אז לכאורה בורא עולם לא !! עם ה'ונתנהג כ – צדיקים
 ???נשבע והתחייב שעם ישראל יקיימו חלקם

הקדוש שמצדו שהכוונה  השבועהלפרש את צריך  אלא
 אבל אם ,תמוכן ומזומן לקיים חלקו בשותפוברוך הוא, 

ישראל לא יעשו חלקם אין זאת הפרת השבועה מצד בורא 
 .עולם אלא מצד ישראל

 

כן מדוע חייב היה הקב"ה בגלל השבועה לטרוח אם  אבל
ולהשביע את עם ישראל ולהכניסם בברית הברכות 
והקללות, הרי אין השבועה של בורא עולם מחייבת אותו 

אז מה  ??לקיים את צד השותפות של עם ישראל? יתברך
  כוונת רש"י כאן???
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אני נשבעתי  ,הדברים פשוטים שבורא עולם טוען אלא
אלא  ,לא רק שאני יהיה לכם לאלוקיםלאבות הקדושים ש

לא בידי אלא בידכם  שזה ולמרותגם שאתם תהיו לי לעם, 
  .תהיו לי לעםאתם ש בכל זאת השבועה שליובהחלטתכם, 

 

אפשרותי עשה את כל מה שבהיא שאני א הכוונהו
כל מה ולדוגמא הנה  לעשות שתשמרו על התורה והמצוות,

שהקב"ה העמיד את עם ישראל לברכות וקללות בהר 
 ., בכדי להעמידם על דרך טובהגריזים ובהר עיבל

 

" זה לא ואתם תהיו לי לעםש" גם דרך נוספת לפרש  ויש
אלא זה החלק והצד של  ,חלק מהשבועה של בורא עולם

שבורא עולם אומר שבועת השותפות, בעם ישראל בהסכם ו
בעתי עכשיו תורכם להישבע להיות נאמנים ששכפי שאני נ

 יש כאן חידוש נפלא ביותר. נפרש כךאם לי, ו
 

להכריח אותנו ליראת  ביד בורא עולםשאין  שלמרות
שמים, וגם זה לא מחובתו שאנחנו נקיים את חלק השבועה 

המקסימום  המוטל עלינו, בכל זאת בורא עולם עושה את
 ו בשבועה.מכל הכיוונים בכדי לעזור לנו לקיים את חלקנ

 

יתבצע בפועל, כי בורא עולם אכן  שכך חלקו בשבועה בכדי
חפץ בשותפות זו שתצא לפעול בזכות האבות הקדושים.

 

יח להצלבכדי  !!!כל מה שביכולתנו לעשותאת ובאמת  ,כל מה שביכולתנו לעשותאת מזה, שגם אנחנו נעשה  ונלמד
בידו לתת לנו יראת שמים, ובכל זאת עשה כל מה  שאיןלקיים את חלקנו בשבועה להיות עם ה', וכשם שבורא עולם 

ודאי שעלינו להשתדל מכל הכיוונים ובכל , איראת שמים בידנו הישביכולתו לקדם אותנו ליראת שמים, כל שכן אנחנו ש
  השבועה שלנו להיות העם שלו.האפשרויות לחייב אותנו להתקרב לבורא עולם ולקיים את 

 

 המשך -כאשר נשבע לאבתיך 
 

שאלנו, מדוע טרח בורא עולם להשביע אותנו  קודם
הרי ממילא אין זה  ,וקללות ולהכניסנו בברית של ברכות

שמים שלנו, כי הכל בידי שמים חוץ היראת לשלוט על בידו 
עלינו עצמנו לפעול לקיים חלקנו רק  ואם כןמיראת שמים, 

שבועה ולהיות יראי שמים, ומה סיבת טרחת בורא עולם ב
  לדאוג לצד שלנו בקיום השבועה??

 

, שרק בגלל אהבת בורא עולם פשוטה היא והתשובה
לאבתיך לאבותינו הקדושים, שלכן מודגש שמותם "

לכן בורא עולם מתאמץ לעזור רק  ",אברהם יצחק ויעקב
לקנו לנו ולתת לנו את כל הכלים להצליח לקיים את ח

 בשבועה להיות לו לעם.
 

התחננתי לבורא עולם  אברהםמגן בברכת  ובתפילה
שיאיר את עיני שיצא חיזוק גם מהסבר זה, ובורא עולם 

אם חשבתי ששומע תפילת כל פה ברחמים, העיר עיניי ו
בורא עולם בגלל אהבתו לאבותינו הקדושים עושה הכל 

  .ת שלו לקיים את צד השבועה שלומעבר למחויבו
 

לעשות מעל ומעבר למחויבות אנחנו חייבים שכל שכן  אז
בכל הדרכים והאפשרויות  ,בגלל אבותינו הקדושיםשלנו 

כל יום בכי אנחנו להיות עם ה',  לקיים את חלקנו בשבועה
, אז יש לנו בתפילות משתמשים בזכות אבותינו הקדושים

מעל  להתאמץ בכל כוחנו הכרת הטוב כלפיהםחובת 
 ומעבר.

 

כלפינו לא שייך מעל ומעבר לחובתנו, כי כאורה ל אבל
 אנחנו חייבים לעשות הכל!!! 

 

כאמור בתפילה בורא עולם האיר את עיניי שגם  אמנם
את  נחזקלא רק ש והואכלפינו שייך לעשות מעל ומעבר, 

עצמנו להיות יראי ה' ושומרי תורה ומצוות, אלא גם לדאוג 
עם ה' יהיו  בכל הכוחות והדרכים שגם אחרים ובעצם כל

כהכרת הטוב לאבותינו וזאת גם צדיקים ויראי שמים, 
, וכידוע מי שמחזק אחרים מתחזק נו כל יוםלשזכותם מגן 

בעצמו, כי זכות הרבים בו, והדברים ידועים ובדוקים 
 ביותר.

הטוב???  אנחנו משתמשים בזכות עקידת יצחק, אז איפה הכרתשבתקיעת שופר של ראש השנה, עד כמה לזכור  ועלינו
 ,שכולנו נהיה עם ה' ושומרי תורתו ומצוותיוכך  ,אחריםואת העצמנו את  נשקיע לתקןבכל הכוחות אנחנו לכן קדימה!!! 

 אמן ואמן.ח"ו בלי חבלי משיח וואז נזכה לשופר של משיח בקרוב ממש בימינו ומתוך שלווה 
 

ל נפשךיך בכל לבבך ובכקאל ה'ואת לבב זרעך לאהבה את  ומל השם את לבבך

אז ש ,ימות המשיחעל מדבר שפסוק זה הרמב"ן  כתב
 ,עולם יסיר מאתנו את לב האבן וייתן לנו לב בשר בורא

ויטו כולם שכם אחד "היה בחירה לאדם אלא וכבר לא ת
 ."בדךלע

 

 יש לנו בחירהלצערנו, לא בא עדיין כל עוד המשיח  אבל
נו ולכן עלי ,הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםכי , חופשית

עבוד את בורא עולם ללהתאמץ למול בעצמנו את לבבנו ו
 עם יראת שמים.

 

 הואהמפורסמת, הרי מתפללים " כידוע השאלה אבל
 ולעשות ויראתו אהבתו בלבנו וישם בתורתו, לבנו יפתח
, והרי אין בידי הקדוש ברוך לתת "שלם בלבב ולעבדו רצונו

  לנו יראת שמים???
 

קדשנו "שאחרי שיש  לי בתפילה דבר נפלא, והתחדש
שבורא עולם נותן לנו להתלהב ולחוש את  - "במצוותיך

 ,"ותן חלקנו בתורתך"מתקיים  אזו ,קדושת המצוות
ונותן לנו כמה בינה ודעת, בשערי חפותח את לבנו שהקב"ה 

מעומקה ו הלהתלהב בתורה הקדושה וממתיקות
 .מחידושי התורהו
 

מתיקות  חמתממכניס בנו אהבה עצומה לבורא עולם,  זהו
חשק עצום להתקרב לנו , וזה נותן שבענו מטובך – תורתו

  המתוקה מדבש. נותן התורהל -לבורא 
 

פחד כמת התורה מקבלים על ידי גילוי עומק ח וגם
וזה לא קשור ליראת העונש אלא  בורא,המעוצמת גדלות 

יראת הרוממות העדיפה והמועדפת שדרגתה גבוהה היא 
 מאוד.

 

ימול את ה לעתיד לבוא, שבורא עולם כך גם יהי ובעצם
לא כתוב יש לתמוה למה שהרי  .ליבנו לאהבה את ה'

 ליראה, ולמה?? 
 

המילה שעושה בורא עולם לליבנו זה לבוא גם לעתיד  כי
על ידי אהבת התורה ומתיקותה שזה יביא לנו יהיה 

הנה , כמו שכתוב "אהבת ה' ויראת הרוממותבוודאות 
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ים ונתתי רעב בארץ, לא רעב ימים באים נאום ה' אלוק
", ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם

והיות ויש רק רעב אחד וצימאון יחידי לשמוע את דברי ה' 
לכן ממילא בן אדם יתמסר לאהבת ה' כי אין אהבה אחרת 

  רק זה. ,אחרת תאווהאין 
 

ולא  ,זה עם ישראל יקבל יראת שמים הגבוהה מלבד
אכן כבר לא כי יראת העונש מים מחמת מדובר על יראת ש

אלא יראת הרוממות, על ידי  לעתיד לבוא,"עונש" קיים 
שישמעו את קול ה' תמיד, ושמיעת קול ה' מכניס יראת 

 ."זכ' ט שמות שמים כפי שהעיד הקב"ה מפורש על כך 

ס בנו אהבה עצומה לבורא עולם, תורה וגילוי עומק התורה, מכניולחדש חידושי לימוד התורה קיום המצוות ובימינו  וגם
עד שאדם  "בתדא"ר פי"חולכן אמרו חז"ל  , לפעמים אהבה זרה זו גוברת.אבל אם יש בנו גם אהבה למעדנים ולעבירות

, לכן עלינו להתנתק מתאוות ופינוקים עד כמה ו"יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופמתפלל שיכנס תורה לתוך גופו, 
 .לאהבתו ויראתוכף יתותדחוף אותנו במהירות ורה תשתלט עלינו כי אז מתיקות הת ,שאפשר

 

נזכור, שחזרה בתשובה הופכת את העבירות שעשינו במזיד לשוגג, ואת העבירות שעשינו בשוגג זה הופך לזכויות,  וזכור
 את גדלותכשחוזרים בתשובה מתוך פחד ויראת העונש, אבל כשחוזרים בתשובה מתוך אהבת הבורא יתברך ויראבל כל זה 

 הבורא אזי המזיד גם נהפך לזכיות.

כי למרות שזה "יום הדין", יום הדין אנחנו לא חוזרים בתשובה מתוך פחד ויראת העונש  -שלכן בראש השנה  וייתכן 
באהבת ויראת גדלות , "בעוצמת "המלךעדיין המזיד יישאר לנו כשוגג, אלא מתחזקים בחזרה בתשובה רגילה מתוך פחד, 

 .ואמן שכך הכל נהפך לזכויות אמן ,רא עולםועוצמת בו
 
 

בשמעו את דברי האלה והתברך בלבבו שלום יהיה לי כי בשררות לבי אלך
 
 

שואלים, איך ייתכן שאדם שעושה עבירות  המפרשים
שלום יהיה שיודע מה עונשם בכל זאת מברך את עצמו "

  "!!לי
 

היה צריך להיות אם הוא לא מאמין בקללות אז  שהרי
צורך להאריך ואין  "ואינו מאמין לקללותוב פשוט "כת

הוא איך מאמין בקללות אז כן , ואם הוא ולתאר עוד
את הקללות שמאמין  מסוגל להתעלם ולדחוק הצידה

, מאיפה "שלום יהיה לי"להתברך בלבבו  ובכל זאת, בהם
  בכל זאת מוגן???שיש קללות הוא הביטחון שלמרות  לו 

 

ה לברכה שיהיה לו שלום זה משמע מהפסוק שהסיב וגם
בשרירות ליבו הוא הולך, וכי זה סיבה לפטור מעונש?? כי 

זה אולי סיבה לחטוא ולהתעלם ולדחוק את הידיעה 
לא סיבה לברכה  בוודאי המפחידה של הקללות, אבל

 ששלום יהיה לו???
 

ומחה ה'  לא יאבה השם סלוח לויש להקשות, למה " ועוד
הפשע מה בדיוק נקודת  ",את שמו והבדילו ה' לרעה

שעשה זה יותר מכל אדם בישראל שחוטא מחמת  החמורה 
 תאווה למרות ידיעת העונש??? 

 

מדחיק הוא חוטא בעצם כל יהודי מאמין כשהוא  שהרי
היצר בוער בקרבו ורצונו עז למלאות כי  ,את ידיעת העונש

 את תאוותו בצימאון, וכי על כולנו לא יאבה ה' סלוח??
 

שמדובר זה אדם אן נקודה מיוחדת שחטא יש כ כנראה
לכן הוא שונה משאר חוטאים מחמת יצרם עליו בפרשה, ש

 הרע, ואם כן עלינו לברר מה היא הנקודה??
 

", הסביר פנים מאירותלבעל " כתנות אור בספרוהנה 
 מצוך אנכי אשר הזאת המצוה כיהסבר נפלא על הפסוק "

 ובלבבך הוא בפיך רחקה ולא ממך הוא נפלאת לא היום
 ".לעשתו

 

כל כך בתיאור , מדוע התורה מאריכה יש לתמוה הריש
לא רחוקה ממך, שלא מעבר הים עד כמה התורה והמצווה 

 ולא בשמים אלא קרובה היא??
 

רש אישה שאם אדם ג" "דגיטין פ הגמראעל פי  ותירץ
תנאי בדבר שאינו מציאותי, בתנאי שתעלה לרקיע או כל 

כי כל מה שלא , י כל התנאים"והגט גט בל נאו בטלאזי ת
  .שייך לקיימו זה דברים בטלים

מודיע לנו בורא עולם בהרחבה ובאריכות שיהיה  ולכן
זה  ,ברור לנו חד משמעי, שהתורה והמצוות זה לא בשמים

לא מעבר לכוחות שלנו ולא מעבר למציאות, ולכן כל 
 התנאים של הברכות והקללות קיימים ואינם בטלים.

 

, שאכן מדובר המתברך בלבותרץ את עוונו של פי זה נ ועל
, וגם מאמין שיש ברכות ויש מאמין בבורא עולםבאדם 

מעונש וטוען  עבירות בלי פחדקללות, רק הוא עושה 
, וההיתר הוא  היתר מיוחדיש לו ששלום יהיה לו, כי 

ולמען ספות את הרווה את  ,"אלך ליביבשרירות "
 הצימאון.

 

ושרירי  היצר הרע חזק מאוד שאצלושהוא טוען  דהיינו
ואין  צמא לעבירות שהוא בלתי נשלטמאוד, וגם אצלו זה 

היות ואצלו התנאים  ולכןלו סיכוי לנצח את היצר הרע, 
לנצח את היצר הרע הם בגדר תנאים לא מציאותיים, על 

ואין להם תוקף  כל התנאים של הקללות לא חליםכן כלפיו 
לעבור ברגליו במים או  כאליו דרשו ממנו לעלות לשמים

 אל מעבר לים.
 

 כאדם , כי הוא לאבורא עולם כועס מאודאדם כזה  ועל
 ,הוא ייענש על זהשכשל בעבירה ויודע שזה לא בסדר ונש

הוא דוחק מחשבה זו ממנו בעת שהיצר תוקף אותו שרק 
 .כפי שמצוי לצערנו אצל החוטאים

 

הוא מתיר לעצמו את  , שבהבטענת שקר בארשע זה  אלא
שקר את שערי לעצמו על ידי הל העבירות, והוא נועל כ

 .התשובה ואת עבודת ה' ומלחמת היצר
 

מפורש בתורה כתבה כי ה גם כופר ביסודי התורה, והוא
  שהתורה והמצוות וכל היהדות לא רחוקה היא בשום צורה

לעולם קרובה היא מאוד, כי באמת לכל אלא שום יהודי, מ
סייעתא דשמיא אם אכן יהודי יש כוח לנצח את יצרו ב

 ירצה בכך.
 

שונה  שהואמכוח הטענה  הבא של רשע זהוההיתר  והיות
משל אחרים, וחזק יותר שרירי  שלומכולם כי היצר הרע 

  .עליועליהם ולא  רק לכן הקללות חלים
 

" שלא הם והבדילו השם לרעה" -מידה כנגד מידה  לכן
 -לכן ו !!!הואאלא דווקא  טענתויהיו תחת הקללות כפי 
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את הקללות ממנו  שהוא מחק" שכפי ומחה ה' את שמו"
 מחוק.יהיה  לכן הוא

 

, שעוקר את הצורך להילחם "שורש פרה ראש ולענה" וזה
לא עבירה שטחית כי זה  ,ביצר הרע וזה עוון חמור מאוד

וחד פעמית ומזדמנת, אלא עבירה עם שורשים עמוקים, 
 רח"ל. ,מותר הכלעם קביעות לעבירות בטענות שלי 

 

שרבי יחזקאל שמעתי  ,את יסוד הדברים ולחזק
בשיחה למתחזקים, שבורא פעם זצ"ל אמר  אברמסקי

עולם התיר יפת תואר כי לא דיברה תורה אלא כנגד יצר 

טב יקחנה בהיתר ולא שמווכפי שדרשה הגמרא הרע, 
  יקחנה באיסור.

 

התורה יודעת שיש מצבים שהניסיון נלמד שאכן  ומזה
האדם עד כדי כך שאינו מסוגל להתגבר  על קשה מאוד

 , נקודה!!! רק במקום אחד ולא יותרעליו, אבל זה 
 

את  ומכיריודע את יצרנו שבורא המקומות  שבשאר
כי "שום איסור, לנו לא מתיר בכל זאת הוא ו הקושי שלנו

."קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו ולא בשמים היא
 

טעמים של היתר, כי כגודל הניסיון כך  150הרע, הוא ינסה להתיר לך איסורי תורה ב , שלעולם אל תאמין ליצר ללמדנו
גודל בקיאותו וגאונותו להתיר לנו את האיסור, פתאום הוא ממש כבר יודע את דעת עליון, ועל פי שטויות שהוא מבלבל 

זה מכעיס נורא את בורא  -ך זאת ל שהתרתלעשות עבירה מחמת  !אותנו הוא מתיר לנו עבירות חמורות ה' ישמור, ונזכור
 .ההוא"עולם, בכעס שמתואר בתורה "יעשן אף ה' וקנאתו באיש 

לחזור הזהר מאוד מעוון חמור זה, ולפחות תדע שחטאת מאוד לאביך שבשמים ואתה חייב להפסיק מחטאך ו ולכן
ניסיון שזה אסור באמת בלי  תאמין ותזכיר לעצמך בכוח גם בשעתבתשובה שלימה ולכפר על כל חטאיך, ורק חזק ואמץ 

 .שום צד היתר

שהוא מרגיש שכאילו יש מחיצת ברזל  אמר "שפת אמת"שהאדמו"ר מגור בעל ה ותמחיש לעצמך כל הזמן כפי תדמייןו
וכך  אי אפשר לחטוא ולא שייך להמרות פי ה', –עד לשמים בינו לרכוש הזולת, ובעצם בינו לכל עבירה!!! אין מעבר 

 רת ה' אמן ואמן.בעזותתעלה תצליח 

 המשך –והתברך בלבבו 
 

לפרש בדרך נוספת על חומרת אותו אדם,  אפשר ואולי
לא יקבל עונש על  שהואטוען כאמור קודם שאדם זה 

שרירי בתאוות, וכאמור זה משמש  שלועבירות כי הלב ה
תיו מעל לכוחו שאיסורי התורה הםהיתר כאותו כתירוץ ו

  ולא מציאותי שיתגבר על יצרו.
 

על המצוות שהוא כן , כי חצוף גדול הואאדם זה  אבל
שמגיע לו שלימות ודורש הוא מברך את עצמו  ,עושה

הוא  כי, בעולם הבא ושכר עצוםחיי עושר ואושר  ,בחיים
בכל זאת  ,חזק ממנושבוי ביד יצרו ה למרות שהואטוען ש

לקיים כמה בכל זאת הצליח הוא בצדקותו הרבה!!! 

א כאחד הצדיקים אשר בארץ והוא סבור שהו ,מצוות
 ושכרו מובטח.

 
סבור  הואוכי מדוע  "לא יאבה השם סלוח לו", ולכן

זה שיא הלוא ?? הוא קייםשכר כי חלק מהמצוות  לושמגיע 
החוצפה למחוק ולהתיר חלק מהעבירות בטענה שאתה 
פטור ולא צריך לקיים אותם, ובכל זאת לדרוש שכר על 

זה מתאים לך ונחמד  חלק שאתה מואיל בטובך לקיים כי
ומחה לך לחיות עם חלק מהמצוות, ולכן מידה כנגד מידה "

" שכפי שמחקת ממך את הקללות וחלק ה' את שמו
 מהמצוות אתה גם תהיה מחוק.

 

 למרות כל הקושי בכל כוחנו נילחם ביצר הרע, ולעולם לא נגיד שזה בלתי אפשרי להתגבר, כי זה שקר מוחלט!!  לכן
 :נצטדק בטענה שבורא עולם יודע שזה מעל לכוחותיי ובאמת לא הייתי מסוגל, אלא תאשים את עצמךנכשלנו לא  ואם

ועלי לבכות ולחזור בתשובה ולא לחזור על עווני, ועלי לשמור מרחק מכל דבר שעלול להביא אותי  ,פשעתי ,עוויתי ,כשלתי
 לידי ניסיון קשה.

 

 בדרך אחרת –והתברך בלבבו 

 

ללמד קצת זכות על אדם שיש אפשר  עדייןאולי ש ייתכן
, צר הרע עצום ושרירות הלב וצימאון אדיר לעבירותלו י

  .ואפילו נלמד עליו זכות שהיצר מטעה אותו
 

 שמחהוא כאן מדובר על אדם שגם מתברך בלבו, ש אבל
שיש ושמח שיש לו יצר חזק כזה, כי הוא נהנה בכך  ומאושר

מעול מלחמת לו תירוץ לפי טעותו, שהוא במצב שנפטר 
  היצר.

 

הוא מברך את  ה,לא עצוב ושבור מזה אלא אדרב והוא
כי ככה אוכל להשתולל  ,תודה לך שאתה יצרי ,יצרו

את צימאוני לגמרי  ולהרוותבעבירות בלי נקיפות מצפון, 
 מאוני.יה רווי מרוב עבירות הרבה מעל לצעד שאה

 

אתה מרמה את עצמך ש, כי לא רק "יאבה ה' סלוח לו לא"
מצבך קשה, ש בטענהטעות שורשית ומתיר לך איסורים ב

  גם שמח בגלל זה!!!!אלא אתה 
 

יותר גרוע מאדם שמשתוקק שיאנסו אותו לעבור על  וזה
עבירות שעליהם לא חל הכלל יהרג ועל יעבור, לדוגמא: 

 הוא שמח כשאנסוהו לעבור על חילול שבת.
 

תחת בפרשת כי תבוא " האדמו"ר מקוצקשפירש  וכמו
", שלא די בכך שלא ר לא עבדת את השם בשמחהאש

 מחת שאתה חי בפריקות עולעבדת את השם, אלא עוד ש
רח"ל, ועל דבר זה כתוב שבאים כל הקללות השם ישמרנו.

 

, שלפחות לא נאבד את הדרגה של רשעים מלאים חרטה, כי רשעים אלו יש להם תקווה לחזור בתשובה, ואם נפלנו ללמדנו
רמה את עצמנו פתאום לעבוד את השם מתוך שמחה כאלו לא קרה דבר, אלא חייב להיות לנו כאב לב עמוק נהיה בעצב ולא נ

 ודוקר על עבירה שנכשלנו וכמה שיותר יכאב לנו וכמה שיותר נכאיב לנו כך ייתכן שלא נשוב ונחזור לחטוא בעבירה זו.
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 ל דברי התורההנסתרות לה' אלוקינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כ
 
 

, שגם בזמנים שיש הסתר פנים כביכול החתם סופר כתב
שלא רואים ניסים גלויים בכל אופן באמת כל רגע ורגע יש 
ניסים ונפלאות, רק שהם נסתרים מעינינו, ואין בעל הנס 

" לעושה נפלאות גדולות לבדוכתוב "מו שמכיר בניסו, כ
 שרק בורא עולם יודע מהנס.

 

 נכתבלמרות שפסוק זה ", ש' אלוקינוהנסתרות לה" וזה
לעם  המתארים את כל הצרות שיהיולאחר הפסוקים 

במצב הקשה ישראל, בכל זאת בורא עולם מבטיח שגם 
לנו ויעשה ועושה  ,אתנועדיין בגלויות הוא הנורא הזה ו

 ניסים ונפלאות נסתרים.
 

מלבד הניסים הנסתרים יש גם גם היום בזמנינו  אבל
עד היום ועד עולם יש ויהיו יהודים י כניסים גלויים, 

למרות כל הצרות וזאת החיים בדרך התורה והמצוות, 
והגלויות, ולמרות שבכל דור ודור עמדו ועומדים עלינו 
לכלותינו ברוחניות ובגשמיות, בכל זאת בניסי ניסים 

 ים לנצח ושומרים את כל מצוות השם.אנחנו קיימ
 

 כוונת סיום הפסוק וואולי ז .נס עצום ונפלא ביותר וזה
הנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה ו"

שלמרות שנהיה בגלויות בין העמים כפי שכתוב  ,"הזאת
נישאר באמונה ונקיים לנצח עדיין  ,בפסוקים הקודמים

 את כל המצוות כראוי.
 

 המשך –הניסים הגלויים  -והנגלות לנו ולבנינו עד עולם  
 

 " אומרים "עלמודים" בתי שבתפילתכתבפרשת אמור 
ערב ובוקר וטובותיך  עמנו ועל נפלאותיך שבכל יום ךיניס

אולי  ואם כן", והרי ניסים מפחיתים מהזכויות, וצהרים
שהלוואי ולא  -הזאת את הנקודה בתפילה נזכיר לפחות גם 

 נזדקק לניסים שמפחיתים מהזכויות?? 
 

 )רק( זה לאמוזכרים במודים לתרץ, שהניסים ה וכתבתי
ניסים ברוחניות, שאנחנו הכוונה לניסים בגשמיות, אלא 

מודים לבורא עולם על שאנחנו מצליחים להתגבר על היצר 
 ובוקר וצהרים. הרע הבא להפיל אותנו כל הזמן, ערב

 

ניסים ברוחניות אנחנו חייבים כל  -ניסים שכאלו  ואכן
  .מהזכויות יםמוריד אינם כי ניסים כאלו בודאיהזמן, 

 

בכל יום יצרו של אדם מתגבר  "בסוכה נהגמרא  כמאמר
 מפורשכאן וכתוב עליו ולולי הקב"ה עוזרו אין יכול לו, 

  אי אפשר להצליח. - בלי ניסים חד משמעיש
 

ועל כל מעלה במלחמת היצר חייבים ניסים כל הזמן,  כי
על שמציל אותנו מהיצר  ועליה רוחנית  יש  להודות  לקב"ה

 .נו להתעלות ברוחניותהרע ונותן ל
 

 המשך- ניסים שבשפלנו זכר לנו
 

"שבשפלנו  על זה אנחנו מודים בתהילים ובתפילה וגם
כשהיינו שפלים בשיא הטומאה עמוק עמוק ש ",זכר לנו

רחמנא ליצלן, בכל זאת בורא עולם ברחמיו העצומים, 
, איזה "כי לעולם חסדו"עורר אותנו לתשובה שלימה, 

 ילים לתאר. חסד נפלא אין מ
 

שבורא עולם פירק או פרק מעלינו את  ",מצרנו ויפרקנו"
היצר הרע הצורר שלנו, שהבורא שחרר אותנו מעולו, ממה 

עבדים כעבדנו את נפשנו בטומאה ישבטמטום הלב והמח ש
", אבא יקר, תודה רבה רבה "כי לעולם חסדוליצר הרע, 

 שקרעת את כל החבלים שקשרו אותנו ליצר הרע.
 

אחרי שאדם משתחרר מהיצר  ,לחם לכל בשר" תןנו" 
הרע ועובד את ה' יתברך, אזי בורא עולם נותן שפע לחם 

כי לעולם ??? שיש לו לב בשר ולא לב אבן, ולמילכל בשר, 
  אמן ואמן. חסדו

 

שאנחנו רוצים בעיקר רוחניות ולהודות  לקל השמים, הודו
סה לקל השמים, שיהיה שפע רוחניות ובלי דאגות של פרנ

 אמן ואמן. כי לעולם חסדווחובות, 
 

הניתנת להיאמר, שהיום בזמנינו הנס הגלוי שיש  והאמת
 יהודים יראי שמים, זה נס עוד יותר גלוי!!! 

 

היום בגלל המכשירים האלקטרוניים כמחשב  כי
ין יותר ודומיו, היצר הרע זמוהטלפונים המתקדמים 

טאים ול להיכשל בחמפעם, בקלות שאין לדמותה אדם על
  הגרועים ביותר.

 

בקהילות עם , יש ציבור עצום זאת שמך לא שכחנו ובכל
כן ירבו שנלחמים בכל כוחם לא להיכשל בשום ישראל 

ושמים לעצמם סייגים וגדרות  אסורה, חטא ושום ראיה
  .זה נס עצום שאין כדוגמתולהתרחק מהחטא וסביבתו, 

 

שזכה הדור שרואים ניסים גלויים אלו, ואשרי מי  אשרי
 להיות כלול הוא ובניו בנס הגלוי הזה עד עולם.

 

הנסתרות לה' בפסוק " שהסתייםכל פרק זה  ובעצם
אדם שנכשל בפסוקים המתארים  ", התחילאלוקינו

 ואת שקוציהם את ותראו" :ה אסורה ובמחשבה רעהבראי
 איש בכם יש פן עמהם, אשר וזהב כסף ואבן עץ גלליהם

 ה' מעם היום פנה לבבו אשר שבט או משפחה או אשה או
 שרש בכם יש פן ההם הגוים אלקי את לעבד ללכת אלקינו

 ". ולענה ראש פרה
 

זה ראה מראה טמא, וברגע הראשון הוא אכן ראה  שאדם
לא מחק הוא , רק שאת הראיה הזו כשקץ וגועל נפשאותה 
 כאן הטעות שלו והמכשול וההרס שלו!!! ממיד, ו

 

אזי  ,זואסורה ראיה והוא לא מחק מזיכרונו  שהיות
לשורש פורה ראש והפך אותה  עליההיצר הרע השתלט 

והרעל כשורש מתפשט  ,רעיל את המוח שבראששה, ולענה
להשתלטות על כל הראש,  "ראיה קלה" –מנקודה קטנה 

, ומעוות לו את החשיבה לחשיבה ולשריר ענק בלב וברגש
שכך הוא מתיר לעצמו כל עבירות שבתורה. ,מעוותת

 

לזכות ולהיות מבעלי הניסים הגלויים בסוף, שנדע להיזהר ו שנוכל  בתחילת העניין, לנו זה הסוד שהתורה מגלה ליואו
רה ראש ודבר טמא, ואז לא יהיה בנו שורש פ נראהגם במקרה לא שולכן נשתדל  ,מה מראה טמא עושה לנפשלעצמנו 

קודם, שזה נס ופלא שאין כדוגמתו היום שקל לחטוא ולענה, אלא נזכה להיות מבעלי הניסים הגלויים, וכפי שכתבנו 
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עד עולם אנו ובנינו נזכה להיות בעזרת השם נזכה שבראיה יותר מכל הדורות, להיות יראי ה' ושומרי מצוות בשלימות, ו
 עובדי ה' ודבקים בעבודתו בשלמות אמן ואמן.

 

 ובחרת בחיים למען תחיה לאהבה את ה' ודבקה בו כי הוא חייך
 

פסוק הזה, שלא נבקש חיים ה, מסביר את מדובנא דהמגי
בקש לחיות בשביל ללמוד תורה אלא נ ,בשביל גשמיות

למען תחיה לאהבה את כמו שכתוב בפסוק " לקיים מצוות,
 ".ה' ולדבקה בו

 

זכרנו לחיים עוד, שלכן אומרים בימים נוראים " וכתב
 רוצים חיים בשביל לחיות חיים רוחניים", שאנחנו למענך

 הוב ולדבוק בבורא עולם.לא
 

לפרש דבריו, שהרי חלק חשוב מסדר היום אינו  וחשוב
רוחני כמו השינה והאכילה, אז איך אנחנו אומרים למענך 
אלוקים חיים, שכביכול כל חיינו זה רק למען בורא עולם 

 והרי לכאורה יש חלקים שאינם כך, אלא לצורך הגוף??
 

התקרבות למען  התשובה פשוטה, שכל מי שחי אלא
לבורא עולם אזי גם השינה שלו והאכילה שלו זה מכשיר 
מצוה שנותן כוח לגוף לעבוד את בורא עולם  ומכשירי 
מצוה כמצוה, ונחשב שכולו לשם שמים ולשם בורא עולם, 

 ".בכל דרכיך דעהווכמאמר השולחן ערוך בתחילתו "
 

הדברים הללו, אפשר גם להסביר את מה שכתב ולפי 
ארור אתה על הפסוק " כי תבואבפרשת  התרגום יונתן

שארור אתה על שבאת  ,"בבואך וארור אתה בצאתך
לקרקס ובתי הצגות וכל מקומות אסורים, כי מלבד 
שחטאת שהלכת למקומות האסורים גם חטאת בביטול 

" ארור אתה בצאתךתורה באותו זמן שבילת בעבירה, וגם "
  הכוונה ביציאתך לעבודה ולפרנסה.

 

רשים דבריו, שהיות והלכת למקומות רעים שמפ וראיתי
 אבלוביטלת תורה לכן תהיה מקולל שלא תצליח בפרנסה, 

עונש אלא מפשטות דברי התרגום יונתן לא משמע שזה 
  .שזה חלק מהעבירה

 

 עבירהכשם שללכת למקומות בילוי זה כוונתו, ש אלא
וביטול תורה ולכן תהיה ארור, כך זה בהקשר ליציאתך 

ולכן תהיה ארור על  ,נסה זה ביטול תורהלעבודה ולפר
 הביטול תורה בזמן העבודה לפרנסה.

 

דבר זה תמוה, וכי איזה ביטול תורה יש לאדם שיצא  אבל
 לפרנסתו??? הרי אדם חייב להתפרנס בכדי לחיות???

 

שאם אתה חי לא בשביל התשובה היא כאמור,  אלא
ו ריבונו של עולם אלא אתה חי למען הגשמיות והבטלה א

למען העבירות, אם כן גם הזמן שאתה ישן ועובד ומתפרנס 
זה גם עבירה של ביטול תורה, כי השינה והעבודה והפרנסה 
הם מכשירים ומכינים אותך לבטלה ולחטאים ומכשירי 

 עבירה כעבירה הם.
 

" ברוך אתה בבואךבברכות, "באותו משקל נפרש זה  ולפי
לבית שתהיה מבורך על אשר אתה בא לבית הכנסת ו

 המדרש להתפלל וללמוד.
 

" דהיינו בצאתך לעבודה ולפרנסה, אתה בצאתך ו"ברוך
כי אתה עושה מצוה של מכשירי מצוה שתוכל לחיות 
ולהחזיק את הגוף כראוי ללימוד התורה וקיום המצוות 

 ולדבוק בכל הכוח בבורא עולם.

י בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנועם השם", שבת –הבה נחיה נכון, במטרה אחת "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש  אז
 ושינה אבל זה רק אמצעי ולא מטרה. נכון חייבים פרנסה

 

השם בורא עולם ייתן לנו את כל הכלים להצליח בעבודת ה' ויסלק מאתנו כל המפריעים וכל הטרדות, ויתן לנו  ובעזרת
ברכה ואושר ועושר כדי שנעבדו מתוך רוגע והרחבת הדעת אמן ואמן.

 

 ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע ובחרת בחיים

יצר הרע  דרגות של יצר הרע: 2אומר שיש  ילנאוומ הגאון
שמדבר ועושה רע לחברו, והשני זה יצר רע שהוא רע אחד 

אבל זה רק  ,שהוא טוב שהוא מדבר יפה וטוב על חברו
ל חברו, ואומר מהשפה ולחוץ ובתוך ליבו הוא חושב רע ע

 רע.ההגאון שהרע הטוב הוא גרוע מיצר הרע 
 
דרגות, יש לשם  2הגאון, שגם ביצר הטוב יש  ממשיךו

יצר הטוב שעובד את ה'  שלימות, וישו  חייםשמים שזה 
", וכנגד זה הטוב ואת, וזה פחות מחיים וזה "שלא לשמה

ובחרת , והתורה מסיימת "ורע מותיש להיפך ביצר הרע 
 הדרגה המושלמת לעבוד לשם שמים. זו" שבחיים

 

לי להוסיף ולהרחיב בדבריו, שאם נחבר את דבריו  ונראה
שהוא  יצר הרע הגרוע ביותרזה  מוותלנכתב תחילה, אז 

, וכדברי הגאון זה המדבר עם המושלם שזהמחיים ההיפך 
, עם החבר שמדבר יפהואחד בלב, והכוונה חברו אחד בפה 

, חושב עליו רק רעלב הוא בש ,בלב אבל הוא כאחד אחר
 .ובלי שהחבר יודע ושם לב לכך

 

, צריך ן אדם למקוםיבעניינים הנוגעים  בבהרע הזה  ויצר
אבל  אדם צבוע שמראה עצמו שהוא צדיקלפרש שזה 

בלב הוא שונא את התורה ואת ש, פנים הוא רקובבמ
המצוות, ואכן אין מילה יותר מתאימה לקרוא לאדם שחי 

בעולם הזה ולא  לאכי אין לו חיים  ,"וותמ" אלא במצב כזה
 בעולם הבא, והוא אכול בתוכו כמו אריה בסוגר.

 

 המשך -ובחרת בחיים 
 

ובחרת הביא את דברי רש"י על " משה תורת ובספר
"אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים", והקשה  ",בחיים

ובחרת על זה וכי מה רש"י בא להוסיף על דברי התורה "
צריכים להורות על כך, הרי צריך להיות שוטה ", וכי בחיים

 ולא לבחור בחיים כדברי בורא עולם???
 

מה יעשה אדם " מסכת תמיד פ"אעל פי דברי חז"ל  ותירץ
"!!! וממילא מובנים דברי רש"י, ויחיה?? ימית עצמו

שהיות וצריכים להמית עצמנו ולסבול בשביל חיי התורה 
מית עצמו, לכן י –והמצוות שזה כמו מוות בעולם הזה 

צריך שכנוע גדול ולהראות שבכל זאת שווה להשקיע 
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ולסבול בחיים הקצרים בשביל לחיות חיי נצח באושר 
  נצחי.

 

יי תורה אבל בליבו יש צבוע וכלפי חוץ חי חמי שהוא  ולכן
הוא ממית עצמו גם ש, הרי שנאה ומיאוס לתורה וליהדות

 , שלכןותבעולם הזה שבגלל שהוא נראה כשומר תורה ומצו
 עצמו מהנאות עולם הזה ותאוותיו.הוא מנוע 

 

הלה של מיהודי צדיק המת בעולם הזה בא בשונה אבל
 תורה, אבל יש לו חיי נצח בהנאה אין סופית, לצבוע זה

  .לעולם הבא ולנצחגם יש לו מוות מלבד מוות בעולם הזה, 
 

אמר להו רבא לרבנן " "ביומא עדברי רבא  אלו הם ובעצם
שרבא ביקש ", מינייכו לא תירתון תרתי גיהנםבמטותא 

גיהינום בעולם הזה  2מרבנן בבקשה ממכם אל תסבלו מ
 .וגם בבא

 

אחי ורעיי, אם כבר אתם בחיי תורה ומצוות שלכן  לכן
אתם ממיתים את עצמכם בעולם הזה, לפחות אל תעשו 

תסבלו בשביל שטויות להפסיד את כל העולמות, לפחות 

תרגילו את הלב להתחבר באמת מתוך ו להרוויח חיי נצח,
אהבה לתורה ולמצוות, ואז תחיו לנצח, כי אם כבר סבל 

  לפחות ננצל אותו כראוי, למה סתם לסבול???
 

ממית עצמו באהלה של תורה מתוך יראת שמים שמי  אבל
צמו אמתית ואהבת בורא עולם, אולי זה נראה כממית ע

בעל סיפוק ן חורין ואדם באהלה של תורה, אבל אין לך ב
אין לך בן חורין אלא " אבות פ"היותר ממנו, כמאמר חז"ל 

 עוסק בתורה".מי ש
 

היצר הרע בזמנינו עלה בדרגה, שהיום הוא  ולצערנו
מאפשר לאנשים המשתייכים לקהל היראים לדבר השם, 

  .לחיות כביכול בעולמה של תורה, בלי להמית עצמו עליה
 

לעצמם לעשות  מחסום הבושה נפרץ ואנשים מתירים כי
ככל העולה על רוחם עבירות גמורות או למחצה לשליש 

המון חילול השם ועם כל המראה  עםולרביע ובכל אופן 
הנה לך גם להיות בקהילה שנולדת  -היהודי, והיצר חוגג 

בלי למצמץ, העיקר החילוניים בה, וגם לחגוג בחיים 
לכל  יםתרגיש טוב כי אתה ומשפחתך עדיין בקהילה וקשור

מוסדות הקהילה. 

בזמנינו שהניסיונות קשים הם עד למאוד, עלינו להתייצב בכוח מול היצר הרע "ולהמית עצמנו עליה", כי זה מה  ודווקא
שכתוב במסכת תמיד שהיא לתמיד כי זאת התורה לא תשתנה!! ורק כך נזכה לחיות לנצח גם אנחנו וגם הדורות הבאים 

דרך התורה, כי מי שמחפש חיים קלים הילדים שלו ישדרגו את השיטה, ויקלו אחרינו, שגם הילדים שלנו ימשיכו ב
 מעצמם הרבה יותר ממה שאתה סברת שאפשר לשחרר ולהקל.

 

נזכור, מי שממית עצמו עליה, למרות הקושי הגדול, אין יותר מאושר ממנו, כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק  וזכור
ימות כי הוא חי תחושה שהוא חי חיי אמת, אז קדימה "ובחרת בחיים" "למען בתורה ובמצוות, הוא מרגיש סיפוק ושל

 תחיה", תרגיש שאתה חי באמת, ויהיה לך שמחה פנימית אמתית אמן ואמן.
 

 אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם
"נצבים כולכם"  להקשות וכי מאחר שהתורה אמרה יש

יכם ראשיכם שבט"למה אם כן התורה מפרטת מיד 
טפכם נשיכם וגרך  ,זקניכם ושטריכם כל איש ישראל

 ".מימיךאשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב 
 

היות ומדובר כאן על התחייבות באלה  ובפשטות
ובשבועה לקיים תורה ומצוות, לכן מחמת גודל חשיבות 
העניין התורה מפרטת בהרחבה שלא יהיה אחד שיחמוק 

  .מהתחייבות זו
 

 שאלך אפשר לתרץ זאת, שהנה מדברי רש"י בהמש אבל
ועונה  ??למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללותרש"י: 
חוץ  ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתיםלפי רש"י 

  ??מי יוכל לעמוד באלוממ"ט שבת"כ הוריקו פניהם ואמרו 
 

אתם נצבים היום הרבה הכעסתם משה לפייסם  התחיל
 .ניותכם כלייה והרי אתם קיימים לפלמקום ולא עשה א

 

הרי עם ישראל ראו את מידת הדין  השאלה, ונשאלת
שנהגה באבותיהם, שכל הדור של הזכרים שיצאו ממצרים 
מלבד שבט לוי, כולם מתו כעונש במדבר, ואיך אם כן ובמה 

 הרגיע אותם משה??? 
 

הם הדור הצעיר כשחטאו בעדת קרח ובבנות מואב  הרי
שנשאר  מתו, וכל מיהחוטאים נענשו ואו בנחשים מיד 

לא היו אנשים חוטאים, עד כניסתם לארץ מעם ישראל 
הרבה הכעסתם למקום ולא עשה "ולמה אמר להם משה 

 ???"אתכם כלייה
 

, יתכן שעם ישראל פחד שיהיה מצב שכל עם ישראל אלא
גם ו גלותורך היחטא במרוצת הדורות מתוך קושי וא

ובפרט שכל כמה שהם  החיים בין הגויים,מחמת 
ציאת מצרים וממתן תורה הם יתקררו מתרחקים מי

 מדבקות בבורא העולם וישקעו בטומאה ותאוות העולם.
 

, שאני "אתם נצביםענה להם משה, "יתכן שזה  ועל
אלף יהודים  600 ביציאת מצרים פיקדון של קיבלתי 

בכל זאת בורא עולם ביום אלף נפטרו  600ולמרות שכל ה
ה משה ביום פטירתי )וכפי שכתב רש"י שאתם נצבים אמר

בדיוק  20אלף זכרים מגיל  600פטירתו( זכיתי והחזרתי 
 כפי שקיבלתי.

 

ידוע שבורא עולם לא מתערב בבחירה החופשית של  והנה
בן אדם האם הוא יהיה צדיק או רשע, ואם כן איך יתכן 

ק של ישנה יישאר מספר מדוי 40שיצא בדיוק שלאחר 
אלא שבורא צדיקים בעם ישראל כמו ביציאת מצרים, אין 

עולם בידו לגרום שלפחות יישארו בכלל עם ישראל כמות 
צדיקים כפי שברצונו הקדוש שיהיו בעם ישראל לכל 

 הפחות.
 

צדיקים  "והעולם לא מתקיים בפחות מלשכתוב ש וכפי
נסתרים, וגם כאן הבן שואל ומי החליט שתמיד יהיו בעם 

שרה צדיקים, הרי בכל ערי סדום לא היו אפילו ע 36ישראל 
צדיקים בכל דור  36צדיקים, וכי דבר זה ביד ה' שיהיו 

 ודור???
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כן!! וכאמור, שבורא עולם יכול לגרום שבאופן  והתשובה
כללי יהיו לפחות סך צדיקים כפי שחשוב לו שיהיה לכל 

  הפחות.
 

הצדיקים וחלילה עוד כרגע נראה שכשמתמעטים   ויתכן
בורא עולם  שיפחתו מסך המינימום שקבע בורא עולם, אזי

שולח גל של התעוררות של תשובה בעולם והרבה 
 מתעוררים ומתחזקים.

 

לפני הגאולה העתידית כתוב שבורא עולם יחזיר את  וגם
ואין זה סותר את הבחירה כלל!!! כי עם ישראל בתשובה, 

גם בעת ההתעוררות לא כולם זוכים להתעורר בתשובה, 
עוררות עוצמת ההתרק חלק מהם מתעוררים והכל לפי 

 שבורא עולם שלח.
 

לגרום שיהיה פחות ניסיונות שכך  בורא עולם יכול וגם
 חלק מעם ישראל כבר לא יכשלו בעבירות ובטומאה,
וממילא הם יתעוררו מעצמם להתקדש ולהתקרב לבורא 

 עולם.
 

המצבים ביחד,  2ול ליצור את בורא עולם יכ ולפעמים
 ת גם יהיועצומה לתשובה, ובו זמני היה התעוררותשגם ת

 פחות ניסיונות כך שעוד יותר יהודים יתקרבו לבורא עולם.
 

אום כבר לא יהיה בארץ תתארו לעצמכם אם פ ,לדוגמא
כי בחוק יקבעו  ,פרוץ אינטרנטאו במדינתכם ישראל 

, כמה אנשים יפסיקו שמותר רק אינטרנט מסונן ממש
 לחטוא. 

 

 או אם פתאום כל הפעולות הטמאות באינטרנטלמשל  או
וגם כולם יראו יהיו גלויים לעיני כל, הראיות הפסולות 

מי יעז להשתמש לטומאה תמונה של החוטא, 
שכבר מרגישים אבודים  באינטרנט???? אולי רק בודדים!!!

 לנצח רח"ל.
 

הרגיע משה רבינו את עם ישראל, אל תדאגו  ובזה
  עם ישראל, כי נצח ישראל לא ישקר. להמשכיות

כמו שעכשיו הצליחו להימנות בתוך זכרו נא היטב, ש אבל
הצדיקים של עם ישראל, כל סוגי הקהילות של עם ישראל, 
אנשים נשים וטף, חשובים ראשי מטות עד שואבי מים, כך 
גם בבטחת נצח ישראל לא ישקר, יכולים להיות כל סוגי 
עם ישראל כלולים בזה, שהם יהיו צדיקים ולא רק בני 

בי המים של דורנו הרבנים והמיוחסים, אלא גם שוא
 יכולים להיות מצדיקי עם ישראל.

 

זה מסר לדורות, אם חפצים אנו וכאמור לא משנה מה  וגם
שואבי מים, אם כדי פשוטים עד מהחשובים או מהמעמדנו 

משארית הפליטה  -רצוננו לשרוד ולהיות מצדיקי הדור 
שעליה יתבסס נצח ישראל, עלינו להשקיע בכל יכולתנו 

זכה להיות מהראשונים המתעוררים בעת להתחזק, וכך נ
שבורא עולם מעורר אותנו לתשובה, וכך נזכה לחזור 

 בתשובה שלימה.
 

לא נשקיע הכנה להתעוררות התשובה, אז יתכן אם  אבל
עולם יתן רוח התעוררות, אז שגם בבוא עת רצון שבו בורא 

אתה חס ושלום לא תזכה להיות מהיהודים שמתעוררים 
  נא ליצלן.לחזור בתשובה רחמ

 

תניים ותחזור בתשובה ותעורר עצמך בכל דרך ושנס מ אז
לחזור בתשובה, ובכל רוח של התעוררות תצטרף בתשוקה 

כבר לא תזכה לעוד להתקרב לבורא עולם, כי מי יודע האם 
 !!!!ח"ו , ואוי לנו אם נמות ללוא תשובהרוח התעוררות

 

 ם היא בפיך ובלבבך לעשותולא בשמי כי המצווה הזאת אשר אנכי מצווך היום,
 

, שהמצווה הזאת היא העיקריםובספר  הרמב"ן כתב
שוב ברמז יש לומר כי כתוב " ולענ"ד אולי, תשובהמצוות 

ו ", דהיינמצווך היום" וכאן כתוב "יום אחד לפני מיתתך
תך, כך שבכל יום יהיו שיהיה לך יום של תשובה לפני מו

וכך תהיה צדיק כל  ,בגדיך נקיים כי אינך יודע מתי תמות
 ."היוםימי חייך בזכות "

 

יש לומר שהתורה אומרת לכל יהודי, אל תחשוב  והנה
חסר לך כלים שאצלך לא פשוט לחזור בתשובה כי 

הרב צריך להחזיר אותך בתשובה, ואתה רוחניים, ולכן 
צריך צדיק גדול ועצום כמו משה רבינו שעלה לשמים, כי 

 ור בתשובה.ידי צדיק כזה תצליח לחזרק על 
 

בכדי  הכלים הגשמייםאת  אתהאל תחשוב שחסר  וגם
כך  ,לחזור בתשובה, כי קשה לך הדבר מבחינה גשמית

ץ ויסתכן ויעבור יתאמ שאדם אחרכביכול אתה צריך 
 ."בפיך ובלבבך לעשותו" אלא נייה,עבורך את הים בא

 

כאן לכאורה יש קושיה, שהרי עיקר התשובה היא  ובעצם
" ואחרי זה בפיךמדוע כתוב קודם "ואם כן  ,מהלב

 "???ובלבבך לעשותו"
 

כאן מגלה לנו התורה, שגם יהודי חלש מאוד ש ונראה
מבחינה רוחנית והלב שלו אטום להתעורר בתשובה מרוב 

", תלמד בפיךחטאיו או מרוב טרדות הזמן, בכל זאת "
מוסר בפיך, תקפיד על לימוד ספרי מוסר בפיך, אפילו 

" ובלבבך לעשותופיע עליך, אבל בסוף "כשעדיין זה לא מש
המוסר יעורר את הלב, ואז כל זה זה ביום אחד פתאום 

יכנס  הכלימים בהם התעקשת ללמוד מוסר, שלמדת ב
זכה לחזור בתשובה שלימה אמן ואמן.ללבך, ות

 
 ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך

 

לחיים שלנו צריכה להיות שננצלם לחיי יהודים  הבחירה
ואין חיים יהודים מושלמים בלי שהילדים ם, כשרי

 ממשיכים בדרך התורה שהיא דרך חיי הנצח.
 

יהי "מבקשים בתפילת  בברכת החודשמזכיר לי מה ש וזה
בקשות מפורטות לחיים טובים אהבת תורה ויראת  "רצון

חיים שימלא שמים ופרנסה טובה וכו' ובסוף מסיימים "
לכאורה מה יש ",  וה' משאלות לבנו לטובה אמן סלה

בבקשה זו, הרי קודם פירטנו בקשות לחיים טובים 
 בגשמיות וברוחניות?? 

יתכן שאנחנו מסיימים שנזכה שנשתמש בחיים  אלא
הטובים הן בגשמיות וגם בחיי הרוחניות הטובים לטובה, 
שנחייה לשם שמים לעשות רצון אבינו שבשמים באמת 

אר בהם ה' להתפ ולא ננצל את חיי העולם הזה וברכות
  ולשאר הנאות הגוף.

 

שנחיה בה באמת אכן עלינו לבחור בדרך התורה  אכן
כך שגם זרענו ירצו ואהבתו יתברך, בשמחה של דבקות בה' 

מזיו ה' כל חייהם וימשיכו חשק זה לדורות הבאים  תליהנו
 אמן ואמן.
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 רש"י –אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים 
 

ום מצוות יש מושג שגם בקי הקדוש, כוונת רש"י אולי
ממית עצמו באהלה של תורה, אבל למרות שיש במושג של 
זה מוות כביכול שמרסק את הגשמיות ומייסר את גופו 
בעמלה של תורה מתוך דוחק עצום וצער הגוף, בכל זאת 
התורה דורשת שתתבונן בחלק החיים שיש בממית עצמו 

כוס המלאה השיבחר להסתכל על חצי בעמלה של תורה, 
  .רוחניות שזוכה בושל ה

 

התורה מתקיימת בו יותר, וישמח  -מתוך צער  אדרבאו
בחיי אמת ובחיי נצח ושנשמתו מתענגת כי זה שזכה לדבוק 

עיקר האדם!! וישמח בקרבתו לבורא עולם השמח 
 בעבודתו.

 

אכן ימות באהלה של תורה אבל יבחר להתמקד  ואם
ם ולשמוח בחלק הרוחני שזכה, אזי יזכה לחיים טובי

מלאים סיפוק אמיתי בזה ובבא, וגם זרעו אחריו יראו 
שאביהם המתייסר בגוף עדיין שמח ביותר כי הרוחניות 
משפיעה שמחה יותר מהנאות גשמיות, וממילא גם הם 

 ירצו לחיות בשמחה בחיי אמת מלאים בסיפוק!!! 
 

לא קלה היא העבודה הזו אבל בורא עולם מתחנן לנו  ואכן
אם אתה חי בעניות וממית עצמך , יוחביבי ייקירי יבני

אל תמית עצמך בתורה מתוך אנא באהלה של תורה, 
בחרו עצבות ועוגמת נפש, אלא אני מבקש ומורה לכם 

בחלק החיים, ותחיו עם שמחה של מצוה ואהבת ה', 
 בהצלחה אמן ואמן.

 

 ומל ה' את לבבך ואת לבב זרעך
 

לבבך "את  שהמילים בפסוקהראשונים  מביא בשם החיד"א
ומוסיף החיד"א שהסופי "אלול",  זה ראשי תיבותואת לבב" 

שעל ידי תשובה זוכים לכתיבה וחתימה  "תכתב", תיבות יוצא
 טובה.

 

משפט ה"אלול"  בראשי תיבותש כביכול, שיוצאכאב לי  וקצת
ובראשי "ואת לבב זרעך"  מושלם, שהרי המשפט מסתייםלא 

ה זה חותך את ולכאור"זרעך", תיבות לא השתמשנו במילה 
 העניין??

 

נראה לי לחדש שדווקא נכתב המשפט כביכול, בכדי  לכן
להודיע לנו שתשובה שלימה צריכה להיות שאנחנו נתקן 

את עצמנו כראוי ובאופן מושלם שה' יתקרב אלינו עד כדי 
מושלמת התשובה  אבלמל את הלב, שה' כך שכביכול 

אלא שלא רק נתקן את הלב שלנו, , היאמצדנו ביותר 
שנעשה כל שביכולתנו שגם זרענו יתעורר בתשובה 

ולכן כביכול לבב של זרעך מתחבר בראשי תיבות  שלימה,
של אלול ללב של עצמך, כי האבא יתעורר התעוררות 

 עצומה שתשפיע גם על יוצאי חלציו, זו תשובה מושלמת.
 

בזה גם צדק והיגיון, כי רבות מקלקולי הילדים זה  ויש
ולכן על ההורים להתחזק ים ברוחניות, בגלל נפילת ההור

 ילדיהם להתעורר בתשובה.ביותר ולגרום גם ל
 

 ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך
 

מביא ששאלו אותו מדוע  סי' תשס"טהרדב"ז  בשו"ת
בפרשת בחוקתי לאחר הקללות כתוב פסוקי נחמה ואילו 

 בפרשת כי תבוא לאחר הקללות לא כתוב פסוקי נחמה??
 

ת ניצבים שהיא שכאן בפרשתנו פרשהרדב"ז  על זה וענה
ושב ה' פרשה לאחר כי תבוא, וכאן כתוב פסוקי נחמה "

 .וגו'" אלוקיך את שבותך ורחמך
 

 הוי"השבפרשת כי תבוא כתוב שם  הרדב"זכן מוסיף  כמו
בקללות שזה מידת הרחמים, בניגוד לפרשת בחוקתי ששם 

ם של ש –לא מופיע שם הוי"ה בקללות, ולכן שם הוי"ה 
 רחמים ממתק את הקללות שבפרשת כי תבוא.

 

מל ה' ו"שבפרשתנו כתוב לתרץ קצת באופן אחר,  ונראה
זה מדובר על הגאולה  הרמב"ן, וכפי שכתב "את לבבך

העתידית ימות המשיח שעם ישראל לא יחטאו יותר, כי 
ינקום בגויים על כל  ה'הקב"ה ישחוט את היצר הרע, ואז 

הדורות, והעונש יהיה שאת כל  בכל ליהודיםמה שהציקו 
  .שונאי ישראל יקבלוהקללות הכתובים בפרשת כי תבוא 

 

אין דברי נחמה בקללות שבפרשת כי תבוא, בכדי  ולכן
שהקללות שבסופו של דבר ינתנו לשונאינו לא יהיה להם 

, ואילו לעם ישראל כבר שום תקווה טובה, רק קללות בלבד
היה הישועה ולגויים כתוב דברי נחמה בפרשתנו אז לנו ת

  . וחושך גדולקללות 

ונתן ה' אלוקיך את כל האלות על איביך ועל שנאיך  –ומל ה' את לבבך 
 אשר רדפוך

 
שהיות והתורה מבשרת שעם  ל דיסקין"מהריה כתב

ישראל יתחזק וישוב בתשובה מאהבה ממילא כל מה 
שחטאו נהפך למצוות, ואם כן העונש שקיבלו כביכול לא 

 אויבין, ועל כן הקב"ה נותן את כל הקללות על היה כדי
 .ישראל

 

מהיכן מוכח כאן שעם ישראל עשו שהרי קשה  וקצת
תשובה מאהבה?? וכמו כן כאן הקב"ה מל את לבבנו ומדוע 

 נחשב שעם ישראל חזרו בתשובה מאהבה??
 

כתוב בנביא  לתרץ שהנה קודם הגאולה השלימה ונראה
להשיב לב אבות על " אליהו הנביא נשלחש מלאכי ג' כד'

שהכוונה  ברש"י" וכתוב בנים ולב בנים על אבותם

שאליהו מעורר בתשובה את האבות בכדי שהאבות יחזירו 
בתשובה את הבנים, וכן להיפך אליהו מחזיר בתשובה את 

ושימו הבנים בכדי שהבנים יחזירו בתשובה את האבות, 
ה דרך אהביאמר לבנים בכם אל לשונו הטהור של רש"י "יל

 ."לכו ודברו אל אבותיכם לאחוז בדרכי המקום ורצון
 

פלא, שאליהו הנביא בכבודו ובעצמו מעורר  וראו
בתשובה, אבל הוא אינו מחזיר את כולם בתשובה אלא 

עם ישראל מעצמם על ידי המשפחה רוצה שהוא בדווקא 
ולא רק חזרה בתשובה רגילה אלא חזרה יתעוררו בתשובה 

עם ישראל ש שכך יוצא, "ןאהבה ורצו"מתוך בתשובה 
זוכים עם ישראל שבים מתוך אהבה ולא מתוך יראה, ולכן 

 הפך להם העוונות לזכויות וכאמור.נש
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 והותירך ה' אלוקיך בכל מעשה ידך
 

מקשה מדוע בברכות שבתחילת פרשת כי חכמה  המשך
ואילו "והותירך ה' לטובה בפרי בטנך" תבוא כתוב רק 

פי דברי ועל  שה ידך"??"בכל מענכתב בפרשתנו כאן 
ההבדל ושינוי הלשון מובן, כי כאן התורה מדברת  הרמב"ן

 על ימות המשיח שאז לא יהיה חסרון בגשמיות ולכן כתוב
ואילו בפרשת כי תבוא מדובר על ברכה "בכל מעשה ידך", 

שתהיה בעת קיום המצוות עוד קודם ביאת המשיח שאז 
 לא יהיה שלימות בגשמיות.

 

 !!בחיים, כך מנצחים את היצר!רק "ובחרת בחיים" שאני בוחר  -מהחזון אי"ש, היצר קשה מאוד אבל בהחלטה מוחלטת עצום  חיזוק
 

 פרשת וילך
 ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנשאים את ארון ברית

 לקמן שכתוב כמו, לוי לבני התורה פרס משה שנתן היום שאותו כתב: שמעתי הזה" היום "עד  כ"ט בפרשת כי תבוא פרק י"רש
 את וקבלנו בסיני עמדנו אנו אף רבינו משה לו, ואמרו משה לפני ישראל כל באו לוי", בני הכהנים אל "ויתנה ט', ל"א

 על משה ושמח. נתנה לנו, נתנה לכם לא מחר יום לנו ויאמרו, עליה שבטך בני את משליט אתה ומה, לנו ונתנה התורה
במקום. וחפצים דבקים שאתם הבנתי הזה היום, (ט, כ"ז לעיל)' וגו לעם נהיית הזה היום להם אמר זאת ועל, הדבר

 

קשים לכאורה, וכי ללויים נתנה, הרי מפורש  והדברים
שלכהנים נתנה, ואם כן גם הלויים יבואו בטענה מדוע 

 השלטת את הכהנים עליה?? 
 

לוי נרצה לענות שמשה נתן את הספר תורה לכל שבט  ואם
 דברי את לכתב משה ככלות ויהיוכמו שכתוב בהמשך "

 נשאי הלוים את משה ויצו תמם, עד ספר על הזאת התורה
 ושמתם הזה התורה ספר את לקח: לאמר ה' ברית ארון
 ", השם ברית ארון מצד אתו

 

המפרשים מסבירים שבוודאי הכוונה לכהנים ולא  הרי
ית ה' כשהוא ללויים, כי רק לכהנים מותר לגשת לארון בר

גלוי ולהניח בצדו דברים, ואילו ללויים מותר לגשת אליו 
 3רק בעת משא המחנות ורק כאשר הארון מכוסה ב 

 כיסויים.
 

יש כאן שאלות רבות נוספות בעניין זה, כי אם הכוונה  ועוד
 רק לכהנים, מדוע היה חשוב להזכיר שהם בני לוי??

 

הכהנים פרק ג' כתוב מפורש " יהושעגם בספר  והנה
ושם בהמשך את הארון",  –הלויים נושאים אותו 

הפסוקים מפורש שרק הכהנים נשאו אותו, ובכל זאת 
הכהנים מכונים גם לווים, ושוב צריך עיון לשם מה הוזכר 

 זאת שם??
 

מה הקשר להזכיר כאן שהלויים הם נושאי הארון??  וגם
ואולי גם כאן הכוונה רק לכהנים, כי אכן הכהנים הם אלו 
שנשאו את הארון כשעברו את הירדן בתחילת כיבוש 

" מתאים גם לכהנים, "נושאי הארוןהארץ, ולכן התואר 
אבל בכל זאת מה היה נחוץ להזכיר כאן בעת נתינת ספר 

 התורה לתתו בצד הארון את העניין של נושאי הארון??
 

יש לתמוה, שהרי כתוב שביום האחרון משה כתב  ובכלל
ס, וחילק ספר לכל שבט, ואת הספר ספרי תורה בדרך נ 13
נתן לכהנים לשים בצד הארון, אם כן יוצא שכל  13ה

השבטים קיבלו ספר ואילו דווקא שבט לוי לא קיבלו, ואם 
שבט לוי שלא קיבלו ספר, רק  –כן דווקא שבטו של משה 

 הם היו אמורים להתלונן??
 

הייתי סבור לחדש כאן ולתרץ חלק מהשאלות,  ובתחילה
ר את התורה ללויים שהם ימסרו אותה לכהנים, שמשה מס

וזה מתאים לשיטות במפרשים ששני הפסוקים מדברים 

על אותה נתינה, והיות ומשה רבינו נתן לשבט לוי למסור 
לכהנים ועם ישראל לא היו בתהליך המסירה לכן נפגעו 
ובאו בטענות, ולכן יתכן וכמוכח קצת בפסוק זה, שמשה 

 חזר ומסרה לזקני ישראל.
 

מכאן למד  ואכן, משכיל לדודכדברי בספר  ראיתישוב 
 חזן וכפי שנכתב במשנה בהקהל,שכך הדבר הוא  הספורנו

לסגן וסגן  הכנסת וראש הכנסת לראש נותן ישראל -הכנסת
 לכהן גדול וכהן גדול למלך. 

 

עדיין זה לא עונה על השאלות הנוספות, ולכן נראה  אבל
יתה דווקא בגלל לתרץ שאכן הקנאה של עם ישראל הי

ששבט לוי לא קיבלו לעצמם ספר ככל השבטים, אלא את 
הספר שלהם שמו בצד הארון, וזה גרם לקנאה של 

 השבטים בשבט לוי.
 

הם טענו למשה רבינו וכי מדוע אנחנו זקוקים לספר  כי
תורה זמין, ואילו שבט לוי לא זקוקים לספר תורה זמין, 

הברית ולא יכלו  שהרי הספר שלהם היה מונח צמוד לארון
 להשתמש בו כרצונם וללמוד ממנו.

 

עורר קנאה, כי זה מראה ומוכיח שלשבט לוי התורה  וזה
מונחת בראש יותר משאר השבטים, וזה הראה שכביכול 
הלויים קיבלו את התורה יותר חזק וביותר עוצמה משאר 

 השבטים, שלכן הלויים לא צריכים את הספר תורה זמין.
 

קנאו בכך שהתורה מדגישה השבטים הת ובפרט
", ולכאורה קשה שהרי הארון נושאי הארוןשהלויים הם "

נשא אותם ולא הם נשאו את הארון???? אלא שבמשך כל 
הגלות במצרים הם נשאו את ארון הקודש, כי הם השבט 
היחיד שלמד תורה כל שנות גלות מצרים, ולא פלא שהם 

רון זכו והארון נושא אותם, והתורה שלהם צמודה לא
 הברית שהם נשאו בעבר והוא נושא אותם מעתה.

 

עם ישראל בכה למשה וכי אנחנו לא קיבלנו את  על כן
התורה כמוהם??? ואנחנו רועדים מפחד שמא ביום 
מהימים שבט לוי יגידו לנו שאנחנו לא קיבלנו את התורה 

 רק הם. 
 

שמח משה שגם עם ישראל משתוקק להיות מחובר  ולכן
וי, ושיש להם קנאת סופרים, ודאגתם לתורה כמו שבט ל

שגם הדורות הבאים אחריהם יהיו מחוברים לתורה לנצח.
 

 המשך –מה נשתנה מטענות קרח???  –ויתנה אל הכהנים בני לוי 
 

 את משליט אתה ומה, לנו ונתנה התורה את וקבלנו בסיני עמדנו אנו אף רבינו, משה לו: ואמרו משה לפני ישראל כל באו
 רש"י  לעיל. -הדבר  על משה ושמח. נתנה לנו, נתנה לכם לא מחר יום לנו ויאמרו, עליה ךשבט בני
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, וכי מדוע משה התלהב מטענתם ושמח מדבריהם, וקשה
כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ואילו על קורח שטען "

", משה תקף אותם בטענה ומדוע תתנשאו על עדת השם
וכי  -נו טענות דומות "??? הרי גם כאן טערב לכם בני לוי"

 רק בני לוי קיבלו את התורה, גם אנחנו קיבלנו??
 

נראה שכאן נמדדו לפי סיום דבריהם, שבסיום  אלא
דבריהם הם גילו שדאגתם הייתה עבור הדורות הבאים, 
ואילו קורח לא דאג לדורות הבאים, כי אדרבה הוא ראה 
שמבני בניו יצא שמואל ששקול כמשה ואהרן, וגם ראה 

צאו ממנו לויים המשוררים בבית המקדש שהיו צדיקים שי
גדולים, אז להם הוא לא דאג ולא היה צורך כל כך לדאוג, 

 !!!!רק לעצמו ולכבודו דאג

לרעה,  –קרח השתמש בגדלות ובצדקות צאצאיו  ואדרבה
ללכת בכוחם הגדול נגד משה רבינו, ולכן עליו ועל חבורתו 

  .דאגו לכבוד עצמם יצא קצפו של משהש
 

כאמור כאן, עם ישראל כל דאגתם הייתה לא לכבוד  אבל
עצמם, אלא לדורות הבאים!!!  שיהיו מחוברים לתורה, 
וזה ממש שימח את משה רבינו, הנה סוף סוף עם ישראל 
חפץ בתורה באמת ובתמים, שכבר דואג לדורות הבאים 

 שלא ינשלו מדרך התורה חלילה.
 

ו לתורה באמת, אומרת שאכן גם עם ישראל התחבר וזאת
כמו שבט לוי שהיו מחוברים לתורה מאז ולתמיד כי 

מעולם לא הפסיקו ממנה.
 

שבן אדם חייב לדאוג על עתידו הרוחני, וגם של הדורות הבאים, רק כך יצליח להתעלות ולהציל את הדורות  ללמדנו
פילו בבחינת דק שבדק גם כן הבאים אחריו לשמור שלא יהיו להם מפריעים ברוחניות חלילה, וגם בדברים שברגש א

עלינו להתעמק איזה השלכות עלולות לצאת מהם, בין לו ובין לכל צאצאיו, ודאגה זו מאוד משמחת את בורא עולם, כי זה 
 מראה יראת שמים אמתית ואהבה אמתית לבורא עולם.

 ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם –ועתה כתבו לכם את השירה הזאת 

כתבו לכם תורה שיש בה ת ס"ת "הרמב"ם בהלכו כתב
" האזינווכי לזו פרשת " והדברים תמוהים", שירה זו

יקרא שירה?? הרי זו קינה על צרות ורעות שימצא לעם 
ישראל כשיעשו הרע בעיני השם, עם תוכחות קשות 

 מאוד!!! ואם כן נקרא זה שירה?? 
 

 -!!! הרי את הקללות שבכי ושימה בפיהם" "ולמדה
לקריאה אלא נותנים לבעל קורא אז מדוע תבוא לא מעלים 

 -את השירה הזאת הקשה מאוד קוראים שוב ושוב 
איך ייתכן שזה עיקר ספר  ועוד"??? שימה בפיהם"

 התורה???
 

ראשונה אפשר לענות בפשטות, שכמו שהתורה  ותשובה
" וכפי שמשמע  תבוא כילאחר כל הקללות של " אומרת

 יציבה.  עמידה הז , שנצבים"נצבים אתם"מדברי רש"י: 
 

רעידות  בלי ביהדות יציבה עמידה אכן מקבלים ואיך
ביחד,  הכוחות כל של שילוב ידי : עלהתשובהונפילות?? 

השם המשולבת עם יראת העונש  הרוממות ואהבת יראת
שזו המחויבות  – וברית יחד, ובנוסף לאלו גם שבועה

באופן  ביחד זה האישית לקיים הבטחה חמורה, ואכן כל
 יציבות. ע ותמידי  נותניםקבו

 

אהבה,  מתוך עולם בבורא הדבוק וטהור אדם קדוש גם כי
 לא ומהקללות, כי מהגיהינום פחד לו שיהיה גם חייב

 יקבל הקשה המסלול כל את שיסיים שמי תחרות מספיק
 וגם לא מספיק שירוץ בגלל שהוא אוהב לרוץ., דולר מיליון

 

 על ויוותרו שרושינ יש הקושי הגדול, לפעמים מחמת כי
 גם שילוב צריך הפרס וגם יוותרו על אהבתם לרוץ, אלא

 ועוצר וקורע שמתעכב מי אחרי שרודף כלב עז פנים של

 אפשרות לו ייתן לא הפחד באכזריות!! ככה לגזרים אותו
 .לעצור

 

הקללות והאיום מהקללות והברית זה מחזק לנו את  ולכן
תורה, לכן שימה היציבות, ולכן השירה הזו היא עיקר ספר 

 בפיהם, כי זה משלים את עבודת השם בשלימות.
 

עדיין קשה שלמה את הקללות של פרשת כי תבוא לא  אבל
 קוראים כשירה??? הרי זה גם מחזק אותנו שלא נחטא??

 

לאחר מחשבה התחדש לי הרבה יותר מכך, שהיה  אכן
 נחזור הצרות כל אחרי שאם כתוב קשה לי מאוד, מדוע

אויבינו  על הקללות כל את ייתן עולם וראב אז בתשובה
 הרי  ??המשקל הראוי זה וכיולכאורה קשה דברים ל' ז', 

מהקללות!!!  ההיפך לנו הראוי לכאורה שיהיה המשקל
 היו שהקללות כמו בקיצוניות, ברכות לנו דהיינו שיהיה

 ???כביכול בקיצוניות
 

 זו ולחץ פחד מתוך שכשחוזרים. בדבר, א תירוצים 2 אלא
 החטאים עונש, ולכן מתוך אלא מושלמת לא תשובה
 זכינו לא לכן לשוגג, אלא לזכויות נהפכים לא במזיד שנעשו
בטובו הגדול לפחות  עולם בורא ההיפך, אבל את לקבל
  .שנותן את כל הקללות באויבינו כך נוקם

 

 בפרשת שכתבתי וכפי שלימה, בתשובה חזרנו אכן שאם .ב
, ב"ונמכרתם ואין קונה" שהקללות מסתיימות תבוא כי

הבן אדם ירגיש כל כך מושפל וכל כך  שזה בעצם נחמה, כי
 ,דחוי וסמרטוט שאפילו בתור עבד אף אחד לא רוצה אותו

ואף אחד לא סובל אותו כי הוא מאוס ומגעיל, ובשפל 
כשהוא בתחתית שבתחתית הוא יתעורר וייזכר זה ומדרגה 

 .מואס בושיש אחד שלמרות הכל לא נגעל ממנו ולא 
 

ועכשיו אני לבד לבד למטה  !!אבא איך עזבתי אותךויבכה: לאבא,  חוזרהוא בבכיות ובתחנונים  ואז
מינוס דחוי ומגעיל, אבל רק אתה אוהב אותי ומקבל אותי חזרה, וזה העידוד הגדול כאפס וכאני  ,למטה

חזור בתשובה מעצמנו מושלם לקללות שנהסיום הזה וביותר שנתעורר בעצמנו לשוב בתשובה שלימה, 
 מתוך אהבת הבורא יתברך אלינו ואנחנו אליו, כי אין לנו עוד אהבה מלבדו.

 
לזכויות, ואם כן אכן מגיע שכר ההיפך  נהפך הכל וממילא

מהקללות, ברכות בקיצוניות, אבל  ברכות בקיצוניות כזו 
 קטן הזה, כי הכל יחשב ככסף אינן בנמצא ולא שייך בעולם

 הבא!!!  בעולם לנו ייתן עולם וראשב השכר לעומת
 

לפחות כראיה והוכחה לכך שהבורא קיבל את  רק
כאשר האויבים שלנו  חתשובתנו בשלימות, נראה וניווכ

יקבלו את כל הקללות על ראשם, ועצם הדבר שהשכר לא 
 עולם שיש הוכחה וראיה משמש כעוד נקבל כאן בעולם זה

 .הבא
 

ישראל אוהב את זה נחשב לשירה, כי ברגע שעם  ולכן
בורא עולם אזי כמה שיש יותר קללות וביטוים קשים, הם 

 נהפכים לברכות עוד יותר טובות בקיצוניות טובה.
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כן דווקא שירה זו המתמצתת את רעיון הקללות בלי  ועל
פירוט רחב כבפרשת כי תבוא, וגם כפי שאכתוב בפרשת 
האזינו יש בו בשורת הגאולה השלימה, חשוב וחובה לשים 

פי כל יהודי שידע אותה ישר והפוך, וגם שידע שהקללות ב
 הן קיצוניות. 

 

הברכות הן עוד יותר קיצוניות, רק שהקללות  אבל
הקיצוניות הן ברות המחשה בעולם הזה ולכן מזכירים 

אותן בהרחבה בפרשת כי תבוא, מה שאין כן הברכות 
הקיצוניות אינן ברות המחשה בעולם הזה, אבל יש ברכה 

ה לשמוע בקול השם גם בעולם הזה, שנזכ ששייכת
 ולהתקרב לאבינו.

 

אותה אבקש,  –"אחת שאלתי שהתפלל דוד המלך  וכפי
" שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזור בנועם ה' ולבקר בהיכלו

אמן ואמן.

יראות ובכל בעת ניסיון, זכור נזכור להיות  "נצבים" חזקים, כי עוד קודם הניסיון השתמשנו בכל הכלים ובכל ה לכן
האהבות לעבוד את בורא עולם ולא רק בכלי ובדרך אחד, ויהי רצון שנזכה לעבוד את בורא עולם אנו וצאצאינו בשמחה 
ובשלימות כראוי, ושלא נפחד מהקללות אלא מהעבירות!!! ושנכיר את הקללות רק מתוך הכתוב בתורה ולא במציאות 

 את עומק השכר האין סופי שנקבל בקרוב ממש אמן ואמן. חלילה, אלא רק בשביל חיזוק היראת שמים, ולדעת
 

 לא אוכל לצאת ולבוא –בן מאה ועשרים שנה אנכי היום 
 

 

שנסתמו ממנו  כתב, רבותינו למדו מכאן הרמב"ן
מעיינות חכמה, וזה היה מעשה נס שלא ידאגו לתת גדולה 

 ליהושע בפניו.
 

ל עולם הכוונה שמשה רבינו לא יפגע שריבונו ש ולכאורה
הוא זה שיהושע שלא יפגע מדבר עם יהושע ולא אתו, וגם 

, כי הוא מבין משה רבינו – מלמד בבית מדרש ולא הואש
 . בעצמו שאין לו את הכוחות שהיו לו קודם

 

פחות פוגע מאם היו נותנים את ההנהגה ליהושע  וזה
כאשר למשה יש עדיין את אותם כוחות ואותם שערי 

 ,י אז הוא יחוש בחוסר נעימותחכמה שהיו לו קודם, כ
שאנשים יתמהו מדוע הוא לא ממשיך להנהיג כבעבר, הרי 

 ???כוחו עמו
 

דבר שאינו מובן, שהרי משה רבינו היה  עדיין זה אבל
משה מת ויהושע העניו מכל האדם, ושמח שאמרו "

", ומדוע היה צורך להורידו מחכמתו בכדי שלא מכניס
 חות פוגעת??ייפגע?? וגם למה הורדה מחכמה פ

 

הן קרבו ימיך אפשר להקשות, שהרי  על הפסוק " וביותר
שיש  ,"למות קרא את יהושע והתייצבו באהל מועד ואצונו

ויש שיטות שזה היה  ,מפרשים שזה היה יום לפני פטירתו
שהלך  תתקמ"אהילקוט שמעוני ימים קודם, ועל זה כתב  5

ד הענן משה לשמאלו של יהושע, נכנסו לאהל מועד ירד עמו
והפסיק ביניהן, משנסתלק עמוד הענן אמר משה ליהושע 

כשהיה הדבור נגלה עליך יודע  מר לו:מה אמר לך הדבור, א
אותה שעה התחיל משה צווח  ???הייתי מה היה מדבר עמך

 ואמר מאה מיתות ולא קנאה אחת.
 

שהקנאה של משה לא הייתה מכך שיהושע הוא  ונראה
והוא בעל רוח הקודש, כי המנהיג והוא עם שערי החכמה 

ו באמת זה לא הפריע לו בכלל, אלא למשה נותמחמת ענוות
בצמא את דברי בורא עולם,  מידכאב שעד היום הוא שותה 

ועכשיו תלמידו קיבל והתורה והחידוש ניתן בעולם ואילו 
 ושוב, הוא חייב להמתין, את זה הוא לא היה יכול לסבול

א הצמאון לדבר אל רבינו לא הכבוד היה אכפת למשה
 השם, כי רגע בלי חידוש זה גרוע ממוות למשה רבינו.

 

ממשה שערי החכמה  וייתכן שמה שנסתלק ובאמת
והמסורת זה לא בכדי שמשה לא יפגע מיהושע, כי אכן אין 

 כי זהממשה רבינו, אלא זה לא כבוד התורה יותר עניו 
בשיא כוחו הרוחני לא רבינו בזיון כבוד התורה שמשה 

זה לא ודבר ובמקומו ילמד תלמידו, תלמידים ילמד 
וזה בזיון לכבוד התורה הכללי, ולא  ,מתאים לציבור ולעם

  .רבינוהאישי של משה  של כבודו ןמחמת הביזיו
 

שנסתלקו ממשה מעינות כוונת לשונו של הרמב"ן  וז ואולי
", ולא שלא ידאג לתת גדולה ליהושע בפניו"החכמה כדי 
, כי כאן לא היה דאגה בכבוד משהשלא לפגוע כתוב פשוט 

 ,בכבוד התורה הכלליחשש פגיעה לפגיעה בכבודו, אלא 
שבפניו של משה בשיא כוחו ההנהגה תעבור ליהושע.

 

של משה רבינו לשמוע תיכף ומיד את דברי ה'. ראו נא והתבוננו, הנה  ןתפילת שחרית  נבהלתי מעוצמת הצימאו ובסיום
רי תורה ביומו האחרון, וגם יש דעות שאת כל הפרשיות האחרונות הוא מסר ביומו ספ 13משה רבינו הספיק לכתוב 

האחרון, בקיצור יום עמוס מאוד מאוד בתורה ובמצוות, עד כדי כך שאת "השירה" שאמר בפרשת האזינו ביומו האחרון 
רצונו העז להיכנס  לדעת הרמב"ם זה עיקר חשוב מאוד בספר תורה, ולכן לא פלא שמשה רצה לחיות ולא למות, מלבד

 לארץ ישראל, ובכל זאת הוא ויתר ברגע אחרון על הכל!!!!
 

למשה רבינו כאב עד מוות כפשוטו שלא יקבל מיד את דברי ה', אלא עליו להמתין ליהושע שישמע ואחר כך אם ירצה  כי
זה העדיף לוותר על חייו ימסור לו את דברי ה', והצימאון לדבר ה' של משה היה עצום שאין דוגמא לו, ומחמת צימאון 

 המלאים והעמוסים בתורה ובחיזוק קהל ה', ולמות!!!! ומיד לשתות בצמא אדיר את דברי ה' תכף ומיד בגן עדן!!!

למשה רבינו מוסר התורה, שהתורה נקראת על שמו "תורת משה", והוא נביא הנביאים!!! יש צימאון אדיר כל כל  ואם
נו כל כך הרבה תורה, בוודאי שעלינו לוותר על מנעמי החיים ולצמוא באמת לדברי ה' לתורה ולדברי ה', אז לנו שחסרים א

ולתורתו, ולהתפלל שכבר נגיע לימים הללו "הנה ימים באים נאום ה' ונתתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי 
ה', הוא ממקרבי הגאולה  אם לשמוע את דברי השם", ואשרי מי שעוד לפני הימים הללו הוא מרגיש צימאון לדבר

 הקרובה ובזכותו אנחנו מצליחים לחיות ולשרוד את הגלות הקשה שתסתיים במהרה אמן ואמן.

אם אכן רוצה אתה להרגיש צימאון לבורא עולם, עלינו למעט בצימאון לגשמיות ולהנות העולם הזה, ולחשוק בתורה  ולכן
ימאון לדבר ה', אבל לא נצפה לצימאון לדבר ה' כאשר אנחנו ובמצוות ולהתמיד בהם, כך ימשך לבנו לקדושה ונקבל צ

 רוויים מגשמיות, והרוצה להיטהר מסייעים בידו.
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 אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי ה' אלקיך הוא ההולך עמך לא ירפך ולא יעזבך
 

שואל מדוע התחיל הפסוק בלשון רבים וסיים  החיד"א
מלמדת אותנו כאן שאם שהתורה  ,ותירץלשון יחיד??? ב

עם ישראל יהיה באחדות גמורה ומושלמת אזי בורא עולם 
  ".לא ירפך ולא יעזבךש" שבכוח האחדות מבטיח לנו

 

עניין להזכיר את האחדות דווקא ההשאלה, מה  ונשאלת
 פחד?? הרי תמיד כשיש אחדות גמורה מצליחיםהבעניין 

 רהמאוחדים לדבר עביכשהם אפילו רשעים ש בכל עניין,
מגדל בבל, וכמו דורו של שמצאנו ב, כמו הם מצליחים

כי במלחמות אחאב שהיו עובדי עבודה זרה והיו מנצחים 
 לא היו מדברים לשון הרע.

 

נראה שכאן יש מסר מיוחד שמדגים לנו מה זה  אלא
במלחמה, או טרום  שהרי ,אחדות אמתית ומושלמת

ל מלחמה יש פחד! וגם אם יש חלק הבטוחים בניצחון בכ
בורחים עם אפילו יש כאלו שומפחדים, שזאת חלק וודאי 

, למרות להציל עצמם ולא אכפת להם מאחרים משפחתם
 שהבריחה שלהם גורמת לאחרים פחד ורפיון. שהם יודעים

 

דווקא מכך שהתורה מתחילה בלשון רבים ועוברת  כןעל 
תנו, שהתורה דורשת לא רק שלא וללשון יחיד זה מלמד א

אלא הדרישה ממך ומאתנו לדאוג שכולם תפחד בעצמך!! 
אם נראה את אלו שמפחדים, עלינו להרגיש  ולכן ,לא יפחדו

אחריות ולא רק לדאוג לעצמינו שאנחנו רגועים, אלא עלינו 
לגשת לכל אלו שמפחדים ולחזק אותם שלא יפחדו, וזה לא 

כי פחד זה בטבע של בן אדם וצריך להשקיע הרבה  ,קל
להרגיע ולתת תחושת ביטחון מחשבה ומאמץ וסבלנות 

 לפחדנים.
 

דאגו כי אכן עם ישראל השקיע שכולם לא יפחדו  ואם
הן מצד המחזקים והן  ,לכולם, וזה מאחד את העם מאוד

אכפתי ומלוכד עם מצד המתחזקים שמרגישים שאנחנו 
ומאוחד גם בעת צרה.

 

לחזק את  שלא רק נדאג ות לבוא לעזרת הזולת,ועם אכפתי משמח מאוד את בורא  עולם, שאנחנו מאוחדים ומלוכדים וזה
שכולם יתחזקו ונעזור ליהודים שמחזקים שיהיה להם את הכוח ואת האפשרות לכלל ישראל  אלא גם נדאג עצמנו

 לא מחוזק.אחד שלא יישאר יהודי בכדי את כולם,  להמשיך ולחזק
 

 המשך -ההולך עמך 

יש להקשות על הפסוק הנ"ל, שהרי כבר כתוב  הנה
", אז כבר עובר לפניךפסוקים הקודמים "ה' אלקיך הוא ב

  אתנו, מדוע שוב חוזרת על זה התורה?? שהשםידענו 
 

אז "ונתנם ה' לפניכם", קודם  קשה שהרי כבר כתוב  וגם
ועוד   וכו'"??? עמךה' כי "לא לפחד  למה כתוב לאחר מכן

עובר " וקודם כתוב "הולך עמךכאן כתוב " למה קשה
" לא ירפךצריך ביאור, שאם בורא עולם " וגם "??לפניך

לכאורה מיותר  ואם כן", לא יעזבךממילא טמון בזה "
 "??לא יעזבךהמילים "

 

 

לא כתוב הנה שנשים לב לברכה, שטמונה בכך , והתשובה
 וייתכן שהכוונה", לא ירפך"ש" אלא גם לא יעזבך"שרק 
  .יחזק אותנו שלא נברח ממנו ושלא נתרחק ממנו שה'

 

שכשם שחיזקנו אחרים שביארנו במאמר הקודם,  וכפי
, גם בורא עולם ידאג לחולשה של אחרים תםודאגנו לחולש

לא  ,שום רפיוןאף פעם שלנו ויחזק אותנו שלא יהיה לנו 
 הקב"הבעבודת השם, כי במלחמה וגם לא במלחמת היצר ו

נרגיש את  אלא בו,ו נאת אחיזתיתן לנו להרפות לא 
  .בשיא החוזק נו בואחיזת

 

דווקא כאן לא כתוב העובר לפניך כפי שכתוב  ולכן
בתחילת העניין, אלא ההולך עמך ביחד אתך שתהיה דבוק 

 בו חזק.
 

תחילה אנחנו בסיוע הקב"ה לא נרפה אחיזתנו  ואכן
בבורא עולם, ואז בורא עולם לא יעזוב אותנו, שנרגיש גם 

כביכול גם את אחיזתו בנו, שאנו דבוקים בה' והוא בנו.

 עד כמה שידינו משגת, ונעזור לאחרים שיחזקו יהודים אחרים, ונחזק אחריםבעצמנו, השם חזק חזק ונתחזק  בעזרתו
 רפיון, כישום בלי  עילאית בקדושהבהתעלות אלא נמשיך  חלילה, מדרך הישר והטוב ניפוללא עצמנו שוזה יעזור לנו 
ובכוח זה  ,לחזק ולהתחזק !!!!נעשה הכלקבל על עצמנו ומעכשיו נ"לא ירפך", אז קדימה שבורא עולם מ קיבלנו הבטחה

 נצליח אמן ואמן.
 

ואתה תנחילנה אותם

 ימים רבים עשה יהושעכתוב " ח"א י"י יהושע בספר
של בגנותו ש ,תנחומאבשם מדרש רש"י  וכתב ,"מלחמה
סיפר הכתוב, שהיה מתכוון לדחות את כבוש הארץ יהושע 

 ".תה תנחילנה אותםואכדי להאריך ימיו, לפי שנאמר "
  

מסור שהיה עצום הוא על יהושע בן נון, הצדיק  ופלא
בנאמנות מושלמת למשה, שירצה להאריך ימיו על חשבון 

 ??שהיא טובת עם ישראל? קיום מצוה
  

כאן לא שייך לטעון שרצה להאריך את זמן  ולכאורה
היה הארץ כבושה ולא תקיום המצווה, כי המטרה ש

הפסוק מספר כאמור כתב רש"י שתהליך הכיבוש, ואכן 
, כי המטרה שהארץ תיכבש גנותו שהתעכב בכיבושב זאת

 ותחולק!!!
 

לתרץ על פי שאלה אחרת, שמשה רבינו התנבא  ונראה
כי ידעתי אחרי מותי, כי השחת בהמשך הפרשה "

רש"י שהרי כל ימות יהושע לא  ומקשה", תשחיתון
 "??ושעויעבדו ישראל את ה' כל ימי יההשחיתו שנאמר "

 

, שתלמידו של אדם חביב עליו כגופומכאן שרש"י  ומתרץ
שכל זמן שיהושע חי היה נראה למשה כאילו הוא חי, וכפי 

, שכשמשה אמר אחר מותי התכוון השפתי חכמיםשמבאר 
 חביב עליו כגופו.היה אחרי פטירת יהושע תלמידו ש

 
בדיוק רצה יהושע להרוויח כשהתעכב זה שאת  וייתכן

שהיו רצה להאריך את ימיו כי הוא רושת הארץ, בכוונה בי
אמורים להסתיים בסיומו לכבוש את הארץ ולחלקה, ועל 

שהתנבא משה  תנבוא גם תתעכב ידי עיכובו בכיבוש הארץ
 יחטאו וישחיתו אחרי מותו.שישראל  על עם

 

, הרי ליהושע מדוע יש כאן גנותנשאלת השאלה, כן ואם 
, כי דאג עם ישראל שבח הוא לו שדאג לשלימות קדושת

 ???שיותר שנים עם ישראל לא יחטאו



 וילך -וטהר לבנו  
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יש לתרץ שיהושע בן נון היה חייב להזדרז בקיום  ואולי
המצווה המוטלת עליו בלי עיכוב גם כשכוונתו לשם שמים, 

בזה קצת חילול השם לאלו שלא  ישכי עיכוב במצווה 
  יודעים סודות וחשבונות עמוקים.

 

על ידי צדיק יכול  יש להוסיף שעיכוב במצווה וגם
להתעכב בקיום שמותר דורות כדרך חיים ללהשתרש 

מצווה, משא"כ נבואת משה שהשחת תשחיתון, גם 
 בתשובה. החוזרעל ידי הדור הבא  תתוקןכשתתקיים היא 

, עד כמה עמקו מחשבות גדולי ישראל, שכל כולם דאגה אמתית לכלל ישראל, ולא מה שנראה לנו בעיניים זה ללמדנו
גם אם היצר ו ,אנחנו לא יודעים מה מסתתר מאחורי הדברים, ועל כן תמיד נשמע לרבותינו בתמימותבאמת כי  ,האמת

לא נאמין לכך, וכדומה, ואנשי החצר טעו על ידי בעלי מזימה והרע ברשעותו מפתה אותנו לחשוב שהם חלילה טעו או שה
, חלילהלא אנחנו ולא יוצאי חלצינו ים נזכה שלא נשחית ובכוח אמונת חכמאלא נאמין בתמימות באמונת חכמים וצדיקים, 

.אלא נגדל דורות ישרים מבורכים לתפארת עם ישראל אמן ואמן
 

 המשך – ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו אתה תבוא את העם ואתה תנחילנה אותם
 

 ,את העם הזה" תבוא"כי אתה כתוב בתורה רש"י:  כתב
 ומתרץ ??תבואולא  תביאהרי היה אמור להיכתב וקשה ש

זקנים שבדור יהיו אתך הכל רש"י, שמשה אמר ליהושע 
, אבל הקב"ה אמר ליהושע כי אתה לפי דעתם ועצתם

, קח הכל תלוי בך -תביא על כרחם  ,את בני ישראל תביא
מנהיג אחד לדור ולא שני מקל והכה על קדקדם, כי 

  .מנהיגים לדור
 

עולם  להקשות, שהרי משה בעצמו ביקש מבורא ויש
איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבא " ז"במדבר כ

", דהיינו איש אחד לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם
 וגםולא צוות של אנשים שיחליטו ביחד??  ,שינהיג ויוביל

ודו של בפגיעה בכ בהצעת משה רבינו לכאורה יש בזה
יהושע שהוא לא מספיק חזק בהנהגה ולכן הוא זקוק 

 ??ים שיחליטו יחד אתו?לצוות של זקנ
 

נפלאים, מתורצים והדברים הקודמים הדברים  ולפי
עם שמאחר שמשה בסוף ימיו התנבא וידע שאחרי מותו 

, לכן רצה להאריך את תקופת דרכו ישחית ישראל
רק עד פטירת  לא ,של עם ישראל והצדקות הקדושה

 סיום זמן רב יותר, שזה עדימשיכו בקדושה שאלא  ,יהושע
 .ל הזקנים שבדורפטירת כ

 
ישראל יחד עם עם  תשותפים להנהג הזקנים יהיואם  כי

כפי  משך של משה,החלק מהיהיו כהם גם אז  ,יהושע
שיהושע היה כביכול חלק ממשה רבינו כאמור במאמר 

 ירוויח מזה. מאוד וממילא עם ישראל הקודם,
 

בורא עולם התעקש שיהושע לבדו יהיה ממשיך דרכו  אבל
בורא עולם לא קיפח את רצונו של ה םואמנ ,של משה

הצדיק משה רבינו, ורק לאחר פטירת כל הזקנים רק אז 
עם ישראל נפל מקדושתו, כך נעשה הכל בשלימות, א. 
מנהיגות יהושע בשלימות כי הנהיג לבד. ב. עם ישראל 

 הרוויח עוד שנים לחיות בקדושה בלי נפילות.
 

בורא עולם להיות דבוקים במנהיג  ויעזרנוואת הצדיקים שרצון יראיו יעשה,  מזה עד כמה בורא עולם אוהב אותנוונלמד 
הדור, ממשיך דרכו של משה רבינו, ובגלותנו כל אחד ידבק ברבו בנאמנות, ובעזרת השם יתברך זה ישפיע עלינו שלא 

יכתב ולהיחתם בספרם נשחית דרכנו אלא נשאר בקדושתנו בדרך התורה והיראה אנו ובנינו עד סוף כל הדורות, ונזכה לה
של צדיקים גמורים, ונזכה לביאת גואל צדק שיבוא ויגאלנו מעמלינו ומשברון ליבנו, ונזכה לשוב לראות וללמוד תורה 

אמן ואמן. "משה רבינו" שלנו מהרבה הגדול

ואמר ביום ההוא הלא על והסתרתי פני מהם והיה לאכל, ומצאהו רעות רבות וצרות, 
 , ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההואאוני הרעות האלהכי אין אלקי בקרבי מצ

 

, על הפסוק שבפרשה הקודמת החתם סופר כתב
הנסתרות לה' אלוקינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם "

שגם בזמנים שיש הסתר פנים  "לעשות את כל דברי התורה
כביכול שלא רואים ניסים גלויים, בכל אופן באמת כל רגע 

פלאות, רק שהם נסתרים מעינינו, ואין ורגע יש ניסים ונ
 ".הנסתרות לה' אלוקינובעל הנס מכיר בניסו, וזה "

 

יש נס נגלה שבנסי ניסים אנחנו קיימים  שעדייןוהוסיף 
הנגלות לנו לנצח ושומרים את כל מצוות השם, וזה "

 ".ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת
 

בורא עולם מגלה לנו יתכן שטמון כאן יותר מזה, ש אבל
שכשיש הסתר פנים אין זה סותר את החובה הגלויה שלנו, 
שעלינו להתחזק באמונה, וגם שיהיה ברור לנו למרות הכל 
שעלינו ועל בנינו החובה בלי שום ספק לקיים את כל דברי 
התורה, ושעלינו החובה לפעול בכל כוחנו להיות חלק 

 מהנס של ממשיכי מסורת עם ישראל לנצח.
 

הקדמה זו, אפשר לבאר את הפסוקים שבפרשתנו,  ולפי
", שיתכן והסתרתי פני והיה לאכל. "אמצבים,  2שישנם 

 עלי בקרבהמלך " שזה רק נזקי ממון, או כדברי דוד
י", שזו שנאה איומה ונוראה בשר את לאכל מרעים

להשמיד את עם ישראל, אבל ייתכן שבינתיים הם 
 של היהודים.  מסתפקים בכך שהם גוזלים את כספם

 
", דהיינו הסתר אסתיר פני ומצאהו רעות רבות וצרות"ב. 

יש הסתר אחד ויש הסתר יותר חזק שהוא הסתרה כפולה 
", שייתכן שזה הריגות ורציחות של הסתר אסתיר"

 יהודים רבים כפי שראינו במהלך ההיסטוריה.
 

שנמצא בשלב הראשון שזה הסתרה אחת, חייב  ומי
יום המצוות וחינוך הילדים להתחזק באמונה ובק

בבהירות למרות הקושי, ואז זה יכול לשמש זכות שייתכן 
 ולא יצטרך להגיע לשלב השני של ההסתר הכפול.

 

גם צדיק כזה לפעמים נתפס בעוון הדור, כי יש פעמים  אבל
גם אז  אמנםשיש הסתר פנים כפול מחמת עוונות הדור, 

שני להתאמץ  ומצדעליו להתחזק ולהתפלל ולקוות לטוב, 
גם בלימוד התורה וקיום המצוות על אף הטשטוש והקושי 

 הנורא והמחריד שמקוים לטוב, ואין.
 

שלפעמים גם בריבוי התפילות והחיזוקים עדיין  ולמרות
אפילו המצב  ולפעמיםהוא לא רואה שיפור במצב, 

מחמיר!!  בכל זאת עליו להמשיך לקוות לטוב, ולהודות על 
 הטוב שהיה בעבר.
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על עצם התקווה ועל עצם האמונה בהשם יתברך גם  אכןו
במצב מחריד שכזה הוא יקבל שכר עצום, כי זה בעצם 

ניסיון קשה מאוד שניתן לו משמים ושחייבים לעמוד בו 
 במסירות נפש ממש למרות הסתרת הפנים.

 

פני ביום ההואואמר ביום ההוא: הלא על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה, ואנכי הסתר אסתיר 

ואנכי הסתר , קודם היה צריך להיות כתוב "לכאורה
" ורק אחרי זה שיהיה כתוב את אסתיר פני ביום ההוא

הלא על כי אין  ,ואמר ביום ההואהתוצאה ואת ההמחשה "
שזה מבטא את גודל  ",אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה

ההסתרה שאנשים מרוב צרות לא יבינו איך ייתכן שיש 
 שיסכים למצב המחריד הזה. אלוקים

בעצם התורה הקדושה מתארת מה שאנשים שאלו  ואולי
על השואה האיומה, ושאלתם הייתה איך קרה דבר מחריד 

 שכזה לעם ישראל???

צפתה זאת, ועל זה ענתה התורה שאכן יהיו  והתורה
תקופות איומות של הסתר פנים עד כדי כך שאנשים ישאלו 

ייתכן שהוא קיים ויסכים איפה הקב"ה??? ויטענו שלא 
 לצרות כאלו!!! 

ואנכי הסתר אסתיר פני התורה מודיעה, זכרו טוב " ולכן
 " הסתרה כאילו שאינו קיים. ביום ההוא

עדיין קצת קשה משמעות הפסוקים שמשמע שרק  אבל
ביום ההוא אדם יאמר שאין אלוקים, ולכאורה בפסוקים 

 עבדוםו אחרים אלהים אל ופנההקודמים כתוב מפורש "
", אז עוד קודם כבר עזבו את בריתי את והפר ונאצוני

 האמונה בבורא עולם, אז מה השתנה ביום ההוא???
 

לפי האמור קודם אפשר, שהתורה הקדושה כותבת  אבל
שההסתר פנים הגדול ביותר שיש הוא כשאדם מאבד את 
התקווה והאמונה, כי דווקא כשיש הסתרה כפולה 

ד חלילה את התקווה ומכופלת אסור לו לאדם לאב
ולהתייאש, ואסור לו לחשוב שזה יד המקרה והמזל הרע, 
כי כך הוא לא רק מתייסר, אלא גם מדוכא ומת מתוך צער 

 ועגמת נפש כעלה נידף!!!

מחדשת לנו התורה, יהודי יקר גם אם אתה עד  ואדרבה
היום עזבת את דרך התורה והמצוות, דע יהודי סוד!! 

 ביום ואמרהעצום הוא "שתדע שחלק מההסתר פנים 

 הרעות מצאוני בקרבי אלקי אין כי על הלא ההוא:
 האלה".

אדרבה עליך לנצל את המצב הרע והקשה הזה , ולכן
לטובה, שלפחות תחזור בתשובה ותקבל את הייסורים 

 ככפרת עוונות. 

אם אין לך על מה לחזור בתשובה, בכל זאת נצל את  וגם
ול שיש בחייך, כי אם הניסיון הקשה כאתגר אמונה הכי גד

כבר נגזר לסבול, לפחות תנצל זאת למקסימום הטוב 
 שאפשר להוציא ממנו.

בן אדם מסוגל גם לגשת למוות על קידוש השם אפילו  ככה
אלה שלא מתוך שירה וריקודים, כמו שמסופר בספר "

על צעירי ופרחי חסידי גור בתקופת השואה  –נכנעו 
יה מתוך התעלות ", שהם סבלו בגוף אבל זה ההאיומה

והתפשטות החומר והתעלות הרוח הנצחית שמתחברת 
לנצחיות, ומחשבתם על החיים הטובים והאמתיים בעולם 
שכולו טוב גברה על צער הגוף, כרבי עקיבא ששמח בשעה 

 שהרומאים סרקו את בשרו, כי רוחו גברה על הגוף.

 האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל,בסיפור על  ונסיים
ניגש אליו נאצי בחיוך נאצי מתנשא,  שבשואה האיומה

ראה רבי!! ושאל אותו בשטניות: איפה העם הנבחר??? 
איך נראים בני העם הנבחר, מושפלים ומוכים, מזי רעב 

 ונרצחים בכמויות בתאי גזים ובירי??? 

לו הרבי הצדיק בנחישות של קדושת ישראל שרק  ענה
ות , שעדיף להיהתגברה בו בעת השואה, ובחריפות לשון

והנאצי נדהם מהתשובה, ולא הרג  נרדף מאשר רודף!!!!
 אותו!!!

בתשובה המחיש לו הרב הצדיק, שגם בהסתר פנים  כי
עדיין אנחנו עם נבחר שהוא בצד של הטובים ולא של 

 הרשעים וחיות האדם שבשפל המוסר כמו הנאצים!!!
 

ף צער שנים על גבי שנים, ועדיין לא ראו ישועת זאת, כי בכיתי על כאבה של משפחה יקרה לי מאוד!! שצער רוד כתבתי
 ה', וליבם כואב וספוג בדמעות, ושואלים אותי שוב ושוב עד מתי??? עד מתי?? למה נגזר עלינו לסבול??? למה??? 

 
להם מתוך בכי שליבי בכה עמם כי ידעתי את כאבם ושותף אני לצערם המתמשך במשך שנים, ואמרתי להם:  ועניתי

מתוך מסכנות אתם תהיו צודקים אבל זה לא יעזור כלום!!! במקום זה לפחות תנצלו את הרע לטובה עד  לבכות ולסבול
כמה שאפשר, שתאמינו שאתם סובלים עבור כלל ישראל, וזה תיקון לעוונות מגלגול זה וגם לגלגולים קודמים, ואתם 

יבדתם תקווה עד היום, וזו מצווה עצומה מתנסים בניסיון אמונה קשה מנשוא, ותשמחו שאתם עומדים בו בכבוד ולא א
 שאין כמותה רק חזקו ואמצו אמן.

 

 וחרה אפי בו ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות
 

מספרת שכאשר ר' יוחנן היה מגיע לפסוק  חגיגה ה'הגמרא 
עבד שאדון שלו ממציא לו זה היה בוכה, שהיה אומר: 

 ום תקנה יש לו. רעות רבות ורעות כל
 

שואלים מה מיוחד דווקא בפסוק זה, הרי  והמפרשים
גם בפסוקים הקודמים יש תיאורים קשים וגם קללות 

 ומחהקשות הכתובות בפרשת כי תבוא, כגון מה שכתוב "
, וכי בפסוקים אלו לא מתואר קושי מחריד וגזירות השם"

 מחרידות ואיומות???
 

שעבד שרבו חבל בו   כמה מפרשים עניין זה שכמו וראיתי
יוצא בראשי אברים, כך גם עם ישראל כביכול היו אמורים 

לצאת לחירות מחובת עבודת ה', מאחר שניזוקו כביכול 
 שזה היסורים והצרות והרעות!! -בראשי אברים 

  

זה בכה ר' יוחנן כי בורא עולם לא מכה אותנו בעצמו,  ועל
ולם בעצמו כשבורא ע וגםאלא  נותן לגוים להכות אותנו, 

מעניש אותנו אנחנו לא מייחסים זאת לבורא עולם שאז 
הוא אמור לשחרר אותנו, אלא אנחנו מיחסים זאת ליד 

 המקרה והמזל הרע.
 

זה דומה לעבד שנפצע בראשי אברים ולא מאשים את  ולכן
אדונו אלא את יד הטבע או את האחרים שאז אינו 

 משתחרר, ועל זה בכה רבי יוחנן.



 וילך -וטהר לבנו  
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לא זה קצת קשה, שהרי אנו עבדים עבריים הסבר נפ אבל
 שאינם יוצאים בשן ורגל וראשי אברים כעבדים כנעניים??

 

יש לנו דמיון לעבד כנעני לעניין זה, כי אנחנו לא  ואולי
משתחררים מהשעבוד שלנו לבורא עולם בשש או ביובל 
אלא אנחנו משועבדים לבורא עולם בקניין נצח כעבדים 

  כנעניים מדורי דורות.
 

אם נניח שאין זכות להשתחרר, מדוע להחשיב זאת  וגם
כאדם שאין לו תקנה?? וכי אכזבה זו היא סוף העולם??? 

איזה שחרור  וגם "??והיית משוגע ממראה עיניךיותר מ"
שייך להשתחרר מבורא עולם?? וכי להשתחרר מעול תורה 

 זה טוב?? ולהתנתק מבורא עולם הרי אין רע מזה!!!
 

שיש באמת תקווה,  בכה, כי שמחר' יוחנן אדרבה  ואולי
לשון שמחה, כי אם בורא עולם  -" והיהואולי לכן כתוב "

כשכועס עלינו חלילה הוא בעצמו מעניש אותנו בזעם 
 כי עבד שרבו מחפש בעצמוובחרון אף, אכן אין לנו תקווה, 

לצערו ולהכאיב לו בעצמו ממש, זה סימן של שנאה 
 תהומית חסר תקווה.

 
לנו הדברים הפוכים, בורא עולם כביכול לא אצ אבל

שזה  בעלי התוספותמסוגל לצער אותנו בחרון אפו, וכדברי 
מתוך חיבה, ולכן הוא נותן לאחרים לעשות זאת, אפילו 

  .יביא גוי אכזר מקצה העולם אבל לא הוא בעצמו
 

ממש כמו אבא רחום שלא מסוגל לראות את בנו  וזה
לא רואה וכאילו לא  מתייסר ולכן האב מסתתר כאילו

יודע, אבל באמת זה בוער בלבו הרחום וכואב לו מאוד 
 מאוד, במחשבה על כאב בנו האהוב.

 

זה בכה ר' יוחנן, ועל בגלל זה, בשיא ההסתרה נבין שבורא עולם אוהב אותנו ונותן לנו תקווה לשוב אליו,  ודווקא
שובה ישראל "עדיין מראה לנו אהבתו ונותן לנו תקווה,  בהתלהבות והתרגשות של שמחה, שבורא עולם בשיא זעמו וכעסו

 עד ה' אלוקיך" אמן ואמן.
 

 וילך משה ויאמר בן מאה ועשרים שנים אנכי היום
 

כמה שיטות במפרשים וכפי שכתב רש"י גם פרשת  לפי
נצבים נאמרה על ידי משה רבינו ביומו האחרון, ונשאלת 

לעם ישראל השאלה אם כן מדוע משה רבינו המתין מלומר 
את גילו ואת יום פטירתו, ודווקא בפרשה זו ראה משה 

 רבינו לנכון לציין ולגלות להם שזה יום פטירתו???
 

שזה קשור ל"וילך משה" שאנשים היו מופתעים  ונראה
 –מה יום מיומיים, מדוע משה רבינו טורח והולך אלינו 

העם בא אליו?? ולכן משה רבינו אמר  -לעם, ולא אנחנו 
מורי ורבותי זה יומי האחרון, אין לי כבר את שערי  להם,

החכמה אבל כוחי במותני ככתוב לא נס ליחו, ולכן אני 

משתמש בכוחות שיש לי כל רגע שנשאר לי בחיי, ואת כל 
הכוחות שנשארו בי אני מנצל לטובה לצורך מצוה, לחזק 

 את עם ישראל!!!! 
 

רגע וכל את בני ישראל בינה ודרך חיים, לנצל כל  וללמד
כוח שיש בחיינו, ולא להיכנס למרה שחורה ולשברון לב 
ממכה שחטפנו בחיים, כי אין לנו מכה גדולה יותר 
מלקיחת שערי החכמה ממשה רבינו, ובכל זאת משה 
במקום להיות במרה שחורה ולבכות, הוא השתמש 
בכוחות האחרים שיש לו וניצלם יותר מאשר ניצלם בחייו, 

ליו הלך לעם ולא להיפך.ולכן הוא בעצמו וברג
 

 ויאמר ה' אל משה הנך שוכב וקם העם הזה וזנה
 

מספרת ששאלו רומיים את רבי יהושע  סנהדרין צ' הגמרא
בן חנניה: מניין שהקב"ה מחיה מתים??? ומניין שהקב"ה 

 צופה עתידות?? 
 

משמשת גם על  קםלהם שניהם מפסוק זה, כי המילה  ענה
 ם שהעם יקום ויחטא. פטירת משה שיקום לתחיה, וג

 

לו הרומאים, שמא וקם שייך רק לסוף הפסוק ולא  טענו
להם רבי יהושע גם לפי דבריכם עדיין יש  ענהלתחילתו?? 

תשובה לשאלה השנייה ששאלתם, מהיכן שהקב"ה צופה 
 עתידות!!!!

 

השאלה, וכי איזה הוכחה יש מפסוק זה על כך  ונשאלת
י שבמשך הדורות שהקב"ה צופה עתידות, הרי זה הגיונ

כשמתרחקים מיציאת מצרים וממתן תורה ובלי הנהגת 
משה רבינו, מטבע הדברים צפויה נפילה עצומה בעם 

 ישראל כפי שנפלו בעת שטעו שנפטר וחטאו בעגל??? 
 

ענה להם שקלקול העם היה רק לאחר פטירת משה  ואם
ויהושע והזקנים הכלולים כביכול במשה, כי תלמיד חביב 

וכדברי רש"י, אם כן זה עצמו הייתה נבואה חדה  לרב כגופו
 שעם ישראל לא יחטא משך כל השנים הללו.

 

מקום יתכן שטען ואמר להם: שימו לב שרצף  ומכל
השאלות שלכם מרומזות בדיוק בפסוק אחד, וזה מוכיח 
שהקב"ה צופה נסתרות, וממילא תאמינו לי שהפסוק עונה 

שמשה רבינו " בא ללמד וקםהשאלות ואכן " 2לכם על 
יקום לתחיה, וגם מלמד שעם ישראל יחטא אחרי פטירת 

 משה. 
 

אם כך יש פלא עצום איך מתחבר בפסוק אחד  אבל
ובמילה אחת, הבשורה של תחיית המתים יחד על קלקולו 

 בחטא של עם ישראל?? 
 

, שיש כאן בשורה עצומה, שלמה משה קם לתחיה ויתכן
רי שחטאו, זה בכדי לחזק בתשובה את עם ישראל אח

וכידוע דברי האור החיים הקדוש שמשה הוא הגואל 
הראשון והאחרון, ולכן בשורה טובה יש כאן, שבסופו של 
דבר עם ישראל ישוב בתשובה שלימה ותהיה גאולה לבני 

ישראל בקרוב אמן ואמן. 
 

 ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה
 

הכל  ,זקנים שבדור יהיו עמך ,שעאמר ליהו רש"י: כתב
כי אתה תביא  ,אבל הקב"ה אמר ליהושע ,לפי דעתן ועצתן

תביא על  ,את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם
דבר אחד  , כיטול מקל והך על קדקדן -הכל תלוי בך  ,כרחם

 .לדור ולא שני דברים לדור

נפלאתי היכן יהושע אכן נהג בקשיחות והכה במקל  וקצת
אשי הזקנים כביכול?? הרי כל ימי יהושע עברו בשלווה על ר

והרי אין דיבור של בורא עולם נופל  ובשקט לכאורה????
  חלילה, ובוודאי התקיימו הדברים, ואמתי בא זה לידו??
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 2, שזה היה מיד עם כניסתו לתפקיד ששלח לתרץ ונראה
מרגלים לרגל את ארץ ישראל, ואת מי שלח למסע 

", כלב בן יפונהדווקא את ידידו "המרגלים הראשון, 
 20היחיד ששרד חוץ מיהושע מכל הדור שהיו מעל גיל 

בצאתם ממצרים, וגם את פנחס המפורסם שהסיר את 
 המגפה מעם ישראל בקנאו את קנאת ה'.

 

לא מצאנו שהתייעץ אתם, וגם לא שאל להסכמתם  והנה
לתפקיד המסוכן וכפי שמוכח בפרק ב' ביהושע, כי מיד עם 

ם לרחב כבר פשטו שוטרים על ביתה של רחב, וממש בוא
 במסירות נפש היא הצילה אותם.

 

כלל מנהיג חדש מעדיף לשלוח אנשים פחותים  ובדרך
בהרבה מדרגתו לביצוע פעולות מסוכנות כאלו בפקודה 

ובחיוב, מאשר לחייב אנשים חשובים מאוד בדרגתם 
 ו.העלולים להתנגד ולבצע מהלכים מזיקים כנגד מנהיגות

  

זאת יהושע בלי חשש ופחד שלח דווקא את  ובכל
החשובים ביותר בלי לתת להם חשבון, אלא כביכול הכה 
על קדקדם ופקד עליהם: לכו!! והם אכן הלכו בלי שום 
פתחון פה והתנגדות, בכך הוכיח יהושע את מנהיגותו 

 החזקה והבלעדית בלי חשש מחבריו הקרובים ביותר!!! 
 

דרז לקיים את ציווי הבורא יתברך , שיהושע הזוללמדנו
להנהיג את העם בעוצמה, ולכן זכה שהמרגלים תיכף ומיד 
הצליחו להגיע לכתובת הנכונה שנתנה להם את כל 
האינפורמציה הנדרשת לכיבוש ארץ ישראל, כפי שתיארה 

להם רחב.
 

 ואנכי הסתר אסתיר פני
 

מביאה: שאלו פפונאי לרב חתנה, רמז  חולין קל"ט הגמרא
ואנכי הסתר אסתר מן התורה מניין?? אמר להם: "ל

 ". אסתיר פני
 

שרמז לצדיקה יהיה דווקא מפסוק שמראה על צער  ופלא
גדול לישראל, ונכון שמסבירים שכל סיפור המגילה ונס 

ואנכי ההצלה היה נסתר, ולכן מתאים נס המגילה לפסוק 
, בכל זאת היות ומגילת אסתר מסתיים בנס הסתר אסתיר

 מה א"כ זה הפסוק שירמז לנו על אסתר??טוב, ל
 

זה רמז לעם ישראל כשיהיו בשיא ההסתר פנים,  ואולי
שלא להתייאש ולא להשבר, ונלמד ממגילת אסתר 
שלמרות ההסתר פנים שהיה באותה תקופה שאפילו לא 
מוזכר פעם אחת שם ה' במגילה מרוב הסתר הפנים שהיה 

הגדול!!! עדיין  אז, וזאת למרות הנס הגדול, וגם לאחר הנס
היה הסתר פנים חזק מאוד, שהרי גם לאחר המהפך הטוב 
שמרדכי הפך למשנה למלך והתבטלה הגזירה הרעה, בכל 
זאת עדיין לא מוזכר שם ה' במגילה, כי עדיין נשאר הסתר 

 פנים.

איום ונורא עדיין בא הקב"ה ללמד אותנו מתוך ההסתר פנים הגדול עדיין יש תקווה, כי גם במצב של הסתר פנים  וזה
הקב"ה בונה לנו ניסים ונפלאות, וגם מתוך כל כאב וצרה תבוא גאולה לכל יהודי ולכל עם ישראל בקרוב ממש, ובעזרת ה' 

 תהיה גאולה לא מתוך הכאב והצער אלא  מתוך עמל התורה ועלייה רוחנית אמן ואמן.
 

 כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחיתון

נו ידע שאחרי מותו עם ישראל מסביר שמשה רבי הנצי"ב
היא כי ראה שמלבד  התשובהיחטאו, ומאיפה למד זאת?? 

שהקב"ה גזר עליו לא להיכנס לארץ ישראל בגלל עוון מי 
מריבה, הקב"ה גם לא הסכים להשאירו לחיות בחו"ל יחד 
עם בני גד ובני ראובן, מזה הבין משה שאילו היה הוא משה 

 ם.נשאר חי עם ישראל לא היו חוטאי

שאילו משה היה בונה את בית  במדרששכתוב  כפי
המקדש אזי בית מקדש זה לא היה חרב לעולם מכוח 

עם שמשה  –עוצמתו של משה רבינו, כך גם עם ישראל 
ובחתם סופר שנה לא היה חרב לעולם,  40רבינו בנה במשך 

הפרשת בשם רבו הביא את מה שכתב  בתורת משה בהגהות
אם משה רבינו היה נכנס שאפילו  המדרש בשם דרכים

לארץ ישראל אפילו בלי שהוא יבנה את בית  המקדש עם 
וממילא בית המקדש  ישראל לא היה חוטא בעבודה זרה

לא היה נחרב, ולכן המיתו הקב"ה כי רצה שיהיה בחירה 
לעם ישראל, ולכן ידע משה שעצם פטירתו מוכיח שעם 

 ישראל יחטאו בעתיד.

ד וחצי שבט המנשה שרצו זה יתכן ששבט ראובן וג ולפי
נחלה בחו"ל, אולי הסיבה העיקרית הפנימית שלהם 
הייתה כי רצו לגור יחד עם משה רבינו שישפיע עליהם 
תורה ויראת שמים, שהרי כבר ידעו שמשה רבינו נענש 

 שלא יכנס לארץ ישראל. 

ברוך זה מובן מה שכתוב בברכות משה על שבט גד " ולפי
" וכפי שכתב רש"י קק ספוןמרחיב גד, כי שם חלקת מחו

ולכן רצו את חלקת הארץ  יקבר משה רבינושידעו ששם 
שגם  ברבי יוסף בכור שורבחו"ל, ומשמע בראשונים עי' 

 ראובן חפץ בקרבה למשה רבינו רק גד דברו ראשונים.

 40שאלדד ומידד שהתנבאו במחנה בתחילת  ולמרות
", בכל זאת הרי משה מת ויהושע מכניסשנה, ואמרו "

" ולמרות שלא ואתחנןמשה התפלל מאות תפילות כמניין "
התקבלה תפילתו להיכנס לארץ ישראל, בכל זאת אולי 
סברו שתפילה עושה מחצה ולפחות הקב"ה יסכים שמשה 

 יישאר בחיים בחו"ל בלי להיכנס לארץ ישראל.

אם כן כאשר התברר שמשה בכל מת עוד לפני כניסת  אבל
ם כן זה מקח טעות על עם ישראל לארץ ישראל אולי א

עסקת בני גד ובני ראובן?? למרות שהם לא אמרו זאת 
 במפורש אבל רמזו זאת.

אל תעבירנו את שאמרו " המשך חכמהשכתב  וכפי
והרי אם אכן רצו להילחם על ארץ ישראל הירדן" 

" אל תעבירנו את הירדןכחלוצים מדוע אמרו תחילה "
חם בארץ הלוא זה נשמע כאילו שבתחילה לא רצו להיל

קשה שהרי ידעו שמשה עצמו לא יעביר  וגםישראל?? 
אותם את הירדן כי נגזר עליו למות במדבר?? והיה עליהם 
לומר נא אל נעבור את הירדן או אל יעבירנו את הירדן?? 
אלא הם התכוונו שרצונם להישאר לחיות עם משה רבינו 
 שלא עבר את הירדן, וזה סיבת רצונם לקבל נחלה בחו"ל.

 

שהם לא רצו להגיד במפורש שם משמואל שכתוב ב פיוכ
למשה שרצונם להישאר עם משה כי משה נענש לא להיכנס 
לארץ ישראל, שהרי זה חוסר דרך ארץ להזכיר עונשו של 

 משה, אבל בפנימיות דבריהם גילו כוונתם זו.
 

 בחייונכונים דברינו שהם חפצו להיות עם משה רבינו  ואם
רבינו, ואכן קצת רמז יש לזה מכך ולא רק ליד קבורת משה 

" משמע שהוא חי ויחיה אל תעבירנו את הירדןשאמרו "
רק לא יעביר אותם כמו שהוא לא עובר משאין כן שאר בני 
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ישראל שכן יעברו את הירדן, ואם כן הדברים אולי יש כאן 
 גדר של מקח טעות שהרי משה רבינו מת ולא נשאר עמם??

גדולים צדיקים במיתתן י יש בכלל מאתיים מנה שהר אבל
, כי אכן משה רבינו כפי שכתוב במדרש יותר מבחייהם

כל שנה ושנה בזמן שמתעורר  סוטה יד' תוספותשהביא 
היצר הרע של בעל פעור כשרואה את קברו של משה רבינו 

 מיד שוקע.

כן אין כאן צד של מקח טעות כלל, שהרי גם אם היו  ואם
ם כמו שאר עם ישראל נכנסים לארץ ישראל הם היו חוטאי

שהרי משה רבינו נפטר עוד קודם כניסת עם ישראל לארץ 
מכך שגרו בחוף לארץ שהרי הם  וישראל, והם רק הרוויח

גרו ליד קבורת שמה רבינו, והם כיבדו את משה שלא יהיה 
זכותו תגן בעדם, וכשם  ובוודאיקבור בין עובדי אלילים, 

ך יחזק את בני שקברו משקיע את יצר הרע של בעל פעור כ
גד וראובן, בפרט שיש להם זכות שהם כביכול משמשים 

 את משה רבינו וזכות זו תחזקם ביראת שמים.

תפילה עושה מחצה גרמה שמשה רבינו זכה לראות  ואכן
את כל הארץ ואת כל הדורות עד ביאת המשיח, אבל לא 

 הועיל תפילתו כלפי זה שיישאר לחיות בחו"ל ולא למות.

קשה מאוד, שהנה מצאנו מפורש למרות  בכל זאת אבל
הכלל שגדולים צדיקים במותם יותר מבחייהם, וכאן משה 
רבינו במפורש אומר לעם ישראל שבחייו הם לא יחטאו 
ואילו אחרי מותו עם ישראל ישחיתון, הרי שהשפעתו על 

 ישראל לאחר מותו כביכול יורדת??? 

בטעם פטירת משה בחו"ל, זה מפורש בתורה  והנה
חילת דברים שבגלל חטא המרגלים אמר משה מפורש בת

גם בי התאנף ה' בגללכם לאמר גם אתה לא לעם ישראל "
", והרי זה היה עוד קודם חטא מי מריבה עוד תבוא שם

קודם שנגזר על משה לא להכניס את עם ישראל לארץ 
 ישראל, ואכן לכאורה הדברים לא מובנים??

ויקרא רבה דרש בשם המ החתם סופרנראה כפי כשתב  אלא
שמשה רבינו מת בחו"ל בכדי שהשפעתו על עם לב' ב' 

ישראל תקטן, וכך עם ישראל יחטאו ובגלל חטאם הקב"ה 
יחריב את בית המקדש ויגלה אותם מארץ ישראל, וכך 
יתקיים הגזרה על מתי מדבר שה' נשבע שלא יבואו אל 

 אל ארץ ישראל ולבניין בית המקדש הא' והב'. –מנוחתי 

אחר הגלות הגדולה כשתבוא הגאולה השלימה ל אבל
בקרוב בימינו אמן אזי מתי מדבר יקומו ויגיעו לארץ 
ישראל אל המנוחה החדשה והקבועה בראשם משה רבינו, 
כי כבר קיבלו את עונשם שלא זכו לבניין בית המקדש 

 וכך מתבאר כוונת המדרש במדבר רבה יט' ו'. הראשון והשני, 

לעם ישראל שבגלל חטא  מה שטען משה רבינו וזה
המרגלים שנגזרה הגזירה שדור המדבר ימותו במדבר ולא 
יבואו אל ארץ ישראל, לכן נאלץ משה למות ולא להיכנס 

 לארץ ישראל בפעם הזאת.

" היה שיוכל משה ואתחנןלפי זה שכל תפילות " וייתכן
להיכנס לארץ ישראל בלי חלילה להזיק למתי מדבר, 

ממתי המדבר הגזירה שלא  וייתכן שמשה ביקש יתבטל
יכנסו לארץ ישראל, בכך שכבר מתו במדבר, ואם יקומו 
יהיו כבריה חדשה שעליהם לא הייתה הגזירה, או שהתפלל 

 גע לארץ ישראל ומיד אחרי זה ימות.להיכנס לר

בורא עולם לא הסכים, כי דווקא מה שמשה רבינו  אבל
ל נפטר בחו"ל ונקבר בחו"ל דווקא בגלל זה הוא כביכו

מחובר יותר למתי מדבר וכך בכוחו להקימם ולגאולם 
ואולי זה הכוונה שמשה הוא הגואל הראשון שנית בביאת גואל, 

 ואחרון לגבי דור המדבר ואילו משיח בן דוד לכלל עם ישראל ויל"ע.

כה אמר ה' זכרתי לך חסד " ירמיהו ב' ב'זה כתוב בנביא  ועל
בר בארץ לא לכתך אחריך במד –נעורייך אהבת כלולתיך 

" ומה הזכרון?? יתכן שזה הזיכרון: שהקב"ה עשה זרועה
הכל עד כדי כך שאפילו בגללם מת משה רבינו ולא נכנס 

בתי מקדש, וכל זה  2אפילו לרגע קטן לארץ ישראל ונחרבו 
בכדי שמתי מדבר עם היוצאים ממצרים שיזכו לקום 

 לתחייה ולזכות לחיי נצח בביאת גואל.
  

סד נעורייך ואהבת כלולתיך שהסכימו זה בזכות ח וכל
לצאת ממצרים ולא כמו רוב עם ישראל שפחדו לסמוך על 
ניסי בורא עולם כי חששו שמא לא יהיו ראויים וצדיקים 

 ולכן רוב עם ישראל מתו במכת חושך. 

שנה שהיו  40שלמרות שנגזר על משה עוד בתחילת  וייתכן
כל זאת במדבר שימות במדבר ושלא יכנס לארץ ישראל, ב

חטא מי מריבה גרם שעם ישראל לא ירגישו אשמה ובושה 
שבגללם נפטר משה רבינו, אלא גזירה היא על משה בגין 
חטא מי מריבה, כי איך יכנסו עם ישראל בשמחה לארץ 

 ישראל כשעל צווארם בושה שבגינם נפטר משה רבינו. 
 

כל פנים, אכן דווקא במיתת משה רבינו הצליח להציל  על
דור המדבר, ואילו בחייו לא הצליח, ואכן  –דעה את דור 

במציאות פטירת צדיקים גורמת חולשה רוחנית, שהרי 
שפטירת משה נשכחו אלפי הלכות, וגם כתוב במפורש 

 שקללת פטירת צדיקים גורמת לשכחת התורה.
 

שמעלת הצדיק במותו בהיותו קרוב לבורא עולם  אלא
עלתו בעולם האמת גדולה יותר במהות קדושתו ומ

 מתעצמת בעולמות העליונים, ועדיין יש לעיין בכל עניין זה.

 אחרי מותי השחת תשחיתון
 

מצאנו שבורא עולם לא רצה להכניס את עם ישראל  הנה
תכף ומיד לארץ ישראל, כי לא חפץ שיהיה עובדי אדמה, 

שנה במדבר ויהיו אנשים  40אלא רצה הקב"ה שיהיו 
וישתו מים קדושים  רוחניים שיאכלו מן כמלאכי השרת

מבארה של מרים, ושיראו השגחה תמידית עליהם בחוש 
 על ידי ענני הכבוד.

 
במדבר כמעט לא הייתה להם בחירה לחטוא, אומנם  ולכן

כשנכנסו לארץ ישראל בלי משה רבינו ואהרן הכהן ומרים 
מן באר וענני הכבוד  –הנביאה שכל המתנות שהזכרנו 

לארץ ישראל במצב של טבע הגיעו בזכותם, לכן הם נכנסו 
 ובחירה חופשית ולא כאנשים רוחניים.

בכל  –)ולמרות שעדיין אכלו מן כמה ימים עד שאכלו מתבואת הארץ 
זאת כבר לא היה את קבלת המן בזכות רק שארית המן, ויתכן שזה 

ולכן עם ישראל גרם שכל תקופת יהושע היו צדיקים בשלימות(, 
 ברע במקום הטוב רח"ל.חטאו והשחיתו כי לעיתים בחרו 

נדע שלמרות שהיו במדבר אנשים רוחניים עם  אומנם
מנהיג כמשה בכל זאת חטאו, ללמדנו שהיצר תמיד מסוכן 

 ותוקף גם כשבקושי יש בחירה, לכן ניזהר ממנו מאוד.

ת בורא עולם רוצה ללמדנו, שבורא עולם למרות שיודע שבגלל הבחירה וההסתר פנים עם ישראל יכול להשחית את דרכו, בכל זא
 .אתה יכול!! ואדרבא שכרך יגדל יותר כשהתגברת מתוך בחירה מושלמת ובחרת בחיים האמתיים, כי אותך צדיק
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