
  

  

תשע"ז - באפרשת 

  שסרו הייסורים גודל הזהירות הנדרשת שלא לשוב לסורו לאחר 

'), (שמות י' ב"ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים" 

  "שיחקתי". - ופירש"י התעללתי 
מהו הצחוק שעשה הקב"ה ממצרים, וגם יש להבין מה טעם יש הבין יש ל

  ספר לבנינו אחרינו את עניין ה'צחוק' שעשה הקב"ה ממצרים.     בציווי זה שנ
בשעה שסבל ייסורים ויש לפרש בזה, שפרעה עשה צחוק גדול מעצמו, ש

ועמי הרשעים", אבל מיד לאחר  אמר "חטאתי הפעם, ה' הצדיק ואנימהמכה 
ואמר "מי ה' לסורו חזר הוא , פסקו והלכו הייסוריםאשר כ –המכה הפסקת 

את ישראל לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא  אשר אשמע בקולו לשלח
מו מיניה וביה, ודבר זה ציווה אשלח", והרי שעשה עצמו ללעג וקלס וסתר עצ

, ובשעה ת צחוק מעצמינושניזהר לא לעשוכדי  לבנינו אחרינוהקב"ה שנספר 
לא נחזור לחטוא ככלב שב בתפילה "סלח לנו אבינו כי חטאנו", שאנו אומרים 

ולא נהיה כפרעה  –יד לאחר הווידוי, אלא נתוודה באמת ובתמים על קיאו מ
     שעשה צחוק מעצמו וחזר בו מהווידוי כשהגיעה שעת רווחה.

ה "הקבששנדע  -דעתם כי אני ה' אלוקיכם", ואמר "ויוזהו מה שסיים הכתוב 
, ולכן ניזהר לא מנהיג את העולם ויודע מה שבסתר ליבו של כל אחד

  להתוודות מהשפה ולחוץ אלא רק מתוך החלטה אמיתית לעזוב את החטא..

  בשעה שהכפירה משתוללת בחוצות בפרט להחדיר את האמונה 

, בנך "באזני"להבין לשם מה כתבה תורה יש (י, ב'). ", ולמען תספר באוזני בנך"
  ."למען תספר לבנך"והרי לכאורה היה מספיק לכתוב 

כלל יכול שבדרך  אףשהנה  ל,"ש כהנמן זצ"בזה הרב מפוניבז' הגריר וביא
, וקשה לשמועכהרגלו, אבל בשעה שיש רעש בחוץ  חבירועם האדם לדבר 

סיפור האמונה חובת גם בכך ו מוכרחים לצעוק לתוך אוזן חבירו כדי שישמע, 
, מאב לבנו, אף שבשנים כתיקונם יכול האב לדבר עם בנו כדבר איש אל רעהו

אין מספיק כפירה וכוחי ועצם ידי, של אבל כאשר יש בחוץ קול רעש גדול 
ודות האמונה היטב לתוך אוזן בנו את יס 'לצעוק'בדיבורים בעלמא, אלא צריך 

ה וכוחי כפיר רעש גדול שלהיה מקום כיון שמצרים , ובבאופן שלא יסור ממנו
 כמי - בניהם  "אוזן"ה את יוצאי מצרים שיספרו לתוך "הקב ציווהדי, ועוצם י

  שצועק לתוך אוזן חבירו ואינו נותן לו להימלט מלשמוע את דבריו. 

  דאגת ההורים לחינוך הבנים הוא סימן על אהבתם להשי"ת

תי אשר ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת את"
  ').י, ב(", שמתי בם וידעתם כי אני ה'

יש לדקדק מהו שסיים הכתוב ואמר "וידעתם כי אני ה'", והרי מאחר שפסוק 
עוסק בסיפור הניסים לבנינו אחרינו, א"כ היה ראוי לסיים לכאורה "וידעו  זה

  כי אני ה'", ומדוע פתח בבנים וסיים באבות. ]בניכם[
(דברים ו' פירש ה"חפץ חיים" את הפסוק בקריאת שמע עפי"מ שויש לפרש בזה 

ושיננתם לבנך",  -"והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום 'על לבבך' ז) -ו
רוצים לבחון ולבדוק אדם אם מצוות ה' הם אכן 'על לבבו', [והיינו  שאם

שאכפת לו באמת לקיים את מצוות השי"ת], יש לבדוק אם הוא מקיים 
זהו סימן ברור "ושיננתם לבנך", כי אם הוא מוסר נפשו בעבור חינוך בניו, 

והוא קשור לקב"ה באמת, שהרי מחמת אהבתו  -שמצוות ה' הם על לבבו 
  לתורה הוא דואג שגם בניו אהוביו ילמדו את תורת ה' האהובה עליו.

 ואז"למען תספר באוזני בנך וגו'",  - ועפי"ז יש לפרש את מאמר הכתוב כאן 
משקיע  כי אני ה'", שהרי כאשר האדם "וידעתםשיהא אפשר להכיר עליכם 

, זהו אות וסימן שהוא ומספר להם את יסודות האמונה בחינוך בניו ובנותיו
מלבד מה שצריך שיסוד גדול לכל אחד, וזהו        .עצמו יודע ומכיר בה'

 גם צריךבביתו ולחנך את בנו להיות תלמיד חכם, את התורה עיקר  לעשות
ובנותיו ככל האפשר, ולא למסור נפשו ולהשקיע הרבה לשפר את חינוך בניו 

ששלח את בנו לתלמוד תורה, אלא יתעניין תמיד במצב הילד,  מהיסמוך על 
ויבדוק תמיד עם מי בנו מתחבר  ,בכל עת על מצב בנוהמלמד ויברר אצל 

   וזהו אות שמצוות ה' הם על לבבו ואיכפת לו באמת מקיום המצוות.וכדו', 

  חובת התשובה בעת צרה

כי אם מאן אתה לשלח את  ,ניות מפני שלח עמי ויעבדואנת לעניעד מתי מ"
 -"עד מתי מיאנת לענות  –ופירש"י (י, ג'). ", לךועמי הנני מביא מחר ארבה בגב

דקדק מכאן, שמלבד עצם  מרן הגרי"ז זצ"ל      י".להיות עני ושפל מפנאנת ימ
התביעה עליו על שאינו משלח את ישראל ממצרים, יש כאן עוד תביעה 
נוספת גם על עצם הדבר שמיאן להיכנע לפני ה' כשראה שבאו עליו ייסורים, 

הלכות (פ"א מהרמב"ם  שמבואר בדבריוביאר בזה מרן הגרי"ז זצ"ל על פי מה 

שתכלית הצרות שהקב"ה מביא על האדם זהו כדי שיזעק ג) -א הלכהתעניות 
בתשובה  ויחזור בתשובה ויבין שבגלל מעשיו הרעים הורע לו, ואם אינו חוזר

הוא גורם יות" וזה דרך אכזרהרי "והוא תולה את הצרות במנהג העולם, 

ביאר מרן הגרי"ז זצ"ל,  ולפי"ז עיי"ש.שיתווספו עליו עוד צרות, לעצמו 
שמחמתם הוא ראוי להיענש, שישנם שני סיבות בינו טען לפרעה שמשה ר

 ,והיינו עצם הדבר שאינו משלח את ישראל –האחד, "שלח עמי ויעבדוני" 
נכנע להיות שפל מחמת שאינו מה  - והשני, "עד מתי מאנת לענות מפני" 

ואינו נכנע ת שעצם הדבר שאינו מתפעל מהמכוהמכות, וזהו תביעה נוספת 
  סיבה נוספת להכביד עליו בייסורים וכמבואר ברמב"ם.לשוב בתשובה, זהו 

מתרגשת ש שבשעהוהדברים האלו הם יסוד נכבד וחשוב מאוד לכל אחד, 
 –יזהר למהר לחזור בתשובה ש להיל, "צרה על היחיד או על הציבור רח

עים, ועל ידי כקריאה מהשמים לשוב בתשובה על מעשיו הר בצרהולראות 
לבטל את גזר הדין מעליו, אבל אם אינו שב בתשובה, הרי הוא גורם אפשר זה 

  לעצמו להיענש בעונשים נוספים רח"ל, ומשפטי ה' תהום רבה. 

  ללכת אחר האמת ולא להתפעל מהמון העם

(י, ", ויאמרו עבדי פרעה אליו עד מתי יהיה זה לנו למוקש שלח את האנשים"

ולתת לו מוסר  לפרעהך העיזו עבדי פרעה להחציף פניהם היא להעיריש  ז').
  "עד מתי יהיה זה לנו למוקש", וגם לתת לו הוראה "שלח את האנשים".

בזה הרה"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע, שכיון שהם ראו איך משה ואהרן  פירשו
מעיזים פניהם לפרעה ונותנים לו הוראות לשלח את ישראל ומאיימים עליו 

  א גם הם קיבלו עזות לדבר כן לפני פרעה.בעונשים קשים, ממיל
שאע"פ שמשה ואהרן היו יחידים מתוך מיליונים ממצרים נפלאים, ם דבריהו

, מ"מ כיון שהאמת הייתה כמשה ואהרן, למדו עבדי שעדיין פחדו מפרעה
תם אע"פ שהם מועטים, וזהו לימוד לדורות יפרעה מאותם שהייתה האמת א

  בכל מצב.א ללכת אחר האמת שלא להתפעל מהמון העם, אל

  ניצול הזמן לעבודת השי"ת

שמעתי מפי כ"ק (י, כ"ו). "ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד בואנו שמה", 
ו לפעמים חנלרמוז בפסוק זה, שאנזי"ע  "בית ישראל"ההאדמו"ר מגור בעל 

חנו לא נדע באמת טועים ומדמים לעצמנו שאנו עובדים את ה' כראוי, אבל אנ
מה עלינו לעבוד את ה', עד בואנו שמה לעולם הנצח, אז יתכן שנראה היאך 
בזבזנו את העולם הזה שניתן לנו כדי לזכות על ידו לחיי נצח, ורק כשנבוא 

, חדש לביתאשר עבר דירה כ[וזכורני ש   שמה נבין מה החמצנו בעולם הזה.
עולם הזה בוודאי אין לי הרי הסתכל על ביתו החדש, ואמר לי, "אל תחשוש, 

  .]יש לי מהני יודע עולם הבא אינ, וגם שתי וילדישנהרגו אזמן מ

  הסכנה מפושעי ישראל היא יותר מהעכו"ם

אמר "אהרוג לא שפרעה מלשון לדקדק יש (י, כ"ח). ", ך פני תמותוכי ביום ראת"
בתרגום . וכן פירש כאן ו ולא על ידי פרעהימות מעצמש ,"אותך" אלא "תמות

אלה  אמסור אותך ביד בני אדםפני  יונתן כאן [לפי התרגום] "ביום ראותך
דתן ואבירם שעליהם נאמר בידי והיינו  ,"שהיו תובעים נפשך לקחת אותה

לעיל (ד, ה') "המבקשים את נפשך, וכפי הנראה פרעה חשש לשמו הטוב ולא 
  רצה בעצמו להרוג את משה אלא רק להפקירו לידי דתן ואבירם.

ים להרוג בעצמו את רעה לא הסכויש להתבונן כאן בדבר נורא, שאע"פ שפ
וביקשו את נפשו, ונראה מזה  -  להרגומ"מ דתן ואבירם הסכימו משה, 

 –שפושעי ישראל יותר מסוכנים מהגויים, וכשיורדים יורדים עד למטה 
  מדריגה עד שמבקשים להרוג את משה.הלשפלות 

, ושנאת שפושעי ישראל יותר מסוכנים להזיק לנו מהגוייםוזהו כלל גדול, 
שעי ישראל אלינו היא גדולה כל כך עד שלפעמים מסכימים הם גם להזיק פו

עאלים משיללעצמם כדי לרדוף אותנו, וכדוגמת השמאלנים שמצטרפים 
  עצמם. שהדבר מזיק גם להם גם כ -  מבקשי נפשינו

  אין רכוש גדול לאדם יותר ממעלות רוחניות

אין נא אלא לשון בקשה, " (ברכות ט' ע"א)ואמרו חז"ל (י"א ב'). ", דבר נא באזני העם"
לך ואמור להם לישראל, בבקשה מכם שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב, שלא 
יאמר אותו צדיק אברהם, ועבדום ועינו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו 

  ברכוש גדול לא קיים בהם" ע"כ. 
שלא יאמר אותו "ה צריך לטעם דברי חז"ל צריכים ביאור, שהרי לכאורה מ

, וכי מה שהקב"ה מקיים את הבטחתו זהו רק כדי שאברהם אבינו לא "צדיק
  קיים את הבטחתו. הוא בוודאי מיתמה עליו, והלא מאחר שהקב"ה הבטיח, 

באמת הקב"ה לא הבטיח שהם ייצאו במתנות של שנראה בביאור הדברים, ו
ולא פירש באיזה  הבטיח שהם ייצאו ב"רכוש גדול" אלאכסף וזהב דווקא, 

ו לו ביציאת מצרים, דול, ונראה שבוודאי עיקר הרכוש הגדול שזכינרכוש ג
שהקב"ה בחר בנו מכל עם והוציאנו מטומאת מצרים, ועשה הרבה מה  אהו

אותות ומופתים כדי לחזק אצלינו את האמונה, ואח"כ נתן לנו את התורה וחיי 
ת ומתנות גשמיועולם נטע בתוכינו, וזהו רכוש עצום אשר אין למעלה ממנו, 

שהם עיקר  –וחניות אלו תנות נצחיות רוכאפס לעומת מוות כאין אינם ש

להוצאות הדפסת והפצת המאמר, בעמדות הממוחשבות של  ניתן לתרום
  "מאמר ממרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך".לפי החיפוש   "נדרים פלוס",

 

   18:45בשעה  - המאמר נאמר בהיכל הישיבה מידי יום רביעי 
  3רחוב ברגמן  –בשכונת בית וגן 

 

 0527110992נא להתקשר למס'  ,בזיכוי הרביםלזכות  - בורלעזרת הציבבקשה אנו פונים  ,בותורוההפצה מההדפסה וצאות הש היות

  



והיינו  - אבל אעפ"כ הקב"ה ביקש ממשה רבינו "דבר נא באוזני העם" חיינו, 
בינים שאינם מ(שלשון "עם" בכל מקום הכוונה לפשוטי העם) לאנשים הפשוטים 

ה "קבאברהם אבינו זכות לכדי שלא יטען ושהרוחניות היא רכוש גדול, 
 של פשוטי העם לקבל את הבטחת הקב"ה בעושר גשמיותם את תקו ותמלאל

  בעושר גשמי.    - קיים הקב"ה את ההבטחה גם כפשוטו  ,כפי הבנתם השטחית

  שמירה על גדרי הצניעות

לשון (י"א, ב'). ", דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה"
זהר וזהו הוראה להיהפסוק הוא "איש מאת רעהו", ו"אשה מאת רעותה", 

שלא ידבר איש עם אשה שלא לצורך,  - מאוד בצניעות ובקדושת ישראל 
לפני מלחמת עולם (שבליטא) הרב דסלר זצ"ל, שבקלעם  הגה"צוסיפר לי 
שהיו או לנשים, מיוחדים לגברים ורחובות מיוחדים רחובות  היו ,הראשונה

ות היו גברים ם לפי שעות מיוחדים לגברים או לנשים, וכן בחנוימחלקי
לאחר המלחמה העניות גברה עד אבל מוכרים לגברים ונשים מוכרות לנשים, 

, ורק ה"גבירים" לחם פשוט בשבת אוכליםהעיר היו אנשי שרוב [עד למאוד, 
העבירה אותם על דעתם ודעת והעניות ], חלות בשבתשבעיר הרשו לעצמם 

  ו את הכל רח"ל.הנוער התקלקל לגמרי, וכן המשכילים באו ופרצעד ש קונם

  של האכזריים להתעטף במעטה רך ורחמנידרכם 

 ל מבואר"י חזדרשמב .)'ב, ג"י( ,"ת שה לביתוויקחו להם איש שה לבית אב"
עם ישראל מסרו נפשם לשחוט מ "משהשה היה אלוהיהן של מצרים, פ "שאע

שמה שהמצריים בחרו דווקא בשה לעשותו נראה ו       אותו בלא פחד ומורא.
לכן הם עשאוהו לאלוהיהם ו ,ורך חלששהשה הוא דבר לאלוהיהם, זהו מפני 

שהם רחמנים ומגינים על  הוכיחלו - שיטתם דגל ללהפוך את השה  כדי - 
היה זה שקר מוחלט, ואדרבה, תחת מעטה זה הם אמנם באמת  ,כשה חלשים

ראינו וכן       בעבודת פרך.בניהם והעבידום ושחטו את  התאכזרו לישראל 
והגדילו התרבות, נשאו את דגל שהגרמנים  ש,"מי נאציםבדור האחרון אצל ה

די להוכיח כמה רחמנים הם, ותחת מעטה כ "צער בעלי חיים"לעשות עסק מ
       .רצחו באכזריות קטנים וגדוליםוזה הם התאכזרו באופן נורא לבני עמינו, 

ראשי השלטון בארץ ישראל, הפושעים  אצל כןגם בזמנינו אנו רואים באמת ו
הכלל, אך חוקק חוקים לתועלת דואגים לאנשים השהם מציגים עצמם כ

  הרבה משטחי החיים.את החרדים ומתאכזרים אליהם ב למעשה הם דוחקים

  מעלת מסירות נפש

חו לכם צאן ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אלהם משכו וק"
ברש"י לעיל  ז"וכעי, (שמו"ר בא ט"ז ס"בופירשו חז"ל ). א"ב, כ"י(", למשפחתיכם ושחטו הפסח

טו אלהיהם של וקחו לכם צאן ושח ,"משכו ידיכם מעבודת כוכבים) פסוק ו'
שכיון שבקרבן פסח נאמר הדברים נראה,  ביאור        .מצרים ועשו הפסח"

(עי' תרגום אונקלוס, ורמב"ם פ"ט ופירשו הקדמונים "כל בן נכר לא יאכל בו", שמות י"ב מ"ג) (

אסור באכילת ו[ ,זהו ישראל משומד לעבודה זרה"בן נכר" שמהלכות קרבן פסח) 

א"כ כדי  ,]ימשך להקב"ההשיסוד קרבן פסח הוא להתרחק מכפירה ולכיון  קרבן פסח
יהם מעבודה שיהיו ישראל יכולים להקריב קרבן פסח היו צריכים למשוך יד

הצאן שהוא אלוהיהם יקשרו את  – "קחו לכם צאן" - זרה, ובאיזו דרך יעשו כן 
הם  אז, וות נפשבזה מסירשיש  – ישחטוהוכ "אחלכרעי המיטה ו של המצריים

כדי שיוכל האדם לעקור ש משוםאת שייכות לעבודה זרה, ויעקרו מעצמם 
מעצמו הנהגות שכבר הורגל בהם, צריך הוא דווקא מסירות נפש, ולכן נצטוו 

שיש בו מסירות נפש לשחוט את אלוהיהם של המצריים,  –" "קחו להם צאן
  ורק באופן זה משכו ידיהם מעבודה זרה. 

  המשך מסורת ישראל דור אחר דור

"והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם וגו', ויקוד העם 
על בשורת הגאולה וביאת הארץ  -ויקד העם "ופירש"י . כז) –י"ב, כו (שתחוו", וי

שמחו כל כך בבשורת ויש לתמוה על מה     ".ובשורת הבנים שיהיו להם
הבנים, וכי סברו שכולם יהיו עקרות ולא יהיה המשך לעם ישראל, והלא זהו 

ונראה ששמחו על מה שבניהם ישאלו אותם       טבע העולם להוליד בנים.

דרכיהם וכמוש"כ "כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה בקשו מהם הסבר על וי
ים בהם ויקבלו מהם את דרך הזאת לכם", ומזה הבינו שבניהם יהיו קשור

בנים",  להםומה מאוד מדוקדק הדבר בלשון רש"י שכתב "שיהיה . התורה
לא ומחוברים לאבותיהם, ו -ששמחו על מה שהבנים יהיו "שלהם" וכוונתו 

  יתנתקו מהם ללכת בדרך חדשה, אלא ימשיכו אותם וילכו בדרך התורה. 
וידוע שעיקר מטרת הציונים כשבאו לארץ ישראל היה לנתק את הצעירים 

ואינם מבינים כלום, ומיושנים" גלותיים הם "מההורים ולומר להם שההורים 
ת, והעבירו מעל הדת אלפים ורבבוובדרך זו ניתקו את הצעירים מאבותיהם 

שדרך התורה רן", הציונים דיברו על ליבם טהוכשעלו לארץ ישראל "ילדי 
הצעירים באים לארץ כדי להיות עם חופשי ואילו  שייכת רק לזקנים מיושנים

  אכול ביוה"כ ולעבור עבירות רח"ל.בארצינו (עפ"ל), ופיתו אותם ל

  החובת העסקנים בשמירת התור

(י"ב, כ"ח). ", וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה' את משה ואהרן כן עשו"

והיינו שמלבד מה שעם ישראל [ ".מהו כן עשו, אף משה ואהרן כן עשו"ופירש"י 

כבר תמהו המפרשים על דברי רש"י,    עשו את ציווי ה', גם משה ואהרן עשו כן].
מהו החידוש בכך שגם משה ואהרן עצמם עשו כדבר ה', וכי היה עולה על 

  .)(ועי' במפרשי התורה הדעת לומר שדווקא משה ואהרן לא היו עושים כדבר ה'.

יש להם מאחר ש, שמצוי שהעסקנים מדמים שובדרך צחות יש לומר בזה
פטורים כבר הם ממילא לטובת ישראל, זכויות רבות כל כך מפעולתם 

משה ואהרן עשו ולכן הדגישה תורה שמתלמוד תורה וממצוות ככל ישראל, 
 –דם כל הקרבת קרבן פסח של כל ישראל באה על יפ ש"אעו - ככל ישראל

, ומכאן מחובתם לא פטרו עצמםמ הם "מישראל, מסרו את הפרשה לכל שהם 
  ככל ישראל.בניהם את חייבים בתורה ובמצוות ולחנך עסקנים שהוראה ל

  יודעים את האמתאע"פ ש טומאה מושכת את הרשעים לחטא רוח 

והפלא  פלאהדבר . "טתויממ -ויקם פרעה "י "ופירש .)'ב, ל"(י "ויקם פרעה לילה"
תשע פעמים הוא כבר ראה הרי ו ,איך הלך פרעה לישון במיטתו באותו הלילה

, ועכשיו במדויק איך שמשה מתנבא שיהיו מכות נפלאות והכל התקיים
לרבות הוא עצמו שיושב על  - רו לו שימות כל בכור בחצות הלילהשאמ

  איך היה רגוע והלך לישון במיטתו כהרגלו בלא לחשוש.כסאו, 
אינו יכול הוא טומאה ח"ו, נדבק באדם השכאשר סוד העניין הוא, אמנם 

וכמו שאמרו , פ שהוא יודע את האמת"וא נמשך לחטוא אעוה ליפרד ממנה
, "יודעין רשעים שדרכם למיתה, ויש להם חלב על כסלם" )ב"א ע"לשבת (ל "חז

ראה וידע כי אלקי ישראל שבעל כרחו פ "עפרעה שהיה שיא הטומאה, אולכן 
יפרד ההוא בעל הכוחות כולם ויכול להכניע אותו, מ"מ לא היה מסוגל ל

אנו רואים כן בעינינו באמת ו     .ותו, ונהג כאילו לא קרה דברומטומאתו וגא
בבם הם יודעים שהם בפשיטת ע"פ שבקירות לבזמנינו אצל החופשיים, שא

שאינם  ופראימושחתים פושעים ודורות של הם מגדלים ו -  ממש רגל
הם ממשיכים  מ"מאך הפקירות וליצנות, ות כבהמות בוגלים אלא לחימס

  .הרגלםמסוגלים להיפרד מואינם  - אה שהם דבוקים בטומבדרכם ומשום 

  שמירת גדרי ההלכה

דרשו  )א"ו ע"ל מנחות(ל "חז   ). ז"ג, ט"י(", והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך"
 , ולכן "מן שבין עיניך יהיו שניםכל ז"לטוטפות בין עיניך, ש והיו"מפסוק 

לעומת זאת כשהוא ו, "ולץ של ראש ואח"כ חולץ של ידח -כשהוא חולץ "
ונראה לבאר הדבר בדרך .      "כ של ראש"ד ואחימניח תחילה של " –מניח 
תפילין של יד מרמז על חלק הקיום המעשי של המצוות שהוא הנה דרמז, 

תפילין של בראש מרמז על כוונת המצוה שהיא בראש, ולכן ביד, ותפילין של 
יבואו רק יחד עם ו -  "כל זמן שבין עיניך יהיו שנים"נאמרה הלכה ש ראש

שאין ערך לכוונות כל  ם המצוות המעשי, ומשוםוקיתפילין של יד שזהו חלק 
, אבל לעומת זאת תפילין של יד עוד שאין מקיימים את המצווה כהלכתה

תפילין של ראש, ומשום בלא  שייך גםשזהו חלק קיום המצוות למעשה, 
  מצווה.אינם מעכבים בקיום ה[להוסיף בדבקות] כוונות ומחשבות ש

  ם"ימי השובביגל לרהובא  –עניינים שרגיל רבינו לעורר בעניינים שבקדושת ישראל  לקט
נשות אצל גם יותר ויותר ר "בעוהתפשט נלאחרונה " -  ארוכותפאות  ]א

ויש  ,אין לנו מי שיעמוד בפרץו, הולכות בפאות ארוכותשתורה בני אברכים ו
עם לא התירו ללכת בפאות  , מעולםפאות נכריותלו שהתירו גם אלדעת ש

פוגם ו ומלבד שזהו פריצות נוראה, שזהו פריצות ממששערות ארוכות 
, הרי היא מכשילה גם את בכל הדורות ע"ז התפללו אבותינו קדושה אשרב

ידי  וגם לא יצא שזהו ברכה לבטלהפניה ברכות או קידוש, ל מברךשבעלה 
הפריצות מסלקת את ומאידך הצניעות היא כתר חן לישראל, ו   חובת הברכה.

מאחריך", וכאשר  יראה בך ערות דבר ושב  ולא"שנאמר  השכינה מישראל,
הקב"ה עוזב אותנו, אז ממילא אנחנו נעשים מופקרים כאיילות השדה, 

   זה.ב, ולכן צריך זהירות רבה "הסתרת פניך הייתי נבהל"(ל') ים וכנאמר בתהל
חובת השעה לדבר היום על סכנת האינטנרנט. היצה"ר  -  פגעי הטכנולוגיה ]ב

דרך פשוטה  ארואה את חיי התורה בפריחתם, ומחפש דרך להכשילנו. ומצ
לטמא אותנו באבי אבות הטומאה האינטרנט שאין טומאה כמוהו, ורבים 

, ובגלל זה הקב"ה יושב בצער ואפו וחמתו על בית ישראל ה"י. החללים הפיל
האינטרנט הוא "כלי משחית נשמות" שאין דוגמתו, מי שרק וצריך לדעת ש

מתקרב אליו נטמא, וכשהאדם מתחיל להיכנס לזה, הוא עדיין לא מרגיש 
כמה זה מזיק לו, אבל אח"כ כשמרגיש, זהו לאחר שכבר נכנס לטומאה וקשה 

לו מאוד לצאת מזה ומפסיד, וצריך לעמוד על המשמר להתרחק מאוד מכלי 
כך בזהירות יתרה כעין פיקוח נפש ממש את נשותינו ובנינו זה, ולהזהיר על 

וצריך זהירות רבה בנשים שהולכות לעבוד     קטנים וגדולים.  –ובנותינו 
אשר  אינם חרדיות, ואפי' עובדות דתיותבמקומות שיש בהם עובדות ש

טומאה זו של האינטרנט הותרה אצלם, ומי שמתחבר ומתיידד עמם נטמא. 
קר נסיונו של היצר היה בהכנסת הטלוויזי', כפי הנראה ואם בדור העבר עי

בדור זה של משיח עיקר כלי זינו של היצר הוא האינטרנט, ועל כן צריך כל 
  .זה או לבני ביתו שום מגע עם דבר אחד להבטיח את עצמו שלא יהיה לו

 הקרובכל מראה יש לאסור בשמבואר בפוסקים " -מראה קרוב לאדום  ]ג
נו המקובל אצלינו דור אחר דור, ויש להיזהר לא וזהו מסורת אבותי וםלאד

, "אל תטוש תורת אמך"שנאמר  -  רהמהתו רת, וזהו חיוב גמורלזוז מהמסו
 שהיוםשמה , מוצקות בכמה וכמה הוכחותו המומחים חיהוכר כבמלבד זאת, ו

חובת בעל ולכן  ,ממש "אדום" פעםמה שהיה קרוי  הנקרא "קרוב לאדום" ז
אדום קרוב ללחקור היטב אם הוא ו –אצלינו לדון לפי המסורת שלנו הוראה 

שבכשרות המאכלים כולם והדבר פלא   או לא, ושוב אין להרהר אחריו.
לכת דווקא ל, מחפשים דת ישראלליסוד מחפשים "גלאט כשר", וכאן שנוגע 

   )."ס קפ"ב(וע"ע תשובות והנהגות ח"ו סו ."מקיליםל


