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‰Î¯· ·˙ÎÓ  
·ÎÓ 'ÔÂ‡‚‰ È·¯ È˙˙Ó 'ÔÂÓÂÏÒ ÌÈÈÁ ËÈÏ˘"‡  

ÁÈ‚˘ÓÈÊ¯Ê„ ÂÈ� „ÂÂ˜ÈÈÏ ‰Â·‚ ˘¯„Ó ˙È·   

  ו"קווד יצפה ליי      ק"ו לפ"פרשת יתרו תשס' יום ג ד"בס

א רחש לבו דבר טוב להוציא " שליטÔ‡Ó¯Ú�ÈÈ˘ ÛÒÂÈ ‰˘Óה "ג כמוה"הנה ידידי אהובי הרה
לאור מאוצרו המלא והנחמד דברי תורה פרי הגיונו אשר כבר הציעם לפני תלמידיו שומעי לקחו בני 

  . קהילת כולל בני הישיבות בניו יארק בימי בין המצרים במשך כמה שניםהקדושהקהילתו 

א כאשר הוא פה מפיק מרגליות " נודע בשערים גודל השפעתם של השיעורים של הרב שליטכבר
  .והדברים יוצאים מן הלב ונכנסים ללב בני הקהילה אשר שותים בצמא את דברי רבם מרא דאתרא

והדברים בכתב כמו הדברים שבפה ' אהל משה'ועתה קם ואסף הביתה ספר שלם הנקרא בשם 
והעיקר קולע אל המטרה מעורר . דברים קצרים בהלכה ובאגדה, וקלמסודרים יפה בלשון צח 

טהורה להתאבל על ירושלים לצפות לגאולה ולהיות ממקימי חורבות ' לרוח היום ביראת ה
ב שיחיו לראות מהרה בנחמת ציון "על כן אברכו שבשכר זאת יזכה יחד עם כל ב, ירושלים

  .מןאת שבות עמו במהרה בימינו א' וירושלים בשוב ה
  ח באהבה רבה"ממני הכו

È˙˙Ó 'ÔÂÓÂÏÒ ÌÈÈÁ  

‰Î¯· ·˙ÎÓ  
·ÎÓ 'ÏÂ„‚‰ ÔÂ‡‚‰ ˙¯„‰ ¯‚�ÈÊÏÂ˘ ÈÂÏ‰ ÈÎ„¯Ó ‰˘Ó È·¯ ËÈÏ˘"‡  

   ו אלא מכתב אהבה עזה של תורה"מרמות רוחא ח" הסכמה"לא 

  א" שליט�ÈÈ˘ ÛÒÂÈ ‰˘ÓÚÓ¯‡Ô' ¯ המחבר הרב 'להג

  ח" שבט תשס'ט" ובמשה עבדו' ויאמינו בה"לסדר ' ד אור ליום ד"בס

  !ס באהבה רבה ואהבת עולם"רב וכט' שלו

  .א אינו צריך לא לדידי ולא להמלצתי"ג שליט"הנה הדר

והנני מוכן לשרתו בכל אשר , א"ג שליט"ש יודע גודל עוצם אהבתי הנשגבה להדר"רק העליון ית
בשום אופן אך לצערי הרב לדבר הזה לא אוכל  .'וכו' ולמירהט עבורו תלתא פרסי בחלא וכו, יצוני

  .כי לב יודע מרת נפשו, לפעול בנפשי העלובה להתייצב כשר המסכים על ספרו הכביר והנורא

ְוַעְנָוה ֶצֶדק ְותֹוְרָך נֹוָראֹות , ְצַלח ְרַכב ַעל ְּדַבר ֱאֶמת: פ וזאת הברכה מלב אוהב אל לב טהור"עכ
ת שקידת לימוד תורתנו י לאהבת ותאוו" להגדיל תורה ולהאדירה להמשיך לבבות אחב.ְיִמיֶנָך

עד כי במהרה בציון ימלוך , הקדושה מתוך יראת שמים טהורה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
  . ותן חלקנו בתורתך,את כל הארץ'  וימלא כבוד ה,המלוכה' מלך יאמר שלמו ימי אבלך והיתה לד

  !בוזו לו  בוז י-א את התורה "ג שליט"אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה שאוהב הדר

  !אשריך ואשרי משפחתך הרוממה ואשרי שומעי לקחך העומדים לפניך השומעים את חכמתך

  ,ח באהבה עזה כמים הפנים לפנים" הכו,הנני העני ממעש ומדעת

   קטינא קטינא דארעא,נפש כמהה מצפה לישועה ,מייחל ומצפה לישועות גדולות

¯‚�ÈÊÏÂ˘ ÈÂÏ‰ ÈÎ„¯Ó ‰˘Ó  
  

  הקודמים" אהל משה "י ניתנו לספרמכתבי הברכה



 ÏÂ„‚‰ ÔÂ‡‚‰ ˙ÓÎÒ‰  
 È·¯¯Ú�ËÚË˘Ú‚ Ô˙�ËÈÏ˘ "‡  

  

¯Ú�ËÚË˘Ú‚ Ô˙�  
  ק קרית אגודת ישראל"אבד

  "פנים מאירות"מ מתיבתא "ור
  בני ברק
  

  ק"ז לפ"ניו יורק חודש כסלו שנת תשס, ד"בס

הראה לי , בהיותי אורח נוטה ללון פה
כ הרב הגאון המפורסם פה מפיק "מע

ת "ץ תורה לאוהבי תורה כשמרגליות מרבי
א רב " שליטÔ‡Ó¯Ú�ÈÈ˘ ÛÒÂÈ ‰˘Óר "מוה
את , ד דקהילה קדישא כולל בני הישיבות"אב

 המיוסד על עניני המקדש ‡‰Ó Ï˘‰ספרו 
ובעיוני בין עלי התרופה בספרא , והגלות

ראיתי שהוא כולו מוסר שכל , דמרא טב
והתעוררות לתורה וליראה בשפה ברורה 

בריהם של גאוני עולם מיוסד על ד, ונעימה
, מדורות שלפנינו בדברים הנכנסים אל הלב
וכל שוחרי מוסר ואמונה ימצאו בו דברי חפץ 

והנני ברכה שיזכה , להתחזקות בדרך התורה
להפיץ מעיני חכמתו חוצה להגדיל תורה 
ולהאדירה מתוך רוב נחת כחפץ נפשו 

וכעתירת ידידו דורש דורש שלום , הטהורה
  .תורתו

ן כבוד התורה ח למע"הכו
  ומרביציה בקרב עם סגולה

¯Ú�ËÚË˘Ú‚ Ô˙�  
  

·˙ÎÓÈ„È„È „Â·ÎÓ   
 È·¯ ÔÂ‡‚‰Ô‰Î „Â„ËÈÏ˘ "‡  
 ˙·È˘È ˘‡¯" ÔÂ¯·Á-ÈÎ„¯Ó ˙Ú·‚ "  

  

נ הגאון המובהק "י ידי"נתבקשתי ע
בהלכה ואגדה איש האשכולות שהכל בו רבי 

Ô‡Ó¯Ú�ÈÈ˘ ÛÒÂÈ ‰˘Óמגדולי , א" שליט
השמועה הרבנים ומרביצי תורה ומעתיקי 

‡‰Ï "לצרף מאמר לספרו הגדול , ב"בארה
‰˘Ó"וזכות גדולה ,  בענייני המקדש והגלות

היא עבורי להשתתף בספר נפלא זה שהוא 
מיוחד במינו מקיף כל הנושאים של ענייני 

ולא הניח פרט קטן וגדול , המקדש והגלות
מלא וגדוש יסודות , שלא ביאר בעומק העניין

וברעיונות , תשל הלכות דעות וחובת הלבבו
מוסריים עמוקים הכתובים בשפה ברורה 

בו יכנס כל מעיין לכל , ובהירה הפלא ופלא
ההיקף של נושא זה עד הבהרת יסודות 

ח "נ הגהמ"ואני מודה ליד, העניינים ועומקם
א שזכיתי לכתוב מאמר זה ולהשתתף "שליט
. וזכות הרבים הגדולה של ספר זה, במעט

יו הכבירים ת להמשיך במפעל"ויזכהו השי
ולהוסיף , להשפיע מרוחב תורתו לרבים

ולזכות את הרבים בעוד ספרים מועילים 
  .וחשובים להגדיל תורה ולהאדירה

Ô‰Î „Â„  

  

  
  

  בעניני המקדש והגלות" אהל משה"ההסכמות ניתנו לספר 
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ìäàמפורט ענינים äùîתוכן Á

èøåôî íéðéðò ïëåú

˙ÂÓ˘ ¯ÙÒÏ ‰ÁÈ˙Ù
והשראת הגאולה ספר - שמות ספר
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ËÎהשכינה
ניתן וכך החומר, זיכוך - הגלות תכלית
. . . . . . . . . . . טובות מידות ÁÏלהשיג
המפתח זה לישועה, וכמיהה תפילה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ó·לגאולה

˙ÂÓ˘ ˙˘¯Ù
לעולם ישראל אצל - ויגדך" אביך "שאל
. . . . . . . . . . . . . . "אב" עזיבת 
„אין

שירדו ישראל בני מנין כאן נכפל מדוע
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
‰מצרימה

. . . . . . . ה"שמות" מהות - גרים" Ò"שמא
. . . . מהחטא מונעתו האדם גדלות Ò„הרגשת
. . . . עמהם" יתערבו ולא מהם ÂÒ"שיבדלו
כופר סופו חברו של בטובתו הכופר
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ú‡בהקב"ה
גם החיים חשיבות - חי אדם יתאונן מה
. . . . . . . . . . . . . . . . ייסורים Ú·מתוך
. . . . . . . . . . . . . . "לידה" ירחי ÂÚתשעת
. . . . . . האורה" סיבת החושך יהיה ÁÚ"כי
. . . . . . . . . . . . . חבירו בטובת Ù·להכיר
. . . . . . . . התוצאות על גם מצוה Ù·שכר
בתי של והשכר - המילדת" יראו "כי
. . . . . . . . . . . . ומלכות לויה Ù„כהונה,

רק היתה היילוד" הבן "כל גזירת האם
. . . . . . . . . . . . . . ישראל בני ÁÙכלפי

. . . . . נזכרו לא משה של שהוריו ˆהטעם
. . . . . . . . . . התורה קיום למען ˆÂמסי"נ
. . . . . . . . . . . בנבואתה האמינה ˜‡מרים
. . . . . . . . . . . . . . . בוכה" נער ˜Á"והנה
שעתיד פה - ילד כל כלפי בחינוך הגישה
. . . . . . . . . . . . . השכינה עם ˜Áלדבר
ותפקידו ייעודו על מורה "משה" השם
. . . . . . . . . . . . . . . ישראל ˜Èכמושיע
. . . . . פרעה בבית גדל שמשה ˜È·התועלת
- שנכיר כדי פה', 'כבד נעשה משה
. . . . . . . קעביד דרחמנא ˜È‚דשליחותא
"נושא היותו מחמת ה' בחיר הי' משה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˜ÊËבעול"
. . . . . . . . . . . . . . . "ישראל" ˜ËÎמעלת

על במוחלט כשסומכים באה הישועה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˜Ï‚הקב"ה

להנהיג ראוי ודם, בשר צאן להנהיג הראוי
. . . . . . . . . . . . . הקב"ה של ˜Ï‰צאנו

. . . . לדורות הוראה אכל" איננו ˜ÂÏ"והסנה
אדמת עליו עומד אתה אשר המקום כי
. . . . . . . . . . . . . . . . . הוא ˜ÂÓקודש
. . . . . . . . . בקשת"! לא ˜ËÓ"כשביקשתי

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התורה 
·כח˜
. . . . . . . למצרים המגיע העונש 
‰סיבת˜

. . . משה של גרונו מתוך מדברת 
Âשכינה˜

. . . . . . . . חבירו בכבוד וזהירות 
Êענווה,˜
הלב על הנתון החושן לעדי אהרן זכיית
. . . . . . . . . . . . . גדלותו בזכות -‡Ò˜
. . . . . . האדם על שיש התביעה ˜Ò‚גודל

וענין 'בשלימות', מצוה מעלת
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˜Ò‚הזריזות
. . . . . . . . . . והבטחון האמונה ˜Ò‰בזכות
. . . . . . ממשה! יותר מעט איחר ˜ÊÒאהרן

שהיו במצרים להם היו 'מגילות'
. . . . . . . . . . . . . . בהן ˜ÁÒמשתעשעין

‡¯‡Â ˙˘¯Ù
צריך יהודי - עביד לטב רחמנא דעביד כל
. . . . . . . . . מצב בכל מאושר ˜Ú‚להיות

ישראל של ההיבדלות על רמז - כוסות ד'
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˜Ú„במצרים

להיות יכול השיעבוד את שחש מי רק
. . . . . . . . . . . . . . להושיע ˜ÊÚשליח
. . . . . . . פרעה" ישמעני "ואיך ˜ÁÚטענת
עצם בשביל הכרחית היא הענוה מידת
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˜ËÚהגאולה
. . . . . . . הממוצע בדרך הכלל ˜Ù‡הנהגת
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חשש שהי' ממי השיעבוד את מנע הקב"ה
. . . . . . . . . . . מצרים עם ˜Ù·שיתערבו

שרצים של לקופה צריך הציבור על פרנס
. . . . . . . . . . . . . . . יתגאה שלא -‚Ù˜
. . . . . . . . . . הם שקולים ומשה ˜Ù‚אהרן

העיקר - למעלה ותחתונים למטה עליונים
. . . . . . . . . . . . . . . . . העמל ˜Ù‚הוא

ומאימתי ע"ה משה של הנבואה מעלת
. . . . . . . . . . . . . . זו לדרגה ˜ÊÙהגיע

פרעה על ה' שהביא המכות ומטרת מהות
. . . . . . . . . . . . . . . . . . מצרים ˜ˆועל
. . . . . . . . . . . . . חכמים תלמידי ˜ˆ‰זקני

הנהגת את להבין שכלנו מידת קצרה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˜ˆÂהקב"ה
. . . . . . . . . . הטוב הכרת חובת ˜ˆËגודל

עוה"ז של ההבל חיי - ביתו אל ויבא ויפן
הדמיון .מתוך . . . . . . . . . . . . . .·¯

. . . . . ועונש ושכר הדין דקדוק ¯È‚נוראות
. . . לאוזנו להשמיע דצריך תפילה ¯È„בדין
. . . . בישראל גם שהיו מכות היו ¯ÂËהאם

. . . . . רוחני ידי על מונהג הגשמי ¯ÊÈעולם
. . . כלל טבע אין כי בקרבנו ¯ÁÈלהשריש

‡· ˙˘¯Ù
עבירה" עבירה ושכר מצוה מצוה "שכר
. . . . . . . מצוה במעשה שטמון ¯Î„הכוח

כל ללא בבהירות אמונה - מצרים יציאת
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯Ï„ספיקות
. . . . . . . . . . . חושך מכת של ¯Ï‰מהותה
. . . . . . . . . . . . . . . . . הממון ¯ÂÏתאוות

וכן - ישראל את שנאו השפחות אפילו
. . . . . . . . . . . . . הדורות בכל ¯Ó·הוא

תלמיד של התורה קבלת מעלת
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯Ó‚מרבו
. . . . . התחדשות - השמש מן ¯Ó‚למעלה
. . . . . . . . . . . . . שלכם החדשים ¯Ó„יהיו
. . . . . . . . . . . . . . . . . המקבל ¯ÊÓמעלת
. . . . . . הטבע מן למעלה ישראל ¯ÁÓכלל

לעיני ובינתכם חכמתכם היא כי
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯ËÓהעמים
. . . . . . . . . . ישראל' 'משפחת 
‡איחוד¯

. . . . . . . . . . . . . . מילה ודם פסח 
·דם¯

. . . . . . . . . . . . . . . . ברית דם 
‰הטפת¯
בני אנחנו במהותינו כי הידיעה - חרות
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Áחורין¯
. . יבוא פתאום - לגאולה ההכנה 
Ëסוד¯
. . . . . . . . . . . . . . מלאך ולא - ¯Ò‡אני

חורין בן - תאכל במלח פת
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯Ò„אמיתי!

. . . . . . . . . . . . ממצרים הגאולות ¯ÂÒשתי
. . . . . . . . . המצוות את מחמיצין ¯ËÒאין
. . . . . . . . . . . יושבת אנכי עמי Ú¯·בתוך

גדול כלל - אמרתך" על אנכי "שש
. . . . . . . . . . . . . . . . . ה' ¯ÂÚבעבודת
. . . . . . . . הקבלה של ומעלתה ¯Ù‚כוחה

. . . . . . . . . . . לילה" "חצות של ¯ÂÙהזמן
עבדים ו"מבית גאלתנו" "ממצרים
. . . . . . . . הם ענינים ב' - ¯ÂÙפדיתנו"
. . ההלכה! מפני נדחית המשיח ¯ÁÙביאת
. . . . מצוה לשיורי ישראל בני ¯ˆ·חביבות
. . . . . בגלות לשהות אפשר תורה ¯ˆ·עם
. . . מה שום על אוכלין שאנו זו ¯ˆ‚מצה
. . . . . . . . . . . . . . . . . העם" ¯Áˆ"ויאמן

חוקת "זאת - כחוק המצוות קיום
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯ˆËהפסח"

. . . . . . . דורות וגירות דאבותינו ˘‡גירות

. . . . . . . . . . שמים שם מקדש ˘·מעלת
פועלות אינם עמל ללא והשגות קדושה
. . . . . . . . . . . . . . . . . האדם ˘·בנפש
. . . . . . . מאב הבכורים קדשו לא ˘Âמדוע
. . . . . . . . . הדוחק בשעת נבחן ˘Èהאדם
. . . . . עלמא וברא באורייתא ˘È·איסתכל

. . . . . . . . . . . . . . . ההשגחה ענין ˘ÊÈסוד

ÁÏ˘· ˙˘¯Ù
. . . . במדבר ישראל הולכת של ˘Îהמטרה
ארץ דרך שיעברו חשש הי' מדוע

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ˘Î·פלשתים
ישראל לעם דרך כמורה יוסף .עצמות . .‚Î˘

. . . . . . . . . . . . מצוות יקח לב ˘Î„חכם

. . . חכמים באמונת הקשורה בה' ˘ÂÎאמונה
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. . . . . . . . . . . . . . . נגיעה של ˘ÊÎכוחה
. . . . שבשמים אבינו על אלא להשען ˘Ïאין
. . . . . . . . . . . . אחד בלב אחד ˘Ï„כאיש

ולימוד הוראה - ואבירם דתן מעשה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˘ÊÏלדורות

כלל סוד - ישקר לא ישראל נצח
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˘ÁÏישראל
. . . למקום בנים שנקראו ישראל ˘ËÏחביבין
יום בכל עליה מצטער - השאיפה גודל

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˘Óלבולעה

. . . . . הבריאה בהנהגת ישראל של ˘Ó·כוחו

. . . . . . . מצרים מארץ היוצאים ˘ÂÓאחרון
. . . . . . . . . . . . . . . תורה של ˘ÁÓכוחה

. . . . . . תמיד יום בכל בטובו 
·המחדש˘

. . . . . . ושעל צעד בכל אלקים 
„אצבע˘
ידיעה מכח להשיג שא"א מה - אמונה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Áוהוכחה˘

. . . . . . . . . . . . לבדו לה' הים ˘Ò‡שירת

. . . . . . . . . . . . . ידך תנח אל ˘Ò·לערב
בדילין יסורין בתורה העוסק כל
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˘Ò‚הימנו
. . . . . . . . . חסדים גמילות של ˘Ò„כוחה
. . . . . . . . . . . . . . . זכיין במאי ˘Ò‰נשים

על השירה לענין המלאכים בין החילוק
. . . . . . . . . . . . . . . מצרים ˘ÂÒמפלת

ישראל לעם הזכירו מצרים של הרדיפות
. . . . . . . . . . . . . . . . . ייחודם ˘Ú‡את

מים אין - למים עצמו להשליך העצה
. . . . . . . . . . . . . . . . . תורה ˘Ú·אלא
. . . שבעתיד ציוויים על הודיעם ˘Ú‚במרה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . התורה ˘Ú‚כבוד
. . . . לדורות לימוד - המן פרשת ˘ÂÚקונטרס
. . . . . . . . . השבת על להזהיר ˘Ù‚החובה

מהלך בתוך השגחה - עמלק מלחמת
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˘Ù‰הטבע

.הע . . . אליו ה' קרבת חש בתורה ˘ÂÙמל
. . . . . . . . עמלק מלחמת של ˘ÁÙמהותה

Â¯˙È ˙˘¯Ù
. . . . . . . . . . . . . . . . . יתרו" ˘ˆ·"וישמע

. . . פנים" "הארת שמבטא נס הכבוד ˙‚ענני
של בחינה סוף ים וקריעת עמלק מלחמת
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . כללי ˙‰נס
. . . חכמים תלמידי לפרנסת לדאוג ˙Êהחובה
כל שבחוהו גוים כל ה' את הללו
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙Áהאומים
. . . . . . . . . . . . במדבר יתרו מל ˙Èמדוע
. . . . . . . . . . . . חשכי יגיה אלקי ˙È‡ה'

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . בצע ˙È·שונאי

. . . . . . . . . . . זר יתערב לא ˙È·בשמחתו
. . . . . . התורה קבלת לפרשת ˙ÂËהקדמה
. . . . . . . . . . . יכבה לא היהדות ˙ÂËזיק
. . . . . . כחדשים בעיניך יהיו יום ˙ÊËבכל

. . . . . . . . . . . . . . ישראל שם ˙ÊÈחשיבות
. . . . . ויקבל יבוא - לקבל הרוצה ˙ËÈכל

. . . . . . . . . . . . . אחד בלב אחד ˙Îכאיש
. . . . . . . . . . . . . . . זכיין במאי ˙Î·נשים
. . יותר ולא פחות לא - הדברים ˙Î‚אלה
. . . . . . . . . . . . כגידין הקשים ˙Î„דברים

אפתח ואני מחט של כחודו פתח לי פתחו
. . . . . . . אולם של כפתחו פתח ˙Î‰לכם

על גם היתה ונשמע" ה"נעשה קבלת
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙ÂÎתושבע"פ
. . . . . . ביותר הטובה כסגולה ˙ÁÎהתורה
. . . תורה של כוחה - חכם תלמיד ˙ËÎמעלת

את "לראות של בחינה - התורה" "קבלת
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙Ï„מלכנו"

"נעשה - ישראל בני עניית עומק
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙Ï„ונשמע"

את משנה תורה - תבלין תורה לו בראתי
.המציאות . . . . . . . . . . . . . . . .ÁÏ˙

. . . . . . . . . . כגיגית הר עליהם ˙Ó‡כפה
שקיים מצב זהו - קבורתכם" תהא "שם
. . . . . . . . . . . . זמן ובכל עת ˙Ó‰בכל
. . סיני הר במעמד ישראל כלל ˙ÂÓמדרגת
. . . . . . . . . . סיני הר מעמד ˙ËÓאמיתות
. . . . . . . . . . . . . . . היא בשמים ˙Ò‡לא
. . . . . . חיים" אלקים דברי ואלו ˙Ò‡"אלו

ב'כלל אחד כל של בקיומו ההכרח
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙Ú·ישראל'
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . אמונה ˙Ú‰מצות
אשר אלקיך ה' אנכי - האמונה מצות
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙ÁÚהוצאתיך
. . . . . . המוסכמות נגד ולהאבק ˙Ù·לצאת
. . . . . . . . . אהבה היא התורה ˙Ù„עצמות

תפקיד לא - תפקידו אחד לכל
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙ÂÙזולתו

שולט הע"ז ואין עצמה בפני כבריאה הים
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙ËÙשם

. . . . . . . . . . . . . אב כיבוד מצות ˙ˆגודל
. . . . . . . . . . . . . . מותו לאחר ˙ˆ·מכבדו
. . . . . . השבועות בחג הדיברות ˙ˆ‚קריאת
. . . תחמוד לא בענין האע"ז ˙ˆ‰בקושיית
. . . סיני הר שבמעמד וברקים ˙˜·הקולות
. . . במחשבתו ציור ע"י הרע היצר ˙˜‰ניצוח

.הח . . . . . . . . . הזולת את לכבד ˙˜Êיוב

ÌÈËÙ˘Ó ˙˘¯Ù
למדות מחנכת המשפטים תורת לימוד
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˜Ëמוסריות
. . . . . . . הערכאות לעומת ישראל ˙˜Èדיני

תורה בלימוד - לישראל ומשפטיו חקיו
. . . . . . . . . . גרידא בׂשכל די ˙˜È·אין

החובה מוטלת מישראל אחד כל על
. . . . . . . . . . . . . . . . . דין ˙˜È‚לעשות
. . . מסיני אלו אף מסיני הראשונים ˙˜È„מה

עכו"ם דייני לפני .ולא . . . . . . . . .ÊÈ˜˙
מאבד בלבד, אחת מצוה לו שחסר ישראל
. . . . . . . . . . . . . . ותארו שמו ˙˜ÊÈאת
. . . העבד משפטי - הראשונה ˙˜ËÈההדרכה

. . . במרצע ורציעתו ע"ע בענין ˙˜Îקונטרס
אצל שכינתו משרה הקב"ה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˜ÁÎהדיינים

. . . . . . . . . . . . ברפואות ˙˜ÁÎההתעסקות

. . . . בנעוריו עול ישא כי לגבר ˙˜Ï‰טוב

. . . . . . . ויתומים אלמנה עינוי ˙˜ÊÏחומר
במצות תמיד להתעסק - לזש"ק סגולה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˜Óהצדקה

. . . עני אתה כאלו בעצמך מסתכל ˙˜Óהוי
. . . . רשות ולא חובה הלוואה ˙˜Ó‡מצות

צער להרגיש - וחסד צדקה של התכלית

הלוואה בין והחילוק וסבלו חבירו
. . . . . . . . ולישראל לנכרי ˙˜Ó‰בריבית

היא זו, מעלה שהשגת ע"מ חסד עשיית
. . . . . . . . . . . . . . . שכרו 
תהיה˜˙

ממוות תציל .וצדקה . . . . . . . . . .‡
˜˙
מתחבא שהמלווה התורה דרך

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
‡מהלווה˜˙
יהודי של מציאות תתכן לא - קדוש" "גוי
. . . . . . . . . בה' ודביקות תורה 
·בלי˜˙
. . . . . . . . . . . . . . . . . האדם 
„גדלות˜˙

וההשלכה עצמית נגיעה - השוחד פסול
. . . . . . . . . . . . . . . אמונה 
Êלענייני˜˙

התורה לימוד - ושמיטה בראשית שבת
. . . . . . . . . . . . ובשביעית ˙˜Ò„בשבת

. . . . . . . . . . . . . דרבנן איסורי ˙˜ÂÒמהות
ליתא משום וחמץ בחלב בשר איסור

. . . . . . . . . . . . . . . זרה ˙˜Ú‡דעבודה

. . . . . . . ויר"ש לתורה הבנים ˙˜Ú‚לגדל
פורה שורש - החיצונית הסביבה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˜Ú„ראש
והכניסה התורה קבלת - הפרשיות סדר
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˜ÂÚלברית

לחביר אדם ."בין . . . . . . . . . . . ˙˜Ù‡ו"
"נעשה של ה"רז" מהות (א) ונשמע נעשה

. . . . . . . . . . . . . לנשמע" ˙˜Ù‰קודם
(ב) ונשמע השמיעהנעשה של המשמעות

ומעלת "נעשה" של הקבלה לאחר
תורה עול עצמו על המקבל

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˜ËÙומצוות
. . . . . . . . . . . . . . . . . חכמים ˙˜ˆÊאמונת
. . . שלנו המושגים עולם את ˙˜ˆËלרומם
תלמיד - בו רוח אשר איש יהושע

מדור התורה מסורת ובענין מובהק
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙¯‡לדור

. . . . לפניו כמוהו נהיה שלא גדול ˙¯Êפלא
למי דשמיא וסיעתא התורה, עמל

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙¯Ëשעמל

‰ÓÂ¯˙ ˙˘¯Ù
עבודה הבית תבנית בהלכות העוסקים
הבית בבנין עוסקים כאילו וקרבנות,
. . . . . . . . . . . קרבנות מקריבים ˙¯Èוכאילו
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. . . . . . . . . . . . . לבו" ידבנו ˙¯È‡"אשר
המשכן בניית על הציווי היה והאםמתי

חטא מחמת הציווי זה היה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙¯Îהעגל

מקדש" לי "ועשו בכלל הם המקדש כלי האם
. . . . . . . הארון עשיית מצות ˙¯Î„ובענין
. . . . . . . . . . . . . . והמקדש ˙¯ÊÎהמשכן
. . . . . . בו שאדור לי עשו אחד ˙¯ÁÎבית

. . . . . . . . . . . תורה - המשכן ˙¯Ïתכלית
. . . . . . . בכבודי ואני בסממניך ˙¯Ï‰אתה

והשתלשלותה השכינה השראת תכלית
. . . . . . . . . . . . . . החכמים ˙¯ÂÏדרך

חשובים מדרשות ובתי כנסיות בתי
.כבית . . . . . . . . . . . ˙¯Ó‚המקדש

. . . . . . . . . . . לתורה והזכייה ˙¯ËÓהארון

. . . . . . . . . . . לזייף" יבקשו ˙¯Ò‡"שאם
בשעת בזה זה מעורין היו הכרובים

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙¯Ò‡החורבן
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . וכלה Ú˙¯חתן

שעוסקים חברים לשני סמל הכרובים
. . . . . . . . . . . . בחביבות ˙¯Ú‡בתורה

ולהאיר השולחן נוכח שתהא המנורה יסוד
השולחן הנחת הקדמת וענין עליו

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙¯Ú‚למנורה
כלל של הניצחי הקיום על רומזת המנורה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙¯ÂÚישראל
בין וחילוק גדילתן דרך שיטים עצי בדין

הארון, לעצי המשכן המזבחקרשי
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙¯ÁÚוהבדים

מכח - לעולם לעד עומדים שיטים עצי
.אמונה . . . . . . . . ועמל! ˙¯ËÚאיתנה

. . . . חיים ויוצאין לפני נכנסים ˙¯Ù‚מתים

‰Âˆ˙ ˙˘¯Ù
בנין השלמת - המנורה הדלקת

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙¯Ù„המקדש
אבדתי אז - שעשעי תורתך לולי

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙¯ÂÙבעניי
זכים ובשרשם במהותם ישראל עם

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙¯ÊÙוטהורים
צריך תורה של לכתרה לזכות בשביל

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙¯ÁÙזיכוך

אפשר לתורה לזכות (א) תורה" של "עמלה
נפש מסירות מתוך בתורה בעמלות רק
הערובה הם ויגיעה נפש מסירות אך

. . . . . . . . . . . . . . החיים ˙¯ˆ·לאושר
דורות גדלות (ב) תורה" של "עמלה
ידי על מעלתם שהשיגו הקודמים

. . . . . . . . . . . . . . בתורה ˙¯Áˆעמלות
מדיני אינה המנורה בהדלקת אהרון זכיית
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˘‡הכהונה

ישראל, בקרב השכינה השראת על עדות
זה על מעיד המערבי נר כיצד וביאור

שזרים .למרות . . אותו רואים ˙˘‚אינם
היתה שלי "תורה - משה של זכייתו
. . . . . . . . . . . . . . . . לך" ˙˘‰ונתתיה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לב ˙˘Ëחכם
. . . . . . . . . . . . . בו רוח אשר ˙˘È‡איש

אורים עפ"י - היא בשמים לא
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˘È·ותומים

ישראל בני משפט נשיאת
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˘È‚וצרכיהם
. . . . . . . . . ותומים האורים הם ˙˘ÂËמה
. . . . . . . מלחמה משוח כהן ˙˘ÁÈירושת

להשראת המשכן עשיית צווי
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˘ËÈהשכינה

בפרשת הקטורת מזבח נזכר לא מדוע
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˘Î‡תרומה

‡˘˙ ÈÎ ˙˘¯Ù
הצדקה סגולת - בזאת" נא "ובחנוני

. . . . . הנותן את שמעשרת ˙˘Î‚במהותה

. . . . . . . . . . יושבת אנכי עמי ˙˘Î„בתוך

. . . . . . . . . . . . . . ישראל בני ˙˘Î‰מנין
ושלימות אחדות - השקל" "מחצית

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˘ÂÎישראל
איסור הרמב"ן לדעת - ירבה" לא "העשיר
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˘Ïלאו
. . . . . . . . . . . . . . . . . קודש ˙˘ÂÏשבת

מן גדולה ישראל של קדושתם
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˘ÂÏהשבת

. . . . ניסית פעולה ע"י בשבת ˙˘Óמלאכה
הוא כי האדם על מכרזת שבת שמירת
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˘Ó·יהודי
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תשמורו "שבתותי" .את . . . . . . . . .Ó„˘˙
. . . . . . . . . . השבת" את ˙˘ÁÓ"לעשות

. . . . . . . השבת ביום יתירה" 
‰"נשמה˘˙

. . . . . . . . . . המשכן בניית צווי 
Áזמן˘˙
תורה לכתר זוכים בתורה עמילות ע"י
. . . . . . . . . . כנשואה עמה ˙˘Òולהיות
. . . . . . . . . . . . . . העגל חטא ˙˘Òשורש
. . . . . . . . . . . . . . . . תהיה" ˙˘Ú„"תמים
. . . . . . . . . . . . וגדלותו האדם ˙˘ÊÚערך
. . . . ישראל מנהיג של נפשו ˙˘ËÚמסירות
. . . בפרשה העליות של החלוקה ˙˘Ù·סדר

דבר עבודת צריך היה ע"ז כל
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˘Ù·ערוה

ידעו לא והם - בדור אקוט שנה "ארבעים
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˘Ù‚דרכי"

"שונא - עורף" "קשיות מידת בחומר
. . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˘Ù‚תוכחות"
. . . . . . . עיגלא קדם בחדוא ˙˘ÂÙמיבבין
. . . . . . . . . . . . . בקמים מיחו ˙˘ÊÙשלא

. . . . . . . . . . . מאד" נשערה ˙˘ˆ"וסביביו
. . . . . . . . . . . . . לוחות של ˙˘ˆ·פסולתן

עמינו קיום של הנס - נפלאות" "אעשה
. . . . . . . . . . . . . . הגלות ˙˘ˆËבתוככי

הרוחני בגלות קיומנו נס עולם עם
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˙Áוהגשמי
. . . . . העגל חטא קודם ישראל ˙˙Èסגולת
. . . . . הברית" "לוחות בענין ˙˙È‡קונטרס

בלוחות וישראל הקב"ה בין הברית כריתת
. . . . . . . . . . . . . . ושניות ˙˙È‡ראשונות

הנישואין מעשה ומהות הברית כריתת מהות
. . . . . . . . . . שניות בלוחות ˙˙ËÈשהיה
. . . . . . . . . . . . . . פה שבעל ˙˙Î‰תורה

לזכות הדרוש והעמל תושבע"פ בענין עוד
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˙Ï„בה

לזכות רצונם בעת ישראל בני דרגת
.לתו . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˙ËÓרה

רבנו משה של הצום של המשמעות
. . . . . לילה וארבעים יום 
‡ארבעים˙˙

. . . . . . . . . . . בשבת חדשות" 
‚"פנים˙˙

Ï‰˜ÈÂ ˙˘¯Ù
. . . . . . שמים כבוד למען רק 
„אחדות˙˙

על שהוא הציווי אופן - ותורה מקדש שבת,
בתוך נכלל שיהיה אך יחיד, כל

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
„הכלל˙˙

. . . . . . במקראות סדרן - ושבת ˙˙Òמשכן
שבת הלכות ולימוד בשבת, תורה לימוד

ע"י לזכות שאפשר החטאים וכפרת
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˙Ò‚התורה
. . . . . . . מלאכה תעשה ימים ˙˙ËÒששת

כל בתורה העוסקים לת"ח שבת עונג
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˙Úהשבוע
. . . . . . . . . . . כסף ואל מוסרי ˙˙Ú‡קחו

נפש במסירות תרומה - ה' תרומת
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˙Ú·לה'
. . . . . . טהור" "לב היינו - לב ˙˙Ú·חכם

תורה לו בראתי יצה"ר בראתי
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˙Ú·תבלין
. . . המחנות בנסוע וכנו הכיור ˙˙Ú‚משא

למעלה שהוא ענין על קבלה - לבו נשאו
לזכות שרוצה במי הוא וכן מיכלתו

. . . . . . . . . . . תורה של ˙˙Ú„לכתרה

. . . . . . . . הנשים על האנשים ˙˙Ù·ויבאו
הוי ואי ובלילה בשבת המקדש בית בנין

. . . . . . . . . . . . . . . שהז"ג ˙˙Ù„מ"ע
נדבתם איחור בענין הנשיאים על התביעה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˙ÊÙלמשכן

לכבוד נפש מסירות של כחה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˙ˆ‡שמים
. . . . . . . . . . ה' בית בניית ˙˙ˆ·חשיבות
ליציאת זכר - והעברה הוצאה מלאכת

גם איסור עשיית וחומר מצרים
. . . . . . . . . . . . . . קלה ˙˙ˆ·בתנועה

נחשב ההעדר גם לב בחפץ העושה האדם
. . . . . . . . . . . . . . . . כמעשה ˙˙ˆ„לו

. . . . . בישראל שורה שהשכינה ˙˙ˆÂעדות
יותר המלאכה על נפשו מסר בצלאל
. . . . . . . . . . . . . . . חכמים ˙˙ˆÊמשאר
. . . . . . . . . הצובאות מראות ˙˙ˆËמעלת
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È„Â˜Ù ˙˘¯Ù
לגבי האמור ה"משכון" ענין ביאור
. . . . . . . . . . . . . . . . המקדש ˙˙˜בית

עומד - ובטהרה בקדושה הנעשה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˙˜„לעד

- בפרשתנו האמורה מהפקידה הלימוד
עולם של חשבונו בעניינילחשוב הן

. . . . . . . . ממון בענייני והן ˙˙˜Ëהזמן
את ה' צוה "כאשר בבגדים הדקדוק

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˙˜Î·משה"

קמיה אחת מחשבה חביבות
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˙˜Î‚קוב"ה
. . . . ידיכם במעשה שכינה ˙˙˜Î‰שתשרה

. . . . . . . . . . . . . משה אותם ˙˙˜ÂÎויברך
לו היה ואם המשכן קדושת השלמת זמן

. . . . . . . . . . . . . ציבור במת ˙˙˜ÊÎתורת
מן הבדים הסרת איסור בדין

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˙˜Ï‡הארון
מיראת חוץ שמים בידי הכל

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙˙˜Ï‚שמים
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שמות ספר
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øñåîä ãåîéì

‰Á‚˘‰‰,עלינו גבר כי ה' וחסד הדורות, בכל ישראל כלל את המלווה הפרטית

הכוללת המוסר חכמת לימוד עסק את ולחזק לתקן הדורות, גדולי של להתעוררות הביאו

התורה, דעת עפ"י האמיתית ההשקפה ותורת והבטחון האמונה תורת המידות, תורת את

ועמוקה. אמיתית בראיה אותנו הסובב לכל להתיחס וכיצד

‰
‰Âבין אחד, כל נחלת היתה וטהרתה הקדושה התורה כשרוח דנא מקדמת

הרי התורה, אדני על כולה מבוססת היתה והחברה בדרך, בלכתו ובין בביתו בשבתו

ומכח האדם, של הרוחנית נפשו וצמחה גדלה מצוותיה, וקיום התורה לימוד שמעצם

עפ"י הנצרך המעשה וידיעת המצוות לשלמות להגיע אפשר היה זו וטהרה קדושה

של ברחובה כאשר הדורות, ירידת עם ברם ובבטחון. באמונה במידות, נכונה, השקפה

משמשין וחושך ואור וטומאה, חולין של רוחות רעות, רוחות נושבות החלו עיר

והמצוות, התורה שומרי של חייהם אורח בכל מוחלט שוני שנתהווה הרי בעירבוביא,

אדוננו של מדרשו בבית ששורשה המוסר, בדרך עינינו את ה' והאיר העיר ואילולא -

רוחות היו זצ"ל, סלנטר ישראל רבי מרן ידי על והתייסדותה ותלמידיו, ז"ל הגר"א

מישראל. תורה ח"ו ומשכיחות עוקרות אחרא הסיטרא

˙¯„‚‰ÎÂבעבודת המוסר שיטת היא כך התורה, והבנת בעיון הלמדנות דרך

ועומק התורה דעת הבנת של דרך היא המוסר שיטת האדם. חיי אורח וכל המידות

התלמוד. בים הלמדנות לדרך וזהה המקבילה ‰Ô„ÓÏמצוותיה, ÔÈ·˘ Ï„·‰‰ ˜Á¯ÓÎÂ
Ì˘‰ ˙ÂÂˆÓ ˙
·‰· Ô„ÓÏ‰ ÔÈ· ˜Á¯Ó‰ ÔÎ ,„ÂÓÏ˙· ÔÚ„È‰ ÔÈ·Â „ÂÓÏ˙·

.Ô„ÓÏ Â
È‡˘ ‰˘ÚÓ ÏÚ· ÔÈ·Ï ,ÂÈÂÂÈˆÂ

ÈÓ,ובשו"ע במקרא המפורש את רק יקרא והמוסר, המצוות בחלק למדן שאינו
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מפני נאמר, והיכן הכתוב עומק מהו נפק"מ אין לגביו והעמקה. הבנה וללא בשטחיות

נמצאו ובזה אחר. לענין לדמותו או דבר מתוך דבר ולהבין ללמוד דעת נותן שאינו

ב למשנהו, דבר בין להבחין יודע הוא אין ובאיכות, בכמות חסרים לקלמעשיו חמור ין

השי"ת רצון ועומק לתכלית הבנתו מגעת ואין לטפל, עיקר .1ובין

ÂÏÈ‡Âומעמיק לומד והינו המוסר, בדרך שצועד ע"י - המצוות בתורת הלמדן

ישרים' ב'מסילת וכמש"כ דבר, מתוך דבר מבין ופקודיו, ה' ציוויי יט)בהבנת (פרק

חז"ל מאמר ע"א)בביאור יז "לדעת(ברכות דהיינו ביראה" ערום אדם יהא "לעולם ,

הלמדן הדרכים". בכל ליוצרו רוח נחת לעשות המצאות ולחדש דבר מתוך דבר ולהתבונן

אצלו העליון. הרצון והבנת בליבון חקר מעמיק למילתא, מילתא ומדמה משווה במצוות,

דתרי"ג הגר"א, בשם התורה מעלות ספר בריש כמובא הכתוב, על מרובה כתוב הלא

הענפים. מסתעפים ממנו העץ דוגמת כללים תרי"ג הן מצוות

Ô„ÓÏ‰ממכלול יסודותיו ובונה ומשיב, שואל ומפרק, מותיב ה' ועבודת במוסר

הפינה אבן היא וזו ה'. במצוות והבנתו השגתו מושלמת כך ומתוך התורה, מצוות

והחסידות. הפרישות השלימות מעלות נבנות שעליה

˙‡ÊÂכשחזו המוסר, שיטת את ביסדם האחרונים הדורות גדולי מטרת היתה

הדירדור כנגד בפרץ העמידו והמצווה, המעשה לתורת האורבות בסכנות קדשם ברוח

מקנה בגמרא הלומדות שדרך וכפי ה'. בעבודת הלמדנות דרך - המוסר דרך את הרוחני

ההתבוננות את עוררה המוסר תנועת יסוד גם כן התורה, בלימוד ומתיקות עמוקה הבנה

העיון מתוך ולהגיע האמיתית, היראה את מתוכם ולהשכיל להבין הבורא במצוות והחקר

הרוחני לחולי ארוכה שהעלה המזור והוא הרוחנית, לשלימות ה' במצוות הלמדני

.2בדורינו

���

ıÙÁ‰המוסר בתורת רבו את ושימש שלמד לרב הוא זקוק כדבעי, מוסר ללמוד

לקבלת צריך בשניהם המוסר, ולימוד תורה גופי בין חילוק אין נכונות. והשקפות

הרמב שהגדיר אותם בין יכלל בקל זה אדם .1"" קדושים, פרשת בריש התורהן ברשות ."נבל

יתכן שאמנם הרי התורה, דרכי עומק ואת מצוה, כל שורש את להבין מחפש שאינו מי כי

שו חלקי הד' מכל הלכה שום על יעבור ""שלא עדיין הוא ולכן התורהע, הוא"ברשות אך ,

" עד"נבלבכלל [ואולי ."" האזינו בפרשת הפסוק לפרש יש חכםז ולא נבל לכינוי"עם דלהגיע ,

" ""נבלשל בכלל ולהיות להתבונן, שלא די מוחלטת, ברשעות צורך אין חכם, וממילא"לא ,

" של התואר תחת נמצאים נבלכבר ]."עם

עפ ר"2. של מאמרו הגרש"י חברון זצ"י ברוידא התורה'."ז מאמרי ב'חבר ל
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ללמוד יש ואמנם מרבו. ששמע מה על שעמל זה ידי על בא השימוש מרב. תלמיד

בענין יש אבל ספריהם, בהדפסת [לרוב] והעלו כתבו שהם מה הק', רבותינו דברי את

מ ללמוד צריך קודם "כסדרן". תועלתזה יש "תלמיד", לתואר כשזכה ואח"כ, רב,

בלי לחוד, המוסר בעלי גדולי של ספריהם בקריאת כי תדע, וזאת מספריהם. בלימוד

למי מועיל היותר באופן תסייע בספריהם קריאה דיו. מועיל אינו ת"ח", "שימוש לקיים

המוסר. תורת את למד שמהם חכמים, ושימוש בלימוד נסיון לו שיש

˙¯ËÓהמוסר תורת את מרבותיהם הלומדים התורה בני בפני להגיש זה, ספר

הרבה לדורותיהם, התורה ומאורי גדולי של מדבריהם הרבה המוסר, בתורת ויגעים

רבותינו בדרך הצועדים אלו - כיום ומשפיעים מחנכים אשר כפי ב"אידישקייט", יסודות

שעברו. מדורות המוסר בעלי

���

‰
‰Âבהקדמה הבאנו וכבר למסורת, אנו זקוקים מקרא של פשוטו להבין אפילו

דעת לספר בהקדמה זצ"ל ממיר ירוחם רבנו דברי את בראשית על משה אהל לספר

שבהן מדות ישנן שבתורה הדרוש שבחלק שכמו לידע, עלינו וז"ל, שם שכתב תורה,

אשר מסיני, לנו הם מקובלים כולם אבל מדות, ל"ב או מדות י"ג אם נדרשת, התורה

אנו מבינים הלא וסוד, רמז החלקים, וכן וכו', לזקנים ויהושע ליהושע, משרע"ה מסרם

באלה אם כי מעצמו, דורשם אדם ואין בהם, תפיסה שום בעצמינו לנו אין כי פשוט

משרע"ה, עד מרב, ורב רב, מפי קבלה לנו יש ˘·˙Â¯‰,אשר Ë˘Ù‰ ˜ÏÁ· Ì‚ ‡Â‰ ÔÎ
,Â„ÈÓ ‡ˆÂÈ ‡¯˜Ó‰ ÔÈ‡ ¯˘‡ Ë˘Ù‰ Ì‚ ,Â
‡ Â
ÏÎ˘ ˙„Ó ÈÙÏ Ô˙È
˘ ÔÈ
Ú ‰Ê ÔÈ‡
Â
‡ ÌÏÂÎ ÏÚÂ ,Ë˘Ù‰ Ì‰· „ÂÓÏÏ ÍÈ‡ ˙Â„ÓÂ ÌÈÏÏÎ Ì
˘ÈÂ ,‡Â‰ È
ÈÒÓ ÏÎ‰
Ì˙Â‡ ‡Ï ,ÏÎ˘· ÂÏÈÙ‡ Ì‡ Ì‚Â ,·ÏÓ ÌÈ„Â· ¯˘‡ ÏÎ‰ ‡Ï ,‰Ï·˜ÏÂ ·¯Ï ÌÈÎÈ¯ˆ
,·¯ ÈÙÓ ,‰¯ÂÒÓÂ ‰Ï·˜ È"Ú ÌÏÂÎÂ ,˙Ó‡· ‰Ú„
 ‰¯Â˙ ˙Ú„· ˜¯ .Ë˘Ù ‡¯˜˙

ÌÂÏÎ ÔÈ‡ ‰Ê ˙ÏÂÊ ÏÎÂ ,ÌÈ‡·Â ÌÈ‡ˆÂÈ Â
‡ Ì‰È˙Â·˜Ú· ¯˘‡ ,·¯Ó ·¯Âגם וכבר ,

מעולם רבי מפי שמעתי שלא דבר אמרתי שלא נפשו על אמר אליעזר רבי (סוכההתנא

ע"א) עכ"דכח ,3.

זצ פיינשטיין משה רבי הג' והיה"3. רבי, בלא תורה ללמוד אפשר שאי ומשנן מורה היה ל

בקידושין הגמ' את תדיר עמביא רביא)"(סו בלי פה שבעל תורה ללמוד שיכול שחושב שמי ,

" ""מיןהוא שם, בגמ' דאיתא הרוצה, כל זוית, בקרן ומונחת כרוכה הרי עליה, תהא מה ותורה

למימר ליה דהוה אפיקורסות, בו נזרקה מיד יצחק בר נחמן רב אמר וילמוד, יבוא ללמוד

מינות בו נזרקה שעה באותה מאי, פה שבעל תורה שבכתב תורה כי"תינח פרשת להלן וע' .

אלו. בענינים אריכות לג-יא, תשא

זצ"הגר שמואלביץ לה)ל"ח בסוכה(מאמר הגמ' את עמביא עלא)"(כח אליעזר רבי שהעיד ,
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ÌÈ¯·„Â'הק בזוהר איתא ה-ה)נוראים תלמידיו,(הקדמה את רשב"י שהזהיר ,

מאילנא שמעתון ולא ידעתון, דלא דאורייתא מלה מפומייכי תפקון דלא מינייכו במטותא

ושם לשזבן. רחמנא ואמרו כולהו פתחו וכו', יאות כדקא פז-א)רברבא איתא,(ח"ב,

לעתיד. ממנו נפרע והקב"ה פסל", לך תעשה "לא על עובר מרבו קיבל שלא מה שהאומר

¯ÙÒ·Âז"ל להרמ"ק יקר מו)אור הכוונה(עמ' שיהיה אחשוב לא וז"ל, כ' ,

והכינויים ההקדמות חידושי על הכונה היות יראה אבל דבר, בתורה יחדשו שלא לצוותם

עכ"ל קיבלו, שלא מלין מלבם יוציאו שלא הכתובים, דברי יושכלו .4שבהם

·˙Îזצ"ל שפירא שמואל משה רבי מאור5הג' לזקיני וולאז'ין תלמידי כשבאו ,

אני, פקדון "בעל אומר, היה בישיבה, חדשות לייסד זללה"ה רפאל ר' הרב מרן הגולה

וחידוש". שינוי שום מבלי אחרי אמסרנה כן אצלי, ותורתו הישיבה את שהפקידו כמו

אלא תורה שאין מסיני, תורה תלמוד סדר עיקר אם כי בעלמא, דיבורים אלו אין הנה

ולפיכך, דור. מדור ונמסרה שנתקבלה ¯·Âכפי È
Ù· ˙„ÓÏ
‰ ‰¯Â˙Ï ÍÂ¯Ú ÔÈ‡
ÚÓ˘Â ‰‡¯˘ ‰Ó ¯ÂÒÓÏ ,‰Ï·˜‰ ÈÙÓ ÔÈÚÓ Â‰˘Ó „ÂÚ ÔÈÈ„Ú ‰Ê˘ ,‰·È˘È·
ÔÈ‡Â ,ÌÈÓ˘ ˙‡¯ÈÂ ‰˘ÚÓ· ‰¯Â˙ Ï˘ ‰˘ÂÓÈ˘·Â ˙ÂÚÂÓ˘ ˘Â¯ÈÙ· ÂÈ˙Â·¯Ó

" מעולםעצמו רבי מפי שמעתי שלא דבר אמרתי פסק"לא לא חייו ימי כל במשך וכי ושאל, .

דר באבות איתא דמפורש תמוה, וביותר מרבו. שמע שלא בדבר הלכה אליעזר שהיהו)"(פנ"רבי ,

ע"ר מעולם, אוזן שמעה שלא דברים ודורש יושב זו."א בסתירה המפרשים נדחקו וכבר ש,

אוזן שמעתן שלא דברים ופסק אליעזר רבי דרש דודאי הוא, כך הענין שביאור ונראה

דר באבות וכמבואר לו"מעולם ברור שהיה טרם הדין את ומוציא דורש היה שלא אלא נ,

" עצמו: על אמר ולכך הדין, את פוסק רבו היה וכך אומר רבו היה שכך בדעתו לאואמד

מעולם רבי מפי שמעתי שלא דבר הרב,"אמרתי בדעת והכרעה אומדן לו היתה שלא ובדבר ,

עכ כלל, דנו ולא אותו דורש היה ד."לא

הגר דברי שבע"[תוכן תורה על קאי ללימוד"ח שנוגע במה גם דבריו כתב ירוחם ורבנו פ,

שבכתב]. תורה - התורה בפסוקי

" הפסוק על רש4. כתב וגו' ברא וז"בראשית וכו',"י דרשני אלא אומר הזה המקרא אין ל,

חז"ע לדרשת אנו צריכים שבתורה, הראשונה בתיבה שמיד ללמדנו התורה באה זה בדבר ל,"כ.

בע ולהבינה לפרשה לנו אפשר הטעימן"ושאי ולכן פה, שבעל תורה שהיא דרשתם זולת א

""רש שלילה בלשון דרשניי אלא אומר הזה המקרא ולא"אין יובן לא המקרא כי להורינו ,

ע ורק אך אלא חז"יתפרש פה"י ושבעל שבכתב שהתורה ללמד בא זה והרי ודרשתם, ל

יחדיו. ומחוברים יוסף')צמודים .('באר

החיים' ה'כף כתב נד)"(אווהנה אות קלט בברכהח שמברכין ""הטעם ברכת בנות בחר "אשר

אח ורק ""בתחילה, אמתכ תורת לנו נתן וזאשר שא"" וראה שקרא שאחר שבכתב"ל, לתורה א

שבע תורה שא"בלא וידע וכדומה סוכה או ציצית פר' שקרא כגון תבוא"פ, לא אם לקיימם א

שבע שבע"תורה על מברך לכך אותם, יעשו כיצד ותפרש עכ"פ כן, גם ל."פ

ח משבא' 'זהב מכת"5. זצ"ב, שפירא שמואל משה רבי הג' של ל."י
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Â·¯Ó Ï·È˜ ‡Â‰ Ì‚˘ Â·¯Ó „ÈÓÏ˙ ˙Ï·˜ È"Ú Ì‡ ÈÎ ,„·Ï ˙„ÓÏ
‰ ‰¯Â˙
.‰¯Â·‚‰ ÈÙÓ Â
·¯ ‰˘Ó „Ú

���

˙Â¯Â„·מגדולי והשקפה מוסר שיחות לשמוע הק' הישיבות בני זכו הקודמים,

הדריכו וכן השומעים, בקרב התורה אש את הבעירו אשר והמחשבה, המוסר בעלי

תבל קצווי בכל התורה עולם כל את ראשי6וחינכו רבותינו אף אלא בלבד, זו ולא .

שלצד הרי התורה, עולם כל ינקו ומהם התושבע"פ, מסורת את העבירו אשר הישיבות

ובהשקפה. במוסר קדשם דברות את השמיעו אף הם הלכה, של בעומקה השיעורים

‰
‰Âעולם גדולי עמנו אין כי לנו שגרמה היא הדורות ירידת כי ספק אין

וגדולי שעברו, ארזיכבדורות ואותם חי, לכל חיים שבקו הרוח, וענקי המוסר בעלי

עמנו. אינם הלבנון

¯Â„·למחצה עמם, שייכות היתה ולכולם קדשם, מרוח הושפע הדור כל העבר,

אופי כל על השפעה לכך שהיתה הרי קצר, לזמן רק אם ואפילו לרביע, או לשליש

לווינשטיין יחזקאל רבי המשגיח רבנו של אחת, שיחה השפעת לתאר בידינו היש החיים.

אחת תפילה ולשמוע לראות שזכה מי של הזכות רבתה מה מושג, לנו יש האם זצ"ל,

זצ"ל. לאפיאן אליהו רבי המשגיח רבנו של

ÌÈ˜
Úההולכים אלוקים ויראי חכמים תלמידי תלמידים, אחריהם השאירו הללו

אפשרות כל לדורנו. והמוסר היראה הרבצת דרך את ממשיכים והם רבותיהם, בדרך

שהעבירו העבר בדור המוסר ענקי של התלמידים אלו בזכות הוא בדורנו, המוסר לימוד

מרן מתלמידי הם שקיבלו מה בקודש למעלה וכן מרבותיהם. קבלו שהם מה את להם

גדל אשר זצ"ל, מסלנט זונדל רבי קדושת את ינק אשר מרבם, ששמעו מה זצ"ל, הגרי"ס

זצ"ל. הגר"א אדוננו ע"י מים יצק אשר זצ"ל, וולאז'ינער הגר"ח מרן של מדרשו בבית

ÏÚדבריהם עפ"י מחונכים להיות עלינו המוסר, בתורת ולעלות להצליח מנת

ה'. בעבודת דרך לנו סוללים אשר השמועה מעתיקי המוסר, תורת מוסרי של

ÔÈÈ„ÚÂהוא התורה, מקבלי של מהדור לו, שקדם מדור יותר הרחוק דור כל

כאותו אינו והיראה, התורה מוסרי של כוחם לכן הקודם, מהדור דרגא ונחות שחלש דור

מיראתם התורה עולם כל על שהשפיעו מוסר, בעלי גדולי לשלשה בתקופתנו זכינו .6

אמונה לו יש א' האחרון, שבדור המוסר גדולי ג' את הגדיר איש החזון מרן ·¯‡˘ואמונתם.
זצ דסלר אמונה"[הרב לו יש השני זצ·Ï·ל], לאפיאן אליהו יחזקאל"[ר' רבנו והשלישי, ל].

זצ אמונה"לוינשטיין לו יש [·ÌÈ„Èל, הענט"! די אין קוראים"אמונה המוסר שבעלי מה [!

חושית" קב)"אמונה עמ' שלמה' .('אבני
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בין לתלמידיהם, המסורת את להעביר בכחם מוגבלים הם לו. שקדם לדור שהי' כח

הלומדים חולשת מפאת ובין רבותיהם, לעומת המסורה] [מוסרי התלמידים חולשת מפאת

אנו. בדורנו ירידה יש ולשמוע, לקבל הרצון כלפי גם אשר

���

ÏÚהיסודות את ולהביא לקבץ השתדלתי וההעדר, החלל את להפחית מנת

להביא אינו זה ספר של תכליתו וההשקפה. המוסר בעלי מגדולי ושמעתי פרשנותשקבלתי

והל' המוסר יסודות את מהפרשה, הנלמדים הדברים את להביא אלא הפרשה, פסוקי על

הכתב על שהעלו שראיתי מה והן מרבותי שקבלתי מה הן ב"אידישקייט", יסודות דעות,

הוא שהבאתי ממה הרבה מרובים. הם היסודות המוסר. לתורת הנוגעים ותלמידיהם], [הם

מיום הדורות. מאורי רבותינו בשם וחברי ידידי או בעצמי אני ששמעתי מה השמועה מפי

הק' רבותינו לנו שהשאירו הגדולה המתנה יקרת גודל את והבנתי דעתי, על שעמדתי

הכתב על להעלות ונכון ראוי כי ראיתי העבר, בדור הבכא עמק וניצולי הפליטה משארית

ששמעתי מה ובין שמועס, או בדרשה ששמעתי מה בין השנים, במשך ששמעתי מה את

בעיקר הם זה, בספר מהנכתב המרובה התועלת ואמנם ת"ח. בשיחת החשובים מחבירי

להתענג יזכה אשר הוא ת"ח, שימוש אלו בעניינים ועשה המוסר, תורת את שמבקש למי

ויראה. בתורה להתעלות יוכל ועי"ז השמועה, מעתיקי רבותינו דברי על

���

È˙Â·¯מלחמת קודם בפולין מיר בישיבת למדו יבלחט"א, אאאמו"ר וכב' זצ"ל,

רוח אשר איש מהגה"צ האמיתית, החיים והשקפת המוסר בתורת חינוך קבלו ושם העולם.

ישיבת תלמידי יוצאי במנין התפללתי בשנים עשרות במשך ממיר. זצ"ל ירוחם רבנו בו,

לרבם והערצתם הערכתם את וחשתי וראיתי מירער"], ["אלטע שמעתי7מיר השנים, במשך .

זצ ירוחם רבנו תלמידי רכשו מסויגת ובלתי עצומה הערצה כי ידוע לרבם."7. ממיר, ל

הגר את שאל מליטא, שעלה התורה, מגדולי זצ"אחד וולבה הדברים"ש אמנם האם ל

כך. לכדי מגיעים

בסנהדרין הגמ' וולבה, הרב עהשיב יחזקאלב)"(צב שבספר התיאור אם מחלוקת, מביאה

"(לז-ד) היבשותחזון שמא"העצמות או מציאות, של תיאור הוא יחזקאל, שהחיה המתים על ,

היה. משל

תפילין והללו בניהם, מבני אני ואמר, רגליו על בתירא בן יהודה רבי עמד שם, בגמ' ואיתא

מהם. אבא אבי לי שהניח

אני" "אף - וולבה הרב אמר - חיים" רוח בהם נפח ירוחם שרבנו היבשות ."מהעצמות

החיות שכל שלו], בנוסח אחד [וכל ירוחם רבנו מתלמידי מהרבה שמעתי זו, הרגשה
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דרכו על וכן יומו, וסדר הנהגתו אודות שסיפרו למה האזנתי וכן ממאמריו, הרבה מהם

אחד וכל לו, אהובים היו אשר שבהם... מאות הארבע כל - לתלמידיו המיוחדת והתיחסותו

ממש. נפש אהבת לו רוחש המשגיח כי וחש מהמשגיח, מיוחד יחס שהרגיש העיד

Ì‰ÓÂהנה כי שראיתי לאחר הקדושים, בדבריו להתעמק ותשוקה חשק קבלתי

זצ"ל למשגיח שהשיגו, מה כל את מיחסים הגדולים, רב8רבותי בעמל יגעתי והנה .

על עומד שאיני הרגשתי אבל ומוסר, חכמה דעת שבספרו המשגיח דברי את להבין

שיחות לאור יצא שנים עשרות כמה לפני כי זכינו, הנה ואמנם כראוי. קדשו דברי הבנת

ליטא למדינת מחוץ שבאו מיר ישיבת לתלמידי קודש שבת בליל בעיקר שאמר המשגיח

[אויסלענדער] נפתח9ופולין כי הרגשתי ואז תורה', 'דעת השם תחת באו נקבצו אשר ,

אין ירוחם רבנו של דעתו לסוף שלירד ידעתי כי הגם הק', דבריו להבנת צוהר לי

נסל אף ומשם כלל. שםבכוחי ומוסר. חכמה דעת בספרי דבריו את להבין הדרך, לה

המעיין אשר המשגיח, רבנו של רבו זצ"ל, מקלם הסבא של להיכלו כניסה מצאתי גם

אך וחתומים, סתומים הדברים המושג שמעומק הרי ידו, על שנאמרו כפי דבריו בגוף

זצ מהמשגיח שקיבלו מה מכח היא היום, ועד מאז שלהם, מה"הרוחנית בצל חיו ותמיד ל,

לעת ועד הרחוק, במזרח גלותם משך בכל גם אותם שהחזיק מה וזה בחייו, להם שהעניק

זקנותם.

לעצמי מרשה אני לכן למשגיח, דבריהם כל את שיחסו מרבותי הרבה שקיבלתי ומכיון .8

תואר זצ¯·
Âלכתוב ירוחם רבי הגדול המשגיח [הגה"על זצ"ל. וולבה שלמה רבי זירז"צ ל

זצ לוינשטיין יחזקאל רבי של להלויה לצאת הישיבה ¯·Â,ל,"לבני ˘ÓÓ ‰È‰˘ ÔÂÈÎÓ˘ ¯Ó‡˘
‰·È˘È‰ Ï˘ È·¯ ‡Â‰ ÔÎ Ì‡אמרו וכן ללכת]. כולם צריכים לכן כרבכם, גם נחשב הוא לכן ,

מהגר שיעורים שמע שהוא חיים' ה'חפץ חיים"בשם רבי מתלמידי היה שאביו ידי על א,

זצ שפירא)ל"מוואלאז'ין שמואל משה רבי מפי פ', עמ' תורה' של .('ניוחה

זצ ירוחם רבנו רש"9. עם חומש ללימוד מיוחד שיעור קבע ממיר לארץ"ל חוץ בני עם י

בבתי כללית השכלה שלמדו לאחר לישיבה שבאו ועוד], ואמעריקה גרמניה, - המערב [מדינות

הספר.

כפי - הישיבה בני לכל זה לימוד לקבוע מקום היה שבעצם בכך, זאת נימק ירוחם רבנו

זה בלימוד כי - מוולוזי'ן חיים רבי הישיבה מייסד מימי עוד וואלוז'ין בישיבת נהוג שהיה

רש עם חומש למדו שהנערים בישראל, לפנים היה וכך האמונה, יסודות כל את י"רוכשים

ה מורגש שאת ביתר אולם רבות, חופעמים בני אצל שרכשו"חסרון אחרי לישיבה שבאו ל,

האמונה. יסודות את הם חסרים ועדיין כללית, השכלה

ניתן כיצד הוכיח הוא המקרא. בלימוד חדש אור מגלה ירוחם רבנו היה - אלה בשיעורים

" האדם. בתורת מעשי לימוד בתורה מילה מכל הפרדלהפיק של"בכל השערה חוט אין ס

חכמה לשם אומר,"חכמה היה ,"Áˆ
 ÈÈÁÏ ˙ÂÎÊÏ Ì„‡‰ Í¯„Ï ˙Â‡¯Â‰ ‡Ï‡"ימים ושהלומד .

רש עם חומש גדולה בקביעות קומתו"ושנים בבנין גדול ברכוש יצא ודעת, טעם בטוב י,

הרוחנית.
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רבים, יסודות ברורה בשפה ערך שהמשגיח לאחר הדברים, להארת זוכה שם הלומד

לדרגת להגיע זכה שלא מי שגם באופן זצ"ל, מהסבא ששמע מאמרים מאות מתוך

בדבריו. והבנה שייכות לו יש כבר מ"מ אך הסבא', של 'תלמיד

ÔÂÈÎÂ,הנ"ל ספרים בב' דבריו את ללמוד החילותי הודו, מקרני מעט עלי שזרחו

עשירים הם אחד, במקום עניים שהם במקום גם כי וראיתי פעמים, כמה עליהם ועברתי

הבנתי, כפי דבריו את הכתב על העליתי דבריו, את היטב להבין מנת ועל במק"א,

הק' מדבריו הרבה הקורא ימצא ולכן הדברים, בבירור לעצמי תועלת בזה לי והיתה

בכדי הדברים, בכתיבת מטרתי היתה מתחילה באמת אבל זצ"ל. המשגיח רבנו של

שהזכרתי שנים, כמה לאחר ואמנם בזכרוני. שיתחזקו בכדי וגם ולהבינם, להשיגם שאוכל

הישיבות", בני כולל "קהילת הק' הקהילה בני בפני אלו מעניינים הרבה בדרשותי

דברים הבאתי וגם שיחי'. התורה בני בפני ולהגישם ספר, עלי להכינם לנכון חשבתי

במנין המדרש בית ספסלי בין עברי בעת אפילו מהם ששמעתי מה המשגיח מתלמידי

המשגיח רבנו תלמידי בליווי המדרש לבית וחזרה שבהליכה פעמים או מירער", "אלטע

מועט היה אם גם ההליכה זמן ובמשך זצ"ל, המשגיח מתורת לשמוע אוזן היטיתי

ממה חוץ וכ"ז זצ"ל. המשגיח של ומוסרו תורתו אודות לאוצרותי שאבתי ביותר,

המשגיח. רבנו בשם וירחונים, בספרים כתוב שמצאתי

���

,Ô
Â·˙
Âמוסרי המה הלא החיים, בעצי האחזות של הדרך היא חשובה כמה עד

חשובה במעט, ולו שמאל או ימין יטו לבל הדעות בתיקון הצורך כי השמועה, ומעתיקי

מאוד. עד היא

ÂËÓ,"נוראים ה"ימים בתפילת אחד במקום בוכה היה הגרי"ז שמרן מדרשא בבי

משמעות בדין", דעות "להוגה וסייעתאבתפילת מיוחדת לתפילה אנו שזקוקים הדבר

ואמיתיות ישרות לדעות נזכה כי להבטיח .10דשמיא

ÍÏÓ‰במשלי השכילנו אדם, מכל ואל(יז-יב)החכם באיש שכול דב "פגוש

מדובר כאשר ק"ו רגזן, להיות הדב של טבעו הנה ז"ל, הגר"א וביאר באיוולתו". כסיל

.10" רבו לפני אמר בער ברוך רבי של החשובים מתלמידים "דעהאחד בענין לפתע"אמונה" .

" גערה, ובלשון ברתיחה ואמר ממקומו, קם בער, ברוך רבי של פניו יודעיםהתלהטו אתם מהיכן

בקורקבן, שנמצאה מחט על ומזון, בשר של כשרות על והרי זה? על ראיה לכם יש וכי זאת? את

בכשרות אולם ודין. דת יודע הוראה, מורה אצל שאלה לשאול שיש יהודי כל יודע וכף סיר על

מומחה"דעות" עצמו את אחד כל רואה והיהדות, היהודי, של ומהותו נפשו את הקובעות דעות ,

עיניו כראות בהם ולהכריע ח"לפסוק, בריסק', לבית והנהגות עובדות סח)."(' עמ' א
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את שהרג האיש את בדרך פוגש השכול הדב כאשר וכמה כמה אחת ועל שכול, בדב

שרוצה מי שיש שמרגיש מדב מסוכנת יותר חיה הבריאה בכל שאין ידוע הלא כי בניו,

מאוד, עד היא מסוכנת זה במצב שכול דב עם שפגישה למרות והנה לצאצאיו. להרע

כוזבות, דעות - אולתו את ממנו ולשמוע כסיל שלפגוש ע"ה, המלך שלמה אותנו מלמד

אחת מימרא לשמוע אפשר מסוכנת. יותר פגישה זו התורה, מדעת הגמור ההיפך שהם

שנשקפת עד האדם, בנפש היטב מחלחל וזה כוזבות, דעות שאר או באמונה חסרון של

מכיון מוחשית, חיים מסכנת יותר סכנה וזו האדם, של הרוחני עתידו לכל סכנה

לנצח. הפסד זה ברוחניות שלהפסיד

È¯‰ÂÓÈÚ Ú‚Ó ÏÎ˘ ,Â˙ÏÂÂÈ‡ ‰
Â˘‰ ÏÈÒÎ ÌÚ ‰˘È‚Ù ˙
ÎÂÒÓ ‰ÓÎ „Ú Â
Ï
¯·„‰ ÔÈ‡ ,ÂÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï ‰
ÎÒ ÏÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó„
 ¯˘‡Î Ì‚Â .Ì„‡‰ ˘Ù
· ÌÈÓ‚Ù „ÈÏÂÓ

‡¯Â
Â ,‰
ÚÏÂ ˘‡¯ ‰¯ÂÙ ˘¯Â˘ Â
˘Ù
· ˘È¯˘‰Ï ‰ÏÂÏÚ ,‰Ê ÏÈÒÎ ÌÚ ‰˘È‚ÙÂ ,ÍÎ!11

���

·Â˙Î"ואמלאהו פיך פא-יא)"הרחב בית(תהלים את שפותחים השיעור כפי ,

משפיע. הקב"ה כך רוחניות, מעלות להשיג מנת על הרוחני, הקיבול

Â
˙ÙÂ˜˙·'חיים ה'חפץ שאמר וכמו להתייאש] לנו [שאין הדורות ירידת אף על

דכתיב מאי לבאר ב-יא)זצ"ל האף(עמוס לנזירים ומבחוריכם לנביאים מבניכם "ואקום ,

א"א כתיקונם שהשנים שבזמן אמת שהן הוא, הדבר שביאור וגו'. בישראל" זאת אין

בנקל. נבואה כמו גבוהות לדרגות È¯È‰Â„‰להגיע ‰˘ÏÂÁ‰ ‰·¯˘ ‰ÙÂ˜˙· Ì
Ó‡
˙ÂÏ„‚Ï ÚÈ‚‰Ï '‰ ˙‡Ó „ÁÂÈÓ ¯ÊÚ ˘È ÌÏÂÚ·,לנביאים מבניכם ואקום נאמר וע"ז ,

בכלל זה וכל ולנביאים, לגדולים לעשותם אדם בני ביד יסייע בעצמו שהקב"ה דהיינו

ואמלאהו" פיך "הרחב .12הכתוב

·˙Îזצ"ל קוטלר [פירש"י:13הגר"א ואמלאהו" פיך "הרחב הנ"ל פסוק על

כל ועושה גדולה ושאיפתו השגתו שאם כתיב, תורה בדברי ההוא תאוותך] לשאול

הוא הוא בתורה ולהבין להשיג ה"מתאוה" בזכות יקבל! ביגיעתו... הנדרשים האמצעים

יקבל! שאכן הגורם

" נצבים בפרשת כתוב אשה11. או איש בכם יש וגו'פן ישראל(כט-טו)" לבני רבנו משה אמר .

מהתקופה ולענה ראש פורה שורש נשתרשו שבנפשו מי יש שמא - ישראל לארץ שנכנסו לפני

מצרים, ביציאת האומות בין שעברתם מהזמן או שנה, ארבעים לפני במצרים הייתם שבה

התערערות לכדי יתדרדר שהאדם חשש שנתהווה עד בנפש, לפגמים וצמחו נבטו אלו ושורשים

עצומה - האדם את והמקיף הסובב וכל החברה השפעת כי למידים, נמצינו האמונה. יסודות

ביודעין. שלא ובין ביודעין בין מאד, עד

זצ בירנבוים שמואל ר' הג' מורנו נפש."12. משיב לספר בהקדמה ל,

אהרן'. רבי 'משנת .13
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‰
‰Âמאתנו המבוקש באמת אך שבמועט, במועט ומסתפקים היא, פעוטה השגתנו

בברכות וכמשאז"ל פיך", "הרחב בדרגת להיות צריך בעבודה, ובין בתורה בין ברוחניות,

ע"א) כתיב",(נ בד"ת "ההוא ,Á¯Î‰· ,ÂÈ‰˙ ÌÈ˘Â„˜ Â
˙‡Ó ˙˘¯Â„ ‰¯Â˙‰ Ì‡ È¯‰˘
‰‚È˘‰Ï ˙ÏÂÎÈ ˘È˘רבה בתדב"א וכמש"א ‡È˘,(ט), „Á‡ ,ı¯‡Â ÌÈÓ˘ ÈÏÚ „ÈÚÓ"

."ÂÈÏÚ ‰¯Â˘ ˜"‰Â¯ ÂÈ˘ÚÓ ÈÙÏ ÏÎ‰ ,„·Ú ÂÏÈÙ‡Â ‰˘‡ „Á‡Â

Â
„ÓÏÂניתנה ו"בכוח" כזו, תעודה לפניו שניתנה ישראל בן מעלת גודל מזה

אם ההפסד גדול ומה שיעור, אין עד האפשריות ההשגות ומעלות הקדושה בנפשנו

איש לדוגמא וניקח לו. הראויות למדרגות ומתקרב עולה ואינו כזה יקר הון מבזבז

הרפואה, במלאכת נשגבים חידושים להמציא עליו ויטילו דעלמא, במילי מאד המוכשר

אך יעשה כן לא והוא לזה, מסוגל והוא לכך הנחוצים הכשרונות לו יש כן על כי

ההפסד וגודל האיש של כסילותו על אחד כל ישתומם הרי פחותה, במלאכה זמנו יבלה

ידו, על È„Èשנגרם ÏÚ Ì¯‚
‰ „ÒÙ‰‰ Ï„Â‚ ‡Â‰ ¯˙ÂÈ ÌÈÓÚÙ ÌÈÙÏ‡ ÛÏ‡ È¯‰Â
È
È
Ú·Â ˙Â
Ë˜· Â
ÓˆÚ ÌÈÚÈ˜˘Ó Â
‡˘ ,˙ÂÈ
ÁÂ¯· ˙ÂÚËÂÓ‰ Â
È˙ÂÙ˜˘‰Â Â
È˙ÂÈÂÚË

.˙Â·‚˘
 ˙Â
ÂÈÏÚ ˙ÂÏÚÓÏ ÚÈ‚‰Ï Â
˙ÏÂÎÈ· ¯˘‡ „ÂÚ· ,¯ÓÂÁ‰

‰
שהוא‰ אדם של דרכו שכך מאד, מצומצמת היא ברוחניות שלנו ההשגה

בכל בלימודו יוסיף מה כי ובעבודה, בתורה במדרגתו להוסיף יוכל מעט שרק חושב

א למדוד ומדרכו אחת? סברא אחד? דף אחת? הלכה שהואפעם? הערך כפי עצמו ת

וביקושו מרצו ולכן זה, בערך הוא להוסיף יכולתו שכל בנפשו ומדמה עכשיו, בו עומד

הוא. למצער התורה בלימוד

ÔÎ‡כתיב תורה שבדברי מאד, עד הוא מוטעה זה ÍÈÙדבר ·Á¯‰"
"Â‰‡ÏÓ‡Âשקורא זו כגון בדרגה ונצורות, לגדולות להיות צריכה שהשאיפה והיינו ,

ל"ואמלאהו", פיך הרחב כלומר, פיך", "הרחב הכתוב ˘˙‰È‰לה ‰ÎÈ¯ˆ ‰‚˘‰‰˘
‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ ÏÎ· ˙Â¯Â‰ÏÂ ÔÈ·‰Ï Ú„ÂÈ ‡‰È˘ Â
ÈÈ‰ ,"Â‰‡ÏÓ‡Â"Ï.

·Â˘Âחז"ל ואמרו הקדמונים, השגת גודל על להתפלא ע"ב)אין ע"א, לב ,(ברכות

שאין לבם, ["בתוך משתמרת" תורתן הם שחסידים ש"מתוך הראשונים, בחסידים

בכל בתפלה שעות ט' - מדרגתם לפי - שוהים שהיו אף רש"י], משתכח", תלמודם

השגתם, התעצמה מדרגתם שלפי והיינו ÍÈÙ',יום, ·Á¯‰' ˙„ÈÓ· ÈÂÏ˙ ‰Ê ÏÎÂ
‰„Â·Ú·Â ‰¯Â˙· ˙ÂÏ„‚Ï ‰ÙÈ‡˘‰ Ï„Â‚·Â.עכ"ל ,

���

È˙‡ˆÓשקראתי או מרבותי ששמעתי ועובדות, סיפורים גם בספר להביא לנכון

באזני מצלצל ועדיין ובדורנו, שעברו בדורות עולם גדולי על השנים במשך הק' בספרים

זצ"ל וסרמן אלחנן רבי הג' הק' בשם שאמר זצ"ל גיפטר הגר"מ מו"ר של מאמרו
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סיפור של בכוחו יש לפעמים שמועסין". מארבע יותר שוה אחד סיפור "לפעמים הי"ד,

וציור תיאור בשמיעה, מעורב כי מוסר, משיחת יותר הרבה השומע של ללבו להכניס

ששומע מה של גיפטר14במחשבה הגר"מ ממו"ר ה"סיפור" במעלת חינוך קבלתי ואכן .

ההרגשה סיפוריו, ידי על לתלמידיו להחדיר הצליח העצום לשונו שבכוח כידוע כי זצ"ל,

ברגש שהיו דיבוריו קרה. שהדברים ובעונה בעת שם עומדין היו אנחנו כאילו

זצ סופר' ה'חתם בעל על מסופר .14"" קהילתול, להנהלת מוקדשים היו רגעיו שכל למרות

לבניו משה ויספר הזדמנות, בכל היקר מזמנו הקדיש בתשובותיו, תבל פני ולהאיר וישיבתו,

ישראל גדולי ומשאר מרבותיו עה."ותלמידיו סופר', ל'חתם מההקדמה דברים)"( .ת

���

דור" גדולי וזקני רבותיו על לתלמידיו לספר מקמניץ ליבוביץ דוב ברוך רבי היה נוהג

ללבות ניצוצות והתיז פנימית, ולשלהבת פיוטי לגובה מתרומם היה אלו בשיחות שעבר.

לזה, זמן הקדיש מבריסק חיים רבי רבו שגם אומר היה הזדככות. רוח עליהם והשרה שומעיו,

לימודו על אז חס תולדותיו)."ולא ספר מתוך קלה, עמ' בגבורתו' השמש .('כצאת

זצ בער ברוך הגר"רבי רבו בשם לומר רגיל היה אף זצ"ל, ישראל"ח גדולי אודות שסיפורים ל,

מע לסיפור והמאזין מוסר, לימוד בחינת ולגדולהינם לעלות יכול לב ובתשומת בהקשבה שיהם

הגר שגם וסיפר דמיטב. מילי ולהנפש,"בכל לנוח עליו כשהיה בפרט סיפורים מספר היה עצמו ח

לומר. שרצה המוסר תוכחת את רמז וכך מעשה מספר היה לבחור, תוכחה לומר צריך כשהיה וגם

שליט"מו סאלאווייציק דוד משולם רבי הג' תרצ"ר השנה ראש שבליל סיפר, כששהו"א ט

הגרי ואחיו זצ"הוא וסיפר"ד זמן הרבה אתם ישב בער, ברוך רבי בבית והתארחו בקמניץ ל

" וצעקה נכנסה שהרבנית עד ישראל מגדולי היוםמעשיות השנה ראש בער"הרי ברוך ורבי ,

שלמה. ולתשובה שמים ליראת מעוררים שהדברים ידע כי שעושה, מה שיודע בידיו לה סימן

בהקדמה) למלאך', הדומה .('הרב

���

הגרי זצ"מרן אידישער"ז ב'דער צדיקים סיפורי לכתוב סגל גדליה ר' הרב את מעודד היה ל

הגרי מרן ואמר זצ"שטראל'. ""ז מגדוליל, צדיקים סיפורי עם שמים ליראת בני את חינכתי

ח."ישראל בריסק', לבית והנהגות עובדות קלג)"(' עמ' .ג

���

לסיפורים ממש עליונה חשיבות וייחס צדיקים, סיפורי של נובע מעיין היה מטשעבין הג'

" אמר גם פעם ישראל. גדולי צדיקיםעל נפלאות לספר הוא שלי הזה עולם ('מאיר,"שתענוג

ח ישראל', 14)"עיני עמ' .א

���

הר שליט"סיפר פינסקי הגה"ר של כנכד זצ"א, לאפיאן אליהו רבי שבכל"צ זוכר אני ל,

או הזמנים בבין אם וגן, בית בשכונת בביתנו שהה אליהו רבי שהסבא השבתות מוצאי

זצ שבדרון שלום ר' שבת מוצאי בכל באים היו השנה, באמצע פרידמן"לפעמים ליב ור' ל,

ז הנסתר והגה"הצדיק ימיני, משה ור' זצ"ל, פאלי הירש ר' קורלנסקי"צ יעקב ר' גם ולפעמים ל,

ת"זצ מנהל שהיה אלי'."ל, ר' עם לשולחן מסביב ויושבים יבנה, ת

ישראל. מגדולי מעשיות מיני לכל ועוברים השבוע, פרשת בעניני כמדומני מתחילים היו הם
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הישיבות לתלמידי והערצה הערכה תלמידיו, - אלינו להחדיר הצליחו בדמעות, ולפעמים

התורה אהבת אש על וגם אז, שחיו התורה גדולי של בצילם בדורו, שהיו הליטאות

"הביאני בבחינת בתים' ה'בעלי בקרב אפילו שהיתה האהבה גודל ועל בליבם, שיקדה

אהבה" עלי ודגלו היין, בית ב-ד)אל השירים את(שיר באהבתם שיכורים היו שהם ,

תורה"]. הייליגע דעם איבער פארשיקערט געווען האבען ["זיי ולימודה התורה

Ì‚Âחשיבות ראיתי שליט"א, סאלאווייציק דוד משולם רבי הג' מו"ר אצל

נו"ב ואת אותי הטריד שמאוד ענין שהיה אחת, פעם ואירע העובדות, בסיפור מיוחדת

ותושיה. עיצה לקבל מנת על שליט"א, הישיבה ראש כבוד בית אל פעמינו ושמנו שתחי',

מו"ר אותנו חיזק רק אמונה, בענייני וכו' חז"ל מאמרי שליט"א מו"ר הביא לא והנה

‡¯ÎÂ‰בסיפורים ‰Ú˘ Í˘Ó·שברחו בעת ומשפחתו זצ"ל הגרי"ז מרן הגדול אביו על ,

העובדות שמתוך באופן האריך וכך בוילנא, שהותם ועל השניה, עולם במלחמת לוילנא

ובטחון באמונה ונתחזק .15נלמד

���

אלו ולשמוע, נוכח להיות משתדל הייתי נער בתור ואני ארוכות, שעות כלל בדרך נמשך זה דבר

השכל מוסר נלמד הבה ואומר מפסיקם אלי' ר' היה הסוף לקראת תמיד התעלות... שעות ממש היו

ההן בהתוועדויות הלאה. וכן וכך, כך ומהשני וכך, כך למדנו הראשון מהסיפור ובכן, שסיפרנו. ממה

זצ שלום ר' נהנה."היה ממש היה אליהו ור' החיה, הרוח חל - השבת במעלות .ב)"(ספר

���

הגרא מרן הגדול רבנו של חיותו בחיי עוד זצ"והנה שך של"מ שימושה ספר לאור יצא ל,

בעצמו, הוא שסיפר ומופלאות רבות עובדות ובהם È˙ÎÓתורה, ÌÈ¯ÂÙÈÒ Ì˘ ˘È Û‡Â"‡Â‰˘ ˜
Ì·˙ÎÏ ÔÂÎ
Ï המו¯‡‰ לנכדו נתן וכן לעד, יהיו למען זה.", ספר על הסכמות שתי ל

מו לי סיפר כך שליט"15. הגר"ר ד' ידועים הנה החיים'"א, ב'נפש נפלא דבר שכ' מה מוולאז'ין ח

יב) פרק שלישי דינין"בזה(שער כל מעליו ולבטל להסר נפלאה וסגולה גדול ענין הוא ובאמת ל,

הלא לאמר בלבו קובע כשהאדם כלל. רושם שם יעשו ולא בו לשלוט יוכלו שלא אחרים ורצונות

מלא והכל כלל העולמות וכל בעולם כח שום יתברך מלבדו עוד ואין האמתי האלקים הוא ה'

ית הפשוט אחדותו בעולם,"רק ורצון כח שום על כלל משגיח ואינו גמור ביטול בלבו ומבטל ש.

ב יחיד לאדון רק מחשבתו טוהר ומדבק יתבטלו"ומשעבד שממילא בידו יתב' הוא יספיק כן ה,

עכ כלל, דבר שם לו לפעול יוכלו שלא שבעולם והרצונות הכחות כל שהגרי"מעליו וידוע ז"ל.

להסיח"זצ לא לבניו שצוה לווילנא, מווארשא בברחו המלחמה בתקופת זו בסגולה השתמש ל

" ממחשבת מלבדודעת עוד אלא"אין הפסוק, על הזמן כל בפיהם שיחזרו רק הכוונה אין וכמובן ,

-"כמש בזה המחשבה ותדבק והרצונות הכחות כל את גמור ביטול בלבו שיבטל החיים' ה'נפש כ

אותם עצרו אחד שבמקום ומספרים, הנסיעה. במשך נסים וכמה כמה להם התרחשו ואכן

ימ הגרי"הגרמנים ואחריו תחילה מבניו אחד וירד מהעגלה, לרדת וציוום זצ"ש, את"ז וכשראו ל,

הגרי"הגרי אמר לווילנא וכשהגיעו חזרה, לעלות להם אמרו מיד ""ז לבנו דעתז !"הסחת

ממו שמעתי עובדה שליט"עוד 33."ר הערה בשלח בפרשת להלן מובאת - א
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‰Ó,בישראל קד' בקהילה כרב לשמש שזכיתי עלי, תגמולוהי כי לה' אשיב

חשובים, בתים בעלי של קהילה יארק. בניו פלעטבוש בעיר הישיבות", בני כולל "קהילת

משמיע שהנני שנה, עשרים לי שזה נאמנה, ואעיד ברוחניות. להתעלות מגמתם אשר

לא ומעולם החיים, תחומי לכל הנוגעים העניינים בכל וחיזוק מוסר שיחות בפניהם

ידי את הם מחזקים עוד אדרבה, המוסר. דברי עליהם כבדו כי טענה כל בפני השמיעו

בעבודת ולהתעלות עצמם את לבקר שיוכלו מנת על ועוד, עוד לשמוע הם מעונינים כי

המושג זו, חשובה קהילה אנשי כל אצל בעצמי. להתחזק זוכה הנני זו ומהנהגתם ה',

הנדרש כל את לעשות תמיד שמשתדלת קהילה, פקפוק. ובלי ברור הוא תורה' 'דעת של

הם המדרש בית וכבוד התפילה צורת זו, בקהילה הדור. וחכמי הרבנים דעת עפ"י

עמנו ונצרכי התורה מוסדות ביצור למען שכם להטות מרבים אף הקהילה בני למופת.

של ונשותיהם תורה בני הם ובנותיהם, ובניהם זכו, הקהילה בני ואתר. אתר בכל די

ביותר. החשובים תורה ובמקומות גדולות בישיבות לומדים וצאצאיהם ת"ח,

���

ÌÈÓÈ·ובזאת קהילתנו, שע"י החדש המדרש בית בניית ומסתיימת הולכת אלו

ר' הרב אדם, לכל יקר וידיד ה' לידיד הטוב הכרת רגשי את להביע חפץ ÌÈÈÁהנני
Ô¯ÚË˘ ·‡Êולילה ויום לעפעפיו, תנומה נתן שלא ומחצה שנתיים זה אשר שליט"א,

ולא חס לא כן, כמו זה. מעט מקדש בית שכלול למען האדירים במאמציו ישבות לא

עניות. אין - ה' בית - עשירות שבמקום והבנה אמונה מתוך מרובות, בהוצאות חסך

זו. רבתי מצוה והוקרת הכרה מתוך שררה, ללא והצנע, בהשקט זאת כל

‰ÎÊבנין וניצב קם ובזכותו דשמיא, סיעתא חפניים למלוא זאב חיים ר' הרב

כיאה רב, בהידור ואנוהו" א-לי "זה קיום תוך ה', בית לבאי הנדרש כל עם מפואר

ישראל. בני לחש צקון מקום אלוקינו, לבית

‰·ÂÁהרב הנכבד ידידי קהילתנו, לנשיאי דליבא מעומקא להודות לי היא נעימה

„ıÈ·Â„ÈÂר' ·˜ÚÈשכמו ויט החדש, המדרש בית בבנין וסייע עזר הרבה אשר שליט"א

ר' הרב הנכבד וידידי המרובות, ההוצאות בעול 
·¯‚לישאÊÈÈ‡ ÌÈ¯Ù‡,שליט"א

ואחד אחד כל את ומכבדים וחן, בעדינות שנה עשרים זה הקהלה צרכי לכל הדואגים

אנשי והערכת לחיבת זכו הנפלאים מעשיהם ידי ועל נעלה, באופן המדרש בית מבאי

כראוי. קהילתנו

ÏÚהר"ר ה"ה המסורים הקהלה גבאי יזכרו È˜Ò·‡ÏÒË‡¯ÂÂהטוב Ú˘Â‰Èהי"ו

ËÈÂÂ‡ÏÒ‡¯‡È˘והר"ר ‰˘Óורב רבה, במסירות הקודש משמרת על העומדים הי"ו,

להר"ר נודה כן כמו להם. 
˘ÔÈÈתודותÚÊÂ¯ ÈÏ˙Ù
 ‰„Â‰Èציבור בצרכי העוסק הי"ו
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ערב בקול לבו את השופך נפלא, ומדקדק מומחה קריאה בעל ומסירות, באמונה וחסד

תפילה. זו - הלב בעבודת הציבור את ומעורר צבור, כשליח

���

¯ÙÒרבי הגאון האשכולות איש של ביקורתו לשבט זכה ÒÂÙזה ÌÈÈÁ ˜ÁˆÈ
ה' כיד והאיר העיר ודעת, השכל בתבונה אשר נדה, עמ"ס יצחק אמרי בעמח"ס שליט"א

צעד כל על לעיניים לנו היו לשונו, ונועם התורה, במכמני הרחבות ידיעותיו עליו, הטובה

שיזכה ליבי, מעומק ולברכו להוקירו הנני ובזיכויושעל. תורה בהרבצת שאת להמשיך

לכבוד ליבי מקרב אודה גם הדעת. והרחבת שלוה מתוך המאירים, תורתו בחידושי - הרבים

ר' ¯ÏÂÙהרה"ג 'ÂÏ˘.מאוד עד סייעוני הנפלאות והארותיו הערותיו אשר שליט"א,

¯ÈÎÊ‡הרב את גם È‡Ó¯לטובה ˜ÁˆÈהג"ר ידידי בן ÏÊˆ·¯‚נ"י ÛÒÂÈ
הספר. בעריכת השתתף אשר שליט"א,

���

È

בטוב‰ ושנים, ימים ואריכות הכוחות על ית', לה' והודי' בשבח כפי פורש

מהם משפחתנו, של השתיה אבן המה הם שליט"א, היקרים להורי שמעניק ובנעימים,

בדרך הולכים אשר וניניהם נכדיהם על והודם רוחם רוחניות, השפעות שואבים אנו

קץ. אין עד אהבה מתוך האמיתי, החינוך להעמדת נפשם מסירות מכח התורה,

ÔÂ¯Á‡Âכלפי לי שיש הטוב הכרת חובת עוצם את להביע בידי אין חביב,

המוסרת שתחי', רבקה מרים מרת שמחה" הבנים "אם תבורך, באוהל מנשים ביתי, נוות

להבטיח המשמר על ועומדת שמים וליראת לתורה ובנותינו בנינו בגידול נפשה את

על יום, יום החיים, טרדות כל את מעלי ומסירה סבא, ישראל כדרך ביתנו טהרת

הנהלת עניני כל כולנה על הוא גם ונוסף והרבצתה. התורה ללימוד פנוי שאהיה מנת

לפה אהיה ובזה בהם. הכרוכים המרובים הסידורים וכל והצדקות, הכנסת בית משרדי

בעת האחרונות בשנים ובפרט פעלה, רוב את מוקירים אשר הקהילה בני כל עבור

ובהשכל העניינים, כל על במסירות היא שוקדת אשר לה', הגדול הבית נבנה אשר

וכראוי. כיאה מנוחות מי על מתנהל הכל ודעת

¯"‰Èבתורה ועוד עוד להתעלות ממשיכים בנים, ובני בנים לראות יחדיו, שנזכה

מעליא. ונהורא גופא בבריות ויראה,

‰˘ÓÛÒÂÈרבי 
Ôבאאמו"רÁÏ‡שליט"אÔ‡Ó¯Ú
ÈÈ˘
הישיבות בני כולל קהילת רב

נ.י. פלעטבוש
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dpikyd z`xyde dle`bd xtq - zeny xtq

בראשית. לספר והשלמה המשך הוא שמות ספר א.

[ו"מה הגאולה" "ספר - שמות לבנים"], סימן אבות [ו"מעשה יצירה" "ספר - בראשית

לבנים"]. שאירע

תמידי. באופן עליהם השכינה השראת - הק' האבות מעלת ב.

הגאולה. תכלית וזהו הבריאה, גמר זה תורה מתן ג.

התורה! בשביל היא לגאולה הכמיהה עיקר בגלותנו אף ד.

לנצח. חי תורה הלומד ה.

ספר שהוא בראשית ספר לאחר רק שייך השכינה, השראת ענין שהוא שמות ספר ו.

המידות.

נוצר, כל ויצירת העולם בחדוש היצירה ספר שהוא בראשית ספר הכתוב השלים

דברים ציורי מקריהם שכל מפני לזרעם, יצירה כעין שהם כולם האבות ובמקרי

להם לבא העתיד כל להודיע אחר1לרמוז ספר התחיל היצירה שהשלים ואחרי ,

הגלות בענין שמות" "ואלה ספר ונתיחד ההם. הרמזים מן הבא המעשה בענין

בפירוש הנגזר טו-יג)הראשון בשמות(בראשית והתחיל חזר ולכן ממנו. ובגאולה ,

זה נכתב שכבר אע"פ ומספרם מצרים מו-ח)יורדי הוא(שם שם ירידתם כי בעבור ,

הוחל מאז כי הגלות, .2ראשית

- ישובו אבותם מעלת ואל מקומם אל שובם יום עד נשלם איננו הגלות והנה

לא בארץ היו כי גולים, יחשבו עדיין עבדים מבית שיצאו אע"פ ממצרים וכשיצאו

שכינתו והשרה הקב"ה ושב המשכן ועשו סיני הר אל וכשבאו במדבר, נבוכים להם

המרכבה הם והם אהליהם, עלי אלוה סוד שהיה אבותם, מעלת אל שבו אז ביניהם

מז-ח) ובהיות(ב"ר המשכן ענין בהשלימו הזה הספר נשלם ולכן גאולים. נחשבו ואז ,

תמיד. אותו מלא ה' שמות)כבוד לספר בהקדמה הרמב"ן .(לשון

את‡] זה המשלימים כספרים ושמות, בראשית הספרים שני את מגדיר הרמב"ן

כל וביצירת העולם בחידוש עוסק יצירה", "ספר הרמב"ן בפי שנקרא בראשית ספר זה.

ש משום אירע"1. לאבות שאירע מה כל

הרמב"לבנים יב-ו)"(לשון בראשית ויעון, ש",

טובא. בזה שהארכנו משה' ב'אהל

של לשיעבודם הנוגע אבות' ה'מעשה כי .2

לבנים' וה'סימן ויגש, בפר' התחיל ישראל כלל

שמות. בספר הוא זה לענין
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ובמ מתארהיצורים, שמות ספר ישראל. כלל של העתיד כל נרמז שבהם האבות עשי

לבנים". "סימן שהי' מה כל בפועל, אירע כיצד

הגאולה"‡˙ "ספר מכנה הרמב"ן שמות .3ספר

Ì
Ó‡Âמקשה עדיין אך הגאולה, תהליך כל את בהרחבה מתאר אכן שמות ספר

היציאה שהיא הגאולה תיאור והלא הגאולה, שם על שמו נקבע מדוע אתר, על הרמב"ן

בהלכות שעוסקות רבות פרשות עוד יש ואח"כ בשלח, בפרשת מסתיימת כבר ממצרים,

למרות הגאולה ספר נקרא שמות ספר מדוע וא"כ משפטים, פרשת וכן וכליו, המשכן

בגאולה. עוסק הראשון חלקו שרק

¯‡·ÓÂ,לגאולה משמעות כל אין - הגאולה של המהות בענין גדול יסוד הרמב"ן

מעלת אל "ושבו - השכינה להשראת כשזכו רק היא והתכלית לתכלית, מגיעים לא אם

רק שייך גאולה המושג כל לגאולים, נחשבים אינם ישראל בני לכן, קודם אבותם".

המשכן את מלא ה' שכבוד שעוסקות4כשזכו הפרשיות שכל היטב, מובן וממילא .

ולכן הגאולה, תכלית זוהי ואדרבה הגאולה, בענין נכללים הם גם וכליו, המשכן בענייני

לא אם האחרות, הפרשיות אלמלא אדרבה יתרו, פרשת עד רק לא הוא הגאולה" "ספר

ספר לכנות מתאים הי' לא שם, שורה היתה שהשכינה לא ואם המשכן מוקם שהיה

הגאולה. של הנרצית לתכלית הגיעו לא למעשה כי הגאולה, ספר זה

ביניהם,·] שורה היתה שהשכינה הק', האבות אודות הרמב"ן שכ' מה לבאר ויש

באבות שורה היתה שהשכינה זה, דבר מצינו .5דהיכן

הרמב בדברי נמצא זה לשון שכתב"3. בשיר ן

] זה, לספר פירושו ספר"בסוף נשלם והנה

]."הגאולה

ובין בגשמיות בין נגאלים יהיו אז כי .4

מארץ ישראל בני את להוציא ברוחניות,

מבני מצרים ארץ את להוציא וגם מצרים

יב-טז. להלן עיין גאולות, ב' הם ואלו ישראל,

הג מאת מכתב קבלתי יוסף"5. מאיר ר

שליט אוצרות"בירנצויג ספר מחבר בעל א,

עה בזה"מגדים לי וכתב בדרשתכם"ת. ל,

הר בישיבת בירושלים"הנפלאה ברמות (יוםן

תשס תשא, כי לפר' שלאה)"ג' שאמרתם שמעתי ,

ובחז בכתובים שכינה"מצינו על שמדברים ל

להעיר רציתי כן על הק', האבות אצל

חז בדברי הרבה כן מצינו הק'"דלכאורה ל

המקורות מתוך רק התורה, ומפרשי התנאים

על שרתה שהשכינה מתוכם שמוכח יש

לעיתים זכו שרק דמשמע ויש תדיר, האבות

ועכ השכינה, חלק"לגילוי מלהביא אמנע לא פ

לידי.מהמק עתה שבאו ורות

בתורה נאמר יז-כב)דהנה "(בראשית ויכל,

אברם מעל אלקים ויעל אתו וכתב"לדבר ,

וז"רש ""י אברהםל כלפימעל הוא נקיה לשון "

מקום של מרכבתו שהצדיקים ולמדנו שכינה,

ברש"ע איתא עוד בראשית"כ. ל,"וז(מה-כז)י

יעקב" רוח שפירשהותחי שכינה עליו שרתה "

ע עליו"ממנו, שרתה הזמן דכל ומשמע כ.

ברש עוד וראה מלכים"השכינה. יח-לא)י (א,

""וז ישראלל, לאמר אליו ה' דבר היה אשר

שמך שביום"יהיה לפי כאן נאמר למה ,
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‰
‰Âיומא במס' ע"ב)איתא דאמר(כח הוה, בישיבה ויושב דזקן משום נמי אי ,

ישיבה במצרים היו מהם, ישיבה פרשה לא אבותינו של מימיהן חנינא ברבי חמא רבי

"אספה שנאמר עמהם ישיבה במדבר היו ישראל", זקני את ואספת "לך שנאמר עמהם,

"ואברהם שנאמר היה בישיבה ויושב זקן אבינו אברהם ישראל", מזקני איש שבעים לי

יעקב יצחק", זקן כי "ויהי שנאמר היה בישיבה ויושב זקן אבינו יצחק בימים", בא זקן

ע"כ. מזוקן", כבדו ישראל "ועיני שנאמר היה בישיבה ויושב זקן אבינו

ÍÈ¯ˆÂהאבות נחשדו וכי בישיבה, ישבו שהאבות וחידושה הגמ' כוונת ביאור

בבית ימיהם כל ישבו לא הקדושים האבות וכי התורה, מלימוד חוץ אחר בענין שעסקו

המדרש.

¯Â‡È·‰Âבדביקות היתה האבות חיי ימי מהות שכל ללמדנו חז"ל דכוונת הוא,

לרגע אפי' הדעת היסח שום יהיה שלא שבמקדש קשה עבודה וזהו בקב"ה, תמידית

וקראו א-ל בבית יעקב על שכינה שנגלתה

" לו אמר ביום בו יהיהישראל גוים וקהל גוי

עמים"ממך כשאר להקהל בניך עתידין ,

איסור בשעת עליו ולהקטיר מזבח ולבנות

בב בדבר, מתרצה ואני ע"הבמות כ."ר,

ברמב בראשית"וראה היה"וז(יח-א)ן וכן ל,

ע והבטחה, זכות השכינה בראיית כ."לאברהם

ברמב לסדר"וז(שם)ן"וכן רצה בפרשה אבל ל,

כי ואמר המילה, שעשה בעת לו הנעשה כבוד

לבשר מלאכיו אליו ושלח השכינה עליו נגלית

כי בעבורו, אחיו לוט להציל וגם אשתו את

ע כבר השכינה מפי בבן נתבשר כ."אברהם

ו-ב)ן"וברמב וז(שמות הענין"כתב והנה ל,

והדבור להם השכינה גלוי היה שהאבות

ועם בה, עמהם ונהג רפה הדין במדת עמהם

שהוא הרחמים במדת ויודע יתנהג משה

" כטעם הגדול, זרועבשמו משה לימין מוליך

סג-יב)"תפארתו וכתיב(ישעיה יד), נהגת"(שם כן

תפארת שם לך לעשות ע"עמך כ.",

ארץ דרך במס' איתא ב-ב)וכן עזאי בן (פרק

ששניהם"וז בזמן רבו, את אדם מכבד כיצד ל,

נותנו ואין לימינו נותנו בדרך מהלכין

חכם עמהם, וחכם שלשה היו לשמאלו,

וכן לשמאלו, והקטן לימינו הגדול באמצע

אברהם, אצל שבאו מלאכים בשלשה מצינו

להפוך גבריאל ורפאל, מיכאל גבריאל הן אלו

לרפות רפאל שרה את לבשר מיכאל סדום את

גבריאל באמצע מיכאל והיה אברהם, את

אברהם שראה כיון משמאלו, ורפאל מימינו

ועמדה שכינה באתה השרת, מלאכי את אבינו

לי המתינו רבותיי להם אמר הימנו, למעלה

מכם, גדול שהוא השמים מן שאפטר עד

" שנא' מעלומניין אלקים ויעל אתו לדבר ויכל

בא"אברהם השכינה מן אברהם שנפטר וכיון ,

ע האילן, תחת והכניסן לפניהם כ."השתחוה

בפסחים איתא עוכן יעקב"וזא)"(נו ביקש ל,

שכינה, ממנו ונסתלקה לבניו הקץ את לגלות

השכינה."ע עליו שרתה הזמן שכל ומשמע כ.

הנ ספר מחבר לי מראה"[וכתב הרבה עוד ל

הקב לו שחונן זה בענין בבקיאותו"מקומות ה

חז מדרשי של מדבריהם - וגם"הנפלאה ל

והם האחרונים עד הראשונים של מדבריהם

לנתיבתי" ואור דבריך לרגלי הענין].נר בכל "

הגרי שליט"וידידי פוס לדברי"ח ציין א

בשבת עהגמ' עובשבועותא)"(קכז ,ב)"(לה

אורחים הכנסת שגדולה מאברהם דילפי'

אמר אברהם שהרי שכינה, פני מהקבלת

" א-ד-נ-ילשכינה נא קודשאל לשון [והוא "

מצויה היתה שהשכינה והיינו זו], שיטה לפי

אצלו.
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היו שהם דהיינו בישיבה, ישבו הם ורגע רגע שכל ללמדנו חז"ל של רצונם וזהו קטן,

תמיד"! לנגדי ה' "שויתי של במצב הזמן כל

È˙‡ˆÓÂהיו בישיבה יושבין זקנים נמי אי וז"ל, נפלא דבר שם חננאל' ב'רבנו

Ì‰ÓÚכלומר ‰
ÈÎ˘חז"ל באו גופא זה שדבר דבריו, בביאור ונראה עכ"ל. וכו',

השכינה, מקום הוא שם ורק שם תורה, מקום בישיבה, שישבו שזה ÔÎÏÂלהודיענו,
Ì‰ÓÚ ‰
ÈÎ˘דהיינו !‰
ÈÎ˘‰ Ì˘ ,‰¯Â˙‰ Ì˘˘ ÌÂ˜Ó· ÈÎ!

ÂÊÂאבותינו למעלת להביאנו הוא שמות ספר שתכלית כמש"כ, הרמב"ן כוונת גם

התורה ע"י רק נתקיים זה שדבר עליהן, שורה היתה שהשכינה למעלה שהגיעו הק'

להשראת גורם שזה - התורה וקבלת סיני הר מעמד - שמות ספר של עיקרו וזהו הק',

להלן. שיתבאר וכפי בתוכנו, השכינה

הענין‚] את כן גם מגדיר דבר', ב'העמק שמות ספר בריש זצ"ל הנצי"ב רבנו

והיצירה הבריאה של הגמר וזה בראשית, לספר והשלמה המשך שהוא שמות, ספר של

המדרש בעלי בפי נקרא הספר זה וז"ל, בראשית, בספר ˘ÂÓ˙'שמתוארים ¯ÙÒ',

פ"ג) בב"ר בשם(כדאיתא קראו והרמב"ן ,'‰ÏÂ‡‚‰ ¯ÙÒ'ספרו בסוף הבה"ג רבנו זולת ,

יקראהו 
È'הקדוש˘ ¯ÙÒ',בראשית ספר תורה. חומשי חמשה דקחשיב ,È
˘ ˘ÓÂÁÂ,

בינה, ללמדנו ניתן זצ"ל דמרן ושותא תורה. ומשנה הפקודים, וחומש כהנים, וספר

שלישי שני חומש במספר כולם לקרוא לרבנו והיה הספר, בזה השם שינה בחינם שלא

תורה, מתן או מצרים יציאת כמו שבו המסויים הענין על או שמות, חומש או וכו',

שני הוא ביחוד הספר דזה ללמדנו בא אלא הפקודים. ספר במדבר ספר שקורא כמו

הספר, מזה שני חלק הוא כי הבריאה, ראשית ‰·¯È‡‰לספר ¯„Ò ¯Ó‚
 Â· Â
ÈÈ‰.

הוא בכלל, העולם תכלית פי' ראשית, שנקראו ישראל בשביל בראשית ז"ל וכמאמרם

לתכליתם ובאו ממצרים ישראל שיצאו עד נשלם לא וזה עמו, ה' חלק אחת אומה שיהא

תכלית וזהו וכו', עולם אלקי ידיעת על להעמידם לגויים לאור להיות ראויים שיהיו

וכו'. ˘‡Êהבריאה ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ„ Í‰ Â
ÈÈ‰Â ,‰‡È¯·‰ ¯Ó‚ ‡Â‰ ‰¯Â˙ Ô˙Ó„ ‡ˆÓ

'ÂÎÂ Ì˙¯ÈˆÈ ˙ÈÏÎ˙Ï ‰Ê· ‡·ÏÂ ‰‡È¯·‰ ÌÈÏ˘‰ÏÂ ‰¯Â˙‰ Ï·˜Ï Ï‡¯˘È ÌÈÂ‡¯ ÂÈ‰.

דספר 
Èהוא˘ÂÓ˙נמצא˘ ¯ÙÒ,אחד ענין שהמה כמו ÌÈ˜ÏÁלהראשון, È
˘ Â·Â
‰‡È¯·‰ ¯ÙÒ Ï˘.עכ"ל ,

‰‡¯Âהחינוך ספר של הזהב לשון שו)את ישראל(מצוה של עיקרן כל וז"ל,

וכו', התורה אלא ˘ÂÏ·˜Èאינו È„Î ,ÌÈ¯ˆÓÓ Â‡ˆÈÂ ÂÏ‡‚
˘ ‰·ÈÒ‰Â ¯˜ÈÚ‰ ‡Â‰Â
‰ÂÓÈÈ˜ÈÂ È
ÈÒ· ‰¯Â˙‰שלחתיך אנכי כי האות לך "וזה למשה הקב"ה שאמר וכמו ,

התורה שתקבלו כלומר, הזה", ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את בהוציאך

גדול וענין שלהם. הטובה תכלית והוא נגאלים, הם זה שבשביל הגדול העיקר שהיא
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מעבדות, החירות מן יותר להם Â„·ÚÓ˙"הוא Ì˙‡ˆ·" ˙Â‡ ‰˘ÓÏ '‰ ‰˘Ú ÔÎÏÂ
‰¯Â˙‰ ˙Ï·˜Ï.עכ"ל ה"עיקר", אל לעולם אות עושין הטפל כי ,

והגאולה„] בגלות אף אלא שמות, ספר עוסק מצרים וגאולת בגלות רק לא אמנם

חז"ל שאמרו וכמו ע"ב)העתידה, ט אהיה"(ברכות אשר "אהיה הפסוק על "אמר(ג-יד), ,

אהיה ואני זה, בשעבוד עמכם הייתי אני לישראל, להם אמור לך למשה, הקב"ה לו

מלכויות". בשעבוד עמכם

,Â
È
ÓÊ·קרוב כבר שנמשכת הארוכה, הגלות מעול להשתחרר מחכים אנו

שנה, È„Îלאלפיים ‡È‰ ÁÈ˘Ó ˙‡È·Â ‰ÏÂ‡‚‰ ˙ÈÏÎ˙ ÈÎ ˙Ú„Ï Â
‡ ÌÈÎÈ¯ˆ Í‡
‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÏ ÏÎÂ
˘.

הרמב"ם‰·‰ בלשון היטב מלכים)נעיין הל' סוף וע"ע ב, הל' תשובה מהל' וז"ל,(פ"ט

כדי המשיח, לימות וחכמיהם נביאיהם ישראל כל נתאוו זה ÂÈÎÏÓÓ˙ומפני ÂÁÂ
È˘
‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÏ Ô‰Ï ˙ÂÁÈ
Ó Ô
È‡˘,בחכמה וירבו מרגוע להם וימצאו כהוגן ובמצות

מפני אלא כלכלה, ואין שלום שאין מפני לא והיינו עכ"ל. וכו', העוה"ב לחיי שיזכו כדי

מרגוע למצוא היא והתכלית כהוגן, ובמצוות בתורה לעסוק להן מניחות המלכויות שאין

המשיח. לימות בצפייה שיש מה כל זה העוה"ב, לחיי שיזכו כדי בחכמה ולהרבות

˙ÂÓÈכל הרצון, כל התאוה, כל - שטענדער עם גמ' של ימים הם המשיח

רצונם היו מה - הדורות במשך שהורידו הדמעות וכל [צפיה], ה"בענקעניש" כל החשק,

וישמחו, שיאכלו כדי ולא בעכו"ם, שירדו כדי ולא העולם, על שישלטו כדי "לא -

להם וימצאו ומבטל, נוגש בהם יהיה ושלא וחכמתה, לתורה פנויים שיהיו כדי אלא

בחכמה" וירבו שם)מרגוע הרמב"ם את(לשון המעריכים מאלו חוץ משיח צריך מי ולכן .

‰ÌÂÈהנ"ל, Ì‚ ,Ê‡ ÂÓÎ ÈÎ ,ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈ Â‰Ê ÈÎ!6

˙ÏÈÙ˙·עינינו "והאר גאולה, על כך ואחר תורה על מבקשים רבה" "אהבה

אלא יחד, אלו ענינים ב' שייכות מה וצ"ב לארצנו". קוממיות ותוליכנו וכו', בתורתך

תורה על מבקשים שכאשר הוא לאהענין כי הגאולה, בשביל גם לבקש המוכרח מן

יחזקאל רבי הג' בשוב אחת פעם .6

זצ לבני"אברמסקי סיפר המערבי הכותל מן ל

תהלים, אמרתי לא שמה כשעמדתי לוייתו,

וכה שבשמים, לאבינו מלבי אשיחה רק

" לנואמרתי, שתשלח אבא, מלפניך, אבקש

לשם תשאלני, ואם המשיח. מלך את מהרה

אבא, אשיבך, משיח? כך, כל לי דרוש מה

הלא תורתך! את ילמדני הוא שבבואו מפני

כותב"הרמב סנהדרין,ם מס' למשניות בפירושו )

חלק) יותרפרק גדול חכם יהיה שמשיח ,

למשה במעלתו שווה וכמעט המלך משלמה

רחימא, אבא אני, ושואל השלום. עליו רבנו

התורה, את צדקנו משיח יודע יהיה מהיכן

אלא זאת אין שלנו? בישיבות למד כלום

לימדו! ובעצמו בכבודו הוא ברוך שהקדוש

עד ובינתיים, - עלי רחמיך כן, אם יתגוללו,

עמדי! כן גם נא למד משיח, (מעדות"שיבוא

זצ רוזנברג ברוך ר' .ל)"הג'
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גאולה בלי בתורה שלימות הנ"ל)תתכן הרמב"ם באופן(וכדברי ,‡È‰ - ‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÏÈÙ˙˘
‰¯Â˙Ï ‰ÏÈÙ˙!7

העמל הוא בתורה העסק תכלית שכל הגם .7

בפירש והובא ב'ספרא' (ויקראי"[וכמאמרם

"כו-ג) תלכו, בחקתי עמלים"אם להיות ,

ע ובסנהדרין"בתורה, עכ. "ב)"(צט אדם, כל

נברא תורה לעמל נברא... ובמס'"לעמל .

התורה' 'קנין פרק "(ו-ד)אבות דרכה, היא כך

עמל אתה ובתורה תורה... בתורה"של העמל .

ויעמול יגע לא ואם לקנינה, התנאי הוא

חז שאמרו וכמו כלום, לו יועיל לא ל"בתורה

ע סג "ב)"(ברכות תורה, דברי שאין מנין

שנא' עליה, עצמו שממית במי אלא מתקיימין

באהל" ימות כי אדם התורה ובילקו"זאת ש".

רעא) "(יתרו במי, אלא מתקיימין תורה דברי אין

צרכן כל בהן מגילה"שעמל ובמס' ע. ב)"(ו

חז ""אמרו ולאל, יגעתי אדם לך יאמר אם

אל ומצאתי יגעתי לא תאמן, אל מצאתי

תאמן ומצאתי יגעתי תפילה"תאמן, בלי אבל [

וד יזכה. שתקנו"לא התפילות בסדר רואים ז

להתפלל אנו שמרבים הגדולה, כנסת אנשי

" התורה. בלימוד הצלחה על והערבולבקש

""נא ללמוד, ולהשכיל... להבין בלבנו ותן

שמווללמד בתפילת וכו', """ חונןע אתה

והשכל בינה דעה מאתך חננו דעת... "לאדם

התורה חכמת על בקשה ערוהשהיא ש"(עי'

ב)"או סעי' רצד סי' בח, רצון". שלאחריהי "

ומועדים"שמו בשבתות האמצעית ובברכה ע

בתורתך" חלקנו ע"ותן אשר היא". שתפילה כ

נדה במס' איתא וכן לתורה. לזכות כדי תנאי

ע "ב)"(ע להן,, אמר ויחכם. אדם יעשה מה

הרבה לו אמרו בסחורה. וימעט בישיבה ירבה

רחמים יבקש אלא להם. הועיל ולא כן עשו

קמ מאי שלו... שהחכמה הא"ממי בלא דהא ל,

רש ופי' סגיא. ""לא הגמ' קוש' את מאיי

וזל"קמ ירבה"" להו למימר ליה למה ל,

˙ÈÂÏבישיבה ¯·„‰ ÌÈÓÁ¯·Â ÏÈ‡Â‰עכ ל.",

" ואתכתוב החקים את אתהם והזהרתה

יח-כ)"התורת כתוב(להלן יונתן' וב'תרגום ,

אוריתא,"וז וית קימיא ית יתהון ותזהר ל,

כנשתהון בבית דייצלון צלותא ית לון ותהודע

ל"ע מה מאד תמוה ולהזהרתצלותא"כ. "

שחייבים רמז כאן אמנם ותורות, חוקים

כמ בתורה, הצלחה על במס'"להתפלל ש

עברכות "ב)"(כח לביהמ"ת, בכניסתו ד"ר

וכו' מלפניך רצון יהי אומר, מהו תורה ללמוד

וביציאתו וכו'. ידי על תקלה דבר יארע שלא

ששמת אלקי ה' לפניך אני מודה אומר, מהו

ביהמ מיושבי התורה"ד"חלקי שלפני הרי .

לאחריה. הודאה וכן תפילה, להקדים חייב

" ועזוכתוב ה' קה-ד)"דרשו ובתרגום(תהלים ,

ואורייתא" דה' אולפנא כלומר,תבעו וכו', "

ל שתזכו והתפללו התורה"עוזו"בקשו שהיא ,

.(שמעתי)

זצ חיים' ה'חפץ מרן של משלו ל,"ידוע

ח עולם' כ)"('שם פרק למה"וזא משל לעני"ל, ד,

וביקש גדול עשיר עיר של ברחובה שפגש

העשיר לו וקבע רובל, חמשה לו שילוה ממנו

מבוקשו. לו יתן ושם לביתו שיבוא זמן

פגש שוב ולמחרת בא. ולא לו המתין והעשיר

ושוב לו, שילוה ממנו וביקש העשיר את העני

וכך העני. בא לא יום באותו וגם זמן, לו קבע

אילו העשיר, לו שאמר עד ימים. וכמה כמה

לביתי, בא היית כבר למעות זקוק באמת היית

וכאשר באמת. מבקש שאינך אלא זאת אין

הקב עם מתנהגים אנו גם כך שאנו"נתבונן, ה,

" יום בכל ממנו עינינומבקשים והאר

"בתורתך וכו', מאתך" והקבחננו וכו', ה""

לביהמ - לביתו שנבוא לנו ללמוד"ממתין - ד

באמת אבל בקשותינו. כל ימלא ומיד תורתו,

ואינו לעסקיו ממהר האדם התפילה לאחר

האדם וכך לכן. קודם שביקש מה לבו אל שם

בא ואינו יום, יום בקשותיו על חוזר הזה

עכ שביקש, מה ד."לקבל
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¯·ÎÂ]חלקנו ותן וכו' ביהמ"ק "שיבנה שאומרים מה ז"ל הגר"א אדוננו כן פי'

המקדש]. בית ובנין הגאולה בעת רק תושלם בתורה, הגדולה שההארה בתורתיך",

ÌÈÎÈ˘ÓÓÂונשמחה נגילה בטחנו, והנורא הגדול קדשך בשם "כי ואומרים

אינו היא הישועה בהעדר לכן קודם אם בישועתך, ונשמחה נגילה שייך לא בישועתך".

הישועה. היא במידה בה מנשוא, לו קשה כמה עד מורה שמצבו דבמדה צער. של במצב

תגדל הישועה שתגדל ובמידה שבה, בשמחה וניכר הישועה, בגודל תלוי ה"נגילה",

תגדל כן הצער שיגדל וככל הצער, מגדיל בתורה לדביקות המפריע שכל הנגילה.

להבאתה. וההכנה להגאולה ההכנה וזו והנגילה. ‰·È‡‰הישועה ÌÈ¯ˆÓ ˙ÏÂ‡‚˘ ÂÓÎÂ
‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏÏ Â
‡È·˙ ÂÊ ˙ÂÏ‚ ˙ÏÂ‡‚ ,‰¯Â˙‰ ˙Ï·˜Ï Ï‡¯˘È È
· ˙‡8.

והיו‰] באדם מיתה היתה לא הראשון, אדם חטא אלמלא הבריאה, ביסוד והנה

ואמנם הבא. העולם לחיי בא הי' ואח"כ השלם, התיקון כדי עד חייו ימי נמשכים

לדרגתם חזרו שוב תורה מתן בעת אך האדם, על מיתה נקנסה הדעת עץ חטא לאחר

כולכם" עליון ובני אתם אלהים אמרתי "אני הכ' שאמר וזהו זוהמתן, פסקה כי הראשונה

פב-ו) כאדם(תהלים "אכן בהמשך הכ' שאמר כפי אכן באדם. מיתה שאין למצב ושבו ,

תפולו" השרים וכאחד ז)תמותון ירדו(שם ששוב העגל, בחטא שחטאו לאחר הי' וזהו ,

ואחד אחד כל ביד יש עדיין אך - בהם. לשלוט המות למלאך רשות וניתנה ממדרגתם

העולם וחיי חייו כל ולמעשה נצח, חיי חייו יהיו וכך בתורה, - החיים בעץ להחזיק

אחד. המשך יהיו הבא

‡˙È‡'שמעוני קנד)ב'ילקוט רמז מז, פרק לחסידיו"(בראשית המותה ה' בעיני "יקר ,

קטז-טו) הצדיקים".(תהלים על מיתה לגזור הקב"ה לפני "קשה ,

Ï‡˘כשמדבר בה משתמשים "קשה" תיבת כלל בדרך הרי זצ"ל, שך הרב מרן

אבל וחידוש, משונה שהוא דבר סוף", ים "קריעת כדוגמת הטבע, נגד שהוא בדבר

הטבע. זה הלא כי זו, בתיבה להשתמש המקום אין כאן

·È˘‰Â"בחיים "ובחרת הכתוב כשאמר ולכן "נצחי", דבר הם שצדיקים מרן,

שלום לב בספר הגה8. שבדרון"(להמגיד שלום ר' צ

וזל)"זצ מי"כ' - אחרים לדברים שמצפה ומי ל,

שבמצרים כמו שכן לראותם! יזכה אם יודע

ולחיות להתפרנס לעבוד, היה רצונו שכל מי

לצפות שעליו שהבין מה כל וזה בכבוד,

זה את לו היה שכבר ומכיון מצרים, מגאולת

נקרא - לצאת צורך ראה לא שוב במצרים

ה',פושע" עבודת לשם לצאת רצה לא כי "

היום שגם יתכן כך במצרים. למות היה ודינו

אל להיכנס כדי הגאולה את שמחפש מי

יזכה, גם יזכה - ועוז שאת ביתר ה' שיעבוד

" המחפש בשקט...שקטאך להמתין ישאר - "

ככל עם להיות שמחפש למפרע מראה בכך כי

היה לא הרי - במצרים היה ואילו העמים,

ומי כאמור, העתידיתנגאל שבגאולה לו יערב

עכ יגאל?! ל."כן
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ל-יט) שנמשך(דברים דבר היינו מוות, בהם שאין חיים לבחור מצוה שיש הוא הביאור ,

נמשכים שעדיין הוא הדבר פי' חיים, קרויים במיתתן אפילו צדיקים נגמר! לא פעם ואף

ההיפך9החיים הוא מוות ולכן גמר, זה - כליון זה - חיים של ההיפך הוא והמוות .

קריעת כדוגמת שהוא "קשה", בתיבת השתמשות מובן מעתה צדיקים. של ממציאותם

ולעשותם שנים ליקח אדם, בני של זיווגם שאצל כמו ולכן הטבע. נגד שהוא סוף ים

נגד שהוא סוף ים בקריעת שאירע כמו שנים מאחד לעשות או נישואין, ע"י אחד

‰ˆ„È˜הטבע, Ï˘ Ú·Ë‰ „‚
 ÍÏÂ‰‰ ¯·„ ‰Ê˘ - ÂÈ„ÈÒÁ Ïˆ‡ ˙ÂÂÓ· - ‡Â‰ Î"ÂÓÎ
ÈÁˆÈ
 Â˙Â‡ÈˆÓ· ‡Â‰˘,לנצח הנשמה חלק שנשאר אף הגוף, חלק את מהם ולהפריד .

לעשות, להקב"ה [כביכול] קשה זה 
ˆÁגם Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ ‡Â‰ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ÈÎ,

נצח. של ממציאות דבר מפרידים ובמיתתם

Ì„‡‰של שעה מהחיי מהעוה"ז, להנות א) השנים. מן אחד לבחור יכול בעוה"ז

נמות" מחר כי ושתה "אכול של חיים נצח, חיי ולא שנגמרים, חיים שהם ולכן,10העוה"ז .

לכך. היכולת לו תהיה לא כבר למחר אולי כי בעוה"ז, להנות רגע כל ‰ÊÈ¯ÎÓמנצל ÔÎÏÂ
ÔÂÈÏÎÂ ‰˙ÈÓ ÌÙÂÒ˘ ÌÈÈÁÏ Â˙‡È·Ó ÂÊ ‰Ê¯Î‰ ,'ÌÈÈÁ' ˙Â˘ÚÏ ‰ˆÂ¯˘11האדם ב) .

נמשכים אלו חיים נגמרים. אינם פעם שאף ומצוות, תורה של חיים נצח, חיי לחפש יכול

והגוף הגוף, את לוקחים הכל שבסך - כפשוטו הוא חיים קרויים במיתתן וצדיקים תמיד,

מציאותו, לעיקר לבוש רק ˘ÈÁ‰הינו ‡È‰ ‰Ó˘
‰ ˜¯ ,ÈÁ Â
È‡ ÛÂ‚‰˘שאין וכמו !

לעיקר שייך אינו גופו גם כך האמיתית, למציאותו שייכים האדם של והדירה הרכב

עכת"ד. הנשמה, את לשמש כדי קיים הגוף אלא מציאותו,

" כתוב ישראל9. בני שמות ופירש"ואלה י",

ומנאן"וז חזר בחייהם שמנאן פי על אף ל,

ע ואין"במיתתן הלב, מן נשכח המת דבר כי כ.

ואם כלל. במספר עוד ולהביאו עמו, להתחשב

חבתן, מודיע זה מנאן זאת 
Ù˘בכל ÈÎ
Ú „·‡˙ ‡Ï Ï‡¯˘È"‰˙ÈÓ‰ Èנמשלו אלא ,

בכל אבל לפעמים, מסלולם המשנים לכוכבים

לעולם ומאירים משפיעים הם שהם מקום

עה נחמיה' יוסף רבנו חידושי .ת)"('

פכ ישעיהו שמעוני', 'ילקוט תכג."10. רמז ב,

בשו עיין משה-"11. אגרות ח"(יות עא)"ד סי' ג

וז הברכה"שכתב מרוב במדינתנו והנה ל,

השי להנאות"שנתן גדולה ותאוה רצון יש ת

""עוה לזה שקורין התענוגים בכל טייםז ,"גוד

מאד האדם את המקלקל דבר זה שגם

שאין לדברים להתאוות יצרו את שמרגיל

שנהפך עד מידותיו את ומשחית בהם צורך

איזה לתאוותיו מבקש ומתחילה רעה, לחיה

אף ימנע לא אפשר וכשאי מדומה, היתר דבר

לכופר גם נעשה מעשיו שלהצדיק עד באיסור

ע"ח ישראל עבדו לא וכמאמרם אלא"ו, ז

כך, על מאד הקפידה והתורה עריות! להתיר

סורר בן מדין כדחזינן הילדים בחינוך בעיקר

משום תורה, חייבתו דהיתר תאוה ריבוי שעל

ורוצח לסטים להיות לבסוף אותו יביא שזה

התורה. בכל כופר Úוגם Ì‚Â"ÌÈÎÈ¯ˆ Ê
ÍÈ‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ï „ÓÏÏÂ ÁÈ‚˘‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‰
‰Â‡˙‰ ÈÏÚ· ˙Â
‚· Ì‰ÓÚ ¯·„ÏÂ ‚‰
˙‰Ï
‰‡
‰ ‡È‰˘ ÌÈ·ÂË ÌÈ˘ÚÓÓ ‰‡
‰ Á·˘·Â

˙ÈÓÏÂÚבהרבה וכדומה בזה אותו שמשבחים

עכ עליהם, שמשפיעים נכונים ל."דברים
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'ÚÂז"ל יונה לרבנו תשובה' ב'שערי בסופו)בזה המות(ש"ב-יז קשה "וכמה שכ'

וכו' לבו אל ידבר עד לחיי המות יום לו שיהיה הרוצה וכו' הפריד שלא Ê‡Âלמי
˜ÒÙ‰ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÈÁÏ ˙ÂÓ‰ ÌÂÈ ÂÏ ‰È‰Èהגוף חפצי את שהעוזב שם ומבואר ."

משא"כ עד, לחיי המשך הוא אלא לו, קשה אינו המות ממילא - בחייו כבר ותענוגותיו

קשה. דבר הוא המות לו - המות יפרידנה אשר עד מנפשו תאוותיו הפריד שלא מי

[Âאומר הישיבה ראש שהיה זצ"ל, שך הרב מרן ממקורבי מאחד שמעתי

כי שמות. לספר שייכות לו שיהיה א"א - בראשית ספר היטב למד שלא מי תמיד,

להגיע א"א מדות ובלי המדות, מעלת כולו הוא בראשית ספר 
ÂהלאÈ˙Â·‡ ˙ÏÚÓÏ"
"‰
ÈÎ˘‰ ˙‡¯˘‰ ‡Â‰˘וקבלת האמונה מעלת שע"י ואף בהקדמה]. הרמב"ן [לשון

הבית אבל שמות, ספר שהוא השכינה, להשראת האדם מגיע סיני הר במעמד התורה

עכת"ד המדות! הם... השכינה, והשראת לתורה .12קיבול

‰
‰Âבאבות התנא מאמר אבינו(ה-יט)ידוע אברהם של תלמידיו בין "מה ,

א"א, של מתלמידיו שפלה ונפש נמוכה ורוח טובה עין הרשע, בלעם של לתלמידיו

תמוה ולכאורה ע"כ. הרשע" בלעם של מתלמידיו רחבה ונפש גבוהה ורוח רעה עין

ע"ז. ועובדי גמורים כופרים ואלו בה', מאמינים אלו איכא, גדולה נ"מ הלא כי

Ï·‡היתה דשאלתם חז"ל בכוונת ·ÔÈ"י"ל ‰Ó"של הכח הוא מה היינו ,

היה א"א של דורו לכאורה הלא מאמינים, להיות אחריו שנמשכו אבינו אברהם תלמידי

שהיו חז"ל הסבירו כך ועל ותבונה, דעת בלא ארץ יכסה שהחשך דור ע"ז, של דור

טובות, מדות ÂÊÂבעלי ,˙Ó‡‰ ˙‡ ‰‡Â¯ ‡Â‰ ÂÈ˙Â„Ó· ÚÂ‚
 Ì„‡‰ ÔÈ‡˘ ˙Ú·Â
ÂÈ¯Á‡ Â
È·‡ Ì‰¯·‡ È„ÈÓÏ˙ ÂÎ˘Ó
˘ ‰·ÈÒ‰לכאורה בלעם, של תלמידיו זה, לעומת .

הגה את שאלו ז"12. זיסל שמחה ר' ל"צ

וכו', חשוב כך כל הוא המדות ענין אם מקלם,

בתורה. המדות ענין בפרוטרוט כתוב לא למה

גדול לבנין דומה הדבר למה משל והשיב,

הבנין תכנית וכותב משרטט אותו שהבונה

וכו', והקומות החדרים כל מנין שם ומפרט

אחד"ועפ ושאל הבנין. את בונים זאת תכנית י

בבנין, היסוד תכנית נמצא לא לו,מדוע ישיבו

רב בי בר לכל ידוע כי לפרט צריך אין זה כי

עכ בנין, אין יסוד לב)ד"דבלי שביבי הרי(ספר .

דרך בענייני היסוד הוא בראשית שספר לן

שמות, ספר הוקם יסודותיו ועל ומדות, ארץ

[וידוע השכינה. והשראת התורה קבלת שהוא

יסוה עיקר הרח"שאת כתב כבר ז"ד ל]."ו

���

זצ שך הרב מרן אמר ר'"פעם להרב ל

שליט לורינץ בזה"שלמה ""א יתכן.ל, לא הדבר

להיות לעולם יגיע לא - מדות בעל שאינו מי

בתורה ."גדול

הר מצא מרן"לימים של כדבריו שלמה ר

אבות מס' על יונה "(ג-יד)ברבנו דרך: אין אם

תורה אין "ארץ - את" לתקן תחילה שצריך

עליו, התורה תשכון ובזה במידות, עצמו

מידות בעל שאינו בגוף לעולם שוכנת שאיננה

."טובות
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בלעם אחרי נסחפו איך וא"כ בעולם, אלוקים והתגלות גלוים נסים של בדור היו הלא

ביארו, וע"ז הגלויה, והאמת השכל נגד ‰Â¯ÂÂÚÓ˙הרשע ˙ÂÚ¯ ˙Â„Ó - ‡È‰ ‰·ÈÒ‰˘
Ú˘¯‰ ÌÚÏ· Ï˘ ÂÈ„ÈÓÏ˙ ˙ÂÈ‰Ï Ì‰Ï Ì¯‚ ‰ÊÂ ,ÌÈ
ÈÚ‰ ˙‡ ˙ÂÒÎÓÂ13.

���

zeaeh zecin biydl ozip jke ,xnegd jekif - zelbd zilkz

להיות‡] עתידים ישראל שעם אבינו לאברהם הקב"ה אמר הבתרים בין בברית

נמצא ישראל עם היום עד ובאמת יגאלו. ואח"כ מצרים, בגלות שנה מאות ארבע

ניוושע שממנה בגלות מצויים אנו עתה וכן חלילה, וחוזר וגאולה גלות של בתהליך

ותכליתה. הגלות של הענין כל את היטב ללמוד וצריך בימינו, במהרה

ÔÈ
Ú·Â.אחד בקנה עולים שדבריהם זצ"ל, רבותינו מגדולי כמה מצאנו זה

·˙Îמאליהו מכתב לפתור(ח"ד)בס' כדי למשיח מחכים זה בשביל ...האם וז"ל,

אנו האם הצרות? מאלו להוציאנו למשיח שנחכה כדי צרות לנו עשו שלנו? הצרות את

בשלוה? לישב כדי המשיח את רוצים

הגר זצ"13. היימן ספרו"ש בסוף שנדפס כפי ל,

שלמה. רבי חידושי

למש להשוות אליהו"ונראה לב בס' כ

היה"וז שליחותו לקיים אליעזר כשהלך הנה ל,

שיזמין יתב' לפניו תחינה והפיל ונפחד נרעש

בענין בזה סימן ונתן ליצחק הראויה את לו

שנתקבלה וכשרואה וכו', המים שאיבת

מים לשאוב היוצאת רבקה היא והנה תפילתו

לה'. וישתחו האיש ויקד וכו',

אם אף כי כאן להתפלא יש גדול ופלא

גמ של נפלאות מדות בה ארץ"רואה ודרך ח

יראת בעלת היא אם ידע מה אבל וזריזות,

זה על סימן ביקש לא גם ואכן לא? או שמים

מדות בעלת היא אם יועיל ומה היתכן? - כלל

וח והלא"טובות לה, אין שמים יראת שמא ו

היא ושמא הארמי, לבן ואחות בתואל בת היא

ארץ ואנשי משפחתה כל כמו גלולים עובדת

ליצחק הראויה האשה היא זו האם מולדתה,

אתמהה! ישראל? בית את לבנות אבינו

נפלא וחידוש גדול יסוד למדנו זה מכל

הוא כן אבל דא, סביל מוחא כל לאו אשר

בעבודת העיקר היא היראה כי שאף האמת,

ע אבינו באברהם שמצינו וכמו ה"האדם,

בכולן ועמד שנתנסה הנסיונות כל שלאחר

בהן, שעלה והמדרגות המעלות כל ואחרי

" לו אתהנאמר אלקים ירא כי ידעתי "עתה

כב-יב) ˘Ó"˘È,(בראשית Ì„‡ ÈÎ Ú„ÈÏ Â
Ï ˘È Ó
„ÓÂÚ ÈÎ Û‡ ˙Â·ÂË ˙Â„ÓÂ ˘Ù
‰ ˙Â
È„Ú Â·
ÚÈ‚È Ì‡ Ï·‡ ,‰‡¯È‰ ‰
˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ·ˆÓ·
‰È¯Á‡ ÛÂ„¯È ÌÈÓ˘ ˙‡¯È ·ÂÈÁ· ‰¯Î‰Ï

È˘ÈÂ˘È ˙Â·ÂË ˙Â„Ó ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ÈÎ ,Ï˜· ‰
‚
ÏÎÏ ÚÈ‚‰ÏÂ ÂÓˆÚ ˙‡ ˙Â
·Ï „ÂÒÈ‰ Â·

˙ÂÏÚ
 ¯˙ÂÈ‰ ˙Â‚¯„Ó‰משא המושחת", כ

מעטים אשר ואיומה היא רעה חולה במדות,

זמן וכל ממנה, ולהרפא להחלץ זכו מאד

יגיעתו כל באדם שולטות הרעות שהמדות

השי ר"בעבודת לטמיון והולך הוא לריק ל,"ת

ל."עכ
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‰Ó,הגלות ע"י לנו מלמדים ממנו, הקב"ה ÔÓÂשרוצה Ê"‰ÂÚÓ ˜Á¯˙‰Ï
‰· ÍÂ¯Î‰ ˙ÂÈÓ˘‚‰,'וכו לכלום שוה אינו הגשמיות שכל להבין .˙„ÓÏÓ ˙ÂÏ‚‰

Áˆ
 È
ÈÈ
Ú ˙Â·È˘ÁÂ ,Ê"‰ÂÚ È
ÈÈ
Ú ÏÂËÈ· Â
˙Â‡לחיי הוא ישראל בן כל ותקות .

עכ"ל במנוחה! וישיבה צרות מהעדר לגמרי אחר ענין שהוא .14נצח,

‡"˜Ó·Âלא מצרים של השעבוד וכל הגלות כל וז"ל, זצ"ל דסלר הרב כתב

ע"י עד לעולמי שנתגלו האמונה עיקרי את ישראל של בנפשותיהם לקבוע אלא באו

עכ"ל השי"ת, של הנטויה ובזרועו החזקה בידו .15גאולתם

˙"Â˘·Âמשה כה)אגרות סי' ח"ד ענין(או"ח רק הי' לא הגאולה ענין וז"ל, כ'

שיעשה גם אפשר היה זה כי הטוב, מכל להם וליתן השעבוד מהם להסיר עמם להטיב

שהיו כמו לכבדם אדרבה יתחילו שמעתה ושריו, פרעה בלב דעה שיתן במצרים, השי"ת

יותר, ועוד והשבטים חי יוסף שהיה זמן כל דבר כל להם חסר ולא ‡·Ïמכובדים
ÌÈ‚‰
˙Ó˘ ˙ÂÓÂ‡‰ Í¯„ ÏÎÓ Ï‡‚‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ Ï‡¯˘È ÏÎ ¯·Î Â
È·‰ ‰ÏÂ‡‚‰ ¯˜ÈÚ

ÌÈÚ¯‰ Ì‰È˙Â„ÓÂ Ì‰È˙Â‡˙ ÈÙÏ עכ"ד.¯˜ ,

„ÂÚÂמשה דרש בספרו וארא)כ' יביאו(פר' וכו', העתידה בגאולה אבל וז"ל, ,

בסופו ישעי' כנבואת גדול, ובכבוד בשמחה ישראל כלל כל(סו-כ)את את "והביאו ,

קדשי הר על ובכרכרות ובפרדים ובצבים וברכב בסוסים לה' מנחה הגוים מכל אחיכם

שהוא ה'". בית טהור בכלי המנחה את ישראל בני יביאו כאשר ה' אמר ירושלם

ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÈÏ·‰Ï È„ Â¯Ó‡È˘Îהשיטות ולכל והנבערות הטפלות האמונות ולכל

.14"‰ÂÚÓ ˜Á¯˙‰Ï"ÍÂ¯Î‰ ˙ÂÈÓ˘‚‰ ÔÓÂ Ê
ובמק"·‰ מאליהו'", ה'מכתב כ' 3)"(חא עמ' א

אושר"וז רק בעולם, גשמי עושר שום אין ל,

הוא הוא ברוחניות עשיר שהוא מי רוחני.

פנים. בשום אחר ולא המאושר,

תורה בני אשר רואים שאנו הענין זהו

וחשקם עיונם כל שמו אשר אלה האמיתיים,

המה ובחכמה, בתורה ומרצם לבם ותאות

בעולם רק לא האמיתי. באושר ירגישו אשר

שאין מי בודאי הזה. בעולם פשוט אלא הבא

מאושר, איננו מרץ בו ואין שאיפה ÈÎבו
‰Ó‰ ,¯˘Â‡Ï „ÂÒÈ‰ ‰Ó‰ ı¯Ó‰Â ‰ÙÈ‡˘‰

ÌÈÈÁ‰,מתמלאות כשהשאיפות אימתי? אבל ,

מתמלא כאשר אחרים, ביד תלוי המלוי כשאין

כשהשאיפה היינו - הכבוד, ורדיפות קנאה בלי

אהבת חכמה, אהבת תורה, אהבת מתוך היא

וכו'. מוסר

נרבה אשר וכל בנו, אך תלויה כזו שאיפה

אנו, ונהי' אושרנו, ירבה בשאיפה ונרבה במרץ

פי' וזהו הזה, עולם בחיי המאושרים אלה

" במלחהמשנה: פת תורה של דרכה היא כך

מרוב לזה גם אתה מוכן אם פי' - וכו' תאכל

עכ אז בתורה, תהי'"חשקך עשיר אם בין פ,

הזה בעולם אשריך - עני גם או אתה"בממון ,

בעוה המאושר פנים."הוא בשום אחר ולא ז,

השגת בדבר האמתיים הדברים הם אלה

עכ הזה, בעולם ל."האושר

הק' הזוהר את גם לציין ונחוץ תיקון"(תיק15. ז

קיג:) וזסט מצרים גלות סיבת את ל,"שביאר

אדם חטא זוהמת למרק היתה מצרים שגלות

ע התורה, לקבל ולהכינם כ."הראשון
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כרות "והאלילים יום, בכל שאומרים וכמו ש-די, בשם שהוא יום, בכל ובאות המתרבות

ש-די", במלכות עולם לתקן 
Â˙יכרתוןÂÓ‡· Ï·‰‰ È¯·„ ÏÎ Ì‰˘ ,ÌÈÏÈÏ‡‰ ˙˙È¯Î˘
˙ÂËÈ˘Âוהשלם האמיתי התיקון שזהו די, שיאמרו ש', בשם עולם שיתוקן ע"י יהיה ,

הארץ במלוי זה גאולתנו בעינינו לראות בקרוב שנזכה עד כ"כ נתאחר לכן יופסק, שלא

עכ"ל. דוד, בן משיח ע"י דעה

È¯‰עולם - העוה"ז להבלי די לומר שנתחנך כדי בעיקר הוא הגלות שתכלית לן

‰Ê"‰ÂÚהגשמי. ˙‡ Ï·‰Ï ‡Â‰ ˙ÂÏ‚· Ì„‡‰ ˙„Â·ÚÂתורה עול עצמו על ולקבל ,

ע"י רק לרכוש ניתן זו השקפה ומהגלות, בגלות ללמוד צריך אלו ודברים ומצוות.

תאוות ביקוש של האפסיות את ולקבל להבין לנו יתאפשר כך רק בגלות, המצאותנו

ממנו. המסתאב וכל עוה"ז,

˜¯Â.ÌÈÓÈ‰ ˙È¯Á‡ Ï˘ ÔÓÊ‰ ˙‡ ¯È˜Â‰ÏÂ ÔÈ·‰Ï ÈÂ‡¯ ,‰Ê ÔÈ
Ú ·ËÈ‰ ÔÈ·Ó‰

אך·] טובות, למידות לזכות צריך אבותינו למעלת שלהגיע לעיל הבאנו וכבר

אחר רודף והוא האדם, על שולטת הגשמיות עוד כל להשיג, שייך לא טובות מידות

נמצא טובות. למידות לזכות ניתן התאוות, את משברים שבגלות לאחר ואמנם התאוות.

'הדרש בספר מבאר וכך טובות. מידות והשגת התאוות שבירת היא הגלות שתכלית

על16והעיון' ומתפלאים, שואלים רבים תמהים, רבים בזה"ל, מצרים גלות תכלית את

אדונים ביד ולמסרם מצרימה להביאם אוהבו, אברהם זרע לישראל, ככה ה' עשה מה

כמעט כי עד קשה בעבודה חייהם את ומררו המצרים לארץ דכאום אשר ואכזרים, קשים

לחייהם. נואש אמרו

,‰‡¯
Âאת ולשאת לשרת לפניו לעמוד עם, מכל בנו בחר שהקב"ה בהיות כי

ולהרחיב והסכלות הבערות ענני לגרש חלד, ליושבי האירה יומם כאור אשר התורה, דגל

הכתוב וכמאמר רבה, ארץ על ה' יט-ו)דעת וגוי(להלן כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם ,

כחסד לבעלי', היא תפארת אשר ונכונה, טובה מדה כל בקרבנו לנטוע רצה קדוש",

למוצאיהן. הנה חיים אשר והישרות, הטובות מהמדות וכאלה וחנינה, חמלה ורחמים

מימיו, בצרה ראה שלא מי כי הנסיון. ידי על רק בנפש תתעצמנה לא האלה והמדות

והנדכא, הנאנח האיש גורל ירגיש ולא ידע ·ˆÚ¯לא ÈÂ¯˘ ‰È‰ ÂÓˆÚ·˘ ÈÓ Ì
Ó‡
˘È‚¯ÈÂ Ú„È ,ÏÈÁ ‰˘ÚÈÂ ¯·‚ÈÂ ÂÏ‚¯ ·Á¯Ó· „ÂÓÚ˙ ¯˘‡Î ,Â˘Ù
 ÂÏ ‰Ú·˘ ˙ÂÚ¯Â
ÂÈÏÚ ı·Â¯‰ ·ÂÁ‰ Ì‚ ÔÈ·È Î"ÚÂ ,ÂÈ
Ú· „·Â‡ ˘È‡Ï ¯ÓÂ Ú¯ ‰Ó ‰ÓÈ
Ù Â·Ï·

¯ˆÈÓÓ ÂˆÏÁÏÂ ÌÂÈ„ÙÂ Ú˘È ÂÏ ˘ÈÁ‰Ïבהיותם למען מצרימה אבותינו הובאו ולכן .

כל בתכונתם תתעצם ואז נענה, נפש הנסיון מפאת וידעו יכירו ומעונים, מוכים בעצמם

זצ לעווין אהרן ר' להג' אבד"16. והגליל."ל, רישא ק
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באמת זה ומפאת תתפאר. ובהן האומה לכל למורשה אח"כ תהיינה אשר ונכונה, טובה מדה

השיעבוד שם על נוסדו, והחנינה החמלה והרחמים, החסד אדני על אשר המצוות כל

מצרים" בארץ הייתם גרים כי תלחצנו ולא תונה לא "וגר כמו תשענה, ועליו יקראו במצרים

כב-כ) וגו'(להלן בשעריך" אשר והאלמנה והיתום והגר וגו', ובנך אתה בחגך "ושמחת ,

טז-יד) במצרים"(דברים היית עבד כי "וזכרת יב), פסוק רבות.(שם, וכאלה ,ÂÎ‰ ÌÈ¯ˆÓ· ÈÎ
Á¯Ù Â‡ÈˆÂ‰ Ì‚Â ÂÁ˙Ù˙‰ ‰Ó˘ ,‰ÓÂ‡‰ ˘Ù
· ˘¯Â˘ ‰Ï‡‰ ˙Â
ÂÎ˙‰עכ"ל ,17.

אורה‚] שערי בספר כי18כתב תדע ידע לאברהם, באמרו הקב"ה מטרת הנה ,

וגו', אותם וענו ועבדום להם לא בארץ זרעך יהיה Ï„¯‚‰גר ÍÎ È"Ú ÂÚÈ‚È˘ È„Î ‰È‰
‰‡¯È·Â ‰˘Â„˜· ‰ÏÂ„‚ונבלותם שפלותם יראו המצרים ע"י שעבודם ראיית ע"י כי ,

יסורים כי להקב"ה, יתקרבו פרך בעבודת הגדולים יסוריהם וע"י מזה, להיזהר וידעו

לריק, ח"ו תהיה לא מצרים בשעבוד עבודתם כל וממילא להקב"ה, האדם את מקרבים

גדול, שכר יקבלו ודאי כזאת, עבודה ועבור גדולה. התקרבות תגרום 
‡Ó¯אלא Ê"ÚÂ
·¯˜˙‰Ï ‰ˆ¯
‰ ˙ÈÏÎ˙· ‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ· Ì˙„Â·Ú ÏÎ˘ ,ÏÂ„‚ ˘ÂÎ¯· Â‡ˆÈ ÔÎ È¯Á‡Â

‰¯Â˙ Ô˙ÓÏ ÔÈÈÂ‡¯ ÂÈ‰È ÍÎ È"ÚÂ '‰ Ï‡19.

לוינשטיין„] יחזקאל רבנו בשם שמעתי אשר את להטעים יש הנ"ל, לפי ואולי

מהעסק ללמוד עלינו מה פעם, שאלו דמיר, המשגיח זצ"ל ליוואוויץ ירוחם שרבי זצ"ל,

יחזקאל: רבי וענה מצרים'. 'יציאת 
‰'בפרשתÂÓ‡'הכי אין ירוחם: רבנו לו אמר .

של הענין והוא - ללמוד שצריך דבר עוד יש אבל .Â„·Ú'20˙'נמי,

���

ע מש"17. כא-ב, להלן אזנים"ע ספר בשם כ

" העבדלתורה, משפטי - הראשונה ,"ההדרכה

למש נוגע דבריו יסוד כאן."אשר כ

להג שליט"18. ברגמן צבי מאיר ראש"ר א

רשב י."ישיבת

ולא התעלו לא ישראל כלל כאשר ולבסוף, .19

גדול ברכוש יצאו לה', להתקרב מהגלות למדו

דרגות עוד עם ולא וזהב, כסף אחר,

אחרי התורה את שקבלו ומה לה'. בהתקרבות

לאותה ראויין היו לא במדבר, ימים ארבעים

גלות בנסיון הפסידו עצמם מצד כי איצטלא,

משורת לפנים התורה את קבלו אלא מצרים,

בב דאיתא מה בבחינת עמ"הדין. רבהא)"(פג ,

חביתא שקולאי הנהו ליה תברו חנה בר בר

ופירש וכו'. משאות"דחמרא נושאי שקולאי י

וכו', ובפשיעה מדרון במקום שלא ליה ותברו

וכפינן יומא כולה וטרחינן אנן עניי ליה אמרו

א אגרייהו, הב זיל ליה אמר מידי, לן ל"ולית

א הכי תשמור."דינא צדיקים וארחות אין ל

לשלם הצדיקים דממדת הגמ' מדברי חזינן

אעפ מלאכה שכר ושברו"לפועלים שפשעו י

הקב שאמר הגמ' דברי וזהו החבית, ה"את

אותו יאמר שלא ועבדוםˆ„È˜למשה דייקא,

ואח בהם, קיים אותם ברכוש"ועינו יצאו כ

כולי טרחו סוף כל דסוף בהם, קיים לא גדול

יומא.

ברמב הדברות"20. עשרת בפרשת כ-ב)ן (להלן

‡Ó˙משמע Ì‰È
אלקיך"וז˘˘ ה' אנכי ל,
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בתפילה. תלויה הגאולה א.

לגאולה. באמת מצפים איננו לדאבוננו ב.

עולה‡] ממצרים, הגאולה תהליך את מתארת כשהתורה בפסוקים, כשמתבוננים

מה שבזכות הוא, הדברים שסדר שנות˘‰˙ÂÏÏÙמהם משך בכל במצרים אבותינו

שהתפללו התפילות ובזכות ממצרים. להיגאל זכו זה בזכות הגאולה, זמן עד השעבוד,

ישראל בני את הוציא ידם שעל והמופתים, האותות כל את הקב"ה עשה ישראל, בני

ממצרים.

ÍÎבקרא וכדאיתא בפסוקים, ב-כג)מבואר וימת(שמות ההם הרבים בימים "ויהי ,

העבדה מן ישראל בני ויאנחו מצרים מן˘Ì˙ÚÂותעלÂ˜ÚÊÈÂמלך האלקים אל

כך אחר כתוב ולכן כד)העבודה". "(שם ,ÌÈ˜Ï‡ ÚÓ˘ÈÂÌ˙˜‡
 את‡˙ אלקים ויזכר

יורה ה', אנכי אמר עשה, מצות הזה הדבור

שידעו אותם Â‰Â‡ויצוה '‰ ˘È ÈÎ Â
ÈÓ‡ÈÂ
Ì‰Ï ÌÈ˜Ï‡שהיו עבדים, מבית וטעם וכו'. ,

לפרעה, שבויים עבדים בבית במצרים עומדים

הגדול השם שיהיה חייבין שהם זה להם ואמר

שיעבדוהו, לאלקים, להם הזה והנורא והנכבד

כטעם מצרים, מעבדות אותם פדה הוא ÈÎכי
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ì˙Â‡ È˙‡ˆÂ‰ ¯˘‡ Ì‰ È„·Ú,

קבלת רבותינו בדברי תקרא המצוה וזו וכו',

עכ שמים, מלכות ל."עול

הקב של עבדיו אותנו"אנחנו מחייב וזה ה,

הקב ה'. רצון את אותנו"לעשות הביא ה

היתה ובודאי משם. אותנו והוציא למצרים

דאל בגלות, הגאולה"תועלת על השבח מה כ

להשי להתקרב יכולים היינו זה,"אם בלא ת

המשגיח של דבריו ולפי שכרן. ולא הן דלא

להב"זצ שנוכל שכדי הדבר. מבואר מושגל ין

להיות צריכים היינו עבד ומהו עבדות של כזה

נאמן יהודי להיות כדי למצרים, משועבדים

מושג להבין צריכים שהיינו ולתורתו, לה'

עבד שקנה מה ושכל כלום, לנו שאין העבדות,

לנו שייך לא שבבעלותנו מה כל לרבו, קנה

החיים כל את חייבים ואנחנו לאדון. אלא

הקב - לאדוננו ומשו"שלנו אותנו"ה. שלח ה

זו"הקב נקודה להבין שנוכל כדי למצרים ה

מושג להבנת שהגענו ואחרי עבדות, זה מה

הקב לנו"זה, ואמר ממצרים, אותנו הוציא ה

שעלינו לעבדים, עבדים ולא הם עבדי

ה', לעבודת רק עבדות של במושג להשתמש

כל שברא למי העולם, לאדון עבד שנהיה

ודם לבשר ולא הבריאה, כל לאדון העולמות,

הקב של עבד הוא ה."שגם

���

זצ ירוחם רבנו ואתחנן)ל"כתב פר' (מאמרים

מתנשא"וז שהיה לעשיר אחד חכם ואמר ל,

לו: אמר עשרו, בשביל ‰Â‡"נגדו ÍÏ˘ ÔÂ„‡‰
‰˙‡ Ì
ÈÁÏÂ ,ÌÈ„·ÚÏ „·Ú ‰˙‡Â È„·Ú

‰‡‚˙Ó"לעבודת נמכר עבד הוא כי פי' ,

הנמכר העבד זה של אדונו והחכם תאותו,

להתהוות בידו, מסורה התאוה כי לחכמתו,

החכמה, נגד שהוא ומה החכמה, חפץ דוקא

מה כי ונמצא בתכלית, אצלו ונמאס נבזה

עשה לראשו, עטרת המתאוה הבעל שעשה

היה אם דמעתה רגליו. למרמס עקב החכם

צורת העבד ÌÈ„·Ú"מכיר Ï‡¯˘È È
· ÈÏ ÈÎ
ÌÈ„·ÚÏ ÌÈ„·Ú ‡ÏÂ"- שבאדם זר האל היינו ,

עכ וכו', המתאוה ל."כח
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רבנו, למשה אמר הקב"ה שאח"כ מבואר וכן יעקב". ואת יצחק את אברהם את בריתו

במצרים אשר עמי עני את ראיתי ראה ה' כי˘ÂÌ˙˜ÚˆÈ˙ÚÓ‡˙"ויאמר נגשיו מפני

ישראל בני של תפילתן את שמע שהקב"ה דהיינו מכאביו", את ג-ז)ידעתי .(שם

Ì‚Âשמבואר וכפי רבנו], משה [תפילות תפילה ע"י היו מכות, העשר סדר

ח-כו)בפסוק ה',(שם אל ויעתר וז"ל, ופירש"י ה'". אל ויעתר פרעה מעם משה "ויצא

‰ÏÙ˙· ıÓ‡˙
'ÂÎÂÏÏÙ˙‰Ï ‰·¯ÈÂ,בתפילה והפציר הרבה משרע"ה עכ"ל. ,ÏÎ
‰ÏÈÙ˙ È„È ÏÚ ˜¯ ‰˙È‰ ,Â
·¯ ‰˘Ó Ï˘ Â˙ÂÁÈÏ˘ ˙ÁÏˆ‰.

Î"Á‡Âבתורה כתוב ישראל, בני אחרי רדף שפרעה יד-י)בשעה "ופרעה(שם ,

מאד וייראו אחריהם נסע מצרים והנה עיניהם את ישראל בני וישאו בניÂ˜ÚˆÈÂהקריב

ויצעקוי וז"ל, ופירש"י ה'", אל עכ"ל.(מכילתא)שראל וכו', אבותם אומנות תפשו

˙ÂÏÈÙ˙‰המשיך ישראל כלל הקב"ה. אצל שפעלו אלו הם ישראל, בני של

התפללו! הם סופו... ועד השעבוד מתחילת עשו הם כך סוף', ים 'קריעת עד להתפלל

ÈÎ‰Âבמדרש כא-ד)איתא בשלח רדף(שמו"ר ממצרים, ישראל כשיצאו לך "תדע ,

מתפלל הוא אף משה התחיל ה' אל ויצעקו וכתיב הקריב, ופרעה שנאמר פרעה אחריהם

המקום, È˙ÚÓ˘Âלפני È
· ÂÏÏÙ˙‰ ¯·Î ÏÏÙ˙ÓÂ „ÓÂÚ ‰˙‡ ‰Ó ‰˘ÓÏ ‰"·˜‰ Ï"‡
Ô˙ÏÙ˙."אלי תצעק מה שנאמר

ÔÎÂהרמב"ן שהגיע(ב-כה)כתב שאע"פ תפילה, ידי על רק היתה מצרים שגאולת

בני את אלקים וירא וז"ל, תפילה. גם צריך היה שיגאלו הבטחה והיתה גאולתם זמן

לאכול, והיה מהם פניו מסתיר היה בתחילה כי הפשט, דרך על הוא ונכון וכו' ישראל

את וידע מהם עוד פניו הסתיר שלא לומר אותם, וראה נאקתם אלקים שמע ועתה

רבות טענות להזכיר הכתוב והאריך להם הצריך כל ואת להם הנעשה וכל מכאובם

אלקים, וידע אלקים, וירא בריתו, את אלקים ויזכור נאקתם, את אלקים וישמע בגאולתם,

מכאוביו את ידעתי ג-ז)כי ‰ÂÈ,(להלן ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚
˘ ÔÓÊ‰ ÌÏ˘
˘ Ù"Ú‡ ÈÎ
Ï‡˜ÊÁÈ È„È ÏÚ ˘¯ÂÙÓ˘ ÂÓÎ ,Ï‡‚‰Ï ÌÈÈÂ‡¯(כ-ח ˜·Ï,(יחזקאל ‰˜Úˆ‰ È
ÙÓ ‡Ï‡

ÂÈÓÁ¯· Ì˙ÏÙ˙.תפילה ידי על רק היתה מצרים שגאולת והיינו עכ"ל. ,

·˙ÎÂבתהילים עזרא' הערער",(קב-יח)ה'אבן תפילת אל "פנה הפסוק על

ישראל תפילת בעבור יהיה ציון בנין כי הזכיר וז"ל, העתידה, הגאולה תהיה שכמו"כ

העתידה, והגאולה ציון בנין שאף כלומר, עכ"ל. בערבה, כערער דומים שהם בגלות

התפילה. ובזכות תפילה ידי על רק יהיו

¯ÙÒ·חיים עה"ת)חפץ - כך(החדש אמר הח"ח שמרן אנו,21מובא, יודעים ,

שגאולה מיכה, מהנביא קבלה לנו ויש תפילה. ידי על נעשתה ממצרים הגאולה שכל

שלישית סעודה בעת שמות פרשת בשבת הבראה)21. ישראל.(במקום מגדולי כמה במעמד ,
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"כימי וכדכתיב ממצרים, יציאתם בעת אבותינו שנגאלו הגאולה כמו תהיה העתידה

נפלאות" אראנו מצרים מארץ ז-טו)צאתך והנה(מיכה אופן. באותו יהיה שזה דהיינו ,

רואים הכי ואפילו וכו', נולד כבר [המושיע] משה מוכן, הכל היה מצרים בגאולת

שהבאנו], [כפי הפסוקים 
‚‡ÌÈÏממשמעות Â
ÈÈ‰ ‡Ï ‰ÏÈÙ˙ ÈÏ·˘שהכל ולמרות .

לשועתם היהודים, של להתעררותם - במרום המתינו תכלית איזו בשביל מוכן, היה

" ככתוב 
ˆÚ˜ולזעקתם,Âאבותינו אלקי ה' 
ÂאלÏÂ˜ ˙‡ ÚÓ˘ÈÂוזה ענינו". את וירא

זקוקים בקרוב הבעל"ט לגאולתנו גם הח"ח, מרן אמר ע"כ, אשר תפילה. ע"י הסדר

כדי לה' ותפילות לצעקות עדיין זקוקים אנחנו עמנו. בני של וזעקותינו לתפילותינו אנו

שהוא עוזר, חיים לרבי הדור, לגדול לנסוע אני צריך לכן, דידן! מגלות גם שתוציאנו

הגאולה, בשביל בתפילה להתחזק ישראל לכלל שיצוה ממנו ולבקש הגולה, בני כל ראש

עכ"ל הזו! והמרה הארוכה מהגלות להיגאל יזכו אכן .22ואז

Â
ÈÈ‰„,העתידה לגאולה לזכות ניתן תפילה ע"י שרק הח"ח, מרנא Ô¯Óשהבין ¯·ÒÂ
‡¯Â
Â - ‰ÏÈÙ˙ ˜¯ Â
Ï ¯ÒÁ ‰ÓÈÏ˘‰ ‰ÏÂ‡‚Ï ˙ÂÎÊÏ˘ ,Ï"ˆÊ 'ÌÈÈÁ ıÙÁ'‰!

˙Ó‡·Âבמדרש מפורש איתא חיים' ה'חפץ של לה-ט)שכדבריו ·˘Ú‰:(שמו"ר
‰ÚÂ˘È‰ Ì‰Ï ‡Â·˙ ,È
ÙÏ Ï‡¯˘È ÌÈ˜ÚÂˆ˘,בגדעון כך בסנה, היה כך .„È˙ÚÏ ÍÎÂ

‰„È˙Ú‰ ‰ÏÂ‡‚· ‡Â·Ïמארץ המעלך אלוקיך ה' "אנוכי לנו גילה כבר והקב"ה .

ע"כ. ואמלאהו", פיך "הרחב 
Âמצרים",Ï‡‚ÏÂ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÒÈ
 Â
Ï ˙Â˘ÚÏ '˙È Â˙ÏÂÎÈ·
Â‰‡ÏÓ‡Â ,˘˜·ÏÂ Â
ÈÙ ·ÈÁ¯‰Ï ˜¯ ‡Â‰ Â
ÈÏÚ ÏËÂÓ˘ ‰ÓÂ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ·Î!

Ô‡ÎÂזצוק"ל לווינשטין יחזקאל ר' הגה"צ המשגיח מרן שיחת את להביא .23המקום

˙‡ÈˆÈשמחבר וכמו בעתיד, ישראל עם מקרי לכל הקדמה כעין היתה מצרים

יש אדם לכל כי ודע בספר. עוסק במה נדע ועי"ז פרקים, וראשי הקדמה כותב ספר

שהח שם, והביא .22"" היה עדח רוח קצר

הכוכבים להשצאת אמר [אפילו למהר"" ץ,

לנסוע לו לאפשר כדי בתפילתו, קצת

לרשכבה לבסוף,"בהקדם עוזר]. חיים רבי ג

הח של שלא"משפחתו עליו השפיעו ח

סכנה הדרך אריכות שלו, שבגיל כיון לנסוע,

הח נסע לא ואכן הח"היא, ביקש אבל, ח"ח.

שיסע שקופ שמעון ר' מהג' שיבקשו

סיבות"להגרח מפני עלה לא זה גם ע.

ו נסע, כבר עגלה [הבעל מהםטכניות נעדר

מושבו"ההיכ מקום גרודנא, לישיבת להגיע ת

זצ שמעון ר' הג' נסע"של לא אחד ואף ל],

הח אמר ואז עוזר. חיים Â¯·Ú"ח:"לרבי ¯·Î
!'¯˘ÂÎ‰ ˙Ú˘' ˙‡"

בימי המשגיח, רבנו אמר זאת שיחה .23

העולם מלחמת בשנות הרחוק במזרח הגלות

השמש)השניה ממזרח בספר ובהמשך(הובא .

וז כתב תראה"דבריו ולזה במצבנו, ובפרט ל,

הדרך, תפלת תפלה, מקרה כל על שתקנו

ובכ וכו', הלימוד לפני תמצא"תפילה שלא מ

המדרש לבית הנכנס תפילה, צריך אתה

אויבנו, על לגבור נוכל בזה ורק וכו', יתפלל

" הירושה נתנה שלהם תחיהוכמו חרבך ,"על

" אצלנו יעקבכן קול עכת"הקול ד.",
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כפי לעזרך, יכולה שתפילה בידך, זה כלל נקוט ועיקר מצרים, יציאת כעין חייו במשך

לה' שיזעק מהאדם, שמבקשים וזה האלקים", אל שועתם ותעל "ויזעקו במצרים, שהיה

לרגע, אף מנשקו נפרד אינו הצבא שאיש כמו בזמננו, ובפרט וכו'. לו, ‰‡È˘בצר ÔÎ
‰ÏÙ˙Ó „¯Ù‰Ï ÂÏ‡ ÌÈ
ÓÊ· ÏÂÎÈ Â
È‡ ÈÏ‡¯˘È‰יכול ואיך שלו, זיין הכלי דזה ,

מלחמה. לעולם הם החיים וכל נשק, בלי במלחמה להיות

˙Ó‡·Âהכלי מהו לגמרי שכחנו שכבר עד העולם, בשקר מוטבעים כ"כ אנו

ואח"כ הכל, את לעשות צריך מתחילה אומרים, מאתנו הטובים וגם ישראל, של זיין

כחנו, בתפילה ורק כלל, אחר זיין כלי לנו אין כי הוא, טעות באמת אבל להתפלל, גם

מבינים, שאנו כמו זה אין ולמלחמה, לדורון גם שהתכונן אבינו ביעקב שמצינו ומה

כלל, אחרת עצה שאין בודאי אצלנו אבל תפילה, הכל היה אבינו יעקב אצל באמת כי

יסודם. בשקר בטחונות ‡Ï‡ושאר ,·¯Á· Áˆ
Ó Â
È‡ ÈÂ‚Ï Â˙ÂÈ‰ ÌÂÈÓ Ï‡¯˘È ÏÏÎ
‰ÏÈÙ˙· לפניו¯˜ הלך התפילה שכח המכבי יהודה אצל היה וכן !24.

Î"ÚÂ,ומבהיל נורא ישראל כלל של שהמצב אלו, בימים להתעורר שצריך פשוט

ישראל של רגליהם כפות תחת בוער מקום ובכל ר"ל, להנצל מקום הטבע מצד אין

ÏÈÙ˙‰Â‰וכו', ‰¯Â˙‰ ˜¯ ‰È˘Â˙Â ‰ˆÚ Â
Ï ÔÈ‡Â,הישועה תבוא בלבד אלו ידי על ,

המיוחד! זיין והכלי העיקר, זהו רק לקרא". "ועוד בגדר 
ÔולאÁ˙‰ÏÂ ÏÏÙ˙‰Ï ÍÈ¯ˆÂ
,‰„·Ú‰ ÔÓ ÌÈ˜ÂÏ‡‰ Ï‡ Ì˙ÚÂ˘ ÏÚ˙Â Â˜ÚÊÈÂ" Â
È˙Â·‡ ÂÚ˘Â
 ‰Ê·Â ,˜ÂÚÊÏÂ
‰ÚÂ˘ ÈÏ· Ó"Ó ,‰ÏÂ‡‚ Ï˘ ÔÓÊ‰ ‰È‰ ¯·Î˘ Û‡ ."Ì˙˜‡
 ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ÚÓ˘ÈÂ

‰ÏÂ‡‚‰ ‰‡· ‰˙È‰ ‡Ï ‰˜‡
Âישמע שועתם "ואת הרבים, בתפילת רוצה והקב"ה ,

עכ"ד. בב"א, עלינו, וירחם ה' ישקיף ואולי בזה, נתחזק וע"כ ויושיעם",

·˙Îג-יג)הרמב"ן ואמרו(שמות ית' לפניו אמר משה כי בזה להם והכונה וז"ל,

להם שיגיד שמו, מה ‰‰˘‚Á‰לי ÏÚÂ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÏÚ ‰ÓÏ˘ ‰‡¯Â‰ ‰¯ÂÈ˘ Ì˘‰.

אחרת, לראיה צורך להם אין לשמי, ישאלו זה למה השיבו Ì‰ÓÚוהקב"ה ‰È‰‡ ÈÎ
ÌÈ·Â¯˜ Ï‡¯˘È· ÌÈ˜Ï‡ ˘È˘ ‰ÏÂ„‚‰ ‰È‡¯‰ ‡È‰Â .Ì
Ú‡Â È
Â‡¯˜È Ì˙¯ˆ ÏÎ·

ÂÈÏ‡ Â
‡¯˜ ÏÎ· Â
ÈÏ‡.עכ"ל בארץ, שופטים אלקים ויש

¯‡Â·Óגדול בחכמה אב ההיא בעת גם משה ש"היה מה כל שעם בדבריו,

הנבואה" הרמב"ן)במעלת ביקש(לש' כבדולח הבהירה והכרתו דרגתו למרות זאת בכל ,

ישראל בני יבקשוהו אם אות שילמדו ÏÚמהקב"ה ‰ÓÏ˘ ‰‡¯Â‰ ‰¯ÂÈ˘ Ì˘"
"‰Á‚˘‰‰ ÏÚÂ ˙Â‡ÈˆÓ‰כי אחרת, בראיה צורך להם "שאין - השיבו הקב"ה ומה .

עי יוסיפון, בספר כמבואר מש"24. ועי' כ"ש.

בסימן פורים, על משה אהל בספר בזה לבאר

הענינים)יא-ה, .(חלק
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בישראל אלקים שיש הגדולה הראיה היא ואענם, יקראוני צרתם בכל עמהם אהיה

שהאות הקב"ה לו מסר שאלתו על כתשובה כלומר, אליו". קראנו בכל אלינו קרובים

הוא ‰˙ÏÈÙ‰והראיה ÁÎהראיה זאת יענם, והוא ה', אל ויזעקו שיקראו זה ידי שעל ,

והשגחתו. ה' למציאות ביותר והמוחשית הברורה

,ÔÎ‡Âלהיגאל ראויים היו ולא טומאה, שערי במ"ט שקועים שהיו הגם במצרים

ויזכר נאקתם את אלקים "וישמע עה"פ הרמב"ן כדברי להיגאל, זכו תפילתם בזכות -

אלקים" וידע ישראל בני את אלקים וירא וגו', בריתו את ב-כד,כה)אלקים וז"ל,(להלן

אלקים ויזכור נאקתם, את אלקים וישמע בגאולתם, רבות טענות להזכיר הכתוב והאריך

מכאוביו את ידעתי כי אלקים, וידע אלקים, וירא בריתו, שנשלםז)(ג-את אע"פ כי ,

יחזקאל ידי על שמפורש כמו להגאל, ראויים היו לא עליהם שנגזר כ-ח)הזמן ,(יחזקאל

·¯ÂÈÓÁאלא Ì˙ÏÈÙ˙ Ï·˜ ‰˜Úˆ‰ È
ÙÓעכ"ל ,25.

כיון(ב-כד)ב'כוזרי'·] נענו, לא עדיין ביהמ"ק על שתפילותינו שהסיבה כתב

חושבים ואין הזרזיר, כצפצוף התפילות ושאר לציון שכינתו המחזיר ברכת שאומרים

שאומרים. מה ÌÈÎÂÊעל ÂÈ‰ ‰ˆÙÁ ˘Ù
Â ÌÏ˘ ·Ï·Â ˙Ó‡· ÌÈˆÂ¯ ÂÈ‰ ÌÏÂÎ Ì‡Â
‰ÚÂ˘ÈÏכיון שלימה, גאולה היתה לא שני בבית גם זה ומטעם ביציא"מ. שהיה וכמו ,

עכ"ל. בבבל, נשארו רובם אלא עזרא עם יחד לאר"י עלו ישראל עם כל שלא

‰
‰Âהדור מגאוני מאחד הגלות, אריכות אודות גדולים דברים להביא המקום כאן

וז"ל הברית, ספר בספרו ז"ל, מוילנא אליהו פנחס רבי הג' ז"ל הגר"א של :26בדורו

‰
הנכרים,[‰ מבין למפקפקים תשובה האמונים שומרי של בפיהם אני] נותן

מאות מי"ז יותר עברו כבר הלא משיח, לכם שיבא מצפים אתם יעקב" לבית "האומרים

מושיע" "ואין הימים כל וקיימתם הנה עד בא לא כי ואחרי בגלות, אתם ועדיין שנה,

רב זמן אריכות לעולם אתכם איש יפדה פדה לא עוד אתכם, להושיע יוסיף לא שוב

הנכריים]. המפקפקים של לטענתם ניצחת תשובה מציע [והנני כזה.

·Â˘,בימיו המקדש בית נבנה שלא לדור ואוי לך אוי לי, "אוי לך ואומר אשוב

נביאי ושלחו השכם ה' שלוחי ראו המה אשר חטאו כי אבותינו אלה הטו, עונותינו

זצ ברוידא זיסל שמחה ר' הג' ראש"25. - ל

חברון. ישיבת

ח פט"26. ט מאמר לראשונהז,"א נדפס זה (ספר

תקנ הגהז)"בשנת המשגיח לי אמר - רבי". צ

שליט סלומון זה"מתתיהו ספר שראה א,

זצ שך הרב מרן של שולחנו על ל."לראשונה

זצ מרן לו אמר בספר, לדפדף ל"וכשהתחיל


È"שÁÏÂ˘Ó „¯ÂÈ Â
È‡ ‰Ê ¯ÙÒ",וכששאלו

את מרן לו הראה הדבר, בטעם המשגיח

את שכשקורא עצמו, על ואמר דלקמן הקטע

ההשקפה אודות לחיזוק לו משמש זה דבריו,

הגלות. בתוך עדיין היותנו על הנכונה,



ìäàויקרא äùîÊÓספר

אלינו באה כן על שמענו. ולא אליו, ונשוב הרעה דרכנו שנעזוב אלינו בהתחננו האמת,

בכל ולשנינה למשל ישראל והיה מארצנו, וגלינו מקדשנו בית שנחרב הזאת, הצרה

רב, זמן נכר אדמת על בשבתנו הגלות, אריכות אודות על אנחנו אשמים אבל העמים.

לא... תקותם אבדה עמים נאמו כי Â˘ÚÏ˙עד Â
˙ÏÎÈ·˘ ‰Ó ‰ÊÏ ‰˘Ú
 ‡Ï È˙Ó „Ú ÈÎ
‰ÏÂ˜ Ô˙˙ ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ ‰Î·˙ ¯Ó ÔÂÈˆ ‡Ï‰ ,Â
ÈÓÈ· ˘„˜Ó‰ ˙È· ‰
·È˘שם איש ואין .

כל וילחמו מדינתו בשם איש ילכו העמים כל כי הרואות, ועינינו אלה, בדורות לב על

הזמן כל ועצלים נרפים ואנחנו עליה נפשם את וימסרו אביו, מגורי ארץ ארצם בעד אחד

אבותינו. וארץ הקדושה אדמתנו בעד אנו גם ללחום נקום לא אנה עד הזה, הרב

ÒÙ‡אלה אשר הארצות, כעמי נלחם מלחמה בכלי ולא בחנית ולא בחרב לא -

למען אלקינו ובמצוות בתורה לעסוק אלוקינו, ה' בשם ואנחנו בסוסים. ואלה ברכב

ה' אויבי על נגביר בתורתו כי גלותא, מגו ושכינתיה קוב"ה למפרק כדי באהבה, שמו

היא מצוה כל כי בימינו, תיכף שיבנה ה' בית מלאכת על לנצח רמה ידינו ובמצותיו

כחצים בידינו, המה ה', "יתן לשמו רק המצוות עושים אנו ואם דשטנא, בעינא גירא

לאלקים עז תנו נאמר זה ועל מעלה, שרי כל ולהשפיל הקליפות כל להפיל גבור, ביד

סח-לה) .(תהלים

[Ï·‡]ÏÁ‰ ˙ÂÏ‚‰ ˙ÂÎÈ¯‡ ˙·ÈÒ ˙Ú„Ï È··Ï ÏÎ· ·ËÈ‰ È˙¯˜ÁÂ È˙˘¯„
„ÂÓÏÏ ÌÚ‰ ÌÈ·¯Ó ,Ï‡¯˘È· ‰·¯‰ ‰¯Â˙ ˘È ‰Ï‡‰ ˙Â¯Â„· ‰
‰Â ‡¯‡Â ,‰Ê‰
‰·¯‰Â ,Ï‡Â‚ ÔÂÈˆÏ ‡· ‡Ï ˙‡Ê ÏÎ·Â ,‰Ï·˜ È¯ÙÒ Ì‚ ,ÌÈ˜ÒÂÙÂ ‡¯Ó‚ ˙ÂÈ
˘Ó
,ÌÈ
Ú
 Ì
È‡Â ÌÈ˜ÚÂˆ ‰Ï‡ Ì‚Â ,ÊÂÚÂ ÁÂÎ ÏÎ· ‰ÏÈÙ˙· Â˜ÊÁ˙‰ ÂÏ‡ ˙Â¯Â„· ÌÈ˘
‡
‰Ê ÏÎ ÌÚÂ ,ÔÂÓÈ¯Î ˙ÂˆÓ ÌÈ‡ÏÓ ÈÎ „Ú ,‰·¯ÓÏ ˙ÂˆÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ ÌÈ˘
‡ ‰·¯‰
Â
ˆ¯‡Ï Â
·˘ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ÂÏ‡ ˙Â¯Â„· ˘È ‰Ï‡ ˘Ï˘ Ì‡Â ,‰‡· ‡Ï ÈÏÂ‡‚ ˙
˘

?ÔÂÈÏÚ È
Ù ˙Âˆ¯‡Ï ‰ÊÓ ¯˙ÂÈ ‰˘Ú
 ‰Ó Ú„
 ‡Ï Â
Á
‡Â ,„ÂÚ Â
Ï ¯‡˘
 ‰Ó

È˙¯Ó‡Âגם ויבא כנגדם! העומד מפסיד איזה שיש אם כי זאת אין בלבי, אני

ויהי הרבה, רוקח שמן יבאיש אחד מות זבוב כי אלה, שלש כח להחליש בתוכם השטן

הנזכרים כחות ג' כל אשר מה שהוא מצאתי. המפסיד זה הוא מי לדעת חפשתי כאשר

ÙÓÏ¯˜כלם ‡Ï ,Ì˙ÏÚÂ˙ÏÂ ÌÓˆÚ Í¯ÂˆÏ Ì‡ ÈÎ ÌÈ˘ÂÚ˘ ‰Ê· ÌÈ
ÂÂÎÓ Ì
È‡
˙ÏÚÂ˙Ï ÏÚÂÙ ,ÂÎ¯„Ï Ì˙·˘ÁÓ Ï‡¯˘È· ÌÚ‰ ÏÎÂ ,˙ÂÏ‚‰ ÔÓ ‰È˙
ÈÎ˘Â ‰"·Â˜

ÔÓˆÚולעולם עדן בגן חשוב מקום להיות מכוון עושה שהוא ומצוות ותפילה תורה וכל ,


ÌÈהבא,ÂÂÎÓ ‡Ï ,ÂÓ˘ ÔÚÓÏ ‰ÏÂ‡‚Ï Ï·‡בעולם ידו משלח בכל שיצליח אלא .

לפרנסה עם כי אינם יהודי אותו של חפצו וכל ובניו, באשתו ושנים ימים ושיאריך הזה,

יעמדו למען המדינה כמנהג והכל גזית באבני בחצר גדול בית לבנות ושיזכה וכבוד,

ויאריך זרע ויראה נכריה, בארץ לו ילדו אשר ביתו ובני בניו בו שישובו רבים, ימים

גדולה לוויה לו ויהיה שבעיר, הרב לו ויספידו טובה בשיבה ושימות בגלות, ימים
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אנו אומרים ורגל מועד בכל גם הכנסת, בבית עטרת עטרה לזכרו ויעשו 
‰מאוד,˘Ï
‰‡·‰‰ÓÈÓ˙ ‰
˘ ÌÈÎÁÓ ‡Ï‡ ,¯ÁÓ ‡ÏÂ ÌÂÈ‰ ‡Ï ,ÌÈÏ˘Â¯È·,‡Ï ˙‡Ê Û‡Â

‰
Â· ‡Â‰˘ ÔÈ
·Ï Â·Ï ıÙÁ ÈÎ ,ÌÏ˘ ·Ï·אחרי אם כי להשלימו אפשר אי וכי

עכ"ל. השררה, עם קשר שעשה עד שנים וה' ד' ומתן המשא נגמר וכן שנים,

‰
‰Âהבריות כל של שיחתן בין המהותי, ההבדל שזהו במדרש מבואר אכן

בבר"ר איתא דהנה ישראל, שלבני שיחתן יג)לבין אינה(פרשה בריות של שיחתן כל ,

עבדת לא ארעא, עבדת הארץ, על לאו)אלא אם פירות הוציאה שדך תפילתן(האם וכל .

מרי הארץ, על אלא אינה בריות עולם)של של רבונו תצליח(פי' מרי ארעא, תעביד ,

מקדשא, בית יתבני מתי מרי, המקדש. בית על אלא אינה ישראל של תפלתן כל ארעא.

ע"כ. מקדשא, בית יתבני מתי מרי,

,Â
ÈÈ‰„לצאת מבקשים ישראל שאין ועתה ישראל, כלל של התפילות היו שכך

שבעולם, בריות שאר כשיחת ישראל של ששיחתן הרי עצמן, לצורך אלא הגלות מן

לגאולה. זוכים לא ולכן

ÌÈ¯·„ÎÂ'החיים ה'נפש בעל מרנא כ' יא)האלו פרק - ב שלפי(שער ...אף וז"ל,

וממקומו מבין לכל ברור ודאי עצמנו. צרכי עניני על מסודר ככולו רובו הנראה פשוטו

ה הכנסי' אנשי כיונו שלא מוכרע וכו'.הוא לבד המלות פי' מפשוטי הנראה על גדולה

‰Â·‚ Í¯Âˆ ˜¯ ‰È‰˙˘ ‰ÎÈ¯ˆ ‰
ÂÂÎ‰ ˙ÈÏÎ˙ Ì
Ó‡'ית שמו חילול שיש במקום כי ,

ולשפוך לבקש מחוייבים ומעונים, מוכים והמה אלה ה' עם באמור ישראל, כלל צרת כגון

ית', שמו חילול על ית"ש לפניו ÚÈ˘‰שיח ÂÓ˘ ÔÚÓÏ Í‡Âאף צערו על היחיד וגם .

מעלה של הצער גודל על יתברך לפניו לבקש ג"כ מקום יש בדבר השם חילול אין אם

שהאדם בזמן אר"מ דסנהדרין פ"ו במשנה ז"ל כמאמרם למטה, בצער שרוי שהאדם בזמן

עמו הקב"ה אמר כן וכו', מזרועי קלני מראשי קלני אומר' הלשון מה שכינה מצטער

עמו שנאמר הקב"ה של היא לישראל שבאה ישועה כל אחרי ס"פ ובתנחומא בצרה. אנכי

י"ג מזמור תהלים ובש"ט לנו. לישועתה ולכה שנא' היא שלך הישועה כו', בצרה אנכי

ישועתן היא הקב"ה של שישועתו הקשים המקראו' מן אחד זה אר"א בישועתך לבי יגל

ע"כ. ישועתנו, היא ישועתך כו' בישועתך אלא כתיב אין בישועתנו ישראל, של

ÍÂÓÒ·Âיב)שם צערו,(פרק על היחיד תפלת בענין ואם וז"ל, ˘˙‰‡כתב ÍÈ¯ˆ
È˘
‡Ó ‰¯Â„ÒÂ ‰ÚÂ·˜‰ ‰ÏÙ˙‰ ˙ÂÎ¯· Ú·ËÓ· ˘"Î ,„·Ï ‰Â·‚ Í¯Âˆ ˜¯ Â˙
ÂÂÎ
,ÌËÂ˘ÙÓ ‰‡¯
‰ ÂÓˆÚ Í¯Âˆ ÏÏÎ Ì‰· ÔÈÂÎÏ ‡Ï˘ ÈÂ‡¯ È‡„Â ,ÌÈ˘Â„˜‰ 'ÈÒ
Î‰

„·Ï ‰Â·‚ Í¯Âˆ ‡Ï‡כי גבוה, צורך רק שתהיה צריכה הכוונה תכלית אמנם וכו'.

עכ"ל. ישראל, כלל צרת כגון ית' שמו חילול שיש במקום

˙·ÈÒ‡Ï˘ ,˙ÂÏ‚‰Ó ¯Úˆ Â
Ï ÔÈ‡˘ - ‡È‰ ‰ÏÂ‡‚‰ ˙ÚÈ
Ó ˙·ÈÒÂ ˙ÂÏ‚‰
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'‰ ÏÂÏÈÁ‰ Â
Ï ˜ÈÚÓ ‡Ï ,[ÈÈÂÂ Ë˘È
 Ê
Â‡ ËÂË ˙ÂÏ‚ ¯Ú„ Ê‡] ˙ÂÏ‚‰ Â
Ï ·‡ÂÎ
˙ÏÈÙ˙ !Â
ÏÂÎ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ˙ÂÈ¯Á‡‰˘ ˙Ó‡·Â .Â
È˙ÂÏ‚·˘ ÌÈÓ˘ „Â·Î ¯„Ú‰ ‡ÏÂ
ÈÎ‰ ‰ÏÈÙ˙‰ !Ì˘‰ ˘Â„È˜ ÏÚ ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÈÙ˙ ‡È‰ ,"‡·¯ ‰ÈÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È"

ÂÓ˘ ÔÚÓÏ - ÌÈÓ˘ „Â·ÎÏ ‰ÏÈÙ˙ ÂÊ˘ ÔÂÈÎ ,"˘È„˜"‰ ‰Ê ‰ÏÂ‡‚‰ ÏÚ ‰·Â˘Á27.

���

äìåàâ ùé úåìâä êåúá íâ

שמו"ר‡] במדרש פסקהאיתא ו מצריםד)(פרשה סבלות מתחת אתכם „'"והוצאתי
‰Ú¯Ù Ô‰ÈÏÚ ¯Ê‚˘ ˙Â¯ÈÊ‚ '„ „‚
Î È˙Á˜ÏÂ È˙Ï‡‚Â È˙Ïˆ‰Â È˙‡ˆÂ‰Â Ô‡Î ˘È ˙ÂÏÂ‡‚28,

שנא' מה לקיים הפסח בליל כוסות ד' חכמים תקנו קטז-יג)וכנגדן אשא(תהלים ישועות 'כוס

שאמרתי מה להן אעשה ידי', את נשאתי אשר הארץ אל אתכם 'והבאתי אקרא', ה' ובשם

ע"כ בזכותן", אותה יורשין ויהיו הארץ את להם שאתן .29לאבותיהן

ÏÏÎÂÎÊÂ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÏ‚ È„Î ÍÂ˙ ˙ÂÚÂ˘È ¯ÙÒÓÏ ÌÈ˜Â˜Ê ÂÈ‰ ,Ï‡¯˘È
È„È ÏÚ ÂÏ‡ ˙ÂÚÂ˘ÈÏ‰ÏÈÙ˙.

זו, תפילה של לחשיבותה לב שמים ואיננו .27

˘È„˜‰ ÚˆÓ‡· ÌÈ¯·„Ó ÂÏÈÙ‡ ÌÈÓÚÙÏÂ
‡Ï ÏÂÎÈ·Î˘ Â
‡ ÌÈ‡¯ÓÂ ,ÌÈÏË· ÌÈ¯·„
ÏÂ„‚‰ Ì˘‰ ÏÂÏÈÁ ˙Â„Â‡ ,‰ÓÂ‡Ó Â
Ï ˙ÙÎÈ‡
È„Â‰È 'È‰˘ ,‰˘ÚÓ‰ ÚÂ„ÈÂ - !˙ÂÏ‚·˘ ‡¯Â
‰Â
,Â˙ÁÙ˘Ó ÏÎ ˙‡ „·È‡ ¯·Î˘ ‰‡Â˘‰ ÔÓÊ·

¯ ‰‚È¯‰Ï ˙‡ˆÏ ‡Â‰ Ì‚ „ÓÚÂ"˜ÚÊÂ „ÓÚÂ ,Ï
‡Ï ÈÈÁ ‡Ï È
· ‡Ï ˘˜·Ó ‡Ï È
‡ !ÚË‡Ë -
È
‡ „Á‡ ¯·„ ,ÏÎ‰ È¯Á‡ ¯·Î È
‡ ,È
ÂÊÓ

...!‡·¯ ‰ÈÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È - ˘˜·Ó

וז28. יוסף' 'עץ בפי' הד'"כתב היו ומה ל,

א. עליהם. פרעה גזר גזירות ד' גאולות:

היו שלא מה זה ובכלל חייהם את וימררו

בתחילה הארץ. על ישנים והיו בבתיהם ישנים

כדי בהן דוחקין שיהיו לנוגשים וצוה גזר

ישנין יהיו ולא שלהן. הסכום עושין שיהיו

מפ למעטן חשב והוא ורביהבבתיהם. ריה

מולידין, אינן בבתיהן ישנין שאינן מתוך אמר

לישן הולכים אתם אם הנוגשים להן אמרו

בבוקר אחריכם משלחין שאנו עד בבתיכם

משלימין אתם ואין ולשתים לשעה עולה היום

אצים והנוגשים שנא' שלכם הסכום את

הבן כל אותו. והמיתן הוא בן אם ב. לאמר.

הבנים. שחיטת ג. תשליכוהו. היאורה הילוד

לתת תאספון לא ההוא ביום פרעה ויצו ד.

כל קש. לקושש צריכים היו אלא לעם, תבן

היו ישראל שבני בזמן היו הגזירות אלו

הגלות. בתוך גאולות שהיו אלא במצרים,

הקב הגלות... בתוך שאפילו פועל"מכאן ה

ישועות. ועושה

המלבי ו-ו)ם"29. לשונות(להלן הד' מבאר

א:"בע

מצרים סבלות מתחת אתכם והוצאתי א.

הקשה. השיעבוד הוסר המכות דבתחילת -

אפילו - מעבודתם אתכם והצלתי ב.

בהם, עושים המצרים היו שעדיין מהעבודות

בנ עבדום."דכשיצאו לא שוב י

ים דבקריעת - נטויה בזרוע וגאלתי... ג.

גמורה. גאולה היתה מצרים וטביעת סוף

נעשו תורה דבמתן - לעם לי ולקחתי... ד.

שלימה. הנפש גאולת והיתה ית' עמו



ìäàשמות לספר äùîפתיחה 


Ì‚,הגאולה מחלקי חלקים כמה שיש כן, רואים אנו עשרה, שמונה בתפילת

- בפנ"ע תפילה יש ענין כל Í¯ÈÚ"ועל ÌÈÏ˘Â¯ÈÏÂ" "„Â„ ÁÓˆ ˙‡" "¯ÙÂ˘· Ú˜˙"
."Â
È
ÈÚ ‰
ÈÊÁ˙Â"

[·"‰˙‡ ˜ÊÁ Ï‡Â‚ ÈÎ ,'Â‚Â Â
È
Ú· ‰‡¯" ˙ÏÈÙ˙ ‰
‰Âוירא" תפילת זו הלא ,

אלקים" "וידע ב-כה)אלקים", הקב"ה(שם שישלח שמתפללים זו, תפילה של והפי' .

וישועות. גאולות הטבע, דרך ע"פ שלא

·˙Îדבש יערות חיזוק30בספר היינו אתה", חזק גואל "כי מאמרנו וזהו וז"ל,

לטבע, חוץ ˙ÂÏÙ˙לעשות ÚÓÂ˘ ‰"·˜Â ,‰ÏÂ‡‚ ˙È˘Ú
 ÌÂÈ ÏÎ· ÈÎ ,Â·ÏÏ Ì„‡ Ô˙ÈÂ
Â
È˙ÂÏÎÏ Â
ÈÏÚ ÌÈ„ÓÂÚ ÌÂÈ ÏÎ· ˜¯ ,˙Ò‡Ó
 ‰
È‡„ ÌÈ·¯ ˙ÏÙ˙ Ë¯Ù·Â Ï‡¯˘È

Ú‚¯Â ÌÂÈ ÏÎ· ˙È˘Ú
‰ ‰ÏÂ‡‚‰ ‡È‰Â ,Ì„ÈÓ Â
ÏÈˆÓ ‰"·˜‰Â31המע"ה דוד כמאמר ,

עא-יא) ח"ו(תהלים ליעקב צרה עת יום ובכל מציל", אין כי ותפשוהו רדפו עזבו "אלקים

מידם, אותנו וגואל עצתם ומפיר עלינו מרחם ה' ובתפילתינו יעקב, וזכר ישראל שם לאבד

בבריתו, הנאמן שמו ית' הבורא כהבטחת בישראל, ח"ו כליה לעשות ידם לאל ÍÎÏÂואין
,¯·Ú ÔÂ˘Ï Ï‡‚ ‡ÏÂ ,„È˙Ú ÔÂ˘Ï Ï‡‚È ‡ÏÂ ,‰Â‰ ÔÂ˘Ï Ï‡¯˘È Ï‡Â‚ Ú·ËÓ ÂÚ·˜

ÏÈˆÓÂ ‰„ÂÙ Ï‡Â‚ ÌÂÈ ÏÎ·˘ ,‰Â‰ ÔÂ˘Ï Ï‡Â‚ ˜¯.

Î"‡Âורבים ליעקב צרה עת הוא כי לתפלה, בעמדו לב על לשים לאדם יש

איך כזו, גדולה צרה עת הוא ואם ח"ו, יעקב שארית ולאבד לכלות מרום לנו לוחמים

לבין בינו כפסע הלא כי שליש, ובדמעות לבב בתום והגאולה הפדות על יתפלל לא

Â‰È„‰המות. È·ÈÂ‡Â È¯ˆ ˙·˘ÁÓ ‰˘Ú
 ‡ÏÂ ÌÂÈ‰ ¯·Ú ÈÎ ‰‡¯Â ÏÏÙ˙‰ ¯˘‡ÎÂ
Ô˙ÈÂ ,¯Ú¯Ú‰ ˙ÏÙ˙ Ï‡ ‰
ÙÂ Â
È˙ÏÙ˙Ï ÚÓ˘ ÈÎ ÂÈ˘ÂÚ· Ï‡¯˘È ÁÓ˘È ,Ï‡¯˘ÈÂ

ÍÎ ‰Ú˘ ÏÎ·Â ÌÂÈ ÏÎ· ÈÎ ,‡·‰ ÌÂÈ ÏÚ ÏÏÙ˙ÓÂ ¯·Ú˘Ï ‰È„Â‰32התוכחה ונתקיים ,

כח-סז) יש(דברים ולכך מנגד", לך תלויים חייך והיו וכו' ערב יתן מי תאמר "בבוקר

א. דרוש - ראשון חלק .30

לגאולה, אנחנו זקוקים יום שבכל כיון .31

חז לד"תקנו מיוחד תפילה בכל"ל שיגאלנו ז

למה הגיון כאן אין הגלות. מגויי ויום יום

מהכלל לנו די ויאמרו הגוים יבואו שלא

בכלל כליה ויעשו כולם ויבואו ישראל,

זה! דבר יאמרו שלא הגיון שום אין ישראל...

כ שאנחנו שבטבע, דבר בכל כמו כ"וזה

לכם תדעו אבל לטבע, שנעשה בזה רגילים

זקוקים ולכן הוא, שנס דבש'], ה'יערות [כותב

ידוע ויום. יום בכל מיוחדת לתפילה אנחנו

של ברחוב כשעבר הלוי' ה'בית שאמר מה

לך: תדע אותנו, הורגים לא שהם שמה גויים,

,Í‡„ ¯Ú ÔÚ˜ ÔÈ
Ú˜ ÔÂ‡ ,Í‡„ ¯Ú ÏÈÂÂ ÔÈÏÈÂÂ
¯Ú„ !?Ë˘È
 Ê
Â‡ ¯Ú ËÚ‚¯‡‰ Ò‡ÂÂ¯‡Ù ¯‡

!!!ÚÏÈÂÙ ‡ ÊÈ‡ ¯Ú ÏÈÈÂÂ ...ÊÈ‡ ÌÚË Ú‚Èˆ
ÈÈ‡
אלא אותנו, להרוג רוצה ואכן יכול [הגוי

הוא יום כל לכן יותר!!!]. ולא עצל גוי שהוא

גאולה! הוא יום וכל נס

עלינו עומדים ודור דור ''בכל רק לא .32

אייבשיץ] יהונתן רבי [כותב אלא לכלותנו'',

ושעה. שעה ובכל ויום יום בכל
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ונדחים הגולים ישראל נדחי על להתפלל לבו אל ויתן והגאולה, הפדות על תפלה להרבות

עכ"ל צר, מיד ולפדותם להושיעם ישע כנפי כנפיו עליהם ויפרוש עליהם, ה' .33שירחם

כל על למתפלל שצריכים הגם הנה, .33

ובכל יום בכל אליהם זקוקים שאנחנו הניסים

וכמש הכוונה"שעה עיקר את אבל כ,

צדק, גואל לביאת לייחד צריך ÈÎבתפילתינו
˙Â¯ˆ‰ ÏÎ ˙‡ Â˜ÒÙÈ Ê‡.

ממו זצ"שמעתי גיפטר מרדכי ר' הג' ל"ר

זצ חיים החפץ שהעולם"שמרן אומר, היה ל

בתפילה הדגש עיקר את ששמים בזה טועים

ושמים וכו' עלינו ברך וברכת רפאנו בברכת

הברכות אלו על וכוונה לב שימת פחות

ירושלים בנין השכינה לגלות השייכות

את"וביהמ לנו יהיה אם כי טעות, וזה ק.

שאר"ביהמ על להתפלל סיבה אין כבר אז ק

מפני אלא באות אינן הצרות כל כי הדברים,

ביהמ לנו בגלותא."שאין ושכינתא ק,

על הם התפילות רוב השנה בראש [הנה

אין הצרכים שאר על ואילו שמים, כבוד גילוי

הוא ולכאורה מאוד. מעט אלא מתפללים

ועל חייו על האדם נידון שבו הדין ביום פלא,

בין לטוב בין הבאה, בשנה יקרהו אשר כל

רחמים בקשת להיות צריך היה העיקר למוטב,

וכו'. ופרנסה חיים כדוגמת הצרכים כל על

זצ חיים החפץ פי"וביאר על הדבר את ל

ולבני לו חסר אין בביתו המלך כאשר משל.

ממעמדו ירד אם אך יחפצו. אשר מכל ביתו

חרפת סובל הוא הרי בגלות הולך הוא ועתה

ביתו. בני ועל עליו באות רבות וצרות רעב,

אך צרות, של פרטים הרבה כאן יש לכאורה

כבראשונה"עכ למלכותו וישוב יזכה אילו ז

אחד. ברגע עברו חלפו הצרות כל הרי

ברוסיה המהפכה שבזמן וסיפר

הכניסו השלטון, את תפסו כשהקומוניסטים

לו ונתנו האסורים, בבית ניקולאי הצר את

שאותה אחת בקשה לבקש אחת פעם

אדמה תפוחי עוד לו שיוסיפו וביקש ימלאוה.

כל לעיני לשחוק זה והיה שלו. האוכל למנת

לבקש יכול היה הלא שאמרו העולם,

בעיה לו תהיה לא ושוב לחירות, שיוציאוהו

אדמה. תפוחי עם

הח אמר בר"כך מבקשים אנו אם על"ח, ה

וכיו לתוספת"פרנסה כמבקשים זה הרי ב,

שיתגלה והוא גמור שינוי נבקש אדמה. תפוחי

האדון יחזור וכביכול בעולם שמים כבוד

ומאליהן"השי לגאולה, מגלות ונצא לביתו, ת

ג - הקטנות. הבעיות כל שמעתי"יפתרו ז

זצ"ממו ל]."ר

זצ"ומו את"ר ביאר במס'ל, הגמ' דברי

עסנהדרין החב)"(קד דברי פי דאיתא"על ח,

רבן של שכנתו אחת באשה מעשה שם,

בלילה, עליו בוכה והיתה בנה שמת גמליאל

הביאור גם [וזה קולה את גמליאל רבן שמע

" בלילהבכתוב תבכה א-ב)"בכה וכתב(איכה ,

וז"רש קולו"י השומע בלילה הבוכה שכל ל,

ע עמו, ובמדרש"בוכה הפסוק)כ. איתא(על

קינה"א" עמה מושך לילה איבו ער וכו', כ],""

ביהמ בחורבן שנשרו"ונזכר עד כנגדה ובכה ק

והוציאוה תלמידיו בו הכירו למחר עיניו, ריסי

אמר רבא אמר לחיה, על ודמעתה משכונתו.

נעוריה בעל על שבוכה כאישה יוחנן רבי

נעוריה. בעל על שק חגורת כבתולה שנאמר

גמליאל רבן של שהבכיות שם בגמ' ומבואר

ביהמ חורבן על בנה"היו על האשה ובכיית ק,

ביהמ חורבן על שיבכה לו דמעה,"גרמה כל ק.

ישראל בכלל שיש יגון וכל צער כל בכייה, כל

ביהמ חורבן - אחד גדול ממקור לכן"באים ק.

ר הפרטית"היה מבכייתה שהבין עמה, בוכה ג

ישראל. לכלל החורבן גודל את

" - ראשי' יתן 'מי בקינת איןכתוב וכי

ותבערה שבר מועד שעברו"להוסיף שהגם .

אליעזר ר' כן [כ' עלינו ויעברו ישראל כלל על

ומשונות, רבות צרות בזמנו] הקליר
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וכמאמר‚] מצרים, לגאולת העתידה הגאולה של ההשוואה את לעיל הבאנו כבר


Â‡ÏÙ˙"הכ' Â
‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Í˙‡ˆ ÈÓÈÎ"(ז-טו ה'בית(מיכה הקשה והנה .

לזכרון באב תשעה על יום עוד להוסיף אין

הצרות.

מו דברי פי על נראה הדבר ר,"ובסברת

הוא הגואל ביאת עד צרותינו לכל שמקור

בית לנו היה שאילו המקדש, בית חורבן

לכן הצרות. כל עלינו עבר היה לא המקדש,

תקופות הרבה עוד על ובוכים שמזכירים הגם

ושמד שריפת ורציחות הריגות - צרות של

באמירת - הגלות במשך עמינו על שעברו

לטעות אין אבל באב, בתשעה הקינות

שמתאבלים נוספים דברים הם כאילו ולחשוב

בת שבוכים אלא אינו, זה עליהם, ב"ובוכים

כיון הגלות במשך עלינו שעברו הצרות כל על

המקדש! בית חורבן - לכולם יש אחת שסיבה

���

אלקים בית בספר פרקכתב התפילה (שער

התפלה,"וזשני) בענין קשה דבר יתורץ ובזה ל,

שאלה לשאול ונאה הגון בלתי דבר שנראה

פעמים, כמה אםאחת ודם בשר מלך לפני כי

יחרה שלש, או פעמים א' דבר ממנו ישאלו

המלך רוצה היה אם כי השואל, על לו

או הראשונה בפעם שאלתו לו להשלים

הוא ההפצר כן ואם חפצו, משלים היה השניה

מתפללים ואנחנו להשאלה, ומזיק מותר דבר

א', תפלה וצהרים ובקר ערב יום בכל לאל

נענים"י אנחנו אין כי וגם שתקנו, ברכות ח

יום. בכל מלאומרם נמנעים אנו אין ברובם,

˙Â¯Â‰ÏÂ ¯ÈÎ‰Ï ‡È‰ ‰ÏÙ˙‰ ˙
ÂÂÎ˘ ‡Ï‡
Ì‡ ÈÎ ÏÏÙ˙‰Ï ÈÂ‡¯˘ ÈÓÏ ÌÏÂÚ· ÔÈ‡ ÈÎ

ÌÏÂÚ‰ ÏÎÏ ÔÂ„‡ ‡Â‰˘ ,'˙È Ï-‡Ïושאנחנו

ואנו בתפלה, המוזכרים דברים מכמה חסרים

מי שאין שנכיר כדי לפניו, אותם זוכרים

כי צרותינו מכל ולהצילנו צרכינו לספק שיכול

יהבנו, משליכים אנו ועליו ית' הא-ל אם

על בהתפלל חובותינו ידי יוצאים ואנחנו

אם יעשה, בעיניו הטוב וה' הזאת, הכוונה

לאו. אם הגונה היא אם תפלתנו לקבל

דברי שנאמר המזמור בסוף שנאמר וזהו

טז-לה)הימים בהציג(א, ואחיו ואסף דוד יד על

דוד לו נטה אשר האהל בתוך הארון את

" וקבצנואמרו, ישענו א-להי הושיענו ואמרו

קדשך לשם להודות הגוים מן והצילנו

בתהלתך ."להשתבח

באמרם 
ÂכיÚÈ˘Â‰ Â¯Ó‡Âשיכיר על הורו ,

הא-ל לפני אותם ויאמר חסרונותיו, האדם

ואמרם 
Âית',Ú˘È È‰Ï-‡אנו כי לומר הוא ,

מי שאין כלומר ישענו, א-להי שהוא מכירים

א-להי שהוא הוא, אלא אליו, שיתפללו שראוי

התפלה נאה ולו להושיע שיכול ישענו

עוד ואמר ‰‚ÌÈÂוהתחנה, ÔÓ Â
ÏÈˆ‰Â Â
ˆ·˜Â
ÔÓÊ· ÈÎ ˙Â¯Â‰Ï ,'ÂÎÂ Í˘„˜ Ì˘Ï ˙Â„Â‰Ï
Ï˘ ÂÁ·˘ ÌÈ¯„ÒÓ Â
‡˘ ‡Â‰ ˙ÂÏ‚· Â
‡˘
ÏÎÓ Â
ÚÈ˘ÂÈ˘ Ï-‡Ï ÔÈÏÏÙ˙Ó Â
‡Â ÌÂ˜Ó
ÔÓ Â
ÏÈˆÈÂ Â
˙Â‡ ı·˜È˘Î Ï·‡ ,Â
È˙Â¯ˆ
ÌÈÁ·˘ ‡Ï‡ Â
˙ÏÙ˙ ‰È‰˙ ‡Ï Ê‡ ,ÌÈÂ‚‰
ÈÎ ,‰
Á˙Â ‰ÏÙ˙ ‡ÏÂ ,Í¯·˙È Ï-‡Ï ˙Â‡„Â‰Â
,ÂÈÏÚ ÏÏÙ˙
˘Ï ,¯ÚˆÂ ˜Ê
 ÌÂ˘ Â
Ï Ú¯‡È ‡Ï
ÂÓÎ ÂÓ˘Ï ‰„Â
Â Â˙Â‡ ıÈ¯Ú
Â Á·˘
 ‡Ï‡
˙‡ ÌÈˆÈ¯ÚÓÂ ÌÈ˘È„˜Ó˘ ÌÈ˘ÂÚ ÌÈÎ‡ÏÓ‰˘
Í¯Âˆ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ ,ÌÈÏÏÙ˙Ó Ì
È‡Â Ï-‡‰
„È˙Ú‰ ÔÓÊ· Â
Á
‡ ‰È‰
 ÍÎ ,¯·„ ÌÂ˘Ï

,Â
ÈÓÈ· ‰¯‰Ó·ל."עכ

המבי של מדבריו לן ז"הרי כמש"ט כ,"ל

הגלות], בתוך [ולגאולות לגאולה לזכות שכדי

לתפילה. אנחנו זקוקים

וכיסוד גדול ענין עוד אלקים' ה'בית וכתב

זצמרן חיים הגאולה"החפץ שאחרי ל,

כל אז שיפסקו הימים, באחרית העתידה

וכלל כלל לתפילה צורך לנו יהיה לא צרותינו,

אלא צרות, יהיו לא כבר שהלא מפאת

מלאכי שמתפללים כמו רק אז שיתפללו

וכמש בוראם לפני ונורא!"השרת כ,
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הקב"ה שעשה מאלו גדולים יותר יהיו הניסים העתידה הגאולה בזמן הלא אלקים',

ממצרים". צאתך "כימי רק יהיו שהם משמע ומהפסוק ממצרים, ביציאתם לאבותינו

ı¯˙ÓÂאת שקיים כמו הבטחתו את יקיים שהקב"ה היא הפסוק שכוונת שם,

במצרים. לנו שהבטיח הבטחתו

Ì
Ó‡Âמכמה ישראל בני את הקב"ה גאל מצרים שבארץ שכשם לומר, אפשר

העתידה, גאולה תהליך יהיה גם כך וכמש"כ, מצרים של הגלות בתוך קשים מצבים

מספר של באופן אותנו יגאל השלימהשהקב"ה הגאולה תגיע שלבסוף עד .34גאולות,

הגה מהמשגיח שמעתי שליט"34. סלומון מתתיהו ר' א."צ
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ודבק‡] אמו ואת אביו את איש יעזב כן "על ונאמר נשואים, כולם שהיו

ב-כד)באשתו" מאב(בראשית להפרד קשה כי מיעקב, מהם אחד אף נפרד לא אעפ"כ -

יעקב את וביתו" "איש ובאו ובנים. אשה בשביל האבות, בחיר .1כיעקב,

¯·ÎÂהתרגום לשון את איש", יעזב כן "על עה"פ בראשית משה' ב'אהל הבאתי

משכבי "בית ע"כ. וכו', ואמיה אבוהי משכבי בית גבר ישבוק כן על וז"ל, שכ' אונקלוס

וגו', כן על שאמרה התורה כוונת דבאמת אביו", "ישבוק כן על ולא דייקא, אבוהי"

כמש"כ. וזה אב, בית רק 'אב' עזיבת הכוונה אין

Á"Á‰Â,אבינו יעקב עם למצרים שירדו ציינה שהתורה כדלהלן. בנוסח אמר

משפחותיהם את להביא חוששים השבטים היו הנראה, כפי יעקב, שבלי להודיעך,

איש - יעקב "את אבל מוסרית. ושחיתות ג"ע זרה, עבודה של ארץ שהיתה למצרים,

לא שוב השפעתו על בסמכם עמם, נלוה הוא אף זקנם שיעקב מאחר באו", וביתו

משפחותיהם את לשם להביא .2חששו

‰
‰Â"ההוא הדור וכל אחיו וכל יוסף "וימת הכ' על ה'ספורנו'(א-ו)להלן כותב ,

עכ"ל. ימיהם, כל גמור לקלקול הדור בא שלא נפש, שבעים כל ההוא, הדור וכל וז"ל,

È˙ÚÓ˘Âלומר הפסוק שכוונת דבריו, שביאר זצ"ל גיפטר הגר"מ ממו"ר

מה כי יעקב, בני של קיומם עצם היתה מצרים, לתרבות ישראל עם בין שהמחיצה

עו מיעקב שובשנמסר נסתלקו, הדור, זקני היו שהם יעקב שבני לאחר אך קיים. הי' ד

ישראל. לבתי יחדור שלא מצרים של הקלקול את שיעצור מי הי' לא

ÍÎÂלשיעבוד שהביאה הידרדרות אותה ישראל, עם של ההידרדרות החלה בעצם

לתורה'. 'אזנים .1

'הח ח"2. ופעלו', חייו תתשט."ח עמ' ג

זצ עוזר חיים רבי הג' בשם ל"מקובל

בארה שקרה הרוחני החורבן אודות ב"שאמר

" מאות, תשע האלף התחלת שבאובשנות

[הזיידיס] הסבא בלי ."לשם
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יוסף את ידע לא אשר חדש מלך קם ממילא יוסף, את ידעו לא ישראל כשבני -3.

יעקב,·] בני דהיינו שמות" "ואלה וז"ל, כ' עה"פ כאן עצמו ה'ספורנו' והנה

לא מותם אחרי אמנם רעה, לתרבות הדור יצא ולא למאורות היו חייהם ימי כל שהם

בא שלא ה'ספורנו' כ' ו בפס' ואח"כ עכ"ל. וכו' חשובים כ"כ שבבניהם הצדיקים היו

ההוא", הדור "כל וא"כ גמור. הי' לא אך הקלקול שהתחיל והיינו גמור, לקלקול הדור

והי' רעה לתרבות יצאו נפש השבעים כל כשמתו ואח"כ נפש, מהשבעים השאר היינו

גמור. קלקול

,¯ÓÂÏÎצדיקים היו שאמנם בניהם ומיתת יעקב, בני מיתת - שלבים ב' שהי'

יעקב עם הקודש בארץ עדיין היו הם דמ"מ דכיון לבאר ויש כאבותם. חשובים לא אך

שכבר אלו כ"א היו לא - מתו הם וכשגם וכוח. השפעה עדיין להם היתה ולכן אבינו,

הרעה פרצה ואז במצרים, .4נולדו

dnixvn ecxiy l`xyi ipa oipn o`k ltkp recn

בזה. ביאורים ב' - לכוכבים ישראל נמשלו א.

במצרים. ממעלתם מאומה ירדו לא יעקב, בני ב.

גושן. לארץ א"י קדושת המשיכו אותם", הארץ ה"ותמלא קודם ג.

"äîéøöî íéàáä ìàøùé éðá úåîù äìàå"[א-א]

והלא‡] מצרימה, הבאים ושמות מנין כאן נכפל מדוע המפרשים הקשו הנה

בבראשית לעיל משפחת(מו-ח)כבר כל את פירטה התורה מצרימה, שירדו בזמן ,

ובניו. יעקב

˘ÈÂחשובים יסודות עולים מהם אשר ביאורים מספר .5בזה

ש·] אע"פ וז"ל, להודיעפירש"י במיתתן, ומנאן חזר בשמותן בחייהן מנאן

שנא' ובשמותם, במספר ומכניסן שמוציאן לכוכבים שנמשלו מ-כו)חבתן "המוציא(ישעי'

הגרח ממרן ידועה אימרה יש זצ"3. שאמר"ע ל

לח לרגל"בנוגע האחרונות בשנותיו אשר ח

עם את להנהיג בכוחו היה לא כבר חולשתו

שלא גרמה בעולם מציאותו עצם כי ישראל,

" הזה בלשון ואמר פרצות הסבאיפרצו עוד כל

כראוי מתנהגים הנכדים השולחן ליד ."יושב

לח אמר שכך אומרים כשניסה"[יש בעצמו ח

לא ולעלות פולין את לעזוב שלא י,"לשכנעו

להשפיע"וכשהח בכוחו אין שכבר לו אמר ח

וי כן, לו כששאלוהו"אמר התבטא שכך א

כ הדור"מדוע זקן כשנפטר והצטער בכה כ

ל]."זצ

מהגרי שליט"4. פוס א."ח

שהבאנו בפתיחה דברינו בריש לעיל וראה .5

הרמב דברי מש"את בזה."ן כ
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יקרא" בשם לכלם צבאם עכ"ל.(שמו"ר)במספר ,

ÍÈ¯ˆÂ,מעצמם אור אין לכוכבים הלא לכוכבים, ישראל נמשלו מדוע ביאור

ישראל נמשלו ולמה מהכוכבים, היא חשובה לעולם ומאירה מעצמה שאורה והשמש

דווקא .6לכוכבים

È˙ÚÓ˘Âזצ"ל באקשט ליב אריה הג"ר מהבריאה,7בשם חלק כל כי כך, לבאר

העולם את ומחממת ביום שמאירה השמש כדוגמת תכליתו, ועמו מהבריאה כחלק נוצר

בתחילת נבראו לא הכוכבים משא"כ בלילה. שמאירה הלבנה תכלית וכן תכליתה, וזו

הכוכבים שנבראו מה שכל בחז"ל, דאיתא כשלעצמם. תכלית להם היה לא לכן הבריאה,

כדי הכוכבים את ללבנה הקב"ה נתן ואח"כ הלבנה, את מיעט שהקב"ה מחמת היה

שכל והיינו זה, מלבד אחר ותפקיד תכלית שום לכוכבים אין לכן, דעתה. להפיס

הלבנה. נתפייסה קיומם שע"י הלבנה, של דעתה להפיס ורק אך ותכליתם מציאותם

‰ÊÏÂ...ישראל כלל של מציאותם לכוכבים. ישראל כלל לדמות המדרש נתכוון

מעצמו לו שאין בבחינת לשני, מסור להיות הזולת, של דעתו להפיס היא מהותם ,8כל

עכת"ד. לכוכבים, נמשלו ישראל ולכך

·Â˙Îשמואל א-כו)בספר בזה(ב, ומבאר נשים". מאהבת לי אהבתך "נפלאתה ,

דבר הוא לדוד יונתן של האהבה לי", אהבתך "נפלאתה נורא. ביאור מפאנו הרמ"ע

נורא, זה הלא דוד. בשביל חייו, את ולסכן נפשו את למסור הולך יונתן הלא פלא.

אזי ימלוך, לא דוד אם הלא יונתן, של המלוכה חשבון על היא דוד של המלוכה הרי

זה את מקבל שיונתן בלבד זו ולא שאול. אביו של המלוכה את ימשיך יונתן הוא

- בפסוק נאמר זה על כך! בשביל חייו את מסכן עוד הוא הוא, ולא ימלוך שדוד

פלאית! אהבה זו טבעית, אינה זו אהבה לי", אהבתך "נפלאתה

¯ÓÂ‡.שורשים צריכה גבוהה, כה נפש מסירות של כזו שמדה מפאנו, הרמ"ע

ע מש"6. ז-יח, וארא פרשת להלן שם"ע כ

קטלר שניאור ר' והג' אמת', ה'שפת בשם

דידן."זצ לנידון בנוגע ל,

מרדכי'. 'עטרת ישיבת ראש .7

בהגה החיים נפש לס' ובהקדמה כ'"8. שם ה

בן"וז [עדות תמיד אלי דיבורו היה וכה ל,

אליו],"הגר אביהם ציווי על מוולאז'ין ˘Ê‰ח
ÏÈÚÂ‰Ï ˜¯ ,‡¯·
 ÂÓˆÚÏ ‡Ï Ì„‡‰ ÏÎ

,˙Â˘ÚÏ ÂÁÎ· ‡ˆÓÈ ¯˘‡ ÏÎÎ È
È¯Á‡Ïכ."ע

המהרי ""וכ' שם הגרץ אביו ¯‚ÏÈח"שהיה
Û˙˙˘Ó È

È‡˘ ‰‡¯˘ ÏÚ È˙Â‡ ÁÈÎÂ‰Ï

" ,‡
È¯Á‡„ ‡¯Úˆ·‡Ï·„"ÌÈÈÁ ÂÏ ‰ÓÏ ‰",

ל."עכ

להר העיקרים אלבו"ובספר יוסף (מאמרר

מה) פרק וזרביעי כאשר"כתב כי יתחייב ומזה ל,

חבירו על בא צער או נזק איזה האחד ירגיש

כמו להצילו בדוחק עצמו שיכניס בריתו, בעל

עכ וכו', עצמו בעד בסכנה עצמו ל."שיכניס
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כך שלנו, מהסבתות באו כאלו מידות נשים", "מאהבת - ע"ה המלך דוד שאומר מה וזהו

אמנו. רחל של הנכד שהיה שאול של בן היה יונתן שלי. הסבתא בעד שלך הסבתא עשתה

הסימנים לה שמסרה בזה ללאה, רחל עשתה וכך לאה. של בנה שהוא מיהודה בא דוד

עקרת להיות צריכה היתה שרחל שבמקום ונמצא יעקב, עם להינשא לאחותה ואיפשרה

ישראל כלל והעמדת שבטים הי"ב גם כולל - הכל על וויתרה היא בית", של "עיקרו הבית

- אחותה תתבייש שלא העיקר אחותה, ÌÈ·ÎÂÎÏלטובת ÂÏ˘Ó
˘ Ô˙·ÈÁ ÚÈ„Â‰Ï!

הרמב"ן‚] כתב דהנה עוד, לומר א-טו)ויש עוד(בראשית שהממשלה ויתכן וז"ל,

ימשול ביום הצומח והמזל מושל, כל ימשול ובכחם התחתונים, מנהיגי שהם אצילות כח

שכתוב כענין בה, ימשול בלילה הצומח והמזל ד-יט)בו, אלהיך(דברים ה' חלק "אשר ,

הכתוב שאמר מה והוא העמים". לכל קמז-ד)אותם לכלם(תהלים לכוכבים מספר "מונה ,

יקרא" בשם "לכלם וכן, יקרא". מ-כו)שמות ההבדלה(ישעיה היא השמות קריאת כי .

באצטגנינות, כידוע הכחות, בכל וכן והחרב, הדם כח ולזה והיושר, הצדק כח לזה בכחותם,

כח" ורב אדוננו "גדול אמר ולכן ולרצונו. עליון בכח קמז-ה)והכל גדול(תהלים הוא כי ,

כח" ואמיץ אונים "מרוב אמר וכן עליהם, כח ורב כולם מ-כו)על עכ"ל.(ישעיה ,

È¯‰על וקביעותם במציאותם ומשפיעים קובעים שהכוכבים כותב שהרמב"ן לן

משפיעים הם שגם לכוכבים, ישראל כלל נמשלו זה שלענין י"ל ולפי"ז הבריאה. הנהגת

החיים' ב'נפש וכמבואר הבריאה, פ"ד)על א חז"ל(שער כוונת גם שזה ונראה (אבותוז"ל,

רואהב-א) אינך כי אם לומר, רוצה ממך" למעלה מה "דע הנוראים, הענינים בעיניך

גבוהי העליונים בעולמות למעלה שנעשה מה כל כי נאמנה, תדע אבל ממעשיך, הנעשים

ויבואו. יצאו פניהם על נוטים, לאן מעשיך פי על הוא, "ממך" הכל גבוהים,

ÍÈ˘ÓÓÂשם רעיתי"(סופ"ט)הגר"ח דמיתיך פרעה ברכבי "לססתי ...וזהו (שה"ש,

לסוס,א-ט) מנהיג שהרוכב עולם של מנהגו היפך שהיה פרעה רכבי בסוסי כמו ר"ל ,

האופן ע"ז רעיתי והמשלתיך דמיתיך כן כמשרז"ל, רוכבו את הנהיג הסוס וחילו ובפרעה

עכ"ז ערבות, רוכב שאני שאף ÍÈ˘ÚÓממש, È"Ú È˙Â‡ ‚È‰
Ó ˙‡ ÏÂÎÈ·Îשענין .

וזש"ה נוטים, לאן מעשיך התעוררות ענין כפי רק הוא להעולמות כביכול התחברותי

בעזרך" שמים לג-כו)"רכב ישראל(דברים כלל עכ"ל. גבוה, צורך העבודה משרז"ל וכן .

העולם בהנהגת עולם בורא את כביכול ומדריכים מכתיבים מעשיהם, ידי .9על

שבכל„] משום שהוא לומר יש וז"ל, אחר באופן לבאר כתב משה דרש ובספר

במצרים שהיו ÌÂÏÎהעת ÌÈ¯ˆÓÓ Â„ÓÏ ‡Ï,שבאו ברגע שהיו כמו במדרגתם ונשארו ,

הבאים אותם קורא במצרים העת כל שהיו הזמן על אף Ú˙‰ולכן ˜¯ Â‡· ÂÏÈ‡Î.עכ"ל ,

זה. ביסוד אריכות יד-טו להלן עיין .9
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,Â
ÈÈ‰„,"הארץ "ערות שהיתה מצרים בארץ לחיות שבאו י-ה, שבטי יעקב בני

מעבר הבאה מהספינה עכשיו ירדו [כאילו 'גריינער' אצלנו שאומרים כמו היו ועדיין

בה שנמצאים לארץ כלל שייכות להם שאין ניכר והיה בנילים], של ההידרדרות (וכל

י-ה) שבטי מיתת לאחר היתה .10ישראל

·Â˙Î(יח-ג,ד הייתי(להלן גר אמר כי גרשם האחד שם אשר בניה שני "ואת

פרעה". מחרב ויצלני בעזרי אבי א-להי כי אליעזר האחד ושם נכריה. בארץ

È˙ÚÓ˘Âשהוא הבין שמשה מחמת שרק זצ"ל, פיינשטיין משה רבי הג' בשם

כהן היה יתרו שחותנו [אע"פ בו שנמצא למקום שייכות לו שאין נכריה בארץ בגלות,

שסביבו, מה כל עם שייכות לו שאין שהרגיש "גרשם", השם את לבנו נתן לכן מדין],

דהיינו בעזרי", אבי "א-להי "אליעזר", השני, לבנו שמו ליתן לו איפשרה זו, הבנה רק

השמות סדר ולפי"ז בעזרי, הוא אבי אלקי רק לכן גר... שהוא זו, הבנה עם חי שהיה

בדווקא .11הי'

Î"Á‡זצ"ל הח"ח מרן נמי כתב הגרמ"פ שכיסוד פ"ד)מצאתי הבית' וז"ל,('תורת

קרא השני ושם נכריה בארץ הייתי גר אמר כי גרשם האחד שם "ויקרא כתיב הנה

על אליעזר הראשון שם לקרות לו היה ולכאורה וגו'. בעזרי" אבי אלקי כי אליעזר

וגו'. הייתי" "גר שאמר במה תועלת מה ועוד הנס.

ÔÎ‡מעשיו היו לא עדיין ובודאי נתגייר, לא עדיין ויתרו ליתרו שבא י"ל,

דמעיקרא, מכלל האלהים", מכל ה' גדול כי ידעתי "עתה אח"כ, מדאמר כלל, טהורים

ילמוד שלא משה מתיירא והיה ידע. לא השלום, עליו רבנו משה לו שיברר קודם

רק הוא בארץ פה כי בנפשו לקבוע הייתי, גר כי גרשם, בנו שם קרא ולכן ממעשיו,

תושב בבחינת הוא ששם החיים, בצרור למקורו לשוב ועתיד נכריה, בארץ גר בבחינת

במעשי. מאוד לזהר אני צריך וע"כ אבותי", בכל תושב בארץ אנכי "גר אבותיו: ככל

זצ חבר אייזיק יצחק רבי הג' מסובאלק)ל"10. )

עה זה כיסוד ""פירש בארץפ זרעך יהיה גר כי

להם טו-יג)"לא שהקב(בראשית הבטיח", ה

ע אבינו יהיו"לאברהם להם לא בארץ כי ה,

והג תמיד. גרים זצ"זרעך גימפל מרדכי ל,"ר

" כך להםפירש שאינםלא לומר, רצה "

עמם וזרים נכרים אם כי להם, קרובים

לא שכך עבורם, היא וברכה מקום. באותו

עכת בקרבם, ד."יטמעו

בשם מה-ח, ויגש בפר' שכתבנו מה וראה

הג על הספדו בדברי סופר' דוד"ה'חתם ר

זצ דוד')"(בעמחל"זינצהיים 'יד .ס

" כתוב גרשם‡˘¯11. האחד וגו'שם (להלן"

כעתיח-ג) בא שיתרו מאחר כי הוא, הביאור ,

המהות את התורה ציינה לכן להתגייר

היותם שעצם ישראל, כלל של המיוחדת

אפילו להם, היא צרה רשעים בסביבת

עצמם וחושבים ביותר, הטובים בתנאים

" ולכן זה, בגלל וזרים שזואשרכגרים היינו "

הנכרים מנהגי מתועבת ריחוק (ספרמהותם

יתרו) פר' משה .באר
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יש‰] כך - ומדבר חי צומח, דומם, שיש שכמו ה'כוזרי', דברי ידועים והנה

- ל"צומח" להתהפך יכול אינו שה"חי" כמו ומעתה, "ישראל". נוספת, ÍÎדרגה
ÈÂ‚ ˙ÂÈ‰Ï ÏÎÂÈ ‡Ï ÌÏÂÚÏ Ï‡¯˘È‰!עצמה בפני ובריאה שונה, מציאות הוא שהרי ,

ÔÎÏÂלתוך הנמהל כשמן הם הרי - הגויים לכל להתדמות ישראל כשרוצים אף

וישאר מעלה כלפי לצוף ישוב שוב - בכח נערבבו אם וגם למעלה, צף שתיכף המים

אל בכח עצמם ויזרקו באומות להתערב שירצו אע"פ כן, ישראל אף עצמו. בפני נפרד

- אוה"ע שונה.תוך מטבע כאן שיש כולם יבחינו ומיד חייהם, אורחות בשינוי יבלטו מיד

˙Ó‡·Âונלמד בגויים נתערב שלא זה בענין הוא הזה בזמן שלנו המלחמה עיקר

ממעשיהם.

¯ÙÒ·ומוסר חכמה פט)12דעת היסטורי,(מאמר במבט כשנסתכל וז"ל, כתב

של אזהרותיו עיקר היה מה ועל ביותר, התורה הזהירה ענינים איזה על לראות ונתבונן

יתערבו שלא היתה, אזהרה עיקר כי נראה, דף על דף בתורה כשנדפדף הנה משרע"ה,

" אזהרה בתורה רואים כשאנו ולדעתי ממעשיהם. וילמדו ÌÈ¯ˆÓבגויים ı¯‡ ‰˘ÚÓÎ
‡Ï ‰Ó˘ ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È
‡ ¯˘‡ ÔÚ
Î ı¯‡ È˘ÚÓÎÂ Â˘Ú˙ ‡Ï ‰· Ì˙·˘È ¯˘‡

‡Ï Ì‰È˙˜Á·Â Â˘Ú˙"ÂÎÏ˙"פוטבאל" אצלכם יהיה שלא אזהרה מזה שומע אני ,

התורה באזהרת שנכלל והיינו עכ"ל. הגויים, כמעשה תעשו שלא וכדומה, רגל] [כדור

ממעשיהם, ונלמד בגויים נתערב שלא הנ"ל ‡ÌÈ¯ÂÒבפסוק Ì
È‡˘ ÌÈ¯·„· ÂÏÈÙ‡
ÌˆÚ·שעלינו התורה אמרה הגויים של "חוקותיהם" הם אלו שבדברים מאחר ורק ,

עכת"ד. הריחוק, בתכלית מהם להתרחק בנ"י

‰
‰Â.ממצרים נגאלו שבזכותם בנ"י שעשו דברים כמה מובאים חז"ל בדברי

זוטא' ו-ו)ב'פסיקתא למצרים].(שמות [להדמות שמלותם את חלפו ולא שינו שלא איתא,

‡"Ú¯‚‰בגדי לובשים שהיו אלו ההיא העיר פרנסי בין וראה אחת לעיר נזדמן

בית "והיה - לאש נמשלו ישראל שבני מצינו להם, אמר אחרות. אומות כבני ונראו גוים

אש" א-יח)יעקב את(עובדיה לכבות יוכלו לא רבים "מים - למים נמשלו אוה"ע ואילו ,

ח-ז)האהבה" ברם,(שיה"ש האש. את מכבים שהם האש, מן קשים המים הלוא ולכאורה, .

האש אזי ביניהם, מחיצה כשיש אבל באש, במישרין נוגעים כשהמים אמורים, דברים במה

את מחממת האש הרי האש, על מים מלא סיר שופת אתה אם למשל, המים. על גוברת

האש... את מצננים המים ואין המים

‰ˆÈÁÓ‰הלבוש מן הנבדל היהודי הלבוש היא אוה"ע לבין ישראל בין המפרדת

מביאים אתם הרי אוה"ע, כמו ומתלבשים הזאת המחיצה את מסלקים אתם אם הגויי.

זצ ממיר ירוחם רבנו להמשגיח ל."12.
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האש. על חלילה יגברו שהמים כך, לידי

[Âנכנסו היום שכאילו לומר הכתוב שכוונת כך, שתי' מצאתי יואל דברי ובספר

שמתחלה באו", וביתו איש יעקב "את אמר לזה באו, כבר הלא תימא וכי למצרים,

ארץ קדושת שם והיה ישראל מארץ עמו הלך ביתו גם אבינו יעקב עם באו כאשר

דאף מצרים, את שמלאו אותם] הארץ [ותמלא למצרים נכנסו עכשיו ורק ישראל,

רק מצרים ארץ ההוא המקום הי' לא עכשיו עד מ"מ כמקדם, גושן בארץ שנשארו

מא"י כלל לצאת ישראל רצו שלא למצרים, גושן בין רוחני הבדל והרגישו ישראל, ארץ

ובאו ישראל מארץ יצאו מצרים, ארץ כל את ישראל בני כשמלאו אח"כ אבל למצרים,

עכת"ד. למצרים,

"zeny"d zedn - "mixb `ny"

"äîéøöî íéàáä ìàøùé éðá úåîù äìàå"[א-א]

חבתן‡] להודיע במיתתן ומנאן חזר בשמותן בחייהן שמנאן אע"פ וז"ל, פירש"י

במספר ומכניסן שמוציאן לכוכבים צבאםÌ˙ÂÓ˘·Âשנמשלו במספר המוציא שנא'

עכ"ל. יקרא, בשם לכלם

˙Â‰Óאת אנו יודעים שהרי ביאור, צריכה עליהן והחזרה השמות קריאת

שמותם. על הנוספת מהחזרה לנו יש לימוד ואיזה שמותיהם

¯‡È·Âזצ"ל שך הרב מוסר')מרן קריאת('מחשבת אודות הרמב"ן דברי לפי וז"ל,

שביאר חיים, לבעלי הראשון אדם שקרא ב-יט)השמות לפני(בראשית הראשון אדם כי ,

כפי שמותיהם את להם והעניק היצורים, כל של הטבעים את להכיר מסוגל היה החטא

טבעיהם. את שהכיר

,‡ˆÓ
Âכינויים ולא מהותיים, שמות היו הראשון אדם שכינה שמות שאותם

שאין השבטים, של בשמותם הדין והוא הגדרהבעלמא. אלא תוארים של שמות הם

עד במהותם שנשארו להודיע ובמותם, בחייהן ומנאם הכתוב חזר ולפיכך מהותם. של

עכ"ד. תמיד, יתברך לפניו רצויה מהותם וחיבת ימיהם, סוף

בשמו"ר·] נזכרו(א-ה)איתא ישראל גאולת שם על ישראל, בני שמות ואלה ,

שנאמר ראובן, שם(ג-ז)כאן. על שמעון, עמי". עני את ראיתי "ראה "וישמע(ב-כד), ,

טעם בפסוקים מבואר בראשית בספר הלא לשאול ויש ע"כ. וכו', לוי נאקתם", את א'

שנא', שמעון אישי". יאהבני עתה כי בעניי ה' ראה "כי שנא' [ראובן השמות וכוונת

שמעון" שמו ותקרא זה את גם לי ויתן אנכי שנואה כי ה' שמע כי (בראשית"ותאמר
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וצ"ב.כט-לג) במדרש, דאיתא כמו ולא ,[

¯‡È·Â'יקר ה'כלי ע"ד(א-ב)בזה שמותם כאן פרט וגו', שמעון ראובן וז"ל,

לשונם ואת שמם את שינו שלא בזכות ממצרים, אבותינו נגאלו דברים ד' בזכות המדרש

בילקוט כדמסיק הוא דבר של וטעמו וכו'. דלטורין, בהם היו ולא מעריות גדורין ושהיו

שמם, את משנים היו אם ולפי"ז הגאולה. שם על נקראו השבטים שמות שכל זו פרשה

שמותם את שהחליפו אחר להגאל, ראויין היו לא הגאולה, על רושם להם היה ולא

היה אז הגאולה, על הוראה בו אין אשר חדש שם להם וקורא הגאולה על המורים

ועל הגאולה על ה' פני את מבקשים היו ולא הגאולה, מן להתייאש סיבה השם שינוי

עכ"ל. וכו', התמורה

Ê"ÈÙÏÂיגאלו שעי"ז מנת על השמות, אלו שיהיו והכרח ענין שהי' הוא, הביאור

שחז"ל אלא שם, בפסוקים כמבואר הי' השמות נתינת כוונת דאיה"נ והיינו ממצרים.

בעת בעתיד להם יעמוד שזה בשביל אלו שמות שיתנו סיבב שהקב"ה לנו מגלים כאן

צרתם.

Ô¯ÓÂשליט"א אלישיב הם13הגרי"ש אלו ששמות נוסף, ענין כאן שיש מבאר

שמעוני' ב'ילקוט איתא וז"ל, צרתם, בעת ישראל עם של התקוה מקור כל(קסב)היו ,

אלקים "וישמע שמעון ראיתי", ראה ה' "ויאמר ראובן נקראו, גאולתן לשם השבטים

שם על גם אלא השבטים, שמות נקראו מצרים גאולת שם על רק ולא נאקתם". את

ה' יוסיף ההוא ביום "והיה יוסף ה'". אל רבים גוים "ונלוו "לוי - העתידה הגאולה

הגאולה. שם על היתה השמות קריאת כל ושבט]. שבט כל [עי"ש ידו" שנית

‰ÓÂ,בהקב"ה אמונתם מתוך היה גלותם, זמן כל הללו השמות על ששמרו

ועידוד, תקוה בהם נסך הללו השמות תוכן ויגאלם. עמו עני את יראה כי שהאמינו

חז"ל כמ"ש נגאלו, ובזכותה בגלות, מעמד החזיקו זו אמונה ע"י יג-כ)ורק ,(במ"ר

שמם" את שינו "שלא הוא מהדברים ואחד ממצרים אבותינו נגאלו דברים ד' .14שבזכות

Û‡Âישראל "ובני - זאת בכל ההוא", הדור וכל אחיו וכל יוסף ש"וימת לאחר

מת" לא אלקיהם - ואחיו יוסף שמת פי על "אף כי וגו'. א-ח)פרו" נתקיים(שמו"ר כי -

שמי" בהם "ויקרא מח-טז)בבנים הסבא,(בראשית שם על נקראו הבנים בני וגם ,ÏÎ‰

אגדה. דברי בספר .13

דברי את להביא ראוי זה, ענין ואגב .14

מח-טז)ם"המלבי הענין(בראשית שעצם שכ'

הי' שמם את שינו ולא בזה החזיקו שאכן

ע אבינו יעקב וז"מכח כבר"ה, אבינו שיעקב ל,

יקרא כי והתפלל בגלות, בניו יהיו כי ראה

‰‡·Â˙בהם Ì˘.שמם את ישנו שלא דהיינו ,

אותם העבריים, בשמותיהם נקראים שישארו

בהיותם גם המילה, בזמן נקראו שבהם שמות

שמות בעלי ובתרבויות בגויים מוקפים בגלות,
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‰„È˙Ú‰ ‰ÏÂ‡‚· ‰
ÂÓ‡‰ - ÌÚË‰ Â˙Â‡Ó.

כזה‚] דבר אין מהות, הוא - "שם" תוכן, הוא - "שם" כי מכאן למדנו ועכ"פ

אצל רק [ולא אב שכל מסובב, שהקב"ה הפליאות, מן אחד וזה סתם. ניתן ש"שם"

מן יוצא ואין ובתו, בנו של והמהות התוכן את לבטא שצריך השם את יתן השבטים]

בזה .15הכלל

ÔÈ
Ú·Â.מקומות מראי כמה לציין יש זה,

‡˙È‡ברכות ע"ב)במס' קרא(ז דאמר אליעזר רבי אמר גרים, דשמא לן מנא ,

ע"כ שמות, אלא שמות תקרי אל בארץ, שמות שם אשר ה' מפעלות חזו .16לכו

·˙ÎÂ'אחרים(ב-י)ב'ספורנו את ומושה ממלט וז"ל, משה" שמו "ותקרא עה"פ

השורש "משוי". להיקרא צריך היה הוא, הצלתו על דובר אילו כי יוצא, [פועל מצרה

הסרה] מלשון "מש" שורשו ואין רש"י, כדעת הוצאה מלשון ÔÓ"משה" ÈÎ ¯Ó‡˙Â
Â‰˙È˘Ó ÌÈÓ‰אמנם כי הוא, אחרים את שימלט להורות "משה" שקראתיו הטעם ,

עכ ל."אחרים,

חז אמרו כבר .15"" בשמאל דייק מאיר "ר'

ע פג בניב)"(יומא בשמות מדייק שהיה היינו ,

שמן הוא והענין אופיין. את בהם להבין אדם

שהוא בשם האדם שיקרא מסבבים השמים

ספק בלי הוא וכן ואופיו, מדותיו תוכן פי על

כתבי ובשאר בתורה לנו שנמסרו שמות

[ע מאליהו'"הקודש. ב'מכתב יט)ע עמ' ב ,(חלק

בזה]. אריכות

חיים מים באר בראשית)ובספר כתב(פר'

אדמו"וז מפי ושמעתי מיכל"ל, יחיאל ר

לשנות"זצוקלל שחלילה בפירוש לי שאמר ה,

מעשיו שכל אדם לא אם החולה, אדם שם

ברוה בעת"כמעט לאדם הנקרא שם כי ק,

הקב מאת מזדמן ככולו רובו ודאי ה"הוולדו

אדם של חיותו והוא למעלה שמו הוא באשר

לחיזוק צריך ודאי חולה והנה וכו', ימיו כל

כ אחר חיזוק לו אין ולפעמים זה"ביותר א

כדרך אותו עוקרין ואם השם, של החיזוק

שמך עוד יקרא יעקב לא ומעתה שאומרין

הוא מחיותו לא כי אפשר השני והשם וכו',

עכ שלו, החיות מחזיק בלא ד."ונשאר

במדבר בספר טז-ז)16. קרח בעלי(פרשת כתבו

" מופלאים, דברים לבאר תאמר,התוס' ואם

כזה, שטות לעשות ראה מה היה שפקח קרח

גדולה שלשלת שראה הטעתו, עינו אלא

כדפירש ממנו ז"יוצאה בן"י אני דרש, ועוד ל.

אמר דאת כמה ז-יג)יצהר תירושך(דברים

ובכל השמן, זה יצהר היין זה תירוש ויצהרך,

עולה השמן שמן, בהם כשתתן המשקין

מכולן. למעלה להיות דיני כן, ואם למעלה,

שנאמר אלא עוד ד-יד)ולא בני"(זכריה ואלה

אהרן"היצהר אלו אלא לשמן, בנים יש וכי ,

נטל אהרן המשחה, בשמן שנמשחו ודוד,

שלא אלו ומה מלכות. נטל ודוד כהונה,

ומלכות, כהונה נטלו בלבד בשמן אלא נמשחו

גדול כהן שאהיה דין אינו השמן בן שאני אני

משה על חלק מיד מלך, עכ"או ל.",

כמש מזה 
Âכ,"רואים˙
˘ ˙ÂÓ˘‰ ÁÎ·˘
Ô˙Â
 Ï˘ Â˘Ù
· ˙Â‡ÈˆÓ ÂÚ·˜Ì˘‰.

מהות את קובעים שהשמות למרות אולם

" בבחינת קגריםהאדם, נשאר"שמא עדיין ,

מובן את לשנות הבחירה, כוח האדם ביד

קורח בחר כאשר ולכן למוטב. או לטוב השם

של השם כפי מציאותו נעשתה הרעה בדרכו

בישראל" ."קרחה
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כדי עירין בגזירת אם כי היה לא וזה בתוכם. מוטל שהיה אחר המים מן משיתיהו

עכ"ל. אחרים, את הוא שימלט

Â
ÈÈ‰אבל "משוי" לו לקרוא צריכה היתה משה, עם שאירע מה פי שעל שהגם

לקרוא אפשרי בלתי זה היה חייו, ותכלית תפקיד ישראל בן של בשמו שמונח מאחר

המוכרח מן היה זה ומטעם ישראל, בני של הגואל להיות הוא שתפקידו כיון כן, לו

"משה". לו קראה ולכן זה, דבר מסמן ששמו

ÈËÂ˜ÈÏ'·'הק החיים' ה'אור פי' על כט)הערות' שמו(דברים פירוש וז"ל, כ'

לבנו שם לכנות האב של בדעתו נותנים השמים שמן ישעיה, או ראובן כגון אדם, של

נשמתו" "שורש בהיר')כפי שדרשו('אור כמו נשמתו, בחינת כפי שמו יקרא איש שכל .

ה' חפץ ובספרו שמות. אלא שמות תקרי יג)אל שאדם(ברכות השם וז"ל, האוה"ח כ'

עכ"ל. העליון, בעולם להנשמה ה' שקורא השם הוא לבנו קורא

¯ÙÒ·חיים א-א)רוח חזו(אבות "לכו חז"ל שאמרו מה ידוע הנה וז"ל, כתב

שמות, אלא שמות תקרי אל בארץ", שמות שם אשר ה' ‰Â‡מפעלות Ì˘‰ ˙Ó‡· ÈÎ
Ì„‡‰ Ï˘ ˘Ù
‰ ÌˆÚ'מדכ והראיה ב-יט), "וכל(בראשית וכתיב שמות" האדם "ויקרא ,

חיה". "להנפש דהול"ל קשה חיה נפש ולשון שמו". הוא חיה נפש האדם לו יקרא אשר

אלא בעלמא, שם בפיו וכהבא ההזדמן כפי היה לא השם שקריאת מבואר, שהדבר אלא

צירופי ע"י השם, לו קרא כן בשרשו נאחז החי היכן העליון בעולם שרשו שראה כפי

שמו הוא חיה, נפש האדם לו יקרא אשר וז"ש אחיזתו. שבו עולם אותו של אותיות

באדם, בו וכיוצא בשרשו. שם שנאחז מעולם אותיות צירופי ע"י לו הראוי העצמי

ÔÂÈÏÚ‰ Â˘¯˘· ÊÁ‡
‰ ÂÏ˘ ˘Ù
‰ ÌˆÚ ‡Â‰ Ì˘‰˘'אלימלך ה'נועם וכ"כ עכ"ל. ,

לך) לך גורם(פר' זה וישר, כשר אדם כשם נקרא שהוא השם היינו גורם, שמא וז"ל,

הזה השם אזי ב"ה, השי"ת לעבוד ורוצה אברהם ששמו מי למשל צדיק, שיהיה לאדם

עכ"ל. צדיק, שיהיה לו ומסייע גורם

ÔÎ˙ÈÂבמה אמיתית הבנה יש חיים', וה'רוח הק' האוה"ח של דבריהם שלפי

ירקב" רשעים "שם רשעים על שאומרים בחז"ל ע"ב)שמצינו לח יומא פ"ב, יומא ,(תוספתא

וזכרו" שמו "ימח תצא)או כי פר' של"ה "שמו",(ספר מחיקת של הענין מה דלכאורה ,

לפי אבל להכא. שמו של הענין שייטיה ומאי - האדם את ימח לומר נכון היה ויותר

רע יותר דבר אין לכן שמו, ע"י רק הוא הכבוד לכסא הנשמה של דהחיבור הנ"ל

וכל קיומו שורש הוא דזה הכבוד לכסא חיבורו שנכרת מזה לאדם לקרות שיכול

האדם. של מציאותו

‰ÊÂזכו ולכן שמם את שינו שלא במה ישראל כלל במעלת האמיתי, הביאור

הבאים, ישראל בני שמות ואלה וז"ל, הטורים' 'בעל מדברי לדייק יש וכן נגאלים. להיות
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דברים ג' שבשביל שמותם, שינו לא ישראל בני בשביה כשהיו שאף ש'ב'י'ה. ר"ת

ענין על מוסיף וא"ו ואלה, כן וגם וכו'. שמותם, את שינו שלא בשביל ממצרים נגאלו

שמי ששינו אע"פ להם ואמר שמותם ישנו שלא להם שצוה שמות ואלה יוסף, וימת

עכ"ל שמותיכם, תשנו אל אתם פענח, .17צפנת

`hgd on ezrpen mc`d zelcb zybxd

"àåää øåãä ìëå åéçà ìëå óñåé úîéå"[א-ו]

·˙Îהמצריים היו קיים היה האחים מן שאחד זמן כל כי הק', החיים' ה'אור

ז"ל שפירשו וכמו אותן, ע"א)מכבדים יג וכל(סוטה הוא מצרימה יוסף "וישב בפסוק ,

אביו" את קברו "אחרי וגו', נ-יד)אחיו" בדבריהם.(בראשית ע"ש ,

˙˙ÈÓהדור א-ח)כל בעיניהם(שמו"ר חשובין היו שכולם נפש הע' כל פירוש ,

מציאות ואין דעה בני שהיו לצד או בהם, להשתעבד פנים להם היה לא ובאמצעותם

ויכירו חכמים ההוא הדור בני היו כי רך, בפה שמתחיל חכמתם, להתחכם למצריים

שהיו מגדולתם ירדו יוסף במיתת אופן. בשום דבר להם עשות יקבלו ולא החכמה

שהיו ממדרגתם למטה ירדו האחים ובמיתת להם, שוים ונעשו ממצריים יותר מעולים

להשתעבד התחילו הדור כל ובמיתת בהם. משתעבדים היו לא אבל נבזים, בעיניהם

בהם, מצרים ארץ שנתמלאת ישראל של ריבויים הפלגת ראו אשר קנאתם, באמצעות

עכ"ד.

צפנת בשם השתמש לא עצמו שיוסף אף .17

צפנת השם לו שנתן פרעה ואפילו פענח,

פרעה אמר כי יוסף, קראו זה כל עם פענח,

תעשו" לכם יאמר אשר יוסף אל (בראשית"לכו

ליוסףמא-נה) נתן כבר שפרעה לאחר היה וזה ,

המצרי. שמו את

לזה הוספה לתורה אזנים בספר ומצאתי

את"וז המשנים לאלה מגולה תוכחת ומזה ל,

ש מי ובפרט האומות, לשם לקבלזכה"שמם "

שינה והמלך ברון, או לורד התואר את מהמלך

עוד להם מלהזכיר הס אז - כנהוג שמו את

נוהגים אחריו וזרעו והוא היהודי! שמם את

החדש, בשם רק להקרא בעצמם סלסול

אבל ולתפארת. לשם המלך להם שהעניק

פרעה לו שנתן בשם להקרא מאן הצדיק יוסף

להקרא והוסיף למלך, למשנה ההכתרה בשעת

" - העברי בשמו בארצו"יוסףרק הודה והוא .

" ואמר האסורים, מארץבבית גנבתי גנב כי

בשבתו"העברים העברי, בשמו הודה והוא ,

עכ המלך, ל."בארמון

���

" מתחיל שמות בניספר שמות ואלה

""ישראל ומסיים מסעיהם, לי"בכל ונראה ,

ישראל בני מסעי שבכל בזה ·ÏÎשרמז

Â
È˘ ‡Ï ,Ì‡Â· ÌÂ˜Ó ÏÎ·Â Ì˙ÂÏ‚ ˙ÂÓÂ˜Ó

ÌÓ˘ ואלה‡˙ שאמר וזה בגמרא, כמובא

שמם את שינו שלא ישראל בני שמות

מסעיהם. בכל יוסףהישראלי רבנו חידושי ')

.נחמיה')



ìäàויקרא äùî‰Òספר

·˙Îמוסר שיחות מעולם,18בס' היו רשעים שהמצרים שאע"פ מדבריו, למדנו וז"ל,

בעיניהם, וחשובים נכבדים ישראל שהיו זמן כל בישראל להשתעבד יכולים היו לא מ"מ

לשעבדם התחילו בעיניהם, מבוזים ונעשו ממדרגתם כשירדו .ורק

‰‡¯
Â,המצרים מצד האחד לדבר, פנים שני Ú˘Ï·„כי ÌÈÏ‚ÂÒÓ ÂÈ‰ ‡Ï˘
ÌÈ·Â˘ÁÂ ÌÈ„·Î
 Ì‰˘ Ì„‡ È
·,ÌÈ·Â˘Á ÂÈ‰˘ ÔÓÊ ÏÎ˘ ,ÌÓˆÚ È"
· „ˆÓ È
˘‰Â

ÂÏÙ˘Â‰˘Î ˜¯Â ,Ì„·Ú˘Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ¯ˆÓ‰ ÂÈ‰ ‡Ï ,ÌÓˆÚ È
ÈÚ· ÌÈ„·Î
Â
„Â·Ú˘ È
· Â˘Ú
 Ì˙Â·È˘ÁÓ.

ÍÎÂמשתדל הוא בתחילה האדם, עם במלחמתו הרע היצר של דרכו הוא

דבר בכל להכשילו ברשותו האדם הרי בידו, עולה וכשהדבר ההיתר, בתחומי להשפילו

כן וע"י וחשוב, נכבד היותו עד להתעלות היא האדם על המוטלת והעבודה ועון, חטא

נמנע הוא הרי הגדולה, וחשיבותו במעלתו מכיר שהוא שכיון החטא, מן נשמר הוא

ואם לעוברם, בבזיון כרוכות העבירות שרוב ועוד ממדרגתו, ירד שלא כדי מלחטוא

עבירה. מלעבור ימנע בקרבו, מושרשת וחשיבותו נכבדותו הרגשת תהא

È
˘Âסנהדרין בגמ' אמרו חז"ל. בדברי מפורשים החטא, מן להשמר הללו דרכים

ע"א) המאבד(לז שכל ללמדך יחידי, האדם נברא לפיכך וכו', העדים על מאיימין כיצד ,

אחד כל לפיכך וכו', מלא עולם איבד כאילו הכתוב עליו מעלה מישראל, אחת נפש

מלא, כעולם אני חשוב כלומר, וז"ל, ופירש"י העולם, נברא בשבילי לומר חייב ואחד

ברמב"ם ועיין ע"כ. ממנה, וימשוך אחת בעבירה העולם מן עצמי את אטריד (פי"בלא

ה"ג) סנהדרין העדים.מהל' על שמאיימין האיום מדברי הוא זה שכל ,

È¯‰כעולם אני וחשוב העולם, נברא "בשבילי - האדם של הגדלות שהרגשת לנו

ממדרגתו, לרדת שלא עצמו את ולשמור החטא, מן ידו למשוך אותו מביאה מלא",

בגדלות שיתבוננו כיון נקי, דם ולשפוך שקר, עדות להעיד שעומדים הללו העדים ואף

עכ"ד שקר, מלהעיד בהם ויחזרו החטא מן ימנעו .19האדם,

‰
‰Â"ידעה לא ואיש בתולה מאד מראה טבת "והנערה כד-טז)עה"פ ,(בראשית

מקום משמרות היו הנכרים שבנות לפי כדרכה שלא ידעה לא ואיש וז"ל, פירש"י

דברי והנה עכ"ל. מכל, שנקייה זו על העיד אחר, ממקום עצמן ומפקירות בתוליהן

לגר זצ"18. שמואלביץ ל."ח

זצ מקוצק הרבי להיות"19. שצריך אמר ל

את בתוכו המכיל אחד כיס כיסים, שני לאדם

" העולםעניין נברא שמכיל"בשבילי שני וכיס .

ואפר" עפר בכיסואנוכי פעם בכל וישתמש - "

הצורך. כפי אחר,
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רבקה של הצניעות על להעיד בא שהפסוק לומר הוא פלא שדבר ביאור, צריכים רש"י

כדרכה. לשלא עצמה את הפקירה שלא אמנו,

ÔÎ˙ÈÂמאחר דבאמת הדברים, בביאור אלו,˘‰‚ÌÈÂלומר בעניינים הם מופקרים

חפץ. שלבם מה כל הם עושים הם, ופרוצים ומאחר כלל, הנשים בצניעות תלוי זה אין

הוא הפסוק כוונת ÓÂ˜ÓÂ‰אלא ‰¯ÈÚ È
· ,ÌÈÂ‚‰ ÂÏÈÙ‡ - ‰˙Â·È˘Á ˙‡ÙÓ - ‰˜·¯˘
Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰ .ÌÂ˜Ó‰ ˙Â
· ¯‡˘Î ‰ÓÚ ˙Â˘ÚÏ Ì·Ï ÏÚ ‰ÏÚ ‡ÏÂ ,‰˙Â‡ Â„·ÈÎ

„Â·Î ‰ÏÂÎ ‰˙È‰ מציאות¯·˜‰ על מעיד ידעה" לא ש"איש הפסוק, כוונת גם וזו .

מעלתה. את הכירו הגוים שאפילו חשיבותה,

"íúà õøàä àìîúå ãàî ãàîá åîöòéå åáøéå åöøùéå åøô ìàøùé éðáå"
[א-ז]

È"˘¯ÈÙשהי דעה מובא ובמדרש אחד, בכרס ששה יולדות שהיו יולדותוז"ל, ו

אחד. בכרס ששים

È˙ÚÓ˘Â"בקרבך בניך "ברך הכתוב ע"ד נפלא, קמז-יג)רמז והנה(תהלים ,

למ"ד וזה ששה, כמנין שהם "ב", פעמים ג' הם אלו תיבות ג' של הראשונות האותיות

התיבות, מסופי לזה רמז יש אחד, בכרס ילדו שששים המ"ד ולפי אחד. בכרס ילדו ששה

ששים. בגימטריא עולה שזה "כ", בתיבת נגמרים שכולם

"mdnr eaxrzi `le mdn elcaiy"

íúà õøàä àìîúå ...åøô ìàøùé éðáå ,àåää øåãä ìëå åéçà ìëå óñåé úîéå"
"ùãç êìî í÷éå[א-ו,ז,ח]

מאד",‡] במאד ויעצמו וירבו וישרצו פרו ישראל "ובני אומר שהכתוב אחר הנה

ללמדנו. הכתוב בא מה ביאור וצריך אותם", הארץ "ותמלא ההמשך מיותר לכאורה

‰
‰Âלך לך טו-יג)בפר' גר(בראשית כי תדע "ידע ע"ה אבינו לאברהם נאמר ,

היא "גירות" כל שהלא לשון, כפל יש כאן גם ולכאורה להם", לא בארץ זרעך יהיה

זרה. בארץ

·˙ÎÂדיסקין עה"ת)המהרי"ל דווקא(בפי' תתכן הגלות שכל לומר, הכתוב בא ,

ה' בידיעת בה עוסקים והיו "להם", בארץ ישבו אם אבל להם", לא ב"ארץ ישבו אם

המצרים כי המיסים, וקושי השיעבוד עליהם נופל היה לא יעקב, של כחפצו ובתורתו,
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בעבודת שעסק לוי ששבט שמצינו וכפי גושן, בארץ ישראל ישיבת על מערערים היו לא

נשתעבד. לא ה'

Ï·‡בהם והתערבו למצרים, שהתקרבו חדש דור קם ההוא הדור שמת אחר

אלא גושן, בארץ רק ולשבת עצמם לצמצם רצו ולא המדינה, ועניני העסקים ובכל

התחיל תיכף להם", לא "בארץ והתערבו שהתיישבו וכיון אותם". הארץ "ותמלא

עכ"ל. חדש", מלך "ויקם השיעבוד,

'ÂÚÈÂבתי היינו אותם", הארץ "ותמלא שם, דאיתא פרשתנו, ריש בילק"ש

וכו'. ותאטראות קרקסאות

הלוי·] בית בספר מן(עה"ת)כתב אתכם "ואבדל הכתוב שאמר ...וכמו וז"ל,

כ-כו)העמים" מחדש(ויקרא היה הקב"ה אז להם, חלילה עצמם מקרבין היו ישראל ואם ,

לישראל, שנאה העמים בלב שמחדש ע"י וזאת והמחיצה, ˘Ïההבדל Ô˙·ÂËÏ ‰Ê ÏÎÂ
Ì‰ÓÚ Â·¯Ú˙È ‡ÏÂ Ì‰Ó ÂÏ„·È˘ È„Î Ï‡¯˘È.

‰"Â˘ÓÂביניהם הקב"ה שנתן ההבדל להסתיר תחבולות ישראל שעשו אחרי

שנאה והוסיף שחידש ע"י כרחם, בעל ה' הבדילם אזי להם, להתקרב ורצו המצרים ובין

ישראל" בני מפני "ויקצו הכתוב וכמאמר עליהם, המצרים הפשוט(א-יב)בלב שפירושו ,

אותם רואה המצרי היה שכאשר עד מצרים, בעיני מאוסים הישראלים היו כך שכל הוא

בו, שקץ מאוס דבר שרואה מי כדרך בעצמו, קץ 
˙ÔהיהÂ ‰‡
˘ ÏÈË‰ ‰"·˜‰Â
˜¯ ...˘
ÂÚ ¯„‚· ‰È‰ ‡Ï ‰Ê ÏÎÂ ,Ì‰ÓÚ Â·¯Ú˙È ‡Ï˘ È„Î Ï‡¯˘È ÏÚ ÒÂ‡ÈÓ

Ô˙·ÂËÏ 'È‰ Ê"ÎÂ Ì‰ÓÚ Â·¯Ú˙È ‡Ï˘ ,‰¯ÈÓ˘ ¯„‚· ‰È‰.

‰Ê·Âבירמיה הפסוק תעדי(ד-ל)יבואר כי שני תלבשי כי תעשי מה שדוד "ואת

לשוא עיניך בפוך תקרעי כי זהב כלעדי כי יבקשו". נפשך עוגבים בך מאסו תתיפי

שאמר וזהו בגלותם, לישראל ראוי אינו הפוך וקשוט ושני זהב היקרים לבושים הני

כוונתך וכל כאלה, דברים לגולה לו דמה וכו' שני תלבשי כי תעשי מה שדוד ואת

שתרבי מה דכל עוגבים, בך מאסו תתיפי לשוא אבל האזרחים, בעיני חן למצוא

עליה זיינה כלי כי האשה על אמרם היפך יבקשו נפשך המיאוס, עליך יתרבה להתיפות

נפלאים. הביה"ל דברי עכ"ד יבקשו, נפשך את אבל מלחמה, בזמן גם בסכנה ואיננה

È˙È‡¯Âשונא ראובן כי לנו ידוע כאשר במשל, ולבארם דבריו, על נופך להוסיף

והוא שמעון, את שונא אתה ולמה מה על בשאלה, ראובן אל פונים ואנו שמעון, את

בלוי לבושו והבזוים, השפלים כאחד מתנהג שהוא מפני שמעון את שונא שהוא עונה,

ומלוכלך. מזוהם וכולו וקרוע,
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‰·Â˘˙Óפניו נקיים, יהיו בגדיו מחלצות, שמעון ילבש שכאשר למדים אנו זו

ע"י כי אותו, יאהב וגם לשמעון מלבו השנאה ראובן יסיר אז רחוצים, יהיו גופו וכל

המסובב. יסור הסיבה הסרת

Ï·‡מות ושנאת שמעון של בחייו קצתי ויאמר, ראובן יענה שאלתנו על אם

אנו יודעים אז בקרבי, לבי ירגז אדמות עלי חי אותו רואה אני וכאשר אותו, שנאתי

השנאה, יסיר לא שבכך רק לא ראובן, לפני ולהתייפות להתהדר שמעון שירבה שככל

ועוד. עוד אותה יגביר אדרבה, אלא

‡È·
העמים‰ מכל צוארה עד הרדופה האומללה, ישראל כנסת אל בדבריו פונה

נימוסיהם בחיקוי בהשכלה, לפניהם ומתייפת מתהדרת המסכנה, והיא, לה, מסביב אשר

תלבשי כי תעשי, מה שדוד "ואת בעיניהם. חן תמצא בזה כי וסבורה חייהם, וארחות

את שלך, הטעות היא גדולה כמה עיניך". בפוך תקרעי כי זהב, עדי תעדי כי שני,

שבבגדיך. הקישוטים חוסר על שבך, והיופי החן חוסר על אותך שונאים שהם חושבת

"ÈÙÈ˙˙ ‡Â˘Ï" ,ÈÂ‰,אדרבה Ì‰Óלפניהם, ÍÏ ÛÈÒÂÈ ‡Â‰Â ,‡Â‰ Í˙Ú¯Ï ‰Ê‰ ÔÈ
Ú‰
˙ÂÚ¯Â ˙Â·¯ ˙Â¯ˆ „ÂÚ,"יבקשו נפשך עוגבים, "בך" "מאסו כי .ÍÈ‡
Â˘ Ì‰˘ ÔÂÈÎÓÂ

„ÂÚ Ï„‚˙ ,Ì‰Ï ˙ÂÓ„‰ÏÂ Ì‰È
ÙÏ ¯„‰˙‰ÏÂ Ë˘˜˙‰Ï È·¯˙˘ ‰Ó ÏÎ È¯‰ ,˘Ù
·
ÍÈÏ‡ Ì˙‡
˘Â Ì˙‡
˜ ¯˙ÂÈ.

ÌÈ¯·„‰Âשכתוב מקרא בנו נתקיים ובעוה"ר דור, מדור ונעשים נזכרים האלו

כט-ג) הזה".(דברים היום עד לשמוע ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם נתן "ולא ,

‰
‰Âיב)נאמר בני(פסוק מפני ויקצו יפרץ וכן ירבה כן אתו יענו "וכאשר ,

ישראל".

ÔÂ˘Ïקצתי בבחינת המצרים בעיני היינו וכן מיאוס. של לשון הוא "ויקצו" זה

הביה"ל דברי כפי כז-מו]. בראשית וגו', בחיי" קצתי יצחק אל רבקה ["ותאמר בחיי

את להבטיח כדי הוא בעיניהם מאוסים ואנחנו אותנו שונאים שהגויים שהסיבה הנ"ל,

"הקץ". את מבטיח שה"ויקוצו" באופן הגויים, עם ויתערבו יתבוללו שלא אומתינו

ÏÚÂפסחים במס' דאיתא הא לבאר נראה זה יסוד ע"ב)פי בין(קג "המבדיל ,

בין וקבוע, מסויים מרחק יש לחושך אור בין והנה לעמים", ישראל בין לחושך, אור

לעמים ישראל בין כך זה. ממרחק לגרוע או להוסיף אשה ילוד בכח ואין השמשות,

הגויים אותם דוחפים המדה, על יתר לגויים מתקרבים היהודים אם מסויים, גבול קיים

ששמעתי. מה ע"כ הקבוע, למקומם חזרה

ÔÎÂומדינת הגר במדינת רואים שאנו מה וזהו וז"ל, תורה דעת בספר כתב

השכל דרך לפי אשר משלפניו, יותר ונתוספת השנאה מתרבית יום בכל אשר ראמניא
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שבתחילתו דבר כל כדרך ודלה, והולכת פוחתת להיות צריכה השנאה היתה והטבע

והולך. מתמעט ואח"כ בחוזק הוא

‰·ÈÒ‰Âאותם ה' שהבדיל בהבדלים ממעיטים שישראל מה שכל לזה, האמיתית

שישראל - זו לתכלית הנצרך שיעור כפי בלבם, שנאה ה' ומחדש מוסיף כן העמים, מן

עכ"ל. מהם, מובדלים יהיו

‰
‰Âסנהדרין במס' ע"א)איתא "וישכן(קד אמרתי אני ר"י אמר רבה אמר ,

ש זצ"ל מוואלז'ין הנצי"ב ומבאר בדד". ישבה "איכה עתה בדד", בטח רצונוישראל

אך אוה"ע, עם שיתערבו בלי ובמנוחה, בכבוד "בדד", ישראל שישבו היה הקב"ה של

אחר, באופן "בדד" נעשו הם בגויים, והתערבו ייחודם על שמרו ולא שקלקלו מאחר

בדד". ישבה "איכה - וזהו מהם. והתבדלו שהתרחקו אוה"ע מצד בא זה

ÔÎÂחכמה משך בס' ט-כד)כתב הדת(אסתר לקיום ההשגחה מפעולות אחת וז"ל,

‰„˙היא, Ì·ÊÚ· ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ‡Â‰ ˙ÂÓÂ‡‰ ˙‡
˘ עכ"ל.‡˘¯ ,

עולם‚] ימות ס)בספר תר"ל(עמ' בשנת מזהיר היה מקלם שהמגיד מובא,

הנוראה) השואה לפני שנה בעת(שבעים השלטון... במרום היו והשויון שההשכלה בעת

בעלמא, ככה סתם היהודי את ירדוף לא "הגרמני והכריז, - בגרמניה צרפת מלחמת

כעין ישראל משנאת יעשה הוא ראש. שירים בשעה לישראל מיצר פשוט יהא ולא

ר"ל. ערוך" ˘Ï"שולחן Ú"Â˘ ‡ËÁ ÏÚ ÈÎ ÌÎ·Ï ÏÚ ˙‡Ê ÂÓÈ˘ !È˙Â·¯Â È¯ÂÓ
Ï‡¯˘È ÏÏÎ „‚
 ‰È
Ó¯‚ ÁÒÂ
 ˘„Á Ú"Â˘ Â
Ï ÌÂ˜È ,ÌÈÓ¯ÂÙ¯‰ ˘‡¯ ¯‚ÈÈ‚,ושם .

ויצילנו!". ה' ישמרנו הרוג! שביהודים הטוב הרוג! שביהודים הטוב כתוב, יהא ר"ל,

‰ÓÂ„·,בברונשוויג הרפורמים אסיפת לאחר זצ"ל סלנטר ישראל הג"ר כתב לזה

תשעים כעבור ואכן ליהודי", להנשא לגוי יאסרו זה ש"תחת - נכריה לשאת התירו שבה

נירנברג". "חוקי בשם לשמצה הידועים הנאצים הגזע חוקי נחקקו שנה

Î"ÎÂהי"ד זצ"ל ווסרמן אלחנן ההתקרבות20הג"ר למידת יחסי באופן כי וז"ל,

הגויים מצד הדחיפה גם באה היהודים שהיהודים21מצד במדינות זאת, לדעת נוכחנו ,

דמשיחא. עיקבתא ספר .20

זצ ירוחם רבנו כתב ממיר"21. תורה'ל ('דעת

לג-ד) לעםוישלח הגוים שנאת בענין חדש דבר ,

ממה אחר באופן בפניםישראל, שכתבנו

בכמה עצמו ירוחם רבנו שכ' ממה ובשונה

וז ""מקומות, כתוב הנה ארץל, כמעשה

וכמעשה תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים

לא שמה אתכם מביא אני אשר כנען ארץ

יח-יח)"תעשו וברש(ויקרא וז", שם מגיד"י ל,

כנעניים ושל מצריים של שמעשיהם

שישבו מקום ואותו האומות, מכל מקולקלים

" הכל. מן מקולקל ישראל מביאבו אני אשר

שמה שכבשו"אתכם עממין שאותן מגיד ,

מכולם יותר מקולקלים עכ)"(תישראל כ.",
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בשעה במצרים גם מידם, ספגו איומה דחיפה איזו שכניהם, בין לגמרי התבוללו

דבר כי בחשבם המצרים, אל מתקרבים בנ"י התחילו בנ"י, על מאוד הכביד שהשיעבוד

עמו" לשנא לבם "הפך הקב"ה עשה מה הקשה, העול את עליהם יקל קה-כה)זה ,(תהלים

ÂÁÎÂ
 ÌÈ„Â‰È‰˘Î ˜¯ ,¯˙ÂÈ ‰¯·‚ Ì˙·¯˜ È˘˜·Ó Ï‡¯˘ÈÏ ÌÈ¯ˆÓ‰ Ï˘ Ì˙‡
˘
Â
ÈÏˆ‡ ‰È‰È Ì‚ ÍÎÂ ,Ì˙ÏÂ‡‚ ‰‡· Ê‡ Ì˙ÂÚË·22.

אשר זה מה כי להבינם, צריכים אלה דברים

הכי"הקב במקום במצרים, במכוון הושיבם ה

אמנם והאם מקולקל? הכי ובדור מקולקל,

ומה לישראל? בעצם שייכות כל בזה אין

הדברים? אלה כל איפוא ומלמדנו משמיענו

ביאתם מחמת נתקלקלו שהגוים - ואפשר

של וישיבתם שמה, ישראל של וישיבתם

מעשיהם, שהתעיבו למצריים גרמה ישראל

לכנעניים גרמה ישראל של ביאתם וכן

אנו כן כי ואמנם מעשיהם. הם שהתעיבו

הימים, מדברי באמת לראות יכולים

האומות, בין ישראל של יום בכל וממעשיהם

‰Ï‡· ‡˜Â„ ˙¯·‚˙Ó ¯˙ÂÈ ÌÈÂ‚‰ ˙Ú˘¯ ÈÎ
ÌÈ„Â‰È Ì˘ ÌÈ‡ˆÓ
‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰כנים ואם ,

גדול מופת באמת זה הנה זו בעמדתנו אנחנו

באמונה.

כי תדעו הלא כך, הוא הענין וביאור

ואוה לא"ישראל בתכלית, הפכים שני הם ע

כי אם אשר בעלמא, אומות כשתי רק

הפכים לא אבל מחברתה, אומה הן מחולקות

אשר ועשקים עסקים על הם ומריבתם הן,

על לא האומות, ושאר ישראל כן לא ביניהם.

מלחמות ביניהם עושים עשקים עסקי

סוד כאן, יש נצחית מלחמה אלא ומריבות,

האומות שנאת וטומאה. קדושה של המלחמה

אשר גדולים הכי מהסודות היא לישראל

כל מן למעלה הטבע, מן למעלה בבריאה.

של והאימה הפחד סוד הוא המהלכים,

הקדושה. פני מול הטומאה

אומרים"חז על פט סיניא)"(שבת הר מאי ,

לאוה שנאה שירדה נקרא"- למה וכו', עליו ע

לאוה חורבה שירדה - חורב הר עליו."שמו ע

‰‡
˘‰ ‰Ï„‚ ÔÎ Ï‡¯˘È ÂÏÚ˘ ‰Ó ÏÎזה הנה .

בעצם הםכן הפכים ומים אש טבעם,

הוא ביניהם, שלום יהיה לא לעולם בתכלית,

והטומאה, הקדושה סוד ואומות, ישראל סוד

בתכלית, הם ‰ÌÈÎÙ,הפכים ÈÎ ÚÂ„È‰ ÔÓÂ
Â˙ÓÂÚÏ È
˘‰ ¯·‚˙È „Á‡‰ ¯Â·‚È˘ ÏÎ ‰
‰.

מכל מקולקלים מצרים של מעשיהם למה

של הקדושה סוד מגודל זה הנה האומות?

ישראל ובאו ישבו שבו המקום למה ישראל.

התנהגו שישראל מה כל הכל? מן מקולקל

שכניהם הרשיעו התעיבו קדושה, ביותר

לכל השנאה היינו לישראל השנאה ביותר.

עכ טוב, [וע"דבר רבנו"ל. שכ' מה עוד ש

זצ ושמצה"ירוחם בלע דברי להוצאת בנוגע ל

ציון" זקני של בימיו,פרוטוקלים לאור שיצא "

יסוד פי על שם שנכתבו השטותים להסביר

ל]."הנ

משאוויל הג' זצ"(הג22. באקשט אהרן הי"ר ,ד)"ל

אחד נכרים בכפר נפלא. דבר זה בענין אמר

כל להם יהיה שילדיו רצה ולא אחד, יהודי דר

גער ואף הנכרים, הילדים עם ומתן משא

מה כלום, הועיל ולא כך כל ויסרם בילדיו

שכנו לביתו בא כאשר אחת פעם עשה?

במחלת חולים ילדיו כי היהודי לו אמר הנכרי,

זאת ומחלה מזה, מלא גופם וכל השחין,

כבר הנכרים שהילדים וכמובן מאד, מדבקת

קשת! כמטחוי הרחק שלו מילדיו ברחו

הקב הנהגת את ביאר בנ"וכך עם אשר"ה י

הרי הדין מן ובאמת למקום, הם אהובים

התחברות למנוע בשביל נפש למסור צריכים

כן עושים הם שאין כיון אך הגוים, עם
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d"awda xtek eteq exag ly ezaeha xtekd

"óñåé úà òãé àì øùà 'åâå ùãç êìî í÷éå"[א-ח]

במדרש‡] א)איתא יוסף,(שמו"ר את מכיר היה לא וכי יוסף, את ידע לא אשר ,

למחר כי ראשו את התיזו המלך אמר המלך, של אוהבו שרגם לאחד משל אבין א"ר

הוא למחר יוסף, את ידע לא אשר היום כלומר המקרא עליו כתב לכך כך, בי יעשה

ע"כ. ה', את ידעתי לא לומר עתיד

˙
ÂÂÎÂאת שלח ישראל אלקי ה' אמר "כה לפרעה משה שכשאמר הוא המדרש

שזה המדרש, אמר זה ועל וגו', ה'" את ידעתי לא וגו' ה' "מי פרעה לו ענה עמי",

בשר שהיה יוסף של בטובתו כפר שפרעה שכשם יוסף, את ידע לא אשר פרעה אותו

של בטובתו יכפור אדם ואם בנפש, מדה היא הטוב שהכרת בהקב"ה, כפר כך ודם

הקב"ה. של בטובתו כן גם יכפור בסופו חבירו

‰˜·בעצמם, Ô˙
"Ì‰ ÈÎ ,ÌÈÈÂ‚‰ ·Ï· ‰
!Â
˙‡Ó Â˜Á¯˙È Ì‰Â ,Â
˙Â‡ Â‡
˘ÈÂ
‡˘ ÏÎÎ

ÂÁ¯·È Ì‰ ÂÊ ‰„Ó· ÔÎ ,ÌÈÂ‚‰ È¯Á‡ ÌÈˆ¯
Ì‰È
ÈÚ· Â
Á
‡Â ,Â
ÈÏÚ Â‡‚˙È „ÂÚ Ì‰ ,Â
˙È‡Ó

ÌÈÊ·
Â ÌÈÏÙ˘Îטבעי הסבר כל אין כי ודאי !

של התוכחה לולא אותנו, הגוים לשנאת

הארץ" ממלכות לכל לזעוה (דברים"והיית

האנטישמיותכח-כה) כל קיימת היתה לא ,

עכת בסמוך"בעולם! ועיין בענין(א-יב)ד. עוד ,

זה.

מש"וע בספר"ע זה ענין על באריכות כ

בראשית - משה וע(לג-ד)אהל מש", בזה"ע כ

בענין והגלות, המקדש על משה אהל בספר

הגלות" ."השקפת

���

יוסף באר בא)בספר זו(פר' בדרך מבאר ,

הלבנה לפי לחדשים מונים שישראל הענין את

וז השמש], לפי הלבנה"[ולא בחינת והנה ל,

אור שמקבלת מה אם כי עצמי אור לה שאין

שתלוי וחסרונה מילואה ענין וזהו מהשמש,

כאשר כי לשמש, והתקרבותה התרחקותה לפי

אש המרחק, בתכלית השמש נגד עומדת היא

מול הוא פניה, על המכים השמש וקוי ניצוצי

עבר כל לנו יאירו ואז לנו, הנראים פניה עבר

וכל פנינו, שכנגד כדורה חצי כל והוא פניה

תחסר זה לעומת להשמש שתתקרב עוד

השמש אל מתקרבת היא כאשר כי עד אורה,

אז ממש, תחתיה ועומדת הקירוב בתכלית

פניה כי וכל, מכל אורה ותחסר תחשך

ולא השמש נגד הוא מלמעלה הוא המאירים

לעומת וככה החשוך. כדורה חצי רק לנו יראה

ללבנה, מונים המה אשר הישראלי העם זה

חלק להם להיות כלל עצמי אור להם אין

בעוה הזמן בטובות ועשו"ונחלה יעקב כי ז.

העוה ביניהם והעוה"חלקו נטל"ז ויעקב ב,

העוה ונחלה"לחלקו חלק שום לו ואין ב

השפעתם"בעוה כל ישראל מקבלים ומאז ז,

העוה כמו"בטובות ולכן העולם. מאומות ז

הוא מהשמש עליה הנאצל הלבנה אור

השמש, מול והניגוד המרחק בתכלית בהיותה

‰Ê ˙ÓÂÚÏ ˘Ó˘‰ Ï‡ ‰ÓˆÚ ·¯˜˙˘ ÏÎÎÂ
‰¯Â‡ ËÚÓ˙˙,Â˜Á¯˙È˘ „ÂÚ ÏÎ ÔÎ ÂÓÎ

Ì‰ÈÎ¯„· ˙ÎÏ È˙Ï·Ï ˙ÂÓÂ‡‰Ó Ï‡¯˘È
¯˙È· Ì‰Ó Ì˙ÚÙ˘‰ ÂÏ·˜È Ê‡ ,Ì‰ÈÒÂÓÈ
Â
„ÂÚ ÏÎÂ ,‰‡ÂÏÓÂ Ï·˙ È
Ù ÏÚ Â¯È‡ÈÂ ,˙‡˘
Í˘ÁÈÂ Ì˙ÚÙ˘‰ ËÚÓ˙ Ì‰ÈÏ‡ Â·¯˜˙È˘

Ì¯Â‡עכ ד.",
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‰‡¯Âואם אב כיבוד מצות בענין שכתב החינוך' 'ספר לשון לג)את וז"ל,(מצוה

יהיה ולא טובה, עמו שעשה למי חסד ויגמול שיכיר לאדם לו שראוי זו, מצוה משרשי

ושיתן ואנשים, אלקים לפני בתכלית ומאוסה רעה מידה שזו טובה, וכפוי ומתנכר נבל

להם לעשות לו ראוי באמת כן ועל בעולם, היותו סיבת הם והאם האב כי לבו אל

בקטנותו. יגיעות כמה בו יגעו גם לעולם, הביאוהו הם כי שיוכל, תועלת וכל כבוד כל

‡Â‰˘ ,‡Â‰ ÍÂ¯· Ï-‡‰ ˙·ÂË ¯ÈÎ‰Ï ‰
ÓÓ ‰ÏÚÈ Â˘Ù
· ‰„Ó‰ ˙‡Ê Ú·˜È˘ÎÂ
Â˙·ÈÒ,הראשון אדם עד אבותיו כל ÏÎוסיבת ÂÎ¯ˆ ˜ÙÈÒÂ ÌÏÂÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï Â‡ÈˆÂ‰˘Â
ÂÈÓÈשאלולי ומשכלת, יודעת נפש בו ונתן אבריו, ושלימות מתכונתו על והעמידו ,

לו ראוי וכמה כמה במחשבתו ויערוך הבין, אין כפרד כסוס יהיה הא-ל שחננו הנפש

עכ"ל. הוא, ברוך בעבודתו להזהר

פרעה·] הוא מלך, ויקם המדרש, דברי את הביאו התוספות בעלי רבותינו

היאך משלהם חיין אנו עתה עד להם אמר זו. אומה על ונזדווג בא לו אמרו הראשון,

אמר כך שראה כיון חדשים, שלשה מכסאו הורידוהו אליהם. שמע ולא להם, נזדווג

יהודה רבי אמר יוסף". את ידע לא אשר וגו', מלך "ויקם כתיב לכך לכם, אשמע להם

עצמו. המלך את רגם למחר והתירוהו, נטלוהו מלך של איקונין שרגם למי משל לוי, בן

אמר ולבסוף יוסף, את ידע לא אשר אמר בתחילה פרעה ה-כ)כך את(להלן ידעתי לא ,

ע"כ. ה',

„ÓÏ
Âסופו - וכפיה אונס מחמת אפילו חבירו של בטובתו הכופר שכל מזה

מרצון בהקב"ה .23שכופר

mixeqii jezn mb miigd zeaiyg - ig mc` ope`zi dn

"åì äîëçúð äáä"[א-י]

פ"א-ט)אחז"ל‡] יתרו(שמו"ר שתק, איוב יעץ, בלעם עצה, באותה היו שלשה ,

ישבו ובניו זכה שברח יתרו ביסורים, נידון ששתק איוב בחרב, נהרג שיעץ בלעם ברח.

הגזית .בלשכת

·˙Îמוסר שיחות קשה24בספר להיות צריך בלעם של שעונשו ברור הרי וז"ל,

ואילו שתק, איוב ואילו ישראל, על רע יעץ בלעם כי איוב, של מעונשו ערוך לאין

זצ ברוידא זיסל שמחה רבי הג' ראש"23. ל

חברון. ישיבת

להגר זצ"24. שמואלביץ ל."ח
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בחרב, נהרג שבלעם בלעם, של מעונשו היה חמור איוב של שעונשו נראה לעינינו

הכיצד? לסובלם, אנוש בכח שאין ונוראים מרים ביסורים נידון ואיוב

‰Ó"ופירש"י חי", אדם ע"ב)יתאונן פ הקורות(קדושין על אדם יתרעם "למה ,

שמקבל החסד לאחר חיים". לו שנתתי עמו עושה שאני החסד כל אחר עליו, הבאות

לאדם משל עליו, הבאות הקורות כל על יתרעם איך חיים, והוא הבורא, מאת האדם

הוא חש האם חביתו, או כדו נשברה ממש שעה ובאותה בגורל, הגדולה בזכייה שזכה

צער רגשי כל מבטל בחלקו שנפל האושר הרי הגדולה, השמחה בשעת המועט בצער

לו שנותן הקב"ה בחסד להרגיש האדם על וכך יום, יום בחיי עליו הבאים קטנוניים

בכל ירגיש ולא יחוש שלא עד ושעור, קץ לאין להיות צריכים ואשרו שמחתו חיים,

עליו, הבאות ÒÙ‡ÎÂהקורות ÔÈ‡Î ,·ÂÈ‡ È¯ÂÒÈÎ ÌÈÓÂˆÚÂ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯ÂÒÈ ÂÏÈÙ‡Â
ÌÈÈÁ‰ ÌˆÚ Ï˘ ¯˘Â‡‰ ˙ÓÂÚÏ Â·˘ÁÈ.

Â‰ÊÂ"נתנני לא ולמות י-ה יסרני "יסר ע"ה המלך דוד שאמר במה הפירוש

קיח-יח) נתנני",(תהלים לא "למות אולם גדולים, ביסורים ה' יסרני כי אף ,‡Ï ÔÎ ÏÚÂ
ÏÏÎ ÌÈ¯ÂÒÈ· ˘È‚¯‡.

Ì„‡מרגיש ולא חלי ולא עליו, הבאות הקורות כל על ומתאונן המתרעם זה

כבהמות נמשל יבין ולא ביקר "אדם אומר הכתוב עליו לו, שזכה הגדול החיים באושר

מט-כא)נדמו" נדמו,(תהלים כבהמות נמשל יבין, ולא בידו, ניתן מכל היקר - ביקר אדם ,

למאומה. נחשבים חייו אין כבהמה חי שהוא ‡Â˘¯כיון ˙‡ ÈÂ‡¯Î ÍÈ¯ÚÓ Â
È‡˘ Ì„‡
È¯Ó‚Ï Ì„ÈÒÙ‰Ï ÏÂÏÚ ÌÈÈÁ‰עכ"ד ,25.

זצוק מקלם הסבא על מספרים ששאל"25. ל

חז אומרים"לתלמידיו, ד-יז)ל שעה(אבות יפה ,

בעוה רוח קורת של העוה"אחת חיי מכל ז,"ב

ממש,"ע עונג לא משמע רוח קורת הביטוי כ.

רק נותנים טוב דבר איזה בעד רוח. קורת אלא

עניית בעד מתלמידיו, אחד ענה רוח, קורת

זצ הסבא לו אמר שמו. וברוך הוא ל"ברוך

" בעד שח? אתה מה וברוךבתמהון, הוא ברוך

לסבולשמו כדאי בלבד? רוח קורת נותנים "

ואח לידה חבלי כדי"כל מות, של יסורים כ

ב המלכים מלכי מלך לפני אחת פעם ה"להגיד

נותנים"וב רוח קורת אלא עלש. ישב אחד אם

הקב הלא דעתו על והעלה זקוף נצב"כסא ה

ויושב חוזר והוא בנימוס לשבת צריכים כאן,

בעוה נותנים זה על בענוה הכסא רק"על ב

העוה חיי מכל יותר שוה אשר רוח, ז,"קורת

עכת שמים, ממלכות חלק שזה ד."מפני

���

לפנות"הגר בשבת להשמיע נוהג היה א

אמר פעם תלמידיו. לפני מוסר דברי ערב

חושב, שהעולם מה כי מוסרו, דברי בתוך

על חכמה ראשית בספר המתואר כאילו

אלו יסודו, בטעות גוזמא, אולי הוא הגיהנם

כהווייתם. דברים

הגדולים, מתלמידיו אחד במקום שם היה

ללבו לקחם מאוד, התחלחל הדברים שלשמע

מסויים זמן עבר חיים, סכנת כדי עד וחלה

הגר וכששאלו והחלים. לו עזר למה"וה' א
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·˙Îתשובה שערי ז)בס' אות שני יעמוד(שער כי והפליאה, התמיהה ומן וז"ל,

המזג ויחסר הבנין, הריסות ותחל ודלים, הולכים הימים כי ורואה ימיו, בחצי האדם

איבש" כעשב ואני נטוי כצל "ימי שנאמר כענין היבשת, בו ותראה (תהליםבטבעו,

ביתקב-יב) מקום אל הוא נוסע כי יראה ולא לבבו, ומהשכיל עיניו מראות טח איך .

עכ"ל. ולילה, יומם ונסוע הלוך עולמו,

‰
אחיה"‰ כי אמות "לא קיח-יז)נאמר הפסוק,(תהלים בכוונת להק' יש ולכאורה ,

חפץ אינו אחד וכל למות, רוצה שאינו הרי לחיות רוצה שאם מאוד מובן דבר שהלא

בחיים. רוצה כי למות

È˙ÚÓ˘Â'פי אחיה, "כי" למות רוצה שאינו הוא ÂÓÏ˙דהביאור ‰ˆÂ¯ Â
È‡˘
Â„ÂÚ·ÈÁחיים הם אשר הימים דאז רוחניות, חיי חיים שאינם אלו אצל כמו שלא !

מקרי וזה שמים, וכבוד ה' בענייני ולעשות לתקן מבלי עוברים ימיהם "מתים". אכן הם

שחי! בעת ואפי' - מתים" "ימים

חיים·] שאין בכך, להכיר אף ואולי להתבטא, המוכנים האנשים רבים אכן,

תום. עד ערכיים לדברים לנצלו שיש פעמי וחד חולף מאורע הינם ושהחיים פעמיים,

שבים ואינם עוברים חולפים, אלו וגם ושנים, מימים מורכבים הינם הרי אלו חיים אולם

יום בין והדמיון משלו, יחודי תפקיד יום שלכל מגלה היהדות של במשנתה עיון עוד.

פעולות לכך אי בנפרד. יום לכל שיש זו יחודיות מערך מפחית אינו למשנהו, אחד

מסויים, ביום Ùהנעשות Ô
È‡˙Â¯ËÂ.למחרת גם ולעשותן מלחזור האדם ÔÎאת ÂÓÎ,

אחר. ביום עשייתה ע"י לתקנה אפשרות אין מסויימת, פעולה של עשייה אי

ÔÂÈÎלמלא בא שלמחרת ביום המצוות שקיום נמצא משלה, תפקיד יממה שלכל

בין הדמיון אף על הקודם, היום של המחויבות עם קשר לה שאין חדשה, התחייבות

קודם יום שנותר החסר את ימלא לא למחרת המצוה קיום המצוה. של הקיום צורות

מסוימת. מצוה בו קוימה כשלא

˙Ù˜˘‰אבות בפרקי במשנה מבוטאת זו "הוא(א-יד)עולם אומר,(הלל), היה

שכל ממנו ששמע מפני כי לו השיב חלה,

הם גיהנם יסורי על חכמה' ב'ראשית הכתוב

עליו, שעבר מה כל ותיאר כהוויתם, דברים

וכו'.

אומר ואני לו ואמר קומתו, מלוא הגאון קם

אלא בדיוק הוא כך שם שכתוב מה כי פעם עוד

שאילו משהו, עוד הוספתי שלא מצטער שאני

הוא ומה למשכב, נופל היית לא אז כן עשיתי

אדם ידע אילו כי להוסיף? צריך שהייתי הדבר

בעוה כאן שמקבל יסורים בידי יש כדי"כמה ז

בעוה שם גיהנם מיסורי לו היה"להפחית לא ב,

ימיו. כל איוב יסורי עצמו על לקבל (חתנומהסס

הח מרן זצ"של 'עבודת"ח קדשים על ספרו בהקדמת ל

.הקרבנות')
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יונה רבנו וכ' אימתי". עכשיו לא ואם אני, מה לעצמי וכשאני לי, מי לי אני אין אם

ואעסוק אפנה למחר במלאכתי, עסוק היום אני יאמר שלא אימתי, עכשיו לא ואם וז"ל,

תפנה. לא שמא כי עצמי, ÏË·Âואתקן ¯·ÚÂ ÛÏÁ ‡Â‰‰ ÌÂÈ‰ ,‰
ÙÈ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â
ÂÈÓÈ ÏÎ ÂÓÏ˘Ï ÏÎÂÈ ‡ÏÂ '‰ ˙Î‡ÏÓÓ Â˙Â‡.ÏÚ ÈÁ ‡Â‰ ¯˘‡ ÌÈÓÈ‰ ÏÎ ÈÎ

Â˙Î‡ÏÓÓ ÏË·ÈÏ ˙Â˘¯ ÂÏ ÔÈ‡Â ˙ÂÂˆÓ· ˜ÂÒÚÏÂ ÂÓˆÚ Ô˜˙Ï ‡Â‰ ·ÈÈÁ ‰Ó„‡‰
"˙Á‡ ‰Ú˘ ÂÏÈÙ‡Â.

Ì"È·ÏÓ‰ליחס ניתן חיים", "שנות המושג שאת כתב בראשית לספר בפירושו

האדם, של גילו ובסיכום ה', את בהם עבד שאדם לתקופה ‚ÂÏÈרק ÔÈ· „È¯Ù‰Ï ˘È
Â·˘ "Ì„‡" ÈÈÁ ˙Â
˘ ÔÈ·Ï ,‰Ó‰·‰ Ï˘ ‰ÏÈ‚ ˙‡ Ì‚ ÌÈ„„ÂÓ Â·˘ È‚ÂÏÂÈ·‰

˙ÂÂˆÓ ÌÈÈ˜ Ì‰·˘ ÌÈÓÈ‰ ˙‡ ˜¯Â Í‡ ÌÈ„„ÂÓלזיקנה יגיע מסויים ואדם יתכן ולכן ,

קצרה... תקופה רק חי הוא ולמעשה 26מופלגת,

דרך בספר כתב - נסיונות. עשרה ספר .26

לפקודיך זי"(מצות יששכר' ה'בני לבעל לד, ,ע)"ת

האדם. כוחות וניצול זמן של חשיבותו אודות

בכלל"וז הוא בטלים דברים בדבר דגם ל,

דיבור כל כי תרצח, לא דאזהרת אביזרייהו

שלימה קומה שיעור נפשו)הוא מכוחות (יוצא

למקום הלזו הקומה שמריק מבטלהו והוא

הקומה אותה ומרצח מבטל אזי ובטל, תהו

מה כפי ובפרט וכו', נפשו מכוחות חלק

בדברו, יצאה נפשי בפסוק מרבותינו שקבלנו

ואם חייו ימי כל ידבר כמה לאדם שיעור שיש

ממעט הנה מצוה במקום שלא לדבר ירבה

הגדול במדרש כתוב שכן פרשתנו)חיותו, )

"¯Ê‚
 ˙Â‡¯·‰Ï ‰·˘ÁÓ· ‰ÏÂÚ Ì„‡‰˘ ‰Ú˘·
‡Â‰ ÌÈ¯·„ ‰ÓÎÂ ÁÈ˘È ˙ÂÁÈ˘ ‰ÓÎ ÂÈÏÚ

¯·„È"ע כ.",

זצ"[הגה טיקוצ'ינסקי משה רבי ל,"צ

בחידוד לומר רגיל היה דסלבודקא, המשגיח

משיכה? זה ומה במשיכה', נקנית דקה 'בהמה

שהבר-מצוה חושב הוא באה'. והיא לה 'קורא

תתקיים לא והחתונה בלעדיו, תתקיים לא

איזה לכל והברית, הבן הפדיון וכך בלעדיו,

לו יש שמה. להופיע צריך הוא שהוא, ענין

מהגרמ - שליט"זמן!!! שולזינגר א]."מ

חסד אהבת בספרו חיים החפץ (פרקכתב

לעצמויא) לדעת צריך שאדם אחד, גאון בשם ,

רק [בלבד] דברים ‚Ó¯‡שלשה Û„‰רק הזה...

‰Ê‰ ÌÂÈ‰ורק ...ÌÏÂÚ· „Á‡ È„Â‰È È
‡.

במה נרמז זה שדבר ואמר חיים החפץ והוסיף

שמע: בקריאת שאומרים

הדברים" הזה."‰‡Ï‰והיו גמרא הדף זה -

אנכי" מצוה."ÍÂˆÓאשר אני אותך רק -

"ÌÂÈ‰".בלבד הזה -

���

אגדה דברי יוסףבספר רבי הג' ממרן ויצא, (פר'

שליט אלישיב בעניננוא)"שלום נפלא דבר כתב ,

""וז בתורה כתוב העירל, שם לוז ואולם

כח-יט)"לראשנה התמותה(בראשית בן האדם .

בן להיות עצמו את להנציח מעולם שאף

את להשאיר האדם רוצה וכאשר אל-מות.

שנאמר כמו מצבה, מעמיד עולם, לזכרון שמו

יח-יח)"(שבאבשלום לו"ב ויצב לקח ואבשלום

בעבור המלך... בעמק אשר מצבת את בחייו

שמי שמו"הזכיר את חקק זה עיר, בנה זה .

שאף כאלו גם כיום ויש שיש, אבן על למזכרת

" הקבר על המת תמונת את לזכרמציבים

..."עולם
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"dcil" igxi zryz

"åì äîëçúð äáä"[א-י]

ËÂÈÙ·תשעה וכו' יודע מי "תשעה הפייטן אומר שבהגדה, יודע" מי "אחד

ישראל כלל של מעלות הם תשעה, עד שמנה מה כל שהלא ביאור וצריך לידה". ירחי

המעלה מהי להבין ויש אוה"ע, דוקא.לעומת ישראל כלל אצל לידה ירחי תשעה של

להריון. ולא ללידה מתייחסים ירחים התשעה מדוע צ"ב ועוד

˘ÈÂ,"לו נתכמה "הבה שפי' רש"י כדברי שלא הרמב"ן, מש"כ פי על לומר

פרעה לא כי חכמה, בדרך נעשה הבה אלא לו, לעשות מה נתחכמה הבה שהכוונה

בגידה זו תהיה כי בחרב, להכותם לצוות רוצה היה ולא ישראל ילדי את להרוג רצה

לגזירה מסכימים היו לא והעם המלך, במצות למצרים שהגיע עם חנם להכות גדולה

הלא כך, להם אמר שפרעה ויל"פ בחכמה. זאת עשה כיצד שפי' ברמב"ן ועיי"ש זו,

ואם התאווה, מחמת נתעברו והנשים בילדים, כלל רוצים ולא בפרך עובדים ישראל

עבודת חייו ימי כל שיעבוד בו יצטערו ולא בשבילם טוב יותר מת ילד להם יוולד

אותו. והמתן הוא בן אם אותם צוה וע"כ פרך,

ÏÚÂ'ה מצות לקיים הוא ישראל כלל אצל הזיווג שתכלית המילדות השיבו זה

" יעקב על מספרת שםוהתורה את ויקרא

העיר שם לוז ואולם אל, בית ההוא המקום

חז"לראשנה אומרים לוז ועל ע(סל". מו ,ב)"וטה

ולא לתוכה, להכנס הורשה לא המות שמלאך

אדם. שם מת

לכל שאיפה היתה אבינו יעקב בימי

ולפי 'לוז'. המאושרת בעיר להשתקע ז"העולם

ולהתקיים ולהתגדל לפרוח צריכה היתה הלא

אין ששם כזאת עיר היתה אם עד, לעולמי

מה לתאר האפשר המות, למלאך שליטה

ארבע מכל הרי הזאת, בעיר הצפון האושר

ולשלם אליה, לנסוע צריכים היו העולם פנות

להיות - ויותר אלפים אלפי אמות ד' כל בעד

זכר אין - ולבסוף המות!... ממלאך משוחרר

ובטלה. עברה היא? איפה ללוז!

" והכריז יעקב המקוםבא שם את ויקרא

אלהההוא שכל שמו, את ינציח אשר - "

הם לתורה מקריבם הוא אשר הרגעים

" - לעולם וקיימים חיים המקוםנשארים שם

א-ל בית בא"ההוא הלכה! של אמות הד' הם ,

הוא שלוז העולם טעו טעות כי והכריז יעקב

אין ושקר, טעות זהו 'לוז' כל הנצחי. המקום

עצמו המות מלאך אם המות, ממלאך מפלט

האנשים באים לוז, תוך אל להכנס יכול לא

" - לואצלו ערבין אינון נש דבר (סוכה"רגליהון

ע עי"נג .ש)"א

.Ì„‡‰ ˙‡ ÁÈˆ
È˘ ÌÏÂÚ· ¯·„ ÔÈ‡

Â‰Ê ,Ï-‡ ˙È· ‡Â‰ ,È„ÈÁÈ‰ ÈÁˆ
‰ ÌÂ˜Ó‰

·˜ÚÈ ˙È·‰אשר ה', תורת עם קשרים לקשור .

" הובטח עליה חירותרק - הלוחות על חרות

המות לב-א)"(שמו"ממלאך עיר רק אפשר", ז

בנה אשר הבית וזהו הנצח. לחיי לזכות לקוות

וצריך יכול אחד שכל בית וזהו יעקב, לו

עכ א-ל', 'בית - לעצמו ד."לבנות

מש"וע כג-ד."ע שרה חיי בפר' באריכות כ
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תאוותם, למלאות רצונם שכל המצריות כנשים לא כי ואמרו ישרים, דורות להעמיד

אליהן תבוא בטרם הבאים, והדורות הילדים בשביל חיים המה הנה, חיות כי - העבריות

שיסד וזה ילדו. כבר כאילו עיבורם בתחילת זרעם את כבר אוהבים וילדו, המילדות

שכל ישראל עם נבדל שבזה היינו לידה, ירחי תשעה וכו', יודע מי תשעה הפייטן

לידה ירחי הם ההריון חדשי .27תשעת

"äòøôì úåðëñî éøò ïáéå"[א-יא]

Â˙Â·È˘Áאדם יעשה אם אכן, גודלו. לפי ולא תכליתו, לפי נמדדת כלי של

מגוחך. אלא זה אין וזעומה, פעוטה תכלית לצורך בכמותו מאד גדול כלי

ÈÎÏÓואחת אחת שכל הענקיות, אבניהם הפירמידות. את בנו למשל, מצרים

בעבודת כך לשם עינו עבדים מיליוני הבנין, גובה אל למעלה העלו אנשים, מאות משא

התכלית שנים. אלפי עמד ואכן הבנין, הושלם לבסוף בעבודתם. נספו מהם והרבה פרך,

אם ואפילו נמחה, שמו נשכח, ובסוף זכרו. ישכח לא למען עריץ למושל קבר מקום -

מזכירים אגב ודרך הבנין, נפלאות משבחים בפירמידה! הקשור זכרו קטן מה נמחה, לא

וכך. כך שמה שהיה "מומיה" איזו עבור שנבנה

‡Ï,הטפשים היו לבד 
ÌÈהמצריםÈ
·‰ Ï˘ ÌÎ¯Ú ‰Ó .ÍÎ Ì„‡‰ È
· ÏÎ ‡Ï‡
!?‰Ú˘ ÈÈÁ Ï˘ ˙ÂÊ·
 ˙Â¯ËÓ Ì˘Ï Â
‡ Â
¯Â„· ÌÈÓÈ˜Ó˘ ÌÈ¯‡ÂÙÓ‰בכלל ומהו

הכח ובזבוז ולילה יומם הקשה העבודה לעומת הכבוד, רודף את שמכבדים הכבוד ערך

מבזהו ובלבו מחניפו, שרעהו מדומה, אך שהכבוד גם ומה למענו?! שמשקיע והכסף

הנהו! הבלים הבל -28

זצ פרנקל שבתי ר' הרב בשם הובא"27. ל,

נחמיה,"[בהגה יוסף רבנו חידושי בספר (ועי'ה]

מש ב אות ב-א זה)"להלן בענין עוד .כ

פסח. של הגדה דסלר', הרב של 'ממשנתו .28

���

בירנבוים שמואל רבי הג' ותפארתנו מורנו

יורק"זצ ניו בעיר נסע מיר, ישיבת ראש ל

שבנייני למקום חתנו, בליווי הישיבה לצורך

ושבעים ששים של הם בממוצע הרחוב

ואמר ציין הרחובות באחד בהליכתו קומות.

א שכמעט גובהם"לחתנו סוף את לראות א

צחוק. בבת פרץ פתאום הבנינים. של

ומה הדבר, סיבת אודות חתנו וכששאלו

ראש ענהו לצחוק. שראוי כאן יש בדיוק

" והישיבה, ערענסטדו דאס מינין זיי - "וייסט

שבבעלותם האלו אנשים שאכן יודע, [אתה

שאכן שחושבים בזה, רצינים הם האלו בנינים

הישיבה ראש אצל ערך]. דבר הם האלו בנינים

סיבה"זצ הי' – הזה העולם בעניני עיסוק ל,

לצחוק!
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"dxe`d zaiq jyegd didi ik"

"ìàøùé éðá éðôî åö÷éå õøôé ïëå äáøé ïë åúà åðòé øùàëå"[א-יב]

ג-יד)הרמב"ן‡] בני(במדבר של המועט מספרם אודות עצומה קושיה מקשה

כשאר הלוים שבט היו לא והנה וז"ל, השבטים, שאר של הגדול המספר לעומת לוי,

כלם שנה שלשים ומבן אלף, ושנים עשרים רק היו לא ומעלה חדש מבן כי השבטים,

הפחות מישראל שבט לחצי ומעלה שנה עשרים מבן יגיעו לא והנה אלפים, שמנת

יהיו לא איך תמיה, וזה בהם, מכלה הקדושה שהיתה הארון נשאו לא ועדיין שבכלם,

העם. כל כשאר ה' ברוכי וחסידיו עבדיו

È
‡Âרבותינו שאמרו למה חזוק שזה ו)חושב וארא לוי(תנחומא של שבטו כי ,

פרך ובעבודת מצרים מלאכת בשעבוד היו את29לא המצריים מררו אשר ישראל, והנה .

כמו מצרים, גזירת כנגד אותם מרבה הקב"ה היה למעטם, כדי קשה בעבודה חייהם

הוא בן "אם בגזרת עוד נאמר וכאשר יפרץ", וכן ירבה כן אתו יענו "וכאשר שאמר

מאד" ויעצמו העם "וירב אותו" כ)והמיתן „·¯,(פסוק ‰‡¯
 ¯ÓÂ‡ ‰"·˜‰ ‰È‰ ÈÎ
Ì‰Ó Â‡ È
ÓÓ ,ÌÂ˜È ÈÓעלו ולא הארץ כל כדרך ורבים פרים היו לוי שבט אבל ,

עכ"ל. השבטים, כשאר למעלה

ÈÙÎ'הי אצלם דוקא השיעבוד, גזירת עליהם חלה שלא לוי שבט נראה, שהי'

וגו', הילוד" בן "כל של הגזירה עליהם שחלה השבטים שאר לעומת מובטח, עתידם

המצרים היו הרי כי ואזלא, עמיא מעמיא ויתמעטו, ילכו הזמן במשך כי נראה והי'

מקום בכל שאירע כפי כילוי, של גורם הוא השיעבוד עצם וכן הזכרים, כל את הורגים

ורבים מעמד להחזיק קשה טבעי באופן הרי פרך, ועבודת גלות של לעול נתון הי' שעם

חללים. נופלים

לוי ששבט הענין אודות המוסגר, במאמר .29

לא באמת מדוע לשאול יש בשעבוד, היו לא

להגר ליעקב אמת בספר ועי' פרעה, י"שיעבדם

מז-ד)קמנצקי שהזכיר(בראשית זה מה דתמה ,

" היתההכתוב לא לבדם הכהנים אדמת רק

כו)"לפרעה פסוק "(שם, כתב מזה ולעיל רק,

קנה לא הכהנים זה"אדמת אין דלכאורה ,

למצרים שנוגע בעלמא דברים סיפור אלא

זה. ענין פרטי בכל הכתוב האריך ולמה בלבד,

הכהנים את פטר שיוסף דמה שם ותירץ

שיוסף משום היה כולם, על שהטיל מהמס

לוי, שבט בישראל, אחד שבט שיהיה רצה

בני על פרעה כשגזר ולכן ממס, פטורים שיהיו

מזה, לוי בני פטורים היו הרי לעבוד ישראל

ידי על שנעשה מצרים בארץ החק היה כן כי

וכיון ממסים. פטור הכהונה ששבט יוסף

בנ של וכדכתיב"שהעבדות מס, בתורת היה י

ענותו" למען מסים שרי עליו וישימו

מס"בסבלותם מכל פטור שהיה לוי שבט לכן ,

פטור היה המלוכה מאוצר פרנסתו שהרי

עכ וע"מהעבודה, ברמב"ד. ה-ד)ן"ע ,(להלן

וז חכמים"דכתב להם להיות עם בכל ומנהג ל,

לוי שבט פרעה להם הניח ולכן תורתם, מורי

עכ וכו', וזקניהם חכמיהם ל."שהיו
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Ï·‡,ולרעה לקללה בעינינו שנראה מה ודוקא הבריאה, על שליט הוא הקב"ה

דוקא ירבה", "כן הי' כך ומשום ירבה", "פן אמרו הם הישועה. צומחת מקום באותו

שהיתה היכן משא"כ העולם, כדרך הריבוי הי' כילוי, של גזירה היתה שלא מי אצל

אחד" בכרס ששה יולדות "היו - ניסי באופן הי' הריבוי .30הגזירה,

‰ÊÂשאנו הרבה שפעמים הבטחון, למדת חיזוק נשאב שממנו מקור להיות צריך

לטובה הסיבה נמצאת שם אדרבה אלא כן, שאיננו רק לא - הרעה היא ששם סבורים

ולברכה.

Ï"ÊÂתהלים על בפירושו יעב"ץ ו)החסיד מצד(פרק הגדול האור אל זכינו "כי ,

תשובה שערי בספר בהרחבה ז"ל יונה רבנו כתב וכן הגלות". ה)חושך אות שני (שער

צוקתו, במעוף להוחיל בה' הבוטח על ויש ‰‡Â¯‰וז"ל, ˙·Ò Í˘ÂÁ‰ ‰È‰È ÈÎכמו ,

ז-ח)שכתוב לי",(מיכה אור ה' בחשך אשב כי קמתי נפלתי כי לי איבתי תשמחי "אל ,

רז"ל כב)ואמרו מזמור תהלים, בחושך(מדרש ישבתי אלמלא קמתי, לא נפלתי אלמלא ,

עכ"ל. לי! אור היה לא

˙Ó‡·Â"השחר אילת על "למנצח הפסוק על שוח"ט, במדרש חז"ל דברי הן שהן

ב'תנחומא' והנה ח-ח)30. אמר(מצורע איתא,

היו לא במצרים ישראל שהיו בשעה לוי ר'

וכו', עליהן המצרים שאימת מפני דם, רואות

בנדה"ע שאמרו כעין [והוא עכ, שחרדהא)"(טז ,

בנות אז שהיו נמצא הדמים], את מסלקת

היו לא וממילא דמים, מסולקות ישראל

אצל מצויים מלהיות זמן בשום מוגבלים

ורבים פרים שהיו סיבה זו והיתה נשותיהם,

בפריה לעסוק מניעה להם היתה ולא מאוד,

כי מטומאתן, לטבול שלא הגזירה מצד ורביה

כלל. הנדה טומאת להם היתה לא אדרבה

מע"משא פנויים שהיו לוי של שבטו בודתכ

במדרש שאמרו וכמו מצרים, של ,ה)"(פפרך

ברש עה(ה-ד)י"והובא ,"" לסבלתיכםפ ,"לכו

על היתה לא מצרים של שעבוד שמלאכת

וא לוי, של והחרדה"שבטו האימה היתה לא כ

לסילוק סיבה זו שתהיה עליהם, המצרים של

בנות אצל שהיה כמו מהנשים, נדה דם

הגזירה שהיתה וכיון השבטים, משאר ישראל

לא והן מטומאתן יטבלו לא ישראל שבנות

יכולות היו שלא נמצא דמים, מסולקות היו

לעתים אם כי מטומאתן ולהיטהר לטבול

מערימות היו מהן שהיחידות רחוקות

שבט של הנשים רוב אבל בהחבא. וטובלות

וממילא מלטבול, נמנעות היו זמנן ברוב לוי

סיבה זו והיתה ארץ, מדרך פרושים היו

מעוטים לוי שבט והיו הלידה בהן שנתמעטה

וג - השבטים. שאר לעומת האנשים ז"במספר

שרויין"ע שהיו שמה למעלה, שכתבנו מה ד

שאצלם לוי שבט לעומת לריבוי, גרם בפחד

מזה. מנועין היו וממילא זה פחד הי' לא

יל שהחרדה"[אמנם כיון דאדרבה דיתכן ע

א הדמים, ראויה"מסלקת האשה אין כ

למ בין כלל, סמוך"להתעבר מתעברת אשה ד

למ ובין ללידתה,"לוסתה סמוך נשיםד בד' (כמו

להתעבר עומדת אינה גם שהאשה דמים המסולקות

.בהם)

ברמב"וע הק'"ע החיים' ב'אור וכן שם, ן

שבט למה טעמים מספר שכתבו יקר', וב'כלי

שבשבטים. המועטים היו לוי
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כב-א) בחושך(תהלים אשב כי קמתי נפלתי כי לי איבתי תשמחי "אל הכתוב שאמר זה ,

לי" אור ז-ח)ה' בשעת(מיכה לעולם ומאיר כאיל קופץ שהוא למי למנצח דוד אמר .

הלבנה השחר, מעלות חושך הוא ואימתי וכו', בלילה מאיר הוא ואימתי חשכה.

להם, הולכין והמזלות נכנסין, ÊÓ‰והכוכבים ÏÂ„‚ Í˘ÂÁ ÔÈ‡ ‰Ú˘ ‰˙Â‡Âוהקב"ה ,

שעה ‰Í˘ÂÁבאותה ÍÂ˙Ó ¯Á˘‰ ˙‡ ‰ÏÚÓנאמר לכך וכו', לעולם אסתר)ומאיר (על

החושך. מתוך השחר שהביאה השחר, אילת על

‰‡¯
Âהיא צרה ועת כמהו, מאין ההוא היום גדול כי "הוי הכתוב ביאור לפי"ז

Ú˘ÂÈליעקב, ‰
ÓÓÂ"(ל-ז הישועה.(ירמיה תבוא ליעקב הצרה מעצם כי ,

¯·Î]של אלו דברים קורא כשהיה זצ"ל, הוטנר שהגר"י מקומות בכמה הבאנו

האורה" סבת החושך יהיה כי צוקתו, במעוף להוחיל בה' הבוטח על "ויש יונה רבנו

ש שמאמין מי בזה"ל, אומר היה ÂË·"וכו', ‰È‰È".בשלימות הביטחון מידת זו אין

יהיה החושך כי מאמין שאינו זמן כל בטחון].ÈÒ·˙כי זה אין האורה

¯ÙÒ·Âפרעה לבת ותבאהו הילד "ויגדל של הענין את עד"ז פי' לתורה אזנים

לבן" לה ב-י)ויהי ילמוד(להלן ישראל עם של העתיד שהמלך זאת, היתה ה' מאת וז"ל,

ה' רצון נגד ותחבולותיו אדם מעשי כי מלמדנו, זה ודבר מלך. בארמון מלוכה תכסיסי

- אחרונה ובגזרה היאורה, ישראל ילדי רבבות זרק פרעה שהרי יהיו. ולא יקומו לא

דברי כפי ישראל, של מושיען להיות העתיד המסוכן מהילד להפטר כדי עמו, של אף

מחפש שהוא הזה הילד כי הרגיש, ולא ידע ולא מאומה, הועיל לא - פרעה אצטגניני

תחבולותיו כל נגד קמה ה' עצת ואם לה! לבן אותו אימצה ובתו ביתו, בתוך נמצא

בני על וגזרותיו ה' רצון נגד להתחכם אחריו יבוא מי הזה, והערום האדיר המלך של

עכ"ל. ה', נגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין האדם?

הגאולה,·] על מבט לנו יש דווקא הגלות מתוך שאכן מבאר המהר"ל והנה

א)וז"ל פרק ישראל' ‰‚‡ÏÂ‰,('נצח ÏÚ ‰¯Â¯· ‰ÁÎÂ‰Â ‰È‡¯ ‡Â‰ ÂÓˆÚ· ˙ÂÏ‚‰ ÈÎ,

במקומה אומה כל סידר שהש"י הסדר, מן ויציאה שינוי הוא הגלות כי ספק אין כי וזה

ישראל, ארץ שהוא להם הראוי במקום ישראל את וסידר לה ÌÓÂ˜Óהראוי ÔÓ ˙ÂÏ‚‰Â
È¯Ó‚Ï ‰‡ÈˆÈÂ ÈÂ
È˘ ‡Â‰חוץ והם הטבעי ממקום יוצאים הם כאשר הדברים וכל .

[דוגמא הטבעי, למקום חוזרים רק להם, טבעי הבלתי במקום עמידה להם אין למקומם,

את משנה הוא אין האש, ע"ג כלי כשכופים וגם למעלה, לעלות תכונתו האש לדבר,

הבלתי למקומם העמים בין פיזורם אף על ישראל וכך למעלה, לעלות הטבעית תכונתו

טבעי הבלתי במקומם נשארים היו אם כי הטבעית], תכונתם בהם טמון עדיין טבעי,

וכו'. טבעי, נעשה טבעי הבלתי היה ·‚ÂÏ˙להם, ÌÈ„ÓÂÚ ÂÈ‰ Ì‡ ÌÓˆÚ· Ï‡¯˘È ÔÎÂ
˙Â‡ÈˆÓ‰ ¯„Ò ÈÙÏ Ì‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÌÓÂ˜Ó ÈÎ ,Ì‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÌÓÂ˜Ó ‰Ê ÔÈ‡˘ ÌÏÂÚÏ

Ï‡¯˘È ı¯‡· Ì˙ÂÈ‰Ïלעולם בגלותם נשארים היו ואם אחר, ברשות ולא עצמם ברשות
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[היינו וכו'. טבעי, נעשה טבעי בלתי שהוא למקומם חוץ העמידה שהוא הזה הדבר היה

לעם ישראל היה א"כ - המהות שינוי היה זה - לטבעי טבעי הבלתי הופך היה אילו

סותר הוא ישראל כלל של הטבעי מקומו זה שאין הגלות לכן אחרת, מהות עם אחר

ישראל]. ‰Ú·Ëלמהות ÔÓ ‡ˆÂÈ ¯·„ ‡Â‰ ˙ÂÓÂ‡‰ ÔÈ· Ï‡¯˘È ¯ÂÊÈÙ ÍÎÈÙÏÂשמאחר ,

בגלות איבדו אחרים [עמים וכו'. אחד, להיות יחד עומדים שיהיו ראוי אחת אומה שהם

קיים עדיין - גלות שנות כאלפיים לאחר גם - ישראל עם אולם ומעמדם, מקומם את

את מסירים אשר בעת כי הגלות, גורמי יוסרו כאשר לגאולה והוכחה ראיה וזו בגלות,

אחת אומה הישראלית האומה ומאשר מקומו]. אל הטבעי ממילא חוזר - טבעי הבלתי

כי נראה ומזה יחד, מקובצין שיהיו ראוי האומות, מכל יותר ומופרדת מחולקת בלתי

אומה שתהיה ראוי אין המציאות סדר לפי ועוד כלל. טבעי אינו בפרט להם הפיזור

מה רק לעצמה, ואומה אומה כל ברא הש"י כי עליה, עול להכביד באחרת משעבדת

אחר ענין זה דבר המקום, רצון עושים כאשר הארץ גויי על עליון ישראל שיהיו שראוי

סדר לפי האומות שאר אבל ומדרגתן, מעלתן בשביל המציאות סדר לפי ראוי כך כי

עליה, אחרים רשות תהא שלא לעצמה שנבראה מצד ואומה אומה שכל ראוי המציאות

מושלי האומות ויד הגלות הוא תמיד זה דבר נשאר היה דברואם היה ישראל, על ם

אפשר, אי זה ודבר תמידי, עומד העולם סדר שינוי והוא המציאות סדר לפי שאינו זה

‰ÏÂ‡‚‰ ÏÚ „ÂÓÚÏ ÏÎÂ
 ˙ÂÏ‚‰ ÔÓ ÍÎÏÂ.עכ"ד ,

Ô
ÈÊÁÂ,לגאולה מובילה שהגלות היא, כך הבריאה הנהגת שכל המהר"ל מדברי

ואח"כ חושך, שיש הבריאה, של הסדר זהו כי הגאולה, סוד על עומדים הגלות מתוך ולכן

שבוקע. לאור הסיבה הי' שהחושך איך ורואים עצמו, החושך את אף מאיר זה הארה כשיש

"õåøôé ïëå äáøé ïë åúåà åðòé øùàëå"[א-יב]

ÍÂ˙בהסתר היתה עמו עם יתברך הנהגתו אולם רב. לעם ונהיה גדול עינוי כדי

והרשעים דיין, ולית דין לית ח"ו כאילו היה ונדמה המה, ה' עם כי כלל ראו ולא פנים

כרצונם. עושים ·˙ÍÂכביכול ˙"È˘‰ ˙Á‚˘‰· ÔÈÁ·‰Ï ÂÈ‰ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ

Â·˙Ó‰ ÌÏÂ‡
ıÂ¯ÙÈ ÔÎÂ ‰·¯È ÔÎ Ì˙Â
ÚÏ Â·¯‰˘ ÏÎÎ˘ ¯˙Ò‰‰31.

ח מועדים חיים' 'שפתי ג."31.

���

מש"ע לד-י,"ע תשא כי פרשת להלן כ

" הרוחניבענין בגלות, קיומנו נס עולם עם

'חובת"והגשמי בשם שם שהבאנו מה ובפרט ,

בת שכ' וז"הלבבות' ""ד אדםל, יבקש ואם

לענינים דומה שהוא מה לראות הזה בזמן

הגלות], בתוך עמינו קיום של הנס [גודל ההם

מעת האמות בין עמדנו האמת בעין יביט

ביניהם ענינינו וסדור ."הגלות
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øîçá äù÷ äãáòá íäééç úà åøøîéå êøôá ìàøùé éðá úà íéøöî åãáòéå"
"íéðáìáå[א-יג]

¯ÙÒ·מוסר שנז)מחשבת עמ' זרקו(ח"ב המצרים הנה וז"ל, נוראה, הערה כתב

שנאמר כמו ליאור, ישראל ילדי כב)את פסוק תשליכהו",(להלן היארה הילוד הבן "כל ,

מצרי תתעב "לא אומרת התורה הכל ולמרות בהם, והרגו אותם היכו אותם, הטביעו

בארצו" היית גר כג-ח)כי יש(דברים וא"כ אותם. לתעב ולא טובה להם להכיר שיש ,

המצרים שטבעו וכמו עונש להם מגיע ישראל לעם שהרעו מה על שאמנם לימוד, בזה

שכר. להם מגיע במצרים, גרים שהיו זמן והיה היות אך בים,

מ‰·‰ ואינו וכדומה אצלו התארח או מחבירו טובה מקבל אחד אם כירנתבונן,

עכ"ד וחומר, מקל מצרי" תתעב ב"לא שכלולה עבירה בזה יש .32בטובתו,

ze`vezd lr mb devn xky

"ãåàî åîöòéå íòä áøéå úãìéîì íé÷åìà áèééå"[א-כ]

ÍÈ¯ˆ.והתעצמו רבו ישראל שעם למיילדות היא טובה מה ביאור,

·˙ÎÂעשות לידם הזמין מהאלקים יראתם ה' בראות כי וז"ל, הק' החיים' ה'אור

העם וירב הטובה היא ומה וגו', וייטב אומרו והוא שכרם, להרבות קץ לאין מצות

משה זכו זה לטעם כי ואולי הרגום. כשלא להם יחשבו כולם כי זכותם, יגדל שבזה

פי ועברו עלינו, נפשם נתנו ומרים יוכבד כי לצד זוכים בשלהם כי בישראל, ואהרן

הוא מלכנו, הוא אבינו, הוא עליו יחשבו לזה משלהם, ופרנסו שזנו להם ועוד מלך,

עכ"ל. וכו', מושיענו

Ô‡ÎÓאלו על רק לא שכר נוטל טוב, מעשה לחבירו העושה שאדם למדנו

הדורות כל על שכרן נטלו המילדות ולכן התוצאות, על גם אלא הטובה, להם שעשה

נפשם. במסירות שניצלו הבנים אותן של חלציהן יוצאי הרבים

˘ÈÂ'יהושע ה'תולדות דברי את להביא טעם השפעת33בנותן כמה עד שמבאר ,

חז"ל אמרו וז"ל, בעוה"ב, ובין בעוה"ז בין - משפיעים האדם ע"ב)מעשי לב ,(ר"ה

זצ מרן כתב שם ובהמשך כאן"32. רואים ל,

ממה אחרת מאד, ורחבה גדולה שהתורה

של ההיקף את בזה רואים מכירים. שאנו

·¯Â¯‰התורה, ‰¯Î‰Ï ‡È·‰Ï ÏÂÎÈ ÂÓˆÚ ‰ÊÂ

ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ‰¯Â˙‰˘עכ ד.",

להג זצ"33. העלער יהושע הג"ר מתלמידי ר"ל

זצוק סלנטר ב-ב."ישראל אבות מס' על ל,
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מעשי ודם שבשר ידוע לפניו, פתוחים מתים וספרי חיים וספרי דין כסא על יושב מלך

המעשה, בעולם פה ישארו ידיו ומעשי הגמול, עולם אל הולך הוא אותו, מבלים ידיו

הטוב. במעשה הדבר ונצייר רעים, ומהם טובים מהם המעשים והנה

ÌÎÁהעינים העיר כי לרבים, בו והועיל באגדות או בהלכות ספר חיבר אחד

מעלה של ב"ד לו ופסקו למנוחות עולמו לבית והלך במוסריו, הלבבות העיר או בהלכותיו

הראשון השנה בראש ויהי ספרו, ותועלת ומעשיו תורתו לפי כבודו, לפי עדן בגן מדור

מהראשון, ובהיר מבהיק יותר אחר מדור לו ופסקו מעלה, של לבי"ד נתבקש פטירתו, אחר

תורה סיגלתי לא המעשה מהעולם שיצאתי משעה הלא לאמר, הדבר על כמשתאה הוא ויהי

כמ טובים, המצות,ומעשים ומן התורה מן חפשי נעשה אדם שמת כיון חפשי במתים שז"ל

המיתה. אחר הדין בשעת לי פסקו לא מדוע הזה, היתרון לי מגיע באמת ואם

Û‡,החפץ על תתמה על נכוחה לו השיבו מעלה של ב"ד 
ËÙ¯˙הם˘ ‰Ú˘Ó ÈÎ
˙‡¯È ÂÚË
 Â‡ ‰
Â·˙ È¯Ù Â„È ÏÚ Â˘ÚÂ Ì„‡ È
· ‰ÓÎÏ Í¯ÙÒ ÏÈÚÂ‰ ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ „Ú
¯Á‡˘ ˙ÏÚÂ˙‰ ÏÚÂ .ÌÈÈÁ· Í˙„Â·Ú „·ÏÓ Ì¯Î˘ ÏÚ ‡Â·˙ ‰˙Ú Ô‰Â ,Ì··Ï· '‰

Ê"Ú ¯Î˘ ÍÏ ÚÂ·˜ÏÂ ÍÏ ÌÏ˘Ï Ê‡ ÔÎ˙È ‰È‰ ‡Ï Í˙¯ÈËÙלנמצאי מסורה הבחירה יען ,

בטרם החיים בבחירת התלויים למעשים שכר קובעת ית' ידיעתו ואין המעשה, עולם

עתה, עד אז מני נאמנים מטעי פארות הטוב שורשך שלח שכבר בר"ה עתה אולם יבואו.

ר"ה בכל הוא וכן שהנחת, משרשך נצר הוא כי שם, המעשה כל על טוב תקבל הנה

כאמור. והכוונה בר"ה נידונים הנשמות שאף האמת חכמי וכמש"כ

˙‡ÊÏÂחז"ל ע"א)אמרו סד ברכות מס' אף(סוף מנוחה להם אין צדיקים ,

ילכו ולזאת בשנה, שנה פרי מעשות ימושו לא בעוה"ז שהניחו מעשיהם כי בעוה"ב,

עכ"ל. בארץ, ברכה אחריהם שהניחו המעשה כשרון לפי עולם ימי כל חיל אל מחיל

·Â˙Îהרב(צב-יד)בתהלים העיר יפריחו", אלקינו בחצרות ה' בבית "שתולים ,

בבנין-קל פותח הכתוב סופו, עם תואם אינו הפסוק שתחלת כך על בפליאה זצ"ל אברמסקי

זה. בשינוי המרומז הרעיון הוא מה - 'יפרחו' ולא 'יפריחו' בבנין-הפעיל ומסיים 'שתולים'

¯‡·Óבארץ עמנו יותר שרוי אינו הצדיק אשר באים ימים והנה אברמסקי, הרב

בעלמא גם ניכרת עדיין השפעתו ומכל-מקום - השם בבית שתול כבר הוא החיים.

בדרכיו, כן גם ילכו נוספים שאנשים זה, במובן להשפיע מוסיף הוא כיצד? הדין.

'יפריחו' הצדיקים דקשוט, בעלמא משכנם ממקום משם, ובכן, בעקבותיו. (לשוןוימשיכו

אלקינו'הפעיל) 'בחצרות פה נמצאים אשר נטיעותיהם-תלמידיהם .34את

זכרון קובץ שא.34. עמ' ישראל' 'כנסת

���
זצ אברמסקי הרב אמר פסוק"עוד לבאר ל

שכבר"(ד-ב)בקהלת המתים את אני ושבח

עדנה חיים המה אשר החיים מן אם"מתו, .

איך מתו, שכבר המתים את לשבח רוצה אתה
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·˙Îחכמים אמונת אין35בספר ולעונשו מיתתו אחרי גם מחטיא שכשאחד וז"ל,

במותו ימית אשר ורבים בשבילו, שיחטאו האנשים אותן מאוד ויתרבו שילכו אפשר קץ

הכתוב מ"ש זכות משה כהר"ר ביאר זה ועל בחייו, המית לב-יט)מאשר "גדל(ירמיה ,

וכפרי כדרכיו לאיש לתת אדם בני דרכי כל על פקחות עיניך אשר העליליה ורב העצה

„¯ÈÎמעלליו", ÏÎ ÏÚ ˙ÂÁÂ˜Ù Í¯·˙È ÂÈ
ÈÚ ‰
‰ „Á‡ ˘È‡ ˘È
ÚÓ ‰"·˜‰ ¯˘‡Î˘
˘È
ÚÈ Ê‡ ,Ì‰È¯ÎÂÚ· ‰È‰ ‡Â‰Â ˙Â¯ÈÙ Â˘Ú ÂÈ˘ÚÓ Ì‡ ˙Â‡¯Ï ÌÏÂÚ· ¯˘‡ Ì„‡ È
·

ÂÈÏÏÚÓ È¯ÙÎÂ ÂÈÎ¯„Î [ÔÂ„
‰] ˘È‡Ï ˙˙Ï Â‰ÊÂ ,ÌÏÂÎ ÏÚ Â˙Â‡.

zeklne diel ,dpedk iza ly xkyde - "zclind e`xi ik"

"íéúá íäì ùòéå íé÷ìàä úà úãìéîä åàøé éë éäéå"[א-כא]

על‡] היה לא המילדת של ששכרם בפסוק מדויק וז"ל, כתב זצ"ל שך הרב מרן

הסכנה על חשבונות בלי המילדת' יראו ה'כי על שמים, היראת על אלא הילדים, הצלת

ל'בתים'. המילדות זכו רחמנות] של מסיבה [או המלך פי להמרות

‰
שהיה‰ האלקים" את וגו' יראו ה"כי שעבור התורה פסוקי לנו מעידים

אותן. משבחת שהתורה הסיבה היא למילדות,

‰
‰Âבתשובת ואילו מצרים", מלך "ויקרא כתוב למילדות פרעה בקריאת

וביאור מצרים". מלך "אל כתוב ולא פרעה" אל המילדת "ותאמרנה נאמר המילדות

המילדות אבל המלך. רצון זה - רצונו לעשות להפחידם בכוונתו היה שהמלך הוא הענין

"יראו - אצלם היתה אחד חשבון שרק מאחר מלך, של חשיבות שום לו נתנו לא

אליו והתיחסו מיראתם, הזיזם לא אליהם מלך קריאת ואפילו האלקים", את המילדת

עכ"ד השורה, מן .36כאחד

„ÂÒÈÎ:מקומות בג' בספריו ירוחם רבנו כתב זצ"ל, שך הרב מרן

"ותיראן(‡) הכתוב מאמר ביאור זהו וז"ל, כתב בשלח פר' תורה' ב'דעת

שונים היתרים למצוא קל היה ודאי כי בזה, הוכרה יראתם מדת האלקים", את המילדת

חיים המה אשר החיים 'מן אותם? תשבח

עדנה'...

אשר ופירותיהם תלמידיהם על תתבונן

הגדול! השבח יצא ומזה חיים עדיין המה

למוהר ז"35. באזילה שלום שר אביעד ל"ר

מהר בזמן ז"שהיה אבוהב ל."י

ובמקו לך. לך פר' מוסר', 'מחשבת (שם)א"36.

זצ מרן וז"כתב יכול"ל שמים, יראת ללא ל,

לחיי ולרדת טובות מדות עם להיות האדם

עכ ל."השני!
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בבקשת הטעמים והגדילו התבוננו אדרבה, הם אבל הילדים, במיתת המלך לגזירת לציית

עשה כי שכרן, שהגדיל זה וע"כ ודאי. היראה מדת היא והיא ההיתר, את ולא האיסור

עולם. עד בתים האלוקים להם

‰Ê·Âהכתוב שאמר זה ביאור ביתר ג"כ כב-יב)נבין כי(בראשית ידעתי "עתה ,

היה וטעמים מחשבות הרבה ממני". יחידך את בנך את חשכת ולא אתה אלקים ירא

בגונא לאברהם, בזה השטן דברי כל רבה במדרש וע"ש יצחק, עקידת נגד לינתן אפשר

אלא היתר, צד כל רואה לא הירא באמת, הוא ירא כי ברורה הוכחה שזו ודאי כדא

עכ"ל שהוא, עיכוב כל נגד הבוקעת והיא תמיד נגדו פחדו .37אדרבה,

חז"ל(·) אמרו וז"ל, כתב וילך בפר' תורה' א-כא)וב'דעת יראתן(שמו"ר שבזכות ,

הנה, עי"ש. ומלכות לויה כהונה, בתי - בתים להם ויעש האלוקים להם הטיב אשר זכו

יצא ומה האחרית! כל להם ניתנה זה בזכות כי התכלית, עד מאוד גדולה יראתן היתה

כל להן היתה לא ובאם מצרים, מלך אליהן דיבר כאשר עשו לא כי - זו יראה מכל

את הורגין והיו מצרים, מלך אליהן שדיבר מה עושין היו אמנם אז כי - כהאי? יראה

המלך, בגזירת היו אנוסים כי מצד היתר איזה בדבר שהיה אפשר אמנם ואם הילדים!

אפשר כבר - תכלית הבלתי היראה יראתן, ולולא די-כעור, מעשה זאת היה הלא עכ"ז

הענין! נורא כאלו! מעשים לעשות היה

ומוסר(‚) חכמה דעת את(ח"ד)ובספרו המילדות יראו כי "ויהי וז"ל, כ'

- לתורה זוכים שממדות מכאן Â˙Ï¯‰האלקים", ÂÎÊ ‰‡¯ÈÓ˘וכשאדם בתים. לבניית -

עכ"ל. זה, על לעמוד עליו תורה לומד

ÔÂÈÎכאן כלול כבר ממילא אלוקים", "יראת היה שלמילדות אמרה שהתורה

הטובות. והמידות המעלות כל בו ימצא אלוקים ירא כי הכל.

וז שכ' משפטים פר' תורה' ב'דעת ויעו' ל,"37.

הכי המצבים בכל הצדיק יוסף עמד זה איך

" שהיה במה אם כי זה אין הלא אתקשים?

ירא אני של"האלקים במצב יראה, של במצב .

קשיים לא כבר אין מתבטל, הכל פחדים פחד

עיכובים. ולא

גדול, הכי בנסיון עמד אבינו אברהם

" מפני העקידה, יראבנסיון כי ידעתי עתה כי

אתה ""אלקים של במצב מתבטליראה. הכל "

אבינו אברהם עמד לא ולו קשיים, כל ואין

על היתה עליו התביעה הנה העקידה, בנסיון

יראה! - לא

בגמ' עאיתא יג אימא,א)"(נדה ואבעית ,

[על עליה שמואל דקרי עליה דמריה אימתא

וברש אשה. ילוד זה אין יהודה] שם,"רב י

הקב דמריה, אחר"אימתא במקום ואפילו ה,

ע לדידיה, שרי ויראה"נמי אימה של במצב כ.

מציאות. כל לה אין לתאוה, מקום כל אין

התאוה, אינה החטאים כל סיבת בקצרה,

כי החטאים, לכל הסבה היא אי-יראה אלא

אבודה ותאוה חמדה כל יראה במקום

עכ ל."בתכלית!
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ÔÈ‡'וגו יראו כי "ויהי אלא מישראל, רבות נפשות הצילו כי ויהי כאן כתוב

האלקים". את

¯Â‡È·‰Âהשכר עיקר כל וממילא היראה, היא כולן המעלות כליל כי הוא,

יראתו. באיכות אלא נמדד, אינו הטובים מעשיו עבור לאדם המשתלם

È˙‡ˆÓÂלהן ניתן לא שהשכר הרי וז"ל, אהרן רבי משנת בספר גם כתב שכן

נפש, מסירות בזה והיה עי"ז, עצמן את וסיכנו פרעה, של מצותו עשו שלא זה עבור

מספקות שהיו חז"ל שפירשו הילדים", את "ותחיין ועשה בקום שעשו מה בעבור לא וכן

כפולה, במדה מסי"נ היה שבזה - ומזון מים Â·Ú¯להן ˜¯Â Í‡ Ô˙È
 ¯Î˘‰ ‡Ï‡
‰‡¯È‰כמ"ש לחכמה, וגם ומלכות, כהונה בתי של הנצחיות לטובות זכו היראה ובשכר ,

להם ויעש שנאמר מרים, בזכות הזאת? החכמה לכל בצלאל זכה ומהיכן במדרש, חז"ל

כי לחכמה מרים וזכתה בצלאל, שהעמידה בחכמה שכרה נטלה ומרים וגו', ˘Î¯בתים
‰ÓÎÁ ‰‡¯È"חכמה היא ה' יראת "הן דכתיב ע"ש), תיב רמז ויקהל, שמעוני עכ"ל.(ילקוט ,

מרים·] זו פועה, הולד. את שמשפרת ע"ש יוכבד זו שפרה, ז"ל, פירש"י והנה

הבוכה תינוק המפייסות הנשים כדרך לולד והוגה ומדברת שפועה שם יאעל סוטה (עי'

לעילע"ב) הבאנו כבר והנה עכ"ל. שהתורה(א-א), מבואר וכאן המהות, את מסמל שהשם

את שמבטא שם ולא ופועה', 'שפרה בשמותיהן דווקא המילדות של גדלותן את ציינה

וצ"ב. האלוקים", את יראו ה"כאשר

,‰‡¯
Âכן גם היה שנולדו, להילדים ומרים יוכבד שעשו וה'שפרה', שה'פועה'

הוולדות, את שישפרו זה בלי גם לחיות יכולים היו שהילדים הגדולה. יראתן מפאת

הסכנה מחמת - הלידה אחרי שמיד באופן עמהם, שצחקו והצחוק הדיבור בלי וגם

במהירות, המקום את לעזוב עליהם היה פרעה, שוטרי שהםמפני אותן יראו שלא כדי

ב"לוקסוס" ועסקו במקום המתינו ומדוע ולולדיהן, ישראל נשי של בלידתן מסייעות אכן

הולדות. עם ודיבור שיפור של כזה

‡Ï‡,אלו דברים על גם ויתרו לא פרעה, את ולא האלקים", את ש"יראו מאחר

המילדות של האלקים" "יראת על הגדולה העדות הם אלו שמעשים .38והיינו

המפרשים.‚] עליה עמדו שכבר הערה תתיישב שנתבאר, מה ולפי

ע הצדקנית הרבנית רבי"38. הג' של אשתו ה,

זצ היימן ימיה"שלמה כל עוסקת היתה ל,

כשיצאו ופעם יתומות. והשיאה וחסד, בצדקה

שהרבנית יתומה של כללחתונה את סידרה

עצמה, החתונה את וגם ת', עד מא' מחסורה

זצ שלמה ר' אותה פרחים"שאל קנית האם ל,

שעד חשבתי אמרה והרבנית הכלה, בשביל

בא שהכל ובפרט לדייק, צריכים לא כך כדי

וקני מהרי שלמה ר' לה אמר צדקה, מכסף

הכלה. עבור פרחים
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‰
תורה„‰ על חסד, מקבלים חסד שעל מחייבת מדה", כנגד "מדה של הנהגה

זכו הוולדות את ששיפרו המיילדות של מעשיהם כנגד כאן והנה וכדו', תורה מקבלים

כאן. יש מדה כנגד מדה איזו להבין ויש וכהונה, מלכות תורה, של לבתים

ÈÙÏÂהמילדת יראו כי "ויהי התורה שכתבה מה זהו אדרבה מבואר, הענין מש"כ

הקב"ה, של מדתו וכך שמים, היראת מתוך נבעה שמעלתם האלוקים", È¯‡˙את ÏÚ
ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜" Ï˘ ÌÈ˙· Ì‰ ÂÏ‡ ÌÈ˙· ,‰ÈÂÏÂ ‰
Â‰Î ,˙ÂÎÏÓ ÌÈÏ·˜Ó ÌÈÓ˘,"

אלו. לבתים זוכה הוא עצומה כ"כ היתה שלו והיר"ש לקב"ה שהתקרב Â¯ÈÒÓ˙ומי
"ÌÈ˙· Ì‰Ï ˘ÚÈÂ"‰ ˙‡ ‰„ÈÏÂÓ ‡È‰ ÌÈÓ˘ ˙‡¯ÈÓ ˙Ú·Â
˘ ˘Ù
!39

עוד„] שמעתי ופועה, לשפרה שניתן לשכר בנוגע מדה כנגד מדה של ובענין

זצ"ל סולובייצ'יק דוב יוסף רבי הג' בשם זצ"ל)לבאר הגרי"ז מרן של זה.(בנו באופן ,

ישראל הוא והבן האם, אחר הולך הוולד לעכו"ם, הנישאת ישראל שבת היא, הלכה הנה

אבל לחלוטין. כשר לזרע דנחשב הבן, כשרות אודות הוא כשהנידון זה כל אבל גמור.

יחוס ובלי למיוחסים, בעינן ובזה הדין, נשתנה כאן הבן, יחוס דין אודות לדון כשבאים

המסירות ללא אף לכן האם. מן יהודי רק והוא יחוס, דיני לגבי מיוחס אינו קודש לזרע

הנכרים מן מולידות היו והנשים הזכרים, כל את הורגים היו אילו ומרים, יוכבד של נפש

להמשך דורות להביא דיים כשרים והיו מיוחסים, לא כי אם יהודים היו הוולדות עדיין

שלדינים כיון מלהיות, מפסיקים היו ומלכות, לוי' כהונה, בתי - 'בתים' אבל ישראל, כלל

לכן ישראל, בתי להציל זכו נפשם מסירת ע"י והמילדות דוקא. מיוחסים בעינן אלו

עכת"ד. אלו, בתים של אמותיהם להיות בעצמם זכו

"ïåéçú úáä ìëå åäëéìùú äøàéä ãåìéä ïáä ìë"[א-כב]

‰¯Â‡ÎÏצריך אין הזכרים, על היתה הגזירה כל שאם דפשיטא צ"ב הלשון

אותן. יחיו שלא דמה"ת תחיון", הבת "וכל להורות

‡Ï‡הרחמים מדת מתוך ולא הנקבות, את גם הורג זה אכזרי רשע היה שבאמת

וכך לנשים, הבנות לקחת ורצו המצרים היו בזימה ששטופים אלא לפליטה, השאירן

דברים של מפשוטם שחוץ הענין, וביאור

מכל שונה תרגיש לא שהיתומה שדאג

" שהרי נוסף, עומק בזה יש "אמאחברותיה,

ז שלמה ר' שאמר וזהו לבתה, פרחים ל,"קונה

˜È„ˆ - ‰˜„ˆ È‡·‚ ˜¯ ‡ÏÂ ,‡Ó‡ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ,

כתיב כט-טז)וכן "(איוב לאביונים, אנכי ."אב

זצ פינקוס אברהם חיים ר' מהג' .ל)"(שמעתי

זצ אברמסקי יחזקאל רבי הג' שני"39. אמר, ל

שמהיראת אחרונים, בדורות הכירו בתים

את להחיות הלכו נפש והמסירות שמים

ה'חתם - והם רוחנית, תחייה לדורות, ילדיהם

והגר זצ"סופר', מוואלז'ין ל."ח
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חז"ל א-יח)אמרו כך(שמו"ר אלא הנקבות לקיים לפרעה צורך מה תחיון", הבת "וכל

בזימה. שטופים המצריים שהיו לפי לנשים, הנקבות ונקח הזכרים נמית אומרים היו

ÌÚËÎÂהרמב"ן מדברי נראה יב-י)זה אבינו(בראשית אברהם של ירידתו בפירוש ,

ורמז באה"ד, וז"ל לבנים", סימן אבות "מעשי בבחינת שם לו שקרה מה וכל למצרים

מהם ויקחו להם ירעו והמצרים בארץ, שם לגור הרעב מפני מצרים ירדו בניו כי אליו

שיוציאם עד גדולים בנגעים נקמתם ינקום והקב"ה תחיון, הבת וכל אמר כאשר הנשים

עכ"ל .40וכו',

l`xyi ipa itlk wx dzid "celiid oad lk" zxifb m`d

"ïåéçú úáä ìëå åäëéìùú äøàéä ãåìéä ïáä ìë"[א-כב]

דוקא‡] מכוונת היתה הילוד", הבן "כל של הגזירה כי נזכר לא בתורה הנה

בחז"ל מבואר כך ובאמת ישראל, א-כב)כלפי עליהם(שמו"ר אף וז"ל, רש"י שכ' כפי

אם יודעין אנו ואין המושיע נולד היום איצטגניניו לו אמרו משה שנולד יום גזר,

על אף היום אותו גזר לפיכך במים. ללקות שסופו אנו ורואים מישראל, אם ממצרים

עכ"ל.המצר לעברים, נאמר ולא תשליכוהו היאורה הילוד הבן כל שנאמר, ים,

,Ì
Ó‡Âכל" ישראל, כלפי רק מכוונת היתה זו גזירה כי עולה אונקלוס מתרגום

דיתיליד בוÈ‡„Â‰ÈÏברא נזכר שלא הכתוב ממשמעות הלא וקשה תרמונה". בנהרא

הגזירה. היתה לעמו אף כי עולה, ישראל

È˙È‡¯Â,כשגזר בתחילה דאיה"נ זצ"ל, מלובלין שפירא המהר"ם בשם ביאור

וזאת ישראל, עם כלפי רק מדובר שאין נשמע שיהיה באופן הגזירה את פרעה פירסם

ותרגום פירוש הוציא זמן לאחר אך עמו, בני בקרב אפי' יתקבל לא שהדבר שחשש משום

המלכות פקידי שידעו כדי ישראל, עם כלפי רק מכוונת הגזירה שאכן שיובן הגזירה, של

ישראל בבני כשמדובר רק אלא זה חוק להפעיל .41שאין

זצ ברוידא זיסל שמחה ר' הג' ראש"40. ל,

באוה וע' חברון. על"ישיבת שעמד הק' ח

באופ ויישבה זו א."שאלה

זצ שפירא מאיר ר' מוסיף והי' שעפ"41. י"ל,

האנטישמי, הפולני הפרלמנט כחבר נסיונו

הדורות, בכל ישראל שונאי של דרכם שזו

למצוא היה קשה ובחוקותיהם שבתקנותיהם

אלא היהודים, כנגד ומכוונת בולטת אפליה

בדרך ובסתר, רמז בדרך הדברים נעשו תמיד

הכתובה.תרגום" לחוקה ופירוש "

���

" כתוב, פסח' של ב'הגדה לאהנה פרעה

את לעקור ביקש ולבן הזכרים על אלא גזר

ההגדה"הכל בעל בא האם המפרשים והקשו .

פרעה? של בשבחו לספר

פגרמנסקי מרדכי רבי הגדול הג' ותירץ
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שהי'·] אחר, באופן אך החושן' ה'קצות בעל בשם עד"ז שמעתי שכבר ובאמת

ש"דינא בטענה גזירתו לקיים חייבות שהן למילדות פנה פרעה כך. הכתובים מפרש

שהתקנה היכא אלא דמלכותא לדינא תוקף דאין לו טענו המילדות אך דינא", דמלכותא

בנדרים הרא"ש וכמש"כ העם, לכל ע"א)היא היכא(כח אלא דינא דמלכותא דינא שאין ,

בשו"ע נפסק וכן לכל, שוה ס"ח)שהיא שסט סי' באופן(חו"מ פרעה מיד ציוה כן ועל ,

פרעה "ויצו הכ' וכמאמר לכל שוה ÂÓÚשיהיה ÏÎÏלכל שוה הוי ומעתה וגו', לאמר"

דמלכותא. דינא מדין הוראתו לקיים שחייבות הדר ושוב

דסוטה‚] פ"ק בריש באמת ע"א)והנה הכ'(יב דפירוש חנינא ב"ר ר"י אמר ,

מה מחמת כן שעשה חז"ל דברי את מביא שם ורש"י כן, גזר עמו על שאף עמו, לכל

וזה ישראל, עם על רק הגזירה היתה שבתחילה שם שמבואר אלא איצטגניניו, שאמרו

הילוד", הבן "כל ושל אותו" והמתן הוא בן "אם של הראשונות הגזירות בשתי היה

בני לכל ויצו הכ' אמר וע"ז הזכרים, הריגת של הגזירה את עמו על גם גזר ואח"כ

יעוי"ש. עמו,

‰
‰Â.וצ"ע היהודים על רק היתה הגזירה שלמעשה משמע שהבאנו בתרגום

Ì
Ó‡,'וגו הילוד" הבן כל לאמר עמו לכל פרעה "ויצו בפסוק אי' הכי הלא

לישראל, רק שהיתה שניה גזירה הוי הילוד" הבן "כל דקרא דסיפא מבואר ובגמ'

עמו" "לכל ברישא הכ' אמר שע"ז שלישית לגזירה דהתרגום42שקדמה י"ל וממילא ,

השניה, הגזירה היתה שזו בגמ' המבואר כפי כן פי' הילוד", הבן "כל על כן שפירש

ודו"ק.

וז"ל,„] זה בענין שכ' מיטראני מהר"י הביא דוד פני בספרו שהחיד"א שו"מ

בסוטה אמרינן דהא קשה ליאודאי, דיתיליד ברא כל אונקלוס שתרגם מה וגו', הבן כל

לו. יהה יאודים כדת למצרים דיתיליד ברא כל פירושו, דהכי וי"א גזר. עמו על שאף

ישראל, על גזר לא דקודם אונקלוס תרגם שיפה תי' אברהם ב"ר צדקיה ורבנו הגה"ה. -

ישראל, להושיע שעתיד מי יולד ביום שבו אצטגניניו א"ל משה שנולד יום באותו אבל

יעמוד"זצ ישראל שכלל הבטחה שיש ל

הכל את לעקור שביקש לבן וממילא לעולם...

חשבון, עשה פרעה אבל סכנה, כך כל היה לא

הזכרים... כל את להרוג ששייך

פרעה על הטענה שעיקר מרדכי ר' והוסיף

וזה לו... נתחכמה הבה בחשבון ההריגה היתה

ימ הגרמניים היה וזה האמיתית... ש."הרשעות

סג הרב ששמע הדברים שליט"[מן ממרן"ל א,

זצ פגרמנסקי מרדכי הרב בגיטו"הגאון ל

והעלם שמם, ימח הגרמניים תחת קוונא

שליט צינמון דוד ר' הרב א]."לכתב

במהרש כבר ובאמת ע"42. עמד שם ז"א

כסדר שלא וסיפא רישא מפרשת דהגמ'

ן.העני
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עבור דחק לא ואונקלוס וכו', ז"ל המורה פי' וכן עמו, על אף גזר לבד יום ובאותו

גזר. עמו על שאף משמע שיהיה סתם, דיתיליד ברא כל לתרגם אחד שנייום (אח"י,

לכך ליהודים, הגזרה ונשארה ממנו קבלו לא דהגוים בש"ר שאמרו דכיון ואפשר דחוקים. הדרכים

המסקנא) היה דזה ליהודאי אונקלוס החיד"א.פירש עכ"ל - .

שכ'‰] יונתן, בתרגום טפי מתבארים האונקלוס שדברי כ' שליט"א פוס והגרי"ח

ילדי את ממיתות לא [שהמילדות כך פרעה ראה דכאשר - כדין" פרעה חמא "וכד

שבתחילה הראשונה, הגזירה המשך שזה והיינו עמו. לכל זאת ציוה הוא היהודים],

לילדי כך [שיעשו עמו בני כל על התפשטה זו גזירה אח"כ אלא למילדות, זאת ציוה

שהיתה הנזכרת לגזירה המשך זה הלא כי זאת, בפסוק להזכיר צריך אין ולכך היהודים],

היהודים. ילדי על

mzenya exkfp `l dyn ly eixedy mrhd

בצנעה. היו עמרם אשת של ונישואיה ששילוחיה מפני א.

בראשית. ימי מששת הי' מתוקן משה ב.

היו מכח הוא ישראל, את שמושיע לבן שזכו הזכות התורה.ג. תופשי - לוי שבט בני תם

הבנים. כל כדרך ולגדלו לחנכו יש הבית כל את שהאיר בן כשנולד גם ד.

בקדושה. הוא החומר עיסוק שגם ישראל של המהות ה.

יכול! אחד כל - כמשה שיגדל לבן יחוס צריך אין ו.

שליח. ע"י ולא בעצמו הקב"ה ע"י נעשתה הגאולה ז.

"éåì úá úà ç÷éå éåì úéáî ùéà êìéå"[ב-א]

במה‡] עוסקת ואף משה, לידת את בהרחבה שמתארת התורה מדוע לברר יש

הוא. דבר הלא ואמו, אביו של שמותיהם את השמיטה לכן, קודם שאירע

˙Ó‡·Âזו בפרשה הק' בזוהר אי' והכי חז"ל, עמדו כבר זו שאלה יטשעל (דף

שמו,ע"א) נזכר לא מ"ט שמו, נזכר ולא לוי, בת את ויקח לוי מבית איש וילך וז"ל,

שלא כדי לאשתו חזר ובצנעא הלך שבצנעא מפני אבהו רבי בשם אמר יהודה רבי

הזוהר. עכ"ל בפרהסיא, עמרם וילך נאמר ולא איש", "וילך הה"ד בו, יכירו

Ì
Ó‡Âחז"ל אמרו דהנה להק' ע"א)יש יב היה(סוטה הדור גדול עמרם תנא ,

עמד עמלין, אנו לשוא אמר תשליכוהו היאורה הילוד הבן כל הרשע פרעה שגזר כיון

עמדו אשתו את והחזיר עמד וכו', נשותיהן את וגירשו כולן עמדו אשתו את וגירש

מזה. ידעו שכולם ומשמע נשותיהן, את והחזירו כולן
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˘ÈÂ,בצנעה זה היה עצמה הלקיחה בשעת אבל שלקח, לבתר זה שהיה לומר,

בתרא ובבבא שם בסוטה חז"ל בדברי לדייק יש ע"א)והכי לוי,(קכ בת את "ויקח ,

הושיבה לקוחין, מעשה לה שעשה מלמד זבידא בר יהודה א"ר ליה, מיבעי ויחזור ויקח

ויש שמחה", הבנים אם אומרים השרת ומלאכי לפניה משוררים ומרים ואהרן באפריון

לכל אבל הלקיחה, בשעת מזה ידעו השרת ומלאכי ומרים אהרן שרק מכאן לדקדק

בצנעה. זה היה אדם

רבות·] בדברי ראיתי יסודותוהנה עולים מהם אשר בזה, ביאורים מספר ז"ל ינו

ז"ל]. ברמב"ן יעו' הפשט [וע"ד חשובים.

·˙Îאחר עד ואהרן ומרים יוכבד שם מזכיר הכתוב אין וז"ל, אריה גור בספר

משה ב-א)לידת בת(להלן את ויקח לוי מבית איש "וילך כתיב שאחריה בפרשה שהרי ,

לך לומר משה, לידת עד משה של האם ושם האב שם להזכיר רצה לא - Ó˘‰לוי" ÈÎ
˙È˘‡¯· ÈÓÈ ˙˘˘Ó ‰ÏÂ‡‚Ï Ô˜Â˙Ó ‰È‰ימי מששת לגאולה מתוקן שמשה ומאחר ,

היה משה לידת קודם לאביו שם נתן ואילו אצלו, עיקר אבותיו היו לא - בראשית

משה, הקב"ה לו נתן לו המיוחד ושמו עצמו ובשביל האב, היה שהעיקר הענין משמעות

שמו, הזכיר לא לכך לבן, סיבה בפרט שהוא אב כל ‰È‰כמו ‡Ï ‰˘Ó ˙„ÈÏ Ïˆ‡ ÈÎ
˙„ÁÂÈÓ ‰·ÈÒ סיבה‰‡· אבל בן, מוליד אדם שכל וכמנהג עולם כסדר הוא כאשר רק

כאן. היה לא ÊÂ‰פרטית ,ÌÏÂÚÏ Ô·‰ ‡· ‡Ï ·‡‰ ‰Ê ‰È‰ ‡Ï Ì‡ - ÌÈ
· ¯‡˘ ÏÎÂ
‰˘Ó· Â
È‡,לעולם לבא משה מוכרח עכ"פ למשה, יותר מוכן עמרם שהיה אף כי ,

ואם בפרט, מעמרם נולד כי תאמר שלא משה, לידת קודם הפרטי שם מזכיר אינו ולפיכך

עמרם היה לא ואם אדם, שאר כמו הוא רק אינו, שזה משה, נולד היה לא עמרם היה לא

אחר, ·¯‡˘È˙היה ÈÓÈ ˙˘˘Ó Ô˜Â˙Ó ‰˘Ó ÈÎ.עכ"ל ,

זצ"ל‚] שוואב שמעון ר' שעיקר43הג' להשמיענו הכתוב שבא וז"ל, לתרץ כתב

רק מצרים שבגלות לויים, שהיו מפני אלא היתה לא ישראל של מושיען בלידת זכותם

אז היו לוי שבט ‰˙Â¯‰בני È˘ÙÂ˙(יט-ה פרשה ועע"ש ה-טז, נזכרו(שמו"ר לא ולכן ,

ומרים, יוכבד עמרם בשמותם ‰˙Â¯‰כאן ÁÎÓ ‰‡· Ï‡¯˘È Ï˘ Ô˙ÏÂ‡‚˘ ÚÈ„Â‰Ï,

עכ"ל.

ÂÈ¯·„ÏÂ.לוי ובת לוי בית נזכר מדוע גם אלא שמם, נזכר לא למה רק לא מיושב

זצ"ל„] פיינשטיין משה רבי הג' אביו44מרן שם הוזכר שלא מה וז"ל, כתב

אחר עד משה של אמו שאיןושם בזה דאשמועינן לענ"ד נראה הגואל, להיות שנצטווה

השואבה. בית מעין בספרו ו-כ.43. להלן משה' 'דרש .44
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ולא אורה, הבית שנתמלא ואף מאוד גדולים שכשרונותיו אף בבנו, להשתבח לאדם

הרבה דרך כפי טוב, יהיה שודאי משום ביותר עמו וללמוד עליו להשגיח שא"צ יסמוך

כי ביותר, לייסרו ולא לחנכו שלא עליו סומך גדול כשרון בעל בן להם שכשיש בנ"א

הגדולים שבכשרונותיו לחוש יש אדרבה אלא אלקים. וירא ת"ח יהיה שודאי חושב

הימנו גדול יצרו מחבירו שהגדול כמו ליצרו, ויתפתה אחרים בענינים נביתגדל (סוכה

עמרםע"א) נשתבח לא שלכן עליו, ולהשגיח ביותר ולחנכו ביותר אתו ללמוד וצריך ,

עכ"ל. לגאולה, והשליח ה' נביא ונעשה שנתגדל עד העולם מכל הגדול בבנו ויוכבד

וז"ל‰] כתב זצ"ל קמנצקי יעקב הג"ר בין45מרן עיקרית מחלוקת יש והנה ,

והשלמה] מזיגה יוצר [מאחד, סינתטי קשר להם יש והגוף הנפש דלדידן לעמים, ישראל

הרמב"ן שביאר ב-ז)וכמו חיים",(בראשית נשמת באפיו ד"ויפח בפסוק ,ÛÂ‚‰ Ì‚˘
‰Ó˘
‰ È"Ú ‰ÏÚ˙
בשגם לעלם באדם רוחי ידון "לא הפסוק על הפרשנים פירשו וכן ,

האדם נעשה ההרכבה דע"י והיינו לבשר, נעשה הרוח שגם כלומר וגו', בשר" הוא

ממלאה ואינה הגוף בתוך נמצאת הנפש כי אומרים העכו"ם אבל חדשה, בריה למין

כשהוצרכו ולפיכך הגוף. עם מעורבת אינה אבל בתוכו מדור לה שיש אלא הגוף, כל

לצייר להם אפשר אי בשר דע"י - רוח ע"י שנולד לבדות הוצרכו מחוקק להם להמציא

חומר. מבעלי קדושה ÈÎשיצא ‰¯Â˙‰ ‰¯ÙÒ ,'˜‰ ‰¯Â˙· Î"‡˘Ó˙È·Ó ˘È‡ ÍÏ‰
ÈÂÏ ˙· ˙‡ Á˜ÏÂ ÈÂÏמ"ט עולות, עכו"ם שלמי כי רואין אנו בהלכה והנה וגו'. ,

של קרבן זה ויהיה הבשר שיאכלו יתכן איך להבין לעכו"ם שא"א והיינו לשמים. דלבו

מתכפרים. ובעלים אוכלים כהנים אמרינן בישראל אבל קדושה,

Â‰ÊÂבפסחים מאמרם ע"ב)ביאור מ"ט(סח לכם נמי דבעינן בעצרת מודים הכל ,

להיות בעצרת הו"ל יהושע לר' אפילו אדרבה דלכאורה הוא, תורה בו שניתנה יום

חידשה זה הרי שביארתי מה לפי אבל הוא, תורה בו שניתנה יום דהלא ושונה, יושב

עכ"ל אכילתו, ע"י להוכיח צריך וזהו לתורה, שייך הגוף דגם .46התורה

[Â'אורה ה'שערי של ביאורו את ראיתי להשמיענו47עוד רצתה התורה וז"ל,

הרמב"ם של הזהב בלשונו ועיין ואם, אב של יחוס צריך אין כמשה בן שיולד שכדי

ה"ב) תשובה מהל' טובה(פ"ה לדרך עצמו להטות נתונה אדם לכל שרשות בביאורו

ב-ד. בראשית ליעקב' 'אמת .45

לאלו שקוראים הטעם שזה שמעתי, .46

" אמת של בחסד קדישאהעוסקים ,"חברא

שעוסקים שהגם זה, ענין להדגיש כדי והוא

לקברו, בגוף, Ì„È˜Ù˙Óרק ÈÎ ,˘Â„˜ ¯·„ ‡Â‰

Í‰Ï ‡È·‰Ï ‡Â‰ Ì‰ÈÈÁ· Ï‡¯˘È ˙·Â Ô· Ï˘
ÛÂ‚‰ Ì‚˘ „Ú ,˘Ù
‰Â ÛÂ‚‰ ÔÈ· ÈË˙
ÈÒ ¯Â˘È˜

Ú ‰ÏÚ˙
"!‰Ó˘
‰ È

שליט ברגמן צבי מאיר רבי להג' א,"47.

א."ח
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ורוב אומה"ע טפשי שאומרים זה דבר במחשבתך יעבור אל וז"ל, כתב צדיק ולהיות

הדבר אין רשע, או צדיק להיות ברייתו מתחלת האדם על גוזר שהקב"ה בנ"י גולמי

סכל או חכם או כירבעם רשע או רבנו כמשה צדיק להיות לו ראוי אדם כל אלא כן,

- עכ"ל. וכו', הדעות כל שאר וכן שוע או כילי או אכזרי או רחמן ¯‡ÈÂאו Ì„‡ ÏÎ
Â
·¯ ‰˘ÓÎ ˜È„ˆ ˙ÂÈ‰Ï ÂÏ!

È„ÎÂמעשיו עצמו, האדם הוא העיקר אלא אבות, בזכות תלוי שאין לדעת

לכל גדול ולימוד יסוד והוא ח"ו, אותו המרחקים והם אותו המקרבים הם העצמיים

ואמו אביו שמות התורה השמיטה לכן רבנו, כמשה להיות הוא שראוי ואחד, אחד

זה, דבר גוף להודיע משה ÏÂ‡של Â· ‰ÈÂÏ˙ ‰˙È‰ Â
·¯ ‰˘Ó Ï˘ Â˙ÂÏ„‚˘
ÂÈ˙Â·‡·.עכ"ל !

¯ÙÒ·Âבספק הוא ישיבה בחור כל דבזמנינו החזו"א, בשם הביא איש מעשה

ע"כ הדור, .48גדול

המאירי כתב יג-א)48. אל"וז(משלי לעולם ל,

לבבו קושי ראותו מצד להתייאש אדם יתרשל

אנשים ראינו פעמים כמה כי הבנתו, ומיעוט

בסופם, ומצליחים מתחילתם בלימודם קשים

עכ מעט, מעט ושקידה ההתמדה רוב ל."עם

הרמב הרמבם"כתב אגרות לפסיא)"(' דפוס ,ם',

וז גאבר בן יוסף למר והעיקר"בתשובתו ל,

הלימוד שמניח מי וכל בלימוד, שתעסוק הוא

ה' דבר כי בו, נאמר מעולם דבר למד לא אם

ואפילו התוספת מן שמתעצל מי וכל בזה,

תלמוד של עשה מצות מבטל הוא גדול, חכם

הכל, כנגד שהיא ˘Ï‡תורה ÍÏ ¯ÓÂ‡ ÏÏÎ·Â
ÈÏÂ„‚ ,˙ÂÓÈÏ˘‰ ÔÓ ˘‡È˙˙ Ï‡Â ÍÓˆÚ ‰Ê·˙
,ÌÈ
˘· ÌÈÏÂ„‚ Ì‰Â „ÂÓÈÏ‰ ÂÏÈÁ˙‰ ÌÈÓÎÁ‰

‰È‰˘ ‰Ó Ì‰Ó ‰È‰Âעכ ל.",

החזו מרן שכ' מה זללה"ויעו' בספרו"א ה

ובטחון כו)"(פאמונה אות המורגלות"וזג מן ל,

בנים לגדל ישיבות ליסד לחובה לחשוב

מוכרה חכמים תלמידי של היצירה לתורה,

וכו' תלפיות לתל מוכרה הערך, רבת לחובה

˙Â˘Ù
‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ‰˙˘‚· ÂÊÏ‰ ‰¯Î‰ Ï·‡
,„ÈÓÏ˙‰Ï ÚÂ„È ÏÈ‚ ˙Ï·Â‚ ,ÂÊ ‰¯ÈˆÈÏ ˙ÂÈÂ‡¯‰
¯·Î˘ ‰Ê Í‡ ,˙ËÏÁÂÓ ˙Â¯ÈÚˆ Â
ÓÓ ˙˘¯Â„Â
¯·Î Â˙Â„ÏÈ· „ÓÏ ‡ÏÂ ÌÈ
˘· ‡·Â ¯‚·˙


‰Ó„
 ¯·ÎÂ ,„ÈÓÏ˙ ˙ÂÈ‰ÏÓ Ì„‡‰ È
ÈÚ· ÏÒÙ

,ËÏÁ‰· ‰ÎÁÏ ÈÂ‡¯ È˙Ï·Ï ‰Ê‰ ¯‚Â·Ó‰ Ì‰Ï

Â
È‡ ÂÓˆÚ· ‡Â‰ Ì‚Ò
Î‰Ï Â˘Ù
Ï ‰·ÂÁ ‰‡Â¯
ÔÈ‡ Ì
Ó‡Â ,'ÂÎÂ ‰¯Â˙ ˘˜·Ï ˘¯„Ó‰ ˙È·Ï

ÙÚ ‰Ê‰ ¯·„‰"Ì„‡‰ ˙·ÂÁ ÈÎ ,‰¯Â˙‰ È
˙ÂÈ‰Ï Ï„˙˘‰Ï Â·¯˜· ‰Ó˘
‰ „ÂÚ ÏÎ ÂÓÏÂÚ·
ÂÈ„Ï ‰ÓÂ„ Ô˜Ê „ÓÂÏ‰ Ì
Ó‡ Ì‡Â ,Ï„‚Â ÍÏÂ‰
˙¯˜È Ï„Â‚Ï Ï·‡ ,˜ÂÁÓ ¯ÈÈ
 ÏÚ ‰·Â˙Î
¯ÈÈ
 ÏÚ ‰ÓÎÁ‰ ÂÈ„ Ì‚ ‰Î¯Ú ·¯Â ‰ÓÎÁ‰
ÌˆÂÚÏ ¯ÙÒÓ ÔÈ‡Â ‰ÈÏ‡ Í¯Ú ÔÈ‡ ˜ÂÁÓ‰

‰ÈÂ˘עכ ל.",

���

זצ קוטלר שניאור רבי רגיל"הג' היה ל,

זצ קוטלר אהרן ר' הג' מרן אביו בשם ל,"לומר

בישיבה לימודו שמתוך לדעת ישיבה בן שעל

שיוכל עד התורה במעלות לעלות עליו יש

נשאל שיהא ענין בכל להלכה תשובה לכתוב

לדעת הן התורה, לימוד של תכליתו זהו עליו.

העיון כח וגם פרטיה, בכל ההלכה מקורי

וסברותיה. ההלכה טעמי להוציא וההכרעה

זצ אהרן רבי הג' יש"והיה שבאמת אומר ל

ממה מאה לפי להגיע האדם של בכוחותיו

לימודו בתחילת להאדם אפשר ואי שהגיע.

כל שהלא להגיע, באמת יוכל לכמה לשער
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מתרחבים הכשרונות בכשרונותיו המשתמש

גודל כפי מתרבה דשמיא והסייעתא ועוד, עוד

שאיפותיו. גודל וכפי בכוחותיו השתמשו

הגר מרן זיע"וכדברי מוואלז'ין חיים'א"ח ('רוח

פ לחפוץו)"ריש יוסיף כן ללמוד יוסיף אשר כל ,

הכתוב פירוש זהו ואשר עוד, (תהליםללמוד

"לו-י) אור, נראה התורה"באורך באור ,

מזה גדול אור עוד שיש יותר נראה שהשגנו

ולהשיג להבין תאוה ויתאוה להשיגו ונקוה

בלי אפשר אי התורה למעלות ולהגיע עוד.

של כתרה להשיג ומוחלטת גמורה התמסרות

של חשבונות עול צוארו מעל ולפרוק תורה,

" של תפקידוקאריערארבים וזוהו וכדומה, "

ישיבה. בן שליטשל גינזבורג ירוחם חיים ר' .א)"(הג'

הגר שמואלביץ"כתב מוסרח שיחות (ספר

כח) להגיע"וזמאמר אוכל איך אדם יאמר אל ל,

הג' של כבזמנו התורה ועמקות גדלות לכלל

דלים כוחותי והרי וכדומה, איגר עקיבא רבי

ברצונו תלוי הכל כי בידו, היא טעות ומעטים.

יבין ולבבו וידע יתבונן אם לבו, וביחוד

בתורה, לעליה הגדול הצורך את וירגיש

שיעור, לאין וגבורה כח רשפי בנפשו יתנוצצו

ומטה לרום מעלה לתורה, חיילים ויגביר

ז כאמרם ""לעומק, תאמיןל ומצאת "יגעת

ע ו עכב)"(מגילה ל.",

���

ממרן ישיבה, לבן מכתב כאן ונעתיק

[ה"הגרי קנייבסקי זצ"סטייפלער"י וזה"] ל

וכו', הנסיון מתוך לי הידוע לך אכתוב לשונו,

בדמיונם, הרבה טועים צעירים תלמידים

כי עולים, ואינם מצליחים שאינם בחשבם

לעין ניכרת אינה האמיתית לעליה ההצלחה

היא ומבינו שלומד גמרא דף כל התלמיד,

הצלחה, היא שהבינו תוספות כל הצלחה,

הזמן ובמשך ירבה, יד על קובץ לאט ולאט

יום בכל הבטה מבלי שבישראל, לגדול נעשה

שחברו לפעמים שיראה מה לא. או ההצליח

וכיו ובתפיסתו בכשרונו יותר אינה"עולה ב,

שחשבום רבים ראיתי העתיד, על כלל ראיה

וכיו מצליחים לבלתי ובמשך"בצעירותם ב,

הש ברוב יסודית בידיעה ונתעלו עלו ס,"הזמן

ההלכה בדרכי מאירה והבנה ובהכרה

וכו'. וההוראה

עליות זמני לו יש ותלמיד תלמיד כל

רבות וסבות שונים, מזמנים זמנים וירידות,

כלל, לבו יפול ואל לאדם, נסיונות והכל לזה,

העוה שיעור,"כי לאין התמורות עולם הוא ז

עכ וכו'! לבוא ההצלחה ד."וסוף

עולם חיי פי"(חובספרו מרןב)"ב כתב ,

זצ וז"הסטייפלער שהוא"ל מי גם באמת ל,

בלימוד מאוד יתאמץ אם עצום, הבנה קשה

גדול להיות דשמיא לסייעתא יזכה התורה,

אע כשרונו"בתורה, מכפי יותר הרבה שזה פ

אעתיק הנדכאים לבבות לחזק וכדי הטבעי.

המשולש חוט בספר שכתוב החתםמה תולדות )

זצ יד)"סופר עמ' הקדוש"וזל, הג' דודי לי סיפר ל,

זצ"מו סופר שמעון אבד"ה קראקא"ל ק

זקנו אל בא בדרעזניץ הזה, התלמיד ממהות

סופר')ל"זצ או(ה'חתם עשרה שבע בן אחד נער

ללמוד שרצונו לו וגילה שנה, עשרה שמונה

כן, הבחורים ובשמוע בה. חשקה ונפשו תורה

אשר כמותו שנים בר איך בו ויהתלו שחקו

עצמו לתקוע רצונו מימיו מאורות ראה לא

זה למה בהם, גער רבם אולם גמרא, ללמוד

וילמד. יבוא ללמוד הרוצה כל הלא תצחקו,

להם וקבע לבחורים וצוה הנער, את ויקרב

שעה והאחר זו שעה עמו ילמד שזה עתים,

לי שהגיע למה נוסף אבל עשו. וכן ז"אחרת,

לשמוע קשה מדה לו היתה זאת עוד שנה,

איז עמו למדו שאם עד לאבד, משנהומהיר ו

היה ולמחר שכחה מהרה עד פעמים, מאה

בכל כן אמנם מעולם. למדה לא כאילו בעיניו

בלימוד. והתמיד פג, לא לתורה חשקו זאת

הגיע הימים וברוב לו, מסייעין לטהר הבא וכל

היתה יראתו וגם בתורה, מופלג בחור למדרגת

קודש פרי ועשה והצליח ועלה טהורה,

לדיין שנתמנה עד מופלג למדן והיה הלולים

מט בעיר הוראה מטרסדורף)ד"ומורה תחת(

ואח רבו. שלייניג,"כנפי בעיר לרב נתקבל כ

לאב"ואח נתעלה ת"כ והיה נייזמץ, בעיר ח"ד
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Â
˙ÙÂ˜˙·דכתיב מאי זצ"ל חיים' ה'חפץ מבאר הדורות... ירידת אף (עמוסעל

הןב-יא) וגו', ישראל" בני זאת אין האף לנזרים ומבחוריכם לנביאים מבניכם "ואקים

אמנם נבואה, כמו גבוהות לדרגות בנקל להגיע א"א כתיקונם שהשנים שבזמן אמת,

וע"ז לגדלות, להגיע ה' מאת מיוחד עזר יש בעולם והירידה החולשה שרבה בתקופה

וא לעשותםנאמר אדם בני ביד יסייע בעצמו שהקב"ה דהיינו לנביאים, מבניכם קים

ואמלאהו" פיך "הרחב הכתוב בכלל זה וכל ולנביאים, .49לגדולים

[Ê,נוסף ביאור צ"ל פינקוס הגר"ש בשם ·ÂÙÈÒ¯שמעתי È¯ÈÈ‡ Ô‡Î„ ÔÂÈÎ„
Ô‡Î ‰ÏÂÚ‰ „Á‡ ÔÈ‡ ,ÂÓˆÚ·Â Â„Â·Î· ‰"·˜‰ È„È ÏÚ ‰˙È‰ ‰ÏÂ‡‚‰Â ,‰ÏÂ‡‚‰

Ì˘·הנכבדים שמותיו הוזכרו [לא ילד היה שם, בלי אשה היתה שם, בלי איש היה .

תקרא כאילו המים, מן שנמשה מה שם על בתורה נקרא אלא אביגדור, או טוביה כגון

שליחות. קיבל והוא מרחוק], מרים [ותתצב אחות לו והיתה שם], בלי ילד "המשוי" לו

תראה עתה הקב"ה אמר אז שלחתני. זה למה - ואמר הקב"ה אל חזר משה ולבסוף

תראה לכן ישראל, בני לחירות להביא יכולים לא שאתם היינו למצרים, אעשה אשר

ÈÓˆÚ·Â È„Â·Î· ˙‡Ê ‰˘Ú‡ È
‡˘.

פעמים כמה והובא ובצדקות, בתורה גדול

ע סופר, כ."בחתם

הוא מהשגה המונעתו שהסיבה הכלל

שבשביל שחושב כמו ולא והרפיון, היאוש

אלא ומתייאש, מתרפה הוא ההשגה מניעת

למניעת הסיבה הוא והיאוש הרפיון אדרבה

חז אמרו שכבר מסייעין"ההשגה, לטהר הבא ל

עכ .ד"אותו,

���

שמואל מדרש בספר פכתב ל,"וזד)"(אבות

מכל הלמד חכם הוא איזה אומר זומא בן

חז שאמרו לפי הכוונה, ואפשר וכו'. ל"אדם,

הקב חכם"כי עליה תהא מה הטיפה על גוזר ה

שאותו האדם שיאמר ואפשר וכו', טיפש או

ולא החכמה ישיג חכם שיהא עליו שנגזר

הלומד חכם הוא איזה התנא אמר לזה אחר,

אדם, Â˙¯ÈˆÈמכל ˙Ú· ÂÈÏÚ ¯Ê‚
 Ì‡ Û‡Â
Ì„‡ ÏÎÓ „ÓÂÏÂ ‰¯Â˙· Ú‚È Ì‡ ,˘ÙÈË ‡‰È˘

ÌÎÁ ‰È‰È,תאמין אל מצאת ולא יגעת כי ,

מסיבת כלומר השכלתי, מלמדי מכל שנאמר

השכלתי מהם שלמדתי ורבותי מלמדי כל

וכו', בתורה תמיד שיגעתי לפי ונתחכמתי

ל."עכ

���

שמיר'"החיד ב'צפורן ריח)א וז(אות ל,"כתב

האר גורי כתבו זצ"מנורה, עניניה"י שכל ל

שהתורה - מקשה לרמוז, ואפשר לתורה, רמז

ע שאפילו"באה רמז מאליה, - תעשה יסורין. י

הארץ עם ‡Ìאביו ,˘ÙË ‰È‰È˘ ÂÈÏÚ ¯Ê‚
Â
ÂÈÏ‡Ó ‰ÎÊÈ ‰¯Â˙· Ú‚Èעכ ל.",

���

לא הוריהם שעבר בדור התורה גדולי רוב

שך הרב מרן ומהם, תורה, גדולי היו

הג - רודרמן"והסטייפלער הלוי יצחק יעקב ר

הג הג"- - הוטנר יצחק -"ר קמנצקי יעקב ר

הג"הג - קוטלר אהרן אברמסקי"ר יחזקאל ר

הגה הגה"- - לוינשטיין יחזקאל ר' ר'"צ צ

לאפי הגהאליהו - -"אן דסלר אליהו ר' צ

הג"ומו זצ"ר גיפטר מרדכי ל."ר

בירנבוים שמואל ר' הג' ותפארתנו מורנו .49

נפש."זצ משיב לספר בהקדמה ל,
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"éåì úá úà ç÷éå éåì úéáî ùéà êìéå"[ב-א]

שאמר‡] שראה כיון היה, הדור גדול עמרם תנא וז"ל, מרדכי ברכת בספר כתב

הילוד" הבן "כל כד)פרעה עמדו(פסוק אשתו. את וגרש עמד עמלים? אנו לשוא אמר ,

לא שפרעה פרעה, משל קשה גזרתך אבא, בתו, לו אמרה נשותיהן. את וגרשו כולן

בעוה"ז, אלא גזר לא פרעה הנקבות. ועל הזכרים על גוזר ואתה הזכרים, על אלא גזר

את והחזיר עמד וכו', מתקיימת ספק הוא, רשע פרעה ובעוה"ב. בעוה"ז גזרת ואתה

וכו', לוי" בת את ויקח לוי מבית איש "וילך נשותיהן. והחזירו כולן עמדו אשתו,

ומלאכי לפניה מרקדים ואהרן ומרים באפיריון הושיבה לקוחים, מעשה שעשה מלמד

ע"כ שמחה, הבנים אם אומרים ע"א)השרת יב .(סוטה

‰
גירש‰ כשעמרם דבר. כל ישק פיו על האומה, מנהיג היה, הדור גדול עמרם

נשותיהם". את וגירשו כולם "עמדו אשתו את

ÂÏÈ‡Â.מחונכת כך, כל קרובה בתו, אלא עוד ולא קטנה, ילדה עומדת לפניו,

בצעד ונוקט מורא ללא פחד ללא נסוג הריהו טעם של דברים הימנה שומע וכשעמרם

בשנית. אשתו את ומקדש חוזר כולם ובמעמד כך, כל שיגרתי בלתי

‡¯˜ÈÚÓבשעת עמרם של נימוקיו היו מה סבר? קא מאי ולבסוף סבר, קא מאי

מרים הבת שהעלתה הנימוקים היו מה המחודשת? החופה בשעת שכנעו ומה גירושיו,

כן? לפני אביה, לעמרם ידועים היו שלא [הקטנה],

‰
אסור‰ לכן תשליכהו". היארה הילוד הבן "כל פרעה שאמר ראה עמרם

כמובן. לגרש, חייבים בנים, ובלי בנים, להוליד איפוא

‰ÓÂ?מרים בתו לעמרם לו גילתה

Í˙¯ÈÊ‚מוסד יסוד הדור, גדול לאביה הקטנה זו שגילתה אלא פרעה, משל קשה

שהתורה לך ידוע להוי ישראל... כלל של ומהותם קיומם וסוד היהדות מערכת בכל

הוא, זה מושג פירוש ועומק היא, חיים ˙Â¯˙תורת ‡ÏÏ Ï‡¯˘È ÏÏÎÏ ÌÂÈ˜ ÔÈ‡ ÈÎ
Ï‡¯˘È.ישראל כלל ללא ישראל לתורת קיום אין וכמו"כ .

‡ÏÏ‡¯˘È ˙¯Â˙ ‡ÏÏ ÈÂ¯˘ Ï‡¯˘È ÏÏÎ ‰È‰È Â·˘ ·ˆÓ ÌÈÈ˜מצב יתכן לא .

ומצוותיה. ישראל תורת של קיומה יתאפשר לא בו

,ÔÎÏדבר כי הדעת על להעלות יתכן לא ורבו', 'פרו מצות בתורה נאמר אם

לחזותם שאין מפריעים יתכנו פחות, וקשים ביותר קשים מצבים יתכן נמנע. יהיה זה
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ישראל עם ישראל תורת בין הקשר סוד מעצם זהו כי "מניעה". תתכן לא אך מראש

ההבטחה! מבנה זהו התורה, נותן - ישראל ואלקי

Ì‚מצב בפני עומדים אם גם רח"ל, שמד גזירת בפני ישראל עם עומדים אם

ח"ו השעה הגיעה כי אומרת זאת אין יהרג, ואל יעבור אפילו או יעבור, ואל יהרג של

מצוות. מקיום מנועים ח"ו שישראל שעה או קיימת, ישראל תורת אין בה

Ì‚שמד שעת לך אין ודאי תשליכהו", היארה הילוד הבן "כל גזר כשפרעה

מזאת, אתה,גדולה הדור גדול אם ובפרט, עליך - אעפ"כ מזאת. קשה גזירה לך ואין

אין ומצוותיה, קיומה התורה את לעקור ח"ו, הדבר, שבידו מישהו, קיים אם כי לדעת,

בלבד. אתה אלא Ú¯Ù‰"זה Ï˘Ó ‰˘˜ Í˙¯ÈÊ‚"עכ"ל ,50.

סוטה·] במס' ע"ב)איתא באותו(יא שהיו צדקניות נשים בשכר עוירא ר' דרש ,

קטנים דגים להם מזמן הקב"ה מים לשאוב שהולכות בשעה ממצרים, ישראל נגאלו דור,

חמין של אחת קדירות שתי ושופתות ובאות דגים, ומחצה מים מחצה ושואבות בכדיהן

ומאכילות אותן וסכות אותן ומרחיצות לשדה בעליהן אצל ומוליכות דגים, של ואחת

וגו'. שפתים", בין תשכבון "אם שנאמר שפתים, בין להן ונזקקות אותן ומשקות אותן

בכסף נחפה יונה "כנפי שנאמר מצרים, לביזת ישראל זכו שפתים בין תשכבון בשכר

מולדיהן זמן שמגיע וכיון לבתיהם, באות שמתעברות וכיון חרוץ", בירקרק ואברותיה

שלמה של ים בספר ב50. ע"(מס' לח פרק"ק - א

ט) סימן שםרביעי הגמ' מדברי לדייק כתב ,

‰
ÎÒ ÌÂ˜Ó· ÂÏÈÙ‡ ÔÈ„ ˙Â
˘Ï ¯ÂÒ‡˘וז ל,".

וא התוס' בחגיגה"הקשו אמרינן והא ת

דבריו דמגיד בעשה עובר לגוי תורה המלמד

וי וגו', דע"ליעקב בעל"ל עשו המלכות פ

נמי אי עצמם. למסור נתחייבו ולא כרחם

חכמים בעיני כגרים עצמן עשו שהשרים

עכ עמים, חובב אף בספרי משמע"כדאיתא ל.

משום אף לגוי תורה ללמוד שרי דלא מכאן

וק מלכות, לא"שלום אם הנאה, שכר משום ו

שנמצאו לאותם להם ואוי והכרח. בגזירה

הלומדים ישמעאל וארץ ולועז ספרד במדינת

ותשלומי הנאתן בעבור האומות עם ה' תורת

לע בנים המילדים הם אח"שכרן, כי הם"ז, כ

בעו וראינו שמענו כאשר למינות ה."מהפכים

ליהושע לומר למשה בקבלה התורה מסר וה'

התורה לכתוב הניח ולא וכו', לזקנים, ויהושע

כדאיתא"שבע למינות, יהפכו שלא כדי פ

א אליעזר. דרבי האנשים"בפרקי אותן כ

ה', עצת להפר ובגופם בנפשותם החטאים

לפע האומות עם לומדים עונם"אשר גדול ד

ציון. בנחמות יראו ולא מנשוא,

˙Â
˘Ï ¯ÂÒ‡„ ‡˙ÈÈ¯· È‡‰Ó Ô
ÈÚÓ˘ Ì‚
¯ÂÒÓÏ ·ÈÈÁÂ ,‰
ÎÒ ÌÂ˜Ó· Û‡ ‰¯Â˙ È¯·„

‰ÈÏÚ ÂÓˆÚשמלכות דתוס' שינויא חד דלפי ,

החכמים ייראו לא ולמה עליהם, גזרה הרשעה

לא הלא עליהם, הרשעה מלכות שתעליל

האומות בפני לומר כזה קשה דבר תמצא

לא וכי חייבים, והם מהיזיקן פטורין שאנחנו

ח לחוש ראוי וחורבות"היה שמדות לכמה ו

שכל הרשעה מלכות בפרט מיניה, דליפוק

שונאינו, על ולהתנפל להתגולל רק מחשבתם

או"וא חייבים שניהם או לשנות להם היה כ

ש אלא פטורין, אנו"שניהם שמחוייבים מ

ח ואם ה', קידוש על הוה"למסור הדין ישנה ו

עכ וכו', משה, בתורת ל."ככופר
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והקב"ה וגו', עוררתיך" התפוח "תחת שנאמר התפוח, תחת בשדה ויולדות הולכות

שנאמר הולד, את שמשפרת זו כחיה אותן ומשפיר שמנקיר מי מרום משמי שולח

ומלקט וגו', למשעי" רחצת לא ובמים שרך כרת לא אותך הולדת ביום "ומולדותיך

ושמן", מסלע דבש "ויניקהו שנאמר דבש של ואחד שמן של אחד עגולין שני להן

ומביאין בקרקע ונבלעין נס להם ונעשה להורגן באין מצרים בהן שמכירין וכיון וגו'.

היו שהולכין לאחר וגו'. חורשים", חרשו גבי "על שנאמר גבן על וחורשין שוורים

שמתגדלין וכיון נתתיך", השדה כצמח "רבבה שנאמר השדה כעשב ויוצאין מבצבצין

בעדי תקרי אל עדים", בעדי ותבואי ותגדלי "ותרבי שנאמר לבתיהן עדרים עדרים באין

ע"כ עדרים, בעדרי אלא .51עדים

‰Ó·שבזכותן נשים אותן ביד היתה זכות ואיזו צדקניות, לתואר נשים אותן זכו

מצרים. לצאת זכו ישראל כלל

‰
‰Âצ"ב ועדיין ורבו, פרו מצות עבור מאוד השתדלו שהם מתאר המדרש

אליהן מתייחסת ממצרים היציאה זכות אשר עד גדולה, כך כל זכות היתה זו .52מדוע

Í‡מדובר אלא בעצמה, המצוה עצם אודות כאן מדובר שאין לבאר נראה באמת

להן. שהיתה העצומה נפש המסירות על כאן

‰
‰ÌÈÈ˜Ï ˙
Ó ÏÚ Â˘Ú˘ ÌÈˆÓ‡Ó‰ ÏÎ ¯Á‡Ï ÈÎ ,¯Â¯· ‰È‰ ‰˘‡ ÏÎÏ
„ÈÓ ˙ÂÓÈ Û‡ ,ÌÏÂÚÏ ‡Â·È˘ ¯Á‡Ï ˜Â
È˙ ÏÎ˘ È¯‰ ,‰ÂˆÓ‰ ˙‡!

Â‡Â·Âכל היתה לא הטבע דרך פי שעל הנשים, עמלו עתיד איזה על חשבון,

עצם מסוימת, מטרה למען נפשו מוסר כשאדם גם פרעה. מיד ילדיהן שינצלו אפשרות

עפ נפלא ביאור נביא המוסגר, במאמר י"51.

חז בפסוק,"דברי איתא הנה זה. שבמדרש ל

מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלוקיך ה' אנכי

עבדים 'מארץ"מבית אמר מדוע ולכאורה, .

תיאור פי על אולם 'ממצרים'? ולא מצרים',

לאותם"החז היא הכוונה כי הדבר. מובן ל

השי בחסד בארץ בני"שנבלעו יצאו וכאשר ת,

הקב הוציאם - מצרים',"ישראל 'מארץ ה

˘ÓÓ ı¯‡‰ ÍÂ˙Ó Â
ÈÈ‰„.יעקב רבי הג' (בשם

מק מרגלית, הפוגרומים"קאפיל שריד - ולאדמירא ק

ת"ת ע"ח נפדה ושם לטורקיה כשבוי שהובא בפולין, י"ט

טורקיה) .יהודי

שגדרו זכות גם היתה אלו לנשים ואמנם .52

שמעוני' ב'ילקוט כדאיתא בקדושה (רמזעצמן

"קסג) כתוב בשדה, עבדה וכי(א-יד)"ובכל ,

שגזרו אלא, בעיר? ולא עובדין היו בשדה

כדי בעיר, והנשים בשדה ילינו אנשים עליהם

להן מחממין היו ונשיהם ורביה. בפריה למעטן

ומשתה מאכל כל לבעליהם ומביאות חמין

לא לעולם ואומרות אותן ומנחמות

הקב סוף בנו, מתוך"משתעבדין אותנו, גואל ה

זכו שכרן, ומה ורבים. ופרים עליהן באין כך

" שנאמר הים וביזת מצרים תשכבוןלביזת אם

בכסף נחפה יונה כנפי שפתים (תהלים"בין

"סח-יד) וכתיב, נעול, ד-יב)"גן השירים אלו(שיר ,

" פרצה. בה שאין כגנה גדורות שהיו גלנשים

עלנעול כגלים מוטלין שהיו הזכרים אלו "

השדה.
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להתאמץ, הכוחות את בו נוסך עצמו זה להשיג, שביקש מה את ישיג לבסוף כי הידיעה

שואב שאדם וכוחות סיוע כאן יש אך עצומה, דרגה היא נפש מסירות שכל ולמרות

ידעו הן כאן יותר, גבוהה בדרגה היתה נפש המסירות כאן אך הסופית. מהמטרה

הלכה בפועל יתבצע הנפש, את מוסרות הם שלמענו שהדבר הוא רחוק טבעי שבאופן

- הנפש את מסרו הם ואעפ"כ ·È„Îלמעשה, ÏÎ‰Â,Â·¯Â Â¯Ù ‰¯Â˙‰ ˙ÂÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï
,‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ Ò
Â‡ Â‰˘ÈÓÏ ˘È˘ „ÈÁÈ ‰¯˜Ó Ô‡Î ÔÈ‡ ÈÎ ÂÚ„È Ô‰Â ¯Á‡Ó
˙‡ Â
ÎÈÒ Ì‰ ‰Ê ÏÚÂ ,‰
ÎÒ· ‰ÈÂˆÓ ÏÏÎ‰ ÏÎ Ïˆ‡˘ ‰ÂˆÓ ˘È˘ ·ˆÓ ‰Ê ‡Ï‡

¯‡˙Ó ˘¯„Ó‰˘ ÈÙÎ ÔÓˆÚ.

‰ÊÌÈ¯ˆÓÓ Ï‡¯˘È ÏÏÎ ÂÏ‡‚
 Ô˙ÂÎÊ·˘ ˙ÂÈ
˜„ˆ Ô˙Â‡ Ï˘ Ô‰È˘ÚÓ ˜ÓÂÚ 'È‰.

החיים'‚] ה'חפץ מרן מאחורי(עה"ת)כתב שעמדה היא מרים, של עצתה וז"ל,

לפי אשה לישא רצה לא המלך, חזקיהו גם ישראל. של מושיען רבנו משה של הולדתו

למה דרחמנא כבשי "בהדי הנביא ישעיהו לו שאמר עד מנשה, לו שיוולד בנבואה שראה

ע"א)לך" י, ‰˜·"‰.(ברכות Ï˘ ÈÂÂÈˆ ˘È˘ ÌÂ˜Ó· ˙Â
Â·˘Á ·˘ÁÏ ÍÏ Ï‡ ,¯ÓÂÏÎ.

ולקיים החשבונות מכל להסתלק עליך ורביה פריה מצות לקיים מחוייב שהנך ומאחר

נאמר שעליו המלך יאשיהו את והוליד אשה נשא הנביא, לדברי חזקיהו שמע המצוה!

לפ היה לא כמהו""וכמהו קם לא ואחריו וגו', ה' אל שב אשר מלך כג-כה)ניו ב, .(מלכים

Ô‡ÎÓלנתחם רשות לאדם לו אין וחובותיו. האדם עניני כל על ללמוד אפשר

יש שמים לשם שהם משיקולים ואפילו האנושי. הרגש פי על ולקיימם ובשכל בהגיון

עכ"ל. למרחק, לצפות יכול ואינו לעיניים יראה האדם כי ביותר, להזהר

ÔÎÂאת לפטור יכלו הן הלא חשבון, עשו לא שהן צדקניות, נשים אותן אצל הי'

להסתכן יחליטו אם ואף גמור, אונס כאן יש הדבר עצם מצד הלא פשוטה, בטענה עצמן

עוד שיתרבו המטרה כל אם הלא כי תתקיים, לא לבסוף התכלית הרי הענין, אותו למען

שמו אלא חשבון שום עשו לא הם ואעפ"כ סיכוי, כל לכך אין טבעי שבאופן הרי בנים,

הי' אחד דבר חשבון. שום לעשות בלי שצריך מה את עצמן מצד ועשו בקב"ה, מבטחן

הרבש"ע של הרצון את לעשות - עיניהם .53מול

תרנ של בחורף רוסיה"53. מלכות גזרה ב

חול לימודי שעתיים וואלז'ין בישיבת לקבוע

תסרב שאם איום נתלווה זו לגזירה יום. בכל

תסגר - זו פקודה למלא הישיבה הנהלת

הנצי הג' הישיבה, ראש זצ"הישיבה. לא"ב ל,

להחלטה האחריות את עצמו על לקבל רצה

לאסיפה הדור גדולי את כינס זו. גורלית

המשתתפים רוב בדבר. עמם לדון כדי מיוחדת

למודי ולהנהיג במיעוטו הרע את לבחור צדדו

לא אבל הישיבה. סגירת את למנוע ובכך חול,

סאלאוויצ'יק הלוי דב יוסף רבי דעת היתה כן

והודיע"זצ קם מעיניו זולגות כשדמעות ל.

כי תורה, דעת פי על החלטתו את ברבים

התורה, במעוז להחזיק אנו מחויבים אמנם
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"éåì úá úà ç÷éå éåì úéáî ùéà êìéå"[ב-א]

È"˘¯ÈÙוהחזירה פרעה, גזרת מפני ממנה היה פרוש לוי, בת את ויקח וז"ל,

עכ"ל. היתה, שנה ק"ל ובת נערה, להיות נהפכה היא ואף שניים, לקוחין בה ועשה

‰
‰Âסוטה במס' ע"א)אמרי' וכו',(יב בת לה וקרי הויא שנה ק"ל בת אפשר ,

שם ופירש"י נערות, סימני בה שנולדו יהודה ר' נערות)אמר סימני לימי(ד"ה חזרה וז"ל,

עכ"ל. כנשים, באורח עלומיה

Ì
Ó‡הרמב"ן מו-טו)בדברי פסק(בראשית לא ומעולם נס כאן הי' שלא מבואר ,

מהם הזה בדור האנשים כי הידוע ומן וז"ל, נס, בדרך זה הי' ולא כנשים, אורח לה

בהם התקומם כפי ויותר, שנה שמונים או שנה שבעים מלאת עד בזקנתם שיולידו

רק תלדנה. האורח להן היות עוד וכל זמן, להם אין הנשים וגם טבעם, לפי הלחות

לדורות התורה את ולמסור תלמידים להעמיד

‰„¯Íהבאים. ÈÙ ÏÚ ˜¯Â Í‡ ˙‡Ê ÏÎ· Ï·‡
‰˙Ú .˙Â¯Â„‰ È¯Â‡Ó Â
È˙Â·‡ Â
Ï ÂÂ˙‰˘

Â¯Ê‚
˘ÓÔÈ‡ ,ÌÈ˘„Á ÌÈ
ÙÂ‡Â ÌÈÎ¯„ Â
ÈÏÚ
Ô˙Â
 ‡Â·È ÍÎÈÙÏ .Â
ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ ˙ÂÈ¯Á‡‰
.Â
Ïˆ‰ Â
˘Ù
 ˙‡ Â
‡Â ÂÏ˘ ˙‡ ‰˘ÚÈÂ ‰¯Â˙‰


¯˙ ˙
˘· ‰·È˘È‰ ˙¯È‚Ò ÏÚ ËÈÏÁ‰ ÍÎÂ"·.

מעשה מספר היה חיים' ה'חפץ מרן כאשר

שאפשר השכל מוסר לזה מוסיף היה זה,

הישיבה, מסגירת כתוצאה שאירע ממה ללמוד

אמר: וכך

של" תורה דעת הגיעה היכן עד וראה בא

להנהיג אז הסכימו לו שעבר. הדור גאוני

ח היתה וואלז'ין, בישיבת חול התורה"למודי ו

יצר של דרכו כך הלא כי מדורנו. משתכחת

חול בלימודי ביום שעות בשתי פותח הרע,

ביום שעות שתי רק לבסוף משאיר אשר עד

לעמוד שהחליטו מכיון אבל קודש. ללמודי

לה מצאה אז כלל, להתפשר ולא ברזל כעמוד

אחרים. במקומות ושבילים נתיבים התורה

בלא ופולין ליטא מערי בכמה ישיבות נפתחו

מבצרי לבסוף נעשו אלו וישיבות חול, לימודי

אתה אם המעיין, דרך כן כי בדורנו. התורה

אחר ממקום דרך לו פורץ מכאן, סותמו

אמרו זה ובכגון שם. דרך מימיו את ומפכה

על"חז פז "א)"(שבת שברת, רישאשר ואמר - "

ע ששברת כוחך יישר זהו"לקיש שבטולה כ,

קיומה.

���

זצ קוטלר אהרן רבי על"מרן עמד ל,

הקודש. טהרת על ישיבה להקים דרישתו

עזרתם את אהרן לרבי שהבטיחו הבתים בעלי

תיתכן שלא הם, אף לו הודיעו ישיבה בהקמת

והזהירוהו חול, לימודי ללא באמריקה ישיבה

ידיהם ימשכו כך, על מתעקש הוא שאם

אהרן: רבי הצהיר זאת, כששמע מהוועד.

",Â‰˘ÏÎ ˙Ò
Î ˙È·· ˘Ó˘ ˙ÂÈ‰Ï ÛÈ„Ú‡
˙·¯ÚÓ‰ ‰·È˘È· ‰·È˘È ˘‡¯ ˙ÂÈ‰Ï ¯˘‡Ó

ÏÂÁ È„ÂÓÈÏ· ˘„Â˜ È„ÂÓÈÏ"ומידת תקיפותו .

את פעלו זאת, כשאמר בו שפעפעה האמת

להקים לרצונו נכנעו הועד וחברי פעולתן,

הקודש. טהרת על במחיצתם')ישיבה ').

מש פורים',"[עיין משה 'אהל בספר כ

הענינים"ב גחלק י סימן בענין" העוסק

מדור" התורה פסקה"לדורמסירת לא (מעולם

מישראל) התורהישיבה מסורת בענין אריכות

של ודעתם הקודמים, מדורות לשנות מבלי

להכניס שחשבו אלו אודות הדורות גדולי

יעוש הק', בישיבות הקודש עם חול ה]."ולערב
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ועוד מזה. זה יולידו ועתה בנעוריהם הולידו שלא מפני וכו' ושרה באברהם התימה

תלדנה. לא כן ואחרי כנשים ארח ממנה חדל כי פלא היה ÈÓÈבשרה ÂÈ‰È Ì‡ ‰
‰Â
ËÙ˘ÓÎ ‰˙
˜ÊÏ ·Â¯˜ „Ú ˙ÂÁÏ‰ ‰· ÌÈÈ˜˙˙Â ,[‰
˘ Ê"Ï˜ ÈÁ˘] ‰È·‡ ÈÓÈÎ „·ÎÂÈ
ÌÈ˜Ï‡‰ ‰ˆ¯˘ È
ÙÓ ,Â
È˙Â·¯ ‰Ï Â
˙
 ¯˘‡ ÔÓÊ· „ÈÏÂ˙ Ì‡ ‡ÏÙ Â

È‡ ,ÌÈ˘
‰
ÌÈ·¯ ÌÈÓÈ Ì˙„ÈÏ ¯Á‡ ı˜‰ ÚÈ‚‰ ‡ÏÂ ‰Ï‡‰ ÌÈÁ‡‰ È„È ÏÚ Ï‡¯˘È ˙‡ ÏÂ‡‚Ï

¯·„ '‰Ó ‡ÏÙÈ ‡ÏÂ ,ÌÓ‡ ‰
˜Ê ÈÎ „Ú.עכ"ל ,

˙Ó‡·Âבב"ב ע"א)יעו' כך,(קכ שם התירוץ ולשון הכי, בגמ' פרכינן נמי דהתם ,

הקמטין נתפשטו הבשר, נתעדן נערות, סימני בה שנולדו מלמד זבידא בר יהודה "א"ר

נתעדן - והיינו הנערות, סימני הן מה מפרשת הגמ' הרמב"ן ולד' למקומו". היופי וחזר

באורח עלומיה לימי שחזרה [דהיינו אחד, דבר הוא נערות סימני ולפירש"י וכו', הבשר

ע"ב קיט בדף שם [ויעו' עניינים. שני הם וכו' הבשר נתעדן אח"כ שפי' ומה נשים],

שם]. ובמפרשים במהרש"א שם, ברשב"ם ועי' כיוכבד, נס להן נעשה צלפחד שבנות

dz`eapa dpin`d mixn

"åì äùòé äî äòãì ÷çøî åúçà áöúúå"[ב-ד]

סוטה‡] במס' ע"ב)איתא "ותתצב(ט שנאמר אחת, שעה למשה המתינה מרים ,

עד נסע לא "והעם שנא' במדבר, ימים ז' ישראל לה נתעכבו לפיכך מרחוק", אחותו

מרים" יב-טו)האסף .(במדבר

¯·„‰Âוכל העולם, דרך הוא כן והלא במעשיה, הי' גדול דבר מה ביאור, צריך

לשכר מרים זכתה ומדוע חדשים, ג' בן אלא שאינו הקטן באחיה נוהגת היתה כך אחת

מעשיה מחמת .54זה

˘ÈÂיולד זה שבבית בנבואה למרים נתגלה הלא שהנה בזה, שהביאור לומר

צדקה שאכן ראי' בזה והי' אורה, הבית נתמלא משה כשנולד ואכן ישראל, של מושיען

נראה הי' הטבע ובדרך מהבית, להוציאו כשנזקקו חדשים ג' לאחר אמנם בדבריה. היא

כי נראה הלא יחיה, לא זו,שעתה בנבואה לפקפק מקום והי' מתקיימת אינה הנבואה

שהקב"ה בטוחה והיתה תתקיים שהנבואה וציפתה דרכה, בצדקת דבקה היתה מרים אך

ישראל את ויושיע ינצל זה תינוק ואכן נס .55יעשה

ברמב יעו' אמנם צרעת"54. טומאת ה' סוף ם

וז הים,"דכ' מן להצילו בעצמה וסכנה ל,

זה"עכ והיכן הסכנה מה להבין וצריך ל.

י ושמא יתגלה"מבואר. שאם חשש שהי' ל,

- אחותו. עם אותו להרוג פרעה עלול

שליט"הגריח א."פ

מקום הי' נבואה, לה שהי' ולמרות .55

משה' ב'אהל שהבאנו וכפי אחרים לפירושים

עפ עזרי' ה'אבי בעל דברי את דברי"בראשית י

העקידה,"המהרי נסיון בענין דיסקין, ל
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È˙‡Âהוריו והלא לו, יעשה מה לראות מרחוק התייצבה מרים שדוקא מה שפיר

מחוסרת מיתתו הלא טבעי שבאופן סברו שהם אלא ממנה, יותר בנם על בדאגה היו

לראותו להם ולמה ובא, קרב סופו כי לו, יעשה מה לראות ענין שום ואין היא, זמן

המצרים. בידי מת

Ï·‡אחתו "ותתצב - הילד על שמרה בנבואתה, שהאמינה הנביאה, מרים

- מרחוק התייצבה אלא כפשוטו, רק לא משמעות היתה מרחוק להתייצבות מרחוק",

מתקיימת הנבואה את לראות וציפתה רחוקה, נראית היתה שהישועה .56במקום

‰˙ÚÓזה בזכות בהעלותך, בפרשת למרים שנותנים הרב הכבוד מה ˘‡Ù"Úנבין
„Â·‡ ÏÎ‰˘ ‰‡¯
 ‰È‰˘נסע לא העם ולכן שקר, נבואת שאינה בנבואתה, האמינה ,

מרים. האסף עד

˙Ó‡·Âלכלל תועלת גם בזה הי' למרים, שכר בזה שהי' מלבד כי לומר, נראה

ולהאמין להתייאש אין מצב ובכל עת בכל כי מרים, של ההנהגה את לזכור ישראל

בישועתו ולבטוח .57בה'

·Â˘זכרון בספר זצ"ל רוזובסקי הגר"ש מרן כ' ממש האלו שכדברים מצאתי

לו"58שמואל יעשה מה לדעה מרחוק אחתו "ותתצב כתיב חז"ל(ב-ד)וז"ל, אמרו .

משה נולד וכאשר ישראל". את שיושיע בן שתלד אמי "עתידה נתנבאה הנביאה שמרים

כאשר אך נבואתה. נתקיימה הנה כי ראשה, על ונשקה אביה עמד אורה, הבית ונתמלא

נבואתך? היכן פניה, על וטפחה אמה עמדה בנהר, משה את נתנו

Ï·‡א ניצבה איתנהמרים שעמדה יציבות, מלשון - "ותתצב" הכוונה וזו יתנה,

אף שנתנבאה, כמו ¯ÂÁ˜בדעתה, ‰Ê ‰È‰˘ Â
ÈÈ‰„ ,"˜ÂÁ¯Ó" Ï˘ ·ˆÓ ‰Ê ‰È‰˘
ÌÈÓ‰ ÔÓ Ïˆ
È ‰˘ÓÂ ‰ÊÎ˘ ·ˆÓ· ‰ÚÂ˘È‰ ‡Â·˙˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÔÓעמדה זאת בכל ,

ובנבואתה. בדעתה יציבה איתנה, שם

ÌÂ˘Óהמדרש מביא א-כב)כך רבה המקרא(שמות את זה פסוק על לא-ב), (ירמיהו

מ נבואה, של בציווי הדבר שהי' מ"שלמרות

אחרת בדרך הנבואה לפרש מקום לו הי'

ש."יעוי

בסוטה יעו' ע56. שם.א)"(יג מבואר שכך

שבת מס' בגמ' הביאור וזה ע57. ,א)"(לא

וכו', לו אומרים לדין, אדם שמכניסין בשעה

ופרש לישועה, הנביאים,"ציפית לדברי י

בעוה חזון כל שנסתם אף ובדרך"וכוונתו ר,

להצלת וצד דרך שום נראה אינו הטבע

לא הנביאה שמרים וכמו ולישועה, ישראל

ומ הטבע, דרך פי על הצלה שום מ"ראתה

הנביאים לדברי לישועה, לצפות אנו חייבים

כי בנבואתה], האמינה שמרים [כמו שיתקיימו

יתקיימו ובודאי להתקיים הם מוכרחים

במהרה.

ז. אות דעת' 'פניני במדור .58
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כרחוקה. נראתה שהישועה אף - בנבואתה האמינה מרים שכן לי", נראה ה' "מרחוק

עכ"ד. ברור, והלקח

בתיבה·] חדשים ג' בן ילד של נתינה הנה וז"ל, שכ' לתורה אזנים בס' ראיתי והנה

לו צפויה כן ויחנק, לנשימה נקי אויר לו יחסר מה זמן כעבור שהרי מובנת, אינה סגורה

הרי מצרי, ע"י ואם המלכות, מאימת בו יגע לא יהודי, ע"י ימצא המצא ואם רעב. מיתת

כאן. יש הצלה ואיזו שונאו, מיתת למהר כדי המים, לתוך הילד ואת התבה את ייהפך

Ì‡עליו שבאה הזה, לילד נפלאות ה' שיעשה בטוחה אמו שהיתה שנאמר, לא

בקיום בעצמה הקטנה הנביאה בטוחה היתה ובעיקר ישראל. את יושיע שהוא הנבואה,

רצתה רק נס, לו ה' שיעשה היתה בטוחה לו, יעשה מה לדעה לראות ותתצב נבואתה

בשעה נוכח להיות יכסוף לא מי כי הנס, בעיניה לראות גם נס, איזה "מה", לדעת

מצוותיו. ושומרי לאוהביו נפלאות עושה שהקב"ה

‰
‰Âהתורה מתארת ה)אח"כ ותרא(פסוק וגו' היאר על לרחץ פרעה בת "ותרד

שפירא מאיר רבי הג' על ומסופר ותקחה", אמתה את ותשלח הסוף בתוך התבה את

הקהילות מראשי כמה בלובלין פעם נתכנסו שכאשר לובלין', 'חכמי ישיבת ראש זצ"ל

והיו מישראל, רבות נפשות הצלת משום בו שהיה חשוב בענין ודנו העיר רבני עם

נוכל לא ולכן, מאתנו, כבד הוא - עתה בו דנים שאנו זה "ענין שאמרו, כאלו ביניהם

והצנועים". הדלים בכוחותינו לבצעו

·¯Ú˙‰בתיה אצל הכתוב את כידוע דרשו רבותינו בהתרגשות, ואמר הרב,

היתה קצרה פרעה בת של שידה אע"פ כי אמרו, ועוד ידה, את - אמתה" את "ותשלח

נעשה - טבעי באורח התיבה אל שהגיעהמלהגיע עד הרבה, אמות נתארכה וידה נס לה

משה. את והצילה התיבה אל

‰
‰Âאת שהושיטה בשעה פרעה בת סבורה היתה מה כאן, לשאול מקום יש

אחר אלא ידה נתארכה שלא משמע הלא רב, מרחק ממנה המרוחקת התיבה אל ידה

זו מפרשה ואמר, שפירא מאיר רבי המשיך - אלא משה, של לעברו אותה שהושיטה

מתוך הנכספת המטרה אל לחתור האדם על שלעולם והוא, השכל, מוסר ללמוד עלינו

טבעי באורח ידו הישג מכדי רחוקה המטרה לו נראית ואפילו בהקב"ה, וביטחון אמונה

˘‡ÈÈ˙‰Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡ אונים!- וחוסר יד אזלת של במצב ולהשאר

ÍÎÈÙÏÂעשה - החוצבים הדברים את מאיר רבי סיים - ורבותי מורי אנו, אף

כל את ונעשה נרצה ואם ומאודנו, כוחנו בכל שלפנינו הקדושה המטרה למען נעשה

עכת"ד נצליח! גם ה' בעזר לבסוף - לעשות שבכוחנו .59מה

בין דבר, משום להתייאש ליהודי אין .59

כמ הגוף ברכות"בעניני במס' עש אפילוא)"(י ,

עצמו ימנע אל צוארו על מונחת חדה חרב

נשתקע אפילו הנפש בעניני בין מהרחמים,
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שאז בדבר וחטא שנשתקע ק"(זוהל"למקום

חא-ריט)"ח מועלת תשובה או"שאין ו,

משתקע עצמו שרואה או קשה, שתשובתו

עוה בענייני לומר"והולך לעצמו יתייאש אל ז,

אצל כלל יאוש אין כי עוד, לפרוש יוכל שלא

והש יהודי, וכל"איש ענין, בכל לעזור יכול י

היאוש אחר היה הישראלית האומה בנין

מלל ומי זקנים ושרה דאברהם הגמור

אדם דעת על עלה שלא וגו', הניקה לאברהם

הבטחת לאחר ואפילו זאת להאמין עוד

דהש והאמינה ידעה הצדקת ושרה י"המלאך,

ועכ יכול רחוק"כל שהיה בקרבה, צחקה ז

ו זו. בידיעה להאמין השאצלה רצון היה י"אם

עדיף בנס דלמעט מקודם פוקדם היה לפקדם

שא במקום ניסא עביד ·‡Ó˙צ,"ולא Ï·‡
‡˜Â„ ‰ÓÂ‡‰ ÔÈ
· ‰È‰È˘ ˙‡Ê ‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó
ÂÏÈÙ‡Â „Á‡ Û‡ ÔÈÓ‡‰ ‡Ï˘ ¯ÂÓ‚‰ ˘Â‡È ¯Á‡
ÈÏ‡¯˘È‰ Ì„‡‰ ÏÎ ‰Ê ÈÎ ,„ÂÚ „˜Ù˙˘ ‰¯˘

˘‰ ÌÏÂÚÏ„ ,ÏÏÎ ˘‡ÈÈ˙‰Ï ÔÈ‡˘ ÔÈÓ‡‰Ï"È
¯·„ '‰Ó ‡ÏÙÈ‰Â ¯ÂÊÚÏ ÏÂÎÈלחקור ואין ,

ככה, ה' עשה למה ‰ÚÂ˘È‰בחקירות ÔÎÂ
„È˙ÚÏ„'נג-א)נא "(ישעיה האמין, מי

אמרולשמעתינו וכן וגו', ע" צז סנהדרין ,א)"(

הגאולה, מן שיתייאשו עד בא דוד בן דאין

ישעיה"וע אמר "(נא-ב)כ אברהם, אל הביטו

תחוללכם שרה ואל התחלת"אביכם דגם ,

רמז וזהו וכו'. היאוש, אחר כן היה בנינכם

שי יאו"מספר בגימטריא הכולל,"ח עם ש

יאוש מידי המוציא הוא זה שמספר היינו

שהש חושב"ומורה שהאדם דבר מכל עוזר י

סבתא ההיא דברי דזה לי ונראה להתייאש.

ע לא שיא)"(סוכה לאביה דהוה וכו'", עבדי, ח

כר"עי סוברים אולי דחשבה היינו ק"(בש"ש.

ע ובפרטא)"קיד בעלים, יאוש גזילה דסתם

עם ידון ומי ואלימי דתקיפי גלותא ריש עבדי

ר ואצל שינוי"שהתקיף, הוי שעמו ורבנן נ

ע בה, השגיחו לא ולפיכך אמרה"רשות, כ

אברהם מזרע שהיא וכו', לאביה דהוה

שי עם שאין"שהתאזר זה דבר לעורר עבדיו ח

לה להאמין בה ישגיחו לא ולמה כלל, יאוש

אברהם מזרע היא גם כי כלל, נתייאשה שלא

בהש בוטחת שהש"אבינו ויודעת כמוהו י"י

לדברי' לחוש לו והיה הכל נגד לעזור יכול

עכ גזולה, בסוכה לישב סופרים',ל"ושלא ('דברי

טז) אות הכהן, צדוק .לרבי

���

דברים בספר "(לא-טז)נאמר אל, ה' ויאמר

וזנה הזה העם וקם אבתיך עם שכב הנך משה

הארץ נכר אלהי שלמה"אחרי הרב סיפר .

שליט חא"לורנץ במחיצתם פעםא)"(בספרו

הגאבנכנסתי מרן רוח"אל במצב דבריסק, ד

שבכנסת לאחר זה היה יאוש. כדי עד דכדוך,

איסור בדבר שהגשתי חוק הצעת נדחתה

שלפני למרות זאת [חזיר], אחר דבר גידול

ע לי הובטח חכי"ההצבעה כולל גדול, רוב ם"י

אתי. יצביעו זה בנידון כי חילוניים,

המצב על מרן לפני לבי מר את שפכתי

את בעובדות לו בהסבירי הירוד, הרוחני

אבוד... הכל שלכאורה המציאות,

פרשה אתך ואלמד הבה לי, ואמר ענה מרן

הוא בני... את ללמד הייתי שרגיל כפי בחומש,

החל וילך, בפר' לפני וקרא דברים חומש פתח

" טז: עםמפסוק שכב הנך משה אל ה' ויאמר

נכר אלהי אחרי וזנה הזה העם וקם אבתיך

""הארץ באידיש: לי וביאר אלהי... אחרי וזנה

אלא"נכר שחרית, יתפללו שלא פירושו אין ,

ע יעבדו כמשמעו, בזה,"פשוטו די לא ואם ז,

" הפסוק, ממשיך שלא"ועזבניהרי פירושו אין ,

אפילו אותי יעבדו שלא אלא מנחה, יתפללו

המשך הרי מספיק, לא זה גם ואם בשיתוף,

" בריתיהפסוק, את שלא"והפר פירושו אין ,

המשיך וכן ימולו, שלא אלא מעריב, יתפללו

" מהםבפסוק פני והסתרתי וגו'..."ועזבתים ,

בודאי ואמר, אלי ראשו מרן הרים נו,

שאתה ממה יותר גרוע מצב שזה תסכים

" הלאה, נלמד אבל לי, לכםמתאר כתבו ועתה

ישראל בני את ולמדה הזאת השירה ."את

ההתדרדרות לכל תרופה יהיה התורה לימוד

ע כדי עד בני"אפילו את ויחזיר ברית והפרת ז

זה לענין לדאוג רק צריכים ה'. לתורת ישראל

" ישראלשל בני את ..."ללמדה
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ÌÈÓÚÙ,חשבונות כל האדם יעשה שלא זצ"ל, שך הרב ממרן שמעתי רבות

ואז פעולתו, להשלים יכול שאינו לו נראה אם גם - עליו שמוטל מה רק לעשות עליו

פרעה בת בתיה אצל כמו - הטבע מעל אפילו בידו הקב"ה .60יצליח

הכוחות,‚] לי נתנו לא השמים מן אפשר - בטענה לבוא יתכן שעדיין אלא

אלו? למעלות להגיע להשתדל עלי ולמה לגדולות, נוצרתי לא

‰·Â˘˙‰Âשמים בידי הכל תלוי בגשמיות כי להבין מורגלים דהנה היא, לזה

מלפניך" והכבוד "והעשר הכתוב שאמר כט-יב)כמו א, הימים יהבך"(דברי ה' על "השלך ,

נה-כג) בידי(תהלים והכל בחירה הבעל הוא כי האדם, הוא הבעלים ברוחניות אבל ,

כן, אינו האמת אבל וכדומה, בחיים" "ובחרת שמים, מיראת חוץ 
ÂÈ˙שמיםÁÂ¯· Ì‚ ÈÎ
Ú·Ë ÌÂ˘ ‰Ê· ÔÈ‡Â ,˙"È˘‰ ÚÂÈÒ· ˜¯Â Í‡ „ÈÓ˙ ÈÂÏ˙!

ÌÈ‡Â¯Âוכל ואהליאב בצלאל של החכמה כל לאחר שגם המשכן בבניית זאת

לבו" נשאו אשר "לכל צורך עדיין היה לב, בפשטות(לו-ב)חכם שמבינים כמו זה ואין ,

" ואמר, סיים שלךולכן, ליאוש הצדקה אין

..."

���

הגרי מרן על היותו"מספרים שבתקופת ז,

לעשות הקהילה אנשי פעם רצו בבריסק, רב

גזוזטרא, על הכנסת בבית ילדים של מקהלה

הגרי מרן מיד"וכשבא קם זאת, וראה ז

וכשחזר שהפסיקו, עד בהם, למחת ממקומו

בהם, למחות מרן וחזר שוב, התחילו למקומו

שעוד הזמן כל פעמים, וארבע שלש הוה וכך

הנשים ראו פעמים, כמה ואחרי כח, לו היה

ולא פעם כל הולך שהרב נשים מהעזרת

עד ולהתרות לזעוק והתחילו לו, שומעים

הגרי את ושאלו לגמרי. חשב"שהפסיקו ומה ז

שיצעקו ידע וכי למחות פעם כל שהלך

לו שומעים שלא ראה והרי נשים, מהעזרת

וענה בהם. והתרה חזר ואמאי להפסיק,

ההשתדלות"הגרי חובת מידי נפטר שלא ז

כח. לו שיש זמן כל להפסיקם

���

היה בנות הגיוס שבגזירת מסופר, עוד

ו לגיוס, הסכימו בממשלה שכולם היהפעם

דאז, הפנים שר של חתימתו את רק חסר

בחו שהיה לו"שפירא, שלח זו. בתקופה ל

בריסק,"הגרי העיר מסביבת שמוצאו שכיון ז,

שישאר לו ומורה להוראתו, כפוף הוא כן אם

זה"בחו מה מקום ומכל ושאל, שבוע. עוד ל

אמר יחזור. הוא שבוע אחרי סוף סוף יעזור,

הגרי אעפ"לו ממנו"ז, ביקש שבוע ואחרי כ.

לעוד אישור ויבקש חולה שהוא שיאמר

ואמר סוף, לדבר אין כן אם לו ואמר שבוע,

אעפ ובינתיים"לו זה. שבוע הפחות לכל כ,

ובחו בארץ ציבורית סערה והפגנות"קמה ל,

להגרי ושאלו הגזירה. ונתבטלה וכי"וכו', ז,

דעתך סלקא מה ומעיקרא יהיה, שכן ידע

היה סבור וכי שבוע, להשאר לו שהורה

מוטל שעלינו ואמר יעזור, ששבוע

שאפשר. כמה לדחות ההשתדלות

למש זה להשוות נראה שערי"60. בס' כ

א)תשובה אות ראשון והתבאר"וז(שער ל,

È„בתורה, ÔÈ‡ ¯˘‡Î ÌÈ·˘Ï '‰ ¯ÂÊÚÈ ÈÎ
ÌÚ·Ë,˙‚˘Óטהרה רוח בקרבם ויחדש

שנאמר אהבתו, מעלת ל-ב)להשיג ,(דברים

אשר" ככל בקלו ושמעת אלהיך ה' עד ושבת

ובכל לבבך בכל ובניך אתה היום מצוך אנכי

."נפשך
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מלאכת כי להורות בא רק אלו, לאנשים לעזור צריך והיה מלאכה בעושי מחסור שהיה

דרך אופן בשום הטבע דרך עפ"י האדם בידי ואין אפשרי בלתי דבר היתה המשכן

רק ומלאכה, באומנות שייכות שום אלו לאנשים היו שלא הרמב"ן [וכ"כ זאת, לעשות

להמלאכה], לקרב לבם שנשא עד כ"כ בלבם חזק היה המשכן לעשות השי"ת שרצון

לבו". ל"נשאו צריך היה רק

‡Ï‰יכלו לא המשכן להקים הקרשים את וכן לעשות, יכלו לא המנורה את

עיזים הטבע בדרך ישנם האם באמה, שלושים היה היריעות אורך הלא ולבנות, להרים

כששאל ומ"מ הטבע, פי על שלא הם גם וכו', הכין אבינו שיעקב הקרשים וכן כאלו,

ויש. יש לו ענה משכן לעשות ישראל בני ביכולת יש האם מרע"ה את השי"ת

ÔÎÂ'הלבבות ב'חובת כא)מבואר חשבון הנפש', 'חשבון וימהר(שער ישתדל אם וז"ל,

אשר מיכלתו למעלה שהוא מה לעשות האלוקים יעזרהו ביכלתו שיש מה לעשות ויחרץ

ע"כ. בעוה"ז, אהבתו ואנשי סגולתו על האלוקים מאת הנכבדת והטובה העליון הפרי הוא

¯˜ÈÚ‰Âכי וטבעו, מכוחותיו למעלה שהם בדברים עליו שהחיוב להכיר שצריך

לתפקיד האדם נדרש וע"כ לא, או שבטבע מה בין נפק"מ שום אין ולו העוזרו הוא ה' הלא

ולהכיר ולהאמין בה' ולבטוח שביכלתו מה שיעשה הוא צריך ורק מיכלתו, למעלה שהוא

מתי לחשוב תמיד וצריך להיות, לבו שנשאו מה להיות השי"ת יסייעו שבודאי ההשגחה

תקצר?! ה' היד כך... ואחר ויעקב, יצחק אברהם למעשי מעשי יגיעו

ÚÂ„ÈÂ,אומר שהיה - זצ"ל יוז'ל יוסף רבי - מנובהרדוק הסבא ÌÚÙמאמר Û‡
Â˙Â˘ÚÏ ·ÈÈÁ È
‡ Ì‡ ‡Ï‡ - Â˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ È
‡ Ì‡ ¯·„ ÏÚ ·˘ÂÁ È
È‡...ÈÊ‡ -

ÁÈÏˆ‰Â - ÍÏ‰ ,ÂÈÓÈ ÏÎ ÍÏ‰ ÂÊ Í¯„· !!Â˙Â˘ÚÏ ÏÎÂ‡ Ì‚!61

ÌÚÙש ענהאחת כוחותיו, כל את שואב הוא מהיכן זצ"ל, יוז'ל לר' אחד אל

מספיקים - בנו הצלת בשביל האב משקיע אשר הכוחות אותם כי לכם, דעו בזה"ל, לו

בנו כהצלת אחד לכל חשובה היתה התורה עולם הצלת אם ישיבות, מאה לבנות בכדי

וכהנה! כהנה ישיבות לפתוח בכדי הכוחות את בנפשו מוצא היה הוא - יחידו

אגדה„] דברי בספר גם כתב זה עת62כיסוד בבוא - ישראל מדת זוהי וז"ל,

והוא התורה, את ולחזק ולבנות לעזור להצלה, שזקוק מי את להציל לעזרתו שצריכים

ופרוע. נעזב הענין וישאר ניסים, שום יקרה לא אז מלהושיע, קצרה ידו כי מנגד עומד

החזו שמרן מובא איש מעשה בספר א"61.

הזקן"זצ באומרו, דבריו את מצטט הי' ל

לעבור אפשר אי שאם אומר הי' מנובהרדוק

לעבור. מוכרחים

שליט אלישיב שלום יוסף רבי הג' למרן א."62.
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והכח האומץ לו בא מאין בעצמו ידע ולא ידו תשתרבב אז או ידו, את יתן אם אבל

של כחודו פתח לי ו'פתחו בידו', מסייעין ליטהר 'הבא של הכוח מאותו זה וכל הזה.

בזה היה לא הטבע שבדרך למרות ידה את פרעה בת שהושיטה זו, והנהגה - מחט'

עכ"ל. זו, בדרך שהלכה חותכת הוכחה זו תועלת, כל

ÔÎÂמאליהו מכתב בספר דהנה(ח"ד)כתב וז"ל, זצ"ל, מקלם הגרש"ז בשם ,

במדרש הגדל(תנחומא)איתא המראה את ואראה נא אסרה משה "ויאמר הפסוק על

וגו' אלא(ג-ג)הזה" פסע לא אמר לקיש ריש משה. פסע פסיעות ג' אמר יוחנן ר' .

אליו "ויקרא מיד עליך. שאגלה חייך לראות, נצטערת הקב"ה, לו אמר עיקם. צווארו

שאכן וז"ל, מאליהו' ה'מכתב וכתב הנני". ויאמר משה משה ויאמר הסנה מתוך א'

לפי גדולתו, לכל גרמה הסנה", יבער לא "מדוע לראות בסורו משה שגילה הנכונות

"פתחו אחז"ל, זה צד על האדם. על המוטל הראשון הצעד לעשיית נחשב זה שמעשהו

בו" נכנסות וקרוניות עגלות שיהיו פתחים לכם אפתח ואני מחט, של כפתחו פתח לי

פ"ה) שה"ש ˆÚ„.(מדרש ‰˘Ú
˘ÓÂ ,ÔÂ˘‡¯‰ „Úˆ‰ ˙‡ ‰˘ÚÈ Ì„‡˘ ‰ÙˆÓ ‰"·˜‰
ÂˆÙÁ ÏÎ ˙‡ ÌÈÓÏ˘ÓÂ ÂÏ ÌÈÚÈÈÒÓÂ ÌÈÓ˘‰ ˙Â¯ˆÂ‡ ÌÈÁ˙Ù
 ,‰Ê.עכ"ד ,

¯ÙÒ·Âואגרות מאמרים הי"ד)קובץ זצ"ל וסרמן להגר"א קיד, עמ' ככל(ח"א כתב

בדרך כי לטובה, דבר כל לבצע אפשר נפש שבמסירות לדעת צריכים וז"ל, הנ"ל

ליהדות ונפש בלב שמסורים אנשים באמריקא וראיתי אותו, מוליכין לילך רוצה שאדם

קטן, מיעוט אלא אינם הם ברם, הצליחו. ילדיהם עם וגם בחינוך להלוך איך ויודעים

.63עכ"ד

כמש מרדכי ברכת בספר כתב וכן גדולי"63. כ

הנ וז"עולם מדבריו. רב לקח ללמוד ויש ל,"ל,

הרבה אמות אמתה נשתרבבה יבהנה (סוטה

אמותב)"ע ששים פרעה בת של ידה התארכה .

התוס']. מבעלי זקנים' 'דעת [עי'

במוחה התחולל מה הוא, במיוחד מדהים

ידה. את 'שלחה', או שהושיטה, שעה באותה

להחזיק מסוגלת תהא שידה בדעתה, עלה הכי

מדוע, אמה. ששים הימנה המרוחק בחפץ

ידה? את הושיטה איפוא

נס אודות כאן מדובר שלא איפוא, נראה,

" של מהלך אלא רוצהבעלמא, שאדם בדרך

אותו מוליכין ע"לילך י .ב)"(מכות

" של מהלך אינו זה צמוד"ניסיםמהלך .

ל הנראה, ככל רוצה"הוא, שהאדם בדרך

""לילך לקיש ריש שאמר וכפי ליטהר,. הבא

בידו כך,"מסייעין על מורה הנסוח, עצם .

" בגדר הוא האדםסיועשהדבר של במהלכו "

שמים, מידי אירוע הוא נס, ליטהר. הבא

הטבע. מהלכי מכלל חורג ואף צמוד, שאינו

" משאבאהוא ניסים. של ממהלכים כ""

בידו" עצם"מסייעין בתוך הנס, את מחדיר ,

המהלך.

הוא פרעה, בת של בראשה שהתחולל מה

ה ליטוש היכולת"רוצה"בעיקר, גבול קצה עד ,

" ליטהרשל ""הבא ולכן: אותו!"מוליכין. - !
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"dkea xrp dpde"

,'åâå "äëá øòð äðäå ãìéä úà åäàøúå çúôúå"[ב-ו]

È"˘¯ÈÙסוטה במסכת והלא מפרשים, ועוד הרמב"ן והק' כנער, קולו (יבשהי'

עשיתוע"ב) א"כ ליה מקשה נחמי' ור' נער, כשל וקולו ילד שהיה יהודה ר' שם מפרש

לה דדחי לישנא רש"י תפס ומדוע באופ"א, שם מפרש ומשו"ה מום, בעל .64למשה

עזרא'. ב'אבן ועי' זה ענין מתארת שהתורה בזה יש צורך מה הק' ועוד

‰
‰Âב'בעל(ילקו"ש)במדרש ויעו' אהרן. זה בוכה נער והנה אחר, פירוש יש

בוכה(עה"ת)הטורים' נער התיבה, אצל שהניחהו אהרן זה בוכה, נער והנה וז"ל,

ע"כ. הכהן', אהרן 'זה בגימטריה

,‰˘˜Âואם זה, העברים שמילדי אמרה בוכה, נער שראתה שכיון משמע דהא

מאי א"כ העברים, מנערי שאהרן ניכר הי' אם ממ"נ אז אהרן, של לבכייתו הכוונה

כן. הבינה היאך העברים, מנערי הי' שאהרן ניכר לא ואם דוקא, לבכי שייכא

¯„‰'·Â'ÌÈ
˜Êשהוא שאהרן שראתה שכיון מבארים, והאברבנאל התוס' מבעלי

הסיבה וזוהי העברים, מנערי הוא גם שבתיבה שהילד הבינה ובוכה, לצידו עומד עברי

עליו. שחס מחמת בוכה שהוא

È˙ÚÓ˘Âכיון אך העברים, מנערי שהוא באהרן הבחינה לא שאכן שיתכן ביאור,

העברים, אצל רק יש כאלו חמלה שרגשי הבינה אחר, מישהו על בכיו עוצם את שראתה

משה.ו גם וממילא עברי הוא שאהרן הבינה לכן

dpikyd mr xacl cizry dt - cli lk itlk jepiga dyibd

"úéøáòä ïî ú÷ðéî äùà êì éúàø÷å"[ב-ז]

עתיד‡] שהיה לפי ינק, ולא לינק הרבה מצריות על שהחזירתו וז"ל, פירש"י

עכ"ל. השכינה, עם לדבר

‰
‰Âברמ"א להלכה הובאו אלו רש"י ס"ז)דברי פא סי' מצרית(יו"ד חלב וז"ל,

עובדת דחלב בישראלית, אפשר אם המצרית מן תינוק יניקו לא ומ"מ ישראלית. כחלב

חולין סופר' חתם ב'חידושי ויעו' ע64. א)"(כד

שפירש זה מום בענין שהוא"שהאריך בסוטה י

ביאור יופי, מכלל מציון בס' ויעו' שירה, לענין

הגר הגרי"שהציע מרן בפני נבנצאל ז"א

דר הפלוגתא גבי ור"וקלסיה, של"י זה במום נ

משה.
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עכ"ל רע, טבע לו ומוליד הלב מטמטם הרשב"א65כוכבים בשם הגר"א בביאור ועי"ש .

עם לדבר שעתיד פה ומשום המצריות מן לינק שסירב רבנו ממשה הוא, הדבר שמקור

עי"ש. השכינה,

‰¯Â‡ÎÏÂהטעם מפורש כאן הרי למעשה, הלכה מכאן ללמוד אפשר איך תמוה,

ואחד, אחד כל אצל הדין שכן לן ומנא השכינה, עם לדבר שעתיד משום ינק שלא

השכינה עם לדבר עתיד אחד כל .66וכי

¯‡È·כל נוכח. בלשון אתה", "ברוך אומר יהודי כל דהרי זצ"ל, שך הרב מרן

ברכות במס' ז"ל כמאמרם עמו, לדבר יכולים רגע ובכל השכינה! עם מדבר (כאיהודי

ברוממותע"א) מתבוננים היינו אילו חלקנו! טוב מה היום"! כל אדם שיתפלל "ולואי

מרגישים היינו בהכרח הלא הקב"ה, עם מדברים הננו שעה ובכל עת בכל כי נפשינו,

רק מאומה, בהם שאין הבליים, דברים אחר לרדוף עצמנו את שנשפיל יתכן לא כי

עכת"ד. קלה, שעה הנאת של כוזב דמיון

"כי·] הפסוק לפרש מוואלז'ין הגר"ח בשם ששמעתי מה עפ"י לומר, יש ועוד

של מפיו אלא מלמדו, הרב לא רב לאחד כשיש ותבונה", דעת מפיו חכמה יתן ה'

ע"כ. הקב"ה! של מפיו הוא התורה עצם אבל הרב, דרך הולך [כביכול] הקב"ה

ÔÎÂרב דבי מרגניתא בספר יונה)מצאתי לרבנו תשובה' ה'שערי בסוף וז"ל,(נדפס ,

המינקת שחלב מצינו גם ולטיבותא .65

בפסיקתא איתא דהנה היונק, על משפיע

מג)רבתי פרק "(שמואל יש, שרה. בנים הניקה

שתניק באמת בניהם את מביאים שהיו מהם

שרה. בנים הניקה שנאמר מה לקיים אותם,

לבדוק. בניהם את מביאים שהיו מהם ויש

א הפסידו. לא ואילו שבאו"אילו אילו לוי ר

שרה, בנים הניקה שנאמר זהו נתגיירו, באמת

ואילו בישראל. שנתבנו בנים, הניקה מהו

נתגדלו רבותינו אמרו אותה, לבדוק שבאו

פרוקופאות, הזה ‰ÌÈ¯ÈÈ‚˙Óבעולם ÌÈ¯‚ ÏÎÂ
Ì˙Â‡ ÔÓ ÌÏÂÚ· ˘È˘ ÌÈÓ˘ È‡¯È ÏÎÂ ÌÏÂÚ·

‰¯˘ Ï˘ ·ÏÁ ÔÓ Â˜
È˘שמחה הבנים אם הוי ,

שרה ."זו

ע במס' התוס משמעות הוא עז"וכן ב"(י

ליה)"ד אמר באהה וז"שכ' ·Ó„¯˘ל,"ד Ô
È¯Ó‡
¯‰ËÓ ·ÏÁ ‡ÓËÓ ·ÏÁגזרו רבי כשנולד ,

קיסר שלח מלוהו ואמו ואביו למול שלא

אמו והחליפתו לפניו ואמו לרבי והביאו

קיסר לפני שהביאתו עד והניקתו באנטונינוס

אותו ואמר לשלום, ופטרום ערל ומצאוהו

הקב אלא זה את שמלו ראיתי אני ה"הגמון

הגזירה, ובטלו עת בכל נסים להם עושה

בירושלמי נמי 
ÒÂואמרי'È
ÂË
‡ „ÓÏ ÛÂÒÏ˘
˙ÂÓˆÚ ÏÓÂ ¯ÈÈ‚˙
Â ‰¯Âע כ.",

ברשב עי' הנ"66. הגר"א שהביא דכתב"ל א,

הר [כתב חסידות. ממדת רק ע"דהוי במס' ז"ן

פ ע"(ריש ז דף הרי"ב, בדפי הרשב"וזף)"ב אבל א"ל,

דכיון מותר כותית חלב דמדינא כתב

אע בפרק עפ"דאסיקנא ס כתובות דחלבא)"(

יותר שיהא תיתי מנא מותר, שתים מהלכי

אלא ישראלית, של מחלב כותית חלב אסור

מחלב להניק שלא הוא חסידות שממידת לפי


ÔÈכותית,ÓÁ¯ Ï‡¯˘È Ï˘ ÔÚ·Ë˘ ÈÙÏ˘
Ô‰· ‡ˆÂÈÎ Ú·Ë Ï„‚Ó Ô·ÏÁ Û‡ ,ÔÈ
˘ÈÈ·Â,'וכו

כ]."ע



ìäàשמות äùîפרשת È˜

אשרי עניו, שהוא מי אשרי מעוניו, הנשמע אשרי פניו, על שיראתו מי אשרי

לשמוע אזניו שמטה מי אשרי בעיניו, שפל שהוא מי אשרי המוניו, אותו המשבחים

האדם לפני עומדת תמימה ה' תורת יום. בכל תורה דברי השומע אשרי תורה, דברי

כן על ללמדך באתי הנה החיל, גבור עמך ה' ואומרת במשנתו עוסק שהוא בשעה

תצפנני, בלבך אם אשריך תזכרני, אם אשריך ואמצאך. פניך לשחר לקראתך יצאתי

ימיך, ירבו בי כי זממיך, יהא בי יום ובכל תשמעני אם אשריך תקיימני, אם אשריך

האדם! אל מדבר הקב"ה תורה, בלימוד עכ"ל.

,ÔÎÏ,תורה וילמדו התורה, בלימוד מצווים ישראל מבני ואחד אחד שכל ומאחר

פסק מובן וממילא עמו], תדבר [והשכינה השכינה עם לדבר עתיד ואחד אחד שכל ע"כ

הנ"ל. ביו"ד הרמ"א

Ì
Ó‡Â]אחרים ואצל המצריות, מן לינק סירב מרחם קדוש שהי' רבנו משה

כל שייכי מישך הדבר בעיקר אך כך, להאכילם שלא שראוי אלא זו, מדריגה אין

המצריות]. מן לינק משה של סירובו עם השכינה, עם לדבר שעתיד אחד

ליעקב‚] אמת של67ובספר לחינוכם גישתנו בענין אותנו המחייב תירוץ כתב

לבניו, ליתן האב שצריך החינוך בענין גדול לימוד מזה מבואר וז"ל, 
Âתשב"רÈÈ‰Â
‰
ÈÎ˘‰ ÌÚ ¯·„Ï ÈÂÎÈÒ ˘È ÔË˜ „ÏÈ ÏÎÏ˘בחינוכו ענין כל להיות צריך ולכן ,

לבחור כשבאים לזכור שצריכים מה וזהו השכינה". עם לדבר "עתיד של כזו במדרגה

עכ"ל ובטהרה, בקדושה - הילדים בשביל .68חינוך

l`xyi riyenk eciwtze ecerii lr dxen "dyn" myd

éë øîàúå äùî åîù àø÷úå ïáì äì éäéå äòøô úáì åäàáúå ãìéä ìãâéå"
"åäúéùî íéîä ïî[ב-י]

˘Èמצינו הלא פרעה, בת שנתנה השם את דוקא התורה בחרה מדוע להבין

ואביגדור יואל כגון אחרים שמות למשה שהיה של69בחז"ל גדלותו את ביטאו אשר

פרעה. בת שעשתה למעשה ביטוי אלא שאינו זה שם נבחר דוקא ולמה משה,

להגר זצ"67. קמנצקי ל."י

שכ בענין ב-א לעיל ועי' להיות"68. יכול א

כמרע הרמב"צדיק מדברי ז"ה, ל."ם

שמעוני בילקוט איתא וכן -"(דה69. ד פרק א, י

תתרעד) רמז למשה,המשך נקראו שמות עשרה ,

אבי סוכו, אבי אביגדור, יקותיאל, חבר, ירד,

טביה אף אומר אלעאי ברבי יהודה רבי זנוח,

טוב כי אותו ותרא דכתיב הוא הדא שמו, היה

שמו, שמעיה אף אמי בר' ישמעאל רבי הוא,

כ."ע
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˘Â¯ÈÙ·כי להזכיר המים, מן שנמשה הנס שם על וז"ל, כתב כאן ה'חזקוני'

ה'חזקוני' והנה עכ"ל. זה, שם על אלא התורה בכל נזכר אינו ולכך הוא, העברים מן

כן(שם) שמשיתיהו כשם לומר משה אלא כאן כתיב אין "דמשוי הגדול, ממדרש הביא

ה'ספורנו' כתב וכן ממצרים". ישראל מושה יהיה פי' אחרים מושה הוא (שם)יהיה

המים מן משיתוהו אמנם כי הוא, אחרים את שימלט להורות משה שקראתיו הטעם

אחרים, את הוא שימלט כדי עירין בגזירת אם כי היה לא וזה בתוכם, מוטל שהיה אחר

ונושע ניצל שהוא שכשם מזה, של המיוחד לתפקידו ביטוי כאן שיש דהיינו עכ"ל.

נס, ידי על שניצל מה כל - ישראל. כלל את להושיע השליח יהיה הוא כך מהמים,

מיוחד תפקיד לקיים כדי אלא הוא, לחנם כל70לא לו שיזכיר שם זה "משה", השם .

מיד כתוב ואכן תפקידו. את לקיים עליו מוטל ולכן בנס, וניצל העברים מן שהוא רגע,

ידי ועל תפקידו, משה שכח לא בסבלותם", וירא אחיו אל ויצא משה "ויגדל אח"כ

בשלימות. תפקידו את ביצע שאכן עד הדברים, נתגלגל זה

ÏÚÂיצחק של השם קריאת דגבי הק', החיים' ה'אור קוש' את ליישב יש זה, דרך

השם. קריאת לסיבת קודם השם הקדים והכא השם, קודם הטעם נאמר השבטים וכל ויעקב

הי' השם כוונת עיקר הכא משא"כ בעבר, שאירע דבר על מורה השם דבכולם ונראה,

שהקדים מקום בעוד מצינו ובאמת השם. קריאת אחר הטעם כ' ולכן העתיד, על להזכירו

בבראשית כתוב "ה", האות הקב"ה כשהוסיף אבינו, באברהם והוא השם, לטעם (יז-ה)השם

שגם ונראה נתתיך", גויים המון אב כי אברהם שמך והיה אברם שמך את עוד יקרא "ולא

גויים"]. המון אב להיות "דעתיד שכ' רמב"ן [עי' העתיד. להורות הי' הה' הוספת שם

‰
‰Âבפסוק ט-ז)כתוב והוצאתו(נחמי' באברם בחרת אשר האלקים ה' הוא "אתה

אברהם. השם לקריאת כשדים אור בין השייכות וצ"ב אברהם", שמו ושמת כשדים מאור

כבשן מתוך ניצל אבינו שאברהם הסיבה שהרי ופרח, ככפתור הוא הענין ולדברינו

אברהם, נקרא ולכן גויים, המון אב להיות מיוחד, לתפקיד הוא שמתעתד מורה האש,

בעולם וייעודו תפקידו את .71להגדיר

" לומר אפשר דורינו על גם את"רבש70. לקח ע

ככולם)כולם השאיר(רובם הוא ולמה בשואה,

לפליטה, הנשאר המחנה מן אנחנו - אותנו

לנו שיש לזכור עלינו ומוטל מאש, מוצלים

להמשיך שצריכים אלו אנחנו מיוחד, תפקיד

ישראל בדרך ישראל' ה'כלל של הקיום את

ס ריח סי' ברורה משנה [עיין דגם"סבא... טז, ק

" נקראים השלישי הנסבדור באותו ,"שותפים

הנס]. מקום ראיית על לברך וחייבים

���

זצ קוטלר אהרן רבי הג' אחת"מרן פעם ל,

ונעמד זוית, בקרן איסור מראה שראה אירע

" ואמר ובכה הקיר כולם"רבשליד את ע

אותי?!... השארת למה [בשואה] (הובא"לקחת

רא הג' בשם עינינו, והאר זצ"בס' טורצ'ין .ל)"צ

מש עיין [מעשה"71. לך לך פרשת לעיל כ

לבנים סימן אנו(א)אבות אומרים והנה ,[

" שחרית, באברםבתפילת בחרת אשר



ìäàשמות äùîפרשת ·È˜

drxt ziaa lcb dyny dna zlrezd

"ïáì äì éäéå äòøô úáì åäàáúå ãìéä ìãâéå"[ב-י]

·˙Îאולי וז"ל, פרעה, בבית משה שיגדל צורך שהי' הענין בטעם עזרא' ה'אבן

המלכות, בבית משה שיגדל זה ה' ·„¯Íסבב ‰
ÂÈÏÚ‰ ‰‚¯„Ó ÏÚ Â˘Ù
 ˙ÂÈ‰Ï
ÌÈ„·Ú ˙È·· ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÈ‚¯Â ‰ÏÙ˘ ‰È‰˙ ‡ÏÂ ˙ÂÏÈ‚¯‰Â „ÂÓÈÏ‰תראה הלא .‚¯‰˘

È¯ˆÓ‰,חמס עשה שהוא ÌÈÚÂ¯‰Óבעבור ÔÈ„Ó ˙Â
· ÚÈ˘Â‰Âעושים שהיו בעבור

עכ"ל. וכו', שדלו מהמים צאנן להשקות חמס

ÔÏ‰ÏÂ(יד-יג)אתם כי - ה' ישועת את וראו התיצבו וז"ל, עזרא' ה'אבן כתב

יירא איך לתמוה יש היום. לכם יעשה אשר ה' ישועת את תראו רק מלחמה תעשו לא

נפשם על ילחמו לא ולמה אחריהם, מהרודפים איש אלף מאות שש של גדולה מחנה

למד ממצרים היוצא הדור וזה לישראל אדונים היו המצרים כי התשובה בניהם. ועל

שפלה, ונפשו מצרים עול לסבול ÂÈ‰Âמנעוריו ,ÂÈ
Â„‡ ÌÚ ÌÁÏ‰Ï ‰˙Ú ÏÎÂÈ ÍÈ‡Â
ËÚÂÓ ÌÚ· ‡· ˜ÏÓÚ ÈÎ ‰‡¯˙ ‡Ï‰ .‰ÓÁÏÓÏ ÌÈ„ÓÂÏÓ Ì
È‡Â ÌÈÙ¯
 Ï‡¯˘È

˙ÂÏÂ„‚ ‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ Â„·Ï '‰Â .Ï‡¯˘È ˙‡ ˘ÏÂÁ ‰È‰ ‰˘Ó ˙ÏÙ˙ ÈÏÂÏÂנתכנו ולו ,

הזכרים. ממצרים היוצא העם כל שמתו סבב 
ÌÈעלילות,Ú
Î· ÌÁÏ‰Ï Ì‰· ÁÎ ÔÈ‡ ÈÎ
‰‰Â·‚ ˘Ù
 Ì‰Ï ‰˙È‰Â ,˙ÂÏ‚ Â‡¯ ‡Ï˘ ¯·„Ó‰ ¯Â„ ,¯Á‡ ¯Â„ Ì˜˘ „Úכאשר

עכ"ל. שמות, ואלה בפרשת משה בדברי הזכרתי

Â
ÈÈ‰„כנ אלף מהמצרים, לאחד מבנ"י אנשים אלף היה החשבון שע"פ גדהגם

שפלה נפשם שהיתה כיון נגדם, להלחם ביכולתם היתה לא אעפ"כ אחד, [רכב]

לכם ילחם לה' זקוקים, היו כן על זה, דבר לעשות מהם מנע וזה משכבר, מאדוניהם

תחרשון. ואתם

להלן·] מלך(ג-יח)הנה אל ישראל וזקני אתה ובאת לקלך "ושמעו הפסוק על

לקולך ושמעו וז"ל, הרמב"ן כתב עלינו". נקרה העבריים אלקי ה' אליו ואמרתם מצרים

בידם מסור זה סימן שכבר לקולך, ישמעו מיד זה לשון להם שתאמר מכיון מאליהן,

אתכם יפקוד פקוד וא-להים להם אמר יעקב נגאלין, הזה שבלשון ומיוסף, (בראשיתמיעקב

אתכםנ-כד) א-להים יפקד פקוד להם אמר יוסף כה), הרב(שם ידרוש אולי רש"י. לשון

כשדים מאור הוא"והוצאתו הסדר ולכאורה ,

ואח כשדים מאור הוצאתו קודם כ"להיפך,

שבחירת הוא הענין אלא אברהם. בחירת

פעולה או מעשה בשום תלויה אינה אברהם

באברהם הבחירה כי בו, בחר שלכן שעשה

לכן פרטית, בחירה ולא כללית בחירה היתה

זו. השקפה להדגיש כדי הסדר (שמעתימהפך

שליט לויתן יעקב שמואל ר' הרב .א)"מחתני
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רבה שמות ובאלה מאביו, בידו מסורת שהיתה להגיד יפקוד, פקד פעמים אמר יוסף כי

להם(ג-יא) ויאמר שיבא גואל שכל בידם היא גאולה שמסורת למה, לקולך, ושמעו מיד

להם ומנין לשאול, עליך ויש זו. באגדה לשונם זה אמת, של גואל הוא כפולה פקידה

ששמע מיוסף קבלו כך לומר ויש כמותם, הזאת במסורת משה שמע שמא שיאמינו,

אותם. הגואל יהיה הוא הזה בלשון להם ויאמר שיבא שהראשון אביהם, הנביא מפי

אחר במקום אבל הבטיחם. בכך בהם, ויכזב אדם יבא שלא הקב"ה לפני וידוע גלוי

שם ה-א)מצאתי מבית(שמו"ר משה נתלש עשרה שתים בן חנינא, ברבי חמא ר' אמר ,

למה, ·Â,אביו, ÌÈ
ÈÓ‡Ó ÂÈ‰ ‡Ï ,ÌÈ˘ÚÓ‰ Ì‰Ï ¯Ó‡Â ‡·Â ÂÈ·‡ ˙È·· Ï„‚ ÂÏ‡˘
,Ì¯ÓÚÏ ˙‰˜Â ,˙‰˜Ï ÈÂÏÂ ,ÈÂÏÏ ‰¯ÒÓ ÛÒÂÈ˘ ÈÙÏ ,ÂÏ Ì¯ÒÓ ÂÈ·‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÂÈ‰˘

ÂÈ·‡ ˙È·Ó ˘Ï˙
 ÍÎÏÂשנאמר בו, האמינו לפיכך הדברים, כל לישראל והגיד וכשהלך ,

באהבתו(ד-לא) ליוסף סודו גלה שיעקב לומר ללוי" מסרה "ביוסף וכונתם העם. ויאמן

הזה כלשון להם אמר הוא כי ללוי וגלה כלם, לאחיו יוסף השביע בלשון ובו אותו,

עכ"ל. סוד, הדבר שיהיה וצוה מאביו, שבידו המסורת מפני

¯‡Â·ÓÂשלא כדי אביו, בבית נתגדל לא רבנו שמשה שהטעם המדרש בדברי

ולוי ללוי מסרה שיוסף לפי אתכם", יפקוד "פקוד של זה סימן לו מסר שאביו יאמרו

ובדברי מהקב"ה. זאת ששמע שיאמינו כדי אביו מבית נלקח ולכך לעמרם, וקהת לקהת

ישראל. של מנהיגן להיות הכשרתו מחמת וזהו נוסף טעם יש עזרא' ה'אבן

ciarw `pngxc `zegilyc - xikpy ick ,'dt cak' dyrp dyn

"ïáì äì éäéå äòøô úáì åäàáúå ãìéä ìãâéå"[ב-י]

במדרש‡] כו)איתא פסקה א פרשה ואתה(שמו"ר הניקתהו חדש כ"ד הילד, ויגדל

וגו', פרעה לבת ותביאהו הארץ. כל כדרך שלא גדל שהיה אלא הילד, ויגדל אומר

מוציאתו היתה ולא בנה, הוא כאילו אותו ומחבבת ומחבקת מנשקת פרעה בת היתה

היה לא רואהו שהיה מי לראותו, מתאוים הכל יפה שהיה ולפי מלך, של מפלטרין

ומשימו פרעה של כתרו נוטל והוא ומחבקו, מנשקו פרעה והיה מעליו, עצמו מעביר

לחירם אמר הקב"ה וכן גדול, כשהיה לו לעשות שעתיד כמו ראשו כח-יח)על ,(יחזקאל

מלך ואף מאביה. ליפרע שעתיד מי מגדלת פרעה בת וכן וגו'. היא, מתוכך אש ואוציא

שנאמר במדינה, עמהם יושב מאדום ליפרע שעתיד כז-י)המשיח עגל(ישעיה ירעה שם ,

כתרך שנוטל מזה אנו מתייראין ואמרו מצרים חרטומי יושבין שם והיו וגו'. ירבץ, ושם

מהם ממך. מלכות ליטול שעתיד אומרים שאנו אותו זה יהיה שלא ראשו על ונותנו

הזה הנער להם, ואומר ביניהן יושב יתרו והיה לשורפו. אומרים מהם להורגו, אומרים

לזהב ידו יושיט אם וגחלת. זהב בקערה לפניו והביאו אותו בחנו אלא דעת בו אין
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מות. משפט עליו ואין דעת בו אין לגחלת ידו יושיט ואם אותו, והרגו דעת בו יש

הגחלת, את ותפש ידו את ודחה גבריאל ובא הזהב, ליקח ידו ושלח לפניו הביאו מיד

ותקרא לשון. וכבד פה כבד נעשה וממנו לשונו, ונכוה פיו, לתוך הגחלת עם ידו והכניס

למשה לו היו שמות שהרבה אע"פ חסדים, גומלי של שכרן למד אתה מכאן משה, שמו

לא הקב"ה ואף פרעה, בת בתיה שקראתו כמו אלא התורה בכל שם לו נקבע לא

ע"כ. אחר, בשם קראהו

˘ÈÂמוכרח היה המלאך דחיית בגלל אמנם לשםלהבין, אבל הגחלת, את לקחת

בפיו. להניחה צריך היה מה

Ì
Ó‡Âהר"ן החמישי)בדברי הדרוש שאכן(ב'דרשותיו', זה, בענין נפלא דבר מבואר ,

אדון משה היה] [למה היות שאלה, כאן יש והנה וז"ל, בפנ"ע, תכלית הענין בעצם הי'

מאשר כי להשיב ואין מתורגמנו, להיות אחיו אהרן שהוצרך עד שפתים, ערל הנביאים

עניני כל כי ידוע כי למעט, הטבע לשנות רצה ולא ענינו על הניחו כך טבעו היה

בה שעלה למדרגה אדם שיעלה הוא הנמנע מן כי הטבע, מן למעלה היה רבנו משה

רבנו משה נבואת כי הודיענו וכו', עוד' נביא קם 'ולא כאמרו הטבעי, המנהג דרך על

כפי האדם שישיגנו אפשרי אינו ניסי, בענין השי"ת ושהשלימו הטבע, מן למעלה היתה

לא והשי"ת כמשה, בישראל עוד נביא קם ולא אמר איך כן היה שאם הטבעי, המנהג

לומר, יש לכן וכו'. אפשרית, לו שהיא המעלה האדם ישיג לבלתי מבעליו טוב ימנע

ממנו והוסר אלוקי, בכח שענינו להאמין נביא, שלימות בכל משה נשלם הסיבה שלזאת

הצח, הדבור גמורה 
ÌÈÎ˘Óבהשגחה Ì‰ÈÏÂ„‚Â Ï‡¯˘È [ÏÏÎ] ˙ÂÈ‰˘ ·˘ÁÈ ‡Ï ÔÚÈ
ÔÂÓ‰‰ ÍÈ˘ÓÈ˘ ¯Â·„‰ Áˆ ‡Â‰˘ ÈÓ ÏÚ ¯Ó‡˘ ÂÓÎ Â¯·„ ˙ÂÁˆÏ ‰È‰ ,ÂÈ¯Á‡

˙Ó‡ ·˘ÁÈ Â
ÓÓ ¯˜˘‰˘Â ,ÂÈ¯Á‡וכבד פה כבד שהוא למי בהפך כולו והדבר ,

דבר היה לא בהשגחה הוסר ולזה הגלותו, לחוזק רק ממנו יקובל לא שהאמת לשון,

עכ"ל. במקרה, נופל

Â
ÈÈ‰Â,[המלאך [ע"י ד"ז הקב"ה ·‡Â˙Âשסיבב È"
· Ïˆ‡ ˜ÙÒ ÏÂÙÈ ‡Ï˘ È„Î
ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„·Â ¯Â„שילכו ישראל כלל את לשכנע הצליח רבנו שמשה שיאמרו ,

משום ולא אחריו, שילכו ישראל עם את ששכנע באופן שדיבר החלקה, בלשונו אחריו

נעשה שמשה הקב"ה סידר לעולם, זה חשש להסיר וכדי הקב"ה. של שלוחו שהיה

אחריו, העם הלכו ואעפ"כ בפיו, לפתות יכולת מבלי פה, ˘‡ÔÎלכבד ‰È‡¯ ‰ÊÂ
ÂÓˆÚ Ï˘ ‡ÏÂ ,„È·Ú˜ ‡
ÓÁ¯„ ‡˙ÂÁÈÏ˘.

וכבד·] פה כבד היה רבנו שמשה דמה אחר, מהלך כתב יצחק, פחד בספר

ולכן הגשמית, התפשטות דרגה באיזה בו קיים שהיה הרוחנית, מעלתו מחמת הוא לשון

שהיתה האלוקית הנפש כי הנכון, במיזוג בו קיים היה לא אדם שבבן ממללא" ה"רוח

מעלתו מפאת נפגע שלו הדיבור כח ולכן שלו, הטבעי הנפש עם התמזגה לא בו
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וכ' לעשות", ומפליא בשר כל "רופא מברכין וז"ל, הטבעי. חסרון מפאת ולא הרוחנית

שמפליא, 
Èהרמ"א,ÁÂ¯‰ ÌÚ ÈÓ˘‚‰ ¯˘˜Ó˘הברכה גוף הוא, כך הדברים ומהלך .

הטבעית, הנפש של עניני' על נוסד יצר אשר יפתחשל אם חלולים חלולים נקבים (נקבים

יסתם) עלאו שניתוסף אלא בשר, כל רופא של מהחתימה מסתיימת היא זה ומצד .

באה יצר, אשר של זו ברכה שאחרי מפני לעשות, ומפליא של הענין גם זו חתימה

עניני' על הנוסדת יצר אשר לברכת בניגוד אשר בי", שנתת נשמה "אלקי של הברכה

האלוקית, הנפש של עניני' על נשמה אלקי של זו ברכה נוסדה הטבעית, הנפש של

וכו') משמרה נפחתה, יצרתה, בתור(נתתה, לעשות ומפליא של הללו המלים הם באים ולכן ,

לעשות, ומפליא של הללו במלים מתבטא זה וקשר הללו, הברכות שתי של קשר-גשר

È
ÁÂ¯· ÈÓ˘‚‰ ¯˘˜Ó˘ ‡È‰ ‰
ÂÂÎ‰ ‡ÈÏÙÓ˘ È
ÙÓהקב"ה של גדולתו מדת כלומר .

על בנוראותי' היא עולה להדדי, הטבעית והנפש האלוקית הנפש של בחבורם המתגלית

בין לעצמה, כשהיא הטבעית הנפש של בעניני' בין המתגלית הקב"ה של גדולתו מדת

היא לרוחני הגשמי חבור של זו נוראות לעצמה. כשהיא האלוקית הנפש של בעניני'

לאזן היטב מתחוור הללו, הרמ"א דברי של יסודם [לפי הפלא. דרגת את המהווה היא

יודעת ונפשי מעשיך, נפלאים נפליתי, נוראות כי על "אודך הפסוק, של תוכנו שומעת

לחבור מקור המשמש האדם, של בראשית במעשה הפסוק והרי קלט-יד]. תהלים מאד",

[דהיינו חי' לנפש האדם ויהי של הכתוב הוא הטבעית, לנפש האלוקית נפש של זה

ומכיון חי'], לנפש האדם נעשה האדמה מן העפר עם באפיו ויפח של ההרכבה שע"י

הללו מלים ÏÏÓÓ‡שדוקא ÁÂ¯Ï ÒÂÏ˜
Â‡ Ì‚¯˙ 'ÈÁ ˘Ù
„,‡˜Â„ ÈÎ Â
‡ ÌÈ„ÓÏ
Ï˘ Â˘¯˘ ‰˘„ÁÂ ‰„ÏÈ˘ ‡È‰ ‡È‰ ,˙ÈÚ·Ë‰ ˘Ù
Â ˙È˜ÂÏ‡‰ ˘Ù
 Ï˘ ‰‚ÈÊÓ‰

¯Â·„‰ ÁÎהאדם של החיים כוחות כל אשר ולעומת משתי. לאחת להתיחס הם נתנים

לשלימות הנפשות שתי של למזיגתם דוקא הוא מתיחס הדבור כח הנה הנ"ל, הנפשות

שמשום שפתים" ערל "ואני משה שאמר מה על שכתב המהר"ל דברי הם ומאירים אחת.

"ÌÈ˙Ù˘ Ï¯Ú 'È‰ ÈÎ‰Ï È¯ÓÂÁ‰ ÔÓ Ï„·
 'È‰ ‰˘Ó Ï˘ ÂÏÎ˘˘של [בלשונו

שהי' משה של לדרגא שייך שזה והיינו האלוקית], לנפש כינוי הוא "שכל" המהר"ל

התקשרות של הכלל מן ויציאה האנושי. מין של הכלל לגבי הכלל מן יוצא בבחינת

אלא עוד ולא שפתים". "ערל הקרוי' משה מדרגת של תוכנה היא היא ברוחני הגשמי

"לא תורה מתן לפני שאמר הפה אותו כי חז"ל דברי הם באים לזה ישר שבהמשך

שע"י מפני משה". דבר אשר הדברים "אלה תורה מתן לאחר אמר אנכי" דברים איש

תורה מתן שעד שאמרו וכמו ותחתונים, העליונים בין חדש חיבור נתהווה תורה מתן

סיני הר על ה' וירד תורה מתן ובשעת למרום, אדם עלה ולא למטה שכינה ירדה לא

האלקים. אל עלה "Ï¯Úומשה ÂÏ˘ ‰‚¯„Ó‰ ‰˙È‰ ‰˘Ó Ï˘ ÂÓˆÚ „ˆÓ˘ ÔÙÂ‡·
ÂÓˆÚ· Â· 'È‰˘ ÌÈ
Â˙Á˙Â ÌÈ
ÂÈÏÚ ÔÈ· ‰Ï„·‰‰ ÔÈ
Ú È
ÙÓ "ÌÈ˙Ù˘החיבור ורק ,
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איש "לא ממדרגת לשינוי שגרם הוא תורה מתן ע"י ותחתונים עליונים בין החדש

של זו במדרגה המהר"ל של תפיסתו שגם באופן הדברים". "ואלה למדרגת דברים"

בין הקשר תולדות הוא הדבור כח כי הנ"ל, אונקלוס בתרגום מקורה שפתים" "ערל

עכ"ל הטבעית, והנפש האלוקית .72הנפש

"lera `yep" ezeid zngn 'd xiga 'id dyn

זו. מידה של והעמוקה האמיתית ההבנה א.

להיות ראוי הי' לא שבאמת הרי למצרים, ששב טרם חותנו עם משה נתייעץ אלמלא ב.

הטוב. הכרת של חסרון בזה שהי' מפני ישראל, מנהיג

עפ המהר"72. מבאר זה יסוד גבורותל"י (בספר

כח) פרק חזה' דברי וז", נדה במס' ביסוד"ל ל,

באדם" יש אשר הדיבור ÈÚ˜¯כח ‡Â‰ ‰Ù‰ ÈÎ
Ì„‡‰הדבור כי למבין, קשיא זה דבר אין ,

ע שהוא כיון ספק אין הוא"בעצמו תנועה י

ע הוא אבל גשמי, לצרף"פועל שיודע שכל י

לו שיש התינוק מן ראיה שהבאנו כמו הדבור,

הדבור, לו ואין הלשון מחתכים שהם הכלים

חסר למשה היה ולא הלשון, צרוף לו יחסר

גשמי. פעל בודאי והוא הדבור חיתוך אלא

ג תבין זה תבין רז"וכאשר שאמרו מה ל"כ

המפלת עבפרק ל לאוירב)"(נדה יוצא כשהולד ,

ממנו ומשכח פיו על וסטרו מלאך בא העולם

התורה. ÂÈÙכל ÏÚ Â¯ËÒ Â¯Ó‡ ‰ÓÏהוא כי ,

לך, אמרנו אשר ‡„Ìזה Â· ‰˘Ú
˘ ‰Ù‰ ÈÎ
‰¯Â˙‰ ÏÎ Â
ÓÓ ÁÎ˘Ó ‡Â‰ ÈÓ˘‚ ¯·„Ó ÈÁ.

אל הנשמה בו מתחבר האדם כי זה ופירוש

מחובר השכלית הנשמה שאין ובעבור החומר,

לאויר יצא שלא בעוד דהיינו בחומר, בו

שכלית היא ואז נבדלת נשמתו אז העולם,

התורה, כל וידע 
‚Ó¯לגמרי Â˙‡ÈˆÈ ˙Ú·Â
¯˘‡ÎÂ ,¯ÓÂÁÏ ¯·Á˙˙ ‰Ó˘
‰Â Â˙‡È¯·
¯·„Ó ÈÁ Ì„‡ ‰˘Ú
 ÛÂ‚‰ Ï‡ ‰Ó˘
‰ ¯·Á˙˙
ÈÏÎ˘ Â
È‡˘ ‰¯Â˙‰ ÏÎ ÁÎ˘Ó˘ ‰ÊÂ ,ÈÓ˘‚

È¯Ó‚Ïאונקלוס תרגם וכן ב-ז). ויהי(בראשית ,

כי ממללא. חיה לרוח והוה חיה לנפש האדם

והגוף השכלית הנשמה חבור צורתו האדם

שהוא המדבר כח עצמו הוא זה ודבר ביחד,

המדבר וכח שיתבאר, כמו הגוף עם נשמה

אין אמו בבטן שהוא זמן וכל צורתו, גמר הוא

העולם. לאויר יוצא שהוא עד ממללא רוח לו

רוהכא פיו, על מכה שהוא הזאת גמר"ה ל

גמר כן כי פיו, על הכאה זה ונקרא צורתו,

על המכה בפטיש מכה נקרא כלי של צורה

גמר כן מלאכתו, גמר זהו מעשה בגמר הכלי

ע נעשה הוא מדבר, חי שהוא גמר"צורתו י

ושם הכאה היא והגמר הדברי, כח ששם פיו

הנשמה מן מורכב האדם ונעשה נגמר

וגוף. Úהשכלית ¯Â·„‰ ÏÚÂÙ ÈÎ ‰ÊÂ"È‡Â ,ÛÂ‚ È
'Ó‡˘ ÂÓÎ ˙ÈÏÎ˘ ‰Ó˘
 ‡Ï· ‰Ê ¯˘Ù‡
,¯·„Ó Â
È‡ ÏÎ˘ ÂÏ ÔÈ‡˘ ˜Â
È˙‰ ÈÎ ‰ÏÚÓÏ
¯Â·„ ‰· ÔÈ‡Â ¯Â·„‰ ÈÏÎ ‰Ï ˘È ‰Ó‰·‰ ÔÎÂ
¯ÓÂÏ ‡·Â .˙ÈÏÎ˘ ‰Ó˘
 ‰Ï ÔÈ‡ ‰Ó‰·‰ ÈÎ
,Â˙Î‡ÏÓ ¯Ó‚ Â‰Ê˘ Ì„‡ Ï˘ Â˙¯Âˆ ¯Ó‚ ÈÎ
¯Ó‡˜ ÍÎÏÂ ,È¯·„‰ ÁÎ Â·˘ ÂÈÙ ¯Ó‚· ‰˘Ú

Ì„Â˜ ‰È‰˘ ,‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ ÏÎ Â
ÓÓ ÁÎ˘Ó
‰¯Â˙‰ ÏÎ „ÓÏ ÛÂ‚· ˙ÈÏÎ˘‰ ‰Ó˘
‰ ¯Â·ÈÁ
ÂÏ ¯Â·Á ‰È‰ ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ ,‰·ÂË· ‰¯Â˘ ‰È‰Â

ÈÓ˘‚‰ ÛÂ‚‰ Ï‡.Ï„·
 ‰È‰ ‰˘Ó ¯˘‡ÎÂ
Ï‡ Ì‡ ÈÎ ÈÓ˘‚‰ Ï‡ ‰ËÂ
 ‰È‰ ‡Ï ,Â˙ÏÚÓ·
ÍÎÏÂ ,‰Ê ˘ÈËÙ ¯Ó‚ ¯ÒÁ ‰È‰ ,˙Ï„·
‰ ‰ÏÚÓ
‰¯Â˙‰ ÏÎ Ú„È ÌÏÂÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆÈ˘ ¯Á‡ Û‡
‰Ê ¯·„ ÂÏ ¯ÒÁ ‰È‰ ÍÎÏ '‡Ó ËÚÓ Â‰¯ÒÁ˙Â

עכ ל."וכו',
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'åâå "íúìáñá àøéå åéçà ìà àöéå äùî ìãâéå íää íéîéá éäéå"[ב-יא]

בסבלתם‡] וירא וז"ל, נתן(ב"ר)פירש"י עכ"ל., עליהם, מיצר להיות ולבו עיניו

·˙Îומוסר חכמה דעת "נושא73בספר במדת רבנו משה מעלת אודות והנה וז"ל,

התורה הקדימה הסנה מראה של הספור בראשית וז"ל, זצ"ל מקלם הסבא כתב בעול"

ביתו. על פרעה שמינהו לגדולה פירש"י משה" "ויגדל משרע"ה. בתולדות שלמה פרשה

ופירש"י בסבלתם", וירא אחיו אל "ויצא ועכ"ז לפרעה, קשור להיות הטבע מדרך לו והיה

כי חושית, ראיה ע"י תמיד התבונן פי' ע"כ. עליהם מיצר להיות ולבו עיניו נתן וז"ל,

עמהם בעול נושא להיות תמיד מתבונן היה ועי"ז משמיעה, יותר רושם יעשה החוש

Ì‰ÓÚ ÏÂÚ· ‡˘Â
 ÏÚÂÙ· ÂÓˆÚ· ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î,סובלים שהם איך שראה הפירוש ואין ,

לו צרתם "בכל ויסורם, מכאובם את שהרגיש היינו ממש, שלהם הסבלות את ראה אלא

סג-ט)צר" המשנה(ישעיה כונת וזו ממש. ונפשו ללבו יסורם שנגע פ"ו), "נושא(אבות ,

שלא התורה ספרה ואח"כ האפשרות. בכל טובתם לדרוש יזדרז עי"ז כי חברו", עם בעול

מאחיו". עברי איש מכה מצרי איש "וירא - ליחיד גם אבל בעול, נושא היה לרבים לבד

אחים. אהבת להם לו היה כי התורה דייקה

Î"Á‡Âמיד עשוק הציל עברי מכה מצרי כשאיש לבד שלא התורה לנו ספרה

גם רעך", תכה למה לרשע ויאמר נצים עברים אנשים שני "והנה גם אלא עושקו,

שלא התורה, ספרה ואח"כ עושקו. מיד להצילו ורצה עמו בעול נשא עברי מיד העשוק

במדין, אחרת בארץ גם אף אלא ושאנן, שקט יושב והיה מולדתו, בארץ במדינתו לבד

ועכ"ז בצערו, וטרוד מתגודד הוא הלא ממות, מפרעה בורח אחרת, בארץ גר והוא

ויושיען. משה ויקם כדין, שלא ויגרשום מדין לבנות הרועים שעשו מה שם כשראה

הרמב"ן פי' כן "עול", פי' - בצע" "שונא היה שם גם ממות, ובורח גרותו, בארץ גם

ביתרו שהציל(יח-כא)ז"ל לבד רק שלא עוד, הכתוב וסיפר ויושיען. משה ויקם שם וגם ,

צאנם". את "וישק גם אלא עשקם, מיד מדין כהן בנות את

‰ÎÈ¯‡‰,פרעה מיד ישראל את להציל ה' ששלחו קודם משה בתולדות התורה

לו היתה כי התורה, את ידו על וליתן ממצרים להוציאם בו בחר לחנם לא כי להודיע

ומ גדולה, במדה בעול נושא התורהמדת אשר מהדברים היא חבירו עם בעול נושא דת

- בעול נושא דרך כן לא - וכו' - בהם ˆÚ¯נקנית ˘‚¯‰‰ ·ÈË· ˘È‚¯‰Ï Ï„˙˘Ó
Ú·Ë· ˘È‚¯Ó ‡Â‰˘ ‰Ó ˜¯ ‡ÏÂ ,Â˙ÏÂÊ,הראשון לאיתנו שב שלא זמן כל וא"כ ,

עכ"ל עמו, מצטער .74עדיין

זצ ירוחם לרבנו ח"73. ממיר, מאמר"ל א

יא,יב.

חכמה' ה'משך כתב י-כ)74. שהקב(דברים ה",

עם בעול נושא של הענין כביכול מקיים

ישראל בן צער את מרגיש שהוא בזה חבירו

עצמו. צער את מרגיש שהמצטער ממה יותר
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Ê"ÈÙÏÂהרי מכך ופחות העול, בעצם לעזור כפשוטו, הוא בעול "נושא המושג

בעול! נושא של חובתו בקיום לו שחסר

„ÂÚÂכתוב וז"ל, זצ"ל ירוחם רבנו 
Ô˙Âכתב ‰È‰ ‰˘Ó˘ ,"Ì˙Ï·Ò· ‡¯ÈÂ"
ÔÂÂÎÓ‰ ÔÈ‡Â ,„ÁÈ Ì˙‡ ÌÏÂÚ ˙‡˘Ï ÂÓˆÚ ÔÈÎ¯‰˘ - „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÚÈÈÒÓÂ ÂÙ˙Î
ÌÏ·Ò· ¯˙ÂÈ ˘È‚¯‰ÏÂ ˘ÂÁÏ ‡Ï‡ ,Ì‡˘Ó· Ì˙Â‡ ¯ÂÊÚÏ È„Î· ÔÎ ‰˘ÂÚ ‰È‰˘ ‰Ê·.

‰ÊÂ.המעשה הוא "חסד", בעול, לנשיאה חסד בין החילוק ·ÏÂÚ"כל ‰‡È˘
"
‰‚‡„‰ ‡È‰„ÒÁ‰ ˙‡ Úˆ·Ï ÌÈÚˆÓ‡ ÂÏ‡·Â „ˆÈÎÂ ÍÈ‡ נתינה,- היא "חסד", .

עצמה. השמחה להבדיל או הסבל, הוא בעול", "נשיאה הצלה. עזרה,

˙Ó‡·Âבמדרש המה מפורשים כז)דבריו פסקה א פרשה בחירת(שמו"ר ביסוד ,

בן משה, ויגדל ההם בימים ויהי שם, איתא והכי למושיע, לישראל להיות רבנו משה

אין וכי משה, ויגדל ארבעים. בן אומרים ויש שעה, באותה משה היה שנה עשרים

שתי אחיו, אל ויצא העולם. כל כדרך שלא גדל שהיה לך לומר אלא גדילים הכל

וירא שתים. הרי השני ביום ויצא זו, אחר זו הקב"ה וכתבן צדיק אותו יצא יציאות

מותי יתן מי עליכם. לי חבל ואומר ובוכה בסבלותם רואה שהיה וירא מהו בסבלותם,

אחד לכל ומסייע כתיפיו נותן והיה הטיט, ממלאכת קשה מלאכה לך שאין עליכם.

ומשוי קטן על גדול משוי ראה אומר הגלילי יוסי רבי של בנו אלעזר ר' מהן. ואחד

ומשוי בחור על זקן ומשוי איש על אשה ומשוי אשה על איש ומשוי גדול על קטן

מסייע כאילו ועושה סבלותיהם להם ומיישב והולך שלו דרגון מניח והיה זקן, על בחור


‰‚˙לפרעה,Â Ï‡¯˘È Ï˘ Ô¯Úˆ· ˙Â‡¯Ï ˙ÎÏ‰Â ÍÈ˜ÒÚ ˙Á
‰ ‰˙‡ ‰"·˜‰ ¯Ó‡
ÌÈÁ‡ ‚‰
Ó Ô‰·'ה וירא הה"ד עמך, ואדבר התחתונים ואת העליונים את מניח אני ,

לראות, סר ÈÂ˜¯‡כי ÍÎÈÙÏ ,Ì˙ÂÏ·Ò· ˙Â‡¯Ï ÂÈ˜ÒÚÓ ¯Ò˘ ‰˘Ó· ‰"·˜‰ ‰‡¯
‰
Ò‰ ÍÂ˙Ó '‡ ÂÈÏ‡ע"כ ,75.

בשער"וז החסיד בארוכה שדבר כמו ל,

" נקרא הענין וזה תדבקהבטחון, שכיון"ובו ,

העליונה לההשגחה דבוק שהוא האדם שיצייר

השי"מהשי ומרגיש ממה"ת יותר בעניניו ת

האדם בהצלחת ורוצה בעצמו האדם שמרגיש

וכמו בעצמו, האדם לבב שחפץ ממה יותר

ב-ט)שדרשו רבה "(שמות על את, ידעתי כי

עכמכאביו וגו', ל.""

" הפסוק על משה75. ויגדל ההם בימים ויהי

בסבלתם וירא אחיו אל כתב(ב-יא)"ויצא ,

""רש עליהןי מיצר להיות ולבו עיניו ,"נתן

רבה רואה(א-כז)ובמדרש שהיה וירא' 'ויצא ,

מי עליכם, לי חבל ואומר ובוכה, בסבלותם

ע מותי כתיפיויתן נותן והיה וכו', ליכם,

מהם. ואחד אחד לכל ומסייע

שאדם נקרא חבירו?¯Â‡‰מה של צרה

ראיה?! זוהי ולהסתכל הצד מן לעמוד כלום

של צרה לא - במוזיאון תערוכה רואים כך

בסבלותם'! 'וירא לא זה יהודי...

לא, כן גם - שתים? או קלה אנחה שמא

ולא יחד. ולבכות לראות רק ראיה, נחשב אינו

רק - ומסייע' כתפיו נותן 'היה אלא בלבד זו
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‰‡¯
Âשל הענין ‡ÌÈÁ"כי ‚‰
Ó"כשל אחיו של צערו את מרגיש שאח הוא

משה של היחס כי משה, של בעול נושא מעלת היתה וזאת זר, אצל משא"כ עצמו,

ממש כאחים ישראל, בני .76אל

ÔÎÂדבורה תומר בספר ד)כתב קוב"ה,(אות של זו במידה ההידבקות אודות ,

אעשה מה לומר זה, בדרך ישראל עם מתנהג הקב"ה הנה - נחלתו" "לשארית וז"ל,

בתי, לה וקורא להקב"ה זוג בת שהם עמהם. לי בשר שאר קרובי, והם לישראל להם

ובניו עמהם לו יש קורבה ממש קרובו" עם "ישראל וכתיב ז"ל. כדפירשו אמי, אחותי,

בסבלותם! וירא נקרא זה

" חבירוללמדנו עם בעול מהו!נושא "

‡Â‰„ Ô‡Ó Â
È‡¯ Ì‡˘ ,Â
È
ÊÂ‡ ˙‡ ¯·˘ÏÂ
- ÏÚÂÙ· Â
¯ÊÚ ‡ÏÂ Ï·ÂÒÂ ¯ÚËˆÓ Â
È¯·ÁÓ
Â
È‡¯ ‡ÏÂ Û¯ÂÚ Â
È
Ù‰ ,˘ÓÓ Â
ÓÏÚ˙‰ ÂÏÈ‡Î

ÌÂÏÎ!

גם וחמות, יפות מילים ואומר הנאנח גם

אכזרי להקרא יכול הוא אף - ומלטף המעודד

בפועל! עוזר אינו אם עין לבומעלים (ספר

.שלום)

���

זצ כהנמן שלמה יוסף רבי בחיר"הג' ל,

ללמוד לנובהרדוק, נסע בשעתו, טלז ישיבת

החליט בראדין, עברה שדרכו כיון אך שם.

כשהגיע, חיים'. ה'חפץ מפי ולהתברך להכנס

נכנס השמשות. בין אפלולית כבר שררה

הח של שמיד"לבקתתו אמרה והרבנית ח,

מבכי נחרד לפתע להמתין, ישב רבנו. יבוא

מדמעות. חנוקים ותחינה בקשה וקולות נורא

הרבנית, לו אמרה קרה. מה יודע מי נרעש,

לילד," המקשה אשה כאן יש יפחד, נא אל

רחמים! עליה מבקש "והרב

אדם יכול אם בלבו, שלמה יוסף רבי אמר

נשאר אני הזולת, צרת על כזה בבכי למרר

במחיצתו! חללמוד מפוניבז' הרב נה)"(ספר עמ' .א

ונתמנה המלכות בבית משה שגדל למרות .76

" פרעה, בית על עללשר ועמד גדל כאשר מיד

יהודי הוא כי לו והגידו ב-כג)"(רמב"דעתו, ,ן

לבו ונתן אחיו, עם אלא עמו, בל היה לבבו

" עליהם, מיצר סבלותלהיות לראות ונכסף

ולחצם ועמלם שם)"(רמב"אחיו רקן ולא .

איש ראה כאשר מיד אלא השתתף, בלבבו

" עברי איש מכה כמו"מאחיומצרי הגיב ,

והרגו מעשה, עשה - אח כשמכים שמגיבים

" התורה אמרה ולכן בחול. ,"מאחיווהטמינו

שיצא יום באותו הראשון ברגע שכבר להדגיש

עבדים אל וגדולה, שפע מקום מלכים, מבית

חש שאול, עד מדוכאים ונבזים שפלים

גם אלא לכלל, ביחס רק ולא כאחיו. כלפיהם

הוא כאילו הרגיש ויחיד יחיד כל של כאבו

שהעמידו במעשה מלהגיב נמנע ולא אחיו,

רבנו משה של גדולתו ועצומה. רבה בסכנה

הילקוט בדברי שמפורש וכפי כאן, (רמזחזינן

אל"קסו) שיצא גדלותו מה - משה ויגדל

והיינו"אחיו .Â
·¯ ‰˘Ó Ï˘ Â˙ÏÂ„‚˘
ÂÈÁ‡ Ï‡ ‡ˆÈ˘ ‰Ó· ‰ÏÈÁ˙Óלראות

וצערם. בסבלם ולהשתתף

בסכנה בעומדו זה, גדול מעשה ולאחר

המשיך פרעה, מבית ליציאתו ראשון ביום

" הפסק ללא רבנו והנהמשה השני ביום ויצא

למה לרשע ויאמר נצים עברים אנשים שני

רעך לראות(ב-יג)"תכה יוצא הוא נוספת פעם .

על גם לבו את נתן אלא אחיו, בסבלות

העברים ויחסי העבודה בתחום הנעשה

אחד בין הנעשה על גם לבו נתן והמצרים,

החוזק בכל הגיב זה בשלב וגם לשני,

" רעךוהעוצמה תכה למה לרשע (ספר."ויאמר

דרך) .שם
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אם אומר ומה נחלתו. הם סוף וסוף בשר שאר לשון נחלתו", "לשארית והיינו הם.

צערם סובל שאינו לפי ישראל", בעמל נפשו "ותקצר כדכתיב עלי הכאב הרי אענישם

חבירו. עם האדם יתנהג כך נחלתו. שארית שהם מפני "˘‡¯וקלונם Ì‰ Ï‡¯˘È ÏÎ
יחד,·˘¯" כלולות שהנשמות מפני אלו, עם ÊÓ‰אלו ˜ÏÁ ‰Ê·Â ‰ÊÓ ˜ÏÁ ‰Ê· ˘È

'ÂÎÂ.,Â¯È·Á ˙·ÂË ÏÚ ‰·ÂË Â
ÈÚÂ Â¯·Á Ï˘ Â˙·ÂË· ıÙÁ ˙ÂÈ‰Ï Ì„‡Ï ÈÂ‡¯ ÍÎÏ
ÂÏÈ‡Î ÂÏ Ú¯ÈÂ ."ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â" Â
ÈÂËˆ
 ‰Ê ÌÚËÓÂ .˘ÓÓ ‡Â‰ ‡Â‰ È¯‰˘

‰·ÂË Â˙Â‡· Â‡ ¯Úˆ Â˙Â‡· ÈÂ¯˘ ‰È‰ ˘ÓÓ ‡Â‰עכ"ד ,77.

עיניו·] ש"נתן מחמת - גדולתו - שכרו את קיבל רבנו משה רק שלא ובאמת

לא ונבואה, יתירה לחכמה שזכו הזקנים שבעים אף אלא עליהם", מיצר להיות ולבו

זה. מטעם אלא זכו

כשנעיין כך, שכ' הספרים בא' וראיתי .77

משרע של תולדותיו שמכל נמצא עד"בתורה ה

שהיו הסנה, בהתגלות העדה על כאיש למנויו

ומאורעות תלאות מלאים שנה שמונים

הישר') ב'ספר כמבואר מקרים,( שני רק נמנו לא ,

ויך" וגו', בסבלתם וירא אחיו אל ויצא ויגדל

המצרי ""את השני ביום שיצא מה ועוד, והנה.

למה לרשע ויאמר נצים עברים אנשים שני

רעך הזכירה"תכה שהתורה מאחר ודאי .

התכונות הן שאלו משמע אלו, את דווקא

לקבלת נבחר להיות רבנו משה זכה שבעבורן

משה שנקרא רבה במדרש כדאיתא התורה,

בעוה תורה שילמד ובעוה"משה מיד"ז הרי ב,

לו שנא' וכמו ישראל, של רבן להיות נתמנה

הזה" ההר על האלוקים את ,"תעבדון

שעתיד"כדפירש התורה קבלת על שהמכוון י,

משה של שליחותו תכלית הזה, בהר להיות

רבנו.

" שנא' בזה מסופר ויראומה משה ויצא

פירש"בסבלתם להיות", ולבו עיניו שנתן י,

ע עליהם, למראיתכ,"מיצר רק לא היינו ולבו, (עיניו

לבד בלבו רק ולא הלב, הרגשת בפנימיות אלא עשה עין

מהם) להקל בפועליו שהתאמץ אלא הצער ,הרגיש

והיה"וברמב יהודי שהוא לו הגידו כי הוסיף, ן

והסתכל אחיו שהם בעבור לראותם חפץ

הרג ולכך לסבול, יכל ולא ועמלם, בסבלותם

וז כ' שם וב'ספורנו' וכו'. המכה המצרי ל,"את

האחוה ומצד אחיו בעוני לראות לבו נתן

עכ להנקם, שאהבת"התעורר אומר הוי ל.

משה של בלבו בערה ישראל לכלל האחים

סיבת זו היתה השני' ביציאה וגם רבנו,

רשע באמרו המכה את להוכיח התעוררותו

וז ב'ספורנו' שם וכתב רעך, תכה מפני"למה ל,

להנקם התעורר לא אחיו מהם אחד כל היות

ע במישור להוכיח ישראל"אלא אהבת הרי כ,

הביאתו יחד גם והמוכה להמכה והאחוה גופא,

אל ויצא המדרש, כוונת שזו ונראה להוכיחו,

וכתבן צדיק אותו יצא יציאות שתי אחיו

זאח"הקב שתים,"ה הרי השני ביום ויצא ז

והנהגת"עכ היציאות ב' כי להוכיח המדרש. ל

לאחיו. אהבתו הן, אחד משורש בהן משה

ולא פסקה, לא רבנו משה של זו והרגשה

שהיה שנה השמונים כל ממנה דעתו הסיח

במד כדאי' הקב"בנכר, הראה ולמה ה"ר,

הזה הענין בוער)למשה הסנה שהיה(של לפי ,

מכלים המצרים יהיו שמא ואומר בלבו מחשב

הקב הראהו לפיכך ישראל שהסנה"את כשם ה

אינם המצרים כך אוכל ואיננו באש בוער

" שם, ועוד ישראל, את לכלות ה'יכולים וירא

לראות סר הקב"כי אמר זה", הוא וזועף סר ה

להיות ראוי לפיכך ישראל, של בצערן לראות

משה. משה אליו ויקרא מיד עליהן, רועה



ìäàויקרא ˜äùî‡Îספר

‰
ישראל,„‰ מזקני איש שבעים לי אספה משה, אל ה' "ויאמר בתורה נאמר

עמך... שם והתיצבו מועד אהל אל אותם ולקחת ושטריו, העם זקני הם כי ידעת אשר

אתה תשא ולא העם, במשא אתך ונשאו עליהם, ושמתי עליך, אשר הרוח מן ואצלתי

יא-טז)לבדך" .(במדבר

‡˙È‡Âטו-טז)במדרש הנוגשים,(שמו"ר באים היו במצרים בנ"י שהיו שבזמן ,

והיו וכו', שנא' השוטרים, את הנוגשים מכין היו חסרות, ונמצאו הלבנים את ומונין

מוטב ואומרים, הנוגשים, בידי אותן מוסרים היו ולא העם, יתר על מוכים השוטרים

מזקני איש שבעים לי אספה הקב"ה כשאמר לפיכך העם. יתר יכשלו ואל ללקות אנו

וכו'. ידעת" "אשר ליה אמר וכו' ÌÈ¯ÒÂÓישראל ÂÈ‰˘ ,ÌÈ¯ËÂ˘‰Â ÌÈ
˜Ê‰ Ô˙Â‡
ÂÊ ‰ÏÂ„‚· ÂÏÂËÈÂ Â‡Â·È ,ÌÈ
·Ï‰ ˙
Î˙Ó· ,ÌÈ¯ˆÓ· Ì‰ÈÏÚ ˙Â˜ÏÏ ÔÓˆÚ.

¯‡Â·ÓÂשקנה מי או לגבורות שהגיע מי דוקא לאו זה העם" ש"זקני במדרש

בשביל שסבלו אלו רק דרך, יש העם, מנהיגי שהם העם מזקני להיות בלבד, חכמה

ישראל. עם עבור לנבואה שיזכו אלו שיהיו שייך לטובתם, נפשם ומסרו שבשדה אחיהם

˘ÈÂמתוך הכלל לצרכי ודואגים לש"ש, הרבים את המזכים אלו לכל חיזוק בזה

ושוטריו" העם זקני הם כי ידעת "אשר נאמר עליהם כי שכרם ישלם שהקב"ה .78מסי"נ,

כנגד‚] מידה מה אבל לשכר, הם שראויים ודאי אמנם להבין, יש לכאורה והנה

בצער. השתתפות כנגד ונבואה, יתירה בחכמה יש מידה

הנצי זצ"78. מוואלז'ין על"ב פעם נשאל ל

זהו האם לו, אשר המיוחדת הסבלנות מדת

מכח זו למידה שזכה או ומתכונתו, מטבעו

צדיקים כמו הנפש, וחשבון התורה דעת

וזיככו מעשיהם שצירפו רבים, וחסידים

כבוד למען נעלות למידות שהגיעו עד נפשם,

ותורתו. ה'

Èˆ
‰ ÍÎ ÏÚ ·È˘‰"ÌÈÏ‡Â˘ Ì˙‡˘ „Ú ,·
Â‡Â· ,˙‡Ê ˙„ÁÂÈÓ ‰ÏÚÓÏ È˙Ú‚‰ „ˆÈÎ È˙Â‡
˙„ÈÓÏ Ì˙‡ ÌÈ‡¯Â˜ ÚÂ„Ó ÌÎ˙‡ Ï‡˘‡Â

" ‰ÏÚÓ ˙Â
Ï·Ò‰˙„ÁÂÈÓ"ÍÈ¯ˆ ÍÎ È¯‰Â ,
.ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ ¯Â·Èˆ‰ ˘‡¯· „ÓÂÚ‰ ‚Â‰
Ï

חז אמרו על"וכך ז היכןב)"(סנהדרין עד ,

שישאלפר כדי עד - הציבור עול לישא נס

של הדמיון מה ולכאורה, היונק. את האומן

היונק? את האומן לנשיאת הסבלנות מדת

הוא תינוקה, את האם נושאת כאשר הנה,

והוא התינוקות, כדרך ומלוכלך מטונף עצמו

כך בשל האם בגדיה. ואת אותה מטנף אף

בכעס, זרועותיה מעל ילדה את האם תשליך

מתוך ובמתינות, בסבלנות הוא, נהפוך חלילה!

תנקהו אותו, תרחץ היא רוח, ואורך אהבה

לאחר וצחים. נקיים בגדים תלבישו ותקנחו,

את תיטול ושוב בגדיה את ותכבס תרחץ מכן

ותנשקהו, תחבקהו בזרועותיה, הילד

קרה. לא דבר כאילו ותניקהו, עמו תשתעשע

חז דורשים גם הציבור,"כך מפרנס ל

מהציבור אחד אם הכלל. עול את עליו לשאת

יפגע ואפילו וירגיזהו, יטרידהו ביותר, יצערהו

אותו לדחות לפרנס לו חלילה קשות, בו

לו שאל ובוודאי ובקצף בכעס עליו ולצעוק

לקרבו עליו הוא, נהפוך פניו. מעל לגרשו

ולהעמידו וברצון בנחת להבינו בעניינו, ולדון

ארץ. ודרך כבוד בדרך הרצויה, בדרך
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¯‡·ÓÂזצ"ל קוטלר הגר"א בתורה79מרן עסוקים הכל שהיו המדבר, בדור וז"ל,

והיות הדור. בהנהגת להשתתף שבא ממי יותר הרבה נדרש גבוהות, מדרגות והשיגו

לכך שהם, ממה יותר גבוהות השגות צריכים היו דעה, בדור הציבור על פרנס שלהיות

הכתוב כלשון ודרגתם, מכוחם למעלה הציבור למנהיגי גבוהות דרגות הקב"ה השפיע

עליך" אשר הרוח מן יא-יז)"ואצלתי כלומר,(במדבר ישראל. בני את להנהיג יוכלו למען ,

אלא גדולה לך נתתי "כלום עצמו משה על וכנאמר ישראל, כלל עבור רק למענם לא

ישראל" ע"א)בשביל לב סייעתא(ברכות לאותה נזקקו העם הנהגת לשם שרק ולפי .

עכ"ל. ישראל, כלל לטובת נפשו מסר שכבר מי דוקא לכך זכו דלעילא, ואתערותא

˙‡ˆÓ
הוא, שכרו ישראל, עם למען ונפשו עצמו שמקריב מי כי ˘Ï·˜Óלמד,
ÏÏÎ‰ ˙·ÂËÏ Ô‰· ˘Ó˙˘‰Ï È„Î ,‰˘Â„˜Â ‰ÓÎÁ· ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â‚˘‰.

הוא„] חבירו עם בעול נושא של הענין הלא סוף דסוף ביאור, צריך ועדיין

היא בעול" "נושא של זו המדה ומדוע בהם, נקנית שהתורה דברים מהמ"ח אחד רק

מקבל - זה ובכלל ישראל, של מנהיגם להיות ע"ה, רבנו משה זכה שבעבורה המדה

ישראל. לכלל התורה ונותן התורה

ÔÈ
Ú·Âממיר זצ"ל הלוי ירוחם שרבנו ראיתי כ"כ80זה גדול ולזאת וז"ל, כתב

הנפשות איחוד היינו כולה, התורה כל שזה מפני חבירו", עם בעול "נושא של ענין

זה, את זה ˘Â„Á‡˙Èלהרגיש ‰¯ËÓ‰ ÛÂÒ ‰
‰ ,‰˘ÚÓ‰Â „ÂÓÈÏ‰ ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ ÏÎÂ
˘ÓÓ „Á‡ ÂÈ‰È˘ Ê"‡Ê ÌÈ˘È‚¯Ó ˙ÂÈ‰Ï ˙Â˘Ù
אחד‰ גוי ישראל כעמך ומי וזהו .

ÏÂÎ‰ממש, ‰¯Â˙‰ ÏÎ „ÂÒÈ ‰ÊÂעכ"ל ,81.

‰‡¯
Âשבת מס' בגמ' הביאור גם ע"א)שזה שבא(לא אחד בנכרי מעשה שוב ,

אחת, רגל על עומד כשאני כולה התורה כל שתלמדני מנת על גיירני לו אמר שמאי לפני

תעביד לא לחברך סני דעלך לו אמר גייריה הלל לפני בא שבידו, הבנין באמת ÂÊדחפו
‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ ÏÎ ‡È‰.ע"כ גמור, זיל הוא פירושה ואידך ,

¯ÙÒ·Âוגו',82העיקרים ברית אברהם עם ה' כשכרת נמצא וכן וז"ל, כתב

מידת את ללמדנו ביקשה הק' התורה

" האהבה רגשי את ישאהסבלנות, כאשר

."האומן

ח אהרן רבי משנת ספר ב."79.

ח ומוסר' חכמה 'דעת רעא."80. עמ' ג

בשו לבקש"81. מותר איך הק', סופר חתם ת

לן אסור הרי בעבורו, שיתפלל ברכה מצדיק

להקב ורק - מאמצעי מתפללים"לבקש ה

" תפילת בענין דנה שם מכניסי[התשו'

השרתרחמים למלאכי להתפלל מותר איך "

אחד,"ע גוף הם ישראל דכלל - ותירץ ש].

רשאי הראש ולכן הגוף, ראש הם והצדיקים

הגוף. חלקי שאר בעד להתפלל

מה."להר82. פרק רביעי מאמר אלבו, יוסף ר
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אנשים שני בין קיים קשר הוא הברית שכריתת הוא הברית בכריתת הזה לפעל והטעם

הברית, Ï˜˘¯כורתי È„ÎÛÂ‚ Ì‰ ÂÏ‡Î Ì‰È
˘ ÂÈ‰È˘ „Ú Ì‰È
È· ‰·‰‡‰ ˜·„ÏÂ
ÂÓˆÚ ˙‡ Â˙¯ÈÓ˘Î Â¯È·Á ˙‡ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ ¯ÂÓ˘ÈÂ ,„Á‡כורתין היו לפיכך ,

אחד גוף היו ההם הבתרים ששני כמו כי לאות הבתרים, בין ועוברין לשנים בע"ח

היה שכאשר עד חבירו בצער מרגיש מהם חלק כל והיה חי, בהיותו ההוא בבע"ח

הפריד ולא ההוא, הנזק או בחולי מרגיש חבירו היה האחד בחלק נזק או חולי מגיע

בהיותם אחד כגוף יהיו הברית כורתי האנשים שני כן המות, רק החלקים אלו שני בין

או נזק איזה האחד ירגיש כאשר כי יתחייב ומזה המות. רק ביניהם יפריד ולא בחיים

בסכנה עצמו שיכניס כמו להצילו בדוחק עצמו שיכניס בריתו, בעל חבירו על בא צער

או אליו להרע שחושבים ירגיש או שידע ממה דבר ממנו יכחד שלא וכן עצמו, בעד

אותם שיגלה כמו לבו ומצפוני סודותיו לו יגלה וכן רעה, מחשבה איזו עליו שחשבו

שאמרה וזהו לעצמו, כאהבתו אותו שיאהב לו ראוי עצמו זולת החבר אין כי לעצמו,

אהבתך כך זולתיות, בה אין עצמך את שאהבתך כמו כלומר כמוך", לרעך "ואהבת תורה

האוהב שיתאחד הגמורה האהבה גדר שהוא זולתך דבר שהוא תחשוב לא חבירך את

האהוב, Á‡"Ï„",עם ‰ÏÂÚ ‡È¯ËÓÈ‚· ‰·‰‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ˙ ‰ÊÏÂ˙ÏÂÊ ·Â‰‡‰ ÔÈ‡ ÈÎ
ÏÏÎ ÂÓˆÚעכ"ד לעצמו, אותם שמגלה כמו סודותיו אליו ויגלה בו יבטח ולזה ,83.

‰‡¯Â'איש ה'חזון מרנא לשון הדורות84את חלוקת על לעמוד רצוני וז"ל,

מזה דור, דור הראשון לאדם הקב"ה שהראה חז"ל ואמרו טוב, כי יתברך הבורא שראה

פרקים, של מוצק גוף והוא דור שם של למציאותו אישור לנו ‡·¯יש ‡Â‰ ˘È‡ ÏÎÂ
ÛÂ‚‰ È¯·‡Ó.משותפת בנשמה משותף חיים חיים ,ÈÏ ·‡ÂÎ ÛÂ‚‰ Ï˘ ¯·‡ È˙ÂÈ‰·Â

Â
˙‡ ÌÈÈÁ‰ ÌÈ¯·‡‰ „Á‡ Ï˘ Ú‚Ùקשורה נפשי מעולם עמך נפגשתי שלא למרות כי ,

עכ"ל. וכו' אוזן, לשמע אליך

È¯‰כדוגמת טובה הנהגה או האדם אצל מעלה בעול" "נושא של הענין שאין לן

יסוד הוא אלא בהם], נקנית שהתורה אחרות מדות המ"ז בשאר הנכון [כפי טובה מדה

המידה עם שייכות לזה יהיה שנלמד, מה שכל להבין שעלינו לתורה, בגשתנו מהותי

" כתוב ועצום83. רב ישראל בני עם הנה

באותה"ממנו מנו ישראל וכי מאד ותמוה .

היתה מצרים והרי מהמצרים, יותר שעה

כידוע? אדירה ממלכה

אחד, כאיש שהם מאחר כי הכוונה אך

""א הם ממנוכ ועצום הוא"רב שכוחם לפי ,

" שהדגיש וזה ביותר, וחזק גםנעלה ונוסף

"הוא ולא הם" גם שדווקא"ונוספו להורות ,

כמו למצרים, הסכנה את מהוה כאחד היותם

בלב אחד כ'איש שהיו לאחר שרק שידענו

תורה למתן זכו רשאחד' לגירסת יתרו ,י)"(מכילתא

‰ÏÂ‡‚‰ „ÂÒ ÔÂÓË ‰Ê·Âכמ פר'ש", רבה (בראשית


Â,צח)È˜˙‰ ˙Á‡ ‰„Â‚‡ Ï‡¯˘È È
· Â˘Ú

‰ÏÂ‡‚Ï ÌÎÓˆÚע האדמוכ.", משה', ר"('באר

זצ .ל)"מאוז'רוב

ח 'אגרות' א-ז."84.
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בחפצא חסרון מהווים זו, השקפה ללא התורה דיני וקיום הנהגת בעול". "נושא של

ה'! ציוויי שהם התורה ציוויי של קיום של

ÔÎÏÂÏ·˜Ó‰ ÔÈ·Â ÚÈ˘ÂÓ‰ ÔÈ· Ï‡¯˘ÈÏ Ì‰Ï ˙ÂÈ‰Ï Â
·¯ ‰˘Ó· ‰"·˜‰ ¯Á·
Â¯È·Á ÌÚ ÏÂÚ· ‡˘Â
 ˙„Ó· ÌÏ˘ÂÓ Â˙ÂÈ‰ ˙‡ÙÓ ‡Â‰Â ,‰¯Â˙‰ Ô˙Â
Â,ÍÈÈ˘˘ ÈÓ

‡˘Â
 ˙ÂÈ‰ÏÂ ÂÈÈÁ ˙‡ ˙ÂÈÁÏ Ï‚ÂÒÓ˘ Â
ÈÈ‰„ - ‰¯Â˙‰ ˙ÂÂˆÓÂ È
È„ ÌÂÈ˜ ÂÏˆ‡
ÂÏ - ÂÊ ‰
·‰ È"ÙÚ Ì‰ ‰¯Â˙‰ ˙ÂÂˆÓ ÏÎ ÈÓÂÈ˜ Ì‚ Ê‡ Â‡ ,Â¯È·Á ÌÚ ÏÂÚ·

‰¯Â˙‰ ˙‡ ÌÈ
˙Â
!85

בקרא,‰] אי' להלן 
Â"הנה˙Á ¯˙È Ï‡ ·˘ÈÂ ‰˘Ó ÍÏÈÂ"(ד-יח)ופירש"י ,

עכ"ל. רשות, ליטול וז"ל,

‰¯Â‡ÎÏÂישראל עם את ולהציל לחזור בפירוש צוהו ה' אם הלא לתמוה, יש

יתרו אם וכי זה, על יתרו את לשאול משה הלך מדוע מצרים, ועינוי סבלות מתחת

ישראל. כלל כל מהצלת להימנע הצדקה בזה הי' מסרב הי'

הג נפשי מידיד שמעתי הנה אליהו"85. ר

שליט מיר)א"ברודני ישיבת הערה(מראשי ,

צדיק יש שאם עמנו, בני אצל מקובל נפלאה.

להצדיק, [מזמנו] מחייו נותן ואחד בסכנה,

רוז'ין חסידי אצל ומקובל הצדיק. ינצל בזה

האדמו עם שהיה זי"מעשה מסדיגורה ע"ר

של במצב כבר ועמד מסוכן חולה היה כאשר

האדמו ואחיו זי"גסיסה, מטשורטקוב ע"ר

ליתן לנדב רוצה מי וצעק המדרש לבית נכנס

להאדמו ושנים ואחד"חדשים מסדיגורה? ר

האדמו ואמר לנדוב, מטשורטקוב"הסכים ר

לו" המנדב"זכה שהיהודי - אצלם ומקובל .

עד חליו את עליו הכביד ליום ומיום נחלה

הבריא ליום מיום הזמן ובאותו שמת.

וחסידי"האדמו לגמרי. שנתרפא עד מחליו ר

ה את שומרים שלויארצייט"סדיגורה "

מאדמו אחד כהכרת"כיארצייט סדיגורה רי

האדמו של חייו את שהציל כך על ר"הטוב

חייו."עי את שנידב ז

חב חסידי אצל מקובל היה"כן שפעם ד

של [אמו ובתו סכנה, של במצב התניא בעל

זצ צדק' ה'צמח ומתה,"בעל מחייה נתנה ל]

כמו שנים. שלש בן יתום מספרים"והשאירה כ

הג זצ"אודות טרופ נפתלי אל"ר שנכנסו ל,

זצ חיים' ה'חפץ לבעל ממנו"הקודש לבקש ל,

מחליו. יבריא נפתלי שר' כדי מחייו שיתרום

כשחלה מיר תלמידי שעשו שמענו וכן

הגה זצ"המשגיח ירוחם ר' ביאור"צ וצריך ל.

הענין? ביסוד

אבל מהשגתינו, למעלה ענין שהוא והגם

שיש האוזן], את לשבר [בבחינת לומר אפשר

הם ישראל שכלל הנפשות, איחוד של ענין

כתב - הפירודים כל כוללת. אחת נשמה בעצם

מקלם ומוסר)הסבא חכמה דעת הוא(ספר ,

נפרד" יבקש שובר"לתאוה הגוף רדיפות ,

בל אבל איחודהאיחוד, של מציאות יש זה י

מקריב שראובן מה להבין אפשר לכן הנפשות.

מאוחדים חייהם בעצם שהרי לשמעון מחייו

כ."וכמש

פועל מחייו דהמנדב לומר אפשר או

" מכח הצדיק בעוללהציל הנותן"נושא כי .

עוה איחוד"חיי שיש פי' - השני להציל ז

לטובת הכל מסר שהלא במציאות הנפשות

מזה, גדול הגשמי בחלקו ביטול לך ואין השני

ע הנעשה הנפשות איחוד בעול"ובכח הנושא י

- אחר בענין היתה הגזירה צורת כי להציל,

צורה יש ועכשיו - הנפשות האיחוד בלי

" והרי א-לאחרת. וגו', פעלו תמים הצור

עול ואין ."אמונה
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ı¯˙ÓÂ,לחותנו שהראה הטוב הכרת של זו מדה שאילמלא מסלבודקא, הסבא

הישראלית! האומה של המנהיג להיות ראוי היה לא

Â
ÈÈ‰Â‰
ÙÈ ,‰Ê ÔÈ
Ú ÏÚ ‰
Ú
Â ÌÈÎÒÓ˘ È
ÙÏ˘ ,Â
ÓÓ ‰ÙÈˆ ÔÎ‡ ‰"·˜‰˘
'È‰ ‰Ê ‰·¯„‡Â ,·ÂË‰ ˙¯Î‰ ˙·ÂÁ È"ÙÚ ‰‚‰
‰‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÍÎ ÈÎ ,ÂÈÓÁ Ï‡

Ï‡¯˘È Ï˘ Ì‚È‰
Ó ˙ÂÈ‰Ï ‰˘Ó Ï˘ ¯È˘ÎÓ‰86.

„ÂÒÈÎזצ"ל חיים' ה'חפץ מרן בשם גם ראיתי שאמרו87דבריו בחז"ל מצינו .

מא) פרק נתן דרבי עשה(אבות ואם מעט, בעיניך יהא הרבה טובה לחברך עשית "אם :

הרבה". בעיניך יהא קימעא טובה חברך לך

‰‡¯
טובה להחזיק האדם צריך כמה ועד טובה", "הכרת מדת ערך גודל מזה

לו. שעשה מה על לחברו

Â
Á
לפרעה‡ ללכת הקב"ה לו שאמר שבשעה רבנו, משה אצל כאן מוצאים

חז"ל אמרו חותנו", יתר אל וישב משה "וילך כתוב: ממצרים, ישראל בני את להוציא

פ"ד) רבה למצרים,(שמות ללכת רשות ממנו וליטול חותנו יתרו בדעת להמלך שהלך

לו". חייב נפשו לחבירו פתח "שהפותח מפני

ÔÈ
Ú‰Âתלויה היתה ישראל כל וגאולת מקום של שליחותו עליו היתה הלא מבהיל!

הכתוב כמאמר התורה, יקבלו שאח"כ ישראל בגאולת תלוי העולם כל וקיום בזה,

הקב"ה התנה ותנאי הזה", ההר על האלוקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

לתוהו העולם את אחזיר לאו ואם מוטב התורה את ישראל יקבלו אם - בראשית במעשה

ע"א)ובוהו ה את(ע"ז להוציא רבנו משה של בשליחותו תלוי היה ההויה קיום שכל נמצא .

שהכניסו עבור לו כפוי שהוא חותנו, מיתרו רשות לשאול הלך ואעפי"כ ממצרים, ישראל

וכל ישראל עם יעוד כל יתבטל כך ידי שעל למרות ילך, לא יסכים לא יתרו ואם בביתו,

מתמוטט. העולם קיום

כתוב להשוות, ונראה מד-ד)86. "(בראשית למה,

טובה תחת רעה נגדשלמתם יוסף טענת "

גניבה במעשה הלא ביאור, צריכה השבטים

'טענה יוסף להם אמר ולמה עסקינן, קא

" של טובהמוסרית' תחת רעה ."שלמתם

זצ מסלבודקא הסבא דייק ל,"מכאן,

טענה ביותר, חמור הוא טובה הכרת שחסרון

אפילו חמורה יותר הטוב הכרת חסרון של זו

ונורא! גניבה... מטענת

דברי את בראשית בפ' הבאנו וכבר

כג-ה)ן"הרמב ומואב(דברים עמון שהפסידו ,

חוסר בשל ה', בקהל באים שאינם לדורות,

וז הטוב. הכתוב"הכרת כי אלי והנראה ל,

חסד גמולי שהיו האלה האחים שני הרחיק

החרב מן ואמם אביהם שהציל מאברהם

והיו ההפכה מתוך ה' שלחם ובזכותו והשבי,

עשו והם ישראל עם טובה לעשות חייבין

עכ רעה, ל."עמהם

אומר' היה 'הוא קונט' מרן87. של נכדו (מכתבי

זצ"הח הכהן אברהם רבי .ל)"ח
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‰
עכ"ד.‰ התורה, כללי לפי האדם, על בחיובה הטובה הכרת מידת מגיע היכן עד

‡Â‰Âעם של כמנהיג עתידו של החשבון את עשה לא משה שכתבנו, מה ע"ד

מאוד. נשגבה וזכות מעלה זו כי ספק שאין אעפ"י ישראל, בני של ועתידם ישראל,

ללא לכשעצמו, מקרה לכל נצרך שהי' המידה אמות עפ"י דרכיו חישב משה תמיד

ישראל. כלל של המנהיג של העתיד של החשבונות עירוב

[Â"בעול "נושא והנהגת מדת אודות עמקות ביתר כתב אהרן, רבי משנת בספר

חז"ל אמרו הנה ע"א)וז"ל, יא מצינו(תענית שכך הציבור, עם עצמו את אדם "יצער ,

וישימו אבן ויקחו כבדים, משה "וידי שנאמר, הציבור, עם עצמו שציער רבנו במשה

אלא עליה? לישב אחת כסת או אחת כר למשה לו היה לא וכי וגו', עליה" וישב תחתיו

וכו', בצער" עמהם אהיה אני אף - בצער שרויין וישראל הואיל משה, אמר ‰¯Èכך
ÔÙÂ‡· Ì‚ ‡Ï‡ ,¯Â·ÈˆÏ ˙ÏÚÂ˙ Â· ˘È˘ ¯·„· ˜¯ Â
È‡ ¯Â·Èˆ‰ ÌÚ ¯ÚËˆ‰Ï ·ÂÈÁ‰˘
˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÂÁÓ ÍÎ˘ ,‡ÙÂ‚„ ‡¯Úˆ· ÂÓˆÚ ¯ÚˆÏ ÍÈ¯ˆ - Â¯Úˆ· ˙ÏÚÂ˙ ¯Â·ÈˆÏ ÔÈ‡˘

¯Â·Èˆ‰ ÌÚ „ÁÈ ¯ÚËˆ‰Ï ‰ÂÂ‡˙ÈÂ ‰ˆ¯È˘ ,¯Â·Èˆ‰ ¯Úˆ· Â˙˘‚¯‰88.

‰
‰Âשל מ"ע קיום בזה יש הרי הציבור, ובצער חבירו בצער בהשתתפות

כמוך" לרעך יט-יח)"ואהבת וח"ו(ויקרא זה, בצער נמצא היה עצמו הוא אילו יצייר כי ,

בכל המצוה נכפלה הרי בצער נמצא שהציבור ובאופן הדין. מידת בהם שפגעה מאלו

תשובה' ב'שערי יונה רבנו שכתב מה וידוע הזה, מהציבור ואחד שלישי)אחד ,(שער

יותר. חמור הוא פעמים הרבה שנכפל קל דבר כי

ÛÒÂ
הקב"ה· של בדרכיו הליכה משום חבירו בצער בהשתתפות יש כך, על

שנאמר וכמו דבקות, של עשה במצות גם י-כא)ונכלל תדבק",(דברים ובו תעבד "אתו ,

חז"ל צא)ואמרו וכתיב(שמו"ר בצרה, אנכי עמו סג-ט), א"ל(ישעיה צר", לו צרתם "בכל

הוי בצער? שרויין שישראל כשם בצער שרוי שאני מרגיש אתה אי למשה, הקב"ה

אמרו וכן ע"כ. בצערן שותף אני כביכול הקוצים, מתוך עמך, מדבר שאני ממקום יודע

סנהדרין ע"א)במס' קלני(מו מראשי קלני - אומרת? מה שכינה מצטער, שאדם "בשעה ,

הוא כמה בצערו, שמים שם לשתף גם צריך הציבור בצער בהשתתפות ולכן מזרעי",

עכ"ל ובפרט, בכלל ישראל ממצב בצער .89ית'

בעול נושא להיות דצריך ראי' להביא ויש .88

ואעפ חבירו, בכך,"עם תועלת לציבור שאין י

בגמ'"ממש עכ יא לקישא)"(תענית ריש אמר ,

רעבון, בשני מטתו לשמש לאדם אסור

" תבואשנאמר בטרם בנים שני ילד וליוסף

הרעב ."שנת

ת בגזירת ע"ח-ת"89. קיבל הט"ט בעל ז"ע

עי שאולי בחשבו עולמית הגזירות"גלות יקלו ז

שלא עצמו על קיבל לכן ישראל. כלל על

מקומו. ואת מוצאו את אדם לשום לגלות

הט בעל מעיר"הלך למקום, ממקום ז

בחוסר ואביון כעני למדינה, וממדינה לעיר,

הט ישב פעם בו"כל. והכיר המדרש בבית ז

שרבו איך וראה קדמוניות, משנים תלמידו
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בהמ מאחורי ספסל על שאר"יושב עם יחד ד

עד ומבוזה כל חוסר של במצב העניים,

לראות כדי לרבו התלמיד ניגש למאוד.

רבנו הדור פוסק רבו, זהו אכן אם בוודאות

לרבו ואמר רבו. זה שאכן והכירו לא, או דוד,

שייך איך דוד, רבנו ומורי רבי תמיהה, בלשון

התורה? בזיון זה הלא כזה, במצב שתהיה

רב גזירת עליך גוזר אני רבו, לו אמר

מי אחד לאף לגלות לך שאסור לתלמידו,

זה. במקום עושה אני ומה אנוכי

הרי לרבו, התלמיד אמר ימים כמה לאחר

יקבל אולי וצער, עניות של חיים חי הרבי

על ייקל ובזה השחיטה בבית עבודה איזה

הט קיבל"מצבו. ואכן תלמידו, לדברי הסכים ז

העיר"הט של השחיטה בבית האחריות את ז

הט שקיבל העת עד והנה המנקר. ז"להיות

היו השחיטה, בבית המנקר להיות משרתו

דאתרא. להמרא השאלות כל את מביאים

להחמיר במקומו מפורסם היה דאתרא המרא

של ברובם והטריף לפניו, שהובאה שאלה בכל

הט משקיבל אבל עבודתו"המקרים. את ז

שאלותיהם להביא המקום אנשי התחילו

הט היתה"לבעל כי השחיטה, בבית שהיה ז

ת שאכן הרגשה פסק"להם ואכן הוא, גדול ח

הרגיש"הט כבר קט זמן לאחר השאלות. בכל ז

לבוא המקום אנשי שהפסיקו דאתרא' ה'מרא

העיר ובני שהשוחטים ומצא בדבר עיין אליו,

כאשר המנקר. אל השאלות כל את שלחו

השוחטים ענוהו לשאלו, הפסיקו למה שאל

אבל דאתרא. המרא על להטריח רצו לא כי

היה שהרב משום היתה האמיתית הסיבה

שאלם מרובה. ממון בזה להם והפסיד מחמיר

מחמיר או עליהם מקיל המנקר האם הרב,

במקום מקיל שהמנקר השוחטים וענהו להם?

הרב, להם אמר מחמיר. היה דאתרא שהמרא

טריפות עירנו לבני מאכיל זה מנקר הרי

קרא וגם, מעבודתו. להוציאו וצריך ונבילות

הט [בעל המנקר בא אליו. שיבוא ז]"להמנקר

וגם לחי, סטירת המנקר ממנו קיבל הרב, לפני

הט הלך המדרש. לבית ליכנס עליו אסר ז"הרב

שנכנס אחד וכל המדרש לבית מחוץ וישב

אמר"לביהמ דאתרא המרא שהרי לו, בז ד

העיר. לבני טריפות האכיל שהמנקר

כשנכנסו ויום יום מידי הדבר. נמשך כך

שם שישב במקום עברו המדרש בית באי

בני"הט את האכיל אשר האיש זה לו, ובזו ז

אסורות. מאכלות העיר

עוף עם הלכה קטנה וילדה היום, ויהי

הרב את לשאול אמה לה ששלחה בידה,

העוף, את ראה הרב כשרותה, אודות

ופרצה הרב, מבית הילדה יצאה והטריפו.

הט אודות"בבכיות. ושאלה אותה, ראה ז

אסר הרב הרי כי לו, ענתה ולא בכייתה?

הט אבל עמו. לדבר עד"אפילו בה הפציר ז

" סיפורה. את לו לומר זהשהסכימה עוף

כמה שאספה לאחר האלמנה, אמי קנתה

כסף די לה שהיה עד לקבץ שהצליחה פרוטות

הדבר הטריפה שהרב ועכשיו העוף, לקנות

הט ביקש לב. שברון לאמי את"יגרום לראות ז

הט ראה ואמר"העוף, הוא. שכשר ופסק ז

זה שעוף דאתרא למרא ותגידי לכי לילדה,

הט בדברי ויעי' הדבר"כשר בסברת בסימן... ז

ואמרה להרב הלכה כן, עשתה הילדה להיתר.

כנ ואמר"לו בדבר עיין דאתרא המרא ל,

שאל ואז כשר. באמת העוף טעיתי... - לילדה

בתחילה זאת? לך אמר מי הילדה, את הרב

האיש על קפידות שיש בידעה לענות, סירבה

אך עמו, לדבר אף אסר שהרב בחוץ, היושב

מהאיש זה דבר ששמעה להרב, ענתה לבסוף,

ד הרב כששמע בחוץ. היושב כבר"המסכן ז

וקראו פשוט, יהודי אינו שהאיש הרגיש

הט אליו. מרא"שיבוא לו ואמר הגיע, ז

אתה. מי לי שתגיד עליך גוזר אני דאתרא

הט הט"וענהו בעל דוד שמו כי הרב"ז ז.

לעמוד בכוחו כשהיה זמן ולאחר מיד, התעלף

הבזיונות כל על מחילה ממנו ביקש רגליו על

ע לו, המעשה."שעשה כ

שהט ברור זה כשהתערב"והנה ידע ז

ויהיה הדבר שיתגלגל יתכן כי הילדה, בשאלת

הט בעל שהוא לגלות ואעפ"מוכרח עשה"ז, כ

עצמו על שקיבל אף עשה זה ודבר שעשה. מה



ìäàשמות äùîפרשת ÁÎ˜

מצבם בגלל אדמות, עלי ימיו סוף עד גלות

ת בגזירת ישראל כלל של וכיון"ח-ת"הקשה ט,

הט כן עשה למה להבין הדבר קשה ז,"שכן,

שעי מאד שיתכן יתגלה?"דבר כ

הט"ובע בעל כי בשמים"כ, שפעל אף - ז

עי גדולים [ובזמן"תיקונים בגלות שסבל ז

בזמן שהרי לישועות, זקוקים עמינו בני שהיו

ת ת"גזירת לראות"ח בכוחו היה לא היה], ט

ער" – טאכטער אידישע א פון טרערין די

טרערין איר טראגען מיט געקענט נישט "האט

בת של הדמעות את לסבול היה יכול [לא

ע בגלותו שפועל התיקונים כל י"ישראל].

- לגלות השייכים והיגון הצער, הנידודים,

מהצער סבלו את לעצור יכולים אינם

ישראל. בת של הגרוהדמעות ח"כששמע

שליט הנ"קניבסקי המעשה את בכה,"א ל

לנו יש האם מבינים, אנו האם נו! ואמר,

ישראל?! בת של דמעות הם מה השגה,

���

זצ שך הרב למרן נכנסה אחת ל,"כלה

הקידושין מסדר יהיה הוא כי ובקשה

עם קודם קשר שום לה היה לא בחופתה.

אחר ולא שמרן כך, על עמדה היא אולם מרן,

וקידושין. חופה לה יסדר

מאחר אפשרי, בלתי הדבר כי אמר מרן

שיעורו. את מכין הוא היום ובאותו

השלילית, התשובה את הכלה כשקיבלה

אליה פנה מרן, זאת ומשראה בבכי. פרצה

" לה: מסדרואמר אהיה אני תבכי, אל

תהיה שהחופה מבקש, רק אני הקידושין.

ממני יקח לא שהענין כדי הנקוב, בזמו בדיוק

זמן ."הרבה

מדוע ושאלוהו מאד, התפלאו ביתו בני

השיעור הכנת של ביום קידושין לסדר הסכים

יום בשבילו היה חשוב כמה עד ידוע [כבר

כלל? הכיר שלא לבת ובמיוחד השיעור], הכנת

" מרן: איהשיב ישראל בת של בכי בפני

לעמוד !"אפשר

���

זצ אברמסקי הרב עצר אחד ל"יום

" שכונת של ברחובה וגןמהילוכו, כי"בית ,

הפעוטות בגיל ילדה של בכי קול באזניו עלה

מעיניה. זלגו ודמעות המדרכה על שעמדה

" ברוך, ושאל אליה רכן תבכי,הוא למה

מבנות-גילהילדה? אחרת שילדה התברר "

כ אינה ששמלתה לה והיא"אמרה יפה, כ

את בסבלנות והרכיב הרב טרח נעלבה.

ואחר היטב, לראות שמבקש כמי משקפיו,

" הילדה, את הרגיע לשמה והגידיששאל לכי

יפה, שלך השם כי אמר, שהרב לאמא

ג יפה"והשמלה ."כ

אמר לדרכו, ללכת כשפנה כך, אחר

" שללמלווהו, במדותיו להידבק נצטוינו

הוא"הקב מפורש כתוב והרי כה-ח)ה, (ישעיה

פנים" כל מעל דמעה אלקים ה' ('המלך."ומחה

.ביפיו')

���

ופעלו' חייו - חיים 'חפץ שצ)בספר ,(עמוד

הח הנהגות על ישר הרב תלמידו ח"מספר

הראשונה העולם מלחמת תרעבימי ,ד)"(בשנת

הח" של הליכותיו על התבוננות ח"תוך

של משמעותה מלוא את הבינו הימים באותם

" עולםהאמירה של לבו הוא כלהצדיק וכו'. "

צער חדורי היו ותנועותיו, דבריו כל הויתו,

הבלתי בכאב מרגישים אבריו כל כאילו משל

גד לב כולו גופו וכל שמרגישמשוער ול

מגרשים פה הכלל... של וייסוריו בצרותיו

רצחו ירו, תלו, שם מבתיהם, יהודים

נשוא ללא הוא, ואיום וטף זקן באכזריות

דם. ושותת נצבט הלב הוא!

הח של אשתו מתעוררת הלילות ח"באחד

כי מבחינה היא המרובה ולתדהמתה משנתה,

לחפשו נחפזת היא מיד במטתו. איננו בעלה

ויש ספסל גבי על ישן כשהוא אותו ומוצאת

מה שום על לשאלתה מראשותיו. תחת תבן

הספסל על ושכב הרכה מיטתו את עזב

" משיב, הוא ישראלהקשה, בני אחינו

מרעב ונאנקים בחוצות מתגלגלים הפליטים

בחפירות שוכבים הצעירים ובנינו ומקור,
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"l`xyi" zlrn

"ìåçá åäðîèéå éøöîä úà êéå ùéà ïéà éë àøéå äëå äë ïôéå"[ב-יב]

שוטרי‡] על ממונה היה, נוגש מצרי, "איש חז"ל דברי שהביא בפירש"י עיין

פניהם, נגד מרחף והמות המלחמה בחזית

במנוחה מיטתי על לישון לי יערב ואיך

"וברווחה?!

���

הגר זצ"על סולובייצ'יק מסופר"ח (ספרל

ח ומוסר תורה קיז)"מרביצי עמ' "א ראה, שלא מי

לטובת הנפשית והשתתפותו עבודתו את

בשנת הגדולה השריפה אחרי בריסק, יהודי

לא"תרנ חיים רבי מימיו. רחמים ראה לא ה,

כל משקיע כשהוא ולילה, יומם שקט, ולא נח

ה משפחות בשיקום ."נשרפים"כוחותיו

היה לא השריפה, שלאחר הימים אותם כל

למסדרון הולך אלא בביתו, ישן חיים רבי

על שם וישן הכנסת בית של המשופע

שינוח ביתו בני של הפצרותיהם כל הריצפה.

" הועילו. לא מיטתו ועל יכולבביתו -איני "

" - להם משיב בשעההיה המיטה, על לשכב

לראשם גג להם אין יהודים הרבה כך ."שכל

���

הג מרן זצ"כשישב זאב יצחק כס"ר על ל

בעל בריסק מתושבי יהודי בבריסק, הרבנות

התעסק רכים לילדים ואב גדולה משפחה

ויהי בדים. של ויצוא יבוא בעסקי למחייתו

ע יהודי אותו נתפס השלטון"היום אנשי י

"עון"ב על שעבר המדינה" מכס.חוק בעניני "

עונש לקבל עלול היה לו הצפוי ובמשפט

ביחס פרופורציה שום ללא מאוד עד חמור

עם גלות כדי עד שעבר. העבירה לחומרת

וארוכות רבות שנים למשך פרך, עבודת

הקפואה. בסיביר

הגרי מרן שמע זצ"כאשר קרא"ז כך, על ל

לדאבונו כי לו, וסיפר גדול, דין עורך אליו

וכי המכס, חוק על בעבירה נתפס בעצמו הוא

בימי לעמוד ונפשועליו חמור, למשפט אלה ם

יעשה? מה בשאילתו

כל נבהל ופירש, ששנה אף דין עורך אותו

של לרבה שצפוי ומה הדברים, לשמוע כך

לחש והוא בעורקיו. קפא שדמו עד בריסק,

הגרי מרן של אזניו ולאור"על לדעתו, כי ז,

שמצבו הרי אלו, מעין במקרים הרב נסיונו

אולם בגורלו. יהיה מה יודע ומי סיכוי, חסר

על מקבל הוא בידו, יש ויחידה אחת עצה

" לארכיון להכנס המשפטעצמו בובית "

" את משם ולגנוב רב, אימון לו תיקרוחשים

עצמו"האשמה את בזה מסכן שהוא ואף ,

ח כי משפחתו, כל בדבר"ואת יתפסוהו אם ו

זאת בכל ואיום, נורא יהיה העונש זה, מעין

הוא מוכן דבריסק, הרב של הצלתו עבור

נפשו. את למסור

הגרי מרן לו גילה אז שלמעשה"או ז,

מתושבי פלוני איש אלא הוא, אינו הנידון

התיר הצלה דרך ממנו לשמוע כדי ורק העיר,

לאחר שעתה כמובן בדיבורו. לשנות לעצמו

את לעשות מיאן דין, העורך זאת ששמע

זצ מרן אך במשך"הדבר, לו להסביר טרח ל

הוא הלה של צערו כי ארוכה ˆÂ¯Úשעה
˘ÓÓ ÈË¯Ù‰כל על מיצר הוא מטבעו כי !

הוא הנידון של והצלתו יהודי, של צרה

של לבו על פעלו הדברים ממש. גופו כהצלת

עם התנה הוא אך כהצעתו, לעשות דין העורך

לא שחלילה וברכה הבטחה ממנו שיקבל הרב

לו. יורע ולא יתפס

כל לו יאונה לא כי והבטיחו הסכים, מרן

העו אחד"רע, ויום שאמר, כפי עשה ד

התיק את הוציא הכושר, שעת לו לכשנזדמנה

וע באש, אותו והעלה הארכיון מן י"המרשיע
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ובעלה ורודהו, מלקהו עברי, איש מכה למלאכתם. הגבר מקרות מעמידם והיה ישראל

חזר והוא מביתו, והוציאו העמידו ובלילה בה, עיניו ונתן היה דברי בת שלומית של

בדבר, והרגיש לביתו האיש וחזר בעלה שהוא כסבורה אשתו, על ובא לבית ונכנס

מה ראה וכה, כה ויפן היום. כל ורודהו מכהו היה בדבר שהרגיש מצרי אותו וכשראה

מאד, מופלא הלוא עכ"ל. כמשמעו, פשוטו ולפי בשדה, לו עשה ומה בבית לו עשה

המצרי עשה מה שראה שנה", עשרה שתים "כבן של ועמוקה חודרת כך כל ראיה

הרואה" "אנכי הנביא שמואל על הנאמר בבחינת בשדה, לו עשה ומה ט-יט)בבית .(ש"א

ÈÙÂאיש "שאין חז"ל, דברי פי על פירש"י איש", אין כי "וירא - וכמה כמה

הדורות. כל סוף עד שהסתכל קסז, רמז ילקו"ש [עי' שיתגייר" ממנו לצאת עתיד

כבר ועוה"ב]. בעוה"ז והיינו עולמיא, בתרין משה ואסתכל כתב, ירושלמי ובתרגום

סוף עד וחודרת מקיפה בראיה להסתכל ידע מעשה, לעשות בבואו י"ב, כבן בהיותו

עולם הקיף כשהחשבון ורק מעשיו, תוצאות את אלו בכלים ולמדוד לשקול הדורות, כל

שעשה מה את עשה אז רק שהוא90ומלואו, הקב"ה במשפט האמורה הבחינה מעין .

עול" ואין אמונה לב-ד)"א-ל בשר(דברים כמידת הקב"ה משפט מדת שאין ומפרשים, .

שבת חילל אחד ואם אותו, שדנים זה אדם של דינו אלא לפניו אין ודם בשר ודם,

והוריו בניו לאשתו גדול צער נגרם זה ידי שעל ואף נסקל, הוא הרי מיתה, שחייב

ומטה משען ללא משפחתו כל עתה נשארת מפרנס היה ואם וחבריו, משפחתו בני וכל

ויכלתו בכוחו שאין משום בחשבון. זה כל את לוקחים דין בית אין זאת בכל לחם,

לבית ניתן ולכן מפסיקתו, היוצא והפועל המסובב כל במשפטו להקיף ודם בשר של

עוול בלי אמונה שמשפטו הקב"ה כן שאין מה רואות. שעיניהם מה על רק לדון דין

ואם לאחרים, שיגרם והכאב הצער לכל משפט יש הרי אדם מעניש הוא וכאשר כלל,

צער כמה ואחד אחד לכל ודן מדין על יושב הקב"ה הרי אנשים אלף במשפטו נפגעים

- לו ‡Ï‡יגיע ,ÂÈ
ÙÏ˘ È¯ˆÓ‰ ÌÚ ˜¯ „„Ó
 ‡Ï ‰˘Ó Ï˘ ÂËÙ˘Ó Ì‚ ,‰Ê ÔÈÚÓÂ
Â
ÓÓ „ÏÂ
‰Â ··ÂÒ‰ ÏÎ Ï˘ ‡ÏÓ Û˜È‰ ÏÏÎ91.

יהודי אותו של משפטו כלל התקיים לא כך

בהעלותך)מבריסק. פר' אב, בית .(ספר

עה להלן - מצרי אותו את הרג וכיצד פ"90.

המצרי" את הרגת כאשר אמר אתה ,"הלהרגני

רש המדרש"הביא דברי את א-ל)"(שמוי ,ר

שהרגו למדים אנו מכאן 'אומר', אתה הלהרגני

המפורש י"בשם כבן בהיותו כאמור זה וכל ב.".

זצ ברוידא זיסל שמחה ר' הג' ראש"91. ל,

הג וידידי - חברון. זלצברג"ישיבת יוסף ר

חז"שליט דברי ביאר מלאך"א, על שאמרו ל

וצ עיניים, מלא שהוא יש"המוות צורך מה ב

בזה, ואמר המוות. למלאך עיניים בריבוי

האדם על שנגזר בעת גם כי הוא, שהענין

גדול, בדקדוק העונש שיהיה צריך מיתה,

לצערו יוסיף לא ואף מעונשו יפחות ושלא

" של המשמעות וזוהי נימא, כמלוא מלאאפי'
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˘ÈÂהיוצאים הדורות כל סוף עד להביט שהכח ודאי אמנם הנה כי להוסיף,

אך רבנו, משה של טבעית והסתכלות בראיה אפשר זה ואין נבואי, כוח הוא ממנו

כל עשה אדם טרם מעשיו, לפי שלא ורוחני סגולי כוח לאדם ניתן שלא פשיטא,

ולהבין לראות כדי לרוה"ק זכה שמשה חזינן ואם שבו, הכוחות לפי לפעול שביכולתו

זה. בענין הכוחות כל מיצוי עד והתבונן הביט הוא עצמו שמצד הרי התוצאות, כל את

"øáãä òãåð ïëà øîàéå äùî àøééå"[ב-יד]

‰ÙÂ˜˙·,קלם לעיר נזדמן ספריו, להפיץ בעצמו מחזר חיים' ה'חפץ היה בה

מאחר ולבקשתו, זיו. זיסל שמחה ר' הגה"ח של מיסודו תורה' ה'תלמוד התקיים בה

תוכנה אשר מוסרית, שיחה הלומדים לפני להרצות חיים' ה'חפץ נעתר והוקירו, שהכירו

כדלקמן. היה

¯ÙÂÒÓאחיו אל ויצא משה ויגדל ההם בימים "ויהי רבנו, משה על בתורה

איש אין כי וירא וכה כה ויפן מאחיו עברי איש מכה מצרי איש וירא בסבלתם וירא

ויאמר נצים עברים אנשים שני והנה השני ביום ויצא בחול. ויטמנהו המצרי את ויך

כאשר אמר אתה הלהרגני עלינו ושפט שר לאיש שמך מי ויאמר רעך. תכה למה לרשע

הדבר". נודע אכן ויאמר משה ויירא המצרי את הרגת

˘¯ÙÓבישראל שראה על לו דאג ומדרשו, כפשוטו. - משה "ויירא רש"י,

כמשמעו. - הדבר נודע אכן להגאל. ראויין אינם שמא מעתה אמר, דלטורין, רשעים

להיות אומות שבעים מכל ישראל חטאו מה עליו, תמה שהייתי הדבר לי נודע ומדרשו,

לכך". ראויים שהם אני רואה אבל פרך, בעבודת נרדים

‰¯Â‡ÎÏÂכך כדי עד זרה, עבודה עובדי במצרים ישראל היו כידוע הלא תמוה,

ראוייםששקעו אינם שמא עליהם משה דאג לא זאת ובכל טומאה, שערי מ"ט לתוך

דלטורין בהם משראה ורק פרך. בעבודת נרדים שהם הדין את עליהם הצדיק ולא להגאל

הדין. את עליהם הצדיק אז ורק לדאוג החל אז רק

Ì
Ó‡‰.לחובה הכף את להכריע כדי בו שהיה הוא זה חטא רק

‰·Â˘˙‰כחם את שיונקים קטגורים, נבראים האדם של מחטאיו כי ידוע היא,

ברם מדה. כנגד מדה להענישו החוטא על מקטרגים והם נבראו שממנו החטא מן

ה"עיניים את יש המוות שלמלאך להביט, כוח

כדי המיתה ממעשה המשתמע כל על

ולא פחות לא פועלו כפי הדין שורת שתתקיים

יותר.
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לצפות כח בהם ואין הם אלמים דיבורים, ללא בלבד, ממעשים שנוצרו אלה, קטגורים

שפתו זה קטגור הרע. מלשון שנברא המקטרג הוא שונה בדבור. החוטא על ולקטרג פה

שהוא אלא עצמו, אודות על מספר שהוא בלבד זו ולא נברא, הדבור מן שהרי אתו,

בלבד. אלמים קטגורים נוצרו ידם שעל האדם, של האחרים חטאיו יתר כל על מצביע

Â‰Êמכל יותר ישראל חטאו מה יודע הייתי לא עתה עד רבנו, משה שאמר

את כך כדי עד להגביר האלמים בקטגורים כח אין הנראה כפי שכן אומות, שבעים

עונות באותם חוטאות העולם אומות גם שהרי פרך, בעבודת נרדים שיהיו הדין, מדת

בעלי קטגורים יצרו והם דלטורין, בהם שיש הדבר, נודע עתה אך נענשות. אינן והן

עונותיהם... כל על ומצביעים עליהם שמקטרגים דבור, כח

‡Â‰"כאלם עצמו ישים הזה בעולם אדם של אומנותו "מה חז"ל, שלימודנו מה

ע"א) פט מעשיו(חולין מתוך שנבראו המקטרגים כל כאלם, עצמו שם שהוא זמן כל כי .

כנגדו... פה לפצות כח בהם ואין אלמים הם 92אף

"íéòøä ãéî åðìéöä éøöî ùéà"[ב-יט]

רבה‡] בבראשית איתא וז"ל, אהרן רבי משנת בספר רבי(לו-ג)כתב אמר ,

משה אבל אדמה, איש נקרא - צדיק איש משנקרא נח מנח, משה היה חביב ברכיה,

נקר - מצרי איש ע"כ.משנקרא אלקים, איש א

Â
ÈÈ‰Âשלא פוסקת, בלתי עלייה של במצב יהיה שהאדם הוא השי"ת שרצון

לעלות יבקש תמיד רק ועליונות, גבוהות הן אם אף - והשגותיו במדרגותיו יסתפק

ועוד. עוד ולהתעלות

‡˙È‡לג-ג)במדרש תמיד(בר"ר שהיה - משה" "חביב חביב, שנקרא משה אודות ,

מכל, למעלה נבואה במדרגת היה אז שגם מצרי", "איש שנקרא ואחרי עליה, של במצב

ישראל, כל לעיני שעשה והמופתים האותות ולכל החזקה והיד הגדול המורא כל ואחרי

כאילו והרהור מחשבה לידי בא ולא ועמלו, עלייתו פסקה לא ידו, על תורה ושניתנה

בהתחלה. שעומד כמו בעיניו היה תמיד אלא - עליו המוטל את עשה Â‡ÈˆÓ˙כבר È‰ÂÊ
˙Â‡ÈˆÓ ÔÈ‡Â ,Â
ÈÈÁ Ì‰ ÈÎ ,ÌÈÈÁ‰ ÌˆÚ Ì‰ ˙È
ÁÂ¯‰ ‰ÈÏÚ‰Â ˙"È˘‰ ˙„Â·Ú ,ÌÈÈÁ‰

˙¯Á‡ ÌÈÈÁ‰החיים יושגו ידם שעל אמצעים הם החיים ונסיונות החומר עניני וכל ,

מציאות וכל נסיונות, של זו במציאות דוקא הם השי"ת ועבודת התורה שעמל האמיתיים,

קשה כמה אמר, פטירתו לפני שהגר"א [וידוע ה', ועבודת תורה לתכלית רק הוא עוה"ז

שזהו ואחרי השכינה]. פני ורואים זוכים כציצית קלה שבמצוה העולם, מזה ליפרד

'הח ח"92. ופעלו', חייו תתרעא."ח עמ' ג
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שהאדם יתכן שלא כשם שהשגתי", במה לי "די שיחשוב יתכן לא הרי - בעצם החיים

עכ"ל. חיים", עוד לי ולמה עכשיו עד שהייתי במה לי "די יחשוב בכוחותיו בעודו

'ÈÚÂ,האדם שאיפת ובחשיבות זה, בענין שהארכנו בראשית, - משה' ב'אהל

בפועל. ממדריגתו נפרד בלתי חלק שהיא

d"awd lr hlgena mikneqyk d`a dreyid

"å÷òæéå äãáòä ïî ìàøùé éðá åçðàéå íéøöî êìî úîéå"[ב-כג]

‰
ובמה‰ מצרים, מלך מות לאחר דוקא העבודה מן נזעקו למה להבין יש

העבודה. לקושי קשורה מיתתו

È˙ÚÓ˘קיוו חי המלך עוד כל כך. שביאר זצ"ל, מוואלז'ין איצל'ה הג"ר בשם

מלך של ורשעתו לבו מרוע אלא הגזירות שאין עצמם את והשלו למותו, ישראל בני

מושיע, ואין מציל ואין מצרים מלך כשמת אבל גזירותיו, ויבוטלו להם יוטב ובמותו זה

עכת"ד ויזעקו", העבדה מן ישראל בני "ויאנחו .93אזי

ÏÎשמת אחר רחמים. שערי בעדו ננעלים ודם, בבשר תקוותו האדם תולה עוד

על להם שאין וראו אחר, או זה מלך ביד תלויה ישועתם שאין בנ"י וראו מצרים מלך

ורחמים. חסד בישועת נושעו אז ה', אל ויזעקו - שבשמים, אביהם על אלא להשען מי

Î"ÎÂדברים בספר כתוב וז"ל, ליעקב אמת ועזוב".(לב-לו)בס' עצור "ואפס ,

סנהדרין במס' ע"ב)הנה הגאולה(צז מן שיתייאשו עד בא דוד בן שאין מהכא ילפינן ,

תנאי וכי ביאור, טעון זה חז"ל מאמר והנה ע"ש. לישראל, ועוזר סומך אין כביכול

בין הגאולה תקות מנה הרמב"ם והלא עיקרים, מהי"ג א' עיקר ישתכח שח"ו הוא

הג זצ"93. אברמסקי יחזקאל כענין"ר פירש ל

בתהלים הפסוק את "(קיט-מט)זה דבר, זכר

יחלתני אשר על יחלתני?"לעבדך אשר מאי ,

לא ה' יד הלא כי מייחל! אותי עשית אשר

שהוא אלא מלהושיענו, פעם אף תקצר

מיחלים שנהיה ורוצה ישראל, לתפלת מתאוה

אומר הוא בדוד וכן עא-יד)לו. "(שם תמיד, ואני

תהלתך כל על והוספתי ."איחל

���

האדמו לפני באה עניה בעל"אשה ר

זצ מצאנז חיים' ותמרורים"ה'דברי בבכי ל,

ברכה ממנו ובקשה החולה, בנה על לו וספרה

תביא שאם הרבי, לה אמר ורפואה. לישועה

" של ריינישסכום לה"אלף הוא מבטיח ,

בקשה לבה במר שלמה. לרפואה הבן שיזכה

בידה אין כי הכסף על לה שיוותר ממנו

מלא תביא אם בשלו, והוא לפורטה, פרוטה

מן מאומה יגרע ואם תקפה, ברכתו הסכום

מרירות ברוב כלום! מבטיח הוא אין הסכום

" זו אומללה אמרה רוצהויאוש הרבי אין אם

הקב אזי יעזור"לעזור, את"ה הרבי, לה אמר !

יזכה שבנך אני בטוח עכשיו לשמוע, רציתי זה

היה. וכן בקרוב, שלמה לרפואה
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טבעי, באופן שתבוא לגאולה מצפה ישראל שכלל זמן שכל בזה הכוונה אבל העיקרים.

תבוא לא ודאי וכדומה, מולדת לבנות מקום איזה לנו ויתנו אוה"ע עלינו שירחמו והיינו

נתיאש אם ורק תבל, יושבי מכל אנחנו שנואים ובאמת חטאת, לאומים חסד כי הגאולה,

בן יבוא אז שבשמים, אבינו על אלא לישען לנו אין כי ונבין כאלו מאשליות לגמרי

והבן. אמיתית, גאולה ויגאלנו דוד

‰ÊÂיוציא כי ממנו ולדרוש לפרעה לילך למשה הקב"ה שאמר במה הטעם גם

אל שמעו לא כי עד עליהם עולו את פרעה הכביד זה לאחר ומיד ממצרים, בנ"י את

הוא פרעה לא כי בנ"י שיבינו הקב"ה שרצה והיינו קשה, ומעבודה רוח מקוצר משה

ביקש שמשה שראו לאחר - אדרבה אלא הדבר, תלוי וחסדו בטובו וכאילו המשחררם

ישראל בני נתייאשו מיד בקולו, אשמע אשר ה' מי באמרו סירב והוא לשחררם מפרעה

מיד ולכן בפרעה, תקוותם תלו לא ושוב טבעי באופן הגאולה תבוא שאמנם מלצפות

עכ"ל. האמיתית, הגאולה באה אח"כ

‰
‰Â'וגו ונגבה" וצפנה וקדמה ימה ופרצת הארץ כעפר זרעך "והיה כתיב

כח-יד) כארץ(בראשית ותשיתי כענין הארץ כעפר זרעך שיהיה אחר וז"ל, ה'ספורנו' וכתב .

וזה לעוברים. וכחוץ ‰˘ÂÏÙ˙גיוך ˙ÈÏÎ˙· ÂÈ‰È˘שוכב אתה אשר בארץ תפרוץ אז ,

אמנם כי ונגבה, וצפונה וקדמה ימה צד בכל ‡Á¯עליה ‰È‰˙ ‰„È˙Ú‰ Ï-‡‰ ˙ÚÂ˘˙
Ï‡¯˘È ˙ÂÏÙ˘ ·¯.

Î"ÎÂהזכירן ולא זה, כנגד זה המקבילין הרוחות שהזכיר מה וז"ל, יקר' ה'כלי

במדרש שאמרו לפי מד-ב)כסדרן, תהלים מדרש ‡Ì,(עיין ÈÎ Ï‡¯˘ÈÏ ‰‡· ‰ÚÂ˘˙‰ ÔÈ‡
˙ÂÏÙ˘‰ ˙ÈÏÎ˙· Ì‰˘ ÔÓÊ·שנאמר מד-כו), מה(תהלים וגו'. נפשינו", לעפר שחה "כי ,

אז השפלות בתכלית שאינן זמן שכל דבר של וטעם לנו". עזרתה "קומה בתריה כתיב

אנושיות, תחבולות ע"י יקוש מפח להנצל תחבולות וחושבים בה', בטחונם תולין אינן

אזלת כי כשיראו אך ה', בתשועת בטחו לא כי העזובה, ורבה האדם את ה' ריחק וע"כ

להם הצר בעת אליו לקרוא ה' אל נשואות עיניהם אז וסומך, עוזר ואין השתדלותם יד

שומע, ÔÓוה' Â
ÈÈ‰„ ,‰ˆ˜‰ Ï‡ ‰ˆ˜‰ ÔÓ ‰ÁÈ¯· Í¯„ ‰‡· ‰ÚÂ˘˙‰ ÔÓÊ Â˙Â‡·Â
‰ÏÚÓ‰ ˙ÈÏÎ˙ Ï‡ ˙ÂÏÙ˘‰ ˙ÈÏÎ˙בשפל שיעלו יסופר כי יאומן לא הטבע שכפי ולפי ,

כי זו, אף זו לא בדרך מעלות ג' זו במראה ליעקב נאמר ע"כ מעונה, רום אל מצבם

נפשם, לעפר שחה שיהיה זמן באותו הארץ, כעפר זרעך והיה אמר ÔÓÊמתחילה Â˙Â‡·
‰ÏÚÓ‰ Ì¯‚ Ï‡ Ì˙ÂÏÚ‰Ï Ì‰È
ÙÏ ı¯ÂÙ‰ ‰ÏÚÈ Ï"¯ ˙ˆ¯ÙÂ.עכ"ל ,

Â
„ÓÏÂ,באה הישועה אין בא, דוד בן שאין Ï‡¯˘Èמדבריהם, ÌÚ˘ „Ú
‰ÏÚÓ‰ ÌÂ¯Ï Â
˙Â‡ ÌÈ¯ÈÂ ÚÈ˘ÂÈ ‰"·˜‰ Ê‡Â ,˙ÂÏÙ˘‰ ˙ÈÏÎ˙·.

‰‡¯
Â"ה"ירים להיות שצריך אביון", ירים "מאשפות בפסוק הביאור שזהו

אשפות. של ממציאות
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ÏÚÂאליהו לב בספר ביאר זה אברהם(ויצא)דרך א-לקי ה' אני "ויאמר הפסוק את ,

אע"פ ביאורו, ולזרעך". אתננה לך עליה שכב אתה אשר הארץ יצחק וא-לקי אביך

אתה אשר "הארץ אורות, בכיבוי מדבר אני ואתך היום, אור בהדר נגליתי שלאבותיך

כלומר, אתננה", לך עליה ÂÓ·Â¯‡שכב „ÁÙ· - ı¯‡‰ ÏÚ ·ÎÂ˘ ‰˙‡˘ ‰ÊÎ ·ˆÓ·
ÙÓÍÚ¯Ê ‰È‰Â ,ÍÚ¯ÊÏÂ ‰

˙‡ ÍÏ' - ˙ÂÈÓ˘‚·Â ˙ÂÈ
ÁÂ¯· ÌÈËÒÈÏÂ ˙ÂÚ¯ ˙ÂÈÁ È


ı¯‡‰ ¯ÙÚÎ ÍÚ¯Ê ‰È‰È˘Î - ÍÚ¯ÊÏÂ ‰

˙‡ ÍÏ È˙ÓÈ‡ ,'ı¯‡‰ ¯ÙÚÎאחז"ל וכן !

בשלח פ' ונגבה",(כה-ט)בשמו"ר צפנה וקדמה ימה ופרצת הארץ כעפר זרעך והיה ,

- הארץ" כעפר זרעך "והיה לו ואמר אבינו ליעקב הקב"ה נתן 
ÍÈסיקוסים· ÂÚÈ‚È˘Î
"Ï„ ¯ÙÚÓ ÌÈ˜Ó" ÈÂ‰ ,‰Ó„˜Â ‰ÓÈ ˙ˆ¯ÙÂ" ‰Ú˘ ‰˙Â‡ - ı¯‡‰ ¯ÙÚ „Ú.עכ"ד ,

·˙Îוהדעות האמונות בספרו גאון סעדיה ח)רבנו הזמן(מאמר יבוא וז"ל,

הדעת מן יצאו וכמה ישראל, את כולם וישנאו לישראל אוה"ע בין היחסים שיתקלקלו

עכ"ד. הישועה, ותבוא אליהו יבוא ואז מזוקקים, הנשארים ויהיו

d"awd ly ep`v bidpdl ie`x ,mce xya o`v bidpdl ie`xd

øçà ïàöä úà âäðéå ïéãî ïäë åðúç åøúé ïàö úà äòø äéä äùîå"
'åâå "øáãîä[ג-א]

‰˘Ó.לצרכיו ודאג בודד גדי אחר עקב האם נבחן, ובמה היה. נאמן רועה רבנו

˘¯„Ó·(ב-ב של(שמו"ר צאנו רועה ע"ה רבנו משה כשהיה רבותינו, אמרו ,

לחורשה, שהגיע כיון לחורשה. שהגיע עד אחריו, ורץ גדי ממנו ברח במדבר, יתרו

לא אני אמר, אצלו, משה שהגיע כיון לשתות. הגדי ועמד מים של בריכה לו נזדמנה

אמר מהלך. והיה כתיפו על הרכיבו אתה! עייף הצמא. מפני היית שרץ יודע הייתי

הוי, ישראל. צאני תרעה אתה חייך, כך, בו"ד, של צאנו לנהוג רחמים לך יש הקב"ה,

ע"כ. רועה", היה "ומשה

¯Ó‡Âמהי מובן אינו שלכאורה זקנו, בשם זצ"ל, מסטריקוב האדמו"ר כ"ק

דווקא. זה באופן רבנו, משה שנבחן הבחינה משמעות

,‡Ï‡לעקוב ויש מגדיים, מורכב שהעדר הוא יודע האם ע"ה, רבנו משה נבחן

ג כל זצ"לאחר שך הרב מרן וקילסיה העדר, מן לברוח נטיה המגלה .94די

מרן כיהן שכאשר מרן, מספר והיה .94

הגה זצ"המשגיח לוינשטיין יחזקאל רבנו ל"צ

למרות המדרש בבית ללמוד הקפיד בקלצק,

הדבר, לסיבת מרן שאלו משלו. חדר לו שהיה

לא המשגיח שאם בחור, בישיבה שיש וענהו

כל אך לאכסנייתו, ללכת הוא עלול נוכח יהיה
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zexecl d`xed - "lk` eppi` dpqde"

אוכל". איננו "והסנה בבחינת הדורות במשך ישראל א.

בתורה. שיעסקו ידי על הוא הגלות במשך ישראל כלל של קיומם ב.

äðñäå ùàá øòåá äðñä äðäå àøéå .äðñä êåúî ùà úáìá åéìà 'ä êàìî àøéå"
àì òåãî äæä ìãâä äàøîä úà äàøàå àð äøñà äùî øîàéå ,ìëà åððéà

."äðñä êåúî 'à åéìà àø÷éå úåàøì øñ éë 'ä àøéå .äðñä øòáé[ג-ב,ג,ד]

כז-יב)ארז"ל‡] במדבר וגו'(ספרי עבדך" את להראות החלות "אתה הכתוב על ,

ג-כד) שנאמר(דברים וגבורות נסים ,"‰‡¯‡Â ‡
 ‰¯Ò‡ ‰˘Ó ¯Ó‡ÈÂ".

Ï"ÊÁאז החלו ישראל, לעם הקב"ה שמראה והגבורות הנסים כי לנו, מגלים

החלות". "אתה זהו הסנה, בעירת של מעמד באותו

‰ÏÁ˙‰והראשית השורש הי' כאן אלא הראשונה, הפעם היתה שזו הכוונה אין

לומר לדורות, הוראה הוא הסנה ישראל. עם את ללוות שעתידים המאורעות כל של

[אבל] באש בוער "הסנה בבחינת הם הרי ישראל כלל על שיעבור מה כל שלמרות לך,

אכל". איננו והסנה

שהי'·] המצב את מתארת התורה שהנה מובן, אינו הפסוקים לשון לכאורה

- ·‡˘"הסנה ¯ÚÂ·"- ‡ÏÎ"אך Â

È‡ ‰
Ò‰Â"- לראות ניגש ומשה ,‡Ï ÚÂ„Ó"
"‰
Ò‰ ¯Ú·È.אכל שאיננו אלא בוער שהסנה הוא, מלא מקרא והלא ,

È˙ÚÓ˘Âזצ"ל יצחק אברהם הג"ר הק' רבו בשם זצ"ל, גיפטר הגר"מ ממו"ר

בביהמ שוהה שהמשגיח ממשיך"זמן הוא אף ד

יותר טוב ילמד אחד בחור ואם - בלימודו

הישיבה. בהיכל להשאר הוא מחוייב בגינו,

תורתך) לולי .(ספר

���

" כתיב, בניכםהנה אליכם יאמרו כי והיה

לכם הזאת העבדה ובמכילתא(יב-כו)"מה (סוף,

דיברהפרשה) רשע' דב'בן דרשו הכתוב.,

הוא! בן הרשע, גם כי תורה, לימדתנו

נכנסתי פעם הישיבות, מראשי אחד סח

זצ שך הרב מרן של לילה"לסוכתו בשעת ל,

בזמן בחג, - בוכה ומצאתיו מאד, מאוחרת

" שאלתיו, אתםשמחתנו. מדוע הישיבה, ראש

בבכי,בוכים?! ואמר להתיפח, המשיך "

" לחייו, על זולגות עםכשדמעותיו יהיה מה

צעירים"הצעירים לאלו ושאלתי, נבהלתי !

לומדים בישיבה הלא הישיבה? ראש מתכוון

בתורה! ומתעלים בהתמדה


‚ÛÂ!...וענה,ÈÊÈ„ Ï˘ ÌÈ¯ÈÚˆÏ È˙
ÂÂÎ

���

החזו מרן בחיי אירע שפעם זצ"וידוע ל"א

מבאי ואחד ילדים, עשרות נהרגו ובו פיגוע

החזו בפני זעזועו את הביע ולעומתו"ביתו א,

החזו מרן יותר"נאנח צער לו שיש ואמר א,

שלא ילדים וחצי מליון על יום, בכל גדול

קר זה מה ש."יודעים
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כלל של העתידות כל את רבנו למשה הקב"ה הראה מעמד שבאותו הי"ד, מטלז'

שעתיד מה כל את לו והראה ומנהיגיו, דור דור ודורשיו, דור דור לו הראה ישראל.

ב נמצאים שאנו והמרה, הארוכה הגלות במשך לבנ"י ראהלהתרחש כאשר היום. עד ה

שום לעמנו יתכן לא הלא לעצמו, חשב לסבול, בנ"י שעתידין מה כל את רבנו משה

כל את מראה באותו אז ראה רבנו משה עתיד. שום לעמנו יתכן שלא וכ"ש קיום,

- הבין לא אך מאוה"ע, לסבול ישראל שעתידין מה וכל הגלויות, הצרות, השריפות,

כך?! להתקיים לאומה אפשר וכי

ÔÎÏכל פי' בוער, אינו הסנה שבאמת הוא המוכרח שמן רבנו, משה אמר

כלל של קיומו סוד וזהו בוערים, הם כאילו לנו שנראה אלא אינם וכו', הרדיפות

המהלך זהו אכל. איננו אבל באש, ישראל כלל הוא בוער והוויתו, מציאותו זוהי ישראל,

הסנה, בוער לעינינו הלא - קיימת מציאות של המחשבה בכלי להבינו ואין השמימי,

וקרמטוריומים... כבשנים בלהבות הסנה עולה לעינינו דוגמתה, היתה שלא בעירה

אנו אך נ.ק.וו.ד. של ובמרתפים סיביר בערבות ובכבשנים, במחנות גזים, ובתאי בגטאות

יבער לא מדוע הזה הגדול המראה ואראה נא "אסרה ולכן אכל'. ה'לא את גם רואים

דאכטזיך עס "אז אחר, באור עמנו של ההיסטוריה כל את ולהבין לראות פי' הסנה",

שרק היא [שהאמת נישט" ברענט עס אז איז אמת דער אבער - ברענט עס אז מיר

וכלל]. כלל בוער היה שלא יתגלה לעתיד אבל בוער, כאילו נראה

‰ÊÂשמה נדע - הימים באחרית - לבוא לעתיד לדורות, ישראל לכלל הסימן

תמיהה מעורר שזה וכו', וגלויות רדיפות והרציחות, השריפות כל הדורות במשך שעברנו

זה הלא קיימים, עדיין אנחנו באש"] בוער ["הסנה ועברנו שסבלנו מה כל לאחר כיצד

"כמדומה" רק היה זה שכל יוודע שאז אלא אכל" איננו "והסנה אפשרי בלתי דבר

ברענט"] עס אז מיר דאכטזיך .95["עס

הגה כתב זצ"95. לאפייאן אליהו ר' וז"צ ל,"ל

השואה בזמן אמונתם אבדו אנשים הרבה

נטבחים יהודים מליוני איך בעיניהם שראו

וכל עליהם. מרחם ואין משונות מיתות בכל

בלב עליהם האדם יסתכל אם הצרות אלו

דרכו ייטיב אדרבה יפגע, ולא יכשל לא נכון

" ויאמר בה' ויתחזק קרבתופעליו, ואני

לספר מחסי אלקים בה' שתי טוב לי אלקים

מלאכותיך עג-כח)"כל .(תהלים

מאליהו' 'מכתב לבעל הזכרון' (עמ'ב'ספר

זצקלג) דסלר הרב בשם נכתב וז", הנה"ל ל,

-"השי כן אם לברכות הקללות את יהפך ת

- הדרוש דרך פי על לאמר אפשר בדעתי עלה

פירושים ב' בפרשה האמורות התוכחות כל

מן השונה אחר פירוש אחת בכל ויש להם,

או ברמז שהוא אלא לברכה, הוא אשר הפשט

ואי השי"נסתר. כשיזכנו בב"ה איך"ת נדע א

הנה גמורות. ברכות הענינים כל ממש הוא

איך דרוש בדרך להשתדל אפשר עתה לעת

התוכחות. מן א' בכל הברכה ענין להבין

הוא היסוד הדרוש זולת גם באמת אמנם

ברכות כפשטן התוכחות אפילו כי אמיתי,



ìäàשמות äùîפרשת ÁÏ˜

ÔÈ
Ú·Âעל נאמר אשר זצ"ל. אמת' ה'אמרי בעל מרן מכ"ק נורא ביאור יש זה,

לאחר ישראל, בארץ השתקע מגור שהאדמו"ר בשעה השואה, אחרי חדשים כמה ידו,

חסידיו רבבות ובתוכם יהודים אלפי מאות אותם את - בוער הסנה את בעיניו שראה

ימ"ש, הצוררים ע"י משונות מיתות מיני בכל הומתו אשר משפחתו, בני וכן ומעריציו,

כך. ואמר ש"ק, בסעודת שולחנו על מהם אחד את אירח הפליטים ראשוני וכשהגיעו -

להדגיש רבנו משה כוונת מה להבין, וצריך לעיניכם", "ואשברם הלוחות על כתוב

"לעיניכם". היתה שהשבירה

¯‡È·Âונשאלת בארון, מונחים לוחות ושברי לוחות אומרים חז"ל זה. באופן זאת

בארון. הניחם למה שבורים הם אם השאלה

‰
‰Â,"לעיניהם אותו "ויאסור כתוב שמעון, את שאסר שבזמן יוסף, אצל מצינו

וזוהי והשקהו, והאכילו הוציאו שיצאו כיון לעיניהם, אלא אסרו לא חז"ל מפרשים ושם

לישראל, לומר משה 
ÌÎÈ,כוונתÈÚ ˙Â‡¯ ÈÙÏ ,ÌÎÈ
ÈÚÏ ˜¯ ‰È‰ ‰Ê ˙ÂÁÂÏ‰ ˙¯È·˘ Ì‚
ÌÈÓÈÈ˜Â ÌÈÓÏ˘ Ì‰ ¯·„ Ï˘ Â˙ÈÓ‡Ï Í‡,בארון לשימם צריכים זה ובגלל ,ÏÎ· ÔÎÂ

ÌÏÂÚ· ÁÎ ÌÂ˘ ÔÈ‡ ¯·„ Ï˘ Â˙Ó‡ÏÂ ,Â
È
ÈÚÏ ˜¯ ‰Ê ˙ÂÁÂÏ‰ ˙¯È·˘ ˘È˘Î ÌÈ
ÓÊ‰
Â"Á Â
ÈÏÚ ¯·‚˙‰Ï ÏÂÎÈ˘.עכ"ד ,

הצל"ח‚] בשורה96כתב על בעוה"ז עוה"ב, כעוה"ז לא וראה בוא בחז"ל איתא ,

מברכין לבוא ולעתיד האמת. דיין מברכין רעה בשורה ועל והמטיב, הטוב מברכין טובה

ומה טובות בשורות רק יהיה לבוא לעתיד הלא וקשה, ומטיב. הטוב ברכת הכל על

והמטיב. הטוב רק יברכו לבוא שלעתיד בזה החידוש

ı¯˙ÓÂ,והמטיב הטוב ברכת הכל על יברכו לבוא שלעתיד שאמרו שזה הצל"ח,

בעוה"ז, הגלות במשך שקרה מה כל על קאי 
ÂזהÎ¯·˘ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÂÏ‡ ÏÚ˘ Â
ÈÈ‰Â
·ÈËÓ‰Â ·ÂË‰ ˙Î¯· ‡Â·Ï „È˙ÚÏ ÂÎ¯·È - ˙Ó‡‰ ÔÈÈ„ ˙Î¯· Ì‰ÈÏÚע"כ ,97.

¯ÙÒ·Âיעקב הנביא98אהל אמר וז"ל, לה-י)כתב וגו'(ישעיה ישבון ה' "ופדויי ,

אין 'ונסו' תיבת אשר ואנחה", יגון ונסו ישיגו ושמחה ששון ראשם על עולם ושמחת


Âהנה,ÈÈ‰ ÈÎ '‰‡¯
' ÔÂÈˆ ˙·È˘ ˙‡ '‰ ·Â˘·Â
ÌÈÓÏÂÁÎ,(קכו-א ‰‚ÂÈÏ˙(תהלים ÏÎ ¯˘‡

ÏÎ ˙Ó‡· Ï·‡ ÌÂÏÁ· ˜¯ ˙ÂÚ¯ ÂÈ‰ ˙Â¯ˆ‰Â
‰·ÂË ‡Ï‡ ÏÏÎ ‰¯ˆ ‰˙È‰ ‡Ï ‰¯ˆÂ ‰¯ˆ

ÏÂ„‚ ÌÈÓÁ¯Â ‰ÏÂ„‚ÌÈעכ ל."וכו',

פסחים במס' מהמגיד(נו)96. ששמע מה ,

זצ ל."מברוד

שאע פורים, בנס היה וכן שבשעת"97. פ

" של במצב היינו יוצעהצרה ואפר שק

מגזירת"לרבים ההצלה כשבאה כך, אחר ,

הצרות ושכל לטובתנו, היה שהכל ראינו המן,

היכ הישועה."היו את לנו להביא ת

זצ מדובנא יעקב לרבי ספרו"98. בחתימת ל,

בראשית. על
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המקרים על והתוגה האנחה בנו רבתה עתה הנה כי בעניננו, הדבר הוא אמנם שחר. לה

מי ומבטן יבואו, מאין הטובות בפרטי בעין עין נראה אי"ה ולעתיד עלינו, העוברים

שהו צמיחתם, מקום זה ואי ואנחות,יצאו, יגונות עליהם שהרבנו מהמאורעות רק א

שמחת ברנה ציון "ובאו וזהו האנחה! אל מקום היה לא למפרע אשר יתגלה וא"כ

וזהו הרעות, סבל על למפרע ישמחו כלומר, שמעולם, שמחה ובדרש, ראשם", על עולם

הנביא מאמר במדרש ז"ל שהביאו וזהו ואנחה. יגון ונסו ישיגו ושמחה (ירמיהששון

"לא-יב) ,È˙ÎÙ‰Âידענו לא לכאורה אשר מיגונם", ושמחתים ונחמתים לששון אבלם

היגון אשר יתגלה לעתיד כי מאד, יצדק ולדברינו הששון, אל האבל יתהפך איככה

וגו'. והפכתי, וזהו השמחה ושורש ראשית היה כי אכזב כמו היו והאבל

ÔÎÏÂמה ועל עלינו שהתגוללו הרעים המקרים על אותנו לנחם הקב"ה כשיבוא

ולחסד הטוב לתכלית היו כולם כי ויאמר ההוא, הזמן משך כל ממנו עזובים שאנחנו

ית' המרחם הפועל מאת האלה כדברים כשנשמע נפשינו תתנחם כי וודאי וכו', עולם

אחרית לנו לתת לרעה ולא שלום מחשבות עליו חושב שהוא המחשבות היודע בעצמו

עכ"ל וכו', .99ותקוה

ÔÈÚÎהלוי רי"ז מרן חידושי בספר כתב הכתוב100הנ"ל בביאור נראה וז"ל,

כל לבוא שלעתיד בזה, הכוונה כחלמים", היינו ציון שיבת את ה' "בשוב בתהלים

יהיו רק ושהיו, שעברו צרות כמו נחשבים יהיו לא בגלות ישראל שסבלו הצרות

ה'מגיד שנשא נפלא משל פי על יובן הענין .99

זצ ל:"מדובנא'

ומדון ריב מסיבת אשתו את המגרש הנה

אח אם גם ביניהם, רוחו"שהיו את העיר כ

כל עם לבה, על ודיבר ופייסה אליו להשיבה

בעלה לב שהיה העבר על בושה תכסינה זאת

וזעם. ובעברה ומדון בריב עליה רוגז

השלמים ואשה באיש יקרה לפעמים אבל

ורק מעולם, רבו ולא וחיבה באהבה זה עם זה

הרופאים חכמי את שאלו הולידו שלא מחמת

ההכרח בנים, לו שתלד בכדי כי למו והגידו

כך ואחר ידוע, לזמן ויפרדו שיגרשנה הוא

כמובן ותלד. תתעבר אז אליו כשתשוב

כי עד מביתו לשלחה מאד נחפז שהבעל

ישוב ואז הרופאים, אמרו כאשר הימים ימלאו

כמקדם. שנית לאשה לו ותהי אליו ויקחה

אל בשובה תכלם לא ההיא האשה והנה

וגרושה נפרדת שהיתה הימים אותם על בעלה

הדפה, ואיבה משנאה לא הלא כי מבעלה,

היתה ביניהם הגדולה האהבה מסיבת אדרבה,

לכונן הסיבה היא והיא מביתו, לשלחה זאת

עולם. עד אהבתם

כשהקב זה"וכך, היה לגלות, הוציאנו ה

האהובה אשתו את לגרש שנחפז האיש כאותו

זמן כשיושלם בנים לו שתוליד כדי אליו,

הפרידה.

והגורם ההכשר היא דוקא הגלות כי והיות

א לגאולה, ""העיקרי לבוא לעתיד ה'כ בשוב

ציון שיבת כל"את האיך כל, לעין נראה יהא ,

בשמחה ונמוגה יעוף, כחלום רק היה הגלות

צדק. גואל ביאת עת של הגדולה

ב'מצודת גם פירש וכך אסתר. מגילת על .100

עה קכו-א."דוד' בתהלים פ
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שכתב וכמו כלל, וזכרון רושם מהם יישאר ולא מעולם, היו שלא כמו לגמרי משוכחים

וכי הראשונות הצרות נשכחו "כי קרא זה על ומייתי יבטל, הצרות זכרון שכל הרמב"ם

הנעשים דברים כמו נחשבים שיהיו כחולמים", "היינו של הביאור ג"כ וזה מעיני", נסתרו

עכשיו של הצרות כל יהיו וכן בהקיץ, אח"כ כלל ורושם זכרון מהם שאין בחלום

ולא בטלים יהיו ג"כ הצרות בשביל שניתקנו והמועדות התקנות גם ולכן לבוא, לעתיד

עכ"ל לבוא, לעתיד כלל מקום להם .101יהיה

‰
חז"ל‰ שיב)אמרו ירמיהו "כי('ילקוט', שנאמר כמו בכפלים, שלקתה כשם ,

חטאתיה" בכל כפלים ה' מיד מ-ב)לקחה כמש"ש(ישעיה בכפליים להתנחם עתידה כך ,

אלוקיכם". יאמר עמי נחמו "נחמו

¯ÙÒ·Âתבונות הזה(מב-עו)דעת בענין אודיעך עוד - השכל אמר וז"ל, כתב

שני נבחין לנו, מודד ית"ש שהוא ומדה מדה בכל ודאי כי - והוא פרטי, יותר דבר

המדה לו שנמדדה למי והעונש, השכר הוא הנראה דהיינו, והנסתר. הנראה ענינים,

תמיד הנמצאת העמוקה העצה היא והנסתר רעה. אם היא הטובה שהיא, מה לפי ההיא

הגרי מרן הנ"101. את אמר בצורה"ז ל

מליצית:

מי יש שואה, השואה,˘Ú·¯היתה את

מי אדם˘ÌÏÁויש השואה. אתÚ·¯את

זה מה השואה?Ú·¯השואה... את

אחד מאותו קצת עכשיו ונספר בואו

השואה, את שעבר ההוא השואה... את שעבר

לו יש המאורעות, כל בלבו חרוטים היום עד

ליד עמד כבר הוא מאושוויץ'... ה'מספר את

לזרוק עמדו וכבר הגזים, תאי של הפתח

מרבבות... אחד ניצל... הוא ה' ובחסדי אותו...

ששמעתי [כמו משפחתו... מכל בודד נשאר

שבעים היו שלסבו שסיפר מאחד, פעם

היחיד המדבר - והוא חלציו, יוצאי ושלשה

עבר שהוא כמה וסיפר מכולם, שנשאר

ועבר...]

זכרונות. הרבה לו יש אז נו,

בשואה, היה שלא אחר, אדם יש ולעומתו,

הוא אחד יום אבל באירופה. בכלל היה ולא

המאכל וטבע ודשנה, טובה סעודה אכל

וישן, נרדם... והוא השינה, את שמביא

ספרים שקרא מכיון בלהות, חלום ויחלום...

שחלם. מה ווי... אוי מהשואה. בהם שמתואר

כל על אבל חלומו. כל את לספר נאריך לא

מעשה, בשעת לו שהיו הביעותים פנים,

נורא הרי זה שראה, מה ראה כשהוא

הקב ה'. וברוך חסד,"נוראות... אתו עשה ה

חלום, היה זה שכל וראה מהחלום, הקיצו

יעוף. וכחלום

אחד האנשים, שני הם את'Ú·¯'אלו

ואחד וההבדל'ÌÏÁ'השואה, השואה. את

השואה, את שחלם זה פשוט, הוא ביניהם

לעומתו, גמור. בסדר והוא התאושש ה' ברוך

לא˘Ú·¯זה התאושש, כאשר גם השואה, את

זוכר, תמיד הוא האחוזים... במאת התאושש

ע המלך דוד יזכור... תמיד אמר,"והוא ה

אז, ציון', שיבת את ה' 'בשוב שיהיה, בשעה

שעברנו, הצרות שכל דהיינו כחולמים'. 'היינו

ההסתכלות הגאולה אחר הארוכה, הגלות וכל

אותם, ועברנו צרות שהיו לא ‰Ìתהיה, ‡Ï‡
ÏÏÎ· ÂÈ‰ ‡ÏÎ Â
È
ÈÚ· ÂÈ‰Èלעתיד יהיה כך ,

הלוי')לבוא. 'שמחת .(קונ'
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לך שאין ודאי, המדה היא כך כי הכללי. לתיקון הבריות את בהן להביא מדותיו, בכל

שאמרו וכענין השלם, לתיקון כוונתו תוכיות שאין גדול או קטן ע"א)מעשה ס ,(ברכות

הנביא דברי הם והם טב". - שמיא מן דעבדין מאי יב-א)"כל אפך(ישעיהו "ישב ,

התוכחות אפילו איך ישראל כל לעיני לבא לעתיד הקב"ה דרכיו יודיע כי ותנחמני",

אלא רוצה אינו הקב"ה כי לברכה. ממש והכנה לטובה, הזמנות אלא היו לא והיסורין

להתקן, בכור מצרפם אדרבה, אלא ידים, בשתי הרשעים דוחה ואינו בריאתו, בתיקון

עמנו, [עושה] שהוא מעשיו בכל ית' לו היא אחת זאת והכוונה סיג. מכל מנוקים ולצאת

לאין ועמוק ורחב הוא, נורא ה' מעשה כל כי שתדע צריך אמנם ולהשמאיל, להימין

שנאמר כענין צב-ו)תכלית, בו(תהלים יש מעשיו שבכל והקטן ה'". מעשיך גדלו "מה ,

הכתוב ענין והוא לעולם, לעמקה לרדת שא"א והעמוקה, הרבה החכמה מן ,(שם)כ"כ

הוא שטחיותם אלא כלל, לנו מובנים ה' מעשי אין עתה והנה מחשבתיך". עמקו "מאד

- בכולם שוה הזה התוך הרי כי מסתתר, האמיתי ותוכיותם ÂË·הנראה, ˜¯ ÌÏÂÎ˘
‰‡¯
 ˙ÂÁÙÏ ‰Ê ‡·Ï „È˙ÚÏ Í‡ .È‡„Â ‰˙Ú Ô·ÂÓÂ ‰‡¯
 Â
È‡ ‰ÊÂ ,ÏÏÎ Ú¯ ‡ÏÂ

Â
˙È¯Á‡· Â
Ï ·ÈË‰Ï ˙Â˜ÂÓÚ '˙È ÂÈ˙ÂÏÂ·Á˙ ˙Â·ÈÒÓ ÌÏÂÎ ÂÈ‰ ÍÈ‡ - ‚È˘
Â.עכ"ל ,

ÌˆÚ·Âהצרות בעצם בכפלים, לקו בגלותן ישראל דהנה לומר, נראה המדרש דברי

הגדול הפנים ובהסתר ומעניהם, משעבדיהם מיד שסבלו אלינווהיסורים באמרם והנורא

רש"י שכתב מה את המוסר חכמי ביארו וכבר אלוקיכם". לז-כה)"איה שנס(בראשית ,

נמכר שלהם הישמעאלים ואורחות נפט, אלא לשאת ערבים של דרכם שאין ליוסף נעשה

אף רחמים עליו משפיע שהקב"ה אות להראותו היה זה נס דתכלית בשמים, נשאו יוסף

בצרה" אנכי "עמו כי וצוקה, צרה צא-טז)בשעת ישראל(תהלים עברו הגלות באורך אך ,

ובזה ה' לחסדי השמים מן אות ראו לא ולעתים הבכא בעמק ולנו וצלמות ציה בארץ

לצרותינו הקב"ה יאמר כאשר לבוא לעתיד בכפלים להתנחם אנו ועתידין בכפלים, לקו

טוב, שכולו ליום ונזכה Â·ÂË˙די Â
ÈÏÚ Â¯·Ú˘ ˙Â‡Ï˙‰ ÏÎ˘ Â
˙Â‡¯· ÌÁ
˙
 „ÂÚÂ
Ë˜ Ú‚¯Ï ÂÏÈÙ‡ Â
ÓÓ Â·ÂËÂ Â„ÒÁ ‰"·˜‰ ¯ÈÒ‰ ‡Ï ˙Ó‡·Â ÂÈ‰.

יקריבנו"„] תודה על "אם ז-יב)כתוב ובויק"ר(ויקרא הקרבנות(ט-ז). כל כתוב,

ע"י באים אשר ועולה, אשם חטאת, קרבן ע"כ. התודה, מן חוץ לבוא לעתיד בטלין

אך ועוונות. חטאים עוד יהיו לא אז שהרי לבוא, לעתיד יתבטלו הנפש, על שחטא מי

להתבטל עתידין אז והרי לבוא, לעתיד תודה קרבן ישראל יביאו ולמה מה על לכאורה,

בו" צרות עוד אין לבוא "לעתיד חז"ל שאמרו וכמו והצרות, התלאות כג-א)כל ,(שמ"ר

ה'? לפני תודה ישראל יביאו איפוא, מה, בעבור

˙Â·¯,הגלות עול בתוך 'עתה' גלותם. בשנות ישראל עם של והצרות התלאות הן

הביא. לטובה - עלינו הקב"ה שהביא מה כל כי ולהבין נכוחה לראות עלינו קשה
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ית'... מאתו גמורה טובה היו ושעבודיה הגלות קשיי כל כי בפועל לחוש נוכל אימתי

בחוש לראות נוכל הגלות, ומשעבוד מעול משוחררים נהיה כאשר אז, רק לבוא. לעתיד

עביד". לטב רחמנא דעביד מה "כל כי למפרע ולהבין

Â‰ÊÂעל - מתודה" חוץ לבוא לעתיד בטלין הקרבנות "כל חז"ל, שאמרו מה

נראו הפנים הסתר בתקופת ואשר הדורות, כל עימנו הקב"ה שעשה טובות אותן כל

לע"ל תודה קרבן נביא עליהן וצרות, .102כתלאות

·Â˙Îשמחנו(צ-יד,טו)בתהלים - ימינו בכל ונשמחה ונרננה חסדך בבקר "שבענו

וז"ל, בפרש"י שם וכתב רעה". ראינו שנות עניתנו Í„ÒÁכימות ¯˜Â·· Â
Ú·˘ביום ,

וחשיכה. והאנחה הצרה לליל בקר שהיא והתשועה 
ÂהגאולהÈÓÈ ÏÎ· ‰ÁÓ˘
Â ‰

¯
Â.

‰Ï‡ Â
ÈÓÈ· Â
ÈÏÚ Â¯·Ú˘ ˙Â¯ˆ‰ ÏÎ· ,¯ÓÂÏÎ.עכ"ל ,

‰ÊÂלטובתנו היו הצרות שכל למפרע יתגלה לבוא שלעתיד .103כמש"כ

שמעתי. .102

לועז מעם ילקוט פא)בספר עמ' ,(שופטים

הרמב של בתלמידו היה מעשה ז"מובא, ל"ן

הרמב ובא שקיצו"שחלה, וראה לבקרו, ן

" לו אמר עולמו. לבית והולך נאקרוב, שמע

יש העליון שבעולם דע אצוך, אשר את בני

והשכינה למשפט כסאות ושמה עליון היכל

זו שבקמיע ודע קמיע לך הא בעדתם. ניצבת

עד שברקיע ההיכלות שערי כל לך יפתחו

כמה תשאל ושם הזה. עליון להיכל שתגיע

ישראל. לכלל בנוגע לי שיש עצומות שאלות

שלאחר ובקשו בכתב לו נתן השאלות את

לו ויגיד בחלום אליו יבוא לשם שיגיע

שם. שישמע התשובות

היום ויהי עולמו. לבית נפטר התלמיד

תורה."והרמב ולומד חלונו יד על יושב היה ן

אמר עיניו. לנגד הופיעה תלמידו דמות והנה

שבאתי מקום שבכל רבנו ידע התלמיד, לו

השערים בפני נפתחו הקמיע, את והראיתי

ההיכל עד מעלה מעלה לעלות רשות לי ונתנו

את לשאול וכשרציתי לי. שאמרת הזה

מיד לי נראה ורבי, מורי לי שהכין הקושיות

האמת, בעולם קיימות אינן הקושיות שכל

ע ובמשפט, בצדק והכל דקשוט עלמא כ."ששם

���

הנצי פטירת זצ"לאחר היתה"ב מוואלז'ין ל

שבמשך רבם כי עזה תחושה תלמידיו בקרב

יפעל משיח, ביאת על לדבר הירבה חייו ימי

פרק משחלף במהרה. לבואו בשמים בודאי

לא עדיין והמשיח פטירתו לאחר נכבד זמן

אחד את התלמידים מצעירי אחד שאל בא,

את להסביר ניתן כיצד שבהם המבוגרים

הגיע. לא המשיח הכל שלמרות העובדה

" אומר הפסוק התלמיד, דמינוהשיב

היכלך בקרב חסדך מח-י)"אלקים פירוש(תהלים ,

בעוה רבים"הדברים, מקרים לנו נראים ז

זה על הדין, מידת מכח הם נגזרים כאילו

" אלקיםנאמר... באים"דמינו כאשר אבל .

מתברר ואז התמונה מתבהרת האמת לעולם

בעוה נראים אשר דברים אינם"שאותם כדין, ז

" והיינו... ורחמים. חסד בקרבאלא חסדך

המשיב"היכלך הוסיף הגאולה, בענין אף .

בעוה שבהיותו יתכן הנצי"ואמר, סבר כפי"ז ב

אלא אינו הגאולה שעיכוב חושבים שכולם

הגיע שכאשר בהחלט יתכן אך הדין. מידת מצד

לעוה העליון... נובע"להיכל העיכוב כי ראה ב,

הקב של החסד הנהגת הביןה"מכח ולפיכך ,

זצ ישר מ. הרב - הקץ. את לדחוק ל."שאין

דברים בספר כתוב יד-א)103. ראה "(פר' בנים,

תשימו ולא תתגדדו לא אלקיכם לה' אתם
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זצ"ל‰] לנדינסקי הגר"מ בשם הפסוק104ראיתי על האר"י בפירושי שראה ,

מה כי לעצמנו חשבנו אלקים", "דמינו כך, שביאר היכלך", בקרב חסדך אלקים "דמינו

אימתי היכלך". בקרב - "חסדך היא, ולא הדין. מידת של תוצאות הוא כאן רואים שאנו

או העליון. ובעולם שמים בהיכלות היכלך", "בקרב ורחמים? חסד הכל כי לנו נודע

וטוב חסד אלא אינו הדין כמידת לראות שדימינו מה כי לדעת נוכחנו .105אז

‰ÊÂמשה העגל. חטא לאחר הקב"ה של ותשובתו רבנו משה של שאלתו פשר

בקשתו היתה כי הגמרא, שמפרשת כמו כבודך", את נא "הראיני מהקב"ה מבקש רבנו

לו וטוב רשע לו, ורע צדיק מדוע לדעת הקב"ה, הנהגת של פשרה ע"א)להבין ז .(ברכות

ÏÚÂ"ייראו לא ופני אחורי את "וראית הקב"ה, לו השיב לג-כג)כך הפנים,(להלן .

דבר. של עצומו ראית את מסמלות הן וברירות. לבהירות ביטוי הן האדם, של חזיתו

אותו. מכיר אני אם הוא, מי מיד לזהות ביכולתי אדם, פני את ראיתי אם שכן,

למת עיניכם בין עזרא'"קרחה ה'אבן וכתב .

בנים"וז שאתם שתדעו אחר 'בנים' וטעם ל,

לכן לבן, מאב יותר אתכם אוהב והוא לשם,

אשר כל כי שיעשה, מה כל על תתגודדו אל

לא כאשר תבינהו לא ואם הוא, לטוב יעשה

רק אביהם, מעשה הקטנים הבנים יבינו

עכ אתם, גם תעשו כן עליו, ל."יסמכו

האדמו זצ"ביאר מצאנז זה"ר דמטעם ל,

בשעה עיניו על ידיו להעביר לאדם יש

שמים מלכות עול עשמקבל יג בברכות ,א)"(כמ'

בק שמים מלכות עול ""דבקבלת אומרים ה'ש

אחד ה' הרחמים"אלקינו שמדות דהיינו ,

- ואלקים הוי' בשמות כידוע המרומזים והדין

ואף ברחמים, כלולה הדין מדת וגם הם, אחד

כאן, יש הדין דמידת נראה עינינו שלמראה

ה' אלקינו ה' ומכריזים עינינו את מכסים אנו

עביד. לטב רחמנא דעביד מה דכל אחד,

בפתיחה"ובשו ארי' 'קול 'פתחת (במאמר

ז) אות "טוב' דכתיב מאי נפלא באופן פירש אל,

על ידו ישית ויוסף וגו', מצרימה מרדה תירא

מו-ג,ד)"עיניך אבינו(בראשית יעקב שחשש ,

הקב לו ואמר למצרים, אם"מהירידה דאף ה

גזירה היא למצרים שהירידה מתחילה נראה

לטובה, שהיה ויתגלה יתברר לבסוף קשה,

נראה דהיה יוסף דמכירת מעשה וכעין

כשנזרק ביעקב פגעה הדין שמידת מתחילה

הוברר אך לישמעאלים, ונמכר לבור בנו

הכתוב שאמר וזה ה', שלחו שלמחיה לבסוף

עיניך" על ידו ישית ידו"ויוסף דמעביר כהא ,

בטוחים שאנו לרמז שמע בקריאת עיניו על

גדולים רחמים יש הדין שבמידת באמונתנו

מה וזה לראות. עדיין זכינו לא שאנו אלא

בזוה ""שאמר פסוקא האי על רזאק היא דא

שמע למצרים"דקריאת וירידתו יוסף דפר' ,

ק של סודה ע"היא כ."ש,

את לפרש סופר' מה'חתם שם והביא

" יראוהפסוק לא ופני אחרי את (להלן"וראית

חסדילג-כג) פנימיות את לראות בכוחנו דאין ,

דהיינו פנים בראיית הדין במדת המוסתרים ה'

" אבל המקרה, זמן,"אחרילפני לאחר כלומר ,

טובו, מדת את הבאים ולדורות לנו מתברר

" אחריוזהו את ."וראית

הח מרנא בזמן ראדין ישיבת ראש ח"104.

ל."זצ

בהערה הובא כבר בפסוק הפי' עצם .105

למעלה.
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Í„È‡ÓÂלא מעורפו. אדם לזהות קשה אחוריוגיסא, הוא, מי לדעת אפשר תמיד

המושלמת ההבנה ואי הטשטוש את מסמלות אדם .106של

[Âכל למרות ועומדים מתחזקים ישראל והנה וז"ל, תורה דעת בספר כתב

ע"ז ודיבר שאל וכבר שנים, אלפי זה גלויותיהם כל באורך עליהם הבאים ההרפתקאות

"הסנה כי משה ראה אשר הגדול במראה המכוון זהו כי בזה פירשו וראשונים ה'כוזרי',

ע"י השם שעשה בתורה הכתוב הראשון האות זה כי אכל", איננו והסנה באש בוער

יבער", ולא לסנה וישראל לאש נמשל האויב "כי ישראל עם אל למופת משה נביאו

כג-ט) עזרא' 'אבן בלעם(עיין דברי מתוך בתורה כתובה אמנם הנכונה והתשובה (במדבר,

בראשיתםכג-ט) מסתכל אני וברש"י, אשורנו", ומגבעות אראנו צרים מראש "כי ,

אבות ע"י הללו וגבעות כצורים וחזקים מיוסדים אותם רואה ואני שרשיהם ובתחילת

ÏÎÂואמהות. ,ÌÈÚÂ˜˙ ÌÈ¯ÓÒÓÎ ÌÈÚÂË
 ÌÈ¯ˆ
 ,ÂÈ‰ ÌÈ˘¯˘ ˙Â·‡‰ Ï˘ Ì‰È˘ÚÓ
Ì‰ ÌÈÈÁˆ
 ˙Â·‡ ‰˘ÚÓ ,ÌÓÂ˜ÓÓ ÌÂÊÈÊÈ ‡Ï ÌÏÂÚ·˘ ˙ÂÁÂ¯.עכ"ד ,

'ÂÚÈÂוהגלות המקדש על משה אהל לו)בספר קיום(פרק "נס בענין שהארכנו ,

בגלות". ישראל עם

[Êהקדוש האלשי"ך ג-ב,ז)כתב המדרש(שמות דברי על ב-ה), שהובאו(שמו"ר ,

המצריים כך אוכל, ואיננו באש בוער שהסנה כשם וז"ל, לישראל, הסנה ענין מה שם

גדילים אינן ישראל כך מים, כל על גדל הזה הסנה מה ישראל... את לכלות יכולין אינן

עכ"ל. מים, שנקראת התורה בזכות אלא

¯‡·ÓÂ,המים על לסנה נמשלו ישראל שכלל למשה, הראה שהקב"ה האלשיך,

למים. שנמשלה התורה ע"י קיומם, סוד וזהו - כסוחים לקוצים ולא שרשיו ישלח שהוא

ÔÎÂאליעזר דרבי בפרקי זה לט)כעין מתוך(פרק למשה הקב"ה הראה "למה

יוסף ובית אש יעקב בית 'והיה שנא' כאש שנמשלו ישראל, אלו האש אלא, הסנה,

א-יח)להבה' כך(עובדיה א"ל ודרדרים, כקוצים שנמשלו העולם, אומות אלו והסנה, ,

רוחנית. בהשפעה גם אמורים והדברים .106

האי אומר, היה הנשיא יהודה רבי התנא

לרבי דחזיתיה משום מחבראי טפי דמחדדנא

הוה מקמיה חזיתיה ואילו מאחוריה מאיר

טפי ע"מחדדנא יג הפניםב)"(עירובין ראית ,

העורף ראית גם אך יותר, משפיעה היתה

על עודף היה שבהן גדלות, מימדי לו נתנה

חבריו.

הקב כוונת גם היא בתשובתו"וכזו ה

רבנו: למשה

אחורי" את ישאר"וראית תמיד זה נושא .

בעיני יקשה לעולם ברירות. ואי עמימות בגדר

כי ידעו הם בוראם. דעת לסוף לרדת אדם בני

היכלך" בקרב ואעפחסדך לחיות"" יתקשו כ

" זו. יראובהכרה לא - מוחלטת"ופני הכרה .

אדם. בני רוב אצל תהיה לא לטובה שהכל בכל
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כקוצים שנמשלו העמים אוכלת ישראל של אש אלא העמים. בתוך ישראל יהיו

קיומם סוד תורה". מדברי שהן ישראל של שלהבתן מכבין העולם אומות ואין וכחרולים,

התורה. כח - בגלותם ישראל של וכוחם

"äæä ìãâä äàøîä úà äàøàå àð äøñà äùî øîàéå"[ג-ג]

‡˙È‡'שמעוני קסט)ב'ילקוט אמר(רמז ריו"ח ואראה, נא אסורה משה ויאמר ,

הקב"ה אמר עיקם. צווארו אלא פסע, לא אמר לקיש וריש משה, פסע פסיעות ג'

מיד עליך, שאגלה חייך לראות, ד)נצטערת ויאמר(פסוק הסנה מתוך אלקים אליו ויקרא

ע"כ. הנני, ויאמר משה משה

˜ÓÚ˙
˘Îרבנו משה של השתוקקותו מגודל פלאים פלאי לפנינו הרי בדברים

ה'. וידיעת בקרבת ועוד עוד להוסיף

נבואה‰·‰ במראה בוער הסנה את רבנו משה ראה כאשר בילקוטנתבונן, (כמובא

אתה וכן משה, שראה זה ראו ולא עמו, שהיו לרועים אמר ואראה, נא אסורה משה "ויאמר הנ"ל,

ובדניאל") באברהם הרמב"ןמוצא כדברי היה כבר יג)- פסוק וגדול(להלן בחכמה 'אב

בשעת אבינו אברהם מדרגת גדולה היתה עת באותה דרגתו וביותר, הנבואה'. במעלת

ואילו הסנה, במראה ה' בהתגלות לנבואה להכנה נזקק לא רבנו משה כי העקידה,

שהנציח רגע בנו, את לשחוט במאכלת ידו שפשט בעת העקידה בשעת אבינו אברהם

ולהתעלות המלאך להשגת עצמו את להכין צריך היה לדורות, ישראל כלל של קיומו את

נבואה "ויפן107לדרגת - וכבר פרעה בבית שנים י"ב בן נער והוא יתנכר במעלליו והן .

בחול" ויטמנהו המצרי את ויך איש אין כי וירא וכה ב-יב)כה חז"ל(לעיל ואמרו (הובא,

שם) בשםברש"י הרגו ולכך ולהתגייר ממנו לצאת עתיד איש שאין בנבואה שראה

אילולא שנה, לשבעים קרוב של עמל אחרי הגדולה, דרגתו למרות ומעתה, המפורש.

הסנה במראה ולהתבונן לסור שהתעמק ואראה" נא "אסורה של הלזו הקטנה התוספת

הסנה. במראה השכינה התגלות של המופלאה להשגה זוכה היה לא -

˙Â˜˜Â˙˘‰‰שמגיעים אחרי גם ורוויה שובע הרגשת ללא ולהתעלות לעלות

ולקנות להוסיף וביקש שהוסיף ובגלל רבנו. משה של גדלותו סוד זהו גבוהה, לדרגה

הרמב בדברי כמבואר יח-א)ן"107. ,(בראשית

המדרש א-ט)"(ויקבשם משה,"וזר אל ויקרא ל,

כתוב באברהם כאברהם, כב-טו)לא ,(בראשית

השמים, מן שנית אברהם אל ה' מלאך ויקרא

אמר הכא ברם מדבר, והדיבור קורא המלאך

המדבר,"הקב הוא ואני הקורא הוא אני ה

עד הנבואה משיג אברהם היה שלא כלומר,

מן ויעלה מלאך, להשגת בתחילה נפשו הכינו

אבל הנבואה, דבור למעלת ההיא המדרגה

עכ עת, בכל לנבואה מוכן ל."משה
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או פסיעות ג' זעירה, הזו וההתאמצות ההוספה שהיתה ואף ידיעה, ועוד השגה עוד

השכינה. פני לגלוי זכה - צואר עקימת

Ô‡ÎÓÂ,א-ל בית העולה במסילה העליה דרך את 
Ô˙Èנלמד Â
È‡ ‰¯Â˙‰ ÔÈ
˜
ÏÎÂ ,Â˙‚¯„· ‰‰˙˘ÓÂ ˜Ù˙ÒÓ Â
È‡Â ˙ÂÏÚ˙‰Ï ‰‰ÈÓÎÂ ÌÈÙÂÒÈÎ Â· ˘È˘ ÈÓÏ ‡Ï‡
Ë˜ Ú‚¯Ï ¯ˆÚ‰Ï ÈÏ·Ó Ïˆ‡
‰Â ·‚˘
‰ Ï‡ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓ ÏÈÙÚ‰Ï Â˙ÙÈ‡˘Â Â˙Ó‚Ó.

"לפסוע או צווארו" "לעקם וצמאון השתוקקות בו יש עדיין השלמות אל בהגיעו וגם

מהשגתו. יותר במשהו ולהשיג להתעמק פסיעות", ג'

‰‡¯
Âרבנו משה פני על שהיו ההוד" "קרני תוכן שזהו זה, להלןלפי (עי'

חז"ללד-כט) אמרו מז-יא). קימעא(שמו"ר בקולמוס נשתייר התורה את משה "כשכתב ,

משה שלמד לאחר שגם והיינו ההוד". קרני לו נעשו וממנו ראשו על והעבירו [דיו]

לעוד השתוקק עדיין - התורה כל כתיבת והשלים הגבורה מפי כולה התורה את רבנו

הדיו טיפות שיירי את שאפילו עד רוויה, מצאה לא והכמהה הצמאה ונפשו ועוד,

שנעשו פניו, עור קרן הדיו לשיירי אפילו השתוקקותו ובשכר ביקש, בקולמוס שנותרו

הוד קרני .108לו

`ed ycew znc` eilr cner dz` xy` mewnd ik

קודש. אדמת בבחינת הוא ומקום זמן כל א.

התפשט לכדי להגיע יכול ואחד אחד כל הגשמיות.ב. ות

המקום. לקדש האדם מעשה השפעת ג.

ãîåò äúà øùà íå÷îä éë êéìâø ìòî êéìòð ìù íìä áø÷ú ìà øîàéå"
"àåä ùã÷ úîãà åéìò[ג-ה]

שעה‡] ומצוקה, צרה בעת נמצא ואדם יש דהנה זצ"ל, חיים' ה'חפץ ביאר

מדקדוקה או ומצוות, תורה מקיום עצמו פוטר הוא ואז בוראו, את לעבוד לו קל שלא

יעבוד כי ה' רצה שכן זו, היא טעות ובאמת אשנה". "לכשאפנה בפיו וטענה הלכה, של

כעת. שהוא כמות שלו, ובשכלו שלו במצבו האדם אותו

ÏÎ·הוא לעשות שעליו כל בוראו. לעבודת להתקרב האדם יכול ומצב זמן

מעל נעליך "של הכתוב שאומר זהו הקב"ה. לבין בינו חוצץ דבר יהיה שלא לראות

זצ ברוידא זיסל שמחה רבי הג' ראש"108. ל,

וע חברון. מש"ישיבת בסמוך הפסוק"ע על כ

פניו" משה ששניהם"ויסתר יבין והמבין ,

אמת.
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עומד אתה אשר המקום ובין בינך המבדלת המחיצה את להסיר אתה זקוק רגליך",

זמן בכל הוא", קדש אדמת עליו עומד אתה אשר "המקום שכן קדוש, מקום עליו,

עכ"ל. הרגלים, מן הנעלים את להשיל שיש אלא קודש, אדמת הוא הרי ומקום

¯ÙÈÒזצ"ל בלאך שלמה רבי זצ"ל,109הגה"צ חיים' ה'חפץ בבית שהיה מעשה ,

להיות ונאלצו יום, מבעוד קודש שבת בליל החשמל אור את להדליק פעם ששכחו

ללחוץ שכחו כי ביתו בני והשיבו הדבר, סיבת על הח"ח מרן שאל באפילה. שרוים

הכפתור". על ללחוץ צריך רק חשמל, יש אי! "אי! ואמר, הח"ח נענה החשמל. מתג על

ובכל מקום בכל נמצא אמנם ה' אור כי ואמר, זה בענין בדברים האריך מכן לאחר

להכין הכפתור", על "ללחוץ רק הוא צריכים שאנו מה וכל מיניה", פנוי אתר "לית עת

עכ"ד. ה', אור עלינו יאיר ומיד ותיכף עצמנו,

האדם·] גוף נמשל וז"ל, זה, בפסוק צפון נעלה ענין כי החיים נפש בספר כתב

גופו כך הגוף, של התחתון לקצה אלא מלבוש איננה שהנעל כשם לרגל, ונשמתו לנעל

נטוע האדם של עיקרו בלבד. הנשמה של התחתון לקצה אלא מלבוש אינו האדם של

הוא משתלשל האחרון בקצהו אמנם מרומים, בגבהי אשר העליונה הנשמה בשורש

בארץ. אשר האדם בגוף ונכנס

Â‰Êמעל גופך את הפשט - רגליך" מעל נעליך "של למשה הקב"ה שציוה

אשר המקום "כי החומר, מן ותטהר עכ"ל.נשמתך, הוא", קדש אדמת עליו עומד אתה

˘ÈÂדלהלן המקרא לבאר הנצי"ב דברי ויפגשהו(ד-כד)להביא במלון בדרך "ויהי ,

נאלץ לשכינה, כמרכבה לשמש שנועד כיון רבנו, משה וז"ל, המיתו", ויבקש ה'

לעבדו. ה' לפני לעמוד שיוכל כדי עולם, מהליכות ולהתנזר מעליו הגשמיות את להפשיט

כלומר, ה'", "ויפגשהו עליו נאמר במלון, והתעסק מפרישותו, לרגע סר כאשר ולפיכך

- המיתו" "ויבקש רגע. באותו משה לכך מוכן היה שלא במקומו ושלא מקרה בדרך

לנושאו, עליו כבד אשר כמשא היה בו, פגש אשר ה'" "כבוד כי אלא כעונש, לא מעתה

עכ"ד. ומת, משאו תחת רובץ הקדושה, מרכבת את לשאת ראוי שאינו מי כי

‡Ó˘Âבשו"ע המחבר כתב הנה האלו, במדרגות אוחזים אנו שאין (סי'תאמר

א) סע' בתפלתםצח ומכוונין מתבודדים שהיו מעשה ואנשי חסידים עושים היו וכך וז"ל,

מגיעים שהיו ‰‚˘ÂÈÓ˙עד ˙ÂË˘Ù˙‰Ï,בשו"ע מפורש סעיף שזה לן הרי עכ"ל. וכו',

אלו. למעלות להגיע ישתדל רק אם ואחד, אחד כל אצל שייך זה ענין ולכן

משה‚] אל נגלה שהקב"ה ראשונה פעם אודות מדבר הסנה.-הפסוק מתוך

אשר הסנה מקום קדושת ראשית קדושות, שתי בו נמצא היטב בפסוק נעיין כאשר והנה

המקום קדושת ושנית כלל, לשם לגשת שאסור ר"ל - הלם תקרב אל הש"י הזהירו עליה

נסיונות. עשרה בספר מובא .109
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קדושות שתי הן מה להבין וצריכים הנעלים, הסרת רק הדורשת עליה עומד היה שמשה

עליון דעת לדעת לנו שיש אלא בזה"ל, החיים' ב'אור הקשה כבר מזה ויותר הללו.

אדמת על ברגלו אשר בנעלו יקרב לבל קדוש במקום שיעמוד קודם אליו קורא לא למה

משם. ישלחנו ואח"כ ליקרב הניחו ואיך - הלם תקרב אל לו שאמר כמו - קודש

˘ÈÂאת קדשה לשם, שירדה השכינה מציאות אשר הסנה קדושת דשאני לומר,

אבל אליה. מלהתקרב ה' מנעו כך ועל לראות, רבנו משה שסר קודם כבר המקום

הגיעה ששם מחמת אלא השכינה, מחמת נתקדשה לא עליה עמד משה אשר האדמה

לראות, שסר מה ע"י נביא למדרגת עצמו העלה ושם רבנו, משה אל השכינה השפעת

שאגלה כדאי שאתה חייך לראות נצטערת הקב"ה "א"ל שם... תנחומא המדרש וכדברי

לא מדוע ה' במעשה להתבונן כזה קדוש בדבר רבנו משה שהתאמצות הרי עליך".

השכינה כקדושת זה אין ואה"נ שם, עומד הוא אשר המקום את עתה קידש הסנה, יבער

נעליך של לכה"פ מחייבת זו קדושה גם אמנם כלל. במקומה לעמוד אסור אשר עצמה

לא שעדיין כיון לשם בואו קודם כך על להזהירו שייך היה שלא רק רגליך, מעל

כאן. לו המתגלית ה' בידיעת והתבונן שם הוא שעמד עד המקום נתקדש

ÏÎÓקדושה ומחשבותיו מעשיו ידי על לפעול האדם כח גדול כמה רואים זה

אמורים דברים במה תאמר ואם קודש. עליה עומד הוא אשר האדמה שנעשה עד נוראה,

הוא נכון ודאי ובאמת כן, לעשות יכול קדושתו בעוצם הוא אשר רבנו במשה דוקא

כמשה צדיק להיות צריך בנעלים לעמוד אסור שמחמתה כזו נשגבה קדושה להוריד כי

שפעם במקומה. קדושה מורגש בימינו אפילו כמה עד נורא מעשה שמעתי אבל רבנו.

סמוך הפרדסים אצל אחד אברך בלויית שבת בליל לטייל זצ"ל איש' ה'חזון יצא אחת

ואמר משמחה הוארו פניו וכל וחייך והתבונן מקומו על עמד ופתאום ברק, בבני לביתו

המקום את מקדשים תורה דברי כמה עד עתה! זה "מרגישים בהתפעלות שלו לוי' לבן

מי גם אמנם בחוש. זו קדושה מרגיש החזו"א כמו קדוש ואיש - הזה". בזמן אפילו

וכפי תוקף כפי התורה מקדושת מושפע להיות לו שייך מ"מ בחוש, מרגישה שאינו

להתקדש .110הכנתו

נטע עולם 'וחיי מאמר חיים', 'מתנת .110

בתוכינו'.

���

כמו האלוקי', עשה זה לעומת כ"וזה

כבר והארכנו הסביבה, על טומאה משפיע

היאך נח, בפרשת בראשית, - משה' ב'אהל

בנ מעשי כל"השפיעו על עלא הבריאה,

מלא היה האויר וכל הארץ, ועל הבהמות

מקצת נביא וכאן הרעים. ממעשיהם טומאה

האחרונים. בדורות רבותינו מאימרות

הגר של מאמרו ידוע זצ"א] סלנטר ל,"י

על אמר צרפת מדינת של לגבולה כשנכנס

בשינוי נסיונות בעצמי אני מרגיש עצמו,

שאני המדינה מהשפעת וזה לרעה, מדות
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במדרש‡] ג-א)אמרו ורבי(שמו"ר קרחה בן יהושע רבי פניו, משה "ויסתר ,

פניו הסתיר לא שאילולא פניו, כשהסתיר משה עשה יפה לא אומר מהן אחד הושעיא,

ביקש ובסוף להיות, שעתיד ומה שהיה מה למטה מה למעלה מה הקב"ה לו גלה

שנא' לך(לג-יח)לראות להראות באתי אני למשה הקב"ה אמר כבודך", את נא "הראני ,

וחי האדם יראני לא כי לך אומר אני עכשיו פניך, וכו'.והסתרת בקשת" לא כשבקשתי ,

ע"כ. בקשת"! לא "כשבקשתי - מה? ובשביל כזה! עונש לקבל הענין מאוד מבהיל

·˙Îזצ"ל ירוחם רבנו ממיר היינו111המשגיח לא זאת אמרו חז"ל לולא וז"ל,

האלוקים, אל מהביט ירא כי מחמת זה היה כי אומר המקרא הלא כזה, דבר לדמות יכולים

במדרש היטב)ושם קדשם(עי"ש ברוח חז"ל אבל זה, על שכר קבל גם כי נאמר הלא

מה זאת! על אבד מה וראה שלו. בה"אונטעאנעמונג" דהו כל חסרון איזה גם מצאו

זה וכי האדם, של יזמתו במדת תלוי שהכל כמה עד להתבונן מזה ההתעוררות גדולה

כל עולם, באדירי תסתכל אם רוחו" "נדבה מעלת לבאר כתב שם ובהמשך האדם. כל

הכבירה, ליזמתם הודות רק אם כי עלייתם לשיא באו ככולם רובם הנה הגדולים, העשירים

יוזמה חסר הוא(אונטערנעמונג)איש מובהק סימן על. אל לעלות אופן בשום לו יתכן לא

לעלות, והמעפילים הוא, הגדולים חומר ממין הוא כי ומודע בחון יזמה, בעל איש באדם,

השפלים ממין הוא כי ודאי תבחן אז כי יזמה, בעל אינו ואם יגיעו! ההר ראש אל

ספק. בלתי ישאר כן כבר זה במצב ואשר הוא, והננסים

בתוכה. נמצא

אלחנן אור בספר הובא קפה)"(חב] עמ' ב

שהסיע"בזה המכונית בעל בלוך שרגא ר' ל,

בית אל אחד יום נכנס אלחנן, רבי את

" רבה, בהתרגשות וסיפר גולדינג גילוימשפחת

היום! ראיתי נסעתישכינה קרה? מה "

מחוץ מסתכל שאינו אלחנן רבי עם במכונית

הנה אך יורק, ניו את מכיר ואיננו אמותיו לד'

לשמצה, הידוע באיזור לעבור לנו נזדמן

כמי אלחנן רבי של פניו התעוותו ולפתע

עולה צחנה אלי, מרה וזעק נחש, שהכישו

כאן הלא אותי? מוליכים אתם להיכן באפי,

להירגע היה יכול ולא ועולה! בוקעת הטומאה

של החוש ואיום נורא מהתחום. שיצאנו עד

כמה עד מזה למדנו גם אבל - ישראל קדושי

משפיע. טמא מקום

הגה המשגיח לוינשטיין"ג] יחזקאל ר' צ

מילה"זצ בברית כסנדק לשמש פעם נסע ל,

לאחר"בת דהו למאן עצמו על ואמר א,

כל בדרך מטה כלפי היה ראשי אמנם הנסיעה,

מקום הכנסת לבית ישר ונכנסתי הנסיעה,

אבל להרכב. ישר משם ויצאתי מילה, הברית

שאשוב עד שבועות כמה לי יקח זה לך, תדע

לשם, הנסיעה מקודם לי שהיה הרוחני למצב

הוא החיים שרוח מקום דרך נסעתי הרי כי

השפיע וזה מיניה, המשתמע וכל התורה נגד

לרעה! עלי

תורה. דעת בספרו .111
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‰¯Â˙‰מלאכה המשכן, מלאכת הקודש, במלאכת המצליחים האנשים מציינת

אף טרם בטבעם, יזמה בעלי לב, בנשיאות הבאים הם - שחקים רוכבת ורמה גדולה

ואומרים ה' בדרכי לבם מגביהים אלא כלל, להם אמר אומן ולא מלמד, מכל למדו

המוגמר. על המברכים והם בעבודה, המצליחים הם הם דובר, אדוני אשר כל אעשה אני

‰
עסק‰ - מאוד מסועף וגם ענקי עסק העם לפני ומציע ה' בשם בא משה

ה' על להתענג - בו" "ולדבקה של עסק קדוש, וגוי כהנים וממלכת סגולה עם של

והם בחינה, וכל בנסיון נתנוהו לא מעולם, ראוהו לא אשר עסק שכינתו, מזיו וליהנות

נעשה! ה' דבר אשר כל ואמרו ענו ותיכף אחור נסוגו ולא רגע אף הססו לא

Â‰ÊÂמהיזמה לא אם הלבנון, ארזי אלה נתגדלו מאין ז"ל. הראשונים דרך באמת

בעיקר היא אנו מצבנו ושפל מכוחותיהם. למעלה עד ממש היתה אשר שלהם, הכבירה

הראשונה מהפסיעה וכלום, כלום נעשה לא אין-סופית, יזמה בלי כי הדלה, יזמתנו מחמת

מעשי יגיעו מתי לומר אדם "חייב המעלה, פסגת לרום ומגמתו פניתו להיות צריכה תיכף

ויעקב" יצחק אברהם כה)למעשה ומן(תנדב"א בעבודה, העיקרים מן זה כי ממש, חייב -

אז, ודוקא אז, כי וענקים, גדולים הכי את ולחקות להביט דוקא גדול, היותר ההכרח

עכ"ל הצלחה, ואין פעולה אין הזאת היזמה בלי אבל שלו. כוחותיו לרום .112יעלה

‰
‰Âהשפלים ממין הוא "כי יזמה, בעל שאינו מי את זצ"ל ירוחם רבנו מתאר

ÌÈÒ

‰Âהסבא ששאל מה וידוע ספק". בלתי ישאר כן כבר זה במצב ואשר הוא,

לעבודה ופסול מום בעל הוא הרי כהן, שננס הדין על מה113מסלבודקא, ולכאורה ,

רגלים וב' ידים ב' ל"ננס", לו יש רגיל לאדם שיש מה כל הלא ב"ננס", בו יש פסול

.114וכו'

כ החזו"112. בשם לעיל איש)א"כ מעשה ,(ספר

גדול בספק הוא בחור כל שבזמננו שאמר

ע מש"הדור עיין לעיל"כ, באריכות בזה (ב-א)כ

ה."בהגה

הרמב כתב שכן חם"113. פרק המקדש ביאת (הל'

יד) מי"וזהל' הן ואלו הגוף בכל ארבעה ל,

שיהיו עד ביותר הקצר והוא הננס וגו' שגופו

עכ העם, משאר ל."מופלגין

הכהנים ענין כל הפשט דרך על אמנם .114

כדי בם, אין מום וכל ויפים גבוהים שיהיו

ועי יתפעלו את"שאנשים גם וירוממו יכבדו כ

ומושפל בזוי מקום דאילו המקדש. בית מקום

מו בעלי וממילאמקום מכבד אדם אין מים,

מבית והתפעלות כבוד כל לו יהיה לא

וכ הרמב"המקדש. נבוכים'"כ ב'מורה ג"(חם

היתה"וזז)"פמ המטרה כל כי בארנו כבר ל,

להתפעלות, אליו הפונה את להביא במקדש

ע תיראו, ומקדשי שאמר כמו כ,"ושייראוהו

מזה פמולעיל לרוממותה)"(שם, עוד וכן כתב,

הכהנים ונתיחדו עובדיו, כבוד רומם הבית

נכבד היותר הלבוש לכהנים ונעשה והלוים,

ושלא ולתפארת לכבוד קודש בגדי ויאה, נאה

בלבד, מום בעל ולא מום, בעל בעבודה ישמש

כמש בכהנים פוסלים הכיעורים אף נ"אלא

אצל מכובד האדם שאין לפי זו. מצוה בדיני

אבריו בשלמות אלא האמתית בצורתו ההמון

לבית שתהא רוממות והמטרה בגדיו, ויופי
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,ı¯È˙Âאצלו הכל אבל רגיל, לאדם שיש מה כל ל"ננס" שיש הוא נכון שאמנם

קליין)"קטן" איז עם ביי באדם(אלץ שיתכן גדול הכי החסרון מזה. גדול מום לך ואין ,

שאיפותיו על ממילא המשפיעות בהשגותיו הוא שמצומצם .115הוא

נורא·] דבר הטורים' ב'בעל איתא כבודך", את נא ל"הראני זכה שלא ומלבד

"ויסתר ואידך, הכא. במסורה, ב' פניו, משה ויסתר וז"ל, משה, של פניו הסתר אודות

מעיני" ג-י)עמל מביט(איוב היה שאילו .‰
ÈÎ˘‰ ÂÈÊ·רחמים מבקש והיה הסנה בתוך

משה ויסתר וזהו בצרה. אנכי עמו סימן הוא הסנה כי יותר, גולים היו לא ישראל על

שמשה הרי עכ"ל. מעיני, עמל מסתיר היה פניו מסתיר היה לא שאם מעיני, עמל ויסתר

ישראל כלל את להציל הסנה בתוך השכינה" "בזיו אחת הבטה ידי על היה יכול רבנו

וה הארוכות הגלויות מהמכל אודות התוס' בעלי שכ' מה ה-א, להלן [וראה קשות.

משה]. שזכה למה אהרן זכה שלא

'åâå "á÷òé é÷ìàå ÷çöé é÷ìà íäøáà é÷ìà êéáà é÷ìà éëðà øîàéå"[ג-ו]

·˙Îאבל אבותיך", "אלקי כמו הפשט דרך על אביך, אלקי אנכי וז"ל, הרמב"ן

דוד "אלקי וכן אב. לאיש יקראו כלם כי מאבותיך, אב כל אלקי רבים, במקום יחיד יזכיר

כ-ה)אביך" וארוממנהו"(מ"ב אבי אלקי ואנוהו קלי "זה טו-ב), ור"א(להלן אבותי. אלקי ,

אליו וצירף בשם הזכירו כך ואחר ה', בשם לקרא החל הוא כי אברהם, אביך אלקי כי אמר

אביך עמרם אלקי רבותינו ודעת האבות. ג-א)שאר ורצה(שמו"ר אלקיך. אנכי אמר כאלו ,

אלקי שהוא ויעקב, יצחק אברהם אלקי כך ואחר החי, על לא שמת הצדיק על שמו ליחד

כי ויעקב', יצחק אברהם 'אלקי אמר ולא אחד, כל עם 'אלקי' הזכירו וטעם כלם, ישראל

בפרשה זה אבאר ועוד ויתעלה. יתברך וזכרו שמו טו)יזכיר עכ"ל.(בפסוק ,

¯Â‡È·הקב"ה אין עליון, קדושי הישראלית, האומה אבות על שגם הוא, הדבר

ברע, יבחר שח"ו אפשרות ויש האדם בידי שהבחירה מאחר כי - בחייהם שמו מייחד

עכ הכל, אצל ומשרתיו ל."הזה

עה שלח בפרשת .115"" אתפ ראינו ושם

היינו וכן כחגבים בעינינו ונהי וגו', הנפילים

יג-לג)"בעיניהם דיש(במדבר, המפרשים ואמרו ,

שאמרו שבזה התורה של הדגשה כאן לראות

של נפילתם טמונה כחגבים בעינינו ונהי

ננסים, חגבים, כמו הרגישו שהם המרגלים

אילו שאיפות. חסרי היו הם נמוך, עצמי דימוי

אין וכמה הם קטנים כמה עד לחשוב במקום

" חושבים היו כלום, לעשות עלהבאפשרותם

רש"נעלה שפירש וכמו כמו", בשמים, ואפי' י

לעליה, שאיפה להם היתה אילו 'כלב', שאמר

הפוך, מצינו בכלב ואילו מצליחים. היו

""שהקב אמר רוחה היתה עקב כלב ועבדי

אחרי וימלא עמו וגו'אחרת יד-כד)" היכן(שם, ,

אחרת 'רוח כי אדם על שבח שאומרים שמענו

רוח לו שהיתה שבחו היה זה אמנם עמו',

'עלה שאמר לעלות השאיפה רוח אחרת,

כחגב, עצמו הרגיש לא בשמים, אפי' נעלה'

ננס. היה לא
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תנחומא מדרש בדברי שמפורש וכמו חי. אדם על יתיחד ה' ששם שמים כבוד זה אין

ז) פרשה הקב"ה(תולדות אין רשב"י אמר כיצד, מת, הוא כאלו בעיניו שנסתיים "כל ,

שנא' מיתתן לאחר אלא בחייהן הצדיקים על שמו טז-ג)מייחד אשר(תהלים "לקדושים ,

אין חיין שהן זמן שכל בארץ, קבורים כשהן קדושים הן אימתי וגו', המה" בארץ

אותן יטעה שלא בהן מאמין הקב"ה שאין למה, כך כל עליהן. שמו מייחד הקב"ה

ברמב"ן. הביאור נראה וכן וגו', עליהן" שמו מייחד הקב"ה שמתים וכיון הרע, היצר

Ï·‡חכמה משך בספר ראיתי משרע"ה של שמות)בעניינו לספר שכתב(הקדמה ,

כל מנבואת למעלה הוא משה נבואת וז"ל, לגמרי הבחירה רבנו ממשה שלל שהקב"ה

או דופי, בלבו יש באותות המאמין וכל ומופת אות עפ"י הוא כולם שנבואת הנביאים

להאמין אמרה שהתורה רק אליהו. ע"י אלישע כמו לנביא, מוחזק נביא עפ"י שמוסמך

שתמיד ההכרח מן שאינו אעפ"י לעדים, להאמין שצותה כמו ומופת, אות שמראה לנביא

שאמרו כמו שקר, נביא נעשה ולסוף אמת נביא שהיה יוכיח עזור בן וחנניה אמת, יעידו

הנחנקין ע"א)פרק פט מדבר(סנהדרין שהקב"ה שמעו ישראל שכל רבנו משה כן לא .

לכן עמו, מדבר הקב"ה איך וראו הנבואה למעלת הגיעו וכולם פנים אל פנים למשה

וגו', ישמע בעבור הענן בעב אליך בא "הנני ÌÏÂÚÏאמר Â
ÈÓ‡È Í· Ì‚Â"(יט-ט .(שמות

שיראה אחר נביא ע"י הביטול קל היה במצרים, כמו האותות מצד שהאמינו זמן שכל

ומופתים באותות נביאים רבבות אלף יבואו אם אף עכשיו כן לא ומופתים, אותות

להמיתם ומצוה להם, נשמע לא משה, מתורת יו"ד של קוצו לשנות ד', בשם לאמר

יאמינו בך וגם שאמר וזה בעצמינו. עדים אנו משה נבואת שעל כיון שקר, נביאי כדין

התורה יסודי בהלכות רבנו דברי בכל ודו"ק ז,ח)לעולם. קדושים(פרקים דבריו כל כי ,

ספק. בלי אמרן נבואה וברוח

Î"‡Âמיראת חוץ שמים בידי הכל הא במשה, לעולם שיאמינו השם צוה איך

ע"ב)שמים לג חלילה(ברכות זה אחר משה יבחר ושמא הבחירה, מכרחת הידיעה ואין ,

מדעתו, Á¯ÎÂÓלהוסיף ¯‡˘
Â È¯Ó‚Ï ‰¯ÈÁ·‰ Â
ÓÓ ÏÏ˘ ˙"È˘‰˘ ÔÈÁ¯Î ÏÚÂ
ÌÈÎ‡ÏÓÎ.עכ"ל ,

dxezd gk

"íéøöî ãéî åìéöäì ãøàå"[ג-ח]

·˙Îקודם אותם גואל ה' היה אם בכך ומה תאמר ואם וז"ל, הק' החיים' ה'אור

היו קצת מתעכבים היו שאם בזמן בתרייתא בזבולא הוציאם ה' למה עוד - זה זמן

הנה מרווח. בזמן להוציאם לו והיה להתמהמה, יכלו ולא למהר שהוצרך עד נלכדים

הניצו לברר הוא הגלות עיקר כי לנו שקדם וכמולמה טומאה, שערי בנ' שנטמאו צות



ìäàויקרא 
‚äùîספר˜

קודם מוציאם היה אם כי השאלות, בב' דעת יניח בזה פעמים, כמה זה דבר שציינתי

הכלול כללותם בבחינת השיגו ה' שעם ותדע ההוא, החלק בירור מפסידים היו זה

החמשים, שער השיג שלא וטעם בינה, שערי מ"ט השגת עמו בשם שנתיחס במשה

שערי בנ' נכנסו לא שישראל ולצד המשיג, בהשתדלות אלא המושג שאין לצד הוא

ישפיע לבא לעתיד כי והבטיחנו שכנגדו, הקודש בחינת השיגו לא אותו לברר טומאה

ובפרט הגלויות, באמצעות היא והשגתה החמשים, שבשער חיים תורת עליון א-ל בנו

הנ', שער בבירור במצרים ישראל שנסתכנו וטעם הדבר. משיגים אנו האחרון בגלות

.‰¯Â˙ È
· ÂÈ‰ ‡Ï˘ „ˆÏÂ‚È˘È Ì˙¯Â˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ
Â¯Á‡‰ ˙Â¯Â„ ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó
'
‰ ¯Ú˘Ï Ò
ÎÈÏשהיה כל ומעתה הטומאה. בחינת תמו ספו ואז מפיו, בלעו ולהוציא ,

במושג, מתמעטים והיו הבירור, ממעטים היו שהוא כל זמן קודם ישראל מוציא ה'

ז"ל אומרם והוא הנ', לשער שנכנסו וקודם מ"ט של האחרונה בנקודה הוציאם ולזה

בא) עכ"ל.(מכילתא מיד, וגאלם

¯‡Â·Ó'הנ שער לתוך לירד אנו צריכים העולם שלתיקון נפלא, דבר בדבריו

קדושה של נ' לשער לעלות שנוכל כדי הקדושה, ניצוצות כל משם להוציא טומאה של

העולם. כל תכלית שזהו כנגדו

Ï·‡,בטומאה הנ' משער שאפילו מדבריו, רואים נפלא יותר ‰˘‡ÏÂדבר ˙È˙Á˙
‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ È"Ú Ì˘Ó ˙ÂÏÚÏ ¯˘Ù‡ ,˙È
ÁÂ¯ ‰„È¯È Ï˘שיכול בעולם דבר שאין ,

האחרונים שבדורות צד על ולכן התורה, לימוד לפני חוצץ ˙Â¯‰להיות È
· ÂÈ‰Èאין ,

שלומדים תורה בני שיש כיון בנ"י של הרוחני לקיום .116סכנה

במדבר בספר נאמר לא-כא)116. מסעי ,(פר'

הבאים" הצבא אנשי אל הכהן אלעזר ויאמר

התורה חקת זאת וגו'.למלחמה "

" זאת שנאמר הרי וגו',חקתא] התורה "

הכל מחייבו. שהשכל דבר היא הגעלה פרשת

ש פולטו"מבינים כך הבליעה"כבולעו אם ,

ע שנבלע כגון כך, כל חזקה הרתחה,"אינה י

ע היא הבליעה וכאשר ברותחין, בהגעלה י"די

ע הנעשית בהכשרה צורך יש האש"האש, י

א מדוע, חקה?"דוקא. בשם בפסוק נקרא כ,

על לנו לרמוז באה שהתורה לומר ויש

- זו שבפרשה הנוסף "‰‚ÏÚ‰"‰הענין
Ú ˙È˘Ú
‰"‰¯Â˙‰ Èמים למקוה דומה התורה .

האדם נפש על המרחפת הטומאה את המטהר

אברי כל ונטמאו אשמה הרבה ואפילו מבחוץ,

בעסק להרבות עליו ומבחוץ, מבפנים נפשו

להכשיר לו יועיל וזה לאש, שנמשלה התורה

כוחות כל את ממנה ולפלוט נפשו את

במדרש וכדאיתא בה. המובלעים הטומאה

ÈÓ˙‰תנחומא, ·ÈÈÁ˙
Â Ì„‡ ‡ËÁ Ì‡
˙Â
˘Ï „ÂÓÏ Ì‡ - ‰ÈÁÈÂ ‰˘ÚÈ ‰Ó ÌÈÓ˘Ï
- „Á‡ Û„ Ì‡Â ,ÌÈ˜¯Ù È
˘ ‰
˘È - „Á‡ ˜¯Ù

ÔÈÙ„ È
˘ ‰
˘È.

לישראל לומר הכהן אלעזר בא כאשר לכן,

" ואמר הקדים הגעלה, חקתפרשת זאת

רומזת"התורה הזו הפרשה כל כלומר, .

ע הנעשית שלעתים"להגעלה התורה, י

כמו ולעתים מים, מקוה כמו לאדם מועילה

ע הדבקות"הכשר במידת תלוי הכל האש. י

" כתוב תורה על הלא כי בתורה. הלאהאדם
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ה' נאם כאש דברי כג-כט)"כה בכחה(ירמיה יש ,

הטומאה כוחות את האדם מנפש להסיר

" התנא, שאמר מה וזה בה. ומכשרתוהבלועים

צדיק וכו'להיות ו-א)" שהכשרת(אבות באופן -

שנעשית הגוף להכשרת דוגמא רק הם כלים

ע התורה."באדם לימוד לספרי ההקדמה (תמצית

חיים') ה'חפץ למרן הלכות .ליקוטי

בשו משה"ב] אגרות חת העזר אבן ד"(חלק

יד) שישסי' אשה מלישא להמנע יש אם דן,

מדות ובעלת צנועה והיא נדה בת שהיא חשש

מרן זו מדוכה על ישב וכן טובות.

זצ מס'ל"ה'סטייפלער' בסוף יעקב קהלת (בספרו

שידוכין) בענין דאיתאיבמות, הוא, הנידון ועיקר .

הם ופגומים מאחר הנדה, בני לישא דאין בגמ'

בע יש ומאידך שאיפתם"[במדות]. שכל ת

תמוש שלא כדי וכשר, חרדי בבית להסתדר

עולם, עד זרעו וזרע זרעו ומפי מפיו התורה

שינשאו מאוד נחוץ שהדבר מובן וגם

משפחה עם ינשאו אם כי טובה למשפחה

בכך שיסכנו חשש יש הוגנת, אתשאינה

ובאה הרוחני. הקה"עתידם בעל כתב וז"ד ל,"י

והיראה התורה על השוקד חכם בתלמיד אבל

הקודש) טהרת על יעקב בבית מתחנכת כשהבת ,(וכן

הפגם] עיקר הוא [דזה מדותיו שתיקן אפשר

הגונות שמדותיו כשרואים ובפרט הרבה,

עכ תורה, בני ל."כשאר

כ שראיתי [וכמדומני באגרות"שמעתי, כ

הנ"הקה חיים' ה'חפץ דברי שלפי ל,"י]

האדם בגוף הגעלה כמעשה היא דהתורה

" שכתוב כמו ליבון כמעשה גם כהואולי הלא

ה' נאם כאש א"דברי עמלה", עם התורה כ

והמקלקל המקולקל הפגם לשריפת משמשים

אין ששוב באופן האדם, של גופו תוך הנמצא

בתורה העמל תורה בן מלישא כלל לחשוש

הנדה. בן דהוא חשש יש אם אפי'

אליהו לב בספר מצאתי כך עמ'"(חאחר א

כמשקד) זה בענין נפלאים דברים שכתב כ",

יכולים"וז איסור, בדופניו שנבלע כלי והנה ל,

ע הכלי"להכשירו את וישימו מים, שירתיחו י

אם אבל פולטו. כך וכבולעו המים, כשרותחין

ע נטרף בשר"כלי שצלו כגון מים, בלא אש י

מהני לא בזה מים, בלא במחבת טריפה

כבולעו והיינו דוקא, ליבון צריך רק הגעלה,

יבשה באש פולטו כך מים, בלא יבשה באש

ליבון. והיינו דוקא,

עבירה, עובר אדם אם ברוחניות, הוא וכך

טומאת ונכנסת לבו, את מטמטם הוא הרי

שאחז מה וזהו הנפש. באיברי אם"העבירה ל

כנגדן עשה עבירות, של חבילות עשית

מסירות המצות כלומר, מצות. של חבילות

באברי העבירה שעשתה הלב טמטום את

המצוה, של הקדושה כלומר, שלו. הנפש

תלוי אבל העבירה. של הטומאה את מגרשת

בשוגג אפילו ואמנם העבירה, נעשתה האיך

הנפש, באיברי וטומאה הלב טמטום נעשה

שאחז החוטאת"וכמו הנפש לחכמה, שאלו ל,

" אמרה עליה, תהא היאמה החטאת הנפש

יח-כ)"תמות יביא(יחזקאל אמרה לתורה, שאלו .

להקב שאלו ויתכפר. יעשה"קרבן אמר ה,

דקאמר החוטאת הנפש והרי ויתכפר. תשובה

קרבן יביא אמרה התורה דהא הוא, שוגג

וע קרבן, שייך לא במזיד ובעבירה כ"ויתכפר,

ואעפ איירי, בשוגג החכמה"דבחטא אמרה כ

תמות" היא החוטאת הוא"הנפש והטעם .

ואם רעל, – נחש ארס כמו היא דעבירה

את יתרץ אם לו יועיל מה רעל אדם ישתה

שברא הטבע זהו כי – ידע? שלא עצמו

בקרבו"הקב רעל מכניס אחד שאם בעולם, ה

ובין בשוגג בין גופו את מרעיל הוא הרי

טבע שיש וכמו ברוחניות, הדבר וכך במזיד,

עובר אדם ואם רוחני, טבע יש כך גשמי

ולכן בטומאה, נפשו מרעיל הוא הרי עבירה

מדת אמרה כך תמות, היא החוטאת הנפש

והקב וכו'. כן לא אמרה התורה אבל ה"הדין.

ואמר – למזיד אפילו – חדשה תרופה ברא

לו ויתכפר תשובה ."יעשה

טומאה מכניס שהחטא רואים פנים כל על

וצריך לבו, את ומטמטם הנפש באיברי

את ולהוציא הלב טמטום את להכשיר

עשיית הוא וההכשר נפשו, מאיברי הטומאה
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·˙Î,ומעמו מפרעה נקמה שיקח לאמר הלחץ את ראיתי וגם וטעם וז"ל, הרמב"ן

פרשתי כאשר אותם, שלוחצים גדול בלחץ להם הנגזר מן יותר עמהם שעשו מפני

לך לך טו-יג)בסדר עכ"ל.(בראשית ,

‰
‰Â,לזולתו להרע שיכול מי אין הקב"ה, ורצון עליון גזירת שללא ברור זה

בא פר' שבסוף הידועים הרמב"ן בדברי מפורש יג-טז)וזה חלק(להלן לאדם "שאין ,

של ומנהגו טבע בהם אין נסים שכולם ומקרינו, דברינו בכל שנאמין עד משה בתורת

עליהם, יעבור ואם שכרו, יצליחנו המצוות יעשה עם אלא ביחיד, בין ברבים בין עולם

עונשו ÔÂÈÏÚיכריתנו ˙¯ÈÊ‚· ÏÎ‰'וכו ,"117.

‰¯Â‡ÎÏÂלמה מעבר היינו שנגזר, למה מעבר עשו שהם הרמב"ן דברי כוונת

לא מהמצרים שלקה שמי ופשוט שמים חשבונות רבים אך הבתרים, בין בברית שנגזר

צורך. ללא לקה

Ì
Ó‡בין בברית שנגזר מה מחמת זאת עשו האם לן איכפת דמאי צ"ב עדיין

שכתבנו מה [וראה בבראשית לדבריו ציין הרמב"ן והנה אחרת, גזירה מחמת או הבתרים

הם כי נענשו שמצרים שסובר הרמב"ם את מביא הרמב"ן ושם שם], משה' ב'אהל

מתוך עצמם מחמת אלא זאת, לעשות להם אמר שהקב"ה מחמת עשו לא מצידם

שקודם מי שכל הרי להיענש, עליהם נגזר שלמעשה דכיון עליו תמה והרמב"ן רשעותם,

יותר עשו שהם כאן כמש"כ שם כתב כן ועל יענשו. ולמה במצוה, זכה זאת ועושה

טובא. תלמוד צריכים אלו ודברים שנגזר, ממה

במים הכלי שמכניס כהגעלה זה והרי מצוה,

הוכשר. והכלי רותחים

אם כי העבירה, עשה איך חילוק יש אבל

באש - גדולה בחמימות העבירה את עשה

להוציא מהני לא - וכדומה תאוה של בוערת

כנגדה, מצות בעשיית הטומאה ˆ¯ÍÈאת ‡Ï‡
·È˙Î„ÎÂ !‰¯Â˙‰ ˘‡ Ï˘ ÔÂ·ÈÏ· - ‡˜Â„ ‰¯Â˙

"'‰ Ì‡
 ˘‡Î È¯·„ ‰Î ‡ÂÏ‰"עכ ל.",

הגר117. בסידור יצחק"ראיתי שיח בפירוש א

מטבע בביאור לשבת], מוסף בתפילת [מובא

" עתההודאה שבכל וטובותיך נפלאותיך "על

הרמב דברי את גם"שהביא להביא והוסיף ן,

הרמב ספר"מדברי על לפירושו בהקדמתו ן

היא האדם עם התמידית ההנהגה שגם איוב,

וסיים, נסתרים, נסים שהם אלא נסית כן גם

הנהגה" יקראו אשר גם כי מדבריו, העולה

בשינוי ופלאית נסית כן גם היא טבעית

עכ ל."הטבע,



ìäàשמות äùîפרשת Â
˜

dyn ly epexb jezn zxacn dpiky

íùìùî íâ ìåîúî íâ éëðà íéøáã ùéà àì éðãà éá 'ä ìà äùî øîàéå"
"éëðà ïåùì ãáëå äô ãáë éë êãáò ìà êøáã æàî íâ[ד-י]

רק‡] לומר לו הי' משלשום, גם מתמול גם לומר הוצרך למה ביאור צריך

פרעה. לפני אדבר ואיך פה כבד אני הנה

˘ÈÂמ הנבואה להם כשמוסרים הנביאים דבכל הדבריםלומר, כל גם להם וסרים

בישעיה שכתוב מה וזהו לימודים, לשון ובכללן לנבואה צורך אלקים(נ-ד)שהם "ה' ,

כבד אני ועדיין ימים ז' נביא כבר אני רבנו, משה שטען מה וזהו לימודים", לי נתן

הקב"ה לו והשיב פרעה. עם לדבר שאוכל להנבואה צורך שהוא מה לי נמסר שלא פה

ואינך גרונך, מתוך מדברת דהשכינה נביאים משאר חלוק דאתה פיך, עם אהיה ואנכי

לימודים ללשון .118צריך

האותות·] היו מצרים בארץ לכן, בעצמו. הקב"ה ידי על היתה מצרים גאולת

בכבודו הקב"ה ידי על להעשות צריכים שהיו משום משה של נבואה ידי על ומופתים

בכבודו הקב"ה אלא וגו', מלאך ידי על לא ממצרים ה' ויוציאנו כדדרשינן ובעצמו,

על ולא גרונו מתוך מדברת שכינה שהיה משה נבואת ידי על רק אפשר וזה ובעצמו,

נביאים שאר נבואת .119ידי

בקר(יב-י)להלן‚] עד ממנו והנתר בקר עד ממנו תותירו "ולא בקרא איתא

היה ואילו כן, לומר רבנו למשה ציווה שהקב"ה כתוב לא והנה תשרפו", באש

ע"ז נאמן שהיה רבנו משה משא"כ להאמינו, צריכין היינו לא אחר נביא כן אומר

זצ"ל הגר"ח אמר הענין וביאור הוא". נאמן ביתי "בכל היה120וזהו הנביאים דכל ,

כל רבנו משה אבל נביאות, דברי דוקא ולאו בעלמא דברים שידברו אצלם שייך

ולומר להקדים צריכים היו נבואתם כשמסרו הנביאים כל נבואה. בדרגת היה דיבוריו

מהקב"ה ושנצטוו בנבואה זה שאומרים אמרו שלא וכל כן לומר ציוהו שהקב"ה

היה לא במשה אבל ע"ז, להאמינו צריכים היו ולא ה' בשם נבואה זה אין לאמרו

צריך היה ולא להאמינו, אנו מצווים שאמר, וכל כן, לומר ציוהו שה' להגיד צריך

ה'. אמר כה לומר

רי מרן זצ"118. הלוי לוי'"ז מבית 'הגדה .(צד)ל,

הגרי מרן הלוי"119. שמות)"(עהז פרשת .ת,

קפה. עמ' לוי' מבית 'הגדה .120
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exiag ceaka zexidfe ,deepr

"çìùú ãéá àð çìù éðã-à éá øîàéå"[ד-יג]

בעולם‡] אדם אין כי תשלח, אשר כל ביד נא שלח בעיני, והנכון וז"ל, הרמב"ן כתב

מכל הגדולה ענותו הזאת הסרבנות בכל למשה והסבה לשליחות. ממני יותר הגון יהיה שלא

ושיתפאר המלך אל ולדבר להתגדל לבו את מוצא היה שלא האדמה, פני על אשר האדם

עכ"ל. מלך, עליהם ולהיות ממצרים להוציאם ישראל על ולא שלחני, ה' לאמר

˘ÈÂכמשה גדול לנו מי שהרי אדם. כל של חשיבותו גודל את מדבריו ללמוד

יותר והגון ראוי בעולם אדם שכל להקב"ה אומר והוא כמוהו, נביא קם שלא רבנו

החיוב וחמור גדול כמה נלמד ומזה ישראל. את לגאול הקב"ה של שלוחו להיות ממנו

אדם. כל של בכבודו להזהר

ÂÈ¯·„ÎÂואם בעיניך ממך גדול יהיה אדם וכל וז"ל, באגרתו הרמב"ן כתב אלו

בלבך חשוב ממנו, חכם או עשיר ואתה הוא רש ואם לכבדו. עליך הוא עשיר או חכם

עכ"ל מזיד, ואתה שוגג הוא חוטא הוא שאם ממך, זכאי והוא ממנו חייב אתה .121כי

ומוסר·] חכמה דעת ימים122ובספר ז' שסירב רבנו במשה מצינו וז"ל, כ'

שהציע אף והנה ממצרים. ישראל בני את להוציא מקום של בשליחותו ללכת רצה ולא

שכ' כמו לו, הראה התורה קבלת וגם מצרים, יציאת כ"כ, טוב רב הקב"ה לפניו

כמו ישראל פרנסי שכר לו והראה לו, הראה למרום עלותו גם ומסתמא בפסוקנו,

ה'. אף ויחר עד ע"ז, גדול עונש שקיבל עד לקבל, רצה לא זאת ובכל שאחז"ל.

¯‡·˙Ó‰Âהרמב"ן דברי כז)מתוך תנחומא משה(ועי' שהאיש מפני היה זה שכל ,

ממנו גדול אחיו שאהרן אהרן, בכבוד פגיעה שזהו וחשב מאד, חשש123עניו וזהו .

של חשש איזה הפסד, של חשש איזה בזה שיש יהא לו מאד. נפלא והענין גאוה,

תכלית, בלתי טוב רב בזה, שיש השכר לחשב עליו הרי אבל שהוא, אופן באיזה גאוה

וזוהי כ"כ? הסירוב היה ומה דהו, כל חשש איזה מפני גדול כ"כ ריוח מניחים ואיך

לכאורה. עצומה פליאה

וע הרמב"121. באגרת שם דמידת"ע שכתב ן

המידות שבכל הטובה המידה היא הענוה

" שנא' ה'הטובות, יראת ענוה (משלי"עקב

.כב-ד)

זצ ממיר ירוחם לרבנו ח"122. יז."ל, מאמר ה

שהרמב הבאנו דברינו בריש ואמנם כ'"123. ן

אך ממנו, ראוי יותר אחד שכל אמר שמשה

הדבר הן וזהן הרמב"ים, בעיני"ל והנכון ן,

בכל למשה והסבה תשלח, אשר כל ביד שלח

האדם מכל הגדולה ענוותו הזאת הסרבנות

לבו את מוצא היה שלא האדמה, פני על אשר

ה' לאמר ושיתפאר המלך אל ולדבר להתגדל

ממצרים להוציאם ישראל על ולא שלחני,

מלך. עליהם ולהיות
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‡Ï‡כ שמץ איזה בזה יש שמא חשש רק יש שאם פגיעהי"ל - פסולת של דהו ל

הכל ויתקלקל יושחת סוף שסוף הדבר, בכל כרוכה סכנה איזה כבר ידע אחיו, אהרן בכבוד

בלבו" ושמח "וראך הקב"ה לו שאמר עד אופן, בשום לקבל רצה ולא -(ד-יד)לגמרי,

עכ"ל. קיבל, ואז הזיכוך, בתכלית לגמרי ומזוכך מטוהר הדבר חשש, שום שאין

¯ÙÒ·מוסר בחז"ל124מחשבת מבואר לישנא, בהאי זצ"ל שך הרב מרן ביאר

שיפגע מחשש היה בנ"י את לגאול ה' בשליחות ללכת רצה שלא רבנו משה של שהטעם

מצרים משעבוד ישראל גאולת של ביותר גדולה מצוה לפניו עמדה אחד מצד נורא! באהרן.

באהרן פגיעה בזה יש שאם היא התורה שדעת הבין הוא שני מצד אך ה', ציווי את ולקיים

עכ"ד. האדם, הנהגת על העמידה שהתורה דוגמא וזוהי להמנע, צריך

Ì˘·Âהיה רבנו משה הלא הנה כך. שמעתי שליט"א קנייבסקי הגר"ח מרן

נהפך שצווארו הגדול הנס ולולא להמיתו, המבקשים אלו מחמת ממצרים לברוח מוכרח

אלקי "כי "אליעזר", השני לבנו קרא [וע"כ להורגו באכזריותם מצליחים היו לשיש,

למצרים, שיכנס שברגע הוא, דפשוט רבנו משה וידע פרעה"], מחרב ויצלני בעזרי אבי

אותו. יהרגו ואבירם דתן

לדבר נוגע רק היה ימים, שבעה במשך והקב"ה רבנו משה בין הויכוח אעפ"כ אך

לא למצרים כשיכנס מיד אותו שיהרגו דמה היינו אהרן. הגדול, אחיו של כבודו אחד,

הפריע אחד דבר רק ה'. רצון לקיים נפש במסירות לילך מוכן שהיה כלל... למשה הפריע

לפגוע אפשר כיצד אהרן, הגדול אחיו חשבון על שליחות לעשות יתכן איך לו,

125בכבודו?!

זו.‚] מדריגה בעומק מושג נקבל זו, בפרשה נתבונן אם והנה

Í˘Ó·.הדור גדול היה אהרן ישראל. כלל את אהרן אחיו הנהיג השנים כל

ח קנב."124. עמ' ב

מוסר!... זה בכבודו?! לפגוע אפשר איך .125

בשם מדרשא בבי Â·ÏÒÓ„˜‡מטו ‡·Ò‰
הטהורה"זצ נפשו אצילות את וראה צא ל:

ע נשלח הוא רבנו. משה הקב"של לבוא"י ה

מעבודת לחרות, מעבדות ישראל את ולגאול

הנפש ואת הגוף את המכלה ונוראה קשה פרך

הנפש, למנוחת המביאים ושלוה לחופש

מהם חלק רק אשר ונוראים, איומים מעינויים

בש להיות"מוזכר להתכונן כדי ובמדרשים, ס

שיצא העם קדוש. וגוי כהנים ממלכת

הקדושה, התורה למתן מעותד היה ממצרים

לארץ להכנס והארץ, השמים חוקות עילת

הבחירה, בית את בתוכה ולבנות הקודש

אדמות. עלי השכינה השראת מקום

בתוקף רבנו משה מסרב זאת ובכל

למה? כך וכל לו. שהוצע הנעלה לתפקיד

התפקיד את שבקבלתו חושש שהוא מפני

הוא זו מסיבה אחיו. לאהרן צער יגרום הוא

מרוממת בשעה ישראל. בני את לגאול מסרב

הקב כאשר פלא"זו, באורח אליו נגלה ה

על הוטלו נצחית וזכות כבירה ומשימה

הזולת. של צערו את שוכח לא הוא כתפיו,

ויחיד, אחד של מצערו מתעלם לא הוא

היעוד, השליחות, כל על כך בשל ומוותר

למרום חי לעלות האפשרות ועל ההישגים
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השכינה. עם פה אל פה ולדבר

ולו צער חשבון על באים הדברים אם

בטל הכל הרי - דהוא מאן של ביותר המועט

ומבוטל.

���

החזו את שאל זצ"אחד הדרגה"א מהי ל,

להתרומם האדם יכול שאליה ביותר הגבוהה

הזה? בעולם

בבלי, בידיעת יענה כי השואל דימה

דומה אחר משהו או וזוהר תוספתא ירושלמי,

לכך.

רגעים כמה הרהר איש' ה'חזון ואולם,

" ענה, מבליולבסוף החיים ימי כל את לעבור

אחד! באדם "לפגוע

���

הגרא זצ"מרן שך מעשה"מ מספר הי' ל

שעבר, בדור הדור מגדולי אחד אודות נורא,

זצ"הג באקשט אהרן הי"ר של"ל מעשה ד,

לחבירו. אדם בין בענייני גדלות

פרנק, פייוול שרגא רבי החסיד אלמנת

ע [שכידוע"נצטוותה לפטירתו קודם בעלה י

לב את"נסתלק להשיא שתשתדל ימיו] בדמי ע

שבעולם חכמים תלמידי לגדולי בנותיהם ג'

עשתה, כך ואכן מכך. פחות לא הישיבות,

גדולי היו אכן שבעתיד מי עם אותן וארסה

הג זצ"הדור, מלצר זלמן איסר ה"ר הג"ל, ר"ה

זצ עפשטיין מרדכי והג"משה יהושע"ל, ברוך ר

זצ ל."הורוביץ

הג מאורסת"אשת הי' מרדכי, משה ר

הג עם לכן שהיה"קודם באקשט, אהרן ר

לאחר והנה הישיבות. שבעולם למובחר נחשב

האלמנה של פניה כי אהרן ר' ראה האירוסין,

מתוך בה. ניכר ועצב שלשום, כתמול אינם

הכלה את אהרן ר' שאל לחותנתו, דאגה

ענתה, והכלה רוחה. נפלה למה אמה, אודות

הג' את בשבילנו שיקבל לאבי הבטיחה שאמי

ועכשיו הישיבות, שבעולם חכמים תלמידי

'חשוב' שהוא מרדכי משה ר' על שמעה היא

רצון את קיימה שלא מרגישה והיא ממך, יותר

אהרן ר' אמר מיד וכיאות. כראוי בעלה

את לבטל מסכים הוא רוצה היא שאם לכלתו,

האלמנה, בצער לראות יכול אינו כי השידוך,

עשו. וכן

מסלבודקא הסבא שנים, כמה לאחר והנה

זצ"הגה פינקל צבי נתן ר' אהרן"צ לר' פונה ל,

ישיבת בראש שיעמוד מעונין שהוא באקשט

הנה אך בקרוב. לפתוח עומד שהוא סלבודקא

לו הציע מסלבודקא שהסבא למרות פלא,

וחשובה, גדולה כה תורה הרבצת של הצעה

כבודו שמפני הרגיש אהרן ור' מסרב. אהרן ר'

מסכים אינו הוא מדוע לו להסביר חייב הוא

לו. נימק הוא וכך זו, הצעה עצמו על לקבל

לעמוד עצמו על יטול שאם בודאי הלא

לאלמנת צער שייגרם יתכן הישיבה, בראשות

משה שר' סברה היא הנה כי פייוול, שרגא ר'

הסבא כי בראותה ועתה עליו, עדיף מרדכי

הרי מרדכי, משה ר' את ולא אותי בוחר

מרדכי משה ר' את שבחרה על שתצטער

שבמקומו מהסבא ביקש כן ועל במקומי,

מהג הראש"יבקש יהיה שהוא מרדכי משה ר

הוה וכך ÒÂÓ¯!ישיבה, Â‰Ê .

���

זצוק סלנטר ישראל אומר"כשרבי היה ל

פלפול לומר רגיל היה תורניים, שיעורים

היה ובפלפוליו שעות, משש פחות לא שארך

ועד מתחילתה כולה התורה כל את חורז

שהיה המוסריות הדרשות מלבד וזה סופה.

עם כשיצא דרכו שבתחילת וידוע מוסר.

לו היו המוסר' 'שיטת של הגדול החידוש

רבים, אנשיםמתנגדים גם היו וביניהם

את לדרוש בא ישראל רבי היה כאשר גדולים.

בקובנא או בווילנא הגדולות דרשותיו

הבאים ובין אנשים, מאות שם היו לפעמים

כדי שבאו המוסר' 'שיטת ממתנגדי גם היו

את שיסתרו ידי דעל פלפלו, את לסתור

העולם שיווכחו כדי השפעתו, כח ירד תורתו,

הדור'... 'גדול אינו סלנטר' ישראל שר'

שמספרים גאונותו, הגיעה כך כדי ועד

שרצו המוסר שיטת שמתנגדי אירע שפעם
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המצרים על להביא - ממצרים ישראל את להוציא רבנו למשה הקב"ה ציווה ועכשיו

התורה. לקבלת סיני הר למעמד בנ"י את ולהביא - הים את לקרוע - מכות העשר את

ע"י 'הנבחר' הוא דלא במה טענות יהיה לא אהרן, הגדול שלאחיו רבנו משה והבין

רבנו משה אצל פשוט היה וזה יתברך. רצונו זה כי בכך, נפגע ירגיש לא וגם הקב"ה

כל ועם הקב"ה. ע"י ממנו הקטן אחיו בחירת את יקבל אהרן כי ספק, של צל ללא

של מצב יהיה אם באחיו ידע שלא כיון הנ"ל, כל על לוותר מוכן היה רבנו משה זה

·Â·Ï""וראך ÁÓ˘Â.ÔÎÂÓ ‰È‰ ,Â·Ï· Ô¯‰‡ ÁÓ˘È ‡Ï ‡Ó˘ ‰Ê ˘˘Á ÏÈ·˘·Â
Ï"
‰ ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ.

ÁÎÂÓכל מאיבוד יותר גדול נסיון הוא חבירו הצלחת על שמח שלהיות מכאן,

הגרי השפעת את את"להחליש החליפו והם ס,

היה שאודותיה הסוגיא על מקומות' ה'מראי

הגרי וכשנכנס השיעור, את למסור ס"אמור

נשא אתר על מקומות, במראה והתבונן

עפ חדש הללו"פלפול מקומות המראה י

גאונותו! היתה כה עין. בכהרף שסקרם

בווילנא ודרש עמד שכאשר אירע, פעם אך

וייסד גדול הלכתי פלפולו ואמר בקובנא, או

הכי בר שהיה - חריף בחור מולו עמד יסוד,

הבנין. את וסתר היסוד על קושיא ושאל -

" ישראל שר' כשעהומספרים, אשתומם

אמר"חדא מכן ולאחר חשב... הפסיק, הוא ...

להגיד'... מה לי ואין צודק 'אתה להבחור

השיעור. ונגמר עקשיא'... בן חנניא 'רבי

התלבט במה ישראל, ר' הסביר מכן לאחר

כאשר דמיד ואמר, הפסיק. שהוא ברגעים

בראשו עלו מיד הקושיא, את שאל הבחור

ואם הקושיא. את לתרץ מהלכים עשר שנים

הראשון במהלך כבר אז מתרץ, היה אמנם

הנ שאל"הבחור שהוא מה 'שוכח' היה ל

בכלל...

אמת, אינם שחשבתי, המהלכים כל אבל,

עלה זה האמת. היה זה שאל שהבחור ומה

רגע עוד חיכה ומדוע הראשון, ברגע בראשו

שנים?... או

דאם חשבון, עשה שהוא ישראל, ר' אמר

קול יצא אז נהרס, שלו שהפלפול לבחור יודה

את סתר השורה מן שבחור הגולה, בכל

ס'איז כן ואם סלנטר, ישראל ר' של הפלפול

הדור] גדול לא [זה - הדור' 'גדול קיין נישט

ללימוד השפעתו כל וממילא דבר... שום ולא

מצד אבל אחד. צד זה במאד, תחלש המוסר

איך צודק... זאת בכל הרי הבחור שני,

כזה? ספק מכריעים

האמצעים, את מקדשת המטרה האם

לומר אפשר המוסר' 'שיטת את לרומם ובכדי

או אמת. שאינם ותירוצים פלפולים איזה גם

וצריך האמצעים, את מקדשת המטרה שאין

כלל. חשבונות שום בלא האמת, את רק להגיד

איך 'האב הכרעה? כזו מכריעים איך

אני אז ישראל. ר' אמר, כך - זיך', צו געשריען

לעצמי... צעקתי לעצמי, צעקתי

...Ï‡¯˘È ...Ï‡¯˘È'

מוסר...' לערנסט דו

‡ÏÂ ,˙Ó‡‰ ÏÚ ˙Â„Â‰Ï ÍÈ¯ˆ ¯ÒÂÓ ÈÙ ÏÚÂ
ÌÈ
·˘ÁÓ˙Â
Â·˘Á.לעשות החליט כן ואכן ...

הג זאת שמע שכאשר יעקב"ומספרים ר

זצ המוסר,"יוסף ממתנגדי בזמנו שהיה ל,

עם ישראל, ר' של המובהק לחסידו מאז נהפך

זה. של ההשלכות שמואל',כל חמודות ' (קונט'

הגרמ שליט"בשם שולזינגר .א)"מ
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נורא! דבר והוא התורה... וקבלת סיני, הר מעמד מצרים, יציאת 126זכותי

ezelcb zekfa - ald lr oezpd oyegd icrl oxd` ziikf

"åáìá çîùå êàøå"[ד-יד]

איתא‡] וכן עכ"ל. הלב, על הנתון החשן לעדי אהרן זכה ומשם וז"ל, פרש"י

שבת ע"א)במס' הלשון(קלט הוא וכן המשפט. לחושן זכה בלבו ושמח וראך בשכר ,

ע"כ. לבו, על המשפט לחושן יזכה ושמח, אחיו בגדולת שראה על במדרש,

‰‡¯
Â,"בלבו ושמח ש"ראה לאהרן שהיתה מעלה איזו משום שהוא הביאור שאין

מיוחד, מקום מהכלים אחד לכל היה שבמשכן הוא הביאור אלא המשפט. לחושן זכה לכן

מיוחד, מקום היה העולה] ומזבח הקטורת, [מזבח המזבחות לב' מיוחד, מקום היה לארון

התבנית" מלאכות כל השכיל עלי ה' מיד בכתב כח-יט)"הכל א, הימים של(דברי המקום .

זכות סתם לא זה בלבו". ושמח "וראך של הלב הוא ותומים', ה'אורים המשפט', 'חושן

המאירה הנבואה להאיר יכולה מהיכן שמים, שם להאיר יכול היכן מקומו. שזה אלא

בלבו". ושמח "וראך של השופע הנדיב הלב ממקום לא אם - לדורות,

¯Ó‡
זכה כך ומשום לתורה, ומקרבן שלום ורודף שלום אוהב שהיה אהרן על

הכוונה שאין ברור הלא לבו, על ישראל שמות את כשנשא כאן גם ישראל. כלל לאהבת

מהםלפ אחד כל של הפנימית המהות את אם כי השמות, נשיאת של הסתמית ,127עולה

צרכיו את מישראל, אדם כל של הלב פנימיות את הכיר במהותו ישראל אוהב בהיותו כי

לבו "על וצרכיהם, בנ"י" "משפט את נשא המשפט" "חושן את ובלבשו דרישותיו. ואת

'‰ È
ÙÏ."'ה "לפני של נשיאה היתה זו תמיד",

פאגרמנסקי מרדכי רבי הג' בשם שמעתי .126

של"זצ בצערו ומשתתף מרגיש שאינו מי כי ל,

לבהמה. קרוב הוא - ÂÈ‰Ï˙חבירו ÏÂÎÈ˘ ÈÓ
Ú Â˙ÁÓ˘· È
˘‰ ÌÚ ‰ÁÓ˘·"·Â¯˜ ,˙Ó‡‰ Ù

Í‡ÏÓÎ ˙ÂÈ‰Ï ‡Â‰!

" היה לא שני שבבית אף הנה אורים127.

בביתותומים ולוחות ארון היה שלא וכעין "

" אמנם בנישני, משפט את אהרן ונשא

תמיד ה' לפני לבו על כח,ל)"ישראל .(להלן

קאי"וכ אהרן דנשא שם, חכמה' ב'משך כ

" שם שאין הזמן ותומיםעל שחל"אורים ,

דבזמן"ע עצמו, את נושא דאינו ונשא שם ז

בגדר הוא החושן ותומים אורים שם שיש

כלל. משא ואינו נושאיו, את הנושא 'ארון'

" כתיב ותומים אורים בלא אהרןאבל "ונשא

ע קצת. משא יתירא,"שמרגיש קרא נאמר ז

" כן לפני כבר שנאמר אתואף אהרן ונשא

בנ בבואו"שמות לבו על המשפט בחושן י

תמיד ה' לפני לזכרון הקודש פסוק"אל (שם,

"כט) עוד נאמר את, המשפט חשן אל ונתת

אהרן לב על והיו התמים ואת האורים

ראשון, בית על קאי [שזה ה' לפני בבואו

בנ משפט את אהרן ונשא על"וממשיך], י

תמיד ה' לפני בנ"לבו דמשפט לנו לומר י",

בנ ומשפט מעכב, תמיד לבו הכוונה"על י

לחבירו. אדם בין של משפט
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,¯˙ÂÈ·Âלישראל נתן שהקב"ה הברכה", "וזאת בפר' מווילנא הגר"א כתב דהנה

תרומה, בפרשת נאמרה המשכן קדושת הכהנים, וקדושת המשכן קדושת קדושות, ב'

השמים מן שנתן בלוחות המשכן את קידש והקב"ה תצוה, בפרשת כהנים בגדי ופרשת

שקדושת והיינו עכת"ד. וכו', שמים מעשה ג"כ שהיו ותומים באורים קידש הכהנים ואת

הארון בתוך הקדשים בקודש שהיו שמים, מעשה שהיו הלוחות, ע"י נתקדשה המקום

המקום. כל קדושת נתפשטה ומזה המקום, בקדושת גבוהה הכי Ï‡¯˘Èבדרגא ˙˘Â„˜Â
‰˘ÓÏ Â¯ÒÓ
˘ ÌÈÓÂ˙Â ÌÈ¯Â‡· ‰˘„˜˙
 ,‚"‰Î‰ ˙˘Â„˜ ‡È‰ ‰
ÂÈÏÚ‰ ‰‚¯„‰˘

Ô˘ÂÁ‰ ÍÂ˙· ÌÓÈ˘Ï ÌÈÓ˘Ó.

‡ˆÓ
מה"ראך הוא - אהרן של לבו על ותומים האורים שימת מקום רק שלא

באופן נובעת ישראל, לכלל והתפשטותה כהונה" "קדושת חלות עצם אלא בלבו", ושמח

הכהן. אהרן של לזולת השמחה מכח בלבו", ושמח ה"ראה מכח ישיר

בלבו".·] ושמח ב"וראך המתבטאת אהרן של גדלותו זה, ענין יותר להטעים יש

למשך מצרים מארץ "נעלם" מרע"ה הנה והבנתנו]. לשכלנו המתאים באופן זאת [ונטעים

עשרות במשך ישראל עם את מנהיג ומי וכדו'. בכוש במדין, נודד הוא - שנה כשבעים

באופן מתרבים בנ"י וסבל, בעינוי ובצמא, ברעב פרך, עבודת של שנים עשרות אלו? שנים

- המנהיג ומיהו למנהיג. זקוקים הם והעבדות. הסבל לתוך נולדים כולם וכולם טבעי לא

שלו', ורודף שלו' אוהב וכדו', ותומך מעודד ובחמלה, באהבה מנהיגם הוא הכהן, אהרן

הרבה הרבה ביניהם יש עבדים של שכעם פשיטא וכו'. לזה וניגש לזה שניגש חז"ל וכדברי

ה אהרן של מיטתו שאחר בחז"ל ומבואר וסכסוכים. מריבות ילדיםבעיות, אלף שמונים לכו

להבין ניתן האם הוריהם. בין שעשה בית' ה'שלום בזכות נולדו כי שמו, על אהרן שנקראו

במצב שנמצאו משפחות עם התעסק? הוא ועם הזה, בדבר השקיע הוא ולילות ימים כמה

לגאלם, שניתן האמינו לא הם לפניהם, עתיד שום ראו לא הם ביותר, גדולה מצוקה של

פשיטא הלא שנים, הרבה לאחר והנה כוחותיו. כל את השקיע הוא אלו משפחות ואצל

וגם למענם, נפשו את מסר קשים הכי שברגעים מנהיג אותו זה לגאלם למישהו מגיע שאם

כל עם ואחד אחד כל את מכיר הוא כי מתאים הכי שהוא לעצמו מסביר אדם בסברא

ממצרים, שיוציאם המנהיג יהיה שהוא הורה שהקב"ה לו להודיע משה מגיע והנה בעיותיו,

"בלבו", אלא חוץ כלפי רק ולא "שמח", הוא זה, על מתמרמר לא שהוא בלבד זו ולא

נפש גדלות בדורותנו, רואות שעיננו מה ולפי שכלנו, קוט לפי - שמח. הוא תוכו בתוך

בלבו"! ושמח "וראך - אלו תיבות בג' מונחת 128עצומה

הגרא מרן זצ"128. שך לדבר"מ רוצה כשהיה ל,

הסבא את מציין היה ה'מידות', של הפיסגה על

זצ כל"מסלבודקא את משקיע שהיה שלאחר ל,

המובחרים ודוקא הישיבה, בתלמידי כחותיו

אשר צורךשבהם כשהיה ממש, כבנים לו היו

להקים מנת על שלחם אחרות, ישיבות חזק
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íéù÷áîä íéùðàä ìë åúî éë íéøöî áù êì ïéãîá äùî ìà 'ä øîàéå"
"êùôð úà[ד-יט]

‡˙È‡נדרים ע"ב)במס' כל(סד יוחאי בן שמעון רבי משום יוחנן ר' אמר והא ,

מנכסיהן, שירדו לקיש ריש אמר אלא ואבירם, דתן אלא אינן ונצבים נצים שנא' מקום

בר"ן. ועי"ש

˙Ó‡·כי" קרא מדאמר ממש, מתו שלא הפסוק, בלשון היטב מדוקדק הדבר

אלא נאמר, לא נפשך את ביקשו" "אשר נפשך", את המבקשים האנשים כל מתו

היינו מתו" ד"כי כרחין ועל הם, חיים כן ואם מבקשים, שעדיין נפשך, את "המבקשים"

הם מבקשים דעדיין ממש, שמתו ולא מנכסיהם, .129שירדו

mc`d lr yiy driazd lceb

"åúéîä ù÷áéå 'ä åäùâôéå ïåìîá êøãá éäéå"[ד-כד]

‡¯Ó‚·(ע"ב לא זה(נדרים היה מ"ד ולחד התביעה, היתה מה על תנאים נחלקו ,

למול. הזדרז ולא המילה מן שנתרשל על

ל‰·‰ משה של התרשלותו סיבת בודאי הרי בזה, זלזולנתבונן מתוך היתה א

כעת שהרי כראוי, השליחות את לקיים כיצד במחשבתו טרוד היה ודאי אלא במצוה,

וכטענתו דברים איש אינו כשהוא אדיר מלך לפני לעמוד האריות, לגוב להכנס עליו

שהוא לו, עבדים הם אשר ישראל עם את להוציא ממנו לדרוש צריך והוא בתורה, כנז'

דבר את ולהציג פרעה לפני לבא איך ולחשב דבריו לסדר והוצרך מרידה. של מעשה

אשתו עם החמור על בדרך ההיא בעת בנסיעתו טרח שהרי ועוד, המועיל. באופן ה'

למול, הזדרז לא כך כדי ותוך ללון, למלון הדרך עייפות מתוך והגיע במדבר, וילדיו

שנענש כ"כ לחמורה נחשבת זו והתרשלות מהמילה, התרשלות בזה ראו השמים ומן

המיתו". "ויבקש כדי עד חמור באופן

zefixfd oipre ,'zenilya' devn zlrn

"åúéîä ù÷áéå 'ä åäùâôéå ïåìîá êøãá éäéå"[ד-כד]

·˙Îתורה דעת אמור)בס' בגמ'(פר' אמרו ע"ב)וז"ל, לא לפי(נדרים מ"ד לחד ,

שכל ובשעה בעת בדיוק תורה, מוסדות עוד

הוא טיפוחיו, פרות עם להשתעשע רוצה אדם

ולהאדירה. תורה הגדיל למען מעמו שלחם

הגר בשם זצ"129. אברמסקי ל."י



ìäàשמות äùîפרשת „Ò˜

נענש מה מפני אלא המילה, מן נתרשל שמשה ח"ו אמר וחד המילה, מן שנתרשל

כל כאן היה לא אמנם הלא כזה? דבר מבינים ואיך - תחלה במלון שנתעסק מפני

לא הלא למצות" מקדימים "זריזים ענין על גם כי הנה משה"! שנתרשל "ח"ו חטא,

ח"ו חטא נדנוד לא אף על המיתו"? "ויבקש ומדוע, זה, מה על כן ואם ח"ו! עבר

ככה?! יענש

¯Ë˜‰כמה וראה בא שמעון א"ר "תניא השבת. את דוחים ואברים חלבים

ואין הלילה כל כשרים ופדרים ואיברים חלבים הקטר שהרי בשעתה, מצוה חביבה

שתחשך" עד להם ע"ב)ממתינים סח כלום(פסחים תפגם לא הרי המצוה עצם הנה - .

מצוה חביבה - מה? ואלא בתכלית, כשר הקרבן הלילה. כל מצותה שהרי בההמתנה,

ÏÎבשעתה! „‚
Î ˙·˘ ‰ÏÂ˜˘ ¯˘‡ ,˙·˘‰ ˙‡ ‰ÁÂ„‰ ‡Â‰ „·Ï '‰˙Ú˘·'‰
‰¯Â˙·˘ ˙ÂˆÓ‰(כה-טז .(שמו"ר

‰ÊÓÂומזה השבת. את הדוחה הוא לבד שה'בשעתה' 'בשעתה', של הענין שגודל

על הנצחיות! ענין לראות יש ודאי ומזה שלמה! מצוה כבר היא מה להתבונן יש

ענין אלא זה אין אשר המיתו'! 'ויבקש של עונש כבר והנה תחילה', במלון 'נתעסק

מי מעתה כלום, זה נגעה לא המצוה של בעצמה אמנם בשעתה', מצוה 'חביבה של

שלמה! מצוה של נצחים הנצח את כבר לצייר יכול

È˙È‡¯עושה שאדם ומצוה מצוה כל כי וז"ל, שאמר הגר"א בשם שמביאים

חסדך יקר "מה ת"ל קופץ, לקפוץ הרוצה כל תאמר שמא למלך, דורון כשולח הוא

לו-ח)אלקים" מצוה,(תהלים של בגדלותה ציור לקבל די לבדו זה .ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ Â
Ï ‰Ó
!?ÍÏÓÏ ÔÂ¯Â„Ó.עכ"ל

¯ÙÒ·יצחק א)פחד מאמר עפי"ד(פסח, בשעתה' מצוה 'חביבות לבאר מאריך ,

מכל היא נתבעת הזריזות מדת וז"ל, יסודיים. דברים הם כי הזהב, לשונו ואצטט המהר"ל,

חג עבודת עם הזריזות למדת פרטית שייכות מצינו ומ"מ עבודתו, עניני בכל ה' עובד

אנו הדברים דקדוק מתוך המצות", את מחמיצין שאין מכאן המצות, את "ושמרתם הפסח.

מצות ובקיום ה' בעבודת זריזות חסרון כי הזריזות, מדת של בתוכנה גדול חידוש למדים

את המפסיד חיובי קילקול כאן שיש אלא זריזות, של המעלה העדר כאן שיש פירושו אין

לעיסה זריזות מבלי מצוה קיום חכמים השוו שהרי המצוה. מעשה של צורתה שלימות

את מהעיסה שולל שהוא ענינו סוף אין בפסח עיסה שהמחמץ ובודאי בפסח. מחומצת

עכ"ל מסויים, וקלקול ניכר היזק העיסה אל מדביק שהוא אלא המצה, .130תואר

התוס' מבעלי נורא דבר ה-א להלן ועי' .130

וע"ז מעלת"ל, בענין אריכות יב-יז, להלן ע

הזריזות'. 'מדת
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oeghade dpen`d zekfa

ìë úà ïøäà øáãéå ,ìàøùé éðá éð÷æ ìë úà åôñàéå ïøäàå äùî êìéå"
ååçúùéå åã÷éå 'åâå åòîùéå íòä ïîàéå ,íòä éðéòì úúàä ùòéå 'åâå íéøáãä

'åâå "äòøô ìà ïøäàå äùî åàá øçàå[ד-כט]

אליהו‡] לב בס' וארא)כתב הכתוב(פר' הדגיש מה לשם להתבונן, ויש וז"ל,

האתת ויעש הכתובים כסדר לומר די היה לא ולמה פרעה", אל ואהרן משה באו "ואחר

ויבואו וגו', העם וגו'.לעיני פרעה אל ואהרן משה

‡Ï‡ואחר העם לעיני האותות את אהרן שעשה שאחר ללמדנו הכתוב בא ודאי

וצריך כן. לפני ולא פרעה אל ואהרן משה באו דוקא זה כל אחרי וכו', העם שהאמינו

הדבר? בטעם ביאור

‰¯Â‡ÎÏÂהאותות לעשות ואח"כ פרעה אל מקודם ולבוא הסדר להפך ראוי היה

נעשו גלויים ניסים כמה שהרי בישראל, יותר מתחזקת האמונה והיתה ישראל, לעיני גם

ב'ילקוט איתא דהנה שמעוני', ה'ילקוט וכדברי פרעה, לפני ובעמדם בבואם ואהרן למשה

קפא)שמעוני' אצל(רמז ואהרן משה שביקרו ראשונה הפעם אודות נפלאים דברים ,

וקרא מתגאה זה רשע הקב"ה אמר פרעה", לפני והשלך מטך את "קח וז"ל, פרעה,

תנין ונעשה יבש עץ הוא זה מטה ראה לו ואמור לך הגדול, התנים דכתיב תנין עצמו

אותך בראתי אתה אף יבש. עץ לחזור וסופו המטות כל בולע והוא ונשמה רוח בו ויש

הריני עשיתני, ואני יאורי לי ואמרת אתה ומתגאה מלוכה לך ונתתי סרוחה מטפה

שכחת מפיך, בלעך מוציא הריני ישראל שבטי מטות כל בלעת אתה ובהו. לתהו מחזירך

ישראל. בשביל נגעים עשר עליך מביא אני אף פרעה את ה' וינגע לזקנך קרה מה

ורום השרת למלאכי דומים שהם רואין והיו פרעה לפני עמדו ואהרן משה כשבאו

תמרה כאשכלות שלהם וזקנות חמה לגלגלי דומים עיניהם וגלגלי לבנון כארזי קומתן

פיהם ודיבור המפורש, שם עליו שחקוק בידם האלקים ומטה החמה כזיו פניהם וזיו

ועל פרעה של לפלטרין פתחים מאות ארבע והיו עליהם פחדם נפל מיד שלהבת, כאש

שהיו עד שם ליכנס יכולה בריה היתה ולא רעות, וחיות ודובים אריות ופתח פתח כל

וסובבים כולם נתקבצו ואהרן משה וכשבאו אותו, מזיקין יהו שלא בשר אותם מאכילין

כשראו ומערב מזרח מלכי וכל פרעה, לפני שבאו עד ללוותם והתחילו רגליהם ומלחכין

והסירו לפניו היושבים ולכל לפרעה אחז וחלחלה ורתת וזיע עליהם פחדם נפל אותם

לבית ונכנס לנקביו פרעה הוצרך שעה באותה להם. והשתחוו ראשיהם מעל כתריהם

גדולה צעקה וצעק מושבו צד בכל אותו נושכים והיו עכברים י"ב לו ונזדמנו הכסא

לבו, ונתחזק כסאו על וישב חזר ואח"כ המלכות גדולי צעקתו קול ששמעו עד ומרה

העברים אלוקי לו אמרו אצלי. שגרכם ומי באתם ומאין אתם מי ואהרן למשה אמר
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לי שלח לא מעולם ה' את ידעתי לא אמר מיד ויעבדוני. עמי את שלח אליך שלחני

המדרש. דברי ע"כ דורון, לי הביא ולא שלום אגרת

Ì
Ó‡Âלהורות פרעה", אל ואהרן משה באו "ואחר ואמר הכתוב הדגיש כך משום

ה' פקד כי וישמעו העם שהאמין אחרי רק בהכרח היה פרעה לפני ועמידתם ביאתם שכל

וישתחוו, ויקדו ענים את ראה וכי בנ"י È˜‰Â„‰את ˙‡Ê‰ ‰
ÂÓ‡‰ ˙ÂÎÊ· ,Ê‡ ‡˜Â„ ,Ê‡
Â˘ÚÈ˘Â ÌÈÒ
‰ ÏÎ Ì‰Ï ˙Â˘ÚÈÏÂ ‰Ú¯Ù Ï‡ ‡Â·Ï Ô¯‰‡Â ‰˘Ó ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰ ‰ÈÂÁ˙˘‰‰Â

¯˘Ù‡ È‡ ÔÎ ‡ÏÂÏ Ï·‡ .‰Ú¯Ù È
ÙÏ ÌÈ˙ÙÂÓ‰Â ˙Â˙Â‡‰ ÏÎ Ì‰.עכ"ל ...!

¯ÈÚ‰Âבסמוך דלעיל ולהקשות להוסיף דיש נ"י, שטערן זאב חיים ר' הנגיד לי

כא) שמתי(פסוק אשר המפתים כל ראה מצרימה לשוב בלכתך משה אל ה' "ויאמר נאמר ,

Ú¯Ù‰בידך È
ÙÏ Ì˙È˘ÚÂהאותות את להראות כלל משה נצטוה שלא לן הרי וגו'. "

אלא ישראל, לכלל Ú¯Ù‰ומופתים È
ÙÏרבנו משה שהראה רק דלא מבואר בפסוק וכאן ,

ה'לב ולפ"ד הוא? דבר והלא - לפרעה תחילה הראם אלא ישראל, לכלל המופתים את

הוא. נפלא כי ודו"ק שפיר, זה גם מיושב אליהו'

"משען·] הברכה בביאור י"ח, לתפילת בביאורו הגר"א בן אברהם הג"ר כתב

וז"ל, לצדיקים", 
Èומבטח‡Âרבותינו שאמרו למה חזוק שזה ו)חושב וארא כי(תנחומא ,

לצדיקים מבטח שהוא פרך. ובעבודת מצרים מלאכת בשעבוד היו לא לוי של שבטו

שלא להם משען הוא שאלתם יבא קודם וגם זמן, לאחר שאלתם ונותן בו הבוטחים

בו שישענו נפלאות הראם צאתם קודם במצרים שמצינו כמו יתברך, בו בטחונם יאבדו

המן שנתלה קודם באחשורוש וכן זרועה. לא בארץ במדבר אחרי לכתך גלי בריש ויצאו

חפץ המלך אשר לאיש יעשה ככה ברחובות לפניו קרא אשר מרדכי גדולת להם הראה

שנית פעם התורה את שיקבלו לאורה מאפלה יצאו קודם בבטחונם אותם סעד ביקרו,

עכ"ל. שמח, ובלב גדול בבטחון

Â
„ÓÏÂגאולה בכל מיוחד ענין באמת שיש נפלא, דבר אברהם הג"ר מדברי

ישראל את לחזק בשביל פורתא, ישועה איזו באה עצמה, הגאולה שקודם וגאולה,

שקודם מצרים, בגאולת היה וכן שלימה, לגאולה יבואו זה שמכח בהקב"ה, בבטחונם

המן שנתלה קודם באחשורוש, וכן עליו, שישענו כדי נפלאות הקב"ה הראם צאתם

לאורה. מאפילה שיצאו קודם בהקב"ה, בבטחונם אותם לחזק מרדכי גדולת להם הראה

‰‡¯
Âהשירים בשיר הגר"א דברי בהקדם הדברים, בביאור עה"פ(ב-יד)להוסיף ,

חז"ל, שאמרו עוד דבריו, ואלו מראיך", את הראיני המדרגה בסתר הסלע בחגוי "יונתי

בנקיקי וברחה הרודפה מהנץ שברחה ליונה נמשלים היו בים עברו שלא עד שישראל

לים והלכו אחריהם רודפים היו מצרים וכן מנוס, לה ואין לקראתה נחש וראתה הסלע

השמאל ואל כנגדם, רעות חיות והנה הימין אל פונים והמה לקראתם, הומים הים וגלי
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של שר והנה השמימה, והביטו למעלה עיניהם ונשאו כנגדם, והעקרבים נחשים ובאו

"הראיני הקב"ה אמר ואז וכו', המדרגה בסתר הסלע בחגוי וזהו עמהם, לוחם מצרים

ישראל בני אל דבר והיינו ממך, כבר שראיתי כמו א' נסיון עוד הראיני פי' מראיך", את

שאלו ולא החירות" פי לפני "וישובו באמרי רצוני כבר שעשו כמו הים, לתוך ויסעו

שבאו עד אחריו וישראל הים לתוך נחשון קפץ מיד רודפים. לצד נתקרב איך אותי

עכ"ל. מטך, הרם למשה הקב"ה ואמר וגו', הושיעני אמרו שעה ובאותו נפש, עד מים

¯‡Â·Ó,גאולתן גמר שהיא סוף ים ובקריעת מצרים ביציאת כוחם דכל מדבריו

ונתקרבו שחזרו בהקב"ה, שבטחו הבטחון ומתוך בהקב"ה, הבטחון מכח רק בא

עמינדב בן נחשון שקפץ שבטחו ובבטחון החירות, פי לפני שיחזרו ה' בציווי לרודפיהם

מצרים. גאולת גמר שהיא סוף ים לקריעת זכו בזה לים,

ÔÎÂהחיים נפש בספר ט)מבואר פרק א ים(שער קריעת בעת ולכן וז"ל, שכתב

תליא דבדידהו ר"ל ויסעו, ישראל בני אל דבר אלי תצעק מה למשה ית' הוא אמר סוף

לבם סמוך הים אל ונסוע הלוך ויסעו והבטחון האמונה בתוקף יהיו המה שאם מלתא,

שיעשה למעלה התעוררות עי"ז יגרמו אז לפניהם, יקרע שודאי בטחונם מעוצם ירא לא

עכ"ל. לפניהם, ויקרע הנס להם

¯Â‡È··Âלהגאל ראויים היו לא ישראל, של זכותם שמצד משום נראה, דבריהם

מתוך ורק ע"ז", עובדי והללו ע"ז עובדי "הללו הקב"ה לפני עליהם שקטרגו וכמו כלל,

והדינים, החשבונות כל מעל נתרוממו נפש, מסירות עד בהקב"ה בטחון של המהלך

להגאל .131וזכו

!dynn xzei hrn xgi` oxd`y itl

çìù ìàøùé é÷ìà 'ä øîà äë äòøô ìà åøîàéå ïøäàå äùî åàá øçàå"
"øáãîá éì åâçéå éîò úà[ה-א]

È"˘¯ÈÙמאחר אחד אחד נשמטו הזקנים אבל וגו', ואהרן משה באו ואחר וז"ל,

נפרע ובסיני ללכת שיראו לפי לפלטין, שהגיעו קודם כולם שנשמטו עד ואהרן משה

עכ"ל. לאחוריהם, החזירם יגשו, לא והם לבדו משה ונגש להם

¯ÙÒ·חטא מה משה עם אהרן הלך לא למה ותימה וז"ל, כתב עה"ת זקנים מושב

מעט שאיחר ולפי עצמו, בפני לפנים מחיצה לו הוי שלשם לומר ויש עמו. כאן הלך והלא

עכ"ל. לבדו, משה הלך לכך אהרן, קודם משה כאן כתיב שהרי ממשה, יותר

‰
‰Âמהקדמת והלא ממשה, יותר מעט איחר שאהרן מהי"ת יל"ע ראייתם בעצם

כב. מאמר הפורים ימי מספר נלקט .131



ìäàשמות äùîפרשת ÁÒ˜

ואמנם באופ"א. לכתוב ניתן והיאך שאיחר, ראיה אין לכאורה בקרא, לאהרן משה

כהזקנים, נשמט לא וח"ו משה עם הלך שאהרן הגם הנה נורא. יסוד מתבאר מדבריהם

הלך ולא אחריו, הלך והוא קודם ללכת למשה שנתן דהיינו קצת, שאיחר בזה אמנם

במחיצתו ולפנים לפני נכנס שלא לאהרן גרם זה אחד, כאיש ביד יד כאחד ממש אתו

היתה לפרעה כאחד משה עם הולך אהרן היה ואילולי התורה, קבלת בעת משה של

שמסירת הפסיד מעט איחור וע"י כאחד, ולאהרן למשה התורה וקבלת הלוחות מסירת

לעולם. לדורות ישראל של רבן להיות אחיו משה ע"י כמו ידו על תהי' לא התורה

oda oiryrzyn eidy mixvna mdl eid 'zelibn'

äãáòä ãáëú .åðé÷ìàì äçáæð äëìð øîàì íé÷òö íä ïë ìò íä íéôøð éë"
ìàå äá åùòéå íéùðàä ìò"ø÷ù éøáãá åòùé[ה-ח,ט]

במדרש‡] ה-יח)איתא פרעה(שה"ש שאמר מה שעל ,¯Ó‡Ï ÌÈ˜Úˆ Ì‰ ÔÎ ÏÚ"
"ÌÈ˘
‡‰ ÏÚ ‰„·Ú‰ „·Î˙ ,'Â‚Âבהן משתעשעין שהיו מגילות בידן שהיו מלמד ,

"תכבד פרעה להם אמר בשבת, נוחין שהיו לפי גואלן, שהקב"ה לומר לשבת, משבת

ביום נפישין יהו ואל משתעשעין יהיו אל שקר", בדברי ישעו ואל האנשים על העבדה

מגילות בראשית, ספר דברי כל הם שהמגילות שם, מהרז"ו בפי' וכתב ע"כ. השבת,

וסיפורי והפלגה, והמבול ונח אדם סיפורי שהתנבאו,של וההבטחות הנבואות וכל האבות,

היו ובנ"י במצרים, רבנו משה ביד היה זה וכל מגילות. ניתנה שהתורה דאמר וכמאן

בדברי ישעו "ואל ואמר פרעה כעס כך ועל אלו, במגילות ולמדו השבת ביום נאספים

אלו. במגילות יעסקו שלא שקר",

„ÂÚחז"ל שאמרו במצרים, לבנ"י היה איוב ספר שגם ע"ב)מצינו יד משה(ב"ב ,

רבנו שמשה קדמונית, ממגילה שם במפרשים ומובא ואיוב, בלעם ופרשת ספרו כתב

למען מצרים, בשעבוד ישראל מזקני אחד לאחד איוב ספר את בידיו ומביא מוליך היה

וחסד טוב גם יקבל הרע שאחר בה', בוטח לכל תקוה יש כי ילמדו ולמען ישמעו

ע"כ. ממנו,

·˙ÎÂ'מוסר 'מחשבת סז)בס' עמ' איוב(ח"ב ספר את נטל רבנו משה וז"ל,

גדולות בצרות מוקף היה איוב שהנה שיראה ישראל, מזקני אחד לכל אותו והראה

ועליכם בגלות, כעת אתם תקוה, יש לכם גם ולכן והושיעו, לו עזר וה' רבות, וסבל

זו. מגלות אתכם שיוציא להשי"ת ·‰Ìלקוות ÂÁÙ
Â ,È"
· ˙‡ ÂÓÁÈ
 ÂÏ‡ ÌÈ¯·„
ÌÈ¯ˆÓ· „Â·Ú˘‰ ˙‡ ¯Â·ÚÏ ÂÏÎÈ ÍÎÂ ,‰Â˜˙.

ÍÎ,אותם שיגאל בהשי"ת ובטחו תמיד, היהודים 
ÂהאמינוÏÂÎ ÏÚ ˘È ÍÎÂ
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ÌÈÏÏÙ˙Ó ¯˘‡Î˘ Â
‡ ÌÈÚ„ÂÈ ,Â
È„È· ¯·„‰Â ,˙Ó‡· ‡Â‰ ÍÎ˘ ‰ÓÏ˘ ‰
ÂÓ‡· ÔÈÓ‡‰Ï
¯˙ÂÈ ·ÂË ‰˘Ú
 ·ˆÓ‰ - ¯˙ÂÈ ·ÂË ÌÈ„ÓÂÏ˘ÎÂ ,·ÂË ‰È‰
 - ¯˙ÂÈ ·ÂËחלילה ואם ,

השי"ת. לפני שמים חשבונות יש בזה גם הרי - אחרת קורה

ÍÎÌÈ
ÓÊ‰ ÏÎ· ‰ÁÓ˘· ‡Â‰ Ê‡Â ,ÔÈÓ‡‰Ï ÍÈ¯ˆ È„Â‰Èהמלך דוד שאמר כפי ,

כג-ד) מוליכים(תהלים כאשר שגם עמדי", אתה כי רע אירא לא צלמות בגיא אלך כי "גם ,

הורגים? אותו האם עמו! הולך הקב"ה עמדי"! אתה "כי יודע הוא לתליה, ‰¯Èיהודי
˙ÈÁˆ
 ˙¯‡˘
 Â˘Ù
 ÈÎ ,˙Ó Â
È‡ ÌÏÂÚÏ È„Â‰ÈÂ ,È„Â‰È ÌÈ‚¯Â‰עכ"ל ,132.

ליעקב·] אמת היה133ובספר אלו מגילות של שתוכן נפלאים, דברים כתב

יומין עתיקת בשאלה ועידוד, חיזוק אחד, בנושא והולך ÂÏסובב Ú¯Â ˜È„ˆ ÚÂ„Ó"
"ÂÏ ·ÂËÂ Ú˘¯השבת ליום שיר במזמור נדייק אם דהנה לומר, ואפשר וז"ל, (תהלים.

המזמורצב) בסוף ואדרבה השבת, ליום זכר שום שם נמצא שלא נראה טז), ביאר(פסוק ,

זו אין וא"כ בו, עולתה ולא צורי ה' ישר כי להגיד הוא המזמור כוונת שתכלית לנו

השבת. ‰˘·˙כוונת ÌÂÈ· Ô‰· ÂÚ˘Ú˙˘‰˘ ˙ÂÏÈ‚Ó‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‰Ê ¯ÂÓÊÓ˘ ‰‡¯
Â
ÌÈ¯ˆÓ·ובחר מנוחה יום לישראל שיתן משה של לבקשתו הסכים שפרעה אחר והיינו ,

אחר אבל במגילותיהן, וישתעשעו בנ"י שיתאספו משה סידר השבת, יום את משה לו

שלא כדי בשבת גם עבודתם שיעשו עליהם גזר בנ"י את שישלח לפרעה משה שבא

במגילותיהם. להשתעשע יוכלו

¯Á‡ÏÂאמרו רבנו משה השבת ליום שיר שמזמור שמצינו דמכיון נראה העיון

ב"ב במס' רש"י ע"ב)כמש"כ למשה(יד תפלה צ-א), כסדרן,(תהלים מזמורים י"א וכל ,

È„ˆÂ˜ע"כ, ÂÏ ·ÂËÂ Ú˘¯ Ï˘ ÔÈ
Ú· Ô„‰ ˙ÂÏÈ‚Ó‰Ó '‡ ‰È‰ ‰Ê ¯ÂÓÊÓ„ Ï"È Î"‡
ÂÏ Ú¯Âא כי כמובן תקפה, בכל זו שאלה עמדה ואימתי בעיניהם, ישראל בני שראו חרי

היה לא אז העונש תיכף בא שהיה חוטאין שהיו פעם ובכל סביבם הכבוד ענני את

הם צדיקים כי בעיניהם רואין והיו במצרים בנ"י שהיו בשעה וע"כ זו, לשאלה מקום

לשאלה נזדקק הנביאים אדון ואז בהם, משתעבדין המצרים דבר וסוף המצרים לעומת

לעצמנו נא נצייר הנה מנוחה, כיום השבת את מפרעה ישראל שקבלו לאחר ולכן זו.

שלא הישיבה אל הולכים שהיו כמובן זה, מנוחה ביום המדוכאים אחינו עושים היו מה

לפניהם. דורשים והיו מאבותינו Ô·ÂÓÎפסקה ,‰˘¯„‰ ¯˜ÈÚ ‰˙È‰ ‰Ó ‡
 ¯ÈÈˆ
Â
ÂÏ Ú¯Â ˜È„ˆ Ï˘ ÂÊ ‡È˘Â˜ Â˘˜È ‡Ï˘Â ÌÁÂ¯ ˙‡ „„ÂÚÏמזמור מרע"ה תיקן ולזה ,

הי' במגילות משתעשעין שהיו זה מדרש .132

זצוק מרן של לשונו על מרבה"שגור והי' ל,

בהתרגשות מדבר הי' ותמיד בשיחות, לצטטו

קשור להיות צריך מצב שבכל הענין אודות

בכל לתמוך שיכול מה וזה התורה לימוד עם

המצבים. בכל אחד

להגר זצ"133. קמנצקי ל."י
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השבת ליום בשעת134זה אפילו כלומר בלילות", ואמונתך חסדך בבקר "להגיד והיינו ,

עמקו מאד ה' מעשיך גדלו "מה לומר עלינו אעפ"כ ללילה דומה שהוא הגלות תוקף

"להשמדם רק היינו און", פעלי כל ויציצו עשב כמו רשעים ש"בפרוח מחשבותיך".

עיני ותבט קרני, כראים ותרם און, פעלי כל יתפרדו יאבדו "איביך והנה עד". עדי

ישגה", בלבנון כארז יפרח כתמר "צדיק אזני תשמענה אז - מרעים" עלי בקמים בשורי

בו". עולתה ולא צורי ה' ישר כי "להגיד הוא והכונה

Ê"ÙÏÂעל נתחבר חיברו, רבנו שמשה שם בב"ב דאמרינן איוב, ספר דגם י"ל

של זה בנידון מצטערים שהיו מצרים בגלות בנ"י של דעתם להניח זו, שאלה דבר

משתעשעין שהיו מהמגילות הנהו כולו הספר כל וא"כ לו, וטוב רשע לו ורע צדיק

והכין מצרים, בארץ בהיותו משה חברם המזמורים י"א שכל ואפשר בשבתות. בהן

הגאולה, שתבוא אחרים שירים גם עכ"ל.135ביניהם

˙È¯Á‡·כן ואשר הישרות, דרגת היא דרגתה, לתכלית הבריאה תבוא הימים

כנאמר בתחילתה, ז-כט)היתה בקשו(קהלת והמה ישר האדם את האלקים עשה "אשר

.134‰Â˙‰ „ÂÓÈÏ ˙ÂÎÊ·˘ ‰Ú¯Ù ‚È˘‰ ‰
‰"˜
Ï‡‚‰Ï Ï‡¯˘È ÔÈ„È˙Úוכמ חז", אין"ש ל

שנא' תנויי, בזכות אלא מתכנסות הגלויות

אקבצם" עתה בגוים יתנו כי ח-י)"גם ,(הושע

וכ התורה. לימוד מהם לבטל רצה כ"ולזה

עה"בש עה"ך שרצה"ת לו, נתחכמה הבה פ

ישראל בהם שלמדו מדרשים בתי לבטל פרעה

עי גם"תורה מהם לבטל רצה זו ולכוונה ש.

הב דהנה השבת, רפח)"(אוי"את סי' הביאח

שבתות ניתנו לא אמר חגי ר' הירושלמי, בשם

לא"ויו אמר ברכי' ר' ושתי', לאכילה אלא ט

תורה, בדברי בהם לעסוק אלא ניתנו

דא מה פליגין לא מפרש ברכי'"ובתנחומא ר

עסוקין שהם הפועלים אלו תורה, לתלמוד

באים הם ובשבת השבוע, ימות כל במלאכתן

בד דא"ועוסקין ומה אלו"ת, להתענג חגי ר

ע"ת וכו', ימות"ח כל במצרים וישראל כ.

מקרות הפרך עבודת עובדים היו השבוע

Ú"‰Î‡ÏÓÓהגבר, ÔÈÁÂ
 'È‰˘ ˙·˘‰ ÌÂÈ· Î
‰Ú¯Ù ‰ˆ¯ ‰ÊÏÂ ,‰¯Â˙· ÌÂÈ‰ ÏÎ ÔÈ˜ÂÒÚ ÂÈ‰
‰¯Â˙‰ ÔÓ ÌÏË·Ï È„Î ˙·˘‰ ˙‡ Ì‰Ó ÏË·Ï

Ô˙ÏÂ‡‚Ï Ì¯Â‚‰במד ומבאר עה", תכבד"ר פ

בידן שהיו מלמד האנשים, על העבודה

לשבת, משבת בהן משתעשעין שהיו מגילות,

שהקב בשבת,"לומר נוחין שהיו לפי גואלן, ה

ויעשו"א האנשים על העבודה תכבד פרעה ל

ואל משתעשעין יהיו אל וגו', ישעו ואל בה

המפרשים ופי' השבת. ביום נפישין יהי'

משתעשעין שהיו תורה דברי היינו מגילות

ע ""בהם, הכתוב שעשועיד תורתך וגו',לולי "

ÓÎ ¯·ÂÒÂ"Ô„È· ‰È‰Â ,‰
˙È
 ˙ÂÏÈ‚Ó ‰¯Â˙‰ „
˙Â·‡‰ È¯ÂÙÈÒÂ ˙È˘‡¯· ¯ÙÒ Ï˘ ˙ÂÏÈ‚Ó
ÌÎÁ˙‰ ÂÊ ‰
ÂÂÎÏÂ ,Â‡·
˙‰˘ ˙ÂÁË·‰‰Â
ÂÏË·˙È˘ È„Î ,˙·˘‰ ˙‡ Ì‰Ó ÏË·Ï ‰Ú¯Ù

‰¯Â˙ È¯·„Ó.(יואל דברי .(ספר

ת135. לשאלת רבנו"בתשובה ענה א' ח

קמינצקי)"(הגר שאנוי במה הכוונה שזה שאפשר

ליציאת שבת בין היום בקידוש מקשרים

בקשר הקדמונים נתחבטו וכבר מצרים,

ולפי י"שביניהם, זה"ז היה השבת דמנוחת ל

הנכספת, היציאה לקראת ואימצם שחיזקם

עד מעמד מחזיקים היו שלא אפשר זה ובלי

עכת הגאולה, ד."זמן
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הולכים הרי אבל הם אמיתיים גם אם תירוציהם, כל עם הקושיות כל רבים", חשבנות

מהחשבונות הם כולם אלא יסודם, היושר במדת לאו הנה ותירוץ, קושיא של במהלך הם

הושיבני", "במחשכים מסוד ÌÈÏÂÙÏÙהרבים, ÏÎ ÈÏ· È‡„Â ÂÚ„È ˙Â¯˘È‰ ¯È‡˙˘ÎÂ
‡Â‰ ¯˘ÈÂ ˜È„ˆ" ,"Â· ‰˙ÏÂÚ ‡ÏÂ È¯Âˆ" ÈÎ."

„ÂÒהישרות ה', ישר כי להגיד בתכלית, ישרים המה ה' דרכי כי הוא הדבר

האדם את עשה אשר כקדמותה, הבריאה כשתתוקן הימים, אחרית של מצב הוא בתכלית

גדולם". ועד למקטנם אותי ידעו כולם "כי חשבונות, כל בלי ישר

„ÚÂהרגע מן מתחילים שלנו והנסיונות החיים. נסיונות נסיונות, מלאים חיינו אז

עונש. ואין שכר אין צועק שהרחוב הרי ההיפך, רואים ברחוב לרחוב. מהבית שיוצאים

לו ורע צדיק של הנסיון על התגברו שאבותינו וכמו וכו'. לו ורע צדיק לו, וטוב רשע

כיה"ר. בימינו, במהרה גואל ביאת עד מעמד ונחזיק נתגבר אנו כן וגו',

"äæä íòì äúòøä äîì"[ה-כב]

È
ÙÏשזה בחיי' 'רבנו וכתב נשוא, ללא עד השעבוד עול הוכבד מצרים, גאולת

בהרבה מצרים גאולת כדמיון להיות עתידה זו גאולה "שהרי העתידה, לגאולה רמז

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי הנביא, אמר וכן ז-טו)ענינים, וכאשר(מיכה .

אמרו וכן לישראל. הישועה סימן והוא ומתחזקות, רבות צרות תהיינה הקץ יתקרב

ע"א) צח בו"(סנהדרין נוססה ה' רוח צר כנהר יבוא נט-יט)"כי דור(ישעיה ראית אם ,

וסמיך בו, נססה ה' רוח צר כנהר יבוא כי שנאמר, לו, חכה כנהר עליו באות שצרות

ה'". נאם ביעקב פשע ולשבי גואל לציון ובא ליה,

Ì¯·'חיים ה'חפץ הלידה,136היה חבלי כל את האשה סובלת לפעמים מוסיף,

קיימת כאן אך ליצלן. רחמנא נפל, מפילה או רוח, יולדת ולבסוף ומרים, קשים יסורים

ה'" יאמר אוליד ולא אשביר "האני עליון, מפי מפורשת סו-ט)הבטחה הבטחת(ישעיה .

עוד ינתשו ולא אדמתם, על ונטעתים הגאולה, תבוא היסורים שבתום יתברך הבורא

עכת"ד. אדמתם! מעל

È˙È‡¯Âה'כלי את מביא חיים' ה'חפץ רבנו היה וז"ל, שכתב מהספרים בא'

טרם בעוז מאירה ושלהבתו אחרון בכח מבליח שהנר שכשם שמות, פרשת בסוף יקר'

התגבר הרע כך קיצו, יבוא בטרם הלילה, בסוף ביותר מחשיך שהחושך וכשם יכבה,

גאולתו. בטרם קדוש עם על השעבוד להכביד ביותר

ב'הפרדס' הובא ד)136. חוברת יד .(שנה
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ÈÓÈÎÂהטמאה רוח "ואת עידן קרב כאשר בזמננו, אף מצרים, מארץ צאתנו

הארץ" מן יג-ב)אעביר יתבטל(זכריה הרע והיצר ע"א), נב הטומאה(סוכה מתגברת ,

לבא. קרובה והגאולה ספורים שימיה להסיק נוכל מכך ודוקא האחרונים, בכוחותיה

"äæä íòì äúòøä äîì"[ה-כב]

Ú·˙אלקים "וידבר - קשה בלשון משפט איתו ודיבר רבנו משה את הקב"ה

וגו' משה" ובפירש"י)אל ו-ב ממשיך(להלן רבנו, משה על הקב"ה לתביעת הנמוק מה .

להם" נודעתי לא ה' ושמי וגו' אברהם אל "וארא ג)הפסוק, פסוק לאבות(שם כלומר, .

לך שהארתי כפי האמת בהכרת עיניהם הארתי לא לך, שיש הגדולה ההכרה היתה לא

מדותי" אחר הרהרו "לא ואעפ"כ שלך, ט)בדרגה פסוק שם רש"י ‡˙‰,.(עיין ÔÎ Ì‡Â
È˙Â„Ó ¯Á‡ ¯‰¯‰Ï ‡Ï˘ ‰˙‡ ·ÈÂÁÓ ‰ÓÎ ,¯˙ÂÈ· ‰ÏÂ„‚‰ ‰¯Î‰‰ ÏÚ·.

ÌÈÏÂ„‚‰בבחינת רוחנית, שובע לתחושת מקום כל שאין יודעים והשלמים

אדרבה, לאחרים. ביחס גדלותם על מעי", בני ˘Ì"שישו Ì‰Ï Ú„Â
˘ ÔÂÈÎÓ ‡˜ÂÂ„
ÌÈÈ˘˜‰ ÏÎ· „ÂÓÚÏ Ì‰ ÌÈÎÈ¯ˆ È‡„Â· ‡Ï‰ ,ÌÈ¯Á‡ÏÓ ¯˙ÂÈ חומר‰137' כל ולכן ,

הדבר, ובעומק במשפט. לזכות כדי מיוחדת להשתדלות זקוקים והם עליהם, הוא הדין

נשמתם רוממות מצד יותר הרבה פוגם הגדולים של .138חטאם

מדובר אין - שאמרנו 'גדולים' והנה, .137

מי כל אלא מוחלט, באופן ב'גדולים' דווקא

יותר. נתבע מזולתו גדולה שהכרתו

להגה מוסר, גידולי ספר גדלי'"138. רבי צ

שליט קול"אייזמן דישיבת רוחני מנהל א

תורה.
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`x`e zyxt

avn lka xye`n zeidl jixv icedi - ciar ahl `pngx ciarc lk

"'ä éðà åéìà øîàéå äùî ìà íé÷ìà øáãéå"[ו-ב]

במדרש‡] ט)איתא פסוק בסמוך ברש"י הובא ו-ד, הרעותה,(שמו"ר למה משה אמר ,

האבות, מיתת על להתאונן לי יש משתכחין. ולא דאבדין על חבל הקב"ה לו אמר

שמו מה אמרת ואתה שמך, מה לי אמרו ולא ש-די בא-ל עליהם נגליתי פעמים הרבה

קרקע מצא לא שרה את לקבור אברהם וכשבקש וגו', הקמותי וגם אליהם. אומר מה

ביעקב וכן חפר. אשר הבארות על עליו ערערו ביצחק וכן מרובים. בדמים שקנה עד

לג-יט) ואתה(בראשית מדותי אחר הרהרו ולא אהלו, לנטות השדה" חלקת את "ויקן

ע"כ. וגו', הרעותה למה אמרת

·˙Îלפני שהתאונן זה על נתבע רבנו שמשה מה וצ"ב וז"ל, מוסר דרכי בספר

של מדותיו אחר הרהרו שלא לאבות, בשווה ישראל, של השעבוד קושי על הקב"ה

אבל הפרטיים. עניניו על התרעם לא משה גם - הפרטיים לחייהם שנגע במה הקב"ה

צרותיהם נטל תחת וכורעים נאנקים שהם בעת לדום, לו היה אסור לעמו כמנהיג-נאמן

ה'. תבעו זאת בכל ומדוע ויסוריהם.

‰‡¯
Âצרת על הצעקה על היתה לא משה על שהטענה דברים, של בהסברם

מהרהר שהוא הקב"ה לו אמר זה על הזה". לעם הרעתה "למה הביטוי, על אלא עמו,

כי מדותיו, È·Ú„אחר ·ËÏ - ‡
ÓÁ¯ „È·Ú„ ‰Ó ÏÎ ,Ú¯ ÔÈ‡ ‰"·˜‰ Ï˘ ÂÈ˙Â„Ó·.

"וידבר וגו', הרעתה" "למה משה, דברי אחרי מיד נאמר ויאמר‡ÌÈ˜Ïלכך משה אל

עכ"ל. רחמים, היא הדין שמידת ללמדנו ה'", אני אליו

מוסר·] מחשבת בספר זצ"ל שך הרב מרן להאמין,1כתב צריך יהודי וז"ל,

המלך דוד שאמר כפי הזמנים, בכל בשמחה הוא כג-ד)ואז בגיא(תהלים אלך כי "גם

עמדי", אתה כי רע אירא לא Ï˙Ïצלמות È„Â‰È ÌÈÎÈÏÂÓ ¯˘‡Î Ì‚˘Ú„ÂÈ ‡Â‰ ,‰È
,È„Â‰È ÌÈ‚¯Â‰ È¯‰ ?ÌÈ‚¯Â‰ Â˙Â‡ Ì‡‰ !ÂÓÚ ÍÏÂ‰ ‰"·˜‰ !"È„ÓÚ ‰˙‡ ÈÎ"

˙ÈÁˆ
 ˙¯‡˘
 Â˘Ù
 ÈÎ ,˙Ó Â
È‡ ÌÏÂÚÏ È„Â‰ÈÂ.

ח ב."1.



ìäàוארא äùîפרשת „Ú˜

¯ÈÚ·מדננבורג ראובן רבי הג' של בנו שנה, תשעים כבן זקן יהודי היה סלוצק

הכיפורים יום מוצאי מידי אך ימיו, כל צרות וסבל יחידה, בבת מטופל שהיה זצ"ל,

התיבות, את מיוחד בניגון ושר רוקד והיה לביתו, סמוך שהיה הרב לבית נכנס היה

המוריה" בהר לו שנשבעת אוהבך, אברהם בני בריתך, בני עמך אנחנו (מברכת"אבל

שחרית) תפילת שקודם השם פוטוצקיקידוש הגרף שר זה ששיר בידו קבלה שישנה ואמר ,

והתגייר, המלכות מבית צאצא היה זה צדק גר ה'. קידוש על להשרף בהליכתו הצדק גר

להשרף אותו ושפטו הסכים, ולא בו לחזור לפתותו ניסו נתפס, הוא מסירה ידי ועל

אך להצילו, שביכלתו לו שלח ז"ל והגר"א המלוכה. בית וכל הוריו במעמד בווילנא

באמצע גדולה מדורה הבעירו הגוים ה'. קידוש על למות הזכות על לוותר סירב הוא

"אבל התיבות את שר למוקד ובדרכו בשריפתו, לראות העיר בני לכל וקראו העיר,

שסבל זקן אותו ואף לאש! ונכנס בשמחה שר הוא כך וכו', בריתך" בני עמך אנחנו

יהודי! הוא כי - שמחה מלא והיה כך שר היה רבות, צרות

ÔÈ‡˙‡ ˙‡Î„Ó˘ ‰¯ˆ ÔÈ‡ ,˙ÂÚ¯ Ï·ÂÒ ‡Â‰˘ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ,È„Â‰È Ïˆ‡ Ú¯
ÂÁÂ¯עכ"ד הכבוד! כסא לפני ישר נכנס הוא הרי רע? היה פוטוצקי לגרף וכי .2.

mixvna l`xyi ly zelcaidd lr fnx - zeqek 'c

'åâå "íòì éì íëúà éúç÷ìå 'åâå íéøöî úìáñ úçúî íëúà éúàöåäå"[ו-ו,ז]

גאולה],‡] של לשונות ד' נגד כוסות [ד' היין על תקנו לכן חכמה' ה'משך כתב

ויהיו זה בגלות ישראל יבדילו וכן מהמצרים, עצמן שהבדילו בשביל נגאלין היו שהם

היין על מורה ולכן יגאלו ובזה ÔÈÈ‰Óמצויינין ¯˙ÂÈ ‰Ï„·‰‰ ÏÚ ‰‡¯Â‰ ÔÈ‡„וכמו .

המן ע"ב)שהלשין יג על(מגילה וגזרו ג"פ", מדיחו כו' ואדוני כו' לכוסו נופל "זבוב ,

בנותיהן משום ע"ב)יינן יז עכ"ל.(שבת בב"א, ויגאלו יבדלו כעת בזה שגם ,

Â
ÈÈ‰„.ממצרים להיגאל להם שגרמה הזכות על רמז יש יין, של כוסות ד' שבשתיית

ישראל הבדלת של סמל שהוא היין ע"י שנרמז המצריים, לבין בינם שעשו ההבדלה והיא,

היין. על מצרים, גאולת של לשונות ד' להזכיר חז"ל תיקנו ולכן העולם. מאומות

" בענין לך לך פר' לעיל עי' ולחיות2. - למות

השם קידוש על מש"- זה.", בענין באריכות כ

הגה זצ"כתב שוואב מרדכי רבי (מנהלל"צ

שרגא) בית דישיבת מורוחני איך זכורני רבי", הג' ר

זצ ליבוביץ בער היה"ברוך 
ÔÂ‚Èל,‰ ˙‡ ¯˘
˜„ˆ ¯‚‰ על˘˘¯ למות שהלך בשעה מווילנא

מאוד. שמח ניגון הניגון והיה השם, קידוש

העבודה', ושורש 'יסוד שבעל שם, כתב ועוד

כשבירך אמן לענות נפש מוסר שהיה אמר

" הברכה את צדק שמךהגר את מקדש

וע"ברבים מש". ג-ב, לעיל ""ע בענין רעכ אין

יהודי ."אצל
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„Â·Îשהיו בעת הסדר בליל שנה בכל לומר נוהג היה זצ"ל, פרץ הר"ר זקני

זו, אמירה בעת הכוס את שמגביהים שהטעם וכו', לאבותינו" שעמדה "והיא אומרים

שעמדה היא עמהם, יין בשתיית הגויים עם התערבו שלא שמה ולהדגיש להראות כדי

ביאת עד ובעתיד בעבר ישראל עם קיום זכות וזו מצרים, מגלות להינצל ולאבותינו לנו

ודפח"ח בב"א, צדקנו .3משיח

לא·] יבדילם שהקב"ה זכו מצרים, עם יתערבו לבל עצמם על ששמרו ובזכות

הכתוב וכמ"ש ה' עם נקראים הם שרק זה כלפי גם אלא האומות, לבין שבינם ביחס רק

לי" להיות העמים מן אתכם כ-כו)"ואבדיל בני(ויקרא יציאת בעת אירעה זו הבדלה ,

לעם" לי אתכם "ולקחתם ונאמר ממצרים, ז)ישראל כתוב(פסוק מצרים יציאת ועל ,

תסיע" ממצרים פ-ט)"גפן לגפן(תהלים נמשל ישראל כלל לו-א), חז"ל(שמו"ר ואמרו ,

כי - יין בריבוי הסדר ליל מצוות למה מכוון עוד יש ולכן הרכבה, מקבל אינו שגפן

הקב"ה וכן לישראל, שעמדה הזכות זוהי אחד שמצד בזה והכוונה להבדלה, אות זהו יין

תסיע". ממצרים "גפן - של לענין רמז וזהו לעם לו שיהיו הבדילם

מובדלים‚] אתם אם אתכם, ואבדיל וז"ל, בויקרא הנ"ל עה"פ פירש"י והנה

הדברים כוונת עכ"ל. וחבריו, נבוכדנצר של אתם הרי לאו ואם שלי אתם הרי מהם

מעצמם מובדלים יהיו לא ואם מוכרח, דבר הוא ההבדלה שענין מובדליםהיא, יהיו

וחבריו. נבוכדנצר ע"י ח"ו

שגדולי מקומות, בכמה הארכנו וכבר .3

שלא מקום בכל כי הענין על עמדו הדורות

הצרות כל אירעו שם דוקא ההבדלה על שמו

ישראל, לעם נבעהגדולות הכל שם ודוקא

ישראל, עם כלפי אנטישמיות של מטענות

שהקב חסד גופא של"וזהו בענין עשה ה

מידה" כנגד שע"מידה לעמוד", ניתן העונש י

לתיקון. הנדרש הענין ומה החטא שורש על

���

עומק בתוך נמצאים שאנו בעת הנה

כל איך זו נקודה להבין מאוד קשה הגלות

אינו הגלות כי לטובתנו, הוא והשעבוד המרור

הוא השעבוד כל איך לראות האדם את מניח

מצה אכילת [מצות המצה לאחר אבל לטובה,

יכול אז ממצרים, נגאלו כבר שאז הסדר] בליל

יכולין היינו לא המרור בלא כי לראות האדם

מחמת רק היתה הגאולה כל כי למצה, להגיע

זה ודבר האומות, מן מובדלים שנשארו

ע במצרים,"נתהוה והסבל הגלות קושי י

על גם משבחים אנו המצה אחר וממילא

אמת' ב'שפת ואיתא והמרור. ד"(תרנהגלות ה"ג

תרנ ד"הלל, ענין)"ח כורךה היה שהלל מה שזהו

בזה. זה תלויין שהם להורות יחד, ומרור מצה

בקדמונים הובא ישראל, מנהג ('משנהלכן

סק תעז סי' השל"ברורה' בשם הק')"ה לנשקה ,

כי זו בלילה להראות שצריכים פירוש המרור,

הגלות כי מבינים ואנו הגלות, סדר מבינים

לילות בכל להבין קשה זה דבר לטובתנו. היא

שיש הטוב לראות קשה צרה בעת השנה,

Â‡¯Ï˙בצרה, ÌÓÂ¯˙‰Ï ÌÈÎÂÊ ÁÒÙ ÏÈÏ· Ï·‡
˙ÂÏ‚· ˘È˘ ·ÂË‰,המרור לנשק שזוכים עד ,

˘È˘ ‰·ÂË‰ Â
‡ ÌÈ¯ÈÎÓ ÈÎ ,˙ÂÏ‚‰ Ì‚ ··ÁÏÂ
‰Ê·.('והלבוב .('הלקח
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ÚÂ„Èבברכת הנז' הבדלות הד' על שאמר זצ"ל ירוחם רבנו הגדול המשגיח מד'

יום בין לעמים, ישראל בין לחושך, אור בין לחול, קודש בין המבדיל - ההבדלה

לחושך אור בין ההבדלה את לשנות אפשר שאי שכמו המעשה, ימי לששת השביעי

ליום המעשה ימי ששת בין מוחלטת הבדלה שיש וכמו בערבוביא, משמשים ואינם

לערב וא"א לשנותה שא"א הבדלה היא לעמים ישראל בין ההבדלה כן השביעי,

זו. הבדלה על שומר והקב"ה התחומים,

éúééäå íòì éì íëúà éúç÷ìå ,'åâå íéøöî úìáñ úçúî íëúà éúàöåäå"
"íëúà àéöåîä íëé÷ìà 'ä éðà éë íúòãéå ,íé÷ìàì íëì[ו-ו,ז]

‰¯Â‡ÎÏבנ"י שיכירו פשיטא הרי וגו', אמור לכן שאמר דכיון צ"ב הלשון

וגו'. ה' אני כי וידעתם אח"כ שאמר ומהו ממצרים, גאלם שהקב"ה

¯‡·Óאלו גם האמונה. בענייני גדול יסוד כאן שמבואר זצ"ל, אברמסקי הגר"י

להכרה מגיעים לא עדיין וכו', סוף ים קריעת מצרים, יציאת של הניסים כל את בחוש שראו

בוזי, בן יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה ראתה שאמרו וכמו ה'", אני "כי אמיתית

שפחה, מאותה פחות שראה הגם עליונות לדרגות הגיע ויחזקאל שפחה, נשארה היא אך

אתכם "ולקחתי ואומר, ממשיך הכתוב גאולה, של הלשונות ד' של התיאור כל אחר ולכן

- לאלקים" לכם והייתי לעם ˙Â¯‰לי Ô˙Ó ‰Êאלקיכם ה' אני כי "וידעתם מכן לאחר ורק -

דהיינו, מצרים". סבלות מתחת אתכם Â‡ÈˆÓ˙המוציא ÌÂ˘ ÔÈ‡ ,‰¯Â˙‰ ˙Ï·˜ ÈÏ·˘
ÏÏÎ ‰
ÂÓ‡ ˙·˘Á
 ‰
È‡ ‰¯Â˙ ‡Ï· ‰
ÂÓ‡ ÔÎ˘ !ÌÈÒ
· ÈÂ‡¯Î ¯ÈÎ‰Ï!4

לרכוש אפשר אי שמים, יראת לענין וכן .4

ע אלא וחזקה עמוקה שמים תורה"יראת י

בשו"וכמש הריב"כ מה)ש"ת רב(סימן בשם ,

גאון בדהאי הדברים יו"(הובאו רמו)"מ סי' ל,"וזד

אלא וכו', חטא ויראת שמים יראת תמצא ולא

עכ ובתלמוד, במשנה ל."במתעסקים

���

א תורה בלי דרגות"ואמנם לידי להגיע א

ויר באמונה שללא"גבוהות פשיטא אך ש,

א"יר בעולמו."ש האדם חובת מה להשיג א

זצ"הג פאם הכהן אברהם תורה"(רל"ר י

בכוללודעת) למד [אביו סלבודקא יליד היה

ע שהיה בהיות"קובנא סלבודקא]. ישיבת י

ע נשאל עשרה, שתים בגיל ילד פאם י"הרב

בברכת הנה סלבודקא, ישיבת מבחורי אחד

חיים טובה, של חיים על מתפללים החודש

עשרה שתים וכו', פרנסה של חיים ברכה, של

" בקשת מוסיפים ובסוף ה'בקשות, שימלא

לטובה לבנו הבקשות"משאלות מכל זו אי ,

מה אברהם, הילד ענהו מכולם? החשובה היא

" הלא שמיםהשאלה, ויראת תורה של "חיים

כי הבחור לו אמר חשובה. הכי הבקשה היא

" אחרונה הבקשה הלא צודק, ה'אינו שימלא

לטובה לבנו ביותר,משאלות החשובה היא "

אברהם הילד בחזרה לו ענה הכל. כלול בה כי

י בגיל רק כאמור צודק!"[שהיה אינו שהוא ב]

" הם מה שמים, יראת בו שאין מי כלכי

לבו תאוות"משאלות של משאלות כולו כל ,
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„ÂÚÂ'יחזקאל 'חזון בביאורו ה"ג)כ' פ"ב חגיגה, מס' גם(לתוספתא כי ודע וז"ל,

אפילו ובטחון אמונה של שורש יכו לא הטבע, בסדרי ושינויים נפלאות של תופעות

שבמס הפקחים עיניבלב מאיר שבה שהמאור אור-תורה, עליהם זרח לא אם תכלים,

סוטה מס' תוספתא בחזו"י כתב וכן ישר. בקו השקפתם ומיישר ה"א,חכמים (פ"ד

אםבחידושים) האדם, בלב אמונה של עמוק שורש מכים אינן ומופתים אותות "אפילו ,

והסתכלות התבוננות של כח לו ונתנה אותו, וחסמה הסדן, על אותו נטלה לא התורה

ומזעזועיו". הזמן מפגעי מזדעזעת שאינה לעד, העומדת טהורה ה' וביראת זכה,

"íòì éì íëúà éúç÷ìå"[ו-ז]

Â‰Êזצ"ל הירש רפאל שמשון רבי הג' ואמר הגאולות! כל של כי5התכלית ,

אומות שבשאר אומות, כשאר ישראל כלל שאין לי, הוא ה'עם' שגם אומרת התורה

ויש אמריקנער, ענגלישע נקרא אמריקה, מעם חלק נעשה לאמריקה, מאנגליה גוי כשבא

מצרים שביציאת התורה לנו ואומרת איד, אמריקנער שנקרא - כן ביהודי שגם שסבורים

וזהו איד, אידישע א יהודי, שהוא רק אחר דבר ואין לי, הוא העם שגם הקב"ה אמר

מצרים. של הגאולה כל

riyedl gily zeidl leki ceariyd z` ygy in wx

"äù÷ äãáòîå çåø øö÷î äùî ìà åòîù àìå"[ו-ט]

·˙Îיקום לוי משבט כי בקסמיו ראה שפרעה לומר יש וז"ל, יונתן' ב'תפארת

פרעה סבר לו". נתחכמה "הבה של הדרך פי על מעשיו את כלכל ולכן ישראל, של מושיען

ÚÈ˘Â‰Ïכי ÏÂÎÈ Â
È‡ ‰¯ˆ· Â
È‡˘ ÈÓ"פריה יאכל - תאנה "נצר רק כי כז-יח), ,(משלי

˘‡¯Ï ÍÎ ¯Á‡ ‰È‰È ,ÂÏ·Ò·Â ˙ÂÏ‚‰ ÏÂÚ· ‡˘
Â Ï·Ò˘ ÈÓ לוי¯˜ שבט את פטר לכן .

לוי. משבט ישראל של מושיען צמיחת את ימנע כן ידי שעל סבר כי משעבוד,

ÂÊÂבשעה קשה". ומעבדה רוח מקצר משה אל שמעו "ולא ישראל טענת גם היתה

מכל, חופשי לוי שבט היה והשעבוד, הגלות בעול מצווארם למעלה עד שקועים שישראל

מבין שמים יראת לו שיש מי רק הזה, ועולם

ב לבקש מה נכון לבנו"על משאלות ה' שימלא

מבין"לטובה שמים יראת בו שיש מי רק כי ,

בעוה טוב בעוה"מה שכן וכל ב!"ז,

" שמיה, בריך בתפלת יסדו רעואוכן יהא

באוריתא לבאי דתפתח אח"קדמך ורק ז",

עמך" דכל ולבא דלבאי משאלין ותשלים

-"ישראל תורה בדברי פתוח שלבו מי כי ,

יהיו - לבו שמשאלות הוא הדבר ברור

את יפריעו ושלא התורה להשקפת מכוונים

לימודיו.

והלבוב. הלקח בספר הובא .5
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לפני משה שאמר וזהו מושיען. להיות ה' יבחר בו ודוקא יתנשא שהוא יתכן כיצד כן ואם

פרעה" ישמעני ואיך אלי שמעו לא ישראל בני "הן יב)(ה' עכ"לפסוק ,6.

¯ÙÒ·Âאור יונתן')תורה ה'תפארת על רבנו(פי' משה זכה שאמנם מה כי וז"ל, כתב

ישראל של ומושיען גואל Ì‰ÓÚלהיות ÏÂÚ· ‡˘
˘ È
ÙÓ עליו, הטילו לא שהמצרים ואף ,

שעבוד, Ï‡¯˘Èעול È
· Ï˘ ÔÏÂÚ ˙‡ ÂÓˆÚÓ ‡˘
 ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡עכ"ל במדרש, כמובא ,7.

"drxt iprnyi ji`e" zprh

"äòøô éðòîùé êéàå éìà åòîù àì ìàøùé éðá ïä"[ו-יב]

לא‡] ישראל בני אכן כי וביה, מיניה מופרך זה ק"ו הלא המפרשים, מקשים

שלא תיתי מהיכי זה בכלל הי' שלא פרעה אך קשה, ועבודה רוח קוצר מחמת שמעו

ישראל. לעם ההשוואה ומהי שימע,

,‰‡¯
Âבמכילתא איתא ה)דהנה פרשה בא, פר' הקדים(להלן מה ומפני וז"ל,

הרי וגו'. במצרים, בע"ז שטופין ישראל שהיו לפי ימים, ד' לשחיטתו פסח של לקיחתו

מתבשר שהוא אדם לך יש וכי וגו', רוח" מקצר משה אל שמעו "ולא אומר הוא

"ולא נאמר למה כן אם שמח. ואינו לחירות מוציאו רבו וגו', שמח ואינו טובה בשורה

שנאמר מע"ז, לפרוש בעיניהם קשה שהיה אלא משה", אל כ-ז)שמעו "ואמר(יחזקאל ,

אל ה' "וידבר הה"ד וגו', תטמאו" אל מצרים ובגלולי השליכו עיניו שקוצי איש אלהם

ע"כ. מע"ז, לפרוש צום ישראל", בני אל ויצום אהרן ואל משה

È¯‰משה אל שמעו שלא ומה זרה. עבודה עובדי היו במצרים ישראל שכלל לן

ה'עבודה', היתה וזו זרה, עבודה עובדי שהיו פירוש, קשה" ועבודה רוח "מקוצר היה

רבנו. משה של לדבריו מלשמוע ישראל בני את שמנעה

‡ÏÈÓÓÂלא ישראל בני דאם הק"ו, קשה'מובן 'מעבודה למשה לשמוע יכלו

ה' מי פרעה "ויאמר אמר דהרי לאלהות עצמו שהחזיק פרעה ע"ז, עובדי שהיו היינו,

ה'" את ידעתי לא ישראל את לשלח בקלו אשמע ה-ב)אשר שרק(לעיל מאחר כלומר, ,

משה. דברי לשמוע ביכולתו שאין ק"ו א"כ א-להים, עוד שאין בע"כ 'אלהים' הוא

אינה·] עבודתם, מחמת ישראל בני של שטרדותיהם בע"א, הק"ו לבאר יש עוד

- טרדתו ומהי טרוד, היה פרעה גם פרעה. של הגדולה הטרדה כנגד מאומה נחשבת

" בבחינת זר6. יתערב לא בזהובשמחתו עי' "

יח-כז."מש יתרו פר' להלן כ

שפירש ב-יא, לעיל עיין וז"7. עיניו"י נתן ל,

ע עליהם, מיצר להיות התבונן"ולבו פי' כ.

ע רושם"תמיד יעשה החוש כי חושית, ראיה י

ועי משמיעה, להיות"יותר תמיד מתבונן היה ז

עמהם בעול ·ÏÚÂÙנושא ÂÓˆÚ· ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î

Ì‰ÓÚ ÏÂÚ· ‡˘Â
זצ"(הגרש. מקלם)"ז .ל
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אלהות, עצמו שהוא לכולם ÏÈÏÂ‰להראות ÌÂÈ „Â¯Ë ˙ÂÈ‰Ï ,‡È‰ ‡˙¯ËÂÊ ‡˙ÏÈÓ ÈÎÂ
Âˆ¯‡ È
· ÏÎÏ Â˙Â‰Ï‡ ˙‡ ÁÈÎÂ‰Ïרש"י כמש"כ בבקר(ז-טו). פרעה אל "לך עה"פ

בידך" תקח לנחש נהפך אשר והמטה היאר שפת על לקראתו ונצבת המימה יצא הנה

לנקביו, צריך שאינו ואומר אלוה, עצמו עושה שהיה לנקביו המימה, יוצא הנה וז"ל,

"לי להוכיח היא זוטרתא מילתא וכי עכ"ל. צרכיו, שם ועושה לנילוס ויוצא ומשכים

עשיתני" ואני כט-ג)יארי ?!(יחזקאל

dle`bd mvr liaya zigxkd `id deprd zcin

"mlerl dle`b `ian exne` mya xac xne`d lk"

"äòøô éðòîùé êéàå éìà åòîù àì ìàøùé éðá ïä"[ו-יב]

כמש"כ‡] הוא אלקים", ל"איש שנחשב במדרגה להיות רבנו משה שזכה מה הנה

בערלת(ו-יג)הרמב"ן לדבר בוש שהיה בענותנותו בה זכה למשה, גדולה מעלה זו "והנה ,

אמר וכן יא-ג)שפתיו, פרעה(להלן עבדי בעיני מצרים בארץ מאד גדול משה האיש גם ,

הבין רבנו משה עכ"ל. בעיניהם, נבזה יהיה שלא ירא שהיה מדה, כנגד מדה העם, ובעיני

שמעו שלא יודע שהיה ואע"פ מעלתו, חוסר מפני ישראל, בני אליו שמעו שלא שהסיבה

שמפני הרמב"ן נתכוון ולזה בהם. ולא בעצמו הקלקול תלה אך קשה, ועבודה רוח מקוצר

ישראל כלל של מנהיגם להיות משה זכה "ענותנותו", זו .8מעלה

מש·] נבחר בעטיה אשר "הענוה" מדת כתבבמעלת הגואל, להיות רבנו ה

אסתר9המהר"ל "ותאמר שנאמר, לעולם גאולה מביא אומרו בשם דבר והאומר וז"ל,

מרדכי" בשם ב-כב)למלך רוצה(אסתר הש"י גאולה, מביא הקב"ה כאשר כי לדעת ויש .

ועוצם חכמתם רק זאת כל פעל השי"ת לא יאמרו ולא פעל, יתברך הוא כי שידעו

כתיב מצרים בגאולת תמצא וכן ז-ה)ידם. שם בנטתי(להלן ה' אני כי מצרים "וידעו

במי הדבר לתלות זאת מדה בעלת אסתר היתה לא אם ולפיכך מצרים", על ידי את

להתגדל כדי חכמתי ברוב עשיתי אני לישראל אומרת ח"ו והיתה לתלותה, שראוי

החסד להודיע רוצה שהש"י ידה, על הגאולה שתבא ראויה אסתר היתה לא ולהתפאר,

Ï‡¯˘Èוהטוב ÌÚ ‰˘ÂÚ Í¯·˙È ‡Â‰˘אחשורוש למלך הגידה שאסתר מאחר אבל .

בעיני חן למצא למלך זאת עשיתי אני כי למלך לומר לה אפשר והיה מרדכי, בשם

ראויה היא זה ומפני עשה, אשר מרדכי בשם אומרת היתה רק זה עשתה ולא המלך,

מש עיין עוד"8. לבאר ד-יג, שמות פר' לעיל כ

רבנו. משה של ענוותנותו אודות

עמ חיים דרך ספר ששי."9. פרק אבות, ס
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לעולם גאולה להביא כן ·‰˘È"˙גם Ì‡ ÈÎ ¯·„‰ ‰Ï˙˙ ‡Ï ‰˙ÚÓ ÈÎבודאי כי ,

עכ"ד הש"י, מאת הוא נעשה אשר כל כי יודעת אסתר .10היתה

‰ÏÂÚ‰בעצם מעלה רק היתה לא בענייננו "הענוה" שמעלת המהר"ל, מדברי

"כי שידעו הוא השי"ת רצון כי הגאולה, לעצם היא נצרכה אלא משה, של אישיותו

שידעו לכך שגורם מי ידי על רק והגאולה, הישועה את שולח הקב"ה ולכן ה'", אני

כך מעשיו שמחמת [או לומר שיכול מי בידי ולא לבדו, הקב"ה ע"י היא הגאולה כי

עשיתי'. 'אני יאמרו]

¯ÙÒ·Âחיים של11שפתי הענוה מעלת בגלל שדוקא מובן זה פי על וז"ל, כ'

"ומשה הפסוק על חז"ל כמש"א התורה, ומקבל ישראל וגואל מנהיג להיות זכה משה

הערפל" אל כ-יח)נגש ענוותנותו"(להלן לו גרם ש"ב)"מי רמז יתרו שמעוני כי(ילקוט ,

לבדו, השי"ת מאת שהכל להכיר היא התורה וקבלת הגאולה של המטרות אחת כאמור

יותר קל מידה באותה לעצמו, הכבוד לוקח ואינו יותר, עניו - משה - שהשליח וככל

עכ"ל בלבד, ית' מאתו שהכל .12להכיר

‰
‰Âחיים רוח א-א)בספר שאר(אבות מנבואת משונה רבנו משה שנבואת כתב,

זה בענין מדקדק רבנו משה היה כמה עד .10

אומרו" בשם דבר מדברילומר ללמוד יש "

א-לב)"(שמוהמדרש ותאמרנהר שם, אמרו שכך

היה מצרי וכי הרועים, מיד הצילנו מצרי איש

ד עברי. והוא מצרי לבושו אלא איש"משה א

רץ והיה הערוד שנשכו לאחד משל מצרי,

אחד תינוק וראה לנהר נתנן במים, רגליו ליתן

לו אמר והצילו, ידו ושלח במים שוקע שהוא

לו אמר מת. הייתי כבר אתה אילולי התינוק

וברחתי שנשכני הערוד אלא הצלתיך אני לא

למשה יתרו בנות אמרו כך הצילך. הוא הימנו

להם אמר הרועים, מיד שהצלתנו כחך יישר

אתכם, הציל הוא שהרגתי מצרי אותו משה

גרם מי כלומר, מצרי, איש לאביהן אמרו ולכך

ע מצרי, איש אצלנו שיבא כ."לזה

הלא ביותר, תמוה זה דבר ולכאורה

חשב לא ודאי העברי האיש את שהכה המצרי

אעפ אך אופן, בשום יתרו בנות את כ"להושיע

לתלות ישראל של ומושיען רבן הקפיד

ב מצרי"ההצלה !"איש

של דכוונתו זה, בענין לומר נראה אמנם

היא להצלתם ששייכותו להם, לומר משה

הי' מצרי שאותו כשם כי מצרי, כאותו בדיוק

ההיכ שהלא"רק ההצלה, נתגלגלה ידו שעל ת

באמת למצרי שאין שודאי הבינו הם גם זה

הצילם שהוא מה כן כמו עמהם, שייכות כל

את מילא שהוא אלא הי' לא הרועים, מיד

ע שנשלח הקב"השליחות וזה"י להצילם, ה

הקב רק כי ללמדם כוונתו זה"היתה הוא ה

וזהו - אחר. כוח שיתוף כל ללא המושיע

אומרו, בשם דבר האומר כל של הענין באמת

הם שנאמרים שהדברים כשמתבוננים כי

השגה לכדי מגיעים הראשון, לאומר שייכים

" אלא אינו הוא באמת הראשון האומר נותןכי

."התורה

זצ"להגה11. פרידלנדר חיים רבי מאמר"צ ל,

שליח" ולא ."אני

בין רעהו, על מתגאה שהאדם גאוה כל .12

- בגבורתו ובין וטובתו, בעשרו בין בחכמתו,

הקב לפני מתגאה זה מאמין"הרי היה אילו ה.

שהקב שלמה חי,"באמונה לכל חיים החותך ה

לבשר ומגדולתו מחכמתו שחולק הוא הוא
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אמר "כה אומרים היו אלא הדבר" "זה לומר יכולין היו לא הנביאים ששאר הנביאים.

שינוי, בלי בעצמו, הדיבור שהוא שמשמע הדבר", "זה לומר יכולין היו שלא ה'",

כאשר עמו מדבר והיה מאוד, גבוהה היתה רבנו, משה נבואת אך השי"ת. מפי שמעו

לאמר" ה' צוה אשר הדבר "זה אומר היה ולכן ברור. בלשון רעהו, אל איש ידבר

וכו'. לכם, אומר אני בו ברור ששמעתי זה ˘‰È‰בדבור ‰Â
Ú ·Â¯ ˙ÓÁÓ ‰ÎÊ Ê"ÎÂ
‰Ó ¯·„Î ÂÏˆ‡ ·˘Á
 ÛÂ‚‰ ‰È‰˘ Â·עכ"ל ,13.

È˙ÚÓ˘Âזצ"ל אלטשולער עזרא הג"ר "ויאמינו14בשם בשלח, בפ' הפסוק לבאר

עבדו" ובמשה יד-לא)בה' עצמו(להלן מכוח ולא עבדו, רק הוא משה כי בה', שהאמינו .

לעצמו לקח לא רבנו שמשה משה, של הנהגתו מחמת גם הי' וזה הישועה, את עשה

עכת"ד. מקצתיה, ולא מיניה לא מהגאולה, חלק שום

ÛÈÒÂÓÂדבר האומר שכל שאמר מה לך "והתבאר נפלאים, דברים שם המהר"ל

בשם דבר שאמרו כמה הרי לך יקשה לא זה ולפי לעולם. גאולה מביא אומרו בשם

- לך יקשה לא לעולם. גאולה הביאו ולא Ï‡¯˘Èאומרו ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Ú˘Â ‰Ú˘ ÏÎ ÈÎ
"Â¯ÓÂ‡ Ì˘· ¯·„ ¯ÓÂ‡˘ ÈÓ È„È ÏÚ ‰"·˜‰ ‡È·ÓÂ ‰ÏÂ‡‚Ïהכוונה שאין דהיינו .

ע"י נעשית הית ישראל, כלל לה שצריכין ישועה כל אלא העתידית, הגאולה אודות רק

אומרו. בשם דבר שאומר מי

rvennd jxca llkd zbdpd

"ìàøùé éðá ìà íåöéå"[ו-יג]

‰ÂÈˆאותם ולסבול בנחת להנהיגם בכל(רש"י)עליהם להתאמץ חייב המנהיג .

סוקלים שיהיו מנת על ישראל", בני אל "ויצום הסבלנות. מדת את לפתח כוחותיו,

אתכם. ומחרפים יא-יב)אתכם במדבר .(רש"י

שלו, שאינו בדבר מתגאה היה כלום ודם,

עליון?! בחסד לו ניתן יחזקאל'ואשר ('חזון

פ קידושין, מס' לתוספתא יד)"ביאורים הל' .ה

הואועו אם - האדם הוא נחשב במה כ', ד

נצחיות?! של הנשגב הרעיון נטול

הרבה הדוחה אור לך אין ומאידך,

של התוהו-ובוהו ומן החיים מערפילי

ומרחיב המשעשע הנצחיות, כאור - המבוכות

הדעת. פיאת סנהדרין מס' יחזקאל' ה"('חזון .א)"ג

טובות, המדות לכל שורש היא ענוה כי .13

" גאוה שבעיסהולהיפך והשאור השורש היא

רעות המדות א)"לכל פרק החיים' וכמש('נפש כ",

באסתר"הגר עא בפירושו א-ב)"( הרמז רגליד ד'

שאינם כתות ד' הם הטומאה מרכבות כסא

הגאוה, הוא עצמו והכסא שכינה, פני מקבלים

עי כידוע, התאוה עליו יושב הרע ש."ויצר

ע מכל"ולכן חומרו לזכך יזכה ענוה מדת י

רעה. ומדה בחיים)תאוה ובחרת .(ספר

בעמח ועל"14. מעילה, מס' על עזרא' 'תקנת ס

ם."הרמב
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Ï‡˘Âמרה "זרוק הרב נצטוה מאידך הלא רבו, את הח"ח מתלמידי אחד

ע"ב)בתלמידים" קג כבודו"(כתובות על שמחל מפני שאול, נענש מה "מפני ואמרו ,

ע"ב) כב הכיצד.(יומא ,

¯Ó‡לאחד פעם אמר זצ"ל מסלאנט ישראל רבי שהג' זצ"ל, חיים' ה'חפץ

ולהחניף מאומה. משיגים אין ובגערות ש"בקפדנות ברבנותו, הנחיה שביקש הרבנים

האסורות". הדרכים שתי בין הדרך את למצוא איפוא חייבים אסור. הבתים, לבעלי

ÏÚ"...התלמיד אמר שאלתי", כך

ÍÈÈÁ,זצ"ל איגר עקיבא רבי הג' בשם וענהו 
Èהח"ח,Ù ÏÚ ÌÈ‚ÈÏÙÓ ÏÎ‰"
Í¯„ Â· ÏÏÒ Ì¯Ë ˘È‡ Í‡ ,ÌÈ‰"...15

mixvn mr eaxrziy yyg 'idy inn ceariyd z` rpn d"awd

íéøöî êìî äòøô ìàå ìàøùé éðá ìà íåöéå ïøäà ìàå äùî ìà 'ä øáãéå"
"íéøöî õøàî ìàøùé éðá úà àéöåäì[ו-יג]

·˙Îהיו אשר האומה גדולי היו במצרים אז גם כי יתכן וז"ל, חכמה' ה'משך

ואפרתים, נכבדים ‰ÌÈ¯ˆÓשרים Â¯ÎÓ˘ ÌÈ„·ÚÏ Ï‡¯˘È È
· ˙‡ ÌÈ„·Ú˘Ó ÂÈ‰ Ì‰Â
ÌÈ¯ˆÓ· ‰¯¯˘ Â‚È‰
‰˘ ÈÂÏÂ ÔÂÚÓ˘Â Ô·Â‡¯ ÌÈË·˘ ‰˘Ï˘‰ ‰Ó‰ ÂÈ‰ ÈÏÂ‡Â ,Ì‰Ï,

נשא במדרש שאיתא בארץ,(יג-י)כמו נחלה נטל לא לכן מצרים בשעבוד היה שלא לוי ,

כמש"פ ביעקב" "אחלקם עליו נתקיים ושמעון הירדן, בעבר רק נטל לא ראובן וכן

מט-ז)הרמב"ן ישראל(בראשית את משעבדים היו אשר ושרים הרבה חורין בני היו ומהם ,

פרעה, של מהממשלה להם Â‡ÈˆÂÈהנמכרים ‰Ú¯Ù Ì‚ Ï‡¯˘È È
·˘ ˙"È˘‰ ‰Âˆ ÔÎÏ
„Â·Ú˘‰Ó Ï‡¯˘È È
· שבטים‡˙ השלשה יחוס לזה סמך ולכן אהרן16, הוא ומסיים ,

צבאותם על ישראל בני את הוציאו כו' 
ÈומשהÙ· ‡·ˆ Ë·˘Â ‰ÁÙ˘Ó ÏÎ ÂÈ‰È˘
‰ÊÏ ‰Ê Ï‡¯˘È Â„·Ú˙˘È ‡ÏÂ ÂÓˆÚ.(פרעה אל המדברים הירו'(הם כיוון שלזה וכנראה

ה"ה) פ"ג ישראל(ר"ה בני אל ויצום ,ÌÈ„·Ú ÁÂÏÈ˘ ˙˘¯Ù ÏÚ ÌÂÂˆ ‰Ó.שישלחו [ר"ל

כמש"כ ידם תחת ששעבדו מישראל ].17עבדיהם

ÔÎ˙ÈÂ,במצרים שררה הנהיגו אלו שבטים ששלשה נשא, המדרש בדעת לומר

ג. פרק התורה' 'נצח .15

התורה דיברה זאת, לפר' הסמוכה בפרשה .16

אלו. שבטים ג' של יחוסם אודות רק

שילוח שפרשת חידש חכמה' ה'משך .17

עבדים שילוח הכוונה אין שבירושלמי עבדים

לשילוח מכוון הציווי אלא משפטים, פר' של

מחודש ביאור והוא שבמצרים, ישראל עבדי

בירושלמי.
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במכילתא דאמרו עפ"י כאן נתיחסו כח)לפיכך בא שלא(פר' נגאלו דברים ד' דבשביל ,

מצפים שהיו מפני לגרים עצמן והחזיקו לגוי מצויינין והיו וכו' ולשונן שמן שנו

שאמר כמו הארץ בחלוקת כברכתו איש איש אותם בירך שיעקב ד' (בראשיתלתשועת

וגו',שם-יג) צדון" על "וירכתו ,ÂÈ‰ ÂÏÈ‡ Ô˜Á¯ ·˜ÚÈ˘ ÂÏÏ‰ ÌÈË·˘ ‰˘Ï˘ Ï·‡
‰ÏÁ
Â ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÓ„Ó ÂÈ‰Â ÌÈ¯ˆÓ· ÔÈ·¯Ú˙Ó ÂÈ‰ Ì‰ÈÁ‡ ÏÎÎ ÌÈ„·ÚÂ˘Ó

ÌÈ
·ÏÂ ¯ÓÂÁ· Ô˙Â‡ „·Ú˙˘‰Ó ‰Á‚˘‰‰ ‰Ú
Ó ÍÎÈÙÏ ,Ï‡¯˘È עכ"ל.·˜¯· ,

d`bzi `ly - mivxy ly dtewl jixv xeaivd lr qpxt

"åúãã ãáëåé úà íøîò ç÷éå"[ו-כ]

·˙Îמלקוחים כמשה, גדול אדם שיצא הקב"ה שהסכים מה וז"ל, ה'חזקוני'

של קופה כן אם אלא הצבור על פרנס מעמידין שאין לפי עליהן, להזהיר שעתיד

יומא במס' כדאיתא הצבור על יתגאה פן בצוארו, בו תלויה ע"ב)שרצים כמו(כב ,

עכ"ל. בדוד, שמצינו

'È
Â˜ÊÁ'‰ההנהגה צמחה הדורות השתלשלות בכל אשר הענין, את לבאר בא

דוד בית מלכות התהוותה כך ראוי. כאינו שנראה באופן דוקא ישראל, לכלל והמלכות

מדוע ביאור צריך ואכן המואביה, ורות בועז בנישואי המשיך זה וכך ותמר, יהודה ממעשה

לעם ייאסרו שאח"כ מליקוחין, היתה ועמרם משה לידת בענייננו וכן ה', רצון הי' כך

ישראל.

Â‰ÊÂשל קופה הציבור במנהיג או במלך לתלות צורך דיש החזקוני, שמבאר

הצבור. על ויתגאה הגאוה במצודת יפול שלא כדי שרצים,

מכל‰„·¯ הענו היה אשר ע"ה, רבנו משה הנה למתבונן, הרעיון על מבהיל

ואפר" עפר "ואנכי אמר אבינו דאברהם ז"ל [כמאמרם מהאבות ואף (בראשיתהאדם

מה"יח-כז) "ונחנו אמר רבנו ומשה טז-ז,ח), היה(להלן ואעפ"כ אינו], אפר שאפילו ,

ח"ו! יכשל שלא הענוה במדת לשמירה ‡·˙¯Â‰ÈÈזקוק ‰
Ú
 ‰Ó Ô
‡ ,‰˙ÚÓÂ -!

md milewy dyne oxd`

lnrd `ed xwird - dlrnl mipezgze dhnl mipeilr

"íäì 'ä øîà øùà äùîå ïøäà àåä"[ו-כו]

לאהרן,‡] משה שמקדים מקומות ויש למשה, אהרן שמקדים מקומות יש פירש"י

עכ"ל כאחד, ששקולין .18לומר
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ÂËÓ,רש"י דברי עומק את לבאר זצ"ל מבריסק הגר"ח בשם מדרשא בבי

שפתים ערל משה דהרי ממשה, יותר חלק אהרן נטל פרעה עם דיברו כאשר דלכאורה

לפה" לך יהיה הוא וגו', לך הוא "ודבר אמר אהרן ועל ד-טז)היה, בדברם(שמות ואילו .

לאלהים" לו תהיה "ואתה נאמר ה' את(שם)עם ומביא המוליך היה דמשה משמע ,

בדברם הרי להם", ה' אמר אשר ומשה אהרן "הוא אומר שלנו מקרא והנה ה'. דבר

ז לעומת למשה. אהרן מקדים זאת ובכל עסקינן, הקב"ה "הםעם נאמר הבא בפסוק ה

כך ואחר משה קודם ואהרן", משה "הוא מסיים ואעפ"כ וגו', פרעה" אל המדברים

נותנת, שהסברא ממה הפוך בסדר הכתוב הזכירם המקראות דבשני א"כ נמצא אהרן.

אכן היא זו משה. את הקדים פרעה אל ובדברם אהרן, את הקדים אליהם ה' כשדיבר

היתה יחד, גם העניינים ובשני הם, ששקולים ללמדך הכתוב בא אכן כי מוכחת, ראיה

עכת"ד. שווה, במידה חשיבותם

פה·] אל פה בבחינת הנביאים, אדון היה רבנו משה הלא לתמוה, יש ועדיין

למשה שקול שאהרן אמר ואיך התורה, ניתנה ידו ועל ישראל, כל של ורבן בו, .19אדבר

¯˙Èמעלת גדולה שבזה ולמרים, לאהרן הקב"ה אמר גופא זה בענין הלא כן, על

מעלתם. על יב-ו,ז,ח)משה בעלותך פרשת .(בסוף

¯ÙÒ·Â,לבאר ויש וז"ל, כאחד" "ששקולין רש"י דכ' מה לבאר כתב משה דרש

לעשות, היה שבכוחו מה השי"ת, של רצונו ובשלימות, ימיו כל עשה שאהרן שכיון

ממנו, גדול בעצם היה שמשה אף כמשה, שקול Ó‰הוא Â˘Ú Ì‰È
˘˘ ÔÂÈÎ Ó"Ó
‰ÏÚÓ· Ô‰ ÔÈÂ˘ ,Ì˙ÏÎÈ ÈÙÎ ÂÂËˆ
˘.

ÈÙÏב"ב במס' הגמ' סוגיית מבואר ע"ב)זה חלש(י יהושע דר' בריה יוסף ,

למעלה, ותחתונים למטה עליונים ראיתי הפוך עולם א"ל חזית מאי אבוה א"ל אינגיד,

ע"כ. ראית, ברור עולם ליה אמר

הזה‡˘¯ בעולם ודאי הא הפוך, עולם שהוא אמר איך מאוד, תמוה דבר הוא

בעולם שגם שראה, הוא, הביאור אלא האמת. עולם הוא והתם לעינים רק רואה האדם

התחתונים על וגם לעליונים, בכאן ידועים שהיו אלו הם, שעליונים אומרים האמת

והתחתונים למטה העליונים היו מקום ומכל התחתונים, מן שהם שם, גם אומרים

הפוך. עולם שהוא אמר ולכן למעלה,

רש דברי עפ"18. עם חז"י דברי במכילתא"י ל

וכ"ובשה רבה, כריתות."ש סוף בתוספתא ה

הגר ואמנם על"19. אליהו דברי בספר א

מדברת(צט-ו)תהלים שכינה שמעלת כתב ,

וכן הכהן, באהרן גם היתה גרונו מתוך

יעויש ה."בשמואל
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·È˘‰Âמכל ותובע בטרוניא בא אינו שהקב"ה משום ברור, עולם שהוא אביו לו

קיימו כחם, כפי עשו אבל וכדומה, בכשרונותיהם קטן שכחם אלו ולכן כחו! כפי רק אחד

והעליו למעלה, הם ולכן הזה. בעולם שליחותם את ועשוהם גדולים, יותר שהם אף נים

ולא וכוחותם, כשרונותם לפי יותר לעשות שבכוחם מאחר אבל מהתחתונים, יותר והשיגו

עכ"ל. במדרגה, שקולים הם כוחם, כפי השיגו ששניהם ובאופן למטה. הם לכן קיימו,

‡ˆÈכפי לא רק "עליון", ועדיין בעוה"ב למטה הוא שהעליון גופא דזה לפ"ז,

שם. לבושתו סיבה יהיה כחו,

„Á‡שהרי גדול, אדם להיות קל זה לרב, זצ"ל, סלנטר ישראל ר' להג' אמר

ויותר! אנשים אלף כמו וכשרונות ראש לו יש

·È˘‰,אנשים אלף כמו ראש לי שיש נכון זה אם "אפילו ישראל, הג"ר לו

מחוייב אלף, כמו שהוא כשרונותי שמשום חובתי, את מגדיל רק שזה לך, תדע אבל

חובתי" קיימתי שלא הרי מזה לי יחסר ואם אלף, כמו .20אני

אליהו‚] לב משפטים)בספר בעלי(פר' בחורים רואים התורה בעמל וז"ל, כתב

להם ומה שמים, מתנת זהו טוב. ובזכרון בהבנה בתפיסה, עשירים הם גדולים, כשרונות

הרבה, דבר כל על לעמול וצריך בכשרונותיו, עני שהוא מי יש אבל בכך. להתגאות

הוא הרי שלהם, כבתוך התלמוד בים שטים הכשרונות בעלי את לפניו רואה וכשהוא

המע"ה שלמה שאמר מה לידע עליו לכן ח"ו, יאוש לידי לבוא ויכול ברוחו (משלינופל

חז"לטז-כו) ופי' פיהו". עליו אכף כי לו עמלה עמל ע"ב)"נפש צט עמל(סנהדרין הוא

שמחזרת לו, עומלת תורה ז"ל, ובפירש"י אחר, במקום לו עומלת ותורתו זה במקום

שכפף שאכף, מפני למה וכ"כ וסדריה, תורה טעמי לו למסור הקונה מאת ומבקשת עליו

עכ"ל. תורה, דברי על פיהו

Ú‚È‰‡Ï ,‰¯Â˙· Ú‚ÈÂ ÏÓÚ Â
È‡˘ ÈÓÂ ,ÔÂ¯˘ÎÏ ˜Â˜Ê Â
È‡ ‰¯Â˙· ÏÓÚÂ
ÔÂ¯˘Î‰ ÂÏ ¯ÂÊÚÈ!21

ומוסר חכמה דעת ספר זצ20. ירוחם ל"(לרבנו

ח קז)"ממיר, מאמר .ד

���

המבי לדברי כאן לציין הראוי בספרו"מן ט

וז זה יסוד בהקדמתו שכתב אלקים ל,"בית

בנו שראה מה כוונת תהיה שזאת אפשר וגם

ריב נ)ל"של פסחים ג, רבה למטה(רות עליונים ,

גדולים שהם אותם כי למעלה, ותחתונים

בעוה טובים ובמעשים בכח"בתורה והיה ז

הם עשו, ולא יותר לעשות הכנתם וחק

ו"בעוה התחתונים מדרגת מן למטה שפליםב

הם שעשו מה כל לעשות השיגו שלא מהם,

עכ הכנתם, מיעוט מפני אלא נמנעו ל."ולא

זצוק זושא ר' הרבי בשם אומרים ל,"וכן

ישאלו לא לבוא לעתיד עצמו, על אומר שהיה

רק הקדמונים, במדרגת הייתי לא למה אותי

זושא! ר' הייתי לא למה אחד, דבר לי שישאלו

הג מרן הדור פוסק בשם שמעתי יוסף"21. ר

שליט אלישיב [הג"שלום ששאלוהו משה"א, ר

זצ בחורים"קופשיץ שני ויש מקרה אודות ל]
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ת„] עמלי שאותם נראה הנסיון מזהיריםמתוך כשרונות להם היו לא אם אף ורה

בתורה! עמלים להיות - תלכו" בחוקותי "אם עיקר זהו כי פרי, עשו וגם והצליחו גדלו

‡·Ò‰"עזות יענה ועשיר רש ידבר "תחנונים שהפסוק אומר היה זצ"ל מקלם

כח-יג) העני.(משלי את גם אלא בפשטות, שמשמע כפי בלבד, העשיר את מגנה אינו ,

שיש הממון שבגלל שחושב על כאן נתבע העשיר רק לא כי כאן, אומר המלך שלמה

שמדבר כך על בקורת דברי כאן יש העני על גם אדם. לבני בעזות לדבר יכול לו

ÌÂÏÎÏ.תחנונים. ·˘Á
 ‡Â‰ ÔÈ‡ ¯·Î ,ÛÒÎ ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡˘ ·Â˘ÁÏ ‡È‰ ˘Ù
 ˙ÂÏÙ˘
‰ÏÚÓÏ ÌÈ
Â˙Á˙Â ‰ËÓÏ ÌÈ
ÂÈÏÚ ‰"·˜‰ Ïˆ‡ ÈÎ ˙Ú„Ï ÂÈÏÚ.עכ"ד ,

Î"˘ÓÙÏÂ,עני' על גם קאי שבפסוק, שה'רש' הפסוק, בכוונת לומר אפשר

טענה זה גם וע"כ למעלה". "ותחתונים נאמר עליו כוחו, כפי עמל הוא שאם בדעת',

כשרונו חוסר מחמת ומהסס מתבייש אם .22עליו

פסחים‰] במס' ע"א)איתא ואיתנגיד(נ חלש לוי בן יהושע דר' בריה יוסף דרב

ראיתי הפוך עולם ליה אמר חזית, מאי אבוה ליה אמר הדר כי רש"י], רוחו. ופרח [גוע

לו, אמר למעלה, ותחתונים רש"י], קלים. ראיתי חשובים שהיו [אותן למטה עליונים

ראית. ברור עולם בני

¯‡È·Â'יחזקאל ב'חזון הוכתר(שם)בזה לא אשר האדם פה נחשב במה וז"ל,

עמלו ידי על ומצא יגע רוחו ובאורך בסבלנותו אך מצוינים, בכשרונות ומלידה מבטן

ובעל מהירה, תפיסה בעל והינו נשגבות, בסגולות ה' אותו חנן אשר איש כלפי - בתורה

למעלה שם אך וחכמה. תורה של מעינות שפע ושופע טיפה, מאבד שאינו סיד בור זכרון

שם אשר השמש, תחת שעמל עמלו לפי שם נדון והאדם השני, על לראשון יתרון יש

אמיתתה על לעמוד כדי מעיניו שנתו ותדד ולילה יומם יהגה ובתורתו כימים, לילות

בעל הוא מהם אחד לישיבה. ליכנס הרוצים

הוא אבל מתמיד, שאינו והגם גדול, כשרון

ח בטלן [ואינו שלומד השני,"בחור והבחור ו].

כ לא מתמיד"הוא הוא אבל כשרון בעל כ

להכניסו קדימה יש מהם לאיזה עצום.

לישיבה.

להבין צריך בראשית הדור, פוסק לו וענה

התשובה. את נשיב כך ואחר השאלה, את

כשרון חשוב, יותר מה היא השאלה לכאורה

איזה היא, השאלה לדעתי אמנם התמדה. או

או התמדה? של כשרון יותר? חשוב כשרון

דהתמדה כלומר, וחריפות? הבנה של כשרון

שכשרון התשובה, זה ועל כשרון! היא גופא

הבנה של מכשרון כמה פי חשוב התמדה של

הגרי והסביר הכשרון"וחריפות. שמטרת ש

הוא התכלית והכא לתכלית. להביא הוא

הוא, וכן ומאחר הקדושה. התורה ידיעת

דהוא לתכלית שיביאו עדיף ההתמדה כשרון

התורה. ידיעת

אבות במס' איתא "(ד-ט)22. אומר, יונתן רבי

לקיימה סופו מעוני, התורה את המקיים כל

מדעת,"מעושר בעוני התורה את המקיים פי' .

– בעושר לקיימה סופו כשרון, ובחסרון

בכשרון.
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החיים. ארחות בכל ממנה מושפע ולהיות

¯Ó‡"."ראית ברור עולם בני, לו,

ÈÎההוג שכזהגדול איש גדולים, ובמאמצים ראש בכובד רבה ביגיעה בתורה ה

בו העמוסים נבון ולב רוח שאר הקב"ה להם שחלק מאלה יותר ה' מאת רצון יפק

עכ"ל. יצירתם, מתחלת למענם ה' פעל והכל רחם, מני בתורה הנושאים בטן מני

ef dbxcl ribd izni`ne d"r dyn ly d`eapd zlrn

"êàéáð äéäé êéçà ïøäàå äòøôì íéäì-à êéúúð äàø"[ז-א]

הרמב"ן‡] ו-יג)כתב אתה(לעיל כי לפרעה א-להים נתתיך ראה אליו אמר וה' וז"ל,

בשליחותך ואהרון דבריך, פרעה ישמע ולא אהרן את תצוה ושם אהרן, עם לפניו תבוא

בהם. ומוכיח דבריו משמיע והנביא לנביא מצוה האלוקים כאשר דבריך, ÂÊישמיענו ‰
‰Â
ÂÈ˙Ù˘ ˙Ï¯Ú· ¯·„Ï ˘Â· ‰È‰˘ ,Â˙Â
Ú· ‰ÎÊ ‰˘ÓÏ ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓעכ"ל ,23.

Ô"·Ó¯‰המצוה לא-להים אהרן כלפי נחשב רבנו שמשה כפשוטו, הפסוק מבאר

פרעה ישמע שלא זה וגם נביאך". יהיה אחיך "ואהרן הכ' שאמר מה וזה הנביא את

ראוי הנביא דברי את ורק "אלקים". דברי לשמוע ראוי היה שלא משום הוא דבריך,

שמעוני' ב'ילקוט מבואר שכן ובאמת השכינה. דברי את ולא לשמוע פרעה (רמזהיה

אלקים"תתיג) נתתיך "ראה שנאמר אלקים ונקרא וז"ל, כפשוטו הפסוק שכוונת ,(ז-א),

כ-א)וכתיב האלקים".(תהלים איש למשה "תפלה ,

שנבואת·] נביאים, לשאר רבנו משה נבואת בין החילוק מה בזה, ביאור וצריך

אלקים" "דברי נקרא הרמב"ן)משה .(לשון

¯ÙÒ·דרך שנקרא24שם כך כדי עד הגיע רבנו משה מעלת וז"ל, מבאר

וכו', גרונו" מתוך מדברת "שכינה בבחינת היתה משה שנבואת משום הוא 'אלקים',

.25עכ"ל

Ì
Ó‡היתה לא וכו' מדברת שכינה דמעלת מבואר דהא דבריו על להקשות יש

שמות בפ' הרמב"ן כתב דהנה רבנו, משה אצל ג-ה)עדיין אל(לעיל "ויאמר עה"פ,

רש האונקלוס שד' להעיר יש וא"23. ע,"י

אבל חול, הוא פה המוזכר שההשם נראה

והיינו קודש, שהוא נראה אולי יונתן מתרגום

- פרעה. של אלקים כאילו תהיה שאתה –

הגריח שליט"הערת א."פ

להג זצ"24. ברוידא זיסקינד שמחה ראש"ר ל,

חברון. ישיבת

במלבי ועי' דכתב"25. ג-ב)ם דבחמשה(לעיל ,

משאר רבנו משה נבואת היתה חלוקה דברים

בחלום נתנבאו נביאים שאר א) נביאים:

הנביאים כל על ב) בהקיץ. היה משה ונבואת

בעת הגוף כוחות כל ובטלו ופחד רעדה נפלה
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אל ניגש סיני בהר כי בנבואה, הגדולה למעלתו עדיין הגיע לא וז"ל, הלום" תקרב

בו שנא' למשה עלה לא שעדיין פנים הסתרת ענין וכן האלקים, שם אשר הערפל

יב-ח) עכ"ל.(במדבר יביט", ה' "ותמנת ,

Ì
Ó‡Âז"ל הגר"א רבנו ספרים26לכאורה ד' וז"ל, הרמב"ן, על בזה חולק

הקב"ה מפי נשמעים שהיו הגבורה, מפי משה יתברך, השם דברי מקרי הראשונים

משא"כ משה", של גרונו מתוך מדברת "שכינה ז"ל וכמ"ש משה, של גרונו דרך בעצמו

והגר"א עכ"ד. זו, בחינה היה דלא אמרו, עצמו מפי משה משה, דברי מקרי דברים ספר

פ"ד) לב תי' מדברת(בתקו"ז שכינה בבחינת משה עם הקב"ה שדיבר המקומות את מונה ,

ישראל אל דבר כשמשה וארא, פרשת בריש במצרים שעוד עולה, קדשו ומדברי וגו',

וגו' סבלת" מתחת אתכם והוצאתי ה' אני ישראל לבני אמר "לכן ו-ו)- כבר(לעיל ,

גרונו. מתוך מדברת שכינה היתה

Ï·‡למעלתו הגיע לא סיני הר מעמד שעד להדיא, שכ' הרמב"ן בשיטת כמבואר,

כדבריו. לפרש א"א לכאורה בנבואה, הגדולה

¯Á‡הגיע לא עדיין הסנה שבמעמד כתב דבריו בסוף המלבי"ם שגם מצאתי כך

מעלתו הרמב"ן)לרום בתחלת(כדברי משה שגם מוכח, הסנה מראה מנבואת אולם וז"ל,

בטלו ולא בהקיץ, היתה שנבואתו הגם האלה. התנאים בכל הנביאים על התעלה לא נבואתו

הדברים ביתר זה בכל ורעדה. פחד בלי בחושיו משתמש עמדו על עמד רק גופו כוחות

אליו. ה' מלאך וירא כמש"כ מלאך באמצעות הנבואה שקיבל א) המדרגה. למרום עלה לא

הנבואה שהיה ג) הסנה. מתוך אש בלבת אליו נראה המלאך כי ודמיון, מחזה שראה ב)

ער כשהוא נתנבא ומשה נבואתם. שקבלו

כל ג) בחושיו. ומשתמש רגליו על ועומד

להם בא כי ודמיונות, במחזה ראו הנביאים

ולמשה המדמה, כח באמצעות הנבואה שפע

כח תערובות בלי השכלי כח על השפע הגיע

כל ד) דמיון. שום ראה לא כן ועל המדמה

ובנבואת וחידות, במשלים נבאו הנביאים

כל ה) וחידה. משל שום נמצא לא משה

באמצעות הנבואה שפע להם הגיע הנביאים

שלא פנים אל פנים היתה משה ונבואת מלאך

עכת מלאך, מבואר"באמצעות כך [ובאמת - ד.

ברמב פ"להדיא יסוה"ם מה' ה"ז אלא"ת ו,

השלישי"שהרמב החילוק את כולל ם

וע יחדיו, ברמב"והחמישי בפיה"ע לפרק"ם מ

מרע נבואת ביסוד הגריח"חלק הערת פ]."ה.

חיים"וע רוח בספר א-א)"(עמע אבות ס

וז וז"שכתב מתנבאים"ל, הנביאים שהיו ש

ר ה', אמר ""בכה הזה"כהל ענין ודמות כמו ,

שמשמע הדבר' 'זה לומר יכולין היו ולא אמר,

מפי שמעו שינוי בלי בעצמו הדיבור שזהו

מרע"השי נבואת אך מאוד"ת. גבוה היתה ה

רעהו אל איש ידבר כאשר עמו מדבר והיה

" אומר היה ולכן ברור. אשרבלשון הדבר זה

לאמר ה' ברור(לה-ד)"צוה ששמעתי זה בדבור ,

הזדככות כי מחמת וזהו לכם. אומר אני בו

וז הענין. לעצם מביט היה אצלו ש"החומר

יביט" ה' הוא"ותמונת הבטה ולשון ,

הענין. בעצם יתירה הסתכלות

עה יעקב אהל בספר הובא ר"26. דברים."ת, פ
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מש שהוא אכל, איננו והסנה באש בוער הסנה שראה וחידה, עכ"לכמשל וחידה, .27ל

˘ÈÂהגיע לא עדיין הגדולה, הנבואה שלמעלת הגם הרמב"ן, דלשיטת לומר,

שאמר הסנה מראה משעת אבל הנ"ל, הרמב"ן וכמש"כ סיני, הר מעמד עד רבנו משה

משה" משה "ויאמר ג-ד)לו כבר(לעיל בגוויה, טעמיה פסיק לא משה משה ז"ל, ודרשו

בין כלל ומפסיק חוצץ הגוף היה שלא עד כ"כ הגוף אצלו שנזדכך במדרגה אז היה

משעת כבר ולכן בגוף. היתה כך העליון בעולם הנשמה שהיתה וכמו הנשמה, הארת

גרונו. מתוך עמו דיברה השכינה הסנה ÍÂ˙Óמראה ÂÓÚ ‰¯·È„ ‰
ÈÎ˘‰˘ Ù"Ú‡Â
˙ÏÚÓ „ˆÓ ‡Ï‡ ,ÔÎ È¯Á‡ ÚÈ‚‰˘ ‰‡Â·
‰ Ï˘ ‡È˘‰ ˙ÏÚÓÏ ÚÈ‚‰ ‡Ï ,Â
Â¯‚

˙ÂÈÓ˘‚‰ ˙ÂË˘Ù˙‰Ï Ê‡ ‰ÎÊ ,Ê‡ Â· ‰˙È‰˘ ˘Ù
‰ ÍÂÎÈÊהשל"ה ולשיא)28(וכמש"כ .

שבזמן התורה מפסוקי אנו רואים הלא כי התורה, קבלת בעת רבנו משה זכה נבואתו,

דהיינו רגליך", מעל נעליך "של לו לומר הקב"ה הוצרך הסנה, במראה משה שעמד

מחומרו. לזיכוך עדיין זקוק שהיה

ÔÎÂעה"ת ב'ספורנו' לד-יב)מפורש תורה,(דברים מתן של הגדול" המורא "ולכל ,

אל נגש ומשה תורה במתן מרחוק ועמדו כשיראו ישראל" כל לעיני משה עשה "אשר

עכ"ל. פנים, אל פנים בנבואת העליונה המדרגה קנה אז כי הערפל,

‰
‰Âרבנו למשה שנחסרה הדרגה מהי כאן ביאר לא הרמב"ן דאמנם נראה באמת

שבאותה להדיא, כוונתו פירש והבטחון האמונה בספרו אך סיני, הר אל שעלה עד ע"ה

למדריגה שאכן שפיר אתי וממילא המאירה", "אספקלריא של לדרגה הגיע לא עדיין שעה

ובמעלתו משה בנבואת דעסקינן וכיון .27

את להביא הראוי מן סיני, הר מעמד לאחר

הרמב מיסוה"(פם"דברי ה"ח משה"וזא)"ת ל,

האותות מפני ישראל בו האמינו לא רבנו

סיני הר במעמד בו האמינו ובמה וכו', שעשה

אחר ולא שמעו ואזנינו זר ולא ראו שעינינו

אל נגש והוא והלפידים, הקולות האש

משה שומעים ואנו אליו, מדבר והקול הערפל,

אומר הוא וכן וכך, כך להן אמור לך משה

את לא ונא' עמכם, ה' דבר בפנים פנים

הזאת, הברית את ה' כרת 
ÔÈאבותינוÓÂ
Â˙‡Â·
Ï ‰È‡¯‰ ‡È‰ Â„·Ï È
ÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ·˘

ÈÙÂ„ Â· ÔÈ‡˘ ˙Ó‡ ‡È‰˘'שנא יט-ט), ,(להלן

ישמע" בעבור הענן בעב אליך בא אנכי הנה

בד לעולםהעם יאמינו בך וגם עמך מכלל"ברי .

שיהא נאמנות בו האמינו לא זה דבר שקודם

אחרי' שיש נאמנות אלא לעולם, עומדת

עכ ומחשבה, ל."הרהור

בהגה חיים"28. רוח ספר על א-א)ה כתב(אבות

השל וז"בשם ""ה כתוב מעלל, נעליך של

"רגליך כתיב וביהושע רגלך" מעל נעלך ,"של

מיני ב' שיש הענין נעליך, כתיב במשה כי

שלובש בהמה עור א) לאדם. עור לבושי

כמ עצמו, עור ב) מנעלים. ""דהיינו עורש

תלבישני באל"ובשר אור היה משה ואצל ף,",

וזהו הנביאים. כל על יותר מעלתו היה ולכן

הקב לו שצריך"שרמז רבים לשון נעליך של ה

הבהמה עור דהיינו מנעלים מיני ב' להסיר

חומרו"ואח שיזדכך כלומר שלו. ובשר עור כ

באל אור שיהיה זכה"לגמרי לא יהושע אבל ף.

" כתיב לכך המדריגה רגלךלזה מעל נעלך "של

עכ הבהמה, עור על שקאי יחיד. ל."לשון
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ההשגה גודל את אך פרעה, אל לדבר שבא בזמן זכה כבר גרונו מתוך מדברת שכינה של

הגר"א דברי ולפי"ז סיני, להר שעלה לאחר רק זכה המאירה האספקלריא שהיא הגבוהה,

וכמש"כ. הרמב"ן לדברי סותרים אינם

mixvn lre drxt lr 'd `iady zeknd zxhne zedn

"íéøöî õøàá éúôåî úàå éúúà úà éúéáøäå ,äòøô áì úà äù÷à éðàå"[ז-ג]

עכ"ל.‡] ויסורין, במכות ורודה שופט פירש"י,

È˙ÚÓ˘כי זצ"ל, הגרי"ז מרן אביו בשם שליט"א סולובייצ'יק הגרמ"ד ממו"ר

מחמת אלא ישראל, בני את לשלוח ויאלץ שיכנע כדי יסורין למטרת היו לא המכות

יעבדו אשר הגוי את "וגם אבינו לאברהם שם שנאמר הבתרים בין בברית שהובטח מה

וגו' יצאו" כן ואחרי אנכי טו-יד)דן עונש(בראשית מדין היו והיסורין שהמכות נמצא .

ושופט", ל"דיין רבנו משה את הקב"ה מינה ולכן ישראל, בני את שהעבידו כך על

אנכי", דן יעבדו אשר הגוי את "וגם שיקויים כדי לו, הראויים ויסורין במכות לרדותו

גדול" ברכש יצאו כן "ואחרי שנא' כמו ליציאתם הכנה זאת מוכח(שם)והיתה וכן .

בעדיות המשנה מן ז)גם משנה שהמכות(פ"ב הרי חודש, י"ב היה המצריים דמשפט ,

אחד כל התורה ציינה ומכה מכה בכל ולכך שילוח. למטרת ולא ודין, משפט בגדר היו

המכה היתה עצמו בפני אחד לכל כי לחוד, ועמו לחוד, ועבדיו לחוד, פרעה בנפרד,

שנתחייב. מה כפי והדין

Â‰ÊÂלעיל הכתוב אל(ג-יא)ביאור אלך כי אנכי מי האלקים אל משה "ויאמר

‡ÈˆÂ‡פרעה ÈÎÂ,מובנת אינה אוציא" "וכי הלשון לכאורה ממצרים". ישראל בני את

ממצרים". ישראל בני את "להוציא לומר לו שהיה

‡Ï‡את לדון אחת שליחות שליחויות, ב' נצטווה משה כמש"כ, הוא הביאור

שני הם ואלו ממצרים. ישראל בני את להוציא שניה ושליחות ויסורין, במכות פרעה

אוציא "וכי ויסורין, במכות לדונו היינו פרעה", אל אלך כי אנכי "מי - הפסוק חלקי

ממצרים. וההוצאה השילוח ענין על נסוב ישראל" בני את

‰Ê·Âכפולה טובה וכמה כמה אחת "על פסח, של בהגדה הפיוט דברי לבאר גם אפשר

והרג באלהיהם, ועשה שפטים, בהם ועשה ממצרים, שהוציאנו עלינו, למקום אתומכופלת

בהם "ועשה אמר שבתחילה בכורות, ממכת המכות שאר נחלקו מדוע לכאורה בכוריהם".

בכוריהם". את "הרג אמר שוב כך ואחר באלהיהם", "ועשה ואמר והפסיק שפטים"

,‡Ï‡כדי באו לא המכות שאר שאמנם המכות, משאר בכורות מכת חלוקה

הבתרים. בין בברית שהובטח וכפי השעבוד, על כעונש אלא מצרים, יציאת את לזרז
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בקרא כמבואר השילוח, מיאון על עונש היתה בכורות מכת זאת "ואמר(ד-כג)לעומת ,

שלא הרי בכרך", בנך את הרג אנכי הנה לשלחו ותמאן ויעבדני בני את שלח אליך

השיעבוד. על כעונש בכורות מכת באה

‰Ê·Âרב זמן עוד שהיה אף בכורות, מכת הזכיר בתחילה כבר מדוע מיושב גם

בכורות מכת מועד רש"י)עד את(ועי' שלח שלא כך על היא זו שמכה מפני אלא ,

משפט. מדין היו המכות ושאר ישראל,

ÔÎÏÂועשה" אמר ובתווך בכורות, למכת המכות שאר בין ההגדה בעל הפסיק גם

שהקב"ה בשעה כי חז"ל שאמרו וכמו ל"שפטים". שייך זה ענין גם כי באלהיהם",

כאמור, זה, שענין בכוריהם", את "והרג אמר כך אחר ורק מאלהיה, נפרע מאומה, נפרע

עכת"ד "שפטים", לדין שייך .29אינו

¯˘‡Îבזה כי התלמידים אחד הציע תלמידיו, לפני הדברים את הגרי"ז הרצה

שאר את מזכירים אין חסדו"], לעולם כי לה' "הודו [פרק הגדול בהלל מדוע יתבאר

מוזכרים הרי בבכוריהם", מצרים "למכה - בלבד בכורות מכת את אלא מצרים מכות

העולם בריאת למן ישראל עמו עם הקב"ה שעשה והנסים המופתים האותות כל שם

מצרים. מכות של מקומן נפקד ומדוע לנחלה", ארצם "נתן ועד

„"ÈÙÏÂוכעונש כדין אלא באו לא המכות דשאר ופלא, הפלא יתבאר הגרי"ז

ממצרים. ישראל בני שילוח ענין לעצם שייכים ואינם "שפטים", בבחינת היו הם -

בהלל בכורות מכת הוזכרה ולפיכך לשלחו", "ותמאן על באה בכורות מכת זאת, לעומת

וחסדיו. נפלאותיו על העולמים לחי ושבח שיר שכולו הגדול,

להביא·] יש "עונש", מדין היו שהמכות זצ"ל הגרי"ז מרן לדברי כהשלמה והנה

נענש הוא ישראל, את מעצמו בתחילה שיעבד שפרעה שמחמת שכ' הרמב"ם דברי את

שנפרע עד התשובה ממנו "למנוע הלב בחיזוק שנענש נוסף, דבר היה שבעונש אלא במכות,

תשובה בהל' הרמב"ם וז"ל במכות, עונשו את שקיבל עד כלומר ג)ממנו", הל' .(פ"ו

האמת דיין לפני הדין שיתן עד רבים חטאים או גדול חטא אדם שיחטא ואפשר

ממנו שמונעין ומדעתו ברצונו שעשה אלו חטאים על החוטא מזה הפרעון שיהא

הוא שיעשה, בחטאו ויאבד שימות כדי מרשעו לשוב רשות לו מניחין ואין התשובה

ישעיהו ידי על אמר אומר(י-י)שהקב"ה הוא וכן וגו', הזה" העם לב "השמן (דברי,

לו-טז) ב, בנבאיוהימים ומתעתעים דבריו ובוזים האלקים במלאכי מלעבים "ויהיו ,

ע ממו"29. ששמעתי מה שליט"כ ויעו'"ר א,

רי מרן עה"בחידושי הלוי הובאו"ז כאן, ת

וע בקיצור, הדברים מש"עיקרי להלן"ע כ

ב. י-א,
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עד לפשוע והרבו ברצונם חטאו כלומר מרפא", לאין עד בעמו ה' חמת עלות עד

המרפא, שהיא התשובה מהן למנוע ‡ÊÁ˜שנתחייבו È
‡Â ‰¯Â˙· ·Â˙Î ÍÎÈÙÏ
Âˆ¯‡· ÌÈ¯‚‰ Ï‡¯˘ÈÏ Ú¯‰Â ‰ÏÁ˙ ÂÓˆÚÓ ‡ËÁ˘ ÈÙÏ ‰Ú¯Ù ·Ï ˙‡
Â
ÓÓ Ú¯Ù
˘ „Ú Â
ÓÓ ‰·Â˘˙‰ ÚÂ
ÓÏ ÔÈ„‰ Ô˙
 ÂÏ ‰ÓÎÁ˙
 ‰·‰ ¯Ó‡
˘

.Â·Ï ˙‡ ‰"·˜‰ ˜ÊÁ ÍÎÈÙÏ

Ì
Ó‡ואני" עה"פ שכ"כ בלבד, עונש של ענין רק בזה הי' לא הספורנו לדעת

העם" את ישלח ולא לבו את ד-כא)אחזק .(לעיל

המכות אפילו לסבול פרעה יוכל [שלא המכות לסבול יכול בלתי בהיותו כי

לעשות יתברך לא-ל שיכנע מפני לא ספק, בלי העם את משלח היה הראשונות],

עכ"ל. שלחם, ולבלתי המכות לסבול שיתאמץ לבו את חיזק ולזה רצונו,

Â
Âˆ¯,המכות סבל יראת מפני ישראל בני את פרעה ישלח שלא היה יתברך

יכול. כל שהוא מלפניו ויכנע בהשם, להכרה שיגיע לאחר ברצון ישלחם אלא

„ÂÚÂאלכם ישמע ולא וגו' פרעה לב את אקשה "ואני עה"פ ה'ספורנו' האריך

ז-ג,ד)פרעה" בזה"ל.(להלן

בהיו הנה אקשה. נאםואני אני "חי כאמרו במיתתם, ולא רשעים בתשובת חפץ הא-ל ת

וחיה" מדרכו רשע בשוב אם כי הרשע, במות אחפץ אם ה', לג-יא)א' אמר(יחזקאל ,

גדלו להם בהודיע בתשובה, המצרים את להשיב וזה מופתיו, ואת אותותיו את שירבה

ועם כחי". את הראותך בעבור העמדתיך, זאת "בעבור כאמרו ובמופתים, באותות וחסדו

ולמען בקרבו אלה אותותי שיתי "למען כאמרו וייראו, יראו שישראל הכונה היתה זה

על לא ספק, בלי ישראל את משלח פרעה היה הלב הכבדת שלולא ספק ואין תספר".

וטובו, גדלו שהכיר פי על אף מורד, מהיות שיתנחם יתברך, לא-ל והכנעה תשובה צד

באמרם עבדיו שהגידו כמו המכות, צרת את עוד לסבול יכול בלתי היותו צד על אלא

חפץ פרעה היה אם אבל כלל. תשובה היתה לא וזאת מצרים" אבדה כי תדע "הטרם

והנה מונע. שום מזה לו היה לא שלמה, בתשובה אליו ולשוב יתברך, לא-ל להכנע

ישלח ולא המכות לסבול שיתאמץ פרעה", לב את אקשה "ואני יתברך הא-ל אמר

וטובי גדלי יכירו שמהם בקרבו", אלה אותותי שיתי "למען ישראל, את המכות מיראת

˙È˙Ó‡ ‰·Â˘˙ ÂÊÈ‡· ÌÈ¯ˆÓ‰ Â·Â˘ÈÂ.

‡ˆÓ
שיכיר כדי אף אלא כעונש, רק באו לא שהמכות ה'ספורנו' דעת א"כ

השם, את ישראל בני וייראו שיכירו וכן תשובה. מתוך ישראל בני את וישלח בהקב"ה

ה'" אני כי מצרים "וידעו בפסוקים ה'"(ז-ה)וכמבואר אני כי "וידעתם וכן י-ב), .(להלן

במצרים" התעללתי אשר את בנך באזני תספר Ú¯ÙÓ‰,(שם)"ולמען ‰ÚÈ·˙ Ô‡Î ‰˙È‰Â
'‰ ˙ÚÈ„È ÂÏ ‰È‰˙˘!
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ÔÎ‡מכות החמש בין הבדל והי' מטרות, שתי שהיו כותב הרמב"ן רבנו

המדרש מדברי וייסדם האחרונות, לחמש ה-ו)הראשונות במדרש(שמו"ר אמרו וז"ל, ,

שהעבידם תחת הדין, בו לעשות בעבור לבו את לחזק עתיד שהוא [למשה] לו "גלה

לבו את הכבדתי אני כי שם, ועוד קשה". י-א)בעבודה מכאן(להלן יוחנן רבי אמר ,

לקיש בן שמעון רבי אמר תשובה. שיעשה ממנו היתה לא לומר למינין פה פתחון

יליץ הוא ללצים אם אלא מינין, של פיהם ג-לד)יסתם ראשונה(משלי פעם בו מתרה ,

מה ממנו לפרוע כדי התשובה מן דלת בו נועל והוא בו חוזר ואינו ושלישית ושניה

דבריו על השגיח ולא פעמים חמש אצלו הקב"ה ששגר כיון הרשע פרעה כך שחטא.

לבך, את והכבדת ערפך את הקשית אתה הקב"ה לו אמר הראשונות], המכות [בחמש

וז"ל, כך, הענין את הרמב"ן ומבאר ע"כ. וכו', טומאתך על טומאה לך מוסיף הריני

בו ויש פשעו. מה לבו את הקשה ה' אם הכל, ישאלו אשר בשאלה פירשו והנה

אמת. ושניהם טעמים גדולות‰‡Á„שני רעות לישראל עשה אשר ברשעו פרעה כי ,

בתורה רבים פסוקים בזה באו כאשר תשובה, דרכי ממנו למנוע נתחייב חנם,

נדון. הראשונים מעשיו ולפי 
Èובכתובים,˘‰ ÌÚË‰Âעליו המכות חצי היו כי ,

פרעה" לב "ויחזק רק בהן נאמר לא כי ח-טו)בפשעו, כב, ז-יג, פרעה(להלן "ויכבד ,

לבו" ט-ז)את ח-כח, המכות(להלן גברו כאשר אבל ה'. לכבוד לשלחם רצה לא הנה ,

לעשות לא המכות, מכובד לשלחם נמלך והיה לבו רך אותם לסבול ונלאה עליו

שכתב כענין שמו, ספר למען לבבו את ואמץ רוחו את ה' הקשה ואז בוראו. רצון

יחזקאל עכ"ל.(לח-כג)הנביא רבים", גוים לעיני ונודעתי והתקדשתי "והתגדלתי ,

של„] חלוקה יש פרעה, כלפי המכות בסיבת הרמב"ן של החלוקה ומלבד

נחלקו המכות כי לבאר וכתבו המכות, ע"י להשיג היה שניתן לתועלת ביחס המפרשים

דצ"ך - סימנים בהם נותן היה יהודה "רבי בהגדה שחילקם וכמו סדרים, שלש לשלש

באח"ב". עד"ש

Ï"ÊÂיד)המלבי"ם פסוק שהיא(להלן אחרונה ומכה סדרים... לג' נחלקו המכות ,

נתרצה ואז ישראל, את שישלח היא תכליתה כי הסדרים, מן חוץ היא בכורות מכת

לבו את חזק ה' כי ישראל, את לשלח תכליתם היה לא הראשונות תשע אבל לשלחם.

הי רק לשלחם, יאבה משגיחשלא ושהוא אלוק, שיש העולם לכל להודיע תכליתם ה

כמוהו מאין היכולת בעל ושהוא העולם בהתראה,30על מכות שתי באו סדר ומכל ,

התראה. בלא היתה השלישית והמכה

ה'ספורנו' עם מתאימים שדבריו ונראה .30

בסמוך)שהבאנו המכות(לעיל נתינת בביאור

וז ""שכתב כתיב ובןל, בנך באזני תספר ולמען

‰‰˘‚Á‰,(י-ב)"בנך ˙‡ Â‡¯È Ï‡¯˘È È
·˘



ìäàוארא äùîפרשת „ˆ˜

‡·Âבאו וע"ז ה''', אני כי תדע ''בזאת ה', מציאות לברר דצ"ך הראשון הסדר

ענינה היה לא כי בהתראה, שלא כנים מכת בא לבו שחזק ואחר בהתראה, מכות שתי

להכותו עונש דרך בא רק עדים, שנים ע"פ ה' מציאות נתברר שכבר ענין, איזה לברר

תחלה. בו התרה לא ולכן לבו, שהכביד על בזיון של מכה

ÔÎÂמשגיח שה' לברר ובאו בהתראה, באו השני הסדר מן הראשונות מכות שתי

זה שנתקיים ואחר הארץ'', בקרב ה' אני כי תדע ''למען ערוב במכת כמ"ש בארץ, גם

מכת להכותו רק דבר לברר בא לא כי התראה, בלא שחין מכת בא עדים שני ע"י

עונש. דרך בזיון

ÔÎÂהיכולת בעל שהוא לברר ובאו בהתראה, באו השלישי הסדר מן מכות שתי

שנתקיים ואחר הארץ'', בכל כמוני אין כי תדע ''בעבור ברד במכת כמ"ש כמוהו מאין

בחשך שרשעים עונש, דרך רק בא לא כי התראה, בלא חשך מכת בא עדים שני ע"פ

העם, את שישלח לכופו בכורות מכת בא האלה, העקרים שלשה שנתברר ואחר ידמו,

המלבי"ם. עכ"ל

ÔÙÂ‡·לחיזוק היו וסדר סדר שבכל הראשונות המכות שתי המלבי"ם שלפי

המסר את קיבלו ולא למדו שלא זה על עונש בתורת היתה השלישית ומכה האמונה,

הראשונות מכות ב' .31של

ÔÈÚÎכתפוח" הפסוק על השירים, לשיר בביאורו הגר"א כתב המלבי"ם דברי

היער" שלש(ב-ג)בעצי יש שבתפוח בזוהר כמ"ש לתפוח אותה שדימה ומה וז"ל,

בישעיה כמ"ש והיינו בהקב"ה, הוא וכן אנכי(מו-ט)גוונים, כי וגו' ראשונות "זכרו ,

אני כי תדע "למען כתיב הראשונות מכות בשלש כי וגו', כמוני" ואפס עוד ואין א-ל

אחרונות הד' מן ובהראשונה הארץ" בקרב אלקינו ה' "כי כתיב האמצעיות ובג' ה'",

כמוני". אין "כי כתיב

˙Ó‡·Âבנסי בתועלת ענינים ג' שיש לבאר כתב בא, פרשת בסוף הרמב"ן שאף

הארץ", בקרב ה' אני כי תדע "למען ה'", אני כי תדע "בזאת הפסוקים עפ"י מצרים,

בדבריו. יעוי"ש הארץ'', בכל כמוני אין כי תדע ו''בעבור

המכות‰] בנתינת טעם עוד כתב מוסר, דרכי בנתינת32בספר ביאור ונראה וז"ל,

בנך" ובן בנך באזני תספר "ולמען כתיב ‰‰˘‚Á‰,(י-ב)המכות, ˙‡ Â‡¯È Ï‡¯˘È È
·˘

Ì‰È¯Á‡ Ì‰È
·Â Ì‰ ,'‰· ‰
ÂÓ‡· ÂÏÚ˙ÈÂ.

כמש שלא לכאורה וזה הגרי"31. בסיבת"כ ז

משום שהיה ומצרים, פרעה על העונש

את" לדון כדי היה משה] [של שבשליחות

ויסורין במכות ששעבדו"פרעה זה על ,

י ואמנם - ישראל. בני דל"והצטערו פ"ל

להמלבי גם שכן מכות"לגמרי, ב' שכל נהי ם

ה', מציאות על הוכחה לתועלת היו סדר בכל
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Ì‰È¯Á‡ Ì‰È
·Â Ì‰ ,'‰· ‰
ÂÓ‡· ÂÏÚ˙ÈÂאחד כל כי מכות, עשר הקב"ה נתן לכן .

עליו השפיעה לא דם שמכת השני ואילו דם, ממכת התרשם אחד אחרת. ממכה התפעל

לא גושן ובארץ ערוב היה מצרים ארץ בכל ערוב, מכת אחרת, מכה עליו השפיע כ"כ,

למדו הם ספר בית באיזה גשן? שכאן החיות ידעו מאיפה אחת. חיה אפילו נכנסה

וקיבלו הקב"ה של השגחה ראו ומכה מכה בכל גשן? עליו שכתוב השלט את לקרוא

רחבה היתה ה' ידיעת "אילו שאומר, הרמח"ל דברי על מבוסס וזה שמים. יראת

חוטאים". היינו לא בדעתינו,

ÏÎמושלמת בצורה בהקב"ה שמאמין מי בה', אמונה מחוסר באים החטאים

יחטא. לא ‰'לעולם ˙‡¯È Ï‡¯˘È È
·· ¯È„Á‰Ï ‰È‰ ˙ÂÎÓ‰ Ï˘ Ì¯˜ÈÚ ÏÎÂ.עכ"ל ,

minkg icinlz ipwf

"äòøô ìà íøáãá äðù íéðîùå ùìù ïá ïøäàå äðù íéðîù ïá äùîå"[ז-ז]

Â‚‰
כדי מאדוניהם, חופש מקבלים פקידים ואפילו זקנה. לעת לנוח "העולם"

כן לא שבינינו. והמקולקלים הגוים נוהגים כך ועונג. במנוחה ימיהם שארית את לבלות

בלימוד אומץ מוסיפים שמזקינים זמן שכל האמיתיים, ומנהיגיו ישראל חכמי חלק הוא

דרך יתכון כמה עד מלמדנו, שלפנינו והמקרא ובמדינה. בעיר בדק וכל מידותיהם ובתיקון

"ימי למשה, בתפילה כמבואר האדם, שנות כבר נתקצרו משה בימי ישראל, וזקני חכמי

שנה" שמונים בגבורת ואם שנה שבעים בהם צ-י)שנותינו אז(תהלים נמצאו אופן בכל .

אל בדרכם עברו שהרי ימים, שהאריכו מה לפי אפילו והזקנה, הירידה בימי ואהרן משה

מין ולכל ישראל לבית האלה האחים ועשו פעלו מה וראו משנותיהם. שלישים ב' פרעה,

ותענוגים! במנוחה אותה מבלים רגילים שאנשים - חייהם ימי בשארית זקנתם, לעת האנושי

ובכשפים, בבערות שקוע היה איך התורה? קבלת בלא שמם העולם היה איך לבכם, את תנו

חופש"?! "מקבלים הארץ עמי כמנהג היו האלה הזקנים שני אם עולם, ובעבדות בעריצות

כתבה האחרונים, בימיו בטל ולשבת לנוח האדם שעל זו, נפסדת דעה מאתנו למנוע וכדי

פרעה אל בדברם פ"ג, בן ואהרן פ' בן היה שמשה .33תורה,

נעשו גבו שעל זה הי' פרעה דוקא מדוע אך

בעונש. עליו בא שזה כרחך על אלו, הוכחות

עונש תוספת היא סדר בכל הג' המכה ואמנם

הגירח - עונש. שליט"על א."פ

שכתבו מהטעמים חוץ בזה, נתכוין .32

הנ ל."הראשונים

זה פירוש ויסוד - לתורה. אזנים ספר .33

במלבי וז"מבואר שכ' שהיו"ם הגם זקניםל,

ה'. כדבר עשו בימים .פ)"(הגריחבאים

���

הגה מורנו פאם"כאשר הכהן אברהם ר' צ

ודעת)ל"זצ תורה ישיבת לשנות(ראש סמוך היה

הרוחני החורבן את וראה בחייו, השמונים

- רוסיה מדינת יוצאי - עמינו לבני הנעשה
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d"awd zbdpd z` oiadl eplky zcin dxvw

"øàéä ïî íéî úåúùì íéøöî åàìðå øàéä ùàáå úåîú øàéá øùà äâãäå"[ז-יח]

נהפך‡] שתה יהודי וכאשר דם, היה היאור מימי את שתה מצרי כאשר דם, במכת

מאותו לשתות מיד בא המצרי אך מים, והנה דם לשתות היהודי את מכריח המצרי למים.

במדרש כדאיתא אלא בלבד, זו לא דם. שותה ושוב ט-ט)הכלי, המצרי(שמו"ר לו אומר ,

שלם אם [אלא ע"כ. דם, שותה ומצרי מים, שותה וישראל אחת, קערה מן ואתה אני נשתה

למים]. הדם נעשה - ממנו וקנה ליהודי המצרי

‰
‰Âוהנה מים, או דם שם הי' האם להבין, מתקשים אנחנו הגשמי בשכלנו

יכלו ולא היאר ויבאש מתה ביאר אשר "והדגה כתיב דהרי ממש, דם שהיה ברור

וגו' היאר" מן מים לשתות שותה(ז-כא)מצרים החומר אותו שאת היתכן תמהים ואנו ,

להבין מנסים והננו ממש, דם דם, שותה המצרי ואילו בפיו, ומים אחד מצד היהודי

כי ומאמינים יודעים שאנו ולמרות למעשה, מיושמים הם ואיך הנסים מתבצעים כיצד

של הטבעי במהלך ידיעתנו לפי זאת להבין מנסים אנחנו אך זאת, עושה ה' רצון רק

את שואלים שאנו הדרך, קפיצת כגון נס כל להבין מנסים אנו וכך הגשמי, העולם

נתכווצה הארץ האם להביןעצמנו מעוניינים אנו דבר כל כי באויר, הי' פורח שמא או ,

טבעיות. מגבלות בעל שהוא הצר, המבט לפי

·˙ÎÂשלנו המבט לפי זאת לבחון טעות זו כי תורה, דעת בספרו ירוחם רבנו

היא, רוחניות כי הבריאה, כל סוד זהו כי וז"ל, הטבע, מושגי לפי שהיא הבנתנו ולפי

הרוחניות אחרי והגשמיות הטבע, מן הלמעלה עם יחד ואחוד אחוז הוא הטבע גם כי

מושגנו לפי לא שהנן דרכים לגמרי. אחרות דרכים הטבע, מן שבלמעלה וכמובן נגררת,

חפץ אשר כל שהקב"ה המאמין הרוחניות, בעולם הם כלא שלנו, הקושיות וכל כלל,

ברגע לחרן ישראל מארץ שילך כביכול הקב"ה על כלל מתקשה ולא ועושה, עשה,

מלאכים זה איך כלל מתקשה לא שהם, במקומם נשארים האנשים כל בעת ובו אחד,

הנסים, עניני בכל פשוט כן גם יבין ההוא האיש ומסוגר, סגור והבית בבית, נכנסים

באמת, הבעלים היא והרוחניות הם, רוחניות כולו הטבע גם כולה, הבריאה כל כי אחרי

עכ"ד. כלל, מדתנו לפי לא הן שלה הדרכים ודאי וברוחניות

" החינוך רשת את בארצהשובוייסד ראש"" ק.

זקוקים יהיו להצליח שכדי ידע הישיבה

רק יכלו ההם שבימים סכום דולרים, למליוני

להקים עצמו על קיבל הוא אך עליו, לחלום

גבוה, מעל גבוה והצליח חדש, חינוך זרם

שבא כיון לו, מסייעין לטהר הבא ובבחינת

החילוני, ממחינוך ישראל ארץ את לטהר

הצליחו"הקב מתלמידיו והרבה סייעו ה

שהיום עד רבם, לעזרת ובאו העסקים בעולם

בבתי תלמידים אלף עשרה מחמש למעלה יש

" וחלש,"שובוחינוך זקן מאיש התחיל והכל ,

מצטער ושרק, כחל כל מבלי בטבע, שקט איש

ראו - שמים. לכבוד ובכוונה השם, חילול על

מוסר! וקחו
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הגה"צ·] המשגיח רבו בשם שליט"א מישקובסקי חזקיהו ר' מהגה"צ ושמעתי

ואחד, אחד לכל נפרד עולם שיש הבריאה כל הנהגת היא שכך זצ"ל, חדש מאיר ר'

העולם" נברא בשבילי לומר אדם "חייב ז"ל, אמרם כוונת ה)וזהו משנה ד פרק ,(סנהדרין

נברא בשבילו שדוקא לומר יכול בעולם רבות מבריות יחיד שהוא אדם כיצד להבין ויש

סתירה בזה יש הלא בשבילו, רק נברא שהעולם יאמר ואחד אחד כל דאם ועוד העולם.

הזולת. בשביל שאינו בע"כ בשבילו, נברא העולם שאם וביה, מיניה

Ì
Ó‡דהרי ואחד. אחד לכל נפרד עולם של כזו מציאות שיש נלמד דם ממכת

מים ואותם מים, היו היאור מי כי היתה המציאות הישראלי בשביל שנברא בעולם

מציאות יש אחד שלכל היינו המצרי, בשביל שנברא בעולם דם של מציאות היו עצמם

היינו - העולם" נברא בשבילי לומר אדם "חייב כוונתם וזהו עצמו. בפני עולם של

שהעולם באופן בשבילו, ברא שהקב"ה לו] [המיוחד עולמו את יש ואחד אחד שלכל

עכת"ד אחר, לעולם שייכות אין ולו אליו, שייכות אחר אחד לאף אין בשבילו .34הנברא

עה אמת שפת בספר תרמת"34. קרח, ז)"(פר'

וז עפ"כתב ונראה מ"ל, אא"י מו"ש ז"ז ל"ר

" המשנה ליעל מי לי אני אין אדםאם כל כי "

לתקן, יכול אחר שאין מיוחד דבר לתקן נברא

עכ וגו', אחר תיקון מיוחד וזמן זמן בכל ל."וכן

הגר"מו זצ"ר קוטלר מאביו"ש מביא היה ל

זצ"הגר קוטלר במוסף"א שמתפללים מה ל,

מעשה בא לפניך היצור כל זכר כי השנה, ראש

כל כי שלו, התפקיד הכונה - ופקודתו איש

המיוחדת. ושליחותו תפקידו עם נברא אדם

במעשיו מעיינים השנה ראש של הדין וביום

לעולם, בא שעבורו תפקידו מול שעשה

התפקיד. עם המעשים מכוונים כמה ורואים

מהג שליט"(שמעתי גינזבורג ירוחם חיים .א)"ר

���

היחיד, בשביל נברא שהעולם זו השקפה

זצ ירוחם ברבנו כמבואר גדול, מחייב ל"הוא

בא) פר' תורה, דעת הוא"וז(ספר גדול יסוד ל,

" כימעלהלהכיר האדם, תכלית כל זוהי וכי "

" כי הוא פשוט כן יבין,על ולא ביקר אדם

נדמו כבהמות מט-כא)"נמשל אין(תהלים אם ,

את מחשיב אינו מכיר, אינו מעלות, מכיר

ביקר"ה זה.אדם על כלום נותן אינו שבו, "

זצ מקלם הסבא של קטנה ל"בפתקא

" כתוב, "נמצא כי היטב היודע מלךמלך דבר

מתהפכות"שלטון שלו אחד בדבור כי היודע ,

על מוסר ללמוד צריך אין הוא מדינות,

ולשונו פיו ויודע"שמירת מכיר אדם היה לו .

" את שהיא, מדה ביקרבאיזו שלו,האדם "

לגמרי! אחרת הנהגה ממנו יוצא היה בהכרח

זצ ירוחם אומר,"רבנו היה ממיר ל

"˙‡ Ú„ÂÈ Â
È‡ Ì„‡‰˘ ‡È‰ ‰ÏÂ„‚ ‰¯È·Ú
‡È‰ ¯˙ÂÈ „ÂÚ ‰ÏÂ„‚ ‰¯È·Ú ÌÏÂ‡ ,ÂÈ˙Â
Â¯ÒÁ

ÂÈ˙ÂÏÚÓ ˙‡ Ú„ÂÈ Â
È‡˘ -"!

הצדיק צדקת קנד)בספר וז(אות ל,"כתב

בהשי להאמין אדם שצריך צריך"כשם כך ת

ר"אח בעצמו. להאמין להשי"כ שיש עסק"ל ת

וכו' לילה שבין בטל פועל ושאיננו עמו

ואינם, נאבדו מיתתם שלאחר שדה וכחיתו

החיים ממקור נפשו כי להאמין צריך רק

והש"ית כשעושה"ש, בה ומשתעשע מתענג י

עכ ל."רצונו,

הג יצחק' ה'פחד בעל בשם ר"שמעתי

זצ הוטנר בזה"יצחק אומר שהיה היום"ל ל,

דמינות יצרא יש אבל זרה דעבודה יצרא אין

בעצמם. מאמינים אינם שאנשים והוא אחר,
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וגו'‚] בכנפיה" ומרפא צדקה "שמש אומר ג-כ)הפסוק גיהנם(מלאכי אין ואר"ל ,

מנרתיקה חמה מוציא הקב"ה אלא לבוא בהˆ„ÌÈ˜Èלעתיד נידוניםÌÈÚ˘¯Âמתרפאין

ע"ב)בה. ח נדרים ובגמ' שם, רד"ק -(עיין .ÌÈ˜È„ˆ - ÔÓÊ‰ Â˙Â‡·Â ˘Ó˘ ‰˙Â‡מתרפאין

בה.ÌÈÚ˘¯Âבה נידונים

ÍÎזה בפנ"ע אחד לכל ביחס בריאה אותה אך שמש, של בריאה יש ההנהגה, היא

הוא בעולם שיש מה כל העולם", נברא "בשבילי אכן הבריאה. כל היא וכך נפרד, עולם

נוגע אדם אין בשבילי, רק אכן זה הנבראים, בכל בבריאה משתמש שאני מה כל כי עבורי,

השני. של לעולמו האחד של עולמו בין שייכות אין כי נימה, כמלוא זולתו בשל

Ì˘ÎÂחז"ל דהנה שימש כך ה"חושך" גם אורה, ע"י משמשת כך שהשמש

חושך" "וימש נאמר זה דעל ממקומם, לזוז יכלו שלא באופן היה שהחושך אומרים,

י-כא) ממשי(להלן חושך היה שלמצרי שעה ובאותה כאיסר, עובי בחושך בו שהיה ,

לבית מבית הלכו ישראל בני המקום, ובאותו שעה באותה ממקומו, לקום יכל שלא

בחז"ל כמבואר ומטמוניות, בגדים כלים כב)וחפשו שם שאכן(רש"י שבארנו, כפי והוא ,

את יש ואחד אחד ולכל ואחד, אחד לכל נפרד עולם בריאת לו]ÂÓÏÂÚיש [המיוחד

בשבילו. ברא שהקב"ה

‰ÏÙ˙·שאין הק', האלשיך ומבאר העברת", וידידים טבעת "וזדים אומרים אנו

טבעת", "זדים כך ואחר העברת" "ידידים שקודם ÔÎהפשט ‰˘Ú ˙Á‡ ˙·· ‡Ï‡,

אהרן רבי משנת קנז)"(חבספר עמ' כתבא

החשיבות"וז ולהכיר להתבונן אדם וחייב ל,

בו שמתהוה ובכוח בעצמותו, בו שיש הגדולה

כמה וכל זו, בחשיבות הכרתו עם בפועל

בו וגדלה מתרבית כן זו בהכרה שמרבה

לתיקון ועיקרי גדול גורם וזהו חשיבותו,

הכרת מצד שהרי מכל, יותר המעשים

כזו פעולה אם בדעתו יחשוב לעולם חשיבותו

ומכל מעשה מכל וימנע לו, והגונה לו ראויה

שהרי חשיבותו, כבוד לפי שאינה התנהגות

אתם" נאים.בנים להיות אתם ראויים וגו', "

זצ וולבה הרב הרגש"המשגיח כותב ל,

וז זה, בענין ענין"חשוב את המעלה אדם ל,

בני מכל הרי להזדעזע, צריך דעתו על יחידותו

לו הדומה אחד אף אין עכשיו החיים העולם

מאדה שחיו, העולם בני לא"מכל היום עד ר

הדורות כל סוף ועד לו, דומה שהיה אחד היה

של הרכב באותו לו הדומה אחד אף יהיה לא

וחסרונות! מעלות סגולות תכונות, כוחות,

" הוא אדם כל חייביחידילפיכך שהוא עד "

" העולםלומר נברא שור,."בשבילי עלי (ספר

.ב)"ח

זצ"הרה מקרלין שלמה ר' הי"ק אמר,"ל ד

היצה בן"שעיקר שהוא שוכח שהאדם הוא ר

בפירש ומצינו עי"מלך, לז סנהדרין בשבילי"א)"(

העולם מלאנברא כעולם אני חשוב כלומר, "

אחת בעבירה העולם מן עצמי את אטרד ."לא

הרה דברי הם מפלוצק"וקילורין ישראל ר' ק

ישראל')ל"זצ ב'עבודת המובאים שאמרו( מה על

ו-א) צריכה(אבות שהענוה ענוה, ומלבשתו

להסירו, צריכים שלפעמים כמלבוש להיות

האדם את לרפות רוצה שהיצר בשעה והיינו

השי את לעבוד ראוי מקום"שאינו אין אז ת,

להתחזק אני גבור יאמר החלש אלא לענוה,

כנגדו. ולעמוד
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נראים טבעי שבאופן הפכים שני אירעו אחת שבבת ההנהגה, היתה כך שם שגם והיינו

לזה. זה כסותרים

aehd zxkd zaeg lceb

"ïøäà ìà øîà äùî ìà 'ä øîàéå"[ז-יט]

במדרש‡] י)איתא פסקה ט פרשה משה(שמו"ר ע"י המים לקו לא למה תנחום א"ר ,

אלא ילקו לא חייך ידך, על שילקו דין אינו ליאור כשהושלכת ששמרוך המים הקב"ה א"ל

ע"כ. אהרן, היאור)ע"י מן שנהנה - הטעם ומן משה עשה לא צפרדע מכת דגם שם .(וע"ע

,Â
ÈÈ‰Â,המים את מלכבות ימנע שמשה הצריכה דומם, כלפי הטוב הכרת שחובת

דבר כל של הייעוד שזה ה' קידוש בזה שמתקיים ולמרות המים, ילקו שבלא"ה למרות

שמכה. זה הי' הוא אם הטוב הכרת במידת פגם בזה הי' רבנו, משה כלפי אך בבריאה,

È‰ÂÊÂבאופן ההיפך את רואים המצרים אצל משא"כ ישראל, של מעלתם

יוסף" את ידע לא אשר מצרים על חדש מלך "ויקם דכתיב ובחז"ל,(א-ח)התנהגותם. ,

ידע" לא כאלו עצמו וזהב(רש"י)"עשה בכסף פרעה של אוצרותיו את מילא מי הלא .

יוסף! - במצרים הרעב פסק מי בשל יוסף! למצרים)- אביו ירד את(שמחמתו הנהיג מי .

לרכוש הפכו הקרקעות שכל בזה פרעה, של מעמדו את וביסס פרעה, של הממלכה כל

יוסף! - לעבדים לו היו וכולם המלוכה, בית

Â‰ÊÂישראל את לשלח בקלו אשמע אשר ה' מי פרעה "ויאמר עה"פ שאחז"ל

אשלח" לא ישראל את וגם ה' את ידעתי חבירו(ה-ב)לא של בטובתו הכופר כל ,

חייבים שהיו הטוב בהכרת כפרו והמצריים פרעה ע"כ. הקב"ה, של בטובתו כופר לבסוף

הקב"ה. של בטובתו כפרו גם ולכן לבנ"י,

מאליהו'·] ב'מכתב כתב הטוב הכרת מדת חובת בענין עמוק וז"ל,(ח"ג)ביאור

קלא" ביה תשדי לא מיא, מיניה דשתית "בירא בחז"ל ע"ב)איתא צב חייב(ב"ק האדם .

לבזותו אסור ולכן ממנו, שנהנה לדומם אפילו טובה להלכה35להכיר נפסק כן כמו .

בשטמ ע"(בק"35. צב וזב)"ק רבנו"כתב וספר ל,

הריא"[הר רבו על מיגש] אבן ז"י וכו',"ף ל

ז במרחץ"שהוא אחד אדם אצל ונכנס חלה ל

הנזכר, מהמרחץ ונתהנה בביתו לו שהיה

שיבריא"אח עד אצלו שישב אותו זימן כ

והבריא. טובה עמו ועשה הרבה אותו וכיבד

וירד ידו מטה ההוא האיש על הזמן ובהמשך

הנזכר המרחץ למכור שהוצרך עד וכו' מנכסיו

רבנו ואמר חובותיו. לבעלי אותו ולשום

ז לא"יצחק הזה במרחץ אורה ולא אדון לא ל

המתייחד דבר בשום ולא בשומא ולא במכר

בדומם זה היה ואם ממנו, שנתהניתי לפי בו
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ס"ד) קפ סי' לעבור(או"ח אסור לשם זרקם אחר אם אפילו האוכלין". על מעבירין "אין ,

להבין, צריך אלה. בדברים נא נתעמק בזיון. של במצב מונחים כשהם ולעזבם ידם על

טובה הכרת של משמעותה בכלל ומה בבזיונם. מרגישים והאוכלים הבור אין הרי

במצרים הדם מכת בענין להתבונן צריך וכמו"כ מזה? נהנה ואינו מרגיש שאינו לדומם,

הן למשה? עשו הטבה פעולת איזו - השכל ראות מנקודת - הנ"ל המדרש וכדברי

בזוי יתכן לא וגם לשימושו. סגולותיו את המנצל הוא והאדם כלל, פועל אינו הדומם

הנס את שמסבבת ההכאה, הרי כאן, להבין צריך וביותר בזה. מרגיש אינו כי הדומם,

איזה כן, אם יתברך. שמו לקדוש לכלים אותם הופכת והעפר, היאור טבע שינוי של

מאוד. הם מתעלים ה' לעבודת שמושם ידי על אם משה, ידי על בהכאה יש בזיון

„ÂÒÈ.בזה לנו מתגלה האדם של הנפש בכחות ומקיף 
Ù˘גדול‰ ˙Â„Ó ÏÎ
.ÏÎ˘‰ È„È ÏÚ ˜¯ ‡ÏÂ ˘‚¯‰ È„È ÏÚ ˙ÂÏÚÙ
Â ˙ÂÚÙ˘ÂÓטובה מכירים אנו אין אם לכן

בעל של הרגש וכו', הרגש נפגע אותו, מבזין אנחנו אם שכן וכל ממנו שנהננו לדומם

הנאה, ממנו הפיק אשר לכל הוא תודה אסיר אחרים, ולהנות לתת אך שרוצה החסד, מעלת

על ישיר באופן משפיעה ברגש פגיעה הוא, והכלל לדומם. ואפילו שהיא, צורה בכל

ידי על ברגש הפגיעה ידי שעל נמצא, וכו'. הטוב, הכרת מדת נפגמת וממילא המדות,

עכ"ל רבנו, משה של הטוב הכרת מדת במשהו להפגם עלולה היתה ההכאה, .36מעשה

כ הרגשה לו וק"שאין המרגישים"ש אדם בני ו

לעשותו שנוי זה שיהי' ובתועלת בהיזק

ארץ, ודרך המוסר משורת יוצא והעושהו

ל."עכ

" מדת מגיעה היכן עד הטוב36. כתוב"הכרת ,

כג-ח) "(דברים היית, גר כי מצרי תתעב לא

ופרשבארצו וז"" פי"י על ואף וכל, מכל ל,

להם שהיו טעם מה ליאור, זכוריכם שזרקו

עכ וכו', הדחק בשעת אמרו,"אכסניא מכאן ל.

א מחברו אדם שקבל טובה לפרוע,"דעל לו א

אע כי תשלומין. לה שאין לו"וכמעט שעשה פ

טובה גם לו עשה אבל רעות, הרבה חבירו

האדם טובה, לו להכיר כבר הוא צריך קטנה,

הבוי רק ורעות, טובות לשקול יכול ת"אינו

המצרים אותנו לחצו איך וראה בא בלבד.

של האומה כל זה ועשו שנים, של ריבוי

כל את פרך בעבודת היה והלחץ מצרים,

שקבל האכסניא ואת בשדה, אזעבודתם ו,

זה והפונדק הזאת... הנאה הדירה לצייר נוכל

ואע טובה"היפה... גם להכיר אנו צריכים כן פ

" בענין החיובים גודל נורא הטובזאת, ."הכרת

תצא) כי פר' דברים תורה' .('דעת

- שהאכסניא ירוחם ר' מדברי נ' לכאורה

וזה עבדים. היו שכבר שעה באותה היינו

ע להכיר שצריך חידוש אמנם"באמת טובה. ז

התוס' מבעלי זקנים' שם)ב'דעת תצא כי (בפ'

השיעבוד קודם אכסניא שהיו דהכוונה מוכח

במו מוכח וכן למצרים. ירדו ח"כשישראל ג"נ

אעפ"פמ למצרים שהוצרכנו שכתב י"ב

מוכח וכן מאוד. הרבה אותנו הרעו שלבסוף

בכבוד יוסי ר' פתח גבי סג בברכות מהגמ'

ע ודו"אכסניא, הגריח"ש הערת - פ"ק.

א."שליט

���

הרה על זצ"מסופר לוין אריה רבי ל,"צ

לישיבת נכנס עשרה שש בגיל בחור כשהיה
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הגהלוסק" עמד שבראשה בער"" ברוך ר

זצ כל"לייבוביץ וידע למד לוין אריה הבחור ל.

רש עם נשים, ראש"סדר כשעמד ותוס'. י

בעל קבע הבחור, של הצטיינותו על הישיבה

אתו. בחברותא לימוד סדר שמואל' ה'ברכת

ניגש קצר זמן אחרי עירובין. מסכת יחד ולמדו

כתב ממנו וביקש הישיבה הראש לרבו אריה

לילך שברצונו וואלוז'ין לישיבת המלצה

ברבו פגיעה זאת שהיתה כמובן שם. ללמוד

נפש. אהבת ואהבו שקירבו

הרה אמר זצ"לשנים, אריה ר' שהדבר"צ ל

יסורים מיני וכמה כמה שסבל דמה לו, ברור

ברבו אז שפגע הפגיעה מחמת היה חייו במשך

הגדול.

מדוע אכן אריה, ר' של קרוביו שאלו

עם בצוותא למדת הרי משם, עברת באמת

זצ"הג בער ברוך שהיה"ר אריה ר' וענה ל?

משום בישיבה, לישאר בשבילו אפשרי בלתי

ה במקום הבית [מקוםסטאנציע"שבעל "

" היה שלו מאודמשכיללינה] והשתדל "

שילך בו והפציר המדרש מבית להרחיקו

בישיבה. ישאר ושלא האוניברסיטאות לאחת

חשב הרף, ובלי יום יום אליו בא כי ויהי

שלא כדי המקום את לעזוב שעליו לעצמו

ממנו. מושפע יהא

שכן מאחר אבל אריה, לר' מקורביו ושאלו

הסיבה את לרבך אמרת לא מדוע המצב, היה

לך נותן היה בוודאי הרי - רשותלעזיבתך

חמורה? כה בסיבה כשמדובר

הרה להם זצ"וענה אריה ר' זה"צ גם ל,

אומר שאילו ידעתי כי - אפשרי בלתי היתה

היה לעזבו, אותי המאלצת הסיבה את לרבי

ה בעל על זהסטאנציע"מקפיד ודבר שלי. "

לישון מיטה לי שנתן מאחר לגרום לי אסור

אסור הטוב הכרת חובת ומפני לאכול, ולחם

אע ואופן, ענין באיזה לו להרע שידעתי"לי פ

אבל - לרעה לי יהיה עלי רבי שקפידת אז כבר

- פי על אנוס הייתי - ברירה לי היתה לא

הטוב" !"הכרת

���

הג זצ"סיפר קוטלר אהרן לתלמידיו,"ר ל

הגר חלה"שרבנו ובדרכו בגלות, פעם הלך א

היטב בו טיפלו אחת ומשפחה למשכב, ונפל

אותם בירך לאיתנו. שחזר עד אותו וסעדו

שאלו"הגר והתעשרו. עשירים, שיהיו א

הג את הגר"התלמידים הרי היתכן, אהרן, א"ר

ע קיבל להטריח"כידוע שלא כדי לברך שלא ע

מעלה, "כלפי Ô¯‰‡ È·¯ Ì‰Ï ‰
Ú·ÂË‰ ˙¯Î‰
È
‡˘".

���

זצ שוואב שמעון רבי דאתראל"הג' (מרא

ישורון) עדת מירקהל בישיבת שלמד בזמן ,

הוריו לבית לנסיעה עצמו הכין בפולין,

ששלחו והגם הזמנים. בין לתקופת בגרמניה

הכסף הגיע לא הנסיעה, בעד כסף הוריו לו

שוואב שמעון הבחור הלך ברירה בלית בזמן.

זצ ירוחם רבנו המשגיח את"לרבו לו וסיפר ל

לך ליתן מוכן הריני רבו, לו אמר המצב.

לבין הנסיעה את לך לאפשר כדי הלואה

ההלואה את לקח שמעון הבחור הזמנים.

לביתו. ונסע מרבו

החדש הזמן לקראת לישיבה כשחזר

והכסף המשגיח לרבו נכנס תיכף בישיבה,

על תודה לו ואמר חובו את להחזיר בידו

באפשרותו היה לא ההלואה שלולא ההלואה,

ירוחם רבנו לו אמר בחג. הוריו עם להיות

""זצ לי אומר שאתה זה מה עלתודהל, "

בשאלת כרוך שזה יודע אינך האם ההלואה,

את לי מחזיר שאתה בזה לך די ריבית, אבק

דבר. לי לומר צריך ואינך בחזרה הכסף

עצמו, על חזר סיפור אותו אחרת, לשנה

לוה ושוב בזמן, מהוריו הכסף את קיבל שלא

את ושילם נכנס מביתו וכשחזר המשגיח. מן

מילת כל הוסיף לא הזאת בפעם אמנם חובו,

וא ירוחם ר' עצרו לצאת כשעמד ל"תודה.

על הטוב הכרת לך האין מה! דבר שכחת

" לי מגיע לא האם למענך שעשיתי יישרהחסד

הלא"כוח בתמיה, השיב שמעון הבחור ?

יש דהרי תודה, שאמרתי על הוכחתני אשתקד

ריבית? אבק חשש משום בזה
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בשמו"ר„] התורה](כח-א)איתא את לקחת למרום משה [שעלה שעה באותה ,

דומה משה של פניו של קלסטירין הקב"ה עשה במשה, לפגוע השרת מלאכי בקשו

ואכלתם אצלו שירדתם זהו לא הימנו, מתביישים אתם אין הקב"ה, להם אמר לאברהם,

ע"כ. ביתו, בתוך

Ì‚‰היכן עד מכאן, רואים מקום מכל רב, ביאור צריכים אלו המדרש שדברי

הטוב. הכרת של זו מידה

‰
ולמעשה‰ במשה, לפגוע כדי ברורה וסיבה טענה למלאכים שהיתה ברור, זה

באותו זאת בכל אך בטענתם, שעמדו דהיינו צודקים, אינם מדוע להם ביאר לא הקב"ה

חזרו - ביתו", בתוך ואכלתם אצלו שירדתם זהו "לא - הטוב הכרת חובת מול מצב,

במשה! מלפגוע בהם

¯ÙÒ·יצחק ג)פחד מאמר החסד' 'קונטרס השנה לו(ראש שחסר מי אודות כתב ,

כמה יודע אמתיים חכמים לשמש שזכה מי וז"ל, הטוב" "הכרת של חובתו בקיום

טובה. הכרת בענין הקפדתם היתה ËÚÓÎחמורה ‰·ÂË ˙ÈÈÙÎ ÂÚ·Ë· Â˘È‚¯‰˘ Ì„‡
ÏÏÎ· Í¯ÙÂÓÏ Ì‰È
ÈÚ· ‰˘Ú
˘.

oeincd jezn f"der ly ladd iig - ezia l` `aie otie

"úàæì íâ åáì úù àìå åúéá ìà àáéå äòøô ïôéå"[ז-כג]

המשמעות‡] מהי להבין ויש מובן, אינו ביתו", אל ויבא "ויפן - הפסוק לשון

למכות. לבו שת לא כי לספר די לא ומדוע ביתו, אל ובא פנה שפרעה

ד רבו לו כיואמר כלל, בזה סתירה אין

" לומר שאסור הוא פשוט כוחדבר אבל"יישר ,

כוח יישר למלוה הינו מחוייב שאכן להרגיש

אינו ההלכה מפאת ורק לו, להודות וברצונו

וזאת בך, רואה אינני זה דבר כן. עושה

ה לומר עליך, אבלתודה"הטענה לך, אסור "

" תודהלהרגיש ואיןהכרת - אתה מחוייב הרי "

כלל. סתירה כאן

���

ישראל ר' הגאון מתלמידי אחד לי סיפר

זצ הגל"גוסטמן של המובהקים מתלמידיו חיים"( ר

זצ בירושלים,ל)"עוזר ישראל נצח ישיבת ראש ,

הישיבה, גינת את להשקות רגיל היה דרבו

לרבנו כבוד פחיתות זה הרי וכששאלו

הגר לו ענה הישיבה. גינת את י"להשקות

זצ בטענתו"גוסטמן צודק הוא שבעיקרון ל,

הדשא, את להשקות צריך לא הישיבה שראש

חובת לו ויש מאחר שונה, זה אצלו אבל

השניה העולם מלחמת דבימי הטוב, הכרת

ימ הרשעים מן ליערות ממות"כשברח ניצל ש,

וצמחים, עשבים שאכל ידי ÔÎעל ÏÚÂ‡Â‰
Â˙ÂÓÈ ‡Ï˘ ÌÈÁÓˆÏ ·ÂË‰ ˙¯Î‰ ˙·ÂÁ ˘È‚¯Ó

ÌÂÁ‰Ó.
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Ì
Ó‡Âמבארת התורה שאכן זצ"ל, רבותינו שביארוהו כפי כאן טמון גדול יסוד

באותות התנהלו אשר המכות כל למול פרעה, של הכניעה אי של הענין שורש את

ובמופתים.

ÍÎזצ"ל מקלם הסבא הגרש"ז אמר37מבאר האדם. בנפש מבהיל כח גילה וז"ל,

כט-יא,יח)הכתוב דברי(דברים את בשמעו והיה וגו', ובאלתו אלקיך ה' בברית "לעברך ,

יאבה לא וגו', אלך לבי בשררות כי לי יהיה שלום לאמור בלבבו והתברך הזאת האלה

וגו'. האלה" כל בו ורבצה וגו', לו סלח ‰˙ÁÎÂ‰ה' ÏÎ ˙‡ ÂÚÓ˘· Ì‚ ÈÎ ÔÎ˙È ‰
‰
ÈÏ ‰È‰È ÌÂÏ˘ ¯Ó‡È ‡Ï‡ ,ÌÂÏÎÓ „ÁÙÈ ‡ÏÂ ‡¯ÈÈ ‡Ï ‡Â‰Â ,˙ÂÓÂÈ‡‰ ˙ÂÏ‡‰Â.

כי רואים הרי סוכ"ס אבל אלך", לבי בשרירות "כי מטעם הוא לזה המהלך כי והאומנם

ÂÈ
ÈÚ ÂÓ· ¯È‰· ÏÎ‰ Â˙Â‡¯ È¯Á‡ Û‡ "ÈÏ ‰È‰È ÌÂÏ˘" ¯ÓÂÏ ‰ÊÎ ÁÎ Ì„‡· ˘È,

ישמע שמוע והוא אזניו, במו ברור הכל שמעו אחרי אף לו, דעת ולא יראה ראה והוא

מצד אי-התבוננות, מצד בא זה וכל לו, תבונה עלולא להשכיל בחשבון בא לא כי

כי מזה מבינים הלא וא"כ וכו', חושיי קרוב כהוה, העתיד לקרב "˘ÌÂÏהאחרית, ¯Ó‡Ó‰
˙Â

Â·˙‰ È‡ „ˆÓ ‡· "ÈÏ ‰È‰Èאל משים ולא מתבונן, לא אדם אם כי מזה, להבהל .

מתפעל לא כי היינו, לי", יהיה "שלום של הכח מזה יוצא והאחרית, הנולד על לבו

עכ"ל. אנוש! תקות ומה עיניו, לנגד פחד וכל יראה באין מכלום,

„ÂÒÈÎמשיגים ולא משתוממים, אנו עומדים וז"ל, תורה דעת בספר כתב זה

בעצמו שראה והמופתים האותות המכות, אחרי ה', מפני פרעה נכנע לא זה איך ממש

פחד אמנם פרעה כי הנה וכו', ה'? מפני ומפלט מנוס אין כי הבין לא איך עיניו, במו

חכם אמנם כי עמו, שעוסקים העסק וכל הנעשה כל את היטב והבין ידע מאד, וירא

וכו'. פרעה, היה גדול

‰Ó"אלקינו כה' אין כי תדע "למען הכתוב, שאמר ממה יותר ח-ו)לנו ,(להלן

הארץ" בקרב ה' אני כי תדע יח)"למען הארץ(שם בכל כמני אין כי תדע "בעבור ,

הארץ" בכל שמי ספר ולמען כחי את הראתך בעבור העמדתיך זאת בעבור ואולם וגו',

ט-יד,טז) ידע(להלן כי כן ואמנם כזה, גדול פלפול להחזיק מי עם היה כי זה מכל הרי ,

כדרך לפחד לו עזר הטבע וגם ודאי, ירא" הוא "והנה אתו, שדברו מה כל היטב והבין

וכו'. הסכנה, מפני המפחד האדם

Ï·‡,ונורא גדול סוד הקדושה התורה לנו מגלה אשר ÈÂ·‡הוא ‰Ú¯Ù ÔÙÈÂ"
"Â·Ï ˙˘ ‡ÏÂ Â˙È· Ï‡משליליות הכל לבו, שת שלא אלא כלום, ולא עשה לא -

ח ומוסר' 'חכמה מא."37. מאמר א,
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אין התבוננות ובאין אי-התבוננות, מצד וכו', לבו אל הדברים השיב לא כי על בא,

ידיעותיו לו מועילים לא וע"כ כלום. לו נוגע לא לבו, שת שלא מאחר כלום, לו מועיל

יאמר בלבבו והוא האיומה, התוכחה כל הזאת", האלה דברי את "בשמעו גם המופתיים,

נוגעים! הדברים אלי לא - לי", יהיה "שלום לעצמו

Â¯Ó‡ע"ב)חז"ל לא דכתיב(שבת מאי עולא רב בר רבא דרש עג-ד), כי(תהלים ,

ועצבין חרדים שאינן לרשעים דיין לא הקב"ה אמר אולם. ובריא למותם חרצבות אין

דכתיב מאי רב דאמר והיינו כאולם, להן בריא שלבן אלא המיתה, מט-יד)מיום ,(שם

שמא כסלם, על חלב להן ויש למיתה, שדרכם רשעים יודעים - למו" כסל דרכם "זה

הקב"ה בעיני גם הנה ע"כ. סלה, ירצו בפיהם ואחריהם ת"ל מהן, היא שכחה תאמר

שדרכם רשעים יודעים הלא כאולם, להם שבריא הרשעים של לבם על הדבר נפלא

הלא האדם ומטבע סלה, ירצו בפיהם ואחריהם זה, על הם מדברים ותמיד שאולה,

בריא לבם גם אלא זאת, די ולא עצבין", ולא חרדין "לא אמנם ואיך וליפחד, לירא

- כסלם" על "חלב של גדול סוד שזהו אלא כאולם, ‡Ïלהם ÌÈ¯·„‰ ÌÈÚ‚Â
 ‡Ï
ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙Â

Â·˙‰ ÔÈ‡·Â ,ÌÈ

Â·˙Ó ‡Ï ÈÎ „ˆÓ ÏÎ‰Â ,Ì·Ï Ï‡ ÌÈÓ˘ ‡Ï ÈÎ ,Ì·Ï

!ÌÏÂ‡Î Ì‰Ï ‡È¯· Ì·ÏÂ !"ÈÏ ‰È‰È ÌÂÏ˘".עכ"ל

¯˘‡Îשהראה המופתים מעין כן גם עשו החרטומים אמנם כי זו, בפרשה נתבונן

חכם ופרעה שביניהם, ההבדל ולהבחין להכיר לפרעה לו היה סוכ"ס אבל משרע"ה,

בדעתו, משוחד שהיה אלא בטעות, ולחיות עצמו את להטעות לו היה ולא היה, גדול

ומאמונתו מדרכו בו לחזור יצטרך ישראל, אלקי בה' ויכיר משה לדברי יודה אם כי

שת לא וע"כ עשיתיני", ואני יארי "לי הוא, אלהים כי לומר עוד יוכל ולא הטפלה

אלא לזאת, גם לבו שת ולא וזשאה"כ דמיונו, אחר להמשך לו היה ומוטב לאמת, לבו

כמקודם. הרגלו ואל ביתו אל ויבא האמיתית הראי' מן ויפן

Ì
Ó‡Âאבל הטעות, אחר ונמשך האמת מן עין יעלים חכם אדם איך פלא, הוא

הדמיון כי עיניו, מראה אחר ללכת בחירה לו שניתנה האדם בטבע הבוי"ת הטביע כך

האמת מן עין מעלים האדם ועי"ז אבדון, שסופו אע"פ בעולם, הם דרך כן גם .38והטעות

כתוב הנה ט-ז)38. "(להלן והנה, פרעה וישלח

לב ויכבד אחד עד ישראל ממקנה מת לא

מת"פרעה שלא דמה הפסוק מלשון ונראה .

שפרעה הסיבה זו אחד, עד ישראל ממקנה

היה מכאן אדרבה, הלוא וקשה, לבבו. הכביד

על להודות הבורא, בנפלאות להכיר צריך

בתשובה. ולחזור האמת

הנ מפני"ולפי היטב, מובנת פרעה הנהגת ל

האמת מן עיניו את להעלים האדם בכח שיש

ברור שהדבר באופן גם לכך], סיבה לו [כשיש

שיתכן כשרואה ואדרבה, צודק. אינו שמהלכו

שאינם וסברות בטענות מתחזק אז שיפסיד,

אחר שנמשך מי של מטבעו זה כי כלל, נכונות

הסיבות. מן סיבה איזו מפני טעותו
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‰ÊÂ'בגמ ז"ל שאמרו ע"ב)פשוט סג יודעין(סנהדרין רב אמר יהודה רב "אמר ,

להם להתיר אלא כוכבים עבודת עבדו ולא ממש, בה שאין כוכבים בעבודת ישראל היו

בפרה סיא".עריות

‰¯Â‡ÎÏרצו ואם ממש, בה שאין ידעו סו"ס ע"ז, שעבדו בזה הועילו מה

שהאדם זמן שכל שאמרנו הוא אכן ע"ז, לעבוד בלי הרע כיצרם יעשו עריות לעבור

עינים לכסות הוא זקוק אלא יצרו, אחרי לילך לו אפשר אי האמת דרך את רק רואה

מעיניו, האמת נעלם כבר ואז כביכול, מעשיו להצדיק כוזב ובדמיון שקר באורח להתלות

האיסור. הותר כאילו לו ונדמה

ˆ"‰‚‰ÓÂהדברים "והיו כתוב וז"ל, אליהו' ב'לב כתוב זצ"ל לאפיאן אליהו ר'

לבבך". "על אלא - "פיך" על או שכלך" "על כאן כתיב אין - לבבך" על וגו' האלה

צריך רק מועיל, אינו לבד בידיעה הנה מרגיש, אינו הלב שאם ירגיש! שהלב כלומר,

קריאת בברכת שאומרים כמו - ימינו" ואורך חיינו הם "כי - הלב בהרגש תורה ללמוד

ה'. לאהבת מגיעים כך ורק בכך ערבית, בתפילת ‡Ï‡שמע ÌÈÈÁ ‰Ê ÔÈ‡ ·Ï ‡Ï·Â
ÏÎ‰˘ ÌÈÚ„ÂÈ Â
Á
‡˘ ,‰È‡¯ ‡‰Â ,·Ï· ¯ÈÎÓ˘Î ‡Ï‡ ˙‡¯˜
 ‰
È‡ ÂÊ ‰¯Î‰Â ,ÔÂÈÓ„
¯ÙÚ" ÈÎ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡ ÌÈÚ„ÂÈÂ ,Ï·‰ ÏÎ‰ Â
ÈÙ· ÌÈ¯ÓÂ‡Â ,˙Ï‰˜ ÌÈ„ÓÂÏÂ ÌÈÏ·‰ Ï·‰

"·Â˘˙ ¯ÙÚ Ï‡Â ג-יט)‡˙‰ ‰‡ÍÈ,(בראשית ÌÈ‡Â¯Â ,ÌÈ˙Ó‰ ˙‡ ˙ÂÂÏÏ ÌÈÎÏÂ‰Â
·Ï‰ ˙‡ ÌÈ„ÚÒÓÂ ‰„ÚÒÓÏ ÌÈÒ
Î
 ‰ÈÂÏ‰ È¯Á‡ „ÈÓ ˙‡Ê ÏÎ·Â ,¯·˜· Ì„‡ ÌÈÁÈ
Ó

˘"ÈÈ עכ"ל.·˜ˆ˙ בלב, אלא הכרה אין כי לומר צריך אתה בהכרח כן ואם ...

בקהלת·] האור(ב-יג)כתוב כיתרון הסכלות מן לחכמה יתרון שיש אני "וראיתי ,

אור ענין ומה המה, הפכים הלא הסכלות מן חכמה יתרון לומר שייך מה החשך". מן

לכאן. וחושך

¯Ó‡ממשוגע בזה, מדובר בעלמא מטפשות לא כי זצ"ל הלוי הגרי"ז מרן

כחכמה, שנראה מסכלות סכלות, של חיים מדרך מדובר כאן עיר, ברחובות המצפצף

ואינה שלמים, דורות מחנכים זו בסכלות מדינות, ומעמידים ספרים חברו זו בסכלות

כיתרון הוא הלזו הסכלות מן האמיתית החכמה ויתרון האמת, חכמת כלפי סכלות אלא

וכסי האמת, באור מאירה החכמה החושך, מן כוזב,האור ובדמיון יהלך בחושך ל

ממש. כעוור הוא התבוננות בלא ההולך כי במס"י וכמוש"כ

Ì
Ó‡Âהרוצה וכאמרם בעולם, טעות דרך גם ית"ש הבורא נתן שכן כאמור הוא

יכול היה לא כפרעה גדול חכם ואפילו היצר, נגיעת של כחה זו כי ויטעה, יבא לטעות

בה. להתלות כוזבת סברא מצא מטעותו, בו לחזור רצה שלא כיון בזה לעמוד

‡˙È‡הפרשה)במדרש הרשעים(סוף הם כך לחטוא", ויוסף וגו' המטר חדל "כי ,

נבוכדנצר וכן לקלקולם, חוזרין עוברת וכשהצרה עצמם מכניעים הם בצרה שהם זמן כל
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ומהדר ומרומם משבח נבכדנצר אנה "כען שנא' להקב"ה מקלס היה בצרה שהיה בזמן

וגו' קשוט" מעבודוהי כל כי שמיא ד-לד)למלך התחיל(דניאל בגדולה עצמו שראה וכיון ,

בניתה" אנה די רבתא בבל היא דא הלא ואמר מלכא "ענה ד-כז)מתגאה ויוסף(שם, ,

ע"כ. לחטוא,

ÍÈ¯ˆÂ,הצדיק ה' ולומר יראה במצב להיות לאדם שיתכן זה, נורא ענין להבין

היתה, כלא והיראה תחתונה, לדיוטא ח"ו יפול ושוב עלמא, דכל למרא ולשבח ולהלל

כן. זה ולמה מזה, להשמר אפשר היאך

ÔÎ‡Âהם מצרים יציאת נפלאות וכל מכות שעשר חזינן הרי עוד, לשאול יש

מהם הנלמדת והיראה והאמונה בא, פרשת סוף הרמב"ן כמוש"כ לדורות האמונה שורש

על שב הצרה וכעבור כלום, הועיל לא שלפרעה זה ואיך עולם, לדורות קיום לה יש

זה. דבר יתכן האיך קיאו,

‡Â‰Â,דברנו ÓÓ¯‡‰אשר ˜¯ ÏÚÙ˙
 ˙Ó‡ ˘È‡ ÈÎ ,Ì„‡· ˘È È
ÁÂ¯ Ú·Ë ÈÎ
·ÊÂÎ ‰‡¯ÓÓ ÏÚÙ˙Ó ·ÊÎ ˘È‡Â ˙Ó‡רגלים לו אין והכזב ונצחית קיימת היא והאמת .

מתקיים .39ואיננו

תורה'‚] ב'דעת שם א)עוד אות לייקר(הנ"ל האדם צריך כמה מעתה וז"ל, כותב

יסודו שכל המוסר, שבלימוד הסגולה ורוב הגדול האוצר מן הוא כמה המוסר, לימוד

ה ושימת התבוננות, אחרי התבוננות אליו,הוא יגיעום כי הדברים לקרב הלב, אל דברים

הכתוב אמר אשר לב-מו)הוא רק(דברים דבר לא כי וגו' הדברים לכל לבבכם "שימו ,

עכ"ל. התבוננות! לבבכם, שימו הוא הכל ועיקר יסוד חייכם". הוא כי מכם הוא

Ì„‡וכמו לתאר, שא"א בעוצמה חזקים ורצונות תאוות ע"י ונשלט מחומר קרוץ

האלה בזיקין אסור אדם וז"ל, המוסר' ב'אגרת זצ"ל סלנטר ישראל רבי מורנו הג' שכתב

על לעמוד הכוח בו יש אדם וכל המשוחדים. אלו כל נגד להלחם כוח יש במוסר ורק

ע"כ. וגו', המוסר בלימוד רק אבל האמת נקודת

¯Â„והתוצאה התבוננות, ללא היו אחד רגע מעלותם, כל עם המן, אוכלי דעה

הגרי"ס כמש"כ לבב", תועי "עם רצונו(שם)היתה במושכלו, אסיר אבל בדמיונו "חפשי

דבר". לכל מוליכו

אחד, בתלמיד היה ומעשה אב. בית ספר .39

אח מה וזמן ישיבתו, את את עוד"שעזב כ

ישי באותה המוסר לשיחות להגיע בה,המשיך

מלבוא, פסק מדוע כשנשאל הפסיק. כך ואחר

הר שיחות לשמוע אמשיך אם אאלץ"השיב, מ

אינני וזה והשווקים, הרחובות את לעזוב

ע את"רוצה, לשמוע להפסיק נאלצתי כ

השיחות.
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Â
„ÓÏההכרתו בתת האדם המוסר, לימוד ללא ההתבוננות דללא מדבריהם,

עצמו. את אפי' מרמה

‰
‰Âהתורה מן עשה מצות היא מרים מעשה זכירת הראשונים מן כמה לדעת

כד-ט) דברים רמב"ן ממצרים"(עי' בצאתכם בדרך למרים אלקיך ה' עשה אשר את "זכור ,

מה) אות פ"ט חרדים' 'ספר מרים(וע"ע שקבלה העונש את לזכור מחייבת דהתורה הרי .

להתבונן המוסר, לימוד של היסוד כל וזהו כאלו, עבירות לעשות לא שנזכור כדי הנביאה

הרגש את ולעורר בעולם הי' שכבר ממה וללמוד רגע, בכל עלינו מוטל מה ולזכור

רש"י שכתב וכמו התורה, עפ"י יהיו חיינו פרשתכיצד נסמכה "למה לגבי יג-א, (במדבר

מרים") לפרשת מוסר".מרגלים לקחו ולא ראו הללו "ורשעים ,

È„Îזולת אחרת תבונה ואין עצה אין הלב, בהרגש הבלים ההבל את להכיר

לבבך", על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים "והיו נאמר זה ועל המוסר. לימוד

לבבך". "על הדברים שיהיו המוסר, לימוד ענין וזהו

זצ"ל„] סלנטר ישראל רבי הג' מרן המוסר)כתב אגרת חפשי(ספר האדם וז"ל,

אויב לדמיון אוי וגו', רצונו לב בדרך שובב מוליכו דמיונו במושכלו. ואסור בדמיונו,

עכ"ל להרחיקו, בכוחנו הוא, מידינו הלזה, .40הרע

הלוי הבית כתב ב-ב)40. במסכת"וז(לעיל ל,

הקב"לע(נב)סוכה מביא ליצה"ל ושוחטו"ה ר

נדמה ולרשעים כהר להם נדמה לצדיקים כו'

בוכין. והללו בוכין הללו השערה, כחוט להם

ומה ירמזון למה דמיונות שני הני להבין ויש

בע אחת לכת והרי בזה, לכאורה"כוונתם כ

רק להאמר. קשה דזה ובודאי מוטעה הדמיון

ÂÚ‰הענין ˙„ÓÁÂ ˙˜Â˘˙ ÏÎ ‰
‰„"Ê
ÔÂÈÓ„ ˙
ÈÁ· ˜¯ ‰Ó‰ Ì‰· Ì„‡‰ Ô
Â·˙È˘Î
Ï˘ ¯·„ ÏÎ·„ ˘ÂÁ· ÌÈ‡Â¯ È¯‰„ .„ÂÁÏ ·ÊÂÎ

‰ÂÚ"‡Â‰ ‰ÊÏ ˙Â˜˜Â˙˘‰‰ Êיותר מרובה

ובשעה דבר, באותו שיש התענוג מעצם ויותר

דבר הוא כאלו להאדם נדמה להדבר שחומד

מה גדול ותענוג ÔÎטוב Â
È‡ ˙Ó‡·˘שכן ,

רק ואכילה השתיה אחר שלהוט וסובא הזולל

בעת וההנאה מופלג, טוב הוא בדמיונו

מעוטה היא והמשקה המאכל של בליעתו

כלל. נרגשת אינה ‰ÔÂÓÓ,ממש ˙ÙÈ„¯ ÔÎÂ
˙ÏÚÂ˙‰Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‡Â‰ ÔÂÓÓ‰Ï ‰˜Â˘˙‰

‰Ó„
 ÂÈ¯Á‡ ÂÙ„¯ ˙Ú· ÈÎ ˜¯ ÔÂÓÓ‰· ‡ˆÓ
˘
‰·ÂË ÂÏ ÂÚÈ‚È Â‚È˘È Ì‡ ¯˘‡ Â
ÂÈÓ„· ÂÏ

ÓÂ ,˙ÏÚÂ˙ Â· ÔÈ‡˘ ‰‡¯È Â‚È˘È˘ÎÂ ‰·Â¯Ó"Ó
ÌÈ˙‡Ó ˘˜·Ó ‰
Ó ÂÏ ˘ÈÂ Â· ¯ÊÂÁ Ì„‡‰ ÔÈ‡
ÂÏ ÚÈ‚È ÌÈ˙‡Ó· ˜¯ ÈÎ Â
ÂÈÓ„· ·Â˘ ‰ÚËÈ ÈÎ
ÌÏÂÚÏ ‰ÊÎ ÍÏÂ‰ ÔÎÂ Â
ÂÈÓ„· ¯˘‡ ‰·ÂË‰,

אחר רודפו בעת האדם כי בחוש רואין וכאשר

כי הגם והקור השלג יעצרנו לא ממון הרווחת

רו שירויח שידמה רק לבריאותו מזיק כ"זה

להטיב כדי כמה יפזר לרופאים ולפזר אחד,

שאין הממון זה כי לזה והסיבה מעט, בריאותו

וחביב גדולה תשוקתו אחריו רודף ועדיין לו

בידו יש שכבר הממון זה ורק מבריאותו, לו

ממנו. טוב הגוף בריאת כי היטב 
Óˆ‡מכירÂ
‰ÂÚ ¯Á‡ Û„Â¯‰ ÏÎ ÈÎ"¯·„ ‚È˘‰Ï Û„Â¯ Ê

Â˙Â‡· ÔÈ‡ ˙Ó‡· ÈÎ È¯Á‡ ÏÏÎ ‡ˆÓ
· Â
È‡˘
ÎÚÂ .ÂÏ ˜˜Â˙˘Ó ‡Â‰˘ ‰‡
‰‰ ¯·„"ÏÎ Ù

‰ÂÚ‰ È¯·„"„‡Ó Í¯Ú‰ È
Ë˜ Ì‰ ÂÈ˙Â‡
‰Â Ê
Â˜ÊÁ ÏÎÂ ,Ì˙Â‡ ÏÈ„‚Ó ‰˜Â˘˙‰Â ÔÂÈÓ„‰ ˜¯
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‰‡¯
דוחקים החובות ובעלי רב כסף החייב לאדם משל בדרך העניין לבאר

והנה וכו'. ראשו, על מרחף האסורים בית פחד משפט, בבתי אותו תובעים בו, ונוגשים

ונעשה רב, כסף לו נשאר ועוד חובותיו, כל ושילם דולר מיליון שהרויח חלם אחד לילה

את להקל מה דבר יעשה החלום שבעת אמינא הוה יש האם מאושר. והוא גדול לגביר

אנשים טבעי דבאופן וידוע גדול. לגביר נעשה וגם חובותיו כל שילם בדעתו הלא מצבו?

היום במשך שחשבו מה על או שיהיה, שרוצים מה על שנוגע41חולמים מה אבל .

משנתו להעירו אחת, עצה רק ויש כלל, נשתנה לא ומצבו ידברו, שוא החלומות למעשה,

המציאות מול ולהתמודד לעמוד שיוכל כדי האמיתי, למצבו .42ולעוררו

ÂÊÂ,דמיון בעל אדם ויש חלומות, שחולם אדם יש זצ"ל, הגרי"ס מרן כוונת

כל המציאות! העדר כולו כל החלום החלום, הוא מה הלא כי חלום, הוא הרי ודמיון

ובגמ' גדול. אחד חלום בתוך האדם נמצא ע"א)חייו כג המעגל(תענית דלחוני איתא,

ציון שיבת את ה' "בשוב כתיב שאלה, ÌÈÓÏÁÎהיתה Â
ÈÈ‰"(קכו-א היתכן(תהלים ,

חלום הינו הזה העולם שכל היתכן גדול? אחד חלום והכל שנה שבעים יחיה שאדם

‰ˆÈ Ï˘"Ï·‡ ‰„ÓÁ‰Â ÔÂˆ¯‰ ˙Ú· ˜¯ ‡Â‰ ¯
ÔÈ‡˘ ‰‡Â¯ ÂÓˆÚ· Ì„‡‰ ¯·„‰Ï ÚÈ‚‰˘ ¯Á‡

˘ÓÓ Â·במדרש דאיתא מה וזהו סוף(רבה).

החזיקיב-ט)(קהלת תני הבלים, הבל פסוק על

המתישן לו הוא רעב תחילתו טוב בדבר עשיר

עני גם חלקו דל כי עני גם למרמס עשאו בו

תאוה לזה עשיר בו שמעיז חלק ממנו גבוה

הבל. הכל לקבר שוין שניהם תאוה ולזה

שמסביר הדברים È˘Ú‰Ï¯כוונת ÔÈ‡ ÌˆÚ·„
ÔÈ‡ ÌˆÚ· ÔÂÓÓ‰· ÈÎ ÔÚÈ È
Ú‰Ó ¯˙ÂÈ ‰·ÂË
¯È˘Ú‰Â ,‰ÏÂ„‚ ÂÏ ‰˜Â˘˙‰ ˜¯Â ˙ÏÚÂ˙ Â·
‰‡Â¯ ÔÚÈ ÒÓ¯ÓÏ ‚È˘Ó˘ ‰Ó ‰˘ÂÚ Â‚È˘Ó˘Î

ÚÂ ˘ÓÓ Â· ÔÈ‡˘"·‡˙ È
Ú‰Â ¯˙ÂÈÏ ‰Â‡˙Ó Î
ÎÚÂ ,Â· Ò‡Ó ¯È˘Ú‰˘ ËÚÓ‰ ‰ÊÏ"ÔÂ¯˙È ÔÈ‡ Ù

‰ÊÂ ‰
ÓÏ ‰Â‡˙Ó ‰Ê˘ ˜¯ ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ·
Ï·‰ ÏÎ‰Â Ì‰È
È· ÔÈ‡ ¯Á‡ Ï„·‰Â ,ÌÈ˙‡ÓÏ

,'ÂÎÂל."עכ

פשוטם זהו כי לבאר, מוסיף הלוי' ה'בית

" בוידוי, אומרים שאנו המילים סרנושל

לנו שוה ולא הטובים וממשפטיך ."ממצוותיך

לפי גם כי נוכחנו ועברנו שחטאנו אחרי

שכן שעשינו, את לעשות כדאי היה לא רצוננו

מהעבירה להפיק בקשנו שאותה ההנאה את

וא הפקנו, לא שוה"- היתה לא העבירה כל כ

העולם מושגי לפי וגם דמיוננו לפי גם לנו,

הזה.

כתובות במס' כדאיתא ע41. ההואא)"(מו ,

מכל ונשמרת יאיר, בן פנחס לכדר' ליה מיבעי

אל יאיר, בן פנחס ר' אמר מכאן - רע דבר

בלילה. טומאה לידי ויבא ביום אדם יהרהר

המליץ ועוד - וישב. פר' מוסר, דרכי ספר .42

קרח המלאים נהרות יש נפלא, במשל שם

לכבישים הנהרות נעשים כי עד החורף, בימות

אורח פניהם. על נעים ועגלות רכב כלי אשר

אדמה לפניו כי יסבור למקום, יבא כי זר

יחשוב כך ואם קרח. כבישי ולא מוצקה

ימים יאריך לא ביתו, את שם ויבנה לתומו

ימות עד אם כי תילו על יעמוד ולא בניינו,

הבונה כמותו, כמוהו, השלגים. הפשרת

על הוא עומד כי בסוברו הזה, בעולם בנינים

אולם תחתיו. תמוט לא אשר עולם קרקע

על בנוי הכל - בידו חמורה טעות כמובן,

לפניו ויפול ימוט הכל - היום בבוא קרח!

מדומים - קניניו כל בעמלו. ישא לא ומאומה

המה!
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להראות רוצה הקב"ה שנה. שבעים וישן חוני על תרדמה הפיל הקב"ה עשה מה בלבד.

כפשוטו, זהו כחלמים" ש"היינו 
‰,לנו,˘ ÌÈÚ·˘ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ˙ÂÈÁÏ ÏÂÎÈ Ì„‡˘
ÌÂÏÁ Ï˘ ÌÈÈÁ ÈÁ ‡Â‰ Î"ÙÚ‡Â,ÍÂ¯‡ „Á‡ ÌÂÏÁ Ì‰ ÂÈÈÁ ÏÎ.Í¯„·˘ ÌÂÏÁ

¯·˜Ï Â˙Â‡ ÌÈ„È¯ÂÓ˘ Ì„Â˜ Ë˜ Ú‚¯ Â
ÓÓ ¯¯ÂÚ˙Ó ÏÏÎ,המציאות את רואה אז ,

האמיתי העולם הזה".את הרע אויב לדמיון, "אוי שנה. השבעים בן החלום מן ומתפקח

לעצמו, דואג הוא עניין מבין שאחד זמן כל באשר הדמיון. הוא שלנו גדול הכי האויב

תמיד והוא לו טוב הכל בדמיון, שחי מי אבל הצלה. של פעולות לעשות ומשתדל

שחת לבאר יורד וסופו ידאג, מה ועל .43מאושר,

זצ ירוחם ר' בשם ושמעתי האם"43. דביאר, ל

מליון לו שיש שחלם אדם בן בין הבדל יש

ב ובין דולר?דולר, מליון לו יש שאכן אדם ן

אחד בין ההבדל מה בשוה. נהנים שניהם הלא

מחמתם אשר סמים וורידיו לתוך לו ששמו

שונים [סמים שאינם דברים ומרגיש רואה

מאושרים שניהם הלא להזיות], גורמים

וזה חלומותיו, או בהזיותיו זה מידה, באותה

בתים ובונה המשחק ילד גם בעושרו.

גדול כמלך הוא הרי ובדמיונו בחול וארמונות

בדמיונו, הוא נהנה מלכותו, כסא על היושב

שאכן מאדם להנאתו שנוגע במה הבדל ואין

חדרים. עשרות כמה עם גדול ארמון לו יש

הם שהחיים גדול, יסוד מלמדנו זה ודבר

מזה, יותר הזה בעולם ואין חלומות, רק

הזה! עולם וחיי חלום בין הבדל אין ובאמת

היה שהכל יבין ימיו, לסוף האדם וכשיגיע

איתא כלום. בידו לו אין למעשה כי כחלום

על"בחז ק הקבא)"(סנהדרין עתיד לכל", ליתן ה

שנא' עולמות ועשרה מאות ג' וצדיק צדיק

ח) ואוצרותיהם(משלי יש אוהבי להנחיל

הוי, ועשרה מאה תלת בגימטריא יש אמלא,

כמו"ע עולמות ועשרה מאות שלש דהיינו כ.

שהעולם שיראו בזה, הביאור הזה. העולם

לעתיד הלא כי כמעט, חשיבות לו אין הזה

ש פי יהיו צדיק של החיים חלקים"לבוא י

יהיו ואלו הזה, בעולם לו שיש ממה יותר

לו ישאר לא הזה העולם ומכל אז, החיים

לבוא. לעתיד לחיותו שזקוק מה כפי כלום

לקב. קב לצו צו שם, זעיר פה זעיר

" הפסוק כוונת כחלמיםוזו להיינו שבעים""

בא"שנה כאשר האמיתי, לנצח שנוגע מה כי ,

הנצחי בעולם למעשה הזה העולם את לממש

הזה מהעולם לו שאין יראה האמיתי, בעונג

כחלום! הכל זה, את לו שאין כלום,

���

הגה של מבניו אחד וחלה אירע ר'"פעם צ

זצ לאפיאן על"אליהו השפיעה והמחלה ל,

הוריו. את מלהכיר שהפסיק כך כדי עד הילד

צעקה זה את הרגישה כאשר אלי' ר' ואשת

איך" נישט, מיר זעסט דו קינד, מיין קינד, מיין

מאמא דיין מכירבין לא אתה איך בני, בני, ] "

אלי' ר' אז ואמר שלך]. אמא אני הלא אותי,

עיניו הלא הוריו את מכיר שאינו זה איך

בע אלא שלפניו? מה כל ורואה כ,"פתוחות

שרואה יתכן אז הנצרך המזון לגוף אין שאם

וכמו שלפניו. מה מכיר חולי"ואינו אצל הוא כ

רואה אינו לנפש מזון העדר מחמת הנפש,

מוחלטת שינה ישן הוא בחינה ובהך כלום,

וכך שבשמים אביו את שיש כלל מכיר שאינו

להעביר חיכול חייו כל ו."את

���

כט-יז,יח)כתוב שרש"(דברים בכם יש פן

דברי את בשמעו והיה ולענה. ראש פרה

יהיה שלום לאמר בלבבו והתברך הזאת האלה

את הרוה ספות למען אלך לבי בשררות כי לי

."הצמאה
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מוהר יעב"החסיד יוסף זצ"ר (שהיהל"ץ

ספרד) לתהליםמגולי פירושו בתחילת דרש

בו"וז ידים, ורחב יפה השער הבטלה, שער ל,

בו האדם ילך תענוג, מיני וכל ופרדסים גנות

בני עליה, מבני היותו יחשוב חייו, ימי כל

אבינו, אברהם של מתלמידיו הבא, העולם

וסופו הבא, העולם ונוחלי הזה העולם אוכלי

מיגיעו, נהנה יהודי בהיות כי וזה, גיהנם, יורש

גוזל, ואיננו חומד ואיננו ה', חננו מאשר

נשבע ואינו חבריו, עם בנחת ומתנו ומשאו

מרכילות, הרע, מלשון נשמר ולשקר, לשוא

מאמין שבתורה, עבירות ומכל הפה, מנבלת

ובדרך"בהש רשעים בעצת הלך לא ובתורתו, י

מלומדה היותו חושב עמד, לא חטאים

השי אל עבודתו אכן אנשים,"מאושר. מצות ת

ביום חלק לה יתן ולא ה', בתורת חפץ ואיננו

אע השעות, מן בשעה ולא הימים, פ"מן

ממלאכתו, בטל ÂÈ˘ÚÓשימצא ¯˜ÈÚ ÈÎ
·¯˜ÓÂ ,Â
ÓÊ ÈÏ·‰Â ÂÙÂ‚ ÈˆÙÁ ÏÚ Â˙·˘ÁÓÂ
˙Â˙·˘·Â ,Â˘Ù
 ÌÚ ÔÂ·˘Á „·‡ Â·Ï
ÍÏÈ ,‰˙˘ È¯Á‡Â ,ÂÏÂ˘· ÂÏÎ‡ È¯Á‡ ÌÈ„ÚÂÓ·Â
Ï· È¯Ù ˜¯Ò ÈˆÚ ÌÈˆÏ ,ÌÈˆÚ‰ ÏÚ ÚÂ
ÏÂ ÁÂ
Ï
È¯ÙÒ· ¯·„È ,ÂÏÈ‚ È
· ,ÌÈÊÁÂÙÂ ÌÈ˜¯ ,ÔÂ˘ÚÈ
ÈÏ·‰· ÂÈ
˘ ‰Ï·È ,Ì‰È˙ÂÓÁÏÓÂ ÌÈÎÏÓ

ÌÏÂÚ‰הש יביאהו כי יזכור לא על", במשפט י

אשר לו, נתן אשר טוב לקח תורתו את מאסו

כוון הזה השער ואל וכו', לפניהם נתתי

ישב, לא לצים ובמושב באמרו Î˙המשורר
ÈÎ ,˙Â
¯˜ È·˘ÂÈ ÌÈ
ÏË·‰ ÌÈÏÈÈË‰ Ì‰ ÌÈˆÏ

Ú‡"Ì‰Â ,Â˙¯Â˙·Â '‰· ÌÈ
ÈÓ‡Ó Ì‰˘ Ù
,˙Â¯È·Ú‰Ó ÌÈ¯‰Ê
 Ì‰Â ,ÂÈ˙ÂˆÓ ÌÈÓÈÈ˜Ó
ÂÏÈ‡ ÈÎ ,'˙È Ï-‡· ÌÈ„¯ÂÓÂ ÌÈÚ˘ÂÙ Ì‰ ‰
‰
ÔÈÏË·˙Ó ÂÈ‰ ‡Ï ,˙Ó‡· Â· ÌÈ
ÈÓ‡Ó ÂÈ‰
‡Ï˘ Ì„‡ ÔÈ‡ ÈÎ ,ÌÈÈÁ ıÚ ˙‡¯˜
‰ ‰¯Â˙‰Ó
‡Â‰ Â‡ ,‰Ë˙˘
 ‡Ï Ì‡ ˙ÂÈÁÏ Ï„˙˘È

‡¯Â˜‰ ÏÂ˜Ï ıˆÂÏ˙Óארז זה ועל ג-ב)ל", ,(אבות

ה תורה דברי ביניהם ואין שיושבין ז"שנים

" שנא' לצים, כימושב ישב לא לצים ובמושב

חפצו ה' בתורת א-א)"אם .(תהלים

���

" השחר בברכת מברכים המעבירבבוקר

מעפעפי ותנומה מעיני כך"שינה ואחר ,

" בתורתךאומרים שתרגילנו וגו' רצון יהי

במצותיך בסמיכתודבקנו ביאור וצריך וגו', "

העניינים?

לומר זצויש מקלם הסבא בשם ,ל)"(שמעתי

השינה את להעביר הוא בזה שהכוונה

מקרי זה גם כי הגשמיות, מעיניו הרוחנית

מילוי בביקוש חייו ימי כל לישון שינה,

זו, משינה מתעוררים ואיך גשמיים. עניינים

שוב יפול שלא כדי לעשות האדם על ומה

ע זו, ""בשינה במצותיךי ובעיקר"שתרגילנו ,

בתורתך"ב שמדבק"ודבקנו זה ידי על רק כי ,

יהיה לא כי לדעת יכול הוא לתורה עצמו

ו שרעיון פעם [שמעתי זו. בשינה דבקנו"שקוע

דבריםבתורתך ב' עושה שהדבק כמו הוא, "

אחד וחילוק פירוד בהם אין ושוב לאחד,

כמו בינינו"מהשני, שהיחס מבקשים אנו כ

" כמו יהיה הקדושה התורה לחדדבקלבין "

חציצות]. או מחיצות שום מבלי ממש

���

הרי חידושי בעל אודות שהיה"מספרים ם,

" שנעשה נעוריו, מימי חבר שנהלו

גדול."ופירש-ניק גביר ונהיה בעסקיו הצליח ,

הרי פגש אחד משכבר"יום חבירו את ם

עם מפוארת במרכבה נוסע כשהוא הימים

בו והכיר הארץ שועי כדרך אצילים סוסים

הרי"הרי שאלו רמות. בעיניים שמתהלך ם,"ם

העולם היכן היינו שלך, הזה העולם שלום מה

אמר שאלתו, את הבין שלא הגביר שלך? הזה

רוכב,"להרי אני מה על תביט רק הלא ם,

מקום ומה רגליך, אלא לך אין הרי ואתה?

שלי? הזה העולם שלום מה זו, לשאלה

שאין אתה, שלך, הזה העולם היכן ואדרבה,

לרכוב? מה על לך

הרי לו שאלתי,"השיב את מבין אינך ם,

הבא שהעולם שלך. הבא להעולם מכוון אני

ולזה הזה, בעולם כאן אוכל אתה שלך

הזה העולם שלום מה בשאלתי נתכוונתי

פי' ·‰‡Èשלך, ÏÎÂ‡ ‰˙‡˘ ‡·‰ ÌÏÂÚ ¯Î˘
!!!‡ÓÏÚ
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יביאו‰] אם לדוגמא, אמיתיים. חיים חי - הדמיונות כל בלי הבריאה את שחי מי

אך בדבש, כצפיחית וטעמו לעיניים טוב שמראהו מאכל רב, זמן אכל שלא רעב אדם לפני

יכול בעלמא טעימה ולו מהמאכל שיטעם מי אך הרבה, לא רעל, מעט בו שיש לו יאמרו

מסתכן שיאכל שברגע הוא יודע הלא ולאכול, ידו לשלוח ניסיון איזשהו לו יש האם למות,

שנפש יודע האדם אם למות! ויכול היתה! כלא תאוותו כל פוקעת רגע ובאותו בנפשו,

יצר לו יש האם קטנה! הכי העבירה על יקבל גיהנם כמה יודע אם תמות, היא החוטאת

מצוה לעושי שכר שיש היא האמיתית שהמציאות ומאחר האש? לתוך ידיו להכניס הרע

אמונה לו שיש מי לכן העבירה, של ההנאות כל על גיהנם ומקבלים עבירה, לעוברי ועונש

עבירה לעבור הרע יצר לו אין בשבילו, ניסיון אינו בחוש שמים שלנו44ויראת המאבק .

שני. מצד הדמיון ועולם העינים וראות אחד, מצד והמציאות האמונה בין הוא

ÚÂ„ÈÂשייך היאך עזרא', ה'אבן שאלת את זצ"ל הלוי' ה'בית תירץ זו שבדרך

שגם כנ"ל, הביה"ל וביאר חומד, והלב רואה העין הלא תחמוד, לא איסור על לצוות

בסכנת נמצא והוא מאורע איזה שאירע רגע באותו אך חפץ לאיזה חמדה לאדם יש אם

ההרגש את יהיה לאדם אם וכמו"כ פורח, כאבק היתה חמדתו שכל הרי ממש, חיים

מליבו החמדה תסור ממילא מעבירה פחד של .45הנכון

Â
˘Èנשקפים שהם כפי והחיים אחד, מצד יום היום חיי שיגרת בין מאבק

‰ÏÙ˙‰ ¯Â„ÒÓבו עולם אחר, עולם רואים "הסדור" לעולם נכנסים כאשר שני. מצד

שינה, ליל אחרי בבוקר לעמוד הכח מאליו. המתנהל עולם לא עורים", "פוקח הקב"ה

זאת ב"סדור" להתבונן כפופים". "זוקף הקב"ה אלא כן, היה שאתמול מחמת בא לא

בכל בטובו "המחדש בבחינת היא כולה הבריאה שכל להאמין יהודי, כל של העבודה

בראשית" מעשה תמיד יוצר)יום ושיש(ברכת שנמצאת שהבריאה ממחשבתנו ולהוציא ,

אתמול שהיתה ובגלל אתמול שהיתה בריאה אותה היא כיום .46לנו

·˙Îבא)הרמב"ן פר' שנאמין(סוף עד רבנו משה בתורת חלק לאדם שאין וז"ל,

בין ברבים בין עולם של ומנהגו טבע בהם אין נסים שכולם ומקרינו, דברינו בכל

הגה44. זצ"כתב לאפיאן אלי' ר' ל,"צ

הרע יצר אותו בדיוק יש השרת שלמלאכי

שרואים מאחר אלא בכוח, - אנוש לבני שיש

אחד מצד מצוה לעושי עדן הגן את בחוש

שני מצד עבירה לעוברי מוהגיהנם לאך(שם,

נשרף) מיד עבירה כללשעבר ניסיון להם אין אז ,

שמים. רצון את לעבור

החזו מרן ואמר זצ"45. בשם"א כששמע ל

למי"הביה הדברים נאים - זה ביאור ל

שאמרם!

יחזקאל ר' המשגיח רבנו מתלמידי אחד .46

זצ בקביעות"לוינשטיין מאזין שהי' ל,

במק להתגורר נאלץ והדרכותיו, א"לשיחותיו

וביקש בקרבתו, להיות יוכל לא שכבר וידע

במקום רוחנית דמות על לו שיורה מהמשגיח

" בבחינת רבמגוריו לך ענה"עשה והמשגיח ,

יהיה שלך הרב - דקות מספר שחשב לאחר לו

דזמרה"ה !"פסוקי
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הכל ענשו, יכריתנו עליהם יעבור ואם שכרו, יצליחנו המצות יעשה אם אלא ביחיד.

עכ"ל. וכו', עליון בגזירת

ÔÂÈÒ
הכל‰ נראה ברחוב לרחוב. מבתינו יוצאים אנו בו מהרגע מתחיל שלנו להיפך

וכו' לו ורע צדיק לו, וטוב רשע ועונש. ואין שכר אין צועק הרחוב דהרי .47ההיפך,

·˙ÎÂ,וז"ל המציאות מן רחוקות הם אלו דהרגשות תורה, דעת בספרו המשגיח

ההנאות וכי מציאותיות, הם וכדומה תאוות במילוי אשר והתענוג ההנאה כי נדמה לאדם

היא, טעות זאת אבל הם, תענוגים של עצמן הדברים כאילו הדברים, של מעצמן הנן

רעב"? משביעו שבע, "מרעיבו למה כן אם מציאות, בגדר הדברים היו נבאילו (סוכה

משיגע"ב) אינו התאוות במילוי כי הרי רעב! מרעיבו שבע, משביעו להיות צריך היה ,

אינן והתענוגים וההנאות נפשו, לשובע מהם ימלא אשר מציאותי, דבר ממש, של דבר

הוא התענוג. כל בא אשר הוא וממנו בזה, יש רוחני סוד אם כי הדברים, מעצם כלל

חז"ל שאמרו כ-ז)מה לחטוא,(בר"ר חטא של התשוקה סוד הוא הן, תשוקות ארבע ,

החטא, בעצם מתענג הוא הנה בחטאו ‰‡„Ì,והאדם ˙ÂÓˆÚÓ ÌˆÚ ‰ÂÂ‰˙Ó ‡ËÁ‰
‚Â
Ú˙‰ ÏÎ ‡Â‰Â ˜˜Â˙˘Ó‰ ‡Â‰ ‡Â‰Âז"ל אמרם וידוע ע"א). ז סוטה ע"ב, צא ,(נדרים

ימתקו" גנובים מים ט-יז)"כי כשהוא(משלי דוקא תענוגו כל הנה עצמו הדבר אותו ,

מוסר דרכי בספר תזריע)47. וז(פר' טעות"כתב ל,

הזה בעולם לו רע שהצדיק לחשוב היא גמורה

כן שחושב מי בעולמנו. לו טוב לרשע ואילו -

בדרך כי בעולם! זה דבר אין טועה, אלא אינו

הטוב את ולמדוד לחשוב רגילים אדם בני כלל

במדת רכושנית, גשמית מדה באמת והרע

הוא ואם - לפלוני שיש החומרי והרכוש הכסף

לדעתם. מוחלט רע זה הרי אמצעים מחוסר

כך. לחשוב היא גדולה טעות אבל

בשביל"חז כי לנו, מבארים יומא במס' ל

" שנא', העולם נברא אחד אלקיםצדיק וירא

טוב א-ד)"כי צדיק,(בראשית אלא טוב ואין -

ג-י)שנא' פרי"(ישעיה כי טוב כי צדיק אמרו

יאכלו ."מעלליהם

הטוב סמל הוא הצדיק כי אנו רואים הרי

מתגלם הצדיק באישיות כי שבאדם, והנעלה

מרגיש הוא גם כך ומתוך הטוב כל ומתגשם

סיפוק לו ויש טוב אך חייו מאורעות בכל

חיים אלא הבל חיי אינם שחייו כיון מחייו,

רוחניים חיים ונאצלים, נעלים חיים תוכן, של

מלא עולם הוא מחייו רגע וכל עילאים.

לעשות הזה בעולם לו שטוב ומרגיש בשבילו

השי בעבודת ומתעדן מתענג - קונו ת,"רצון

ומע בתורה אחת שעה יפה ט"וכאמרם,

העוה חיי מכל הזה ואעפ"בעולם לו"ב, שאין י

בחייו מרגיש הריהו הזה העולם מהבלי כלום

טוב. אך

שיש ושמחה התענוג מדת את נא נזכור

הרוחני הסיפוק שבת, בקדושת לצדיק

בכל וכן - לו מביאה שזו הפנימית והשמחה

הזה עולם תענוגי שכל עד ומצוה מצוה

לעומתה. בטלים

ÌÏÂÚ· 'ÂÏ ·ÂË' ÈÎ Ú˘¯‰ ÍÏ ¯Ó‡È Ì‡

‡Â‰ ÈÎ ,ÂÈÙ· ¯˜˘ ÈÎ ,ÂÏ ÔÈÓ‡˙ Ï‡ - ‰Ê‰

˙Â„Ó‰Â ¯ˆÈ‰ ,Ú¯‰ ÔÂËÏ˘ ˙Á˙ „ÈÓ˙ ‡ˆÓ

ÂÈÈÁ ˙‡ ÌÈ¯¯ÓÓ Ì‰˘ ˙ÂÚ¯‰עכ ויעו'", ד.

מש ג-ב, ""לעיל בענין רשעכ לו ורע צדיק

לו המקדש"וטוב על משה אהל ובספר ,

מאוד. בזה הארכתי והגלות
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כי להתענג, ממה מציאות ואין מציאות, שום בדבר אין כי עי"ש. בהיתר ולא באיסור

עכ"ל הרע, יצר תשוקת של הגדול מסוד .48אם

[Âהוא וכן לבב", בתמהון לפניך שחטאנו חטא "על אומרים חטא על בסדר

לבב" ובתמהון ובעורון בשגעון ה' "יככה בתוכחה הכתוב כח-כח)לשון ופירש"י,(דברים

לבבכם" ערלת את "ומלתם עקב בפרשת לשון אותו ומצינו הלב. פירש"י,(י-טז)אוטם

יצחק שיח ובפי' וכיסויו. לבבכם הגר"א)אוטם בסידור נדפס מאלצאן, יצחק ביאר(לר' ,

וארז"ל מלב, הטוב הרגש שאבד החטא, שנשרש ע"י לבו שנטמטם למי (שבתדהכוונה

ע"ב) "דעםלא ע"כ. כסלם, על חלב להם שיש אלא למיתה, שדרכם רשעים יודעים ,

רעדין" צו וועמין מיט דא נישט איז עס - פארשלאפין איז "ער פארשטאפט" איז הארץ

לדבר]. מי עם ואין נרדם הוא סתום, [לבו

ÍÎÂמדובנא המגיד לבוא49מבאר השמש "ויהי הבתרים בין בברית הפסוק את

וגו' אברם" על נפלה טו-יב)ותרדמה הראה(בראשית התרדמה שבתוך במדרש ואיתא ,

שזה מגיד', ה'דובנער ואמר לבנים. סימן אבות המעשה כל את אבינו לאברהם הקב"ה

את וישכחו רוחנית תרדמה לתוך יפלו ישראל שכלל לבנים, סימן אבות מהמעשה חלק

ר"ל. ית' 
ÂבוראםÈÏÚ!דמיון שהכול לדעת,

ypere xkye oicd wecwc ze`xep

"úàæì íâ åáì úù àìå åúéá ìà àáéå äòøô ïôéå"[ז-כג]

˘Èשכל בשעה הדם, מכת את בראותו לבו שת לא אכן פרעה מדוע להבין

לכל נסבל בלתי מצב הי' זה הלא וכו', היאור ויבאש מתה והדגה לדם, נהפכו המים

מצרים.

ברכות במס' איתא ע48. דאמרהא)"(י והיינו ,

צור ואין בלתך אין כי כה' קדוש אין חנה

כאלקינו צור אין מאי ˆÈÈ¯כאלקינו, ÔÈ‡
Â
È˜Ï‡Îע כ.",

גלינסקי יעקב ר' הרב המגיד ואמר

""שליט הגמ' דברי לפרש ציירא אין

לצייר"כאלקינו דומה, הדבר למה משל .

והפירות פירות, מלא סל של תמונה שצייר

עד ואמתיים, מוחשים כה נראים היו

בחושבם הפירות מן לנקר ירדו שהעופות

אמיתיים. פירות שהם

בני שאנו לומר, יעקב ר' המגיד והמשיך

שעשו הטעות אותה את בדיוק עושים האדם,

'דמיון', אלא שאינו בעולם חיים אנו העופות,

אמיתות שאין ציור, רק באמת שהוא עולם

ומה עובר, כצל ימינו כי הזה, לעולם ומציאות

שצייר מהציור אנחנו אוכלים - אוכלים שאנו

הקב הוא"לנו הזה שהעולם לנו שנראה ורק - ה

העופות כמו ממנו, אוכלים לכן מציאות,

מדבר מציאות שאינו מדבר מהתמונה... שאכלו

אמיתי. שאינו

שם. יעקב, אהל בספרו .49
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·˙ÎÂדם דמכת הוא - ביתו אל ויבא פרעה ויפן וז"ל, נפלא ביאור חכמה' ה'משך

במד"ר דאמר וכמו פרעה בבית היה שלקחו(ט-י)לא וכיון יעו"ש, ישראל העשירו דם ממכת ,

היה לא לכן מלכים, כבני ביתו תוך שגדלוהו למשה פרעה נתן אשר המחיר רב א"כ במחיר,

עכ"ל. ופשוט, לזאת גם לבו שת לא ולכן לדם, נהפכו שלא ביתו במימי

˘ÈÂבכל בדין לקה אשר הרשע פרעה אותו הדין. בדקדוק גדול, לימוד כאן

שבגידול וכיון מים, לו הי' ליהודי ששילם מי דם שבמכת כיון אך הקשות, המכות

מדוקדק הכל ועונש, עונש בכל גם דם. הי' לא בביתו לפיכך תשלום, ענין הי' משה

נימה. כמלוא אפי' לו, שמגיע ממה פחות או יותר שיקבל מי ואין ית', מאיתו

Ì
Ó‡Âמצאתי זה ראה אך לדבריו, ואסמכתא מקור מציין אינו חכמה' ה'משך

אליעזר' דר' ב'פרקי הוא יט)שכן ביתו,(פרק אל ויבא פרעה ויפן וז"ל, כדבריו מפורש ,

ולמה ביתו, אל ויבא פרעה ויפן שנאמר הרשע, פרעה בה לקה לא דם מכת מוצא את

ע"כ. בביתו, משה שגדל הקב"ה, לו שהאריך וכו' כן,

Ì
Ó‡Âוזהו הקב"ה, לו האריך דם במכת דוקא מדוע הטעם במדרש נת' לא

פרעה לכן מזה, להיפטר יכלו תשלום ע"י הרי זו שבמכה חכמה' ה'משך שביאר מה

מים. לו הי'

epfe`l rinydl jixvc dlitz oica

"äòøôì íù øùà íéòãøôöä øáã ìò 'ä ìà äùî ÷òöéå"[ח-ח]

¯ÈÚ‰משאר הצפרדעים להסרת בתפלתו שינה שמשה כך על חכמים' ה'שפתי

אל צעק שמשה כתוב הצפרדעים הסרת על זו דבתפילה וז"ל, המכה להסרת התפלות

דהמתפלל דקי"ל דכיון ליישב וכתב ה'. אל משה ויעתר כתוב המכות בשאר ואילו ה',

מבואר שהרי בתפילתו, קולו להרים הוצרך לכן בפיו, שמוציא מה לאזניו להשמיע צריך

עכ"ד. מילתא, ואוושי צועקים היו דהצפרדעים ברש"י

‰
‰Âלהשמיע צריך דהדין ברור עולה מדבריו דהנה בדבריו, לדון יש באמת

בפשטות אמנם מפיו, שמוציא מה את בפועל לשמוע לכתחילה דין שיש הכוונה לאוזנו,

נשמע, שאכן דיבור זה לכתחילה הדיבור שצורת והיינו בהדיבור, שיעור דין דזהו י"ל

למעשה כי הדיבור בעצם מחסר זה אין בפועל, הדיבור את שמע לא אמנם הוא ואם

נשמע. שהוא דיבור הי' זה

È˙‡ˆÓÂ'ה'חרדים בדברי ממש, בפועל לאוזנו להשמיע שצריך לזה (פרקסמך

באוזן") התלויות עשה "מצות בענין וז"ל,שלישי, באזניו. התלויה במצוה תפילה מצות דכלל ,

‰ÏÙ˙‰ ˙ÂˆÓ'וכוÔÊÂ‡· Ì‚ ˙ÂÈÂÏ˙ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÂÂ‰„.עכ"ד וכו',
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¯"Â˘'החיים ה'כף וז"ל האחרונים, בזה דנו ז)שכבר אות סב בחס"ל(סי' ועיין ,

שישמיע עד קולו להרים צריך אם רבים וקול בלבול במקום שעומד במי שנסתפק א' אות

מובא וכן עכ"ל. יחידי, אחר במקום קאי הוה אי למשמע מצי דהוה בקול סגי או לאוזניו

ס"ד. כ"ב סי' ח"א שלמה' 'הליכות יעו' בזה, הסתפק זצ"ל אויערבך שהגרש"ז

Ì
Ó‡תרומות במתני' מבואר והא להו, מספקא דמאי יל"ע דחרש(פ"א)לכאורה

בעינן דהא כדין לברך יכול דאינו משום יתרום, לא לכתחילה שומע ואינו המדבר

בסברא וקשה לשמוע, יכול אינו שהוא אלא לאחרים נשמע דיבורו והלא לאזנו, שישמיע

שומע שאינו מי או לשמוע, יכול אינו רעש מחמת אך לשמוע שראוי מי בין לחלק

בריש ברא"ש ויעו' וצ"ע]. לבילה הראוי דכל הכלל בזה שייך אי [ויל"ע חרשות. מחמת

לאזנו". שישמיע צריך "המברך של לדין חרש של הדין את שדימה חולין

l`xyia mb eidy zekn eid m`d

"äîäááå íãàá íðëä éäúå"[ח-יד]

Ê"·„¯‰(תתיג סי' עזרא'(בשו"ת ה'אבן דעת על לחלוק ז-כד)כתב דמכות(לעיל ,

להאמין שאסור הרדב"ז וטוען והעבריים. המצרים את כוללות היו וכנים צפרדעים דם,

מן מים לשתות מצרים יכלו "ולא כתוב דהנה הפך. מורים שהכתובים וגם זה, דבר

היאר"(ז-כא)היאר" סביבות מצרים כל "ויחפרו כן גם וכתיב כד), אבל(שם, משמע ,

"וסרו כתיב צפרדע ובמכת היאור, ממימי שותים היו כי לזה, צריכים היו לא ישראל

וילמד הכנים וכן בישראל, היו שלא משמע ומעמך", ומעבדיך ומבתיך ממך הצפרדעים

עכ"ל. המפורש, מן סתום

Ï·‡ארץ את ההוא ביום "והפליתי הפסוק מדברי עזרא' ה'אבן כדברי לדייק יש

ערב" שם היות לבלתי עליה עמד עמי אשר ח-יד)גשן "ההוא"(לקמן דביום משמע ,

מקודם. ולא ההפלאה היתה

„ÂÚÂ'דכ מצאתי הנה - המפורש מן סתום וילמד הכנים, וכן הרדב"ז דמ"ש

אבות מס' על המשנה בפירוש לאבותינו(ה-ד)הרמב"ם שנעשו נסים עשרה אבל וז"ל,

ÏÂ‡במצרים, ÌÈ¯ˆÓ· ˙„ÁÂÈÓ ‰ÎÓÂ ‰ÎÓ ÏÎ ˙ÂÈ‰Â ,˙ÂÎÓ ¯˘Ú‰ ÔÓ ÌÏˆ
‰ ‡Â‰
Ï‡¯˘È·(הרדב"ז כדברי ומכה(זה מכה בכל התורה ולשון ספק. בלא נסים הם ואלו ,

ידוע שהוא אלא זה, באר שלא כנים מכת מלבד המצריים, על הקב"ה שהביא מהם

החכמים, בארו וכן אותם מצערים היו ולא אצלם נמצאים היו אבל ישראל, ענש שלא

צערם, שלא אלא בישראל, היתה אכן כנים שמכת הרמב"ם שכתב לן הרי עכ"ל.

הרדב"ז. כדברי שלא זה ולכאורה
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¯ÙÒ·Âהשואבה בית זו50מעין קבלה מצאנו [דלא הרמב"ם לדברי מקור הביא ,

במצרים" תקברני נא "אל דכתיב מהא חז"ל] מז-כט)בדברי בחז"ל(בראשית ומבואר שסופה51,

מקום היה בוודאי במצרים נקבר היה אם והנה ע"כ. גופי, תחת ומרחשין כנים עפרה להיות

שמכת צ"ל ע"כ כנים, ממכת חשש ומדוע גושן בארץ גושןמנוחתו בארץ גם היתה כנים

הרמב"ם כמש"כ ישראל את מצערים היו שלא .52אלא

להג זצ"50. שוואב שמעון ל."ר

בר ברש"51. הובא צו-ו, שם."ר י

רבי הג' של מכתבו את בזה אני מצרף .52

שליט פוס מקומות"יצחק מראה שהוסיף א,

הנושא. על חשובים

תשס השנה ראש ערב דשמיא ט"בסייעתא

שליט יוסף משה ר' הג' א:"לכב'

הנוגעים בענינים אצלי מהרשום כתב הנני

החשוב בספר לאור)לדבריכם לצאת (העומד

" בענין שמות על משה', כנים'אהל ."מכת

באבות נסים(ה-ד)במשנה עשרה איתא,

הרמב שם ומפרש במצרים. לאבותינו ם"נעשו

ניצלו שאבותינו לזה היא מעשרדהכוונה

ולא במצרים מיוחדת מכה כל שהיתה המכות,

והרמב ספק. בלא נסים הם ואלו ם"בישראל,

מלשון ראיה יש ומכה מכה דבכל ממשיך

" המצרים על רק היתה שהיא מלבדהפסוק

יודע שהוא אלא זה באר שלא הכנים מכת

ולא אצלם נמצאים היו אבל ישראל ענש שלא

אבל החכמים, בארו וכן אותם, מצערים היו

וכו' הענין בהם התבאר המכות ,"בשאר

בשאר"והרמב הפסוקים כל את שם מביא ם

הגר בבאורי גם וראה כן. המוכיחים א"המכות

כרמב שפירש המשנה, פסוקים"על הביא אך ם

אחרים.

ברמב בזה גם"ומפורש היו דהכנים ם

ידוע זה ודבר ציערום, שלא אלא (וכןבישראל

החכמים) לבארביארו הוצרכה לא התורה ולכן ,

ושו הריטב"זאת. כתבו דכן להגדהא"ר בפירושו )

פסח) התשבשל וכן באבות, והמאירי ץ",

דדבר וכתבו אבות. מס' על אבות מגן בביאורו

הוא דכן כ' והמאירי ומרבותינו, בקבלה בא זה

בגמ' כן מצינו דלא מקשין ויש בתלמוד.

זצ סורוצ'קין זלמן ר' הג' ובשם ל"ובמדרשים.

כהרמב דמוכח דכתב דאיתא"ראיתי ממאי ם

צז-ה)"(בפירש שם מהמדרש ומקורו ויחי, בפר' דאחדי ,

הוא במצרים להקבר רצה לא שיעקב הטעמים

תחת וירחשו כנים תרחוש שאדמתה משום

אלא כנים, היו לא בישראל שהרי וקשיא גופו,

כהרמב יש"משמע ואלי היו. בישראל דגם ם

יכלו לא שהחרטומים כנים, דשאני לומר,

שולט השד דאין בכשופיהם, כן לעשות

ש הודו ולפיכך מכעדשה, אצבע"בפחות

היא וא"אלקים בזה", נתייחדה זו מכה כ

באופן שבא דבר זה שאין כאן מוכח שהיה

מהקב נס כולו אם כי כלל וא"טבעי בזה"ה, כ

לישראל. להזיק להם יתן לא שה' וברור פשוט

שייך היה המכות דבכל עוד, לומר יש ואולי

בכורות שבמכת כשם בישראל, גם שיפגעו

רשות שנתנה שכיון ומשום זה חשש היה

אך לרשע, צדיק בין מבחין אינו שוב למשחית

ע כולה היתה אולי כנים הקב"מכת עצמו"י ה

דלעיל) של(מטעמא החשש שייך לא כן ועל ,

"" וכו' מבחין שבישראלאינו הוא פשוט ולכן ,

הזיקו. לא הכנים

י עפ"ועוד הפשט, בדרך הטורים'"ל 'בעל י

מדהשכת כנגד במדה באה כנים דמכת ב

מלרחוץ ישראל את מנעו שהמצרים משום

הן גם לכן בכנים, ישראל עם בגדי ונתמלאו

את בזה היו"נענשו ממילא דבישראל נמצא ד.

וא היתה"כנים לא כנים מכת אם אפילו כ

בישראל שהרי ניכר הדבר היה לא בישראל

ה' זאת מנע לא ולפיכך כנים, היו ממילא

ציערום. לא אמנם מישראל,
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·˙Îושרר משל רבנו משה אשר על להיות צריך הפלא אין כי וז"ל, יעב"ץ החסיד

בהיפך, להיות צריכה באמת והפליאה מאוד, ופשוט ודאי יסוד זה כי הבריאה, כל ÚÂ„Óעל
ÌÈ‡ÏÙ ÍÎ ÏÎ Â
„¯È ‰Ê ÍÈ‡ ,‰‡È¯·‰ ÏÚ ÌÈÏÚ·Î ÌÈ¯¯Â˘ Â
Á
‡ ÔÈ‡˘ ‡Â‰הוא ואיה ,

עכ"ד. צלמנו?! כל אבדנו כבר האם ה'? את חיבורנו

·˙Îלך לך בפר' כתוב הנה אליהו, לב ויאמר(טו-ה)בספר החוצה אתו "ויוצא ,

החוצה, אותו ויוצא פירש"י וכבר זרעך", יהיה כה לו ויאמר וגו', השמימה נא הבט

מלמעלה הבטה לשון וזהו הכוכבים מן למעלה והגביהו עולם של מחללו הוציאו ד"א

טבעי חק לפי העולם מנהיג שהקב"ה העולם מהנהגת אותו שהוציא פירוש ע"כ. למטה,

העולם על נא הבט לו ויאמר זו מהנהגה הוציא אברהם את אבל בו, שהעמיד מיוחד

הכתוב שכפל זאת ומה ממעיך. היוצא אם כי זה יירשך לא כי ותראה למטה מלמעלה

השמימה נא הבט ויאמר כך, הכתוב שיאמר די היה לא ולמה זרעך? יהיה כה ויאמר

הפעם עוד ואמר הפסיק ולמה זרעך, יהיה כה אותם לספור תוכל אם הכוכבים וספור

ככוכבים, יהיו שזרעו לו שהבטיח ממה חוץ כי לומר יש אבל זרעך, יהיה כה ויאמר

אלא החוצה יוצא לבד הוא לא הטבעית מהנהגה אותו מוציא שהוא מה שגם לו רמז

זרעך"! יהיה "כה ויאמר הכתוב שכפל וזהו יהיה, כן זרעו גם

‰
‰Âלהורות עולם של מנהגו בשינוי בעולם ומופתים אותות עושה שהקב"ה כמו

רמב"ן כמ"ש וכו', בידו מעכב אין בכל שליט שהוא היכולת בא)על פר' 
˙Ô,(סוף ÔÎ
ÌÏÂÚ Ï˘ Â‚‰
Ó ÈÂ
È˘· ÌÈ˙ÙÂÓÂ ˙Â˙Â‡ ˙Â˘ÚÏ ÌÈ˜È„ˆ· ÁÎ וכמו‰˜·"‰ וכו',

לתנאים עד הקדושים מהאבות ושבע"פ שבכתב כולה התורה בכל ותראה שתדקדק

התלמוד חתימת שלאחר הדורות בסדר תראה וכן וכו', וירושלמי בבלי שבש"ס והאמוראים

בהם ראינו לברכה, כולם זכר וסייעתו, חיים' כה'חפץ זמננו לאחרוני עד מהראשונים

עולם, של מנהגו בשינוי ומופתים ÂÚ·Ëאותות ÏÚ ËÏÂ˘ ‡Â‰˘ ˜È„ˆ‰ ÈÎ ‡Â‰ ÌÚË‰Â
Â˙Â‡ ¯·Â˘Â.עכ"ל עולם! של טבעו גם לשבור יכול לכן מדותיו, את כלומר,

רבנו בפירוש דע' בזה. חולקים יש אמנם

דאע להדיא שכתב שם אבות על פ"יונה

" כתוב כנים באדםדבמכת הכנם ולאותהי "

מ למצרים ישראל בין התורה קבלה"חילקה מ

ישראל. לקו לא בזאת שגם החכמים ביד היא

וכ"את פסח'"ד. 'זבח בביאורו ה'אברבנאל' כ

פסח של הגדה הגלילי,על יוסי דרבי מימרא (על

קשה)"ד אמנם נתבררה לא כנים שבמכת דאף

מקובל כן אבל בישראל היה שלא בפסוק

יעב החסיד ובביאור שם"באומה. אבות על ץ

דאע ואדרבה"כתב בזה, חילק לא שהפסוק פ

" ובבהמהכתוב י"באדם אדם", דוקא דהיינו ל

שו ועי' המצרים. והיינו כבהמה, ת"שהוא

תתי"רדב סי' ה'אבן"ז על שהשיג במה ג

לא כנים דגם להדיא יוצא דבריו ומתוך עזרא',

בישראל. כלל היו



ìäàוארא äùîפרשת ÁÈ¯

ÌÂ˜Ó·בעלים שהוא ומי קטן", "עולם נקרא האדם וז"ל, אליהו' ה'לב כתב אחר

שלו, הקטן העולם על היינו נפשו, וכחות מדותיו על טבעו ÏÚעל ÌÈÏÚ· Ì‚ ‰˘Ú

ÏÂ„‚‰ ÌÏÂÚ‰ ÏÚ - ‰ÏÂÎ ‰‡È¯·‰כך ויחרב, התאוה בים לגעור שיכול כשם כי .

מן למעלה בעצמו שעולה מי כל דבר של כללו וייבש. הגדול בים למשול יכול הוא

שלו, ‰·¯È‡‰הטבע ÏÎ· Ú·Ë‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ‰Ï˘ÓÓ ÂÏ ÔÈ
˙Â
עכ"ד ,53.

llk rah oi` ik epaxwa yixydl

"õøàä áø÷á 'ä éðà éë òãú ïòîì"[ח-יח]

ממיר‡] זצ"ל ירוחם רבנו שאינו54כתב והמינות, לאפיקורסות המקור וז"ל,

שבטבע. במה היא גדולה הכי הסכנה אלא מאמינים, הכל ששם הטבע, מן בלמעלה

הטבע. אלא הנסים אינם גדולה הכי הדרגא

˙ÈÏÎ˙למדרגת ישראל שיגיעו בכדי היו הטבע מן למעלה שהיו מצרים יציאת

ותהיה וחי', ברורה בה' אמונתם תהיה בטבע הנהגותיהם ובכל טבע שבקיום היינו טבע,

שלמים פעולותיהם בכל הטבע בקיום שיהיו טבע, במדרגת א-לי" "זה באצבע ההוראה

שאמר וזהו ידי", ועוצם "כוחי של ופגם הרהור שום שם יהיה שלא ובטחון, באמונה

הארץ". בקרב ה' אני כי תדע "למען הכתוב

‡·Ò‰מדוע המפורסמת, הקושיא על אומר היה זצ"ל, זיסל שמחה ר' מקלם,

שבעה רק היה והנס אחד ליום הספיק השמן הלא חנוכה נרות ימים שמונה מדליקין

כל כי נס, הוא הטבע שגם לנו להורות חז"ל רצו לנס זכר שעשו שבעת ואמר ימים.

הנסי. מהכח רק זהו דולק שהשמן יום

ÔÎÂידי מעשה בהחלט, טבעי ענין שהן אדם של מזונותיו בענין גם חז"ל אמרו

עיקרו שהוא דבר השוו בהחלט, נסי ענין שהוא ים-סוף לקריעת ומדמין ותחבולותיו, אדם

הבורא ידי על נעשה הטבע שאף לך לומר לבדו, הקב"ה ידי על נס עיקרו שהוא לדבר טבע

שחושב ומי לבדו. מהקב"ה חיותו ומקבל מתפתח, נוצר, הכל בכלל, בעולם טבע אין לבדו,

עכ"ל. בשיתוף, ומאמין זרה עבודה עובד הריהו ובהנהגה, בבריאה משתתף הטבע שגם

ט-לג)כתוב·] לארץ(בסמוך הגיעו לא וז"ל, ופירש"י ארצה", נתך לא "ומטר ,

מטא לא נחית דהוה ומטרא בת"א, הוא וכן לארץ, הגיעו לא באויר שהיו אותן ואף

עכ"ל. ארעא, על

שם זה, בענין אריכות יד-כז להלן עיין .53

האוה מדברי משועבד"מובא שהטבע הק' ח

מידותיו. ושובר בתורה שעמל למי

ח ומוסר', חכמה 'דעת טו."54. מאמר ד
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·˙Îמשה דרש ענין(ח"ב)בספר עיקר להורות הוא הזה גדול נס דצורך נראה ,

דהיינו להיות, צריך שכן שמבינים שחושבים דברים כמה שיש שאף שנדע בה' האמונה

לכאורה שמבינים זה שטעם כן, אינו שהאמת לארץ, נופל מאויר יותר כבד דדבר כהא

כן, שהוא מבינים אנו כן, שיהיה לברוא השי"ת רצה שכן אחרי רק הוא פשוט לדבר

להפך, אז מבינים והיו למעלה יצוף כבד שדבר להיפוך יברא שהשי"ת שייך היה אבל

אף ארצה ניתך לא שהמטר שמה ונמצא כן, שהוא מהידיעה רק הוא עתה הבנתנו כי

שהמטר הבריאה בעצם ה' בריאת כמעשה ממש הוא כפירש"י, באויר כבר שהיו אלו

חלוק. שום בלא לארץ לירד צריך

ÌÚËÓÂיאמר וידליק לשמן שאמר מי דוסא בן חנינא רבי שאמר בזה נראה זה

בברכות כדאיתא נס, להעשות מתפללין שאין אף וידליק, ע"א)לחומץ משום(ס הוא ,

צריך ששמן אנו דמבינים הטעם שלכן ופשוט, גדול עיקר היתה שהאמונה דלרחב"ד

הרי כן אם השי"ת, ברא שכן מצד המציאות הוא שכן אלא בעצם, טעם אינו להדליק

בהאמונה מרגישין שאין אדם בני לרוב ורק וידליק, לחומץ שיאמר אפשר ממש זה

להתפלל איסור יש אמנה קטני בחשיבות שהוא טעם להם שיש להם שנדמה כיון ממש,

כלל השגיחו שלא תענית במס' שנאמר וכדומה דוסא בן חנינא לרבי אבל נסים, על

להתפלל יכול לכן שידליק, זה ברא שהשי"ת האמונה רק ראו שבחוש משום טעמים, על

קבוע נס דאדרבה מהטבע, יותר רבותא זה שאין ידליק, שהחומץ לשעה יעשה שעתה

עכ"ל. ארצה, ניתך לא שהמטר במה השי"ת הראה זה ולמוד גדול, יותר הוא לעולם

וז"ל‚] יתברך, השם רצון ורק אך הוא והכל טבע, מושג שאין הוא ברור דבר

אליהו לב בספרו זצ"ל לאפיאן אליהו ר' הגה"צ וירא)המשגיח נשתרבב(פר' והנה ,

לשליח העולם הנהגת הקב"ה ח"ו מסר כי יחשבו אשר העם המון אצל נורא טעות

וב'החינוך' דקמאי, קמאי ע"ז צווחו וכבר "טבע", כו)הנקרא שלא(מצוה בזה"ל, כתב

שנא' זולתו, אלהים בשום כ-ג)להאמין פני"(להלן על אחרים אלהים לך יהיה "לא ,

או לכוכב הנהגתו שמסר בדעתו ידמה אלא בעולם שולט שהקב"ה יאמין ואפילו ע"כ.

אלא פני", על אחרים אלהים לך יהיה "לא על ועובר בע"ז מודה זה הרי למלאך,

דבר לעשות כח נברא לשום ואין העולמות בכל משגיח ובכבודו בעצמו שהקב"ה יאמין

האלקים. אלקי הקב"ה נקרא ולפיכך רצונו, בלתי

‡Ï‡ואת השמים את אלקים ברא 'בראשית - יתב' ברצונו עלה שכך הוא הנכון

לעולם שהארץ וכשם סדרם, ישנו שלא תמידיים בחוקים העולם את להנהיג - הארץ',

השמים, במערכת גם הדבר וכן בארץ, התלויים הארציים הברואים כל הם כך עומדת,

בהם שיש דברים כלומר, חומריים, הם גם כי אור, כוכבי וכל והירח והשמש והגלגלים

שבו תמידי חוק אלא כלל, בריאה הטבע אין אבל טבע! נקראים ביחד וכולם ממש,

מידי. לא ותו העולם את הקב"ה מנהיג
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Â‰ÊÂדוסא בן חנינא בר' שמצינו ע"א)מה כה חומץ(תענית ונתנה בתו כשטעתה ,

וידלוק, לשמן שאמר מי לך איכפת מה לה אמר שמן, במקום להדליק שבת בערב בכלי

אלא מחומץ, יותר המדליקו מיוחד דבר שום בשמן אין כלומר, וידלוק. לחומץ יאמר

מה כן אם ידלוק, ולא ולחומץ וידלוק לשמן שאמר יתב' רצונו הוא שכך מפני רק

כל הנר שדלק הוי, וכך וידלוק, ידלוק שחומץ לפניו לרצון יעלה כעת לך, איכפת

ע"ש. להבדלה, אור ממנו שלקחו שבת למוצאי עד כולה השבת

ÔÎ‡,הרבה הטבע מן למעלה ברחב"ד מופלאים דברים כמה הביאו שם בגמ'

למעלה עלה רחב"ד כי טעמא, והיינו הגשמי, בעולם אחיזה מקום שום להם שאין

אצלו היו הטבע מן ולמעלה טבע כי עד בהשי"ת, ודביקותו בחסידותו עליונה גדולה

חומץ על יתרון שום שדולק בשמן ראה ולא כלל, הבדל שום בלא ממש ושקולים שוים

ולפיכך ידלוק, שלא לחומץ אמר הוא וידלוק לשמן שאמר שמי מפני רק אלא שידלוק,

להשם, קודש שהוא שבת לכבוד להדליק בא שאני מכיון לומר גם מהסס היה לא

ידו על הסכימו השמים ומן וידלוק, לחומץ גם יאמר הוא וידלוק, לשמן אמר שהוא

דהיינו לו, מודדין מודד שאדם במדה כי ‰È‰בכל, ‡Ï ‡ÒÂ„ Ô· ‡
È
Á È·¯ Ïˆ‡ Ì‡
‰
È˘Â ,ÍÎ Â˙‡ Â‚‰
˙‰ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ Ì‚ ÍÎÈÙÏ ,ÈÚ·Ë È˙Ï· ÏÚ ÈÚ·Ë ÔÂ¯˙È ÌÂ˘

ÂÏÈ·˘· Ú·Ë‰ ˙‡ ‰"·˜‰!

‡Â‰Âהכתוב שאמר ד-לט)מה הוא(דברים ה' כי לבבך אל והשבת היום "וידעת ,

הכתוב אמר וכן עוד", אין מתחת הארץ ועל ממעל בשמים לה)האלקים עוד(שם "אין ,

ההנהגה מלבד דבר עוד איזה לכאורה רואות הבשריות שהעיניים מה כלומר, מלבדו",

- הכל רק ח"ו, עצמי דבר שום בזה אין "אין", זה כי תדע טבע, דהיינו האלקית,

למטה היותר עד - מתחת הארץ ועל בשמים, למעלה מהיותר היינו ממעל, בשמים

אין זולתו, אפס הכל, הוא וכו', המנהיג הוא הבורא הוא מלבדו! עוד אין - שבארץ

ממש! ואפס

ÚÈ‚Ó˘ÎÂ,בחושיו בנפשו, כן שמרגיש כלומר, לבו, אל ומשיבה זו לידיעה האדם

גידיו, ושס"ה אבריו 
ÂÈברמ"חÙÏ ıˆÂÁ Ú·Ë ÌÂ˘ ÔÈ‡מדה כנגד מדה לו ומודדין

עכ"ד. הטבע! הוא שהשליח מדברינו היוצא רחב"ד. אצל למעלה כאמור

ÔÈ
Ú‰Âנס בין חילוק שאין ובטחון, אמונה בספר החזו"א שהגדיר כפי הוא

ע"כ. הקב"ה, של תמידי היותר הרצון הוא שטבע והוא, אחד, בדבר ורק אלא לטבע,

ביניהם! חילוק שיש הוא זה בענין רק תמידי, בפחות או תמידי ביותר רק

Ï·‡רק הנס מיעוט כל אלא בעצמותו, לנס מיעוט שאין לבחינתתדע, בנוגע

האדם.
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ÂÊÂ.כלל לטבע מקום ואין נס הכל כי ולהבחין לידע בעולמו האדם עבודת עיקר

‰¯ÈÁ·‰ ÁÎ Ì„‡Ï ‰È‰È˘ È„Î ˙ÂÚË‰Ï ÌÂ˜Ó ˜¯ ‡Â‰ Ú·Ë‰ ˙Â‡ÈˆÓ ÏÎÂ55.

הגה מנובהרדוק הסבא אודות מספרים צ"55.

זצוק יוזל מקום"ר' את עת בכל ששינה ל,

למכור מתרגלים שכאשר באומרו מסחרו,

נופל וכדומה, נמשכים והקונים אחד במקום

עובד ושוב מסוגל, שהמקום לומר האדם בלב

ה'אורחות מדברי בזה והוסיף ידיו. למעשה

להרא ""חיים' כסלךש, זהב תשים כי"אל ,

מבטחונו מונע זה כן גם כסף לאדם כשיש

רצונו" הוא באשר ממונך בה'"ופזר הבוטח .

השי כי בסלו, פת תמיד לו לתת"יש בכוחו ת

והשי שירצה, מה תמיד תקוע"לו בעצמו ת

יש כי עליו חלש לבו אין ולכן וסומכו, בלבו

לתומכו. סעד תמיד לו

���

להגרי אחד בא שפעם לו"מספרים וסיפר ז

פלא וממש טלפון, מכשיר שראה בהתפעלות

בירושלים. ושומעים בחיפה מדברים הוא

ז הרב לו כבר"ואמר זו התפעלות לי יש ל

ואני ומדבר ממולי יושב אתה שהרי מזמן,

כבר לראות שרגילים מה אלא זה? איך שומע,

רואה, עין מבינים האם ממנו. מתפעלים לא

שהכליות ואיך מדבר, פה שומעת, אוזן

שלעו בריאה זה כל אלא מבינים? כן בדות

ויהי" אמר !"הוא

���

אהרן"הג ארטשקע)ר זצ(ר' הי"באקשט ד,"ל

של הענין להמחיש מעשי ציור נותן היה

מרבו"טבע" תורה הלומד ילד כמשל, והביא .

שלם עם ישראל שכלל מרבו ושומע בחדר,

במדבר נסעו וטף, נשים אנשים רבבות של

השמים, מן שירד 'מן' ואכלו שנה ארבעים

נס כולו היה הדברים עומהלך עה יומא .ב)"(עי'

מבינים איך אביו את שאל לביתו הילד כשחזר

כאלה נסים נסי יאומן, לא כמעט זה הרי זאת,

הרבי הוציא מאין שנה, ארבעים ובמשך

כ לנו"דברים יש אביו, לו ענה מוזרים?! כ

רבנו, למשה עד איש מפי איש גדולה מסורה

הנסים אלו כל בתורה, כתב רבנו ומשה

של בארה המן, האש, עמוד הענן, עמוד אודות

ולא זה, בכל להאמין עלינו לכן וכו'. מרים

מלבו. הרבי זאת בדה

שבני בזמן מרבו תורה שלמד ילד לעומתו

מעט שעוד מרבו ושמע במדבר, היו ישראל

בארץ אוכלים אין ושם ישראל, לארץ יכנסו

ומניחים באדמה חופרים אלא 'מן', ישראל

בקרקע, מתעפש והזרע זריעה, ונקרא זרע שם

אח יצמח מיני"וממנו וכל ושעורה חיטה ז

חזר שונים. וצבעים בטעמים וירקות פירות

דבר לימדו שרבו לאביו ואמר לביתו הילד

להאמין אפשר איך בו, להאמין שקשה תמוה

באדמה רב זמן ושוהה המתעפש שמדבר

לאכילה"שאח הראויים דברים ממנו יצמח ז

זה? דבר היתכן שונים, וצבעים בטעמים

המלמדך רבך הלא אהובי, ילדי אביו, לו ענה

זאת קיבל אלא מלבו, זאת בדה לא תורה

הוא דהרי דבריו, עלינו ונאמנים רבנו ממשה

ואע השכינה, מפי נראים"המדבר דהדברים פ

דבר? מה' יפלא לא הלא ותמוהים, מוזרים

הג דבריו לן"סיים הרי באקשט, אהרן ר

הנפק רק"שכל הוא האלו ילדים שני בין מ

שילד באופן מורגלים. שהם במה - זה בדבר

ל מורגל עלטבע"אחד במדבר, בזמנם שהיה "

תמוה דבר הוא ישראל בארץ שנעשה מה כן

" שגדלנסובבחינת השני והילד אצלו. גמור "

ה לסדרי מורגל ישראל הנהוג,טבע"בארץ "

במדבר, שהיו המופתים ושאר המן ירידת אבל

בבחי הם נס.אצלו נת

שהכל להאמין אנו צריכים אצלנו, הוא כן

יתברך, מהבורא-עולם תמידית מהשפעה בא

נפק ""ואין קוראים שאנו מה בין כלל ,"נסמ

" קוראים שאנו הילדטבעלמה אנחנו - "

שבסיפור!
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לפרסם„] אלא באו לא ואהרן משה ע"י במצרים שנעשו והמופתים האותות כל

ומשונות, שונות מכות היו זו מסיבה בכל. ומושל בעולמו שליט הוא יתברך הבורא כי

לכניעתו עד התמדתה ע"י פרעה, את להכניע אפשר היה אחת במכה שכבר אע"פ

פרעה. של

Â¯ÙÒ·והלימודים התועלות את זצ"ל, קניבסקי הגר"י מרן מונה עולם, חיי

ומכה. מכה מכל שנלמדו

˙ÎÓ·Ì„שוב חזרו זה לקח את הים. מימי על שליט הקב"ה כי הכל ראו ,

נוזלים. נד כמו ניצבו שהמים לאחר סוף, ים קריעת בעת ולמדו

˙ÎÓ·Ú„¯Ùˆ.שבים הבריות על שליט הקב"ה כי לכל נודע ,

˙ÎÓ·ÌÈ
ÈÎשהתהוו הבריות על ואף האדמה על שליט הקב"ה כי לראות נוכחו ,

לכינים. והיה הפך הארץ עפר שכן, ממנה.

˙ÎÓ··Â¯Ú.הארץ חיות על שליט הקב"ה כי הכל ראו ,

˙ÎÓ·¯·„מקנה על גזר הוא החיים. בעלי על שליט הוא הקב"ה כי הכל ראו ,

אחד. מת לא ישראל ממחנה הרי גיסא ומאידך מיתה, מצרים

˙ÎÓ·ÔÈÁ˘הם הקב"ה, בידי ותחלואותיו האדם של בריאותו כי לראות נוכחו ,

פגע לא ישראל בבני ואילו ה' גזר שכך לאחר בשחין לקו המצרים כי בעין עין ראו

הקב"ה. בשליטת זה ענין אף כי משמע כלל. השחין

˙ÎÓ·„¯·מטח אחת אכסניה תחת זיווגה אשר ההשגחה ניסי את הכל ראו ,

על להמטיר עננים שולח אשר הוא ה' כי ראו הם הברד. בתוך מתלקחת ואש ברד

אינם אשר יסודות שני והמים, האש כיצד גם ראו הם לברד. נהפכים הם ובגזרתו הארץ

ה'. מאמר את לקיים כדי רק זו ואף יחד, וירדו שלום עשו יחד, הולכים

˙ÎÓ·‰·¯‡גם הוא המעופפות, בבריות הקב"ה של שליטתו מלבד כי ראו ,

של לסילוקה רבנו משה כשהעתיר גם עזה, קדים ברוח בא הארבה שהרי ברוח, שליט

חזקה. ים רוח כנפי על ונישא ממצרים הארבה נעתק המכה,

˙ÎÓ·Í˘ÂÁהאירו בגזירתו שכן לארץ המאיר הוא הבורא כי הכל ראו ,

ימים. כמה האירו ולא לקו ובגזירתו המאורות

˙ÎÓ·˙Â¯ÂÎ·.לו חייב חייו כל את אשר האדם בחיי שליט הקב"ה כי נודע ,

ישראל. בבני כלל נגעה לא מכה שאותה בעוד מצרים, בכורי כל מתו אחד ברגע
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˙‡Êבמדרשי כמבואר ומכה, מכה בכל שהיתה מידה" כנגד ה"מידה מידת מלבד

השונים. חז"ל

"õøàä ïî ãçëúå øáãá êîò úàå êúåà êàå éãé úà éúçìù äúò éë"
[ט-טו]

Ï‡אשר אחרי במהרה הגאולה שתהיה ולחכות לצפות נוכל איך האדם יתמה

פדיון, מיני כמה אצלו שיש זה, שייך לא הקב"ה אצל כי המצוקות, בתוקף כעת אנו

ישראל קרן שמתרוממת ויש מצרים, ביציאת כמו שנה או חדשים כמה שנמשך פדיון יש

העולם כל את כבש אשור מלך שסנחריב המלך חזקיהו בזמן שהיה כמו אחד בלילה

וחירף ירושלים, על גדול מחנה שהיה חילו כל עם במצור בא כך ואחר רשותו, תחת

ויך ה' מלאך יצא ההוא ובלילה הארצות, עמי אלהי כעל השמים אלקי על וידבר וגידף

לארצו. פנים בבושת ושב מתים, פגרים כולם והנה בבקר וישכימו המחנה, כל את

Â‰ÊÂאתשכ "שלחתי רגע] באותו תיכף, [דהיינו עתה" "כי בפרשתנו בתורה תוב

תיכף לסלקך בידי שיש לומר רוצה הארץ", מן ותכחד בדבר עמך ואת אותך ואך ידי

"בעבור ואולם וכלל, כלל עמך לדבר אצטרך ולא חזקיהו, אצל שהיה וכמו העולם, מן

וגו' העמדתיך" .56זאת

הח מרן עולם"56. שם בספרו יד)"(חח פרק .ב
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`a zyxt

"dxiar dxiar xkye devn devn xky"

devn dyrna oenhy gekd

åéãáò áì úàå åáì úà éúãáëä éðà éë äòøô ìà àá äùî ìà 'ä øîàéå"
øùà úà êðá ïáå êðá éðæàá øôñú ïòîìå ,åáø÷á äìà éúúà éúù ïòîì

"'ä éðà éë íúòãéå íá éúîù øùà éúúà úàå íéøöîá éúììòúä[י-א,ב]

הרמב"ן‡] שפחד(יד-ד)כתב בעבור - אחריהם ורדף פרעה לב את וחזקתי וז"ל,

אתי" גם "וברכתם מהם ובקש בכורות במכת מהם יב-לב)פרעה ·Â·Ï,(להלן ‰È‰ ‡Ï
Â
Âˆ¯Î Ì‰· ‰˘Ó ‰˘ÚÈ˘ ‡Ï‡ ÂÁ¯·È Ì‡ ÂÏÈÙ‡ Ì‰È¯Á‡ ÛÂ„¯Ïהוצרך כן ועל ,

לב מחזק הנני אחרת פעם אמר ולמטה אחריהם. לרדוף לבו את יחזק הוא כי לומר

ביבשה הולכים והם ישראל בני לפני הים שנקרע בראותם כי אחריהם, ויבאו מצרים

הזה, כפלא המופתים בכל ואין להם, להרע אחריהם לבוא לבם ימלאם איך - בתוכו

עכ"ל בים, ליכנס לבם את וחזק עצתם סיכל אבל להם, גדול שגעון באמת .1וזה

ÔÎÂבדרך(טו-ט)להלן ולדעתי וז"ל, הרמב"ן כתב ארדף" אויב "אמר הפסוק על

רוח היא אפך, ברוח כי וכו' אמר מתחלה כי ממנו, הראשון בפסוק סדור הוא הפשט

וז בחיי' 'רבנו כתב שהיו"1. הדבר וטעם ל,

על אחת התראה הזה, כסדור ההתראות כל

על להורות בהיכלו, אחרת והתראה יאורו

יאורו על מתגאה היה כי וגאונו, וגאותו ענשו

שכתוב כט-ג)כענין ואני"(יחזקאל יאורי לי

שכתוב"עשיתיני והוא בהיכלו מתגאה והיה ,

להיכלו שנכנס מצד כי יאמר ביתו, אל ויבא

לבו שת ולא משה לדברי בז היה בו ונתגאה

שאל לזאת, ויבא"גם להודיענו הוצרך למה כ

מתגאה שהיה להודיענו שבא אלא ביתו אל

שאמר נבוכדנצר כענין ד-כז)בהיכלו, (דניאל

לבית" בניתה אנה די רבתא בבל היא דא הלא

הדרי וליקר חסני בתקף וכתיב"מלכו (שם-א),

בהיכלי" ורענן בביתי הוית וכשם"שלו .

שברו סבת נבוכדנצר של גאותו שהיתה

ההתראות היו כן ועל פרעה, היה כן ומפלתו

יצא, משפטו ומהם והיכלו יאורו מתוך כולן

באו משם בהם וחטא שנתגאה המקומות כי

עכ וכו', ההם המכות כל ל."אליו

בדברים עונשו תולה שהאדם בא וללמדנו

גם לן הרי ה'. ממוסר לקח לומד ולא שונים

לפרעה ההתראות דהרי הבורא טובת גודל את

שהקב והיינו מתגאה, שהיה במקומות ה"היו

שלו התורפה נקודת במקום להתרותו שלח

הקב כי לו ורפא ושב יבין שלבבו חפץ"כדי ה

טעותו. על ויעמוד מרשעו הרשע שישוב
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וישיגם שירדוף האויב חשב זה ומפני התהומות, וקפאו מתחלה, מים נערמו עזה, קדים

וכו', שללם ויחלק ˘ÊÁ˜בים '‰ ˙‡Ó ‡ÏÙÂ ‰·Ò ˙‡Ê Â˙·˘ÁÓ· Ì‚ ÈÎ ‰Ê ¯ÈÎÊ‰Â
‰ÏÚÓÏ È˙˘¯ÈÙ ¯˘‡Î ÌÈ· ‡·Ï Ì˙ˆÚ ÏÎÈÒÂ Ì·Ïכמכה מי אחריו, אמר כן על ,

עכ"ל. והפוכו, בדבר ונפלאות גדולות עושה ה' באלם

Ì‡‰ב נתבונן הבה ב"התעללתי". ומושג ציור לנו "ואיןיש - הרמב"ן של דבריו

פרעה הנה עצתם"! סיכל אבל להם גדול שגעון באמת וזה הזה, כפלא המופתים בכל

ובאופן לעשות צריך כך הבנתו ולפי כך, ומבין כך חושב הוא כי בנפשו, מדמה היה

לפעול, צריך 
Â˙הזהˆÈÏ‰Ó ÂÚ·
 ÂÈ˙Â
Âˆ¯Â ÂÈ˙Â·˘ÁÓ ÏÎ˘ ,‡È‰ ˙Ó‡‰ Í‡
Ú·˜
Â ¯Ê‚
˘ ‰Ó È"ÙÚ ÏÏÂ˘ ÍÏÂ‰ ÌˆÚ· ‡Â‰Â ,Â
ÓÓ ıˆÂÏ˙‰ ÌÏÂÚ-‡¯Â·‰˘

˙ÈÓˆÚ ‰ËÏÁ‰ ÌÂ˘ ‡ÏÏ ,ÌÈÓ˘Ó2.

„ÂÓÚÏÂלב את "וחיזקתי של המהלך כל הי' כיצד להבין הדברים, שורש על

הוליכו מעשיו ודוקא מטה, מטה להידרדר המשיך שראה מה כל למרות וכיצד פרעה",

העולם, בכל ששלטה ממלכה אותה - הזו האדירה הממלכה כל וכך התהום, לעבר אותו

לאותו שהובילוהו הם פעולותיו כל ממש, מעשיו ע"י זאת וכל היתה, כלא התמוטטה

ונפלאים. ברורים דברים השמועה, מעתיקי מרבותינו בזה לנו יש הנה מקום.

ממיר·] זצ"ל ירוחם רבנו תורה)כתב דעת רץ(בספר "הוי חז"ל אמרו הנה וז"ל,

מצוה", גוררת שמצוה קלה ‰Ú·Ëלמצוה „ˆÓ ‰ÊÂמצוה ו"שכר טבעו. שמרגיל מפני

ÂÓÚ"מצוה" '‰Â" ˙
ÈÁ·· ,Ú·Ë‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¯·Î Â‰Êפעולה שעושה אדם והנה ,

עבורו, ח"ו והעונש והשכר לבדו המעשה על רק לחשוב רגיל - טובה לא או טובה אחת

לגבי ממש וריק הבל טפל, הוא עצמו המעשה לגמרי, אחרת לחשוב שיש נבין מעתה

וכו'. עצמו עם להתעסק עליו כבר שעכשיו ‰Â‡מה ‰ÂˆÓ ˙¯¯Â‚ ‰ÂˆÓ Ï˘ „ÂÒ ÏÎ
Í· ˘¯˙˘Ó˘ Ú·Ë‰."עמו "וה' בבחינת הטבע כדרך השלא וגם ,‰¯È·Ú· ‡Â‰ Î"ÂÓÎÂ

Ú·Ë‰ „ˆÓ ‰¯È·Ú ˙¯¯Â‚עכ"ל בחר", שכבר אחרי דרכו לאדם לא "כי ,3.

הרמב כתב הנה ב)ן"2. וטעם"וז(פסוק ל,

את מכביד שאני בו, מצחק אני כי התעללתי

בשמים יושב כטעם בו, הנקמות ועושה לבו

למו ילעג ה' ב-ד)ישחק עכ(תהלים ל.",

סיפור בפרשת מחודש ענין כאן מבואר

הנסים סיפור רק לא מצרים, יציאת

שהקב מה על עשה"והנפלאות 
ÂהÏהגאולה ,

סיפור אלא - ישראל לעם שנעשו והנסים

˙ÂÏÏÚ˙‰‰הקב והנהÌÈ¯ˆÓÏה"שעשה - .

מצוה לקיים בפועל צריך כך לכאורה באמת

הנסים, את לספר שרגילים כפי רק ולא זו

בהערה, יד-טז בשלח בפרשת להלן וראה

הח מרן כי עדיות מספר"שהבאנו היה אכן ח

התעללות את מוחשי ובציור בהתלהבות

ובמצרים. בפרעה ה' עשה אשר והשחוק

חכמה ראשית בספר כתב פ3. היראה ד)"(שער

במצוות"וז אלא שעשית במצוה תשמח אל ל,

העבירה מן תצטער אל וכן עוד, יבואו אשר

ממנה, שיצמחו העבירות מן אלא שעברת

כמש"עכ הוא וכוונתו כתב"ל. לזה ובדומה כ.
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Î"ÎÂתיכף הענינים, את החשיב ולא לבו, שם לא כאשר וז"ל, אליהו לב בספר

של למסלול נכנסים כבר והזלזול, הלב Óˆ„לאי-שימת ‰ÊÂ ,"‰¯È·Ú ˙¯¯Â‚ ‰¯È·Ú"
Ú·Ë‰כדרך שלא - עבירה" עבירה "שכר של ענין עוד שיש אלא לבד, בטבע די ולא ,

Ï·הטבע, ˙ÓÈ˘ È‡ Ï˘ Ú·ËÏ ÌÈÒ
Î
 Í‡˘ÎÌ
È‡Â ÌÈ‡Â¯ Ì
È‡Â ,ÏÎ˘ ÏÎ „·‡
‰ÓÂ‡Ó ÌÈÚÓÂ˘ליכנס שיתכן עד מהכל, מעורטלים שנשארים עד החכמה טעם אבד ,

הים ‰ÌÈ˙ÙÂÓ"לתוך ÏÎ· ‰Ê‰ ‡ÏÙÎ ÔÈ‡˘"שימת אי של למצב להגיע יכולים הנה .

לדעת ומבלי להרגיש מבלי תבונה כל ותסתתר השכל שאבד עד מרובה כה במדה לב

ויהבלו" ההבל אחר "וילכו יז-טו)מאומה, ב, מה(מלכים וזה הבל. נהיה עצמו שהאדם ,

להיות כוחו כל איבד עליהם, בעברו העבירות וכובד ריבוי שמפאת לפרעה, קרה שאכן

כן לו מורין היו והישרות שהשכל אע"פ בטוב בוחר .4בעל

פ"הרמב פרקים' ב'שמונה וז"ם אמרו"ג ל,

כמו וחולי בריאות לנפש יש כי הקדמונים

היא הנפש ובריאות וחולי. בריאות לגוף שיש

תכונות חלקיה ותכונת תכונתה שתהיה

והפעולות הטובות תדיר בהן שתעשה

תכונתה שתהיה הוא וחוליה הנאותות.

תדיר בהן שתעשה תכונות חלקיה ותכונת

שחולי וכמו וכו', המגונות והפעולות הרעות

מר שהוא במה הרגשותיהם להפסד ידמו הגוף

שהוא - מתוק שהוא ובמה מתוק, שהוא –

ותחזק נאות בלתי בצורות הנאות ויציירו מר,

הנאה שאין בענינים הנאתם ותרבה תאוותם

צער, בהם שיהיה ואפשר לבריאים, כלל בהם

העפושים והדברים ופחמים עפר כאכילת

המזונות מן באלו וכיוצא מאד, והחמוצים

ימאסו אבל הבריאים, להם יתאוו לא אשר

‰¯ÌÈÚאותם, ¯ÓÂÏ È
Âˆ¯ ,˙Â˘Ù
‰ ÈÏÂÁ ÔÎ
- Ú¯ ‡Â‰˘ ‰Ó· ÂÓ„È ,˙ÂÚ¯‰ ˙Â„Ó‰ ÈÏÚ·Â
,Ú¯ ‡Â‰˘ - ·ÂË ‡Â‰˘ ‰Ó·Â ,·ÂË ‡Â‰˘
˙ÂÏÂÚÙ ˙‚ÏÙ‰Ï ÌÏÂÚÏ ‰Â‡˙È Ú¯‰ Ì„‡‰Â
ÈÏÂÁ ¯Â·Ú· ‰Ó„ÈÂ ˙ÂÚ¯ ˙Ó‡· Ô‰ ¯˘‡ ˙ÂÚ¯

˙Â·ÂË Ì‰˘ Â˘Ù
עכ ל."וכו',

���

יומא במס' עאיתא אדםב)"(פו שעבר כיון ,

והיינו כהיתר, לו נעשית בה ושנה עבירה

רח שחת בבאר לעלות"שנשקע קושי לו ויש ל

ח ו."ולשוב

כ הי'"[לכאורה בה כששנה אף אם דוקא ז

אך במזיד עבר שבראשונה מי אך במזיד,

בשוגג, עבירה אותה את עבר השניה בפעם

""ל בזה כהיתרש לו חושבנעשה שהרי "

וצ כן, לעשות לו ע]."שמותר

זצוק"הג מקלם זיסל שמחה שואל,"ר ל

בכ בש"דהנה ופריך"מ זה מאמר מובא ס

ס לו לו"הותרה נעשית אימא אלא ומשני ד,

ע את"כהיתר, הגמ' הביאה מדוע וקשה כ.

" בלשון לוהמאמר צריך"הותרה ולכך ,

ס היכי לו"להקשות שנעשית ומתרצים ד

זה מאמר נאמר לא מעיקרא ומדוע כהיתר,

" התירוץ בהכפי ושנה עבירה אדם שעבר כיון

כהיתר לו ."נעשית

הג אמר"ואמר אילו כי זיסל, שמחה ר

מוסרית הערה שזוהי מפרשים היו כן, מתחלה

מתחלה אמר לכן ממש. כהיתר זה אין אבל

ואח כפשוטו, דהיינו לו נאמר"הותרה כ

זה כהיתר' לו שה'נעשית לך לומר התירוץ,

כ חמורה לו',"בדרגה כ'הותרה שחשיב עד כ

ד."עכת

ברמב יעו' תשובה"4. בהל' הל"(פם שכתבג)"ו

ואומר"וז משה ביד לו שולח היה ולמה ל,

הקב לו אמר וכבר תשובה, ועשה אין"שלח ה

" שנא' משלח, כיאתה ידעתי ועבדיך ואתה
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ÍÎÂכמו זה הרי כראוי לש"ש מעשה אותו האדם עושה אם מעשה, בכל הוא

ואם לזרוע, מוכרח הגרעין את אבל גדול, אילן מזה צומח ואח"כ בארץ שזורע גרעין

כמו"כ הגשמי, בטבע זהו כלום. יעלה לא שם ישריש ולא בארץ הגרעין את ישליך לא

בשמים... ומשרישו המצוה גרעין זורע הוא הרי המצוה מעשה עושה אדם הרוחני בטבע

„‡Ó ÏÂ„‚ Ì˘Â¯ ‰˘ÂÚ ‰ÊÂזורע אדם פירוש, ישועות", מצמיח צדקות "זורע וכמ"ש ,

שכל בעל האדם נעשה והמצוה התורה קיום וע"י ישועות. מצמיח הוא ובזה צדקות

שאחז"ל וכמו לגמרי, אחר הרגש מכות)ובעל לפיכך(סוף ישראל את לזכות הקב"ה רצה ,

ופירשו ויאדיר". תורה יגדיל צדקו למען חפץ "ה' שנא' ומצות תורה להם הרבה

ומצות תורה ריבוי שע"י וזהו ומצוחצח, זך כמו זכות לשון הוא "לזכות" ז"ל הראשונים

במק"א חז"ל וכמש"א לאלקים. ויתקרבו יג-ג)יזדככו ויקרא פר' ‰ÂÂˆÓ˙,(מד"ר Â
˙È
 ‡Ï
˙ÂÈ¯·‰ ˙‡ Ô‰· Û¯ˆÏ ‡Ï‡ Ï‡¯˘ÈÏכתוב ומקרא שאמרנו, זיכוך והיינו כט-ח), (דברים

תשכילו למען אתם ועשיתם הזאת הברית דברי את תעשון"."ושמרתם אשר כל את

תגיעו שתשכילו ואחרי תשכילו, זה ע"י אותם, ותעשו המצות את שתשמרו ע"י כלומר,

תעשון, אשר כל את תשכילו למען וזהו יתירה, ובינה בהשכלה מצות עוד לעשות

ההשכלה וע"י ההשכלה, מביאה העשיה כי השכלה, ובאמצע עשי', ואח"כ עשיה מקודם

עכ"ל טוב, במעגל חלילה חוזר וכן המצורף, המעשה .5בא

‡"Â˜Ó·Â'תשובה ב'שערי יונה רבנו שכ' מה זה וז"ל, תורה דעת בספר כתב

אלקים ה' מפני תיראון בעבור"טרם ואולם ,

שבזמן עולם לבאי להודיע כדי העמדתיך, זאת

·˜‰ Ú
ÂÓ˘"‡ËÂÁÏ ‰·Â˘˙‰ יכול‰ אינו

בתחילה שעשה ברשעו ימות אלא לשוב

עכ ל."ברצונו,

למש סתירה כאן שאין רבנו"וברור כ

הנ לאפיאן אלי' ור' מעשיו"ירוחם בודאי כי ל,

הרעים שמעשיו דהיינו כן, לו גרמו הרעים

ומרדו חטאיו שנתפרסמו שלאחר לו גרמו

הקב העולם, באי"בכל לכל להראות רצה ה

הקב כי מהחוטא."עולם, התשובה מונע ה

היא התורה רק כי האמת, את לדעת עלינו .5

לראות ישכיל למען האדם, עיני הפוקחת

המלמדת היא התורה רק חיים. של מהותם

" של צורתו מהי עליואדםלהועיל ואיך "

התורה מצוות שכזה. אחד בהיותו להתנהג

שמירת בכח רק ולפיכך בזו, זו משולבות

ביד יש השבת, שמירת בכח והמצווה, התורה

להאביד מלנתוץ עצמו את לרסן האדם

ותאוותיו. מאוייו קיום למען הכל ולהרוס

ואלמלא האדם, נפש את מעדנת התורה

לעמוד אדם של בכוחו אין מצוותיה, שמירת

" של האזהרות תרצחבפני ולא תגנב"" ,"לא

בנגיעות האדם מנוגע חלילה, - התורה בלעדי

העולם כל ואת אותו להוביל בכוחן אשר

תחתית. לשאול

אל מדברת התורה האיך נא ראו רבותי!

" - האדם החייםלב את היום לפניך נתתי ראה

ובחרת הרע... ואת המות ואת הטוב ואת

תחיה למען וזרעךבחיים ל,"אתה (דברים

להבחיןטו-יט) בכחך יש התורה, לימוד בכח .

תהא ולא בטוב, ולבחור הרע, ובין הטוב בין

למתוק טוב, - ולרע רע - לטוב האומרים בין

מתוק. - ולמר מר הרב- למרן ומאמרים' ('מכתבים

זצ ח"שך קיז)"ל, עמ' .ד
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הראשון) העיקר יעמיק(ש"א כי ואפשר בו, נתהוה א' אטום אחת עבירה עבר שאם ,

וישיב ה' את עזבו ומר רע כי לבבו יבין אז הסתימה, ויעבור וידחוק בשכלו בהתבוננות

בה שנה וגם עבירה עבר אם אך ע"כ. וכו' העון על ושלם ונקם עונש יש כי לבו אל

הונא רב כדאמר כהיתר, לו ע"א)נעשית מ נכפלה(קידושין העבירה כפילות שע"י ,

וממילא עשה, אשר העון חומר בלבו ירגיש לא ושוב עבה, ונעשית בלב הסתימה

העבירה לעשות יחשוב אם ואילך שמכאן כך כדי עד חטאתו, מאוד וכבדה קשה תשובתו

הנ"ל. קידושין במס' עולא אמר כן למעשה, מצטרפת הרעה מחשבתו עשה, ולא ונאנס

לכל שיש מפני דהיינו למעשה, רעה מחשבה מצרף הקב"ה אין מקום שבכל ואע"פ

יפרוש, למעשה שכשיגיע כשרות חזקת ÊÁ˜‰אדם „·‡ ¯˙È‰Î ÂÏ ‰˘Ú
˘ ‰Ê Ï·‡
ÂÊואם מוטב, תשובה עשה אם ולכן לו. נתונה שהרשות היתר מדבר יפרוש למה כי -

שישוב, ולהדריכו להזהירו בו מטפל הקב"ה אין שוב דרכיו, את להטיב שמע ולא לאו,

שהוא, כפי ומדותיו בטבעו לנפשו Â˙˜ÊÁונעזב ‡ÏÈÓÓ ,ÂÓÚ '‰ ¯ÊÚ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎÓÂ
Â·Ï ÌÂËÓË· ¯‡˘ÈÂ „ÂÚ ·Â˘È ‡Ï˘.עכ"ד ,

מוסר‚] שיחות דוגמא6בס' ומביא הנ"ל כיסוד זצ"ל שמואלביץ הגר"ח כותב

נשים" "שתי של במעשה הנה וז"ל, ג)מאלפת, פרק א אצל(מלכים למשפט שעמדו

"גזרו שלמה אמר והנה בני. זהו הנשאר על אומרת אחת וכל האחת, בן שמת שלמה,

לאחת" החצי ואת לאחת החצי את ותנו לשנים הילד כה)את סמך(שם איך לעיין ויש ,

לא האמיתית שהאם ברור כי ואם הילד", את "גזרו לאמר חכמתו על ע"ה שלמה

עליו מרובים רחמיה באשר בחיים שישאר ובלבד בנה על תוותר וודאי לכך, תסכים

שאכזריותה ואף לכך, תסכים הגוזלת שהאשה כ"כ בטוח היה איך מ"מ שיעור, אין עד

לגזול שבאה מה שכל גם ומה הגיעה, לא הילד לרציחת אבל האם, כלפי גדולה היתה

עמו. להיטיב שרצונה משום היה הילד

Ì
Ó‡,נפילה של במצב הוא החטא בשעת שהאדם שידע שלמה, חכמת היתה זו

הילד גזילת של שבמצב היה ובטוח התהום, עד ליפול הוא מועד נפילה של ובמצב

"גזורו", ותאמר תסכים Ú„מאמו, „ÂÚÂ „ÂÚ ¯„¯„È˙ ‡È‰ „ÏÈ‰ ˙·È
‚ Ï˘ ÌÂ‰˙ÓÂ
„ÏÈ‰ ˙ÁÈˆ¯Ï.

‰‡¯
Â,וכפי קר"ש, של שני' בפרשה הכתוב ממאמר עולה אלו דברים שיסוד

היום, אתכם מצוה אנכי אשר מצותי אל תשמעו שמע אם "והיה - חז"ל שפירשוהו

נפשכם" ובכל לבבכם בכל ולעבדו א-לקיכם ה' את יא-יג)לאהבה "אם(דברים ואחז"ל ,

בחדש" תשמע בישן ע"א)שמע מ חז"ל(ברכות אמרו ועוד יג-ג). המצות(ויקר"ר ניתנו "לא

טו. מאמר .6
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שנא' הבריות, את בהן לצרף אלא יח-לא)לישראל פירוש,(תהלים וגו', צרופה" ה' "אמרת

¯Â‡· ÂÙÂ‚ ˙‡ ¯È‡‰ÏÂ Â˘Ù
 ÁˆÁˆÏÂ ÍÎÊÏ Ì‚ ‡Â·È ÏÚÂÙ· ˙ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ È"Ú˘
Â·¯˜· ¯˘‡ ‰
ÂÈÏÚ‰ Â˙Ó˘
 ˙˘Â„˜7כימי וגו' בניכם וימי ימיכם ירבו "למען וכתיב .

הארץ" על יא-כא)השמים באיכות,(דברים וגם בכמות גם ריבוי לשון משמש ירבו .

בשמים שיש כימים השמים, כימי - גדלותם ומהו גדולים, ימים לכם שיהיה כלומר,

המצות מעשי ע"י לזכות אפשר כן כלל, גשמית תערובת שום בלי נבדלים רוחניים שהם

הארץ! על - שמימיים ימים ÌÈ„ÓÂÏלחיות Ô„Ú Ô‚·Â ,Ô„Ú Ô‚ ˘È˘ ¯Â‡È·‰ ÔÈ‡˘
Ú Ô‚‰ ‡Â‰ ‡Â‰ ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜Â ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ ‡Ï‡ ,‰¯Â˙Ô„!

ÔÎÂהרמב"ם הט"ז)כתב שחיטה מהל' מצות(פי"ד של לעצמן הכבוד שאין וז"ל,

ב"ה, בהן שצוה למי ‰ÌÈ˘ÚÓאלא ¯˘ÈÈÏ ¯
 Ì˙Â‡ Í¯ÚÂ Í˘Á· ˘˘ÓÏÓ Â
ÏÈˆ‰Â
¯˘ÂÈ‰ ˙Â·È˙
 ˙Â¯Â‰Ï ¯Â‡Âעכ"ל לנתיבתי, ואור דבריך לרגלי נר אומר הוא וכן ,8.

" בשבת ברכות7. הגשבע של ביינוש"" ר

זצ הגנרטור"פינקל כבה תקוה, בפתח ל

בעלי השתמשו ברירה ובלית השבת, באמצע

זצ איש החזון העיר. בחשמל שהיה"האולם ל

רצה שלא כיון בחדרו, נשאר האורחים בין

שיטתו שכפי בשבת הנעשה מחשמל להנות

הדין. מן אסור זה

של לחדרו נכנסו השבת יום באמצע

החזו"החזו ואמר המשפחה, מבני א"א

בזה ""להנכנסים איזל, דיר ביי אז מיינסט דו

טונקל מיר ביי און ליכטיג [אתםגעווען "

חושך], ואצלי אור היה שאצלכם חושבים

אזוי נישט איז עס אז וויסען דו זאלסט אבער

אייך ביי און ליכטיג, געווען איז מיר ביי נאר -

טונקעל געווען שאצליאיז הוא האמת [אבל "

ע חושך], היה ואצלכם אור כ."היה

תורה ששומר מי שאצל לדעת עלינו

" אור, יש אצלו רק - מצוהומצוות נר כי

אור ו-כג)"ותורה שאינו(משלי מי אצל ואילו ,

חושבים [שהם מצוות שומר ואינו תורה לומד

שורר אצלם - גדול] הכי האור את להם שיש

ויושבים כלל, אור שם אין עמוק, חושך

מוחלט! בחושך

חז אמרו וכן מד-א)"(ברל"8. וזר ,"" ה'ל, אמרת

אלאצרופה המצות ניתנו לא אמר רב - "

ליה איכפת מה וכי הבריות, את בהן לצרף

מי"להקב או הצואר מן ששוחט למי ה

אלא המצות ניתנו לא הוי העורף, מן ששוחט

ע הבריות, את בהם אין"לצרף כי הנה, כ.

איזה הינן בעצמן שהן מפני במצות הטעם

חילוק אין השחיטה בעצם כי טוב, של ענין

היא המצוה אלא העורף, מן או הצואר מן אם

בעצם אין כאשר לכאורה, יבש מעשה של ענין

ע אלא טוב, של ענין שום סוד"המעשה י

בה שיש כזאת ספיגה בו הושם המצוות

אמנם וזה עושיה, את מצרפת שהיא סגולה

ית הבורא של הנשגבים הפלאים הכל"מן ש,

הכי הדברים כזה יבש במעשה שהסגיר יכול,

כל ושלהשיג ורוממות, חכמה ענייני גדולים,

המעשה. זה בעשיית רק תלוי יהיה אלו

על והעבירות המצוות ענין שאין ונמצא,

המעשים, ·ÌˆÚתכלית Ì˘Â‰ ÏÎ‰ ‡Ï‡
Ì‰˘ ÂÓÎ ÌÈ˘ÚÓ‰ז אמרם מצינו וכן (יומאל".

ע כולהב)"כח התורה כל אבינו אברהם שקיים

ר תבשילין, עירובי ענין"אפילו שכל ל

מיו הכנה של ענין וכל שבת של ט"הרוממות

לכל ולהגיע בזה, רוממות כמה אשר לשבת

של הזה הפשוט במעשה דוקא תלוי אלו

ידע אשר הוא זה סוד תבשילין, עירובי
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Î"ÎÂורוח נבואה הוא ומלקוש", יורה וגו' מטר "ונתתי וז"ל, הגר"א בסידור

זו ושבעת, אכילה, זו ואכלת, וכו'. דעת בינה חכמה היא ויצהרך, ותירושך דגנך הקודש.

כמ"ש ואגדות, הלכות והן לג-כג)שתיה ה'".(דברים ברכת ומלא רצון "שבע

Â
„ÓÏ˙ÁÓÂˆ ,‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ¯Â‡ ˙ÚÈ¯Ê È"Ú˘ ,˙ÂˆÓ‰ È˘ÚÓ ÁÎ ÏÂ„‚ ‰ÓÎ
,‰
È· ÂÊ Í˘Â¯È˙Â ,‰ÓÎÁ ÂÊ Í
‚„ ˙ÙÒ‡ÂÏ ÚÈ‚Ó˘ „Ú ‰Ï˘· ‰‡Â·˙ Ì„‡‰Ï
È
ÁÂ¯ ‚
ÂÚ ‚
Ú˙Ó ˙Ú„·Â .Í¯‰ˆÈÂ Â‰ÊÂ ,˙Ú„‰ ¯ˆÂ
 „ÁÈ ‰
È·‰Â ‰ÓÎÁ‰ ¯·Á˙‰·Â

‰
ÂÈÏÚ‰ ˘Ù
‰ ˙Â¯Â˜ÓÏ ¯˘Â˜Ó ‡Â‰˘ Â˙˘‚¯‰· ‡ÏÙ
מי רק להגיע יכול ולא !

עכ"ל בקרבו, פועמת ישראל נשמת .9אשר

ע אבינו התורה!"אברהם כל קיים ובזה ה,

ח ומוסר חכמה דעת מא,מב)"(ספר מאמר .א

נקודות כמה על כאן לעמוד הראוי מן הנה .9

המצוות. של וחשיבותן מהותן בענין

‰˘Â„˜ È„ÈÏ ‡È·Ó ˙ÂÂˆÓ ÌÂÈ˜

אליהו לב יתרו)בספר וז(פר' מעשה"כתב ל,

כמ קדושה, לידי מביאו טו-ט)ש"מצוה (במדבר

והייתם" מצותי כל את ועשיתם תזכרו למען

לאלקיכם על"קדושים משפיעה מצוה כל .

וכמשאחז שתזדכך. מכות)ל"הנפש מס' ,(סוף

הקב ""רצה ישראל, את לזכות "לזכותה

" ומצות."זךמלשון תורה להם הרבה לפיכך ,

האדם"ע נעשה המצוה ומעשה התורה עסק י

כל על מברכים שאנו מה וזה ומצוחצך. זך

" במצותיו. קדשנו אשר ואומרים קדושיםדבר

חזתהיו ביארו אשר"" והיינו תהיו, פרושים ל

דע כלומר, במצותיו, אנו"קדשנו המצות י

מזה, למעלה ועולים שלנו מהטבע פורשים

ע הגוף! קדושת כ."והוא

הנ ירוחם רבנו דברי הם דמעשה"והם ל,

לגבי ממש וריק הבל טפל, הוא עצמו [המצוה]

עצמו עם להתעסק עליו כבר שעכשיו מה

‰Â‡וכו'. ‰ÂˆÓ ˙¯¯Â‚ ‰ÂˆÓ Ï˘ „ÂÒ ÏÎÚ·Ë‰
Í· ˘¯˙˘Ó˘בבחינת הטבע כדרך השלא וגם ,

עמו" ÂÓÎÂ"‰¯È·Ú."וה' ˙¯¯Â‚ ‰¯È·Ú· ‡Â‰ Î
Ú·Ë‰ „ˆÓ" אחרי, דרכו לאדם לא שכברכי

."בחר

האלשיך מאירים דברים בזה כתב וכבר

יא-כו,כח)הק' דברים משה' מצוה"וז('תורת כל ל,

היא עושה האדם אשר ה' ממצות ומצוה

ברכות בכל כמאמרנו קדושה, בו מקנה עצמה

המצוות כי במצותיו, קדשנו אשר המצות

האדם דומה ואינו אותנו. המקדשות הן עצמן

עשותו לאחר באיכותו המצוה עשותו טרם

על שווי במעלות העולה כזהב יהיה כי אותה,

כן וטהור, מזוקק יהיה כי הכור צרוף ידי

נפשו את בלבד ולא ותקדשנו. תזככנו המצוה

הלא כי והוא, וגו'. גויתו רוחו עם גם אם כי

ה'. עם למעלה שורשה ומצוה מצוה כל

ההוא האור יתעורר האדם פה יעשנה וכאשר

ז אומרם עד ויתפשט, מלאך"ויתרבה שיברא ל

המאיר והוא העליון בעולם ומעטרו לו המאיר

מאמרם על אצלנו ככתוב עדן, בגן ומעדנו לו

על"ז יז ועטרותיהם"א)"(ברכות יושבים צדיקים

אשר"בראשיהם קדש שרפי האורות שהם ,

הן הן עצמן שהמצות באופן במצותיהם. נעשו

על משלו יתברך הוא יוסיף אשר זולת שכרן

עכ רצונו, ל."עשותם

"˙ÂÂˆÓ Á˜È ·Ï ÌÎÁ"

העיקר הם המצות וקיום התורה לימוד

ולכן"בעוה האדם. נברא התכלית לזו כי ז,

עיקר להיות צריך כי ידע בבוקר יעמוד כאשר

המצות, וקיום תורה בלימוד זה ביום מעשיו

העוה בעניני מעשיו שאר וכל נוצר. ז"שלכך

ועראיים. כטפלים אצלו נחשבים יהיו
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ישרים' ב'מסילת א)כתב וכשתסתכל(פרק ,

רק הוא האמיתי השלמות כי תראה בדבר

המלך דוד שהיה מה והוא יתברך, בו הדביקות

עג-כח)אומר לי"(תהלים אלקים קרבת ואני

ואומר"טוב כז), ה'"(שם מאת שאלתי אחת

חיי ימי כל ה' בבית שבתי אבקש וגו',אותה "

שיחשבוהו זה זולת וכל הטוב. הוא זה רק כי

נתעה. ושוא הבל אלא אינו לטוב, האדם בני

ראוי הזאת, לטובה האדם לכשיזכה אמנם

לקנותה, ביגיעו וישתדל ראשונה שיעמול

מעשים בכח יתברך בו לדבק שישתדל והיינו

עכ המצות, הם והם העניין זה ל."שתולדתם

ישרים' ב'מסילת כתב יט)ועוד ,(פרק

לחשוב צריך הרי מצוה, מקיים דכשאדם

מלכי מלך לפני כי המצוה, עושה בעודו

ע ההוא, המעשה עושה הוא ש."המלכים

חיים' ה'חפץ כתב ב,וכן חלק עולם' ('שם

י) פרק ההתחזקות' בעת"וז'שער כן ועל ל,

התורה, ממצות מצוה איזה האדם שמקיים

כמו וכו', העולם מלך א' ה' אתה ברוך מברך

השי באמת כי לנוכח, כל"שמדבר מלא גם ת

שכ' וזהו וכו', בשמים כמו כבודו הארץ

ו-כה)בתורה נשמר"(דברים כי לנו תהיה וצדקה

אלקינו ה' לפני הזאת המצוה כל את לעשות

צונו עכאשר וגו', כ.""

שלנו היחס רוממות אודות עוד וראיתי

והוא"להקב המצוות, עשיית בעת ה

השחר)מה'אבודרהם' תיבות(ברכות בביאור

וז במצותיו קדשנו מפרשים"אשר ויש ל,

הקב שקדשן וקידושין אירוסין לשון ה"שהוא

שנאמר במצוות ב-כב)לישראל וארשתיך"(הושע

באמונה שנאמר"לי אמונה נקראו והמצוות ,

אמונה" מצותיך קיט-פו)"כל עכ(תהלים ל.",

דברי את לבאר כתב כהן פי ובקונטרס

נבוכים' ה'מורה דברי פי על ה'אבודרהם'

וזג-נב)"(ח כוונת"שכ' תכלית היות שהרי ל,

במצות ולהתעסק להתלמד רק הוא המצוות

אתה"השי וכאלו העולם, מעסקי ולהפנות ת

- זולתו דבר מכל ובטלת יתעלה בו התעסקת

„ÁÂÈÓ Ì„‡‰ È¯‰ ˙ÂÂˆÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú ˙Ú˘· ÔÎÏ

˙˘„Â˜Ó‰ ‰˘‡Î ,Í¯·˙È Â‡¯Â·Â Â¯ˆÂÈÏ Â„·Ï
‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ ÏÚ ‰¯ÂÒ‡Â ‰ÏÚ·Ï ˜¯ ˙„ÁÂÈÓÂ

˘„˜‰Îקדשנו אשר הברכה נוסח ביאור וזהו ,

ע במצותיך, קדשנו וכן כ."במצותיו

ÂÙÈ˜Ó ÔÂÈÏÚ ¯Â‡ ‰ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ó‰

החיים נפש בספר ו)כתב פרק א ל,"וז(שער

קדשנו אשר המצות ברכות נוסח שתקנו וזה

במצותיך, וקדשתנו וכן ÚÓ˙במצותיו, ÈÎ
ÛÎÈ˙ ,‰ÂˆÓ ˙Â˘ÚÏ Ì„‡‰ ÔÂÈÚ¯ ÏÚ ‰ÏÂÚ˘
,ÔÂÈÏÚ‰ ‰˘¯˘ ¯Â˜Ó· ‰ÏÚÓÏ ÂÓÂ˘È¯ ‰˘Ú


Â‡ ÂÓˆÚ ÏÚ Ì˘Ó ÍÈ˘ÓÓÂ‰˘Â„˜Â ÛÈ˜Ó ¯
Â˙Â‡ ˙··ÂÒÂ ÂÈÏÚ ˙ÙÙÂÁ ‰
ÂÈÏÚוכתוב ,

" קדושיםמפורש והייתם (ויקרא"והתקדשתם

זכ-ז) יומא"וכמאמרם על המקדשא)"(לט כל ,

ר מלמעלה, אותו מקדשין מלמטה ל"עצמו

משרשה הקדושה עליו נמשך שמלמעלה

וכו', המצוה של ‰˜„ÚÂ"‰˘Âהעליון ‰Ê È
Ì‚ Í¯·˙È Â· ÏÂÎÈ·Î ˜Â·„ ‡Â‰ ,ÛÈ˜Ó‰ ¯Â‡‰Â

ÂÈÈÁ·'בה הדבקים ואתם הכתוב שאמר וזה ,

וזה היום, כלכם חיים - בעודכם גם - אלהיכם

וע המצוה, לגמור לעזר לו הוא מקיף י"האור

עליון, ראש וירים יותר מתחזק האור הגמר

ז אמרו זה אותו."ועל מסייעין ליטהר הבא ל

עוד לסגל מזה לבו את וגוררת מושכת גם

עדן בגן עתה יושב שהוא אחר מצות, כמה

עליון, בסתר הקדושה כנפי בצל חוסה ממש,

ולהסיתו בו לשלוט הרע להיצר מקום אין

שמצוה שאמרו זה המצות, מעסק ולהדיחו

בעת לבו אליו ישים וכאשר מצוה. גוררת

המצוה, ˘‰Â‡עשיית Â˘Ù
· ˘È‚¯ÈÂ ÔÈ·È
ÔÂÎ
 ÁÂ¯Â ,‰˘Â„˜‰· ˙ÚÎ ˘·ÂÏÓÂ ··ÂÒÓ

Â·¯˜· ˘„Á˙
וזש אשר", המצות אלה ה

היינו בהם בהם, וחי האדם אותם יעשה

בקדושת אז מסובב שהוא ממש, בתוכם

עכ עדן, דגן מאוירא ומוקף ˙"‰‰ÎÈל."המצוה
ÈÚ ‡Â‰ ,˙ÈÁˆ
 ‰˘Â„˜ Â
ÓˆÚ ÏÚ ‡È·‰Ï"Ê

‰ÂÚ· Ì˘‰ ˙ÂÂˆÓ ÌÈÈ˜
˘".Ê

Ï˘ ÌÈ„È‚‰Â ÌÈ¯·‡‰ Ï˘ ˙ÂÈÁ‰ Ì‰ ˙ÂˆÓ‰
Ì„‡‰

הק' החיים' ה'אור ח-א)כתב ל,"וז(דברים
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" היוםכתוב מצוך אנכי אשר המצוה כל

תחיון למען לעשות מה"תשמרון לדעת צריך ,

" אמר כבר הלא ועוד זאת, היא עקבמצוה

ועשיתם ושמרתם וגו' ז-יב)"תשמעון ,(דברים

נתכוון וכו', המצוה כל לומר לחזור מקום ומה

" תחיוןבמאמר ע"למען ז", אמרם ÈÎל"ד
Ó¯ ˘È Ì„‡·"Ò˘Â ÌÈ¯·‡ Á"Ì„‚
ÎÂ ,ÌÈ„È‚ ‰

Ò˘ ¯ÂÓ˘Ï '‰ ¯·„ ‡·",‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ‰
Ó¯Â"‰˘Ú ˙ÂˆÓ Áבבוא האדם ישער והנה ,

מכאוב או מיחוש איזה אחד גיד או אבר על

יקבל האם ממכאובו, ואבוי באוי לבו ויצעק

רמ לך הלא לו באמור לצעקתו, ח"מענה

רמ ומהם מרמ"אברים חלק ואם שלמים, ח"ז

זה. על לקבול ראוי אין יחלה,

ÌÈ„ÁÂÈÓ Ì‰˘ ,˙ÂˆÓ‰ ˙¯ÈÓ˘ ÔÂÈÓ„ ‰ÊÂ
ÌÈ„È‚‰Â ÌÈ¯·‡‰ „‚
Îומבטל עובר וכשאדם ,

באברים בשכנגדו הכאב יפעיל מהנה, אחת

רמ בריאות תשובת שאין וכשם ז"ובגידים,

תשלום האבר כאב הרגש להעביר מועלת

רמ"רמ ישלימו לא כן כמו עשה"ח, מצות ז

רמ תשלום האחד לא"לחסרון כן וכמו ח,

שס שמירת לביטול"ישלים תעשה לא מצות ד

שס תשלום ה."אחד

" מאמר המצוהוהוא בכללותה"כל פירוש ,

תשמרון לעשות, שבידך כל יחסר שלא

מצות בין תעשה לא מצות בין פירוש לעשות,

בזה, תלוי זה תחיון, למען והטעם עשה,

¯ÒÁÓ ‰˙‡ ˙ÂˆÓ‰ ÏÎÓ ˙Á‡ ¯ÒÁÓ ‰˙‡˘ÎÂ
„Á‡ ¯·‡ ˙ÂÈÁ Â„‚
Î.

שהמשל לנמשל, המשל ישתנה תאמר ואם

לכל מכאיב שהוא לפי אחד, אבר הרגש שהוא

בא לזה המצוה, כן שאין מה הגוף, אחדות

המצוה', 'כל זה בלשון הנביא Â¯ÈÙ˘,מאמר
Â·˘ÁÈ ˙Á‡Ï ‰¯Â˙‰ ˙ÂˆÓ Ì‚˘שרבים הגם ,

הם ומעתה להם, אחד ובנין אחד יסוד במנין

עכ הרמוז, לדמיון ממש ל."שוים

" מקיימים בה'כאשר הדבקים ואתם

עאלקיכם היינו נדבקים"" אז מצוות, עשיית י

האבודרהם"להקב [כדברי לבעלה כאשה ה

שהקב"הנ בנ"ל, את קידש באירוסין"ה י

ע ""וקידושין ולכן מצוות], עשיית כלכםי חיים

החיים'היום ה'נפש כדברי חיים, בעודכם גם "

ל."הנ

˙ÂÂˆÓ‰ ˙ÂÈÁˆ


ב השגה לנו שלנצחיות"אין ובמשמעות "

הגה"עוה בזה וכתב לאפיאן"ב, אליהו ר' צ

איזה"זצ יש עדיין גיהנם של אחד רגע שעל ל,

הרמב שכתב וכמו כי"השגה, הגמול, בשער ן

שבעולם הגיהנם את לאדם לו מראין היו אילו

עדן שבגן הרב העונג את להיפך וכן הנצחי,

לו אומרים והיו אחד, לרגע רק זה וכל שם,

להפטר הזאת הרגע לנצל רוצה אתה אם

בעוה להתייסר עליך לך, המגיע ז"מעונש

עליו מקבל האדם היה ימיך, כל איוב ביסורי

בעוה היסורים כי רבה. להם"בשמחה יש ז

" שנהגבול שבעים בהם שנותינו וגו'ימי "

צ-י) משא(תהלים עוה"- של רגע נצח,"כ הוא ב,

ועד! עולם

קשה יותר הוא גיהנם של אחד רגע

שיש והגם איוב, יסורי של שנה משבעים

י אחרי קצבה בנוגע"לגיהנם אבל חודש. ב

עדן"ל "גן כתוב קורת" של אחת שעה יפה

בעוה עוה"רוח חיי מכל ד-יז)"ז"ב פי'(אבות .

כל את ונצרף עלמא האי של הראשון מהיום

בעוה פעם אי שהיו ונשים ונקח"האנשים ז,

מגיע אין עדיין - שלהם ההנאות כל את

" של אחת רוחלשעה גישמאק']קורת - ['א "

ומצוות"בעוה תורה של דקה שבכל הרי ב.

" בזה ע"נצחבונה כ.",

דסלר הרב כתב באבות המשנה בביאור

מהג"זצ ששמע מה ברוידא"ל הירש צבי ר

וז"זצוק עוה"ל חיי כל ענין כי אם"ל, הוא, ז

וגם שעות כל את אחד רגע תוך אל נקבץ

כל במשך לאדם שיש ונחת אושר של רגעים

והנחת האושר כל את לזה ונצרף חייו, ימי

וגם חייהם ימי בכל ומיודעיו חבריו לכל שיש

לאדם הכל וניתן הרגע אותו אל נכניס זה את

האושר מדריגת את לשער אפשר האם אחד,

אכן ההוא? ברגע ההוא האדם ירגיש אשר

ההוא הרגע תוך אל נצרף כי אחרת, ועוד זאת
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תורה„] דעת בספר ראיתי ויקרא)והנה מעשה(פר' מעלת בענין נפלאים דברים

בגמ' אמרו וז"ל, ע"א)מצוה, כח וכו'(ר"ה יצא לשיר התוקע אומרת זאת רבא "אמר

נתקיים השופר ענין כל הרי יצא, וכשאמרו כוונה". צריכות אין מצות רבא קסבר אלמא

יאחזון ורעדה וחיל יחפזון "מלאכים אשר היום, קדושת תוקף סוד כל זה. במעשה כאן

תקיעת של בסוד זה הנה זה כל הלא שלעתיד, הדין יום הדין". יום בא הנה ויאמרו

הימים, אחרית הגיע כבר כי וחושב מתבלבל השופר קולות בשמעו השטן גם שופר.

ומתקיים והנשגבים, הגדולים הרמזים השופר, סודות כל הנה העולם. תיקון הגיע כבר

יום היום כי זכר לא אף המעשה בעת ואשר לשיר"! "תקעו אשר האדם במעשה זה

ולזמר" "לשורר אם כי בה התכוון לא השנה", רש"י)"ראש נוכל(לשון שייכות ואיזו ,

אשר מפני אם כי אלא זאת אין שבתקיעה, והנוראות הנשגבות כל אליו לייחס כבר

שיש והנחת האושר כל את הזה לאדם וניתן

ועוד חייהם, ימי כל במשך העיר כל לאנשי

כל של האושר כל את עוד נצרף כי מזה יותר

מדינה ובכל המדינה שבכל עיירות דרי

דור במשך שבעולם הטוב כל היינו ומדינה,

וניתן אחד רגע תוך אל נצרף והכל שלם,

מ אחד, ""לאדם זה אין עדיין חיימ כל

!"ז"העוה

העוה" חיי כלז"כל את נצרף אם הוא, "

עד הבריאה מראשית הדורות שבכל האושר

העוה טוב כל ממש והכל הדורות, כל ז"סוף

לאדם יינתן הכל הכלל, מן יוצא שום בלי

א ממש, אחד וברגע אושר"אחד לך אין הלא כ

רוח קורת כן, פי על ואף כלל, זה על יותר

הימנו!"בעוה גדול ב

נחום רבי פירש רוח, קורת מדריגת וביאור

זצוק ברוידא סעודת"זאב כציור שהוא ל,

עני יעבור אשר מלכים בבית גדולה שמחה

ברחוב עברו מדי הסעודה ריח את ויריח

בחינת זוהי הטוב. הריח מן ויהנה לבית, מחוץ

רוח. קורת

בעוה גם זוכה"וכן איננו אדם אם ב

מבחוץ"לעוה לעבור לו שמרשים אלא גופא, ב

העוה של הטוב מריח רק המוכן"ולהנות ב

רוח קורת לו שיש מי פירוש זהו לצדיקים,

[ה"בעוה עוהב של רוח קורת רק לא"יינו ב,

אשר"עוה קטן היותר השכר והוא עצמו], ב

המצוה עבור הוא כרחנו ועל להימצא, אפשר

כל [שהרי הימנה קטנה אין אשר קטנה היותר

בעוה שכר מתן לה יש ב]."מצוה

וכל הזה עולם חיי כל כי אמרו, זה ועל

מראשית יחד הכלולים ואושריו תענוגיו

אל יגיעו לא עוד - סופה סוף ועד הבריאה

בעוה כזו רוח וע"קורת בפרשת"ב! לעיל ע

בהערה)שמות הגר(א-י דברי את שהבאנו א",

על חכמה ראשית בספר המתואר שכל

כהווייתם. דברים הם הגיהנם,

���

ישיבת ראש ותפארתנו ממורנו שמעתי

הג זצ"מיר, בירנבוים שמואל אודות"ר ל,

וז מצוות קיום של וראה"החשיבות בוא ל,

עד ליתן מחוייב שהרי המצוה, היא יקרה כמה

אחת. עשה מצות לקיים כדי מממונו חומש

ליתן צריך דולר אלפים ה' למשל לו יש ואם

ליתן צריך מיליון ה' לו יש ואם דולר, אלף

[אלא יותר ליתן חייב יותר לו יש ואם מיליון,

שא פטור נותנת יותר"שהתורה ליתן צ

של לשוויות שיעור דאין אלמא מחומש],

מכספו יתן לא שאם כרחך, ועל אחת. מצוה

הנצחי ההון שאבד הרי רב] הון הוא [אפילו

עכ ממנו, ערך פחות דבר ד."לטובת
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זוטרתא במעשה והנה בשופר, בו תוקעין הלא והמכוונים היודעים אשר יום הוא היום

ה"תקיעה בזו כאן נתקיים האחרית שלמות כל והעתיד, העבר כל בו ונשלם יצא כזה

‰ÂˆÓ‰לשיר"! ‰˘ÚÓ ÏÂ„‚ ‰Ó ‚È˘‰ÏÂ Ô
Â·˙‰Ï ÏÂÎÈ‰ ¯·Î ÈÓ!

¯‡Â·ÈÂכהנים בתורת נפלא ביאור יב-י)לפי"ז נפשך(ויקרא אם אומר יוסי "ר'

אלא נצטוה שלא הקדמוני מאדם ולמד צא לבוא לעתיד צדיקים של שכרן מתן לידע

עד דורותיו ולדורי ולדורותיו לו נקנסו מיתות כמה ראה עליה, ועבר בל"ת אחת מצוה

מדת אומר הוי פורענות, מידת או הטובה מידת מרובה, מדה איזו וכי דורותיו, סוף

הטובה] [מדת וכו' ולדורותיו לו נקנסו מיתות כמה הרי מועטת הפורענות מדת אם הטובה.

עפ"י אומר הוא הרי אומר עקיבא ר' הדורות. כל סוף עד ולדורותיו לו שמזכה עאכו"כ

אלא שלשה, הכתוב לך פרט למה בשנים עדות מתקיימת אם שלשה, או עדים שנים

הנטפל את הכתוב ענש כך אם באלו, כיוצא דינו לעשות עליו להחמיר השלישי להביא

וכו'. מצוה כעושה מצוה, לעושי לנטפל שכר שישלם עאכו"כ עבירה, לעוברי

Ô‡Îאף היכן עד ענינים, גדולת מזה לראות הדברים, נוראות חז"ל לנו מגלין

מתהוה אמנם והמהפכה האדם. בטבעי ממש מהפכה עושה דברים של דהו כל בנגיעה

ולמד "צא האדם. טבעי עם שייכות לו יהיה לא אשר דבר אין כי ממש, בטבעיו זה

גרמה שכבר הראשון?! אדם אצל בחטא לצייר לנו אפשר ציור איזה - הקדמוני" מאדם

עכ"ד. הדורות, סוף עד ולדורותיו לו מיתה

zewitq lk `ll zexidaa dpen` - mixvn z`ivi

"êðá ïáå êðá éðæàá øôñú ïòîìå ,'åâå äòøô ìà àá äùî ìà 'ä øîàéå"
[י-א,ב]

·˙Îומוסר חכמה דעת וזה10בספר לבניהם. שקר מנחילים אבות שאין וז"ל,

ו כוונת כל שתכליתהיה היינו בגלוי, של הנהגה מצרים, יציאת של ההנהגה תכלית

דרגתו. שלמות שזוהי וההרהורים, הספיקות כל אצלו שיבטלו גלוי, בדרגת שיהיה האדם

‰È‰˘ ÌÂÒ¯ÙÂ ÈÂÏÈ‚ Â˙Â‡· ÂÏˆ‡ ¯‡˘È˙ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ˘ Ì„‡‰ ˙‡Ó ˘¯„
˘ ‡ˆÓ

ÂÁÈ¯ ‚ÂÙÈ˘ ÈÏ·Ó ‡È‰‰ ‰Ú˘·משה רבי שכתב וכמו דק, בקרום אף שיתכסה ומבלי ,

ז"ל, ‡ÂÒ¯Â˜ÈÙ˙קורדובירו ¯·Î È‰È¯‰ ‰
ÂÓ‡ È
È
Ú· "‡
ÈÓ‡ ‰Â‰" ÂÏÈÙ‡˘וזוהי .

שם, שהיה הגדול והפרסום ה"בגלוי" מצרים, שיציאת דהיינו יצי"מ, זכירת מצות באמת

הרמב"ן כדברי וזה האחרון. דור עד האדם אצל תישאר שם שהיה האמונה (בסוףדרגת

ח ממיר, ירוחם לרבנו קט."10. מאמר ד
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כופר,הפרשה) או רשע כל לעיני דור בכל ומופת אות יעשה לא הקב"ה כי ובעבור ,

ובניהם בנינו אל הדבר ונעתיק עינינו, ראו לאשר ואות זכרון תמיד שנעשה אותנו יצוה

באמונה, והספיקות ה"הו"א" כל שם שבטלו יצא מזה ע"כ. אחרון לדור ובניהם לבניהם

עכ"ל. והפקפוקים, ההרהורים כל ובטלו

ÁÈ‚˘Ó‰מען "ויפיל אומר, תמיד היה זצ"ל לוינשטיין יחזקאל רבנו הגה"צ

מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי - צו מצרים, יציאת צו שייכות א האט

שיש [במידה אמונה. מצות - אלקיך" ה' "אנכי צו שייכות א מען האט עבדים", מבית

ולרבש"ע]. האמונה למצוות שייכות לנו יש מידה באותה מצרים, ליציאת שייכות לנו

jyeg zkn ly dzedn

ìàøùé éðá ìëìå íéîé úùìù åéúçúî ùéà åî÷ àìå åéçà úà ùéà åàø àì"
"íúáùåîá øåà äéä[י-כג]

·˙Îמתחתיו איש קמו ולא אחיו את איש ראו לא וטעם וז"ל, Ï‡הרמב"ן ÈÎ
Í˘Á ‰È‰ Ï·‡ ,‰ÏÈÏ ÂÓÎ ‰È‰Â Ì˘Ó˘ ‡·˘ ˘Ó˘‰ ¯Â‡ ˙ÒÈÙ‡ ‰Ê‰ Í˘Á‰ ‰È‰

ÌÈÓ˘‰ ÔÓ „¯È˘ „‡Ó ·Ú „È‡ ¯ÓÂÏÎ ,‰ÏÙ‡אמר כן על כי כא), את(בפסוק נטה

כאשר נר, כל מכבה והיתה עליהם נופלת גדולה חשכה משם להוריד השמים, על ידך

הע החשך מקומות ובכל העמוקות החפירות העובריםבכל וכן הנר, יתקיים לא צום

ולא אחיו את איש ראו לא כן ועל כלל, האש ולא הנר שם להם יעמד לא חשך בהרי

חושך שלח הכתוב שאמר וזהו בנרות, משתמשין היו כן ואלמלא מתחתיו, איש קמו

קה-כח)ויחשך שהיה(תהלים ויתכן בלבד. היום אור אפיסת לא חשך, שלוח היה כי ,

רבותינו כדברי ממש, כמו בו שהיה מורגש מאד עב יד-א)איד בים(שמו"ר הוא כאשר ,

עכ"ל. ר"א, כעדות אוקינוס

ÌÂ‚¯˙'·Â'עוזיאל בן כא)יונתן מצרים(פסוק ארץ על חשך "ויהי הפסוק על

חשוך בקדמיתא ויעדי בקריצתא דמצרים ארעא על חשוכא ויהי וז"ל, כ' חשך" וימש

השחר, עמוד כשעלה פירוש בקריצתא, וז"ל, יונתן' ב'פירוש דבריו וביאר ע"כ. ליליא,

קודם דהיינו הלילה חשוך קודם יסיר כלומר ליליא, חשוך בקדמתא ויעדי דמתרגם וזהו

השחר, ÏÈÏ‰עלות Ï˘ Í˘ÂÁ ‡Â‰˘ ¯ÓÂÏ ‰Ú¯Ù ‰ÚËÈ ‡Ï˘אז השחר וכשיעלה ,

עכ"ל. זו, בדרך הלך אונקלוס וגם ומכופל. כפול שהיה אופל של חושך ויהיה ידך נטה

חושך שהוא לומר פרעה יטעה שלא וכדי לילה של כחושך היה דהחושך לכאו' משמע

עב שהיה הרמב"ן כדברי שלא זה ולכאורה השחר, עלות אחר התחיל כן על לילה

להחשיך צריך היה ולא פרעה בזה מרגיש היה הרי דאז הנרות, ומכבה ממשות בו שיש

השחר. עלות אחר דוקא
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אדם. של נפשו את פוגם אינו ש"ש מתקדש ידו שעל כסף א.

כסף. ישבע לא כסף אוהב ב.

בפרך. שהעבידום מי מיד יהיה שהרכוש לאברהם ההבטחה קיום ג.

"נא". דבר - למשה הקב"ה שאמר הענין ביאור ד.

óñë éìë äúåòø úàî äùàå åäòø úàî ùéà åìàùéå íòä éðæàá àð øáã"
"áäæ éìëå[יא-ב]

וז"ל‡] ע"א)פירש"י ט הזהירם(ברכות ממך בבקשה בקשה, לשון אלא נא אין ,

עכ"ל. וכו', יאמר שלא כך על

סופר'‰˜' ואגדות')ה'חתם "דבר('חידושים נאמר היינושכאן העם", באזני נא

ואילו מרצונם, לקחת רצו לא שהם ומשמע מהמצרים, שיקחו לבנ"י להורות צורך שהי'

בשלח בפר' הסיען(טו-כב)להלן - שם ופירש"י סוף" מים ישראל את משה "ויסע נאמר

ישראל והיו טובות, ואבנים וכסף זהב בתכשיטי סוסיהם מצרים שעטרו כרחם, בעל

בביזת מדוע להבין ויש וכו', מצרים מביזת הים ביזת היתה וגדולה בים אותם מוצאין

כרחם. בעל להסיען שהוצרך עד לקיחתם הגדילו הים ובביזת ברצון, לקחו לא מצרים

שהרי לבנ"י, מועיל דבר היה הביזה שעצם משמע מצרים, דבביזת להקשות יש ועוד

הים בביזת ואילו העם", באזני נא "דבר ה' ציווי עפ"י שיקחו להם אמר רבנו משה

כרחם. בעל הסיעם ולכן משה, של לרוחו הי' שלא משמע

¯‡È·Âהר"ן דברי עפ"י ישראל(בדרשות)הח"ס שבני צורך הי' מה לשם שהקשה ,

יכול היה הקב"ה הלא רעהו", מאת איש "וישאלו של באופן מצרים ביזת את יקבלו

במתנה. ממונם את להם יתנו שהמצרים לסבב

¯‡·ÓÂ- של להכרה הביאם שזה סוף, ים קריעת הי' בזה שהתכלית הר"ן,

עבדו" ובמשה בה' יד-לא)"ויאמינו לרדוף(להלן רצון היה שלמצרים ע"י קרה זה וכל ,

בהשאלה, ידם על שניתנו והזהב הכסף כלי את להציל חפצו שהמצרים מכיון אחריהם,

סוף. ים על שארעו המופתים כל שהתקיימו נגרם ובכך

¯˘Ù‡Âהממון בסיבת שמא ידאגו שלא וז"ל, שכתב ה'ספורנו' כוונת גם שזו

לא ישראל שבני והיינו עכ"ל. תשועתם, תהיה בזה כי אחריהם לרדוף עצמם ימסרו

לרדוף למצרים סיבה זו שתהיה שפחדו משום וזהב, כסף כלי המצרים מן לשאול רצו

מפלתם. סיבת תהיה זאת אדרבה, כי רבנו, משה אמר וע"ז אחריהם.

,Â
ÈÈ‰Â- הגדול המעמד של לתכלית הביא ממצרים, שנטלו והזהב שהכסף
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וכפי כולו, העולם בכל הי' שמים וכבוד שכינה, גילוי הי' ששם סוף ים קריעת מעמד

העמים. כל יושבי את שאחזו והבהלה החיל את מתארים שירה בפרשת שהפסוקים

ÛÈÒÂÓÂ,'סופר ‰¯Úה'חתם ¯ˆÈ ÂÏÂÎ ‡Â‰ ÛÒÎÏ ˘È‡‰ ˙ÂÂ‡˙ ÏÎ˘אלא ,

המצרים לרדיפת הסיבה הוא שהיה - ה' קידוש ממנו יצא במצרים שלקחו הכסף שמן

הביא זה שאדרבה מאחר בעולם, שיהיה ענין שום ליצה"ר אין זה ולכסף - בנ"י אחרי

יצר תאוות שום בהם היה שלא מאחר בלקיחתם, לשכנעם צורך היה ולכן ה'. לקידוש

מעונין הי' שם גדולים, אוצרות שם שהיה הים שפת שעל בביזה משא"כ בזה. הרע

לו, מתאוה שאדם שבעולם הממון ככל ממון זהו כי ישראל בני מזה שיטלו היצה"ר

רוחנית. סכנה אכן יש זה מסוג שבכסף מאחר לנסוע, לזרזם צריך רבנו משה היה ולכן

‰
דברים‰ רבנו,(א-א)בריש משה תוכחת את המסעות, בתיאור התורה מרמזת

להם שהיה בחז"ל דאיתא שעשו, העגל על התוכחה היתה שזו זהב", "ודי איתא ושם

נגרם העגל שחטא לקב"ה רבנו משה ואמר "די". שאמרו עד הים מביזת כסף הרבה

הכתוב וכמ"ש וזהב, כסף ב-י)ע"י ואמנם,(הושע עשו". וזהב להם הרביתי ‰Ï‚Ú"וכסף
ÌÈ‰ ˙ÊÈ·Ó ÂÁ˜Ï˘ ·‰Ê‰Ó ‰˘Ú
ואדרבה, ש"ש, נתקדש ידו שעל מצרים מביזת ולא ,

ÌÈ¯ˆÓ ˙ÊÈ·Ó ÂÁ˜Ï˘ ·‰Ê‰ÓÔÎ˘Ó‰ ˙‡ Â
החת"ס.· עכת"ד כנ"ל, היא והסיבה ,

כסף·] "אהב בידינו מקרא דהנה החת"ס, קושית את ליישב יש אחר באופן

כסף" ישבע ה-ט)לא במצרים(קהלת ולכן מאתים, רוצה מנה לו שיש מי אמרו וכן ,

לממון תאוה להם היתה ולא שבע" "מרעיבו בבחינת היו ממון, טעם שטעמו קודם

"משביעו מצרים מביזת לקחו שכבר אחר אבל מצרים. מביזת לנתקם קשה היה לא ולכן

לממון התאווה בהם ונשתרשה מאחר11רעב" כרחן, בעל להסיען רבנו משה הוצרך ,

כסף" ישבע "לא והרי הכסף טעם קיבלו .12שכבר

" שאומרים: כמו קומט11. עסין דעם מיט

אפטיט התאבון].דעם בא האוכל [עם "

הגר של"12. שהענין מבאר משלי בספר א

כסף" ישבע לא כסף ששונה"אהב משו' הוא ,

שיש מי למשל תאוות, משאר הממון תאוות

פקעה כשאכלו הנה מאכל, לאיזה תאווה לו

שלפני למאכל כלל חשק לו ואין תאותו

ביותר. אליו מתאוה היה ספורים רגעים

מה"משא זמן אחר רק שלא הממון, בתאוות כ

אליו, התאוה ˘Ú‰חוזרת ‰˙Â‡· 'ÈÙ‡ ‡Ï‡
Â˙Â‡· ,ÏÂ„‚ ÌÂÎÒ 'ÈÙ‡Â ÛÒÎ ÌÂÎÒ Ï·˜Ó˘

ÔÙÂ‡· ,ÛÒÎ „ÂÚÏ ‰ÂÂ‡˙Ó ¯·Î ˘ÓÓ Ú‚¯
,Ú‚¯Ï ÂÏÈÙ‡ ÏÏÎ ‰ÚÈ·˘ ÂÏ ÔÈ‡˘ד."עכת

הגר לשון באגרתו,"וזה „ÂÚ‰"‰ÓÂ‰א Ê
‡Óˆ ‰˘Ú
 Ì˙Â‡ ‰˙Â˘‰˘ ÌÈÁÂÏÓ ÌÈÓÏ

¯˙ÂÈ „ÂÚעכ ל.",

���

הרמב דברי את להביא המקום ם"כאן

המשניות')הידועים ל'פירוש בהקדמתו בלשונו(

וז לולי"הזהב האומר, אמר טוב ומה ל,

העולם נשאר ·ÌÏÂÚחרב.המשתגעים ÔÈ‡˘Â
Ì„‡‰ ÔÂÚ‚˘Ï ‰ÓÂ„ ÔÂÚ‚˘חלוש שהוא .
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È‡‰·Âוחצי העולם מן יוצא אדם "אין בחז"ל, איתא דהנה להעיר יש עניינא

בידו" רבהתאותו הרמב"ןא-לב)(קהלת כתב והנה בידו, אין חצי שאפילו משמע (בראשית,

מנה.כה-ח) לעוד רק ומתאווה בידו יש שמחצה ומשמע מאתים", רוצה מנה בידו "יש

הגליל מתחלת נוסע והוא ההרכבה, ודל הנפש

הששי, סוף עד הישוב גלילות משבעה השני,

בארץ והולך החורף, בזמן ימים עובר והוא

בנפשו ומסתכן והקיץ, החורב בזמן תלאובות

דינרים. שירויח כדי ולרמשים, השדה לחיות

כח בהם שמכר הזהובים, מן כלום כשיקבץ

יתחיל חלק, מהם לו ויהיה השלם, נפשו

על יסוד לו לבנות אומנים, על אותם לחלק

עליו להקים כדי ואבנים, בסיד הארץ טבור

רבות, שנים שיעמוד ˘Ï‡קיר Ú„ÂÈ ‡Â‰Â
ÔÈ
· ˙ÂÏ·Ï Ì‰· ÏÎÂÈ˘ ‰Ó ÂÈÈÁ ˙Â
˘Ó ¯‡˘

ÔÎÂ !?‰ÊÎ ÔÂÚ‚˘Â ˙ÂË˘ ˘È‰ .‡Ó‚‰ ÔÓ ÈÂ˘Ú
,¯ÂÓ‚ ˙ÂÏÎÒÂ ˙ÂÏÏÂ‰ Ì‰ ÌÏÂÚ‰ È‚Â
Ú˙ ÏÎ

ÌÏÂÚ‰ ·Â˘ÈÏ ‰·ÈÒ Ì‰ Ï·‡עכ ל.",

להשגת שאיפה קיימת מטבעו באדם

ישנם הממון'. 'תאות לזה וקוראים ממון,

זו למטרה חייהם את המקדישים אנשים

זו חמדה ואין הזולת...], חיי את אף [ופעמים

יש שהרי ממון, להם שחסר משום באה

שיכולים הרבה ממון שצברו גדולים עשירים

הם ושנים, ימים לאורך ובשלוה בשקט לחיות

לא נוסף ממון ישיגו ואם בניהם. ובני ובניהם

ואעפ חייהם. למהלך מאומה עדיין"יוסיף כ,

" כי הממון. אחר במירוץ הם אוהבעסוקים

כסף ישבע לא ה-ט)"כסף כח(קהלת הינו ,

באדם. הטבוע מיוחד

���

זצ"הג אברמסקי יחזקאל רגיל"ר היה ל

בוכים כולם תוקף', 'ונתנה שבפיוט לומר,

וסופו מעפר יסודו 'אדם אומרים כשהם

כיון בוכה, לא ואני בוכים. כולם אז לעפר'...

דבר זה לעפר', וסופו מעפר יסודו ש'אדם

כאשר אבל עולם. של דרכו הוא וכך הגיוני

בוכה... אני אז לחמו'... יביא 'בנפשו אומר אני

מביא האדם במה בדעתי, עולה אז כי למה?

מיט - 'בנפשו'. שלו?... הפרנסה את לחמו, את

הנפשיות, עם רוחניות... די מיט נפשיות, זיין

הפרנסה. את מביא הוא שלו, הרוחניות עם

לבכות! יש זה על

מה לעשות היא, לזה היחידה העצה ולכן

מי רק כי הכסף, את 'לאהוב' שלא שביכלתו

עצמו את האדם וכשמחנך ישבע. לא - שאוהב

דברים מצותשיש כקיום מכסף, חשובים יותר

ממנו. זו תאווה להוציא מועיל התורה, ולימוד

���

מהג פיינשטיין"שמעתי ראובן שלר (בנו

זצ"הגר אניל)"מ פעמים, כמה לו אמר שאביו ,

עובד אני כי רוקפלר, מהעשיר מאושר, יותר

שולחני על לחם לשים כדי להרויח במטרה

הנ המיליארדר אבל ראשי, מעל גג ל"וקורת

הכסף מן שיהנה יתכן לא כי בחנם, עובד הוא

כבר לו יש כי שנים, אלף בעוד אפילו שירויח

הדורות!"כ סוף עד כסף הרבה כ

���

זצ שך הרב מרן הקשה חז"פעם אמרו"ל, ל

" בחלקובמשנה השמח עשיר כיצד"איזהו ,

" הלא בחלקו, שמח אדם שיהיה לויתכן יש

מאתיים רוצה א"מנה אדם", יוכל כיצד כ

שואף הוא כאשר במנה, שמח להיות

באדם כאן מדובר כרחך על אלא, - למאתיים?

עשיר, שהוא נאמר ועליו מאומה, לו שאין

בחלקו. שמח הוא כאשר

שאין שאדם כזאת, היתכן קשה, עדיין אך

השיב, כך ועל בחלקו? שמח יהא מאומה לו

את" כלל מרגיש אינו מאומה, לו שאין מי

חסר לא הזה' וה'עולם הזה, העולם של טעמו

" בחלקולו. שלאשמח מי רק איפוא, הוא "

הזה העולם של טעמו את במחיצתם')..."טעם ').
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ı¯È˙Âזצ"ל שמואלביץ הגר"ח מוסר')בזה שמתאווה('שיחות הכוונה שאין וז"ל,

תאוותו חצי אפילו ולכן מאות, שתי דהיינו מאתיים לעוד שמתאווה אלא מנה לעוד רק

התאווה מתרבה לו שיש הכמות כפי כי הממון, תאוות של המטבע הוא כך כי בידו. אינה

נתון ורצונו מאויו כל כי לו מציק ורעבונו לו, שווה אינו לו שיש שהמנה יותר. לעוד

הנ"ל שלפי לומר רגיל והיה כלום. לו שאין כעני שהוא נמצא וממילא לו שחסר במה

אלף, לו שיש האיש הוא גדול היותר הנצרך מאה, רק יש ולהשני אלף, לאחד יש אם

עכ"ד מאתיים, רק לו חסר מאה, רק לו שיש שהאיש במקום אלפיים עוד חסר לו .13כי

מצרים,‚] כלי את לשאול העם באזני שידבר למשה ה' שאמר זה ענין על הנה

חז"ל)פירש"י בהם,(ע"פ קיים אותם" וענו "ועבדום צדיק אותו יאמר שלא כדי וז"ל,

עכ"ל. בהם, קיים לא גדול" ברכוש יצאו כן "ואחרי

¯·ÎÂ.היא מיותרת דלכאורה "בהם" תיבת על המפרשים דקדקו

לרדוף יכולה הממון חמדת של זו מידה .13

" אפי' האדם מותואת עלביום כששוכב - "

כאן, הכל יניח מעט שעוד ויודע דווי ערש

ממ לפני וחשבון דין ליתן הקב"וילך ה,"ה

הממון. בתאוות אחוז הוא עדיין

אליהו לב בספר צו)כתב ואספר"וז(פר' ל,

מאוד נכבד באיש אחת בעיר שאירע מעשה

של למדה כשהגיע אבל רבות, מעלות לו שהיו

מאבד היה - בזה שקוע שהיה - הממון חמדת

מדה שכל הוא גדול וכלל שלו. הנכבדות כל

לשרש עמל האדם אין אם - שבאדם רעה

והנה קברו, עד עמו מתלווה היא הרי - אחריה

להיפרד חבריו ובאו למות, ונטה חלה זה אדם

שכל בעל שאמרנו כמו היה הרי והוא ממנו,

האנשים וראו זו, ממדה חוץ - מעלה ובעל

בלחש מדבר שהוא מטתו סביב שעמדו

אזנם והטו אליו, שישמעו שרוצה בו והכירו

שתלמדו דבר לכם לומר רצוני שאומר ושמעו

קצי קרב כי אנוכי מרגיש הנה כי מוסר, ממני

לי יתן אחד אם זאת ובכל ואינני, מעט ועוד

אמנע שלא בעצמי מרגיש אני כסף, כעת

אותו ואשים הכסף ואקח ידי את מלהושיט

ש עוד כך כדי עד הכר!... מדתתחת בי ולט

אחרי ואכן מוסר! וקחו שמעו הממון. חמדת

נורא לעולמו, והלך נשמתו יצאה שעה כרבע

עכ ד."ואיום!

���

בירושלים חי הי' שנים עשרות כמה לפני

זצ טודרס ר' מכונה הי' אשר גדול ל,"צדיק

בידו עיתותיו וכל דוחק חיי חי ימיו כל אשר

ר' מופיע הימים באחד והנה ית'. לעבודתו

מנת על בחורים כמה להושיב ומבקש טודרס

כי פניו על הי' וניכר חלום, הטבת לעשות

שחלם מה בעקבות עלו מעיק גדול חשש

ביקשו חלום הטבת לו שעשו לאחר בלילה.

שכ בחלומו, ראה מה לדעת הי'"ממנו כ

כי ניכר הי' אשר טודרס ור' מזה. מוטרד

מפיו, הדברים את להוציא מסוגל הוא בקושי

מאוד גדול בסכום שזכה שחלם להם מספר

איזה לשמוע נדהמו השומעים - בהגרלה.

העיר מהם ואחד ליבו, על העיב כך כל נושא

" חלום אם שמח שהי' כךרעבבדיחותא, כל "

טודרס, ר' להם אמר - אצלו... מתגשם הי'

ברוחניות דבר כל נסיונות, לי יש ימי כל הנה

כוחות הרבה אף אני צריך להשגה, קשה

לתויר ובנותי בני בחינוך וצער"להשקיע ש,

נסיון בפני לעמוד אזדקק שמא לי הי' גדול

" - העושרנוסף !"נסיון
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¯ÙÒ·Âהים ביזת היתה שגדולה אמרו ז"ל חכמינו הא וז"ל, הק' ושמש מאור

מרעהו איש שישאלו העם באזני שידברו להקב"ה היה ענין מה א"כ מצרים, מביזת

לקיים כדי בזה ודי מצרים מביזת כמה פי היתה הים ביזת הא מצרים, בביזת וגו'

צדיק. לאותו הבטחתו

„ÂÚÂבצאתם נאמר כבר הא הים בביזת בנ"י שלקחו הממון בא מהיכן יקשה,

ורוקנו. ופירש"י מצרים", את "וינצלו ממצרים

¯ÙÒ·Âהישר הפרטי14אור מהאוצר באה הים שביזת במדרש דאיתא לישב, כתב

מוכרח היה ופרעה מהם, פחדו שכבר בנ"י אחר מלנסוע נמנעו [שהמצרים פרעה של

היתה מצרים שביזת ונמצא בנ"י], אחרי לרדוף שהסכים למי ושילם מאוצרותיו ליקח

העם - פי' אותם" וענו "ועבדום עצמו. פרעה של היתה הים וביזת המצרי העם של

וזהבם כספם הדין שורת ע"פ לכן בנ"י, את ושעבדו ענו המצרי שהעם מאחר המצרי,

הים בביזת די לא ולכן בהם. שהשתעבדו על לבנ"י לשלם ועליהם ישראל, לבני מגיע

תשובה אינה כן גם הים וביזת וכמש"כ. המצרי מהעם היתה לא הים ביזת כי לחוד,

יקבלו שהם בזה היתה לאברהם ההבטחה כי גדול, ברכוש יצאו אכן כי אבינו לאברהם

דהרי "בהם", בתיבת חז"ל דקדקו ובזה אותם. וענו ששעבדו מאלו "מהם" הביזה את

כן ואחרי וגו' אנכי דן בנ"י, את ששעבד במי "בהם" שיקיים היתה לאברהם ההבטחה

עכת"ד. כנ"ל, מפרעה אם כי מהם היתה לא הים וביזת "מהם" גדול ברכוש יצאו

¯ÙÒ·Âמשה שהכוונה15באר "בהם", הלשון את באופ"א אך זה דרך על ביאר

תהיה אבינו אברהם של שטענתו הרי מצרים, מיד הממון את נוטלים היו לא שאם בזה

"קיים - בעצמם המצרים ע"י נעשה אותם" וענו ש"ועבדום שבעוד כך, הרי·‰Ìעל ,"

קיים לא גדול ברכוש יצאו כן המצריים·‰Ì"ואחרי ע"י להיות צריך זה שגם היינו ,"

קריעת אחר בעצמם ישראל שיקחו ולא לישראל, גדול הרכוש את יתנו בעצמם שהם

עכת"ד. המצריים, שמתו סוף ים

חז"ל„] ע"א)אמרו ט האם(ברכות למה, זו בקשה בקשה, לשון אלא נא אין

מהמצרים שישאלו מהם לבקש צורך שהיה וזהב בכסף מאסו ישראל הטעם,16בני וגם .

אלא הבטחתו, לקיים רוצה הקב"ה אין וכי מובן, אינו - צדיק אותו יאמר שלא כדי

צדיק? אותו יאמר שלא כדי

זצ הילמן יצחק שמואל רבי להג' אב"14. ד"ל

לונדון.

אפשטיין הלוי יחיאל משה רבי להג' .15

זצ"האדמו מאוז'רוב ל."ר

רש מפרש כך ש"16. "נא"י היינו ,"בבקשה"

עיי ""אמנם שתיבת עזרא' ב'אבן פירושונאש "

"עתה" כלומר ."עכשיו"
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עלתה„·¯ כאשר הזה, בזמן שפירשוהו עד פירשוהו, ולא לחכמים נשאל זה

כף שדרכה מקום ובכל בארצה והחריבה ששדדה הארורה מגרמניה השילומים שאלת

אירופה. יושבי מאחב"י מיליון מששת יותר שהרגו רוצחיה - קלגסיה של הטמאה רגלם

השילומים שאלת עלתה ונצחום, אויביהם עליהם גברו רכושם.וכאשר בעד ישראל לעם

אומרים וקצתם יורשנו? גם יהיו רוצחינו האם אומרים, קצתם לשנים, העם לב ויחלק

כופר שלקחנו בגוים יאמרו ולמה אלו, רשעים עם מו"מ בשום לבוא ישראל לעם שאין

כמים?! דמם את ששפכו אחינו, לנפש

Ô‡ÎÓאשר רבים אבות ביניהם שהיו מצרים, יוצאי אבותינו רגשות להבין נלמד

וחשבו ילדיהם ושוחטי מעניהם עם במו"מ לבוא רצו ולא המצריים, ע"י בניהם שכלו

זרקום אשר עולליהם נפש בעד כופר ולדות', כ'דמי מהמצרים שיקבלו וזהב הכסף את

ואין רוצח לנפש כופר תקח לא וטענו ורעמסס. פתם בחומות כלבנים שמום או ליאור

עבודתם חלף שכר ישראל לעם שמגיע אחרים, טענו לעומתם מהמצרים. כלום לקחת

שנה רד"ו ובלבנים עולליהם,17בחומר נפש על לבבם יחם כי הדם, גואלי ללב ראה וה' .

עליהם כפה ולא - פרעה של אמבטיות לתוך שנשחטו בניהם, על עליהם מרה ונפשם

ביקש אלא כן, לעשות ישראל עדת כל על צוה ולא כגיגית, וזהב כסף הכלי שאלת את

רוצים ואינם הם שמוחלים אף כי לזה, והטעם וישאלו". העם באזני נא "דבר מהם...

ואח"כ בהם, קיים אתם וענו ועבדום צדיק אותו יאמר שלא "כדי אבל המצרים, בכסף

לקחת. עליהם - בהם" קיים לא גדול ברכוש יצאו

˘ÈÂמלאכי למדרגת השכינה, קרבת מפני בנ"י נתעלו פסח בליל כי עוד, לומר

ולפיכך שם, ונשתה נאכל מה שאול מבלי זרועה לא ארץ אל ה' אחרי ויצאו מרום,

ה"משא את עמהם לקחו ה' בקשת מפני ורק בעיניהם, אז חשובים וזהב כסף היו לא

הזה .18המיותר"

Ô¯ÓÂ,הקב"ה מאת ציווי מצרים בביזת היה דלא "נא" מלשון למד זצ"ל, הגרי"ז

ועל וכו'. צדיק אותו יאמר שלא כדי ישראל, מבני שיבקש רבנו ממשה בקשה אלא

רבנו. ממשה אלא הוא הקב"ה מאת שלא דהיינו בקשה, לשון "נא" בלשון נאמר כן

משה" כדבר עשו ישראל "ובני שנא' זה לה)וא"ש דייקא.(יב- משה' 'כדבר ,

הגרי שליט"17. פוס דרד"ח העיר שנים"א ו

עפ כי מדויק, אינו חז"הוא היה"י במדרשים ל

פ רק מרים."השיעבוד משנולדה שנים, ו

מוכח"ועכ שמות פ' בריש בפסוקים גם פ

יוסף שמתו אחרי רק התחיל שהשיעבוד

ההוא. הדור וכל ואחיו

לתורה. אזנים ספר .18
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‰ÓÏÂבצרתם ושמחים בהם משתעבדים היו הם שאף השפחות, בני (רש"י).לקו

‰
הרע‰ וח"ו ושהטוב ישראל, עם על ובפרט פרטית בהשגחה מאמינים אנחנו

תמאנו ואם תאכלו, הארץ טוב ושמעתם תאבו "אם דבר ה' פי שהרי מסורים, בידינו

תאכלו" חרב א-יט)ומריתם מדרך(ישעי' שסרנו מפני - עלינו באו והגליות הפורעניות וכל ,

שבקרבנו א-לוה שוכחי אבל שלם. בלב ה' אל נשוב אם לטובה יהפכו צרותינו וכל ה',

לעשות עלינו מה ושואלים, אותנו, רודפים שאו"ה הרדיפות את בראותם ותמהים יושבים

הבריק כאשר ה"השכלה" ובתקופת הגוים? אף חרון מאתנו להסיר כדי להתנהג ואיך

נשיג כך שע"י בתקוה מב"י, רבים אליה נלוו - המערבית התרבות של המתעה" ה"אור

השמדת האחרונה, הצרה באה אבל עולם. עלינו יעלה ולא הגוים, ככל ונהיה זכויות שויון

בעולם, תרבותי ליותר שנחשב העם ע"י אירופה, יושבי מאחב"י מיליון מששת יותר

עורים עיני לפקוח וכמו שבינינו, המשכילים פני על וטפחה ימ"ש, - הנאצים הגרמנים

היהודים את - ובעיקר הערך" "פחותי העמים את להשמיד - [גזענות הרסיזם תורת יצאה

את וכבש חדש "אליל" קם הזאת התקופה ובאמצע ההשכלה, ערש מברלין, דוקא ח"ו]

העמים מכל ועובדים "פועלים הסיסמה את דגלו על שחרת הסוציאליזם, אליל הלבבות,

כבש הזה הרעיון אותם. ומשעבדים המעבידים על למלחמה ר"ל, התאחדו!" והארצות

"חברים" ולהיות הארץ עמי לאהבת המתגעגעים ב"י, נערי של ובפרט הלבבות את וכובש

כבש וכאשר היהודים", "שאלת את לפתור זה ע"י קוו ובתמימותם הגוים. פועלי עם

- ליהודים" "מות - דגלו ועל - כולה אירופה את כמעט ימ"ש היטלר הנאצים מנהיג

מחמת עלינם שיגינו העולם, מאומות לדעה "חבריהם" אל שלנו והפועלים העובדים פנו

ש"חבריהם" בראותם, אכזבתם, גדלה ומה בבתיהם. מקלט להם שיתנו ולכה"פ המציק

מאו"ה והעובדים מהפועלים שרבים אלא אותם, "הכירו" שלא רק ולא עורף, אליהם פנו

האלה הנוראים בימים נמצאו ואם היהודים! בהשמדת והצטיינו היטלר קלגסי אל נלוו

היו - בסכנה עצמם חיי את והעמידו בבתיהם מקלט להם ונתנו יהודים שהצילו גוים,

אבל הגדול. הדין יום לפני ואחריות מהכרה זאת שעשו שביניהם, דת מבעלי דוקא אלה

שמעו סיביר בערבות אפילו אלא היטלר מאימת רק ולא בנסיון, עמד לא הפרולטריון

שלנו. הגזע חשבון על נאץ דברי - מאו"ה "חברים" עם יחד שעבדו מאחב"י הגולים

קדם בימי שאפילו הדבר, ונפלא סוציאליזם. ע"י מתאחה אינו או"ה, ובין שבינינו והקרע,

לכל "כשר" פרולטריון הרחים, אחר וישנים העובדים השפחות בני כזה, חזיון רואים אנו

עבודה בכל אותם מעבידים שהמצרים ישראל, בני ולשעבוד לצרה אחים להם היו הדעות,

צריכים הסוציאליזם, שנתגלה טרם אפילו השפחות בני היו הבריא השכל וע"פ קשה,
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"שנאת אבל משעבדיהם. המצרים את מות שנאת ולשנוא היהודים "חבריהם" לגורל לנוד

שהם אלא עוד ולא בצרותינו, שמחו שלנו וה"חברים" אחרת, גזרה עולם" לעם עולם

בנו! השתעבדו המצרים 
Èברשות· È¯·„ ˙‡ ‰Ï·˜‰ ÈÙÓ ÚÂÓ˘Ï ÌÈ‡˙˘Ó Â
‡Â
Â¯‡˘È È"· Ì‚˘ „·Ï·Â ÌÈ¯ˆÓ· ÌÏÂÚ È„·Ú ¯‡˘‰Ï ÌÈ
ÎÂÓ Ì‰˘ ,˙ÂÁÙ˘‰

ÌÏ·ÒÂ Ì˙Â„·Ú·(פ"ז דר"כ אלקינו(פסיקתא ה' אל לשוב אלא לישראל טוב שאין הרי .

" והמשועבדים, המשעבדים צרינו, יבוס והוא בדרכיו, עלוללכת היושב פרעה מבכור

הרחים" אחר אשר השפחה בכור עד .19כסאו

eaxn cinlz ly dxezd zlaw zlrn

"åðùì áìë õøçé àì ìàøùé éðá ìëìå"[יא-ז]

‡˙È‡'שמעוני מתענה20ב'ילקוט היה דוסא בן חנינא ר' של תלמידו ישעיה רבי ,

זו שירה לומר יזכו נפש עזי והכלבים בהם שכתוב כלבים אמר תעניות, [וחמש] שמונים

ישעיה ואמר השמים מן מלאך אותו נענה עשנו", ה' לפני נברכה ונכרעה נשתחוה "באו -

לחבקוק סודו שגלה [מיום] הקב"ה מלפני היא גזירה דבר אותו על מתענה אתה מתי עד

שבעולם, בריה לשום זה דבר גלה לא ‚„ÏÂהנביא ÌÎÁ Ï˘ Â„ÈÓÏ˙ ‰˙‡˘ ÏÈ·˘· ‡Ï‡,

יחרץ לא ישראל בני "ולכל בהן כתיב כלבים ואמר אליך ושלחוני השמים מן לי זקקו לכך

ע"כ. וגו', לשנו" כלב

לשום„·¯ לגלותו שלא גזירה עליו שהיתה כמוס סוד חז"ל. אותנו מלמדים נורא

ורק מתענה", אתה מתי "עד - שבעולם תעניות כל לשנותה מועילים ולא שבעולם, בריה

גדול. חכם של "תלמיד" שהוא משום רק - גילוי לאותו זוכה הוא אחת סיבה מחמת

לחכם תלמיד להיות עצמו על שמקבל ומי לרב", "תלמיד מעלת את למידים אנו מכאן

ואופן! פנים בשום לקבל יכול היה לא זה שבלי לדברים תורה, לסתרי זוכה 21גדול,

zeycgzd - ynyd on dlrnl
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‡˙È‡רבתי טו)בפסיקתא ע"כ.(פרק לכם", יש גאולה חידוש - לכם הזה "החדש ,

˘Èבקהלת הפסוק פי על הפסיקתא דברי השמש",(א-ט)לבאר תחת חדש כל "ואין ,

לתורה'. 'אזנים .19

פי שמות קפז."20. רמז א

ה מעלת בענין יב-ב להלן וראה ,"מקבל"21.

בענין בראשית, לספר בפתיחה בזה והארכתי

וע התורה. קבלת משה'"השתלשלות ב'אהל ע

אסתר מגילת מש"ובהגה(ט-כז)על שם, כ"ה

ידי על רק לעבור יכולה התורה שמסורת

לתלמיד. מרב התורה מסירת
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להרגיש בכוחו אין בעוה"ז ששקוע מי חדש, כל אין השמש תחת חי שכשיהודי ופירושו

והשמש זרחה השמש קבועה, כמחזוריות אלא אינו ויום יום שכל [התרעננות], "פרישקייט"

בעוה"ז חידוש להרגיש שמשתדלים והגם וכדו'. גשם בלי יום ויש גשם עם יום יש שקעה,

מתנהג העוה"ז כי דבר, בכל התישנות ירגישו תיכף עוה"ז בעניני אבל וכדו', במאכל בביגוד

בזמן, שתלוי מה בכל התישנות גם יש - בזמן התישנות שיש וכמו - ה"זמן" סדרי פי על

עוה"ז. עניני בכל הוא וכך

Ì
Ó‡התחדשות ישנה חדש, הזמן כל יש השמש, מן למעלה שהוא עוה"ב, בעניני

מתעלה והינו השמש, מן למעלה הם וחייו - ורוחניות תורה חיי שחי מי ולכן קבועה,

תמידית בהתחדשות מצוי שהוא הרי הזמן, מן למעלה של .22לחיים

ÂÊמיוחד כוח יש ישראל לבני לכם", יש גאולה "חידוש - הפסיקתא כוונת

של במצב הזמן כל ולהיות עוה"ז, של התאווה מחבלי עצמם את ולגאול להתחדש

עליה. שהיא התחדשות

mkly miycgd eidi

הזמן. על העצמית השליטה היא החירות א.

שכינה. פני קבלת - החודש קידוש ב.

הגאולה. שורש הוא ההתחדשות כוח ג.

"íéùãç ùàø íëì äæä ùãçä"[יב-ב]

ואילך‡] מכאן וז"ל, ה'ספורנו' ˘ÌÎÏכתב ÌÈ˘„Á‰ ÂÈ‰Èבהם לעשות ,

בחידושי והוא תורה, לבן יש חידוש כח עוד .22

עמ הפלאה בספר שכתב וכמו כתובות"תורה. ס

וז זעירא' מענין"ב'פתחא מעט נבאר ועתה ל,

חז שאמרו מה ידוע בפסוק"הלימוד, (דבריםל

"כט-יד) איננו, אשר ואת וגו', פה ישנו אשר את

היום עמנו כולם"פה ישראל של הנשמות שכל ,

פה, איננו אשר ואת בזה ופי' סיני, הר על עמדו

אפ לעולם, באו שלא הנשמות עמנו"הם הם ה

חז שתקנו מה והוא אדם"היום. שכל בתפלה ל

" בתורתךיאמר חלקנו מה"ותן בכלל והוא ,

לעוה חלק להם יש ישראל כל ועוד"שאמרו ב.

חז ‡·Ïל"אמרו ,˘Ó˘‰ ˙Á˙ ˘„Á ÏÎ ÔÈ‡
Ì„‡ ÏÎ ÏÂÎÈ ˘Ó˘‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰˘ ‰¯Â˙‰

‰¯Â˙· Â˜ÏÁ ˙‡ ˘„ÁÏ.בסיני קיבלה אשר

" עוד חפצוואמרו ה' בתורת אם א-ב)"כי ,(תהלים

ואח ה', תורת נקראת תורתו."בתחלה נקראת כ

,Â˜ÏÁ ˙‡ ˘„ÁÏ Ì„‡ ÏÎÏ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ
ÏÚÂÙ‰ Ï‡ Â˙Ó˘
· ˘¯˘
‰ ÁÎÓ ‰‡ÈˆÂ‰ÏÂ.

ע לסבור, והדר אינש לגמור כ."ואמרו,

משנתו ולסדר לגמור אדם צריך שבתחלה

ואח קדמונינו, חכמים בחסדי"משנת יתבונן כ

ולכך ה', חננו אשר חלקו את להמציא עליו ה'

כמו ימצאנה, יתייגע שאם באדם, בטוחה היא

תאמין אל מצאתי ולא יגעתי זשאמרו, (מגילה

לאוקמאב)"ע אבל לחדודי, מילי הני וקאמר ,

שהיא כיון והטעם דשמיא, סייעתא גירסא

חלקו לחדש העולם אל בא זה שבשביל חלקו,

א ע"בתורה, ימצאנה, בודאי כ."כ
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לחדשי לכם הוא ראשון - לפיכך שלכם, ימיכם היו לא השעבוד בימי אבל כרצונכם,

עכ"ל. הבחיריי, מציאותכם התחיל בו כי השנה,

"„·Ú"שזמנו פירושו, "חירות" לאדונו. מוחלט באופן שייך זמנו מהותו, עצם מצד

את עבורם מסמלת זו מצוה כי החודש, קידוש מצות על בראשונה בנ"י נצטוו ולכן בידו.

להם. שייך זמנם ומעתה חורין בני שנעשו החדש מצבם

‡"˜Ó·Â'ה'ספורנו טז-ג)כתב כשהיו(דברים בידם היה לא שזמנם זה שמטעם ,

ימים" שבעת חמץ עליו תאכל "לא כדכ' ט"ו, בליל מצה אוכלים בנ"י (שם)עבדים,

מצות עליו תאכל חז"ל ע"א)ודרשו צו אוכלים(פסחים שהיו לחם עוני, לחם שהוא וז"ל, ,

עכ"ל. אצים, נוגשים מפני שתחמץ עד עיסתם להשהות פנאי להם היה ושלא בענים,

ציוותה עבדותם, בעת מצות לאכול מוכרחים שהיו העבדות של זה ענין להזכיר כדי

הזמן. בצמצום הנעשית מצה אכילת התורה

‡˙ÏÈÎÓ·Â"לאמר ההוא ביום לבנך "והגדת עה"פ אני(יג-ח)איתא "שומע ,

ע"כ. ההוא", ביום ת"ל חודש מראש אפילו

·"ˆÂעדיין נשתחררו לא והרי יד"ח, לצאת מהני דמר"ח דעתך סלקא .23מדוע

דלו מבואר, הענין מש"כ מראשולפי הגדה מצות שיקיים לומר מקום היה גזה"כ לי

וקביעת החודש קידוש לענין זמנם על בעלים נעשו חודש מראש כבר שהרי חודש,

כבר יצאו זה במובן "עבדים" מתורת אבל במצרים, היו שעדיין הגם השנה, .24מועדי

הגר לדעת בביהא"23. תל)"(מובא סי' ריש ליכאל

מר"ס שיוצא שאין"ד ילפותא הוי אלא ח,

כ' זה ומטעם ביום, בו אלא ההגדה לומר

הרמ על חלק"לחלוק לומר המנהג שהביא א

הגדול. בשבת מההגדה

זצ פאם הכהן אברהם רבי הג' (ראשל"24.

ודעת') 'תורה למלך,ישיבת עטרה בספרו הסביר

להשתמש חורין בני נעשו ישראל שבני דמה

ביציאת גדול עיקר הוא כרצונם בזמנם

את להבין נוכל ומזה Â·È˘Á˙מצרים. Ï„Â‚

ÌÈ¯·„ ÏÈ·˘· ÂÊ·Ê·Ï ¯ÂÒÈ‡‰ Ï„Â‚Â ÔÓÊ‰

ÌÈ·Â˘Á È˙Ï·.

הג(שם)א"ובמק פאם"כותב אברהם ר

ראש"וז בכובד ומעיין ממונו על דואג אדם ל,

כשיש טוב. היותר הצד על בו להשתמש כיצד

ומבקש הרבה ודורש חוקר הוא כסף סכום לו

היפקיד בו. לעשות מה מומחים מפי עצה

אובנק"ב יותר? רבית יקבל בנק ובאיזה "

ואולי ממשלה שטרי לקנות טוב יותר האם

העסק ומהו עסק? באיזה להשקיע כדאי

ירויח במה בקיצור, ומצליח? בטוח היותר

לו יביא אשר המעשה ומה בממונו יותר

גדולה. היותר התועלת

לעשות אדם שצריך וכמה, כמה אחת על

ולשאול, ולדרוש ולחקור עולם של חשבונו

היקר האוצר שהוא בעולם, זמני אשקיע במה

להשיג כדי בו אשתמש ואיך יקר, מכל לי

בעוהתכלית"ה לי ייטב למען נרצה היותר ז""

ויאמר"ובעוה לבו אל ישים זאת גם ואף ב?

מתנה הוא לי שניתן החיים זמן הרי לעצמו,

סוף וסוף הנשמות, כל בורא מאת נפלאה
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יונה·] רבנו מש"כ ע"פ המכילתא, בדברי לומר יש השחר)עוד תפילת (ס"פ

בסנהדרין הגמ' ע"א)בביאור בזמנו(מב החדש על המברך כל יוחנן א"ר אסי א"ר ,

ע"י הוא נראה לעין, נראה שאינו אעפ"י שהקב"ה מפני שכינה, פני מקבל כאילו

שנאמר כענין ונפלאותיו, מה-טו)גבורותיו ישראל(ישעיה אלקי מסתתר א-ל אתה "אכן

כמה עמהם שעשית ישראל אלקי הוא אתה מסתתר, שאתה אעפ"י כלומר מושיע".

ואתה אדם, בני אותך רואים תשועתך וע"י שעה, ובכל עת בכל מושיע ואתה נפלאות,

לבנ"א, מתגלה הוא חדשים שמחדש מה ע"י בכאן, כן וגם אותך, ומכירים להם מתגלה

עכ"ל. פניו, מקבלין כאילו והוא

¯‡Â·Óבא חדשים", "מחדש הברכה את ומברך בטבע שמתבונן שעי"ז מדבריו

חודש", מראש "יכול הו"א היתה ולכן השכינה. פני קבלת זה והרי ה', השגחת הכרת לידי

בבריאה שליט הקב"ה היאך כולם שראו תקופה הראשון, החודש קידוש בעת שאז מפני

ישראל כלל באו אז וגזרותיו, רצונו לפי הכל אלא וכלל, כלל הטבע חוקי קיימים ולא

אצל האמיתית ההכרה לחדור התחילה אז - הטבע את גם מנהיג שהקב"ה ההכרה לידי

קיומם. זכות כל וזהו ית' רצונו ממלאת רק הבריאה וכל לבדו שליט הוא שהקב"ה בנ"י

‡ÏÈÓÓÂ,שכינה פני קבלת של בחינה שזהו החדשים, על שניצטוו מאז כבר

הגדה. מצוות לקיים שייך שכבר ס"ד איכא

זו... במתנה עשיתי מה ממני, ידרש דרוש

הזמן וערך חיים, הוא זמן כי לבו אל יתן והחי

לעד נצח חיי תלויים ובו - החיים בערך

עולמים. ולעולמי

זצ חיים' דה'חפץ בפומיה מרגלא ל"היה

" פרום?לאמור, זיין דארף מ' מיינט איהר

שצריכים חושבים [אתם קלוג! זיין מ'דארף

פקחים]. להיות צריכים יראים? להיות

ע הקדושים דבריו לבאר הגמ'"ויש דברי פ

ע ד כל"א)"(חגיגה המאבד שוטה, איזהו דתניא

לו שנותנים ובתוספתאכל"(ו."מה דוקא, לאו "

פ חו"ובירושלמי ובטור דתרומות ליתא"א לה, סי' מ

" לואלא שנותנים מה וא)"המאבד מי". אפוא, כ

בטלים, ודברים הבלים לדברי זמנו שמוציא

שאין לו, שנותנים מה מאבד בגדר הוא הרי

כאיבוד הפסד ואין מזמן, גדולה מתנה לך

יחשב. ולשוטה הזמן,

בחז אמרו על"עוד סה "א)"(גיטין רבא, אמר

ונוטלו אגוז וזורקו צרור בקטן, מדות שלש

הפעוטות וכו', לאחרים זוכה ואין לעצמו זוכה

שבע) כבר שית כבר וממכרן(דהיינו מקח מקחן

נדרים, לעונת הגיעו וכו'. במטלטלין ממכר

ה והקדשן נדר המדרגהנדרן הנה וכו'. קדש

היא בקטן הדעת התחלת של הראשונה

האגוז, לערך הצרור ערך בין להבחין כשיודע

בו ואין ממש בו שאין כדבר הצרור את וזורק

דברי שמניח שמי נמצא, באגוז. ובוחר חפץ,

דברי שאר או בטלה בשיחה ועוסק תורה

שבקטנים כקטן שעה באותה הוא הרי הבאי,

ממדרגה זו דעת לכלל עדיין הגיע שלא

זורק ההיפך, ממש עושה הוא שהרי ראשונה,

הצרור את ונוטל האגוז יסוד"את זה הרי .

הח לדברי זצ"מוסד מ'דארף"ח מיינט איהר ל,

ודבריו קלוג!... זיין מ'דארף פרום? זיין

בהם, למתבונן לעינים קילורין הם הקדושים

ד."עכת
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כח‚] מסירת של ענין מבואר שכאן מהפסיקתא הבאנו דהנה עוד, לומר ויש

חידוש לכם, הזה החידוש - לכם הזה החודש שאמרו וכמו ישראל, לכלל החידוש

קידוש בעת הברכה בנוסח שאומרים וכמו בבנ"י, ההתחדשות כח על מורה הלבנה

הזה החודש של הציווי לבנ"י שניתן ובעת כמותה". להתחדש עתידים "שהם הלבנה

ההתחדשות. כח להם ניתן לכם,

ÈÎ‰ÏÂבמצרים שנים רד"ו אחרי ישראל שכלל משום מר"ח, שמתחילים ס"ד

לכ זקוקים הגיעוהיו ידה שעל מהם, טומאה שערי המ"ט את להסיר ההתחדשות ח

שהיה ענין - מחדש "להוולד" והוצרכו לעם, מהיות לחלוטין התבטלו שכמעט למצב

וחדוש קדוש של בציווי טמון שהי' החידוש כח בלי הרוחני, במצבם אפשרי בלתי

היתה רוחנית, לחירות מעבדות היציאה כל כי הגאולה, שורש הי' שזה והיינו החודשים.

הרוחניות השאיפות את להגשים האפשרות את קיבלו הרגע ומאותו ההתחדשות ע"י

עיניהם. נשואות היו שאליהם

lawnd zlrn

"íëì äæä ùãåçä"[יב-ב]

‡˙È‡העולם אומות ואין לו מונין אתם לכם, הזה "החודש שמעוני, בילקוט

ע"כ. לו", מונין

¯‡Â·Óהיא שזכות מדגישים שחז"ל לשמש], שאין [מה ללבנה מעלה שיש כאן

מעלתה. מהי ביאור וצריך כן, מחמת לה מונים הם שרק לישראל

˘ÈÂשהיא מה רק זה לה שיש מה כל כלום, לה אין עצמה מצד שהלבנה לומר

מעלה "מקבל"! מעלת זוהי מהשמש, מקבלת שהיא שלה המהות כל מהשמש. מקבלת

מקבל, להיות הכח Ï‡¯˘Èזו, ÌÚ ˙ÏÚÓ ‡È‰ ÂÊה"נעשה הוא קיומינו זכות כל .

וביטול בהכנעה שנוהגים אלו רק הדורות במשך סיני. הר במעמד שאמרנו ונשמע"

שלשת אחרי כיום גם תורה חיי לחיות זוכים הם רק וחכמיה, התורה לדעת מוחלט

במשך אבותם ואבות אבותם שחיו חיים אותם הם וחייהם סיני, הר ממעמד שנה אלפי

סבא, ישראל בדרך הישראלית האומה של קיומה להמשך הכרחי תנאי וזהו הדורות.

לו" מונין העולם אומות ואין לו מונין "אתם - לכן "מקבל". .25להיות

זצ ממיר ירוחם רבנו כתב"25. חכמהל ('דעת

ח צה)"ומוסר' מאמר הואד, החטאים כל שורש ,

רבו" על עוד."חולק תקשו לא וערפכם וזהו ,

מאליהו מכתב א)ובספר וז(חלק כתב ל,",

- רבותינו לעומת ההתבטלות הכרת חסרון

ר חורבן כל ותחלת חטאת כל שורש ל,"זהו
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"íëì äæä ùãçä"[יב-ב]

˙ÏÈÁ˙·להתחיל צריך היה לא יצחק רבי אמר וז"ל, רש"י כותב בראשית ספר

עכ"ל. וכו', לכם הזה מהחדש אלא התורה את

˙ÏÚÓ"בידו מסורין אתם ואין בידכם הוא "מסור - לכם הזה עם26החדש .

משא"כ הטבע, מדרך למעלה היא הנהגתם כל ולכן התורה, חוקי פי על חי ישראל

סדרי בהנהגת השמים מתחת הם "בראשית" סדרי פי על מתנהלים חייהם העולם שאר

הירושלמי דברי ידועים וכבר השמים". "מעל של לעולם שייכות להם ואין הטבע,

הגוף שינויי על משפיעה החדשים את הבי"ד כן27שקביעת על אשר .Ï‡¯˘È È
·˘ ÔÂÈÎ

שהיא הכל, שורש לעומת ישוו לא הזכיות וכל

עכ חכמים, אמונת כי"- פרשת להלן ועיין - ל.

לב-א מש(א)תשא העגל חטא כ"בענין

" בענין חכמיםבאריכות ."אמונת

���

זצ בער ברוך ר' את הוא"כששאלו למה ל,

הגר מרן אצל ללמוד זצ"רץ הלא"ח ל,

המשפט ונתיבות החושן קצות הספרים

אלו שמספרים השיב מקום. בכל נמצאים

הגר ואצל לומר, מה לדעת לומדים"אפשר ח

" שכן לומר. לא כדירבימה רק לא צריכים "

ויצעק שיגיד כדי אלא ונעים, טוב מה להגיד

וסוטים נכונים לא דברים כשאומרים

זאת. לעשות יכולים לא וספרים מהישרות,

זצ שך הרב מרן"מרן בשם אומר היה ל

מוצא"הגרי ואתה לישיבה נכנס אתה אם ז,

שאין תדע והבנתה, בתורה גדול למדן בחור

כח משום לא ואף כשרונותיו משום זאת

" שהוא משום אלא ('מגד."תלמידהתמדתו,

עולם') .גבעות

���

מרב התורה מסירת על בדברם אחת, פעם

הגר שאל זצ"לתלמיד, בער ברוך רבי את ל,"ח

רבי הודה קוגל? מכינים כיצד אתה היודע

קרא בכך. בקי הוא שאין בוש ולא בער ברוך

יודעת"הגר היא האם ושאלה הקטנה לבתו ח

כל את לפרט ידעה ומיד קוגל, מכינים כיצד

כל על פרטיו.התהליך

הגר כיצד"פנה ושאלו, בער ברוך לרבי ח

ועדיין רבות שנים במשך קוגל אוכל שאתה זה

יודעת קטנה ילדה ואילו בהכנתו, בקי אינך

עומדת היא היא, התשובה היטב? זאת

מכינה היא כאשר שלה האמא ליד במטבח

ולומדת מעשיה כל אחר עוקבת הקוגל, את

ממנה.

התורה" בלימוד הדבר הגר"כן אמר ח.",

ואת" הנתיבות את הקצות, את כשלומדים

אך אומרים, הם מה יודעים איגר, עקיבא רבי

בכך די אין לזה. הגיעו כיצד יודעים אין עדיין

ללמוד, ÂÓÏÏ„,שיודעים „ˆÈÎ Ì‚ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ
ÔÂÂÎÓ‰ ·¯ È„È ÏÚ ‡Ï‡ ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡ È‡ ˙‡ÊÂ
„ÂÓÈÏ‰ ÈÎ¯„ ˙‡ Â„ÓÏÓÂ „ÈÓÏ˙‰ ˙‡

‡¯·Ò‰Â".ח במחיצתם' .ב)"('

ועיין בהערה, שציינו מה יז-א לעיל עי'

מש כד-יח, משפטים פר' זה"להלן בענין עוד כ

רב" לך ."עשה

קצא. רמז שמעוני, ילקוט .26

א גומר"27. לא-ל עליון לאלקים אקרא אבין ר

נז-ג)עלי אחד(תהלים ויום שנים שלש בת .

לאו ואם חוזרין בתוליה לעברו דין בית נמלכו
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Ú·Ë‰ ÏÚÓ Ì‰ ,Ú·Ë‰Â ‰‡È¯·‰ È¯„Ò ˙‡ ÌÈÚ·Â˜את להתחיל צריך היה ולפיכך .

לכם, הזה מהחדש ˘ÌÈÎÈÈהתורה Ì
È‡ Ì‰È˙ÂÎÈÏ‰ ÏÎ ÌÚ ˙È˘‡¯· È¯„Ò˘ ÔÂÈÎ
Ï‡¯˘È ÏÏÎÏראשונה מצוה "שהיא במש"כ רש"י כוונת גם דזו עוד לומר ואפשר .

קיום שע"י למידים אנו זו שממצוה משום במעלתה ראשונה היא ישראל", בה שנצטוו

להנהגה זוכים אנו המצוות קיום ובזכות - הקב"ה עם ודביקות שייכות לנו יש המצוות

הטבע מעל הנהגה - .28מיוחדת

minrd ipirl mkzpiae mkznkg `id ik

"íëì äæä ùãåçä"[יב-ב]

·˙Îהחינוך ד)בספר לימות(מצוה ומועדיהם חדשיהם מחשבים שישראל לפי ,

י' החמה משנת חסרה והיא חלקים, תתע"ו שעות, ח' יום, שנ"ד שהם הלבנה, שנת

עכ"ל. וכו', חלקים ר"ד שעות, כ"א ימים,

ÔÎÈ‰Óשהרי החשבונות, אלו ידעו רבנו משה בימי גם [בפשוטו הקדמונים ידעו

התורה] קבלת אחר הזמנים מן בזמן נודעו אלו שחשבונות בש"ס או במשניות מצינו לא

להפליא מדוייקים שהם ויודעים פיהם על מחשבים אנו היום שעד החשבונות אלו כל את

למאוד. עד

,Ô‡ÎÓבורא ע"י שרק אלו, ידיעות עם מסיני התורה שקבלנו השמים, מן שתורה

היו לא זמנים באותם שהרי אלו. בענינים ידיעות לנו שיהיו שייך תורתו ונתינת עולם

בערך הם רגעים וג' לשעה, חלקים שמונים אלף יש שהרי "חלקים", למדוד הכלים להם

שעונ בלי לשער אפשרי בלתי שכמעט דבר אחד, היוחלק שלא דברים משוכללים, ים

כלל. להם

È˙‡ˆÓÂ'לועז מעם ב'ילקוט כן מפורש שכ' ור"ח)אח"כ בחיי רבנו בשם ,(יב-ב,

ÌÂÈ‰ ˙ÈˆÁÓÂ ÌÂÈ Ú˘˙Â ÌÈ¯˘Ú ‡Â‰ ˘„ÂÁ ÏÎ·˘ È
ÈÒÓ ‰˘ÓÏ ‰ÎÏ‰ Â
Ï·˜Â
‰Ú˘ È˜ÏÁ ‰˘Ï˘Â ÌÈÚ˘˙ ˙Â‡Ó Ú·˘Âעכ"ל ,29.

¯Á‡עולם חיי בספר מצאתי זאת, שבת30כתבי במס' ואחז"ל וז"ל, כדברינו שכ'

חוזרין פאינן נדרים, ירושלמי ה"( .ח)"ו

בריש שהארכנו ממה הדברים תמצית זהו .28

זה. בענין בראשית

כ י"29. תשצ"ט, כ"ב, הם י"ג, יום, שעות,"ט ב

שאנו וכפי חלקים, ושלש תשעים מאות ושבע

תשצ כיום, השעה את הם"מונים חלקים, ג

חלקים. ושלשה דקות וארבע ארבעים

הגרי לרבנו קניבסקי"30. הסטייפלער)י ל."זצ(
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ע"א) העמים"(עה לעיני ובינתכם חכמתכם הוא ד-ו)"כי שהיא(דברים ובינה חכמה איזו ,

למרות העמים כי הרואות ועינינו ומזלות, תקופות חישוב זה אומר הוי העמים, לעיני

סדרי פעמים איזה ושינו וחזרו שינו כבר התכונה, בחכמת במאוד והעמיקו שעסקו

אנו וקבלתנו מכוון, חשבונם שאין התברר הזמן בהמשך כי במס'חשבנותיהם, (המבואר

כה) השנה בספרראש כתב וכך הדיוק. בתכלית השערה אל קולע לחודש חודש בין של ,

פ"ג)הברית ד מאמר היתה(ח"א האמיתית שהנבואה מוכח שמזה הודו אוה"ע שחכמי ,

הזה קביעות בענין תמהו העמים חכמי שכל היוחסין ספר בשם כתב ושם ע"ש. בישראל,

·Â‰˘Óשל ÂÏÈÙ‡ ˘·˙˘
 ‡Ï ÌÏÂÚÓ ¯˘‡ ÌÈ„Â‰È‰ ÔÂ·˘Áכי" שנאמר מה לקיים ,

שבת במס' חז"ל וכדפירשו העמים", לעיני ובינתכם חכמתכם .31(שם)הוא

זו מצוה נתיחדה דלכן לבאר ונראה .31

חשבונות בה שיש כיון המצות, לכל כראשונה

מונים שאנו כפי והשנים התקופות החדשים,

התורה לאמיתות גדולה ראיה וזו אותם,

כנ מסיני לנו ל."המסורה

- של השנה שבלוחות יבחין והמתבונן

אוה שאר - בלוח"להבדיל גדול. בלבול ישנו ע

חורף, ולא קיץ לא אין הישמעאלים של השנה

לחדשי רק מונים שהם לפי חום, ולא קור לא

איננו עשו בני של השנה לוח ואף הלבנה.

כמה וכבר החמה, לפי רק מונים שהם מסודר,

השנה לוח את לתקן צריכים היו שהם פעמים

הצליחו לא הם היום ואף וכידוע, - שלהם

שנתם. בלוח השווה לעמק להגיע

- ניתנה עליון מפי אשר הק' תורתנו אבל

בקדמתו, דבר לכל מביט והמבין, היודע הוא

חשך" עם אור תכלית עד מים פני על חג "חק

כו-י) ולסדר(איוב למנות היאך לנו ציווה הוא ,

והנה אחרים, חישובים לפי שנה לוח את

צורך כל בלי לעד עומד הק' תורתנו חשבון

ועת חורף ויש קיץ יש ותיקונים. בשיפורים

" - מועד ותורתךלכל לעולם צדק צדקתך

קיט-קמב)"אמת שחולפות(תהלים ככל כי -

אמיתת על זו ראי' מתחזקת כך השנים

בלוח לתיקון צורך שום אין באשר תורתנו,

שנותינו.

ב'כוזרי' תרגוםכתוב כפי סד, סעי' השני (מאמר

גניזי)"הר הוא"וזמ העבור שבחכמת והפלא ל,

במשך שינוי ללא העומד הלבנה, תקופת זמן

לנו שנמסרה המסורת לפי שנים, ואלפי מאות

יון חכמי קביעת נשתנתה וכבר דוד. מבית

לתקון מוכרחים והיו ואחרים, האסטרונומים

העיבור סוד ואילו שנה. מאה כעבור ולתוספת

מפני ומדוייק, אמיתי נשאר ישראל, בני של

חלה היתה ולו הנביאים. מן מקובל שהוא

היה קטן, בחלק אף בתחילתו שינוי או טעות

וכ וכו' מאד גדול היזק מזה ספק"נגרם בלי כ

ושאר החמה תקופת שעור אצלם ידוע שהיה

עכ וע"כוכבים, בנוש"ל. שם נחמד'"ע ['אוצר כ

השינוים כל את בארוכה שמנו יהודה'] ו'קול

אוצר ובפי' האומות. של השנה בלוח שחלו

שחלו השינויים כל שמנה אחר שם, נחמד

וז וכתב סיים נתבלבלו"במנינם, כמה הרי ל,

להם נודע ולא השנה, במדת העמים חכמי

לבני ידוע שהיה מה חקירות כמה עם האמת

ישראל.

ר' מדרשינו בית מבאי ידידי לי והעיר

נ רייזר יוסף החזו"שמואל של מדבריו א"י,

בסופו) קמ סי' השנה חשבון"וז(ראש ובעיקר ל,

הרמב שכתב למשה"שלנו הלכה שהוא ם

בהלכה, פרטותיו שנמסרו הכוונה אין מסיני,

חשבון לעשות לחכמים רשות נמסר אלא

שנות ויתאימו השנים יסודרו פיו שעל קבוע

הלל קבעו זה פי ועל הלבנה, ושנות החמה
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È
ע"י· ישראל משפחות שנהרסו אחרי לגאולה, מוכנים היו לא עדיין ישראל

אבי שולחן מעל הבנים וגלו ישראל משפחת של החבילה ונתפרקה היההמצרים, הם,

ישראל'. 'משפחת של הענין את מחדש לבנות צורך

ÔÎÏ,בניך" יקיימו אבות"! לבית שה איש להם "ויקחו לגאולה שקדם הציווי בא

לשלחנך". סביב זיתים כשתלי

„ÂÚÂ,תנאי היא האחדות כי ישראל, כלל את לאחד צורך היה לגאולה, קודם

השכן ממך שידרוש עד תמתין אל ושכנו". הוא "ולקח הצווי בא לכן 'עם'. שם לחלות

אליו. ותפנה אתה תקדים אלא מהתבשיל, לטעום ויבקש

ÔÎÂמאת ואשה רעהו מאת איש וישאלו העם באזני נא "דבר מהפסוק לדייק יש

זהב" וכלי כסף כלי ולא(יא-ב)רעותה ישראל בני מאת כפשוטו, הוא רעהו" "מאת .

כתיב להלן דהרי וישאלו(יב-לה)מהמצרים, משה כדבר עשו ישראל כליÌÈ¯ˆÓÓ"ובני

נכתב שלא 'ושמלת', זה בפסוק דכתיב ממה כן להוכיח [ויש ושמלת" זהב וכלי כסף

רעותה מאת ואשה רעהו מאת איש שישאלו אחד ענין הם. עניינים שב' ע"כ אשר לעיל]

אבינו לאברהם הקב"ה הבטחת קיום השני והענין ישראל. בבני אחדות להרבות כדי

מצרים'. את 'וינצלו של

‰‡ˆÂ˙ÎÂכלל בקדושת מהותי שינוי נתהווה ואחדותם, ישראל' 'בית מבנין

ישראל. בית וקדושת ישראל

Â˙Â‡·את הקב"ה קידש נעשה·˙Èיום בית כל - ישראל ‰Ó˜„˘בני ˙È·Ï,

נעשה מישראל ואחד אחד Ï‰'וכל Ô‰ÎÏאחד מזבח רק ולא הקודש. משמרת שומר ,

ונתנו הדם מן "ולקחו - להם היו מזבחות שלשה אלא לה', המקודש בביתם להם היה

המשקוף" ועל המזוזת שתי .(יב-ז)על

„ÂÁÈ‡את להרגיש הכרחים תנאים הם ישראל', 'כלל ואיחוד ישראל' 'משפחת

לקבוע"וב נמנע לא אבל חשבוננו, את ד

החמה שנות יסודרו פיו על שגם אחר חשבון

שמואל וכדאמר ע"(רוהלבנה כ יכילנא,ב)"ה

מקובל הלל חשבון ואם גולה. לכולה לתקוני

עכ בזה, לשמואל צריכין אנו מה ל."מסיני

החזו של דבריו כדברי"לכאורה אינם א

הנ אלו"הקדמונים שחשבונות שסוברים ל,

וי מסיני. למשה הלכה במקורם דאמנם"הם ל

אבל מסיני, בקבלה בא לא הלוח קביעת עצם

כ שהוא הירח מהלך י"זמן תשצ"ט, וכן"ב, ג,

בקבלה להם בא בשנה, השמש מהלך זמן משך

הנ הראשונים ל."וכדברי
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השייכים הדברים ובטח, השקט שלוה, שלום, המנוחה, את התורה, פי על החיים נועם

ישראל כלל ומשפחת לבית .32רק

dlin mce gqt mc

"äæä ùãçì øùò äòáøà ãò úøîùîì íëì äéäå"[יב-ו]

בפסח‡] כן צוה שלא מה ימים ד' לשחיטתו לקיחתו הקדים מה ומפני פירש"י

אומר הוא הרי אומר, חרש בן מתיא ר' טז-ט)דורות. ואראך",(יחזקאל עליך "ואעבר

בידם היו ולא בניו, את שאגאל לאברהם שנשבעתי שבועה הגיעה דודים, עת עתך והנה

דם מצות שתי להם ונתן ועריה", ערם "ואת שנא' שיגאלו כדי בהם להתעסק מצות

עכ"ל. וכו', דמים בשני בדמיך, מתבוססת שנא' הלילה באותו שמלו מילה ודם פסח

,ÔÎ˙È‰ונעשו יתברך השגחתו בחוש שראו ומעלה לדרגה הגיעו אשר ישראל בני

נפשם העמידו שלא וכ"ז לגאולה, לזכות יכלו לא עדיין מ"מ ה', ועם ישראל לעם

יכלו לא למעשה, הלכה פסח קרבן מצות ועשו מיטתם לכרעי השה את בקשרם בסכנה,

ועריה". "ערם ונקראו להגאל,

‰
‰Âהאחרית רק אינו שהמעשה ההבנה טובים! מעשים - וכו' חכמה תכלית

לכל טוב ["ושכל מהמעשה, ניכרת בחכמה ההשלמה החכמה, שלמות זהו אלא המכוון,

המשנה על אבות על יונה ברבנו כמבואר למעשה, משתוקק החכמה ובעל עושיהם"],

עי"ש. מחכמתו, מרובים שמעשיו כל

Ì‡Âדלא קרקפתא נקרא יניחם, ולא תפילין במצות הכוונות כל את יכוין אחד

עשה, שכאן מהלמעשה הוא שלו החיות כל הבא בעולם שם כי צ"ל וא"כ תפילין, מנח

שם. לחיות ממה לו אין מעשים הכין לא ואם

ÔÎÂובלי גיהנם, לו מצננים ק"ש של באותיות המדקדק כל שאז"ל ממה רואים

וכ"כ דוקא, הדקדוק של במעשה צריך כי לזה, זוכה לא היטב, שמכוון אף הדקדוק

במעשה, תלוי יהי' שהכל המעשה, עולם שהוא הזה, בעולם המעשה בכח השי"ת הטביע

מעשה לידי שמביא תלמוד גדול אז"ל וכן בזה, תלוי האדם .33וגדלות

ישראל·] לבני ניתנו - פסח ודם מילה דם - אלו מצות ב' דוקא מדוע וצ"ב

לגאולה לזכות יוכלו ידם .34שעל

הגרי למרן אגדה' 'דברי אלישיב"32. ש

א."שליט

רבנו שיחות השמש, ממזרח ספר .33

זצ לוינשטיין יחזקאל רבי ל."המשגיח

ברכות מס' על הלויים משמר בספר (סי'34.

חכיט) בשם הביא דאמרינן", בהא שהעיר א
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¯‡·ÓÂהיא דהמילה כיון אלו, מצות ב' ישראל לבני שניתנו דהטעם המהר"ל

כדתנן עבדות חותם לו שיהיה צריך עבד שכל להקב"ה, עבד שהוא רשום שבו באדם אות

עובד אינו ואם בפועל, עובד גם שיהיה צריך העבד כי סגי, לא לחוד ובמילה בשבת,

עבודה נקרא מקום דבכל עבודה, שהוא הפסח להם נתן לכן עבדות, כאן אין בפועל

עכת"ד. העבודה", את "ועבדת לכם", הזאת העבודה "מה דכתיב

ג)הרמב"ן‚] פסוק ניסן(לעיל בחדש טלה מזל כי בעבור פסח, מצות בטעם כ' ,

שלא להודיע אותו, ולאכול טלה לשחוט צוה ולכן הצומח, מזל הוא כי הגדול, בכחו

עובדים המצרים שהיו בגין רבותינו דעת ועל עליון. בגזירת אלא משם, יצאנו מזל בכח

שלו, העליונה במעלה בהיותו וכחם אלהיהם ולהשפיל לעיניהם לשוחטו צוה לכן אותו,

אמרו טז-ב)וכך עכ"ל.(שמו"ר מצרים, של אלהיהם ושחטו צאן לכם קחו ,

ÌÚË·Âהש"ך כתב בהם(עה"ת)מילה עושה שהרי לומר המקטרג, פי לסתום ,

רואה הוא שהרי לקטרג, מקום לו יתן לא המשחית, יתן ולא מהם, זב דם שהרי דין,

עכ"ל. ערסם, על מוטלים והם דם

חולין„] מס' על אריה לב בספר נפלא דבר דהנה(קמב)מצאתי וז"ל, שכתב

שור תבואות בספר ליכא,35ראיתי עלמא בהאי מצוה דשכר לן קיימא דאנן דאף שכ' ,

בעוה"ז שכר לו נותנים לאו" מ"איסור עצמו בפורש אם36מ"מ עשה דבמצות והטעם .

בעוה"ז לו מגיע אינו שכר גם לכך בעוה"ז. עונש שום לו מגיע אינו אותם מקיים אינו

בחז"בכ ""מ מילהל ובדם פסח והו"בדם ל",

פסח. לדם מילה דם לאקדומי

הגרי מרן דברי פי על זצ"ותירץ הלוי ל"ז

עה בחידושיו עודת)"( מצרים פסח עשיית שבזמן ,

היו ועדיין ערלות של הפרשה נאמרה לא

דורות לפסח שוה היה מצרים ופסח ערלים,

הפסח דאכילת בעיכובא באריכות)"(יעורק ,ש

חז שהקדימו הוא בדין כן לדם"ועל פסח דם ל

י ביום היה פסח שדם שחיטתו"מילה ד

אח היה מילה ודם ט"וזריקתו, בליל ו,"כ

דסו"עכת להעיר, יש - כבר"ד. מילה חיוב ס

נימולו שלא אלא אבינו, מאברהם להם הי'

וא קיימהו. [עפ"ולא הוא התירוץ עיקר י"כ

בהגרי ועפ"המבואר שם, המדרשים,"ז י

רש"והגרי את בזה ביאר אף להדיא"ז שכתב י

קיימו הם פסח דם שאת בלילה], שנימולו

הדברים כוונת זו ומסתמא מילה, דם לפני

הוא התירוץ כאילו נראה שכאן אלא כאן,

נאמרה. לא עדיין מילה שפרשת

שור' ה'תבואות בסוף נדפס - שור' 'בכור .35

ב ב."מס'

לו נותנים לאו מאיסור דהפורש שכ' במה .36

בעוה תשובה'"שכרו ב'שערי עי' ט)"(שז, אות ג

וז אמרו"שכ' ועוד ל)ל, תהלים "(מדרש ליראי,

שמו ולחשבי ג-טז)"ה' דבר(מלאכי הבא זה ,

עיקרו הזה השכר גם ממנו. ונצל לידו עבירה

ביראת יצרו שכבש עשה, מצות ויסודו

שנא' כמו י-כ)אלקים, אלקיך"(דברים ה' את

שפורש"תירא מי גם דבריו לפי ולכאו' .

לאו"מ שפרש"איסור מי על השכר הא ,

עשה שבקיום וכיון עשה, קיום הוא מאיסור

בעוה שכר שאין ה"ודאי בזה."ז ה
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לכך מלקות, כרת מיתה כגון בעוה"ז עונש לו דמגיע לאו, באיסור אבל קיומם. על

שור'. ה'תבואות עכ"ל בעוה"ז, שכר גם לו מגיע מזה בהמנע

È˘Â¯„·Âולכאורה [הנ"ל], בפרשתינו ברש"י שהובא המדרש דברי בזה ביארתי

ל להםליכא הרבה ולא אלו מצוות שתי דוקא יתברך לו בחר מאי דעל אטעמא מיקם

יתברך דהוא טובא א"ש ולהנ"ל ודומיהן. תפילין ציצית כמו אחרות ÂÎÊÏ˙מצוות ‰ˆ¯
‡È‰‰ ˙Ú· Ï‡¯˘Èלהם ליתן יכול היה לא ולזה להגאל. דין פי על ראוים שיהיו ,

הטעם ואמנם בעוה"ז. שכר שום מגיעו אינו מצוה קיום על דהא אחרת, מצוה איזה

בכל שייך וזה שור. התבואות שכ' כמו בביטולם עונש שום מגיעו שאינו מפני הוא

עשה, מצות Î¯˙,שאר Ì‰· ˘È˘ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ Ì‰ „·Ï Ì‰˘ ‰ÏÈÓÂ ÁÒÙ· Ï·‡
‰ÊÏÂ ,Ê"‰ÂÚ· ¯Î˘ Î"‚ ÂÚÈ‚Ó ÌÓÂÈ˜· ÍÎÏ ÌÏÂËÈ·· Ê"‰ÂÚ· ˘
ÂÚ ˘È˘ ÔÂÈÎÂ
Ê"‰ÂÚ· ¯Î˘ Ì‰Ï ÚÈ‚Ó ‰È‰È Ê"ÈÚ˘ ,ÂÏ‡ ˙ÂˆÓ È˙˘ ‡˜Â„ Í¯·˙È ‡Â‰ Ì‰Ï Ô˙


Ï‡‚È‰Ï ÌÈ‡„Î ÂÈ‰È˘.עכ"ל בס"ד, נכון והוא ,

ביאור‰] ראיתי בעוה"ז, עונש יש - ופסח מילה - אלו שבמצוות זה בענין הנה

אורה שערי תשא)37בספר כי השירים(פר' שיר במדרש כתוב לי(ה-ב)וז"ל, פתחי ,

חייבי כל הנה ע"כ. המילה, ובדם הפסח בדם מצות בשתי במצרים לי שנתאחו אחותי

אלו מב' חוץ ה', מצוות על ועשה בקום בעברו תעשה לא על הם התורה מן כריתות

תעשה ואל בשב עלייהו בכרת וחייב מ"ע שהן ומילה במתני'פסח ע"א ב כריתות מס' (עיין

מקום,שם) של ציוויו נגד ועשה בקום בעברו דוקא אלא בעוה"ז עונש מצאנו שלא אף ,

ומילה. פסח שונה ומדוע

˘ÈÂכרת של מציאות הוא אלא העבירה, על עונש אינו שבהם שכרת לומר,

מציאות דהוא בכרת הוא קיומם ובאי ומילה, פסח ע"י הוא דהאיחוי החיבור, לו שחסר

דהאיחוי. החיבור לו שחסר כרת של

ÔÎÂואמר בדמיך, מתבוססת ואראך עליך "ואעבר הנאמר על הקדוש, האר"י כתב

חיי", בדמיך לך ואמר חיי בדמיך ÈÈÁלך ÍÈÓ„· Â‰ÊÂ ,ÁÒÙ Ì„Â ‰ÏÈÓ Ì„ Â
ÈÈ‰Â
Ì‰È·‡Ï Ï‡¯˘È ÔÈ· ˙¯Î Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ ‰Ê ÂÏ‡ ÌÈÓ„ ÈÏ·Â ,˙ÂÈÁ‰ ‡Â‰ ÍÎ È"Ú˘
ÌÎÈ˜ÂÏ‡ '‰· ÌÈ˜·„‰ Ì˙‡Â ˙
ÈÁ·· ,‰"·˜‰Ï ÌÈ˜·„
 Ì˙‡ ÍÎ È"ÚÂ ,ÌÈÓ˘·˘

ÌÂÈ‰ ÌÎÏÂÎ ÌÈÈÁעכ"ל ,38.

להגרמ שליט"37. ברגמן א."צ

מצות אודות עוד לומר ויש .38‰ÏÈÓ ˙È¯·
ע ממצרים יצאו המדרש"שבזכותה ר"(שמופ

"א-ח) ," קרא להאי פתחא פתחין בגדורבנן בה'

את חדש יאכלם עתה ילדו, זרים בנים כי

ה-ז)"חלקיהם הפרו(הושע יוסף כשמת ללמדך ,

שעשו וכיון כמצרים... נהיה אמרו מילה, ברית

הקב הפך המצריים"כן, שהיו האהבה ה
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È"˘¯ÈÙ·שנאמר לילה, באותו שמלו מילה ודם פסח דם מצות שתי להם ונתן

בדמיך" מתבוססת טז-ו)"ואראך עי"ש.(יחזקאל ,

·"ˆÂברמב"ם הוא וכן אחריו ולזרעו אבינו לאברהם ניתנה מילה מצות שהרי

ז) הל' מלכים מהל' אחריו",(פ"י המתייחסים וזרעו והוא המילה במצות נצטוה "אברהם ,

מילה, מצות במצרים קיימו דלא מאי ואלא מילה. מצות קיימו שהם בזה חידוש ומה

את לתת לנו היא חרפה וחמור לשכם אמרו שאבותיהם זאת מצוה שבטלו יתכן איך

הלוי" "הבית זו קושיא מעין הקשה וכבר ערלה, לו אשר לאיש לעיל)אחותינו בהערה .(עי'

˘ÈÂרק ניתנה שלאברהם מילה". "דם במצות בנ"י נצטוו במצרים שכאן לומר

מילה, ברית דם הטפת והיא מצוה, עוד נתחדשה במצרים וכאן הערלה הסרת של המצוה

" שנאמר לשנאה, אותן לשנאאוהבין לבם הפך

בעבדיו להתנכל קה-כה)"עמו לקיים(תהלים ,

- חלקיהם' את חדש יאכלם 'עתה שנאמר מה

גזרותיו עליהם וחדש שעמד חדש', ."'מלך

הלוי הבית יז-א)"(עהוהאריך בראשית ,ת,

כמה שם והקשה הללו, המדרש בדברי

עם שתיכף לומר שקשה מהן, ואחת קושיות,

שהיתה האחת המצוה את ביטלו יוסף מיתת

היא נח, בני משאר אותם והבדילה להם,

שהביא הכתוב הרי ויותר, מילה. מצוות

" להתנכלהמדרש עמו לשנא לבם הפך

היחידהבעבדיו המצוה את ביטלו ואם - "

" אותם קורא האיך להם, "עמושניתנה

וביןעבדיו"ו ביניהם אין עכשיו והרי - "

כלום. ולא בתוכם שהם המצרים

את ביטלו לא שבאמת הלוי', ה'בית ותי'

והיא ממנה חלק רק אלא לגמרי, מילה מצות

אברהם נצטווה לא שעליה הפריעה, מצות

ולפנים מרצון אז עד קיימוה רק אבינו,

הדין. משורת

הפריעה, ביטלו למה הלוי' ה'בית ומבאר

כולם" הבינו הצדיק יוסף דכשמת הענין,

מה ידעו דכולם בהם, השעבוד יתחיל שמעתה

גר 'כי הבתרים בין בברית עליהם שנאמר

מאות ארבע אותם וענו ועבדום זרעך... יהיה

השעבוד להקל עצה לטכס והתחילו שנה',

להתקרב בדעתם ועלה מעליהם, והשנאה

למעט כדי שביניהם ההבדל ולמעט להמצריים

נראה האנושי שכל דלפי הלבבות, ריחוק

הלבבות,דרי לריחוק גורם הגוף חוק

גם יתמעט ביניהם שבגוף ההבדל וכשיתמעט

בין ההבדל עיקר היה ואז מהם, הלב שנאת

יותר... לא מילה מצות רק למצרים ישראל

שהיו לחודא בחיתוך רק בה נזהרים היו ולא

החיתוך דגם והגם בו, דנזהרו בודאי מחוייבים

נימולים דאינם להמצריים בינם הבדל גורם

לפנים יתירה זהירות שהוא הפריעה ורק כלל,

ההבדל"משוה למעט כדי להניחה אמרו ד

ע"שביניהם לכן ברית". דם הטפת קיום י

שנתווסף"[וכמש לקיים, שחסרו מה תיקנו כ]

חלק להחסיר במקום מילה, במצות מצוה עוד

הפריעה. חלק עכשיו, עד שהחסירו המצוה מן

בביה באופ"[ויעו' שביאר א-א בשמות א,"ל

עי ערלתם, ושכים היו שנימולו ש"שאחר

ובטוט הגרי"באריכות הערת - פ]."ד
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מתבוססת "ואראך בנביא, בפסוק מבואר וכן ברית. דם הטפת לעשות צריך אחד שכל והיינו

טז-ו)בדמיך" חיי"(יחזקאל בדמיך לך "ואמר מילה. ודם פסח דם הוא מילה(שם)אשר בדם ,

המצרים מן הצלה ישראל לבני יהיה פסח .39ודם

ÔÎÂ'עוזיאל בן יונתן 'תרגום מדברי ללמוד לכם(יב-יג)יש הדם "והיה עה"פ

נגף בכם יהיה ולא עלכם ופסחתי הדם את וראיתי שם אתם אשר הבתים על לאת

מהולתא וגזרת פסחא נכסת דם "ויהי התרגום, שם וכ' מצרים", בארץ בהכתי למשחית

ואיחוס דמא זכות ית ואחמי תמן שרין דאתון בתיא על את מניה למעבד לכון מערב

מי דם שעירבו היינו מותא". מלאך בכון ישלוט ולא המשקוףעליכון על פסח ודם לה

כ' הכא במדרש גם בהעלותך. ריש ובזוה"ק כט, פר' בפרדר"א וכ"כ בתיהם. ומזוזות

לדם אין ואם במהרז"ו. וע' וכו', ונושקו וכו' ונוטל עובר והקב"ה הדמים ב' שנתערבו

בני ינצלו שעי"ז מילה בדם החשיבות מהי א"כ מילה, מצות לקיום שייכות שום מילה

וכמש"כ. מילה, מצות מקיום חלק הוא מילה שדם בע"כ אלא המשחית? מן ישראל

Ú"ÚÂיו"ד ס"י)בשו"ע רסה ועפר(סי' בחול הערלה את נותנין רוקקיןשכ', (וכן

מהרי"ל) העפר, אל המציצה הגר"אדם ובביאור מא)ע"כ. ישראל(אות והיו וז"ל, כתב

ראה הקוסם בלעם וכשבא המדבר, בעפר אותו ומכסין הדם ואת הערלה את לוקחין

מילה דם ברית בזכות לעמוד יוכל מי אמר ישראל, של מערלתן מלא המדבר כל את

והדם הערלה את מכסין אמרו מכאן יעקב. עפר מנה מי שנא' בעפר, מכוסה שהוא

עכ"ל וכן, וז"ש כו' הארץ .40בעפר

בש עי' א)"(יורע"39. סעי' רסד, סי' כשריםד הכל ,

עכו אבל וכו' ימול,"למול לא מהול אפי' ם

א מל ע"ואם שנית, פעם למול וברמ"צ א"כ.

וי ברית,"שם, דם ולהטיף לחזור דחייבים א

ש."עי

חיתוך נעשה כבר באם היא המחלוקת וזו

ע פעם"פסול עוד לעשות ענין יש האם גוי, י

לא. או ברית דם לכהטפת מהול שבנולד ע"(ומה

כבושה, ערלה ספק בגלל זה ברית דם הטפת עושים

בפ"עי ועי' סק"ש. שם סי'"ת בתשובה אריה דהשאגת ו

דא"נ הפוסקים כדעת להוכיח האריך לחזור"ד, צ

.ולהטיף)

וע חינוך'"40. ב'מנחת ג)ע אות ב שכ'(מצוה

מן הוא ברית, דם הטפת מילה, שדם להדיא

יג)"(ועעהתורה אות .ש

���

בשו משה"כתב אגרות יות צח"(חלק סי' ג ד

וע צט)"- בסי' בדברע הנה ,ÙÓÚÏ˜‰,מגן הנקרא

חדש דבר כל למנוע יש כי להשיב רוצה איני

מילה מצות ידי יצא ודאי ובדיעבד לכתחלה,

עכ הפריעה"שהרי ועור הערלה עור נחתכו פ

לראות צריך אבל אחת, בבת נעשה אם אף

„Ìשיהיה ˙ÙË‰ ÈÎ ,ÍÂ˙Á‰Ó Ì„ ˙ÙË‰ Ì‚
‰ÂˆÓ‰Ó ˜ÏÁ ‡Â‰ ÈÓ
ועבדים בגרים שהרי ,

שנימול ובקטן השניה, בברכה זה מזכירין

הרמ פסק הרי כדין יו"שלא רסד"א סי' ריש ד

היה הדם הטפת ואם ברית. דם הטפת שצריך

נחשב דאולי להסתפק יש הערלה חתוך קודם

ג בעת"זה שהוא מאחר הברית דם כ

וצריך לא, או המילה, בחתיכת התעסקותו

פיינשטיין. משה ידידו, עוד. בזה לעיין

בשו כתב משה"ועוד אגרות יות ב"(חלק ד



ìäàויקרא 
äùîÊספר¯

ÔÎÂשבת במס' רש"י מדברי לדייק ע"א)יש אחת(קלד פעם נתן א"ר דתניא ,

הביאתו שלישי ומת, שני ומת, ראשון בנה שמלה לפני אשה ובאת הים לכרכי הלכתי

עד לו המתיני לה אמרתי ברית. דם בו ראיתי ולא בו הצצתי ירוק שהוא ראיתיו לפני,

ראיתיו ה"ג וז"ל, רש"י ופירש וכו'. וחיה אותו ומלה לו, והמתינה דמו, בו שיפול

לגריעותא, תרתי ברית דם בו היה ולא בו הצצתי ירוק ÈÏ‰שהיה ÏÈ‰Ó È‡„ ‡„Á
"Í˙È¯· Ì„· ˙‡ Ì‚" ·È˙Î„Î ‰ÂˆÓ ˙È¯· Ì„ ˙ÙË‰Â ‡Ó„ ‰È
ÈÓ ˜Ù
 ‡Ïזכריה)

עכ"לט-יא) דם, עדיין בו נוצר שלא חולשא ומשום הוא דמסוכן ועוד ,41.

ÔÎÏÂדם "הטפת לעשות הלכה נוספה בכורות מכת שבליל כאן, שנתחדש נראה

הערלה חיתוך דהיינו אז, עד להם שהיתה מילה מצות על שנתווסף זכר, בן לכל ברית"

ברית". דם "הטפת דין גם [ופריעה],

Ï·‡לרגליו ותגע בנה ערלת את ותכרת צר צפרה "ותקח דכתיב מהא קשה עדיין

למולת" דמים חתן אמרה אז ממנו וירף לי. אתה דמים חתן כי תרגם,(ד-כה,כו)ותאמר ובת"א ,

אמרת „ÏÂ‰Ó˙‡בכן ‰Ó„ ÈÏÂÏ‡קודם גם היה מילה" "דם שענין משמע ע"כ. יתחייב, הדין

בריתי והיתה כספך ומקנת ביתך יליד ימול "המול בראשית בספר כתוב ועוד לפרשתינו.

עולם" לברית ובירושלמי(יז-יג)בבשרכם ב), הלכה יט פרק כשהוא(שבת לנולד מכאן איתא,

וצ"ע. ע"ש, ברית דם ממנו להטיף שצריך מהול,

קיט) דם,סי' יוצא שאינו כזה במכשיר במילה ,

כזה במכשיר מילה בדבר „Ìהנה ‡ˆÂÈ Â
È‡˘
ÏÏÎ,‡Â‰ Ì„ ˙ÙË‰„ ,Â· ÏÂÓÏ ÔÈ‡˘ ËÂ˘Ù

‚"ÏÂÓÈ
·˘ Ô
ÈÊÁ È¯‰„ ,‰ÏÈÓ„ ‰ÂˆÓ‰ È
È„Ó Î
˙È¯· Ì„ ÛÈË‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ„Î ‡Ï˘כדאיתא ,

יו"ברמ ס"א רסב סימן בלילה."ד ומל בעבר א,

סק"ובש שם וברמ"ך ח', תוך במל סימן"ב, א

ס עכו"רסד במל שייך"א, היה לא ואם ם.

להט ואף זה, שייך היה לא כלל ז"להמצוה

חומרא"סק אלא צריך אין שמדינא שסובר ב

לא מהמצוה חלק היה לא אם נמי, בעלמא,

אלא בעלמא, לחומרא אף לעשות שייך היה

ÂÎÏ„"‰ÂˆÓ‰Óודאי ˜ÏÁ Ì„ ˙ÙË‰ ÈÂ‰ Ú,

וכו'.

כזה מכשיר שאיכא שמענו לא כאן אבל

בגאמקא, אף יש דם שמעט דם יוצא שאינו

הרבה יוצא מוהל איזה של אחרונה ובהמצאה

הוא מהם נוחה חכמים דעת שאין ומה דם,

לשנות אנחנו רוצים שאין אחרים מטעמים

יש אולי וגם מעולם, שעשו המצוה אופן

לדון יש בהגאמקא וגם ביותר, לינוקא צערא

ואין הברכה, מצד וגם בשבת מילה נזדמן באם

הוא אם אבל בזה. להאריך לפני הפנאי עתה

למול שאין פשוט דם כלל יוצא שאינו באופן

עכ שמהול אף כהוגן, המצוה מקיים דלא פ"בו

שימול ולראות כזה במוהל למחות וצריך הוי

לא שלו השחיטה כשרות לענין אבל כהוגן.

כתר ראה ואם זה, ר'"שייך מהג' פסק איזו ה

זה היה אולי שחיטתו לאסור זילבער אליעזר

פיינשטיין. משה ידידו, בעלמא. לקנס רק

האבנ דקדק וכן רי"(יוז"41. אות"ד ושם שלח ס

יעקב'ו) ב'משכנות גם וע' סג)"(יו, סי' סוף ,ד

מהזוה גם במילה."והביא מצוות דג' דכ' ק

ברית. דם ואטופי פריעה מילה,
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˘Èעד ממצרים יצאו לא הרי חרותינו" "זמן פסח ליל סדר נקרא מדוע לשאול

גמרו בהכרח וא"כ חצות, עד הפסח אכילת לגמור חיוב היה אחת ולשיטה הבוקר,

הרי להקשות, יש וביותר חרות. בזמן היתה לא וסעודתם ממצרים שיצאו קודם סעודתם

בידינו, היא ועדיין התורה את לנו נתן [משה אבדנו לא רבנו משה ע"י שנעשה מה כל

בהמ"ק חרב היה לא בהמ"ק את מקים והיה ישראל לארץ מכניסנו היה משה ואילו

אבדנו אכן מדוע א"כ דברים, של כפשוטם היא החירות ואם מארצנו], גולים היינו ולא

משה ע"י נעשתה שהחירות כיון הלא אנן], דאחשורוש עבדי אכתי [שהרי חרותנו את

לעולם. להישאר צריך הי' זה מצב רבנו

È˙ÚÓ˘תאכלו "וככה תורה, שאמרה והוא - בע"א החירות עניין לבאר שיש

על להורות מתניו, וישנס כענין לדרך מזומנים ה'ספורנו', וכ' חגרים", מתניכם אתו

עכ"ל כלא, בבית בעודם לדרך עצמם מכינים בהיותם בהשי"ת, מסופק בלתי .42בטחון

‡ÏÙÏÂלנסיעה עצמם להכין הצווי להם ובא שנים, פ"ו בשעבוד שהיו עם הוא,

נפשית גבורה כמה ממשעבדיהם. לברוח וברוחםממצרים בגופם שהיו מאנשים נצרכת

אלא השגה? לנו היש לדרך, לצאת עצמם ולהכין להלביש דורות, דורי נרצעים עבדים

הכוח את לילה באותו קבלו שבנ"י ÏÂ‡‚Ï‰"י"ל ˙ÂÂ˜Ï"שבנ"י זה מיוחד כוח ועם ,

המצריים. מאדוניהם חפשי עם שיהיו והאמינו הבינו לילה, באותו ÁÎקבלו ,‰Ê ÁÎÂ
‰Ê ÁÎÂ ,‰ÏÈÏ Â˙Â‡· Â
·¯ ‰˘ÓÓ Ï·È˜ Ï‡¯˘È ÌÚ˘ ‰Ó ‡Â‰ "‰ÏÂ‡‚Ï ‰ÈÙˆ‰"

„ÚÂ ÌÏÂÚÏ Ì‰· ¯‡˘
 ˙Ó‡·עניא לחמא "הא ההגדה בעל במאמר הביאור וזה .

עבדי השתא דישראל, בארעא הבאה לשנה הכא השתא וכו', ויכול ייתי דכפין כל וכו',

בתוך בבטחון ולהרגיש להאמין הכוח את ישראל לעם שיש חורין", בני הבאה לשנה

ולצפות לקוות הכח חורין, בני יהיו הבאה בשנה שאכן הזו, והמרה הארוכה הגלות

הגלות, עמקי מתוך Â¯˜לגאולה ,È˘ÙÁ ÌÚ ˙Â‡ÈˆÓ· Â
Á
‡˘ ˘È‚¯‰Ï ,˙Â¯Á ÂÊ
!‡"·· ˜„ˆ Ï‡Â‚ ˙‡È· „Ú ,‡Â‰ ÔÓÊ ¯ÒÂÁÓ˘

ומוסר חכמה דעת בספר א)"(ח42. מאמר כתבו

וז ה'ספורנו' דברי כל"על סוד זהו ובאמת ל,

לקבל ומחר לעשותן היום ושכרן, המצות

עשכרן כב .א)"(עירובין
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עכ"ל.‡] ומהירות, בהלה לשון בחפזון, לדרך. מזומנים חגרים, מתניכם ובפירש"י,

·˙Îבמדרש איתא וז"ל, תורה דעת ק-ב)בספר ויחי פר' הוה(בר"ר ירמיה "ר' ,

וסנדלאי בידי חטרי והבון דרדסאי ואלבשוני חפיתין חיורין מאנין אלבשוני ואמר מפקד

המפרשים וביארו וכו', אוטימיס" קאים אנא אתבעית דאם אורחא על יתי והבו ברגלי

צדק. הגואל ביאת לעת מוכן שיהיה הכנה, מטעם היה ‡Á„שהכל ÏÚ Ì‚ ¯ÙÂÒÓ
,Â˙È· ÈÏ˙ÂÎ È¯ÂÁ‡Ó ‰‡· ‰˙È‰˘ ‰ÏÂÓ‰ ÂÊÈ‡ ÚÓÂ˘ ‰È‰ ¯˘‡Î˘ ,ÌÈ
Â˘‡¯‰Ó

ÁÈ˘Ó‰ ‡· Ì‡ ˙Â‡¯Ï ¯‰Ó ı¯ Ú‚¯Î ‰È‰אמנם זהו כי הנה - הזה? ענין כל ומהו .

אחישנה, עתה בבוא בה, המשך אין כי הוא הגאולה מסוד הגאולה. סוד ·ÂÒ„‰מעיקר
ÌÈ·ÂÎÈÚ ÏÎ ÔÈ‡כי - עוזך" בתפארת מהרה לראות אלקינו ה' לך נקוה כן "ועל ,

אין כי - לישועה" ה"צפית שיבא", יום בכל לו ה"אחכה אליה. ההכנה כן כהגאולה,

והזוכים ההכנה סוד הוא להגאולה, ההקדמה הן הן הנה - מעכב כלום אין חסר, כלום

הזכיה. מדת כן ההכנה מדת כפי בה,

מזומן¯' המסילה, ליד ממש וסמוך בידו, ותרמילו במקלו לקברו ציוה ירמיה

היכן עד הדבר, מאוד נורא צ-באות. ה' האדון יבא פתאום לרגע כרגע, מוכן לדרך,

לא והם הגאולה, תתקיים פן מאוד מאוד לנפשם יראו להגאולה, ומזומנים עומדים היו

בגאולה, חלק להם ולא במקומם, ישארו וח"ו ומיד, תיכף מוכנים ÂÒ„יהיו ‡Â‰ ‡Â‰
˙‡¯˜Ï ˙Ê¯ÂÊÓÂ ‰¯Ú ‰„ÈÓÚ· ,˙Ë¯ÂÙÓ ÈÎ‰ ‰
Î‰· ‡˜Â„ ,‰Ï ÌÈÎÂÊ‰Â ‰ÏÂ‡‚‰

!‡Â‰ ÍÂ¯· ÔÂ„‡‰

ÏÎ,אליה השלמה בהכנתם כי לגאולתם, להקדמה היה פסח הקרבן מצות ענין

ומקלם ברגליהם נעליהם חגורים מתניהם נצבים, עומדים הפרטים, ופרטי הפרטים בכל

זכו בזכותה האמונה, היא כזאת בהכנה באה, הנה כבר ודאי הגאולה כי וכו', בידם

·‚‡ÏÂ‰לגאולה, ˜ÏÁ ÏÎ ÔÈ‡ ‰Ï‡ ÏÎ È„ÚÏ·Â.עכ"ד מאוד, מבהיל ,

נאמר·] מא)בסמוך בעצם(פסוק ויהי שנה מאות וארבע שנה שלשים מקץ "ויהי

מצרים". מארץ ה' צבאות כל יצאו הזה היום

ÏÚכהרף המקום עכבן לא הקץ שהגיע שכיון מגיד פירש"י, "בעצם" הביטוי

בט"ו יצחק, נולד בניסן בט"ו לבשרו. אברהם אצל השרת מלאכי באו בניסן בט"ו עין.

עכ"ל. הבתרים, בין גזירת נגזרה בניסן

ÛÒÂÈ·Âמא-יד)כתיב הבור".(בראשית מן ויריצהו יוסף את ויקרא פרעה "וישלח
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ÏÎÏהקב"ה אין למוטב, והן לטוב הן המיועד, הזמן קץ וכשמגיע וזמן, קץ

בבית להיות צריך היה שיוסף הזמן שתם ברגע הזמן. על יתר אחד לרגע אף מתמהמה

עת כשיגיע וכן הבור". מן "ויריצהו האסורים, מבית הבזק במהירות הריצוהו האסורים,

"פתאום אלא הזמן, על יתר לרגע אף צדקינו משיח יתמהמה לא נפשינו, ופדות גאולתינו

ב הק' לארצנו הגלות מן במהירות ויריצונהו בימינו.יבוא" מהרה

Î"ÎÂקרובה כי כאמרו, רגע. כמו שנעשית ה' תשועת כל "כדרך שם, ב'ספורנו'

מצרים ענין היה וכן אכניע. אויביהם כמעט לי שומע עמי לו וכאמרו, לבוא. ישועתי

וכן להחמיץ, אבותינו של בצקם הספיק שלא ז"ל כאמרם ממצרים, גורשו כי כאמרו,

וכו'. האדון" היכלו אל יבוא ופתאום כאמרו, לעתיד לעשות אמר

˙ÏÂ‡‚Îמגלות ישראל של גאולתם היתה כך ובמהירות, בפתע הסוהר מבית יוסף

צבאות כל יצאו הזה היום בעצם "ויהי הנ"ל בפסוק נאמר ממצרים בנ"י יציאת על מצרים.

נגאלו. עין כהרף אלא המקום עכבן לא הקץ שהגיע כיון מצרים", מארץ ה'

¯ÙÒ·חיים למלך')חפץ ב'מעשי ושם מקץ, פר' הנני(עה"ת, הח"ח, אמר ופעם כתב,

הנביא שאליהו פרושו "שולח" הנני אלא כתיב, לא הנביא אליהו את לכם "אשלח"

צריכים אנו בנו. רק תלוי הדבר ישראל. גאולת ולבשר שליחותו למלא תמיד הכן עומד

פניו לקבל מוכנים .43להיות

"'ä éðà íéèôù äùòà íéøöî éäìà ìëáå"[יב-יב]

‰Óמצרים באלהי שפטים לעשות בכוחו יש יכול, כל שהקב"ה, היא רבותא

המה. ואבן עץ אשר

,‡Ï‡"מצרים ב"אלהי ·„Âהכוונה ¯˘‡ ‰ÙÂ˜˙ ÏÎ· ÌÈÁÓÂˆ‰ ÌÈÏ‡È„È‡Ï
Ì„È ÏÚ ˙Â˘Â
‡‰ ˙‡ ÂÏÈˆÈ˘ ‰·˘ÁÓ· Ì·ÏÓ ˙ÂÈ¯·‰44.

הג זצ"43. מסלנט ישראל על"ר אומר היה ל

" העולם משיחפתגם שיבא שבאמת"ולואי ,

יבא פן תמיד ולדאוג לחשוב האדם על אדרבה

של במצב שהלא מוכן? הנהו וכי תיכף, משיח

ע"אחישנה" צח סנהדרין הואא)"( גם יצטרך ,

ומי כביכול, עמו ולרוץ ולמהר עצמו להחיש

לכך! המוכן הוא

להגר ואגרות' מאמרים 'קובץ וסרמן"44. א

הי"זצ ח"ל שלג."ד, עמ' א

רבים הסוציאליזם, למשל, הנה והוסיף,

נדבקו מתחילה ישראל בני מאחינו

לרעיון אותו וחשבו זה לרעיון בהתלהבות

הקב עשה מה הקומוניזם. כן כמוהו ה?"גואל.

ימ היטלר את דוגל"הקים גם-כן שהוא ש

תחתיו, האליל קרס ממילא בסוציאליזם,

ימ סטאלין את להוותנו"והקים שהוא ש

ה ושובמגשים"כביכול הקומוניזם, של "

האלקית ההבטחה פשר זהו אליל. התנפץ
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j`ln `le - ip`

בנ"י. של זיכוכם למען שכינה גילוי - מלאך" ולא "אני של המטרה א.

הגאולה. חג מהות זהו ה', שפסח מה ב.

הפרטית. השגחה על בירור היה - כלב" יחרץ "לא ג.

הדם'. של ה'אות של המשמעות ד.

íãàî ,'åâå íéøöî õøàá øåëá ìë éúéëäå äæä äìéìá íéøöî õøàá éúøáòå"
íãä úà éúéàøå" ,"'ä éðà íéèôù äùòà íéøöî éäìà ìëáå äîäá ãòå

"íëéìò éúçñôå[יב-יב,יג]

ממכון‡] ירד בעצמו והקב"ה מעשרה, למטה שכינה ירדה הפסח, ליל בחצות

מצרים. בכורי את להכות בכדי שבתו,

ÍÈ¯ˆÂנשלח ולא מצרים, טומאת לתוך לירד בעצמו הקב"ה נצרך מדוע להבין

דלא חז"ל לשון מתוך ומשמע והמופתים. המכות שאר בכל כמו המלאכים, מן אחד

וצריך "ועברתי". שיתקיים מבלי בכורות מכת תתכן שלא אחר", ולא הוא "אני בלא סגי

בעצמו הקב"ה שנצרך המכות, בשאר היה שלא בכורות במכת המיוחד הענין מהו ביאור

ולהכות. לירד

¯Â‡È·טומאה שערי במ"ט שקועים הדור שבאותו ישראל היו שהנה הוא, הדבר

להיות יכולה אינה זו קדושה השי"ת. לעבודת להתקרב כדי מיוחדת להתקדשות ונזקקו

אין בריאתם. מעצם וקדושתם העליונים בעולמות שוכנים הם שהרי המלאכים, ע"י מושפעת

בעולם שוכן האדם אבל עליו. להתגבר שצריכים יצה"ר להם ואין תחרות, ולא קנאה לא בהם

שבו הטהורה הנשמה ורק עליו, שליטה חבלה ומלאכי המזיקים כל ויד והחומריות, השפל

ישראל את ויטהר עליונה קדושה שישפיע קדושה כח צריך ולזה להתקדש. המסוגלת היא

ובעצמו בכבודו הקב"ה ונצרך המלאכים, של כוחם הספיק לא לזה הטומאה. שערי ממ"ט

שליח". ולא אני שרף, ולא אני מלאך, ולא "אני - מצרים בתוככי כביכול לרדת

" בכל שפטים מצריםלעשות בכל"אלהי היינו ,

דור. בכל המתחדשים הזרים האידיאלים

���

תשס שנת בשלהי והתחלת"וגם ח

[אולי"תשס האליל לשבירת עדים היינו ט,

" ששמו הרבה"קאפיטליזםהאחרון] שחשבו .

עסק של שהכח ישראל] בני מאחינו [ובכללם

הבנקים במוסדות וההשקעה ממון והרווחת

ונדל השקעות שמבטיח"בתי מהלך הם ן,

לעשירות, בסוף המביא תמיד ממון הרווחת

" כמו נעשה זה מהלך כי"אלהיםוכי ,

להביא בטוחה האלו בדברים ההשקעה

" ציווה כאילו הכסףרווחים ולבסוף"אלהי .

ה כל את [לפעמיםאלהים"קרס כי עד הזה, "

עד הונם את אבדו אנשים אחד] לילה תוך

האחרונה. הפרוטה
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ÔÂÈÎÂשכינה ושרתה העליונה בקדושה העולם נתמלא לארץ, למטה שכינה שירדה

מובן ומעתה בהקב"ה. גדול ולבטחון שלימה לאמונה במדרגתם נתרוממו אז ישראל, על

נתקיים. וכיצד נלך אנה לשאול מבלי הגדול, למדבר וללכת ממקומם לצאת נתרצו כיצד

על ובטוחים סמוכים כשהם שאלות, וללא צידה בלי לדרך יצאו ישראל בית המוני

לבדו. ÏÎÂהקב"ה ,ÌÈ¯‰ËÈÓÂ ÌÈ˘„˜˙Ó ˙Â··Ï‰ ,Ï‡¯˘È ÍÂ˙· ‰
ÈÎ˘ ‰¯Â˘˘Î
¯˙ÂÈ· ˙Â
ÂÈÏÚ ˙ÂÏÚÓÏ ˘„˜˙ÓÂ ‰ÏÚ˙Ó ÌÓÂ¯˙Ó „Á‡Â „Á‡.

‰
‰Â,"שכינה "גילוי של זו מיוחדת Â¯Â„Ï˙קדושה ‰˘„˜Â ‰˙Ú˘Ï ‰˘„˜.

מיוחד כח בעולם, זו הנהגה מתחדשת הפסח חג ליל בהתקדש ושנה שנה שלבכל

המזיקין", מן השמור 
‰"לילהÂÓ‡ Ï˘ ‰ÓÂˆÚ ‰ÚÙ˘‰Â ,‰
ÈÎ˘ ÈÂÏÈ‚ Ï˘ ‰ÏÈÏ
ÌÏÂÚÏ ˙„¯ÂÈ ˙Â˘„˜˙‰Â ‰¯‰Ë ,ÔÂÁË·Â,הדורות בכל היה כך .È¯ÂÙÈÒ Ì‰ ÂÏ‡Â

ÏÈÏ" ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ˙
Ó ÏÚ ˙ÂÓÂˆÚ ˙Â
ÎÒ· Ì˘Ù
 Â¯ÒÓ˘ „¯ÙÒ ÈÒÂ
‡ Ï˘ ‰¯Â·‚‰
˙ÂÂˆÓ ¯‡˘ ÌÈÈ˜Ï ÂÏÎÈ ‡Ï˘ Û‡ ,"¯„Ò‰מתורה הרחוקים אותם גם כיום, ואף .

ורוממות התעלות מתוך פסח", "סדר עורכים ברוסיה, הבולשביקים אנוסי ומצוות,

ירד בעצמו שהקב"ה שכינה, גילוי ע"י לעולם, שירד הקדושה שפע המשך זהו רוחנית.

ישראל. את לגאול בכדי מצרים טומאת תוך אל כביכול

‰Êיום ינחילנו הוא "הרחמן הסדר ליל של המזון ברכת לאחר אומרים שאנו

ויהי השכינה, מזיו ונהנין בראשיהם ועטרותיהם יושבין שצדיקים יום ארוך, שכולו

עמהם". ˘·ÏÈÏ‰חלקנו ˘È‚„‰ÏÂ ˙Â¯Â‰Ï È„Î· ‰Ê „ÁÂÈÓ ÁÒÂ
 Â
˜È˙ Ï"Ê Â
ÈÓÎÁ
ÌÂ¯ÓÓ „¯ÂÈ˘ È
ÁÂ¯‰ ÚÙ˘‰ ÔÓ ˙Â
‰ÈÏ ,‰
ÈÎ˘‰ ÂÈÊ· ˘ÂÁÏ ÌÈÓÓÂ¯˙Ó Â
‡ ‰Ê

„Á‡Â „Á‡ ÏÎ ÏÚ ÚÈÙ˘ÓÂאך השכינה, זיו בהנאת להרגיש זוכה אדם כל לא אמנם .

זו עליונה רוחנית להשפעה השייכות את להרגיש המסוגלים שיש .45ודאי

כאן·] יג)והנה ולא(פסוק לאות לכם לאת, לכם הדם והיה וז"ל, פירש"י

לפניו גלוי הכל הדם, את וראיתי מבפנים. אלא הדם נתנו שלא מכאן לאות, לאחרים

עליכם, אני ופוסח במצותי עסוקים שאתם לראות עיני את אני נותן הקב"ה אמר אלא

הדלוג שם על פסח קרוי הוא הקרבן לה', הוא פסח פירש"י, יא פסוק ולעיל עכ"ל.

וישראל למצרי ממצרי וקופץ מצרים בתי מבין ישראל בתי על מדלג שהקב"ה והפסיחה

עכ"ל. נמלט, 
Òאמצעי‰ Ï˘ Â¯˜ÈÚÓ ‰È‰ ‰ÁÈÒÙ‰ ÔÈ
Ú ÈÎ ‰
הפסיחה‰ שם ועל ,

הפסיחה. ענין היה הזאת המכה מכל גדול היותר הפלא וכי וצ"ב הקרבן, כל נקרא

·˙ÎÂבמכת נצלו אשר על נתקדשו ישראל בכורי הנה וז"ל, תורה דעת בספר

שליט אלישיב שלום יוסף רבי הג' ממרן פסח', של 'הגדה א."45.
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בפירוש הכתוב אמר כן ג-יג)בכורות, בכור(במדבר כל הכתי ביום בכור כל לי "כי

בישראל". בכור כל לי הקדשתי מצרים בארץ

‰
‰Âוישראל בישראל, ולא במצרים הנגף שהיה מצינו ג"כ המכות בשאר באמת

בעיקר הפלא התיחד בכורות, מכת זו, שבמכה כנראה אבל המכה, בהם היתה שלא נצלו

שהפסיחה כאילו פעמים, רבות זה ונשנה נזכר בכורות במכת הפסיחה נס הפסיחה, בענין

הפסיחה שם על הקרבן כל והרי הנס, של עיקרו היא הזו, המכה בכל העיקרית היא

לראות עיניו את הקב"ה שיתן למען היה הדם ונתינת הקרבן מעשה וכל נקרא, הוא

כי הדברים, נוראות זה מכל להשתומם עליהם. לפסוח ויחמול במצוותיו שעסוקים איך

עתה כבר לסעודה, ומזומן ערוך כבר הכל לגאולה, ההכנות כל על שאף יהיה יתכן

ועם הולך, ה' בשליחות אשר משה זה לגאלם, מלאך שלח כבר הגיע, דודים עת באה,

להכין הצורך מן היה עדיין זה כל עם בגאולתם, כלל בטוחים היו לא עדיין זה כל

עכ"ל. בבתיהם, יבא שלא המשחית נגד המגינים כל

‡ˆÂÈ‰שבשאר באופן בכורות, ממכת המכות שאר כל היו שחלוקים מדבריו

בכורות מכת לעומת ישראל, בבני לפגוע למכה רשות הקב"ה נתן לא מעיקרא המכות

את ולהמית להזיק היה בכוחה ואכן בזה, הגבלה היתה לא המכה מהות עצם שמצד

המורה מעשה היה וזה והצילם. בנ"י בתי על פסח [בעצמו] שהקב"ה ורק ישראל, בכורי

הסיבה הוא זה, פרטית השגחה ומעשה המכות, בשאר היה שלא מה פרטית השגחה על

מיוחדת. פרטית השגחה הקב"ה לנו הראה בזה כי הפסח", ו"חג פסח קרבן למצוות

זו‚] מכה הביא שהקב"ה וכיון המות, מלאך השתתף לא בכורות במכת והנה

נוכחותו בשל נובחים הכלבים כי הכלבים. לנביחת מקום היה לא המות, מלאך ולא

היה אשר לילה, באותו הכלבים של שתיקתם מעצם כי איפוא, נמצא המות. מלאך של

מצרים. בכורי את המית ובעצמו בכבודו הקב"ה כי והוברר, הוכח למצרים, מות ליל

Â‰Êהקב"ה 
Â"שאמר˘Ï ·ÏÎ ı¯ÁÈ ‡Ï Ï‡¯˘È È
· ÏÎÏÂ"כפי לא שזה ,

זה ויהיה המות. מלאך של בואו בעת ‰'"המקובל ‰ÏÙÈ ¯˘‡ ÔÂÚ„˙ ÔÚÓÏ"בכבודו ,

חב מלאכי ללא Ï‡¯˘È"להובעצמו, ÔÈ·Â ÌÈ¯ˆÓ ÔÈ·".

בעצמו„] עבר הקב"ה והרי ישראל, בני היו בתים באיזה ידע הקב"ה והנה

[כדפירש"י מצרים את יב)לנגוף פסוק גם(לעיל כן ואם שליח], ידי על ולא בעצמי אני

לפסוח. בתים איזה על ידע הקב"ה הדם של האות בלי

‡Ï‡מביא רש"י שהרי בזה ו)הביאור פסוק הה"א(לעיל אומר חרש בן מתתיא ר'

את שאגאל לאברהם שנשבעתי שבועה הגיעה דודים, עד עתך והנה ואראך עליך ואעבור

להם ונתן וערי', ערום ואת שנא' שיגאלו כדי בהם להתעסק מצות בידם היו ולא בניו
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דמים. בשני בדמיך מתבוססת שנא' הלילה באותו שמלו מילה ודם פסח דם מצות שתי

Ì‡Âאת לראות הוצרך לא והקב"ה בדם, שעשו המצוה זכות היתה ההגנה כן

‰„Ìהדם, ‰Ê ‰ÏÂ‡‚‰ ˙‡ ÂÈ˘ÎÚ ‡È·‰Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ˙ÂÎÊ‰˘ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ Ì„‡‰ Ï·‡46.

!izin` oixeg oa - lk`z glna zt

"ìàøùéî àéää ùôðä äúøëðå õîç ìëåà ìë éë"[יב-טו]

‰
ראה‰ מה להבין ויש להחמיץ, בצקם הספיק בטרם ממצרים יצאו ישראל בני

החמיץ. לא שבצקם בעוד הגאולה של השעה לכוין השי"ת

·˙Îמקלם קיט)הסבא מאמר ח"ב ומוסר, חכמה גדול(בספר טעם כי ונראה וז"ל,

פת תורה של דרכה היא כך אמרה, המשנה כי והוא להם. קרה מקרה ולא בדבר יש

תאכל ו-ד)במלח כך.(אבות הוא הפי' אך שתחי', צער חיי דוקא המכוון אין והנה .

מרמז"ל ידענו דכבר והוא החכמה. ללימוד המצטרך הפילוסופי דרך לנו מורה המשנה

הי"ב) ת"ת מה' מתוך(פ"ג רק אלא עידון, מתוך תורה של בכתרה אזכה אדם יאמר שאל ,

כן בגלל ומעתה התאוה. הוא בישין מרעין כל ראשית כי והענין ותענוג. ד"א מיעוט

העונג גדול ובאמת לחכמה. שיזכו כדי התאוה, לכבישת החכמה אוהבי נפשם מסרו

מאלף אחד ומשיג התאוה מהמבקש יותר והרבה הרבה התאוה, בקשת מעצמו העוקר

כי ברוחו, שנים פי והנה הרבה. בזה ושמח הכל מקבל התאוה והמבטל שמבקש, ממה

עליה, ומצטער הרבה, לו חסר ‰ˆÚ¯המתאוה ÈÎ ,ÂÏ ÔÈ‡ ÂÏ ˘È˘ ‰ÓÓ ‰ÁÓ˘Â
ÂÏ ˘È˘ ‰Ó· ÁÂÓ˘Ï ÂÏ ÁÈ
Ó Â
È‡ ÂÏ ¯ÒÁ˘ ·¯‰Óשמח מתאוה האינו משא"כ .

מכל מוקף הוא וממילא לו, שיש במה לשמוח לו מניח וממילא לו, חסר שאינו בהרב

במה הוא שמח כי בלהבא. לב וטוב כבר, שהשיג במה בעבר שמח כי בשמחה. צד

צד מכל מוקף להיפוך, הרי והמתאוה בשמחה. מסובב וממילא להבא, על דואג שאינו

שמחה, בלי חיים שחי על ומתאונן בעיניו, הוא מעט כי שמח, אינו העבר על בצער.

ושמחה וכדומה, וכבוד מממון הרבים תאותיו על דואג כי הרבה, דואג הוא להבא ועל

הדברים: קוצר כנ"ל. לו ‡„Ìאין ‡Â‰ ¯˘‡· Ì„‡Ï ‡Â‰ Á¯ÎÂÓ ¯·„ ‰Â‡˙‰ ˙¯È·˘
È„Â‰È ‡Â‰ ¯˘‡· ˘"ÎÓÂ ,È„Â‰È ‡ÏÂ „·Ï47.

ÔÎÏÂעל יעלה לא כי לדעת להם הראה ממצרים בנ"י את הקב"ה הוציא כאשר

מלך כדרך ונחת, עונג חיי לחיות לגאולה, משעבוד יצאו למען להם הוציא כי לבם,

א המילה דם ואת היתה"46. אבל להראות, א

א רבי הג' - זו. זכות שליט"גם שטיינמן א."ל

נח פר' תנחומא במדרש איתא ג)47. ,(פרק

א פה שבעל מסירות"שתורה בלי ללומדה א
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הוא האמיתי חירות באמת כי הוא, כן לא אדוניו. משעבוד עבד המוציא ודם בשר

האמיתי. חורין הבן וזהו דאגה, מניעת פי' המוח, חירות

ÔÎÏÂיתרצו הגוף עונג כי לראות להחמיץ, בצקם הספיק שלא בזמן להם הוציא

אמיתי. עונג חיי ישיגו ואז מקודם, פחות עליהם ¯˜לקבל Â
˙Î‡ÏÓ ÏÎ ÈÎ ÔÈ·
 ‰˙ÚÓ
ÌÈÂ‡˙Ó Â
‡˘ ‰Ó Â
Ï ‰È‰È Ê‡Â ,˙ÂÂ‡˙‰Ï ‡Ï˘מזה גדול שטות יש האם ומעתה .

וז שבע"נפש, ועל ""ל, נאמר מארץפ ארוכה

ים מני ורחבה יא-ט)"מדה "(איוב וכתיב ולא,

החיים בארץ כח-יג)"תמצא לא(שם ומאי ,

תמצא, המתים בארץ וכי החיים, בארץ תמצא

˘·Úאלא ‰¯Â˙ ‡ˆÓ˙ ‡Ï˘"ÈÓ Ïˆ‡ Ù
‰ÏÂ„‚Â „Â·ÎÂ ‰Â‡˙ ÌÏÂÚ‰ ‚
ÂÚ ˘˜·È˘

‰ÂÚ·"‰ÈÏÚ ÂÓˆÚ ˙ÈÓÓ˘ ÈÓ· ‡Ï‡ Êשנאמר ,

באהל" ימות כי אדם התורה (במדבר"זאת

תאכליט-יד) במלח פת תורה של דרכה וכך ,

וחיי תישן הארץ ועל תשתה במשורה ומים

עמל, אתה ובתורה תחיה Î¯˙צער ‡Ï˘ ÈÙÏ
·˜‰"‰¯Â˙‰ ÏÚ ‡Ï‡ Ï‡¯˘È ÌÚ ˙È¯· ‰
Ú·˘"Ù" האלהשנאמר הדברים פי על כי

ברית אתך לד-כז)"כרתי חז(להלן ואמרו לא", ל

הקב ולא"כתב האלה הדברים למען בתורה ה

אלא הדברים בגלל ולא האלה הדברים בעבור

הדברים,"ע ˘·Úפ ‰¯Â˙ ‡È‰ ÂÊÂ"Ù‡È‰˘
‰ÏÂ˘Ó ‡È‰˘ ÏÂ„‚ ¯Úˆ ‰· ˘ÈÂ „ÂÓÏÏ ‰˘˜

Í˘ÁÏ" אורשנאמר, ראו בחשך ההולכים העם

ט-יא)"גדול שראו(ישעיה התלמוד בעלי אלו ,

וכו', גדול ÈÓאור ‡Ï‡ ‰˙Â‡ „ÓÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ
·˜‰ ·‰Â‡˘"ÏÎ·Â Â˘Ù
 ÏÎ·Â Â·Ï ÏÎ· ‰

Â„Â‡Ó,'וכו¯˘ÂÚ ·‰Â‡˘ ÈÓ ÏÎ˘ Í„ÓÏÏ
Ú·˘ ‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ ÏÂÎÈ Â
È‡ ‚Â
Ú˙Â"ÈÙÏ Ù

‰Ï·Ó ˘ÈÂ ‰
È˘ „Â„
Â ÏÂ„‚ ¯Úˆ ‰· ˘È˘
‰ÈÏÚ ÂÓˆÚ Ï·
ÓÂלעה שכרה מתן לפיכך ב".

גדול. אור ראו בחשך ההולכים העם שנאמר

שגנזו ראשון ביום שנברא אור גדול אור

שבע"הקב תורה לעמלי ובלילה"ה ביום פ

שנאמר עומד העולם לג-כה)שבזכותן ,(ירמיה

חוקות" ולילה יומם בריתי לא אם ה' אמר כה

שמתי לא וארץ ברית"שמים הוא זה אי ,

ע תלמוד, זו ובלילה ביום מש"(ועכ."שנוהג כ"ע

" בענין שמות פר' ריש הגלותלעיל בשםתכלית "

רק בעולם, גשמי עושר שום שאין מאליהו' ה'מכתב

יעו רוחני, .ש)"אושר

���

וישלח "(לב-ה)בפרשת לבןנאמר, עם

ופירש"גרתי וחשוב", שר נעשיתי לא גרתי, י

ברכות על אותי לשנוא כדאי אינך גר, אלא

לא שהרי לאחיך גביר הוה שברכני אביך

עכ בי, ל."נתקיימה

הג זצ"והק' פיינשטיין משה מש"ר על כ"ל

לא"רש שהברכות לעשו אמר שיעקב י

שלכפור דמסתבר תמוה שהדבר נתקיימו,

היה האמונה מעיקרי שהוא הנביא בדברי

יעקב יאמר ואיך לעבור, ולא ליהרג מחוייב

מתקיימין. נביא שהוא יצחק דברי שאין

משה' ה'דרש ונראה"וז(שם)מיישב ל,

אבל נתקיימו שודאי לו שאמר ¯˜שהכוונה
ÈÏ,ממעשיו למדתי ולא לבן אצל שהייתי

ומצות, התורה רק אצלי שהעיקר משום

שלא החיים לקיום רק אני צריך הגשם ועניני

מה כל בריוח לי ושיהיה לאחרים אצטרך

" יעקב וכדאמר כלשאצטרך, לי שפירש"יש י",

יתקיימו. שהברכות שייך סיפוקו, כדי שהוא

העוה חיי הם החיים שכל אצלך ואינך"אבל ז

וכדאמר צורכך, כל לך שיהיה במה מסתפק

רב" לי שפירש"יש מכדי", יותר הרבה י

È‰È‰סיפוקו, Ì‡ Û‡ ÂÓÈÈ˜˙È˘ ÍÈÈ˘ ‡Ï È¯‰
˙¯Â˜ ÍÏ ‰È‰È ‡Ï ˜ÁˆÈ Í¯È·˘ ‰Ó ÏÎÎ ÍÏ
ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ÌÏÂÚ· ¯˙ÂÈ „ÂÚ ˘È˘ ÔÂÈÎ ,ÁÂ¯,

בברכות רצונך אין כי להקפיד לך אין ולכן

עכ יצחק, של ל."כאלו
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טוב. כל ולהשיג להתאוות שלא טוב להשיג, ולא להתאוות

‰˙ÚÓÂ„ÂÒÈ ¯ÈÎÊ‰Ï ‡È‰ ‰ˆÓ Â
˙ÏÈÎ‡ ‰
˘Â ‰
˘ ÏÎ ÈÎ ,Ï˜
 ÔÂ·
Ï ˙Ú„
ıÓÁ ÏÚ ÍÎ ÏÎ ˘
ÂÚ‰ ‰ÓÏ ‰˘˜ ‡ÏÂ .‰Ê.עכ"ל ,

È¯‰לבטל שצריך בהיתר,לנו להשיג שאפשר בעניינים אף העולם, תענוגי

ית'. הבורא בעבודת להתעלות יכול ואינו ובריאותו, מזמנו גוזל שהמבקשם

ÔÈÚÎÂמשה דרש בספר כתב ב)זה ענף א דלרש"י(סי' פסחים בריש כתבתי וז"ל,

חושש שאינו כמו החמץ עם שיהיה במה כלום לו איכפת שלא הוא "ביטול" ענין ורמב"ם

יראה, בל על עבר שלא ברשותו אינו נחשב וזה העפר, עם יהיה ÏÚמה ÂÏÂË· ‰È‰È ÍÎ
ÂÏ ÔÓ„ÊÈ Ì‡Â ,¯ÈÊ
 ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯ Â
È‡˘ ÂÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡ ‡Ï˘ Û‡˘ ,ÌÈ‚Â
Ú˙‰ È
È
Ú
‡ÏÂ ,Â‰· ÏÏÎ ÂÏ ˙ÙÎÈ‡ ‡Ï ÈÎ ,‰Ê ‚È˘‰ÏÂ Ï„˙˘‰Ï Ê"Ú ˘ÂÁÈ ‡Ï Ï·‡ ,‰
‰È

˘"¯ÈÂ Á"˙ ˙ÂÈ‰ÏÂ ÂÈÓÈ ÏÎ ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÏ ÏÎÂÈ˘ ÏÈÚÂÈ ‰ÊÂ Ê"Ú Ï„˙˘Èעכ"ד ,48.

¯·ÎÂהפרישה היא תהיו" "קדושים מצות כי קדושים, בריש הרמב"ן דברי ידועים

הרמב"ן זאת והגדיר התאווה, מחמת היא בהם חפצו כל ואשר לו, המותרים הדברים מן

האכילה תאוות כי זצ"ל, החזו"א מרן של הזהב לשונו ומפורסמת התורה". ברשות "נבל

הטומאה. אבות אבי היא

mixvnn zele`bd izy

"íëì äéäé ùãå÷ àø÷î éòéáùä íåéáå ùãå÷ àø÷î ïåùàøä íåéáå"[יב-טז]

È
ממצרים"˘ העם את "בהוציאך אחד ממצרים, יציאת אודות נאמרו פסוקים

מצרים"(ג-יב) מארץ ישראל בני את "להוציא והשני השני(ו-יג). בפסוק מדוע וצ"ב ,

בתחילה. נאמרה שלא "ארץ" המילה את הוסיף

שליט ליפסעט יואל ר' מהרב שמעתי א"48.

ששמע מדרשנו, בבית המתפללים מחשובי

שליט זיילינגולד בנימין ר' (מעירא"מהרב

לייקווד) הגהתורה חתן בן", שמואל חיים ר

זצ"הגה לאפיאן אליהו ר' מחותנו,"צ ששמע ל,

הג מורנו עם דיבר פיינשטיין"שפעם משה ר

חיים"זצ ר' הוציא השיחה ובאמצע בלימוד, ל

משה ר' לפני והגישה סיגריות קופסא שמואל

לעישון. סיגריה לו והציע

זצ משה ר' ה"סירב לקבל "מתנה"ל

- 
È˙ÒבאומרוÎ‰ ‡Ï È˙Ú„ ÏÚ È˙„ÓÚ˘ ÌÂÈÓ
¯·„ ÈÙ ÍÂ˙Ï!‰‡
‰Ï ˜¯ ‡Â‰˘

זצ ירוחם רבנו נשא)ל"[כתב אודות(פר'

וז המעשנים האנשים"אלו על מביט אני ל,

" כעל מעשההמעשנים (מעשה"קינדרשע

ומנשביםילדים) בפיהם קנה-סיגריה אוחזים !

ע והבל! כ]."רוח
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Ì
Ó‡היושב העם על גם אם כי ההיא, הארץ על רק לא מוסב 'מצרים' שם

היום", מצרים את ראיתם כאשר "כי אחריהם", נוסע מצרים "והנה הכתוב וכמ"ש בה,

מצרים", מארץ ישראל בני את "להוציא אומר הכתוב כאשר מצרים. אנשי שפירושו

באיזו יושב כשאדם כי ביניהם, יש גדול וחילוק למצרים, השייכת מהאדמה הכוונה

ואז ומנהגיה, מעשיה תרבותה, אוירה, את לתוכו הוא קולט ושנים, ימים במשך ארץ

תחת מונח עוד הוא ימיו, כל שהורגל מה הכל, את עמו יקח הארץ את יעזוב אם אף

בתוך יושב הוא עדיין ומ"מ ופולניה, רוסיה את לעזוב אדם יכול ההיא. הארץ השפעת

והשקפותיה. תרבותה בתוך רוסיה,

Â"Ë·אדמת של הטריטוריה את עזבו הם מצרים", מ"ארץ ישראל בני יצאו בניסן,

אבל ישראל, לארץ להגיע אף הם יכולים יצאו. לא עדיין המצרי, העם מקרב אבל חם.

מצרים", "יציאת - יציאה עוד לבנ"י היתה חסרה עדיין יצאו, לא עדיין מצרים מתוך

ממצרים". העם את "בהוציאך בהם נתקיים שם סוף, בים הים על היתה זו ויציאה

„‚
ÎÂהראשון "ביום קודש, מקראי ימים שני לנו נמסרו היציאות, שתי אותן

ביום מצרים" "מארץ שיצאו אף כי קודש", מקרא השביעי ו"ביום קודש", מקרא

השפעת מתוך עצמה, ממצרים לצאת - השניה היציאה עדיין היתה חסרה אבל הראשון,

ה', את העם "ויראו - שאז הים. שנקרע בשעה השביעי ביום יצאו דמהם המצרי, העם

עבדו". ובמשה בה' ויאמינו

ÔÎÂרבותינו בכורות,49שנו ומכת סוף ים קריעת ויציב' ב'אמת להזכיר שצריך ,

מצרים, יציאת היא קודש, מקרא הראשון ביום - היציאות לשתי הביאו אלה שני כי

עכ"ל עבדו, ובמשה בה' האמינו ידה שעל סוף, ים קריעת קודש, מקרא השביעי .50וביום

גאולות·] ב' שהיו לעולם, המאיר ספר בהקדמת גם כתב אחר באופן אך

האחת, מצרים, ביציאת היו גאולה מיני שני וז"ל, אחריני, קראי מב' ודייק ממצרים,

לנפש השייכת גאולה היא והשנית, בלילה. עיקרית היתה והיא לגוף השייכת גאולה היא

הפסוק בלשון מדויק זה ויסוד ביום... עיקרית היתה טז-א)והיא חדש(דברים את "שמור

אלקיך ה' הוציאך האביב בחדש כי אלקיך, לה' פסח ועשית ÏÈÏ‰האביב ÌÈ¯ˆÓÓ."

כתיב יצאת(שם-ג)ועוד בחפזון כי עני לחם מצות עליו תאכל ימים ı¯‡Ó"שבעת
ÌÈ¯ˆÓאת תזכר למען ,ÌÂÈצאתךÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Óראשון שבפסוק הרי חייך". ימי כל

"הוציאך ÏÈÏ‰נאמר ÌÈ¯ˆÓÓלמען" נאמר השני ובפסוק מצרים, מארץ כתיב ולא ,"

את ÌÈ¯ˆÓצאתךÌÂÈתזכר ı¯‡Óהנפש וגאולת אז, היו גאולה מיני ששני ונראה, ."

פ ברכות ירושלמי ה"49. בטור"א הובא ו,

סו."או סי' ח

שלום יוסף רבי הג' ממרן אגדה', 'דברי .50

שליט א."אלישיב
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תחת להשתקע רוחנית בסכנה היו עדיין במצרים שנשארו זמן וכל ביום, עיקרה היתה

משעבודם פירוש ממצרים" "שיצאו נאמר לילה גאולת על לכן מצרים. של השר ממשלת

ממש שיצאו יום גאולת ועל מצרים, מארץ יצאו לא עדיין אבל מצרים, אנשי ומעול

בעוד כי הנפש, גאולת היא זאת וגאולה מצרים"... "מארץ שיצאו לומר שייך מהארץ

עכ"ד. רוחנית, בסכנה עדיין היו מצרים אדמת על הם

Î"ÂÓÎÂדסלר הגר"א כגלות51כתב בעיקר החיצוני לאדם נראה הגלות ענין וז"ל,

הסיבה ואת המסובב, רק היא הגופנית שהגלות רואה הפנימי הרוחני האדם אבל הגוף,

דברו זה דרך ועל הרע. היצר ממשלת תחת היותה פירוש הנפש, בגלות רואה האמיתית

גאולתנו "על בהגדה... גאלנו" "אשר בברכת באמרם הגלות בענין Â„Ù˙חז"ל ÏÚÂ
Â
˘Ù
אומרת וזאת ."˘Ù
‰ ˙ÂÏ‚ ‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÏ‚· ˙ÂÏ‚‰ ¯˜ÈÚ˘.הגוף גלות ולא

˙ÂÏ‚השם וכו'. היצר שליטת שהיא הנפש בגלות מיוחדת בחינה הינה מצרים

"דוחק" ומובנו "מצר", מהשורש נגזר קראתי")"מצרים" המצר "מן וכבר(כמו גבול. וגם

וחוזק הדוחק גודל על סימן וזה ממצרים, לברוח יכול עבד היה לא שמעולם ידענו

הוא וכן כבדה. היותר בדרגה לגלות המיוחד המקום הוא שמצרים הרי שלהם. הגבול

מאוד עד חזקה היא מצרים טומאת כי הנפש, מצרים52בגלות של ששרו ז"ל כאמרם ,

כתוב, והנה וכו'. שלה, הפנימי התוכן הוא אומה של ששר וידוע גיהנם, של שר הוא

הקב"ה צריך היה שלכך הק' בזוהר ומובא מלאך", ולא אני - מצרים בארץ "ועברתי

טומאת אל להיכנס למלאך אפשר היה לא כי ובכבודו בעצמו הגאולה להביא כביכול

שם נפגמת היתה מלאך קדושת גם כי 
Ì.53מצרים,ÂËÏ˘ ˙‡ ÂÙÎ ÌÈ¯ˆÓ‰˘ ÚÂ„ÈÂ
Ï‡¯˘È Ï˘ Ì˘Ù
Â ÌÁÂ¯ ÏÚ Ì‚ולו טומאה, שערי למ"ט שם שהגיעו שאז"ל כמו ,

ח"ו. תיקון להם היה לא שוב מעט עוד שם שהו

‰ÊÂ,'וכו משועבדים" אנו הרי ממצרים הקב"ה הוציאנו לא "אילו המאמר ביאור

Ï˘ ˙ÈÏÎ˙-ÏÚ· È˙Ï·‰ Â„ÒÁ ÈÏ· ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï ‰‡ÓÂË Ï˘ ‰„Â·Ú˘Ó ˙‡ˆÏ ÈÎ
עכ"ל‰˜·"‰ ,54.

ח מאליהו' 'מכתב .51".17 עמוד ב,

של מציאות היתה לא זה בענין וגם .52

מכבלי בריחה דהיינו - מצרים מארץ בריחה

היצר.

ועי שהאריך"53. מה מאליהו', ב'מכתב ש

המלאך. דנפגם זה ענין בביאור

וז ולבאר"54. לדקדק ויש חיים', ה'שפתי ל

הפסוק מביא פסח קרבן דבמצות זה, בענין

ככתוב בלילה, שהיתה הגוף גאולת את

האביבÁÒÙועשית" בחדש כי אלקיך, לה'

אלקיך ה' מפני"ÌÈ¯ˆÓÓ‰ÏÈÏהוציאך ,

הגוף גאולת על כתודה בא פסח שקרבן

הפסח הקרבת מצות שהרי בלילה, שהיתה

את והכה ישראל בתי על שפסח בגלל היא

וע בלילה, נשתחררו"הבכורות בכורות מכת י
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È"˘¯ÈÙ,תפח אמרו מכאן חמוץ, לידי יבאו שלא - המצות את ושמרתם וז"ל,

כדרך המצוות, את אלא המצות את קורא תהי אל אומר יאשיה רבי בצונן. תלטוש

אותה עשה לידך באה אם אלא המצוות את מחמיצין אין כך המצות את מחמיצין שאין

עכ"ל. מיד,

Ï"¯‰Ó‰(אריה גור מחמיצין(בספר שאין הדרשה אין הלא כי פירש"י, על תמה

שאינו בפירוש הפסוק לפרש לרש"י הכריחו ומה הפסוק, פירוש כפשטות המצוות את

בכ"מ. רש"י פירוש כדרך מקרא, של פשוטו כפי

¯‡·Óבודאי כלומר וכו'. מחמיצין שאין כדרך וז"ל, רש"י דברי את המהר"ל

מצרים. של משעבודם

הפסוק מביא מצה אכילת במצות ואילו

" ככתוב ביום שהיתה הנפש גאולת שבעתאת

עליו תאכל בחפזוןÂˆÓ˙ימים כי עוני לחם

ÌÈ¯ˆÓיצאת ı¯‡Óאת תזכור למען ,ÌÂÈ
המצה"ı¯‡ÓÌÈ¯ˆÓצאתך שמצות מפני ,

וכמו ביום, שהיתה היציאה חפזון על באה

המלבי זו)"(דם"שפירש מצה מסמלתה שהמצה ,

הנפש, גאולת 
את· ÂÈ‰ ÔÂÊÙÁ‰ ‡ÏÂÏ„"È
Á ÌÈÚ˜Â˘"‡Ï ¯·Î Ê‡Â ,‰‡ÓÂË È¯Ú˘ '
· Â

˙‡ ˜¯ ‡Ï‡ Ì˘Ù
 ˙‡ ÏÈˆ‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰
,ÌÙÂ‚ל."עכ

���

ד' נזכרו כתוב חיים', ה'שפתי כ' ועוד

הלשונות שלושת גאולה, של לשונות

" ווהוצאתיהראשונות "הצלתי" ,"וגאלתי"

היו ממצרים, והיציאה העבדות הסרת שהם

הגאולה תכלית שהיא הרביעית לגאולה הכנה

לעם" לי אתכם הסרתולקחתי תורה. מתן - "

החירות והן הגופנית, החירות הן - העבדות

אחד וגוף בזו זו דבוקות תורה, מתן הרוחנית

Ì‰ÓÚהן, ÔÈ‡˘Î ÌÚÏ ˙Â¯ÈÁ ÈÈÁ Â
Î˙È ‡Ï˘
ÁÂ¯ ÈÎ¯Ú,הזה לקשר תוקף ליתן בשביל .

חז על"אמרו קיז פסחים חפץב)"(משנה שאם ,

הפסח בליל יין בשתיית להרבות אדם

חז שתקנו הכוסות על במה"ולהוסיף רשאי. ל

בין או לשני ראשון כוס בין אמורים, דברים

רביעי לכוס שלישי כוס בין אבל לשלישי, שני

המהר ביאר לכך, והטעם ישתה. (פירושל"לא

ד"המהר יד פרק פסח', של ל'הגדה באלו)"ל ועוד ,ה

שלושת כנגד הם הראשונות הכוסות שלושת

" "והוצאתיהגאולות "והצלתי" הם"וגאלתי" ,

הגופנית. החירות את ÒÂÎ‰Âמסמלים
" „‚
Î ‡È‰ ˙ÈÚÈ·¯‰ÌÚÏ ÈÏ ÌÎ˙‡ È˙Á˜ÏÂ"

˙È
ÁÂ¯‰ ˙Â¯ÈÁ‰ ‡È‰˘ ,‰¯Â˙ Ô˙Óממשיך .

וז"המהר הפסק"ל אין הדברים שני אלו כי ל,

השי גאל לכך כי להיות"ביניהם, ישראל את ת

מקום ובכל עמו, יהיו והם לאלקים להם

הוא הרי מצרים יציאת את מזכיר שהכתוב

" מארץאומר אתכם הוצאתי אשר א' ה' אני

לאלקים לכם להיות אין"מצרים לפיכך .

לכוס השלישי הכוס בין בשתיה להפסיק

‰Â¯ÈÁ˙הרביעי, Ï‡ ÍÂÓÒÏ ˘È˘ Â
„ÓÏÏ
‰ÓÈÏ˘ ‰ÏÂ‡‚‰ ‰È‰˙ ‰Ê· ÈÎ ,˙È
ÁÂ¯‰אבל .

להפרדה גורם לרביעי שלישי כוס בין השותה

גאון סעדיה רבי אמר וכבר האמונותביניהן, ')

ז) פרק ג מאמר איננה"וזוהדעות' אומתנו כי ל,

ע בתורותיה אלא להפריד"אומה אין ולפיכך כ.

עכ תורתנו, לבין הגופנית חרותנו ל."בין
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"ושמרתם בלישנא ומדהוציא כתיב, מצה דהא המצה, את יחמיץ שלא אתא דקרא פשטיה

המצות", את "ושמרתם מאי מחמץ', 'תשמרו למכתב והו"ל המצות", Â¯„Ï˘את ‡Ï‡
˙ÂÂˆÓ‰ ˙‡ ÔÈˆÈÓÁÓ ÔÈ‡ ÍÎ ,˙ÂˆÓ‰ ˙‡ ÔÈˆÈÓÁÓ ÔÈ‡˘ Ì˘Î„.

Ì‡Âלא במצה דשייך דטעמא במצה, המצוה שתולה לזה זה ענין מאי תאמר

זה מדרש הביא שרש"י תימה שדבר ומכ"ש במצוה, כאן)שייך והואתוך(מכילתא פירושו,

החמץ התורה אסרה כי לשניהם, אחד טעם דודאי ויראה מפשוטו. מאוד טו)רחוק ,(פסוק

מפני היה זה וענין להחמיץ. הספיק לא שהרי חימוץ, לידי שיבוא עד העיכוב ג"כ ואסרה

להחמיץ עסתם הספיק ולא הקב"ה, ממ"ה פסח')שנגלה של Ì‰ÈÏÚ.('הגדה ‰Ï‚
˘ ¯Á‡ÓÂ
·ÂÎÈÚ Ô‡Î ÔÈ‡˘ „Ú ÏÂ„‚ ÁÎ·Â ˙Â¯È‰Ó· ÂÈ˘ÚÓ ÈÎ ,·ÂÎÈÚ Ô‡Î ÔÈ‡ ‰"ÓÓ55.

בתנועה פועלים ואינם הזמן תחת אינם שהם לפי בזמן, שלא פעולתם השכליים והענינים

את מחמיצין שאין ציווה ולכך זמן. בלי פעולתם חשיבותם מדריגת ולפי הזמן, שממנה

כלל. זמן בלי השי"ת פעולת כי להודיע '‰·‡המצה ,'‰ ¯·„ ‡È‰˘ '‡ ˙ÂˆÓ Û‡Â
ÌÈ¯·„ ÂÓÎ ‡Ï ,ÔÓÊ ÈÏ· ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ ÏËÂÓ ‡Â‰ '‰ ¯·„ ÈÎ ,'‰
ˆÈÓÁ˙ Ï‡ Í„ÈÏ
,ÔÓÊ‰ ˙Á˙ Ì
È‡ ÌÈ¯·„ ÂÏ‡ Ï·‡ ,ÌÈ
Â˙
 ÔÓÊ‰ ˙Á˙ Ì‰˘ ÌÈÓ˘‚ Ì‰˘ ÏÂÁ Ï˘

„ÈÓ Ì˙Â‡ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆÂ.בהם תדקדק כאשר חכמים דעת וזהו .˙‡ ıÈÓÁÓ ‡Â‰ Ì‡Â
ÔÓÊ‰ ˙Á˙ ‡Â‰˘ ¯·„ ‰È‰ ÂÏÈ‡Î ‰ÂˆÓ‰ ˙‡ Ì‚ÂÙ ‰ÂˆÓ‰.ÔÈ‡˘ ‰Ó ÈÎ ÔÈ·˙ ‰ÊÓÂ

‡Â‰ „Á‡ ÔÈ
Ú ‰ÂˆÓ‰ ˙‡Â ‰ˆÓ‰ ˙‡ ÔÈˆÈÓÁÓואלו דברים. באלו זמן ענין שם שאין ,

עכ"ל. ה', גבורות בספר בהם והארכנו למבין, מאוד ברורים דברים הם דברים

¯ÙÒ·יצחק א)פחד מאמר הזהב,(פסח, לשונו ואצטט המהר"ל, דברי לבאר מאריך

עבודתו, עניני בכל ה' עובד מכל היא נתבעת הזריזות מדת וז"ל, יסודיים, דברים הם כי

המצות, את "ושמרתם הפסח. חג עבודת עם הזריזות למדת פרטית שייכות מצינו ומ"מ

בתוכנה גדול חידוש למדים אנו הדברים דקדוק מתוך המצוות", את מחמיצין שאין מכאן

העדר כאן שיש פירושו אין מצוות ובקיום ה' בעבודת זריזות חסרון כי הזריזות, מדת של

מעשה של צורתה שלימות את המפסיד חיובי קילקול כאן שיש אלא זריזות, של המעלה

ובודאי בפסח. מחומצת לעיסה זריזות מבלי מצוה קיום חכמים השוו שהרי המצוה.

שהוא אלא המצה, תואר את מהעיסה שולל שהוא ענינו סוף אין בפסח עיסה שהמחמץ

הרגיש המהר"ל עינינו שמאור וכנראה מסויים. וקלקול ניכר היזק העיסה אל מדביק

זמן השיהוי ע"י כי תחמיצנה, אל לידך הבאה מצוה של הענין על הוסיף כי זה, בחידוש

והיינו המצוה. את פוגם הוא זה וע"י הזמן תחת הנופל דבר הוא שהמצוה מראה הוא

הוא זה שע"י אלא מעלה, העדר של מסוג איננו ה' בעבודת זמן שיהוי כי לעיל כמבואר

הקב אצל 'זמן' של מושג דאין הזמן."55. מן למעלה שהוא ה,
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הזמן. תחת היא שהמצוה שמראה ע"י נעשה וזה המצוה. למעשה פגם מדביק

Ô¯„‚Âהוא הזריזות מדת של ענינה הרגילה התפיסה לפי הוא: כך דברים של

שהרצון הדחק, זה הלחץ מחמת הנולדת הגוף וכוחות הנפש כוחות של התנועה מהירות

הבדל שום אין זו לתפיסה ובהתאם בתכיפות. חפצו את להשיג הללו הכוחות על לוחץ

בעניני באה כשהיא בין עבודה בעניני באה כשהיא בין הזריזות, מדת של במהותה

את הזריזות מדת תכוון שם נמשך שהרצון דלמקום ברצון, הוא ההבדל דעיקר העולם,

כשהיא בין הזריזות מדת של מהותה בעיקר הבדל שום שאין כו"כ אחת ועל דרכה.

המוטלות בחובות באה כשהיא ובין אדם, הוא באשר נח הבן על המוטלות בחובות באה

סיני. הר על אבותיו עמדו באשר הישראל על

Ï·‡צניעות למדים היינו תורה נתנה אלמלא ששנו: רבותינו מדברי יוצא כך לא

מתרנגול ארץ דרך מיונה ועריות מנמלה גזל ע"ב)מחתול ק כאן(עירובין לנו יש הנה .

חי, הבעל בטבע גם רישומן מוצאים שאנו בוראו בעבודת האדם חובות כמה של רשימה

של המוסר בית הוא הנמלה מושב כי מפורש הכתוב אמר שעליה הזריזות מדת ואילו

שבודאי שהגם אותנו מאלפת זו השמטה זו. מרשימה נשמטה עצל" נמלה אל "לך זו מדה

משתייך אינו הנמלה אצל הלימוד מ"מ הנמלה של בטבעה הזריזות מדת היא טבועה

היינו לא תורה נתנה אלמלא דמילתא ושלקושטא לתורה, שקדמה ארץ הדרך לימודי לסוג

ואילך. תורה ממתן דוקא שנתחדש גורם הזריזות במידת שיש הרי זו, מדה ממנה למדים

‰Ó?זה גורם של טיבו

˙‡ÈˆÈכנסת של התהוות דהיינו ישראל", "נצח של ה"בראשית" הוא מצרים

מן מלמעלה נמשכת להיות יציא"מ הוצרכה לכן הזמן, מן למעלה בריאה שהיא ישראל

בחפזון. היתה שיציא"מ והיינו הזמן

‚˘ÂÓ‰של ההמשך תמידיות של עובדה קביעות רק ענינו אין ישראל" "נצח

רק המיוחד ולזמן, לנצח, נפשי, יחס לקבוע גם בא שהוא אלא ישראל, כנסת קיום

ישראל כנסת של בנפשה קובע ונצח ישראל בין המיוחד הקשר כלומר ישראל, לכנסת

וכשם ה'. בעבודת הזריזות למדת כך מתוך ומביא הזמן, מסגרת את להבקיע הלחץ

היה ישראל נצח של התהוותה דהיינו הזמן, תחומי לתוך נצח יצירת של שהורדתה

זמן דהיינו הנצח, למרום הזמן תחום של העלאתו גיסא מאידך כן כמו בחפזון, דוקא

צדדים שני ה' בעבודת והזריזות יציא"מ של החפזון בזריזות. דוקא היא מצוה קיום של

למדת לה יש כי בידינו אפוא, העלינו, ישראל. נצח היא שמה אשר אחת מטבע של

הרצון לחץ של טבעית באיפה נמדדת היא שלה התחתונה בדיוטא ואיפה, איפה הזריזות

ובעניני העולם לעניני בשוה משתייכת היא זה ומצד ובתכיפות, במהירות שלו את להשיג

מבני האדם עבודת בין במהותה הבדל שום אין עצמם העבודה בעניני וגם העבודה,
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של באיפה נמדדת היא שלה העליונה בדיוטא ואילו מישראל. האדם עבודת ובין נח

ומצד הנצח. למלכות חדירה אגב עבודתה לעבוד ונמשכת הזמן במסגר הממאסת נשמה

אלא עוד ולא העולם בעניני הפעולה מהירות עם שיתוף נקודת שום לה אין זה

דמצרים. חפזון משעת ימיה המונה לאומה היא שמיוחדת

‡˙Â·¯‰Âהבעל בטבע הניכרת הזריזות מדת של רישומה כי זה בענין הגדולה

שאין בודאי הנמלה של זריזות כי העליון, בתכנה המדה של רישומה דוקא הוא חי

אלא חיה אינה "שהרי הנרצה, החפץ אל ההגעה מהירות תאות עם שייכות שום לה

אופי שכל אלא כורים", מאות מכנסת והיא ומחצה חטה היא מאכלה וכל חדשים ו'

הוא הנמלה מושב אמנם שאם באופן זמן, של חשבון שום לה שאין בזה היא זריזותה

המשתייכת שלה העליונה בקומה הזריזות למדת דוקא היינו הזריזות, למדת המוסר בית

המדות מבין מנמלה" "זריזות של ההשמטה ומכאן ישראל. נצח של התוכן לאותו ביחוד

תורה. ניתנה לא אם גם למדים שהיינו

ÌÈ¯È‡ÓÂ,המהר"ל דברי זה מתוך Ì‚ÂÙהם ‡Â‰ ˙ÂÊÈ¯Ê ÈÏ·Ó ‰ÂˆÓ ‰˘ÂÚ‰˘
˙Á˙ ÏÙÂ
‰ ¯·„ ‡Â‰ ‰ÂˆÓ‰˘ Ê"ÈÚ ‰‡¯Ó ‡Â‰˘ ÔÓÊ ÈÂ‰È˘‰ È"Ú ‰ÂˆÓ‰ ˙‡

ÔÓÊ‰שחרור היא פירושה ישראל כנסת של ה' בעבודת שזריזות שמכיון כנ"ל והיינו ,

פירושו ה' בעבודת הזמן שיהוי גיסא לאידך ממילא הנצח, למלכות וחדירה הזמן ממסגר

שעה. וגבולי זמן תחומי לתוך המצוה הורדת

‡Â‰""על-מות מח-טו)ינהגנו למעלה(תהלים היינו מות" "על מקרא של פשוטו ,

דכתיב כמו בזריזות "עלמות" דרשו בחז"ל ואילו הנצח, בתחום דהיינו המיתה, מן

היא הזמן בתחום פועלת כשהיא הנצח דמדת כנ"ל והיינו תופפות", עלמות "בתוך

הזריזות. מדת את מולידה

,"˙ÂÓ-ÏÚ",זריזות ענינו מדרשו ולפי "ועלמות" נצחיות ענינו פשוטו שלפי

עכ"ד. אחת... מטבע של צדדים שני הם

zayei ikp` inr jeza

ìà àáì úéçùîä ïúé àìå" ,"ø÷á ãò åúéá çúôî ùéà åàöú àì íúàå"
"óâðì íëéúá[יב-כב,כג]

לרשעים‡] צדיקים בין מבחין אינו למשחית רשות שניתן כיון בחז"ל, איתא

ע"א) סא בכורי(ב"ק שאף בדין היה שימותו, הבכורות על גזירה שנגזרה כיון והיינו, .

ישראל, בכורי את והציל הקב"ה אתם נהג מיוחדת שהנהגה אלא עמם, ימותו ישראל

נתקדשו. ועי"ז
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ÔÎÂבכור כל הכתי ביום ובבהמה באדם ישראל בבני בכור כל לי "כי כתוב

לי" אתם הקדשתי מצרים ח-יז)בארץ .(במדבר

‰¯Â‡ÎÏÂשנתחייבו כדרך למות ראויים ישראל בכורי היו לא שודאי תמוה, הדבר

נתקדשו שעי"כ עד אתם, ישראל בני בכורי אף שיהרגו היה מקום ומה במיתה, המצרים

ישראל. בכורות

·˙ÎÂמוסר שיחות בעולמו,56בס' הקב"ה הנהגת מזה שלמדנו לומר, ויש וז"ל,

היחידים אם ואף זה, בכלל שנמנה מי כל על חלה היא הכלל, על גזירה שמשנגזרה

בעונ נענשים היו הם מ"מ הזה, לעונש ראויים אינם ככתובכשלעצמם הכלל, של ש

וגו' פשעו" ביום תצילנו לא הצדיק צדקת עמך בני אל אמר אדם בן (יחזקאל"ואתה

יכללולג-יב) שלא לעצמם, במנין לוי בני את למנות מיוחד בציווי משה נצטוה ולכן ,

בכללם. נענשו לא ולכן ישראל בכלל

¯·„‰Âהפסוק על האוה"ח בפירוש יד-לח)מבואר וכלב(במדבר נון בן "ויהושע

באה מה באוה"ח והקשה הארץ". את לתור ההלכים ההם האנשים מן חיו יפנה בן

הארץ" דבת מוצאי האנשים "וימתו נאמר כבר והרי בזה, להשמיענו לז)התורה ,(שם

מתו. לא הארץ דבת הוציאו שלא שאלו נלמד זה ומכלל

ı¯È˙Âלתור שהלכו האנשים מן שהיו לפי חיו שהם לומר הכתוב שכוונת האוה"ח

הגזירה היתה ישראל, בכלל נשארים והיו הארץ את מהתרים היו לא שאילו הארץ, את

והן ממצרים. כשיצאו כ' מבני למעלה שהיו כיון גמורים, צדיקים שהיו הגם עליהם, גם

עליו שנגזרה הכלל בתוך הם אם הצדיקים היחידים שגם חז"ל, שלמדונו הדברים הן

לעצמם. לוי בני את למנות משה נצטוה ולכן ינצלו, לא הם אף רח"ל גזירה

¯·ÎÂ'הר"ן ב'דרשת זה כעין ח)כתב ישראל(דרוש בני בכורי שנתחדשו מה בטעם ,

אשר האיש גם היזק בו יקבל מזיק, דבר איזה ממשיך שופע שפע נתחדש שכאשר וז"ל,

מההיזק בעדו השי"ת עליו יגן פרטי זכות אליו שיהא לא אם מעשיו, כפי שיענש ראוי איננו

מגיע ולכן כללית, הנהגה היא בעולם הקב"ה שהנהגת לבאר שהאריך ועי"ש ע"כ. ההוא,

שיצילנו עד כך כל זכותו את שיחזק לא אם בה, שיענש ראוי שאינו למי גם הפסד ממנה

טבע. בשינוי ממנה השי"ת

ÂÓÎÂאת אלקים "ויזכר הפסוק על בזוה"ק איתא דהנה הטוב. לצד מצינו כן

ח-א)נח" ליבעי(בראשית לא בעלמא, שריא דדינא בשעה חזי, תא אמר אלעזר ר' ,

הוה, השנה דראש יו"ט יומא דההיא משונמית, מנלן וכו', לעילא שמיה דידכר לאיניש

המלך" אל לך לדבר "היש אלישע לה אמר וכדין עלמא, דאין ד-יג)וקוב"ה ב, (מלכים

יושבת" אנכי עמי בתוך "ותאמר וכו', קוב"ה ואשגיחון(שם)דא בי דאידכרון בעינן לא ,

להגר זצ"56. שמואלביץ עג."ח מאמר ל,
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כולם, עם יחד היא נדונית עמה" "בתוך שהיא זמן שכל והיינו וכו'. עמי בתוך אלא בי,

תהא אם אבל לכך, ראויה אינה עצמה היא אם אפילו הציבור, כל עם יחד היא וזוכה

וכדאי עבורה, מליץ הוא שאלישע אע"פ גדולה, בסכנה היא עומדת לעצמה, נידונית

עמי". "בתוך שתכלל ובלבד אלישע, של ההשתדלות על לוותר לה

ÍÎÂ"צבורא בהדי נפשיה איניש לישתף "לעולם חז"ל, דברי בביאור (ברכותנראה

ע"א) שמתוךל רבים, בלשון אלא יחיד בלשון קצרה תפלה יתפלל אל וז"ל, ופירש"י ,

יזכה איך אך יותר, נשמעת הציבור תפלת שאמנם להבין ויש ע"כ. נשמעת, תפלתו כך

עצמו. על אלא מתפלל היה לא אילו זוכה היה שלא למה עצמו הוא

‡Ï‡,הדברים הן ¯‡ÌÈÈÂשהן Ì
È‡˘ Ù"Ú‡ ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÌÈÎÂÊ ¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎ ÍÂ˙·˘,

להתפלל לו יש ולכן למוטב, ובין לטוב בין כולו, הכלל עם היא הקב"ה שהנהגת וכאמור

עצמו. על אף נשמעת תפילתו תהא כך ובתוך כולו, הכלל על

¯˜ÈÚÂ,יחידים של צירוף רק אינו שהציבור לפי הוא זה ‰Â‡ענין ¯Â·Èˆ‰ ‡Ï‡
Â·˘ „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎ ‰È‰ ‡Ï˘ ‰ÓÏ ¯Â·ˆ‰ ‰ÎÂÊ Î"ÚÂ ,È¯Ó‚Ï "‰˘„Á ˙Â‡ÈˆÓ"

ÂÓˆÚ È
Ù· ‰ÎÂÊ'הר"ן ב'דרשות כתב וכן א). בשבחו(דרוש ז"ל רבותינו לנו הפליגו וז"ל,

עליך" צבור אימת תהא "לעולם שאמרו צבור, של ע"א)ומוראו מ שמצינו(סוטה עד ,

המרים" נא "שמעו באמרו בזה הנביאים אדון כ-י)שנענש ואחד(במדבר אחד שכל ואע"פ ,

שכתב ועי"ש לזה", ראוי היה פרטיותו, ÓÓ‰מצד ¯˙ÂÈ ‰ÏÚÓÂ Á·˘ ‰
˜È ÏÏÎ‰˘"
"ÂÈË¯Ù „ˆÓ ÈÂ‡¯˘.עכ"ל ,

Â
„ÓÏולעזרה בדינו, שמים לרחמי זוכה שאדם האמור, היסוד את מכאן

בא ובגשמיות, מהםברוחניות כחלק עצמו את ומרגיש לציבור מצטרף שהוא מידה ותה

מהם ומתבדל עליהם ומתגאה מתנשא .57ואינו

כמו בחז"57. איתא כתיב"כ רמי, פפא רב ל,

יום" בכל זעם ""וא-ל וכתיב מי, זעמו לפני

בציבור"יעמוד כאן ביחיד כאן קשיא, לא ,

אע - בציבור יעמוד, מי - זועם"(ביחיד יום דבכל ג

ע ע"מתקיימין, ד "א)"ז שהאדם עוד כל "יחיד.

שכולל ומי הכלל אך בדין, לעמוד יכול אינו

בדין. לעמוד יכולים בתוכם, עצמו

הג זצ"רבנו סלנטר ישראל השריש,"ר ל

איש להיות היא, בדין לזכות היחידה העצה כי

הרש תלמידו לו. צריכים הא"שרבים ביאר ז

ר במס' עה"דאיתא שביארוא)"(יח אחרי ,

מרון כבני לפניו עוברים עולם באי דכל מתני'

אחת"ואעפ" בסקירה נסקרין כולן ‡Ú,"כ ÈÎ"Ù
‡Â‰ ÔÈ„‰ ÌˆÚ ,˙Â„ÈÁÈ· „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ÌÈ
„˘

ÏÏÎÏ ÍÈÈ˘ Ì„‡‰ ‰ÓÎ „Úהגרי אמר וכך ס,".

אומרים" לחיים, זכרנו בתפלה כשמתפללים

חיים א' למענך לבקש"תיכף לאדם שאין ,

" שעל"למענךאלא להיות יכול כן, לא שאם ,

לא הזה בעולם שאוכל אחד [לפתן] 'צימעס'

חייו אם - 'למענך' אבל מעשיו, כל לו יספיקו

עולה אינו הצטרכותו כל אז הם, גבוה צרכי

כלל. בחשבון

���

צריך המלך אם אומרים היו בנובהרדוק
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דמכת·] ושילש שנה ההגדה בעל דהלא מאד, הפליאה כאן נשגבה באמת אך

אני הזה, בלילה מצרים בארץ "ועברתי שנאמר בעצמו, הקב"ה ידי על היתה בכורות

אעשה מצרים אלהי ובכל שרף, ולא אני מצרים, בארץ בכור כל והכיתי מלאך, ולא

דבריו, לפי הכתוב אמר איך וא"כ אחר", ולא הוא אני ה', אני שליח, ולא אני שפטים,

וראה לכתוב הו"ל התם? בעי מאי משחית לנגף, בתיכם אל לבא המשחית יתן ולא

ישחית. ולא הפתח על ה' ופסח המזוזות שתי ועל המשקוף על הדם את

Â·˙ÎÂבכורות דמכת הוא דהאמת זצ"ל, מווילנא אליהו ר' החסיד הגאון בשם

יתן "ולא הכתוב שאמר ומה ההגדה, בעל שדרש כמו ובעצמו בכבודו הקב"ה ע"י היה

מכת בשעת עצמו, מחמת למות עתו שהגיע מי שאף הכוונה בתיכם", אל לבא המשחית

שהגיע מי כל את להמית הממונה המות מלאך [דהוא המשחית המלאך ע"י - בכורות

אל לבוא יתן "ולא נאמר המוות מלאך ועל שעה, באותה ימות לא הוא גם למות], עתו

הגזרה עברה ישראל בני על דגם לומר למצרים פה פתחון ליתן שלא כדי .58בתיכם",

מחבל אפילו אותו יוריד הוא הגנב את

- לו צריכים רבים אם לכן ÎÊÓ‰התליה.
ÌÈ·¯‰המלכים מלכי ומלך ברירה. אין אז -

שהלא"הקב - החבל מן אותו מוריד כן גם ה

לו. צריך כביכול המלך

���

לו" צריכים שאינורבים מי זה - "

לעצמו! רק חייו את חי אינו אגואיסט!

יראתו הבריות. אהבת סבלנות, חסד, מידותיו,

" אמיתי. עמל - תורתו צריכיםטהורה, רבים

נושאלו אלא ציבורי, עסקן דווקא לאו הוא "

יושב שהוא אף הרבים ועם חבירו עם בעול

אדם הרבים. לרשות יוצא ואינו אמותיו בד'

אדם הוא - אמיתי יהודי של דמות שהוא

העליונה שההשגחה ומי לו. צריכים שרבים

מלאכתו ועושה ברבים אותו העמידה

הוא בודאי - הרבים את ומזכה זכה באמונה,

באמת. הכלל שור')איש .('עלי

קהלת בספר נעתקו זה ויישוב זו שאלה .58

עה עבודת"יצחק מספר בלק, בפרשת ת,

שיה על מו"הגרשוני הצדיק הג' שחיברו ה"ש,

מו החסיד הג' בן ז"גרשון אברהם אחי"ה ל,

הגר זצ"רבנו מווילנא ועי"א דהביא"ל, ש

עה ""ביאור ארבעהפ במגפה המתים ויהו

אלף כה-ט)(ב"ועשרים תבותמדבר על דהנה ,

במגפה" וקשההמתים ואתנח, טפחא בא "

צריך היה לא הטעמים שמוש משפט לפי הלא

ידוע דהלא כלל, אתנח הפסוק בזה לבוא

בעל הוא אשר בפסוק אם כי יבוא לא דאתנח

מובן אחד בכל אשר שלמים, מאמרים שני

המאמר בסוף האתנח יבוא ונשוא, נושא

המאמר בסוף פסוק] [סוף והסלוק הראשון,

" כמו במגפההשני, המתים דפרשתויהיו וגו' "

יז-יד)קרח אתנח,(במדבר יבוא מאות שבע דעל ,

קרח, דבר ועל הראשון, מאמר נשלם דשם

עי השני מאמר נשלם דשם הסלוק, ש."יבוא

מאמר"משא בעל רק דהוא הזה, בפסוק כ

כלל. אתנח בו לבוא צריך היה לא אחד,

פיוול שרגא ר' הצדיק הרב ותירץ

שני בעל הזה הפסוק גם דבאמת מסמארגאן,

להורות אתנח, בו בא הכי ומשום מאמרים,

מהענין חוץ פה, ונסתר צפון אחד ענין דעוד

על למות יתעלה מאתו דנגזר והוא, הגלוי,

כ הזה שהעת"העון מפני אך מישראל. אלף ד

הקב כעס דלא רצון, עת השטים"ההיא מן ה

בסנהדרין כדאיתא הגלגל, עועד לכןב)"(קה ,
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ואינו‡] לו יחשב לעול כי כרחך על "עבודה", ה' לעבודת קורא והרשע מאחר

בקיום ומרויח משיג מה הבנה לו שאין משום וזאת ה', עבודת לו היא שזכות מבין

תורתו. ולימוד ה' מצוות

Ê"ÈÙÏÂ]"לכם" שאמר כיון הרשע הבן אצל מדוע העולם, שמקשים מה שפיר אתי

שאלת אף והלא הכלל", מן עצמו את הוציא - לו ולא "לכם ההגדה, בעל מדבריו מדייק

לשון ואף "אתכם", אלקינו ה' ציוה אשר והמשפטים והחקים העדות "מה - היא החכם

על עבודה, בלשון דבריו שנקט שמכיון פשוט ולהנ"ל הכלל, מן הוצאה בזה יש אתכם

חפץ שאדרבה החכם משא"כ הכלל, מן עצמו להוציא ורוצה לו ייחשב שלמשא כרחך

האדם]. של ייעודו נמצא כאן כי ומבין לדעת,

Ù"‰Ú"בישראל עמל ראה כג-כא)"ולא וז"ל,(במדבר הק' החיים' ה'אור כתב ,

אלא עמל, להם שיש מרגישים אינם בתורה, עסקם וכל מצוות שעושים הגם שהצדיקים

דהיינו עכ"ל. בתורה, חשקם לרב בשעשועים המשתעשע וכאדם המרויח כאדם אדרבה

בעייפות מרגישים לא בתורה, שיגעים שאע"פ ישראל, עם על בלעם שאמר השבח שזה

וטורח.

מדובנא·] המגיד של משלו ומפורסם יהלומים,59ידוע סוחר אחד, יהודי אודות ,

במזוודה היקרים, יהלומיו את היהודי ארז סחורתו. למכור למקום ממקום שהלך

הקב אשר"חס האנשים הזה בחשבון וכלל ה

שתתמעט כדי הכי, בלאו למות עתם הגיע

המגפה.

מופלאה, הקדמה גם יש זה מופלא לפשט

ב"וז יצחק הרב הרב"ל מווילנא ניסן ר

הנ פיוול ר' הרב כי שמעתי גילה"המחבר, ל,

הנ בפסוק דהפשט לבנו מותו הוא"לאחר ל

תורה. של לאמיתה בזה ושכוון אמת דבר

ר' הרב בא אחת פעם היה, כך שהיה ומעשה

הולך הוא כי לו וגילה בחלומו, לבנו פיוול

להגר זצ"עתה מווילנא להגר"א נשלח כי א"ל,

ידו על שמיא מן הגרשלמא ז"(כי עוד"א אז היה ל

חיתו) מחדובחיים אחד חידוש עבור שחידש", ת

ז"הגר ומה"א תורה. של לאמתה וכוון ל,

הוא גם כי יען לשליח, דווקא אותו שבחרו

בתורה אמת דבר אחת פעם חידש פיוול] [ר'

ס באות היריעה בשולי אליהו' ב'עליות שכתב"(ועי' ג,

הגר של בכתובים מצאו ז"דכן שלמא"א לו שנשלח ל

ע מסמארגאן)"משמיא פיוול ר' הרב הבןי לו ושאל ,

וא אמת, לדבר שכוון החידוש הפשט"מהו ל

הנ ""בפסוק במגפהל המתים שם,."ויהיו (וסיים

קבלה ואם עלי, הזה הסיפור אחריות ואין שמעתי כך

נקבל) .היא

הגר אדוננו בשם מקובל אשר ז"59. ל,"א

הדובנער של המשלים משלשת אחד דהוא

תורה. של לאמיתה הפשט דכוון מגיד,
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ירד יממה, כעבור ונרדם. גופו, אל מזוודתו הצמיד הרכבת, על עלה לכך, המיועדת

התחנה. פתח עבר אל מאוששים, בצעדים וצעד הרכבת, מן שנתו, לאחר ורענן רגוע

האכסניה לעבר לצעוד החל הוא במוחו. להתרקם כבר החלו ותכנונים, ראשונות מחשבות

לשהות. תיכנן בה אשר

Ï·‡בפני העמידוהו ושמאלה, ימינה עצבניות פניות אתו. איננה מזוודתו אהה,

אל אחורה, בדחיפות רץ האיש החל ברכבת. נשארה סחורתו כל כי המרה, העובדה

האיש צעק האחרונות. תקוותיו את דחק הקטר, של הצורמני צפצופו אך הרכבת, עבר

אחד מרחוק לו בא ולפתע עבר, כל אל המחפשים התפזרו למשטרה, פנה לעזרה,

נקל אחרי. מגיעה היא הנה נמצאה, מזוודתך הבשורה, ובפיו ונושף, נושם המחפשים,

ועמד המסייעים, מן אחד ולכל למוצא הגון פרס על הכריז מיד הרבה. שמחתו לשער

היקרה. מזוודתו שוב להחזיק מצפה רוח בקוצר

ÏÎ‰נושאים מרחוק הנראים גוף בעלי שני עבר אל מצביעים בשמחתו, שמחים

הכבדה... במזוודה

ÂÏÈ‡Âבקרבה אמנם, נושאת, מזוודתי מזוודתי. זאת אין "לא, בבכי, פרץ האיש,

אך מזוודה, מצאתם אמנם כבד. איננו הוא, משקל קל מטען אך יקר, מכל יקר מטען

לש זקוקים אין מזוודתי, למשא זאת... היא מזוודתי מזוודתי,לא ממשא גוף. בעלי ני

מתייעפים"... אין

,ÍÎ,והראיה יעקב", קראת אותי "לא ואומר הנביא פונה מדובנא', ה'מגיד אומר

ישראל, בי יגעת ואם מתעייפים. אין הקב"ה, את שקוראים מכך ישראל"... בי יגעת "כי

עכת"ד יעקב", קראת אותי "לא זאת, היא מזוודתי לא .60משמע

דכדוכה‚] עד כך על לסבול יכול הוא מסוים, לדבר עז חשק יש לאדם כאשר

ישטפוה" לא ונהרות האהבה, את לכבות יוכלו לא רבים "מים נפש, ח-ז)של .(שה"ש

מתייגע והוא ביותר, עליו מקשה שיקרהו מקרה וכל לסבול, יכול אינו כאשר אמנם

מצבו וכל המקום, מאחרי לפרוש רצון שוכן אמנם בקרבו כי זה הנה בדת, ומתרפה

הגר התבטא רבות פעמים פינשטיין"60. מ

""זצ אמרו שאחרים שמה צול, שווער איז עס

איד אן תורהזיין שומר יהודי להיות [קשה "

הרוחנית השואה סיבת היא ומצוות],

" אמרו, כבר בניהם כי היהבאמריקה, אבינו

לכן וגבורותיו, כוחותיו את לי אין אני גבור,

עכשיו, היהדות מן אשתמט שאני טוב יותר

הנסיונות כל את לעבור מוכרח שאהיה ."קודם

""משא ועת עת בכל שאמרו אלו וויכ

איד אן זיין צו איז דאס זהגישמאק [כמה "

תורה השומר ישראל בן להיות גישמאק

מתיקות לאותה וקיוו שמעו בניהם ומצות],

התורה שמירת ידי על להוריהם שהיו החיים

המצוות. וקיום
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כפיות ישנם אדם לכל כגיגית". הר עליהם הוא ברוך הקדוש "כפה בבחינת אלא אינו

ובהזדמנות ממשאו, להיפטר עלילה מחפש הוא תוכו תוך עמוק ועמוק שונות, מכפיות

ורצונו. לתאוותו רץ הוא הראשונה

ÍÈ¯ˆמרגיש שהוא בעצמו רואה וכאשר בוחנת, בעין בעצמו להתבונן האדם

רבה! לבדיקה הוא זקוק הנה יהודי, מהיותו וסבל 61עול

זצ ירוחם לרבנו תורה', 'דעת ל."61.

הגה זצ"כתב לאפיאן אליהו רבי ('לבל"צ

ח-יג) עקב, פר' וזאליהו' למי", לעצמנו כשנשאל ל,

העוה מצד לא - בעולם תענוג יותר ב,"יש

העוה מצד יהודי,"אלא לאיש - כפשוטו ממש ז

ושובע, הולל לאיש או וכשר, פשוט יהודי

כל בשמחת מתנסך גם בשרו, את ביין מושך

שמחה אין - בעולם? אשר החומריים תענוגים

הכתוב יהודי! כשמחת הזה מעולם ותענוג

" אלוקיךאומר ה' את עבדת לא אשר תחת

כח-מז)"בשמחה זה(דברים מצד בשמחה היינו ,

ודאי! העולם

כראוי והמצוה התורה את שמקיים מי

שאמר כמו כמוהו, שאין ועונג טעם מרגיש

ע המלך ""דוד צופיםה ונפת מדבש "ומתוקים

יט-יא) "(תהילם ואומרים עונג, מדושני כי"עם .

עולם חיי מכל הבא בעולם רוח קורת יפה

טובים ומעשים בתשובה אחת שעה ויפה הזה,

כן אם הבא. העולם חיי מכל הזה בעולם

כשמקיים הזה בעולם לאדם שיש תענוג

הגר כתב כבר מאוד. גדול הוא ח"התורה

זצ ""מוולאז'ין המאמר על יודעל אתה שאין

מצות של שכרן ב-א)"מתן אתה(אבות שאין -

להקב לתת צריך אתה כמה ולשלם"יודע ה

ז מזיובעד וליהנות להתענג מצות לך שנתן ה

צריכה זו ביותר. הגדול התענוג שזהו שכינתו,

מצוות לקיים כשהולכים שלנו הגישה להיות

עכ ל."הבורא!

���

משה דרש כ)בספר וז(דרוש מי"כתב ל,

שעוסק הזמן רק הוא חייו שכל זה, את שיודע

וכל עיקר, התורה אצלו הוי ומצוות, בתורה

חיי צורכי וכל פרנסתו בשביל שעושה מה

" כי שלו, תורהההבל אין קמח אין (אבות"אם

כתיבג-יז) וכן טו-יח), "(דברים אלקיך, ה' וברכך

תעשה אשר כדי"בכל טפל רק הוא זה כל ,

והוא ומצוות. בתורה לעסוק ויוכל שיחיה

באבות שאומר שמאי "(א-טו)כוונת עשה,

קבע תהי'"תורתך בחיים עבודתו שעיקר פי' ,

תהיה ומלאכתו קבע, לשון וזהו התורה,

אלא לו חשובה תהיה שלא אצלו, עראית

כאילו ההכרח מצד רק בהם ויעסוק כטפל,

דאל משום שד, לעסוק"כפאו יוכל לא כ

ומצוות. בתורה

גודל כמה יודע שהיה המלך דוד והנה

חיי הוא זה שרק והמצוות התורה חשיבות

" בנו קהלת וכדמסיק וגו'האדם, הכל דבר סוף

כל זה כי שמור מצותיו ואת ירא האלקים את

לכן(יב-יג)"האדם הבלים, הבל הכל זה ובלי ,

קיט-צב)אמר, "(תהלים אז, שעשעי תורתך לולי

בעניי מרגיש"אבדתי היה התורה בלא כי ,

בכל"א ונוצח גדול מלך שהיה אף כאומלל, ע

שתורתו כזה איש והנה ימיו. כל יפנה אשר

העוה עסקי וכל הבל"קבע שהוא הוא יודע ז

לעסוק ויוכל שיחיה כדי לזה שמוכרח ורק

ובתוה ה' העוה"בעבודת חיי שכל נמצא ז"ק,

וא המטרה, אל המוביל כדרך לו כ"נחשב

חיי חי הוא איך חילוק שום לו שאין בודאי

בדרך ההולך אדם כמו והוא שלו. ההבל

שחושב מחמת רחוק למקום ליסע ומטרתו

באם יתחשב לא בודאי מזה, פרנסה לו שיהיה

פת רק או כבביתו בדרך טובה סעודה לו יהיה

שלא או לישון מקום לו יהיה ואם חריבה,

שם ויהיו בדרך מלון לו יזדמן ואם כלל, יישן
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ועל הארץ על וילין דרך עוברי אנשים הרבה

יישןאגר ולא יאכל שלא ידע אם שאף ופו,

לו שיהיה שחושב מאחר ספק, בלי יסע ודאי

פרנסה, 
˘‡¯Âמזה˘ ÌÈ˘
‡· ÏÏÎ ‡
˜È ‡ÏÂ
,ÔÎ¯„Î ÔÈÏÎÂ‡Â ˙ÚˆÂÓ ‰ËÈÓ· ÌÈ
˘ÈÂ Ì˙È··
ÈÎ Â· ˙Â‡
˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰·¯„‡˘ ·˘ÂÁ ‡Ï‰ ÈÎ

ÁÈÂ¯‰Ï ÍÏÂ‰ ‡Â‰.

וכ שכן כל כן, שתורתו"ואם שאיש ש,

עוה חיי וכל שמוביל"קבע לדרך רק לו נחשב ז

הדרך, הוא איך כלל יתחשב שלא המטרה אל

ישן או חריבה, פת או מלכים מעדני אוכל אם

כלל יקנא ולא הארץ, על או מוצעת במטה

עונג, חיי שחי 
ÂבמיÈ‡Â ‡Â‰ Í¯„ ˜¯˘ ÔÂÈÎ
,ÌÂÏÎÏ Í¯„‰ ÈÈÁ ·˘Á
היה שאם אפשר וגם

המטרה, אל הולך היה לא עונג חיי Ì‡Âחי
ÍÏÂ‰ ‡Â‰ È¯‰˘ Â· ˙Â‡
˜Ï ‰·¯„‡ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎ
„ÂÓÈÏ·„ ,˜ÙÒ ‡Ï· ‰ÈÏ‡ ÚÈ‚È˘ ‰¯ËÓ‰ Ï‡
Áˆ
 ÈÈÁ ‰Ê· ÂÏ ÔÈÎÓ ‡Â‰ ‰˘ÂÚ˘ ‰ÂˆÓ‰Â
ÏÎ· ÌÂÏÎ ‡
˜È ‡Ï˘ È‡„Â· ÔÎÏÂ ,˜ÙÒ ‡Ï·
ÂÏ ˘È È¯‰˘ ,‡··Â ‰Ê· ¯˘Â‡Ó ‰È‰ÈÂ .Ì„‡

‰ÂÚ‰ ÈÈÁ Ì‚"¯˙ÂÈ ÂÈÈÁÓ ‚
ÂÚ ÂÏ ˘È˘ ÔÂÈÎ ,Ê
Ï·‰‰ ÈÈÁ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÏÂÚ·˘ ÌÈ˘
‡‰ ÏÎÓ

‰ÂÚ‰ Û‡ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï˘"Ì
È‡˘ ÔÂÈÎ Ê
Ì‰Ï ‰È‰È Ì‡ Û‡ ,Ì‰Ï ˘È˘ ‰Ó· ÌÈ˜Ù˙ÒÓ
˘È˘ ‰Ó· ÁÓ˘˘ ‰Ê‰ ˘È‡‰ Ï·‡ ,„‡Ó ‰·¯‰

Â˙· ˜ÒÂÚÂ ‡Â‰ ÈÁ„ ¯Á‡Ó ,ÂÏ"˘È˘ ‡ˆÓ
 ,Ó
‰ÂÚ‰ ÈÈÁ Ì‚ ÂÏ"‰ÂÚ· ÂÏ ·ÂËÂ Ê"È‡„Â· וזהו· .

חכמים שנו בפ' דאיתא ו-ד)מה "(אבות היא, כך

תורה של ללימוד"דרכה המובילה הדרך פי' ,

עוה שהוא מצוותיה וקיום שנחשב"התורה ז

עונג חיי יחי' אם אצלו שוה יהיה אם כדרך,

ולישן צער וחיי במשורה ומים במלח פת או

חיים איזה מתחשב אדם שאין כמו הארץ, על

אז גופו, צרכי למטרת שהולך בדרך חי הוא

בעוה ג"אשריך בעוה"ז לו וטוב ב."כ

תורתן"ומ אין אדם בני שרוב רואים אנו מ

להיפוך אצלו שהוא מתחלה מזה ונמשך קבע,

ואח במי"חלילה, שמקנא מזה עוד נמשך כ

מזה ובא לעיקר, זה שחושב כיון עונג חיי שחי

גזילה לידי ובא הכל עשה שבכוחו לחשוב

רואה שעדיין זה, לו מועיל אינו ואם ורציחה.

מתחיל אז ממנו, יותר עונג חיי שחי מי שיש

שכיון צדיק, שהוא בחשבו ה' על להתאונן

העוה מצווה"שחושב כל לו הוי לעיקר ז

אין העולם שכל שסובר עד גדול נסיון שעושה

עונג חיי שחי מי שיש עוד ורואה לו, כדאי

כ בזה ומתקשה רשע, שהוא שיכול"אף עד כ

ח כפירה לידי מזה ו."לבא

הי שלאואם רק לא אז קצת חשבון לו ה

גודל בידעו לצדיק עצמו יחשוב לא גם יקנא,

ומרגיש במעשיו ומפשפש האדם, על החיוב

עליו. הדין את ומצדיק מאד הקל אף חטא בכל

טובה רק באמת טוב אין שלרשעים יודע וגם

טובת כלום נחשב שאין יודע וגם היא, כוזבת

העוה"העוה טובת לעומת מבין"ז ולכן ב,

הקב להם שנותן שיש"שהשכר הזכות בשביל ה

מה אין ולכן ברי', כל שכר מקפח שאינו להם,

בעוה להם יתן לא זה מחמת כי ב"לקנאות

כ מטרידו הרע דהיצר החסרון כל רק כ"כלום,

עכ כלום, חשבון עושה ל."ואין

זצ"[הג פיינשטיין משה דברים"ר כתב ל

""הנ בעיר רוסיא,ליובאןל במדינת אשר "

תרפ קיר,"בשנת אזובי אנן נענה ומה ג.

יקר'"כמש ב'כלי לב-לג)כ "(בראשית יעשו, מה

העה בהבלי עסקיהם רוב אשר קיר ז"אזובי

שק"וחמודותיו ק", של בנו בן שהגרמ"ו פ"ו,

חיינו,"זצ ואופן מהלך ועל אלינו מדבר ל

העוה חיי שמים כ"שאנחנו לעיקר עד"ז כ

הבא]. העולם מחיי לגמרי שוכחים שלפעמים

���

מאליהו מכתב בספר 3)"(חכתב עמ' וזא ל,",

È
ÁÂ¯ ¯˘Â‡ ˜¯ ,ÌÏÂÚ· ÈÓ˘‚ ¯˘Â‡ ÌÂ˘ ÔÈ‡.

המאושר, הוא הוא ברוחניות עשיר שהוא מי

רואים שאנו הענין זהו פנים. בשום אחר ולא

כל שמו אשר אלה האמיתיים, תורה בני אשר

בתורה ומרצם לבם ותאוות וחשקם עיונם

האמיתי. באושר ירגישו אשר המה ובחכמה,

‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ËÂ˘Ù ‡Ï‡ ‡·‰ ÌÏÂÚ· ˜¯ ‡Ï.

איננו מרץ בו ואין שאיפה בו שאין מי בודאי

היסוד המה והמרץ השאיפה כי מאושר,

אימתי? אבל החיים. המה לאושר,
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·Â˙Îדברים כח-מז)בספר תבוא בשמחה(כי אלקיך ה' את עבדת לא אשר "תחת ,

כל "כי עצמו, על הק' האר"י שאמר מובא ז"ל האר"י ובכתבי כל". מרב לבב ובטוב

מצוה". של שמחה ידי על היה שהשיג סקי"א)מה תרסט סי' במשנ"ב .(הובא

˘¯ÈÙÂ,"כל מרב וגו' בשמחה אלוקיך ה' את עבדת לא אשר "תחת הפסוק

הרצון ידי על היא לזה להגיע והדרך שבעולם. השמחות מכל יותר היינו כל" ד"מרב

לידי מביאה הרי האמיתיות השגת אמנם להשגה, גורמים שהם במצוה, והשמחה הגמור

חלילה וחוזרים בזה זה קשורים והמסובבים דהסיבות ונמצא ושמחה, .62רצון

תלוי המלוי כשאין מתמלאות, כשהשאיפות

ורדיפות קנאה בלי מתמלא כאשר אחרים, ביד

אהבת מתוך היא כשהשאיפה היינו - הכבוד

שאיפה וכו'. מוסר אהבת חכמה, אהבת תורה,

במרץ נרבה אשר וכל בנו, אך תלויה כזו

אלה אנו, ונהיה אשרנו, ירבה בשאיפה ונרבה

דברי פי' וזהו הזה, עולם בחיי המאושרים

ו-ד)התנא "(אבות פת, תורה של דרכה היא כך

ל גם אתה מוכן אם פי' - וכו' תאכל זהבמלח

עכ אז, בתורה, חשקך עשיר"מרוב אם בין פ

הזה בעולם אשריך - עני גם או בממון ,"תהיה

אחר ולא הזה, בעלם המאושר הוא אתה

האמיתיים הדברים הם אלה פנים. בשום

עכ הזה, בעולם האושר השגת ל."בדבר

���

הגר עלה אחת זצ"פעם אברמסקי על"י ל

ל ואמר בלונדון בתים"הבימה ""בעלי אני,

באים כשאתם חושבים אתם מה לכם, אגיד

ע המלך דוד ומה הכנסת, חשב"לבית ..."ה

אתם הכנסת לבית באים כשאתם

אתם הכנסת לבית בבואכם שכעת, חושבים,

של לרבונו גדולה הכי הטובה את עושים

" אומר, המלך דוד ואילו ברבעולם... ואני

ביתך אבוא ..."חסדך

לבית ה', לבית לבוא זוכה שאני מה

ה'. חסד ברוב זה הכנסת,

" ואמר, אברמסקי הרב באהמשיך אני הנה

שוכבים אנשים מאות החולים, מבית עכשיו

היה מהם אחד כל כמה המחלקות, בכל שם

להשתחרר מהמיטה... לקום שיוכל כדי נותן

שהוא ומהמוניטור אותו שכובלים מהאזיקים

לבית וילך ויתלבש ויקום וכו', בו מחובר

" להתפלל כדי רק אפילו אחת...מנחההכנסת "

" זה... עבור לשלם מוכן היה אדם בן ואניכמה

חסדך ה-ח)"ברב שצריך(תהלים ההרגש זה ,

ע אדם! לבן כ."להיות

בפסוק והפי' - צו. פר' אהרן' רבי 'משנת .62

האר חכמה"בשם ראשית בספר מובא (שערי

י) פרק ה' .אהבת

ז ויטאל חיים כותב"רבי לשערל (בהקדמה

לאר ז"המצוות "ל)"י מצוה, העושה כי דע גם

שהרי אותה, שיעשה במה לו מספיק אין אחת

חז בדברי מצוה"מצינו העושה 'כל שאמרו ל

ושנותיו', ימיו לו ומאריכין לו מטיבין אחת

יש אחת מצוה המקיים כל אמרו, בזה וכיוצא

וכמה כמה ראינו אנחנו והנה וכך, כך לו

מתקיימים ואינם אדם בני שעושים מצוות

ח רבותינו בעולם"דברי שכרם גודל בענין ו

הזה.

הוא עליו נשען שהכל השורש אבל

גדול כמשא עליו יחשוב אל המצוה שבעשיית

בשכלו יחשוב אבל מעליו, להסירה וממהר

אלף ירויח המצוה אותה בעשותו כאילו

אותה בעשותו שמח ויהיה זהב דינרי אלפים

ונפש מלב קץ לה שאין בשמחה המצוה

אלף בפועל לו נותנים כאילו גדול, ובחשק

וזה מצוה. אותה יעשה אם זהב דינרי אלפי

" הפסוק עבדתסוד לא אשר וגו'.תחת "
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¯˘‡Îהנטוע ההרגש כח את אבדנו העולם בהבלי טרדתנו שמרוב נראה נתבונן,

הוא אחרת, נכבדה אישיות עם או מלך עם להפגש זוכה אדם כאשר שכן האדם. בנפש

חן נשא שהוא לו יוודע אם מונים עשרות יגדל אושרו כך. על ושמחה אושר מתמלא

הזכרונות בספר המלך בציווי ונכתבו להערכה זכו למלך שאמר הדברים וכי המלך בעיני

ומרוב להם, שזכה וההערכה הכבוד על להם ויספר ידידיו לכל יפנה אושרו ברוב שלו.

פקדוהו. אשר שונות צרות לשכוח גם עשוי הוא שמחה

Ì‡מה היטב מובן ודם, בשר מלך מצד להערכה באשר הדברים פני הם כך

מצוות. ולקיים תורה ללמוד בחלקנו שנפלה הגדולה הזכות על אושרנו להיות צריך גדול

זוכה הוא ברכות, ומברך מתפלל מצוות, מקיים תורה, לומד שאדם רגע בכל הרי

גורמת קצובים שימיו ודם בשר מלך עם קצרה שיחה ואם ית'. רצונו את להשביע

גדולה מה אלפים, באלפי ומכופל כפול וחומר בקל להבין נוכל גדולה, שמחה לאדם

השמים אלקי שהוא הקב"ה המלכים מלכי מלך לפני המדבר את לפקוד שצריכה השמחה

לנצח! וקיים חי והוא והארץ

‰¯Â˙‰,ספר על וכותבם הטובים ובמעשינו בדברינו שמח שהקב"ה לנו מגלה

לפניו" זכרון ספר "ויכתב ג-טז)שנאמר, ריבי-רבבות(מלאכי בפני מתפרסמות פעולותינו .

לילה בכל ומכריז עומד גבריאל שהמלאך הקדוש בזוהר כמבואר קדושים, מלאכים

שעל אנו נזכרים כאשר עצומה שמחה לשמוח יש וביותר האדם. בני מעשי את ומפרסם

כמו השמים אלקי עם לדבר בתפלתנו אנו זוכים חומר, קרוצי עפר גושי היותנו אף

ונקבל לפניו שנכנע שמחה, מרוב עיננו שתדמע הוא הראוי מן הלא במרום. המלאכים

ומאודנו. נפשנו בכל תורתו לקיים עצמנו על

‰„È‚‰"בשבוע אחת פעם ברעיונך זה דבר עלה האם בנפשך, והתבונן אחי נא

מקיום לב וטוב שמח כל-כך להיות בשנה, פעם פנים כל על או בחודש, אחת פעם או

הנ"ל? במשל האיש כמו 63המצוות

עולם שם בספרו חיים' ה'חפץ מרן ב63. (חלק

יא) וכפרק חסידים". בספר יד)כ וז(סימן ל,",

אדם יקח בשמחה לעבוד האהבה שורש

רצון שהוא דבר יודע היה אם ודם. מבשר

רצון שישלים עד ינוח ולא ישקוט לא המלך

שמח ויהיה כמוהו, ותולעה רימה שהוא המלך

המלך לפני מעשיו באו אשר על גדולה שמחה

כמה אחת על וקיים, חי שהוא הבורא לרצון.

יעשה איך ולבקש לטרוח לו שיש וכמה

עכ מצוותיו, רצון ד."וישלים

טוב, שוחר במדרש אמרו בזה כיוצא

עומד" כשאתה - בשמחה ה' את עבדו

לאלקים עובד שאתה שמח לבך יהא להתפלל

בו כיוצא ."שאין

הגר בשם שמעתי המוסגר: ח"[במאמר

זצ בשמחה,"שמואלביץ הוא המצליח לא ל,

ע מצליח, הוא שבשמחה מי כ]."אלא
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Á˘,זצ"ל החזו"א מרן לפני פעם שעמדתי דכירנא זצ"ל, ברים חיים רבי הגה"צ

המצוות. קיום בעת תענוג שום מרגיש שאינו על והתנצל צערו לפניו תינה ואחד

Â‰
Úלעשות [כדאי וועג גאנצע די מאכען צו כדאי ס'איז לו, ואמר החזו"א

זאת וכל שנה, שמונים במשך ביסורים ולהתייסר העולם], לזה לבוא - הדרך כל את

חייו בימי אחת פעם תפילין להניח לזכות .64כדי

úà åôâðá ìàøùé éðá éúá ìò çñô øùà 'äì àåä çñô çáæ íúøîàå"
"ååçúùéå íòä ã÷éå ,ìéöä åðéúá úàå íéøöî[יב-כז]

È˙È‡¯בני בתי על פסח "אשר שאמר דכיון להקשות, שכ' מהאחרונים בא'

הציל". בתינו "ואת ואמר חזר מדוע מצרים", את בנגפו ישראל

,¯‡È·Âעה"פ הראשונים הקשו יב-כג)דהנה אל(לעיל לבוא המשחית יתן "ולא ,

לא שהקב"ה ההבטחה באה כן ועל משחית מלאך איזה שיש דמשמע לנגוף", בתיכם

עה"פ והלא לנגוף, למשחית יב)יתן פסוק חכמינו(לעיל דרשו מצרים", בארץ "ועברתי

בעינן למאי שליח, או מלאך ע"י לא נעשה שזה וכיון שרף", ולא אני מלאך, ולא "אני

המשחית". יתן ד"ולא הבטחה

ı¯È˙Âבאו הקב"ה עם אך כצמו, הבכורות את היכה הקב"ה דאמנם בחיי' 'רבנו

אשר באלו ונקמה דין לעשות למקום ממקום העובר למלך בדומה משחיתים, מלאכים

להכות רשאים היו שלא אלא זה, בענין לו הקרוב הגדוד אנשי באים עמו ויחד בו מרדו

הקב"ה אותם מנע שלא כיון אך בהם. יהרוג בעצמו הקב"ה כי והובטחו מאחר במצרים,

להכות יוכל מהמשחיתים אחד כי לומר מקום היה ישראל, מבני ולא מהמצרים אלא

מהמשחיתים. אותם יציל אשר הדם לאות ישראל בני הוצרכו ולכן ישראל, בעם

Ê"ÈÙÏÂישראל בני בתי על פסח שהקב"ה הוזכר תחילה היא, כך הפסוק כוונת

וזהו בתיהם. אל להכנס למשחיתים הניח לא גם כי ואמר חזר ועוד אותם. היכה ולא

הבכורות במכת שהיכה היינו מצרים", את בנגפו ישראל בני בתי על "פסח כי שאומר

מצרי בתי את מאותםרק הציל" בתינו ש"את אלא בלבד זו ולא פסח. בתינו על ואילו ם

במצרים. עמו עברו אשר משחיתים

‰
‰Â"בוקר עד ביתו מפתח איש תצאו לא "ואתם - ישראל בני הוזהרו לעיל

כב) שוב(פסוק לחבל, למשחית רשות שנתינה שמאחר "מגיד חז"ל, עפ"י רש"י ומפרש ,

משחיתים, לאותם שהכוונה עכצ"ל בזה גם ולכאורה לרשע", צדיק בין מבחין אינו

כש"נ. הוא דהביאור וע"כ וכו', רשות שניתנה כיון למימר ל"ש הקב"ה על הלא דאל"ה

ז. חלק איש' 'מעשה .64
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dlawd ly dzlrne dgek

"'ä äåö øùàë ìàøùé éðá åùòéå åëìéå"[יב-כח]

שקבלו‡] מכיון אלא להם, נאמר חודש מראש והלא עשו כבר וכי וז"ל, פירש"י

עכ"ל. עשו, כאלו הכתוב עליהם מעלה עליהם

‰
המדרגה,‰ לענין הוא עשו", כאלו הכתוב עליהם "מעלה 
È˘Ú˙גדר˘
Ì˙‚¯„Ó.עשו כבר כאילו

·˙Îמצומצמת היא ברוחניות שלנו ההשגה הנה וז"ל, אהרן רבי משנת בספר

בתורה במדרגתו להוסיף יוכל מעט שרק חושב שהוא אדם של דרכו שכך מאד,

ומדרכו אחת? סברא אחד? דף אחת? הלכה פעם? בכל בלימודו יוסיף מה כי ובעבודה,

להוסיף יכולתו שכל בנפשו ומדמה עכשיו, בו עומד שהוא הערך כפי עצמו את לאמוד

הוא. למצער התורה בלימוד וביקושו מרצו ולכן זה, בערך הוא

ÔÎ‡כתיב תורה שבדברי מאד, עד הוא מוטעה זה Â‰‡ÏÓ‡Â"דבר ÍÈÙ ·Á¯‰"
פא-יא) שקורא(תהלים זו כגון בדרגה ונצורות, לגדולות להיות צריכה שהשאיפה והיינו ,

ל"ואמלאהו", פיך הרחב כלומר, פיך", "הרחב הכתוב ˘˙‰È‰לה ‰ÎÈ¯ˆ ‰‚˘‰‰˘
‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ ÏÎ· ˙Â¯Â‰ÏÂ ÔÈ·‰Ï Ú„ÂÈ ‡‰È˘ Â
ÈÈ‰ ,"Â‰‡ÏÓ‡Â"Ï65.

˙Ó‡·Âז"ל וכמאמרם זה, על נתבע י)האדם פרק משלי כמה(מדרש וראה בא ,

כל את לדון הקב"ה שעתיד הדין, יום שתלמידקשה וכיון יהושפט. בעמק כולו העולם

והודית הואיל הקב"ה, לו אומר הן. אמר בתורה. עסקת כלום לו, אומר לפניו, בא חכם

בידו, תפוס יהא אדם שקרא מה כל אמרו, מכאן ששנית. ומה שקרית מה לפני אמור

ישמעאל רבי היה הדין. ליום וכלימה בושה תשיגהו שלא בידו, תפוס יהא ששנה ומה

בתפלה ישראל מלך דוד ביקש וע"ז כלימה. לאותה אוי בושה לאותה אוי אומר,

ואמר המקום, לפני ה-ד)ובתחנונים בידו(תהלים שיש מי בא קולי". תשמע בקר "ה'

זצ דסלר הרב כתב הרבל"65. של ממשנתו ')

ש) עמ' הגרי"וזדסלר' ישראל גאון אמר ס"ל,

ומנוסה"זצ בדוק בדורותינו אפילו כי ל,

איננה ברוחניות דשמיא לסייעתא שהתפילה

בדורנו מעשים בעצמי אני ויודע ריקם. שבה

לסייעתא זכו פעמים כמה אשר ממש זה

בשים כשהתפללו מאד נשגב באופן דשמיא

השי שיושיעם קצת החזקת"לב בענין ת

עכ ל."התורה,

" - בקשה לזכויותיש זכרנו מלכנו ,"אבינו

צריך"וצ למה זכיות לנו יש אם הלא ב,

לקב היאך"להזכירם זכויות בידינו אין ואם ה,

הזכויות. שייזכרו לבקש ניתן

להקב שמתפללים בזה, לפרש ה"שמעתי

היכ לנו אכן"שיתן שהם דברים לעשות ת

דשמיא, לסייעתא זקוק לזה גם כי זכויות.

דברים עשיית של אופנים משמים לו שיתנו

שכתבנו. כענין וזה 'זכויות', אכן שהם
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כזאבי בו מתגברין גיהנם ומצירי ממנו, פניו את הופך הקב"ה משנה, בידו ואין מקרא

שלשה, או סדרים שני בידו שיש מי בא לגיהנם. אותו ומשליכין אותו נוטלין והם ערב,

מוטב, הניחוהו, להם אומר אם אותם, שנית לא למה ההלכות כל בני, לו, אומר הקב"ה

בני, לו, אומר הלכות. בידו שיש מי בא ראשון. ראשון כמדרשו לו עושין לאו, ואם

נגעים טומאת וטהרה, טומאה שרצים, טומאת בו שיש שנית, לא למה כהנים תורת

זבין טומאת בתים, וטהרת בתים טומאת נתקים, וטהרת נתקים טומאת נגעים, וטהרת

של וידוי סדר מצורע, וטהרת מצורע טומאת לידה, וטהרת לידה טומאת זבות, וטהרת

שיש מי בא בתוכו. דנין שהן ישראל דיני וכל ערכים, ודיני שוה, וגזירה הכפורים, יום

בהן שיש שנית, לא למה תורה חומשי חמשה לו, אומר הקב"ה כהנים. תורת בידו

לא למה הקב"ה, לו אומר תורה, חומשי חמשה בידו שיש מי בא ומזוזה. תפילין ק"ש

של עונותיהן ומכפר מוחל אני ודורש יושב שהחכם שבשעה שנית, ולא אגדה למדת

גזר נחתם אם אפילו רבה שמיה יהא אמן עונין שהן שבשעה אלא עוד, ולא ישראל,

בני, לו, אומר הקב"ה אגדה. בו שיש מי בא עונותיהן. ומכפר להם מוחל אני דינם

שנאמר למדת, לא למה א-ז)תלמוד איננו(קהלת והים הים אל הולכים הנחלים "כל

תלמוד. זה, ואיזה ‰ÏÈ‡Âמלא", ,È
· ,ÂÏ ¯ÓÂ‡ ‰"·˜‰ ,„ÂÓÏ˙ Â„È· ˘È˘ ÈÓ ‡·
‰·Î¯Ó· ˙ÈÙˆ ,„ÂÓÏ˙· ˙˜ÒÚ˙
Â.המדרש לשון ע"כ וכו',

‰˙ÚÓÂ,כראוי פיך" "הרחב אדם כשמקיים ולמד, ÚÈ‚‰Ïצא ÂÈÏÚ Ï·˜ÓÂ
Â˙‚¯„Ó ÔÈ
ÚÏ ·Â˘Á È¯‰ - Â˙ÏÂÎÈ ÏÎ· ‰¯Â˙· ÏÂÓÚÏÂ ,‰¯Â˙· ˙Â¯Âˆ
Â ˙ÂÏÂ„‚Ï
,ÂÈÈÁ ÈÓÈ ÏÎ Ï˘ Â‡ ÌÈ
˘ ‰ÓÎ „ÂÓÈÏ ÏÚ ‡È‰ ‡Ï‰ ‰Ï·˜‰Â ,‰¯Â˙· ÏÓÚ ÂÏÈ‡Î
ÂÊ ‡ÈÓ˘„ ‡˙ÚÈÈÒÂ ÂÊ ˙ÂÎÊ „ÈÓÂ ÛÎÈ˙ ÂÏ ˘È È¯‰ - ˙È˙ÈÓ‡ ‰ËÏÁ‰ ‡È‰ Ì‡Â

Â˙¯Â˙·אל הכח מן שמוציאה ע"י יותר הקבלה ומתחזקת יותר מתעצם שהוא וכל ,

ויותר. יותר השגתו מתעצמת הרי - רב זמן הפועל

·Â˘Âחז"ל ואמרו הקדמונים, השגת גודל על להתפלא ע"ב)אין ע"א, לב ,(ברכות

שאין לבם, ["בתוך משתמרת" תורתן הם שחסידים ש"מתוך הראשונים, בחסידים

בכל בתפלה שעות ט' - מדרגתם לפי - שוהים שהיו אף רש"י], משתכח", תלמודם

השגתם, התעצמה מדרגתם שלפי והיינו Ï„Â‚·Âיום, ,ÍÈÙ ·Á¯‰ ˙„ÈÓ· ÈÂÏ˙ ‰Ê ÏÎÂ
‰„Â·Ú·Â ‰¯Â˙· ˙ÂÏ„‚Ï ‰ÙÈ‡˘‰.עכ"ל ,

תשובה·] שערי בספר מבוארים זצ"ל, קוטלר הגר"א דברי שיסוד (שערונראה

י) אות ויחזורשני ויכנע וישמע יקשיב והמוכיחים, החכמים מוסר ישמע כאשר וז"ל,

מדבריהם. דבר יגרע ושלא התוכחות, דברי כל בלבו ויקבל ‰Ê‰בתשובה, ˘È‡‰ ‰
‰Â
·˘Â ÔÈ·È Â··ÏÂ ˙ÈÎÒÈÂ ÔÈÊ‡È ¯˘‡ ˙Ú ÈÎ ,ÏÂ„‚ ¯Â‡Ï ‰ÏÙ‡Ó ‡ˆÈ ÔË˜ Ú‚¯·
Â‰Â¯ÂÈ ¯˘‡ ÏÎÎ ‰˘ÂÚ Â˙ÂÈ‰Ï ÂÈÏÚ ÌÈÈ˜ÈÂ ,ÁÈÎÂÓ‰ È¯·„ ÂÚÓ˘ ÌÂÈ· Ï·˜ÈÂ
,ÌÈ˙ÚÏ ‰
È· ÈÚ„ÂÈ Â¯È‰ÊÈ ¯˘‡Î ¯‰Ê‰Ï ,‰ÏÚÓÂ ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ÔÓ ,‰¯Â˙‰ È˘ÙÂ˙
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¯Á‡ ˘È‡Ï ÍÙ‰
Â ‰·Â˘˙‰ Â„È· ‰˙ÏÚעליו וגמר במחשבתו כזאת קבל אשר ומעת .

נפשו צדק כי ואשריו והמוסרים, המצות כל על ושכר זכות לנפשו קנה בלבבו, ככה

רז"ל אמרו וכן קלה! יב-כח)בשעה בא, מיד(מכילתא וכי ישראל", בני ויעשו "וילכו ,

לחדש? י"ד עד עשו לא והלא ÂÈÏÚעשו? ‰ÏÚÓ ,˙Â˘ÚÏ Ì‰ÈÏÚ ÂÏ·˜˘ ÔÂÈÎ ‡Ï‡
'ÂÎÂ „ÈÓ Â˘Ú ÂÏÈ‡Î ·Â˙Î‰.עכ"ל ,

ÔÎÂממיר זצ"ל ירוחם רבנו ועיקר66כתב האדם, עבודת כי מזה היוצא וז"ל, ,

לבד" הבחירה אם כי וכו' האדם ביד נתן לא הקב"ה "כי לבד, הבחירה הוא חובתו,

- כל מעל חובתו הוא לו שניתן ומחשבה,ומה בלב אם כי מעשה, קודם היא בחירה

וסופו עבודה "תחילתו בבחינת והתורה. המצות מעשה לכל כבוד ישכון כבר ומשם

מתנה" וסופו השתדלות "תחילתו פכ"ו)גמול", ממש(מס"י מתנה - נעוץ67, סופו בסוד ,

עכ"ל. בתחילתו,

Â
ÈÈ‰Â- רוחניות השגות ביסודם שהם קבלות עצמו על המקבל לזה ÂÈÂÎÊ˙שיש
‰Ï·˜‰ ˙ÚÓ ¯·Îבידו יש ההוא היום ד"מן עשאום, כבר כאילו שנחשב כך כדי עד ,

להם יוקדם בלתי להתקיים יכול הישג כל ואין דבר כל אין כי המצוות". כל על שכר

כיון - ישראל" בני ויעשו "וילכו דכתיב מה וזה ויתקיים. יתהווה ידו שעל ה"בכח",

כבר. עשו כאילו הכתוב עליהם מעלה לעשות, עליהם שקבלו

·˙Îממיר זצ"ל ירוחם ‡È˘וז"ל,68רבנו ,ı¯‡‰ ÌÚ ˘È‡ ÈÎ È‡„Â ÔÎ˙È
,ÏÂ„‚ Ì‚Â Á"˙ ˘È‡ ¯˘‡Ó ‰¯È˙È ‰ÏÚÓ· „ÂÓÚÈ ‡Â‰Â ,‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ ˜ÈÙÒ‰ Ì¯Ë
ÂÎÏÈÂ" ¯Ó‡
 ÂÈÏÚ - ‰˜ÊÁ ¯˙ÂÈÂ ‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ [ÔÂ˘‡¯‰ Ïˆ‡] ÂÏˆ‡ ‰Ï·˜‰ Ì‡

"Â‡˘Ú ÂÏÈ‡Î ·Â˙Î‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚÓ - Â˘ÚÈÂקבלת נחיצות לענין כמש"כ והוא עכ"ל, !

ה'. לעובדי ומעלותם קבלות

¯˙ÂÈÂישראל אבן בספר זצ"ל, סלנטר ישראל הג"ר בשם כתבו ט)מכך (עמ'

במשנה ששנינו דמה ב-ה)וז"ל, אחר,(אבות אצל שואל כשאינו היינו חסיד, ע"ה ולא ,

בעצמו, להשיג ביכלתו היה לא וגם לשאול, מי אצל לו היה כשלא Ó‰אבל ÏÎÂ
‰‡ÏÙ
 ‰ÏÚÓÂ ˘„Â˜‰ ÁÂ¯Ï ÈÂ‡¯ ‡Â‰ ,È¯˘Ù‡‰ ÏÎ ÏÓÚÂ Ú‚È ,ÏÂÓÚÏ ÂÁÎ· ‰È‰˘

.˘ÓÓ Ì‰ ÌÈÂ˘ ,‰¯Â˙· ÏÂ„‚‰ Ì„‡‰ ÂÓÎ ˘ÓÓ ,Í¯Ú ÔÈ‡ÏÂÏÓÚ˘ Ì„‡ È
· È
˘
Ó"Ó ,‚È˘‰ ‡Ï È
˘‰Â ‰·¯‰ ‚È˘‰ „Á‡‰˘ Û‡ ,Ì˙ÏÂÎÈ ÏÎ· ‰Â˘· ‰¯Â˙· Ì‰È
˘

˘"˙È ‡¯Â·‰ Ïˆ‡ È¯Ó‚Ï ÌÈÏÂ˜˘ Ì‰È
עכ"ל˘ ,69.

דבר, סוף בקונטרס דברים)66. .(בסוף

" נאמר דא על ואולי "תאמיןÓÂˆ‡˙יגעת67.

ע ז היגיעה,ב)"(מגילה כל אחרי שאפילו היינו ,

" ליה.מציאהעדיין קרי "

" בענין במדבר, פר' ."קבלה68.

לעיל הפסוק על ואהרן"(ו-כו)69. משה ,"הוא

רש שכ' זה לבאר משה דרש בספר י"כתב

כאחד" וזששקולין שאהרן"" שכיון לבאר, ויש ל,
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"dlil zevg" ly onfd

"äëä 'äå äìéìä éöçá éäéå"[יב-כט]

˙ÓÒ¯ÂÙÓמשכחת דלא הלילה", "חצות של זמן לומר שייך מה הקושיא היא

לפני הוא הראשון שהחצי נמצא לשנים הלילה כשחולקים שהרי חצות, של זמן לה

אלא ואינו כלל, זמן תופס אינו גופא חצות אבל חצות, אחר הוא השני והחצי חצות

לילה. חצות ליה משכחת וכיצד הלילה, לחלוקת שם

È‡‰·Âהרדב"ז בשו"ת מצאתי תתיג)ענינא סי' אשר(ח"ב ענין על וז"ל, שכ'

יוצרו אמר חד תנאי תרי הלילה בחצי ויהי פסוק על [במכילתא] ז"ל שנחלקו שאלת

בינייהו. מאי ושאלת חלקו, ושעותיו עתותיו יודע אמר וחד חלקו,

,‰·Â˘˙קושיא שיש לך הקדימי אחר דעתי ואודיעך רבה. צריכה דא כגון

וכהרף תמיד חוזר הגלגל שהרי יום, חצי ולא הלילה חצי לצמצם אפשר שאי בכתוב,

חצות, עבר שכבר עד הלילה, חצות הוא עתה לומר אדם יספיק ולא מחצות נוטה עין

חלקו. מי להו קשיא וא"כ

הגלגל˙"˜ והעמיד היוצר, ביד כחומר בידו הגלגל והרי לחלקו בידו יש יוצרו סבר

ס"ל בתרא ותנא הראשון. מחציו האחרון חציו חולק שהוא העולם שיכירו כדי דהו כל

וצמצם חלקו ושעותיו עתותיו יודע אלא וחוזר, נוהג כמנהגו הגלגל אלא לנס, צריכים שאין

אפשר אי דאנן ואע"ג כמימריה, הוא דרגע בכור כל הכה רגע ובאותו ממש הלילה בחצי

ובאותה ממש, הלילה בחצי היה אשר הנקודה ולכוין לצמצמו יודע ית"ש הוא לצמצם לן

עכ"ל. אותם, הכה נקודה

ÈÙÏÂוהעמיד נס הקב"ה עשה באמת מ"ד שלחד מתבאר המכילתא בדברי פירושו

אותה לכוין יכולים אינם שבנ"א אף מ"ד ולחד "בחצות", שנעשה לכל להראות הגלגל

ובאותה נקודה, אותה ולצמצם לכוין יכול היה ושעותיו עתותיו שיודע הקב"ה אבל שעה,

אותם. הכה נקודה

md mipipr 'a - "epzict micar zian"e "epzl`b mixvnn"

åéãáò ìëå àåä äìéì äòøô í÷éå"íéøöîá äìãâ ä÷òö éäúå íéøöî ìëå
"úî íù ïéà øùà úéá ïéà éë[יב-ל]

פדיתנו‡] עבדים ומבית גאלתנו ממצרים אומרים שאנו מה ביאר הגר"ח מרן

השי של רצונו ובשלימות, ימיו כל מה"עשה ת,

אף כמשה, שקול הוא לעשות, היה שבכוחו

ממנו, גדול בעצם היה 
Ó"Ì‰Èשמשה˘˘ ÔÂÈÎ Ó
‰ÏÚÓ· Ô‰ ÔÈÂ˘ ,Ì˙ÏÎÈ ÈÙÎ ÂÂËˆ
˘ ‰Ó Â˘Ú.
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בפועל שעובד מה חדא דברים, ב' ישנם דבעבדות וביאר הוא. לשון כפל דלכאורה

בפועל עובד שאינו ואף בעצם עבד שהוא עבדות דין ושנית עבד, תורת עליו שאין ואף

שנה מאות ארבע אותם וענו ועבדום בגזרת והנה עבד. דין חלות גופו על חל מ"מ

עבדיו להיות לפרעה נמסרו עוד לפרעה בפועל משעבדים שהיו דמלבד תרתי, בי' איכלל

מהשעבוד שנגאלו מה על דנוסף הדברים, ב' היו מצרים וביציאת עבד, תורת עליהם וחל

היציאה והנה גופם. על שהיה עבד דין מהחלות נשתחררו גם ולבנים, החומר של בפועל

בכורות מכת בשעת הלילה באמצע כבר ומ"מ הבוקר, עד היה לא מהשעבוד בפועל

בילקוט וכמבואר עבד, דין חלות מעליהם פסוקנו)נפקע על רח, סימן ומבקש(פרשתנו "א"ל ,

הקב"ה, של עבדיו אתם הרי ברשותכם אתם הרי אמור ממך, הזו המכה את לכלות אתה

אתם הרי חורין בני אתם הרי עכשיו אבל עבדי, הייתם לשעבר צווח פרעה התחיל

מכת בשעת עשה וזה שחרור בלשון שישחררם צריך היה דפרעה הרי ברשותכם".

לפרעה, עוד עובדים אנו שאין ר"ל גאלתנו", "ממצרים אומרים שאנו מה וזהו בכורות.

ומבית אחרת, לרשות זו מרשות שדה גאולת כגון רשויות שינוי על נופל גאולה דלשון

פדיון וכמו נשתנה דבעצמותה בחפצא חורין בני שם עלינו דחל היינו פדיתנו עבדים

עכ"ד. חולין, נעשה ועכשיו הקדש של היתה דמקודם הקדשות

ומאבל·] לשמחה מיגון לחרות מעבדות "הוציאנו אומרים, פסח' של ב'הגדה והנה

מקצה להם שנעשו הישועות מונה לפיכך ברכת דבכל ז"ל הלוי רי"ז מרן והקשה ליו"ט",

לחרות מעבדות אבל ביניהם, ממוצע דשייך לשמחה ומיגון ליו"ט מאבל כמו הקצה אל

חורין. בן הוא בע"כ עבדות תורת פקע דאם ממוצע ל"ש

,¯‡È·Âלהיות להם שא"א בחפצא, חורין לבני ישראל בני נעשו מצרים דביציאת

מכת דבשעת הרי לעבדים, עבדים ולא הם עבדי שנאמר וכמו הפעם עוד עבדים עוד

שאומרים וכמו עבד, ממכרת להמכר עוד יוכלו שלא לעבדים הקב"ה אותם קנה בכורות

עולם, לחרות מתוכם ישראל עמו את ויוצא מצרים בכורי כל בעברתו המכה בתפלה

עכ"ד.

מכת‚] בשעת עבדות מהחלות פדייה היתה מצרים דביציאת המבואר ולפי

דהפדייה מהדדי דברים תרי הנך דחלוקין נראה בבקר, מהשעבוד וגאולה בכורות

ועברתי כדכתיב ובעצמו בכבודו הקב"ה ע"י נעשה בכורות מכת בשעת עבדות מהחלות

משא"כ וכו' שרף ולא אני בכור כל והכיתי מלאך, ולא אני הזה בלילה מצרים בארץ

חלוק ומה"ט בעצמו, הקב"ה ע"י ולא ואהרן משה ע"י באמת היתה בבקר הגאולה

שאומרים וכמו עולם לחרות היה בעצמו הקב"ה ע"י שנעשה דהפדייה מהגאולה, הפדייה

שא"א עולם, לחרות מתוכם ישראל עמו את ויוצא מצרים בכורי כל בעברתו המכה

ואהרן, משה ע"י שהיתה כיון הגאולה, משא"כ בגופם, עבדים עוד להיות ישראל לבני

תהלים במדרש [וכדתניא ונשתעבדו. ואהרן(לו)חזרו משה עמדו במצרים נשתעבדו
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אור" נראה "באורך עה"פ בבבל, ונשתעבדו חזרו י)וגאלם פסוק נשתעבדו(שם, "ישראל ,

ועזרי', מישאל חנני' ע"י ונגאלו בבבל ונשתעבדו וגאלם, ואהרן משה עמדו במצרים

אנו אין ומשתעבדין וחוזרין נגאלים נתיגענו ישראל אמרו וכו', ליון ונשתעבדו חזרו

לנו"] ויאר ה' אל שנאמר הקב"ה אלא מלמטה בו"ד לנו שיאיר .70מבקשין

שהיתה„] וגו', ישראל בני ומושב עה"פ הגרי"ז עפמש"כ לפרש שמעתי ועוד

ומצרים גרר בפלשתים, גרים היו [ואכן שנה, מאות ארבע להם לא בארץ להיות גזירה

אלא שנה, מאות ארבע שיעבוד להיות צריך היה וכן שנים], רד"ו רק היו במצרים -

ארבע של והשעבוד יצחק, בלידת התחיל להם לא בארץ גרים של השנים דחשבון

שנים. פ"ו שהיה השעבוד קושי ע"י נפרע שנה מאות

Ê"ÈÙÏÂבארץ גרים מלהיות שנגאלו היינו גאלתנו" "ממצרים כך, היא הכוונה

השעבוד. וקושי מהעבדות היינו פדיתנו", עבדים ו"מבית להם, לא

!dkldd iptn zigcp giynd z`ia

"éîò êåúî åàö åîå÷"[יב-לא]

˘ÈÂ,כאן במדרש ואיתא פרעה. להם שאמר כפי יצאו לא אכן מדוע להבין

לעין ביום יצאו אלא כגנבים, בלילה לצאת חפצים שאינם לפרעה ישראל בני שאמרו

ליעקב אמת בספר וכ' הלילה,71כל. באמצע שנצא אנחנו גנבים לא שאמר והטעם וז"ל,

חזר מיד הרווחה שהיתה פרעה שראה מכיון כי לדעת נוכחו פעמים כמה הלוא מ"מ

פרעה לב שנהפך אח"כ באמת שהיה וכמו פרעה, יחזור שמא לחוש להם היה וא"כ בו,

רואים שכן וכיון הבקר. עד יצאו שלא מוזהרים שהיו מכיון וצ"ל אחריהם. לרדוף

לא "ואתם של ל"ת על עברו לא ישראל, כל הצלת של נסיון בשביל שאפילו אנחנו

עכ"ל הכלל, בהנהגת גדול לימוד וזהו בקר", עד ביתו מפתח איש .72תצאו

יצחק' 'גבורת הגרא70. הנעלה סורוצקין"(לידידי י

הברכה.א)"שליט וזאת פר' ,

להגר זצ"71. קמנצקי ל."י

דפשיטא להעיר, יש דברים של לגופם .72

ל דוחה שהקב"שסכנה כאן אך מצוה"ת, ה

ודאי הבוקר, עד לצאת להם שאין להדיא

ראוי שאולי חשבונות לעשות מקום שאין

עשיית של הנידון וכל ינצלו, בכך כי לצאת

ציווי שאין היכא היינו סכנה, במקום איסור

אמרינן שכן וכיון שאירע, המקרה על מפורש

שבכה התורה כוונת להימנע"שאדרבה אין ג

אין מפורש ציווי שיש במקום אך מהאיסור,

ה'. ציווי כפי אלא לעשות

הב כתב יב)"(חוח"והנה סימן שבאופןמ, ,

עצמו את לסלק יכול שיזיקו חשש שיש

ע דיין, החינוך"מלהיות בספר אמנם (מצוהש,

וזו)"תט כדבריו שלא להדיא ספרי,"כ' ולשון ל,

יהרגני שמא פלוני מאיש אני ירא תאמר שמא
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„ÂÒÈÎמספרים חז"ל דהנה זצ"ל, הגרי"ז מרן בשם גם מובא ראיתי (סנהדריןזה

ע"א) אימתצח ליה אמר שמעתי, שלשה וקול ראיתי שנים לוי בן יהושע רבי אמר ,

דקרתא אפיתחא יתיב והיכא לדידיה, שייליה זיל ליה אמר משיח, ומאי(דרומי)אתי ,

ואסיר חד שרי איהו זימנא בחד ואסירי שרו וכולן חלאים, סובלי עניי ביני יתיב סימניה

בשערי יושב צדקנו שמשיח והיינו ע"כ. וכו', איעכב דלא מבעינא דילמא אמר חד,

כל את מתיר נגעים וחמשה ארבעה לו שיש ומי נגעים, סובלי עניים קהל בתוך רומי

לחוד, נגע כל וכובש ומקנח שמתיר משיח זולת וחובשן, וחוזר ומקנחם ביחד נגעיו

יתעכב שלא ישראל, את לגאול יקראוהו לפתע אולי באשר כאחד, שנים מתיר ואינו

נגעים. שני קשירת כדי

¯‡È·Âאף מתעכב אינו לגאול, המשיח של זמנו שמגיע כיון זצ"ל, הגרי"ז מרן

עשה שמישהו רגע אותו הגיע כבר ואם זכויות, רוב לפי נידון העולם באשר לרגע,

יתעכב אם הרי משיח, שיבוא הדין ונפסק לזכות העולם כל את והכריע אחת מצוה

לגאלם, יוכל לא ושוב חובה, לכף ולהכריע אחת עבירה לעשות מישהו עלול רגע עוד

מעשרה למעלה תחומין יש דהלכתא אליבא אם אמנם הרגע. על הוא חס (כדברילפיכך

ע"ב) מג עירובין מדרבנן.הגמ' אלא אינו תחומין שאיסור למרות בשבת, משיח יבוא לא ,

ומאות עשרות עוד להמתין שיצטרכו ואפשר זו, בשבת לחטוא מישהו שעלול ואף

מאד מזדרז משיח כלל שבדרך למרות הנה נוספת, פעם הזכות כף שתכריע עד בשנים

פצעיו, את מתיר אינו רגע להפסיד החשש שבגלל עד לגאול, זמנו שבא ברגע לבוא

דרבנן! איסור של בעבירה כרוך בואו כי מדוע? יבוא. לא בשבת ·È‡˙מ"מ ÂÏÈÙ‡
‰ÎÏ‰‰ È
ÙÓ ˙ÈÁ„
 ÁÈ˘Ó‰!73

את ידליק שמא ביתי, מבני אחד יהרג או

תלמוד נטיעותי, את יקצוץ שמא או גדישי

ע איש, מפני תגורו לא ועפי"לומר כ'"כ. ז

הב על לחלוק ח."התומים

לא זו במצוה מדוע טובא, קשה אמנם

עבירות בג' רק הלא יהרג, ואל יעבור אמרינן

ש יעבור"דאמרינן ואל ."יהרג

כנ לתרץ הוא"ויש עבירות בשאר שרק ל,

דדמא חזית דמאי - [ולסברא לילפותות דבעינן

וגו' עדידך כה הי'ב)"(פסחים שבאמת משום ,[

בכה חיים סכנת דאיכא שהיכא לומר ג"מקום

דשרינ עבירות שאר וכמו ציוויים הני ןליכא

בנד"בכה אבל ""ג, של בהלאו מפניד תגורו לא

הספרי"איש [לפי התורה אסרה גופא הא הרי ,

מיתה"הנ בסכנת גם היינו תגורו שלא שמפ' ל

סכנת בה שכרוך מצוה מלחמת וכדוגמת -

ואעפ למלחמה,"חיים, לילך החיוב עלינו כ

כמו התורה, חייבה גופא וה"שהא הכא],"כ ה

בג' שדוקא מהא ראיה להביא אין וממילא

מצד התם כי שיהרג, אמרה התורה עבירות

במקום נאמר שלא יתכן אכן הציווי עצם

סכנה.

מרן כשישב הימים באחד לענין, ומענין .73

מסויימת"הגרי פירצה בדבר המדוכה על ז

מהיושבים אחד והעיר רבים, בה שדשו בדת

איסור רק הוא בו המדובר שהענין לפניו,

" בתמיה לו השיב צדוקיםדרבנן, אנו אין הלא

קראים ."או
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שבת המחלל שגם הסוברות דיעות [ישנן

לכל כמומר נחשב דרבנן באיסור בפרהסיא

יו עיין כולה. ב'פתחי"התורה ה, סעיף ב סי' ד

רעק ובחידושי וכתבו"תשובה' שהביאו מה א,

בזה].

ראשון בית שחורבן מצאנו ירמיהו בנביא

שראיתי וכמדומה שבת, חילולי עקב נגרם

המלבי של שמדובר"בפירושו ירמי' ספר על ם

דרבנן. איסורי על גם

שמעון' 'טור הנקרא המקום חורבן על

" בירושלמי, תלתלמדנו מפיק הוה שמעון טור

ערובות כל לקייטא, דמרקיע דגרבן מאוון

כלשובא נותנים שהיו לחם פתיתי של מדות (מאה

לעניים) הזנותערב מפני אומר יש חרב? ולמה ,

בכדור, משחקין שהיו אומר וכןויש (בשבת,

ע כד תענית מסכת משה', .ב)"ב'פני

וז השולחן' 'קצות בספר כך על ל,"וכתב

להתבונן התהום, עד ויורדים נוקבים הדברים

קודש, השבת של קדושתה כח הגיעה היכן עד

בשבת, הכדור שחוק האוסרים לדעת אפילו כי

והעבירה מדרבנן, מוקצה איסור אלא בו אין

שהיה שמעון', ל'טור חורבן גרמה זה על

לחם פיתותי של כפיפות מאות ג' מוציא

להם הועילה ולא שבת, ערב בכל לעניים

הצדקה. מצות

שבת שומרים שהיו מזה מוכח וגם

לחם מחלקים היו שהרי אחרים, בפרטים

בא מוקצה עון ומפני שבת, לכבוד לעניים

המתירין לדעת שכן וכל החורבן. עליהם

הכדור שנחרבשחוק לומר דמוכרח בשבת,

זמנו להוציא קודש, שבת בכבוד הזילזול מפני

עכ סקטל."בשחוק, קי סי' השולחן', ].ז)"('בדי

דעת יוסף זצ"(להגרובספר ליס מביאל)"י

הגרי מרן המצדדים"בשם נגד כשדיבר ז,

בזה המזרחי עם מאוחדת דתית ל,"בחזית

ו'אסור'." 'מותר' ענין לגמרי נאבד בזמנינו

היהדות חיזוק למען 'כדאי' אם רק מתדיינים

הדבר אם כלל שואלים ואין כדאי', 'לא או

אסור או ."מותר

���

לו וקוראים מלאך הוא הנביא אליהו הנה

הברית" וא"מלאך לצאת", לו אסור מדוע כ

על מצווה אינו מלאך הלא לתחום, חוץ

הנביא [שאליהו לדבר וראיה שבת. שמירת

היא קבלה שהלא השבת], את שומר אינו

ואפילו מילה, ברית לכל בא שאליהו בידינו

ילך לא אם אפשרי בלתי דבר זה והלא בשבת,

לתחום. חוץ

סופר"ובשו חתם שאלות"(חת ליקוטי ו

צח) תשו' תירוץותשובות ומתרץ בזה נתקשה

וז מעולם"נפלא, כי דרכו יורה האמת אבל ל,

מעשרה למעלה בגופו הנביא אליהו עלה לא

שם מגופו נשמתו כשנפרדה אך טפחים

מלאכי בין למעלה ומשמש עולה והנשמה

בג ושורה נתדקדק וגופו התחתון"שרת ע

תתלבש"בעוה בימינו במהרה הבשורה וביום ז

אדם ככל הוא ואז הלז הקדוש בגוף נשמתו

ככל דין לו יש ואז וכו' ישראל ונביאי מחכמי

ומתראה שמתגלה פעם בכל וכן ישראל. בני

כשמתגלה"בעוה אך הזך בגופו מלובש ז

מחויב איננו אז המילה ביום כמו בנשמתו

שיורד ועוד כתיב. חפשי במתים במצות,

תחומין שם שייך לא למעלה ממטה

אעפ מלאך, הוא הרי זה אופן על י"וכשמתגלה

הלכה לקבוע אין דינים ומגלה תורה שלומד

דה"עפ דבריו נבואה"י ורוח חלום כמו רק ל

קול, בבת משגיחים ·Â·Ï˘ואין ‰Ï‚˙Ó˘Î Í‡
È·˘˙Â Ï‡¯˘È ÈÓÎÁ ÈÏÂ„‚Ó ‡Â‰ È¯‰ ÂÙÂ‚
ÈÓ ÈÎ ÔÂÚÓ˘˙ ÂÈÏ‡Â 'ÈÚ·È‡Â '˘Â˜ ı¯˙È

‰¯ÂÓ Â‰ÂÓÎעכ ל."וכו',

אליהו כיצד הנהגות ב' כאן שיש והיינו

בא אליהו והמלאך מלאך, שהוא האחד מופיע,

גם שהוא ועוד ישראל. בכלל מילה ברית לכל

של למושיעם בגופו שיתגלה ודם, בשר כן

תורה שילמד וגם הימים, באחרית ישראל

קושיותיהם את לבאר ישראל לכלל

ואיבעיותיהם.
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‰
‰Âידו יניח וכאשר ישראל וגבר ידו משה ירים כאשר "והיה עה"פ להלן

עמלק" הניח(יז-יא,יב)וגבר כאשר הפשט, דרך על ידו יניח וכאשר וז"ל, הרמב"ן כתב

ולא בהם שיתמכו וחור לאהרן וצוה עמלק, שגבר ראה ידיו כובד מפני באונס ידו

במדרש אמרו ורבותינו עוד, קלח)יניחם אות הבהיר שיגבר(ספר עושה היה משה וכי

עכ"ל. השמים, פרושות כפיו שעות שלש לשהות לאדם אסור אלא עליו, עמלק

¯Á‡Ïהפסקה ולעשות ידיו את להניח רבנו משה נאלץ תפילה של שעות שלש

עמלק. של ידו גברה זמן פרק ובאותו בתפילתו,

¯ÈÚ‰היכן עד ללמוד יש אלה מדברים כי זצ"ל, מסאטמר יואל רבי האדמו"ר

בישראל, לזנב ניסה אשר לעמלק, ישראל בין התנהלה קשה מערכה הלכה. של כוחה

מעלה כלפי וזרקן מילות כה-יח)חתך דברים של(רש"י גורלו קשה. מצוקה עת זאת היתה .

מקום היה לא כזאת בשעה האם לחסד. או לשבט המאזניים כף על מונח היה ישראל עם

שעות? שלש לאחר גם התפילה של המשכה את ולהתיר ההלכה עם מעט "להתפשר"

Ô‡ÎÓלא ותו שעות משלש יותר כפיים בפרישת להתפלל אין הלכה. של כוחה

ולהתפלל הקשות, הנסיבות מכורח להתחכם וחושבים זו להלכה נשמעים לא וכאשר מידי.

לנצחונו ערובה היא היא כזו, תפילה מזה. גדול מזיק גורם לך אין הרי כהלכה, שלא

שכפעולה אלא הלכה, עפ"י שאינה כיון תפילה, שאינה בלבד זו לא כלומר עמלק. של

בכו ההלכה את ההפוכה.הנוגדת המטרה את ולפעול ישראל של לענינם להזיק חה

ÈÎאין ההלכה של בדקדוקה זלזול שעם כמו ניצחון. להביא אין עבירה עם

משיח. להביא

„ÂÚÂאסתר במגילת כתוב דהנה כן, מתהלך(ב-יא)מצינו מרדכי ויום יום "ובכל ,

יעשה ומה וז"ל, פירש"י בה". יעשה ומה אסתר שלום את לדעת הנשים בית חצר לפני

שנא' דוד, ומרדכי. דוד ישועה, רמז להם שניתן צדיקים משני אחד זה - (שמואלבה

יז-לו) לסמוךא, אלא זה דבר לידי בא לא אמר, עבדך'. הכה הדוב גם הארי את 'גם ,

אלא ערל, למשכב שתלקח זו לצדקת אירע לא אמר, מרדכי וכן זה. עם להלחם עליו

ע"כ. בסופה, יהא מה לדעת מחזר היה לפיכך לישראל, להושיע לקום שעתידה

‰¯Â‡ÎÏÂבסמוך שנא' ממה להק', י)יש ואת(פסוק עמה את אסתר הגידה "לא ,

משפחה שהיא שיאמרו כדי וז"ל, פירש"י תגיד", לא אשר עליה צוה מרדכי כי מולדתה

והדבר ע"כ. בה, מחזיקים היו המלך, שאול ממשפחת שהיא ידעו שאם וישלחוה, בזויה

מדוע ישראל, לכלל הישועה תבוא אסתר ידי שעל הבין מרדכי וכאמור מאחר תמוה,

- ישלחוה אם והלא וישלחוה, שתתבזה כדי - היא אומה מאיזה תגיד שלא לה הורה

ידיה. על לבוא הישועה תוכל לא
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‡Ï‡כלל הצלת וא"כ הישועה, תבוא אסתר ידי שעל רמז שניתן שאע"פ צ"ל,

המלך, בארמון תישאר שאסתר בכך תלויה היתה ÂÈÏÚישראל ‰È‰ ÔÈ„‰ „ˆÓ Í‡
Ï˘ ÂÁÂÎ· ÔÈ‡Â ,È¯Î
Ï ÏÚ·È˙ ‡Ï˘ È„Î ,Ì˘Ó ‰‡ÈˆÂ‰Ï È„Î ÏÎ‰ ˙Â˘ÚÏ ·ÂÈÁ

ÔÈ„‰ ˙‡ ÏË·Ï Ï‡¯˘È ÏÏÎ ˙ÚÂ˘ÈÏ ÊÓ¯.

devn ixeiyl l`xyi ipa zeaiag

"íîëù ìò íúìîùá úøøö íúøàùî õîçé íøè å÷öá úà íòä àùéå"
[יב-לד]

È"˘¯ÈÙ·Âמחבבים עמהם הוליכו הרבה שבהמות אע"פ וז"ל, שכמם על ד"ה

המצות את עכ"ל.(מכילתא)היו ,

È
על· לקחו והזהב הכסף את משא"כ שכמם, על מצותם את לקחו ישראל

מצוה שיורי וחיבבו שהחשיבו - ומרור מצה שיורי זה משארותם וכפרש"י, חמוריהם,

וזהב. מכסף יותר

zelba zedyl xyt` dxez mr

åùøâ éë õîç àì éë úåöî úâò íéøöîî åàéöåä øùà ÷öáä úà åôàéå"
"äîäîúäì åìëé àìå íéøöîî[יב-לט]

‰
היו‰ התמהמהו שאילו רמז, בזה שמצאו במפרשים ראיתי פשוטו, מלבד

מה חזי תא ממצרים. לצאת ותקוה תקנה להם היה ולא טומאה, שערי בנ' שוקעים

ובגדים שמות תרבות, לשון, של לאומיות על המבוססת תורה בלא יהדות בין

אבותינו תורה. של יהדות לבין במצרים, בנ"י שמרו האלה דברים שאת לאומיים,

היו כי יותר, רגע אף להתמהמה יכולים היו ולא שנה רד"ו רק במצרים היו

העברי. הלאום בסימני מצוין לגוי שם שהי' אף המצרים, בין Á‡Ï¯מתבוללים ,Â
‡Â
ÌÚ Î"ÙÚ‡Â ,˙ÂÏ‚· ‰
˘ ÌÈÈÙÏ‡Ï ·Â¯˜ ÌÈ‡ˆÓ
 Â

‰ ,‰¯Â˙‰ ˙‡ Â
Ï·˜˘

Â˙¯ÓÂ˘ Â˙¯Â˙ ÈÎ ,ÌÏÂÚÏ ÏÏÂ·˙Ó Â
È‡Â ,ÌÈÈ˜Â ÈÁ Ï‡¯˘È74.

להעיר יש ואמנם לתורה. אזנים ספר .74

הגר הרמ"שדעת כד' שלא לצד"א שאמנם ק,

נ' אין לטומאה אך שערים, נ' יש הטוב

הס כח על הטוב כח יפה ובזה א."שערים,

בשם כן הביא בא פר' הלוי ב'בית [ואמנם

כן"האריז שהביא מה'לשם' גדול לנו מי אך ל,

הרמ פלוגתת והגר"שזוהי ויעוי"ק ש"א,

כהגר משה"שהכריע אהל בס' וע' - א].

מש(מז-כח)בראשית ,"" בענין עמילותכ

הגלות"תושבע בתוך ."פ
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dn mey lr oilke` ep`y ef dvn

åùøâ éë õîç àì éë úåöî úâò íéøöîî åàéöåä øùà ÷öáä úà åôàéå"
"äîäîúäì åìëé àìå íéøöîî[יב-לט]

הן, ואלו חובתו, ידי יצא לא אלו דברים ג' אמר שלא כל אומר היה גמליאל רבן

הספיק שלא שום על מה, שום על אוכלין שאנו זו מצה וכו'. ומרור מצה פסח,

וגאלם, הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם שנגלה עד להחמיץ אבותינו של בצקם

גרשו כי חמץ לא כי מצות עגת ממצרים הוציאו אשר הבצק את "ויאפו שנא'

להם". עשו לא צדה וגם להתמהמה יכלו ולא .(הגדש"פ)ממצרים

המצוה‡] מפני מצות אותו שאפו הבצק, את ויאפו וטעם וז"ל, הרמב"ן כתב

ממצרים, גורשו כי ואמר ונכרתה. מחמצת אוכל כל כי בבתיכם ימצא לא שאור שנצטוו

בעב בדרך, אותו שאפו אותולומר לאפות להתמהמה יכלו ולא ממצרים גורשו כי ור

בשמלותם צרורות ומשארותם בצק אותו נשאו כן ועל מצות, אפוי אותו ולשאת בעיר

קלה לשעה שם כשבאו בסכות או בדרך, יחמץ, טרם אותו ואפו ומהרו שכמם, על

רבותינו כאן)כדברי מפני(מכילתא חמץ ולא מצות עוגות הבצק את שאפו דהיינו עכ"ל. ,

ימצא" ובל יראה "בל באיסור יב-יט)שנצטוו ממצרים(לעיל גרשו "כי הכתוב שאמר ומה .

על קאי זה אלא חמץ, ולא מצות עוגות אפו מדוע טעם אינו להתמהמה", יכלו ולא

לכן קודם שנא' לד)מה הכתוב(פסוק מטעים זה ועל יחמץ", טרם בצקו את העם "וישא

ממצרים שגורשו משום - יציאתם טרם המצות את אפו ולא בצק הוציאו אמנם למה

להתמהמה. יכלו ולא

הרי"ף·] שעל בפירושו הר"ן ד)אמנם משנה י פרק יכלו(פסחים ולא וז"ל, כתב ,

לילה אלא נהג לא מצרים דפסח אותו, מחמיצין היו להתמהמה יכלו שאילו להתמהמה,

שני בפסח כדאיתא ע"ב)ויום צו ולהכין(שם לאפות [ר"ל במלאכה מותרין היו ולמחר ,

מחר, לצורך עיסותיהם החמיצו להתמהמה יכלו אילו ולפיכך ובחמץ. לדרך] לצידה

לאותה וזכר מצה, אפוהו פנאי להם היה שלא מתוך אלא יראה, בבל הוזהרו שלא

עכ"ל. מצה, באכילת נצטוו גאולה

È¯‰מצות עגת וגו' הבצק את "ויאפו הפסוק בפירוש והר"ן הרמב"ן שנחלקו

ובל יראה בבל מוזהרים היו מצרים בפסח אם תלוי מחלוקתם ויסוד חמץ". לא כי

כך ומשום ימצא, ובל יראה בבל מוזהרים היו מצרים שבפסח סובר הרמב"ן ימצא.

הוא גרשו" "כי והטעם החמץ, על שהוזהרו מפני דהיינו חמץ" לא "כי לפרש הוצרך

כמפורש יראה בבל הוזהרו שלא הסובר הר"ן אבל צאתם. טרם מצה אפו לא למה הסבר

להחמיץ בצקם הספיק שלא חמץ" לא "כי מצות עוגות שאפו מפרש שפיר בדבריו,
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להכין מחר", לצורך עיסותיהם החמיצו להתמהמה יכלו "אילו ובאמת שגורשו, מפני

לדרך צידה .75לעצמם

שום‚] על וכו' "מצה גמליאל רבן דברי מובנים שפיר הר"ן לדברי בשלמא והנה

הקב"ה ממ"ה עליהם שנגלה עד להחמיץ אבותינו של בצקם הספיק שלא שום על מה,

בתורה מוזכר לא לכאורה הרי הרמב"ן, לפירוש אולם וכו'. הבצק" את ויאפו שנא' וגאלם

שהוזהרו בגלל מצות אפו לפירושו שהרי ממצרים, ביציאתם המצות לעשיית זה טעם

טעם רק זהו להתמהמה" יכלו ולא ממצרים גרשו "כי אמר שהכתוב ומה חמץ, באיסור

עצומה. תמיהה זו ולכאורה לדרך, הבצק עם יצאו אלא יציאתם קודם מצות אפו לא מדוע

„ÂÚהמשנה גירסת נוסחאות. שינויי מצינו גמליאל רבן בדברי דהנה להבין, יש

שום על "מצה היא, שלפנינו ÌÈ¯ˆÓÓבפסחים Â
È˙Â·‡ ÂÏ‡‚
את˘ "ויאפו שנאמר

ברמב"ם וכ"ה ה"ה)הבצק". ומצה חמץ מהל' שנגאלו(פ"ז שום על "מצה שם, וברי"ף ,

שום על "מצה במשנה, גורס שהרא"ש התוי"ט העיר וכבר ממצרים". ˘Ï‡אבותינו
ÌÏ‡‚Â ‰"·˜‰ Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚
˘ „Ú ıÈÓÁ‰Ï Â
È˙Â·‡ Ï˘ Ì˜ˆ· ˜ÈÙÒ‰„ÈÓ'שנא

וגירסת(שם) ההגדה. בעל נוסח גם הוא וכך ממצרים", הוציאו אשר הבצק את ויאפו

ממצרים". אבותינו "שנגאלו הענין במצה רמיזא דהיכא צ"ב והרי"ף הרמב"ם

"ויאפו„] הפסוק בביאור ה'ספורנו' שכתב מה פי על הדברים, בביאור ונראה

התחמץ לא כי חמץ", לא "כי וז"ל, ופירש מצות" עגת ממצרים הוציאו אשר הבצק את

לסוכות שהגיעו עד מצרים בארץ שהוא מרעמסס נסעם משעת שהיה הזמן קוצר מפני

שנגלה עד להחמיץ אבותינו של בצקן הספיק שלא ז"ל, כאמרם לגבולם, חוץ שהוא

הענן עמודי עליהן נגלו אז מצרים לגבול חוץ בסוכות בהיותם אמנם כי וגו'. עליהם

עכ"ל. לפניהם, הולך וה' והאש

¯‡Â·ÓÂשלא הכוונה חמץ" לא ו"כי כהר"ן, מפרש הדברים שביסוד ב'ספורנו'

שאף ולפלא לנס זיכרון גם שיש אלא הזמן", קוצר "מפני להחמיץ הבצק הספיק

של מרחק שהוא לסוכות כשהגיעו רק המצות את ואפו - ממצרים הבצק את שהוציאו

ה שלא כדי עד הדרך להם נתקצרה נס, להם שהתרחש כיון אך מיל, ועשרים ספיקמאה

רש"י בדברי כמפורש וזה להחמיץ, לז)הבצק סכתה",(פסוק מרעמסס ישראל בני "ויסעו

[וכד' עכ"ל. נשרים", כנפי על אתכם "ואשא שנא' שעה לפי שם ובאו היו מיל ק"כ

כתוב שתחילה הפסוקים כמשמעות בסוכות, היתה המצות שאפיית שמפרש ה'ספורנו'

הבצק"]. את "ויאפו נאמר כך ואחר סכתה", מרעמסס ישראל בני "ויסעו

משמע הפסוקים ממשמעות לכאורה .75

ניתן"כהרמב ימצא ובל יראה בל דאיסור ן

משכו פרשת כל דהרי מצרים, ליציאת קודם

יצי קודם נאמר לכם כל"וקחו נאמר ושם מ

חמץ, אכילת איסור וגם פסח קרבן צוויי

ש."עי



ìäàויקרא ¯ˆ‰äùîספר

‡ˆÓ
הבצק את לאפות הספיקו שלא א. עניינים. ב' כאן שיש ה'ספורנו' לפי

שהקב"ה נפלא נס שהיה כיון ב. ממצרים. שגורשו בחיפזון נעשתה שהגאולה מחמת

אחד וברגע ורכושם, בהמותיהם כל עם וטף, נשים אנשים מליוני נשרים כנפי על נשא

הבצק. החמיץ לא לסוכות בואם עד ולכן מיל, ק"כ של מהלך שהוא דרך עשו

¯Ó‡Ó·]נגלה לא מצרים, בגבול שהיו זמן שכל ה'ספורנו' מש"כ המוסגר:

השכינה אין הטומאה במקום כי לכך, הטעם נראה וענן, אש בעמוד הקב"ה עליהם

המדרש וכדברי יב-ה)מתגלה, עה"פ(שמו"ר רש"י משה(ט-כט)שהביא אליו "ויאמר

לא העיר בתוך אבל העיר, את "כצאתי - ה'" אל כפי את אפרש העיר את כצאתי

דבריהם בתוך התוס' בעלי שכתבו וכמו גלולים". מלאה שהיתה לפי (דבריםהתפלל

במצרים".יא-א) גלולים טומאת מפני טפחים י' למשה הקב"ה שהגביהו לומר "וצריך

בעמוד השי"ת עליהם נגלה מצרים מגבול לגמרי ישראל בני יצאו כאשר רק כן ואם

וה' המדבר, בקצה באתם ויחנו מסכת "ויסעו הכתוב בדברי שמדויק וכמו ואש, ענן

יומם ללכת להם להאיר אש בעמוד ולילה הדרך לנחתם ענן בעמוד יומם לפניהם הלך

יג-כ,כא)ולילה" ].(להלן

זמן",‰] מקוצר החמיץ "שלא היינו חמץ" לא "כי שמפרש ה'ספורנו' לפי והנה

לסוכות שהגיעו עד להחמיץ בצקם הספיק שלא הגם השאלה, נשאלת עדיין לכאורה,

שם הרי - מצות אפו לסוכות הגיעו כאשר מדוע מ"מ קלה, בשעה לשם שהגיעו בגלל

שיחמיץ עד בצקם להשהות יכולים היו בדברי76כבר מרומזת לכך שהתשובה ונראה ,

הענן עמודי עליהן נגלו אז מצרים לגבול חוץ בסוכות בהיותם אמנם "כי - ה'ספורנו'

שייך לא שוב הקב"ה עליהם שנגלה שלאחר לומר רצה לפניהם", הולך וה' והאש

לעסקיו יתפנה לא שבודאי לביתו מלך שבא לאדם משל ואפיה, בחימוץ שיתעסקו

אצלו. המלך כאשר וצרכיו

[Â'וכו זו "מצה בהגדה, גמליאל רבן דברי להפליא מתפרשים זה, לפי ומעתה,

הקב"ה ממ"ה עליהם שנגלה עד להחמיץ אבותינו של בצקם הספיק שלא שום על

עם עוד היה לא לא שוב המלכים, מלכי מלך עליהם ונגלה שמאחר דהיינו וגאלם",

ומדויק מצות, עוגות ואפוהו מיהרו אלא שיתחמץ, עד להשהותו בבצקם להתעסק לבבם

הלשון ‰˜·"‰"היטב ÌÈÎÏÓ‰ ÈÎÏÓ ÍÏÓ Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚
˘ „Ú"מחמת שזה דהיינו ,

ודו"ק. הקב"ה, עליהם שנגלה

[Êמצה" והרי"ף הרמב"ם גירסת לפי גמליאל רבן דברי ביותר מבוארים גם ולפי"ז

כי השלמה, לגאולתם זכר אכן היא "המצה" כי ממצרים", אבותינו שנגאלו שום על

בשעה נשרים כנפי על הקב"ה שנשאם מופלא ובנס גדול בחיפזון מצרים מגבולות יציאתם

ס שהרי כהר"76. ""ל באיסור נצטוו לא מצרים שבפסח ימצאן ובל יראה ."בל
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יגלה ה' שכבוד כדי והטומאה השעבוד מארץ לגואלם נועדה לסוכות מרעמסס קלה

ולהיות לפניהם להגלות רצה סגולתו, לעם אהבתו שמרוב השי"ת, מחסדי וזהו עליהם.

ברגע והביאם מופלא, נס עשה שורה, שכינה אין הטומאה מקום שבמצרים ומכיון עמהם,

הדרך כל ארכה מכן שלאחר ואף וענן. אש בעמוד עליהם להגלות שיוכל כדי כמימריה,

המהירות, בכל להוציאם צורך היה ממצרים אבל - בדרכם כך כל מיהרו ולא רב זמן

להלן ואכן עליהם. להיגלות למצרים(יט-ד)כדי עשיתי אשר ראיתם "אתם הכתוב, אומר

ישראל שבאו יום "וזה בפירש"י, ועי"ש אלי", אתכם ואבא נשרים כנפי על אתכם ואשא

נקבצו ולצאת ליסע כשבאו קלה ולשעה גושן, ארץ בכל מפוזרין ישראל שהיו לרעמסס,

במצרים. שהיה האותות ככל שקול זה מופלא שנס הרי לרעמסס". כולם

[Áשגם והיינו באופ"א. אך זה דרך על לפרש יש הרמב"ן, בדברי גם ומעתה

על ישראל לבני הקב"ה שנשאם לנס זיכרון גם יש המצה אכילת במצות הרמב"ן לפי

טר אותו ואפו ומיהרו וז"ל, דבריו בסוף הרמב"ן זאת שמזכיר וכפי נשרים, םכנפי

מה שלפי ואף עכ"ל. רבותינו כדברי קלה לשעה שם כשבאו בסכות או בדרך, יחמץ,

יראה ב'בל החמץ על שהוזהרו משום היה מצות שאפו מה עצם הפסוק, את שביאר

יכלו ולא ממצרים גרשו "כי הכתוב שדברי בדבריו מבואר כבר אולם ימצא', ובל

לדרך. הבצק עם יצאו אלא יציאתם קודם מצות אפו לא מדוע טעם זהו להתמהמה",

"וישא שנאמר כמו בחיפזון, ממצרים בצקם עם שיצאו המופלא לנס בהקשר כן ואם

רבן אמר - בצקם את אפו לסוכות שהגיעו לאחר ורק יחמץ", טרם בצקו את העם

ממ"ה שנגלה עד להחמיץ אבותינו של בצקם הספיק שלא שום על "מצה גמליאל

להחמיץ הבצק הספיק שלא לנס זיכרון יש המצות שבאכילת לומר ורצה הקב"ה".

נשרים. כנפי על שיצאו בגלל לסוכות הגיעם עד ממצרים מיציאתם

Ï„·‰‰Âגמליאל רבן בדברי יש ה'ספורנו' שלדעת הוא, והרמב"ן ה'ספורנו' בין

לפי ואילו חמץ. בצקם את אבותינו עשו לא למה טעם הקב"ה", ממ"ה עליהם שנגלה "עד

היגלות עד ממצרים שמיציאתם העובדה את מציין שר"ג אלא הטעם, זה אין הרמב"ן

קלה. בשעה נשרים כנפי על שנשאם הנס משום להחמיץ, הבצק הספיק לא עליהם, הקב"ה

‡ˆÂÈ‰על אוכלים שאנו זו "מצה בטעם שיטות ג' שיש כאן, עד האמור מכל

- מה" ‰Ù¯˘‰.שום È˜ÂÒÙ· ·Â˙Î‰ Ï˘ ËÂ˘Ù‰ ¯Â‡È·· ÌÈÈÂÏ˙ ÌÏÂÎÂ

Ô"¯‰ ˙ËÈ˘ בחיפזון,‡. ממצרים לגירושם זכר משום הוא המצה מצות שטעם ,

להחמיץ. בצקם היה יכול לא כך שבשל

'Â
¯ÂÙÒ'‰ ˙ËÈ˘ היציאה·. שבחיפזון שהוסיף, אלא הר"ן, כמו דבריו בעיקר ,

עליהם ה' והיגלות לסוכות מרעמסס נשרים כנפי על נשיאתם לנס זכר גם נכלל ממצרים,

ואש. ענן בעמוד
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Ô"·Ó¯‰ ˙ËÈ˘ שפיר‚. אולם המצה, מצות טעם עיקר הנס זיכרון אין שאמנם ,

נשרים כנפי על שנישאו ולנס ממצרים היציאה לחיפזון זיכרון המצה באכילת יש

להחמיץ לבצקם שהות היה שלא עד מופלאה .77במהירות

‰
‰Âמבואר - הבצק" את "ויאפו הפסוק בביאור התוס' בעלי רבותינו בדברי

כפשטיה ניחא אחד יום אלא נהגו לא מצרים פסח למ"ד חמץ, לא כי וז"ל, אחרת, דרך

למ"ד אלא הר"ן]. שפירש כמו הוא זה [ומ"ד נתחמצו לא ממצרים שגורשו לפי כי

נמצא לא בפסחים בגמרא [ולכאורה שבעה כל מצה לאכול נצטרכו נמי מצרים פסח

מפני הבצק את ויאפו קאמר דהכי לומר ויש גורשו. כי מאי כן אם כן] שסובר מי

מצה, Í¯„Ïחיוב ‰„ˆ ˘˜·Ï ‰Ó‰Ó˙‰Ï ÂÏÎÈ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓÓ Â˘¯Â‚˘ ÈÙÏÂקשה אכן .

וסוס" ורכב "נרדם יתירה וי"ו מצינו אמנם וגם, וכן הווי"ן, עו-ז)קצת וכן(תהלים ,

עכ"ל. מקומות, בהרבה

¯‡Â·ÓÂדקרא אסיפא קאי להתמהמה" יכלו ולא ממצרים גורשו ש"כי בדבריהם

להם". עשו לא צדה ¯·ÈÚÈ˙"וגם ‰ËÈ˘ ÂÊÂהיא המצה ולדבריהם המצה, זכר בגדר

מהירות זיכרון א' עניינים. שני בזה ונכלל להם" עשו לא צדה ש"וגם לכך זיכרון

שיצאו אבותינו ואמונת בטחון גם ב' נשרים. כנפי על החפוזה ביציאתם והנס הגאולה

אמר זה שעל לדרך, צידה לעצמם שהכינו מבלי וטפם נשיהם עם והנורא הגדול למדבר

ב-ב)הנביא אחרי(ירמיה לכתך כלולתיך אהבת נעוריך חסד לך זכרתי ה' אמר "כה

זרועה" לא בארץ .78במדבר

אלו טעמים כי לדעת עלינו חובה .77

רק נאמרו לא הראשונים בדברי המבוארים

אחד כל אלא ולהאדירה, תורה להגדיל כדי

" דהרי מכיון ולספרם לדעתם שלאחייב כל

חובתו ידי יצא לא אלו דברים ג' ."אמר

" שטעם שוםומאחר על אוכלים שאנו זו מצה

מצרים,"מה יציאת סיפור חיוב מכלל הוא ,

כל את לספר חייב ואחד אחד שכל ודאי

הללו. טעמים

ברמב ה"(פם"ועי' ומצה חמץ מהל' ,ה)"ז

" כלשונה, המשנה דברי להלכה כלשהעתיק

חמשה בליל אלו דברים שלשה אמר שלא מי

מצה פסח הן ואלו חובתו ידי יצא לא עשר

כלל."ומרור יצא לא שאמנם מדבריו ומשמע ,

הר ""ברם גמליאל רבן דברי את פירש לאן

חובתו ידי יצא לא כלומר – חובתו ידי יצא

קאמר לא כלל חובה ידי יצא לא אבל ."כראוי,

שהרמב לומר יש שדברי"ואולי מפרש ם

" גמליאל חובתורבן מצותידי חיוב לגבי זהו "

לעיכובא. שזה סובר ולכן מצרים יציאת סיפור

הר מצות"ואילו חיוב לענין שהכונה מפרש ן

ומרור" פסח, לשיטתם"מצה, בזה ואזלו .

הר לפי לעיל, עצם"המבואר סיפור זה אין ן

הספיק שלא החיפזון נס סיפור אלא הגאולה

וע להחמיץ, ממצות"בצקם שאינו סובר הוא כ

מצות חיוב בכלל אלא מצרים יציאת סיפור

הרמב לפי ברם ומרור. פסח טעם"מצה ם

מה" שום על זו גאולתםמצה עצם על הוא "

יציאת סיפור חובת מכלל זהו כן ואם השלמה,

מצרים.

מצאתי הדברים, עיקרי על שעמדתי אחר .78

שמחה רבי להג' הדברים ברוב שנתכוונתי

זצ ברוידא חברון,"זיסל ישיבת ראש ל

בכל וסידורו כתיבתו כי מדבריו וציטטתי
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"mrd on`ie"

"'äì àåä íéøîù ìéì"[יב-מב]

מארץ‡] להוציאם הבטחתו לקיים לו ומצפה שומר הקב"ה שהיה וברש"י,

הדבר" את שמר "ואביו מלשון והוא לז-יא)מצרים. היה(בראשית רש"י, שם ופירש ,

רק היתה מקודם היינו הקב"ה, חביבות מגודל זה וכל ע"כ. יבא, מתי ומצפה ממתין

הלילה. לאותו ומצפה משמר הקץ, על מלחשוב הפסיק לא ההבטחה ואחר לבד, הבטחה

¯ÙÒ·Âמקוד להקב"ה לו למה ביאור, צריך והדבר וז"ל, כתב תורה םדעת

לבד. במעשה סגי ולא לקיים, ואח"כ להבטיח

‡Ï‡וזה בטוח, ולהיות שלמה אמונה בזה יאמין שהמובטח הוא, בזה המכוון

דרך על ודוקא המבטיח, של הבטחתו בו שיקוים הקיום, למדת מזה לבא סיבה יהיה

הדברים כל ראשית יסוד כי גדול, ויסוד הקב"ה, של במדותיו חדשה ידיעה וזוהי זה,

הקיום לשלימות סיבה תהיה וזאת דורכגיין", פריער דארף "דאס והבטחון, האמונה הם

קיום ר"ל מצרים, יציאת לענין זכינו ממנו אשר והיסוד הזכות היה וזה המקיים, של

עכ"ל. בה', והאמין וזהו ההבטחה,

"'äì àåä íéøåîù ìéì"[יב-מב]

·˙Îהרמ"א דברי על יעקב' תפ)ה'חק סי' שפוך(או"ח לומר שיש וי"א שכ'

החדרים נועלים שאין מקומות בכמה מנהג מצאתי המנהיג בספר וז"ל, וכו', חמתך

לילה שמורים ליל דכתיב ליגאל, עתידין ובניסן נגאלו בניסן כי פסח, בליל שם שישנים

בראשית, ימי מששת Â˙‡¯˜Ïהמשומר ‡ˆ
Â ÁÂ˙Ù Á˙Ù ‡ˆÓÈ Â‰ÈÏ‡ ‡·È Ì‡Â
‰Ê· ÌÈ
ÈÓ‡Ó Â
‡ ,‰¯‰Óעכ"ל גדול, שכר זו באמונה .79ויש

‡"„ÈÁ‰(י"ב אות ל' ערך לפי' רבי('דבש הקדוש את ששאלו נפלא דבר מביא ,

ל"ע, וניזוק ונפל בסולם עלה שיהודי פסח בליל שקרה מקרה על ז"ל, ויטאל חיים

וע"כ פסח בליל עבירה עשה יהודי שאותו וענה שימורים, בליל כן שיארע יתכן איך

אבל במצוות, עוסקים אם רק זה שימורים ליל הוא פסח דליל הא החיד"א, ואמר נפל.

לה'. שזה בתנאי הוא שימורים' 'ליל שימור. אין רח"ל במצוות עוסק אינו אם להיפך

מאוד עד פוגם הסדר בליל קטן דבר כל כדת שלא ח"ו משהו עושה .80ואם

להפליא. הוא הענין

אח כן"79. שכתב המנהיג, בספר מצאתי כ

גאון. נסים לרב סתרים' ה'מגילת בשם

הסדר', 'ליל מעמד קדושת על מעיד וזה .80

בקדושת פוגם קטן חטא שאפילו באופן

רשות ניתן שכבר כך כדי ועד המעמד,
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במדרש‡] יט-ב)איתא וחוקת(שמו"ר הפסח חוקת זה בחוקיך, תמים ליבי "יהי ,

זאת נאמר ובזה הפסח חוקת נאמר בזה לזה, זה דומין ששניהם למה אדומה, פרה

ע"כ. התורה", חוקת

È¯·„Âחוקת והלא אדומה, פרה לחוקת הפסק חוקת שהשווה מה צ"ב המדרש

ע"ה, שלמה וכמ"ש טעמה, שנסתמה אדומה פרה כחוקת שלא טעמה נתבאר הפסח

ממני". רחוקה והיא אחכמה "אמרתי

¯Â‡È·‰Âשאנו שאעפ"י כתב אשר הלוי' ה'בית דברי ידועים כבר דהנה בזה,

סוף לדבר ואין סודותיה, כל על עמדנו לא שעדיין פשיטא מצוה, של טעמה יודעים

בתורה טעם שיש במצוות גם באמת כן ועל המצוה, מטעמי חלק אלא לפנינו גלוי ואין

חוקת כמו זה לנו ניגלו שלא טעמים וכלפי הגלוי, על רב נסתר עדיין שיש לדעת צריך

אדומה. פרה

,‰·¯„‡Âקיום סיבת שעיקר לחשוב אדם יכול טעם בה שיש במצוה דוקא

החיוב עיקר אלא כן, אינה האמת אמנם לקיימה. עליו ולכן הטעם, מכח הוא המצוה

לקיים צריך זו בכוונה ורק לקיים, שציוה יתברך השם דבר משום הוא המצוה קיום של

המצוה, בקיום לה' כניעה יש ציווה, שה' בגלל המצוה את וכשמקיים - המצוות. את

הטעם. מחמת המצוה את המקיים כן שאין מה בלבד, ה' רצון מחמת כן שעושה

ÔÈÈÚÂמלכים הל' הי"א)ברמב"ם שבע(פ"ח ולקיים לקבל צריכים נח בני שאף ,

משה ידי על והודיענו בתורה, הוא ברוך הקדוש בהן שציוה מפני בהם, שנצטוו מצוות

עכ"ל כך, לעשות שצריך שמבין הדעת הכרע מפני ולא .81רבנו,

שעד במקום כניסה, רשות יש פי' למשחית,

היתה לא הלילה, קדושת וחילל שעבר עד אז,

המקודש למקום כניסה ורשות האפשרות לו

" - !"הסדרביותר

מוסר' ב'שיחות ה)81. "(מאמר שעיקרכתב,

כדוגמת היא ה' מצוות עושי של ההדגשה

הרי מכך ובפחות לאדונו, עבד של ויחס ואופן

עבד איננו ."כבר

מש עוד להלן"ועיין זה בענין באריכות כ

רבנו בשם שם וכתבנו יט-יז. יתרו פרשת

זצ וז"ירוחם ממיר ˜·Ï˙ל,"ל „ÂÒ ÏÎ ÈÎ
Â˘Ú
˘ ‰Ó ¯˜ÈÚ· ‡Â‰ ,˙ÂÓÏ˘‰ ÏÎ ,‰¯Â˙‰

"ÌÈÂÂˆÓ"" Â˘Ú
˘ ‰Ó ,ÌÈ·ÈÂÁÓ"!ל."עכ

אוצר [בסידור שלום דובר בפירוש

וז כתב ותודיענו לתפילת בארנו"התפילות] ל,

שגם הוא, העבודה דשלימות אחר במקום

יעשה לא השכל, מצד המושכלים ענינים

למלא ורק השכלתם, בשביל האדם אותם
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Ì
Ó‡פרה למצות התורה השוותה הפסח מצות את דוקא מדוע צ"ב עדיין

כפי רק אלא הענין סוד על עומדים אנו שאין הוא כן המצוות בכל והלא אדומה,

וצ"ע. לנו, שנמסר

משה·] את ה' ציוה כאשר ישראל בני ויעשו "וילכו כתוב, הפסח פרשת בסוף

עשו" דבר(יב-כח)כן הפילו שלא ישראל של שבחן להגיד ממכילתא, והוא ופירש"י .

ואהרן.מ משה מצות כל

‰˘˜Âשבחן להגיד שבא עד ואהרן, משה ממצות ישנו ישראל שבני תיתי מהיכי

משה שאף ללמד עשו, כן "ומהו דבריו, בהמשך רש"י שכ' מה קשה, ועוד שינו. שלא

כמו יעשו לא ואהרן שמשה תיתי מהיכי טובא, וקשה נצטוו". כאשר עשו ואהרן

שינו. שלא ודאי ולכאורה שנצטוו,

˘È¯·Âח-ג)בהעלותך ופירש"י(במדבר וגו' המנורה" פני מול אל אהרן כן "ויעש

שנצטווה ממה שישנה מדוע טובא, קשה כאן וגם שינה, שלא שבחו להגיד .82שם,

˘ÈÂ,שינוי בלי ה' כדבר פסח קרבן את עשו ישראל שבני מדגישה שהתורה לומר,

ידי ועל המצוה, בטעמי הבנה מתוך פסח קרבן את יעשו ישראל שבני לומר מקום שהיה

וזה המצוה, בטעמי שהשיגו מה פי על עצמה, במצוה לשינוי גם שיבואו היה אפשר כך

אהרן, ואת משה את ה' ציוה כאשר הפסח את עשו ישראל שבני לומר, התורה באה

שינוי. שום בלי עשו וממילא ה', ציוה שכך מפני כחק, הפסח את שעשו דהיינו,

ÔÈÈ„ÚÂהטעם את שמעו שהם ואהרן משה אבל שינו, לא ישראל שבני דאף י"ל,

להוסיף הפסוק ובא והוסיפו, ששינו ואפשר הטעמים, לפי המצוה את עשו הגבורה, מפי

במעשה הכהן באהרן הרבותא וזו שינו. לא ואהרן משה שאפילו שבחן, להגיד עשו, כן

לו שהי' אע"פ כחק, המצוה את שעשה מפני היה זה שכל כלום, שינה שלא המנורה

לשנות מקום הי' תפיסתו לפי אשר מאוד, גבוהות השגות .83בזה

הם כאילו ולעשותם יתברך, הבורא רצון בהם

ותודיענו שאמר וזה מושכלים. בלתי חוקים

צדיקים משפטים שהם צדקך, משפטי את

מצד לא בהם לעשות ותלמדנו ומושכלים,

למלא רצונך, חוקי הם כאילו רק השכלתם

עכ רצונך, ל."בהם

וז כתב משה ישמח שהעושה"ובספר ל,

כפי אלא מתקן אינו תיקונים לשם מצוה

שמים, לשם המצוה את העושה אבל כונתו,

נוסח [ועיין האמיתיים. התיקונים כפי מתקן

העומר, ספירת אחרי בסידורים התפילה

" ספירתשאומרים לספור ציויתנו אתה

ומטומאתינו, מקליפותינו לטהרנו כדי העומר,

בתורתך שכתוב עיוןכמו צריך זה ונוסח וכו', "

גדול].

והגר שם, בזה עמדו וכבר שמואלביץ"82. ח

מוסר)(בספר אהרןשיחות שמעלת בזה, אמר

" - למעליותא שינה שלא בזה היתה אזהכהן

געמאכט פאבעסערט נישט האט וע"ער ע",

בהעלותך"מש בפרשת זה בענין באריכות כ

ח-ד.

זצ הקשר דוד ר' הג' ל."83.



ìäàויקרא ˘‡äùîספר

zexec zexibe epizea`c zexib

äéäå åúùòì áø÷é æàå øëæ ìë åì ìåîä 'äì çñô äùòå øâ êúà øåâé éëå"
"åá ìëàé àì ìøò ìëå õøàä çøæàë[יב-מח]

È"˘¯Ùמילה מחמת אחיו שמתו את להביא - בו יאכל לא ערל וכל וז"ל,

עכ"ל. בו, יאכל לא נכר מבן נלמד ואינו לערלות מומר שאינו

'˜‰Â,'נכר מ'בן למילף מצי שפיר לערלות שמומר מי שלגבי דמשמע הרא"ם

מומר שהוא הרי מל שאינו מי משא"כ כולה, התורה לכל מומר הוא נכר בן כל והלא

אחד. לדבר רק

¯ÙÒ·Âיצחק כב)פחד מאמר רש"י(פסח דיעוין בזה, והנראה וז"ל, לתרץ כתב

לפני(מו)יבמות וטבלו במצרים שמלו מאבותינו וטבילה מילה בעי דגרות התם דילפינן

דמצרים, ממילה אלא יליף דלא משום סגי לחוד דבמילה ס"ל אליעזר ורבי התורה, קבלת

בני מכלל ויצאו ממצרים כשיצאו משה בימי דהיינו במצרים מלו דאבותינו הך ופירש"י

תימא דלא לפרש דקדק דרש"י לפנינו הרי ע"ש. השכינה פני ולקבל התורה לקבל נח

מילה בכל נוהג שהדבר וכדרך תורה, מתן דשעת גרות לשם מילה הויא דמצרים דמילה

דקדק אלא מצות, וקבלת טבילה בשעת אח"כ שתחול הגרות לשם נעשת שהיא דגרות

ומילה השכינה, פני לקבל נח בני מכלל אז שיצאו גרות מקצת הוה עצמה דיציא"מ לפרש

רש"י דלדעת לדין שזכינו ומכיון מצרים. דגאולת זו גרות למקצת היא מתיחסת דמצרים

שאינו גירותו בשעת שאמר דגר קיי"ל הרי ממילא עלה, גרות דין ממצרים היציאה עצם

רש"י שכ' מה א"ש כן ואם אותו. מקבלין אין מתורה מן אחד דבר אפילו עליו מקבל

הנאמר קרא לפרושי קאי דרש"י נכר, בן מצד בפסח אוכל היה לא לערלות דמזיד בחומש

לא יציא"מ של זו דגירות בודאי יציאה בשעת לערלות מומר שהיה ומי מצרים, בפסח

עכ"ד. בו, יאכל לא נכר בן כל בכלל הוא והרי עליו חלה

¯Ó‡Ó·Âשלא אלו דכל הגידו חכמים וז"ל, יצחק' ה'פחד בעל מוסיף הסמוך

עונש בגדר ענינה סוף אין זו דמיתה לפרש לנו ויש אפלה. בימי מתו לצאת רצו

הובאו הקודם במאמר דהנה מצרים. דגאולת מהותה לתוכן נוגע שזה אלא לרשעים,

במקצת, גרות של מעשה הויא תורה מתן לפני גם בעצמה מצרים דיציאת רש"י דברי

עליו אין גרותו שנגמרת ועד לחצאין, גרות חלות בה דאין דורות לגרות דומה ואינו

הלכות דכל אע"ג ישראל, דכלל גרות במעשה אבל עיקר, כל גרות של שם חלות שום

דורות, מגרות דאבותינו גרות היא חלוקה זה בענין מ"מ ילפינן, מהתם לדורות גרות

הוה תורה ומתן גרות מקצת הוה דיציא"מ לחצאין, הגרות נתחלקה דאבותינו דבגרות

הגרות, הותרוהשלמת לא דלהכי ויגש פרשת המהר"ל של דבריו הם ידועים והלא
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דמי שנולד כקטן שנתגייר גר אמרינן דלא משום תורה, מתן לאחר בקרובות ישראל

ואז עצמו מגייר והוא להתגייר צריך היה דלא כיון גוי כגון מעצמו שנתגייר במי אלא

עליהם כפה שהרי התורה את לקבל מוכרחים שהיו ישראל אבל לגמרי, אחרת בריה הוה

שנולד. כקטן הוי לא כגיגית הר

‰˙ÚÓÂדגם לחדש בא לצאת, רצו שלא אותם אפלה ימי בשלשת דמתו הך

היוצאי אין וממילא מוכרחת היתה יציא"מ בשעת תיכף שחלה במקצת גרות אותה

עכ"ד. שנולדו, כקטנים מצרים

miny my ycwn zlrn

"øåëá ìë éì ùã÷"[יג-ב]

·˙Îזצ"ל מקלם ריח)הסבא ידוע(מאמר וז"ל, ה' קידוש מעלת גודל בענין

הרי הבכורים, זכו מה מכח לעיין ויש לכהונה. הבכורים נתקדשו העגל חטא שקודם

על פסח כאשר חסד, עמהם עשה הקב"ה ואדרבה, מיוחד, דבר שום עשו לא במצרים

אפילו שמים, שם נתקדש ידם ועל הואיל אלא, מצרים, את בנגפו במצרים בנ"י בתי

להיות להתקדש שיזכו כדי מספקת סיבה זו היתה מצידם, פעולה שום בזה היתה לא

להשי"ת. כהנים

,‰˙ÚÓÂשמים שם קידוש שיצא כלל נתכוון שלא מי ומה ק"ו, הדברים הרי

על - במעשה ואם בממונו אם - בפועלו ש"ש לקדש המכוון כ"כ, גדול שכרו ידו על

בעצמו. קדושה שמוסיף כו"כ אחת

‰ÏÂ„‚Âכל ה' ויהרג לשלחנו פרעה הקשה כי "ויהי אומר הכתוב מצאנו, מזאת

רחם פטר כל לה' זובח אני כן על בהמה, בכור עד אדם מבכר מצרים בארץ בכור

אפדה" בני בכור וכל טו)הזכרים פסוק כוונה(להלן ולא עשתה שלא בהמה שגם הרי .

בתחילת כמ"ש לה', להתקדש זכתה ש"ש, נתקדש ידה על שגם מכיון זאת בכל מאומה,

כמה אחת ועל הוא". לי ובבהמה באדם וגו' רחם כל פטר בכור כל לי "קדש הפרשה

עכ"ל. יעשו, וכן יראו וממנו ש"ש, לקדש שמכוון אדם וכמה

mc`d ytpa zelret mpi` lnr `ll zebyde dyecw

"øåëá ìë éì ùã÷"[יג-ב]

האם‡] לפדותו, חייבים מה לשם הבכור את קידשה שהתורה כיון להקשות, יש

לעולם. זו בקדושה שישאר מוטב לא
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‰‡¯
‰Â,אותו מקדשת שהתורה במה יסתפק לא שהאדם התורה נותן שרצון בזה

ויתיגע יעמול והאדם לפדות. יש עמה, שנולד הקדושה התורה, של הקדושה את כן על

שמצינו כמו אצלו. נשאר ויגיעה עמל ע"י האדם שמשיג מה כי משלו, לקדושה ויגיע

דברים בשביל אח"כ בכו זאת ובכל ממצרים, כשיצאו נבואה של למדרגה הגיעו שבנ"י

אחרי שיתגעגעו אחרים נביאים אצל מצינו ולא וכדומה, ואבטיחים קישואים ערך, חסרי

ערך, קטני 
˘‡¯Âדברים ÔÎÏ ÏÓÚÂ ‰ÚÈ‚È È"Ú Ì˙‚¯„ÓÏ ÂÚÈ‚‰ ÌÈ‡È·
‰˘ È
ÙÓ
ÌÏÂÚÏ ÂÊ Ì˙‚¯„Ó·,ויגיעה עמל ע"י הנבואה למדרגת הגיע שלא המדבר דור אבל .

לא בעצמותם הם אבל התורה, לקבלת להכשירם כדי במתנה, להם נתנה הקב"ה אלא

בצל. חתיכת חסרון בשביל בכו מהם הנבואה שסרה תיכף לכן אצלם, הפנימיות נשתנתה

˙ÙÒÂ˙·Â"'ה מהר "ויסעו כתיב י-לג)ביאור, וברמב"ן(במדבר לה), מביא(שם

ירבה שמא אמרו הספר, מבית הבורח כתנוק בשמחה סיני מהר שנסעו אגדה, מדרש

שהוא מפני משם עצמן להסיע מחשבתם שהיתה ה'" מהר "ויסעו וזהו מצות, לנו ויתן

בגמ' שכוון מה וזה ה'. ע"א)הר קטז ה'",(שבת מהר "ויסעו דכתיב ראשונה פורענות ,

עי"ש. ה', מאחרי שסרו חנינא ברבי חמא וא"ר

,ÌÈ

Â·˙Ó˘Îואמרו עצומה בהתלהבות היו בנ"י תורה במתן "נעשה(כד-ז)הנה

הקב"ה ואף תרי"ג, פעמים כמה ואף הקב"ה שיצוום מה לכל מוכנים שהיו ופירוש ונשמע",

ה-כו)אמר כתיב(דברים ומאידך הימים". כל וגו' אתי ליראה להם זה לבבם והיה יתן "מי

תתכן איך ביאור, צריכים והדברים מצוות. עליהם ירבה שמה פחד מתוך - ה'" מהר "ויסעו

זו? סתירה

‡Ï‡ולכן ויגיעה, עמל ע"י לנבואה הגיעו הנביאים שכל כנ"ל הוא, הביאור

עמל ע"י נבואה למדרגת הגיעו לא המדבר דור אבל חייהם, ימי כל במדרגתם נשארו

נשתנתה לא אבל התורה, לקבלת להכשירם רצה כי מתנה להם נתן הקב"ה אלא ויגיעה,

וחטאו פשוטים אנשים להיות חזרו מהם הנבואה שסרה תיכף לכן שלהם, .84הפנימיות

˙Ó‡·Âבמכילתא וכדאי' סוף, ים בקריעת שהיו מהגילויים נלמד זה (פר'שענין

פ"ג) ראהשירה שלא מה הים על שפחה שראתה אומר אתה מנין אומר אליעזר רבי ,

הי' ויחזקאל במדרגתה, נשארה שפחה אותה והנה ע"כ. הנביאים, שאר וכל יחזקאל

שכינה גילוי מעשה בשעת ולהשיג לראות שייך שאכן והיינו בישראל, נביא - ה' קדוש

קנין פועלת אינה היא ועמל יגיעה בלי היא ההשגה כאשר אך ביותר, נעלה באופן

ההשגה אותה את מנצל אינו האדם אם ולפיכך גילוי, לאותו שזכה האדם בנפש

מאותה תועלת כל לו ואין במדריגתו נשאר הוא עצמי, עמל מתוך רוחנית להתעלות

- מעשיו ע"י שלא זכה לה ÌÂÏÎמדריגה ÌÈ‚È˘Ó ‡Ï ˙Â
˙ÓÓ85.

מוסר'. 'דרכי הגר84. אדוננו התנגד כמה ידוע וכבר א"85.
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כל·] כשאר בפדיון כולם שיתחייבו בכור, כל לי קדש וז"ל, ה'ספורנו' כתב

מלאכת כל לעשות אסורים היו הפדיון שלולי חול בעבודת מותרים יהיו למען הקדש,

ימיו כל נשאר היה האדם בכור את פודים היינו לא דאילו מדבריו מבואר עכ"ל. חול,

פדיון ביום סעודה שעושין ישראל של מנהגן להבין צריכים זה לפי ובאמת בקדושה.

הותר ועכשיו קודש כולו היה לכן שקודם במדרגה, יורד הוא לכאורה והלא הבן,

עושה. היא מה זו ולשמחה חול, לעבודת

Ì‚לחיים הבן זה "ויכנס הפדיון לאחר אומרים שאנו התפלה בנוסח לדקדק יש

ולחופה לתורה יכנס כן לפדיון שנכנס שכשם רצון יהי שמים, וליראת לתורה טובים,

בברית הנאמר הנוסח על יתירה נוספת, בקשה כאן נוספה ומדוע וכו', טובים" ולמעשים

טובים". ולמעשים לחופה לתורה יכנס כן לברית שנכנס "כשם מילה,

ı¯˙ÓÂדהעכו"ם לעמים, ישראל בין יסודי חילוק ישנו הנה וז"ל, ליעקב' ה'אמת

עם אחד מתערבים אינם הם אבל אחד בגוף חלקים שני הנם והנשמה שהגוף סוברים

הדין ולכן הגוף, אל רק שייכים חול ועניני הנשמה אל רק שייכים קדושה ועניני השני,

קדושה לערב א"א אצלם כי עולה, מקרבן חוץ קרבנות שום מביאים אינם שעכו"ם הוא

שלישי גוף להיות ונתמזגו נתערבו והנשמה שהגוף סוברים ישראל אבל הגוף, מאכלי עם

הכל בעצרת ולכן משניהם, משותפת היא פעולה וכל בזה. זה ומאוגדים מקושרים והם

לכם נמי דבעינן ע"ב)מודים סח התקדש(פסחים הגוף גם תורה שבמתן להראות והיינו ,

רוחניות פעולות לפעול .86ויכול

ע שלא רב'"לגילויים ב'מעשה ויעו' עמל, י

הגר מרנא זצ"שאמר הגר"ח בשם אודות"ל א

לכן, קודם בדור בארץ אשר מהקדושים אחד

ע שלא היו הגדולות אלא"שהשגותיו עמל, י

שמימיים."ע גילויים י

���

בחור היה ישראל, בארץ הישיבות באחת

וכל חד, וזכרון מהירה תפיסה של כשרון בעל

כולם והיו בקופסא, כמונח היה שלמד מה

" שנקרא במה בהשתאות אותו בחינתבוחנים

באחד"סיכה לפתע אך לפלא. הדבר ויהי ,

בחור אותו איבד מובנת סיבה כל ללא הימים

גדול היה שצערו וכמובן הנדיר, כשרונו את

מגדולי ברכה לבקש פנה לו בצר מנשוא.

הג [בכללם והגרא"תורה שמואלביץ חיים מ"ר

זצ כקדם."שך ימיו ויתחדשו שיזכה ועוד], ל

זצ לסטייפלער הסטייפלער"כשניגש לו אמר ל,

זה, לדבר ברכה לו ליתן מסכים שאינו

דהשתא, במצבו שישאר היא הברכה ואדרבה

מצטלם והכל לעמל זקוק שאינו מוח כי

ע ורק תועלת, כל בזה אין עמלות"במוחו י

" תהא התורה אכן כי דיליהיזכה ,"תורה

יזכה כי בברכה ˘ÂÏופטרו Â·ˆÓ·לעמול

תורה. של לכתרה ולזכות זה,"(עבתורה בענין ע

טו-טו) .להלן

שמות בפרשת לעיל הבאנו כבר (ב-א)86.

בזה"בהגה שקוראים"ה הטעם שזה שמעתי, ל,

" אמת של בחסד העוסקים חבראלאלו

שהגם"קדישא זה, ענין להדגיש כדי והוא ,

לקברו, בגוף, רק ÈÎשעוסקים ,˘Â„˜ ¯·„ ‡Â‰
‡Â‰ Ì‰ÈÈÁ· Ï‡¯˘È ˙·Â Ô· Ï˘ Ì„È˜Ù˙Ó
,˘Ù
‰Â ÛÂ‚‰ ÔÈ· ÈË˙
ÈÒ ¯Â˘È˜ Í‰Ï ‡È·‰Ï
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Ê"ÙÏÂהולד באמת הפדיון קודם כי הבן, פדיון פעולת את היטב מבינים אנו

את הקב"ה הוריד זה בשביל לא אבל רוחניות. שכולו בעולם לגמרי וחי קדוש הוא

חולין של חיים לחיות היא הזה בעולם האדם מטרת אדרבה, אלא האדם, לגוף הנשמה

מה הוא וזה הגוף, כוחות על הנשמה כוחות ובהתעלות קדושה באופן אבל - וגשמיות

הוא שבו לעולם קדושה שכולו מעולם אותו מוציאים אנו הבן, בפדיון פועלים שאנו

והוא החולין חלק על יתגבר שבו הקדושה שחלק עד עצמו את ולשפר לעבוד צריך

תכליתו. לידי בא הולד זה ידי שעל לנו, היא גדולה שמחה ולכן ומתרומם, מתעלה

יראת בלי שתעשה אפשר אי הנשמה, על הגוף התגברות זו, קשה שעבודה ומכיון

להצליח שיזכה כדי שמים, יראת בברכת אותו מברכין אנו הולד את כשפודין לכן שמים,

עכ"ל. במשימתו,

מוסר‚] שיחות בס' כדבר87כתב מחודש, כחידוש זאת מביאה התורה וז"ל,

גלוי, מנס אפילו מושפע היות לבלתי הוא האדם טבע כן, על כי הרגילות. מן שאינו

Ú ‰ÏÚ˙
 ÛÂ‚‰ Ì‚˘ „Ú"!‰Ó˘
‰ È

���

ליעקב'"וע ה'אמת בשם שכתבנו מה ע

הברכה וזאת בפרשת זה ענין ואלו(לג-ד)לגבי ,

" דבריו. תמצית משההם לנו צוה תורה

יעקב קהלת ""מורשה לשון בביאור "יעקב.

הכינוי בביאור וכן כאן, הכתוב בו שהשתמש

יעקב" יעקבקהלת בני או יעקב זרע ולא "

שהגדיר זה שבפסוק נראה מקום. כבכל

כן, כתב בדוקא התורה מהות את הכתוב

ישראל של תורתם בין מהותי הבדל יש דהנה

האומות שאר שאצל דבעוד האומות, לתורת

לגדוליהם ורק יחידים מורשת רק היא תורתם

מיעוט רק הלוא כי מסורה, היא ולחכמיהם

ובדתם, בתורתם מבין מהם ‡ˆÏקטן Ï·‡
ÂÏÂÎ ÌÚ‰ ˙˘Â¯ÈÂ ˙˜ÏÁ ‡È‰ ‰¯Â˙‰ Ï‡¯˘È,

מלשון הוא ישראל כי יעקב, בתיבת נרמז וזה

שרית" לב-כט)"כי האומה(בראשית שרי כלומר ,

רומז - עקב מלשון - יעקב אבל ומנהיגיה,

התורה כי הכתוב הודיע ולזה כולו, להמון

יעקב, קהלת כל של הירושה ‰È‡היא È¯‰Â
„ÂÓÏÏ ‰ˆÂ¯‰ ÏÎÂ ˙ÈÂÊ Ô¯˜· ˙Á
ÂÓ ˙
ÈÁ··

„ÂÓÏÈÂ ‡Â·Èע סו לעניןא)"(קידושין נחדור ואם .

היסודי ההבדל הוא הענין ששורש נראה זה

דעיקר האומות, לתורת ישראל תורת בין

מתייחד שהאדם בזמן רק היא העמים תורת

ויש לאלוהיו עצמו ומוסר אמותיו ארבע בתוך

תורת אבל וליראו, לעבדו איך שלמה תורה לו

ועד הולדו מיום האדם חיי כל את מקפת ה'

פרט וכל הערב. ועד הבוקר ומן מותו יום

דיני לפי הוא מוגדר ישראל בן מחיי ופרט

בדיני אצלנו מוחש זה חילוק ובאמת התורה.

דעכו קרבן"הקרבנות. רק להביא יכולים ם

עעולה עג כלילב)"(מנחות שהוא משום והיינו ,

הכהן ידי על נאכלים שהם - שלמים אבל לה',

לדעתם כי להביא, יכולים הם אין - והבעלים

אכילה ידי על הבורא את לעבוד אפשר אי

גופניים, דברים ושאר Ó"Ï‡¯˘È˘‡ושתיה Î
ÌÈÏÎÂ‡ ÌÈ
‰Î‰ ‰·¯„‡Â - ÌÈÓÏ˘ ÌÈ‡È·Ó

ÌÈ¯ÙÎ˙Ó ÌÈÏÚ·‰Âהאומות תורת זה ומטעם .

כל כי וכומריהם, לגדוליהם רק מסורה

הם שלדעתם בענינים רק מתרכזת עבודתם

מתייחס לא הנבער וההמון ונעלים, רוחניים

כלל, ˘ˆÂ‰לזה ‰¯Â˙‰ ÈÎ ‰¯Â˙‰ ‰„ÈÚÓ ÔÎÏÂ
·˜ÚÈ ˙Ï‰˜ ÏÎ ˙˘¯ÂÓ ‡È‰ ‰˘Ó Â
Ï.

כז. מאמר .87
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אלופי נבהלו "אז ממש. של שינוי בו לעשות בכוחו אין הזה הנורא המראה אפילו

היו לא עצמם מצד הנוראים, מצרים ניסי אפילו שכן נס, היה עצמו זה אף - אדום"

כך. כל עליהם רושם עושים

È¯‰אינם הללו אך וגלויים, גדולים נסים נכוחה רואים הכל כיצד שיתכן לן

עלי חיים.משפיעים אותם לחיות וממשיכים ומתפעלים נפעמים מביטים כלל, רושם הם

אנוש. לב על ופחד אימה להטיל בכחו זה דבר

‰
ה'"‰ לפני תנופה הלוים את אהרן "והניף ח-יא)כתוב ושנים(במדבר עשרים .

שהתנופה גם מה ביום. בו כולם את להניף לבדו אהרן יכול וכיצד אז, היו לויים אלף

שהיה ה'חזקוני', אומר כבר אכן השמים. רוחות ולארבע ולמטה, למעלה להיות צריכה

נסים. מעשה זה

Á¯˜אל שיצא חז"ל ואומרים יום. אותו המונפים מן היה הוא אף היה, דלוי

שיניף אחיו את מביא משה, עושה מה וראו לכו באמרו ליצנות, מזה ועשה העם המון

הזה המעמד כל הנה תלמוד, צריך והדבר השמים. רוחות לכל כבהמה, תנופה אותנו

וללעוג להתלוצץ מסוגל ועדיין עיניו, במו בזה נוכח עצמו וקרח נסים, מעשה כולו

אינם והללו גדולים, נסים לראות יכול שאדם מכאן, אנו למדים נורא יסוד מזה?

עכ"ל. כלל, עליו משפיעים

a`n mixekad eycw `l recn

"øåëá ìë éì ùã÷"[יג-ב]

הרי88הגרעק"א‰˜˘‰ קדש, רחם פטר ורק מאב הבכורים גם קדשו לא מדוע ,

שבבית הגדול אזי מאם בכור בבית היה לא אם דהרי מאב, הבכורים על ג"כ היה הנס

מאב. הבכורים גם לקדש היה מהראוי וא"כ בכור, שאינו אפי' מת

,ı¯È˙Â"אני" כדכתיב למצרים ירד ובעצמו בכבודו שהקב"ה כיון קשה, דלכאורה

המשקוף על הדם נתינת את צריך היה מה לשם א"כ וכו', שרף ולא אני מלאך, ולא

רשות שניתן דכיון מטעם ביתם מפתח לצאת רשאין היו לא אמאי וגם המזוזות. ועל

להבחין. ידע והוא להכותם, ירד ובעצמו בכבודו הקב"ה הלוא מבחין, אינו למשחית

ÌÏÂ‡הוא אם בבירור יודע אחד כל דאין הבחנה צריך מאב הבכורים דעל צ"ל,

למסור דא"א ובעצמו, בכבודו להקב"ה צריך היה ובזה בכבודו, הקב"ה רק לאביו בכור

טפ בין להבחין יודע אינו כי מאםלשליח בבכור אמנם בכור, הוא מי ידע ולא לטפה ה

רשות שניתן כיון אומרים וע"ז השליח, ע"י היה זה לכל, ומבורר הניכר דבר שהוא

עה חדתין מלין בספר הובא שערים)ת,"88. פתחי ספר בסוף .(מובא
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מה וא"כ בוקר. עד ביתם מפתח לצאת רשאין היו לא ומשו"ה מבחין, אינו למשחית

הנס רק ומבחין, היודע הוא הקב"ה כי נס, בזה שייך אין בעצמו הקב"ה ע"י שנעשה

ומשו"ה לרע, טוב בין מבחין ואינו למשחית רשות שניתן לפי מאם הבכורים על היה

עכת"ד. רחם, פטר רק קדשו לא

"áéáàä ùãçá íéàöé íúà íåéä"[יג-ד]

הפסח‡] בחג - מסוימים ובחודש ביום קבועים שזמניהם החגים ככל שלא

האביב". "חודש החג מועד חל שבו החודש עצם את גם מיוחד באופן התורה קבעה

האביב בחדש כי אלקיך לה' פסח ועשית האביב חדש את "שמור התורה, מצווה וכך

לילה" ממצרים אלקיך ה' טז-א)הוציאך להלן(דברים וכן תשמר(כג-טו). המצות חג "את

ולא ממצרים יצאת בו כי האביב חדש למועד צויתך כאשר מצות תאכל ימים שבעת

ולהלן ריקם". פני חדש(לד-יח)יראו למועד צויתך אשר וגו' תשמר המצות חג "את

ממצרים" יצאת האביב בחדש כי .89האביב

˘Èהאביב לתקופת מצרים ויציאת הפסח חג מועד את התורה יחסה מדוע להבין

החודש. בתאריך רק שתלויים החגים ביתר שהוא כפי ניסן, חודש הראשון לחודש ולא

ושנה שנה כל ולהקפיד לשמור המיוחד בציווי ללמדנו התורה שרצתה המשמעות מהי

דוקא? האביב חודש בתקופת יהא הפסח שחג

¯Â‡È·מצרים גאולת על ההדגשה חז"ל לנו שגילו מה פי על נראה הדברים

עה"פ רש"י וז"ל האביב". ב"חודש דוקא בחדש(יג-יד)שהיתה יצאים אתם "היום

חסד ראו להם, אמר כך אלא יצאו, חודש באיזה יודעין היינו לא "וכי - האביב"

וכן גשמים. ולא צנה ולא חמה לא לצאת, כשר שהוא בחדש אתכם שהוציא שגמלכם

אומר סח-ז)הוא ויש(תהלים ע"כ. לצאת, כשר שהוא חדש בכושרות", אסירים "מוציא

כשר שהוא "בחודש שנגאלו זה ענין ערך מה ולאלהבין צינה ולא חמה לא לצאת,

עיניהם. במו שראו הנסים כל עם מצרים יציאת של המופלא המהלך כל בתוך גשמים",

ממלכת ה' עם להיות ונבחרו לחירות מעבדות שנגאלו ונצחית גדולה כך כל בשעה וכי

בחודש תהיה שהגאולה להדגשה מקום כלל היש - התורה לקבל ויצאו קדוש וגוי כהנים

הדבר? פשר מה נוח. האויר מזג שבו

¯˙ÂÈ·Âהקיפו ממצרים ישראל בני יצאו כאשר שהרי מובן, ואינו ד"ז מופלא

" של זה ציווי האביב89. חודש את "שמור

מועד חל שבו התאריך של ציון רק אינו

עיבור הלכות כל יסוד הוא אלא הפסח, חג

יחול הפסח שחג ועיקרו שתכליתו השנה

בגמ' כמפורש עבאביב יא ,ב)"(סנהדרין

ש."יעוי
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העקרבים ואת הנחשים את לפניהם "מכה היה לפניהם שהלך והענן הכבוד, ענני אותם

היה גבוה מקום היה ואם מגביהו היה נמוך מקום היה ואם הסלעים ואת השרפים ואת

מישור" אותו ועושה א-ב)משפילו רבה במדבר וכן בשלח, ריש מכילתא גם(עי' אלו ועננים ,

הלך "וה' עה"פ הק' החיים' ה'אור שכתב כפי ומהחום, השמש מפני עליהם הגנו

ולילה" יומם ללכת להם להאיר אש בעמוד ולילה הדרך לנחתם ענן בעמוד יומם לפניהם

יג-כא) ימי(להלן שהיו לצד כי הדרך, נח להם להיות פירוש לנחותם, "אומר וז"ל, ,

הענן עמוד משמש היה לא ולזה השמש, יכם לבל ענן בעמוד עליהם ה' חופף החום,

להשפיל המעקשים, לישר להם הקודם מענן לבד הוא זה וענן בלילה, ולא ביום אלא

מיד ישראל בני את הקיפו הללו הכבוד וענני הדרך". ולהראותם הנמוך ולהגביה הגבוה

עה"פ יונתן' 'תרגום בדברי כמפורש לסוכות, הגיעו ויחנו(יג-כ)כאשר מסכת "ויסעו

מסוכות ונטלו - המדבר" בקצה È˜¯‡באתם È

Ú· ÂÈÙÁ˙‡„ ¯˙‡."

‡ˆÓ
ולא צינה ולא חמה לא לצאת כשר שהוא האביב ל"חודש הצורך שכל

שעה היה זה וזמן - לסוכות ממצרים ישראל בני שהגיעו עד הזמן לפרק היה גשמים",

לרעמסס, מצרים ארץ מכל הגיעו ישראל שבני שאחז"ל כמו בלבד, ומועטת קלה

עשיתי אשר ראיתם "אתם עה"פ ברש"י והובא נשרים, כנפי על לסוכות ומרעמסס

אלי" אתכם ואבא נשרים כנפי על אתכם ואשא יט-ד)למצרים שבאו(להלן יום זה וז"ל, ,

ולצאת ליסע כשבאו קלה ולשעה גושן, ארץ בכל מפוזרין ישראל שהיו לרעמסס, ישראל

סכתה" מרעמסס ישראל בני "ויסעו עה"פ פירש"י וכן לרעמסס". כולם (לעילנקבצו

כנפייב-לז) על אתכם ואשא שנא' שעה לפי שם ובאו היו, מיל ק"ך סכותה "מרעמסס ,

שעשו90נשרים" הבצק שהרי - עין כהרף היה נשרים כנפי על ביאתם מהלך וכל .

כדברי חימוץ, שיעור רגעים עשרה משמונה פחות והיינו להחמיץ, הספיק לא במצרים

לט)הכתוב פסוק חמץ(שם לא כי מצות עגת ממצרים הוציאו אשר הבצק את "ויאפו

להם" עשו לא צדה וגם להתמהמה יכלו ולא ממצרים גרשו .91כי

ÏÈ·˘·לסוכות ומשם לרעמסס מצרים ארץ מכל שהתאספו פסח בליל זו קלה שעה

בתקופת להוציאנו שבשמים אבינו בחר - הכבוד ענני תחת שנכנסו עד נשרים כנפי על

חכמים' ב'שפתי ו)90. אות דברי(יט-ד על העיר

וז"רש אע"י ""ל, בפסוק בא דבפר' בניפ ויסעו

סכתה מרעמסס פירש"ישראל מאה", י

שנא' הוא שעה לפי שם ובאו היו מיל ועשרים

פירש וכאן נשרים, כנפי על אתכם ואשא

והא הא וכו', סכותה מרעמסס נקבצו שכולם

מרעמסס בנסיעתם קרא דאיירי ושם איתא.

ק על אותו פירש דכתיב"סכותה וכאן מיל, כ

שבאו יום על אותו פירש אלי אתכם ואביא

כנפי תחת לחסות שיבואו ושקבצן לרעמסס

עכ ל."השכינה,

שיטות ד' שהבאנו יב-לט, לעיל עי' .91

זה. פסוק בביאור
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בפרט שדוקא הרי - בדברים נתעמק וכאשר לצאת"! כשר שהוא "בחודש האביב, חודש

לבניו הקב"ה חיבת גודל את רואים האביב, בחודש דוקא מצרים משעבוד שיצאו זה

אבהית. ובדאגה באהבה עליהם המיוחדת והשגחתו

„ÂÒÂולכבד להחשיב כדי מתנה, נותנים שכאשר שבעולם לנוהג משל הדבר,

את ומקשטים עוטפים גם אלא וחשובה גדולה מתנה שקונים רק שלא הרי המתנה את

לעם הקב"ה של היתירה והחיבה העמוקה האהבה גם וכך ולחבבה. ליפותה כדי המתנה

שהוא "בחודש תהיה שגאולתם עליהם המיוחדת בהשגחה גם ביטוי לידי באה סגולתו

שהעניק רק שלא הרי מצרים, יציאת כשעת גדולה כך כל בשעה ואף לצאת". כשר

וגדולה יקרה מתנה שגם אלא - לחירות מעבדות שהוציאם נצחית מתנה לעמו הקב"ה

הקטן לפרט גם לבו את ושם דאג כאשר נאה", "בעטיפה לבניו לתת השי"ת בחר שכזו

האביב". "בחודש חם, ולא קר שלא בעונה מתאים, בזמן תהיה שהגאולה

‰˙ÚÓÂהשי"ת של הנפלאה והאהבה העמוקה החיבה גודל את ללמדנו שכדי נראה

שהוא "בחודש בגאולתם ביטוי לידי הדבר שבא כפי עליהם המיוחדת והשגחתו ישראל לעם

שכל ולהקפיד לשמור מיוחד ציווי ניתן - גשמים" ולא צינה ולא חמה לא לצאת, כשר

האביב. חודש בתקופת הפסח חג יצא ושנה שנה

,‰˙ÚÓÂיסודותכא שמלבד הרי מצרים, יציאת בסיפור ומתעמקים לומדים שר

שהיו והנפלאות הנסים בשרשרת ופרט פרט מכל ללמוד שיש השי"ת בהשגחת האמונה

גודל את ולהכיר ולהתבונן ללמוד גדולה חובה גם יש - סוף ים ובקריעת במצרים

בגאולה ביטוי לידי ובאה שנתגלתה כפי ישראל לעם הקב"ה של והאהבה החיבה

האביב" .92ב"חודש

אחרת.·] בדרך האביב" ב"חודש ממצרים ישראל עם גאולת ענין הדגשת את לבאר ויש

Â
ÈˆÓ"ל אותם מדמה שהוא בזה מתבטאת סגולתו לעם השי"ת "ÏÈ„שאהבת

אם
Ú¯ול" אפרים לי יקיר "הבן - "„ÏÈעוד אזכרנו זכר בו דברי מדי כי שעשעים

ה'" נאם ארחמנו רחם לו מעי המו כן לא-יט)על "כי(ירמיה .¯Ú
ואהבהו ישראל

לבני" קראתי יא-א)וממצרים אותם?(הושע אוהבים כך שכל ובילד בנער המיוחד ומה .

עתיד פסוק. סוף אינו העכשווי מצבם ומתפתחים. גדלים עדיין שהם והנער הילד מעלת

עם את מחבב הקב"ה ואף מוגבלות. ובלתי רבות באפשרויות מלא לפניהם, עומד גדול

הגריח האיר שליט"92. התוי"פ לד' בפ"א ה"ט

מ שנעשו"מאבות ניסים שהעשרה שם שכ' ד,

שהמים הנס כגון סוף, ים בקריעת לישראל

לא כאהל, נעשה ושמעליהם ללבנים נהפכו

הקב אלא להצלתם, צורך בזה כן"היה עשה ה

ישראל, של ולכבודם ותפארתם נוים משום

שיש"יעוי ואהבה החיבה גודל חזינן כן וגם ש.

ישראל"לקב כלפי ה
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מצב - וה"נער" שעשועים" ה"ילד בבחינות זה עם של וסגולותיו תכונותיו בגלל ישראל

רוויה יודע שאינו וצימאון פוסקת בלתי בהתחדשות מתמדת והתפתחות גדילה של

לה'. וקירבה בדביקות להוסיף

˙ÏÚÓ,ללבנה ישראל שנמשלו הטעם גם היא שלו ההתחדשות בכח ישראל עם

הגמ' בדברי שמובא ע"א)כפי מב ברא(סנהדרין במאמרו "אשר הלבנה: ברכת בנוסח ,

וכו' צבאם כל פיו וברוח ·ÔËשחקים ÈÒÂÓÚÏ ˙¯‡Ù˙ ˙¯ËÚ ˘„Á˙˙˘ ¯Ó‡ ‰
·ÏÏÂ
‰˙ÂÓÎ ˘„Á˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú Ô‰˘,בפירש"י ועי"ש מלכותו". כבוד שם על ליוצרם ולפאר

עתידים להם, שמונים הם שאף להם הוא סימן בטן, לעמוסי זו היא תפארת "עטרת

נחמה של הפשוט במובן רק זה שאין ונראה יוצרם". ולפאר כמותה בגלותן להתחדש

של במצב שהיא הלבנה כמו ונתגלה ונשוב כקדם ימינו ה' שיחדש להבטחה ומשל

בביאת למעלתו ויחזור ישוב ישראל עם גם וכך ומתגלה, מתמלאת שהיא וסופה חסרון

לדברי בלבד ומשל דוגמא רק זה היה אילו כי הבחירה. בית ובנין צדקנו משיח

נצחי. עולם אור שהיא לשמש ישראל עם את לדמות נכון יותר היה לכאורה תנחומים,

Ô‡ÎÓÂאנו ·ÁÎלמדים ‡Â‰ ‰
·ÏÏ Ï‡¯˘È ÌÚ Ï˘ ÔÂÈÓ„‰ Ô·ÂÓ˘
˙Â˘„Á˙‰‰כן שאין מה ולגדול לעלות אפשרות לה שיש בכך היא הלבנה מעלת .

של כוחו וגם ולהתחדש. להתפתח יכולת מבלי במצבה, תמיד ונשארת העומדת השמש

ולפאר כמותה להתחדש עתידין "שהן וההתחדשות הצמיחה כח בסוד הוא ישראל עם

מלכותו". כבוד שם על ליוצרם

‰˙ÚÓÂמבטאת האביב, חודש במועד מצרים משעבוד הגאולה שגם נראה

הצמיחה התחדשות זמן הוא האביב ישראל. עם של ההתחדשות כח סוד את ומדגישה

ולצמיחה לפריחה בהם הטמונים הכוחות את הצמחים מוציאים שבו המועד בבריאה,

לכח וביטוי סמל זה בזמן דוקא ממצרים ישראל עם בגאולת יש כן ועל מחודשת.

בהם, הטמון וההתחדשות ÒÂÙ˜˙הצמיחה È˙Ï· ‰ÈÏÚÂ ‰ÏÈ„‚ Ï˘ ·ˆÓ· „ÈÓ˙ ˙ÂÈ‰Ï
‰ÈÂÂ¯ Ú„ÂÈ Â
È‡˘ ÔÂ‡ÓˆÂ93.

wgecd zrya ogap mc`d

"íéøöîî éúàöá éì 'ä äùò äæ øåáòá øîàì àåää íåéá êðáì úãâäå"[יג-ח]

·˙Îבעדי לעלם בתו שהשיא לאחד לפרש, יש צחות ע"ד וז"ל, חכמה משך בס'

זצ ברוידא זיסל שמחה רבי הג' ראש"93. ל,

וע חברון. להלן"ישיבת "(יח-א)ע בענין שלא, מה

רש לישראל"הזכיר שהיו הכבוד' 'ענני טובת ,"י

הגר"מש בשם זצ"כ שמואלביץ זה."ח כיסוד ל
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מנוחה מצאה בתה כי - הבת אם - אשתו ושמחה עליו. מחסורו וכל נאה בדירה עדיים,

אני אימתי לאשתו? שיחטא עתה הבן יעשה מה כי כן, לא בעלה, לה ויאמר אישה, בית

יביא ובנפשו לפרנסתה ידאג כי נאמן, אוהב מצאה ובתי לתועלת היה עמלי כי רואה

אין ומצה, בפסח תיכף ישראל נצטוו כי אף כי עליו, עמלי היה כדאי כי אבין אז לחמו,

ומסובבים נשרים כנפי על נשואים המה בעוד השי"ת מצות ישמרו אשר התכלית עיקר זה

מ ושותים מן ואוכלים ענן, עתבעמוד הזה, ובחודש הארץ, אל יבואו כאשר רק באר, י

בעת עשיתי אשר והנפלאות הנסים היו כדאי כי אראה אז הזה, החג את תשמור הקציר,

עשה ה', מצות ושומר וקוצר וזורע עמל שאתה זה, בעבור וזה ממצרים. אותך הוציאי

השי"ת, רצון הפקת יותר לבאר רבותינו והשכילו ממצרים. בצאתי ה' ·Ú˙לי ¯˘‡
Ì‰Â ,„·Ï ¯Â¯ÓÂ ‰ˆÓ ˜¯ ÁÒÙ Ì‰È
ÙÏ ÔÈ‡Â ,‰¯Â˙‰ ¯Â·Ú ÂÎÂÈ ÌÚ‰ ˙Ú ,˙ÂÏ‚‰
ÌÈÁ
ÂÓ ¯Â¯ÓÂ ‰ˆÓ˘ ‰Ú˘· ‡Ï‡ È˙¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê ¯Â·Ú· ,˙"È˘‰ ˙¯Ó˘Ó ÌÈ¯ÓÂ˘

ÍÈ
ÙÏ(קח כל(מכילתא מקיימים הם ובכ"ז פסח, שאין בזמן בגלות שהם פסח, ולא ,

ממצרים בצאתי לי ה' עשה זה בעבור כהלכתו, החג עכ"ל.Ô·‰Âחוקות ,

‡˙È‡'ע"ב)בגמ צב רשע(סנהדרין אותו של פיו לתוך רותח זהב יוצק יצחק "א"ר ,

שירות כל לגנות ביקש פיו, על וסטרו מלאך בא [לא] שאילמלא טמיא] שחיק [נבוכדנצר

לומר מסוגל היה הרשע שנבוכדנצר והיינו ע"כ. תהלים", בספר דוד שאמר ותשבחות

זכה אכן אם מאליה, עולה והשאלה המלאך. שעצרו עד המלך, מדוד יותר לה' תשבחות

וסטרו מלאך בא מדוע גנאי, בבחינת היו דוד של שתשבחותיו עד עילאה לדרגה להגיע

זצ"ל, מקוצק הרבי והשיב שירה. מלומר עצרוהו המלך דוד של כבודו משום וכי פיו, על

בכוחו שאין תחילתו על סופו הוכיח פיו, על המלאך שסטרו שע"י היא הגמ' כוונת כי

באופן אך לבב, וטוב שמחה של במצב אלא לה' והודאות תשבחות לזמר נבוכדנצר של

ימיו כל אשר ע"ה המלך דוד משא"כ וזמרה, שירה מלומר פיו פסק פיו, על שהיכוהו

שרואים וכפי תשבחות, מזמר היה הוא עת בכל - ורדיפות מלחמות ומכאובים, צער ידע

ולשבח מלהלל פסק לא פיו הבכא עמק ומתוך מצבו, מתואר בהם התהלים פרקי בכל

האמיתית. דרגתו על מילתא כגילוי אלא היתה לא רשע, אותו שקיבל הסטירה עליון. לא-ל

˙„Â˜
אינה האדם, של ÂÏ"המבחן ˘È˘Î"במצב דוקא אלא ,"ÂÏ ÔÈ‡˘"כאשר דוקא

הוא כי הוא מוכיח אכן אזי לה' ותשבחות שירות מזמר הוא כזה במצב ואם מיוסר, הוא

ע"ה המלך דוד - ישראל זמירות נעים של בדרכו .94נוהג

" דעם94. אין קליינגט געלט דעם אז

שער דעם גרינג מען זינגט קעשינער,

מאד"הבטחון קל אזי בכיס, כסף [כשיש .

הבטחון]. שער שירת את לשיר
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"íéøöîî éúàöá éì 'ä äùò äæ øåáòá øîàì àåää íåéá êðáì úãâäå"[יג-ח]

הללו,‡] ומרור מצה פסח כגון מצוותיו שאקיים בעבור זה, בעבור פירש"י

וכאילו יציא"מ, של תוצאה היא מצה אכילת שמצוות להבין המקובל כפי לא עכ"ל.

רש"י, כותב להיפך אלא עצמם. בפני סיבות היו גופה ÌÈ¯ˆÓÓליציא"מ ‰‡ÈˆÈ‰„
¯Â¯ÓÂ ‰ˆÓ ÁÒÙ ˙ÂÂˆÓ ÌÂÈ˜ ˙ÈÏÎ˙Ï ‰˙È‰.

„ÂÒÈ'הלוי ה'בית לנו הרחיב זה לשום(עה"ת)גדול סיבה אינה התורה וז"ל,

מן שחוץ בעולם דבר שאין הוא המוכרח ומן שבעולם, דבר לכל המסובב אלא דבר,

עכ"ל .95התורה,

„ÂÒÈשהתורה הסיבה אינה דרציחה ופחיתותא שגריעותא הוא, הלוי' ה'בית דברי

ברציחה. לגריעותא שגרם הוא לרצוח התורה איסור הנכון, הוא ההיפוך אלא זאת, אסרה

ושאר העולם לבריאת הסיבה היא התורה להפך, אלא מהבריאה, מסובבת איננה התורה

ענין96הבריאה שעצם משום המצוות", "טעמי לומר א"א הלוי, הבית מסביר ולכן, .

איסתכל הקב"ה שהרי אינו, וזה אחר, לדבר סיבה הינה שהתורה פירושו "טעם"

התורה בשל נברא בעולם שיש מה כל דהיינו עלמא, וברא .97באורייתא

" הפסוק לבאר ניתן ובזה ברא95. בראשית

הארץ ואת השמים את "‡˙","אלקים
ו נברא"‡˙"השמים כולו העולם שכל הארץ,

מאות"ע התורה אותיות אות"‡"י ."˙"עד
.(שמעתי)

כמ זה יסוד ביאר אליהו, לב בספר גם ש"96.

וז הלוי' הקב"ה'בית העולם"ל, את ברא ה

בשביל התורה את ולא התורה, בשביל

כביכול ברצונו שעלה מכיון כלומר, העולם.

למטה התורה ולהוריד וארץ שמים לברוא

יצה לו וברא בארץ, האדם את ברא ר"בארץ,

את לו ונתן וכו'. ולרצוח לגנוב, שיתאוה

בחייו הדרך לו ומאירה שמזהירתו התורה

נתקיימה ובכך וכו'. לרצוח ושלא לגנוב שלא

כביכול. הקדומה 
ÈמחשבתוÙÓ ‡Ï˘ ‡ˆÓ

" ‰¯Â˙ Â˙¯È‰Ê‰ ÍÎÈÙÏ ·Â
‚Ï ÏÂÏÚ Ì„‡‰˘‡Ï

·Â
‚˙"·˜‰ ‰ˆ¯˘ È
ÙÓ ,‰·¯„‡ ‡Ï‡ ,"‰
‡¯· ÔÎÏ ,Â¯Î˘ ˙Â·¯‰ÏÂ ,Ì„‡Ï ‰¯Â˙‰ ˙˙Ï

‰ˆÈ ÂÏ"Î·Â ,·Â
‚Ï ‰Â‡˙È˘ ¯"ÌÈÈ˜ÈÂ ˜Ù‡˙È Ê
" ‰¯Â˙‰ ˙¯‰Ê‡·Â
‚˙ ‡Ï"¯Î˘ Ï·˜ÈÂ עי! ש.",

ועע מש"97. הלוי' ב'בית הפסוק"ש זה על כ

מ"וז [בהגדש"ל, להרשע חידש עוד -"מ פ

את הקהה היא הרשע לשאלת שהתשובה

והוא מהם, ידע שלא דברים חידוש שיניו]

וכמו הטעם, בהם יודעין שאנו בהמצות דגם

בצקם הספיק שלא על טעם בה שאמרו במצה

מרור וכן שגאלם, עד להחמיץ אבותינו של

ופסח חייהם, המצריים שמררו לזכר שבא

מ"ע אבותינו, בתי על שפסח דאין"ש בודאי מ

זה מטעם ולא המצוה, של יסודה עיקר זה

זה דבשביל רק אינו והטעם המצוה, נתחדשה

זו מצוה ולעשות לקיים החוב עלינו מוטל

רבותינו דקדקו וכן טובה. כפויי נהיה ולא

שלא שום על כו', אוכלין שאנו זו מצה ואמרו

דמשו טעם רק דהוא כו', בצקם ה"הספיק

של יסודה עיקר אבל זו, מצוה מקיימים אנחנו
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„ÂÒÈÎאבות מס' על יעב"ץ החסיד גם כתב אין(ג-כא)זה אם דאמרו הא וז"ל,

של מנהגו כפשוטו בכאן ארץ שדרך תורה, אין ארץ דרך אין אם ארץ, דרך אין תורה

עולם, של מנהגו ויתר שתיה אכילה בתים בנין קימה שכיבה קצירה זריעה כמו עולם,

נושאי שיהיו זולתי עליו, שהם מה על כולם הדברים אלה השי"ת ברא לא כי יאמר

במשלי כאמרו לעולם, קדמה היא כי ואמרו(ח-כב)התורה, דרכו", ראשית קנני "ה'

ע"א)בשבת כלום(פט אביך, את כבד בתורה כתיב למלאכים שאמר ע"ה רבנו במשה

תורה". אין ארץ דרך אין אם התנא מאמר והוא לכם, תהא מה תורה לכם יש אב

‰
הבריאה‰ כל להיפך, אלא עולם, של מנהגו לסדר התורה מצוות באו לא

התורה, את לשאת בעיקר נבראה ‡·כולה „Â·Î ˙¯Â˙ Ï˘ „ÂÒÂ ÔÈ
Ú ˘È˘ È¯Á‡ ÈÎ
ÌÈÈ˜˙˙˘ ÔÚÓÏ Ì‡Â ·‡ Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ ‰· ÂÈ‰È ÈÎ ,‰‡È¯·· ÔÎ ˜˜Á
 ÔÎ ÏÚ ÈÎ ,Ì‡Â

Ì‡Â ·‡ „Â·Î Ï˘ ‰¯Â˙‰אמר ב"מן" וכן המצוות. לתכלית טפלה כולה הבריאה וכל ,

טז-ד)הכתוב מצוות(להלן ישמרו אם ובפירש"י, לא", אם בתורתי הילך אנסנו "למען

מה על המן היה לא כי הנה ללקוט. בשבת יצאו ולא ממנו יותירו שלא בו התלויות

[וכשאמר המן. בירידת העיקר הנן והן בו, התלויות המצוות למען אם כי עליו, שהוא

הנסיון ענין הוא ועיקרן המצוות תכלית כי יסוד, עוד מזה הנה אנסנו", "למען הכתוב

התורה נושאת היא כי היא, מציאותה כל כולה, הבריאה כל כי המצוות. בקיום שיש

בשמירת תמיד האדם שמתנסה הנסיונות היא הבריאה כל תכלית כי נמצא והמצוות,

הנסיונות]. עולם העולם זה יקרא איפוא ובצדק המצוות,

‰¯Â˙‰אלא אדם, בני מהסכמי מיוסדת שאינה רק ולא היא. אלוקים מעשה

עלמא וברא באורייתא הסתכל הקב"ה האדם, את שיסדה היא התורה ,(זוהר)בהיפך,

בכל הותכן האדם ומצוותיה, התורה פי על ותקנו עשהו ויוצרו, האדם בורא ר"ל

חז"ל אמרו כן ומצוותיה, התורה לאזהרות בהתאם וישלח)מתכנותיו אברים(זוהר רמ"ח ,

עכ"ל. תעשה, לא מצוות שס"ה כנגד גידין ושס"ה עשה, מצוות רמ"ח כנגד באדם ישנם

המצוות"·] "שרשי שכתבו בראשונים מצינו הלא להקשות, יש (לשוןמעתה

במצרים שהיה מה זה בשביל איננו המצוה

העולם קודם וגם לעולם, קדמה התורה דהרי

וגם מצה, מצות בה כתוב והיה התורה היתה

כולה התורה קיימו האבות וכל אבינו אברהם

וא ניתנה, שלא ט"עד בליל הוא בניסן"כ ו

אע ומרור, מצה אברהם היה"אכל שאז ג

וע מצרים. גלות לא"קודם אלו שמצוות כ

להיפוך הוא רק מצרים מגאולת נצמחו

בלילה שיש ומרור ומצה פסח מצות דמזכות

וזהו זו, בלילה ממצרים גאולתן נצמחה הזאת

לבנך והגדת חקירותיו על להרשע דמשיב

לאמר ההוא Ê‰ביום ¯Â·Ú·לי ה' עשה

שיצאתי בעבור לו אמר לא ממצרים, בצאתי

בעבור להיפוך, רק המצוה, עושה אני ממצרים

יצ לנו נתחדש אלו ·ÏÎמ,"מצות ÏÏÎ· Â‰ÊÂ
‰˘Ú
 ÌÚË‰ ÏÈ·˘· ‡Ï„ ,˙ÂˆÓ‰ ÈÓÚË
ÌÚË‰ ‡· ‰ÂˆÓ‰ ¯Â·Ú·„ ÍÂÙÈ‰Ï ˜¯ ,‰ÂˆÓ‰,

ל."עכ
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ובמור"נ) בספהמ"צ והרמב"ם במצוותיו?'החינוך' הקב"ה לציוויי סיבות שיש משמע ,

Ì
Ó‡רבי הג' ממו"ר ששמעתי מה עפ"י הלוי', ה'בית ליסוד סתירה דאין נראה

יניקה "הנותן" שהוא משרשיו אחד על לומר דא"א באילן דכמו זצ"ל, גיפטר מרדכי

האילן, את מניקים אינם השרשים ושאר 
ÌÈלאילןÂ˘‡¯‰ Ï˘ Ì˙
ÂÂÎ· ÔÈ‡ Î"ÂÓÎ
‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ Â
ÈÏÎ˘ Ï‡ ·¯˜Ï ˜¯Â Í‡ ‡Ï‡ ,‰ÂˆÓ· "ÌÚË‰" ˙‡ ‰Ê· Ô˙ÈÏ

.‰ÂˆÓ‰ ÈÓÚËÓ „Á‡ ˙
È˙
·

ÏÚ]בספרו פיינשטיין הגר"מ גם עמד זה שעא)ענין עמ' ח"א או"ח הנה(אג"מ וז"ל,

כמו לדינא, בגמ' הוזכרו שלא המצוות טעמי שכל הדבר ברור 
ÍÂלענ"דÈÁ‰ ÈÓÚË
ÌÈÎÂ·
 ‰¯ÂÓ Â¯ÙÒ· Ì"·Ó¯‰ ÈÓÚËÂכלל מהם למדים ואין לדינא, כלל נוגעים אינם ,

מסברת לומר להם מנין כי לדינא, כלל כיוונו שלא משום להקל, שכן וכל להחמיר אף

להבין בעלמא לטעמים זה לומר כוונתם אלא הדין, שישנו טעמים מגמ' ראיה בלא עצמן

כמה עוד שיש ידוע כי בדוקא, הוא זה שטעם ולא מצוה, מכל ולימוד מוסר דבר איזה

ישתנה ההם הטעמים לפי ואולי מצוה, לכל ידועים ואין ידועים ונסתרים גלוים טעמים

עכ"ד]. דינים, מהם לחדש כלום אינו לדינא בגמ' הוזכר שלא טעם כל לכן הדין,

,‰¯Â˙‰,'וגו אתם "ועשיתם האדם, של אבריו ובתוך כנגד הם ומצוותיה, דיניה

עצמכם" עשיתם לה-ז)כאילו ממש(ויק"ר לאבר באדם מתהוה שעושים מצוה כל ('דעת,

נשא) פר' .תורה'

Ì‰È¯·„Î'ומוסר חכמה 'דעת בס' גם כתוב הנ"ל של מצות98הק' והנה וז"ל,

של מציאות שישנה משום ניתנה כבוד דמצוות להבין מורגלים העולם ואם, אב כיבוד

דחלילה - כלל? ואם אב שיהיו הוצרך באמת למה לפי"ז ולכאורה בעולם, ואם אב

שרצתה דמשום הוא, דנהפוך אלא - גמורה מינות שהוא מוכרחים, ואם שאב לומר

זו, מצוה להתקיים שתוכל כדי ואם" "אב לאדם ניתנו כיבוד מצות על להזהיר התורה

„Â·ÈÎ ˙ÂÂˆÓ ,ÍÙÈ‰Ï ‡Ï‡ ,„Â·ÈÎ ˙ÂÂˆÓ ˙·ÈÒ Ì‡‰Â ·‡‰ ‡Ï˘ Ê"ÈÙÏ ‡ˆÓ
Â
Ì‡Â ·‡Ï ‰··ÈÒ.עכ"ל ,

„ÂÚהקב"ה לנו שעושה הנסים עניני בהבנת וז"ל, תורה' ב'דעת זה ביסוד ביאר

שזכינו ואחרי וכד', ופורקן לתשועה נועד שהנס לבנ"א נדמה מוטעית. השקפה קיימת

ההיפך יסודה. בטעות זו מחשבה הגדול. לשמו ולהלל להודות סיבה בזה מתחדשת לנס

הנכון. ‚Ìהוא ÈÎ .ÏÏ‰‰ ˙ÂÂˆÓ ˙‡ ÌÈÈ˜‡˘ ÏÈ·˘· - ÏÏ‰‰ ‡Â‰ Ò
‰ ˙ÈÏÎ˙
ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘Ï ÏÏ‰
Â ‰„Â
˘ ÔÚÓÏ Ì
È‰ Ô˜¯ÂÙ‰Â ‰ÚÂ˘˙‰.עכ"ד ,

È¯·„דהנה הנסים". "על בתפלת מבוארים זצוק"ל, ממיר ירוחם רבנו המשגיח

ופורקן גדולה תשועה עשית ישראל ולעמך בעולמך וקדוש גדול שם עשית "ולך אומרים

זצ ירוחם לרבנו ח"98. ממיר, ג."ל
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ללמדך יתברך. שמו האדרת ענין אחרי כאן מוזכרים והפורקן התשועה הזה". כהיום

היתה כך ואגב שיהללוהו, כדי הגדול בשמו ההכרה באמת היתה העיקרית שהתכלית

ישראל. לעם תשועה

"úàæ äî øîàì øçî êðá êìàùé éë äéäå"[יג-יד]

·˙Îמכילתא וז"ל, חכמה' קכה)ה'משך מנין(פ' אומר אלעזר ר' העדות מה

חצות, עד פסח בהלכות לעסוק שצריכין כו' חכמים של חבורה היתה שאם אומר אתה

ששנינו מה עפ"י פירוש, העדות. מה נאמר ע"ב)לכך כה השנה והן(ראש שלשה ראוהו

ויאמרו, בפניהם ויעידו היחיד אצל מחבריהם ויושיבו השנים יעמדו „‡Ù"Úב"ד È¯‰
„"· Ô‰˘ÔÓˆÚ· Ô‰ ÌÈ„Ú‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ „È‚‰Ï ÂÏ ÍÈ¯ˆ ˙Â„Ú ˙¯Â˙· Ê"Î·

ÌÈÓÎÁ ÂÏÈÙ‡ ÁÒÙ ˙ÂÎÏ‰· ˜ÂÒÚÏ Î"‚ ÍÈ¯ˆÂ ,˙Â„Ú ·È˙Î ÈÓ
 ÈÎ‰ ,ÌÈÓÎÁ,

.99ודו"ק

‰‡¯
Âהיא הסדר בליל לבנך' 'והגדת שמצות חכמה', ה'משך כוונת בעומק

של Â„Ú˙בחינה בנוסף‰‚„˙ הסדר ליל של שהמצוה דהיינו זכירה. של בחינה ולא ,

עדות שנעיד באופן מצרים, יציאת סיפור את שנספר היא יום, שבכל הזכירה מצות על

כל על לבנינו הזונאמנה העדות את קיבלנו שאנו וכפי מצרים, ביציאת איתנו הקורות

כפי הנאמרים הדברים את מקבל השומע כי בלבבם, האמונה תושרש וכך מאבותינו,

לבין בינם החכמים וגם מעורערת], בלתי נאמנות - כמאה תרי [בבחינת עדות שקיבל

האמונה ותתחזק תתאמת וכך עדות, הגדת של באופן הדברים את בלבם ישרישו עצמם

.100בלבבם

אחד אודות שכתב אליהו, לב בספר ראיתי .99

זצ בצלאל ר' ושמו קלם העיר [נכד"מחשובי ל

יו ה'מלבושי כמדומני הקדמונים, ט'],"אחד

לכל הסדר ליל בתחלת שנה בכל אומר שהיה

שאנחנו שכמו לידע, צריכים אתם המסובין,

כמו הסדר, ליל את זה בלילה שכנינו"עושין כ

השכונה כל גם אלא השכן, רק ולא עושים.

עכשיו. עושין שאנו זה הסדר ליל את עושים

וכל המדינה, וכל העיר כל אלא אלו, רק ולא

יהודים, שם שיושבים המקומות בכל העולם,

המצוות כל עם הסדר ליל את עושים כולם

הניגונים] גם המקומות [וברוב והנוסח

אלא אלו, רק ולא בקלם. פה עושין שאנחנו

הנ כל של ואבותיהם אבותינו עשאו"גם ל

למדו וכולם - הסדר ליל אותו בדיוק

עד בחזרה אבותיהם ואבות מאבותיהם

מתחילים אנחנו זאת מסורה מצרים... ליציאת

עכת הסדר, בליל עכשיו ד."לעשות

לומר אפשר הלא לעורר, יש לכאורה,

הנ בצלאל ר' [של הלולב"כדבריו לגבי גם ל]

שהם לוקחים, שאנו והאתרוג נוטלים שאנו

שעושה קיומם ואופן בצורותם המינים אותם

שאמר כמו בדיוק וכו', היהודי העולם כל

ואעפ הסדר. ליל שהאבות"אודות מצינו לא כ

כבליל הסוכות חג בליל ראיה בהך ישתמשו

לכלל אמונה של המסורה ליל הפסח, חג

וצ ב."ישראל,

לבאר,100. אפשר חכמה' ה'משך דברי וכפי
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åðàéöåä ãé ÷æåçá åéìà úøîàå úàæ äî øîàì øçî êðá êìàùé éë äéäå"
øåëá ìë 'ä âåøäéå åðçìùì äòøô äù÷ä éë éäéå íéãáò úéáî íéøöîî 'ä
øèô ìë 'äì çáåæ éðà ïë ìò äîäá øåëá ãòå íãà øåëáî íéøöî õøàá

"äãôà éðá øåëá ìëå íéøëæä íçø[יג-יד,טו]

ניתן‡] שמים שם יתקדש ידו על כי שזוכה מי של זכותו גדולה כמה עד

זצ"ל מקלם ה"סבא" מצרים. יציאת לאחר הבכורים של מהקדשתם רש"ז)ללמוד ("אור

בכורי את והן אדם בכורי את הן הבכורים, את לקדש מצוה התורה נקודה, על הצביע

הקדשתם. טעם את מנמקת גם והתורה הבהמה,

¯‡Â·Ó'ה התקדש ידם שעל שום על לדורות להתקדש זכו הבכורים כי כאן

ידם? על הקב"ה התקדש וכיצד במצרים.

,ÔÎ˘בתי על המכה פסחה והבהמות, האנשים מתו, מצרים בכורי שכל שעה

ובעצם הללו של מיתתם עובדת בעצם כי נמצא בכור. כל מת לא ומהם ישראל, בני

הגויים. לעיני כבודו ונודע שמים שם נתקדש הללו של הישרדותם עובדת

Ì‡‰?ידם על שנגרם שמים שם קידוש למען משהו הבכורות עשו

‰·Â˘˙‰.מצרים בכורי רק לא מוחלט. לאו Â˘Úהיא ‡Ï Ï‡¯˘È È¯ÂÎ· Ì‚
˙‡Ê ÔÚÓÏ כל„·¯ להם היתה לא אך בכורות, מכת בעת הקב"ה בידי ככלי היו הם .

היו לא ואף מכך ידעו לא אף ישראל, ושל מצרים של הבהמות, בכך. פעילה שותפות

ידיעה, של אפילו שותפות, כל לו שאין שרת כלי שמשו הם מעשה. לאחר לכך מודעים

בו. שנעשה במעשה

,Î"ÙÚ‡Âלהתקדש זכו נצחים לנצח דורות. לדורי שכרם גדול כמה עד וראה בוא

כ עד מכאן אנו רואים שמים. שם קדשו שבגופם ועדעל ה' קידוש של כוחו גדול מה

ברצון, שלא אפילו ואולי במודע, שלא שזכה, מי של שכרו מה לנו הרי שכרו. רב כמה

ידו. על שמים שם יתקדש כי

לבנו, ידיעה מוסר רק אינו האב פסח דבליל

עדות, הגדת כאן יש אלא לבנו, מספר או

שאירע מה כל אודות לבנו מעיד שהאב

של זה תוקף ממצרים. בצאתם לאבותינו

מסתם חזק יותר הרבה הוא עדות הגדת

רק לכן השומע. על ומשפיע בעלמא ידיעה

הבא, לדור המסורה מסירת שייך הסדר בליל

-"ודו שליטק. מיכל יחיאל ר' עי'"מבני - א.

וז שכ' החינוך לספר ÎÂ·¯ל,"בהקדמה
ÌÏÂÎ ˙Ú„ ‰ÓÈÎÒ‰,ÌÈ˘
‡ ˙Â„Ú ÔÈÓ‡‰Ï

Ê‡ ÂÈÏÚ Â„ÈÚ‰˘ ¯·„‰ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ˙Â·¯·Â
ÂÈÚÓÂ˘ È
ÈÚ· ¯˙ÂÈ ÔÈ
Ú‰ ˙Ó‡˙Èעכ ל.",
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כוונתו,·] או במעשיו תלוי אינו השם שקידוש הנ"ל החידוש עצם ‡Ï‡והנה,
Â„È ÏÚ ÌÈÓ˘ Ì˘ ˘„˜˙
˘ ¯˜ÈÚ‰,["ליעקב ה"אמת הבנת [לפי להלן גם מבואר ,

אמור ישראל".(כב-לב)פרשת בני בתוך "ונקדשתי

·˙Îא)הרמב"ם הל' התורה יסודי מהל' ה על(פרק מצווין ישראל בית כל וז"ל,

עכ"ל. וכו', הזה הגדול השם קידוש

¯ÙÒ·ליעקב זצ"ל)אמת קמינצקי ישראל"(להגר"י בית "כל שכתב במה לדייק כ' ,

כדכתיב קטנים אפילו לרבות מכוון קטו-יב)וכו' הקטנים(תהלים גו' ישראל בית את "יברך

וגו'". הגדולים עם

ÌÚË‰Âדיבר דלא לומר יש דאז שמי", את "תקדישו כתיב מדלא לי, נראה

"ונקדשתי", דכתיב מכיון אבל המקדשים, עם אלא ‰Â‡הכתוב ÏÂÎÈ·Î ‰"·˜‰˘
,ÏÚÙ
‰‰Ê‰ ÔÈ
Ú‰ ˙‡ ‰˘ÚÈ˘ ¯˘Ù‡ ÌÈ
Ë˜‰ È„È ÏÚ Ì‚ Î"‡שעל ונראה .

השם קידוש על ביתם בני ונפשות נפשם שמסרו הבינים בימי אבותינו סמכו זה

ולא ליהרג נצטוו הרי נפשותם על בשלמא דלכאורה הדת, את להמיר שלא ובלבד

להם. התיר מי - במצוות מחוייבים שאינם - הקטנים על אבל Ê‰לעבור, ÈÙÏÂ
ÏÂÏÈÁ ‰ÊÓ ‡ˆÂÈ ‰È‰ ˙„‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÓÓ ÌÈ
·‰ ÂÈ‰ ÂÏÈ‡„ ÔÂÈÎ„ ,¯ÈÙ˘ ‡ÁÈ


ÌÈ
Ë˜‰ Ì‚ ÂÂËˆ
 ÂÊ ‰ÂˆÓ ÏÚ Î"‡ ÌÂÈ‡ Ì˘‰עכ"ל ,101.

dgbydd oipr ceq

"íéøöîî 'ä åðàéöåä ãé ÷æçá éë êéðéò ïéá úôèåèìå äëãé ìò úåàì äéäå"
[יג-טז]

הנסתרים‡] בנסים מודה אדם המפורסמים הגדולים הנסים מן וז"ל, הרמב"ן כתב

דברינו בכל שנאמין עד רבנו משה בתורת חלק לאדם שאין כולה, התורה יסוד שהם

ביחיד בין ברבים בין עולם, של ומנהגו טבע בהם אין נסים שכולם אלא102ומקרינו, ,

עליון בגזרת הכל ענשו, יכריתנו עליהם יעבור ואם שכרו, יצליחנו המצות יעשה אם

עכ"ל .103וכו',

מח' שהבאנו מה ט-ה בראשית ועי' .101

שיעברו מחשש להורג מסירה בענין ראשונים

ואכמ בעתיד דת ל."על

'תורת בכל מושרש זה שיסוד משום .102

על ובעונש בשכר סופה, ועד מתחילתה משה'

הרמב וכדברי הפרט, ועל בפרשת"הכלל ן

הנ הנסתרים"וארא שהנסים כאן וכדבריו ל,

" התורההם מאמין"יסוד שאינו מי כן ועל .

" לו אין משהבזה בתורת ."חלק

הרמב שם כתב עוד וז"103. כי"ן ובעבור ל,
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·˙Îתורה דעת מאמרים)בספר וארא, העולם(פר' כל על משגיח הקב"ה וז"ל,

ובני הבריאה על ההשגחה בדרגת חילוקים יש עדיין אבל זמן. ובכל עת בכל דבר בכל

הקירוב בדרגת תלוי זה ודבר עליהם. משגיח שהקב"ה ההשגחה באיכות במיוחד אנוש,

עולם. לבורא האדם של

˙ÓÈÈ˜ההנהגה זה נקרא שם ובאיזה לאדם, הקב"ה מן וקשר האנדלונג)הנהגה (די

השגחה! בשם ודאי הוא ˘ÌÈÏ‚¯ÂÓהלא ÂÓÎ ‰Á‚˘‰ ÔÈ
Ú ÔÈ‡˘ ‡Â‰ ËÂ˘Ù ÈÎ
ÌÈ˘
 Ï˘ ‚˘ÂÓ Â‰Ê ,"ËÈ·ÓÂ „ÓÂÚ"Î ‡Ë·˙‰Ïזהו כי הענין, אמיתיות מן ולא ,

הנברא עם וההנהגה העסק דהיינו ההשגחה .104סוד

¯˙È·Âשל הסוד הוא הנה בשם, יותר זאת להגדיר כשנרצה וביאור, בירור

העליונים" אל "לקרבתן יותר קרוב שיותר כמה עד ו"ריחוק", יונה"קירוב" רבנו (לשון

א-יג) עכ"ל.שע"ת פרטית, היא ההשגחה זו במדה ,

לעיני"הקב דור בכל ומופת אות יעשה לא ה

תמיד שנעשה אותנו יצוה כופר, או רשע כל

הדבר ונעתיק עינינו, ראו לאשר ואות זכרון

ע אחרון, לדור ובניהם בנינו ביאור"אל כ.

שחפצו הם העולם בהנהגת ה' דדרכי דבריו,

כמש טבעי, באופן יעשה שהכל הר"ורצונו ן"כ

הר ד"('דרשות שמיני דרוש הראשונה,"ן', ההקדמה ה

מריבה) במי רבנו משה של חטאו ל,"וזבביאור

השי שחפץ הראשונה לקיים"ההקדמה ת

ושהטבע דאפשר, מה בכל עולם של מנהגו

הכרחי לצורך אלא ישיגהו לא בעיניו יקר

להם ישחט ובקר הצאן משה אמר זה ומפני

יא-כב)וגו' במדבר רבנו(עי' משה שחשב ,

בדבר"שהשי בחינם ופלא נס יחדש לא ת

ע להם, הכרחי כ."שאינו

ממש מבואר הרמב"וכן יח-ט)ן"כ (דברים

וז וכלאים כשפים איסור טעם וזה"בביאור ל,

בהם שאמרו וכחם הכשפים עסוד ז ,ב)"(חולין

שהם לומר מעלה, של פמליא מכחישים שהם

לפמליא הכחשה והם הפשוטים הכחות היפך

אותם שתאסור ראוי כן ועל מהצדדין, בצד

ולטבעו למנהגו העולם שיונח התורה,

מטעמי זה וגם בוראו. חפץ שהוא הפשוט,

צמחים ההרכבות מן יבואו כי הכלאים, איסור

ממנהגו שנויים יולידו נכריות פעולות יעשו

עצמן שהן מלבד לטוב, או לרע עולם של

כבר פירשתי כאשר ביצירה, יט-יט)שינוי ,(ויקרא

הנ"עכ לדבריו וכוונתו ה'"ל. רצון שבגלל ל,

הטבע, בדרך העולם הנהגת את לקיים וחפצו

" כללכן לעיני דור בכל ומופת אות יעשה לא

כופר או יסוד"רשע את בנו לקבוע וכדי

" זכרוןהאמונה תמיד שנעשה אותנו יצוה

אל הדבר ונעתיק עינינו, ראו לאשר ואות

אחרון לדור לבניהם ובניהם דרך')."בנינו .('שם

.104,Ï‡¯˘È ÏÏÎ ÏÚ ˙È˜ÂÏ‡ ‰Á‚˘‰אנשי

כשהרמב אומרים, דבר"מעלה משמיט ם

הדבר, בסיבת הלומדים רועשים הגמ', מדברי

להסביר מהלך שמוצאים עד נחים ואינם

הרמב ראה הלכה"מדוע דבר להשמיט לנכון ם

ק והלא החזקה'. 'יד כשמשמיט"בספרו הוא ו

ר"הקב דבר כשלוקח"ה כשנפטר)ל, מבני( אחד

הקב השמטת היא דזו אין"החבורה, האם ה,

לכך?! מוצדקת סיבה שיש להבין עלינו חובה

הקב השמטת מוטעמת"האם יותר אינה ה

הרמב מהשמטת סוף אין עד זו"ומוצדקת ם?!

כאשר וההרגשה, הגישה להיות צריכה

ח אסון או צרה איזה על לכל"שומעים ו,

השמטה שאין דכמו ונפנים שנבין הפחות

הרמב של [לפחות]"בדבריו כך סיבה, ללא ם

הקב במעשי השמטה הצדקה."אין ללא ה
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לעצמנו,·] ולצייר לאמת לנו נקל כמה ותורה"ק, הקבלה לנו שיש אנו והנה

נחלו לא אשר עם הם כי המזויפות, דעותיהם על אותם להאשים אין הפילוסופים והנה

כי זה, על לעמוד בכחם היה לא שהפילוספים ב'כוזרי' מבואר וכן נבואה. ולא תורה

וכן קדמון, העולם כי לומר טעו וע"כ העולם, חדוש להשיג יכול אינו האנושי שכל

בעיניהם, שראו ממה זאת, כל לנו הנחילו שאבותינו והצלחתנו מדתנו. היסודות שאר
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ואף‚] מצרים, יציאת מפרשיות לקבל יכול שהאדם האושר גודל לשער ואין

והכונה הזה", ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך אומר שהכתוב

חז"ל הלא כי מצרים מיציאת יותר יכולים להרויח אבל התורה, שיקבלו הוא שזכותם

יצ"מ וא"כ יום, במ' וזה ימים בששה היה שזה בראשית, ממעשה תורה מתן גדול אמרו

במכירת מצרים ענין התחיל כבר שהשי"ת שאז"ל יותר, ועוד חודש, עשר בשתי שהיתה

למתן ההכנה היתה וזו ביצ"מ, לבו ולהבריא להתפטם האדם יכול וכמה כמה וא"כ יוסף,

הכל ית', באחדותו שמאמינים הנאורים אוה"ע וכל זו, לדרגא נשלמו וביצ"מ תורה,

היסוד שהוא מצרים, מיציאת .105מתחיל

זצ105. לוינשטיין יחזקאל רבי המשגיח לרבנו השמש, ממזרח ל."ספר
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באמונה. לחזקם בשביל המופתים את ה' הגדיל א.

האנשים. טבע את לא אך הבריאה טבע את משנה הקב"ה ב.

פרנסה. בשביל רוחניות על לוותר ולא באמונה להתחזק ג.

'åâå "íçð àìå íòä úà äòøô çìùá éäéå"[יג-יז]

אחרת‡] לסיבה המדבר דרך שהוליכם ז"ל ר"ח וכתב וז"ל, בחיי רבנו כתב

הקרוב, פלשתים ארץ דרך הוליכם אילו כי ומופתים, אותות להם להרבות כדי והיא

היה כלל, אותם יעכבו ושלא ארצם דרך לעבור רשות להם שיתנו בלבם הקב"ה ויתן

וגדולים, רבים האותות להיות המדבר דרך אותם להסב החכמה חייבה כן ועל קל. האות

יגדל הישוב מן שנתרחקו מה כפי כי הצור, מן מים והוצאת השלו ועלית המן בירידת

עכ"ל. יתברך, ה' דרך וכן ההם, במקומות האדם מין שיעמוד והמופת, האות

È¯‰וכל ישראל, בבני האמונה לחזק כדי נסים להרבות היה יתברך שרצונו לן

שיהיו למצב יתרוממו ישראל שכלל כדי ואע"פזאת התורה". "מקבלי להיות ראויים

מעל לגמרי לחיות הוצרכו כאן הכרח, יש א"כ אלא הטבע מדרכי משנה הקב"ה שאין

מהם יזוז ולא לנצח קנין להם וישאר העליונות, המעלות בהם יוחדר בכך כי לטבע,

אחריהם הבאים .1ומדורות

במו"נ·] הרמב"ם כבר פל"ב)אמנם היה(ח"ג מונע ואיזה וז"ל, זו שאלה על עמד

לכל צורך ואין למלחמות, להתיצב היכולת להם ויתן פלשתים, ארץ דרך מלהוליכם לה'

ואע"פ הנסים שכל וכו', והתשובה וכו', לילה, אש ועמוד יומם הענן בעמוד הזה הסיבוב

ה' אותם ישנה לא האדם בני אישי טבע הרי הנמצאים, מאחד מצוי של טבע שנוי שהן

שירצה למה אדם מבני אחד כל טבע לשנות מרצונו היה ואלו וכו', הנס, דרך על כלל

עי"ש. וכו', כולו הצווי וכל הנביאים שליחת בטלים היו אז כי אדם, מאותו יתעלה

להגראי השחר' 'אילת וע"1. שטיינמן. ע"ל

ישראל"מש כלל מעמד אודות יתרו בפר' כ

בדרגת כולם שהיו התורה קבלת בעת

אמיתות שתשאר כדי הדבר וסיבת הנבואה,

יעוי לנצח, ש."הקבלה
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,Â
ÈÈ‰„את ולעשות במדבר לסובבם בחר הקב"ה מדוע מקשה שהרמב"ם

באופן פלישתים, ארץ דרך במסע מופתים עשה ולא הדרך, כל לאורך שהיו המופתים

כנגדם. ולהתייצב נגדם להילחם שיוכלו מחזקם שהי'

¯‡·ÓÂשא"כ מפני האנשים, טבע משנה שאינו היא הקב"ה שהנהגת הרמב"ם,

כחו את ולהראות במדבר להוליכם הקב"ה בחר כן ועל האדם, ויעוד הבחירה כח בטל

שנה. ארבעים במשך שעשה כפי ובמופתים באותות הגדול

חיים'‚] ה'חפץ שני(עה"ת)כתב בחשבון באו ממצרים, בנ"י יצאו כאשר וז"ל,

היתה האפשרויות מן אחת לכל המדבר. דרך או פלשתים ארץ דרך יציאה, מסלולי

והספקת ישוב במקום בהיותה היתה, פלשתים ארץ שבדרך המעלה חסרון. ובצידה מעלה

הפלשתים, בין הטמיעה סכנת שם היתה גדולה גיסא, מאידך קלה. כך משום היתה המזון

טמא מקום דרך שבלכתם לכך יערוב ומי טומאה שערי ממ"ט יצאו עתה זה אך שהרי

לטומאתם. ויחזרו המקום מתושבי יושפעו לא

‰ÏÚÓ‰,שם מצויה היתה לא שטומאה בעובדה היתה השמם המדבר שבדרך

אפשרית. בלתי ולעיתים קשה היא במדבר מזון הספקת זאת לעומת

בדרך‰˜·"‰ לנחותם מאשר הטהור המדבר דרך אותם להוליך שעדיף קבע

ב הטמאה. פלשתים השמיםארץ מן לחם במדבר, המן בהורדת נפתרה המזון חסרון עיית

הנמוכה. למדרגתם שוב יחזרו שלא בלבד זאת כל נס. בדרך

Ô‡ÎÓÏ‡¯˘È ˙„Ï ‰¯Ê ‡È‰˘ ‰„Â·ÚÏ ÌÓˆÚ ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ÏÎÏ ˙ÁˆÈ
 ‰·Â˘˙
‰Ò
¯Ù‰ ÏÈ·˘· Â˙¯Â˙ÏÂלששים אם ומה בק"ו, ילמד כזה, נסיון לפניו שבא מי כל .

לתת גם הקב"ה שיוכל כו"כ אחת על השמים, מן לחם להוריד היה אפשר אנשים ריבוא

עכ"ל ההבל, אחרי ילך שלא ובלבד ותורותיו חוקותיו מצותיו שישמור מי לכל .2לחם

ע להלן"2. מש(טז-ד)ע בענין", באריכות כ

לדורות" לימוד המן שייכי"פרשת ומישך ,

הח הנ"לדברי ל."ח

���

יחזקאל רבי המשגיח בשם אמרו

זצ בישיבות"לוינשטיין נמצא שהוא שאמר ל,

ראה לא ועדיין שנה משבעים למעלה כבר

היה לא שהיום בגלל הלימוד את שעזב אחד

מה אין שהיום כזה דבר אין לאכול... מה לו

לאכול... מה יש היום, לאכול,

את עזב שאחד ושלום חס קרה, אם

מחרתיים... של ספיקא ספק מפני זה הלימוד,

ספיקא" ספק"ספק אלא, אחד, ספק לא - ...

אול מחרתיים... של לאספיקא מחרתיים י

עוזב הוא עכשיו כבר אז לאכול... מה לו יהיה

לעזוב גדולה שטות זו ממילא, הלימוד... את

הלימוד! שליט"(הגרמאת שולזינגר .א)"מ

���

זצ מפרשיסחא בונים שמחה רבי ל"בשם

הוא"זי מנין לי ברור פרנסה, לו שאין מי ע:

לו שיש מי אולם ובטחון! מאמונה - חי

חי?! הוא מנין - פרנסה
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'åâå "íçð àìå íòä úà äòøô çìùá éäéå"[יג-יז]

È"˘¯ÈÙ'הק עכ"ל. למצרים, הדרך באותו לשוב ונוח - הוא קרוב כי וז"ל,

נלחם שהקב"ה זר ולא ראו עיניהם הלא למצרים, שיחזרו חשש הי' מדוע ה'אברבנאל',

להם אמר ומשה הים, את להם וקרע סוף בים יד-יד)להם ואתם(להלן לכם ילחם "ה'

ומדוע בפלשתים, ילחם הקב"ה צורך יהיה אם כי בנ"י האמינו הרי וא"כ תחרשון",

מלחמה. בראותו העם שינחם חשש יש

È¯·„ÓÂאופן עמלק שבמלחמת מצינו שהנה לזה, נפלא יישוב עולה הרא"מ

וכפי כלום, לעשות צריכים היו לא ששם המצרים, מידי מהצלתם בשונה הי' הצלתם

אמר עמלק במלחמת ואילו במצרים, להם נלחם וה' החרישו הם - הי' כן אמר שמשה

במלחמה, חלק נטלו שישראל היתה הקב"ה והנהגת בעמלק, הלחם צא ליהושע משה

ביניהם. החילוק שורש את להבין ויש

¯Â‡È·‰Âרודפיהם מידי להינצל כדי המלחמה היתה לא עמלק דמלחמת הוא

בהם, להילחם ישראל בני את צוה הקב"ה וע"כ מצוה, מלחמת היתה היא אלא גרידא,

דואג ואינו ישראל את לזכות חפץ והקב"ה ישראל, לעם ניתנו המצוות ששאר כמו

ידם, על שיתעלו כדי ישראל לבני אלו מצוות נותן הוא אדרבה אלא ייעשו, שהמצוות

היתה המטרה וכל המצרים, עם להלחם ישראל לבני מצוה היתה לא סוף בים משא"כ

תחרשון". ואתם לכם ילחם "ה' - כן על המצרים, מידי להצילם

‰˙ÚÓעל יסובו מלחמה בראותם ישראל שבני חשש היה מדוע יתבאר

הארץ שכיבוש ומכיון הארץ, כיבוש מצוות עליהם מוטלת היתה זו בדרך כי עקבותיהם,

ועל הכיבוש, ממצות חלק הוי הארץ, כיבוש את המעכב דבר כל כמו"כ היא, מצוה

זו ממצוה מתרפים יהיו ואולי נפשם, את למסור יסכימו לא כי חשש הי' .3זה

על מלחמה יש דכאשר מכאן, ללמוד ועלינו .3

ואחד אחד כל ישראל, כלל של הרוחניות

עצמו יפטור ולא כך, על נפשו למסור מחויב

שהקב זה"ויאמר כי ישראל, לכלל ידאג כבר ה

ככל מצוה והיא אדם של הבחירה גופא

מחויב אשר האדם, על המוטלות המצוות

לעשות.

בסוטה בגמ' איתא ע[והנה ומניןא)"(יג ,

אמרו קבור, יוסף היכן רבנו משה יודע היה

הלך וכו', הדור מאותו נשתיירה אשר בת סרח

יוסף יוסף לו אמר נילוס שפת על ועמד משה

הקב שנשבע העת אתכם"הגיע גואל שאני ה

וכו, ישראל את שהשבעת השבועה והגיעה

דבר"ע שידע הנביאים אדון על יפלא והאם כ.

יודע. היה מהיכן הגמ' קושית ומה מכל, נעלם

לילך עצמו להטריח משה הוצרך למה ועוד,

אשר. בת סרח אצל

משה עסיק קא שבמצוה מאחר אלא

ולטרוח ולהשתדל לחקור עליו הלא רבנו,

להשתמש ולא בגופו, בעצמו המצוה בקיום
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'åâå "íçð àìå íòä úà äòøô çìùá éäéå"[יג-יז]

Â·˙Îהקב"ה של קרוב העם כלומר קרוב כי וז"ל, התורה על התוס' בעלי

הקרובה [בדרך עולם של כמנהגו הנהיגם לא ולכך קרובו, עם ישראל לבני שנאמר

עכ"ל. והישרה]

Â
„ÓÏÂההשגחה דרכי כי חייו במרוצת לאדם נדמה פעמים נפלא. יסוד מדבריהם

בדרכו, נגררים ומשונים שונים סיבוכים כי לו נדמה ולכאורה היא, נסתרת עמו העליונה

לפי שהחלו דברים הרבה הוא. חישובו לפי והלאה, ממנו ההצלחה יפנה אשר לכל

מכפי אחרת והתוצאה הדבר משתבש לבסוף ברורות, ותוצאותיהם וחלקה פשוטה תכנית

הוא", קרוב "כי - שאדרבה יודע ואיננו תרעומת ומתמלא ומשתאה עומד והאדם שחשב.

עליו ולהיפך עולם, של כמנהגו איננה עמו ההנהגה כן ועל הקב"ה, לפני הוא חביב

והגבוה הרם ייחוסו לראות הוא יכול זו בהנהגה כי רוממות ולהתמלא ראשו לזקוף

הבורא דעת עומק כפי לטובתו נעשה שהכל לה', .4וקרבתו

l`xyi mrl jxc dxenk sqei zenvr

"åîò óñåé úåîöò úà äùî ç÷éå ,'åâå øáãîä êøã íòä úà íé÷ìà áñéå"
[יג-יח,יט]

ובאמצע‰˜·"‰ וגו', מסוכת ויסעו ואח"ז המדבר, דרך ישראל בני את סבב

מן היה ולכאורה עמו, יוסף עצמות העלה דמשה הפסוק מלמדנו בנ"י מסעות סיפור

בשמלותם צרורותם נשאו כאשר מצרים יציאת בשעת בא, בפרשת זאת לכתוב הראוי

פרשיות. כעירוב נראה וכאן שכמם, על

˘ÈÂוהרתלומ הנפתלת בדרכם ישראל לבני דרך מורה היה יוסף של דארונו ר,

על במדבר, 
ÒנסיונותÏ È‰ÈÂ ÂÏÎ˙Ò‰ "ÛÒÂÈ ˙ÂÓˆÚ"צרות כמה "אשר יוסף הוא -

בצדקו" עומד הוא ועדיין צד-ג)הגיעוהו בבית(בר"ר שנה י"ב ישב אשר יוסף הוא .

"כי והכריז עמד שהיה, מצב בכל אבותיו. בית מדרך הטה לא רוחו, נפלה ולא האסורים

העברים" מארץ גנבתי מ-טו)גנב הגדולה(בראשית הרעה אעשה "ואיך שהודיע יוסף הוא ,

לט-ט)הזאת" דעצמות(שם הכתוב למדנו המדבר" דרך העם את אלקים "ויסב בשעת ע"כ .

ברוחם יפלו לבל דרכם כמורה עמם, .5יוסף

וכן"ברוה עליו. מוטלת זו דמצוה נבואה, או ק

חובתם זו היתה עמלק במלחמת ישראל בני

בעמלק]. להלחם הם

זצ ברוידא זיסל שמחה רבי הג' ראש"4. ל,

חברון. ישיבת

אגדה'. 'דברי .5
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לקיימם. שקשה מצוות לוקח לב חכם א.

אחרים. על מוטלת שהיתה מצוה שנטל נשתבח משה ב.

המיתה. יום את שמזכירה במצוה התעסק משה ג.

"åîò óñåé úåîöò úà äùî ç÷éå"[יג-יט]

במדרש‡] כ-יט)איתא פר' הכתוב(שמו"ר עליו יוסף, עצמות את משה ויקח ,

מצות" יקח לב "חכם י-ח)אומר ומשה(משלי וזהב בכסף עסוקים היו ישראל שכל ,

עליך למשה הקב"ה אמר וגו', עצמות את משה ויקח שנאמר יוסף בעצמות עסוק היה

ע"כ. מצות, יקח לב חכם נתקיים

‰
מה‰ על נאמר זה ושבח מצות", יקח לב "חכם נאמר משה שעל חז"ל ציינו

הזמן דבאותו משה של וחסידותו צדקתו להודיע והשלל, הביזה על רצו שהכל שבשעה

ולומד יושב שהוא הדור יחיד על נאמר אם חידוש זה שאין וכמובן יוסף. לעצמות דאג

מצות". יקח לב "חכם הפירוש ומהו מאליו, מובן זה כי להשתכר, ליריד נוסע ואיננו

Ì
Ó‡וכל ודגים בשר עונג, לשבת וקראת לקיים לקיימן, שנוח מצות הרבה יש

וכו'. רעים לבקר צח, אויר לשאוף אביב ובימי תענוג בשבת שינה לקיים מטעמים, מיני

יותר לתורה עיתים לקבוע לה'", היום ה"שבת את לקיים - אחרות מצות גם יש אמנם,

[עיין כבשבת. זמן להקציב יכול ואינו עסוק האדם שבהם השבוע ימות בכל מאשר

ברמ"א ב)מש"כ סעי' רצ סי' וב"ב(או"ח ופועלים וז"ל, הירושלמי בשם הב"י בשם

בתורה העוסקים מת"ח בשבת בתורה יותר יעסקו שבוע, ימי כל בתורה עוסקים שאינן

מתענגים הם דהרי קצת, ושתייה אכילה בעונג יותר ימשיכו ות"ח השבוע, ימי כל

- בצדן שכרן שמתן מצות בוחרים הרבה כי ומובן עכ"ל]. השבוע, ימי כל בלמודם

יתקיימו. לא שבלעדיו המצות אותן את יקח לב חכם אבל

‰˘Óמאת ואשה רעהו מאת איש "וישאלו של מצוה שיש יודע היה רבנו


ÔÈ"רעותה",Ó" ¯ÒÁÈ ‡Ï Ì˘˘ ‡Â‰ Ú„ÂÈ Ï·‡...כאלו מצות על קופצים הרבה כי

לבחור, במה התחכמות מעט צריך והולך. שפוחת מצוה, מת זהו יוסף עצמות אבל

חסידים' ב'ספר ‡Â˙‰,כי(קה)כמ"ש ˘˜·È˘ ÈÓ ÔÈ‡Â ˘¯Â„ ‰Ï ÔÈ‡˘ ‰ÂˆÓ ÏÎ"
"‰ÂˆÓ ˙ÓÎ ‡È‰˘ ÈÙÏ ‰
˘¯„˙.

ÔÎÏמכלל שגם ללמד מצות", יקח לב "חכם נאמר משה שעל חז"ל הדגישו

יתברך! רצונו לעשות לדעת לב חכם להיות צריך 6המצות

אגדה'. 'דברי .6



ìäàויקרא ˘äùî‰Îספר

שהתאמץ·] משום רבנו, משה כאן שנשתבח כתב, אהרן רבי משנת בספר

לקיחת של הדבר בעצם חייב היה לא רבנו משה הנה וז"ל, עליה, רמיא דלא במצוה

ומעלה. כ' מבן גברים אלף וחמשים כמאה יוסף של בניו מבני היו שהרי יוסף, עצמות

לפי כראוי הדבקות במדרגת ולעמוד לנבואה שעה כל מוכן להיות היה דצריך ועוד

- מצוות יקיים ולא - מצוות 'יקח' וגדר מצות". יקח לב "חכם - זאת ובכל מדרגתו,

‡Â‰‰ÈÏÚ ‡ÈÓ¯ ‡Ï„ Û‡גבוהה היותר במדריגה וזהו השוק], מן דבר לוקח [וכמו

זה בפסוק לכוין .7שאפשר

ÌÚË‰Âמ "יקח - הבוראהוא רצון שקיום קיחה. שזוהי הוא מכיר כי צות",

צריך כי לב', 'חכם אמר לכן נברא. שבשבילו ראוי היותר והטוב האמיתי התכלית הוא

וכמעט הצדדים מכל פטור שהוא אחרי שגם יתכן ואז בהרגשה, לגמרי תשלוט שהחכמה

ליוצרו. רוח נחת לעשות יתאמץ זאת בכל הוא, הנמנע ‰ÂÈÁ·מן ÔË˜È˘ ‰Ó ÏÎÂ
¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ ¯·„‰ Í¯Ú Ï„‚È - ÌÈ¯ÂËÙ‰ ÂÏ„‚ÈÂ.

Ì‚Âהכתוב אמר שהרי מצוות, ליקח מחייבת קיב-א)החכמה "במצותיו(תהלים

חז"ל ואמרו מאד", ע"א)חפץ יט אז"ל(ע"ז ועוד מצותיו. בשכר ולא - במצותיו (אבות,

יופיד-יז) לשער אין והרי העוה"ב. חיי מכל בעוה"ז ומע"ט בתשובה אחת שעה יפה ,

ואמרו עוה"ז, חיי מכל בעוה"ב רוח קורת של אחת שעה דיפה העוה"ב, (ברכותוטוב

ע"ב) ליראיך"לד צפנת אשר טובך רב "מה לא-כ)עה"פ נתנבאו(תהלים לא הנביאים כל ,

"יפה - אלה כל אחרי ואעפ"כ וכו', ראתה לא עין - עוה"ב אבל המשיח, לימות אלא

כן ועל הבא", העולם חיי מכל הזה, בעולם טובים ומעשים תשובה של אחת שעה

מצוות, ליקח מחייבת ÌÂÏÎהחכמה ·ÈÈÂÁÓ Â
È‡˘ Û‡עכ"ל ,8.

ורז"ל‚] וז"ל, זו, מפרשה אחר ענין מדייק יקר' ה'כלי ע"א)בעל יג דרשו(סוטה

מצות" יקח לב "חכם הפסוק את משה י-ט)על והוא(משלי בבזה נתעסקו ישראל שכל ,

לשון יתור לתרץ רצו במצות, מצרים,"ÂÓÚ"נתעסק בזת עסק למעט שבא ,ÔÂÓÓ‰ ÈÎ
ÌÈ˘ÚÓ Ï‚ÒÓ Ì„‡‰˘ ‰Ó Ï·‡ ,Â„Â·Î ÂÈ¯Á‡ „¯È ‡Ï ÈÎ ÂÓÚ ˜·„ Â
È‡˘ ÔÈ
˜

‡·‰ ÌÏÂÚ·Â ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ÂÓÚ ˜·„‰ ¯·„‰ ‡Â‰ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ÌÈ·ÂËויקח נאמר לכך ,

לישראל להיות עכשיו זו במצוה דווקא עסק לכך ואולי עמו, יוסף עצמות את משה

יעזוב כי בזכרם הביזה, אחר להוטים כך כל יהיו לא זו בסבה כי המיתה, יום את כמזכיר

עכ"ל. כבודו, אחריו ירד ולא חילו לאחרים

הגר דברי זצ"7. קוטלר גם"א הם מדוייקים ל,

" הכתוב אתמעצם השביע השבע 
Èכי·
Ï‡¯˘È"ולא ישראל, כלל על מוטלת שהמצוה ,

השאלה נשאלת כן אם לחוד, רבנו משה על

ע אלא בזה, נתעסק משה דווקא שהיה"למה כ

וכמש לב', כ."'חכם

בא פר' לעיל עיין שם)8. ובהגהה מש(י-א,ב כ",

מצוות. בקיום שיש הנצחיות אודות
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minkg zpen`a dxeywd 'da dpen`

"õøàá íä íéëáð ìàøùé éðáì äòøô øîàå"[יד-ג]

‰ÂÓ˙שנבוכים משום ורק ישראל, בני אחרי לרדוף חשש פרעה וכי הענין, מאד

מלחמה, מלומדי וגבוריו הוא ואילו וחלשים, עבדים שהם ידע הרי מהם, ירא לא הם

שמצינו מה לפי יתרו)וביותר לשם(תנחומא, וא"כ השיעבוד, מן מומין בעלי בהן שהיו

את "וחזקתי הקב"ה הוסיף דעוד הכביד והאחרון בארץ, נבוכים תחבולת את צריך מה

טצדקי. הני כל לן ולמה לא, או נבוכים הם אם לי מה וא"כ אחריהם", ורדף פרעה לב

Ì
Ó‡,במשה גם יאמינו שישראל רצה שהשי"ת בזה ‡È˙ÈÓ˙הכוונה ‰
ÂÓ‡˘
ÌÈÓÎÁ ˙
ÂÓ‡· ‰¯Â˘˜‰ ‰
ÂÓ‡ ˜¯ ‡È‰ויחנו "וישבו להם שיאמר לו ציוה ולכן ,

החירת" פי ב)לפני פסוק ומצינו(לעיל זה), פסוק לאחרינו(מכילתא נחזור איך אמרו שלא

זו הרי עמרם, בן דברי אלא לעשות לנו אין וכו', שעמם ונשים טף לב לשבור שלא

לשוב ולא ממצרים, האפשר ככל להתרחק נותנת הסברא כי מלאה, חכמים אמונת

נצטוו. כאשר עשו אלא משה, אחר הרהרו לא קדושים ישראל ואילו בחזרה,

‰‡¯˙Âשהאמונה משום הסט"א, כח היינו פרעה, של חוצפתו נחלשה שבזה

ירדוף אם חלוק לבו "שהיה אלא רב כחו עדיין היה אמנם ואם הרע, כח את מכניעה

לבו, את חיזק השי"ת ברם כחו, שנחלש חזי שמזליה לפי ירדוף" לא ÎÂ˘¯‡‰אם
,"¯·„Ó‰ Ì‰ÈÏÚ ¯‚Ò" ¯Ó‡˘ ‰ÊÂ ÌÁˆ
Ï Â„È Ï‡Ï ˘È˘ ·˘Á ÌÈ¯ÊÂÁ Ì‰˘ ‰Ú¯Ù

Ú¯‰ ˙ËÈÏ˘ ÌÂ˜Ó ¯·„Ó· Â˙Â˘¯· Ì‰˘ Â
ÈÈ‰.

Í‡בפרעה "ואכבדה של במטרה להפילו, השי"ת מאת מכוון זה כל כי ידע לא

מי על וא"כ סוף בים טובעו הלא תשאל ואם ה'" אני כי מצרים וידעו חילו ובכל

ה'" אני כי מצרים "וידעו מותם)נאמר לפני היא שהכונה עזרא' ב'אבן תשובתך(ועיין הרי

שנאמר כמו לעד, ית' שמו ויתעלה יתקדש שאז לבא לעתיד לו-כג)שהכונה (יחזקאל

ה' אני כי הגויים וידעו בתוכם חללתם אשר בגויים המחולל הגדול שמי את "וקדשתי

לעיניהם" בכם בהקדשי .9וגו'

מש רבי הג' זצ9. אפשטיין הלוי יחיאל ל,"ה

מאוז'רוב."האדמו ר

���

של זה ענין וחשיבות הגדרת אודות

ÌÈÓÎÁ ˙
ÂÓ‡המקנה בספר כתב ('פתיחא,

חזזעירא') שאמרו מה בביאור ב", במס' (מאק"ל

עהב)"ע ,"" תיראפ אלקיך ה' ת"את לרבות ח,",

השי" שהשוה ת"הרי מורא וכמו"ת למוראו, ח

וכענין"שאחז שמים, כמורא רבך מורא ל

מן לא מקדש, במורא יבמות בריש שאמרו

עליו, שהזהיר ממי אלא מתיירא אתה המקדש

˙ ‡¯ÂÓ· ‡Â‰ ÔÎ"È˘‰ ‡¯ÂÓ ˙ÂÓˆÚ ‡Â‰ Á"˙

הכתוב שאמר מה עוד בזה לפרש ויש וכו'.

לד-י) אין"(תהלים כי קדושיו ה' את יראו

ליראיו תמחסור דהיינו ה', את יראו - ח""

השי שהשוה ואמר קדושיו, למוראו"שהם ת
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dribp ly dgek

"íäéøçà óãøå äòøô áì úà éú÷æçå"[יד-ד]

פרעה‡] שפחד בעבור אחריהם ורדף פרעה לב את וחזקתי וז"ל, הרמב"ן כתב

אותי גם וברכתם מהם ובקש הבכורות, במכת יב-לב)מהם לרדוף(לעיל בלבו היה לא ,

כי לומר הוצרך כן ועל כרצונו, בהם משה שיעשה אלא יברחו, אם אפילו אחריהם

ולמטה אחריהם לרדוף לבו את יחזק יז)הוא את(פסוק מחזק הנני אחרת פעם אמר ,

ביבשה הולכים והם ישראל בני לפני הים שנקרע בראותם כי אחריהם, ויבאו מצרים לב

להם, להרע אחריהם לבא לבם ימלאם איך ‰Ê‰,בתוכו, ‡ÏÙÎ ÌÈ˙ÙÂÓ‰ ÏÎ· ÔÈ‡Â
ÌÈ· Ò
ÎÈÏ Ì·Ï ˙‡ ˜ÊÁÂ Ì˙ˆÚ ÏÎÒ Ï·‡ ,Ì‰Ï ÔÂÚ‚˘ ˙Ó‡· ‰ÊÂ.עכ"ל ,

ÔÎÂלהלן כא)כתב הים(פסוק את ה' ויולך הים על ידו את משה "ויט עה"פ ,

כאלו שיראה מיבשת, קדים ברוח הים לבקע יתברך לפניו הרצון היה וז"ל, קדים" ברוח

מקורו ויבוש עלה ממדבר ה' רוח קדים "יבוא שכתוב כענין ים, המחרבת היא הרוח

מעינו" יג-טו)ויחרב הרוח(הושע אולי חשבו זה בעבור כי ויאבדם, למצרים השגיא ,

הוא זו שיראה ליראיו מחסור אין כי והיינו

ליראתו כביכול חסרון בלתי שלמה יראה

."יתברך

ממה נראה מגיעים הדברים היכן ועד

המהר פל"שכתב התורה' בביאורט)"('נתיב ,

שם)"(בל"מארז ולימדק עקיבא רבי שבא עד ,

חכמים תלמידי לרבות - תירא אלקיך ה' את

מלת" שכל‡˙כי הפעולה עצם על מורה

נושא העצם כי טפל, דבר אחריו נמשך עצם

לשון מורא ולפיכך הטפל, הדבר על"‡˙"אל

ג החכמים כי ומפני להעצם, הטפל כ"הדבר

השי עם לפיכך"דבוקים וכו' אצלו וטפולים ת

ת לרבות תירא אלקיך ה' את בזה, כי"אמר ח,

השכינה עם טפלים שהת"הם הרי נחשבים". ח

השכינה. עם וטפלים פרשת"(ועכדבוקים לעיל ע

בהגה (יב-ב) מש"בא מאליהו'"ה, ה'מכתב בשם שם כ

זצ ירוחם ""ורבנו בענין לעומתל, ההתבטלות הכרת

ומש"רבותינו ,"" בענין, שלח בפרשת ישראלכ גדולי אצל

טעות )."אין

ע לפרש שמעתי זה מאמר"בענין דרוש ד

ש"חז גדלותו על המורה זה התל שמעון"ל ח,

כיון שבתורה את כל דורש היה העמסוני

שבא עד פירש, תירא, אלקיך ה' לאת שהגיע

- תירא אלקיך ה' את ולימד עקיבא רבי

שמעון וכי והקשו וכו'. חכמים, תלמידי לרבות

לדרוש יכל לא הוא האם תנא, שהיה העמסוני

עקיבא. רבי דרשת את

תירא אלקיך ה' את למד עקיבא רבי אלא

שמעון של מגדלותו חכמים, תלמידי לרבות -

העמסוני.

ודרוש לימוד דרך לו סלל העמסוני שמעון

ואת את כל להסביר עמל ימיו וכל מיוחד,

אמנם נוסף, דבר גם לרבות שבא שבתורה

לדרוש, פחד תירא, אלקיך ה' לאת הגיע כאשר

להקב נוסף דבר לרבות אפשר הינו"וכי הרי ה,

שמעון כך שראה וכיון דמיונות, בכל אחד

פרש זו מדרשתו פרש רק לא פרש, העמסוני

מכל פרש כולה, התורה בכל דרשותיו מכל

שא שראה כיון חייו, ה'"מפעל את לדרוש א

א תירא, עמד"אלקיך אמת, אינו מהלכו כל כ

ספרו. את ושרף

כוח מה ראה עקיבא, רבי כך שראה כיון

את אמר חכם, תלמיד של אמת תורת תלמוד

ת לרבות תירא אליך ח."ה'
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הים בוקעת הרוח שאין אע"פ ישראל, בעבור זאת עשתה ה' יד ולא לחרבה, הים שם

טעם וזה להם, להרע תאותם מרוב אחריהם ובאו לזאת, גם לבם שמו לא לגזרים

ואין בים, ואשיגם אויבי ארדוף לאמר לבם שחזק אחריהם, ויבאו פרעה לב את וחזקתי

עכ"ל. במצרים, להם נלחם ה' כי עתה זכרו ולא מציל, מידי

,¯ÓÂÏÎבעשר ה' יד את בראותם עליהם שעבר מה כל לאחר והמצרים פרעה

ישראל, בני אחרי לרדוף רצו לא כלל באמת ישראל, לבני שקרו הנסים ושרשרת המכות

את לחזק הקב"ה הוצרך ולכן יברחו". אם אפי' אחריהם לרדוף בלבו היה "לא ופרעה

ישראל בני לפני הים שנקרע "בראותם ובפרט ישראל, בני אחרי לרדוף שיהין כדי לבו

להם". להרע אחריהם לבא לבם ימלאם איך בתוכו ביבשה הולכים והם

‡Ï‡לתוככי להכנס ולמצרים לפרעה השי"ת גרם כיצד השאלה נשאלת כן שאם

ישראל". בעבור זאת עשתה ה' ש"יד לב לשים מבלי לחרבה שנבקע הים

,‰·Â˘˙‰Âבבריאה הקב"ה שטבע ההטעיה כוח ועומק גודל מתגלה לפנינו

לערב קלה, בהטעיה היה די לבו. תאוות אחר שולל וללכת לטעות לאדם מקום והניח

שנראה משהו הבריאה בתולדות פעם אי שהיו והכבירים המופלאים המאורעות בתוך

באדם הטבוע ההטעיה כוח גדול כך וכל - הלילה כל במשך שנשבה קדים רוח טבעי,

וכל שפרעה בכדי הלילה כל נושבת עזה קדים שרוח בזה שמספיק עד להרע, ותאוותו

הרמב"ן כלשון כא)חילותיו, פסוק שמו(להלן לא לגזרים הים בוקעת הרוח אולי "חשבו

הרמב"ן כתב זו תופעה ועל להם" להרע תאותם מרוב אחריהם ובאו לזאת, גם לבם

ÊÁÂ˜וז"ל, Ì˙ˆÚ ÏÎÒ Ï·‡ Ì‰Ï ÔÂÚ‚˘ ˙Ó‡· ‰ÊÂ ,‰Ê‰ ‡ÏÙÎ ÌÈ˙ÙÂÓ‰ ÏÎ· ÔÈ‡Â
ÌÈ· Ò
ÎÈÏ Ì·Ï ˙‡10.

וז"ל,·] פירש"י פרעה" לבב "ויהפך עה"פ דהנה אחר, בענין לפרש נראה עוד

עבדיו, לבב ונהפך עמי, מתוך צאו קומו להם אמר שהרי שהיה, ממה נהפך - ויהפך

אחריהם, לרדוף נהפכו ועכשיו למוקש, זה יהיה מתי עד אומרים, היו לשעבר שהרי

ÌÂÏÈ‡˘‰˘ Ì
ÂÓÓ ÏÈ·˘·עכ"ל ,11.

È¯‰והגם בנ"י. אחרי לרדוף ועמו פרעה את הוציאה אשר היא הממון, שתאוות

המכות, מעשר דיים סבלו כבר שהרי מזו, גדולה שטות שאין נראה הצד, מן שלהמתבונן

מהג זצ"10. ברוידא זיסל שמחה ראש"ר ל

חברון. ישיבת

המהרש בשם הביא חכמים' ב'שפתי ל"11.

רש על ""להק' לפרש ידע דמנין שנהפכוי,

שהשאילום ממונם בשביל אחריהם ,"לרדוף

שאומר כמו הוא לבבם שנהפך הטעם אולי

" מעבדנוהכתוב, ישראל את שלחנו ?"כי

שתירץ."ועי מה ש

זצ"והגרש ברוידא נפלא"ז תירוץ מתרץ ל,

למדים המקרא מפשטות דהנה זו, לקושיא

ב. לבבם. שנהפך א. הם. דברים ששני אנו

רש למד כך ומשום עשינו. זאת מה י"שאמרו

בגלל היתה לבבם שנהפך שהסיבה לפרש

שהק', החיים', ב'אור ועי' שהשאילום. הזהב

שמשמעו לבבם שנהפך לומר שייך כיצד

לא מעולם והרי שעשו מה על שהתחרטו
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ממונם" "בשביל בנ"י אחרי רדפו אעפ"כ לפניהם, נקרע שהים ראו .12וגם

¯·ÎÂ"צדיקים דברי ויסלף פקחים יעור השחד כי תקח לא "ושחד הכתוב אמר

כג-ח) הנהגתו(להלן סיבת מבאר זה פסוק כי פרעה, בהנהגת ביאורים לחפש צורך ואין ,

ודעת טעם .13בטוב

" אלא מרצונם אותם גדולותשלחו מכות הוכו

שלחום, כרחם ובעל ותמו, ספו שכמעט עד

עשוהו לרצונם שלא בדבר לבם יהפך ,"ואיך

קושיה"עי שמתוך נראה ומעתה שתירץ. מה ש

רש למד בגלל"זו היה לבבם שנהפך שמה י

מתוך מרצונם ישראל לבני שהשאילו הזהב

בעיניהם. החן נשיאת

" שהלשון הרי תעיין כאןהעםוכי מוזכר "

" לענין שמוזכר חןכשם ""נשיאת כדכתיב, וה',

וישאלום מצרים בעיני העם חן את (לעיל"נתן

בגלליב-לו) היה לבבם והיפוך חרטתם ומעתה .

והשאילו בעיניהם חן ישראל בני נשאו שאז

וזהבם. כספם להם

מש י-א, בא פר' לעיל עיין רבנו"12. בשם כ

זצ ממיר זה."ירוחם בענין מהלך עוד ל,

שפטים בפר' כתוב "(טז-יט)13. יעור, השחד כי

חכמים ""עיני אומרת התורה אין אויכסה. "

"יחסום" אלא חכמים עיני עוורוןיעור" - "

השופט עיני את לגמרי עוקר השוחד כפשוטו,

כדי שוחד לוקח כשאינו אפי' וזה החכמות.

דין לדון ברצונו אלא בודאי, הדין את להטות

גדול, סוד התורה לנו ומגלה ˘Â‰˘Î‡אמת,
Â˙ÓÎÁ ˙„ÒÙ
 ¯·Î „ÁÂ˘ ˙Á‡ ‰ËÂ¯Ù ÏËÂ


!˘ÓÓ ¯ÂÂÚ ‰È‰
Â !È¯Ó‚Ï¯·Î ,‰‡Â¯ Â
È‡ ¯·Î
˙Ï·˜ ÌÚ ÛÎÈ˙ Ú¯È‡ ‰Ê ÏÎÂ ,Ú„ÂÈ Â
È‡
˙‡ ÌÈÚ‚¯ ‰ÓÎ È
ÙÏ Ú„È˘ ‰Ê ˘È‡ !„ÁÂ˘‰
ÌÂ‡˙Ù ÂÈ˘ÎÚ ,ÂÏˆ‡ ¯Â¯· ‰È‰ ÏÎ‰Â ,ÏÎ‰

!ÔÈËÂÏÁÏ ¯ÂÂÚ ‰˘Ú


תבונות"הרמח דעת בספר ,(עא-צו)ל

זה רעיון ·ÌÏÂÚהרחיב ÏÂ„‚ ÈÎ‰ „ÁÂ˘‰˘
ÔÂÓÓ È¯Á‡ ‰ÙÈ„¯‰ ‡Â‰ ‰Ê‰משמש וזה ,

חיינו. ימי כל במשך לפעמים עינינו את לעוור

נתן"וז אשר הענין לבו אל השם באמת כי ל,

החפץ, על מאוד יתמה בו, לענות אלקים

לא ולילה יום ושוב רצוא האדם בני לראותו

הם ולמה ועייפים, נלאים לדרכו איש ישבותו,

הבלים הבל על ושתיה, אכילה על - עמלים

שבין ובוהו, תוהו של עולם על כלום, שאינו

היה, Ô‡Îלילה ÌÂÈ‰ ,¯·˜· ¯ÁÓÂ Ô‡Î ÌÂÈ‰
Ì˘ ¯ÁÓÂויבין יראה לראות שייטיב מי אבל ,

ראוי היה אלא האדם, נברא זה דבר על לא כי

כי קונו כבוד בהשגת אלא עסקו יהיה שלא

ולא רבה וחכמה דעת, בו וניתן נוצר לכן

שקרה מה שזהו ותראו וכו', בסחורה להרבות

הזה, היום עד אחריו ולזרעו מתחלה ÈÎלאדם
‡ÏÂ ÛÂ‚‰ ÂËÈÏ˘‰Â Ì‰È
ÈÚ È¯Á‡ ÂÎÏ‰˘ ˙ÂÈ‰·

‰Ó˘
הקב"ע‰ גם בהסתר"כ עמהם הלך ה

" מתחלה אמר ולאדם תאכלפנים, אפיך בזעת

האדם"לחם עמל כל והלאה ההוא ומהיום ,

החכמה והרי תמלא, לא הנפש וגם לפיהו,

כלל וזה האדם, מבני ונסתלקה תמיד הלכה

שכלו, בו הוגבל אשר בגבול ‰Ìגדול ÍÎ
„‡ Ï˘ ÂÈ˙Â·˘ÁÓÂÈ˙ÂÂ‡˙Â Ìתראו הלא

יתאווה ולא החכמה מהי יכיר לא הקטן הנער

מבית בורח תינוק כל אדרבה אלא כלל אליה

ההבלים אם כי טוב שיש יחשב ולא הספר

ונרחב דעתו וברבות בהם, מתעסק הוא אשר

יותר מתוקנים דברים להתאוות ישוב גבולו

המין"ועד לכללות הוא כך עילויו כל לפי ז

עכ וכו', ל."האנושי

חכמים" עיני יעור השחד מבארכי - "

מפראג"המהר אריה)ל גור "(בס' עיני, יעור

הסברא"חכמים דעתו על תעלה שלא היינו ,

" צדיקיםהנכונה. דברי אם"ויסלף שאפילו ,

יסלפם. המצודקים, הדברים על יעוררוהו

משפטים כ)ובמכילתא דברים"(פר' שונא

בסיני הנאמרים ."המצודקים

חז בכתובות"ואמרו על אפילו"א)"(קה

העולם מן נפטר אינו שוחד ולוקח גדול חכם
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מתפרשין‡] פשוטו ולפי עכ"ל. אבותם, אומנות תפשו ויצעקו וז"ל, פירש"י

אמנם ע"ש. מאחריהם, לשוב פרעה בלב לתת ה' אל צעקו דמתחלה הרמב"ן כפי' דבריו

אלא לבב בתום תפלתם היתה שלא כך, שפירש ז"ל אבוהב יצחק רבי בשם ראיתי

דברים להטיח ומתחנן המתפלל דרך שאין מלומדה, אנשים כמצות אבותיהם כמנהג

במצרים" קברים אין "המבלי יא)ולומר שבגנותן(פסוק מברטנורא, ר"ע כתב וכדבריו ,

עכת"ד. בידיהן, אבותיהם מנהג אם כי שלם, בלב היה לא שצעקו שמה מדבר, הכתוב

שהם הצדיקים כדרך צועקים שהיו לומר דאין וז"ל, אריה גור בספרו המהר"ל כתב וכן

מצרים, את עבוד לנו טוב הלא לומר עכשיו מתלוננים היו דהא צרה, בעת צועקים

אבותם, מנהג היה שכך אבותם אומנות שהוא 
Í˘Óאלא ÂÈ˙Â·‡ ‚‰
Ó ‡Â‰˘ ¯·„Â
Â˙Ú„Â Â·Ï ˙
ÂÂÎ· ‰˘ÂÚ Â
È‡˘ ‚"Ú‡ ÂÈ¯Á‡ „ÈÓ˙ Ì„‡‰.עכ"ל וכו',

הלב סמיות מן"בלא שכלו שנטה אחרי ,

השוחד ידי על בחייו, ראשונה פעם האמת

ימיו. כל ומתעוור הולך לבו שוב

וכמו במשהו, אפילו הוא השוחד, ושיעור

רגיל"(שם)ל"שארז הוה יוסי, בר' ישמעאל ר'

שבתא מעלי כל ליה מייתי דהוה אריסיה

בשבתא, בה' ליה אייתי חד יומא דפירי, כנתא

אית"א דינא ליה אמר האידנא. שנא מאי ל,

לא למר. ליה אייתי אורחי אגב ואמינא, לי,

לדינא. לך פסילנא ליה אמר מיניה, קביל

רש [זוג, זוזא ליה."אותיב וקדיינין דרבנן י]

הכי, טעין בעי אי אמר, ואתי, דקאזיל בהדי

של נפשם תיפח אמר הכי. טעין בעי ואי

כך, נטלתי, שלא אני ומה שוחד, מקבלי

וכמה כמה אחת על שוחד ."מקבלי

יוסי ברבי ישמעאל רבי התנא וחשוב, צא

עד כך, כל הנגיעות ומכיר וחושש עליון, קדוש

יום בהקדם עצמו של פירות לקחת שסירב

מצא זה, כל ואחר דן. לא הדין את וגם אחד,

משהו מחמת אריס אותו בזכות מהפך שהיה

הדקה! מן דקה נגיעה

���

לוקח כי שאף ידוע, השוחד בענין הנה

ת הוא והדיין אמת, דלשפוט גדול"אדעתא ח

מ מאד, פשוט הוא הדין וגם מ"שבגדולים,

חכמים, עיני יעור שהשוחד התורה העידה

¯ÂÂÚÈ Á¯Î‰·.

הגר יבוא"כתב אם שגם אליהו', ב'אדרת א

שוחד, בו לקח שלא לפניו, אחר דין כך אחר

שלידונ יסודות אצלו נעשו שכבר בשקר, והו

ע ש."שקר,

���

הגה המשגיח הלוי"כששמע מאיר רבי צ

זצ משפט"חדש [ב'בית השופט אמירת ל

את להגביה שבכוחו החילונים] של העליון'

אמר דיין. מלהיות פסול אינו ולכן מעל, עצמו


Ë˘È"ל:"בזה ˘Ë
ÚÓ ÔÈÈ˜ Ë˘È
 ÊÈ‡ ¯Ú"
אדם"[ בן אינו מקבל"השופט אדם כאשר כי ,[

הכרת לו הוא מחוייב הלא מאחר, מתנה

לו חסר הלא הטוב הכרת לו אין ואם הטוב,

וכשהתורה"כ אדם, כבן אינו שפשוט במדות כ

פסול רק זה הרי שוחד תקח לא אמרה

מזה! יותר ולא דיין, מלהיות
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ÏÏÙ˙Ó‰בדלית כהמתפלל ולא מהתפילה, רק באה הישועה שכל להרגיש צריך

"יאוש" מצד שעושה מעשה אלא זה אין הרי זו בכוונה מתפלל שאינו ומי אחרת, ברירה

זלזול. אלא תפילה זו ‰‰˘˙„ÂÏ˙ואין ¯˜ÈÚ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏÈÙ˙‰חיובים יש אמנם .

שהרי - השתדלויות חיובי ושאר לרפא", לרופא רשות "ניתן [כדוגמת השתדלות מחיובי

לעשות, חייב ולפעמים מותר דין פי שעל הנס], על לסמוך ולא בפעולות האדם נתחייב

אבל צדדיים, דברים רק אלא אינם הצדדיים הדברים אלו שכל לדעת עליו אז, ואפי'

התפילה! מן אלא באה אינה הישועה

חז"ל·] בדברי הטמונה עמוקה נקודה כאן מבאר ממיר זצ"ל ירוחם רבנו אמנם

הרדיפות לרגלי בענין התבוננתי תורה, דעת בס' וז"ל בידם", אבותם אומנות ש"תפסו

בכל הגלוי והחמס השוד לרגלי הגויים, כל היהודים על נטפלו אשר כיום האיומות

ובראשם המדינות, בכל כמעט כיום השורר ישראל, לעם האומות של ביחסם גסותם,

והכל מינימליות, הכי זכויותיהם כל בעשוק נוראות גזרות הארורים, ורוסיה גרמניה

ידיך לאל ואין למשיסה ממש נתונים ומצפצף, פה פוצה ואין השמש לעין עושים

רפו נושע? ממנה ואיך נחלץ? ממנה ואיך ליעקב, גדולה צרה עת בכלום, לך להושיע

אמרתי המצב, זה כל על כן ובחשבי ר"ל. המוחלט היאוש עד עצות אובדים ידים, כל

לצעוק, למי אין לפנות, למי אין שבאמת אחרי כי י-ה"! "קראתי המצר" "מן - לנפשי

צרה! בכל המושיע הא-ל להרבש"ע? - נצעק לא מדוע נפנה, לא מדוע

¯˘‡ÎÂמישהו לנו היה אז האם - להיפך נפשי עם אמרתי תיכף ככה, חשבתי

אמנם נמי, הכי אין ללבי: ואמרתי בי, רוחי נחה זה בכל ובהתבונני לפנות? למי אחר

ג"כ לנו נוחים הכי בהמצבים טובות, הכי בעתות חילוקים, שום באמת אין כי כן, ודאי

שמך, מעולם ומצילנו פודנו הנה ודור דור בכל ומושיע! גואל מלך בלעדך לנו היה לא

מה וא"כ לזעוק! אליך ה' אם כי מוצא, כל לנו היה לא ודור דור בכל זולתך! א' אין

דרך כל באמת ואין אנחנו גדולה בצרה כי אמנם מיומיים? יום מה היאוש? כל עכשיו

ועינינו לי-ה אנו וכך כך ובין ית', זולתו ישועה היתה לא מעולם גם הרי אבל לישועה,

לתנחומים הדברים לי היו זה כל ובחשבי ובעיוני חלילה! תקצר אם ה' והיד לי-ה!

נפלא. וחזוק גדולים

‰Ê·Âבאמרם הנ"ל, המכילתא דברי ‡·Ì˙Â"הבנתי ˙Â
ÓÂ‡ Â˘Ù˙"ללמוד באו .

הנה תפילה. בענין גדול סוד חז"ל לנו מגלים התפילה, סוד כל על מלמדים ונמצאו

צד, מכל מוקפים המוחלט, המיצר מן גדולה, צרה בעת כאן התפללו הרי ישראל כלל

כאשר הק' והאבות להמלט, דרך כל ואין המדבר, מן והחיות רודף, השונא גובר, הים

תפילה לשם והרוחה, הרחבה מתוך היתה תפלתם כי אנו חושבים הלא התפללו, הם

ה האומנם מיוחדות,בעלמא. צרות מתוך שהתפללו כלל נמצא לא האבות של תפלות

חז"ל לנו מגלים אולם ומעריב. ומנחה שחרית של להם הסדורות תפלותיהם אם כי
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לידע, לנו גדולה ידיעה בזה. טעותנו ‰˙ÂÏÏÙגודל ÁÂ
‰ Ì·ˆÓ· Û‡ '˜‰ ˙Â·‡‰ ÈÎ
ÌˆÁÏ Ï„Â‚ ÍÂ˙Ó Ï‡¯˘È Ï˘ Ì˙ÏÙ˙Ó ÏÏÎ ˙ÂÁÙ ‡Ï ,ıÁÏ‰ ˙ÈÏÎ˙ ÍÂ˙Ó „ÈÓ˙

ÌÈ‰ ÏÚ Ì‰Ï˘.ÔÓ" ˙
ÈÁ·· Ì
‰ „ÈÓ˙ Ï‡¯˘È ÏÏÎ Ïˆ‡ ÈÎ ‡Â‰ ¯·„‰ „ÂÒ ÈÎ
.'‰ Ï‡ ˜ÂÚˆÏ Ì‡ ÈÎ ,˙Â
ÙÏ ÈÓÏÂ ÍÂÓÒÏ ÈÓ ÏÚ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÏÂÚÓ ,"¯ˆÓ‰

"ÈÏ ‰¯ˆÓ È˙‡¯˜" ,"¯ˆÈÓ‰ ÔÓ" ‡˜Â„ ‡È‰ ‰ÏÈÙ˙ Ï˘ ‰˙ÂÓˆÚ(ב-ג אני(יונה .

אומר הוא במצרים במצרים". שמעתי שכבר הקול את קולך, את "השמיעני אל מתאוה

העבדה" מן הא' אל שועתם ב-כג)"ותעל קשה,(לעיל עבדה עלינו ויתנו "ויענונו ואומר ,

קלנו" את ה' וישמע אבתינו א' ה' אל כו-ו,ז)ונצעק צרה,(דברים מתוך הקול אותו ,

עכ"ד והרחבה, שלוה בתוך גם תמיד לשמוע מתאוה שהקב"ה .14הוא

למשה‚] הקב"ה שאמר מצרים, ביציאת הדברים מהלך את לבאר נראה עפי"ז

פרעה הכביד זה אחר ומיד ממצרים, בנ"י את יוציא כי ממנו ולדרוש לפרעה ללכת

קשה ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו לא כי עד עליהם עולו שמות)את פר' ,(סוף

בטובו וכאילו המשחררם הוא פרעה לא כי בנ"י שיבינו הקב"ה שרצה משום וזאת

והוא לשחררם מפרעה ביקש שמשה שראו לאחר - אדרבה אלא הדבר. תלוי וחסדו

הגאולה תבוא שאמנם מלצפות בנ"י נתייאשו מיד בקולו, אשמע אשר ה' מי באמרו סירב

"ולא כדכתיב, המלך] בבית לנו יש [אח במשה תקוותם תלו לא ושוב טבעי באופן

קשה" ומעבדה רוח מקצר משה אל לקב"ה(ו-ט)שמעו רק נשואות היו עיניהם אלא ,

תקוותם כל ולכן שבשמים", אבינו על אלא להישען לנו "שאין להכרה הגיעו הם -

האמיתית. הגאולה באה אח"כ ומיד אליו רק היתה

זצ"ל„] זאב נחום ר' הגה"צ אודות15כתב משלו, את והמליץ הענין את לבאר

והלה עצום, גביר של לביתו שנכנס אירע הפעמים ובאחת הפתחים, על שחיזר קבצן

כל את לאנשים מסדר שהינך עליך שמעתי לו, ואמר הקבצן אליו פנה נדבתו. לו נתן

הפתחים, על מחזר אתה הלא הגביר, לו אמר צרכי. כל לי נותן אינך ומדוע צרכיהם,

לו שיתן ומבקש לגביר נכבד אדם פונה אם אך זה. במצב לחיות להמשיך יכול והינך

שלאור לו, ישיב הוא הפתחים, על לחזר שימשיך לו, יאמר הגביר אם הלא צרכו, כל

צרכיו כל את ממנו יקבל לא ואם הפתחים, על לחזר הוא מתבייש נכבד כאיש מעמדו

נותרת לא כזה ובמצב הפתחים. על יחזר לא אך מות שערי עד רעב לחרפת שיגיע הרי

שמחזר האדם הקב"ה, של הנהגתו גם היא וכך לו. לעזור מוכרח והוא ברירה, לגביר

עם הולך כבוד, יבקש ומהשני כסף יבקש מאחד באנשים, בוטח הוא הפתחים, על

אבל ככה. הלאה תמשיך הקב"ה לו אומר אזי הפתחים, על המחזר עני כמו תרמילים

על אחזר ולא אמות לי תתן לא אתה אם רבש"ע, לו, ואומר להקב"ה אדם בא אם

מש עיין דעת"14. ספר בשם יח-יב, בראשית כ

ומוסר עב)חכמה "(מאמר בענין את, השמיעני

."קולך

זצ מקלם הסבא של בנו ל."15.
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משאלותיו. כל את ממלא הקב"ה אכן כזה במצב אליך, רק נשואות עיני הפתחים,

‰Ê·Âשבת בגמ' מש"כ ע"ב)מבואר לישראל(פט הקב"ה להם יאמר לבוא לעתיד ,

אברהם אצל נלך, מי אצל רבש"ע לפניו ויאמרו אתכם, ויוכיחו לאבותיכם נא לכו

כאשר והיה עשו את שברך יצחק אצל עלינו, רחמים בקש ולא תדע ידוע לו שאמרת

ולא מצרימה עמך ארד ואנכי לו שאמרת יעקב אצל עלינו, רחמים ביקש ולא תריד

יהיו אם בי עצמכם ותליתם הואיל הקב"ה, להן אמר נלך, מי אצל עלינו, רחמים ביקש

ילבינו כשלג כשנים .16חטאיכם

וזוהי‰] ישראל, עם עבור שבח כאן יש כי אחר, מצד לומר מקום יש והנה

ישראל. בני בהנהגת יסודית השקפה

"איך‰¯·‰ בטענה אבותיהם מדרך שסטו מה על התנהגותם מסבירים בנ"א

ביי" דער נישט אבותי)האלט בדרגת אוחז על(אינני וטענה תביעה עליו אין כי חש ולכן ,

שהתנהגו כפי להתנהג עלינו שחובה האמת אך אבותיו, כמו מתנהג שאינו אבותינו,מה

היו שלא שאע"פ ממצרים, בצאתם בנ"י עשו וזה במדרגתם. אוחזים אנו שאין ואף

- ו"צעקה" "תפילה" מעלת להבין ‡·Ì˙Âבמדריגה ˙Â
ÓÂ‡ ÂÒÙ˙17.

מדברי מזעיר מעט כאן להביא אמרתי .16

רחמים בקשת של הענין בחשיבות רבותינו

מהקב ה."בתחנונים

יערת‡. בספרו אייבשיץ יונתן רבי הג'

שאני יום לי, מר לי, ווי לי, אוי כתב, דבש

תורתי כל ומבקש, ומתחנן בתפילה עומד לא

קרעים. קרעים

החזו·. בשם זצ"שמעתי ""א - בליל

תפילה אין לימוד ובלי לימוד, אין ."תפילה

הג [בשם גם זצ"ואומרים קרליץ מאיר ל]"ר

שזכה"שהחזו מה דכל אומר, תמיד היה א

איש' ו'במעשה - תפילה. ידי על הוא בתורה,

יותר בתפילה ומתאמץ שפעמים שאמר מובא,

ונורא! עמוקה, בסוגיה שמתאמץ ממה

הגרי‚. ר'"מרן הרב זכו במה אומר, היה ז

הרב ואבי הלוי הבית וזקני הראשון זאב יצחק

זצ חיים ""ר' וענה כולם? זכו במה - דיל אט

תהלים זייער מיט איז האב איך וואס ביסעלע

טרערין זייער מיט זכיתיאון לי שיש [המעט "

תהלים אבותי]. של והדמעות התהלים ידי על

זצ מבריסק הרב אצל בית בני היו ל."ודמעות

שאמר מה הנציוידוע זצ"סבו כי"ב ל,

ב בוכה אינו שהוא רבה"ביום הוא"אהבה ,

בתורה לחדש זוכה אינו

הגה„. מורנו לוינשטיין"אמר יחזקאל ר' צ

-"זצ גדול הכי הדבר הוא התורה שאמנם ל

דברים להשיג הזה, לעולם אבל הבא. לעולם

תפילה! ידי על רק - הזה בעולם

הגה אמר לוינשטיין"פעם יחזקאל רבנו צ

טובה"זצ יותר עדיין גרועה הכי שהישיבה ל,

את יש עדיין בישיבה כי - טוב הכי מהכולל

" של שקוראים"תפילההענין דבר גרס ולא .

" ישיבתילו ."מנין

זצ המשגיח בענין"והיה נפשו מוסר ל,

כ זה מענין מחזיק והיה בישיבה, עד"התפילה כ

כדי רק במיוחד, כסף לאברכים משלם שהיה

ב ולא בישיבה להתפלל ישיבתי"שיבואו ."מנין

מי הבנין. יסוד זה בבוקר בישיבה תפילה

דומה ראשון, סדר עם יומו סדר את שמתחיל

הראשונה מהקומה בית בניית שמתחיל למי

א לבנין. יסוד קודם לעשות להתחיל"בלי א

שאינו מי לכן כדבעי, תפילה בלי היום את

יום. לו אין שכבר הרי שצריך כמו מתפלל

הג מידידי שמעתי עקשטיין"17. הירש צבי ר

א."שליט
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הפסוק‡] על והנה עכ"ל. אחד, כאיש אחד בלב אחריהם, נוסע וז"ל, פירש"י

עכ"ל.(יט-ב)להלן אחד, בלב אחד כאיש וז"ל, פירש"י ההר" נגד ישראל שם "ויחן

" פירש המצרים אצל שכאן הלשון שינוי ‡Á„"וצ"ב ˘È‡Î „Á‡ ·Ï·אצל ואילו ,

" אומר ‡Á„"ישראל ·Ï· „Á‡ ˘È‡Î.הלשון שינוי פשר מה ,

¯‡È·Âיצחק פחד אחד18בספר באדם כשמדובר דומה, הדבר למה משל וז"ל,

רוצה, ימין שיד מה כל ולכן לו, שייכות השמאלית ידו וגם הימנית ידו שגם הרי

ששני מה כל אזי אנשים בב' כשמדובר זאת, לעומת השמאלית. ידו גם רוצה ממילא

להם. משותפת אחת שמטרה מכיון הוא יחדיו, פעולה משתפים נפרדים אנשים

Â‰Êוביסודם במהותם ישראל לאוה"ע. ישראל בין המהותי ההבדל אחת, רגל על

נקראים רבים כשהם מאוחדים. מו-כז)"
Ù˘"הם בראשית רש"י כשחונים(עיין ממילא ,

שהם משום זה הרי ישראל", שם "ויחן יחיד, ‡Á„בלשון ˘È‡הוא מהם יחיד וכל ,

וזהו להן. אחד רצון אשר אחד, גוף של שמאל ויד ימין ‡Á„כיד ·Ï·.

˙ÓÂÚÏ"נפרד יבקש "לתאוה בפירוד, תמיד הם אוה"ע יח-א)זאת, ואמנם(משלי ,

"נפשות" קוראם מצרים19הכתוב "והנה יחיד, בלשון נוסעים כשהם לכן ."ÚÒÂ
הרי ,

ישראל. אחר רדיפה - אותם שמאחדת זו והיא להם אחת שמטרה משום ורק אך זה

עכ"ל מרפא", חכמים "ולשון אחד. כאיש נעשים אחד לב ע"י שאצלם .20נמצא

מא. מאמר פסח, .18

קיים אינו אחדות של המושג כי תדע, .19

כמ"בעכו כלל, ז"ם פ"(ויקרל"ש כתיבד)"ר בעשו ,

הרבה, נפשות ביה וכתיב נפשות שש ביה

ואת בניו ואת נשיו את עשו ויקח דכתיב,

ביתו נפשות כל ואת לו-ו)בנתיו ,(בראשית

אחת, נפש ביה וכתיב נפש שבעים וביעקב

נפש, שבעים יעקב ירך יוצאי כל ויהי דכתיב,

להתקיים"ע יוכל לא דבר של דלאמיתו כ.

בשרשם, נפרדים שהם לפי אחדות, אצלם

בענפים. אפילו אחדות שאין ברור וממילא

שלל, לשלול מרצונם כתוצאה שהמצרים אלא

בדבר, התלויה באהבה אחד לב להם היה

הינו אחד שאיש והיינו אחד כאיש לרגע ונעשו

אחד. לב משותף מרצון ÔÎתוצאה ÔÈ‡˘ ‰Ó

˙Â„Á‡· Ì‰ Ì˘¯˘·˘ Ï‡¯˘È È
כמ· ש",

המצוות"ב להרחטעמי קדושים')ו"" תורה ליקוטי '),

אחד" גוף הם ישראל יש"כל חלילה אם ואפי' .

" אחד הוא השורש הרי בענפים, ,"נפשפירוד

" אחדולכן בלב אחד שה"כאיש אחד", הואלב "

" מהשורש אחדתוצאה ."איש

עה במכילתא שאמרו מה אמר"וראה פ,

תחלת היה זה - שלל אחלק אשיג ארדף אויב

מוקדם שאין כאן נכתב ולמה הפרשה,

ההסבר הוא זה שפסוק היינו בתורה. ומאוחר

וממילא ישראל, אחרי רדפו שהמצרים מה על

כתוצאה כי הפרשה, בתחלת להכתב צריך היה

כאיש אחד בלב נעשו שלל, אחלק של מרצון

מאוזרו'ב)אחד. משה, באר .(ספר

למטרות שואפים אדם שבני זמן כל .20
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‰
‰Âבירושלמי ט)איתא פרק עמך"(נדרים בני את תטר ולא תקם "לא כתיב ,

יט-יח) ב'קרבן(ויקרא ופירש לידיה? ותמחי תחזור לידיה, סכינא ומחת קופד, מקטע היה ,

ויחתוך מידו שינקום דעתו על יעלה וכי לידיו, הסכין וירד בשר, חותך היה העדה',

שיתאחדו הוא ישראל בכלל שהחיוב כיון כלומר, הראשונה? את שחתכה על השניה ידו

מגופו! כנוקם זה והרי מחבירו, ינקום שאחד יתכן לא א"כ אחד, כגוף

ÔÎÂ'אגרות ב'קובץ הבורא21כתב שראה הדורות חלוקת על לעמוד רצוני וז"ל, ,

אישור לנו יש מזה דור, דור הראשון לאדם הקב"ה שהראה חז"ל ואמרו טוב, כי ית'

חיים הגוף, מאברי אבר הוא איש וכל פרקים של מוצק גוף והוא דור, שם של למציאותו

האברים אחד של פגע כל לי כואב הגוף של אבר ובהיותי משותפת. בנשמה משותף חיים

אחד גוף שכולנו הזולת, של מציאות כאן שאין החזו"א לפי נמצא עכ"ל. אתנו, .22החיים

ממיר·] זצ"ל הלוי ירוחם רבנו הוסיף זה בענין חשובה דהאיחוד23נקודה והוא ,

ענין כ"כ גדול ולזאת וז"ל, בעול". "נושא של היסוד באמת הוא ישראל בכלל נפשות

שלום שיהיה אפשר אי ואנכיות גשמיות

וכל לחברו, שיש מה רוצה אחד כל כי ביניהם,

ועל הוא, רשותו את ממעט לחבירו שיש מה

מריבות תחרות, לידי לבוא תמיד מוכרחים כן

אלא השלום מציאות תתכן ולא ומלחמות.

בהירה בראייה היינו הגשמי, היש בביטול

רק אלא השאיפות לכל ערך שאין מאד

לרוחניות. לשאיפה

למטרות כולם כששואפים ורק אך

ההתאחדות תתכן אז רק אמיתיות רוחניות

אחד ואין הגבלות אין ברוחניות כי והשלום,

זה לאחד כשמתרבה ואדרבה לחברו, מיצר

נוחים הכל וממילא לו, ומועיל השני על מקל

תמיד. בזה זה ושמחים לזה זה

להחזו ח"21. ז."א אג' א

סופר' ה'חתם כתב קסו)"(או22. סי' דטובח ,

להקב המתפלל בין מליץ ברם"להעמיד ה.

כיון מליץ מלאך להעמיד האמונה קטנות

והקב מישראל, פחותה אוהב"שדרגתו ה

עלגים, בלשון אף ומקבלם ‰˙ישראל, Í‡"Á
ÛÂ‚Î Ï‡¯˘È ÏÎ„ È
‡˘ Â¯È·Á ÏÚ ÏÏÙ˙Ó˘
¯˙ÂÈ ·ÂËÂ ,ÂÓˆÚ ¯Â·Ú ÏÏÙ˙ÓÎ ‰Ê È¯‰Â „Á‡

˙‰ ÏÏÙ˙È˘"ÏÏÙ˙È ¯˘‡Ó ˘‡¯‰ ‡Â‰˘ Á

Ï‚¯‰יעו ש.",

���

הגרש שכתב במכתב מקלם"ראיתי ז

ממון"זצוק לו ששלחו מה על מתאונן דהוא ל,

מהגמ' ומביא חולה, על להתפלל ממנו ובקשו

שבת עבמס' שמשירא)"(סז אילן והתניא ,

סוקרו וטוענו(צובעו)פירותיו בסיקרא

היכי כי באבנים טוענו בשלמא באבנים.

[ופירש חיליה שמן"דליכחוש שהוא ידי שעל י,

ע נושרין, פירותיו רב סוקרו"וכחו אלא כ],

דליחזייה היכי כי קעביד, רפואה מאי בסיקרא

ע רחמים, עליה וליבעו כ."אינשי

הקודמין בדורות ישראל שאהבת לן הרי

החזו שכתב כמו בדיוק הנ"היתה שאם"א ל,

בקשה¯‡‰רק בלי אף חבירו בשדה צרה

או שכר, קבלת שום בלי שכן [וכל ממנו

כי בעבורו, מתפלל היה ממנו] הכרה אפילו

כי ממש, שלו שדה זה כאילו לו כואב היה

מן בחלק כאב שאם באופן הרגישו, אחד כגוף

וע הגוף. בכל הכאב את הרגישו כ"הגוף,

הגרש עבור"התאונן ממון לו ששלחו מקלם ז

שיתפלל.

רעא. עמ' ג, חלק ומוסר חכמה דעת .23
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להרגיש הנפשות איחוד היינו כולה, התורה כל שזה מפני חבירו", עם בעול "נושא של

זה את ˘Â„Á‡˙Èזה ‰¯ËÓ‰ ÛÂÒ ‰
‰ ,‰˘ÚÓ‰Â „ÂÓÈÏ‰ ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ ÏÎÂ ,
˘ÓÓ „Á‡ ÂÈ‰È˘ Ê"‡Ê ÌÈ˘È‚¯Ó ˙ÂÈ‰Ï ˙Â˘Ù
אחד‰ גוי ישראל כעמך ומי וזהו .

ÏÂÎ‰ממש. ‰¯Â˙‰ ÏÎ „ÂÒÈ ‰ÊÂעכ"ל ,24.

להלן עיין זה.(כב-כד)24. בענין אריכות

���

להר העיקרים בספר אלבו"כתב יוסף ר

מה) פרק רביעי ה'"וז(מאמר כשכרת נמצא וכן ל,

" לו אמר ברית אברהם עגלהעם לי קחה

ויקח וגו', משולש ואיל משלשת ועז משלשת

איש ויתן בתוך אותם ויבתר אלה כל את לו

רעהו לקראת טו-י)"בתרו אח(בראשית ואמר כ",

עובר ה' כבוד הנבואה במראה אברהם שראה

עם הברית כריתת על לאות הבתרים בין

" הכתוב, אמר ולפידאברהם. עשן תנור והנה

האלה הגזרים בין עבר אשר יז)"אש ועל(שם ,

" בסמוך, אמר אתכן ה' כרת ההוא ביום

לאמר ברית יח)"אברם הזה(שם לפעל והטעם ,

הברית שכריתת הוא הברית ‰Â‡בכריתת
È„Î ˙È¯·‰ È˙¯ÂÎ ÌÈ˘
‡ È
˘ ÔÈ· ÌÈÈ˜ ¯˘˜
Ì‰È
˘ ÂÈ‰È˘ „Ú Ì‰È
È· ‰·‰‡‰ ˜·„ÏÂ ¯˘˜Ï
˙‡ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ ¯ÂÓ˘ÈÂ ,„Á‡ ÛÂ‚ Ì‰ ÂÏ‡Î

ÂÓˆÚ ˙‡ Â˙¯ÈÓ˘Î Â¯È·Áכורתין היו לפיכך .

כי"בע לאות הבתרים, בין ועוברין לשנים ח

בב אחד גוף היו ההם הבתרים ששני ח"כמו

מרגיש מהם חלק כל והיה חי, בהיותו ההוא

או חולי מגיע היה שכאשר עד חבירו בצער

או בחולי מרגיש חבירו היה האחד בחלק נזק

החלקים אלו שני בין הפריד ולא ההוא הנזק

יהיו הברית כורתי האנשים שני כן המות, רק

ביניהם יפריד ולא בחיים בהיותם אחד כגוף

המות, ‰‡Á„רק ˘È‚¯È ¯˘‡Î ÈÎ ·ÈÈÁ˙È ‰ÊÓÂ
Â˙È¯· ÏÚ· Â¯È·Á ÏÚ ‡· ¯Úˆ Â‡ ˜Ê
 ‰ÊÈ‡


ÎÈ˘ ÂÓÎ ÂÏÈˆ‰Ï ˜ÁÂ„· ÂÓˆÚ ÒÈ
ÎÈ˘ÒÈ
ÂÓˆÚ „Ú· ‰
ÎÒ· ÂÓˆÚממנו יכחד שלא וכן .

להרע שחושבים ירגיש או שידע ממה דבר

וכן רעה, מחשבה איזו עליו שחשבו או אליו

שיגלה כמו לבו ומצפוני סודותיו לו יגלה

ראוי עצמו זולת החבר אין כי לעצמו, אותם

לעצמו. כאהבתו אותו שיאהב ˘‡Ó¯‰לו Â‰ÊÂ
" ‰¯Â˙ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â"(יט-יח ÓÂÏÎ¯(ויקרא ,

ÍÎ ,˙ÂÈ˙ÏÂÊ ‰· ÔÈ‡ ÍÓˆÚ ˙‡ Í˙·‰‡˘ ÂÓÎ
¯·„ ‡Â‰˘ ·Â˘Á˙ ‡Ï Í¯È·Á ˙‡ Í˙·‰‡
„Á‡˙È˘ ‰¯ÂÓ‚‰ ‰·‰‡‰ ¯„‚ ‡Â‰˘ ,Í˙ÏÂÊ
‰·‰‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ˙ ‰ÊÏÂ ,·Â‰‡‰ ÌÚ ·‰Â‡‰

Ï ‰ÏÂÚ ‰È¯ËÓÈ‚·"„Á‡",זולת האהוב אין כי

סודותיו אליו ויגלה בו יבטח ולזה כלל, עצמו

עכ לעצמו, אותם שמגלה ד."כמו

���

ב'עלילת ברוסיה שהיה המר הסיפור ידוע

" של במשפטו הרבה"בייליסהדם' ונאספו ,

בפרט בייליס על לסנגר למשפט הדור מגדולי

הקטיגור, שאל וכאשר ככלל. ישראל עם ועל

איתא שלכם בתלמוד בהלא ע"(במס' קיד ,ב)"מ,

רשב" אומות"אמר ואין אדם קרויין אתם י

אדם קרויין שאכן"העולם להאמין עלינו ולכן ,

רבי השיבו מילדינו! אחד הריגת אצלכם יתכן

זצ שפירא ""מאיר שתיבת בלשוןאדםל, "

לאחד שבין היינו רבים, לשון לה אין הקודש

" בתיבת רק משתמשים לרבים ."אדםובין

חז כוונת שזו להסביר הנ"והמשיך שרק"ל ל

יחד שכולנו ההרגש את יש יהודים אצל

לסנגר רבים כאן שנאספו תראה הנה והוסיף,

הוא שהנאשם משום הוא זה וכל הנתבע על

לזה זה ערבין ישראל וכל ישראל מכלל חלק

כזה סיפור היה ואילו לשני, אחד ודואגים

מבזבז שהיה מי היה האם האומות שאר אצל

שאינו אדם על ולסנגר לבוא כדי מזמנו

ע איש"מכירו? אדם, קרויין ישראל כלל אנו כ

החזו וכדברי אחד. בלב הנ"אחד ""א שאםל

לכולם כואב לאחד אפילו"כואב יהודי כשיש .

חיי חיים עמנו שכל הרי לו, שצר בעולם אחד

- כולנו - אנחנו ולכן אתו, .‡Á„צער
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úà äãáòðå åðîî ìãç øîàì íéøöîá êéìà åðøáã øùà øáãä äæ àìä"
"øáãîá åðúîî íéøöî úà ãáò åðì áåè éë íéøöî[יד-יב]

,È"˘¯ÈÙÂ"וישפט עליכם ה' "ירא דברו והיכן במצרים, אליך דברנו (לעילאשר

נצביםה-כא) אהרן ואת משה את "ויפגעו מזה לעיל כתיב ואהרן, למשה זאת אמר ומי ,

דרשו ורבותינו שם, וברש"י וגו', וישפוט" עליכם ה' ירא אליהם ויאמרו וגו' לקראתם

עי"ש. היו, ואבירם דתן ונצבים נצים כל

ÈÊÁ
Âבטובתם הרוצים הם שהם ואבירם דתן של טענתם היתה עת שבכל אנן

את הבאשתם שאמרו, כמו הכלל, לטובת דואגים אינם ואהרן משה ואילו ישראל, של

בראותם כי מצרים", את "ונעבדה כעת, שגילו כמו היתה האמיתית שכוונתם ואף ריחנו,

דרך ואין סוער והים אחריהם רודף שהשונא לאחר יאוש של במצב נמצאים שישראל

הלא באמרם, ואהרן, משה האמתיים ישראל רועי את להאשים זה מצב ניצלו להמלט,

במה כוונתינו היתה באמת זו כלומר לאמור, במצרים אליך דברנו אשר הדבר זה

וחששו הגאולה, התנוצצות שיש הבינו בודאי שהרי להרגנו, בידם חרב לתת שאמרנו,

הכושר שעת להם היתה כעת הרי מחשבתם הסתירו במצרים שאם אלא מהגאולה,

שיצאו אלא בלבד זו ולא כביכול, לטובתם ורק אך מתכוונים שהם לישראל להראות

ישראל! את להסית במטרה במיוחד ממצרים עכשיו רק

‰ÓÎÂישראל את להטעות דבר של בסופו הצליחו צביעותם שבגודל הדבר נורא

מגיעים הדברים היכן ועד ואהרן, משה במקום אותם למנות קרח של במחלוקתו שביקשו

ה', קהל על תתנשאו ומדוע - קדשים כלם העדה כל כי רק, טען שקרח שבעוד נראה

ולגדף לחרף זקופה בקומה נצבים יצאו הללו רשעים טז-כז)הרי במדבר נאמר(רש"י ואח"ז ,

גם עלינו תשתרר כי במדבר להמיתנו ודבש חלב זבת מארץ העליתנו כי המעט שאמרו,

הנושנה טענתם על חזרו וגם ודבש" חלב "זבת מצרים היתה שלגבם היינו השתרר,

מצרים את עבוד לנו טוב "כי אמרו ים-סוף קריעת לפני שכעת כמו במדבר" "להמיתנו

במדבר" ‰˘ÌÈËÈÏממותנו ˙ÂÈ‰Ï Âˆ¯˘ ‰¯¯˘Â ‰Â‡‚ Ï˘ ˙Á‡ ‰„Â˜
Ó Ú·Â
 ‰Ê ÏÎÂ
Ï‡¯˘È ÌÚ ÏÚבפירוש שמם נזכר ולכן מחלוקת, באותה בידם שעלה כמעט שטן ומעשה ,

וכמ"ש "נצבים" "נצים" ברמז רק הוזכרו כן לפני ואילו קורח, של במחלוקתו (נדריםרק

ע"ב) ואבירם.סד דתן אלא אינו ונצבים נצים שנאמר מקום כל ,

,Ú„Âאת ומדיחים שמסיתים "מנהיגים" דור בכל שיש לדורות, לימוד זה כל כי

ישראל של לשלומם וחרדה "לאומיות" של בתואנה הכשרים, העם ראשי מאחרי ישראל

ושררה, לשלטון אלא אינה וכונתם ארבם, טמון בקרבם דבר של שלאמיתו בעוד כביכול,

אמרו זה שעל לאדוניו, נאמן ככלב לפרעה עבדים להיות שרצו ואבירם, דתן כדוגמת
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ע"א) מט הם(סוטה שהם האמיתיים ישראל ברועי צרה שעינם הכלב, כפני הדור פני ,

ומעדיפים רשע, לשלטון מחניפים אלו שרשעים בעוד משעבדיו, ושונאי ישראל אוהבי

עול קבלת מאשר ישראל, תינוקות של בדמם שרחץ כפרעה לרוצחים נרצעת עבדות

של לדעתם והשתעבדות ומצוות ‰ÌÚתורה ˙·ÂË È˘¯Â„ Ì‰ ˜¯˘ Ï‡¯˘È ÈÓÎÁ
˙Ó‡·,˙Â¯Â„Ï ˙Â¯Â‰Ï È„Î· ,ÂÏ‡ ÌÈÚ˘¯ Ï˘ Ì˙
ÚË ¯ÂÙÈÒ· ‰¯Â˙‰ ‰ÎÈ¯‡‰ ÔÎÏÂ

ÂÏ‡Î ÌÈ˘
‡Ó ‰
ÎÒ‰ ‰ÏÂ„‚ ‰ÓÎ „Ú25.

"íìåò ãò ãåò íúàøì åôñú àì íåéä íéøöî úà íúéàø øùà éë"[יד-יג]

‰ÂÓ˙די היה והרי היום", מצרים את ראיתם אשר "כי הלשון אריכות מאד

עולם"? עד עוד לראותם תוסיפו "לא שיאמר

Ì¯·במכות כמ"ש בזה ע"ב)הכוונה מבית(כד יוצא שועל ראה עקיבא שרבי ,

לאחר כי להם ואמר מצחק, אתה מה לו ואמרו מצחק, והיה וכו' הקדשים קדשי

אוריה של נבואתו ג-יב)שנתקיימה ו(מיכה תחרש" שדה ציון בגללכם בידוע"לכן גו'

ירושלם" ברחובות וזקנות זקנים ישבו "עוד זכריה של נבואתו ח-ד)שמתקיימת .(זכריה

ועידוד חיזוק בזה יש הרעה הנבואה שנתקיימה שראו ממה כלומר, נחמתנו, לו ואמרו

היינו היום" מצרים את ראיתם אשר "כי כאן גם וכך הטובה. הנבואה גם שתתקיים

מדברי תוצאה אלא מעצמו לא זה וכל סוער, והים רודף השונא צרה, בעת שהנכם

כי לטובה, מכוונת הצרה גם כן אם אחריהם", ורדף פרעה לב את "וחזקתי השי"ת

לכם הוא אות זה שדבר עולם" "עד אלא בלבד זו ולא עוד", לראותם תוסיפו "לא

זו נבואה שנתקיימה רואים שאתם כמו היינו לטובה. מכוון שהכל הדורות בכל לעולם

עוד לראותם תוסיפו שלא תאמינו כן אחריהם" "ורדף .26של

l`xyi llk ceq - xwyi `l l`xyi gvp

"åòñéå ìàøùé éðá ìà øáã éìà ÷òöú äî äùî ìà 'ä øîàéå"[יד-טו]

È"˘¯ÈÙאבותיהם זכות כדאי בפניהם, עומד הים שאין ליסע, אלא להם אין וז"ל,

עכ"ל. הים, להם לקרוע ויצאו בי שהאמינו האמונה והם

¯ÙÒ·Âהוא התפילה סוד כי רש"י, דברי בביאור ונראה וז"ל, כתב תורה דעת

הגרי האדמו"25. אפשטיין זצ"מ מאוז'רוב ל."ר

האדמו מדברי זצ"26. מאוזרוב וע"ר לעיל"ל. ע

ה'פחד(ב-א) בעל של הנפלאים דבריו שהבאנו

יהיה כי יונה', ה'רבנו דברי בהסבר יצחק',

עי האורה, סבת ש."החושך
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האדמה" את לעבוד אין "ואדם על ז"ל באמרם וכדמצינו הטבע, במהלך (בראשיתרק

האדמהב-ה) את לעבוד אין שאדם לפי המטיר, לא טעמא ומאי בפירש"י, שם ומובא ,

עליהם התפלל לעולם צורך שהם וידע אדם וכשבא גשמים של בטובתן מכיר ואין

גשמים בלי הטבע, בעולם הם הלא גשמים הנה ע"כ. והדשאים, האילנות וצמחו וירדו

יצירתה, מעיקר הבריאה כל חקוקה "שכן התפילה ענין בא ולזה צמח, כל אין הלא

מפתח והוא האדם יבא עד כלום ינתן ולא יצמח ולא יעמוד, הקרקע פתח על שהכל

בתפילה". הוא הלא לוקחם? הוא ובמה יקחם, הקרקע

ÏÎÂשם כי פשוט מובן הטבע, מן למעלה של בעולם אבל הטבע. בעולם זה

בתפילה! צורך כל ואין עיכובים, כל אין שם כי התפילה, ענין שייך לא

‡Â‰Âעומד הים שאין - אלי" תצעק "מה רבנו למשה הקב"ה אמר אשר

- ÏÚÓÏ‰"לפניהם" Ï˘ ÌÏÂÚ· ÌÏÂÎ Ì‰ ÈÎ ,Ï‡¯˘È ÏÏÎ Ï˘ „ÂÒ ‰˘ÓÏ ‰ÏÈ‚
Ú·Ë‰ ÔÓאין ים, של מציאות כל אין הטבע מן בלמעלה הים, יעמוד לא בפניהם ,

כי למשה, טענה הוא אלי" תצעק "מה ואמרו לתפילה. צורך כל ואין עיכובים, כלל

הכלל, בהנהגת ישראל הכלל של סוד הוא היכן עד הדבר על עומד ‰ÏÏÎאינך ÌÂÈ˜
‰ÏÈÙ˙‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‚Â ,Ú·Ë ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÈÎ ,È‡„Â ÁÂË·.עכ"ל ,

‰ÏÈ‚הנהגתם ישראל, כלל בתור ישראל שכלל גדול, יסוד זצ"ל ירוחם רבנו לנו

הטבע מדרך למעלה ישקר"·ÌÚ·Ëהיא לא ישראל "נצח נאמר זה ועל א,. (שמואל

בב"בטו-כט) במס' דאיתא מהא הוא שק"ו לומר, יש ועוד ע"ב). גמירי(קטו אביי אמר ,

דלא דגמירי השבטים כל שכולל ישראל לכלל וק"ו ע"כ, [מישראל] שבטא כלה דלא

אלי" תצעק "מה ולכן .27כלה!

mewnl mipa e`xwpy l`xyi oiaiag

"åòñéå ìàøùé éðá ìà øáã éìà ÷òöú äî äùî ìà 'ä øîàéå"[יד-טו]

‡˙È‡כא-ז)במדרש המלאך(שמו"ר סמאל עמד ממצרים ישראל שיצאו בשעה ,

ע מש"27. וישב"ע פר' משה אהל בס' כ

לז-כא.

גם כתב ירוחם רבנו של זה יסוד

מה-ד)ם"המלבי וקיומו,(ויגש ישראל שכלל ,

וז האדם, מבחירת יוסף"למעלה [אמר ל,

כי הנה אתי שלחתם אתם לא לאחיו]

‚„ÏÂ‰האלקים, ‰ËÈÏÙÏ ‰˘Ú
‰ ÈÏÏÎ ¯·„ ÈÎ
·¯ ÌÚ ˙ÂÈÁ‰Ïשנעשה לנו שנדמה הגם ,

ואתם ההשגחה, פועל באמת הוא במקרה,

אותי מכר שהוא האלקים ביד ככלים הייתם

‰ÏÏÎהנה ˙·ÂËÏ,ÈÏÏÂ˘Ó Ì˙ÈÈ‰ Ì˙‡Â
ÈÁ‚˘‰‰ ‰Ê ÏÚÂÙ· ‰¯ÈÁ·‰יתיחס ולא ,

כל פעל שהוא האלקים אל רק כלל אליכם

ע כי"זאת, והיינו Ï‡¯˘Èכ. ÏÏÎÏ Ú‚Â
˘ ¯·„·
‰¯ÈÁ· ÔÈ‡ ,‰¯ÈÁ·‰ ÁÎ ÈÏÏÂ˘Ó Â
ÏÂÎ

Ï‡¯˘È ÏÏÎÏ Ú‚Â
 Â˙ÚÙ˘‰Â ‰˘ÚÓ‰˘Î.



ìäàבשלח äùîפרשת Ó˘

קורע ואתה ע"ז עובדים אלו היו עכשיו עד רבש"ע הקב"ה לפני אמר אותן, לקטרג

הנו לו אמר וכו', פרעה מיועצי שהיה איוב לו מסר הקב"ה עשה מה הים. את להם

אציל ואח"כ ויורדים לים עולים ישראל איוב עם מתעסק שהוא עד הקב"ה אמר בידך,

בידך מה לשטן איוב מסרתי הרי משה למשה, הקב"ה אמר שעה באותה וכו', איוב את

ע"כ. ויסעו, בנ"י אל דבר לעשות,

‰¯Â‡ÎÏÂהרי ועוד, יחד. לשניהם להיטפל סמאל של בידו אין וכי מובן, אינו

ע"ז. עובדי שהיו הקטרוג טענת את טען כבר

·˙ÎÂזצ"ל קמנצקי הים28הגר"י את להם קרע שבזכותה ישראל דאמונת דצ"ל ,

אפילו - לעמים ישראל שבין ההבדל לשטן לו הוכיח וכאן מאיוב, ההיפך היתה

התחיל יסורים עליו שבאו כיון ואיוב ונשמע, נעשה אמרו שישראל שבהם, מהמעולים

פי לפני ויחנו שישובו שאמר בשעה אפילו שהאמינו, ישראל משא"כ בשכלו, לדון

בין החילוק זהו כי לעמים. ישראל שבין החילוק מעיקרי וזהו לעבדים,·
ÌÈהחירות.

שנקראו ישראל חביבין אבל להשכל, והיינו בצלם, שנברא אדם חביב ÌÂ˜ÓÏובין ÌÈ
·,

ולמה, כן מדוע מבין אינו שבשכלו ואפילו האב, עם אותו המאחדין נימין לו יש ובן

עכ"ל. וכו', לפלוני לו מסור שהנהו הוא מרגיש אעפ"כ

Î"˘ÓÂנקראו ישראל שכלל מהעמים ישראל חלוקים כ"כ·
ÌÈדבזה למקום,

שלום נתיבות בספר למקום"29גם ל"בנים נעשו סוף", ים דב"קריעת והוסיף, ומביא30, .

ים בוקע בניך ראו מלכותך אומרים, וז"ל, זצ"ל מרדויל יצחק ר' מהרה"ק התפילה פי'

וכן להקב"ה. בנים בבחינת שהם בניך, הם כי והכירו ישראל ראו אז - משה לפני

התואר פעם בכל בו שנזכר סוף ים קריעת ענין בכל המעביר·
ÍÈמצינו כמ"ש ,ÂÈ
·
ראו מלכותך סוף, ים גזרי וראו·
ÍÈבין משה, לפני ים שלא·
ÂÈבוקע מה גבורתו,

ע"י הגיעו "בניך" הם כי להכיר הזה ולגילוי כזו. חיבה לשון מקומות בשאר כן מצינו

עכ"ל עבדו, ובמשה בה' האמינו סוף ים .31שבקריעת

drleal mei lka dilr xrhvn - dti`yd lceb

"åòñéå ìàøùé éðá ìà øáã éìà ÷òöú äî äùî ìà 'ä øîàéå"[יד-טו]

¯ÙÒ·עליו(לג-יב)דברים חפף עליו לבטח ישכן ה' ידיד אמר "ולבנימן איתא,

ליעקב'. 'אמת .28

" בענין ואמונתך29. חסדך בבוקר להגיד

ג.בלילות אות "

כבנים ישראל כלל שהתנהגו מאחר .30

סוף' ים ב'קריעת זכו לכן לזה, קודם למקום

למקום. כבנים להחשב

ע מש"31. להלן"ע זה.(טו-א)כ בענין ,
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שכן". כתפיו ובין היום כל

Â¯Ó‡Âמגילה במס' כך ע"א)על הבית(כו הר יהודה, של בחלקו היה מה תניא ,

ורצועה הקדשים, קדשי ובית והיכל אולם בנימין, של בחלקו היה ומה והעזרות. הלשכות

בנימין והיה בנוי, מזבח ובה בנימין של בחלקו ונכנסת יהודה של מחלקו יוצאת היתה

ÚÏÂ·Ï‰הצדיק ÌÂÈ ÏÎ· ‰ÈÏÚ ¯ÚËˆÓבנימין זכה לפיכך היום, כל עליו חפף שנאמר ,

ע"כ. לשכינה, אושפיזכן ונעשה

„ÂÚסוטה במס' זה בענין ע"ב)מצאנו ישראל(לו כשעמדו אומר ר"מ היה תניא ,

אני אומר וזה לים, תחלה יורד אני אומר זה זה, עם זה מנצחים שבטים היו הים על

רודם" צעיר בנימן "שם שנאמר, תחילה לים וירד בנימין של שבטו קפץ לים. תחלה יורד

רגמתם", יהודה "שרי שנאמר אותם רוגמים יהודה שרי והיו ים, רד אלא רודם תקרי אל

Â·‚Ï¯‰לפיכך ÔÎÊÈÙ˘Â‡ ‰˘Ú
Â ˜È„ˆ‰ ÔÈÓÈ
· ‰ÎÊ.ע"כ שכן, כתפיו ובין שנאמר

‰
אמנם‰ לשכינה. אושפיזכן להיות בנימין שזכה הענין, בחז"ל מובא פעמיים

חלקה אותה את לבלוע" "מצטער שהיה מכך נבעה הזכייה כי מבואר, מגילה במס'

היתה הזכייה כי מבואר, סוטה ובמס' חלקו, לתוך יהודה של מחלקו יוצאת שהיתה

מצרים. ביציאת לים תחילה קפץ בנימין ששבט זה עבור

‰¯Â‡ÎÏÂלקפוץ נפש מהמסירות נבעה לזכייה הסיבה דאם סותרים, הדברים

את לבלוע יום בכל שהצטער במה נעוצה הזכייה כי מגילה, בגמ' מבואר מדוע הימה,

בנימין. של שבטו חלקת לתוך יהודה של משבטו החלקה

Í‡בשניהם אמנם אם אף כי נראה, המקומות בשני רש"י בדברי כשנדייק באמת,

במס' אך בחלקו, הגבורה את או השכינה את לארח בנימין, של זכייתו על מדובר

היא הכוונה כי פירש"י ·Â˜ÏÁ'מגילה ÔÂ¯‡ ‰È‰˘'כי פירש"י, סוטה במס' ואילו ,

היא ·Â˜ÏÁ'הכוונה ÈÂ
· ÌÈ˘„˜‰ È˘„˜ ˙È·˘'.

È˙ÚÓ˘Âהמשגיח מרן בשם שאמר שליט"א, מישקובסקי חזקיהו ר' מהגה"צ

- לשכינה זוכים נפש, מסירות ע"י אמנם כי ליישב, זצ"ל חדש הלוי מאיר ר' הגה"צ

בכך. סגי לא הארון, בזכיית הוא כשהמדובר אבל הקדשים, קודש ‰‡¯ÔÂ,לבית ÈÎ
‰¯Â˙ Â˘Â¯ÈÙ,,"˙Â˜˜Â˙˘‰" È"Ú ÌÈÎÂÊ ‰¯Â˙Ï .˘Ù
 ˙Â¯ÈÒÓ· È„ ‡Ï ,‰¯Â˙Ï ˙ÂÎÊÏÂ

"‰ÚÏÂ·Ï ‰ÈÏÚ ¯ÚËˆÓ" È"Ú ,"‰ÙÈ‡˘" È"Ú.

Ô
ÈÊÁהקדשים קודש כבר נפלו בחלקו שהרי השאיפה, מדת הרחיב כמה עד

ואעפ"כ והעזרות, וההיכל נפש] המסירות ÚÏÂ·Ï‰[ע"י ÌÂÈ ÏÎ· ‰ÈÏÚ ¯ÚËˆÓחפף"

בחלקם. תהיה הארון שגם לזכות שרצו כמעט, נסבל בלתי איום, בצער היום", כל עליו

‡Ïהרי אבל עצום, הוא הרכש אם וגם לו, שיש במה בנימין איפוא הסתפק

בחלקו. יהא המזבח שמקום גם יתכן עוד, יתכן
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¯Úˆהדבר כשנוגע לשכינה, אושפיזכן להיות תנופות, רב מכשיר הוא השאיפה,

.32לתורה

d`ixad zbdpda l`xyi mr ly egek

"åòñéå ìàøùé éðá ìà øáã éìà ÷òöú äî äùî ìà 'ä øîàéå"[יד-טו]

מוקפים‡] בנ"י שהיו סוף" ים ב"קריעת מצינו וז"ל, אליהו לב בספר כתב

אל בנ"י ויצעקו מאד וייראו אחריהם, נסע מצרים "והנה ים, והשני מדבר, אחד מצד

הקב"ה אמר ואחז"ל ויסעו". בנ"י אל דבר אלי תצעק מה משה אל ה' "ויאמר וגו'. ה'"

סכנת לא גדולה, בסכנה עומדים ישראל כלומר, בכם. אלא בי תלוי הדבר אין למשה

הללו ע"ז, עובדי והללו ע"ז עובדי הללו שאומרים למעלה, המקטרגים סכנת אלא הים,

ישמעו המקטרג יקטרג שאם בהבריאה חוק קבע והקב"ה עריות, מגלי והללו עריות מגלי

וכמ"ש לב-ד)טענותיו, א(דברים ישמעו לא ואם משפט". דרכיו כל להקב"ה"כי יטען ליו

בכם. אלא תלוי הדבר אין הקב"ה שאמר מה וזהו אותי? בראת למה א"כ

להם"„·¯ אמור המקטרגים. פי לסתום העצה זוהי כלומר, ויסעו", ישראל בני אל

הים, בתוך שיסעו ÂÊבשמי ˘Ù
 ˙Â¯ÈÒÓ·Âוכיון כך. אחר הים יבקע ויסעו, אלי שישמעו

עכ"ל. הים, בתוך היבשה שתיראה כך ע"י וזכו הים, לתוך קפצו כך, בנ"י ששמעו

Â
ÈˆÓÂבראשית בספר זה כי(לב-כט)כיסוד שמך עוד יאמר יעקב לא "ויאמר

אנשים, ועם וז"ל, שם ובפירש"י ותוכל", אנשים ועם אלקים עם שרית כי ישראל אם

את ניצח שיעקב אמר ואיך ועשו, יעקב נפגשו לא עדיין הלא וצ"ב ע"כ. ולבן, עשו

נלחמו. טרם עשו

È˙ÚÓ˘Âדעיקר ביאר זצ"ל הגרי"ז שמרן שליט"א סאלאוויציק הגרמ"ד ממו"ר

יעקב ניצח כבר למעלה כי ידע בו הדובר והמלאך הדברים, שורש ושם בשמים, תלוי הדבר


Â˘Ùאבינו, ˙‡ ¯ÒÓ ‡Ï‰ ÈÎאלקים עם שרית "כי אמר לכן הלילה, כל עמו בהאבקו

ותוכל" אנשים עכת"דועם בארץ], כאן שלך המסי"נ [מפאת בשמים שנצחת דהיינו ,33.

הגר בשם פעם שמעתי זצ"32. חדש ל"מ

נפש מסירות צריך בתורה לזכות אחר, בנוסח

שקפצו מה ולכן אחת. בפעם די ולא תמידית,

מסירות של מעשה בזה שהיה הגם קודם, לים

הבנה להם שיש ראיה אין עדיין אבל נפש,

התורה. את בהם שקונים בקנינים רוחני וכח

היא התורה לקנין הנצרכת Â¯ÈÒÓ˙המידה
˙È„ÈÓ˙ ˘Ù
" מדת ומים[כי תאכל במלח פת

תשתה ואע"במשורה תמידית]. היא פ",

אין עדיין נפשו, כשמוסר שכר שמקבל

ולכן התורה. לקניני שייכות פעמי חד במעשה

" מכך עליהדווקא מצטער ÌÂÈשהיה ÏÎ·"

לקנו הקנין זהו כי לתורה, שזכו הוא תדייקא,

התורה. את בה

הגרי מרן שהה כאשר זצ"33. בזמן"ז בוילנא ל

דירה לו סידרו השניה, העולם מלחמת

של בואם עם לצרכיו. שהתאימה מרווחת

עבור דירות להשיג צורך היה לוילנא, הרוסים
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הרוסים והלכו ופקידים, קצינים של רב המון

לקצינים, הולם מעון לחפש לבית מבית

אותה הכניסו להם שראויה שהחליטו והדירה

בבוא שיקחו המיוחדות הדירות לרשימת

ובני הקצינים יבואו שכאשר כדי היום,

אם זו, בדירה רוצים אם יחליטו משפחתם

יהיו חייבים בדירה, יחפצו אם והיה לאו.

מ בתוך לפנותה הדירה שעות."בעלי ח

מו בנו סיפר אחד הג"יום דוד"ר משולם ר

שליט לי"הלוי אמר הביתה, באתי כאשר א,

הגריאבי אצלנו"זצז)"(מרן היו שהרוסים ל,

ברשימה שלנו הדירה את והכניסו בבית, היום

קצינים"הנ יבואו שעתה היינו ל.

יחפצו ואם הדירה, את לראות ומשפחותיהם

מ תוך לפנותה נצטרך הם"בה, שעות. ח

מחוץ אחרת דירה של כתובת בידינו השאירו

שאותה קילומטרים, חמש של במרחק לעיר,

מונחת היתה ההודעה זו. דירה במקום נקבל

מה אחזתני גדול ופחד השולחן, על עדיין

זו, בדירה הרוסים יחפצו בודאי נעשה.

ומרווחת. גדולה שהיתה

זצ אבי לי שסיפר לאחר זה,"ואז כל את ל

וישלח בפרשת השאלה את אותי שאל מיד

" הפסוק אנשיםעל ועם אלקים עם שרית כי

ופירש"ותוכל וזה", ולבן', 'עשו אנשים, עם י

וא"צ עתה, עד פגש לא עשו את דהרי כ"ב,

" המלאך לו אמר ועםאיך אלקים עם שרית כי

ותוכל זצ"אנשים אבי ותירץ דהנה"? ל,

" היתה עשו של שרו עם מלחמההמלחמה

בחז"רוחנית שמובא וכמו האבק", שהגיע ל,

וא הכבוד. כסא יעקב"עד שניצח לאחר כ

הרוחנית"ב אזימלחמה עשו, של שרו את "

נחשבים היו לא עמו איש מאות וארבע עשו

" זה העיקר כי לכלום, המלחמהלפניו

יודעיםהרוחנית כבר אזי בה, מנצחים ואם "

כבר נחשב ושפיר מוחלט, הוא שהנצחון

עשו"ל על ברש"נצחון הפשט וזה ולכן", י.

זצ אבי דה"אמר ננצח"ל, אם אצלנו, ה

הרוחנית"ב יהיהמלחמה לא שוב בשמים, "

הוא העיקר כאן, מהרוסים לדאוג מה לנו

למעלה. הנלחמת במלחמה לנצח

זצ אבי מאוד,"דברי אותי עודדו האלו, ל

נסעה היום באותו הפחד. כל אז ממני וסר

התענינות מתוך תחי' ליפשה מרת אחותי

במקום הרוסים לנו שהכינו הדירה את לראות

וסיפרה חזרה, שעות חמש-שש כעבור דירתנו.

בסביבות נידח במקום זה היה ראתה. מה לנו

עד להגיע אפשרות היתה לא הרכב עם וילנא.

ביותר, גבוה בשלג רגלי לילך צריך והיה לשם,

עמדה ביותר, מבודד במקום השדות, בין ושם

בלא קירות ארבע של מבנה שהיתה הדירה

ודלתות. חלונות

ביתנו, בדלת דפיקה נשמעה יומיים כעבור

עם מקושטים, צבא במדי קצינים ניצבו בפתח

הם הדירה. את לראות שבאו משפחותיהם בני

אפם, את עיקמו ולפתע לפרוזדור, נכנסו

ידענו לא מהדירה. ברחו גועל של ובתנועה

דירה זו היתה הרי בעיניהם, חן מצא לא מה

היה וכך בה. מצאו פגם ומה ויפה, גדולה

שהיינו התקופה כל במשך ונשנה חוזר המחזה

בוילנא.

מחודש כחודשיים, של תקופה זו היתה

פעם וכל שבט, חדש לאמצע עד בערך, כסלו

את לראות הרוסים הקצינים באים שהיו

כלל נכנסו ולא בפרוזדור, נעצרים היו הדירה,

אפם את עיקמו מיד אלא החדרים, את לראות

מוילנא שנסענו לאחר רק לאחוריהם. וחזרו

בחורי לידי הדירה את ומסרנו למוסקבה,

לבעליהם, הרהיטים בהחזרת שיטפלו ישיבה

אח לנו נודע מוילנא,"אז צאתנו שלמחרת ז

משפחותיהם, עם רוסים קצינים לדירה באו

על ונלקחה בעיניהם חן הדירה מצאה ומיד

ידם.

תש מלחמת של כמה"בסיומה שוחחו ח,

רי מרן מבריסק הרב של הלוי"ממקורביו ז

הגדולים"זצ נצחונותיה ועל המלחמה על ל,

שכנראה הרב, הרגיש האויב. את בהם שניצחו

מגבורתם התרשמות איזה אנשים לאותם יש

הצבא. של ומכוחו הלוחמים של

זצ מבריסק הרב אליהם כך,"פנה ואמר ל

והתותחים, שהרובים אתם סבורים כלום

שניצחו המה הם והמטוסים, הטנקים,
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החיים·] נפש ט)בספר פרק א בעת(שער ולכן וז"ל, קצת, אחר בענין מבאר

דבדידהו ר"ל ויסעו, בנ"י אל דבר אלי תצעק מה למשה ית' הוא אמר סוף, ים קריעת

יהיו המה שאם מלתא, ÔÂÁË·‰Âתליא ‰
ÂÓ‡‰ Û˜Â˙·הים אל ונסוע הלוך ויסעו

יירא, לא לבם 
Ì‰ÈסמוךÙÏ Ú¯˜È È‡„Â˘ Ì
ÂÁË· ÌˆÂÚÓהתעוררות עי"ז יגרמו אז ,

משמע ע"כ. לפניהם, ויקרע הנס להם שיעשה ‰·ÔÂÁËלמעלה, ˙„Ó· Ì˙ÏÚÓ˘היא

המצרי. העם ולאיבוד להצלתם שגרמה

ÌˆÚ·Âמסירות מעלת מחמת [או הבריאה את להנהיג ישראל בן בכח שיש הענין

ב'נפש כתב החיים'], ב'נפש כמש"כ הבטחון מדת משום או אליהו', ה'לב כדברי נפש

רעיתי"34(שם)החיים' דמיתיך פרעה ברכבי "לססתי וזהו וז"ל, זה יסוד לבאר (שה"ש,

לסוס,א-ט) מנהיג שהרוכב עולם של מנהגו היפך שהיה פרעה רכבי בסוסי כמו ר"ל .

האופן ע"ז רעיתי והמשלתיך דמיתיך כן כמשרז"ל, רוכבו את הנהיג הסוס וחילו ובפרעה

מאי, אלא מקצתיה! ולא מיניה לא במלחמה?

של והבקשות, התחינות והתפלות התהלים

את שניצחו המה הם והצדיקים החכמים

כמוהמלחמה! ירושלים מצדיקי כמה הרב והזכיר )

זצ"הג צ'צ'יק זאב הג"ר ואת זצ"ל, בלוך שלמה .ל)"ר

החזית ישראל עם שאצל פשוט, והדבר

לא גם החזית כלל, בים או ביבשה איננה

ואילו העורף... הם האלו הדברים כל באויר,

"חזית"ה היא הקרב, נטוש ששם !"בשמים"

היא השאלה וכל בשמים! יש! אחת חזית רק

האם והבקשות, התפלות את קיבלו האם שם,

והמש המקטרגים את בתשובהנצחנו טינים

שח"ומע או בחזית"ט, שם נצחנו אם להיפך, ו

ואם למטה, הישועה באה ממילא האמיתית,

כאן. גם נפלנו למעלה, שם חלילה הפסדנו

זצ הרב סיים היא, מה"והאמת שכל ל,

ילדים, משחק אלא אינו הארץ, על שמתחולל

כמו אותו לשחק ומוכרחים צריכים שאמנם

" אך השתדלות, האמיתיתכל היאהחזית "

ולא ניצח הצבא שלא מעתה, אמור למעלה!

שלמה ור' צ'צ'יק זאב ר' אלא האויר, חיל

שניצחו. הם ודומיהם בלוך

מן אחד לשאלת ואמר הרב הוסיף

שניצחו הם הצדיקים אם ששאל, הנוכחים

ועי למעלה למטה,"בחזית האויב הובס כ

הרב השיב רבים? כה קרבנות נפלו מדוע

את כשאירס הלוי הבית אצל שהיתה בעובדא

הנדוניה מגודל דעתו עליו וזחה מבניו, אחד

לבנו ואמר בדבר, הרגיש הלוי והבית שקיבל,

בהם זכית לא שקיבלת הגדולה הנדוניה כל

אתה, שבני עבור אלא הטובים, מעשיך עבור

לכבודך. ולא לכבודי כלומר,

כן לא אתר, על השיב היה שחריף הבן

הרי כאן שנו אבא בית כבוד שאם אבי,

וע כפלים... בכפל גדולה הנדוניה כ"שהיתה

מרובה. כה אינה ולכן זו, נדוניה שלכבודי

היה שלכבודי באמת ואמר, הלוי הבית נענה

מה אך כפלים, בכפלי להיות הנדוניה צריך

איננה כך ומפני בתווך... שאתה אעשה

גדולה...

זצ הרב הסביר כן, החזית"כמו באמת ל,

נצחנו, באמת הרי ושם בשמים, למעלה היא

אדם אפי' יפצע שלא להיות צריך היה ואכן

שהציונים לעשות מה אך מישראל, אחד

ה ידי"בתווך... ועוצם חושביםכוחי שהם "

את שניצחו אלו הם והמטוסים שהתותחים

של הכבד המחיר היה זה ומחמת המלחמה,

עכת קלקלו! הם והרוגים! ד."פצועים

שמות בפרשת לעיל הבאנו(א-א)34. כבר ,

שם. לענין הנצרכים דבריו



ìäàויקרא ˘äùî‰Óספר

עכ"ז ערבות, רוכב שאני שאף ÍÈ˘ÚÓממש. È"Ú È˙Â‡ ‚È‰
Ó ˙‡ ÏÂÎÈ·Î35שענין .

וזש"ה נוטים. לאן מעשיך התעוררות ענין כפי רק הוא להעולמות כביכול התחברותי

בעזרך" שמים לג-כו)"רכב עכ"ל(דברים גבוה, צורך העבודה משרז"ל וכן ישראל36. כלל .

העולם בהנהגת עולם הבורא את ומדריכים מכתיבים כביכול מעשיהם .37ע"י

„ÂÒÈÎ'שמעוני ב'ילקוט גם איתא הים38זה עם לא אלעזר בן ירמיה ר' אמר ,

דכתיב הוא הדא בראשית, ימי מששת שנברא מה כל עם אלא הקב"ה, התנה בלבד

לפני שיקרע הים את צויתי צויתי". צבאם וכל שמים נטו אתÏ‡¯˘È"ידי צויתי ,

לפני שישתקקו הארץ ואת השמשÓ˘‰השמים את צויתי השמים", "האזינו שנאמר,

עזרי אבי ספר בהקדמת כתב זה בענין .35

חמישאה) היוצר"וז(מהדורא וישתבח יתברך ל,

נשמת באפיו בו ונפח האדמה, מן עפר אדם

זה חלק ועל נפח, מדיליה דנפח ומאן חיים,

כתיב האדם א-כז)של את"(בראשית א' ויברא

בצלמו נפש"האדם הק' בספר שביאר וכפי ,

א)החיים שהקב(שער זה, את"ענין השליט ה

אין ועולמות כוחות רבוון רבי על האדם

ÂÈ˘ÚÓמספר, ÈÙ ÏÚ Ì˙Â‡ ‚È‰
Ó‰ ‡‰È˘
ÂÈ˙Â·˘ÁÓÂ ÂÈ¯Â·È„Âח להיפך והן לטוב הן ו,",

מבהילין."יעוי דברים ÔÈ˘ÂÚש Ï‡¯˘È˘ ÔÓÊ·Â
Ï˘ ‰¯Â·‚· ÁÎ ÔÈÙÈÒÂÓ ÌÂ˜Ó Ï˘ Â
Âˆ¯

‰ÏÚÓשנאמר ס-יד), נעשה"(תהלים באלקים

מקום,"חיל של רצונו עושין שאין ובזמן ,

בקרא ומפורש מעלה, של כח (דבריםמתישין

תשי"לב-ד) ילדך גדולה,"צור האדם ומעלת ,

הקב של בהנהגתו בעוה"גם אתנו עד"ה ז,

רבנו"שהקב ממשה ביקש לב-י)ה ועתה"(להלן

לי ובגמרא"הניחה ע. ז איתא,א)"(ברכות

ומצינו"שהקב ברכני, בני ישמעאל אמר ה

כהנה"שהקב ועוד מבטלו, והצדיק גוזר ה

חז ומאמרי פסוקים גודל"וכהנה על המורים ל

" של לדרגה עד האדם, מעטמעלת ותחסרהו

ח-ו)"מאלקים עכ(תהלים ל.",

וע שם"36. לעיל ד)ע הגר(פרק ח"שכ'

זצ וז"מוולאז'ין כוונת"ל, גם שזה ונראה ל,

ב-א)ל"חז ממך"(אבות למעלה מה ר"דע ל,",

הנוראים הענינים בעיניך רואה אינך כי אם

מה כל כי נאמנה, תדע אבל ממעשיך, הנעשים

גבוהי העליונים בעולמות למעלה שנעשה

" הכל לאןממךגבוהים, מעשיך פי על הוא, "

ע ויבואו, יצאו פניהם על כ."נוטים,

חיים רוח א)ובספר משנה א פרק כ'(אבות,

וז"מהגר מוולאז'ין דוד"ח מאדונינו וסופר ל,

הט בעל אליו,"הגאון צעקה אחת שאשה ז

לה ויאמר למות, נחלש בני והנה אדוני, אהה

אני, אלקים ‰˙Â¯‰התחת Ï‡ ¯Ó‡˙Â
˙˜ÚÂˆ È
‡ È
Â„‡·˘קב כי חד", ואורייתא ה

תורה הדברי לך, אעשה זאת לה ויאמר הוא.

במתנה נותן אני תלמידי עם כעת עוסק שאני

" יחיה, זה בזכות אולי הזהלהילד, בדבר כי

ימים כתיבתאריכו לב-מז)" Â‡·Â˙‰,(דברים
‰ÓÁ Â˙ˆÏÁ ‰Ú˘מהתורה עסק שבכל הרי .

עכ מתים, להחיות זכותו דבקותו ל."בכח

כמו מצרים, ביציאת בשעתו היה כאשר כ"37.

שרק המשיח, ביאת בזמן לבוא לעתיד יהיה

יהיו העולמים בבורא באמונה שחיו אלו

הגר שכתב וכמו האחרונה, בגאולה א"נגאלים

""וז אראנול, מצרים מארץ צאתך כימי

ז-טו)"נפלאות הגר(מיכה ואמר אז,", דכמו א

ממצרים, אבותינו נגאלו האמונה בזכות הרי

הקב"כמו האחרונה בגאולה מביט"כ אינו ה

היא האיכות - האיכות על אלא הכמות על

בלב"ה בחשך"אמונה לעשות עלינו מה לכן ,

" האמונה! להגביר - בלילותזה ואז"ואמונתך ,

נפלאות" אראנו וגו' צאתך לב!"כימי (ספר

יתרו) פר' .אליהו,

רלז. רמז יד, פרק .38
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לפני שיעמדו הירח צויתיÚ˘Â‰Èואת אילון". בעמק וירח דום בגבעון "שמש שנאמר,

את שיכלכלו העורבים צויתי‡Â‰ÈÏאת שם". לכלכלך צויתי הערבים "ואת שנאמר,

לפני שיפתחו השמים אתÏ‡˜ÊÁÈאת להקיא הדג את צויתי .‰
ÂÈ'ה "ויאמר שנאמר,

וגו' יונה" את ויקא ב-יא)לדג ע"כ.(יונה ,

‡Â‰Âמשה אשר על להיות צריך הפלא אין כי וז"ל, יעב"ץ החסיד אמר אשר

מאוד, ופשוט ודאי יסוד זה כי הבריאה, כל על ושרר משל ·‡Ó˙רבנו ‰‡ÈÏÙ‰Â
‰‡È¯·‰ ÏÚ ÌÈÏÚ·Î ÌÈ¯¯Â˘ Â
Á
‡ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó ,ÍÙÈ‰· ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆירדנו זה איך ,

אנחנו צלמנו? כל אבדנו כבר האם ה'? את אנו חיבורנו הוא ואיה פלאים, כך כל

המגושם, ממושגינו בא זה כל הנסים, בעניני ולשאול להקשות מרבים וגם מתפלאים,

ידיעה כל בהעדר הגשמיי, עולם בעניני הרגלנו שטחיות פי על מודדים אנו הכל את

עכ"ל הטבע, בכל הטבע מדרך הלמעלה באחיזת הבריאה, .39ברוחניות

mixvn ux`n mi`veid oexg`

êåúá ìàøùé éðá åàáéå åäò÷áå íéä ìò êãé úà äèðå êèî úà íøä äúàå"
"äùáéá íéä[יד-טז]

ÍÎ.מצרים מיציאת פרקים לעצמו ממחיש זצ"ל לוינשטיין ר"י הגה"צ רבנו היה

¯˜Â·השבת מאחרי בין המשמרות התחלפו כבר הישיבה בהיכל פוניבז', בישיבת

חריקות משונים, רחשים בקעו המשגיח של חדרו מכיוון העליונה, בקומה הקום, למשכימי

בארץ המפוארות הישיבות אחת את לנהל שעתיד מי - ב. י. רהיטים. והעברת ספסלים

בסילודין. אזן והטה המשונים הקולות בקרבת בחשאי עצר גדול, בתמהון התקרב - ישראל

Ú˙ÙÏבתווך החדר, צידי לשני בטורים נאספו כמסתבר, הרהיטים הקולות. שככו

ולב. כליות חודר לדלת, מבעד קודח הנרגש וקולו המשגיח ניצב

‰
‰""...!ÛÂÒ ÌÈ ˙‡ Ï‡¯˘È È
· Â¯·Ú ...ÍÎ ...ÍÏ

‡Â‰Âלו והספסלים בתווך, גדול ובמורא נטויה בזרוע גדול, בעסק צועד החל

ומשמאלו. מימינו חומה

„Ú·Óהחדר באזני מתאר כשהוא כיסופים, שטוף ורוגש, הומה קולו נשמע לדלת

בוזי בן יחזקאל שגם הגדול, והמורא החזקה היד את והמופתים, האותות את ורהיטיו,

להם. זכה לא

¯Á‡,פרעה על חומות-הכסאות גדול ברעש פורקו הגדול, החזיון כשהסתיים כך,

ה הציור בעוצמת נכון היה והמשגיח ופרשיו, התפילה.רכבו למלאכת זה

ע מש"39. בראשית"ע בספר זה בפסוק לבאר ובהגה(לב-כט)כ שם.", ה
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ÏÎ.ממצרים צאתנו לימי רצוף המשך היו משעותיו שעה כל חייו, מימות יום

בצל שהסתופפה לתקופה המשך שרף". ע"י ולא מלאך ע"י "לא של השכינה לגילויי

להחיות הכרח היה - ידיים בשתי האמונה את לממש כדי לילה. האש ועמוד יומם הענן

להחיות וכדי ואנוהו!" א-לי "זה - הים על שפחה הצביעה שבהם הגדולים הרגעים את

הציור. כח נדרש - וערפל ענן של בדור כאלו רגעים

ÂÈ‰על אותה משליך שקית נוטל אפרורי, יומיומי ברגע לפעמים אותו פוגשים

וזיע, ברתת ומכריז ˆ¯¯˙שכמו Ì˙¯‡˘Ó - ÌÈ¯ˆÓÓ Ï‡¯˘È È
· Â‡ˆÈ ÍÎ ‰
‰'
'ÌÓÎ˘ ÏÚ Ì˙ÏÓ˘·.

˙ÙÂ˜˙·,ואמר מקום מריחוק נפגמת הציור שעוצמת על מצטער היה אף מיר

המעשה במקום הייתי סוף)"אם חוש".(ים בגדר הענינים היו הקדושה בארצנו ,

ÏÎÈ‰·ומבקש לצדו, מסב סטנדר נוטל צעיר, לתלמיד לפעמים ניגש היה הישיבה

ממצרים..." היציאה בימי אז, הענינים התנהלו כיצד מר, ברשות נראה "הבה בניחותא,

Ê‡את ומנתב וחוזר שנים, אלפי מרחק ההווה את מופלגת בפשטות מסיט היה

מאורע כל ממשש היה קדוש. וגוי כהנים לממלכת אותנו שהפכו המאורעות סדר

זרועה היתה לא חושית לאמונה שהדרך הרגעים, על בחוש ומתענג תמימה, בהתפעלות

נגף. אבני

‰
ÂÓ˙ברגש אותה מצייר היה והוא הסטנדר, גבי על עלתה תמונה אחר

לא מאה, לא אדירים... מלחמה סוסי משמע? מאי פרעה רכב מר, "יודע ובהטעמה,

מהצדדים, החיות שבהם... המובחרים רכב! מאות שש אם כי מאות, שלש לא מאתיים...

הנורא..." הים ומלפנים

Ò
Î
יושב המשגיח היה שעה אותה זצ"ל. במברגר ציון בן רבי הגה"צ לחדרו

מצרים!" יציאת מצרים! "יציאת בחלחלה, לעצמו ולחש ידיו, אצילי על רכון

זצ"ל‰‚‰"ˆ וולבה שלמה גדול,רבי במשפט הזו החושית העובדה את מרכז ,

"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ÔÂ¯Á‡ ‰È‰ ,ÁÈ‚˘Ó‰ ,‡Â‰"40.

פרידמן יעקב רבי הג' בשם ראיתי .40

א."שליט

���

ח-ב)כתוב את"(לעיל ותכס הצפרדע ותעל

מצרים ""ארץ הצפרדע. אחת"ותעל צפרדע ,

נחילים מתזת והיא אותה, מכים והיו היתה,

מדרשו זהו רביי)"(רשנחילים. הג' למד כאשר .

זצ חייקין יצחק עבר"חיים ראדין, בישיבת ל

של בקתתו לחלון מתחת אחד שישי יום

השבוע"הח פרשת לומד קולו, את ושמע ח

רש פירוש והיטה"עם יצחק חיים ר' עצר י.

לשמוע! מה והיה אוזן,
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"íìàîùîå íðéîéî äîåç íäì íéîäå äùáéá íéä êåúá ìàøùé éðá åàáéå"
[יד-כב]

¯Ó‡מימינם" מיוחד בניגון בצבור קוראים שלפיכך זצ"ל, טעלזער הגר"א

בעת סוף ים קריעת נס את "להסביר" הרוצים הכופרים, מלב להוציא כדי ומשמאלם",

אבל ומשמאלם. מימינם כחומה עמדו שהמים מדגישים לכן השפל], [שעת המים נפילת

על המים נפילת בשעת הים את לעבור שאפשר לומר היא טפשות התורה, עדות מלבד

פיהם יפצה והבל בגובה, אחת .41אמה

dxez ly dgek

íéñð íéøöîå åðúéàì ø÷á úåðôì íéä áùéå íéä ìò åãé úà äùî èéå"
"íéä êåúá íéøöî úà 'ä øòðéå åúàø÷ì[יד-כז]

כה‡] כנס סוף", ים "קריעת את מחשיבה התורה מדוע הקשה הק' האוה"ח

יאיר בן פנחס רבי כדוגמת - דומים מעשים יחידים בצדיקים מצינו ומאידך, גדול,

הנהר את ע"א)שבקע ז כרחו,(חולין בעל נקרע היה סגולה ליחידי כי רואני ועוד וז"ל, ,

לבד מצרים ליוצאי אלא עמו התנה לא ואם וכו', יאיר בן פינחס ברבי שהובא כמעשה

הוא זה תנאי אכן בראשית. מעשה על להתגבר ע"ה יאיר בן פינחס רבי של כוחו מה

בראשית מעשה כל על ה' שהתנה התנאים ÈÏÓÚÂ'בכלל ‰¯Â˙Ï ÌÈÙÂÙÎ ˙ÂÈ‰Ï,

תמצא ולזה ב"ה, הבורא כממשלת עליהם וממשלתם עליהם, יגזרו אשר כל ולעשות

ואצ"ל יחידים, הצדיקים עליהם שלטו וירח ובשמש ובכוכבים ובארץ בשמים כן כמו

הח רבנו את בפסוק"שמע קורא ח

מצרים" ארץ את ותכס הצפרדע ,"ותעל

" לאמר: המדוברת, בלשון בתחילהומפרשו

יצאו אזי אותה, והכה אחת. צפרדע יצאה

להכות, והמשיכו נוספים. צפרדעים ממנה

איי, איי איי צפרדעים. ועוד עוד יצאו אז

צפרדעים הרבה התמוגג."כה ,Ì‡¯ ÂÏÈ‡Î
ÂÁÂ¯ È
ÈÚÏלהם שאין הצפרדעים נחילי את .

סוף...

חיים רבי של ובלבו במוחו הדברים נחרטו

לתלמידיו זאת מספר היה שנה ובכל יצחק,

" בקראו, עזה, ללמודבהתרגשות צריך כך הנה,

יציאת סיפור את לחיות צריך כך חומש!

'את לספר הציווי את מקיימים כך מצרים.

אשר אתתי ואת במצרים התעללתי אשר

בם'!... "שמתי

זצ פודרבסקי פסח מרדכי רבי סיפר ל"וכן

החמקוברין ח"('שיחות "ב)"ח קודש, שבת בליל

לערך, בלילה עשרה שתים בשעה אחד,

קולו נעימת שמעתי רבנו, בית ליד כשעברתי

מטתו על שיושב וראיתי לחלונו, ונגשתי

מכה כל ועל וארא, בפרשת חומש ולומד

גדולה, בהתפעלות ואמר מתפעל, היה ומכה

איי!" "איי, שחין, למכת ובבואו יכלו" ולא

השחין מפני משה לפני לעמוד "החרטמים

פעם אף ממנו שמעתי שלא בקול, צחק

כך כל היתה וההתפעלות כך. כל בקול שיצחק

ועמדתי המכות, בעצמו שרואה כאדם גדולה

שעה! מחצי יותר "כך

לתורה. אזנים ספר .41
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וכו', התורה בכח והכל וכו', הבריאה בעת להם ה' חקק כאשר ·ÈˆÈ‡˙מרובים ‰
‰Â
‡Ï ‰ÊÏÂ ,‰¯ÈÊ‚ ÌÈ‡¯·
‰ ÏÚ Ì˙¯ÈÊ‚ ÔÈ‡Â ‰¯Â˙‰ ÂÏ·˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÌÈ¯ˆÓÓ Ï‡¯˘È

Ì‰Ï ˜ÏÁÈÏ ÌÈ‰ ÌÈÎÒ‰.עכ"ד וכו',

‡ˆÓ
על שליטים להיות הכח את תורה ללומדי דיש הא הק', האוה"ח לדברי

הו מעשההבריאה כל על ה' שהתנה התנאים בכלל הוא זה "תנאי שאכן משום א

ÈÏÓÚÂ‰"בראשית ‰¯Â˙Ï ÌÈÙÂÙÎ ˙ÂÈ‰Ï42.

גדליהו·] אור בספר חיים')כתב ה'דברי מאמר(בשם ידוע וז"ל, קצת בע"א לבאר

הציור היא ושהתורה עלמא, וברא באורייתא הקב"ה דאיסתכל הקדוש בזוהר חז"ל

- הבריאה של בהציור נכלל הוא בהבריאה שמתהוה מה וכל הבריאה, נעשה שממנה

הם והנסים הללו, הנסים נכתבו שבתורה מפני הוא שהיו, הנסים כל וכן התורה, הוא

לנסים, סדר שיש המהר"ל בשם כידוע מיוחד סדר להן שיש אלא הבריאה, בסדר ג"כ

וכן נזר' ה'אבני ואומר התורה. הוא - הבריאה של בהציור נכלל זה שגם הוא והפירוש

חיים' ב'דברי פנחס(עה"ת)הוא ר' ע"י כמו והאמוראים, התנאים ע"י שנעשו הנסים כי ,

בהבריאה, שנכללים הנסים מסדר אינם הם הלא וכדומה, יאיר ˘È˘בן ÂÓÎ˘ ‡Ï‡
¯ÂÈˆ‰Ó ¯·„ ¯Â˜ÚÏ ÁÂÎ Ì‰Ï ˘È Ì‡Â ,‰¯Â˙‰ ÔÓ ¯·„ ¯Â˜ÚÏ ÌÈÓÎÁ „È· ÁÎ

‰ÓˆÚ ‰‡È¯·‰· ¯·„ ¯Â˜ÚÏ ÁÂÎ‰ Ì‰Ï ˘È È‡„Â· È¯‰ ‰‡È¯·‰ Ï˘.עכ"ל וכו',

‡ˆÓ
Âמזה נובע הבריאה על שליטים להיות התורה לומדי של שהכח לפי"ז

יש שאם הוא וק"ו ברור ולכן התורה", מן דבר "לעקור התורה גוף על כח שקבלו

דבר לעקור הכוח להם שיש בודאי הרי הבריאה של מהציור דבר לעקור כוח להם

זצ אברמסקי יחזקאל רבי הג' כ' ב'חזון"42. ל

ח)יחזקאל' פרק את"וז(סוטה רואים אנו פה ל,

אשר ההבדל את וראו צאו תורה. של כוחה

את ה' הוביש אשר ובין סוף ים קריעת בין

בקריעת עברם. עד ישראל בני מפני הירדן מי

בן נחשון שקפץ אחרי רק הים נבקע סוף ים

" ואמר: בים אלקיםעמינדב ·‡Âהושיעני ÈÎ
˘Ù
 „Ú ÌÈÓמעמד ואין מצולה ביון טבעתי ,

תבלעני ואל מים שבולת תשטפני אל וגו',

דימצולה היה ובירדן וגו'. ""ÈÏ‚¯ ˙ÂÙÎ ÁÂ
Î
ÌÈ
‰Î‰...הארץ כל אדון ה', ארון נושאי

בחרבה ה' ברית הארון נושאי הכהנים ויעמדו

בחרבה, עוברים ישראל וכל הכן, הירדן בתוך

לעבור הגוי כל תמו אשר ."עד

התורה, קבלת קודם סוף, ים בקריעת

" שאמרו: ונשמעוטרם להם"נעשה היתה לא ,

לפניהם. הים יבקע בגללה אשר אחרת, זכות

בזכות 
Ì˘Ùאך ˙¯ÈÒÓ" ה', דבר אלעל דבר

ויסעו ישראל האמונה"בני בכח ואשר ,

לפניהם ה' גזר בים, נחשון קפץ זה במאמר

לגזרים. סוף ים את

זכותם היתה כבר הירדן אל בבואם אבל

סיני הר מעמד של זכות Ï·˜Â˙גדולה,
‰¯Â˙‰אשר היום אותו עליהם עבר וכבר .

" נאמר: אלקיךעליו לה' לעם נהית הזה ."היום

מיד נושאיולפיכך, הכהנים רגלי כפות כנוח

קבלו אשר בזכות אז הירדן, במי ה' ברית ארון

בארון אשר והמצוות, התורה עול את עליהם

מקצת שהוטבלו מיד לפניהם, ההולך ה' ברית

עכ הירדן, מי עמדו בירדן, הכהנים ל."רגלי
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כמש"נ עצמה .43בהבריאה

ומוסר‚] חכמה דעת באבות44בספר איתא וז"ל, מהנ"ל קצת בע"א לבאר כתב

סיפור(ג-יד) אינו שזה ע"כ. העולם נברא שבו וכו' חמדה כלי להם שניתן ישראל חביבים ,

ישראל חביבות הורונו שחז"ל אלא העולם, נברא שבה התורה ושבחי ממעלות בעלמא

ומכיון העולם, את הקב"ה ברא ידה שעל היינו העולם, נברא שבו חמדה כלי להם שניתן

בריאת כי טבע, שינוי של סגולה אותה בתורה בה יש עולמות לברוא יכולים התורה שע"י

טבע, שינוי ג"כ הוא Ú·Ëעולם ˙Â
˘Ï ‰¯Â˙‰ È"Ú ÌÈÏÂÎÈ È¯‰ Î"‡Â.

‰
‰Âבמה כן כמו הולך, סובב הכל פיו שעל מהלך, יש דבר לכל שבטבע כמו

וכמו הנס, מתהוה אין שבלתו וגדר מהלך יש ג"כ הטבע מן למעלה הוא שאצלנו

על משה יד שנטיית הים", על ידו את משה "ויט דכתיב, רבנו משה אצל שמצינו

- גדריו ישנן נס דלכל מתהוה, הנס היה לא ובלעדה הנס לעשיית נצרכת היתה הים

Ì„‡‰ Ú·Ë ˙ÎÈÙ‰Ï˘ Ï"ÊÁ Â
Ï ÂÏÈ‚Â,‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ ‡Â‰ ÂÈ¯„‚Â Ò
‰ Í¯„.עכ"ל ,

,‡ˆÓ
Âולהתנהג הטבע, נגד להלך הכח התורה ללומדי שיש הדבר סיבת כי

לשנות הכח את יש עצמה ולתורה התורה, מן חלק שהם משום הוא הטבע, מן למעלה

התורה. ע"י ונעשה הטבע נגד הוא העולם בריאת עצם שהרי הטבע,

¯ÙÒ·Âכא)העיקרים פ' ראשון האמונה(מאמר וז"ל, זה בענין מהלך עוד כתב

הנפש דבקות ואל הנצחית ההצלחה אל האדם את המביאה היא ובתורתו, בהשי"ת

המערכת מערכות. בשתי נברא העולם .43

" אדם בני בלשון הנקראת היא מערכתהאחת,

מדרך"הטבע למעלה פועלת השניה המערכת .

" ונקראת ניסיתהטבע, זו"הנהגה הנהגה וגם ,

ע התורה."ניתנה י

שתי שיש מבינים כלל בדרך ביאור, וביתר

" האחת דרךהנהגות, פי על העולם הנהגת

משטר"הטבע עם מתנהל דהעולם כלומר ,

האחרת והנהגה בבריאה. החקוק קבוע וסדר

ופריצת שינוי היינו הטבע, מדרך למעלה היא

הנהגה וגם לנו, הנודעים בראשית סדרי גדרי

לזה. שראוי למי התורה דרך להשיג אפשר זו

שינוי אינו הטבע מדרך הלמעלה באמת אולם

הסדר עם בריאה יש אלא בראשית, מסדרי

הטבע מדרך למעלה שלה והכללים שלה

המערכה אלו מערכות ושתי נפרדת, במערכת

יחד נבראו טבעית העל והמערכה הטבעית

לומדי חכמים והתלמידי העולם, בבריאת

דשתי כיון אלו, הנהגות ב' על שולטים התורה

סיני. בהר וניתנו בתורה נמצאים אלו מערכות

פסחים במס' עאיתא כתיבב)"(נ רמי רבא ,

חסדך" שמים עד גדול נז-יא)"כי וכתיב(תהלים ,

חסדך" שמים מעל גדול קח-ה)"כי הא(תהלים ,

שלא בעושין וכאן לשמה בעושין כאן כיצד,

רב אמר יהודה רב דאמר יהודה וכדרב לשמה,

אע ומצות בתורה אדם יעסוק שלא"לעולם פ

ולפי לשמה. בא לשמה שלא שמתוך לשמה,

שהקב"מש הוא הביאור אין הטבע"נ משנה ה

" השמיםבבחינת תורהמעל הלומד לצורך "

ג שזה הוא, הביאור אלא חלק"לשמה, כ

קבוע מהלך והוא הבריאה בסדר והנהגה

השייך אחר, בעולם אחר, בסדר אחר, במשטר

התורה! לעולם רק

זצ ירוחם לרבנו ח"44. ממיר, ב."ל מאמר ד
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מן לאחד נמצא לא לעולם כי וכו', הנסיון יורהו אמת דבר וזה הרוחני. בדבר

עם האלקי הרוח הדבק והוא הנבואה, למעלת שישיג חוקר לשום ולא הפילוסופים

שיגיעו עד חזק, דבוק בה', שכלם שנדבק התורה לבעלי שנמצא כמו האנושי, השכל

ומופתים אותות בעולם ויחדשו ורצונם, חפצם לעשות המציאות טבע לשנות בדבקותם

וכו'. המציאות טבע כנגד מאד יותר

ÈÎאליהו תמצא מפיהם, היוצא ככל ה' להם ויקם אומר גזרו לנביאים נמצא

המת את והחיה נעמן צרעת רפא ואלישע וכו', הירדן מי ובקע וכו', למטה האש שהוריד

בן חנינא ור' וכו', ועזרי' מישאל וחנני' וכו', הנביאים שאר ועם עמו רבות וכאלה וכו',

מן למעלה הוא ובתורתו בהשי"ת המאמין כי אות וזה וכו'. יאיר בן פנחס ור' דוסא,

והוא אליו, ומשועבד נכנע המציאות טבע אבל המציאות, לטבע משועבד ואינו הטבע,

המלך דוד שאמר וזהו וכו'. ורצונו חפצו כפי לשנותו יח-לא)יכול ה'(תהלים "אמרת

ה מגן מכלצרופה ונקיה צרופה ה' תורת להיות הראי' כי כלומר, בו". החוסים לכל וא

שהקב"ה ממה [כוונתו, בו החוסים לכל הוא מגן יתעלה הוא כי וכו', חסרון ומכל סיג

היא צרופה כמה התורה גדולת רואים מצותיו, ומקיימי בתורה העוסקים לחסידיו מגן

עכ"ל. וברה],

Ô
ÈÊÁÚ·Ë‰ ÌÈ˜ÏÒÓÂ ,Ú·Ë‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÏÂÚ ‰¯Â˙‰ ÁÎ È"Ú Ï‡¯˘È„
„ÂÓÈÏÓ ÌÈÏ·˜Ó ‰Ê ÁÎÂ ,Ì
Âˆ¯ ÈÙÎ Â˙Â‡ ˙Â
˘Ï ÌÁÎ·Â ,Ì‰È˙Á˙ Ì‰Ó ‰ËÓÏ

‰¯Â˙‰,'בה שכלם נדבק התורה בעלי להקב"ה. דבוקים נעשים תורה לימוד ע"י כי .

ויחדשו ורצונם, חפצם לעשות המציאות טבע לשנות בדבקותם שיגיעו עד חזק, דבוק

המציאות טבע כנגד מאד יותר ומופתים אותות .45בעולם

ÌÈ¯·„‰Óשורש התורה מהיות בעולם, מציאות לקבוע התורה שבכח רואים הנ"ל

חידושים בה והמחדש התורה בעסק העמל כן קיומה. אורך לכל הבריאה הנהגת והווית

ברא שהקב"ה דכמו טעמא, והיינו עליונים. עולמות ולברוא בעולם מציאות ליצור בכוחו

ועמליה התורה בכח כן עלמא", וברא באורייתא "איסתכל - התורה דפוסי עפ"י העולם

העולם. ומציאות דפוסי את ולקבוע עולמות לברוא

˜È˙Ú
Â'החיים ב'נפש שהובא הזוה"ק יא)לשון פרק ד תרומה(שער ובפ' וז"ל,

זה,(קסא-א) אחרי אמר העולמות, כל נבראו שבהתורה איך לבאר בענין שהאריך אחר ,

אדם למברי ברעותא דסליק עד מתקיים הוה לא ומלה מלה כל עלמא דאתברי כיון

באורייתא בה דאסתכל מאן כל השתא עלמא, אתקיים ובגיניה באורייתא משתדל דיהוי

ב"נ עלמא, וברא באורייתא אסתכל קב"ה עלמא, כל מקיים הוא כביכול בה ואשתדל

וע וירא"45. בפר' באריכות"מש(יח-א)ע כ

שמכח לבאר ואחלמה, שבו לשם ספר בשם

Ù‰לימוד ÏÚ·˘ ‰¯Â˙הלומדים נעשים

הבריאה. על שליטים
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איהי, אורייתא עלמא דכל וקיומא דעובדא אשתכח עלמא, ומקיים באורייתא בה אסתכל

בתורה העוסק שכל התורה מעלות בפ' אמרו ולכן וז"ל, הגר"ח שסיים ועי"ש ע"כ.

המקיים שהוא כיון ית"ש, בראשית ליוצר שותף נעשה כביכול כי ריע, נקרא לשמה

עכ"ל. ובוהו, לתוהו חוזרים היו זה ובלתי תורתו בעסק העולמות כל עתה

¯˙ÂÈ·Âיב)יעו"ש בורא(פרק תורה חידושי המחדש שאדם מהזוה"ק שהביא ,

ומעטר לה נשיק קוב"ה האדם, מפי המתחדשת פרטית ומלה מלה ו"כל עולמות בהם

הכתוב שאמר החדשה והארץ השמים הן והן עצמו, בפני חדש עולם ממנה ונבנה לה

הזוהר". בהקדמת כמ"ש

˘¯ÂÙÓÂהבריאה מהלך על להשפיע נפלאים כוחות האדם בידי שנמסרו בדבריו

התורה לימוד ידי על כביכול46וקיומה ודומה הבריאה את מקיים בה עוסק וכאשר

במש"כ נמי ועי' טמירים. עולמות ברא חידושים בה לחדש זכה ואם ית"ש. ליוצרו

דאבות דאמרו הא בביאור יעב"ץ לדברים(ו-א)החסיד זוכה לשמה בתורה העוסק "כל

מקומות בהרבה כתבתי כבר וז"ל, לו" הוא כדאי כולו העולם שכל אלא עוד ולא הרבה

בתורה גדול חלק לו שיהיה מי כי לאות היה זה וכל וכו', התורה עבור נברא שהעולם

עכ"ל. במציאות, לו יהיה כן כמו

cinz mei lka eaeha ycgnd

"åðúéàì ø÷åá úåðôì íéä áùéå"[יד-כז]

˘¯„Ó·,ישראל לפני קורעו שאני מתחילה עמו שהתניתי לתנאו לאיתנו, איתא,

ע"כ.

˘ÈÂ,הראשון לאיתנו הים חזרת הכתוב כוונת פשטות דהרי המדרש, כוונת להבין

הקודם, לתנאו - "לאיתנו" מתיבת המדרש לומד ואיך שנקרע, קודם הראשון למצבו

ניצב, לנד נהפכו שהמים היה החידוש מיוחד, לתנאי צריכה אינה נוזל למצב חזרה הרי

נוזלי. למצב המים חוזרים מעצמם הנס סילוק ועם

Í‡כמות המים את בראותנו אנחנו הנס. במעשה ההתבוננות בעצם הוא ההבדל

ראו חז"ל אבל נוזלים, להיות צריכים שהמים הטבע חוק הוא דכך לנו ברור שהם,

ציווי רק אלא בטבע, עצמאי חוק אין כי והבינו, ראו הם אחרות. בעיניים והתבוננו

הרמח כתב זה ומעין פירושי"46. במאמר ל

במרום)התורה אדיר לספרו בליקוטים ל,"וז(נדפס

מצורפים ואורותיה בתורה נברא הכל כי

הצריכים הדברים להוציא רבים לצירופים

השורש הוא לפנינו, אשר זה וצירוף להוולד,

עכ בה, סיפוריהם אשר הדברים ד."לכל
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שהמים הם, וציוויו הבורא שרצון זמן כל הבריאה. כל את והמנהיג הקובע הוא הבורא,

כמו יתייצבו שהמים הבורא, של וציוויו רצונו כאשר אבל נוזלים, הריהם נוזלים, יהיו

ולא נד של במצב הם וטבעם הוויתם מעצם הרי היאנד, שזו אומר, הוי נוזלים. של

שישובו מיוחד בתנאי צורך היה ולכן המים. של בטבעם מהותי שינוי חדשה, בריאה

חדשה לבריאה שוב ולהפוך טבעם מגדר לצאת דהיינו נוזלים, .47להיות

ÍÏ‰Óשפירא כהנא דובער אברהם הג"ר קובנא, אב"ד כתב כשם48דומה וז"ל,

רק העולם כל תלוי רגע וכל יום כל כך מאין, יש הקב"ה ברא העולם בריאת שבשעת

אנשי בתפילה שקבעו הלשון על דבריו וסמך ורגע. רגע כל המתחדשת השפעתו בכח

בכל ממש תמיד היינו בראשית", מעשה תמיד יום בכל בטובו "המחדש הגדולה, כנסת

- הדבר ביאור לאפס. העולם יהפך השפעתו כח את יפסיק אחד רגע ואם ורגע. עת

לפעול כח בהם נטע שבבראשית ובמאמרו ה', רצון פי על פועלים הנבראים שכל שכיון

מפעולתם. שובתים הם ממילא הראשון ה' מאמר שנפסק ברגע הרי בקביעות,

ÂÓÎהראשון מאמרו נפסק הרי נד, כמו שיעמוד לים הקב"ה שציוה ברגע כן,

המאמר מכח לעולמים נד כמו להשאר צריך היה ומעתה ולנוע, לזרום לים הורה אשר

שינוי בבחינת היה הראשון לאיתנו שובו שגם נמצא אחר. מאמר שיקבל עד השני,

על היה לאיתנו ששובו הכתוב אמר לכך בקריעתו. בו נתחדש אשר הים של מטבעו

בראשית. ימי בששת עמו הקב"ה שהתנה תנאי פי

ÚÂ„ÓÂהיא שאף בקריעתו, ולא בשובו דוקא זה תנאי להודיענו הכתוב בחר

בשובו אבל הטבע, כשינוי לכל גלויה היתה סוף ים שקריעת אלא בטבע. שינוי היתה

הכתוב הודיע לכך הקדום. לטבעו חזרה אלא בזה אין כאילו לטעות מקום היה לאיתנו

הקריעה על בק"ו נלמד וממנו בבריאתו, הקב"ה עמו שהתנה תנאי פי על זה שהיה

עכ"ל. עצמה,

"íéä úôù ìò úî íéøöî úà ìàøùé àøéå"[יד-ל]

,‰¯Â‡ÎÏלהאמין שיניעם דבר הים, שפת על המתים במצרים ישראל ראו מה

כה. עד שהתרחשו בנסים מאשר יותר בה'

ÈÙÏנדונו "יאכלמורש"י הגדולים הרשעים מיתות. סוגי בשלשה בים המצרים

במצולות "ירדו הבינונים ששקעו, עד הים גלי עם בהאבקם קשה שנתיסרו לאמר, כקש",

רדתם, עד אבן כמו לאט נשתלשלו אלא להתייסר, הרבו שלא אומרת, זאת אבן", כמו

תו הגרי"47. יהל."ד אור בספר חסמן, הדרוש.ל חלק אברהם, דבר ספר .48
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במקום. בו מיד וטבעו כעופרת" "צללו הטובים ואילו

Â¯ÈÎ‰˘Óכל של רשעו מידת את בידעם לסוגיהם, הרשעים את ישראל בני

נוספת אמונה לידי הגיעו וכך שבהענשתם הצדק משפט את השיגו מהם, ואחד אחד

ובמשפטיו .49בה'

"íéøöîá 'ä äùò øùà äìãâä ãéä úà ìàøùé àøéå"[יד-לא]

‰˘˜‰Â'חיים ה'חפץ נאמר50מרן הגאולה את לבשר רבנו משה בבוא כבר הלא ,

העם" ד-לא)"ויאמן והיד(לעיל והמופתים האותות בכל והוכחה התעצמה ואמונתם ,

בה'. ויאמינו בה שנאמר סוף, ים בקריעת איפוא התווסף ומה החזקה,

‡Ï‡בבתי לדם, המים נהפכו לכולם בשוה. המצרים כל נידונו מצרים שבמכות

כל מתו בה בכורות מכת עד הלאה וכן כנים, מלאו כולם ובתי הצפרדעים שרצו כולם

אחד. עד מצרים בכורי

Ï·‡בפסוק רש"י כתב שכך לרעהו. אדם ענשי בין חילוק מצינו סוף ים בקריעת

כקש" "יאכלמו אחר ובמקום כעופרת", "צללו אחר ובמקום אבן", כמו במצולת "ירדו

שנחו כעופרת והכשרים כאבן, בינונים ויורדין. עולין ומטורפין, הולכים כקש, הרשעים -

כדי ומצרי מצרי לכל מחושב ועונש מדוקדקת פרטית השגחה ישראל ראו כאן מיד.

נוספת אמונה לדרגת הים שפת על והגיעו בשרם. על חזו אשר מעלליו, וכפי רשעתו

יחדיו! צדקו אשר ה' במשפטי

lrye crv lka miwl` rav`

"íéøöîá 'ä äùò øùà äìãâä ãéä úà ìàøùé àøéå"[יד-לא]

מוסר‡] דרכי בספר צו)כתב הכירו(פר' מצרים יוצאי של הדור כל לא וז"ל,

הגיעו אימתי בטבע. עטופים היו הנסים כי יצאובנסים, שהמאורעות ברורה להכרה

"וירא שנאמר וכמו הים. על שעמדו בשעה זאת? עשתה ה' יד ושרק הטבע מגבולות

ובמשה בה' ויאמינו ה' את העם ויראו במצרים, ה' עשה אשר הגדלה היד את ישראל

במצרים שהתרחש מה שכל הבינו גבוהות, רוחניות למעלות נתעלו כאשר או-אז עבדו".

טבעי. באורח ולא - ה' מאת היה

‰Ê·Âלכאורה במצרים". להם נלחם ה' "כי בים המצרים שאמרו מה לבאר אפשר

'הח ופעלו'"49. חייו תתרכט)"(חח עמ' שמעתי..ג .50
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בעבר שהיה למה להתיחס כאן נזכרו מדוע בים, להם נלחם ה' כי לומר היו צריכים

הבינו הים אל בבואם רק טבע. שהכל המצרים חשבו שבמצרים לומר, יתכן במצרים?

על כאן שגם כפי במצרים להם נלחם ה' וכי טבעי, היה לא במצרים שהיה מה שכל

עבורם נלחם ית' הוא .51הים

ÂÏÈÙ‡Âלטעות מקום היה - ביותר הגדול הנס שהיתה עצמה סוף" ים "קריעת

לטעון המתעקש היה יכול שבעולם היאורים כל ההיא בשעה ונתייבשו מאחר ולהשתבש,

עולמי. כלל טבע שינוי של תופעה אלא כאן היה נס שלא

Ï"ÊÁוטובותיך נפלאותיך ועל עמנו יום שבכל נסיך "ועל בתפילה, לומר תקנו

עת ובכל יום בכל נסים ראו המאירות ובעיניהם קדשם ברוח עת". הבשר52שבכל עיני ,

הניסי. המראה ובין בינינו החוצצת הטבע חומת ע"י חסומות זאת, לעומת שלנו,

טבע. רק נס רואים איננו ושוב יום, שבכל הנסים על חותמו מטביע הטבע והתוצאה,

ÔÎÏ,Ì„˜ ÈÓÈ·Î ÌÈÈÂÏ‚ ÌÈÒ
 ‰"·˜‰ Â
Ï ‰˘ÂÚ ‰È‰ ÂÏÈ‡„ ,ÏÂÎÈ·Î ‰
ÚË‰

" מקרא של פשוטו לפי אמנם השם51. כי

במצרים להם מצרים,"נלחם לאנשי הכוונה ,

בא"כמש בפרשת עי(יב-טז)כ ש.",

דבש יערות בספר כתב א)52. דרוש ראשון (חלק

""וז מאמרנו, וזהו אתהל, חזק גואל היינו"כי ,

לטבע, חוץ לעשות ÈÎחיזוק ,Â·ÏÏ Ì„‡ Ô˙ÈÂ
·˜Â ,‰ÏÂ‡‚ ˙È˘Ú
 ÌÂÈ ÏÎ·"˙ÂÏÙ˙ ÚÓÂ˘ ‰

˜¯ ,˙Ò‡Ó
 ‰
È‡„ ÌÈ·¯ ˙ÏÙ˙ Ë¯Ù·Â Ï‡¯˘È
·˜‰Â Â
È˙ÂÏÎÏ Â
ÈÏÚ ÌÈ„ÓÂÚ ÌÂÈ ÏÎ·"‰

ÌÂÈ ÏÎ· ˙È˘Ú
‰ ‰ÏÂ‡‚‰ ‡È‰Â ,Ì„ÈÓ Â
ÏÈˆÓ
Ú‚¯Âעכ ל.",

יהודי שכאשר הלוי', ה'בית דברי [ידועים

דעו אותו, הורגים ולא גויים של ברחוב עובר

Ú¯לכם: ÔÚ˜ ÔÈ
Ú˜ ÔÂ‡ ,Í‡„ ¯Ú ÏÈÂÂ ÔÈÏÈÂÂ
!?Ë˘È
 Ê
Â‡ ¯Ú ËÚ‚¯‡‰ Ò‡ÂÂ¯‡Ù ¯‡
 ,Í‡„
‡ ÊÈ‡ ¯Ú ÏÈÈÂÂ - ÊÈ‡ ÌÚË Ú‚Èˆ
ÈÈ‡ ¯Ú„

!!!ÚÏÈÂÙאלא אותנו, להרוג רוצה ואכן יכול (הגוי

יותר) ולא עצל גוי ].שהוא

דבש' ה'יערות כתב שם דבריו ובהמשך

גאולה!"וז הוא יום וכל נס הוא יום כל לכן ל,

המע דוד ""כמאמר רדפוה עזבו אלקים

מציל אין כי עא-יא)"ותפשוהו יום(תהלים ובכל ,

ח ליעקב צרה וזכר"עת ישראל שם לאבד ו

ומפיר עלינו מרחם ה' ובתפלתינו יעקב,

ידם לאל ואין מידם, אותנו וגואל עצתם

ח כליה כהבט"לעשות בישראל, הבוראו חת

בבריתו, הנאמן שמו Ú·ËÓית' ÂÚ·˜ ÍÎÏÂ
,„È˙Ú ÔÂ˘Ï Ï‡‚È ‡ÏÂ ,‰Â‰ ÔÂ˘Ï Ï‡¯˘È Ï‡Â‚
ÏÎ·˘ ,‰Â‰ ÔÂ˘Ï Ï‡Â‚ ˜¯ ,¯·Ú ÔÂ˘Ï Ï‡‚ ‡ÏÂ

ÏÈˆÓÂ ‰„ÂÙ Ï‡Â‚ ÌÂÈ.

‡Â"Îבעמדו לב על לשים לאדם יש

ורבים ליעקב צרה עת הוא כי לתפילה,

יעקב שארית ולאבד לכלות מרום לנו לוחמים

לא"ח איך כזו, גדולה צרה עת הוא ואם ו,

לבב בתום והגאולה הפדות על יתפלל

לבין בינו כפסע הלא כי שליש, ובדמעות

ÏÂ‡המות. ÌÂÈ‰ ¯·Ú ÈÎ ‰‡¯Â ÏÏÙ˙‰ ¯˘‡ÎÂ
,Ï‡¯˘ÈÂ ‰„Â‰È È·ÈÂ‡Â È¯ˆ ˙·˘ÁÓ ‰˘Ú

‰
ÙÂ Â
È˙ÏÙ˙Ï ÚÓ˘ ÈÎ ÂÈ˘ÂÚ· Ï‡¯˘È ÁÓ˘È
ÏÏÙ˙ÓÂ ¯·Ú˘Ï ‰È„Â‰ Ô˙ÈÂ ,¯Ú¯Ú‰ ˙ÏÙ˙ Ï‡
ÍÎ ‰Ú˘ ÏÎ·Â ÌÂÈ ÏÎ· ÈÎ ,‡·‰ ÌÂÈ ÏÚ,

" התוכחה ערבונתקיים יתן מי תאמר בבוקר

מנגד לך תלויים חייך והיו כח-סז)"וכו' ,(דברים

והגאולה, הפדות על תפילה להרבות יש ולכך

הגולים ישראל נדחי על להתפלל לבו אל ויתן

עליהם ויפרוש עליהם, ה' שירחם ונדחים

צר, מיד ולפדותם להושיעם ישע כנפי כנפיו

ל."עכ
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ÚË· ˙Á
ÂÓ ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÚË ¯·„ Ï˘ Â˙ÈÓ‡Ï ,'‰ ˙„Â·ÚÏ ·¯˜˙‰Ï Ï˜ ¯˙ÂÈ ‰È‰
Ì˙Â‡¯ÏÓ ÂÁË Â
È
Ú˘ ‡Ï‡ ÌÈÒ
 Â
È
ÈÚÏ ÌÈ˘Á¯˙Ó ÌÂÈÂ ÌÂÈ ÏÎ· È¯‰˘ ,ÂÊ53.

ÏÚÂעל אף - ויאמינו" העם "וירא כתוב זצ"ל, הרי"ם' ה'חידושי בעל אמר כך

אדני על המיוסדת בהשקפה שמחונן מי ל"אמונה". היו זקוקים זאת בכל שראו, פי

היום קיומנו כאשר אנו, בימינו בפרט גדולים. נסים יום בכל רואה הוא ואמונה, חכמה

בכל – הנסים את לראות ניתן ובנקל - מעטים" ביד "רבים של נס בבחינת הוא יומי

אותם. רואה אינו בהם, להבחין המסוגלים ובלב בעינים ניחן שלא מי יום·ÏÎזאת

מכירים איננו השפל מצבנו עקב נסים. הקב"ה לנו עושה - וצהרים ובוקר ערב - ויום

בנו. נעוץ החסרון בנסתרים. ומכ"ש הנגלים בנסים ומבחינים

ÈÎ""Ì· ÂÏ˘ÎÈ ÌÈÚ˘ÂÙÂ Ì· ÂÎÏÈ ÌÈ˜È„ˆÂ ,'‰ ÈÎ¯„ ÌÈ¯˘È(יד-י .(הושע

דומה,·] הדבר למה בזה, נפלא משל אמר זצ"ל פוגרמנסקי מרדכי רבי הגאון

מצייר אומן מעשה נפלא ציור להם שהראו ואחר במוזיאון, שביקרה אנשים לקבוצת

מילך" "זויער הקבוצה מן אחד צעק מסויים, חמוץ)מפורסם הבין(חלב לא אחד אף .

רואה שאינו זה, מציור להתפעל יש מה מבין שאינו להם השיב וכששאלוהו, כוונתו,

היה מפורסמת מתמונה שהתפעלו פעם כל עצמו על הדבר חזר וכן מילך". "זויער רק

ואז יבש. חלב עם מכוסים היו האיש של שמשקפיו מצאו לבסוף מילך", "זויער צועק

יבש. מחלב חוץ אחר דבר לראות מסוגל היה לא זה אדם הכל. הבינו

Ï˘Ó
‰Âמסתכלים איך תלוי שהכל זצ"ל, פוגרמנסקי מרדכי הג"ר אמר הוא,

לראות רוצים ומה הדבר .54על

¯"ÂÓשל במבט תלוי שהכל זה שיסוד אומר, היה זצ"ל גיפטר מרדכי הג"ר

היה מה לירח, שהגיע הראשון הרוסי מהאסטרונאוט לראות אפשר ובמשקפיו, האדם

בשמים". כאן מעופפים מלאכים רואה "אינני הארץ, לכדור החלל מן הראשון שידורו

.53‡Ï‡ ‰
ÂÓ‡Ï ÌÈÚÈ‚Ó ÌÈÒ
 ÍÂ˙Ó ‡Ï
˙‡ ‡ÏÈÓÓ Â‡¯ '‰· Â
ÈÓ‡‰˘ ÍÂ˙Ó ,ÍÙÈ‰Ï

Ú ‰˘Ú˘ ÌÈÒ
‰ Ï„Â‚"Â„·Ú ‰˘Ó Èאבל .

ח בה' כפרנותו מתוך מאמין כופר"הבלתי ו

ג דהיינו נסים. של באותות ""גם בעבורכ

לעולם יאמינו בך וגם עמך בדברי העם "ישמע

יט-ט) יאמינו(להלן אז בלבבם קול שבשמעם ,

להיפך. ולא הגדהבתורה דסלר', הרב של ('משנתו

קפה) עמ' פסח .של

קרח אנשי מטענות שאחת במדרש איתא .54

והקשה קר. הפנים לחם את שאוכלים היתה,

בחגיגה בגמ' איתא מפורש הרי (כוה'קוצקער'

השלחן]ב)"ע [את אותו שמגביהין מלמד ,

ואומרים הפנים לחם רגלים לעולי בו ומראין

סילוקו המקום לפני חיבתכם ראו להם

דא נעשה"כסידורו, גדול נס לוי בן יהושע ר

שנאמר סילוקו, כך כסידורו הפנים בלחם

הלקחו" ביום חם לחם כא-ז)"לשום א, ,(שמואל

קרח"א טען ולמה חם, היה הפנים לחם כ

רבי, הקוצקער תירץ קר. ÔÚÓשהיה ÔÚÂÂ
ËÏ‡˜ ÔÚÓ Ë‰ÚÊ ,ËÏ‡˜ Ë˜Â˜כשמסתכלים] ,

קר]. רואים בקרירות
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שלו העיניים הלא כי אלו, כפירה דברי שישדר היה פשוט דבר מו"ר, זה על ואמר

הקומוניסטים של ספר בבתי מוחו ששטפו הכפירה כל של מילך" ב"זויער מלוכלכות היו

אמור שהיה במקום שהיה ואפי' כפרניות, בעיניים הבריאה כל את ראה לכן הכופרים,

לבד אחר דבר לראות מסוגל היה לא חי, לא-ל ירננו ובשרי לבי שירת מקרבו לשפוך

בהקב"ה. מכפירה

ÈÓרואה ותאוות, קדומות מדעות משוחד הבלתי הנכון, המבט את לו שיש

ויושב מבין, אינו הכסיל רק ה', מעשיך רבו מה כמש"כ ושעל, צעד בכל אלקים אצבע

השמים בכל חפשתי אמר, לחלל שהמריא הרוסי האסטרונאוט מטפשותו. ישחק בשמים

את מוצא לא הוא אם בשמים, האלקים את יחפש איך מצאתיו, ולא האלקים את

יכלכלוך" לא השמים ושמי השמים "הנה הארץ על ז-כז)האלקים א, הוא(מלכים הרי ,

וכל ונשימה. נשימה ובכל ושעל צעד כל על בארץ מוצאו אינו אם עיניו בשתי סומא

ידבר. מדעת נבער ככסיל כי ולעג לשחוק דבריו ישים חכם

„Â„"כוננת אשר וכוכבים ירח אצבעתיך מעשה שמיך אראה "כי אמר המלך

ח-ד) ודוד(תהלים היות וגו'. אלה" ברא מי וראו עיניכם מרום "שאו ישעיה הנביא ואמר ,

הקב"ה את גם ראה לכן ונשימה, נשימה בכל - תהלל הנשמה בכל הקב"ה את ראה המלך

בשמים. יראהו שלא ודאי בארץ רואה שלא מי אך עור, ואינו היות בשמים, גם

ÍÈ¯ˆÂבהשגחה זה אין האם פרנסתו, את יום בכל משיג איך להתבונן האדם

כמו לכאורה, טבע האדם, מעשה שהם אדם של מזונותיו קשים אומרים חז"ל העליונה,

נס. דכולו סוף ים קריעת

‡Ï‡ופרנסה במזונות ה' נסי את לראות אפשר נכון מבט שכשיש הוא, הביאור

נסיך "על בתפילה אומרים אנו וע"ז סוף, ים בקריעת ה' יד שרואים ממה פחות לא

עמנו" יום .55שבכל

זצוק אברמסקי יחזקאל רבי הג' היה"55. ל

של משקפיים שבלי כך, על לדבר מאד מרבה

נפלאות בהכרת לכלום האדם יגיע לא תורה

השי הנסים"מעשי ואפילו הבריאה, בהנהגת ת

בלי עיניו, את יפקחו לא כן גם הגדולים

זצ אברמסקי הרב והי' תורה. של ל"השקפה

וארא, בריש הם מפורשים שמקראות אומר

מצרים" סבלות מתחת אתכם -...והוצאתי "

" לא! כלום נטוי'ועדיין בזרוע אתכם וגאלתי

גדולים יודעיםובשפטים אתם אין ועדיין - "

" כאשר ורק ה'! אני כי ליכלל אתכם ולקחתי

לאלקים לכם והייתי במתן"לעם דהיינו ,

" - אז רק אלקיכםתורה, ה' אני כי וידעתם

מצרים סבלות מתחת אתכם רק"המוציא .

של המשקפיים את תקבלו כאשר תורה במתן

" למפרע תדעו אז רק אלקיכםתורה, ה' אני כי

מצרים סבלות מתחת אתכם מה"המוציא ,

ב תבינו ולא תדעו לא ,"והוצאתי"שעדיין

וב"הצלתי"וב !..."גאלתי",

רבי שחקק הדברים הן שהו וכמדו'

זצ יחזקאל"יחזקאל חזון בספר מס'ל לתוספתא )

פ ה"חגיגה ב'באורים')"ב וזג גם", כי ודע ל,
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להגיע‡] צריך עדיין שראו, אע"פ "ויאמינו", מחייב ישראל", "וירא של המצב

"ויאמינו" .56לדרגת

¯Â‡È·,מאוד גבוהה בדרגה השכינה את ראו סוף" ים ב"קריעת דאמנם הדבר,

נבואה", במראה בוזי בן יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה "ראתה חז"ל שאמרו כמו

שלא ע"כ סוף, אין עד תכלית ובלי גבול בלי הינה בעצמותה שהשכינה כיון אמנם

"ויאמינו" מחייב שראו מה לאמונה. הוצרכו ראו שלא מה ועל הכל, את שראו יתכן

ראו שלא מה על .57גם

ÔÎÂהלוי בית בס' בא)כתב פר' סוף שנאמין(עה"ת הוא אמונה מצות עיקר וז"ל,

חותך, מופת ע"י לבררו לנו שא"א מה גם מרבותינו הקבלה וכפי התורה דברי בכל

ואנחנו עדיין, אמונה בכלל ואינו ידיעה נקרא זה במופת לאדם שנתברר מה כל דהרי

במופת, אותם משיג השכל שאין בדברים וזהו להאמין, ÔÈÓ‡Èמצווין ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎÂ
ÏÏÎ ‰
ÂÓ‡ ˙ÂÂˆÓ· ˜ÏÁ ÂÏ ÔÈ‡ ˙ÙÂÓ· ÂÏ ¯¯·˙
˘ ‰Ó· האדם¯˜ שנצטווה וכמו .

התאוה שבירת וכמו גופו, באיברי לעבודתו אותם ולבטל ה', לעבודת כוחותיו כל לכוף

יתברך לעבודתו שכלו ולבטל לכוף החיוב כן כמו הלא ותענוגיו, עוה"ז לעניני והחמדה

ÂÏÎ˘· ‚È˘È ‡Ï ¯˘‡ ˙‡ ‰¯Â˙‰ È¯·„· Â
ÈÓ‡‰· ‡Â‰Âעכ"ל ,58.

הטבע, בסדרי ושינויים נפלאות של תופעות

בלב אפילו ובטחון אמונה של שורש יכו לא

שבמסתכלים, Ì‰ÈÏÚהפקחים Á¯Ê ‡Ï Ì‡
ÌÈÓÎÁ È
ÈÚ ¯È‡Ó ‰·˘ ¯Â‡Ó‰˘ ,‰¯Â˙ ¯Â‡

¯˘È Â˜· Ì˙Ù˜˘‰ ¯˘ÈÓÂהשיג שלא ומה .

ע המדבר ע"דור הראות, חוש המסות"י י

בצאתו הדרך בכל עיניו ראו אשר הגדולות

ע הבאים הדורות השיגו - חוש"ממצרים י

התורה אל קשבת אוזן בהטותם השמוע,

" שםוהמצוה. ותורה ביעקב עדות ויקם

להודיעם אבותינו את צוה אשר בישראל,

יולדו בנים אחרון דור ידעו למען לבניהם,

כסלם באלקים וישימו לבניהם, ויספרו יקומו

ולא ינצורו, ומצותיו קל, מעללי ישכחו ולא

הכין לא דור ומורה סורר דור כאבותם יהיו

רוחו קל את נאמרה ולא עח-ח)"לבו .(תהלים

הלוי') .('משמר

הרמב כתב והבטחון"56. האמונה בספר (פרקן

"יט) הפסוק על לשוא, א' ה' שם את תשא "לא

כ-ז) ומחשבה(להלן הרהור לידי בא כשאדם ,

עליו מכך, מתעורר והוא הבורא, בנפלאות

קיום לה לעשות התעוררות, אותה את לנצל

אותה את מנצל לא הוא ואם תמידי.

הוא הרי הדרגה, באותה ונשאר התעוררות

" על לשואעובר אלקיך ה' שם את תשא ."לא

הגה העיד זצ"57. שוואב מרדכי ר' בשם"צ ל,

זצ בער ברוך רבי הג' מקאמניץ,"רבו ל

" אומר, חיים' ה'חפץ היה מאמיןשכאשר אני

שלמה המלה"באמונה את מדגיש היה ,

!"שלמה"

עזרי אבי בספר כתב כבר זה וכיסוד .58

פ"(מהדו תשובה הל' ה)"ק הל' מאז"וזה והנה ל,

זו למצוה מכנין למה מתפלא הייתי ומתמיד
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מהמושכלות"אמונה" שזהו בפשוטו הרי ,

וגם מנהיג בלי לעולם אפשר דאי הראשונות,

אלו-ה" אחזה הנפלאה"ומבשרי והחכמה ,

ומכש להעריך, אין קטן, יצור החכמה"שבכל כ

בלא זה שכל אפשר ואיך האדם, ביצירת

" נאמר ובכתוב אלמנהיג, והשבת היום וידעת

האלקים הוא ה' כי ד-לט)"לבבך ולמה(דברים ,

" נקראת זו המצות"אמונהמצוה ובספר .

הרמב כתב א' צונו"מצוה אשר הציווי היא ם,

למרן זאת את ושאלתי האלהות. בהאמנת

סאלאוויציק זאב יצחק רבי הגדול הגאון

ושאל"זצוק זה על עמד הוא שגם לי ואמר ל,

הגר לאביו זצק"זאת עד"ח שודאי לו, ואמר ל,

זו ואין מושכל הוא מגעת האדם ששכל כמה

האמונה חיוב אבל ידיעה. והיא אמונה,

והסביר האדם, שכל שכלה ממקום מתחיל

הוא מוגבל הלא האדם ששכל הענין, לעצמו

הזמן מן למעלה שהוא ומה ובמקום, בזמן

של ועצמותו מושג, לו אין כבר והמקום

שאין"הקב והמקום, הזמן מן למעלה הוא ה

חובת עליו חלה אז האדם, לשכל מקום שם

האמונה.

" נאמר כבדךוהנה את נא (להלן"הראני

הרמבלג-יח) ומבאר שלו,", פרקים בשמונה ם

דרך אך ה' את שרואים מהנביאים יש כי

אף יראוהו מעלתם שלפי ויש רבות, מחיצות

בפני אמנם בלבד. מעטות מחיצות מאחורי

אחת מלבד המחיצות כל הוסרו רבנו משה

חז נתכוונו ועליה שנותרה, ל"אחרונה,

המאירה"ש באספקלריה בא"הסתכל לכך .

" וביקש כבדךהוא את נא שיוכל"הראני ,

הקב מהות ענהו"להשיג כלל. מחיצה ללא ה

""הקב וחיה האדם יראני לא אפשר"כי אי ,

זו. להשגה שיגיע ודם לבשר לו

הגר מרן ביאר זה, זצ"לפי מבריסק ל,"ח

חז שדרשו ""מה הפסוק על מעטל ותחסרהו

ח-ו)"מאלקים שערי(תהלים חמישים לו שנגלו ,

המבדילה מחיצה אותה היינו אחד, חסר בינה

אלא מוחלטת. בבהירות ה' השגת ובין בינו

הקב שהסיר כיון להבין, יש מעליו"שעדיין ה

גם ראוי והיה האחרונה, לזו עד המחיצות כל

הדבר? ממנו נמנע אכן מדוע זו, של לסילוקה

להישאר שחייב דבר היא אמונה ברם,

כן, לא שאם האדם. של שכלו לתחום מעבר

היא אין שוב בשכלו שהשיגה מאחר הרי

לו הניחו לכך ברורה. ידיעה אלא אמונה

ע האמונה מצות את לגדור שנמנעה"מקום י

בהקב השלמה ההשגה ה."ממנו

מה בזה ומבאר ממשיך עזרי' ה'אבי בעל

ברכות במס' עדאיתא שיאריךב)"(יג צריך ,

ולד' ולמטה למעלה דאמליכתי' ומכיון באחד,

דוקא זה ולמה צריכת. לא תו השמים רוחות

אלקינו? ה' בתיבת ולא באחד,

" כי אלקינוואמר הפסוקה' כנגד הוא "

אלקיך" ה' ו"אנכי "אחד", כנגד הוא יהיה" לא

אחרים אלהים וע"לך זהו". אלקינו ה' כ

והוא כלל מושג שום לנו ואין עצמותו,

לומר שייך לא והמקום, הזמן מן למעלה

שעצמותו השמים, רוחות ולד' ולמטה למעלה

" תיבת אבל במקום, מוגבל שנאמראחדאינו "

וכשאדם אחרים, אלהים לך יהיה לא כנגד

השגתו לפי עושה היה אלהים, עושה היה

ולד' ולמטה למעלה ורק במקום, מוגבל שהוא

וע עושה, היה דאמליכתי'"רוחות כיון אמר כ

שהרי צריך, לא תו רוחות ובד' וארץ בשמים

ממה ביותר אחרים, אלהים שיעשה אפשר אי

מהזמן למעלה שהוא במה מושג לו שאין

עכ שמעתי, כך ד."והמקום,

זצ שך הרב מרן כשדיבר לפני"פעם ל

הנ בענין מאמר"התלמידים את והזכיר ל,

מנחות"חז על משהב)"(כט שעלה שבשעה ,

להקב מצאו למרום וקושר"רבנו שיושב ה

רבש לפניו אמר לאותיות, מעכב"כתרים מי ע

ידך להוסיףעל צריך שכתבת)(שאתה מה על .כתרים

כל על לדרוש שעתיד יש אחד אדם לו, אמר

לו אמר וכו'. הלכות של תילין תילי וקוץ קוץ

ראה"רבש וכו' שכרו הראני תורתו הראיתני ע

רבש לפניו אמר במקולין, בשרו זו"ששוקלין ע

עלה כך שתוק, לו אמר שכרה, וזו תורה

ע לפני, התלמידים,"במחשבה מן אחד הציע כ.

את עקיבא רבי שהשיג מאחר כי לבאר, שיתכן

ז כמאמרם כולה, התורה מרע"כל שתמה ה"ל

א ידו, על תורה ניתנה לא הרי"מדוע כ
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בבוקר,·] לקום להם שקשה אנשים אצל שמצינו זה זצ"ל, שך הרב מרן אמר

‰
ÂÓ‡· Ì‰Ï ¯ÒÁ˘ ÌÂ˘Ó ‡Â‰לעוד חיות לו נותן שהקב"ה ומבין אמונה שחי אדם .

מקבל הוא הרי אתמול], חיי המשך הוא היום [וכאילו ממילא חי שאינו והיינו יום,

במטתו. עוד לישאר לו שא"א ובזריזות באופן הנוסף היום של החיים מתנת את

¯ÙÈÒשמצבו רוסיא, בגלות שהיה הזמן אודות זצ"ל אברמסקי יחזקאל רבי הג'

פעם וסיפר, בסיביר. שם הנורא מהקור ימות שוודאי בטוח שהיה עד מאוד קשה היה

אני מה על לפניך" אני ה"מודה את אומר כשאני - לעצמי חשבתי בבוקר, כשקמתי

הקור כי טוב יותר הרבה למות אולי אדרבה נשמתי? בי שהחזיר ע"ז האם מודה?

- אני" ה"מודה לסוף הגעתי כאשר בהמשך אבל - נסבלים בלתי היו "¯·‰והרעב
"Í˙
ÂÓ‡,לעצמי אמרתי ,„ÂÚ ,‰
ÂÓ‡ Ï˘ ÌÂÈ „ÂÚ ˙ÂÈÁÏ È„Î Ï·Ò‰ ÏÎ È‡„Î˘

ÌÏÂÚ ‡¯Â· ÌÚ ÌÂÈעכת"ד ,59.

אליהו‚] לב בספר שכתוב מה פי על זה בפסוק לבאר יש יתרו)עוד פר' (להלן

בעולם ה' השגחת את ולראות להכיר מקודם צריך ליראה להגיע שבכדי ודאי והנה וז"ל,

מחוץ במצרים", ה' עשה אשר הגדלה היד את ישראל "וירא וזהו הטבע, מדרך למעלה

אשר הגדולה היד את והכירו ראו ישראל, את ועינו ששעבדו עבור שקיבלו המכות לעונש

והמיוחד, היחיד המנהיג הוא הבורא שהוא הפרטית, ההשגחה היינו במצרים, ה' עשה

בה' ויאמינו אח"כ הכתוב שאמר מה אבל והנורא. הנכבד ה' את ליראה באו כך וע"י

יראה. אין הרי אמונה אין אם אמונה, ואח"כ יראה אפשר דהאיך תבונה, צריך וגו',

ÍÈ¯ˆÂאיירי הכא דקרא È˘ÂÁ˙לומר ‰
ÂÓ‡·אותו נושא שאביו כבן כלומר, ,

אמונה, מצות אצלו שייכת היתה לא לכאורה

את השיג הרי התורה כל שהשיג מאחר כי

לו ומושג מובן הכל והיה הבריאה, כל חכמת

בידיעה.

משיג היה שלא היה אחד דבר אמנם,

הקב אמר שזה מיתתו, ענין וזהו ה"ומבין,

""למרע לפניה, במחשבה עלה שכך ."שתוק,

היתה לא האמונה שמצות נמצא, הרי מעתה

ובזה מיתתו. בעת רק אצלו להתקיים יכולה

" לתלמידיו, מאמרו הייתייתפרש ימי כל

ואקיימנו לידי זה פסוק יבוא מתי כי"מצפה ,

עי מצות"רק ידו על להתקיים יכולה היתה ז

זצ מרן וקלסיה ל."האמונה,

���

הגרי מרן לפני שאמר מי זצ"היה ל"ז

ה' את דעה הארץ לכשתתמלא לבוא דלעתיד

וידעו הרבה שישיגו הרי מכסים, לים כמים

וא הכל את מצות"ויבינו תתבטל לכאורה כ

הגרי לו השיב מאחר"אמונה. כן אינו שהדבר ז

התורה שזאת וכיון הוא, תורה דין שאמונה

א אחרת, תורה תהא ולא מוחלפת תהא כ"לא

ג אמונה את"מצות שלא ובהכרח אז תהיה כ

האמונה. מצות ותישאר וידעו, ישכילו הכל

כדבר לבוא, לעתיד גם נהנה המאמין .59

" חסדךהכתוב בבקר לבוקר"להגיד דהכוונה ,

הגה אמר לכך? יזכה מי לבוא, הלעתיד צ"של

זצ לופיאן אלי' בעצמם"ר' שקיימו אלו רק ל,

בלילות"ה בזמן"ואמונתך שהאמין מי כלומר !

הגלות. חשכת
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אחרי הבאה היא גדולה מדרגה כזו בחוש אמונה יפול, שלא בידיו אוחז וגם כתפו על

כלומר בטחון, גם היא הרמב"ן כ' כזו ואמונה הוא, עמוק כי מאד והבן דווקא, היראה

בו ובוטח צרכו כל לו לתת שיכול באביו מאמין הוא הרי אביו שולחן על הסמוך בן

היום גם כי למחר אוכל מה שידאג אביו שולחן על שאוכל בן מצינו ולא לו, שיתן

יעשה למחר שגם באביו הוא בטוח לכן האכילו, אביו אלא לעצמו שדאג היה הוא לא

עד60כן כינים מביצי ומכלכל הזן הבורא שהוא בהשי"ת חזקה אמונתו אדם אם ולכן .

אותו גם יעזוב שלא בו בטוח הוא וממילא מלבדו, עוד אין ומיוחד יחיד ראמים קרני

עכ"ל. אתו, ה' תמיד - ולמחר עתה גם וכמאז לנפשו,

‰
‰Â- זו נעלה מדרגה את מגדיר אליהו' ה'לב È˘ÂÁ˙בעל ‰
ÂÓ‡ובלשונו ,

ומוסר חכמה דעת בספר ממיר זצ"ל ירוחם רבנו המשגיח א)של מאמר נקראת(ח"ו ,

- סוף" ב"קריעת-ים אבותינו לה שהגיעו הנעלה ·ÁÂË"האמונה ‡Â‰˘ ‰
ÂÓ‡‰",וז"ל ,

כאשר לא זצ"ל, סלנטר הגר"י אמר בה'", "ויאמינו מפסוק הנלמד האמונה יסוד ענין

עולם, בורא שיש להאמין בעלמא, בדברים רק אמונה סוברים ‰È‡העולם ‰
ÂÓ‡ ‡"Î
ÂÙÂ‚· Â˙ÏÎÈ· ˘È˘ ‰Ó ÏÎ ÔÂ„˜ÙÏ ÂÈÏ‡ Ô˙ÈÏÂ Â· ÔÈÓ‡‰ÏÂ ÂÈÏ‡ ¯ÒÓ‰Ï ,ÂËÂ˘ÙÎ

Â˘Ù
Â,האמונה סוד וזהו ,"Â„·Ú ‰˘Ó·Â '‰· Â
ÈÓ‡ÈÂ '‰ ˙‡ ÌÚ‰ Â‡¯ÈÈÂ"יש כי ,

ממנו כשיבקש ועכ"ז ודאי, ויאמר הוא בטוח אם ופלוני פלוני על אחד נשאל לפעמים

בטוח, אינו פן ויחוש ילוונו לא להלוואה מעות 
ÂהרבהÈÓ‡‰ 'ÈÙ ,'Â‚Â Â
ÈÓ‡ÈÂ ‰ÊÂ
Ì„‡‰ ÁÈ
È ¯˘‡Î Ì‡ ÈÎ ,‡¯·Ò‰ ˙
ÂÓ‡ ‰

È‡ Â· ‰
ÂÓ‡ ÈÎ ‡ˆÓ
Â ,ÁÂË· ‡Â‰˘

,Â
ÓÓ ‰·È˙‰ ·
‚˙ ÈÏÂ‡ ÏÏÎ ˜Ù˙ÒÈ ‡Ï Â˙·È˙· ˙ÂÚÓÂ˙¯Â˙·Â '‰· ‰
ÂÓ‡ ÔÎ
ÂÈÏ‡ ¯ÒÓ‰ÏÂ Â˘Ù
Â Â„Â·ÎÂ Â˘ÂÎ¯ ¯È˜Ù‰Ï Â· ÁÂË· ‰È‰È˘ „Ú Î"Î ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ,

אמונה מגדרי כי ונמצא אמונה. גדר זהו כדאי, אינו אולי וכלל כלל ספק שום יפול ואל

עכ"ל לו, שהבטיח מה כל עשוי כבר וכאילו לו, יש כבר כאילו בהמבטיח בטוח .61שיהיה

ecal 'dl mid zxiy

"äùî øéùé æà"[טו-א]

ÂÏÈÙ‡לטובה ומזכיר לה' מודה הוא השמים, מן באה שישועתו מאמין כשהאדם

למריה חמרא חז"ל אמרו וכן עזרתו, את לו ה' שלח ידו שעל ה"אמצעי", את גם

לשקייה ע"ב)וטיבותא צב .(ב"ק

Ï·‡לא ישראל, כל על שכינה כששרתה סוף, ים קריעת של הנאדרה בשעה

מש עיין .60"" בענין יד-טו, לעיל חביביןכ

למקום בנים שנקראו ."ישראל

ע מש"61. בענין"ע לך, לך פר' ריש לעיל כ

המוכרח" מן הוא בה' ."אמונה



ìäàבשלח äùîפרשת ·Ò˘

בעצמו ה"נותן" את - אלא הים, על ידו את הנוטה משה, את ה"אמצעי", את ראו

לבדו לה' שירה .62ואמרו

jci gpz l` axrl

"äùî øéùé æà"[טו-א]

Â¯Ó‡"ישיר אלא נאמר לא "שר ע"ב)(סנהדריןחז"ל אםצא לפרש, שמעתי .

- נאמר" "לא זה - תפקידו את ומילא עשה כבר כי חושב האדם עבר, בלשון "שר"

תמיד נשואות להיות צריכות עיניו - עתיד בלשון "ישיר" אלא התורה! השקפת זו לא

העתיד. לקראת תורה, ולהגדיל להאדיר לחזק,

Ï"ÊÁע"ב)לימדונו סב בזקנותו,(יבמות תלמידים לו יהיו בילדותו, תלמידים לו היו ,

ידך" תנח אל ולערב זרעך את זרע "בבקר יא-ו)שנאמר הכוונה(קהלת אכן קמ"ל, ומאי .

באותה ידך", תנח אל לערב "גם - והשחרות הילדות ימי של והיצירה האופן על היא

והמרץ. הפעילות באותה והאומץ, העוז באותו השחרות, ימי של ההתלהבות

"äùî øéùé æà"[טו-א]

È˙È‡¯שהה תש"ד, שירה' 'שבת ארצה, לבואו הראשונה שבשבת שכ', א' בספר

זה, פסוק על קדשו מדברות נשא שערך הטהור ובשולחן בחיפה, מבעלזא האדמו"ר

שלאחר האדמו"ר, וביאר התורה". מן המתים לתחיית רמז "מכאן חז"ל מדרשת דפירש"י

- מצרים בגלות שהיו ישראל מכלל חמישית אלא עלו לא ממצרים ישראל בני צאת

בני עלו "וחמושים הפסוק על חז"ל כדרשת האפלה, בימי מתו חמישיות ארבע שהרי

כאשר כזה, במצב מסוגלים היו כיצד השאלה, נשאלת כן ואם - מצרים" מארץ ישראל

בני מאמינים ישראל בני והשיב, שירה?... לומר מת, בו אין אשר בית אין כמעט

הללו המתים שכל הם ובטוחים לבוא, לעתיד המתים בתחיית ומאמינים הם, מאמינים

משה ישיר "אז חז"ל שדרשו וזהו שירה. לומר היו מסוגלים ולכן לחיים, לחזור עתידים

אלא היתה לא שירתם כל כי התורה", מן המתים לתחיית רמז מכאן - ישראל ובני

המתים. בתחיית אמונתם בכח

ÂÈ¯·„,בקודש לדרכו אמיתי ביטוי גם אך מיוסרות, לנפשות ומרפא צרי היו אלו

עולם. לבורא ובהודיה בשבח שירה ואומר בתומתו מתחזק היה שידע התלאות כל לאחר כי

לתורה. אזנים ספר .62
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epnid oilica oixeqi dxeza wqerd lk

"äùî øéùé æà"[טו-א]

הוא‡] "שירה" של הענין ויסוד מקור הנה וז"ל, אהרן רבי משנת בס' כתב

התפעלות, של במצב וזהו שירה. הגורם בענין גמירא עד והתרכזותה הנפש התרוממות

שחייבים ומה הנס. על השירה באה ולכן התפעלות. המעורר לענין נתונים ההרגשים שכל

בזמן כמו התועלת, ולהשיג בנפשותינו, לחדש הוא דהחיוב הנס, על תמיד שירה לומר

הוא כאילו עצמו את לראות אדם חייב "לעולם פסח של בהגדה שאומרים וכמו העשותו.

השמחה. התחדשות ע"י בא זה וענין ממצרים", יצא

ÔÎÂ,הרוחנית המציאות על ראיה בגדר הוא בתורה שמשיג דמה בתורה, הוא

כולן, ולהעולמות לישראל הקב"ה בין הקשר היא התורה Á˙Ó„˘˙דהרי ‰¯Â˙‰ È"ÚÂ
‰
È¯Â ‰¯È˘ È„ÈÏ ‰‡È·Ó˘ È
ÁÂ¯‰ ÌÏÂÚ· ‰È‡¯.

‰ÓÎÂ,התורה מלימוד לבטלו ועצב דאגה לשום להניח שלא להשתדל אדם צריך

‰„‡‚Â˙ואדרבה, ÏÎ Â·ÏÓ Â˜Ï˙ÒÈ ‰¯Â˙· Â˜ÒÚ·העוסק "כל שאמרו מה ומלבד ,

הימנו" בדילין יסורין ע"א)בתורה ה אחר(ברכות בעולם נתון הוא במציאות שגם הרי ,

בתכלית מובדלים היו בתורה עסקם שבזמן גדולים וכמה כמה על שידוע וכמו לגמרי,

עכ"ל סביבם, הנעשה ומכל העולם עניני .63מכל

סנהדרין·] במס' ע"ב)איתא אדם(צח יעשה מה אלעזר רבי את תלמידיו שאלו ,

ע"כ. חסדים, ובגמילות בתורה יעסוק משיח, של מחבלו וינצל

תרנ בשנת של"63. פטירתו לפני שנה א,

זצ הלוי' מ"ה'בית התדרדרל, הרפואי צבו

הגר מרן בנו בלווי לוורשא הובהל ח."והוא

הניתוחים לחדר בדרכו לנתחו. הוחלט לבסוף

סמי כל לו יתנו לא כי בער יוש'ע רבי הזהיר

ללא במנוחה ישכב כי הבטיח הוא הרדמה.

הבטיח חיים רבי אך סירבו, הרופאים תזוזה.

ממה להם אין מבטיח, אביו אם כי להם

מחשבתו את לרכז מסוגל הוא שכן, לחשוש.

שעושים ממה פחות לא בסוגיא ושקיעותו

ההרדמה. סמי

קשרו הרופאים הניתוחים לחדר כשהוכנס

הניתוח, בעת יזוז שלא כדי ורגליו, ידיו את

הניתוח. בעת ראשו את החזיק הרופאים אחד

באורח הניתוח את עבר בער יוש'ע רבי

איבר, הזיז שלא בלבד זה לא כניסי. שנחשב

הניתוח. משך מפיו אנחה הוציא לא אף הוא

ואנחה עיניו את פתח התפירה לאחר רק

מליבו. פרצה

היום לשיחת הפך הניתוח דבר כי סיפרו

יהודי סטודנט סיפר לימים הרופאים. בקהילת

באחת כי ברלין, באוניברסיטת שלמד

של סיפורו את המרצה הזכיר מהרצאותיו

בריסק"ה של מוורשא"רבינר שהגיע סיפור ,

הסטודנטים אחד כי הוסיף הוא ברלין. ועד

שהופיע מאמר על המרצה אזני את העיר

תרנ בו"בשנת ואשר ברוסיה, רפואי בירחון ג

זה אירוע על מפורסם רופא דעתו את מחוה

ה יוש'הרבינר"של לרבי היה לדעתו מבריסק. "

כדי עד מחשבותיו לריכוז טבעי על כח בער

היפנוט.

שהתרכזו רבים ישראל גדולי על לנו ידוע
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‰
‰Âהגדולות הזכויות ובגמ"ח בתורה שעוסק שעי"ז היא, חז"ל כוונת בפשטות

וינצל. משיח חבלי לעת לו יעמדו זה, עבור לו המגיעות

Ï·‡,צרות שיש בזמן כלל דבדרך אחר, בענין החז"ל בביאור נראה הנ"ל, לפי

ולבסוף, יאוש לידי האדם את מביאים הצרות רוב כי מהם, להמלט מאד מאד קשה

לעמוד לאדם המאפשרת עצה הגדול אליעזר רבי נותן לכן מזה, וליותר חולי לידי

לחייו שיכניס שעי"ז והוא, הימים, אחרית של ÌÈÈÁבנסיונות ˙ÁÓ˘בתורה בעסקו

צרות את ממנו להשכיח ישמש זה לגמרי", אחר בעולם "נמצא כאילו שהוא כדי עד

הנעשה ומכל העולם עניני מכל בתכלית מובדלים היו בתורה עסקם "בזמן הרי כי הזמן,

משיח מחבלי ינצל זה ידי ועל .64סביבם",

micqg zelinb ly dgek

"êùã÷ äåð ìà êæòá úìäð úìàâ åæ íò êãñçá úéçð"[טו-יג]

‡˙È‡.ע"כ תורה, זו - בעזך נהלת חסדים, גמילות זו - בחסדך נחית וז"ל, בפסיקתא

¯Â‡È··Â'חיים ה'חפץ כתב הפסיקתא שנאמר(עה"ת)דברי מה פי על י"ל וז"ל,

אליהו דבי כג)בתנא משום(פרק יחד, וישבו כולם נתקבצו במצרים, ישראל כשהיו ,

וישמרו זה, עם זה חסדים גמילות שיעשו יחד, ברית וכרתו אחת, באגודה כולם שהיו

לשון יניחו ושלא לבדו, שבשמים אביהם את ולעבוד ויעקב, יצחק אברהם ברית בלבבם

ע"כ. וכו', מצרים לשון ילמדו ושלא אביהן, יעקב בית

¯Â‡È·.לגאולתם סיבה דבר של בסופו היתה חסד לעשות הברית כריתת דבריו,

הולך והשעבוד פרעה, של מגזרותיו להנצל כדי עצה שום להם שאין בנ"י ראו כאשר

שמותיהם את ישנו ושלא ה' בדרך ורק אך שילכו ביניהם הסכימו - ליום מיום ומתגבר

שהם שכשם וקיוו שמים רחמי לעורר היתה בזה כוונתם זה. עם זה חסד ושיגמלו ולשונם

פרעה. גזירות מעליהם ויבטל עליהם השי"ת חסד למעלה גם יתעורר כך בגמ"ח, עוסקים

ÛÂÒ·ÏÂחנן בר יודן רב כמאמר גאולתם. סיבת היה זה דבר היה. כך באמת

סנהדרין בירושלמי ברכיה ר' יא)בשם זכות(פרק ראיתם אם בני לישראל, הקב"ה "אמר

והגבעות ימושו, ההרים "כי מ"ט בחסד, והדבקו לכו שנתמוטטו, אמהות וזכות אבות

נד-י)תמוטינה" מכאן(ישעיה אמהות. זכות זה - והגבעות אבות, זכות זה - ההרים ,

מה אכלו, מה לב שמו שלא עד במחשבתם,

של כחה גדול הם. והיכן חלף זמן כמה עשו,

מכל התנתקות לידי הביאה אשר תורה

אריאל')הסובב. .('בנין

להלן עי' בהגה64. משה)"(כז-כ זה,", בענין עוד כ

הח זצ"בשם שך הרב ומרן ל."ח
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ה'" מרחמך אמר ימוש לא מאתך "וחסדי - .(שם)ואילך

‰Ê·,לאבותינו להם עמדו התורה וזכות גמ"ח זכות הפסיקתא, דברי מתבארים

ÌÈ„ÒÁ ˙ÂÏÈÓ‚.שנתבאר כפי -‰¯Â˙,במצרים בהיותם אף וקיימו שלמדו התורה זו -

יומא במס' ע"א)כדאיתא לא(כח שהתורה ואף מהם. ישיבה פסקה לא במצרים דאף ,

מהאבות. שקבלו המצוות כל את למדו מ"מ עדיין, ‡Ï‰ניתנה „ÒÁ Â˘Ú˘ ÏÈ·˘·Â
ÌÏ‡‚Â Ì‰ÈÏÚ ‰"·˜‰ Ï˘ Â„ÒÁ Ì‚ ¯¯ÂÚ˙
 ,‰Ï‡ ÌÚ.

Â
ÈˆÓ
ÌÈ„ÒÁ ˙ÂÏÈÓ‚ Ï˘ ‰ÁÂÎ ÏÂ„‚ ‰ÓÎ „Ú Â
‡ ÌÈ„ÓÏ.

ÔÎÂ"חסדך יקר "מה עה"פ חסד. גומלי של זכותם גודל על בחז"ל (תהליםמצינו

בילקוטלו-ח) איתא פ"ב), אבין(רות "א"ר ,ÌÈ„ÒÁ ÈÏÓÂ‚ Ï˘ ÔÁÂÎ ÏÂ„‚חסין שאין ,

הכרובים, בצל ולא השמש, כנפי בצל ולא השחר, כנפי בצל ולא הארץ, כנפי בצל לא

החיות, כנפי בצל ‰˜·"‰ולא Ï˘ ÂÏÈˆ· ‡Ï‡חסדך יקר "מה דכתיב הוא הדא .

עכ"ל. יחסיון", כנפיך בצל אדם ובני אלקים

oiikf i`na miyp

"íéá äîø åáëøå ñåñ äàâ äàâ éë 'äì åøéù íéøî íäì ïòúå"[טו-כא]

¯ÙÒÓהשיבה מה על מרים להם ותען ראשית, זה. בפסוק ליישב יש תמיהות

לנשים, שהשיבה מכיון שנית, בפסוק? נזכרת שאינה שאלה הנשים שאלו האם מרים,

לה "ותען לכתוב הראוי מן "להÔהיה ולא "Ìבחרה מדוע ועוד, זכר? לשון שהוא ,"

בים"? רמה ורוכבו סוס וגו' לה' "שירו הפסוק את דוקא ישיר" "אז שירת מכל מרים

‰‡¯
Âעמוקה ותשובה עמוקה שאלה ותשובה. שאלה כאן היתה שאכן ליישב

יותר השאלות.עוד שאר פתרון נבין גם ובזה בצידה,

ÌÈ˘
הן‰ וגם גלות, של טעמה טעמו הן גם האנשים. עם ביחד ממצרים יצאו

לא יועדו, שאליה ובמגמה ממצרים היציאה בתכלית אולם השעבוד. מעול ביציאה חשו

הקדמה אם כי לכשעצמה, תכלית היתה לא ממצרים היציאה כי לאנשים. הנשים דמו

פרוזדור איפוא שימשה ממצרים היציאה תורה. מתן שהיא העיקרית לתכלית והכשרה

של לעם בו יהיו וישראל התורה, קבלת תהיה שם סיני, הר שהוא לטרקלין המוליך

מצוות. ותרי"ג תורה

¯˘‡Î'לה ולהלל לשיר ובמחולות, בתופים לצאת ישראל לנשי מרים הציעה

שמאחר בטענה חכמניות נשים כך על תמהו עמו, שעשה והנפלאות הנסים כל על

להן מה הילדים, וגידול הבית בעול לשאת הוא ותפקידן תורה מתלמוד הן שפטורות

התורה? קבלת לקראת הצועדים לאלה פרוזדור שהיא ממצרים היציאה על במחול לצאת
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ÔÚ˙Â",ישראל בנות וראינה צאנה חכמתה, ברוב להן ואמרה ענתה - מרים" להם

סוסיהם. את גם אם כי לים, ה' הטיל מצרים רוכבי את רק לא בים". רמה ורוכבו "סוס

במידת ואם בנ"י. אחרי לרדוף רוכביהם בידי שסייעו אלא הסוסים? אשמו ובמה

ממידת כמה פי מרובה שהיא טובה במידה המסייעים, של עונשם מרובה כך פורעניות

המסייעים!" של שכרם היא שמרובה כו"כ אחת על פורעניות,

ÔÎÏוקיומה התורה בלימוד לבעליכן המסייעות הנשים "אתן מרים, להן אמרה

והיינו -"Ì‰Ï".בעליכן כשכר מרובה שכרכן זה, בזכות - מסייעות אתן להם כלומר

במפורש חז"ל שאמרו ע"א)כפי יז שמסייעות(ברכות - הנשים של הזכות היא שזו ,

תכליתה עיקר על במחול לצאת הנכן, וראויות כדאיות כן על התורה. בלימוד לבעליהן

לבעליכן!" בכך הנכן שוות כי מצרים, יציאת 65של

mixvn zltn lr dxiyd oiprl mik`lnd oia weligd

"äìéìä ìë äæ ìà äæ áø÷ àìå"[יד-כ]

סנהדרין‡] במס' ע"ב)איתא שירה,(לט לומר השרת מלאכי בקשו שעה באותה ,

שש, אינו הוא אריב"ח לפני. שירה אומרים ואתם בים טובעים ידי מעשי הקב"ה א"ל

ע"ש. וכו', משיש אחרים אבל

˙ÚÈ·Ëהרעה את עצמם על הביאו שהמצרים ממה תוצאה היתה בים המצרים

מעשיהם. רק ולא "רע", של מהות היו עצמם והם ומעלליהם, שחיתותם ברוב הזאת,

עמלק" זכר את "תמחה תורה עליו שאמרה היחיד הוא אשר עמלק, אצל מצינו זה וכעין

העולם. מן ולעקור לשרש צריך "הרע" ואת "רע", נעשה עצמו שהוא משום דורות, לדורי

Ì‡Âצער יש הקב"ה לפני אם הרי ועוד, שירה, לומר לא מדוע הדבר, הוא כן

- בדרכיו" "והלכת נאמר הלא ישראל, וישישו ישמחו למה בריותיו, אבדן על כביכול

זה. מטעם לשיר להמנע צריכים המלאכים רק ומדוע במדותיו, הדבק

„ÂÚמלאכי אף שירה, ישראל שאמרו דאחר מדבריו דמשמע שם, במהרש"א צ"ב

רצונו זה שאין הקב"ה להם אמר מקודם הלא - אמרו .66השרת

חשין ישעיה ר' להג' מאמרים, ילקוט ספר .65

ל."זצ

המהרש כדברי במדרש"66. איתא כג)"(שמוא ר

באו"וז הים מן ישראל שיצאו וכיון ל,

ברוך הקדוש לפני שירה להקדים המלאכים

א הקב"הוא, הה"ל תחלה, בני יקדמו אז"ה ד

ישיר אז אלא נאמר לא שר אשר משה, ישיר

תחלה,"שהקב ישראל ובני משה ישיר אמר ה

על"ע שירה לומר רשות להם שיש ומשמע כ.

רק שירה לומר שצריכים אלא סוף, ים קריעת
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המהרש וכדברי ישראל, שירת א."אחר

���

חן אמרי בספר הגראיתי יהודה"(לידידי ר

שליט לעווענבערג בנדא)"העשיל וכ'"אריכות ד,

וז הענין, בביאור מאירים כתוב"דברים הנה ל,

לה'"(כא)בפסוק שירו מרים להם וגו',ותען "

בעה רבותינו הריב"ובספר הק' דהו"ת ל"א

" הנשים?"להןלומר על מוסב הלשון שהרי ,

עפי במדרש"ותירץ שיש יג,מ סי' ישן' ('תנחומא

רמא) רמז להקבוילקוט המלאכים ה,"שאמרו

שירה,"רבש לומר האנשים הקדימוני אם ע

וא בתמיה, הנשים, דכתיב"יקדימוני מאי זה כ

" תחילה,להםותען שירו למלאכים, מרים "

יעוי"ואח הנשים ישירו וצ"כ ממ"ש. אם"ע נ

ישראל קודם שירה לומר רצו המלאכים

לא(הנשים) ואם האנשים, קודם גם שיאמרו ,

להם וניחא ישראל, קודם שירה לומר הקפידו

דוקא לומר הקפידו למה האנשים, אחרי לומר

ומ הנשים, מאנשים?"קודם נשים ש

בתוספתא תניא ה"(פוהנה מסוטה ,ב)"ו

הקב להם אמר שעה למלאה"באותה ש"ה

הן אף לפני, אומרין שבני שירה וראו בואו

" אמרו שירה מה שירה. אמרו שראו ה'כיון

הארץ בכל שמך אדיר מה איתא"אדנינו וכן ,

הים(כג-ח)ר"בשמו מן ישראל שיצאו וכיון ,

הקב לפני שירה להקדים המלאכים ה,"באו

הקב"א הה"ל תחילה, בני יקדמו ""ה ישירד אז

ישיר,משה אז אלא נאמר לא שר אז "

ובנ"שהקב משה ישיר אמר וכן"ה תחילה, י

בילקוט רמא)איתא רמז ד(בשלח ,"" ישירא "אז

באו הים, על חונים ישראל שהיו בשעה

להקב"מלאה לקלס כיון"ש וכו', הניחן ולא ה

ומלאה ישראל בקשו הים מן לומר"שעלו ש

הקב אמר וכו', למלאה"שירה הניחו"ה ש

" שנא' תחלה משהישראל ישיר יעוי"אז ש.",

מלאה"וצ מדוע שירה"ע לומר יכלו לא ש

שירה, אמרו שישראל אחרי ורק ישראל, קודם

למלאה הותר שירה."אז לומר ש

הרמב דהרי בזה, יט)ן"ונראה כתב,(בפסוק

וישראל משה אחרי השירה ענתה שמרים

וא"יעוי הרמב"ש, מפרש ותען"כ הכוונה ן

שירה,"להם" אמרו וישראל שמשה שאחרי ,

וצ שירה, ואמרה לאנשים ענתה למה"אז ע

ולא לאנשים, לענות צריכה היתה מרים

לבדן, הנשים עם בעצמה לשיר התחילה

הגר בשם בקדושה"ואמרו דאמרי' ח,

יאמרו" ברוך על"לעומתם קאי ובפשטות ,

שירה אומרת אחת שכת עצמן, השרפים

בנפה עי' השני', כת פי"(שח"לעומת ,א)"א

להגריעב שמים עמודי וכן"ובסדור ועוד, ץ

בישעיה עוד(י-ג)במפרשים מובא אכן .

אמרי' דהרי ישראל, על דקאי פירושא

בישעי' הפסוק "(שם)בקדושה זה, אל זה וקרא

כל מלא צב-אות ה' קדוש קדוש קדוש ואמר

כבודו וצ"הארץ השרפים", יכולים האיך ע

פחות שבקדושה דבר אין הרי קדושה, לומר

ובמלאה ל"מעשרה, עשרה,"ש של צבור ש

בחולין דאמרי' עותי' מלאהב)"(צא ש"ואין

ישראל שיאמרו עד למעלה שירה אומרים

יעוי מלאה"למטה דלגבי דאף והביאור ש"ש.

לומר"ל יכולים אינם ובעצמם צבור, בהן ש

מ קדושה"קדושה, אומרים שישראל לאחר מ

מלאה יכולים שוב יחד"בעשרה, להצטרף ש

קדושה. ולומר ישראל של מדויק"(ולפילהצבור ז

" לח-ז, באיוב דקרא לישנא בקרÁÈ„ברןהיטב כוכבי

אלקים בני כל היינו"ויריעו בוקר דכוכבי מפרשת דהגמ' ,

וא לכוכבים, המשולים בזמן"ישראל הפסוק פי' כ

" ודוקא קדושה, אומרים צירוףיחדשישראל לאשוויי "

" כוכבי וזהו קדושה"בוקרדצבור, אומרים דישראל ,

" הדר אלקיםבבוקר, בני כל המלאכים)ויריעו דהיינו ".

של בקדושה שאומרים מה מתבאר ובזה

" מוסף משרתיותפלת עולם מלא כבודו

זל ברוך"שואלים לעומתם כבודו מקום אי' ז

אעפ"יאמרו היינו מ", עולם, מלא שכבודו מ"י

זל שואלים לומר"משרתיו כבודו מקום אי' ז

" דאמרי' וזהו יאמרוקדושה, ברוך ,"לעומתם

אומרים כשהן ישראל כלל לעומת היינו

" אז רק יאמרוברוךקדושה, קדושה, דהיינו "

ש."מלאה

הגר שירה"והוסיף דאמירת עוד, לחדש ח

וא שבקדושה, דבר בכלל נכלל יקשה"נמי כ

ים קריעת בשעת שירה הנשים אמרו האיך
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¯Â‡È··Âתמשילהו" - הבריאה על האדם את השליט הקב"ה דהנה נראה, הענין

רגליו" תחת שתה כל ידך, ח-ז)במעשי הטוב(תהלים להגביר היא, האדם עבודת ותכלית ,

גדולה, שמחה שיש ודאי הרע", "עקירת - היעוד מתמלא כאשר הרע. את ולעקור

חז"ל שתקנו נוראים)וכלשון ימים וכו'(תפלות יעלוזו וכו' וישמחו יראו צדיקים "ובכן

הארץ". מן זדון ממשלת תעביר כי תכלה, כעשן כולה הרשעה וכל וכו' יגילו ברינה

הרע. וכילוי בעקירת שמחה שיש הרי

Ì‡העולם מן בעקירתם הרי בעצמותם, "רע" שנהיו זה למצב הגיעו מצרים אכן

אצל ואם העולם. מן הרע ולבער לעקור עבודתם שעיקר לישראל, יתירה שמחה יש

הרע. עקירת על הקב"ה לפני שמחה אין איפוא, מדוע שמחה, שייכת ישראל כלל

‡Ï‡מכח היו מצרים של והנהגותיהם מעשיהם שמ"מ ואםמשום הבחירה,

כשהם תהיה הרע שעקירת מפני ית', לפניו שמחה להיות יכולה לא ברע, בחרו מצרים

ואין עשרה, בעינן שבקדושה לדבר הרי סוף,

ע אלא כלל, צבור דין צבור"להן יש כבר אם כ

להצטרף יכולין הנשים גם אז הרי אנשים, של

הרמב דברי הן והן הצבור, ""עם דותען "להםן

דוקא השירה ואמרה לאנשים, דענתה מרים,

אמרו שישראל דבשעה האנשים, שירה,עם

לומר הנשים הצטרפו צבור, דין כבר והיה

עכת עמהם, ד."שירה

והילקוט,"ולפי התוספתא היטב מיושב ז

דמלאכה שירה"דמבואר לומר יכלו לא ש

וחל שירה, אמרו כשישראל דרק ישראל, קודם

יכלו אז שירה, לומר עשרה של צבור דין בהן

בהדיא וכדאיתא שירה, לומר המלאכים גם

מלאכה(שם)בחולין ואין שירה", אומרים ש

כי והיינו למטה, ישראל שיאמרו עד למעלה

המדרש ביאור זהו ואשר עשרה. דלהוי היכי

בריב להקב"דהובא המלאכים דאמרו ה,"א,

לומר"רבש האנשים הקדימונו אם בשלמא ע

דל דין דהוי שירה"שירה, לומר למלאכים ש

דלהוי כדי למטה, שירה ישראל שיאמרו עד

המלאכים על וממילא דעשרה, צבור בהו

לצבור להצטרף האנשים, לשירת להמתין

משא שירה, להן"לומר צרכינן דלא הנשים כ

ובין המלאכים בין ותרווייהו צבור, לאשוויי

שירה, לומר להאנשים להצטרף בעינן הנשים

יקדימו שהמלאכים נותנת הדין שורת שוב

ומשו הריב"לנשים, מפרש להם"ה שותען א

ואח תחילה, שירו אתם להמלאכים, כ"מרים

ושו הנשים. 'הרוקח'"שרו בפי' טו-כא)"(עהר ,ת,

" הפסוק מריםעל להם וכשסיימו"ותען דכתב ,

שירה, לומר המלאכים רצו השירה ישראל

בקר" כוכבי יחד "ברן והדר בני" כל ויריעו

לא"אלקים המלאכים דאמרו המדרש ומייתי ,

אף אלא שירתן, לנו להקדים לאנשים דיים

לומר למלאכים רשות נתנה ומרים הנשים,

יעוי עמהם הפסוק"שירה הרוקח ומדמייתי ש,

בגמ' ילפי' דמינה וגו', יחד ברן (חוליןבאיוב,

מלאהשם) עד"דאין למעלה שירה אומרים ש

דבר דמשום מבואר למטה, ישראל שיאמרו

להצטרף המלאכים צריכים שבקדושה

כמוש להדיא וזהו ע"לישראל, ודפח"כ ח."כ,

���

אמר שירה לומר השרת מלאכי כשביקשו

הקב ואתם"להם בים טובעין ידי מעשי ה

שירה עאומרים י שאםב)"(מגילה מאד ותמוה .

י אלא שירה? ישראל אמרו למה שבעוד"כן ל,

כמו מצרים מפלת על נסבה המלאכים ששירת

שאי(שם)שמוכח המאמרים הקבמסמיכות ה"ן

בשירתם ישראל הרי רשעים, של במפלתן שש

הגדול שמו שקידש על ית', לפניו ושבחו הודו

רעתם. מבקשי מיד והושיעם
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אך הקב"ה, לגבי רק זה כל אך בחירתם. ע"י מעצמם הרע את יכלו בעצמם המצרים

ובזה הרע, את כילו הם דהרי ושירה, שמחה של ענין שייך ישראל אצל זאת לעומת

בדרכיו". "והלכת שייך לא

ÌÏÂ‡ולעקור ברע להלחם הציווי מוטל עליהם אשר ישראל אצל שייך זה כל

כיון הרי ה', מאת היא שלהם ההשפעה וכל ציווי, להם שאין המלאכים, אבל אותו.

שירה. אצלם שייך לא יתברך, לפניו הגמור הרצון זה שאין

Ì
Ó‡,הרע עקירת על השמחה גודל מתוך - שירה ישראל כלל שאמרו אחר

שבח ישראל כשאמרו שמחה היתה בשמים ואף שמחה, כולה הבריאה מלאה כבר אז

המלאכים גם ואז ית', לפניו גדולה רוח נחת ונגמרה בעולם, ית' שמו שנתקדש והודאה,

שירה .67אומרים

ערכין·] במס' הגמ' דברי פי על עוד, לומר ע"א)ויש ישראל(טו הונא רב אמר ,

"וימרו דכתיב, מאי מרי בר רבה דאמר מרי, בר כדרבה היו, אמנה מקטני הדור שבאותו

שמו" למען ויושיעם סוף, בים ים קו-ז,ח)על באותה(תהלים ממרים ישראל שהיו מלמד ,

הקב"ה לו אמר אחר, מצד עולים מצרים כך זה מצד עולים שאנו כשם ואומרים, שעה,

מצרים את ישראל וירא דכתיב, ליבשה, פלטן מיד ליבשה... אותם פלוט ים, של לשר

ע"כ. וגו', מת

¯‡Â·Ó,סוף בים טבעו שהמצרים בכך הכירו לא בתחילה שישראל הגמ' מדברי

י"ל ולפ"ז שניצולו. וידעו המצרים שמתו ראו ליבשה הים אותם כשפלט אח"כ ורק

ואז שניצולו, בוודאות ישראל ידעו טרם עוד שירה לומר המלאכים בקשו דבתחילה

הקב"ה אמר כן ועל ישראל, של טובתן על ולא רשעים של מפלתן על תהיה השירה

שהכירו אחר אבל בים. הטובעים ידיו מעשה על שירה לומר רשאים שאינם למלאכים

דעל הרשעים, באובדן תועלת יש עתה המצרים, מיד שניצולו להם שנעשה הנס ישראל

מ ויצא עבדו", ובמשה בה' "ויאמינו שנאמר כמו באמונתם ישראל התחזקו זה זהידי

ש"ש קידוש על השירה דהוי שירה לומר המלאכים יכולים כך ועל שמים. שם קידוש

המהרש"א דברי מבוארים ובזה הרשעים. אובדן על לעיל)ולא בהגה"ה המובא ,(והמדרש

אחר דדוקא דהכוונה שירה, לומר המלאכים גם רשאים שירה ישראל שאמרו דאחר

לומר המלאכים גם יכולים עתה שירה, שאמרו עד ש"ש ונתקדש שניצלו ישראל שידעו

שמים שם הקידוש על .68שירה

אהרן‚] רבי משנת בספר מצאתי החילוק69אח"כ את לבאר זה, ענין על שעמד

ישראל לבני המלאכים עניןבין חדא, ענינים. ב' יש הנס על והלל שבשירה וביאר ,

אהרן רבי להג' אתבונן, מפקודיך מספר .67

שליט שטינמן א."ליב

יעקב רבי ישראל, נר ישיבת ראש מדברי .68

זצ קולפסקי ל."משה

הנס'. על 'שירה מאמר ג, חלק .69
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באמונה וחיזוק בדבקות להשי"ת התקרבות מזה יוצא ופועל עליו, וההודאה הטוב הכרת

הענין. מכל הנרצית התכלית היא זו כי רשעים באבדן כלל טענה אין וע"ז והשגחה,

למלאכים הקב"ה אמר וע"ז להבורא, ושבח הלל דהוא שירה של אחר ענין עוד ויש

רק והם הטוב, והכרת הודאה במלאכים שייך אין דהרי וכו', בים טובעים ידי מעשי

רק הוא שלהם ושבח שיר ולכן באמונה, חדשות השגות להשיג צריכין ואינם עומדים,

זה בשבח רוצה דאינו הקב"ה אמר וע"ז לבורא, ולשבח .70להלל

'åâå "'äì åøéù íéøî íäì ïòúå"[טו-כא]

¯·Îהמצרים פורענות על רק שירה מרים אמרה מדוע הקושיא למעלה הזכרנו

בחסדך "נחית משה שאמר כמו ישראל הצלת על גם אמרה ולא בים", רמה ורכבו "סוס

גאלת". זו עם

,‰‡¯
Âאנשים אם השרת מלאכי אמרו עה"ת] בתוס' [הובא במדרש דאיתא

למלאכי מרים" להם "ותען נאמר וע"ז לנו, קדמו למה נשים שירה, לומר לנו קדמו

תוס' קוש' ליישב תחילה ונקדים ותמוה? השרת למלאכי בזה ענתה מה וי"ל השרת.

הרשב"ם הן)על שאף ד"ה ע"א ד הן(מגילה שאף במגילה חייבות נשים ריב"ל דאמר ,

חנוכה, ובנר כוסות בארבע גם חייבות דנשים ריב"ל אמר הטעם ומאותו נס, באותו היו

בזכו בפסח אסתר, ע"י בפורים ידיהן, על נעשה הנס שעיקר רשב"ם נשיםומפרש ת

הלשון דמשמעות הן" "אף מאי לפ"ז בתוס' והק' יהודית. ע"י ובחנוכה נגאלו צדקניות

ידיהן. על נעשה הנס עיקר הלא לאנשים, הן דטפלים

˘ÈÂ,שמים ומערכות הטבע משדד שהקב"ה מה להקרא ראוי דנס ידוע כי ליישב

יקבלו לא ואם התורה את ישראל שיקבלו ע"מ בראשית במעשה הקב"ה התנה ותנאי

ובוהו לתוהו העולם ע"א)יחזור פח העולם(שבת נברא ראשית הנקראת התורה דבשביל ,

א) לתורה(בר"ר משועבד הטבע כן ועל משועבד71, הצדיקים של זכותם גודל כפי א"כ .

בטבע, הוא מוכרח כי קטן בעצמותו הנס וממילא ולטובתם, לצרכם להשתנות הטבע

בעצמותו. הנס יתגדל כך זכותייהו דזוטרי כמה וכל

‰
‰Âשנגאלו הנשים של זכותייהו ונפיש נגאלו צדקניות נשים שבזכות כאן

בספר יפה שמואל ר' גם ביאר זה כתירוץ .70

עינים שירה)"(חיפה פ' יפהב בספרו ומובא ,

מד על ד-ז)ר"תואר נחמן(ויקרא בר שמואל ר' ,

ק בהם"וכו', חתם ולא דוד אמר מזמורים כ

וגו', רשעים של מפלתן שראה עד הללוי-ה,

ברכות"עי ועי' באורך. עש דודב)"(ט אמר דלא ,

וע רשעים, של במפלתן שראה עד ע"שירה

ובצל"במהרש עח"א, י הפלאהא)"(שם ובספר ,

עשבערכין ד"(י דפסח)"ב, גמ' .ה

מש עי' בא"71. בפרשת בהערה(יב-ב)כ ושם ,

לתורה. משועבד דהטבע הירושלמי מדברי
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בזכותם, 
Òישראל ˙ÂÈ‰Ó ‰ÏÂ‡‚‰Â ‰ÚÂ˘È‰ Ô‰Ï ÔË˜˙ ÌÈ˘
Ï ÔÎ Ì‡בטבע כי ,

מגילה במקרא חייבות נשים ריב"ל דאמר הא הוקשה לרשב"ם גם ובאמת אצלם. הוכרח

דבזכותן הרשב"ם מפרש לכן טפלות, שהן משמע "אף" דלשון נס, באותו היו הן שאף

ידן, על נעשה הנס דעיקר ÂÈ‰Ó˙נגאלו ‰ÏÂ‡‚‰ Ì‰Ï ÔË˜˙ Ô˙ÂÎÊ Ï„Â‚Î˘ ¯Á‡ÓÂ
,Ò
· ˙ÂÏÙË ˜¯ Ô
È‰ ÔÎÏ ,Ò
‰¯È˘ ¯ÓÂÏ Î"Î ‰·ÂÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ Ê"ÈÙÏÂכן ועל .

הנשים שראו אחר אמנם בנס. הן טפלות רק כי ישראל של הצלתן על שירה אמרו לא

פורענות על שירה שיאמרו ראוי סוף, בים המצרים בטביעת השונאים במפלת בעין עין

ענין הנשים חשבו זה ועל בטבע, זה אין השונאים בנקמות ולרוות לראות כי המצרים,

בים. רמה ורכבו סוס שירת לומר גדול

‰Ê·Âקודמין האנשים אם השרת מלאכי שאמרו הנ"ל, המדרש דברי גם יבואר

יקדימו למה בנס טפלות שהן הנשים אבל מאוד, גדול נס להם שנעשה שירה לומר לנו

היא שירתנו לה', שירו השרת, למלאכי מרים השיבה מרים "להם" ותען זה ועל לנו,

בטבע, איננו כי הוא גדול דנס השונאים מפלת על בים" רמה ורכבו סוס גאה "גאה כי

עין לראות שזכו השונאים מפלת על רק שירה אמרו ולכך להם, השיבה הגונה ותשובה

האלו הצרים בנקמת לראות המה גם שזכו מה הנביאה, החשיבה גדול דלנס בעין,

בעין עין ושונאיהם .72אויביהם

mcegii z` l`xyi mrl exikfd mixvn ly zeticxd

"íéî åàöî àìå øáãîá íéîé úùìù åëìéå"[טו-כב]

È˘¯Â„כיון למים", לכו צמא כל "הוי שנא' תורה, אלא מים אין אמרו רשומות

זצ סופר' לה'חתם משה' 'תורת וכן"72. ל,

חת ע"בחידושי ד מגילה מס' ולעיל"ס (פר'א.

מא-א) הגרמקץ, דברי את קוטלר"הבאנו א

הר"זצ הנעלה ידידי לי והעיר אברהם"ל, ר

שליט כיסוד"בירנבוים הדברים הן דהן א,

החת וז"דברי מצינו"ס, אהרן', רבי ה'משנת ל

אצל גדולים ומופתים הטבע שינוי של ענינים

פנחס ורבי דוסא בן חנינא ר' כמו עולם, גדולי

וכיו יאיר אתם"בן התנהגו השמים שמן ב,

שנעשו וכמו עשו, ברצונם הם וגם בנסים,

הגר אצל שיעור לאין גדולים א"מופתים

פשוט,"זצוק אך מצדו, כלל כוונה בלא „ÈÙÏל
˙ÂÈÚ·Ë ˙Ó‡· Â‰Ê ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ‡Ï Ì˙˘Â„˜ Ï„Â‚
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ Ì˙‚‰
‰„ ,Ì˙‡ ‰‚‰
‰‰

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÂÈ‰ ÌÓˆÚ· Ì‰„ ÌÂ˘Ó Ú·Ë‰
ÏÎ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏÂ Ú·Ë‰'בגמ אמרו וכן (חולין,

ע רפבב)"ז גבי ,"" ממשהי גברא נפיש כמה

ריבוון הפשוטה"ושיתין הכרתם היתה וכן ,

שאמר וכמו אצלם, הדברים טבע הוא דכך

""רחב לחומץד יאמר וידלוק לשמן שאמר מי

ע"וידלוק כה משאא)"(תענית שאינו". מי כ

אף שנקבע, הסדר לפי היא והנהגתו זו, בדרגה

כ גדול אבל"שהוא הסדרים, לשנות שיכול כ

נענשים וגם תביעה וזוהי כטירחא, נחשב זה

רחב דאצל וכמו כל"עבורה, מדרגתו לפי ד

דידיה ולגביה לגביו, שייכים אינם הטבע סדרי

הטבע מן והלמעלה לגמרי, אחר הוא הסדר

עכ טבע, עבורו ד."הוא
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קורין שיהו להם ותיקנו שביניהם נביאים עמדו נלאו, מיד תורה בלא ימים שלשת שהלכו

תורה" בלא ימים ג' ילינו שלא כדי וכו', בחמישי וקורין וכו', ע"א)בשבת פב .(בב"ק

È¯·„בלא הלכו סוף ים קריעת שאחרי אלו ימים בשלשת רק וכי לפלא, אלו חז"ל

תורה להם ההיה סוף, ים קריעת ועד מצרים שמיציאת הימים שבעת עם ומה תורה. - מים

תורה. - מים בלא הלכו במצרים השיעבוד שנות ועשר מאתיים בכל אף הלא אז,

˘ÈÂתלמוד על נצטוו לא כשעדיין תורה מתן קודם היה זה והלא עוד, לתמוה

וחמישי ובשני בשבת התורה שיקראו ותיקנו תורה ביטול על נתבעו למה וא"כ תורה,

ומאי ויום יום בכל הוי ת"ת מצות דהלא ועוד תורה. בלא ימים שלשת ישהו שלא

תורה. בלא ימים שלשה ישהו שלא זו היא שיעורא

˘ÈÂאלעזר מנחת בקונטרס שראיתי מה ע"פ תחת73לומר ישראל שהיו זמן כל כי ,

לשכוח ישראל יכלו לא סוף, ים עד בנ"י אחרי רדפו המצרים כאשר וכן מצרים, שעבוד

אותנו! קיימו הצרות עת. בכל זאת להם הזכירו הרדיפות כי יחודם, ואת יהדותם את

תדיר,¯˜ לישראל והזכירו הגויים עמדו לא וכבר בים, המצרים שטבעו אחרי

רדיפות בלי כי תורה, - מים מצאו ולא ימים ג' הלכו אז רק - יהודי!" אתה - "זכור!

ותקנו שביניהם נביאים "עמדו - קיומנו המשך את להבטיח יכולה התורה רק גויים של

בחמ וכו', בשני וכו', בשבת קורין שיהו ישי!"להם

dxez `l` min oi` - minl envr jilydl dvrd

'ä ìà ÷òöéå ,'åâå íä íéøî éë äøîî íéî úúùì åìëé àìå äúøî åàáéå"
'åâå "íéîä å÷úîéå íéîä ìà êìùéå õò 'ä åäøéå[טו-כג,כה]

Â‡Â·ÈÂ'- '‰˙¯Óשלאדם ומצבים זמנים יש ל"מרתה", מגיע שאדם יש לפעמים

סיבות]. מיני [מכל ÌÈÓ'"מר" ˙Â˙˘Ï ÂÏÎÈ ‡ÏÂ','ממרה' - תורה אלא מים אין -

מצבו. מרירות ‰Ì'מרוב ÌÈ¯Ó ÈÎמרירות מחמת לו, הולך ולא ולומד יושב הוא -

ıÚ'לבו. '‰ Â‰¯ÈÂ'?העצה ומה עצה. ומורהו לו נותן הקב"ה -,ÌÈÓ‰ Ï‡ ÍÏ˘ÈÂ'
'ÌÈÓ‰ Â˜˙ÓÈÂ..."זיס ווערן עהם וועט לערנען, אין אריינווארפן זיך וועט "ער -

ÍÈÏ˘È˘מתוק לו יהא ממילא אז התורה, ללימוד למים, עצמו .74את

זצ וסרמן שמחה ר' מהג' וע"73. במש"ל, כ"ע

נצבים .(כט-יב)בפר'

יחזקאל רבי הג' סיפר - זה ביאור .74

זצ לרבו"אברמסקי שנסע הפעמים שבאחת ל,

זצ בריסקר חיים רבי נסיעתו"הג' כדי תוך ל,

מביא בהקדמתו אשר ספר, ראה הוא ברכבת

היה אברמסקי והרב בפסוק. זה הסבר המחבר

" תדעואומר, לכם, אומר אני אייך... זאג איך

הז'רגון אבל בפסוק, הפשט לא -שזה "

טוב'. הוא הווארט] של הרעיון [היינו הצלצול

מהדברים. נהנה חיים רבי רבו שגם וסיפר

תורה') ללמוד עצמך 'התקן בקונטרס .(הובא
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cizray miieeiv lr mriced dxna

åäñð íùå èôùîå ÷ç åì íù íù[טו-כה]

È"˘¯ÈÙ,לו שם שם ˘Â˜ÒÚ˙Èוז"ל, ‰¯Â˙ Ï˘ ˙ÂÈ˘¯Ù ˙ˆ˜Ó Ì‰Ï Ô˙
 ‰¯Ó·
Ì‰·דעת והיא וז"ל, כתב רש"י דברי שהביא אחר וברמב"ן ודינין. אדומה ופרה שבת ,

ע"ב)רבותינו נו ויאמר(סנהדרין והמשפטים האלה החקים כאן פירש לא למה תמה, ואני .

אל דברו למעלה הנזכרות בפרשיות אמר כאשר ישראל" בני את צו משה אל ה' "וידבר

וגו' ישראל בני עדת יב-יג)כל מואב,(לעיל בערבות מועד, באהל המצות בכל יעשה וכן ,

מדבר ט-ב)ופסח בהם,(במדבר שיתעסקו פרשיות שאמר רש"י ולשון .ÌÚÈ„Â‰˘ ÚÓ˘Ó
Ì‰¯·‡ „ÓÏ˘ Í¯„‰ ÏÚ ÍÎ· ÌÎ˙‡ ˙ÂÂˆÏ ‰"·˜‰ „È˙Ú ,Ì˙Â‡ „ÓÈÏÂ Ì‰‰ ÌÈ˜Á‰
·ÂË·Â ‰ÁÓ˘· Ì˙Â‡ ÂÏ·˜È Ì‡ ˙Ú„ÏÂ ,˙ÂˆÓ· ÌÏÈ‚¯‰Ï ‰Ê ‰È‰Â ,‰¯Â˙‰ ˙‡ Â
È·‡

Â‰Ò
 Ì˘Â ¯Ó‡˘ ÔÂÈÒ
‰ ‡Â‰Â ,··Ïאם שאמר זהו במצות, יצוום שעוד והודיעם ,

עכ"ל. בהם, אותך יצוה אשר למצותיו והאזנת אלהיך ה' לקול תשמע שמוע

¯‡Â·Óהמצוות קיום אודות בזה המכוון אין ויתעסקו, רש"י דמש"כ בדבריו

ציוויים היינו - ומשפט" חק לו שם "שם מצוות, אותם את שילמדו הכוונה אלא הללו,

אלא ויאמר. בלשון או צו בלשון הכתוב פירשו לא כך ומשום לצוותם, הקב"ה שעתיד

שחייבים שיתרגלו כדי ההלכות שילמדו בהם, שיתעסקו החוקים הודיעם חק", לו "שם

בשמחה. ולקבלם מצות לקיים

‰¯Â‡ÎÏÂעה"פ עקב פר' בספרי שדרשו הדברים הם יא-יג)הם אם(דברים "והיה

לעשתם" ושמרתם אתם "ולמדתם אומר שהוא לפי - מצותי" אל תשמעו (שםשמע

שמעה-א) אם "והיה ת"ל במעשה, נתחייבו שלא עד בתלמוד נתחייבו שלא אני שומע ,

תורה מתן שקודם דהיינו ע"כ. וכו', בתלמוד נתחייבו שמיד הכתוב מגיד תשמעו",

אלו פרשיות להם "שנתן - תורה בתלמוד נתחייבו וממרה תורה, בתלמוד נתחייבו

נתחייבו. לא לעשותן אבל בהם", להתעסק

Ì
Ó‡Âזה "שהיה הרמב"ן כמש"כ אלא תורה, תלמוד במצוות הכא איירינן לא

בשמחה". אותם יקבלו אם לדעת במצוות להרגילם

dxezd ceak

ìò íù åðçéå íéøîú íéòáùå íéî úðéò äøùò íéúù íùå äîìéà åàáéå"
"íéîä[טו-כז]

Â‰Ó˙Âובשבעים המים עינות בי"ב המיוחד הענין מהו אתר, על המפרשים

הכתוב. בהם שסיפר עד התמרים
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¯˙ÂÈ·Âמסעי פרשת בריש דהנה לג)תמוה, מסעות(במדבר את הכתוב מנה כאשר ,

[אלא חנייתם במקומות אותם הקורות מכל מאומה הכתוב סיפר לא סיני, במדבר בנ"י

מקומו ואפילו ויחנו'] 'ויסעו בלשון מסעותיהם גדוליםכלל נסים עמהם נעשו בהם ת

ממרה 'ויסעו מהכלל, יוצא באופן התורה מספרת שעליו אחד, מקום מלבד ומופלאים,

שם' ויחנו תמרים ושבעים מים עינות עשרה שתים ושם אלימה ט)ויבואו פסוק .(שם

הכתוב. וכפלם שהאריך תמרים וע' מים עינות י"ב באותם שהיה המיוחד הענין ומה

Ô"·Ó¯·Âושבעים מים עינות עשרה שתים "ושם דבריו, ואלו זה ענין ביאר

אלף ימצאו מקומות בשפל כי תמרים, שבעים במקום בהמצא גדול דבר איננו תמרים,

ור"א זה, הכתוב יספר ולא ובהר, בבקעה יוצאים רבים מים ועינות מהמה, ויותר תמרים

מים והם רבות עינות באלים כי מרה, הפך טוב, במקום שבאו הכתוב יספר כי אמר

כי שם, ויחנו אמר ולכן מרים, שמימיה בארץ יצליחו לא התמרים כי ויפים, מתוקים

מסעי אלה בפרשת אבל בהן. שעברו המקומות משאר יותר ימים זה בעבור שם נתעכבו

מים עינות עשרה שתים ושם אלימה ויבאו ממרה ויסעו ואמר מרה, מי דבר ספר לא

שם ויחנו תמרים לג-ט)ושבעים המסעים.(במדבר מקומות בכל כן האריך ולא

È"˘¯Â,להם נזדמנו שבטים עשר שנים כנגד מים עינות עשרה שתים כתב

הנסים במעשה אם הזה, הזמון מהו ידעתי לא זקנים, שבעים כנגד תמרים ושבעים

במכילתא ראיתי אבל שעה, באותה שם מיום(כאן)נעשו אמר, המודעי אלעזר "ר'

ושבעים ישראל, שבטי י"ב כנגד מבועין עשרה שתים שם ברא עולמו את הקב"ה שברא

והזקנים מבועו, על שבט כל עליהם חנו כי זה הכתוב וספר זקנים, שבעים כנגד דקלים

של במדרש לרבותינו ועוד ציה, בארץ כן להם שהכין עליהם הא-ל לשבח בצלם ישבו

ע"כ. ענינו", לפלא פירוש הזה בכתוב הקנה בן נחוניא ר'

¯‡Â·ÓÂעינות י"ב את לבנ"י הקב"ה הכין בראשית ימי מששת דעוד בדבריו

במדבר. בלכתם להם מזומנים שיהיו כדי התמרים וע' המים

˘ÈÂמששת עוד התמרים ואת המים עינות את להכין הקב"ה הוצרך מדוע להבין

במעשי מסובבים שהיו כשם נס ע"י ותמרים מים להמציאם יכול בקל דהרי בראשית, ימי

לאו במדבר.נסים לכתם ימי כל רך

ÁÎÂÓÂכדי היתה לא התמרים וע' המים עינות י"ב תכלית שכל דכיון מזה

אלא בלבד, החמה מן ולהצילם ישראל של צמאונם את ישראלÌ„Â·ÎÏלרוות של

Ì„Â·ÎÏÂשבטי י"ב כנגד מבועין עשרה ד"שתים ורש"י הרמב"ן כלשון הזקנים, של

הקב"ה ברא בראשית ימי מששת כבר - זקנים" שבעים כנגד דקלים ושבעים ישראל

על "יחנה שבט שכל כדי הזקנים ולכבוד ישראל של לכבודם והתמרים המעינות את

תמר". בצל "ינוח זקן וכל מבועו"
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ÌÚËÂוהחשיבות הכבוד הנהגת את ישראל בבני ולהטביע להשריש כדי הדבר

התמרים שבעים את במיוחד הקב"ה ברא התורה, מוסרי ובזקנים בתורה לנהוג שיש

ניטע מהם אחד שלכל לזקנים, הקבועה המיוחדת החשיבות את ישראל בני שיראו כדי

בצילו שישב מיוחד היו75תמר הכבוד שענני כיון צריכים היו לא השמש מחום [דצל .

וחשיבותם]. הזקנים לכבוד היה התמר דצל אע"כ עליהם, ומגינים סוככים

,Â
ÈÈ‰Âאת בנ"י בלב הקב"ה קבע לקבלתה וכהכנה התורה מתן לפני דעוד

לכבודו, ומנוחה נחלה תהיה זקן שלכל הזקנים, כלפי לנהוג שיש והכבוד החשיבות

הוא התורה קבלת מיסודות דאחד משום התורה. את לקבל ישראל בני שיוכלו כדי

החכמים ותלמידי הזקנים ועם התורה עם לנהוג שיש התורה, כבוד הכבוד, הנהגת

ע"י לזקנים הכבוד יחס בהשרשת היתה התורה לקבלת ההכנה ולכן השמועה. מעתיקי

באילים התמרים שבעים ·¯‡˘È˙בריאת ÈÓÈ ˙˘˘Ó „ÂÚ.

Â‰ÊÂעינות י"ב היו שבאילים מיוחד באופן לספר מסעי בפרשת הכתוב שחזר

זה וכל אותם. הקורות בכל התורה האריכה לא המסעות שביתר ואף תמרים, וע' מים

בנ"י את הקב"ה הכין שבאילים התורה כבוד הנהגת של זו פרשה ולשנן לחזור כדי

קבלת יסוד דהוא ולזקנים, לתורה הכבוד הנהגת את בהם בהטביעו התורה קבלת לקראת

וקיומה .76התורה

"àì íà éúøåúá êìéä åðñðà ïòîì"[טז-ד]

È"˘¯ÈÙ,בתורתי הילך אנסנו למען Â¯Ó˘Èוז"ל, Ì‡Â· ˙ÂÈÂÏ˙‰ ˙ÂˆÓשלא ,

עכ"ל. ללקוט, בשבת יצאו ולא ממנו יותירו

ÂÈ¯·„Âהמצוות מכלל הוא בשבת" יצאו "שלא וכי מאד, תמוהים לכאורה

שבת, מערב להכין במן, שנאמרו ההלכות שכל רש"י שסבר נלמד ומזה במן? התלויות

וכמו המן", "מהלכות הם בשבת, ללקטו לצאת שלא וכן בשבת, ולבשלו לאפותו ולא

בוקר עד ממנו להותיר לא יט)שההלכה פסוק כך(להלן - במן התלויות מהלכות היא ,

וזהו המן", מ"הלכות הם בשבת ללקטו יציאה ואיסור שבת, מערב הכנה איסור גם

בשבת". יצאו ולא ממנו יותירו שלא בו, התלויות מצות ישמרו "אם רש"י מש"כ

ÔÏ‰ÏÂכט)כתיב ביום(פסוק לכם נתן הוא כן על השבת לכם נתן ה' כי "ראו ,

וז"ל, ופירש"י השביעי", ביום ממקמו איש יצא אל תחתיו איש שבו יומים לחם הששי

התומר תחת שישבה בדבורה ומצינו .75

ד-ה) לפי(שופטים ונראה תחת", זו דישיבה ז

הוא. חשיבות ענין התומר

רבי להג' ו, מאמר התורה' מאמרי 'חבר .76

זצ ברוידא זיסל ל."שמחה
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מדברי אלא תחומין שאין במפורש, ולא שבת, תחום של אמה אלפים אלו יצא, אל

ע"ב)סופרים ל סוטה מפורש(ע' הרי עכ"ל. נאמר, המן לוקטי על מקרא של ועיקרו ,

ÔÓ· ˙ÂÈÂÏ˙‰ ˙ÂÎÏ‰‰Ó Ì‰ ÌÈÈÂÂÈˆ‰ ÏÎ˘.

'ÈÚÂ'זרוע שבת)ב'אור הלכות השבת,(ריש על נצטוו לא אמנם שבמרה דהוכיח

הרי השבת, על שנצטוו נאמר ואם נח", "בני ישראל בני היו תורה מתן לפני שהרי

ע"א)קי"ל נט נאמרה",(סנהדרין ולזה לזה בסיני, ונשנית נח לבני שנאמרה מצוה "כל ,

מיתה חייב ששבת עכו"ם ע"ב)ומדוע נח "לסימן(סנהדרין שבמרה זרוע' ה'אור וביאר .

מקרא הרי לעי' יש ולכאורה בסיני". אם כי נאמרו לא הלכותיה כי איתמר, בעלמא

שהרי שפיר, אתי המבואר לפי ברם השבת. על נצטוו שבמן נצטוומפורש לא אמנם

במן התלויות מההלכות זהו אלא השבת, .77על

zexecl cenil - ond zyxt qxhpew

ההשתדלות. מן העושר אין א.

לפי התוצאה את לשנות בכוחו אין אך לאו, אם ה' רצון לקיים הבחירה האדם ביד ב.

רצונו.

מזוני. יהיב חיי דיהיב מאן ג.

לדורות. לישראל אות - המן נס ד.

לו. נגזרו שמזונותיו ממה יפסיד התורה לימוד שמחמת יתכן לא ה.

גלוי. בנס הוא היום עד תורה בני פרנסת ו.

צרכיו. כל לקבל בקב"ה לבטוח הוא יכול נמצא, שהאדם דרגה בכל ז.

תעשיר"! היא ה' "ברכת - משמעות אין לכמות ח.

"àì íà éúøåúá êìéä åðñðà ïòîì"[טז-ד]

כמאמר‡] האדם, של זכויתיו לפי הכל אלא ההשתדלות, מן העושר שאין למדנו

והנכסים שהעושר למי ויתפלל וקלה נקיה אומנות בנו את אדם ילמד "לעולם ר"מ

מן עשירות ולא האומנות מן עניות שלא ועשירות, עניות בה שאין אומנות שאין שלו,

וכו' זכותו" לפי הכל אלא ע"א)האומנות, פב .78(קידושין

‰
˘Ó·Âסקי"ג)ברורה א כדי(סימן יום בכל המן פרשת לאמירת שהטעם כתב,

זצ ברוידא זיסל שמחה ר' הג' ל."77.

יו בתוס' עי' ובתפא"78. זו"ט משנה על י

פ ח)"(קידושין, משנה לפיד הכל דאם דהקשו ,

א דהרי"זכותו ועוד ליה, אהני מאי תפילה כ

מו בסוף ""איתא בזכותאק לאו ומזוני חיי בני

במזלא אלא מילתא ליישב"תליא והאריכו ,

ואכמ"בטוטו ל."ד,
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כמו כלל, השתדלות בלי משמים בפרנסה לזכות ואפשר בהשתדלות, צורך שאין להורות

בלי גם מהשמים מזונות לקבל זכו המדבר שדור שכשם מהשמים, במן ישראל שזכו

ההשתדלות ריבוי שאין להורות וכלשונו, הנותן, הוא ההשתדלות שלא סימן השתדלות,

בכוחה שאין כלל, בהשתדלות להאמין לא חיזוק מכאן לנו יש וממילא מאומה, מועיל

משמים. רק והכל לתת,

‡Ïאמר כך האדם. של זכויותיו לפי הכל אלא העשירות, באה האומנות מן

מקלם זצ"ל נפלאה79הסבא בחריצות מלקטים בנ"א שרוב בנסיון אנו רואים כי וז"ל,

ובכל השתדלויותיהם, כופלים עוד בשנה שנה ומידי הון, להרבות כלל מתרשלים ואינם

רואים אין לבטלהזאת ממש שלהם ההשתדלות ריבוי וכל ברכה, שום עסקיהם בכל

פרי אין והנה כספיהם, את ומונים מחנותם, הביתה וכשבאים ומשתדלים לוקטים הן,

הם מעטים שאמנם רואים וכן כלל. השתדלו לא כאלו הכל אלא בידיהם, עבודתם

ולהיפך בינונים, עשירים רק רובם אלה ואף חריצותם, מיטב כל עם בישראל, העשירים

זאת ובכל בהם, נכנסים קונים אין היום כל כמעט ואשר חנויות בעלי הרבה רואים

מחסורם, די להם יש ËÈÚÓÓ‰Âתמיד ‰·¯Ó‰ ÛÈ„Ú‰ ‡ÏÂ" ˙‡ ˘ÂÁ· ˘ÓÓ ÌÈ‡Â¯
"¯ÈÒÁ‰ ‡Ï80בכל זה לראות הוא יכול בראשו שעיניו מי כל אשר גדול הכלל הוא .

חייו, די אחד לכל הנותן הוא ה' כי ויום, ‡Âיום Á¯ÂËÂ ˙ÂÏ„˙˘‰ ‰·¯È Ì‡ ÔÈ·
‡ˆÂÓ˘ ‰Ò
¯Ù‰Ï ˙ÂÎÈÈ˘ ÌÂ˘ Ì„‡‰ Ï˘ Â˙ÂÏ„˙˘‰Â Â˙ËÈ˜ÏÏ ÔÈ‡ .‰·¯È ‡Ï,

הכיפורים יום ועד השנה מראש לו קצובין אדם של מזונותיו ע"ב)וכל טז עכ"ל.(ביצה ,

עד·] ממנו יותר אל איש אלהם משה "ויאמר וז"ל, מקלם הסבא כתב עוד

ויבאש" תולעים וירם וגו' משה אל שמעו ולא דוקא(טז-יט)בקר, לאו הוא זה גם .

הם ומקמצים עתידם, להבטיח כדי בכסף שרצונם יש הנה תמיד, הדבר הוא כי במן,

להם, צריכים אמנם שהם ובשעה זמן, לאחר להם שישאר כדי יומיות היום בהוצאותיהם

העולם, מן המקומץ הכסף ונאבד עבר כבר ˘ÌÂוהנה ˙Â˘ÚÏ Ì„‡‰ ˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡
˙Â˘ÚÏ Ì‡ ˙Â˘¯‰ Â„È· ˙Á‡ ˜¯ ,˙ÂÈ·ÂÈÁ ˙Â‡ˆÂ˙ ÂÏ ÁÈË·˙ ‡È‰ ¯˘‡ ‰ÏÂÚÙ

ÌÂÏÎ ÁÈÏˆÈ ‡ÏÂ ÍÎ· ÂÏ ‰ÏÚÈ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈÙ ÏÚ ¯Â·ÚÏ Â"Á Â‡ '‰ ÔÂˆ¯.עכ"ל ,

מן‚] העמר מלא שמה ותן אחת צנצנת קח אהרן אל משה "ויאמר הכתוב על

תורה דעת בספר ירוחם רבנו דבריו הביא .79

עי ש."בפרשתנו,

תורה דעת בספר כתב זצ80. ירוחם ל"(לרבנו

ר"וזממיר) היה מכאן כל"ל, אומר המודעי א

אוכל מה ואומר היום לאכול מה לו שיש מי

ע אמנה, מחוסר זה הרי Â„·Î¯כ."למחר
ÏÚÂÙ ÔÈ‡ ,˙Â¯Â„‰ ÏÎÏ „È˙ÚÏ ÔÎ ¯·„Ó‰

‰·¯Ó‰ ÈÎ ,˙Â·¯‰ ÂÈ˙ÂÈÂÏ„˙˘‰· ÌÂÏÎ Ì„‡‰
¯ÈÒÁÓ ‡Ï ËÈÚÓÓ‰Â ÛÈ„ÚÓ ‡Ïנתפס אלא ,

לא אף ואם ואמרותיו, מחשבותיו על הוא

לא כי רק אלא בהשתדלויותיו כלום ירבה

אך אלא לו, שיש מה עם ישקוט ולא ינוח

בשם מתואר כבר זה הנה למחר, על דואג

עכ התורה, מהלך זה ולא אמנה, ד."מחוסר
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אין למה מוכיחם ירמיהו כשהיה ירמיהו בימי רש"י, כתב לדרתיכם" וגו', אותו והנח

הוציא נתפרנס? מהיכן בתורה ונעסוק מלאכתנו נניח אומרים והם בתורה עוסקים אתם

נתפרנסו בזה ראו, אלא נאמר לא שמעו ה', דבר ראו אתם להם אמר המן צנצנת להם

ע"כ. ליראיו, מזון להכין למקום לו יש שלוחין הרבה אבותיכם,

ÚÂ„ÓÂיש דור בכל שהלא לה, צריכים אנו הלוא המן, צנצנת נגנזה באמת

צנצנת קיימת היתה ואם נתפרנס", מהיכן בתורה ונעסוק מלאכתנו נניח "אם - הטוענים

פירכא. עליה שאין תשובה בכדי בזה שהיה הרי המן,

‰‡¯
‰Â,ותאנתו גפנו תחת ואיש אדמתן על יושבים שישראל בשעה דדוקא ברור

מלאכתנו נניח ולשאול לטעות היה אפשר אז קצירה, בשעת וחורש זריעה בשעת זורע

המן, מצנצנת והוכחה לתשובה הוצרכו ואז נתפרנס, מהיכן בתורה ·ÔÓÊונעסוק Ï·‡
ÔÎ˙È ‡ÏÂ ,Ò
¯Ù˙‰Ï ÂÏ Ì¯Â‚‰ ‡Â‰ ‰Î‡ÏÓ· Á¯ÂË‰ ‡Ï˘ ˙Â‡Â¯ Â
È
ÈÚ Ô·¯ÂÁ‰
‰ÓÈÏ· ÏÚ ÌÈÈÂÏ˙ Â
ÈÈÁ ÏÎ ÈÎ ‰Ò
¯ÙÏ ÚÈ¯ÙÈ ‰¯Â˙· ˜ÒÚ‰ ÈÎ Â·˘ÁÈ˘ ÌÈÚÂË
‰ˆÂ¯‰Â ,Ï"
‰ ˙ÂÏ‡˘Ï ‰ÁÎÂ‰Â ‰·Â˘˙ ˆ"‡ ÍÎÏÂ ,È
ÂÊÓ ·È‰È ÈÈÁ ·È‰È„ Ô‡ÓÂ

ÔÓ‰ ˙
ˆ
ˆ È„ÚÏ·Ó Ì‚ ‰‡Â¯ ˙Â‡¯Ï81.

אחז"ל„] וז"ל, מוסר שיחות בס' כאן)כתב יוחאי(מכילתא בן ר"ש היה "מכאן

היה ולא ודורש יושב היה כיצד, הא המן, לאוכלי אלא לדרוש תורה ניתנה לא אומר,

ומכסה". לובש היה ומהיכן ושותה, אוכל מהיכן יודע

,¯ÓÂÏÎהוא מהיכן אפילו יודע הוא אין אא"כ כדבעי תורה ללמוד אפשר אי

טורח. בלא לפניו מוכן צריך שהוא מה וכל ומתפרנס, ניזון

ÌÏÂ‡,המן אוכלי תמו וכבר ודור, דור בכל לדורשה ניתנה התורה ÁÎÂÓÂהרי
Ú„ÂÈ Â
È‡Â ÔÎÂÓ‰ ÔÓ ‰˙Â˘Â ÏÎÂ‡˘ ÂÊ ‰‚¯„Ï ÚÈ‚‰Ï „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ÏÂÎÈ˘ Ô‡ÎÓ
˜ÂÒÚÏ ÂÏÂÎ ÈÂ
Ù ‡Â‰Â ,‰ÒÎ˙ÓÂ ˘·ÂÏ ‡Â‰ ÔÎÈ‰ÓÂ ,‰˙Â˘Â ÏÎÂ‡ ‡Â‰ ÔÎÈ‰Ó

ÔÓ‰ ÈÏÎÂ‡ ‰Ú„ ¯Â„ È
·Ó „Á‡Î ,‰¯Â˙·.

ח אורה, שערי ספר ב."81.

���

תרפ"בעש שלח, פר' בעל"ק מרן כתב ה,

זצוק עזרי' דודו"ה'אבי אל מקלעצק מכתב ל

" וכלשונו, ורביהגדול, מורי דודי כבוד אל

איסר ר' התורה שר הדור פאר הגדול הגאון

שליט מלצר מרן"זלמן משיח זה במכתב א.

הכלכלי מהמצב המוטרדים אלו על ליבו, את

על מספר הדברים בין בזמנם. שהיה הנוראי

כדי לעשות שניסו שונות ועצות נסיונות

הכלכלית ממצוקתם הישיבות את לחלץ

וכל מהיום, בהרבה אז חמורה שהיתה הקשה,

הוא ולבסוף הצליח. ולא הועיל לא שעשו מה

מתוך תורה שילמדו נגזר הנראה שכפי מסיק

אחר - זאת ומלבד הלחץ, ומתוך הדחק

אין אלטרנטיבה, שום אין - לעזור הנסיונות

התורה... עסק רק אחרת, דרך 'מישום קונטרס )

לי') כאח .יתנך
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ÍÎÂממנו העמר מלא ה' צוה אשר הדבר זה משה "ויאמר המן, בפרשת נתפרש

אתכם בהוציאי במדבר אתכם האכלתי אשר הלחם את יראו למען לדרתיכם למשמרת

מצרים" לב)מארץ פסוק אין(להלן למה מוכיחם כשהיה ירמיה, בימי וז"ל, ופירש"י ,

ונעס מלאכתנו נניח אומרים והם בתורה, עוסקים הוציאאתם נתפרנס? מהיכן בתורה, וק

למקום לו יש שלוחים הרבה אבותיכם, נתפרנסו בזה וכו' להן אמר המן, צנצנת להם

ליראיו". מזון להכין

Â
„ÓÏÏ‰È‰ ‡Ï‡ ,„·Ï· ¯·„Ó‰ ¯Â„ Í¯ÂˆÏÂ ,‰Ú˘Ï ˜¯ ‰È‰ ‡Ï ÔÓ‰ Ò
˘
‰ÏÏ‚· ÏË·˙‰ÏÂ ‰Ò
¯Ù‰ ˙‚‡„ ‚Â‡„Ï Ì‰Ï Ï‡ ÈÎ ,˙Â¯Â„‰ ÏÎ· Ï‡¯˘ÈÏ ˙Â‡
ÌÈÁÂÏ˘ ‰·¯‰"Â ÂÏ ÁË·ÂÓ Â
ÂÊÓÂ ,˜ÂÒÚÈ ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÏ ‰ˆÂ¯‰ ÏÎÂ ,‰¯Â˙‰ ÔÓ

ÌÂ˜ÓÏעכ"ל ,"82.

" יעקב, את יצחק ששאל בשעה זה82. מה

בני למצא ""מהרת ואמר, יעקב ענה הקרה, כי

לפני אלקיך כז-כ)"ה' רבה(בראשית ובמדרש ,

"(סה-יט) אם, אמר, חד לקיש, וריש יוחנן ר'

הקב לך המציא וישא"לקרבנך שנאמר ה,

על למאכלך איל, והנה וירא עיניו את אברהם

כו המציא"אחת לזיווגך אם אמר, ואחרינא כ.

על למאכלך היום, לפני נא הקרה דכתיב לך,

וכמה כמה ."אחת

המציא לקרבנך האיל שאת כשם כלומר,

כדתנן בראשית, ימי מששת עוד והכינו ה' לך

מן(ה-ו)באבות הוא אברהם של דאילו ,

ק השמשות, בין שנבראו שמזונך"הדברים ו

קודם לך מוכן היה שזיווגך וכשם ועומד, מוכן

" שאמרו כמו העולם, לאויר ארבעיםשבאת

ואומרת יוצאת קול בת הולד יצירת קודם יום

לפלוני פלוני ע"(מו"בת יח אחתב)"ק על מזונך ,

כ."כו

הק' האלשיך שאמר מה ידוע אמנם

בבית דרש כי בטענה לפניו בבואם לתלמידיו,

א בה' הבוטח כי כי"הכנסת, דבר, לעשות צ

בתורה ולעסוק המדרש בבית לישב אם

ומכל כראוי. פרנסתו לו יזמין וה' ותפילה

" אלא זכה לא לקחו עגלהשומעי ,"בעל

מטבעות מלא ארגז השמים מן לו שזימנו

בידם. עלתה ולא כן עשו גם הם והרי זהב,

רבם, להם ‡Ï‡ויען ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ÌÈ¯·„‰ ÔÈ‡

ÏÚ·Â ,ÏÏÎ ˜ÂÙ˜Ù ÈÏ· ÍÎ· ÔÈÓ‡Ó˘ ÈÓ·
‰· ‰ÎÊÂ ‰ËÂ˘Ù ‰
ÂÓ‡ Â· ‰˙È‰ ‰Ï‚Ú‰.

���

זצ חיים' ה'חפץ מרן אמר אדם"וכבר כי ל,

לאותו דומה פרנסתו, למען ועמל הטורח

לדרכו, מאד נחפז והיה ברכבת שנסע נוסע

הקרון דפנות את בידיו דוחף היה עשה, מה

האדם השתדלות כל כך בה, יושב היה אשר

הקרון כדחיפת אלא אינה פרנסתו לצורך

לתעודתה. מהר הרכבת תבא למען

האדם שעל היחידה ההשתדלות אכן

את לעצמו שיקנה היא להתפרנס בכדי לעשות

בהקב והבטחון האמונה לו"מידת שימציא ה

שאמרו וכמו פרנסתו, כל עאת ח ,א)"(תענית

בעלי" בשביל אלא יורדים הגשמים אין

."אמונה

חז אמרו שמעוני)ל"וכבר יום(ילקוט שבכל ,

שנה. אלפיים פרנסת די מן לישראל ירד ויום

ישראל על נאסר הרי הזה, הריבוי הוא ולמה

לא לאסוף המרבה וגם המחר, ליום להשאיר

א - העומר, ממלוא יותר בידו כל"עלה כ

לבטלה? אלא בא לא הנשאר

השי הוא"אבל כי להכיר בזה ילמדנו ת

או הזדמנויות לו תחסרנה ולא בשפע, משפיע

ח השי"סיבות ואשר"ו. יתן אשר הוא ת

נעשה. ברצונו הכל כי יצמצם,
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וז"ל,‰] מאירות' ה'פנים È˘·ÂÁÓכתב ‡‰È È˙Ï·Ï ,Ú¯‰ ¯ˆÈ ˙ˆÚÓ ÈÎ
ÛÂ‚‰ ˙„Â·Ú ÂÓˆÚ· „Â·ÚÏ Ì‡ ÈÎ ,ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ „ÒÁ È˘
‡ È"Ú ˜Ù˙Ò‰ÏÂ „"Ó‰·

Â˙ÏÎÈ ÏÎÎכאמרם ע"ב), קח מזונותי(סנהדרין יהיו רבש"ע הקב"ה לפני יונה אמרה

טורח מרורות לו ויערב בו"ד, וע"י כדבש מתוקין יהא ולא בידך ומסורין כזית מרורין

שידחהו אחרי להתגבר היצה"ר דרך אמנם המחזיקין, ע"י ניזון מלהיות הגוף עבודת

באמונה ונותן נושא היות לבלתי להסיתהו מוסיף עוד במו"מ, ולעסוק התורה מלימוד

וכשא"ה כזב בדברי הבריות ט-יז)ומטעה בתחילה(משלי הרי ימתקו", גנובים "מים

מתוק. מר לומר מסיתהו ואח"כ המרורות לקבל ‡ÔÈמסיתהו ÈÎ ,‡Â‰ ÔÎ ‡Ï Ì
Ó‡
Á"˙ È"Ú ‡· ÚÙ˘‰ ¯˜ÈÚ ÈÎ ,Ì„Â ¯˘· È"Ú ÔÈ
ÂÊÈ
 Á"˙‰כשאחז"ל ע"ב), ל (שבת

יב-יג)בפ' להשפיע(קהלת הת"ח בשביל אלא נברא לא העולם כל כי האדם", כל זה "כי

הראש וב"ש ב"ה שהקב"ה כמו העם, ראשי נקראו ע"כ אותם, המחזיקים ע"י השפע

שלא כיון בתורתי, הילך אנסנו למען מקרא של פשוטו והיינו הגוף, לכל החיות משפיע

למעלה, ממעלה בה ולהלך התורה לעסק מחשבתם כל לפנות טורד שום להם יהא

כמש"ה מהלך זה שם על נקרא האדם כי חיים אורח שהוא בתורתי הילך דאמר והיינו

ג-ז) עוד(זכריה ואמר העומדים", בין מהלכים לך טו-כד)"ונתתי חיים(משלי "אורח

הנקראים המלאכים כמו לאדם העמידה אין כי מטה", משאול סור למען למשכיל למעלה

כש"ה למעלה, עולה הוא תורה של לאמיתה אדם שמחדש חידוש בכל כי עומדים,

יט-ג) למען(תהלים מ"ש וזהו למטה, יורד ממנו יפנה ח"ו ואם אומר", יביע ליום "יום

עכת"ד. מהלך, נקרא זה שם ועל יורד, ממילא עולה אינו אם כי מטה, משאול סור

·˙Îזצ"ל הסטייפלער פרץ')מרן "מי,('ברכת חושב, והוא ולומד, יושב אחד

וז"ל, בטלים! דברים זה ובזה, בזה עוסק היה הוא אם לו" מחכה מה לאיודע והנה

מתחילה עליו שנגזר מה לפי הכל כי בזה, וכיוצא לעשירות שיזכו תורה לעמילי הובטח

- יצירתו ÏÂ‡בשעת Â„ÈÒÙÈ ‡Ï ‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ È„È ÏÚ˘ Ì‰Ï ÁË·ÂÓ ‰Ê Ó"Ó Ï·‡
‰¯Â˙· Â˜ÒÚ ‡Ï ÂÏÈ‡ Ì‰Ï ‡· ‰È‰˘ ˙ÂÓÎÓ Ì˜ÏÁ ˙
Ó Ú¯‚Èלסוף באמת כי וגם .

במקומך בו מתקיים בתורה יגיעתו ערך ולפי הזה בעולם גם לו משתלם רב זמן אחר

עכ"ל. יושיבוך,

Î"Á‡זצ"ל הח"ח שכ"כ כתב Â‰·ÈÈÁÈוז"ל,83ראיתי ÏÎ˘‰˘ ¯·„ ‰Ê ‰
‰Â
˘‡¯· ÂÏ Ú·˜˘ Â
ÂÊÓ Ì„‡‰ ÔÓ Ú¯‚È ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰˘ ÔÎ˙È ÍÈ‡ ÈÎ ,È‡„Â

‰¯Â˙Ï ÂÏ ÚÂ·˜‰ ÔÓÊ‰ ÏË·Ï ‰ˆ¯ ‡Ï˘ ¯Â·Ú ,‰
יש‰˘ סיבות הרבה כי וכו'?!

ילמדו לא אשר האנשים אפוא נואלו מה

בחוש הנראית ית' בגדולתו יתבוננו ולא

ופרט, פרט בכל והברואים העולמות מריבוי

מלהיכשל ניצולים היו בזה הסתכלו אילו כי

בו, הורגלו אשר הטבעי המבט של בכפירה

ממש. העולמות בב' מאושרים והיו

פרק התבונה שער הלשון, שמירת ספר .83

ט,י.
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ידי על מאומה לו יתוסף לא בודאי כי אחר. ביום לו יתן זה, ביום לא ואם למקום,

תורה. בדברי לו הקבועה העת את ויפריע הוא ברוך הקדוש של רצונו על שיעבור זה

[Âבאבות איתא וז"ל, יעב"ץ החסיד בני(ו-ד)כתב פרנסת תאכל", במלח "פת

מתפרנסים, תורה שבני במעט להתפרנס לאחרים א"א אשר גלוי, בנס הוא היום עד תורה

ביתם, בני ואת אותם מחי' הכמות שמעט פי' עכ"ל. התורה, לאמיתות ומופת אות והוא

השכינה מזיו בעצם הוא חיותם כי אחרים, של כזה כלל אינו שלהם המאכל מהות כי

נפשם שמוסרים שאותם סוד ואיננו גופם, את וגם נפשם את גם מחי' התורה ומאור

ש הם מעט אלא להם שאין ואע"פ הלכה של בעומקה ולנים התורה נחתביגיעת בעי

ספסלי שעזבו אותם זה ולעומת רצון, בשביעת בחלקם ושמחים ביתם בני גם הם גם

הפרנסה דאגת אחרי אחת רדיפה חייהם וכל והכלכלה המחי' על טרודים הלומדים

לימודם, לרפיון הסיבה הוא פרנסה שדאגת ¯ÔÂÈÙוחושבים ÈÎ ,ÍÙÈ‰Ï ‡Â‰ ˙Ó‡·Â
ÔÂˆ¯ ˙ÚÈ·˘ Â‡ˆÓ ‡Ï Î"Ú ÌÈÓ˘ ÌÁÏ ÔÓ Ì˙Â‡ ÂÏÈÎ‡‰ ‡Ï˘ Ì¯‚ Ì„ÂÓÏ
ÌÈÈÁ Ì‰Â ,˙Ó‡· ÌÈÓ˘ „Â·Î Ì‰ ‰¯Â˙· ÌÈÏÓÚ‰ Ï˘ ‰Ï‡Î ÌÈÈÁ ÔÎ‡Â ,Ì·ˆÓ·

‰Ê· Ô
Â·˙Ó‰Ï Ú·Ë‰ Í¯„Ó ‰ÏÚÓÏ˘הרמב"ם שכתב וכמו ויובל), שמיטה הל' ,(בסוף

לדעה ולעבדו לשרתו ה' לפני לעמוד להיבדל מדעו והבינו אותו רוחו נדבה אשר כי

הרבים החשבונות עול צווארו מעל ופרק האלוקים, שעשהו כמו ישר והלך ה', את

לעולם ונחלתו חלקו ה' ויהיה קודשים, קודש נתקדש זה הרי - האדם בני ביקשו אשר

עולמים, ÌÈÈÂÏÏÂולעולמי ÌÈ
‰ÎÏ ‰ÎÈÊ˘ ÂÓÎ ÂÏ ˜ÈÙÒÓ‰ ¯·„ Ê"‰ÂÚ· ÂÏ ‰ÎÊÈÂ,

גורלי. תומך אתה וכוסי חלקי מנת ה' אומר, ע"ה דוד הרי

[Êהלחם את יראו למען וז"ל, קצת ובע"א חכמה' ב'משך גם כתב זה כיסוד

ותהא בפרט יושגח אימת כי יחשוב אל האדם כי הענין, - כו' אתכם האכלתי אשר

נס, דרך ÈÚ·Ëפרנסתו È˙Ï· Í¯„· ÂÓˆÚ ‚È‰
ÓÂ '‰ ÈÎ¯„· ˜Â·„ ‡Â‰ ¯·Î˘Î,˜¯
Â·‰È '‰ ÏÚ ÍÈÏ˘È Ê‡וראה בא אמר לכן לנפשו. יחוש לזה בא שלא זמן כל אבל ,

בהוציאי תיכף הלא וקיומה, התורה קבלת לאחר האם - לישראל המן את האכיל אימתי

המן. את אתכם האכלתי מצרים מארץ Ï·˜Ïאתכם Â·Ï Â
·„È ¯˘‡ ˘È‡ ÏÎ ÔÎÏ
ÁÈ˘˜‰ ‡Ï Û‡ ÈÎ ,È¯ÊÚ ‡Â·È ÔÈ‡Ó ‚‡„È Ï· ,Â˙¯Â˙Â ˙"È˘‰ ÈÎ¯„ ÏÂÚ ÂÈÏÚ
Ú„ÂÈ‰Ï ÈÂÏ‚ Â··Ï ˙¯ËÓ ˜¯ ,‰¯Â˙· Ï‚¯Â‰ ‡ÏÂ ÌÏÂÚ‰ ÈÎ¯„ ÏÎ Â··ÏÓ ÔÈÈ„Ú
Â˙Ò
¯Ù ÔÈÓÊÈÂ Â·ÊÚÈ ‡ÏÂ '‰ Â‰ˆÏÁÈ ,‰¯Â˙‰ ÊÂÚÓ· ıÓ‡˙‰Ï Â˙
ÂÂÎ ÈÎ ‰ÓÂÏÚ˙

˘„Â˜Óעכ"ל ,84.

בנצי יעו' לב)ב"84. פסוק להלן דבר' שכ'('העמק ,

""וז כתוב צוהל, אשר הדבר זה משה ויאמר

למען לדרתיכם למשמרת ממנו העמר מלא ה'

במדבר אתכם האכלתי אשר הלחם את יראו

מצרים מארץ אתכם ישראל"בהוציאי לכל ,

התורה, לשקידת ותוכחה מוסר מזה להודיעם

כדתניא זה, בשביל אלא המן ניתן לא שהרי

מן, לאוכלי אלא תורה ניתנה לא במכילתא
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˙˜ÈÈÂ„ÓÂאבות במס' המשנה מע(ג-ה)לשון תורה עול עליו "המקבל" כל בירין,

זו, להנהגה לזכות יכול לחוד עול שבקבלת היינו ארץ, דרך ועול מלכות עול ממנו

הפרנסה עול בלי בתורה לעסוק שיוכל בידו .85ויספיק

[Áהמרבה העדיף ולא בעומר וימודו והממעיט, המרבה "וילקטו הפסוקים על

החסיר" לא וכשבאו(טז-יז,יח)והממעיט מעט, שלקטו ויש הרבה שלקטו יש פירש"י,

עומר על העדיף לא ללקוט שהמרבה ומצאו שלקטו, מה איש בעומר מדדו לביתם

גדול נס וזהו לגולגולת, מעומר חסר מצא לא ללקוט והממעיט באהלו, אשר לגולגולת

עכ"ל. בו, שנעשה

˙˘¯Ùאת מקבל אדם וכל כלום, ולא אינה ה"כמות" כי ללמדנו באה המן

הוצאות עליו יסתובבו נכסים שאר אסף ואם לקבל, עליו שנגזר ומה לקבל לו הראוי

המרבה". העדיף "ולא שכתוב: כמו שונות, מהוצאות

‡˙È‡ב"מ ע"א)בגמ' ה'(מב מלפניך רצון יהי אומר גורנו, למוד ההולך "ת"ר ,

הזה, בכרי ברכה השולח ברוך אומר למוד התחיל ידינו, במעשה ברכה שתשלח אלקינו

שוא". תפילת זה הרי בירך ואח"כ מדד

ÏÎכמה לדעת ומלכות, [ובשם לברך יכול ביותר, הפשוט ואפילו מישראל אדם

לכך אין הטבע בדרך כי גמור, נס לכאורה שהוא דבר הזה", בכרי ברכה "השולח פוסקים],

ואחד אחד כל שמדד לפני מקום ומכל שוא, תפילת זו הרי שמדד לאחר כן ועל מקום, כל

כרחך ועל נס, בגדר שהוא דבר על ולברך לבקש שייך היאך ביאור טעונים והדברים מברך.

תענית"ומשו במסכת איתא עה בשבילא)"(ט ,

ישראל שיהיו נפשו נתן שמשה המן, ירד משה

דברים. בס' יבואר כאשר בתורה שוקדים

להניח ה' שצוה מזה לישראל והוכיח

העומר מלא ÈÎלמשמרת ˙Â¯Â„Ï ˙Â‡¯‰Ï
·˜‰"˙„È˜˘Ï Â˘Ù
 Ô˙Â
˘ ÈÓÏ ÚÈÈÒÓ ‰

‰¯Â˙‰ואע שיהיה", כזה נעלה באופן שאינו ג

נגלה, בנס יורד ‰Ó"˙ÈË¯Ùמן Â˙Á‚˘‰ Ó
,‰„È˜˘Ï ÌÈÚÈ¯ÙÓ ÂÈ‰È ‡Ï˘ ¯Â„ ÏÎ· Â
˘È
‡Â‰ ,ı¯‡ Í¯„ ÏÂÚ ¯˙Ò
 Ò
· Â
ÓÓ ÌÈ¯ÈÒÓÂ

‰Ò
¯Ù ˜ÒÚעכ ל.",

זצ יגל שבתי רבי הג' ששמע"85. אמר, ל

וראה נמל, לעיר שהגיע שסיפר ברוסיה ממגיד

טעונות היו מהם תשע ספינות, עשר שם

שאל אבנים. טעונה היתה ואחת בסחורה

אמרו להגיע, צריכות הספינות להיכן המגיד

סחורות שחסר המגיד, אמר פלונית. לעיר לו

הוא אחרת, מעיר להביא וצריך עיר באותה

באותה חסר האם מה, לשם אבנים אבל מבין.

להגיע צריכות הספינות לו, אמרו אבנים? עיר

לנסוע יכולה אינה וספינה פלונית לעיר

ומלאה כבדה להיות צריכה הספינה ריקנית,

קל, סער בשל להתהפך יכולה אחרת מטען,

באבנים. אותה טוענים כן על

לים, דומה הזה העולם המגיד, ואמר

הדרך את לנסוע לספינה. דומה והאדם

המקבל כל אפשר. אי ריק ולנסוע מוכרחים,

לנסוע ויכול טעון, כבר הוא תורה, עול עליו

עול עליו מקבל שאינו מי אך העולם, זה את

מלכות בעול אותו לטעון מוכרחים תורה,

לנסוע, שיוכל בכדי ארץ דרך (שמעתיועול

הג של הר"מנכדו יגל, שבתי מרקוביץ"ר יצחק ר

הג"שליט אביו בשם זצ"א, צבי .ל)"ר
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שייך לכן בו שיש ממה יותר בו ויתוסף בכרי ברכה ה' לו ישלח כי בנפשו בטוח שהוא

נס, בגדר אינה מדוד שאינו בכרי הריבוי וכח שהברכה מבואר כיצד. והא זה, על ברכה

"‰Î¯·" ‡Ï‡ ÏÏÎ "˙ÂÓÎ" Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ ÔÈ‡ ."‰Î¯·" - ÌÈ¯·„‰ Ú·Ë ‡Â‰ ÍÎ ‡Ï‡
"¯È˘Ú˙ ‡È‰ '‰ ˙Î¯·" י-כב)- של(משלי מציאות נעשית המדידה ידי על ואדרבה ,

שוא. תפילת ותפילתו התבואה, מן הריבוי וכח הברכה את מפסיק הוא ובזה "כמות",

"ø÷áä ãò úøîùîì íëì åçéðä óãòä ìë úàå"[טז-כג]

·˙Îנחמיה יוסף רבי חידושי כי(עה"ת)בס' זצ"ל, הג' ורבי מורי פירש וז"ל,

שכשנפל מחמיו והעיד הענינים, ולכל לפרנסה בבית שמירה הוא שבת מלחם העודף

והיה פעמים כמה ראה כן מעצמו, וכבה השבת מלחם אצלו מניח היה השולחן על נר

זצ"ל. סופר', ה'חתם בעל ק"ז מאביו בקבלה זה לו

Ì
Ó‡בשביל אלא שכר תקות משום המצוה לעשות שלא התחזקו קדוש עם ישראל

עכ"ד. למשמרת, כתיב ולא הבוקר עד אותו ויניחו כתיב במעשה כן על בלבד, ה' מצות

zayd lr xidfdl daegd

"éúøåúå éúåöî øîùì íúðàî äðà ãò äùî ìà 'ä øîàéå"[טז-כח]

ישראל‡] כל על שהחובה מכאן זה. בחטא משה את ואף ישראל כל את כלל

לקיימן אחד כל חייב המצות בכל כי השבת, את כולם שיקיימו כדי השבת, על להזהיר

ניתנה השבת אבל חובתו. ידי יצא - לתוכחתו שמעו לא ואם אחרים, ולהוכיח בעצמו

שכלל השבת, אל ה' אמר - זוגך" בן - ישראל "כנסת ישראל", ל"ר' ולא ישראל לכל

הפחות, [אפי' הזה מהגוף חלק ח"ו ואם השבת, שמירת לענין א' גוף הוא ישראל

הגוף ששאר מה יועיל לא - קודש בשבת שלנו, בה"בת-זוג" בועט הרגלים] - למשל

בעלה". "עטרת המטרוניתא את ויכבד יחבק והידים] הראש [ואפי'

„·ÏÓבינינו נמצאו ואם הקב"ה, ע"י העולם חידוש על מעיד שבת השומר זה

זא"ז], מכחישים עדים כתות כב' זה [והרי ההיפך את ח"ו מעידים הם הלא שבת, מחללי

שישמרו עוז, בכל להשתדל עלינו לפיכך השבת, שומרי של העדות ח"ו נפגמת וממילא

משמרים ואם עמנו. לשבת תרצה המטרוניתא וגם שלמה, עדותנו ותהי השבת, את בנ"י כל

הם מיד - עמנו לה טוב כי למלך, תגיד והמטרוניתא - כהלכה שבתות ב' ישראל בני

מאנתם" אנה "עד ישראל לכל ה' אמר ואבירם" "דתן של שבת חילול וע"י .86נגאלים.

לתורה. אזנים ספר .86
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יתרו·] בפר' כ-י)כתב כל(להלן תעשה לא אלקיך לה' שבת השביעי "ויום

שעטנז, תלבש לא [כגון אחרת מצוה בשום נאמר לא וגו', ובתך" ובנך אתה מלאכה

כאן? דווקא נאמר ולמה ובתך", ובנך "אתה תועבה] כל תאכל לא

˘ÈÂ,כולה האומה לכל - זה ועם ויחיד יחיד לכל נתנה שהשבת מפני לומר

לו שאין השבת, [יום זוגך בן יהיה זוג] בן לו שאין בארץ, אחד [גוי ישראל "כנסת

לשבת", ה' אמר - החול] בימות זוג ·ÂÓˆÚבן ¯ÂÓ˘Ï ·ÈÂÁÓ Ï‡¯˘ÈÓ „Á‡ ÏÎÂ
˙·˘‰ ÏÚ ÌÈ¯Á‡Ï ¯È‰Ê‰ÏÂ ˙·˘‰ ˙‡,Â
‚¯‡˙
 Ï"¯ ˙·˘ ÏÂÏÈÁ ˘È˘ Ó"Î·Â

˙·˘ È¯È‰ÊÓ ˙¯·Á· Ï‡¯˘È È
השבת· כימי וימיהן האבות87. נצטוו בסיני כבר כי ,

השבת, את שישמרו - ואמהותיהם עבדיהם על והאדונים ובנותיהם, בניהם על להשגיח

˙ÂÁÓÏ Â„È· ˙ÏÂÎÈ‰˘ ÈÓ ÏÎ ÏÚ Ï"¯האחריות מפני רק ולא תלוי. הקולר ובצוארו ,

יסוד היא שהשבת מפני גם אך שלנו, זוג" ה"בת בשמירת ישראל כלל של הכללית

להשגיח עלינו ה' צוה לפיכך שלמה, מנוחה של שבת ובפרט מילי, ונפישי האמונה,

כהלכה השבת את שישמרו בנו, התלוים כל ועל והבת הבן .88על

"ùáãá úçéôöë åîòèå ïáì ãâ òøæë àåäå ïî åîù úà ìàøùé úéá åàø÷éå"
[טז-לא]

Ï"ÊÁוכפי בו, שחפץ מאכל כל טעם במן לטעום יכול היה אדם שכל אומרים

טעם איזה שבעולם, טעם לשום כיון ולא כלל, חשב לא אם ומה אכילתו. בזמן שכיון

טעם"! כל אין מחשבה, "בהעדר - וביה מיניה והשיב הח"ח, שאל - למן? אז היה

נישט") טעם קיין עס האט ניט, טראכט מען רוחני("אז דבר וכל רוחני, דבר הוא מן שכן .

מחשבה. ללא מקום לו אין

‰Óבמתק חיים' ה'חפץ המשיך - גמרא קטע מאשר טעים יותר להיות יכול

על ואף וערב! מתוק כך כל זה - להמחשה אצבעותיו, קצות מנשק שהוא תוך לשונו,

מחשבה בהעדר כן, כלל...פי טעם להם אין הדברים

ÍÎמשיח על שחשב מי בב"א. המשיח, לביאת כשנזכה לבא לעתיד גם יהיה

בו ירגיש לא לבואו ציפה שלא ומי כשיבוא, משיח טעם יטעם לבואו, וציפה וחיכה

כשיבוא טעם .89שום

חברת של ולידתה שהורתה הכוונה, .87

השבת שניתנה מאז היא שבת מזהירי

להשגיח האבות נצטוו מסיני כבר כי לישראל,

וכו'. ובנותיהם בניהם על

ס יתרו.88. פר' לתורה, אזנים פר

זצ שוואב שמעון רבי הג' עם ראיון (ספרל"89.

השואבה) ועבית מש". -"ע משה אהל בספר כ

וגלות, ד)מקדש אות נ .(פרק
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rahd jldn jeza dgbyd - wlnr zngln

øîàì 'ä úà íúñð ìòå ìàøùé éðá áéø ìò äáéøîå äñî íå÷îä íù àø÷éå"
"ïéà íà åðáø÷á 'ä ùéä[יז-ז]

·˙Î'דבר 'העמק זצ"ל)בפי' פלא(להנצי"ב הדבר אין. אם בקרבנו ה' היש וז"ל,

אלא עביד דלא ידעי דכו"ע נסים הרבה ועוד וענן אש עמוד רואם אחרי נסתפקו איך

צודקים. אופנים שני ע"ז יש אמנם עבדו. ובמשה בה' ויאמינו כתיב כבר וגם קוב"ה,

משה בעוד אלא אינו כ"ז אבל נסים, ועושה עמם הולך ה' שכעת היטב שידעו חדא

קיים משה חוסן לעולם לא אבל תפארתו, זרוע משה לימין מוליך והקב"ה וקיים חי

בקרבנו. שורה והשגחתו הקב"ה נגלים נסים בלי שגם להאמין מחויבים ואנו בישראל,

הטבע, בהליכות עלינו ומשגיח משה, כח בלי בקרבנו ה' היש נסתפקו זה דבר ועל

עכ"ל. וכו', עמלק מלחמת באה זו אמונה חסרון ובשביל

¯‡Â·Óהקב"ה בהשגחת שנסתפקו מה הוא בנ"י של החטא דעיקר בדבריו

ועדיין עמלק. מלחמת באה בפרט זה ענין ועל טבע, של במהלך העולם את ובהנהגתו

עמלק? למלחמת שייך זה מיוחד ענין מה צ"ב,

ÏÚÂדבריו בהמשך הענין בביאור הנצי"ב בא יד)זה פסוק אבל(להלן וז"ל,

למלכות הכונה אם עמלק", זכר את אמחה מחה "כי המאמר גוף לבאר יש מתחלה

הרשעה מלכות נמחית שכבר אחר לדורות זו זכירה מצות חז"ל קבעו מה על עמלק,

הכונה ואם ענין. זה מה בעולם זו אומה מזרע אנשים איזה יש אפי' ואם העולם. מן זו

ע"כ אלא מזכרתו. והיא נצחית התורה שהרי כלל, א"א זה וזכרו, שמו נשכח שיהא

בלי אשר ישראל, עם עמלק התגרה לחנם שלא ברור דזה בעולם, עמלק תעודת הכונה

אלא לו. לא ריב על מתעבר והלא לו, יוכל יהי' בנקל לא כי ממנו נעלם לא ספק

הכונה אין וע"כ רוה"ק. אור עליו הופע בעת בלעם כדבר עמלק, גוים שראשית משום

ממלכה כ"א עמלק היה לא מעולם שהרי בעולם, ומאושרת מצלחת היותר האומה שהיא

כמו ביחוד, אבינו אברהם על וחבריו אמרפל מלחמת שהיתה דכמו הענין אלא שפלה,

משפט עין נעשה ידו שעל שידעו משום והוא בראשית, בס' המקראות מדיוק שנתבאר

היה ומוכן ממצרים ישראל יצאו מאז כך המעשים, ע"פ עליונה השגחה להוריד היינו

ההשגחה את השונא גוים ראשית הוא ועמלק ביותר. לאוה"ע הרע התורה, את לקבל

תעודתו תכלית היינו עמלק זכר שימחה שעה תגיע כי הקב"ה והבטיח שנאה, תכלית

עכ"ל. מעשים, לפי השגחה בלי חפשי הטבע הליכות שתהי'

ÂÈ¯·„ÓÂהבורא השגחת גילוי כלפי היא עמלק, של ההתנגדות כח דעיקר מבואר

הבורא. השגחת בלי חפשי הטבע שיהיה לומר היא בבריאה עמלק מציאות וכל בבריאה,

התגבר הטבע, בהליכות הבורא בהשגחת אמונה בחסרון ישראל שנכשלו כיון ולפיכך



ìäàבשלח äùîפרשת ÂÙ˘

השונא עמלק של כוחו בא זה מכח שהרי כנגדם. למלחמה ויצא עליהם עמלק של כוחו

ביחוד. עמלק מלחמת באה זו אמונה חסרון ובשביל בבריאה, הבורא השגחת את

‰
‰Âהנצי"ב ט)כתב משה(שם רצה וז"ל, יהושע" אל משה "ויאמר הפסוק על ,

זו מלחמה סידר ע"כ נגלה, נס בלי גם עליהם ה' השגחת כח לישראל להראות רבנו

גבורים היינו וז"ל, אנשים" לנו "בחר הפסוק על כתב ובסמוך ע"כ. הטבע, בדרך

עכ"ל. טבעית, למלחמה ביחוד מסוגלים שהמה תורה, של במלחמתה

È"ÙÚÂשפקפקו משום הוא זו מלחמה של ענינה דכל דכיון יתבאר, לעיל המבואר

מציאותו שכל זה, עמלק עם המלחמה באה ולזה הטבע, בהליכות הקב"ה בהשגחת

לבוא לה יש זו במלחמה הישועה כן אם בטבע, הקב"ה השגחת להכחיש באה בבריאה

בתוך השגחתו את הקב"ה הראה שמתוכה זו מלחמה של שתכליתה כיון הטבע, בדרכי

בהנהגה להיות צריכה זה, ענין להכחיש שבאה עמלק עם המלחמה ולכן הטבע, מהלך

הטבע בהליכות גם ית' השגחתו ישראל לבני לגלות .90הטבעית,

rdeil` 'd zaxw yg dxeza ln

"íãéôøá ìàøùé íò íçìéå ÷ìîò àáéå"[יז-ח]

בבכורות‡] בגמ' וכ"ה במכילתא ע"ב)איתא ידים,(ה רפיון אלא רפידים "אין

אלא בה השונא שאין לפי עליהם, שונא בא לכך תורה מדברי ידיהם ישראל שרפו לפי

יונתן' וב'תרגום התורה". מן ידים רפיון א)על פסוק ברפידים(לעיל ושרו וז"ל, כתב

כלל על שבאה הראשונה המלחמה ע"כ. דאורייתא ממצוותא אידיהון דבטילו אתרא

בא לכך תורה מדברי ידיהם ישראל שרפו "לפי - סיבתה התורה פירשה כעם ישראל

כלל, תורה למדו שלא על ישראל נתבעו לא עליהם". ÏÂ‡שונא Ì‰È„È ÂÙ¯˘ ‡Ï‡
‰¯Â˙· ÂÏÓÚ ‡Ï˘ ,˙ÂÁÂÎ‰ ÏÎ· Â„ÓÏ ‡Ï˘ ,˘¯„
Î ÂÚ‚È˙‰.

ÔÎ‡Âבדרך עמלק לך עשה אשר את "זכור אותנו ומצווה מזהירה התורה כאשר

ממצרים" כה-יז)בצאתכם "אשר(דברים זה, לכשלון והמקור השורש את התורה מציינת ,

אלקים" ירא ולא ויגע עיף ואתה אחריך הנחשלים כל בך ויזנב בדרך פסוקקרך (שם

הגדולהיח) לירידה ישראל לבני שגרמה זו היא ויגע" "עיף של שהמציאות בזה ומפורש .

שפירש ברש"י ועי"ש עמלק. של ÏÓÚ˜ולביאתו ÏÚ È‡˜ "ÌÈ˜Ï‡ ‡¯È ‡ÏÂ"„שלא ,

לישראל מלהרע מה' .91ירא

הפורים' 'ימי ו)90. הג(מאמר לידידי כהן", דוד ר

חברון."שליט ישיבת ראש א,

בפירש אמנם שה"91. משמע כאן ירא"י ולא

וזאלקים ישראל כלל על קאי ח)ל"" ,(פסוק

אני תמיד לומר, זה, למקרא זו פרשה סמך

אומרים ואתם צרכיכם, לכל ומזומן ביניכם

עכ אין אם בקרבנו ה' וצ"היש ב."ל,
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Ï·‡פירש הק' החיים' כה-יח)ה'אור נאמר(דברים דעליהם ישראל, כלל על דקאי ,

להתדרדרות להם גרמה ישראל של שעייפותם ומבואר אלקים". ירא ולא ויגע עיף "ואתה

כי אחד, שורש שהכל הוא, ברור ודבר עמלק. את הביא וזה אלקים", ירא "ולא של

יותר "לראות" ומחפשים אין, אם בקרבנו ה' היש לשאול מתחילים אנשים מאמתי

הם מחפשים אז או ה', מן מתרחקים כשהאנשים מתחיל הכל וכדו', פרטית השגחה

מה', הוא מתרחק מת"ת, ידיו מרפה אדם כאשר והנה ה'. קירבת את ‡Ìלהרגיש Í‡
ÂÈÏ‡ '‰ ˙·¯È˜ ˙‡ ˘ÂÁÈ Ì‚Â '‰Ï ·Â¯˜ ‰È‰È ,‰¯Â˙· ÏÂÓÚÈיצטרך לא וממילא ,

ולהשגחתו ה' להנהגת והוכחות" "ראיות אחר ולחפש .92לתור

פרשה·] סמך וז"ל, ופירש"י הבאר. ונביעת המן הורדת לאחר נאמרה זו פרשה

בקרבנו ה' היש אומרים ואתם צרכיכם לכל ומזומן ביניכם אני תמיד לומר זה למקרא זו

לאדם משל אני. היכן ותדעון לי צועקים ואתם אתכם ונושך בא שהכלב חייכם אין. אם

אומר היה זצ"ל, חיים' ה'חפץ מרן עכ"ל. נתנו93וכו', בקרבנו, ה' היש שאמרו דבזה

מרשיעי נטלו מהיכן תמהתי, אני אף נגדם. ללחום ולעמלק בהם לשלוט לשטן כח

להחרים הכח את הדת רודפי הבולשביקים של משרתיהם הארורים הייבסקים הברית,

תלמודי לסגור מקוואות, ולנעול מדרשות, ובתי כנסיות בתי לסגור קודש, וספרי תפילין

ישיבות. ולפזר תורה

‰·Â˘˙‰Âשאמרו וכמו ליצלן. רחמנא היהודים, בתחילה זלזלו אלו שבכל היא,

ד-ט) שלא(אבות במדרש, ומצינו מעוני". לבטלה סופו מעושר התורה את המבטל "כל

שהיהודים לאחר אלא המקדש בית ואת התורה את לשרוף כח העולם לאומות היה

בקדושתם. ופגמו בהם זלזלו עצמם

"íãéôøá ìàøùé íò íçìéå ÷ìîò àáéå"[יז-ח]

‰
סיבתה,‰ התורה פירשה כעם, ישראל כלל על שבאה הראשונה המלחמה

רפיון אלא רפידים "אין במכילתא ואמרו ברפידים". ישראל עם וילחם עמלק "ויבא

השונא שאין לפי עליהם, שונא בא לכך תורה מדברי ידיהם ישראל שרפו לפי ידים,

למדו שלא על ישראל בני נתבעו שלא ומבואר התורה". מן ידים רפיון על אלא בא

היגיעה מקום את תפסו ורפיון עצלות עייפות, ידיהם". ש"רפו על אלא כלל, תורה

בתורה עמלו לא הכוחות, בכל למדו לא הם התורה. בלימוד הדרושים והעמל

עמלק. של לבואו והסיבה הפורענות, שורש היה זה ודבר הנדרשת. והרעננות בהתחדשות

Ô‡ÎÓÂעמ כשלא ההרס שכח שציוותהנלמד כך, כל גדול כנדרש בתורה לים

דלכו חולק, אין ובזה מן"92. ידים ריפוי ע

ב לחסרון מביא אלקים"התורה ,"ירא

הפסוק. כוונת אודות רק היא והמחלוקת

כא. מאמר ומאמרים' 'מכתבים .93
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השמירה. בתכלית מכך להשמר לבנו על שנשים כדי ויום, יום בכל זאת לזכור התורה

הקב"ה של כסאו שאין נורא חסרון בבריאה שהטביע עמלק של זו לתופעה גרם מה כי

ומצוות. בתורה והרעננות החיות בחוסר התורה" מן ידיהם ש"רפו - שלם

¯·ÎÂכשאמר הזקן אבינו זה יסוד כז-מ)הודיענו תריד(בראשית כאשר "והיה

דיעקב בנוי גרמיהון ימנעון "וכד ירושלמי התרגום ומבאר צוארך", מעל עולו ופרקת

"למלעי הוא יעקב של קיומו יסוד פיקודיא". למיטר ולא באורייתא למילעי דלא

התורה מעסק ימנעו בניו חלילה וכאשר התורה. עסק - פיקודיא" ולמיטר באורייתא

ולצערו עליו ולהשתלט יעקב של עולו לפרוק לעשו הפתח .94נפתח

wlnr zngln ly dzedn

בתורה. גדלותו מחמת להילחם נבחר יהושע א.

עמלק. במחיית שותף תורה מחזיק או הלומד כל ב.

להילחם! צריך הרוחניות על מלחמה כשיש ג.

"÷ìîòá íçìä àöå íéùðà åðì øçá òùåäé ìà äùî øîàéå"[יז-ט]

ביטול‡] לצד שהוא העון, כשהכיר משה נתחכם וז"ל, הק' החיים' ה'אור כתב

עליו שנאמר יהושע, אלא למלחמה לצאת ראוי אין אמר התורה, לג-יא)מלחמת (להלן

האוהל מתוך ימיש ‰˙Â¯‰לא ˜ÒÚ·עליו יתגבר ובזה בו, כיוצא שיבחר לו ואמר ,

עכ"ל. היה, וכן

‰
‰Âלנו "בחר התורה שכתבה במה לדייק חיים' ה'חפץ מרן בשם כתוב ראיתי

"Âˆ‡אנשים לומר עליו היה בעמלק".Â‡ˆÂהלחם", הלחמו

‡Ï‡שהיה משום דוקא, יהושע את רבנו משה לושלח ואמר התורה, כח לו

ובשבילך.ˆ‡" ידך על יהיה הנצחון שעיקר משום בעצמך, אתה היינו ÔÎÂהלחם",
‰¯Â˙‰ ÁÎÓ Â
˙Ïˆ‰Â ,Â
È˙ÂÏÎÏ Â
ÈÏÚ ÌÈ„ÓÂÚ ¯Â„Â ¯Â„ ÏÎ·.

ÔÎÂישראל וגבר ידו משה ירים כאשר "והיה הפסוק את זצ"ל הח"ח פירש

עמלק" וגבר ידו יניח "יניח",(יז-יא)וכאשר "ירים", עתיד בלשון תורה כתבה מדוע ,

העתיד על גם בזה ללמדנו התורה שביקשה אלא הניח", ו"כאשר הרים" "כאשר במקום

התורה את ונושאים מחזקים אם היינו, ידו", משה ירים "כאשר ודור, דור בכל להיות

עמלק". וגבר ידו יניח "כאשר ואילו ישראל", "וגבר אזי על, אל

הח בשם ראיתי אלו שדברים כמדומה ח."94.
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ÍÎÂמשה ירים כאשר "והיה הפסוק על שהקשה זצ"ל, עוזר חיים רבי הג' ביאר

דוקא רבנו משה יד הרמת ענין מה עמלק", וגבר ידו יניח וכאשר ישראל וגבר ידו

עמלק. במלחמת להצלחה

‡Ï‡אינו ישראל של נצחונם עיקר וכל בישראל, התורה כח הוא רבנו שמשה

התורה! בכח אלא תלוי

‰
‰Âטז)להלן מדר(פס' בעמלק לה' מלחמה י-ה כס על יד כי "ויאמר עה"פ

כי עבר, לשון דר, מדר אלא נאמר, לא דר" "לדר וז"ל, לתורה אזנים בספר כתב דר",

אבינו, יעקב ובפרט הק', האבות ומימי הראשון אדם מימי נמשכת סמאל עם המלחמה

על השמים כימי הזאת המלחמה וימי לו, ויכל עמו] איש [ויאבק סמאל עם שנלחם

עולם. של בוקרו - השחר" עלות "עד הארץ

‰
‰Âשמעלת ידוע הלא לו, ויכל - סמאל עם שנלחם אבינו יעקב ובפרט מש"כ

נגד המלחמה שעיקר כנז' והוא יעקב", אהליך טובו "מה - בתורה היתה אבינו יעקב

שניצחו וע"י סמאל, כנגד יעקב את העמיד הקב"ה ולכן התורה, מכוח היא עמלק

הדורות. כל סוף עד לבניו המלחמה כח את ונתן כחו, החליש

הגר"א·] כתב עמלק, את לנצח ההכרחית הדרך היא התורה שלימוד - זה בענין

הי"ד של95וסרמן כוחו מקור נמצא איה לידע צד כל צריך שבמלחמה ידוע וז"ל, ,

עמלק של כוחו במה לידע צריכים אנו וגם שם. להחלישו יוכל אולי שכנגדו, הצד

להחלישו.גדו ניתן אופן ובאיזה ל,

¯·„Âשנרמז חז"ל, ודרשו ברפידם" ישראל עם "וילחם בכתוב התורה, לנו גילתה זה

תורה. מדברי ידיהם שרפו - ישראל עם להלחם עמלק כח היה מה מפני בזה, לנו

Â
„ÓÏכל וא"כ התורה. בלימוד הרפיון הוא עמלק, של ועוזו כוחו סיבת כי מזה,

נתחזק אם ולהיפוך, עמלק, של כוחו מתגבר תורה, בדברי הרפיון אצלנו שמתגבר מה

התורה, לימוד להפיץ עוז בכל להתאמץ עלינו וא"כ עמלק. של כחו יחלש התורה בלימוד

לעמלק. מות חיצי וזהו הלומדים, אחרים בידי ולהחזיק לת"ת בניו ולגדל לעצמו ללמוד

ÏÎÂשל כחו ידועה במידה מחליש מחזיקה, או תורה הלומד מישראל אדם

עכ"ל. עמלק, מחיית במצוות חלק איזה לו ויש עמלק,

השם‚] חילול כנגד ומלחמה הרע, ביטול על מלחמה היא עמלק מלחמת הנה

ישראל. עם של נפשם בציפור נוגעת עמלק מחיית חובת לכן בעולם, עמלק שמייצג

נגדו. להלחם עלינו נגדנו, רוחנית מלחמה לוחם השונא כאשר

¯ÙÒ·ומכתבים מאמרים הארץ96קובץ ש"בכל אף כי ולידע, להבין יש וז"ל, כתב

מאמרים. קובץ ספר להגר95. הי"96. וסרמן ט."א אות ד,
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קה-ז)משפטיו" כתיב(תהלים מלבדו" עוד ו"אין ד-לה), מתגברת(דברים שמדה"ד בשעה אבל ,

מיני שתי שישנם ונמצא כביכול. הקב"ה נגד ללחום לשטן רשות ניתנה לפעמים מאד,

גזירה ובכל האופנים, בשני הן ישראל על הגזירות וכן שטן. מעשה ב) ה'. מעשי א) הנהגות:

שאם בזה, הבחינה וסימני היא. אופן מאיזה להבחין ÈÓÈ·Îצריך ˙ÂÙÂ‚‰ ÏÚ ‡È‰ ‰¯ÈÊ‚‰
˙Ú·Ë‰ ˙¯Ò‰ ‰ÏÂ„‚Â ,·ËÂÓÏ Â
¯ÈÊÁ‰Ï ‡È‰ ‰˙ÈÏÎ˙Â ,'‰ ‰˘ÚÓ È‰ÂÊ ,ÔÓ‰יד (מגילה

˙ˆÁÏ,ע"א) ‡Ï ‡È‰Â ‰ÓÁÏÓÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ‰Ê ÔÙÂ‡·Âהנפשות על הגזירה אם אבל .

דת על ישראל להעביר היא מעשהותכליתה אם כי ה' מעשה זה אין למוטב, להחזירם ולא ם

ממש במלחמה להריגה, עצמן ימסרו שישראל דרוש השטן כח להחליש וכדי .97שטן.

אלחנן רבי הג' הוסיף דבריו ובהמשך .97

הי זצ"וסרמן חיים' ה'חפץ רבו בשם וז"ד, ל,"ל

הח בעל קדוש מפה ז"שמעתי בזה"ח ל

" שהתחילוהלשון: בשעה שגו, היהודים

לצאת חייבים היהודים היו היבסקים גזירות

יהודים כי אמת נפש, במסירות למלחמה נגדם

היה השטן של כוחו אולם נהרגים, היו רבים

שימסור מי נמצא לא כאשר אולם נחלש.

היבסקים נתחזקו - במלחמה [ובלשונו"נפשו !

" עסבאידיש: בשעת פארזעהן, האבען יודען

די פון גזירות די אנגאויבען זיך האבען

ארוייסגיין גידארפט יודען האבן יעווסקעס,

אמת נפש. במסירות מלחמה אויף זיי געגון

געוורון, נהרג יודען אסאך טאקע וואלט עס

גיווראון וואלט שטן פון כח דער אבער

ניט אבער זיך האט עס בשעת אפגעוואכט.

אין זיין נפש מוסר זיך זאל עס ווער געפונען

געוורון יעווסקעס די זיינען - מלחמה

]."שטארקער

הג כתב וסרמן"עוד אלחנן גלותר בענין (שם,

ג) אות וזוגאולה, היבסקים שמעתי"אודות ל,

הח ז"מהקדוש בזה"ח היעווסקעס אודות ל:"ל

זרע" פון זיינען זיי אז ברור איז מיר ביי

וזעמלק עמלק]. מזרע שהם ברור [אצלי ל""

שלמה"הגר אבן בס' משיח)א חבלי הערב(פרק ,

לומדים וישראל בישראל מאד דבוקים רב

ממ וילמדו"ממעשיהם, בגוים ויתערבו ש

קו-לה)מעשיהם עליזי(תהלים העשירים והם .

וא וכו'. ע"גאוה, רק רב הערב להפריד י"א

וכו', בישראל יש רב ערב מיני ה' הגלות. קושי

נקראים והם מכולם גרועים מחלוקת ובעלי

העולם מן שימחו עד בא דוד בן ואין עמלקים,

בגלות, ישראל ראשי הם עמלקים וכו'.

לראש צריה היו נאמר א-ה)ועליהם וכל(איכה ,

נשמתן מגלגול הם שבדור ורשעים פנים עזי

עכ וכו', קין ובני רב ערב ל."של

עלינו שהיתה בדעתו, סבר חיים החפץ

היינו ואם היבסקים, גזירת נגד להלחם חובה

כלל של ההסטוריה פני שכל אפשר כן עושים

היינו לחלוטין. שונה היתה ברוסיה ישראל

עם רוחני, משמד יהודים מליון שלש מצילים

הרוסית. היהדות את מאבד היה לא ישראל

הדברים. נוראים

שהח ראדין, שבילי בס' פעם"כתב אמר ח

עמו שילכו ישראל גדולי עשרים עוד שמחפש

התקיפות! בכל זאת ואמר רוסיה, עם להילחם

זצ לאנדינסקי משה רבי לו ישראל"אמר ר' ל,

להכנס אתה שיכול חושב אתה האם מאיר,

הח בפתח... כבר אותך יהרגו הלא ח"לרוסיה,

לכזה אותי מחזיק אתה לו, ואמר עליו הקפיד

] נער"שוטה אזא פאר מיר האלץ האם"דו [

כך ורק כך, אבל אותי... שיהרגו יודע אינני

שמו כבוד על להלחם הולכים הגזירה, תתבטל

ואח הקב"יתברך, עוזר."כ ה

���

הגר דברי זצ"כעין וסרמן רבו"א [בשם ל

יחזקאל"הח רבי הג' שכתב ראיתי ח]

זצ ה"אברמסקי בימי חיזוק בשיחת בליטץ"ל,

וזקריג בלונדון. השוני"" על אני תוהה ל,
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שיצאה בעת ישראל של מעשיהם בין הבולט

שהיוונים בעת עשו שהם מה לבין המן, גזירת

בשעה כידוע, גזירותיהם. את עליהם גזרו

השמד, גזירות את ישראל על גזרו שהיוונים

ועוד בניו עמו ויחד גדול כהן מתתיהו יצאו

היוונים נגד מלחמה לקדש ישראל מחסידי

בידי היה לא פיסי כח המתיוונים. ועוזריהם

וכמו חלשים, מעטים, היו הם כ"החשמונאים.

אעפ בכלי-זיין. וחרפו"דלים לנכון מצאו הם כ

קו במלחמת שלנפשם ובסופו היוונים, נגד דש

את להדוף השמים מן בידם סייעו דבר

שלטון בישראל ולהשליט שנואי-נפשם

ואסתר, מרדכי בימי זאת, לעומת התורה.

המן גזירת דבר בהיוודע הרי במגילה, כמסופר

ח ולאבד להרוג להשמיד היהודים"- כל את ו

נגד להילחם יצאו ולא בנשק אחזו לא -

רק הם היהודי מרדכי בעצת נפשם. מבקשי

כדי בתפילה, ועמדו עצרת קראו צום, קידשו

מידי ויוושעו עליהם ירחמו השמים שמן

בהתנהגותם זה קוטבי שוני פשר מה צריהם.

ישראל? של

השונה האופי מן נובע זה ששוני לומר, יש

בימי ישראל. על שנגזרו הגזירות של

הדת, על להעבירם הגזירות היו החשמונאים

לשנס מחויב ישראל עם זה מסוג ובמצבים

בתפילה להסתפק רשאי ואינו מתניו,

פשיטא אמנם שבשמים. האב על ובהישענות

גזירה כל ה' וברצות שמים, בידי שהכל

מעיקרו. מושבת ומתנכל אויב כל מתבטלת,

את נוכיח דוקא שאנו ה', רצון הוא כך אולם

תבוא אנו מצדנו וכי ולתורתו, לה' נאמנותנו

ע הכל לעשות נכונותנו ביטוי להישאר"לידי מ

אין כאלה במקרים ובמצוות. בתורה דבקים

הקב על ולסמוך באפס-מעשה ה"לשבת

הוא באשר בעבורנו, המלאכה את שיעשה

מאתנו נדרש כזאת לעת אשר הורה עצמו

נפש. מסירות ‰‚ÈÊ¯‰שנוכיח ¯˘‡Î ÔÎ ‡Ï
Á ˙Â˘Ù
 Ô„·‡ ÏÚ ‡È‰"Â
ÁË·Â‰ ¯·Î ˙‡Ê· .Â

Ê‡Â ,Ï‡¯˘È ˙È¯‡˘ „·‡˙ ‡Ï˘ ‰¯Â·‚‰ ÈÙÓ
ÈÓÁ¯ ¯¯ÂÚÏÂ ˜ÂÚÊÏ ,‰Ù· ‡Ï‡ Â
ÁÂÎ ÔÈ‡

Ï˘ Â˙¯ÈÊ‚˘ ÔÈ·‰ ˜È„ˆ‰ ÈÎ„¯Ó :ÔÎ·Â .ÌÈÓ˘
˙‡ ·È˘‰Ï È„Î ,ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ‰··ÂÒ ÔÓ‰
Ì‰È
ÈÚ ˙‡ ÏÈ˘Ù‰Ï È„ÎÂ ,‰·Â˘˙· Ï‡¯˘È
˘„È˜Â ÌÂˆ ¯Ê‚ ˜¯ ÔÎÏ ,ÌÈÓ˘·˘ Ì‰È·‡Ï

‰ÏÈÙ˙עכת ד.",

���

מהג שולזינגר"שמעתי מרדכי משה ר

ופורים"שליט חנוכה בין החילוק לבאר א

יש חגים שני זה. באופן המיוחד...] [וב'ניגונו'

מה חנוכה. לנו ויש פורים לנו יש מדרבנן. לנו

" בתורה כתוב בחנוכה? פניהיה על וחשך

חז"תהום אומרים ,"" שהחשיכהל, יוון זו

ואחד אחד לכל אמרו ישראל. של עיניהם

לכם שאין השור קרן על לכם כיתבו מישראל,

ישראל באלקי היתה"חלק לא יוון בגזירת .

שאין רוחנית, גזירה רק גשמית, גזירה שום

ח חלק קמו"לכם ואז ישראל, באלוקי ו

עלי חסידי ללחום.החשמונאים ון

ללחום? למה - ללחום מה

את ללחום הדת... מלחמת את ללחום

לנו שאין ההכרזה נגד הדת, שמירת מלחמת

ח ישראל באלוקי חובתנו,"חלק היא זו כי ו.

זה התורה. את לשמור הדת, מלחמת ללחום

בחנוכה. היה

הגופים, על הגזירה שהיתה בפורים,

לא מישראל אחד אף ולאבד, להרוג להשמיד

למלחמה... יצא לא אחד אף חרב, הרים

���

שליט"הג סלומון שמעון ברוך רבה"ר א

הדור פוסק מרן את שאל פתח-תקוה, של

שליט"הגרי אלישיב תקנה"ש אודות א,

פרצה לתקן ישראל גדולי שעשו מסויימת

" תקנהבמחנינו, כי לו אמרו אנשים הרבה כי

לפסק ישמע לא ההמון כי כלום, תועיל לא זו

דבר שיתקנו למה - הוא שכן וכיון הרבנים,

לריק ויהיה תועלת, הגרי"ללא לו וענה ש"...

בזה"שליט הולכים"א מלחמה בכל לא ל,

להלחם, כדי למלחמה הולכים לפעמים לנצח.

הקב"ואח להצליח!"כ מסייע ה
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exzi zyxt

"exzi rnyie"

האמת. מבקש היה יתרו א.

תורה". "מתן על ששמע נזכר לא מדוע ב.

תוכחות". "שומע היה יתרו ג.

הקב"ה. הנהגת משמעות את משה אצל ללמוד בא יתרו ד.

שרואים. מה של המשמעות את כלל להבין ולא תורה, ומתן סוף ים קריעת לראות אפשר ה.

עמלק. של הטעות משורש למד יתרו ו.

ìàøùéìå äùîì íé÷ìà äùò øùà ìë úà äùî ïúç ïéãî ïäë åøúé òîùéå"
"íéøöîî ìàøùé úà 'ä àéöåä éë åîò[יח-א]

עכ"ל.‡] עמלק, ומלחמת סוף ים קריעת ובא, שמע שמועה מה וז"ל, פירש"י

שלימה בריאה הלא יתרו", "וישמע - לכך הגיע אחד אדם שרק הוא פלא דבר לכאורה

ירגזון עמים "שמעו כתוב שהרי כולם, ששמעו שמועה אותה את שמע יתרו שמעה,

כנען" ישבי כל נמגו וגו', פלשת ישבי אחז טו-יד,טו)חיל נשארו(לעיל כולם ומדוע ,

אחד. מכומר חוץ במקומם

‰
‰Âיא)פירש"י במכילתא(פסוק דבריו ומקור עבדה", שלא ע"ז הניח "שלא

א) מכל(יתרו שנא' עבדה ולא עליה עבר שלא העולם בכל ע"ז יתרו הניח "לא ,

לע"ז. כומר היה שיתרו ללמדנו, חז"ל כוונת מה וקשה ע"כ, האלהים",

¯˙Èיתרו את מתארת התורה אחד מצד יתרו, את מציגה התורה כאשר כן, על

שפירושו מדין" "כהן - ומאידך הנביאים, אבי משה" "חותן שהוא וחשיבות כבוד בתואר

ועי"ש מדין". "כהן הוא שחותנו רבנו משה של כבודו זהו וכי מאוד, ותמוה כומר,

פרשה "שיתר שם על "יתרו" בשם שנקרא חז"ל דברי שהביאו התוס', בעלי ברבותינו

- בעירבוביא משמשין וגנאי שבח ולכאורה היא, זוטרתא מילתא ואטו בתורה", אחת

ומה משה", "חותן שוב ואח"כ לו, הוא גנאי שלכאורה מדין" "כהן מעלה, שזוהי יתרו

הדבר. פשר

¯Â‡È·‰Âולכך האמת את מחפש שהי' מעלתו, לתאר באה התורה שאדרבה בזה,

זו מידה העולם, את מנהיג שהקב"ה להכיר זכה ולכן עבדה, שלא זרה עבודה הי' לא
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האמת. להכרת שהביאתו המידה היא האמת", "מבקש של

‰
‰Â"זרה לעבודה היה "כומר בגימטריא יתרו וז"ל, הטורים' 'בעל כתב

כנ"ל, היא והכוונה עכ"ל. התורה, ולקבל להתגייר שבא "התורה", ובגימטריא

את לקבל שבא על וגם לע"ז כומר שהי' מה על גם מרמזת שמו של שהגימטריא

זכה לפיכך האמת, את וביקש לע"ז כומר שהי' שמחמת אחד, דבר הוא כי התורה,

העולם. והיה שאמר במי להכיר

È˙È‡¯Âבנפשו מתדבק ע"ז עובד כל דהנה וז"ל, זצ"ל, מקלם הסבא ביאר שכן

אותו קבע שהאדם בזה הוא הע"ז מציאות שכל נמצא נתבונן אם שהרי השקר, אל

לאחזוקי איניש ש"עביד ידענו ואם ידיו", "מעשה הוא והרי לע"ז, ועשהו כך, לשם

הצרות אף על ולכן ואבן... עץ אדם ידי מעשי מעשיו!... לאחזוקי כ"ש הרי - דיבוריה"

בזה היה שונה ויתרו שלו. בע"ז דבוק עדיין הוא נשאר - ע"ז העובד שנוחל והמכות

הוא וזנחה! עזבה מיד - שקר שהינה אחת בע"ז יתרו שראה שמכיוון העולם! מכל

עד לע"ז מע"ז עבר וכך אחרת! ע"ז וחיפש הלך אלא - בשטות להידבק המשיך לא

את פעם כל עזב ממילא - האמת את וביקש שחיפש ומכיון שבעולם! ע"ז כל שעבד

עכ"ל. האמת! אל בסוף שבא עד השקר, מידת בו דבקה לא וכך השקר,

ÔÎÏÂשהיה הוא אך העמים, כל שמעו הנסים שאת למרות להתגייר, בא יתרו רק

האמת את לברר בא מיד הנסים את שמע שאכן בשעה הרי הזמן, כל האמת את .1מבקש

˙‡ÈˆÈ·דרגת הבחנה, של דרגות ארבע מצינו ים-סוף וקריעת ˘ÚÈÓ˙מצרים

ספיר משה יעקב רבי חמיו1. סרטוב, של (רבה

הח נכד לוינסון, יהושע רבי בראדיןח)"של בבקורו ,

תרע שנת חיים"בחורף החפץ לרבנו סיפר ד,

האכרים בין שהתפתחה החזקה התנועה על

זו תנועה ישראל. דת את לקבל הרוסים

" בשם ידועים מנתה"סובוטניקיםשחבריה ,

לאמונת נפשם ומסירות באהבתם רבבות.

הצארית הממשלה מפני חתו לא ישראל

הנוצרים] של הדת כהני [מועצת והסינוד

ובנגישות. תקיפים באמצעים שאיימו הרוסי,

החלטה שלם. כפר כמעט התגייר אחד במקרה

" על ולוותר הנצרות את לנטוש עדןזו, "גן

זה, מתוך להם באה למאמיניה, שהובטח

פרקי תכופות בפניהם מקריא שהיה שאחד

" בפסוק לפתע נעצר ברוסית, אלתהלים

תשועה לו שאין אדם בבן בנדיבים "תבטחו

מחרישים,(קמו-ג) האכרים כל נשארו ,

על ויכוח התפתח מכן לאחר מהורהרים.

" תשועההמלים לו שאין אדם בידו"בבן (שאין

לעצמו) בחקירהלהושיע התחילו מיד ...

על הנצרות, דת של התהוותה על מדוקדקת

" של האישמוצאו כולם"אותו שהגיעו עד ,

ליהדות. לעבור החלטה לידי

בהתפעלות, אז העיר חיים' ה'חפץ

התורה," של אחת במלה רצינית התבוננות

והטהורה הקדושה האש את להפיח בכוחה

שו אין האמונה. שבאכריםשל בעיני, ספק ם

הנראה כפי יהדות. של אש מעמעמת אלה

בהם שנתערב יהודי, דם בעורקיהם נוזל

בתקופה שמא או הקנטוניסטים, בתקופת

קדומה ההסבר"יותר את הזכיר זה עם .

הרמב בשם È„Â‰ÈÂ"ן,"שנאמר ¯ÈÈ‚˙Ó Â
È‡ ÈÂ‚
„Ó˙˘Ó Â
È‡".
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Â¯˙Èומלחמת ים-סוף קריעת ובא שמע שמועה מה יתרו, "וישמע מחז"ל שהבאנו כפי -

‰ÌÏÂÚעמלק". ˙ÂÓÂ‡ ˙ÚÈÓ˘נבהלו אז פלשת, ישבי אחז חיל ירגזון עמים "שמעו -

המאורעות את שמעו שאמנם כנען". ישבי כל נמגו רעד יאחזמו מואב אילי אדום אלופי

ותועבותיהם מדרכיהם הנימה כמלוא זזו ולא חייהם בשגרת המשיכו הם אך .2ונזדעזעו,

ÌÈ·‡ÂÓ‰ ˙ÚÈÓ˘הגדולות המסות "שמעו כי ישראל" בני מפני ל"ויקץ להם שגרמה -

ולאבותיהם" להם ÏÓÚ˜.3הנעשות ˙ÚÈÓ˘Âלערוך לבוא זו משמיעה שהתעורר -

ה'. עם וכביכול ישראל עם מלחמה

בזבחים·] ע"א)בגמ' הפרשיות,(קטז כסדר תורה מתן קודם בא יתרו אם נחלקו,

כשאמר הזו הדעת על שואל, אני זה כל ועם וז"ל, הרמב"ן והק' תורה. מתן לאחר שבא או

ישראל את ה' הוציא כי עמו ולישראל למשה ה' עשה אשר כל יתרו וישמע הכתוב

˘‰Â‡ממצרים, ‰¯Â˙‰ Ô˙Ó· Ï‡¯˘ÈÏÂ ‰˘ÓÏ ‰˘Ú˘ ‰Ó ÚÓ˘˘ ¯Ó‡ ‡Ï ‰ÓÏÂ
Ì‰Ï Â˘Ú
˘ ˙ÂÏÂ„‚‰ ˙Â‡ÏÙ
‰Óהיו אשר ראשונים לימים נא שאל "כי שאמר כמו ,

הנהיה השמים קצה ועד השמים ולמקצה הארץ על אדם אלקים ברא אשר היום למן לפניך

שמעת כאשר האש מתוך מדבר אלקים קול עם השמע כמוהו, הנשמע או הזה הגדול כדבר

ויחי" ד-לב)אתה ולמצרים(דברים לפרעה ה' עשה אשר כל את לחתנו משה ויספר וכשאמר .

בדרך מצאתם אשר התלאה כל את ישראל אודת ח)על ידעתי(פסוק עתה מזה יתרו ואמר ,

ה' גדול יא)כי ‡Ó˙,(פסוק Ì˘‰ ÈÎ Ú„ÂÈ Â
ÓÓÂ ,È
ÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ ÂÏ ¯ÙÒ ‡Ï ‰ÓÏ
Â„·ÏÓ „ÂÚ ÔÈ‡Â ˙Ó‡ Â˙¯Â˙Âשאמר כמו ד-לה,לו), הוא(דברים ה' כי לדעת הראת אתה

עכ"ל וגו', קולו את השמיעך השמים מן מלבדו, עוד אין .4האלקים

‰‡¯
Âאת התורה הדגישה מדוע להבין יש דהנה הרמב"ן, קושיית ליישב

הר ממעמד שמיעתו הזכירה ולא עמלק ומלחמת סוף ים מקריעת יתרו של שמיעתו

מתןסיני לאחר דבא דס"ל שמיעותתורה)(למאן שלוש על לנו לספר באה שהתורה לפי ,

ים קריעת א] המופלאים. בנסים כולו העולם כל את שהרעישו יצא"מ של זמן מאותו

נבהלו אז פלשת, ישבי אחז חיל ירגזון עמים "שמעו העולם. אומות שמיעת - סוף

כנען" ישבי כל נמגו רעד יאחזמו מואב אילי אדום טו-יג,יד)אלופי שאף(לעיל והיינו, .

מכ"מ ורעדה, פחד נתמלאו האומות וכל העולם כל את זעזע סוף ים קריעת ששמע

ותועבותיהם, מדרכיהם הנימא כמלוא זזו ולא שהם, כמות ונשארו חייהם בשגרת המשיכו

שינתה ולא עליהם השפיעה לא סוף ים וקריעת מצרים יציאת של המופלאה הפרשה וכל

עממים, ז' תועבת את התורה שמזכירה כפי .2

" הכתוב אשרכמאמר מצרים ארץ כמעשה

אשר כנען ארץ וכמעשה תעשו לא בה ישבתם

תעשו לא שמה אתכם מביא יח-ג)"אני .(ויקרא

""ופירש מגידי, שמה, אתכם מביא אני אשר

יותר מקולקלים ישראל שכבשו עממין שאותן

."מכולם

הרמב לשון בלק"3. פרשת וע(כב-ב)ן מש", כ"ע

במדבר. משה אהל בספר שם

יעוי הרמב"4. תירוץ ן."ש
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לחזור זו משמיעה התעוררו שלא רק שלא עמלק, שמיעת ב] מחשבותם. הלך את כלל

לבוא זו משמיעה התעוררו אדרבה, אלא בדרכם, להשאר הפחות לכל או בתשובה,

הנורא העיוות נוצר ומזה - ה' כנגד מלחמה וכביכול ישראל כנגד מלחמה לערוך

ובאמת עמלק. של שמו שימחה עד שלם" וכסאו שלם הקב"ה של שמו "אין שכביכול

ולהשמידם לכלותם מחויבים כן ועל לבנו, מאב ועובר תיקון כל אין זה רע לשורש

השמים להתגייר.5מתחת ובא שמע יתרו לעומתם, יתרו, שמיעת ג] .

‰˙ÚÓÂהים מקריעת יתרו של ה"שמיעה" את דוקא התורה הדגישה שלכן יתכן

"שומע" יש ל"שומע". "שומע" בין שיש המרחק גודל את ללמדנו סיני, הר ממעמד ולא

ה"שומע" ויש הכוונה, הפך את משמיעתו שמסיק "שומע" יש ממקומו. זז לא אך שנבהל

בתשובה לחזור סוף ים מקריעת לשמוע שהתעורר היחיד היה ויתרו, האמת. את מכך ומסיק

את ולהפנים לבו אל להשיב שידע יתרו של גדולתו מעלת היא וזאת להתגייר, ולבוא

אותה האמת למציאת - ולמעשה להלכה זאת ולתרגם ישראל לבני שנעשו הנסים שמועת

תורה. מתן שמועת ולא סוף ים קריעת ששמע התורה הדגישה ולכן ומעולם. מאז חיפש

ÂÈ˙ÂÁÂÎÂ Â·Ï ÏÎ· ˙Ó‡‰ ˙‡ ˘˜È·Â ˘ÙÈÁ˘ ‰˙È‰ Â¯˙È ˙ÏÚÓ˘6.

ממיר‚] זצ"ל ירוחם שהתורה7רבנו אחר, באופן הרמב"ן קושית את מתרץ

"שומע להיות בלי תורה לקבל שא"א ללמדנו, התורה לקבלת יתרו פרשת הקדימה

שהיה היינו עמלק", ומלחמת סוף ים "קריעת שמע יתרו מיתרו. נלמד וזה תוכחות"

עמלק ומלחמת סוף ים בקריעת שראה היתה, יתרו של שהבנתו תוכחות", "שומע

"‰ÁÎÂ˙".מהקב"ה

ÚÓÂ˘"תמיד ולהיות להתלמד זה, ביסוד תלוים האדם חיי כל אשר תוכחות"

וכו', ביצרם מהמושלים להיות זכה אשר הוא מי כי תוכחות, ‡Á¯˙שומע ‰ˆÚ ÔÈ‡ ÈÎ
˙ÏÂÊÏ ‰ÚÈÓ˘· ‡Ï Ì‡ ¯˘ÂÈ· ÂÈÎ¯„ Ô
ÂÎÏ ÔÙÂ‡ ÌÂ˘· ˘ÓÓקונה תוכחת "ושומע ,

טו-לב)לב" נפשכם"(משלי ותחי "שמעו נה-ג), וכו'.(ישעיה ,

ÚÓÂ˘"אם דוקא אלא לקבל, יכולים לא תורה לתורה, הקדמה זוהי תוכחות",

" הכתוב, כלשון י-ה5. כס על יד כי ויאמר

דר מדר בעמלק לה' יז-טז)"מלחמה ,(לעיל

חז ברש"וכדברי שהובאו ""ל שם, ויאמרי

הקב של ידו י-ה, כס על יד כי הורמה"משה, ה

ואיבה מלחמה לו להיות בכסאו לישבע

כסא, נאמר ולא כס ומהו עולמית. בעמלק

הקב נשבע לחציו. נחלקו השם שאין"ואף ה

שמו שימחה עד שלם כסאו ואין שלם שמו

השם יהי' שמו וכשימחה כולו, עמלק של

שלם והכסא עי"שלם בפירש", הוא וכן י"ש.

""עה הרפ את לשפט ציון בהר מושיעים ועלו

המלוכה לה' והיתה א-כא)"עשו עובדיה והיתה( ,

עד שלימה מלכותו שאין לימדך - המלוכה לה'

מעמלק. שיפרע

הג זצ"6. ברוידא זיסל שמחה ראש"ר ל,

וע חברון, לתורה'."ישיבת ב'אזנים ע

בפרשתנו תורה דעת בספר .(יח-א)7.
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כי וכו', ע"ה רבנו במשה גם לקרות תתכן טעות וכי מצויה, הטעות כי היטב יודעים

כתב וכבר התוכחה, בשמיעת אם כי הדברים, מתכונת על לעמוד אחרת ודרך עצה אין

חיים' ב'ארחות מז)הרא"ש אות שלישי וקבל(יום עצה ושמע בלבבך תסמוך שלא "הזהר ,

¯·מוסר". ÏÏ˘ ‡ˆÂÓÎ ‰ÁÎÂ˙‰ ·‰‡È ¯·Î ‰Ê‰ ˘È‡‰,ÌÂ˘ ÔÈ‡ ÈÎ ·ËÈ‰ Ú„ÂÈ
!ÂÓˆÚ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ˙Â‡ÈˆÓחז"ל דברים)ואמרו פר' ריש תוכחה(ילקו"ש המקבל כי ,

תלין" חכמים בקרב חיים תוכחת שמעת "אזן צווח המלך ושלמה חכם. (משלינעשה

וכו'.טו-לא) חכמים שנעשו משה של דורו זה ,

ÔÈ
Ú‰Â,'וכו מאוד עד ומבהיל גדול יסוד הוא ‰È‰הזה ÂÏ ÈÎ ˜ÙÒ ÔÈ‡ ÈÎ
Ï"¯ ‰·¯ ÌÂ‰˙Ó ÌÈÏÂˆÈ
 ¯Â„‰ Ï˘ ÂÏÂÎÎ Â·Â¯ ÂÈ‰ ,ÌÏÂÚ· ‰ÁÎÂ˙.

¯·ÎÂחז"ל ע"ב)אמרו מט הקללה(סוטה היא תוכחה, אין דמשיחא בעקבתא

חורבן כל מקור והיא מרובה, ע"ב)היותר קיט גדולה,(שבת בשנאה מקורה תוכחה אי ,

חברו, טובת על ברכה שעושה מי באהבה, ·˜ÂÏÂ˜Ïכי ‰‡¯È ÈÎ ÔÙÂ‡ ÌÂ˘· ËÏÓÈ ‡Ï
,Â
ÁÈÎÂÈ ‡ÏÂ!ÂÏÈˆ‰Ï ‡ÏÂ ˜ÂÁ¯Ó „ÂÓÚÏ ÔÎ˙È ‡Ï ÌÈ· Ú·ÂË‰

‡"˜Ó·Â(המאמרים השלמות(חלק אל לזכות הישרה שהדרך הכתוב מלמדנו כתב,

אל לשמוע לב נותן שאדם השמיעה, שע"י האוזן"! "שמיעת ÂÈ¯ÒÂÓÂהיא '‰ È¯·„
ÂÈ„ÂÓÈÏÂ"נפשכם ותחי "שמעו הפסוק על וכמאז"ל לקו, קו האושר במעלות עולה ,

נה-ג) מעשה(ישעיה אל לבו ושת ששמע ע"י כי - יתרו" "וישמע הכתוב שאמר וזהו .

השלימות. אל הגיעו עד ה' אל להתקרב זכה הנורא, ה'

ÏÎרחב שאמרה כמו סוף ים מי את ה' הוביש אשר את שמעו תבל יושבי

ב)למרגלים ז"ל(יהושע וכמאמרם כח), פרק מימות(שמ"ר וכל העולם בכל נשמע הנס כי

אחז חיל ירגזון, עמים "שמעו - העולם בכל רעש וחלו, שמעו כולם נבקעו. שבעולם

כנען", יושבי כל נמגו רעד, יאחזמו מואב אילי אדום, אלופי נבהלו אז פלשת, ישבי

אותם ואפילו ולהתגייר, אלהיהם לנטוש לבם שתו לא מדוע המה? והיכן שמעו כולם

יתרו, הוא ורק בהשי"ת, ולהדבק להתגייר באו לא מדוע בע"ז, ודבוקים אדוקים שאינם

השכינה. כנפי תחת לחסות ובא הכל נטש מדין, כהן לע"ז, כומר היותו אף על

ÏÎÂ,שומעים כולם לו. היתה טובה ששמיעה ש"וישמע" מפני למה? ‡Íכך
‰ÊÂ - Â·Ï ÏÚ ÌÈ¯·„‰ Ì˘Â Ï·˜ÓÂ ÚÓÂ˘ ˘ÈÂ ,‰ÁÎÂ˙ Ï·˜Ó Â
È‡Â ÚÓÂ˘ ˘È

!Â¯˙È8עכ"ד.

שמוכיחים זה על גם חיוב יש בתוכחה הנה .8

כן דמפורש ומלבד התוכחה, את לקבל - אותו

דזהו נראה הנה קבלה, בדברי פסוקים בכמה

בברכת [וכמו עשה, המצות בעיקר חיוב

היא עשה דהמצות חרדים בס' דמפורש כהנים

הכהן מפי להתברך הישראל על הואגם וכן ,

תוכחה]. במצות גם

הרא חיים'"כתב ב'אורחות שמח"(מה)ש

רב שלל כמוצא תוכחת, והנה"בשמעך .

ומעמודי"הרא הקדמונים מגדולי הוא ש
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כותב שהוא מה וכל הדורות, בכל ההוראה

הוא גמור שחיוב הרי הלכה, פסק דברי הם

תוכחות, בשמעו ¯·לשמוח ÏÏ˘ ‡ˆÂÓ ÔÈ
ÚÂ
ÏÏÈÙ ‡Ï˘ ÈÓÏ ˙ÈÓÂ‡˙Ù ‰ÁÏˆ‰ ÂÓÎ ‡Â‰

ע אהרן')כ."וכו', רבי .('משנת

���

הגר מרבנו גדול לנו זצ"ומי מווילנא"א ל

וכן למוכיח. מדובנא המגיד את לו ששכר

המהרש על הוכיחו."מסופר פשוט שעגלון ל

על סמכו ולא בעצמם בטחו לא אלו ענקים

לאדם שאורב באסון בעליל הם חשו חכמתם.

תוכחה מקבל במאמר"(עשאינו כא-כו, להלן ע

השומע" ובהגה"מעלת מהחיד", שם המהרש"ה בשם ל"א

זה) .בענין

" הגמ', בדברי יסודה זו נכונה אמרהשקפה

וארץ שמים עלי אני מעיד נורי, בן יוחנן רבי

שהייתי ידי על עקיבא לקה פעמים שהרבה

ר לפני עליו וכ"קובל בו"ג. שהוספתי ש

" שנאמר, מה לקיים פןאהבה, לץ תוכח אל

ויאהבך לחכם הוכח ע"ישנאך טז .ב)"(ערכין

‡Â‰ ¯Â·Ò .ÂÁÈÎÂÓ ˙‡ ‡Â
˘Ï ıÏ‰ Ï˘ ÂÎ¯„
˙‡ ·‰Â‡ ÌÎÁ‰ Ï·‡ .˘˜·Ó Â˙Ú¯ ˙‡˘
ÈÈÁÏ Â‰Â‡È·È Ì‰ ˜¯ ÈÎ ÂÚ„ÂÈ· ÌÈÁÈÎÂÓ‰
ÈÂ·˘ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ˘ÓÈ Ì‰È„ÚÏ· ÈÎÂ ,‡·‰ ÌÏÂÚ‰

Â¯ˆÈ È„È·.

זצ"הגרי חסמן לחולה"ל גם אומר, היה ל

יש הכבוד, תאוות בכבלי השבוי במידות אנוש

שזה ומכאן תוכחה. לקבל ישכיל אך אם תקוה

והתאווה שהקנאה כשם אלקים, עשה זה מול

ומוציאים אדם של עיניו מסמאים והכבוד

העוה מן העוה"אותו ומן ÍÙÈ‰Ï,ב,"ז Ì‚ ÍÎ
ÏÚ ‡È·Ó ,‰ÁÎÂ˙ Ï·˜ÓÂ ÂÓˆÚ ˙‡ ÚÈ
ÎÓ Ì‡

˙ÂÓÏÂÚ‰ È
˘· ‰Î¯·Â ‰·ÂË Â˘Ù
אמר זה על .

ע המלך ""שלמה בעיניו,ה ישר אויל דרך

חכם לעצה יב-טו)"ושמע עכ(משלי ל.",

הגה זצ"בשם דושניצר אליהו ר' כתבו,"צ ל

שומע, שאינו למי ששומע מי בין שהפער

ז יונה רבנו בדברי היטב הפסוק"מוגדר על ל

א" לעוזב רע ימותמוסר תוכחת שונא "ורח

טו-י) עבירה,(משלי שעבר אדם זהו אורח, עוזב .

מדרכו. ישוב אשר עד וייסרו יוכיחו אותו

- ואומר הפסוק ממשיך - זאת ÈÓלעומת
‰˙ÈÓ ‡Ï‡ ‰
˜˙ ÂÏ ÔÈ‡ ,˙ÁÎÂ˙ ‡
Â˘˘כי .

הרע, לטבעו - האנושה למחלתו רפואה אין

יונה."ע רבנו דברי כ

בין ההפרש גדול מה מכאן נלמד

האינו של הנמוכה דרגתו לבין מקבל-תוכחה,

החיים, אל יחובר - הראשון תוכחה. מקבל

נזיפה. או הכאה עד להוכיחו חיוב אף ויש

ינוח, רפאים ובקהל משכנו מתים בין - השני

ל."עכ

הגרי כתב תוכחות', 'שומע מעלת ל"אודות

יהל אור בספרו אנו"וזג)"(חחסמן כאשר ל,

מבחינים הננו - האדם בני בסוגי מתבוננים

עומדים האחד בקצה קיצוניות. קבוצות בשתי

לב"בנ ושמים דרכיהם על המתבוננים א

הוא זו קבוצה עם הנמנה אדם להליכותיהם.

השני, בקצה כנגדם, המעולה. - החי האדם

שקוע ושכלם מתבוננים שאינם אלה ניצבים

דומה אלו קבוצות שתי בין המרחק בתרדמה.

הרוחני המקום שהם - השמים שבין למרחק

גוש אלא שאינה הארץ לבין - ביותר הגבוה

ודוממים, חומריים ואבנים עפר של מוצק

ל."עכ

הגרי עמד יתרו זצ"ובענין אורל"ל (בספרו

בפרשתנו) יתרויהל אכן אם הפסוק, לשון על

לעשות שצריך שהבין במה מעלה בר היה

נבדל בכך שרק הרי - להתגייר ובא מעשה

צריך הפסוק היה כן ואם האומות, משאר

" יתרולומר, ""ויבא ומהו יתרו, וכי"וישמע ?

כולו העולם כל הלא - שמע? בלבד יתרו

יתרו של שמיעתו אפוא מתייחדת במה שמע!

" עליו נחקק יתרושבגללה ?"וישמע

הדבר למה במשל, ליב ר' כך על וענה

שמע ולא רכבת, ראה שלא כפר לבן דומה?

החמור, על נוסעים בכפר מימיו. שמעה את

הגיע לא רכבת של ושמעה השור, עם חורשים

מעבר דרכה ורגלו היום, ויהי מעולם. לאזניו

גדולה, עיר של בפתחה הכפר, לגבולות

מוטות של ארוכה קורה לעיניו נפרשה ובדרכו

את או תחילתם את רואה אינו אשר ברזל,

שתיים, או אמה של בהפרש ולידם, סופם,
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ויפים. חזקים - האורך לכל ברזל מוטות שוב

הכפרי חשב איןבמושגיו - אלו מוטות כי

אין - והברגים האדמה, לחרישת להם דומה

מהרה ועד הבהמות, רסן לחיזוק כמותם

ה על פירוקמציאה"התיישב במלאכת והחל - "

והברזלים... הברגים

לפתע במלאכתו, ושקוע עייף בעודו

לקראתו. במהירות מרחוק הרכבת הגיחה

על שרכון באדם מועד בעוד שהבחין הקטר

הצופרים בכל בצפירה מיד פתח הפסים,

האזעקות, כל את והפעיל לרשותו העומדים

הפסים. מן שיירד לאיש לאותת מנת על

פתאום אך דבר, מבין אינו מנגד הכפרי

ועבים חזקים קולות מעניין, רעש הוא שומע

ביום הוא נזכר לרגע ויורדים... עולים

את לשעשע שהטיב הכפרי ובזמר חתונתו,

המזומנים...

לכפרי גרמו לרגע מרגע שגברו הקולות

והנה הרעש, מקור לעבר ראשו את להסיט

המתקרבת ויפה עגולה גדולה בעין מבחין הוא

כאן, משונים... זמר קולות ועמה ובאה,

בכרכרה מיד נזכר הגדולה, העין את כשראה

המשובצת והכלה, החתן של המיוחדת

בלבו, ואמר שונים, וחיטובים בקישוטים

הרעשנים... העיר בני נוסח חתונה זוהי לבטח

ואמר ללבו, המחשבה התגנבה אז או

עם ונשמח - העמל מן מעט נא נפוש לעצמו,

רגליו על קם - למעשה וממחשבה החוגגים...

נלבב... בריקוד ופתח

ודאי המחזה, את יראה אשר הצד מן אדם

על חרש לבטח הלזה האיש בלבו, יאמר

של צפירתו את שומע אינו ולכן אוזניו,

הרי הוא? חרש אכן וכי באמת? ומה הקטר!!

ורוקד... שומע עוד אדרבה, היטב! הוא שומע

שמיעה זו הרי שמיעה! לאותה לה אוי אבל

איברים... איברים מרוסק והוא רגע שעוד כזו

" צופר, הואלשמועכשהקטר הפירוש - "

משמעותה את מבין שאינו מי מהפסים! לרדת

" שומע אינו - הצפירה אלאצפירהשל - "

חתונה... זמרי שומע

" יתרוזהו את"וישמע שמעו כולם .

עמים שמעו תורה, מתן של וברקים הקולות

אולי כולם פלשת, יושבי אחז חיל ירגזון

אחד כל אבל נרגשת... דמעה והזילו כף מחאו

"שמע" אחד רק אחר... משהו את" שמע

אתהאמת שמע יתרו כי יתרו! וזהו - "

לקח הבין, הוא מעשים! המולידה השמיעה

] מעשה! לידי ובא "ללב Ô·‡‰ ÚÏ‡Ë¯Ú‰Ú‚",
" Ë‡‰ Â¯˙ÈË¯Ú‰¯Ú„".[

ומוסר,"וכמו אמונה אנו שומעים כאשר כ

תזמורת יפים, ורעיונות צלילים השומעים יש

ה זעקת את השומעים ויש - יפה אוי"רוחנית

מע לבריות תורהלהם של !"לבונה

לבו, על שם ואינו תוכחות, ששומע מי

אינו שאכן הרי - ברצינות אליה מתייחס אינו

תוכחות" עכ"שומע ל."!

���

הגה המגיד של בפומיה רבי"מרגלא צ

זצ שבדרון הנסיבות"שלום אודות המעשה ל,

מרת - צדקנית אשה אותה את הביאו אשר

ע שנירר 'בית"שרה תנועת את לייסד - ה

פני את לחלוטין שינתה אשר תנועה יעקב',

לדורותיו. היהודי העם

מלחמת בימי - המעשה של ראשיתו

אחת שנירר שרה היתה אז הראשונה, העולם

מהעיירה גלו אשר הפליטים אלפי מבין

התגלגלה שנירר שרה שבגליציה, קראקא

התגוררה מושבה, את בה וקבעה וינה לעיר

העיר, של מרבעיה באחד שכורה בדירה

התרכזה אשר מסויימת לקהילה והשתייכה

השכונתי. הכנסת בית סביב

יהודי כיהן כנסת, בית אותו של כרבה

מוסר היה אשר פלש, הרב בשם, חכם תלמיד

שיעורים בשבתו, שבת מדי קבועים שיעורים

על השבוע, פרשת סביב נסובו אשר

שנירר, הגב' נמנתה - הקבועות מאזינותיו

לדבריו נשים מעזרת היתה מקשיבה אשר

פלש. הרב של המרתקים

פלש, הרב היה מרגליות מפיק פה

מהן לאחת אולם היו, מרתקות כולן שיחותיו

של חייה המשך על מכרעת השפעה נודעה -
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הרב נשא אשר שיחה זו היתה שנירר... הגב'

הרבה לעזובה התייחס הוא ובה בחנוכה, פלש

- ימים באותם הבנות. חינוך בשטח הקיימת

ישראל בנות עבור ספר בתי בנמצא היו לא

מן רבים היו ברירה, בלית וכך, הכשרות,

הספר בתי אל בנותיהם את שולחים ההורים

קלוקל חינוך המעניקים הכפרניים, הכלליים,

אשר חינוך סבא, יעקב לדרך בסתירה העומד

היטב... ניכרו תוצאותיו

"?Â
¯Â„·˘ ÌÈ‡
ÂÓ˘Á‰ Ì‰ ÔÎÈ‰"˜ÚÊ -
" ,˘ÏÙ ·¯‰Ï‚„‰ ˙‡ ÂÓÈ¯È ¯˘‡ ÂÏ‡ Ì‰ ÔÎÈ‰

'‰Ï ÈÓ' :˙È‚ÂÏÂ˙ÈÓ‰ ‰Ê¯Î‰‰ ˙‡ ÂÊÈ¯ÎÈÂ
?'ÈÏ‡¯¯È
˘ '·‚‰Â ,·‡Î· Ï‡˘ ‡Â‰ - "

‰ÚÓ˘ ‡È‰ ...‰·Â˘˙‰ ˙‡ ˜ÙÒÏ ‰ËÈÏÁ‰
!·¯‰ Ï˘ Â˙ÁÎÂ˙

יתרו" ובא...וישמע שמע שמועה מה - "

ובא! - שמע יתרו ברם, שמעו, כולם

הם רבים דבריו, את שמעו אשר הם רבים

מחשבה, לכדי והביאום עוררום דבריו אשר

מעשה! ועשתה קמה אשר היתה אחת אולם

כא זו בעקבותהיתה אשר שנירר, הגב' מור

עם - מה תקופת לאחר הניחה דרשה, אותה

עליהם היסודות את - לקראקא לעירה, שובה

ישראל! בנות של חינוכן היום עד מושתת

הרעיפה בנות, קבוצת סביבה ריכזה היא

תורה שיעורי בדמות - תחיה טל עליהם

צוברת המגמה החלה ואט-אט נכונה, והשקפה

בהנהלתה וסמינר ספר בית נפתח תאוצה...

קצוות בכל נפוצו - חניכותיה שנירר, הגב' של

שנים כאשר משלהן, תלמידות והעמידו הארץ

למצוא כבר היה ניתן מכן לאחר ספורות

בפולין, - הקודש טהרת על לבנות בתי-חינוך

כולו... העולם ובכל בליטא, בהונגריה,

אשר הסיפור שנירר, הגב' של סיפורה זהו

זצ שלום [ר' המגיד על היה ומרבה"חביב ל]

בדברים נופך מוסיף שהוא תוך לספרו היה

ומטעים.

רב" אותו הגיע כאשר לעצמנו: נתאר הבה

הוא מה - האמת עולם אל פלש, הרב וינאי,

גבי על עולמות לו הראו ודאי הלא מצא?

לו הראו לזכותו! נזקפים כולם אשר עולמות,

נזקפת הצלתן אשר מספור רבות נשמות

לזכותו!

לי מה פלש... הרב בודאי תמה - לזכותי?

יעקב? ולבית

בבי את"אולם לו הזכירו מעלה של ד

שנים לפני בחנוכה נשא אשר שיחה אותה

באותה ישבה הנשים בעזרת כי לו וגילו רבות,

קמה מדבריו, הושפעה אשר צדקנית אשה עת

- בדיבורך הכביר! המהפך את מכוחם וחוללה

שנירר! הגב' של בלבה הקודש אש את הצתת

והבהירו בשמים, פלש לרב ספק בלי הסבירו -

ר' היה - זכויותיה בכל וחלק יד לו יש כי

מסיים... שלום)שלום ר' הגדת .(ספר

���

יחזקאל רבנו של גדלותו ראשית

זצ מתוך"לוינשטיין בהתעוררות טמונה ל

ליוואוויץ ירוחם רבנו של אחת שיחה שמיעת

הגיע"זצ כאשר זה היה דמיר. המשגיח ל,

של הרוחני כמנהלה לשמש ירוחם רבנו

בעניני היתה הראשונה שיחתו ראדין. ישיבת

שאמרו מה על גם עמד דבריו בתוך אמונה.

שתכלת"חז כיוון תכלת עשויה שציצית ל

הכבוד, לכסא ורקיע לרקיע, וים לים, דומה

את רואים ציצית, לובשים אנשים הנה ואמר:

מתעוררים אינם ועדיין הרקיע, ואת התכלת

שמבלי משום שזהו המשיך ירוחם רבי מזה!

התעוררות. שום תתכן לא המוסר לימוד

שם, הנוכחים בין שהיה יחזקאל רבנו

לאחר שהעיד עד הדברים, מן מאוד הושפע

הגר בפני ישיבת"שנים ראש רוזנברג ב

" שנחאי: בתקופת מתלמידיו ריאחסלבודקא,

אמונתי כי הרגשתי המאמר, את ששמעתי

תפילין, אינן שלי התפילין אמונה, אינה

את הקדשתי ומאז ציצית, אינה שלי והציצית

אמיתית אמונה לקנין חיי ביקר')."כל .('האדם

���

ר' הג' לו שסיפר לורנץ, שלמה הרב סיפר

דודו שבן קרלינסקי, משה

לימודיו"מקליפורניה-ארה את הפסיק ב,

ללימוד אחת שנה להקדיש כדי באוניברסיטה

את שם וסיים ביבנה לכרם הגיע הוא בישיבה.
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ומלחמת„] סוף ים קריעת ובא, שמע שמועה "מה - הנ"ל רש"י דברי בעצם

שהנה גיסא, מאידך שהק' זצ"ל, מקוצק מנדל מנחם מרבי גדולה הערה כאן יש עמלק",

בני כשאר שלא הועילה אכן ושמיעתו לישראל, שארעו הנסים על שמע יתרו אמנם

מ' במדבר לשהות יתרו רצה מדוע למדבר, בא מה לשם אבל ששמעו, העולם אומות

לנחלתם! ישראל עם בוא עד בביתו, ה' באמונת להידבק יכול שהיה בשעה שנה,

¯˙ÂÈÂאשר התלאה כל את ישראל "אודת בספרו לחותנו משה הוסיף מה יקשה,

יתרו", "וישמע כדכתיב מקודם זה כל יתרו שמע שכבר אחר ה'", ויצלם בדרך מצאתם

הציל אשר ה' "ברוך אמר הטובה", כל על יתרו "ויחד ממשה ששמע אחר רק ומדוע

במדין, עוד היה כאשר האלקים" מכל ה' גדול כי ידעתי "עתה אמר לא ולמה אתכם",

עכשיו. לו נוסף ומה הכל שמע שם כבר הרי

ı¯˙ÏÂיתרו נפלא. באופן הענין את זצ"ל רמ"מ האדמו"ר ביאר אלו, קושיות

ל" הוא זקוק סוף", ים "קריעת של הגדולים הגילויים את להבין מנת שעל "¯·Èידע

הבין הנסים, כל את שראה שלאחר אמנם כי הדברים. סוד על היטב לעמוד מנת על

אין עדיין אך הכיר, שאותם ע"ז אותם כל ע"י נעשו לא הנסים וכל לבירה מנהיג שיש

והאם להתנהג, צריך וכיצד לעשות צריך מה התכלית, מה ולדעת להבין וצריך בכך די

אותם מכח העמים, כל אצל שאין הנהגות טובות, מידות של הנהגות משיגים אכן

הקב"ה הנהגת של המשמעות כל את שהבין הטובה", כל "על שעמד אחרי רק גילויים.

את מקיים שאכן ישראל עם למען נעשה והכל ומטיב, טוב אכן שהקב"ה ישראל, עם

שחזר ולפני לתכניתו. בהתאם הלימוד שנת

קרלינסקי הרב אותו לקח הברית, לארצות

הוא יחזקאל. רבנו המשגיח אצל לביקור

לעתיד תכניותיו על יחזקאל לרבי סיפר

לימודיו את לסיים שעליו והסביר,

בחיים. להסתדר שיוכל כדי באוניברסיטה

יחזקאל: רבי ‰ÌÈÈÁ"שאלו ÌÚ ‰È‰È ‰ÓÂ
?ÌÈÈÁˆ
ידי"‰ על שנאמרו אלו, במילים

הסתיים כדרכו, ובחרדה ביראה יחזקאל רבנו

הביקור.

של דבריו הסיפור. את תם לא בכך אך

של ללבו נכנסו הלב, מן שיצאו המשגיח,

לחזור שבמקום החליט והוא הצעיר,

מיר בישיבת ללמוד יכנס לאוניברסיטה,

השינוי לשמע מאוד התאכזב אביו בירושלים.

מארצות במיוחד והגיע בנו, של בתכניותיו

דבק הבן אך בו, לחזור לשדלו מנת על הברית

התעלה שנים במשך בישיבה. ונשאר בעמדתו

חשוב ישיבה ראש הוא וכיום בלימודו, הבחור

ב."בארה

מעומק שיצאו בודדות מילים באמצעות

בקרבו. מהפכה לחולל הצליח הלב

���

זצ ברוידא הירש צבי רבי של"הג' חתנו ל,

זצ מקלם ""הסבא פעם אמר לכךל, שהסיבה

תלמידי מכל יותר גדל ממיר ירוחם שרבנו

דבר שומע היה שכאשר משום היא הסבא,

כמה הדבר אותו שמע שכבר פי על אף מוסר,

פעם עוד ולשמעו לחזור מוכן היה פעמים,

בפעם כמו צימאון מידת באותה פעם ועוד

זצ"(הגרהראשונה. פוברסקי עמ'"ד דעת' 'ישמרו ל,

.שנג)
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" שאמר וזהו ה'" "ברוך אמר אז כדבעי, האלהים",Ú˙‰המצוות מכל ה' גדול כי ידעתי

הנהגות ושל אחרת תורה של אחרים, חיים של מציאות כאן יש שאכן זה על עמד כי

לישראל. הקב"ה בין האמיתי הקשר על עמד וכן ישרות,

ÏÈ·˘·Âולהרגיש ישראל, עם את לפגוש לבוא צריך הי' זה, כל על לעמוד

בא הוא בלבד, זו לא אך הדברים. שורש על לעמד ניתן כך רק כי ביניהם ולחיות

חותנו, של תלמיד להיות בא הוא רבנו, ממשה תורה" "גופי אותם את ÂÊÂללמוד
Â
·¯ ‰˘Ó Ï˘ Â˙·¯˜· ˙ÂÈ‰Ï ‡·˘ ,Â¯˙È ˙ÏÚÓ ‰˙È‰התכלית את וללמוד ולהבין ,

שמים. שם מקדשים הם וכיצד העולם, ברואי של

ÔÎÂלהיותו רק זה אין - ונתגייר" ש"שמע יתרו דמעלת הק', האלשיך ביאר

כי משה, עי"ש.חותן ה', את לדעת לב נתן כי לה', נדבק אליו בהתחברות

ÔÈÚÎברכות במס' דאמרינן מצינו ע"ב)זה שאל(לג אלקיך ה' מה ישראל "ועתה

ליראה" אם כי י-יב)מעמך אין,(דברים וכו', היא? זוטרתא מילתא שמים יראת אטו -

רב ישראל לעם שהיה שכיון הק', השל"ה וביאר היא", זוטרתא מילתא משה לגבי

שמים! יראת לידי להגיע בידם יש בנקל הרי רבנו, כמשה ומנהיג

‰ÊÂ,יתרו אצל שמצינו ˘ÚÂÓ‰מה ÚÂÓ˘Ï ‰ÎÊ ‰˘Ó Ï‡ ·Â¯˜ Â˙ÂÈ‰ ˙ÓÁÓ˘
"ÔÈÏ˙ ÌÈÓÎÁ ·¯˜·" ?Â¯Î˘ ‰ÓÂ ,"˙ÚÓÂ˘ ÔÊ‡"Ï ‰ÎÊ ,‰·ÂË.

פנימיות‰] סוד על ולעמוד לעומקו, הענין את ללמוד שחפץ יתרו ולעומת

וזה עיניהם, שראו מה את להבין דעת את להם היה לא הגויים ששאר הרי הדברים,

דרכם. את לשנות חפצו לא כי הענין לעומק לרדת באמת מעוניינים היו שלא מחמת

‡˙È‡ע"א)בחז"ל קטז הקב"ה(זבחים של קולו היה לישראל תורה שכשניתנה ,

נתקבצו וכו', בהיכליהן רעדה אחזתן גויים מלכי וכל סופו ועד העולם מסוף הולך

לעולם, בא מבול שמא שמענו, אשר ההמון קול מה לו ואמרו הרשע בלעם אצל כולם

שהיתה גנזיו בבית לו יש טובה חמדה אלא וכו', מביא שלא נשבע כבר להם אמר

ואמרו כולם פתחו וכו' לבניו ליתנה וביקשה העולם בריאת קודם דורות תתקע"ד גנוזה

וגו'. יתן" לעמו עוז "ה'

Ô˙Ó·,בלעם להם ואמר מתהפך, שהעולם שחשבו וברקים קולות נשמעו תורה

והם ישראל! לעם תורה נותן שהקב"ה מפני הוא הרעש אלא מתהפך, אינו העולם לא,

בדרכם. והמשיכו כלל התרגשו ולא התפלאו לא

Ì„‡Â‰ÂÏ‡˘È˘ÎÂ ,‰¯Â˙ Ô˙Ó· È
ÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ· ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ,‰ÎÂÊ Â
È‡˘
ÌÈ˜¯·Â ˙ÂÏÂ˜Â ˘‡ ‰‡¯˘ ¯Ó‡È ?‰‡¯ ‰Ó ,Î"Á‡,.˘È‚¯Ó ‡ÏÂ ÈÏÁ ‡ÏÂ,וכמשל

מתפללים אנשים שראה יענה, הכנסת? בבית ראית מה כפור, יום אחר ילד נשאל אם
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האם הדין? יום זה האם כפור? יום זה האם וכו'... ערבים ניגונים המפזם חזן ושמע

כיפור יום שלו, כיפור היום שזה אלא וכפרה? לסליחה המיועד ליום החשיבות זאת

מכאן תורה, מתן בזמן העמים היו כן יוהכ"פ! בחשיבות כלל הבנה לו שאין ילד של

כלום! לקלוט ולא הכל את לראות שאפשר 9רואים

ÍÎÂעל בסיפורים שימשיכו אנשים יהיו המשיח שיבוא בזמן - לעתיד יהיה גם

חייהם את ימשיכו אלו ואנשים וכו', משיח הגיע אכן שבירושלים המשיח, ביאת

חז"ל בדברי הפירוש אצלם ע"ב)הפשוטים. לד המשיח(ברכות לימות הזה עולם בין "אין ,

אלו אנשים אצל אין כרגיל. להימשך צריכים שהחיים בלבד", מלכיות שעבוד אלא

אמורים הדברים מה כלפי מבינים אינם והם תפיסה להם אין אחרת, .10משמעות

[Âזצ"ל קאהן חזקיהו מהג"ר נפלא ביאור שנגיעתו(מגייטסהד)ראיתי שביאר ,

ובא, שמע שמועה "מה כתוב ברש"י וז"ל, יתרו, של לביאתו שגרמה היא עמלק של

בגמ' עמלק". ומלחמת סוף ים ע"א)קריעת קטז בין(זבחים דעות כשתי הדברים הובאו

עמלק מלחמת אומר יהושע ור' ובא, שמע סוף ים קריעת אומר אליעזר רבי התנאים.

הללו שמיעות ושתי ביניהם, מחלוקת כל אין שבאמת נראה פירש"י פי על אולם שמע.

יתרו. של לבו על שפעלו הן יחדיו

˙Ï‡˘לנטוש לו גרם מה כלומר ונתגייר", ובא שמע שמועה "מה היתה הגמרא

יעקב בינת בספר שביעי)9. וז(דרוש ל,"כתב

ושמעתי סיני. הר על עמדו הנפשות שכל נודע

אדמו נ"מפי מראפשיץ קדישא בוצינא ע,"ר

הרה מוהר"בשם המפורסם אלימלך"צ ר

הלשון,"זללה בזה שאמר 
Èה‡˘ „·Ï· ‡Ï
ÈÓÂ ÈÓ ¯ÎÂÊ È
‡˘ ‡Ï‡ ,È
ÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ ¯ÎÂÊ

,ÈÏˆ‡ Â„ÓÚל."עכ

את לראות זכה אחד כל לא הדבר, ביאור

סיני הר במעמד היו שאכן הגילויים גודל כל

לאותו הכנתו כפי ויחיד יחיד כל כל אלא

הגילויים אותן את וראו זכו אחדים מעמד,

זי אלימלך הרבי הדבר"שראה משמעות ע.

] אצלו עמדו שלא אחרים שהיו ‡Ï‡"היא,
ÈÏˆ‡ Â„ÓÚ ÈÓÂ ÈÓ ¯ÎÂÊ È
כל"˘‡ ראו שלא [

האדמו שראה ג"הגילויים שהיו ויתכן כ"ר,

חסרון [מפאת אצלם סיני הר מעמד שכל אלו

אש מראיית יותר היה לא להמעמד] הכנה

גדול מרעש שיותר וברקים, קולות ושמיעת

שמעו. לא

���

פרשת להלן שכ' לזה להשוות ונראה

עה כג-יז, להלן ""משפטים פעמיםפ שלש

ה' האדון פני אל זכורך כל יראה ,"בשנה

חז על"ודרשו ב "א)"(חגיגה לראות, שבא כדרך

ליראות בא ÂÓˆÚ,"כך ˙‡ ÔÈÎ‰ Ì„‡‰˘ ÈÙÎ
·˜‰ Ï‡ ·¯˜˙‰Ï"„ÓÂÚ˘ ˘ÂÁÏÂ ˘È‚¯‰Ï ,‰

˙‡ ˙Â‡¯Ï ‰ÎÂÊ ‡Â‰ ‰„ÈÓ‰ ‰˙Â‡· ,'‰ È
ÙÏ
‰
ÈÎ˘ ÈÂÏÈ‚ - '‰ È
Ùהר במעמד היתה כך .

בכל הוא וכך המקדש, בבית היתה כך סיני,

כפי הוא ההתגלות שכינה... גילוי של מצב

ההכנה. גודל

זצ דסלר הרב כתב דסלר'ל"10. הרב של ('משנתו

שיא) כתיב"וזעמ' הלא שמע? יתרו רק וכי ל,

ירגזון" עמים -"שמעו שמע הוא רק אלא ?

כן שאין מה להתגייר, ובא לבו אל השיב

ÁÈ˘Ó,אחרים. ÈÏ·Á· ÔÎÂÂ¯¯ÂÚ˙È ¯˘‡ ˘È
‰·Â˘˙ Â˘ÚÈÂ Ì˙ÚÂÓ˘Ó,להיפך ויש .

בם" יכשלו עכופושעים ההסתר, להגביר - ל.""
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עול עצמו על לקבל ולבא כרצונו, ונוהג בדעתו שולט היה כאשר הקודם מצבו את

ששמע שכיון רש"י מבאר כך על בלבד. התורה לשכל רצונותיו ולשעבד ומצוות תורה

עמלק מלחמת את שוב ולאחריה סוף ים ÏÚקריעת ÍÂÓÒÏ Ì„‡Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡˘ ‰‡¯
ÂÏÎ˘היה ראוי א"כ אדום", אלופי נבהלו "אז הכתוב מעיד סוף' ים ב'קריעת שהרי .

ישראל. מהצלחת שנבהל אחר ישראל, עם מלחמה מפתיחת להרתע אדום, הוא לעמלק,

ע להלחם עמלק "ויבא כן אע"פ ישראל".והנה ÏÚם Ì„‡ ÍÓÂÒ ¯˘‡Î˘ ÍÏ È¯‰
˙Ú„Ï ÂÓˆÚ „Â·‡ È„Î „Ú ,ÂÈ
ÈÚ ˙‡ ˙‡ÓÒÓ ÂÏ ˘È˘ ‰ÈË
Â ‰ÚÈ‚
 ÏÎ ,ÂÏÎ˘.

היה סוף', ים מ'קריעת בעולם שנתעורר הרושם את להחליש הרצון לעמלק שהיה וכיון

לצננה. כדי העיקר ולהיכוות, רותחת, לאמבטיא לקפוץ - במדרש כמשל - ÊÂ‰מוכן
ÂÚÈ
Î‰Ï ˜¯ ,ÂÏÎ˘ ÏÚ ÍÂÓÒÏ Ì„‡Ï ÔÈ‡˘ ‰
˜ÒÓ ÏÏÎÏ Â¯˙È ˙‡ ‡È·‰˘ ‰Ó

È˙ÈÓ‡‰Â ÛÂ¯ˆ‰ ‰¯Â˙‰ ÏÎ˘ È
Ù·.עכת"ד ,

‰‡¯
Â'וכו ובא שמע שמועה "מה שאמרו חז"ל, דברי מעצם כדבריו לדייק

ולא עמלק, במלחמת ישראל נצחון את להזכיר צריכים היו דלכאורה עמלק", ומלחמת

דעצם שפיר, מבואר הענין ולפי"ד המלחמה? ששמע הדגישו ולמה המלחמה, עצם את

סוף ים בקריעת הקב"ה שעשה מה כל שראו אחר ישראל עם נגד למלחמה ההליכה

ישראל. לעם ולבוא מדין את לעזוב ליתרו הגורם הוא הוא מזה, למדו ולא

"mipt zx`d" `hany qp - ceakd ippr

àéöåä éë åîò ìàøùéìå äùîì íé÷ìà äùò øùà ìë úà 'åâå åøúé òîùéå"
"íéøöîî ìàøùé úà 'ä[יח-א]

בארה‡] המן, ירידת אודות שהכוונה פירש"י עשה, אשר כל הכ' שאמר מה על

ענני של המופלאה ההטבה את רש"י השמיט מדוע להקשות ויש עמלק. ומלחמת מרים של

ובחז"ל. בפסוקים וכמבואר גדולים בנסים במדבר ללכת ישראל לבני איפשרו אשר הכבוד,

˘ÈÂנזכר מדוע להבין יש וז"ל, נחמי' יוסף רבנו חי' בספר מש"כ עפ"י לומר

'הויה' בשם ה'" הוציא "כי ואח"ז אלקים" עשה אשר "כל 'אלקים' שם תחילה בפסוק

התוי"ט שכתבו דרך על לומר ואפשר דברכות)ב"ה? "נברך(פ"ז הוא המזון דברכת

Â
È˜Ï‡Ïשהוא התורה בברכת כן שאין מה הדין, במדת מזוני יהיב חיי דיהיב מאן כי "

על בדין, למשה" אלקים עשה "אשר כאן, וגם ב"ה. הוי' בשם הוא לכן החסד מצד

שהוציא אחר כי ובעמלק, ובבאר המן, בירידת להם עשה", אשר כל "את ז"ל פירש"י כן

חיותם, כדי אלו טובות ישראל לבני שיעשה והדין ההכרח מן היה ישראל בני את

עכ"ל. החסד, מצד עיקרה הטובה שזו ממצרים היציאה משא"כ

ÏÚÂאת הזכיר ולא והמן, הבאר את רק רש"י הזכיר מדוע לבאר יש זה פי
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למשה אלקים עשה "אשר על מדבר שבפסוק משום והיינו הכבוד', 'ענני של ההטבה

כדוגמת בחסד, ולא הדין מידת מכח ישראל שזכו הדברים על והיינו עמו" ולישראל

לצורך שאינם הכבוד" "ענני משא"כ ישראל, בני של לקיומם נצרכים היו אשר ומן, באר

כאן. ברש"י הוזכרו לא חסד, בגדר רק והם ממש חיותם

מוסר·] שיחות בספר כ' זה שנעשו11וכיסוד נסים כמה מצינו והנה וז"ל,

את "ויך וגלית דוד אצל שמצינו הנס וכמו פעוטים, שנראים דברים לצורך לכאורה

ארצה" פניו על ויפל במצחו האבן ותטבע מצחו אל יז-מט)הפלשתי א, היה(שמואל לא .

לחתוך לילך דוד יצטער שלא כדי אלא הוכה, מצחו על שהרי לאחוריו, אלא ליפול לו

שש גלית של שקומתו וזרתיים, אמות עשרה שתים עכשיו דוד שנשתכר ראשו, את

וכו' וזרת המדרש)אמות בשם שם, .(רש"י

ÌÈ¯·„‰Âסדרי בשבילו שנשתנו זה אדם מגונה "כמה חז"ל אמרו הרי מתמיהים,

יוקרת)בראשית" דמן ר"י של בבנו ע"א, כד תענית ועי' ע"ב, נג בראשית(שבת סדרי שינוי ,

מועט טורח מדוד למנוע כדי הטבע שינוי נעשה כאן ואילו היא, זוטרתא מילתא לאו

ראשו לכרות זו פעוטה הליכה ממנו לחסוך יש צורך ומה וזרתיים, אמות י"ב בהילוך

כלל. קושי בה היה שלא הליכה גלית, של

ÔÈ
ÚÎÂעיניך נא "שא אבינו לאברהם שנאמר במה הק', אוה"ח בפי' מצינו זה

וימה" וקדמה ונגבה צפנה שם אתה אשר המקום מן יג-יד)וראה האוה"ח(בראשית ופי' ,

אחד ממקום למזרח וממערב לדרום מצפון לראות שיוכל עצום, נס לו עשה "כאן הק'

לסובב". שיצטרך מבלי

˘ÈÂאת ולראות עצמו את לסובב אבינו לאברהם לו היה קשה כ"כ וכי להבין

ר לכל כזה?הארץ עצום נס לו לעשות צריך שהיה עד וחותיה

,ÔÎ‡למה משל בזה ונקדים לגמרי, בע"א נסים המה הם אלו נסים של מהותם

דור, מדור להם ירושה היה אשר ערך, יקר יהלום אבד אחת במשפחה דומה, הדבר

יגיעה לאחר לחפשו. כוחם בכל וטרחו מאוד גדול צער נצטערו המשפחה בני וכל

שמחת ראשו. על ונשקו אביו עמד הילדים, אחד ע"י היהלום נמצא נרחבים וחיפוש

שותפותו מלבד אך האבידה, מוצא גם שמח ובכללם מאוד, רבה היתה כולה המשפחה

מאביו. שקיבל הנשיקה שמחת - פרטית שמחה לו היתה הכללית בשמחה

Â‰ÊÂ,מאוד גדול היה דוד ע"י גלית הריגת נס ודאי הללו, הנסים של ענינם גודל

מיוחד לנס זכה דוד אך בתוכם, ולדוד ישראל לכל וישועה גדול ה' קידוש בזה היה

הליכת לו לחסוך כדי פניו על גלית נפילת של הנס והוא פרטית', ל'נשיקה לו, שנעשה

להגר זצ"11. שמואלביץ ל."ח



ìäàויקרא ˙‰äùîספר

הארת הוא כולו כל אלא עצמו, מצד חשיבות בכך אין אמנם אשר וזרתיים, אמות י"ב

היה זה בנס שהצורך ככל ואדרבה ישראל. לכלל הכללי הנס מלבד אליו, מיוחדת הפנים

יותר. גדולה לדוד הפנים הארת היתה יותר, קטן

ÔÈ
ÚÎÂבלא אחת בראייה כולה הארץ את שיראה לאברהם, שנעשה הנס הוא זה

אתה אשר הארץ כל את "כי עת באותה בה שזכה זו הבטחה פניו. לסובב שיצטרך

בארץ התהלך קום וגו', הארץ כעפר זרעך את ושמתי עולם, עד ולזרעך אתננה לך ראה

אתננה" לך כי ולרחבה יג-טו,יז)לארכה ישראל,(בראשית כלל בנין על הבטחה זו הרי ,

כולה, הבריאה תכלית נתמלאה בזה אשר הארץ, על ÂÊוהבטחה ‰ÁË·‰ ˙Ú˘· Í‡
‰Ú˘· ÂÈ
Ù ··ÂÒÏ Í¯ËˆÈ ‡Ï˘ Ò
 ÂÏ ‰˘Ú
˘ - '˙„ÁÂÈÓ ‰˜È˘
'Ï Ì‰¯·‡ ‰ÎÊ
- ÂÓˆÚ Ì‰¯·‡ ÏÈ·˘· ‡Ï‡ Ï‡¯˘È ÏÏÎ ÏÈ·˘· Â
È‡˘ Ò
 ,ı¯‡‰ ˙‡ ‰‡¯˘

‰Ï ‰ÎÊ˘ ˙„ÁÂÈÓ עכ"ד‰‡¯‰ ,12.

Î"ÂÓÎÂבגדר רק והיו חיותם, לצורך להם נצרכו שלא מאחר הכבוד בענני כאן

רש"י. הזכירם לא כן ועל ישראל, לבני מיוחדת' 'נשיקה פנים הארת

illk qp ly dpiga seq mi zrixwe wlnr zngln

ìàøùéìå äùîì íé÷ìà äùò øùà ìë úà äùî ïúç ïéãî ïäë åøúé òîùéå"
"íéøöîî ìàøùé úà 'ä àéöåä éë åîò[יח-א]

È"˘¯ÈÙ"עמלק ומלחמת סוף ים קריעת ובא, שמע שמועה מה יתרו "וישמע

ע"א) קטז .(זבחים

Ï"¯‰Ó‰,יתרו בא הללו נסים שני בשביל דוקא מדוע שואל, אריה גור בספר

ובמה ועצומים, גדולים נסים הרבה ועוד המכות עשרת כגון רבים נסים היו והלא

אלו. נסים שני נתייחדו

ı¯È˙Âהחרטומים שאמרו כמו פרטים, היו הנסים שאר כל כי לומר ויש וז"ל,

היא" אלקים ח-טו)"אצבע לא(לעיל פרטים, מכות שהם לפי במצרים, שהיו מכות בכל

גדול יתעלה הוא כי הודאה זה ואין היד, מן חלק הוא והאצבע בלבד, מצרים רק נלקה

שזה פרטיות, כוחות הע"ז אל מייחסים גם בע"ז העובדים כי ידוע כי האלקים, מכל

שאומרים אחת ואין אחר, דבר על וזה זה דבר על וזה המים, על וזה האש על ממונה

כי להכיר יתרו שיבוא גרם לא במצרים שהיו פרטיות במכות לכך כללית. שהיא עליה

ע מש"12. עה"ע ""כ בחדשפ יצאים אתם היום

לעילהאביב רבי(יג-ד)" הג' בשם זה כיסוד ,

זצ ברוידא זיסל ל."שמחה



ìäàיתרו äùîפרשת Â˙

סוף. ים וקריעת עמלק מלחמת שראה עד האלהים, מכל גדול יתברך ˘ÓÁÏÓ˙הוא
ÌÈ˜ÏÓÚ‰ ÂÈ‰˘ ÌÈÓ˘‰ ˙Î¯ÚÓ ÏË·Ï ‰ÓÁ‰ „ÈÓÚ‰Ï ,ÌÈÓ˘· ‰˙È‰ ˜ÏÓÚ

·È˙Î ÍÎÈÙÏÂ ,ÌÈ·˘ÁÓ(יז-יב ‰˘Ó˘"(לעיל ‡· „Ú"למעלה שפירש"י ,(שם)כמו

ÏÏÎ· ‰Ê Ò
 ‰È‰Â ,ÌÏÂÚ‰ ÏÎÏ ˘Ó˘Ó ˘Ó˘‰ ÈÎ ,ÈË¯Ù ·˘Á
 Â
È‡ ‰Ê ¯·„Â
.ÌÏÂÚ‰ÌÏÂÚ‰ ÏÏÎ· ·˘Á
 ‰È‰ "ÛÂÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜" ÔÎÂ,המים יסוד הוא הים כי ,

נבקעו המים כל זה יד-כא)ובשביל לעיל נלקו(רש"י הים, דהיינו נלקה כשהיסוד והיינו ,

לכל יסוד הוא שהלב לפי האברים כל עמו נלקו נלקה כשהלב דומה המים, כל עמו

הים אל הולכים הנחלים שכל יסוד, הוא הים כן ממנו, כח מקבלים שכלם האברים,

ש הם "שם וממנו ללכת"וגו' א-ז)בים וראיה(קהלת המים. כל עמו נלקו הים וכשנלקה ,

ולא בעולם, אחת משמש יותר תמצא לא שהרי פרטים, היו לא נסים שני שאלו לזה

ולפיכך אחד, ים הוא הכל הם ימים שהרבה שאע"ג בעולם, אחד ממים יותר תמצא

שם שהיו הנסים לכך בעולם, מצרים כמו ארצות שתי תמצא אבל פרטים. הם היו לא

שהמכה אלקים", "אצבע במצרים המכות אצל נאמר ולפיכך כללים. ולא פרטים היו

נאמר ששם הים מעל חוץ יד-לא)פרטית, ÈÏÏÎ˙(לעיל ‰ÎÓ‰˘ ˙Â¯Â‰Ï "‰ÏÂ„‚‰ „È‰".

בהם מכה היה פרטי, שהוא מצרים כמו פרטי, דבר המוכה דבר היה כאשר ולעולם

דבר בהם המכה היה הים, כמו כללי דבר המוכה וכאשר האצבע, שהוא פרטי בדבר

עכ"ל היד, הוא .13כללי

„ÂÒÈ'התוס מבעלי זקנים' ב'דעת מבואר ל-יג)הדברים אצבעות(להלן חמש וז"ל,

התיבה את לעשות לנח הראה כזה, קטנה באצבע הגאולה, ליחוד כולן הקב"ה של

אלקים אצבע שנאמר מצרים את כשהכה לה, שנייה אותה. תעשה אשר וזה שנאמר

שהיא ברביעית אלקים. באצבע כתובים והלוחות כתיב בה אמה, דהיינו שלישית הוא.

יתנו. זה שנאמר השקל מחצית הראהו בגודל, הלבנה. למשה הראה לבהן, ÏÎ·Âסמוכה
ÏÚ Í„È Ì¯˙ ¯Ó‡
˘ Ì¯‡ È
·Â Ï‡ÚÓ˘È È
· „ÈÓ˘‰ÏÂ ˙È¯Î‰Ï ‰"·˜‰ „È˙Ú ,„È‰

Â˙¯ÎÈ ÍÈ·È‡ ÏÎÂ ÍÈ¯ˆ.עכ"ל ,

˙Ú„Ïמהקב"ה יקבלו ישראל עם אויבי וכל ישמעאל לעת"ל זקנים', ה'דעת

„È‰ ÏÎÓ ‰ÎÓהמצרים על הקב"ה שהביא מכות מהעשר קשה יותר תהיה זו מכה ,

קיבלו סוף ים בקריעת דרק "יד", הכאת ולא "אצבע" הכאת בגדר רק שהיו במצרים,

"היד'' בכל .14המכה

וע עפ"13. דמבאר אריה גור בספר שם י"ע

עמלק. מלחמת נס גם זה מהלך

המהר דברי כפי הנ"14. הוא"ל הנס כאשר ל,

" לבחינת צריך אז העולם כל סגיידעל ולא "

הם דהישמעאלים דכיון לומר נראה באצבע,

נמצאים הם ואתר אתר ובכל העולם בכל

ימ להכרית"השונאים כדי לבוא, לעתיד לכן ש,

לבחינת צריך ישמעאל בני כל את ולהשמיד

ה כל ."יד"הכאת
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minkg icinlz zqpxtl be`cl daegd

"äùî úùà äøôö úà äùî ïúç åøúé ç÷éå"[יח-ב]

‰¯ÂÙˆנא לא ישראל"בתו" מנהיגי של המסי"נ דאם משה", "אשת אלא מר,

את לדאוג הכלל על והמצוה החובה הרי - והבנים האשה שכחת כדי עד מגעת לעמם

חיות "אלמנות יהיו שלא ובניהם, לנשותיהם האידיאליים והמנהיגים רבנו" "משה דאגת

שהוא מי של דעתו על עלתה שלא הדבר ומענין ברעב. יגועו ולא חיים" ויתומים

הגואל המנהיג, של המשפחה" ל"איחוד גם לדאוג וטפם נשיהם על מצרים, מיוצאי

הזאת, הפשוטה המחשבה נולדה יתרו הנכרי של במוחו ורק לפניהם. והנכנס היוצא

יבול. נבול ובלעדם ולמשפחה לבית זקוק העליון האדם 
Âשגם„ÓÏ ‡Ï ÌÂÈ‰ „ÚÂ
È„ÈÓÏ˙ Ï˘ Ì˙Ò
¯ÙÏ ‚Â‡„Ï Â
ÈÏÚ˘ ,˙‡Ê‰ ‰ËÂ˘Ù‰ ˙Ó‡‰ ˙‡ ÏÈÎ˘‰ÏÂ ÔÈ·‰Ï

ÌÈÓÎÁמישראל פרט כל על נפשם את המוסרים ישראל, רועי רבנו, משה של תלמידיו ,

ועוני לסבל מפקירים המה משפחותיהם ואת כהפקר עצמם את .15ועושים

"íù äðç àåä øùà øáãîä ìà äùî ìà"[יח-ה]

È"˘¯ÈÙהכתוב דבר יתרו של בשבחו אלא היה, שבמדבר יודעין אנו אף וז"ל,

דברי לשמוע תוהו מקום המדבר אל לצאת לבו ונדבו עולם של בכבודו יושב שהיה

עכ"ל. תורה,

È"˘¯עולם של כבודו שעזב רק לא דהיינו תוהו, למקום יצא שיתרו מדגיש

תוהו. למקום הלך אלא כמקודם, בו נחשב יהיה שלא למקום והלך

‰
‰Âעולם של כבודו את שעזב על יתרו את לשבח אלו תיבות כתבה התורה

נכתב לא זה שהיום אלא כאלו, אנשים יש בזמנינו וגם ד"ת, לשמוע תוהו למקום והלך


˘ÚÓבתורה, ÏÎ‰ ¯·„ ÛÂÒ ‡Â·Ï „È˙ÚÏ Ï·‡16.

להלן הלוי' ב'בית ויעו' - לתורה'. 'אזנים .15

תרומה וז(כה-יא)פר' ""שכ' זהבל, אתו וציפת

תצפנו ומחוץ מבית לרמוז"טהור אפשר .

התורה, בו שמונח מקום הוא הקודש דהארון

˙‰ ‡Â‰ ÔÎÂ"‡Â‰ ‰ÂˆÓÂ ‰Ó˘Ï ‰¯Â˙ „ÓÂÏ‰ Á
Â˜ÈÊÁ‰Ïלהת די הן האומר יאמר ואל אם", ח

פנוי לבו שיהיה מזונותיו צרכי לו אספק

ÏÂ‰˙ללמוד, ÂÏ ‰Ó Ï·‡"ÈÏ ‰ÓÏÂ „Â·ÎÏÂ Á

‰ÊÏÂ ,„·ÂÎÓ ‰È‰È˘ Â¯Â·Ú ‰‡ˆÂ‰· ˙Â·¯‰Ï
‰‡
 ‰È‰È˘ ,Â
Ùˆ˙ ıÂÁ·ÓÂ ˙È·Ó ,ÊÓ¯‰ ‡·

,ıÂÁ·Ó Ì‚,לעשות צריך החזקות שני דהני

מה בביתו לו שיהיה דהיינו מבית, אחד

הבריות בעיני נאים שיהיו וגם לאכול,

ענייניהם. ובכל ובדירתם בלבושם

להגראי השחר' 'אילת שליט"16. שטיינמן א."ל
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"'ä íìöéå êøãá íúàöî øùà"[יח-ח]

ÔÂ˘ÏÓ,בדרך מצאתם התלאה אבל ה', מאת היתה שהצלתם משמע הפסוק

ה'. מאת הם ההצלה וגם הצרה גם הרי וצ"ב,

˘ÈÂאנש שיש לאנשים, שנראה כפי לשון כתוב דבפסוק שאע"פלומר, ים

מאתו באה המחלה שגם מרגישים פחות הם ה', מאת באה שרפואתם .17שמרגישים

mine`d lk edegay mieb lk 'd z` elld

"íäéìò åãæ øùà øáãá éë íéäìàä ìëî 'ä ìåãâ éë éúòãé äúò"[יח-יא]

ÌÂ‚¯˙'·.ישראל ית למידן מצראי חשיבו די עליהם, זדו אשר תרגם אונקלוס'

¯‡È·Âשר ע"י מוולאז'ין איצ'לה הג"ר שנשאל מעשה פי על זצ"ל הגרי"ז מרן

שבחוהו גוים כל ה' את "הללו הכתוב מאמר לו לבאר פטרבורג, המלוכה בעיר רוסי

חסדו" עלינו גבר כי האומים קיז-א,ב)כל ישראל(תהלים על חסדו שגבר משום וכי ,

תמה. ה'? את להלל הגוים צריכים

Â·È˘‰שאתם המזימות לכל מודעים אינם הלא ישראל בני כי איצ'לה, ר'

עצתכם מפר כאשר ישראל, על ה' חסדי כמה יודעים הגוים אתם ורק נגדם, רוחשים

לה' ולשבח להלל מסוגלים אתם דוקא לכן זממכם. את להפיק לכם מניח ואינו הרעה

זאת. על

ÂÈ‰˘Îהרבה של טיבם את לפרש גם ידעו המצרים, שקבלו למכותי עדים בנ"י

בהרבה סוף. ים שפת על והן מצרים בארץ הן במצרים, שפגעו והפגעים המכות מן

שהיו בעונשים התבטאה אשר העליונה, ההשגחה יד בעין עין בנ"י ראו ועונשים מכות

במה בנ"י ידעו שנים, מאות והשתעבד במצרים ישב אשר כעם מדה. כנגד מדה בהם

צד את נכונה לפרש יכלו וממילא היהודית, האומה כלפי חטאו ובמה המצרים פשעו

נס. ובכל מכה בכל התגלה אשר מדה" כנגד ה"מדה

,Ì¯·,פרעה של המלוכה בבית במצרים חרשו רעות הרבה הבינו. הכל את לא

אותם על גם המצרים נענשו והיסורים המכות באו כאשר הפועל. אל יצאו כולן לא אך

הקב"ה שאין אף שכן המעשה, לכלל המחשבות יצאו לא אם גם לישראל, להרע נסיונות

רעה, גם עכו"ם מחשבת אבל ישראל. אצל אלא זה אין למעשה, רעה מחשבה מצרף

נענשים עליה ואף למעשה מחשבה)מצטרפת תוד"ה ע"ב לט שהוכו(קידושין מכות אותן .

אשר את אלא ידעו לא אשר ישראל, ע"י הובנו לא לישראל, להרע זממם בשל המצרים

הרעות. המחשבות את לא אך ראו,

שם. .17
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Ï·‡הבין המצרים, של מכותיהן על ממשה ושמע המדבר אל יתרו בא כאשר

רצה שלא לאחר דברח בגמ' כמסופר פרעה, מיועצי אחד יתרו היה שכן הכל, הוא

פרעה בעצת אם18להשתתף כי בפועל, נעשה אשר את רק לא יתרו ידע המלך כיועץ .

הפועל. אל יצא לא אשר ואת לעשות, המצרים זממו אשר את גם

ÌÂ˘Óיתרו אמר Ì‰ÈÏÚ"כך Â„Ê ¯˘‡ ¯·„· ÈÎ"באותם אונקלוס, התרגום וכפי ,

זאת, לומר יכל יתרו רק עצמם. הם נידונו בם ישראל את לדון מצרים חשבו אשר הדברים

ולהראות להצביע יכל הוא רק לכן לעשות, פרעה זמם אשר את באמת ידע הוא שרק כיון

יסורים ובאותם צרה באותה המצרים נענשו כיצד המושלמת, בצורתה מדה כנגד המדה את

ה' עשה אשר הטובה כל על יתרו "ויחד נאמר, כך ומשום בנ"י. על להביא חשבו אשר

ט)לישראל" ‰ÂË·‰,(פסוק ÏÎ ÏÚ ÁÂÓ˘Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ אשר19¯˜ מפורענויות הצלה על ,

סנהדרין המוסגר: [במאמר ע18. אמרא)"(קו ,

הן אלו עצה באותה היו שלשה סימאי רבי

איוב נהרג, שיעץ בלעם ויתרו, איוב בלעם

בני זכו שברח ויתרו ביסורין, נידון ששתק

ומשפחות שנאמר הגזית בלשכת לישב בניו

ע וגו', יעבץ יושבי כ."סופרים

" איזו לתמוה מדהויש כנגד ישמידה "

להרוג שיעץ בלעם דבשלמא איוב, של בעונש

עם את מלדון עצמו ומנע שברח יתרו נהרג,

וידונו הגזית בלשכת ישבו שבניו זכה ישראל,

מדה כנגד המדה היא מה אך ישראל, עם את

זצ מבריסק הרב ואמר איוב. דכאשר"אצל ל,

לו יועילו ומה צועק, הוא יסורין מקבל אדם

על והתביעה צועקים, כשכואב אלא הצעקות?

כדי עד די כאב לא שהדבר היתה איוב

צעקה!]

���

זצ הרצוג הרב שבא לצרפת"מעשה ל

הרב את הראשי הגאלך והזמין המלחמה אחרי

הרב התלונן כך ואחר אצלו, לבא הרצוג

זצ פגרמנסקי מרדכי רבי הגדול להג' ל,"הרצוג

ואמר וכלל... כלל כראוי אותו כיבדו לא שהם

ששתק ממי כבוד רוצה אתה האם מרדכי ר'

יהודים?! הרבה כך כל כשהרגו

וירא בפרשת שכתוב :(יח-יז)ואמר

אודות"שהקב בפרשה למלאכים אמר ה

" סדום מאברהםמהפכת אני משמע"המכסה ,

להקב מהמלאכים תביעה כביכול ה"שהיה

סדום. אודות לאברהם לגלות צריך שהוא

כך כל למלאכים איכפת מה ביאור, וצריך

סדום?"שהקב אודות לאברהם יגלה ה

יום שיבוא חששו שהם מרדכי, רבי ואמר

הסתם מן נחרבה כשסדום האומות שיאמרו

ה' חלול לך ואין ושתק! מזה אברהם ידע

שיגלה המלאכים טענו וממילא מזו, גדולה

להתפלל... לו ושיתנו סדום מהפכת לאברהם

מה וזה בשבילם. בעולם צעקה ולעשות

הקב בודאי"שאמר מאברהם, אני המכסה ה

לו... מגלה אני

כשאיש היא גדולה הכי העולה נמצא

כשהורגיםחשוב" רחמנות שום מראה אינו "

" הנוצרים. על הטענה וזה רבים ועלאנשים

כיבדו לא שהם מתמיה אתה כאלו אנשים

סגכראוי?! הרב ששמע הדברים [מן ל""

פגרמנסקי"שליט מרדכי הרב הגאון ממרן א

לכתב"זצ והעלם בצרפת, המלחמה אחר ל,

שליט צינמון דוד א]."הרב

רש שם שהביא האחר ולפירוש בשם"19. י

יתרו, ויחד אגדה, ÔÈ„Â„Áמדרש Â¯˘· ‰˘Ú

,ÔÈ„Â„Áכנגד"צ המדה את שראה דלאחר ל

המצרים נענשו כיצד המושלמת בצורתה מדה

חשבו אשר יסורים ובאותם צרה באותה
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עכת"ד מהן, ניצלו כי ידעו לא וממילא כלל מהן ידעו לא ישראל .20בני

ÛÈÒÂ‰Âעל יתרו "ויחד הלשון מדוקדק לפי"ז כי זצ"ל, הגרי"ד הטובה"ÏÎ"בנו

לישראל", ה' עשה ומזימותיהם"ÏÎ"אשר המצרים מחשבות .21לרבות

xacna exzi ln recn

"íéçáæå äìò äùî ïúç åøúé ç÷éå"[יח-יב]

˙‡ˆ¯‰·Âוטבל שמל, אחרי גירותו, נשלמה ברמב"ן)דמים הובא אמנם(חז"ל, .

או מלו "לא ישראל בדרך"בני עב)תם יבמות ה-ז, שלא(יהושע שם] [כמבואר והטעם ,

שם. למול סכנה והיתה במדבר, צפונית רוח נשבה

,‰˘˜Âהם מישראל הנולדים שהבנים וי"ל, במדבר. עצמו את יתרו מל איך

עד המילה את דוחים וסכנה אונס יש ואם במילה, שחייבים אלא מלידה, ישראלים

המה הגירות ותנאי הישראלית, הדת את עליו לקבל שבא יתרו אבל הסכנה, שתעבור

בנ על חדודין."להביא חדודין בשרו נעשה י,

.20" לעשותכתיב ה' הגדיל בגוים יאמרו אז

עמנו לעשות ה' הגדיל אלה, (תהלים"עם

לגויםקכו-ב) ישראל בני ישיבו כאילו פירוש, ,

עמנו לעשות הגדיל שה' אמת הן (עי'לומר

שם) דוד כנב'מצודת ומבואר יודעים". דהגויים ל,

ישראל דבני ממה יותר ה' ישועת על לשבח

על יודעים שהגוים כיון הצלתם, על יודעים

וכמש לנו, לעשות שהזידו כ."מה

רבותינו. נתיבות ספר .21

זצ אייבשיץ יונתן רבי הג' היתה"בזמן ל,

הגוים טענו בפראג, הקהילה על דם עלילת

שנעלם, גוי ילד בדם השתמשו שהיהודים

מצות לאפיית בדמו להשתמש כדי ושרצחוהו

הפסח. חג לקראת

כדי הפלך לראש יונתן רבי את הזמינו

שהאמינו ישראל השונאי טענות על להשיב

זו. בעלילה

ראש אצל יונתן רבי להופעת קודם בלילה

שינה נדודי אחזוהו הפלך שראש אירע הפלך,

הילך לילה באישון כאשר להרדם, הצליח ולא

שאחזו גוים בשני הבחין ביתו מרפסת על

לתוך עמה ונכנסו בשק עטופה חשודה חבילה

ואיים האלו האנשים את הזמין לבוקר היער.

ובכל הילד ברציחת שהודו עד עליהם,

היהודים. על שתכננו העלילה

ראש אצל יונתן רבי כשהופיע למחרת,

הפסוק לפרש יונתן לרבי הגוי שאלו הפלך,

שומר"(קכא-ד)בתהלים יישן ולא ינום לא הנה

""ישראל יונתן רבי ענהו יישן, ולא ינום ,"לא

שהקב הוא"פי' כי ישן ואינו נרדם אינו ה

לרבי הפלך ראש הגוי אמר ישראל. השומר

בפסוק הביאור אלא הפשט, זה דאין יונתן,

" ינוםהוא ומכללו"לא נרדם, שאינו פי' ,

" ישן. יישןשאינו שאינו"ולא פי' ,ÁÈ
Ó
Ô˘ÈÏ ÌÈ¯Á‡Ï?למה כך וכל ,!Ï‡¯˘È ¯ÓÂ˘ ÈÎ

È„Î Ô˘ÈÏ ÈÏ Ô˙
 ‡Ï ÌÎÈ˙Â·‡ È˜Ï‡ ˘Ó‡
!ÌÈ„Â‰ÈÏ ‰Ïˆ‰ ÌÂÈ‰ ˙Â˘ÚÏ

""ולפי דכתיב הא שפיר אתי ביויישןז ד""

בפירוש ועי' אחרים. יישן לא דמשמע כפולה,

השינה,"הרד מן פחותה דהתנומה שם, ק

וכ ינום לא הנ"ואמר ולפירוש ישן. לא ל"ש

הרד אמנם פירושו,"מיושב. יישן דלא תירץ ק

שומרנו. הוא שנתינו בעת דאפי'
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כנפי תחת להכנס חשקה וכשנפשו אחרת, ברירה לו היתה לא ממילא וטבילה, מילה

עוזר חיים הג"ר מרן ישראל ג' של במחיצתו פ"א שבהיותי ונהירנא, א"ע. מל השכינה,

בבת חשקה שנפשו א', למתיהד היתר כתוב חדש שבספר לי הראה זצ"ל, גרודזנסקי

עריות...)ישראל מרופא(מגרי תעודה שהביא אחרי מילה, בלא בטבילה ישראל לדת להכנס ,

ע"ע לקבל נח בן על חובה שאין כיון ואמר, ההוא בהרב וגער לו, היא סכנה שהמילה

מוטל חוב ואין אותו אונס אין כי פטריה, רחמנא אונס בזה לומר שייך אין משה, דת

ז' ויקיים אותו, מקבלין אין הגירות, מתנאי א' למלאות בידו שאין ומכיון להתגייר, עליו

אוה"ע כחסידי עוה"ב בן ויהי' ב"נ של מיתרו22מצות הגרח"ע לדברי ראיה אז והבאתי .

וקלסיה הסכנה, מפני בניהם את מלו לא ישראל שבני אף במדבר, א"ע .23שמל

ikyg dibi iwl` 'd

"úîà éùðà íé÷ìà éàøé"[יח-כא]

ÈËÏ˘'·'מדליקין)הגבורים במה פרק המרדכי, שישראל(על ובשכר וז"ל, כתב

עולם" לאור ה' לך "והיה שנאמר הקב"ה, של לאורו ילכו בנר, ס-יט)זהירים ,(ישעיה

חשכי" יגיה אלקי ה' נרי תאיר אתה יח-כט)"כי כשהאדם(תהלים תורה. תלמוד זהו ,

שלא בתורה מורה ואין עון, לידי בא שאינו חשכו, מגיה הקב"ה לשמה בתורה עוסק

אדם של שלבו רואה כשהקב"ה נוגה, לשון בו "והגית" הכתוב אמר ולכן כהלכה,

מפיו יצא שלא דבריו מגיה הקב"ה הלכה, של עומקה לדעת בלבו שאין אפי' לשמים,

עי"ש. כהלכה, שלא הוראה

È„È„ÈÂשליט"א גולדברג דוד "יראי24הג"ר בפסוק שנא' מה זה דרך על ביאר ,

לאמיתה שיכוונו אמת" "אנשי להיות יזכו שמים יראת להם יש שאם אמת", אנשי אלקים

תורה. של

בש יור"22. א)"(רסד"ע סעי' שנכנסח גר כתב

הגיד נכרת ואם וכו', מילה חייב ישראל לקהל

ליה וסגי מלהתגייר מעכבת מילתו אין

ע לומר"בטבילה, אפשר שם גם ולכאורה כ.

ע לקבל נח בן על חובה שאין דת"כיון ע

רחמנא אונס בזה לומר שייך אין משה,

עליו מוטל חוב ואין אותו אונס אין כי פטריה,

מתנאי א' למלאות בידו שאין ומכיון להתגייר,

שהאריך מה ועי' אותו. מקבלין אין הגירות,

הג בשו"בזה ויינברג יעקב יחיאל ""ר שרידית

יוראש ח"" הביא"ד סח בסי' ושם סז, סי' ב

הגרח דלא"תשובת והעלו בנידון, גרודזנסקי ע

משא כאשה, דהוי הגיד לנכרת מי"דמי כ

עד"שא כגר שאינו סכנה מחמת למולו א

ויטבול. שימול

לתורה'. 'אזנים .23

דוד. שירת בספרו .24
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‰‡
במכילתא,˘ דרשו ולפיכך שוחד", מקבלי "אינם לאמר, היה די למה? זו

בבשר אפשי אי אדם יאמר אל חז"ל, שאמרו מה שכלפי והנראה, עצמם. ממון ששונאים

עלי גזר שבשמים ואבי אעשה מה אבל ואפשי, אפשי אלא קדושים)חזיר, יכול(ספרא ,

ואבי אעשה מה אבל השחד את אני אוהב הדיין שיאמר כך, שוחד בקבלת שאפילו

האוהב שהדיין בצע", "שנאי בשופטים נאמר לפיכך - לקחת שלא עלי גזר שבשמים

אודות המדבר הדיין א) טעמים, ב' בזה לומר ואפשר דיין. אינו מקבלו, שאינו אף שוחד

הוי כבר ההצעה דעצם מפני זה, לדין פסול הוא הרי יקבלנו, שלא ואף לו, יציעו שוחד,

לא אסרה", והתורה אפשי אפשי "אלא הנ"ל ה'ספרא' שדברי מסתברא ב) דברים. שוחד

תתאוה ולא תחמד לא בתורה, נאמר שעליהם ממונות, בדיני .25נאמרו

xf axrzi `l ezgnya

"åöøà ìà åì êìéå åðúç úà äùî çìùéå"[יח-כז]

ויטרי'‡] וב'מחזור שליוהו. והיינו וכו', כבוד דרך כתב, עזרא' סי'ה'אבן (ח"ב,

דכתיבתקח) קונם. לבין מישראל אחד בין חוצץ דבר יהיה שלא והזהירו וז"ל, כתב

אל ירעו אל והבקר הצאן גם הזהירו וכך ובהמה. אדם לקראת ולא האלקים לקראת

יהיה שלא תורה, מתן קודם חתנו" את משה "וישלח כתי' ולפיכך ההוא, ההר מול

גוי שהיה לפי קונם, לבין מישראל אחד בין חת26חוצץ את משה וישלח דכתיב נו,,

עכ"ל. השלישי, בחדש בתריה וכתי'

'ÈÙ·Âעה"ת בנ"י27הש"ך של חומרם ללבן כדי היתה הגלות מכוונת דאחת כתב,

התורה, לקבלת כדאי ואינו חומרו נזדכך לא ויתרו ובלבנים, בחמר זהו התורה, לקבל כדי

אינו רב הערב עם יתרו להושיב א"כ וכו', הדברות עשרת שמעו לא רב שערב קבלנו וכן

לתורה'. 'אזנים .25

מש דכאן"26. תמוה, גוי שהיה לפי כ

בני"פירש לגייר שהלך המכילתא בשם י

וא וכ"משפחתו הוא, שנתגייר בודאי כ"כ

עה והאלשיך הטורים בעל בשם פ"לעיל

אמנם וכו'. להתגייר שבא יתרו וישמע

וז"בילקו זה כעין כתב כאן לפיכך"ש ל,

חתנו" את משה ואחוישלח בחדש"" כ

ק משה דרש כך, למה אם"השלישי, ומה ו

הקב כשבא אחת, פסח"מצוה מצות ליתן ה

" תורה בואמרה יאכל לא נכר בן ,"כל

יהא"תרי לישראל ליתן שרוצה מצות ג

משה וישלח לפיכך אותם? ויראה כאן יתרו

השלישי."ואח בחדש כ

האר מגורי הכהן, מרדכי לר' כהן' 'שפתי י"27.

ל."ז
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עי"ש. חתנו, את משה וישלח לזה כדאי, אינו ישראל עם ולישב הראוי, מן

¯Â‡È·Âבקבלת להשתתף השעבוד בצער נצטער שלא למי אפשר דאי הדברים,

חז"ל וכמ"ש יח-כז)התורה, זר"(ילקו"ש יתערב לא ובשמחתו נפשו מרת יודע "לב ,

יד-י) ושלוה(משלי בהשקט לו ישב ויתרו ובלבנים בטיט נשתעבדו בני הקב"ה, אמר ,

את משבחת שהתורה אף שעל לן הרי ע"כ. וכו', התורה בשמחת לראות ובא בארצו

כמ"ש מדבר,(יח-ה)יתרו, הכתוב יתרו של ובשבחו - שם" חנה הוא אשר המדבר "אל

היה ושכרו ד"ת, לשמוע תוהו מקום המדבר אל ויצא עולם של בכבודו יושב שהיה

את שראה הוא ומי וכו', שעה אותה יתרו נתכבד גדול "כבוד רש"י וכמ"ש מאד, גדול

אמרו וכן יצא". ולא יוצאים כז-ז)אלו בתורה,(שמו"ר אחת פרשה שהותיר - "יתר ,

כבוד לך אין והרי שמו", ועל ידו על וניתנה יתרו וזכה להיכתב דיינים פרשת וראויה

חז"ל שאמרו מה ידוע שהרי מזה, גדולה נצחית וזכות קמא)עולם רמז בראשית ,(ילקו"ש

בכתפיו מידם', ויצלהו ראובן 'וישמע אחריו כותב שהקב"ה ראובן יודע היה "אלמלא

להיות יתרו שיוכל בשביל זה כל הספיק לא מ"מ וכו', אביו" אצל ומוליכו טוענו היה

סיני, הר במעמד ÈÎ¯Êנוכח ·¯Ú˙È ‡Ï Â˙ÁÓ˘·28.

המהרי בשם ברורה המשנה כתב א] (סי'ל"28.

בטיבולתעג) פסח בליל כרפס לאכול דנהגו ,

ירקות, בשאר להשתמש דיכול אף הראשון

לרמז פרך, ס' אותיות, [בהיפוך] דכ'ר'פ'ס'

מבנ ריבוא ששים פרך"שהיה עבודת שעבדו י

ששים דמנין להעיר יש ולכאורה במצרים.

הנשים גם והרי הזכרים מנין רק הוא ריבוא

ששים דבכלל קשה ועוד הנס. באותו היה

צריכים הי' לא והם לוי, שבט היה ריבוא

נאמר עליהם אף שלכאורה ועוד - לעבוד.

זר" יתערב לא ."בשמחתו

י הראשונה קושי' דעל דעבודת"ונראה, ל

פירש עפ"פרך חז"י עבודת"י לאנשים שנתנו ל

וממילא האנשים, עבודת נתנו ולנשים הנשים

ס' שהי' משמעות יש פרך עבודת ריבוא ס'

ונשים אנשים עלריבוא מחצה היה ובפשטות )

.מחצה)

י השני' הקושיא עפ"ועל בריש"ל הזוהר ד

שמות טל')פר' ל'אגלי בהקדמה עה(הובא פ",

בחמר" קשה בעבדה חייהם את וימררו

הפסוקובלבנים את הזוהר שדורש וגו', "

מצרים, גלות היינו הראשונה בגלות שנאמר

וז האחרון, בגלות תיקון קשה"לגבי בעבודה ל,

ו וחומר. בקל זו - בחמר קושיא. זו בלבנים-

ע וכו', הלכה של ליבון זו היום"- דגם היינו ש.

הברזל כור של הזיכוך בעצמנו לעשות שייך

ולפ"ע בתורה. יגיעה הי'"י לוי דשבט מובן ז

קיימו הם רק בפרך העבודה גזירת בכלל

ע בתורה"הגזירה יגיעה שמואלי ר' הרב (חתני

שליט לויתן .א)"יעקב

אודות גם נשמע הק', הזוהר [ומדברי

- בתורה שעמלים אלו שרק העתידה, גאולה

מתקנים התורה, בלימוד עצמם שמצערים

בסוף להיגאל ראויים להיות בזה עצמן

הגלות].

לשבט יתרו בין לחלק יש אחר באופן ב]

להג"(עלוי אור, תורה בקונט' כתב שראיתי מה ר"פ

שליט אלשין ואראא)"ירוחם דבפרשת ו-יד), ,(לעיל

ישראל שבטי שלשת את מפרט הכתוב כאשר

ולוי שמעון ראובן רש- שם)"(עי' "י כתיב אלה,

שמעון ובני ראובן... בני אבתם בית "ראשי

" כתיב לוי בבני אבל בניוכו'. שמות ואלה

."לוי

השל הקדוש"וביאר חיים)ה דרך וארא, ,(פ'
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לפי·] לשלם שצריך התורה. בקנייני הוא וכן וז"ל, אהרן רבי משנת בס' כתב

במ"ח הנקנים תורה בדברי כן גם הוא וכן הדבר, יוקר כך הדבר חשיבות ולפי חשיבותו,

עוה"ז, עניני על וויתור רבה וביגיעה ‰Â‡קנינים, ,‰¯Â˙‰ ˙‡ ˙Â
˜Ï È„Î ¯ÈÁÓ‰ ÈÎ
Ê"‰ÂÚ È
È
Ú· ËÂÚÈÓÂ ¯Â˙ÈÂ‰.דוכתי בכמה זצוק"ל הגר"א כמ"ש ההסתפקות, ומדת ,

‰
מענין‰ שהשיגו מההשגות כי התורה, לקבלת ההכנה היה מצרים שעבוד

וכן מהגאולה, שהרגישו להקב"ה השעבוד מזה יצא והמופתים, האותות ומכל הגאולה

"עבדי ענין וזהו ההסתפקות, ולמידת עוה"ז, עניני על לויתור עצמם שהרגילו מה ע"י

"אשר מחמת רק הם" "עבדי למעלת להגיע מסוגלים דהיו וגו', הוצאתי" אשר הם

עכ"ל מצרים", מארץ אותם .29הוצאתי

" שהוסיף "שמותהטעם - לוי בשבט הענין"

דבר ידע ולוי בגלות. היו לא לוי שבט כי הוא,

עשה, מה הצבור, בצרת להשתתף ורצה זה

שם דהיינו הגלות, שם על לבניו שמות קרא

להם, לא בארץ הם גרים כי שם על גרשון

מררי ושם קהות, שיניהם שם על קהת ושם

ואלה שאמר זהו חייהם, את וימררו שם על

לוי בני ."שמות

בחז מצינו את"כן מקומות במספר ל

ישראל, של בצערם לוי בני של השתתפותם

" השעבוד. שם על לבניהם שקראו מריםעד

המרור שם על שמות)"(ילקו"שנקראת ריש ,ש

לוי" משפחות אלה במצרים, מוצא אתה וכן

ולבנים טיט שם על - הלבני ש"(ילקו"משפחת

תמט) רמז .ישעיהו,

ישראל של בצערן נשתתף רבנו משה וגם

ב-יא)כדכתיב "(לעיל ויגדל, ההם בימים ויהי

בסבלתם וירא אחיו אל ויצא וגו'.משה "

""ופירש ולבוי עיניו נתן - בסבלתם וירא

עליהם מיצר וחז"להיות לפרט". האריכו ל

" בצערן, השתתף בסבלותםהיאך רואה שהיה

מותי יתן מי עליכם לי חבל ואומר ובוכה

הטיט, ממלאכת קשה מלאכה לך שאין עליכם,

ואחד אחד לכל ומסייע כתיפיו נותן והיה

א-כז)"(שמו"מהן .ר

י כן דע"ואם בסבלם"ל שהשתתפו י

שהיה עד בצערם, נצטערו כך שכל - במצרים

עצמם הם כאילו ממש גופני צער להם

שאר כמו חומרם נזכך ממילא השתעבדו.

ובלבנים. בחומר ממש שנשתעבדו ישראל

האדמו"[כעי על מסופר מרדכי"ז רבי ר

זצ לטהרה',"מהורונוסטפייל ה'חיבור בעל ל

סמי ללא וניתחוהו ניתוח, לעבור פעם שנצרך

הניתוח משך כל שכב זאת ובכל הרדמה,

יסורים שום פניו על ניכר ולא גמורה, בשלוה

- זה עצום לפלא נשאל וכאשר ומכאובים.

אמר, שכזה. צער לסבול לבר-אנוש יתכן היאך

צערו את השופך יהודי אליו שבא פעם בכל כי

עד בתכלית, בצערו משתתף הוא הרי בפניו,

זה. בצער מצטער עצמו הוא כאילו לו שדומה

כל את סבל רבות שנים במשך כך ומתוך

בהם, מורגל הוא והרי שבעולם, היסורים

בכך]. מה של דבר הוא הרי ניתוח של וצער

לעיל כתוב ויאמר"(ו-ב)29. משה אל א' וידבר

ה' אני האוה"אליו והק' פתח". מדוע הק' ח

" דין בלשון הפסוק בשם"אלקיםבראש וסיים ,

ע"הוי רחמים, לשון ש."ה

נתן רבי מהג' נפלא תירוץ כך על ושמעתי

שליט פינקל מיר)א"צבי ישיבת שגם(ראש ,

למדנו השעבוד דמן לנו, חסד היה השעבוד

מה של והבחינה לאדון, עבד בין שיש היחס

מגרמיה לעבד ושאין לרבו, קנה עבד שקנה

לקנייני בפרט לעיכובא הוא זו מדה כלום.

[כמבואר העצמי ביטול המחייבת התורה

" תאכלבאבות במלח שמחפשפת מי וכו'] "

הזה" בלימוד"עולם הצלחה אצלו תתכן לא ,
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והלא‚] מיתרו, לוי שבט מ"ש לכאורה דהנה גדולה, שאלה מתיישבת גם ולפי"ז

זר". יתערב לא "בשמחתו בכלל לא הם ומדוע משועבדים, היו לא כי סבלו לא הם גם

Ì
Ó‡ובעוד זה. בכלל שהם פשיטא הרי לתורה, עצמם שיעבדו שהם כיון

שייכים שהם ודאי ולכן בתורה, ויגעו עמלו הם בשדה, בעבודה קשה עמלו שאחיהם

זו .30לשמחה

dxezd zlaw zyxtl dncwd

daki `l zecdid wif

ÔÓ- התורה רעיון ונשמע', 'נעשה שאמרנו אחרי תורה, מתן של ההוא היום

- היהדות רגש היום, לו יקראו כאשר 
Âאו·¯˜· ‡Â‰ ÈÚ·Ë ÁÎההרגשות כיתר

אדם. בלב הנטועות ˘‡Èהטבעיות Ì˘Î ,Â˘ÈÁÎ‰ÏÂ ,ÂÁˆ
Ï ,ÂÏË·Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ÁÎ
Â
ÈÓˆÚ ˙‡ ˘ÈÁÎ‰ÏÂ Áˆ
Ï ,ÏË·Ï ¯˘Ù‡ואין ומקורי, טבעי רגש מאז הוא זה רגש .

של מאמר כל בראשית ימי שבששת כשם מרובות. בחקירות מציאותו את להוכיח צורך

דבר בכל נצחי תפקיד הטביע הוא ברוך הקדוש מפי שיצא מאמרות מעשרה יצירה

יצירתו, שמראשית הטבעי עיקרו אל בניגוד מלאכותי שינוי וכל זה, דיבור ידי על הנברא

האמירך "וה' המאמר כן והכיעור. הטבעיות אי חותם עליו ומטביע צורתו את מפסיד

ו וגו', מצותיו כל ולשמר לך דיבר כאשר סגלה לעם לו להיות קדשהיום עם להיתך

דבר" כאשר אלקיך כו-יח,יט)לה' ˘‡ÔÈ.(דברים ÌÏÚ
Â ¯ÈÓË ÁÎ Ì˙ÂÈÓÈ
Ù· ÚÈ·Ë‰
Â˙‚È˘Ó ˙Ú„‰.העולם בתולדות העליון הכבוד את להם והנחיל היהדות. אל המקשרם ,

הנצחית. הדת של התעודה נושאי ÈÎÏÓהיות - ÌÈÎÏÓ È
· Ì‰ ‰˙È¯· È
· ÏÎ˘
˙ÂÏÈˆ‡‰ ÌÏÂÚÓ ÁÂ¯‰הרוח שלטון זולת מגושמה מרות שום עליהם מקבלים שאינם .

הם" עבדי עבדים, ישראל בני לי "כי כל. אדון כה-נה)של ישראל(ויקרא בני לי "כי .

בהם שבחרתי אני. מצדי גם הם" "עבדי לכך. ישראל בני של תשוקתם מחמת עבדים"

פורחת התאנה עליון, מאמר פי על - זורחת השמש התבל. בהיכל עליון משרתי שיהיו

בעולמו. הוא ברוך הקדוש שהטביע הטבע פי על -È¯·„ ÈÙ ÏÚ ÏÈÁ ‰˘ÂÚ Ï‡¯˘ÈÂ
Ï-‡ ÌÚ ÂÁÂ¯ ‰
Ó‡
Â Â·Ï ˙‡ ÔÈÎ‰˘ È¯Á‡ ,ÌÈÈÁ ÌÈ˜Ï‡האנושית וההיסטוריה .

זאת נוכל אנחנו לא העברי, הרוח את להמית יכולת אין כי הוכיחה שנה אלפי של

לנו'. מחוצה אשר העולם ולא

ולא אדונו ברצון רק מתעסק עבד התורה,

""בד של שאיפות אין הזה-דיקא, לעבד,עולם "

ועוד, לאדון ולא לאדון הוא העבד מציאות

עבד של היחס מן שמגרע הרי לזה, חוץ וכל

וזאת תפקידו, את מקיים בזה כי לאדונו,

במצרים. לפרעה שעבדנו העבדות מן למדנו

הגריח שליט"30. א."פ
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‡Ï"·¯˜· ¯˘‡ ˙Â„‰È‰ ˜ÈÊ .Â
Ï ‰ˆÂÁÓ˘ ÌÏÂÚ‰ ‡ÏÂ ,˙‡Ê ÏÎÂ
 Â
Á
‡
‰·ÎÈ ‡Ï Ï‡¯˘È."ופיח אפר ערמות אלפי יכסוהו אם גם .

‡
ופדות'‡ גאולתנו וקרב קדשך. זרוע וחשוף הרבים ברחמיך רחם רחום!

בימינו...' במהרה .31נפשנו

miycgk jipira eidi mei lka

"éðéñ øáãî åàá äæä íåéá"[יט-א]

שיהיו‡] הזה", "ביום מהו ההוא, ביום אלא לכתוב צריך היה לא וז"ל, פירש"י

אלקיך ה' הזה "היום עה"פ דברים ובספר ע"כ. נתנו, היום כאלו עליך חדשים תורה דברי

עכ"ל.(כו-טז)מצוך" עליהם, נצטוית ביום בו כאילו חדשים בעיניך יהיו יום בכל פירש"י, ,

ÍÈ‡ובכל נתנו היום כאילו אצלנו חדשים תורה דברי שיהיו זאת לקיים בידינו

בעינינו תהיה ואיך שנים אלפי לפני התורה את קבלנו הלא כזו, אפשרות היש יום,

פעמים, מאה אפי' עליה לחזור בידינו אין אחת גמרא והלא בה, נצטוינו היום כאילו

פעם. בכל כחדשים שיהיו יתכן האם

È„ÈÓÏ˙Âיום באותו לאכול לאדם קשה הנה - לדוגמא כך. ביארו סלבודקא

ימים מספר כך לאכול שקשה וק"ו וטעמן, במראיהן ממש שוות שהן ארוחות מספר

האוכל סוג אותו יהיה ואפי' לפניו שיניחו מה כל יאכל רעב שהינו מי אך תקופה. או

אכל לא כאילו לו ערב האוכל ימים, מספר אכל שלא ומי שלשום. תמול אכל שכבר

וזו עליו. שיש הכבד הרעב מחמת והכל בעבר, שאכל למה משמעות כל ואין מימיו,

שאדם התורה רצון כי כחדשים, בעיניך יום בכל להיות צריכה שהתורה חז"ל, כוונת

אצלו כחדשה תהיה אכן שהתורה הרי כזה במצב יהיה ואם לתורה, רעבון לו יהיה

היום, להשביעו יכול אתמול של הלימוד ואין יום", ¯ÔÂ·Ú!"בכל ·ˆÓ· ‡Â‰ ÈÎ32

זו·] לשאלה מקום שאין אמר זצ"ל שך הרב ÌÈÓÚÙמרן '· „ÂÓÏÏ ÔÎ˙È Ì‡‰
‡¯Ó‚ ‰˙Â‡הגמרא סוגיית את רואה גמ', דף אותו אפי' שלומד, פעם בכל שהלא ,

הלכה זו אין ולכן ראשונה, בפעם שלמד מזו לגמרי אחרת גמ' שהיא עד בהירות ביתר

- שצריך כמו לומד אחד שאם - היא מציאות אלא כחדשים, יום כל בעיניך שיהיו

התוספתא על יחזקאל, חזון ספר מהקדמת .31

מקואות) - .(נדה

נדרים במס' איתא ע32. אבדהא)"(פא מה על ,

שמעתי תחילה. בתורה ברכו שלא הארץ,

ממו הגר"ביאור זצ"ר גיפטר שהנה"מ שאמר ל,

" שנא' למים נמשלה התורה צמאהלא כל הוי

למים נה-א)"לכו ובחז(ישעיה שזה", דרשינן ל

ד על שאם"קאי הלכה, ישנה מים ולגבי ת.

תורה מברך. אינו לצימאון שותה אינו

אותה שלומדים תורה היא עליה שמברכין

‰Â‡בצמאון, ,‰ÏÈÁ˙ ‰¯Â˙· ÂÎ¯· ‡Ï˘ Ì‰
ÔÂ‡Óˆ· ‰
ÓÓ Â˙˘ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó.
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בעיניו הם כחדשים התורה דברי יום שבכל .33הרי

'ÂÚÈÂמז)בט"ז סי' בלשון(או"ח אמת" תורת לנו נתן "אשר דמברכין הא שהעיר,

הוה. לשון שהוא התורה", נותן ה' אתה "ברוך ומסיימים שעבר,

¯‡·ÓÂלא תורה כשלומד אבל שנים, אלפי לפני ניתנה התורה שאמנם הט"ז,

שיונק זמן שכל אמו, משדי היונק תינוק כדוגמת חדשה מתיקות בה ימצא שלא יתכן

התורה. בלימוד להבדיל הוא וכך חדש, טעם בה מוצא

[‚- עמקות 
Â˙וביתר˘ÈÈ˙‰ ÔÈ‡ ‰¯Â˙·מושג ואין נצחית היא התורה שהרי ,

ה', חכמת היא התורה כי - בתורה התיישנות תתכן לא לכן התורה, על משפיע שהזמן

נצחית דהתורה ומכיון נצח. של למושג סתירה היא והתיישנות נצחי, יתברך והוא

חדשים תורה דברי שיהיו התורה ללומדי הנצחי הכח את נותנת גם היא ומתחדשת,

ודו"ק. נתנו, היום כאילו להם

l`xyi my zeaiyg

"øää ãâð ìàøùé íù ïçéå øáãîá åðçéå éðéñ øáãî åàáéå íéãéôøî åòñéå"
[יט-ב]

וגו'‡] ישראל בני לצאת השלישי "בחדש לעיל וכתוב מאחר מקשה, עזרא' ה'אבן

הוסיף מה ולשם בנ"י, על דקאי פשוט דהרי "ויחן" כאן לכתוב היה די במדבר", ויחנו

הרגיל במובן באה אינה הכא "ישראל" דתיבת לבאר כתב וע"כ "ישראל", תיבת הכתוב

בשם קרואים ישראל בעם החשובים כי היינו חשיבות, לשון אלא ישראל", "עם של

זצ שך הרב מרן אמר בהזדמנות שאיננו"33. ל,

את המחפשים אנשים ישנם כיצד להבין יכול

הדברים את להמחיש כדי הזה. העולם תענוגי

" ואמר: הרבהוסיף עם בלימוד דברתי כעת

הזה בעולם שיש להאמין יכול איני מבריסק.

חידושי את לשמוע מאשר יותר גדול תענוג

הגרי מרן של "ז!"התורה

זצ שך הרב מרן אמר אחרת ל:"בהזדמנות

מביתו" יצאתי שנה, עשרה שתים לפני זכורני,

הגרי מרן זצ"של וגדוש"ז מלא בהיותי ל

אחד חכם תלמיד פגשתי התורה, משמחת

הבא, עולם לי יש אם יודע אינני לו: ואמרתי

עכשיו, חלקי את אכלתי לי, יש אם אבל

ששמעתי מהחידוש לי שיש השמחה מהנאת

מבריסק! הרב מרן מפי "עתה

כבד שלג ירד החורף מימי באחד

והגר שעת"בירושלים. היא שזו החליט פינקל ד

הגרי מרן אצל לבקר כזה"הכושר ביום שהרי ז,

כשהתקרב אצלו. נמצא אינו איש הסתם מן

הגרי של אדם"לביתו בדמות מרחוק הבחין ז,

זה שאין ראה יותר, משהתקרב בשלג... שרוקד

לפשר ושאלו אליו ניגש הוא שך... הרב אלא

" לו: ענה שך והרב מביתהריקוד, יוצא כשאני

את ממנו ששמעתי לאחר מבריסק הרב

כזאת, שמחה מרגיש אני תורתו, חידושי

שאני אלא שמחה, מרוב לרקוד שברצוני

הייתי היום אולם אנשים. בפני לרקוד מתבייש

בריקוד... ויצאתי ברחוב, איש שאין "סבור
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ראשי כי במדבר, ויחנו שאמר אחר ישראל, שם ויחן "וטעם לשונו, וזהו - "ישראל".

עכ"ל. היו", מועטים כי "ויחן" כתיב כן על כבודם בעבור ההר נגד חנו והזקנים המטות

ויחי·] אביכם",(מט-ב)בפר' ישראל אל ושמעו יעקב בני ושמעו "הקבצו נאמר,

אחרים דברים אומר והתחיל שכינה ממנו ונסתלקה הקץ את לגלות ביקש רש"י וכתב

פסחים(ב"ר) ובמס' עכ"ל. ע"א), פסול(נו במטתי יש ח"ו שמא [יעקב] אמר איתא

ישראל "שמע בניו לו אמרו עשו, ממנו שיצא יצחק ואבי ישמעאל ממנו שיצא כאברהם

אביהם, שם הוא "ישראל" ששם דמאחר להקשות יש ולכאורה אחד". ה' אלקינו ה'

בפניו. שמו שאומרים אביהם כבוד איה

¯ÙÒ·שרה ואת אברהם את קברו "שמה עה"פ זה כעין הקשה והקבלה הכתב

לאה" את קברתי ושמה אשתו רבקה ואת יצחק את קברו שמה לא)אשתו וז"ל,(שם .

מותם לאחר בין בחייהם בין בשמם אבותיו את לקרוא לבן דאסור במס'אע"ג (כדאי'

לא)קי האבותדושין ג' ששם אדם, בני שמות מכל האבות ג' שמות דשאני ותירץ וכו'. ,

גדולה חשיבות לך יש וכי כן, להקרא נקבם ה' פי אשר שמות הם ויעקב, יצחק אברהם

אשר בשם, להודיעם עליהם ה' עין היתה היוולדם וקודם בבטן נוצרו טרם אשר מזו

יקראום אם להם הוא גדול כבוד ולזה נפשותיהם, מעלות יתרון על ספק בלי יורה

עכ"ל. בו, לקרותם יצא ה' מפי אשר הנכבד בשם אחריהם זרעם

ÂÈ¯·„Ó,האדם של כשמו הא' עניינים, מב' לאחד משמשים שהשמות יסוד, חזינן

האבות של ושמותיהם ומאחר השם. את שנושא מי את שמכבד וחשיבות תואר כשם והב'

כבוד אלא בחייהם, בשמם לקרותם בזיון זה שאין רק לא וחשיבות, תואר שם גם היו

אביהם, יעקב בפני ישראל" "שמע שאמרו השבטים אצל נמי הדין הוא ולכן להם. הוא

אין בכה"ג יעקב] הוא שמו [דהלא תואר שם שהיה מאחר אביהם, של שמו שהיה אע"פ

כוונת גם וזו בעצם. חשיבות לו יש "ישראל" ששם בשמם, אבותיו לקרוא לבן איסור

ולכן כבוד, של תאר שם הוא "ישראל" שהשם עזרא' החשובים"Ï‡¯˘È"ה'אבן הזקנים

להר. סמוך שחנו אלו היו

ישראל'‚] ב'תפארת ג-יד)ומצאתי "חביבין(אבות במשנה שאיתא מה על שכ' ,

Ï‡¯˘Èחביבין דר"ל נ"ל וז"ל, חמדה" כלי להם Ï‡¯˘Èשניתן Ô˙Â‡,'וכו להם שניתן

מדוע לדברו ולכאורה עכ"ל. בה, להתעסק הק' התורה במתנה להם שניתנה הת"ח ור"ל

"ישראל", שהשם אלא לת"ח, אלא הכוונה אין אם "ישראל" התואר את המשנה נקטה אכן

אשר הישראלית, האומה מרכז הם ואדרבה בפרט להת"ח שייך וכבוד, תואר שם שהוא

להם. טפילים הכל כי ישראל עם לכל השם את קובעים חשיבותם מחמת הם

"øää ãâð ìàøùé íù ïçéå"[יט-ב]

È"˘¯ÈÙלמזרח פנים, נגד מוצא שאתה מקום וכל אם(מכילתא)למזרחו, והנה .
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שמעמידים המנהג ובחופה לכך, סיבה שהיה משמע עמדו הם צד באיזה מפרשת התורה

קטן התשב"ץ וז"ל מזרח, בצד והכלה החתן תסד-ה)את בידך(אות כללא האי נקוט ,

נגד כחתן עצמו מראה היה שה' תורה ממתן למדין אנו וכלה, חתן של המנהגים כל

ובתענית עכ"ל. ישראל, שהם ע"ב)כלה תורה.(כו מתן זה חתונתו וביום תנן,

lawie `eai - lawl dvexd lk

"øää ãâð ìàøùé íù ïçéå"[יט-ב]

‡˙È‡שמעוני רעה)בילקוט בארץ(סי' תורה נתנה דאילו במדבר", "ויחנו וז"ל,

כל הפקר, במקום במדבר ניתנה אלא בה חלק לכם אין לאוה"ע אומרים היו ישראל

ע"כ. ויקבל, יבוא לקבל הרוצה

‰¯Â˙‰היא התורה בה. חלק אין שלהם יטענו לא שאוה"ע כדי במדבר, ניתנה

לזכות. יכול בה לזכות הרוצה וכל העולם, לכל ˘·ÏÚקנין ‰¯Â˙ „ÂÒÈ˘ ,‡È‰ ‰„·ÂÚÂ
Ú"‰Â‡Ó ‡Â‰ Ì‰Ï˘ ÚÊ‚‰˘ ‰¯Â˙‰ ÈÓÎÁ È"Ú ˙˙˘Â‰ ‰Ù,ואבטליון שמעיה כמו ,

ברק בבני תורה שלמדו המן של בניו ומבני הגר, אונקלוס מאיר, רבי עקיבא, (גיטיןרבי

ע"ב) בתורה!נז לזכות יכולים כולם -34

"øää ãâðë ìàøùé íù ïçéå øáãîá åðçéå íéãéôøî åòñéå"[יט-ב]

·˙Îהעצלות כי התורה, בעסק והתעצמות התגברות הוא וז"ל, הק' החיים' ה'אור

לומר ידקדקו לתורה ה' שיזכרנה מקום כל כי תמצא ולזה השגתה, המפסיד עשב הוא

ואומץ, חוזק ÈÏÚ‰לשון ÂÓˆÚ ˙ÈÓÈ˘ ¯„‚ „Úדכתיב יט-יד), אדם(במדבר התורה זאת

ז"ל ודרשו וגו', ימות ע"ב)כי סג אלא(ברכות ההשגה תושג לא כי ותראה וכו',

מרפידים, ויסעו הכתוב אמר זה וכנגד גדול, 
ÂבהתעצמותÓÓ˘ ÌÂ˜Ó ÚÈ„Â‰Ï ‡· ‡Ï
˙
ÈÁ·Ó ÂÚÒ
˘ ¯ÓÂÏ ÔÈÂÎ˙
 ‡Ï‡ ,Ì˙Â
Á˙ Ì„Â˜ ÂÓÈ„˜‰Ï ÂÏ ‰È‰ ÔÎ Ì‡˘ ,ÂÚÒ


ÌÈ„È ÔÂÈÙ¯ז"ל רבותינו כן שדרשו שמצינו כמו ע"ב), ה הפסוק(בכורות יז-ח)על (לעיל

כאן, עד ידים, ברפיון ברפידים", ישראל עם 
Â"וילחםÈÎ‰Â ÂÊ ‰
ÈÁ·Ó ÂÚÒ
 ‰˙Ú Ô‰Â
'‰ ÌÚÂ
· ‡˘Ó ˙„Â·Ú „Â·ÚÏ ÌÓˆÚ.עכ"ל סיני, מדבר ויבואו אומרו והוא ,

‰
‰Âאלעזר רבי וכדאמר כחו בכל בתורה לעמול נברא שהאדם מבואר, זה

סנהדרין ע"ב)במס' שנאמר(צט נברא לעמל אדם כל ה-ז), יולד",(איוב לעמל "אדם

אבל ע"ש. נברא תורה לעמל אומר הוי מפיך הזה התורה ספר ימוש לא אמר כשהוא

שליט אלישיב שלום יוסף רבי הג' למרן אגדה', 'דברי א."34.
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שבת במס' מבואר מזה ע"ב)יותר דחיי(פח סמא בה למיימינים רבא "אמר שם דאיתא

וטרודים כחם בכל עוסקים למיימינים וז"ל, ופירש"י דמותא", סמא בה למשמאילים

ע"כ. העיקר, הוא בימין העושה כאדם סודה 
ÂלדעתÈ‡ Ì‡ ‰¯Â˙ „ÓÂÏ˘ ÈÓ„ È¯‰
,˙ÂÓ‰ ÌÒ ÂÏ ˙È˘Ú
 ‰ÓˆÚ ‰¯Â˙‰ ,ÂÏ‡Ó˘ „È· ‰˘ÂÚ˘ Ì„‡Î ÂÁÎ ÏÎ· ˜ÒÂÚ

ÏÏÎ „ÓÏ ‡Ï˘ ÈÓÓ ‰
ÎÒ· ¯˙ÂÈ ÈÂ‰Â35.

cg` ala cg` yi`k

"øää ãâð ìàøùé íù ïçéå"[יט-ב]

החניות‡] כל שאר אבל אחד, בלב אחד כאיש - ישראל שם "ויחן פירש"י,

ובמחלוקת" .(מכילתא)בתרעומות

ÏÏÎמנת על ותנאי הכרח וזה אחד", בלב אחד "כאיש הם ביסודם ישראל

התורה. קבלת היתה לא לכך עצמם שהכינו ובלי התורה, את לקבל שיוכלו

ÔÈ
ÚÂבמדרש להדיא מבואר ז-ח)זה רבה מנין(דברים יוחאי, בן שמעון א"ר ,

עליהן, נגלית השכינה היתה לא אחד אדם אפי' חסרים ישראל היו אילו אומר אתה

יט-יא)דכתיב השליש(להלן ביום ע"כ."כי סיני", הר על העם כל לעיני ה' ירד י

ÔÎÂשלם בלב בהתחברות חכמים יעוד בחינת הוא וז"ל, הק' האוה"ח כתב

הכתוב אמר שעליהם בבד, בד שיהיו לא נ-לו)ותמים הבדים"(ירמיה אל (תענית"חרב

ע"א) לזה,ז זה פנים ויסבירו לזה, זה ויחדדו יחד יתועדו אלא ,ÔÁÈÂ ¯Ó‡ ‰Ê „‚
ÎÂ
˙Ï·˜Ï ÌÈÂ‡¯ Ì‰ ‰˙Ú Ô‰Â ,„Á‡ ˘È‡Î „ÁÈ ÔÏÂÎ Â˘Ú
˘ ,„ÈÁÈ ÔÂ˘Ï Ï‡¯˘È Ì˘

‰¯Â˙‰.עכ"ל ,

היכן.·] עד אחד" בלב אחד "כאיש

‡˙È‡ט)בירושלמי פרק עמך"(נדרים בני את תטר ולא תקם "לא כתיב (ויקרא,

העדה',יט-יח) ב'קרבן ופירש לידיה. ותמחי תחזור לידיו, סכינא ומחת קופד, מקטע היה ,

ידו ויחתוך מידו שינקום דעתו על יעלה וכי ידו, לתוך הסכין וירד בשר, חותך היה

כגוף שהם ישראל כלל של שהמהות כיון כלומר, הראשונה. את שחתכה על השניה

בעצמו! כנוקם זה שהרי בחבירו, ינקום שאחד יתכן לא א"כ אחד,

דברים‚] להשיג הם שיכולים הרי אחד, כגוף הם ישראל בני כשאכן והנה

של למדרגתו הקשורה פרטית השגה זו אין זה במצב כי לבדו, אחד כל להשיג שא"א

ישראל". "כלל שישיגו שראוי כפי היא ההשגה אלא האדם,

·˙Îיוסף באר ויקרא)בס' אחד",(פר' בלב אחד "כאיש במכילתא איתא וז"ל,

ע היה"35. העגל חטא שיסוד בספרי שמבואר לב-ח, להלן יעועע בתורה עמלו שלא ש."מזה
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ובויק"ר ומחלוקת, בתרעומות החניות כל שאר פ"ט)אבל כתיב(צו המסעות בכל אמרו,

נעשו סיני הר לפני כולם שבאו כיון במחלוקת, וחונים במחלוקת נוסעים ויחנו, ויסעו

אלא כאן, כתיב אין ישראל בני שם ויחנו ישראל, שם ויחן הה"ד אחת, אגודה כולם

ע"כ. לבני, תורה נותן שאני שעה הרי הקב"ה אמר ישראל, שם ויחן

¯‡Â·Óאת להם ליתן אפשר היה אחת אגודה כולם שנעשו משום דרק מזה

דאיך השאלה, על בזה עמדו כבר המפרשים דהנה הוא, בזה שהטעם ויתכן התורה,

דברי ולשמוע לעמוד כזו גדולה נבואה למעלת לבוא יכולים ישראל בית המון כל היו

במדריגות ומרובה גדולה הכנה לזה צריך יותר קטנה לנבואה שאפי' מה חיים, אלקים

נישאה ומעלה למדריגה ממצרים שיצאו ישראל בית המון כל זכו וכאן ונשגבות, רמות

גדולה? כה במדריגה אלקים מראות רואים שהיו עד כזו

‰·Â˘˙‰Âעד ושלם גמור באיחוד אז התאחדו ישראל שכל דכיון יתכן זה, על

אחד כאיש ונעשו נכללו נשמות רבוא הששים כל א"כ אחד, בלב אחד כאיש שנעשו

הזאת. למדריגה נתעלתה מהם ואחד אחד כל ונשמת נשמות, רבוא בששים הכלול

Ì„Â˜שם "ויחן כנא' ישראל", "כלל להיות צריך היה התורה Ï‡¯˘Èלקבלת
- אחד" בלב אחד "כאיש רש"י, וכמש"כ יחיד, בלשון - ההר" Ï‡¯˘Èנגד ÏÏÎ‰ ÈÎ

"ÏÏÎ"‰ ‡Ï‡ ˙ÂÙ˙Â˘· ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ ‡ÏÂ ,‰¯Â˙‰ Ï·˜כי ר"ע אמר אשר הוא .

לשמור סודה הנה כולה התורה כל כי בתורה", גדול כלל זה כמוך לרעך "ואהבת

"כלל". שיהיה ולהחזיק

Â
ÈˆÓד-ו)בחז"ל יחטא"(ויקר"ר אשר "האיש טז-כב), משל(במדבר רשב"י תני ,

לו אמרו תחתיו, קודח והתחיל מקדח מהן אחד נטל בספינה, יושבים שהיו אדם לבני

אמרו קודח? אני תחתי לא לכם? איכפת מה להם אמר ועושה? יושב אתה מה חבריו

לספינה ישראל כלל את חז"ל משלו הנה הספינה. את עלינו ומציפין עולין שהמים לו

בלי לפרט קיום כל באין יחד, קשורים כולם בה, הנמצאים כל אשר בים, ונמצאת אחת,

Ï‡¯˘È"הכלל. ÏÏÎÎ" ˜¯Â Í‡ ‡Â‰ Ï‡¯˘È Ï˘ ÌÂÈ˜‰ ÏÎÂ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÏÎושלא ,

וכמה כמה בו שיש אילן רואים שאנו כמו ובציור ממש. וקיום מציאות כל אין "ככלל",

זה הנה מהכלל אותו וכשכורתים בהכלל, הוא ופרט פרט כל של קיומו אבל פרטים,

מכל ואחד, אחד מכל וקיום מציאות כי ישראל, בעם הדבר ממש הוא כן ודאי, מיתתו

ממש. מת והוא מציאות, אינו הכלל אל מחובר כשאינו והפרט הכלל, הוא ופרט, פרט

È¯‰ושכנתי מקדש לי "ועשו בה"כלל", שדוקא כה-ח)"·˙ÌÎÂלן דייקא(להלן

כל כי היסוד זהו כי בה"כלל", "בתוכם", רק אלא בשותפות, זה ואצל זה אצל לא -

הכלל מן נפרד אשר ופרט ה"כלל", ובתוך ישראל", "כלל דווקא הוא והקיום המציאות

עכ"ד. ממש! מיתה מציאות, כל אין



ìäàיתרו äùîפרשת ·Î˙

oiikf i`na miyp

"ìàøùé éðáì ãéâúå á÷òé úéáì øîàú äë"[יט-ג]

‡˙È‡כח-ב)במדרש כדי(שמו"ר ד"א וכו', הנשים אלו יעקב לבית תאמר כה ,

ע"כ. לתורה, בניהן את מנהיגות שיהו

˙Ï·˜·לכך והסיבה לאנשים, קודם לנשים הדיבור את הכתוב הקדים התורה

וז"ל, שכ' בחיי' ב'רבנו ויעו' לתורה". בניהן את מנהיגות שיהו "כדי במדרש כמש"כ

המדרש, לבית בנה את להמשיך יכולה שהיא לתורה הסיבה היא הטובה שהאשה ועוד

אחר אותו להמשיך כדי געגועין מיני בכמה עליו מרחמת והיא בבית מצויה שהיא לפי

להשי"ת להתפלל האשה ראויה לכך ממנה, יסור לא יזקין כי וגם מנעוריו התורה לימוד

מאירים בנים ה' לה שיתן עליה, המוטלת מצוה שהיא שבת, של הנר הדלקת בשעת

אור, שהוא שבת נר ובזכות המצוה, עשיית בשעת נשמעת יותר התפלה כי בתורה,

אור" ותורה מצוה נר "כי שנא' אור הנקראת תורה בעלי לבנים ו-כג)תזכה וכן(משלי .

עכ"ל חכמים, תלמידי בנים ליה הויין בשרגי דרגיל מאן האי רז"ל .36דרשו

Ì
Ó‡Âגם אלא בניהם על רק לא להשפיע שיכולות והוא נוסף, ענין בזה ÏÚיש
Ô‰ÈÏÚ·יונה רבנו כתב וכן ג), דרש התשובה' וז"ל,('אגרת ,ËÏÓÏ ˙ÂÚÂ
ˆ‰ ÌÈ˘
‰ ˙ÂÏÂÎÈ

Ô‰È
· ˘Ù
Â Ô‰ÈÏÚ· ˘Ù
Â Ì˘Ù
המה אשר ממלאכתו איש איש בעליהן יבואו כאשר .

על לתורה, לבם ומחשבות מיגיעם חלק לתת זוכרים ואינם ועייפים יגעים והם עושים

ואל בטלה, בדברי ישעו ואל תורה. בדברי ולעסוק אחד ספר לפתוח להזכירם הנשים

מכל גדול תורה ביטול עונש כי התורה, מן ולילה יומם לשבות אשמה עוון נפשם ישיאו

שבתורה ויודיעו37העבירות חיברנו, אשר התשובה באגרת להביט לאנשיהן יזכירו גם .

וז משה דרש בס' כתב כשהן"36. לחנך צריך ל,

שמירת עליהם יקשה שלא כדי קטנים קטני

שא דבר שזהו המצות, וקיום אלא"התורה א

ובנותיהן בניהן את מגדלות שהן לאמהות

גם אותם יגדלו שהן הגשמי, חיותם בענייני

אחר ואף אחת, בבת והנצחי הרוחני לחיותם

קטנות בישיבות ומורים למלמדים שנמסרים

האם,"ג השפעת תחת מהיום גדול חלק הם כ

·˜‰ ÌÈ„˜‰ ÔÎÏ˘"˙‡ ‰¯Â˙‰ ˙Ï·˜· ‰
‰¯Â˙‰ ˙Ï·˜ ‰È‰˙ Ô‰È„È ÏÚ ˜¯˘ ,ÌÈ˘
‰

ÌÏÂÚÏ ˙Â¯Â„‰ ÏÎÏ ‰¯ÂÓ‚שיתרגלו שאחרי ,

בהשי וברצון"באמונה התורה ובנתינת ת

תורה ללמוד יוכלו המצות לקיום גדול וחשק

ואח והמורים, ומהמלמדים מהאבות כ"הק'

מראשי האמת ודרך ומוסר תורה לקבל

אשר הדור, וצדיקי התורה וגדולי הישיבות

ובנותיהם בניהם את הם גם יחנכו זה בשביל

עכ לעולם, יהיה וכן והמצות, התורה ל."בדרך

החיד להרב ורבנן' 'מרנן בספר (מערכתא"37.

ש) אות בזהספרים ""כתב האיל, רבנו כתב

הוא ה' ועבודת התורה דעיקר בתשובה, גאון

הש ."ס"ללמוד

���

מסלנט זונדל יוסף ר' הצדיק (עמ'בספר

הגרקיא) אדוננו בשם ""כתב הלשון, בזה כלא



ìäàויקרא ˙äùî‚Îספר

עכ"ל. העוה"ב, לחיי יזכו בהם גם כי ההיא האגרת דברי ולבניהם ולבניהן להן

¯‡Â·ÓÂשל באופן היא בעולם שההנהגה שקבע שהקב"ה מופלא, ענין כאן

ב"קבלת מרכזי תפקיד להם והעמיד יעקב לבית האמירה את הקדים וביתו", "איש

הר"י, שכ' וכפי מצב, ובכל עת בכל לתורה ובניהן בעליהן זירוז של תפקיד התורה",

לתורה" לבם ומחשבות מיגיעם חלק לתת זוכרים ש"אינם באופן גם נמצא38זה וא"כ .

ואעפ"כ מצוות, אינן הנשים ת"ת ובמצות התורה, ללומדי היא התורה שנתינת שלמרות

לימוד כלפי גם כנגדו" "עזר של תפקיד לה שיש מפני יעקב, לבית הדיבור הקדים

בתורה שיגדלו בניהם כלפי וכן .39התורה,

xzei `le zegt `l - mixacd dl`
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È"˘¯ÈÙהזה וכסדר הזה בלשון תאמר, פו)כה הענין(שבת בסוף בסמוך וכן עכ"ל. ,

ישראל" בני אל תדבר אשר הדברים ו)"אלה עכ"ל.(פסוק יותר, ולא פחות לא פירש"י,

·˙Îליעקב אמת של40בס' דבריו את הקב"ה סידר זה שמטעם ונראה וז"ל,

שיקבלו עליהם משה ישפיע פן חשש כי יוסיף, ושלא יפחות שלא וציוהו רבנו משה

פנימית. הכרה מתוך ולא רבנו, משה של השפעתו ע"י התפעלות, איזו מתוך התורה את

ידו על התורה למסור שיוכלו נאמנותו מגעת כמה עד ע"ה רבנו משה נתנסה גם

את יקבלו שישראל היה חפץ בודאי רבנו משה של הכרתו לפי בודאי כי לישראל,

נאמנות ואלמלא כןהתורה. עשה אילו אבל משלו, דברים להם שיוסיף היה הראוי מן ו

עומד אינו הזהירות, וכל והחומרות, היראות

רגע אפילו תורה מעול לבטל כדאי ואינו

."אחת

���

הרב לפני מישהו שיבח אחת פעם

זצוק גדול"מבריסק מדקדק שהוא פלוני, את ל

] אבל..."פרומער"במצוות כן, הרב, השיב .[...

גרעסטע די איז התמדה און עצום, מתמיד הי'

היותר הפרומקייט היא [ההתמדה פרומקייט...

גדולה...]

במש הביאור דזה אפשר בגמ'"38. סבכ (יבמות

בלאב)"ע שרוי וכו' אשה בלא השרוי כל ,

ע וע"תורה דבורה"כ. תומר בספר ט)ע (פרק

וז האדם"שכ' ליקח צריך הרבה זהירות עוד ל,

ולא עמו דבקה שכינה שתהיה לעשות לעצמו,

והנה, ממנו. 
˘‡תפרד ‡Ï˘ „ÂÚ· Ì„‡‰
ÏÏÎ ‰
ÈÎ˘ ÂÓÚ ÔÈ‡˘ ‡ËÈ˘Ù עיקר‡˘‰ כי .

הנק מצד לאדם ביןשכינה עומד והאדם בה,

שהיא גשמית, תחתונה נקבה הנקבות, שתי

ועונה, כסות שאר ממנו 
‰נוטלתÈÎ˘‰Â
Ô˙ÈÂ ¯ÂÊÁÈÂ Ô˙È˘ ÌÏÂÎ· ÂÎ¯·Ï ÂÈÏÚ ˙„ÓÂÚ‰

Â˙È¯· ˙˘‡Ïעכ ל."וכו',

מש עיין הפסוק"39. על בשלח, פר' לעיל כ

מרים" להם מרים(טו-כא)"ותען שכוונת ,

שעליהן לנשים לענות דוקא זה פסוק בשירתה

האנשים לעזרת להיות המשימה מוטלת

תורתם. בלימוד

להגר זצ"40. קמנצקי ל."י
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ואילו אות, של מיתור מוציאין אנו דרשות כמה כי ידו, על תורה שתינתן ראוי היה לא

גדול. נסיון וזהו נאמר, שכך הכרח אין א"כ מה דבר משנה משה היה

Ê"ÈÙÏבצורה נענש ומדוע מריבה', ב'מי משה של חטאו היה מה דיוק ביתר נבין

הסברים למצוא התורה מפרשי כל נלאו וכבר ה', מציווי קלה סטיה בגלל חמורה כה

שהוא שמכיון למשה, מיוחד היה שהחטא נראה הנ"ל לפי אמנם דרכו. לפי אחד כל לזה

תורת של דין לו יש שלו ודיבור דיבור וכל לישראל, והמוסרה מה' התורה מקבל היה

להלן הכתוב וכמאמר על(פ"ט)ה', מיוסדת נאמנותו כל א"כ לעולם", יאמינו בך "וגם

חז"ל שאמרו וכמו כלום, לשנות מבלי שנאמרו כפי בדיוק ה' דברי את מוסר שהוא זה

ב"ב ע"א)במס' מקיים(טו לא שהוא משה הראה כאן אבל כותב, ומשה אומר הקב"ה ,

זה וחטאו עצמו, משל משהו הוא שמוסיף אלא לו נאמר שהוא כפי בדיוק ה' ציווי את

ולכן בספק. מוטלת משה של אמינותו עכשיו שהרי בסכנה, התורה מסירת כל את מעמיד

משה סטה כאן שרק ידעו שכולם ונוקבת, חמורה כה בצורה לעונשו הקב"ה הוכרח

עכ"ד אמת, ותורתו אמת משה כולה התורה כל בשאר ואמנם זה, על ונענש .41משליחותו

oicibk miywd mixac
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È"˘¯ÈÙפרש ודקדוקין עונשין לבנ"י, ותגיד רכה. בלשון להן תאמר הנשים, אלו

כגידין הקשין דברים עכ"ל(מכילתא)לזכרים, ,42.

·˙Îתורה דעת כי43בספר דוקא, לאו לאנשים נשים בין החילוק הנה וז"ל,

רש"י, הגדרת הוא וזה כנקבה, כחם אלא להם גברא כח לא אשר זכרים גם לרוב תמצא

הר בדרשות נמצא כבר ביסודו זה רעיון ן"41.

שמות בפרשת למעלה וע(ב-י)והבאתיו שם". ע

עפ"מש שמבאר יצחק' ה'פחד בשם י"כ

רבנו"המהר משה היה מדוע אחרת בדרך ל

עי שפתים, ש."ערל

בנבואת האמונה הגדיל דלמען גם, ומצינו

אצל ספק של צל שום יהיה ושלא רבנו, משה

הקב העלה נבואתו, אודות ישראל את"בני ה

ע שיראו כדי נבואה לדרגת ישראל כלל י"כל

לקמן ועי' רבנו, משה נבואת אמיתת נבואתם

" סיניבענין הר מעמד ."אמיתות

וצ חז"42. שאמרו מה העונשין"ב בענין ל

העונשין על יתירים שהם לזכרים והדקדוקין

לכל לאיש אשה הכתוב השוה והרי לנשים,

שבתורה ע"(בעונשין טו בספרא)"ק וראיתי .

בזה הענין שמבאר השואבה ויתכן"מעין ל,

התורה"שאע כל לשמוע צריכים שהנשים ג

עכולה ג חייבותא)"(חגיגה שאינן מה שגם ,

אצל להוכיח כדי לדעת הן צריכות לקיים,

במצוות הן מחוייבות הנשים [שגם בניהן

ובנותיהם בניהם את ולהדריך תוכיח], הוכח

מ ה', עוברות"בדרך אינן לומדות אינן אם מ

עליהם הוטל הזכרים ורק תורה, ביטול על

ליבטל להם שאסור הזאת הקשה העבודה

העונשים הם ושלהם תורה, מדברי

להזכרים המיוחדים כגידין הקשין והדקדוקים

-,‰¯Â˙ ÏÂËÈ· È˜Â„˜„Â È˘
ÂÚד."עכ

זצ ירוחם לרבנו ממיר."43. ל



ìäàויקרא ˙äùî‰Îספר

שיכול כגידין, הקשים דברים לקבל אדם שביכולת כמה שכל בסימניהם. להם והבחינה

לו, גברא כח כי יקרא, איש בשם הוא הנה ודקדוקים, עונשים ÔÎ,לקבל ‡Ï Ì‡·Â
‰
Î˙ ‰˘‡ Ì˘· ˘È‡‰ ˙‡ Ì‚ ‰
רצוי‰ ובדברי רכה בלשון לתורה להמשיך נקל .

וכולו ממתקים חכו כי שבתורה, והמתיקות והנועם הטוב הצד את בהראות ופיתוי,

·‡מחמדים, ‡Ï ¯·‚ ÏÏÎÏ ÔÈÈ„ÚÂ ,Ì‰ ÌÈ˘
‰ ˜ÏÁÓ ‰Ï‡ ÏÎ Ï·‡איש ולהיות ,

עכ"ל. לחיות, ובהם ודקדוקים, עונשים לומר דוקא להיות צריכים

ÌÚÙ,בפיהם וטענה זצ"ל חדש מאיר ר' הגה"צ המשגיח לפני בחורים עמדו

מעט יקל כי וביקשו כגידין, קשין תוכחתו ודברי תקיפה בלשון עמם מדבר שהמשגיח

תוכחתו. בדברי

¯Ó‡בלשון להם שתאמר כתיב הנשים אצל כי אתם, כנשים הלא המשגיח, להם

לזכרים גם בריאה ברא הקב"ה כגידים"! "קשין כתוב האנשים אצל משא"כ רכה,

בדוקא! כגידין קשה בלשון הוא עמם והדיבור

hgn ly ecegk gzt il egzt
mle` ly egztk gzt mkl gzt` ip`e

"éìà íëúà àéáàå íéøùð éôðë ìò íëúà àùàå"[יט-ד]

È"˘¯ÈÙשאר שכל כנפיו, על גוזליו הנושא כנשר - נשרים כנפי על וז"ל,

גביהם, על שפורח אחר מעוף שמתיראין לפי רגליהם בין בניהם את נותנים העופות

אחר עוף שאין לפי חץ בו יזרוק שמא האדם מן אלא מתירא אינו הזה הנשר אבל

עשיתי אני אף בבני. ולא בי החץ יכנס מוטב אומר כנפיו על נותנו לכך גביו על פורח

ואבני חצים זורקים מצרים והיו וגו' מצרים מחנה בין ויבא וגו' האלקים מלאך ויסע כן

עכ"ל. מקבלם, והענן בליסטראות

‰
‰Âהגוזלים יגיעו איך אבל מושלמת, הגנה לגוזליו נותן שהנשר נכון לכאו',

על ולהניחם גוזליו את להרים ארוכות זרועות אין לנשר הלא נשרים כנפי על הקטנים

יתקיים אז ורק אביהם. כנפי על בכוחם לעלות ולהתאמץ לדדות יצטרכו הגוזלים כנפיו.

אלי"! אתכם ואביא נשרים כנפי על אתכם "ואשא 44בהם

‰„Â·Ú‰להתאמץ הנשר] כנפי על - העגלה על [לקפוץ ל"צושטעל" שצריך היא

ה"ואשא של ההבטחה תתקיים ואז רוחניות, השפעות לקבל המאפשר למצב ולעלות

נשרים"! כנפי על אתכם

Î"Á‡שאול דברי בספר אם45ראיתי רק בזה"ל, והוסיף הפסוק בביאור שכ"כ

הג זצ"44. הירש רפאל שמשון להגל."ר זצ"45. נאטאנזאן שאול ל."ר
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דלתתא אתערותא דצריך חז"ל שאמרו דרך על כביכול, ואותו עצמם את מנשאים

כחודו פתח לי פתחו אמרו וכן דלעילא. אתערותא באה ואח"כ מלמטה] [התעוררות

הפסוק, שמלמדנו מה וזהו אולם. של כפתחו פתח לכם אפתח ואני מחט 
Âשל‡
,‰ÏÚÓ‰ ‡È˘Ï „Ú Â
˙Â‡ ‡˘È ‰"·˜‰ Ê‡Â ,ËÚÓ Â
ÓˆÚ ˙‡ ‰È·‚‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ.עכ"ל

t"rayez lr mb dzid "rnype dyrp"d zlaw

'åâå "åòîùú òåîù íà äúòå"[יט-ה]

שמוע‡] כפל טעם לדקדק צריך וז"ל, הפסוק בביאור הק' החיים' ה'אור כתב

מצב, באותו ישמיעם אשר אחת תורות, ב' קבלת על לצוותם ה' יכוין ואולי תשמעו.

אשר וגזירתם ותקנותם חכמים וגדרי וספרים, סופרים ודקדוקי פה שבעל תורה היא ואחת

ושמאל ימין לך יגידו אשר הדבר מכל תסור לא במצות כרמוז יז-יא)יורו, ולזה(דברים ,

שמוע, אם אמר אז, המצוות שמשמיעם מה כנגד ÈÓÎÁאמר ÈÙÓ ÌÈ„È˙Ú‰ ˙Â¯Â˙ „‚
ÎÂ
„È˙ÚÏ ÂÚÓ˘˙ ¯Ó‡ Ï‡¯˘Èלהיות כי שמוע, אם ועתה אומרו נכון על ידוייק זה ולדרך .

עתה שמוע אם לומר שמוע, אם ועתה סמך לזה העתיד, על תשמעו באומרו שמצוה

ז"ל אומרם דרך על "בקולי" לומר ודקדק כנזכר. לעתיד תתסב)תשמעו רמז ˘ÚÓÂ,(ילק"ש
‰¯Â·‚‰ ÈÙÓ ÚÓÂ˘Î 'ÂÎÂ ÌÎÁ ÈÙÓכי אומר והוא ,ÂÏ·˜˙˘ ÌÎÏ ¯ÓÂ‡ È
‡˘ ÂÊ ‰ÂˆÓ

ÌÎÏ ‰È˙„‚‰Â ‰È˙ÚÓ˘‰ Ì‡ ÂÏ‡Î ‰Â˘ ÌÎÏ ‰È‰˙˘ ÍÈ¯ˆ ,ÌÎÁ ˙
˜˙.

ÈÏÂ‡Âשבת במס' ז"ל מאמרם יתיישב בזה ע"א)כי בפסוק(פח שדרשו יז), (פסוק

וכו', מקבלים אתם אם להם ואמר כגיגית ההר עליהם שכפה ההר", בתחתית "ויתיצבו

אמרו הם והלא וקשה קבורתכם, תהא שם לאו כד-ז)ואם נעשה(להלן ה' דבר אשר כל

כל האופן, זה על היא שכוונתם וכו', לפרש נוכל וכו', זו לכפייה מקום ומה ונשמע,

מפי הנאמר ענין שהוא שמוע, אם ועתה שאמר מה שהוא ממנו, חלק ה' דבר אשר

שהוא ממנו וחלק שנשמעהו, קודם מעתה לעשות עלינו מקבלין אנו נעשה, אז, הגבורה

אלא מיאנו, ולא קבלו לא פירוש ונשמע, חכם, תורת שהוא לעתיד תשמעו שאמר מה

ואין שיעור להם שאין דברים הם כי ישראל, יעשה מה לדעת שישמעו עד הדבר תלו

תורה יכלכל ומי ותקנות, וסייגים וגדרים דינים יחדשו ודור דור בכל כי זו, לקבלה גבול

אם דבר בכל ויבחנו שישמעו עד ברשותם הדבר שיהיה תלו לזה כזו, שיעור לה שאין

תלוי הדבר פה שבעל תורה אבל שבכתב, תורה אלא עליהם קבלו לא ומעתה קבל, יוכלו

ÌÎÁועומד, ˙¯Â˙ Ì‰ÈÏÚ ÂÏ·˜˘ „Ú ˙È‚È‚Î ¯‰‰ Ì‰ÈÏÚ '‰ ‰ÙÎ Ê"ÚÂהיה ובאונס ,

ברצון לקבל חזרו ואסתר, מרדכי להם עשו אשר לחיים חכם פעולת שראו מרדכי ימי עד

מעשה גדלו מה ראו אשר אחר חכמיהם, עליהם ויתקנו יחדשו אשר דבר כל לקיים

עכ"ל. וכו', ישראל של משונאיהם רושם נשאר היה לא שזולתם הצדיקים

‡ˆÓ
הקבלה היה, סיני הר במעמד התורה מקבלת חלק כי הק', האוה"ח לדברי
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דיניהם את לקיים המחייבת היא זו וקבלה הדורות, במשך רבנן שיתקנו מה גם לקיים

הדורות. במשך שבע"פ] תורה [שהוא ותקנותיהם

הלוי'·] ב'בית נפלא ביאור יש יט-ה)והנה השתעבדות(עה"ת של הענין את לבאר

בריתי את ושמרתם בקלי תשמעו שמוע אם "ועתה וז"ל, תושבע"פ לקיום ישראל בני

לי קנויים שתהיו סגולה, לי והייתם במכילתא איתא העמים". מכל סגולה לי והייתם

דהנה וי"ל לי. קנויים תהיו שאמר מה ה'מכילתא' כוונת להבין ויש בתורה. ועוסקין

ולכאורה בריתי, את ושמרתם שנית בקולי, תשמעו אחד דברים, שני כאן אומר הכתוב

תו על היינו בקולי תשמעו דשמוע פה, שבעל ותורה שבכתב תורה על דקאי רהי"ל

במס' דאיתא וכמו ברית, קרוי דהוא שבע"פ תורה על קאי בריתי את ושמרתם שבכתב

ע"ב)גיטין "כי(ס שנאמר שבע"פ דברים בשביל אלא ישראל עם ברית הקב"ה כרת לא ,

ישראל" ואת ברית אתך כרתי האלה הדברים פי לד-כז)על רק(להלן ניתנה שבע"פ דהך .

שאמר וזהו ברית, שבע"פ הך נקרא וע"כ בה, מאמינים הם גם דשבכתב לחודא, לישראל

לעצמם. מובדלים הם דבזה העמים, מכל סגולה לי והייתם ואז בריתי את ושמרתם הכתוב

‰
‰Â,מאומה להוסיף אין ועליה בסיני שניתנה מה כפי היא הרי דבכתב הך

עליה קצובה ניתנה דהיא חסירה, היתה אם כמו פסולה אחת אות היא יתירה אם וס"ת

דור ובכל וקצבה, סוף לה אין הרי שבע"פ תורה אבל לגרוע. אין וממנה להוסיף אין

טעם בה ימצא בהם ממשמש שהאדם זמן וכל והלכות, דינים חדושי מתחדשים ודור

הכתוב וכמאמר מקודם, ידעו שלא ב-ו)חדש דעת(משלי מפיו חכמה יתן ה' "כי

לומד שהאדם שעה דבכל 'יתן', אמר רק חכמה נתן ה' כי הכתוב אמר לא ותבונה",

ורחבה מידה מארץ ארוכה הכתוב אמר ועליה חכמה, לו מוסיף ה' בה עצמו ומייגע

לעשות עליהם שקיבלו קאי דנעשה ונשמע, נעשה אז ישראל אמרו זו כוונה ועל ים. מני

החכמים לדברי עוד לשמוע עצמם על דקיבלו להבא על קאי ונשמע אז, להם האמור כל

התורה. בחידושי אח"כ שיתגלה מה כל ודור דור שבכל

‰
‰Âהרמב"ם דעת טז)ידועה הלכה פי"א מכירה שאינו(הל' בדבר עצמו דהמחייב ,

סודר] אגב גמור [קנין בקגא"ס יקבל ואם כלל, והשיעבוד החיוב עליו חל לא קצוב

דבעת כיון החיוב, עליו חל לא חבירו עליו שיצוה מה כל לעשות מחוייב יהיה שהוא

קודם החיוב עצמם על שקיבלו ישראל וא"כ פלוני. לו שיאמר מה ידע לא הקבלה

החיוב, עליהם חל היאך לכאורה הפרטים, ·Ï‡שידעו ‡È‰˘ Ù"Ú·˘Â˙ ÏÚ Ë¯Ù·Â
ÛÂÒ.החיוב יחול היאך וכמבואר,

ıÂ¯È˙‰Âהלוי בית בספר בארנו כבר יז)לזה לעשות(דרוש עליו דהמקבל דאע"ג ,

לעבד עצמו את למכור אחד כל יכול הרי מ"מ החיוב, חל לא פלוני שיאמר מה כל

החילוק רק אדונו, לו שיאמר מה כל לעשות עצמו מחייב הוא והרי לפועל או לחבירו

הקנה לא גופו עצם אבל החיוב הוא הקבלה עיקר הרי עצמו דהמחייב פשוט, הוא בזה
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מקבל אינו לעבד עצמו המוכר אבל קצוב, ואינו לו ידוע אינו הוא הרי והחיוב לחבירו,

הרב של נעשה דהגוף וכיון הקנין, חל שפיר ובזה לרבו גופו מקנה רק חיוב שום עליו

פשוט. וזה הרב, שיאמר מה כל לעשות מחויב ממילא ÏÚהרי ‰Ï·˜‰ ÏÁ ‰"˘ÓÂ
ÌÙÂ‚ Â
˜‰ ˜¯ „Â·ÚÈ˘Â ·ÂÈÁ ¯„‚· ‰¯Â˙‰ ÌÓˆÚ ÏÚ ÂÏ·È˜ ‡Ï Ì‰„ ,Ï‡¯˘È
Ù"Ú·˘ ÏÚ È‡˜ ‰Ê„ È˙È¯· ˙‡ Ì˙¯Ó˘Â ·Â˙Î‰ ¯Ó‡˘ Â‰ÊÂ ,'˙È Â˙„Â·ÚÏÂ ‰¯Â˙‰Ï
ÈÏ ÌÈÂ
˜ ÂÈ‰˙˘ ,ÌÈÓÚ‰ ÏÎÓ ‰ÏÂ‚Ò ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â ¯Ó‡ Î"ÚÂ ,‰·ˆ˜ ‰Ï ÔÈ‡ ‡È‰Â
ÔÈ· ˘È˘ Ï„·‰‰ ‰ÊÂ .‡„È¯‚ ·ÂÈÁ ‡Ï ÛÂ‚‰ ÔÈ
˜ ÌÎ· ÈÏ ‰È‰È˘ ,‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚÂ
˜¯ Ì‰ÈÏÚ Ì
È‡ Ì‰· ÌÈ·ÈÂÁÓ˘ ˙ÂˆÓ Ú·˘ È
‰· Ì‚ 
"··„ ,Á
 È
· ÔÈ·Â Ï‡¯˘È

ÈÂ
˜ ÌÙÂ‚˘ ‡ÏÂ ÌÓÈÈ˜Ï ÌÈ·ÈÈÁ Ì‰˘ ·ÂÈÁ ¯„‚·Â
˜‰ Ï‡¯˘È Ï·‡ ,˙ÂˆÓ‰Ï
‰¯Â˙‰Ï ÌÙÂ‚.עכ"ל ,

‡ˆÓ
שהקדימו בשעה ישראל כלל שקבל הקבלה שיסוד הלוי', ה'בית לדברי

היתה ונשמע" Ï‰˜·"‰"נעשה ÌÙÂ‚ ˙‡
לקבלת‰˜ גם שיעבוד יתכן שפיר כזו ובקבלה ,

היתה כגגית הר שכפיית הק' האוה"ח כדברי והוא בשלימות, פה שבעל תורה

.46לתושבע"פ

xzeia daehd dlebqk dxezd

"äìâñ éì íúééäå"[יט-ה]

זצ"ל‰‚' פלאצקי דן מאיר אמת'47רבי ה'שפת מבעל שביקש מי שהי' סיפר ,

מהחדר יזוז שלא הודיע הלה אך אמת, השפת ודחאו בביתו, חולה עבור סגולה זצ"ל,

סגולה מצאתי אמת', ה'שפת לו אמר מעט, הרהור לאחר סגולה. ממנו שיקבל עד

לך תהיה היא תורה תלמד אם העמים", מכל סגלה לי "והייתם בתורה כתוב עבורך,

עכת"ד. ביותר, הטובה הסגולה

הק' החיים' ה'אור דברי בין החילוק אמנם .46

הלוי' ה'בית דלפי הוא, הלוי' ה'בית לדברי

בקולי" שבכתב,תשמעו תורה על קבלה הוא "

בריתי" את תורהושמרתם על קבלה הוא "

""שבע הק' החיים' ה'אור ולדברי שמועפ, "אם

" שבכתב, תורה קבלת על בקוליהוא "תשמעו

פה. שבעל תורה על קבלה הוא

האוה שכתב היסוד דכפה"בעצם ח

פה, שבעל תורה על היה כגיגית הר עליהם

תנחומא במדרש מפורש כן שכתוב מצאתי

נח) התורה"וז(פר' את ישראל קבלו ולא ל,

הקב עליהם שכפה כגיגית"עד ההר את ה

" ההרשנאמר בתחתית רב"ויתיצבו ואמר ,

א חמא בר הקב"דימי אם"ל לישראל ה

לאו ואם מוטב התורה את אתם מקבלים

תורה על תאמר ואם קבורתכם. תהא שם

משעה והלא ההר, עליהם כפה שבכתב

ענו התורה את אתם מקבלין להן שאמר

בה שאין מפני ונשמע נעשה ואמרו כולם

על להן אמר אלא מעט, והיא וצער יגיעה

שבע מצות"התורה דקדוקי בה שיש פ

וקשה כמות עזה והיא וחמורות קלות

ע וכו', קנאתה כ."בשאול

חמדה'. ה'כלי בעל .47
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¯ÙÒ·Âחיים צעקה48רוח אחת שאשה הט"ז בעל הגאון דוד מאדונינו סופר כתב,

התורה אל ותאמר אני, אלקים התחת לה ויאמר למות, נחלש בני והנה אדוני, אהה אליו,

הדברי לך, אעשה זאת לה ויאמר הוא. חד ואורייתא קוב"ה כי צועקת, אני שבאדוני

"כי יחיה, זה בזכות אולי להילד, במתנה נותן אני תלמידי עם כעת עוסק שאני תורה

כתיב ימים" תאריכו הזה לב-מז)בדבר חמה.(דברים חלצתו שעה ובאותה .ÏÎ·˘ È¯‰
ÌÈ˙Ó ˙ÂÈÁ‰Ï Â˙ÂÎÊ Â˙Â˜·„ ÁÎ· ‰¯Â˙‰Ó ˜ÒÚ.עכ"ל ,

'ÂÚÈÂ'ישרים כו)ב'מסילת פרק ÏÎוז"ל,(סוף ‰ÏÚÓ Ï‡ Â˙Â˜·„ ÚÈ‚‰Ï ÏÂÎÈÂ
ÌÈ˙Ó‰ ˙ÈÈÁ˙ Ï˘ Á˙ÙÓ Â„È· Â¯ÒÓÈ ¯·Î˘ ‰ÏÂ„‚ ÍÎ,ולאלישע לאליהו שנמסר כמו

הנותן החיים מקור ית"ש הוא שבהיות יתברך, בו התדבקות עצם אל שמורה מה שהוא

עכ"ל. וכו', עצמם החיים משך אפי' יתברך בו הדבק הנה וכו', חי לכל חיים

"õøàä ìë éì éë íéîòä ìëî äìâñ éì íúééäå"[יט-ה]

„È˙ÚÏ"הארץ כל על למלך ה' "והי' כדכתיב, ה', את יכירו העמים כל לבוא

יד-ט) החשיבות(זכריה חלילה תתבטל אז אשר נחשוב לא ולמען סופר', ה'חתם ואמר .

של בבחינה הארץ כל תהיה כאשר שאף הק' התורה הבטיחה לכן ישראל, כלל של

הארץ"], כל לי ["כי ה'" את דעה הארץ ‰ÌÈÓÚ"מלאה ÏÎÓ ‰ÏÂ‚Ò ‰È‰
 Ê‡ Ì‚.

dxez ly dgek - mkg cinlz zlrn

"ùåã÷ éåâå íéðäë úëìîî éì åéäú íúàå"[יט-ו]

בבחינת‡] הם יהיו מעתה כי להם לומר ירצה או וז"ל, החיים' ב'אור כתב

יקרא ולהם במרום, לפניו ומשמשים משרתיו, להאדון יש למעלה כי מעלה, של פמליא

קדוש" "אחד דכתיב קדוש, הנקרא רב צבא לפניו יש גם ח-יג)כהנים, ה'(דניאל ואמר ,

לשכון בית לו לעשות שצוה היה וכן עליונים, וקדושי כהנים במקום ה' יעשה אותם כי

קדושים" "והייתם לנו וצוה כהנים, ממנו ובחר יא-מד)בתוכנו, אומרו(ויקרא זה וכפי ,

דבריו כי יחשבו לבל "ואתם", תיבת לומר והוצרך ישראל, לכללות הדבר חוזר ואתם,

מעלות הרוחניות, ישיג מהגוף, הפרדה אחר הנפש בעלות לבא, העתיד על להם

אתם פירוש ואתם, אמר לזה זו, השגה הדעת תרחיק חיותו בחיים אבל הסדורות,

שנקראים זו מעלה השיגו שהצדיקים ומצינו זו. מעלה תשיגו גויה, בעלי בעצמיכם,

וקדושים, ˜ıמלאכים ÔÈ‡ „Ú Ì„‡‰ ˙ÏÚÓ ‰ÏÚ˙Â Ï„‚˙ ‰¯Â˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÎ

להגר זצ"48. מוואלז'ין א-א)ל"ח בשלח(אבות בפרשת לעיל גם נזכר עי"בהגה(יד-טו), ש."ה,
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ÌÈÎ‡ÏÓ‰Ó ‰ÏÚÓÏ(ע"א צג לקדושת(סנהדרין מעלה ליותר בחר ה' כי האות, לך וזה .

עכ"ל. וכו', בקודש מעלין כי מהם, למעלה הם כי למדת הא ישראל, עם כבודו מקום

Â
ÈˆÓ
„ÂÚ ÌÈÎ‡ÏÓ‰Ó ¯˙ÂÈ Ï‡¯˘È È
· ÂÏÚ˙‰ ‰¯Â˙‰ ˙
È˙
·˘ ,ÌÈ„ÓÏ
‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ÌÈÈÁ Ì˙ÂÈ‰·.

'ÂÚÈÂהחזו"א מרן של הזהב יג)בלשון ח"א לידיעת('אגרות', הזוכה האיש וז"ל,

אדם, כבן לעינים הרואה לאדם ונדמה אנשים בין הולך הוא ‰Â‡התורה ˙Ó‡· Ï·‡
Í‡ÏÓ.עכ"ל וכו', ותהלה ברכה כל על ומרומם אצילות חיי וחי תמותה בני עם הגר

הינו·] לאמיתה, התורה להבין עליון בשכל ומתדבק בתורה והוגה היושב ת"ח

שבת במס' אמרו שכן הנבואה, ע"ב)בדרגת תרעו"(קיט אל "ובנביאי עה"פ הימים, (דברי

טז-כב) ב"בא' במס' אמרו וכן חכמים. תלמידי אלו ע"א), ביהמ"ק(יב שחרב מיום ,

ופירש"י הוא, נביא לאו חכם אטו והקשו, לחכמים. ונתנה הנביאים מן נבואה ניטלה

לחכמים, וניתנה הנביאים מן ניטלה מר דקאמר נביא להיות ראוי חכם אין וכי וז"ל,

הנבי מן שניטלה אע"פ קאמר הכי ומשני לחכמים, נבואה היתה לא דמעיקרא איםמכלל

הרמב"ן וכ' ניטלה. לא החכמים מן חכמים, הנביאים(שם)שאינם נבואת שניטלה "אע"פ ,

יודעים אלא ניטלה, לא החכמה בדרך שהיא החכמים נבואת והחזון, המראה שהוא

כ' והריטב"א שבקרבם". ברוה"ק בשכלם(שם)האמת שישיגו "פירושו לחכמים, ניתנה ,

להשיגם". הטבעי השכל בכח שאין הרבה, דברים

¯‡Â·Óואחת הנבואה בכח אחת בנבואה, יש ובחינות הגדרות דשתי מדבריהם,

ולאחר הבית, בזמן וגם בנ"י בכללות ומתמיד מאז היו אלו כוחות וב' התורה, בכח

שבקרבם. התורה בכח החכמים נבואת רק ונשארה הנביאים נבואת ניטלה החורבן

רוח(ח"ב-ו,ב)ובזוה"ק‚] עלייהו שרת לזימנין לנביאי דהא לישנא, בהאי כ'

לא, ולזימנין ˜Â„˘‡קודשא ÁÂ¯ ÔÂ‰
Ó È„Ú‡ ‡Ï ÔÈÓÈÎÁÂמעלה שיש מבואר ע"כ. ,

שורה אינה הנבואה כי לשעה, מוגבלת אינה שהיא בזה הנבואה על לחכמה יתירה

השי"ת, ברצון אלא Ó‡Ï˙תמיד „ÈÓ˙ ÔÂÂÎÓ ‡Â‰ Â·¯˜·˘ ‰ÓÎÁ‰ È"Ú˘ „ÂÚ·כי .

אפשר שאי החכם, של שלו, מעלתו היא שהחכמה בעוד בנביא, תלויה אינה הנבואה

ממנו .49ליטלה

" של המושג תורה49. היאדעת הבנתה - "

חכמה איזה על האדם לשכל בהתנגד שהנה

יוכרח אזי החיצונות והדעות החכמות מן

כל שהרי ותוצאותיה, החכמה ביסודי השתנות

הוא וגם השכל, בינת על בנויה החכמה

וכמו הטעות, וגלה בה העמיק בשכלו

בדברי וסתרו בנו ודור דור בכל שהחוקרים

אלוקי שכל היא התורה אבל קדמוניהם.

זה הרי התורה בחכמת קושיות לאדם ובהיות

וכו', התורה על ולא האדם שכל על קושיא

להגרכ."ע ראש', זצ"('כתר מוואלז'ין .ל)"ח

השל הק'"כתב 'ערךה האותיות', ('שער
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ÔÎÂהחיים נפש בספר כ)מבואר פרק ד לבטח(שער ישכון ית' קדשו ורוח וז"ל,

בזוהר כמ"ש תמיד, 
·È‡ÈעליוÓ ÈÙÈ„Ú ÈÓÈÎÁ‡ÏÎ·עליהון שרת לזמנין לנביאי דהא ,

דידעין זעירא חדא רגעא אפי' רוה"ק מנהון אעדי לא וחכימין לא, ולזמנין קודשא רוח

זוטא' אליהו דבי וב'תנא ע"כ. לגלא', בעו ולא ותתא לעילא די א)מה וכיון(פרק ,

לשמה, הפלפול ושנה הגמרא ושנה והגדות, הלכות מדרש משנה ושנה תנ"ך, אדם שקרא

הנביאים ממדריגת למעלה שמדרגתם שאמרו עד וכו', עליו שורה הקודש רוח מיד

ע"א)כמ"ש יב ע"כ(ב"ב, מנביא", עדיף הזהר,50"חכם דברי הביא שם דבריו ובהמשך .

בתורה העוסקים שאלו הנאמנים, לנביאים בתורה העוסקים אלו בין מה וראה בא

מהנביאים, יותר עליונה בדרגה עומדים שהם משום והטעם זמן, בכל מהנביאים חשובים

האמונה, כל קיום שהוא "תורה" הנקרא במקום למעלה עומדים בתורה העוסקים אלו כי

וע"כ והוד, נצח שנקרא במקום למטה עומדים ÌÈ·Â˘Áוהנביאים ‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÂÏ‡
¯˙ÂÈ Ì‰Ó ÌÈ
ÂÈÏÚÂ ÌÈ‡È·
Óכן ועל למטה, עומדים ואלו למעלה עומדים שאלו ,

עכ"ל כולם, על יתירה עליונה בדרגה שהם בתורה שעוסקים אלו .51אשרי

חכמיםשתיקה') בדברי ומתלוצץ והמלעיג ,

עירובין במס' עאיתא בצואהב)"(כא דנידון

איזה על האומר זה דבכלל לי ונראה רותחת,

המוז ברשסברא או בגמ' או"כרת בתוס' או י

ואילו זה, הוא רחוק דבר ואומר תירוץ איזה

עלי, משחקים היו זה דבר אומר אני הייתי

הרבה ששמעתי ולפי גדולה. עבירה עושה הוא

זה על מזהיר הנני כן על מדברים, כן פעמים

" הכלל וזה אזהרות, הואבאלף רק דבר לא כי

לב-מז)"מכם האזינו חז( ודרשו רק,", הוא ואם ל

ויושר אמת הוא דבריהם כל כי מכם, הוא

קצרה, שכלנו שיד רק ודעת, טעם ובטוב

ל."עכ

דיבר אברך, מפוניבז' הרב מרן כשהיה

הגר מרן עם זצ"בלימוד מבריסק בין"ח ל.

" דהתוס' מפוניבז' הרב אמר אהדברים איז

תוס' עלשווערע וחזר להבנה] קשה [התוס' "

אכן דהתוס' דבר להדגיש פעמים, מספר כך

הבנה. קשה

הגר לו בזה"אמר ""ח איזל, תוס' דעם

שווער איז קאפ דיין נאר - שווער "נישט

קשה הינו ראשך רק קשה, איננו [התוס'

כמש וזה בהבנת"תפיסה], חסרון יש שאם כ,

- והאחרונים הראשונים לגדולי עד - התורה

ח ולא אצלנו, הקדושים!"החסרון בדבריהם ו

רח הג' זצ"50. גרודזנסקי על"ע פעם אמר ל

זצ לוינשטיין יחזקאל רבנו זה"המשגיח ל,

לנגדי ה' משויתי דעת מסיח שאינו אברך

ע בסוד"תמיד, המשגיח היה דבוק כך כל כ.

עמל ימיו כל בגדלותו, מושג לנו שאין זה,

באמונה.

כיצד שאלות הרבה נולדו שנחאי בגלות

אח התברר פעם וכל המשגיח"לנהוג, שעצת כ

שרבי פעם כל הישיבה. בני את שהצילה היא

העצה דבר, איזה על דעתו את הביע יחזקאל

על יחזקאל רבי ואמר הנכונה. היתה שלו

קשה, שאלה לו שהיתה פעם שכל עצמו,

רבי רבותיו, משלשה אחד בחלום לו נתגלו

דניאל ורבי ליבוביץ, ירוחם רבי זיו, זאב נחום

כיצד לו הורו והם לברכה, זכרונם מובשוביץ

לבוא הפסיקו המלחמה שאחר ואמר, לנהוג,

לבוא צריכים היו לא ישראל ובארץ אליו.

חושית. באמונה הכל לראות ('מאמרשאפשר

.מרדכי')

אודות אלף מיני אחד סיפור לדוגמא, .51

ת מנביא,"מעלת אפי' עדיף זה, ובנידון ח,

של ספק הכריעה ה' בדרכי החכם שהבנת
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¯ÙÒ·Â,וז"ל כ' תורה ˘Ïדעת ‰‚¯„ ‰
˘È [ÌÎÁ „ÈÓÏ˙] ‰ÓÎÁÏ Ì‚
‰¯È‡Ó ‡È¯Ï˜ÙÒ‡"מנביא עדיף "חכם בבחינת ע"א), יב אספקלריא(ב"ב של הדרגה ועד ,

חכם כל של המוכן לפי תלוי והכל שיעור, לאין בחינות מדרגות, מדרגות ישנן המאירה

ע"כ. וכו', וחכם

‡ˆÂÈ‰Âאליה שהגיעו הנבואה בדרגת הוא בתורה ההוגה חכם שתלמיד מדבריו,

ונורא! - המאירה אספקלריא - סיני הר במעמד ישראל כלל

Î"Á‡סוכה במס' המהרש"א דברי את נ"י, לויתן שמואל הר"ר חתני הראני

הא) ד"ה ע"ב מאירה,(מה אספקלריא להם יש צדיקים דל"ו שם דמבואר אהא שהק' ,

לומר ויש וז"ל, ותירץ מאירה. באספקלריא ראה רבנו משה דרק אמרינן החולץ ובפרק

וכדאמרינן קאמר וחביריו רשב"י כמו וחכמים בצדיקים הכא אבל קאמר, בנביאים דהתם

עכ"ל וכו', מנביא עדיף .52דחכם

ÏÚÂאין הלא במצרים יוסף נתנבא איך הקושיא את ליישב גם אפשר זה פי

[כי בה להכריע רשות לנביא שאין נפשות,

כי דבר], בה לחדש רשות לנביא אין הלא

הלכתית. להכרעה אנו זקוקים

בכליות, קשה במחלה חלתה אחת אשה

סיכוי שאין הרופאים לה אמרו מצבה ולפי

יחד פעם, אי שתתעבר רפואית מבחינה עוד

היא אכן שאם הרופאים, לה אמרו זאת עם

סכנת משום הולד את להפיל עליה תתעבר

נפשות.

הנ והיהודי האשה, נתעברה בא"לימים ל

הדרכה לקבל ישראל] [הבית לרבו בשאלתו

הרבי לו אמר השאלה לשמע לנהוג. עליו כיצד

דיני של בענין בהלכה חמורה שאלה זוהי כי

לפני השאלה את להקריב וצריכים נפשות,

היתה שהאשה ומכיון בדור, הפוסקים גדולי

בארצה בטיפולים שעה הרבי"באותה ציווה ב,

הגרמ למורנו זצ"שתיכנס אותו"פ לשאול ל

עשתה. וכך לעשות, מה כדת

זצ"הגר כחמורה"מ זו בשאלה דן ל

שמכיון הורה, ההתבוננות ולאחר שבחמורות,

אפשר אי הטבע דרך פי שעל אמרו שהרופאים

א להתעבר, הרי"לה התעברה שהיא עכשיו כ

הקב ואין השמים, מן נס בכדי,"זה נס עושה ה

[ועי' לרעה בעובר תיגע שלא הורה ולכן

" רב, מעשה שהקבבהקדמת עביד"ידוע לא ה

בכדי עולם)]."ניסא גבעות מגד .(ספר

ד הא הדבר בהגדרת אמרו עדיף"52. חכם

הנביא"מנביא כי ,"Ú„ÂÈ"משא הנולד, כ"את

הנולד."ÔÈ·Ó"החכם את

זצ מבריסק הרב לומר,"מרן רגיל היה ל

ששיםח)"(הגראבא" של למרחק רואה היה

ורבים היום. שקורה מה את רואה אני שנה.

אך רואים, הם גם כאילו להם נדמה אחרים

כלל רואים אינם ."באמת

הג זצ"בשם אברמסקי יחזקאל שמעתי"ר ל

למהד נפלא, משל דבריו יש"בהסבר כאשר ד,

רק לראות יכול ואחד מטר מאה בריחוק חפץ

חמישים לראות יכול ואחד מטר, עשרים עד

תשעים אפי' לראות שבכוחו אחד ועוד מטר,

לראות שבכוחו אחד רק ויש מטר, ותשעה

לראות שבכוחו דזה נאמר האם מטר. מאה

וזה אחוז, עשרים רואה מטר עשרים עד

רואה מטר ותשעים תשעה לראות שבכוחו

דהלא אינו... זה אחוז? ותשעים תשעה באמת

ש הרי מטר מאה שרואה אתרואה"מי "

ËÓ¯החפץ, ‰‡Ó ˜ÂÁÈ¯ „Ú ‰‡Â¯ Â
È‡˘ ÈÓÂ
ÌÂÏÎ ‰‡Â¯ Â
È‡ ıÙÁÏ Ú‚Â
˘ ‰Ó· È¯‰.

הדור! גדול אצל הוא ˘‚„ÏÂוכך ÌÂ˜Ó·
‡Â‰˘ ÂÓÎ ÌÈ‡Â¯ Ì
È‡˘ ÂÏ‡ ,‰‡Â¯ ¯Â„‰
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בחו"ל שורה בהיכל53השכינה ששרתה הקודש ברוח אלא בנבואה, דיבר לא יוסף כי .

משם שקיבלה מאביו התורה את קיבל שהרי .54ועברתלמודו

ÌÂÏÎ ÌÈ‡Â¯ Ì
È‡ Ì‰ ‰Ê‰ ÌÂ˜Ó·˘ È¯‰ ‰‡Â¯
˙‡ ÚÂÓ˘Ï Â
ÈÏÚ ÔÎÏ !˘ÓÓ ÌÈ¯ÂÂÈÚ Ì‰Â
.Ì‰ ÌÈÏË· ˙ÂÚ„ ¯‡˘Â ,¯Â„‰ ÏÂ„‚ Ï˘ Â˙Ú„

���

זצ"הגר קרייזוירט משל"ח נותן היה ל

להשתמש"למהד היו רגילים קדם, בימי ד,

הצבא. לאנשי והגנה מסתור כמקום במבצרים

כלל בדרך העומד חזק מבנה היה המבצר

מקום, מכל לכובשו. היה וקשה גבוה במקום

את להכניע היה ניתן וחוסנו חוזקו למרות

ע בתוכו פתע."היושבים התקפת י

בונים היו אלו מעין הפתעות למנוע כדי

מעמידים היו ועליו גבוה מגדל המבצר מעל

למרחקים. להשקיף היה שתפקידו צופה,

בהתקפה מבחין הצופה היה כאשר

והיתה כך, על מתריע היה ובאה הממשמשת

להתכונן המבצר ליושבי אפשרות ניתנת

ולמנוע הרעה, פני לקדם ההתקפה, לקראת

תבוסתם. את

מודיע הצופה שבו מקרה לעצמינו נתאר

במקום אך והולכת, הקרבה הסכנה על

ברצינות להודעה יתיחסו המבצר שיושבי

החרכים אל הללו יגשו לקרב, עצמם ויכינו

לבדוק מנת על המבצר שבקירות הצרים

לא שהללו מאליו מובן הצופה. צודק האמנם

ממקום הצופה רואה אשר את לראות יוכלו

הראיה שאפשרות רב, לגובה הנישא מושבו

משלהם. ערוך לאין גדולה שלו

להעריך המבצר יושבי יחליטו אמנם אם

יתחשבו ולא רואים שהם מה לאור המצב את

נוראה טעות מצידם זו תהא - הצופה בדברי

את העמידו מה לשם שכן כמוה, מאין ושטות

על להנחותם כדי לא אם המגדל על הצופה

למרחקים?! המגיעה ראייתו פי

הפסוק את הרב והמחיש הבהיר זה במשל

כמגדלות" ושדי חומה ח-י)"אני השירים ,(שיר

ע חז"שנדרש תורה,"י זוהי - חומה אני כך: ל

חכמים תלמידי אלו - כמגדלות (מדרשושדי

השירים) בשםשיר הסנהדרין נקראים כן כמו .

העדה" לעיניםעיני להיות - תפקידם שם על "

הקב אמר לזה ובדומה העדה. ליחזקאל"לכל ה

" ישראלהנביא, לבית נתתיך ג-יז)"צפה .(יחזקאל

על העומד לצופה דומים חכמים תלמידי

- הרחבה ובדעתם העמוקה בהבנתם המגדל.

הדור גדולי צופים - תורה דעת שהיא

רם מגדל על הם עומדים כאילו למרחוק,

ומתמיד מאז הנולד. את משם ורואים ונישא

שונות סכנות על להתריע החכמים השכילו

לא כלל שהעם בשעה ולפרט, לכלל הצפויות

חוששים. הם מה הבין

עצה אנו נהנים הזה היום עצם עד

זה כח הדור. חכמי של ראייתם מכח ותושיה

ראיית את וגם הנולד ראיית את גם כולל

צדדיהם. כל על הפרק על העומדות הבעיות

היה לארץ, בחוץ נתנבא דיחזקאל והא .53

ישראל, בארץ נתנבא שכבר מומשום כה"(עי' ק

וברש"ע ד"א, שם וי"י וכ"ה ר"א, במכילתא בא,"ה פ

מו-ב)"וע ויגש, פר' חכמה' ב'משך משהע ומנבואת .

דהוי להקשות, אין לארץ בחוץ שהיתה רבנו

מתוך מדברת דשכינה נבואה של אחר סוג

שורה דאין קבלה אין כזאת ובנבואה גרונו,

לארץ. בחוץ

משו מביא יוסף פרדס בספר שלמה"54. בית ת

קיב)"(או סי' שלבעלח שאמר לאחד שהשיב ,

רוה"אוה היתה לא הק' איתא"ח דהא ק,

רוח"בחז בטלה אחרונים נביאים דמימות ל

מעירובין והשיב עהקודש. רב)"(סד גבי דיש", ג

חיים לרבי הקדושה' 'שער ועיין הקודש. רוח

שויטל וראינו"וזז)"(ח-ג שמענו באזנינו ל,

רוה למדרגת השיגו סגולה והיו"יחידי ק

והר עתידות. על"מגידים אמר התוס' בעל י

עכ"הרי עליו, שרתה הקודש שרוח וע"ף ע"ל.

"(יט-יז)בסמוך במאמר הר, מעמד אמיתות
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"epkln z` ze`xl" ly dpiga - "dxezd zlaw"

íòä òîùé øåáòá ïðòä áòá êéìà àá éëðà äðä äùî ìà 'ä øîàéå"
"'ä ìà íòä éøáã úà äùî ãâéå íìåòì åðéîàé êá íâå êîò éøáãá[יט-ו]

È"˘¯ÈÙדומה אינו ממך, לשמוע שרצונם מהם שמעתי זה דבר על תשובה וז"ל,

עכ"ל. מלכנו, את לראות רצוננו המלך מפי לשומע שליח מפי השומע

·˙Îתורה דעת מצרים55בס' יציאת סיפור הרי והנה היה? מה עכשיו ועד וז"ל,

לאוה"ע גם מצרים מיציאת בחושים, הכל את הכירו שם גם חסר, ומה די, ג"כ לעצמו

פלשת" ישבי אחז חיל ירגזון עמים "שמעו שנא' רושם בהם טו-יד)היו כתוב(לעיל לכן .

בנך" ובן בנך באזני תספר י-ב)"ולמען הארץ"(לעיל בקרב ה' אני כי תדע "למען ,

ח-יח) שלא(לעיל מה הים על שפחה "ראתה שם גם הלא סוף", ים ב"קריעת היה ומה .

מימיו" בוזי בן יחזקאל בשלח)ראה .(מכילתא

ÌÈ‡Â¯שהראו ואנוהו", א-לי ב"זה גם סוף, ים בקריעת גם תורה, מתן שעד מזה

באצבע טו-ב)עליו לעיל עוד(רש"י היתה לא מלכנו", את "לראות עוד זה אין מ"מ ,

שאחז"ל לדעת", הראת "אתה היה תורה ובמתן בעצמו, המלך לה)ראית פסוק (רש"י

לא כי לידע ועלינו מלבדו. עוד שאין להם והראה רקיעים ז' את להם הקב"ה שפתח

יכולה והיתה זה, כל להם הראה תורה מתן שבשעת צדדי, דבר איזה במקרה זה היה

הוא, כן לא אחר, באופן התורה קבלת ˘·˙Â¯‰,להיות ,‰¯Â˙ Ï˘ ·ˆÓ‰ Â‰Ê˘ ‡Ï‡
"Â„·ÏÓ „ÂÚ ÔÈ‡" ¯È‰· ÌÈ‡Â¯Â ,ÌÈÚÈ˜¯‰ ÏÎ ÌÈÁÂ˙Ù ,‰˙ÂÓˆÚÂ ‰˙Â‡ÈˆÓ·,

פתוחים שבו הוא ותמונתו מהותו תורה, של ותיבה תיבה שכל הוא, תורה של המציאות

הקדושה! בתורה מונחת כזאת רוממות עוד', 'אין בעליל ורואים רקיעים ז' כל

˙Â‡¯Ï"ותיבה תיבה ובכל תורה, של המצב שזהו המלך, את ראו - מלכנו" את

עכ"ל. מלבדו", עוד "אין המלך, את רואים הרקיעים, כל פתוחים תורה של

"rnype dyrp" - l`xyi ipa ziipr wner

òâðä ìë åäö÷á òâðå øäá úåìò íëì åøîùä øîàì áéáñ íòä úà úìáâäå"
"úîåé úåî øäá[יט-יב]

כא-כה)להלן‡] ה'(פסוקים אל יהרסו פן בעם העד רד משה אל ה' "ויאמר כתיב,

משה ויאמר ה', בהם יפרוץ פן יתקדשו ה' אל הנגשים הכהנים וגם רב, ממנו ונפל לראות

מש"סיני הגה", בשם אלו, בענינים ר'"כ צ

זצ שר סלבודקא."אייזיק ישיבת ראש ל,

זצ ממיר ירוחם לרבנו ל."55.
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וקדשתו, ההר את הגבל לאמר בנו העדתה אתה כי סיני הר אל לעלת העם יוכל לא ה' אל

פן ה' אל לעלות יהרסו אל והעם והכהנים עמך, ואהרן אתה ועלית רד לך ה' אליו ויאמר

אלהם". ויאמר העם אל משה וירד בם, יפרוץ

‰ÂÓ˙Âגשת לבלתי סיני הר מעמד לפני הוזהרו כבר ישראל בני שהרי ביותר,

"רד נוספת פעם ולהזהיר לכפול הקב"ה הוצרך ומדוע הנדרש, החומר בכל ההר אל

הנוגע שכל ישראל בני ידעו לא וכי רב", ממנו ונפל לראות ה' אל יהרסו פן בעם העד

המעמד, של בעיצומו ניתנה הנוספת האזהרה הלוא פלא, וביותר למות. דינו אחת בהר

הולך השפר קול ויהי וגו' באש ה' עליו ירד אשר מפני כלו עשן סיני "והר כאשר

מאד" יח-יט)וחזק ההר(פסוקים על להעלות ישראל בני שיהינו הדעת על יעלה וכיצד ,

עליהם. ה' כשפחד המעמד תוקף של בעיצומו

Ì¯·היתה סיני הר במעמד ישראל בני של וצמאונם השתוקקותם כך, הדבר פשר

גדולה כך כל היתה זו וכמיהה השגתם. ולהשלים ולהוסיף שכינתו וזיו ה' בנועם לחזות

דברים ומצינו בהר. מעלות ישמרו לא שמא הגדול החשש נבע כך שמתוך עד ומופלאה

ה' קדם יכוונון דלמא לראות, ה' אל יהרסו "פן שפירש, יונתן' ב'תרגום מפורשים

קדם ל"יכוונון ערגתם מרוב נבע סיני בהר יגעו או שיעלו שהחשש והיינו לאסתכלא".

להתאפקו וגבורה רב כח כי לאסתכלא". זוה' גדולה התגלות בעת דרושים עצומה ת

הכוסף השכינה, זיו של משוער הבלתי והעידון העונג ישראל. בני אל הקב"ה של

אנושי שכל מאשר למעלה היו השכינה בזיו לדבקות ישראל כלל של והצמאון הערגה

ההכרה של הזו הנפלאה התשוקה בתוקף העצום הנסיון רב מה ועתה להשיג. יכול

ולומר לעצור, לדעת - השגתם ולהשלים ולהעמיק להידבק התשוקה ובשיא באלקות,

כזה?! במצב להעצר הוא אנושי כח האם לא. ויותר כאן, עד

שכאשרˆ‡ - ביותר קשה היה ה' את מלראות ולהמנע להעצר שהנסיון ולמד

להם, המותר הגבול את עברו ולא הרבות האזהרות אחרי נעצרו ישראל בני אצילי

הרסו שלא מפני במחזה שחזו למה ראויים שהיו בשבחם מיוחד באופן התורה סיפרה

כדכתיב ה', אל כד-יא)לעלות את(להלן ויחזו ידו שלח לא ישראל בני אצילי "ואל

והזקנים ואביהוא נדב היו ישראל" בני ד"אצילי הרמב"ן וביאר וישתו". ויאכלו האלקים

ישראל בני אצילי היו כי פרץ, בהם פרץ ולא בכך שנזהרו בעבור ידו, שלח לא "וטעם

ה'", אל לעלות הרסו ולא האלקים את חזו כי והטעם הזה, במחזה שחזו למה ראויין

מעלתם. התורה ציינה זה גדול בנסיון שעמדו דבגלל הרי

,‰˙ÚÓÂאל לעלות יהרסו לבל ישראל בני את הקב"ה הזהיר מדוע היטב מובן

הקב"ה את ולהשיג להוסיף השתוקקותם בעד לעצור כדי כי אזהרתו. ושילש ושנה ההר

כפולה באזהרה צורך היה אלא אחת, באזהרה די אין ויותר, יותר אליו ולהתקרב

הקב"ה ה'. את ולראות בהר לעלות רגשותיהם וערגת הכיסופין בפרץ שתעמוד ומשולשת
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לה', להתקרב וכמיהתם צמאונם וגודל ישראל בני הרגשת עומק את ידע הלבבות בוחן

להסתכל מלכוון ההתאפקות של זה בנסיון לעמוד צריכים ומאמץ זירוז כמה עד וביודעו

בהר לעלות יהרסו שלא ובהתראה באזהרה ושילש וכפל אחת, באזהרה הסתפק לא -

אל והעם והכהנים וגו' רד "לך רבנו למשה הקב"ה שהשיב מה והיינו ה', פני לראות

ה'" אל לעלת .56יהרסו

התורה,·] את שיקבלו ולשון אומה כל אצל הקב"ה סבב תורה מתן שבעת ידוע

המדרש לשון הברכה)וזה וזאת תורה(ילקו"ש ליתן המקום כשנגלה - בא מסיני ה' ,

ואמר עשו לבני הלך בתחילה האומות. כל על אלא נגלה לבד ישראל על לא לישראל

לו אמרו תרצח, לא להם אמר בה, כתיב מה לו אמרו התורה, את אתם מקבלים להם

הבטיחו כך ועל עשו ידי והידים שנאמר הוא, רוצח אביהם האנשים, אותן של עצמן כל

את אתם מקבלים להם אמר ומואב עמון בני אצל לו הלך תחיה. חרבך ועל אביו

היא, שלהם ערוה של עצמן כל לו אמרו תנאף, לא בה, כתיב מה לו אמרו התורה,

מקבלין להם אמר ישמעאל בני את ומצא הלך מאביהן. לוט בנות שתי ותהרין שנאמר

לסטים אביהם של עצמן כל לו אמרו תגנוב, לא בה, כתיב מה לו אמרו התורה, אתם

ע"כ. וכו', אדם פרא יהיה והוא שנאמר היה

¯ÙÒ·Âחמדה בשלח)כלי פר' מגור(סוף האדמו"ר כ"ק קו' הביא ה'אמרי, (בעל

הנוגדאמת') דבר בתוה"ק שאין משום התוה"ק את ישראל קבלו משו"ה דילמא זצ"ל,

היו לא ישראל של לטבע המנוגד דבר היה אם ואיה"נ ישראל, עם של הטבע את

התורה. את מקבלים

Ì
Ó‡Â]אמרו אלא בתורה, כתוב מה שאלו שלא גופא זה דהא לק"מ לכאורה

טבעם]. נגד שזה יתברר אם גם המצוות את לקבל שהסכימו מוכיח שנשמע, מה כל נעשה

,·È˘‰Âסביב ההר את להגביל הגבלה מצות התורה קבלת קודם הקב"ה צוה דלכן

ולהתבונן שרשו אחר דבר לחקור ישראל של ומטבע בזה, מעלות והיה לעלות, יהרסו לבל

אחד לכל תחומין ונתן הגבלה מצות הקב"ה להם שצוה ובזה שיכול, כמה עד דבר בכל

ואעפ"כ ישראל, של טבען נגד הוא אשר דבר להם צוה בזה עמידתן מקום היכן ואחד

עכ"ל. ישראל, של שבחן וזה ונשמע נעשה אמרו

˘ÈÂלהשגות הם ונכספים עורגים ומהותם, בהוויתם ישראל שעם להוסיף

בנ"י לחשקת רבבות רבבי מיני לאחד מגיע אינו שרף ליין שיכור חשקת רוחניות,

העולם! בורא עם דבוקים להיות כדי עד דרגה, ועוד דרגה עוד לעלות רוחניות, להשגות

נחשב התורה, קבלת בעת בהר מלעלות והזהירם העם את הגביל שהקב"ה מה לכן

ז נסיון הרוחנית. ושאיפתם ממציאותם ההיפך עלייתם, להגביל טבען ונגד לנסיון ולהם

שבגללם הגשמיים, בנסיונותיהם ישמעאל ובני עשו בני של מהנסיונות כמה, פי גדול

מהג זצ"56. ברוידא זיסל שמחה חברון."ר ישיבת ראש ל
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ונשמע" "נעשה אמרו הנסיון גודל אף על ישראל כלל משא"כ התורה, את לקבל .57סרבו

‡ÏÂאת להגביל צורך והיה להר, לעלות מוכנים שהיו שראינו ממה אלא, עוד,

את למסור שכדאי בחשבם סיני במדבר שם למות מוכנים שהיו משמע ימותו, פן העם

עולם הבורא עם דביקות עוד הוא ממש, נפש המסירות בעד שיקבלו כשהשכר .58חייהם,

שליט"א‚] סלומון מתתיהו ר' הגה"צ מהמשגיח שמעתי זה נפלא59בענין דבר

לקבל ראויים ישראל שבני אמרינן היאך כנ"ל שהק' זצ"ל. גורביץ ליב רבי הג' בשם

ואמרה קול בת שיצאה עד ונשמע נעשה שאמרו ע"י אומות משאר יותר התורה את

הזאת. ההתפעלות כל ומה וכו', בו משתמשים השרת שמלאכי לבני זה רז גילה מי

בה, כתיב מה שואלים היו אם לישראל עונה הקב"ה היה מה לעצמינו ונצייר הבה

באמת טבעם על להסתכל יכולים כולם היו וכי בעמך", רכיל תלך "לא אומר היה אולי

של אחד דיבור אף מלומר חייהם ימי כל להשמר הוא בכחם כי בכנות ולומר וביושר

היו מוכנים האם כמוך", לרעך "ואהבת מצות להם מודיע היה אם או הרע, לשון

היא מה וא"כ בשבילם. מדי קשה זו מצוה דאפשר לפחד בלי כן לעשות בטבעם

המציאות מן עין כמעלים רק זה הרי - ונשמע נעשה בענייתם .60הגדלות

‰
ÚÂ'ה בדרכי הבנתם עומק ישראל הראו בזה כי זצ"ל, ליב הג"ר זה על

טוב שוחר במדרש אמרו יש(צב)57. תמר מה ,

הוא ומה תאוה, להן יש ישראל אף תאוה, לו

הקב - ישראל של שנאמר"תאוותן וכמו ה,

יט-כב) חסדו"(משלי אדם מדתתאוות היא - "

ע אבינו לאברהם המילה,"חסד על שנצטוה ה,

דכל ישראל לזרע הבירור התחלת דממנו

ל יתברך.תאוותן זצה' הכהן צדוק 'ליקוטי"(רבי ל

טז) אות .אמרים'

האוה דברי את לציין יש לזה ח"בהקשר

כו-יא)הקדוש "(דברים הפסוק בכלעל ושמחת

אלקיך ה' לך נתן אשר ד"הטוב שביאר כל",

וזהטוב התורה על נמי קאי טוב"" דאין ל,

מרגישין אדם בני היו שאם תורה, אלא

משתגעים היו התורה טוב ועריבות במתיקות

מלא בעיניהם יחשב ולא אחריה, ומתלהטים

כוללת התורה כי למאומה, וזהב כסף עולם

עכ שבעולם, הטובות לתאר"כל אין ומעתה ל.

בעת ישראל בני שמחת גודל את לשער ואין

ה' בנועם לחזות הרבה וערגתם התורה מתן

בלימוד ויותר יותר לקח ולהוסיף שכינתו וזיו

הגבורה. מפי התורה

בסנהדרין איתא ע58. "א)"(קב הקב, ה"שתפסו

א בבגדו, ובן"לירבעם ואתה ואני בך חזור ל

א עדן, בגן נטייל א"ישי בראש, מי ישי"ל בן ל

א בעינא"בראש, לא הכי אי כבוד"ל מתוך לא .

" של בראשהמדומה מןמי לבבו את הסיר "

ועליונותו, גדלותו מתוך דוקא אלא ה',

שיעור ללא המדרגה לשיא להגיע השתוקק

להסכים היה יכול לא הוא הגבלה. וללא

הקב אם בעלייתו... מוגבל שבן"להיות קבע ה

בראש, דוד בית מלכות ששושלת בראש, ישי

להסתפק צריך והיה יותר, ממנו דורשים אין

מסלבודקא)בכך. הסבא - הצפון אור .(מספר

תשס בשלח, בפר' בקהילתנו כשביקר ח."59.

הג אמר משיחותיו, באחת זצ"60. לייב ל,"ר

על קבלו שלא זה בגלל אולי צחות, בדרך

בעבירה עוברים הרע, לשון לדבר שלא עצמם

קבלנו שלא אומרים, הרי כי נפש, בשאט זו

לדבר שלא התורה נתינת במעמד עצמנו על

הקב לן הודיע שלא הרע, איסור"לשון על ה

זה!



ìäàיתרו äùîפרשת ÁÏ˙

לקיים בטבעם אין הבנתם כפי אם שאף והבינו ידעו כי יתברך, בכחו אמונתם ותוקף

בריותיו, על בטרוניא הקב"ה שיבא יתכן לא אך ÓˆÚ‰המצוות, ‰¯Â˙· È‡„Â·Âטמון

‰ÓÈÈ˜Ï ÁÎ‰תורה בראתי הרע יצר בראתי ז"ל, שאמרו כמו הוא, כן באמת כאשר ,

לתורה, משועבד כלו שהטבע עד לו, ‰ÁÎתבלין Ì‚ Ì‰Ï Ô˙È ‰È˙ÂˆÓÂ ‰¯Â˙‰ Ô˙Â
Â
ÔÓÈÈ˜Ïבו משתמשים השרת שמלאכי הרז זהו אשר זו מהשגתם להתפעל יש ושפיר .

אשר המלאכים רז זהו כי ר"ל - דברו" בקול לשמוע דברו עשי כח "גברי שנאמר

עכת"ד. באה, היא השמיעה מכח והעשיה לעשות כח להם הנותן הוא להם הציווי

ÚÂ„ÈÂמנסה הקב"ה שאין מוכח תואר יפת שמפרשת שאמר, שמח האור בשם

לקיימם, שקשה שנראים ציוויים הרבה יש ואם לעמוד, יכולים שאין במה ברואיו את

דעתו לסוף התורה שירדה דהיכא וכדחזינן זה, עם להתמודד כוח אכן שיש כרחך על

לישא לו מתירה התורה אכן היצה"ר, על להתגבר לו קשה מלחמה בעת כי אדם, של

כל למרות להתמודד הכח את לכ"א יש תורה שאסרה שמה למידים אנו ומכאן נכרית,

והנסיונות. הקשיים

ze`ivnd z` dpyn dxez - oilaz dxez el iz`xa

ב"ב‡] מס' בגמרא ע"א)אמרו העולם(טז כל את לפטור איוב בקש רבא אמר ,

חמור בראת סדוקות, פרסותיו שור בראת עולם של רבונו לפניו אמר הדין, מן כולו

מעכב מי רשעים, בראת צדיקים, בראת גיהנם, בראת עדן, גן בראת קלוטות, פרסותיו

ע"כ. וכו', ידך על

·˙Îזצ"ל מקלם ומוסר)הסבא חכמה שכמו(בספר והוא גדול, יסוד כאן שמבואר ,

יעשה אם ואפי' לשנות, אפשר אי השור את וכן אופן, בשום חמור לשנות אפשר שאי

שור נשאר השור אעפ"כ לסדוקות, הפרוסות ואת לפרוסות, הסדוקות הפרסות את

רשע שנברא אדם וצדיקים, רשעים של לבריאה בנוגע הוא וכן חמור, נשאר והחמור

כולם את לפטור שביקש במה איוב שטען מה וזה - לצדיק עצמו את להפוך יכול לא

איתא ע"ב טז שבנידה [הגם עצמו! את להפוך יכול לא טבעו מצד אדם כי הדין, מן

משו' לא רשע או צדיק אך וכדו', חלש או גבור יהיה אם הטיפה על מכריז דהמלאך

וללא כטבע הוי שמתרגלים שאחר כוונתו לכאורה מ"מ מיר"ש, חוץ שמים בידי דהכל

היצה"ר]. על להתגבר א"א תורה, - התבלין

‡Ï‡,לאיוב הקב"ה לו ˙·ÔÈÏ,שהשיב ‰¯Â˙ ÂÏ È˙‡¯·Â Ú¯‰ ¯ˆÈ È˙‡¯·"Ì‡Â
"Â„È· ÔÈ¯ÒÓ
 Ì˙‡ ÔÈ‡ ‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚ Ì˙‡(ע"ב ל לאו(קידושין, "הלכך וברש"י ,

ובלי עצמו, את להפוך אדם יכול תורה שע"י עצמן", להציל יכולין שהרי נינהו אנוסין

קלוטות, פרסותיו וחמור סדוקות פרסותיו שור כדוגמת ה"ז תבלין ‰Â‡ÈˆÓ˙תורה ÂÊ.

חיים סם מיוחד, "תבלין" שנברא תורה. וזו המציאות לשנות יכול אחד דבר ע"י ורק
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אתם אין בתורה עוסקים אתם "אם ואיננו! ינמס נמוס היצר כל הנה אותו, בקחת אשר

נמסרים אתם בתורה עוסקים אתם אין ואם שאת, תיטיב אם הלא שנא' בידו נמסרים

בך" ומתנו משאו שכל אלא עוד ולא וכו', ע"ב)בידו ל ושמתם(קידושין ת"ר לעיל, ושם .

תבלין", "תורה סוד זהו - וכו', מתיירא אתה ואין וכו' חיים כסם תורה נמשלה תם, סם -

ואתה שאת, תיטיב אם הלא וכו' בתורה עוסקים אתם "אם ממש, היצר ביטול כדי עד

לתוך יותן ממנו מעט שאם כוחו אשר כ"תבלין" היא כי התורה סוד הוא בו". תמשל

התורה, כל את ולומד משיג אינו אדם אם גם התורה וכך טעמו, כל את משנה הוא מאכל

עכת"ד היצה"ר, כנגד לעמוד בכוחו יש שלומד מה כל .61הרי

הלוצאטו·] כתב כבר דברים של הבורא62ועיקרם שאם הוא, פשוט והנה וז"ל,

- זו רפואה אלא זו למכה ברא ‰ÎÓ‰לא ˙‡ÊÓ Ì„‡‰ ‡Ù¯È˘ ÌÈ
Ù ÌÂ˘· ¯˘Ù‡ È‡
Â˙ÂÚË ‰‡¯ÈÂ ,‰ÚÂË ‡Ï‡ Â
È‡ - ‰˙ÏÂÊ Ïˆ
‰Ï ·Â˘ÁÈ˘ ÈÓÂ .‰‡ÂÙ¯‰ ˙‡Ê È˙Ï·

Â‡ËÁ· ˙ÂÓÈ˘Î ÛÂÒ·Ïידיעתו ומבלי מאד, באדם הוא חזק באמת היצה"ר הנה כי .

ולא שבעולם התחבולות כל יעשה ואם עליו, ושולט בו ומתגבר הוא הולך האדם של

לו, שנבראה הרפואה ‰˙Â¯‰יקח ‡È‰˘אלא חליו בתגבורת ירגיש ולא ידע לא ,

עכ"ד. נשמתו, ותאבד בחטאו כשימות

בחז איתא עה"61. ""ל כאשפ דברי כה הלא

ה' כג-כט)"נאם לאש.(ירמיה תורה שנמשלה -

לאש התורה שנמשלה הטעם מה ולכאורה

דוקא?

ה יסודות, הד' שאר שכל מבטלאלא אחד

המים הסלעים, את שוברת - הרוח חבירו. את

האש אך וכדומה, האש את מכבים -

הדבר את שמבטלת די לא דבר, כששורפת

והיינו כמותה! להיות הופכתו אלא לגמרי,

ג נעשה הנשרף נמשלה"שהדבר ולכך אש! כ

ע כי לאש, היעוצות"תורה העצות שאר י

את לבטל רק האדם יכול היצר, למלחמת

עצמו האדם את הופכת התורה אך יצרו,

ל תורה"לאחר, של שהתורה"חפצא נמצא, !

עד מהותו, כל את ומשנה האדם, את הופכת

ממש! אחר לאיש שנהיה

חז מאמר יבואר ש"ובזה הקב"ל ה,"אמר

עליכם אני מעלה - בתורה עוסקים אתם אם

מימיכם חטאתם לא שעוסק"כאילו דכיון ,

זה הוא ולא אחר, לאיש נהפך בתורה, האדם

לא כאלו נחשב ולכן העבירה! את שעשה

ע חדש איש נהיה כי מימיו, התורה!"חטא י

תצא) כי פר' אליהו', וע('לב מטות"- פר' להלן ע

נדה(לא-כד) בני אודות הפוסקים מגדולי נידון

כליבון היא שהתורה בתורה יגעו אשר

וזיככה הטומאה שיירי כל את ומכלה בעבורם,

וטיהרתם. נפשם את

���

" אומר היה מסלבודקא נישטהסבא

ווערען אנדערש נאר גרעסער, נישט "בעסער,

האדם על אלא גדול, יותר לא טוב, יותר [לא

דיבר לא [בפולין] מיר בישיבת להשתנות].

זצ ירוחם רבנו ""המשגיח על אלאשטייגעןל "

" השתנה. בחור כמה על שויןדברו האט עהר

נישט נאך האט אהר - גאנדערשט איבער

גאנדערשט הואאיבער - השתנה כבר [הוא "

השתנה]. לא עוד

ה. פרק ישרים' 'מסילת .62
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"úîåé úåî øäá òâðä ìë"[יט-יב]

Ú·ËÓשומרי על נימנו לא בליטא היהודים הרופאים של רובם רוב הדברים,

תלמידיהן פנו אילו היו רצון שבעי להפך, לישיבות. ואהדה כבוד נהגו ולא המצוות

ובשיסוי הישיבות של ריחן בהבאשת בחלו ולא חלילה, חיצוניות חכמות ללמוד

ועידת כינסו הישיבות בני של לשלומם כביכול דאגה של במסוה נגדן. השלטונות

בענין. השלטונות את ולערב בישיבות וההגיינה הבריאות בתנאי לדון רופאים,

ıÙÁ'‰במכתבו לועידה... ברכה מכתב ושלח מיהר כולם, על נערץ שהיה חיים'

שבני להודיעם לנחוץ הוא מוצא לכן הרופאים, את מעניין הישיבות שמצב ששמע ציין

ושלמים... בריאים והם ביום פעמים שלוש מזין אוכל מקבלים הישיבות

נוקב:‡˙ במשפט חתם מכתבו

.·.
אם יומת". מות בהר הנגע "כל בתורה כתוב - לכבודכם להזכיר רציתי

שכן! כל לא עצמה בתורה הנוגע כך, בהר 63הנוגע

"øäá åìòé äîä ìáéä êùîá"[יט-יג]

‰
ומותר‰ קדושה שום בו נשארה לא תורה מתן לאחר סיני הר למה מקשים

לעולם. בקדושתו נשאר המקדש בית מקום משא"כ שם, הבהמות את לרעות

ÔÈ
Ú‰Âיקדש שהאדם בלי קדושה בו שתהיה גשמי דבר שום מצינו לא כי הוא

אבל קדושים, להם שקוראים מקומות ועוד הקודש' 'חיות מלאכים על וכתוב אותו,

ב'משך הראוני [וכן קדוש דבר ברא שהקב"ה מצינו לא המעשה בעולם גשמי בדבר

הקדושה ענין כי האדם], בהקדישו רק דבר שום נתקדש לא גבוה מעשה שע"י חכמה',

לקדש. יכול והוא הנבראים כל על הבעלים הוא כי האדם, ע"י רק הוא

ÔÎÏ,התורה את לקבל הסכמה רק דבר, שום בו נעשה לא ישראל שמצד סיני הר

או מלהנות איסור לענין לא קדושה שום בו אין ישראל, מצד קידוש היה לא אבל

הזה, בעולם הבעלים והם ישראל ע"י נתקדש המקדש מקום אבל וכדו'. בהמות לרעות

ישראל ע"י הכל אבל שונות, במדרגות קדוש זה מקדשים שהם .64ומה

פ התורה' 'נצח ג."63.

הגר בשם - השחר. אילת ספר מצאנז"64. ח

המוריה הר על נבנה המקדש בית מדוע אמרו,

לקבל אפשר דתורה והשיב, סיני, הר על ולא

רק לקבל אפשר קדושה אבל מקום, בכל

נפש. מסירות של מצאנז',במקום הקדוש ('רבנו

פט)"ח דף .א
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""äùà ìà åùâú ìà íéîé úùìùì íéðëð åéä íòä ìà øîàéå[יט-טו]

È"˘¯ÈÙ'ר כדברי מדעתו אחד יום משה שהוסיף ד', יום הוא ימים ג' לסוף ז"ל,

ע"א)יוסי פז בשעה(שבת בה אחד, יום להוסיף רבנו משה ראה מה ונראה נתבונן הבה .

אחד. יום התורה קבלת עיכב למה כן ואם והתחתונים, העליונים חמדת היא שהתורה

Ì¯·ללא שבכתב לתורה קיום שאין מרעיתו לצאן להורות רצה הנאמן הרועה

ידה שעל תושבע"פ, של כוחה הראה התורה בקבלת מיד ולפיכך פה, שבעל תורה

התוס' כתבו כבר - זה בענין דרשה דרש שמשה [הגם תורה מתן "שאין(שם)נתעכב

להורות בכדי אחד, יום בהוספת הוא ית' שרצונו הבין רבנו שמשה גמורה"]. דרשה זו

שבכתב התורה שמצד שאף מצוה, שום לקיים אפשר אי שבלעדה תושבע"פ, מעלת גודל

מגעת היכן עד לכל גילה אחד יום שהוסיף בזה הרי התורה, את כבר לקבל צריכים היו

כראוי. התורה לקבלת וההכנה התנאי בלבד שהיא תושבע"פ, של מעלתה

‰˙ÚÓ,"תורתנו מתן "זמן סיון ו' שהוא השבועות בחג אנו אומרים מה מפני נבין

בו אומרים שפיר ולכן תושבע"פ מעלת נתגלתה סיון בו' כי בו, בז' ניתנה שהתורה בעוד

שאנו החידוש שבאמצעות משום תושבע"פ, שהיא דייקא "תורתנו" היינו תורתנו מתן זמן

בקידושין כמ"ש "תורתנו" נקראת היא בתורה ע"ב)מחדשים ה'(לב בתורת אם "כי עה"כ ,

ו ולילה"·˙Â˙¯Âחפצו יומם א-ב)יהגה וז"ל,(תהלים ופירש"י היא דיליה תורה - אין ,

ע"כ. תורתו, נקראת היא וגרסה ומשלמדה השם, תורת נקראת היא ˜·Ï˙בתחילה
Â
·¯ ‰˘Ó È"Ú „Á‡ ÌÂÈ ˙ÙÒÂ‰· Â
ÈÓ‡‰˘ ‰Ê· - Ï‡¯˘È ÏÏÎ È„È ÏÚ Ù"Ú·˘Â˙

‰‡È¯·‰ ˙¯ËÓ ‡È‰ - ,Î"˘ÓÎ Ù"Ú·˘Â˙ ‡È‰˘65.

zibibk xd mdilr dtk

הבריאה. כורח זה שתורה ללמדך א.

ועושה. מצווה בחינת ב.

מצוות. ועול שמים מלכות עול ג.

"øää úéúçúá åáöéúéå"[יט-יז]

ההר‡] את עליהם הקב"ה שכפה מלמד חסא בר חמא בר אבדימי רב "אמר

קבורתכם" תהא שם לאו ואם מוטב התורה מקבלים אתם אם להם ואמר (שבתכגיגית

ע"א) ובתוס'פח כפה). יהיו(ד"ה שמא לנשמע, נעשה הקדימו שכבר "ואע"פ כתבו

דנעשה ס"ל דהתוס' ומבואר עי"ש. נשמתם", שיצתה הגדולה האש כשיראו חוזרים

סיני. הר למעמד קדם ונשמע

יתרו. פר' משה, באר ספר .65
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ÌÈ¯·„‰Â[החטא לפני הראשון אדם [כדרגת הגבוהה הדרגה דלאחר תמוהים,

מלאכי ריבוא שס' זכו זה שבעבור לנשמע, נעשה הקדימו כאשר ישראל בני הגיעו אליה

ודרגתם מעלתם ברום כי הדעת על יעלה כיצד מהם, לכאו"א כתרים בב' הכתירום השרת

הקב"ה שהוצרך עד נשמתם", שיצתה הגדולה האש כשיראו ישראל בני בהם "יחזרו

התורה. שיקבלו כגיגית הר עליהם לכפות

¯‡È·Âתלויה66המהר"ל היתה התורה שקבלת לומר ישראל יוכלו שלא שכדי

איננו זה דבר - התורה לקבל שלא בידם האפשרות היתה רוצים היו לא ואם ברצונם

הבריאה ומהלכי סדרי וכל העולם מציאות את קובעת שהתורה משום התורה, מעלת לפי

התורה מקבלים היו לא ואילו העולם, קיום תלוי התורה דבקבלת נמצא בה. תלויים

בשבת כדאיתא ובוהו לתוהו חוזר העולם ע"א)היה דכתיב(פח מאי לקיש ריש "אמר ,

א-לא) שהתנה(בראשית מלמד לי, למה יתירה ה' הששי", יום בקר ויהי ערב "ויהי

ואם מתקיימים, אתם התורה מקבלין ישראל אם להם ואמר בראשית מעשה עם הקב"ה

הנביא וכמאמר ובוהו", לתוהו אתכם מחזיר אני לג-כה)לאו אם(ירמיה ה' אמר "כה

שמתי". לא וארץ שמים חקות ולילה יומם בריתי לא

˙ÈÈÙÎ· ˙‡ ıÏ‡Ï ‰„ÚÂ
 ‡Ï Ï‡¯˘È È
· ÏÚ ¯‰‰,‰¯Â˙‰ ÂÏ·˜È˘ Ï‡¯˘È È

˙Â‡ÈˆÓ ‰ÏË· ‰¯Â˙‰ ‡ÏÏ ÈÎ ,‰¯Â˙‰ ‡ÏÏ ‰‡È¯·Ï ÌÂÈ˜ ÔÈ‡˘ Â
„ÓÏÏ ‰‡· ‡Ï‡

‰‡È¯·Ï ˙¯Á‡ ˙Â‡ÈˆÓ ÏÎ ÔÈ‡Â ,ÌÏÂÚ‰ע"י ישראל בני דנחשבו במדרש נמי ואמרו .

עם שייכות את קבעה שהכפיה דמשום הענין, וטעם לשלחה. יוכל שלא כאנוסה הכפיה

אורייתא "קוב"ה, בבחינת להפרדה ניתנים שלא דברים כשני הוו ולתורה לה' ישראל

הבריאה. מציאות את הנציחה התורה שקבלת כך על בנוסף - הוא" חד וישראל

ב"ק·] במס' ע"א)איתא ראה,(לח מה וכו' ראה ארץ וימודד עמד יוסף א"ר

אתגר, איתגורי להם, והתירן עמד קיימום, ולא נח בני עליהם שקיבלו מצות ז' ראה

מקבלין אין אותן מקיימין שאפילו לומר דרבנא בריה מר אמר נשכר, חוטא מצינו א"כ

גדול, ככהן שהוא בתורה ועוסק נכרי שאפילו מנין אומר ר"מ והתניא ולא, שכר, עליהן

אדם, אלא נאמר לא וישראלים ולוים כהנים בהם, וחי האדם אותם יעשה אשר ת"ל

עליהן מקבלים אין אמרי גדול. ככהן הוא הרי בתורה ועוסק נכרי שאפילו למדת הא

ועושה המצווה גדול חנינא דא"ר ועושה, מצווה שאינו כמי אלא ועושה כמצווה שכר

ע"כ. ועושה, מצווה שאינו ממי יותר

·˙Îע"ז במס' איתא וז"ל, תורה דעת ע"א)בספר לפני(ב העכו"ם אומרים כך ,

מעיד אני הקב"ה, להם אמר קיימוה, היכן התורה את שקיבלו ישראל רבש"ע הקב"ה

לב. פרק ישראל' 'תפארת .66
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וכו', בנו על שמעיד אב יש כלום רבש"ע לפניו אומרים כולה, התורה את שקיימו בהם

נמרוד יבוא כולה, התורה את שקיימו בישראל בהן ויעידו יבואו מכם הקב"ה להם אמר

מישאל בחנניה ויעיד נבוכדנצר יבא וכו' ביעקב ויעיד לבן יבא וכו' באברהם ויעיד

ונעשנה מראש לנו תנה רבש"ע לפניו אמרו ויצדקו, עידיהן יתנו שנאמר וכו' ועזריה

אחד כל מיד וכו', אותה ועשו לכו שמה וסוכה לי יש קלה מצווה אעפ"כ אלא וכו',

תמוז, כבתקופת חמה עליהם מקדיר והקב"ה גגו, בראש סוכה ועושה והולך נוטל ואחד

בריותיו עם בטרוניא בא הקב"ה אין אמרת והא ויוצא, בסוכתו מבעט ואחד אחד וכל

"יושב שנאמר עליהן ומשחק יושב הקב"ה מיד מבעטי, מי בעוטי דפטור נהי וכו',

ע"כ. ישחק", בשמים

ÏÎשל מציאות הנם ישראל שהכלל במה הוא לעמים ישראל בין החילוק עיקר

מוכרח בדבר והמחויב מחויבים, מתהווים שהם הוא ישראל של מצבם ועושים. מצווים

ברירה, לו אין קשה, ואם קל אם והמצבים, האופנים בכל עושה והמוכרח לעשות, הוא

מצווים, נעשים ולא אינם הם כי הוא הם מצבם אוה"ע, כן לא הוא. מחויב הלא כי

קיימתם"?! והיכן צויתיכם מצוות בז' "הלא

‡˙È‡ב"ק ע"א)במס' הלכה(פז דאמר מאן אמינא הוה מריש יוסף רב אמר ,

דלא טעמא מאי לרבנן, טבא יומא עבדינא קא המצות מן פטור סומא דאמר יהודה כר'

גדול חנינא ר' דאמר חנינא דר' להא דשמעית והשתא מצוות, עבדינא וקא מפקדינא

עבדינא יהודה כרבי הלכה אין לי דאמר מאן ועושה, מצווה שאינו ממי ועושה המצווה

ע"כ. טפי, אגרא לי אית מפקדינא דכי טעמא מאי לרבנן, טבא יומא

‡¯Â
ה"רב כל כלום, חסר היה לא ממש המעשה בעצם הלא כי הענין, מאוד

יותר בחינה בו עוד פטור של במצב ולכאורה וכך, כך בין במעשה בו היה הלא יוסף"

ע"מ שלא מעשה זה הרי - ועבדינא" מפקדינא "דלא אהבה, של בחינה והיא גבוהה

בחינה שגם חזינן ומכאן מזה? יותר גדול יש ומה להקב"ה, נחת אם כי פרס, לקבל

לשלמותו, בא לא עדיין די, לא עוד אהבה של מצב גם כשלם, אינו ועדיין גדולה היותר

שאינו ממי יותר ועושה המצווה "גדול במצווה, אם כי אלא אינה האמיתית והשלימות

חז"ל וכמ"ש העיקר. הוא בדבר, מחויב להיות מצווה, להיות ועושה". (ירושלמימצווה

פרוש) ד"ה ע"ה כב סוטה בתוס' הובא מיראהבברכות עשה וכו', מיראה עשה מאהבה "עשה ,

הוא אפשרות עדיין באהבה הרי מבעט", ירא ואין ירא שאתה דע לבעוט באתה שאם

בטוח שם מיראה" ב"עשה ודוקא המעשה, מכל יתפרק כי יתכן קשים במצבים לבעוט,

ל"מצווה" יהיה, שלא אופן בכל מקומו עוזב אינו הירא מצבו, על חזק ויתקיים יעמוד כי

העניין כל סוד זהו וחסל. הוא מוכרח להתפטר, אמתלאות ואין תירוצים אין ו"מחוייב"

ההר בתחתית "ויתיצבו סיני, הר מעמד כגיגית(יט-יז)של ההר את עליהם שכפה מלמד ,

קבורתכם". תהא שם לאו ואם מוטב התורה מקבלים אתם אם להם כברואמר הם
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כי מספיק, היה לא עדיין זה ומ"מ ראשם, על כתרים לשני וזכו לנשמע נעשה הקדימו

לא עדיין ועושה", "מצווה אינו עדיין "מאהבה" של והבחינה "מאהבה" של בחינה זה

סיני. בהר אם כי נעשו לא מחויבים הוא, "מחוייב"

˙‡Êשל ענין עליהם שיחול מציאות אינם כי לאוה"ע וההוכחה התביעה תהיה

והמצווה קיימתם"? היכן שקבלתם מצוות "שבע ראיה, והא "מחייבים", "מצווים",

ע"ז, עבד שלא באברהם ויעיד נמרוד יבא קשה, ואם קל אם המצבים בכל מקיימים

בעבירה, נחשד שלא ביוסף ותעיד פוטיפרע אשת תבוא גזל, שלא ביעקב ויעיד לבן יבא

כל ואין בדבר ו"מחוייבים" הם, "מצווים" מקיימיהם כי ודאי מעידות כאלו עובדות

ילכו באש גם הם - נגדם, .67מעכב

‡ˆÂÈ‰‰Ó ¯˜ÈÚ· ‡Â‰ ,˙ÂÓÏ˘‰ ÏÎ ,‰¯Â˙‰ ˙Ï·˜ „ÂÒ ÏÎ ÈÎ ,Â
È¯·„Ó
!"ÌÈ·ÈÂÁÓ" Â˘Ú
˘ ‰Ó ,"ÌÈÂÂˆÓ" Â˘Ú
עכ"ל.˘

עול‚] עליו שיקבל כדי - שמע" אם ל"והיה "שמע" פרשת קדמה "למה תנן,

מצות" עול כך ואחר שמים ב)(מלכות משנה פ"ב העולברכות שאם הדברים, והסבר .

אותו, מחייב אינו שמים מלכות שעול דהיינו שמים, מלכות עול על מבוסס אינו מצות

יוצא פועל להיות צריך מצוות דקיום כלומר ה'. עבודת משום המצות בקיום שאין הרי

של שהמחייב המוכרח מן אינה לחוד, מצוות עשיית שמים. מלכות עול מקבלת

ביום, פעמיים שאומרים הפרשיות, סדר מבואר לכן שמים. מלכות עול הוא המקיימם,

שהיא שמע", אם "והיה פרשת ואח"כ מ"ש, עול קבלת פרשת "שמע", פרשת קודם

מצוות. קיום פרשת

והמצוות, התורה את לקיים הוא תפקידנו .67

שכר. יהיה לא אם ובין שכר יהיה אם בין

ז מווילנא הג' בשם שאומרים שאם"וכמו ל,

ג עבירה, על עדן וגן מצוה על גיהנם כ"היה

הקב של מצוותיו לקיים עלינו כי"היה - ה

השי רצון לעשות לא."תפקידנו ותו ת

���

זצ שך הרב מרן מאיר"סיפר רבי שהג' ל,

זצ פי"שמחה על שפעל נאמן גבאי לו היה ל

חלק והגבאי מה, דבר הורהו פעם הוראותיו.

ואמר, שמחה מאיר רבי נאנח דעתו. על

מדוע הגבאי, מחה בקולי! שמעת לא מעולם

שאני הראשונה הפעם היא זו והלא כן, יאמר

אכן שמחה, מאיר רבי השיבו דבריך! על חולק

עשית שתמיד מורה זו פעם אבל הוא, כן

והראיה, אתה. גם סברת שכך משום כהוראתי

להביעה. מהסס אינך שונה דעתך שכאשר

ולא"וא שכלך, לצו אלא צייתת לא חייך כל כ,

לציוויי!

הקב"כמו המצוות, קיום אצל הוא נתן"כ ה

ביארו שכבר משום ומשפטים, חוקים לנו

אנו מקיימים המשפטים שבהבנת רבותינו

וא והתלהבות. רצון ביתר חלק"אותם מדוע כ,

אלא חוקים? בגדר והן טעמן נסתר מהמצוות

נוכיח ובכך טעמיהן הבנת בלא שנקיימן כדי

המשפטים וגם ורצוננו, דעתנו אנו שמבטלים

השי רצון מפני ורק אך כן"נעשים ועל ת.

" כולה התורה אנו"חקקרויה מקיימים כי ,

ית'. הבורא ציווי מפני הכל



ìäàויקרא ˙äùî‰Óספר

ÔÎÏÂ"ו"מחויבים קבלנו שכך משום רק הוא ישראל אצל המצוות קיום ענין כל

מצוות שהיא האמונה גם שכן וכיון צדדיים. חשבונות שום בלי מסיני אנו ו"מצווים"

ולא ממשה קבלתנו מצד להאמין צריכין ג"כ אחד', מ'ה' ה' ואחדות אלקיך' ה' 'אנכי

לסיוע רק הוא בזה, ספרים חברו הרבה שגדולים ומה פלוסופין, דחכמי חקירות מצד

האמונה .68לחיזוק

onf lkae zr lka miiwy avn edf - "mkzxeaw `dz my"

"øää úéúçúá åáöéúéå"[יט-יז]

Â˘¯„ע"א)חז"ל פח אם(שבת להם, ואמר כגיגית הר עליהם שכפה "מלמד ,

מדוע בלשונם, לדייק יש קבורתכם". תהא שם לאו ואם מוטב, התורה את מקבלים אתם

קבורתכם. תהא "כאן" אמרו ולא קבורתכם, תהא "שם" אמרו

‡Ï‡בכל אלא הדברים, נאמרו בלבד סיני הר מעמד לגבי שלא - ראיה מכאן

הוא אם לאו, ואם טוב, הרי תורה, עול עצמו על מקבל יהודי אם זמן, ובכל מקום

שהוא מקום ובכל זמן בכל "שם", הרי - התורה עול את עצמו להקל ומבקש מתרפא

תורה ללא מציאות ליהודי אין כי לעצמו, קבר פותח הוא קבורתו, תהא .69נמצא

בא פרשת לעיל דברי(יג-ח)68. את הבאתי ,

הג"מו זצ"ר גיפטר מרדכי זה"ר דמטעם ל,

" 'החינוך' ספר בעל ,"‰È˘¯˘Ó‰ÂˆÓכותב

לו [שיש לאילן שאין שכמו היא דהכוונה

החיות סיבת שהיא אחד שורש שרשים] הרבה

כמו האילן, שהגם"של מצוות, אצל הוא כ

אלא אינם אבל לרוב, טעמים למצוות שיש

וכמש שרשים וע"בבחינת בפרשת"נ. להלן ע

זה.(ח-ד)בהעלותך בענין אריכות ,

���

בחז טעמי"מצינו שכתבו פעמים כמה ל

זצ ירוחם רבנו ואמר נמצאל"המצוות. (וכן

חזבראשונים) שגילו הביאור הטעם"שאין את ל

הקב ציוה מדוע שזה"והסיבה מצוה, לעשות ה

עמקו מאד כי אדם, להשגת כלל ניתן לא

שחז אלא הכונה"מחשבותיו, לנו מסרו ל

המצוה. עשיית בעת לכוון לאדם שראוי

ˆÊ ÌÁÂ¯È Â
·¯ ÛÈÒÂ‰Â"ÂˆÓ‰ ÌÚË˘ ÏÂ
ÈÈ‰ ‰
Ú ‰ÂˆÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú ˙Ú· ˘È‚¯Ó Ì„‡˘ ÌÚË‰"È

‰· ÔÂÂÎÓ˘ ‰
ÂÂÎ‰.

זצ מטשעבין הרב בשם 'במחיצתם', ל."69.

���

דבש'"וכ ה'יערות ד)"(חכ דרוש ל,"וזא

כח לאסוף פקידה רק היתה שני בית תקופת

הגדולה כנסת אנשי בתקופת בתורה, להתחזק

הק', התנאים ˙˘ÂÓ¯ולתלמידיהם ‡È‰ ¯˘‡
Â
È˙ÂÏ‚ Í¯Â‡ ÏÎ· Â
ÈÏÚעיי ש.",

���

שהחזו מובא איש מעשה אמר"בספר א

שמעון רבי הג' החיים, בין שהיו זמן שכל

זצ זצ"שקופ בער ברוך רבי והג' היה"ל, לא ל,

שהתמדתם לליטא, תגיע שהשואה שייך

שלמרות והיינו ישראל. כלל על הגינה בתורה

הגויים בין נטמעו כבר ישראל מכלל שהרבה

לפחות שזה ברור אשר ישראל, דת את ועזבו

שבאו הרבות הצרות של מהסיבות אחת

ב וכמבואר אעפ"תוכחה"עלינו אך כח", גדול כ

הכלל. את להציל עולם גדולי של התורה
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ipiq xd cnrna l`xyi llk zbxcn

"øää úéúçúá åáöéúéå"[יט-יז]

‡˙È‡אליעזר דרבי מא)בפרקי וישנו(פרק כלילה כפול היום אומר חכינאי רבי ,

ישראל למחנה משה ויצא קצרה, והלילה ערבה עצרת ששינת ביום שעות שתי עד ישראל

הכלה את ומבקש החתן בא כבר משינתכם עמדו להם אמר משינתם, אותם מעורר והיה

ע"כ. התורה, את להם ליתן כדי לה וממתין לחופה להכניסה

¯·„Âדרבה בהכנה יבואו לא שבנ"י יתכן איך רואה, כל לעין עצומה פליאה זה

וצ"ע. ביום, שעות ב' עד ישנים שהיו אלא עוד ולא הלילה, כל הלז הנשגב למעמד

¯Â‡È·Âהשואבה בית מעין בספר כתב מתן70הענין שענין חשבו דאבותינו ,

הלילה בחלום הנבואה חזיון לקבל למטותיהם כולם עלו ולכן נבואה, בבחינת הוא תורה

יזכו עריבה ושינה ושתיה אכילה של מצוה של שמחה שמתוך ודימו שינה, מתוך

נביאלהשר בכל שהרי טעו לא הנביאות בענין ובאמת נבואה. של ולחלומות השכינה את

כתיב רבנו ממשה יב-ו)חוץ בחלום(במדבר אתודע אליו במראה ה' נביאכם יהיה "אם

בו" 'אספקלריא71אדבר בדרגת היתה ישראל כלל של שנבואתם בעניננו כאן אבל ,

זצ שוואב שמעון ר' להג' ל."70.

שכ מצאתי זמן אחר צדיק"71. פרי בספר כ

השבועות) לקשר"וז(לחג עצתם זאת שהיה ל,

בהשי ע"עצמם את"ת לעזוב היינו השינה י

השי על כוחותם כל עם עוד"עצמם והוא ת.

בתושבע מיגיעה עליונה יותר פ"מדרגה

שנא' כמו ה' ידיד שנקרא מי והיינו בפועל.

כלולתיך. אהבת וגו' לך זכרתי המדבר דור על

המע בשלמה שנאמר ידידי'"וכמו שנקרא ה

קום משכימי לכם שוא אמרו והוא אהבו, וה'

בפועל היגיעה היינו העצבים, לחם אכלי וגו'

בעצב,"בתושבע תורה של לחם אוכלי נקרא פ

היצה דרך כן ורפיון"כי עצב בזה להכניס ר

גדולה יגיעה שנצרך מחמת האדם בלב ידים

וע ימצא. לא לאלקי"ומנוחה יעבץ התפלל ז

יצה ישגבני שלא עצבי, לבלתי ר"ישראל

בתמורה כדאי' עמלשנות, לידידוא)"(טז כן רק ,

ÊÏ‰שנא, ‰ÎÊÈ '‰ „È„È ‡Â‰˘ ÈÓ Â
ÈÈ‰
Ú ‰
ÈÁ·‰",‰
È˘‰ Èשלמה ויקץ בו שנא' כמו

מה ויודע מצויץ צפור שהיה חלום, והנה

פ"(שהשמצויץ לכלא)"ר משתה ויעש ונא' ,

ואמרו שם)"(שהשעבדיו שעושיןר מכאן ,

ביעקב מצינו וכן תורה. של לגמרה סעודה

ע וגו',ה"אבינו עליו נצב ה' והנה ÊÂ‰ויחלום
Â
ÈÈ‰ ‰¯Â˙ Ô˙Ó Ì„Â˜ ¯·„Ó‰ ¯Â„ ˙‚¯„Ó ‰È‰

È˘‰· ˙Â˜È·„"Ú ‰
È˘‰· ˙"ÌÂÏÁ‰ ‰‡¯Ó È
ÂÈÏ‡ ‰‡¯Ó· '‰ ÌÎ‡È·
 ‰È‰È Ì‡ '‡
˘ ÂÓÎ

,Â· ¯·„‡ ÌÂÏÁ· Ú„Â˙‡ל."עכ

���

בשו בינה"ועי' אמרי אות דכתבח)"(חלק

הרמ בחז"בשם שמצינו מקום דבכל ל"ע,

סוד פי על להשיב לו היה רב, שתיק שנאמר

פי שעל הוא דשתיק ומה לגלות. רצה ולא

הוה ורב השערה, אל קולע רב היה הפנימיות

רשב מתלמידי גדול תלמיד אבא מבעלי"רבי י

ואני לגלות. רצה ולא התורה ופנימיות סודות

מצינו פעמים כמה אשר בזה, הבנתי בעניי

אמר ושכב ניים כי רב, על אמר ששת שרב

יאיר והחות שמעתתא, להא קנב)רב שם(תשו'

לומר ויש כבוד. באי הזאת מליצה על לו חרה

שקל בפלס היו רב דברי כל כי ידע ששת שרב
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גם התורה פנימיות פי על לומר הקודש

‰‡¯הנגלות, ¯Ó‡˘ ‰Ó ÚÂ„ÈÂ"Ê È"ÔÈ
Ú˘ Ï
·˜‰ ‡¯· ‰
È˘‰"Â˙Ó˘
 Â
ÓÓ ‡ˆÈ˘ ומונח‰

דחיותא. הלח] [מידת קיסטא È˘È‚רק Ê‡
‡ ¯˘‡ ÔÈ‡ÏÈÚ ÔÈÊ¯ Ì„‡‰"„ÂÚ· ‚È˘‰Ï ÂÏ ‡
ÂÙÂ‚· ‰ÏÂÎ ‰‡ÂÏÎ Â˙Ó˘
השכיל ששת ורב .

ספק בלי בזה הבנה לו שאין אחרי ואמר לדבר

אין אשר דברים השיג ואז רב ושכב ניים כי

בגופו, ונשמתו נעור כשהוא להשיג ביכולת

שכלו אם כי רב, של כבודו היה זה ואדרבה,

להשיג הוא נעלה אשר השגות ברוממות עלה

מעוטף הענן בעב היא נשמתו בעוד ולהבין

ח לא עכ"בגופה, בכבודו, לזלזל ל."ו

""עה משנתופ יעקב כח-טז)"וייקץ ,(בראשית,

וז הטורים' 'בעל ממשנתו,"כתב ביה קרי ל,

לא בלילה גם ביום, בתורה הוגה שהוא מתוך

ובהקדמת בחלומו. בה מלהגות לבו שכב

זצ"הגר מוואלז'ין דצניעותא',"ח ל'ספרא ל

שהגר שהביא זצ"אחרי עליית"א לו היתה ל

הק', דעתו על עמדו מיום לילה מידי נשמה

וז אחרי"כתב נותנת הסברה כן כי והאמת ל,

יומם ומחשבתו לבו והגיון פיו אמרי שכל

א ורק יחשו לא תמיד בדבריולילה עסוק ך

מרכבה ומעשה בראשית ומעשי בנגלות תורה

מהרהורי אלא לאדם לו מראין אין הלא וכו',

עי לזה ויחודים לכוונות צורך ומה וזה"לבו ש.

גם ביום כראוי בתורה שעוסק שמי שכ' כמו

לימודו. מפסיק אינו בלילה

בראו לא השינה ענין דכל שם כתב עוד

יהיה שלא מה שכל התכלית לזו רק ית'

הנשמה בעוד להשיג האדם של ביכלתו

מצד והעמל היגיעה כל אחר גם בגוף מחוברת

ישיג זה שאת המבדיל, מסך שהוא הגוף

עי הלילה, ש."בשינת

יא)י"וברש פסוק שם י(בראשית כי ד"כתב,

בלילה. שכב לא עבר בבית ששמש שנים

מש כפי דוד שירת בספר כתב בזה כ"והביאור

הגר זצ"בשם מוואלז'ין וז"ח מה"ל, אף ל,

ונוראות נפלאות השגות משגת שהנשמה

ע אצלו"בשינה נחשב אינו וכו' נשמה עליית י

משיג שהאדם מה והעיקר גדול, לעיקר כך כל

ע העולם בוחר"בזה הוא כאשר ויגיעה עמל י

עושה בזה תורה לדברי עצמו ומפנה בטוב

ית ליוצרו רוח עי"נחת זמן"ש כל כן ועל ש.

שזהו לומד, היה לינה בלי ללמוד יכול שהיה

ית תורתו בעסק האדם ש."כל

���

הכוזרי בספר מובא החלומות (מאמרבענין

ע נז ברכות ועיין לנבואה,"א-ד, מששים א' דחלום - ב

חלום)"ובבר נבואה נובלת - יז-ז הםר החלומות כי ,

החלומות ענין הוא ומאמת נבואה, בבחינת

הנבואה. ענין את

דעת בספר כ' מצאתי דברים של ומהלכן

זצתורה ממיר ירוחם שכ'ל)"(לרבנו מקץ פר'

הוא,"וז החלומות ענין כי בפשטות יובן ל,

,ÛÂ‚‰ ÍÂ˙Ó ˙ˆ˜Ó· ˙„¯Ù
 ˘Ù
‰ ¯˘‡Î˘
,˙Â„È˙Ú Ì‚ ‡Â‰ ‰‡Â¯ ,ÂÈ˘ÂÁ ÏÎ ÍÂ˙Ó

ÂÈ
ÙÏ ÌÈÏ‚˙Ó ÌÈ‡·‰ ÌÈ¯˜Ó‰הגוף הנה וכו',

מה ובהסתלקות הדבקים, בין החצץ הוא

נחלשים, כשהחושים בלילה החוצץ, מן שהוא

במקצת, מתבטל Ó„‰שהגוף ‰ÊÈ‡· ‡Â‰˘Î
ÌÈÏ‚˙Ó Ì
Ó‡ Ê‡ ‰
‰ ,„¯Ù
 ˙
ÈÁ·· ‡È‰˘

ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÈÂÏÈ‚ ‰ÓÎ Ì„‡Ï" ענין וזהו לאוכו',

לשינתא אלא ליליא סה"איברי עירובין (מס'

"א)"ע סוד כל הוא זה והרי ועוה"עוה. כי"ב"ז ,

תורה הם, אחדים העולמות שני אמנם

עוה נובלות היא עוה"הקדושה גם הנה"ב, ב

בראשיהם" ועטרותיהם יושבים צדיקים

השכינה מזיו ע"ונהנים יז ,א)"(ברכות

כאן שעשו המצות הם הלא עטרותיהם

והחילוקים"בעוה בתורה, עוסקים שם, גם ז,

עוה כי רק הם הבוץ"הלא מקום הוא ז

באין ממש מאוד, עד גדול והבוץ והרפש,

כדי צריכים וענקיים גדולים כחות רופס,

ובא היוצא ואשרי – הבוץ זה מן לצאת

עכ ל."בשלום,

���

הג שליט"סיפר זילברשטיין יצחק א,"ר

הג לו זצ"שסיפר שולמן מרדכי י"(רל"ר

הגרחסלבודקא) שכאשר זצ", ספרו"ע הוציא ל

הג"שו שאלו אחיעזר, להגרח"ת מרדכי ע"ר

הלא חשוב, כה ספר לחבר הזמן את מצא מתי
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להודיע משינתם לעוררם צריך רבנו משה היה רבנו משה נבואת כדוגמת המאירה',

נבואתו. לדרגת כולם יתעלו סיני הר שבמעמד להם ולהגיד

ÈÏÂ‡Âהאורות כשמתעוררות השבועות חג בליל ושנה שנה שבכל המנהג טעם זה

כדי מעינינו שינה ומדירים אבותינו טעות את אנו מתקנים תורה מתן של וההשפעות

תורה התורה. ללימוד לה שזקוקים נבואה של הדרגה בהבנת שהפחיתו מה לתקן

אספקלריא של הנבואה לדרגת לימודו בעת שיתעלה בלי ללמדה נש לבר א"א - ולימודה

עכ"ד. המאירה!

·˙Îזצ"ל ירוחם במעמד72רבנו ישראל כלל של במדרגתם נא נתבונן וז"ל,

שבעולם, החכמות שאר החכמות. כשאר אינה הק' תורה כי תמיד, אומרים אנו סיני, הר

והמדע, החשבון יסודות על בנויות שסברותיהן אע"פ שבהן, מעולות היותר אף

התורה סוד אולם השערות. בגדר אלא אינם סוף כל סוף המופת, דרכי עם ומתאימים

השערה בגדר אינם הדברים ממש, שלה בהאלף תורה, של באתחלתא שתיכף הוא,

- ראי' בגדר אלא ‰¯‡˙"חלילה, שהיה"‡˙‰ הק', חז"ל דרגת כלפי בזה כוונתו אין .

תורה, של באתחלתא תיכף דקודם, קודם עוד אלא ממש, הקודש ברוח אצלם הכל

היום? כל טרוד הרב

הגרח שאלתו,"ענהו את מבין שאינו ע,

ב רביעי"הלא הספר.סדר כל את חידשתי "

כדלהלן דבריו את להסביר הגאון והמשיך

ליתומים כספים ממציא אני ראשון, בסדר

העיר בצרכי עסוק אני שני, בסדר ואומללים.

כל על האחראי שאני רמאיילס ישיבת ובכללה

בבית יושב אני שלישי, בסדר הישיבה. ענייני

הצריכים עניינים ועוד עגונות להתיר דין

ספר"לבי את חידשתי רביעי, ובסדר ד,

הג שוב ושאלו זצ"'אחיעזר'! מרדכי אבל"ר ל,

לו וענה רביעי? סדר אימתי שאלתי, זוהי

""הגרח שאניע, ממתי הלא אותך, מבין אינני

" ברכת סדרהמפילגומר זה נרדם, שאני עד "

שלי! הרביעי

���

הגר הישיבה ראש שאל - חברון א"בישיבת

זצ חידשו"כהן הם מה הבחורים, את ל

בתורה לחלום שייך האם ולתמיהתם בשינה?

זה הלא הישיבה, ראש אמר השינה, באמצע

כתובות"חז במסכת דאיתא מפורש! על ,א)"(מו

בן פנחס ר' אמר מכאן רע, דבר מכל ונשמרת

טומאה לידי ויבא ביום אדם יהרהר אל יאיר

ע אפילו"בלילה, בלילה שמחשבתו לן הרי כ.

גם לכן ביום. ממחשבתו מושפעת השינה בעת

בלימוד מונח שאם כן, הוא קדושה בענייני

אפשר כזה ובאופן ללילה, גם ימשך זה ביום

חידושים. לחדש ואפשר

���

מו לי סיפר הגר"ומאידך זצ"ר גיפטר ל,"מ

הגר פעם זצ"שנכנס קלמנוביץ להגר"א א"ל,

זצ לו"גורדון ואמר בליטא, טלז ישיבת ראש ל

קושיא בלילה חלמתי רבי, לישנא, בכהאי

ר' ואמר - הלילה שינת באמצע - עצומה

לו ואמר הישיבה. לראש הקושיא את אברהם

קושיא אכן שזו לתלמידו הישיבה ראש

כבר בטלז רבו, לו ואמר הוסיף אבל עצומה,

מי שהלא כזה, מדבר להתפעל הפסקנו

על שיחלום הוא מוכרח בלימוד ששקוע

האמיתי הסימן בטלז הגמ', בסוגיית קושיא

על גם שחושב מי הוא בלימוד שמונח למי

התירוץ!

ח ומוסר חכמה דעת ספר כה."72. מאמר ה,
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להתחלק מתחילות ומכאן הראת"! "אתה - ממש ראיה אלא זה אין כי להכיר צריכים

שהיא הוא שפשוט רוח-הקודש, דרגת הק' חז"ל של דרגתם עד שיעור, אין עד מדרגות

ישנן רוה"ק בדרגת וכן ממש, דרגא,ראיה גבי על דרגא שיעור, אין עד רבות אור דרגות

ראיה. של גבוהה יותר בחינה כבר היא נבואה נבואה. דרגת עד יותר, ועוד אור, יותר

שבה וחלק חלק ובכל אחרונים, נביאים ראשונים, נביאים חילוקים, יש גופא בנבואה וכן

שאינה "אספקלריא אלא אינה עדיין הלזו נבואה ומדריגת סוף, אין עד מדרגות ישנן

חז"ל כמ"ש ע"ב)מאירה", מט אלו,(יבמות מלות של פירושן אפילו יודעים אנו אין אנו, -

"אינה עד האור בדרגות חשבוננו כלה כבר שהרי מאירה", "אינה ומהו "אספקלריא", מהו

עבדי כן "לא המאירה... באספקלריא שהיתה משרע"ה נבואת מזה למעלה - מאירה"

בו" אדבר פה אל פה וגו' יב-ז)משה .(במדבר

‰
‰Â'‰ ¯·„ ÌÈ
Ù· ÌÈ
Ù" ,È
ÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ· Ï‡¯˘È ÌÚ ÂÈ‰ ÂÊ ‰‚¯„Ó·
"ÌÎÓÚ(ה-ד 
·ÌÈ‡È.(דברים ÌÏÂÎ Ê‡ ÂÈ‰Â ,"‰¯È‡Ó‰ ‡È¯Ï˜ÙÒ‡" Â‰Ê È¯‰Â

ÂÓˆÚ· ‰"Ú¯˘ÓÎפסקו" נבדלים, שכלים היו שהרי בהם, שייך היה לא תאוה וכו',

ע"א)זוהמתם" קמו במצב(שבת אפשר היה לא וטעויות ספיקות גם ממש, כמלאכים ,

עכ"ד. המאירה", "אספקלריא בפנים", "פנים גדול, היותר אור - אצלם שהיה האור

ipiq xd cnrn zezin`

בעת‡] נביאים היו ישראל שכלל הדבר בסיבת החינוך' 'ספר בהקדמת כתב

בנ"א רוב דעת עליו שהסכימה מה הוא האנושי במין הברורה האמת סיני, הר מעמד

הדבר על המעידים וברבות אנשים, עדות להאמין כולם דעת הסכימה וכבר שבעולם,

קצת יפול מועטים המעידים ובהיות שומעיו, בעיני יותר הענין יתאמת אז עליו שהעידו

אומה כל בנמוסיהם שקבעו עד בנ"א אצל כ"כ נתחזק הזה והענין לפקחים. בדבר ספק

גם נכבד, הכי השלשה מן ואם שלשה, או עדים שנים פי על אחד איש להמית ואומה

אבותיהם מפי לקבל זה, מטעם הכל דעת הסכימה כן וגם כן. צותה השלמה משה תורת

אבותיהם אבות בימי או בימיהם שאירע להם, שמספרים במה עדותם ואין73זקניהם ,

שמש ממזרח בספר בא)73. רבנו(פר' כתב

ר זצ"המשגיח וינשטיין וז"י בלי"ל הלא ל,

עכ ומופתים, נסים עכשיו יציאת"ראות פ

שייך מה כי ברור, לנו ידוע הלא מצרים

הלא הקדושים, מאבותינו במסורה להסתפק

אותנו מהקורות למכירינו, כשנמסור ספק בלי

איזה יש האם לבנינו, ובפרט יאמינו, בודאי

ח לנו שיורישו אבותינו, לחשוד דבר"נגיעה ו

ברור, לאדם להיות צריך והכל אמיתי, בלתי

לו יש האדם הלא כי ממש, בעיניו שראה כמו

ראה, או ששמע בין חילוק שאין להבין הכח

שום ואין שהיה, במציאות ספק אין והלא

ע ובכל"מכחיש זה, מספרת ההיסטוריה וכל ז,

ח אחד נמצא לא רבוא ששים של ו"הכלל

האם הכתוב, מכל אחריו, לבניו כן מסר שלא

עכ וכו', לעינינו וקיים חי כמו זה ל."אין
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בעיניהם אותו וראו המעשה בימיהם שאירע ואותם רבים המעידים האבות בהיות כי ספק

לעמו תורה לתת האלקים כשרצה כן על השומעים. הבנים בלב הדבר יתחזק רבים,

להיות רבים, ונשים טף מלבד גדולים אנשים אלף מאות שש לעיני להם נתנה ישראל

הדברים. על נאמנים עדים ÂÎÊכולם ‰
Ó‡
Â ‰˜ÊÁ ¯˙ÂÈ ˙Â„Ú‰ ‰È‰˙ ÔÚÓÏ Ì‚
‰‡Â·
‰ ˙ÏÚÓÏ ÌÏÂÎוזהו לעולם. ספק נופל הנבואה מצד שיודע במה שאין לפי ,

לעולם" יאמינו בך וגם עמך בדברי העם ישמע "בעבור למשה השי"ת (לעילשאמר

כייט-ט) נאמנה ידיעה ידעו אז כי ובנבואתך, בך יאמינו לעולם ובניהם הם כלומר, .

וחי" האדם את אלקים ה-כא)"ידבר אמת(דברים נבואתך ושכל ,74.

אלפים ב' בשנת שהיה תורה ממתן והנה

ה"תמ בשנת עתה ימינו עד תשס"ח יש"א ח,

ש"ג ס"א שהם שנים, שלושים"ך כמאה ה

כדורות דור)"(לחשבון לכל שנים שהמסורהה ,

לבן. מאבא עברה

לבני נצרך דהיה בארו הראשונים רבותינו .74

סיני, הר במעמד נבואה למעלת להגיע ישראל

ע רבנו משה נבואת את לאמת וע"כדי י"ה,

ראו נבואה, למעלת התעלו בעצמם שהם זה

משה עם בפנים פנים דיבר ה' איך בעיניהם

זאת להכחיש בעולם אחד אף יוכל ולא רבנו,

יותר.

הרמב זאת באורך"וביאר יסודי"(פם מהל' ח

ה בו"וזא)"התורה האמינו לא רבנו משה ל,

פי על שהמאמין שעשה, האותות מפני ישראל

האות שיעשה שאפשר דופי בו יש האותות

הר במעמד בו האמינו ובמה וכו', וכשוף בלט

ולא שמעו ואזנינו זר ולא ראו שעינינו סיני

אל נגש והוא והלפידים והקולות האש אחר,

משה שומעים ואנו אליו, מדבר והקול הערפל

פנים אומר והוא וכך, כך להן אמור לך משה

רבנובפנ משה כך וכו', עמכם ה' דבר ÏÎים
È
ÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ ¯Á‡ ÂÏ ÌÈ„Ú Ï‡¯˘Èואינו

ע אות, להם לעשות כ."צריך

הרמב"וכ ואתחנן"כ תשכח(ד-ט)ן שלא ,

עיניך ראו אשר הדברים מכל סיני הר מעמד

עיניך ראו אשר הדברים כל ותודיע וכו',

עד בניך ולבני לבניך ההוא הנכבד במעמד

ההוא המעמד עשה ה' כי הטעם, ופירש עולם,

ואת הימים כל אותו ליראה שתלמדו כדי

שיזכיר קודם והנה וכו', תלמדון בניכם

לא במצות הזהיר שם, שנאמרו הדברות

ולא ההוא המעמד מן דבר נשכח שלא תעשה

במ וצוה לעולם, מלבנו בו"נסירהו שנודיע ע

לדור מדור זרעינו ˘Ìלכל ‰È‰˘ ‰Ó ÏÎ
‰ÚÈÓ˘·Â ‰È‡¯·הזאת במצוה והתועלת ,

באים התורה דברי היו שאם מאוד, גדולה

אע בלבד משה מפי שנבואתו"אלינו פ

יקום אם ובמופתים, באותות נתאמתה

וכו' בהפך ויצוינו חלום חולם או נביא בקרבנו

האנשים בלב ספק 
ÂיכנסÈÏ‡ ÚÈ‚Ó˘Î Ï·‡ ,
˙Â‡Â¯‰ Â
È
ÈÚÂ Â
È
Ê‡Ï ‰¯Â·‚‰ ÈÙÓ ‰¯Â˙‰

ÈÚˆÓ‡ Ì˘ ÔÈ‡,מספק וכל חולק כל נכחיש ,

מופת יצילהו ולא אות יועילו לא אותו ונשקר

שאמר זהו בשקרותו, היודעים אנחנו כי וכו',

" לעולםשם יאמינו בך ג"וגם כשנעתיק כי כ",

בלא אמת הדבר שהיה ידעו לבנינו, הדבר


ÈÚ„ספק, ‡Ï ÈÎ ,˙Â¯Â„‰ ÏÎ Â‰Â‡¯ ÂÏÈ‡Î
ÔÈ‡Â Ï·‰ ¯·„ Ì˙Â‡ ÏÈÁ

 ‡ÏÂ Â
È
·Ï ¯˜˘

ÏÈÚÂÓ Ì·בעדותנו כלל יסתפקו לא והם ,

כולנו שראינו בודאי יאמינו אבל להם, שנעיד

עכ וכו', להם שספרנו מה וכל ל."בעינינו,

הרמב כתב יט-ט)ן"ועוד והנכון"וז(להלן ל,

שתגש הענן, בעב אליך בא אני שאמר, בעיני

דברי, העם ישמע בעבור הערפל אל אתה

È¯·„· ÌÈ‡È·
 ÌÓˆÚ Ì‰ ÂÈ‰ÈÂשיאמינו לא ,

הקהל אלי ה' באמור שנאמר כמו אחרים, מפי

ילמדון אשר דברי את ואשמיעם העם את לי

הימים כל אותי ד-י)ליראה בך(דברים וגם ,

בקרבם יקום ואם הדורות, בכל לנצח יאמינו
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יכחישוהו דברך כנגד חלום חולם או נביא

באזניהם ושמעו בעיניהם ראו שכבר מיד,

‰‡Â·
· ‰
ÂÈÏÚ‰ ‰ÏÚÓÏ ˙Ú‚‰˘להם יתברר ,

שכתוב מה יב-ו,ח)ממך יהיה(במדבר אם

אדבר בחלום אתודע אליו במראה ה' נביאכם

פה הוא נאמן ביתי בכל משה עבדי כן לא בו,

העם ישמע בעבור אמר ולכך בו, אדבר פה אל

וידעו האש מתוך דברי ישמע כי עמך, בדברי

בך וגם בדברי ויאמינו עמך מדבר ה' שאני

כי ראינו הזה היום שאמרו מה וכן לעולם,

וחי האדם את אלקים ה-כא)ידבר לומר(דברים ,

עינינו בראיית אצלינו הדבר נתקיים הנה

אתה קרב ומעתה אלקים, חפץ היה כאשר

כל ושמע הגדולה למעלה שהגעת בך שידענו

ועשינו, מפיך ושמענו אלקינו ה' אמר אשר

כל על העליונה היא כי נבואתך נאמנה שכבר

עכ ל."הנביאים,

ב'ספורנו'"וכ אף"וז(שם)כ הענן, בעב ל,

מתן מעת משה של נבואותיו שכל פי על

המאירה, באספקלריא היו והלאה תורה

נבואתו מקום מכל יביט, ה' ותמונת כאמרו

וגם העם, ישמע בעבור הענן, בעב היתה זאת

נבואתך אפשרות יאמינו לעולם. יאמינו בך

עמהם אדבר אמנם כי פנים, אל פנים שתהיה

פנים כאמרו חלום, שום בלתי בפנים, פנים

האדם היות והוא עמכם, ה' דבר בפנים

חשבו וזה בחושיו, משתמש בעודו מתנבא

נבואתך שתהיה בך גם יאמינו עתה לנמנע.

אל פנים משה אל ה' ודבר כאמרו זה, באופן

ידבר כי ראינו הזה היום אמרו ולכן פנים,

ספק היה לא אמנם כי וחי, האדם את אלקים

יודעים והיו הנבואה, אפשרות על אצלם

התנבאו, כבר ומרים ואהרן ומשה שהאבות

כי הנה עד נביא שום נבואת היתה לא אבל

יתברך הוא שבאר כמו ובחלום, במראה אם

בו. אדבר בחלום אתודע, אליו במראה באמרו

ÂÈ˘ÂÁ· ˘Ó˙˘Ó Â„ÂÚ· ‰˘Ó ˙‡Â·
· Ì
Ó‡
ÔÙÂ‡· Ì‰ Ì‚ Â‡·
˙‰ ‡ÏÂÏ ÌÏˆ‡ ˜ÙÒ ‰È‰
‡ÏÂ ,‰˘Ó È¯·„· Â
ÈÓ‡È ‰Ê·Â ,‰
‰ „Ú ‰Ê
‰È‰˙ ‡Ï ÈÎ ,Ì„‚
 ÌÂ˜Ï ‡È·
 ÌÂ˘ ÏÎÂÈ

‰‚¯„Ó‰ ˙‡Ê· Ì˙‡Â·
עכ ל.",

הנ ראשונים בדברי 
‰ל,"מבוארÂÓ‡‰˘

‰¯Â˙‰ ÏÎ „ÂÒÈ ‡È‰ Â
·¯ ‰˘Ó ˙‡Â·
ולכן,· .

את להכחיש פעם אי אחד אף יוכל שלא כדי

ע התורה שידעו"מתן די היה לא רבנו, משה י

רבנו, משה ידי על ניתנה שהתורה ישראל בני

שה' בעיניהם וראו בעצמם נתנבאו אלא

רבנו משה והגיע בפנים פנים עמו מדבר

הנביאים" כל על העליונה ידי"למעלה ועל ,

אצלם ספק היה ולא לעולם בו האמינו כך

" מתנבא בחושיושהוא יקום"בעודו ואם .

משה דברי כנגד חלום חולם או נביא בקרבם

מיד, "יכחישוהו ÈÙÏÌ‰È
ÈÚ· Â‡¯ ¯·Î˘
‰
ÂÈÏÚ‰ ‰ÏÚÓÏ ˙Ú‚‰˘ Ì‰È
Ê‡· ÂÚÓ˘Â

‰‡Â·
·".

חכמה'"וע ב'משך טז-לז)ע ל,"וז(במדבר

הר במעמד עמדו ישראל כל הלא משה, אמנם

השי כבוד וראו דבר"סיני בפנים פנים ת

כ לכן עתידים"עמהם. היו לא חי, היה שדורו ז

ידעו המה כי לאלקי, לחושבו במשה לטעות

כבוד בראות הנוכחית ואיכותה הנבואה סוד

לא הזה הדור מות לאחר אמנם גודלו. ואת ה'

השי חשש כי לחיות, משה יכול שמא"היה ת

עמוק, דרוש וזה לאלקי, ויחשבוהו בו יטעו

עי"עכ שבנ"ל, סיבה עוד היתה ולדבריו י"ש.

שלא כדי נבואה, למעלת להתעלות הוזקקו

אלקים. שהוא במשה יטעו

דבריו אריכות את להביא המקום אף וכאן

חכמה' ה'משך לג-ד)של באה"וז(דברים ד,"ל

ראו בעצמם ישראל כללות כולה התורה והנה

וכמו עדי ואתם למשה מדבר השם ושמעו

משא 'העיקרים', בזה לדבר כ"שהפליא

צלולה אינה ומופתים אותות מסבת המאמין

המוחש כאמיתת יח)ואמיתית פרק ראשון ,(מאמר

ממה רק מצווים הם נח בני מצות על אף לכן

אבל"שהש זה, שישמרו בסיני למשה אמר י

אדם שנצטוה מחמת הדברים שומרים אינם

השי בדבר נביאותם שעל לפי בהן, לא"ונח ת

על שבא כמו במוחש עצמיות אמיתת בא

גה בפ' שאמר וזה משה, ענ"נבואת ק ב)"(חולין

ואילך מסיני אלא ישראל נצטוו ם"(רמבלא

חולין) המשנה בבפירוש כן לא אינם", הם נ,

[וע מנביאיהם רק הודיע"מצווים משה י

כמוש"השי נביאיהן, בהן שנצטוו רבנו"ת כ
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מלכים] מתורתח)"(ספהלכות ההודעה שגם ,

מקהל להם סופר רק בעצמם ראו לא משה

כיון ולכן ישראל, ‡ÂÓÈ˙עדת Ì‰Ï ÔÈ‡˘
È˘ÁÂÓשמירת רק הוא שלהן מצות כן אם

ע הבטול קל הנימוסי, לדת קרוב י"הסדר

רק להם אין לכן ובפרסום, ומופת באות נביא

י-ה)סייף למלכות(שם גם המסורה מיתה שזה ,

בסייף ראשו חותכין הנימוסי דת אחד בהפר

כמוש רבנו"בלבד, ג-ח)פ א(שם שכן וכיון ש,",

רק כפיה, שייך אין בשכל דבר על דלהאמין

שהרצון אך הוא שכן בשכל המושג דבר על

ע משועבד להיות רוצה כפיה,"אינו יתכן ז

È
ÈÒ ¯‰ ÏÚ Â„ÓÚ ¯˘‡Î ˜¯˘ Â
‡ˆÓ˘ ÂÓÎÂ
Ê‡ ,‰˙ÂÓÏ˘Â ‰¯Â˙‰ ˙˙ÈÓ‡ ˘ÁÂÓ· Â‡¯Â

¯‰‰ Ô‰ÈÏÚ ‰ÙÎע פח להיותא)"(שבת שירצו

לא זה מאמין להיות כפיה אבל משועבדים,

האומות כופין אין כי אם מצאנו לכן יתכן,

אותן כופין מצות ז' על אבל ם"(רמבלהתגייר,

ח-י) הל' מלכים הסדרה' שמירת רק זה כי ,

ישר האדם עשה אשר הבורא היוצר והכרת

רבים חשבונות בקשו ספוהמה הטעהז)"(קהלת ,

יצרה, שהיוצר מעיד העולם אבל ושבושים,

בעו השקר להגדיל לבלי כופין כי וכיו"לכן ב"ג

האמיתי, האחד היוצר להכיר יבואו ממילא אז

לב ולא מורשה לנו ‰Â‡נ,"וזה Â
Ïˆ‡ ÈÎ
˘ÁÂÓ‰ ˙ÂÓÈ‡חלק הוא הבנים נפש ואף ,

הראב הסוד זה אל שרמז וכמו האב ע,"מנפש

ÈÎ ,È
ÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ ÏÚ „ÈÚÓ ÈÏ‡¯˘È‰ ˘Ù
Â
˙ÂÏÚÙ˙‰‰ ÏÎ ÈÏ‡¯˘È‰ ˘Ù
 ˙¯Âˆ· ˜Â˜Á
¯‰ ÏÚ Â„ÓÚ· ÈÏ‡¯˘È‰ ÏÚÙ
Â ˘‚¯
 ¯˘‡

,È
ÈÒקשר הוא ששבועה השבועה, ענין וזה

ז כוונו ולזה שכל"נצחי, כו' פה ישנו אשר ל

סיני בהר עמדו כח-ד)הנשמות רבה אבל(שמות ,

סוף"לב רבנו בדברי עיין מורשה, אינה נ

בפ בקוצר לדברינו שכוון מלכים, ח"הלכות

[במש"ה רבנו"י, È˘כ ¯ÈÈ‚˙‰Ï ‰ˆÂ¯‰ ÏÎÏÂ
,Ï‡¯˘È ˙Ó˘
Ó ‡È‰ ¯‚‰ ˘Ù
 Ì‚˘ „ÂÒועיין

קמ דף מא"שבת גרים יעו"ו הוי. מזלייהו ש"ל,

ק]."ודו

[הרמב רבנו דברי לבאר ביאור ם]"וביותר

גה"בפהמ דפרק וז"ש הכתובים והמשך ל"נ

כו' הזה הגדול העיקר על לבבך ושים שם,

מה שכל לדעת הראת שאתה לפי כו' והוא

א היום עושים או היום מרחקים אנושאנו ין

הקב במצות אלא ע"עושין רבנו"ה משה י

שהקב"ע לא כו'"ה שלפניו לנביאים זה אמר ה

אבינו שאברהם מפני מלין אנו אין כן וכמו

שהקב"ע מפני אלא בנו ואת עצמו מל ה"ה

ע אותנו ע"צוה רבנו משה כמו"י שנימול ה

ע אבינו אברהם מה"שנימול תראה הלא כו' ה

תרי מסיני"שאמרו למשה לו נאמרו מצות ג

ע המצות, מכלל אלו .כ"וכל

ע ששמח מה גדול"אולם לעיקר זה ושם ז

הוא, דבר עפהלא מוכרחים דבריו י"אמנם

רבנו כי והוא, המדע, בספר שהאריך מה

והדיעות אמונות בספר האריך גאון סעדיה

ד ג אלה)"(מאמר ואחר הנבואהה שאמיתת כיון

א ומופת, אות בנתינת נביא"תלוי יבוא כי כ

משה, מתורת לסור מופת או אות ויתן אחר

כי ואמר זולתו, מן יותר משה נאמן במה

אם ושאל וחזר אמיתתו, על מורה ענן עמוד

ונשאר מדבר ענן עמוד וגם אות נביא יתן

בקושיא.

התורה יסודי בהלכות משה רבנו אולם

ג)"(פ הל' וזח הנביא"האריך עמד אם לפיכך ל,

להכחיש ובקש גדולים ומופתים אותות ועשה

יודעין ואנו לו שומעין אין משה של נבואתו

ÈÙÏבביאור Ô‰ ÛÂ˘ÎÂ Ë‰Ï· ˙Â˙Â‡‰ Ô˙Â‡˘
ÙÚ ‰
È‡ 'ÂÎ ‰˘Ó ˙‡Â·
˘"'ÂÎ ˙Â˙Â‡‰ È‡Ï‡

‡Â‰ ÚÓ˘˘ Â
ÚÓ˘ Â
È
Ê‡·Â Â
È‡¯ Â
È
ÈÚ·הא ,

ע"למה לאדם שהעידו לעדים שראה"ד ד

אנו ואין והואיל וכו' שראה כמו שאינו בעיניו

שצונו המצות מפני אלא במופת מאמינים

ע רבנו שבא"משה זה מאת נקבל היאך ה

ושמענו, שראינו משה של נבואתו להכחיש

קדשו."יעו בדברי ש

יבוא"ולפ אם חלילה לפקפק יש עדיין ז

לבטל או להפוך מופת או אות ויתן נביא

ע שנצטוינו ע"הדברים אבינו אברהם או"י ה

אמה"ע כמו נח וגה"י ע"ח, לזה"נ יעקב, י

רק נצטווינו לא כי גדול לעיקר רבנו הורה

שהשי ע"ממשה צוה כמו"ת שנימול משה י

כולם, וכן לאברהם, Ó˘‰שאמר ˙‡Â·
 Â˙Â
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ÈÏÂÏÂיכול היה ולעיניהם, פרעה לעיני משה שעשה האותות בכל לנבואה שזכו

בכח או השדים חכמת בתחבולות הכל עשה אם יודע מי ולומר, לחלוק הדין בעל

השדים בחכמת בקיאים שהיו חרטומיה, וכל מצרים שחכמי ואע"פ המלאכים, שמות

עשה, ה' בכח כי לפרעה ואמרו למשה בע"כ הודו העולם, שאר מכל יותר והכישוף

שכתוב ח-טו)כמו ביתרון(לעיל יאמר, להתעקש הרוצה כן אע"פ הוא", אלקים "אצבע

לו. והודו עשה מהם, ÂÙ˜Ù˜חכמתו „ˆ ÌÂ˘ Ì‰Ï ¯‡˘
 ‡Ï ‰‡Â·
‰ È¯Á‡ Ï·‡
Ì‰ÈÏ‡ ÚÈ‚‰ Â„ÈÓÂ ÌÏÂÚ‰ ÔÂ„‡ ˙ÂˆÓ· Â˘Ú
 ÌÈ˘ÚÓ‰ ÏÎ ÈÎ ¯Â¯·· ÂÚ„ÈÂ ,ÔÈ
Ú·
‰˜ÊÁ ˙Ó‡ ‡"
·Ï ÔÈ‡˘ ,˙È˙Ó‡ ‰ÚÈ„È ¯·„‰ ÂÚ„ÈÂ Ì‰È
ÈÚ· Â‡¯˘ Ì‰Â .ÏÎ‰

ÔÎ È¯Á‡ Â„ÏÈ ¯˘‡ Ì‰È
·Ï Â„ÈÚ‰ ,‰ÊÓ ¯˙ÂÈ75ע"י קבלו אשר התורה דברי כל כי ,

העידו ובניהם בעולם, ספק שום בלי וברור אמת ישראל, כל לעיני עד מבראשית משה

מאות שש מפי אמת תורת בידינו תורתנו נמצאת עדינו. לבניהם ובניהם ג"כ, לבניהם

עכ"ל. ונשים, טף מלבד וכו' נאמנים, עדים אלף

,‰‡¯
Âבתוככי והיסורים הצרות כל לסבול ישראל הכלל של בכוחו לזה שאודות

הראת "אתה אחרי בוריה, על האמת את ידעו אחת שפעם אחרי כי החושך, ערפלי כל

Ú ‰È‰"„ÓÚÓ· ÏÂ„‚ ÌÂÒ¯Ù· ˙˘ÁÂÓ ‰È‡¯ È
Ï‡¯˘È ÌÈÙÏ‡ ˙Â··¯ ‰ÓÎוא מי", כל כ

והוא בפיו, שקר לבטל, ומופת אות שיראה

כמפורש"ע לנסות בעבור או כשוף או להט י

ÏÂ‡בתורה, ‰˘Ó ÈÓÈ· ‰¯Â˙‰ ‰
˙
 ÔÎÏÂ
,Ì
ÈÓ‡‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Â
ÈÈ‰ Ê‡ ÈÎ ,˙Â·‡‰ ÈÓÈ·

‡˘Ó"„‡Ó ÏÂ„‚ ‰È‰ ÈÂ·È¯‰˘ ‰˘Ó ÈÓÈ· Î
‡ ,‰È‡¯ È„Ú ÌÏÂÎÂ"˙ÂˆÓ‰ ÂÏ‡· ÏÂ„‚ Ï„·‰ Î

ÔÓÊ Ì„Â˜Ï ‰¯Â˙ Ô˙Ó Ì¯Ë Ì‰· Â
ÈÂËˆ
˘
ÈÎ ‡Â‰Â ,‰Ê ¯Á‡Ï ÔÈ· ‰¯Â˙‰ ÏÏÎ ˙
È˙


Ó Ì„Â˜"‡È·
 ‡Â··Â ,˜Ù˜ÙÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ ˙
Ï·‡ ,¯˙ÂÈ ÔÈÓ‡È ÈÓÏ ÏË·Ï ˙ÙÂÓÂ ˙Â‡· ¯Á‡

Ó ¯Á‡"ÌÈ‡È·
 ÏÎÂ ÌÏÂÚ·˘ ˙Â˙Â‡‰ ÏÎ ˙
Â
˙„ ÔÓ „Á‡ ¯·„ Û‡ ¯ÈÒ‰Ï ÂÏÎÂÈ ‡Ï

‰˘Â„˜‰" שאמר וזה משה, לנו צוה תורה

יעקב קהלת נעזבוהמורשה ולא [אחזנוה "

מ"רש קודם במצות שהיו מה כפי שאינה ת"י],

כן לא עדיין, הוחזקה ולא הביטול קל שהיה

היא ירושה מורשה משה לנו צוה תורה

ויהי מה] מפני [ומפרש יעקב לקהלת לעולם

שבטי יחד עם ראשי בהתאסף מלך בישורון

והיה ישראל כלל כל בקבוץ היה שזה ישראל,

הקב זה למעלת"מלך זכו וכולם בתוכם ה

ככל אלקית גם חושית בראיה וראו הנבואה

ואל ראובן יחי זה ומפני הזאת, התורה דברי

בעברו אז כי תרגום], תנייתא [מותא ימות

כ מוחזקת היה לא לחוש"עדיין מקום והיה כ

עכ ל."לפקפק,

הר מעמד של שהנחיצות מדבריו העולה

שקר נביא איזה יבוא שלא כדי גם היתה סיני

ממה לשנות או להכחיש הזמנים מן בזמן

הקב לן יקרה"שצוה שלא להבטיח וכדי ה,

בקולות סיני בהר התורה את לנו נתן זה דבר

כלל כל ולפני וגו' לעם נשמע ה' וקול וברקים

איזה יקום שלא להבטיח כדי הכל ישראל,

הניתנה ה' תורת להכחיש הדורות במשך נביא

רבנו. משה ידי על

אחז ·ÌÎ„È,,(מכילתא)ל"75. ‡È‰ ˙¯ÂÒÓ ‡Ï
È
‡ ÌÈ„Ú· ‡Ï ,ÌÎÏ ¯‚˘Ó È
‡ ÌÈ¯·„· ‡Ï

" ‡Ï‡ ,ÌÎÏ „ÈÚÓÈ˙È˘Ú ¯˘‡ Ì˙È‡¯ Ì˙‡
ÌÈ¯ˆÓÏ"עי ·¯Â¯‰ש,"וכו' ‰
ÂÓ‡ Â
Ï È¯‰

¯Â„ ¯Â„Ó ˙Ï·Â˜ÓÂבא בפרשת לעיל ועי' .

מש(יג-יד) אודות", אליהו לב ספר משם כ

זצ בצלאל ר' קלם,"הנהגת העיר מחשובי ל

פסח. ליל סדר את עורך שהיה בזמן
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מלבדו" עוד ו"אין הא'" הוא ה' "כי וידעו הרקיעים שבעת להם נפתחו כי - לדעת"

ד-לה) שקעה(דברים ואח"כ אור, היה מקודם כי יודעים באמונתם, עומדים הם הנה ,

תמיד אנו הקודמים האור ובקרני עובר, לזמן רק הנהו החושך וכל תזרח, ועוד החמה

ודאי. קיומנו והיא ועוברים, אוחזים

הר·] במעמד נבואה להשגת אבותינו נצטרכו מדוע זה ענין בהבנת אחר מהלך

חכמת כי הוא מוסד יסוד הן וז"ל, זצ"ל שפירא שמואל משה רבי הג' כתב סיני,

נקלטת ואינה העולם, חכמות משאר בתכליתה ומובדלת היא, אלקית חכמת התורה

חז"ל בדברי וכמבואר חכמות, כשאר טבעיים ובדרכים שכליים בכשרונות (ברכותונקנית

ע"א) ואיננו"ה בו עיניך "התעיף במשלי הפסוק על עוף(כג-ה), "ואין חז"ל, ואמרו

וסגרת תכפל אם בו, עיניך התעיף וז"ל, ופירש"י ע"כ, וגו' התעיף" שנאמר תורה אלא

הדעת בהיסח די התורה דבחכמת מבואר הנה עכ"ל. ממך, משתכחת היא בתורה עיניך

מה ממנו, מסתלקת חכמתו "ואיננו", כבר העין, על עפעף יתן אם וגם קל רגע של

חכמות. בשאר כן מצינו שלא

È˙ÚÓ˘נקלטת אינה נבואה כי בזה, שביאר זצוק"ל דבריסק הגאב"ד ממרן

כל וממילא עליו. השוכנת הנבואה מרוח אלא האדם, של הטבעיים החושים בדרכי

היתה. שלא וכמו עמה ידיעתה נסתלקה הנבואה שנסתלקה

‰
‰Âמצינו לזה ויסוד התורה, חכמת לענין גם ממש הוא כן בנבואה כמו

פקודי פרשת תנחומא ג)במדרש אמו(פרק במעי שהתינוק דבזמן ראשו76, על דלוק נר ,

וז הקב"76. רומז מיד שם, המדרש למלאך"ל ה

רוח לי הבא לו ואומר הרוחות על הממונה

בג שהיא וכך,"פלוני כך ותארו פלוני ששמו ע

הרוחו שכל הןלפי כולן להבראות שעתידין ת

כל שיכלה עד העולם שברא מיום נבראות

" דכתיב אדם בבני מזומנין הם מההעולם

שמו נקרא כבר ו-י)"שהיה הולך(קהלת מיד ,

הקב לפני הרוח את ומביא וכשהיא"המלאך ה

מה המלך לפני ומשתחוה כורעת מיד מ"באה

הקב"הקב אומר שעה אותה הכנסי"ה, לרוח ה

ואומר פיו הרוח פתח פלוני, שביד זו בטיפה

רבש מיום"לפניו דר שהייתי העולם לי די ע

זו בטיפה להכניסני רצונך למה שבראתני

גזורה ואני וטהורה קדושה שאני סרוחה

הקב אומר מיד כבודך, עולם"מגזרת לנשמה ה

דר שהיית ממה לך יהא יפה בו מכניסך שאני

לטיפה אלא יצרתיך לא שיצרתיך ובשעה בו,

הקב מכניסו מיד ואחר"זו. כרחו, בעל לשם ה

אמו מעי לתוך הרוח ומכניס המלאך חוזר

שלא אותו ושומרין מלאכים שני לו ומזמנין

נר שם אותו ומכניסין יפול, ושלא משם יצא

זש ראשו, על קדם"דלוק כירחי יתנני מי ה

וגו' ראשי עלי נרו בהלו ישמרני אלו-ה כימי

כט-ב) ועד(איוב העולם מסוף ורואה ומביט ,

סופו.

עדן לגן ומוליכו משם המלאך נוטלו

ועטרותיהם בכבוד יושבין הצדיקים לו ומראה

תדע הרוח לאותו המלאך ואומר בראשיהם,

א אלו, הם מי חוזר"לך אדוני, לא הרוח ל

וא בתחלה"המלאך נוצרו רואה שאתה הללו ל

ושמרו לעולם ויצאו אמן, מעי בתוך כמותך

זו לטובה ונזדמנו זכו לפיכך והמצות, התורה
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העולם, מן לצאת שסופך לך דע רואה. שאתה

הקב של התורה ותשמור תזכה תזכה"ואם ה

וראה דע לאו ואם אלו, של ולישיבה לכך

לגיהנם מוליכו לערב אחר. למקום שתזכה

חבלה שמלאכי הרשעים את שם לו ומראה

וי וי וקוראין אש של במקלות אותן מכים

אותו עוד לו ואומר עליהם, מרחמים ואינם

לא ואומר אלו, הן מי תדע הרוח לאותו מלאך

נוצרו הנשרפין אלו המלאך לו ואומר אדוני,

התורה שמרו ולא לעולם ויצאו כמותך

הקב של זו"וחוקותיו לחרפה באו לכך ה,

לצאת שסופך לך דע ואתה רואה, שאתה

ותזכה רשע תהי ואל צדיק והוי לעולם,

לעה ""ותחיה שנאמר כן שהוא ומנין בןב. כי

ויאמר וירני אמי, לפני ויחיד רך לאבי הייתי

וחיה מצותי שמר לבך דברי יתמך (משלי"לי

ממעיד-ג) שיצאתי קודם לאבי הייתי בן כי ,

הקב של בנו הייתי כמו"אמי יסרני כן כי ה,

אמי לפני ויחיד רך בנו. את שמייסר האב

שום היה שלא יחיד, והייתי רך שהייתי העת

ויאמר המלאך ויורני אמי, לפני בחבורתי אדם

כמו וחיה, מצותי שמור לבך דברי יתמוך לי

לעיל. שנאמר

הקב מזהירו הכל על איתו"ולכך ומטייל ה,

מקום לו ומראה הערב ועד הבקר מן המלאך

עתיד שהוא ובמקום בו, למות עתיד שהוא

ואח בו. כל"להקבר על ומטיילו מוליכו כ

הרשעים, ואת הצדיקים את לו ומראה העולם

אמו, מעי לתוך חוזרו ובערב הכל. לו ומראה

שנאמר"והקב ודלתים, בריח שם לו עושה ה

ים" בדלתים לח-ח)"ויסך "(איוב וכתיב ואשם,

כסיתיך ידי ובצל בפיך נא-טז)"דברי .(ישעיה

הקב לו ואומר ""עומד ולאה תבוא פה עד

וגו'תסיף לח)" במעי(איוב מונח הוא והולד .

הראשונים חדשים ג' חדשים, תשעה אמו

והג' התחתון, במדור אמו במעי דר הוא הולד

האמצעי, במדור דר השניים חדשים

זמנו וכשמגיע העליון. במדור דר והאחרונים

ברגע ויורד מתגולל הוא העולם לאויר לצאת

לאחרון, האמצעי ומן לאמצעי העליון מן אחת

הוא בראשונה ושותה, אוכלת שאמו מה ומכל

נאמר לפיכך רעי, מוציא ואינו ושותה אוכל

אין" עד ונפלאות חקר אין עד גדלות עשה

ט-י)"מספר לאויר(איוב לצאת זמנו מגיע לסוף .

לו ואומר המלאך אותו בא מיד העולם,

העולם, לאויר לצאת זמנך מגיע שעה באותה

להוציאני רוצה אתה למה לו אומר והוא

שעל תדע בני המלאך לו אומר העולם, לאויר

נולדת כרחך שעל דע ועכשיו נוצר, אתה כרחך

עתיד אתה כרחך ועל מת, אתה כרחך ועל

המלכים מלכי מלך לפני וחשבון דין ליתן

עד משם לצאת רוצה ואינו הוא, ברוך הקדוש

על דלוק שהוא הנר את לו ומכבה שמכהו

מיד כרחו. בעל העולם לאויר ומוציאו ראשו

מה וכל ביציאתו שראה מה כל התינוק שוכח

על ביציאתו בוכה התינוק ולמה יודע, שהוא

העולם ועל והרוחה הנחה מקום שאבד מה

ע וכו', ממנו כ."שיצא

���

בגמ' עאמנם ל דף מאמרב)"(נדה נכתב ,

וז"הנ לישנא בשינוי שמלאי"ל רבי דרש ל,

לו דלוק ונר וכו' אמו במעי דומה הולד למה

וכו' העולם מסוף ומביט וצופה ראשו על

כ אותו שבאומלמדין וכיון וכו' כולה התורה ל

פיו על וסטרו מלאך בא העולם לאויר

ע וכו', כולה התורה כל כ."ומשכחו

זצ מסלבודקא הסבא מה"שאל לשם ל,

שעדיין לתינוק סוטר שהמלאך זו לחי סטירת

" ראה עולםלא לחי"אור דהסטירת והשיב ?

יציאה העולם, לאוויר היציאה עצם היא

כה, עד שהיה מהמצב הזה העולם לאווירת

הכי לחי הסטירת זו רוחני, כולו של במצב

ההיפך זה הזה, לעולם כניסה שיש! גדולה

הם האם, בבטן החיים הרוחני. מעולם הגמור

ולפתע עילאי, רוחני ואושר שמחה של חיים

לך ואין - הזה עולם לחיי אותו מכניסים

מזו! גדולה לחי סתירת

להכיר עליו הרוחניים בחייו תורה בן

אלקינו ברוך בוקר, כל ולברך ולהודות מעלתו,

לכבודו, ‰˙ÌÈÚÂשבראנו ÔÓ Â
Ï„·‰Âמן וכו',

" חיי את החיים הזה-דיקאלו ."עולם



ìäàיתרו äùîפרשת Â
˙

אותו בא העולם לאויר לצאת זמנו וכשמגיע סופו, ועד העולם מסוף ורואה ומביט

ומבואר תלמודו. כל את שוכח והתינוק לעולם, ומוציאו ראשו שעל לנר ומכבה מלאך

נשכחה הנר ומשכבה הנר, מאותו ותורתו ראייתו שבאה הוא, כן תורה לעניין שגם שם

למד. שכבר ותורתו ראייתו כל מאתו

‡˙È‡בב"ב ע"א)במס' וניתנה(יב הנביאים מן נבואה ניטלה ביהמ"ק שחרב "מיום ,

הנביאים מן שניטלה אע"פ קאמר, הכי הוא? נביא לאו חכם "אטו הגמ' ושואלת לחכמים".

וכו'. חכמה" לבב ונביא שנא' מנביא עדיף וחכם אמימר אמר ניטלה, לא החכמים מן

ÔÈÈÚÂבתורה הת"ח סברת פירושו, לחכמים שיש דהנבואה שביאר, שם בריטב"א

מנביא" עדיף ו"חכם להשיגם. הטבעי השכל בכח שאין הרבה דברים בשכלם שמשיגים

החכמה מצד שהם הנבואה דרכי לו ואין עתידות לראות כח לו שיש נביא מאותו פירושו,

החכם. על אלא שורה אינה הנבואה כי הרמב"ם שביאר וכמו עליו, שורה שכינה שרוח

ÈÎ¯„· ‰
È‡ ‰˙‚˘‰ ‰‡Â·
˘ ÂÓÎÂ ,˘ÓÓ ‰‡Â·
Î ‡Â‰ ‰¯Â˙‰ ˙ÓÎÁ ˙‚˘‰„ ¯‡Â·ÓÂ
ÌÈÈÚ·Ë ÌÈÏÎ·Â ÌÈÈÏÎ˘ ˙Â
Â¯˘Î· ‰˙‚˘‰ ÔÈ‡ ‰¯Â˙‰ ˙ÓÎÁ Î"ÂÓÎ ,Ú·Ë‰.

Â‰ÊÂוכמו תאמין", אל בגויים תורה תאמין, בגויים "חכמה בחז"ל, שאמרו

התורה נקנתה ולא בידם חרס והעלו בשכלם תורה לקנות שניסו האומות מחכמי שמצינו

כי תורה, לקנות השכל דרכי כלום יועילו לא הנשמה קנין שללא לכך והסיבה בנפשם.

בתורה, העמלים ישראל על השורה ממרום הוא ורוח היא אלקית חכמה התורה הלא

ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÎÁ ¯‡˘Î ÌÈÈÚ·Ë ˙Â
Â¯˘Î· ÏÏÎ ˙ËÏ˜
 ‰
È‡Âנאמר הגויים ועל ,

ידעום" בל קמז-כ)"ומשפטים .(תהלים

ÔÎÂלומד ותיק שתלמיד מה אחד בלילה משמואל שלמד ע"ה המלך בדוד מצינו

אפשר? ואיך שנה. ‰È‡!במאה ‰‡Â·
 ,‰¯Â˙˘ ‡Ï‡התורה לו ונקנתה זוכה ואם

וכשמכשיר הטבע. בדרך שלא אף התורה טעמי לו מתגלים שוב בנשמתו, אמיתי קנין

הוא והרי גבולות. ללא התורה חכמת ולקבל לקלוט שכלו בכוח יש אז לכך, עצמו את

כולה. התורה כל ולומד סופו ועד העולם מסוף שרואה אמו במעי כתינוק

‰
‰Âשיה"ש ריש שנתן(א-ב)פירש"י ע"ש וז"ל, פיהו" מנשיקות "ישקני עה"פ

שעשוע, מכל עליהם ערבים עודם דודים ואותם פנים, אל פנים עמהם ודבר תורתו להם

ומחלים צפונותיה ומסתר טעמיה סוד להם לבאר עליהם עוד להופיע מאתו ומובטחים

פיהו". מנשיקות "ישקני וזהו דברו, לקיים ·‡‰פניו ‰¯Â˙‰˘ È"˘¯ È¯·„· Â
‡ ÌÈ‡Â¯
!˘ÓÓ ‰‡Â·
Î ,‰"·˜‰Ó ‰‡Â·
Î ÌÈ
Ù Ï‡ ÌÈ
Ù ÈÂÏÈ‚·ערבים עודם דודים "ואותם

וערב נמצא עדיין תורה במתן שהיה פנים גילוי שאותו היינו - שעשוע" מכל עליהם

צריך ולמה צפונותיה. ומסתר תורה טעמי סוד לנו לבאר בא זה פנים גילוי וכל עלינו,

ניתן לא מהקב"ה פנים גילוי בלא כי תורה? במתן שהיה זה פנים לגילוי היום גם
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התורה! סודות עמקי להבין

‰
‰ÏÎÂ ,‰"·˜‰Ó ÌÈ
Ù ÈÂÏÈ‚ È"Ú ‰‡·Â ‡È‰ ˘ÓÓ ‰‡Â·
Î ‰¯Â˙‰˘ ,Â
Ï
ÌÈ
Ù‰ ÈÂÏÈ‚ ˙·ÈÊÚÂ ˙˜ÒÙ‰ ‡È‰ È¯‰ ,„Á‡ Ú‚¯Ï Û‡ ‰
ÓÓ ˙Ú„‰ ÁÒÈ‰Â ˜ÒÙ‰.

את שמסיחים אחד ברגע די - ואיננו" בו עיניך "התעיף הפסוק על חז"ל שאמרו וזהו

וממילא הפנים גילוי מפסידים כבר ואיננו, - העין על לירד לעפעף ומניחים הדעת

עכ"ד ח"ו, מפסיד - זכה שכבר מה וגם ואיננה, התורה נבואת רוח .77מסתלקת

·˙Îזצ"ל שר אייזיק שעוסק78הג"ר אחד אפי' הזה, כהיום הוא וכן וז"ל,

כנגדו שכינה ע"א)בתורה ו בסנהדרין(ברכות ואמרו ע"ב). עמו"(צג טז-יח)"וה' א, (שמואל

שאמרו מה וזה כמותו, ע"א)שהלכה יב שם(בב"ב הרמב"ן וכתב מנביא. עדיף שחכם

Ì·¯˜·˘ ˜"‰Â¯· ˙Ó‡‰ ÌÈÚ„ÂÈ ÌÈÓÎÁ‰˘אלו תרעו" אל "ובנביאי נאמר וע"ז ,

חכמים ע"ב)תלמידי קיט מפיו(שבת חכמה, יתן ה' "כי כנאמר עליהם שורה שהשכינה ,

ותבונה" ב-ו)דעת רש"י(משלי שפירש מה וזהו לא-ג). הקודש.(להלן רוח - ÏÚÂובדעת
¯Ó‡ ‰‡Â¯Â ‡¯Ó‚‰ ˙‡ Á˙ÂÙ ‡Â‰˘ÎÂ ,‡È·
 ÂÓÎ ‡Â‰˘ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ Ô„ÓÏ ÏÎ ÔÎ
‰‡Â¯ ‡Â‰Â ÌÈÓ˘‰ ÂÈ
ÙÏ ÂÁ˙Ù
˘ ‡È·
‰ Ï‡˜ÊÁÈÎ ÂÓˆÚ ˘È‚¯È ,‡·¯ ¯Ó‡Â ÈÈ·‡
.Ì‰È¯·„ ˙‡ ‰‡Â¯ ‡Â‰Â ,ÌÈÓ˘·˘ ÌÈÎ‡ÏÓ È
˘Î Ì‰ ‡·¯Â ÈÈ·‡ .ÌÈ˜Ï‡ ˙Â‡¯Ó

È¯‰Ï ˙ÂÏÚ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ '˜‰ ‰¯Â˙Ï ˙ÂÎÊÏ È„Î˘ ÔÏ,‰‡Â·
 Ï˘ ˙ÓÈÂÒÓ ‰‚¯„Ó
.
"˘ÓÎÂ ‰¯Â˙· ˙Â‚˘‰Ï ˙ÂÎÊÏ ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ ‰Ê ‡Ï·ÂÏÏÎ ÂÎ¯ˆ
„ ËÂ˘Ù ‰˙ÚÓÂ

,ÍÎ ÈÎ È
ÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ· ‰¯Â˙‰ ˙‡ ÂÏ·È˜˘ ˙Ú· ‰‡Â·
 ˙‚¯„ÓÏ ˙ÂÏÚÏ Ï‡¯˘È
!‰¯Â˙‰ ˙‡ ÌÈ„ÓÂÏÂ ÌÈÏ·˜Ó ÍÎ ˜¯Â79עכ"ל.

כמש לעיל"77. "(יט-ו)נ בענין תלמיד, מעלת

שת"חכם ומדבק", בתורה והוגה היושב ח

הינו לאמיתה, התורה להבין עליון בשכל

שבת במס' אמרו שכן נבואה, עבדרגת ,ב)"(קיט

הימים"עה בדברי תרעו"(טז-כב)פ אל "ובנביאי

ב במס' אמרו וכן חכמים. תלמידי (יבב"אלו

נבואהא)"ע ניטלה המקדש בית שחרב מיום ,

הרמב וכ' וכו'. לחכמים וניתנה הנביאים ן"מן

" שהוא"אעשם הנביאים נבואת שניטלה פ

והחזון, ·„¯Íהמראה ‡È‰˘ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡Â·

˙Ó‡‰ ÌÈÚ„ÂÈ ‡Ï‡ ,‰ÏËÈ
 ‡Ï ‰ÓÎÁ‰

‰Â¯·"Ì·¯˜·˘ רש"˜ ולשון ‰Ï·"י". ˙¯·Ò
‰‡Â·
· ÂÏ ‰‡·‰ ‡È‰"והריטב ניתנה", כ' א

" דבריםלחכמים בשכלם שישיגו פירושו

להשיגם הטבעי השכל כח שאין ."הרבה,

ובחינות הגדרות דשתי בדבריהם ומבואר

בכח ואחת הנבואה בכח אחת איכא, בנבואה

ומתמיד מאז היו אלו כוחות ושני התורה,

בנ הבית,"בכללות בזמן וגם ‰Ô·¯ÂÁי ¯Á‡ÏÂ
˙‡Â·
 ˜¯ ‰¯‡˘
Â ÌÈ‡È·
‰ ˙‡Â·
 ‰ÏËÈ


.Ì·¯˜·˘ ‰¯Â˙‰ ÁÎ· ÌÈÓÎÁ‰

מוסר.78. שיחות לקט בספרו

ברכות במס' איתא ע79. שאפי'א)"(ו ומנין ,

עמו ששכינה בתורה ועוסק שיושב אחד

" שמישנאמר את אזכיר אשר המקום בכל

וברכתיך אליך כ-כא)"אבוא זה(להלן ענין .

ולא תורה בלימוד רק מצינו עמו שהשכינה

כמש הוא והביאור התורה. מצוות נ."בשאר

רב דבי מרגניתא בספר קדמון,ועי' (ממחבר
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Ì˘·,"ותבונה דעת מפיו חכמה יתן ה' "כי הפסוק פירשו מוולאז'ין הגר"ח

התורה הרב, של מפיו חכמה נותן ה' אלא מלמדו, הרב לא רב, אצל לומד כשאחד

הרב! פי דרך עוברת 80רק

¯·Îלעומת הקב"ה. אל מדבר האדם - בתפלה לתפלה, תורה בין שהחילוק אמרו

האדם! אל מדבר הקב"ה - בתורה זאת

ÏÎÎÂרבא אליהו דבי בתנא מפורש כתוב ד)הנ"ל וחכם(פרק חכם כל וכן וז"ל,

של כבודן ועל הקב"ה, של כבודו על ומתאנח לאמיתו, תורה דברי בו שיש מישראל

הישועה ועל ביהמ"ק ועל ירושלים כבוד על ומצפה ומתאוה ומחמד ימיו, כל ישראל

גליות, כינוס ועל בימינו בקרוב ·˜¯·Âשתצמח ˜"‰Â¯ ‰¯Â˘ „ÈÓשכפי כלומר, ע"כ. ,

דר' מרגניתא בשם חכמה ראשית ספר בתוך נדפס

משמאיר) כיסוד כתב הוא דגם הכח", שכל כ,

עליון מכוח רק הוא התורה, בלימוד לנו שיש

היה כח, הך ואילולי הלימוד, עצם בשעת

שחכמה כיון אפשרי בלתי דבר התורה לימוד

שייכות שום נש לבר ואין היא, ממעל אלקית

וז האלו. עולמות רב,"עם דבי המרגניתא ל

הנשמע אשרי פניו, על שיראתו מי אשרי

המשבחים אשרי עניו, שהוא מי אשרי מעוניו,

בעיניו, שפל שהוא מי אשרי המוניו, אותו

תורה, דברי לשמוע אזניו שמטה מי אשרי

ה' תורת יום, בכל תורה דברי השומע אשרי

עוסק שהוא בשעה האדם לפני עומדת תמימה

‰ÏÈÁבמשנתו ¯Â·‚ ÍÓÚ '‰ ˙¯ÓÂ‡Â,‰
‰
Í„ÓÏÏ È˙‡·לשחר לקראתך יצאתי כן על

אם אשריך תזכרני, אם אשריך ואמצאך, פניך

אם אשריך תקיימני, אם אשריך תצפנני, בלבך

ירבו בי כי זממיך, יהא בי יום ובכל תשמעני

עכ ל."ימיך,

ולומד יושב אדם דכאשר מדבריו, נלמד

הקב ה', וכאשר"תורת עמו, לומד בעצמו ה

דמקבל"הקב נבואה, זו אדם עם לומד ה

במגילה הגמ' לבאר יש וכן עליון. (זמדעת

"ב)"ע תאמין, מצאת אחרי"יגעת דלכאורה ,

" בחינת זו אין "מציאההיגיעה אלא ."השגה"

הנ כהיסוד השגה"אמנם שכל מבואר, ל

מהקב היא שייכות"בתורה כלל לנו ואין ה,

שהקב ורק תורה, של ההשגה הבטיח"בעצם ה

שלמד התורה שימציאהו בתורה להמתייגע

שמתיגע. היגיעה כפי

שהיו אלו שרק הדורות, במשך מצינו וכן

אלקים" שמים,יראי ביראת מדרגתם וכפי - "

איננה שהתורה בתורה. וגדלות להבנה זכו

האוצר וכפי עליון, דעת ורק אך אלא חכמה

כדכ לקבלתה "שהכין אוצרותיב היא ה' "יראת

לג-ו) מה(ישעיה הק' בתורה קנין יקבל כן בורא",

."עולם

דהקב נראה, הענין בהבנת יחסי"80. אוהב ה

דרך לתלמיד מלאך ששולח כדי עד ורב תלמיד

וה הרב. שמעוני"פי בילקוט איתא -נ (שמות

קפז) רמז - יא ר'פרק של תלמידו ישעיה רבי ,

[וחמש] שמונים מתענה היה דוסא בן חנינא

והכלבים בהם שכתוב כלבים אמר תעניות,

נשתחוה בואו זו, שירה לומר יזכו נפש עזי

אותו נענה עושנו, ה' לפני נברכה ונכרעה

אתה מתי עד ישעיה ואמר, השמים מן מלאך

מלפני היא גזירה דבר אותו על מתענה

לא"הקב הנביא לחבקוק סודו שגלה [מיום] ה

שבעולם, בריה לשום זה דבר ·˘·ÏÈגלה ‡Ï‡
ÏÂ„‚ ÌÎÁ Ï˘ Â„ÈÓÏ˙ מן˘‡˙‰ לי זקקו לכך ,

בהן כתיב כלבים ואמר אליך, ושלחוני השמים

וגו', לשונו כלב יחרץ לא ישראל בני ולכל

כ"ע גדולה שמעלה המדרש, מדברי נמצא כ"כ.

" להיות חכםהיא של זו"תלמיד זכות שבשל ,

מן מלאך לו נשלח חכם של תלמידו שהיה

שירה. לומר הכלבים זכו מדוע ללמדו השמים
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ה' בעבודת ולהתעלות לרוה"ק זוכה כך שמים, כבוד על ואנחתו .81צערו

זצ"ל‚] שך הרב מרן אמר משיחותיו אמיתת82באחת בזה"ל, משמים תורה אודות

יציא"מ, ענין כל כתוב ובתורה השמים, מן שהתורה אנו יודעים מאד. היא ברורה התורה

והעונשים. האזהרות וכל רבנו, משה עם דיבר שהשי"ת בה וכתוב התורה, קבלת ומעמד

˙Ó‡·Âאלא בתורה, שנכתבו ממה רק אותם אנו שיודעים דבר של פירושו אין

שכאשר פשוטה, היא הדברים והבנת התורה. בקבלת בעצמנו ראינו כאילו נחשב הכל

הפסוק את ונראה התורה את א-א)נפתח הפסוק(בראשית את וכן אלקים", ברא "בראשית

כ-ב) שפסוקים(להלן יודעים הרי עבדים", מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר א' ה' "אנכי

בודאי וא"כ נפסל, אחת אות בו שנוספה תורה ספר שהרי שלנו, בדור נכתבו לא אלו

זה ומטעם מאבותינו, התורה ספר את וקבלנו ירשנו כך אלא מאומה, כתבנו לא אנו

"בראשית של הכתובים ואותם מאבותיהם, ירשו הם אלא והוסיפו כתבו אבותינו לא גם

אותו את למד הוא לפנינו, שהם כפי הרמב"ם גם אותם למד אלקיך", ה' ו"אנכי ברא"

קיבל הוא אלא נפסל, היה הס"ת שהרי כתבם לא הוא וגם התיבות, ואותן החומש

ע מש"81. מא-טז, מקץ בפר' לעיל כ"ע

זה. בענין באריכות

���

הגרמ שליט"סיפר שולזינגר עובדא"מ א

תר"מהח בשנת לפני"ח. שנים שלש ץ,

הח זימן ישראל"פטירתו, גדולי כל את ח

המלוכה של גזירה שהיתה כיון לאסיפה,

למטרה בחדרים. חול למודי שילמדו בפולניא

הישיבות, ראשי כל את חיים' ה'חפץ כינס זו

והאדמורי כדי"הרבנים ההיא, בתקופה שהיו ם

זו. גזירה נגד עצה לטכס

האסיפה נראית היתה איך לעצמכם תארו

של תיאור קראתי פעם חיים', ה'חפץ בראשות

וה'חפץ מלא היה האולם שם. שהיה אחד

מהגדולים אחד וכל מתיישב... מגיע... חיים'

ושותק. יושב חיים' וה'חפץ דעתו חוות אומר

בדבריו, חיים' ה'חפץ פתח גמרו, שכולם אחרי

לו יש אמר רבי שהבעלזער למה בנוגע ואמר,

אמר מטורנפול שהרב מה לגבי וכך. כך להעיר

ישיבה ראש לדברי בנוגע וכך, כך להגיד יש

לומר... וכך כך לו יש כסדר...פלוני אמר ככה

הג גם ישבו שם, הגדולים אלחנן"בין ר

זצ הי"וסרמן הג"ל וגם שפירא"ד, מאיר ר

ארבעים כבן צעיר אברך היה אשר מלובלין

שפירא, מאיר ר' זאת ראה וכאשר וארבע.

לר' אמר רגש' בעל 'אגיוואלדיגער היה אשר

דאך הערט ער 'וואס?! לידו, היושב אלחנן

שומע. לא הזקן [הרי - אלטער'? דער נישט,

וא שומע], לא שהוא שנים הוא"כבר איך כ

מה אומר, רבי שהבעלזער מה אומר

שהאלכסנדער ומה אמר, רב שהטורנופלער

תפס הוא ואז שומע? לא הרי הוא אמר. רבי

לשמוע. צריך לא חיים' שה'חפץ הענין, את

של סוג 'שיש הלבבות', ב'חובות שכתוב כמו

בלי ויראו אזנים, בלי ישמעו אשר אנשים

עינים'.

מחזה ראה כאשר מזה, התרגש מאד הוא

את אלחנן לר' בשקט ואמר זה, קדוש אלקים

אלחנן, ר' לו אמר ואז מהדבר. התפעלותו

דאס וייסען 'מיר [ברוגע], שלו בה'רוהיגהייט'

כבר זה את יודעים [אנחנו - לאנג' יארן שוין

זאת בכל שומע, שאיננו שאפי' שנים], הרבה

אומר, אחד שכל מה אומר ¯ÁÂהוא ‰Ê
˘„Â˜‰הרבה כבר זה את יודעים ואנחנו ...

שנים!

ח מוסר מחשבת בספר מובא נד."82. עמ' ב,
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מהאמוראים סבוראי, מרבנן מהגאונים, קבלו והם ומהרי"ף, מיגש מהר"י מרבו מאביו,

הפסוקים, אותם את הם גם למדו עקיבא, ורבי מאיר רבי הק', רבנו וא"כ ומהתנאים.

הדור מאותו שהיא כפי קיימת היתה הזו שהתורה נמצא ומהנביאים. מאבותיהם וקבלו

דבר. בה השתנה לא סיני הר מעמד ומזמן התורה, את וקבלו ממצרים שיצאו

‡ˆÓ
ממצרים, משיצאו בלבד שבועות ז' לאחר מצרים, יוצאי של דור שאותו

תורה מתן במעמד מצרים" מארץ הוצאתיך אשר א' ה' "אנכי התיבות את בעצמם שמעו

אחד ואף כך, היה שלא ואומרים מכחישים היו הרי - נכון הדבר היה לא ואם סיני, בהר

אמר כן וכמו יציא"מ, על עדות לנו יש וא"כ ממצרים... יצאנו לא - לומר הכחיש לא

עשה אשר וגו', ראו לא ואשר ידעו לא אשר בניכם את לא כי היום "וידעתם משה להם

וגו' ולרכבו" לסוסיו מצרים לחיל עשה ואשר וגו' מצרים יא-ב,ד)בתוך ולא(דברים ,

סוף. בים עברנו לא או ממצרים יצאנו לא לומר 
ÔÈהכחישוÚ ˜¯ ‰
È‡ Ó"‡ÈˆÈ Î"‡Â
ÔÓÊ‰ Â˙Â‡· ‰¯Â˙· ·˙Î
˘ ÔÂÈÎ„ ,‰˙Â‡ Â
È‡¯ ÂÏÈ‡Î ˘ÓÓ Â‰Ê ‡Ï‡ ,‰
ÂÓ‡ Ï˘

.¯Â¯· ¯·„ ‡È‰ ‰¯Â˙‰ ˙Â˙ÈÓ‡ ÔÎÏÂ ,˘ÓÓ Ï˘ ‰ÈÈ‡¯Ï ¯·„‰ ·˘Á
 ,Ú¯È‡˘

‰È¯ÂËÒÈ‰‰!"ברא "בראשית היא תגרע", ולא תוסיף ב"לא שהיא היחידה האמיתית

למעלה לפני התורה כשנמסרה גם כך כתובות היו הן היום, בתורה שכתובות התיבות אותן

כל מהקב"ה. קבלנו "בראשית" של אלו שתיבות להשבע יכולים וכולנו שנה, אלפי משלשת

תיבה רק הוסיף או מעצמו, כתב הסופר אם שהרי הסופרים, ע"י הומצא לא בה שכתוב מה

נפסל הס"ת - לפני83אחת היו אלו ותיבות אחת, תיבה עליו הוסיף לא מווילנא הגאון גם .

לבנו. מאב לדור, מדור נמסר וכך מסיני, לנו ניתן והכל מאיר, רבי ולפני עקיבא רבי

ÏÎמהרבונו אלקיך" ה' "אנכי המילים את שמעו סיני הר אצל שעמדו היהודים

מליוני שם היו החשבון לפי רבנו, משה עם מדבר שהקב"ה שמעו הם עולם. של

והטף הנשים עם מצרים",84יהודים מארץ הוצאתיך אשר א' ה' "אנכי שמעו וכולם ,

עכ"ל. ממצרים, יצאנו ולא שקר שזה אמר לא אחד ואף

ויכוח היה אחד דלרב ידוע, סיפור ישנו .83

שלהם, ותורה שלנו תורה אודות כומר עם

לבית"א לבוא מזמינך אני לכומר, הרב ל

ותיווכח התורה, את שקוראים בעת הכנסת

שינוי. שום ללא השמים מן תורתנו מדוע

לבית הגיע המיועד וליום הכומר עמו הסכים

שבשעה קורא לבעל אמר והרב הכנסת,

וכך טעויות, מספר שיעשה בתורה שקורא

עליו צעקו מיד טעות ועשה קרא וכאשר היה,

טעות עשה וכאשר אותו, ותיקנו האנשים כל

כבר השלישית ובפעם עליו, צעקו שוב נוספת

לכומר הרב אמר טעויותיו. על חרון מלאי היו

של ניקוד אפי' או אחת אות בשביל נא, ראה

בקריאה קורא הבעל שמשנה אחת אות

יכולים אנו האם הקהל, כל עליו קופצים

אני עכשיו תורה? בספר דבר איזה לשנות

כשאתה לראות תיפלותך למקום לבוא רוצה

הרי טעויות ותעשה שלכם מתורה להם קורא

יהיה לא שלמים, קטעים על תדלג כאשר גם

כך. על לך שיעיר מי

ב מקובצת שיטה עיין ע"84. פג א."ק
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`id minya `l

"miig miwl` ixac el`e el`"

שבת‡] במס' ע"א)איתא פט ע"ב, למרום,(פח משה שעלה בשעה ואריב"ל ,

תורה לקבל להן אמר בינינו, אשה לילוד מה רבש"ע הקב"ה, לפני השרת מלאכי אמרו

קודם דורות וארבעה ושבעים מאות תשע לך שגנוזה גנוזה חמודה לפניו, אמרו בא,

כי אדם ובן תזכרנו כי אנוש "מה ודם, לבשר ליתנה מבקש אתה העולם, שנברא

ח-ה)תפקדנו" השמים"(תהלים על הודך תנה אשר הארץ בכל שמך אדיר מה אדנינו "ה' ,

ח-ב) מתיירא85(שם, רבש"ע, לפניו אמר תשובה, להן החזיר למשה, הקב"ה לו אמר ,

שנאמר תשובה להן וחזור כבודי בכסא אחוז לו אמר שבפיהם, בהבל ישרפוני שמא אני

עננו" עליו פרשז כסא פני כו-ט)"מאחז מזיו(איוב ש-די שפירש מלמד נחום רבי ואמר ,

ה' "אנכי בה, כתיב מה לי נותן שאתה תורה רבש"ע, לפניו אמר עליו, ועננו שכינתו

תורה השתעבדתם, לפרעה ירדתם, למצרים להן, אמר מצרים", מארץ הוצאתיך אשר א'

אתם עמים בין אחרים", אלהים לך יהיה "לא בה, כתיב מה שוב לכם, תהא למה

אתם כלום לקדשו", השבת יום את "זכור בה כתיב מה שוב ע"ג, שעובדין שרויין

יש ומתן משא תשא", "לא בה כתיב מה שוב שבות, צריכין שאתם מלאכה עושים

מה שוב לכם, יש ואם אב אמך", ואת אביך את "כבד בה כתיב מה שוב ביניכם,

מיד ביניכם, יש הרע יצר ביניכם, יש קנאה תגנוב", לא תנאף לא תרצח "לא בה כתיב

השמים על הודך "תנה ואילו וגו', שמך" אדיר מה אדנינו "ה' שנאמר להקב"ה לו הודו

ע"כ. דבר, לו ומסר אוהב, לו נעשה ואחד אחד כל מיד כתיב". לא

·˙ÎÂ,מעלה מלאכי השרת, מלאכי שהתנגדו מה הנה וז"ל, אליהו לב בספר

התורה, את יקבלו אם כי התורה, את בנ"י יקבלו ‰·¯È‡‰שלא ÏÚ ÌÈÏÚ· Â˘ÚÈ
‰ÏÂÎכי תפקדנו", כי אדם ובן תזכרנו כי אנוש "מה שטענו וזהו השרת. מלאכי כולל

אדם לבני להשתעבד רצו .86לא

„ÂÒÈÂדאיתא מהא זאת רואים הבריאה, על בעלים נעשו התורה דמקבלי זה

סנהדרין ע"ב)במס' דמות(קד באה אחד, למנות עוד בקשו רב אמר יהודה רב אמר ,

ע מש"85. משפטים"ע פר' להלן בשם(כד-יח)כ ,

זצ"הג אברמסקי יחזקאל דברי"ר בביאור ל

הנ ל."הגמ'

וראיה יש86. המלאכים על דגם הוא, שכן

אחז"לבנ דהנה דעה, אליהו')"(גל"י ב'לב הובא ,ז

חכמת שידעו אנשים היו החורבן דבשעת

הממונים המלאכים שמות והכירו הנסתר

ורצו וכו', המים על וזה האש על זה בעולם,

הקב עשה מה שמותיהם"להשביעם, החליף ה

ע שמותיהם,"וכו', להחליף צריך היה ולמה ש.

השי להם אבל"יצוה אליהם, ישמעו שלא ת

מש לבנ"לפי ה' שנתן הוא חק כי מבואר, י"כ

המה הם התורה את שקבלו שמעת יעבור ולא

ושרי המלאכים על גם - הבריאה על הבעלים

הקב רצה לא לכן שלא"מעלה, לשנות ה

הממונים. שמות החליף אלא השבעתם תועיל
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אש ולחכה השמים מן אש באה עליה, השגיחו ולא לפניהם, ונשטחה אביו של דיוקנו

במלאכתו מהיר איש "חזית להם, ואמרה קול בת יצאה עליה, השגיחו ולא בספסליהם

אלא עוד ולא לביתו, ביתי שהקדים מי חשוכים", לפני יתיצב בל יתיצב מלכים לפני

חשוכים, לפני יתיצב] [בל יתיצב מלכים לפני שנה, בי"ג בנה וביתו שנים בז' בנה שביתי

תבחר אתה כי מאסת כי ישלמנה "המעמך ואמרה, קול בת יצאה עליה, השגיח ולא

וכו'. שנאמר לעוה"ב באין כולן אומרים היו רשומות דורשי וגו'. אני" ולא

כנסת(הראשון)היעב"ץ‰˜˘‰ אנשי את השמים מן שעכבו הלזה הרעש כל מה ,

האיום העונש לו מגיע אם נפשך, ממה הרי שלמה, את ימנו שלא פעם אחר פעם הגדולה

איכפת מה זה, עונש לו מגיע לא ואם אותו, ימנו שלא מאחריני שלמה שנא מאי א"כ הזה,

ד"ז. מפיהם יוציאו אם נפק"מ ומה מלכים, ג' בהדי אותו ימנו כנה"ג אנשי אם לן

,ı¯˙ÓÂהתורה חכמי ורק היא, בשמים לא תורה בארץ, תורה שניתנה דמיום

חלק לו שיש מי הפוסקים גם הם והם הבריאה, כל על הבתים בעלי הם בישראל

וכו', מלכים ג' בהדי שלמה את גם מונים היו כנה"ג אנשי אם ולכן לא, או לעוה"ב

פשוט מובן ממילא בארץ. תורה ניתנה לכך כי כנגדם, דבר שום לו מועיל היה לא

עכת"ד.ש שלמה, את למנות ד"ז מפיהם יוציאו שלא ומלואה תבל רעשה כך משום

מאחר·] כי השרת, מלאכי סברו סיני, הר מעמד קודם הנה כי להבין, צריך

הארץ לאנשי ולא דוקא להם שייכת התורה מגשמיות, ומופשטים בעצם רוחניים שהם

ראויים אינם בחטא ליפול ביכולתם אשר אלו כי לחטוא, ועלולים הינם חומריים אשר

התשובה מהי צ"ב וא"כ הבריאה. על בעלים נעשים התורה דמקבלי כיון התורה, לקבל

השרת. מלאכי של זו לטענה

‰
‰Âבהבל ישרפוני שמא אני מתיירא להקב"ה, רבנו משה לו "אמר חז"ל אמרו

פיהם את פותחים וכולם טהורים כולם קדושים כולם המלאכים שהרי כלומר, פיהם",

רבנו למשה הקב"ה לו אמר עמהם. להתווכח מתיירא היה לכן וכו', ובטהרה בקדושה

כי להם, תשובתו הקב"ה לו רמז כאן כלומר, תשובה". להם וחזור כבודי בכסא "אחוז

והא זו, לגדולה זכה השמימה לעלות כדי עד עצמו וזיכך אשה ילוד שהוא משום דוקא

שהם משום ואופן, ענין בשום יתב' כבודו בכסא לאחוז יכולים אינם שהמלאכים ראיה

נבראו. כך שהרי - עצמית בעבודה התעלו לא

Î"‡˘Óהוא הרי מעלה, אחר מעלה ולעלות יצרו לכבוש ומתייגע שעמל אדם

מרום מלאכי מעלת על יתירה משה87במעלה להם וז"ש התוה"ק. את לקבל ראוי והוא ,

בגשמיות, עסק להם אין המלאכים כי .87

ובהתמודדות, בנסיונות ימיו כל האדם ואילו

ואת לאור החושך את להפוך עליו וניטל

משה על שנאמר וכשם לרוחניות. הגשמיות

" שהיה האלקיםרבנו על"איש נאמר גם כך ,

" שהם ישראל עם ה'כל משלבים"עם .

האדם בצרכי עוסקים וגשמיות, רוחניות

קודם הישראלי שהאדם וגם ביוצרם. ודבקים
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של הללו הנסיונות כלומר, וכו', ביניכם יש קנאה כלום וכו' ירדתם למצרים וכי רבנו,

עוברים, שאנו הגוף וצרות בהם, עומדים שאנו הרבים ותולדותיהם וכבוד ותאוה קנאה

התורה! לקבל ראויים אנו כך ומשום מכם... יותר אורה בקרן אותנו מעלים

Â‰ÊÂאחד כל לו נעשו זו תשובה להם שהשיב אחר שמיד בגמ' שסיימו מה

והיינו באדם", מתנות לקחת שבי שבית למרום "עלית שנא' דבר לו ומסר אוהב ואחד

משרע"ה של תשובתו את הם גם המלאכים שהבינו .88משום

החושן'‚] ה'קצות בעל לן השריש זה התורה(בהקדמה)ויסוד ניתנה לא וז"ל,

ברוב התורה הקב"ה לנו ונתן האנושי שכל לו אשר ניתנה, האדם ואל השרת, למלאכי

הנבדלים. השכלים בערך אמת אינו כי גם האנושי שכל הכרעת כפי וחסדיו רחמיו

¯·ÎÂהר"ן ג)האריך דרוש הר"ן', שאמרו(ב'דרשות במה ע"א), פו הוה(ב"מ רבה ,

לשער קודמת בהרת אם דרקיעא במתיבתא מיפלגי קא גריס, וקא דדקולא אגירדא יתיב

מתיבתא וכולהו טהור אומר הקב"ה ספק, טהור. לבהרת קודם לבן שער ואם טמא, לבן

באהלות. יחיד דהוא וכו' נחמני, בר רבה נוכח נוכח מאן ואמרי טמא, אמרי דרקיעא

להכרעתו שהוצרכו עד הם טמאו איך מטהר, היה שהשי"ת שהשיגו אחר שהק' וע"ש

על טהור שספק היותם אם כי וז"ל, זו שאלה בישוב שכתב ועי"ש נחמני? בר רבה של

היה ושכלם בחייהם להם נמסרה התורה שהכרעת שאחר טמא, אומרים היו האמת, דרך

שכל חייב שכן האמת, בהיפך שהוא אע"פ טמא, שיהיה הראוי מן היה לטמא, מחייב

שלא כמו התורה, בדרכי כן מעשה לעשות ראוי אין אמת, שהוא אע"פ והשאר האנושי,

שהלכה השמים מן קול בת עליהם שינתנה אע"פ אליעזר רבי של מחלוקתו בעלי טהרו

אמרו ולפיכך הוא. בשמים לא ואעפ"כ השי"ת, מאת שהענין להם נסתפק ולא כמותו

כמו בזה נסתפקו לא כי האמת מן ההפרעה אליו באה ולא נחמני בר רבה נוכח מאן

ÈÈÁÓ·שכתבנו, Ì„‡‰ ÏÎ˘˘ ÚÈ¯Î‰˘ ‡Ï‡רק היה לא מטמאים הם שהיו ומה וכו',

עי"ש. בחייהם, התורה בלימוד מהתרשלם או האנושי השכל בערך שכלם מקוצר

˙Ú¯Î‰גמליאל רבן ששלח שראינו כמו במציאות. ההלכה היא הגדול בי"ד

וכן בחשבונו, להיות שחל הכיפורים ביום ובתרמילו במקלו אצלו שיבוא יהושע לרבי

ע"א)עשה כה ר"ה גם(מס' הדור, חכמי שיסכימו מה אחרי ללכת ציותה שהתורה לפי ,

ב"ד אמרו מצינו, וכן ודעתם. הסכמתם היא כן אשר אחרי האמת, היפך יסכימו אם

יעמדו סניגורין יעמדו בימה העמידו השרת למלאכי אומר הקב"ה השנה, ראש היום

למלאכי אומר הקב"ה למחר, לעברה ב"ד נמלכו השנה. ראש היום בני שאמרו קטיגורין

לעברה בני שנמלכו קטיגורין יעברו סניגורין יעברו בימה העבירו ר"ההשרת (ירושלמי

ג) הל' א .פרק

הם שמחיצתן במעלותיהם, השרת למלאכי

השרת מלאכי של ממחיצתם רבהלפנים (במדבר

יד) בלק פר' תנחומא .כ,

שמעתי. .88
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ÌÂ˜Ó·Âיא)אחר האמת(דרוש הפך הסכימו שאם נאמין כן גם וז"ל, הר"ן כ'

נביא, או קול בת ע"י זה ‰ÌÈÓÎÁ,ונדע ˙ÓÎÒ‰Ó ¯ÂÒ
˘ ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ענין הוא וזה

ויצאה כדבריו שהאמת וחזקים גדולים אותות שנתן שאע"פ החכמים עם הגדול ר"א

כשלא אעפ"כ מקום, בכל כמותו שהלכה ר"א אצל לכם מה ואמרה השמים מן קול בת

וברכוהו, עליו נמנו לדבריהם להסכים Â˜ÈÙÒ˙רצה ˙Ú¯Î‰ ˙"È˘‰ ¯ÒÓ ‡Ï˘ ÈÙÏ
¯Â„‰ ÈÓÎÁÏ ‡Ï‡ ÏÂ˜ ˙·Ï ‡ÏÂ ‡È·
Ï ‰¯Â˙‰שאין בתמורה, עוד ומפורש וכו'.

יספקו אם ג"כ אבל החכמים, הסכמת הפך הנביאים אחר שימשך ראוי שאין צ"ל

טוב יותר אבל נביא, פי על ההוא הספק ביאור שנקח לנו אין מה, בדבר החכמים

ליהושע לו ואמרו וכו' נשתכחו משה של אבלו בימי שם שאמרו בספיקו, הדבר שישאר

לו ואמר ישראל, כל עליו שעמדו שם עוד ונאמר היא, בשמים לא להם ואמר שאל

עכ"ל עי"ש, במלחמה וטורדם לך אפשר, אי לך לומר .89הקב"ה

והר בזמן"89. דמלכתחילה מוסיף, שם ן

אותו לימד התורה, את רבנו למשה שהראו

שיש המחלוקות כל את הוא ברוך הקדוש

שניתן התורה נתינת שעיקר דהיינו בתורה,

שזה מחלוקת, שייך זה שבדבר זה, בדבר לנו

שייך זה שבדבר שלנו תורה המתן היה גופא

שלש לומר שייך הזה ובדבר שיטות שתי לומר

תהיה וההלכה הכרעה, לנו ניתנה ולא שיטות,

את מכריע גופא וזה שלנו, ההבנה לפי

התורה נתינת היה כך ומלכתחילה ההלכה,

השכל פי ועל מוכרע, יהיה לא זה שדבר

להטות. רבים ואחרי נכריע, שלנו וההבנה

אמת שיש פי על שאף מבואר, זה ולפי

של הנתינה מלכתחילה היה כך אבל שבאמת,

שתי ויש מוכרע יהיה לא הזה שהדבר התורה,

השכל פי על תהיה וההכרעה אפשרויות,

הם השיטות שתי מדוע מבואר זה ולפי שלנו,

ניתנו שתיהם באמת כי חיים, אלקים דברי

מסיני. למשה

" בחגיגה, שאמרו מה אזניךוזה עשה

ל לך קנה דבריכאפרכסת לשמוע מבין ב

המטהרים ודברי להבין"המטמאים לנסות ,

למשה ניתנו שניהם כי השיטות, שתי את

לפי האמת את להכריע לך וניתן מסיני,

התורה בנתינת היה גופא זה כי שלך, ההבנה

שיתכן לומר צריך כן על ויתר זו. דרך על

ובדור כך, ההלכה ותהיה כך יבינו אחד שבדור

תהיה"אח ואז אחרת, ויבינו חכמים יקומו כ,

מבינים. שהם כמו ההלכה

תהא לא התורה זאת והרי נקשה ואם

מי והוא אחרת תורה תהא ולא ג"מוחלפת

היה זה הקודם שבדור יתכן ואיך עיקרים,

כך שמלכתחילה אלא טמא, זה והיום טהור,

מה לפי יהיה והאמת שההלכה התורה, ניתנה

שצריך שהבינו הקודם שבדור שמבינים,

ובדור טהור, שזה היה האמת טהור, להיות

והאמת טמא, להיות שצריך מבינים כך שאחר

לפי וניתנה נמסרה התורה כי טמא, שזה

שלנו. ההבנה

מאדון כולם שם, בגמרא שאמרו מה וזה

" שנאמר הדבריםאחד, כל את אלקים וידבר

""האלה את מהו הדברים, מה"כל שכל אלא ,

רבנו, למשה נאמר פה שבעל בתורה שכתוב

מקום ויש כך להגיד מקום שיש גופא וזה

וההכרעה בסיני, למשה נאמר זה כך, להגיד

דור. שבכל התורה חכמי של ההבנה לפי

וצריך להכריע, יכולה לא קול בת ולכן

במחלוקת שיכריע נחמני בר רבה את דוקא

אנחנו אם אפי' ולכן דרקיעא, במתיבתא שיש

זה להלכה שלא בשיטה היום כל עוסקים

וזה בסיני. למשה ניתן זה גם כי תורה, לימוד

הר ""לשון שנאמר כלן, את אלקים וידבר
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לאמר האלה מילת"הדברים דרשו ,"ÏÎ"
הכל לאמת, הגיע שלא מי דברי שאפי' לומר,

לאמת. הגיע שלא מי גם בסיני, ניתן

���

הגרי מרן בחידושי עה"עי' הלוי פר'"ז ת

וז שכתב מן"ואתחנן בדין ספק יש אם וגם ל,

צריכים הם הרי נח, בני מצוות של הדינים

בי לפני ולדון"לבוא לדרוש ישראל של ד

להם לא אבל בהן, נדרשת שהתורה במידות

עם רק וזהו דבר. מתוך דבר ולהוציא לדרוש

מצוות בז' דגם הזה, הגדול הגוי ונבון חכם

בהן נדרשת שהתורה במידות הדיון שלהם

לישראל רק נמסר הכל - דבר מתוך דבר להבין

עכ להם, ולא ל."לבד

להיות - דינים חידוש כי הוא, והביאור

ישראל לעם רק ניתן - התורה כוונת על שליט

לאוה ועל"ולא שלהם, מצוות בז' ואפילו ע,

" נאמ' ומשפטיוזה חקיו ליעקב דברו מגיד

בל ומשפטים גוי לכל כן עשה לא לישראל

קמז-כ)"ידעום .(תהלים

���

מש יעקב"וראה רבי הג' זה בענין כ

זצ יעקב"געזונדהייט תפארת בספרו ל

בהקדמה) על"וז( עלתה מה להתבונן וראוי ל,

התורה להם שתנתן השרת מלאכי של דעתן

לשום שייכות להם שאין מה מצוותיה לקיים

וכמו שבה, מאבות"מצוה הם התורה סיפורי כ

ורוב"ובנ משם ויציאתם מצרים מירידת י,

מצרים, ליציאת זכר בזה, תלויין המצוות

מארץ"מכ הוצאתיך אשר להם שיאמר ש

מצרים.

חלקים. שני היו התורה שבקבלת אלא

מה כפי אותם לעשות מצות קבלת א]

כמ במתנה התורה להם שנתן ב] ש"שנצטוינו.

במתנה. לו שניתנה ככלותו, משה אל ויתן

בה ויחדשו הם בה שישלטו זו מתנה וענין

בפרק שאמרו כמו תורה גופי והם דברים

לארץ תורה ניתנה כבר היא בשמים לא הזהב,

שניתנה הרי קול, בבת משגיחים אנו ואין

שכל שכלם פי על בה לדון לישראל תורה

יהא פיהם ועל יקום, כן יאמרו וכאשר האנושי

ולא התורה, משפט וכל נגע וכל ריב כל

באו דבר כל ע"ישאלו או כאשר"ת כי נביא, פ

הם רק היא בשמים לא לישראל ניתנה

נתנה לא שאמרו וזה שכלם, כפי בה שולטין

ופירש עזין. שהן מפני אלא לישראל י,"תורה

בה שישתדלו להן שניתנה והיינו כוחן. להתיש

לאמיתתם הדברים שיוציאו עד רבות ביגיעות

המצוות עשיית ולא כח מתיש באמת וזה

בלבד.

שהם השרת מלאכי ערערו זה דבר ועל

אשר כפי התורה מצות יקיימו שישראל רצו

ע וישאלו השמים מן עליהן או"יסכימו ת"פ

ע כחפצם. בה שישלטו לא נביא, השיב"או ז

ע א. גדולות: תשובות שתי מש"משה ג'"פ א

אלא ניתנו לא וכולם לישראל, נתנו מתנות

ועולם"ע - ישראל ארץ - תורה - יסורין י

מתנה לאותה ישראל זכו שלא הרי הבא.

ע רק מצרים,"טובה שיעבוד דהיינו יסורין י

" להם, שאמר ירדתםוזה למצרים כלום

תהיה צד מאיזה תורה נשתעבדתם לפרעה

זכיתם"לכם שלא מה בדבר, עתה תזכו ולמה ,

ע בה זכו וישראל הנה. ושיעבוד"עד יסורין י

" שנאמר מצריםמצרים מארץ הוצאתיך "אשר

עכ ל."וגו',

שאמרו בזה המלאכים שכוונת יצא לדבריו

השמים" על הודך תורה)"תנה - היינו(הוד

תלויה תהיה התורה אמיתות שהכרעת

היתה לישראל הנתינה עיקר אולם בשמים.

שילמדוה התורה הבנת על ובעלות מתנה

ויסוד שכלו. לפי אחד כל דברים בה ויחדשו

כמש הוא הר"הדברים 'דרשות בשם הובא"כ ן'

החושן'. ב'קצות

מספר שמביא למועד חזון בספר ראיתי

הספר בהכנסת דמצלינן מה אפרים, שערי

" הקריאה לאחר ארץתורה על הודו יהללו...

נתינת"ושמים על הודאה ישנה דכאן והיינו ,

" - המלאכים טענות לאחר הודךהבעלות תנה

השמים וע"על ,"" מודים, אנו ארץכ על הודו

""ושמים תלויה התורה והקב"בארץ, עוסק", ה

ר אומר ע"בכך ההמשך גם וזהו וכו', בני י"מ



ìäàיתרו äùîפרשת ÂÒ˙

Ï"ÊÂ"ושמאל ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור ד"לא עה"פ (דבריםהמלבי"ם

לכויןיז-יא) תנהלם ה' ורוח התורה, ניתנה דעתם ועל כדבריהם, ההלכה באמת "כי ,

עכ"ל יטעו", ולא .90ההלכה

Ì
Ó‡Âואלו "אלו חז"ל שאמרו ובמה אלו, נשגבים בדברים לרב אנו צריכים עדיין

ברי שני שדעת שייך והיאך עסקינן אמת בתורת והלא קשה דלכאורה חיים", אלקים דברי

טמא. אמר וחד טהור אמר חד מותר, אמר וחד אסור אמר חד והלא נכונים, הם פלוגתא

גיטין במס' ע"ב)[אי' ואשכחיה(ו בגבעה, דפילגש בסוגיא יונתן ור' אביתר ר' פלוגתת ,

ומאי בגבעה, בפילגש עסיק ליה אמר קוב"ה, עביד קא מאי ליה אמר לאליהו אביתר רבי

ושלום חס ליה אמר אומר, הוא כך בני יונתן אומר הוא כך בני אביתר ליה אמר קאמר,

פלוגתא הוי והתם חיים, אלקים דברי ואלו אלו ליה אמר שמיא, קמי ספיקא איכא ומי

ר"י]. כד' וגם ר"א כדברי גם שם שהי' נכונה היתה שניהם דעת ואכן במציאות

Â
ÈÎÊÂהריטב"א של ע"ב)לאורו יג אלהים(עירובין דברי ואלו אלו וז"ל, שכ'

אוסר וזה חיים אלקים דברי ואלו אלו שיהו אפשר האיך ז"ל צרפת רבני שאלו חיים,

ודבר דבר כל על לו הראו התורה לקבל למרום משה כשעלה כי ותרצו מתיר, וזה

זה, על להקב"ה ושאל להיתר, פנים ומ"ט לאיסור פנים ÂÒÓ¯מ"ט ‰Ê ‡‰È˘ ¯Ó‡Â

לעמו" קרן וירם - ושמים ארץ על הוא"הודו ,

" את עמוהרים וכו'.קרן "

בהגדת"ולפי ה'נתיבות' בעל מבאר ז

נסים' השניה(בסופו)'מעשה הברכה את ,

לנו שניתנה מה על שנתקנה התורה, בברכת

תיקנו ולזה שכלנו, בהכרעת להכריע התורה

" וכו' בנו בחר אשר אתלברך לנו ונתן

במתנה"תורתו התורה לנו שנותן והיינו ,

כן שכלנו הוראת וכפי דעתנו כפי בה להורות

עכ לעולם, ל."יקום

זצ בער ברוך רבי הג' מרן"90. בשם אמר ל

זצוק חיים ""החפץ שענין דבריל ואלו אלו

חיים כה'קצותאלקים באחרונים גם שייך "

וכדו'. וה'נתיבות' החושן'

""הנצי לתלמידיו, אמר כלב לכם, דעו

יהושע' ה'פני ועד מהראשונים רבותינו דברי

הקודש. ברוח תשלנכתבו אדר שמו', .א)"('לחושבי

זצ אפשטיין זיידל רבי שיש"הג' אמר ל

שאומר מי יש שאם ויטאל, חיים מרבי קבלה

ברמב היטב"פשט ומדויק כתוב והוא ם

הרמב יבא ולעתיד שלא"בדבריו, ויאמר ם

אלו, לדברים ‰ÈÈ„Ó˜התכוון ÌÚ ˙Ó‡‰.הרב')

(147 עמ' למלאך' .הדומה

���

זצ סאלאוויציק משה רבי ('והאישל"הג'

ח קסא)"משה' עמ' בהשגותא שמצינו שמה אמר,

פד"הראב לולב הקודש"ח)"(הל' רוח הופיע כבר

והעלינו... מדרשנו... תרתי"בבית זה ולכאורה ,

מה הקודש ברוח דבריו אם שהרי דסתרי,

" הלשון ?"והעלינושייך

בתורה עמלים שכאשר מכיון אלא

כל כדבעי, בה ומעמיקים ומחדשים הקדושה

רוח של מסוימת מדרגה הוא שמחדשים מה

הקודש.

י הראב"[ואולי שכוונת שכל"ל, לומר, ד

ה מדריגות את גם שהשגנו היה"ק"רוה"מה ,

" של כל"והעלינובאופן שלאחר דהיינו, ,

תופיע הקודש שרוח זכינו והיגיעה העמל

ע שלא גילויים זה היה ולא המדרש, י"בבית

התורה]. עמל
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Í¯„·Â ,˘¯„‰ ÈÙÏ ‡Â‰ ÔÂÎ
Â ,Ì˙ÂÓÎ ‰Ú¯Î‰ ‰È‰ÈÂ ¯Â„Â ¯Â„ ÏÎ·˘ Ï‡¯˘È ÈÓÎÁÏ
¯·„· „ÂÒ ÌÚË ˘È ˙Ó‡‰.עכ"ל ,

הרמב"ם„] כג)כתב הל' פ"י ברכות רצון(הל' יהי אומר המדרש לבית הנכנס ,

ולא טהור, טמא ועל טמא טהור על אומר שלא הלכה בדבר אכשל שלא וכו' מלפניך

ואל חבירי, בי וישמחו הלכה, בדבר אכשל ולא מותר, אסור על ולא אסור מותר על

עכ"ל. בהם, ואשמח חבירי, יכשלו

‰¯Â‡ÎÏÂ?"הלכה בדבר אכשל "שלא הבקשה לשון הרמב"ם כפל מדוע קשה

הגמ' פי על זצ"ל, שך הגרא"מ מרן ע"ב)וביאר נט שחלקו(ב"מ עכנאי, של בתנורו ,

רבי אצל לכם מה ואמרה השמים מן קול בת שיצאה עד אליעזר, ורבי חכמים בו

ואמר רגליו על יהושע רבי עמד מקום. בכל כמותו שהלכה ‰È‡"אליעזר ÌÈÓ˘· ‡Ï",

מצינו וכן להטות". רבים "אחרי בתורתך כתבת ע"א)כבר פו קדמה(שם בהרת ספק גבי ,

עי"ש. וכו', קדמו לבן שער ספק

Ê"ÈÙÏÂ.הקנה בן נחוניה רבי בתפלת יש שונות בקשות שתי כי לומר אפשר

אכשל שלא היינו, טמא", טהור על אומר שלא הלכה, בדבר אכשל "שלא ביקש תחילה

טהור על אומר ולא הגבורה, מפי שניתנה כמו לאמיתה ההלכה את ואכוון הלכה בדבר

הלכה בדבר אכשל "שלא הראשונה, הבקשה על נוספת בקשה וביקש התפלל ושוב טמא.

שהרי נגדי. הרבים יהיו ולא עמי יסכימו החכמים חבירי שגם והיינו חברי", בי וישמחו

הג מפי שניתנה כפי ההלכה כוון אם אף זאת, היא",בלא בשמים "לא הרי מ"מ בורה,

עכ"ל כרבים, אפסוק לא אם הלכה בדבר מכשול אהיה ושוב להטות", רבים .91ו"אחרי

שבת‰] במס' איתא וז"ל, זה בענין ולשמחה לששון בספר שכתב ראיתי עוד

ע"ב) אשה(פח לילוד מה הקב"ה, לפני השרת מלאכי אמרו למרום משה שעלה בשעה ,

זצ שך הרב מרן כאשר על"91. שיעור מסר ל

בפסחים עהמשנה בשלשא)"(סד נשחט הפסח

" שנאמר עדתכיתות, קהל כל אותו ושחטו

בגמ'"ישראל והסתפקו וישראל. עדה קהל ,

כשלוש, גדולה שתהיה אחת בכת די האם

כתות בג' לשחוט שיש או איש, שלשים היינו

המהרש והקשה זו. אחר מסתפקת"זו מה א,

אביי לשיטת העזרה(שם)הגמרא, שהיתה

העזרה, כשנתמלאה הכתות על מאליה ננעלת

הוכחה לנו הרי בנס, נסגרות הדלתות שהיו

זו. אחר זו כתות בג' לשחוט שיש

" ואמר, מרן מקשההתרגש מה מבין איני

בהבנת"המהרש בהלכה, שאלה זו הלא א!

היתכן וכי וישראל. עדת קהל הפסוק

אם הנס? מן נלמד האם ילמדונו, שהדלתות

נוכח נעמוד אזי אחת, בכת די שלהלכה נחליט

להסגר! להן נניח ולא "הדלתות,

הג שליט"והיה שיינין נחום מספר,"ר א

מרן" שהיה איך המחזה, היה נהדר מה

ובשתי עיניו לפני המחזה את רואה כאילו

ומונע בפרץ עומד היה כיצד הראה ידיו

" שהרי להסגר! הדלתות לאבעד תורה

היא 
Ò,"בשמים‰ ‡ÏÂ ,ÂÚ·˜È ˙Â˙Ï„‰ ‡Ï
...!ÚÈ¯ÎÈ
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על הודך תנה אשר וכו' גנוזה חמודה לפניו, אמרו בא. תורה לקבל להם, אמר בינינו?

למלאכים התורה את ליתן אין מדוע רבנו משה של תשובתו שם ומבוארת וכו'. השמים"

ודם. לבשר דוקא אם כי

˘ÈÂלתחתונים התורה מתן על להתווכח המלאכים שנתאחרו על מאד לתמוה

כל בהן שנכללה הדברים עשרת מעמד אחר היה שזה למרום, עלה שמשה לשעה עד

ברורה' וב'משנה כולה. ס"ג)התורה תצד ישראל(סי' ששמעו בסיון ו' מיום כי מבואר ,

במצוות מחויבים היו כבר הדברות עשרת חלבאת מאכלי תורה מתן אחר מיד אכלו (ולכן

וכדו') בחלב ובשר נבלות מאיסור כליהם את שיכשירו אתעד "אחרו כבר המלאכים כן ואם ,

אתמהה. סיני, הר מעמד אחרי רק למשה תורה מתן על להתווכח בבואם הרכבת"

‡Ï‡,התורה מתן על לא ואפי' מצוות, מתן על נתווכחו לא שהמלאכים ע"כ

שתנתן למלאכים איכפת היה לא האומות לכל התורה הוצעה בה במתכונת כי לישראל.

וכמ"ש במתנה, התורה את לקבל עלה למרום, משה כשעלה אבל לישראל. או לגויים

וגו' אתו" לדבר ככלתו משה אל "ויתן עה"פ לו(לא-יח)בחז"ל נתן יום מ' משהשלים ,

התורה דלמקבלי הדברים ומשמעות משה", אל "ויתן - שנא' מתנה, התורה את הקב"ה

שפסל כזו "תורה" על היא! בשמים לא ההכרעה, סמכות להם התורה על בעלות יש

הודך "תנה אלא ודם, לבשר תנתן שלא המלאכים נתווכחו האומות כל את ממנה הקב"ה

תיבות ששורשי שידוע השמים", על הודך "תנה בפסוק זאת לרמז יש ואולי השמים". על

- ה"הודאה" את הקב"ה שיתן המלאכים וביקשו לזה, זה קרובים ו"הודאה" "הוד"

ישראל. ולא אמת, ומה תורה מה יקבעו שהם למלאכים - בני נצחוני של ההסכמה

‰Ê·Âעלתה לא וכי תמוה, לכאורה כי המלאכים. של דעתך" ה"סלקא היטב יובן

משא לשבות, צריכים שאתם מלאכה עושים אתם "כלום - להם משה תשובת דעתם על

וכו' לכם", יש ואם אב ביניכם, יש ע"א)ומתן פט "תנה(שבת מעיקרא בקשו ואיך ,

יש ואם ודם. לבשר תורה שתנתן ששללו מה כ"כ מובן אינו גם השמים", על הודך

מידי ולא משה להם ענה לא ע"ז הרי בטענתן, .92ממש

רדב"בשו92. תרמד)"(חז"ת סט, אלף סי' נשאל,ג

כדי תורה בספר נקודות כותבין אין מדוע

והשיב, שיבוש? בלא לקרוא הקורא על שיוקל

בלא התורה את שיכתבו יתעלה הא-ל צוה כי

ית' אתו באמנה היתה כאשר וטעמים נקודות

וגשמית, רוחנית קריאות שתי בה שיהיו כדי

יודע אמרו וכן ישיג. להשיג שיכול שמי כדי

שמים בהם שנבראו אותיות לצרף בצלאל היה

תורה כשאר והטעמים הנקודות ומסר וארץ.

הנקודות"שבע כי שבכתב, לתורה פי' שהיא פ

ידוע והדבר שבכתב. לתורה פי' הם והטעמים

בהם יש וטעמים נקודות בלא האותיות כי

וקריאות שונים וצירופים הרבה משמעיות

והטעמים הנקודות ניתנו לא ולכן הפכיות,

בס עת"ליכתב משום בחומשים ונכתבו ת,

הקריאה תורת תשתכח שלא כדי לה', לעשות

שבע תורה עכ"כשאר ד."פ,

שמלאכי"ולפי שהקשינו, מה מיושב ז
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ÔÎ‡המלאכים סברו כי בתורה, ההכרעה סמכות על רק שנתווכחו י"ל האמור, פי על

שהיא "הודך", מידת אך המצוות, של המעשי הקיום אצלם שייך שלא שאעפ"י

קרוץ היותו שמפני ודם לבשר ולא להם, שתנתן וראוי אפשר התורה, על ה"בעלבתישקייט"

להם ענה וע"ז הכרעותיו. את תסלפנה אשר רעות ומידות תאוות של לנגיעות עלול מחומר

סמכות לו שתנתן הראוי הוא המצוות, של המעשי הקיום אצלו ששייך מי שרק משה,

את יקדשו והמצוות התורה כי ודם, מבשר קרוץ להיותו לחשוש ואין בתורה, ההכרעה

כראוי ולפסוק נגיעותיו מעל להתעלות .93חומרו

" מעיקרא בקשו השמיםהשרת על הודך ,"תנה

משמעות ראו לא הם בתורה, שבקריאתם כיון

קריאה להם כי ניתנה, ודם לבשר רק שהתורה

מה אנוש, לבני שיש ממה בתורה אחרת

הרדב ""שקרא רוחניתז ."קריאה

שיש מאחר שפיר, להם ענה רבנו ומשה

בה, קוראים שאנו כפי התורה במשמעות

יש לנו, שיש הקריאה של במסורת דהיינו

ע אשר גשמית, קריאה אדם, לבני כ"משמעות

לנו! התורה ניתנה

אברמסקי יחזקאל רבי הג' בשם שמעתי

שכל"זצ משה שאמר אחר, קצת בנוסח ל,

- ממש בפועל מעשיות מצוות מקיים שאינו

לעמקן! ולרדת אמיתתן על לעמוד בכחו אין

המצוות בקיום שאינם השרת מלאכי לפיכך,

שלא להלכה. מכרעת דעתם אין למעשה,

וברוחם בכחם שיש לאלו אלא תורה ניתנה

" כד-יח)"(וע."ונשמע
Ú˘‰לאמר להלן .ע

הג למרן פסח' של ב'הגדה שלום"93. יוסף ר

שליט המקובל"אלישיב זקנו בשם כתב א,

זצוק הלשם ב"בעל נפלא ביאור וזדיינו"ל ל,""

" נתןאומרים ולא סיני הר לפני קרבנו אלו

דיינו התורה את המפרשים"לנו וביארו .

סיני"ד הר לפני קרבנו המעמד"אילו הוא ,

מלאכים, למדרגת ישראל התעלו שבו הגדול

מעמד של הרוממות בעוצם השגה לנו ואין

הגה מזקני שמעתי זה זה כל ועם סיני. ק"הר

זצוק הלשם לומר"בעל אפשר היאך שהקשה ל

שוםדיינו" אין והרי התורה, קבלת בלא "

" נאמר ועליה תורה, בלא לאדם הםחיות כי

."חיינו

" הלשון בדיוק נתןותירץ 
ÂולאÏאת

בגמ'"התורה איתא דהנה ע"(ב, נט שרביב)"מ ,

אמת מחרוב, כמותו שהלכה הוכיח אליעזר

בת שיצאתה עד המדרש, בית וכותלי המים

שהלכה אליעזר רבי אצל לכם מה ואמרה קול

רגליו על יהושע רבי עמד מקום, בכל כמותו

" היאואמר בשמים ירמיה"לא רבי ואמר ,

אנושכבר אין סיני, מהר תורה ניתנה

ניתנה דאילו שאמר, וזהו קול. בבת משגיחין

" היתה ולא נמסר"לנותורה היה שלא דהיינו ,

בשמים היתה ועדיין ישראל, לחכמי הפסק כח

" בזה אף קול, בבת אבל"דיינוומשגיחין .

" שנתן הפסקלנוהשתא וכח התורה את "

" חכמים, ביד היאניתן בשמים ולא אין""

קול בבת כו"משגיחין אחת על טובה", כ

בשלימות, התורה נתינת היא ומכופלת כפולה

ד."עכ

���

הנ [הקושיא לתרץ יש אפשר"עוד איך ל

אין דהרי התורה], קבלת בלי דיינו לומר

סיני הר למקום שהגענו מה מחמת המעלה

ההר, של למקומו לקרבה חשיבות אין שבודאי

סיני. בהר אירעו דברים שב' הוא הכוונה אלא

הוא, והשני התורה. את שקבלנו הוא, האחד

סיני הר ÓÏ„¯‚˙דבמעמד Ï‡¯˘È ÌÚ ÂÎÊ
‰‡Â·
נזכר‰ [בהקדמה, החינוך' 'ספר וכלשון ,

ÊÁ˜‰"לעיל] ¯˙ÂÈ ˙Â„Ú‰ ‰È‰˙ ÔÚÓÏ Ì‚
‰‡Â·
‰ ˙ÏÚÓÏ ÌÏÂÎ ÂÎÊ ‰
Ó‡
Â"שאין לפי ,

לעולם. ספק נופל הנבואה מצד שיודע במה

ושהוא"דע והשגחתו ה' מציאות השגנו כך י

וכמש רצונו, להם ומגלה אדם בני עם נ"מדבר
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האש" מתוך בהר עמכם ה' דבר בפנים "פנים

ה-ד) בנ(דברים זכו ובזה גדולה", למדרגה י

ש באמת להשיג מלבדו"באמונה עוד (שם"אין

אילוד-לה) שאומרים, במה הכוונה וזאת .

אלו ידיעות והשגנו סיני הר לפני קרבנו

נתן ולא עמנו ה' ודיבר ה' מציאות בהשגת

דיינו! ממש, התורה את לנו

���

מפרש יעקב, נחלת בספרו ה'נתיבות' בעל

וזדיינו"ה אחר בענין הקריבה"" מעלת כי ל,

פסקה שעה באותה כי היתה סיני הר לפני

את והשיגו ישראל, של גופן ונזדככו זוהמתן,

את שהשיגו האבות כדרגת מעצמם, התורה

עכ נתנה, שלא עד ""התורה שם, [ומוסיף כיל.

שמעו שלא אף ונשמע נעשה שאמרו מה

נעשה, לומר יכולין היו והאיך המצות, עדיין

ביכולתם הי' ולכן מעצמם. המצוות השיגו אך

עדיין שמעו שלא אף נעשה עי"לומר ש",

בדבריו].

���

הגה מתלמידי מאחד רבי"שמעתי מאירצ

זצ חדש הסבא"הלוי רבו בשם שאמר ל

זצ סיני"מסלבודקא הר לפני קרבנו מעלת ל,

שחזרנו דהיינו זוהמתן, שפסקה בזה היתה

החטא. קודם הראשון אדם בחזלמעלת ל"(כמב'

ע קמו שבת פסקה"מס' סיני הר על שעמדו ישראל א,

פסקה לא סיני הר על עמדו שלא כוכבים עובדי זוהמתן,

שהיהזוהמתן) בזה היתה הראשון אדם מעלת .

בהנהגותיו, ושלם במידותיו שלם השלם, אדם

הג והוסיף חזרנו. הזאת זיסל"למעלה שמחה ר

זצ דלזאת"ברוידא חברון, ישיבת ראש ל

" שאומרים במה הרהכוונה לפני קרבנו אילו

דיינו התורה, את לנו נתן ולא דהיינו"סיני ,

קודם הראשון אדם של למעלותיו שחזרנו

כבר התורה, את לנו נתן לא אפי' לכן החטא,

וכמש כ."הרווחנו

���

ואתחנן"אח שבפרשת מצאתי פ"עה(ד-ו)ז

העמים" לעיני ובינתכם חכמתכם היא ,"כי

זצ ירוחם רבנו דעת"מבאר בספרו ממיר ל

מקלם הסבא בשם ומוסר, נו)חכמה (מאמר

וז זה הישראלית,"ענין באומה סוד הוא כן ל,

לפני וקרבנו העמים מכל בנו בחר אשר אחרי

נתן ולא סיני הר לפני קרבנו ואלו סיני, הר

דיינו. התורה את ‰ÔÈÎלנו Ì˘ ÈÎ ÔÈ
Ú‰Â
Ô˙
Â ,‰¯Â˙‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÌÈ
ÎÂÓ ‰È‰
˘ Â
˙Â‡
ÌÈ
ÎÂÓ ‰È‰
 Ì‰·˘ ˙Â¯Á‡ ˙Â
ÂÎ˙Â ˙ÂÁÎ Â
Ï
‡Ï ÔÂ˘ÏÂ ‰ÓÂ‡ ÏÎ ¯˘‡ ,‰¯Â˙‰ ˙‡ Ï·˜Ï

‰Ï·˜Ï ÂÏÎÈ" כענין: הופיע, למו משעיר וזרח

פארן לג-ב)"מהר מה(להלן כולם שאלו כי ,

תרצח לא שם כתוב כי ראו כאשר בהו, כתיב

קבלוה. לא Ï·˜Ï"¯ועוד, ÂÏÎÈ ‡Ï ÈÎ Ï
ÂÏ‡Î ˙ÂÂˆÓ Ì‰È˙ÂÁÂÎ·האומה רק .

כך, כל מקודם הזדככו אשר הישראלית

נעשה שאמרו עד סיג, מכל גופם ונתמרק

וזהו גדולה, היותר ההכנה היא וזאת ונשמע,

להם נתן כן ואחרי סיני, הר לפני קרבנו ענין

התורה. את

גופותיהן אף וחידש שינה באמת כי נמצא

נתן אחרים וכחות הישראלית, האומה של

הכוזרי] [בספר בספרים וכמובא להם.

דומם, סוגים, לחמשה מתחלק שהעולם

וזהו הישראלית. אומה מדבר, חי, צומח,

סוג היא באמת הישראלית האומה כי כדברינו

וזאת האנושי, סוג מכל מובדלת ממש, אחר

סיני. להר בקרבתנו השגנו

מזה, Ï‡היוצא ,ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÁÂÎ Â
Ï ˘È ÈÎ
‰ ÔÈÓ ÏÎ ˙ÂÁÎÂ ˙Â
ÂÎ˙ÎÎ ,È˘Â
‡"˙Â
ÂÎ˙ ‡

ÈÈÁ ˙ÂÈÁÏÂ ,‰¯Â˙‰ ˙‚‰
‰Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ˙ÂÁÂÎÂ
ÌÏÂÚחיותנו נקרא זאת כל אחרי ולכן .

ר לא"וקיומנו. כי האומות, מכל נשתנינו בזה ל

היא התורה אם כי בטבע, קיומנו הוא השכל

מדריכתנו, היא ממש, בטבענו וקיומנו חיינו

קיומנו, טבע והיא תמיד, לנו המיעצת והיא

וחיינו לשון, מכל ורוממנו הבדילנו כי אחרי

כ האנושי, מין כל כחיי יעשה"לא אשר א

בהם וחי האדם יח-ה)אותם ר(ויקרא אנחנו", ל

קדוש, עם 
ÂנקראיםÓÂÈ˜ ‡È‰ ‰˘Â„˜‰Â
Â
Ï„·
 ÈÎ ,„ÚÏ ÌÈÓÈÈ˜ Â
‡ ‰Ê·Â ,Â
˙ÂÈÁÂ
,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÁ ˙ÂÈÁÏÂ ,¯Á‡ ÔÈÓ ˘ÓÓ ˙ÂÈ‰Ï
Â
ÈÈÁ Ì‰ ÈÎ Â‰ÊÂ ,Â
ÎÂ˙· ÚË
 ÌÏÂÚ ÈÈÁÂ Â‰ÊÂ
,˘Â„˜ ÌÚ Â
˙ÂÈ‰ÏÂ ,˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙‰ ˙¯ÈÓ˘ -

Â
Ú·Ë· Â
ÓÂÈ˜ ˙ÂÈÁ Â‰Ê ,Â· ‰˜·„ÏÂ.
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Ì‚שבת בגמ' שאמרו מה מאד משה(שם)יובן של בנצחונו המלאכים שהודו שאחר ,

שליטה היו מתנות שאותן שם, בגמ' ומוכח מתנות, לו ונתנו אוהבים לו נעשו עמם בוויכוחו

התורה על ישראל שקיבלו בבעלות כי עכשיו? דוקא ומדוע המלאכים. של כוחותיהם על

עכת"ד. המלאכים, כוחות על גם שולטים נהיו וממילא כולה, הבריאה על בעלות נכללה

[Âשל זה בענין חשובה נקודה עוד הוסיף זצ"ל, פינקוס' שמשון הג"ר ב'שיחות

והלכותיה. התורה דיני את לקבוע ישראל כלל ביד ניתן הכח וז"ל, היא", בשמים "לא

התורה אבל כתוב. שכתוב ומה שינוי, ללא ועומדת קיימת היא שבכתב התורה ואמנם

כל וסברא. בידיעה תורה ועמלי מדין, על יושבי ישראל, חכמי ע"י נקבעת פה שבעל

הפשט זהו בקדושה. בה עוסקים שישראל ע"י הוא פה שבעל תורה של המציאות

ואורייתא הוא בריך "קודשא הידוע במאמר וכללהפשוט התורה - הוא" חד וישראל

אליבא שמעתתא וה"אסוקי הידיעה הלימוד, לולי כפשוטו. אחד דבר הנם ישראל

ע"א)דהילכתא" כא תורה.(סוטה של כלל מציאות אין ,

‰Ê·שהתורה היתה המציאות אם אכן כי תורה. ביטול של הענין חומר מבואר גם

כה דבר תורה ביטול ענין היה לא מלימודה, המתבטל הוא האדם ורק קיימת, נשארת

שע"י פירושו תורה" ו"ביטול כך, אינה המציאות דבר של לאמיתו אולם ונורא. חמור

התורה מלימוד האדם ·ÓˆÚ‰התבטלות ‰¯Â˙‰ - "‰¯Â˙ ÏÂËÈ·" Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ ˙¯ˆÂ

!˙ÏË·˙Óהיה לומד שאותו התורה דיני את בעולם אין לומד שאינו בשעה שהרי

בלימודו. ועומד תלוי עולם, לאור להוציא רגע בכל אדם כל שיכול ת"ת אותו מחדש.

עצמה. לתורה וביטול עקירה היינו הלימוד חוסר

‰„ÓÂלומד שאדם בשעה הטמונה הגדולה המעלה פורענות. ממדת מרובה טובה

לבין בינו חיבור נוצר שעי"ז רק אינה השגתו, וכפי הבנתו כפי חידושים, ומחדש תורה

ב"ה, וקודשא ÂÈ˙¯התורה ˘È ÂÁÂÎÓ ,‰¯Â˙ Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ ¯ˆÂÈ Â
‰ Â„ÂÓÈÏ ÌˆÚ·˘ ‡Ï‡
ÌÏÂÚ· ‰¯Â˙היתה שלא וחדשה נוספת מציאות בורא מוחו, ומחשבת פיו בדיבור הוא, .

"חפצא" של שייכות היא עצמה והתורה בתורה עוסק של והשייכות הקשר לכן קודם. קיימת

עכ"ד הוא, חד שבע"פ תורה של הקיום ועצמיות ישראל כלל של הקיום עצמיות .94אחד.

"éðéñ øä ìò 'ä ãøéå"[יט-כ]

‰Óז"ל ע"ב)שאמרו פט לאומות(שבת שנאה ירדה שבו סיני שמו נקרא למה ,

או אפילו כי ומפורסם, גלוי ה"והענין

אנחנו משונים כי זאת, את ומכירים יודעים

לכל, וגלוי אמת וזהו 
Âבתכונתינו,È˙ÂÁÂÎ ÈÎ
ÌÏÂÚ ÈÈÁÏ ‡ÏÂ ,Áˆ
‰ ÔÈ
Ú ÏÎÏ ˙ÂÓ‡˙ÂÓ

˘Â„˜ ÌÚ ˙ÂÈ‰ÏÂ ,‡·‰ ÌÏÂÚ ÈÈÁÏ Ì‡ ÈÎ ,‰Ê‰
Â· ‰˜·„ÏÂ.

ע מש"94. בפרשת"ע להלן זה, בענין לבאר כ

לד-כז. תשא כי
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יצחק' ה'עקידת כתב כח)העולם, התורה(שער הוא עלינו שנאתן כל סבת כי וז"ל,

עכ"ד. לנו, שנתנו והמצות

Ô¯ÓÂ'ומאמרים ב'מכתבים זצוק"ל שך עהגרא"מ יא)(ח"א אמרומ' עוד וז"ל, כ'

מחמת וזה ישראל, על העולם לאומות שנאה ירדה תורה שנתנה מיום סיני, שמו נקרא למה

עכ"ל ישונה, לא חוק וזה להרמב"ם, תימן' ב'אגרת כמבואר האמת על השקר .95קנאת

˙Ó‡·Âלהגיע שנזכה עד פוסקת, בלתי מלחמה זו לישראל, האומות ששנאת

שד-י". במלכות עולם "לתקן של למצב

'l`xyi llk'a cg` lk ly eneiwa gxkdd

"áø åðîî ìôðå úåàøì 'ä ìà åñøäé ïô íòá ãòä ãø äùî ìà 'ä øîàéå"
[יט-כא]

מהם‡] שיפול מה כל רב, ממנו "ונפל המכילתא, דברי את הביא בפירש"י

ע"כ. רב", לפני חשוב יחידי, הוא ואפילו

·˙Îאהרן רבי משנת נחשב96בס' נפל אחד רק שאם כאן, התורה כתבה וז"ל,

לו יש אחד וכל הכלל, של מיוחד פרט הוא הרי ואחד אחד שכל רב, נפל כאילו

כידוע, תורה, למתן ריבוא ששים צריכים היו דהרי מיוחדת, ותכלית מיוחדת עבודה

ÂÏÂÎ ÏÙ
 ÂÏÈ‡Î ·˘Á
 ‰È‰ ,Ì‰Ó „Á‡ ÈÏ·Â‰¯Â˙ Ô˙ÓÏ ÌÏÂÎ ÍÈ¯ˆ˘ ÔÂÈÎ.עכ"ל ,

Â
ÈÈ‰„שלכל הרי ישראל', ה'כלל מתוך אחד יחסר שלא הכרח שיש שמכיון

באם והלא לו", צריכים ש"רבים אחד הוא שהרי כיחיד רק לא רבה חשיבות יש אחד

לקבל ניתן לא הזה ובמצב התורה, לקבלת הנצרכת השלימות נעדרת שוב אחד יחסר

היחס שכן, וכיון בו, תלויה שהנשמה איבר הוא לכלל ביחס אחד שכל הרי התורה, את

לציבור. שמתייחסים כפי הוא יחיד לכל

‰
‰Âהוא אחד, אף יחסר שלא שהצורך הרי ייעוד, יש ישראל שלכלל כיון

את משלים אחד וכל חלקו את לעשות צריך אחד וכל אחד, לכל שיש התפקיד מחמת

וראה הכלל, של בשלימות שחסר הרי ותפקידו, חובתו את היחיד ממלא לא ואם חבירו,

משמואל שם בס' מש"כ זה שמות)בענין לכוכבים,(פר' נמשלו ישראל דכלל וז"ל,

ידוע מ"מ קטן, כ"כ שנראה אע"פ כוכב שכל דכמו הוא, עולםוהביאור הוא כוכב שכל

מש קרח בפרשת להלן עי' באריכות,"95. כ

" קרחבענין של יעוינפילתו ש.""

זצ אהרן רבי הג' שאמר שיחה מתוך ל"96.

עלי' וחזר הצלה, לוועד המלחמה בשנות

רבות. פעמים
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תכלית לו יש כוכב וכל הכוכבים, לכל אנו צריכים הבריאה ובסדר עצמו. בפני מלא

ואם מיוחד, תפקיד לו יש אחד כל כוכבים, הרבה שיש ואף בבריאה, מיוחד ומקום

וכן מלא. עולם ואבד הבריאה, של הסדר נאבד הכוכבים, מן אחד אפי' נאבד או חיסר

שלו ותכלית תפקיד לו יש אדם כל באמת אבל קטן נראה אחד כל ישראל כלל אצל

מהשני, ומיוחד חלוק 
ÂשהואÓÓ ÏÙ
Â" ¯„‚· ÈÂ‰ Ï‡¯˘È ÏÏÎÓ „Á‡ „·‡ Ì‡Â
‡ÏÓ ÌÏÂÚ ¯ÒÁÂ דוגמא¯·" הוי ישראל דכלל מזה היוצא בנ"א. הרבה שיש אף ,

והשפעה לו, המיוחד ותיקון עצמו, בפני ממשלה לו יש כוכב שכל שכמו לכוכבים,

כן בעולם, ולהשפיע לתקן שצריכים במה שוים כוכבים שני ואין לעולם, שיורדת שלו

ישראל כלל ˘ÂÏאצל ˙ÂÈ„ÈÁÈ ÂÏ ˘È „ÈÁÈ ÏÎ,ÂÏ˘ ‡Â‰˘ „ÁÂÈÓ ÌÏÂÚÂוהוא ,

עכ"ד שוים, אדם בני שני אין ובזה זה, לתקן .97צריך

„ÂÒÈÎÂתבונות דעת בס' הרמח"ל כתב קעא)זה חלוקים(עמ' ישראל כלל וז"ל,

תפקיד בכלל להם ואין הבריאה לתקן ויכולת שייכות להם אין שאוה"ע אוה"ע, משאר

ישראל מכלל אחד וכל מיוחדת, ותכלית תפקיד להם יש ישראל כלל משא"כ תכלית, או

וכו'. שלו מיוחדת תכלית וזהו הבריאה, ולבנות לתקן יכול דיבוריו וע"י מעשיו ע"י

בשעת ישראל דכלל פירושו קדוש". וגוי כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם בתורה כתוב

האומות, משאר מובדלים נעשו תורה ‰Â‡מתן "˘Â„˜ ÈÂ‚Â ÌÈ
‰Î ˙ÎÏÓÓ" ˙
ÂÂÎÂ
Ì‰È˘ÚÓ È"Ú ‰‡È¯·‰ Ô˜˙Ï ÂÈ˘ÎÚ ÌÈÏÂÎÈ˘שמעשי בבריאה חדשה תקופה היתה וזו ,

בעולם. לפעול יכולים ‰˙Â¯‰אדם ˙Ï·˜Ï ‰
Î‰‰ ˙‡ÊÂ,Â„ÂÁÈ· ¯ÈÎÓ „Á‡ ÏÎ˘
‰¯Â˙‰ Ï·˜Ï ÏÂÎÈ Ê"Á‡Âגויי כל על עליון אלקיך ה' "ונתנך לעמו... קרן וירם וזהו ,

כח-א)הארץ" עכ"ד.(דברים ,

ב"ק·] במס' ע"ב)איתא תאינתא(צא דקץ אלא ברי שיבחת שכיב לא חנינא א"ר ,

תפקיד. לו יש יצור וכל פרי שכל זצ"ל, חדש מאיר ר' הגה"צ וביאר ע"כ. זמנה, בלא

בעולמו הקב"ה שברא מה כל רוצים, שאנחנו מה לעשות לעוה"ז פה הגענו לא אנחנו

יש ואחד אחד ולכל תפקיד, למלאות כדי נמצאת הבריאה כל לכבודו. אלא ברא לא

קטן דבר כשהוא [גם אדמות עלי להתקיים מיצור מונע כשאדם לו. המיוחד תפקידו לו

ביזוי וזה תפקידו את למלאות מהבריאה לחלק נתן שלא מיתה, חייב הוא עץ] כפרי

עכ"ד. מיתה, חייב ולכן למלך,

„ÂÒÈפתח "ואל חוץ שחוטי איסור לגבי האמור דעה"פ בקדמונים, מצאנו כבר זה

לעיל עי' בנ"בפירש(א-א)97. שמות ואלה י"י,

אע ומנאן"- חזר בשמותן, בחייהן שמנאן פ

לכוכבים שנמשלו חיבתן להודיע במיתתן

שנא' ובשמותם במספר ומכניסן שמוציאן

מ-כו) "(ישעי' לכלם, צבאם במספר המוציא

יקרא עכר)"(שמו"בשם ולפי", שנתבאר"ל. מ

והיינו נפלא, הוא לכוכבים שהמשל הרי

שלכל לכוכבים, שדומים מחמת הוא שחיבתן

וכ המיוחד תפקידו את יש בפנ"אחד הוא"א ע

הבריאה. מכלל חלק והוא מלא, עולם
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האיש ונכרת שפך דם ההוא לאיש יחשב דם וגו' לה' קרבן להקריב הביאו לא מועד אהל

עמו" מקרב יז-ד)ההוא קודם(ויקרא הענין שהיה כמו יחשב, דם וז"ל, ה'ספורנו' כתב ,

עכ"ל. לאכלם, חיים בעלי להרוג להם הותר שלא המבול

¯Â‡È·‰Â,הוא ‡Â˙Âבדבריו ÚÂ
ÓÏ ¯ÂÒ‡Â „ÂÚÈÈ ˘È ¯·„ ÏÎÏ˘ ÔÂÈÎÓ˘הרי ,

וניעור שחוזר כלומר, היתר. שאין במקום בהמה של דמים שפיכות משום בזה שיש

דין שיש וכמו בהמה. של ובין אדם של בין דם, שפיכת איסור של הקודם האיסור

בהמה. על יש כמו"כ אדם על ÚÈ‚‰ÏÓרציחה ‰Ó‰·‰Ó Ú
Ó˘ ÏÏ‚· ‡Â‰ ‰Ê ÏÎÂ
‰˙¯ËÓ Ï‡.Â"˜Â,Â˘Ù
 ˙ÂÓÈÏ˘ Ï‡ ÚÈ‚‰Ï È„Î Ê"‰ÂÚÏ ‡·Â ‡¯·
 È¯‰˘ ,Ì„‡Ï

ÌÈÈÁ ÂÏ ‰ÓÏ ÈÊ‡ Â‡Ï Ì‡Â ÂÏ „ÁÂÈÓ‰ „È˜Ù˙ Â
ÈÈ‰„הבריאה כל ועוד... זאת .

החיים' ב'נפש מוואלז'ין הגר"ח שכ' וכמו מעשינו על ד)מתקיימת פרק א "דע(שער ,

- שלמעלה הבריאה.ÍÓÓמה את מכתיבים שאנחנו והיינו ."

¯ÙÒ·עה"ת אמת תרמ"ז)שפת קרח מו"ר(פר' אא"ז מ"ש עפ"י ונראה וז"ל, כ'

לי", מי לי אני אין "אם המשנה על ˘‡ÔÈז"ל „ÁÂÈÓ ¯·„ Ô˜˙Ï ‡¯·
 Ì„‡ ÏÎ ÈÎ
,Ô˜˙Ï ÏÂÎÈ ¯Á‡עכ"לו וכו', אחר תיקון מיוחד וזמן זמן בכל .98כן

"íéãáò úéáî íéøöî õøàî êéúàöåä øùà êé÷ìà 'ä éëðà"[כ-ב]

˜ÂÒÙהם אף עבד של חלציו יוצאי כל שכן הדברות עשרת בתחילת נאמר זה

הכוונה "בית" שהוזכר מקום בכל לעולם. עבדים מבית לחרות יוצא עבד ואין עבדים,

חלציו. ליוצאי גם אלא עצמו לאדם רק לא

ÌÚËÓ,ישראל בית את ["יברך ישראל" "בית בשם היהודים את הפסוק מכנה זה

"בית וכן כישראלים. נחשבים חלציהם יוצאי כל שכן קטו-יב], תהלים אהרן" בית את יברך

אל ממשיכה והלויה הכהונה שהרי זה, בכינוי מוזכרים הם אף הלוי", ו"בית אהרן"

יוצאי כי מאליו מובן זה אין שכן 'בית', נאמר לא כאן ה', יראי לגבי כן לא צאצאיהם.

לבן מאב בירושה העוברת תכונת אינה ה' יראת שכן ה'. יראי כמותם, יהיו .99חלציהם

מו הגר"98. זצ"ר קוטלר בשם"ש אומר היה ל

הגר מרן זצ"אביו קוטלר שמתפללים"א מה ל,

לפניך היצור כל זכר כי השנה, ראש במוסף

התפקיד על הכוונה - ופקודתו איש מעשה בא

Â˙ÂÁÈÏ˘Âשלו, Â„È˜Ù˙ ÌÚ ‡¯·
 Ì„‡ ÏÎ ÈÎ
˙„ÁÂÈÓ‰ר של הדין וביום מעיינים". ה

בא שעבורו תפקידו מול שעשה, במעשיו

כנגד מעשיו השלים כמה ורואים לעולם,

" וזהו ופקודתותפקידו, איש ר"(מהג."מעשה

שליט גינזבורג ירוחם בשםא)"חיים ידוע כן .

באבות"הגר המשנה על אתה(ג-א)א, מי ולפני ,

וחשבון דין ליתן מה"עתיד על הוא דהדין ,

יכול שהיה מה על הוא וחשבון שעשה,

עשה. ולא לעשות

הגר בשם זצ"99. אברמסקי אמנם"י אך - ל.

רש באמת אך לומר, מקובל שם"כן מפרש י

קלה) במזמור וכן קטו במזמור היינו( ה' שיראי

מעצמם אלא מ'בית', באו לא שהם הגרים,
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dpen` zevn

"íéãáò úéáî íéøöî õøàî êéúàöåä øùà êé÷ìà 'ä éëðà"[כ-ב]

[‡ÔÂÈÎהידועים הגר"ח דברי את להביא ראוי אמונה במצוות הכא דאיירינן

זצוק"ל הגרי"ז מרן תלמידי מפי ששמעתי .100כפי

ÍÎÂ,עיקרים י"ג מנה מדוע הרמב"ם, רבנו על הקשה ה'עיקרים', בעל אמרו,

יקיים ועונש", ו"שכר השמים" מן "תורה השם", "מציאות מהם, בג' יאמין אם הלא

ומאמין הוא יודע כרחו על אלו, בג' המאמין שכן העיקרים, י"ג בכל האמונה מצוות

בשאר. גם

·È˘‰Âללמוד יש הג', שמתוך הוא, נכון ודאי אם דאף הגר"ח, מרן כך על

"מאמין". לא אך "מבין", נקרא הוא נקרא. אינו "מאמין" אבל - השאר את

Ì‡Âל כלתשאל סוף הלא "מאמין", או ל"מבין" נחשיבנו אם מינה נפקא מאי

הוא? מאמין סוף

ÔÈ‡.להבינו כולם בידי יעלה שלא יתכן הבנה, על הבנוי שדבר משום כן. הדבר

מכלל יצא לא אבל האיש, מסכן אם גם הרי ל"ע, הוא הבנה בר לאו הזה, המסכן כי

אפיקורס! א אויך איז אפיקורס, א נעביך הגדול: רבנו של לשונו ובמטבע "אפיקורס".

Ï·‡להאמין המצוה, מהות זוהי כי ידיעה, מצוות כלומר, עליו, אמונה מצוות אם

יכול. אחד כל - להאמין לדעת. לא -

Ú‚‰עיקרים י"ג בין מה הגר"ח. מרן של בשמו מסביר הגרי"ז מרן היה בעצמך,

חידוש ומה הוא, אפיקורס התורה מן אחת באות הכופר הלא כולה, התורה כל לבין

העיקרים? בי"ג הרמב"ם חידש

‡Â‰גם אותה, יודע ואינו למדה לא ול"ע אירע אם שבתורה, הגר"ח, לימדנו אשר

למד. לא האיש, מסכן של"ע, משום הגיע, לא אפיקורס לכלל אבל מצבו, ומר רע אם

Ï·‡."יודע "אינו או למד" "לא של מסכנות טענת קיימת ולא אין עיקרים, בי"ג

הרמב"ם. כלשון "ולידע" "לידע", "לידע", האמונה, מצוות של גופה זוהי Ì‡Âלכן,
רח"ל. הוא, אפיקורס מסכן, אפיקורס אבל הוא, מסכן אם גם יודע, א
ÍÈ·Úאינו

אפיקורס! א אויך איז אפיקורס,

ÔÈÈÂÚÈÂה"ז)ברמב"ם תשובה מהל' והאומר(פ"ג מינים, הנקראים הן "חמשה וז"ל,

וכו'. העובד" וכן וכו', האומר וכן תמונה, ובעל גוף שהוא אבל אחד רבון שם שיש

עי היראה, את הגריח"התחילו – שליט"ש. א."פ

בספר הדברים שנדפסו שראיתי כיון .100

מרדכי מצורע)"(חברכת פר' אתב, הבאתי

לשונו.
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˙Â‚˘‰·Âהלכו ממנו וטובים גדולים וכמה מין, לזה קרה "ולמה א"א הראב"ד:

המשבשות האגדות בדברי שראו ממה ויותר המקראות שראו מה לפי המחשבה בזאת

הדעות". את

Ï·‡"דומה" כך המחשבה". בזאת הלכו "רבים כי הדבר, נכון השיב: הגר"ח מרן

יקרא לא כך, משום אטו אבל המקראות. בפשט טעו כך או באגדות, הפשט עליהם

אפיקורס, א נעביך אבל האיש. הוא מסכן אולי הזה, ה"חושב" הוא נגרר כי נכון "מין".

א מין, א נעביך מין.או א אויך אפיקורס, א אויך יז

בדברי·] עורר הי"ד זצ"ל וסרמן אלחנן רבי להג' בדעות' 'שיבוש במאמר

מוטעין, הם ע"ז עובדי וכל הכופרים כל שהרי מוכרחין, דבריו לכאורה וז"ל, הגר"ח

מיתה. חייב והוא למולך, בנו מהמקריב יותר מוטעה לך ואין

Ï·‡בכלל הוא ומ"מ אמונה, לו אין ג"כ בעריסה המוטל תינוק דהא קשה,

שגגתו על קרבן מביא כוכבים עובדי לבין שנשבה ותינוק ע"ב)ישראל, סח ואין(שבת

אמונה. בחסרון גם פטריה רחמנא דאנוס ומוכח כמומר, דינו

ÏÚ·הרב מרן שייסד יסוד עפ"י זאת יישב ח"ב, מוסר מחשבת בספר ההגה"ה

תתן לא עצמה מצד האדם ודעת מוכרחין, האמונה יסודי כי לומר, יש וז"ל, זצ"ל שך

פשוטים בדברים לטעות שכלו את מטה עול לפריקת האדם רצון ורק לכפירה, מקום

שוגג הוא זרה עבודה לעבוד מותר האומר אבל זדון. עולה שגגתו כן ועל ומוכרחים,

מי שגם לומר יש ולפי"ז עכ"ל. התורה, ברשות שעושה שסבור כיון ממיתה, ופטור

אפיקורס. בגדר אינו כלל הקב"ה את יודע שאינו

˙
·‰·Âבמה יודע שאינו זה אם דאף עוד, לומר יש זצ"ל שך הרב מרן דברי

אפיקורס להיקרא ראוי שאינו כופר, של ותואר שם לו אין אך ככופר, דינו נחשב לכפור

כופר. בדין מחשיבו האמונה שחסרון רק כבהמה, והוא כופר, הוא במה מבין אינו אם

כסא עד לפגום החטא כח לענין אך ואפיקורס, ככופר דינו אם שאף לבאר, יש ועוד

ביותר. חמור הפגם שאז הבורא, הכרת לו יש כאשר אלא זה אין הכבוד,

˘ÈÂ'למלך ה'משנה חקר גופא מומר לענין דהנה עוד, שגגותלומר מהל' ג (פרק

ז) שחזרהל' אחרי אף הוא המומר מן קרבנות מקבלים שאין שנאמרה ההלכה האם ,

קרבן, ממנו מקבלים אין העבירה בשעת מומר שהיה כיון מומר, אינו וכעת בתשובה

מתינוק מידי קשה לא ודאי זה ולפי ממנו. מקבלים אין מומר עכשיו שהוא מי דוקא או

בתשובה. חזר כבר שכעת מיירי דהתם שנשבה,

דנו‚] שבה רבנים של גדולה אסיפה תרע"א, בשנת התקיימה פטרבורג, בעיר

הצורך וכן השלטונות, ע"י רבנים אישור כגון: הפרק, על שעמדו דת בעניני בבעיות

מאד התנגד זצ"ל מבריסק הגר"ח מרן תשב"ר. של למלמדים הממשלה מטעם באישור
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הרבנים שאר חול. לימודי ללמוד נאלצים והמלמדים הרבנים היו בגללן כי אלו לגזירות

אשר המלכות, מטעם והרבנים עורכי-הדין היו כמותו והמצדדים הפוכה, בדעה היו

הישיבות בני שכל לפי בהם צורך יהיה לא חול לימודי ילמדו הרבנים כל שאם חששו

שהצטרף שלוסברג בשם חילוני עו"ד גם שם היה החול. בעניני כמותם בקיאים יהיו

הדת... לטובת היא הגר"ח שעמדת הבין כי להגר"ח, המתנגדים אל

Ô¯Óמראש והתנה האסיפה, ראש יושב היה זצ"ל גרודז'ינסקי עוזר חיים רבי הג'

למרות כפוף הגר"ח היה לא לכך אי הגר"ח. לגבי יחול לא ראש כיושב שתפקידו

ואכן מהיו"ר. רשות ללא גם הדיבור, רשות את לעצמו ליטול היה ויכול ראש היושב

ורק מהיו"ר, רשות קבלת לאחר רק הנאספים לפני לדבר יכלו המשתתפים כל היה, כך

דרשו אשר מתנגדיו של טענותיהם והערותיו. בקריאותיו הנואמים דברי את שיסע הגר"ח

האסיפה. יו"ר ע"י כך על הותנה מראש שכן נתקבלו, לא הדיבור רשות את שיבקש

Í˘Ó·בפני ינאם הוא שגם הגר"ח אל ונשנות חוזרות פניות היו האסיפה

אמר: וכך דבריו את לשאת ניאות רבות הפצרות ולאחר הנאספים,

¯·Îיסודית בשאלה דנו בה גם זו, לאסיפה דומה אסיפה התקיימה קדם בימי

הכרמל, בהר זה היה למנין. עמדו השאלה של השונים בצדדיה והמצדדים דת בעניני

אליהו: להם אמר אסיפה באותה ה'. נביא אליהו נגד הבעל נביאי כל ניצבו כאשר

אחריו" לכו האלהים] [הוא הבעל א,יח-כא)"ואם לומר(מלאכים אפשר כיצד עיון, וצריך .

הבעל. אחרי ללכת

‡Ï‡והאמינו כדין שהורו רבנים אלא ממש, בעל של כמרים אלה היו לא בוודאי

מה רבו את אדם ישאל אם והנה לבעל. גם שיעבדו נוספת הוראה הוסיפו ורק בכל,

ברור תפילין, בהנחת מחויב עדיין הוא אם חזיר, לאכול אצלו מוחלט כאשר הדין

עצמה, בפני מצוה כל לקיים חיוב ישנו הדברים. שני בין קשר שאין תהא שהתשובה

חייב חזיר.ולכן אוכל אם גם תפילין להניח

ÏÎבכל להאמין שמוכן אדם יאמר אם אולם התורה, דיני לשאר באשר נכון זה

בזה כופר, הוא ובאחד מקבל הוא עיקרים שי"ב דהיינו מאחד, חוץ האמונה עיקרי

להרמב"ם המשניות בפי' כמבואר ישראל, בכלל ואינו ערך אין אמונתו שלכל לומר צריך

אפיקורס! הוא מהעיקרים אחד בדבר שהכופר חלק, פרק 101בסנהדרין

סוטה במס' איתא ע101. רב)"(מח הגדול", א

מה ואומר בסלו פת לו שיש מי כל אומר

שיש פירוש: אמנה. מקטני זה הרי למחר אוכל

דואג שהינך כיון נפשך, ממה זה, לאדם לשאול

אתה שיודע אומרת זאת למחר, תאכל מה

ומהיכן דואג, אתה אכילתך על רק שתחיה,

אמונה לך שיש מאי אלא שתחיה? יודע אתה

אתה"שהקב מה כן אם חיים, מחר לך יתן ה
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‰Ê·מן אחד דבר יודע אינו אדם שאם תורה, דברי משאר העיקרים חלוקים

מן ב"תורה כופר הוא הרי אחד בדבר הכופר אבל בידיעה, חסרון רק זה התורה

שלא למי דומה ואינו האמונה, בעיקרי לו חסר הרי אחד עיקר יודע וכשאינו השמים",

הארץ. עם אלא שאינו תורה, בדברי ידע

Â‰Êתוכלו הרי הבעל, את לעבוד ראוי בעיניכם אם הנביא: אליהו שאמר מה

שלכם! והעבודה האמונה לכל ערך אין כבר כי לגמרי, אחריו ללכת

ÛÈÒÂ‰וסרתם תשחתון השחת כי מותי אחרי ידעתי "כי כתוב ואמר, הגר"ח מרן

בעיני הרע את תעשו כי הימים באחרית הרעה אתכם וקראת אתכם, צויתי אשר הדרך מן

ידיכם" במעשה להכעיסו לא-כט)ה' ולעיל(דברים כא). רעות(שם אתו תמצאן כי "והיה נאמר

תורה ללמוד - וגו' זרעו" מפי תשכח לא כי לעד לפניו הזאת השירה וענתה וצרות, רבות

בסיני, שניתנה כפי 
˙‰וללמדהÈ˙
 Í¯„Î ‰˙Â‡ Â„ÓÏÈ˘ „‡Ó ‰„ÈÙ˜Ó ‰¯Â˙‰ È¯‰˘
.¯Â„ ¯Â„Ó ‰Â
Ï·È˜˘ ‰¯Âˆ·Â È
ÈÒ·È¯‰˘ ,Â‰˘ÈÓÓ "ÌÈ„ÒÁ" ‰ÎÈ¯ˆ ‰
È‡ ‰¯Â˙‰

!ÏÏÎÂ ÏÏÎ ˙¯˙ÂÂÓ ‰
È‡ ‡È‰ ÔÎÏÂ ,ÁÎ˘˙ ‡Ï˘ ‰"·˜‰Ó ‰ÁË·‰ ‰Ï ˘È

ÔÎיסגרו השלטונות בקשת את יקבלו לא שאם שטענו אלו כל נגד הגר"ח אמר

במקצת, להם לוותר - דעתם לפי - צריך ולכן ח"ו, ישראל מכלל תורה ותיבטל הישיבות

התורה. את עי"ז ולקיים לבקשתם להסכים מוטב כי

¯˘‡Îבצורה ללמדה רוצים אינם הרבנים אם יהיה ומה העיר, הנאספים אחד

מציג? שהגר"ח הזו

‰
Ú,הגר"ח ‡ˆÏלו ‡ÏÂ ÌÈËÈÈÁ‰Â ÌÈ¯Ï„
Ò‰ Ïˆ‡ ‰¯Â˙‰ ‰È‰˙ ,ÍÎ Ì‡
ÌÈ
·¯‰- מובטחת ברורה הבטחה אבל ,Â
Ï ‰¯ÂÒÓ‰ '‰ ˙¯ÂˆÎ ÌÏÂÚÏ ÁÎ˘˙ ‡Ï˘!102

jiz`ved xy` jiwl` 'd ikp` - dpen`d zevn

"íéãáò úéáî íéøöî õøàî êéúàöåä øùà êé÷ìà 'ä éëðà"[כ-ב]

וארץ".‡] שמים בראתי אשר אלקיך ה' "אנכי נאמר לא מדוע עזרא', ה'אבן הק'

„"ÂÏÂלפחותי ואפילו באמונה, מדרגה לשום צריך אין לזה כי כפשוטו, לומר יש

זה הרי לכן מזוני! יהיב חיי דיהיב מאן דואג?

אבל לו, יש אמונה כלומר, אמנה, מקטני

יודע ואינו עצמו את שסותר הזה כקטן

מאמין. ואינו מאמין - פר'אמונתו אליהו' ('לב

" בענין קבעויצא תורתך .)"עשה

ע מש"102. ""ע משה אהל בספר -כ פורים

אסתר ט)"מגילת פרק הענינים' בענין(ב'חלק ,

פה" שבעל שינוייםתורה בלי - לימודה ואופן "

דור. מדור שקבלנו מהדרך
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זה בענין זצ"ל שך הרב ממרן ששמעתי וכמו פקפוק, שום בלי פשוט דבר זה דעת

אלא העולם, את ברא שהקב"ה להאמין יכולים איך היא שהשאלה לא רבות, פעמים

להאמין שלא יתכן [איך וועלט" דעם באשאפין האט ער אז גלויבין נישט מען קען "ווי

העולם] את ברא משה103שהקב"ה יד את ראו ישראל שבני מצרים יציאת משא"כ .

הזה" החיל את לי עשו ידי ועצם "כחי אמונת ויתכן באמצע, מעורבת (דבריםרבנו

בהקב"ה.ח-יז) האמונה על לצוות צורך יש שם ,

ÚÂ„ÈÂכדי תוך העולם, קדמות אמונת על גוי עם פעם התווכח עזרא' שה'אבן

הגוי שהחל שיר השלחן על עזרא' ה'אבן ראה מה, לדבר מחדרו הלז יצא הוויכוח

מדעתו. השיר של סופו את והשלים עזרא' ה'אבן נזדרז לסיימו. הספיק ולא לחבר

יפה. כ"כ השיר את סיים מי ושאל, תמה הגמור השיר את ראה לחדר, הגוי כששב

Â‰
Ú,'עזרא 
˙Á·¯ה'אבן ÍÎÂ Û„‰ ÏÚ ÂÈ„‰ ÍÙ˘
 Ú˙ÙÏ ˙‡ˆÈ˘ ˙Ú·˘
¯È˘‰ ÛÂÒנעשה יפה כה ששיר לומר כזו בשטות לי תלעג איך ואמר, הגוי נתרגז ,

יכול ואיך מאליו, שנתחבר להאמין רוצה אינך בשיר ואמר, עזרא' ה'אבן נענה מעצמו,

העיד זה בענין זצ103. ירוחם ממיר"רבנו ל

ח ומוסר' חכמה כט)"('דעת סי' מעיד"וזב הנני ל,

לפני אפיקורסות ריח שום היה שלא

בין אפי' הארץ, עמי בין אפי' שנה, כארבעים

בעבירות, הנכשלים היו רבים עבירה, עוברי

ע כל, בפי מושרש דבר היה אמונה היו"אבל ה

" תדמו אל מאמיניםמאמינים. אלא"סתם ,

כקטן כל בפי היתה האמונה חזקה. אמונה

הי' ולא עבירה בעלי שהיו והגם וכו', כגדול

זיז הי' לא באמונה אבל חטא, יראת להם

עכ ל."כלשהו,

���

שהקב והארץ"להאמין השמים את ברא ה

לו שיש מי כי - להודיענו התורה הצריכה לא

שהקב להכיר עליו בקדקדו, ברא"מח ה

וא והארץ, מי"השמים כי יתירה, חכמה לזה צ

וארץ, שמים בורא שיש מבין כסיל שאינו

שחז"שא כמו מנהיג. בלא לבירה אומרים,"א ל

בן כשהיה הבורא את הכיר אבינו שאברהם

ג' בן ילד של השכל כי והיינו שנים, שלש

ומי עולם. בורא שיש להכיר מספיק כבר שנים

לו שאין סימן לעולם, בורא שיש מכיר שלא

" כי מהבהמה. גרוע והוא שכל שורכלל ידע

א-ג)"קנהו רש(ישעיה מפרש הוא", קונהו י

לו"הקב שאומרים מה ועושה עובד השור ה,

קונו. רצון לעשות שרוצה מפני זהו - לעשות

השמים ברא שהוא יחשוב לא אדם ושום

הכל ומצא באחרונה, נברא שהוא יען והארץ,

הבריאה. כל באצבע נגע ולא המוכן, (ספרמן

מוסר) .דרכי

���

זצ לוינשטיין יחזקאל רבי המשגיח ל"רבנו

ישיבה בחור על הספור את באירוניה מספר

ובו שחלם נפלא חלום על לחבירו שמספר

חבירו לו אמר עולם. של הרבונו את ראה הוא

" יתכןבפסקנות: לא ""זה - כ! אתה כ"ולמה

""בטוח - חבירו, נפגע - תמה פשוט? ,"זה

" - השני, מהנענה על רק חולמים הרי

זמן לך היה בכלל ומתי היום במשך שחושבים

הרבש על ומיד"לחשוב בבוקר קמת הרי ע?

רצה ומיד בוקר ארוחת אכלת להתפלל, רצת

אח ארוחת"ללמוד, אכלת מנחה, התפללת כ

ואח ב' לסדר ורצת קצת, נחת סדר"צהרים, כ

אח ג', וסדר ערב ארוחת מעריב, כ"מוסר,

לישון, ÏÚהלכת ·Â˘ÁÏ ÔÓÊ ÍÏ ‰È‰ È˙Ó
˘·¯‰"!?Ú
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נוצרו הבריאה וכל שאתה לומר הלבבות'104מעצמםהינך 'חובת בס' גם וכ"כ (שער,

כד) - הרמב"םהבחינה מש"כ [וע' ע"ש. ג), הל' פ"א ע"ז אבינו(הל' אברהם של דרכו על ,

בזה]. ואכמ"ל העולם, בבורא האמונה בחפשו

ומוסר·] חכמה דעת ממיר)בס' זצ"ל ירוחם ה'אבן(לרבנו קושית ליישב כתב

אחר. באופן עזרא'

ÔÈ
Ú"נחלה לעם לו ו"להיות לאלקים" לכם "להיות הוא מצרים (דבריםיציאת

מצרים.ד-כ) יציאת תכלית שזהו הקב"ה, של לרשותו ונכנסו פרעה של מרשותו שיצאו ,

רש"י כתב - מצרים" מארץ הוצאתיך אשר א' ה' ההוצאה(כ-ב)"אנכי היא כדאי וז"ל,

ÈÏ ÌÈ„·ÚÂ˘Ó ÂÈ‰˙˘,תכלית בלתי טוב הוא ית' שהבורא שמכירים זה כי עכ"ל. ,

שחושב למי היא וטעות לעבדים. לו להיות הטובה לבעל טובה מכירים שיהיו מחייב

הדברים דתכלית כן, לומר ניתן ולא דא"א לבד, אמונה מזה שיצא היא יציא"מ שתכלית

תצא שמזה ג"כ הוא האמונה שתכלית הנסים, שיתאמתו פירושוÂ„·Ú˙אינו ועבד .

למלאכת רק עצמו שמפנה לגמרי, עצמו רשות לו ואין רבו לרשות כולו שפנוי מי הוא:

לגמרי. אחרת מלאכה לו שתהיה מבלי אדוניו

‰‡¯
Â"בראתיך מ"אשר גם דאמנם ובעבדות, באדנות ומדרגות בחינות שיש

יותר אדנות של להתגלות זכו ביציא"מ אבל נח, בן בבחינת רק אולם עבדות, יוצא

גדולה. יותר עבדות של בחינה מזה ויוצאת גדולה

ÏÎלהקרא מצרים ביציאת זכו זו ולדרגה "עבד" בדרגת להיות הוא האדם גדלות

כל אבל עבדים, להקרא זכו הם שרק העמים כל על ישראל סגולת וזוהי הם", "עבדי

זה. בשם נקראו לא יציא"מ שלפני הדורות

‰
‰Â"משה עבדי כן "לא יב-ז)כתוב למשה(במדבר הוא תואר איזה ולכאורה .

"עבד", להקרא זכה רבנו משה - לו" קראת נאמן "עבד הנה אלא "עבד"? שם רבנו

בכל אדוניו למלאכת רק פנוי כולו עיקר, כל עצמו רשות לו שאין עבד של שמהותו

משל בזה המליץ ה'עקידה' בספר וכן .104

גדול, לאולם שנכנס באחד מעשה נמרץ,

לכותל, מכותל ארוך שולחן היה באולם

כתובים ובנייר בנייר, כולו מכוסה והשולחן

האיש התבונן מאד, רבות ואותיות תיבות

קטע בכל נפלאים דברים ומצא הכתוב בנייר

חיפש מכוון. בלא אחת אות אפי' אין וקטע,

כתב אשר הגדול החכם הוא מי לדעת

בסמוך שעמד קטן נער אל פנה הדברים,

המחבר הוא מי הינך יודע אפשר ושאלו

חיבר לא אחד אף הנער, לו השיב המחונן?

נהפכה השלחן על שעמדה דיו צנצנת זה, כתב

האותיות ונכתבו הנייר על הדיו ונשפך

שחוק פיו ימלא לא מי והרי מאליהן!...

קטן. לילד אף הולמת לא אשר זו! לתשובה

הכתוב שאמר מה ‰',"וזה ÍÈ˘ÚÓ Â·¯ ‰Ó
ÍÈ
È
˜ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ ,˙È˘Ú ‰ÓÎÁ· ÌÏÎ"

קד-כד) עכ(תהלים ל.",
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הראויה הדרגה שזו ודאי א"כ ממאה, אחד חלק אף לעצמו שיהיה מבלי האחוזים מאת

רבנו. למשה

Â‰ÊÂחגיגה במס' שאמרו מה ע"ב)באמת בין(ט וגו' וראיתם "ושבתם עה"פ

עבדו" לא לאשר אלקים ג-יח)עובד לשונה(מלאכי פעמים מאה פרקו שונה דומה אינו ,

רק לו יחסר שאם המצב, כל את משנה אחת שפעם הרי ואחת, פעמים מאה פרקו

רבו, לרשות כולו עדיין פנוי שאינו "עבד", אינו עדיין אחת "Ú·„"פעם ˙ÂÈ‰Ï ÈÎ
„Á‡Â ÌÈÓÚÙ ‰‡Ó Â˜¯Ù ‰
Â˘ Â‰ÊÂ ,Â·¯ ˙Â˘¯· ÂÏÂÎ ‰È‰È˘ ÍÈ¯ˆ.עכ"ד ,

כתב‚] הי"ד וסרמן ה'חפץ105הגר"א לרבו שהיתה 'עבדות' של הבחינה אודות

תשובה בהל' וז"ל, ב)חיים' הל' צדיק(פ"ה להיות לו ראוי אדם כל הרמב"ם, כותב

כמשה" בישראל קם "לא בתורה כתוב הרי קשה, ולכאורה ע"כ. ע"ה, רבנו כמשה

לד-י) ה'"(דברים "עבד היה רבנו שמשה לפרש, וצריך לד-ה). שבכל(דברים דהיינו ,

ויד רבו, קנה עבד שקנה מה עבד? של המהות מה כעבד. היה רבנו משה מעשיו

שמים. לשם נעשו מעשיו וכל ה', עבד חושיו בכל היה רבנו משה כך רבו. כיד העבד

היה טייל וכאשר שמים, לכבוד זה היה ישן כאשר שמים, לכבוד זה היה אכל כאשר

שמים. לכבוד זה

Ì
˘Èבניין סוכה, למשל המצוה. קיום ועצם מצוה הכשר המצוות, בקיום חלקים

קיי"ל והנה המצוה. עצם הוא בסוכה והישיבה מצוה, הכשר הוא ע"א)הסוכה כו (סוכה

אלא המצוה, קיום לעצם בנוגע רק נאמר לא מהמצוה" פטור במצוה "עוסק של דהדין

אזי לש"ש, המצוה במכשירי מתעסקים שכאשר הוא והביאור המצוה. מכשירי על אף

מהמצוה. פטור במצוה דהעוסק נאמר בזה גם ולכן מצוה, כעין הוא המצוה הכשר גם

‰
‰Âמן לאדם לו קצובים האדם, של ושכלו כשרונותיו חושיו, שכל חז"ל, אמרו

צעד כבר כי בשיתוק? לוקה שאדם הדבר קורה כיצד חיים', ה'חפץ אמר ופעם השמים.

כוננו" גבר מצעדי "מה' הכתוב כמאמר השמים, מן לו שקצבו צעדיו לז-כג)את .(תהלים

Ì„‡,'ה לכבוד רק השמים מן לו שקצבו והכשרונות החושים בכל המשתמש

צדיק להיות ראוי אדם שכל הנ"ל, הרמב"ם בדברי הביאור וזהו בתכלית. ה' עבד הוא

ה', לעבודת ורק אך וכשרונותיו חושיו כל את שיעבד רבנו שמשה כמו רבנו. כמשה

וכמאמר שמים, לכבוד ורק אך וכשרונותיו חושיו כל את לשעבד יכול אדם כל כך

שמים" לשם יהיו מעשיך "כל ב-יב)חז"ל את(אבות לאדם שיהיו אומרת זאת אין .

לשעבד צריך שם, הוא באשר אדם, שכל אלא רבנו. משה של הכוחות או הכשרונות

המרבה [ואחד להקב"ה, כוחותיו את שיעבד רבנו שמשה כפי להקב"ה, הוא כוחותיו את

לשמים]. ליבו את שיכוון ובלבד בהם הממעיט ואחד בכשרונותיו

ח מאמרים קובץ בספר הח"105. רבו על ההספד דברי בתוך פ, עמ' ח."ב
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˙‡Âרגע אצלו היה לא רבנו. למשה בזה שדמה חיים, החפץ על לומר נוכל זה

עכ"ד. וכו', לש"ש ורק אך היו ודיבוריו, מחשבותיו מעשיו, וכל בטלה, של

zenkqend cbp wa`dle z`vl

"íéãáò úéáî íéøöî õøàî êéúàöåä øùà êé÷ìà 'ä éëðà"[כ-ב]

ועול‡] מלכותו עליו לקבל בדרישה מישראל ואחד אחד כל אל הקב"ה פנה

על - שמים במלכות והמורדים הכופרים ח"ו ירבו הזמנים מן בזמן אם ואפי' תורתו,

העולם שכל העברי, אברהם הראשון, אבינו כמו העולם, כל נגד באמונתו להתחזק היחיד

השני מעבר והוא אחד מעבר .106היה

ע"ז·] בהל' הרמב"ם ג)כתב הל' לשוטט(פ"א התחיל זה איתן שנגמל כיון וז"ל,

הגלגל שיהיה אפשר היאך תמיה והיה ובלילה, ביום לחשוב והתחיל קטן, והוא בדעתו

היה ולא עצמו, את שיסבב א"א כי אותו. יסבב ומי מנהיג, לו יהיה ולא תמיד נוהג הזה

ואביו הטפשים, כוכבים עובדי בין כשדים באור מושקע אלא דבר, מודיע ולא מלמד לו

דרך שהשיג עד ומבין משוטט ולבו עמהם, עובד והוא ומזלות וכבים עובדי העם וכל ואמו

הגלגל מנהיג והוא אחד א-לוה שם שיש וידע הנכונה, מתבונתו הצדק קו והבין האמת,

להשיב התחיל וידע שהכיר כיון וכו'. ממנו חוץ א-לוה הנמצא בכל ואין הכל, ברא והוא

הולכים שאתם האמת דרך זו שאין ולומר עמהם דין ולערוך כשדים אור בני על תשובות

ראוי ולו העולם, לא-לוה אלא לעבוד ראוי שאין לעם להודיע והתחיל הצלמים ושיבר בה,

עליהם שגבר כיון וכו'. הבאים הברואים כל שיכירוהו כדי ולנסך ולהקריב להשתחוות

גדול בקול ולקרוא לעמוד והתחיל לחרן. ויצא נס לו ונעשה להורגו, המלך בקש בראיותיו

וקורא מהלך והיה לעבוד. ראוי ולו העולם לכל אחד א-לוה שם שיש ולהודיעם העולם לכל

שנאמר קורא והוא כנען, לארץ שהגיע עד לממלכה ומממלכה לעיר מעיר העם ומקבץ

היה דבריו על לו ושואלין אליו מתקבצין העם שהיו וכיון עולם. א-ל ה' בשם שם ויקרא

אלפים אליו שנתקבצו עד האמת, לדרך שיחזירהו עד דעתו כפי ואחד אחד לכל מודיע

עכ"ל. הזה, הגדול העיקר בלבם ושתל אברהם בית אנשי והם ורבבות

ÂÎ¯„יוצא כאן ואילו הלכות, רק להביא תורה משנה בחיבורו הרמב"ם של

כוחו ואת הדור טעות את ולתאר אגדה, בדברי להאריך לנכון ומוצא מגדרו הרמב"ם

כולם. נגד להתמודד אברהם היחיד של

ÔÎ˙Èימצא יחיד שאיזה מצב להיות עלול הלכה, כאן להורות בא שהרמב"ם

לתורה. אזנים ספר .106
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עליו ואזי מסביבו, טועה שהדור ויראה אבינו אברהם של במצבו הזמנים מן בזמן

שלמרות ויבין באומה, טבע שאברהם הזה המיוחד הכח את בעצמו ולחוש להרגיש

הכח את לו יתן שה' ולהאמין המוסכמות, נגד ולהאבק לצאת הוא חייב יחיד שהוא

תילה על האמת את .107להעמיד

במחיצתם. ספר .107

���

"ÈÒÓ· ¯˙ÂÈ ÏÚÂÙ˘ „ˆ‰"ÁÈÏˆÈ˘ ‡Â‰ 

" ÔÈ„Ó ,Áˆ
ÈÂ¯·‚ ÌÈÏ‡„ ÏÎ"שמעתי כך -

שליט נוישטאט מרדכי ר' [יו"מהרב ר"א

מה אודות סיפר אשר ישראל'], לנדחי ה'וועד

ב הנה סיפר: וכך להצלחה, הוועד"שהביאם ה

בני אחינו לקרב המשוער, מן למעלה הצליח

שבשמים. לאבינו רוסיא בארצות עמינו

שלטון נגד שעבדנו למרות היתה וההצלחה

או חיים, בסכנת כרוך היה שזה הרוסים,

רבות. שנים הסוהר בבית ישיבה של בסיכון

קשה במשימה עמדנו אכן כיצד תאמר ואם

זו.

ממרן שלמדתי בלימוד טמונה התשובה

לכן."החזו קודם בשנים עשרות כמה א

לתשב מלמד הייתי בעיר"בצעירותי בחיידר ר

רשת קיימת היתה לא עדיין אז לציון. ראשון

" של העצמאיהחינוך שהיו"חינוך המסגרות ,

" של רק אלו היו [חילוניממלכתיאז "

" דתילחלוטין] נגדוממלכתי חינכו ושניהם - "

וגרמו דור, מדור מרבותינו שקבלנו מה כל

ישראל ילדי וטהרת לקדושת רב היזק

רח המקולקל עוד"בחינוכם עם יחד הלכתי ל.

החזו מרן את לשאול עסקנים זצ"כמה ל,"א

איך המחשבה, אותנו הטרידה הזמן כל כי

ובנות בנים לחנך להצליח מסוגלים אנחנו

סבא ישראל הממשלהבדרך כוח שכל בזמן בו

כסף באמתחותיהם למיניהם, החינוך וזרמי

יחדיו ומאורגנים במרץ עובדים והם מלא,

כנגדנו.

החזו לנו היא"ענה מפורשת סוגיא הלא א,

ב רשבב"במס' ע"(עי' לד ‚·¯",ב)"ם ÌÈÏ‡„ ÏÎ",
החזו"עכ מרן מדברי אז ולמדנו שבאמת"ד. א

דבר שום לעשות בכוחינו ואין ביכולתנו אין

בגלות עמינו)כשחיים בני בין היא שהגלות ,(אפי'

בדרך היא בה ההתנהגות וכל מדינה, זו הלא

א ולכן ומתוך"אלמות, דבר, שום לעשות א

לקום והתחלנו הדברנו את קבלנו זו הבנה

אותנו שאל כשקמנו, מיד מביתו. וללכת

ולא"החזו הדיבור, באמצע עדיין אנחנו הלא א

שנביא ביקש ואז ללכת. קמנו כבר מדוע הבין

ב את"מס' לנו והראה הספרים מארון מ

ע"הרא ב' בדף של"ש הדין את לבאר שכ' א

הרא שדעת גבר דאלים שלאחר"כל שם ש

אמרינן לא שוב הראשונה בפעם גבר שהאחד

מי אלא ממנו, ולהוציא לגבור יכול שחבירו

וז זכה, ראשון ""שגבר פסקול, חכמים אלא

ע"כדא וסמכו גבר הזאת בפעם מי"ג דכל ז

ראיות, להביא קרוב עמו ÈÓשהדין „ÂÚÂ
Â„È· ÂÏ˘ „ÈÓÚ‰Ï Â˘Ù
 ¯ÂÒÓÈ ÂÓÚ ÔÈ„‰˘

ÏÂÊ‚Ï ¯Á‡‰ ¯ÂÒÓÈ˘ ‰ÓÓעכ ומבואר"וכו', ל.

החזו"ברא אמר יותר"ש, השני אם שאפי' א,

ילך אתו, שהאמת שיודע מי אבל גיבור

ולכן לבסוף. זוכה הוא ותמיד נפש במסירות

זצ מרן להם אתכם,"[אמר שהאמת מאחר ל]

תצליחו! לבסוף נפש במסירות תלכו אם

הרא החזו"דברי לי שהראה בי"ש נסכו א,

ברוסיה. הסכנות כל מול לעמוד כוחות

בנוגע ההשקפה את קבלתי ומחיזוקו מדבריו

כאשר שאפי' היום, עד לי שעומדת לעבודתי

כל ונגד האנושי שכל נגד הוא שעושים מה

יודעים הקומוניזם, של הגיהנם כל ונגד הגיון

הקב נפש, במסירות נלך שאם יעזרנו"אנו ה

להחריב הרוצים אלו נגד במלחמותינו לנצח

עמינו, בני קדושת "ולהרוס Â‰ÊÂÌÈÏ‡„ ÏÎ
¯·‚ÂÊÁ‰ ˙ËÈ˘ ÈÙ ÏÚ ""‡.

���
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ועונים‚] קושיות ארבע הבנים שואלים הסדר, בליל בשנה שנה מדי מילדותנו,

בחכם בין הבנים, בכל נוטעים כך ידי ועל מצרים, יציאת סיפור את ומספרים להם

לשאול יודע ובשאינו בתם "אנכיובין הטהורה אמונתנו ויסוד ישראל עם יסוד את -

ליציאת זכר מקיימים שאנו המצוות כל וכן מצרים", מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה'

מצרים יציאת את פוסקת בלתי בהתחדשות בנו להחיות - להם אחת מטרה מצרים,

מכך. הנלמדים ובהשגחתו בבורא האמונה ולימוד

Â‰ÊÂביותר העתיק העם היותו שלמרות עם, ישראל. עם של וסגולתו קיומו יסוד

מזדקן. אינו פעם ואף התייבש, או התאבן לא מעולם ביותר. הצעיר העם שהוא הרי -

אשר את ולתקן לשוב ואף ולהיטיבם דרכיו לשנות ולהתפתח, לגדול בכוחו תמיד אלא

בתקופה גם עינינו במו לראות אנו שנוכחים וכפי והאחת. הישרה הדרך ולמצוא עיוות

לצור שבים ורבבות אלפים כאשר עוזה, במלוא ישראל עם של זו תכונה האחרונה

טומאה. שערי במ"ט כמעט דבוקים שהיו לאחר אבותיהם ולדרך מחצבתם

‰ÊÂהכתוב לא-יט)שאמר מדי(ירמיה כי שעשעים ילד אם אפרים לי יקיר "הבן ,

עם של המעלה ה'". נאם ארחמנו רחם לו מעי המו כן על עוד, אזכרנו זכר בו דברי

לעמו העולם בורא של הגדולה האהבה ולכן שעשועים". ו"ילד יקיר" "בן הוא ישראל

ואהבהו" ישראל נער "כי יא-א)היא לתיקון(הושע האפשרות את שיצרה היא זו ומידה -

ההתחדשות בכח וחטאים מכשלונות כתוצאה מומים שנולדו לאחר גם .108עצמי

dad` `id dxezd zenvr

"íéãáò úéáî íéøöî õøàî êéúàöåä øùà êé÷ìà 'ä éëðà"[כ-ב]

,È"˘¯ÈÙ,'וכו רחמים מלא כזקן כאן ונגלה מלחמה כגבור בים שנגלה לפי ד"א

עכ"ל.

תורה‡] כי רחמים, מלא כזקן רש"י כתב כאן הנה וז"ל, תורה דעת בס' כתב

התורה, על שמברכין הברכה נוסח הוא וכן עצמה. אהבה היא תורה אהבה. היא מציאותה

אומרים ערבית)כי חקים(בתפלת ומצות תורה אהבת עמך ישראל בית עולם "אהבת

חלקיה, בכל התורה נתינת על שקאי למדת", אותנו אתהומשפטים "ברוך מסיימים וכן

קו ואגרותבספר מאמרים עמ'"(חבץ א

הגרקיד) הי"כתב וסרמן הנ"א כדברים ל,"ד

אפשר"וז נפש שבמסירות לדעת צריכים ל,

רוצה שאדם בדרך כי לטובה, דבר כל לבצע

באמריקא וראיתי אותו, מוליכין לילך

ליהדות ונפש בלב שמסורים אנשים

ילדיהם עם וגם בחינוך להלוך איך ויודעים

קטן, מיעוט אלא אינם הם ברם, הצליחו.

ד."עכ

להגרש דרך שם ספר זצ"108. ברוידא ל."ז
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תורה! זה הלא אהבה? מהי כי התורה, בנתינת זה הלא - ובמה ישראל", עמו אוהב ה'

„ÓÂÏ‰Âתורה והלומד ממש. יחד ודבקים אוהבים נעשו שהוא, מי עם תורה

היא תורה של עצמה כי בעולם, גדול הכי החסד גדולה, היותר ההטבה זוהי לאחר

כרעא כברא תורה חבירו בן את שהמלמד הענין הוא שמזה לומר ונראה וחסד, אהבה

עכ"ל. דאבוהי,

קידושין·] במסכת ע"ב)איתא בתורה(ל שעוסקין ותלמידו, הרב ובנו, האב אפי' ,

את זה אוהבים שנעשים עד משם זזים ואינם זה, את זה אויבים נעשים אחד בשער

בסופה" והב "את שנאמר כא-יד)זה, ע"כ.(במדבר בסופה, אלא בסופה, תקרי אל ,

ÍÈ¯ˆÂנעשים" יהיו שאח"כ כדי זל"ז", שונאים ל"נעשים אנו זקוקים וכי ביאור,

אוהבים".

‰‡¯
Âשמתחילה עי"ז הוא אוהבים לנעשו תמצי דההיכי ללמדנו, הגמ' דכוונת

ורב לבנו אב בין אמיתית לאהבה להביא תמצי ההיכי תורה. של במלחמתה אויבים היו

- תורה של במלחמתה שלוחמים עי"ז רק תורה. של מלחמתה ע"י הוא לתלמידו,

עד מוותר ואינו ממקומו זז אינו שהאחד ועי"ז וכו', השני על אחד וצועקים לוחמים

עקשנות וע"י השני ע"י סברתו מתחדדת אחד וכל שבלימודם, הסברות ונתלבנו שנתבררו

לזה זה אוהבים נעשים לבסוף זה ובאופן הסוגיא, לברירות להגיע יתכן .109זו

"éðô ìò íéøçà íéäìà êì äéäé àì"[כ-ג]

,˘Â¯ÈÙאין מדוע להק' ויש הקב"ה. של זו זולת אלהות לקבל איסור שיש

" הגמ' בלשון לדקדק יש עוד ובנו109. אב ,"אפי'

מכל יותר בנו' עם 'אב בלימוד יש חידוש איזה

כשזזים שלבסוף הזה, לענין בנוגע אחר איש

זה. את זה אוהבים נעשים משם

י דרוש חיים"ובדרך והאב, הבן שהלא ל,

לו יש המבוגר, האב שלו. בעולמו אחד כל

אותו הטורדים וכו'] ומזוני חיי [בני ענייניו

חייו אופי את לו יש הבן, גם יום. היום בחיי

בישיבה להשתלב סידורו כגון לו, המיוחד

בענייניו, להצליח ועסוק טרוד והוא וחבריו,

הפרטיים בחייהם טרדותיהם שמפאת ויתכן

- ובנו האב - בין אין למעשה ועסקיהם,

זע היחסים"שייכות ואזלא עמיא ומעמיא ז,

ביניהם. הבן] של [בצעירותו היו שפעם

דבר שיש הגמ' אומרת זה למצב ביחס

שפה בו, שווים והבן שהאב בעולם אחד

התורה. לימוד והיא ביניהם יש אחת משותפת

הגון יחס שישאר להבטיח היחידי והאופן

יחד שיתעסקו זה ידי על הוא ביניהם ואהוב

זל שונאים שנעשו זה ידי שעל ז"בתורה,

מחתא, ובחדא בבד בד תורה, של במלחמתה

אינם לכן אוהב, יחס ביניהם לבנות משמש

זל אוהבים שנעשו עד משם ידי"זזים על כי ז,

שהיה היחס שוב יבנה תורה של המלחמתה

ואביו הבן בין האהוב, ובנו האב בין פעם

ור הלום. עד והדריכו הרמב"שחינכו בן ם"א

ד בנפשו"כתב קשורה תורה.נפשו בגימ' "

" אמרו דאורייתא[וכבר - עליון ...]"קשר
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התורה ומדוע עליון, כח של במציאות במוחלט כופר שהוא מי על בתורה איסור

אחר. בכח מאמין שהוא למי רק מתייחסת

˘ÈÂ,דהיינו אלוה. יש אחד לכל כי כופר, של מציאות שאין היא שהאמת לומר,

הממון בכוח שיש שלימה באמונה שמאמין "ממון", לו שקוראים אלוה יש לאחד

של האלוה ולשני רצונותיו. כל את לו ולהביא לו, שחסר מה בכל נקראלהשביעו ו

אין ובאמת אלוה, יש לכולם - שבהם השוה והצד וגו', ידי ועוצם כחי "כח", בשם

אלא מציאותי. זה שאין מאחר בתורה מיוחד ללאו א"צ ולכן באלהות, כופר במציאות

פני". על אחרים אלהים לך יהיה "לא של הלאו את "רק" יש

ezlef ciwtz `l - eciwtz cg` lkl

"úçúî õøàá øùàå ìòîî íéîùá øùà äðåîú ìëå ìñô êì äùòú àì"
'åâå[כ-ד]

Â¯‡È·תחשוב אל פי' תמונה", וכל פסל לך תעשה "לא דרוש, דרך על הפסוק

יש אחד לכל כי ונכבד, חשוב איש הוא אם אפי' הזולת כדוגמת להיות היא שהצלחתך

נשמתו שורש לפי לו, המיוחד התפקיד הוא110את כאילו הזולת את לעשות אסור ולכן .

לך"ÏÒÙ"ה תעשה "לא נאמר, כן העושה על חייך. למהלך לדוגמא ולעשותו שלך,

.111פסל"

זצ ירוחם רבנו סיפר"110. ממיר דעתל (בספר

רעה) עמ' בראשית אישתורה, עם התוודעתי פעם ,

תנועותיו, כל ראיתי עמו ובשוחחי אחד,

אותם כן גם לו אשר אחר, איש על נזכרתי

את הוא מכיר אם אותו, שאלתי התנועות.

כאחים אנו ודאי, לי, וענה האיש, אותו

כמה עד יודע אני עכשיו נשתוממתי... ממש...

כי גם ויש עצמו, של ואינם כוחות, לאדם

נורא וגזילה. חמס כולו אחרים, משל כולם

עכ ל."ומבהיל,

חא"ובמק דברים תורה' צט)"('דעת עמ' כתבא

לא"בזה הנה ורמות, גבוהות בדרגות גם ל,

כל מלבד הרצוי. לתכלית עדיין מגיעים

עדיין ביגיעתו, ורוכש האדם שקונה הגדולות

של סוד הוא הדרגות, כל מעל כתר 
È"יש‡".
אשר אלקים צלם הוא האדם, פנים הוא

" הינם הידיעות, כל החכמות, כל "כלאבאדם.

האדם קבל האדם, של הפנים קבל ממש

כל"עצמו" ולמרות האדם! גדולת סוד הוא .

כל ידי על האדם של ורכושיו השגותיו

כוחו בכל לעמול האדם על עדיין יגיעותיו,

ה את בפועל ולהעלות להוציא "אני"ונפשו,

עכ ל."שלו,

במק הוסיף חא"עוד ומוסר' חכמה ב"('דעת

נה) עצמאי,עמ' להיות אחד כל על ,‡ÈˆÂ‰Ï
Â· ÔÂÓË‰ „ÁÂÈÓ‰ ˙‡ ÏÚÂÙÏלחקות ולא -

שאולים, בגדים לא רק הזולת. את אופן בשום

ל."עכ

היכן תורה לבני להעביר גמורה חובה .111

לעולם מגיעים, שהדברים מקום ובכל שהם

פי על שלהם התורני העולם את יבנו אל

לצדדין.דגם" לפזול ולא אחרים, של "¯· ÏÎ
˙Â¯Á˙ ÏÎÓ Â˘Ù
 ÏÚ ËÏÓ‰Ï ·ÈÈÁ ˙Ú„
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ÌÈ
ÈÈ
Ú·Â,לקנא היא רוחנית לעלייה להצליח היעוצה העצה ההפך, רוחניים

גבוהות, למדרגות לעלות והצליח ות"ח, אלקים ירא לדרגת להגיע חבירו שהצליח במה

חכמה" תרבה סופרים "קנאת ע"א)בבחינת כא הפסוק(ב"ב וביאור .ÌÈÓ˘· ¯˘‡"
"ÏÚÓÓשתלמד כדי השני אצל הנמצאות הרוחניות המעלות ותראה תתבונן תמיד ,

בעצמו מקיים הרי אלו, "שמימיים" בעניינים עצמו את והמחנך "‡˘¯ממעשיהם.
"ÏÚÓÓ ÌÈÓ˘·112לו שהעניקו שלו והכשרונות הנפשיים הכוחות עם אחד כל וזאת .

ÂÁÂ¯ ˙‡ ˜Â
ÁÏ ‰ÈÂ˘Ú‰ ‰ˆÈÁÏÓחובה .

שהם, מקום בכל תורה לבני להעביר גמורה

שלהם, הפנימי העולם אל להשקיף שעליהם

לימוד, צורת ואיזו בתורה חלק איזה ולמצוא

את פנימה ביתם אל יביאו הבנה, כלי ואיזה

ה את התורה, וראו"מתיקות זוהי"טעמו ,

של מדרשו מבית החשובות הצוואות אחת

זצ"(הגרשאבא להשקיףל)"ז תורה לבן אסור .

עצמית בהסתכלות ולחיות הרמים, ההרים אל

רהעלובה. הגר"(מרן שליט"י אויערבאך מובא"ש א,

הישיבה) נפש .בספר

���

כמו הכל לעשות חולשה להם יש אנשים

עושים מאכען)שאחרים זו(נאך עצמיות. לא ,

לא עצמנו את להרגיל שצריך גדולה עבודה

רק השני עם להתחשב לא השני, על להסתכל

מה"אליין" כל קל. דבר לא זה לבד, לבד ,

נושא אני עושה! אני להרגיש שעושים

" שהאדם שלי, למעשים "עצמואחריות

ש שירגיש לאהוא"יתעלה, גשטיגן, אויס "

לבד! רק לומד, הוא גם לומדים שכולם כיוון

צריך לבד, להתפלל לבד, ללמוד צריך

שלו, עצמיות יהיה האדם של שהלימוד

תפלה!אייגענע" "

בימי אחת פעם חיים' ה'חפץ אצל הייתי

הרי חידוש, איזה ממנו לשמוע ורציתי חיי,

כל את שהרעיש יהודי היה חיים' ה'חפץ

" ממנו שמעתי מה אבל אלייןהעולם.

""שטייגען ארבעטן, ""אליין הארעווען, ,"אליין

אחד, ענין על דיבר חיים' ה'חפץ שעה במשך

את לחקות לא עצמי! שיהיה לבד הכל לעשות

מהגהכולם. ל', עמ' רשימות', 'לקט נתן"(מקו' ר' צ

זצ שיצ"וואכטפויגעל השלושים)"ל, ליום .ל

זצ חיים' ה'חפץ אמר 'מיםל"וגם (קונט'

"חיים') באמרה גם כך על מרמזת התורה של,

רגליך מעל ג-ה)"נעליך האומרים,(לעיל יש כי .

" לי היו יותרנעליםאילו גדולות אחרות, "

הייתי אחרים, התנאים היו אילו יותר, ונוחות

הייתי פלוני של ב'נעליו' הייתי אילו מצליח.

" התורה, מורה נעליךמצליח. כמו"של יחף, .

להפוך מעלתך, לשיא להגיע תוכל שאתה,

ל קודש"מקומך לשינוי"אדמת תמתין אל .

" נאותות, ולהזדמנויות להקדשתנאים אין

ושעתו מקומו זמן"אלא וכל מקום כל .

אלא תלוי הדבר ואין קדושה, להשגת נאותים

ובנחישותך. ברצונך

תרומה בפר' יקר' ה'כלי כתב(כה-י)112. ,

וז המקדש כלי של מידותיהם לא"אודות ל,

מצודת שתעלה מה מלומר אני גם אחשוך

שדברו רמזים אותן על קצת להוסיף שכלי

תרומה אלו פרשיות בב' המפרשים בהם

כלל בדרך אומר בהם לדבר בואי וטרם תצוה,

זהב, זר נעשה עליהם אשר כלים ראשי ג' על

ורז ומזבח. שלחן ארון, אמרו"והם עבל (יומא

כתרב)"ע תורה, כתר כתרים, ג' כנגד שהם ,

ג' כי וראה ימין והבט מלכות, וכתר כהונה

כי האמות, במדות חלוקים היו אלו כלים

היו והמזבח שבורות, אמותיו כל היו הארון

מקצתן היו והשלחן שלמות, אמותיו כל

הוא. דבר הלא שלמות, ומקצתן שבורות

שאמרו לפי בזה, לומר אלי והקרוב

במעלות, ÍÓÓהחכמים, ‰ÏÚÓÏ Ë·‰ÈÚ ÈÎ"Ê
‡ÏÂ ˙ÂÓÈÏ˘ ÔÓ ¯ÒÁ ‡Â‰ ÈÎ Â˘Ù
· ‰Ó„È
,Â· ˙Â‡
˜˙‰Ï ‡·ÈÂ Â¯È·Á ˙‚È¯„ÓÏ ÚÈ‚‰
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ÌÈ¯ÙÂÒ ˙‡
˜ ÈÎ Â˙ÓÎÁ ˙ÂÓÏ˘ ÏÚ ÛÒÂÈÂ
‰ÓÎÁ ‰·¯˙.‰Ú‰ È
È
Ú· Ï·‡"ÏÎ Â
ÈÈ‰„ ,Ê

ÈÓ· ÏÎ˙ÒÈ „Â·ÎÂ ¯˘ÂÚÎ ˙ÂÈ
ÙÂ‚‰ ˙ÂÁÏˆ‰
Â˜ÏÁ· ÁÓ˘È ÂÊ ‰·Ò·Â ,Â
ÓÓ ‰ËÓÏ ‡Â‰˘
ÌÈ˘
‡ ‰·¯‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ ·¯ ÂÏ ˘È ÈÎ Â˙Â‡¯·.

ולבו למטה עיניו יתן המתפלל שאמרו וכמו

עלמעלה קה צרכיב)"(יבמות על המתפלל זה ,

חכמה הרבה הרואה לבו יתן והגוף, הנפש

ה' אל ויתפלל ממנו למעלה שהוא במי ודעת

למעלת בה שיגיע החכמה אל לבבו להטות

כ ה' מעם שאל לא שלמה שכן א"השלמים,

שומע. לב לו ·Â„ÓÁ˙שיתן ˙Â‡Â¯‰ ÂÈ
ÈÚÂ
Â
ÓÓ ‰ËÓÏ ‡Â‰˘ ÈÓ· Ô˙È ˙Â˘ÁÂÓ‰ ÛÂ‚‰
ÈÂ·¯ ÏÚ ˘˜·È ‡ÏÂ Â˜ÏÁ· ÁÓ˘È Ê‡Â ‰‚È¯„Ó·

" אמר שלמה שכן תתןעושר, אל ועושר רש

ל-ח)"לי וע(משלי הארון". אמות כל היו כ

כאילו בנפשו ידמה אדם שכל להורות שבורות

למדוד וצריך החכמה שלימות מן חסר הוא

חסירה אמה כל כי חסרונו, למלאת עדיין

כך חסרונו, שימלאו הצריך חסר דבר על מורה

תמצא" מאין החכמה כח-יב)"עיקר ממי(איוב ,

במי לא אבל וחסר. לאין עצמו את שחושב

שכבר לאמר בעצמו הטועה בעיניו חכם שהוא

מכל הלומד חכם איזהו כי תכליתה, אל הגיע

ד-א)אדם מן(אבות חסר שהוא החושב ,

בידיעת וכן להתלמד, עוד צריך והוא החכמה

הש אמרו"מציאת יג-מה)י עולם' ˙ÈÏÎ˙,('בחינת
Ú„
 ‡Ï˘ Ú„
˘ ‰ÚÈ„È‰וע אמות". כל היו כ

ג' כנגד ורוחב וקומה באורך שבורות הארון

והם: החכמות משיגי כנגד העומדים דברים

ואורך המושג, ועומק המשיג, דעת קוצר

עמוק כי העומק, היינו הקומה, כי ההצעות,

והרוחב, המושג, עומק והוא ימצאנו מי הדבר

היינו והאורך המשיג, דעת קוצר כנגד עומד

וכמ ההצעות, ""אורך מהש משאול עמוקה

יא-ח)"תדע "(איוב וכתיב מדה, מארץ ארכה

ים מיני יא-ט)"ורחבה .(שם

ולכל מלכות, לכתר המרמז השלחן אבל

להם זוכין ישראל אשר האנושיות הצלחות

כי שלימות, קצתם אמותיו היו גבוה, משלחן

כאלו בנפשו וידמה בחלקו ישמח משכיל כל

יעקב שכן מאומה, לנפשו חסר ואינו כל לו יש

כל לי יש לג-יא)אמר קצתם(בראשית אמנם ,

האדם ישלים שלא להורות שבורות היו

אוות כל החומר אל יתן ולא וכל מכל תאותו

זה מטעם כי תאותו, שישבור צריך אלא נפשו

כמ הלחם, אצל שבירה לשון ""נזכר שברוש

אוכל מעט ב)"לנו מג "(שם וכתיב לכם, בשברי

לחם כו-כו)"מטה עכ(ויקרא ל.",

‡Â‰ ‰Ï‡ ÌÈÏ„·‰· Á
ÂÓ‰ ÔÂÈÚ¯‰
˙‡ ˙Â‡¯Ï Ì„‡‰ ÍÈ¯ˆ ÌÈÈ
ÁÂ¯‰ ÌÈ
ÈÈ
Ú·˘
ËÈ·È Ï‡ ÌÏÂÚÏ ,Í¯„‰ ÈˆÁ· „ÈÓ˙ ÂÓˆÚ
Â
ÓÓ ‰˙ÂÁ
 ‰‚¯„· Ì‰˘ ‰Ï‡ ¯·ÚÏ Ì„‡‰
ÂÏˆ‡ ¯ˆÂÂÈ˙ ÍÎ ÍÂ˙Ó .Â
ÓÓ ÌÈ·ÂË‰ ÏÚ ‡Ï‡

.˙ÂÏÚ˙‰ÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ÂÚ
Î˘˙˘ ˙È·ÂÈÁ ‰‡
˜

עוה בעניני זאת, עושר"לעומת כגון ז

יסתכל אם האדם יעשה טוב באלה, וכבוד,

את ויראה ממנו, פחות לו שיש מי לעבר

שלם זעצמו במאמרם נרמז זה דבר ל,".

ולבו" למטה עיניו שיתן צריך המתפלל

ע"למעלה קה עלב)"(יבמות המתפלל כלומר, .

חכמה הרואה - לבו יתן והנפש הגוף צרכי

אל ויתפלל ממנו. למעלה שהוא במי - ודעת

ואת בחכמה. דבוק להיות לבבו את שיטה ה'

המוחשיות הגוף חמדות את הרואות - עיניו

ואז בדרגה ממנו למטה שהוא במי יתן -

העושר. ריבוי על יבקש ולא בחלקו ישמח

שכל להורות באו השבורות, הארון אמות

משלימות חסר הוא כאילו בנפשו ידמה אדם

" נאמר וכבר "תמצאÔÈ‡Óוהחכמההחכמה,

כח-יב) לאין(איוב עצמו את שחושב ממי -

וכן בעיניו. חכם שהוא במי לא אבל ולחסר,

""אחז אדםל מכל הלומד חכם, (אבות"איזהו

שהואד-א) כאחד עצמו את מחשיב הוא תדיר ,

ללמוד שצריך וכמי חכמה הרבה עדיין חסר

חכמה. ולקנות

הש א"בכל רואים נקראיםס שרבנן נו

" חכמיםבשם רקתלמידי חכמים. ולא - "

את פוגשים אנו בהלכה ומתן למשא בנוגע

" אומריםהביטוי הוא"חכמים שמם אבל ,

" חכמיםלעולם ויש"תלמידי הוא. דבר והלא ,

בזו, היא גדלותם אכן כי הוא שהענין לומר

בגדר עצמם את מחזיקים הם שלעולם
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"לו סלנטר, ישראל ר' לרבו שאמר אמסטרדם, נפתלי רבי על הידוע וכהסיפור משמים,

ולמידותיו העבודה', ושורש 'יסוד בעל של ללבו אריה', 'שאגת בעל של לראשו זכיתי

נפתלי, "נפתלי, הגרי"ס, לו והשיב אמיתי..." ה' עובד להיות מסוגל הייתי - רבנו של

הראש והלב˘ÍÏעם ,ÍÏ˘והמידות ,ÍÏ˘."אמיתי עובד תהיה -

ÏÚ" "ארציות", - הגשמיות בענייני גם עצמו לחנך Á˙Ó˙האדם ı¯‡· ¯˘‡Â,"

מבטו להיישיר נחוץ יותר הזה, עולם בקנייני לזולת שיש במה להסתכל "Á˙Ó˙"במקום
מעוה"ז כלום ולא לו שאין במי יהיה113פי' כי בזולת, לקנאה יבוא לא זה ובדרך .

ממי ממנו, מהנחות - מה"מתחת" טוב יותר שמצבו על להשי"ת תודה בהכרת מלא

הפסוק כוונת וזה ממנו, גרוע יותר הרבה במצב Á˙Ó˙"שנמצא ı¯‡· ¯˘‡Â".

"àåùì êé÷ìà 'ä íù úà àùú àì"[כ-ו]

Â˙Ó˘
ישראל. - ה' שם את נושא היהודי ממעל. אלו-ה חלק היא יהודי כל של

שם את תשא "לא התורה, מצוה כך על אלקות. חדורים יהיו שחייו עליו שומה לפיכך

"לשוא" - שבקרבך - אלקיך" .114ה'

my hley f"rd oi`e dnvr ipta d`ixak mid

"íá øùà ìëå íéä úà 'åâå 'ä äùò íéîé úùù éë"[כ-י]

‡˙ÏÈÎÓ·Â(ז-ו כתב(פרשה ע"כ. בראשית, מעשי כל כנגד שקול שהים מגיד ,

מפני והוא בים, שליט אינו שהע"ז מודים היו ע"ז אחרי הטועים וז"ל, חכמה' ב'משך

רק העולם, בהוויות מתעסק אינו גדלו מפני שהקב"ה אומרים היו ע"ז אחרי שהטועים

לזה אשר המזלות פעולות והנה העולם, וינהיגו שישפיעו והכוכבים להמזלות כבודו נתן

פעולתן אין בים משא"כ וכו' ביבשה רק ניכר אינו צורות, לאותן ועבדו צורותיהם עשו

שע"ז מודים לכן הים, לחול נתן חק בריאתו, בתחילת שהיה כפי בהוויתו והים ניכר

הים את הארץ ואת השמים את ה' עשה ימים ששת "כי אמר ולכן בים. שליט אינו

עליו, שולט ע"ז ואין מהשי"ת מחודש הוא שהים שכמו פירוש, בם". אשר כל ואת

מפני וכו'. המים, על נבדקין כשפים מעשי כל ולכן עליו, משפיעים אינן המזלות וכל

" שאמרו כמו ומתלמדים, איזהותלמידים

אדם מכל הלומד ."חכם,

שיש במה תלויה אינה רצון שביעות .113

" כדכתיב ב'רצון' אלא חילאדם, לכל ומשביע

בכמות."רצון ולא ברצון תלויה השביעה ,

מה פעמים והרבה מזוני. יהיב חיי דיהיב ומאן

גופו, לקיום הכרחי צורך אינו לאחד שחסר

'לוקסוס', בהם שהתרגל נוספים דברים אלא

כלל. וחייו חיותו לצורך שאינם האמת אבל

'הח ופעלו'"114. חייו תתשצה)"(חח עמ' .ג
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הודו עכ"לזה מהשי"ת, מושגחים הם בם" אשר "כל כן - בים שליט .115שהקב"ה

‡ˆÓ
ליעקב אמת בספר וכ"כ עצמו. בריאה הוא ב-א)שהים "ויכלו(בראשית וז"ל,

אחת, כאגודה הם כי הארץ בכלל והים וז"ל, ראב"ע פירש - צבאם" וכל והארץ השמים

ואת השמים את ה' עשה ימים ששת "כי הכ' שאמר מצינו דהנה להקשות, כוונתו ע"כ.

בפרשת ואילו ים. ארץ, שמים, - לשלשה הבריאה שחילק הרי וגו', הים" ואת הארץ

אחת, כאגודה נחשבים הם כאן כי מיישב וע"ז והארץ. השמים שכלו רק נכתב בראשית

ב'בעל [וע"ע אחת כאגודה חשבם כאן אבל נפרדות בריאות ב' וודאי שהם דאע"פ והיינו

וארץ שמים שהם מהם ששבת מלאכות כנגד מלאכתו פעמים ג' ויכלו דכתב, הטורים'

ב' עדיין אבל אחת, לאגודה חשבם ולכן הקב"ה ע"י נבראו שלשתן שכל הגם פי', וים],

עכ"ל. הם, בריאות

Î"˘ÓÙÏÂ,בפנ"ע כבריאה לים משמעות אכן שיש נפלא הוא חכמה' ה'משך

בים. שולט הע"ז שאין לענין והוא

a` ceaik zevn lceb

שמים. בכבוד שורשם לחבירו, אדם שבין איסורים ושאר אב כיבוד א.

הראויה. וההנהגה החינוך מסורת תלויה ובה יסודית זו מצוה ב.

"êîà úàå êéáà úà ãáë"[כ-יב]

בדברי‡] חייבין שאנו מה כל השלים הנה אביך, את כבד וז"ל, הרמב"ן כתב

שהוא האב מן והתחיל הנבראים, בעניני אותנו לצוות וחזר ובכבודו, בעצמו הבורא

האחרון, אבינו והמוליד הראשון, אבינו השם כי ביצירה, משתתף בורא כענין לתולדותיו

פירש ולא ביצירתך, עמי המשתתף בכבוד מצוך אנכי כן בכבודי, צויתיך כאשר אמר ולכך

בו שיודה יתברך, הראשון באב למעלה הנאמר הכבוד מן נלמד הכבוד שהוא הכתוב

לירושתו, כבן יעבדנו ולא אביו, שהוא אחר אדם על לאמר בו יכפור ולא אביו, שהוא

אח לענין ויכנסואו ולשקר, לשוא אביו בחיי וישבע אביו שם ישא ולא ממנו, שיצפה ר

רבותינו בדברי הם ומפורשים נצטווינו, כבודו בכל כי אחרים, דברים הכבוד (קדושיןבכלל

הדגים השחיתו לא זה משום אפשר .115

בעלי שאר שהשחיתו כמו המבול קודם שבים

ולכן הרע, יצר בו שלט לא שבים משום חיים,

לע הרע יצר היה שלא לשאר"כמו גם ז

השחיתו לא ולכן הרע, יצר היה לא עבירות

הוא, הדבר ובביאור דרכיהם. שבים דגים

היבשה, על הוא שחיותה בריה הוא שהאדם

וכשאדם כלל, במים וקיום חיות לאדם ואין

ישותו שם מתבטלת המים לתוך כולו נכנס

שום אין לכן קיומו, הפסיק וכאילו וחיותו

הרע. ליצר ראש"(עשליטה - משמואל שם בספר ע

צד) עמ' .השנה
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ע"ב) אמרולא וכבר ע"ב), ל עכ"ל.(שם המקום, לכבוד כבודו שהוקש

¯‡Â·ÓÂהכיבוד דעיקר אב". "כבוד מצות במהות מחודשת הגדרה בדבריו

הוא בתורה ‰˘È"˙המפורש „Â·Î ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ÂÓ‡Â ÂÈ·‡ „Â·Î˘ ‰ÚÈ„È‰Â ‰¯Î‰‰,

הקב"ה. עם ביצירה הם שותפים ואמו אביו באדם,שכן שותפים "שלשה ע"א, לא נדה (עי'

ואמו") אביו ממהותהקב"ה נלמדת שהיא מפני בכתוב נתפרשה לא זה כבוד ומהות .

תשא". ו"לא יהיה" "לא ה'", "אנכי - הקב"ה הראשון", ב"אבינו שנצטווינו הכבוד

על אחרים אלהים לך יהיה "לא ונצטווינו ה'" ב"אנכי להודות אמונה חיוב שיש וכשם

אחר אדם על לאמר בו יכפור ש"לא חיוב יש אב, כבוד במצות בדיוק הוא כך פני",

וכו'. ממנו" שיצפה אחר לענין או לירושתו כבן יעבדנו "לא וכן אביו", שהוא

ÂÈ¯·„ÎÂלהלן בדבריו עוד מפורש כן יג)כאן הדברות(בפסוק עשרת "והנה בתו"ד,

לכבוד כי הא-ל, כבוד אביך את כבד כי האדם, לטובת וחמשה הבורא בכבוד חמשה

עכ"ל. וטובתו", בצרכו לאדם חמשה ונשארו ביצירה, המשתתף האב לכבד צוה הבורא

‰
‰Âכבוד משום שהוא אב כבוד חיוב מהות של זה שיסוד מבאר הרמב"ן

וז"ל תגנב", ו"לא תנאף" "לא תרצח", "לא של האיסורים ביסוד גם עומד שמים,

הכל את בורא שאני להודות צויתיך הנה אמר, תגנב לא תנאף לא תרצח לא הרמב"ן,

תחבל פן השמר כן אם ביצירה, משתתפים שהם בעבור האבות ולכבד ובמעשה, בלב

תנאף ולא אלה, בכל לי ולהודות לכבודי בראתי אשר האדם דם ותשפוך ידי מעשה

את ידעו לא כי בשקר, ולהודות באמת לכפור האבות כבוד ענין תחבל כי רעך, אשת

אתה אבי לעץ אומרים ע"ז עובדי יעשו כאשר לאחר, כבודם ויתנו ב-כז)אביהם ,(ירמיה

גורם כן כמו הוא כי נפש, תגנוב לא הזהיר כן ואחר מאין, שבראם אביהם ידעו ולא

עכ"ל. וכו', כזאת

˘¯ÂÙÓÂרק לא הוא רציחה איסור שחומר כיבדבריו אלא - האכזריות בגלל

כל ששנוא הנאוף עוון ואף לו". ו"להודות ה'" "לכבוד נברא אשר האדם דם שופך

בפירש"י הובא זמה", שונא אלו של "אלוקיהם ע"א קו סנהדרין חז"ל [עי' להקב"ה, כך

ויתנו אביהם מי ידעו ש"לא האבות" כבוד ענין ש"מחבל משום חמור - כד-יד], במדבר

קטנים שהם שהנגנבים גורם שהגונב בגלל הוא גניבה איסור חומר וכן לאחר". כבודם

לא שבן שגורם ומה ברמב"ן, שמפורש וכמו אבותם", יכירו ולא אחר במקום "גדלו

שבשמים. אביו את מכיר שאינו ע"ז איסור כעין זהו באביו יכיר

ÌÈ‡ÈÏÙÓ'אדם ה'חיי אב)דברי כיבוד חשוב(מצות שאביו לחשוב "חייב שכ'

הוא שאביו מי לצוות התורה יכולה כיצד מובנים, דבריו אין ראשונה ובהשקפה למלך"

מצווה שהתורה הדעת על עולה זה אין הרי כמלך, חשוב שאביו שיחשוב פשוט אדם

נמנע. שהוא דבר ומחייבת
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ÔÎ‡אלא הידור, זה אין כמלך אביו את להחשיב שהחיוב ברמב"ן, המבואר כפי

ביצירה" "משתתף שהוא לפי שמים כבוד משום אביו את לכבד המצוה, מהות עצם זהו

הקב"ה. עם

יאריכון·] תכבד אם וז"ל, ÔÂ¯ˆ˜˙Èפירש"י Â‡Ï Ì‡Âבביאור ונראה עכ"ל. ,

ה'ספורנו' פי על כ-ט)דבריו שאני(ויקרא על והאות יקלל", אשר איש איש "כי וז"ל,

הוריו, המקלל את דין בית מיתת ענשתי שהרי בזרע הקדושה שתהיה כך כל מקפיד

בזרע, פסול בהיות הרוב על יקרה ˘ÚÓשזה ·Â˙Î˘ ‰Ó Ï‡ ÔÎÂÓ È˙Ï· ‡Â‰ Ê‡ ÈÎ
ÍÈ·‡ ¯ÒÂÓ È
מאביו· יקבלם לא כי ומשפטים חוקים ישמור לא כזה ואיש וכו'. ,

עכ"ל. כלל, ומאמו

È¯‰שכל ואם, אב כיבוד מצות גדולה כי התורה קבעה ה'ספורנו', שלפי לן

החינוך על מאוד משפיעה היא אשר יסודית מצוה והיא בה תלויה התורה מסורת

המסורת לקבל כבר מסוגל שאינו מי כי כאן, רש"י מש"כ וזה לדור. מדור וההדרכה

חיים לו למה הקודמין, .116מדורות

ezen xg`l ecakn

"êîà úàå êéáà úà ãáë"[כ-יב]

˘È.שבת למצות ואם אב כיבוד מצות נסמכה מדוע להבין

‡"„ÈÁ‰(קדומים נחל הבן(בספר כשמחדש כי הקדוש, בזוהר איתא וז"ל, כתב

הכתוב לימדנו ולכן הבא. בעולם לאביו מעטרים בשבת, תורה ÌÈÈ˜Ïחידושי ¯˘Ù‡˘
,Â˙ÂÓ ¯Á‡Ï 'ÈÙ‡ ,˙·˘‰ ÌÂÈ· ÂÈ·‡Ï „Â·ÈÎ ˙ÙÒÂ˙.עכ"ל

êé÷ìà 'ä øùà äîãàä ìò êéîé ïåëøàé ïòîì êîà úàå êéáà úà ãáë"
"êì ïúð[כ-יב]

˘¯ÂÙÓשכר את מבואר עצמו ובפסוק בצידה, שכרה ואם אב כבוד במצות

דברים בחומש נאמר וכן וכו'. ימיך יאריכון למען ימיך(ה-טו)המצוה, יאריכן "למען ,

הימים". כל לך נותן אלקיך ה' אשר האדמה על לך ייטב ולמען

˘Â¯ÈÙ·Âלמען(עה"ת)הטור" הבטחות, שתי כאן שיש חז"ל, דברי עפ"י מבאר ,

הזה. בעולם ימים אריכות - האדמה" "על הבא. לעולם ימים אריכות - ימיך" יאריכון

ע מש"116. בראשית"ע פרשת לעיל ,(ב-כד)כ

ודבק" אמו ואת אביו את איש יעזב כן על

וגו' ובמשבאשתו """ התרגום ישבוקכ כן על

וגו' ואמיה אבוהי משכבי בית יעוע"גבר ש.",
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‰ÊÂאריכות לך", ייטב ולמען ימיך יאריכן "למען דברים, בספר הפסוק ביאור גם

הזה. בעולם האדמה, על לך ייטב ולמען הבא, לעולם ימים

ÌÚË‰Â.המצוה קיום לזרז כדי הוא כפשוטו בצידה, שכרה מתן התורה שכתבה

זוננפלד חיים יוסף רבי הג' בהרחבה הדברים וביאר רס"ג, בשם כתב בחיי' 'רבנו אולם

ויש רבות, טורח אדם ואם, אב כבוד ידי על שלפעמים והוא נוסף, טעם כאן שיש זצ"ל,

המצוה ידי שעל התורה כותבת ולכן זמן, לו שאין הזה, העולם את שמפסיד הרגשה לו

מחר ירויח היום שמפסיד שמה מאומה, יפסיד לא וממילא הזה, בעולם ימיו .117יאריכו

zereayd bga zexaicd z`ixw

"êòø úéá ãîçú àì"[כ-יד]

טעם‡] המקרא, בטעמי נוסחאות שתי ישנם הדברות עשרת של התורה בקריאת

נגינות שתי הדברות ברוב יש וז"ל, ה'חזקוני' וכ' התחתון. וטעם ללמד118העליון ,

˙¯ˆÚ·˘‰¯Â˙ Ô˙Ó ˙Ó‚Â„ ‡È‰˘לך יהיה לא דברת כל קורין הדברות, ומתרגמינן ,

המהר של סבו על מסופר ר'"117. מפראג, ל

וירא חכם תלמיד שהיה מוורמייזא, חיים

וחכמים חשובים בנים שלשה לו והיו שמים,

חיים ר' העלמאן. ור' יעקב, ור' בצלאל, ר' -

בגרמניה, עיר שהיתה בוורמיזא התגורר

של חשובה ישיבה בפולין היתה זמן ובאותו

גאונים"המהרש של חשובות ישיבות ושאר ל,

ללמוד ללכת הבנים שלושת בקשו מפורסמים,

כמובן והאב בתורה, ולגדול אלו בישיבות

יגדלו שהבנים היתה שאיפתו גם כי הסכים,

ישאר הבנים שאחד צורך היה אבל בתורה.

הצעירים הבנים ששני והסכימו לעזור, בבית

ישאר בצלאל ר' הבכור והבן לפולין, יסעו

הצעירים הבנים חזרו שנים כמה לאחר בבית.

ותלמידי ובתורה, בחכמה מלאים והיו לביתם,

אע בצלאל, ור' מאוד, חשובים שגם"חכמים פ

למדרגתם, הגיע לא הרבה, תורה למד הוא

מעולים יותר עוד היו שכשרונותיו ולמרות

גאוני אצל לימודם ידי על שהם אחיו, משל

לתלמידי נעשו הגדולות, ובישיבות הדור

ר' זאת ראה וכאשר בהלכה. מחודדים חכמים

משום שהפסיד כך על והתמרמר בכה בצלאל,

דמאחר אביו, לו ואמר אביו, עם שנשאר

ודאי ואם, אב כיבוד מצות ידי על שהפסיד

בנים לו ויתן לו ישלים הוא ברוך שהקדוש

שנולדו הוה, וכך בתורה. העולם את שיאירו

ר' האחד, עולם. גאוני כולם בנים, ארבעה לו

רב והיה חשובים, ספרים כמה שחיבר חיים

גדולה קהילה שם שהיתה פריגדבורג בעיר

בתחילה שהיה סיני ר' השני, בימיו. וחשובה

ואח בפראג ישיבה של"ראש רבה כ

ר' השלישי, מערין. מדינת וכל ניקלשבורג

קרמניץ. קהילת של רבה שהיה שמשון

המהר היה שבכולם החשוב ל"והאחרון

מפראג.

מה הם הנגינות ענין עצם כתב"118. וכן ת,

החיים' טז)ב'נפש פרק ב ידוע"וז(שער כי ל,

בחינות מג' כלולה היא בכללה, האדם שנפש

נר והם בחינות:"פרטים הג' עצמם שהם ן,

וגם האדם. כל שזה ומחשבה, דבור מעשה

דבור, מעשה בחינות, ג' יש תיבה בכל

נר ""מחשבה, והם ואותיותן, "נקודות""

עכ"ÌÈÓÚË"ו וכו', ל."שבה,
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לעשות הגדולות, בנגינות שבת], שמירת עניני [וכל זכור דברת וכל פסוקים], ד' [שהם

לא תרצח לא ודברות לעצמה. אחת דברה מהן אחד שכל אחד, פסוק מהן אחת כל

דברות. ד' שהם פסוקים ד' לעשות הקטנות, בנגינות קורין תענה לא תגנוב לא תנאף

Ï·‡וזכור לך יהיה לא קורין השנה, שבתות כשאר יתרו בפר' כשקורין שבט בחודש

˙Â
Ë˜‰ ˙Â
È‚
לא· תנאף לא תרצח לא ודברות פסוקים, ד' מהן אחת מכל לעשות

המקרא בכל מצינו שלא לפי אחד, פסוק לעשותן הגדולות בנגינות קורין תענה לא תגנוב

מאלו. חוץ תיבות משתי למעלה.ÂÚÂ·˘·Â˙פסוק שפי' כמו אנכי‚Ìדוקא בדברות

נאמרו אחד שבדבור לזכרון אחד, פסוק שתיהן לעשותן גדולה נגינה יש לך יהיה ולא

עכ"ל נאמרו, אחד בדבור וזכור שמור .119כי

È˙ÚÓ˘שליט"א פישר שלמה הג"ר ה'חזקוני',120בשם לדברי מקור שהביא ,

ברכות במס' איתא ע"א)דהנה והתורה(ה האבן לוחות את לך ואתנה דכתיב מאי ,

להורותם, כתבתי אשר ‰„·¯Â˙,והמצוה ˙¯˘Ú ÂÏ‡ ˙ÂÁÂÏ,‡¯˜Ó ‰Ê ‰¯Â˙והמצוה

נתנו שכולם מלמד גמרא, זה להורותם וכתובים, נביאים אלו כתבתי אשר משנה, זו

ע"כ. מסיני, למשה

,‰˘˜Â,דברים לב' הגמ' חשבתם ולמה תורה, בכלל ג"כ הם הדברות עשרת הלא

תורה. - וב' לוחות, - א'

Ì‡Âכ"א ודברות תורה חשיב ולכן בנפרד, היו שניתנו הדברות שעשרת תאמר

ארבעים ולסוף מגילות, מגילות ניתנה אחד מ"ד לפי התורה גם כי כן, לומר אין בפנ"ע,

התורה את להחשיב צריך לחוד שניתן במה תלוי ואם יחד, רבנו משה צרפם שנה

שניתנו. המגילות מספר כפי עצמה

‡Ï‡- א' אופנים, בב' רבנו למשה הדברות עשרת את נתן שהקב"ה ע"כ

מחולקים הדברות עשרת רבנו למשה נתן - ב' התורה. פסוקי כשאר וטעמים בפסוקים

ומאחר לחוד. ותורה לחוד דברות נחשב וע"כ העליון. טעם וזה לפסוקים, ולא לדברות,

השבועות בחג לכן בפסוקים, ולא ב'דברות', הדברות עשרת שמענו סיני הר שבמעמד

בפסוקים. ולא ב'דברות' הדברות, עשרת את קורין

הגר מנהג הוא וכן בשבועות"119. לקרוא א,

התחתון, בטעם יתרו ובפר' העליון, בטעם

ה'חזקוני'. וכשיטת

תצג בסימן אברהם' ה'מגן הביא וכן

ואתחנן ופרשת יתרו פרשת דבשבת מהחזקוני

משא התחתון בטעם הדברות עשרת כ"קורין

ומתרגמינן תורה מתן דוגמת שהיא בעצרת

בפ דבור כל קורין עליון,"הדברות בטעם ע

הדברות לתרגם מיוחד דין דיש דכתב הרי

בעצרת. בקריאה

הגרי למרן כן שאמר זצ"120. והסכים"ז ל,

הגרי מרן אמר ששמעתי, וכפי להג'"לדבריו. ז

בזה שלמה ""ר' דאס!ל, איז דאס "אט

[זה-הוא-זה].
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שבשבועות·] ה'חזקוני' ‰„·¯Â˙"כתב Ô
ÈÓ‚¯˙Ó"מנהגם אם דממ"נ וצ"ב ,

מדוע לתרגם נהגו לא בזמנם ואם בעצרת, יתרגמו שלא מדוע לתרגם השנה בכל היה

בעצרת. דוקא יתרגמו

˘ÈÂברכות במס' הגמ' פי על ע"א)לומר להגביה(מה רשאי המתרגם שאין מנין ,

ומה בקול, ת"ל שאין בקול, יעננו והאלקים ידבר משה דכתיב הקורא, מן יותר קולו

המתרגם]. רבנו ומשה קורא הבעל הקב"ה [שהיה משה. של בקולו בקול, ת"ל

¯Á‡ÓÂממה חוץ לכן תורה, מתן דוגמת היא השבועות בחג התורה שקריאת

בפסוקים], [ולא בדברות אותה ÂÓ‚¯˙ÏÂשקוראים ˜ÂÒÙ ÏÎ ‡Â¯˜Ï ÍÈ¯ˆ.

¯ÙÒ·]המקרא אלפים121הבנת חמשת משנת בכת"י תפלה מחזור שראה כתב ,

השלישי "בחודש בזה"ל, התורה קריאת סדר שם וכתוב שנה] כ-760 [לפני עשרה שמונה

הפסוק, לתרגם המתרגם עמד סיני", מדבר באו הזה ביום מצרים מארץ בנ"י לצאת

שותא" ושריות מילין "אקדמות והוא, 'רשות' אמר לתרגם שהתחיל פיוט122וקודם ,

לשבו בקריאה התורה שבקריאת ראשון פסוק תרגם ואח"כ לשבועות. עות].ה'אקדמות'

cengz `l oipra '`xfr oa`'d ziiyewa

"êòø úéá ãîçú àì"[כ-יד]

אדם‡] יהיה איך המצוה, זאת על יתמהו רבים אנשים וז"ל, עזרא' ה'אבן כתב

משל, לך אתן ועתה עיניו. למראה נחמד שהוא מה כל בלבו יפה דבר יחמוד שלא

אותה יחמוד לא יפה שהיא מלך בת ראה והוא נכונה דעת לו שיש כפרי" "איש כי דע

מן כאחד שהוא הכפרי זה תחשוב ואל יתכן. לא זה כי ידע כי עמה, שישכב בלבו

אדם אין כאשר להיות יתכן ולא השמים. לעוף כנפים לו שיהיו שיתאוה המשוגעים

לו. אסורה שהיא לדעת מנעוריו הרגילוהו כי יפה, שהיא אע"פ אמו עם לשכוב מתאוה

חכמתו בעבור אדם ימצאנו לא ממון או יפה אשה כי שידע צריך משכיל כל ככה

‰'ודעתו, ÂÏ ˜ÏÁ ¯˘‡Î ואמר¯˜ יחמוד. ולא יתאוה לא המשכיל זה ובעבור וכו',

יותר לו, השם אסרה רעהו שאשת ‰È¯ÙÎ,שידע ·Ï· ÍÏÓ ˙·Ó ÂÈ
ÈÚ· ‰·‚˘
 ‡È‰
כי שלו. שאינו דבר ולהתאוות לחמוד לבו אל ישים ולא בחלקו ישמח הוא כן על

ובתחבולותיו. ובמחשבותיו בכחו לקחתו יוכל לא לו, לתת רצה לא שהשם ידע הוא

עכ"ל בעיניו, הטוב ויעשה שיכלכלנו בבוראו יבטח כן .123על

ז היידענהיים וולף זאב ר' להרב ל."121.

הפי ושכר122. התורה, מעלת בשבח מדבר וט

לבוא. לעתיד התורה את הלומדים הצדיקים

וז שכ' הלוי' ה'בית דברי ידועים הנה"123. ל,
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‡˜„Â·ÏÒ·לאיש משל שכ' במה כי בהיפוך, המשל את לצייר שניתן אמרו

והמשל הכפרי, האיש הם [במשלו] ישראל שבני יוצא מלך, לבת מתאוה שאינו כפרי

הבני הם ישראל דבני כפרי, לבת מתאוה שאינו מלך לבן משל להיפך, להיות צריך

קדוש" וגוי כהנים "ממלכת - אלקיכם"(יט-ו)מלכים לה' אתם ו"בנים יד-א)- .(דברים

אינו מלך שבן מנעוריו הרגילוהו כי כפרי, לבת יתאווה מלך שבן הנימוס מן אינו לכן

והוי לו, ה' אסרה רעהו שאשת שיודעים ישראל בני אצל הוא וכן כפרי, בת לוקח

כפרי לבת המלך מבן יותר, הרבה - המלך של רצונו נגד דבר לעשות דרגה .124נחית

¯·ÎÂעמדין יעקב רבי כן לסדורו)כתב במצודת(בהקדמה נלכד שאדם מה כל וז"ל,

- והנפלא הנורא יחוסו ששוכח מחמת לו בא - הרע ÂÁÂ˘·יצר ,‡Â‰ ÍÏÓ Ô· ÈÎ
ÌÈÈ¯ÙÎ‰ ˙ÁÙ˘ÓÓ ‡Â‰˘בהמה כי - הרבים וכשפיהם בשיגעונותיהם אדמה עובדי

עכ"ל להם, .125המה

ע אזהרה שייך היאך תמהו יעשה"רבים ומה ז,

האבן הסביר וכבר חומד, הלב אם האדם

אשת להיות שצריך מזהיר שהכתוב עזרא

כ לא"חבירו שממילא עד ממנו רחוק כ

בת את הכפרי יחמוד שלא וכמו הלב יחמדנה

לדבר רק הלב יחמוד לא דלעולם המלך,

שישיגו. אופן במציאות להיות שיכול שסובר

בלא גם אמנם נעים. גם יפה הסבר ה"והוא

וברור בעצמו לשער יוכל אדם כל דהנה ניחא,

תאוה דבר לאיזו האדם יתאוה דאם הוא

ויהיה טבעו, לפי אחד כל אצלו, גדולה היותר

ואז אחריה וילך תאותו להשיג קרוב גם

הוא"היצה הילוכו דרך ורק כאש בו בוער ר

ריצתו ובדרך מקרח הקפוי הנהר גב על

הרי ליפול, וחשב הכפור על רגלו נחלקה

אז הרי לפול ונטה רגלו שנחלקה רגע באותו

מהנפילה דהפחד התאוה, אותו כל ממנו יבטל

יתברך הבורא יסד דכן רצונו, כל ממנו העביר

על שיעלה פחד מעט דגם הברואים כל בטבע

התאוה כחות כל ממנו מעביר האדם לב

וא בלאו"והחמדה, התורה שהזהירה אחרי כ

להאדם היה אם לחמוד, ואסרה תחמוד דלא

כיראת קטנה יראה אפי' האיסור, מן יראה

ג עכ"הנפילה, כלל, יחמוד לא שוב ועל"כ - ד.

החזו מרן אמר אלו זצ"דברים ""א נאיםל,

שאמרם למי ."הדברים

דברי את מביא היה מסלבודקא הסבא .124

יונה העבודה')רבנו לשיטת('שערי כמקור ,

וז הסבא, שחינך הסלבודקאי הפתח"המוסר ל,

הוא ÂÓˆÚ,הראשון Í¯Ú „·ÂÚ‰ ˘È‡‰ Ú„È˘
Ì˙ÏÂ„‚Â ÂÈ˙Â·‡ ˙ÏÚÓÂ Â˙ÏÚÓ ¯ÈÎÈÂ

'˙È ‡¯Â·‰ Ïˆ‡ Ì˙·ÁÂ Ì˙Â·È˘ÁÂוישתדל .

ההוא במעלה עצמו להעמיד תמיד ויתחזק

ויאמר, לנפשו וישיב תמיד... בה ולהתחזק

כמה בי שיש היום כמוני וחשוב גדול אדם

בן ושאני ונשאות, רמות טובות מעלות

הרעה אעשה איך קדם, מלכי בן גדולים

כל ולאבותי לאלקים וחטאתי הזאת הגדולה

תמיד ישתדל העובד האיש כן על הימים...

והחסידים הצדיקים וערך ערכו להשיג

ית' ה' לפני וחבתם חשיבותם ומעלתם

È˘‰Ï‚ודבקותם, ÏÎÂÈ ÈÎ Ú„ÈÂ ÏÈÎ˘ÈÂ ÔÈ·ÈÂ
Ì˙·ÈÁÂ Ì˙Â·È˘ÁÂ Ì˙ÏÚÓיעבוד כאשר ,

ורגעיו ושעותיו ועתותיו חייו ימי כל כמותם

עכ והשגתו... כחו ל."כפי

היעב מדברי עוד שם"125. א-ל'ץ בית ('סולם

(9 עמ' ישן וזדפוס חיינו, להשקפת הנצרכים ל,",

שהיא הקדושה הנפש צורת ערך ונכיר שנדע

ממעל, א-לוה חלק היותו האמיתי עצמותינו

הגס החומר שהוא וגרוע לפחות נשעבדה ולא

ומטים לנסותה אותה המקיפים ותכונותיו

צורתה להשחית להם להשמע אליה אותה
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ובהתערבו וגו'. הנכבדת מעלתה ולהפסיד

ח שיעקרוהו עד ישקוטו לא לגמרי"עמהם ו

בגדים וילבשוהו וילכלכוהו טהרתו ממקור

אל לשוב לו אפשר יהא שלא באופן צואים,

להתנגד יתרשל אם אבותיו. ואחוזת משפחתו

האמיתי. וביתו מקומו וינשה לבב בגודל להם

מי היא וחשובה גדולה טובה עצה לפיכך

בו, המתגאה הוא ה' כי ישראל ידע אלי, לה'

ובגאותו, שמים רוכב ישרון כא-ל אין ככתוב

בך אשר ישראל אתה עבדי לי ויאמר וכתיב

והי כאמרו"אתפאר. ישראל של גאותן הוא ת

להתגאות לנו אין וכי גאותך. חרב ואשר

הימנה למעלה שאין גדולה גאוה בזאת

שהמלאכים לבו אל האדם ישים ואם בערכנו.

מעלתו שכלו בעין יראה לשמרו אותו מלוין

בעיניו נפשו תיקר הלא זה וכשיזכיר וגדולתו

משום יתפעל שלא אלקים רוח עליו ותצלח

מגונה דבר ומכל כבודו לפי שאינו התפעלות

הרע להיצר יהא לא ודאי אז ידו ישמור ורע

שאינו קל אדם על חבל אבל אליו. מבוא

נגד זאת ישים שאם מאומה, עצמו חושב

יתפעל ולא רע, מכל ינצל תמיד עיניו

ולא ירצה אם לו הכפופים העבדים ממלחמת

מפתיחות רק זאת אין כי לזולל היקר יכניע

וכו'. הנקלה, הנפש

בשכינה קשור שהאדם בהכרח לו ויודע

יזוז לא למעלה הנטוע שרשו וישמור יזהר אם

באור וידבק ואנה אנה בלכתו עיניו מנגד

לשמרו עליו להשגיח כאן המתפשט האלקי

דופי בלי בו ויאחוז ידרשנו אם ולהשפיעו

וטהר האדם לב יתלהב ספק בלי אז ושמץ,

הצלחתו דרך לדעת לרדוף אומץ יוסיף ידים

עד דרכיו בכל משכיל להיות בארץ ויאושר

מעשה מכל חשבון לתת למנוחתו שובו עת

האחרון שלימתו וישיג נשיה בארץ הנהגתו

צופיה, עינו שכינה מזיו ליהנות המתמיד

השארות,"והש לו לקיים בו ומתעטה מתגאה י

מעשה כוונת חפץ כל זה חיה לו ונפשו

הנרצה.

מלבדה עוד אין החמורה העבודה וזוהי

ע ישיג והגדולה הכבוד זה ויבחין"וכל שיכיר י

מ בעיניו,ערך יקל ולא חורין בן היותו עלתו

מאד הנכבד המעולה בשרשו יתגאה אדרבה

והצלחה עושר כל בעיניו ויבז חקר לאין

תענוגות יגעל שקר, במתת יתהלל לא מדומה

ואוררי לילה שודדי ושדתין שידה אדם בני

לא לעגם, זו בו יתקלסו לדמו האורבים יום

להנשא ה' בדרכי לבו ויגבה בגם, בפת יתגאל

וכו', יתירה למעלה

האדם צורת תבדיל כי איפה יוודע ובמה

בכל בהשתמשו הלא מהבהמית האלקית

ע ופעולתיו והנאותיו האלקי"חושיו השכל ד

עצמיות רוחניות ולהחזירם ולזככם לטהרם

‰‚˘ÂÈÓ˙אלקיות, ÍÙ‰Ï Ì„‡‰ ÏÎ ‰Ê ÈÎ
˘Ó˙˘‰Ï ,‰
ÂÈÏÚ ‰˘Â„˜ ‰‚È¯„ÓÏ Â˙ÂÏÚ‰ÏÂ

„·Ï· Â
Âˆ¯ÏÂ Â
Â˜ „Â·ÎÏ Â·עכ ד.",

���

הגר"מו זצ"ר גיפטר כמה"מ לי אמר ל

הגערה ליטא, בישיבות הקודם שבדור פעמים,

לומר בתלמיד לגעור אפשר שהיה גדולה הכי

" נישטלו, אייך פאסט לפיעס אינו [זה "

כבודך].

���

" היינוכתוב וכן כחגבים בעינינו ונהי

יג-לג)"בעיניהם במדרש(במדבר ואיתא ר"(במד,

הקב"טז-יא) כחגבים"אמר בעינינו ונהי ה

בעיניהם, היינו וכן אלא עליהם, ויתרתי

מי לעיניהם, אתכם עשיתי מה הייתם יודעים

כמלאכים בעיניהם הייתם שלא ע"יאמר כ.",

ח בספר ופעלו"ומובא חייו תתר"(חח עמ' ,ס)"ג

ואין האמונה את מאבדים כאשר מתרחש שכך

שבעיני האדם שסבור העצמי, בערך מכירים

שההוא בעוד כחגב, נחשב הוא הזולת

בעיני נופלים אדם כשבני כמלאך. מחשיבו

מכפי בפחות ערכם את ומעריכים עצמם

כעל עצמנו על מסתכלים אנו כאשר שהם,

מסתכלים שכך בעינינו דומה פחותות, בריות

אחרים. גם עלינו

זי מקאצק השרף ""ובשם מפרשים, ונהיע

בעיניהם היינו וכן כחגבים ˘ËÁ‡,"בעינינו
,Ì‰È
ÈÚ· Â
ÈÈ‰ ÔÎÂ Â¯Ó‡˘ ‰Ê· ‰È‰ ÌÈÏ‚¯Ó‰
È
ÈÚ· ÌÈ·˘Á
 Ì‰ ÍÈ‡ ˙Ú„Ï Ì‰Ï ‰Ó Ï˘·

!˙ÏÂÊ‰
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ÔÎÂשור עלי בספר קסח)כתב עמ' וז"ל,(ח"א ישראל, כלל של החשיבות אודות ,

לי תהיו "ואתם נאמר, תורה למתן בהקדמה בתורה. עבודה אין - חשיבות תודעת בלי

שרים". - "כהנים וז"ל, ופירש"י קדוש", וגוי כהנים ‰Â‡ממלכת Ï‡¯˘ÈÓ „Á‡ ÏÎ
העולם",˘¯ נברא "בשבילי לומר חייב ואחד אחד כל אחריות. ובעל מעלה בעל -

עכ"ל וכו', מלא כעולם אני חשוב וז"ל, .126ופירש"י

ÏÏÎ"בגבורה ישראל "אוזר יום בכל מברכין הלא אנושי, על כח להם יש ישראל

"‰¯‡Ù˙· Ï‡¯˘È ¯ËÂÚ"Â'ו"ה - לעם" ותעצומות עוז נותן "הוא בתפלה ואומרים ,

יתן" לעמו מה-ג)עוז .127(תהלים

·Â˙Î"נדמו כבהמות נמשל יבין ולא ביקר מט-כא)"אדם לבאר(תהלים שמעתי .

אז חשיבותו, את יבין" "לא אם אבל יקר, בעצם הוא האדם - ביקר" "אדם דרוש, ע"ד

- הכפריים כמשפחת נדמו" Ì‰Ï"כבהמות ‰Ó‰ ‰Ó‰· ÈÎ(בהערה שהבאנו היעב"ץ .(כד'

אמת'·] ב'שפת מש"כ עפ"י עזרא', ה'אבן קושיית על י"ל תרל"ו)ועוד (עה"ת,

להיות צריכה התשוקה אך עוה"ז, לענייני חמדה שיש אף כי נראה באמת אבל וז"ל,

ה', מאמר לקיים ˘·ÊÂÌÏÂÚ‡˙באדם ˙Â„ÓÁ‰ ÏÎ „‚
 ¯Â·‚˙ ‰„ÓÁ‰נאמר וע"ז ,

עכ"ל. רצונו", מפני רצונך "בטל

‰‡¯
Âהרמב"ם דכתב לפי"מ אמת', ה'שפת דברי כא)לבאר הל' מאיסו"ב (פכ"ב

גדולים גורמין שאלו עגבים, ומדברי השכרות ומן השחוק מן להתרחק ינהוג וכן וז"ל,

מכל גדולה יתירה. לטהרה גורם זה שמנהג אשה בלא ישב ולא עריות, של מעלות והם

עריות מחשבת שאין בחכמה, דעתו וירחיב תורה לדברי ומחשבתו עצמו יפנה אמרו זאת

דדיה חן ויעלת אהבים אילת אומר הוא ובחכמה החכמה, מן פנוי בלב אלא מתגברת

עכ"ל תמיד, תשגה באהבתה עת בכל .128ירווך

למה חשיבות נתנו שהם בזה היה דחטאם

היו שצריכים במקום עליהם, חושב שהזולת

שהקב מה על רק מחשבתם חושב"לרכז ה

ארץ לתושבי גם חשיבות נתנו הם עליהם,

כנען.

בס מצינו ממונות"126. דיני אחד לזפ (סנהדרין

שכלא)"ע ללמדך יחידי אדם נברא לפיכך ,

הכתוב עליו מעלה מישראל אחת נפש המאבד

נפש המקיים וכל מלא, עולם איבד כאילו

מעה מישראל מלא,"אחת עולם קיים כאילו כ

לכל"ע הברואים, לכל תכלית שיש חזינן, כ.

שאל כמאבד"אדם, דהוי בזה יש הפסד איזה כ

תכלית. בו אין אם מלא עולם

ע משפטים"127. בפר' להלן זה.(כג-א)ע בענין

הרמב שכ' מה מלבד איסום"128. הל' ב)"(בסוף

פנוי" בלב אלא מתגברת עריות מחשבת שאין

החכמה מכל"מן לשמור שצריך הוא פשוט ,

וכדרשת אלו. לעניינים המרגילים הנסיונות

על"חז סא "א)"(ברכות רע, ינקה לא ליד "יד

יא-כא) מידו(משלי, לאשה מעות המרצה מכאן ,

תורה בידו יש אפי' בה, להסתכל כדי לידה

של"ומעש מדינה ינקה לא רבנו, כמשה ט

ופירש רבנו"גיהנם. כמשה אפי' ליד, יד י,

הקב של מימינו תורה רע,"שקיבל ינקה לא ה
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ÂÏÏÎלבו כשימלא משא"כ התאוה, תימצא שם חכמה שאין במקום דבר, של

הוא התורה שלימוד וכדו' סגולה לנו אומר הרמב"ם אין לתאוה. מקום אין בחכמה

איסור, והרהורי ממחשבות ‰È‡למגן ˙Â‡ÈˆÓ˘ ‡Ï‡את שמילא השיעור שכפי ,

אחרים! לדברים להתאוות שוב יתכן לא ממילא תורה, בדברי מחשבתו

‰ÏÂÚÂהתאוה את ירחיק כן התורה, בחכמת לבו אדם שימלא שככל מהנ"ל,

הראב"ע. קושית שפיר ומיושבת ממנו, והחמדה

‡˙È‡'הק ע"א)בזוהר קלח, יצר(ח"א לבטל הגדולה כנסת אנשי רוצים שהיו ,

להוי!" לא דשמעתתא חדוותא יצה"ר, אלמלא "ח"ו, השמים, מן והשיבו דעריות, הרע

לן] מנא דאורייתא ריתחא כן יעשו .129[שאם

ע משתעי, באשה נדה"וקרא ובמס' עכ. ,ב)"(יג

ר מטבורו"אמר למטה ידו המכניס כל ט

לר לו אמרו בכריסו"תיקצץ, קוץ לו ישב ט

לא. להן אמר יטלנו, אותו)לא והלא(ושאלו

כריסו תבקע מוטב להן אמר נבקעת, כריסו

ע שחת, לבאר ירד הסוגיא."ואל כל ש

���

חזו לז)"(חא'"ב'אגרות סי' וזא ל,"כתב

האדם את להביא התורה סגולת ועיקר

באה בעולמו חובתו ולהכיר עילאה לרוממות

מוסיף"ע שהאדם וכל תורה, של עמלה י

וממאס היצר חבלי בזה מנתק ביגיעתו

לרגשי משתוקקת ונפשו ההבלים בתענוגי

הלב טהרת ומתק החכמה ועונג קודש

עכ אלא... האדם ודם בשר שלא ל."וההכרה

���

הג זצ"סיפר בלאך שלמה (מתלמידיול"ר

זצ חיים' ה'חפץ בעל של שפל)"הוותיקים ישב", א

מגילת לעצמו כשקרא חיים החפץ אצל

ש ודרכו שהיהקהלת, היתה, חיים החפץ ל

אמר וכך באידיש. לעצמו הפסוק את מתרגם

" קהלת, מגילת קריאת בעת הבללעצמו

זאג הבל, דעם זיין מהבל דארף מען הבלים,

הבל איז דאס אז הבל שצריך"אויף [והיינו .

ההבל]. את להבל

���

תורה דעת מאמרים)בספר וישב, כותב(פר' ,

זצ ממיר ירוחם וז"רבנו דברים"ל ישנם ל,

מהם, כלל מתפעלים אינם תורה בני אשר

אצלם הם אצלם, נסיון בגדר אפילו ואינם

- בלבם תזוזה שום גורמים ואינם פשוטים

יכוליםעולם"וה איך כלל מבין אינו הלא "

דא. בכגון לעמוד

תאוותנו כל כי להאמין יכולים אנו

השורש עד אותנו העוקרות ביותר, החזקות

אצל הנה ‡ÈÙ'ממש, ÂÈ‰ ‡Ï ¯‚È‡ ‡·È˜Ú È·¯
!ÔÂÈÒ
 ¯„‚·ÌÈÈÁ Â
‡˘ ˙ÂÂ‡˙‰ ÈÎ ‡Â‰ ËÂ˘Ù

,‰ÊÓ ÏÁ·˘ ,˘ÓÓ ˘Ù
-ÏÚÂ‚ ÂÏˆ‡ ÂÈ‰ Ô‰·
Ú ÏÎ˙Ò‰Ï Û‡ ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡ÏÂ"ÏÏÎ Êהתאוות .

" בגדר אצלו היו בקרבישלנו חלל "ולבי

קט-כב) עכ(תהלים ד.",

���

ששמע אפרים, מחנה דגל בספר כתב

זצ"מריב [הבעש"ש בספר"ל שכתב שאמר ט]

" נקרא שחכמה מנוחה, התאוהברית ,"קבורת

התאוות ממילא בחכמה דבוק כשהאדם כי

היינו התאוה, קבורת נקרא ולכך ממנו, בטילין

התאוה"שע כח ומבטל מקבר הוא החכמה י

מעליו.

זצ שבדרון שלום רבי המגיד תיאר"129. ל

בחורים שני וראה ישיבה לאיזו פעם שנכנס

התלהטות בלא בלימוד, ומדברים עומדים

אומר והשני סברא אומר אחד - והתלהבות

כך" זה ""למה משיב והוא לא? ?..."למה

בפני לדבר ובעמדו שלום, ר' של רוחו נסערה
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¯Â‡È··Âמקור דיש זצ"ל, וולבה שלמה ר' הגה"צ בשם שמעתי הזוהר, דברי

או מתורה, או שתיים, מתוך אחת באפשרות שביעה שמקבל בנפשנו, אחד ומקום

מקום אין שוב בתורה, מקור אותו שממלא כמה כל ולכן המשגל. מתאוות להבדיל

שבע. כבר הוא שהרי אחרים, לדברים לתאוות

˘ÈÂתורה - הדברים אלו לב' אחד ומקום מקור שיש זה, ליסוד ראיות כמה

השני.ותאו לדבר מקום אין שוב אחד, מדבר מתמלא שכאשר ובאופן זו, וה

גופו‡) כחש ביאות רוב בחז"ל, יד)איתא סע' רמ סי' או"ח שו"ע ע"א, צז .(ב"מ

כדאיתא אדם, של כוחו שמתשת בתורה, הוא ע"ב)וכן כו שמה(סנהדרין נקרא למה תנן ,

אדם. של כחו מתשת שהיא מפני תושיה,

סוכה·) במס' ע"ב)איתא מרעיבו(נב לאדם לו יש קטן אבר יוחנן רבי אמר ,

ג"כ אמרי' התורה בלימוד ולהבדיל, ע"כ. וישבעו, כמרעיתם שנאמר רעב משביעו שבע

ה'" טוב כי וראו "טעמו לד-ט)הכי מתרבה(תהלים כך בתורה, ההתמדה ריבוי וכפי ,

המקור. אותו הוא אלו דברים לב' הנפשי שהמקור מכאן ומבואר לתורה. והתאווה החשק

המקור כי אחרים, לדברים תאווה אין כבר תורה, עם המקור את ממלא שאם ובאופן

כבר .130שבע

בגמ'‚) ע"ב)מובא ל אתם(קידושין אם תבלין. תורה לו בראתי הרע יצר בראתי ,

אתם אין ואם שאת" תטיב אם "הלא שנאמר בידו נמסרים אתם אין בתורה עוסקים

רובץ" חטאת "לפתח שנא' בידו נמסרים אתם בתורה ד-ז)עוסקין ר'(בראשית דבי תנא .

ואם נימוח הוא אבן אם המדרש, לבית משכהו זה מנוול בך פגע אם בני ישמעאל

מתפוצץ. הוא ברזל

ÍÏ‰Ó‰מהטעם תורה, לימוד ע"י רק הוא אלו, בעניינים הרע יצר בביטול

.131שכתבנו

צורת על שיחתו כל נסבה הישיבה, בני

רוחו ובסערת שם, חזה אשר בלימוד הדיבור

תורה?! ללמוד נקרא זה וכי זעק: גברה, כי

ראש של שיעוריו את שומעים כשהיינו הרי

אפשטיין מרדכי משה רבי בחברון, הישיבה

˘‰ÂÈל,"זצ „Ú ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‡Á˙È¯ ÂÊÎ ‰˙È‰
Â˜˙ÂˆÏÂÁ‰ ˙‡ ÌÈÚ¯" - לומדים כך וכי למה...

ו"כן לא", ?"למה

מעשה שעושה הוא האיש אישות בענייני .130

הנשים אצל הוא וכן עולם. קרקע היא והאשה

החידוש את מקבלת דהאשה תורה, בדברי

כ בתורה גשמאק עולם"הכי אצלה,קרקע "

וזה אצלה. שייך לא דאורייתא הריתחא שכל

הנ אלו"מפאת תאוות לב' שהמקור מאחר ל,

היא שהאשה כמו לכן מקור, אותו הוא

כךמקבל"ה לבעלה, ביחסה עולם] [קרקע "

ועיין. לתורה, בנוגע הוא

לחטא שתיקון הדבר בטעם כתוב מצאתי .131

ע רק הוא הוא"זה זה חטא כי התורה, לימוד י

ג"ע הוא התורה ולימוד במוח, פגם ע"י י"כ

וע שלומד, במה במוח ועיון זה"לימוד י

ה'אגלי וכדברי שנפגם. במקום הוא התיקון
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ÂÊÂמאמר לקיים באדם להיות צריך התשוקה "אך במש"כ אמת' ה'שפת כוונת

שבעולם". החמדות כל נגד תגבור החמדה וזאת ה',

המדרש‚] דברי עפ"י הנ"ל, עזרא ה'אבן קוש' לתרץ יש כד-ה)עוד ,(ויק"ר

אלקיך" ה' "אנכי הדבור קדושים, בפר' כלולות הדברות עשרת שכל ,(כ-ב)המבאר

מסכה "ואלהי - כנגדו לך" יהיה "לא אלקיכם", ה' "אני כתיב, קדושים בפר' כנגדו

כמוך". לרעך "ואהבת קדושים בפרשת כנגדו תחמוד", "לא וכו', לכם", תעשו לא

כמוך". לרעך "ואהבת ע"י היא חמדה למנוע שהעצה בזה ומבואר

¯Â‡È·‰Âכך ומשום השני, בטובת חפץ שהאדם או אפשרויות, שתי שישנם בזה

שהוא בלבד זו שלא הרי לעצמו דואג הוא ואם זולתו, עבור משלו ומעניק מקריב הוא

לקיים שקוצה מי לפיכך חבירו. ממון את וחומד מתאוה עוד לחבירו, משלו מוותר אינו

חבירו אהבת של הענין את בנפשו לחזק צריך תחמוד', 'לא של התורה ציווי את

לממונו. יתאוה שלא וממילא

ÔÎÂמוסר שיחות לקט בס' מש"כ עד"ז ה'132ראיתי אהבת שמכיר מי וז"ל,

לה' הבנים כל כי אחים. לאהבת יגיעו שבע"כ הרי אלקיכם" לה' אתם "בנים כי אותם,

ה'" אני כמוך לרעך "ואהבת הפסוק מהלך הוא וכן לזה, זה אחים הם (ויקראהרי

זהיט-יח) ולרצות זה, את זה לאהוב לנו יש לכולנו, אחד ואב אביכם, ה' שאני מכיון ,

זה, של ÂËÏ·˙בטובתו ‡ÏÂ ,Â
Ï˘ Â
˙·ÂËÏ - Â
Ú¯Ï ¯˘‡ ˙‡ „ÂÓÁÏ ‡Ï˘ ˘"ÎÓÂ
Â
¯·Á.עכ"ל בתורה! גדול לכלל - כמוך לרעך ואהבת מצות הופכת וכך .

בהקדמתו)טל' תלוי"וז( הברית תיקון כי ל,

התורה בלימוד וביותר התורה, בלימוד ביותר

מהאדמו ששמעתי מה פי על זצ"בעיון, ל"ר

הזוה דברי בפירוש זה"מקוצק חטא שעל ק,

היא דתשובה משום תשובה, מועיל אינו

" כדכתיב, ושבמהלב, יבין ו-י)"ולבבו ,(ישעיה

למעלה הקלקול והרי המוח, הוא זה ופגם

קודש, זרע בספר כתוב וכן התיקון. ממקום

וכ במוח, שהוא הלכה עיון כן מי"ועל ש

במוח, כן גם התיקון הרי חידושים, שמחדש

ל."עכ

העוון חומר הק', בספרים שמובא מה הנה

שאינו למי דווקא הוא בזה, התשובה וקושי

דין לו יש בתורה העוסק אבל בתורה, עוסק

של מדרשו בבית למדנו זה דבר לגמרי. אחר

הגר זצ"מרן מוואלז'ין כתר"ח בספר שכ' ל,

קלג)ראש בפגם"וז(אות להנכשל תשובה ל,

והעוסק בתורה, לעסוק הצדיק, יוסף בקדושת

א הגאון"בתורה שרבו ומביא כלל, לדאוג צ

זצ בתיקונים"מווילנא מאמר לו הראה ל,

וכו', הזה בעון מאד המחמירים מוסר ובספרי

דבר נמצא זוהר, בתיקוני המאמר בסוף אבל

כ בתיקון שכתב למבין, וכ"טוב ""א אבלב:

פירוש וכו', בימינה ימים אורך אורייתא

- וכבוד עושר ובשמאלה המיתה, מן שמצלת

כמיתה הקשים היסורים מן והספרי"שמצלת ,

עכ זאת, הביאו לא וע"מוסר חיי"ל. בספר ע

זה. בענין הסטייפעלר למרן עולם,

להגה זצ"132. שר אייזיק ר' ישיבת"צ ראש ל

סלבודקא.
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התורה. לימוד מעצמות הם וברקים" וה"קולות וזיע" רתת ה"אימה א.

וביאורם. זצ"ל מוולאז'ין הגר"ח מרנא דברי ב.

הקולות. של הפנימיות את להבין ג.

הקולות. ראיית של הנס נצרך למה ד.

"úìå÷ä úà íéàø íòä ìëå"[כ-טו]

ומוסר‡] חכמה דעת הר133בס' מעמד על ואומר מתמיה הכתוב הנה וז"ל, כתב

מתוך מדבר אלקים קול עם "השמע ויחי"סיני אתה שמעת כאשר ד-לג)האש ,(דברים

"בחלום היא אוה"ע נביאי של הנבואה דרגת מדריגות, כמה ישנם הרי בנבואה והנה

"נפל כתיב בבלעם בם, חושיהם בעוד נבואה לקבל בכוחם היה לא לילה", בחזיון אדבר

עינים" כד-ד)וגלוי שמל(במדבר קודם אאע"ה הנבואה, את לקבל יכול היה לא אחרת ,

ובחושים, בגוף נבואה לקבל יכול היה כבר שמל ולאחר פניו", על אברהם "ויפל בו כתיב

על שפחה שראתה מה אמרו כבר סוף ים ובקריעת נביאים, כולם היו הרי ישראל הכלל

פליאה בהו כתיב לא המצבים, אלו בכל ועכ"ז, בנבואתו, בוזי בן יחזקאל ראה לא הים

מתוך מדבר אלקים קול עם "השמע הכתוב מתמיה תורה על ואמנם "ויחי", של זאת

מצד תורה של המצב הוא ורם גדול כך שכל ומפני ויחי", אתה שמעת כאשר האש

ועצמותו. מציאותו

˙Ó‡·Â"וזיע רתת ויראה ה"באימה סיני", הר ה"מעמד ע"א)שכל כב "וינעו(ברכות ,

מרחק" כ-ו)ויעמדו ללמוד(להלן שמורגלין כמו לא הוא, התורה רוממות מצד זה כל ,

אלא סיני", הר ה"מעמד בלי תורה להיות אפשר ושהיה צדדי, דבר הוא סיני" הר ש"מעמד

ויראה האימה האש, מתוך מדבר ה' קול וברקים, הקולות סיני", הר ה"מעמד סוד שכל

ישראל, הכלל עם תורה למד שהקב"ה זה זולת כלום היה לא וזיע, ÏÎרתת ‡ˆÈ ‰ÊÓÂ
‰ÓÚ "È
ÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ" ÏÎ ‰˙ÂÓÈÏ˘· ‰¯Â˙˘ ,‰¯Â˙‰Ó ‡Â‰ ÏÎ‰ ,È
ÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ‰,

הגמורה. השלימות בכל כשהיא ועצמותה מציאותה מצד תורה של המצב שזהו

Â
ÈˆÓי)בחז"ל פס' א, פר' והאש(שהש"ר ודורש יושב שהיה עזאי בן על ,

דכתיב הוא הדא נתנין, היו באש לא מסיני נתינתן עיקר "וכן להם ואמר וכו', סביבותיו

הר מעמד של האש שכל מפני אלא לכך, נצרך היה ולמה ע"כ, באש" בוער "וההר

סיני" הר ה"מעמד וכל האש תורה, דברי של הסוד דזהו רק צדדי, דבר היה לא סיני

שלהם. ה"תורה" של סיני הר מעמד היה התורה קבלת ובעת הוא, מהתורה הכל שהיה,

שלו. התורה דברי של סיני הר המעמד עם ג"כ היתה עזאי בן של והתורה

י לרבנו ח133. ממיר, נא."רוחם מאמר ה
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‡ˆÓ
Â!‰¯Â˙ Ï˘ ‰˙Â‰ÓÂ ‰˙Â‡ÈˆÓÓ Â‰Ê ,"ÚÈÊÂ ˙˙¯Â ‰‡¯ÈÂ ‰ÓÈ‡·"‰˘
עכ"ל.

¯ÙÒ·ומוסר זצ"ל)חכמה מקלם חז"ל(להסבא אמרו וז"ל, זה דרך על כחכתב (סוכה

-ע"א) נשרף היה הפורח עוף כל תורה שכשלמד עוזיאל, בן יונתן ˘Ïעל „ÂÒ‰Ó Â‰Ê
‰¯Â˙‰ ˙Â‡ÈˆÓ ,‰¯Â˙ È¯·„"סיני הר ה"מעמד עם הוא תורה, של ותמונתה מהותה ,134.

‡ˆÓ
Âפשוט והרי תורה, של ומהותה ממציאותו זהו וזיע" רתת ויראה שה"באימה

חכמה" אין יראה אין ואם יראה אין חכמה אין "אם חז"ל שאמרו מה זה ג-יז)לפי .(אבות

ולפי"ז, היראה, עם כשהיא דוקא הוא תורה של שמציאותה ממש, הך היינו ויראה שחכמה

מבואר ובזה תורה. אינו שזה גדול הכי המופת זה הרי יראה, בלא והיא תורה נראה אם

קרי מבעל חוץ תורה ללמוד מותרים הטמאים שכל ע"א)מה כב בא(ברכות שקרי משום ,

הדעת ברש"י)מזחות אבל(שם מופרך? כך כל זה ומה בכך, מה ולכאורה יראה. לו ואין

עכ"ל. תורה, אינה יראה בלי שתורה פשוט הרי תורה, דברי של הסוד את כשיודעים

Ì˙Â‡זצ"ל רוזובסקי שמואל רבי הג' מורנו נהג - בסיני שניתנו וברקים קולות

התורה. מן נפרד בלתי חלק הם - ·Ú˙לומר ÚÈÓ˘Ó Ì„‡˘ ˙ÂÏÂ˜‰ ,ÍÎ ÌÂ˘ÓÂ
¯·„ Ì
È‡ ,˘„ÁÓ ‡Â‰˘ ‰¯Â˙ È˘Â„ÈÁ· ÁÓ˘ Ì„‡˘ ‰ÁÓ˘‰ ÔÎÂ ,‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ

!‰˙ÂÓˆÚÓ „¯Ù
 È˙Ï· ˜ÏÁ ‡Ï‡ - ‰¯Â˙‰ Ï‡ ‰ÂÂÏ˙Ó‰ ÛÒÂ


Ê"ÈÚÎÂבשבת התוס' שכ' מה אודות זצ"ל רוזובסקי הגר"ש אמר ע"א)גם (פח

מכיון היה זה ונשמע, נעשה כבר שאמרו למרות כגיגית ההר לכפיית שנצרכו שמה

ולכאורה בהם. יחזרו היראה שמחמת הרי הגדולה, האש את בראותם כי חשש שהי'

ש"האש מכאן, שמוכרח אמר זה ועל הגדולה, האש את בעינן למאי א"כ לשאול יש

התורה. מסירת של החפצא מעיקר זה הגדולה"

זצ"ל·] מוולאז'ין הגר"ח וביאר עכ"ל. הנשמע, את רואין וז"ל, וז"ל,135פירש"י

מציאות שכל עד מאד. השגתם ונזדכך הגשמיות כחות כל אז מהם נתבטלו שכ"כ ור"ל

ירוחם, רבנו כתב .134¯‰ „ÓÚÓ Ï˘ ˘‡‰˘
ÔÈÈ„Ú ˙ÓÈÈ˜ È
ÈÒהתורה את וכשלומדים ,

גם אפשר ובזיע, ברתת וטהרה בקדושה

גם מבואר יסודו האש. אותה את לראות

חגיגה במס' עבתוס' בירושלמי"וזא)"(טו ל,

ר לו ואמר וכו' כך לו אירע למה רבך"מפרש ע

טוב שהוא דבר אחרית טוב אלא דרש, כך לא

הוה אבי אבויה המעשה, הוה ובי מראשיתו,

לכל קרא למהולי שבא וביום ירושלים, מגדולי

ולר אחד, בבית והושיבן ירושלים א"גדולי

ושתין דאכלין מן אחר. במקום יהושע ולר'

עסקין דאלין עד אמרי ומרקדים וטפחין שרין

בדברי ונתעסקו ישבו בדידן, נעסוק בדידהו

‰˘ÌÈÓתורה ÔÓ ˘‡ ‰„¯È,אותן והקיפה

לשרוף באתם מה גברין אבא, אבויה לון אמר

ח לו אמרו יושבין"ביתי, אלא ÔÈ¯ÊÂÁÂו Â
ÈÈ‰
ÌÈ‡È·
ÓÂ ÌÈ‡È·
Ï ‰¯Â˙Ó ‰¯Â˙ È¯·„
Ô˙
È˙
Î ÌÈÁÓ˘ ÌÈ¯·„‰ ÂÈ‰Â ÌÈ·Â˙ÎÏ

Â
˙
 ˘‡· ‡Ï ,È
ÈÒÓכוחה וכך הואיל אמר ,

אני לתורה הזה הבן יתקיים אם תורה, של

עכ וכו', ל."מפרישו

ש החיים' 'נפש פי"135. בהגה"ג, ה."א
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מראותם אצלם נתבטלו עתה חושי' ראי' אותם רואי' תחלה שהיו הגשמים המוחשי' עניני

עניני להבינם מי רוצה היה אם משל שדרך עד כלל. בהם והתבונן ראותם בחוש

במציאות. שישנם אזן לשמע להשמיעם להם לספר צריך היה הגשמים, המוחשים

ראותם בחוש ראום עתה אזן, לשמע ענינם להבינ' צריך הי' שתחלה הרוחנים והענינים

עכ"ל. השגתם, ונפלאות

„ÓÚÓ·בחוש להם נראים היו שברוח שהענינים הנפש זיכוך לדרגת זכו סיני הר

"הרואה" שמואל אצל כמש"כ אלא בשר עין ראיית זו ואין ט-ט)הראיה. א, ,(שמואל

הזדככו ישראל כך ממש, חושית כראיה זה שהיה עד קרוב כה הרוחניים הדברים שחש

נתפסה לא הפחותה הגשמיות ואילו ראו, ופנימיותם שבנשמתם עד סיני, הר במעמד

באזניהם. עליה לשמוע צריכים היו להשיגה וכדי הראיה, בחוש כלל

˙ÂÏÚ˙‰Ïנצטוו וזאת באמונתם, איתנים לעולם שיהיו כדי זקוקים היו זו עלאית

אשר יום בניך ולבני לבניך והודעתם עיניך... ראו "אשר הבאים, לדורות להעביר גם

בחורב" אלוקיך ה' לפני .136עמדת

ה',‚] העובד של דעתו ולבלבל לצמצם זו, בנקודה היא היצה"ר התגברות עיקר

מכל יותר עבודתו. של העילאית הרוחנית הרמה כל את ולהגביל ולהנמיך להקטין ועי"ז

יותר עוד טוב, עשה במניעת או רעות, ומדות תאוות מרע, סור בעניני והתגברות פיתוי

לצמצם הדעת, בנתיבי ולבלבלו להטרידו יהודי של ולבו במוחו צפרניו את יצה"ר נועץ מזה

בספה"ק דאיתא וע"ד הדעת. בקטנות עבודתו שכל עד הרוחנית, תפיסתו את ולהקטין

העם וירא וגו' הלפידים ואת הקולות את רואים העם "וכל תורה במתן מאה"כ בפירוש

כל נפתחו בו נשגב מעמד באותו שגם העם, פשוטי על מרמז העם מרחוק", ויעמדו וינועו

את ראו אלא הנורא, במחזה להתבונן לבם שמו לא מלבדו עוד שאין הכל וראו הרקיעים

העניני כל בלבד, והלפידים מרחוק.הקולות לעמוד נשארו כך ומשום החיצוניים, ם

¯‡˘
Âשעניני יהודי, של ולבו מוחו להקטין הרע כח שמתגבר הדורות, בכל זה ענין

וגם מאירה, שאינה אספקלריא ומתוך המוחין, וקטנות הדעת בצמצום אצלו יהיו ה' עבודת

ביותר מצומצמת דעתו עולם, של ברומו העומדים ובענינים ביותר, הגבוהים .137בעיתים

לאיזה„] וצ"ב הקולות, את שראו נס שהיה ברש"י והובא בחז"ל מבואר הנה

זה. נס הקב"ה עשה צורך

¯ÙÒ·Â'משה האדם(ח"ב)'דרש שצריך להורות דהוא ונראה, וז"ל, לבאר כתב

ממש, בעיניו כרואה שיהיה כוחו בכל ועיונו למודו ע"י התורה דברי לידע להשתדל

לכל שיסביר ובנותיו, בניו ולחנך ועדה קהל ולהנהיג ולהורות לדון צריך כשהוא וכ"ש

עכ"ל. ממש, כרואה שיהיה ברורים בדברים

ח מועדים חיים' 'שפתי שלום'ג."136. 'נתיבות מבוא)"(ח137. .א,
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ezaygna xeiv ici lr rxd xvid gevip

"íé÷ìàä àá íëúà úåñð øåáòáì éë"[כ-יז]

¯ÙÒ·והבריאה השלמות תכלית הרע, ביטול ענין כל הנה וז"ל, כתב תורה דעת

מציאות, מכל הרע את לבטל ÊÁ˜כולה, Ú„ÈÏÂ ¯ÈÎ‰Ïשקר אלא אינו כולו כל כי

כל את הקב"ה עשה אשר הוא והענין התכלית ע"ז ואשר התרמית, ותכלית מדומה

שמו כי המרובים, והקשיים הנסיונות כל והצרות החושך פנים, ההסתר כל העוה"ז,

מושם שהוא ונמצא וכו', ית' ממנו אותו המרחיקים בו שרבים במקום לאדם הקב"ה

המלחמה וינצח חיל לבן יהיה ואם ואחור, פנים וכו' החזקה המלחמה בתוך באמת

כתב הזאת הגדולה והמשימה העבודה לכל והנה השלם, האדם יהיה הוא הצדדין, מכל

ולהתקיים להזכות היתה יכולה כי תבונות', ÓÎÁ‰ה'דעת È"Ú.ע"כ וכו',

‰¯Â‡ÎÏÂכל דרך לעבור נצרך למלאו כדי אשר כזה עצום שענין אפשר איך

פנים החזקה המלחמה כל היא ואיפה בלבד? החכמה ע"י לתקנו אפשר איך הקשיים,

התיקון? לזה המוכרחת ואחור

È¯‰בעולם גם הוא, מלא עולם החכמה גם הוא, כן אמנם כי לומר עלינו בע"כ

ולנצח בה, ולהתאבק היצר, מלחמת היא החזקה, המלחמה כל את לעבור שייך החכמה

כמו שהוא הציור כח ע"י ואיך? המעשה. בעולם במלחמה מאשר פחות לא במלחמה,

השלמות. כל בחכמה לקנות האדם יכול המעשה ·Â˙·˘ÁÓעולם Ì„‡‰ ¯ÈÈˆÈ Ì‡
‰¯Ê ‰˘‡ ÌÚ ÔÂÈÒ
· Ì˘ÂÓ ‡Â‰˘ ÍÈ‡ ˙‡ÊÎ ‡„·ÂÚ ÂÈ
ÙÏ ¯È·ÚÈÂ ,ÈÁ ¯ÂÈˆ· ÂÓÎ
ÏÈÁ Ô·‰ ‡Â‰ ,‡ËÁ ÏÎ ˙Â˘ÚÏ Ï„ÂÁÂ ÂÓˆÚ ÏÚ ¯·Â‚ ‡Â‰ Â˙·˘ÁÓ·Â ,Ï"¯

Â¯ˆÈ ˙‡ ˙Ó‡· Áˆ
Ó‰‰˘ÚÓ‰ ÌÏÂÚ· ÏÚÂÙ· Áˆ
Ó‰ ÂÓÎ ,Â˙‡ Â¯Î˘Âיצייר אם .

ישימוהו לאו ושבאם לע"ז, אותו כופין שהעכו"ם איך חי, בציור כמו במחשבתו האדם

יעבור, ולא ליהרג עצמו ומניח בנסיון עומד במחשבתו והוא לישרף, ‰˜„Â˘באש ‡Â‰
.Â˙ˆÈÁÓ· ‡Â·È ÈÓÂ ,'˙È ÂÓ˘ ˙˘Â„˜ ÏÚ ‚¯‰
‰ ÂÓÎ ˘ÓÓ Â˙‡ Â¯Î˘Â ,˙Ó‡·

ÏÎאפשריים שרק נסיונות, מיני וכל הרפתקאות, מיני כל וקשיים, צרות מיני

בו ויצטייר עיניו, נגד האדם כשיעבירם כולם, הם המעשה, בעולם במציאות להיות

צר, לו בצרתם כאילו חיה ·ÌÏÂÚתמונה Ì‰ ÌÈÏÚÂÙ˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰˙Â‡ ÏÎ ‰
‰
,Ì˙Â‡ ˘ÂÁÈÂ ˘È‚¯È ,Â˙·˘ÁÓ· Ì¯ÈÈˆÈ ˙Ú· ÂÈÏÚ ÂÏÚÙÈ ˘ÓÓ ‰˙Â‡ ,‰˘ÚÓ‰
˘È‡‰ ÂÓÎ ˘ÓÓ ÌÏÂÎ ÏÎ· ¯Â·ÚÈÂ ,Ì‰· Ê‚¯˙È ,Ì‰· ¯ÚËˆÈ ,Ì‰· ‰Â„ÈÂ ·‡ÎÈ
¯·ÂÚ ˘ÓÓ Â‰
‰ ,ÂÏ „‚
˙Ó‰ ÌÚ ÌÁÂÏ ÂÏÈ‡Î ¯ÈÈËˆÈ Ì‡Â ,ÏÚÂÙ· Ì‰· ÈÁ‰

,‰ÓÁÏÓ·מלחמה המצטייר זה גם בפועל, במלחמה ומתעלה מגיע חיל שהבן מה וכל

בהתאבקות אותו המתנגד על במחשבתו והתגברו בהתאבקו ויתעלה יגיע במחשבתו,
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עכת"ד המעשה, כבעולם ממש הכל הפועל הציור, סוד הוא ממש, .138בפועל

ÔÂÈÚ¯,"קטן ב"צעטיל זצ"ל, מליז'ענסק אלימלך רבנו גם כתב ביסודו דומה

או בחדר לבדו בטל יושב כשהוא ובפרט התורה מן פנוי שהוא ורגע עת בכל וז"ל,

בני בתוך "ונקדשתי של זו עשה במצות מהרהר יהיה לישן יכול ואינו מטתו על שוכב

כב-לב)ישראל" לפניו.(ויקרא בוער ונורא גדול אש כאלו במחשבתו ויצייר בנפשו וידמה

על להאש עצמו ומפיל טבעו את שובר השי"ת קדושת בשביל והוא השמים לב עד

השי"ת, ÂÈÂ˘·קידוש ·ÎÂ˘ Â
È‡˘ ‡ˆÓ
Â ‰˘ÚÓÏ ‰Ù¯ˆÓ ‰"·˜‰ ‰·ÂË ‰·˘ÁÓÂ
,‡˙ÈÈ¯Â‡„ Ú"Ó ÌÈÈ˜Ó ˜¯ ÏË·.עכ"ל

ÔÈÚÎÂבב"ח ראיתי סא)זה סי' כבשן(או"ח כאילו עצמו לצייר דצריך שכתב ,

על להשרף האש לכבשן נופל והוא דתו על לעבור אונסו ועכו"ם לפניו, ערוך האש

כל הרגנו עליך "כי מקיים שבזה עוד, שם וכתב ע"כ. הקבלה, ענין והוא ית', קדושתו

מד-כג)היום" המציאות(תהלים אפשר אי הלא בלא"ה כי אז, נהרג כאילו נחשב שממש -

פעמים. הרבה יהרג אחד שמו"עÂÒÙ·Â˜שביום של ראשונה וברכה שמע קריאת של א'

כנ"ל. Â¯˘·Óיהרהר Â¯ÂÚ ÂË˘ÙÈÂ ÌÈ˘˜ ÌÈÈÂ
ÈÚ ÏÎ· Â˙Â‡ Â
ÚÈ Ì‡ ÔÈÂÎÈ „ÂÚÂ
Â"Á Ì‰Ï ‰„ÂÈ ‡ÏÂ ÌÈ¯ÂÒÈ‰ ÏÎ ÏÂ·ÒÈ ,Â„ÂÁÈ· Â"Á ˘ÈÁÎ‰Ïבדעתו ויצייר .

שזו ספק ואין - עכ"ל. וכו', כדין ותפלה ק"ש חיוב ידי יצא ובזה כנ"ל. ומחשבתו

למאד! ונוראה גדולה עבודה

"áäæ éäìàå óñë éäìà éúà ïåùòú àì"[כ-כ]

Â
בתפלה'¯· עומדים שאתם בזמן - אתי" תעשון "לא לפרש שיש כתב בחיי'

עמכם, אשר וזהב בכסף תחשבו לא Ì˙È˘Úאתי, ÂÏÈ‡Î ÌÎÈÏÚ È
‡ ‰ÏÚÓ ,ÔÎ Ì‡˘
.·‰Ê È‰Ï‡Â ÛÒÎ È‰Ï‡

זצ ירוחם רבנו כותב אלו דברים ל"138.

עה הביאורים המאמרים"בחלק בחלק ושם ת,

ובתו בזה, עוד בזה"מוסיף כתב ""ד והואל,

יעמדו רבים לא אשר מאוד, קשה עבודה ודאי

כן"בה שהזהיר כמו ולפחד, לירא מקום וכאן .

ז"הגרי הרי"ס הכיפורים, יום בעבודת ל

ביוה האדם הוא חטאיו,"מחוייב כל לפרט כ

ע"(רל"ואחז כו "ב)"ה כמה, הכיפורים ביום

מעלי טפי דעתיה איניש לזאת"דפשיט ואי .

מצייר שהוא בעת האדם הוא עלול הרי

לא בעת בו אם יודע ומי חטאיו, לעצמו

דההוא הידוע וכמעשה להחטא. שוב יתאוה

יא)שכור שמיני תנחומא, שכור( לו הראה כשבנו

ובאשפתות, המים באמת מתגלגל בחרפתו

תחת הנה ביין, והריח שכור לההוא ובהתקרבו

יין השיג מאין לו שאל עוד ברעתו להתבונן

קשה הכי העבודה אמנם היא אלה! כמו ושכר

לו לצייר עליו הלא אחד מצד בקדושה,

כל דרך והשפלות, הפחיתות כל דרך ולעבור

מול חזק לעמוד השני ומצד ונסיונותיו, הרע

הרע את ולבטל הגדולה המלחמה מערכת

ויבא יעבור כי לאדם ואשרי הביטול, בתכלית

המנצח חיל הבן יהיה והוא בשלום, ממנה

עכ ל."באמת,
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"êéúëøáå êéìà àåáà éîù úà øéëæà øùà íå÷îä ìëá"[כ-כא]

¯Ó‡מווילנא הגאון היה אילו מתנהג היה כיצד האדם, יחשוב חיים', ה'חפץ

לומד. היה איך בו, ומביט לימודו בעת מולו יושב הגאון היה אילו לביתו. בא זצ"ל

לימודו! לאחר לברכו אמור מווילנא הגאון היה אילו שכן, ומכל

'ÒÓ·Âשנאמר(ג-ו)אבות כנגדו, שכינה בתורה ועוסק שיושב אחד אפי' שנינו,

אמרו ועוד וגו', המקום" יח)"בכל רבא אליהו' דבי וקורא('תנא שיושב חכם תלמיד כל ,

מכאן וילמד כנגדו, ושונה וקורא כנגדו יושב הוא ברוך הקדוש בתורה, ועוסק ושונה

לימודו! בשעת לנהוג הוא צריך איך 139האדם

zlefd z` cakl aeigd

"åéìò êúåøò äìâú àì øùà éçáæî ìò úìòîá äìòú àìå"[כ-כג]

שאינו‡] ואע"פ פסיעותיך, להרחיב צריך אתה המעלות שע"י וז"ל, פירש"י

לגלוי קרוב הפסיעות הרחבת מ"מ בד, מכנסי להם ועשה כתיב שהרי ממש ערוה גלוי

בהם שאין הללו אבנים ומה ק"ו דברים והרי בזיון, מנהג בהם נוהג ואתה הוא ערוה

בזיון, מנהג בהם תנהג לא צורך בהם ויש הואיל תורה אמרה בזיונן על להקפיד דעת

עכ"ל. כו"כ, אחת על בזיונו על ומקפיד יוצרך בדמות שהוא חבירך

Â"˜Â,"בזיונן על להקפיד דעת המזבח] [באבני בהם "שאין אמרו הלא צ"ב, זה

הרגשת לו יש הלא 'חבירך', משא"כ כלל, במזבח 'ביזוי' איסור על עובר אינו שכן וכיון

ירדנו האם חבירנו, בזיון אודות להדריכנו ממזבח לק"ו אנו זקוקים וכי ועוד, בזיון.

מהמזבח. הזולת בזיון רעת על ללימוד אנו שזקוקים כדי עד פלאים

,‰‡¯
Âשהבזיון והוא זה. בענין אחרת להבנה לבוא שניתן מזה שהמוכרח

מפאת אסור למזבח שבזיון אלא וכמש"כ, לבזות איסור משום בו שיש יתכן לא למזבח

המוטל המכבד על וחיוב דין אלא כלל, במזבח תלוי אינו זה ודבר למזבח, כבוד העדר

הזולת. את לכבד חוב עליו

‰È‡¯Âבמכילתא איתא דהנה יא)למש"כ, של(פרשה בדמותו שהוא חברך וז"ל,

דהא הדבר, משמעות ע"כ. בזיון, מנהג בו תנהוג שלא הוא דין העולם, והיה שאמר מי

משום הוא חבירו את לבזות והיהÂ˙Â·È˘Áדאסור שאמר מי של בדמותו [שהוא

כמש"נ, הוא הדברים וביאור חבירו, את בזה שמצער הדבר חומר משום ולאו העולם],

של ביחס דין חידוש הבנתשהוא אי או בהבנת כלל תלוי שאינו להמכובד, המכבד

חיים' החפץ 'שיחות קג)139. .(אות
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שפיר זה ודבר וכמש"כ, הזולת חשיבות להבין המכבד על הוא החיוב כי המכובד,

מהמזבח. ללמוד אפשר

חז"ל.·] של מדעתם דעתנו רחוקה כמה זצ"ל, מסלבודקא הסבא אמר וראו צאו

של כבודו או מישראל, רגיל אדם של כבודו עדיף, מי של כבודו אותנו, שואלים היו אם

לרבים מסתמא - להשי"ת הקרבנות את מקריבים ועליו המקדש בבית טהור שמקומו מזבח,

אלמוני. או פלוני אדם של מכבודו הרבה עדיף המזבח של שכבודו פשוט היה מאתנו

Í‡!בתכלית הפוכה חז"ל דעת

‡È·Óשאין הללו אבנים ומה ק"ו, דברים "והרי חז"ל, מאמר פסוקינו על רש"י

מנהג בהם תנהג לא צורך בהם ויש הואיל תורה אמרה בזיונם, על להקפיד דעת בהם

וכמה". כמה אחת על בזיונו, על ומקפיד יוצרך בדמות שהוא חברך בזיון,

אדם.‰¯‚˘ של מכבודו מאשר יותר שיעור לאין המזבח, מקדושת מתפעל אמנם

אותנו מלמדים מזבח, של בכבודו למעט מבלי חז"ל, Ï„˜„˜אך ¯˙ÂÈ „ÂÚ ÈÂ‡¯˘
Â
ÂÈÊ· ÏÚ „ÈÙ˜ÓÂ Â¯ˆÂÈ ˙ÂÓ„· ‡¯·
˘ ,Ì„‡ Ï˘ Â„Â·Î·.
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mihtyn zyxt

mihtyn zyxtl dgizt

zeixqen zecnl zkpgn mihtynd zxez cenil

החזו"א אמצעי1כתב מצינו התורה, ע"פ החיים על חיצוני במבט נתבונן כאשר וז"ל,

תורת את העם לכל ללמד חק שימת פי על העם, בכל הטובות המדות להרגל יקר

תועבת את בלבו יוטע העוול, בעונשי הנער בעסוק עוול. כל של והעונשים המשפטים

שימת עיקר ועפ"ז חזק. בקנין אגב ובדרך קר באופן ממנו, להתרחק החוב ואת העוול,

יכה העול, על הגדול העונש בשררת כי המדות, לנקיון פעולתם פרי את יעשו העונשים

העונש. יראת מלבד לזרא, ולחשבה ההוא הדבר את לגעל העם לב בכל שרש

ג) העונש. בידיעת ב) עונשו. ביראת א) דרכים, בג' העונש פעולת ·ÂÓÈÏ„נמצא
,„ÒÁ ÂÏÎ˘ ¯ÙÒ· Â„ÓÏ· Ì‚ ‰ÓÂ .ÂËÙ˘Ó ˙ˆÈ¯Á ˙‡ ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯ÙÒ·

.Ú¯· Ò‡ÓÏ Â· ¯¯ÂÚÓ˘ ıÓÂÁÂ ÏÂÚÓ „ÈÓ ÌÂ˜
Ï Â„ÒÁ· ‡ˆÂÈ ÌÚÙ
‡˙וע"פ ËÚÓÓ ,˘Ù
 ‚¯Â‰Ï ˘Ù
 ˘
ÂÚ ˜Á˘ ËÂ˘Ù ¯·„‰ ‰Ï‡ ÏÎ

˙Â˘Ù
 ‰·¯‰ ÌÈÈ˜ÓÂ ‰ÁÈˆ¯‰שרש יכה לרוצח, קל החק כשיהיה זה ולעומת ,

שאין בראותו נפש, רוצח עול את וחניכיו העם בלב להקל אלה השלש כל ע"פ

ערך. קל למקרה החקים בספר וימצא כך, כל בזה מתענין החק


˙ÂומצינוÂÎ ˙‡ ‰˘ÚÈ ¯˘‡Ó ˙È¯ÒÂÓ‰ Â˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜Á‰ ‰˘ÚÈ ¯˙ÂÈ˘
˙È˘ÓÓ‰להחמיר הדבר נפלא ומה וכו', שנה לשבעים אחת ההורגת סנהדרין ואמרו .

לפעולות, הדבר והוצאת והחקירה הדרישה באופני ולגדור המשפט, Ê‰בעיקר Ì‚Â
ÌÈË¯Ù‰ ÏÎÂ ÔÈ¯„‰
Ò ‚"Î ÍÈ¯ˆ ˘Ù
‰ ˙‚È¯‰˘ ,ÈÈ¯ÒÂÓ‰ ˙„Ó ÏÚ ÏÚÂÙ
ÏÈÚÂ‰ ‡Ï˘ Ô˙Â‡ ˙Ó‡· ¯Ú·Ï ,‰ÙÈÎ‰ ÔÈ
Ú ˙‡ Â
˙
Â .ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ‡ÏÙ
‰
˙ÂÈ‰· ,ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ· ¯ÒÂÓ‰ ÏÚ ÏÈÚÂÓ ‰Ê Ì‚Â ,¯ÒÂÓ‰ ˙„Ó ÏÎ Ô‰ÈÏÚ
,ÌÈÓ˙ ‰È‰È ÂÈ„ÁÈ ,‰Ï‡‰ ÌÈ˜Á‰ ÏÎ Ï˘ ÈÏÏÎ‰ ÌÂÈ˜‰Â ‰ÙÈÎ‰ ÔÈ
Ú ÌÂÈ˜

.Ì„‡‰ ˙Â‡¯ ÈÙÏ Û‡ ˜„ˆ È
Ê‡Ó· ÏÂ˜˘
- עין תחת עין - הענין בזה ·Ï·ויתכן ˙ÚËÏ ˘
ÂÚ‰ ˙‡ „ÓÏÏ ‰
ÂÎ‰ ÈÎ

ı¯Ó
 ÔÂ
‚Ò· ¯ÓÂÏ ÔÂÎ
 ˙‡Ê‰ ‰
ÂÎÏÂ ,ÏÂÚ‰ ÌÚ‰השי"ת יאמר וכאשר ,

- עין תחת עין - רעהו עין המשחית על בתורה לכתוב ÏÚשראוי ‰·¯‰ ÏÚÂÙ‰
‰
ÂÓ‡‰ È˘‚¯Â ˘„˜ È˘‚¯ ˙ÂÚˆÓ‡· È˘Â
‡ עכ"ל.¯‚˘ ,

ח אגרות' 'קובץ פז."1. אג' ג
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ze`kxrd znerl l`xyi ipic

חוקקו‡] שהם החוקים אמנם ומשפטים, חוקים ישנם והעמים האומות בכל הנה

בעולם ומורא סדר להשליט החברה תיקון על המושתתים חוקים אלא אינם מעצמם

את לעקוף פרצה למצוא ביכולת יש ובאם בלעו. חיים רעהו את איש יהיה לא למען

על מצפונם ייסרם ולא מותר, כאומר זה הרי החק על עברו שלא זמן כל היבש, החוק

אמצעי אלא ואינו כשלעצמה, מטרה לחוק שאין כיון החוק, רוח על שעברו אפי' כך,

הארץ תשחת כהרי2שלא התורה של המשפטים תורת הרי לא צורם, כצורנו לא אולם .

‰ËÙ˘ÓÔÂÓÓחוקתם, È‰¯Â˙· ˙ÂÂˆÓ‰ ÏÎÎ ˙ÂÂˆÓ Ì
È‰חבירו בממון המחזיק ואדם ,

שלא היא שהלכה מפני כך, על היודע אדם אין אם אף בעצם, איסור עובר כדין, שלא

המעמידים לשופטים רק ענין ואינו לו, המגיע את לו לשלם וחייב חבירו, ממון להחזיק

בעולם. סדר

Ì˘ÎÂהדין הוראת כן תורה, הוא עצמו בפני ואחד אחד לכל הדין שקיום

גם וממילא והיתר. איסור הלכות המלמד וכמו בעצם תורה לימוד הינם דין, והפסק

ברכות במס' הגמרא כוונת גם וזו ומצוה. תורה הוא הדין עשיית ע"א)עצם שלשה(ו ,

הגמ' ואומרת עמהם. שכינה בדין ועוסקים שלמא(שם)שיושבים דינא דתימא מהו ,

שדין דהיינו ע"כ. תורה, היינו דדינא לן משמע קא שכינה, אתיא ולא הוא, בעלמא

תורה. אלא בעלמא, שלמא אינו בישראל

בתהלים·] לא(קמז-יט,כ)נאמר לישראל, ומשפטיו חקיו ליעקב דבריו "מגיד ,

אבל ליעקב, רק הוא האמיתי שהמשפט והיינו ידעום". בל ומשפטים גוי, לכל כן עשה

תשחת שלא חברתי סדר רק יש הגויים שאצל משפטים. יודעים אינם העולם אומות

יודעים שאינם חשיב ולכן ממונות, הדיני בקיום ומצוה תורה אצלם אין אבל הארץ,

ותורה. מצוה אינו הגויים שאצל כיון משפטים,

È¯·„·Âיט-ו)הימים בפירש"י(ב, ועי"ש לה'", כי תשפטו לאדם לא "כי כתיב,

בדין. לדקדק הזהירו ולכן מה', כלוקח זה הרי הדין וכשמטה לה', הוא שהמשפט שמפרש,

לפני‚] ולא - לפניהם פירש"י לפניהם", תשים אשר המשפטים "ואלה עה"פ

·Â‡Î¯Ú˙עו"א Â‰‡È·˙ Ï‡ Ï‡¯˘È È
È„Î Â˙Â‡ ÔÈ
„ Ì‰˘ „Á‡ ÔÈ„· ˙Ú„È 'ÈÙ‡Â
Ì‰Ï˘האלילים שם את ומיקר השם את מחלל ארמיים לפני ישראל דיני שהמביא ,

להחשיבם)להשביחם שנא'(ס"א לב-לא), פלילים,(דברים ואיבינו צורם כצורנו לא כי

ע"כ. יראתם, לעלוי עדות זהו פלילים כשאויבינו

וכ הרמב"2. מלכים"כ בהל' יא)ם הל' י (פרק

לגרים"וז דיינים להעמיד דין בית שמצווין ל,

‰‡¯ıולתושבים, ˙Á˘˙ ‡Ï˘ È„Îע כ.",
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¯ÂÓ‡‰ÏÂבגדר רק זה שופטים כשהם שלגויים מפני בזה, נוסף ביאור יש לעיל

התורה וזו ההלכה וכך הדין, שכך מפני דנים ואצלנו החברה, לתיקון חברתי הסדר

שעצם כיון התורה, משפטי כמו כשדנים אפי' גויים לפני ללכת אסור ולכן והמצוה.

תורה. אינו אצלם הפסק

מליסא„] יעקב ר' בשם המשפט')שמעתי ה'נתיבות חז"ל(בעל שאמרו מה שביאר ,

ע"ב) ק מדוע(עירובין א"כ הקשו וכבר מנמלה, גזל לומדים היינו תורה ניתנה לא אילו

מבעלי ללמוד שניתן מושכל דבר הוא והלא התורה ללא זה ענין ללמוד א"א באמת

שכך מחמת אלא זה אין כראוי, מתנהגים הם אם שבע"ח נפלא, ביאור וביאר החיים.

אזי חיים, מבעלי מוסר הליכות לומדים היינו אם חייהם, מסדר חלק וזה להם נוח

שהיא התורה אך בעולם, הסדר לשמירת טובות שהם הנהגות על מושתת היה העולם

עפ"י ולהתנהג הדברים שורש את להבין מהאדם דורשת היא אמת, תורת - חיים תורת

ונוחיותם. האנושות בני של הסדר למען נדרש שזה במקרה רק ולא צדק, של מידה אמות

‰ÊÂהמשפטים מדיני במהותם שונים הם התורה דיני להשמיענו, באים חז"ל גופא

העולם אומות של הנהגה רואים שבפועל במקרה גם כי להבין וצריך בעולם, הנוהגים

וכלל. כלל דומה זה אין התורה כדיני שהיא

לבין‰] ישראל משפט בין יש רב והבדל הוא שונה וז"ל, אליהו לב בספר כתב

למה כלל שייכות להם אין הדינים, על נצטוו האומות שאר שגם ואף אוה"ע, משפטי

וכדכתיב נצטווינו, קמז-יט,כ)שאנו לישראל,(תהלים ומשפטיו חקיו ליעקב דבריו "מגיד

חז"ל אמרו וכן ידעום". בל ומשפטים גוי לכל כן עשה כאן)לא "ואלה(במד"ר ,

- לישראל" ומשפטיו "חקיו הדברות, אלו - ליעקב" דבריו "מגיד הה"ד המשפטים",

כן אינו והקב"ה וכו', ודם בשר כמדת הקב"ה של מדותיו שאין לפי המשפטים, אלו

ע"כ. ולשמור, לעשות לישראל אומר הוא עושה, שהוא מה אלא

È¯‰ומשפט,ל דין עושה שהקב"ה כשם המשפט ועל הדין על נצטווינו אנו כי נו

תלכו" אלקיכם ה' "אחרי יג-ה)כענין אתה(דברים אף ערומים מלביש הוא מה ואחז"ל,

ע"א)וכו' יד בחוקים(סוטה גם האומות משאר אנו משונים כמה עד פשוט מובן ממילא ,

מידי, לא ותו העולם ישוב בכדי לחבירו אדם שבין הדינים על נצטוו שהם ומשפטים,

ÌÈÓÏÂÚ ÏÎ ‡¯Â· ÌÚ Ï‡¯˘ÈÓ Ì„‡ ÏÎ „ÁÈÈ˙Ó ËÙ˘ÓÂ ÔÈ„ ÏÎ· Â
Á
‡ Î"‡˘Ó
!‰˙‡ Û‡ ‡Â‰ ‰Ó - ‰ÂˆÓÎÂ ‰¯Â˙Î3!?‰ÊÓ ˜Â˙Ó ÍÈÁ ÍÏ ˘È‰.עכ"ל

עבירה אחד שעושה ובעונה בעת אפי' .3

לו נותן עולם, הבורא רצון נגד חלילה ומרידה

וזה"הקב ולפעול, לעשות הכוחות את ה

הקב של ראינו"ממדותיו זאת הנהגה כעין ה.

זצוק מסלנט ישראל רבי החסיד ל,"אצל

וכיהן בקובנא ישראל רבי הג' מורנו כשישב

כגאון לפניו הלך שמו מישרים, כמגיד בה

לדרוש בא שהיה דרשן שכל נהוג והיה עולם.

כדי אליו סר היה שבעיר, הכנסיות בבתי

להנהגה הסיבה הדרוש. תוכן את לו שיסדר
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`cixb lkUa ic oi` dxez cenila - l`xyil eihtyne eiwg

כן עשה לא לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב דברו "מגיד ...זש"ה המשפטים" "ואלה

והיה להתגייר שבקש קיסר, אדרינוס של אחותו בן הגר באונקלוס ומעשה גוי". לכל

כסף אתה חסר שמא לו אמר סחורה, לעשות מבקש אני לו אמר מדודו. מתיירא

הבריות, ולהכיר ולהתחכם לחוץ לצאת אני מבקש לו אמר לפניך. אוצרותי הרי וזהב,

להתעלות שסופה עסוק, שנפלה שתראה אותה לו, אמר פרקמטיא. באיזו עצה תן

אמרו שימול, קודם תורה ללמוד מהחכמים ובקש ישראל לארץ הלך משתכר. ואתה

ר' ומצאוהו הרבה. תורה ולמד ומל הלך בנימול. אלא מתקיימין תורה דברי אין לו

שבא מיד תורה, למד אונקלוס לזה זה אמרו משונות. פניו וראו יהושע ור' אליעזר

פניך למה לו אמר דודו, אדרינוס אצל הלך הרבה. שאלות לשאול התחיל אצלם

כך. לך יעץ ומי לו אמר שמלתי. אלא עוד ולא תורה שלמדתי לו אמר משונות?

על וחזרתי להתעלות, שסופה הנפולה בפרקמטיא עסוק לי שאמרת אתה, לו אמר

שאמר כמו להתעלות וסופן כישראל, שפלה אומה מצאתי ולא ואומה, אומה כל

משלים(מט-ז)ישעיה לעבד גוי למתעב נפש לבזה קדושו ישראל גאל ה' אמר "כה ,

לו אמר כן? עשית למה לו, ואמר וחזר לחייו, על אותו הכה וקמו", יראו מלכים

למול, ולא תורה ללמוד לך היה לו, אמר תורה. ללמוד ‡ÔÈשביקשתי ÂÏ ¯Ó‡
‰ÏÈÓ ‡Ï· „ÂÓÏÏ ˙ÏÂÎÈ"לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב דברו "מגיד שנא'

כו-יח) כיעקב(דברים מהול שהוא למי מהול), גוי(נולד לכל כן עשה "לא וכתיב ,

רבי עמל הימים שבאותם משום היתה זו

את והנהיג המוסר תורת את להפיץ ישראל

אחד יבוא שמא חשש לכן המוסר, לימוד

לימוד להפצת שיטתו נגד וידרוש הדרשנים

לריק. יהיה עמלו וכל ברבים, המוסר

הנוהג וכפי אחד, דרשן לעיר בא פעם

אליו. ובא הדרשן הקדים ישראל רבי שהנהיג

עם להתווכח החל פנים, עז שהיה דרשן אותו

נגדו פניו העיז גם שלבסוף עד ישראל, רבי

ישראל רבי נוכח ומעליבים. בוטים בדברים

במקום אך האיש, של ועזות-פניו בחוצפתו

רבי מיהר ברבים, דבריו לדרוש ממנו למנוע

רצונו את למלא העיר לפרנסי והורה ישראל

הכנסת. בבתי לדרוש לו ולאפשר הדרשן של

באותו שהיו ישראל רבי של מקורביו

שנהג כפי נהג ישראל רבי כי מיד הבינו מעמד

מ לקיים ""כדי דאורייתא: בדרכיוע "והלכת

ע יד שהקבא)"(סוטה וכשם חיים". נותן ה

את עובר שהוא בו-ברגע גם לאדם ובריאות

ית רצונו את וממרה האדםהעבירה צריך כך ,'

בו. פוגע שהוא רגע באותו הזולת עם להיטיב

·ÈËÈ‰Ï –––– Ï‡¯˘È È·¯ Ï˘ Â‚‰
Ó ‰È‰ ÍÎÂ
Â· Ú‚Ù˘ Ì„‡‰ ÌÚ „ÈÓכדי רק לא אך .

הקב של במידותיו כן."לדבוק נוהג היה ה

כדי בו יש – אומר היה כך – ההטבה מעשה

חבירו על תרעומת כל האדם מלב להוציא

הקפדנות. מדת את מלבו ולעקור בו שפגע

סיבת על אומר ישראל רבי היה ועוד

בו, שפגע הזולת עם להיטיב שמשתדל הדבר

,‰·˘ÁÓ ‡Ï‡ ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰ ,„·Ï ‰ÏÈÁÓ· ÈÎ
‡˘Ó ,‰˘ÚÓ È„ÈÓ ‰‡ÈˆÂÓ ‰·˘ÁÓ ÔÈ‡Â"Î

Ì‚ Â˙ÏÈÁÓ ‰˘Ú
 Ê‡ È¯‰ ,ÂÓÚ ·ÈËÈÓ˘Î
‰˘ÚÓÂ ,‰˘ÚÓÏ[מחילה]‰˘ÚÓ È„ÈÓ ‡ÈˆÂÓ

[הפגיעה].
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ומסיימת בב' שמתחלת תורה ללמוד יכולין אין זה ובלי ידעום", בל ומשפטים

ישראל", כל "לעיני - משפטים)בלמ"ד פרשת ריש התוספות', מבעלי זקנים 4.('דעת

¯Ó‡מקלם זצ"ל זיסל שמחה ר' הגה"צ זה ומוסר')על הגוי('חכמה אפי' בזה"ל,

את וכשלומדים מדעת". שלא "יאוש הסוגיא את אופן בשום יבין לא ביותר המחוכם

מפני - ולמה? בוריו, על הדבר את מבינים הם קדוש, עם זרע ישראל, לילדי הסוגיא

לזה צריכים אלא גרידא, שכל מספיק אינו הק' בתורה Ï‡¯˘Èשלהבין ˙˘Â„˜Â ˙Ó˘
,

לישראל". ומשפטיו "חקיו וזהו

,ÌÈ‡Â¯,רוחני דבר היא הק' התורה תורה, שלומד מה מספיק אינו לתורה, שלזכות

התורה. בלימוד הצלחה לאפשר כדי קיבול בית ולהכין מוכשרים להיות זקוקים ולכך

˙Â
˜Ïגם זקוקים אלא גרידא, בשכל א"א ÎÊ‰תורה ˘Ù
Â ·Ï‰ ˙¯‰ËÏואמנם .

המדע שגדולי למעשה, רואים שאנו כפי המדות, תקון דרוש לא חכמות שאר בלימוד

המדע בשטח הגדולה חכמתם ואין הפרטיים בחייהם מאד מושחתים האומות שבחכמי

במדותיהם. קלקול ע"י מופרעת

‡ÏÂכדתניא קניינים מ"ח דרושים קנינה לשם הק', תורתנו ו-ו)כן "תורה(אבות ,

- דייקא נקנית דברים" במ"ח ‰Â„Ó˙נקנית ÔÂ˜È˙ ÔÈ
Ú· ¯˜ÈÚ· Ì‰˘,Ì‰Ï ¯˘Ù‡˘
‰¯Â˙Ï ÌÈÎÂÊ ˙ÂÈ‰Ï,אחד בלב אחד כאיש ההר", נגד ישראל שם "ויחן שנאמר כמו ,

עכ"ל התורה, לקבלת ראויים בנ"י נעשו המדות, מתקון הבאה האחדות .5עם

oic zeyrl daegd zlhen l`xyin cg` lk lr

·Â¯Ú·כסא אל הגיע בה הדרך על למקורבים, זצ"ל אברמסקי הרב סיפר ימיו

במועדיו. להתבודד התכוון לאנגליה בבואו שמתחילה אחרי הבירה, בלונדון הרבנות

בלבד. חידושיו וליצירת התורה לשקידת וזמנו כוחותיו כל להקדיש היה חפצו אדיר

רבתי. לונדון כאב"ד פאר לכהן ההצעה אחרי לבו הלך לא אכן, כך משום

ובראשם4. ברוסיא המשכילים על מסופר

ההשכלה שר ידי על שנתבקשו לוליינטל,

התורה מהי לו ולהראות אותו ללמד אוברום

לוד, תגרי של התוס' את ובחרו פה, שבעל

ללמוד וכשניסה ללמדו, כדי חשבון, שכולו

לקלוט מסוגל היה ולא דבר, מבין שאינו ראה

לנצי זה את וכשסיפרו שאין"והפסיק. אמר ב

בל ומשפטים הוא, מלא מקרא פלא, זה

תורה להבין מסוגל לא גוי של שראש ידעום,

בלבד. חשבון ואפילו פה, שבעל

פה שבעל תורה שאין הדברים וביאור

חכמה היא שהתורה בלבד, בשכל נלמדת

קדושה, בה ויש שכלית, חכמה ולא אלוקית,

הלומד כן אם אלא ולהשיגה ללומדה אפשר ואי

קדושה. חיי וחי לתורה אישיותו כל את מוסר

במאמר שמות, לפרשת בפתיחה לעיל עי' .5

השכינה והשראת הגאולה ספר - שמות ספר

מש ו, זצ"אות שך הרב מרן בשם ""כ מיל,

א - בראשית ספר טוב למד לו"שלא להיות א

שמות לספר יעוי"שייכות באריכות.", ש
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ÌÂÈתנחומא רבי במדרש לקרוא לו נזדמן זו)אחד פרשה "מלך(ריש הבא: הקטע את

ארץ" יעמיד כט-ד)במשפט הארץ,(משלי את מעמיד עושה שהוא במשפט תורה של מלכה ,

יהרסנה" תרומות הבית(שם)"ואיש בזוית שמושלכת הזו כתרומה עצמו אדם משים אם .

,È˘Ù
 ÈÏÚ ÌÂÏ˘ ,ÌÏÂ˜ ÚÂÓ˘Ï ÈÏ ‰Ó ,Ì‰È
È„· ÈÏ ‰Ó ,¯Â·Èˆ‰ Á¯ÂË· ÈÏ ‰Ó ¯ÓÂ‡Â
ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ·È¯ÁÓ ‰Ê È¯‰מסתלק כשהיה אמי בר' "מעשה המדרש מסמיך זו לדרשה ."

תורה יש בוכה, אתה מה מפני רבי א"ל בוכה, ומצאו אצלו בן-אחותו נכנס העולם, מן

היית מתרחק בך שהיו מדות כל ועל עשית? שלא חסדים גמילות יש ולימדת? למדת שלא

ציבור! צרכי על להתמנות עצמך על רשות נתת ולא הדינין ·ÎÂ‰,מן È
‡ ‰ÈÏÚ ,È
· Ï"‡
"Ï‡¯˘È Ï˘ Ì‰È
È„ ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ È˙ÈÈ‰˘ ÏÚ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙‡ ‡Ó˘.ע"כ ,

‡¯˜ÓÏ,תורה של מלכה זצ"ל, יחזקאל רבי הג' שינה הנזכרים המדרש דברי

יגיע שכמותו שאדם בהחלט אפשר כי פה, אומרים חז"ל לעצמו, הסיק עמדתו. את

טובים מעשים ושאר החסד במדת ג"כ ויצטיין יחד, גם וללמד" ב"ללמוד הפיסגה לרום

זה הרי - ישראל" של דיניהם ב"מלעשות משתמט הוא אם אך להפליא, È¯ÁÓ·עד
ÌÏÂÚ‰ כמשמעו!‡˙ 6פשוטו

ipiqn el` s` ipiqn mipey`xd dn

"íéèôùîä äìàå"[כא-א]

הראשונים,‡] את פסל אלה שנאמר מקום כל המשפטים, ואלה וז"ל, פירש"י

ע"כ. מסיני, אלו אף מסיני הראשונים מה הראשונים, על מוסיף ואלה

˘ÈÂ.בסיני ניתנה כולה התורה כל והלוא מסיני", אלו ש"אף קמ"ל דמאי להבין,

ישראל כל במעמד מסיני נאמרו הדברות מה פי' וז"ל, וכתב הרא"ם בזה עמד וכבר

יום המ' בתוך לבדו למשה שניתנו המצות כשאר ולא כן, אלו אף וברקים ובקולות

עכ"ל. בהר, שעמד

¯‡Â·Óשנאמרו דרך באותה ישראל לעם נאמרו והדינים שהמשפטים בדבריו

נמצינו המצות. שאר משא"כ ישראל, כל ובמעמד וברקים בקולות בסיני, הדברות עשרת

‰„·¯Â˙למידים, ˙¯˘ÚÏ Ì˙Â·È˘Á ˙‚¯„· ÂÂ˘Â‰ ‰¯Â˙‰ ÈËÙ˘Ó„7.

הג על הזכרון ובספר - ביפיו. מלך ספר ר"6.

הג כ' ז'ולטי, ב"בצלאל זצ"ר שאול אבא ל"צ

מאמרו) שע(בפתיחת הרב", הצליח הזה המדרש י

בבי כדיין לשבת עליו להשפיע ד"ז'ולטי

ממונות. לענייני

האמורות הראשונות במצוות נעיין כאשר .7

למה ורחב גדול מושג נקבל הפרשה בריש

התורה משפטי מהות בהגדרת שכתבנו

ישרותם. ותכלית

ואמה עבד בדיני פותחת משפטים פרשת

יעו' העבריים, העבדים הם ומי העבריים.

וז"ברמב עבדים הל' ריש עברי"ם עבד ל,
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להתחיל·] צריך היה זה דלפי לשאול ויש וז"ל, כ' לתורה אזנים ובספר

נאמרו. מסיני שכולן להודיע, ופרשה, פרשה כל ב"ואלה"

,Ï"ÈÂבאופן רק אבל הדינין, על מצווין נח בני גם שהרי ליה, איצטריכא שדינין

המדינה ונימוסי משפטי ע"פ לרעהו איש בין לשפוט דיינים להושיב שעליהם היינו כללי,

בי אותו שמכרו ישראלי זה בתורה ד"האמור

גנב כיצד, לרצונו. עצמו מוכר או כרחו על

הקרן את לשלם לו ספק,ואין אין וכו'. "

ע המדרגה,"שאותו בשפל המצוי אדם הוא ע

היה שלא מתוך בגנבתו שנמכר גנב

גניבתו. על לשלם באפשרותו

של בדינו התורה במשפטי כשנתבונן אך

יחס למצוא במקום פלא, זה ראה עברי, העבד

התורה מזהירה בשפלות, החי לגנב המתאים

וההגינות: הכבוד בכל בעבדו לנהוג האדון את

ע למכור או לקנות כדרך"אין בפרהסיא ע

בצנעה אלא נמכר שאינו נמכרים, שהעבדים

כבוד פ"(רמבודרך ה"ם עבדים מהל' אסורה)"א ,

בפרך בו הלרדות בדבריםו)"(שם להעבידו אין ,

שיוליך כגון לעבדים, המיוחדים הבזויים

בו נוהג אינו וכו', המרחץ לבית כליו אחריו

כשכיר האלא כלז)"(שם אלא בלבד זו ולא .

האדון חייב עבריה אמה או עברי עבד

ובמדור בכסות ובמשקה במאכל לו להשוותן

" עמךשנאמר לו טוב אתה"כי תהא שלא ,

אתה קיבר, פת אוכל והוא נקי פת אוכל

ישן אתה חדש, יין שותה והוא ישן יין שותה

ע"ע ישן והוא מוכין אמרו"ג מכאן וכו', תבן ג

לעצמו אדון כקונה עברי עבד הקונה (שםכל

ט) הרמבהל' מדברי ומשמע רק". לו יש דאם ם

וכיו אחד מוכין של כר או אחת נקיה ב"פת

וישן קיבר הפת יאכל והוא לעבדו לתתו צריך

ש"ע מפני התבן כקונה"ג עברי עבד הקונה

לעצמו העבדאדון בקנית משתעבד והאדון "

המצוי והיקר הטוב כל את לעבדו להעניק

ע קידושין"בידו. מס' תוס' עע כל"דא)"(כ ה

וז הירושלמי בשם שכ' דפעמים"שהביאו, ל,

בעצמו עליו שוכב אם אחד, כר אלא לו אין

" מקיים עמךאינו לו טוב טו-טז)"כי ,(דברים

לעבדו מוסרו אינו וגם עליו שוכב אינו ואם

שע נמצא סדום, מידת למסור"זו צריך כ

ע לעצמו, אדון והיינו כ."לעבדו,

מפ מצינו מזאת היעודוגדולה במצות ורש

לבנו, או לו אמתו את לייעד האדון שחייב

והפדה" יעדה לא אשר אדניה בעיני רעה אם

בה בבגדו למכרה ימשל לא נכרי (להלן"לעם

ח) שאותהפסוק לחשוב מקום היה ולכאורה .

שמתוך עד המדרגה בשפל שחייתה אמה

ע לאמה להימכר נאלצה והדחקות י"העוני

המנוחה אל אדוניה בבית הגיעה אביה,

שמחוייב וכפי דבר, לה חסר לא שם והנחלה,

ושפע. כבוד בדרך בה לנהוג האדון

וחייבה בכך, הסתפקה לא התורה אולם

לבנו. או לו האמה את לייעד האדון את

שהוא שפעמים האדון, מיהו לעצמינו ונתאר

היא ומי ביותר, וחשובים נכבדים בנו או

יחס ומה המדרגה, בשפל הנמצאת האמה

בין העצום המרחק ולמרות ביניהם. החשיבות

ליעדה האדון את התורה חייבה לאמתו האדון

למצוא יחפוץ שבודאי [הגם לבנו או לעצמו

לא וכאשר יותר], ומכובד והגון חשוב שידוך

נקרא היעוד מצות את הטוב·Â‚„מקיים וכל ,

התורה בעיני נחשב לא באמתו שנהג והשפע

אותה שבקנייתו מפני זה וכל יעדה. לא אם

לאמה, חורין מבת כשנהפכה כבודה הושפל

מחויב כבודה את ולהחזיר זה עוול לתקן וכדי

החינוך בלשון מפורש הוא [וכן ליעדה הוא

יעוד) מצות מג שריחם"(מצוה זו מצוה משרשי

שנצטרך אביה ועל הנמכרת העניה על הא-ל

לאשה אותה לישא הקונה וצוה למכרה,

הוא ורחום חנון הא-ל כי גברת, ],"ולעשותה

מעשהו נתכנה ייעדנה לא והוא"·‚È„‰"ואם

Ï"„‚Â·".בהקדמה)יחשב התורה', מאמרי .('חבר
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במדינה. וריב חמס יהי' שלא ובלבד בזה, להם ודי להם, מחוקקים ושריה שזקניה

העם, זקני עם משה להם תקנו ישראל משפטי שגם הדעת, על עולה אולי היה ולפיכך

[חצי פרטיהם לכל האלה המשפטים שכל לך, לומר "ואלה", למשפטים הקדים לפיכך

ישראל. לעם מסיני שנתנו המה, ה' משפטי - מועד] לשור שלם נזק תם, לשור נזק

שאף - גוי" לכל כן עשה לא לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב דברו "מגיד נאמר, וכן

ידעום" בל "ומשפטים - אבל בכלל, הדינים על אותם קמז-כ)שצוה .8(תהלים

הלימוד‚] כאן לנו מוסיף מה להבין דיש כ' זצ"ל פיינשטיין משה והג"ר

שנאמר סיני" מ"הר למדנו כבר זאת והרי בסיני, נאמר שהכל מאחר המשפטים" מ"ואלה

שמיטה. אצל

'È˙Âדרש התורהמשה)(בספר באה כאן הכללי, ללימוד תוספת ישנה כאן אלא וז"ל,

בדיני המזלזל שכל משום וזה הדברות. כעשרת ממש הוא זו בפרשה שהנאמר לרמוז

היה אילו שכן ויחיד. יחיד כל על ובהשגחתו השי"ת בהנהגת ככופר הוא הרי ממונות,

בעצמו להשיג יכול אדם אין ומבלעדיו ומפרנס, הזן הוא שהקב"ה שלימה באמונה מאמין

לממון מתאוה שאדם מה וכל לרעה. חברו בממון נוגע היה לא אחת, פרוטה לא אפילו

לו. הקציב שה' ממה יותר בעצמו לקחת שיכול שחושב מפני רק זה שלו, שאינו

¯ˆÈאלא טבעי דבר הוא העריות יצר עריות. של ליצר כלל דומה אינו זה

הממון תאוות אבל ה'. יראת מצד הטבע על להתגבר צריכים אסרה, שהתורה שאחרי

נמצא מתאוה. הוא להשיג, שיכול שחושב מפני רק אלא טבעית, מתאוה נובעת אינה

העונש, יראת מכח יצרו על יתגבר אם ואף אמונה, חוסר מצד היא תאוותו שעיקר

דיני על שעובר מי כל לכן כלל. מתאוה היה לא שאל"כ האמונה, לו חסרה עדיין

העולם ברא שהשי"ת מתבאר שבהם הדברות בעשרת מאמין שאינו כמי נחשב ממונות

עכ"ל. עליו, ומשגיח

בחז"ל„] ע"א)איתא לא של(שבת דין בבית נשאל שאדם הראשונה דהשאלה ,

ה'דרש ולדברי לתורה. עתים קבעת שואלין ואח"ז באמונה, ונתת נשאת היא, מעלה

בה' לאמונה דהכונה באמונה", ונתתה "נשאת בשאלת חדש פשט כאן יש (ולאמשה'

במסחר) וישרות לאמונה אותורק שואלים וע"כ לגנוב, צורך לו אין שיפרנסו בה' דהבוטח ,

נצרך היה לא ועי"כ ומפרנס, הזן שהוא בה' אמונה לו היה במסחר ונתן כשנשא אם

בלשון הגמ' השתמשה וע"כ באמונה, לו שחסר מפני הוא גונב או שמרמה דמי לרמות,

כפולה. משמעות בה שיש זו

'ÒÂ˙·Âע"ב)בקידושין אדם(מ של דינו תחילת אין בגמ' אמרו דהא הקשו,

מדון" ראשית מים "פוטר דכתיב, תורה דברי על רק יז-יד)נידון אפשר(משלי ולהנ"ל .

לתורה. אזנים ספר .8
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לו קצובין מזונותיו וכל ומפרנס שזן הוא שהקב"ה איתנה אמונה לו היתה דאם ליישב

כפי לו שנצרך ממה יותר במסחר להתעסק יוסיף אשר כל מאומה לו יועיל ולא מר"ה,

זו ובשאלה תורה, ללימוד זמן יותר לו היה כדין], שלא מו"מ [וק"ו ההשתדלות חובת

יתברך, מאתו שהפרנסה האמונה אודות שאלה היא שביסודה באמונה", ונתת "נשאת

התורה. לעסק זמנו להרבות יכול אמונתו דכגודל תורה, דברי על שאלה טמונה

'ÈÚÂחיות מהר"ץ שם)בחדושי ושמעתי(שבת וז"ל, הנ"ל התוס' קושית על דכתב

עתך אמונת והיה לקיש ריש דרש מזה למעלה דהנה זצ"ל, מווילנא מהר"א הגאון בשם

שעל בזה כיון רבא וגם מועד. סדר זו עתך זרעים. סדר זו אמונה וגו', ישעות חוסן

עיתים קבעת זרעים. בסדר עסק אם היינו באמונה, ונתת נשאת שואלים, אלו דברים

עי"ש. וכו' נשים, סדר היינו ורביה, בפריה עסקת מועד. סדר זו עתך היינו לתורה,

ששה למד אם הם הללו שאלות דכל התוס', קושית מיושב הגר"א ביאור דלפי וכוונתו

תורה. דברי על רק נידון אדם של דינו דתחילת בקידושין הגמ' דברי הם והם סדרים,

m"ekr ipiic iptl `le

"íäéðôì íéùú øùà íéèôùîä äìàå"[כא-א]

‡ÏÂאת מיקר עכו"ם דייני לפני ישראל דיני המביא שכל עכו"ם, דייני לפני

.(רש"י)האלילים

ËÙÂ˘‰בעיניו והוא ותוכחה, מוסר בדברי דין, הפסק את מדגיש שהוא יש

לפני דיניהם את מביאים בנ"י וכאשר הדינים. בעלי בעיני גם הוא וכן מעם, כמורם

מדות בעלי המעלה רמי אנשים בישראל ח"ו שאין בזה, הם מראים עכו"ם שופטי

אמונתם - מעלה? אנשי לגוים נתן ומי הגוים, בין כאלה מחפשים שהם עד נעלות,

דינים וכשבעלי חז"ל, אמרו והרי האלילים. את בזה מיקרים שהם הרי ח"ו, באלילים

כרשעים בעיניך יהיה לפניך א-ח)עומדים על(אבות אבותיו שעמדו קודש לזרע וחלילה ,

צורם, כצורנו ולא ע"ז! עובדי עולם, רשעי בעיני אחת שעה אפילו רשע להיות סיני הר

פלילים?! אויבינו שיהיו אפשר 9ואיך

xqgy l`xyiex`ze eny z` ca`n ,cala zg` devn el

"äùà åì ïúé åéðãà íà 'åâå ãåáòé íéðù ùù éøáò ãáò äð÷ú éë"[כא-ב]

,‰
ביניהם‰ נפק"מ ואין ישראל, כל כמו התורה מצוות בכל מחוייב עברי עבד

עבד שאינו ישראל בן משא"כ כנענית, בשפחה מותר עברי שעבד אחד, מדבר חוץ

לתורה'. 'אזנים .9



ìäàמשפטים äùîפרשת ÁÈ˜˙

"ישראל" השם ממנו הפקיע שהתורה אנן רואים ואעפ"כ כנענית. שפחה לו אסורה עברי

הוא. דבר והלא "עברי", חדש שם לו ונתן

¯Â‡È·Â,מצוות בתרי"ג שמחוייב למי שייך ישראל" "בן שהתואר הוא, הענין

שלימות את משלימה אחת וכל מצוות מהרבה שמורכבת אחת חטיבה הן מצוות דתרי"ג

"בן תואר לו אין ושוב מחשיבותו איבד כבר מהם אחד אפילו שחסר ומי התרי"ג,

הם אשר גידים ושס"ה איברים רמ"ח יש הישראלי לאיש "עברי". אלא ישראל",

מהם וכשחסר מצוות, ושס"ה מרמ"ח כוחם את שואבים והם האדם, גוף את משלימים

תוארו את איבד אחת, .10אפילו

בספר שכתבנו למה להשוות ונראה .10

עה גרתי"(לב-ה)פ"בראשית לבן י"דפירש,"עם

ותרי"וז גרתי הרשע לבן עם כלומר מצות"ל, ג

עכ הרעים, ממעשיו למדתי ולא ל."שמרתי

שקי אבינו יעקב שהדגיש אתמה ים

צ"התרי מצות, שהאבות"ג מכבר ידענו הלא ב

שכן תורה, מתן קודם כולה התורה כל קיימו

חז יומא"דרשו במס' אבינו אברהם אצל (כחל

התורהב)"ע כל אבינו אברהם קיים רב אמר :

" שנאמר, בקליכולה אברהם שמע אשר ,"עקב

כ."ע

שהייתו במשך אבינו שיעקב לומר, ויש

קשים מצבים במספר מנוסה היה לבן, אצל

את שקיים מחמת שרק נסבלים, בלתי וכמעט

שהדריך מה זה נתינתה], קודם [אפילו התורה

שהייתו במשך אבינו יעקב של בהנהגה וסייע

הרמאי. לבן אצל

יעקב, אמר זה „·¯ועל ‡È‰ ‰¯Â˙‰ ÈÎ
‡˘"‰ÊÈ‡ ‰
ÓÓ ¯ÈÒÁ‰Ï Â‡ ,‰˙Â‡ ˜ÏÁÏ ‡

˙ÂˆÓ‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ,נתינתה קודם ואפילו ,

היא ויצחק, אברהם אבותי שקיימו התורה

אחת, וחטיבה שלמה 
‰תורהÓÓ ¯ÒÁÈ Ì‡Â
‡ˆÙÁ· ¯ÒÁ˘ È¯‰ ,˙ÂÂˆÓ‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰ÊÈ‡

È¯˙‰ ÏÎ Ï˘ ‡ˆÙÁ· ,‰¯Â˙‰ ÏÎ Ï˘"˙ÂˆÓ ‚.

היו לבן אצל שהייתי השנים אלו כל לכן,

מיקל הייתי לו שהרי במיוחד, עלי קשים

מהעול להסיר יכול זה היה המצות, מן במצוה

שהתורה מאחר אבל בו, שרוי שהייתי הקשה

התרי כל של אחת חטיבה כל"היא קיימתי ג,

במצב גם דהיינו בביתו, גם כולה התורה

כלבן. רשע עם יחד שגרתי

���

המנחה תורת בספר סקילי,כתב יעקב (לרבי

ד) להקרא"וזדרשה נח זכה במה תאמר ואם ל,

גנוז ולהיותו עולם, של בצדיקו ולהדבק צדיק

ציון דוגמת ושיהיה התיבה, בתוך ושמור

תקוע זה זה, בתוך זה העליונים, וירושלים

ÂˆÓ˙בזה, Ú·˘ Ì‡ ÈÎ ÂÈ„È· ‰È‰ ‡Ï ‡Ï‰Â
Á
 È
· ÂÂËˆ
לזאת˘ זכה בהן כי תאמר ואם .

מצטערים אנו למה כן אם הגדולה, המעלה

תרי לקיים עצמנו נשתדל"וממיתין מצות, ג

נזכה ובהם לנו די ובזה מצות שבע לקיים

החיים. בצרור צרורה נפשנו להיות

מחבירו גדול צדיק יש כי כן, הדבר אין

וכדכתיב ממנו ג-י)וטוב "(ישעיה כי, צדיק אמרו

אומר"טוב הוא ברשעים וכן יא), אוי"(שם

רע רע"לרשע רשע שיש למד אתה זה מכלל .

מחברו, וטוב גדול צדיק ויש ÈÙÎÂמחבירו,
,˙ÂˆÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú· ÂÁ¯ËÂ Â¯ÚˆÂ ˜È„ˆ‰ ˙˜„ˆ

· Â˜ÏÁ ‰È‰ÈÏ‡¯˘È ÔÎ Ì‡ .˙ÂÓ˘
‰ ÌÏÂÚ
È¯˙ ÌÈÈ˜Ï ÌÈ˜ÒÚ˙Ó˘"ÌÈÈÁ· Ì˜ÏÁ ˙ÂˆÓ ‚

„Á‡ ÏÎÂ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ÏÙÂÎÓÂ ÏÂÙÎ
Â
ÂÊÓ ‰È‰È ÂÏÓÚÂ ÂÁ¯Ë ÈÙÎ „Á‡Âושאר ,

שבע אם כי לקיים יכולין שאינן האומות

שביעית לחצי קרוב בחיים חלקם מצות

מתרי צדיקים"השביעית ונקראים חלקים, ג

עמם. בתוך
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card ihtyn - dpey`xd dkxcdd

"éøáò ãáò äð÷ú éë"[כא-ב]

‰Î¯„‰‰להתיחס העבד, במשפטי היתה ה' עבד משה מפי בנ"י שקבלו הראשונה,

שברח אחר רבנו דמשה אחרת, אגדה על בהיר אור מפיץ זה דבר וברחמים. בחסד אליו

אם זאת, משרה משה עליו קיבל למה ולכאורה, כוש. מדינת על שנה מ' מלך מפרעה,

אשר האדם מכל ענו שהיה עליו העידה תורה"ק הלא ח"ו, לשררות ואהבה גאוה מצד

רחוק היה כמשה מי הלא הבצע, אהבת מפני ואם מכושים? אפי' היינו האדמה, ע"פ

ולא אכל אשר הלחם אם כי מאומה, לקח לא יתרו צאן את וכשרעה ארציים, מקנינים

כוש. מלכות עטרת עליו לקבל הניעו אפוא ומה משלו, עדרים לו היו

‰
‰Âעד למשה עליו וההנהגה ישראל גאולת את ה' מסר שלא אמרו חז"ל

ברחמים הצאן את רועים שהם הקב"ה וכשראה בצאן. דוד את בחן וכן בצאן, שבחנו

ישראל עמו על הממשלה את להם מסר פב-ג)ובתבונה .(שמו"ר

ÔÈ·בזה די לא טובים. רועים ונמצאו בצאן שנבחנו אחרי אפי' דוד ובין במשה

אדם לבני צאן בין הבדל יש כי לעם, טובים מנהיגים להיות יכולים גם אם לדעת

עליהם למלוך איך לדעת כדי טוב, ולב רב כשרון להנהגתם ונצרך מרובים שצרכיהם

ישראל, כל על הממשלה רסן לידו נמסר שטרם בדוד מצינו ולכן כראוי. אותם ולנהוג

איש וכל מצוק איש "כל איש, מאות ד' ה' לו מסר הצאן, בהנהגת הבחינה אחרי וגם

איש" מאות כארבע עמו ויהי לשר עליהם ויהי נפש מר איש וכל נשא לו (ש"אאשר

אישכב-ב) מאות שש על מלך ואח"כ כג), פרק שנים(שם ז' מלך שאול מות ואחרי ,

ולזרעו לו ישראל, כל על המלוכה לו נמסרה האלה הנסיונות כל אחרי ורק בחברון,

אחריו. בדרכיו ההולך

‡Â‰Âהיוצא העם, על למלוך קשה תפקיד לו למסור ה' שעמד במשה, הדבר

מרעיון ולהרחיקם חורין כבני לחנכם היה ועליו ובעבדות, באלילים שקוע שהיה ממצרים,

התאוה את שירסנו אלא לעבדים, עצמם את ימכרו שלא רק לא גמור. ריחוק העבדות

וחונכו הורגלו כאשר בעבדות, עולם כעבדי ולהעבידם באחיו איש או אחר בעם למשול

וברחמים, בחסד צאן כרועה בנסיון משה שעמד אחרי ולכן במצרים. העבדים בשוק

לבדיקה עוד צריך היה - אידאלי רועה יהיה הוא כי העולם לכל להראות היה ואפשר

קדוש. וגוי כהנים לממלכת נאמן רועה יהיה הוא אם נוספת,

ÍÎÈÙÏÂ,העבדים ממלכת כוש על שנה מ' שימלוך העליונה ההשגחה סיבבה

" בנח שנאמר היהוזהו תמים צדיק איש

המצות"בדורותיו כפי בצדקות היה שלם ,

כי יתברך השם לו אמר וכן דורותיו. שנצטוו

עכ וגו'... הזה בדור לפני צדיק ראיתי ל."אותך
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במקורה העבדות את ללמוד הזדמנות לו והיתה העולם, לכל העבדות יוצאת שמשם

ולא ה' עבדי - הכהנים" "ממלכת להנהגתו נמסרה הזאת הבחינה אחרי ורק ושרשה,

ושצריך שבעבדות הרע את מרעיתו לצאן להסביר איך כבר, ידע והוא - לעבדים עבדים

וברחמים בחסד "עבד" עם אפי' .11להתנהג

rvxna ezrivxe r"r oipra qxhpew

גניבה. של החמור האיסור לכפר כדי בארמית שמותר עבד להיות הוא כדאי א.

[וק הכנענית, על מבא יותר ודם לבשר עבד של הענין חומר לתאוות].ב. השתעבדות "ו

התאוות. מעולם להימלט הצורך על מרמזת המזוזה ליד הרציעה ג.

ישראל". "שמע - שמים מלכות עול לקבלת שמשמש האיבר הוא אוזן ד.

תוכחה. וקבלת השמיעה מעלת ה.

גניבתו. על נרצע מעשהו, על בוש שאינו שנים שש לאחר ו.

באשתו-שפחה. לדבוק ולא להתעלות לשאוף צריך האדם ז.

"עברי". עבד - לשון על התורה הקפידה כאן דוקא ח.

במצרים. העבדות כדוג' לעבדות לחזור הסכמתו על לרמז 400 גימ' "מרצע" ט.

יום. בכל הזה הקול את לשמוע ממשיכה ולא - סיני בהר ששמעה אוזן י.

"äùà åì ïúé åéðãà íà 'åâå ãåáòé íéðù ùù éøáò ãáò äð÷ú éë"[כא-ב]

בגנבתו"‡] "ונמכר מדין דין, בית במכרוהו אלא מדבר הכתוב אין (להלןהנה

להלכהכב-ב) שנפסק כפי יב), הל' פ"ג עבדים הל' לשלם,(רמב"ם, לו ואין גנב, יהודי .

חטא הוא שברגיל כנענית, שפחה לו ליתן לאדון ומותר עברי. לעבד אותו מוכרים

להרגו בו פוגעים שקנאים כ"כ ע"א)חמור פב לאדניה"(סנהדרין תהיה וילדיה ו"האשה .

הכותית מן שהבן כמותו, העריות בכל שאין הפסד "שיש זה, בעוון כתב הרמב"ם -

ה'" אחרי מלהיות אותו ומסיר בנו, ז)אינו הל' יב פרק חיים(איסו"ב החפץ מרן אמר .

שזרעו ולגרום ארמית, בועל בגדר ולהיות שנים, לשש לעבד להמכר כדאי, זה וכל -

הגנבה! עוון על שיכפר בלבד - כבנו יחשב לא

ÌÈ‡Â¯!ממנו להזהיר יש וכמה זה עוון נורא מה 12אנו,

עע לתורה'. 'אזנים שמות"11. פרשת ריש ל

" מצריםבמאמר גלות מש"סיבת בשם", ש

רב' זצה'רישא לווין אהרן ר' זה.ל)"(הג' בענין ,

הח 'שיחות ח"12. חיים"ח' החפץ לו. עמ' ב

בני"זצ בפני בשיחתו זה בענין הרחיב ל

שושנה')הישיבה 'פרחי בקו' הנה,(הובא אמר, וכך ,

ממנו יתרחקו הכל הלא נכריה, ישא יהודי אם

מכלל עצמו הוציא כאילו אותו ויוקיעו

ויש במועד שילם ולא לוה אם ואילו ישראל.

ימנעו לא בסלחנות. לכך יתייחסו לשלם, לו

שממון אף לתורה. ולהעלותו כבוד לו לחלוק

להשוות שאין נדמה כדין, שלא בידו אחרים
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זה,·] בפסוק אחר רעיון חיים מהחפץ שמע זצ"ל לאפיאן אליהו רבי הגה"צ

דעה בגמ' יש ע"ב)הנה יד בקדושין אליעזר רבי למסור(דעת האדון יכול עצמו למוכר שגם ,

עברי ועבד לוקה, כנענית שפחה על הבא חורין בן דישראל הוא והדין כנענית. שפחה

ברשות שלא כנענית שפחה על בעבדותו אפי' יבוא ואם שבתורה, המצוות בכל חייב

שהאדון כנענית שפחה לקחת לו הותר זה ואיך חומרתו. בכל האיסור על יעבור האדון,

ישראל. מקדושת זה לענין ירד איך לו, מוסר

,‰·Â˘˙‰Â!לבעליו משועבד שהוא משום

„·ÚÂ˘Óלחיות הלא חייב ידו על עבדיו להרבות רוצה האדון ואם לבעליו, הוא

כך על כופהו ואדונו באדונו, למחות יכול ואינו הכנענית, השפחה מהל'עם פ"ג (רמב"ם

ה"ג) להשארעבדים מבקש אם אותו שרוצעים עד לאדון, השעבוד ענין הוא חמור כך כל ,

עבדים ולא עבדים", ישראל בני לי "כי סיני: הר על ששמעה זו "אוזן כי ברשותו

תרצע"! לעצמו, אדון וקנה זה והלך ע"ב)לעבדים, כב .(קדושין

,‰˙ÚÓשל בנו אחר, לישראל לא - ומשתעבד האדם כשהולך הדבר נורא מה

ברשות הם "הרשעים בבחינת רשותה, תחת עצמו וכופה התאוות, מן לתאוה אלא מקום,

לד-י)לבם" זה(בר"ר והלך עבדים", ישראל בני לי "כי סיני הר על ששמעה זו אוזן ,

מקדושתו הוא מתחלל מעלות בכמה מאוסה, תאוה אדון, ואיזה לעצמו, אדון וקנה

שיוציאו!... היובל ואיה זו 13בהשתעבדות

נכרית. עם לנישואין מעשהו חומרת

שהנמכר מורה, הקדושה התורה ואילו

ובניו כנענית שפחה לו מוסר רבו בגנבתו

להחזיר כדי זאת וכל אדוניו, וברשות עבדים

השקפת שלפי הרי לבעליה! הגנבה תשלום

שפחה עם שנים שש לחיות מוטב התורה

שלא ובלבד עבדים, ממנה ולהוליד כנענית

כדין! שלא חבירו ממון בידו ישאר

שפחה שהנושא נראה, עוד וכשנתבונן

" של בלאו עובר קדשהכנענית תהיה לא

ישראל כג-יח)"מבנות עובר(דברים גנבה ועל ,

ד תגנובו"בלאו יט-יא)"לא והתירה(ויקרא ,

ד לאו קדשה"התורה תהיה לתקןלא רק "

ד תגנובו"הלאו נוגע"לא שהדבר משום ,

האדם צריך כמה ולמדנו, אחרים! לממון

כחוט בדבר ולדקדק חברו בממון להזהר

השערה!

וראה - קצו. עמ' שמות, חלק אליהו' 'לב .13

יד-ב)לעיל יתרו לו(פר' יועיל שלא באריכות,

" עאדוןלהסיר רק זה, התורה."" עסק י

���

החזו מרן את שאל ניתן"אחד כיצד א

החזו לו השיב האכילה. תאוות את א,"לכבוש

יכול אני אחד דבר אולם לזה, עצה לי אין

מסויים מדבר מתפעל אדם שכאשר לך, לומר

גדול יותר דבר שרואה עד ההתפעלות נמשכת

הגדול מהדבר שמתפעל כיון ממנו. ומתפעל

לו. שקדם הקטן מהדבר ההתפעלות נפסקת

Ì‡‰¯Â˙· È˙ÈÓ‡ ÌÚË ˘È‚¯Ó Ì„‡,

ואמר, איש החזון ÂÁÏ˘המשיך ÏÂÎÈ Â
È‡ ‡Â‰
ÏÎÂ‡· ÌÚËשהרגיש מי כל מזו, יתירה .

לחוש יכול אינו בתורה, אמיתי טעם אי-פעם

ה'קצות שבעל מאמין אינני באוכל. טעם
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התורה‚] שקבעה בדין טמון גופו, לתאוות האדם השתעבדות חומר וענין

יקר' ה'כלי מבאר כך ובמזוזה, בדלת דווקא תהיה ה)שהרציעה וטעם(פסוק וז"ל,

לצאת פתח התורה לו פתחה שנים שש שאחר לפי ובמזוזה, בדלת דווקא לרציעה

בבית שיושב כמי לצאת, רוצה אינו והעצל צירה על תסוב והדלת לחירות מעבדות

נפשך, על המלט לך לאמר פתח לו ופותחין ‰ÂÓÂ„Ó˙האסורים ˙Â·ÂË· ¯ÁÂ· ‡Â‰ ÍÎ
‰˙˘ÓÂ ÏÎ‡Ó· ÂÓÚ ÂÏ ·ÂË ÈÎ ÂÏ ˘È˘רוצה ואינו פתוחה הדלת מניח הוא כן על ,

ה' את "ואהבת פרשת עליה שחקוק המזוזה על או בדלת שירצע הוא דין לצאת,

מחל הוא והרי בני", ואת אשתי את "אהבתי אומר והוא השי"תאלהיך", אהבת יף

עכ"ל. במזוזה, ירצה ע"כ השפחה אשתו באהבת

אוזן„] וכו' שבגוף אברים שאר מכל להרצע אוזן ראה ומה וז"ל, פירש"י

עכ"ל. תרצע, לעצמו אדון וקנה והלך עבדים בנ"י לי כי סיני הר על ששמעה

·"ˆÂאוזן" אמרו לא מהן אחת ובאף בסיני, שנאמרו רבות מצות יש דהלא

לומר אפשר התורה ממצות א' בכל הלא וכו', עבדים" בנ"י לי כי סיני הר על ששמעה

להרצע. דינו המצוה, על עבר ועתה סיני בהר ששמע מאחר כן

‰
‰Âיצחק פחד מג)בספר מאמר עול(פסח, קבלת של עשה מצות וז"ל, הק'

להתעורר לנו וראוי אחד", ה' א' ה' ישראל "שמע בקרא, היא מפורשת שמים מלכות

השמעה. של כרוז בתוך נאמרה זו מצוה שדוקא על

¯‡·ÓÂדרק לקבלה. אלא משמשת אינה האוזן רק האדם חושי שמכל הענין,

העבדות שמצב ומכיון לפעול. דרך בה אין אופן בשום להתפעל, רק לה אפשר האוזן

העבדות מציאות עיקר כלום, מגרמיה ליה לית בבחינת בזולת המוחלטת התלות הוא

מן התפעלות לקבל הכנה של במצב תמיד להמצא בעליה את מכריחה שהיא בזה הוא

ב טעם הרגיש החזון"קוגל"החושן' סיים ,

איש')איש. .('מעשה

���

מרן היה כמה עד האוזן את לסבר כדי

ר'"החזו הרב סיפר גשמיים, מענינים רחוק א

שליט לורנץ אליו"שלמה נכנסתי פעם א,

לא עדיין שמא חששתי מוקדמת. בוקר בשעת

אכל אם ושאלתיו הבוקר, ארוחת את אכל

להפריעו רוצה אינני - אכל לא אם שכן כבר,

החזו מרן לי אמר להמתין. ""ואוכל אינניא,

להיות,זוכר... יכול כיצד אותו, שאלתי "

השיב והוא לא? או אכל אם זוכר אינו שאדם

לבין האוכל לפני בין הבדל אין שאצלו לי,

האוכל. אחר

כן" לשאולאם לעצמי הרשיתי - "

" - אדםבבדיחותא הלא לאכול, צריך מרן למה

שאינו הוא, אבל רעב, חש הוא כאשר אוכל

הוא למה - לא או אכל אם הבדל שום מרגיש

אכל? שכבר אפשר הלא "אוכל,

" ואמר: חייך אםמרן יודע לא באמת אני

ביתי אנשי על סומך אני אבל לא, או אכלתי

לי מביאים הם אם האוכל. את לי המגישים

אם אכלתי. לא שעוד חזקה - בוקר ארוחת

יודע... הייתי לא להם, מאמין הייתי "לא
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בעיקר. השמיעה בחוש פגימה היא היא העבדות, במדרגות הפגיעה דוקא ולכן הזולת

האוזן, רציעת את המחייבת היא עבדים, בנ"י לי כי של זה ציווי על העבירה כן ועל

˙Â„·Ú‰ ÔÎÂ˙Ï ¯˙ÂÈ· ÌÈ‡˙Ó‰ ÁÂÎ‰ ‡Â‰ ‰ÚÈÓ˘‰ ˘ÂÁ ,'‰ È„·Ú Ïˆ‡˘ È
ÙÓ
Ì˘Ù
· חשוב‡˘¯ דסומא דאע"ג האוזן במעלות יונה' ה'רבנו דברי המה ידועים .

עינו. דמי אלא לו אין עינו את בסימא ואילו כולו, דמי לו נותן חרשו מ"מ כמת,

כעבד. הנחבל את ששמין מה כפי משלם בחבירו דחובל היא הענין 
˙‰וסברתÂÎ˙
.˙Â„·Ú‰ ·ˆÓ Ï˘ ˜‰·ÂÓ ¯˙ÂÈ‰ ¯È˘ÎÓ‰Ï ‰˙Â‡ ‰˘ÂÚ ÔÊÂ‡‰ Ï˘

ÍÂ˙ÓÂשהמצוה מפני דדוקא ישראל'. 'שמע של ההשמעה כרוז הוא מתבאר כך

חוש אל פונים לכן עומ"ש, קבלת של המצוה היא אחד דה' קרא בהך המפורשת

עומ"ש קבלת קבלה, של הנפש למצב ביותר המתאים המיוחד הכלי שהוא השמיעה

כלום. שוה אינו אוזן בלי ועבד הכבוד, למלך עבדים היותנו על ההכרזה Â˘¯Áהיא
ÂÏÂÎ ÈÓ„ ÂÏ Ô˙Â
עכ"ד. ,

‰ÏÂÚ‰Âשעל האבר היא שהאוזן בזה, מתפרשת ה"שמיעה" שמעלת מדבריו

האדם, אברי שאר מכל יותר עבדות של הביטוי את יש ‰È‡ידה ‰ÚÈÓ˘‰˘ ÌÂ˘Ó
˙Â„·Ú È‰ÂÊÂ ‰Ï·˜ Ï˘ ˙Â‰Ó.

Ê"ÈÙÏÂמי רק כי אוזנו, שתרצע מתאים זו עבירה על דוקא למה היטב מבואר

ישראל", ב"שמע שמונח בעול שפגם ומי ודם, לבשר בעבדות לקב"ה עבדות שהמיר

שמים. מלכות עול מקבלים ידו ועל שבו השמיעה, של באיבר שיענש שראוי זה הוא

מדת‰] ע"י רק דהנה אחר, באופן העבד של באזנו הרציעה ענין לבאר ויש

ונפסד לעבד שנעשה מה כי "עבד", מהיות עצמו את להוציא להעבד יתכן ה"שמיעה"

החסרון משום הוא לאדוניו] עצמי ביטול יש בעבד [כי חורין בן מהיות - מעלותיו מכל

על להשפיע אפשר שמיעה ע"י רק כי "שומע", להיות מוכן שאינו "שומע", שאינו

תורה דעת בספר וכ"כ -"‰˘ÚÓÂ"במעלת14הלב. ולטהרתו הבית לנקיון דרך שהוא ,

הכ' אמר וז"ל, לקבלה, ומוכן פנוי פא-ט,יג)להיותו -(תהלים בך" ואעידה עמי "שמע

זר אל ואיזהו - זר" אל בך יהיה ש"לא אחרת עצה לך אין כי ומודיע, בך אני מתרה

הרע יצר זה אומר הוי אדם, של בגופו ע"ב)שיש קה יהיה(שבת לא ר"ל בך יהיה ולא ,

לי" תשמע אם "ישראל - העצה? אמנם היא ומה ביתך, יהי לגמרי נקי אלא בך, נמצא

-.‰Ï·˜Ï ÈÏÎ‰ ÂÊ ,‰ÚÈÓ˘
·˙Îמשלי על בפי' יונה כ'(כא-כח)רבנו הנה - ידבר" לנצח שומע (דברים"ואיש

השמיעהכח-מט) ענין שאין מפני שמיעה, ההבנה אל קרא - לשונו" תשמע לא אשר "גוי

ויצפנם בלבו הדברים שיקח ומכוין תכונתם, על בדברים שישמע מה יבין לא אם שלם

עכ"ל. השמיעה, ענין שלם בזה כי וחסרון, תוספת בלא

זצ ירוחם לרבנו ח"14. דברים ממיר, לט."ל עמ' א
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„ÓÏ˙Ó‰Â‡Â‰ ,Ì˙
ÂÎ˙ „Ú ÌÈ¯·„ ÔÈÊ‡ÓÂ ÚÓÂ˘‰ ˘È‡ ˙ÂÈ‰Ï ÂÓˆÚ ÏÈ‚¯ÓÂ
¯"‰ˆÈ ÂÊ - "¯Ê Ï‡ Í· ‰È‰È ‡Ï" ÈÎ ‰È‰È ÁÂË·,השמיעה במעלת המעוטר איש כי ,

הרי הרבה. די ושמעם לו הגידו כבר הרי ואמנם לו, יגידו אשר כל ודאי יקבל קבל כבר

כי כן, כי הנה תחטאו? ואיך בעצמכם, שמעתם הגבורה מפי לך" יהיה "ולא "אנכי"

וגו' ישמע באזניו פן וגו' הזה העם לב השמן כענין אזנכם, עצם ו-י)קלקלתם כי(ישעי' ,

השמיעה, לתוצאות אבים ·‰˙Â„ÓÏ˙אינכם Ì‡ ÈÎ ˙¯Á‡ ‰ˆÚ ÔÈ‡ ÌÈÈÁ· ‰¯ÈÁ·Ï Ï·‡
,ÔÊ‡‰ ˙ÚÈÓ˘· ˙ÂÏ‚¯˙‰Â.עכ"ל

È¯·„Ïע"י ירוחם, זר"‰˘ÚÈÓ‰"רבנו לאל עבדות מתורת עצמו מפקיע אדם

הרע, היצר -ÂÎÙ‰˙Â ·Ï‰ ÏÚ ÚÈÙ˘˙ ‰ÚÈÓ˘‰ ÈÎ.

„ÂÚÂיונה הרבנו של מדבריו ב'שערינראה בדבריו וע"ע ראה, בפר' ר"י ובפי' (בדרשות

יב) מאמר ש"ב בקרבתשובה' חיים תוכחת שומעת אזן וז"ל, "השומע", של ונעלתו עניינו את ,

כלומר תלין, ·Ì·˘ÂÓחכמים ·˘ÈÂ ÌÈÓÎÁ‰ ÔÈ· ÔÈÏÈ ,„·Ï· ÔÊ‡‰ ˙ÚÈÓ˘· ÂÏÈÙ‡כי ,

בהמצאם. ימצא דבריהם לשמוע ‡È¯Áמאהבתו ÈÎ ,ÌÈÓÎÁ‰ ÏÏÎ· ·˘ÁÈ˘ ÂÏ ÈÂ‡¯ Ì‚Â
ÌÎÁ ÂÓˆÚ· ‡Â‰ ‰È‰È ÌÈÓÎÁ ˙‡ ÍÏÂ‰Â Ì‰È¯Á‡ ÍÏÈ ‰ÁÎÂ˙‰ ˙ÚÈÓ˘ ÂÏ ·¯Ú˙˘,

יחכם" חכמים את "הולך יג-כ)הה"ד התוכחה(משלי שמיעת על שואל מחכמה כי ועוד .

בער" תוכחת "ושונא כתי' יב-א)שהרי גדול(שם שכרה התוכחה שמיעת שתועלת ואחרי .

שלמה, ‡È¯Á‰שהשמיענו ÛÂ„¯Ï Ì„‡ ÏÎÏ ÈÂ‡¯בשמו"ר איתא באדם(כז-ט). לך "אין

האוזן" מן נכבד הנ"ל)אבר נכנס(ר"י והרופא לוקה, גופו כל הגג מראש אדם יפול אם ,

איני אני רטיות. כולו נמצא איבריו ובכל ברגליו וכן בידיו וכן בראשו רטיה לו ונותן אצלו

בעבירות מלוכלך הגוף וכל מהם, אחד והאוזן הזה באדם אברים רמ"ח אלא ÔÊÂ‡‰Âכן,
,ÌÈÈÁ Ï·˜Ó ÛÂ‚‰ ÏÎÂ ˙ÚÓÂ˘'שנאÌ˘Ù
 ÈÁ˙Â ÂÚÓ˘ביתרו מוצא אתה וכן וגו',

ÌÈÈÁÏ ‰ÎÊ ‰ÚÈÓ˘ È"Ú˘.עכ"ל וכו', יתרו וישמע שנא' וכו',

ÛÈÒÂ‰,יונה רבנו ÈÙÓבזה ‰ÁÎÂ˙ ÚÓ˘È˘ ‡È‰ "‰ÚÈÓ˘‰" ˙ÏÚÓ„
Ì‰ÓÚ ÍÏÈ Ì‰È¯·„ ÂÏ Â·¯ÚÈÂ Ì‰È¯·„Ï ÚÓÂ˘‰Â ,ÌÈÓÎÁ‰יהיה הוא גם ואז -

ותוכחתם החכמים דברי לשמוע באזניו השתמש כי .15"חכם",

[Â‰ÓÂאוזן זכאי בן יוחנן ר' אמר שבגוף, איברים שאר מכל להרצע אוזן ראה

המהרש פ"(בל"15. לז)"ק פיסקא שהיהז כותב

י שעה יום בכל להוכיחו מוכיח וזלו ל"דועה,

זצ מקלם שקיבל"הסבא אחד מרב שמעתי ל,

מהרש ההוראה"דהגאון כסא על בשבתו ל

ואב יום"לרב בכל שיבא אחד למוכיח צוה ד,

אחד הוא כאלו ויזהירנו ויוכיחנו אחת שעה

ובעת לו, נתונה והרשות רצונו כך כי מהמון,

המהרש תיכף המוכיח, ויושב"בא מתעטף ל

ה'. לפני ורעד ביראה מוסר תוכחות לשמוע

לו, שככה העם ואשרי חלקו, ואשרי אשריו,

זי וקדוש, חסיד ע."רב

מהרש מוסר"והנה ספרי לו הספיק לא ל

מוכיח גם - ואנו חי, מוכיח עוד לו היה אבל

יאמר ואם לעצמנו, נבקש לא לעולמים שהיה



ìäàויקרא ˙˜äùî‰Îספר

סיני הר על ששמעה 
·זאת‚Â ÍÏ‰Â ·Â
‚˙ ‡Ï.תרצע .(רש"י),

‰˘˜‰Âגילינו ולא באזנו, נרצע לא בגניבתו שנמכר בזמן הרי יפות, פנים בספר

תגנוב, לא של החטא בחומר וההבנה השמיעה לו שחסרה תביעה עליו שיש אז לו

של בחטא ההבנה לו שחסרה ממנו ותובעים חוזרים שגנב לאחר שנים שש עתה ואילו

תגנוב. לא

¯ÙÒ·Âארז "נחמו16ענפי עה"פ הילקו"ש דברי בהקדם ונראה וז"ל, ליישב כתב

הר וכל ינשא גיא כל וגו' ה' דרך פנו במדבר קורא קול וגו' אלקיכם יאמר עמי נחמו

יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד ונגלה לבקעה, והרכסים למישור העקב והיה ישפלו וגבעה

דבר" ה' פי מ)כי ינשא"(ישעי' גיא "כל מ-ד), לפני(שם לומר ישראל כנסת עתידה

דרכך "ראי שנא' מהם, ובושני בהם שקלקלתי מקומות רואה אני הרי רבש"ע הקב"ה

ב-כג)בגיא" ע"כ.(ירמיה ינשא", גיא "כל שנא' מעבירם, הריני הקב"ה אומר ,

מוסר, ילמוד שלא מי הוא חטא איזהו האומר

לבקש ועליו בודאי, הוא חולה הלא נשאלהו:

חפש ולמה העצומה, למחלתו רפואה כמובן

ז"מהרש היא,"ל עצומה פליאה רפואתו, ל

פורים)כ."ע חנוכה - מקלם' הסבא וע('כתבי ע".

מש כא-כו, בהגה"בסמוך שם מעלת"כ בענין ה

בענין ב, אות יח-א, יתרו פרשת ולעיל תוכחה,

השומע. מעלת

הרי ה'חידושי על אשר"מספרים ם',

האדמו אצל חסה לימים צעיר אברך ר"בהיותו

קוז'ניץ חצר את עזב תקופה לאחר מקוז'ניץ.

האדמו של בצלו להסתופף מפשיסחה,"ונסע ר

האדמו מאוד"והיה כך על מיצר מקוז'ניץ ר

חידושי לבעל לו היו בנים עשר שנים מאוד.

אמר"הרי העולם, מן כולם ונסתלקו ם,

הרי בני"החידושי כל כי אני ובטוח יודע ם:

עלי הקפיד אשר הקפידה של בעטיה נפטרו

ואעפ"האדמו מקוז'ניץ. ביתו,"ר את עזבתי כ

היו בקוז'ניץ, ששם, מפני - למה? כך וכל

לי ניקרו בפשיסחה אבל מחמאות, לי נותנים

" עליהגידים! ירעיף אשר רב צריך איני

את לי ינקר אשר לרב אני זקוק מחמאות,

"הגידים!

מעלת מבינים שאין כך, כדי ÒÂÓ¯ועד
הגר על מספרים האדם. את י"המחייבת

זצ המוסר,"סלנטר תנועת את שכשחולל ל,

אותו וישימו בעתוניהם, הכל עליו לעגו

את הוא אוסף כי עליו וכתבו ולחרפה, לצחוק

תולהו דג-מלוח, ולוקח המוסר'ניקס, כל

" לתלמידיו, ואומר עורו אתופושט יפשטו כך

תחטאו באם מעליכם כשספרו"עורותיכם .

להגרי זה"זאת שדבר ידעתי אילו הגיב: ס

כזאת. עושה הייתי - יועיל

���

הרד תוכחה,"הגאון בשמיעת הסתפק לא ל

ויעקוב עמו שישהה חכם תלמיד שכר אלא

דברים על אותו שיוכיח מנת על מעשיו, אחר

הנ שהגאון למרות וזאת לתקן. היה"שצריך ל

וגם משנה סדרי השישה כל על יום כל חוזר

שהיו טובות הנהגות על יום יום חוזר היה

בפנקסו. רשומות

הנ שהגאון לן על"הרי לא סמך לא ל

דבוק היותו על ולא בתורה העצומה התמדתו

שראוי טובות הנהגות של יום-יומי בשינון

מנת על כסף לשלם לנכון ומצא בהם, לדבוק

אותו. שיוכיחו

מהג עבדים בהל' קונ' של במבוא ר"16.

שליט גורביץ ישיבת"אברהם ראש א,

גייטסהד.
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È¯‰ובושתו חזקה כ"כ היא החטא חומר לו שמתגלה בעת תשובה בעל הרגשת

שמזכירו דבר יראה שלא העולם, צורת כל לשנות ההכרח שמן מכאיבה, כ"כ ממעשיו

תשובה הלכות ברמב"ם ויעוי' הראשונים. ד)עונותיו הל' להיות(פ"ב התשובה מדרכי וז"ל,

ע"כ. וכו', המעשים אותן שעשה האיש אותו ואיני אחר אני כלומר שמו ומשנה וכו' השב

הראשונים. חטאיו על בושתו מפני הוא זה שגם ונראה

‰
‰Âונמכר שגנב ע"י רק לו באה ועבדותו גנבתו, בגלל שנמכר האיש אותו

לו אין ואם "גנב", לו וקוראים שגנב, חטאו את לו מזכירה סביבתו כל הרי לעבד,

החטא חומר בהרגשת לו שחסר הוא סימן סביבתו, לשנות מצב מאותו לברוח רגש שום

דין אין עדיין בגנבתו, אז ונמכר שגנב בזמן אבל אזנו", את אדניו "ורצע גניבה, של

שבגניבה, החטא חומר בהרגשת לו שחסרה ראיה אין עדיין שגנב דממה רציעה, של

ועתו, שעתו לפי במכמוריו ונפל וכו' ויתקפהו יצרו עליו ויחזק תאוה התאוה כי ורק,

זאת, אחרי כמוהו ולעשות עונו למצוא ורצונו חפצו מאשר ולא מבעתו, רע יצר בהיות

ואין חטאתו", על בלבו "יגון שאין ורואין וגו', אדוני" את "אהבתי כשאמר אח"ז אבל

עכ"ל. רציעה, דין לו בא אז חטאו, על בושה ולא כלימה בו

[Ê,וז"ל אחר בענין הנ"ל הקושיא לתרץ כתב זצ"ל, באקשט ליב אריה הג"ר

את למכור ומוכרח בגניבה וחטא בנסיון, ונופל לאכול מה לו אין כאשר אדם דהנה

אזנו. את רוצעין לא עדיין לכן תיקון, אצלו שייך עדיין ÛÂ‡˘Ïעצמו, ÍÈ¯ˆ Ì„‡ Ï·‡
!˙ÂÏÚÏאת אדני את "אהבתי אומר הוא ומה העבדות. מן לעלות לשאוף צריך אדם

הם בנים? ואיזה שפחה! אלא אשתך לא היא שפחה! אשה? איזה בני", ואת אשתי

לעלות שאיפה כל אצלו שאין כיון ע"כ אשר שלו. אינם הם עבדים! אלא בניך לא

[שטייגין], רוחנית בעלייה מהפך ÂÏולעשות ÌÈÏÁÂÓ ÔÈ‡ ‰Ê ÏÚאדניו "ורצע לכן ,

[שטייגין] עליה של במצב תמיד להיות צריך לעלם". ועבדו במרצע אזנו Ê‰את ÈÎ
!Ì„‡‰ ÏÎ.עכ"ד

‰
‰Âבמשלי המלך שלמה אמר יזקין(כב-ו)כבר כי גם דרכו פי על לנער "חנך

זקנותו לעת דגם העצמי, החינוך מן יסור לא כלומר, ממנה". יסור ÂÓˆÚלא Í
ÁÈ-

חיים. לו למה לאו שאם האדם, כל זה כי רוחניות, עליות לעלות תמיד וביגיעה בעמל

„ÂÚÂהכתוב טו-כד)אמר משאול(משלי סור למען למשכיל למעלה חיים "ארח ,

גדול וכלל האדם, נפש במהות גדול ויסוד סוד ע"ה המלך שלמה לנו גילה כאן מטה".

לילך שצריך הולך, נקרא האדם וז"ל, רמזו שם למשלי בביאורו ז"ל והגר"א בתורה.

שיעמוד אפשר בלתי כי ח"ו, מטה מטה ירד למעלה יעלה לא ואם לדרגא, מדרגא תמיד

שאולה למטה לרדת יטה שלא כדי וגו', למען וגו' למעלה חיים אורח וזהו חדא, בדרגא

הלמעלה את החסיר שאם תאמר שאל היינו עכ"ל. משאול, יסור חיים האורח ומחמת

מטה!... משאול סור למען אלא למעלה, בהשכלה רק החסיר ‡ÔÈלמשכיל ÌÈÈÁ· ÈÎ
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!˙ÂÂÓ‰ ‰Ê È¯‰ ÌÈÈÁ‰Ó Â‰˘Ó Â"Á Ì„‡Ï ÂÏ ¯ÒÁÈ Ì‡ ÈÎ ,ÚˆÓ‡· ˙Â
Á˙

[Áהתורה בכל שהלשון כפי ישראלי, עבד ולא עברי" "עבד לשון נקטה התורה

כולה.

¯Â‡È·‰Âנזר')הוא ה'אבני בשם מעלת(ראיתי על נאמר "עברי" השם ששורש ,

כולו העולם "כל כולו, העולם כל כנגד לעמוד שבכוחם בנ"י, על וכן אבינו, אברהם

השני" מעבר והם אחד מב)מעבר שהאדם(בר"ר בנ"י, של האמיתי החירות הוא זה כח .

לו שנראה דבר כלל. רושם עליו עושות שאינן זרות, והשפעות לדעות משועבד אינו

האמיתי. חורין הבן זהו כולם. נגד יחיד הוא אם גם סייג, ללא בו דבק הוא הרי "אמת",

,ÍÎÈÙÏמשום שנים, משש יותר ישתעבד דלא התורה דרצון עברי, עבד בפרשת

שם "עברי", לשון התורה נקטה לעבדים", "עבדים ולא - חורין" "בן במהותו שהעברי

עכת"ד. חורין! בן - ישראל מכלל האדם של מהותו על המורה

[Ëע רציעת שטעם לומר שעושיםואפשר [כמו בגופו וציון נקב עברי, בד

רוצה דהא אמיתי. ל"עבד" עכשיו נעשה שאכן עליהם], בעליהם שם שחותמים לבהמות

להיות רוצה אינו שאכן מוכיח וזה שנים], לשש רק [ולא לעולם עבד בדין להישאר

אחד אף של עול עליו אין התורה הסתכלות פי על אמיתי חורין בן כי חורין". "בן

זו, השקפה ממנו שנשכחה ומאחר לאחר. ולא משועבד הוא ואליו עולם, מהבורא חוץ

הוא יכול כן ועל לשמים, רק לבו המשעבד ה"חירות" עולם עם שייכות לו אין שוב

עולם! "עבד" להיות

ÌÈ¯·„המדרש דברי עם מתאימים התוס')אלו בבעלי במרצע(הובא העבד נרצע כי ,

משך במצרים עבדים היו בנ"י שכן Â‡Ó˙דוקא, Ú·¯‡מעבדותם הקב"ה וגאלם שנה,

עבדים", ישראל בני לי "כי להם כלÈ„·Úואמר שאחר וכיון לעבדים. עבדים ולא הם,

נרצע בנ"י, של עבדותם למצב עצמו החזיר ובכך לעצמו, אדון וקנה זה הלך זאת

במצרים,"Úˆ¯Ó"ב בנ"י של עבדותם שנות כמנין מאות, ארבע בגימטריא עולה אשר

הוא ואין חירות, של המצב את מחשיב דאינו התנהגותו ע"י שמראה כמש"נ, וזה ע"כ.

"נרצע לכן עולם, לבורא רק עצמו את לשעבד ושצריך חורין, בן להיות הצורך את מבין

במצרים. לפרעה עבד היה כאשר הראשון מצבו המזכירו דבר במרצע",

[Èפרנק הגרצ"פ בשם אמרו סיני" הר על ששמעה זו "אוזן של הענין בהסבר

יסף" ולא גדול "קול נאמר סיני הר דבמעמד ה-יט)זצ"ל, "ולא(דברים בתרגום ופירש ,

באזני תדיר נשמע שיהיה וצריך לעולם, נפסק אינו בסיני שנאמר שהקול ללמדך פסק".

עליו. המוטלת מצוה כל לקיים זריז יהיה כחדשים, בעיניך יהיו יום שבכל וכיון העם.

לתמיד. עמו נטלו ולא בסיני הקול את שהשאיר הוא מורה במצוות, נזהר אינו אם אולם

סיני", הר על ששמעה זו "אוזן שנאמר „ÈÈ˜‡זהו ‰ÚÓ˘ È
ÈÒ· ˜¯˘ Â
ÈÈ‰„ומשם ,

תיענש. לכך שומעת, איננה שוב ואילך
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mipiicd lv` ezpiky dxyn d"awd

"íéäìàä ìà åéðãà åùéâäå"[כא-ו]

·˙Îהאלהים עד האלהים, אל אדניו והגישו הכתוב יאמר ולדעתי וז"ל, הרמב"ן

שניהם דבר כב-ח)יבא כי(להלן לרמוז ,ËÙ˘Ó‰ ¯·„· Ì‰ÓÚ ‰È‰È ÌÈ˜Ï‡‰,‡Â‰
ÚÈ˘¯È ‡Â‰Â ˜È„ˆÈשאמר וזהו משה(שם), אמר וכך אלהים. ירשיעון ‰ËÙ˘Óאשר ÈÎ

‡Â‰ ÌÈ˜Ï‡Ï(א-יז בדבר(דברים ועמכם לה' כי תשפטו לאדם לא כי יהושפט אמר וכך .

יט-ו)משפט ישפוט(דהי"ב א-להים בקרב א-ל בעדת נצב אלקים הכתוב אמר וכן (תהלים.

ישפוט,פב-א) אלקים - עדת בקרב כלומר .ËÙÂ˘‰ ‡Â‰ ÌÈ˜Ï‡‰ ÈÎועמדו אמר וכן .

ה' לפני הריב להם אשר האנשים יט-יז)שני רשע(דברים אצדיק לא כי טעם וזה (להלן,

רבהכג-ז) שמות ובאלה הנכון. הפירוש על אלא(ל-כד), ÂÈ˘·ראיתי, ÔÈÈ„‰˘ ‰Ú˘·
Â„ˆ· Â˙
ÈÎ˘ ‰¯˘ÓÂ ÌÈÓ˘‰ ÈÓ˘ ‰"·˜‰ ÁÈ
Ó ÏÂÎÈ·Î ,˙Ó‡· Ô„Âשנאמר (שופטים,

שופטיםב-יח) להם ה' הקים ‰˘ËÙÂכי ÌÚ '‰ ‰È‰Â.עכ"ל ,

¯‡Â·Óבשעת עמהם נמצא שהקב"ה מכיון "אלהים" נקראו דין שבית בדבריו

השופט, והוא ניצב השי"ת וגדריה, התורה חוקי כפי הנעשה צדק משפט ובכל המשפט,

ÚÈ˘¯È ‡Â‰Â ˜È„ˆÈ ‡Â‰17.

ze`etxa zewqrzdd

לרפאות". לרופא רשות שניתנה "מכאן הענין בביאור הרמב"ן דעת א.

והתוס'. עזרא' ה'אבן דעת ב.

ב הט"ז ביאור זה.ג. בענין השו"ע דברי

לרפאות. היתר דבעינן בהא ביאור ד.

רחמים. לבקש צריך החולה אך הרופא כלפי הוא ההיתר ה.

האדם. של מצבו לפנימיות ביטוי הן המחלות ו.

הרפואות. ספר גנז חזקיה ז.

"àôøé àôøå"[כא-יט]

בתוככם"‡] משכני "ונתתי עה"פ הרמב"ן דברי כו-יא)ידועים והכלל(ויקרא וז"ל,

ולא בגופם, לא כלל, בטבע ענינם יתנהג לא רבים, והם שלמים ישראל בהיות כי

שבבואו ביהודה', ה'נודע בעל על מסופר .17

בעיר הלומדים התאספו בפראג כרב לשמש

אם אותו לבחון כדי מסובכת שאלה והמציאו

בשאלה שעיין לאחר עליה. להשיב הוא יודע

ביהודה', ה'נודע להם אמר ימים, כמה

למעשה, הנוגעת שאלה אינה שאלתכם

המצאתם אלא קרה, לא מעולם הזה והמקרה

" ושאלוהו כולם התפלאו זו. יששאלה האם
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מקרבם, מחלה ויסיר ומימם, לחמם השם יברך כי מהם, ביחיד ולא בכללם לא בארצם,

ÏÏÎ ˙Â‡ÂÙ¯‰ ÈÎ¯„Ó Í¯„· ¯Ó˙˘‰ÏÂ ‡ÙÂ¯Ï ÂÎ¯ËˆÈ ‡Ï˘ „Úשאמר כמו (שמות,

עוןטו-כו) יקרם כי גם הנבואה, בזמן עושים הצדיקים היו וכן רופאך", ה' אני "כי ,


·ÌÈ‡Èשיחלו· ˜¯ ÌÈ‡ÙÂ¯· Â˘¯„È ‡Ï,'וכו˘Â¯„È ‡Ï ‡È·
· Ì˘‰ ˘¯Â„‰ Ï·‡
Ì˘‰ ÔÂˆ¯ È˘ÂÚ ˙È·· ÌÈ‡ÙÂ¯Ï ˜ÏÁ ‰ÓÂ - ÌÈ‡ÙÂ¯·את וברך שהבטיח אחר ,

המאכל על רק מעשיהם אין והרופאים מקרבך. מחלה והסירותי מימיך ואת לחמך

וכו'. עליו ולצוות ממנו להזהיר ·‡Ì¯Óוהמשקה Ì˙
ÂÎ ‡È‰ ÂÊÂ,Ô‡ÎÓ ‡Ù¯È ‡Ù¯Â
˙Â‡Ù¯Ï ‡ÙÂ¯Ï ˙Â˘¯ ‰
˙
˘,‡Ï‡ ,˙Â‡Ù¯˙‰Ï ‰ÏÂÁÏ ˙Â˘¯ ‰
˙
˘ Â¯Ó‡ ‡Ï

Ì˘‰ ˙„ÚÓ ‰È‰ ‡Ï ‡Â‰Â ˙Â‡ÂÙ¯· ‚‰
 ÈÎ ˙Â‡Ù¯˙‰Ï ‡·Â ‰ÏÂÁ‰ ‰ÏÁ˘ ÔÂÈÎ
˙ÂÓÈ ‡Ó˘ ˘˘Á È
ÙÓ ‡Ï ,Â˙‡ÂÙ¯Ó ÂÓˆÚ ¯ÂÒ‡Ï ‡ÙÂ¯Ï ÔÈ‡ ,ÌÈÈÁ· Ì˜ÏÁ˘
‡Â‰ Â„·Ï Ì˘‰ ÈÎ ¯Ó‡È˘ ¯Â·Ú· ‡ÏÂ ,‡È‰‰ ‰Î‡ÏÓ· È˜· ‡Â‰˘ È¯Á‡ ,Â„È·
Â‡ Ô·‡· ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÂÎ‰˘ ÌÈˆ
‰ ÌÈ˘
‡‰ ÔÎ ÏÚÂ .Â‚‰
 ¯·Î˘ ,¯˘· ÏÎ ‡ÙÂ¯

ÛÂ¯‚‡·(כא-יח על(שמות דיניה תסמוך לא התורה כי הרפואה, תשלומי המכה על יש

אמרה כאשר טו-יא)הנסים יהיה,(דברים שכן מדעתו הארץ, מקרב אביון יחדל לא כי ,

עכ"ל ברופאים, עסק לו אין איש דרכי השם ברצות .18אבל

היא·] שכך פשיטא כי לרפאות היתר בנתינת צורך אין הרמב"ן לפי והנה

הנצרכת. ההנהגה

Ì
Ó‡לרופאים רשות שנתן לאות ירפא, ורפא וז"ל, שכתב עזרא' ה'אבן בפי' ע'

לרפאתו, ה' ביד בגוף בפנים שהוא חולי כל רק בחוץ, שיראו והפצעים המכות לרפא

כתוב ה-יח)וכן באסא(איוב וכתוב ויחבש", יכאיב הוא טז-יב)"כי בחליו(דבהי"ב "וגם

בין סתירה תהיה שלא לתרץ שבא בדבריו ומבואר עכ"ל. ברפאים", כי ה' את דרש לא

ברופאים, שדרש על המלך אסא שנתבע מה ובין לרפאות לרופא רשות שניתנה מה

לרפא. לרופא רשות שאין פנימית ומכה לרפא, רשות שיש חיצונית מכה בין חילק ולכן

‰
‰Âבב"ק רשות)התוס' שניתנה ד"ה ע"א "ורפא(פה בגמ' שאמרו מה על הק'

יודעים היינו גם "רפא" רק כתוב היה אם שגם לרפאות", לרופא רשות שניתן ירפא

בידי הבא חולי אבל אדם בידי מכה מילי הני "דהו"א ותירצו, לרפאות. רשות שיש

דכתיב אילולא כלומר, עכ"ל. דשרי, קמ"ל המלך, גזירת כסותר נראה כשמרפא שמים

הסוהר בבית אדם שאסר למלך הדבר דומה שמים בידי הבא דבחולי הו"א ירפא" "ורפא

הקודש"לכת רוח ה'נודע"ר להם השיב .

לו יש שאלה בפסק פעם כל כי ביהודה',

פסק את מוצא כך ובשל דשמיא, סייעתא

בהכרח הדין, מצא שלא מאחר וכאן הדין.

את הגו ממוחם אלא לידם, מעשה בא שלא

דשמיא, סייעתא בזה לו אין ולכן השאלה,

למעשה. נוגע שאינו כיון

וע בחוקתי"18. בפרשת כו-יא)ע מש(ויקרא כ",

רמב זה."בדברי ן
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חתירה חתר האסיר אם וכן האסיר, את ושחרר הסוהר בית דלת את ופרץ אדם ובא

מעשיהם, על מאד חמור בעונש יענישם המלך שבוודאי האסורים, מבית ונמלט בעצמו

קמ"ל להתרפאות, שאסור הו"א מלך גזירת כסותר שנראה שמים בידי הבא בחולי ולכן

ובין אדם בידי הבא בחולי בין גוונא, בכל שמותר לרבות ירפא" "רפא יתירא קרא

שמים. בידי הבא בחולי

‰
‰Â,לרפאות ניתן גוונא שבכל התוס' בשיטת אזיל נמי עזרא' ה'אבן ודאי

חיצוני חולי בין חילק אלא שמים, בידי או אדם בידי הבאה מכה בין חילק לא שהרי

שמים בידי או אדם בידי בא אם בין חילוק שאין משמע חיצוני ובחולי פנימי. לחולי

מלמד לרפאות", לרופא רשות שניתן ירפא, "רפא שהריבוי מכיון לרפאות, מותר ולעולם

פנימי שבחולי הסברא מה קשה וא"כ - מלך" גזירת כסותר "נראה זה אסור,שאין יהיה

גדולה החיצונה המכה ולפעמים זו, מלך לגזירת זו מלך גזירת בין מינה נפקא יש וכי

וצ"ע הפנימית, .19מהמכה

ערוך‚] השולחן ס"א)כ' שלו סי' לרפאות,(יור"ד לרופא רשות תורה ניתנה וז"ל,

פוס חיים יצחק רבי מהג' מכתב קבלתי .19

הנפלאים:"שליט דבריו ולהלן זה, בענין א

ניתנה שלא כתב הכא עזרא' ה'אבן א]

כ שבזה"רשות שמבחוץ, ופצעים במכות א

הגוף בפנים שהוא חולי אך מדבר, הפסוק

הקב ביד [וכ"מסור וה'אבן"ה בחיי]. רבנו כ

בתהלים לשיטתו ""עה(לב-י)עזרא' רביםפ

יסובבנו חסד בה' והבוטח לרשע "מכאובים

וז התיר"שכתב לא הכתוב כי ודע ל,

לבדו השם כי אדם בן ממכת רק להתרפאות

נפשו לחזק ורפואתו ישראל רופא הוא

עכ יראתו על אבות"ולהוסיף שיח ובספר ל.

יד) עמ' בהקדמה קוידנוב, חכמת( מספר כן הביא ,

מדברי כן מביאים [וראיתי להרוקח הנפש

מצאתי"הגר ולא אליהו', ב'אדרת ו],א

שקוה'פלתי' קפח דיברהה)"(סי' שהתורה כתב

ו רואה הרופא שבזה שבחוץ עד"במכות יורד

כמופת חותך מופת כמעט ובהן תכליתו

משא"הנדסה רופא", עין שאין פנימי בחולי כ

ועפ שכלם לפי דנים הם בזה בו י"שולט

רבים כי עד וכדו', שקול ובספק המדומה

ומתון הדעת ישוב לזה צריך כי הפילו חללים

ח ישגה לבל רבים תנאים עכ"ועוד ד."ו,

מהרש"ובשו ד"(חם"ת כד סי' וח"א וראיתי, סי'"ה ז

הנכז) בחיי רבנו לדברי כיוון דה'פלתי' ל,"כתב

שם)"(בחוהוסיף כליא לרופאים שיש דכיום

את בחוץ, כמו הוי הגוף בתוך לראות ד"הבטה

דברי"המהרש בין לחלק יש ולכאורה ם.

עזרא', וה'אבן בחיי רבנו ודברי ה'פלתי'

לרופא רשות ניתנה לא כלל דלדבריהם

בידיעת תלוי ואינו פנימי, בחולי לרפאות

דהמהרש כרחך ועל שזהו"הרופא, הבין ם

בחיי רבנו של בחילוקו והסברא הטעם גופא

עזרא'. וה'אבן

משה' וב'מטה המהרשב] בריש"(תלמיד ל,

רפואות) בעניני ביןדבריו חילק בחיי דרבנו כתב

והא חוץ למכת פנים מכת"מכת בין חילק ע

[וצ ה', למכת הא"אדם גם דהא בין"ב חילק ע

חולי לבין בחוץ הנראים ופצעים מכות

וכמו כוותייהו נהגו לא העולם אבל שבפנים],

הרמב בחוקותי"שכתב בפר' שהעולם(כו-יא)ן

דהא כוותייהו ואי וכו'. ברפואות ע"נהגו

חז הורו למה בחיי בפרק"ורבנו שבת במס' ל

ובע שאחזו, מי בפרק ובגיטין יין, ז"המוציא

בין אין בפרק ובנדרים מעמידין, אין בפרק

מכות עניני על ורובם רפואות, בעניני המודר,

וכן עבירה. לעוברי תקנה עשו וכי פנימיות,

ב במס' עמ"מצינו דשמואלב)"(פה איתא
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לו יש ואפילו דמים, שופך ה"ז עצמו מנע ואם הוא, נפש פיקוח ובכלל היא ומצוה

להתרפאות. זוכה אדם הכל מן שלא שירפאנו, מי

‰˘˜‰Â,"היא "ומצוה כתב אח"כ ואילו "רשות", השו"ע כתב דבתחילה הט"ז

אלא לומר] Ó‰'[ויש ÌÈÓÁ¯ ˙˘˜· Í¯„ ‡È‰ ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰‡ÂÙ¯‰,ÁÏ˘ÈÂ '‰ Â‰¯ÊÚÈ˘
¯ÂÊÓÂ ‰‡ÂÙ¯ ÂÏשנאמר וכמו לב-לט), האדם(דברים שאין אלא ארפא", ואני "מחצתי

ונתן זה, על הסכים ית' והוא העולם, טבע פי על רפואה לעשות צריך אלא לכך, זוכה

לידי האדם בא שכבר ומכיון הקב"ה. של רשות נתינת וזהו הרפואות טבע ע"י הרפואה

עכ"ל רפואתו, לעשות נאמנה מלאכתו את לבצע הרופא על חיוב יש .20כך,

רבי וכשחלה רבי של רופאו היה ירחינאה

מכה הוי והתם לרפאותו, שמואל עסק בעיניו

הגדולים המאורות לשני להו וחלילה פנימית,

לעשותו. ניתן שלא דבר לעשות ושמואל] [רבי

לרפאות, הרשות בכלל דהוא ודאי ולפיכך

דהזריז נפש פיקוח ובכלל דמצוה, רשות והוא

דמים שופך בכלל הוא עצמו והמונע נשכר

מאהבה'"את ב'תשובה גם משה'. ה'מטה ג"(חד

שלז)"יו סי' חולים ביקור הל' על דבריד, על כתב

בכמה"הא התלמוד חכמי דעת כן דאין ע

עכת הפוסקים, דעת ולא ד."מקומות,

וקציעה מור בספר על"(אוועיין שכח סי' ח

סק"מג ואףו)"א חיצונית תרופה שכל שכתב

חייב שמועילה, בדוקה שהיא פנימית תרופה

כרחו. בעל אותה לו עושין ואף לעשותה אדם

המהרש מדברי הבאנו שיש"וכבר שכיום ם

תוך אל גם להביט וכלים מכשירים לרופאים

הרופאים על לסמוך ניתן האדם של גופן

ומכות בחלאים אף ידם על ולהתרפאות

שמבפנים.

רשות שנתינה לריבוי דהוצרכו ובהא

שיחשוש טעם שאומרים יש - לרפא לרופא

וע יזיק שמא יו"הרופא בטור סי'"ע ריש ד

הרמב בשם ן."שלז

מו לי כתב זה שליט"ובענין רבי"ח [הג' א

מחלוקת יש דעתו שלפי גולדברג], נחמי' זלמן

רש לרמב"בין פסחים"י במס' במשנה (נום

ורשא)"ע הרפואות, ספר גנז פירש"שחזקיה י

ורמב בטחון, על אלא יסמכו בפיה"שלא מ"ם

שלא נאמר וכי וכתב זה, מפירוש מאד הרחיק

רש ובדעת בה'. יבטח אלא לחם אדם י"יאכל

של טבעו שכך אוכל ששאני ליישב יש

האדם נברא שכך אינה מחלה אבל הבריאה,

דומה אינו ולכן חולי, זה לאדם שנולד אלא

זה אוכל בלי שלחיות לומר יש עוד לאוכל.

נס זה תרופה בלא להתרפאות אבל נגלה, נס

וכמו נסתר בנס היא הבריאה וכל נסתר

הרמב בא."שכתב פרשת בסוף ן

הרמב שיטת אדרבה"20. להלכה. הובאה לא ן

את למנוע שחשבו אלה כנגד כתבו האחרונים

החיד גם ברפואה. מהתעסקות א,"עצמם

הרמב דעת את וז"שמביא כ' נראה,"ן, ל,

וחייב הנס, על לסמוך אין כיום דהאידנא

לרופא לקרוא העולם בדרך להתנהג החולה

סוגיין לשנות כמיניה כל ולא שירפאנו,

העולם] דרך לשנות רשות לו [אין דעלמא

הדורות, חסידי מכמה גדול הוא כי ולומר,

יש איסור וכמעט הרופאים. ידי על שנתרפאו

לסמוך משום ואי יוהרא, משום אי בדבר,

בשעת עוונותיו ולהזכיר סכנה, במקום אניסא

ואורח אדם בני של כדרך ינהג אמנם חוליו.

בל ולבו רופא, ידי על להתרפאות ארעא, כל

לבו, בכל ברחמי למתקף בקונו ידבק רק עמו

דוקא. יבטח יוסף"(ובו ליוברכי ס"" שלו סי' ק"ד

.ב)

החזו מרן העלה חא"וכך קלו)"(אגרות ,א

את"וז חושב הנני לעצמי, וכשאני ל,

- לבריאות שנוגע במה הטבעיות ההשתדלות

צורת להשלמת החובות וכאחת וחובה למצוה
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דברים„] בשאר הוא שפשוט אע"פ גופו, לרפאות שיכול ילפותא דצריך הא

מסי, ואיהו מחי רחמנא אמרינן ולא לתקן שיכול וכדומה, רוח ע"י ביתו נשבר כגון

בב"מ דאיתא חולי של ענין ע"א)דשאני והוא(פז כלל, חולי היה לא אבינו יעקב דעד ,

אלישע ועד ביתו, לבני שיצוה כדי שימות קודם אדם שיחלה מהקב"ה רחמים ביקש

מהקב"ה, רחמים ויבקש תשובה שיעשה כדי היינו ובפשטות שיתרפא. חולי היה לא

הטבע בדרכי להשתמש להתיר דרשה צריך שפיר המחלה של תכליתה שזוהי .21ומכיון

שאמרו‰] חז"ל מדברי דדייק הגר"א, רבנו בשם ע"א)ראיתי פה מכאן(ב"ק ,

הרופא, לגבי נקטו ברפואות העיסוק היתר שאת מתוך לרפאות, לרופא רשות שניתנה

לרופא, רק הוא ההיתר שבאמת מכאן למדנו להתרפאות, לחולה רשות שניתנה אמרו ולא

אבל להתרפא, אליו הבאים של המחלות את להסיר כדי ברפואות לעסוק לו שמותר

שיסיר בה' ולבטוח מחלה, כל ממנו שיסיר הקב"ה לפני להתפלל חייב בעצמו, החולה

למחלתו ועוסק הטבעית, בדרך בוחר הוא וכאשר מעשיו. ישפר כאשר חליו ממנו

חוטא. הוא הרי ורפואות, ברופאים

È·˙Î·,דוב הרב חלה אחת שפעם מעשה, מובא זצ"ל מסלנט זונדל רבי הצדיק

שם כשבאו החולה. את לבקר נלך ממקורביו לאחד הג' ואמר מווילנא, הגאון של אחיו

אמר יהודי. היה מאמסטרדם שהרופא וכנראה ומאמשטרדם, מפטרבורג רופאים שני מצאו

ברא לחנם וכי היהודי, הרופא שאל חולים! רופא ה' ולרופאים? לך מה לאחיו, הגאון

לערלים אלא חזירים? הקב"ה ברא לחנם וכי הגאון, השיבו ורפואות? רופאים הקב"ה לנו

ע"כ רפואות, בורא חולים רופא ה' לישראלים, ולא לגוים הם הרופאים גם .22ולטמאים.

ב היוצר הטביע אשר עולמו."האדם, במטבע ה

רופאים אצל שהלכו מאמוראים ומצינו

מן והרבה להתרפא, ומינים העולם מאומות

לצורך שנבראו ומוצקים, חיים ובעלי הצמחים

לכל שניתן חכמה, שערי נבראו וגם רפואה,

ולדעת. ולהתבונן לחשוב

על לדלג יתברך ה' בדרכי דרך יש כי אם

מכ בה, השתדלות רוב על שכן וכל מ"הטבע

האמת מקו הנטיות שתי כי מאוד, לפלס צריך

יותר לבטוח אם ישרות, אינן המדוייק

ואם באמת, אליו שהגעתי הבטחון ממדרגת

עכ מדאי, יותר בהשתדלות -"להמתין ל.

הגר כד' שלא גם זהו ז"ואמנם המובא"א ל

להלן.

דוד. שירת ספר .21

הגה זצ"22. לאפיאן אליהו ר' אליהו',ל"צ ('לב

עקב) קצת.פר' אחר בענין העובדה את מביא ,

הגר אותו"אמר ושאל ה', בבית לרופא מה א:

השי ברא למה כן אם הרופאים?"הרופא את ת

הגר לו השי"ענה ברא ולמה שקצים"א ת

ורמשים שקצים ברא אלא ורמשים?

אבל לדורשיהם, רופאים ברא כך לאוכליהם,

ה'... ליראי לא

���

הג המוסגר, פגרמנסקי"[במאמר מרדכי ר

לאשת"זצ חולים ביקור מצות לקיים נכנס ל

ז רובינשטיין הרב של"חבר הראשי רבה ל,

בני כל עם ודיבר מרדכי ר' ישב צרפת.

צורך ראה מה בעיניהם לפלא והיה המשפחה

ר' להם אמר המשפחה. בני כל עם להסב
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[Âע"י הרפואה באה כאשר גם כי אצלו ומאומת שמבורר זו, בדרגה שעומד מי הנה,

את שמלביש הוא הבורא ומדרכי לרפאות, הקב"ה לו שנתן הרשות מכח רק זו באה הרופא,

לבוש ובלי אמצעי, שום בלי גם דברו שישלח ה' על לסמוך יכול זה חולה בטבע, ישועתו

בה', בטחון של כזו גבוהה לדרגה עדיין הגיע לא דרכיו שבכל מי אבל ורטיות. סממנים של

לרפאות הרשות ניתנה שלהם לרופאים, מסורה רפואתו הרי חולי לידי בא ח"ו .23אם

·˙Îשל דברים חלילה אינן כי המחלות, ענין כשמבינים וז"ל, תורה דעת בספר

עם וגם רבים, גדודים למיניהן, כתות כתות הם, המקום שלוחי כי אלא בעלמא מקרים

סרות ואינם החלפה, כל ללא משמרתן על עומדין וגדוד, גדוד לכל מיוחדים "מדים"

להיתר באמת צריכים כי היטב די כבר מבינים לפי"ז מלאכתן. כלו אשר עד ממשמרתן

הנאמנים שלוחים נגד ועצות, רפואות שייך מה באמת כי הרפואות, מעשה על

עכ"ל .24בשליחותן!

" במשנה כתוב להםמרדכי, שאין דברים אלו

ולוית כלה והכנסת חולים ביקור וכו', שיעור

המשנה כתבה חולים ביקור ומדוע וכו', המת

יחיד. בלשון והשאר רבים, בלשון

המשפחה כל אזי בבית חולה דכשיש ותי'

רח חולים בכל"בגדר הטיפול מוטל דעליהם ל,

החולה את לבקר צריך כן משום החולה, צרכי

ביקור התנא כתב מדוע יובן ובזה ומשפחתו.

החולה על דקאי רבים, בלשון חולים

הרומשפחתו. ששמע הדברים סג(מן שליט"ב א"ל

זצ פגרמנסקי מרדכי הרב הגאון המלחמה"ממרן אחר ל

שליט צינמון דוד ר' הרב הכתב על והעלם ].א)"בצרפת,

רבי הג' בשם - לדעת'. 'תורה קונטרס .23

זצ עוזר ""חיים אמרו: ירפאל הוא"ורפא הפי' ,

שקלקל הקלקול לתקן כדי שני רופא שצריך

הראשון. רופא

מסובך, ניתוח לעבור שהוצרך [יהודי

יכולת בעל האחד, רופאים, שני בין התלבט

מאוד, עד בלטה גאוותו אך מעולה, מקצועית

מבחינה מהראשון נופל שהשני בעוד

טובות. מידות לבעל נחשב אך מקצועית,

אהרן רבי הג' לפני השאלה את כשהביאו

שליט שטינמן את"לייב לקחת שלא הכריע א,

שעל מהנימוק, גדול, יותר שנחשב הרופא

נאמר גאווה עבעל ה והוא"א)"(סוטה אני אין

אחת בכפיפה לדור וא"יכולים הקב". לא"כ ה

מנת על הניתוח, בשעת המנתח עם נמצא

נחוצה שכה - דשמיא סייעתא לו להעניק

הניתוח]. להצלחת

הגה זצ"24. לאפיאן אליהו רבי אליהו'ל"צ ('לב

מב) עמ' בשםויקרא דלהלן הרעיון את השמיע ,

זצ חיים ואמר:"החפץ כדרכו, בציוריות ל

" בתורה, זו פרשה קוראים יריבוןכשאנו וכי

באגרף או באבן רעהו את איש והכה "אנשים

יח) פסוק שיהודי(לעיל לעצמנו אנו מציירים ,

שבת דמי יתן כן על ופצעו, רעהו את הכה

המעשה. סיפור סדר וחסל רופא שכר וישלם

חז כיצד וראה בוא זו,"אך פרשה למדו ל

דרשו שהרי מהבנתנו. ממערב מזרח כרחוק

ע ס ירפא"א)"(ברכות שניתנה"ורפא מכאן ,

תאמר, שלא פירוש: לרפאות. לרופא רשות

מסי ואיהו מחי שם)"(רשרחמנא וכדכתיבי ,

ארפא" ואני לב-לט)"מחצתי תלמוד(דברים ,

" ירפאלומר: ולאחר"ורפא בגמרא. שם יעוי' ,

שונה באופן הפסוקים מתבארים זאת

על המעשה: היה כך אלא מהבנתינו. לחלוטין

וליפול להפצע השמים מן גזרה נגזרה פלוני

חייב, ידי על חוב שמגלגלין אלא למשכב,

לרשות והוצרכנו יכהו, שרעהו לו ונזדמן

לימוד לפנינו הרי רופא! אליו להביא מיוחדת

ד וברורה פשוטה באמונה עוד"מאלף אין

דבר"מלבדו לעשות כח נברא לשום שאין ,
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[Êבפסחים בגמ' ע"א)איתא ספר(נו גנז וכו' חזקיה עשה דברים ששה ת"ר ,

חולים, על נכנע לבם היה שלא לפי רפואות ספר שגנז ופירש"י, וכו', לו והודו רפואות

שלמה כי [כפירש"י] הענין לו שפירשו המשנה, בפי' כתב והרמב"ם מיד. מתרפאין אלא

מתכוין היה החולים, מן חולי שום יקרנו או אדם שום כשיחלה הרפואות ספר חיבר

לא בנ"א כי חזקיה ראה וכאשר מתרפא, והיה בספר כמ"ש עושה והיה הספר לאותו

וגנזו אותו הסיר הש"י על סומכים .25היו

אנו רחוקים וכמה יתברך. ברצונו שלא

ד על זו פשיטות עלתה שלא זו, עתנו.מהשגה

הח זאת!"אבל ראה הבהירה, באמונתו ח

���

סורוצקין יצחק רבי הג' הנעלה ידידי

אברמסקי"שליט יחזקאל רבי הג' אצל ביקר א

צדי"זצ לגיל כשהתקרב ימיו בסוף [צ']"ל ק

בדאגה, באזניו סח רבנו וחולה. חלוש ומצאו

חליתי..." מה בשל לי, נהיר וביקשולא "

תרגום את החומש מתוך באזניו להקריא

" לפסוק בן-עוזיאל תשמעיהונתן שמוע אם

כל תעשה... בעיניו והישר אלקיך, ה' לקול

אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה

הפליטעליך... להקריא וסיים חפצו כשעשה "

" המשתמעמפיו, מן מה החסרתי כנראה

יהונתן... חליו.מתרגום סיבת את בכך ותלה "

שע מדבריו, היה"הובן לא כפשוטו הפסוק פ

במילואו. קיימו כי שיחלה, ראוי

���

הגה סלבודקא דישיבת רבי"המשגיח צ

זצ טיקוצ'ינסקי אודות"משה בשיחה אמר ל,

יחזקאל רבי הג' של משמו תרופות, לקיחת

זצ לאיש"אברמסקי דומה, הדבר למה משל ל,

לו לתת והורה אותו בדק הרופא אשר חולה

חובש בידי יבוצע אשר מסוים, טיפול

בלעפעלדשער"( "ז)"" או מובןאח, הרי רפואי. "

איזו מתעוררת הטיפול במהלך שאם מאליו,

בטיפול, הקשור בכל מסוים קושי או שאלה

עצמו, המומחה הרופא אל שוב לפנות חייבים

על או החובש על בזה להסתמך אפשר ואי

איש"אח"ה כל לזכור חייב מדה באותה ובכן: .

בשר-ודם, רופא אצל מזור לחפש בבואו חולה,

הקב הוא האמיתי הרופא לבדו,"כי ה

"דוקטור"וה אם כי אינו בו המטפל "חובש"

תהליך את לפועל ומוציא המבצע פשוט

במרום. עליו שנגזר כפי הריפוי

בשעת צריכים מדוע למדי מובן לזאת אי

להתפלל בגופו, המדיציני הטיפול בעת מעשה,

ית מאתו ולבקש ""כראוי ליש שיהא רצון יהי

לרפואה זה ""עסק וארפא, ה' מהאי"רפאני .

ג התקינו ""טעמא בברכת בשמונהרפאינוכ "

" לומר אתהעשרה תהלתנו בדומהכי ואין - "

הרפואה כלל שבדרך לפי – ברכות בשאר לזה

ע עין למראית אלינו ילוד"באה רופא השליח, י

ל היא האמיתית תהלתנו אבל כל"אשה, רופא

לבשר ולא ודם"" בשר שיחותיו"(ע."רופא ספר פ

הגר זצ"של טיקוצ'ינסקי משה"מ 'בעקבות ספרל ,'

סא) עמ' .בראשית

���

הגר מתלמידי באחד אברמסקי"מעשה י

שקרובה"זצ לאשתו, ברכה ממנו ביקש אשר ל,

והגיד נענה שמים. לרחמי וזקוקה ללדת היא

" בוטח: בקול בידיםלו נמצאת היא תדאג, אל

הוציא"טובות לא חיה של מפתח שהרי ,

בגמ'"הקב כמבואר מידיו, תענית)ה מס' .(ריש

כשהגיע ימיו, באחרית אחת פעם אמר וכן

" הגופנית: חולשתו וכללשיא כזבוב, חלש הנני

כשהקב אבל בלבד, ועצמות עור רוצה"כולי ה

- וחי עלוב בחופן-קש אפילו נשמה זורק הוא

אני! זה

החזו ובטחון"25. אמונה בספר ה)א כתב(פרק

הרמב"וז שקבל שהפירוש ונראה הוא"ל, ם,

עכ איש, מפי איש ל."מקובל
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Ì"·Ó¯‰Âענינו שהיה ספר היה רפואות ספר וז"ל, אחרת בדרך פירש עצמו

בעלי שחשבו הדברים כמו בהן, להתרפאות תורה התירה שלא בדברים להתרפאות

לעתים צורה יעשו פיהם ועל הכוכבים בחכמת חכמים אנשים יש כי והוא הצורות,

ואומר טלס"ס, יון בלשון נקראת הצורה וזו ידועים, לדברים יזיקו או ויועילו ידועים

הדברים מן בו וכיוצא פלוני, לחולי טובה היא התכונה, כזו נעשית שהיא הצורה כי

וגנזן הסירן הדברים באותן מתרפאין והיו דרכם אדם בני השחיתו וכאשר וכו', המטעים

עכ"ל. וכו',

"äéãìé åàöéå"[כא-כב]

·˙Îלצאתם השלישי בחודש היה זה כי רבים, לשון לתורה, אזנים בספר

במצוי. התורה ודברה אחד, בכרס ששה ילדו ששם ממצרים,

eixerpa ler `yi ik xabl aeh

úçú åðçìùé éùôçì äúçùå åúîà ïéò úà åà åãáò ïéò úà ùéà äëé éëå"
"åðéò[כא-כו]

'ÒÓ·ע"א)גיטין מתחת(יג שיוצא לעבד היא זכות אם מאיר ורבי חכמים נחלקו ,

נעשה הוא בכך שהרי לעבד, הוא דזכות סוברים חכמים לו. הוא חוב או לחרות רבו יד

כיון לו, הוא דחוב סובר מאיר ורבי המצוות. בכל החייב יהודי ונעשה חורין לבן

מעוניין כנעני עבד ליה. פריצא ליה, שכיחא ליה, זילא ליה, ניחא בהפקירא - דעבדא

א"כ יקשה לעבד הוא דחוב ולמ"ד לעבד. הוא חוב ולכך ופריצות, הפקרות של בחיים

עבד תרתי - ועין בשן העבד יצא ועין,מדוע שן בהוצאת לו שחבו דיו לא ליה? ינן

שזכות מודים הכל - בשיניים המכה שכזה דאדון הרש"ש ותירץ בשחרור? לו נחוב עוד

ממנו. להשתחרר לעבד

¯ÙÒ·מוסר תזריע)דרכי אינו(פר' שהעבד הוא אמת דהן וז"ל, בע"א לבאר כתב

התורה אבל והפקרות, עבדות בחיי הוא דמעוניין כיון מאיר, לרבי בשחרור חפץ

לאדם לו טוב ודאי הרי דאמת, אליבא זה. לעבד לו הראוי האמיתי בטוב מתחשבת

ליה, זילא ליה, ניחא בהפקירא - מטבעו האדם במצוות. חייב חורין, בן יהודי להיות

לו עדיף המצוות עול כי סוברת דעת-תורה אחרת. גורסת התורה אבל ליה, פריצא

חפץ אינו מטבעו, האדם עול. ללא בן משוחרר, להיות מאשר דאמת, אליבא לאדם,

עול ישא כי לגבר "טוב כי מורה האמת אבל ליה, ניחא בהפקירא מוסר, בתוכחת

ג-כז)בנעוריו" .(איכה
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"äéçú àì äôùëî"[כב-יז]

Ï„Â‚רצון מגיע שבזה הכשפים, מענין חזינן האדם רצון של שלטונו מעלת

דרכי נגד לפעול ברצונו יכול והאדם הקב"ה, של והנהגתו מידותיו נגד אף ממש האדם

הקב"ה. של הרצון חוקי

ÏÚ,בכך המקום רצון שהיה מבלי האדם לבני ולהרע להיטיב יתכן כשפים ידי

בגמ' ע"ב)כדאיתא סז שמכחישין(סנהדרין כשפים שמן נקרא למה יוחנן רבי "אמר

שנגזר מי שעל מעלה, של פמליא כחש נוטריקון כשפים, ופירש"י, מעלה", של פמליא

מת. הוא כשפים ידי על למות, זה אדם על גזרו לא אם שאף עכ"ל. ממיתין, לחיות

מתקרב הוא שבקדושה משום היינו להרע, או להיטיב לפעול אפשר בקדושה שגם ואף

אלו אבל בהתרחקות. להיפך, וכן הטובה, תכלית היא עצמה והקירבה למקום, יותר

הנותן והוא יחולו שהכשפים הקב"ה חקק כי אם וטומאה, כשפים ידי על הפועלים

פנים גלוי שהם ה' הנהגת דרכי ידי על פעולתו פועל זה כחם אין אבל כח, להם

מקרי ולכן מהקב"ה, שנתון עצמי כח הוא אלא והתרחקות, התקרבות - פנים והסתר

אם כגון לחבירו, שנוגע במה האדם מעשי בכל כי ואם מעלה". של פמליא "מכחישין

להמית בכוחם כשפים אבל ונוראותיו. ה' גבורות מסוד וזהו הורגו... או לחבירו מרע

מפש חף אדם שכזה!גם ורוחב לעומק עד אדם של בחירתו רשות ומגעת 26ע,

‰˙ÚÓÂשנאמר - תחיה" לא "מכשפה כשפים, חטא וחמור גדול כה מדוע נבין

נשמה" כל תחיה "לא אומות בשבע האמור כלשון כ-טז)הציווי מספיק(דברים אין כי ,

חטא על לכפר בתורה, העונשים שאר כגדר העונש בפעולת די ואין מיתה, לחייב כאן

הוא הציווי כאן אלא -"‰ÈÁ˙ ‡Ï"רצון אין כי החיים, את לקחת בזה שהמכוון .

נשמה", כל תחיה "לא אומות שבע לגבי שנאמר המידה באותה והיינו זה. של בחיים

קטנים גם [שהרי קיומם ולשלול העולם מן לבערם מכוון אלא לעונש המכוון שאין

עונשים] ברי אינם והם תחיה לא הציווי .27בכלל

וישב בפרשת לעיל "(לז-כא)26. במאמר אם,

נתחייב שלא מי להרוג יכול בחירה בעל

זה."מיתה בענין הארכתי ,

הג מדברי זצ"27. ברוידא זיסל שמחה ל"ר

חברון. ישיבת ראש

���

תמים הספר מדברי הבאנו שרה חיי בפר'

הגתהיה שליט"(מהמקובל הלל יעקב אריכותא)"ר ,

וז זה, מינים"בענין האחרון בזמן נתרבו ל,

אשר וביניהם אדם, בני של שונים ממינים

אשר יקראו, רזין מארי וחכמים רבנים בשם

רח הנפש מרי אליהם מסיבות"פונים אם ל,

בנים, חשוכי פרנסה, מסיבות אם חולי,

בדרכים להם ומודיעים וכדומה, בנים ושכולי

שעתידים ודברים בעבר, שעשו מה שונים,

שונות, ועצות לא, או יצליחו האם להיות,

כפות בשרטוטי ומעיינים בגורלות, ופותחים

יום מזל במזלות, ובודקים והפנים, הידיים

הולדתם, וימי השואלים ובשמות שעה, ומזל
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"ïåðòú àì íåúéå äðîìà ìë"[כב-כא]

תשושי‡] שהם לפי בהווה הכתוב שדיבר אלא אדם לכל הדין הוא פירש"י,

ובמכילתא עכ"ל. לענותם, מצוי ודבר קפ)כח לרבי(אות אמר ישמעאל שר' איתא,

כוכבים ובין מדותם, ותכונות מערכתם, כוכב

ותיקוני רבות, פלאות להודיע קינם, ישימו

סגולות, ונותנים קמיעות, וכותבים נפשם,

ומיני פסוקים ואומרים שמות, ומזכירים

ותחתונים, עליונים לכוחות והשבעות לחשים,

שפועלים בחוצות יכריזו שעליהם ויש

ישועות.

ולשאול לדרוש התורה פי על מותר אם

לא. או וכדומה, ותיקונים עצות רפואות מהם

" בתורה: ה'כתוב אשר הארץ אל בא אתה כי

הגוים כתועבת לעשות תלמד לא לך נתן א'

ימצא לא קסםההם. באש ובתו בנו מעביר בך

חבר וחבר ומכשף. ומנחש מעונן קסמים

תועבת כי המתים. אל ודרש וידעני אוב ושאל

א' ה' האלה התועבת ובגלל אלה עשה כל ה'

א'. ה' עם תהיה תמים מפניך. אותם מוריש

אל אותם יורש אתה אשר האלה הגוים כי

נתן כן לא ואתה ישמעו קסמים ואל מעננים

לך יקים כמני מאחיך מקרבך נביא א'. ה' לך

תשמעון אליו א' יח)"ה' .(דברים

אבינו אברהם נצטווה הזאת והמצוה

אמר: זרע, לו לתת ברית לו לכרות בא כאשר

ע הוא שהיה מפני תמים, והיה לפני ה"התהלך

שהיו הכשדיים על וחולק באמונה, יסוד

ולירח לשמש כולם הכוחות מיחסים

מנהיג, יוצר עליהם שיש ראה והוא ולכוכבים,

עמו, תמים ולהיות לפניו להתהלך עוד ציוהו

ולא אמת, שום מזולתו שיהיה בלבו יתן ולא

מנהיג שיוצרו דעתו עם כלל, בעניינם יסתכל

כי יתעלה, לבדו אליו לבו יהיה אלא אותם,

כרצונו, מערכתם והמשנה אותם, המצוה הוא

שאמרו עכענין קנו מאצטגנינותא)"(שבת צא ,

וכו'. הזאת מצוה ענין זהו שלך.

אלקינו, תורת דברי פי שעל קמן, הרי

הראשונים"חז דבריהם ומפרשי הק', ל

ז הוא"ואחרונים תהיה, תמים מצות שגדר ל,

בכל וביטחוננו אמונותינו כל שנתלה

ית' בו אך וצרכינו חסרונותינו ובכל העניינים

המזלות, לשנות ואפי' הכל, שבידו לבדו,

למלאות לנו ייטיב כן אליו התקרבותנו ושכפי

לדרוש לנו ושאסור לטובה. לבנו משאלות

שלא באופנים ואפי' אופן, בשום עתידות

ונשאל נדרוש ואם התורה, פי על נאסרו

ח שהיא"נמצאנו זו יקרה מצוה מבטלים ו

זאת שבזכות זו בפרשה ונא' הדת, מעיקרי

נזכה אלו ודרכים מדברים עצמנו שנבדיל

ית' בו עצמנו ליחד ונזכה הארץ, את לירש

ראשית זו היתה ולכן סגולה. לעם לו להיות

עמו, לברית בכניסתו אבינו לאברהם הציווי

חז שאמרו וכמו עמו, תמים שאמר"שיהיה ל,

הקב הרי"לו שלך, מאצטגנינות צא לאברהם ה

שלם ובטחון באמונה שרק הדת, יסוד שזהו

ממש, מלבדו עוד שאין שנאמין לבדו, ית' בו

תמימים אנו אז בו, לגמרי עצמנו ונתלה

אלא ולדרוש לשאול רשות לנו ואין בעבודתו.

תמצית הם אלו ותומים, ומאורים מנביאיו

הק', "דבריהם לבךקמיעתעשם על להניחם "

עכ ותצליח, ד."תמיד

���

בעלי אלו אודות - אחד מדרשן [שמעתי

שום אין ולתורה להם אשר למיניהם מופתים

ומופתים, אותות בתורה מצינו דהנה - שייכות

מופת. או אות עדיף מהם איזה לשאול ויש

מ גדול יותר הוא שמופת שברור - ,"אות"וענה

" אפי' יודעים שאינם כאלו יש "אותדהרי

מופתים].(אחת) ועושים ,
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לדין אצלך אדם בא מימיך לו אמר נהרג, הוא מה על ידע ולא דואג שהיה שמעון

אחד תענה, ענה אם אמרה והתורה וכו' כוסך שותה שתהא עד ועכבתו לשאלה או

ע"כ. רבי, נחמתני שמעון ר' לו ואמר מועט, ענוי ואחד מרובה ענוי

·˙ÎÂנוהגים שאחרים ובזמנינו הדין. עומק מאוד נורא וז"ל, תורה דעת בספר

צריכים ופעמים הבית, בעל לעזרת הזקוקים אנשים יחכו שמה המתנה, חדרי לסדר

תענון". "לא על בזה עוברים רב, די זמן שם לשבת אמנם

הטורים'·] 'בעל ענה(עה"ת)כתב אם שאפי' בזה זה ערבין ישראל שכל לומר

עכ"ל. כולם, ענו כאלו האחד

ÂÈ¯·„,התהום עד ויורדים 
‰נוקביםÓÏ‡Ï ÌÈÚ‚Â
‰ ÌÈ¯·„·„ ,ÔÓ˜ È¯‰
‰Â˘· ÌÈ·ÈÈÁ Â
ÏÂÎ ,Ì¯ÚˆÂ ÌÈÂ
ÈÚ ÏÚ ,ÌÈÓÂ˙ÈÂכולנו על וחובה בזה], זה [ערבין

הרי אחד, אפי' יענם ח"ו ואם צער, דבר מהם אחד ולאף להם יארע שלא לדאוג

צערם, על נתפסים ח"ו Ê‰!שכולנו ÔÈ
ÚÏ ‰Â˘· ÌÈ‡¯Á‡ Â
ÏÂÎ
בריסק‚] העיר את לעזוב זצ"ל מבריסק הרב מרן נאלץ השניה, העולם במלחמת

ירוחם הג"ר [ובראשם עסקנים הצליחו ושם ווילנא. בפרברי ולגור משפחתו בני עם יחד

לעסקנים והזהיר אמר הרב ומשפחתו. הרב בשביל מרווחת דירה לשכור זצ"ל] גרעליק

עשו. וכן הגבלה, שום בלי במים להשתמש רשות להם שתהיה הבית בעל עם שיתנו

במים משתמשים הרב שמשפחת בטענה אלמנה אשה הבית בעלת באה מה זמן לאחר

משפחתו בני את הזהיר זאת שמע כשהרב בדבר. קפידא לה ויש מהרגיל יותר הרבה

מרן לאביהם המשפחה בני כששאלו במים. לצמצם להשתדל ובקשם במים השימוש על

טענתה? עם יסכים ולמה כן, לכתחילה עמה התנו שהלא בטענה - קפידתו אודות הגרי"ז

‰
Úהרמב"ם כתב הנה הגרי"ז, ה"י)להם דעות מהל' להיזהר(פ"ו אדם "חייב ,

ממון, בעלי שהן אע"פ נמוכה, ורוחם למאוד שפלה שנפשן מפני ואלמנות ביתומים

בעבודה גופם יכאיב ולא כבוד, מנהג אלא בהם ינהג ולא רכות, אלא אליהם ידבר לא

קשים, בדברים ÂÓˆÚולבם ÔÂÓÓÓ ¯˙ÂÈ Ì
ÂÓÓ ÏÚ ÒÂÁÈÂשעל הרמב"ם שכ' הרי ."

יש היכן עד בזה השיעור את יודע ואינני עצמו, מממון יותר לחוס יש אלמנה ממון

- Ï‡ליזהר Ï·‡ ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎ Ï˘ ÔÂÓÓ· ‡Â‰ ,È‡
˙ È
‰Ó„ Ì‚‰˘ ÔÎ˙ÈÂ
‰
ÓÏ‡·שצריך והוא, יודע, אני אחד דבר ורק ,"Ì
ÂÓÓ ÏÚ ÒÂÁÏ"שאר מכל יותר

בצמצום שיהיה במים, השימוש על משפחתי בני את אני מזהיר לכן .28בנ"א.

מרדכי ר' הרב הכולל, חבר מידידי שמעתי .28

שליט א."הירט

���

זצ גרעליק ירוחם אצל"ר' לומד בהיותו ל,

אחד נש בר לפגוש לו יצא מבריסק, הרב

" כשובב התנהג הלה רכבת. "קנאקערבתחנת

לבריסק. נוסע ירוחם שר' יצא שיחתם ומתוך

ל יין בקבוק שימסור ירוחם מר' "ועלועל"בקש

מ מתנה שזה לו ירוחם"רובינליכט"ויאמר ר' .

תפסו והשומרים לגבול עד הבקבוק את סחב
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éìà ÷òöé ÷òö íà éë åúà äðòú äðò íà ,ïåðòú àì íåúéå äðîìà ìë"
"åú÷òö òîùà òîù[כב-כב]

·˙Îהיתום בין ואחד אחד לכל יחזור - אותו תענה ענה אם וז"ל, בחיי' 'רבנו

הענויבי כפל כי כפול הוא הזה הכתוב לשון וכל תענון. לא עליהם שהזהיר האלמנה ן

שיהיה דבר באיזה עלובים שהם העולם בני דרך כי בזה לפרש ויתכן והשמיעה. והצעקה

ועוזרים, מושיעים אחרי ÌÈ¯ÊÂÚשיטרחו Ì‰Ï ÔÈ‡ ÁÎ‰ È˘ÂÏÁ Ì‰ ‰
ÓÏ‡‰Â ÌÂ˙È‰Â
Ô‚ÓÂ ÚÈ˘ÂÓÂ ¯ÊÂÚ ‡Â‰˘ ‰"·˜‰· Ì‡ ÈÎ Ì„‡· ÂÁË·È ‡Ï ÍÎÏÂיודיע זה ובעבור ,

עכ"ל. אדם, מכל יותר נעזרים הם כי הכתוב

¯‡Â·Óרק לא ויתומים אלמנות אל שומע שהקב"ה שהטעם בחיי', 'רבנו בדברי

הוא שרק חשים הם כי לקב"ה, הלב מעומק פונים הם מצבם שמפאת אלא מצבם, משום

ענהו. הקב"ה להקב"ה, רק שפונה ומי לפנות, למי להם שאין כיון לעזרם, להיות יכול

Ê"ÈÙÏאם אך יתום, או אלמנה של במצב אינו אפילו אחד, שכל לדעת, עלינו

שהקב"ה שיזכה הרי הלב מעומק אליו ופונה לו לעזור יכול הקב"ה שרק להכרה מגיע

ויתומים אלמנה כמו שוועתו .29ישמע

ונסע לו, החזירו בתוכו. מה לבדוק מידו אותו

שאחרי בחשבו זרק, הבקבוק את אך לדרכו.

יאות לא הרב בטח היין על הסתכל שגוי

ממנו. להנות

להרב נכנס חפצו למחוז הגיע כאשר

הד את לו ומסר המוזר"מבריסק מהאדם ש

לו אמר הרב הבקבוק, על לו וספר שפגש

" הבקבוק את לזרוק צריך היה אנחנושלא כי

זה על מקפידים היהלא ירוחם ר' וזהו. "

הרובינליכט על משהו לו יגיד שהרב מחכה

זה על לדבר מעוניין לא שהרב הבין אבל הלז,

מעמד. באותו

ואז בווילנא היה והרב שנים מספר עברו

ובאותה למעלה כאן שהובא המעשה אירע

הרמב את הראה שהרב אחרי הנז'"הזדמנות ם

ירוחם לר' הרב פנה ירוחם ר' גם שם והי'

לפני שארע היין עם המעשה לך זכור לו ואמר

האדם של טיבו על שתמהת שנים, מספר

הזה הרובינליכט לך. אספר עכשיו ההוא,

גדל הלוי' ה'בית וזקני ילד, בעודו נתייתם

על שרר פחד איזה לתאר קשה בביתו. אותו

ספיקות איזו בתוכו. מסתובב כשיתום הבית

מה איתו. לדבר איך ושעל צעד כל על היו

שהתגדל פלא לא לעשות, לא מה לעשות,

" שפחדו"הפקר'דיקקצת שמכיון והיינו !?

להם הי' כי יתום שהיה משום מלחנכו

ולכן ושעל, צעד כל על דאורייתא של חששות

כך. גדל

אייכהורן יששכר ר' הג' מידידי שמעתי .29

א."שליט

���

פאם אברהם רבי תורהל"זצהג' ישיבת (ראש

אתודעת) כיבד שלא מתלמידיו לאחד קרא ,

אותה ציער גם ולפעמים שצריך, כמו אשתו

ל לתלמידו"ברוגז הישיבה ראש ואמר ע.

כמו" האלמנה אשתך עם מתנהג לא אתה

""שצריך בתמיה האברך שאלו חי,. אני הלא

'אלמנה'? שתיקרא למה

" הישיבה: ראש לו ביןענה החילוק הלא

בעל, לה שאין לאשה בעל לה שיש אשה

ליבה את פורקת היא בעל, לה שיש שאשה

משא לה. שמעיק ענין כל על אלמנה,"בפניו כ
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È˙ÚÓ˘Âגדול דכהן בהא הביאור שזה שליט"א, שפירא משה רבי הג' בשם גם

שיפסק המבקשים דרכים עוברי תפילת את ישמע לא שהקב"ה ביו"כ להתפלל צריך

אשר אדם ועומד לגשם, מתחננים ישראל בני המון דהנה תמוה הדבר ולכאורה הגשם,

להתפלל צריך הכיפורים ביום שהכה"ג עד חשובה כה ותפילתו לו, מפריע הגשם עתה

תפילתו. כנגד משקל שתהיה תפילה

‡Ï‡שאין מרגיש והוא במצוקה, עתה נמצא זה שאדם כיון כנ"ל, הוא הביאור

בהתבטלות הלב מעומק היא שתפילתו הרי קונו, אל בתחינה לפנות אלא אפשרות כל לו

גשם. לרדת שימשיך מנת על הכיפורים, ביום גדול כהן של תפילה צריך כן ועל גמורה,

dwcvd zevna cinz wqrzdl - w"yfl dlebq

"êîò éðòä úà éîò úà äåìú óñë íà"[כב-כד]

ÈÓבנים לו שיהיו זה עבור זוכה בתמידות, חסדים גמילות של זו במצוה שרגיל

בעל עושר בעלי חכמה ב"בבעלי מס' שאחז"ל כמו אגדה, ע"ב)י לוי(ט בן יהושע רבי ,

ע"כ. וכו', אגדה בעלי עושר בעלי חכמה בעלי לבנים זוכה צדקה לעשות הרגיל כל אומר,

ÔÓÂעל שמוציאים ויש בנים, להם שיולדו סגולות המחפשים האנשים על התימה

תמיד שיתעסקו היינו בחז"ל, הנזכרת הסגולה שיעשו טוב יותר וכו'. ואלפים למאות זה

בזה והצליחו בזמנינו אנשים הרבה עשו וכן וכו'. הצדקה .30במצות

ÂÈ¯·„·,לצדקה [הלואה] חסדים גמילות שהשווה מבואר הח"ח מרן של הק'

שצדקה מצדקה גמ"ח שגדולה אמרו כבר אמנם נאמרו. צדקה גבי חז"ל דברי דהא

הוא. ק"ו וא"כ לעשירים, ובין לעניים בין היא חסדים וגמילות לעניים, אלא אינה

ipr dz` el`k jnvra lkzqn ied

ïåîéùú àì äùðë åì äéäú àì êîò éðòä úà éîò úà äåìú óñë íà"
"êùð åéìò[כב-כד]

,È"˘¯ÈÙנצרכים מדוע קשה ולכאורה עכ"ל. עני, אתה כאלו בעצמך מסתכל הוי

להלוותו. שצריך ופשיטא לפניו מצוה הלא זה, השכל למוסר

לכך. צריכה כשהיא עזרה לבקש ממי לה אין

כהוגן שלא עמה מתנהג שאתה מאחר ואשתך,

שאין מרגישה היא שגם הרי כבודה, כפי ושלא

לכן לכך, כשצריכה אליו לפנות כדי בעל לה

" נקראת בעלה].אלמנההיא [בחיי "

חסד'. 'אהבת .30
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·˙ÎÂשאם גדול, סוד בזה לנו מגלים שחז"ל לומר, ויש וז"ל, תורה דעת בספר

עליך אז כי כדבעי, הלואה שתהיה המצוה את לקיים אתה ורוצה לעני, כסף מלוה הנך

חבירו, את ללמוד יוכל והיאך "חברך", את תיכף ללמוד ה"שלד", את תיכף ללמוד

אדם", "מין ג"כ חבירו אם ידע מנין מימיו, אותו ראה לא כי כלל, יודעהו אינו אם

הוא צערו גם והאם מכאיב, בשר הוא בשרו גם האם וקור, ברעב מרגיש גם הוא האם

שאינו האדם - פשוט?! ואבן יבש עץ הוא ואולי אותו, מכיר אינו הלא באמת, צער

לאמיתה! המצוה כענין וכדת, כדין הלואה מעשה לקיים יכול לא הוא "חבירו", את יודע

ממך עצמך צייר העני", אתה כאלו בעצמך "הסתכל הק', חז"ל מיעצים כן על כי

כבר ואז חברך", "העני את ותרגיש תדע כבר ואז ה"שלד", את מקודם למוד ומגופך,

עכ"ל. שלם, וחסד טוב מעשה כהוגן, הלואה מעשה תצא

„ÂÒÈומוסר חכמה דעת בס' כתב גם מא)זה מאמר "וירא(ח"א הפסוק על ,

ב-יא)בסבלתם" ובשמו"ר(לעיל אחד(פ"א)וז"ל, לכל ומסייע כתפו נותן "והיה איתא

שהיה בזה המתכוון שאין ע"כ. יחד", אתם עולם לשאת עצמו שהרכין - ואחד

במשאם, אותם לעזור בכדי כן ·ÌÏ·Òעושה ¯˙ÂÈ ˘È‚¯‰ÏÂ ˘ÂÁÏ ‡Ï‡.

zeyx `le daeg d`eeld zevn

ïåîéùú àì äùðë åì äéäú àì êîò éðòä úà éîò úà äåìú óñë íà"
"êùð åéìò[כב-כד]

ואם‡] אם כל אומר ישמעאל רבי - עמי את תלוה כסף אם וז"ל, פירש"י

עכ"ל. מהן, אחד וזה מג' חוץ רשות, שבתורה

ÔÎÂלעיל אם(כ-כב)פירש"י כל אומר ישמעאל רבי - אבנים מזבח ואם וז"ל,

בלשון משמש זה אם הרי לי", תעשה אבנים מזבח "ואם מג'. חוץ רשות שבתורה

לבנות עליך חובה שהרי גזית, אתהן תבנה לא אבנים, מזבח לי תעשה וכאשר כאשר,

שנא' אבנים כז-ו)מזבח הוא,(דברים חובה תלוה כסף אם וכן תבנה". שלמות "אבנים

טו-ח)שנא' וכן(דברים כאשר, בלשון משמש זה ואף תעביטנו", ב-יד)"והעבט (ויקרא

הללו אם אין כרחך ועל חובה. שהיא העומר מנחת זו בכורים", מנחת תקריב "ואם

עכ"ל. משמשים, הם כאשר ובלשון ודאין אלא תלויין

¯‡·Óשל31המהר"ל הדין את התורה כתבה אכן מדוע ביאור הטעון את ,

אע"ג "אם" לשון שכתב מה לפרש יש וז"ל, 'אם', בלשון חוב, שהוא כסף הלוואת

סו לעיל אריה, גור בספר עה"31. יתרו ""פ אבניםפ מזבח ."ואם
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- המלך גזירת מקיים כאילו מחובה יעשה שאם מפני הם, ÔÂˆ¯Ïדחובה ¯·„‰ ÔÈ‡
‰"·˜‰Ï,‰˘ÚÓ‰ ‰ˆÂ¯Ó ,‡Â‰ Â
Âˆ¯Ó ‰˘ÚÈ˘Î Ê‡Â ,Â
Âˆ¯Ó ‰˘ÚÈ˘ ÍÈ¯ˆÂשהוא ,

עושה ואם המלך, גזירת מקיים הוא רק טעם, שום אל להביט צריך אין וחובה הכרחי

שזהו מזבח, בונה אם כי דבר. זה אין - המלך גזירת מקיים כאלו דברים ג' אלו

כי עבודה, זו אין - בלבד המלך גזירת מכח מקיים והוא עליו, להקריב ית' עבודתו

'עובד', נקרא ואז מרצונו, לו עובד שיהיה צריך ‡ÔÈהעבודה ,Á¯ÎÂÓ ‡Â‰ Ì‡ Ï·‡
„·ÂÚ ‰Ê.ÍÈ¯ˆ ÈÎ ,‰ÂˆÓ ÂÊ ÔÈ‡ ,ÍÏÓ‰ ˙¯ÈÊ‚ ÌÈÈ˜Ó ÂÏ‡Î ÛÒÎ ‰ÂÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ

·ÂË ·Ï· Â
Âˆ¯Ó ‰‡ÂÂÏ‰ ˙ÂˆÓ ‰È‰È˘בנתינה אף כדכתיב טו-י), ירע(דברים "ולא

עכ"ל. לבבך",

וז"ל,·] הם, דחובה אף "אם" לשון שכתוב מה בע"א מבאר הק' החיים' ה'אור

ולהשיב להודיע, הכתוב בא כי ואולי ודאי. במקום ספק בדרך ה' ידבר למה לדעת וצריך

מלאים ואוצרותיו לרוב, בזהב אדם כבוד ירבה כי בראותו השואל ישאל לאשר ג"כ

לא למה דבר, ללא לאדם זהב אוצרות הנה מה אדם ויאמר בו, צורך ללא עתק הון

לחם שאל אשר אבינו, מיעקב גדול זה יהיה ולא הצריכין, מזונותיו לו לתת ה' הספיק

ללבוש ובגד כח-כ)לאכול טעם(בראשית יש צורכו, מכדי לאדם שיחסר מה כי אמת הן .

הודיע לזה בהם. צורך לו אין לאיש למה הון, אוצרות משא"כ עונו, על לייסרו בדבר,

ה' כי מעשיהם, לצד חוקם, לקבל ראוים שאינם אותם הוא דבר, הסובב כי הכתוב

מחסורו די ואיש איש לכל בריווח הצריך שפע נותן אדם32בחסדו יחטא כי והיה ,

עליון, יטלנו לא המגיעו החלק הכבוד, מא-ל בכבוד פרנסתו לקבל ראוי ‡Ï‡ואינו
¯Á‡ ÌÂ˜Ó Ï‡ ı·˜˙Ó ‡Â‰ È¯‰,¯Á‡ Ì„‡ ÌÚ ÊÏ‰ ˙Ò
¯Ù ‰È‰˙Âדרך לו הבא ,

זה בדרך ה' ויעשה בצדק, הגוזר גזר כאשר ובביזוי, בפחיתות להתפרנס פרנסתו, שם

טובות, מדות 
Ô˙Âלב'‰ ‰ÎÊÈ˘ È„Î '·‰Â ,Ú¯‰ ÂÏÚÙ Ê"‰ÂÚ· Ì„‡ ÌÏ˙˘‰Ï '‡‰
.Â‰Ú¯Ï „ÒÁÂ ‰˜„ˆ ˙
È˙
 ˙ÂÚˆÓ‡·

‰ÊÂÛÒÎ ÍÏ ‰È‰˘ ˙È‡¯ Ì‡ ,˘Â¯ÈÙ ,ÈÓÚ ˙‡ ‰ÂÏ˙ ÛÒÎ Ì‡ Â¯ÓÂ‡ ‡Â‰
ÚÏ ÍÈ¯ˆ ‰˙‡˘ ‰Ó ÏÚ ¯˙ÂÈ˜ÏÁ ‰Ê ÔÈ‡˘ ÍÏ Ú„˙ ,ÈÓÚÏ ‰ÂÏÓ ‰˙‡˘ ,ÍÓˆ

ÍÓÚ È
Ú‰ ‡Â‰˘ ÌÈ¯Á‡ ˜ÏÁ ‡Ï‡ ,ÍÚÈ‚Ó‰.משלו לו לפתוח צריך כי רמז ובזה ,

והוא לו, הנותן הוא כי בראותו העני, על ויתגדל יתנשא שלא ג"כ לו רמז כי ואולי

לומר וחזר לו, נותן הוא משלו כי ומעלה, נשיאות לשון כנושה, לו תהיה לא אומרו

עכ"ל. וגו', עליו תשימון לא ההלואה כנגד

ÂÈ¯·„ÎÂושמעתי אלי יצעק כי "והיה עה"פ קצרה בלשון כדרכו ה'ספורנו' כ'

חנון" כו)כי פסוק קצת(להלן לו אתן וכו', עניותו על אלי כשיצעק מקום, מכל וז"ל, ,

החיד בשם"32. חסידים' מ'ספר מביא א

""האלשי בתורה כתוב לה'ך, אתם בנים

שהקב"אלקיכם מסתבר אינו ולכן יתן", ה

עכ הב', בן פני על מבניו אחד ל."ויעדיף
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שהייתי ‡ÌÈ¯Á,ממה Â· Ò
¯ÙÏ ÏÎÂ˙˘ È„Î Í˜ÂÙÒ È„Î ÏÚ ¯˙ÂÈ Í˙Â‡ Ô
ÂÁ33עכ"ל.

ישראל רבי של אשתו שקנתה עובדא הוה .33

זצ לרבי"מסלנט הדבר כשנודע הגרלה. שטר ל

עדים שני לאסוף ומיהר כך, על הקפיד ישראל

בנכסיך לי אין ודברים דין בפניהם: לה ואמר

עולם. עד ובפירותיהן

בגורל יעלה השטר שמא ישראל רבי חשש

הוא, ידוע דבר והלא עשירות, לידי ותבוא

·˜‰ Ì‡˘"‰Ê ÔÈ‡ ¯˘ÂÚ· Ì„‡‰ ˙‡ Ô
ÂÁ ‰
È‡·‚ ˙
ÈÁ·· ‡Â‰ ‡Ï‡ ,„·Ï· ÂÓˆÚ ˙·ÂËÏ

ÌÈÎ¯ˆ
ÏÂ ÌÈÈ
ÚÏ ‰Ê· ·ÈËÈ‰Ï גבאיˆ„˜‰ .

אולי חיפוש אחר חיפוש לחפש חייב צדקה

מן לחלצו שיש עני איזה העיר בקצה נמצא

דחקו, בשעת לו לעזור שיש חולה או המיצר,

הריהו עניים בן קטן ילד מקום באיזה יש ואם

ולחנכו תורה ללמדו מלמד עבורו לשכור צריך

עצמו על לשאת שיהין זה הוא ומי במצוות...

וכבדה?! גדולה כה יא-ב,"(עאחריות לעיל ע

" של חלוםהסיפור הגהטבת שעשה זצ"" תודרוס .ל)"ר

���

הלו ה'בית זה,מרן בענין משל המליץ י',

בצנצנת,"למהד המונחת סוכר לחתיכת ד,

הצנצנת, בתוך הוא עף אשר גדול, וזבוב

מדי ממנה נוגס ואף החתיכה, פני על מעופף

עשיר, הוא כי להתפאר הזבוב יוכל האם פעם.

כלוא הוא שגם לאחר הרבה, לו יש וכי

הסוכר חתיכת את ליטול בכוחו ואין בצנצנת,

לעצמו.

העוה על ועל"לכשנתבונן ותענוגותיו, ז

האנשים אין כי נבין בתוכו, הכלואים יצוריו

זבוב אותו כמו אלא והזהב הכסף בעלי

של והזהב הכסף אין הסוכר. פני על המעופף

אצלו. מונחים אם כי האדם,

בזבז אשר המלך, מונבז פשר זהו ואולי

גנזו אבותיו כי ואמר לצדקה, אוצרותיו את

לעצמו גנז הוא ואילו ע"(בלאחרים, יא .א)"ב

את האדם נותן כאשר כי אפוא, נמצא

כאילו לעצמו, כנוטל הוא הרי לצדקה, ממונו

לעצמו. נתן, אשר דבר אותו את לוקח

���

מצות בהידור ומקיימים קדושים, ישראל

שעה ובכל עת בכל לעניים. צדקה נתינת

חפצה. ובנפש רחבה ביד ונותנים הם נתבעים

הג' בשם נאה מעשה שמעתי זה, בענין

זצ אברמסקי יחזקאל אחד"רבי קומוניסט ל:

מתנגדים כך כל אתם מה - פעם אותו שאל

שיש כתוב בתורה אצלכם גם הרי לקומוניזם?

מדוע, וכהנה. כהנה ועוד וצדקה, מעשר לתת

בין השוויון לשיטת אתם מתנגדים אפוא,

אצלנו? הנהוגה לעשירים עניים

את מחנכת הק' התורה הרב, לו ענה

כלומר אליו, שווה יהיה שהעני לרצות היהודי

אבל כמוהו. ונכבד עשיר לעשותו שישתדל

עניים, יהיו שכולם היא שאיפתכם כל - אתם

בהם לרדות - השלטון אנשי - אתם תוכלו וכך

ולעושקם.

���

שיטתם את הקומוניסטים הפיצו כאשר

" הקניניםשל ירוחם"ביטול רבנו אז אמר ,

בזה"זצ ממיר ביטול"ל פון שיטה דעם ל,

שמחת גאנצען דעם אוועק נעמט הקנינים

מען קען נישט, גאר האט מען אז ווייל החיים,

דעם זיין זאל אוו און אוועקגעבין, גארנישט

של הקומוניסטית [השיטה החיים?! שמחת

החיים. שמחת כל את לוקחת הקנינים, ביטול

לתת מה לו אין דבר, שום להאדם כשאין כי

החיים]. שמחת תבוא מהיכן שכן, וכיון לזולת,

מוסר דרכי צח)בספר וז(עמ' ל,"כתוב

מו מפי הגה"שמעתי רוזנשטיין"ר משה ר' צ

הג"זצ שמרן זצ"ל, סלנטר ישראל היה"ר ל

זר בזמן לפעמים שמחהמביע השמש, יחת

המאירה בשמש מרגיש שהוא האושר על רבה

ע והוסיף בה. הצפון לטוב ערוך מו"שאין ר"ז

האושר"ז את מרגישים אנו אין למה ל,
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‰‡¯
Âכי לו, בתתך לבבך ירע ולא לו תתן "נתון הפסוק, את הנ"ל לפי לפרש

מעשך" בכל אלקיך ה' יברכך הזה הדבר טו-י)בגלל לו",(דברים תתן "נתון פירוש, .

וזה הזולת, של באמת [שהוא כסף לך שיש מה פירוש, הזה", הדבר בגלל "כי - למה

לך נתן הקב"ה וכנ"ל], אצלך מונח שכספו הזולת של ÂÏ!ענשו Ô˙˙˘ È„Î

אני"‚] חנון כי ושמעתי אלי יצעק כי "והיה בסמוך להבין(כב-כו)נאמר ויש .

לווה הוא לו? נעשה עוול וכי חובו, לפרוע החייב הלווה של לצעקתו ההצדקה מה

הקב"ה גם בדין, - החוב את להשיב עליו לוחץ המשכון להשיב, מה לו ואין כסף

המלוה? על יהא ומה שלוה. כסף ישיב שיהודי רוצה

˘ÈÂיהודי אלי". יצעק כי "והיה כאן יש אבל עוול, כל לו נעשה לא אמת, כי לומר,

להשיב המלוה חייב מדוע למלוה? צעקתו נוגעת מה בכך? ומה לו. טוב שלא משום צועק

הקב"ה? לבין הלווה שבין ענין היא הצעקה והרי משכונו, את לו

ÏÚממה קצת לו אתן וכו', עניותו על אלי כשיצעק "...מ"מ ה'ספורנו', כתב זה

אחרים". בו לפרנס שתוכל כדי ספוקך כדי על יותר אותך, חונן שהייתי

˘„ÈÁכמש"נ ה'ספורנו' ב)כאן Â˜Ê˜.,(אות Ì„‡‰ ÔÈ‡ Â˜ÂÙÈÒ È„ÎÓ ¯˙ÂÈÏ
ÌÈ¯Á‡ Ò
¯ÙÈ˘ È„Î - "¯˙ÂÈ" ÂÏ Â
˙
 ‰Ó Ì˘Ïשיש - "ושמעתי" נאמר זה ועל !

הנותר את אטול התוצאה? תהיה מה זולתך, את לוחץ ואתה ספוקך מכדי יותר לך

לזולתך .34ואתן

˘¯ÂÙÓÂבמשלי בגמ',(כב-ב)הדבר ומבואר ה'", כולם עושה נפגשו ורש "עשיר

"עשיר - לאו ואם מוטב. - מפרנסו אם פרנסני, ואומר בעה"ב אצל הולך שעני "בשעה

עושה לזה, עני עני. אותו עושה לזה, עשיר שעשאו מי ה'". כולם עושה נפגשו ורש

עשיר" ע"א)אותו טז שם(תמורה כפירש"י אותם, עושה הקב"ה עכשיו - כולם" "עושה .

הבא, ברגע לו שיהיה מה לגבי מאומה אומר אינו זה, ברגע לאדם שיש מה "מחדש",

מחדש עושה הקב"ה הבא הרגע את .35כי

שיצר מכיון השמים? צבא וכל השמש למראה

טעם להרגיש יכול והוא הוא, רע האדם לב

שלו ההנאה שכל בדבר רק ועושר באושר

בה חלק לחברו ואין ."היא,

דהקב לבאר, יש עוד שנתן"34. חנון ה

כדי הוא זה כל - שצריך ממה יותר להמלוה

חנון, של באופן כן, יתנהג המלוה שגם

שהקב וממה הדין', משורת לו"ו'לפנים נתן ה

הזקוק לזה 'חנון' הוא גם יהיה 'חנון', בהנהגת

" וזהו אנילמתנתו. חנון כי - ."ושמעתי

הגר בשם זצ"35. שמואלביץ מח"ח בספר ל,

עח. עמ' ולב,
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elaqe exiag xrv yibxdl - cqge dwcv ly zilkzd

l`xyile ixkpl ziaixa d`eeld oia weligde

'åâå "êîò éðòä úà éîò úà äåìú óñë íà"[כב-כד]

ב"ב‡] במס' ע"א)איתא אלקיכם(י אם עקיבא, ר' את הרשע טורנוסרופוס שאל ,

ע"כ. גיהנם, של מדינה בהן אנו שניצול כדי לו, אמר מפרנסן. אינו מה מפני עניים, אוהב

,‰˘˜Âמצוה זה במקום לתת הקב"ה יכול היה גיהנם של מדינה להנצל כדי אם

כי מקלם, זצ"ל הסבא זה על ואמר זה. בשביל לסבול העניים צריכים יהיו ולא אחרת

שלימות נגמרה לא עוד לבד בזה כי לעניים, צדקה שנותנים רק לא היא צדקה של המצוה

ויגיע חברו את לאהוב האדם יגיע הצדקה שע"י היא, צדקה מצות של השלימות המצוה,

כמוך" לרעך יט-יח)ל"ואהבת ע"י(ויקרא אלא השלימות, אל להגיע אפשר שאי צדקה., מצות

„ÂÒÈÎתורה דעת בספר גם כתב תרומה)זה והטבה(פר' חסד ענין והנה וז"ל,

בהנחותיו תיכף לך יענה ענה צדקה? מצות ניתנה למה לאדם כשתשאל - לעני וצדקה

התשובה, זו מספיקה לא הסברא מצד שגם ומלבד העני, הטבת לתכלית שזאת הקדומות,

בחז"ל איתא עוד לעניים, כלל צריכים למה שאלה גופא ע"א)שזו י שאל(ב"ב ,

א"ל מפרנסם, אינו מה מפני הוא עניים אוהב אלקיכם אם ר"ע את הרשע טורנוסרופוס

צודקת אמנם טורנוסרופוס של וטענתו ע"כ. גיהנם, של מדינה בהן אנו שניצול כדי

הקב"ה. מגזרת בהיפך עושים אנו היאך בעניות העניים את ענש שהקב"ה שכיון היא,

‰
‰Âע"כ כי העני, לבעבור הוא החסד שענין מההנחה באה טורנוסרופוס טענת

מפרנסם. הקב"ה אין מה מפני הקשה שפיר

Ï·‡שניצול כדי הוא והחסד הצדקה דענין הדבר, בעיקר שטעה אותו ענה ר"ע

התחסדות עבור לעני החסד ענין שאין בזה עקיבא רבי גילה גיהנם, של מדינה בהן אנו

להעלות כדי היינו להנצל", "כדי לגמרי, אחרים דברים עבור באמת שהוא אלא העני, עם

עצמה בתכליתה ואין גיהנם, של מדינה שינצלו כדי מתחסד, איש שיהיה האדם את

עכ"ל. צורך, שום

˙Ú„ÏÂמשיגי של קניינם אלא שאינה נשגבה מדרגה זו אין מקלם הסבא

וביאר זו, מצוה של ותכליתה מעיקרה היא אלא ˆ„˜‰השלימות Ô˙Â
 „Á‡ Ì‡˘
È
ÙÓ ‰˜„ˆ Ô˙Â
 ‡Ï‡ ,ÂÏ·ÒÂ Â¯·Á ¯Úˆ ˘È‚¯‰Ï Ï˘ ‰‚¯„ÓÏ ÚÈ‚‰ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ
‰˜„ˆ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ,‰"·˜‰ Ï˘ ÈÂÂÈˆ‰ ÌÈÈ˜Ï ‰ˆÂ¯Â ÌÈ˜Ï‡ ‡¯È ‡Â‰˘

˙ÂÓÈÏ˘·,מצוה שיש שישכח למדרגה, שיגיע היא, צדקה של והמטרה התכלית כי .

רעב, בעצמו הוא כאילו מרגיש הוא אז רעב, שחברו שיודע מפני צדקה נותן הוא אלא

ולשתות, לאכול מצווה שאתה כמו כמוך. ממש כמוך", לרעך "ואהבת נאמר וע"ז
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לנפשותיכם" מאד "ונשמרתם ד-טו)מהכתוב לו(דברים יש עצמו, את מענה האדם ואם ,

הוא אלא לאכול, מצוה שיש אז זוכר אינו ואוכל, רעב כשהאדם זאת בכל עבירה.

שיש אעפ"י לרעך. ואהבת להיות צריך כך לאכול, אותו מכריח שהרעב מפני אוכל,

כאילו חברו, של והסבל הרעב את שמרגיש מפני אלא המצוה, בשביל יעשה לא מצוה,

במצוה אותה להחליף אפשר אי א"כ הצדקה, של התכלית זוהי אם ממש. סובל הוא

עכת"ד. זו, למדרגה להגיע יכולים צדקה ע"י רק כי אחרת,

‰ÓÂ„·סופר כתב בספר גם כתב זה דהכא,(עה"ת)לזה "אם" לפרש ונ"ל וז"ל,

העני על מרחם האדם שיהיה באופן תהי' וגמ"ח צדקה דמצות רשות בלשון שאמר

מאת מוכרח שהוא בעבור ילוה או יתן ולא המצוה, וכך ולסעדו לעזרו בצערו וישתתף

וזהו נכון, כנ"ל עביד, בעי אי רשות שהיה כמו ויתן וילוה בלבו שירחמנו אלא ה',

הה"ד המדרש קיב-ה)כונת הוא(תהלים לאשר שיתן די לא ונותן", חונן איש "טוב

עכ"ל ומרחם, חונן שיהיה אלא ה', מאת ומצווה .36מוכרח

‰Ê·Âכתובות במס' המהרש"א קושיית לתרץ גם ע"ב)אפשר שם(סו דאמרינן ,

כלי המדרש לבית מביתו יוצא כשהיה והתניא צדקה, עבד לא גוריון בן "ונקדימון

לכבודו אימא איבעית מאחוריו. אותן ומקפלין עניים ובאין תחתיו, מציעין היו מילת

שכר לו יש לשמה שלא אפי' דצדקה אמרינן הא להקשות ואין המהרש"א, וכתב עבד".

גרע לשמה שלא האי די"ל וכו', גמור צדיק זה הרי בני שיחיה כדי כדאמרינן עליה,

עכ"ל. וכו', טפי

Ï·‡בשביל צדקה נותן שאם שאף המהרש"א, קושיית לתרץ יש מש"נ לפי

מצוה, עשה כי ע"ז, שכר לו ויש גמור, צדיק זה הרי אחר ענין בשביל או בני שיחיה

צדקה, מצות נקרא לא זה ‡˙אבל ˘È‚¯Ó˘ È
ÙÓ ,Ô˙Â
 ‡Â‰ Ì‡ ˜¯ ‡È‰ ‰˜„ˆ ÈÎ
Â¯·Á ¯Úˆמצות שאר אבל צדקה, במצות רק הוא אדם, של הרכוש שיתקיים והסגולה ,

אבל שכר, מקבל ג"כ לכבודו וכונתם עושין שאם אעפ"י לכן הזו. הסגולה להם אין

הכסף, שיתקיים הסגולה לה אין הזו ¯ÌÈÚ,המצוה ˙·‰‡ ÏÈ·˘· Ô˙Â
 ‡Â‰ Ì‡ ˜¯
‰˜„ˆ È‰ÂÊ˘37.

כתב·] ואח"כ עני", אתה כאלו בעצמך מסתכל "הוי פירש"י עמך העני את

דומה תהי אל לו שאין יודע אתה אם בחזקה תתבענו לא - כנושה לו תהיה "לא רש"י

משנת בספר עכ"ל. תכלימהו", לא כלומא הלויתו, לא כאילו אלא הלויתו כאילו עליו

הלוה של מצבו מרגיש להיות המצוה צורת שזו הוא והביאור וז"ל, כתב אהרן רבי

" תיבת את פירושו ובעיקר שזהו"אם36. הרי ,

המהר ששלימות"כדברי לכן, קודם שהובאו ל

מצ שהוא באופן היא לזה"המעשה מתייחס ע

המוטלת החובה מחמת ולא רשות, של באופן

עליו.

מוסר. דרכי ספר .37
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העני "את החסד, בתורת גדולות הלכות ללמדנו בא הכתוב עמו. בעול נושא ולהיות

מסתכל הוי - עמך, העני "את עמי", שהוא בהלואה, בזיון מנהג בו תנהג לא - עמך

לחוש צריך והנותן כבוד, בדרך שתהיה צריכה הנתינה כלומר, עני". אתה כאלו בעצמך

עני". אתה "כאלו מצבו את ולהבין לגמ"ח, הנצרך העני הרגשת את

ÍÎעמו ומשתתף כבוד בדרך לו שנותן בלבד זו לא תורה, של חסד נראה

הלויתו". לא "כאלו לו דומה - אלא העני, בעצמו היה כאלו בצערו

‡ÙÈÒ·Â,ופירש"י נשך", עליו תשימון לא כנשה לו תהיה "לא כתיב, הנ"ל דקרא

עליו דומה תהי אל לו, שאין יודע אתה אם בחזקה תתבענו לא כנושה, לו תהיה לא

וז"ל, פירש"י נשך ובד"ה תכלימהו. לא כלומר הלויתו לא כאלו אלא הלויתו כאלו

מבצבץ הוא ופתאום מרגיש ואינו ברגלו קטנה חבורה שנושך נחש כנשיכת שהיא רבית

ממון ומחסרו עולה שהרבית עד ניכר ואינו מרגיש אינו רבית כך קדקדו, עד ונופח

עכ"ד. הרבה,

‰‡¯
Âעליו תשימון לא ב' כנושה, עליו תהיה לא א' אלו, הלכות דשתי פשוט

לא בוודאי כי עני", אתה כאלו בעצמך מסתכל "הוי של הדין מאותו נובעות נשך,

על הרבה מצטער היית וגם לפרוע, במה לך אין אם אותך יכלים שהמלוה רוצה היית

המלוה שעל המצוה צורת התורה שקבעה וכיון ומחסרך, העולה רבית של הממון הפסד

נושה להיות שאסור הוא פשוט להלואה, הוצרך אם מרגיש הוא היה איך להתבונן

ברבית להלוות .38ואסור

תשיך"‚] לא ולאחיך תשיך "לנכרי בקרא נאמר רבית של זה דין על והנה

כג-כא) מתורת(דברים נפלאות בספר וכתב תשיך. לנכרי למה זו, הלכה להבין וצריך ,

הרבה39ה' תשיך", לא ולאחיך תשיך "לנכרי בתורה דכתיב זה מה בזה"ל, ששאל

הג זצ"38. פגרמנסקי מרדכי מלחמת"ר אחר ל

בדרך ביקרו שם צרפת. למדינת היגר העולם

הגה זצ"קבע ליבמן גרשון רבי ל"צ

גרשון רבי סיפר מביקוריו באחד מנובהרדוק.

וכו'. ומשם מפה מעות לווה שהוא מרדכי לר'

מתפללים המזון בברכת הרי מרדכי ר' לו אמר

הלואתם" לידי וצ"לא עצמה", התורה דהלא ע

" ישראל לכלל עמימצווה את תלוה כסף ,"אם

" מתפללים אנו מדוע כן לידיואם לא

וצ"הלואתם ב.",

דכתיב תמוה, שלכאורה מרדכי רבי ואמר

ואח יחיד, בלשון ודם בשר מתנת לידי ז"לא

רבים. בלשון הלואתם לידי לא

מילא, אחת, דהלואה הוא, התירוץ אלא

אנו כך ועל לא. זה הלואות, הרבה לקחת אבל

המזון. בברכת הרבמבקשים ששמע הדברים (מן

שליט"סג זצ"ל פגרמנסקי מרדכי הרב הגאון ממרן ל,"א

דוד ר' הרב הכתב על והעלם בצרפת, המלחמה אחר

שליט .א)"צינמון

הג זצ"39. קוטלר אהרן מאד"ר הפליג ל,

וז הספר, חל"בשבח אהרן' רבי עמ'"(ב'משנת ג

ה',קפה) מתורת נפלאות ספר נפלא ספר ישנו ,

הסכמה לו ויש בערך שנה תשעים לפני שיצא

זצוק ליב יהושע רבי הגאונים, ומשאר"מג' ל



ìäàמשפטים äùîפרשת ÁÓ˜˙

מישראל נשפך דמים וכמה ע"ז אפם חרה מהאומות וכמה ע"ז, שואלים מהמתחכמים

נקיים דם ששפכו האומות בזה"ל, שם והשיב זו. מצוה על תגר הקוראים האומות ע"י

להבין לב נתנו לא כי יען תשיך. לנכרי זו מצוה מהכתוב משפטם קבלו זו מצוה בעד

כל אשר תוה"ק דהנה וז"ל, יהודה, קול ספר בזה כתב ויפה הדברים, אמיתת ביאור

ומוסר שלום ונתיבותיה נועם דרכי בשלמותדרכיה המצוה בזו גם הלכה נשגב, היותר

שיקהילו חברה ויעשו רבים אנשים יתחברו אם יחייבו והמוסר השכל כי והוא המוסר.

צריכים האחד יפסיד ואם בגוף, או בממון רעהו את איש לתמוך החברה אנשי עליהם

מן לו ישולם שנפסד החברה מאנשי או"א כל וכן נזקו, את לו להשלים החברה בעלי

צריך החבורה מבני או"א שכל יסודותיה אשר וברד אש עבור המבטיחים כמו החברה

לשלם מהם יתבע החבורה מבני אינו אשר זר שאיש השכל על היעלה להנזק. ערכו לשלם

לבנ"י צוותה התורה הזה, הדבר כן גם כן יחשב. ושוטה לסכל הלוא נזקו, את לו

לו יש מישראל אחד כל והנה שכר. בלי לחברו ולהלוות אחיו את איש לעזור שמחייבים

בלא מעות ממנו לקבל עליו דין ג"כ לו יש חברו כי רבית לו לשלם שלא חבריו על דין

רבית, ממנו שיקח בלי לישראל ליתן מחויב אינו שהוא כיון ישראל אינו משא"כ רבית.

ע"כ. רבית, בלא ממנו לתבוע יכול לא הוא גם לכן

ÌÈ¯·„על טוען כל לדחות מספיק זה ביאור ובודאי שאמרם, למי ראויים אלו

חבורות לעשות עולם מימות גם אנשים בין הוא מוסכם דבר כי ח"ו, תוה"ק דיני יושר

הסכמה היה קדם מימי הברית גדר וסוד וכנ"ל, זל"ז עוזרים להיות ברית בעלי של

עכ"ד. דבר, כל על חברו עם בעול נושא להיות

¯ÙÒ·Âכתב כורתי40העיקרים אנשים שני בין קיים קשר הוא הברית כריתת ז"ל,

וישמור אחד גוף הם כאלו שניהם שיהיו עד ביניהם האהבה ולדבק לקשר כדי הברית

ועוברים לשנים חי בעל כורתים היו לפיכך עצמו, את כשמירתו חבריו את מהם אחד כל

חי, בהיותו ההוא בב"ח אחד גוף היו ההם הבתרים ששני כמו כי לאות הבתרים, בין

בחלק נזק או חולי מגיע היה שכאשר עד חבריו בצער מרגיש מהם חלק כל והיה

רק החלקים אלו שני בין הפריד ולא ההוא הנזק או בחולי מרגיש חבירו היה האחד

הברית כורתי האנשים שני כן ‡Á„המוות. ÛÂ‚Î ÂÈ‰Èביניהם יפריד ולא בחיים בהיותם

בעל חבירו על בא צער או נזק איזה האחד ירגיש כאשר כי יתחייב ומזה המוות, רק

עכ"ל. עצמו, בעד בסכנה עצמו שיכניס כמו להצילו בדוחק עצמו שיכניס בריתו

,ÔÎÏכן כי חברה כהסכמת מובן לישראל נכרי בין החילוק יושר כי כתב שפיר

נושאים אם עליהם טענה ואין זה, עם זה ברית בני הם ישראל כלל הלא כי באמת, הוא

ע של"גדולים, מלכו חותמו 'טבעת במאמר ש

עולם'.

מה. פרק רביעי, מאמר .40
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ברית. בני שאינם אלו עם עושים מאשר יותר חבריהם בעול

רבית„] באיסור נכרי מדין ישראל דין נשתנה מדוע בהסבר יותר עמוק מהלך

אגדות בחידושי המהר"ל ע"א)כתב עא וכתיב(ב"מ הברית על צווה הש"י כי ודע וז"ל,

וגו' ותרבית נשך מאתו תקח אל וגו' אחיך ימוך כה-לה)"וכי ולאחיך(ויקרא תשיך לנכרי ,

תשיך" כג-כא)לא שהם(דברים מצד ישראל כי אחיך, שהוא במה הזאת המצוה תלה .

לוקח הוא רבית ממנו לוקח וכאשר חיות, להם ונותן אותם המפרנס אב להם יש אחים

שהיא בצדקה ולפיכך חיות. להם ונותן אביהם ית' שהוא במה כופרים ובזה חיותו,

האביון" באחיך עינך "ורעה ג"כ כתיב טו-ט)החיות אחים(דברים הם ישראל כי זה וכל ,

"ויראת כאן אמר ולפיכך בניו, את מחיה אב שכל כמו אביהם מן שלהם חיות מקבלים

אלקי שהוא מצד הוא רבית מאחיו יקח שלא השי"ת מן הוא העול כי וגו', מאלקיך"

עכ"ל. ואחד, אחד כל מפרנס ישראל

¯‡Â·Óשל הסכם מחמת אינו זל"ז לעזור בנ"י על שהחיוב המהר"ל בדברי

ולצד כולם, את המפרנס אחד אב עם אחת משפחה שהם מחמת אלא ברית, או חברה

מזה זה רבית לקחת להם אסור אחים .41היותם

וכ המהר"41. עולם'"כ ב'נתיבות הצדקה"(חל א,

קפא-ב)"פ עמ' ישראל"וזו כי זה, דבר אבל ל,

עד לגמרי אחד עם ‡ÌÈÁהם ÌÈ‡¯˜
 Ì‰˘,

מזה מקבל שזה לא אם אחד שיהיו אפשר ואי

וכו'. לגמרי אחד הם ובזה מזה, מקבל וזה

הלוקח של עונשו גדול כמה להבין יש ומזה

מלוה שיהיה שהמצוה אמרה התורה כי רבית,

לעם ישראל נעשו כך שבשביל ישראל לחבירו

גוזלים ואינם מזה זה מקבל כאשר לגמרי אחד

וכל אותו, ונושך ברבית לו מלוה וזה מזה, זה

כמו והוא נושך לאותו העדר הוא נשיכה

מהפך ריבית הלוקח לכך וכו', נחש נשיכת

זה היפך הרבית לקיחת שמורה למר, המתוק

דסוף עובר, הנותן אף ולכך ההלואה. שמורה

האחדות שאין מורה והנשך הריבית סוף

דברים שני כי בהם, אחדות שאין בישראל

לאדם ויש וכו', זה את זה משלים אחד שהם

בו שהם קרוביו אל יש"חבור וכן שלו, ד

עכ עמו, אל וחיבור קרוב ל."לאדם

" מצות דניתנה מדבריו, כסףנמצא אם

עמי את האחדות"תלוה להרבות כדי ,

שיהיו ישראל, בכלל ולאחÌÈÁ‡Îוהאחוה ,

"ÌÈ
˙Â
ממש" עושה הרי ריבית לוקח ואם .

מבנ אחיו לשאר שיחסו דהיינו הוא"להיפך, י

ÌÈ¯ÊÎלקיחת על התורה דהקפידה טעם וזה .

אלא הלקיחה, עצם משום רק ולא ריבית,

היחס"שע גרעון על מראה הריבית לקיחת י

א ולכן כאחים. להם להיות שצריך ש"לאלו

""מש תשיךנ עשה)"(ולהרמב"לנכרי מצות הוי ,ם

בזה חסרון שום ואין לנו, אחים אינם הלא כי

ממונו. עם ממון להרוויח שרוצה

נ שמואל ר' היקר עיני"חתני האיר י,

הרמב"למש פם"כ עניים מתנות ב)"(הל' הל' "י כך,

בנים שנ' הם, כאחים אליהם והנלוה ישראל

ישראל עניי ולמי וכו', אלהיכם לה' אתם

ורודפים אותן ששונאין הלגוים עיניהן נושאין

Úאחריהם, ÔÈ‡ ‡‰Ô‰ÈÁ‡Ï ‡Ï‡ ˙ÂÈÂÏ˙ Ô‰È
È"

כדי"עכ ניתנה צדקה מצוות דגם קמן הרי ל.

בכלל והאחדות האחוה ולהעצים להאדיר

אחים. כאנשים כולם היות למען ישראל

לזולת לעזור ‡Ï‡מחובתינו ˙ÏÂÊ Ì
È‡ Ì‰ ÈÎ
Â
¯˘·Â Â
ÈÁ‡.
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‰ÓÂזצ"ל ממיר הלוי ירוחם רבנו דברי עם דבריו גדול42מתאימים ולזאת וז"ל,

חבירו, עם בעול נושא של ענין ÏÂÎ‰כ"כ ‰¯Â˙‰ ÏÎ ‰Ê˘ È
ÙÓהנפשות איחוד היינו ,

והמעשה, הלימוד התורה לימוד וכל זה, את זה ˘Â„Á‡˙Èלהרגיש ‰¯ËÓ‰ ÛÂÒ ‰
‰
˘ÓÓ „Á‡ ÂÈ‰È˘ Ê"‡Ê ÌÈ˘È‚¯Ó ˙ÂÈ‰Ï ˙Â˘Ù
אחד"‰ גוי ישראל כעמך "ומי וזהו .

ז-כג) ב, עכ"לÓÓ˘(שמואל כולה, התורה כל יסוד וזה .43.

exky didz `id ,ef dlrn zbydy n"r cqg ziiyr

ïåîéùú àì äùðë åì äéäú àì êîò éðòä úà éîò úà äåìú óñë íà"
"êùð åéìò[כב-כד]

·˙Îומוסר חכמה דעת יחפוץ44בספר אל טובה לחבירו אדם עושה אם וז"ל,

ממון, תועלת ולא כבוד תועלת לא תועלת. שום ÂÏממנו ‰È‰˙˘ Ì„‡‰ „ÓÏ˙ÈÂ
Â¯Î˘ Â‰Ê ÂÓˆÚ· ‰ÏÚÓ‰עכ"ל הקב"ה, של דרכיו וזהו .45.

Â
ÈˆÓ'ע"ב)בגמ מט מילא(סוכה כאילו ומשפט צדקה העושה כל אלעזר וא"ר ,

תאמר שמא הארץ", מלאה ה' חסד ומשפט צדקה "אוהב שנא' חסד כולו העולם כל

שכל תאמר שמא ופירש"י, וגו'. אלקים חסדך יקר מה ת"ל, קופץ, לקפוץ הבא כל

אתם שיעשה מהוגנים, אנשים לו וממציאין קופץ, וחסד, צדקה ולעשות לקפוץ הבא

מצויה שאינה לפי אחריה, ולרדוף ולטרח לב לתת צריך חסדך", יקר "מה ת"ל, חסד.

לדבר ולנדוב ליתן האפשרות שעצם למדים, נמצאנו ע"כ. למהוגנים, בה לזכות תמיד

ה' מאת לו זוכה שהאדם "יקר", דבר הוא .46הגון,

רעא. עמ' ג, חלק ומוסר' חכמה 'דעת .42

ע לעיל"43. בזה.(יד-י)ע שהארכנו מה ,

זצ ירוחם לרבנו ח"44. ממיר, רלז."ל מאמר ו

יהל אור לספר בהקדמה נפלא דבר ראיתי .45

זצ"(להגה חסמן לייב ר' לייבל)"צ ר' ביקש פעם ,

וקפץ תה, כוס לו להגיש מתלמידיו מאחד

בקשתו. את לרבו להגיש בשמחה התלמיד

ממהר למה רבו, שאלו התלמיד, כשעמד אבל

כ לו"אתה וענה בקשתי? את לקיים כ

" אני מקיים הלא תלמידתלמידו: שימוש

תהיה"חכם זו כי מראש ידע לייב ר' !

כשחזר שאלתו. כוונת היתה אכן וזו תשובתו,

הכוס את לייב רבי נטל תה, הכוס עם הבחור

ופלא, הפלא והוכיחו: תלמידו אל פנה מידו

לזכות הזדמנות לידו שבאה מישראל אדם

" חסדיםבמצות עגמילות כהלכתה, מעשה"" י

ובמקום וחלוש, זקן ליהודי תה כוס הגשת של

ומכניס העיקר מן דעתו מסיח הריהו זאת

" של ענין חכמיםלראשו תלמידי ?!..."שימוש

שרל ספק זצ"[אין של"ח בענין זלזל לא ל

ת" כוס"ח"שימוש שלהגיש הי' שסבור אלא ,

בחז האמור שימוש משום בזה שעניינו"אין ל,

הת מהנהגת הלימוד תה"הוא כוס והגשת ח,

חסד]. גמילת מצות זו ובראשונה בראש

לי אמר גדול, צדקה ובעל הון בעל איש .46

""בזה אלקים,ל: וירא צדקה בעל והוא עשיר

[דעם האמיתית הצדקה את למצוא מחפש

שהצדקה ממה יותר צדקה] ערליכען

אותו! למצוא מחפשת "האמיתית
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·È˙Î"ממות תציל י-ב)"וצדקה מדה"(משלי כנגד "מדה מה להבין צריך ולכאורה ,

כאן. יש

‰‡¯
Â"כמת חשוב "עני בחז"ל איתא ע"א)שהנה ט לעני(ב"ב כשנותן ולכן ,

שמציל בזה המתים בתחיית עסוק צדקה שהנותן פשיטא וממילא שמחייהו, הרי צדקה

הצדקה לנותן חיים שמגיע - מדה כנגד מדה וא"כ עניותו, - ממיתה העני .47את

‰·¯„‡Âבין מינה נפקא ויש מת. מחייה הרי לעני צדקה הנותן דהנה לומר, יש

ע"ז צער שום מרגיש אינו המת דהנה עניותו. מחמת כמת שנחשב ומי מת, שכבר מי

באופן מיתה צער של במצב חי הוא כמת, שנחשב העני משא"כ מת, של במצב שהוא

גופו. שמת מת מלהחיות גדול יותר הוא עניות, מחמת שמת המת להחיות לכן תמידי,

¯Ó‡
פשוט(קיח-יז)בתהלים[ הדבר הרי מובן, אינו ולכאו' אחיה", כי אמות "לא ,

כאן דיש וי"ל אחיה. כי - אמות לא הלשון כפל ומהו והיפוכו דבר הם ומות שחיים הוא,

למת]. נחשב של במצב להיות שלא ענין וגם כפשוטו החיים ענין גם עניינים, ב'

deeldn `agzn deelndy dxezd jxc

äùðë åì äéäú àì êîò éðòä úà éîò úà äåìú óñë íà"[כב-כד]

ÔÂ‡‚‰כמה שעברו לאחר אחד. לעשיר כסף סכום הלווה זצ"ל, מבריסק חיים ר'

את העשיר המציא החוב, את מהעשיר תבע לא חיים ור' הפרעון, מתאריך חודשים

נפש בספר כתב הצדקה, סגולת בענין .47

מהגהשמשון - רס עמ' פינקוס"(תפלה, שמשון ר' צ

זצל)"זצ בער ברוך רבי הג' שאמר"בשם ל

אדמת"בזה על מלחמה היתה לא פעם שאף ל,

אחרים, במקומות מלחמות לה היו אמריקה,

אחת! רובה יריית לא אף - אדמתה על אבל

לתת! המדינה שמרבה הצדקה בזכות זה וכל

���

ת והחזקת צדקה בענייני לענין -"מענין ח

זצ ברים חיים רבי מהג' [כמה"שמעתי ל

שהגר פטירתו] לפני זצ"חודשים אברמסקי ל,"י

מביתו בדרכו ולבכות, דמעות לשפוך רגיל היה

הבי למקום על"בלונדון עובר היה [בדרכו ד

נפלו שדמעותיו כדי עד בוכה היה ובגשר גשר,

דשמיא לסייעתא בבקשה לגשר], מתחת למים

ת ממחזיקי להיות מממונו."שיזכה ח

הגר לי זצ"ואמר ברים הענין,"ח בביאור ל

הגר של העצום זה,"שרצונו בענין אברמסקי י

ע מש"הוא הרמב"פ הי"(פים"כ ויובל שמיטה מה' ג)"ג

באי" מכל ואיש איש כל אלא בלבד לוי שבט ולא

מדעו והבינו אותו רוחו נדבה אשר העולם

לדעה ולעובדו לשרתו ה' לפני לעמוד להבדל

מעל ופרק הא', שעשהו כמו ישר והלך ה' את

בני בקשו אשר הרבים החשבונות עול צוארו

קדשים קדש נתקדש זה הרי ‰'האדם, ‰È‰ÈÂ
Â˙ÏÁ
Â Â˜ÏÁעולמים ולעולמי הרילעולם וכו'. "

הקב שממדת ת"לן, להחזיק הוא כמו"ה ח,

הרמב 
Â˙ÏÁ"ם"שכתבÂ Â˜ÏÁ '‰ ‰È‰ÈÂ",
הוא טובות ומדות בהנהגות שהמחייב ומאחר

אתה" אף הוא הרב"מה של העז רצונו ,

ת בהחזקת חלק לו שיהיה היה כדי"אברמסקי ח,

הקב של במדותיו זו."להתנהג בהנהגה גם ה
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שבבטלנותו חיים ר' על העשיר לגלג מעמד באותו חובו, לפרוע ובא חיים לר' עצמו

מהחוב. לגמרי שכח

¯Ó‡חודשים כמה במשך שכבר בזמן מהחוב ששכחתי תאמר "ואיך הגר"ח, לו

שלא כדי ביתך, יד על לעבור לא מנת על יותר, ארוכה בדרך הכנסת לבית הולך אני

כנושה..." לו תהיה "לא של לספק להיכנס

¯·ÎÂ‚‰ ·˙ÎÌÏÂÚ‰ Í¯„ ,‰¯Â˙ ‡Ï·˘ „ÂÚ· ÈÎ ,Ï"ˆÊ ˘¯È‰ ¯"˘ '¯ '
‡Â‰ ‰ÂÂÏÓ‰ - ‰¯Â˙‰ ÌÚ ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,‰ÂÂÏÓ‰ ˙ÓÈ‡Ó ‡·Á˙ÓÂ Á¯Â· ‰ÂÂÏ‰˘

Â˘ÈÈ·Ï ‡Ï È„Î ,‰ÂÂÏ‰ ÔÓ ‡·Á˙Ó˘ ‰Ê!48

"éðà ïåðç éë éúòîùå éìà ÷òöé éë äéäå"[כב-כו]

'ÈÙשאינו אע"פ אדם כל תחנת ומקבל חונן אני, חנון כי ושמעתי וז"ל, הרמב"ן

אדם שלמת אבל הצדיק, שלמת אחבול לא תחשוב שלא והענין, חנם. מגזרת הגון,

אני חנון כי אמר לפיכך א-ל. ישמע לא צעקתו כי אשיבנו ולא אקח צדיק שאיננו

עכ"ל. לי, מתחנן כל צעקת ושומע

ÔÎÂהרמב"ן בדברי יב-ו)מפורש ב"ר עפ"י מג-כ, מהו(בראשית וז"ל, דברים של גדרם

שמו בי-ה בערבות לרוכב סח-ה)סלו על(תהלים ממונה לו שאין ומקום מקום כל לך אין ,

שלו, בייא על ממונה במדינה אגרטוס שלו, בייא על ממונה במדינה אגריקוס שלו, בייא

על ממונה איש יש מקום שבכל לומר רוצה הקב"ה. עולמו, של בייא על ממונה מי כך

עכ"ל בייא, הצועקים בעולם העשוקים צעקת על ממונה והקב"ה העוות, ועל .49הצעקה

¯‡Â·ÓÂהוא ובעצמו בכבודו ·ÌÏÂÚ"שהקב"ה ÌÈ˜Â˘Ú‰ ˙˜Úˆ ÏÚ ‰
ÂÓÓ‰",

צדיק שאינו אע"פ מתחנן צעקת כל שומע .50ולכן

'da zewiace dxez ila icedi ly ze`ivn okzz `l - "yecw ieb"

"éì ïåéäú ùã÷ éùðàå"[כב-ל]

ראוים‡] שתהיו בעבור קדש אנשי שתהיו חפץ אני כלומר וז"ל, הרמב"ן כתב

אמר וכך המתועבים. דברים באכילת נפשותיכם תגעלו לא לפיכך קדוש, שאני בי, לדבקה

באמת. לעבדך בספר הובא .48

ברמב מזה"49. לעיל שם)ן ביאר(בראשית

" בייא עלדלשון ותרעומת צעקה לשון היא

בלשון אבוי מלת כגון דבר, עוות ועל שבר

אותה ירגילו ערב, בלשון ידועה והיא קדש,

הבי בפתחות כולן יון"בקינותיהם, ובלשון ת,

הבי בשו"בייא, רפא על"ת אותה יאמרו א,

והצער ווי"הדוחק אומרים שאנו מה [הוא .

ווי]. אוי כמו ווי,

הג זצ"50. ברוידא זיסל שמחה ראש"ר ל,
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ה' אני כי בם ונטמאתם בהם תטמאו ולא השורץ השרץ בכל נפשותיכם את תשקצו אל

עכ"ל. אני, קדוש כי קדושים והייתם והתקדשתם אלקיכם,

˙Î·תורה דעת שהם51בספר ומצוותיה, התורה דיני בכל הוא כן הענין וזה וז"ל,

וזהירות לקנותם, דרכים - קדוש", וגוי כהנים "ממלכת על והוראה פירוש בעיקר

וכו'. ממפסידיהם,

ÏÏÎ‰˘Îדיניה על במיוחד הקבלה היתה לא ונשמע", "נעשה אמרו ישראל

הדינים, פרטי נזכרו טרם יותר", ולא פחות לא - הדברים ב"אלה כי התורה, של ומצוותיה

קבלתם שהיתה הוא וע"ז קדוש", וגוי כהנים "ממלכת להיות - בם ה' חפץ רק אם כי

נשאל אם כמו בתורה, כתוב מה שאלו ולא קדוש", "גוי להיות - ונשמע" "נעשה של

ואמסור אעשה ודאי! כן - יענה ענה תיכף הלא מיליונר? להתהוות אתה הרוצה לאחד

ולא ולהבה אש במו אלך ישטפוני, לא ונהרות במים אעבור כי הגבלה, כל ללא כחי, כל

קדוש, גוי להיות לישראל הקב"ה כשהציע - מיליונר! להתהוות למען ורק אך יבערוני,

ולהתייגע לעמול צריכים לזה, מגיעים בנקל לא קדוש, איש להתהוות כי היטב ידעו

והמעשים המצוות כל קיום תוך לעפעפים, תנומה וללא לעיניים, שינה ללא די-קשה,

כדאי! הכל אבל בזה, Â˜·„˙‰‰Â˙הקשורים ‰˘Â„˜‰ ¯˘Â‡· ¯ÂÈˆ Ï‡¯˘ÈÏ Ì‰Ï ‰È‰
!¯
ÂÈÏÈÓ· Â
Ïˆ‡ ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ÌÈÓÚÙ ÛÏ‡ ÈÙ יחדיו·‰', העם כל ענו ודאי כן על כי

עצמן על קבלו הנה - כדאי! הכל נפשנו! דכדוכת עד נאהבוך מות עד ונשמע, נעשה

גדרי שהם והמצוות, הדינים כל התורה, כל להם הקב"ה נתן ואז בכלל, קדוש" "גוי גדרי

ישראל, כל של הקדושה לדרגת התורה היא וזאת עצמן, על קבלו אשר קדוש" "גוי

עכ"ל. וישראל, ישראל לכל כללית קדושה

והקב"ה·] נשמתן", "פרחה השכינה דיבור בנ"י דכששמעו סיני, הר במעמד מצינו,

להחיותם גדול כזה נס לעשות להקב"ה צורך היה מה לשם הרס"ג, הק' והנה אותם. החיה

ממעט ובזה מתחילה, ימותו שלא נס לעשות היה יכול הלא נשמתן, פרחה שכבר אחר

יש כי תורה, בלי ישראל עם של מציאות שאין ללמדינו, כן עשה דהקב"ה וביאר, הנס?

התורה נתינת ע"י סיני הר דבמעמד ורק תורה, בלי גם ישראל עם יתכן כי לחשוב מקום

מתן מעלת וזו - ויעקב יצחק אברהם בני מכבר, שהיו מה על מדרגה ישראל לעם נתוסף

הוא: סיני הר מעמד דחידוש אינו, זה ÌÚתורה. Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ ÔÎ˙˙ ‡Ï ‡·‰ÏÂ Ô‡ÎÓ„
‰¯Â˙ ‡ÏÏ Ï‡¯˘Èלמציאות לתחיה שיקומו כדי מקודם למות מוכרחים היו כך ובשל ,

תורה בלי ישראל עם מציאות אין כי הוא. חד ואורייתא ישראל עם של - .52חדשה

‰ÊÂ"מיין דדיך טובים כי פיהו מנשיקות "ישקני בפסוק שכ' השיריםמה (שיר

חברון. ישיבת

הביאורים. חלק - נשא פרשת .51

בשו נזר"52. אבני סקי"(יות שלו סי' כתבט)"ד

וכמו"וז קודש, כתבי זורקין שאין הוא הדין ל,
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מפיךא-ב) היוצא הדיבור את לשמוע רוצים עדיין אנחנו להקב"ה, ישראל כנסת אמרה ,

מוכנים אעפ"כ כולם, מתו ה', דבר את ישראל כלל ששמעו הראשונה שבפעם הגם -

אם ה', עם דביקות עוד הוא לזה התשלום אם המיתה, אפילו כדאי הכל כי למות, אנו

התורה! זה 53התשלום

mc`d zelcb

"ñîç ãò úéäì òùø íò êãé úùú ìà"[כג-א]

סנהדרין‡] במס' ע"א)איתא להו?(כט אמרינן היכי ,- עליהם כשמאיימים (לעדים

במתתרש"י) מתהלל איש אין, וגשם ורוח "נשיאים להו, אמרינן הכי יהודה, רב אמר .

נעצרים)שקר", גשמים שקר מעידי בשביל הוה(פירש"י, שני שב למימר יכלי רבא ליה אמר .

חליף, לא אומנא ואבבא ‚˘ÌÈÓ(פירש"י,כפנא Â„¯È ‡Ï Ì‡ Â‰Ï ˙ÙÎÈ‡ È‡Óמשל בלבם אמרי

יחי' הלחם דעל משום אוכלין זורקין דאין

˘ÂÓÎ"Úהאדם, ˘„Â˜ È·˙Î Î"Ì‰· ‰‡È¯˜‰ È
ÌÏÂÚ‰ ÈÈÁ Ì„‡‰ 'ÈÁÈוע במס'", סמכו כ

יב)סופרים הל' ב "(פרק של הדין זורקין, אין

קודש "כתבי והדין לחם" זורקים אין זהשל "

עכ זה, ל."אצל

אנו הרי ובלעדיה חיים, מקור היא התורה

התנא סידר ולכן רוחני! ברעב מתים - מתים

אחד בענין שניהם כי יחדיו הדינים ב' את

האדם! חיות - איירי

מרן עם מפליא סיפור יש לזה בהקשר

זצ שך על"הרב משמים שנתבע שחשב ל,

וכך גשמי. להעדר כמו רוחני להעדר חש שלא

הרב מרן של זקנתו לעת המעשה: דבר היה

זצ נהור,"שך לסגי כמעט והיה עיניו כהו ל,

שח ופעם עיניו. על סבל רבות שנים למעשה

שעשה, הנפש חשבון על ממקורביו לאחד

בקושי השמים מן שנענש הוא חושב מדוע

הראיה.

לימים, צעיר בחור שהיה דבזמן וסיפר,

נרות חילק המדרש בית דשמש המנהג היה

ומי הלילה, בשעות תורה ללמוד הרוצה לכל

מבקש היה מאוחרת, שעה עד ללמוד שרצה

נר נתן ולא תקיף [שהיה השמש מן נוסף נר

לומד המקבל שאכן מוודא שהיה עד נוסף

עצמו על מרן ואמר נרו]. שיכלה עד בהתמדה

נר השמש מן ביקש לא פעם ואף היה שביישן

של השיריים מן לוקח היה עשה, ומה נוסף.

זה שנר והגם - המדרש בבית שנשארו הנרות

בזה, הסתפק רגיל, נר של באיכות היה לא

הבושה. מפני

" שאכלו היה המנהג הימים "טעגבאותם

ביקש שלא מי בזאת גם בתים. הבעלי אצל

אבל לאכול. מקום קיבל לא מהגבאים

" שתיטעגבאכילת לבקש ביישן שהיה הגם "

מ הבחורים, שאר ככל ביום מקום"ארוחות מ

ידע כי מהגבאים, לבקש אולץ אחת לארוחה

נפש פיקוח של למצב יגיע יבקש לא שאם

בבריאותו.

- לעצמו שך הרב מרן בכאב אמר - ולמה

לענין הרגשה אותה את לי היתה לא למה

הרי נוסף נר מבקש הייתי אם הלא הלימוד?

הרשב את לראות והיה"יכולתי יותר, טוב א

צריך הייתי יותר, חזק לימוד מזה יוצא

ג זה נר, שבלי הלימוד לגבי גם כ"להרגיש

נענשתי! ולכן נפש! פיקוח

ע יתרו"53. פר' לעיל מש(יט-יב)ע בשם", כ

חמדה'. ה'כלי
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הרעב) עבר לא מלאכה ובעל אומנות שיודע מי פתח על וכו' שני שב רבאהדיוט אמר אלא ,

אשי רב ליה אמר שקר", עד ברעהו עונה איש שנון וחץ וחרב "מפיץ להו אמרינן

אמר אשי, רב אמר אלא שכיב, לא שניה בלא ואיניש מותנא הוה שני שב למימר יכלי

זילי אאוגרייהו שקרי סהדי להו אמרינן זוטרא, מר בר נתן אותםלי מבזים אותם (השוכרים

רש"י) - בעיניו הם לאמרוקלים ויעידהו נגדו, בליעל בני אנשים שנים והושיבו דכתיב ,

ומלך אלקים כא-ט)ברכת א, ע"כ.(מלכים ,

‰
מכתיבה‰ הנגיעה מוות, לסכנת ורעב, בצורת לסכנת "תשובה". להם יש לכל

מרתיע... אינו דבר שום האידיאולוגיה... גם נוצרה הרע, יצר דחף עם יחד תירוציהם. את

אמונה... נסיון... - כנף אימרת טענה לכל

זילי".¯˜ אאוגרייהו שקרי "סהדי לעמוד: בכוחם אין אחד, דבר נגד

.„Â·Î.כבוד טיפת

Ì‚לא אף "זילי", להיות מוכנים העדים אין לאיש, תתגלה לא שפלותם אם

ביותר. הגדולה הממון נגיעת אף תעמוד לא "זילי" נגד המשחדים... בעיני

Â„¯È,מרעב לא ממות, לא נרתעים, אינם אם שאף נפשם, כוחות עומק אל חז"ל

שפלים פחות אינם אשר השוחד, נותני של מהזילי המה נרתעים אבל מבצורת. לא

ממקבליו.

Â
„ÓÏשל שיטתו מקור כנראה מכאן ו"דרך", "שיטה" נפלא, יסוד זאת מגמרא

את להגביה אותם, לעורר אלו, נפש כוחות לנצל זצוקלל"ה, מסלבודקא הסבא רבנו

זילי". "אאוגרייהו של הבולם הכח את לנצל האדם,

ÔÎÏבעיני האדם של והערכתו החשבתו על האדם, גדלות על לדבר כ"כ הרבה

משום מעלותיו. לרום מעשיו את להתאים מנת על כוחותיו, את ויכיר ידע למען עצמו,

ומסוגל, הוא יכול ונפלאים. עצומים כוחות באדם, בו שנטעו היא, לאמיתה שהאמת

את לקיים יתברך, רצונו לעשות ה', אל להתקרב היא, האלמנטרית חובתו גם לפיכך

השמימה. מגיע כשראשו ארצה מוצב להיות שחקים, להגביה העולם,

Â‡מתאימות שאינן ושפלויות נפילות לבלום זילי", ה"אאוגרייהו גם יופעל אז

גבהותו. לרום

סנהדרין·] במס' ע"א)איתא היו(לז נפשות, עידי על העדים את מאיימין כיצד ,

אדם ומפי עד מפי עד ומשמועה, מאומד תאמרו שמא עליהן, ומאיימין אותן מכניסין

שלא יודעין הוו ובחקירה. בדרישה אתכם לבדוק שסופנו יודעין אתם אי שמא נאמן,

דמו נפשות דיני לו, ומתכפר ממון נותן אדם ממונות דיני נפשות, דיני ממונות כדיני

"דמי שנא' אחיו את שהרג בקין מצינו שכן העולם. סוף עד בו תלויין זרעיותיו ודם
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צעקים" ד-י)אחיך ד"א,(בראשית זרעיותיו. ודם דמו אחיך, דמי אלא אחיך, דם אומר אינו ,

שכל ללמדך יחידי, אדם נברא לפיכך האבנים. ועל העצים על מושלך דמו שהיה אחיך דמי

נפש המקיים וכל מלא, עולם איבד כאילו הכתוב עליו מעלה מישראל אחת נפש המאבד

אומר זה כל וז"ל, מבאר שם וברש"י ע"כ. מלא, עולם קיים כאילו מעה"כ מישראל אחת

ע"כ. עולם, של מלואו נברא אחד שמאדם להראותך יחידי, אדם נברא לפיכך להם,

ÂÓÎ,לפנינו העומדים העדים אלו אף ואחד, אחד כל כי להם לומר מוסיפים כן

העולם נברא בשבילי לומר במשנה)חייבים לא(שם מלא, כעולם אני חשוב "כלומר, .

ממנה" וימשוך אחת בעבירה העולם מן א"ע .54(רש"י)אטרד

‡Ï‰,כנראה ממונות, עדי על שאיימנו מה כל שהלא פלא. גבי על פלא ממש

אשר אחרים, איומים להביא חייבים לאלו נפשות... דיני על המעידים לאלו מספיק אינו

הללו... השפלים את אף יזעזעו

‰ÓÂ...?עליהם ישפיע איפוא

ÈÏÈ·˘·"..."מלא כעולם אני "חשוב רש"י: של כלשונו או העולם", נברא

!?ÔÎ˙È‰
,Í„ÓÏÏתהומות אל לרדת הוא חשוד אם גם אדם. של נפשו כוחות עומק

עצמו ויעצור ירתע עדיין זילי", מ"אאוגרייהו לא אף ירתע לא אם גם והשחתה, נשיה

להיות לו כדאי שלא המסקנה אל יגיע ואז מלא", כעולם אני "חשוב של המחסום מול

הימנה". "וימשוך אחת... בעבירה העולם מן מוטרד

ÔÎÏכי חשיבותו, אמת את לאדם לו להודיע מאמצים, סוף אין להשקיע כדאי

מלא". מ"עולם פחות לא הוא חשוב

Ô‡ÎÓÂ.הסבא של חינוכו שיטת עומק של היסוד

,¯ÂÓ‡Ïאם השי"ת, שבראו כפי מעמדו, הכרת את באדם להחדיר הצלחת אם

גם בהנהגתו, גם יתרומם, ממילא וחשיבותו, ערכיו פסגות רום אל להגביהו הצלחת

השי"ת רצון קיום אל הכל הכל ויפנה במאוויו, גם .55ברצונותיו,

ÏÚ,מעשיו על מתקיימת הבריאה כל דהלא מעמדו חשיבות להכיר האדם,

החיים' ב'נפש מוואלוז'ין הגר"ח ד)וכמש"כ פרק א ממך"(שער שלמעלה... מה "דע

עי"ש הבריאה, את מכתיבים הברואים שאנו .56היינו

זצ סרנא יחזקאל רבי הג' למדנו שנינו"54. ל,

הקב לו קנה קנינים וכו'"חמשה בעולמו ה

וכו' אחד קנין אברהם אחד, קנין וארץ שמים

פ אשרו)"(אבות וכל והארץ השמים כלומר, .

הקב לפני היא כולה הבריאה כל שוה"בהם, ה

היחיד. האיש אבינו אברהם עם Ô‡ÎÓÂבערכה
ÌÂ˜Ó‰ È
ÙÏ ·Â˘Á ˙ÂÈ‰Ï Ì„‡‰ „È· ˘È˘

.‰ÏÂÎ ‰‡È¯·· ˘È˘ ˙Â·È˘Á‰ ‰˙Â‡·

ח55. מרדכי ברכת וע"ספר מש"א. לעיל"ע כ

יתרו זה.(כ-יד)פרשת בענין
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"úèäì íéáø éøçà 'åâå úòøì íéáø éøçà äéäú àì"[כג-ב]

ÔÈÈÚ.[יז-ט] דברים בספר שכ' מה

zinvr dribp - cgeyd leqt

dpen` ipiiprl dklydde

"íé÷éãö éøáã óìñéå íéç÷ô øåòé ãçùä éë ç÷ú àì ãçùå"[כג-ח]

דעתיה‡] ליה איקרבא מיניה שוחדא ליה דקביל כיון דשוחדא. טעמא מאי

ע"כ חד, שהוא שוחד, מאי לעצמו. חובה רואה אדם ואין כגופיה, והוי (כתובותלגביה

ע"ב) .קה

Â·˙Îזצ"ל מסלבודקא הסבא קנה)בשם עמ' ב כרך הצפון' ללמוד('אור יש וז"ל,

שהיא איזו מקבל שכאשר באדם, הטבוע נפשי בכח יסודו - השוחד שפסול הגמ' מדברי

אחד" לב נעשים והמקבל ש"הנותן עד כ"כ, אליו דעתו מתקרבת הנאה, (רש"יטובת

כחשם) לנותן. חובה שום לראות מסוגלת ואינה בעוורון לוקה המקבל של שכלו עין .

מסולפים. יוצאים ודבריו מתבלבל שבו השיפוט

ÔÈ‡Âשגם אנו מוצאים חז"ל בדברי פשוטים. באנשים דוקא אמורים הדברים

השחד ע"י להיפגע עלולים עולם .57גדולי

החיה והנפש הכח הוא שהאדם זה ענין .56

שכולם ותחתונים העליונים עולמות של

הגר רבנו כתב ידו, על ב'נפש"מתנהגים ח

הנ 'ודבר"החיים' בגדר רק אצלו היה ולא ל,

זו, בהשקפה הציבור והנהיג חי אלא דבר',

הגר שסיפר מהמעשה שנראה קמנצקי"כמו י

הגר"זצ עם להועץ שבא אחד אודות ח"ל

לא לנסוע שבדעתו א"מוואלוז'ין חיים"י, ר' ל

" במחלת חולה אתה [זוהיפלורסיוהלא "

תפוצות ובכל הצלעות] אל סמוכה שהריאה

סרוכה ריאתה אם בהמה מטריפין ישראל

רב בהיותו אריה השאגת ורק לצלעותי',

וא זאת, הכשיר מכאן"בוואלוז'ין תסע אם כ

שאגת בעל הורה שכאן מפני שתסתכן אפשר

היא. שכשרה אריה

מפורשת גמרא בזה מצינו טוובאמת (חגיגה

אב)"ע לאליהו, שילא בר רבה אשכחי' ל",

רבנן"הקב דכולי' מפומי' שמעתא קאמר ה

דר א"ומפומי' קאמר, לא א"מ אמאי, ל"ל

א דאחר, מפומי' שמעתא גמר דקא ל"משום

ר זרק,"אמאי, קליפתו אכל תוכו מצא רמון מ

בזמן"א אומר בני מאיר קאמר השתא ל

וכו'. אומרת לשון מה שכינה מצטער שאדם

שר פסק שילא בר שרבה בשעה היה"הרי מ

ההנהגה נשתנתה מאחר ללמוד היתר לו

שכביכול, על ליעקב' יור"('אמת קפ"ע סי' [וישא)"ד, .

מן הרבה דלשיטת זה סיפור על להעיר

טריפה הוי לא לבהמה טריפה הראשונים

להפך. וכן עלאדם מב חולין תוס' ד"(עי' ואמר,"ב ה

שו שמואל אבה"בית י"ע סי' סקצ"ע חזו"ז יור"ז, ד"א

ג) אות ה ].סי'

כו את מבריסק הרב פתח שבה בתקופה לל57.
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ÔÈÈˆ
הדרושות הסגולות את מפרט מלכים בהלכות הרמב"ם דוגמאות, כמה

ידוע מלך, להיות שזכה מי בה. חייב שהוא העליונה ההתנהגות ואת בישראל למלך

שנה". בעיבור מלך מושיבין ש"אין ההלכה נקבעה ואעפ"כ הוא, מעם מורם שאדם

אפסניא" "משום - בענין נגיעותיו מפני שנה בעיבור דיין מלהיות פסול הוא כלומר,

ע"ב) יח השנים(סנהדרין כל שיהיו לו נוח לשנה וכך כך לחיילותיו ממון מחלק "המלך .

שם)מעוברות" לשלם(רש"י יצטרך השנה, את יעברו אם להיפך, הוא הערוך ולפי .

מכיסו. הנוסף החודש של משכורת

ÔÈ‡נגיעה מכל ולהתרחק ומידותיו נפשו כוחות להכיר רק לאדם אחרת עצה כל

אנו מוצאים האדם נפש כוחות תכונת בטיב ומפליא יותר עמוק גילוי שלהם. והשפעה

הגדול. הכהן בענין חז"ל בדברי

Ô‰ÎÏהמלך להיפך, המלך, לפני לעמוד מחויב שאינו בזה מיוחדת חשיבות גדול

יומא ובמסכת הכה"ג. לפני ע"ב)עומד רוה"ק(עג בעל להיות צריך שהוא מבואר ,

הנגיעה. מפני החודש בעיבור מושיבין אין זה, קדוש איש גם עליו. שורה והשכינה

צינה" "משום הנגיעה? ע"ב)מהי יח שנה(סנהדרין שתתעבר רוצה אינו וז"ל, ופירש"י .

שנה תתעבר ואם קידושין, וי' טבילות ה' ביוה"כ ולקדש לטבול שצריך הצינה, מפני

עכ"ל. בתשרי, תהיה מרחשון וצינת במרחשון תשרי הרי

Ú‚‰ובשעת מרחשון, בחודש אפילו גדול אינו ישראל בארץ הקור הרי בעצמך,

המקוה מי צינת את להפיג כדי המקוה לתוך חמים מים גם מטילין היו ובכל58הצורך ,

את יעבר ולא דעתו את ותטה הכה"ג עיני את תעוור הזו הפעוטה הנגיעה גם זאת

מעתה: אמור לעבר. שצריך במקום 
‚ÚÈ‰!השנה‰ „‚
 ‰
Â·˙ ÔÈ‡Â ‰ˆÚ ÔÈ‡

ÈÎ¯„Óכוחו על ללמוד אנו יכולים והאמוראים, התנאים גדולי שנקטו הזהירות

השוחד של ע"א)הגדול קה כתובות וכב(עי' זצ"ל. הגרי"ס אמר המוסר')ר ˘ÏÎ,('אגרת

החזיק בקלות לא בירושלים. שלו האברכים

סירב הוא שכן תלמידיו, קבוצת את הרב

המדינה. מכספי שהיא כל תמיכה לקבל

ומתוך לביתו פעם הגיעה עסקנים קבוצת

ידעה שלא שלו, האמת למידת הערכה

מקרן ממונית תמיכה לו הציעה פשרות,

" ממשלתית. או מפלגתית אנחנוציבורית

""יודעים מהם, אחד הסביר של, סירובו כי

באנשיו, אינה שמקורה מתמיכה להנות הרב

יבואו העזרה בעקבות כי חששו מחמת הוא

להתיחס כיצד בישיבה, לנהוג כיצד הנחיות

" כמו ציוניים העצמאותלערכים וכדומה,יום "

וכי דעתנו את נכפה לא כי מבטיחים אנו אך

התערבות כל תהיה שלא מנת על ינתן הכסף

הרב של ובהשקפותיו ."בהחלטותיו

כלפי חייך מספרים, כך מבריסק, הרב

" והפטיר, שיחו מכםאנשי לקבל אסכים אם

כיצד עצות לי ולתת לבוא תצטרכו לא כסף,

מה לשאול כדי אליכם ארוץ כבר אני לנהוג,

לעשות ..."עלי

יעוי אמנם פירש"58. על כן דהק' בתוס' י."ש
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˙Â·˘ÁÓ ,ÂÈ˙Â
ÂÈÚ¯Â ˘È‡ È˘ÚÓ ÏÎ .ÂÈÈÁ ÈÓÈ ÏÎ È„ÈÓ˙ ÔÈÈ„ ˙
ÈÁ·· ‡Â‰ ˘È‡
.Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘· ÌÈÈÂÏ˙ ÂÙÂ‚ ˙ÂÚÂ
˙Â Â·Ïעל חל השוחד מהשפעת כן, אם החשש

הדבר בעל שהוא הפשוט, האדם על היא יותר גדולה חובה עניניו. לכל בנוגע או"א כל

הזולת. בעיני הדן לדיין מאשר - השוחד מן לחשוש גופא,

ÈÈÂÏÈ‚ויושרן כנותן כל על גדול צל מטילים והנגיעה השוחד בשליטת התורה

דעות להגות האדם יכול איך שהרי שכלו. על הבנויות ומחשבותיו האדם דעות של

וחושבי דעות הוגי רק כרימון. ונגיעות שוחד מלא שהוא בשעה ואמיתיות, ישרות

לשחד והדעות המדות נטיית השפעת גדולה כמה עד נכונה ידיעה להם שאין מחשבות

מאור להנות זכו שלא כאלה אנשים רק וסילוף, עוורון לידי ולהביאו האדם שכל את

להאמין יכולים האדם, של הנפשיים כוחותיו בנפתולי בקיאים ואינם המוסר תורת

לבם. ומחשבות דעותיהם באמתות

‡Ïהנפש כוחות בהבנת התורה רזי להם ונתגלו המוסר בתורת יגעו אשר אלה כן

אלה של התפארותם היא ומגוחכת אוילית כמה נכונה להעריך יודעים הללו ונפתוליהם,

האדם. של ההכרה בתת שפועל כך כדי עד גדול השוחד כי לרגלם. נר שהאמת הסבורים

וצדק אמת בקישוטי מתקשט עוד הוא המשוחד, של השכל עיני את מעוור שהוא זה מלבד

זו דעה אחרי שולל הולכים ובנ"א צדקו. את המוכיחים וראיות נימוקים של חבילות ויוצר

לרגליהם. פרשה המשוחדת הדעה אשר מהפח כלל יודעים ואינם

והאמוראים„·¯ התנאים כל דהרי לעיל, שהובאו חז"ל מדברי למדים אנו זה

אלא זאת עשו לא פעוטה, הנאה טובת קבלת של הפחד מחמת מלדון עצמם שפסלו

נכונה הסתכלות המסתכל וכל בטעותם, ירגישו ולא אותם יטעה שהשוחד החשש מפני

שקר טופלים הם כיצד המשוחדות הדיעות נפתולי את רואה האדם נפש כוחות במהלך

את להחזיק כדי הם, אף מסולפים ודעות, רעיונות של תילים תילי ויוצרים שקר על

עכ"ד הראשון, .59השקר

הערות·] קובץ בספר ברכות60כתב במס' איתא ע"ב)וז"ל, "ולא(יב עה"פ ,

במוח שמשכנה הדעת, מקלקול הוא המינות אשר אחרי המינות. זו לבבכם" אחרי תתורו

שמצינו מה בענין דברים של לגופם אמנם .59

במקום לדון עצמם פסלו ואמוראים שתנאים

הי' וזה הנאה, טובת להם הי' שאולי שחשו

יעו' לדון, כשרים היו הדין שמן במקום אף

בסוגיא"בחזו שם שהאריך ובטחון' ב'אמונה א

ת אצל נגיעה שת"של שודאי וכ' יכול"ח ח

ויעו נגיעה, כל ללא לעצמו אפי' מה"לפסוק ש

הנ בגוונא לדון שנמנעו הענין ל."שביאר

הגר על מסופר זצ"וכן קלירס של"מ רבה ל

לשכנעו וניסו דחוק הי' מצבו שכאשר טבריה,

אמר הראשית, הרבנות למשרד להצטרף

ירוץ הוא הכסף את שיקבל שמשעה לאשתו

לשאול יבואו הם בטרם עוד אותם, לשאול

לעשות. מה אותו

זצ וסרמן אלחנן רבי להג' הי"60. 'ביאורי"ל ד,

אגדות'.
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בלב לב.61ולא אצל דעת ענין מה כי דעתכם", "אחרי תתורו ולא לכתוב ראוי היה ,

‰‡¯
Âשחד"(והוזהרנו)מדכתיב תקח טז-יט)"ולא איש(דברים כל מקפת והיא ,

בצדו והטעם חטא, ויראת בתורה גדול היותר ÌÈÓÎÁ"אף È
ÈÚ ¯ÂÚÈ „Á˘‰ ÈÎ",

גם כי שלימה, עדות ובזה אדם מכל החכם של דעתו לשבש בכוחו כי הכתוב, והעיד

בהכרח הטעם. אותו ומפני זה, בלאו הוזהר גם שהרי פרוטה, בשוה קטנה היותר הנגיעה

היא "חכמה" שגדר ואחרי הדעת, את יטה שהרצון האדם נפש בטבע חוק שהוא צ"ל

לאמיתו, דבר ·Ï·,הבנת Ô
Î˘Ó ¯˘‡ ÂÈ˙Â
Âˆ¯Ï „·ÚÂ˘Ó Ì„‡‰˘ ÔÓÊ ÏÎ ‡"‡ ‰ÊÂ
·Ï· ‰ÈÂÏ˙ ‰ÓÎÁ‰ ÏÚÂÙ·˘ ‡ˆÓ
עכ"ל. וכו',

ÌÂ˜Ó·Âאמונה")אחר" בענין מאמר מאמרים', זה('קובץ בענין אלחנן רבי הג' כתב

לבבכם" אחרי תתורו "ולא כתוב וז"ל, טו-לט)באריכות וכו'(במדבר המינות זו (ברכות,

ע"ב) באדםיב הדעת משכן ומקום והשכל, הדעת מקלקול היא המינות סיבת ולכאורה ,

ובאמת וראשכם, דעתכם אחרי תתורו לא להזהיר ראוי היה וא"כ בלב, ולא בראש הוא

חכמה" הרבה ראה "ולבי כמו ללב, החכמה יחוס הרבה פעמים במקראות (קהלתמצינו

מצות"א-טז) יקח לב "חכם י-ח), הלב?(משלי אל לחכמה יש שייכות איזה ביאור וצריך ,

„ÂÚÂהרמב"ם שכתב הרי א)קשה, מצוה המצות, צונו(ספר אשר הציווי היא ,

הוא וסיבה עלה שם שיש שנאמין והוא האלקות וכו'בהאמנת הנמצאים לכל פועל

הרמב"ם כתב וכן עי"ש. מצות, תרי"ג מכלל ה' שאנכי לך נתבאר מיסודיהנה (פ"א

ה"ו) ממציאהתורה והוא ראשון מצוי שם שיש לידע החכמות ועמוד היסודות יסוד וז"ל,

המצאו, מאמתת אלא נמצאו לא שביניהם ומה וארץ משמים הנמצאים וכל נמצא כל

אלקיך, ה' אנכי שנאמר עשה מצות זה דבר וידיעת וז"ל, כתב שם ו ובהלכה ע"כ.

לעשות מצוה שייך האברים בחובת בשלמא להאמין, מצוה שייך איך להבין וצריך ע"כ.

האמונה לו יש אם וממ"נ דממילא, מידי הוא ובתורתו בהשי"ת האמונה אבל לחדול, או

להשיבה, בידו אין מלבו, האמונה נכרתה ח"ו ואם שיאמין, לצוותו צורך אין הזאת,

אונסיה? דליביה בזה גמור אנוס הוא ולכאורה

‰
‰Â,ע"ז מעובד יותר מאד חמור הכפירה דעון רואין אנו התורה ממשפטי

והתראה עדים ע"י בבי"ד לדונו צריך עכו"ם העובד מיתות)שהרי ארבע פרק סנהדרין ,(עי'

מעלין ולא מורידין ע"ב)והכופרים כו התראה(ע"ז לשום צריך ואין זמן ובכל מקום בכל ,

ישראל כל אשר המצות מכלל היא אמונה ובפרט: הדבר? בטעם וצ"ב סנהדרין, דין ולא

עזרא' ב'אבן המעיין ו-ה)61. שכ'(דברים יראה

" וזלבלפרש למוח, שהכוונה שבפסוק ל,""

כי המשכלת לרוח כינוי והוא הדעת הוא הלב

לבו קונה לב חכם וכן הראשונה המרכבה הוא

ובספר"ע המוח. היינו דהלב שמפרש הרי כ.

ליעקב זצ"(להגראמת קמנצקי וזל)"י כ' ל,"שם

יתכן דאיך המוח, היינו דקרא דלב לי נראה

יתפוס לא - הראש מוח כלומר כזה דאבר

מסתבר דקרא ונפש הקודש. בכתבי מקום

א עילב"דקאי דמשנה, ש.""
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שנה י"ב בת ותינוקת שנה י"ג בן תינוק דהיינו גדלות, לכלל משהגיעו תיכף בה חייבין

ע"ב) מה נדה במס' גדולים,(כמב' היותר הפילוסופים נכשלו האמונה בענין כי ידוע והנה ,

הרמב"ם אשר אריסטו, תבון)כמו אבן שמואל לרבי אגרת הרמב"ם', ששכלו('כתבי עליו העיד

בעולם, כמותו גדול חכם היה לא ורוה"ק הנבואה שלבד ור"ל מנבואה, למטה הוא

תחייב שהתוה"ק אפשר איך וא"כ אמיתית, אמונה להשיג חכמתו לו עמדה לא ומ"מ

בא הקב"ה שאין וידוע מאריסטו, יותר הפעוטה בדעתם שישיגו התינוקות כל את

בריותיו עם ע"א)בטרוניא ג .(ע"ז

Ï·‡,נמצא בזה Á¯ÎÂÓ˙כשנתבונן ‡È‰ ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ‡¯· ‰"·˜‰˘ ‰
ÂÓ‡‰ ÈÎ
‚È˘‰Ï ‡ÈÙÂÒÂÏÈÙ ÌÂ˘Ï ÏÏÎ Í¯Âˆ ÔÈ‡Â ,‰ËÂ˘ ÏÏÎÓ ‡ˆÈ ˜¯ Ì‡ ˙Ú„ Ô· ÏÎÏ

˙‡Ê‰ ‰ÚÈ„È‰ הלבבות'‡˙ ה'חובת וז"ל ו), פרק היחוד שהעולם(שער שאמרו בנ"א ויש ,

זאת, מחשבה בדעת תעלה איך בעיני התמה ומן וכו', ח"ו בורא מבלי במקרה נהיה

אומן, כוונת מבלי נתקן זה כי שדה להשקות המתגלגל מים של בגלגל אדם אמר ואלו

כוונת בלי הם אשר הדברים כי וידוע וכו', ומשתגע לסכל זה האומר את חושבים היינו

נייר על פתאום דיו לאדם ישפך אם תראה והלא חכמה, סימני בהם ימצאו לא מכוון

אומר ואחד מסודר, כתב לפנינו בא ואילו מסודר, כתב ממנו שיצטייר אפשר אי חלק,

עי"ש. וכו', אותו מכזיבים היינו הכתב, צורת ונעשתה מעצמו הנייר על הדיו נשפך כי

על רואים שאנו אחרי מאליה שנעשית כולה הבריאה על לומר דעת לבן אפשר ואיך

גוף במבנה יש נפלאה חכמה וכמה תכלית, אין עד עמוקה חכמה סימני פסיעה כל

אפשר ואיך והניתוח, הרפואה חכמי כל ע"ז יעידו כאשר וכוחותיו, אבריו ובסידור האדם

יאמר ואם עושה, כוונת בלי מאליה שנעשית כזאת, נפלאה - מאשין - מכונה על לומר

וכו' כן, האומר יחשב למשוגע הלא מעצמו, שנעשה שעות מורה על .62אדם

ÔÂ¯˙ÙÂתקח "ולא הכתוב והוא סתום, כל לנו המגלה הק' בתורה מצינו החידה

גזל כמו פרוטה בשוה הוא ד"ת עפ"י שוחד ושיעור חכמים", עיני יעור השחד כי שחד

רבנו כמשה וצדיק אדם מכל החכם וגם אדם, כל על נאמרה הזאת והל"ת וכו', וריבית

צדק. דין לדון יוכל ולא שכלו עיני יתעוורו פרוטה, שוחד שיקח יצוייר אם ע"ה,

שהיה דהו כל הנאה שבשביל ואהרן משה על לומר תימה דבר הוא ראשונה ובהשקפה

הוא, שכן לנו העידה התורה הרי אבל שקר, דין ודנו דעתם נשתנית אחד דין מבעל להם

רבנו של מאמרו את לציין מקום כאן .62

ממיר חירוחם ומוסר חכמה דעת כט,"(בספר סי' ב

יתרו) בפר' לעיל בזההבאתיו זה בענין שהעיד ל,",

אפיקורסות ריח שום היה שלא מעיד הנני

אפי' הארץ, עמי בין אפי' שנה, כארבעים לפני

הנכשלים היו רבים עבירה, עוברי בין

בפי מושרש דבר היה אמונה אבל בעבירות,

" תדמו אל מאמינים, היו הארץ עמי סתםכל,

היתה"מאמינים האמונה חזקה. אמונה אלא ,

בעלי שהיו והגם וכו', כגדול כקטן כל בפי

באמונה אבל חטא, יראת להם הי' ולא עבירה

עכ כלשהו, זיז הי' ל."לא
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נאמנה" ה' יט-ח)"ועדות כי(תהלים האדם, נפש בכוחות הטבע חוק שהוא צ"ל וע"כ .

קטן רצון כי השכל, ערך ולפי הרצון ערך לפי שהכל ומובן השכל, על ישפיע הרצון

יותר, עוד ישפיע גדול ורצון יותר, ישפיע קטן שכל ועל מעט, רק גדול שכל על ישפיע

את גם נטיה איזה להטות יוכל קטן היותר הרצון וגם אפשר, אי כלום בולא פטור אבל

וכו'. גדול, היותר השכל

‡˙˘‰Â,הקדושות ובמידותיהם דעתם ברוחב כמלאכים שהיו חז"ל אם אנן, נחזי

עליה בתאוותפעלה המשוקעים אנשים כ"ש שכלם, להטות שהוא כל הנאה קבלת ם

מה ועשה הפקר, של עולם לפניך הרי להם ואומר אותם משחד הרע היצר אשר עוה"ז

שהאדם בדבר כי שכלם, עיני לעוור הזאת הגסה הנגיעה בכח יש כמה עד חפץ, שלבך

זה, לדבר שיכור כמו והוא רצונותיו, נגד היא אם האמת את להכיר יוכל לא משוחד

תימה אין ומעתה שיכור. שהוא בשעה חכמתו לו תעמוד לא גדול היותר החכם ואף

תאוותיהם ויותר יותר גדלו עוד שכלם גודל כפי כי העולם, בחידוש שכפרו מהפילוסופים

שתים פעמים שתי כי לומר אדם דעת להטות בכוחו יש כזה ושוחד עוה"ז, להנאות

משוחד אינו אם בלתי האמת את להכיר האדם שכל בכח ואין חמש, אלא ארבע אינן

עליו, דן שהוא ÁÎבדבר ÔÈ‡ ,Ì„‡ Ï˘ ÂÈ˙Â
Âˆ¯ „‚
 ‡Â‰ ˙Ó‡‰ ˙¯Î‰ Ì‡ Ï·‡
.Ì„‡‰ È
ÈÚ ˙‡ ¯È‡‰Ï ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ‰ Ì‚ ÏÎ˘‰Ï

‡ˆÂÈ‰אדם לכל ומוכרחים פשוטים הם עצמם מצד האמונה יסודי כי מזה,

האדם יהא שלא בתנאי רק אמנם באמיתתם, להסתפק א"א אשר שוטה, בכלל שאיננו

אין והכפירה המינות סיבת וא"כ ומרצונותיו, עוה"ז מתאוות חפשי שיהא היינו משוחד,

את ומעוורים המטים לתאוותיו רצונו מפני אם כי עצמו, מצד השכל בקלקול מקורה

שכלו.

‰˙ÚÓÂ,מינות זו לבבכם", אחרי תתורו "ולא התורה, שהזהירה מה היטב מובן

מנטיות חפשי השכל שיהא כדי רצונותיו את ולשעבד להכניע מוזהר שהאדם היינו

כמאמר העולם, את ברא שהקב"ה דעת בן לכל המוכרחת האמת יכיר וממילא הרצון,

האדם בשכל מקום שום לה אין והכפירה שבראו, הקב"ה על מעיד שהעולם עקיבא רבי

אפשר היה לא גסה, למדרגה תאוותיו הגיעו לא ואילו לתאוותיו, ברצונותיו אם כי

תאוותיו שהגביר מנשוא עונו גדול ע"כ ע"ז. או כפירה של טעות לידי אופן בשום לבוא

כזאת, פשוטה אמת יכיר שלא עד כ"כ שכלו È·‚È¯על ‡Ï˘ Â
ÈÈ‰ ÔÈÓ‡‰Ï ‰ÂˆÓ‰Â
,‰
ÂÓ‡ ‚È˘‰Ï Ï„˙˘‰Ï ˆ"‡Â ,Á¯Î‰· ‰
ÂÓ‡‰ ‡Â·˙ ‡ÏÈÓÓÂ ,ÂÏÎ˘ ÏÚ ÂÈ˙ÂÂ‡˙

.‰ÈÏ‡Ó ‡Â·˙ ‡È‰Â ,‰„ÈÒÙ‰Ï ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï ‡Ï‡

ÌÈ¯ÓÂ‡Âבתורה כתוב הרי הגוים, מחכמי מאחד נשאל ה'תומים' בעל שהג'

כג-ב) העמים"(להלן מכל המעט אתם "כי להטות", רבים "אחרי ז-ז), למה(דברים וא"כ ,

בודאי, ולא בספק אלא נאמר לא רוב דין כי הגאון לו והשיב אמונתנו. תקבלו לא
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ואינו בשר ונמצא נבילה, בשר מוכרת ואחת שחוטה בשר מוכרות חנויות בתשע כגון

הרוב אחר הלך ע"ב)ניכר, ט מהני(פסחים לא מהמיעוט שהוא ניכרת החתיכה אם אבל ,

מדעתנו, להעבירנו הרוב יוכל ולא אמונתנו, באמיתת ספק לנו אין אנחנו, וכן רובא,

וברור. אמת הזה והתירוץ

Ï·‡רבים אחרי שהכתוב זו, לשאלה מקום אין בלא"ה למעלה המבואר לפי

הן הדיינין רוב אם אבל נוגעין, שאינן לדון כשרין כולן שהן בדיינין נאמר להטות

לאדם א"א ודעת אמונה ובעניני להמיעוט. שומעין בזה נוגעין, אין ומיעוטן נוגעין

נמצאים אינן כאלו ואנשים עוה"ז, תאוות מכל חפשי יהיה אם רק האמת את להכיר

אצל היו אם ואף אלקים. כמלאכי הק' ישראל חכמי אצל רק ולשון אומה בשום כלל

נגד דמיעוטא מיעוטא הם אבל עוה"ז, מתאוות הנקיים אנשים זמן באיזהו אוה"ע חכמי

חז"ל כמאמרם ולרבבות, לאלפים היו אשר הק' ע"א)חז"ל יד נביאים(מגילה שהיו ,

וכן נכתבה, לא לדורות הוצרכה שלא שנבואה אלא מצרים, כיוצאי כפלים בישראל

- להטות רבים אחרי - בעצמו הזה מדין וא"כ ואמוראים. התנאים בדורות לאחריהם

אמונה, בעניני לדון כשרין היו הם אשר מרז"ל, לקבלתנו לשמוע חייבין שאנו נמצא

על שעובר למי דומה הזאת והשאלה שהוא, כל רצון נטית משום חפשי שכלם בהיות

הלא ישאלוהו והם באשפה, המתגוללים שיכורים מאה נמצאים ושמה יי"ש, משתה בית

חכמי זולת הזה, בדבר כן כמונו. תעשה לא למה אחד, איש ואתה אנשים מאה אנחנו

כמאמרם מתאוותיהם, שיכורים המה כולו העולם כל ו-ב)ישראל בן(אבות לך "אין

בתורה", שעוסק מי אלא Á˙˘‰Ï¯¯חורין Ì„‡ ÌÂ˘Ï ‡"‡ ‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ ÈÏ· ÈÎ
ÂÈ˙Â
Âˆ¯Ï ÂÏÎ˘ ˙‡ ‰ËÓ‰ Ú¯‰ Â¯ˆÈÓ.עכ"ל ,

¯ÙÒ·,וז"ל האמונה בענין חידוש שכתב מצאתי דוד ·˜ÌÂÈשירת ˘È ˙Ó‡·„

Ú Ì‚ ÂÊ ‰ÂˆÓÂÊ ‰ÚÈ„È ˙‚˘‰· ‰˘ÚÂ ÌÂ˜· ˜ÒÚ˙‰Ï ÏÚÂÙ· È·ÂÈÁ ÔÈמפני והיינו ,

רבה. ויגיעה עבודה שצריך דבר היא הקב"ה וידיעת ידיעה, ויש ידיעה יש שבאמת

הרמב"ם שכתב אבינו אברהם אצל גם שמצינו דע"ז)כענין א שנה(פרק ארבעים "שבן ,

הבורא. הכיר ג' שבן האגדה מדברי עליו הראב"ד והשיג וכו'. בוראו" את אברהם הכיר

להכיר במחשבתו ולשוטט לחשוב כשהתחיל היה שנים ג' שבן שם משנה' ה'כסף וכתב

ועמל עבד שנים של"ז והיינו להכירו. השלים שנה ארבעים בן כשהיה אבל בוראו

זו. ידיעה בהשגת

'ÈÚÂיונה יז)ברבנו אות ש"ג תשובה' העליונות('שערי מעלות עשר מנה כאשר ,

בגדלות התבוננות "מעלת אלא לעצמה, אמונה מצות הזכיר לא עשה, במצות שנמסרו

ועל ממעלך בשמים האלקים הוא ה' כי לבבך אל והשבת היום "וידעת שנאמר ה'"

עוד", אין מתחת ˘Ú·˜Èהארץ È„Î '‰ ˙ÂÏ„‚· Ô
Â·˙‰Ï ‰ÂˆÓ‰ ÛÂ‚ Â‰Ê˘ Â
ÈÈ‰Â
'‰· ‰
ÂÓ‡ Â·Ï·והשבת" עוד צריך מ"מ אבל היום", ש"וידעת דאף הפסוק וביאר .
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וכן תמוט. בל בברירות להתברר לבו אל ישיב עצמה ידיעה שאותה דהיינו לבבך", אל

'החינוך' מדברי כה)מוכח בנפשו(מצוה ויקבע שיאמין האמונה וענין וז"ל, שכתב

שזה שואל לכל ישיב עליו ישאל ואם פנים, בשום זה בחילוף ושא"א כן, שהאמת

לעלות יזכה ואם וכו', הלב האמנת וקובע מחזיק זה שכל להרגו, יאמר אפי' וכו', יאמין

אמת שהאמין הזאת שהאמונה נחתך במופת יראו ועיניו יבין ולבבו החכמה במעלות

עי"ש. המובחר, מן מצוה זו מ"ע מקיים אז זה, בלתי דבר להיות אפשר אי וברור

Â
‡ˆÓ
„Á‡ ÏÎ ÏÚ ÏËÂÓ ‡Ï‡ ,ÔÈÓ‡‰Ï ˜¯ ‰
È‡ ‰
ÂÓ‡ ˙ÂˆÓ„ ÌÈ„ÓÏ
"Â˘Ù
· ‰
ÂÓ‡‰ Ú·˜È˘"מצוה" יקיים האמונה לזאת נחתך מופת להביא שיוכל ומי ,

המובחר". מן

¯‡Â·Óידיעה להשיג וההעמקה העמל הוא "אנכי" שמצות ראשונים הני מכל

ורצונותיו תאוותיו ע"י "משוחד" יהיה שלא להבטיח הדרך זוהי ובאמת בברירות. זו

בידיעה הדבר לו נתברר אם אבל ספק, של דק מקום שיש במקום רק לשחדו היכולים

באמונתו וישאר בלבבו ספקות להכניס ליצרו מקום יהיה לא כלל, ספק מקום בלי ברורה

המצוה. וזוהי לעולם,

ziriayae zaya dxezd cenil - dhinye ziy`xa zay

"úáùú éòéáùä íåéáå"[כג-יב]

הואיל‡] תאמר שלא ממקומה, בראשית שבת תעקר לא השביעית, בשנה אף

בראשית, שבת בה תנהוג לא שבת קרויה השנה המכילתא)וכל בשם .(רש"י

˙
פנויים˘ בנ"א שבהיות הארץ, משבת חוץ נעלה מטרה לה יש השמיטה

התבואה את אוספים שאין ואף תורה. בדברי לעסוק השנה כל מרבים הארץ, מעבודת

אח"כ מתאספים השמיטה, השמינית)בשנת המלך(בשה מפי לשמוע ה' לבית "האסיף" בחג

זו למטרה היא גם נועדה והשבת השמיטה. בשנת ש"אספו" "התבואה" התורה, קריאת

התורה, לימוד ˆÍ¯Âשל ÔÈ‡ ‰ËÈÓ˘‰ ˙
˘·˘ ¯Ó‡Ï „"‰Ú·Ï ÌÂ˜Ó ˘È ‡ÏÈÓÓÂ
˘„Â˜ ‰ÏÂÎ È¯‰˘ ,Â˘„˜Ï ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ ˙‡ ¯ÂÓ˘Ïדעה נגד התורה הזהירה לפיכך ,

כי עת, בכל אליו לבוא שאסור הקדשים, קודש יש בביהמ"ק שאף לנו וגילתה זו נפסדת

תוספת ע"ע להשפיע צריך תמיד והוא בעיניו חול נעשה רב זמן בו נמצא שהאדם הקודש

במדרגתו. "קפוא" ישאר ואל מעלה, מעלה תמיד שיעלה כדי קדושה,

ליעקב·] אמת התורה63בספר מלימוד שהמבטל גיסא, לאידך חז"ל מדברי למד

להגר זצ"63. קמנצקי ואתחנן."י פר' ל,
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במדרש מחז"ל ומביא כהלכתה. שמיטה מצות מקיים אינו החול] [בימי השמיטה בשנת

מצות קיימו שלא מפני היה ראשון בית בימי לגלות בנ"י שיצאו שמה רבה, ויקרא

לא רובם] אפי' [או ישראל כלל שכל לומר מסתברא דלא והקשה, עי"ש. השמיטה,

שם. המדרש דברי וכמשמעות ראשון, בית ימי משך בכל כלל השמיטה מצות שמרו

,¯‡·ÓÂ„ÂÓÈÏ ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ˙ÂÚ˜¯˜ ˙ËÈÓ˘ Ï˘ ·ÈÈÁÓ‰ ˙·ÈÒ ÏÎ˘ ¯Á‡Ó„
ÁÓ‰ ˙·ÈÒ ÏÎ ÏË·Ó È¯‰ ‰ËÈÓ˘‰ ˙
˘· „ÓÂÏ Â
È‡˘ ÈÓ ÔÎÏ - ‰¯Â˙‰Ï˘ ·ÈÈ

·˘Á
Â ‰ËÈÓ˘‰ ˙
כך)˘ כדי ‰˘ËÈÓ‰(עד ÌˆÚ ˙‡ ÏË·Ó˘.עכ"ד ,

הק'‚] החיים' ה'אור מש"כ עפ"י נ"ל ב-ג)עוד היה(בראשית העולם כי וז"ל,

שבאה קודם ימים שאותם בזה להעיר ויש העולם. ועמד שבת שבאתה עד הקיום חסר

היה השבת, נפש בלא ימים באותן לחיות שהספיק וכשם עומד, העולם היה במה שבת

הדברות בעשרת שאמר במה הדבר גילה הקב"ה כי מצינו אכן והולך... (שמותמתמיד

גילהכ-יא) הרי וגו', השמים את ה' עשה ימים ששת כי ,‡¯· ‡Ï ‰‡È¯·‰ ˙Ú˘· ÈÎ
ÂÏ Ú„Â
‰ ÌÚËÏ ÌÈÓÈ ˙˘˘ „ÂÓÚÏ ˙ÏÂÊ ÌÏÂÚ· ÁÎ אמת,‰' ליודעי ידוע גם ,

שיעור לעולם נפש ומשפיע ה' חוזר ביום ובו לה', יודע הוא אחד יום וברא ה' ונתחכם

הדרך, זה על וכן ימים, ששה עוד ·‚Ó¯המקיים ·¯Á ÌÏÂÚ‰ ‰È‰ ÌÂÈ‰ ‰Ê ˙ÏÂÊÂ
ÌÏÂÚ‰ ,˙·˘ ˙ÂÚˆÓ‡·Â ,'· ÌÚÙ Â
ÈÎ‰Ï '‰ ÍÈ¯ˆÂ Â‰Â·Â Â‰Â˙Ï ¯ÊÂÁÂ ÌÈÓÈ ˙˘˘

„ÓÂÚמה פירוש מלאכתו, מכל שבת זה יום באמצעות פירוש בו", "כי אומרו והוא .

גם אלא שבת לבד המעשה שהוא מהתיקון לא כי עצמה, הבריאה היא המלאכה היא

ראשון ביום שנברא מה והוא מאין יש היא שהבריאה למעלה כתבתי וכבר מהבריאה,

ביומו, יום דבר תיקן אשר התיקון הוא והמעשה אחד, ˘·˙בדיבור ÌÂÈ ˙ÂÚˆÓ‡·Â
ÌÈÓÈ ˙˘˘ „ÂÚ ˙ÓÈÈ˜Ó‰ ÁÂ¯ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ˙ÂÏÏÎ· ÚÈÙ˘Ó.עכ"ל וגו',

‡ˆÂÈÎהרמב"ן גם כתב מקיים(ב-ז)בזה השבת שיום מלמד וינפש, מאי וז"ל,

באופן השבת, באמצעות העולם מקיים שהקב"ה הרי עכ"ל. וינפש, שנאמר הנפשות, כל

ומציאותי. גשמי

Ï"ÊÂתבונות דעת בספר קס)הרמח"ל ושאר(סימן השבת הוא השבוע עיקר והנה ,

ובשאר בשבת, שפע יתחדש והנה עצמו. בשבת שתלוי מה השלמת אלא אינו השבוע

ביומו, יום דבר הנמצאות לכל שצריך למה תולדותיו ההוא השפע יוציא השבוע ימי

עכ"ל. הסיבוב, וסדרי שיעורו לפי

È¯‰משמירת חלק הוא השבת ביום התורה [ולימוד שמירתה ע"י שהשבת לן

אחר הבאים הימים וששת העולם, לקיום משמשת ואתחנן] פר' להלן וכמש"כ השבת

עצמו. ללומד נוגע שהוא התורה, לימוד של ענין עוד ויש השבת. מכח יונקים השבת

התורה לימוד של ענינים שב' י"ל ולכן כלל. בעולם קיום אחד לאף אין תורה לימוד דבלי
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אחר הבאים ימים ששת לקיום משמש שהוא עצמו השבת ביום הלימוד אחד, כאן. יש

לצורך לימוד היא שעניניה השמיטה, בשנת שלומד התורה לימוד ענין והשני, השבת.

החיים, נסיונות לקראת ולאמצו לחזקו כדי התורה לימוד של שלימה שנה עצמו, האדם

אנו זקוקים עדיין השבוע, ימי במשך תורה שלומד אע"פ לכן, רוחניים. במדרגות ולעלות

וכמש"נ. השבת, ביום התורה ללימוד

opaxc ixeqi` zedn

"åøîùú íëéìà éúøîà øùà ìëáå"[כג-יג]

ואולי‡] השבת. למצוות משמרת שיעשו "תשמרו", והיינו דרבנן שבות לרבות

שמירה לשון גם כאן נאמר לפיכך "זכור", נאמר הראשונות שבדברות .64מפני

‰
‰Âכשארי אינם שבת ששבותי בידינו דקבלה הרמב"ן בשם הריטב"א כ'

אינו התורה דמן נאמר אלא דאל"כ לזה וראיה תורה. כאיסורי הם אלא דרבנן איסורי

שכל ושביתה מנוחה יום יקרא לזה וכי מותר, ומתן משא אבל ממש מלאכה אלא אסור

עיקר אלא המתמיהים, מן אלא זה ואין וימכור ויקנה בחנות וישב במסחרו יעסוק אחד

סקילה, חייבה לא השבותים ועל סקילה התורה חייבה ממש מלאכה דעל הוא העניין

‰¯Â˙ ¯ÂÒÈ‡Î ¯ÂÓ‚ ¯ÂÒÈ‡ Ô¯ÂÒÈ‡ Ï·‡(ג סע' רמג סי' או"ח השולחן שבותי(ערוך ועפי"ז .

התורה כמן הם .65שבת

[כדוגמת·] דינים דמצינו מצות, לשאר גם זה דין יסוד הרחיב הנצי"ב רבנו

מה"ת. ומקור תוקף להם יש אבל מדרבנן, שהם שאע"פ שבותים]

'¯Ù·וכתב(כב-לא)אמור ה'". אני אתם ועשיתם מצותי "ושמרתם כתיב,

חנוכה)ב'שאלתות' חכמים(ה' ובאו אותם, ועשיתם מצותי ושמרתם תורה אמרה כבר ,

הנצי"ב וביאר ע"כ. לתורה, סייג ועשו וחקרו דבר')ופירשו לפרש('העמק יש וז"ל,

סייג תעשו אותם ועשיתם ה', מועדי בפרשת הכתובין מעשה מצות מצותי", "ושמרתם

עכ"ל. יפה, נשמרין שיהיו כדי לתורה

·Á¯‰'·Âעפ"י והוא ה', במועדי ביחוד הכתוב והזהיר וז"ל, הנצי"ב כתב דבר'

גליות של שני טוב יום לענין ז"ל גאון האי רב תשובת בשם הגאונים בתשובת מש"כ

רב וסיים עושים. ודניאל הנביא יחזקאל היה וכך כן, לעשות ישראל את צוו שהנביאים

בזה"ל גאון ÌÈ‰˙˘ÓÂהאי ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ÏÎ ˙‡ ‚È‰
‰ ÍÎ 
"· Ú˘Â‰È ˙ÂÓÈÓ ‡Ó˘Â
‰¯Â˙· ÊÓÂ¯Ó È‡„Â· ‰Ê ÏÎÂ ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ Ï"ÂÁ·לחוש לנו היה לא הדין עומק דע"פ .

לתורה. אזנים ספר הרמב64. לשון את וראה בפרשת"65. עצמו ן
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שאין ותדע חסרים. המה רוב פי שעל משום אלול, או לניסן הסמוך אדר נתעבר שמא

מן ג"כ שהוא אע"ג העומר, ספירת לענין דיומי ספיקא נוהגים אין שהרי ממש, ספק

עצרת של דיו"ט זילותא בזה שיהיה ומשום ורמב"ם, הרי"ף לשיטת לארץ, בחוץ התורה

הא ימים, בשני שא"א משום הכיפורים יום נוהגין אין תשרי בחודש וכן תקנו. לא

שמירה משום ספק נהגו המועדות בגוף מ"מ חסרים, שהם שנים רוב על מעמידים מיהא

השאלתות דבר וזהו Ô‡Îיתירה, ÂÊ ‰¯‰Ê‡ ÏÏÎ
 ‰Ê·Â ,"‰¯Â˙Ï ‚ÈÈÒ Â˘ÚÂ".עכ"ל ,

È¯‰הגאונים ת' בשם הנצי"ב מדברי Â˘ÚÏ˙שכבר,לן Ï‡¯˘È ˙‡ ÂÂˆ ÌÈ‡È·
‰
È
˘ Ë"ÂÈלעשות בחו"ל ומשתהים היוצאים כל את הנהיג כבר נון בן דיהושע ואפשר ,

בתורה מרומז בודאי זה וכל .66כן,

.áéáàä ùãåç ãòåîì ...øåîùú úåöîä âç úà äðùá éì âåçú íéìâø ùìù"
éö÷ä âçåäðùä úàöá óñàä âçå .äãùá òøæú øùà êéùòî éøåëéá ø

"äãùä ïî êéùòî úà êôñàá[כג-יד,טו]

‰
פני‰ אל זכורך כל יראה בשנה פעמים "שלש נאמר, אלו פסוקים לאחר

והאסיפה, הקצירה הזריעה בזמני הרגלים זמן קביעת בין קשר שיש אומר הוי ה'", האדון

ה'". האדון פני את זכורך כל ל"יראה

,‰‡¯
Â,ואסיפה קצירה זריעה הזמנים... במשמעות הרגלים את מזכירה שהתורה

מושפע להיות הוא עלול ח"ו וא"כ הטבע, בעניני עסוק אדם אלו רגלים בשלשה לאמור,

דוקא התורה ציוותה כן על הזה, החיל את לי עשה ידי ועוצם שכוחי ולחוש מהטבע,

שהשי"ת ה'", אדון פני "אל לעמוד בא שאתה בפועל לחוש לרגל, לעלות אלו בזמנים

מכוחו הם אין והאסיפה, והקצירה הזריעה כח וכל המפרנסו, הבית והבעל האדון הוא

ה'. אדון פני מכח... רק לכך, זכה הכל מאומה, האדם של

ÔÎÏבאו לא המקדש, לבית כשבאו כי ה'", "האדון זה, שגרתי לא ביטוי נכתב

הבעל את ה'"... אדון פני "אל ליראות אלא השכינה לנוכח לעמוד ה'... פני לראות רק

שלך! 67הבית

.(כג-כד)אמור

אסתר מגילת על שני' ב'תרגום כתב,(ג-ח)66.

ניסן" ÔÈÓÂÈבירח ‡È
Ó˙,ביה עבדין טבין

ומדכותא הדליקה חג"ועבדין הלא ולכאו' .

ולמה שמונה ולא ימים שבעה רק הוא הפסח

" שם,תמניאכתב בסמוך כתב ועוד ימים. "

ועלין" ביה, עבדין טבין יומין תרי סיון בירח

וקריין ומצלין שמע קרין כנשתהון לבי

ביובאורייתהון ימים ב' שעושין היינו וכו', ט""

הגאונים, כת' נשמע ומדבריו שבועות. של

ימים ב' עשו ודניאל הנביא יחזקאל דמימות

גלויות. של (כב-לא),טובים אמור בפר' לקמן (וע'

חכמה')."מש וה'משך יצחק' ה'פחד בשם בזה כ

חכמים' 'שפתי ח(מועדים)67. רנז.", עמ' ג
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"äãùä ïî êéùòî úà êôñàá äðùä úàöá óñàä âçå"[כג-טז]

וז"ל,‡] חכמה' ה'משך ‰‡ÛÈÒכתב ‚ÁÂתשא בכי וכן בדברים(לד-כב), כן לא ,

ראה) ‰ÂÎÂÒ˙כתיב(ס"פ ‚Áהגר"א דברי פי על הטעם ד), ס"פ לוחות(לשה"ש שכשניתן ,

סוכות על נצטוו תשרי לחדש בט"ו הכבוד ענני וחזרו ההר מן ירד ומשה השניים

עכ"ל הסוכות, חג ולא האסיף חג נקרא שניות דברות קודם אז ולכך .68כידוע,

Ï"ÊÂהמשכן בבנין תלוי שהיה כבוד ענני להיקף זכר הוא סוכות ז"ל, הגר"א

שהקשו מה יתורץ ובזה תרכה)כידוע, סי' או"ח בתשרי,,(בטור סוכות עושים אנחנו למה

היקף תחילת היה בניסן כי בניסן, לעשות ראוי היה כבוד, ענני היקף נגד שהוא כיון

שהתחילו עד חזרו לא ואז העננים, נסתלקו העגל את כשעשו לפי נראה אבל עננים,

מלאכת על וציוה משה ויקהל יוה"כ ולמחרת הכיפורים, ביום ירד ומשה המשכן, לעשות

הרי ימים, ב' בבקר בבקר נדבה עוד הביאו והעם וכתיב תשרי, בי"א היה וזה המשכן,

ומשקל, המנין הזהב את ממשה לב חכם כל נטלו בתשרי ובי"ד בתשרי, Â"Ë·Âי"ג
„Â·Î È

Ú Â¯ÊÁ Ê‡Â ,˙Â˘ÚÏ ÂÏÈÁ˙‰עכ"ל בתשרי, בט"ו סוכות עושין אנו ולכך ,69.

זצ"ל·] יצחק' ה'פחד בעל בשם בפרשת70ראיתי בסוכות דמצינו הא ליישב ,

פעם הלשונות, ב' אמור בפ' ‰˘·ÈÚÈהמועדים ˘„Á·ופעם ‰˘·ÈÚÈסתמא, ˘„Á·
‰Ê‰'פ עה"ת הרמב"ן דכ' יוה"כ, בא ואח"כ השנה, ראש עם מתחיל תשרי דהנה ,

ברחמים,(כג-כד)אמור הדין יום ר"ה יוה"כ, העשירי דיום ר"ה, של בחודש דוקא דיוה"כ

הדין יום דר"ה, בחודש דיוה"כ ברמב"ן, באריכות יעוי"ש בדין, רחמים יום ויוה"כ

מגוף מוכחים חכמה' ה'משך דברי .68

המצוה את כתב טו, בפסוק דהנה הפסוקים.

" דהיינו המצות, לחג ימיםהמיוחד שבעת

מצות מצוהתאכל שום כתב לא האסף ובחג "

ע אשר לחג, ה'משך"השייך שכ' כמו מבואר כ

מצות היתה לא העגל לחטא שקודם חכמה'

בסוכה. ישיבה

הגר של קדשו דברי ובביאור נר"69. אה,א

תענית במס' עדאיתא טוביםא)"(ט פרנסים ג'

מתנות וג' ומרים, אהרן משה לישראל עמדו

והקשו ומן. וענן באר ידם, על ניתנו טובות

מ במצות"המפרשים כבוד לענני זכר שעשו ש

וע זכר, עשו דלא ובאר ממן יותר ז"סוכה,

הגר כבוד,"פירש לענני זכר עשו לא דבאמת א

בגבעון ושמש ובאר לענן זכר מצינו לא דהרי

וע לישראל, שנעשו נסים ושאר דגם"דום כ

היו"יו ואם לעננים, זכר הוי לא דסוכות ט

זה עושים שהיו בודאי לעננים, זכר עושים

ממצרים בצאתם העננין התחילו שאז בניסן,

וע הטור, ומתנות"וכקושית נסים דעל כ

דבחטא אלא כלל, זכר עושים לא לנו שנתנו

יוה אחרי וחזרו העננים, נסתלקו כ"העגל

בט המשכן בנין בתשרי,"בהתחלת ÔÓÈÒÏו
Ï‚Ú‰ ‡ËÁ ÏÚ Â¯ÙÎ˙
ברש˘ יעויין פ'", י

בעשיית(ט-כג)שמיני שטרחנו הטורח שכל

עוון לנו שנתכפר שנדע בכדי הוא המשכן,

יעוי וא"העגל יו"ש, עושים לא דסוכות"כ ט

העננים, דהופעת לנס ˘ÁÓ˙זכר ÏÚ ‡Ï‡
ÌÚ Â¯ÊÁ„ „Â·Î È

Ú‰ È¯‰„ ,Ï‚Ú‰ ‡ËÁ ˙¯ÙÎ
Ï‚Ú‰ ‰˘ÚÓ ˙ÁÈÏÒ ˙‡¯Â‰ ‡Â‰ ,ÔÎ˘Ó‰.

בענין"[ע מהלך עוד יח-א, יתרו פרשת לעיל ע

הכבוד']. 'ענני ונס 'מן', 'באר' ניסי בין החילוק

" בענין חן, אמרי ספר הכבוד70. סימןענני "

ה.
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אמור בפ' דמש"כ בפשיטות מובן זה ולפי ומחילה, כפרה לחדש(כג-כז)סליחה בעשור אך

ימיםÊ‰71‰השביעי של משמעות רק לו יש דיוה"כ ר"ה, שלו שר"ח השביעי היינו ,

חדא פנים, ב' לה יש סוכות משא"כ הזה, השביעי בחדש וזהו השנה, ראש עם נוראים,

סתמא, השביעי בחדש וזהו הכיפורים, ויום השנה ראש בלי אפילו רגלים, שלש של סיום

ÔÎ Ì‚ ÌÈ‡¯Â
 ÌÈÓÈ„ ÌÂÈÒ ÈÂ‰ ˙ÂÎÂÒ Ì
Ó‡Âויוה"כ ר"ה העגל חטא אחרי דסוכ"ס ,

השביעי לחדש יום ט"ו סוכות הוי זה וכלפי וסוכות, ויוה"כ ר"ה בא ושוב באמצע, נכנסו

דמצינו וזהו השנה, ראש של החדש דוקא הזה, לחדש עשור דהוי יוה"כ כמו הזה,

הזה, השביעי ולחודש השביעי, לחודש תרתי, כתיב ÁÒÙדבסוכות Í˘Ó‰ ,ÈÚÈ·˘‰ ˘„Á
˙ÂÚÂ·˘תפלתו ע"י ומשה הכבוד, ענני שנסתלקו העגל, חטא אחר ורק נוראים, דימים

מצות נתחדש גם אז תשרי, לחדש בט"ו כבוד הענני וחזרו שניות, לוחות כשניתן החזירם

במערכת דנכלל הוא ניתוסף דסוכות, הזמן ובקדושת העגל, חטא כפרת על דמורה סוכה,

נוראים, ‰ÂÎÂÒ˙הימים ‚Á ˙ÂÎÂÒ ‡¯˜
 ¯·Î ‰‡¯ 'ÙÂ ¯ÂÓ‡ 'Ù· ‰"Â˘ÓÂ.

ÈÙÏÂתשא כי בסו"פ מש"כ מדויק לד-כב)זה השנה,(להלן תקופת האסיף וחג

השנה ראש ולא רגלים, השלש נזכרו רק דשם אלא הסוכות, חג קרא לא למה וצ"ע

האסיף, חג בשם קרי וע"כ רגלים, השלש דמערכת מלתא קאיירי רק וא"כ ויוה"כ,

דניתוסף העגל דחטא כפרה ע"ש הסוכות, חג ולא רגלים, דשלש היו"ט על דמורה

העננים חזרת משום סוכה, ישיבת .72מצות

‰‡¯
Âוגם שמח", "אך כתוב ואף שמחתינו", "זמן נקראת הסוכות חג דלכן

לולב בהלכות כ' הליב)הרמב"ם בחג(פ"ח בהן לשמוח מצוה המועדות שכל פי על "אף ,

במקדש שם היתה È˙È¯‰הסוכות ‰ÁÓ˘[עצרת [ושמיני בסוכות דוקא למה דלכאורה ,"

ושבועות]. [פסח רגלים מג' אחד רק הוא הסוכות חג הלא יתירה, שמחה דאיכא הוא

Ï·‡בו יש נוראים, הימים במערכת דנכלל כפרה, זמן כן גם שהוא מש"כ, לפי

הרגלים שאר מעל לשמחה .73סיבה

ע אמור"71. פרשת דבר' 'העמק בחומש ע

שג ""כג-לד, הכתוב בלשון מדייק ולמד"הזהכ ,

החג ליום הכנה והשופר השנה שראש להיפך

יעוע סוכות ש."של

עכ חן'."72. ה'אמרי ד

לויתן שמואל ר' הרב חתני כבוד והוסיף .73

מש"שליט על סוכה"א במס' דאיתא מהא כ,

ע תא)"(נג מהן", השואבה] בית [בשמחת ר

ילדותנו את שכפרה זקנותנו אשרי אומרים

מי אשרי אומרים ואלו אלו תשובה, בעלי אלו

ע לו וימחול ישוב שחטא ומי חטא כ."שלא

שהקב בזה היתה מהשמחה שחלק לן ה"הרי

לכאן שייטיה ומאי עוונותיהם. על להם מחל

וכפרת דמחילה זה ענין השואבה בית לשמחת

עוונות.

כמש הוא הביאור הסוכו"אלא שחג תכ

שהקב ממה נובעת לבני"ושמחתה מחל ה

היתה והמחילה בעגל, חטאם על ישראל

ישראל כלל שמקבל חודש תשרי, בחודש

לעצם גם נמשך זה ודבר חטאותם, על כפרה

וכמש הסוכות חג כ."ימי

חכמה' ה'משך כתב ה-טו)וכן להדיא(דברים
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‰
שפירש"י‰ כמו פרידתכם" עלי "דקשה משום הוא עצרת שמיני של טוב היום

חז"ל כט-לו)בשם מעט(במדבר לי התעכבו ישראל כנגד איל אחד, איל אחד פר וז"ל,

מאביהם הנפטרים כבנים זה הוא חבה ולשון ÌÎ˙„È¯Ùעוד. ÈÏÚ ‰˘˜ Ì‰Ï ¯ÓÂ‡ ‡Â‰Â
„Á‡ ÌÂÈ „ÂÚ Â·ÎÚסוכה במס' כדאיתא וכו' סעודה שעשה למלך משל ע"א). (נה

מאכילוובמד ראשון יום אכסנאי לו שיש שמי ארץ דרך תורה למדה תנחומא רבי רש

למחר קטניות מאכילו למחר בהמה בשר מאכילו למחר דגים מאכילו למחר פטומות

מחג הסוכות חג שונה במה קשה, דלכאורה ע"כ. החג כפרי והולך פוחת ירק מאכילו

נראה"וז המועדים על נתבונן כאשר והנה ל,

והשפעת הופעת על הוא הפסח חג הוראת כי

שהוציאם מצדו, ישראל עמו על ית' האלדים

אבל ענן, ובעמוד בכבודו ונגלה ממצרים

ע עובדי הללו גוי, מקרב גוי בעצמם ז"ישראל

ב-ו)"(שהוכו' רבה עש והמילה הפסח ורק י",

א השם, רבה"צווי הכנה היה לא מצדם כ

ובחג יתברך, מצדו רק לאלקות, והתקרבות

ישראל התקרבות משניהם, שקול היה העצרת

באחדות ימים, ג' בפרישה שבשמים לאביהם

שע נאמר"האמיתי, סז כו)"(דברים ויחן"פ

ומצדוישראל ונשמע, נעשה מצותיו בקבלת "

ומתן כבודו, וגלוי אלקי, אור הופעה יתברך

שע נאמר"תורתו, סז כו)"(דברים האמירך,פ וד'

חטיבה, מול חטיבה האמרת, ד' ÔÎאת ‡Ï
,Ï‡¯˘È „ˆÓ ˙Â·¯˜˙‰‰ ‰È‰ ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á·
‡Ï˘ Ï‚Ú‰ ‡ËÁ ÏÚ ‰¯ÂÓ‚ ‰·Â˘˙ Â˘Ú Ì‰˘

·¯ ·¯Ú· ÂÁÈÓבבקר נדבתם הביאו והם ,

המשכן, מלאכת לכל מדאי יותר והכינו בבקר,

להם"והשי שהיה כבוד ענני להם החזיר ת

ממצרים שיצאו הגרמשעה בשיר"(כדברי א

עכהשירים) ל.",

���

האדמו של בתו מקלויזנבורג"בחתונת ר

זצ"זצ קמנצקי יעקב ר' הג' שאל את"ל ל

חתן"האדמו של חתונתם שביום כתוב הלא ר

עוונותיהם. על להם מוחלין כלה

שמחת של השייכות מה קשה, ולכאורה

להם שמוחלין לזה אשה ונישואי וכלה חתן

עוונותיהם? על

האדמו כתוב"מתרץ פשוט, זה הלא ר,

אשתו" עם בשמחה"ושמח להיות אפשר וכי ,

וכלה שחתן וכיון לכן עוונות?! עדיין כשיש

וכמש בשמחה להיות הקב"צריכים מחלו"כ, ה

ע עוונותיהם על הסיפור."להם כ

הוא אז ורק עוונות, כפרת כשיש לן הרי

הסוכות בחג ולכן בשמחה, להיות דשייך

של לעוונותיהם וכפרה סליחה עונת שהוא

ולכן יתירה, לשמחה סיבה הוא ישראל, בני

בחגך" ו"שמחת שמחתינו", הוא.זמן "

י"[אח לי הראה הרכ נפשי יהושע"דיד ר

נ מש"סלומון אהרן"י בית בספר רביכ (להג'

זצ האראוויץ זלמן אב"שלמה מלפנים ק"ל,

וזפאטאק-זלאטי) ישראל", מנהג בענין הנה ל,

בשמ תורה הספרי עם לרקוד ושמחת"תורה ע

התורה עם רוקדים אין מדוע לעורר יש תורה,

וי תורתינו. מתן זמן שהוא השבועות, ל"בחג

א מחילת"דהנשמה אחר רק לשמוח לה א

ביוה של"העוונות שלימה, השמחה אז כי כ,

מוחלין זה מטעם ואולי יחד. גם והגוף הנשמה

שלימה, שמחתן שתהא וכלה, החתן עונות

יחד. והנפש הגוף שמחת

בברכת שאומרים מה לפרש יש ובזה

וצ האהובים, רעים תשמח שמח ב"חתנים,

ולהנ תשמח. שמח הלשון, מיושב,"כפילות ל

שמח באמת בנו שיתקיים מבקשים שאנו

הנפש, שמחת ובין הגוף שמחת בין תשמח,

[על ובנפש בגוף ומשמחו להחתן שמוחל כמו

אותנו ישמח כן כמו העוונות], מחילת ידי

הנפש, ושמחת הגוף שמחת כפילה בשמחה

ל]."עכ
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וצ"ב. הסוכות בחג רק פרידתכם" עלי ד"קשה זה ענין מצינו שלא הפסח,

‰‡¯
Âויום השנה ראש של הכפרה לימי המשך הוא הסוכות שחג מש"כ דלפי

בהיותו קראהו בהמצאו ה' "דרשו הקרא הסוכות בחג גם נאמר לכן וכמש"כ, הכיפורים

נה-ו)קרוב" וממילא(ישעיה רגלים, משאר הסוכות בחג יותר השכינה קירבת יש לכן ,

קשה. יותר הוא הפרידה

dxf dcearc `zil meyn unge alga xya xeqi`

"åîà áìçá éãâ ìùáú àì êé÷ìà 'ä úéá àéáú êúîãà éøåëá úéùàø"
[כג-יט]

בחלב"‡] "בשר איסור הוזכר בתורה מקומות ראה)בג' תשא, כי .(משפטים,

˘Èהוא בב"ח והלא משפטים, בפרשת נכתב בחלב בשר איסור מדוע לשאול

אסורות. מאכלות איסורי שאר עם יחד שמיני בפרשת ומקומו אסורות מאכלות מאיסורי

"ראשית ביכורים דין אחד בפסוק הכתוב סמך תשא, כי ובפר' זה דבפסוק להבין יש עוד

אלו. דינים שני בן יש שייכות ומה בחלב, בשר לאיסור אדמתך" בכורי

˘ÈÂכמו תעשה לא אמו. בחלב גדי תבשל לא וז"ל, הספורנו מש"כ ע"פ לומר

תביא, אדמתך בכורי ראשית אלא ע"ז, עובדי כמחשבת הפירות להרבות הפעולות אלה

וכפי עכ"ל. ביתך, אל ברכה להניח וגו', כל תרומת וכל כל, בכורי כל וראשית כאמרו

בשר כבישול פעולות עושים היו ע"ז שעובדי מפני בב"ח שאסר דקרא טעמא דעתו

במו"נ הרמב"ם כתב לזה ובדומה הפירות. להרבות כדי בתערובת השדות וזיבול בחלב

מח) פרק ג ספק,(חלק בלא מאד, גס מזון היותו עם בחלב' 'בשר איסור ואמנם וז"ל,

אוכלים היו כך אולי זרה', 'עבודה ריח בו שיש אצלי רחוק אין רב. מלוי ומוליד

בב"ח שאיסור לדעתי, זה את שמחזק וממה מחגיהם. בחג או מעבודותיה בעבודה

וגו', בשנה פעמים שלש החג, מצות הזכיר כאשר בו הצווי בתחילת פעמים הזכירו

פלונית בצורה שם שתבשל מה תבשל לא אלקיך, ה' לבית וביאתכם בחגכם יאמר וכאלו

עכ"ל וכו', איסורו בטעם לדעתי יותר המתקבל זהו עושים, הם שהיו .74כפי

החינוך' ב'ספר צב)74. דברי(מצוה מביא

במו"הרמב וז"ם וכתב והרמב"נ ז"ל, כתב"ם ל

ע עובדי יש אמר אחר, טעם יעבדוה"בענין ז

הרחיקה ולכן חלב, עם בשר תערובת במעשה

ע וכו', התערובת אותו כ."התורה

הרמב שיטת מביא בחיי' וחולק"וב'רבנו ם

וז והרמב"עליו ז"ל, בטעמי"ם טעם בזה כתב ל

אלילים עובדי מנהג שהיה מפני כי המצות,

בימי תועבותם בבית בחלב בשר אוכלים שהיו

אותו, לאסור התורה באה כן על חגיהם,

בשנה פעמים שלש כשתבא הכתוב ויאמר

אמו בחלב גדי תבשל לא אלהיך ה' לבית
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Ê"ÙÚÂושם ה', בית תביא תבואתך שראשית להורות בא הפסוק שתחילת מובן

הספורנו וכדעת לע"ז. בב"ח שמבשלים העכו"ם כדרך תחוג לא אבל הביכורים, את תחוג

מבואר וכן בב"ח. השדות זיבול ולא הברכה, לך יביא שזה אלקיך ה' בית הביכורים תביא

בחלב בשר דאיסור מפני אסורות, מאכלות כשאר שמיני בפ' נכתב לא בב"ח דאיסור הא

ע"ז. איסור משום אלא אסורות, מאכלות מטעם אינו

¯‡Â·ÓÂכן מצינו שלא ובהנאה, בבישול בחלב בשר תורה אסרה מדוע בזה

ע"ז, מטעם בחלב בשר דאיסור דבריהם וכפי הוא? דבר והלא אסורות, מאכלות בשאר

ע"ז. איסורי כשאר בהנאה גם נאסר כן על

בשר·] לאיסור בזה ודומה והנאה, באכילה תורה אסרתו בפסח חמץ גם הנה

ימצא]. ולא יראה בלא עליו [ויתר בחלב,

˘ÈÂבפשוטו מבואר וכ"נ ע"ז. איסור משום גם הוא חמץ ביעור טעם דעיקר לומר

תשא כי בפרשת מקרא המצות(לד-יז)של חג "את לו, וסמוך לך" תעשה לא מסכה "אלהי ,

פסוקים ב' מסמיכות וגו'. האביב" חדש למועד צויתך אשר מצות תאכל ימים שבעת תשמר

חמץ לביעור ע"ז איסור בין קשר על ללמוד יש .75אלו

עו מנהגי נזכר"כענין ולכך כך, שעושים ג

כן כי החגים, בכלל מקומות בשני הזה הכתוב

לאלילים שהם הדברים לאסור התורה דרך

שורש לעקור כדי ההפך לעשות עלינו ותצוה

ז הרב כתב זה העולם. מן בטעם"אלילים ל

ואע הזאת, זה"המצוה לשונו, זה שאין פ

כונתו.

בלתי האלה הטעמים כי הנראה ומן

אלא המצות בטעם עיקר ואינם מספיקים

מכלל זו מצוה שהרי השואל, את לדחות

ושעיר אדומה פרה מכלל היא, החקים

רז דרשו וכן הקב"המשתלח. לבא לעתיד ה"ל

התורה צותה מה מפני לישראל להם מגלה

המשתלח. ושעיר אדומה ופרה בחלב בשר

מסתרי הזאת שהמצוה חכמים דעת שכן וכיון

לא שם יהיה לא לבא לעתיד בודאי כי התורה,

ע ולא הלב מובטחים"טמטום אנו שהרי ז,

ל-ו)בהבטחת וכן(דברים וגו', אלהיך ה' ומל

ג-ט)בהבטחת שפה(צפניה עמים אל אהפך אז כי

- סוד. לה יש הזאת המצוה אבל וגו', ברורה

ע"ויעוי שם לבאר שהמשיך הקבלה."ש ד

לנו אין למעשה להלכה שנוגע מה אמנם

עפ מההלכה זה הוא כי טעמי"לשנות י

שכתבו דקרא טעמי מאותם ואפי' המצות,

משה רבי הג' לן קבע וכן בראשונים,

זצ בשו"פיינשטיין אג"ל ח"(אומ"ת עמ'"ח א,

לענ"וזשעא) הנה טעמי"ל, שכל הדבר ברור ד

כמו לדינא בגמ' הוזכרו שלא ÈÓÚËהמצוות
·Ó¯‰ ÈÓÚËÂ ÍÂ
ÈÁ‰",ÌÈÎÂ·
 ‰¯ÂÓ Â¯ÙÒ· Ì

כלל מהם למדים ואין לדינא כלל נוגעים אינם

וכ להחמיר כיוונו"אף שלא משום להקל, ש

עצמן מסברת לומר להם מנין כי לדינא, כלל

אלא הדין, שישנו טעמים מגמ' ראיה בלא

איזה להבין בעלמא לטעמים זה לומר כוונתם

זה שטעם ולא מצוה, מכל ולימוד מוסר דבר

טעמים כמה עוד שיש ידוע כי בדוקא, הוא

לכל ידועים ואין ידועים ונסתרים גלוים

הדין, ישתנה ההם טעמים לפי ואולי מצוה,

אינו לדינא בגמ' הוזכר שלא טעם כל לכן

עכת דינים, מהם לחדש ד."כלום

פסחים בגמ' ע75. לדרשהא)"(קיח לה אייתינן ,

וז עובד"אחריתי כאילו המועדות את המבזה ל,

שנאמר"ע לד)ז תעשה(שמות לא מסכה אלהי ,

תשמור. המצות חג את בתריה וכתיב לך,
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¯‡È·Â'הק השל"ה בא)זאת פר' שבכתב קרבן(תורה סודות וז"ל, הזהר ספר עפ"י

אין מתחת הארץ ועל ממעל בשמים אלקים מכל ה' גדול כי להראות הוא פשטן לפי פסח

איש בארץ לשוטרים אותם ושם מעלה לצבא מכבודו שחלק אף והיכולת הכח ולו עוד,

מזלות של הראשון שהוא טלה מזל ע"כ וכו', נוטל ברצונו נותן ברצונו מ"מ פקודתו, לפי

עובדי המצרים והיו בחלקו הוא והראשון שלהם הבכור שלהם,והוא השר שם על אותו ם

"החדש הקב"ה אמר כנודע. ניסן בחודש הוא וממשלתו צאן", רועה כל מצרים "תועבת ע"כ

שהוא שלהם מערכת הכניע ובזה לשוחטו, שה ליקח הש"י וצוה נגאלו, ובניסן לכם" הזה

עוד אין האלקים הוא ידו"ד כי להודיע שלהם, שר שהוא באלהיהם משפט ועשה טלה,

ומושל, שר בשום כח אין כי Â¯Ê˙.מלבדו, ˙Â„Â·Ú‰ ÏÎ ÂÏË·˙
 ‰Ê·Â

¯‰Ê·Âקחו לישראל הקב"ה אמר כי נתבאר, אבות לבית שה איש להם ויקחו בענין

אתם היאך המצריים ויראו לשחוט לדין הוציאו הרביעי וביום ימים, ג' בתפיסה שלהם ע"ז

באש תדנוהו ואח"כ עליהם, שעבר המכות מכל קשה להם ויהיה ודיינום, אותו תופסים

כדבר יהיה שלא מבושל ולא באש", תשרפון אלהיהם "פסלי שנאמ' כענין מבושל ולא צלי

ראשו "על ועוד נודף, וריחו בפרהסי' אש צלי אלא נודף, ריחו יהיה ולא ומכוסה הטמון

יאכלו לא גם שלהם, ע"ז שהוא שיכירהו רק ד"א, או חיה שהוא יאמרו שלא כרעיו", ועל

עצמותיו שיראו בו" ישברו לא "עצם גם וקלון, בזיון דרך השביעה על רק תאוה, דרך

ולפי וגו', ובאלהיהם" שפטים בהם "ועשה נאמר וע"ז להצילו, יוכלו ולא בשוק מושלכין

פינחס. בפר' מזה עוד ונתבאר לשה, עובדים היו לכן טלה היה שמזלם

„ÂÚÂהכלבים אבל עצם, תשברו לא אתם בו" תשברו לא "ועצם בזהר, מבואר

לכלבים שא"א כך כל בארץ והטמינום העצמות ולקחו המצריים באים והיו בו, ישברו

משם, ÓÓ˘ליטלום Ê"Ú ÏÂËÈ· Â‰ÊÂנכרי של ע"ז לבטל יכול ישראל אין כי נכרי, ע"י

לך אין הקרקע, תחת והטמינום העצמות עצמם המצריים שלקחו וכאן עצמו, הנכרי לא אם

בו. תשברו לא ועצם ולכן הכל, על הקדושה אמונת נתעלה ובזה מזה, גדול ביטול

ÏÎÂוכן בזהר, מבואר ‰Ê"Úזה ‡Â‰˘ ¯"‰ˆÈ‰ ÏÚ ÊÓÂ¯ Â‰˘Ó· ıÓÁ ¯ÂÒÈ‡
Î"Ú ,‡Â‰˘Ó· ˙¯ÒÂ‡˘ Ê"Ú ÂÓÎ Â‰˘Ó· ¯ÂÒÈ‡Â ,‰Ê‰ ÔÓÊ·Â Ì‰‰ ÌÈÓÈ· ÏË·˙
˘

ÍÏ ‰˘Ú˙ ‡Ï ‰ÎÒÓ È‰Ï‡Ï ˙ÂˆÓ‰ ‚Á ÍÓÒ
עכ"ל. וכו',

y"xie dxezl mipad lcbl

"àìîà êéîé øôñî úà"[כג-כו]

·˙Îתורה עמהם שלומד תלמידים או בנים לו יש אם וז"ל, סופר' ה'חתם

הרבה שיחי' צריך מ"מ כל, מכל בכל עצמו השלים גם אם אז השי"ת לעבודת ומדריכם

עכ"ל. אחריו, ה' דרך וללמדם לת"ת ותלמידיו בניו לגדל שנים
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„ÂÒÈÎÂתבוא כי בפרשת סופר' ה'חתם כתב כח-יא)זו "והותירך(דברים עה"פ

לבנו שכ' ר"א] לבנו [באגרת הרמב"ם דברי ע"פ ונראה וז"ל, בטנך" בפרי לטובה ה'

ובמצוות, בתורה לתקן צריך הוא מה קצבה אדם שלכל במהרה, ימיו שחתם אדם אשרי

לו יש אם אבל לעצמו, הוא אם היינו אמנם ימיו. השלים ההיא הקצבה שגמר ומי

ה'" "והותירך אמר וע"ז לזה. קצבה אין אז להטיבם עליהם הפועל אחרים או בנים

עכ"ל. עליהם, לפעול שתוכל כדי בטנך" "בפרי לטובה, חיים מותרות לך שיתן

„ÂÚ"אליכם ונשובה "ונשתחוה עה"פ וירא בפ' בחת"ס כב-ה)איתא (בראשית

גדולה, בקדושה במצוה עסקם בעת בנשיקה למות זוכים היו צדיקים כמה והנה וז"ל,

כפכה עלי ותשת וז"ש, בחיים, נשארים המה ותלמידיהם בניהם לטובת (תהליםאבל

ושכתיקלט-ה) בצור במשה נאמר וכן בנשיקה, ימות שלא עליו כפיו שת שהקב"ה לומר ,

עברי עד עליך לג-כב)כפי להם(שמות היו לא ובנים ואביהו בנדב נאמר (במדברולכך

ואחז"לג-ד) ע"א), סד עכ"ל.(יבמות מתו, לא בנים להם היה אילו הא

y`x dxet yxey - zipevigd daiaqd

"éì êúà åàéèçé ïô êöøàá åáùé àì ,úéøá íäéäìàìå íäì úøëú àì"
[כג-לב,לג]

ומוסר‡] חכמה דעת בספר נראה,76כתב דף על דף בתורה כשנדפדף הנה וז"ל,

ממעשיהם. וילמדו בגוים יתערבו שלא היתה, אזהרה עיקר כי

¯˙ÂÈ·Â,ובברית ובשבועה באלה הפעם עוד הכניסם שנה הארבעים שבסוף מצינו

אשר ואת מצרים בארץ ישבנו אשר את ידעתם אתם "כי נצבים, בפרשת שם וכתוב

וזהב כסף ואבן עץ גלליהם ואת שקוציהם את ותראו עברתם אשר הגוים בקרב עברנו

עמהם" מאד,(כט-טו)אשר עד מבהיל והדבר להשביעכם". צריך אני "לפיכך ופירש"י, .

בנבואתו" בוזי בן יחזקאל ראה לא הים על שפחה שראתה "מה אחרי המדבר, שלדור

בשלח) צריכים(מכילתא היו במדבר, שנה הארבעים כל ואחרי התורה, קבלת ואחרי ,

ומרקוליס, פעור, של זרה עבודה אחרי יטעו שלא ובברית ובשבועה באלה להשביעם

שהיה ואף שקוציהם, את וראו ומואב עמון דרך שעברו משום למה, וגלולים, שקוצים

ואת שקוציהם את ותראו על ז"ל שפירש"י וכמו כגלל, ומוסרח כשקצים עליהם מאוס

ולכל חדשה, ברית לכריתת כבר צריכים היו אעפ"כ עליהם, חייכו ובודאי גלוליהם,

כ"כ ומואב, עמון דרך שעברו ממה הרושם את לעקור בכדי הכל הגדולות, האזהרות

הדבר. הוא וחמור מסוכן

זצ ירוחם לרבנו ח"76. ממיר, פט."ל מאמר ה
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‰
‰Âעם שכב "הנך למשה הקב"ה לו שאמר בקרא מצינו ההזהרות כל אחרי

בקרבו" שמה בא הוא אשר הארץ נכר אלהי אחרי וזנה הזה העם וקם (שםאבתיך

יושבילא-טז) את הורישו שלא מה לע"ז הסיבה היתה שזו בשופטים, אנו רואים וכן .

ובשופטים ב)הארץ, ישראל".(פרק את בם נסות למען וגו' ה' מלאך "ויעל ,

‰
‰Â‰ˆÂÁ ¯˘‡ ‰·È·Ò‰Ó ˜¯ ‡Â‰ ‰¯Â˙ ‰„ÁÙ˘ „ÁÙ‰ ¯˜ÈÚ˘ Â
‡ ÌÈ‡Â¯
ÂÏאחת ראיה ובעבור למדי, כבר מסוכנת אחת הבטה כ"כ. אזהרות ריבוי בא וע"ז ,

ואולי, האי וכולי ושבועות, אלות עם ברית לכריתות צריכים שקוציהם", את "ותראו של

חטאים. וירבה שיפרה שורש כבר ויש רושם, עשתה שהראיה ודאי שזה ומשום

·Â˙Î"שקוציהם את ותראו וגו' ידעתם אתם כט-טו,טז)"כי 
‰.(דברים‰Âותראו"

כגלל! ומאוסין שמוסרחים וברש"י: גלוליהם, ואת כשקצים! מאוסים שקוציהם", את

אין פעמים עליהם ירקו ירוק גם כי ספק ובאין לבדה, בראיה לבדה, בהעברה הנה

רבה, הסכנה וכבר זה כל ועם מרחוק, מסריח אשר סרחונם ועל מיאוסים על מספר,

אלקיכם! ה' מעם היום פונה לבבו וכבר "נדחת", זה ע"י פן

‰
בכבודו‰ הקב"ה ע"י ביציא"מ המרום פסגת לכל ונתעלו נזדככו ישראל הכלל

ואח"כ בוזי, בן יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה ראתה סוף ים בקריעת ובעצמו,

בקרב עברו הרי מסעיהם דרך הלא אבל עמכם", ה' דבר בפנים "פנים תורה, המתן כל

- בתכלית אותם והמאיסו שקצו גם והנה גלוליהם, ואת שקוציהם את וראו הגויים,

לא כבר כי ושבועה, באלה ברית חדשה, ברית עמהם לעשות הקב"ה הצריך וכבר

עכ"ל. בעצמם! בטוחים

זצ"ל·] ירוחם רבנו המשגיח כתב היום77עוד נצבים "אתם כתוב וז"ל, הזה בענין

וברית עיבל, בברית כבר עברם אחרי זה, ברית כריתת טיב הנה בברית". לעברך וגו' כלכם

אלא הברית, כריתות ביתר כמו והמצוות, התורה קיום ענין על איננו כי כנראה חורב, הר

בכתוב כן מבואר וכבר ההרהורים, ענין על ביחוד את(שם)זהו ידעתם אתם "כי שנאמר

שקוציהם את ותראו עברתם. אשר הגוים בקרב עברנו אשר ואת מצרים בארץ ישבנו אשר

ולענה" ראש פרה שרש בכם יש פן וגו' גלליהם וגו'(שם)ואת ידעתם אתם כי וברש"י: ,

ללכת אותו מכם אחד לב השיא ושמא כוכבים העבודת שראיתם לפי - שקוציהם את ותראו

לפיכך - וגו' בכם יש פן כשקצים. מאוסים שהיו שם על - שקוציהם את ותראו אחריהם.

עליו מלקבל - היום פונה לבבו אשר בכם. יש שמא - בכם יש פן להשביעכם. צריך אני

מפרה כלומר מרים שהם כגידין מר עשב מגדל שרש - ולענה ראש פרה שרש הברית.

אשר רשע שרש על אלא הברית, ענין אלה מעשים על לא ע"כ. בקרבכם, רשע ומרבה

שומר אמנם כי ור"ל מאיליו, הצומח בקרקע הזרוע גרגיר כמו ר"ל ומרבה, המפרה בקרבכם

כט-טו. נצבים, פרשת תורה, דעת ספר .77
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רשע, ומרבה המפרה הוא האי-טוב בקרבו אשר הזרע אך והמצוות, התורה כל ומקיים הוא

הזאת. ברית הכריתות באה אשר הוא וע"ז

Ô"·Ó¯·Âהבר דקאי ביותר זה ישמפורש פן וכתב: שבהם, ההרהורים על הזאת ית

וכל וכו', מרורות ויצמיח רעים פרחים יוציא הבאים ובימים וישגה שיפרה רע, שרש בכם

עי"ש. בה, מודה יוליד לא בע"ז כלל הרהר ולא הנכבד ה' עם שלם לבבו אשר

ÏÚÂ- כאן? מדברים אנו הרהורים ‡˙איזה Ì˙Â‡¯· Ì‰Ï ‡·˘ ¯Â‰¯‰‰ ÏÚ
ÌÈÒÂ‡Ó Ì‰˘ ˙Â„Â·Ú ,Ì˘ ÂÈ‰ È"
·˘ ÌÈ¯ˆÓ‰ Ï˘ Ì˙„Â·Ú ÈÏÂÏÈ‚ ˙‡Â ÈˆÂ˜˘
Ì˙Â‡¯· ˜¯ Ì‚ È„ÓÏ Ì„‡‰ ˘Ù
 ÏÚ‚˙˘ ÌÈ¯·„ ,ÌÈÏÏ‚Î ÌÈÁ¯ÒÂÓÂ ,ÌÈˆ˜˘Î
,È‡„Â Ì„‡‰ ˘Ù
 ÏÚ‚˙˘ ‰„Â·Ú ,¯ÂÚÙ ÏÚ·Ï Â„·Ú˘ Â‡¯ ¯˘‡ Â‡ ,„·Ï Ì˙Â‡

ÂÏ‡Î ˙ÂÈ‡¯ ÏÚ Ì‚ ‰
בכלל,‰ זאת לו באה שלא ודאי שברצונו באונס, מחשבה על ,

ועברו במצרים, ישבו סוף כל שסוף ואעפ"כ ראייתו, עיקר על עליה, הוא ומתחרט

לעבור הוצרכו כבר הראיות אותן על הנה אותן, ושמעו ראו הרי וסוכ"ס הגוים, בקרב

לא למען גמור, באונס בלבם שנפל ההרהור אותו ה"זרע", אותו לעקור מיוחד, בברית

משורש כי בזה, עוד מוסיף וברמב"ן להתבונן! נורא מרורות. ויצמיח פרחים יוציא

הוא ברור כ"כ - בה! מודה יוליד לא לע"ז שייכות לו שאין מי מר, יצא לא מתוק

הרמב"ם כן כתב וכבר ההרהור! אותו תולדות זה הנה הבאים בדורות שיקרה מה שכל

מזרע שאינו סיני הר במעמד הנתונה הדת מדרך שנטה מי שכל שלו, תימן באגרת ז"ל

מאוד נורא הדברים, מצב הוא כך כדי עד סיני. הר על אבותיו עמדו ולא ההם האנשים

לרע בו שנזרע דהוא כל ונטיה הרהור איזה באדם מקדח כמה עד להוודע למתבונן

להתפלל, עומד אחד אם ובציור: מזה, היוצאת הנוראה ההערה נא ניקח עכ"פ אבל וכו',

המחשבה אותה על ומתרגז כועס גם והוא לא-טוב, הרהור איזה גמור באונס לו ונופל

מעליו, להשליכה בה יירק ירוק אף גם והוא לו, ÂÊהבאה ‰·˘ÁÓ ÏÚ ÛÂÒ ÛÂÒÂ
ÏÎÂ ÏÎÓ ‰˘È¯˘‰Ï ˙È¯· ˙Â˙È¯ÎÏ ,ÂÈÏÚÓ ‰ÎÈÏ˘‰Ï ˙È¯· ˙Â˙È¯ÎÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ¯·Î!

צריך רבה, ויגיעה עמל ורוב גדולים, ולימודים רבות, ידיעות באמת, הוא כן ואמנם

ללמוד האדם צריך בו, שקדחו ההרהורים רושם כל מעצמו ינער עדי לו להשקיע האדם

המעשה, ולאחר מעשה, ובשעת המעשה, קודם דא, בכגון להתנהג איך הרבה הרבה

עכ"ד. גמור, ברית כריתת בבחינת והשורש המקור לתקן איך

zixal dqipkde dxezd zlaw - zeiyxtd xcq

"'ä ìà äìò øîà äùî ìàå"[כד-א]

עלה,‡] לו נאמרה בסיון ובד' הדברות, עשרת קודם נאמרה זו פרשה פירש"י,

שאמר ומה יב)ע"כ. מתן(להלן לאחר שם", והיה ההרה אלי עלה משה אל ה' "ויאמר ,

לו. נאמר תורה



ìäàויקרא ˙˜äùîÊÚספר

È˘Â„ÈÁ·Âפרשת נכנסה רש"י] [לשיטת מדוע מבאר עה"ת הלוי רי"ז מרן

התורה שחלקתן מה הנה וז"ל, התורה בקבלת שנאמרו הפרשיות שתי בין משפטים

דברים שני דבאמת משום נראה השלישי, דבחדש והפרשה דהכא הפרשה פרשיות, לשתי

וכדאיתא לברית, שנכנסו ושנית התורה, וקבלת סיני הר מעמד הא' שם, היו נפרדים

יתרו)במכילתא אתם(פ' הרי א"ל העם, על וזרק הדם נטל עליהן שקבלו שראה כיון ,

דמתחלה הרי ע"כ. המצות, כל את עליכם וקבלו בואו מחר ותפוסים ענובים קשורים

וגם התורה, קבלת היתה שאחריו וביום ותפוסים, ענובים קשורים ונעשו לברית נכנסו

הדברים את תשכח פן כדכתיב סיני הר מעמד לשכוח שלא מיוחדת אזהרה איכא לדורות

במל"ת כמבואר מיוחדת מצוה זה הוא בסה"מ הרמב"ן ולדעת וגו', עיניך ראו אשר

בחדש בפ' הנאמר וכל יעו"ש. ואתחנן פ' עה"ת בפירושו וכ"ה יעו"ש, ב' מצוה שהוסיף

והכא אותה, נשכח שלא זו אזהרה בה ונאמרה סיני, הר מעמד בכלל הוא כ"ז השלישי

גירות לענין לדורות ממנה אנו ולמדין לברית, כניסתם מענין מדבר משפטים בפרשת

ביבמות כמבואר דמים, והרצאת וטבילה מילה ע"י תהיה לברית ע"ב)שהכניסה ,(מז

ע"א)ובכריתות נעשה(ט כתיב והכא נעשה רק כתיב יתרו בפ' התם והנה יעו"ש. ,

כמו הברית, קבלת פירושו ונשמע המצות, עשיית הוא דנעשה בפירושא והנראה ונשמע.

היתה התורה קבלת מענין שמדבר יתרו בפ' ולהכי ונקבל, נעביד אונקלוס שתרגם

הכא אבל לבד, נעשה רק כתיב להכי לא, אם התורה לקבל רצונם אם רק השאלה

שיעשו במה די אין זה דלענין נשמע, גם כתיב בברית כניסתם לענין הוא שהמדובר

שיהיו האלה בשבועת הברית דברי את לקבל מעכשיו הם צריכים רק בשעתם, אותם

בהם לחודקשורים נעשה רק הפרשה בתחלת כתיב ולכן מעכשיו, עליהם בברית ובאים

להלן], שיבאר כמו לברית כניסתם גם נכלל [שבזה אותם יצוה אשר ככל שיעשו ר"ל

שמקבלים ר"ל נשמע גם אמרו ע"ז הברית ספר את לפניהם כשקרא בקרא אח"כ אבל

עלינו, אנו מקבלים אמרו הנ"ל במכילתא וכ"ה כנ"ל, לקבל צריך הברית שאת עליהם,

כמש"כ .78והיינו

‰
‰Âויספר כתיב והכא ה', דברי את לעם הגיד שמשה רק כתיב יתרו בפר'

ואלה פרשת על קאי שזה במפרשים ועיין המשפטים, כל ואת ה' דברי כל את לעם

לעם לאמר נצטוה סיני להר בעלותו דמשה והיינו שם, מתחלה שנאמרה המשפטים

אלה בה דמסיים וגו', תאמר כה יתרו בפ' שנאמרו הם והדברים ומשפטים, דברים

בנ"י, אל תדבר אשר ÏÂÎ‰הדברים ÌÈËÙ˘Ó ˙˘¯Ù Ì‰ ÌÈËÙ˘Ó‰Â,ÌÈËÙ˘Ó‰Â

בפ' והב' יט, בפרק הא' - ענינים ב' יש .78

ברית והב' סיני, הר מעמד הוא הראשון כד.

הקודם ביום היה הברית וכריתת התורה,

הגר כתב וכבר תורה. ענינים"למתן שב' א

שברכת באופן התורה, בברכת מבוארים האלו

בנו" בחר התורה,אשר ברית כנגד הוא וכו', "

" לנווברכת נתן קבלתאשר כנגד הוא וכו' "

התורה.
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˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂˆÓ ˙ˆ˜ÓÂ ˙ÂÏ˜ ˙ÂˆÓ ˙ˆ˜Ó ¯Ó‡Ï ÍÈ¯ˆ˘ ˙È¯·‰ ˙Ï·˜Ï ˜¯ ÂÎ¯ˆÂ‰
יעו"ש, מז, ביבמות ·‡ÈÓ¯˙כדאיתא ˜¯ Í¯Âˆ 'È‰ ‡Ï ‰¯Â˙‰ ˙Ï·˜ ÏÈ·˘· Ï·‡

„·Ï 'Â‚Â ¯Ó‡˙ ‰Î Ï˘ ÌÈ¯·„‰כתיב התורה קבלת מענין שמדבר יתרו בפ' ולהכי ,

לבד, וגו' תאמר כה פ' דהיינו האלה, הדברים כל את לפניהם וישם ‰Î‡רק Ï·‡
ÌÈËÙ˘Ó‰ Ì‚ È·È˙Î ˙È¯·Ï Ì˙ÒÈ
Î ÔÈ
ÚÓ ¯·„Ó˘.הברית לקבלת הוצרכו הם שגם ,

˘„Á· Ï˘ ‰˘¯Ù‰ ÔÈ· ÌÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï‡Â ˙˘¯Ù· ÚˆÓ‡· ‰¯Â˙ ‰˜ÈÒÙ‰˘ Â‰ÊÂ
,È"˘¯ÈÙ˘ ÂÓÎ „Á‡ ÔÓÊ· Ô‰È˙˘ ÂÈ‰˘ Û‡ ,¯Ó‡ ‰˘Ó Ï‡Â Ï˘ ‰˘¯Ù‰Â È˘ÈÏ˘‰
˙¯ÈÓ‡ ‰Î¯ˆÂ‰ ‡Ï Ê"Ú˘ ,‰¯Â˙‰ ˙Ï·˜Â È
ÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ ÔÈ
ÚÓ ˙¯·„Ó ‰
Â˘‡¯‰„
ÌÈ˘È˘ ÂÊ ‰˘¯Ù ‰¯Ó‡
 Ê"Ú˘ ,˙È¯·Ï Ì˙ÒÈ
Î ÔÈ
ÚÓ ˙¯·„Ó 'È
˘‰Â ,ÌÈËÙ˘Ó‰

˙È¯·Ï Ì˙ÒÈ
Î Ì„Â˜ ÌÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï‡ Ì‰È
ÙÏ.עכ"ל וכו',

כמשמען·] ולא כסדרם באות הפרשיות "אין דלפירושו רש"י על הק' הרמב"ן

המשפטים" כל ואת ה' דברי כל את לעם ויספר משה "ויבא כתיב דהא ועוד, כלל".

ג) ושבת,(להלן נח, בני שנצטוו מצוות לז' הכוונה המשפטים כל ואת דמש"כ ופירש"י ,

"ויספר" יאמר לא כי נכון, ואינו במרה, להם שנתנו ודינין אדומה ופרה ואם, אב וכבוד

למעלה, הכתובים למשפטים הכוונה המשפטים, כל ואת מש"כ ובהכרח בחדשות, אלא

לפניהם. תשים אשר המשפטים ואלה למש"כ דהיינו

˘¯ÈÙÂאמר ביום בו תורה, מתן אחר ומיד כסדרן נאמרו שהפרשיות הרמב"ן

וכל וגו', עמכם" דברתי השמים מן כי ראיתם אתם בנ"י אל תאמר "כה משה, אל ה'

והזכירה ואהרן. אתה ה' אל עלה להם, זה צוותך אחרי לו ואמר המשפטים, ואלה פרשת

כל ואת ה' דברי כל את לעם ויספר המחנה אל ובא ה', כמצות עשה שמשה הפרשה

ההוא וביום נעשה, ה' דבר אשר כל ואמרו בשמחה, הכל וקבלו צוהו כאשר המשפטים

ברית להם לכרות ההוא היום ממחרת בבקר והשכים שנצטוה, מה כל בספר משה כתב

כי הדם חצי עליהם זרק ואז ברית, עמהם וכרת הזבחים, וזבח המזבח ובנה הכל, על

כו'. אתה, עלה לו שאמר ה' דבר קיים מעשיו שהשלים ואחר וכו', הברית אות זה

Í˘Ó‰·Âשהיה שאמרו יש בדבר. שנחלקו במכילתא וראיתי וז"ל, כתב דבריו

באו מחר וענובים תפוסים קשורים אתם הרי להם ואמר בחמישי, תורה מתן קודם

המעשים, כל נעשו ביום בו אמר יהודה ברבי יוסי ורבי המצות. כל את עליכם וקבלו

הברית ספר וכתיבת העם סיפור של המעשים נעשו תורה מתן לאחר ביום בו כלומר

עכת"ד כהלכה, שאמר שומעין ולזה שפירשנו, כמו .79הכל

פירושו לבאר והקבלה הכתב בספר כתב .79

רש מ"של של פשוטו פי על וזי ואם"קרא ל,

דעתם כי בעליל יראה המקרא לשון על נשכיל

הלשון, חכמת אדני על מיוסדת האמתית

" קרא דאמר ממה אמרוהוא משה כי"ואל ,

המאמרים בכל הלשון משפט ידענו כבר
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'ÈÙ·,תורה מתן לפני היתה הברית כריתת בר"י לר"י שגם כתב דבר' 'העמק

כרת שלא סבר שהוא אלא תורה, מתן קודם ביום בו הכונה נעשו, ביום בו שאמר ומה

נאמרו ואח"כ האלו המעשים כל עשה תורה מתן ושלפני ו', ביום אלא ה' ביום הברית

המכילתא, על אפרים' ב'הר כתב כן, לפרש הרמב"ן רצה שלא מה והנה הדברות. עשרת

רשות לו היה לא הבקר שעבר דלאחר שם וביאר בבקר, היה עולה שהיה זמן שכל

ולכן הבקר, שיעבור טרם ולעלות הללו המעשים כל לעשות זמן היה לא וא"כ לעלות,

עי"ש. האלו, המעשים נעשו הדברות עשרת ואחר תחלה, עלה להרמב"ן

בבקר,‚] בבקר עלה לא ז', ביום שעלה הרמב"ן לפירוש גם שהרי צ"ב, ודבריו

ע בקדימה"הבאים הסדור בשמרו ספור ד

ישמשו אז הענינים, הזדמנות כפי ואחור

וי עם עתיד בפעל המהפך"הכתובים בראשו ו

וילך ויקם וידבר ויאמר כמו לעבר, עתיד

המסודר עבר נקרא והוא ודומיהם,

אימפערפעקטום) ענין( לספר ירצה כאשר אמנם ,

לפניו, שסופר ענין קודם ונזדמן התחיל אשר

ולעולם לבד, עבר בפעל המקראות ישמשו אז

עבר נקרא והוא הפעל, אל השם בקדימת

פלוסקוואמפערפעקטום)המוקדם פקד( וה' כמו,

אבימלך את שריפא קודם שהיה שרה את

ע העירותי ובתולדות"(וכבר ידע, והאדם בבראשית ז

לעשו) נתן היהביעקב אם הזה, הגדול הכלל לפי ,

שלפני' פ' אחר נאמרה שלפנינו הפרשה ענין

א ויאמר לומר ראוי היה הסדר, עלה,"על מ

אמר משה ואל שאמר, ואחרי המסודר, בעבר

קודם היה שענינו ידעינן המוקדם, בעבר

מ קודם והוא לפניו שסופר וכדעת"הענין ת

ל."רז

להראב שראיתי לפי בזה ע"הארכתי

פרשיות סדר אחר נאמרה זו פ' שענין שאמר

מ אחר היה זה וכל לדבריו"שלפני', והסכים ת,

ובסוף"הרמב לראות, שהטיב עליו ואמר ן,

הרמב כ' וז"דבריו במכילתא"ן וראיתי ל,

מ קודם שהיה שאמרו יש בדבר ת"שנחלקו

קשורים אתם הרי להם ואמר בחמישי

כל עליכם וקבלו בואו ומחר וענובים תפוסים

ור בר"המצות, כל"י נעשו ביום בו אומר י

מ לאחר ביום בו כלומר נעשו"המעשים, ת

הברית, ספר וכתיבת העם ספור של המעשים

עכ כהלכה, שאמר שומעים ידעתי"ולזה ולא ד.

לרמב הכריחו על"מי ביום בו מלת לפרש ן

מ ר"אחר דפליג ולומר בר"ת תנאי,"י אאידך י

מ ביום ביום בו לפרש מסתבר וקודם"ויותר ת

מ וכלפי הדברות, עשרת תנאי"אמירת אידך ש

להם ואמר המעשים כל נעשו חמישי דביום

אמר המצות, את עליכם וקבלו בואו מחר

בואו ועתה המעשים כל נעשו ביום בו הוא

שפירשתי וכמו המצות את עליכם וקבלו

למעלה.

פירש"והרמב על עוד טען ואמר"ן י

כל את לעם ויספר קרא דאמר מה דלדבריו

מצות היינו המשפטים כל ואת ה' דברי

זה ואין במרה, להם ושנאמרו נח בני שנצטוו

יאמר ולא אותם, וידעו שמעו כבר כי נכון

השיבו כבר חדשות, שיגיד במי אלא ויספר

ע"הרא בעלי"ם אמרו כבר כי אתו, והאמת ז,

מעשה על רק נופל איננו ספור לשון כי הלשון

הדברים השתלשלות המספר שמונה שעברה,

זאח הרמב"והמשכתם שטען מה וכן על"ז. ן

רש באות"פירוש הפרשיות אין דלדבריו י

גלה ית' התורה נותן כי טענה, זה אין כסדרן,

במ זו פ' של מקומה כאן שאין ש,"בפירוש

ואם המוקדם. עבר שהוא אמר, משה ואל

אנכי הנה פרשת עם זו פ' בהתאחדות נתבונן

עשרת עם שביתרו הענן בעב אליך בא

יתרו בפ' לסדר התורה שבחרה יראה הדברות,

מ קודם שהי' י"הדיבורים בינו משה"ת עם ת

משה שעשה הדברים לסדר ראתה וכן לבד,

מ קודם ישראל עכ"עם ל."ת,
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שעלה קודם הבריתשהרי ספר כתב שכבר כיון ואולי לברית. והכניסם הקרבנות הקריב

לעלות יכול היה ועדיין זמן כ"כ לקח לא לברית והכנסתם הקרבנות הקרבת ו', ביום

וצ"ע בקר, .80בעוד

·Â˘'טוב 'לקח במדרש יט-י)מצאתי יתרו שיתכן(פר' הנצי"ב כדברי מפורש

חמישי יום ומחר, היום וקדשתם וז"ל, תורה מתן של ביום המעשים כל שעשה לומר

שלישי יום שהוא הדברות, עשרת קבלו שבת המקודש, השביעי וביום ששי ויום

בבקר משה והשכים ישראל,81להפרשה על והזה באגנות, ושם הדם ולקח מזבח ובנה ,

כן שפירש וכנראה ע"כ. וכו', והזאה טבילה ע"י אלא התורה, את ישראל קבלו שלא

מתן ביום המעשים כל שעשה וסובר המעשים כל נעשו ביום שבו במכילתא למ"ד

שהקריב הסובר מ"ד שיש מהמכילתא הכרח אין ולפ"ד הדברות. עשרת לפני תורה

מתן קודם הוי ביום ובו נעשו, ביום בו אלא תורה, מתן אחר לברית והכניסם הקרבנות

הנצי"ב. וכדברי תורה,

‰
‰Â,בשמים משה שהיה ימים המ' במנין בנ"י שטעו חז"ל שאמרו מה ידוע

מן שעלה יום שאותו הם כסבורים בא, אני ארבעים לסוף להם אמר משה כשעלה כי

שהרי עמו לילו אין עלייתו ויום עמו, ולילו יום מ' שלימים, להם אמר והוא המנין,

בתמוז בי"ז מ' יום נמצא עלה בסיון לב-א)בז' להלן רש"י שלמ"ד(עי' יוצא לפי"ז והנה .

יתכן לא דאל"כ תורה. מתן של ביום בו משה שעלה בהכרח בשביעי, היה תורה שמתן

או הקרבנות הביאו בודאי לדבריו וא"כ דפליג. מאן ליכא ובזה בתמוז, י"ז ביום שיבא

לא הרמב"ן ודברי טוב. מהלקח שהבאנו כמו תורה מתן ביום או תורה מתן לפני

הקרבנות שהקריב י"ל ולדבריו בסיון, בו' היה תורה דמתן דאמר כמאן אלא יתקיימו

צריך תורה מתן אחר הכל שעשה הרמב"ן ולשיטת שביעי. ביום ועלה שביעי ביום

שיוכל כדי ו' ביום הקרבנות הקרבת והן הדברים כתיבת הן הכל עשה לא למה טעם,

מחר. יום עד לאחרו ולא בו שנצטווה ו' ביום "עלה" של ה' ציווי לקיים

È˙‡ˆÓÂהטור עד(עה"ת)בפי' שהמתין שהטעם וכתב הרמב"ן, דברי שהביא

ולעשות מצבה וי"ב מזבח לבנות כדי ההוא ביום היה לא כי בברית, להכניסם למחר

עד בברית להם להמתין היה שטוב ועוד ההם, הרבים המעשים וכל ושלמים עולות

עי"ש. בדבר, ומתון עצה להם לתת למחרת

דוד. שירת ספר .80

להיות דיכול בדבריו, מוכרח דאינו אפשר .81

" בבקר משה והשכים ,"למחרתדכוונתו

משה"דאל השכים שבת כתב, לא למה כ

ואח וכו' מזבח ובנה עשרת"בבקר קיבלו כ

לא מדוע יקשה נתכוון לזאת ואם הדברות.

" משה והשכים הנראה"למחרתכתב וכפי .

טוב')ידע 'לקח המחבר בעל טוביה ממחלוקת(ר' ,

וע המשתמעת"זו, בצורה דבריו סתם כ

ודו פנים, ק."לשתי
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"exiagl mc` oia"

"çáæîä ìò ÷øæ íãä éöçå úðâàá íùéå íãä éöç äùî ç÷éå"[כד-ו]

לבני נעימות אי לגרום לא להזהר חובתי ומאד אדם, בני ליבות לשמח אני "נהנה

‡Á„אדם Ú‚¯Ï Û‡"...(לג א, חזו"א .(אג'

לחבירו צער לגרום שלא ליזהר צריך Ú‚¯Ï"הרי Û‡ Ï˜ ¯Â·È„·ל"ת בזה ויש ,

הזהב". ס"פ כדאמרו ריא)דאורייתא, .(שם

בסבר מקבלו לב, לחדות לו הוא רעהו עם הפגשו לזולתו, להיטיב מתאוה איש "יש

כהוגן, שלא דבר דיבר אולי רעהו, רוח לפי המטרה אל קלע לא אולי חרד יפות, פנים

מעולם חסד. מרעהו שחסר או חבירו, בכבוד פגיעה של ככאב אצלו, לב כאב אין כי

מראש מוכן והוא פשעים, כל על תכסה אהבה המלא לבו כי מרעהו, הוא נפגע לא

אצילי אדם בני רוב שאין שידעו רעהו, לו שיחלוק ונזיפות פצעים נאמנה באהבה לקבל

בלבו ואין וכבוד, יקר להם לבו רוחש זאת ובכל מהם, לתבוע אפשר ומה המדות,

הבריות". בכבוד זלזול מעין רעים א-יא)הרהורים ובטחון אמונה .(חזו"א

יצחק‡] פחד בספר מא)כתב מאמר הגר"י(שבועות של תלמידיו גדולי בחוג וז"ל,

לעולם, הוא חל הגרי"ס של הסתלקותו יום כי המליצה, היתה רווחת זצ"ל, סלנטר

לחבירו. אדם בין של במקצוע היה ישראל ר' של חידושו עיקר שכן משפטים. בפרשת

נאה שיחה בגדר אלא אינה זו שמליצה .82בודאי,

הגרי שהיה והדגש החשיבות אודות ס"82.

המעשה מלמד לחבירו, אדם בין לענייני מיחס

שלושה ליטא, בארץ ראסיין בעיר דלהלן:

ביתם את לעזוב החליטו המקום מיהודי

גמרו וכבר התורה, לעסק עצמם ולהפריש

על להשגיח העיר מיושבי אחרים עם אומר

השלושה יצאו וכך בגידולם. לשמרם בניהם,

התורה על יחדיו לישב להם והלכו העיר, מן

העבודה ‰˘ועל ˙‡ „ÂÓÏÏÂ"Â¯„ÒÎ Ò.

‚‰ Â
·¯ È
Ê‡Ï ÌÈ¯·„‰ ÂÚÈ‚‰˘Î"Ï‡¯˘È ¯
ˆÊ ¯Ë
ÏÒ",¯Ó‡Â ·È‚‰ Ïהש אמנם ס"הן

אבל ועירובין, שבת ברכות, במסכתות פותח

סדר על ללמוד להם שהחליטו עשו כדין לא

הינן הלכותיהן רוב הללו, מסכתות שכן, זה.

המזון לברכת פרט הברכות, כל מדרבנן.

שבת, הלכות רוב מדרבנן. הן התורה, וברכת

הלכות בדבר וכיוצא מדרבנן, שבות דיני הינן

מסכת כן שאין מה דרבנן. כולן הרי עירובין

– דאורייתא דינים כולה הלא קמא, בבא

הכללה הלא וכו', ברכושו לפגוע לזולת, זיק

" ואפילו התורה מן חמורות גרמאעבירות

מדרבנן,בנזיקין רק הוא אדם בני שבמושכל "

על כי מדאורייתא, הוא גם דבר למביני אבל

במעשיו. לשני ומריע מפריע חכמים'כן ('שמוש

ק .ח)"עמ'

���

רבי מהג' נבצר שונות שמסיבות פעם קרה

זצ ה"ישראל אפיית בעת נוכח להיות מצה"ל

מאדשמורה בהם דקדק כידוע אשר שלו, "

את עצמם על נטלו תלמידיו רבים. בהידורים

ממנו וביקשו האפיה על ההשגחה מלאכת

לדקדק שעליהם ההידורים בדבר שידריכם
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È
˘˘Îתי הרי בתורה, נזכרים העדות חסרה,לוחות כשהיא באה לוחות בת

אין המסורת, מצד אבל שנים, לוחות של רבים לשון כאן יש המקרא מצד שרק באופן

ומה שוים. היו שהלוחות לומר דבא חכמים ופירשו יחיד. לשון "לוחת" אם כי כאן

בזה? הביאור

,‰
הברית‰ כריתות ומעשה בברית. כניסה של המאורע גם הוא סיני, הר מעמד

הדם וחצי באגנת, וישם הדם חצי משה "ויקח בתורה: הוא מפורש סיני, הר במעמד

הנה ויאמר העם, על ויזרק הדם את משה "ויקח אומר: הוא ואח"כ המזבח". על זרק

לאומה. וחצי לגבוה חצי כלומר, האלה". הדברים כל על עמכם ה' כרת אשר הברית דם

סיני. הר במעמד נכלל הוא זה וכל הברית, חותם את הקובעת היא לחצאין, זו חלוקה

˙ÂÚÈ·˜מוכרחת סיני, הר מעמד בשעת שאירעה ברית, כריתות של זו חותם

השאלה, בכאן היא ומתעוררת מעמד. באותו שנאמרו תורה בדברי גם טבועה להיות היא

נקבע? הוא כיצד והדברות הדיבורים בעצם ברית כריתות של מעשה

להם השיב הפסח. לחג המצות באפיית ביותר

" ישראל: שלארבי להיזהר עליכם במיוחד

הבצק, בלישת העובדת האלמנה את לצער

בזה יש כי בעבודתה, למהר בה להאיץ ולא

" לאו: תענוןמשום לא ויתום אלמנה "כל

"(כב-כא) והוסיף: בהידור,- המצות אפיית בעת

למקום, אדם שבין בהלכות רק לא להיזהר יש

לחבירו אדם שבין במצוות גם אם ('תנועת."כי

.המוסר')

ישראל, ר' תשובת בביאור ונראה

והידורים חומרות אודות שאלו שתלמידיו

המצות" בענין"באפיית להם ענה ומדוע ,

להידורים כלל שייך אינו שלכאורה ענין אחר,

המצות"ב ר'"אפיית בתשובת להפחית [ואין ?

ח באלמנה פגיעה כי פגיעה"ישראל הוא ו

ברור]. וזה - תורה באיסור

ישראל ר' שחידש חידוש רואים מכאן

לחבירו"זצ אדם בין באיסור שפגיעה והוא ל,

המצות, אפיית ‰Óˆ‰בעת ÌˆÚ· ¯ÒÁ˘ È¯‰,

בוצע וכעין באיסור, שנאפה מצה דמקרי היינו

הוא! ונורא - ה', נאץ ברך

ת לי שליט"סיפר זקן זקנים)א"ח ,(שיח

ז מווילנא מהמגיד זקן"ששמע מאיש ששמע ל,

שפעם קרעניוק, מעיר יעקב ר' ושמו אחד

זצ סלנטר ישראל ר' הגאון נתאכסן ל"אחת

הג חתנו אצל הכיפורים מורנו"ביום דוד ר

הנ"ז יעקב ר' והלך קרעניוק, בעיר לראות"ל ל

שגמר שאחר וראה ישראל, ר' של התנהגותו

י בערב שחרית סעודת נכנסלאכול הקדוש, ום

קרדום ולקח בגדו(האק)למטבח תחת והניחו

ר' יעשה מה לדעת יעקב ר' רצה לרחוב. והלך

אחריו הלך הקרדום, עם סלנטר ישראל

והכה הכנסת, לבית שהולך וראה בחשאי,

ממקומם שיצאו היתידות כל על בקרדום

כל את להכניס וכשגמר הספסלים, בתוך

עלה הכנסת, בבית הספסלים לתוך היתידות

היתידות כל הכניס שם וגם נשים לעזרת

שהיו כנסיות בתי תשעה בכל הלך וכה לפנים,

כנ ועשה קרעניוק 
˙Âל."בעירÎ‰ ‰˙È‰ ÂÊÎ
.ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙‡¯˜Ï Ï‡¯˘È '¯ Ï˘

זצ הוטנר יצחק רבי דהג' בפומיה ל"מרגלא

זצ סלנטר ישראל רבי הג' רבנו לומר:"בשם ל

הארץ, אשווערע מיט ארום גייט איינער אויב

ווען אבער היחיד, ברשות בור א דאס איז

גייט פנים, אשווערין מיט ארום גייט איינער

הרבים! ברשות בור א מיט ארום [לבער "

פנים אך היחיד, ברשות בור הוא עצבות מלא

הרבים]. ברשות בור הם הרי עצבות מלאות

חכמים') .('שמוש
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‰
וחמש‰ למקום, אדם בין דברות חמש לחצאין, הדיבורים הם מתחלקים

מעשה היא היא חצי חצי חלוקת לאומה. וחצי לגבוה חצי לחבירו. אדם בין דברות

ברית. כריתות של

˙ÂˆÓ‰חלקים סתם אינם לחבירו, אדם בין של והמצות למקום אדם בין של

על לחבירו אדם בין של המצות שהעמדת אלא תורה, של בכלליותה מקצועות שני או

עבודה לעצמה, נשגבה עבודה היא הרי למקום, אדם בין של המצות עם אחד משקל

סיני. הר לרגלי ברית כריתות של

‰ÊÂ,זצ"ל ישראל ר' של חידושו ÔÈËÂÏÁÏגודל ÔÂÈÂÂ˘בעת ברית כריתת ע"י -

- התורה ˘‰Ìנתינת ˙ÂˆÓ Ì‰˘ ÂÏ‡Ï Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· Ì„ÂÒÈ· Ì‰˘ ˙ÂÂˆÓÏ
.ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡ ÔÈ· Ì„ÂÒÈ·

¯˘Ù‡וישם הדם חצי לקח רבנו שמשה בזה זה, בפסוק גם מרומז זה שדבר

הדם, חצי משה ויקח וז"ל, כתב ובפירש"י המזבח, על זרק הדם וחצי (זבחיםבאגנת

ע"ב) איזהצז זה, לדבר מלאך לנו למה ביאור, וצריך ע"כ. וחלקו, בא מלאך חלקו מי

היו, מיוחדות זריקות ב' הלא העם, על וחצי המזבח על חצי בדיוק שיהיה מחייב דין

יחלקם? שהמלאך בזה לן ולמה אצבע, טבילת לכדי רק זקוקים זריקה דין ולקיום

˘ÈÂברית כריתת מדין הוא אלא כלל, קדשים דם זריקת מדיני זה שאין לומר

ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡ ÔÈ· È·ÂÈÁÏ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· È·ÂÈÁ ˙ÂÂ˘‰Ï83,˙·ÈÒ ÏÎ ‰˙È‰ ÂÊÂ
‰¯Â˙ Ô˙Ó ˙Ú· ˙È¯· ˙Â˙È¯Î‰לחלקו כדי מלאך לביאת צורך בזה היה ולכן וכנ"ל,

זו. השקפה להדגיש כדי - בדיוק -

Ô·ÂÓÂחל ז"ל, סלנטר הגר"י של הסתלקותו שיום זה הנ"ל לפי עומק ביותר

אדם בין מדיני יותר הרבה הוא עניניה משפטים פרשת כי משפטים, בפרשת לעולם

שוויון של זה לענין סיני הר מעמד בעת ברית הכריתות הוא בפרשתינו שכאן לחבירו,

השייכים הדינים לאלו לחבירו אדם בין ביסודם שהם הדינים של בחשיבותם לחלוטין

עכ"ד למקום, אדם .84לבין

לוחות בשני נכתבו הדברות עשרת .83

חמש - השני מול אחד המכוונים הברית,

למקום, אדם שבין בדברים ענינן ראשונות

הקב של ביחודו אחרונות"היינו וחמש ה,

שכופר מי כל לחבירו. אדם שבין בדברים

כן גם כופר בה', מאמין שאינו בראשונות,

ושחיתות תיעוב מעשה לכל ועלול באחרונות

" בתהלים שכ' מה לדבר זכר בעולם. אמרשיש

התעיבו השחיתו - אלקים אין בלבו נבל

שם(יד-א)"עלילה כתוב עוד תליא. בהא הא .

טוב,"(יד-ג) עשה אין נאלחו, יחדיו סר הכל

אחד גם ""אין כלומר, יחדיו. סר הכל ,"אם

" ""נאלחווגם וגם טוב, עושה סימן"אין זה ,

אחד"ש גם באחד"אין אמונה גם פירוש, .

ית אצלם."המיוחד אין ביאוריםש יחזקאל' ('חזון

ה) הלכה שלישי פרק שבועות מס' .לתוספתא,

לחבירו אדם דיני בין ההשוואה בענין .84

וז יצחק' ה'פחד כתב למקום, אדם ל,"לדיני

להלן מידו"(לב-יט)כתוב "וישלך כתיב,מידו" "

הימני,מידיו" הלוח הראשון, הלוח קרי. "
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ממיר·] זצ"ל ירוחם תשא)רבנו כי פר' תורה', מצוות('דעת בענין גדול דבר חדש ,

דמותו, האדם, עניני כל וז"ל, לחבירו. אדם בין הם ביסודם שאכן למקום, אדם שבין

וכו'. חסד של מהשרש נובעים הכל ודיניו, תורתו הנהגותיו, וכל 
Ì‚ÂÌÈתבניתוÈ„‰
'˙È ‡¯Â·‰ ÌÚ ‡Â‰ ‰Ê· „ÒÁ‰˘ ‡Ï‡ ,‡Â‰ „ÒÁ Ï˘ ÔÈ
Ú ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡ ÔÈ· Ì‰˘

ÏÂÎÈ·Îביסוד הבריאה. כל יסוד באמת זהו והלא ליוצרו". רוח נחת "לעשות היינו ,

חז"ל אמרו א-ט)הקרבנות ויקרא ברש"י ונעשה"ריח(מובא שאמר למי רוח נחת - ניחוח

עם "חסד" לעשות הוא הבריאה יסוד כל ה"נ שאין היינו האדם, כל יסוד וזהו רצונו".

הם חסד של דינים כולם וחיוביה דיניה כל כולה התורה כל כביכול. לנו85הבורא ויצא .

למקום: אדם בין אשר מצוות על מצוה

שוא, שבועת השניות, ושלילת היחוד אמונת

כבודם הוקש אשר ואם. אב וכיבוד שבת

השמאלי, הלוח השני, הלוח המקום. לכבוד

מצו על אסורימצוה לחבירו: אדם שבין ות

וחימוד. שקר עדות גניבה, ניאוף, רציחה,

הלוח את רק להשליך משה חשב תחילה

אדם בין אשר בחטא חטאו שהרי הראשון,

" כתוב כך משום מידולמקום. מיד"וישלך ,

ואולם לשבר. רצה אחד לוח רק שכן אחת,

" הוא מידיוהקרי שכן"וישלך ידיו, משתי ,

" ענייני בין לחלק מקום שאין אדםהכריע בין

ללחבירו למקום"" אדם אפשרות"בין כל אין .

הן, חד כי מאלו, אלו המצוות את להפריד

ע הלוחות, שני את משה שבר כך כ."ומשום

���

הרא פי' לדברי כאן לציין הראוי ש"מן

פאה ג)במס' אות א הקב"וז(פרק כי חפץ"ל, ה

הבריות רצון גם בהם שיעשה במצות יותר

עכ לקונו, אדם שבין ל."מבמצות

ממו שמעתי מאלף הגרמ"סיפור ד"ר

שליט ""סולובייצ'יק עירייתא, חוקי לפי

ורק אך נערכת הבהמות שחיטת היתה בריסק,

העירייה, העירוני. המטבחיים בית בתחומי

בהמה, כל שחיטת עבור מס גבתה אשר

על לפקח שתוכל כדי זה, חוק על הקפידה

מסוימים, קצבים הנשחטת. הבהמות כמות

המס, תשלום את מעצמם לחסוך רצו אשר

ברפתות לשחוט השוחטים את להזמין החלו

לרוחו היתה לא זו תופעה שלהם. הפרטיות

הגרי מרן והוא"של עמו, שהיו מטעמים ז,

להתריע כדי לביתו השוחטים את לכנס קרא

הדבר. חומרת על בפניהם

בביתו השוחטים התאספו היעודה בשעה

הגרי מרן החל"של לא אך לחדר, נכנס מרן ז.

עשרים דקות, עשר עברו דבריו. את להגיד

פוצה לא עדיין מרן אך מכך, יותר ואף דקות,

נשמטים החלו כך, הנוכחים משראו פיו. את

התפזרו הנוכחים שכל עד הבית מן אחד אחד

מאליה. נתבטלה והאסיפה

לאחר מדוע מרן את שאלו מכן, לאחר

השחיטה ענין על לאסיפה שקרא

מרן: ענה דבריו? את מסר לא הבלתי-חוקית,

ושחט לקצבים שנתפתה שוחט שאותו ראיתי,

הוא גם הגיע מהם, לכמה פרטי באופן

האסיפה את לבטל העדפתי ולכן לאסיפה,

ברבים. לביישו ולא

מכשול ראה שמרן אף על נתבונן, הנה

לכנס צורך שראה עד ברפתות, בשחיטה גדול

באופ כך כללשם השוחטים, כל את מיוחד ן

אחד, שוחט לבייש השיקול כנגד עמד לא זאת

שהוא השוחט באותו היה שהמדובר ואפילו

את לגמרי לבטל מרן העדיף המכשול, מקור

לביישו. שלא כדי הכינוס

שרבנו ראיתי רעא)"(דחו85. עמ' ג חלק כתבמ ,

וז זה כ"בענין גדול ולזאת ""ל, של ענין נושאכ

חבירו עם מפני"בעול ,‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ ÏÎ ‰Ê˘,

זה את זה להרגיש הנפשות איחוד ÏÎÂהיינו ,
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חסידותא של ענין שהוא לחשוב תמיד מורגלים אשר החסד, בענין לגמרי שונה השקפה

ע ואפי' יתבעיתירתא, לא אדם כי לסבור טועים מפורשות, עשה מצות עליהם שיש אלו ל

הוא מקורם הדינים כל אדרבה, כי דברינו, אחרי עתה וגם ממש, דינים על כמו עליהם

חסד, מטעם ‰È˙¯דוקא ˙Â¯Â‰ÏÂ Ï˜‰Ï ÏÂ˜Ï˜ ‰ÊÓ ‡ˆÈ „ÂÚ ‰·¯„‡ ÈÎ „ÁÙÓ È
‡
!Ì‰ „ÒÁ Ï˘ ÌÈ
È
Ú ÌÏÂÎ˘ È¯Á‡ ,‰ÓÂ„ÎÂ ‰ÏÈÊ‚Î ÌÈ˘¯ÂÙÓ ÌÈ
È„· Ì‚.עכ"ד

‰‡¯
Âשבת במס' ברש"י להדיא מבואר לדבריו ע"א)שמקור שם:(לא דאיתא

התורה כל שתלמדני מנת על גיירני לו אמר שמאי לפני שבא אחד בנכרי מעשה שוב

אמר גייריה הלל לפני בא שבידו, הבנין באמת דחפו אחת, רגל על עומד כשאני כולה

גמור. זיל הוא, פירושה ואידך כולה התורה כל היא זו תעביד לא לחברך סני דעלך לו

תעזב" אל אביך ורע "רעך וז"ל, סני דעלך בד"ה כז-י)ופירש"י אל(משלי הקב"ה, זה

מפורש והוא עכ"ל. וכו', דבריך על חבירך שיעבור שנאוי עליך שהרי דבריו על תעבור

זצ"ל. המשגיח כדברי

(`) rnype dyrp

"rnypl mcew dyrp" ly "fx"d zedn

"òîùðå äùòð 'ä øáã øùà ìë åøîàéå íòä éðæàá àø÷éå úéøáä øôñ ç÷éå"
[כד-ז]

של ריבוא ששים באו לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה סימאי רבי דרש

בת יצאה לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה אלעזר רבי אמר השרת. מלאכי

"ברכו דכתיב בו משתמשין השרת שמלאכי זה רז לבני גילה מי להן ואמרה קול

לשמע. והדר עשי ברישא דברו" בקול לשמע דברו עשי כח גברי מלאכיו (שבתה'

ע"א) .פח

חיים‡] אמרות כשאמרו86בספר הנה וז"ל, ונשמע", "נעשה של הסוד מבאר

ששים - במרומים גדולה מהומה וחוללו עולמות הרעישו ונשמע" "נעשה ישראל כלל

"נעשה" בשביל אחד כתרים, שני מישראל או"א לכל וקשרו ירדו מלאכים כפלים רבוא

שמלאכי זה רז לבני גילה "מי ואמרה השמים מן קול בת ויצאה "נשמע" בשביל ואחד

אלה, מילים בשתי הטמון הלזה ה"רז" מהו לבאר אנו וצריכים בו". משתמשין השרת

ÛÂÒ ‰
‰ ,‰˘ÚÓ‰Â „ÂÓÈÏ‰ ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ
ÌÈ˘È‚¯Ó ˙ÂÈ‰Ï ˙Â˘Ù
‰ Â„Á‡˙È˘ ‰¯ËÓ‰

‡Ê".˘ÓÓ „Á‡ ÂÈ‰È˘ Êישראל כעמך ומי וזהו

ממש. אחד ÏÂÎ‰,גוי ‰¯Â˙‰ ÏÎ „ÂÒÈ ‰ÊÂ

ל."עכ

זצ ויסוקיר הכהן חיים רבי להג' מגדולי"86. ל,

זצ ירוחם רבנו ישיבת"תלמידי וראש ממיר, ל

התלמוד. בית
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שבשכר ועד ישראל, לכלל נתגלה איך התמיה וכ"כ השרת, למלאכי רק מסור היה אשר

או"א. לכל כתרים ולשני מלאכים, רבבות לירידת זכו זה

‰
‰Âשישמעו קודם לעשות "מוכנים רש"י, כתב לשמוע" דברו "עושי מש"א על

אם עליהם לקבלן יכולין אם לידע הדבר את תחילה ששומעים עבדים שאר כדרך ולא

עשיה, בעלי שהם - המלאכים של ומציאותם מהותם כל וצייר הגדיר אלה במלים לאו".

‰˘ÚÓ· ‡Ï‡ ,ÌÏÎ˘· Ì‰Ï ‰‡¯
˘ ‰Ó ÌÈ˘ÂÚ Ì‰˘ Ì˙Ú„· ‰
È‡ ÏÎ· ‡˙ÏÁ˙‡‰
"Â¯·„ È˘ÂÚ - ˙Â˘ÚÏ ÌÈ
ÎÂÓ ÌÈ„ÓÂÚ Ì‰˘ ÂÓˆÚהדברים טעמי אל מביטים אינם ,

ומיד תיכף עושים אלא כלל, בהם תלוי הדבר אין כי הבנתם, כפי אותם שוקלים ואינם

קונם", רצון וביראה באימה עושים "וכולם - מהם הנדרש ‰˙È„ÈÓ,כל Ì·ˆÓ Â‰Ê
ÏÈ„·Ó ÍÒÓ ÏÎ ÈÏ· 'È˘Ú‰ Ï‡ ·Â¯˜ ÌÈ„ÓÂÚ"וה"נשמע ה"נעשה", של ה"רז" וזהו ,

מוכנים עומדים כבר ובכן אליו, מוקדם תנאי שהוא ולא ה"נעשה" לקיים אלא אינו

ההכנה בתכלית המעשה אל עת .87בכל

ÌÈ¯·„‰Âהמהר"ל בדברי כט)מפורשים פרק ישראל' המעשה('תפארת כי וז"ל,

מן קודם הוא הש"י מצד שהוא ודבר שיעשה, השי"ת עליו שגוזר מה שעושה הוא

לנשמע, נעשה מקדימים המלאכים ולכן המקבל, מצד שהוא השכל הוא אשר השמיעה

זה דבר על נבראו וישראל מצותיו, לעשות ישראל על הש"י גזירת כי מפני ישראל וכן

שליחות לעשות שנבראו המלאכים כמו עליהם גוזר הוא אשר השי"ת גזירת לעשות

שהוא מה הדבר כלל העלה. מצד שהוא דבר לנשמע נעשה מקדימים ולפיכך בוראם,

שהעשיה לפי העשי' קודם ולכך ומוכרח, מחוייב שאינו לדבר קודם הוא ומוכרח מחוייב

מקדימין ולכך אפשרית המקבל מצד שהיא השמיעה ואילו מוכרחת העלה מן גזירה היא

נעשה מקדימין ולכך מוכרחת עליהם השי"ת גזרת ישראל וכן לנשמע, נעשה המלאכים

עכ"ל. זה, דבר להבין לך ויש לנשמע,

‰È˘Ú‰כל עומדת ולכך נוצרו, זו שלתכלית המלאכים, של מציאותם כל מקפת

ועצמותם ל"נשמע",מהותם "נעשה" שמקדימים וממילא בוראם, שליחות ˘‰Ìלקיים
¯·„‰ ÌÈÚÓÂ˘ Ì‰˘ Ì˙ÚÈÓ˘ „ˆÓ ‡ÏÂ ,˙Â˘ÚÏ Ì‰ÈÏÚ ¯ÊÂ‚ ‰"·˜‰˘ „ˆÓ ÌÈ˘ÂÚ

Ì˙Ú„Ó Â˙Â˘ÚÏ ÌÈÏ·˜ÓÂ,È„Î ˜¯ ‰‡· ‰ÚÈÓ˘‰Â ,‰ÓˆÚ ‰È˘Ú· ‡È‰ ‡˙ÏÁ˙‡‰
‰È˘Ú‰ ÌÈÈ˜Ï"נעשה" שהקדימו זו, במעלה והחזיקו ישראל, כלל עליו עמדו זה ובסוד .

עכת"ד. עשיה, בעלי ונעשו ל"נשמע"

הג'·] בשם אחר מהלך שמעתי בו" משתמשין השרת שמלאכי זה "רז בביאור

אומה כל אצל הקב"ה סיבב תורה מתן דלפני ידוע שליט"א. וינטרוב אלי' ישראל ר'

בגרי ע' בתו"87. כאן מלאכים"ז שאצל שכ' ד,

שמיעה חוש לקבלה"(שעיאין קודמת השמיעה ז

זהועשייה) אליהם ה' של הדיבור בעצם אלא ,

יעוש עושים, גם הם וממילא שמיעה, ה."נחשב



ìäàויקרא ˙˜äùîÊÙספר

"לא ואמר בה", כתיב "מה שאלו עשו בני אצל וכשבא התורה, את שיקבלו ולשון

אצל וכן תחיה, חרבך על בהם דכתיב טבעם נגד דהוי בעינא לא א"ה אמרו תרצח",

שאלו ולא ונשמע" "נעשה ואמרו ברצון התורה את קבלו ישראל אמנם האומות. שאר

שאלו לא באמת ומדוע בה, כתיב .88מה

˘ÈÂ'החיים ה'נפש מש"כ עפ"י פ"ד)לבאר מאי(ש"ד בזה"ל, הזהר ספר בשם

עלי' לקבלא נש לבר לי' אצטריך נמי הכא כו' תורא כהאי אלא שמים, מלכות עול

בקדמייתא האי עליה קביל לא ואי דאצטריך, מה בכל ליה דיפלח ולבתר בקדמייתא עול

לקבל האדם צריך כך וכו' השור כאותו אלא שמים מלכות עול [מהו למפלח ייכול לא

בתחילה זה עליו מקבל אינו ואם שצריך, מה כל בו יעבוד ואח"כ בתחילה עול עליו

ע"כ. לעבוד], יכול אינו

Ì˘Â¯ÈÙתיכף אמנם בתלם, ישר הולך ואינו מרדן בטבעו השור דברים, של

כל למנהיגו, לגמרי משתעבד אחת בבת דרכו, מיישר העול את עליו שמשימים אחר

השור שמרגיש העבדות הרגשת ידי על 'עצמו'. לא כבר הוא משתנה, נפשו תכונת

תורה! עול קבלת היא וכך למנהיגו. לגמרי עצמו מבטל

„ÂÒÈ·Â]הרמב"ן דהנה להלכה, נפק"מ יש ע"ב)זה קנג השאלה(שבת על עומד

והחורש וז"ל, בקול], הבהמה את [שמנהיג מחמר איסור גם אין חורש בכל מדוע

שהרי בדבר טעם צריך שמ"מ אלא וכו', עצמו, מלאכת משום חייב הוא בשבת בבהמה

נעשה. היא הבהמה בכח שהחרישה כמחמר, הוא ובהמתך אתה בבהמות 
‡Ó¯החורשÂ
Â„È ˙Á˙ ‰˙Â‡ ˘·ÂÎ ‡Â‰Â ÏÂÚ ‰ÈÏÚ Ô˙Â
 ‡Â‰ ‰Ó‰·· ˘¯ÂÁ‰˘ È
ÙÓ˘ ‰Ê·
ÔÈ‡Â ,‰ÈÂÏ˙ ‡È‰ Â·Â ‡È‰ Ì„‡‰ Ì˘ ÏÚ ‰Î‡ÏÓ‰ ÏÎ ,˙„ÓÂÚ ‡È‰ Â˙Â˘¯·Â
‰˘Ù
Ï ˙ÎÏÂ‰ ‡È‰ ‰Ó‰·‰˘ ¯ÓÁÓÏ ‰ÓÂ„ Â
È‡Â ,ÔÓÂ‡ „È· ÈÏÎÎ ‡Ï‡ ‰Ó‰·‰

,¯ÓÁÓ‰ ÔÓ ËÚÓ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰ ‰Ï ˘È˘ ‡Ï‡הבהמה על שנתן דלאחר היינו עכ"ל.

עצמיות]. אין כבר לבהמה כלל, בהמה מעשה ולא אדם מעשה רק זה העול את

ÍÎונשמע הנעשה שע"י ה"רז", של האמיתי היסוד וזה התורה. קבלת היא

זו קבלה ע"י אחרת. למציאות נהפכו שמים, מלכות עול עליהם וקיבלו בנ"י שאמרו

להם יצוה שהקב"ה מה כל כי בה, כתיב מה שאלו לא ולכן להקב"ה. לגמרי נתבטלו

את לקיים בידם ולכן להקב"ה, ישראל בני נשתעבדו הקבלה מעת כי לעשות, בידם יש

‡ÔÓÂה"נשמע" „È· ÈÏÎÎ.

‡·ÂÓב"מ ע"א)בגמ' ריש(פד חזייה בירדנא יוחנן ר' סחי קא הוה חד יומא ,

א"ל לנשי. שופרך ליה אמר לאורייתא, חילך ליה אמר אבתריה, לירדנא ושוור לקיש

מאניה לאתויי למיהדר בעי עליה, קביל מינאי, דשפירא אחותי לך יהיבנא בך הדרת אי

היה לא כבר בתורה, לעסוק לקיש ריש שהסכים אחר דמיד פירוש ע"כ. הדר, מצי ולא

ע מש"88. לעיל"ע זו.(יט-יב)כ שאלה על חמדה' ה'כלי בשם ,
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אפשר תורה, לקיש ריש כבר למד אם דבשלמא וצ"ב, כמקודם. הירדן לקפוץ בכחו

הרי זו בשעה אבל אדם, של כחו מתשת תורה וכמ"ש יגיעתו מרוב כחו שתש להבין

כמקודם. הירדן את לקפוץ היה יכול לא כבר מדוע ללמוד, עצמו על קיבל רק

‰‡¯
Âאלא כמקודם, אחת בקפיצה הירדן את לעבור כח עדיין בו היה שבאמת

לעול כשור תורה ללמוד עצמו על שקבל ומכיון האדם של האמיתי ברצון תלוי שזה

וקפיצה אחר, דבר בשום מעונין היה ולא חפצו אדיר היה שזה דהיינו למשא, וכחמור

והסיבה כן. לעשות בכחו היה לא ממילא מעייניו, בראש היה לא כבר הירדן את לעבור

מאודו בכל בו יחפוץ שהאדם צריך רגיל, בלתי כוחות מיצוי שדורש שדבר משום לכך,

ט מוצא כשהאדם להיפך וכן לפועל. מהכח להוציאו שיצליח מנת ורוצהעל בדבר עם

מסוגל אינו הוא הרגיל שבאופן דברים לעשות באפשרותו שיש יגלה הוא זאת, לבצע

הקבלה כח הוא וזה .89לעשותם,

ÔÈÈ„ÚÂזה רז גילה מי הקב"ה שאמר עד וסוד, רז זה נקרא למה להקשות, יש

ה'. בעבודת הוא נחוץ זה יסוד הלא אדרבה זה, רז לגלות אין ומדוע לבני,

˘ÈÂ"נושאיו את נושא "הארון בידינו הוא קבלה דהנה שעליהם90לומר, ואלו ,

נושא הארון אלא הארון את נושאים הם שלא באמת הרגישו הארון נשיאת מוטלת

ישא הארון וכי אותו, ישא שהארון כדי הארון את לנשוא שרוצה מי אמנם אותם.

הארון את ולשאת לעבוד בעול עצמו להכניס באמת שמוכן מי רק כי שלא, ודאי אותו,

יהיה ה"עול" את עליו שמקבל מי שרק זה יסוד נושא. הארון אותו מאד, כבד שהיה

אותו דשמיא, סייעתא לו תהיה לא העול את ע"ע מקבל שאינו ומי דשמיא, סייעתא לו

אחד כל סוד זה יהיה לא שאם מפני התורה, קבלת של הסוד הוא זה ישא, לא הארון

מחמת לבוא צריך זה דהיינו אותו. ישא שהארון כדי הארון את לשאת מוכן יהיה

לדרגות זוכה האדם אכן ואז נפש, ומסירות הקרבה מתוך עצמית, והסכמה התעוררות

לו. היו לא עתה שעד ויכולות גבוהות

ÔÈÈ„ÚÂסוד זה אין א"כ זה, רז את יודעים כבר שאנו עכשיו לשאול, מקום יש

סוד! עדיין שזה אליהו, ישראל הג"ר ענה ונשמע"? "נעשה למעלת מגיעים ואיך יותר,

אשר לתורה, לזכות שיכול כדי נפשו את למסור שמוכן מי למצוא קשה שעדיין כיון

סוד! בגדר נשאר שעדיין ראיה, זה כן על

השרת‚] שמלאכי זה "רז ענין ביאר זצ"ל, חדש הלוי מאיר רבי הגה"צ המשגיח

שהבינו בזה הראו ונשמע", "נעשה באומרם ישראל כלל שונה, במהלך בו" משתמשין

לעשות יכול אדם הרצון שבכח זה עניין .89

לעיל גם הובא הגשמית, ליכולתו (פרשתמעל

יב-כה) שונה.בא בהקשר ,

רמז ה, פרק ב שמואל שמעוני', 'ילקוט .90

בהמשך. קמב
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בכוחות אלא הם, בכוחותיהם פועלים ולא עובדים לא והם הקב"ה, מידי שהכל והסכימו

לבין לעשות שבידיהם חושבים שהם דברים בין בזה נפק"מ אין ולכן השי"ת, להם שנותן

שצום דמאחר בזה הוכיחו 'נעשה', אמרו וכאשר מכוחותיהם, למעלה שהם שנראה דברים

החושב כי לקיימם. הכוחות את להם שיתן בע"כ המצות, אלו על לעשות˘·Â˙ÏÂÎÈהקב"ה

הזה" החיל את לי עשה ידי ועצם "כחי בזה אומר הוא הרי עצמו, מכוחות מה (דבריםדבר

"כחיח-יז) המושג את ביטולו ונשמע', 'נעשה ישראל כלל שאמרו ע"י התורה, בקבלת .

קודם ה"נעשה" על לחייבם להקב"ה ואפשר אפשר כי הכריזו אמירתם בעצם ידי". ועצם

עצמם. בכוחות מאומה עושים אינם וכה כה בין דהרי לה'נשמע',

ÚÂ„ÓÂהשרת מלאכי של מציאותם כל כי דוקא? השרת מלאכי של סודם זהו

נבראו אשר המיוחד תפקידם אם כי מעצמם מאומה עושים ואינם ה', שלוחי להיות הוא

מבין. ומלאך מלאך כל זה ודבר מעצמם, כוחות כל להם אין דהרי לו,

ÏÏÎ,זה סוד הבינו הם שגם גילו סיני הר במעמד ˘ÌÁÏישראל ‰"·˜‰ Ì‡˘
˙ÂÁÂÎ‰ ˙‡ Ì‚ Ì· ÚË
˘ Á¯Î‰· ,˙ÂˆÓÂ ‰¯Â˙ ÌÈÈ˜Ï ,‰Ê‰ ÌÏÂÚ· „È˜Ù˙ ‡ÏÓÏ

È˜Ï‡‰ Âˆ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ,˙ÂÁÈÏ˘‰ ˙‡ ‡ÏÓÏעכת"ד ,91.

(a) rnype dyrp

"dyrp" ly dlawd xg`l drinyd ly zernynd

zeevne dxez ler envr lr lawnd zlrne

השאלה‡] נשאלת בה. כתיב מה ששמעו קודם עוד נעשה אמרו ישראל כלל

התורה, כל על קבלה יקבלו איך ועוד שמיעה. קודם עשיה של מציאות שייכת כיצד

"הבטחה דמיוננו כפי אינה הלא "קבלה" בה. נאמר מה יודעים וטרם למדו טרם

מכילה "קבלה" שיתקיים. המעשה על בטחונות כל אין בעלמא בהבטחה כי לעשות",

יודעים טרם לקבלה תוקף יש האם כן אם מעתה המעשים. בתוצאות וודאות בתוכה

הראשונה. מן קשה עוד זו ושאלה הקבלה? היא ומה מה על

¯ÙÒ·נתן דר' באבות שכתוב עפי"מ לבאר כתב תורה כב)דעת שמעשיו(פרק כל ,

העשייה ישראל שהקדימו - ונשמע" "נעשה שנאמר מתקיימת חכמתו מחכמתו מרובין

צריכין המעשה את לעשות שיוכל קודם כי ונעשה, נשמע לומר להם והיה לשמיעה,

מרן אמר בישיבה משיחותיו באחת .91

בבית"הגרא שנולד בחור בהחלטיות, שך מ

שהקב בהכרח לישיבה, ונשלח נתן"דתי גם ה

דאל וללמוד, לשבת הכוחות את היה"לו לא כ

הקב לישיבה."מסבב שיגיע ה
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אלאלשמוע יעשו, ÂÚÓ˘ÈÂ,מה Ì‰ÈÏÚ ‰ÂˆÈ ¯˘‡ ÏÎ ˙Â˘ÚÏ ‰ÏÈÁ˙ Ì‰ÈÏÚ ÂÏ·˜˘
ÌÂ‡˘Ú ÂÏ‡Î ¯Î˘ ÂÏ·˜ „ÈÓÂ.

È¯‰נחשב לעשות, תחילה עליהם יצוה אשר כל לעשות ישראל כלל קבלת שע"י

הדבר. בהגדרת ביאור צריך ועדיין עשאום. כאילו

¯‡È·Â'תשובה ב'שערי הר"י דברי פי על ב-י)זאת יאזין(שער אשר עת כי וז"ל,

עושה להיותו עליו ויקיים המוכיח, דברי שמעו ביום ויקבל ושב יבין ולבבו ויסכית

בינה יודעי יזהירו כאשר להזהר ומעלה, הזה היום מן התורה, תופשי יורוהו אשר ככל

אחר. לאיש ונהפך התשובה בידו עלתה ·Â˙·˘ÁÓלעתים, ˙‡ÊÎ Ï·˜ ¯˘‡ ˙ÚÓÂ
ÌÈ¯ÒÂÓ‰Â ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ ÏÚ ¯Î˘Â ˙ÂÎÊ Â˘Ù
Ï ‰
˜ ,Â··Ï· ‰ÎÎ ÂÈÏÚ ¯Ó‚Âואשריו ,

רז"ל אמרו וכן קלה! בשעה נפשו צדק יב-כח)כי בא, וכי(מכילתא בנ"י", ויעשו "וילכו ,

לחדש? י"ד עד עשו לא והלא עשו? ÏÚÓ‰מיד ˙Â˘ÚÏ Ì‰ÈÏÚ ÂÏ·˜˘ ÔÂÈÎ ‡Ï‡
„ÈÓ Â˘Ú ÂÏÈ‡Î ·Â˙Î‰ Ì‰ÈÏÚואמרו כב). פרק נתן דרבי מרובים(אבות שמעשיו כל ,

קבל אשר האיש כי הדבר, ביאור - ונשמע" "נעשה שנאמר מתקיימת, חכמתו מחכמתו

אשר המשפט פי ועל יורוהו אשר התורה פי על ולעשות לשמור נאמן בלב נפשו על

אשר על המצות, כל על שכר הזה היום מן בידו יש המשפט, על היושבים לו יאמרו

עדנה עליהם, אזנו גלו לא אשר הדברים ועל להם, ותבן התורה מדברי אזנו שמעה

יום יום זאת ואחרי מעיניו, נעלם כל ועל אליו הנגלות על זכות וקנה לבש, וצדק

מלמדיו, מכל וישכיל מוכיחיו, דלתות על וישקוד ÂÈ˘ÚÓידרוש ‰Ê‰ ˘È‡‰ ‡ˆÓ
Â
Â˙ÓÎÁÓ ÌÈ·Â¯Óישראל שאמרו מה וכענין אתו, שכרו והנה הדבר, את ידע לא כי ,

אחר ובענין השמיעה. לפני נפשם על המעשה קבלת שהקדימו ונשמע", "נעשה בסיני

הר"י. עכ"ל יודע", שהוא ממה מרובים האדם מעשי שיהיו יתכן לא

ÌÈ¯·„‰Â,המצוה ממעשה ידיעה שום לו אין עדיין והלה יתכן כי מאד, מבהילים

ככל לעשות עליו שקבל לאחר שגם עוד, ויתכן עשהו, כבר כאלו עה"כ מעלה וכבר

בשכרו, כלל יעכב לא זה וגם עשאה", ולא "נאנס והוא התורה, תופשי יורהו אשר

לן הרי עליו. שקבל מה את כלל בצע שלא אונס איזה מחמת אם אף שכר הלה יקבל

חלות. כמין כבר יש גרידא שלמקבל 'מקבל', תורת ובמעלת בענין חדשה תורה

ÏÎולו אותה, קבלתם חוזק במדת נמדדת וקיומה, לישראל התורה נתינת מעמד

די-רב הלא אז גם והלא ונעשה", "נשמע אמרו לו לנשמע", קודם "נעשה הקדימו לא

זקוקה התורה התורה, מתקיימת היתה לא עדיין כזו, ב"קבלה" הנה - "קבלה" בו

שקלו הק' שחז"ל איך רואים חז"ל, בדברי היטב ומביטים וכשעומדים שלימה. לקבלה

לישראל, התורה קבלת ענין Ï‡¯˘Èבכל „ˆÓ ‰‡·˘ ‰Ï·˜‰ Û˜Â˙ ˙„Ó ÏÚ כן¯˜ ,

שבת במס' ז"ל בדבריהם ע"א)מצינו הקב"ה(פח שכפה מלמד - ההר בתחתית "ויתיצבו

היה המכוון כל וכו'. מוטב" התורה מקבלים אתם אם להם ואמר כגיגית הר עליהם
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באמירתם שמכבר קבלתם על נוסף ותקפה, שלמותה בכל הקבלה בהם שתעשה אם כי

ונשמע" במהרש"א)"נעשה שלמותה,(עי"ש בכל הקבלה באה טרם ועדיין הכל, ואחרי ,

בקבלתם. וטענה רעועה נקודה מצאו עדיין

‰
שבת„‰ במס' איזה(שם)איתא ראו עדיין לאורייתא", רבה מודעא "מכאן

בקבלתם אונס של ברש"י)בחינה אחשורוש,(עי"ש בימי קבלוה הדר אעפ"כ רבא "ואמר ,

ט-כז)דכתיב על(אסתר הקבלה - כבר" שקבלו מה קיימו - היהודים' וקבלו 'קימו ,

הקבלה, שבאה הוא אז אחשורוש, של בדורו אחשורוש. של דורו עד נשלמה לא התורה

וה"רצון"! ה"חפץ" ה"אהבה" בכל ונשמע, נעשה של הקבלה

,Ì
Ó‡Âאחשורוש של שבדורו נאמר האם להבין, באמת קשה זה ז"ל מאמרם

הלא הדעת, על להעלות אף כלל שייך לא זה הרי המדבר, מדור גדולים יותר היו

בנבואתו" בוזי בן יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה "ראתה ז"ל ('מכילתא'מאמרם

בשלח) תורהפר' של בעצמה מרדכי. של דורו על ולא המדבר דור על אם כי נאמר לא ,

דור היו ודאי "לומדים" שלאחריהם. דור מכל גדולים יותר היו המדבר דור כי ודאי

חז"ל לנו גילו אשר הגדול הענין הוא אלא מרדכי. של מדורו גדולים יותר המדבר

ב"תנויי" לא כלל נמדד לא וקיומה התורה ענין כל כי ע"א)בזה, כ ברכות הגמ', ,(לשון

כי חז"ל לנו הורו ו"בקבלה" ה"קבלה", בגדלות נמדד הענין כל "לומדות", עם ולא

המדידה "קבלה" בענין חזקה. ויותר גדולה, יותר היתה מרדכי של בדורו כי כן אמנם

הקבלה. במדת אחרת לגמרי היא

ÔÈ
ÚÂ,בזמנינו גם שייך ‰ÈÎ˜ÈÙÒזה Ì¯Ë ˘È‡ ,ı¯‡‰ ÌÚ ˘È‡ ÈÎ È‡„Â ÔÎ˙È
‰Ï·˜‰ Ì‡ ,ÏÂ„‚ Ì‚Â Á"˙ ˘È‡ ¯˘‡Ó ‰¯È˙È ‰ÏÚÓ· „ÂÓÚÈ ‡Â‰Â ,‰¯Â˙‰ „ÂÓÏÏ

‰˜ÊÁ ¯˙ÂÈÂ ‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ÂÏˆ‡.עכ"ד ,

ÌÂ˜Ó·Âאם לאביו, בן אם "צייתנות", כח יש לאדם וז"ל, המשגיח כתב אחר

של הכח אחריך", ה"משוכה הוא הלא ומעשה מעשה לכל המלוה וכדו', לרב תלמיד

כח שיש כמה ועד "צייתנות", של בענין הנהו וכל כל של הצומח הכח "צייתנות".

הכתוב אמר למעשים. בטוחות תמצא כך כדי עד אחריך", ה"משוכה (משליהצייתנות,

"למעלה",טו-כד) של בכח תלוי הכל כי הוא הדבר סוד - למשכיל" למעלה חיים "ארח

איזה יתהווה אם גבוהה, הכי האדם של ובמדרגה ויותר. ליותר והמשך צמיחה של בכח

"למען - של בהסכנה איהו תיכף אז כי למעלה, בהאורח התעמדות איזו שהוא, עיכוב

מטה" משאול הרקבון!(שם)סור ימצא תיכף ,

Ï‡Âודאי זה דבאופן המצות, פרטי קבלת דהיינו בפשוטו, קבלה ענין נבין

בעת מקבל הוא מה על לנשמע, קודם קבלה אפשר זה איך כי גדולה, שאלה תתיצב

הדבר, הוא כן לא מאומה, יודע "ÎÂ˘Ó‰טרם ÏÚ ‰Ï·˜ ¯ÓÂÏ ‰ˆ¯ Ô‡Î ‰Ï·˜
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,‰Ï‡˘ ÏÎ ÔÈ‡ È‡„Â ˙‡ÊÎ ‰Ï·˜ ÏÚÂ ,ÌÂÏÎ· ‰ÈÂÏ˙ ‡Ï ,˙ÈÏÎ˙· ˙Â
˙ÈÈˆ ,"ÍÈ¯Á‡
ÚÓ˘
Ï Ì„Â˜ ‰˘Ú
 ˙ÂÈ‰Ï ¯˘Ù‡ ‰Ê ÍÈ‡,כל קודם ודאי הנהו הצייתנות סוד כי ,

סיני הר המעמד כל סוד התורה, קבלת וסוד מעשה. כל יבוא לא הצייתנות סוד ובלי

אחריך", ה"משוכה במדרגת כזאת וגדולה רמה למדרגה ובאו ישראל כל נתעלו כי היה,

בהמשכה בטחונות העתיד, כל על בטחונות שנתהווה כדי עד "פאלגען", של בהמדרגה

עולם! עד דורות, לדורי

ÏÎ."ה"קבלה ענין הוא לנשמע, קודם נעשה אמרם הוא התורה, קבלת סוד

„Ú ,ÛÂÒÂ ˙ÈÏÎ˙ „Ú ÁÂ¯‰ ˙„Ó ÏÎ· Ï‡¯˘È ÏÎ ÌÓˆÚ Â‡ÏÓ˙‰ È
ÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ·
ÌÈÓÈ‰ ˙È¯Á‡כנאמר נט-כא), לא(ישעיה בפיך שמתי אשר ודברי עליך אשר "רוחי

כתב ז"ל והרמב"ם עולם". ועד מעתה ה' אמר זרעך זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו

הר על אבותיו עמדו שלא בידוע ישראל באלקי מאמין שאינו שמי תימן" ב"אגרת

רוח92סיני עם ישראל התאצרו שמה סיני, הר מעמד של סוד זהו כי כך?! כדי עד -

סוערות הכוחות כל אשר הדורות, כל סוף עד מספיק מלא אוצר ורצון, חפץ אהבה

ויתעמד, יתעכב פעם ואם - סוערים הכי אויר במזגי ממקומו, אותו יזיזו לא שבעולם

סיני! הר על אבותיו עמדו שלא בידוע

‰ÓÂהכל נגמר, הכל כבר "בכח" אשר זאת נקראת התחלה ההתחלה? של טיבה

כלומר לנשמע, קודם נעשה לה להתקדם צריכה היתה התורה מציאותו, תכלית עד נגמר

דוקא אז, ודוקא נגמר, הכל כבר היה ב"כחה" אשר כזאת קבלה תכליתה, עד קבלה

התורה. של הב"פועל" כל לקיום לצאת באפשרות היה אז כי הב"כח", הקדמת עם

אפשרות אופן בשום היתה לא הקדום, הב"כח" לולא הקבלה, לולא ההתחלה, לולא אבל

עליהם שקבלו "כיון - "בפועל". כל אין הב"כח", הקדמת לולא כי הבפועל, לתוצאת

אופן בשום יבוא לא "קבלו" ובלי מיד", עשו כאילו הכתוב עליהם מעלה לעשות

שמעשיו "כל ז"ל אמרם סוד הוא לו, קיום אין קבלה הקדמת בלא מעשה "המעשה",

מתקיים! דוקא אז כי קבלה, שהקדים ר"ל מחכמתו", מרובין

˙ÏÈÁ˙·סוף עד הצלחתו כל את לידע יכול אחד כל בישיבה לימוד של הזמן

כך כדי עד ה"בכח", אצלו שנגמר כמה עד הקבלה, לסוד נכנס שאחד כמה כל הזמן,

מ עכ"ד.הוא ובטח,

הרמב לשון זה וכבר"92. תימן', ב'אגרת ם

לחבירו, ערב הנכנס כאדם ית' הבורא הבטיחנו

על שעמד מי שכל והודיענו בערבותו לנו ודי

רבנו משה בנבואת מאמינים שהם סיני הר

בניהם ובני ובניהם הם ידו, על שבא מה בכל

הקב אמר שכן עולם, יתברך"עד הנה"(יט-ט)ה

העם ישמע בעבור הענן בעב אליך בא אנכי

לעולם יאמינו בך וגם עמך יש"בדברי לפיכך .

הנתונה הדת מדרך שנטה מי שכל לדעת,

האנשים מזרע שאינו ההוא וכןבמעמד ההם.

לא בנבואה, המסתפק כל על רבותינו אמרו

עכ סיני, הר על אבותיו ל."עמדו
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כתובות·] במס' ע"א)איתא יתיב(סג עקיבא] [רבי ציית לדידי אי ליה אמרה ,

סרי תרי ויתיב אזיל הדר עבידנא קא ברשות עקיבא] [רבי אמר אחריני, שני סרי תרי

דביתהו, שמעה תלמידי, אלפי וארבעה עשרין בהדיה אייתי אתא כי רב. בבי אחריני שני

יודע להו אמרה ואיכסאי, לבוש מאני שאילי שיבבתא לה אמרו לאפיה, נפקא קא הות

קא הוו לכרעיה, ליה מנשקא קא אפה על נפלה לגביה מטיא כי בהמתו. נפש צדיק

גברא דאתא אבוה שמע הוא. שלה ושלכם שלי שבקוה להו אמר שמעיה, לה מדחפי

דגברא אדעתא ליה אמר לגביה, אתא נדראי, דמפר אפשר לגביה איזיל אמר למתא רבה

נפל הוא, אנא ליה אמר אחת, הלכה ואפי' אחד פרק אפי' ליה אמר נדרת, מי רבה

הגמ'. לשון ע"כ ממוניה, פלגא ליה ויהיב כרעיה על ונשקיה אפיה על

'ÒÂ˙·Âבנולד לפתוח אסור והלא וא"ת הק', נדרת מי רבה דגברא אדעתא ד"ה

בהולך הוא דדרך רב לבי שהלך כיון נולד חשיב לא דהכא וי"ל וכו', בנדרים דאמרינן

עכ"ל. וכו', גדול אדם שנעשה ללמוד

ÔÈÈ„ÚÂאבל גדול, אדם שנעשה ללמוד ההולך של הוא הדרך אם לי מה צ"ב,

וצ"ב. גדול, אדם אינו עדיין הרי הוא, נולד של במצב עדיין

˘ÈÂומוכח ללמוד, ע"ע שקיבל דמאחר הנ"ל, היסוד כפי התוס' בכוונת לומר

רק הוא גדול" אדם שה"להיות ע"כ ללמוד, שהלך ממה ÔÓÊזה ¯ÒÂÁÓמחוסר ולא

שהיתה בישיבה ללמוד הליכתו הליכתו, שהוא הקבלה מעשה בתוך מונח שהכל מעשה,

נחשב לא ולכן גדול, אדם להיות זו מ"קבלה" שיצא מכריחה מקבלתו, יוצא פועל

בנולד .93לפתח

משה‚] דרש בספר כ)כתב באומרם(דרוש ישראל כלל כוונת להבין יש וז"ל,

שמלאכי רז לבני זה רז גילה מי הקב"ה שאמר עד העולם הרעיש שכ"כ ונשמע" "נעשה

שאומר יש אדם בבני אף הא בזה, יש רבותא איזה דלכאורה בו, משתמשין השרת

שמא יחוש ולא שיצוהו מה כל שיעשה רע לו יעשה שלא לו ברור אשר לאוהבו אדם

לקיימו, יוכל שלא דבר יצוה שהקב"ה לחוש שאין כ"ש רע, דבר לעשות לו יאמר

רבותייהו. ומאי כן יאמר בוראו את המכיר אחד כל וא"כ

˘ÈÂשכוונתם ÌÏÂÚÏלומר ‰˘Ú
 Â
השמיעה˘‡ על אנו שמחכים בזה והוא, ,

העת כל אנו ומחכים מצוותיו שנקיים מה חיינו זה רק כי לעשות, מה לידע פירוש

למלאכה צריך שהוא אצלו שיעמוד אחד ששכר כמו והוי ונעשנה. לעשות מה נשמע מתי

ומחמת אחר, בזמן או בלילה או מחר או היום לזה, יצטרך מתי לו ידוע ואין שיעשנה

למלאכה שמחכה בזה העת כל כעובד שנחשב בודאי הזמן, כל אצלו שיהיה צריך זה

העת. לכל שכר לו ומשלם

ממו שמעתי כך הגר"93. זצ"ר גיפטר הגרא"מ רבו בשם זצ"ל, הי"י מטעלז, ד."ל
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ÂÓÎימיו וכל ומצוות התורה קיום הוא חייו שתכלית מאחר ה', עובד הוא כן

ויקיימנה, לידו יבא מתי לזה מחכה ÂÚÎ˘‰הוא ˙Ú‰ ÏÎ ÈÂ‰שמלה"ש רז וזהו .

כל נחשב ומ"מ שנים, לכמה אחת פעם רק נשלח שאינו יש שבמלאכים משתמשים,

הקב"ה. לשליחות מחכה הוא הימים שכל משום כעושה העת

‰ÊÏÂבמדרגה ישראל כל שנתעלו ונשמע", "נעשה באומרם ישראל כלל כיוונו

עכ"ל. התורה, קבלת בעת הזאת הגדולה

מתעלים,„] בפועל העשיה שע"י הבינו ישראל שכלל בזה, לומר נראה עוד

שכמו השרת, למלאכי ישראל כלל דמו ובזה אחר. מובן יש ל'נשמע' - העשיה ולאחר

האדם, אצל כמו"כ נברא. הוא זה לתפקיד כי לשלימות, מגיע עשיתו ע"י המלאך שאצל

דבר, מקיים של נשמע זה ומעתה אח"כ שיבוא ה'נשמע' מהות משתנה ה'מעשה' ע"י

לשלימות. הגיע ובזה "הנעשה", לקיום הקודם האדם אותו אינו כבר הוא כי

¯"Â˘"נשמע" פירוש וז"ל, אהרן רבי משנת בספר עמד כבר זאת נקודה שעל

בקול לשמוע דברו עושי הרי המלאכים וכן הקיום, אחרי הטעם בהם ירגיש כי 'נבין',

שמיע' "לא ע"ב, יב מו"ק [כמו לסבור היינו לשמוע אך קודם דבור היה הרי דברו,

אז - הווייתו תכלית שהיא שליחותו המלאך וכשמקיים לי"], סבירא לא כלומר - לי

כבר הרי - נעשה" ה' דבר אשר "כל בענין בישראל וכן אמיתותו. על הדבר היהמשיג

עכ"ד. כמש"כ, אך קודם, דיבור

ÌÂ˜Ó·Âהקדמת והנה וז"ל, הנ"ל דבריו כיסוד אהרן רבי משנת בספר כתב אחר

מפורש הרי במלאכים וגם יתכן, לא דזה הציווי, לשמיעת הכוונה אין לשמיעה העשיה

על הדברים הבנת כוללת דהשמיעה אלא היה, כבר הדיבור שעצם הרי דברו", "עושי

היא הטעם והרגשת העשיה, אחרי היא הענינים דהכרת ה"נעשה", אחרי וזהו אמיתתן,

דכתיב מהא רואים זה ודבר הקיום, ט-ו)אחרי -(ויקרא תעשו ה' צוה אשר הדבר "זה

ראיה. בגדר הכבוד יתגלה העשיה דאחרי ה'", כבוד אליכם וירא

ÔÈ
ÚÂשכלם לפי החישובים לגמרי שסילקו היינו לשמיעה, הקודמת עשייה

ענין ויבינו ישמעו טרם עשייה לכל נכונים שהיו באופן שנצטוו, מה ועשו - האנושי

עצמם מסרו אך רבות, קושיות ע"ז יש האנושי שכלם שלפי באופן והתולדה, הדברים

עכ"ל. הקב"ה, של לרצונו לגמרי

È˙‡ˆÓÂהגר"א שאדוננו נפשי שאהבה קודם94את היה ש'הנעשה' וז"ל, כתב

לקיים איך ליודע כדי הנצרך חדא, שמיעה - שמיעות ב' שהיו והיינו השניה. ל'שמיעה'

מיניה, המסתעף וכל הקב"ה מצות הבנת שזו השמיעה, תוכן ושני, העשיה. - המצוה

להשיג יתכן הב', שמיעה זה, ולדבר המצוה. עושי של הרוחנית העליה תלויה ובזה

עכ"ל. הנעשה, קיום אחרי רק במלואו מעלותיה

ה-כד. ואתחנן פרשת אליהו' 'אדרת .94
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„ÂÒÈÎÂ'שכ ראיתי אחרת בדרגה היא אף תהיה שהשמיעה גורמת שהעשיה זה

שבת במס' וז"ל, זצ"ל אברמסקי ע"ב)הגר"י אמרו(פח למרום משה שעלה דבשעה איתא,

בא, תורה לקבל להן, אמר בינינו, אשה לילוד מה רבש"ע, הקב"ה, לפני השרת מלאכי

רבש"ע, לפניו, אמר תשובה... להם החזר למשה הקב"ה אמר וכו', גנוזה חמדה לפניו, אמרו

אמר מצרים". מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי בה, כתיב מה לי נותן שאתה תורה

ע"כ. וכו', לכם תהא למה תורה השתעבדתם, לפרעה ירדתם, למצרים להם,

˘ÈÂשאלו המלאכים הלא תשובה", להם "החזר למשה הקב"ה שאמר מה לעיין,

רבנו, משה להם חידש מה ועוד, תשובה. הקב"ה להם השיב לא ומדוע הקב"ה, את

ביקשו ואם התורה, את יבקשו מה ובשל מעשיות, ממצוות הם שמופקעים ידעו לא האם

תשובה? להם השיב מה הרוחני, במישור לקיימה

¯·˙ÒÓ,אצלם הנמנעות מן הוא המצוות שקיום היטב ידעו השרת שמלאכי

בשמים "לא לומר כח לבנ"א יהיה שלא ביקשו אך לבנ"א, להנתן צריכה ושהתורה

בב"מ במס' ומבואר השמים. מן דעת חוות לקבל ולסרב ע"א)היא", שנחלקו(פו ,

לבן לשער קדמה הבהרת אם בספק הדין מה דרקיע טמא)במתיבתא שהשער(שבוודאו או

לבהרת קדם טהור)הלבן אמרו(שבוודאו דרקיעא מתיבתא וכולהו טהור, אומר הקב"ה ,

דהיינו, ע"כ. בתורה, שכתוב מה לפי טהור, אומר הקב"ה וז"ל, רש"י ופירש טמא.

רשות לך ואין לך חקקתי וחוקה כל אדון שהוא מפני טהור אומר אינו הקב"ה שאפי'

והרמב"ם מסיני. למשה נתנה אשר התורה מן "טהור" דעתו הוכיח אלא אחריה, להרהר

ה"ט) פ"ב צרעת טומאת בשמים(הל' לא כי כביכול, הקב"ה כדעת שלא טמא, לדינא נקט

"ויתן כמש"נ מלכות, זו "הוד" השמים". על הודך "תנה טענתם יסוד היה וזה היא.

מלכות" הוד כט-ה)עליו א, ומשפטים.(דה"י חוקים המחוקקת היא ומלכות ,

‰ˆ¯Âיהיו מדוע ונימוק טעם רבנו למשה לו יש כי השרת למלאכי להודיע הקב"ה

משה, ואמר תשובה". להם "החזר לו אמר לפיכך היא", בשמים "לא לומר זוכים ישראל

ולרדת אמיתתן על לעמוד בחילו אין - ממש בפועל מעשיות מצוות מקיים שאינו מי שכל

להלכה. מכרעת דעתם אין למעשה, המצוות בקיום שאינם השרת מלאכי לפיכך, לעמקן!

ונשמע". "נעשה לאמר וברוחם בחילם שיש לאלה אלא תורה ניתנה שלא

ÈÎשיטת את אלו תיבות בשתי הביעו ל"נשמע", קודם "נעשה" באמרם אבותינו,

היא כן - העבודה וכמידת הלב, שמיעת של הסיבות סיבת הוא שהמעשה היהדות:

והרגש. המושכל המושג מידת

È¯·„כתשובה מעלה מלאכי אצל נתקבלו רבנו עליה,משה להשיב שאין ניצחת

אוהב" לו נעשה ואחד אחד כל שם)"ומיד ‡„Ì.(שבת È
·· Ì‚ „ÂÓÏÏ ˘È ‰ÊÓÂ
Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,‰¯Â˙‰ Í¯„ Ì‰Ó ‰¯˙Ò
 - ˙ÂÈ˘ÚÓ‰ ˙ÂÂˆÓ‰ ÏÂÚ Ì‰ÈÏÚÓ Â˜¯Ù˘
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"ÌÈ
ÈÚ ˙¯È‡Ó ‰¯· '‰ ˙ÂÂˆÓ·" ˜ÏÁ(יט-ט עכ"ד(תהלים ,95.

'ÂÚÈÂ'אהרן רבי ס"ג)ב'משנת עמ' בתורה(ח"ג שלנו דההשגה והוא וז"ל, שכ'

וברא נסתכל כי ז"ל וכדבריהם עמוקים, סודות הם התורה סיפורי וכל מאד מצומצמת

עליונים לסודות הבריאה סודות כל בה וכלולים התורה ע"י נבראו העולמות שכל עולמו,

וכו', בראשית ומעשה מרכבה ¯˜מעשה ‡Â‰ ÌÈ¯·„Ï ¯·Á˙‰ÏÂ ‰˙Â
˜Ï ÌÈÏÂÎÈ˘ ‰ÓÂ
‰Ê· ‚˘ÂÓ Â
Ï ˘È ¯˘‡ Ê"‰ÂÚÏ ˙ÂÎÈÈ˙˘Ó‰ ˙ÂÎÏ‰‰ È"Ú,ÚÈ‚‰Ï ¯˘Ù‡ ÍÎ È"ÚÂ

˘‡‰Ï Ì‚ Î"Á‡,דת שנקראו מה התורה הלכות שכל והוא התורה ופנימיות להסודות ,

ויכולים שלה בבואה והן ופנימיותה תורה של מהאש הם נובעים התורה מוסרי כל וכן

עכ"ל. בה, לעמוד ידם על

È¯‰סגולת זוהי כי ה"נשמע". את ומשיגים מבינים ה"נעשה", ע"י שרק קמן

עשייתם מתוך רק באה שהבנתם והמצוות, .96התורה

"òîùðå äùòð 'ä øáã øùà ìë åøîàéå íòä éðæàá àø÷éå úéøáä øôñ ç÷éå"
[כד-ז]

‰
האחד‰ נפרדים דברים שני דהיו כתב משפטים בפ' הלוי רי"ז מרן בחידושי

הוא יתרו בפרשת הנאמר וכל לברית, שנכנסו ושנית התורה, וקבלת סיני הר מעמד

ולמדים לברית כניסתם מענין מדבר ובפרשתינו התורה, וקבלת סיני הר מעמד בכלל

והנה דמים, והרצאת וטבילה מילה ע"י תהי' לברית שהכניסה גירות לענין לדורות ממנה

עשיית דהיינו "נעשה" רק כתיב יתרו ונשמע"בפרשת "נעשה כתיב ובפרשתינו המצות,

דגרות. מצות קבלת דפירושו

‡˙È‡שבת ע"א)במס' יתרו(פח בפרשת היא זו פרשה כגיגית", הר עליהן "כפה

מהני דלא פשוט, ונראה הברית. מצות קבלת על ולא התורה קבלת על היתה שהכפיה מפני

כפיה. מהני לחוד התורה קבלת על ורק הגרות, על כפי' מתוך קבלה

"òîùðå äùòð 'ä øáã øùà ìë åøîàéå íòä éðæàá àø÷éå úéøáä øôñ ç÷éå"
[כד-ז]

Ì‡כשעמדו אבותינו אשר הזאת, המשונה התופעה פשר מה בשאלה, אדם לחשך

הר-סיני "נעשה"˜Ì„Âלמרגלות והקדימו השרת, מלאכי לדרגת התרוממו תורה, מתן

אברמסקי יחזקאל רבי הג' כתב זה מאמר .95

לפני"זצ אחדים חודשים תורה, מתן חג לפני ל

הסתלקותו.

לא"וע 'תורה בענין יתרו פרשת לעיל ע

זה. בענין באריכות שכ' מה היא', בשמים

הגר זצ"96. קוטלר נפלא,"א דבר כאן מוסיף ל

סודות"דע" גם מתגלים המצוות, עשיית י

התורה ע"ופנימיות רק כי ההלכות". י
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ואילו שינו‡È¯Áל"נשמע", ושמע..." אתה "קרב במשרע"ה כשהפצירו הנשגב המעמד

ממעלתם?! בינתיים ירדו כלום - "ועשינו" אח"כ ורק "ושמענו" תחילה ואמרו טעמם את

Û‡ממדרגתם כהוא-זה נתמעטו ולא ירדו לא וחלילה! חס לו: והשב אמור אתה

דהיינו, לבדו, הוא בריך לקודשא אם כי ונשמע" "נעשה אומרים שאין אלא הרוחנית!

לך יאמר אפילו - לבשר-ודם אבל הגבורה. מפי ישר דברים לשמוע מעותד כשאתה

לעשיה, שמיעה להקדים היא הישרה המדה ובעצמו, בכבודו הנביאים אדון משרע"ה

מדובר במה תחילה תברר צווי ולקיים מה לעשות תתחייב .97ובטרם

minkg zpen`

"òîùðå äùòð 'ä øáã øùà ìë"[כד-ז]

·˙Îסופר חתם רח)בשו"ת סי' מודעה(א"ח מכאן עקיבא, ר' פרק משאחז"ל וז"ל,

לנשמע. נעשה הקדימו הא תוס' שהקשו י"ל אחשורוש. בימי קבלוה והדר לאורייתא, רבה

כפה פה שבעל תורה על אבל לנשמע, נעשה הקדימו שבכתב תורה דעל הראשונים ותירצו

נח)ההר פ' ב'תנחומא' שכ"ה לעיל המודעה.(הובא קאי זה ועל ,

Ï"
Â'ובפ ונשמע", נעשה ה' דבר אשר "כל תורה במתן במ"ש מרומז זה כי

ה-כד)נןואתח לעשיה.(דברים שמיעה הקדימו ועשינו, ושמענו ע"ה רבנו למשה אמרו

למינא רבא אמר לנשמע נעשה שהקדימו מה ע"ב)כי פח בהימנותא(שבת דסגינן אנן ,

תנחם" ישרים "תמת בן יא-ג)כתיב בו(משלי ובוטחים בהקב"ה שמאמינים אנו פי' ,

לעוה אח"המשתייכות אפשר וכו', להגיע"ז כ

התורה. ופנימיות לסודות להאש, גם

הג97. שליט"מפי צימבליסט גדליה חיים א,"ר

ביפיו. מלך בספר הובא

של המקורית בפרשנות יש רב חידוש

זצ"הגר אברמסקי ע"י התורה קבלת לענין י"ל

ב ישראל ונשמע"כלל ע"נעשה חז". דרשת ל"פ

ע פח שלא)"(שבת אומנותם בכך תפסו הם ,

כ מקלסם הכתוב אשר השרת, עושי"מלאכי

דברו בקול לשמוע כבשר-ודם"דברו נהגו ולא ,

וקיום ממנו, דורשים מה תחילה ששומע

אח בבחירתו תלוי או"הדבר לעשות אם כ

שזה לפרש, רגילים שטחית בהבנה לחדול.

של ובגדלותם בשבחם למעליותא סיפור

בקבלת והתרוממו התעלו אשר ישראל,

עליון. מלאכי לדרגת התורה

הלכה"הגר [מיסוד זו בסוגיא וגילה חשף י

" חדתין, אנפין בתוספתא] ישראלאחת בני

על התורה את שקיבלו ה' מאת אז נתבקשו

היא זו ומדרגה בחירה, מתוך לקיימה מנת

מדרגת זוהי המלאכים, ממדרגת למעלה

קדוש" וגוי כהנים שהרשותממלכת [כמלך "

" אחד פה בהשיבם אמנם ונשמעבידו]. "נעשה

דיבר אשר שכל לכך, רק נכונות ישראל גילו

דהיינו השרת, כמלאכי ויעשו יקיימו ה'

שיהל ה' דבר עצם של הבהיר אור מתוקף

בנסיון לעמוד נאותו לא הם אך - עליהם

מתו התורה קיום עליהם בחירהולקבל ך

בב"(עשבלב. לתוספתא ביאורים יחזקאל' 'חזון ק,"פ

ה"פ .ג)"ז
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שמיעה. קודם נעשה אמרי ע"כ לסבול, רצונו אין או שא"א מה עלינו יטיל שלא

Ì
Ó‡Âמבלי חכמים דברי עליהם לקבל אבו לא חכמים ביד מסורים שיהיו

ושמענו למרע"ה אמרו ע"כ בעיניהם. ישרו לא אולי תקנתם על ויפקפקו שיהרהרו

ותורה חכמים גזירות עליהם לקבל כרחם על אותם כפה הקב"ה ומ"מ עשינו. ואח"כ

זו. על רבא מודעא טענו ע"כ בע"כ, והיה והואיל אחריהם, הרהור בלי פה שבעל

·Â˘וכמ"ש ישראל, בעיני ישרו לא אשר מעשים שעשה מרדכי יבבימי (מגילה

מיניהע"ב) דמתילד לשמעי דוד הרג דלא יהודי, לי עשה מה ראו אמרה ישראל כנסת ,

עשה ונפלאות וגדולות ידו על הסכימו משמיא כי אח"כ וראו בהמן. בי' דמגרי' מרדכי

יפה עושים הכל את כי חכמים דברי אחר להרהר אין כי הבינו אז ידו. על הקב"ה

כן נשמע, ואח"כ נעשה כמו וקבלו קימו ונאמר קבלוהו. הדר ע"כ עמהם, וה' בעתו

עכ"ל והאזנה, וקבלה שמיעה לשון קבלו, ואח"כ .98קימו

ÔÎÂ'משמואל ה'שם מועדים)כתב שמעת(סוף שכבר מה תזכור זכור ובטח וז"ל,

פעמים, הרבה ÈÙ‡Â'ממני 'ÈÓÎÁÂ ‰¯Â˙‰ ˙Ú„Ï ÏË· Ì„‡‰ ˙ÂÈ‰Ï ˙Â„‰È‰ ¯˜ÈÚ˘
ÔÈÓÈ ‡Â‰˘ Ï‡Ó˘ ÏÚ ÍÏ Â¯Ó‡È˘אזניך וכוף התורה לדעת דעתו מבטל שאדם וזה ,

חכמים, לדברי ÏÎ‰Óלשמוע ¯˙ÂÈ ‰ÂÂ˘ ‡Â‰עכ"ל .99וכו',

נפלאים סופר' ה'חתם דברי שעצם הגם .98

רש מלשון אמנם קבלוה"הם, הדר - ותוס' י

" אחשורוש להםבימי שנעשה הנס ,"מאהבת

בגמ' להם יש אחרת שהבנה משמע לכאורה

וצ ב."שבת,

���

הוספה ראיתי לדעת' 'תורה בקונטרס

הנ סופר' ה'חתם וז"לדברי יסוד"ל פי על ל,

מ להבין יש בפרשת"זה הטורים' 'בעל ש

עה ""תצוה, הקדשפ אל בבאו קולו -ונשמע "

" במסורה: הקדשג' אל בבאו קולו "ונשמע

"(כח-לה) ונשמע, נעשה ה' דבר אשר ,(כד-ז)"כל

המלך" פתגם א-כ)"ונשמע והיינו(אסתר .

במגילה עדאמרינן מקראב)"(ג רבה, אמר ,

עדיף, מגילה מקרא תורה, ותלמוד מגילה

עדיף, מגילה מקרא - ועבודה מגילה מקרא

" ונשמעוהיינו נעשה ה' דבר אשר דהיינו"כל ,

" בה דכתיב עבודה, תורה. קולותלמוד ונשמע

הקדש אל ""בבאו המלך. פתגם היינו"ונשמע ,

" וסמך מגילה, היאקריאת רבה שם)"כי ,(אסתר

עכ וכו', טפי דעדיף לומר"אלמא ויש הטור. ל

ת מגילה מקרא דוחה משום"דלכן ועבודה, ת

[שהרי חכמים אמונת מראה מגילה שבמקרא

דרבנן] מצוות מז' אחת היא מגילה מקרא

התורה. לקיום היסודות יסוד שהוא

דבריו: בסוף שם והוסיף .99ÍÏ ÔÈ‡ ÔÎ ÏÚÂ
ÈÎ ,ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ· ÌÂˆ˙ ‡Ï Ì‡ ¯ÚËˆ‰Ï
‡Ï˘ ÂÂÈˆ˘ ‰¯Â˙‰ ÈÓÎÁ ˙Ú„Ï ÚÓ˘˙˘ ‰Ó·
‰ÂÂ˘ ‡Â‰ ,ÌÂˆÏ ‡Ï˘ ‰ÂÈˆ ‡ÙÂ¯‰ Ì‡ ,ÌÂˆÏ

.ÌÂˆ‰ ¯˜ÈÚÓ ¯˙ÂÈ

���

הר עשר)ן'"ב'דרשת האחד חידש(הדרוש

חכמים לדברי לשמוע המצוה בדין גדול עיקר

וז אפשר"וסגולתה, שאי עוד, סובר ואני ל,

בנפש הפסד הסנהדרין שיכריעו ממה שימשך

בו ושיאמרו האיסור דבר יאכילו כי גם כלל,

מותר. 
Ù˘שהוא· Í˘ÓÈ ¯˘‡ ÔÂ˜È˙‰˘ ÈÙÏ
‰¯Â˙‰ È¯ÂÓ ÌÈÓÎÁ‰ ˙ÂˆÓÏ ‰Ú¯Î‰‰ „ˆÓ

,'˙È ÂÏˆ‡ ·Â‰‡ ¯˙ÂÈ‰ ¯·„‰ ‡Â‰כאמור
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eply mibyend mler z` mnexl

"åúùéå åìëàéå íé÷ìàä úà åæçéå åãé çìù àì ìàøùé éðá éìéöà ìàå"[כד-יא]

וז"ל,‡] רצוי כמעשה וישתו" ויאכלו האלקים את "ויחזו מבאר הרמב"ן רבנו

הנזכרים והזקנים ואביהוא נדב הם ישראל בני אצילי א)ואל פסוק כי(לעיל כן וקראם ,

קראתיך מאציליה וכן אלקים, רוח עליהם מא-ט)נאצל עליהם(ישעיה שנאצל הנאצלים, ,

בעבור - ידו שלח לא וטעם המלכות. מן כבוד עליהם שנאצל הגדולים או מרוחו,

בכך שנזהרו בכאן הודיע בם, יפרץ פן ה' אל לעלת יהרסו אל והעם והכהנים שאמר

והטעם הזה, במחזה שחזו למה ראויים ישראל בני אצילי היו כי פרץ, בהם פרץ ולא

שם שאכלו וישתו ויאכלו וטעם וכו'. ה' אל לעלות הרסו ולא האלקים, את חזו כי

התורה בקבלת לשמוח חובה כי כן ויו"ט שמחה שעשו וישתו וטעם וכו', השלמים

וגו', לך נתון והמדע החכמה בשלמה וכתיב אלקיך, ה' לפני ושמחת וכו' צוה כאשר

משתה שעושין מכאן אליעזר ר' אמר עבדיו, לכל משתה ויעש ירושלים ויבא מיד

עכ"ל. עשו, כן התורה חתונת ביום כאן אף וכו' תורה של לגמרה

¯‡Â·Óבנסיון לעמוד דהשכילו ישראל בני לאצילי להם הוא דשבח בדבריו

עשו ואח"כ להם, המותר הגבול את עברו ולא ה', את מלראות ולהמנע להעצר העצום

שחזו למה ראויים שהיו בשבחם לספר באה והתורה התורה. לחתונת ומשתה שלמים

ה' אל להר לעלות הרסו שלא מפני .100במחזה

יד.·] בהם להשתלח ראוים שהיו מכלל ידו, שלח לא וז"ל, כ' רש"י אמנם

תנחומא, מדרש כך ושתיה, אכילה מתוך גס בלב בו מסתכלים היו האלקים, את ויחזו

הנצי"ב וכתב כן. תרגם לא דבר')ואונקלוס 'העמק לראות(בפי' שזוכה מי כי והכונה וז"ל,

לסבול כח לו ונותן ויתבונן שיראה ית' רצונו אור, עליו מופיע והקב"ה אלקים, מראות

חיים מלך פני באור נפלא תענוג בזה מוצא ה"ז לשכינה, מרכבה ולהיות הקדוש משא

גבול פרצו האלה האצילים אבל וכו'. שעה באותה לאכול תאב ואינו נפשו ושבע ית'

וכו', להתבונן הורשו שלא במה 
והציצוÂÚ 'È‰ ‰ÊÂÌÈ
ÁÂ¯ ‚
ÂÚ Ì˘Ù
 Ú·˘ ‡Ï˘ Ì˘
Â˙˘ÈÂ ÂÏÎ‡ÈÂ Ó"ÎÓÂ ,˙Â˜Ï‡· Â‡¯˘ ‰Ó Â‡¯ ‰Ó‰ .ÌÈ˜Ï‡‰ ˙‡ ÂÊÁÈÂ „Úנדרשו ,

עכ"ל. ז"ל], הלוי ר"י בשם הראב"ע פי' [וכך ולשתות לאכול

ואביהוא‚] נדב על תביעה כאן דהיתה ביאר, זצ"ל חדש מאיר רבי הגה"צ המשגיח

מיתה. עליהם נגזרה כך על וישתו"! "ויאכלו מכן? לאחר עשו ומה האלקים, את ראו דהם

טו-כב)שמואל טובהנה"(א, מזבח ."שמע

מעותד הוא אשר הרוע יסיר ההוא בתקון

האסור הדבר אכילת מצד בנפש להתילד

עכ וכו', לב-א,"(ועל"ההוא תשא כי פרשת להלן ע

(א) העגל חטא משמאמר זה).", בענין כ

ע מש"100. זה."ע בענין יט-יב, לעיל כ
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Ï·‡כאילו דאתקבלו בקרבניהון חדן והוו דה' יקרא ית "וחזו אומר התרגום

ושתו. אכלו כאילו לרצון שהתקבל בקרבן שמחו הם ושתן". אכלין

Ï‡˘על שמחו הם אדרבה, הלא עליהם, התביעה היתה מה כך אם המשגיח,

מעלתם?! על המעיד דבר לרצון, שהתקבלו 101קרבנותיהם

‡Ï‡Â˙‡ ˙ÂÏÚ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ÂÏ˘ ÌÈ‚˘ÂÓ‰ ÌÏÂÚ ÏÎ - ‰ÏÚ˙Ó˘ Ì„‡הרוצה אדם .

ישתמש הוא בער, ברוך רבי הג' של נפלא חידוש איזה למשל אחר, מעולם נפשי עונג לתאר

שבת של הקוגל כמו וערב מתוק היה שהחידוש יאמר למשל ואם שלו. המושגים בעולם

בכמה העניין כל את מוריד הוא בזה הרי ... קוגל] שטיק גישמאקע א ווי גישמאק איז [דאס

בתורה?!... חידוש לתאר כדי המושגים עולם הוא זה האם מדרגות...

·„
לתאר וכדי לרצון, מתקבל קרבנם נפלאה, אלקית לקרבה זוכים ואביהוא

שמתעלה אדם מיתה! התחייבו כך על ושתייה... לאכילה זאת משווים שמחתם גודל את

משתנים. שלו והנמשל המשל גם כך בהתאם. להשתנות חייב שלו המושגים עולם -

מורידים כך כי גשמי, דבר ע"י להיעשות יכול אינו רוחנית הנאה של לשיא תיאור

שעלינו רבות פעמים כך על חוזר היה זצ"ל, מסלבודקא הסבא נמוכות. לדרגות אותו

אומר, היה הסבא מרוממת. שונה, באווירה נחיה הבה שלנו! המושגים עולם את לרומם

בהתאם! ומושגים עולם לך תבנה 102תתעלה,

האלק„] את "ויחזו על שנתבעו שמה לבאר, יש היהעוד וישתו" ויאכלו ים

בעולם שחיים חשו ולא כלל החומר מן הפרידו לא הם התורה, את שהגשימו משום

ב' הם ונשמה גוף הלא הנשמה, הנאת את יהנה שהגוף יתכן לא דהרי לגמרי, אחר

במדת מוגבל שהגוף כיון מיתה! נתחייבו לכך וכלל. כלל זה אל זה קרבו שלא דברים

וכיון לחומר, להוריד א"א לגשם, אפשר אי הרוחניות ואת לשאת. שיכול הרוחניות

החומר מן להפרד הוכרחו האלקים את .103שחזו

"íúøåäì éúáúë øùà äåöîäå äøåúäå ïáàä úçì úà êì äðúàå"[כד-יב]

Ì"·Ó¯‰והתורה כמשמעו. פירושו האבן שלוחות כתב החזקה', ל'יד בהקדמתו

זו והמצוה המצוה, פי על התורה לעשות וצונו פירושה, זו והמצוה שבכתב, תורה זו

פה. שבעל תורה הנקראת היא

הענין אין התרגום לפי לכאורה אמנם .101

רש דברי את לעיל והבאנו כתביעה, י"מתפרש

המדרש, כדברי שלא זהו שאונקלוס כ' שאכן

הרמב וצ"ולכאורה אונקלוס, כתרגום אזיל ע."ן

מסלבודקא'. הסבא 'כתבי .102

מאמר פי על זאת מסבירים היו בקלם .103

""חז בעוהל רוח קורת של אחת שעה ב"יפה

הזה עולם חיי ד-יז)"מכל שאם(אבות הכוונה, .

מתחילת בעולם האנשים כל הנאות את ניטול

את ונכניס הדורות, כל סוף עד העולם בריאת

" עדיין - אחת לשעה ההנאה שעהאותה יפה

עוה בחיי רוח קורת של וכו'.ב"אחת "
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Ô"·Ó¯‰Âומש"כ ללוחות, מתייחס כתבתי, אשר שנאמר שמה ביאר כאן

אשר האבן לוחות את לך ואתנה הכתוב, פירוש וזה והמצוה. לתורה מתייחס להורותם,

ע"כ. להורותם, והמצוה והתורה כתבתי,

˘ÈÂהעובדות הם שהתורה בראשית, לספר בהקדמה הרמב"ן שכתב ממה לעיין

שהם "והמצוה" ומפרש האמונה. בענין אדם לבני מורים הם באשר בראשית, ספר של

וצ"ע. תעשה, לא מצוות ובין עשה מצות בין - התרי"ג כל - המצוות

wdaen cinlz - ea gex xy` yi` ryedi

xecl xecn dxezd zxeqn oiprae

"åúøùî òùåäéå äùî í÷éå"[כד-יג]

התלמיד‡] שהיה אני ואומר כאן, יהושע של טיבו מה ידעתי לא וז"ל, פירש"י

נטה ויהושע והלאה, משם לילך רשאי שאינו ההר, תחומי הגבלת מקום עד לרב מלווה

ע"כ. וכו', יום מ' כל שם ונתעכב אהלו שם

˙ÎÒÓ·Âע"ב)יומא איש"(עה אכל אבירים "לחם עח-כה)איתא, יהושע(תהלים זה ,

ע"כ. ישראל, כל כנגד מן לו שירד

ËÂ˘ÙÂמה כי ישראל, לכל שירדה כאותה שהיתה המן לכמות הכוונה שאין הוא

מקערת ואוכל הכלל בזכות זוכה הכלל בתוך הנמצא שכל היא הכונה אלא כזה. בנס יש צורך

מתרחק אינו ואפי' לו, והולך הכלל מן הנפרד אך כולו, הכלל בזכות יורד המן כי הכלל,

הכלל. משל אוכל ואינו הכלל בתוך שאינו כיון עצמית, לזכות נצרך הוא כבר במקצת, אלא

Ú˘Â‰ÈÂשירד עצמית לזכות נצרך היה למחנה מחוץ ההר לרגלי אהלו שנטה

שקולה זכותו שהיתה ישראל, כל כנגד מן לו שירד יהושע אצל שאמרו וזהו מן, לו

הוא. בזכותו ליהושע ירד כך כולו, הכלל בזכות לכל המן שירד וכשם ישראל, כל כנגד

כנגד‰·‰ מן לו שירד אהלו שם שנטה בשעה יהושע היה יודע וכי נתבונן,

בלא שם נתעכב שיאכל, מה לו היה ולא ידע שלא שאעפ"י לומר וצריך ישראל? כל

ישראל כלל על שנאמר וכמו חשבונות, ב-ב)לחשב בארץ(ירמיה במדבר אחרי "לכתך

הקב"ה, מאהבת - מים ואין לחם שאין במקום שהלכו זרועה", ÏÚלא ¯Ó‡È ÍÎ
ÌÂ˜Ó· Â·¯ ¯Á‡ ˙ÎÏÏ ,·¯‰ ÈÙÏÎ „ÈÓÏ˙‰ ÏÚ Ì‚ ÏÁ ·ÂÈÁ Â˙Â‡ ÈÎ ,Ú˘Â‰È

‰ÈˆÂ ¯·„Óהחכמה מן אחד רגע יפסיד שלא ובלבד ,104.

וז גלות, שנתחייב במי הדין לזה ובדומה ל"104.

רוצח"הרמב בהל' א)ם הל' ז שגלה(פרק תלמיד ,

שנאמר עמו רבו מגלין מקלט יט-ה,לערי (דברים

ד-מב) בעלישם וחיי שיחיה, כדי לו עשה וחי,

חשובין, כמיתה תלמוד, בלא ומבקשיה חכמה

ÂÓÚ Â˙·È˘È ÔÈÏ‚Ó ‰Ï‚˘ ·¯‰ ÔÎÂעכ וע", - ע"ל.

בהגה לג-יא תשא כי פרשת אריכות"להלן עוד ה

" התורהבענין עמל של הגדול ."הסוד
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כשרים·] [שהרי מעלתם פי על היה המרגלים שמות דסדר כתב שלח בפר' הרמב"ן

בני "ראשי הכתוב בפי' כתב הטורים ובבעל החמישי, שם נמנה ויהושע שעה], באותה היו

המה" יג-ג)ישראל שהיו(במדבר נמצא חמשים], בגימטרי' [המה חמשים שרי כולם שהיו ,

למה התימה ומן יותר, גדולים אלף שרי מאות ושש מהם, גדולים מאה שרי אלפים ששת

רבנו? משה של מקומו למלא יהושע נבחר

ÏÚÂאשר "איש מעלתו היתה ומה מכולם, גדול שהיה מעלה בו שהיתה כרחך

הספורנו וכפירוש בו" כז-יח)רוח שכתוב(במדבר כענין חיים, מלך פני אור לקבל "מוכן ,

נשמע שמדבריו חכמה", נתתי לב חכם כל ‰Ó·˜˘ובלב ‰Ê ‡Â‰ "·Ï ÌÎÁ" ÈÎ
‰ÓÎÁ,"חיים מלך פני אור לקבל "המוכן -Ú˘Â‰È ˙ÏÚÓ ‰˙È‰ ÂÊÂ.

ÏÎלמרגלות אהלו שם ונטה יהושע לו המתין סיני להר משה שעלה יום מ'

כך ומשום לשמשו, יוכל ההר מן רבנו משה רדת עם שמיד כדי למה, כך וכל ההר,

מן ספורים רגעים מהלך של ריוח למען והכל ישראל, כל ואת ביתו את יהושע עזב

ישראל מחנה עד .105ההר

דוד‚] הג"ר הקשה עכ"ל. וכו', כאן יהושע של טיבו מה ידעתי לא וז"ל, פירש"י

אתו, נמצא לא רבו אם הלא רש"י, של הקושיא מה מובן אינו דלכאורה זצ"ל, פוברסקי

שרבו עד נמצא יהושע היכן לנו נפק"מ ואיזה הרב, ללא הוא הרי הוא, היכן הנפק"מ מה

שלו, הרב'ה זה שלו וההתעלות להתעלות, 'שטייגען', זה שלו המושגים שעולם אדם ישוב.

והוא נורא, נתק מרגיש הוא ממנו נפרד שלו הרב'ה כאשר הרי הזמן, כל אליו קשור והוא

נמצא... הוא היכן משנה זה אין ההמתנה תקופת כל במשך שישוב. רוח בקוצר לו מחכה

הוא אתו... נמצא לא הרב'ה כך ובין כך בין הרי לא, או בביתו הוא אם משמעות שום אין

לשוב יוכל אז רבו, של לשובו עד והשעות הימים את סופר והוא ומנותק תלוש מרגיש

קרוב. שיותר כמה לרבו מחכה שהוא הוא טבעי ואך ימימה. כימים בו ולדבוק

ÏÚ,ההר בתחתית רבו למשה חיכה דיהושע רש"י, השיב ÏÁ˜זה ‰ÊÂ ¯Á‡Ó
‰‚‰
‰ ˘È ,‡ˆÓ
 Â

È‡ Â·¯˘ ÔÓÊ· 'ÈÙ‡„ ,·¯Ï „ÈÓÏ˙ ÈÒÁÈÏ ÌÈÎÈÈ˘‰ ÌÈ
È„‰Ó

¯ÂÊÁÈ˘ÎÏ „ÈÓ Â·¯ „ÈÏ ÈÂˆÓ ‰È‰È˘ È„Î ,Â·¯Ï ÔÈ˙Ó‰Ï „ÈÓÏ˙‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰.

תמורה„] במסכת ע"א)איתא משה(טז שנפטר בשעה רב אמר יהודה רב אמר ,

כלום רבי לו אמר לך, שיש ספיקות כל ממני שאל ליהושע לו אמר עדן לגן רבנו

נער נון בן יהושע "ומשרתו בי כתבת כך לא אחר, למקום והלכתי אחת שעה הנחתיך

הלכות מאות שלש ממנו ונשתכחו יהושע של כחו תשש מיד האהל", מתוך ימיש לא

ספיקות, מאות שבע לו Â‚¯‰Ïונולדו Ï‡¯˘È ÏÎ Â„ÓÚÂהוא ברוך הקדוש לו אמר ,

ויאמרלומ ה' עבד משה מות אחרי "ויהי שנאמר במלחמה וטורדן לך אפשר אי לך ר

הג מכתבי זצ"105. רובמן מאיר ל."ר
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סופרים ודקדוקי שוות וגזירות וחמורין קלין מאות ושבע אלף תנא במתניתין וגו', ה'"

מתוך קנז בן עתניאל החזירן אעפ"כ אבהו רבי אמר משה, של אבלו בימי נשתכחו

ומשעה רבנו, משה של תלמידו שהיה בזה היתה יהושע של חשיבותו כל ע"כ. פלפולו,

להרגו. כולם הסכימו תלמיד היה לא שכבר

הספרים‰] כל את שיקנה מה יועיל לא שבע"פ, תורה עכשיו שנכתבה ואף

ע"י בא זו וקבלה ודור דור שבכל התורה מחכמי קבלה בלא ברור, דין לידע שבעולם

בתורה. עמלות

Ó"¯‚‰זצ"ל לט)פיינשטיין סי' ד או"ח משה' אמרתי('אגרות וגם וז"ל, זה ביסוד האריך

שלפנינו, הדורות מכל עולם גדולי שחיברו הרבים המפרשים כשאיכא ‚„ÏÂשאף ·¯Ï ÍÈ¯ˆ
ÌÈ˜ÒÂÙ‰Â ÌÈ˘¯ÙÓ‰ Â
È˙Â·¯ È¯·„ ÏÈÎ˘‰ÏÂ ÔÈ·‰Ï ÍÈ‡ „ÓÏÈ˘ ˜‰·ÂÓחלוקים שיש ,

הדין לאסוקי גם חלוקים זה מצד שיצא להבינם, איך שנכתבו דברים בבאור אף גדולים

והפוסקים. המפרשים ורבותינו הגמ' בדברי האמתי ולביאור למעשה להלכה

È˙¯Ó‡Âבקידושין דאיתא דמה פעמים, הרבה ברבים ע"א)בדרשותי הרע(סו שאיש

ישראל חכמי על שכעס בשעה המלך לינאי אמר צדוקי שהיה פועירה בן אלעזר ובליעל

לזה לחוש לו שאין עליה, תהא מה דתורה התורה, קיום מפני להם לעשות רצה לא אבל

בתורה לכפור שהסיתו משום וילמוד יבא ללמוד הרוצה וכל זוית בקרן מונחת התורה דהא

כבר שנכתב לכתוב התירו נמי שבע"פ שתורה בזמננו שעתה לומר ח"ו יטעו שלא שבע"פ,

בהישיבות צורך שאין הרשע לדברי מקום יש המפרשים, וספרי הפוסקים ספרי וגם הש"ס

בקרן ולהניחם ספרים לקנות ועיר עיר לכל ואפשר מצוין הספרים כל שהרי התורה, וחכמי

וילמוד. יבוא הרוצה וכל È˜Â„ˆÂזוית Ò¯Â˜ÈÙ‡ ‡Â‰ ÔÎ ¯ÓÂ‡˘ ÈÓ Â

ÓÊ· Ì‚˘ ‡Ï‡,

,˙Â·È˘È‰· Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï ‰¯Â˙ ÔÈˆÈ·¯Ó‰ ‰¯Â˙‰ ÈÓÎÁ ‡Ï·˘ ÌÂ˘Óאיך יודעין היו לא

אף אלא סתומים, שהם הפוסקים דברי רק לא כתובין, הם שכבר אף שבע"פ תורה להבין

אחר עתה, שגם ונמצא מרבו קבל הרב שאותו וגם גדול, רב צריך המפרשים, רבותינו דברי

התורה לחכמי וצריך ממש שבע"פ תורה הוא הרבה בספרים שבע"פ תורה שנכתבו

הישיבות, ‰ÌÈ˙Óולתלמידי ÂÈÁÈÂ ÁÈ˘Ó‰ ÍÏÓ ‡·È˘Î Û‡ ÌÏÂÚÏ ‰È‰È ÔÎÂישתכח ולא

והתנאים והזקנים הנביאים וכל ואהרן משה ויהיו עתה עד שנתחדש ממה דבר שום

עכ"ד. יותר, הרבה עוד ולחדש ללמוד ממה יהיה עוד והגאונים, והאמוראים

[Âממיר זצ"ל ירוחם רבנו תורה)כתב דעת לספר שכמו(הקדמה לידע, עלינו וז"ל,

מדות, ל"ב או מדות י"ג אם נדרשת, התורה שבהן מדות ישנן שבתורה הדרוש שבחלק

וכו', לזקנים ויהושע ליהושע, משרע"ה מסרם אשר מסיני, לנו הם מקובלים כולם אבל

בהם, תפיסה שום בעצמינו לנו אין כי פשוט אנו מבינים הלא וסוד, רמז החלקים וכן

עד מרב, ורב רב, מפי קבלה לנו יש אשר באלה אם כי מעצמו, דורשם אדם ואין

אנו, שכלנו מדת לפי שנתן ענין זה אין שבתורה, הפשט בחלק ג"כ הוא כן משרע"ה.
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בהם איך ומדות כללים וישנם הוא, מסיני הכל מידו, יוצא המקרא אין אשר הפשט גם

אם וגם מלב, בודים אשר כל לא ולקבלה, לרב צריכים אנו כולם ועל הפשט, ללמוד

קבלה ע"י וכולם באמת, נדענה תורה בדעת רק פשט. תקרא אותם לא בשכל, אפי'

אין זה זולת וכל ובאים, יוצאים אנו בעקבותיהם אשר מרב, ורב רב, מפי ומסורה,

מפי שמעתי שלא דבר אמרתי לא נפשו, על אמר אליעזר רבי התנא גם וכבר כלום,

מעולם ע"א)רבי כח עכת"ד.(סוכה ,

[Êרשב"י שהזהיר ה-ה] [הקדמה הק' בזוהר מצאתי ז"ל ירוחם רבנו דברי כיסוד

ולא ידעתון, דלא דאורייתא מלה מפומייכי תפקון דלא מינייכו במטותא תלמידיו, את

ושם לשזבן. רחמנא ואמרו כולהו פתחו וכו', יאות כדקא רברבא מאילנא שמעתון

והקב"ה(ח"ב-פ"ז,א) פסל, לך תעשה לא על עובר מרבו קיבל שלא מה דהאומר איתא,

ע"כ. לעתיד, ממנו נפרע

¯ÙÒ·Âיקר יחדשוכ'106אור שלא לצוותם הכוונה שיהיה אחשוב לא וז"ל,

דברי יושכלו שבהם והכינויים ההקדמות חידושי על הכונה היות יראה אבל דבר, בתורה

˜ÂÏ·Èהכתובים, ‡Ï˘ ÔÈÏÓ Ì·ÏÓ Â‡ÈˆÂÈ ‡Ï˘.ע"כ ,

[Á,זצ"ל שמואלביץ ב)הגר"ח מאמר לג, שנה מוסר', וז"ל,('שיחות העניןÂ‰ÊÂכ'

זהו הרי שימש ולא ושנה קרא "אפילו חז"ל, שאמרו חכמים", תלמידי "שימוש של

הארץ" ע"ב)עם מז והלכתא,(ברכות ספרי ספרא למד אם שגם שם, ומבואר ,Í‡ Ì‡
·˘ÁÈ ı¯‡‰ ÌÚÏÂ - ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Ï ÂÙ¯ˆÏ ÔÈ‡ ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ˘ÓÈ˘ ‡Ïוכל .

קבלה, של בצורה הוא התורה השגת שאופן משום הוא È˘‰Ï‚זה ÏÂÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡˘
Â
·¯ ‰˘Ó „Ú ˘È‡ ÈÙÓ ˘È‡ ÂÏ·È˜˘ ÂÈ˙Â·¯ È„È ÏÚ ‡Ï‡ ‰¯Â˙חובת וזוהי ,

שאמרו חיובה, בחומר חז"ל שהפליגו חכמים, תלמידי פי"ג)שימוש דר"נ "מאן(אבות ,

חייב". קטלא חכימא משמש דלא

Í˘Ó‰·Âאליעזר רבי שאמר מה הדברים מופלאים כ', ע"א)שם כח ,(סוכה

כל שאת יתכן וכי קשה, דלכאורה רבי", מפי שמעתי שלא דבר אמרתי לא "מעולם

ודורש יושב שהיה אליעזר לר' שמצינו ובפרט, רבו, מפי ללמוד לו נזדמן הוראותיו

מעולם אוזן שמעתן שלא פ"ו)דברים אלא(אדר"נ מורה היה שלא הוא הביאור אלא ,

כשלא אולם בדבר, מורה רבו היה איך לו ברור והיה רבו, דעת על לעמוד יכול כשהיה

הורה. לא שוב מורה, היה איך רבו דעת לו ברורה היתה

˘ÈÂנחמיה בן דיהודה עובדא עובדא בזה ע"ב)להבין סח לקושית(מנחות שהשיב ,

תאריך אם תמיהני הזקן, את שהשבת פניך צהבו ר"ע, א"ל פניו, וצהבו טרפון רבי

והנה מת. כבר לעצרת ועד הפסח בפרוס היה מעשה שאותו היה, אמנם וכן ימים,

על נענש טעם מה להתבונן ויש מתשובתו, שנהנה היא פניו" "צהבו של המשמעות

להרמ ז"106. הזוה"ק להקדמת בפי' מו עמוד ק."ל,
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מורה הוא הרי רבו את שהשיב פניו שצהבו בזה כי ונראה, חמור, כה בעונש זאת

בעצמו, "ליטול" ¯·Âשכוונתו ˙¯Â˙Ï ÛÂÙÎ Â
È‡ ¯·Î˘לדבר עצמו כתוקע זה והרי ,

‰ÂÒÓ¯‰הלכה, ˙˜ÒÙ‰ ÌÂ˘Ó ‰Ê· ˘ÈÂ.

Í˘Ó‰·Â,'כ ÈÏ·˜Óשם ÏÏÎ· Ì
È‡ ·Â˘ ,¯Â„‰ ÈÏÂ„‚Ó ÌÓˆÚ ˙‡ ÌÈ˜˙
Ó‰Â
ÌÓˆÚÏ Ì‰Â ,‰¯Â˙‰חלק לנו אין הכל, לעצמם "נוטלים" שהנם המר, סופם ולכך ,

ורבנו פה, שבעל תורה על כוונו הגר"ח דברי שתוכן [אלא עכ"ל. ר"ל, ישראל באלוקי

שבכתב תורה - התורה בפסוקי לפשט שנוגע במה גם דבריו כתב ].107ירוחם

[Ë,שליט"א זלצברג יוסף רבי הגה"צ הנעלה ידידי עם זה בענין וכשדיברתי

שמח' ה'אור של הק' לדבריו לי ה"ב)ציין פ"א ת"ת סוכה(הל' למס' ובחי' וז"ל, שכ' ,

מחיוב המצוה מן פטורים תורה ללמוד מצוה לדבר דהולכי רש"י לשיטת לתמוה עמדתי

ולית לולב, וליטול סוכה לעשות ת"ת דמפסיקין רשב"י מודה לא מי אמרו הא סוכה,

הר"י מדברי דעתי ונחה פניו, על שלייתו שנהפך לו נוח לעשות שלא ע"מ הלומד ליה

כתובות בתוס' ע"א)מקורביל מת"ת.(יז גדולה ת"ח שמוש ‰Â‡דפי' Â˘Â¯ÈÙ ˘ÂÓ˘Â
‡¯Ó‚ Ì˘· ‡¯˜
‰ Â˙¯·ÒÂ ‰
˘Ó‰ ÈÓÚË ˙
ברכות‰· רש"י לשון וזה ע"א), ,(מז

טעם, משנה לדברי נותנים שהיו בסברא התלוי גמרא הוא ת"ח שמש שלא ע"ה איזה

וכו', הגמרא דרך והיא יחד ועוסקין מתאספין ˘ÂÓ˘והיו ‰Ê ‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ ÔÈÎÏÂ‰Â
Á"˙.עכ"ל ,

˙¯ÂÒÓ‰Ï·˜· ˜¯ ˙ÎÈÈ˘‰ "‡¯·Ò" ÂÊ˘ ‡¯Ó‚‰ „ÂÓÈÏ· ‰ÈÂÏ˙ ‰¯Â˙‰
È¯‰ ‰"‡Ï· ÈÎ ,‰¯Â˙‰ ˙¯ÈÒÓ Ï˘ ‰˘ÚÓ ‡Â‰ È¯‰ ÈÎ ˙"˙Ó ÏÂ„‚ ‰ÊÂ ,Â·¯Ó
Ï·‡ ,˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ‰ÁÂ„ Â
È‡ ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ˘ Ì‚‰ ÔÎÏ ,‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ È‡˘

‰ÎÂÒ ˙·È˘È ‰ÁÂ„Â ˙ÂÂˆÓ‰ ‰ÁÂ„ ‰¯Â˙‰ ˙¯ÂÒÓ.

‰‡¯
Âמגילה במס' בגמ' גם מבואר ע"א)שזה בר(ג יוסי רבי אמר שם, דאיתא ,

דאמר מגילה, מקרא לשמוע ובאין עבודתן שמבטלין ולויה כהונה משפחות להביא חנינא

הגר מרן זצ"107. קוטלר באסיפת"א השתתף ל

באיזה בקודש כדרכו שיטתו את ודרש רבנים

בעה שם והיה ועשה"ענין, שם שישב עסקן ב

" ואמר כתפיו עם נישט,תנועות פארשטיי איך

נישט פארשטיי מבין],איך אינני מבין, [אינני "

" בשלישית פיו נישטוכשפער פארשטיי ,"איך

האצבע עם אהרן ר' לעברו הצביע -

ש "המפורסמת לו: ואמר פסוקלו א און און,

יא?! דו פארשטייסט בחומשחומש [ופסוק "

ת להיות בלי כי מבין], כן קיבל"אתה אשר ח

גם שבכתב, תורה ללימוד הדרך במסורה

יודע! אינו מקרא של פשוטו

בעת לדעת שראוי אחרת חשובה נקודה

הנצי עורר התורה, פסוקי וז"לימוד כל"ב ל,

המכונה תורה בעמל האדם השתקע שלא זמן

הנאמרים"לקחי" אגדה בענייני להזיל לו אין ,

עכ בהם, לטעות שנוח באשר (חומשל."כטל,

האזינו) פר' ריש דבר' וע'העמק בא,". פרשת לעיל ע

" המקבלבענין מש"מעלת בהך", באריכות כ

ענינא.
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עבודתן, מבטלין כולן במעמדן וישראל בדוכנן ולוים בעבודתן כהנים רב אמר יהודה רב

במעמדן, וישראל בדוכנן ולוים בעבודתן כהנים הכי נמי תניא מגילה. מקרא לשמוע ובאין

שמבטלין רבי בית של סמכו מכאן מגילה. מקרא לשמוע ובאין עבודתן מבטלין כולן

חמורה שהיא עבודה ומה מעבודה, וחומר קל מגילה, מקרא לשמוע ובאין תורה תלמוד

בהיות "ויהי והכתיב תורה, מתלמוד חמורה ועבודה שכן. כל לא תורה תלמוד מבטלינן,

וישתחו [וגו'] לנגדו עומד איש והנה וירא עיניו וישא ביריחו עביד(לאפיו)יהושע והיכי ,"

שד שמא חיישינן בלילה לחבירו שלום שיתן לאדם אסור לוי בן יהושע רבי והאמר הכי

שם מפקי דלא גמירי משקרי, ודלמא ה', צבא שר אני כי ליה דאמר התם שאני הוא,

תלמוד בטלתם ועכשיו הערבים, בין של תמיד בטלתם אמש לו, אמר לבטלה. שמים

ע"כ. באתי, עתה לו אמר באת מהן איזה על לו אמר תורה,

‰¯Â‡ÎÏÂבכל הלא דמבטלין", "מנין הגמ' שואלת מגילה במקרא מדוע קשה

מנת על שלא לומד הוי הרי כן לא ואם תורה, מבטלין הקיום בשעת התורה מצוות

ל היה הגמ' שחידוש משמע רבי", בית סמכו "מכאן הגמ' מלשון ועוד "·È˙לקיים.
"È·¯סמכו "מכאן לומר צריך למה דאל"כ בעצם, תורה לביטול ולא·È˙ולא רבי",

רבי". סמך "מכאן אמרינן

,‰‡¯
Âאין [ולכן דיחיד", הא דרבים הא קשיא, "לא בסמוך, בגמ' איתא דהנה

אחד לכל והלא צ"ב ולכאורה יעו"ש]. תמידין, מהקרבת גדול תורה שתלמוד ראיה

במה "דרבים", תורה ביטול נחשב זה במה וא"כ תורה, ביטול בזה יש אישי באופן

דרבים. תורה ביטול חשיב שזה צירוף כאן יש

‡Ï‡,לתלמידיו התורה במסירת עסוק היה הקדוש שרבנו הוא, שהביאור נראה

ורבנו חכמה'. ה'משך בשם לעיל וכמש"כ לחוד, התורה ולימוד לחוד, התורה ומסירת

שרבנו כיון אלא וכמש"כ. התורה מצוות קיום בפני נדחית התורה שלימוד ידע הק'

עסוק היה ‰˙Â¯‰הק' ˙¯ÈÒÓ·ÂÈ„ÈÓÏ˙Ïמציאות זה הרי תלמידיו, עם הלומד רבי [כי

באיזה חילוק ואין המצוות, [מן מצוה לקיים שמבטלין ראיה חיפש התורה] מסירת של

ממסורת גם שמבטל ומדרבנן, התורה מצוות כל לגבי הגמ' קובע שהכא ורק מצוה,

היה והוא ישראל, כלל עם שלמד נון בן מיהושע ראיה והביא לקיימן], כדי התורה

כדתנן התורה אבות)ממוסרי מס' "עתה(ריש לו אמר שהמלאך ומאחר לזקנים"], "ויהושע

ע"כ אשר ‰˙Â¯‰באתי", ˙¯ÂÒÓ˘.המצוות קיום מדחה

ÏÚÂהיה יהושע של התורה מסורת כי לנד"ד, ראיה שאין הגמ' דוחה ÏÎÏזה
Ï‡¯˘È ÏÏÎדהתם דרבים, הא וז"ל, רש"י ‰ÂÂ,כמש"כ Ï‡¯˘È ÏÎדהיינו108עכ"ל .

צ לכאורה אשר של"108. החומר מה ב,

יחיד"רבים" כל של תורה ביטול כאן יש הלא ,

כאילו דרבים תורה ביטול חשיב ולמה ויחיד,

וצ ביניהם צירוף כאן ב."יש
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ראיה להביא א"א אבל יהושע, כמו התורה במסירת עסוק היה הק' רבנו שגם הגם

התורה במסירת עסק שיהושע רבי, של מזה גדולה היתה שלו שהמסירה כיון מיהושע,

לדמותם. אין ולכן ישראל, כלל לכל

Î"˘ÓÙÏÂ,הוא והביאור דרבים, תורה ביטול חשיב מדוע מבואר ÌÂ˘Óהדבר
Ï˘ ‰˘ÚÓ ‰Ê· ‰È‰˘ÌÈ·¯Ï ‰¯Â˙‰ ˙¯ÂÒÓ,יחידים לכמה ממסירה חשוב יותר שזה ,

וע'. המעשה בעצם חשיבות זה כי

eiptl edenk didp `ly lecb `lt
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"äìéì[כד-יח]

יום‡] הארבעים אלה על וכתוב ירד, שלא בהר משה ויהי עזרא', ה'אבן כתב

עכ"ל. לפניו, כמוהו נהיה לא גדול פלא וזה שתיתי, לא ומים אכלתי לא לחם

ÍÈ¯ˆÂגדו "פלא זה שאכן הגם הלא יוםביאור, ארבעים יחיה תמותה שבן ל"

הנסים כל את מכבר לא זה ראו ישראל כלל אבל ושתיה, אכילה ללא לילה וארבעים

הבריאה כל את היפך הקב"ה אשר סוף ים וקריעת מכות העשר כולל מצרים יציאת של

לפניו". כמוהו נהיה לא גדול "פלא זה נס על דוקא עזרא האבן כתב ומדוע עצמה, על

˘ÈÂמלאך של חיים חי לשמים, רבנו משה שעלה יום ארבעים שאותן לומר,

היום נסיונות לו היו שלא האצילות, בחיי הגשמי מעולם מופשט ולשתות, לאכול מבלי

אנוש. בני שאר של יומיים

,Ì
Ó‡,מחייו יום ארבעים באותן דהרי מאוד, יקר במחיר לו עלו אלו חיים

אסורים, מדברים המנעותו ועל הטובים מעשיו על שכר מקיבול מופקע רבנו משה היה

ישראל. כלל למען זה שכר כל על ויתר רבנו משה בשמים. בחירה לו היתה לא דהרי

יעשה ולא עשה שלא דבר הוא ישראל, כלל למען רבנו משה שעשה כזו נפש מסירות

הרבה כך כל שימסור ישראל בכלל מנהיג יהיה לא שוב לעולם. ישראל מנהיג שום

פלא "זה ואכן אלו, ימים במ' רבנו משה שעשה כמו הכלל לטובת [מנצחיותו] מעצמו

לפניו"! כמוהו נהיה לא 109גדול

לפמש מבואר,"אבל הדבר ÚÓ˘‰כ ‰È‰˘

Ï˘ÌÈ·¯Ï ‰¯Â˙‰ ˙¯ÂÒÓחשוב יותר שהוא ,

זה כי יחידים, לכמה המסירה היתה מאילו

וע'. המעשה בעצם חשיבות

הג בשם השמועה מפי קרייזווירט"109. חיים ר

פר'"זצ ועי' - אנטווערפען. של רבה ל,

מש(יא-יא,יב)בהעלותך ה'דעת", בשם שם כ

ומוסר'. חכמה

���

כאשר שפעם בער ברוך רבי על מספרים
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‰‡¯
Âמהכתוב מבואר ט-ט)שהדבר האבנים(דברים לוחת לקחת ההרה "בעלתי

לילה וארבעים יום ארבעים בהר ואשב עמכם ה' כרת אשר הברית Ï‡לוחת ÌÁÏ
È˙È˙˘ ‡Ï ÌÈÓÂ È˙ÏÎ‡שלא ישראל בני למען עצמו שהקריב לומר בא רבנו משה ."

היה לא כמלאך, היה הימים באותם דאם כאן? יש הקרבה ומה יום, מ' שתה ולא אכל

לחיות יכול אינו אנוש בן הרי אדם, כבן היה ואם אוכל, אינו דמלאך באוכל צורך לו

כגון היא, שוא דשבועת ז, הלכה שבועות מהל' פ"א רמב"ם [עי' אוכל בלא ימים ז'

רצופין. ימים ז' כלום יטעום ושלא רצופים ויום לילה ימים שלשה יישן שלא שנשבע

שירצה]. עת בכל יאכל או ויישן שוא שבועת משום אותו שמלקין כ' הלכה בפ"ה וכ"כ

בשמים, שהיה יום המ' באותן כמלאך חי רבנו שמשה כמש"נ, הוא הביאור ע"כ אלא

המ' דבמשך להודיענו בא וגו', אכלתי לא לחם דאמר ומה הוא, בחירה נטול ומלאך

ישראל. לכלל שלו המסי"נ היתה וזאת בחירה, נטול היה ימים

העם"·] אל ההר מן משה "וירד משה(יט-יד)כתוב היה שלא מלמד ופירש"י, .

רבנו? משה של הפרטיים עסקיו היו ומה ע"כ. העם, אל ההר מן אלא לעסקיו, פונה

רבנו?! למשה אחר עסק יתכן וכי ומצות, תורה אלא היה לא עסקו כל הלא

‡Ï‡טובתו על ויתר הרוחניים, עסקיו על ויתר רבנו דמשה כמש"נ, הוא הביאור

לשלימות להעלותם ישראל, כלל למען זמנו כל והקדיש הרוחנית, עלייתו על האישית,

ה' תורת וללמדם .110רוחנית,

מוסר‚] מחשבת תלג)בספר עמ' והתורה(ח"ב, וז"ל, שונה מהלך בזה כתב

ונקראת שלו היא שהתורה נחשב עליה נפשו את שמסר זה ומכח רבנו, למשה נמסרה

חז"ל שאמרו כמו משה", תקצה)"תורת רמז מלאכי שמעוני' הפסוק('ילקו"ש (מלאכיעל

שנאמרג-כב) היא, ה' תורת והלא היא משה תורת וכי עבדי" משה תורת (תהלים"זכרו

נפשויט-ח) שנתן לפי הא שתיתי", לא ומים אכלתי לא לחם יום ארבעים בהר "ואשב

יום מ' בהר שישב במה התורה על נפשו שמסר והיינו ע"כ. שמו, על נקראת עליה

רבנו שמשה דמה הוא, בזה שהביאור חז"ל מדברי נראה ושתיה. אכילה בלא לילה ומ'

בחו כספים גיוס ממסע אמר"חזר ל,

מקריב הוא מה יודעים שאינם לתלמידיו

לביטול כוונתו שבוודאי חשבו הם עבורם.

בזיונות. או הנסיעה עקב לו שהיה תורה

היתה לכך שלא להם הסביר הוא אבל

מסר באמריקא שהה שכאשר אלא כוונתו.

מכך והנאתו קדשים, בעניני שיעור שם

בישיבה כאן הוא כך לא עצומה. היתה

נזיקין בעניני שנים במשך שיעורים שמוסר

היתה זו פעמים. עשרות הדברים על וחוזר

ועוד שור פעם עוד שלו, נפש המסירות

שיעורים ולמסור להנות יכול הרי בור, פעם

כך לתלמידיו, עצמו שמקריב אלא בקדשים,

חלבו את למסור תורה של דרכה היא

שליט"(הגונפשו. כץ צבי ר"ר נחום,"א חזון ישיבת י

תשס טבת - ד)"'אחדות' עמ' .ז,

ע להלן"110. מש(לה-ב)ע ,"" ענין לבאר וירדכ

העם אל ההר מן ."משה
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מלאך כמו ושתיה לאכילה הוצרך לא שבהר מפני זה אין בהר, שתה ולא אכל לא

שיוכל כדי יום מ' וצם נפשו ומסר לאכול, צורך לו היה אלא באכילה, צורך לו שאין

שבעוה"ז ואף זמן. באותו ולשתות לאכול ולא השמים, מן תורה לקבל רגע כל לנצל

כששהה אך ימים, משבעה יותר לאכול ולא ימים משלשה יותר לישון שלא אפשר אי

יום מ' של בעמל צורך והיה התורה, וחשקת חמימות מכח לצום אפשר היה בשמים

אשר בתורה המונחת ה' חכמת עומק את והבין ידע רבנו משה התורה. את לקבל כדי

עכ"ד. נפש, מסירות ע"י זה כל והשיג במתנה, לו ניתנה

lnry inl `inyc `zriqe ,dxezd lnr

"ïðòä êåúá äùî àáéå"[כד-יח]

,È"˘¯ÈÙשביל למשה הקב"ה לו ועשה הוא, עשן כמין זה חופה)ענן (נ"א

עכ"ל. בתוכו,

·"ˆÂעונג לו להיות יכול היה ממש, הענן בתוך הולך היה משה אם אף הלא

הכוונה אלא הדברים. מורים ומה שביל, לו יעשה שהקב"ה צריך היה מה ולשם גדול,

לדעת אפשר אי בנקל, ללמוד ניתן לא התורה את כי עשן, מסך בתוך באה שהתורה

להר, לעלות לעמול שמוכן ומי בתורה, עמל צריך בעלמא, קריאה בדרך התורה את

עוזר הקב"ה הענן, בתוך שביל לו עושה הקב"ה שינה, ובלי אוכל בלי יום ארבעים

התורה. את אותו מלמד הקב"ה התורה, את להבין לו
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dnexz zyxt

eilke okynd zcear zeiyxtl dgizt

zepaxwe dcear ,ziad zipaz zeklda miwqerd

zepaxw miaixwn eli`ke ziad oipaa miwqer eli`k

הכתוב עליהם מעלה עבודה בהלכות העסוקין חכמים תלמידי אלו אמר יוחנן "...ורבי

בימיהם". המקדש בית נבנה כאילו

בתורת העוסק כל האשם, תורת וזאת החטאת תורת זאת דכתיב מאי יצחק רבי "אמר

אשם". הקריב כאילו אשם בתורת העוסק וכל חטאת, הקריב כאילו ע"א)חטאת קי .(מנחות

ליחרב עתיד שבהמ"ק אע"פ לישראל הקב"ה אמר אבא, בר שמואל ר' "אמר

לשנות בהן לקרות הזהרו אלא הקרבנות לסדר עצמכם תשכחו לא בטלין, והקרבנות

רצונך ואם עוסקים. אתם בקרבנות כאלו עליכם מעלה אני בהן תעסקו ואם בהן.

את 'הגד אומר, הוא מה הבית צורת את ליחזקאל מראה כשהקב"ה וראה בא לידע,

תכנית' את ומדדו מעונותיהם ויכלמו הבית את ישראל מג-י)בית אמר(יחזקאל .

ואתה שונאינו, בארץ בגולה נתונים אנו עכשיו עד רבש"ע הקב"ה לפני יחזקאל

כל את וישמרו לעיניהם, אותו וכתוב הבית, צורת לישראל ולהודיע לילך לי אומר

הגולה, מן שיעלו עד להם הניח לעשות, הן יכולין וכי חוקותיו, כל ואת צורותיו

בגולה נתונים שבני ובשביל ליחזקאל הקב"ה א"ל להם. ואומר הולך אני ואח"כ

ויתעסקו להם אמור לך כבנינה, בתורה קרייתה גדול הקב"ה א"ל בטל, ביתי בנין יהא

עליהם מעלה אני בה לקרות שיתעסקו קרייתה ובשכר בתורה הבית צורת לקרות

הבית". בבנין עוסקין הם יד)כאלו סימן צו פר' תנחומא .(מדרש

'ÎÂג"כ1הרמב"ם אמרו - כו' ובעולת ניחוח ריח אשה הבהמה בעולת נאמר וז"ל,

וחטאת, ומנחה עולה הקריב כאילו בתורה העוסק כל וגו', ולמנחה לעולה התורה זאת

ביהמ"ק נבנה כאילו הכתוב עליהן מעלה עבודה בהלכות העוסקים חכמים תלמידי ואמרו

Ó‡È¯בימיהם, ‡ÏÂ Ô‰· ˙˙ÏÂ ˙‡˘ÏÂ ˙Â
·¯˜‰ È¯·„· ˜ÒÚ˙‰Ï Ì„‡Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚÂ
Ì„‡‰ È
· ·Â¯ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÂÓÎ ‰Ê‰ ÔÓÊ· Ô‰Ï Í¯Âˆ ÔÈ‡˘ ÌÈ¯·„ Ô‰ È¯‰.עכ"ל ,

יג-יא. מנחות המשניות פי' .1
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·˙Îבחיי È˜Á‰Â¯‰וז"ל,(לח-ט)רבנו ÂÈÏÎÂ ÔÎ˘Ó‰ ÔÈ
Ú· ¯ÂÙÒ‰ ÈÎ Ú„Â
‰ÂˆÓ ,ÌÈÈ˜ ˜"Ó‰· ÔÈ‡˘ Ù"Ú‡ Ô˙ÓÂ˜Â Ô·Á¯Â ÔÎ¯‡ ¯ÂÚ˘Â ÂÈ‡·ÂÓÂ ÂÈ˙Â¯Âˆ ˙
ÂÎ˙·

ÔÈÎÈ¯ˆ Â
‡ „ÂÓÏÏÂ ‡È‰ ‰¯Â˙Â ,‰¯Î˘ ÚÈ‚È ÌÈÓ˘ „Ú ‡È‰ ‰ÏÂ„‚רז"ל הזכירו וכן .

הקריב כאלו עניניהם בלבו ויתן וישא אלו פרשיות בלמוד המתעסק כל כי הקרבנות בענין

כאלו חטאת בפרשת עולה, הקריב כאלו עולה בפרשת העוסק כל שאמרו הוא עצמו. הקרבן

לפניו, ופעולתו אתו שכרו בלבד, בפיו הספור על מזה למדת הא כולם. וכן חטאת, הקריב

לנו שיש והמקדש המשכן עניני בספור וה"ה המזבח. על קרבן והקריב המעשה עשה כאלו

רב ועקב עצומה נזכה2זכות אם עאכ"ו ונגליהם, פשוטן להבין ונשתדל בהם נהגה כאשר

והנגלה הנסתר על הזה הענין על דוד שהזכיר והוא מרמזיהם, אחד להשכיל תוכם להשיג

לדור תספרו למען ארמנותיה פסגו לחילה לבכם שיתו מגדליה ספרו והקיפוה ציון "סבו

מח-יג,יד)אחרון" שנאמר(תהלים לתוכו שכינתו ישיב ובנסתר בנגלה וההקף הסבוב ובזכות ,

עכ"ל.(שם-טו) מות", על ינהגנו הוא ועד עולם אלקינו א' זה "כי

Ì
Ó‡Âעוצם על למידים אנו מהם אשר שם, הגמ' דברי את להביא אף ראוי

ולחטאת למנחה לעולה התורה זאת דכתיב מאי ר"ל "אמר שם, אמרינן והכי התורה, כח

לעולה האי רבא אמר ואשם. חטאת מנחה עולה הקריב כאילו בתורה העוסק כל ולאשם,

רבא אמר אלא ליה, מבעי ומנחה עולה Ï‡למנחה ÍÈ¯ˆ Â
È‡ ‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ‰ ÏÎ
‰ÏÂÚ(חטאת אשם".(ולא ולא מנחה ולא

Â
ÈÈ‰Âע"י ונעשית קדוש, במקום קדושה עבודה היא הקרבנות שעבודת שלמרות

מכל גדולות, והשגות עילאין תיקונין יש ועבודה עבודה ובכל לוי, בני - הנבחר השבט

הקרבנות. את צריך אינו בתורה העוסק - מקום

"eal epaci xy`"

סוף. ועד מתחילה לב נדבת דבעינן יתכן א.

השכינה. להשראת תנאי - לבו" ידבנו "אשר ב.

ביהמ"ק. לקדושת המשכן קדושת בין נפלא חילוק ג.

הלב". "נדיבות של מכסף שיהיה צריך עולמים, לעולמי שעומד המשכן ד.

"åáì åðáãé øùà ùéà ìë úàî äîåøú éì åç÷éå"[כה-ב]

"מאת‡] התורה הדגישה ומדוע לב, מנדיבי לא אם יקחו מאין וכי לתמוה, ויש

דהא בדיינים, להוציא שאין להורות שהוא לומר ודוחק לבו". ידבנו אשר איש כל

" הפסוק לשון רב2. עקב (תהלים"בשמרם

"יט-יב) דוד' ב'מצודת ושם בשמירתן, יש כי
הרבה שכר ."גמול
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כופין אין וגם בדיינים מוצאין אין נמי צדקה אכפייה)במצות ד"ה ע"ב מט כתובות תוס' ,(עי'

לבו". ידבנו אשר איש כל "מאת רק שיבא - דבעינן נאמר לא בצדקה ומ"מ

‰¯Â‡ÎÏÂאם אפי' אלא בכפייה, בע"כ נתינה רק למעט בא לא שהפסוק י"ל

שיחיה ע"מ כגון לשמה, ושלא הכרח מכח אלא גמור מרצון היתה לא הנתינה תחילת

אין שכה"ג בעכו"ם דהדין כבוד, מסיבת או מאחרים שמתבייש מפני שנותן או בני,

לצדק זה סלע "האומר בישראל משא"כ הימנו, שאהיהמקבלים או בני שיחיה ע"מ ה

גמור" צדיק זה הרי עוה"ב, ע"א)בן ד נתמעט(ר"ה כאן גמור, צדיק שהוא ואע"פ ,

אותו "יקריב דאמרו, הא וכן לב. א-ד)מנדיבות בעל(ויקרא יכול אותו. שכופין מלמד

אני" רוצה שיאמר עד אותו כופין כיצד, הא לרצונו, ת"ל ע"א)כרחו, ו השנה .(ראש

לכלל גמור, אני" "רוצה לידי הדבר הביא אם גם כפייה, יש שאם הוא הפסוק וחידוש

ומניעיה הנדבה שלבי כל א"כ אלא יתכן לא לבו" "ידבנו כי הגיע. לא לבו" "ידבנו

הדבר הביא אם גם לכפיה, פעם אי זקוקה נדבתו היתה אם לכן, לב". ב"נדבת היו

לבו" "ידבנו בכלל זה אין אבל גמור, אני" "רוצה .3לידי

דוד·] נחלת ולכן4ובספר הלב", "נדבת בו שיש במקום שורה דהשכינה כתב,

דיבור לשון וז"ל, השכינה. השראת הוא המשכן תכלית כי הלב, לנדבת דוקא זקוקים

"ואמרת או "לאמר", תיבת הדיבור אחר הוסיף שלא מקום ובכל ציווי, במשמעותו אין

רצויה היתה לא חובה" ש"נדבת כיון כאן, אף מרצונם. הדבר שיעשה ביקש אליהם",

המשכן, בניית עבור תיצלח שלא משום הקב"ה, ·Âלפני ‰
ÈÎ˘‰ ˙‡¯˘‰ ¯˜ÈÚ ¯˘‡
Â·˘ ·Ï‰ ˙·„
 ÁÎÓ הם·‡‰ שיתנו בדברים, עמהם יסבב שמשה ביקש רק לכך ,

עכ"ד. לבם, ומנדבת מרצונם

ÂÈ¯·„ÎÂמשמיענו שהוא ונראה וז"ל, משה דרש בספר גם 
„ÌÈ·Èכתב‰ ˜¯˘
‰ÓÂ¯˙‰ ˙ÂˆÓ· ÂÂËˆ
ואף להם, לצוות הקב"ה רוצה אין נודבם לבם שאין ולאחרים ,

עפ מפרש זו בפרשה הלוי' ב'בית אמנם י"3.

דאה"הזוה דהא ""ק, אשרכ איש כל מאת

לבו יוכלוידבנו מהם שגם רב הערב על קאי "

עפ דהנה הגמ'"ליקח. מסקנת ע"(בי י ,ב)"ב

בהנתינה מכוין אינו אם גם המאמין ישראל

טובת"לש לו יגיע הנתינה שבזכות כוונתו ש

צדיק בגמ' ליה וקרי גמורה מצוה היא הנאה,

שאין אפי' תרומתו לקבל אפשר ולכן גמור,

לש כוונתו משא"תחילת מאמין"ש. האינו מן כ

לש רק מתחילה כוונתו שתהיה ש"צריך

רש כתב החילוק וטעם לבו. ,(שם)י"ומנדבת

אח לו נעשה לא אם יהודי האינו רצונו"כי כ

משא ומבעט, שנתן מה על מתחרט כ"הוא

ולפי והשגחתו. בה' המאמין שפיר"בישראל ז

דאה הא ""מתפרש ויקחוכ ישראל בני אל דבר

תרומה ואצלםלי המאמינים ישראל על קאי "

מכל מכולם יקבלו רק תנאי, שום הטיל לא

" עוד ואמר שיתן. אישמי כל דהיינומאת "

" רק מהם רב, לבוהערב ידבנו אשר מאת

תרומתי את דרק"תקחו תנאי בהם הטיל ,

לש ע"כשמכונים מהם, תקחו [הזוה"ש ק"כ.

" דכתיב מקום דכל "העםלשיטתו כמו וילנו"

משה על האישהעם וכן רב, הערב על קאי "

ישראל]. מבני דמיעט

זצ טעביל דוד רבי להג' ל."4.
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יקבלו מ"מ מצוה, שנחשב אף סיבה, איזה ע"י אלא הלב בנדבת שלא באופן יתנו אם

ע"כ. ועושה, מצווה כאינו רק שכר

ÔÎÂהו"ל כיסופא, משום שהנותן ידוע והנה וז"ל, אהרן רבי משנת בספר כתב

העיקרי היסוד והם והרצון, הלב נדיבות חסרה כבר אעפ"כ אך דין, פי על גמורה מתנה

הוא משה", את ה' צוה "כאשר בפסוק נאמר אשר המקומות שבכל כיון המשכן, של

העליונות, הכוונות כל בצירוף הלב, ובטהרת העשיה כוונת בכל ˘˙ÏÂÁשנעשה È„ÎÂ
‰˘Â„˜‰דוקא יתכן זה וכל עצמה, בבריאה כמו הכוונות צריך גמורהיה ברצון

עכ"ל הלב, .5ובנדיבות

È¯·„ÓÂנדבת' של שהענין נפלא, יסוד מבואר אחד, בסגנון שנתנבאו רבותינו

היא המשכן של התכלית וכל מאחר אלא גרידא, מעלה איזה משום היה לא הלב'

לעיכובא הוא לב' 'נדבת השכינה ולהשראת השכינה, .6השראת

וז אב בית בספר גם מצאתי זה כיסוד ל,"5.

השכינה שהשראת שמאחר לחשוב המורגל

ועשו כדכתיב המשכן, בהקמת מותנה בישראל

לבנייתו והוצרכו בתוכם, ושכנתי מקדש לי

ע וזהב, תרומת"כסף מצות לישראל נאמרה כ

וזהב כסף מאסף היה המלך דוד וכן המשכן,

ביהמ לבנין הימים"לרוב בדברי כדאיתא ק

.(א-כט)

שהקב כמו כי כן, אינו האמת ה"אבל

ביהמ להוריד בנוי"עתיד השמים מן ק

מן לירד יכול היה במדבר המשכן כן ומשוכלל,

מן בנס טובות שהאבנים כן ומצינו השמים,

להנשיאים ירדו מפניהשמים לא ודאי אלא ,

על ישראל נצטוו האלה החומרים צורך

נדיבות בכח המשכן שיבנה אלא התרומה,

לבו ידבנו אשר איש כל מאת ישראל, של לבם

דייקא, לבו ידבנו תרומתי, את ÚÂ"Èתקחו
Ï‡¯˘È· ‰
ÈÎ˘ ‰¯˘˙˘ ÔÎ˙È ˙Â·È„
‰ ˙„Ó.

מצבו דהרי כן. לבאר הכרח מן ובאמת .6

ממצרים שיצא מישראל אחד כל של הכספי

בחז כמבואר גבול, ללא עושר שיצאו"היה ל,

" עם ואחד אחד לוביםכל חמורים תשעים

מצרים של וזהבה מכספה ה"טעונים בכורות )

ברש"ע הובא יג-יג)"ב, לעיל היוי כך על ונוסף .

ביומו יום מידי ישראל לבני מביאים העננים

כמש המן, עם ומרגליות טובות כ"אבנים

שמעוני' רסא)ב'ילקוט "(רמז כתיב וילקטו,

בבקר בבקר טז-כא)"אותו "(לעיל וכתיב והם,

בבקר בבקר נדבה עוד אליו לו-ג)"הביאו (להלן

טובות אבנים לישראל להם שירד מלמד –

המן עם עושרם"ומרגליות למרות והנה .

ב צורך יש תרומהפיוס"הגדול מהם לבקש "

כדאיתא בקשה של בלשון המשכן לבניית

שסג)ש"בילקו הקב(רמז אמר בני", אל דבר ה

אמר דאת כמה פיוס, בלשון מ-ב)ישראל (ישעיה

ירושלם" לב על עדברו ע"" אשר ""כ. "נתינהכ

ו לב"לחוד לחוד.נדיבות "

���

הגר הקשה"רבנו ביאורוא בריש ליקוטים, )

הזוהר) דבזוהלתיקוני דרשב", מבואר י"ק

היו תורה בסתרי עוסקים כשהיו ותלמידיו

ללמוד לשדה תפוחין)יוצאים וצ(בחקל לשם". ב

בבית נשארו לא ומדוע לכך, צריך היה מה

המדרש.

הגר הוא,"ומבאר החוק הזה שבעולם א

להעשות צריך קדושה בתוכו שמכיל שהמקום

לכך המתאימה וההכנה לכך, מתאימה בהכנה

ובית מתאימה, בקדושה יעשה שהמקום הוא,

בטחון אין פועלים, ידי על שנבנה המדרש

שלא לודאי וקרוב מתאימה, בקדושה שנעשה

רק ששם בשדה, ללמוד יצאו ולכן כן, נעשה

נעשה ודאי ושם המקום, את שהכינה ה' יד
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שהעלה‚] מסים מכספי נבנו המקדש בתי מדוע טובא, להקשות יש לפי"ז אמנם

ישראל" מכל מס שלמה המלך "ויעל כדכתיב לבו", ידבנו ה"אשר ע"י ולא המלך,

ה-ב) א, .7(מלכים

‰‡¯
Â'חכמה ה'משך מש"כ עפ"י ז-א)לתרץ בין(במדבר מהותי חילוק שיש ,

בבנין תלוי הקדושה שבמשכן וז"ל, במקדש, שהיתה לקדושה במשכן שהיתה הקדושה

הנצרכת. בהכנה

הגר ביאר מאמריא"וכן התורה' ב'מעלות (הובא

י אות אברהם יצחקג,"ר' לוי ר' בשם גם מובא

זי מאבניםע)"מברדיצ'וב כנסת בית יבנו דאם ,

כל אזי שמים, לשם בקדושה אותם שיחצבו

כוונה. עם תהיינה שם התפלות

שלמה' ג)"(פוב'אבן הערה בשםד ביאר

זצ"הגר מוואלז'ין בספרים"ח שלומד דמי ל,

לא הגון, שאינו אדם של בדפוס שנדפסו

הנ כיסוד והוא בלימודו, יש"מצליח ולכן ל.

לא בהם, שלומדים קודש שהספרי להקפיד

גוים ידי על שבתיודפסו מחללי ידי על לא (ואפי'

להקפיד) אפשר לאאם הספר שקדושת כדי ,

דאל בקדושתה"תפגם, תהא לא התורה כ

השלמה.

ע"(בובגמרא פה רביב)"מ ליה אמר מסופר,

דעבדי מינצית קא דידי בהדי חנינא לרבי חייא

עבידנא, מאי מישראל, תשתכח דלא לתורה

נישבי, וגדילנא כיתנא, ושדינא אזלינא

ליתמי, בשרייהו ומאכילנא טבי, וציידנא

חומשי, חמשה וכתבנא מגילתא ואריכנא

בחמשה ינוקי חמשה ומקרינא למתא וסליקנא

סדרי, שיתא ינוקי שיתא ומתנינא חומשי,

אקרו ואתינא, דהדרנא עד להו, ואמרנא

דלא לתורה לה ועבדי אהדדי, ואתנו אהדדי

כמה רבי דאמר היינו מישראל, תשתכח

ע חייא, מעשי כ."גדולים

התלמידים את ללמד כדי שאמנם וקשה,

שיקלטו כדי ילמדם, בעצמו חייא שרבי נחוץ

את ללמד שיוכלו כזה באופן הדברים את

וכו', צבאים ולצוד פשתן לגדל אבל חבריהם,

רבי של טרחתו את צריך לא לכאורה לזה

חומשים. שיקנה ודי חייא,

הגר התורה')"(הנא"וביאר וב'מעלות דמעשיל, ,

יביא שלימודו רוצה דאם מלמדינו, חייא ר'

לימוד מישראל, תורה תשתכח שלא כך לידי

הקלף וגם מרובה, בקדושה להיות צריך זה

עשוי להיות צריך החומש כתוב שעליו

באופן דרק בעצמו, הדור גדול ידי על מתחילה

דע תועיל החומש קדושת לא"זה לימודו י

מישראל. תורה תשתכח

בתוכו להכיל שצריך הגשמי המקום

כן ואם מיוחדת, בהכנה להיות צריך קדושה,

והקדושה ההכנות בריבוי הצורך היטיב מובן

השכינה את בתוכו להכיל שצריך למקום

יסודות הרבה כך לכל צריך היה ולכן עצמה,

המשכן. לבניית והכנות

חז תנחומא"והנה במדרש עי'ל ט, (תרומה

כו-טו)"רש שמות שלי השטים עצי שאת ביארו,

הוצרכו מדוע וקשה אבינו. יעקב נטע המשכן

מוכנים? עצים לקנות היה אפשר הרי לזה,

כמש הוא בזה היסוד צריך"אלא דהיה נ,

בקדושה, תעשה מתחילה למשכן שההכנה

המקום שיהיה כדי דוקא, אבינו יעקב ידי ועל

השכינה. את להכיל ראוי

רב על סיפור, מובא שמועה דבר בספר

גדולה עיר שהיא לוילקומיר הסמוכה בעיירה

לוילקומיר, לסור עליו היה פעם דמדי בליטא,

מאחורי לתפלתו מקום ייחד שם שהותו בזמן

ובכל המקומי, הכנסת בבית הגדול התנור

מרוממת שתפלתו הרגיש לשם שהזדמן פעם

לו, הוברר ודרישות חקירות לאחר ביותר,

הגר של תפלתו מקום היה בשנת"ששם א

למעלה מאז שעברו ולמרות בוילקומיר, גלותו

במקום. הקדושה הורגשה שנה, משמונים

אא בשביל"7. היה רק היה שהמס נאמר כ
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להיות מלכתחילה נועד המשכן [כי כאן קבוע היה ופעמים כאן היה קבוע דפעמים

א"כ בית, שאין אפי' ומקריבין במקום תלוי הקדושה היה הלא מקדש משא"כ כך],

בכלי משיחה צריך היה לא למה ביאר [ועפי"ז עכ"ד. וכו', בקרקע תלוי הקדושה

עי"ש]. המקדש,

˘ÈÂ'ה מיד בכתב "הכל המקדש, בית בנין לגבי הכ' שאמר מה עפ"י להוסיף

השכיל" כח-יט)עלי וכ"כ(דבה"י משמים, קדושתו ונקבע מכוון מקומו המקדש דמקום ,

ה"א)הרמב"ם הבחירה בית מהל' אותו(פ"ב משנין ואין ביותר מכוון מקומו "המזבח

דלא במשכן משא"כ במקום, תלויה המקדש בבית שהקדושה ומכאן וכו', ממקומו"

מקום דין בו .8נאמר

שנצרך מה לעצם כי - העבודה עבור תשלום

אם ואפי' די, כסף המלך לשלמה לו היה לבנין

שעות שנא מאי יקשה עדיין כן, נאמר

להשראת לעיכובא חשיב דלא העבודה

השכינה.

" דדין לטעון, דין לבעל מקום יש ועדיין הכל8.

כלפיבכתב ולא המזבח לגבי רק נאמר "

במס' הגמ' מדברי משמע נמי דהכי המקדש,

עזבחים המזבח.א)"(סב שיעור אודות דאיירי ,

בבכורות בגמ' ע[ואמנם שב)"(יז משמע הכל",

דאיתאבכתב המקדש כלי בשאר גם דין הוא "

" מזבח,שם, ממדת כלים ממדת שמע תא

היכי ובכל עביד, אמר דרחמנא התם שאני

ה' מיד בכתב הכל ליה, ניחא למיעבד דמצית

השכיל ע"עלי בפירש", אמנם כתב"כ. שם י

כל"וז השכיל עלי ה' מיד בכתב הכל ל,

זה, לפסוק אמרו דוד התבנית ÏÂ‡מלאכת
‡Î‰ ‰ÈÏ Ô
ÈÒ¯‚ע דרש", משמע ס"כ. לא ל"י

של הדין נאמר שלא גופא זה משום גירסא הך

בכתב" רקהכל אלא המקדש, כלי בשאר "

בגמ']. שלנו כגירסא ולא הבית, בתבנית

הלוי' חיים רבנו ב'חידושי מהל'"(פועי' א

הל הבחירה "י)"בית דדין בכתבשכתב, הואהכל "

במזבח, רק ולא המקדש בכל הנאמר דין

בת בזה"שכתב מבו"ד הלא ולכאורה מזהל, אר

רש מקום"דעת חד קדושת בחסר דאף י,

ואע העזרה, יתר מפסלא לא דהכל"בעזרה ג

ע וגו' קדושת"בכתב בענין שם ואיירי כ.

בדברי ודן המקדש, בית של העזרה רצפת

" שקלים במס' אחתהירושלמי אבן נעקרה

דחסר"ממקומה משום במקדש פסול הוי אם ,

בכתב"ב יעויהכל אחת, אבן לגבי ש""

עכ דבריו. הגר"באריכות מדברי יוצא ח,"פ

" של בכתבדהדין ‰Ó˜„˘"הכל ÏÎ· ÔÈ„ ‡Â‰
Á·ÊÓ· ˜¯ ‡ÏÂרי מרן בחידושי כתב וכן ז".

תצוה)"(עההלוי פרשת שזה"וזת, ובאמת ל,

הוצרכו לא עולמים דבבית עצמו מצד מוכרח

כמו דוקא המשכן כלי בתבנית הכלים להיות

בהר, אותו ·Î˙·שהראה ÏÎ‰ ÔÈ„ ¯Ó‡
 È¯‰„
ÌÈÓÏÂÚ ˙È· ÈÏÎ ÏÚבדה שם וקחשיב כל", י

היו ואם במשכן, שהיו אותם גם הכלים

במשכן שהיו כמו תורה מדין להיות צריכין

וכו' בהו שייך בכתב הכל מאי „··È˙דוקא,
ÈÏÎ ÏÎ ÏÚ ·˙Î· ÏÎ‰ ÔÈ„ ¯Ó‡
 È¯‰ ÌÈÓÏÂÚ

ÈÏÎÂעכ ל."וכו',

הרי"אח בני לי הראה שליט"כ א,"מ

ח-ו)ק"דהרד א כמש(מלכים נמי בשם"כתב כ

והגרי"הגר וז"ח זה בענין בסה"ז לנו"ל ואין ד,

ולא אחרים כרובים שלמה עשה למה לשאול

לשאול לנו אין כאשר הראשונים, כתבנית

מזבחות ועשה אחר ארון עשה לא למה

כי אחרים, וכלים ושולחנות ומנורות אחרים

דוד לו שמסר כמו הנבואה פי על עשה הכל

דוד שאמר הימים בדברי שכתוב כמו אביו

˙Î‡ÏÓ ÏÎ ÏÈÎ˘‰ ÈÏÚ '‰ „ÈÓ ·˙Î· ÏÎ‰
˙È
עכ‰˙· תבנית", מלאכת כל דעל הרי ל.
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‰˙ÚÓבא והבנין המשכן בנין בעצם היתה הקדושה שחלות דבמשכן לומר, יש

מנדיבות דוקא שיבוא צריך נתינה, מהך נובעת המשכן וקדושת ישראל, בני של מהנתינה

המקום שעצם המקדש בבית משא"כ השכינה. שרתה כך ע"י ורק לשמה, ובכונה לב

תלוי אינו וע"כ האנשים תרומת מכח קדושתו אין ה'", מיד בכתב "הכל כי מקודש

הלב. בנדיבות

Ì
Ó‡.השכינה להשראת הלב נדיבות של השייכות את לבאר, יש עדיין

‰
‰Âכהן דוד רבי הג' חברון ישיבת ראש ידידי בפני הדברים את כשהצעתי

ארזים" בתינו "קרות עה"פ הגר"א דברי את הראני א-יז)שליט"א, השירים, והענין,(שיר וז"ל,

כה-ח)כמש"נ כמ"ש(שמות ישראל, בתוך פירוש, בתוכם", ושכנתי מקדש לי (ברכות"ועשו

ע"א) אליו,ל פונים פיות שכל תל Ï‡¯˘È,תלפיות, ·Ï ÍÂ˙· ‰˙È‰ ‰
ÈÎ˘‰ ˙ÈÈ¯˘ ÈÎ
„ÁÈ ˙Â··Ï‰ ÏÎ Ò
Î˙‰Ï „ÁÂÈÓ ÌÂ˜Ó ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰˘ בארץ,¯˜ מובחר מקום בחר ולכן ,

בישראל. השכינה שתשרה מוכן הוא ·ÁÈ„שם Ï‡¯˘È ÏÎ Ï˘ ˙Â··Ï‰ ÏÎ Â„ÁÈÈ˙È ÍÈ‡Â,

לבו נדבת כפי התנדב אחד וכל וגו'", איש כל מאת תרומה לי "ויקחו הקב"ה ציוה כן על

המשכן, ‰Â··Ï˙על ÏÎ Ì˘ Â¯·Á˙
Â.עכ"ל וכו' ,

Ê"ÈÙÏÂכי לבבות לאיחוד גורם הלב שנדיבות הוא והביאור מאירים, הדברים

בתורה שמבואר וכמו השכינה, להשראת זוכים זה ובאופן העצמיות, מביטול נובע זה

אחד" בלב אחד "כאיש לדרגת שהגיעו ע"י התורה לקבלת לזכות הגורם היה גם .9שזה

צ"ע,„] הדבר וז"ל, הנ"ל קושי' לתרץ אחרת דרך סלל לתורה אזנים בספר

לבנות זא"ז כופין מישראל עשרה שיש מקום שכל הכנסת, בית בבנין היא הלכה הלא

לתפלה מקום קנ)להם סי' או"ח שו"ע ה"א, תפלה מהל' פי"א הקב"ה(רמב"ם הקפיד ולמה ,

כפייה שום בלא בנ"י הביאו למה קשה, וכן הלב. מנדיבת דוקא אותו שיבנו במשכן

בקרים בשני הגבאים מצד השתדלות בבקר")או המשכן,("בבקר לבנין הדרוש כל את ,

מלאכה עוד יעשו אל ואשה איש לאמר, במחנה "קול להעביר שהוכרחו עד והותיר, די

" נאמר הקודש כלי כל ועל בכתבהבנין הכל

השכיל עלי ה' המזבח."מיד על רק ולא ,

הגרי הראני האלה הדברים פוס"אחר ח

שכ"שלט האוה"א בפירוש עה"כ כאן ""ח וכןפ

וז"תעשו יש", כי מועטת... בהשכלה והנה ל,

ÌÈÏÎ‰Âלדעת ˙È·‰ ÔÈ
· ÏÎ ÈÎעשאם לא

עפ אלא וכו' נראה אשר כפי נביא"שלמה י

" הימים בדברי דכתיב לשלמהוכו' דוד ויתן

ברוח אשר כל ותבנית וגו' האולם תבנית בנו

עי וכו' בכתב הכל וגו' ש."עמו

הגר בדברי גדולה הערה כאן יש אמנם א"9.

כאן"ז הכוונה אחד שמצד משמע שבדבריו ל

""לביהמ כתב כי בחרק Á·ÂÓ¯ולכן ÌÂ˜Ó
ı¯‡·"על הפסוקים את הביא ומאידך ,

ביארנו כבר [והרי המשכן. של הלב נדיבות

וכנ למשכן המקדש בין חילוק שו"שיש - מ"ל].

ר"שהגה שליט"צ ברעוודא כנודע"ש אשר א

הגר אדונו כתבי על מופלא,"שקד באופן א

" בספרו בזה שלמההעיר ביאוראיפה על - "

יעו"הגר השירים, לשיר ש."א
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א ורק הקדש", בנדיבילתרומת אפי' נפרץ חזיונו שאין דבר - מהביא" העם "ויכלא ז

אברהם. אלקי עם - עמים

ÈÂ‡¯Âשור בכור הספר דברי את התרומה)להקדים וזאת פ' היו(על ולא וז"ל,

דבר... לכל שמנדבין נדבות כשאר ולא למלאכה, לתת הראויין הדברים אלא מביאין

מהדמים ולוקח אותו ומוכרין ובגדים, בהמה ועופרת ברזל הבית לבדק או למזבח לנדב

למוכרו כדי דבר שום מנדבין היו לא בכאן אבל למזבח, או הבית לבדק שצריך מה

כדמפרש למלאכה שראוי מה אלא מנדבין היו שלא למשכן, שצריך מה אלא ממנו וליקח

באופן כי הוא, דמסתבר ומילתא ע"כ. למלאכה, ראויין דברים י"ג אלו כל כי ואזיל,

ויקנו ימכרו והאומנין והגבאים שינדב, מה איש ינדב וכסף...", "זהב מנה למה אחר,

המינים מי"ג דוקא שיביאו הכתוב פרט באמת למה אבל המשכן, למלאכת שצריך מה

שיביאו. מה מכל נדבות סתם לקחו ולא האלה

‰‡¯
Â„ÚÏ ÌÈÈ˜Â ÈÁ ¯‡˘‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ÔÎ˘Ó‰ ‰˘ÚÓ ÏÎ˘ ÔÂÈÎÓ˘,˙˘¯„ÎÂ
ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈË˘ ÈˆÚ" Ï"ÊÁ,"ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ ÌÏÂÚÏ ÌÈ„ÓÂÚ˘כתב בחיי' ו'רבנו ,

סיכויין" בטל ולא סיברם אבד "לא בגלות נאבדו עין ולמראית נגנזו, שלא הכלים שאפי'

בשמים קיימין נשארו ‰‡Ï‰.10ודוגמתן ÌÈ¯ÓÁ‰ Â‡È·È˘ ‰"·˜‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÈÓÓ,ÌÈ„È˙Ú˘
ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ ÌÏÂÚÏ ÌÈÈ˜˙‰Ï,'ÈÙÎ ÌÂ˘ ‡Ï· ·Ï‰ ˙·„
Ó È"
· Â‡È·Èלא אפי' ,

את ושישימו הנחושת... ואת הכסף ואת הזהב את בעצמם יביאו ושהנדיבים הקל, בדבור

ב"י וכששמעו המשכן. למלאכת הלב, ובנדיבות יתירה בקדושה שנקדש הזה, החומר כל

ולעולמי לעולם קיים וישאר אותם, ימירו ולא יחליפו לא המשכן, למלאכת שמנדבין שמה

והותר. די המשכן למלאכת הצריך כל הביאו אחד במעל"ע וכמעט להביא הרבו - עולמים

בשביל ולהניח עוד לקבל היה שאפשר אף עוד, יביאו שלא במחנה קול להעביר והוכרחו

דעת, אונאת בזה יהיה אבל הבית, ובדק ציבור Ï˙˙קרבנות Ó"Ú Â‡È·‰ ÌÈ‡È·Ó‰ È¯‰˘
ÔÎ˘Ó‰ ÔÈ
·· Ì˙·„
 ˙‡,ÌÏÂÚÏ ÌÈÈ˜Â ÈÁ‰ עכ"ד.„·¯ ,

"åáì åðáãé øùà ùéà ìë úàî äîåøú éì åç÷éå"[כה-ב]

Â¯Ó‡זו)חז"ל פרשה ריש תעזבו"(מד"ר אל תורתי לכם נתתי טוב לקח "כי עה"פ

ד-ב) לחדש(משלי צורך אין ממון דבקנין הוא והביאור ע"כ. המקח", את תעזבו אל ,

לעמול האדם על בתורה משא"כ הקנין, על לחזור טעם ואין הקנין את מחדש פעם בכל

הקדשים, בקדש שהיה מה כל הנה .10

ומטה המשחה שמן מן, של צלוחית הארון,

יאשיהו המלך גנזם עאהרן, נב ,ב)"(יומא

לנו להחזירם עתיד בשלח)ואליהו .(מכילתא,

זכר ואין שנגנזו, נאמר, לא בקרשים אבל

בכה עוד דברי"להם עלינו נאמנים אבל ק,

שעומדים"חז עומדים, שטים עצי שאמרו ל,

עולמים. ולעולמי לעולם
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התורה את תעזבו אל נאמר שלא בלשון, ומדוקדק ולשמרם. התורה קניני על חייו כל

הקנין. את - ה"מקח" את תעזבו אל אלא

È
È
בתרתי.˜ ממון מקניני חלוקים התורה

הוראת‡. של מעשה הקונה עושה בו חיצוני, קנין הוא רכוש של ממוני קנין

עצמו את מכשיר הקונה התורה בקנין משא"כ לו. נקנה ובזה לרשותו, והכנסה בעלות

בתורה. לזכות ראוי להיות

Â
È
נקנית(ו-ה)באבות˘ שהמלכות המלכות, ומן הכהונה מן יותר תורה "גדולה

דברים". ושמונה בארבעים נקנית והתורה וארבע, בעשרים והכהונה מעלות, בשלושים

הניתנות כהונה מתנות כ"ד שהם כהונה מעלות ענין מה כאן, יש השוואה איזו ולכאורה

בהם, נקנית שהתורה הדברים מ"ח לאותם למלך, שיש זכויות שלושים וכן לכהנים,

הם אלה שכל וכו', בחלקו השמח חבירו, עם בעול נושא שיחה, מיעוט שחוק, מיעוט

לא. ותו התורה, לקנין גורמים רק

Í‡אשר מעלות הם דברים המ"ח וכל הוא, כן שלא לומר צריך כרחך על

לא ולכן ממנו! וכחלק טבעי כדבר אצלו נעשים והם תורה, הבן של לקנינו נהפכים

"למען חיצוני, קנין שזהו מלכות, כתר כעין שהוא בדבר אלא בתורה, ירושה שייך

היא. ירושה כי מלך, בן מלך מושחין אין ולכן ובניו", הוא ממלכתו על ימים יאריך

ה כי - מבניו תחתיו המשיח הכהן להורישו.וכן שאפשר דבר וזהו חיצוני, קנין זה כל

‰¯Â˙‰ Ï·‡,ÈÓÈ
Ù ÔÈ
˜ ‡È‰˘,‰¯Â˙ Ô·‰ Ï˘ Â˙Â‰Ó·,˘È¯Â‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ ‰Ê.

יש·. עדיין מעצמו, לעצם שנעשה דבר שהוא פנימי, קנין ברכוש יש אם אפי'

גמור בעלים הקונה נעשה הקנין מעשה לאחר בממון לממון. תורה בין מהותי הבדל

מאבדו הוא אחרת לעולם, המעשה את לשמור עליו בתורה משא"כ הסתיים, .11והקנין

È·‚Ï"ואיננו בו עיניך "התעיף כתוב כג-ה)התורה הדעת(משלי בהיסח אפי' ,

בירושלמי ואיתא בתורה. "קנינו" את אבד כבר קט, הובאלזמן ה, הל' סוף מברכות (פ"ט

יא-יג) דברים בפירש"י יוםגם כתיב מצאו חסידים במגילת לקיש בן שמעון ר' "אמר ,

בזה זה ופגעו מציפורין ואחד מטבריא אחד שיצאו לשנים [משל] אעזבך ימים תעזבני

רחוקין נמצאו מיל וזה מיל זה שהלך עד מזה זה לפרוש הספיקו לא משכנא, בחדא

מילין". שני מזה זה

¯˙È·Âשאם התורה, מהות על מורה "עוף" התורה דשם בזה חז"ל הורונו עומק,

"משתכחת אלא עמו נמצאת התורה אין שוב ביותר קצר לזמן התורה את עוזב אדם

של חייו שאם וכשם האדם, של חייו מקור היא שהתורה מפני הדבר, וטעם ממנו".

את ולהחיות לקדמותו המצב את להחזיר אפשר אי קט, לרגע ולו ח"ו, יפסקו האדם

את מפסיק הניתוק ממנה, דעתו ומסיח התורה לימוד את כשעוזב גם כך המתים,

הגרי מרן שליט"11. אלישיב למועד'."ש 'חזון צו, פרשת א
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קל בהפסק שאפי' וכמו ואיננו'. בו עיניך 'התעיף הפסוק כלשון החיים המשכיות

התורה, בלימוד הוא כן החיים, חוט מתנתק עפעפיו, ויסגור שיכפול בשיעור שבקלים,

במשלי עה"פ שפירש"י והיינו ממנו, משתכחת מללמוד עפעפיו וסוגר דעתו כשמסיח

ע"כ.(כג-ה) בך, מצויה גירסא אותה ואין לעמצו עיניך שתכפול כרגע וז"ל,

˙‡Êאיפוא עלהיא, מורה הדבר ששם שידוע וכמו התורה, מציאות הגדרת ,

להיות ותכליתה, התורה מהות על מראה "עוף" התורה שם כך ותכליתו, הדבר מהות

חיינו. מימי ורגע רגע בכל חיים תורת

‰ÊÂברמב"ם דאיתא ה"א)מה רוצח מהל' מגלים(פ"ז מקלט לעיר שגלה "תלמיד

תלמוד בלא ומבקשיה חכמה בעלי וחיי שיחיה, כדי לו עשה 'וחי', שנאמר עמו רבו

ניתנים אינם שהחיים וכשם חיים", "תורת הינה דהתורה ומבואר חשובין". כמיתה תורה

החיים מציאות להיות חייבת והתורה הפסקה. שייך לא התורה בלימוד כך להפסקה

מקלט לעיר שגלה "תלמיד וממילא חיים. חשובים אינם וחיינו קיום לנו אין שבלעדיה

חכמה בעלי ש"חיי לפי ומדוע, - שיחיה" כדי לו עשה וחי, שנאמר עמו רבו מגלים

שוב בתורה לחיות אפשרות לאדם כשאין חשובין". כמיתה תורה תלמוד בלא ומבקשיה

ממהות שחלק לפי ומבקשיה", החכמה בעלי "חיי הרמב"ם לשון ודייקא חיים. חייו אין

דבק דכאשר גופא, והיא החכמה. בהשגת להוסיף וההשתדלות ה"ביקוש" הוא התורה

ולא בעיניו, חשובים לא שחייו עד מלבקשו יחדל לא אליו ומשתוקק לבו בכל בדבר

- אחד לרגע ולו חייו את מפסיק שאין כשם קל, לרגע ממנו דביקותו להפסיק יוכל

כראוי החכמה אחר לבקש יכול אינו רבו דבלי עמו, רבו מגלים .12ולכן

"ïùçìå ãôàì íéàìî éðáàå íäù éðáà"[כה-ז]

È˙ÚÓ˘לאבנים קוראת התורה מדוע להק', זצ"ל בירנבוים שמואל רבי הג' ממורנו

מלאים" "אבני לאבנים13אלו הלא למלאות, אלא באו שלא ערכן פחיתות על דמשתמע ,

ולחשן. לאפד אבנים לכתוב צריכה היתה והתורה כשלעצמן גדול ערך יש אלו

התורה'. מאמרי 'חבר .12

זצ שמח' ה'אור על מספרים ל"שמעתי

בשעה אפי' מידו הגמרא עוזב היה שלא

לו נצרך שהיה ספר להוריד הסולם על שעלה

גם הסולם על מטפס והיה לימודו, בשעת

מונחת ואצבעו בידו כשהגמ' זקנותו, בימי

כן עושה מדוע וכששאלוהו למד. בו במקום

- השיב השולחן, על הגמרא את מניח ואינו

" כתיב, ואיננוהלוא בו עיניך ואיך"התעיף ,

קל! לרגע ולו מידי הגמרא להניח אוכל

רמב עיין וז"13. שכתב מלואים"ן ענין אבל ל,

כך שנבראו שלמות האבנים שתהיינה הוא

גדול ממחצב שנכרתו גזית אבני תהיינה ולא

ידוע בתולדת גם כי כלום, מהן שנחצב או

היקרות האבנים כחות שלמות שאין

הוא אשר באבן זולתי שבהן, והסגולות

אונקלוס תרגם ולכך הנחל, מן אבנים כחלוקי

וכו'. אשלמותא
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¯Ó‡Âחשיבות שיש ללמדנו מלאים אבני כתבה שהתורה ונורא, נפלא ביאור בזה

למלא - והוא האבנים, של העצמי מהערך יותר גדולה עצמן, מחשיבות יותר גדולה

הגומא מקום למלא היה אלו אבנים של תכליתם שכל מאחר הזולת, חסרון (לשוןאת

מלואיםרש"י) אבני קרויים הגומא, למלאות האבן שם שנותנין זאת(שם), וחשיבות ,

העצמית חשיבותם את לגמרי .14מבטלת

okynd ziipa lr ieeivd did izn

lbrd `hg zngn ieeivd df did m`de

"ùã÷î éì åùòå"[כה-ח]

ראשונים.‡] למחלוקת בזה באנו נמסרה, אימתי זו פרשה

˙Ú„'·,וז"ל כתבו התוס' מבעלי ˘‰È‰זקנים' ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡ ÍÂ˙· ‰¯Ó‡
 ÂÊ ‰˘¯Ù
‰¯Â˙ Ô˙ÓÓ.עכ"ל וכו', הקדשים קדשי ובית משכן שיעשו מניחן להיכן הקב"ה וצוהו ,

ÔÎÂרבה אליהו בסדר ואמרו(פי"ז)הוא בשמחה שמים מלכות ישראל שקבלו "כיון ,

תרומה". לי ויקחו בנ"י אל דבר למשה הקב"ה אמר מיד ונשמע, נעשה ה' דבר אשר כל

Î"ÎÂויקהל בריש ואמר(לה-א)הרמב"ן רדתו, מחרת ביום זה שהיה ויתכן וז"ל,

להם שנתרצה כיון הלוחות, שבור קודם מתחלה בו נצטווה אשר המשכן ענין לכולם

חזרו הנה בקרבם. ה' שילך חדשה ברית עמו וכרת שניות, הלוחות לו ונתן הקב"ה,

כמו תחלה, שצוהו כענין בתוכם שכינתו שתהיה ובידוע כלולותם, ולאהבת לקדמותם

כה-ח)שאמר בכל(לעיל עתה משה אותם צוה ולכן בתוכם, ושכנתי מקדש לי ועשו ,

עכ"ל. מתחלה, שנצטוה מה

ÈÙÏÂלעלות למשה הקב"ה שאמר אחר דמיד נכתבה, כסדרה זו פרשה דבריהם

עד לישראל אמרה לא שמשה ורק המשכן פרשת לו אמר משפטים], [סוף ההרה אליו

הכיפורים. יום אחר

תשא·] כי בפר' רש"י לא-יח)אמנם אלא(להלן המשכן במעשה נצטוו שלא ס"ל

מעשה בתורה, ומאוחר מוקדם אין וז"ל, העגל, חטא להם כשנמחל הכפורים, יום אחר

הלוחות, נשתברו בתמוז בי"ז שהרי היה, רבים ימים המשכן מלאכת לצווי קודם העגל

מהגרי א' במשפט מונח זה יסוד ץ"14.

זצ מס'ל"מוואלוז'ין על חיים, רוח לספר בהקדמה )

רגיל"וזאבות) והיה הגרל, אותיח)"(אבי להוכיח

דאחרינא. בצערא משתתף שאינני שראה על

' תמיד. אלי דברו היה ‰‡„Ê˘...Ì‰וכה ÏÎ
‡¯·
 ÂÓˆÚÏ ‡Ï.ÏÎÎ È
È¯Á‡Ï ÏÈÚÂ‰Ï ˜¯

˙Â˘ÚÏ ÂÁÂÎ· ‡ˆÓÈ ורדף‡˘¯ שלום אהב ,

עכ לתורה', ומקרבן הבריות את אהב ל."שלום
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באחד והוקם המשכן, בנדבת התחילו ולמחרת לישראל הקב"ה נתרצה הכיפורים וביום

תנחומא במדרש הוא וכן עכ"ל. ח)בניסן, של(סי' הזו הפרשה למשה נאמרה "אימתי ,

ר' אמר העגל, למעשה קודמת המשכן שפרשת אע"פ עצמו, הכיפורים ביום משכן,

להם נתכפר שביוהכ"פ מוצא ואתה וכו'. בתורה ומאוחר מוקדם אין שלום ב"ר יהודה

ÌÎÂ˙· È˙
Î˘Â ˘„˜Ó ÈÏ Â˘ÚÂ ‰"·˜‰ ÂÏ ¯Ó‡ ÌÂÈ· Â·Âהאומות כל שידעו כדי ,

העולם באי לכל עדות שהוא העדות, משכן נקרא ולכך העגל, מעשה להם שנתכפר

עכ"ל. וכו', במקדשיכם" שוכן שהקב"ה

Ì‚משפטים סוף ה'ספורנו' כד-יח)בפירוש המשכן(לעיל במלאכת שנצטוו כתב,

ולהלן העגל. עון להם שנתכפר ט)אחר חטא(פסוק קודם הענין שהיה כמו "לא כתב

עי"ש שמיני15העגל" ובפר' שהתנצלו(יא-ב). אחר הנה וז"ל, וכתב בזה לפרש הוסיף

עליהם שכינה לשרות ראוים היו בו אשר תורה, במתן שקנו הרוחני עדים את ישראל

וברכתיך" אליך אבוא שמי, את אזכיר אשר המקום "בכל כאמרו אמצעי, (לעילבלתי

נפשיכ-כא) תגעל ולא בתוככם משכני ונתתי כאמרו לבא, לעתיד הענין שיהיה כמו ,

כו-יא)אתכם כאמרו(להלן כלל, ביניהם שכינתו עוד מהשרות אח"כ ית' הא-ל מאס -

בקרבך, אעלה לא ·˙Â˙ÏÙכי Â
·¯ ‰˘Ó ‚È˘‰Â(לג-יב,טז ˘˙˘¯‰(להלן ,ÔÂ˜È˙ ‰ÊÈ‡
‡¯ÈÂ Ï‡ ÂÎÊÂ Â‚È˘‰˘ „Ú ,ÂÈÁ·ÊÂ ÂÈ˙¯˘ÓÂ ÂÈÏÎÂ ÔÎ˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÎÂ˙· ‰
ÈÎ˘‰

ÌÚ‰ ÏÎ Ï‡ '‰ „Â·Î.עכ"ל וכו', השמים מן אש ירידת ואל

È¯·„ÓÂלפי אמנם למשכן, נזקקו העגל חטא מחמת שרק עולה ה'ספורנו'

לירדיתם שייך זה אין כרחך על א"כ העגל, חטא קודם עוד זה על שנצטוו הרמב"ן

העגל. לחטא שקדמה הרוחנית מהמדריגה

‰‡¯Âתצוהלהל בפרשת בחיי',(כט-מד)ן ו'רבנו הראב"ע דברי את שהבאנו ,

זו כדעה שלא והיינו בעתיד, שיקימו המשכן מצות בזכות ממצרים נגאלו ישראל שעם

רש"י, בדעת כן פי' שהם עוד יעוי"ש ובאמת - העגל. מחטא כתוצאה היה שהמשכן

יעויש"ה. העגל חטא מחמת לא אך העגל חטא לאחר היה הציווי אמנם דבריהם ולפי

תורה‚] דעת ושכנתי16ובספר מקדש לי "ועשו שפרשת זו שיטה בביאור כתב

קבלת בעת שהיו ממדרגתם ישראל בני שירדו משום העגל, חטא אחרי נאמרה בתוכם"

זאת ללמוד יוכל העגל חטא קודם הבריאה בדרגת מושג לקבל הרוצה וז"ל, התורה,

א-א)"(וע שמות בפרשת לעיל בזה .ע

לא מה מפני המפרשים, הקשו תצוה בפר' .15

תצוה? פרשת בכל רבנו משה של שמו הוזכר

הג זצ"ובהגהות שאול תירץ,"ר מווילנא ל

העגל, מעשה אחרי נאמרה תצוה שפרשת

להקב רבנו משה ""שאמר מספרךה נא "מחני

לב-לב) ע(להלן רש", כשיטת וזה וה'ספורנו'"כ. י

חטא אחר עד המשכן בניית על נצטוו שלא

העגל.

זצ ירוחם לרבנו ראה."16. פר' ממיר, ל
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החטא קלקול את להסיר בכדי נדרש שהיה העבודה וחומר מגודל החטא, מלאחר

ודיניו, המשכן עשיית מענין מקודם, שהיה דרגא לאותה ‰Â‡ולהביאה Â
È
Ú ÏÎ˘
˙Ó„Â˜‰ ‰˙˘Â„˜· ‰„ÈÓÚ‰ÏÂ ‰ÁˆÁˆÏÂ ‡ËÁ‰ ˙‡ÏÁÓ ˙Á‡ ‰
Ù ¯‰ËÏÂ ˙Â˜
Ï,

'˙È Â˙
ÈÎ˘ ‰· ˙Â¯˘‰Ï ‰ÈÂ‡¯ ‰È‰˙˘ותדירה מצויה שמו בהזכרת הברכה ותהא ,

וכו'. תמיד 
Âשם„ÓÏÂ‰„Â·Ú‰ ÈÎ¯„· ÏÂ„‚ „ÂÓÈÏÂ „ÂÒÈ ‰ÊÓ,Ì„‡‰ ˙„Â·Ú˘
Â˙
ÈÎ˘ ˙Â¯˘‰Ï ÌÂ˜Ó ˙Â
·ÏÂ ÔÎ˘Ó ˙Â˘ÚÏ ‡Â‰ ‡ËÁ‰ ¯Á‡Ï,ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‡Ï ÈÎ

‡Â·È ÂÓ˘ Â¯ÈÎÊÈ ¯˘‡,˘„˜Ó‰ ˙È·Ï ¯·Î ÍÈ¯ˆÂ,ÌÈ˘„˜ È˘„˜Ï,È„· È
˘ ÔÈ·
‰
ÈÎ˘‰ ˙ÂÏÁÏ ÌÂ˜Ó Ì˘ ˜¯ ¯˘‡ ÔÂ¯‡דוקא צריכים היו המשכן לבנות והנה וכו'.

נאמרו ו"תצוה" "תרומה" שלמות פרשיות שתי א-ל", "בצל נאמר שעליו בצלאל, את

קודם החטא. קודם כולה הבריאה דרגת באמת היתה וזו ודקדוקיהם, עשייתו דיני בכל

אזכיר" אשר המקום "בכל "משכן", הבריאה כל היתה כ-כא)החטא כל(לעיל והיתה ,

הארץ. כל מלא ה' וכבוד משכן, היה ופנה מקום כל ית', שכינתו מקום הבריאה

ÌÏÂ‡מקום הבריאה בכל כבר אין הבריאה. ונזדהמה נתרוקנה החטא לאחר

מיוחדים, ותנאים בפינות רק קדושתו, מיד תחול ה' שם שיזכירו מקום בכל לא שכינתו,

דוקא. "משכן" Ó˜„˘,במקום ÌÂ˜Ó ˙Â˘ÚÏÂ ÔÈÂÎÏ ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„Â·Ú ÏÎ È¯‰ ÔÎ·Â
‰ÚÙ˘‰‰ „¯˙ Â· Í¯„ ˜¯˘,'˙È Â· ˜·„˙‰Ï È„ÈÁÈ‰ Í¯„‰ Â‰ÊÂ.עכ"ד ,

את„] ואצטט שליט"א, פוס רי"ח הג' של מכתבו הגיעני זאת כל כתבי ולאחר

המאירים. דבריו

Â˜ÏÁ
הכא והספורנו בקצרה)הרמב"ן הדברים ואכתוב דוכתי, דהרמב"ן(ובעוד .

צו ובפרשת ויקהל, פרשת ובתחילת הפרשה, כתב(ח-ב)בתחילת בהר, פרשת ובתחילת ,

מכח הוא המשכן וענין הראשונים, יום בארבעים כבר המשכן על נצטוה רבנו דמשה

סיני, הר למעמד המשך והוא קדוש", וגוי כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם של ההבטחה

נדבר אשר הדיבור אליו היה המשכן אל משה ובבוא במשכן, שכן סיני הר על שכן אשר (דהכבוד

ברמב"ן) עוד ע"ש סיני, בהר זהלו כל מהם נתבטל העגל שבחטא אלא רצה, אף (והקב"ה

הציווילכלותם) וחזר כלולותם, ולאהבת לקדמותם חזרו ביוה"כ הסליחה אחרי ורק ,

המשכן על משה ציוום יוה"כ ולמחרת ויקהל)למקומו, פר' בריש .(והוא

Ï·‡פרשתנו ותחילת משפטים, פרשת סוף ט)מהספורנו הציווי(בפס' דכל נראה ,

אך אחרונים, יום במ' למשה ונאמר העגל, חטא אחר רק נתחדש המשכן עשית על

וברכתיך" אליך אבוא שמי את אזכיר אשר המקום "בכל להיות צריך היה כן (יתרולפני

שמיניכ-כא) ובפרשת ויקרא, לחומש הקדמתו בריש באורך בספורנו הוא וכן ,(יא-ב).

מצבה". לך תקים "ולא עה"פ שופטים פר' ובריש

'ÈÚÂתשא כי בפר' מוקדםע(לא-יח)רש"י דאין שכתב משה" אל "ויתן ה"פ
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דאדרבה המזרחי והקשה וכו'. המשכן מלאכת לציווי קודם העגל דמעשה בתורה ומאוחר

לעגל קודם היה למשה דהציווי כסדרן דהכל תרומה-תצוה)נימא לישראל(בפר' ציוה ומשה

העגל ויקהל)לאחר גדולות(בפר' ובמקראות כהספורנו. סבר דרש"י אלמא בדבריו. וע"ש ,

פירש"י)שם מפורש(בתוך ויקהל פר' בזוהר דאמנם והביאו בסוגריים, זו קושיא הביאו

הקב"ה אמר המשכן על בציווי כן על דאשר כרש"י, איש"(בפרשתנו)דלא כל "מאת

בציוויו משה אך וכו', מלמד איש איש רבותינו שדרשו וכמו רב ערב גם (בפר'דהיינו

אמנםויקהל) את"ד. בנזקין, גרמו שהם לפי רב מערב ולא דייקא מאתכם" "קחו אמר

מהתנחומא הוא דמקורם נראה רש"י ח)דברי סי' בפרשתנו וביותר לא, סי' שם(שם דאיתא ,

ביוה"כ, - מקדש" לי "ועשו והציווי המשכן של הפרשה למשה נאמרה דאימתי להדיא

"ועשו למשה ציוה מיד העגל, חטא על להם וכיפר כדבריך" "סלחתי ה' שאמר לאחר

ואע"פ העגל, מעשה להם שנתכפר האומות כל שידעו כדי בתוכם" ושכנתי מקדש לי

ב'הדר וכ"כ התנחומא. עכ"ד בתורה ומאוחר מוקדם אין תרומה בפר' כתובה זו שפרשה

התוס')זקנים' מבעלי הנ"ל.(והוא מהתנחומא הם ודבריו מקדש", לי "ועשו עה"פ הכא

Ì
Ó‡ויקחו" עה"פ הפרשה בריש זקנים' ב'הדר וכן התוס' מבעלי זקנים' ב'דעת

לקבל והמתין בהר שהיה יום ארבעים בתוך למשה נאמרה זו דפרשה כתבו תרומה" לי

שם אשר והלוחות הארון ובתוכו הקדשים וקדש המשכן על ה' ציוהו ואז הלוחות, את

ביניהם, ושכינה הכבוד כסא סביב שהם המלאכים כמו סביב, וישראל השכינה, תשרה

אמרתי "אני נאמר זה ועל המלאכים, בתוך שהיא כמו היינו בתוכם" "ושכנתי כתוב וכן

את"ד. ביניכם, שכינתי להיות כלכם" עליון ובני אתם אלהים

˘¯„Ó·Âלקבלת(לג-א)הכא המשך היא המשכן שהקמת הרמב"ן כשיטת נראה

החתן ביקש אחד, למלך ונשאת יחידה, בת לו שהיתה למלך משל שם דאיתא התורה,

לפרוש היא, יחידית לך שנתתי בתי המלך א"ל עמו, אשתו את וליטול ארצו אל לו לילך

עשה זו טובה אלא אשתך, שהיא לפי יכול איני תטלה אל לך לומר יכול, איני ממנה

את להניח יכול שאיני אצלכם שאדור לי עשה אחד קיטון הולך שאתה מקום שכל לי,

לכם לומר יכול, איני הימנה לפרוש התורה, את לכם נתתי לישראל הקב"ה אמר כך בתי.

בתוכו שאדור לי עשה אחד בית הולכים שאתם מקום בכל אלא יכול, איני תטלוה אל

נשא פרשת מהמדרש נראה וכן ע"כ. מקדש לי ועשו שם(יב-ו)שנאמר (סי'ובתנחומא

שיעשוכב) מנת על אלא ממצרים מוציאם דאינו במצרים בעודם תנאי עמם עשה דהקב"ה

הוצאתי אשר אלקיהם ה' אני כי "וידעו שנאמר וכמו ביניהם שכינתו וישרה משכן לו

שם במדרש ועוד בתוכם. לשכני ע"מ דהיינו בתוכם", לשכני מצרים מארץ (יב-יב)אותם

כתובות במסכת מהגמ' נראה וכן המשכן. עד רותח העולם ע"ב)שהיה הפסוק(סב על

המדרש. בשם במהרש"א וע"ש וגו'", נחלתך בהר ותטעמו "תביאמו

'ÈÚÂהשירים בשיר הגר"א בימי(א-טז)בדברי היינו וגו'", דודי יפה "הנך עה"פ

אותם "ואכלה אמרת העגל את כשעשו ואח"כ תורה, ובמתן מצרים וביציאת האבות
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יותר עלינו חמלת שאח"כ פירוש, עלינו", חמלת ויתירה גדולה "חמלה ואעפ"כ כרגע",

מה בינינו שוכן שתהיה משכן לעשות וציויתנו שניות לוחות לנו שנתת מכבתחילה,

היה לא העגל דקודם אלמא את"ד. ויתירה", גדולה "חמלה וזהו מקודם, לנו היה שלא

אלא היה כבר למשה הציווי עצם דאי בינינו, שוכן ה' שיהיה משכן לעשות כלל ציווי

הציווי חזר העגל על להם כשמחל ואח"כ ע"ז, לצוותם שייך היה לא העגל דבגלל

מכבתחילה. גדולה יותר היתה עכשיו שהחמלה מראה זה אין א"כ הראשון,

"ycwn il eyre" llka md ycwnd ilk m`d

oex`d ziiyr zevn oiprae

"ùã÷î éì åùòå"[כה-ח]

המצות‡] בספר הרמב"ם כ)כתב לעבודה(מצוה הבחירה בית לבנות שצונו וז"ל,

רבים מינים כולל הכלל שזה ביארנו וכבר וכו', מקדש לי ועשו יתעלה אומרו והוא וכו'

עכ"ל. מקדש, יקרא והכל המקדש מחלקי כלם וזולתם, והמזבח והשלחן המנורה שהם

È¯‰,המקדש מחלקי כולם והמזבח, השלחן המנורה, הרמב"ם, דלדעת מבואר

˘„˜Ó ÈÏ Â˘ÚÂ ˙ÂˆÓ ÏÏÎ· Ì‰Â.

ÔÎÂהבחירה בית בהל' המקדש כלי עשיית של הדינים הרמב"ם שכתב ממה מדויק

בית בנין מצוות מעצם הם המקדש כלי שעשיית מבואר ולכאו' המקדש, כלי בהל' ולא

המצות' ב'ספר מבואר וכן יב)הבחירה. מפני(שורש בפ"ע כמצות הכלים עשיית מנה דלא

זצ"ל]. הגרי"ז מרן בשם מש"כ להלן יעו' [אמנם עי"ש. המקדש, בנין ממצות חלק שהם

Ô"·Ó¯‰Âלג)בסהמ"צ הטעם(מצוה בעיני הוכשר ולא וז"ל, הרמב"ם על השיג

הבתים, מן חלק הכלים שאין לפי המקדש, מחלקי חלקים שהם שאמר הרב בו שכתב

˙ÂˆÓ ÌÈ˙˘ Ì‰ Ï·‡כלים בו שאין אע"פ בבית ומקריבין זו את זו מעכבות שאין

עכ"ד. אלו,

Â
ÈÈ‰Âאלא המקדש, מצות מחלקי חלק הכלים אין הרמב"ן ÂˆÓ˙דלדעת È˙˘
Ì‰,תמיד ה' לפני לחם לשום ונצטונו מאחר נפרדת מצוה ועוד לה', בית עשיית מצות ,

ההדלקה לסדר וכן בשלחן, הלחם את לשים שהיא הזאת העבודה בהכשר אותנו צוה

קדושה. תשמישי הם והנה במנורה,

שבמדרש·] שהקשה, זצ"ל הגרי"ז דמרן משמיה מדרשא בבי לג-ג,מטו (שמו"ר

לעיל) יתעסקוהובא שכולם אלא לבדו בצלאל יעשהו שלא בארון מיוחד דין שהיה משמע

הבדל אין ולהרמב"ם ארון. ועשו נאמר ובארון ועשית, כתוב הכלים דבכל מפני בו,

המקדש. מחלקי דכולם לארון הכלים שאר בין
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ı¯È˙Âאלא הוא, המקדש" "כלי מדין לאו דהארון, זצ"ל, משה הג"ר אחיו בשם

עץ בארון דמצינו וכמו בארון, צורך אין לוחות וכשאין הלוחות בשביל נעשה שהארון

ולא הלוחות, בשביל רק היה ומצותו דינו שעיקר עקב, בפרשת ללוחות משה שעשה

המקדש, כלי חיוב משום הויא לא בצלאל, שעשה בארון כמו"כ כלל, המקדש כלי משום

הארון דין עיקר וכל ארון, טעון ולוחות לוחות, חיוב ומקדש במשכן שנאמר אלא

שלא שני ובבית הלוחות, משום שטים", עצי ארון ד"ועשו בפנ"ע מצוה הוי במשכן

ארון עשו לא לוחות הגדול17היו במדרש מפורשים והדברים כה-ח). זו "ועשו(פרשה ,

הבית, בבנין עיקר שהן הדברים הן ואלו וכו', לה' בית לעשות מ"ע ה"ז מקדש לי

בו לעלות וכבש מזבח כלים שבעת בו ועושין וכו', הקדשים וקודש קודש בו עושין

ללוחות הוא הרי הארון אבל ושולחן, מנורה הקטורת ומזבח ממנו לקדש וכנו וכיור

ע"כ המקדש, מכלי .18ואינו

דמעתה יקשה, זה דלתירוץ לעי' ויש .17

בפ מצוה כאן שיש בניית"שנתחדש של ע

א הלוחות, בשביל לא"הארון באמת מדוע כ

הרמב לעשות"מנה מיוחדת כמצוה זו מצוה ם

כלי שאר עם המשכן במצות וכללו ארון

הקודש.

���

הגרי מרן בשם עוד דעיקר"ושמעתי ז,

וכשאין הלוחות, בו להניח נעשה הארון

כלל, לארון צורך שום אין באמת לוחות,

כלל, ארון שם ביה חל לא לוחות דבלי משום

בפרשתינו"וכדפירש ""וז(כה-כא)י הארוןל, ואל

העדות את שהרי"תתן נכפל, למה ידעתי לא ,

" נאמר העדותכבר את הארון אל וי"ונתת ל",

כפורת בלא לבדו ארון שבעודו ללמד שבא

את יתן כך ואחר לתוכו, העדות תחילה יתן

עכ עליו, ""הכפורת דכתיב והביאור ונתתל.

וגו' הארון על הכפורת הלוחות"את ובלי ,

צריך כן ועל כלל, ארון שם ביה חל לא בתוכו

ארון, שם ביה שיחול הלוחות, קודם לשים

" להתקיים יוכל כך הכפורתואחר את ונתת

הארון הרש"על קושי' מתיישבא ובהכי ש",

עביומא שניב)"(נג בבית עשו לא דאמאי ,

מ דנגנז, לוחות, היו דלא אף יעשו"ארון, מ

וכה המקדש, כלי להשלים כתב"ארון ג

בפ"הרמב ה"ם הבחירה מבית וז"ד ואף"א ל,

היו לא שני בבית שהיו ותומים דאורים

ברוה בהם,"משיבין נשאלין היו ולא ק,

" ותומיםשנאמר לאורים כהן עמוד ולא"עד ,

בגדים שמונה להשלים אלא אותן עושין היו

עכ"לכה בגדים מחוסר יהא שלא כדי וכ"ג כ"ל.

ה"בפ המקדש מכלי יעוי"י וה"י כן"ש. נימא נ

מ הלוחות, דנגנזו דאף ארון"בארון, יעשו מ

וסוכ המקדש, כלי להשלים שני הוי"בבית ס

הגרי מרן ותי' דארון, זצ"מצוה דבלי"ז ל,

תי' וכן כלל, ארון שם ביה חלה לא הלוחות

בפרשתינו"הרש חכמה' וה'משך שם. עצמו ש

והלוחות(כה-כא) נגנזו, דהלוחות משום ,

ששינה מקום כל ובקדשים הארון, מעכבים

" קרא ביה תנא ולכן לעכב, הוא ואלהכתוב

אליך אתן אשר העדות את תתן דאינו"הארון ,

וכיון העדות, לוחות בו שיותנו עד ארון

ארון, היה לא לוחות, בו היו לא שני שבמקדש

ש."עיי

" היה לא שני בבית שידעוארון18. הגם "

במסכת כדאיתא נגנז, היכן הארון של מקומו

א)שקלים משנה ו שהיה(פרק אחד בכהן מעשה

משונה שהיא הרצפה את וראה מתעסק

הספיק לא לחבירו ואמר בא מחברותיה,

ביחוד וידעו נשמתו שיצתה עד הדבר לגמור

עכ נגנז, הארון אף"ששם הרי המשנה. ל

אעפ נגנז הארון היכן העלוהו"שידעו לא כ
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הבחירה‚] בית בהל' הרמב"ם ה"ו)כתב כלים,(פ"א שבעה במקדש ועושין וז"ל,

משוך האולם לפני ומקומו למזבח, בו שעולים וכבש הקרבנות, ולשאר לעולה מזבח

במקדש כלים שעושים זו הלכה הביא אמאי זצ"ל הגרי"ז מרן והק' עכ"ל. וכו', לדרום

להביא הרמב"ם על והיה המקדש, כלי להלכות שייך זה דין והרי הבחירה, בית בהלכות

המקדש. כלי בהלכות זה דין

,ı¯È˙Âבמקדש כשיש רק מתקיימת הבחירה בית שמצות הרמב"ם מדברי דחזינן

המקדש מצות הוא וכך ‰ÌÈÏÎכלים, ÌÚ „ÁÈמ"ע יקויים לא מהכלים אחד וכשיחסר ,

מכאן, הוכחנו [לעיל הבחירה. בית בהל' זה דין הרמב"ם כתב ולכן הבחירה, בית של

בפנ"ע]. מצוה ואינו המקדש עשיית מהל' הלכה הוא המקדש דכלי

‰
‰Âאשר העדת את תתן הארן ואל מלמעלה הארן על הכפרת את "ונתת כתוב

מזה ומוכח הקדשים, קדשי בבית למקומו

המקדש. מכלי היה לא שהארון

הג הנעלה מידידי מילר"ושמעתי דוד ר

פוניבז')א"שליט ישיבת מרבו(מראשי ששמע ,

זצ"הגרי סאלאוויצ'יק חז"ד מדברי לדייק ל"ל,

שקלים מס' בירושלמי איתא דהנה (כדלהיפך.

היה"א)"ע במקומו אומר לקיש בן שמעון רבי

נגנז היה"הארון במקומו נגנז שהארון זה ,

" דבעינן קיוםמקומומשום בה אית ושפיר "

ע אשר שם. כשנגנז מקומו בבית"של שגם כ

ארון. בו היה שני

הגרי הראני שליט"ושוב פוס פי'"ח את א

הרמב"היעב על בפ"ץ הבחירה"ם בית מה' ד

הר במהדורת הליקוטים],"[ראה בס' פרנקל ש

נפק למאי הרמב"שהק' שהביא מה ם"מ

כמ דלא נגנד שהארון הדעה את ד"להלכה

נפק בזה שיש ותי' לבבל, לענין"שגלה מ

ועוד. מקדש ביאת איסור

שלמה ר' הרב משפחתינו מידיד ושמעתי

שליט ברכות"לעסין מס' בגמ' לדייק (נהא,

"א)"ע דין לארון היה לא מקדששאכן ,"כלי

הקב לו שאמר בשעה שם, בגמ' ה"דאיתא

עשה משהלבצלאל הלך וכלים ארון משכן, לי

ע ומשכן, וכלים ארון עשה לו הרי"ואמר כ.

נימא דאם לחוד, וארון לחוד שכלים לן

ונכלל המקדש, מכלי אחד הוא שהארון

ארון"כלים"ב ולומר לחלק צריך היה למה ,

מקדש. מכלי היה לא שהארון ומוכח וכלים,

הג חתני לי רובנשטיין"והעיר יוסף ר

בשבועות"שליט דאיתא ממה עא, כלא)"(טז ,

ע מקדשתן משיחתן משה שעשה כ,"הכלים

מקדשתן"ובפירש המשחה בשמן משיחתן י,

הנכנס את ולקדש שרת לכלי הגוף קדושת

ע שהארון"לתוכו נאמר פקודי ובפרשת כ.

שהארון להפך ראיה וזו המשחה בשמן נמשח

לדחות, יש לכאורה [אך המקדש. מכלי היה

סו כלים מדין אינו הארון אם היה"דאף הוא ס

בקה ומקומו הלוחות], [לצורך לעצמו ק"כלי

משיחה]. טעון הוא וגם

הגר ששיטת ראיה להביא א"ונראה

דאיתא מהא המקדש, כלי מדין אינו דהארון

ס"(יוע"בשו רפב סי' לנהוג"וזא)"ד אדם חייב ל,

בס גדול מקום"כבוד לו לייחד ומצוה ת,

ע וכו' ההוא המקום הגר"ולכבד ובביאור א"כ.

וז הרמב"כ' וכתב הן"ל, הלוחות דברי דהא ם

וז"בס בארון,"ת כמו כו' ולכבדו כו' מצוה ש

שהגר"עכ היינו של"ל. דינא להך מקור כ' א

הרמב"הש מדברי דהכבוד"ע נשמע מכאן ם,

נימא ואי בו. שהיו הלוחות בשביל הוא לארון

מצד כבוד דין ליה הוי המקדש, מכלי דהארון

שהלוחות מפני ולא המקדש כלי דהוי עצמו

הרמב לדין ראיה מכאן ואין שצריך"בו, ם

ס שמכבדים"לכבד כמו הלוחות שבו מפני ת

הלוחות. שבו מפני הארון
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אליך" ונתת(כה-כא)אתן נאמר כבר שהרי נכפל למה ידעתי "לא שכתב ברש"י ועיין .

ארון שבעודו ללמד שבא לומר ויש העדות. את הארון תחלהאל יתן כפורת בלא לבדו

את ויתן נאמר המשכן את כשהקים מצינו וכן עליו. הכפורת יתן ואח"כ לתוכו העדות

עכ"ל. מלמעלה, הארון על הכפורת את ויתן ואח"כ הארון אל העדות

È˙ÚÓ˘Âששונה זצ"ל, הגר"ח בשם ביאר הגרי"ז שמרן שליט"א הגרמ"ד ממו"ר

אף לעצמם דין קבעו מקדש כלי שאר המקדש. כלי שאר של מדינם הארון של דינו הוא

לחם את עליו להניח כדי נועד השולחן לדוגמא, אחר. דבר של לשימושו כלי היו אם

המשכן, מכלי כלי הוא שהרי הפנים, לחם ללא גם היה במשכן המצאותו דין אך הפנים,

לעצמו. כלי המשכן, בנין מדיני הוא הרי הפנים, לחם הנחת כמקום תשמישו ומלבד

‡Ïקיבול כלי הלוחות, בשביל אלא היתה לא עשייתו כל אשר הארון, כן

שכן שני, בבית ארון היה שלא מצאנו זה מטעם המשכן. מכלי כלי היה ולא להנחתם

בדברי הפשט גם וזה ארון. לעשות חובה היתה לא וא"כ קיימים, הלוחות היו לא

שם עליו שיחול כדי ברם הארון, על הכפורת את לתת יש כי נאמר בפסוק רש"י,

לו יש בתוכו הימצאותם ע"י רק שכן הארון, לתוך הלוחות את קודם לתת יש "ארון"

עכת"ד. הכפורת, את עליו להניח אפשר ואז "ארון", השם את

ycwnde okynd

"ùã÷î éì åùòå"[כה-ח]

¯Â‡'‰הלשונות ב' בביאור נתקשה הק', ÓÂ˜„˘'החיים' ÔÎ˘Ó'צריך וז"ל, ,

ונראה המשכן. תבנית את דכתיב משכן, וקראו בו חזר ותיכף מקדש, קראו למה לדעת

אומרו Ó˜„˘כי ÈÏ Â˘ÚÂ,ÌÈ
ÓÊ‰ ÏÎ ˙ÏÏÂÎ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ‡È‰בין במדבר בין ,

אפי' כן לעשות ישראל היו וצריכין לדורות, שם ישראל שיהיו זמן בכל לארץ בכניסתן

כאומרו ביהמ"ק שנבנה מעת המקומות כל ה' שאסר שמצינו אלא יב-ט)בגליות, (דברים

שיהיה משכן, ועשו אמר לא ולזה הנחלה", ואל המנוחה אל עתה עד באתם לא "כי

ה פרט אמר כלל, דרך שצוה ואחר זו. מצוה נאמרה לבד זמן אותו שעל נעשהנשמע

שכתב ותמצא האמור, כסדר משכן שיעשה אבנים, בנין בו לבנות מקום שאינו במדבר

ה"א)רמב"ם ביהב"ח מהל' מקדש,(פ"א לי ועשו דכתיב וכו' לה' בית לעשות עשה מצות ,

עכ"ל. שכתבנו, כמו הלשון משינוי הוא וטעמו ע"כ.

¯‡Â·ÓÂבניית שמצוות ÔÓÊבדבריו, ÏÎ· ‡Â‰ ˘„˜Ó,ÈÚ¯‡ ÔÈ
· ‡Â‰ ÔÎ˘ÓÂ
¯·„Ó· ‰
·
בית˘ - מקדש" לי "ועשו מצות לקיום היכ"ת היה שהמשכן באופן ,

במדבר. הבחירה
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ea xec`y il eyr cg` zia

לישראל נמסרה התורה א.

ולשכינה לתורה מדור הן המידות ב.

"íëåúá éúðëùå ùã÷î éì åùòå"[כה-ח]

‡˙È‡לג-א)במדרש כביכול(שמו"ר - תורתי לכם מכרתי לישראל, הקב"ה אמר ,

לקחת ביקש ונשאה. המלכים אחד בא יחידה, בת לו שהיתה למלך משל עמה! נמכרתי

יכול, איני ממנה לפרוש היא. יחידה לך שנתתי בתי לו, אמר לארצו, לו ולילך אשתו

מקום שכל לי, עשה טובה זו אלא אשתך. שהיא לפי יכול, איני תיטלה אל לך לומר

קיטון הולך בתי.(חדר)שאתה את להניח יכול שאיני אצלכם, שאדור לי, עשה אחד

לכם לומר יכול, איני הימנה לפרוש התורה, את לכם נתתי לישראל, הקב"ה אמר כך

בתוכו, שאדור לי עשו אחד בית הולכים שאתם מקום בכל אלא יכול, איני תיטלוה אל

ע"כ. מקדש, לי ועשו שנאמר

·"ˆÂצריך ולכן המלך, לאביה או לבעלה או שהיא מלך, לבת דומה דאינו

גם שייכת להיות יכולה התורה אבל שם, לשכון מוכרח והמלך אחד קיטון לעשות

ישראל. לכלל וגם להקב"ה

˘ÈÂיתרו בפרשת לעיל מש"כ לפי היא')לומר בשמים 'לא ה'קצות(מאמר בשם ,

התורה(בהקדמה)החושן' את הקב"ה שהוריד שמיום השרת למלאכי התורה ניתנה דלא ,

שחכמי וכפי למעלה! נקבע גם כך בארץ שפוסקים וכפי היא, בשמים לאו תורה למטה,

קובעים תורה!הדור זהו -

¯ÓÂÏÎהיום ואין איתה. נמכרתי כביכול ישראל לכלל התורה שניתנה דמיום

התורה זו פוסקים הדור שחכמי איך כפי הכל אלא אומר", הקב"ה "מה וזו19המושג .

מקום המשכן הוא אחד, קטון לי עשו כן על יכול", איני הימנה "לפרוש המדרש כוונת

השכינה. השראת

‰ÏÂÚ‰טוב לקח "כי הנ"ל במדרש המשל פי על ÌÎÏמדברינו È˙˙
תורתי

תעזבו" ד-ב)אל ‚ÂÓ¯‰!,(משלי ‰
È˙
 ÂÊ20

" כתוב אתו19. לדבר ככלתו משה אל ויתן

סיני שענין(לא-יח)"בהר לומר אפשר .

והיינוככלתו"ה למשה, ניתן עצמו זה "

תלויגמר"ה הדבר אין ומעתה הדבר. של "

בהקב האדם,"כביכול במעשה ורק אך אלא ה,

אלא היא, בשמים לא - עצמה התורה ואף

בחז שמצינו עד ללומדיה, נט"(בל"נמסרה מ

הקבב)"ע שאמר ,"" בניה נצחוני בני ."נצחוני

זצ שך הרב .ל)"(מרן

ע מש"20. יתרו"ע בפר' באריכות זה בענין כ

" היאבמאמר בשמים משפטים"לא ובפר' ,

כד-יח.



ìäàויקרא ˙¯äùîËÎספר

ÌÚÙזצ"ל שך הרב מרן בתחילת21סח הנ"ל המדרש דברי את למד שכאשר ,

כך על וחוזר מתפעם והיה התרגשות! מרוב לילות כמה שנתו נדדה תרומה, פרשת

יכול"! איני הימנה "לפרוש התורה על אומר "הקב"ה עזה: ·¯ÍÈבהתרגשות ‡˘„Â˜
!‰"·˜‰· ˜·„ ‰¯Â˙ „ÓÂÏ‰ ,„Á ‡˙ÈÈ¯Â‡Â ‡Â‰¯˘Â‡‰ ·¯ ‰Ó,˙ÂÈ¯Á‡‰ ‰·¯ ‰ÓÂ

!‰„Ú¯· ÂÏÈ‚Â -22

-מהו·] שביקש Â·ÂË˙הקיטון ˙Â„Óהתורה כל יסוד זהו טובות מדות כי ,

תורה אין טובות מדות אין אם ואמנם לשכינה, מקום יש ואז מקום23כולה, יהיה ואיך

לדור יכולים והוא אני אין רוח גסות בו שיש אדם כל בחז"ל, איתא דהנה לשכינה.

ע"א)בעולם ד שאמרו(סוטה וזהו לו, אין תורה גם עמו הקב"ה אין ואם סו, (פסחים

הקב"הע"ב) עם תמיד שהתורה מפני ממנו, משתכחת תורתו הוא ת"ח אם המתייהר כל ,

שם אין גם תורה שם, אינו הקב"ה .24,ואם

תורתך. לולי בספר הובא .21

שך הרב מרן כתב מוסר, מחשבת בספר .22

המדרש"זצ מדברי הנובעת אחרת הרגשה ל

וז א] באות כאן"[שנז' כתב ¯Âˆ‰"˘‰˜·ל, ‰
Â˙ÁÙ˘Ó ÌÚ ˙ÂÈ‰Ïשל משפחתו שאנחנו ,

שנשא"הקב מלך בן של המשל, כל זה כי ה!

בתו. עם להיות רוצה והמלך המלך, בת את

ממשפחתו,"והקב הוא כאילו מרגיש כביכול ה

" נאמר דא אלקיכםועל לה' אתם (דברים"בנים

נורא!יד-א) ,

חז שאמרו מה וזה ב-יב)ל"23. התקן(אבות ,

להכניס כדי כלומר, תורה, ללמוד עצמך

שע שבלבבך הקודש בארון נצטוית"התורה ז

לזה, מקום לתקן אתה צריך המקדש, לעשות

כמ תורה, ללמוד עצמך התקן רבנו"וזהו ש

בגוף לעולם שוכנת איננה שהתורה יונה

טובות. מדות בעל שאינו

הגה מדברי זצ"24. מלמד ראובן ר' בשם"צ ל,

הגה פוניבז' דישיבת המשגיח ר'"רבנו צ

זצ ל."יחזקאל

���

זצ מקלם הסבא ""אמר לגלותל, ראיתי

יותר זה כמוס סוד אצלי שהיה מה עתה

שנה. לשלשים קרוב וכמדומה שנה מעשרים

אדמו שם אז היה בז'גר, רבי"בהיותי [הג' ר

מנין ועשה השנה בראש שם והיה ישראל],

לי שאמר דבר ממנו ושמעתי עצמו, בפני

מזה ונבהלתי אדם שום שמע ולא לעצמי

ראיתי ולא כזאת, נשמע לא כי מאוד. מאוד

לא כי הבנתי כי ומחמת ספר. בשום מעולם

מאוד הרבה מזה להתפעל אחד כל זאת יבין

לשום זאת אמרתי לא התפעלתי, אני כאשר

[וכ' לזה. מוכשר ועת אדם אמצא עד אדם

זצ"הגה מקלם זיסל שמחה ר' אמר"צ שאכן ל,

זה]. הבין שלא וראה בתורה גדול לאדם זאת

כי יען זיסל: שמחה לרבי אמר ישראל רבי

ידוע כי אחרי המידות, הוא במוסר עיקר

מן נקבעו לא שבה הלכות בפסקי שהתורה

דיירי הדור, לחכמי נמסרו רק בפועל השמים

בי מיתת כריתות, המועדים, קביעת ד..."ארץ,

לבי שנראה כמו ידם"הכל ועל מטה, של ד

בבי הדין למעשה."נפסק הלכה מעלה של ד

וא רואות. שעיניו מה אלא לדיין לו כ"ואין

במידות עצמו את להשלים הדיין צריך הלא

יעור השוחד [כי משוחד יהיה שלא תחילה

לראות, עינים באמת לו יש ואז חכמים], עיני

הש לא ראויואם לא במדות, עצמו את לים

התורה כי כלל, תורה תורתו ואין דיין להיות

היא, בשמים לא כי בשמים פסוקה אינה

זצ"עכת מקלם הסבא רבי"ד הק' רבו בשם ל

זצוק ל."ישראל
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‰‡¯
Âשספר משום שמות, לספר בראשית ספר את התורה הקדימה שלכן

ע"ז במס' כדאיתא הישר', 'ספר הנביאים בפי נקרא ע"א)בראשית כתובה(כה היא "הלא ,

הישר" ספר י-יג)על ישרים"(יהושע היו עוד וכו' האבות שבח היה "וזה בפתיחה, (הנצי"ב

דבר') כמול'העמק לשכינה מרכבה ולהיות לחזור להביאנו בתכליתו שמות ספר משא"כ .

הק' האבות אצל שמות)שהיה לספר הקד' ג"כ(רמב"ן אצלנו שיהיה המוכרח מן ולכן .

בינינו השכינה להשראת המכשיר הם המדות זה. בדבר האבות .25מעלת

È˙È‡¯מעלה אינו ענוה, בלא ויראה חכמה גם "כי הקדמונים אחד בשם כתוב

הנמצאת - להשכינה אין אז שהרי הנ"ל, היסוד כפי הדבר, בביאור ונראה חסרון". רק

נכנס אינו כי לדור בית כביכול להקב"ה לו ואין השראה, מקום - שלמד התורה ע"י

התורה] לימוד [ע"י בכח השכינה השראת של מצב שעושה באופן ענוה. בו שאין לבית

"חסרון". זה שכינה, בזיון וזה הגונות, מדות העדר מפאת בפועל, להביאה מבלי

dxez - okynd zilkz

"íëåúá éúðëùå ùã÷î éì åùòå"[כה-ח]

הנצי"ב‡] כז-כ)כתב להלן דבר', 'העמק לדעת(בחומש דיש ‰˙Â¯‰וז"ל, ¯Â‡„
Ï‡¯˘È· ‰
ÈÎ˘ ‰¯˘Ó‰ ¯˜ÈÚÂ ÔÎ˘Ó‰ ˙ÈÏÎ˙ ‡Â‰˘שני אמצעות ע"י בשפע בא ,

היינו קודש, 
Â¯‰כליÓ‰Â ÔÂ¯‡‰שבכתב הדברות ליעוד בא הארון פעולותיהם, ונשתנו ,

לחדש יכול אדם שיהא והחידוש הפלפול כח בזה אין ועדיין בע"פ. בקבלה לצווי וגם

מקובל, שאינו הלכה דבר ˙ÂÓÏ„מעצמו ‡¯˜
˘ ‡ÏÙ
‰ ÁÎ‰ ‰ÊÏÂ,‰¯Â
Ó‰ ÁÎ Ô˙È

וכו'אשר תורה של לפלפולה הנדרש כחות וכל חכמות שבע בו בכלנכלל ידיעה (דבלי

החודש) וקידוש ועוקצין כלאים שיעורי כמו תורה, עיקרי לכמה לבא אפשר אי זההחכמות וכל ,

עכ"ל ופרחים, בכפתורים .26נכלל

זצ מקלם הסבא דבריו"והמשיך ולפי ל:

וויטאל חיים רבי הק' דברי ביותר מובן

כתבה"זצוק לא התורה למה שהקשה, במה ל,

שזה ומתרץ, חשובות? כך כל הם הלא מדות

שתאמר כמו וזה לתורה, שקדמה ארץ הדרך

חי אינו שאם תלמד, אזי חי אתה אם לאדם:

ה הרי זה לדבר... מי עם אין האדם"אתה"אזי .

מושחתות מדות לו יש ואם שלו. המדות זה

שלומד התורה ואז מציאותו. כל זהו אזי

זה כי שלו המדות עם זה שיפסוק והפסקים

האדם. Ê‰כל ‰
ÂÎ
 ‡Ï ‰„Ó Ï˘ ‰ÙÈË ÏÎ

!„ÁÂ˘ ¯·Îכ."ע

ע במאמר"25. שמות, לפר' בהקדמה לעיל ע

בינינו" השכינה להשראת כמכשיר ."המידות

שבו הארון כלים, שני היו ובמקדש במשכן .26

הארון והמנורה. העדות, לוחות מונחין היו

תושב יסוד הי' מהפרוכת לפנים וכל"שהוא כ,

הכפורת, מעל היו משה ששמע הנבואות

כב)כדכתיב ודברתי"(להלן שם לך ונועדתי

הכרבים שני מבין הכפרת מעל ומשם"אתך ,

תושב של ההשפעה ישראל."יצאה לכלל כ
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‡"˜Ó·Â(לז-יט ראינו(להלן והנה וז"ל, הנצי"ב מקץ)כתב פר' טרפון(בר"ר דרבי

רבן ושיחת ופרח, כפתור אומר היה בתורה, הגון דבר לפניו אומר אחד שהיה בשעה

המנורה של ופרחים בכפתורים אשר שהבין מלמדנו ישראל ˙Â¯‰של È˘Â„ÈÁ ÊÂÓ¯
עכ"ד לעושיהם, טוב שכל בהם .27שיש

יצאה ומשם המנורה, היתה לפרוכת ומחוץ

ותושבע החכמה התורה,"השפעת לחכמי פ

חז שאמרו מה הוא לדבר ע"(בבל"ורמז כה ב)"ב

בצפון שולחן וסימנך ידרים, להחכים הרוצה

החכמה, ענין היא שהמנורה בדרום, ומנורה

וכמש ישראל, לחכמי החכמה כ"והשפעת

משרע"הנצי יכול היה הנרות שבכח ה"ב

היה ה', בדבר ולהתבונן בתורה עצמו להעמיק

היה זה ובכח בם, ומביט הנרות אצל עומד

שבע התורה להבין בתורה, להעמיק פ"יכול

היא המנורה כי הכפורת, מעל ששמע מהתורה

תושבע של השפעת"יסוד היתה וממנה פ,

התורה."תושבע ולחכמי ישראל לכלל פ

ז-פט)כתיב אהל"(במדבר אל משה ובבא

אליו מדבר הקול את וישמע אתו לדבר מועד

שני מבין העדת ארון על אשר הכפרת מעל

אליו וידבר ובמדרש"הכרבים טו-ו)"(במדב. ,ר

ע הנרות, את בהעלותך אליו דבר כ."מה

גדליהו אור בספר ולהבין"וז(חנוכה)ופירש ל,

הרמב דברי נקדים המדרש בהקדמתון"דברי )

תרומה) היה"לפר' המשכן בהקמת הרצון שעיקר

¯‰ „ÓÚÓ· ‰È‰˘ ÂÓÎ ‰
ÈÎ˘‰ ˙‡¯˘‰ ÌÂ˜Ó
È
ÈÒ" שם דבריו ואלו החפץ, עיקר והנה

שהוא השכינה מנוחת מקום הוא במשכן

וסוד וגו' שם לך ונועדתי שנא' כמו הארון

הר על שכן אשר הכבוד שיהיה הוא המשכן

שאמר וכמו וכו', בנסתר עליו שוכן סיני,

קולו את השמיעך השמים מן תורה במתן

וישמע כתיב במשכן כן וגו', הארץ ועל ליסרך

שני מבין הכפורת מעל אליו מדבר הקול את

אליו וידבר ˙Â¯‰."הכרובים Ô˙Ó·˘ Ì˘ÎÂ
·˙Î·˘ ‰¯Â˙ ,‰˙ÂÓÈÏ˘· ‰¯Â˙‰ ˙
È˙
 ‰˙È‰

Ú·˘ ‰¯Â˙Â"Ù" הכתוב, ביאור וזהו את, וישמע

אליו מדבר השמים,הקול מן הדיבור זהו – "

דקרא"התושב בסיפא הפעם עוד כפל ושוב כ,

אליו דבר מה במדרש ואמרו אליו, וידבר

של הדיבור הוא הנרות, את בהעלותך

הוא"תושבע המנורה להדלקת דהציווי פ,

תושבע של האור בהמנורה,"להדליק המאיר פ

‡Ó‚Â„· ,ÔÎ˘Ó· ‰¯Â˙‰ ˙
È˙
 ˙ÂÓÈÏ˘ ‡Â‰Â
È
ÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ· ‰È‰˘.

חידושי של החביבות מעלת לתאר אין .27

שהביא כמו שבשמים, אבינו לפני תורה

החיים' יב)ב'נפש פרק ריש ד שכן"וז(שער וכל ל,

על המתחדשים דאורייתא אמתיים חידושין

נפלאות נוראות לגודל ערוך אין האדם, ידי

ומילה מילה שכל למעלה, ופעולתם ענינם

הקב האדם, מפי המתחדשת נשיק"פרטית ה

בפני חדש עולם ממנה ונבנה לה, ומעטר לה

עכ אליהו"עצמו, דבי ובתנא י)ל. איתא,(רבה

פיו" על תורה דברי שמתחדשין מי ."אשרי

ברכות עובמס' בתורה"א)"(יז שגדל מי אשרי

ליוצרו רוח נחת ועושה בתורה ."ועמלו

רש בדברי עה"עי' א-ט)פ"י מה"(קהלת

שיעשה הוא שנעשה ומה שיהיה הוא שהיה

השמש תחת חדש כל וז"ואין מה". בכל ל,

בו אין השמש חליפי שהוא בדבר למד שהוא

אלא יראה לא שנבראחידוש, כבר שהיה מה

מוצא בתורה ההוגה אבל בראשית. ימי בששת

שנאמר כענין טעמים, חידושי תמיד (משליבה

זמןה-יט) כל הזה הדד מה עת, בכל ירווך דדיה

דברי אף טעם בה מוצא בו ממשמש שהתינוק

דר באבות מצינו וכן כן, כו-ג)נ"תורה (פרק

ר שמעתן"שאמר שלא דברים הורקנוס בן א

עכ מרכבה, במעשה בדבריו"אוזן ומבואר ל.

הם בעמלו לאדם שיש היחידי שהיתרון

הם ורק שהם, טעמיה, והבנת התורה חידושי

במציאות יוצר שהאדם נפלאות יצירות –

לכן. קודם בבריאה קיימים היו לא העולם,

אין שבהם והחכמות הדברים שאר ולעומתם:
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È¯‰בבית למצוא יש בתורה ההצלחה ואת לתורה, המקור הוא שביהמ"ק קמן

המקדש.

ÈÎ‰Âברכות במס' איתא ע"א)נמי אלא(ח להקב"ה לו אין ביהמ"ק שחרב מיום ,

בלבד הלכה של אמות שם28ד' שכינתו משרה היה שהקב"ה וז"ל, יונה רבנו ופירש ,

מהאויבים. מפחדים היו ולא לבטח יושבים ישראל היו ובזכותו ÂÈ˘ÎÚÂ[בביהמ"ק]
ÌÈÈ˜ ˜"Ó‰È· ÔÈ‡˘,ÂÓÂ˜Ó· ‰¯Â˙‰ ÌÂ˜Óאין ביהמ"ק שחרב דמיום דאיתא, כמו ,

יודע שאינו מי ואפי' מהאויבים. ינצל ובזה בלבד, הלכה של אמות ד' אלא להקב"ה לו

ויחשוב לזה שיזכה כדי שיודע, במה וללמוד מקום באותו לקבוע לו יש מעט, אלא

מדרשות לבתי ללכת לו יש כלל יודע אינו ואם שמים. יראת בלבו ויכנס בענייניו

ביהמ"ק של מקומו קיים, ביהמ"ק שאין שבזמן הרי עכ"ל. בידו, הליכה ושכר שלומדים

תורה שלומדים מדרשות .29בבתי

,ÔÈÈ„ÚÂהוא הבית-מדרש ומדוע לתורה, ביהמ"ק של השייכות את להבין יש

שכינה השראת מקום הוא דביהמ"ק הם, חלוקים דברים ב' דלכאורה ביהמ"ק, במקום

ה'. דבר היא ותורה אלקים", "בית

ÈÙÏÂהנצי"ב וכמש"כ התורה, אור הוא המשכן דתכלית ‰˙Â¯‰מש"נ ¯Â‡"
È
˘ ˙ÂÚˆÓ‡ È"Ú ÚÙ˘· ‡· Ï‡¯˘È· ‰
ÈÎ˘ ‰¯˘Ó‰ ¯˜ÈÚÂ ÔÎ˘Ó‰ ˙ÈÏÎ˙ ‡Â‰˘

˘„Â˜ ÈÏÎ,Â
ÈÈ‰"‰¯Â
Ó‰Â ÔÂ¯‡‰התורה להשגת אמצעי הם וכליו דהמשכן היינו ,

אבל התורה, להשגת בהאמצעי חסר כי אם המקדש בית אין וכאשר השכינה, ולהשראת

המשכן תכלית כי השכינה! השראת מקום הוא הלכה, של אמות הד' התורה, מקום

שכינה. המשרה ועיקר לתורה אור הוא

ÔÎÏאת לרומם וצוה מעט, המקדש את הקב"ה לנו השאיר הבית, שחרב אף

והקדוש הגדול לבית והסמל הסימן והמה חורבותיו, את ולהעמיד אלקינו, .30בית

" חידוש כברכל שהיה מה אלא יראה לא

בראשית ימי בששת שעמל"שנברא נמצא .

היצירה הוא בתורה והמחדש ההוגה

למעשה המתווספת היחידה המחודשת

בראשית. ימי ששת לאחר הבריאה

זצ מפוניבז' הרב .28"" בלשון דייק "בלבדל

הנ החורבן"בגמ' דעד הוא הגמ' שמשמעות ל,

להקב ביהמ"היו גם מקומות, ב' ד'"ה וגם ק

אין החורבן אחר ועכשיו... הלכה, של אמות

להקב אלא"לו אמותÁ„ה ד' רק דהיינו מהם,

המקום שהם מדרשות, הבתי הלכה... של

מש ולפי תורה. מבואר."ללימוד הדבר כ

בביהמ רק"שאפי' היתה שכינה השראת כל ק,

לתורה שייכים היו והארון שהמנורה זה משום

וכמש פה שוב"(אענ."שבעל אביא ונראה שבסמוך פ

להביאם לנכון חזיתי מפוניבז', הרב של אלו דבריו את

כאן)"ג .כ

יהודי שומר יושב היה וואלוז'ין בעיר .29

המקום, מתושבי לגוי שייך שהיה בפרדס

חצות תיקון אומר והיה א' ירא היה היהודי

בנין נבנה לימים ובכיות. בדמעות לילה בכל

היהודי ישב שבו מקום באותו וואלוז'ין ישיבת

ה שנים. במשך תהלים שיבנה"ואמר רצון יהי

המקדש הבית היהודי של הביא"שומר"" ,

ל בתורתך"לבסוף חלקנו מקום.ותן באותו "

" הזה בזמן מעט30. וסימןמקדש סמל הנו "
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ÏÎלעלות רצונם לסיבת הם לביהמ"ק ישראל כלל של והכיסופים הגעגועים

האמצעי הוא המקדש בית כי בב"א, ביהמ"ק כשיבנה רוחניות במעלות ולהתעלות

דשמיא הסייעתא את ומגביר הק', התורה של בפלפולה ולהשכיל להבין התורה להשפעת

לו שאין ומי שיבוא", יום בכל לו ה"אחכה סיבת היא זאת, ורק וזאת, רוחנית. לעליה

ביהמ"ק. ובנין המשיח ביאת עם שייכות לו אין רוחניים, וחיים בתורה לעלייה שייכות

Î"ÎÂתשובה בהל' ב)הרמב"ם הל' מלכים(פ"ט בהל' דבריו ושנה ד-ה), (פי"ב

ולא העולם, כל על שישלטו כדי לא המשיח, לימות והנביאים החכמים נתאוו לא וז"ל,

ולשמוח, ולשתות לאכול כדי ולא העמים, אותם שינשאו כדי ולא בעכו"ם, שירדו כדי

‰¯Â˙· ÔÈÈÂ
Ù ÂÈ‰È˘ È„Î ‡Ï‡כדי" אלא כלכלה, ואין שלום שאין מפני לא וכו'.

כהוגן, ובמצוות בתורה לעסוק לישראל להן מנחת שאינה הרשעה ממלכות שינוחו

שיש מה כל זה הבא", העולם לחיי שיזכו כדי בחכמה, וירבו מרגוע להן וימצאו

ב המשיח, לימות שיבוא"בצפייה יום בכל לו .31"אחכה

חז שאמרו וכמו הגדול, ספורנו'ל"לבית ב' (הובא

כו-ב) "ויקרא המקומות, - תיראו ומקדשי

כנסיות בתי והם הבית חורבן אחר המקודשים

אע מדרשות, המקדש,"ובתי בית שחרב פ

יא-טז)כאומרו מעט,(יחזקאל למקדש להם ואהי

ז על"ואמרו כט כנסיותא)"(מגילה בתי אלו

מדרשות ע"ובתי בית", שמשחרב והיינו כ.

הקב כנסיות"המקדש, בבתי מצוי כביכול ה

" - מדרשות להםובתי מקום"ואהי ושם ,

דיני כל שם ויש הזה, בזמן השכינה השראת

מקדש. מורא

בתי מעט, המקדשי באי כל כן, ואם

בכל הק', והישיבות המדרשות בתי הכנסיות,

ומורא כבוד מהנהגת לקבל יכולים ויום, יום

ולעולם לעצמם נצחי ובנין שמים יראת מקדש

בדרך ובעשייה בהרגל ומאידך, כולו.

חמלומדה" מעט המקדש נעשה למקום"" ו

ובמקום בטלים, ודברים ראש קלות חולין,

לקנות מעט מקדש ממורא ויתעלה שיעלה

ואת עצמו את מחריב הוא הרי שמים, יראת

כולו. העולם

אימת דכל גדול מחייב הוא זה דבר

להיזהר מעט מקדש של בפתחו שנכנסים

" מקדשבמצות התורה.מורא כל קיום שהיא "

השמים יראת גודל כן המחייב, כגודל אך

ובית כנסת בבית ההימצאות בעצם הנרכשת

אווירת הקדושות. בישיבות או מדרש

בין הספוג והעבודה התורה וריח הקדושה

השפעתם את לשער כלל אין - כתליהן

המבורכת.

בצפייה שיש מה כל למעלה האמור כפי .31

לעסק פנויין שיהיו כדי הוא המשיח לימות

הרמב וכדכתב הובאו"התורה באמת אולם ם,

ולבנין לישועה לצפייה נוספות סיבות

על"ביהמ להצטער דעלינו הוא הא' הענין ק.

ע שהרי שמים, בכבוד חורבן"הפגיעה י

שכינתא"ביהמ ישראל, עם של והגלות ק

שאומרים וכמו מושפל, שמים וכבוד בגלותא

כל בראותי ואהמיה אלקים אזכרה בסליחות,

מושפלת האלקים ועיר בנויה, תילה על עיר

נברא כל על שחובה ובודאי תחתיה, שאול עד

כל מטרת שזו כיון שמים, לכבוד לדאוג

" וכדכתיב ולכבודיהבריאה, בשמי הנקרא כל

מג-ז)"בראתיו הנבראים(ישעיה כל שמטרת ,

פגיעה כשיש כן ואם שמים, כבוד להרבות

לישועה, לצפות עלינו מוטל שמים בכבוד

וזה"דע למקומו, שמים כבוד יחזור הישועה י

א' ה' לך נקוה כן על מתפללים, שאנו מה

שאנו והיינו עוזך, בתפארת מהרה לראות

שמים. כבוד להשבת ומחכים מקוים
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ישראל כלל של החסרון הוא, השני הענין

שביהמ דבזמן היה"בגלות, היתהק קיים,

והיינו ישראל, כלל בתוך השכינה השראת

לדבקות וזכינו בו, ולדבקה של בדרגה

ביהמ שחרב בעוונותינו ועתה ק"בשכינה,

אנו ולכן פנים, הסתר ויש מהבורא, התרחקנו

ישראל עם ריחוק על ולהצטער לדאוג חייבים

אל שנית להתקרב לחכות ועלינו מהשכינה,

שביהמ שבזמן זה, בכלל יש ועוד ק"בוראנו.

מצוות הרבה עוד לקיים אפשר היה קיים היה

א שכיום ישראל ובארץ במקדש א"התלויות

היו ה' בעבודת המושגים שכל וגם לקיימם.

והיום גבוהה, יותר הרבה בדרגה אחרת,

להצטער. יש כך ועל אלה, כל חסרנו

הוא לישועה לצפות השלישי והענין

להיות עלינו שחובה ישראל, של צערן מחמת

הנתונים ישראל בית אחינו של בעול נושאים

ובאופנים שונים, במקומות ובשביה בצרה

ביהמ חורבן כי פנים,"שונים. להסתר גרם ק

צרות, ריבוי שיש הגשמיות, על גם משפיע וזה

כן"וע ועל כולם, יגאלו צדקנו משיח ביאת י

זה מטעם אף לגאולה לצפות עלינו חובה

מאת והגזירות הצרות כל שיעברו בלבד,

הרמב"אחב מדברי הבאנו ואמנם - שאין"י. ם

רק אלא גשמיות צרות מחמת לצפות לנו

הנוגע בכל באמת אך רוחני, צורך מחמת

ע להצטער יש אכן הזולת של טובא"לצרות ז

הס בשם אמרו זצוק"וכן חיים החפץ מרן ל."ק

הרמב קרח"והנה בפרשת טז-כא)ן ,(במדבר

בשמואל שנאמר מה על לפרש כד-א)כתב (ב,

בנ את מנה שדוד המנין ""בזמן ה'י, אף ויוסף

בהם דוד את ויסת בישראל ,"לחרות

את למנות נכשל שדוד דהסיבה בזה דהמבואר

וע"בנ מכח"י היה ישראל, לכל מגפה באה זה י

הגורם היה וזה ישראל על ה' של אף חרון

בנ את ימנה אלפים"שדוד מתו זה ובגלל י,

היה מה על שם נתבאר לא והנה מישראל.

ורש הזה, האף יודע"חרון שאינו שם כתב י

האף. חרון היה מה על

הרמב לומר"ומבאר לו נראה שמסברא ן

בנין של הזמן שהתאחר כיון היה שהעונש

לאוהל,"ביהמ מאוהל מתגלגל היה ה' וארון ק,

את"ובנ ולבנות ה' את לדרוש נתעוררו לא י

ביהמ בנין ונדחה לשמו, זמן"הבית עד ק

בנ דרשו ואילו המלך, בנין"שלמה את י

בזמן"ביהמ או שאול בזמן כבר נבנה היה ק,

שהקב ואף כיון"דוד, יבנה שדוד רצה לא ה

שההתעוררות מפני רק היינו מלחמות, שעשה

בנ מצד ולא מצידו רק אילו"היתה אבל י,

בנ מצד ודרישה התעוררות הם"היתה הרי י

אפשר והיה דוד, ולא הבונים נחשבים היו

וע דוד, בזמן גם ה',"לבנותו אף חרון היה ז

ביהמ בנין את דרשו מדברי"שלא ולמדנו ק.

בנ"הרמב של לישועה הצפיה שבכח אפשר"ן, י

ביהמ לבנין לזכות שזו"לעורר ובודאי גופא, ק

לישועה. לצפות גדולה סיבה

הרמב כדברי במדרש"ובאמת מבואר ן

וז(יז-ד)תהלים אל", גד ויבא שם: המדרש ל

מזבח, לה' והקם עלה לו ויאמר וגו' דוד

יודע היה ולא לבנו, מכה שהיה לאחד [משל]

אמר שהכהו ולאחר אותו, מכה הוא למה הבן

ולא כמה היום שציותיך פלוני דבר עשה לו

בימי שנפלו אלפים אותם כל כך בו, השגחת

ביהמ בנין תבעו שלא על אלא נפלו לא ק"דוד

מזבח]. לה' והקם עלה נצטוה כך אחר [ולכן

אח מבואר שם ק"ובמדרש דברים והלא ו,"כ:

חרב ולא בימיהם נבנה שלא אלו אם ומה

שלא על נענשו וכך להם נעשה כך בימיהם,

ביהמ בנין והיה"תבעו בימינו שחרב אנו ק,

מבקשים ולא מתאבלים אנו ואין בימינו

כו אחת על חסידים"רחמים התקינו לפיכך כ,

בשלש מתפללים ישראל שיהיו הראשונים

שכינתך השב אנא ויום יום שבכל תפילות

ותקנו לירושלים. העבודה וסדר עירך לציון

בתפלה עצמה בפני ברכה ה', ירושלים בונה

ע המזון, כ."ובברכת

שע בזה, בנין"ומבואר על התפלה י

ביהמ ובנין חיוב"ירושלים את מקיימים אנו ק

ביהמ בנין לדרישת שזה"ההתעוררות ק,

אנו שאין במה נחטא שלא והעצה התיקון

ביהמ את לבנות ומתעוררים ומכאן"בונים ק.

ה' לישועת ולהתפלל לצפות חדש חיוב למדנו

ביהמ בנין"ולבנין מצות בזה שנקיים כדי ק,
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ברכות·] במס' איתא וז"ל, אהרן רבי משנת בס' ע"א)כתב לבצלאל,(נה אמר שמשה

אמר כך שמא אכניסם? להיכן עושה אני כלים בצלאל, לו אמר ומשכן. וכלים ארון עשה

וידעת. היית בצל-אל משה, לו אמר וכלים? וארון משכן עשה הקב"ה, לך

ÔÈ
Ú‰בגדר והוא לכל, קודם הוא הארון על שנצטוה שמה הבין שבצלאל הוא

חז"ל דרשו הבריאה בגוף וכמו במחשבה, קדמה שהתכלית תחילה, במחשבה מעשה סוף

א-ג) ראשית",(בר"ר שנקראת התורה ובשביל ראשית, שנקראו ישראל בשביל - "בראשית

"בצל-אל לבצלאל, רבנו משה שאמר וזהו ישראל. לבריאת בפועל קדמה הבריאה אך

כי ידע - התורה סודות מצד וארץ שמים סודות בכל בקי שהיה אחרי וידעת", היית

עכ"ל. העשייה, בסדר ולא התורה, ענין הוא שהתכלית הוא בציווי שהקדימו הטעם

iceaka ip`e jipnnqa dz`

‡˙È‡לד-א)במדרש התחיל(שמו"ר משכן, לי עשה למשה הקב"ה שאמר בשעה ,

משכן? לי עשה אומר והוא ותחתונים עליונים מלא הקב"ה של כבודו ואומר: מתמיה

ואמר המשכן מן גדול שהוא ביהמ"ק ובונה עומד ששלמה וראה מסתכל היה ועוד

הקב"ה ח-כז)לפני א, בהמ"ק(מלכים ומה משה, אמר הארץ", על א' ישב האמנם "כי

הקב"ה אמר וכו', עאכ"ו משכן כן, אומר המלך שלמה המשכן, מן ויותר יותר שהוא

במערב, וח' בדרום וכ' בצפון קרש עשרים אלא סבור, אני כך סבור שאתה כשם לא

ע"כ. אמה, על אמה בתוך שכינתי ואצמצם שארד אלא עוד ולא

‰˘˜‰Âהשחר אילת מדובר32בספר הלא רבנו, משה של הק"ו מובן דאינו ,

היה לא ג"כ שביתו משלמה שעשה הק"ו מה א"כ כבודו, הארץ כל ומלא בשכינה

תשובת אין דלכאורה רבנו, למשה הקב"ה מתרץ מה ועוד השכינה. ממקום וכאין כאפס

וצ"ע. מובנת, הקב"ה

¯‡·ÓÂשיהיה המוכרח מן שכינה השראת שתהיה שכדי רבנו למשה דס"ל

ראוי אינו הרי מכך ופחות א"א, הרי מזה יותר כי לעשות, שיכול ה"מקסימום" מצידו

גדול יותר בנין לבנות דאפשר מאחר כי דמשה דעתיה סלקא ולכן השכינה. להשראת

ביתו שאפי' שעשה, בהק"ו הביאור וזה כן, לעשות שעליו הרי ה', לבית להיות ומפואר

שמעוני'"ביהמ ב'ילקוט מפורש הוא ובאמת ק.

איכה תתקצז)על הק'(רמז שהאבות שבשעה ,

על בכו רבנו ומשה ויעקב יצחק אברהם

ביהמ רבש"חורבן לפניו ואמרו והגלות, ע"ק

תאמרו אל להם אמר לבנים, חזרה אין שמא

הם ומיד למלכותי מצפה שהוא דור יש כך,

שנאמר לא-טז)נגאלים, תקוה"(ירמיה ויש

לגבולם בנים ושבו ה' נאם עלאחריתך כ.""

זוכים לישועה הצפייה שבזכות בזה, ומבואר

כדי לישועה לצפות חובה שזו ובודאי לגאולה,

הגאולה את הגלקרב זצ"(בשם הקשר דוד .ל)"ר

להג שליט"32. שטיינמן ליב אהרן א."ר
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להשראת מספיק אינו שעדיין המלך, שלמה אמר מבניינו, כמה פי גדול שהיה שלמה של

אחת על כמה, פי קטן שהוא המשכן, שלי, ובנין יותר, לעשות שייך עדיין כי השכינה,

השכינה. להשראת ראוי שאינו כו"כ

ÏÚקרש עשרים אלא סובר שאתה כשם "לא רבנו למשה הקב"ה לו ענה כך

העיקר הבנין, בכמות ולא ה', רצון בקיום תלויה השכינה השראת פי' וכו', בצפון"

עכת"ד. השכיל"! עלי ה' מאת בכתב "הכל מן לשנות שלא

ÔÎÂדלהלן במדרש רבנו למשה הקב"ה בין ומתן המשא לבאר לה-ו)יש ,(שמו"ר

אמר נאה, איקונין לו שהיה למלך משל אבין א"ר למשכן, הקרשים את ועשית ד"א

כמותה, לעשות אני יכול איך המלך אדוני א"ל כמותה, לי עשה ביתו ‡˙‰לבן Ï"‡
È„Â·Î· È
‡Â ÍÈ
ÓÓÒ·העולם רבון לפניו אמר ועשה, וראה למשה הקב"ה אמר כך .

וכשם שני, ותולעת ובארגמן בתכלת כתבניתם א"ל כאלו, לעשות יכול שאני אני, אלוה

ע"כ. עמדים", שטים "עצי שנאמר למטה עשה כך למעלה רואה שאתה

¯ÓÂÏÎמצווה שהקב"ה מה לעשות שעלינו וכו', בסממניך אתה הקב"ה לו דאמר

בכבודי. ואני הקב"ה... יעשה והשאר עלינו,

minkgd jxc dzelylzyde dpikyd z`xyd zilkz

האדם. בלב היא השכינה השראת עיקר א.

החכמים. מכוח המקדש בבית השכינה השראת ב.

הדורות. שבכל החכמים דרך לעולם יורד השפע ג.

אף החכמים.ד. ע"י היא בו, והדביקות לה' ההתקרבות

החכמים. פני ראיית מעלת ה.

לצדיקים. בסמיכות תפילה בענין החת"ס דברי ו.

המציאות,‡] ומחוייב פשוט מושג הוא בעולמינו, השכינה השראת מציאות

כבודו" הארץ כל "מלא הכתוב דיבר מלא ו-ג)ומקרא "הקב"ה(ישעיה חז"ל, ואמרו ,

וממילא ית', רצונו ע"י שקיים מה מלבד מציאות אין כי כוונתם וזהו עולם", של מקומו

העולמים", "חי חז"ל שכינוהו הכינוי כוונת גם וזהו מקום. בכל נמצאת ית' ששכינתו

העולמות. בכל מצוי שהוא

¯·ÚÓ'הק האלשיך וכמאמר השכינה", ומקום מדור "עיקר של השגה ישנה לכך

כל בתוך בתוכם, אלא נאמר, לא בתוכו וז"ל, בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו עה"פ

ע"כ ואחד, ·˙ÌÎÂ.33אחד ‰
ÈÎ˘ ‰¯˘˙˘ ÌÈÈÂ‡¯ Ï‡¯˘È ÌÚ,¯˜ÈÚ„ ‰ÊÓ ¯˙ÂÈÂ

מרי כתבי בספר ראיתי תקז)33. הג(עמ' שכ' ר",



ìäàויקרא ˙¯äùîÊÏספר

„Á‡Â „Á‡ ÏÎ ÍÂ˙· ‡Â‰ ‰
ÈÎ˘‰ ¯Â„Óממדרגתם בנ"י ירדו העגל בחטא כי ואם .

כדברך" "סלחתי למשה הקב"ה שאמר אחר תורה, מתן בעת יד-כ)שהיו נאמרה(במדבר ,

בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו וספורנו)פרשת מרש"י לעיל דאחר(וכמש"נ כלומר, .

"בתוכם" שכינה שתשרה וראויים בנ"י רצויים יתברך, מאתו ואחדהסליחה אחד כל (ובתוך

האלשיך) בניכדברי על קדושה שפע להשפעת כצינור משמשים בתכליתם ומקדש ומשכן ,

שכינה מהם אחד ובכל בהם תשרה כך וע"י .34ישראל,

‰
‰Â,האדם בלב היא השכינה השראת שעיקר הגר"א, דברי את לעיל הבאנו אף

זצ וואלקין דוד ה'חפץ"שמואל מרן בשם ל

וז האלשיך, כיסוד לדייק שמעתי"חיים', ל,

הח מרן הק' הג' נאמר"מפי שלא לדקדק, ח

משמע שהיה ישראל, בני אצל ושכנתי

אצלם רק שכינתו השרה הוא ברוך שהקדוש

להם, È˙Î·,וסמוך Ï‡¯˘È È
· ÍÂ˙· ‡Ï‡
!˘ÓÓ ÌÎÂ˙· ‡ˆÓ
 '‰ ÈÎ ÊÓ¯Ï

הלשם שערי בספר כ' ס"(ח34. א)"ב פרק ל,"וזי

הבית ירד קיים היה המקדש שבית ובזמן

של המקדש בית בתוך מעלה של המקדש

יצירה בריאה העולמות כל אז וקבלו מטה...

המקדש בית דרך רק ושפעם חיותם את עשיה

מטה, ÌˆÓˆ˙‰Ïשל È„Î ‰Ê ÏÎ· ‰
ÂÂÎ‰ ‰È‰Â
ÔÓˆÚ Ï‡¯˘È ÍÂ˙· Ì˘Ó ÔÂÎ˘ÏÂוכמ ש",

בתוכם" ושכנתי מקדש לי לאועשו בתוכו "

משה בקשת היתה וזאת בתוכם. אלא נאמר

ע ""רבנו בקרבנוה א-דני נא לד-ט)"ילך (שמות

שאין ומעלה גדולה והיא ממש, ישראל בקרב

וכמ ממנה, הגר"למעלה באד"ש כי"א פרשת א

עכ ל."תשא,

חכמה משך כט-יח)ובס' וז(במדבר ל,"כ'

Ï‡¯˘È ‡Â‰ ˘„˜Ó‰ ¯˜ÈÚ„ועשו שאמרו כמו ,

רק נאמר לא בתוכו בתוכם, ושכנתי מקדש לי

שכתוב וכמו כ-ג)בתוכם, טמא"(ויקרא למען

מקדשי שהיאאת ישראל כנסת את - "

לי "י)"(רשמקודשת שאמר וכמו ה', היכל

עכ"המה ל.",

���

דבש יערות בספר בהמשך)"(חכתב א דרוש א

וכו'"וז צמח ואת ולירושלים בברכת אין,ל,

מאין דמעה להוריד צריך כי להאריך, צורך

דוד, קרן והחזרת ירושלים בנין על הפוגות,

לנו אין ואם אנושי, שלימות תכלית היא כי

חיים, לנו למה דוד, בית ומלכות ירושלים

שישב בדוד וכן ה'. כסא יקרא ולירושלים

וישב כדכתיב עליונה, מרכבה כעין ממש

ה' כסא על נט-כג)"(דהשלמה מלאכיא ואם .

ירושלים חורבן על וקינה בבכי קוראים מעלה

איך ציון, אבלי והם יחשו, לא ולילה יום

שנתחלל השם חילול על נבכה ולא אנן נחשה

דוד, בית מלכות ואבדן ירושלים ÈÈÁÂ·בחורבן
˘·¯ ,Â·Ï· ¯ÓÂÏ ˘È‡ ÏÎ"È˘Ù
 ¯ÒÂÓ È
È¯‰ Ú

˙Â‡¯Ï È‡„Î È
‡ ÔÈ‡ Ì‡Â ,ÍÓ˘ ˙˘Â„˜ ÏÚ
· ˙ÂÎÏÓ ˙¯ÊÁ‰Â ÔÂÈˆ ÔÈ
··"ÏÚ ˙ÂÓ‡ ,„

‰
· ÒÙ‡ ,˙Â‡Â¯ ÂÈ‰È ‡Ï È
ÈÚÂ ÍÓ˘ ˙˘Â„˜
,ÍÓ˘ ˘„˜˙È ÔÚÓÏ „Â„ Ô¯˜ ÁÓˆ‰Â ÌÈÏ˘Â¯È
‰ÏÂ‚· ÌÈ˘ÂË
 ,ÌÈ·ÂÏÚ‰ ÍÈ
· ÏÚ ÌÁ¯˙Â,

ÌÈ·¯· ÍÓ˘ ÌÈ˘„˜ÓÂ Í„ÂÁÈ ÏÚ ÌÈÏ·ÂÒ‰,

בעו כי מקדש"היות ושוממות חורבן ה

ב מלכות ואבדן כמה"תפארתינו לכל ידוע ד,

ירדנו וממש לנו, שגורם טובה וחסרון העדר

ציון שיבת ה' בשוב להיפך, וכן למות, מחיים

חלק אלא בנו ואין לחיים ממות עולים נהיה

נאמר ולכך מחיים, קכו-א)ס' ה'(תהלים בשוב

חלק בו יש חלום כמו כי כחולמים, היינו וכו'

להיפך, אנו כך ממיתה, ‰È‰ס' ÈÎ ˘È‚¯
 ÈÎ
ÌÈÈÁÓ 'Ò ˜ÏÁ ˜¯ Â
להאריך· צריך אין ולכך ,

לבבו הלא ישראל, נשמת רק לו אשר ומי בזה,

וזכרון ירושלים חורבן בזכרו בקרבו נשבר

ב בעו"מלכות שנפסק עכ"ד ל."ה,
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החיים נפש בספר ויעו' האלשיך. כד' כל35והוא כוללים היו והמקדש המשכן כי וז"ל,

הקדש, כלי וכל וחדריו עליותיו וגנזיו בתיו כל כולם, קדושות הסדרי וכל והעולמות הכוחות

המה המרכבה. פרקי וסדרי הקדושים העולמות תבנית דמות צלם עליונה, בדוגמא היו כולם

אמרו ולכן וכו'. התבנית מלאכו' כל השכיל עליהם ה' מיד הכל הרואה, ושמואל דוד יסדם

ע"א)ז"ל נה וארץ.(ברכות שמים בהם שנבראו אותיות לצרף בצלאל היה ‰‡„Ìיודע ÔÎÏÂ
˘„Â˜‰ ÌÚÓ(ישראל מעם שהוא האדם È¯„ÒÂ,(היינו ˙È˘‡¯· È¯„Ò ÏÎ ÔÎ Ì‚ ÏÏÂÎ˘

‰ÏÂÎ ‰‡È¯·‰ ÏÏÎ ,‰·Î¯Ó‰,ÂÈÏÎ ÏÎÂ ˘„˜Ó‰Â ÔÎ˘Ó‰ ˙È
·˙Â ˙Ó‚Â„ Î"‚ ‡Â‰,

המשכן תבנית כלל בזוהר מחלק וכן כחותיו, וכל וגידיו אבריו פרקי התקשרות בסדר מכוון

וכו'. כסדר, יגשו באחד אחד באדם, כולם רמוזים שהמה וכליו,

˘ÈÂמראה אני אשר ככל גו' מקדש לי ועשו הכתוב זה דרך על Í˙Â‡36לומר

דרשו ורז"ל תעשו, וכן מו)וגו' ג"כ(סנהדרין י"ל ולדרכינו ע"כ. לדורות, תעשו וכן

לומר, ˙„ÂÚשרוצה ‡Ï‡ ,È
ÂˆÈÁ‰ ˘„˜Ó‰ ˙ÈÈ˘Ú ‡Â‰ È˙
ÂÂÎ ˙ÈÏÎ˙˘ Â·˘Á˙ Ï‡
ÂÈÏÎ ÏÎÂ ÔÎ˘Ó‰ ˙È
·˙· È
Âˆ¯ ˙ÈÏÎ˙ ÏÎ˘,ÔÎÂ Â‡¯˙ Â
ÓÓ˘ ÌÎÏ ÊÓ¯Ï ˜¯

ÂÈÏÎÂ ÔÎ˘Ó‰ ˙È
·˙Î ÌÈÈÂˆ¯‰ ÌÎÈ˘ÚÓ· Ì˙‡ ÂÈ‰˙˘ ,ÌÎÈÓˆÚ ˙‡ Ì˙‡ Â˘Ú˙,

˘ÓÓ ÌÎÎÂ˙· È˙
ÈÎ˘ ˙Â¯˘‰Ï ÌÈ
ÎÂÓÂ ÌÈÂ‡¯ ÌÈ˘Â„˜ ÌÏÂÎמקדש לי ועשו זהו .

תכלית וכו', המשכן תבנית את אותך מראה אני אשר שככל דייקא, בתוכם ושכנתי

עכ"ל וכו', עצמכם את תעשו שכן .37כוונתי

Î"ÎÂפורשי הכרובים האדם. לתמונת בדמיון המשכן שענין וז"ל, הק' בשל"ה

הבא הקודש רוח ענין והוא הלב, המחיות והנשימה התנועה כנגד הנם - למעלה כנפים

ש פ"35. בהגה"א ה."ד

שלמה חיים הרב הנעלה מדידי שמעתי .36

שליט פורטוביץ הפסוק"הכהן מלשון לדייק א,

" מראה אני אשר היה"אותךככל ולכאורה ,

" לכתוב ""לךצריך כתב ולמה אלא"אותך, ?

הוא זה שאכן ללמדנו הפסוק שכוונת

כקדושתאותך"ה קדוש להיות האמיתי, "

אצלו תיתכן ישראל בן שכל וקדשיו, מקדש

המקדש! ובית המשכן כדרגת קדושה

" כתוב בתוכם37. ושכנתי מקדש לי ,"ועשו

וביותר,"שהקב זה. בבית השכינה את צמצם ה

הק')שאמרו באלשיך נאמר,(מובא לא בתוכו

" ואחד."בתוכםאלא אחד כל של בתוכו ,

שהקב בראש"נמצא שכינתו את צמצם ה

מקדש! הוא שלנו הראש כטפח! שגודלו שלנו

פירשנו כך האם השכינה! מקום הוא שם

כך הבנו האם תרומה? פרשת למדנו כאשר

" הפסוק בתוכםאת ‡Ù˘¯?"ושכנתי Ì‡‰
ÌÈ‡¯Â˜˘ ¯Á‡Ï ÌÈÏË· ÌÈ¯·„ ¯·„ÏÂ ˙·˘Ï
È
‡ !Ô‡Î ˙‡ˆÓ
 ‰
ÈÎ˘‰ È¯‰ !?ÂÊ ‰˘¯Ù
˙‡ ÈÏ ˘È ,ÌÓÂ¯Ó ¯·„ ÏÎÓ ¯˙ÂÈ ÌÓÂ¯Ó
˙‡¯˘‰ ÌÂ˜Ó ,ÌÏÂÚ· ¯˙ÂÈ· ÌÓÂ¯Ó‰ ¯·„‰

ÈÎÂ˙· ‡ˆÓ
 ‰
ÈÎ˘‰.

הרעיון, על מבהיל הדבר כשמתבוננים,

אך ומדברים, הולכים עושים, שיגרה, עם חיים

אצל ומדבר, עושה אני היכן מתבוננים! אין

עושה? אני מה ועושה? עומד אני 
Èמי‡˘Î
ÌÈ¯Â‡Ï Ô‰Î‰ Ï˘ ¯Â·È„Î ‰Ê È¯‰ ¯·„Ó

!ÌÈÓÂ˙Â"בתוכם ושכנתי מקדש לי !"ועשו

וכמדומה כשמתבוננים, ואיום נורא הדבר

אחרת! להבין אפשר אי - שמתבוננים שלאחר

זצ שך הרב למרן מוסר, מחשבת ח"(ספר רפ)"ל, עמ' .ב
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שתים שהם הריאה כנפי תחת במשל הוא - הכפורת על בכנפיהם סוככים הכרובים, מן

הארו ומשכן עלבאמת, "כתבם כנאמר הלב, משכן כנגד - העדות לוחות בו הגנוזות ן

לבך" ג-ג)לוח והמדמה,(משלי והמדבר חושים החמשה כנגד - המנורה נרות ושבעה ,

המנורה. פני מול אל כנא' ית' לצדו וכוונותיך חושיך שתשים באופן

,‡ˆÓ
האדם, הוא ˘‰Â‡שהמשכן ‰Ó· ‡Â‰ ÔÎ˘Ó‰ Ï˘ Â˙˘Â„˜ „ÂÒ ÏÎÂ
Ì„‡‰ ÔÂÈÓ„Îבסוד ה', למציאות וסימן אות הוא אלקים בצלם והנברא הנעשה והאדם .

מלמעלה" עליו אדם "כמראה דמות הכסא דמות א-כו)ועל "ומבשרי(יחזקאל ונאמר ,

א-לוה" יט-כו)אחזה עכ"ל(איוב ,38.

'Ò·Âחכמה נמצא39ראשית וז"ל, 
Ù˘כתב· ‡Ï‡ ‰
È‡ ‰
ÈÎ˘‰ ˙¯È„ ¯˜ÈÚ ÈÎ
‰ÎÊ‰בתוך פירוש בתוכם אלא נאמר, לא בתוכו בתוכם, ושכנתי מקדש לי ועשו והיינו: ,

אני הראוי בלבו: ויאמר באהבה נפשו יתלהב זה, בענין האדם יסתכל וכאשר וכו', קרבם

לדור רוצה והוא יכלכלוהו, לא השמים ששמי שהקב"ה ואפר, עפר מחומר קרוץ אדם בן

שיבא נאה דירה לו שאעשה הוא ראוי בביתי, לדור העליון המלך שיבא אני ומה עמי,

ע"ה המלך דוד שאמר ע"ד עמי, קא-ב)לדור אלי,(תהלים תבא מתי תמים בדרך "אשכילה

עכ"ל. ביתי, בקרב לבבי בתם אתהלך

‡"„ÈÁ‰Â(דוד פני היה(בספר מקדש", לי "ועשו הקב"ה ציוה כאשר וז"ל, כתב

תשרה לא שוב השכינה, של להשראתה מקום המשכן מקום ויהיה הואיל כי לטעות מקום

כן. הדבר אין ברם, האדם. ככל מעתה יהיו אשר הצדיקים, על 
˜·Úהשכינה „ÁÂÈÓ ÌÂ˜Ó
‰
ÈÎ˘‰ Ï˘ ‰˙‡¯˘‰Ï,ÌÈ˜È„ˆ‰ ÔÓ ‰‡¯˘‰‰ ‰ÏË·˙‰ ‡Ï ˙‡Ê ÌÚ Í‡.

„‚
Îלהשראתה מיוחד מקום מקדש", לי "ועשו הפסוק, מדבר אלו השראות ב'

הצדיקים, מן ההשראה בטלה כך בשל כי לחשוב נטעה שלא כדי ואולם, השכינה. של

בתוכם", "ושכנתי והוסיף, הפסוק 
‰באÈÎ˘‰ Ï˘ ‰˙‡¯˘‰Ï ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÙÂ‚·,

'‰ È„·ÂÚÂ ÌÈ˜È„ˆ‰,Ï‡¯˘È· ÌÈ
ÙÏ ˙‡Ê ‰˙È‰ ¯˘‡Îעכ"ל ,40.

הוא המשכן שענין בחיי', ב'רבנו מובא .38

וז לעליונים. ישירה דוגמא המשכן"היותו כי ל,

ציורין מהן להתבונן גופניים ציורים הכל וכליו

עכ להן, דוגמא שהם ל."עליונים

ו. פרק האהבה שער .39

הגרא מרן ביאר זצ"40. שך עלל"מ בהספדו )

זצ מפוניבז' חזל)"הרב שאמרו מה קשה", ל

המקדש. בית מחורבן צדיקים של סילוקן

לביהמ דוקא ההשוואה היא ברם,"מה ק?

לא בתוכו - בתוכם ושכנתי אמרו כבר

אחד כל של בתוכו בתוכם, אלא נאמר

למטה השכינה השראת יסוד פירוש, ואחד.

מקום הצטמצמות משום בו היה לא

עיקר רק בלבד, המקדש כותלי לבין השכינה

כדי היא למטה השכינה הורדת תכלית

- לשכינה מעון מישראל אדם כל שיהא

מתקיימת ובמי ואחד. אחד כל של בתוכו

כל אשר הוא בצדיק. מכל, יותר זו תכלית

משכן לשמש זו, למטרה נתונים מעייניו

ע טובים."לשכינה ומעשים תורה הרבות י

מחורבן היא קשה כזה צדיק של סילוקו לכך

עכ המקדש, ד."בית
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Â
נא¯· נתעוררה וז"ל, ז"ל, רבותינו דברי עומק את מבאר ממיר, זצ"ל ירוחם

בכוחם יש כבר יבשים, דוממים של ציורים וכו' וארגמן תכלת אם ק"ו, לנו ונשא

עולם, הבורא את ‰‡„Ìלהביא ˙
ÂÓ˙· ˜¯ Â‰
‰˘ ÔÎ˘Ó‰ Ì‡,‰ÓÂ„ ˜¯ Â‰
‰˘
‰ÓÂ„Ïבצלם אשר בעצמו, האדם כבר מה א"כ מעתה עולם, הבורא את להביא בכוחו ,

שלו?! כוחו גדול מה אותו, ברא א'

Ì‡Âיש כבר מה העליונים", החיים עליהם "נמשך לבד ותאור ציור של דמיון

וכו', רחום אתה אף רחום הוא מה של המדות של בדמיון ולהשכיל, להבין של בדמיון

עכ"ל. והדמות, הצלם עיקר שזה

Ê"ÈÙÏÂ,רחום אתה אף רחום הוא מה ית' בדרכיו ללכת המצוה כי לנו יוצא

˙Â˘Â„˜‰ ˙Â„Ó‰ ÏÎ ÔÎÂ,˙ÂÓ„Â ÌÏˆ Ï˘ „ÂÒ‰ „ˆÓ ¯˜ÈÚ· ‰Ê ‰
אמנם‰ זה וכי ,

כבודו, לכסא מרמז ולהיות לצורתו, להתדמות היינו וחוקותיה, הבריאה יסוד מעיקר

אדם חביב וזה ידיו, ופועל הנהגה ובכל עינים ירמזון אשר וכל שפתים מבטא בכל

א-לקים. בצלם שנברא

אברהם·] דבר השכינה41ובספר השראת שעיקר בלבד זו שלא נורא, חידוש כתב

זה וז"ל, החכמים, מכח היא המקדש בבית ההשראה אף אלא החכמים, אצל היא

במדרש איתא דהנה אמצעי. ע"י שזה לידע יש מעט, ובמקדשות במקדש, שורה שהשכינה

ב) פסקה יג פר' רבה עליה"(במדבר לעד וישכנו ארץ יירשו "צדיקים כתיב יצחק א"ר (תהלים,

הצדיקיםלז-כט) אבל הארץ, מן השכינה סלקו הרשעים אלא באויר? ישכנו במה הרשעים ,

"ויכס שנאמר המשכן שהוקם ביום בארץ השכינה שרתה אימתי בארץ, השכינה השכינו

המשכן" את מלא ה' וכבוד מועד אהל את מ-לד)הענן ˙˘¯‰.(להלן Ì˙ÂÚˆÓ‡ È"ÚÂ
‰Ê‰ ˙È·· È˙
ÈÎ˘הפסוק על האלשיך כ' וכבר ע"כ. וכו', כולו לעולם אורה ויצאה

בתוככם" משכני "ונתתי בתוכם", ושכנתי מקדש לי ו-ד)"ועשו פרק א, אמר(מלכים שלא

והישרים, הצדיקים בלב הוא המשכן שעיקר לפי "בתוכם", אלא בתוכו" "ושכנתי

˙È·· ‰¯Â˘ Ì˙ÂÚˆÓ‡·Â.עכ"ל המרכבה", הן הן "האבות שאמרו כדרך ,

È¯·„ÎÂפשוט שזה הגם מבנ"י, קדושתו מקבל המקדש שבית אברהם' ה'דבר

שיתקדש כדי המעלה, ברום יתנהגו ישראל שעם בלי מקדש קדושת תתכן שלא וברור

לאלקים". עז "תנו בבחינת מהם, זה)ביהמ"ק בענין בשלח, וירא, בפרשיות מש"כ .(וע"ע

זאת Ï‡¯˘Èלעומת ÏÏÎ ˙˘Â„˜Ï ¯Â
Èˆ‰ ‡Â‰ ˘„˜Ó‰המקדש העגל חטא ואחר ,

בתוכם", "ושכנתי של הרמה קדושתו את ישראל עם מקבל שדרכו קיבול הבית הוא

למעלה. וכמש"נ ואחד, אחד כל בתוך

שנאמין‚] שראוי ספק שאין והוא וז"ל, השמיני] [דרוש הר"ן' ב'דרשות כתב

הנבואה שפע לחול מוכן מקום המקודש ההוא המעון היה קיים, שביהמ"ק שבזמן שכמו

להג זצ"41. שפירא כהנא אברהם אב"ר הדרוש."ל חלק ליטא, קובנא ד
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Ï‡¯˘Èוהחכמה, ÏÎ ÏÚ ÚÙÂ˘ ‰È‰ ‡Â‰‰ ÌÂ˜Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡·˘ „Úשיהיו ראוי כן .

השפע יושפע שבאמצעותם עד והנבואה, החכמה [שפע] לקבל מוכנים והחסידים הנביאים

המצאם מצד אבל עמהם, ישתתפו לא אם גם לכך דורם, בני לכל המוכנים על ההוא

ÂÎÂ'בדורם ˘„Â˜Ó‰ ˘„˜Ó‰ ÂÓÎ ÌÓˆÚ Ì‰˘,ÍÎÈÙÏÂÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÌÈ‡È·
Ï ‡ˆÓ‰·
Ì‰ÈÏÚ ÚÙÂ˘ ÚÙ˘‰ ‰È‰È ˙Â¯Â„·,ÌÈ
ÎÂÓ‰ ÏÎ ÏÚ ÚÙÂ˘ ‰È‰È˘ ¯˘Ù‡ Ì˙ÂÚˆÓ‡·Â

Ì¯Â„ È
·Óעכ"ל וכו', עמהם ומשתתפים אליהם מתקרבים שהם לאותם וכ"ש .42.

‡ˆÓ
הם דורינו, של חכמים התלמידי והם והחסידים" "הנביאים הר"ן, דלדעת

וכמו דורם, מבני המוכנים לכל קדושה שפע שופע ובאמצעותם מקודש מקדש בבחינת

כנ"ל הם אלו ודבריו ישראל. כלל על השכינה להשראת המקור היה בזמנו המקדש שבית

„Á‡Â „Á‡ ÏÎ ÍÂ˙· ‡Â‰ ‰
ÈÎ˘‰ ¯Â„Ó ÌÂ˜Ó ¯˜ÈÚ„Â¯Â„ È
·Ó ÔÎÂÓ‰ Ï‡¯˘ÈÓ.

הרמב"ן„] יא-כב)כ' עקב הדביקה(פר' שתכלול ויתכן - בו" "ולדבקה וז"ל,

ובקומך, ובשכבך בלכתך ממנו מחשבתך תפרד לא תמיד, ואהבתו ה' זוכר שתהיה לומר,

עמהם איננו ולבו ובלשונו, בפיו בנ"א עם דבריו שיהיו ויתכן43עד ה'! לפני הוא אבל ,

החיים, בצרור צרורה בחייהם גם נפשם שתהיה הזאת המעלה ·ÌÓˆÚבאנשי Ì‰ ÈÎ
‰
ÈÎ˘Ï ÔÂÚÓ.עכ"ל ,

'Â
¯ÂÙÒ'‰Â(יט-ב קדושים ליוצרם(פר' שידמו כדי וזה וכו' תהיו קדושים וז"ל, כתב

כדמותנו. בצלמנו אדם נעשה כאמור האדם, בבריאת הכוונה שהיתה כמו האפשר, כפי

בעיון האפשר כפי אלי שתדמו וראוי אלקיכם", ה' אני קדוש "כי באמרו, עתה באר וזה

עכ"ל. וכו', המצוות את לשמור שנצטרך ביאר, ההתדמות זה ולהשיג ובמעשה,

ÏÚ,[הזה] הקדוש וז"ל, ממיר זצ"ל ירוחם רבנו כתב האלו ה'ספורנו' 
‰דברי‰
,Á·ÊÓÎÂ ˘„˜ÓÎ ,ÔÎ˘ÓÎ ·˘Á
 ÂÓˆÚ ‡Â‰ ‰ÊÎ ˘È‡ז"ל סב-ו)וכאמרם ויעל(ב"ר

המרכבה, הן הן האבות האלקים, ‰Î¯Ó·‰מעליו Ô‰ Ô‰ ÌÈ˜È„ˆ‰ ¯Ó‡ ÔÎÂ,ÈÎ
˘„˜Ó· ‰¯Â˘ ‰˙È‰˘ ÂÓÎ Ì‰ÈÏÚ ‰¯Â˘ ‰
ÈÎ˘‰.עכ"ל ,

הר ב'דרשת כתב דבריו, ובהמשך וז"42. ל,"ן'

מותם, אחרי גם כי בלבד בחייהם ולא

שם השפע להמצא ראויין קברותיהן מקומות

היו כבר אשר עצמותיהם כי הצדדים, מן בצד

נשאר עדיין הא', השפע עליהם לחול כלים

בזה. לכיוצא שיספיק והכבוד המעלה מן בהם

רז אמרו זה להשת"ומפני שראוי עלל, טח

התפלה כי שם, ולהתפלל הצדיקים קברי

שם להמצא יותר רצויה תהיה ההוא במקום

האלקי השפע כבר עליהם חל אשר גופות

עכ ל."וכו',

החזו אגרות'"43. ב'קובץ הללו כדברים כתב א

א-יג) רואה"וז(חלק אני עמך. לריב ניצב הנני ל,

ומבלי הנכון, בערך עצמך את מעריך שאינך

התורה. ידיעת של במגמה מזלזל הנך משים

הולך הוא התורה לידיעת הזוכה האיש ואמנם

כבן לעיניים הרואה לאדם ונדמה אנשים בין


Ï·‡È,אדם,· ÌÚ ¯‚‰ Í‡ÏÓ ‡Â‰ ˙Ó‡·
‰˙ÂÓ˙ברכה כל על ומרומם אצילות חיי וחי

ע וכו', -"ותהלה הנה Í‡ÏÓ!"˘‰˙כ. ‡Â‰ Á
דיבורו בעת אבל אנשים, עם ‰Â‡המדבר

'‰ È
ÙÏ.למעלה משוטטים ולבו ועיניו ,
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¯ÙÒ·Â]ומוסר חכמה ירוחם,44דעת רבנו Â„Ú˙כתב ‰È‰ Ï"ˆÊ 'ÌÈÈÁ ıÙÁ'‰
Ï‡¯˘È· ‰¯Â˘ ‰
ÈÎ˘‰˘ ÌÏÂÚ È‡· ÏÎÏכל מלבו סר היה חיים החפץ את הרואה .

השכינה...] השראת על חזקה עדות היה שהוא והרהור, ספק

˙ÏÈÒÓ'‰Â'לא',45ישרים תמיד הדבק הקדוש אך וז"ל, זה דרך על ג"כ כתב

כאילו לו נחשב הנה ויראתו, בוראו באהבת האמתיות המושכלות בין מתהלכת ונפשו

והנה בעוה"ז, פה עודנו החיים בארצות ה' לפני מתהלך ÂÓˆÚהוא ‡Â‰ ‰ÊÎ ˘È‡
ÔÎ˘ÓÎ ·˘Á
,˘„˜ÓÎ,Á·ÊÓÎÂאמרו וכן המרכבה, הן הן האבות ז"ל, וכמאמרם ,

ז) בראשית שורה(רש"י שהיתה כמו עליהם שורה השכינה כי המרכבה, הן הן הצדיקים ,

וכו', ÓÎ˜„˘במקדש ˘ÓÓ Ì‰ ‰
‰ Ì‰È˘ÚÓ ÏÎ·Â Ì‰ÈÎ¯„· ÌÈ˘Â„˜‰ Á"˙‰ ÈÎ
Á·ÊÓÎÂ,˘ÓÓ ˘„˜Ó· ‰¯Â˘ ‰˙È‰˘ ÂÓÎ Ì‰ÈÏÚ ‰¯Â˘ ‰
ÈÎ˘‰˘ È
ÙÓ.עכ"ל ,

דבש'‰] ה'יערות אחד,46כ' תועליות. שתי בו יש חכמים פני קבלת ענין וז"ל,

ומשיב בנפשו פוגם רשע פני שהרואה כמו וטוב, שפע ברכת ממנו מקבל אותו הרואה

וברכה, טוב שפע לנפשו משיב צדיק, פני הרואה כן לעצמו, ÏÁרעה ÂÈÏÚ ÈÎ‰¯Â˘Â
‰
ÈÎ˘ ¯Â‡עירובין במס' אמרו ולכך ע"ב), דחזיתיה(יג מחבריא טפי דמחדדנא האי

עכ"ל טפי, מחדדנא הוה מקמיה מאיר לר' חזיתיה ואילו מאחוריה, מאיר .47לר'

[Âסופר חתם וזהו48בשו"ת הצדיק, בצד להתפלל נפלאה סגולה היא וז"ל, כתב

כנ"ל הוא הדברים וביאור ע"כ. עלי, של אמותיו ד' תוך חנה ˆ„È˜שהתפללה Ì„‡˘
˘ÓÓ '‰ ˘„˜Ó ÌˆÚ· ‡Â‰מקום ה"נ לתפלה מסוגל מקום היה המקדש שמקום וכמו ,

ר"ה ובמס' לתפלה. מסוגל מקום הוא ע"ב)הצדיק צדיקים(יח מיתת ששקולה איתא

מפני היינו ולהמבואר עי"ש. אלקינו, בית Â˙˙ÈÓÂכשריפת ˘ÓÓ '‰ ˘„˜Ó ‡Â‰ ˜È„ˆ˘
˘ÓÓ ˘„˜Ó‰ ˙È· ˙ÙÈ¯˘Î ‰Ê È¯‰.

ח עו."44. מאמר ה

הקדושה. מידת בביאור כו פרק .45

ח יב."46. דרוש א

וז שם דבש' ב'יערות כ' עוד מאז"47. ל,

התורה לכבד שחדלנו מיום עתה ועד

ות התורה לומדי פסקו כראוי, ח"ולומדיה

מי כי קדמונים. בדורות שהיו כמו גדולים

גיום אחר התורה משליכים עשירים ילמד,

שמהם עניים וכדומה, ארץ בדרך ועוסקים

ואין ומשענה, משען להם אין תורה תצא

משיא מי כי אשה, זו לחם מלחמו נותן

ואביון, עני לא אם חכמים, לתלמידי בנותיו

של"א הקללה ועל המחיה על טרוד תיכף כ

וע לחם, תאכל אפיך בזעת הראשון י"אדם

התורה. תפוג כך

" מבהילים: בדברים שם הצדיקומסיים

הקב"והת מאת העולם לזה נשלכים ה"ח

הבו כרוז יוצא יום בכל כי כבוד, בהם שינהגו

ה' וכאשר קדישא, דמלכא לדיוקנא יקרא

לסבול יוכל לא אותו מכבדים שאינם רואה

היה אשר למקום לעלותו ויצו התורה, בזיון

וא בתחילה. ולומדיה"שם התורה בזיון כל כ

ות צדיקים מיתת סיבת ."ח"היא

או קע."48. סי' ח
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ycwnd ziak miaeyg zeyxcn izae zeiqpk iza

פרשת‡] סוף הרמב"ן שכתב מה וראה בא כנסיות, בתי וישיבת בניית במעלת

והיא(יג-טז)בא בראנו, שהוא אליו ונודה באלקינו שנאמין המצוות כל וכוונת וז"ל,

בתחתונים חפץ עליון א-ל ואין הראשונה, ביצירה אחר טעם לנו שאין היצירה, כוונת

בתי וכוונת בתפלות, הקול רוממות וכוונת שבראו, לאלקיו ויודה האדם שידע מלבד

שבראם לא-ל ויודו יתקבצו מקום אדם לבני שיהיה זהו הרבים, תפילת וזכות הכנסיות

עכ"ל. וכו', אנחנו בריותיך לפניו ויאמרו זה ויפרסמו והמציאם

·˙ÎÂמרושיינא שמואל משכנתיך(קדמון)ר' יעקב אהליך טובו "מה עה"פ

כד-ה)ישראל" מרוב(במדבר כנחלים נטויין שהן תורה, בדברי שעוסקים תפלה בתי וז"ל,

"אשר שנ' בתוכם שוכן הקב"ה של ושמו העולם כל של כנסיות בתי אלו וכו'. מימיהם

בתוכה" שכן לה-לד)אני טמאתם"(במדבר בתוך אתם "השוכן ואומר טז-טז), עכ"ל.(ויקרא ,

'ÈÙ·Âשעתידים להם לרמוז ישראל משכנותיך ואמר וז"ל, כתב המור' 'צרור

ועם הנפשות], על כפרה וחרבנן עליכם משכון שהם [לפי בעונם משכן ולתת ליחרב

שוממים, שהם אע"פ כאומרם בהם, שורה שהשכינה לפי משכנות, נקראים הם זה כל

עכ"ל. עומדים, הם בקדושתם

·˙Î'כו-ה'ספורנו בהר פרשת הריב)(סוף ובטל, חרב המקדש שבית בזמנינו כי ,

תורה שאמרה ומה המקדש. בית במקום והם תמורתו, לנו משמשים כנסיות בתי כי

מדרשות ובתי כנסיות בתי שהם בגלות המקודשים המקומות הם אלו תיראו, ומקדשי

כאמרו המקדש, בית שחרב פי על יא-טז)אף ואמרו(יחזקאל מעט", למקדש להם "ואהי

ע"א)ז"ל כט מדרשות.(מגילה ובתי כנסיות בתי אלו ,

ÔÎÂמהרי"ק בשו"ת להלכה קסא)נפסק בית(סימן קדושת בו יש הכנסת בית כי ,

הריב"ש ובשו"ת תקיח)המקדש. נפשותינו(סימן כופר היה התמיד הוסר "מעת כתב,

שבלב עבודה ברכה אחריו לנו השאיר אלקינו עזבנו לא בעבודתנו, חטאת ולהתם לכלה

מעט מקדש יקרא תפלה בית הנה ותפארתנו, קדשינו מבית כבוד גלה ומעת תפלה, זו

שנאמר מה לקיים בכבודו, ונקדש לשמו כבוד לתת אברהם אלקי עם נדיבי שמה ונאספו

ישראל". בני בתוך ונקדשתי

Á"‰Â‡‰Âכתב מו-ד)הק' ומיועד(בראשית מיוחד מקום הוא הכנסת בית כי ,

אחר מבמקום יותר השכינה מגדים'49להשראת וב'נועם בלק). בקדושת(פרשת כי כתב ,

ליושבים ואף הקודש רוח למעלת בה הבאים את להכשיר גדולה מעלה יש הכנסת בית

לארץ. בחוצה

הצל בדרושי כתב לחנוכה):"49. לד, (דרוש ח

עלינו, מגינים כנסיות בתי בגלותינו ÈÎועתה
,˘„˜Ó‰ ˙˘Â„˜ ÔÈÚÓ Ì‰,לנו שעמדה והיא

עשה לא ראשנו על שעברו הצרות שבכל
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˙˘Â„˜רבי הרה"ק הביא וכך לארץ, שבחוץ כנסיות בבתי מצויה ישראל ארץ

עין בת בספרו מאבריטש דוב יאמר)אברהם או ד"ה בלק עין' בכל('בת כנסיות בתי כי

חז"ל אמרו ולכן ישראל, ארץ קדושת להם יש שהם ע"א)מקום ו תפלתו(ברכות אין

הכנסת. בבתי אלא נשמעת אדם של

נ)הישר'·'˜· השכינה(פרק ואור מאוד קדושים הם הכנסת בית כותלי כי כתב,

ולכך תמיד, עליהם הקדושה.חופפת מחמת הכנסת בית של הכתלים לנשק כשר מנהג

בבתי לנהוג אנו צריכין כן ועל השכינה דירות הן כנסיות הבתי הזה בגלות עכשיו

וביראה באימה המתפלל וכל ראש, קלות בהן להראות ולא וקדושה, כבוד שלנו כנסיות

בהיכלו. ולבקר ה' בנועם לחזות זוכה הלב ובכוונת

·˙Îסופר חתם ליתן50בשו"ת בנס היה צפופים דעומדים לעיל ובמש"כ וז"ל,

בתשב"ץ דלפמש"כ יובן, ה', בית בחצרות להבאים רא)שכר סי' 
¯‡‰,(ח"ג Â
ÓÊ· Ì‚„
Ì‰Ï ¯ˆ ‡ÏÂ Ì‰È˙Â·È·Ò ÏÎ ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á· Ì˘ Ì‡Â·· ÌÈÏ˘Â¯È·˘ Î"‰·· ‰ÊÎ Ò
,

Î"‡Â ,Â
ÓÚ ÈˆÈ¯Ù È
ÙÓ ˘¯ÙÏ ÏÎÂ‡ ‡ÏÂ ‰Ê ¯·„ Ï"ÂÁ· Â‡¯ È
ÈÚ ÈÎ Ú„ÂÈ 'È‰Â
ÌÈÙÂÙˆ ÌÈ„ÓÂÚ ‰Â‰ Ò
‰ Ï·‡ ,˜"Ó‰·· Â˘Ú
 ÌÈÒ
 ‰¯˘Ú„ ‡˙Â·¯ È‡Ó.עכ"ל וכו',

העתיד·] המקדש בית לבנין כתורם שהוא הכנסת בית לבנין המתנדב מעלת גדולה

נחל ערבי בספר שהביא כמו נצבים)ממש. זוכה(פרשת אדם כל לאו לאשר איברא וז"ל,

אש, חומת הרוחני והקדוש הגדול בית חומת מהם לבנות כח שלו טובים במעשים שיהיה

שאמרו מה והוא ממש, זו מצוה מעין לישראל ה' נתן עוד שם)לכן להם(יחזקאל "ואהי

כנסיות בתי אלו מעט" שם)למקדש בתי(מגילה כל ורוחניות קדושת יוכלל לבוא ולעתיד ,

המקדש. בבית לארץ שבחוץ 
Ò˙כנסיותÎ‰ ˙È· ˜„·Ï Â‡ ˙Ò
Î‰ ˙È· ÔÈ
·Ï Ô˙Â
‰ ÔÎÏÂ
„È˙Ú‰ ˘„˜Ó‰ ˙È· ÏÚ ‰·„
 Ô˙Â
Î ˘ÓÓ ‡Â‰ È¯‰בית על קדושה אותה שהרי ,

העתיד, ‰Ó˜„˘המקדש ˙È·· ÏÏÎÂ˙ ‰ÓˆÚ ‰˘Â„˜ ‰˙Â‡ È¯‰˘יש זו מצוה וע"י .

העתיד". ההוא בנין מהן שיתהווה הטובים מעשיו לשאר גם כח

‰¯È˙È'בחיי 'רבנו כתב הכנסת)מזו בית ערך הקמח', אחד('כד כותל הבונה "כל

הגדול ושכרו גדולה". זכות זה הרי קטן מסמר ואפי' מועט דבר ואפי' בנין, איזה או

המאור' 'מנורת בעל הביא הכנסת בית לבניית המתנדב ג)של הכנסת(נר בית "הבונה

אחרים עמו לשתף והראויה הנכונה ומהדרך ירושלים". בבנין לראות יזכה שמים לשם

חסידים' ב'ספר שהביא כמו לעצמו, רק כולה אותה יקח ולא זו, תקג)במצוה "כל(סימן

עמו לתת הקהל ורצו יפה, הכנסת בית בונה היה אחד זכר. יהיה ולא זכר העושה

זרעו". וכלה ולשם, לזכר ולזרעו לו שיהיה כדי רצה, ולא במעות, עמו ולהשתתף

·˙ÎÂ'זרוע ביתא)ה'אור אלפא שמגדלין(בהקדמה מקום היינו הכנסת ובית וז"ל,

כלה. יועמנו ח"50. רלד."ד סי' ב
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יחפור. לא בפרק הילכתא כדמוכחי היא נמי [לבנותו] רבה מצוה תפלה ÏÎבו ÍÈ¯ˆÂ
˙Ò
Î‰ ˙È· ÔÈ
·Â ˘¯„Ó‰ ˙È· ÔÈ
·· ˜ÂÒÚÏ Ì„‡מתעטף לבוא לעתיד עשו כדאיתא

לו ויאמר משם גוררו והקב"ה הצדיקים, בין הכנסת בבית ויושב והולך ‡ÊÈ‰בטלית
Â· ˙Ú˜˙ ¯ÓÒÓ ‰ÊÈ‡Â Â· ˙È
· ÔÈ
עכ"ל.· וכו',

„ÂÚצדוק רבי שכתב כמו עמלק זכרון מוחים שבזה הכנסת בית בניית ממעלת

מלובלין זצ"ל קעו)הכהן אות הצדיק' וז"ל,('צדקת הטומאה, מסלק הקדושה בתגבורת כי ,

שם מקודם נעשה מקום, באיזה חדש המדרש בית או הכנסת בית מייסדים או כשבונים

עכ"ל. המקום, קדושת בא עמלק מחיית אחר דתיכף מקום, באותו עמלק מחיית

ואנוהו"‚] א-לי "זה טו-ב)עה"פ מקדשא",(לעיל ליה "ואבני אונקלוס תירגם

אגדה דברי בספר המשכן51וכתב בבנין זה דבר קיים הראשונים בימים והנה וז"ל,

חז"ל אמרו הבית וכשחרב עולמים, בית בבנין ע"א)ואח"כ כט למקדש(מגילה להם "ואהי

ישנה ויהודי יהודי ולכל שבבבל". מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו יצחק רבי אמר מעט,

מקדשא". ליה "ואבני לקיים יכול והוא הבית, בדק את לחזק ידו לתת הזדמנות

‰
‰Â.לחיזוק זקוק היה כי ה', בית את לחזק המלך קרא יואש המלך בימי

וחמש חמישים מאה הדורות סדר לפי יואש עד שלמה בימי ביהמ"ק בנין מזמן והנה

שבכוחם מסתבר המערבי, בכותל שני בית מזמן כיום רואים שאנו האבנים ולפי שנים,

יותר? הרבה לעמוד

‡Ï‡"בארזים ושדרות גבים הבית את "ויספון דכתיב ו-ט)משום -התקרה(מ"א

היה לא וזהב שכסף שלמה בימי והרי - קשה גופא זה ואף עץ. של ממבנה היתה

למאומה י-כא)נחשב יעמדו(מ"א למען וזהב מכסף התקרה לעשות בידו היה לא וכי ,

רבים. ימים

Î"ÚÂ,מראש מחושב היה Ï‡¯˘Èזה ˙È·Ï ˙Â
Ó„Ê‰ ÔÓÊÏ ÔÓÊÓ ˙˙Ï È„Î,

˙È·‰ ÔÈ
·· „ÈÂ ˜ÏÁ Ì‰Ï ‰È‰È ÔÚÓÏ52,Â‰Â
‡Â" Ì‰ÈÏÚ ÂÏ·È˜ ¯˘‡ ˙‡ ÂÓÈÈ˜ÈÂ
"‡˘„˜Ó ‰ÈÏ È
·‡Â -.

¯Á‡ÏÂחז"ל אמרו הלא הבית ע"א)שחרב ח אלא(ברכות להקב"ה לו "שאין ,

מעט מקדש הבית הם - המדרשות בתי - הללו והמקומות בלבד", הלכה של אמות ד'

הגרי למרן שליט"51. אלישיב בשלח"ש פר' א,

טו-ב.

הגר את שאל אחד שפעם מספרים ח"52.

שתורם אחד משוגע אין למה וואלוז'ינר,

עשירים יש שהרי ממון, הרבה לישיבה

בתי כמו שבעולם שטות דבר לכל שתורמים

אחד משוגע לפחות שיהיה וכדו', לכלבים חולים

עם דלכל והשיב, התורה. אחזקת עבור שיתרום

הקב ורצון הקדושה בתורה חלק ה"ישראל

זכות יהיה ישראל מהכלל ואחד אחד שלכל

הכסף ולכן הישיבות, באחזקת בתורה, וחלק

ישראל. עם מכל פרוטה פרוטה להאסף צריך
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"Â‰Â
‡Â" ˙‡ ÌÈÈ˜Ï „Á‡ ÏÎ „È· ¯˘‡.

Â¯Ó‡במדרש א-ד)חז"ל חנינא,(שהש"ר רבי זה במלאכתו", מהיר איש "חזית ,

שלמים מעלים כולם אמר ושלמים עולות מעלים עירו אנשי ראה אחת פעם אמרו

מערב חרובים בקב לו די חנינא רבי כידוע, [שהרי כלום מעלה איני ואני לירושלים

שבת לערב ע"ב)שבת כד למדברה(תענית יצא מיד אעשה, מה כלום], לו אין ויותר ,

אמר וכרכמה, וסתתה וסירקה יצא אחת, אבן שם ומצא עירו, של בחורבה עירו של

את אתם לי מעלים להם אמר פועלים, לו לשכור בקש לירושלים. להעלותה עלי הרי

אבנך את לך מעלים ואנו זהובים מאה שכרנו לנו תן א"ל לירושלים, הזאת האבן

לשעה, מצא ולא לכם, לתת חמשים או זהובים מאה לי מנין וכי להם, אמר לירושלים.

מלאכים חמשה הקב"ה לו זימן מיד להם. הלכו רבימיד לו אמרו אדם, בני בדמות

ידו ונתן עמנו. ידך שתתן ובלבד לירושלים, אבנך מעלים ואנו סלעים חמשה לנו תן

בירושלים". עומדין ונמצאו עמהם,

‰Ú˘·האבן תגיע איך חשבון שום עשה לא האבן, את לסתת שהתחיל

"איש נאמר ועליו כלום. בלי נשאר היה המסיבות, לפי פועל היה אילו כי לירושלים,

שלך" את עשה תקיף שלנו, את עשינו "ש-די חשבונות בלי - בתרא)מהיר" לשני (סליחות

תנאי יש אבל שלו. את יעשה כבר המסיבות מסבב שלו, את עושה האדם כאשר -

עמנו"! ידך שתתן "ובלבד - בדבר

Ì‚- מקדשא" ליה ואבני - "ואנוהו של המצוה את לקיים אפשר הזה בזמן

ודר" בדר לנו היית אתה צ-א)"מעון לו(תהלים שאין הלכה של אמות הד' הם אלה ,

הם אלא הזה בעולם .53להקב"ה

הגריש"א„] מרן שם ביאר ברכות,עוד במס' ע"א)איתא רבי(ג אמר תניא ,

להתפלל. ירושלים מחורבות אחת לחורבה ונכנסתי בדרך מהלך הייתי אחת פעם יוסי

לי ושמר לטוב, זכור אליהו לי)בא לאחר(והמתין תפלתי. שסיימתי עד הפתח, על

ואמר ומורי. רבי עליך שלום לו, ואמרתי רבי, עליך שלום לי, אמר תפלתי, שסיימתי

להתפלל לך היה לי, ואמר להתפלל. לו אמרתי זו, לחורבה נכנסת מה מפני בני, לי

לך היה לי ואמר דרכים. עוברי בי יפסיקו שמא הייתי מתיירא לו, ואמרתי בדרך,

בקיץ בראדין, הישיבה בנין חנוכת במעמד .53

תרע הח"שנת מרן נשא קדשו"ג, מדברות ח

" בציווי פותח הכתוב מקדשואמר: לי ,"ועשו

" המקדש. בית לבניית ציווי תעשושהוא ,"וכן

ופירש מן"לדורות. אחד יאבד שכאשר י,

ע תבנית, באותה יעשוהו אבל"הכלים, כ.

מצות"הח על גם כן מורה שהכתוב פירש ח

בענין לדורות שנוהגת עצמו, המקדש בניית

וגו'. שכלול ותוספת הבית ˘·È˙בדק ‰˙ÚÂ
˘¯„Ó‰Â ˙Ò
Î‰ È˙· ,Â

ÂÂÚ· ·¯Á ˘„˜Ó‰
Ì
ÈÈ
·· ÚÈÈÒÓ‰Â ,ËÚÓ ˘„˜Ó È˙· Ì‰
!˘„˜Ó‰ ˙È· ˙ÈÈ
·Ï ÚÈÈÒÓÎ Â‰È¯‰ Ì˜„··Â

ה') עבודת שער ישראל', .('דרכי
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לחורבה, נכנסין שאין למדתי דברים: ג' ממנו למדתי שעה באותה קצרה. תפלה להתפלל

בני לי ואמר קצרה. תפלה מתפלל בדרך שהמתפלל ולמדתי בדרך, שמתפללין ולמדתי

אוי ואומרת כיונה, שמנהמת קול בת שמעתי לו ואמרתי זו, בחורבה שמעת קול מה

ואמר האומות. לבין והגליתים היכלי, את ושרפתי ביתי, את החרבתי שבעונותיהם לבנים

אומרת פעמים ג' ויום יום בכל אלא כך, אומרת בלבד זו שעה לא ראשך, וחיי חייך לי

יהא ועונין מדרשות ולבתי כנסיות לבתי נכנסין שישראל בשעה אלא בלבד, זו ולא כך,

בביתו אותו שמקלסין המלך אשרי ואומר, ראשו מנענע הקב"ה מבורך, הגדול שמיה

ע"כ. אביהם, שולחן מעל שגלו לבנים להם ואוי בניו, את שהגלה לאב לו מה כך,

˘ÈÂקול שומעים חורבה בכל וכי ועוד דוקא, "זו" בחורבה - קול מה להבין

ביום? פעמים שלש ועוד זה,

„ÂÚהקול מדרשות. ובתי כנסיות שבבתי לקול שבחורבה, הקול בין הבדל יש

לאב" לו ו"מה המלך", ב"אשרי מתחיל כנסיות ובבתי לבנים, ב"אוי" מתחיל - בחורבה

בראשו, מנענע שהקב"ה נאמר מדרשות ובבתי כנסיות בבתי הרחמים. מדת המעורר -

בחורבה. נאמר שלא מה

˘Èהכסף "לי אמר שהקב"ה אף מקדש". לי "ועשו ביהמ"ק, בנין של עשה מצות

הזהב" ב-ח)ולי יש(חגי אהבה כמה לדעת נסיון הוא זה כל אבל בכך, צורך לו ואין ,

מוצאים אנו וכן בזה. באמת רוצים וכמה אליו, ג-ט,י)לישראל לו(שה"ש עשה "אפריון

אהבה"! רצוף ש"תוכו - מפני - ארגמן" מרכבו זהב רפידתו הלבנון... מעצי שלמה המלך

ריקם" ה' פני את יראה "ולא ליראות ישראל כל שבבוא הדין היה טז-טז)וכן .54(דברים

‰
‰Â,"כבתחילה ביתך "בנה מצוא עת בכל היהודי מבקש הבית חרב כאשר

רצון "יהי שפתינו", פרים "ונשלמה אומר גם הוא ביתך", לדביר העבודה את "והשב

רק אבל יום בכל עולות אלף להביא יכול הוא - חטאת..." עולה... הקרבתי כאילו

" של זו ממצוה מקדש54. לי נלמדועשו "

בפועל חלק יש ישראל מעם ואחד אחד דלכל

ביהמ של דלשכת"בנכס נפסק להלכה ק.

שהיתה מפני במזוזה חייבת היתה פלהדרין

ההפרשה ימי בשבעת גדול לכהן דירה בית

פ"(רמב ה"ם מזוזה מהל' וצו)"ו היה". מי על ב,

דהוא ודאי הגדול הכהן דהא מזוזה, החיוב

דפחות בית משכירות עדיף דלא פטור

ואף המזוזה, מן השוכר פטור יום משלשים

אבל"דבא מדרבנן רק זהו לאלתר מחויב הוא י

בית השוכר על חיוב שום ליכא מדאורייתא

וא יום, שלשים על"קודם החיוב אין ממילא כ

שבעה רק דירתו הלשכה שהיתה הגדול הכהן

לא דהא כלל שכירות ליכא דהכא ועוד ימים.

שוכר דין עלי' וליכא הגדול הכהן שכר

כלל. מזוזה חיוב שום עלי' ליכא וממילא

הגרי מרן זצ"ואמר פלהדרין"ז שבלשכת ל,

דביהמ ישראל"כיון לכל שייך היה ÏÎק ÂÈ‰Â
Ô‰Î‰ Ì‚Â ˘„˜Ó‰ ÔÈ
· ÏÈ·˘· ÌÈ
˙Â
 Ï‡¯˘È
Ï‡¯˘È ÏÎ„ ‡ˆÓ
 ,Ï‡¯˘È ÏÎÓ Ú¯‚È ‡Ï ÏÂ„‚‰

Ó‰È·· ÔÈÙ˙Â˘"˜דירת כמו דהוה ונמצא ,

מטעם חייב הוא בה שדר גדול וכהן השותפין

וע יום."שותף, שלשים דר שיהא בעינן לא ז

מזוזה) ענייני הקודש, נתיבות .(ספר
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באמירתו)באמירה. ויורד עולה קרבן מביא אדם אין טעמא מקירות(ומהאי אם יודע מי אבל -

כן. מתפלל הוא לבו

ÔÎÏאת לרומם וצוה מעט, המקדש את הקב"ה לנו השאיר הבית, שחרב אף

חורבותיו את ולהעמיד אלקינו, והקדוש55בית הגדול לבית והסמל הסימן והמה ,56.

לבו, ידבנו אשר איש כל מאת נאמר ולכן .55

של הלב נדיבות הוא ה' בית רעיון עיקר כי

חז אסרו ולפיכך הישראלי, להתפלל"האיש ל

עבחורבה ג נדיבתא)"(ברכות חסרון על המראה ,

חורבותיו ולהעמיד אלקינו בית את לפאר הלב

לתורה) אזנים הטעם(ספר עיקר זה אין [ואמנם .

אחרים]. טעמים מבואר בגמ' דהא

מגילה במס' ע56. בתיא)"(כט עתידים איתא,

ע ישראל, בארץ שיקבעו שבבבל כ."כנסיות

ובתי"ובמהרש כנסיות שבתי כתב שם א

ביהמ מעין חשיבות בהם יש שלנו ק"מדרשות

ביחזקאל הפסוק של כפשוטו והם ממש,

"(יא-טז) הרחקתים, כי א' ה' אמר כה אמר לכן

להם ואהי בארצות הפיצותים וכי בגוים

שם באו אשר בארצות מעט ודרשו"למקדש ,

וז"חז כפשוטם, מעט' 'מקדש שהם ל"ל

ועד"המהרש שמחתי"א, במזמור לכוין יש ז

המזמור זה וגו', נלך ה' בית לי באומרים

ה' בית לי באומרים ששמחתי נאמר בגלות

היו עומדות כאילו הכנסת בית שהוא נלך

בבה בירושלים,"רגלינו ˘È˙ÁÓמ ÍÎÏÂ
˘„˜ÓÏ È˙‡· ÂÏÈ‡Î ˙Ò
Î‰ ˙È·Ï È˙ÎÈÏ‰·,

ר וגו', שחוברה כעיר הבנויה שירושלים ל"לפי

ביהמ"ע יהיה לעתיד במדרש שאמרו גדול"פ ק

גדול יהיה וירושלים הזה שבעולם כירושלים

וע ישראל, ארץ יהיה"ככל טעם מה אמר ז

כ"ביהמ לעתיד שבירושלים"ק לפי גדול כ

יחדיו למקדש לה חוברה יהיה לעתיד הבנויה

בעולם שהיו הכנסיות בתי של מקומות כל

··È˙הזה, „ÓÂÚ È
‡˘ ˙ÂÏ‚· ‰˙Ú ‡ˆÓ
Â
„È˙ÚÏ„ 'ÈÙÂ‚ ˘„˜Ó‰ ÌÂ˜Ó ‡Â‰ È¯‰ ˙Ò
Î‰,

פ"ועד אמרו נאמר"ז לא תפלתם דברכות ק

שהקב תפלתי בבית שם,"אלא מתפלל ה

ר"כמ ששמע בברכות כ"ש הקב"י שהיה ה"ג

יה וכו',"מתפלל רחמי שיכבשו מלפני ר

דהיינו תפלתי, בבית ושמחתים ומסיים

בא"בביהמ לעתיד שיבנה דבעוה"ק בגלות"י ז

כנסיות בתי דהיינו העמים לכל יקרא הוא

ב לעתיד שיקבעו העמים ארץ י"אשבכל

לביהמ עכ"מחובר ל."ק,

���

הנ הגמ' דברי כנסיות"על בתי עתידין ל,

ישראל, בארץ שיקבעו שבבבל מדרשות ובתי

תקצר ה' היד זה, בנס צורך מה להקשות יש

נדחי בקיבוץ אז עמנו שיעשה נסים הנסי בכל

ית' שכינתו כבוד להתגלות שנזכה ישראל,

וכו', שתתפשט ישראל ארץ ועתידה בתוכנו,

לכ מרווחות דירות די יהיה א"ובודאי

ובתי"מאחבנ כנסיות בתי יחסרו וכי י,

בנ ביכולת יהי' ובודאי לבנות"מדרשות, י

מה ומפני ותפארת, והדר בהוד כליל חדשים

שבחו אותם להעתיק צורך ל."יהיה

אפ אשר"אמנם ית', דברו בא בעת דהנה ל

עלינו שירחם ומיחלים, צופות ישראל כל עיני

בב צדק גואל בביאת שלימה אז"בישועה א,

ארחיק הצפוני ואת ית' הבטחתו בנו יקויים

מיצה חרות ותהי' מאתנו"מעליכם ויוסרו ר,

הנה הן אשר היצר, ומניעות הקשיים כל

ית' מצותיו לקיים יכולת לבלתי בעוכרינו

ישראל, איש לב ישתוקק אז אבל כיאות,

עבודת בחי' על וההשגה, המדע בעלי ובפרט

עניים"השי בימי הקודמים הימים של ת

לעבדו יותר בנקל יהיה אז כי הגם וגלותם,

השלימות, בתכלית ונקי' תמה עבודה ית',

כזו דעבודה הק' בספרים ומבואר ידוע אולם

מיצה התנגדות שום חשיבות"בלי לה אין ר,

נזכה"כ כאשר לעתיד שנהי' בבחינה ובפרט כ,

מיצה והקדושה"לחירות הטוב יהיה ר,

כן לא המלאכים, בבחי' בטבע בנו המוטבע
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¯˘‡ÎÂ,מעט מקדש הבית אל הקב"ה איךבא רואה מפוארים, הם איך ורואה

גם המה ראויים כי הוא חושב ואז והבית, התורה כבוד ניכר ויפה, נאה בסדר הכל

חושך, שבורים, חלונות מנוקבים, שהקירות ורואה הקב"ה בא אם אבל הגדול. לבית

אבל חטאת...", עולה... הקרבתי כאילו רצון "יהי אומרים והם ובלוים, קרועים והספרים

וקצף. בזיון כדי אז בכבוד, התורה את מחזיקים שאין כשרואים באמירה, רק זה כל

‰ÊÂמחורבות אחת לחורבה אחת פעם נכנס החורבן, אחר שהיה יוסי, רבי אצל היה

להתפלל ראוי כן על תפלה, מקום כאן שהיה שמכיון סבור שהיה חרב, כנסת בית - ירושלים

"אוי מנהמת קול בת שמעתי כן, - שמעת" קול "מה לטוב: זכור אליהו לו אמר ולכן כאן,

להם שאין ביתי, את החרבתי שבעוונותיהם חפוי, וראשה יושבת האלמנה את רואה - לי"

כך?! משאיר כן גם היה כזה, מצב הפרטי בביתו היה אילו וכי הבית. בכבוד מושג שום

Ï·‡מסוייד מפואר בנין מדרשות, ובתי כנסיות לבתי נכנסין שישראל בשעה

שהגלה" לאב לו מה בביתו, אותו שמקלסין המלך "אשרי - אחר קול נשמע שם .57ומכוייר,

dxezl diikfde oex`d

"íéèù éöò ïåøà åùòå"[כה-י]

ועשו(לג-ג)בשמו"ר‡] נאמר ובארון ועשית כתוב הכלים בכל מה מפני איתא,

משמע עכ"ל. לתורה, שיזכו בארון ויתעסקו הכל יבואו שלום בר יהודה רבי אמר ארון,

בו. יתעסקו שכולם אלא לבדו בצלאל יעשהו שלא בארון מיוחד דין שהיה

שרוצים קלה תנועה כל בגלות, היותנו זמן כל

בקשיים לנו מגיע ית', שמו לכבוד לעשות

היצה מצד רבות ומניעות אבל"ויסורים ר,

הבוי ליצה"כאשר לו ויכול לאדם עוזר ר,"ת

להבוי רוח נחת לעשות מרגיש"וזוכה אז ת,

דקדושה. וחיות ודעת טעם טוב בו

שבגלות, זו עבודה בחי' לנו יחסר אז והנה

הבוי"ע השפעת"כ להמשיך חסד עמנו יעשה ת

עפי זו, עבודה מבחי' דמבואר"קדושה מ

עבודת"בספה בהם שעבדו המקומות בכל ק

נשאר"השי המצות, ומעשה ותפלה בתורה ת

השפעת מזה ונמשך קדישא, רשימו שם

דרגא כפום א' לכל בה היושבים לכל קדושה

בתי עתידין טעמא דמהאי ואפשר דילי'.

שבחו מדרשות ובתי נקבעין"כנסיות להיות ל,

ובספה ישראל, זלל"בארץ לוי' 'קדושת ה,"ק

יר של דירה הבית דגם ושלמים,כתב אים

להבוי בהם ומעשי"שעבדו ותפלה בתורה ת

ובלי ישראל, בארץ שיקבעו עתידים המצות

מעבודת קדישא רשימו בהם ישאר ספק

חשובה"השי עבודה שהוא גלותינו, בימי ת

והיסורים היצר התגברות גודל לעומת

גם לנו ימשך זה ובאופן הנוראים, והנסיונות

הקודמת עבודה מבחי' הקדושה השפעת אז

זצ"(האדמושבגלות. טייטלבוים יואל רבי זי"ר .ע)"ל

ויעוי הגריש"57. שמרן שליט"ש הוסיף"א א

וז שעתא דההיא דיומא אלו"מעניינא כן ועל ל

לתקן עצמן על שלקחו צדקניות הנשים

ע שנפרצה נשים העזרת את הפגזים,"ולשכלל י

מזדרז היה לביתו נוגע שהיה במה אחד שכל

ו אף, חרון בזה הסירו מכבר, בתי"לתקן הרואה

בישובן הרי"כנסיות ע"(כגי' מג ברכות בדפיו)"ף ב

" אלמנהמברך גבול מציב עכ"ברוך ד.",
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ÔÎ‡ז)בתנחומא סי' הארן"(ויקהל, את בצלאל "ויעש שמפני(לז-א)עה"פ איתא,

בעצמו. בצלאל עשאו חשיבותו

'ÈÚÂאו אחד, זהב כלי יתנדב אחד שכל הוא בארון דהעסק דפירש כאן ברמב"ן

את עשה דבצלאל ליישב יש ולדבריו עי"ש. לדבר, שיכוונו או מעט עזר לבצלאל יעזור

להשתתף אחד כל על מיוחדת חובה שהיתה אלא בצלאל. ויעש נאמר וע"ז הכלי, צורת

או ממון נדבת ע"י זאת ועשו הארון, בעשיית שהוא אופן Ï„·¯"באיזה ‰
ÂÂÎ".

לפי·] ועשו, כתיב וכאן ועשית כתיב בכולהו התוס', מבעלי זקנים' ב'דעת כתבו

מפני בו להתעסק חייבין ‰˙Â¯‰שהכל „Â·Îעירם שבני חכמים לתלמידי וק"ו שבתוכו,

ביומא איתא והכי לכבדם, כדי מלאכתן לעשות ע"ב)מצווים שטים",(ג עצי ארון "ועשו

ע"כ. מלאכתו, לו לעשות מצווין עירו שבני לת"ח מכאן

‰‡¯
Â.התורה - הלוחות את מניחים שבו כלי הוא דהארון הק"ו, בביאור

לעיל וכמש"כ תושבע"פ של הקלף הוא חכם' ה'תלמיד תורה. עצמו הוא ת"ח, משא"כ

ליכתב"(כד-יח) נתנה לא ד"תושבע"פ ע"ב)דההלכה ס שכך(גיטין אלא גרידא, דין אינו

את להכיל הגשמי הכתב בכח אין להכתב, יכולה שאינה תושבע"פ של מציאותה היא

פה, שבעל תורה של סברותיה דקויות ·ÓÂÚ˜עומק ˜¯ ‡È‰ Ù"Ú·˘Â˙ Ï˘ ‰ÓÂ˜ÓÂ
Á"˙ Ï˘ Ì·ÏÂ Ì˙Ú„תושבע"פ של הקלף הוא הוא לבם ולוח ,58.

לר' ים' 'אפיקי - אגדות ביאורי בספר כתב .58

ע ו מגילה חבר, אייזיק הזוהר"יצחק בשם ב,

וז קולמוס"הק' שהוא הלשון הוא והקנה ל,

ע לילה"הלב, רסיסי בספר מצאתי וכן (לרביכ.

זצ הכהן יג)"צדוק אות וזל, כל"שכ' היה דזה ל,

מרבו, תלמיד ÂÏלימודם ‰Ï‚Ó ‰È‰ ·¯‰˘
Â·Ï ˙ÂÓÂÏÚ˙,כן גם התלמיד של הלב ונפתח ,

הלב. אל נכנסים הלב מן היוצאים דדברים

שבעל דתורה פה, שבעל תורה נכתב לא דלכן

כמו לכתוב, אפשר אי שבלב ומה לבו הוא פה

בסנהדרין עשאמרו קולמוסא)"(לה הפה ורק .

גם ותלמידו חבירו בלב להכניס יכול הוא הלב

עכ וכו', ל."כן

זצ"ובמק הכהן צדוק רבי כתב קונטרסל"א ')

כג) אות חלומות' [רק]"וזדברי להם יש וישראל ל,

חכמתם וכל שבלב, הרגשה שהיא בינה

לבם. הרגשת מצד ÚÂ"Ï‚¯ÂÓנמשכה Î
‡Â‰„ È˙ÚÓ˘Â È
ÂÏÙ '¯„ ‡·ÈÏ‡ ÔÂ˘Ï „ÂÓÏ˙·
ÈÙÎ ˜¯ ‰ÎÏ‰ ¯·„ ¯Ó‡ „Á‡ ÏÎ˘ ·Ï ÔÂ˘Ï

Â·Ï וכ‰¯‚˘˙ סנהדרין". במס' עא ליבאא)"(לה

התושבע חכמת שהיא וכו', אינשי פ"דאינשי

במס' איתא זה דעל ישראל חכמי מלב הנובע

עב"ב ועיא)"(יב מקרא, מנביא עדיף ש"דחכם

עכ וכו', שבלבבם החכמה ידי ל."שעל

���

זצ אברמסקי הגר"הרב על בהספדו א"ל

זצ אמר:"קוטלר סלבודקא ישיבת בהיכל ל,

ספר כמו זה העולם מן מסתלק יהודי שכאשר

בגמ' כמבואר שנשרף עתורה קה .ב)"(שבת

הם דכאשר מהדרים שמים יראי ויהודים

וירא מומחה סופר שיהיה תורה ספר כותבים

מגיה יהיה תורה הספר של והמגיה שמים,

מומחה הסופר היה ומי שמים. וירא מומחה

רבי ששמו הזה הספר את שכתב שמים והירא

וירא המומחה המגיה היה ומי קוטלר? אהרן

הרב אמר תורה?... הספר את שהגיה שמים

ה את שכתב שהסופר תורה"אברמסקי "ספר

מסלבודקא, הסבא היה - קוטלר אהרן ר' את -

מלצר. זלמן איסר ר' היה והמגיה
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,¯Â¯·Â,"תורתך הפרו לה' לעשות "עת משום תושבע"פ של כתיבתה לאחר שגם

יסודי תורה של נשמתה אבל הם, כתובות ההלכה ידיעות כתובה, איננה היא עדיין

חכמי של בלבותיהם רק ומציאותם כתובות, אינן תושבע"פ של ההבנה ודקויות ההלכות

הלב" על שהוא תלמוד "זה המדרש, כדברי .59ישראל,

חז אמרו על"59. כב "ב)"(מכות כמה, רבא אמר

ס מקמי דקיימי אינשי, שאר ולא"טפשאי ת

רבה גברא מקמי בזה,"קיימי דמבואר ,

הס עצמו הוא רבה תושבע"דהגברא של פ,"ת

ס"וע קדושת מפני כמו מפניו לקום ראוי ת"כ

הביה דברי הם נפלאים ומה (דרושל"שבכתב.

ובהקדמה) עי"יט, אח"והנה להם שניתן כ"ז

יותר,"בע גדולה מעלה ישראל בה נתעלו פ,

היו בהלוחות רמוז היה התורה דכל דמקודם

הם דישראל ענינים, ב' והתורה ישראל

אז והיו אותה, ושומרים להתורה המקיימים

הק' ארון וכמו התורה בו שמונח כלי בבחינת

הס בו אבל"שמונח קדושה, תשמישי והוא ת

התושבע"אח להם דניתן דישראל"כ נמצא פ

תושבע של קלף בבחינת וכמה"הם כ"פ,

לבך" לוח על ס"כתבם של שהקלף וכמו ת",

דהקלף תשמיש, ולא הקדושה עצם הוא

ס הם ביחד שניהם בו, שכתוב כמו"והכתב ת,

הוא חד כולא וישראל התורה ."כן

ביהמ של ""בגגו היה עורבק כמין"כליא ,

ויגרמו יונים שם ישכנו שלא חדים מסמרים

ובגמ' עללכלוך. כח עוףא)"(סוכה שכל מובא,

מיד היה עוזיאל בן יונתן רבי מעל פורח שהיה

וע קדושתו. מגודל שיש"נשרף שהקדושה כ

בביהמ אין תורה, הלומד גדול כולו."מאדם ק

הג בשם שליט"(שמעתי טולידנו בצלאל ראש"ר א,

התורה) זהר .ישיבת

מעשה מובא שלמה, רבי חידושי בספר

ז גאון סעדיה מר' ""נפלא, רסל, על ג"וכתוב

לשבת"ז לסורא ממצרים שנתקבל בעת כי ל,

בסורא, ישיבה אז בנו הישיבה, ראש כסא על

רס בנין"וכתב לעזרת שיבואו המקומות לכל ג

גמר אשר במצרים אחד גביר היה הישיבה,

חשבונו על בישיבה קודש ארון לעשות בלבו

ע שמע"והתנדב לסורא כשבא גדול, סכום ז

ארה ונדב אחר הקדימו מאוד"שכבר ונצטער ק,

ביותר"ע המקודש בדבר חלק לו יהיה שלא ז

לרס צערו הסיח וכשבא דע"בישיבה, לו, אמר ג,

תושב יש אצלנו כי ותושבע"בני תושב"כ כ"פ,

בארה התושבע"מקומה אבל נמסרה"ק, היא פ

עומד"בע ישיבה שבן ובמקום לדור, מדור פ

ארה הוא שם ארה"ולומד הספסל ק,"ק,

ארה ארה"השטענדער כולה הישיבה כל ,"ק"ק,

שנתבארו. הדברים הן והן

החזו כתב ז"כבר באגרתו"א כח)"(חל "א כי,

של מוקדמים גורמים להם יש הדעות הבדל

כי לשנות, ראיה של בכח ואין בשנים, רבות

רבות מסילות לה יש ראיה הקושיא"כל .

ומסילת לראיה, רבות מסילות אבל היא, ראיה

ת של דעתו שיקול היא אשר"האמת ח

חד. תורה ודעת דעתו להיות התרומם

ז רבותינו גדולי דכאשר כתבו"וברור ל

" לשון אי"נראהבחיבוריהם בדרך", תירוץ רק ז

אחרת ויתכן הפשט הוא שכך שיתכן אפשר

שע אלא"ורק הקושיא, מתורצת זה מהלך י

התונראה"ה של הדעת עומק ראיית הוא ח,""

בתוה"ש האמת שבקרבו"יודע כדברי"ק ,

ע"(בבן"הרמב יב ההבנהא)"ב הוא שכך ,

למהלך היא ראיה והקושיא בסוגיא, האמיתית

החזו דברי ועי' דוקא. טו)א"זה ל,"וז(באיג',

ובמשנה"רוה" עמל ברוב העיון יגיעת היא ק

בלתי ותבונה דעת בו שמתוספת עד מרץ,

המחדש"טבעי ותיק, תלמיד אותו ומעתה, .

יגיעת גילוי רק כאן אין מדעתו, תורה חידושי

חשבון ניתוח בבירור המוח וכשרון המחשבה

אלקים נשמת גילוי כאן יש אלא הסוגיא,

שבנשמת הדעת מעומק עצמו, שממנו שבו,

וגילויי הדברים, הם יוצאים שבו אלקים,

רוממות וכמדת הם, מציאותו גילויי תורתו

השגתו עומק כן אלקית בדרגה האדם חיות
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מפני‚] בארון להתעסק חייבין הכל כתב, הנ"ל זקנים' ‰˙Â¯‰ב'דעת „Â·Î.

הנ"ל במדרש לד-ב)אמנם "שיזכו(שמו"ר בארון ויתעסקו הכל יבואו הקב"ה א"ל כתב,

עצמה. ל"תורה" זוכה להיות נעלה יותר ענין והוא לתורה",

„ÂÚהמשכן בניית של הדין עם יחד ללוחות, הארון עשיית דין שייטיה מאי צ"ב

המשכן כלי בכלל אינו הארון הלא .60וכליו,

˘ÈÂ,המשכן בבניית רק עוסקת אינה תרומה דפרשת ÈÚ˜¯‰לומר, ‡Ï‡
‰
ÈÎ˘‰ ˙‡¯˘‰ ÔÈ
Ú ‡Â‰61האחד השכינה, להשראת להביא אופנים ב' יש .

ÈˆÈ¯˙בתורה, ‡Â‰ ‰¯Â˙· ˘Â„ÈÁ ˙¯ÈˆÈÂ
,‰¯Â˙ ÂÓˆÚ ‡Â‰ ˙ÂÈ‰Ï ÂÓˆÚ ˙‡ Ì„‡‰
‰-ÂÏ‡ ˜ÏÁ ,˙È˜Ï‡ ‰‚¯„· ÂÓˆÚ ‡Â‰ ˙ÂÈ‰Ï
˘Ù
‰ ˙ÂÓÓÂ¯ ˙˘‚¯‰Â ,Ô· ˙
ÈÁ·· ÏÚÓÓ
˙Ú˘˘ ,‰‡· ‡È‰ Ô‡ÎÓ ,˘Â„ÈÁ ˙Ú˘·˘

˙Ú˘ ÂÊ ‰¯ÈˆÈÊÂÚ ¯ˆÂ‡Ó ˙˜
ÂÈ‰ ,‡È‰ ‰Â„Á
‰¯Â˙‰ Ô˙Â
 Ï˘ ÂÓÂ˜Ó· ¯˘‡ ‰Â„ÁÂ.

הוא הרי בתורה מרבנן צורבא של וחידושו

ההוד נוראת המציאות של ביותר הביטוי

וקוב" אורייתא הוא"ישראל חד הופעת"ה ,

" שבקרבו"רוהאותו הואק רבה הגברא של "

ה של הגדולה ההופעה ולא"הוא גדול קול

""יסף אונקלוס שתרגם פסק, דרכו"ולא ,

להדהד סיני הר מעמד של הקול אותו ממשיך

ודור דור מחשכי את ולהאיר ודור דור בכל

" אשמאותם מלהבות קדשיך ."דברות

שלא תלמיד אותו של ההפסד רב ומה

לימודו עיקר את הוא ומעמיד צרכו, כל שימש

על נפלאים תירוצים חידושים, המצאת על

ע ואמנם עצומות, אלה"קושיות תירוצים י

שכרו יצא אבל הקושיות כל הן מתיישבות

שע ממנו"בהפסדו, נעלמה אלו תירוצים י

עוד ולא הסוגיא, של ההבנה נשמת עומק

לגילוי הגדול הכלי את הוא שמאבד אלא

כיוון כלי, אלא אינן הקושיות ההבנה, עומק

הם שבסוגיא, המחודשת ההבנה לעומק דרך

בעה מדעת יוצאים ממנו דעת"השער לגילוי ב

לקולה עמוקה הקשבה דרוש לזה תורה,

הדעת כוחות כל יחוד הסוגיא, של הפנימי

וההולכים באדם, אלקים הדעת לגילוי והנפש

גדול. אור ראו בחושך

���

זצ חיים' ה'חפץ את"ובשם לפרש שמעתי ל

כד-ג)הפסוק נקי"(תהלים וגו' ה' בהר יעלה מי

נפשי לשוא נשא לא אשר לבב ובר ."כפים

לבב ובר כפים נקי דאם להבין, יש דלכאורה

נפשי. לשוא נשא שלא יש תוספת מה הוא,

הח ע"ואמר לבאר זקוק"ח שהיה לאחד משל פ

הגון איש ומצא מסחרו עבור רב לכסף מאוד

כשהגיע רב. לזמן גדול כסף שטר לו שהלוה

כעס השטר. אותו לו והחזיר בא הפרעון זמן

שטרחתי מה כל הרי לו, ואמר המלוה עליו

ותרויח סחורה שתעשה כדי היה לך להלוות

לשווא. להטריחני לך היה תועלת ומה מעות,

הקב עליונה"והנמשל, נפש לאדם נתן ה

בה שיעמול כדי חייו ימי לכל כהלואה וטהורה

ע וירוממנה כן,"ויגדלנה ואם התורה. עסק י

נפשו את יקלקל ולא ימיו כל ישמור אם גם

" לבבוישאר ובר כפים סיגל"נקי לא אם ,

נפ את בכלורומם הרוויח מה התורה בעמל שו

– ה' בהר יעלה מי הזה. לעולם בואו טירחת

ויגע טורח אלא נפשו לשוא נשא שלא מי

נפשו, את ולהעלות לרומם כדי בתורה ועמל

""עכת לשון המלך דוד שנקט וזהו לאד. אשר

נפשי לשווא ""נשא נפשנפשי. דאפי' דייקא, "

דהע של כנפשו וחשובה ריבוי"גדולה עם ה

ירידתה עם הועילה לא הטובים מעשיה

התורה."בעוה ידי על אותה רומם לא אם ז

ה בענין כה-ח לעיל שביארנו כמו ."ארון"60.

דברי את הבאנו תצוה פר' בסוף להלן .61

וז(ל-א)ה'ספורנו' המזבח"שכ' זה הוזכר ולא ל,

קשה דהיה [פי' תרומה בפר' הכלים שאר עם
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בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו וכדכתיב משכן ידי על ידי62הוא על והב', ,

בפרשת הקטורת מזבח כתוב לא למה לו

לא כי המשכן], כלי שאר עם יחד תרומה

כמו בתוכנו ית' הא-ל להשכין בו הכונה היתה

" כמאמרו הכלים בשאר הענין ושכנתישהיה

תבנית את אותך מראה אני אשר ככל בתוכם,

ע וכו', כליו כל תבנית ואת כ."המשכן

בחיד כתב קדומים)א"[וראיתי תירוץ(נחל ,

מזבח עשיית התורה השמטת לסיבת אחר

וז תרומה מפר' רמזה"הקטורת רמז כי ל,

חז שאמרו למה מקטירים"התורה כי ל,

אע ממקומו"קטורת מזבח שנעקר נטפ (זבחים

מעכבא)"ע אינו איפוא, הקטורת מזבח .

הובאה לא כך ומשום הקטורת, של בהקטרתה

להלן ויעו' לה, הראוי במקומה זו פרשה

חכמה' ה'משך דברי את שהבאנו בתצוה

החיד תי' הרחבת כאן]."שהוא א

הנושא שעיקר שכתבנו, כמו להדיא וזה

השכינה, השראת ענין הוא תרומה פרשת של

Â‡ ,‰
ÈÎ˘‰ ‡È·‰Ï ÌÈ
ÙÂ‡ '· ˘È ‰Ê ÔÈ
Ú·Â
Ú"Ú Â‡ ,ÔÎ˘Ó‰ ˙ÈÈ
· È"‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ È.

בתוך השכינה השראת חלות שבעיקר ומאחר

בבניית רק ולא זו, פרשה עסוקה ישראל

ע השכינה בהשראת אלא גופו, י"המשכן

שמזבח מאחר לכן, [ומקדש] משכן עשיית

השכינה השראת את מעכב אינו הקטורת

תרומה. בפרשת מקומו אין במשכן,

למש ראי' להביא נראה מהא"ועוד כ,

ביומא עדאיתא בשעהא)"(נד קטינא רב אמר ,

את להם גוללין לרגל עולין ישראל שהיו

שהיו הכרובים את להם ומראין הפרוכת

חבתכם ראו להן ואומרים בזה, זה מעורים

רב מתיב ונקבה. זכר כחבת המקום לפני

הקדש, את כבלע לראות יבאו ולא חסדא

ר אמר יהודה רב כליםואמר הכנסת בשעת ב

כל לכלה, משל נחמן רב אמר שלהם. לנרתיק

כיון מבעלה, צנועה אביה בבית שהיא זמן

ע מבעלה, צנועה אינה חמיה לבית כ."שבאתה

מקומם, זה אין הלא פלא... דבר והוא

לא גדול הכהן דאפי' הקדשים, קדשי מקום

צוה ושם בשנה, אחת פעם רק לשם נכנס היה

זו של הכרובים זב"על מעורים שיהיו וגם ז,"נ

לפמש אמנם פלא! דבר תרומה"הוא שפרשת נ

הנדרש ובאופן השכינה בהשראת עוסקת

שלום יש וכאשר השכינה, להשראת להביא

וזה השכינה, מקום הוא שם לאשתו איש בין

השכינה. להשראת להביא דרך עוד

הרמב כתב שמות)ן"הנה לספר ל,"וז(בהקד'

הקב ושב המשכן ועשו סיני הר אל ה"וכשבאו

מעלות אל שבו אז ביניהם שכינתו והשרה

א' סוד שהיה ‡‰Ì‰ÈÏאבותם ÈÏÚהם והם

עכ וכו', גאולים נחשבו אז ל."המרכבה

הרמב של מדבריו רואים שעיקר"אשר ן,

האבות באהלי היה השכינה ומדור מקום

השראת של בחינה ואותה הק', והאמהות

לבנ חזר את"שכינה כשקבלו סיני במדבר י

מבהילים! והדברים הק', מש"(עהתורה כ"ע

בענין כא, פרק והגלות', 'המקדש על משה אהל בספר

באריכות) .זה

הרמב כתב וז"62. זו לפרשה בהקדמה ל,"ן

על שכן אשר הכבוד שיהיה הוא המשכן יסוד

וכמש בנסתר, עליו שוכן סיני ""הר וישכןנ

סיני הר על ה' "(כד-טז)"כבוד וכתיב הראנו, הן

גדלו ואת כבודו את א' ה-כא)"ה' כן(דברים ,

כנגד המשכן, את מלא ה' וכבוד במשכן כתוב

גדלו. ואת כבודו ÌÚאת „ÈÓ˙ ÔÎ˘Ó· ‰È‰Â
È
ÈÒ ¯‰· Ì‰Ï ‰‡¯
˘ „Â·Î‰ Ï‡¯˘Èעכ ל.",

הרמב שכתב דמה ""ונראה שנראהן הכבוד

סיני בהר השראת"להם הוא, לזה הפירוש ,

השכינה.

ברמב"וכ וז"כ שמות לספר בהקדמה ל,"ן

אל שובם יום עד נשלם אינו הגלות והנה

סיני הר אל וכשבאו וכו', ישובו Â˘ÚÂמקומם
·˜‰ ·˘Â ÔÎ˘Ó‰"Ì‰È
È· Â˙
ÈÎ˘ ‰¯˘‰Â ‰

נשלם ולכן וכו', אבותם מעלת אל שבו אז

כבוד ובהיות המשכן ענין בהשלימו הזה הספר

עכ תמיד, אותו מלא ל."ה'
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תורה השכינה63לימוד השראת מקום הוא שהמשכן דהגם הם, חלוקים אבל .

להשכין ה' רצון שהיה מדבריו היוצא

" לכן מועד באהל בקרבנותשכינתו ציוונו

להם כפרה קרבנות שיהיו המשכן, ובשמירת

השכינה לסילוק העונות יגרמו אבל"ולא ,

שכינה להשראת היתה המשכן תכלית עיקר

ממעמד השכינה השראת את להמשיך בתוכנו,

שכ' [הגם המקדש. ולבית למשכן סיני הר

א-ט)ן"הרמב "(ויקרא נפלאשיש סוד בקרבנות

ה' לחמי שהם צ"ונעלם מה". דמלבד ל

הנפש על לכפר באים הקרבנות דהקרבת

מישראל שכינה תסתלק שלא כדי החוטאת

""וכנ גם יש הנפלאל, ישסוד איך המבאר "

שנעשה החסרון לסלק הקרבנות הקרבת בכח

השכינה]."ע לסילוק הגורם החטא י

ברש"וע עי"ע כא שמשמעותב)"(תענית ,

דאותה הם ˘‰È˙‰דבריו ‰
ÈÎ˘‰ ˙‡¯˘‰
È
ÈÒ·,בסיני שנמסרה התורה מחמת - פירוש -

גופא דמשכן משמע ומזה במשכן, שוב שרתה

" שם, בתענית דאיתא התורה. בשביל אלהוא

ההוא ההר "מול מדכתיב - כל"ההוא" משמע ,

נסתלקה עליו, שהשכינה בגדולתו, שהוא זמן

ואע וגו'. היובל במשוך קרא"השכינה דהאי ג

שכינה נסתלקה לא כתיב, הראשונות בלוחות

הכפורים, ביום שניתנו האחרונות לוחות עד

המשכן במלאכת שעסקו החורף ימות כל וגם

המצות כל ניתנו ומשם בהר, שכינה שהתה

עשרת קבלת ביום ולפידים קולות בקולי

המשכן, שהוקם בניסן אחד עד הדברות,

ÏÚונסעה ‰Ï ‰·˘ÈÂ ¯‰‰ ÔÓ ‰
ÈÎ˘ ‰ÊÊÂ
‰¯Â˙‰ ˙È
˘
 „ÚÂÓ Ï‰‡· Ì˘Â ,˙¯ÂÙÎ‰

‰È˙ÂË¯ÙÂ ‰È˙ÂÏÏÎמתיר היה שעה אותה ועל ,

עכ וכו', לעלות הראשונות בלוחות ל."להם

הגר"וכ זצ"כ מוולאז'ין החיים')ל"ח ('נפש

השכינה והשראת המקדש קדושת שעצם

והשראת קדושה אותה היתה בה, ששרתה

התורה קבלת בעת סיני בהר ששרתה השכינה

ככל"וז וגו' בתוכם ושכנתי מקדש לי 'ועשו ל,

עשיית כל נמנה וגו', אותך מראה אני אשר

שטים עצי ארון ועשו ומתחיל בפרטות המשכן

הרשב ופירש דאע"וגו'. בצלאל"ם שבמעשה פ

ואח משכן תחילה שעשה הכלים"מצינו את כ

הארון את יכניס היכן כי ושלחן, ומנורה ארון

שאין זמן כל בציוויוהשלחן אבל עשוי, משכן

והשולחן, הארון עשיית לפרש תחלה הוצרך

שזה בו מונחים שהלוחות הארון שבשביל

לעשות הוצרך מקדש', לי 'ועשו של עיקר

עכ של"משכן, ותכליתו עיקרו דכל כלומר, ד.

- כמבואר השכינה השראת שהוא - מקדש

משכן. אין תורה אין דאם בתורה, תלוי

כמש ר"63. מדברי שמות בריש לעיל וז"נ ל,"ח

שכינה כלומר היו, בישיבה יושבין זקנים

ע הוא"עמהם, השכינה שמקום והיינו כ.

[כדברי להשכינה מרכבה היו והאבות בישיבה,

למידים"הרמב ונמצינו לשמות], בהקדמה ן

ע נעשית לשכינה תורה,"שמרכבה לימוד י

מרכבה"וע נעשו מהם, ישיבה פסקה שלא י

לשכינה.

יונה רבנו דברי משמעות היא (ברכותוכך

וזח) מכל"שכתב ציון שערי ה' אוהב ל,

הקב אוהב יעקב, שערים"משכנות ה

בא לא הפסוק כלומר וכו', בהלכה המצוינים

הקב שאוהב הכנסיות"להשמעינו בתי שערי ה

ומה פשוט דבר שזה אחרים בתים משערי

לומר שרוצה ודאי אלא בזה, יש חידוש

הקב כנסיות"שאוהב בתי מכל ציון שערי ה

ביהמ שאוהב וכמו מדרשות, יותר"ובתי ק

שערים אוהב כך מדרשות, ובתי כנסיות מבתי

קביעות ששם כלומר בהלכה, המצוינים

כנסיות מבתי יותר יום בכל וההוראות התורה

שעה לפי בהם שלומדים מדרשות ומבתי

פסוק, או ‰˜·ÌÈÚÂדרשות ˙ÂÓÂ˜Ó‰˘ È
ÙÓ
Ó‰È· ÌÂ˜Ó· Ì‰"˜שחרב מיום כדאמרינן ,

להקב"ביהמ לו אין אמות"ק ד' אלא בעולמו ה

בלבד. הלכה ÂÈ˙¯של ·È·Á ˘„˜Ó‰˘ ÂÓÎÂ
ÌÂ˜Ó ÍÎ ,˙Â˘¯„Ó È˙·Â ˙ÂÈÒ
Î È˙·Ó
È˙·Â ˙ÂÈÒ
Î È˙· ¯‡˘Ó ·È·Á ‰¯Â˙‰ ˙ÂÚÈ·˜
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כל של בפועל להשתתפות א"צ השכינה להשראת להביא כדי אבל ישראל, בתוך

בפועל להביא המשכן הוקם נדבתם ושע"י למשכן שהתנדבו במה ודי ואחד, אחד

במשכן. השכינה להשראת

Î"‡˘Óהמכוון שם תורה, לימוד ע"י הבאה השכינה השראת של השני באופן

עמנו מבני או"א כל בתוך השכינה שתשרה ע"י64הוא אלא לבוא יכול אינו זה ודבר ,

ציווי נאמר הארון אצל ולכן התורה. את להביא שהיא צורה באיזה בפועל השתתפות

"ועשו"... של ¯·ÌÈמיוחד ÔÂ˘Ï...ÔÈ‡ Ì‡ Ì„‡‰ ÍÂ˙· ‰
ÈÎ˘‰ ˙‡¯˘‰ ÔÎ˙˙ ‡Ï„
‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏÏ ˙ÂÎÈÈ˘ ÂÏבנוסף הארון עשיית על מיוחד באופן התורה צוותה ולכך .

השראת של ענין לגמרי, חדש ענין כאן שיש משום המשכן, לבניית הכללי החיוב על

במצומצם השכינה השראת רק לא התורה, לימוד ע"י מישראל או"א כל בתוך השכינה

הרמב"ן מש"כ לפ"ז מדוייק ומה שיתנדב(כה-י)במשכן. והעסק, וז"ל, המדרש בשם

לארון, אחד זהב כלי אחד ËÚÓכל ¯ÊÚ Ï‡Ïˆ·Ï ¯ÂÊÚÈ Â‡,¯·„Ï Â
ÂÂÎÈ˘ Â‡,ע"כ "

אם גם כוונה, או מחשבה רק יהיה ולו בפועל מה דבר לעשות צריך אחד דכל היינו

בצלאל. של אחר של היא העשייה

ÔÈÈ„ÚÂהיה שבארון ולפמש"נ הארון, לעשיית בלבד מחשבה מצטרפת איך יל"ע

שנוגע ומה התורה, לימוד מפאת או"א כל של בלבם השכינה השראת של בחינה

כדוגמת יוצא הפועל [ולא הלב הוא המכוון או"א, כל של בלבם השכינה להשראת

ומטהר ומזכך מכשיר כבר במחשבה אפי' לתורה דהשייכות המקדש], כלי שאר עשיית

שיהיה עז ורצונו התורה, חשיבות מבין ישראל בן אם השכינה. להשראת ראוי להיות

ללמוד, לאחרים שמאפשר ע"י או לימוד ע"י או לתורה, שייכות ‰Â‡לו ÈÂ‡¯ ¯·Î
ÂÎÂ˙· ‰¯Â˘ ‰
ÈÎ˘‰˘ ÌÂ˜Ó ˙ÂÈ‰Ï!65

ÌÈÚÂ·˜ Ì
È‡˘ ˙Â˘¯„Óעכ בדבריו", מבואר ל.

ביהמ ביהמ"דמשחרב בחינת רק"ק הוא ק

שחרב שמיום התורה, עסק שיש במקום

להקב"ביהמ לו אין של"ק אמות ד' אלא ה

הוא התורה קביעות מקום לכן בלבד, הלכה

ביהמ ק."בבחינת

���

הגה של אברהם"בכתביו רבי צ

הי הסבא"גרודז'ינסקי בשם הובא ד,

היכן שבישיבה, לדעת צריך מסלבודקא:

אם השכינה. שורה שם ולומדים, שיושבים

את מסלק הוא - הלימוד לביטול גורם מישהו

כל המדרש, בבית בלימוד רפיון כל השכינה.

השכינה! מסלק תורה, ביטול

בע לומר יש עוד שא"64. ברור דזה א"א,

הגם ולכן, תורה. בלי השכינה להשראת

ובהשראת המשכן בבניין איירי דהפרשה

א במשכן אפי' תורה בלי אבל בו, א"השכינה

עשיית התורה כתבה ולכן השכינה. להשראת

אין תורה דבלי משום הפרשה, בזו הארון

כלל. השכינה השראת

בעניני והרצון, התשוקה המחשבה, עצם .65

וכדוגמת שתתרבה. לחכמה גורם זה רוחניות,

נחשב הוא ישיבה, לבניית כסף שנותן מי

אע הישיבה, בנין של בעצמו"הבונה שהוא פ

ההיכי את שנתן מכיון רק הבנין, את בנה לא
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דהיינו„] השכינה, בקדושת מתקדש תורה שהלומד שמה הענין, בהבנת לומר ונראה

ששם מקום לכן הוא חד ואורייתא שקוב"ה מאחר הוא בתוכו, שורה שהשכינה שזוכה

מקום שם כי תורה לומדי אצל השכינה שורה ולכן הוא. וממילא השכינה, שם התורה

השכינה. להשראת בנוגע הת"ח במעלת לעיל מש"כ כל של היסוד וזה וכנ"ל. ממש השכינה

ÔÈ
Ú·Âחז"ל שאמרו במה נפלא, דבר זצ"ל מפוניבז' הרב מרן בשם שמעתי זה

ע"א)בברכות הלכה(ח של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה לו אין ביהמ"ק שחרב דמיום

שורה השכינה היתה ביהמ"ק חרב שלא דעד משמע דייקא, "בלבד" תיבת ע"כ. בלבד,

המקדש בבית מקומות, אלאÌ‚Âבב' שורה אינה החורבן ואחר הלכה, של אמות בד'

וכמש"נ עכ"ד. הלכה, של אמות בד' אחד, ·Ú"Ùהיא˘‰˙Â¯‰במקום ‰·ÈÒ˙‡¯˘‰Ï
‰
ÈÎ˘‰אלא קיים. היה כשביהמ"ק גם הלכה של אמות ד' הוא הקב"ה של דעולמו ,

שחרב לאחר אבל במקדש, גם שכינתו משרה היה - ביהמ"ק של קיומו בשעת דאז,

הד' רק לו נותרו שכביכול בלבד! הלכה של אמות ד' אלא להקב"ה לו אין - ביהמ"ק

סיני! הר מעמד מאז לו שיש בעולם הלכה של אמות

'התבונה'‰] בקונטרס ראיתי הת"ח, אצל השכינה השראת ביסוד נוסף בשם66מבט

כל גדול", מדרש "בית הריהי הבריאה כל באמת וז"ל, ממיר זצ"ל ירוחם רבנו המשגיח

המקום "בכל הוא היסוד באמת החטא וקודם ית'. לו ומדובקת מחוברת הריהי הבריאה

ונהרס הבריאה שנתקלקלה החטא שלאחר אלא וברכתיך". אליך אבא שמי את אזכיר אשר

ולזככה אחת פינה וליסד לקבוע הוא, התיקון ודרך מהלך הבריאה, של המדרש" "בית

הוא כך הישיבה. בנין את לבנות תימצי

הזה, במובן הבונה היא המחשבה בעניננו,

‰ÓÎÁ ‰
Â· ‰˜Â˘˙ההיכי היא תשוקה ,

מש וזה לחכמה, הרמב"תימצי לה-כא)ן"כ ,(להלן

למעלה" ליתן או לעשות לקבל נשאם שלבם

."מיכלתם

כתובות במס' שמצינו במה הביאור וזה

ע גבראא)"(סג דאתא אבוה שמע שם, דאיתא

דמפר אפשר לגביה איזיל אמר למתא רבה

דגברא אדעתא ליה אמר לגביה אתא נדראי,

ואפי' אחד פרק אפילו ליה אמר נדרת, מי רבה

אפיה על נפל הוא אנא ליה אמר אחת הלכה

ממוניה, פלגא ליה ויהיב כרעיה על ונשקיה

ד"ע ובתוס' וז"כ. הק' אדעתא וא"ה ת"ל,

וי וכו', בנולד לפתוח אסור לא"והלא דהכא ל

הוא דדרך רב, לבי שהלך כיון נולד חשיב

עכ וכו', גדול אדם שנעשה ללמוד ל."בהולך

פעמים כמה שמעתי [כך הוא דבריהם וביאור

הגר"ממו זצ"ר גיפטר קובעת,"מ שהקבלה ל]

לאחר וכשלבסוף הקבלה. אחר הולך והכל

את רואים אז תוצאות, יש בישיבה שנה

כח הוא כך כדי ועד שנה. לפני שעשה הקבלה

שעתיד מה נחשב הקבלה שאחרי הקבלה,

אין לכן יותר, ולא זמן כמחוסר ולהשיג ללמוד

כבר הוא הרי כי חדש, דבר זה אין נולד, זה

להיות! מוכרח וזה קיבל,

הג מסר כך זצ"66. מאלין ליב אריה ראש"ר ל

מגד בספר שכתב וראיתי התלמוד. בית ישיבת

הג שכ' ההקדמה דברי אודות עולם, ר"גבעות

זצ מאלין ליב וז"ארי' ב'התבונה' שמעתי"ל ל,

זצ"שהגרי ההקדמה,"ז את כשראה אמר ל

זצ וואלוז'ינר חיים ר' נכתבו"שמימות לא ל,

ע התורה, לימוד על כאלו כ."דברים
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הזיכוך, ‰ËÁ‡בתכלית Ì„Â˜ÓÎ ˙ÂÓÈÏ˘· ÏÎ‰ ‰È‰È Ì˘˘Âבני ויסדו תקנו זה ומשום .

קדושה ומחשבה עיון מקום לקדושה, קבועים מקומות מדרשות, בתי דור כל של עלייה

קדושה, הוא בו וענינם עסקם שכל מקום זרה, מחשבה של תערובות שום מכל וטהורה

'˙È Â· ˜Â·È„Â ¯Â·ÈÁ Â
ÈÈ‰ומזוכך וקדוש טהור שכולו למקום נכנס לשם הנכנס וכל .

ית', הבורא עם תיכף ומתחבר סיג, ˘¯ÈÂ‰מכל ‰
ÈÎ˘‰ Ì˘Âתתהוה סו"ס זה מהלך וע"י ,

זצ"ל. המשגיח של קדשו דברי ע"כ שהיתה, למה הבריאה ותחזור

‡ˆÂÈ‰המעמד את להחזיר לימודו ע"י הת"ח שבכח זצ"ל, המשגיח מדברי

העגל, חטא קודם של למדרגה Ï‡¯˘Èהרוחני ÏÏÎÓ ‡"Â‡ ÏÎ ÔÈÈÂ‡¯ ÂÈ‰ Ê‡˘
Â·¯˜· ‰
ÈÎ˘‰ ˙‡¯˘‰Ï67.

לדעת עלינו .67˙‡¯˘‰ Ï˘ ‰
ÈÁ· ‰˙Â‡˘
‰
ÈÎ˘בביהמ במשכן,"שהיתה לזה וקודם ק

ÌÂÈ‰ „Ú Â
˙‡ ‰ÈÂˆÓחז שאמרו כמו (מגילהל",

ע היכאא)"כט בבבל עמהם, שכינה לבבל גלו

בנהרדעא. ויתיב דשף כנישתא בבי שריא

רש מאבנים"ופירש וסיעתו יכניה שבנאה י,

מה לקיים בגלותן, עמהן שהביאו ועפר

" עפרהשנאמר ואת אבניה את עבדיך רצו כי

קב-טו)"יחננו לי(תהלים תיתי אביי, שם ואמר .

התם. ומצלינא עיילנא פרסא מרחיקנא דכי

כי להתפלל לשם הלך ארוכה שהדרך למרות

וע שכינה. גילוי שם כמה"יש בגמרא ש

כנסת. בית באותו שכינה גילוי על עובדות

מאות"והמהרש כמה היה שאביי דקדק שם א

ברור, נראה אלא מבבל. שנגאלו אחר שנים

גלות משום היתה לא לבבל השכינה שירידת

בגלות עמם גלתה השכינה שהרי דוקא, בבל

בה שגלו אלא הבית, בזמן עוד שהיתה יכניה

והמסגר כד-א)החרש ב, לו(מלכים שאין ,

בלבד."להקב הלכה של אמות ד' אלא ה

לתורה, מרכז בבל היתה והלאה ומאז והואיל

שאמרו עוכמו כ תורהא)"(סוכה שכשנשתכחה ,

עלה ונשתכחה, חזרה ויסדה, מבבל עזרא עלה

רבי עלו ונשתכחה, חזרה ויסדה, הבבלי הלל

השכינה נשארה כן על ויסדוה. ובניו חייא

לצאת אסרו כן ועל התורה, מקום בבבל

כמ ארצות לשאר עש"ממנה קיא כתובות ,ב)"(

המרביצות"ופירש ישיבות שם שיש לפי שם, י

ארצות שאר מתי מביאים והיו תמיד, תורה

שם. כדאמרינן תורה זכות שם שיש בה לקברן

הישיבות נעתקו בבל, שנחרבה ולאחר

עד ופולין, לאשכנז ומשם ולצרפת, לספרד

שורה שהיתה השכינה – ישראל בארץ היום

בהיכלי שורה ויתיב דשף כנישתא בבי

חכמים תלמידי יוצאים שמשם הק' הישיבות

לדעת התלמידים ועל בישראל. הוראה מורי

בביהמ נמצאים העוסק"שהם וכל ממש, ק

וחטאת ומנחה עולה הקריב כאילו בתורה

עואשם קי אמרוא)"(מנחות ואדרבה, ל, (שבת

ועוסקא)"ע יושב שאתה אחד יום לי טוב

להקריב שלמה שעתיד עולות מאלף בתורה

ת וממזר מזבח, גבי גדול"על לכהן קודם ח

הארץ עעם יג הוריות גדולא)"( תורה וכתר ,

" ואמרו כהונה. מפניניםמכתר היא "יקרה

ג-טו) ולפנים(משלי לפני שנכנס גדול מכהן ,

ע ד ואמרוא)"(סוטה ע, כח ח,"בתא)"(מגילה

ע"שכה עי"ג מיתה, חייב לפניו שמברך ש."ה

מארון היתה במקדש השכינה השראת וכל

" כלהברית, את הכפורת מעל אתך ודברתי

ישראל בני אל אותך אצוה וכן(כה-א)"אשר .

בתורה שעוסק אחד אפי' הזה, כהיום הוא

עמו ע"(כמשכינה ו בברכות ואמרוא)"ש .

עבסנהדרין עמו"ב)"(צג טז-יח)"וה' א, -(שמואל

שאמרו מה וזה כמותו, ע"(בבשהלכה יב א)"ב

הרמב וכתב מנביא, עדיף שם"שחכם ן

הקודש ברוח האמת יודעים שהחכמים
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וע ""שבקרבם. נאמר תרעוז אל (דברי"ובנביאי

טז-כב) א, תהימים עח"אלו קיט ,ב)"(שבת

" כנאמר עליהם שורה יתןשהשכינה ה' כי

ותבונה דעת מפיו ב-ו)"חכמה, מה(משלי וזהו .

לא-ג)י"שפירש הקודש.(להלן רוח - ÏÚÂובדעת
,‡È·
 ÂÓÎ ‡Â‰˘ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ Ô„ÓÏ ÏÎ ,ÔÎ
ÈÈ·‡ ¯Ó‡ ‰‡Â¯Â ‡¯Ó‚‰ ˙‡ Á˙ÂÙ ‡Â‰˘ÎÂ
‡È·
‰ Ï‡˜ÊÁÈÎ ÂÓˆÚ ˘È‚¯È ,‡·¯ ¯Ó‡Â
˙Â‡¯Ó ‰‡Â¯ ‡Â‰Â ÌÈÓ˘‰ ÂÈ
ÙÏ ÂÁ˙Ù
˘

ÌÈ˜Ï‡.ÌÈÎ‡ÏÓ È
˘Î Ì‰ ‡·¯Â ÈÈ·‡
Ì‰È¯·„ ˙‡ ‰‡Â¯ ‡Â‰Â ,ÌÈÓ˘·˘.

„Â·Î· ‰·È˘È· ‚‰
˙‰Ï Â
ÈÏÚ ÔÎ ÏÚ
Ó‰È·· ÂÓÎ ÏÂ„‚ ‡¯ÂÓ·Â"ÂÊ ‰ÚÈ„È ˘È¯˘‰ÏÂ ˜

!˙‡Ê ˘È‚¯ÓÂ ÔÈ·ÓÂ ÏÈÎ˘Ó‰ È¯˘‡Â - Â
·Ï·
הג משיחות זצ"(מלוקט שר אייזיק שיחות"ר 'לקט ל,

בכ .מ)"מוסר',

"נאמר כלבכתוב יראה בשנה פעמים שלש

ישראל אלקי ה' האדן פני את .(לד-כג)"זכורך

אין כי בימינו בטל ראייה מצות של מעשה

של עיקרה אולם, הבית. הר ולא מקדש לנו

" אלקיהמצוה ה' האדון פני את לראות

שחרב"ישראל מיום שכן בזמנינו. גם שייכת ,

להקב"ביהמ לו אין של"ק אמות ד' אלא ה

בלבד עהלכה ח צריךא)"(ברכות זה ובמקום .

בשלשת מיוחד באופן ולהראות לראות

ע תורה."הרגלים זצ"(הגי גורביץ ליב ראש"ר ל,

גייטסהד) .ישיבת

זצ ירוחם רבנו ממיר"כתב תורה',ל ('דעת

האזינו) במקוםפר' לא אם לצמוח יתכן כלום ,

בזמן תלוי. המקום בסוד גידולו שכל הגידול,

וירושלים ישראל ארץ היה גידולו מקום דאז,

המקומות,"וביהמ אלה כל לנו שאין ועכשיו ק.

הנה ויתכונן? האדם יעשה מה במהרה, יבנו

הגידול מקום כיום כי לידע האדם צריך

מקומות התורה, מקומות הוא היחידי

בטוח בישיבה, האדם נמצא ואם הישיבות,

היא הישיבה להתגדל, יוכל יכול כאן כי הוא

להשיג זה יתכן לא אשר ודאי, הצמיחה מקום

לא המקום סוד בהעדר כי אחרים, במקומות

עכת ד."יצמח,

זצ מנובהרדוק הסבא האדם',ל"כתב ('מדרגת

ו) שהשפיעה"וזפרק הנבואה שפסקה מאחר ל,

ודבר ותורתו, האלקים חקי דעת ישראל לעם

יקר, נעשה ‰Ï‡ה' ,ÌÈ˘„Á ˙Â
ÈÈÚÓ ÂÁ˙Ù

˙Â·È˘È‰ ‰Ó‰ופומבדיתא סורא ישיבת כמו

המצב את הרימו האלו הישיבות וכדומה,

ראש, למעלה ישראל תפוצות בכל הרוחני

בין פנימי קשר שהיה משום מה? ומשום

לזה, זה מסייעים והיו העם ובין הישיבות

,˙Â·È˘È· ˜¯ ‡Â‰ ˙Ó‡‰ ¯Â˜Ó ÈÎ ¯ÈÎ‰ ÌÚ‰
‰Ú˙
 ‡Â˘Â Ï·‰ ÏÎ‰ Ô˙ÏÂÊÂעל והביטו ,

מכונה עם מתוקן שעון על כמו הישיבות

על מדוייקים מורים וקוים אמיתית פנימית

על שלהם השעונים את מדייקים שהכל נכון

היה ה' דרך על משתוקק שהיה מי וכל פיו,

שמה. ומבקש דורש

מושלמים אנשים בוראות היו והישיבות

וחוקיו האלקים את יודעים המעלות, בכל

ישר, לב בעלי 
Ì‰ÈותורותיוÙ ˙Ó‚Ó ÏÎ˘
˙È˙ÈÓ‡‰ ‰„Â˜
‰ ˙‡ ˘˜·Ï ,‡È‰ Ì˙˜Â˘˙Â

ÌÈ˘ÂÚ Ì‰ ¯˘‡ Ì‰È˘ÚÓ ÏÎ·וגבורים ,

מזיזות אינן שבעולם רוחות שכל ברוחם

ממקומם. אותם

היו העולם, אל הישיבה מן יוצאים וכשהיו

ש והיו"מקדשים שמה שבאו מקום בכל ש

כי ונמצא השלמות, חיי למעלת חי, למופת

התלמידים, בכמות הישיבות את מלא העולם

באיכות העולם את מלאו והישיבות

דור, אחר דור נמשך היה וככה התלמידים,

בישיבות והאיכות הכמות נתרבו הזמן וברבות

אז היו לא והישיבות העולם בעולם, ונתרבו

אלא, לזה, זה והפכיים נפרדים דברים שני

לזה זה ומסייעים מזה זה יונקים היו אדרבה

לשניהם. היתה אחת ודעה אחת ורוח

ומצאו אלקים דעת מבקשים היו כולם

צריך היה לא התורה בן בישיבות, אותו

הוכרח ולא בישיבה בהיותו עצמו עם להלחם

אותו המושכות הטבעיות נטיותיו את להכניע

אותו דחף העולם רוח אדרבה, אלא לה, חוצה

המבקשים היו כזה במצב הישיבה. אל

ומושפעים. משפיעים הרבה ונבראו מתרבים,

הוא הלא ישנו, אחד מוצא רק ועתה,



ìäàויקרא 
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"åðôöú õåçîå úéáî øåäè áäæ åúà úéôöå 'åâå íéèù éöò ïåøà åùòå"
[כה-י,יא]

˘È,עץ של ואמצעי זהב של וחיצון פנימי ארונות, ג' הוצרכו מדוע להבין,

טהור. זהב אחת מקשה הארון נעשה לא ומדוע

¯‡È·Â'מוסר שיחות הוא68ב'לקט בעצמותו הת"ח כי ציפוי, רק הוא שהזהב

אלקים, ובקרבת ה' בהכרת מעלה מעלה לעלות עץ, כמו הצומח כח בו שיש שטים, עצי

למקדש. הישיבה משכן את ולהפוך

למדרגת להעלותם הישיבות, מצב את להרים

דבר להשיג וכדי - הקדמונים בדורות הישיבות

" זו: יסודית הנחה להניח אנו צריכים אחתזה,

חיי ימי כל ה' בבית לשבת - לנו"נשאל ואין .

התרחק שהעולם משום העולם, עם להתחבר

‰Ìממנו, ‰·È˘È‰Â ÌÏÂÚ‰˘ ,˘È‚„‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆÂ
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ¯˙ÂÒÂ ÌÈÈÎÙ‰ ÌÈ¯·„ È
˘.

להצטמצם צריכים כזו וסכנה חירום ובשעת

התורה, חיי של אמות ד' בתוך ÈÓיותר ÏÎÂ
ÌÏÂÚ ÂÏ ‰È‰È ,'‰ ˙ÏÁ
· ÁÙ˙Ò‰Ï ‡Â·È˘

„ÁÂÈÓומדותיו כשרונותיו לפתח יכול ששם ,

שאינם לאלו רק ומפריע. מונע באין הטובות

הישיבה תוכל הסעיפים שתי על פוסחים

להבנות.

שגם תקוה יש הישיבות מצב וכשיתרומם

הישיבות השפעת ותחת מהם. יבנה העולם

חוצות בכל התורה קרן תרום הרוממות,

ÂÚÈÙ˘Ó˙העולם. ˙Â·È˘È‰ ÂÈ‰ ÌÏÂÚÓÂ Ê‡Ó
˙Ó‡‰ Í¯„ ÌÚÏ ˙Â¯ÂÓÂ ‰·È·Ò‰ ÏÚמשום ,

דגל את בגאון נשאו עצמם שהישיבות

ינצח, שלא לו אפשר אי האמת ואור התורה,

זצ"ע הסבא דברי ל."כ

נשארות מהישיבה שיוצא אחרי ואפי'

אז. גם הישיבה מחיי ה'דעת"וזהשפעות ל

מכתבים לי מגיעים לפעמים שלח, בפ' תורה'

ברור אני מהישיבה. יצאו מכבר אשר מאלה

רב, זמן זה הישיבה מכתלי הפרדם אחרי כי לי

הגדול והטעם החם הרגש אותו אבדו כבר

ששכנו וכדומה, התורה, ומחיי הישיבה, מחיי

עוד כי לי כותבין זה כל ועם מקודם, בהם

בכותלי היותם עת בחייהם, פעם כי זוכרים

בתפלה, חיים טעם להם היה אז וכי הישיבה,

זו וזכירה והנהגתם, הילוכם בכל רגיש טעם

עכשיו גם להם נותנת זו זכירה המחייהם, היא

כולם כל אותם מקשר אשר וזה ברוחם, חיות

הישיבה. אל

לאמיתו, אמת זה מליצות. הדברים אין

ביותר זוכרים הם מרחוק ה', נראה מרחוק

מקודם כי נכון עתה יודעים הישיבה, את

חיים, של טעם הדברים בכל ÌÈÚ„ÂÈהרגישו
Ì‰Ï ¯Â‡ ‰È‰ Ì„Â˜Ó ÈÎנושא אשר וזה ,

הקודם האור זיו ימצאו, שלא איפה אותם

עכ ומקיימם! אותם מחיה ל."הוא

דברים להביא נראה הדברים בסיום

מהגר זצ"קצרים שמואלביץ מוסר',ל"ח ('שיחות

נה) וזמאמר הישיבה מעלת בזמנינו"אודות ל,

הישיבה, הוא ביותר והמקודש הנכבד המקום

עדן גן והוא הזה, בזמן השכינה השראת מקום

שאחז וכמו האדם, מתגדל ששם ל"דידן

רפד) רמז שמות קדש('ילקוט' מדבר נקרא שלכן

שע והיינו ישראל, בו שנתקדשו י"–

את וקידשו הם שבו הרי ישראל בו שנתקדשו

עכ מקומו, את מקדש האדם כי ל."המקום,

Â
ÏÂÎ ˙‡ ·ÈÈÁÓ ‰ÏÚÓÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎ
„ˆÓ Ô‰ ,˙Â˘Â„˜‰ ˙Â·È˘È‰ ˙‡ ·È˘Á‰Ï
È
· Ï˘ Ì˙ÏÚÓ „ˆÓ Ô‰Â ,ÌÂ˜Ó‰ ˙˘Â„˜

Ì‰· ‰¯Â˘ ‰
ÈÎ˘‰„ ˙Â·È˘È‰.

להג זצ"68. שר אייזיק ל."ר
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"áäæ íúà úéôöå íéèù éöò éãá úéùòå"[כה-יג]

·˙Îהי"א)הרמב"ם פ"ה התורה ודעתו(יסודי הבריות עם בנחת דבורו והיה וז"ל,

ואפילו להן מכבד עולבם ואינו מהם ונעלב יפות פנים בסבר ומקבלם עמהם מעורבת

יראה ולא וישיבתן הארץ עמי באריחות ירבה ולא באמונה ונותן ונושא לו למקילין

משורת לפנים מעשיו בכל ועושה בתפילין מוכתר בציצית עטוף בתורה עוסק אלא תמיד

ואוהבים אותו מקלסין הכל שימצאו עד ישתומם, ולא הרבה יתרחק שלא והוא הדין,

אתה עבדי לי ויאמר אומר הכתוב ועליו ה', את קידש זה הרי למעשיו ומתאוים אותו

עכ"ל. אתפאר, בך אשר ישראל

¯Â˜Óמלאכי בספר הפסוק על חז"ל שדרשו מה הוא הרמב"ם (א-ח)לדברי

[ציירי יראו ולא הקודש... מן הבדים ראשי היו"ד] תחת [ציירי ויראו הבדים, "ויאריכו

תחת [ציירי ויראו לומר תלמוד בפרוכת, נוגעין היו לא יכול החוצה", היו"ד] תחת

הא החוצה, יראו לא לומר תלמוד ויוצאין, בפרוכת מקרעין יהו יכול ויראו אי היו"ד],

אשה" דדי שני כמין ודומין בפרוכת ובולטין דוחקין ע"א)כיצד, צח .(מנחות

„ˆÓשהם התורה, נושאי את המסמלים הארון בדי החוצה", יראו "לא אחד...

"ויראו", גיסא... ומאידך הארצות, עמי בין להתערב להם אסור החכמים, תלמידי

פי על אף ובולטים". "דוחקים בגדר הרחב, בציבור מורגשות יהיו והשפעתם נוכחותם

"לא ניכרת, תהיה השפעתם אך הפרוכת, ידי על הציבור מכלל מובדלים עצמם שהם

ישתומם" ולא .69יתרחק

"åðîî åøñé àì íéãáä åéäé ïøàä úòáèá"[כה-טו]

·˙Îוכמפורש הארון שנשאו לאלו גדול שבח שהוא מצינו וז"ל, משה דרש בס'

הארון מנושאי שהיה קרח על יח-ב)שאמרו ‡˙,(במ"ר ÌÈ‡˘Â
˘ ÂÏ‡Ï ÔÎ˘ ÏÎ Î"‡Â
˙Â·È˘È‰ ÏÂÚÂ ‰¯Â˙‰ ÔÂ¯‡ע"כ ,70.

זצ מטשעבין הרב ל."69.

זצ חיים' ה'חפץ מרן אומר:"70. היה ÍÏל ÔÈ‡
‰˜„ˆÓ ¯˙ÂÈ [¯ˆÈ‰ Ï˘] ÂÈ
ÈÚ ¯˜
Ó‰ ¯·„

‰¯Â˙ ˙Â·¯‰Ïקדושה ומוסיפה כחו המתשת ,

למנעה. יתגבר כחו בכל ספור. אין וזכויות

היצה הוא נסיון ובעל ובמקום"וחכם ר

כחו כל יפעיל מהנותנים, אחד כל לב להכביד

החזקת בכך ולמנוע המצוה, שליח ידי להרפות

" כי אמרו ולפיכך יותרהתורה. המעשה גדול

העושה ע"(ב"מן ט עליוא)"ב מופעל כי ומדוע, .

נותנים, מאה על כלל בדרך המופעל היצר כח

עליו, לגבור מונים עשרת להתאמץ הוא וחייב

אגרא. צערא עמ'ולפום ופעלו', חייו חיים ('החפץ

.תתשפח)



ìäàויקרא ˙¯äùî‡Òספר

"siifl eywai m`y"

à úãòä úà ïøàä ìà úúðå""êéìà ïúà øù[כה-טז]

È"˘¯ÈÙ,'לתורה ב'אזנים וכתב עכ"ל. וביניכם, ביני לעדות שהיא התורה העדות,

קוראים היו לא כך ובין סגור היה הימים כל הלא בארון, התורה ספר ניתן מה מפני

שם. ניתן מה לשם א"כ בו,

˘ÈÂתורה ספר ויכתוב דהוא מאן יקום שם אי כי חשש היה זה ס"ת דאלמלא לומר,

ידע עוד כל אמנם כנתינתה. תורה תשכח הימים וברבות נפשו, כאות בה וישנה כרצונו

כי לשנות אחד כל יפחד אזי פנימה, בארון ובטהרתו בתמימותו מונח אחד ס"ת כי העם

עכ"ל. האמת, מן שינה כי מיד יגלו הספר את פעם יוציאו אם כי בידעו זה, הוא

˙Ó‡·Âבמדרש להדיא איתא ד)שכדבריו אות וילך משה(פר' שידע כיון אמרי רבנן ,

שבטים לי"ב י"ב, תורות, י"ג כתב ינאי א"ר עושה. היה מה יום באותו למות לו שהיה

בארון, הניח ˘·‡¯ÔÂואחת ‰˙Â‡ ÌÈ‡ÈˆÂÓ ÂÈ‰È˘ ,¯·„ ÛÈÈÊÏ Â˘˜·È Ì‡˘.ע"כ ,

oaxegd zrya dfa df oixern eid miaexkd

ùéà íäéðô úøôëä ìò íäéôðëá íéëëñ äìòîì íéôðë éùøô íéáøëä åéäå"
"íéáøëä éðô åéäé úøôëä ìà åéçà ìà(כה-כ .(שמות

אחיו אל איש פניהם אמר חד אלעזר, ור' יוחנן רבי עומדין, [הכרובים] הן "כיצד

לא לבית", "ופניהם כתיב הא אחיו אל איש פניהם ולמ"ד לבית. פניהם אמר וחד

עושין ישראל שאין בזמן כאן מקום של רצונו עושים שישראל בזמן כאן קשיא

מקום" של ע"א)רצונו צט בתרא הופכים(בבא הם - רצונו עושין שישראל בזמן כאן .

את אוהב שהקב"ה סימן לזה, זה האוהבים ונקבה זכר חבת דוגמת לזה זה פניהם

יעשו וישראל בישראל שכינה שתשרה כדי פנים אל פנים נעשו כך ומתחלה ישראל,

נס. ידי על לבית פניהם הופכין עושין וכשאין מקום, של שם)רצונו .(רשב"ם

הוציאון בזה זה המעורין כרובים ראו להיכל נכרים שנכנסו בשעה לקיש ריש "אמר

הללו". בדברים יעסקו קללה וקללתן ברכה שברכתן הללו ישראל ואמרו, (יומאלשוק

ע"ב) .נד

הריטב"א‡] שם)כתב בתרא(יומא בבבא דהא ז"ל מגאש בן הרב הקשה וז"ל,

מתרצים ויש מקום. של רצונו עושין כשהיו אלא אחיו אל איש פניהם היו שלא אמרינן

ותימא מעורין. היו תמיד שבכותלים, דצורתא בכרובים הכא אבל דמשה, בכרובין דהתם

המקום, לפני חיבתן להראות דצורתא כרובין להם מראין שהיו לעיל אמרינן היכי דא"כ



ìäàתרומה äùîפרשת ·Ò¯˙

לרעה נס שנעשה אלא עכשיו, מעורין היו בנס נמי דהני ז"ל הרא"ם שפי' כמו והנכון

עכ"ד ערותן, לגלות .71כדי

‡"¯‚‰Âזצ"ל באופן72מישקובסקי הכרובים את עשה בצלאל שהנה בזה ביאר

הפכו מקום של רצונו עשו שלא שבזמן נס שהיה אלא אחיו, אל איש פניהם שיהיו

אכן ואז נסים, של הנהגה והיתה קיים היה כשביהמ"ק היה זה וכל לבית. פניהם

בזה זה מעורים וכשהיו ישראל, כלל של הרוחני למצב בהתאם נס ע"י פעלו הכרובים

וכשלא רצונו. עושים הם אכן כי ית' מאתו גילוי בזה והיה לעמו הקב"ה חיבת נודעה

הקב שבחר שזה ונראה בני"71. לבזות ה

" העמים לפני ערותןישראל מדה"לגלות הוא ,

מג' אחד הוא עריות גילוי הלא כי מדה, כנגד

ביהמ נחרב שבגינה מה"עבירות וזה ק,

הקב לאוה"שהראה החורבן."ה בסיבת ע

" כתוב דהנה עוד, בזה לבאר נשיםונראה

יהודה בערי בתולות ענו ה'-י"בציון ,א)"(איכה

" התרגום בציוןוכתב לגבר נסיבן דהוו נשיא

יהודה בקירוי ובתולתא ארמאי מן אתעניאו

כשדאי דברי"מן פי על הוא הדברים וביאור .

להן ואמר לחיילותיו, צוה נבוזראדן המדרש:

אל הזהרו הוא זמה שונא אלו של א-לההון

הויין נשיא ששמעו כיון איש, באשת תגעו

ומן אכלן אנן דילנא מן לגבר ואמר אתיין

שמך דיתקריא בלבד אלא מתכסים אנן דילנא

נשים שבע והחזיקו דכתיב הוא הדא עלן

ולא שנתעצלו נשים מתלת בר וגו' אחד באיש

עיי ונתענו כן ש."עשו

שנכשלו ראשון בבית היה שזה ונראה

מנשה בימי כבר הנבעריות באלשיך שכ' ל"(כמו

" תחילהבענין בתורה ברכו אמר)"שלא לכן ,

שמור להיות שצריכים לחייליו נבוזראדן

בענייני והוא נכשלו, ישראל שבני במקום

משא איש. חרבה"אשת שלא שני בבית כ

" משום אלא עריות גילוי עבירת שנאתבגלל

שמור"חנם להיות צורך היה לא שם ,

החורבן סיבת היתה לא זו כי אלו, בעניינים

שני בית אצל כתוב לכן ישראל, כלל אצל

זונה שלקח הרשע טיטוס על שהעידו כענין

עבירה, שם ועבר הקדשים קדשי לתוך

הנשים את גם ענו שני בית ובחורבן

בציון נשים התרגום: גם שכ' וזהו הנשואות.

" מןארמאיענו יהודה בערי בתולות "

הנשים"כשדאי" את ענו לא שהכשדים ,

במדרש כמבואר הבתולות את רק הנשואות

ל."הנ

בזה שהי' שכתבנו מה עצם באמת, אמנם

ג משום ראשון דבית החורבן לסיבת ע,"סימן

בפרש יעוי' בבית"הנה דאיירי ליה דסבירא י

ה שהוציאו, שהכרובים כ' דהנה יושני,

והיינו, שם. מהכתלים שקילפום הכרובים

אלא ממש כרובים הי' לא שני בבית דכידוע

ולפי בכתלים, שם לא"שחקקו מימרא האי ז

שפירש כמו ודלא ראשון לחורבן שייכא

היינו"הריטב והכרובים ראשון, בבית דאיירי א

כפשוטו.

רש אמאי טובא להתפלא יש י"ובאמת

ומנ כן, אלא"פירש ראשון בבית איירי דלא ל

יהושע נחלת בספר מצאתי אך - שני. בבית

ז"(הגר וודיאנר החת"י מתלמידי לפרש,ס)"ל שכ'

הריטב מדברי למעלה שהבאנו מה א"שלפי

דרש מאוד, נפלא קו'"הוא לו קשה הי' י

מעורין,"הריטב שהיו למימר שייך דהיאך א

מקום, של רצונו עשו לא ההוא בזמן והא

רש הכריח זו, עצומה קושי' דאיירי"ומכח י

מה רק אלא כרובים, היו שלא שני בבית

[וכ' מעורין. שהם באופן הי' וזה שחקקו

ס"דהריטב שהק', נראית"א היתה דהחקיקה ל

ר שאמר מה קשה וממילא מבחוץ, ל"גם

וראו].כשנכנסו" להיכל נכרים "

ר חסידים."72. כבר י
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זב"ז מעורים נס)היו התורה.(ע"י בדרך ולהתנהג תשובה לעשות שצריכים סימן היה ,

דוממים חפצים שאר כמו הכרובים נשארו אזי לגלות, יצאה והשכינה הבית כשנחרב אבל

כן כי משמעות, כל לזה היה לא אחיו אל איש היו שפניהם ומה חיות, בהם שאין

מעיקרא. בצלאל עשאם

Ï·‡'שבמס סתירה מקשה שם בסוגיא הריטב"א שהנה תירוצו, על להעיר יש

היו לא לכו"ע לזה, זה היו פניהם למ"ד ובין אצדודי מצדד למ"ד שבין משמע, ב"ב

להם ומראין הפרוכת להם מגלין היו לרגל, דכשעלו איתא ביומא ובגמ' זב"ז, דבוקים

שהיו ומבואר המקום", לפני חיבתכם "ראו להם ואומרים זב"ז, מעורין הכרובים את

מתרצה שהקב"ה להם, נעשה גמור נס "דהתם הריטב"א ותירץ זב"ז. "מעורין" הכרובים

עיי"ש. ומנשקו", לחבירו אדם כמחבק יתירה חיבה להם ומראה לרגל בעלייתם להם

שלאהרי מיוחד ענין היה זב"ז ודבוקין מעורין שהיו שזה הריטב"א בדברי מפורש

בשעה דגם לן הרי "מעורין", היו זו דבשעה דמבואר וכיון הכרובים, עשיית בעת היה

זה. נס הי' זו

Ì
Ó‡Âאת להחריב שנכנסו בשעה הכרובין שענין הריטב"א, מדברי העולה

באופנים רבים ביאורים ובאחרונים בראשונים יש באמת אך לרעה", "נס הי' ביהמ"ק

נס בזה והי' לישראל, חיבתו את הקב"ה גילה ההיא בעת שגם אחת, דרך על שונים

נקיטי, דהכי רבוותא להנהו דחזינן וכיון החורבן, בעת גם בזה זה מעורין שיהיו לטובה

זו. בסוגיא להציע שנראה מה זו בדרך נימא אנן אף

רבתי·] באיכה עט-א)עה"כ(פ"ד)איתא גוים(תהילים באו אלקים לאסף "מזמור ,

וכו', לאסף קינה לאסף, נהי לאסף, בכי אלא למימר צריך קרא היה לא - בנחלתך"

על חמתו שפך ולא האבנים, ועל העצים על חמתו הקב"ה ששפך אני מזמר להם אמר

הה"ד ד-יא)ישראל, יסודותיה".(איכה ותאכל בציון אש "ויצת

,¯ÓÂÏÎכן אם לשמים], שנתחייבו [משום מביהמ"ק, הקדושה שניטלה מאחר

שהעונש האבנים", ועל העצים על חמתו "שפך וזהו בלבד, ואבנים עצים הוא ביהמ"ק

מזה אמנם ואבנים, עצים שהוא המקדש בחורבן הוחלף ישראל, על לבא צריך שהיה

הדין תוקף בשעת שגם אהוביו, לבניו השי"ת אהבת מגעת היכן עד אנו רואים גופא

בעת שמחה של לשון שהוא "והיה" נאמר ולפיכך עבורם, כופר ומוצא עליהם מרחם

עוונותיהם. נמחלו שבזה לפי ירושלים, של כיבושה

ÈÙÏÂמדת נתגלתה שעה באותה דוקא שהרי הריטב"א שהק' מה מיושב האמור

להראות בזה, זה מעורים הכרובים היו ולכן ואבנים, בעצים חמתו שכילה בזה הרחמים

כאשר גם מלחבבן, זז שלא המקום, לפני ישראל של חיבתם גודל עולם קבל ולהוכיח

לעונש. הם וראויים חטאו
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‡ˆÓ˙Âבפסוק הכוונה סח-לו)שזוהי ישראל(תהילים א-ל ממקדשך אלקים "נורא

כמ"ש "אלקים" היינו הדין שמדת אף כי אלקים", ברוך לעם ותעצומות עוז נותן הוא

ע"ב)ברכות זאת(ס לעומת אמנם ממקדשיך, וזה: ביהמ"ק, חרב שהרי מאוד נורא הוא ,

עוז נותן הוא ישראל "א-ל שהרי לישראל, השי"ת אהבת גודל למדים אנו "ממקדשיך"

הדין, ממידת ישראל את והציל גונן המקדש שהחריב בזה כלומר, לעם", ותעצומות

כי להורות אלוקים" "נורא תיבת אחר פסיק יש ולכן ותעצומות, עוז להם ונותן

חסד. על מורה שאלקים כידוע חסד, בזה שהיה ישראל" "א' להלן נמשך "ממקדשיך"

¯‡Â·ÈÂסוטה במס' שמצינו מה ע"א)בזה להיות(מט שעתיד מה כל שלאחר

הקשר ותמוה שבשמים, אבינו על אלא להשען לנו אין אמרו, דמשיחא בעקבתא

אבינו, ית' שהוא מאחר כי היטב יובן לדברינו אמנם דמשיחא. עקבתא לענין והשייכות

כל שלמרות הרי ניכר, בשמים אבל פנים, הסתר שיש מאחר ניכר אינו בארץ כי ואם

והכל בניו, אנו כי עלינו ורחמיו אבינו הוא דמשיחא עקבתא של והצרות המאורעות

הימים. כל לנו להטיב ורק אך מכוון

˙Ó‡·Âדרכים פרשת בספר שכתב במה נכללים אלו חכמי73שדברים בשם לתרץ

ישראל, של עוונותיהם נתכפרו והאבנים העצים שבחורבן הקב"ה בזה "שרמז אשכנז,

בישראל". שוב שורה שהשכינה הראה החורבן בעת אף כן ועל

‰
‰Âחגיגה במס' ע"ב)איתא ליה(ה אחוי קיסר בי קאי הוה חנניה בן יהושע רבי ,

ע"כ. עלינו, נטויה ידו ליה אחוי מיניה לאפיה מריה דאהדרינהו עמא אפיקורסא ההוא

'˜‰Âישעיה בספר לו מצינו וגו' עלינו נטויה דידו לישנא והאי וז"ל, המהרש"א

התרגום וכן המפרשים וכל נטויה, ידו ועוד אפו שב לא זאת בכל דכתיב מקראות בכמה

נטויה "ידו להקיסר חנניה בן יהושע רבי שענה מהו וא"כ ע"כ. וכו' לרעה בו פירשו

ישראל. כלל צרות על נאמר זה פסוק הלא עלינו",

ÔÈÈÂÚÈÂ'הלוי ובארנו74ב'בית המהרש"א)(לתוז"ל, קוש' דמבואררץ מה פי על

משפט רסא)בחושן ברחוב(סי' כיסו המניח וכגון הפקר הוא מדעת דאבידה הטור שכתב

קמא דבבא מהא עליו והקשו בו. זוכה שירצה מי ע"ב)דכל הגג(כו מראש כלי זרק

בפרש"י שם ועיין פטור, או חייב השובר אי הגמרא וטרי דשקיל במקל ושברו אחר ובא

בו לזכות שירצה מי כל ויכול הפקר נעשה הרי ולהטור הכלי, בעל כלי זרק שמפרש

במניח רק הפקר שנעשו הטור כתב לא כאן שעד והפשוט פטור. שהשוברו שכן וכל

הכי ומשום לא, או יאבד אם בו שיעשה מה כלל ליה איכפת ולא הרבים ברשות כיסו

בהכלי ורצון תכלית לבעלים דיש לשוברו, שלו כלי בזורק אבל הפקר, שנעשים ס"ל

דהצדוקי וזהו כלל, מרשותו יוצא ואינו שנשברו קודם שלו הם עדיין לשוברו שרוצה

רשותו סילק שהקב"ה היתה וכוונתו מיניה, לאפיה מריה דאהדרינהו עמא לו הראה

עצב'. 'דרך - למלך' ה'משנה לבעל שו73. ח"74. ז."ת דרוש הדרשות חלק ג
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היה הקב"ה אם שייך היה זה רק לגמרי, שהשליכם ברשותו עוד ואינם לגמרי מהם

ישתעבדו ירצו אם בהם, המה שיעשו במה כלל ליה איכפת היה ולא בגלות לבבל מוסרם

נטויה ידו דעוד ריב"ח לו והראה לכאורה, כן לומר שייך היה להם, ייטיבו ירצו ואם

הוא הרי וא"כ שם, ונענשים יסורים שמה לסבול וכוונה לתכלית לגלות דשלחם עלינו

מרשותו. יוצא ואינו שלו דהם לשברו כלי זורק כמו

Â‰ÊÂאיכה המדרש כוונת כן מצאה(א-כט)גם לא בגוים ישבה היא הפסוק על

רשות, סילוק דהיה פירוש חלילה, חוזרים היו לא מנוח מוצאים היו אם הא מנוח,

וזהו עוד. להם וישוב כבראשונה ברשותו הם דעדיין הוכחה היא תמיד שסובלים ומזה

הפסוק טו-א)כוונת פירוש(ירמיה נצא, אנה אליך יאמרו כי והיה ויצאו פני מעל שלח

סבורים תהיו שלא פירוש לחרב, לחרב אשר להם ואמרת היציאה, היא בחינה באיזה

בשילוחי בו כוונתי רק למוטב, אם לטוב אם שיזדמן כפי לכם ויהיה אתכם משלח שאני

לגמרי, גירשם שלא מופת והוא ולרעב, לחרב דוקא שיהיה בו רצון לי ויש לתכלית זה

בסנהדרין עא)וכדאיתא בתשובה,(קה חזרו להם אמר לפניו וישבו אדם בני עשרה באו

לו אמר כלום, זה על לזה יש כלום בעלה שגירשה ואשה רבו ששחררו עבד לו אמרו

שלחתיה" אשר אמכם כריתות ספר זה "אי להם אמור לך לנביא נ-א)הקב"ה ,(ישעיה

עכת"ד. גירושין, בבחינת כלל היה לא הרי דהשילוח להם השיב

‰
‰Âעלינו קצפת מאסתנו מאס אם "כי איכה מגילת את מסיים ירמיה הנביא

מאד" יונה(ה-כב)עד רבנו והק' עומדין), אין בפרק ברכות הוא(מס' הנביאים שדרך

תוכחה. בדברי איכה מגילת לסיים הכא בחר שהנביא ומהו טוב, בדבר שגומרים

·˙ÎÂאינו וגו' מאסתנו מאס אם כי דכתיב מאי לכן וז"ל, לתרץ יונה רבנו

ודאי זה בעיניך], מאוסים אנחנו [האם - מאסתנו אם כי - לומר רצה כך אלא תוכחה

כ"כ עלינו ומביא אותנו מכה שהקב"ה [מאחר פי' מאד", עד עלינו "קצפת שהרי אינו,

כמו אותנו ותמאוס אלינו תשוב שלא כ"כ השנאה היתה שלא כלומר צרות], הרבה

עכ"ל. מאוד, עד עלינו קצפת אלא כלל, בה רוצה אדם שאין המאוס הדבר

ÊÓ¯Âשהכרובים וראו להיכל הגויים כשנכנסו לבנ"י הקב"ה ועשה הראה זה לכל

כמו הוא אלא ח"ו, לגמרי הקב"ה מפני גירוש כאן שאין למופת הוא זב"ז, מעורים

והשיב שלחתיה, אשר אמכם כריתות ספר זה אי להם אמור לך לנביא הקב"ה לו שאמר

וכנ"ל. בהכרובים מרומזת זו והנהגה גירושין, בבחינת כלל היה לא שהשילוח להם

ÔÈÚÎלנר ערוך בספר כ' אלו מכות)דברים מס' המס'(סוף סוף את שמחבר ,

מעידין זוממים, נעשים העדים כיצד המסכתא, דברי בתחילת והנה וז"ל, המס' לתחילת

בן או גרושה בן זה יעשה אומרים אין חלוצה, ובן גרושה בן שהוא פלוני באיש אנו

ארבעים. לוקה אלא תחתיו חלוצה
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˘Èישעיה הנביא שאמר מה דרך על בגאולה הכופרים ועונש לדבריו רמז למצוא

נמכרתם בעונותיכם הן וגו' שלחתי' אשר אמכם כריתות ספר זה אי ה' אמר "כה

ישראל שגלו מקום כל חז"ל דאמרו י"ל אלו דברים ופירוש אמכם". שלחה ובפשעיכם

עמ גלתה ישראל כנסת שנקראת בני'שכינה עם שנשתלחה אם כדוגמת זה והנה הם.

בניה, עם וגרשה הגבירה על כעס שהמלך או אופנים, שני בזה ויש המלך, מבעלה

בניו על כעס שהמלך או בניה. עם יחזירה ולא עוד אליה ישוב שלא סימן זה ויהיה

האהובה המלכה שלח רע ולכל פגע לכל יעזבם ולבל פניו מעל ושלחם נגדו שחטאו על

שודאי כיון לביתו להחזירם שרוצה להם סימן וזה למוטב, ולהחזירם לשמרם עמהם לו

וזה וכו'. ישראל עם השכינה גלות ענין הוא הב' וכאופן לעולם. המלכה את יעזוב לא

וכי שלחתיה, אשר אמכם כריתות ספר זה אי הגאולה מן להמתייאשים הנביא מאמר

שלא לאות לכם וזה לאומנ', לכם להיות אמכם שולחה בפשעיכם הלא גרשתי אמכם

לא ואשר לי האהובה אמכם שולח הייתי לא אתכם עזבתי דלו לעולם, אתכם אעזוב

הוא גרושה שבן ישראל עם על אומרים בגאולה הכופרים ולכן עמכם. נגדי חטאה

הרמז וזה וכו', הוא חלוצה שבן אומרים וכן לעולם, שנעזב לאות וזה אמו שנתגרשה

מעידים האומרים שקר, ודוברי זוממים נעשים עדים איזו זוממים, נעשים העדים כיצד

נעשים עדים אלו הוא, חלוצה ובן גרושה שבן ישראל עם שהוא הידוע פלוני באיש אנו

נאמנים עדים לי "ואעידה כדכתיב הקב"ה לו שהעיד נאמנים עדים ידי על זוממים

שגרש אמרו אשר דברו שקר עדות כי חי, כל לעין יגלה ואז עמו", שבות את שישיב

עוד. בניה עם אותה ישיב ולא ישראל, לכנסת הקב"ה חלץ או

ÏÚÂתחתיו וב"ח גרושה בן זה יעשה אומרים אין אמר בגאולה הכופרים עונש

את השכחים ה' עזבי "ואתם ישעי' הנביא שאמר למה רמז יש בזה וגם לוקה, אלא

עבדי הנה תצמאו ואתם ישתו עבדי הנה תרעבו ואתם יאכלו עבדי הנה וגו' קדשי הר

על בעוה"ז עונש ה' לעוזבי שיהיה לומר דרצה האלשיך ופי' תבושו", ואתם ישמחו

כפול עונש בזה להם ויהיה וכו' מטובתם ויכוו וישמחו וישתו שיאכלו עבדי שיראו ידי

יעשה אומרים באין מרומז וזה ושמחים, אוכלים עבדי שרואים אלא שירעבו בלבד שלא

לבית ב"ח או כב"ג להיות נדונים הכופרים יהיו שלא תחתיו, חלוצה ובן גרושה בן זה

ובזה וכו' עמהם שישובו ידי על לוקה אלא המאמינים, בטובת יראו ובל עוד אביו

בעדים ויצאת בגאולה שכופרים זוממים בעדים שנכנסת מכות מסכת אשריך נסיים

עכ"ד בבא"ס, ישראל וגאולת ציון נחמת על .75נאמנים

אחת פעם שוב מכות, מס' בסוף וכדאיתא .75

הצופים להר שהגיעו כיון לירושלים עולין היו

ראו הבית להר שהגיעו כיון בגדיהם קרעו

הן התחילו הקדשים קדשי מבית שיצא שועל

ור אתה"בוכין מה מפני לו אמרו מצחק, ע

אמרו בוכים, אתם מה מפני להם אמר מצחק,

ועכשיו יומת הקרב והזר בו שכתוב מקום לו

אני לכך להן אמר נבכה, ולא בו הלכו שועלים
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‰ÊÂלהיכל הגויים שנכנסו בשעה זב"ז מעורים היו שהכרובים שמה שכתבנו, מה

הארוכה, לגלות עמהם תלך שהשכינה ישראל, לכלל המקום חיבת להראות כדי הוא

הנ"ל. לנר' ה'ערוך וכדברי הגלות, מן לחזור מובטחים יהיו ובזה

Ì‰È¯·„Óאהבה אלינו הקב"ה מראה ב"גלות" שאפילו רואים רבותינו של

העתידה לגאולתנו כחיזוק אותנו המשמשת .76מיוחדת

המהר"ל‚] שכ' מה ע"פ עוד לתרץ נה)ויש פרק ישראל היה(נצח לא כי וז"ל,

אחריו נמשך שהיה רק לעצמו, - שני ביהמ"ק חורבן היה לא גם ראשון ביהמ"ק חורבן

להוייתו סיבה הוא הבית חורבן כי והיינו ע"כ. המשיח נולד ביהמ"ק שחרב שביום בנינו,

כו) פרק שם הגאולה שחרב(של קודם כי המשיח... שיבוא ראוי אז הבית חרב וכאשר ,

היה שלא מה כח בעולם יש אז הבית חרב כאשר ורק משיח, כלל שייך היה לא הבית

ההויה אל סבה שהוא העדר כאן ויש שם)קודם, צח בהערה .(עיין

ÈÙÏÂהגוים שנכנסו בשעה זב"ז מעורים היו שהכרובים מה א"ש המהר"ל דברי

ועיין. בעולם למשיח התנאי נשלם - החורבן בעת - שעכשיו לנו לסימן היה זה כי להיכל,

יששכר'„] ה'בני כ' תירוץ שאין77עוד בשעה זב"ז מעורים היו שהכרובים שזה ,

בשעה אשתו את לפקוד אדם ש"חייב ההלכה כדוגמת היא מקום, של רצונו עושים

לדרך" יוצא קפד)שהוא סי' יו"ד שו"ע ע"ב, סב ישראל(יבמות בני שעמדו בנד"ד ולכן ,

היא ישראל עם הקב"ה של ההנהגה בחינת שבגלות כיון זמ"ז, נפרדים להיות והקב"ה

עי"ז מרומז זה ודבר הקב"ה, ובין בינינו כביכול פקידה של חיוב יש אזי פנים, בהסתר

לגלות. ליציאתם סמוך בזה זה מעורים היו שהכרובים

ירושל‰] חטאה "חטא כתיב דהנה עוד, ליישב היתה"ויש לנידה כן על ים

א-ח) מהקב"ה(איכה ישראל הרחקת את להמשיל המקונן ראה מה להבין וצריך ,

נדה. להרחקת וירושלים,

דכתיב 
ÌÈמצחקÓ‡
 ÌÈ„Ú ÈÏ ‰„ÈÚ‡Âאת

מה וכי יברכיהו בן זכריה ואת הכהן אוריה

ראשון במקדש אוריה זכריה, אצל אוריה ענין

נבואתו הכתוב תלה אלא שני, במקדש וזכריה

כתיב באוריה אוריה, של בנבואתו זכריה של

בזכריה [וגו'] תחרש שדה ציון בגללכם לכן

ברחובות וזקנות זקנים ישבו עוד כתיב

אוריה של נבואתו נתקיימה שלא עד ירושלם,

של נבואתו תתקיים שלא מתיירא הייתי

אוריה של נבואתו שנתקיימה עכשיו זכריה

בלשון מתקיימת זכריה של שנבואתו בידוע

עקיבא ניחמתנו עקיבא לו אמרו הזה

ע כ."ניחמתנו,

המסורה דיודעי כ' מאליהו מכתב בספר .76

הכי והצרות שהגזירות יודעים עמנו של

בימים אירעו הגלות, במשך שסבלנו גדולים

אחד בשם והוסיף המצרים. בין ימי של אלו

את ספרד ממשלת ידעו שאילו הקדמונים

בט' התחיל שהגירוש מזה שקבלנו החיזוק

עד הגירוש... כל את לבטל מחליטים היו באב

ע לנו למופת הגירוש היה כך שהשכינה"כדי ז

בגלות! גם איתנו

א. אות ג מאמר תמוז-אב, מאמרי .77
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,‡Ï‡משא"כ "יחוד", איסור בה אין מ"מ לבעלה, אסורה שהיא אף ה"נדה"

ביחוד. אף נאסרו תורה שאסרה העריות בשאר

‰ÊÂמ"מ להשי"ת, ישראל בין והגלות הפירוד בעת שאף הנביא, כאן שרמז מה

שגלו, מקום "כל הלא כי אויביהם, בארץ בהיותם גם ישראל עם מתייחד השי"ת עדיין

עמהם" שכינה ע"א)גלתה כט .(מגילה

ÔÎÏÂלהראות כדי להיכל, אוה"ע שנכנסו בעת זב"ז מעורים הכרובים היו גם

כי עמהם, תלך השכינה לגלות, בנ"י שיישלחו שאף הגלות, תחילת בעת ולנו, להם

בגלות לקב"ה בינינו והיחס אויביהם, בארץ בהיותם גם ישראל עם מתייחדת השכינה

לבעלה. נדה כדוגמת הוא

[Âזצ"ל שמואלביץ הגר"ח מוסר)מרן הנהגת(שיחות פי על הריטב"א, קושית מתרץ ,

ובאותו ממון לאחד חייב היה ישראל ר' שהגאון פעם שאירע זצ"ל, סלנטר ישראל הג"ר

שחיב הממון את עמו להביא השתדלות עשה שרבם תלמידיו וראו להוכיחו, ברצונו היה עת

את שמוכיחים לפני כי להם והשיב נהג, כך מדוע תלמידיו ושאלו שמוכיחו. קודם לו

להראות כדי בתחילה הכסף את לו נתן ולכן אוהבו, הוא שאכן לו להראות צריך הזולת,

עשה שכך זצ"ל, שמואלביץ הגר"ח ואמר להוכיחו. יכול הוא כבר ועתה אוהבו, שהוא לו

עי"ז חיבתו את אלינו הראה הגלות, מכת את לנו שנתן קודם ישראל. כלל עם הקב"ה

להקב"ה. בינינו האהבה שיא את המראה זב"ז, מעורים שהכרובים

¯Â‡È·Âישראל שבני מנת על הוא הגלות של התכלית שכל שמכיון הוא, דבריו

ולשם הגלות, שהיא ה"תוכחה" את ויקבלו יבינו שאכן צורך שיש הרי בתשובה, ישובו

האהבה. גילוי את בתחילה צריך כך

[Êשל הבחינה שכל שליט"א, גלינסקי מהגר"י הנ"ל לקושיא תירוץ עוד שמעתי

שנוהג ההנהגה כלפי רק הוא מקום, של רצונו עושים ואין מקום של רצונו עושים

לעמינו, להקב"ה לו שיש לאהבה שנוגע מה אבל בנ"י. לבין בינו בניו עם הקב"ה

תמידית היא זו אהבה מקום, של רצונו עושים שאינם בזמן אפילו להגויים, ביחס

הגויים שנכנסו בשעה ולכן מקום! של רצונו כעושים תמיד אנחנו הגויים שלגבי ונצחית,

שנוגע שמה להראותם היתה בזה הבורא כוונת שראו, מה וראו הקדשים קודש לבית

להם אהבתי כי ויונתי, אהובי בני מצב ובכל זמן בכל הם ישראל בני לגויים, להם,

והקב"ה. בינם רק היא הנ"ל ההנהגה וכל עולמית, היא

[Áעוד לתרץ חייםויש ר' החסיד הרב מדרשינו בית מבאי מידידי, ששמעתי מה (ע"פ

שליט"א) ובתוייס בן על השמימה" חטאתי נוי "ואת בפזמון קינות בסדר מצינו שהנה ,

ורעהו וכו', שנים לבושת שפחה שביתי ציונים משבית אמר וזה גדול, כהן ישמעאל רבי

ונחלקה ונזוגם בא וכו', עינים יפה עבד שביתי ירושלים משבי אני הן בכפלים לו ספר
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זה את זה בוקר אור וגו' אחד בחדר זווגום לערב וכו', שמים ככוכבי בולדות בנתים

בנשימה נשמתם יצתה עד ונתחברו יחד ונתדבקו הגבירו. אחות והוי אחי הוי כהכירו

אחיה. את והאחות אחותו, מנחם שהאח נחמה, של היה שביניהם החיבור ע"כ. וכו'

היה שמחה עת לא כי בשמחה, זב"ז מעורים היו לא שהכרובים כאן דה"ה לומר ויש

את אחד לנחם הנ"ל, והאחות האח כדוגמת זב"ז מעורים שהיו אלא אבל, עת אלא

בגמ' שאיתא מזה לגמרי אחרת בחינה וזה עליהם. שעבר הנורא החורבן על הזולת

מעורין והיו עסקינן, ואבלות בחורבנא ואנן קיים, היה כשביהמ"ק מיירי שהגמ' הנ"ל,

נחמה ע"י צערן להשכיח רעהו, על איש המתרפקין אבלין כדרך .78זב"ז

ÔÎÂרבה לאיכה בפתיחה המדרש מדברי תנחומין, נשיקת של ענין שיש מצינו

ובעמודי(כה) בכותלי ומנשקת ומגפפת, חוזרת היתה מביהמ"ק, יוצאת שכינה "משהיתה ,

בית שלום הוי מלכותי בית שלום הוי מקדשי בית שלום הוי ואומרת ובוכה ביהמ"ק,

כביכול, בשק חגר שהקב"ה שבשעה מבואר הרי ע"כ. שלום, הוי מעתה, שלום הוי יקרי,

הנביא כב-יב)[וכדברי ה'(ישעיה ולקרחה"ויקרא ולמספד לבכי ההוא ביום צבקות אלקים

שק", תתר"ט)ולחגור שם שמעוני בילקוט כמו(וראה אבלות, מנהגי כל כביכול נהג שהקב"ה ,

בגדו וקורע יחף ומהלך הפנסים ומכבה פתחו על שק תולה אבל כשהוא ודם בשר שמלך

ואף קדרות, שמים הלביש כביכול הקב"ה כך ומקונן, ובוכה דומם ויושב המיטות וכופה

נשיקה והיא וכליה, המקדש את נישק וכו'], ובוכה וידום בדד וישב קדרו, והירח השמש

קיים. היה שביהמ"ק בשעה הכרובים מנשיקת היא אחרת נשיקה וסוג תנחומים, של

[Ëיושבים בעודם שאמנם ישראל. לכלל צוואה מעין זו שהיתה עוד, לומר ויש

של במצב גם לחיות היה ניתן תאנתו, ותחת גפנו תחת איש ישראל בארץ אדמתם על

בין ישכנו ושם המרה, הגלות אל שיוצאים בשעה אך להקב"ה, ביחס צידודי" "מצדדי

ע"י אלא בשלום, הגלות את לעבור אפשרות כל אין כי לדעת שעליהם הרי העמים,

פנים". אל "פנים הקב"ה עם הזמן כל שחיים

" בענין להוסיף יש עוד של78. רצונו עושין

מקום של רצונו עושין ואין שהוא"מקום ,

בנ בענייני"בהתנהגות Â¯È·ÁÏי Ì„‡ ÔÈ·וכן .

ספקטור אלחנן יצחק רבי בשם כתוב ראיתי

בזה"זצ ""ל להיות אלו, תכונות שתי פורשיל,

למעלה וכנפים אחיו"" אל איש ,"פניהם

מישראל. איש כל של משימתו להיות צריכות

אל ולהביט גיסא, מחד ה', בהר ולעלות לשאוף

גיסא. מאידך ולתומכם, לסייעם היהודים אחיו

בבחינת ישראל שנוהגים בשעה ולכן

אחיו" אל איש לבופניהם מפנה אחד וכל "

נקראים הם למחסורו, ודואג הזולת אל

מקום" של רצונו של"עושים רצונו זהו שכן ,

ש"הקב בזמן ואילו לבית"ה. היינופניהם "

ואינו ולמשפחתו לביתו רק עושה אחד שכל

ע לחבירו, ""דואג נאמר רצונוז עושים אינם

מקום לפ"של דבשעה". לומר אפשר ז

ביהמ את השונאים והיגון"שהחריבו הצער ק,

בנ אחדות,"שסבלו של למצב להביאם גרם י

˙Â„Á‡ ˘È ‰¯ˆ ÔÓÊ·„כשנכנסו כן ועל ,

הכרובים היו הקדשים קדשי לבית השונאים

בזה זה „ÈÈ˜‡מעורים ˙Â¯ˆ‰ È
ÙÓ.
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ביומא‡] כדאיתא ונקבה, זכר זה הכרובים הכרובים"... ע"א)"והיו רב(נד אמר ,

את להם ומראין הפרוכת את להם מגללין לרגל עולין ישראל שהיו בשעה קטינא

זכר כחבת המקום לפני חבתכם ראו להן ואומרים בזה, זה מעורים שהיו הכרובים

ע"כ. ונקבה,

È˘¯ÂÙ"הגדולות השאיפות עם החתן היינו, שלהם, הכנפים למעלה"... כנפים

זה - שלה הגדולות השאיפות עם והכלה 
ÌÈÙ"שלו,Î"שיהיו ,"ÌÈÙ
Î È˘¯ÂÙ"-

וישאפו כנפים, פורשי יהיו חייהם ימי "ÏÚÓÏ‰"כל אחד,- בתנאי אבל ...ÌÈÎÎÂÒ"
"˙¯ÂÙÎ‰ ÏÚ Ì‰ÈÙ
Î·מעצמו ועושה מעלה, - למעלה שואף האדם לפעמים כי ...

ה" לא! רצויים... לא ‰ÂÙÎ¯˙"יהיה,ÏÚÓÏ‰"דברים ÏÚ - Ì‰ÈÙ
Î· ÌÈÎÎÂÒ"שהכל ,

הק' בתורה מעוגן .79יהיה

חז"ל·] מאמר פי על לרמז ע"ב)ואפשר ה ודמות(סוכה ונקבה זכר הכרובים ,

חז"ל למאמר בזה והרמז ע"כ. להם, תינוק ע"א)פרצוף מט הגפן(פסחים ענבי זיווג כי

אמר כן על ומתקבל, נאה דבר הוא חכם, לתלמיד חכם תלמיד בת היינו הגפן, בענבי

שהלוחות והארון הכפרת כי הכפרת, מן יהיו מקשה שניהם ונקבה זכר שהכרובים

גדלו שניהם באם הגון, לזווג בזה רמז כן על התורה, לאוצר רומזים בתוכו מונחים

יברך כי והיינו האושר, תכלית ממנו לקוות שיש הנרצה הזווג זהו הק' התורה שדי על

כאחד. וגדולה בתורה אגודתם את ה'

È
È
לקראת˜ האדם יעוף שבהם האמצעים המה כי כנפים, בשם מכונים הזה עולם

שאמר וזה הפרנסה", תיקון הפרישות "ראשית הלבבות חובת כמאמר על, ויתרומם שלמותו

עושרם כנפי לפרוש הכרובים יזכו כראוי שיזדווגו ע"י למעלה, כנפים פורשי הכרבים והיו

הרמז וזהו ולומדיה, התורה על להגן בהצלחתם ישתמשו ושוב למעלה, למעלה ואושרם

ששניהם לאשר כי ביניהם, וריעות אחוה ואהבה שלום ויהיה הכפרת על בכנפיהם סוככים

וזה ומגמותיהם, בשאיפותיהם ויתאחדו זו, את זה יבינו כן על אחד, קדוש ממקום יצאו

תורה להגדיל ישרים דור להעמיד לשניהם אחת מטרה כי יען אחיו", אל איש "ופניהם

הכרובים פני יהיו התורה מקום הכפרת אל וזה בארץ, .80וקדושה

שמעתי. עה79. נחמיה' יוסף רבנו 'חידושי ת."80.
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"íéáøëä éðô åéäé úøôëä ìà åéçà ìà ùéà íäéðôå"[כה-כ]

שני‡] כמו אחיו אל איש ופניהם כרובים שנים כתב, הטורים' 'בעל בפירוש

עכ"ל. תורה, בדברי ונתנין שנושאין חברים

‰˘˜Â.בתורה העוסקים חברים אודות הכרובים במראה רמז יש היכן

‡Ï‡.יחד תורה הלומדים חברים אצל רק קיימת אמיתית שידידות צ"ל, בע"כ

לחברים דומים שהם הרי באהבה, פי' - אחיו אל איש פניהם היו שהכרובים מאחר ולכן

דאורייתא! ריתחא ע"י רק להשיג ניתן אמיתית אהבה תורה. של במלחמתה שעוסקים

Ô·ÂÓÂבקידושין דאיתא הא ע"ב)לפי"ז שעוסקין(ל ותלמידו הרב ובנו האב אפי' ,

זה אוהבים שנעשים עד משם זזים ואינם זה, את זה אויבים נעשים אחד בשער בתורה

הוא... הגמ' שביאור זה. ‰‰ÎÈ"˙את ‰Ê„השנאה ע"י והוא, ביניהם, אהבה שתהיה ...

והסיבה הגורם הוא תורה, של במלחמתה זל"ז שונאים דנעשו דאורייתא, הריתחא של

המדרש בבית רק זו. לאהבה להגיע אפשר מדרש בבית רק אח"כ. הנעשית האהבה של

והנשמה הלב כל עם האצילות וכל היופי כל עם הפרטי, המשכן את לבנות אפשר

התורה! לימוד ע"י רק שייך כ"ז אליה... להגיע 81ששייך

אינו·] הכרובים, שני מבין נשמע אשר ה' שקול - הכי נימא אלו דברים ואחר

והריתחא הלימוד שאכן בתנאי הכל אמנם .81

רצון מתוך ולא האמת ביקוש מתוך דאורייתא

ענייני בזה יש אם כי וכדו', כבוד להשגת

וכפי הידידות את מונע זה שאדרבה הרי כבוד,

יונה הרבנו ששכ' תשובה' ל,"וזא-לא)"('שערי

" תושיהונאמר בכל נפרד יבקש לתאוה

יח-א)"יתגלע שמבקש(משלי מי פי', ,¯Á‡ ˙ÎÏÏ
Â
Âˆ¯Â Â˙Â‡˙כי ועמית, חבר מכל נפרד ,

ורע, אוהב ממנו ‡„Ìירחקו È
· ˙ÂÂ‡˙ ÈÎ
˙Â˜ÂÏÁ Ì˙Â„ÓÂ,Ï˘ Â
Âˆ¯Î ‰Ê Ï˘ Â
Âˆ¯ ÔÈ‡

‰Êלו יתחברו אז השכל, בדרך ילך אם אכן ,

לפרש ויש רבים. אוהביו ויהיו החברים,

נפרד" יבקש אח"לתאוה מכל נפרד איש ...

ללכת שמבקש ובעבור מבקש, הוא לתאוה

ממנו רחקו מרעהו זאת למען רצונו, אחר

עכ ע"וכו', רק ולכן להגיע"ל. שייך רוחני יחס י

המחיצות הוסרו אז כי אמיתית, לאהבה

ביניהם. המפריעות

ומוסר חכמה דעת ה)ובספר כתב(חלק

זצ ירוחם אין"רבנו ברוחניות, היסוד ל,

גמורה. אחדות אלא כלל, נפרדים במציאות

שענין משום לגמרי, פירוד של ענין אין בנפש

של מציאות היינו אחדות, הוא הנפשות

וע קלה"אחדות, נגיעה כשנוגעים רק כ

נפשיות, ענין שהוא ובשכל, בחכמה ברוחניות

ומתאחדים האחדות למקור תיכף מתחברים

לים הנופלת מים טיפת כמו והוא בו.

בו, ˘ÏÎשמתאחדת ‰ÓÎÁ Â‰˘Ó ÏÎ ÔÎ
‰˘Ú
Â ˜·„ÓÂ ¯·ÁÓ ,˙ÂÈ˘Ù
 ‡Â‰˘ ‰·˘ÁÓÂ
˘È‚¯Ó ,˙Â˘Ù
‰ „ÂÁ‡ ,„Á‡ ‰˘Ú
˘Â ,„Á‡
'ÂÎÂ Ì˘Ù
· ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·‰Â‡Â Â¯È·Á ˙‡ „Á‡

˘ÓÓ „Á‡Î ‡Â‰ È¯‰Âעכ ל.",

הגרי בזה עיני שליט"והאיר פוס א"ח

בעה "ט"לדברי וכ)"המאור(במהד' ר", בן"כ א

עה"הרמב ויגש בפ' ""ם, קשורהפ ונפשו
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תורה". בדברי ונותנין שנושאין חברים "שני של במצב רק אלא

Ô‡ÎÓÂשאין מאחר ובאמת, התורה! לימוד שם שיש במקום הוא השכינה שמקום

התורה לימוד כי דאורייתא, ריתחא בלי תורה בדברי ונותנין שנושאין חברים ב' של מציאות

עסק לכן ומקדם, מאז התורה מקומות בכל שלומדים וכדרך עצמותי', ה'כל בלי אפשר אי

ישראל, כלל עם השכינה דיברה זה דבמקום הגורם הוא שם, תורה בדברי כרובים הב'

שכינה. יש שם דאורייתא ריתחא ובמקום - דאורייתא ריתחא היה ששם משום

‡ˆÓ
Âלידי שהביאה גדולה כך כל היתה הכרובים שקדושת הביאור שאין לפי"ז

היו והכרובים שמאחר הכוונה אלא הכרובים, מעלת מפני זה דאין השכינה, השראת

יבוא דמשם גדול, כה באופן השכינה להשראת שגרם מה זה דאורייתא, לריתחא סמל

הכרבים". שני מבין הכפרת מעל אתך ודברתי שם לך ה"ונועדתי

איש‚] פניהם שהיו הכרובים מעמד שע"י מבואר, הטורים בעל דבדברי י"ל עוד

בדברי ונותנים שנושאין חברים שני כמו - ונלמדת נמסרת התורה האיך נרמז אחיו אל

בהם. מתקיימת תורתם שאז ובריעות, בידידות ואחווה, בכבוד אחיו אל איש פניהם תורה

Â
ÈÈ‰Âפסחים במס' ע"ב)דאמרינן ה'''(קיח לפני ליושבים "כי כג-יח)מאי ,(ישעיה

דמבואר בישיבה, חברו פני המקבל זה אר"א א"ד בישיבה. חברו מקום המכיר זה אר"א

על הנמנה הוא וחביבות בנעימות פנים לו ומסביר בישיבה חברו פני המקבל שכל

דחשיב דברים מ"ח בכלל דזה "ואפשר שהוסיף במהרש"א ויעו"ש ה'''. לפני ה"יושבים

דאבות)שם חברו"!(פ"ו עם בעול נושא או חברים בדיבוק והוא בהם נקנית שהתורה ,82

משנה'„] ה'כסף ה"א)דעת ביהב"ח מהל' הכפורת(פ"ד דהארון, הרמב"ם, בשיטת

יומא במס' רש"י משמעות אולם המקדש. בכלי נפרדים כלים ג' הם ע"בוהכרובים, (כא

ארון) נגנזוד"ה דברים שחמישה שם דמבואר במה מחלוקתם ויסוד אחד. כלי שהם

דבר הם והכרובים והכפורת הארון ולרש"י וכרובים, וכפורת ארון, ובכללם שני בבית

למד"ר ציין שם וביפ"ע עי"ש. דברים מהחמישה טו-ז)אחד והכרובים(במדבר שהארון

בסוכה הגמ' משמעות וכ"ה דברים, ב' ע"א)הם ולפי"ז(ה בפ"ע. כלי הוא דהכפורת

המקדש. בכלי נפרדים כלים הם והכרובים והכפורת הארון

‰
‰Â,הקודש ארון הוא ביותר החשוב המקדש, כלי שמכל בידינו נקוט בפשטות

ד"בנפשו "קשורה", גימט' והיינו,"תורה" .

ל"שא להגיע קיימא,קשר"א של קשר אמיתי, "

ע אלא שניים, הרי"בין רשעים [וקשר תורה. י

זל רשעים של אהבה וכל המנין, מן ז"אינו

בטלה דבר בטל בדבר, התלויה אהבה היא

אינה מתורה הנובעת אהבה אבל אהבה,

לעולם]. בטילה

וע התורה'. מאמרי 'חבר מש"82. בענין"ע כ

" במאמר אמור, בפרשת פסחזה שבין ימים

התורה לקנייני הדין ימי הם ."לעצרת
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מלא ומקרא העיקר, הם והכרובים הכפורת באמת אבל הברית, לוחות מונחים בו אשר

שהכפורת הרי הכרובים", שני מבין הכפרת מעל אתך ודברתי שם לך "ונועדתי הוא

רמב"ן ועי' השכינה, גילוי מקום הם כא)והכרובים ביאור.(פסוק טעון והדבר ,

,Ì
Ó‡'הטורים 'בעל דברי פי על לעיל)(נזי"ל כמוכר אחיו, אל איש ופניהם וז"ל,

הוא בעולם ביותר המקודש המקום והנה ע"כ. תורה, בדברי ונותנין שנושאין חברים שני

שבקדש הקדושה ושיא הקדשים, קודש הוא בביהמ"ק ביותר המקודש והמקום ביהמ"ק,

שהארון הגם ולהאמור תורה. בדברי שנו"נ חברים שני כמו הם אשר הכרובים, הם הקדשים

הברית, ולוחות ס"ת קדושת בו ˘ÌÈ·˘ÂÈיש ÌÈ
˘ ˙˘Â„˜ ‡È‰ Ì˙˘Â„˜˘ ÌÈ·Â¯Î‰ Ï·‡
¯˙ÂÈ· ‰ÏÂ„‚ Ì˙˘Â„˜ ‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚÂ83.רז"ל שאמרו ע"ב)[וכמו כב טפשאי(מכות כמה ,

עי"ש]. רבה, גברא מקמיה קיימי ולא ס"ת מקמיה דקיימי אינשי שאר

eilr xi`dle ogleyd gkep `dzy dxepnd ceqi

dxepnl ogleyd zgpd zncwd oipre

"øåäè áäæ úøåðî úéùòå"[כה-לא]

È˙È‡¯עה"פ כו-לה)מקשים המנורה(להלן ואת לפרוכת מחוץ השולחן את "ושמת

וסיים בשולחן התחיל והפסוק דהואיל צפון", צלע על תתן והשולחן וגו' השולחן נוכח

השולחן, בענין תחילה לסיים ליה הוי דלכאורה המנורה, את ביניהם הכניס למה בשולחן,

ומקומה. המנורה בענין תחילה ונקדים השולחן". נוכח המנורה "ואת לימא ואח"כ

Â·˙Îבמנחות גובהה)התוס' ד"ה ע"ב דאמרו(כח דהא ר"ת, בשם אומרים דיש ,

[לצורך הסניפים עם השולחן מגובה זאת למדים טפחים, י"ח היה המנורה דגובה שם

ודוחים השולחן". על להאיר היתה "והמנורה טפחים, י"ח גובהן שהיה הפנים] לחם

היה הסניפים עם השולחן גובה שכן מעולם, זה דבר ר"ת אמר דלא דנראה התוס'

את מזה ללמוד מתאים החשבון דאין הקשו רק דתוס' נמצא ע"ש. טפחים, מי"ח פחות

בפירוש גם השולחן. על להאיר היתה שהמנורה שאמרו מה דחו לא אך המנורה, גובה

הכא לט)הטור שגובה(פס' לפי טפחים י"ח הוא המנורה של דגובהה דבריו בסוף כתב

תמה [וכבר השולחן. על להאיר היתה והמנורה טפחים י"ח היה הפנים לחם מערכת

חינוך' ג)ה'מנחת אות צז, התוס'(מצוה שתמהו וכמו כן לא מבואר דבגמ' בזה הטור על ,

להו מנא ביאור וצריך בסו"ד]. לה, פס' הכא במלבי"ם וע"ע ר"ת. בשם הי"א על הנ"ל

השולחן. על להאיר היתה דהמנורה הא

להגר ישי בית ספר שליט"83. פישר שכא"ש .ד)"(עמ'
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Ï"ÈÂהגרי"ז ד' אמור)עפ"י מאאמו"ר(בפרשת ושמעתי וז"ל, הגר"ח, אביו בשם

ואח"כ השולחן תחילה היה המשכן בהקמת הכי דמשום זצוקללה"ה החסיד הגאון

לא עוד השולחן עוד היה שלא זמן וכל השולחן, נוכח מקומה שהמנורה לפי המנורה,

השולחן, נוכח המנורה ואח"כ השולחן את תחילה לשים וצריך המנורה, מקום הוקבע

בפרשתנו להציווי וכוונתו עוד. וע"ש הגרי"ז, מחוץ(כו-לה)עכ"ל השולחן את "ושמת

את להניח היה דהציווי פקודי, בפרשת הוא וכן השולחן". נוכח המנורה ואת לפרוכת

המנורה את ואח"כ משה(מ-ד)השולחן עשה וכך כ-כד), פס' את(שם "וישם שם וכתיב ,

השולחן". נוכח מועד באהל המנורה

ÁÎÂÓÂקביעות וזהו השולחן", "נוכח להיות הוא המנורה של ענינה שיסוד מזה

אמור בפר' דבספרא [אלא המנורה. את להניח מקום גם אין שולחן אין ואם מקומה,

אולי וא"כ בשולחן]. תלוי שאינו למנורה, עצמי מקום גם דיש שם, הגרי"ז לפי נתחדש

צריך ולכן השולחן, על להאיר היתה דהמנורה הנ"ל והטור התוס' לדברי המקור זהו

הפנים. לחם עם השולחן כגובה לפחות להיות גובהה

'ÚÂהכא ברשב"ם לא)גם השולחן,(פס' על להאיר וגו' מנורת ועשית וז"ל, שכתב

ולהלן עכ"ל. השולחן". נוכח המנורה "ואת לז)כדכתיב את(פס' "והעלה הפסוק על

שזהו המנורה, מול עבר אל הפתילות ידליק וז"ל, כתב פניה", עבר על והאיר נרותיה

כתוב וכן השולחן", נוכח המנורה "ואת כדכתיב שכנגדו, השולחן בהעלותך)לצד (בפר'

שכנגד השולחן לצד מאירין שבעתן שכל הנרות", שבעת יאירו המנורה פני מול ו"אל

אמור פר' בסוף ברשב"ם איכא דברים ותוספת הרשב"ם. עכ"ל דביאר(כד-ב)לפניה, ,

לפי נשנית זו פרשה וז"ל, ותירץ והשולחן, המנורה פרשת שם ונשנו חזרו למה שם

כאן, שמפורש הפנים לחם שעליו השלחן אל להאיר השלחן נוכח Ê‰שהמנורה ÏÎ˘
Â¯Â„ÈÒÓÂ ÔÁÏÂ˘‰ ÔÂ˜È˙Ó.עכ"ל לערוך, והפת להאיר השמן ,

˘È¯ÓÂכדברי דלא הם השולחן] מול אל הפתילות הטיית [בענין דדבריו הו"א

מנחות במסכת ע"ב)הגמ' שבעת(צח יאירו המנורה פני מול "אל זה פסוק דמפרשינן ,

ובפרשת הכא פירש"י וכן האמצעי, הנר כלפי פניהם מצדדין היו הנרות דכל הנרות",

את ופירש כהרשב"ם, פירש התוס' מבעלי זקנים' ב'דעת דגם ראיתי שוב אך בהעלותך.

של פניה שכנגד השולחן אל המנורה והאירה וז"ל, פניה", עבר על "והאיר הפס' לשון

עכ"ל. וכו', המנורה היתה השולחן על דלהאיר מכלל השולחן", "נוכח כדכתיב מנורה,

הנ"ל) התוס' כלשון ממש מונחת(וזהו היתה המנורה האם במחלוקת זאת תלה ואח"כ .

מונחת היתה למערב דממזרח דאמר ולמאן למערב, ממזרח או לדרום מצפון במשכן

הוא וכן השולחן. לצד פונות הפיות וכל השולחן היינו המנורה" ד"פני מפרשינן שפיר

המנורה". "תיעשה עה"פ זקנים הדר בספר התוספות בפירוש

ÔÎÂכדכתיב השולחן על להאיר מנורת, ועשית וז"ל, פירש דהכא ב'חזקוני' הוא
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ולהלן עכ"ל. השולחן נוכח המנורה את השולחן"(כו-לה)וישם נוכח המנורה "ואת עה"פ

שבעת יאירו המנורה פני מול "אל בהעלותך בפרשת כתוב וכן עליו להאיר וז"ל, כתב

בפר' וכן עכ"ל. הנרות שבעת יאירו המנורה פני מול שהוא השולחן אל פירוש הנרות",

ה'חזקוני'(לט-לז)פקודי פירש המערכה" "נרות השני)עה"פ נקראות(בפירושו דהנרות

בהעלותך ובריש הפנים". לחם מערכת על שמאירות שם "על פניהכי מול "אל (עה"פ

הנרות") שבעת יאירו שבעתהמנורה פיות את שסיבב הוא, קרא האי דפירוש ופירש הוסיף

"אל פירוש מונחים הנרות היו ומערב מזרח דלמ"ד ופירש המנורה, פני מול אל הנרות

השולחן". נוכח המנורה את "וישם פקודי בפר' וכדכתיב השולחן, הוא המנורה" פני מול

הפרוכת]. היינו וגו'" מול ד"אל פירש מונחים היו ודרום צפון [ולמ"ד

ÔÎÂדהביא הנרות", שבעת "יאירו עה"פ בהעלותך ריש זקנים' ב'מושב הוא

דא"כ והקשה פונים, כולם דאליו האמצעי היינו וגו'" מול ד"אל דהבין ר"י קושית

השולחן על קאי המנורה" פני מול ד"אל ר"י ותירץ הנרות", ששת "יאירו למיכתב הו"ל

בב"ב ע"ב)כדאמרינן היו(כה נרות השבעה דכל נמצא בצפון, ושולחן בדרום מנורה ,

שלא משום י"ל בב"ב הגמ' את דהביא [והא השלחן. אל דהיינו פניו, אל והאירו פונים

על נוסף תירוץ עליו. להאיר כדי ודאי אלא השולחן, ממול היא שהמנורה הוא בכדי

בשם שם הטור בפירוש הוא וכן הרא"ש, בשם שם זקנים' ה'מושב כ' ר"י קושית

המנורה", פני מול "אל דכתיב המקרא לשון דייק בהעלותך ריש והמלבי"ם אחרים].

וגם המנורה", "מול הנקרא שהוא האמצעי הנר כנגד גם יהיו שהנרות דבעינן ופירש

לתרווייהו. בעינן פני" "מול דכתיב ומכיון המנורה", "פני הנקרא שהוא השולחן כנגד

‡ˆÂÈ‰וכן וה'חזקוני' זקנים' וה'מושב זקנים' וה'דעת הרשב"ם דברי דלפי זה, מכל

השולחן, עבר אל הנרות את צידדו אמנם תלויהמלבי"ם, הדבר וה'חזקוני' זקנים' ה'דעת (ולפי

המנורה) מונחת היתה היאך דבריהםבמחלוקת שפיר דאתי ודאי כן, ס"ל במנחות התוס' ואם ,

הנרות, צידוד בענין כדבריהם נימא לא אי אפילו אך השולחן. על להאיר היתה דהמנורה

לכו"ע. וזהו עליו, ולהאיר השולחן" "נוכח להיות הוא המנורה של ענינה יסוד מ"מ

‰Ê·Âמחוץ השולחן את "ושמת בפסוק למה בה, שפתחנו השאלה היטב ליישב יש

שימת את הכניס צפון", צלע על תתן והשולחן וגו' השולחן נוכח המנורה ואת לפרוכת

בפר' הרשב"ם דברי לפי ובפרט היטב, מיושב והשתא השולחן. על דבריו באמצע המנורה

לעצמו מקום אינו המנורה דמקום דנמצא ומסידורו", השולחן מתיקון הוא זה "שכל אמור

הש תיקון דמדיני השולחן, מדיני הוא השולחן.אלא נוכח תהיה שהמנורה צריך ולחן

È˙Î‡Âהמנורה דתפקיד הנ"ל הראשונים מכל דחזינן זה ענין גוף לבאר צריך

השולחן מתיקון הוא זה "שכל הוא הרשב"ם דלשון ובפרט השולחן, על להאיר הוא

המנורה והרי וכנ"ל, המנורה קודם השולחן את לשים צריך למה צ"ב, עוד ומסידורו".

בב"ב מהגמ' וכנ"ל העשירות, כנגד השולחן ואילו החכמה כנגד שהיא יותר חשובה
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בדרום". ומנורה בצפון שולחן וסימניך יצפין שיעשיר והרוצה ידרים שיחכים רוצה ד"ה

הרמב"ן עמו והסכים וגדולה", עושר שם "שהשולחן כד, פס' בפירש"י מפורש [וכן

לחם יש עליו השולחן דרך לעולם יורדת השפע דברכת וביאר השולחן", "סוד שזה

הוא וכן ע"ש. מיש, יש כ"א מאין יש בורא ה' אין העולם היות דמעת ומשום תמיד,

פשוטו, פי על צ"ב גופא והיא בזה]. עוד שהוסיף וע"ש המשכן, רמזי גבי במלבי"ם

הגשמי, השפע והורדת העושר כנגד ועיקרו דהואיל במשכן, היה השולחן מקום למה

בעזרה. מונח להיות דיו לכאורה

ÈÏÂ‡Â,'וכדו בעזרה לעצמו מקום קובע היה השולחן דאם הנותנת, דהיא ‰È‰י"ל
‰"·˜‰ Ú·˜ ÍÎÈÙÏ ,ÈÓ˘‚‰ ¯˘ÂÚÏ Ì‚ ˙Â·È˘Á ˙˙Ï ˙ÂÚËÏ ÌÈ˘
‡Ï ÌÂ˜Ó Ô˙Â
 ‰Ê
.ÂÈÏÚ ¯È‡‰Ï Ó"Ú ÂÏÂÓÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Â
Ó‰˘ ÌÂ˜Ó· ÂÓˆÚ ÔÎ˘Ó· ÂÓÂ˜Ó ˙‡
ÔÁÏÂ˘‰ È
È
Ú ÏÎ˘ ˙Â¯Â‰Ï ‡Â‰ "ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ ¯È‡‰Ï" ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Â
Ó‰˘ ‰Ê ÔÈ
ÚÂ
‰¯Â‡Ï ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÏÎ‰ ,ÔÂÓÓ‰Â ¯˘ÂÚ‰ È
È
Ú· Â˙‚‰
‰ ÏÎÂ Ì„‡ Ï˘ Â˙ÏÈÎ‡ Â
ÈÈ‰„

‰¯Â
Ó‰ Ï˘'הגמ אומרת זה ועל כולו, היום כל נס בדרך דולק היה המערבי נר וכידוע .

ע"ב)בשבת יש(כב דמ"מ י"ל אמנם בישראל, שורה שהשכינה עולם לבאי היא דעדות

לימוד גם ÏÎבזה ÍÎ ÌÂÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÏÎ· Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈÒÙÂ˙ ˙ÂÈÓ˘‚‰ È
È
Ú˘ Ì˘Î„
ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ ¯È‡È ‰¯Â˙‰ ¯Â‡˘ Ì„‡‰ ÍÈ¯ˆ ÂÏÂÎ ÌÂÈ‰הרשב"ם דברי עומק וזהו .

ומסידורו". השולחן מתיקון הוא זה "שכל שהבאנו אמור בפר'

ÌÚË‰Âדהרי י"ל אולי המנורה, להנחת השולחן הנחת את להקדים שהצריך

עולם באי לכל היא דעדות ותירצו צריך", הוא לאורה "וכי הקשו שם בשבת בגמ'

את שהניח קודם המנורה הנחת את מקדים היה אם והנה בישראל. שורה ששכינה

להניח שציוה השתא אך צריך, הוא לאורה דאמנם לטעות מקום שהיה הרי השולחן

שבזה הרי השולחן מול אל נרותיה את ולהעלות המנורה את ואח"כ השולחן את תחילה

טעות מקום .84ליכא

l`xyi llk ly igvipd meiwd lr zfnex dxepnd

"äøåðîä äùòéú äù÷î"[כה-לא]

È"˘¯ÈÙהשלך הוא, ברוך הקדוש לו אמר בה, מתקשה משה שהיה לפי מאליה.

זצ"ל הח"ח מרן מבני א' וכתב תעשה. נכתב לא לכך מאליה, נעשית והיא לאור הכיכר את

התורה. בזכות העתידה הגאולה אודות זצ"ל, מאבי ששמעתי נפלא רעיון ארשום וז"ל,

,ÚÂ„ÈÎכשהגיע אבל בנקל, לעשות משה היה יכול המקדש בבית שהיו הכלים כל

שליט פוס חיים יצחק רבי מהג' א."84.
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הזהב את השלך הקב"ה, לו שאמר עד לעשותה, יכול היה ולא משה נתקשה למנורה

נשתנתה במה הדבר, וקשה המנורה". "תיעשה נאמר לכך מאליה, המנורה ותיעשה לאש

לעשותה. משה יכול היה שלא המקדש, כלי משאר המנורה

,ı¯È˙Âהמשכן רמזי על בפירושו המלבי"ם וכן אגדה, ובעלי התורה מפרשי הנה

ונשגבים. נעלים דברים על רומזים המקדש בבית שהיו הכלים כל כי אחד, פה אומרים

ידי על אלא אליה להגיע יכול האדם שאין העליונה, לחכמה רמז הוא הארון לדוגמא,

ישראל. עם של הגשמיים לחיים רומזים שעליו הפנים לחם עם השולחן הנבואה. רוח

הלאה. וכן שבשמים, לאביהם ישראל בין המתווך הוא ˙ÈÓ„המזבח ¯
 ‡È‰ ‰¯Â
Ó‰Â
Â
ÓÚ Ï˘,Ï‡¯˘È ÌÚ Ï˘ ÈÁˆ
‰ ÌÂÈ˜‰ ÏÚ ˙ÊÓÂ¯Âציוה הקדוש, הזוהר דברי ולפי .

ובשעה המקדש, בבית המנורה מול ולהציגה ברקיע מנורה לעשות למלאכים הקב"ה

"בשעתא וז"ל מעלה. של המנורה נדלקת היתה שלמטה המנורה את הכהן שהדליק

נהרין" עלאין בוצינין כדין לתתא, בוצינין לאדלקא אתכוין קמט-א)דכהנא וזה(זח"ג ,

ישראל. עם של החיים דרכי שהאיר האור היה

,ÔÎÏהרומז התמיד נר את המנורה, את לעשות למשה הקב"ה שאמר בשעה

ישראל, עם של הנצחי Â‡Â·Èלקיום ÈÎ ‰‡¯Â ÂÏ˘ ‰‡Â·
‰ ÁÂ¯· ‰˘Ó ÛÈ˜˘‰
˙Âˆ¯‡ ÏÎ· Â
ÈÁ‡Ó ÌÈ
ÂÈÏÓÂ ,Ï‡¯˘È ÌÚÏ ‰ÏÈÙ‡Â Í˘ÂÁ Ï˘ ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙
ÔÓ ˘‡È˙È Ï‡¯˘È ÌÚÂ ,˙Â
Â˘Ó ˙Â˙ÈÓ ÏÎ· ‰‡¯Â
 ˙ÂÈ¯ÊÎ‡· Â‚¯‰È Ì‰È¯ÂÊÙ

‰ÏÂ‡‚‰איך עולם, של רבונו עצומות, קושיות להקשות התחיל משה, נתקשה אזי .

המאירה באספקלריה מנורה לעשות אני ˘Ïיכול ˙¯˘¯˘ ‡Â‰ ÌÚ‰ Ï˘ Â„È˙Ú ÈÎ
Ô˘Ú ˙Â¯ÓÈ˙Â ˘‡Â Ì„ Ï˘ ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙!

ÈÊ‡לא כי המנורה! תיעשה ומאליה לאש, הזהב את השלך הקב"ה, השיבו

ה', ישפוט האדם 
Â¯‡‰למראה ˘‡ Ï˘ ˙ÂÙÂ˜˙· ‡˜Â„ ‡Ï‡,ÏÎ˘‰ ÈÙÏ ¯˘‡
Â
ÓÓ ‡ˆÂÓ ÔÈ‡Â Ô„·‡Â ‡Â‰ ‚¯‰ È˘Â
‡‰,Ï‡¯˘È ÌÚ Ï˘ Â˘Ó˘ ¯È‡˙ Ì˘Ó ‡˜Â„,

Ú˘ÂÈ ‡˜Â„ ‰
ÓÓÂ ·˜ÚÈÏ ‰¯ˆ ˙Ú.‰ÏÂ‡‚‰ ÁÓˆ˙ ÂÏ‡ ˙ÂÙÂ˜˙Ó ‡˜Â„!

„ÂÚÂ.הקב"ה של בכוחו מאליה, תיעשה הגאולה בזה, ÏÂ‡הורהו ÌÎ„È ÏÚ ‡Ï
ÌÈÓÂ‡Ï „ÒÁ È„È ÏÚובאש הצתה באש ה' אתה "כי נחם, בתפלת שאומרים כמו אלא .

שכל בשעה הקץ, בעת ישראל עם את לפדות יכול מבלעדיו ומי לבנותה". עתיד אתה

להדליק ועלינו החיים. מארץ להשמידו ישראל עם על טורף כאריה יתנפלו העולם אומות

מלמעלה! האלקי האור לשפע לקוות שנוכל כדי מטה, של התורה מנורת 85את

וע מש"85. לעיל"ע ב-כג)כ שמות בענין(פרשת

ליעקב'. וה'אמת יקר' ה'כלי בשם זה,

כיצד חיים', ה'חפץ את שאלו שפעם מובא

רבנו בשמחה? הזה העולם את לעבור אפשר

" הזה העולם את מכנה הישר בספר נווהתם

הוא,"התלאות כך ואם יסורים. של מלון ,

בו. לשמוח אפשר האם

במרכבה נוסעים כאשר חיים' ה'חפץ אמר
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שירד‡] בשעה אותם נטע אבינו יעקב הקרשים, היו ומהיכן בתנחומא, איתא

לכם, מתוקנים הארזים יהיו המשכן את לו לעשות לכם שיאמר שבשעה וכו', למצרים

ע"כ. כן, ועשו ונטעו עמדו מיד

È¯·„Óהמזבח הארון והרי "מהיכן", שאלו הקרשים לגבי שרק משמע ה'תנחומא'

שטים מעצי היו גם המשכן.(כז-ו)והבדים קרשי לגבי רק שאלו ומדוע ,

Ï"ÈÂסוכה במס' דאיתא מה ע"ב)עפ"י משום(מה ירמיה א"ר חזקיה אמר ,

עמדים" שטים "עצי שנא' גדילתן, דרך אלא בהן יוצא אדם אין כולן המצות כל רשב"י

שעומדים(כו-טו) עומדים שטים עצי תנ"ה ,Ô˙ÏÈ„‚ Í¯„,גדילתן דרך דבעינן וכיון ע"כ. ,

דבעינן נס, בדרך שטים העצי יבאו אם יעזור ‚„Ô˙ÏÈלא Í¯„הארון בעשיית משא"כ ,

אם התורה קפידת ואין עומדים", שטים "עצי על התורה הקפידה לא ובדיו ומזבח

בנס .86יקבלום

‰Ê·Âדוד דברי בספר שהקשה מה לתרץ הט"ז)יש התנחומא(לבעל שאלת על ,

אוה"ע מתגרי מאכלים קונים היו במדבר בנ"י כי חז"ל אמרו שהלא הקרשים, היו מהיכן

ע"ב) עה אחרות.(יומא מארצות קנו השטים העצי את שגם אפשר וא"כ ,

ÈÙÏÂלעמוד צריכים היו המשכן עצי שהרי האומות, מתגרי לקנות א"א מש"כ

לכן צמחו, איך רואים ולא קונים כאשר גדילתם באופן לטעות ויתכן גידולם, כדרך

אבינו. יעקב מכבר שנטע הקרשים את להביא היו זקוקים

דרך·] עומדים שיהיו והשולחן הארון בעצי קפידא היה לא מדוע י"ל עוד

המשכן, קרשי משא"כ לעולם. נתפרקו שלא בכלים, נתבטלו שהעצים מפני גדילתם,

עדיין בדרך. שרים כבר לחתונה, דרכה העושה

השמחה אך וכלה, חתן אין תזמורת, אין

את חי היה אדם אם בדרך. כבר מתחילה

לגן טוב, שכולו לעולם נוסע שהוא האמונה

ועטרותיהם יושבים צדיקים שבו לעולם עדן,

כל אז כי - השכינה מזיו ונהנים בראשיהם

אין כזה במצב שמחה. של חיים היו החיים

לזוטות. הקטנים, לדברים להתייחס מקום

על לחשוב הזמן זה האם - לחתונה כשנוסעים

לגמ קטן חוב לזה"איזה ראש יש למי ח?

לשמחה. בדרך נמצאים כעת עכשיו...

לויתן ארי הרב ומחותני מידידי שמעתי .86

וכ"שליט בקרשים"א. שרק חכמה', ב'משך כ

דרך להעמידם צריכים היו בדרך נפרקים שהיו

מחוברים שהיו ומזבח בארון ולא גדילתן,

במהרי אמנם זצ"תמיד. דיסקין כתב"ל ל

דרך השולחן ורגלי הארון צידי דגם בפשיטות

וברמב לעשותם. צריכים היו לא"גדילתן ם
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והקרשים המסעות, בשעת לקרשיו מתפרק היה דהמשכן עליהם, קרשים שם שנשאר

ורחבם גובהם מדת בהם שמפורש כלים, כעין בעצמם חשובים .87היו

dpen` gkn - mlerl crl micner mihiy ivr!lnre dpzi`

"íéãîò íéèù éöò ïëùîì íéùø÷ä úà úéùòå"[כו-טו]

לעולם,‡] לעד עומדים עמדים" שטים ע"ב)"עצי מה משה(סוכה של המשכן .

נגנז. רבנו משה שבנה משכן אבל נחרבו, ושני ראשון שמקדש הגם לנצח, נשאר רבנו

לעולם! לעד שעומדים כאן הנאמר טבעי, על כבמהלך נצח של כח בו נטמן

‰Óהיו ומהיכן תנחומא, במדרש אמרו במשכן? שנטמן הנצחי הכח היה

אתם עתידים בני לבניו, אמר למצרים. שירד בשעה אותם נטע אבינו יעקב הקרשים,

אלא המשכן, את לו שתעשו נגאלין משאתם לכם לומר עתיד והקב"ה מכאן, להגאל

הארזים יהיו המשכן, את לו לעשות לכם שיאמר שבשעה מעכשיו, ארזים ונטעו עמדו

ע"כ כן, ועשו ונטעו עמדו מיד לכם, .88מתוקנים

ÔÎÈ‰Óבקושי פרך בעבודת נמצאו שנה פ"ו ישראל כלל שטים. העצי גדלו

דם וזב מוכה פרך עבודת של יום אחרי מגיע יהודי ממצרים. בא ואין יוצא אין השעבוד

שואלת תאכל לא מדוע משיב. הוא יכול אינני לא, לאכול. שב אשתו לו אומרת לביתו,

מתכוון אתה עץ לאיזה העץ! את שאשקה עד לאכול יכול אינני - לה עונה והוא האשה,

לעולם לא כי לנטוע, אמר יעקב שסבא העץ - לה מסביר והוא האשה, שוב שואלת

לבנות השי"ת מאת הצווי יבוא ולכשנגאל נגאל, בקרוב במצרים! לפרעה עבדים נשאר

שותת הדם בעוד העץ את ומשקה עומד הוא וכך למשכן, העצים את אנו וצריכים משכן

שעבוד, של שנים פ"ו אמונה, וצועקים בנ"י עומדים יום בכל שנים ועשר מאתיים ממנו.

וצ זה, מענין ע."מצאתי

לתורה. אזנים ספר .87

ברש גם הובא וז"88. כאן אבינו"י יעקב ל,

לבניו צוה וכשמת במצרים, ארזים נטע

עי וכו', עמהם וע"להעלותם במד"ש. ר"ע

במסבו)"(עהש"שיה שהמלך עד נחמןפ רב אמר ,

מו)כתיב לו(בראשית אשר וכל ישראל ויסע

ארזים לקוץ הלך הלך, להיכן שבע, בארה ויבא

שנא' שבע בבאר אבינו אברהם (בראשיתשנטע

כתיבכא) לוי רבי אמר שבע, בבאר אשל ויטע

כו) הקרשים,(שמות בתוך התיכון והבריח

היתה ומהיכן היה אמה ושתים שלשים הבריח

מוצנעים שהיו מלמד לשעה, בידם נמצאת

הה אבינו, יעקב מימות לה)ד"עמהם וכל(שמות

נמצא אשר שטים, עצי אתו נמצא אשר איש

נמצא אשר אלא כאן, כתיב אין שטים עצי

במגדלא חייא בר לוי ר' אמר מתחלה. אתו

ולא למצרים עמם והורידום קצצום דצבעייא

הוו דשטים אעין ופקע, קשר בהם נמצא

מפניבמ באיסור בהם נוהגים והוו גדלא

חברין חנניה לרב ושאלון אתון הארון, קדושת

אבותיכם. ממנהג תשנו אל לון ואמר דרבנן
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משום עולמים, ולעולמי לעד עומדים אלה שטים עצי עולם! לבורא לבם שפכו היהודים

אף לעולם, עומדים להקב"ה אמונה כולם שכל עצים מהם, צועקת אמונה של שדורות

עצי באמונה, הושתתו המשכן יסודות להשחיתם. שיכולה יד אין לגדעם, יכול לא אחד

בשעות אמונה הצועק בית שיגאלם, לרבש"ע זעקו עת שניגרו מהדמעות הושקו המשכן

לעולם. נחרב אינו ‰ÔÎ˘Óהקשות ˙ÂÈÁˆ
 ÁÎ ‰Ê!89

·Â˙Î"בלילות ואמונתך חסדך בבקר "להגיד צב-ג)בפסוק הוא(תהלים בוקר .

לרגע גאולה, של לרגע מחכים כולנו שעבוד. של זמן הוא לילה גאולה. של זמן תמיד

בוקר. של

‰Ó„
יזכה מי זצ"ל, לופיאן אליהו ר' הגה"צ אמר לגאולה, נזכה שכולנו לנו,

להיות הזוכים יהיו הם, ורק הם בלילות, אמונה שצעקו אלו - בלילות ואמונתך לזה?

הרפו לא לאכול מה להם היה שלא אף ושעבוד הקושי שבשעות אלו העתידה! בגאולה

בבקר "להגיד יזכו אלו מזו], גדולה בלילות אמונה לך אין [אשר תורה של מעמלה

.90חסדך"

ÂÏ‡˘יעסוק משיח, של מחבלו וינצל אדם יעשה מה אלעזר רבי את תלמידיו

חסדים ובגמילות ע"ב)בתורה צח שבימות(סנהדרין הוא, בחז"ל המקובל הביאור לכאורה .

מהיסורים. להינצל כיצד לנו לייעץ הגמ' ובאה ויסורים, צרות יהיו המשיח

מהגה שמעתי מישקובסקי"89. חזקיהו ר' צ

א."שליט

���

י אחרת עפ"בדרך המכילתא"ל דברי (פר'י

תשא) ""עהכי לעולםפ היא שאיןאות מגיד "

שכל מוצא אתה וכן מישראל. בטלה השבת

שבת, כגון עליו נפשם ישראל שנתנו דבר

אלו הרי וטבילה, תורה ותלמוד ומילה,

נתנו שלא דבר וכל ניטלין, ואין בידם נתקיימו

ביהמ כגון עליו נפשם ושמטים"ישראל ק

עכ בידם, נתקיימו לא והדינין הרי"ויובלות ל.

דביהמ נפשם"חזינן מסרו שלא משום נחרב ק

וע צ"עליו. הוא"כ לעד עומד שהמשכן שמה ל

וע עליו. נפשם שמסרו הספורנו"משום בפי' ל

וז שכתב פקודי, פר' זה"ריש מעלות ספר ל,

נצחי להיות ראוי היה שבשבילם המשכן

משכן שהיה ראשונה אויבים. ביד ליפול ושלא

פקד אשר ב' העדות. לוחות בו שהיו העדות

ביד הלוים עבודת שהיתה ג' משה. פי על

למטה חור בן אורי בן ובצלאל ד' וכו'. אתמר

שבדור וצדיקים מיוחסים וכולם וכו', יהודה

נפל ולא ידיהם במעשה שכינה שרתה ובכן

עי וכו', אויבים בידי מעלות"דבר היו ומה ש.

כשאמר נפשו מסר רבנו משה הצדיקים, אלו

נפשם מסרו איתמר ביד הלוים מספרך, מחני

מלאכת אומני ראש בצלאל העגל, בחטא

" היה זקנו מחאתוחורהמשכן, על שנהרג "

שהיה זה נפש מסירות כח העגל, למעשה

לעד העמידוהו המשכן במלאכת לעוסקים

עולמים. ולעולמי

שעבוד היה וזה שואה היתה הקודם בדור .90

" הזה בדור ויותר. חשכתהלילהכפשוטו "

מחמת מחשיך האמונה אור כאשר היא הגלות

ישרון" לב-טו)"וישמן אנו(דברים בדורנו הנסיון ,

העוה הבל עולם, הבורא את ששוכחים ז"הוא

וזהו אמונה היפך צועק העולם שכל גורם

" דורנו.הלילותחושך של "
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¯ÂÓ‡‰ÏÂמחבלי ינצל איך הוא, דהביאור אחר, בענין חז"ל דברי לבאר יש

‰ÌÏÂÚמשיח ‡¯Â· ˙ÁÎ˘Â ‰
ÂÓ‡· ÔÂÈÙ¯Ó Ïˆ
È ÍÈ‡ 'ÈÙיעסוק ר"א השיב זה ועל .

באמונה החיים מנסיונות להנצל יוכל וגמ"ח התורה לימוד ע"י שרק וגמ"ח, בתורה

המשיח בתקופת יהיו אשר .91והשגחה,

לפי·] שהיה התחש כגון, נס, בדרך הגיעו המשכן לבניית שנצטרכו רבים דברים

הי' וזה הביאום, הנשיאים אלא במדבר להם היו שלא מלואים ואבני שוהם אבני שעה,

אלא באו, נס ע"י לא למשכן נצרכים שהיו הארזים עצי אמנם הביאום. שהעננים נס ע"י

במצרים נטעום ובניו כנען, מארץ השתילים הביא אבינו שיעקב באו, גדולה עמילות ע"י

קיומם את להבטיח כדי וכו' והשקום עליהם מהתנחומא)ושמרו לעיל מדוע(וכמש"כ וצ"ב .

בדברים ורק בזה, לעמול ונצטרכו נס הקב"ה להם עשה לא לקיימו, קשה שכ"כ בדבר

נס. להם נעשה הנ"ל

˘ÈÂהסוד את ידע אבינו שיעקב ·ÌÈ¯ÂÒÈלומר ‡Ï‡ ˙
˜
 ‡Ï ‰¯Â˙˘'וכדאי .

ע"א)בברכות וכולן(ה לישראל, הקב"ה נתן טובות מתנות שלש אומר, רשב"י תניא ,

שנאמר מנין, תורה הבא. ועולם ישראל, ארץ תורה, הן: אלו יסורין. ע"י אלא נתנן לא

תלמדנו" ומתורתך י-ה תיסרנו אשר הגבר צד-יב)"אשרי דכתיב,(תהלים ישראל ארץ .

מיסרך" א' ה' בנו את איש ייסר כאשר ח-ה)"כי מביאך(דברים א' ה' "כי בתריה וכתיב ,

טובה" ארץ ז)אל פסוק חיים(שם ודרך אור ותורה מצוה נר "כי דכתיב, הבא עולם .

מוסר" ו-כג)תוכחות משמואל'(משלי ה'שם וביאר ע"כ. ע"י92, נקנית שתורה מאחר כי ,

נצרכים שהיו ארזים, העצי המשכן, ולכן י-ה", תיסרנו אשר הגבר "אשרי לכן יסורים,

באו. רבה בעמילות אלא נס, ע"י באו לא השכינה, להשראת להביא למשכן

ÍÈ¯ˆÂהנותן כל בבחינת להיות צריך היה ולכאו' הוא, כך בדוקא למה ביאור,

באבות המשנה על הרמב"ם כמש"כ בזה והביאור נותן. הוא יפה "לפום(ה-כב)בעין

וז"ל, עוה"ז, על אלא הבא עולם על הולך זה שאין אגרא", ‰ÓÎÁ‰צערא ÔÓ ÌÈÈ˜˙È ‡Ï
„ÓÏÓ‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÂ ÏÓÚ Á¯ÂË· „ÓÏÈ˘ ‰Ó ‡Ï‡,ÔÈ‡ ‰ÁÂ
ÓÂ ‚Â
Ú˙· ‰‡È¯˜‰ Ï·‡

‰· ˙ÏÚÂ˙ ‡ÏÂ ÂÏ ÌÂÈ˜שלמדתי חכמה - לי עמדה חכמתי "אף מאמרו בפירוש ואמרו ,

לי" עמדה ב-ט)באף בהם(קהלת מרה וזרוק התלמידים על אימה להטיל צוו כן ומפני .

הצלחה שום שייך שלא ידע אעפ"כ גדול עשיר שהיה הגם הק' רבנו צווה זה [דבר

בתורה והבעלות הקנין אגרא. צערא לפום כי עליה], שיצטער לא אם התורה בלימוד

בעמילות העשירות.93תלוי לו הגיע כיצד נפק"מ שאין עוה"ז קנייני כמו ושלא ,

מש עי' תצוה"91. בפר' זה, בענין באריכות כ

כז-כ.

וכ מטות, פר' סוף ה'חפץ"92. באריכות כ

ישראל. נדחי בספרו חיים'

ומוסר חכמה דעת בספר כתב פט)93. (מאמר

הקשים"וז בענינים תלוי האדם הצלחת כל ל,
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ÏÚשייך יסורים ע"י רק כי וטורח בעמל דוקא לבוא נצטרכו שטים העצי כן

עמל ע"י רק משיגים זה ו"קנין" קנין, של מושג יש ברוחניות התורה. לקנייני .94לזכות

"úùçð åúà úéôöå"[כז-ב]

È"˘¯ÈÙ.עכ"ל מצח, עזות על לכפר נחשת אותו וצפית וז"ל,

¯‡·Óעזות שזו עד גדולה, כה היא שירידתו האדם מרגיש לפעמים האלשיך,

"מצח כענין - נחשת" אתו "וצפית נאמר זה על יתברך. להבורא לגשת מצידו מצח

- יכלתו כפי ומתחזק ניגש אלא דבר שום על מסתכל שלא זאת, עזות-מצח נחושה".

המזבח. על קדושה של ציפוי זהו

ÔÎÏהרע היצר שלפעמים ולמרות האדם, בו שנמצא מצב באיזה כי לדעת, נחוץ

חיזוק, וכל לעלות. הוא יכול תמיד שבשאול, האחרונה בדיוטא נמצא שהוא לאדם מצייר

אם לבוא הצלחה וסוף ההסתרות, כל בוקע שגרתי, במהלך לא הוא אם שיהיה, איזה

יתעקש .95רק

"úùçð úùø äùòî øáëî åì úéùòå"[כז-ד]

·˙Î,האש מן ניצול שהיה נסים מעשה במזבח שהיו ומצינו וז"ל, יקר' ה'כלי

ניצול והיה נחושתו, נתך ולא האש שרף ולא ובלילה ביום בו דולק האש היה שהרי

‰Î¯ÚÓ‰ממים, ÈˆÚ Ï˘ ˘‡‰ ÌÈÓ˘‚‰ Â·Î ‡Ï ÈÎלא כי הרוח, מן ניצול והיה ,

עי"ש. וכו', העשן, עמוד את הרוח נצחה

ולילה,‡˘ יומם המזבח ע"ג שדלקה ˙Â¯‰המערכה È¯·„Ï ÊÓ¯Óבהם שנאמר

יהגה ÏÈÏÂ‰"ובתורתו ÌÓÂÈ"(א-ב בו(תהלים והגית ונאמר ,‰ÏÈÏÂ ÌÓÂÈ(א-ח ,(יהושע

דבר ידי על תכבה לא התורה אש כן גשמי, דבר ע"י כבתה לא המזבח שאש כשם

גשמי.

מאזנים על אדם יניח ואם רצונו. נגד שהם

ועל צער, בלא אך בעולם טובים מעשים כל

זאת יכריע בצער, קטן מעשה יניח השניה כף

הנה גדול. סוד וזהו טובים. המעשים כל את

חז על"אמרו קל שמסרוא)"(שבת מצוה כל ,

שלא ומצוה בקיומה, היא עדיין עליה נפשם

מזה לראות רופפת. היא עליה נפשם מסרו

ÌÈ¯·„· ‡˜Â„ Á
ÂÓ ‰ÁÏˆ‰Â ·ÂË ÏÎ˘

ÌÈ˘˜‰אגרא צערא לפום וזהו ה-כג). .(אבות

‡¯Â·Â ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ Í˘ÂÁ ‡¯Â·Â ¯Â‡ ¯ˆÂÈ Â‰ÊÂ
ÏÎ‰ ˙‡.

בא בפרשת לעיל עי' מש(יג-ב)94. זה", בענין כ

" כלוםבמאמר משיגים אין ."ממתנות

להגה מוסר, גידולי ספר גדלי'"95. רבי צ

שליט קול"אייזמן דישיבת רוחני מנהל א

תורה.
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Ô‡ÎÓÂמלימוד האדם את להפריע יכולים אינם גשמיים שצרכים למידים אנו

זצ"ל מוואלוז'ין הגר"ח בדברי מבואר וזה ה-ה)התורה, אבות חיים', כי('רוח אם וז"ל,

האדם כי לנו להראות רק והמזבח. המקדש מקום על המטיר לבלתי מה' יפלא לא

יעמוד זה כל עם אותו, שיפריעו הסבות כל ועם כל מפני ישוב לא בעבודה הקבוע

עמדו. ‰Á·ÊÓעל ÏÚ „ÈÓ˙ „˜ÂÈ ˘‡‰ ‰È‰ ÔÎÂ,Â„¯È˘ ÌÈÓ˘‚ ÏÎ Â‰Â·ÈÎ ‡ÏÂ
ÂÈÏÚ.‰‚‡„‰ ˙ÓÁÓ ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÏ ÌÈÏÂÎÈ Ì
È‡˘ Â
È
ÓÊ· ÌÏÂÚ‰ ·Â¯ ˙Â
ÚË ‰
‰Â

‰ÊÏ ,‰Ò
¯Ù‰ ˙„¯ËÂÏÂÎÈ ‰È‰ÈÂ '‰· ÁÂË· ‰È‰È˘ ˜¯ ¯ÂÓ‚ ˙ÂÚË ‡Â‰˘ ¯Ó‡
‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÏמזה לך יהיה שלא לפרנסה רומז גשמים כי הגשמים כיבו שלא וז"ש ,

ולא וכן כאש. דברי כה הלא כמ"ש אש, שנקרא התורה לעסק וכיבוי ביטול שום ח"ו

העשן. עמוד את הרוח 
‚„Âנצחה ÏÈÚÂÈ ‡Ï È‡„Â· ˙ÂÚÈ·˜· Ì„‡‰ „ÂÓÏÈ Ì‡ ÈÎ
¯ˆÈ‰ ˙ÂÏÂ·Á˙ ÌÂ˘נצחה שלא כמו למודו, מקביעות לבטלו הטומאה רוח שנקרא

עכ"ל. כתמר, צדיק יהיה כן ועולה, מתמר שהיה העשן עמוד את הרוח

miig oi`veie iptl miqpkp mizn

‡˙È‡זו פרשה סוף יא)ב'תנחומא' תוקד(פרק תמיד אש לך שאמרתי ומפני ,

העצים, ישרפו שלא מתירא אתה המזבח, 
ÈעלÙÏ ÌÈÒ
Î
 ÌÈ˙Ó,ÌÈÈÁ ÔÈ‡ˆÂÈÂזה ,

לוי לבית אהרן מטה פרח והנה העדות אהל אל משה ויבא ממחרת "ויהי אהרן מטה

שקדים" ויגמל ציץ ויצץ פרח יז-כג)ויצא לשלמה(במדבר צור מלך חירם ששלח ארזים .

הארון את שלמה כשהכניס לוי א"ר והרטיבו. עולם של בחייו הריחו ביהמ"ק למלאכת

שנא' פירות ועשו שם שהיו והארזים העצים כל הרטיבו צב-יד)לביהמ"ק, (תהלים

פרנסה היו והם פירות, ועושין הולכין והיו יפריחו", אלקינו בחצרות ה' בבית "שתולים

ויבשו השכינה ונסתלקה קה"ק, בבית הצלם את הכניס שמנשה עד כהונה, לפרחי גדולה

שנ' א-ד)הפירות, שעשית(נחום בדים למשה אומר הקב"ה וכאן אמלל", לבנון "ופרח

שנה פ"ד אחר להאריך עתידים הבדים96לארון ראשי ויראו הבדים "ויאריכו שנאמר

הקדש" ח-ח)מן ÌÈÈÁ,(מלכים ÔÈ‡ˆÂÈ È
ÙÏ ÌÈÒ
Î
 ÌÈ˙Óישרפו שלא מתירא ואת

ע"כ. לכבודי, עשוין הן שבמזבח, Á¯ÂÙהעצים '‰ È
ÙÏ˘ ÏÎ ÈÎ Â
ÈÈ‰Â,Ú·Ë ‡Â‰
Ò
 ‡ÏÂולא לקרקע, מחובר היה שלא יבש עץ שהיה אהרן, מטה אצל רואים הרי .

אהרן, מטה ויפרח ה' לפני אותה שם והנה כלל, חיות שום בה ‰ÏÎהיה '‰ È
ÙÏ ÈÎ
.Á¯ÂÙהחזו"א מאמר אגרות')וידוע ·ÈÏÚ‰".,(ב'קובץ ˙‡ ‰ÈÁ˙ ÂÊÎ ‰˙ÈÓ"

עי תפ"96. אחר דגרס, יוסף' ב'ענף ז"ש

מהמדרש הביא שם דבריו ובהמשך שנה.

יא)"(במד פרק כשם"וזר מטתו הנה ל,

כל כך ורביה, לפריה אלא אינה שהמטה

ורבה פרה היה המקדש בבית שהיה מה

זהב והזהב ואומר הבדים. ויאריכו שנאמר

פירות עושה שהיה פרוים, מהו פרוים,

וכו'.
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"ìàøùé éðá úà äåöú äúàå"[כז-כ]

'Î'סופר רביעאה)ה'חתם הציווים(מהדורא כתובים תרומה שבפרשת תמוה וז"ל,

בציווי מפסיק ובאמצע כהונה בגדי לעשות האיך כתובים זו ובפרשה המשכן, לעשות

ואח"כ תחילה, המשכן עשיית כל כתוב שיהיה הוא, הראוי הסדר ואילו המנורה, הדלקת

העבודות. הכתוב יפרש ואח"כ וחינוכם, ומשיחתן, כהונה, בגדי כל עשיית

˘ÈÂ''התוס מבעלי זקנים ב'דעת מש"כ פי על כה-ו)לומר תרומה פר' על(ריש

הפרשה שכל תימה וז"ל, הסמים", ולקטרת המשחה לשמן בשמים למאר "שמן הפסוק

הפנים ללחם חטים אומר ואינו גבוה, שלחן צורך שהוא זה מפסוק חוץ בנין בצרכי

למערכה. ועצים לתמידין וכבשים

˘ÈÂ,לומרÔ‰ ÔÈ
· Í¯Âˆ Ô˙˘Ï˘˘כלי כל ונתקדשו נמשחו שבו המשחה שמן ,

וכ"ש לתוכה, שיכנסו קודם הבית להם שמבשמין מלכים דרך שכן נמי וקטרת המשכן,

וכסה דכתיב נראית, שכינה הקטרת שע"י מצינו וכן הקב"ה, המלכים מלכי מלך לפני

למאור ושמן אראה, בענן כי וכתיב הקטרת, 
Ì‰ÈענןÙÏ ¯
 ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈÎÏÓ‰ Í¯„ ÔÎ˘
˙È·Ï ÂÒ
ÎÈ˘ Ì„Â˜.עכ"ל מעלה, של כבוד הוא מ"מ צריך הוא לאורה דלאו ואע"ג ,

‡ˆÓ
המנורה הדלקת שבמעשה והיות הבנין, שלימות הם ונרותיה דהמנורה

המשכן מלאכת צווי סיום אחר ההדלקה ציווי בא כן על המשכן .1נשלם

מש עוד עיין בהעלותך"1. בפר' -(ח-ב)כ .

לעיל הכתוב על להק' יש עדיין באמת אמנם

לפני"(כה-ל) פנים לחם השלחן על ונתת

זותמיד בפרשה נצטוו מדוע ביאור וצריך - "

עוסקים כאן והרי הפנים, לחם מצות על

החת ותי' וכליו, המשכן בנין של ס"בציווי

וצ זו, קו' מיישב ע."אינו

הנה המנורה הדלקת בענין דברינו ובעיקר

יצחק שיח הגרבביאור בסידור 'אשי"(נדפס א

כתבישראל') רגלים, שלש של מוסף בתפלת ,

""בזה בתקונול, ושמחנו בבנינו ענין"והראנו .

הכ' אמר כי הלשון, ב-ט)שינוי טבעו(איכה ,

שעריה כי)בארץ גם בארץ, שנגנזו שעריה( אבד

מובטחים שאנו אחר ולכאורה בריחיה, ושבר

א השמים, מן אש של מקדש לאיזה"שירד כ

זה זולת כי הטעם אך השערים. נגנזו מטרה

שלמה שמחתם היתה ולא נכלמים ישראל היו

מקדש, לי ועשו של עשה מצות מהם נמנע כי
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השערים. שיגנזו העליונה מחכמה היה כן על

זקני יעמידו אז השמים מן המקדש וכשירד

והמעמיד הנגנזים, השערים את ישראל

בב כמבואר בנאה, כאלו בבית (נגב"דלתות

וזב)"ע שלמה. שמחתם תהיה ובזה ש",

בבנינו" מלמעלה,והראנו המשוכלל הבנין זה "

בתקונו"ו כןשמחנו השערים, העמדת הוא "

מהרי האמיתי הגאון בשם דיסקין"שמעתי ל

מו"זצ הגאון ובשם ז"ל. העליר יחיאל ל,"ה

מרמז בתקונו ושמחנו שאומרים מה שמעתי

מ בסוכה"על ע"(נש תקוןב)"א שם ומתקנים ,

בפ ונשים עצמם בפני האנשים שיהיו ע,"גדול

בבנין יהיה שכן מקראי ראי' שם ומייתי

ע בתקונו, ושמחנו וזהו כ."העתיד,

הנ זקנים' ה'דעת דהדלקת"ולדברי ל

והוי בנין צורך הם הקטורת והקטרת המנורה

א המקדש, לבנין מ"השלמה זה ושמחנו"כ ש

דע נשלם"בתקונו וכו' המנורה הדלקת י

י"(ועהבנין. הפשט ב"ד דהכונה בתקונו"ל "שמחנו

ע"שהקב ישמחנו אולם"ה מכונו, על ויקימו שיתקנו י

מזה דלעיל הלשון שינוי על בזה מוסיף מה יקשה אז

מכונו" על מקדשך בית .)"כונן

���

זקוקים היו למה הקו' היא מפורסמת הנה

במלחמת הטהור השמן פך במציאת לנס

הותרה שטומאה לן קיימא הלא החשמונאים,

בציבור.

הנ זקנים' ה'דעת דברי לומר"ולפי יש ל,

עבודה, רק אינה במקדש המנורה שהדלקת

חפצו לא לכן המקדש, בנין השלמת גם אלא

" בדין ·ˆÂ·È¯להשתמש ‰¯˙Â‰ ‰‡ÓÂË"ÔÂÈÎ ,

ÔÈ
·‰ ˙ÓÏ˘‰ Ï˘ ÔÈ
Ú ‡Â‰˘היו ולכן ,

להדלקת טהור שמן פך לחפש מוכרחים

את להשלים לכהנים לאפשר כדי המנורה,

ביהמ ק."בנין

השואבה בית מעין שבספר ראיתי כך אחר

בהעלותך) שלהנ(פרשת אלא זה, כעין ל"כתב

מבאר והוא המשכן, השלמת היא ההדלקה

וז המנורה, השלמת התמיהה"שזה ל,

המנורה מעשה על כאן חזר למה מפורסמת

תרומה, בפרשת לעיל הציווי בא כבר הלא

ויקהל? בפרשת עשיתה הכתוב מודיענו וכבר

חז אמרו על"הנה כט שנתקשהב)"(מנחות

הקב לו שהראה עד המנורה במעשה ה"משה

ברש והובא כה-מ)י"באצבע, פסוק(תרומה על

מראה" אתה אשר בתבניתם ועשה וראה

משה"בהר שראה אש של שהמנורה ונראה .

הנביא זכריה שראה המראה כעין (זכריההיה

על"ד-ב) וגולה כולה זהב מנורת והנה ראיתי

ושבעה שבעה עליה, נרותיה ושבעה ראשה

ראשה על אשר לנרות ועי"מוצקות ש",

משה ראה וכן דולקות, הנרות שהיו במפרשים

ועל דולקות, נרות עם משכן של המנורה בהר

" הצווי בא ועשהזה שהדלקת"וראה נמצא .

" גדר רק היתה לא בתחילה עבודתהמנורה

"המקדש ענין אלא בפטיש" ˘·Ê‰,"מכה

¯‰· ‰˘Ó ‰‡¯˘ ‰˙È
·˙Î ‰˙ÈÈ˘Ú ‰¯Ó‚
,

המילואים בימי משה הדליק שלא (פקודיובעוד

ביוםה-כה) אהרן שהדליק אחר עד הנרות את

המנורה. מעשה נגמרה לא השמיני

חומר. כמין הפסוקים המשך יובן ומעתה

העלה" המנורה פני מול אל אהרן כן ויעש

"נרותיה זה ידי ועל המנורה" מעשה "וזה

" עשייתה נגמרה ה'שבזה הראה אשר כמראה

משה "את דולקת מנורה את" עשה כן

."המנורה

הקב שפייס מה מתפרש אהרן"ובזה את ה
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הזוהר‡] מאמר ע"ד הכתוב יתבאר רמז בדרך וז"ל, הק' החיים' ה'אור ,2כתב

Ï‡¯˘È Ï˘ ˙ÂÈÂÏ‚ Ú·¯‡ ÈÎ,„Á‡ ˙ÂÎÊ· Â
ÓÓ ÂÏ‡‚
 Ì‰Ó „Á‡ ÏÎהראשון גלות -

הד' והגלות יעקב, בזכות הג' גלות יצחק, בזכות נגאלו הב' גלות ע"ה, אברהם בזכות

הגלות, נתארך ולזה משה. בזכות ‡ÔÈתלוי ˙ÂˆÓ·Â ‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚ ÔÈ‡˘ „ÂÚ ÏÎ ÈÎ
‰¯Â˙‰ ÔÓ ÌÈ
ÏË· ÌÚ ÏÂ‡‚Ï ıÙÁ ‰˘Óואתה" באומרו כאן הכתוב שרמז וזהו .

ע"ד ישראל", בני את אלא"תצוה צו אין ז"ל אומרם ע"ד או לך" יצוה מלאכיו כי

עכ"ל. וכו', בתורה ישראל דיעסקו הדבר הוא ותנאי לעתיד עלינו ימלוך הוא כי מלכות,

‡ˆÂÈ‰Âדרך יש בה, שרויים שאנו מגלותנו להיגאל שנזכה מנת שעל מדבריו

לגאלנו. משה חפץ אין זאת ולולא בתורה, שקידה וזהו אחת,

במס'·] וכמ"ש תורה, לימוד ללא א"א משיח, מחבלי להינצל שאף ובאמת

ע"ב)סנהדרין של(צח מחבלו וינצל אדם יעשה מה אלעזר רבי את תלמידיו שאלו ,

ע"כ. חסדים, ובגמילות בתורה יעסוק משיח,

‰‡¯
Âכל ומשכח הלומד לב את משמח התורה לימוד דעצם הגמ', בביאור

ההר מן אברהם רבנו בחידושי בזה שהרחיב וכמו שמקשה3צרותיו, מאן ואיכא וז"ל,

של ספריו בקריאת גם שאסור מחבירו הנאה המודר [לגבי בספרים לקרות נאסרים והאיך

טעמא שייך דלא היא, קושיא ולאו ניתנו. ליהנות לאו ומצוות היא מצוה והלא חברו],

אינו אותה עושה שכשאדם במעשה, תלויה שהיא במצוה אלא ניתנו ליהנות לאו דמצות

ה', מאת שנצטוה מה לעשות אלא גופו להנאת אותה עושה שאינו הנאה, לדבר מתכוין

האמת, וידיעת הלב ציור ענין שהוא לימוד, מצות ÈÈˆÏ¯אבל È„Î ‡Â‰ ÈÂÂÈˆ‰ ¯˜ÈÚ
ÂÏÎ˘Â Â··Ï ÁÓ˘Ï Ú„Ó· ˙Â
‰ÈÏÂ ‚
Ú˙‰ÏÂ ˙Ó‡‰משמחי ישרים ה' "פקודי כדכתיב ,

יט-ט)לב" על(תהלים לבו משמחים שהם מפני בתנ"ך, לקרות אסור אבל הכי ומשום .


Â˙כרחו.‰ÈÏ Â
˙È
 ‡Ï„ ˙"˙ ˙ÂˆÓ· ¯ÓÈÓÏ ÍÈÈ˘ ‡Ï ÍÎÏ‰,‡È‰ ‰ÂˆÓ‰ ¯˜ÈÚ˘
Â„ÂÓÈÏ· ÔÈ·ÓÂ ‚È˘Ó˘ ‰Ó· ‚Â
Ú˙‰Â ‰‡
הדיר‰‰ או זה את זה כשהדירו הילכך .

עכ"ל. מממונו, הנאה לו מגעת כרחו על שהרי האוסר, בספר לקרות אסור זא"ז

Â‰ÊÂ,צרותיו וישכח ישמחו התורה לימוד שעסק הנ"ל, הגמ' במימרת הביאור

ישראל שבני בזמן כי דמשיחא. בעיקבתא שיהיו היסורים כל מפני ויעודדו, יחזקו

ז ח."2. בראשית ח

ע מח נדרים כ'"3. נפלא באופן זה ויסוד א,

טל. אגלי לספר בהקדמה גם
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שאין יום ואין צרה רודפת וצרה ומדכא, נואש הוא מסביב כשהמצב אפי' תורה לומדים

ע"י רק הנוראי, הסבל את ומשכיח החיים שמחת את מביא התורה לימוד וכו', קללתו

בעולם. אחר דבר שום ע"י שייך שאינו דבר פנימית, לשמחה להגיע אפשר התורה לימוד

התורה כי בעניי", אבדתי אז שעשעי תורתך "לולי ע"ה המלך דוד שאמר מה וזה

תורה! של כוחה זהו ללומדיה, שמביאה השמחה ע"י הצרות לשכחת 4משמשת

mixedhe mikf myxyae mzedna l`xyi mr

"ìàøùé éðá úà äåöú äúàå"[כז-כ]

בשמו"ר‡] שמך"(לו)איתא ה' קרא תאר פרי יפה רענן "זית הה"ד (ירמי',

אותויא-טז) מורידין ואח"כ אותו מגרגרין באילנו שהוא עד הזה הזית מה אלא וכו', ,

ואח"כ אבנים, ומביאין בחבלים, אותו מקיפין ואח"כ אותו טוחנין וכו', ונחבט וכו'

תשובה, עושים ואח"כ וכו', וחובטין העולם אומות באים ישראל, כך שמנן. את נותנים

ע"כ. תואר, פרי יפה רענן זית הוי להם, עונה והקב"ה

·˙ÎÂישראל כי לכאורה משמע המדרש שמן לתמוה, יש וז"ל, משמואל שם בס'

העולם, אומות בהם וחובטין אותם שמאלצים אילוץ מתוך רק אלא תשובה עושים אינם

מאהבה. תשובה לידי באים שאינם לישראל הוא גנאי אם כי שבח זה אין והרי

‰‡¯
Â,וצער דוחק מתוך רק תשובה עושים ישראל היו אמנם אם פירושו, הוא שכך

אלא כן, הדבר שאין ואמרו חז"ל באו כך על ראויה. זו תשובה שאין לומר מקום היה אכן

סיגולי לכח הדמ' כוונת בפשוטו ואמנם .4

שאמרו"שע מה וכן להינצל, יזכה התורה י

בגמ ע"יעסוק הוא כרחך על לכאורה זה,"ח ד

גמ לענין גם י"ואולי שקוע"ח שיהיה שמי ל

ושמחה אושקר לו יהיה חסד ועשיית במתן

זה. נשגב עיסוק מעצם

���

זצ שך הרב מרן אומר היה ל,"תמיד

צעיר בגיל דבר. שום לו היה לא שמילדותו

ולא אוכל לא לו היה ולא לישיבה אותו שלחו

מלחמת וכשפרצה מלבושים, לא וגם שתיה

מערי היהודים כל את הגלו הראשונה העולם

שלו ההורים איפא ידע לא הוא ליטא,

בסלוצק הבחורים כי לבד, ונשאר נמצאים,

שמתבייש ביישן, ילד היה והוא התפזרו,

ישב שנים כמה וככה ובגדים, אוכל לבקש

אחת, חולצה עם בכפור המדרש בבית

איסר שרבנו עד קשות, ונהיו גדלו והשערות

הוא שבמלחמה ואמר לביתו, אותו לקח זלמן

שלו. קמיע הוא הזה והבחור קמיע, צריך

את אכתוב אם שך, הרב מרן רבנו אמר ופעם

גדול יהיה זה חיי, ימי במשך לי שהיו הצרות

שום לי היה לא כי עזרי', ה'אבי מכל כמה פי

אני"עוה הזה היום עד מילדותי זאת ובכל ז,

שעשו שלי חברים בעולם, מאושר הכי האדם

אבל מאושרים, היו לא הם עשירים שידוכים

עוה שום לי שאין המסכן, הייתי"אני ז,

ולמה? ˙Â¯‰!בשמחה, „ÓÂÏ È
‡ ÈÎמשמר')

.הלוי')
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אלא והטחינה, החבטות ע"י ונולד נוצר שהשמן לומר שאין כשם לזית, ישראל דומים

ממילא הפסולת וכשמסלקין הפסולת, בתוך טמון שהיה אלא שמן, היה קודם גם ודאי

שלעתים אלא וטהורים, מזוככים הם ובשורשם במהותם ישראל, הם כך השמן, מתגלה

הטוב מתגלה ואז הפסולת, את מהם המסירים יסורים באים כך לשם פסולת, בהם דבקה

את מגלים רק אלא טובים, אותם עושים והיסורין החבטות אין בהם. הצפון האמיתי

הרמב"ם שכתב וזהו האמיתית. כ)פנימיותם הל' גירושין מהל' עד(פ"ב אותו "כופין בטעם

עכ"ד אני", רוצה .5שיאמר

È˙ÚÓ˘Âאל וגו'. ירושלם בנות ונאוה אני "שחורה הפסוקים את עפי"ז לבאר

וגו' בי" נחרו אמי בני השמש ששזפתני שחרחרת שאני א-ה,ו)תראוני דהיינו,(שה"ש .

מצבנו שזה מחמת זה אין [מכוערים] 'שחורים' שאנחנו הגם אומרים, ישראל שכלל

בי', 'נחרו העמים שבני אלא [יפים] לבנים אנו בטבענו כי שלנו, האמיתי הצבע וזה

בי סט-ט)נכרו תהלים אמי, לבני ונכרי שהקב"ה(כמו גרמו הם אותנו, השחירו שהם כלומר, ,

עולם מהבורא להרחיקנו שגרמה היא לרעה עלינו והשפעתם וירחיקנו, לנו יתנכר

בה'. ודבוקים אדוקים שאנו הרי השפעתם, את מהכא ודל רוחנית, מבחינה ולהכתימנו

jekif jixv dxez ly dxzkl zekfl liaya

úìòäì øåàîì úéúë êæ úéæ ïîù êéìà åç÷éå ìàøùé éðá úà äåöú äúàå"
"ãéîú øð[כז-כ]

שהן‡] מנחות זך, זית שמן טעונה לאכילה שאינה מנורה מה חז"ל, אמרו

כתית זך ולא למאור" כתית "זך ת"ל זך? זית שמן טעונין שיהיו דין אינו לאכילה

פ"ג)למנחות .(תנחומא

Í„ÓÏ.הכלל למען הפועל ובין עצמו עבור העושה בין הבדל יש כי הכתוב

זך זית בשמן שתהיה התורה בה הקפידה לא עצמו, לאדם אכילה מצות שהיא מנחות

דוקא טעונה אחרים, על להשפיע היינו לעולם, להאיר יעודה אשר המנורה כן לא דוקא.

שישקול הוא צריך הבריות, לבבות ולהאיר לבא אדם שמבקש בשעה זך. זית שמן

ז הרמב"5. שכופין"ל נותן שהדין מי שם, ם

בי לגרש, רצה ולא אשתו את לגרש ד"אותו

עד אותו מכין זמן ובכל מקום בכל ישראל של

כשר גט והוא הגט ויכתוב אני רוצה שיאמר

וכו' אנוס הוא שהרי זה גט בטל לא ולמה וכו',

ונדחק שנלחץ למי אלא אנוס אומרין שאין

לעשותו התורה מן מחוייב שאינו דבר לעשות

או מצוה לבטל הרע יצרו שתקפו מי אבל

שחייב דבר שעשה עד והוכה עבירה לעשות

שאסור מדבר שנתרחק עד או לעשותו

אנס הוא אלא ממנו אנוס זה אין לעשותו,

רוצה שאינו זה לפיכך הרעה, בדעתו עצמו

¯Âˆ‰לגרש ,Ï‡¯˘ÈÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯ ‡Â‰˘ ¯Á‡Ó
˙Â¯È·Ú‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰ÏÂ ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ ˙Â˘ÚÏ ‡Â‰

ÂÙ˜˙˘ ‡Â‰ Â¯ˆÈÂשתשש עד שהוכה וכיון ,

עכ לרצונו, גרש כבר אני רוצה ואמר ל."יצרו
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זו נעלה למשימה ראוי שיהא וטהור, זך אמנם לבו כמה עד תחילה עצמו את .6ויבחון

ע"פ·] כתית" זך זית "שמן נצרך למנורה רק מדוע לבאר נראה אחרת ובדרך

הנצי"ב לדעת7מש"כ דיש ‰Ó˘¯‰בזה"ל, ¯˜ÈÚÂ ÔÎ˘Ó‰ ˙ÈÏÎ˙ ‡Â‰˘ ‰¯Â˙‰ ¯Â‡„
Ï‡¯˘È· ‰
ÈÎ˘ונשתנו והמנורה, הארון היינו קודש, כלי שני אמצעות ע"י בשפע בא ,

בזה אין ועדיין בע"פ, בקבלה לצווי וגם שבכתב הדברות ליעוד בא הארון פעולותיהם,

מקובל, שאינו הלכה דבר מעצמו לחדש יכול אדם שיהא והחידוש הפלפול ÊÏÂ‰כח
‰¯Â
Ó‰ ÁÎ Ô˙È
 „ÂÓÏ˙ ‡¯˜
˘ ‡ÏÙ
‰ ÁÎ‰כחות וכל חכמות שבע בו נכלל אשר ,

וכו' תורה של לפלפולה תורהנדרש עיקרי לכמה לבא אפשר אי החכמות בכל ידיעה ה,(דבלי

החודש) וקידוש ועוקצין כלאים שיעורי עכ"ל.כמו ופרחים, בכפתורים נכלל זה וכל ,

‡"˜Ó·Â(לז-יט ראינו(להלן והנה וז"ל, הנצי"ב צא-ט)כתב טרפון(בבר"ר דרבי

רבן ושיחת ופרח, כפתור אומר היה בתורה, הגון דבר לפניו אומר אחד שהיה בשעה

תורה חידושי רמוז המנורה של ופרחים בכפתוריהם אשר שהבין מלמדנו ישראל של

עכ"ד. לעושיהם, טוב שכל בהם שיש

ÁÎ‰‰¯Â
Ó‰ ÁÎÓ ‡· „ÂÓÏ˙ ‡¯˜
˘ ‡ÏÙ
שמן‰ המנורה, של כחה ומה ,

- סיגים. ללא תערובת, ללא כתית זך ˙Â¯‰זית ‰
È‡ ‡È·Â·¯Ú ÌÚ ‰¯Â˙8.

זצ קובנר מאיר אליהו רבי הג' ל."6.

כז-כ. דבר' 'העמק .7

זאת יסודית בהשקפה הטועים אלו אודות .8

קודש של בערבוביא חסרון שאין וסוברים

תחת חיים'וחול ה'חפץ מרן אמר אחת, כיפה

למהד"זצ משל טוב"ל אדיר, בגביר מעשה ד:

מושלמת יחידה בת ולו לבריות, וטוב לשמים

לבנו השיאה לפירקה בהגיעה המעלות. בכל

באה היתה לפעם מפעם מחבריו. גביר, של

על טרוניות מלא ופיה אביה, עם ונועדת

אינם נימוסיו נוחות, אינן מידותיו בעלה,

שפלה. התנהגותו בוטה, שפתו מעודנים,

שכשם מלמדה ומפייסה, מרגיעה היה והאב

דעותיהם אין כך שווים פרצופיהם שאין

סבלנות מצריכים תקינים משפחה חיי שוות.

במשך המידות. על והעברה רוח אורך והבלגה,

באה תסתגלי. תתרגלי, הכל. יסתדר הזמן

מוכן אינו דבר, בכל דעתו הוא שכופה וסיפרה

שבתו הבין שכבר והאב, לדבריה. לשמוע

חיי על עוז בכל לשמור ביקש בפח, נפלה

" הכתוב על בפניה חזר ימשולהנישואין. והוא

חז"בך מאמר ועל ,"" כלל כשרה, אשה איזו

בעלה רצון עושה ט)"(תנדב"שהיא רבה, .א

בזעקה היחידה הבת הופיעה אחד יום

" ומרה: הקיציןגדולה כל כלו ""אבא, מה,

את"הפעם שוב לכבות מוכן האב, שאל ,

" ותובעהשריפה. זרה, אשה הביתה הביא הוא

אתה! יחד עמו לחיות הסכיםממני אכן, "

הסאה... את גדש הפעם האב,

הקדושה תורתנו מאליו, מובן והנמשל

לאשה לנו וניתנה עולם לבורא יחידה בת היא

" יעקב(כדכתי' קהלת מורשה משה, לנו צוה ,"תורה

ע נז ברכות כערכה,א)"מאורשה, שנכבדה מנת על ,

והנה, ולקיים. ולעשות לשמור וללמד ללמוד

ויש חובתה, ידי יוצאים אנו שאין בלבד זו לא

הן כלפינו, צודקות ומענות טענות לה

מצוותיה בביטול והן זבביטולה וכמאמרם )"" כיל

בזה ה' עוסק,דבר ואינו בתורה לעסוק לו שאפשר כל "

ע צט סנהדרין מלמדה, ואינו הלומד כלא)"וכל על ,
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כעס ולשכך זכות עלינו ללמד ניתן אלו

È·Ï˙‰,וחימה. ‰˙¯ˆ ÒÈ
Î
 Ì‡‰ Ï·‡
סד)‡‰‰!... עמ' חן תשואות .(קונט'

���

תרפ חורף של הח"בעיצומו מרן קרא ח"ה,

" למען בביאליסטוק, רבתי ועדלאסיפה

שבעהישיבות היה, מופלג זקן וביסוסן. "

" אמר: כח. ותש מבטיחיםמדווים היו אילו גם

מצוות מאה הגראלי מרן זצ"(וכשהיה שך מספר"מ ל

" אמר לא מדגיש: היה מליוניםזאת, ערך"מאה מה שכן ,

" אמר אבל בעיניו! לכסף שיודע"מצוותמאההיה ומי ,

זאת!) יבין בעיניו, מצוה היתה נוסע,מה הייתי לא

לנסוע! רשאי ואיני יכול איני אני, חולה שכן

של קיומן התורה, לקיום הדבר משנוגע אבל

ונוסע! נפשי אני מוסר "הישיבות,

הנתיבות בית את גדשו העיר יהודי כל

מלונו. בית עד ליווהו פרשים ומשמר בבואו,

התמהמהה בפועל, התורה. כבוד היה גדול

שנתמכו ופרנסים, עסקנים כמה האסיפה.

את להכליל תבעו ופטרונים, גבירים בידי

" החינוך שיתמכותחכמונירשת המוסדות בין "

" הישיבותבידי ייתכן"ועד כספית, מבחינה .

רבים ונדיבים גבירים שכן מרוויחים. היו והכל

קודש לימודי ששילב זה, פשרני לחינוך נטו

" ראשי ברם, כלליים. הישיבותולימודים "ועד

עקרוני, ענין שזה 
ÌטענוÈ‡ ÂÏ‡ ˙Â„ÒÂÓ
" Ì˘· ‡¯˜‰Ï ÌÈÈÂ‡¯˙Â·È˘ÈÈ„È· ÍÓ˙‰ÏÂ "

"˙Â·È˘È‰ „ÚÂ"הצדדים שני התבצרו .

החליטו להתבטל. עמד והכינוס בעמדתם,

מרן רבנו בפני הדברים את להביא המארגנים

""הח קצרה: היתה תשובתו כשםח. נו,

עקבותינו. על לשוב אנו יכולים כך שהגענו

אסיפה תתקיים ההצעה,"לא הוסרה מיד .

בטהרתה. תורה של לכבודה נערך והכינוס

חיים') מים .('קונט'

לעיל בהגהראה ב-א שמות דבריםה)"(פרשת

מהגר לקרוא"נפלאים שרצו מה אודות סרנא י

" חול לימודי לומדים בהם Â·È˘È˙למוסדות
."תיכוניות

���

זצ מקאמניץ בער ברוך רבי ל,"כשהג'

זצ הרמן יוסף יעקב הרב בבית ל"התארח

הרבנים שבאסיפת סיפר הברית, בארצות

זצ חיים [החפץ רבנו תר"שקרא בשנת צ"ל]

גדולי שם והיו החול, לימודי גזירת דבר על

להחדיר המלכות שגזירת רבנו אמר דעה, דור

למסור שיש גזירה היא בישיבות חול לימודי

הלחש ועבר יעבור! ואל יהרג הנפש, את עליה

דבר קדישא לסבא ליה מנא שם, הגדולים בין

שואלים לשאול: עוז הרהיב שאחד עד זה?!

הניח העליון, מלבושו רבנו פתח מנלן? כאן,

כתוב! זה כאן ואמר: הטהור, לבו על ימינו יד

אלקים...והיה לחרדת 'שלמיהמראה (קונט'

קפו) עמ' .שרה'

���

תרפ בשנת כי המעשה, כאשר"מפורסם ט

היהודי החינוך על גזרות פולין ממשלת גזרה

להיות בחדרים המורים שעל שקבעו גזירות -

ידיעותיהם מלבד כלליים בלימודים מוסמכים

אלא ברבנים להכיר שאין הקודש, בלימודי

- וכדומה המדינה שפת את הם יודעים אם

התורה גדולי להתייעצות חיים החפץ קרא

ורשא. בעיר

האדמו רוקח"גם אהרן רבי מבעלזא ר

זי"זצ על"ל והוחלט בהאסיפה. השתתף ע,

הממשלה לראש שתשוגר משלחת הרכבת

גדולי מתנגדים מדוע לו להסביר כדי הפולני,

אחד מעלה. שמשרדו החדשות להצעות הדור

בשפת הבקי רב ישלח כי הציע הרבנים

תקשורת, בעיות תהיינה שלא כדי המדינה,

מדובר. במה יבין הפולני הממשלה וראש

והסביר:"האדמו להצעה בנחרצות התנגד ר

שאנו" בעת בה דסתרי, תרתי בזה יש הרי

החובה הרבנים על תוטל שלא לדרוש באים

בוחרים אנו המדינה, בשפת בקיאים להיות

לשונו על שגורה המדינה ששפת רב !"מקרבנו

" ואמר: חיים החפץ אלאנענה לנו אין

מבעלזא הרבי סוכם,"דברי דבריו בעקבות .

האדמו חיים, החפץ את תכלול ר"שהמשלחת

האדמו מגור"מבעלזא, אמת' ה'אמרי בעל ר

היה"והאדמו חיים החפץ מאלכסנדר. ר

ומתוך באידיש דבריו את נשא והוא הדובר,
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Ê"„Úנאמר היה לו חסר, מקרא היה מה וכי וז"ל, לתורה' ב'אזנים גם כתב

למנחות, ולא למאור לדרשה: "למאור" שנא' אלא תמיד"? נר להעלת כתית זך זית "שמן

תורה, אותנו לימדה ובזה שמרים. עם טחון אפי' ולמנחות שמרים, בלא כתית - למאור

על מרמז המנורה אור שהרי מבאכילתו, נקי, שיהא בלימודו לדקדק האדם צריך שיותר

עכ"ל. התורה, חכמת

ÔÈ
Ú·]המשגיח בשם התבונה לספר בהקדמה כ' וטהרה, ב"זיכוך" תורה לימוד

הבריאה כל באמת בזה"ל, המדרשות ובתי הישיבות מעלת אודות זצ"ל, ירוחם רבנו

באמת החטא וקודם ית'. לו ומדובקת מחוברת הבריאה כל גדול", מדרש "בית היא

החטא שלאחר אלא וברכתיך". אליך אבא שמי את אזכיר אשר המקום "בכל הוא היסוד

הוא, התיקון ודרך מהלך הבריאה, של המדרש" "בית ונהרס הבריאה ÚÂ·˜Ïשנתקלקלה
ÍÂÎÈÊ‰ ˙ÈÏÎ˙· ‰ÎÎÊÏÂ ˙Á‡ ‰
ÈÙ „ÒÈÏÂ.החטא כמקודם בשלימות הכל יהיה וששם ,

לקדושה, קבועים מקומות מדרשות, בתי דור כל של עליה בני ויסדו תקנו זה ומשום

‰¯Ê ‰·˘ÁÓ Ï˘ ˙Â·Â¯Ú˙ ÌÂ˘ ÏÎÓ ‰¯Â‰ËÂ ‰˘Â„˜ ‰·˘ÁÓÂ ÔÂÈÚ ÌÂ˜Óמקום ,

נכנס לשם הנכנס וכל ית'. בו ודיבוק חיבור היינו קדושה, הוא בו וענינם עסקם שכל

השכינה ושם ית', הבורא עם תיכף ומתחבר סיג, מכל ומזוכך וקדוש טהור שכולו למקום

של קדשו דברי ע"כ שהיתה, למה הבריאה ותחזור תתהוה סו"ס זה מהלך וע"י שרויה,

זצ"ל ].9המשגיח

"ãéîú øð úìòäì øåàîì úéúë êæ úéæ ïîù"[כז-כ]

Ô
È˘¯„Âחז"ל שאמרו מה עפ"י מפרש, סופר' ה'כתב למנחות". כתית "ולא

ע"ב) ו יגיעה.(מגילה בלי התורה אור להשיג אפשר אי כי תאמין", אל ומצאת יגעת "לא

- למאור" "כתית ·ÏÓÚוהיינו ÂÓˆÚ ˙‡ ˘˙ÎÏÂ ˙˙ÎÏ ÍÈ¯ˆ ‰¯Â˙‰ ¯Â‡ Ï·˜Ï È„Î.

תלוי זה כי וכתיתה, הרבה עמל מועיל אין ומנוחה, עושר להשיג ומתן במשא אבל

ומזל דשמיא ע"א)בסייעתא קנו למנחות".(שבת כתית "ולא - והיינו .

Ê"Á‡שצריכין פירוש כתית, עוד ואמר וז"ל, הק' החיים' ב'אור שכ"כ ראיתי

אומרו דרך על וכחם, גופם ולכתת בתורה יט-יד)לעסוק כי(במדבר אדם התורה זאת

קנח:)ימות ח"ב עכ"ל.(זוה"ק ,

התכונן בחדר שנכח המתורגמן לב. קורע בכי

מר הממשלה ראש אך שאמר, את לתרגם

" ברטט: ואמר הפסיקו צורךבארטל אין

את והבנתי הלב, בשפת דיבר הרבי בתרגום.

הגזירות כל את מבטל הריני ."שאמר.

ע לעיל"9. בהגהע ב-א, שמות משה)"(פר' כ",

שכולה זו רק היא שישיבה זה בענין באריכות

וואלוז'ין. של כהמשך הקודש טהרת על
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(`) "dxez ly dlnr"

ytp zexiqn jezn dxeza zelnra wx xyt` dxezl zekfl

miigd xye`l daexrd md dribie ytp zexiqn j`

וכנכון,‡] כראוי תורה עול עליו לקבל האדם צריך בתורה האדם להצלחת

פירושה, זו ÈÏÚ‰וקבלה Â˘Ù
 ¯ÂÒÓÏלמדנו זה דבר תורה. לדברי זוכה הוא אז ורק ,

רבא אליהו תנא בספר הנביא אליהו של כב)במשנתו אחד(פרק תלמיד אצלי בא וז"ל,

אם אני ומצפה ומתאווה ומחמד תורה בדברי אני עוסק לי: ואמר בהלכה, בקי שאינו

- תורה לדברי האיש זכה לא בני לו: אמרתי אלי. באה תורה ואין אלי, תבא תורה

‰˙ÈÓÏ Â˘Ù
 ¯ÒÂÓ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡כשו שמים, לכבוד לעולעליה אותו שמכניסין הזה ר

שנאמר לעובדו בעליו כבוד על עצמו מוסר יד-ד)והוא שור",(משלי בכח תבואות "ורב

לנו אומר עוד השור. בכח התורה של תבואתה שרוב אומרים הבריות כד-ו)מה (במדבר

נהר" עלי Ì‰È„ÈÓÏ˙Â"כגנת Ï‡¯˘È·˘ ÌÈÓÎÁ‰ ÂÏ‡,ÌÂÈ ÏÎ· ‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚ˘,

ÔÓˆÚ ˙‡ ÔÈ¯ÒÈÓÂאומר הוא ועליהם ובאגדות, בהלכות במדרש במשנה (שירבמקרא

ח-יג) שםהשירים ועוד ע"כ. השמיעני", לקולך מקשיבים חברים בגנים (פרק"היושבת

ÈÏÚ‰",ל) ¯ÚËˆÓ˘ ÈÓÏ ‡Ï‡ ‰¯Â˙‰ ˙‡ Ô˙Â
 ‰"·˜‰ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ".

ÔÎÂבאיוב בפירש"י שמעה".(כח-כב)כתב שמענו באזנינו אמרו ומות "אבדון

- אמרו ומות אבדון 
Âפירש"י,ÚÓ˘ Â
È
Ê‡· ,Â¯Ó‡ ‰ÈÏÚ ÔÓˆÚ ÔÈ˙ÈÓÓÂ ÔÈ„·‡Ó‰
Â· ˙ÓÈÈ˜˙Ó ‰· Ú‚È‰˘ ,‰ÚÓ˘בהם תורה, דברי על עצמם את הממיתים עכ"ל. ,

מתקיימת מבהילים!10התורה והדברים .

Ì‰Âת"ת בהל' הרמב"ם דברי הלי"ב)הם ÔÈÓÈÈ˜˙Óוז"ל,(פ"ג ‰¯Â˙ È¯·„ ÔÈ‡
ושתיה אכילה ומתוך עידון מתוך שלומדין באלו ולא עליהן עצמו שמרפה ‡Ï‡במי

„ÈÓ˙ ÂÙÂ‚ ¯ÚˆÓÂ Ô‰ÈÏÚ ÂÓˆÚ ˙ÈÓÓ˘ ÈÓ·.תנומה ולעפעפיו לעיניו שינה יתן ולא ,

ל חלק עוד יש כמוממיתים"10. והוא זה. "

החזו ""שאמר שאמרו דמה התורהא, אין

עליה עצמו שממית במי אלא קאימתקיימת "

" המדותעל דלפי"שבירת הוכיחה דהמציאות ,

וז בתורה! גדלותו כך במדות האדם ל,"גדלות

רז על"אמרו פג תורה"ב)"(שבת דברי אין

עליה עצמו שממית במי אלא ."מתקיימין,

של מפשוטן הנטיה היא כאן, האמורה המיתה

של תוכן לתוך החיים, של לעומקן - החיים

-החיים. ˙Â„ÈÓ‰ ˙¯È·˘· ‰·¯Ó Ì„‡‰˘ ÏÎ

- ‡È‰ ˙Â„ÈÓ‰ ˙¯È·˘ ÈÎ ,ÌÈÈÁ ‰·¯Ó ‡Â‰
Ë˘‰ ÌÈÈÁ‰ ˙‚È¯‰¯ˆÈ‰ Ï˘ ‰˙ÈÓÂ !ÌÈÈÁ

ÌÈÎÈÏÂÓ‰ ÌÈÈÁ‰ ‡È‰ ,ÛÂ‚‰ ÏÎ ‡ÏÓÓ‰
‰¯Â˙ Ï˘ ‰Î¯„·רבות המשחיתות המדות .

והממית האדם, של ובשרו עצמו והם הנה,

ו עצמו, את המית מהן עצמו"אחת "מקצת

עצמו"כ את"כל תחיה - זו מיתה ואמנם, .

דברי זאת, מיתה-תחיה של ומכוחה בעליה!

עכ בידו, מתקיימין חזוד."תורה אגרות ח"(' א"א'

.ג)
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במי אלא מתקיימת התורה אין באהל ימות כי אדם התורה זאת רמז דרך חכמים אמרו

כוחך. צר צרה, ביום התרפית בחכמתו שלמה אמר וכן החכמים. באהלי עצמו שממית

ברית חכמים אמרו לי. עמדה היא באף שלמדתי חכמה לי, עמדה חכמתי אף אמר ועוד

עכ"ל. וכו', משכח הוא במהרה לא הכנסת בבית בתלמודו היגע שכל כרותה,

¯Â˜ÓÂהתנחומא מדברי שהוא נראה ג)דבריו אות נח נאמר(פר' שבע"פ על ,

ים מני ורחבה מדה מארץ יא-יט)ארוכה החיים(איוב בארץ תמצא ולא וכתיב (שם,

אלאכח-יג) תמצא המתים בארץ וכי החיים בארץ תמצא לא ומאי ,‰¯Â˙ ‡ˆÓ˙ ‡Ï˘
‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ‰ÏÂ„‚Â „Â·ÎÂ ‰Â‡˙ ÌÏÂÚ‰ ‚
ÂÚ ˘˜·È˘ ÈÓ Ïˆ‡ Ù"Ú·˘ÈÓ· ‡Ï‡

‰ÈÏÚ ÂÓˆÚ ˙ÈÓÓ˘תורה של דרכה וכך באהל", ימות כי אדם התורה "זאת שנאמר,

אתה ובתורה תחיה צער וחיי תישן הארץ ועל תשתה במשורה ומים תאכל במלח פת

על "כי שנאמר שבע"פ התורה על אלא ישראל עם ברית הקב"ה כרת שלא לפי עמל,

ברית" אתך כרתי האלה הדברים לד-כז)פי בתורה(שמות הקב"ה כתב לא חז"ל ואמרו .

הדברים, ע"פ אלא הדברים, בגלל ולא האלה, הדברים בעבור ולא האלה, הדברים למען

על להן אמר אלא וכו', גדול צער בה ויש ללמוד קשה שהיא שבע"פ תורה היא וזו

כשאול וקשה כמות עזה והיא וחמורות קלות מצות דקדוקי בה שיש שבע"פ התורה

מאודו ובכל נפשו ובכל לבו בכל הקב"ה שאוהב מי אלא אותה לומד שאין לפי קנאתה

מאדך" ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך ה' את "ואהבת ו-ה)שנא' ומנין(דברים .

האלה הדברים והיו אחריו כתיב מה ראה תלמוד, לשון אלא זו אהבה שאין למד אתה

ושננתם אומר הוי הלב, על שהוא תלמוד זה זה ואי לבבך, על היום מצוך אנכי אשר

מתן פירוש בה אין שבק"ש ראשונה שפרשה ללמדך שנון, שצריך תלמוד זו לבניך

ארצכם, מטר ונתתי וגו' תשמעו שמוע אם והיה שנייה בפרשה כמ"ש בעוה"ז שכרה

מצות עוסקי שכר מתן שבכתב)זה תורה כתיב(ס"א שנייה ובפ' בתלמוד עוסקין שאין ,

ללמדך מאדכם. בכל כתב ולא נפשכם ובכל לבבכם בכל ÂÚ˘¯בה ·‰Â‡˘ ÈÓ ÏÎ˘
Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ ÏÂÎÈ Â
È‡ ‚Â
Ú˙Â,‰
È˘ „Â„
Â ÏÂ„‚ ¯Úˆ ‰· ˘È˘ ÈÙÏ,˘ÈÂ

‰ÈÏÚ ÂÓˆÚ Ï·
ÓÂ ‰Ï·Óמשמע המדרש. לשון ע"כ וכו', לעה"ב שכרה מתן לפיכך ,

ÂÓˆÚאינודאם Ï·
ÓÂ ‰Ï·Ó‰ÈÏÚלומד אכן ואם שבע"פ, תורה ללמוד יכול אינו ,

וכמש"נ. בידו מתקיימת אינה "עמל" מתוך שלא פה שבעל תורה

·˙Îמז)הט"ז סי' עצמו(או"ח שממית במי אלא מתקיימת אינה התורה וז"ל,

ע"ב)עליה סג "אם(ברכות שנאמר כמו תורה, של ומתן ומשא בפלפול שעוסקים דהיינו, ,

עונג מתוך תורה דברי שלומדים באותם משא"כ בתורה". עמלים שתהיו - תלכו בחקתי

תחילה" בתורה ברכו "שלא וזה אצלם... מתקיימת התורה אין בה, יגעים (נדריםואינם

ע"א) היאפא הברכה כי ,˜ÂÒÚÏ.דוקא טורח דרך תורה, בדברי

‰
‰Âחז"ל תתקמ"ב)אמרו האזינו, על(ילקו"ש נמסרה שהתורה ע"ה רבנו שמשה

להם, מסרה הזה ובאופן עליה, עצמו שהמית לאחר לישראל התורה את העביר ידו,



ìäàתצוה äùîפרשת „ˆ¯˙

וכמה התורה על נצטערתי צער כמה יודעין אתם לישראל משה אמר שם, אמרו וכך

שנאמר כענין בה, יגעתי יגיעה וכמה בה, עמלתי כד-יח)עמל בהר(לעיל משה "ויהי

לבין ונכנסתי החיות ולבין המלאכים לבין ונכנסתי - לילה" וארבעים יום ארבעים

ישעי' שנאמר כולו, העולם כל לשרוף יכול מהם שאחד עמדים(ו-ב)השרפים "שרפים

עליה. נתתי דמי עליה, נפשי נתתי לו", ·ˆÚ¯ממעל ‰˙Â‡ È˙„ÓÏ˘ Ì˘Î,ÂÈ‰˙ ÍÎ
¯Úˆ· ‰˙Â‡ ÔÈ„ÓÏאמרו בזה כיוצא ע"כ. ב-ט), לי"(קה"ר עמדה חכמתי "אף עה"פ

ב-ט) אליהו(קהלת דבי ובתנא וכו'. ב), [לשון(פרק עצמו שמשחק אדם אשרי איתא,

כבהמה בהם וחורש ויושב תורה, בדברי הדק] ממנה ושחקת כמו ושחיקה טחינה

ע"כ. בשדה, שחורשת

Á"‰Â‡‰'ה חפץ בספרו כי)הק' יאמר או ד"ה בתורה(משלי העוסק במעלת כתב ,

לעושר רק זוכה מטורח והמונע ובבא, בזה ימים לאורך זוכה בתורה המתיגע וז"ל, ביגיעה

‰˙Â¯‰וכבוד... ˜ÓÚ ‚È˘‰Ï ÁÂ¯ËÏ ÔÈ·ÈÈÁולהוציא בהתבוננות, אלא - בשטחיות לא ,

יטעם הראויות, מלאכות לעושה אבל חטים, ככוסס הוי טורח שהאינו דבר, מתוך דבר

טרחא, דברי מלשמוע ובורחים חוב, כפורע טורח בלי בתענוג והלומדים בדבש. כצפיחית

נכוים ויהיו בגיהנם, נשמתם תתבלבל כמה ידעו מבולבל, שהוא וטורח להמעיין וקוראים

עכ"ל. היגעים, חבריהם בחופת

בשהש"ר·] כמבואר ויגיעתו, השתדלותו לפי תלוי השכר גודל רבי(ח-יב)וכן ,

אמר, דיפו אבא דרבי בריה ·ˆÚ¯חייא ‰¯Â˙ „ÓÂÏ‰של חלקים [אלף אלף נוטל -

למד, את ממי שכר]. של חלקים [מאתים בשכרו נוטל מאתים - בצער שלא שכר].

נטלו בצער, תורה ולומדים עוסקים שהיו ידי על נפתלי של שבטו נפתלי, של משבטו

הה"ד אלף, יב-לה)שכר א הימים יששכר,(דברי של שבטו אבל אלף". שרים "ומנפתלי ,

מאתים "ראשיהם שנאמר מאתים, שכר נטלו בצער, שלא תורה למדין שהיו ידי על

פיהם" על אחיהם לג)וכל פסוק .(שם

‡˙È‡מגילה ע"א)במס' שראה(כו משום לשכינה אושפזיכן להיות זכה דבנימין ,

היום כל עליו חופף והיה עלי' והצטער בחלקו יהיה לא מהמזבח דחלק הקודש ברוח

וההיכל שהאולם במה הסתפק ולא לבולעה, בבגדיו ומתחכך וחופף המצטער כאדם

חסרון על צער אלא בזולת קנאה מחמת היה שלא [ובודאי בחלקו. הקדשים קדשי ובית

לבטח, ישכון ה' ידיד אמר לבנימין עצמו, בקרא זה מבואר דייקת דכד ובאמת שלו,

ע"א)ובגמ' יז לבטח,(ב"ב ישכון בו שנאמר משום ותולעה רימה בו שלט שלא אמרו,

שבת בגמ' ע"ב)והרי בלבו(קנב קנאה לו שיש מי כל אמרו יאשיה בר אחא רב גבי

שהחו והיינו עי"ש, מרקיבים ואדרבהעצמותיו קנאה, מחמת היה לא היום כל עליו פף

להיות זכה הזו והשתוקקות הרצון ובשביל שכן"]. כתיפיו ל"ובין כך משום זכה

סוטה במס' הגמ' מדברי לזה סתירה נראה ולכאורה בגמ'. עי"ש לשכינה (לזאושפזיכן

היםע"א) על ישראל שכשעמדו משום לשכינה אושפזיכן להיות זכה דבנימין דאמרינן
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של שבטו קפץ וכו' לים תחילה יורד אני אומר זה זה, עם זה מנצחים שבטים היו

כלל, מחלוקת כאן שאין נראה ברש"י נדייק ואם בגמ'. עי"ש תחילה לים וירד בנימין

שם סוטה במס' ואמנם בחלקו, ארון שהיה אושפזיכן בד"ה שם במגילה כתב דרש"י

בחלקו. בנוי הקדשים קדשי שבית כתב אושפזיכן בד"ה

‰‡¯
‰Âהקדשים בקדשי לזכות לזה, צריכים היו זכויות ושתי הם ענינים דתרי

קופץ של נפש מסירות ידי על לזכות אפשר וזה קדושה, של גדולה דרגא צריכים היו

עדיין אמנם בחלקו. תהיה שבקדושה העליונה שהדרגא אושפזיכן להיות זכה וע"ז לים,

נפש, מסירות מספיק אין בארון לזכות שכדי לתורה כאכסניא להיחשב מספיק זה אין

ÌÂÈ‰ ÏÎ ÂÈÏÚ ÛÙÂÁ Ï˘ ·ˆÓ· ˙ÂÈÁÏ ÍÈ¯ˆלזכות היום כל ומשתוקק חפץ להיות ,

תורה, דברי על נפשו מוסר להיות ‡Ï‡לתורה ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ‰¯Â˙ È¯·„ ÔÈ‡ Ì
Ó‡Â
‰ÈÏÚ ÂÓˆÚ ˙ÈÓÓ˘ ÈÓ·,סכנה במקום עצמו הקרבת זה שאין ,ÂÓˆÚ ˙ÈÓÓ‰ ‡Ï‡

ÌÂÈ ÏÎ· ‰ÈÏÚלהיות עצמו ממית זהו העוה"ז, תענוגי על וויתור והשתוקקות רצון זה ,

ברוח שראה אף על היום, כל עליו חופף של מצב צריכים בארון לזכות לתורה. אכסניא

במקום במזבח אחת פינה זולת בחלקו יהיה שהכל במגילה] ברש"י [יעוי"ש הקודש

יסוד היה ורצועה)שלא ד"ה בתוס' גם(יעוי' זכה לא מדוע ע"ז, היום כל מצטער שהיה ,

הארון להשכנת הראוי המקום זהו .11לזה,

על‚] נפשו' 'מוסר ולכן בו, ותתקיים בתורה קיימא של קנין לו שיהיה הרוצה

הוא ההיפך כי לרועץ. לו ויהיה מחייו אושר ימעיט שעי"ז לחשוב לו חלילה התורה,

ונהנים החיים בצרור חיים פה, שבעל תורה בלימוד ועמלים המתעמקים אלו הנכון!

השכינה ישראל‚Ìמזיו כלל היו כאשר ותקופה תקופה בכל הזה. בעולם [לרבות]

ומתיקות ואור בתורה, ועמלות בלימוד התחזקו עליהם, מרים היו וחייהם קשה במצב

את מפיג התורה לימוד דוקא הגלות. וצרות חשכת את מעליהם להסיר הועילו התורה

אימה של מצב מתוך שנלמד בבלי התלמוד בצהרים. כשמש לנו ומאיר הצרות, מרירות

מהפרסים וכו')ופחד מקמייהו לשרגא שקלה חברא ההוא אתא ע"א, יז גיטין עוגן(עי' הוא ,

זו מרה גלות של סופה עד ישראל כלל על שעובר הצרות בים .12ההצלה

הגה המשגיח בשם חדש"11. הלוי מאיר רבי צ

ח"זצ אורה, שערי ובספר קדושים,"ל, פר' א

אחר. בהקשר יד-טו, לעיל גם נזכר

ארי' שערי בס' תורה)12. של מאורה בס' ,(מובא

שהתוספות אבות, מסורת שיש איתא,

בב מרובה בפרק רבותינו"הארוכים חידשו ק,

על שנהרגו קודם אחד בלילה התוספות בעלי

ליהרג יצאו שלמחרת שידעו אף השם. קידוש

דבריהם. וכתבו הקדושה בתורה עסקו

שבדף התוס' דיבורי אותם את נזכיר ולדוגמא

ע ""עז בדיני הדנים טומאתא, מטמאת פרה

בגמ',"אוכלין שלם עמוד פני על והמתפרסים ,

באחד ארוך ומתן משא נמצא בהם ואשר

וכמה טהרות, עניני של החמורים מהנושאים

יש התורה ללימוד נפש מסירות של סמליות

דיבורי שכל מאז, בידינו המקובלת בעובדה

התוס' בעלי אותם ידי על נכתבו הללו התוס'

על הטבחם ערב לחייהם... האחרונה בלילה
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·˙ÎÂשאלה העמק בספרו ח)הנצי"ב אות העמק, קדמת קונט' ה'שאילתות', וז"ל(על

וכך האור, מקור היא והצרה יושע, ממנה אשר ליעקב, צרה עת כל נמשל ולזה בתוה"ד,

וישראל, הארון גלות ידי על התורה אור ·ÏÎחשכת ‰¯Â˙ ÏÈ„‚‰ÏÂ ÏÂÙÏÙ‰ ¯Â‡ Ì¯Â‚
'ÂÎÂ ‡˘Ó˘ ‰ÈÏÂÎ ‡·ÈÚ„ ‡ÓÂÈ ÏÈ˘Ó‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Â
‡ Ê"ÚÂ ,Ï‡¯˘È ˙ÂˆÂÙ˙.עכ"ל ,

·Â˙Î(כה-לא מתקשה(לעיל משה שהיה לפי מאליה. המנורה", תיעשה "מקשה

לא לכך מאליה, נעשית והיא לאור הכיכר את השלך הוא, ברוך הקדוש לו אמר בה,

תעשה רעיון(רש"י)נכתב ארשום וז"ל, זצ"ל הח"ח מרן בן זצ"ל אהרן רבי הג' וכתב .

התורה. בזכות העתידה הגאולה אודות זצ"ל, מאבי ששמעתי נפלא

,ÚÂ„ÈÎכשהגיע אבל בנקל, לעשות משה היה יכול המקדש בבית שהיו הכלים כל

נוסעי אדם, פראי אותם ידי על השם... קידוש

אותם עצמם את הכינו כך האכזריים. הצלב

האצילה נשמתם פרידת לרגע עליונים, קדושי

ו דמם, יקום השם הטהור... רבים"מגופם מים

האהבה!... את לכבות יוכלו השירים"לא (שיר

.ח-ז)

השתוללה לישראל קשים ימים באותם

עמה שנשאה עיוורת שנאה הנוצרי ברחוב

היהודי, העם בני כל נגד מסחררת זעם חמת

יהודי שבשם מי לכל וגוברת הולכת הסתה

דמים שפיכת עם מלווה שהיתה הסתה יכונה,

מה אבל ביותר... האכזריות ובדרכים כמים,

נוסעי של הרצחנית וחרבם ידם על שגבר

ה אלו היו ˙‡Ó¯"הצלב, Ì‡Â"" ,¯ÓÂÏ ˘ÈÂ",

"‰ÓÈ˙Â"" ,‰‡¯
Â"ו ,"Ô
ÈÒ¯‚ ÈÎ‰"אותם ...

המעונים לגופותיהם רק יכלו שפלים רוצחים

גברה רוחנית מבחינה אבל קודש, עם בני של

נוסעי של וגבורתם הטומאה, על הקדושה רוח

גבורה. נעלי אותם תחת כליל, נרמסה הצלב

���

שליט לורנץ שלמה ר' הרב באחד"סיפר א,

הישיבה ראש מרן אצל האחרונים מבקורי

זצ שך אלי"הרב מרן פנה ימיו, בערוב ל,

" חשובים,ואמר: דברים לך להשמיע ברצוני

לך שאומר מה את שתרשום מבקש ."ואני

אצלו. שבשיגרה דבר היתה לא כזו בקשה

" ואמר: מרן אחדפתח יום לי היה לא מימי

בכל אך ואנחה, יגון צרות, לי היו תמיד טוב.

יכול זה מעט, עוד מאושר. אדם אני זאת

גם ואולי ימים כמה חודש, שנה, בעוד להיות

מהעולם. אפרד מדברים, אנחנו בעוד עכשיו

דין ליתן אצטרך האמת, לעולם אגיע כאשר

הקב בפני וועט"וחשבון מען 'אז אני יודע ה.

שמייסען' אותי)מיר גאווה(שילקו כעס, על

הקב את אשמע זה, כל אחרי אבל ה"וכבוד,

עדן לגן להכנס אוכל זה אחרי 'סלחתי'. אומר

אתה האם וחבריו. עקיבא רבי עם ולהפגש

הוא ואושר עונג איזה לעצמך לתאר יכול

מרגיש שאני ומכיון עקיבא?! רבי עם להפגש

כבר מאושר אני ממילא הרי הזה, האושר את

- עלי שעוברים הרעים הימים ולמרות עכשיו,

על שלי ההרגשה לעומת וכאפס כאין זה הרי

שם לי שיהיה ."מה

מלוא נטל מהם הזה, בעולם צרותיו

משום במאומה, עליו השפיעו לא חופניים

רבי עם יחד שם, היה הוא כאן, היה לא שלבו

לביתו בדרכו שהוא אדם כאותו עקיבא...

וציפיה שמחה ומרוב ארוכה, פרידה לאחר

הדרך... בטלטולי כלל מרגיש במחיצתם')אינו ').

רבות, פעמים זה על חוזר שהי' ידוע וכן

לא שכידוע הבחרות ימי על בערגה מדבר והי'

פשוטו ללבוש בגד לאכול לחם לו הי'

ואעפ ימים"כמשמעו, אותם - מרן אמר - כ

היו הם התורה בלימוד רצופים היו אשר

חיי... ימי כל של המאושרים הימים
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הזהב את השלך הקב"ה, לו שאמר עד לעשותה, יכול היה ולא משה נתקשה למנורה

נשתנתה במה הדבר, וקשה המנורה". "תיעשה נאמר לכך מאליה, המנורה ותיעשה לאש

לעשותה. משה יכול היה שלא המקדש, כלי משאר המנורה

,ı¯È˙Â,המשכן רמזי על בפירושו המלבי"ם וכן אגדה, ובעלי התורה מפרשי הנה

ונשגבים. נעלים דברים על רומזים המקדש בבית שהיו הכלים כל כי אחד, פה אומרים

הארון ידילדוגמא, על אלא אליה להגיע יכול האדם שאין העליונה, לחכמה רמז הוא

ישראל. עם של הגשמיים לחיים רומזים שעליו הפנים לחם עם השולחן הנבואה. רוח

הלאה. וכן שבשמים, לאביהם ישראל בין המתווך הוא ˙ÈÓ„המזבח ¯
 ‡È‰ ‰¯Â
Ó‰Â
Â
ÓÚ Ï˘,Ï‡¯˘È ÌÚ Ï˘ ÈÁˆ
‰ ÌÂÈ˜‰ ÏÚ ˙ÊÓÂ¯Âציוה הקדוש, הזוהר דברי ולפי .

ובשעה המקדש, בבית המנורה מול ולהציגה ברקיע מנורה לעשות למלאכים הקב"ה

"בשעתא וז"ל מעלה. של המנורה נדלקת היתה שלמטה המנורה את הכהן שהדליק

נהרין" עלאין בוצינין כדין לתתא, בוצינין לאדלקא אתכוין קמט-א)דכהנא וזה(זח"ג ,

ישראל. עם של החיים דרכי שהאיר האור היה

,ÔÎÏהרומז התמיד נר את המנורה, את לעשות למשה הקב"ה שאמר בשעה

ישראל, עם של הנצחי Â‡Â·Èלקיום ÈÎ ‰‡¯Â ÂÏ˘ ‰‡Â·
‰ ÁÂ¯· ‰˘Ó ÛÈ˜˘‰
˙Âˆ¯‡ ÏÎ· Â
ÈÁ‡Ó ÌÈ
ÂÈÏÓÂ ,Ï‡¯˘È ÌÚÏ ‰ÏÈÙ‡Â Í˘ÂÁ Ï˘ ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙
ÔÓ ˘‡È˙È Ï‡¯˘È ÌÚÂ ,˙Â
Â˘Ó ˙Â˙ÈÓ ÏÎ· ‰‡¯Â
 ˙ÂÈ¯ÊÎ‡· Â‚¯‰È Ì‰È¯ÂÊÙ

‰ÏÂ‡‚‰איך עולם, של רבונו עצומות, קושיות להקשות התחיל משה, נתקשה אזי .

המאירה באספקלריה מנורה לעשות אני ˘Ïיכול ˙¯˘¯˘ ‡Â‰ ÌÚ‰ Ï˘ Â„È˙Ú ÈÎ
Ô˘Ú ˙Â¯ÓÈ˙Â ˘‡Â Ì„ Ï˘ ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙!

ÈÊ‡לא כי המנורה! תיעשה ומאליה לאש, הזהב את השלך הקב"ה: השיבו

ה', ישפוט האדם 
Â¯‡‰למראה ˘‡ Ï˘ ˙ÂÙÂ˜˙· ‡˜Â„ ‡Ï‡,ÏÎ˘‰ ÈÙÏ ¯˘‡
Â
ÓÓ ‡ˆÂÓ ÔÈ‡Â Ô„·‡Â ‡Â‰ ‚¯‰ È˘Â
‡‰,Ï‡¯˘È ÌÚ Ï˘ Â˘Ó˘ ¯È‡˙ Ì˘Ó ‡˜Â„,

Ú˘ÂÈ ‡˜Â„ ‰
ÓÓÂ ·˜ÚÈÏ ‰¯ˆ ˙Ú.‰ÏÂ‡‚‰ ÁÓˆ˙ ÂÏ‡ ˙ÂÙÂ˜˙Ó ‡˜Â„!

„ÂÚÂ.הקב"ה של בכוחו מאליה, תיעשה הגאולה בזה, ÏÂ‡הורהו ÌÎ„È ÏÚ ‡Ï
ÌÈÓÂ‡Ï „ÒÁ È„È ÏÚובאש הצתה באש ה' אתה "כי נחם, בתפלת שאומרים כמו אלא .

שכל בשעה הקץ, בעת ישראל עם את לפדות יכול מבלעדיו ומי לבנותה". עתיד אתה

להדליק ועלינו החיים. מארץ להשמידו ישראל עם על טורף כאריה יתנפלו העולם אומות

עכ"ד מלמעלה! האלקי האור לשפע לקוות שנוכל כדי מטה, של התורה מנורת את

ישראל נדחי לספר .13בהקדמתו

וע מש"13. לעיל"ע ב-כג)כ שמות בענין(פרשת

ליעקב'. וה'אמת יקר' ה'כלי בשם זה,

כיצד חיים', ה'חפץ את שאלו שפעם מובא

הע את לעבור רבנואפשר בשמחה? הזה ולם
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(a) "dxez ly dlnr"

dxeza zelnr ici lr mzlrn ebiydy mincewd zexec zelcb

Â
ÈÏÚלמדרגתם הגאונים, רבותינו מעלה שרפי הגיעו היאך ולראות, להתבונן

הקורא פני את נא אחלה לספרו, בהקדמה כתב יהושע' ה'פני רבנו הק', בתורה הגדולה

ואמונה באמת כאשר היטב, העיון אחר אם כי להשיב, נבהל יהא לבל הספר, מתוך

הדברים ברוב ÌÈÈÓÂÈוכו'. ‡ÏÂ ÌÂÈ ‡Ï ‰·¯ ‰ÚÈ‚È ÈÏ ‰˙È‰,ÌÈ
ÓÂÊÓ ÌÈ˙ÚÏ Ì‡ ÈÎ,

˙Á‡ ‡È‚ÂÒ ÔÂÈÚ· ÌÈÓÈ ˘„ÂÁ Û‡.עכ"ל ,

‡¯Óלספרו בהקדמה כתב הש"ך, בעל זצ"ל כהן שבתי ר' רבנו שמעתתא, דכולא

לא יגעתי, יגיעות וכמה הרבה, טרחות טרחתי ובתמים באמת דעה, יורה על כהן' 'שפתי

אשר עד רבות, שנים לעפעפי ותנומה לעיני שינה נתתי לא אחר, עסק בשום עסקתי

כל על וחזרתי מאזניים בכף הכל ושקלתי ובררתי מחשבתי, הפועל אל מכח הוצאתי

חברים עם ואחד, פעמים מאה אם כי ושתים, אחת פעם לא צדדים, וצדדי הצדדים

לקולי. המקשיבים וערבים, חביבים אהובים ·È˙ˆÈÁÓחשובים ÈÓÚ È˙‡ ‰È‰ ‡Ï˘ ÈÓÂ,

ÂÏ ¯ÙÂÒÈ ÈÎ ÔÈÓ‡È ‡Ï,ÈÏÚ ‰˙È‰˘ ‰‡Ï˙‰ Ï„Â‚Ó,והפוסקים התלמוד בים בחיפוש ,

בוריו. על הכל העמדתי כי עד

¯ÙÂÒÓהעשיל ר' לרבו הש"ך הראה ת"ח] [בגזירת הקוזאקים מפני שבברחם

לגמור העשיל ר' הרבי הספיק שלא עד בתשובה העיון ובאמצע בהלכה, תשובה

ר' הרבי שנסע בעגלה מקום היה ולא הקוזקים, מפני לברוח צריכים היו התשובה,

ורץ הש"ך, עבור ביתו ובני ר'העשיל הרבי שגמר עד רגלי, העגלה אחרי הש"ך בעל

בתשובה כתב עצמו דהש"ך וידוע הש"ך, עבור מהעגלה התשובה על לעבור העשיל

הקוזאקים מפני בברחי כתבתי זה ודבר .14אחת,

‰Ó„˜‰·הגר"ח תלמידו כתב דצניעותא' 'ספרא על בפי' הגר"א לביאור

עד יסופר כי יאומן לא בענקים, הגדול אדם יגע יגיעות וכמה וז"ל, זצ"ל מוואלוז'ין

" הזה העולם את מכנה הישר בספר נווהתם

הוא,"התלאות כך ואם יסורים. של מלון ,

בו. לשמוח אפשר האם

נוסעים כאשר חיים' ה'חפץ אמר

שרים כבר לחתונה, דרכה העושה במרכבה

וכלה, חתן אין תזמורת, אין עדיין בדרך.

אדם אם בדרך. כבר מתחילה השמחה אך

לעולם נוסע שהוא האמונה את חי היה

צדיקים שבו לעולם עדן, לגן טוב, שכולו

מזיו ונהנים בראשיהם ועטרותיהם יושבים

של חיים היו החיים כל אז כי - השכינה

להתייחס מקום אין כזה במצב שמחה.

כשנוסעים לזוטות. הקטנים, לדברים

איזה על לחשוב הזמן זה האם - לחתונה

לגמ קטן עכשיו..."חוב לזה ראש יש למי ח?

לשמחה. בדרך נמצאים כעת

התורה, חנוכת לספר בהקדמה הובא .14

הש בעל של רבו העשיל, ר' זצוק"להרבי ל."ך
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שכלו ברוחב לו רב ידיו היו כי אף ומובאיו, מוצאיו לאמיתו ברור לאור ענין כל שהוציא

לבו סמוך היה לא זאת כל עם שלפניו, דורות מכמה דעת לה המלאה בינתו ועומק

הקדש שכלו במאזני שקלו אשר עד בזה 
Â¯‡‰הטהור ‰ÚÈ‚È·Â ÌÈÓÚÙ ˙Â‡Ó ‰ÓÎ.

Â¯‡˙ ¯ÂÁ˘Ó Í˘Á ÈÎ „Ú ÂÈ
ÈÚÓ Â˙
˘ „„˙Â ˙ÂÏÈÏÂ ÌÈÓÈ ‰ÓÎ ‰˙˘ ‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡ÏÂ.

פניו אור קרן וכרגע תבונתו. קצה עד לבוא עיניו ה' האיר אשר עד עליו נפשו ונתן

עכ"ל דאורייתא, ונהירו מחדוותא .15הטהור

התמדתם על לרוב סיפורים כהנה ועוד .15

ראיתי הדורות. גדולי של È¯‰ÓÓ"Ïהמופלגת
לאור התלמידים עם שיעור לומד שהיה

מש וידוע ה"הלבנה. שנעשהÓ"Ï‰¯˘כ מהנס

לנס שהוצרך משמע הבוקר, עד נרו שדלק לו

מבעל ומסופר אחר. נר לו היה לא כי זה

·‰"Áראשי באו אחד ובוקר בבעלז רב שהיה

וטענתם הרבנות ממשרת לפטרו הקהל

נכבה הלילה חצות אחר אמש ראו כי בפיהם

ראוי ואינו למד שלא הוא סימן בביתו, נרו

בקו הרגיש לא כי באמרו שפייסם עד לרבנות,

בעל בעלË‰"Êהבריאות. חותנו בעיר כשעבר

הב"הב עמו השתעשע שם, לשבות בד"ח ת"ח

לא קודש שבת וביום קודש, שבת ערב כל

הט ושאלו מאומה, עמו במוצ"דיבר על"ז ש

שבת לפני כי לו ענה עליו, הקפיד ולמה מה

לו שיש וראה לשמירה מוקצה חפצי לו נתן

אינו שכזה אחד עם הרבה... כסף של כיס

הט לו והסביר עסק, בדרך"רוצה הוא כי ז

הקהל של הכסף וזה רופא לבקור לברלין

הב והתפייס להתרפא, לו בעל"שנתנו ח.

ÓÙ‰"‚חידושיו כתב ניר ובאין עני, מלמד היה

בעל המדפיסים. העתיקו וממנו הקיר על

Ô˘ÂÁ‰ ˙Âˆ˜לו שימש החבית על קרש ,

קור מרוב במטה למד ובחורף כשולחן

ובאמצע בקולמוסו הדיו קרש ולפעמים

בעל הכר. תחת הדיו לחמם הוצרך הכתיבה

הפני‡"‰˘‡‚ אצל התאכסן גלותו בעת

ובבוקר בלילה, לישון מטה לו והציעו יהושע,

הפנ שהשאג"מצאו הספסל"י על ישן א

ע השאג"והתפלא לו וענה אין"ז, עלי א

מתפלא, אני תורתו כבוד על אלא להתפלא,

ולדעת מרופדת במטה לשכב אפשר כיצד

כ הג'"ללמוד על הרבה. 
Ë¯כÏÒ Ï‡¯˘È È·¯
אלא"זצ כלל שינה זמן לו היה שלא אומרים ל

ללמודו וחזר שכב ואז כח, אפיסת עד למד

חלילה, שעותÁ‰Â"Ò˙חוזר ב' ישן היה

ביום)בלילה .(ושעה

מי הנה אנו, לימינו כמלאכים מראשונים

הגרא מרן של שקידתו גודל זצ"יפלל שך ל"מ

מביתו ונשלח לאיש היה טרם בימים עוד

ובגד לאכול לחם לו שהיה וללא למרחקים

חולצה כידוע [אשר כמשמעו פשוטו ללבוש

ארוכות תקופות במשך לגופו היתה אחת

לרחצם צורך היה כי עד נתקשו ושערותיו

ומפורסמים, ידועים והדברים בנפט...],

נפלא ספר על נכתב הכל האחרונות ובשנים

אינו שם והקורא שך', הרב 'מרן הנקרא

לימים צעיר נער כיצד עיניו למקרא מאמין

של מאהלה מש לא ומצור, מלחמה בעיתות

[ואם לשער, ואין לתאר שאין באופן תורה

קדומים מדורות ארץ מצוקי על כן נכתב היה

ע ורק ופלא], לנס היה גם לכל"יותר, זכה כך י

מקצתם אשר מופלאות ומעלות דרגות אותם

עיננו. ראתה

הגר של המופלגת התמדתו ח"על

זצ בראש"שמואלביץ בספינה היותו בזמן ל

לאמריקה, משנחאי בדרכם תלמידים קבוצת

ולב מח בספר עט)כתוב .(עמ'

שבועות. כארבעה ארכה משנחאי ההפלגה

לא אך העכבות, ותכפו התלאות רבו עדיין

שבאה הפורקן, תחושת על להאפיל בהן היה

נסחף לא חיים ר' הגלוי. ההצלה נס בעקבות

נשא האניה של סיפונה על הרגשות, בזרם

בשקידה חזר עליו שמעתתא, שב ספר בחיקו
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ÔÂÈÎÂלהשיג הכלים בידינו ואין הטבע לדרך מעל היתה לתורה נפשם שמסירות

להעריך מושג כל לנו אין רבותינו, של תורתם לאור שזכינו שלמרות הרי עמלם, רוב את

גדלותם. רוב את

Á"¯‚‰.תלמידו נחשב שהוא הגר"א, לרבו הוא דבזיון אומר היה מוואלוז'ין

ואעפ"י הנסתר, תורת כולל כולה התורה כל את שידע אע"פ הגר"ח אמר זה ודבר

אחד להגר"ח שכשאמר מפורסם הנה ואעפ"כ, מאוד. מאוד בשבחו הפליגו הגר"א שבני

ואמר הזדעזע הראשונים ראשוני או גאונים למדריגת הגיע הגר"א שאולי -מתלמידיו
כהרמב"ן. אולי ח"ו,

ÈÓÂ,וז"ל הקדוש האר"י רבו בשם מביא זצוק"ל ויטל חיים רבי הרמב"ן, היה

מאוד, סתומים שדבריו להבינו שיכול מי אין מאוד עמוק התורה על הרמב"ן ביאור

מאוד, עמוק וז"ל, החיד"א כתב הש"ס על הרמב"ן' 'חידושי ובענין ÙÒ·Â¯„עכ"ל.
Ô"·Ó¯‰ È˘Â„ÈÁ ˙‡ Â„ÓÏ˘Î ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙‰Ó ‰·‰Ï ‡ˆÈשו"ת בשם ומביא .

לב בן נו-נז)מהר"י סי' תשו' ג ‰¯Ô"·Ó](חלק È¯·„·] ‰¯Â·Á·˘ ÌÈ
ÈÈÚÓ‰ „¯ÙÒ·˘"
"˘‡ Ï˘ ÌÈ˜Â˜ÈÊ Ì‰Ó ‡ˆÂÈ ‰È‰.

החידושים את ההפלגה. משך כל ובשקיקה

על העלה תלאות, מסע באותו לו שהתחדשו

' בשם קרא אותו קונטרס בתוך ˙Â¯˙הכתב
‰
ÈÙÒ‰חידושים מערכות ושתים שלשים ,'

היתה משנחאי במסע התמדתו ספר. אלי באו

חי ספוגת במסכת מחודש נדיריםפרק דושים

יראת בה, והעמלות תורה, אהבת של בסוגיות

בו. והבטחון ה'

בו לרגע רוח בקוצר ציפו האניה סיפון על

אדמה על הנדודים ידועת הרגל כף תדרך

כולו שקוע חיים, ר' נשען הסיפון על מוצקה.

העצום הריכוז ומאמץ סוגיה של בעומקה

מהבחורים אחד עמד ידו על פניו. על ניכר

נראו ומים מים שרק המרחבים עבר אל וצפה

שאל קרא אנחנו?! היכן לאופק. מאופק בהם

את ספק עצמו את ספק בקול הבחור

אותו. ÌÈÈÁ"הסובבים '¯ Â·È˘‰ '‚ ‡˙˙ÚÓ˘·
...ÒÂÒÈ‰ ‡ÏÏ"

הסובב כל מעל להתעלות הזוכה אדם

לבעל נחשב ובתורתו בה' דבק ולהיות אותו

אינם מעיניו כל ה'. בעבודת עילאית מדריגה

בלבו ואין מחייו, רגע בכל ה' רצון עשית אלא

נישא שהוא ביודעו מהעתיד ודאגה פחד כל

ה'. בזרועות עת Ï„¯‚‰בכל ÚÈ‚‰Ï ‰ÙÈ‡˘‰

Â
˘Ù
 ˙‡˘Ó ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,ÂÊ ‰·‚˘
.

גדולי היו ואלה כידוע, רבות וכהנה

נדע ומה חיים, אנו שמפיהם האחרונים

ראשונים של 
‡ÌÈ‡¯ÂÓ‡ÌÈמצערם˙Âאשר

שם."חז זעיר פה זעיר רק לנו גילו היה‰ÏÏל

ביתו לצרכי חציה נתן ליום, מטבע מרויח

בהמד לשומר Ú˘Â‰Èר."וחציו È·¯מכותלי

הוא. שפחמי ניכר היה 
‡ביתוÂ‰ מכר¯·

לקידוש. יין עבור חגורתו

- הקדושים רבותינו דוקא זה ולמה

היו והאחרים בעניות מדוכאים היו מקצתם

כלום התורה, על גדול בקושי עצמם מיגעים

להבין"כ יכולים היו שלא עד היו הבנה קשיי כ

לילות לשים בלי עצומה יגיעה בלי למודם

הדבר שורש ודאי אולם 
Èכימים.ÙÓ ‡˜Â„ ÈÎ
ÂÎÊ Ì˙ÚÈ‚ÈÂ Ì˘Ù
 ˙Â¯ÈÒÓ ÌˆÂÚÂ Ì˙ÂÈ
Ú

ÈÒÓ‰ ÈÎ ,ÂÎÊ˘ ‰ÓÏ"È‡
˙Ó ‡È‰ ‰ÚÈ‚È‰Â 

‡ˆ˙ Ì‰Ó˘ ÌÈÈ
Ú È
·· Â¯‰Ê‰ ,‰¯Â˙‰ ˙‚˘‰

ÈÓ‡˙ ˙‡ˆÓ ˙Ú‚ÈÂ ,‰¯Â˙,ן‡˜Â„.
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‰ÓÂה'שיטה כתב הראב"ד]. [כגון לו שקדמו הראשונים אלו על הרמב"ן כתב

נד)מקובצת' ראשינו(כתובות נותנים אנו מחוור, זה שאין אע"פ וז"ל, הרמב"ן בשם

עכ"ל. הראשונים, רגלי כפות תחת

¯·„Âלדרגת ובנוגע ה'אמוראים'. בדרגת מושג שום לנו שאין הוא פשוט

ותלמיד עקיבא רבי של רבו היה הורקנוס בן אליעזר שרבי חז"ל אמרו הרי ה'תנאים',

בגמ' עליו ואיתא זכאי. בן יוחנן רבי ע"א)של סח והרבה(סנהדרין למדתי תורה הרבה ,

הים. מן המלקק ככלב אפי' מרבותי חסרתי ולא למדתי תורה הרבה לימדתי, תורה

רבי היה ומי ע"כ. בשפופרת, כמכחול אלא תלמידי חסרוני ולא לימדתי תורה הרבה

סוכה במס' איתא זכאי? בן ע"א)יוחנן גדול(כח וכו', להלל היו תלמידים שמונים ,

יוחנן רבן על עליו אמרו זכאי, בן יוחנן רבי שבכולם קטן עוזיאל, בן יונתן שבכולן

סופרים, ודקדוקי תורה דקדוקי ואגדות, הלכות גמרא ומשנה, מקרא הניח שלא זכאי בן

שדים ושיחת השרת מלאכי שיחת וגימטריאות, תקופות שוות, וגזרות וחמורים קלים

מעשה גדול דבר קטן, ודבר גדול דבר שועלים, משלות כובסין משלות דקלים, ושיחת

ואצרתיהם יש אהבי "להנחיל שנאמר, מה לקיים ורבא, דאביי הויות קטן דבר מרכבה,

ח-כא)אמלא" וכמה.(משלי כמה אחת על שבכולן גדול כך, שבכולן שקטן מאחר וכי ,

מיד עליו שפורח עוף כל בתורה ועוסק שיושב בשעה עוזיאל בן יונתן על עליו אמרו

ע"כ. נשרף,

Ô¯Óזאלסט בזה"ל, ישראל בארץ תורה הבני מחשובי לאחד אמר זצ"ל, הגרי"ז

האסט האלצע לעבין... דיינע אין קאפ א געזען נישט מאל קיין האסט דו אז וויסן, דו

דא ועל ע"כ. ראית] עצים רק שלך, בחיים טוב ראש ראית שלא לך, [שתדע געזען דו

ים" מיני "ורחבה יא-ט)נאמ' ממש.(איוב כפשוטו ...

dpedkd ipicn dpi` dxepnd zwlcda oexd` ziikf

"ø÷á ãò áøòî åéðáå ïøäà åúà êåøòé"[כז-כא]

מה‡] וז"ל, כהונה מדין אינה הנרות הדלקת שמצות חידש, משה דרש בספר

משום הוא לכהונה, שנבחר קודם עוד המנורה בהדלקת ובניו אהרן יערוך שנאמר

מעשיו, לפי לזה שייך שאהרן משום הכהונה, מצד שלא אף אופן בכל זכה שבהמנורה

אורה באה שמשם להראות שהוא משום והוא הקרב", ל"ואתה גם זכה מזה ואדרבה

וכו'. ולמצות, לתורה אותם שיחנכו עולם באי לכל

„ÂÚÂצוה גדול, לכהן אהרן את למנות הקב"ה שאמר קודם אף שם, הוסיף

היה לא הבכורות שלכן כהונה, מענין זה שאין משמע ובניו. אהרן המנורה את שיערוך

וללמד, להורות מיוחדים שהם ובניו לאהרן רק שייך הוא אבל הנר, הדלקת דין להם
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שאמר לג)כמו ומשה(דברים לישראל", ותורתך ליעקב משפטיך יורו וגו' אמר "וללוי

להו, כייפי הכהנים שכל עולם גדולי אף וזרים מהם. למעלה עוד שהוא מפני הדליקם

עכ"ל. פלוג, לא וגם לשם, נכנס זר שאין בהיכל שהוא משום אסורים

ÔÈ
Úביאר להורות, המיוחדים התורה ללומדי שייכת והדלקתה שהמנורה זה

דבר בהעמק כה-ח)הנצי"ב לעיל דבריו והבאנו כ, פסוק התורה(לעיל דאור לדעת דיש וז"ל,

כלי שני אמצעות ע"י בשפע בא בישראל, שכינה המשרה ועיקר המשכן תכלית שהוא

היינו 
Â¯‰קודש,Ó‰Â ÔÂ¯‡‰,'וכו הארון פעולותיהם, ונשתנו ,‡¯˜
˘ ‡ÏÙ
‰ ÁÎ ‰ÊÏÂ
‰¯Â
Ó‰ ÁÎ Ô˙È
 „ÂÓÏ˙חכמות שבע בו נכלל ÏÂÙÏÙÏ‰אשר ˘¯„
‰ ˙ÂÁÂÎ ÏÎÂ

‰¯Â˙ Ï˘.'וכו ופרחים, בכפתורים נכלל זה וכל ,˙Â·È˘È‰ Â·¯˘ È
˘ ˙È·· ÔÎ ÏÚÂ
„ÂÓÏ˙‰ ‡Â‰˘ ‡·¯Â ÈÈ·‡„ ˙ÂÈÂ‰Ï ‰·¯‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙ Â„ÈÓÚ‰Â,ÁÎ ˜ÊÁ˙Ó ‰"Â˘Ó

‰ÎÂ
Á„ Ò
 È"Ú ‰¯Â
Ó‰אשר התורה ללומדי שייכת והדלקתה שהמנורה חזינן עכ"ל. ,

הגר"מ וכדברי שבעמנו, התורה גדולי כדוגמת לישראל" ותורתך ליעקב משפטיך "יורו

הנ"ל .16פיינשטיין

Â¯Ó‡"בישראל שורה שהשכינה עולם באי לכל עדות "המנורה כבחז"ל (שבת

וכדאי'ע"א) השלמות במעלת שלמה שנפשו מי על היא בישראל השכינה והשראת ,

יסוה"ת)ברמב"ם מהל' בנפשם(פ"ז שלמים אשר התורה לומדי והם אשר17, הם הם ,

קודם עוד ובניו לאהרן בא דהציווי וכמש"נ המנורה את להדליק יכולים הדין מעיקר

מדליקי על מעידה והמנורה וללמד, להורות מיוחדים שהם מפני הכהונה שבט שהיה

השכינה. להשראת הם ראויים דאכן המנורה,

הרמב"ם·] ה"ז)כתב המקדש ביאת מה' בזרים,(פ"ט כשרה הנרות הדלקת "וכן

והשיג עכ"ל. להדליקן, לזר מותר לחוץ, והוציאן הנרות את הכהן הטיב אם לפיכך

עכ"ל כשרות, הדליקן שאם אלא להדליקן לזר מותר כשאמר הפליג וז"ל, .18הראב"ד

דהדלקה דנהי וז"ל, הראב"ד קושיית לבאר כתב הרמב"ם, על הלוי חיים רבנו ובחידושי

בהעלותך בקרא וכדכתיב בכהן, מצותה מ"מ אבל זר, בה מיפסל ולא היא עבודה לאו

הגר"ח כ' הרמב"ם ובדעת עכ"ל. לכתחילה, להדליק לזר אסור וע"כ וגו', הנרות את

מצוה עצמו הדלקה מעשה אין אבל דולקת, המנורה שתהיה המצוה שעיקר שס"ל לבאר

לכתחילה. אפילו המנורה להדלקת כשר שזר הרמב"ם פסק ולכן בעלמא, הכשר אלא

ע מש"16. זה."ע בענין הפרשה בריש כ

מש עי' בפר'"17. לעיל באריכות זה בענין כ

.(כ-כ)תרומה

חינוך' ב'מנחת [עי צח)18. על(מצוה דהקשה ,

מצוה"הרמב עושה הדלקה במנורה דהרי ם

רש משיטת מוכח עי"וכך כב איב)"(שבת דכתב,

חנוכה של המצוה אי - מצוה עושה הדלקה

במנורה, כדאשכחן מדליקין, בהדלקה, תלויה

עושה"ע הדלקה דאי מבואר בסוגיא ושם כ.

הדליקה ואי בעינן, במקומה הדלקה מצוה,

עי כלום, עשה לא חנוכה נר גבי ש]."מבפנים
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¯˘Ù‡Âשייך אינו המנורה הדלקת דין שכל דס"ל הרמב"ם, שיטת בביאור לומר

לעבודה הכהונה שבט לבחירת קודם כבר שהרי הכהונה, לשבט בבכורים)דוקא העבודה (בזמן

חשיבותם מחמת הנרות את להדליק לאהרן הציווי משה')היה ה'דרש אחר(וכמש"כ כן כמו ,

לעבודה, הכהונה שבט להורותבחירת מיוחדים שהם מפני לכהנים שייכת המנורה הדלקת

הדלקה לחוץ, המנורה את שהוציאו כגון להדליק לזר אפשר שיהיה ובאופן וכנ"ל. וללמד

בכהנים רק דין אינו מנורה שהדלקת כיון לכתחילה, גם זר ע"י כשרה שאמר19זו ומה .

משלהם" גדול "שלך הכהן לאהרן בהעלותך)הקב"ה פר' הרי(במדב"ר שלמעשה משום היינו ,

הכהונה מדיני זה אין ואמנם מקדש, להיכנס יכולים שאינם מחמת לכהנים שייך זה בפועל

משלהם. גדולה שהיא גדולה זכיה וזו המדליקים הם למעשה אך

xp cvik xe`iae ,l`xyi axwa dpikyd z`xyd lr zecr
eze` mi`ex mpi` mixfy zexnl df lr cirn iaxrnd

"åéðáå ïøäà åúà êøòé úãòä ìò øùà úëøôì õåçî ãòåî ìäàá"[כז-כא]

שבת‡] במס' ע"ב)איתא ע"ב)ובמנחות(כב מועד(פו באהל העדת לפרכת "מחוץ ,

נר זה רבא אמר עדותה, מאי וכו', בישראל שורה שהשכינה עולם באי לכל הוא עדות -

מסיים". היה ובה - מדליק היה וממנה חברותיה, כנגד שמן בה שנותנין מערבי,

ÍÈ¯ˆÂהעדות הוא ערב עד מערב דלוק שהיה מערבי" ה"נר דוקא מדוע להבין

יום בכל בביהמ"ק נעשו נסים עשרה הלא בישראל, שורה ה-ה)שהשכינה ומהי(אבות ,

שם. שנעשו הנסים משאר יותר - מערבי בנר שנעשה זה נס של מעלתו

˘ÈÂבמשנה שמוזכרים הנסים שאר אך במקדש, נעשו נסים עשרה שבאמת לומר

ה' רצון אלא נס, נעשה האדם מעשה מחמת ולא האדם, למעשה כלל שייכים אינם

שורה ששכינה אלא ראיה בזה אין באמת ולכן אלו, נסים שיהיו אבל·Ó˜„˘היה -

שורה ששכינה האדם,·Ï‡¯˘Èלא מעשה מכח הנס נמשך שם מערבי, בנר משא"כ .

וזוהי ערב, עד מערב שידלק הנס נמשך הדלקתו ומכח - המנורה את הדליק שהכהן

ידיהם! במעשה ניסית הנהגה שנמשכת בישראל, שורה ששכינה ראיה

נראה דלכאורה זה, תירוץ על להעיר ויש .19

הוא האחד נפרדים, דינים שני כאן דיש

"˙Â¯
‰ ˙˜Ï„‰"להרמב זה ודין גם", יכול ם

האחר והדין הנרות. להדליק היינו לעשות זר

של 
¯Â˙"הוא‰ ˙·Ë‰"הוא זה ודין ,˜¯
ÂÈ
·Â Ô¯‰‡·בפסוק במפורש שכתוב וכמו

מלשון משמע וכן ובניו, אהרן אתו יערך

""הרמב דכתב, ‡˙לפיכךם Ô‰Î‰ ·ÈË‰ Ì‡

˙Â¯
להדליקן‰ לזר מותר לחוץ, ,"והוציאן

ע רק זה עצמן הנרות הטבת כהן."אבל י

דין"ומש לגבי גם הוא משה' ב'דרש ÍÂ¯ÚÈ"כ
Â˙‡אעפ בזר, לעיכובא הוא שבזה לא"" זה כ

מיוחדים שהם ובניו באהרן אלא בכהונה דין

וכמש וללמד, אתו,"להורות יערוך שהצוי כ

הכהונה. שבט היות לפני בא
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Â
ÈÈ‰Â"העם את ויברכו "ויצאו המשכן בחנוכת שנאמר מה ט-כג)נמי ,(ויקרא

עלינו אלקינו ה' נעם ויהי אמרו צ-יז)ופירש"י, 
‰,(תהליםÈÎ˘ ‰¯˘˙˘ ÔÂˆ¯ È‰È
ÌÎÈ„È È˘ÚÓ·שכינה שתשרה כדי ה', לפני לרצון יעלו ידיכם מעשי כלומר, ע"כ. ,

ידיכם. במעשי התלויים הנסים אותם ויתקיימו ידיכם, במעשי

‰Ê·Âבתחילת השכינה השראת להם הובטח דהרי להקשות שיש מה ניחא גם

כדכתיב המשכן, עשיית על היו(כה-ח)הציווי ומדוע בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו

ידיהם. במעשה שכינה שתשרה ואהרן משה של לברכה זקוקים

ÈÙÏÂהבטחה קיבלו ולזה במקדש, שכינה ששרתה האחד הם. ענינים ב' הלא מש"כ

השכינה בהשראת איירי הבית בחנוכת הכא אבל מקדש". לי "ועשו בפסוק כמבואר

שורה שהשכינה לכל הראה ממעשיהם יוצא דהפועל היינו אין·Ï‡¯˘Èבישראל, ולזה ,

וכמש"נ. ידיהם, במעשה גם תהיה השכינה דהשראת ברכם ולכן הנ"ל, מהפסוק הבטחה

שהשכינה·] עדות היה המערבי הנר היאך אחרת, קושיא להק' יש זה בענין

המערבי, הנר את לראות יכול ואינו להיכל לפנים ליכנס לזר אסור הלא בישראל, שורה

לישראל. עדות הנר יהיה ואיך

„ÂÚÂ''התוס מבעלי זקנים ב'דעת כ' שהנה להקשות, לח-כא)יש וז"ל,(להלן

שהוא Ú"‰Â‡Ïהעדות, ˙Â„Ú,שם שורה ששכינה העגל, מעשה על הקב"ה שנתרצה

מהמדרש דבריו שמקור ובאמת ישראל, לכלל רק ולא לאוה"ע עדות שהוא הרי עכ"ל.

נט-ד) כלים(שמו"ר במס' היא ערוכה משנה הלא בעזרה, לעכו"ם ומה להק' ויש (פ"א,

הרמב"םמ"ח) וכ"פ ה"ה), מקדש ביאת מה' וצ"ב.(פ"ג גויים, ממנו משתלחים שמהחיל

˘ÈÂרבה במדרש איתא דהנה נא-ג)לומר, ב"ר(שמות שמעון א"ר העדות מהו ,

העולם לכל הוא עדות ד"א לישראל. סליחה שיש עולם באי לכל הוא עדות ישמעאל

מדאי, יותר וחיבבה אשה שנטל למלך למה"ד, משל יצחק א"ר הקב"ה. מפי שנתמנה

לה שלח לימים עוד. עליך חוזר אינו שכנותיה לה אומרים והיו והניחה. עליה כעס

שהגיע כיון אצלך. אבא פלוני שביום המטות, את והציעי שלי פלטין את כבדי ואמר

ולא עמה, ושתה ואכל לפלטין, אצלה ונכנס לה, ונתרצה אצלה המלך בא פלוני, יום

שנתרצה ידעו שעה באותה בשמים, ריח מריחות שהיו כיון אלא מאמינות, שכנותיה היו

התורה, את להם ונתן סיני, הר לפני והביאם ישראל, את חיבב הקב"ה, כך המלך. לה

חטאו, יום ארבעים אחר כהנים", ממלכת לי תהיו "ואתם שנאמר כהנים, ממלכת וקראן

יוספו לא בגוים "אמרו שנאמר עוד להם מתרצה אינו כוכבים, העובדי אמרו שעה אותה

ד-טו)לגור" שנאמר(איכה הקב"ה להם סלח מיד עליהם, רחמים לבקש משה שהלך כיון .

אלא לישראל, שמחלת מפויס הריני העולם, רבון משה אמר כדברך". סלחתי ה' "ויאמר

שכינתי משרה הריני חייך הקב"ה, א"ל עליהם, בלבך שאין האומות כל לעיני הודיע

העדות", "משכן נאמר לכך להם, שמחלתי ומכירין מקדש" לי "ועשו שנאמר בתוכם



ìäàויקרא ˙˘‰äùîספר

המדרש. דברי ע"כ הקב"ה, להם שמחל לישראל היא שעדות

¯‡Â·Óכהנים ממלכת הם שישראל וידוע, ברור היה הדבר העגל, חטא שקודם

זה ודבר ומצות, בתורה לעסוק ולשון, עם מכל ומופרשים מובדלים שהם קדוש, וגוי

בעגל, ישראל שחטאו כיון אך ית'. הבורא רצון הוא שכך מכיון אוה"ע, את אף מחייב

שוב ומעתה היא, בטלה ישראל בני זכו לה החשיבות שכל לחשוב לאוה"ע מקום היה

ומפורסם ידוע שיהיה רבנו, משה ביקש כך ומשום לעמים. ישראל בין והפרש הבדל אין

כהנים ממלכת הם שישראל בשכלם ויבינו וידעו לישראל, להם שנמחל לאוה"ע אף

"ועשו הציווי בא זה ומכח ישראל. בכלל שכינתו להשרות הקב"ה ונתרצה קדוש, וגוי

בישראל שורה שהשכינה העולם, לבאי עדות הוא שהמשכן בתוכם", ושכנתי מקדש לי

בנס. דלק מערבי שהנר היה לזה והסימן העגל, חטא להם ונמחל

˙‡Âישמרו רק אם לראות הגוים יכולים ה', עם על השכינה השראת מציאות

ובינתכם חכמתכם הוא כי ועשיתם "ושמרתם בפסוק כמבואר המצות, את ישראל ויעשו

הגדול הגוי ונבון חכם עם רק ואמרו האלה החקים כל את ישמעון אשר העמים לעיני

אליו" קראנו בכל א' כה' אליו קרבים א' לו אשר גדול גוי מי כי ד-ו,ז)הזה, .(דברים

¯˘Ù‡Âבמש"כ הנצי"ב, נתכוון דבר')שלזאת ב'העמק ישראל(שם גדולת שיראו ,

מקיימים שהם בשעה ישראל עם גדולת את יראו עצמם שהגוים פי' ע"כ, וכו', ה' בעיני

התורה שומרי התנהגות מעצם כי כך, על המנורה לעדות צורך ואין והמצוות, התורה את

וכמש"נ בתוכו שורה שהשכינה לראות אפשר .20והמצות

Î"‡Âמעשיהם שע"י דהיינו דולק, מערבי נר כי יודעים שישראל שמכיון י"ל

שהם וככל ית', בדרכיו ללכת מתחזקים הם בתוכם, השכינה להשראת זוכים הם

עדות וזוהי בקרבם, שהקב"ה עליהם ניכר התורה ובעמל המצוות בקיום יותר מדקדקים

זה. על לעדות גורם המערבי שהנר נמצא ישראל, בקרב השכינה השראת על

,¯ÓÂÏÎבני של מעשיהם אלא הנר, ע"י ישיר באופן נעשית העדות אין שבאמת

מאת להם שיש והאהבה הקשר על אותם, מלמד שהנר מה מכח מתחזקים שהם ישראל

בעצמו. הנר את רואה שאינו למי גם אצלם שרויה שהשכינה העדות זוהי הקב"ה,

"jl dizzpe dzid ily dxez" - dyn ly eziikf

åðäëì ìàøùé éðá êåúî åúà åéðá úàå êéçà ïøäà úà êéìà áø÷ä äúàå"
"éì[כח-א]

במדרש‡] לז-ד)איתא אליך(שמו"ר הקרב ואתה למשה הקב"ה שאמר בשעה ,

היא שאלולי לך ונתתיה היתה שלי תורה הקב"ה לו אמר לו, הרע אחיך, אהרן את

לעיל שנתבאר וכמו "(כה-ח)20. במאמר לכך, המוכן ואחד אחד כל בתוך הוא השכינה ."מדור
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ע"כ. וכו', עולמי אבדתי

ÍÈ¯ˆÂהקרב הקב"ה לו שאמר מה ע"י למשה לו הרע מדוע אהרן,ביאור את

לך". ונתתיה היתה שלי "תורה באמרו ניחמו ובמה

·˙ÎÂ'הרידב"ז היה(עה"ת)ב'נימוקי לא משה של כאבו שעיקר הוא, הנראה ,

מה אחריו, משרתו את הם שירשו אתו", בניו "ואת לו הנאמר על רק אהרן, מינוי על

אינם הירושה דיני כי הקב"ה, השיבו וע"ז בניו. שירשוהו לכך זכה לא עצמו שהוא

ניתן לא הרי עצמו המת אבל מותו, אחר הנפטר מן שנותר מה לענין אלא שייכים

שנאמר מהו לבאר חז"ל אמרו והנה עולמו. לבית הולך הגוף כי א-ב)לירושה (תהלים

דייקא. שלו בתורתו - יהגה" "ובתורתו ואח"כ - ה' תורת היינו - חפצו" ה' "בתורת

נקראת בה ומתייגע כשלומדה ולבסוף הקב"ה, שם על נקראת היא שבתחילה אלא

תורתו. ונעשית שמו על התורה

,ÍÎÈÙÏא"כ ה'", "עבודת נקראת והעבודה עבודה, היא שמשרתו הכהן אהרן

מה ויש בעולם נשארת היא במותו אשר חיצוני, דבר אלא ממנו חלק אינה משרתו

חלק היא והרי שמו על נקראת שהיא כיון משה, של תורתו אבל לבניו. להוריש

אחרי אחריו, לבניו להורישה יוכל וכיצד עמו, תורתו לוקח הוא במותו הרי מעצמותו,

שלי "תורה הקב"ה לו שאמר זהו לו. השייך נפרד דבר ולא ממנו חלק היא שמשרתו

כיון אך ה'", "תורת ונקראה מתחילה שלי היתה התורה אמנם לך", ונתתיה היתה

להוריש מה לך אין ושוב בפטירתך, אתך המסתלק ממך, חלק היא הרי לך שנתתיה

עכ"ל. לבניך,

שאלולי·] לך, ונתתיה היתה שלי תורה למשה א"ל דהקב"ה לומר, אפשר ועוד

לא "אם כמ"ש העולם, מחריב הקב"ה היה התורה דלולא היינו עולמי, את אבדתי היא

שמתי" לא וארץ שמים חקות ולילה יומם לג-כה)בריתי את(ירמי' דהנחיל משה וא"כ ,

דאלולא בניו, דוקא ולא דרכו, וממשיכי יורשיו הם התורה לומדי כל ישראל לעם התורה

חרב היה העולם כל .הוא

אפריון‚] בירושה21בספר התורה את העביר לא שהקב"ה המדרש, לבאר כתב

הבורא הנחיל תחילה שבכוונה וז"ל, בירושה, עוברת דהתורה יאמרו שלא כדי משה לבני

ממנו יורש משה של זרעו היה אילו בירושה. תעבור שלא באופן לעמו התורה את ית"ש

ולכתר כהונה לכתר בדומה בירושה, עובר תורה כתר שגם סבורים כולם היו גדולתו, את

הראה לכן בה. שיתעסקו משה לזרע להם די באמרם התורה מלימוד פורשים והיו מלכות,

הפקר, אלא בירושה איננה שהתורה ·‰הקב"ה ˙ÂÎÊÏÂ ‡Â·Ï ÏÂÎÈ ˙ÂÎÊÏ ‰ˆÂ¯‰ ÏÎÂ.

לך". ירושה שאינה תורה ללמוד עצמך "התקן באבות, התנא וכמאמר

שו ה'קיצור מבעל ע'."21.
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‰
È˘אחד לאדם העניקו ולא הכתרים משאר תורה כתר של טבעו הקב"ה

צריך לכך האחרים. הכתרים מן יותר העולם לקיום הכרחית הינה שהתורה לפי ולזרעו,

לזכות. שיכול במה ולזכות בה להתייגע ואיש איש כל

‰ÊÂבמדרש היא(הנ"ל)הביאור התורה עולמי". אבדתי [התורה] היא "שאלמלי

לזכות שיחפוץ מי שכל באופן להעמידה הוא הראוי מן כן על העולם, לקיום הכרחית

בירושה. ולא במתנה רק למשה ניתנה לפיכך לזכות. יוכל בתורה

Â
È¯˘Â‡העברה בה שיש כמתנה למשה ניתנה שהתורה בעובדה נעוץ הגדול

לכל שיש הגדולה הזכות אחת. משפחה בנחלת לעולם הנשארת כירושה ולא לאחרים

עלינו כאחת. וחובה זכות הינה תורה, של בכתרה להתעטר האפשרות מאיתנו אחד

בקיום בתורה. העוסקים שירבו הוא ית' ורצונו התורה, כתר הכתרים ככל שלא לזכור

ומה חלקנו טוב מה אשרינו, כולו. העולם וקיום וקיומנו אושרינו כל תלוי זה רצונו

עכ"ל. ירושתנו! יפה ומה גורלנו נעים

כלל„] על המנהיגות את משה של לבניו הנחיל לא שהקב"ה דמה י"ל עוד

עצמו רבנו דמשה ישראל, כלל מנהיגות הנקרא כזה מינוי היה שלא מפני ישראל,

משה והאיש כמ"ש המדות מעלות בכל שלמה נפשו שהיתה מחמת רק מנהיגותו קיבל

ולא שלמד, תורתו ומחמת ישראל בני סבלות בעול שנשא ומחמת האדם, מכל עניו

מנהיגם, שיהא זה מצב שעשתה זו היא גדלותו למיניהם. מינויים כגון חיצוני דבר מפאת

רבנו משה שיהיה ד"ז חייבו בתורה וגדלותו הרוחני מעמדו ישראל, של וגואלם רבם

משה, כשנסתלק לכן ישראל. כלל של Ï‰˘Â¯È‡מנהיגם Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ ‰˙È‰,¯Á‡Ó
ÈÂ
ÈÓ ÌÚÙ Û‡ ‰È‰ ‡Ï˘.

מוסר‰] שיחות בספר כתיב22כתב יא-יא,יג)וז"ל, ה'(במדבר אל משה "ויאמר

העם כל את הריתי האנכי עלי, הזה העם כל משא את לשום וגו' לעבדך הרעת למה

וגו' הינק את האמן ישא כאשר בחיקך שאהו אלי תאמר כי ילדתיהו, אנכי אם הזה

וגו'. הזה" העם לכל לתת בשר לי מאין

Â
„ÓÏהאומן ישא כאשר ישראל, כל את בחיקו לשאת רבנו משה בכח כי מכאן

זאת בחיקו, שלם עם לשאת כח כזה, נשגב כח יחידי אדם אצל נמצא ומהיכן היונק. את

וירא אחיו אל ויצא משה ויגדל ההם בימים "ויהי הכתוב, על חז"ל שאמרו ממה נלמד

עליהם" מיצר להיות ולבו עיניו נתן - שם)בסבלותם" וברש"י וב'ילקוט'(מ"ר איתא,(שם),

תחתיכם". מותי יתן מי ואמר ואחד, אחד כל של משאו תחת כתיפו ‰˘˙˙ÂÙ˙"נתן
ÁÎ ‰˘ÓÏ ˙
˙Â
‰ ‰„ÈÓ‰ ‡È‰ –––– ˘ÓÓ ˘Ù
 ˙Â¯ÈÒÓ È„Î „Ú ÂÊÎ ‰„ÈÓ· ¯Úˆ·

ÌÚ‰ ˙‡ ˙‡˘Ï ÊÂÚÂ,˘ÓÓ Â¯Úˆ ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î Ì¯Úˆ· ‰˘Ó ˘È‚¯‰˘ ÔÂÈÎÓ ÈÎ,ÏÚ
Â·Ï·Â Â˜ÈÁ· Ì˙‡˘Ï ÂÁÂÎ· ÔÎ,Â˘Ù
Î ÂÏ ·È·Á‰ Â„ÈÁÈ Â
· ˙‡ Ì„‡‰ ‡˘Â
 ¯˘‡Î.

להגר זצ"22. שמואלביץ נא."ח מאמר ל,
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Ï‡Âמכל נדרש הדבר אלא אמורים, הדברים רבנו במשה ורק אך כי אדם יאמר

בגמ' שאמרו כמו בישראל. ע"א)מנהיג ח הצבור,(סנהדרין את שיסבול לדיין "אזהרה ,

כתיב". היונק את האומן ישא כאשר שבתאי, רבי ואיתימא חנן ר' אמר כמה, ‰¯Èעד
Ï‡¯˘È· ÔÈÈ„ ÏÎ ÏÚ˘,¯Â„Â ¯Â„ ÏÎ·,Â·Ï ÏÚ Ï‡¯˘È ˙‡ ˙‡˘Ï ‰Ê ·ÂÁ ÏËÂÓ,

Ì˙‡˘Ï ÂÁÂÎ· ˘È˘ È‡„Â ÍÎ ÏÚ ‰ÂËˆ
 Ì‡˘ „ÂÚ ‰Ê· „ÓÏ
Â.עכ"ל ,

[Â"משה בשש כי העם "וירא לב-א)כתוב ובמדרש(להלן וערבב23, שטן בא איתא,

להם הראה מת. להם, אמר למרום. עלה א"ל, הוא. היכן רבכם משה א"ל, העולם. את

זה כי ואומר באצבע אותו מראין והיו והארץ השמים בין תלויה משה של מטתו דמות

ע"כ. לצחק", ויקומו וגו' ממחרת "וישכימו מיד האיש. משה

·˙ÎÂמות על ולספוד לבכות להתאבל, עליהם היה לכאורה וז"ל, חיים' ה'חפץ

שאמר בשעה כן, על יתר ובמחולות. בתופים לשמוח ולא ראו, מטתו שאת ומנהיגם, רבם

העם שהרי לכך, להסכים למשה לו היה כרגע, אותם ואכלה לי הניחה למשה, הקב"ה לו

ואינו ושמח שצוהל עם מטתו. שראה למרות ובמחולות בתופים ושמח בו בגד הזה

כבודו, על משה מחל זאת בכל אולם וסלחנות. לרחמים ראוי אינו מנהיגו מות על מתאבל

מישראל אחד צפורן יזוז ואל כמשה אלף ימותו והכריז, העם בעד .24התפלל

Ô‡ÎÓÂהמבטל בישראל, מנהיג של הנפש ומסירות האחריות למידת ומופת דוגמה

עכ"ל. דורו, בני עבור עצמו את

רמז בהמשך לב, פרק שמעוני' 'ילקוט .23

שצא.

חטא אחרי שבקש רבנו במשה מצינו .24

" כתבתהעגל, אשר מספרך נא מחני אין ."ואם

בכדי במיתה ובחר חייו על רבנו משה ויתר

הכלל על כפרה וברששתהיה יא-טו, י"(במדבר

היהשם) שלא מחמת ממשה באה זו טענה .

הי ישראל, של ברעתם לראות מצדיכול ינו

חבירו" עם בעול ·¯‡Â˙Â,"נושא Â
·¯ ‰˘Ó˘
ÈÂ¯˘Â ‚ÂÙÒ ‰È‰ ,Ï‡¯˘È ÏÏÎÏ ˙Ù˜˘
‰ ‰¯ˆ‰
Ì˙Ú¯· ˙Â‡¯Ó ˙ÂÓ ¯Á·˘ „Ú ÏÂ·‚ ÈÏ· ¯Úˆ·.

���

עליו הכל את ישראל, מנהיג בענין ועוד

הוא צריך חטאיהם את גם לבדו, לשאת

יוכל לא בכוחו אין ואם כתפיו, על לשאת

וז בישראל. מנהיג רבנו"להיות משה (דבריםש

א'"א-ט,י) ה' אתכם, שאת לבדי אוכל לא

אתכם חזהרבה ואמרו וגו', ברשל"" י"(מובא

עלשם) אתכם והרים הגדיל - אתכם הרבה ,

על ונתנו מכם העונש את נטל דייניכם,

עי וכו' מנהיג"הדיינים של מהותו וזה ש,

העגל ובחטא כתפיו. על הכל לשאת שצריך

לב-לב)כתיב חטאתם"(להלן תשא אם ועתה

כתבת אשר מספרך נא מחני אין וכ'"ואם ,

וז"רש שם כולה"י התורה מכל מספרך, ל,

לבקש כדאי הייתי שלא עלי יאמרו שלא

עכ רחמים, ביכולת"עליהם אין שאם והיינו ל,

" כן אם עדתו, את לשאת נאהמנהיג מחני

כתבת אשר מנהיג"מספרך להיות אוכל שלא ,

מהו להבין לימוד לן יצא ומזה כדאי. שאיני

ומפקד מצוה שאינו הציבור, על ופרנס מנהיג

‡˙בלבד, ˙‡˘Ï ·ÈÂÁÓÂ ÍÈ¯ˆ ‡Â‰˘ ‡Ï‡
˙ÂÈÓ˘‚· Ô‰Â ˙ÂÈ
ÁÂ¯· Ô‰ ,ÂÈ˙ÂÁÂÎ· Â˙„Ú.
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al mkg

"äîëç çåø åéúàìî øùà áì éîëç ìë ìà øáãú äúàå"[כח-ג]

סתם‡] זה אין מאד. גבוהה בדרגה נמצא הלב חכם האדם וז"ל, המלבי"ם כתב

עם לו מלחמה פנימה בלבו אך החכמה, חוקי פי על אמנם מתנהג החכם שכן חכם,

אצלו שכן בהרבה, מזה גדול הלב חכם ואולם, בנפשו. עדיין מקונן אשר הרע, היצר

ישותו, כל את ממלאה זה של חכמתו מעצמותו. ומהות בנפשו קנין להיות החכמה שבה

"אשר הלב: חכמי על התורה אומרת כך משום שבקרבו. היצר את שהרג כמי והוא

ליבם. כל את ממלאה החכמה אשר הלב, חכמי של מהותם זו שכן חכמה", רוח מלאתיו

ÍÎÂמלאתיו "אשר כזה לב לב", חכמי כל אל תדבר "ואתה הפסוק, של ביאורו

נשא ולא חכמה" מאחררוח לב", "חכמי להקרא ראויים אלו רק אחרים. לדברים מקום בו ר

עכ"ל. החכמה, אל המתנגדות ולמחשבות ליצרים לתאוות, פנוי מקום בליבם נמצא ולא

בחז"ל·] מצינו לב", "חכם תואר בביאור המלבי"ם ע"א)כהגדרת לב תמיד ,(מס'

למעלה מה לשיולי אתי דילמא ליה נימא וגו', לב" חכמי כל אל תדבר "ואתה הפסוק על

חכם איזהו ליה אמרו חכים, מתקרי אידין להם אמר לאחור, ומה לפנים מה למטה מה

העתיד את לפניו שרואה הנולד, את הרואה חכם איזהו פירוש, ע"כ. הנולד, את הרואה

רואה כאילו תמיד, לפניו עומד זמן, אחר לבוא העתיד המות יום זכרון כלומר, הודאי.

למען תמיד, למעלה חיים אורח לעלות ויבין, ישכיל, ועי"ז וכעת. בהוה בעיניו, אותו

בעוה"ז. למיניהם תאוות לביקוש בלבו מקום כזה לאיש אין לכן מטה. משאול סור

הם‚] הטפשים כל כי - לומר רגילים אנשים אומר, היה זצ"ל חיים החפץ

עמל האדם כי לעצמם. טפשים הם החכמים כל - להיפך אומר ואני לעצמם, חכמים

זה אבל ומרצו, זמנו כל נותן ע"ז וכדומה, בתים ולבנות הון לאסוף חייו ימי כל ויגע

חילם" לאחרים "ועזבו לעצמו, מט-יא)לא הכל"(תהלים יקח במותו לא "כי יח), ,(שם

תורה אלא - זהב ולא כסף לא לאדם מלוין אין הרי כי - שכל לו אין לעצמו ולדאוג

עכ"ד. בלבד, טובים ומעשים ומצוות

¯Ó‡לז-ג)הכתוב ה'חפץ(שם וביאר אמונה". ורעה ארץ שכן טוב ועשה בה' "בטח

והוא לבד, בהשי"ת בבטחונו לאדם לו די לא כי מלמדנו שהכתוב וז"ל, זצ"ל חיים'

רק מהעוה"ז שיקבל צריך אלא כן. אינו חפץ, שלבו מה ויעשה עוה"ז בהבלי יתעסק

שאמר, מה וזהו הבטחון, לו מועיל ואז בהשי"ת, אמונה לו ויהיה גופו, לקיים לו המוכרח

כל שם ועושה בביתו מתפשט אשר כבעה"ב לא לארץ, שכן רק שתהיה - ארץ" "שכן

לפטם כלומר: ודשן, טוב למרעה אמונתך שתביא - אמונה" "ורעה לזה ונוסף שירצה, מה

יפים פירות לך יניבו הטוב את ועשיתך בהשי"ת בוטח שאתה מה אז בה', באמונה עצמך

עכ"ל. וטובים,
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Ô·קיום לצורך העוה"ז עם משתמש רק בעצם, לעוה"ז שייכות לו אין תורה

השי"ת ולעבודת התורה .25מצוות

המלך„] שלמה אצל כתוב מצינו כתב, בפרשתנו מוסר שיחות אבספר (מלכים

לעבדךג-ה) ונתת וגו' לך אתן מה שאל אלקים ויאמר וגו' שלמה אל ה' נראה "בגבעון ,

הדבר את שאלת אשר יען אליו אלקים ויאמר וגו' לרע טוב בין להבין וגו' שומע לב

הנה כדבריך, עשיתי הנה וגו' עושר לך שאלת ולא רבים ימים לך שאלת ולא הזה

ונבון". חכם לב לך נתתי

¯‡·˙Ó.החכמה אל הגדולה תשוקתו מכח ורק אך לחכמה זכה שלמה כי כאן

ימים, אריכות ועל עושר על שויתר עד גדולה כ"כ היתה ˘ÌÈÈÁÏתשוקתו Ú„È˘ ÔÂÈÎ
Í¯Ú ÏÎ ÔÈ‡ ‰ÓÎÁ ‡Ï·הרמב"ם מש"כ וזה ה"א). פ"ז רוצח החכמה(הל' בעלי "וחיי

חשובין" הן כמיתה תורה תלמוד בלא .26ומבקשיה

הח כתב בהגהח"25. יג פרק עולם שם ,ה)"(בספרו

אונם את המשקיעים אדם בני אלו אודות

האדם בוא קודם הנה במותרות, ומרצם

הקב"לעוה קוצב מספר"ז, את אחד לכל ה

ללמוד שיוכל כדי ערכו לפי דעת לו ונותן ימיו

בתבונה. לחיות כדי וגם מצוות ולקיים תורה

עליו"בעוה כמצווה עושה אינו האדם ר

לסחור כדי לו שניתנו ובשכל בכח ומשתמש

מזוייפים"ב עבירות"שטרות עובר כלומר ,

מכוחותיו חלק להענש. עתיד הוא עליהן אשר

אך ומהנים יפים שנראים חיים על מבזבז הוא

מתוכן. ריקים הם למעשה

ונהנה שמח האדם חייו ימי במשך

המזוייפת"מ אולםהסחורה מותרות, חיי - "

לו יתברר מותו, לאחר פקודה, עת בבוא

לתואר ראוי הוא שעשה העבירות שבגלל

תורת"נבל" שהחליף - הפעולות יתר ועבור ,

דהיינו בחרסים, הון, מכל יקרה שהיא ה',

" בהן יקרא - הזמן חכםהבלי כי"לא .

בעוה חכם,"המשתדל נקרא מצוות להשיג ז

" שכתוב ÂˆÓ˙כמו Á˜È ·Ï ÌÎÁ"(י-ח .(משלי

חכם. לא בן יקרא מהן שהתרפה והוא

" ואומר הכתוב צווח זה תגמלועל הלה'

קנך אביך הוא הלא חכם, ולא נבל עם זאת

ויכננך עשך לב-ו)"הוא נתן(דברים הוא כלומר, .

באושר לזכות לך לאפשר כדי ודעת חכמה לך

ואתה בנו, את האוהב האב כדרך האמיתי,

את שהמנצל מכאן בהבלים. הכל את החלפת

תורה ללימוד רגעיו, את שעותיו, את חייו, ימי

" יאמר עליו מצוות יקחולקיום לב חכם

בעוה"מצות גם ואשריו בעוה", וגם עכ"ז ל."ב!

הגרי שמרן ידוע זצ"26. לומר"ז רגיל היה ל

זצ שך הרב למרן כל"חידושיו מקבל היה כי ל,

תורה דבר שמע שלא כמי בצמאון חידוש דבר

בתורה - במים שגדל הדבר ויסוד מעולם,

דבר כל קיבל לכך חיותו, כל היתה וזוהי

ד שמע שלא כמי ידוע"ששמע והנה מעולם. ת

זצ"שהגר חדש"א א' דבר משמיעת התפעל ל

לו כשהיה התפעל למה תמהו וכבר בתורה,

בעלי"כ דחיי להמבואר אולם תורה, הרבה כ

ת בלי ומבקשיה יחשב,"חכמה כמת ÈÓת ÏÎ
Â˙ÂÈÁ ‰Ê˘ ¯˙ÂÈ ˘È‚¯Ó ‡Â‰ È¯‰ ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ˘
‰˘„Á ‰ÙË ÏÎÂ ‰¯Â˙Ï ÔÂ‡Óˆ ¯˙ÂÈ ÂÏ ˘ÈÂ

ÌÏÂÚÓ ÚÓ˘ ‡Ï˘ ÈÓÎ ÈÂ‰ ÚÓÂ˘˘.

מש במדרש"וזה צז-ג)"(ברכ "ר דגים, מה

אחת טפה שיורדת כיון במים, גדלין הללו

שלא כמי בצמאון אותה מקבלין מלמעלה

מימיהון, מים טעם ‚„ÔÈÏטעמו Ï‡¯˘È Ô‰ ÍÎ
ÔÓ ˘„Á ¯·„ ÔÈÚÓÂ˘ Ô‰˘ ÔÂÈÎ ‰¯Â˙· ÌÈÓ·
‡Ï˘ ÈÓÎ ÔÂ‡Óˆ· Â˙Â‡ ÔÈÏ·˜Ó Ô‰ ‰¯Â˙‰

ÔÂ‰ÈÓÈÓ ‰¯Â˙ ¯·„ ÂÚÓ˘".מועדים יצחק', ('גבורת

ה) .ענין
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ÏÚלב" למדים אנו מכאן לה. זכה זה ובעבור חכמה, ורק אך שלמה שאל כן

ואם חכמה לבקש צריך האדם בחכמה. בעליה את מזכה החכמה תשוקת מהו, חכם"

יקרא לב" "חכם - באמת .27יבקש

„Úנבחר אשר נון, בן מיהושע ללמוד נוכל החכמה בהשגת להשתדל צריך כמה

בו", רוח אשר "איש כתיב, לכך? זכה ובמה מרע"ה. של במקומו ישראל על למלך

חכמה". נתתי לב חכם כל ובלב שכתוב כענין חיים, מלך פני לקבל "מוכן הספורנו: ופי'

נשמע ÓÎÁ‰ומדבריו ˘˜·Ó‰ ‰Ê ‡Â‰ "·Ï ÌÎÁ" ÈÎמלך פני אור לקבל "המוכן -

Ú˘Â‰Èחיים", ˙ÏÚÓ ‰˙È‰ ÂÊÂ.

ÔÈÈÚÂכה-יג)ברש"י לו(לעיל המתין סיני להר משה שעלה יום ארבעים כל כי

ש כדי למה? כך וכל ההר, למרגלות אהלו שם ונטה מןיהושע רבו משה רדת עם מיד

ספורים, רגעים של ריווח למען הכל ישראל, כל ואת ביתו את עזב לשמשו. יוכל ההר

עכ"ד. העם, אל ההר מן אדם מהלך

ea gex xy` yi`

"äîëç çåø åéúàìî øùà áì éîëç ìë ìà øáãú äúàå"[כח-ג]

‡˙È‡ע"א)בברכות שיש(נה למי אלא חכמה נותן הקב"ה אין יוחנן ר' אמר ,

מהכא אנן ליה, מתניתו מהתם אתון א"ל וכו', לחכימין חכמתא יהב שנאמר חכמה בו

חכמה. נתתי לב חכם כל ובלב דכתיב לה, מתנינן

¯ÙÒ·Âהחיים ה)נפש פרק ד חכמה(שער דא"כ יפלא ולכאורה וז"ל, כתב

נקראת היראה שגם מפורש כתוב כי הענין אמנם האדם. אצל תמצא מאין הראשונה

כמ"ש כח-כח)חכמה הנ"ל(איוב מטעם והוא חכמה", היא ה' יראת הן לאדם "ויאמר

ומשפיע נותן הקב"ה שאין ז"ש ותתקיים, שתשתמר החכמה של הטוב אוצרו שהיא

חכמה בו שיש למי אלא בידו תלמודו ויהא אצלו שתתקיים התורה של העליונה חכמה

עכ"ל. היראה, אוצר היינו

המלך שלמה שזכה שהסיבה לבאר יש עוד .27

היה"שהקב וכו', ועושר חכמה - הכל לו נתן ה

ביקש אלא דבר, לעצמו ביקש שלא מחמת

הקב לאחרים. לעזור בידו לו"שיהיה אמר ה

" לךשאל אתן ו"מה ," שלמה, השיב ונתתמה

טוב בין להבין עמך את לשפט שמע לב לעבדך

הזה הכבד עמך את לשפט יוכל מי כי ,"לרע,

הקב"וע לו אמר ""ז אתה, שאלת אשר יען

שאלת ולא הזה ולאÍÏהדבר רבים ימים

לאעשרÍÏשאלת שלמה לך, שאלת לא וגו', "

לבקש הזדמנות לו היתה עצמו, בשביל שאל

חשב לא הוא אבל שרצה, מה עצמו בשביל

ע ישראל, עם טובת על רק עצמו על כ"כלל

הכל."הקב לו נתן ה
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˘Â¯ÈÙ·Âמי יראת, בגמטריא אשר, לב חכמי וז"ל, כתב כאן הטורים' 'בעל

זצ"ל הגר"ח דברי הן והן ע"כ. ה', יראת חכמה ראשית שנאמר והיינו ה', יראת שמלא

יתן לו בו", רוח אשר "איש שמים, יראת שיש ולמי שמים, יראת היינו הלב שחכמת

חכמה. נתתי לב חכם כל ובלב נאמר וע"ז חכמה, הקב"ה

mineze mixe` i"tr - `id minya `l

"èôùî ïùç úéùòå"[כח-טו]

דישראל‡] דיניהון מהודע דביה דינא חושן ותעביד בזה"ל, איתא יונתן בתרגום

האורים לפסוק, יודעים אינם שהדיינים הדינים את והיינו ע"כ. וגו', דייניא מן דאתכסי

האו"ת וכיצד היא, בשמים לא לן קיימא הלא וקשה, בעדם. הדין את יפסוק ותומים

ההלכה. את יודעים הדיינים שאין במקום הדין יפסוק

‰
‰Âשבת במס' ע"א)איתא המצות"(קד "אלה כז-לד)עה"פ שאין(ויקרא מכאן ,

תמימה תורה ובספר ע"כ. מעתה, דבר בה לחדש רשאי שם)הנביא ...כל(ויקרא כתב,

מש"כ וזה משה, תורת על ולהזהיר לפרש אלא באו לא משה], [אחר אחריו הנביאים

יונתן' בחוקותי)ה'תרגום אפשר(בפר' ולית משה ית ה' דפקיד פקודיא אילין וז"ל, שם

עכ"ל. דסיני, בטורא ישראל בני לות לאחוואותהון מטול ופקדינון מדעם בהון לחדתא

מחדשים אם אבל לנביא, רשות אין חדש דין לחדש שרק הענין מפשטות הנראה וכפי

בה נצטוו זה דין ועל מאחר איסור, בזה שייך לא הימים, ברבות שנשכח ישן דין

משה. ע"י מעיקרא

Ì
Ó‡תמורה במס' כן משמע ע"א)לא הלכות(טז אלפים שלשת שם, דאיתא ,

לא להו אמר ותומים] [מהאורים שאל ליהושע, לו אמרו משה, של אבלו בימי נשתכחו

המצות". "אלה של הדין בכלל הם שנשכחות הלכות דאפי' מפורש הרי היא. בשמים

הוי נביא, ע"י באה הידיעה ועיקר היא איך הדין שורת יודעים אנו אין שעכשיו דכיון

היא'. בשמים 'לא נאמר דא ועל דין, חידוש בכלל זה

˙ÓÂÚÏמגילה במס' ע"א)זאת סוף(ג שם, והק' אמרום, צופים מנצפך איתא,

ויסדום, וחזרו שכחום ומשני, מעתה, דבר לחדש רשאי נביא שאין המצות" "אלה סוף

וי"ל בתמורה. הנ"ל הגמ' כמשמעות ודלא שנשכחו, הלכות לחדש שאפשר משמע ע"כ.

דבהך נבואה. עפ"י ולא ובסברא בהם נדרשת דהתורה מדות י"ג עפ"י ויסדום שחזרו

כנ"ל. היא בשמים לא אמרינן נבואה עפ"י בחזרה ורק החכמים, משאר נביא גרע לא

'ÒÓ·ע"א)יומא לראשון(עה תשעה בן אי לישראל להם שמגיד גד אידך תניא איתא,

שהנביא כשם אומר יוסי ר' תניא ישראל. של עונותיהן שמלבין לבן לאחרון, שבעה בן ואי

מה לישראל להם מגיד המן כך שבסדקין, ומה שבחורין מה לישראל להם מגיד היה
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אומר וזה גנבת, עבדי אומר זה לדין משה לפני שבאו שנים כיצד שבסדקין. ומה שבחורין

לי, מכרתו ראשוןאתה רבו בבית עומרו נמצא אם למחר משפט, לבוקר משה להם אמר

ואשה איש וכן לו. מכרו שזה בידוע שני רבו בבית עומרו נמצא אם גנבו, שזה בידוע

להם אמר עלי, סרח הוא אומרת והיא עלי, סרחה היא אומר זה לדין, משה לפני שבאו

נמצא עליו, סרחה שהיא בידוע בעלה בבית עומרה נמצא אם למחר משפט, לבקר משה

וכו', לדין משה לפני שבאו ואשה איש וכן עליה. סרח שהוא בידוע אביה בבית עומרה

עי"ש.

'˜‰Â.המן נפילת על יסמוך ואיך היא, בשמים לא הלא תמרים, כפות בספר

פסק לא המן אבל הלכה, בפסק רק הוא לחדש לנביא רשות דאין דהא לומר, ויש

שנעשה מה מודיע היה אלא .28הלכה

mdikxve l`xyi ipa htyn z`iyp

'ä éðôì 'åâå åáì ìò èôùîä ïùçá ìàøùé éðá úåîù úà ïøäà àùðå"
"ãéîú[כח-כט]

זצ"ל‡] מקלם הסבא ורודף29כתב שלום אוהב שהיה אהרן על נאמר וז"ל,

ישראל. כלל ולאהדת לאהבת זכה כך ומשום לתורה, ומקרבן הבריות את אוהב שלום,

גרידא, החיצוניים ה"שמות" אך זה היה לא לבו על ישראל שמות את כשנשא כאן גם

כנה אנשי איתא, מגילה ריש בגמ' ג"28.

ס דאי כנה"תקנינהו, אנשי י"ד וט"ג תקון,"ד ו

כנה אנשי דתקינו תקנתא ועקרי רבנן ג,"אתו

ב אין ב"והתנן דברי לבטל יכול חבירו"ד ד

פשיטא"אא אלא ובמנין, בחכמה ממנו גדול כ

כנה אנשי ג."כולהו

הגרי מרן וקריאתה"והקשה מגילה הלא ז,

כלל שייכות לזה ואין קבלה מדברי הוא

" כדכתיב דין, בית האלהלתקנת והימים

ונעשים ."נזכרים

הגרי בנו זצ"ותירץ ברוח"ד אסתר דהנה ל,

נביא אין הלא קשה ולכאו' נאמרה. הקודש

שאנו שמה בהכרח אלא דבר, בה לחדש רשאי

ולא רבנן תקנת משום הוא המגילה קוראים

הגמ' כוונת גם וזה הנביא. דברי עמשום ,א)"(ז

" אסתר לדורותכשאמרה שאסתר"כתבוני פי' ,

כיון לדורות, שיקראו לתקן מחכמים ביקשה

אין הקודש, ברוח שזה אפי' כתבתי שאני דמה

שדברי כיון לדורות תקנה שיהיה הכח בו

לתקנתכם. צריך ולכן הקודש], [רוח הם נבואה

בתוס'"וע עע ה וז"דב)"(שם ובקש ל,"ה

היה דרבי תנא דהאי דעתך סלקא היכי קשה

בית אין דהא וכו', באב תשעה לעקור רוצה

אם אלא חבירו דין בית דברי לבטל יכול דין

הלא וקשה וכו'. ובמנין בחכמה ממנו גדול כן

בי לדברי שייכים אינם הצומות אלא"כל ד

" הנביא החמישילדברי וצום הרביעי צום

העשירי וצום השביעי בעוצום אלא וגו', כ""

כמש"צ אלו"ל ימים הנביאים שקבלו שהגם כ,

חז שתקנו בלי אבל תענית, לימי ל"בנבואה

לדורות כלל תוקף שום היה לא צום, לימי

בו לחדש רשאי הנביא שאין כיון תענית, לימי

מעתה. דבר

ח ומוסר חכמה ספר ד."29.
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את הכיר אמיתי ישראל אוהב בהיותו כי מהם. אחד כל של הפנימית המהות אם כי

"חושן את ובלבשו דרישותיו. את צרכיו, את מישראל, אדם כל של לבבו פנימיות

תמיד". ה' לפני לבו "על וצרכיהם ישראל בני משפט את נשא המשפט"

Â
ÈÏÚ,כלל יודעו אינו אם חבירו, את ללמוד יוכל והיאך "חברינו", את ללמוד

מרגיש גם הוא האם אדם", "מין ג"כ חבירו אם ידע מנין מימיו, אותו ראה לא כי

אינו הלא אמת, צער הוא צערו גם והאם מכאיב, בשר הוא בשרו גם האם וקור, ברעב

עכ"ל פשוט?! ואבן יבש עץ הוא ואולי אותו, מכיר

·Â˙Î"בסבלתם ב-יא)"וירא רבה(לעיל ובשמות ומסייע(פ"א), כתפו נותן והיה ,

שעשה בזה, המתכוון אין ע"כ. יחד, אתם עולם לשאת עצמו שהרכין - ואחד אחד לכל

במשאם, אותם לעזור בכדי ·ÌÏ·Òכן ¯˙ÂÈ ˘È‚¯‰ÏÂ ˘ÂÁÏ ‡Ï‡.

למצרים·] לילך רצה ולא במדבר, ימים ז' רבנו משה שהתעכב בשעה מצינו

מי ביד תשלח", ביד נא "שלח חז"ל ופירשו אהרן, של כבודו מפני ישראל את לגאול

בתחומו. וליכנס אהרן רגלי את לדחוק רצה שלא אהרן, כלומר לשלוח, רגיל שאתה

נכנס ועתה להשתלח רגיל שהוא שאעפ"י בלבו", ושמח "וראך הקב"ה לו שאמר עד

ממלא בעצמו הוא היה כאילו שמחה, מלא אהרן של לבו היה מ"מ במקומו, משה

חז"ל ואמרו ישראל. של גואלן להיות זה קעב)תפקיד רמז שמות בלבו,(ילקוט "ושמח ,

שאפשר ממה יותר היתה לבו ששמחת שם, רענן' ב'זית המג"א ופי' מבפיו", יותר בלבו

כל שאין עד לבו, גדות על ועברה רבה כה שמחתו שהיתה דהיינו יעו"ש. בפה, לפרש

להביעה. יכולים ולשון פה

¯Ó‡Â,ותומים אורים ילבש אחיו, בגדולת ששמח הלב יוחאי, בן שמעון ר'

אהרן" לב על והיו התמים ואת האורים את המשפט חשן אל "ונתת שם)שנא' .(ילקוט

המתאים המקום הוא זולתו, בשמחת שמחה של עליונה מדה בקרבו המכיל רחב לב

אחד כל של לבו את להרגיש מסוגל זה לב כי והתומים, האורים את להניח שעליו

צריך ותומים, האורים ע"י נכונה תשובה שתתקבל ובכדי יחד, כולם לב ואת מישראל

שאלתו. ואת השואל את וירגיש שיבין לב

·ÏÂÂ˙ÁÓ˘ ˙‡Ê ‰˙È‰ ÂÏÈ‡Î ˙ÏÂÊ‰ ˙ÁÓ˘· Û˙˙˘‰˘ Ô¯‰‡,Ì‚ Û˙˙˘È
Â¯Úˆ ‰È‰ ÂÏÈ‡Î ˙ÏÂÊ‰ ¯Úˆ·30מאירים לבו שעל ותומים האורים דברי ויהיו ,

לפני וגו' לבו על המשפט בחשן ישראל בני שמות את אהרן "ונשא כדכתי' וברורים,

תמיד ישראל כלל זכרון את לבו על ישא כן וע"י תמיד", .31ה'

הג בשם אימרה שמעתי מרדכי"30. ר

זצ ""פאגרמנסקי ומשתתףל: מרגיש שאינו מי

מי לבהמה. קרוב הוא - חבירו של בצערו

ומעומק באמת השני בשמחת לשמוח שיכול

מלאך! לדרגת הוא קרוב בלב,

להגר מוסר' 'שיחות זצ"31. שמואלביץ ל."ח



ìäàויקרא ˙˘äùîÂËספר
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ר"א‡] סבר וז"ל, הרמב"ן עזרא')כתב והתומים",(ה'אבן "האורים בענין להתחכם

ו)ואמר ÊÂ‰·(בפסוק ÛÒÎ ÔÓÂ‡ ‰˘ÚÓ Ì‰ ÈÎ,ÏÚ Ì‰˘ ·˘Á ÈÎ Ì
È
Ú· ÍÈ¯‡‰Â
Ï‡Â˘‰ ˙·˘ÁÓ ˙Ú„Ï ÌÈ·ÎÂÎ‰ ÈÏÚ· Â˘ÚÈ˘ ˙Â¯Âˆ‰הם אבל כלום. אמר ולא ,

רש"י, ‰Ô˘Áכדברי ÈÏÙÎ ÔÈ· ÔÂ˙
 ˘¯ÂÙÓ‰ Ì˘ Ï˘ ·˙Î,כפול להיות הוצרך ולכך ,

בצוואה, להם הזכירם ולא האומנים, במעשה כלל ותומים אורים נזכרו לא כי והראיה

האפוד" את "ויעש בבגדים ופרט כלל במעשה לט-ב)ולא החשן"(להלן את "ויעש (שם,

ÌÈÓÂ˙‰Â,ח) ÌÈ¯Â‡‰ ˘ÚÈÂ ¯Ó‡ ‡ÏÂבהם מאריך היה חכם חרש מעשה היו ואלו ,

ותומים אורים ועשית אומר היה לעמקם בהם לקצר ירצה אולי ואם הכל. מן יותר

מזוקק. כסף או אותם תעשה טהור זהב בהר, אותך הראה כאשר

„ÂÚÂנזכרו שלא הכלים מכל אחד הידיעה בה"א הזכיר לא כי תראה תשוב

ארון ועשו אמר אבל כה-י)כבר. שלחן(לעיל ועשית כג), מנורת(שם ועשית לא), ,(שם

תעשה המשכן ואת אמר ובמשכן כולם, כו-א)וכן לי(שם ועשו הזכירו שכבר בעבור ,

כה-ח)מקדש אמר(שם ותומים באורים והנה את(כאן). המשפט חשן אל אורים‰ונתת

הכתוב‰ואת הזכירם ולא הידיעה, בה"א הכתוב והזכירם בעשייתם, אתו צוה לא תמים,

את החשן אל ויתן ובמעשה המשפט, חשן אל ונתת בצוואה שאמר לבדו, במשה רק

התמים ואת ח-ח)האורים ÏÂ‡,(ויקרא ÔÈ
ÓÂ‡Ï ‰È‰ ‡ÏÂ ÔÓÂ‡ ‰˘ÚÓ ÂÈ‰ ‡Ï ÈÎ
ÏÏÎ ‰·„
 ‡ÏÂ ‰˘ÚÓ Ì‰· Ï‡¯˘È Ï‰˜Ï,‰¯Â·‚‰ ÈÙÓ ‰˘ÓÏ ¯ÂÒÓ „ÂÒ Ì‰ Ï·‡,

‰˘Â„˜· Ì·˙Î ‡Â‰Â,ÌÈÓ˘ ‰˘ÚÓ ÂÈ‰Â,‰ÚÈ„È·Â Ì˙Ò Ì¯ÈÎÊÈ ÍÎÏÂ,ÔÎ˘ÈÂ ÂÓÎ
ÌÈ·Â¯Î‰ ˙‡ Ô„Ú Ô‚Ï Ì„˜Ó(ג-כד .(בראשית

‰
‰Â˘È·Ï‰˘ È¯Á‡ ËÙ˘Ó‰ Ô˘Á· Ì˘ ÌÁÈ
‰Â ˙"Â‡‰ ·˙Î Á˜Ï ‰˘Ó
Ô˘Á‰Â „ÂÙ‡‰ Ô¯‰‡ האפד‡˙ בחשב אותו ויחגר האפד את עליו "ויתן שאמר כמו ,

נתנם כן לאחר כי התמים", ואת האורים את החשן אל ויתן החשן את עליו וישם וגו',

עכ"ל. החשן, כפלי בין

וז"ל,·] ותומים, האורים בצורת שלישית שיטה יש והקבלה' 'הכתב בעל לדעת

המפורש שם כתב מ"ב)הוא בן החשן(שם כפלי בתוך נותנו פירשו(רש"י)והיה וכן ,

הרמב"ם בדברי מצאתי שלא תמהתי והרבה יותר. מבואר הענין וברמב"ן המפרשים. כל

כלל הזכיר ולא ואפוד חשן מעשה פרטי כל שם שמבאר מקדש מכלי בפ"ט כי כלום,

מפורש. מקרא ישמט ואיך ותומים, מאורים

ÔÎÏי"ב רק המפרשים, כדעת קדושים שמות ותמים אורים אין דלדעתו לי נראה

אורים בשם כאן הכתוב קראן עצמם הם ישראל, שבטי י"ב בשמות כתובים שהיו האבנים
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בהם. הנשאל אל אותיותיהם בבליטת בדבריהם ותמימים מאירים היו עצמם הם כי ותומים,

‰‡¯
Âהונח בהן הנשאל בתשובת הזאת הנפלאה פעולותיהן לסבת דמלבד עוד לי

טובות אבנים כי זה, שם עליהן יתכן עצמותם מצד גם כי ותומים, אורים שם עליהן

עכ"ל. אור, בעלי לומר רצה אורים נקראו לכן ומאיר בהיר זך להיות מטבעם כאלה

ÈÙÏÂהתו שהשמיטה מה ניחא נמי זו ממוצעת ותומים'שיטה ה'אורים עשיית רה

הרמב"ן) שהעיר שכבר(וכפי באבנים שהיו מאחר מיוחדת עשייה בה היה לא באמת כי ,

אודותם. התורה דיברה

È˙È‡¯Âז"ל32שמביאים וחכמים בזה"ל, שכתב הרמב"ם בן אברהם מרבנו

כמש"כ להדיא וזה האבנים, ציור רק והיינו עכ"ל. האבנים, את תוארים שהם אומרים

והקבלה'. 'הכתב

קדושים,‚] שמות היו כי הוא, והענין וז"ל, שכ' הרמב"ן דברי בהמשך ויעוי"ש

ÌËÙ˘Ó· Ï‡Â˘‰ Ô‰Î‰ È
ÈÚ Ï‡ Ô˘Á‰ È
·‡Ó ˙ÂÈ˙Â‡‰ Â¯È‡È ÌÁÎÓכי והמשל, -

להלחם בתחלה הכנעני אל לנו יעלה מי שאלו א-א)כאשר מכוין(שופטים הכהן היה ,

ולמ"ד משמעון, ועי"ן מלוי, יו"ד יהודה, אותיות לעיניו והאירו האורים, שהם בשמות

רבותינו דעת על שם הכתוב מאברהם וה"א ע"ב)מלוי, עג אחרת(יומא פעם שהאירה או .

ידע לא עדיין הכהן עיני אל מאירות האותיות כאשר והנה מיהודה, ה"א עיניו לנגד

"הוי מהם להעשות אפשר היה יעלה" "יהודה מהן סדרו אשר האותיות מן כי סדורן,

הק' שמות שם היו אבל מאד, רבות אחרות ותיבות יהודה", על "הי או עליה", הד

שהאירו האותיות ענין בידיעת תמים הכהן לב יהיה מכחם "תומים", נקראים אחרים

ועודם התומים בשמות ומכוון מיד חוזר והאירו, האורים בשמות כיון כאשר כי לעיניו,

יעלה. יהודה שחבורם בלבו ויבא לעיניו, מאירות ¯ÁÂהאותיות ˙‚¯„ÓÓ ‰‚¯„Ó ˙‡ÊÂ
˘„˜‰,‰‡Â·
‰ ÔÓ ‰ËÓÏ ‡È‰Â,È
˘ ˙È·· ‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó˘ ÏÂ˜ ˙·Ó ‰ÏÚÓÏÂ

ÌÈÓÂ˙Â ÌÈ¯Â‡ Â˜ÒÙÂ ‰‡Â·
‰ ‰˜ÒÙ˘ ¯Á‡Ïעכ"ל רבותינו, שהזכירו כמו ,33.

שלמה. תורה ספר .32

הגר דברי ידועים שע"33. הרמב"א מסביר"ד ן

שעלי אחרי שמואל, ספר בריש המעשה את

" לחנה מעליךאמר יינך שחשבההסירי "

" חנה השיבה קשתלשיכורה, אשה אדני לא

שתיתי לא ושכר ויין אנכי א-טו)"רוח א, ,(שמואל

רש של ישנים ""ובדפוסים כתוב: היה לאי

עאדוני לפרש ויש כשרה. - הגמ'"" לא)פ (ברכות

אדני" ולאלא הזה בדבר אתה אדון לא - "

רוה ולא עליך שורה גבך"שכינה איכא ק

הגר ומפרש זכות. לכף ולא חוב לכף א"שדנתני

לבה על מדברת שהיא חנה את עלי דכשראה

מאד תמה ישמע, לא וקולה נעות שפתיה ורק

האותיות ויצאו ותומים, באורים ושאל זה, על

"ה" "כ" "ש" היא"ר" שהוראתם צרפם והוא ,

"שכרה" כתיב ולכן לשכרה" עלי ,"ויחשבה

" לה יינךואמר את הסירי תשתכרין מתי עד

""מעליך חנה לו ענתה זאת ועל אדני, לא"לא ,

רוה ולא הזה בדבר אתה גבך"אדון איכא ק

שצירופם האמתיים, כהוראתם האותיות לצרף

" הוא שיכשרהבאמת שוואית, [כ' שמאלית"" ן

קשת אשה שאני כלומר, קמוצה], ור' קמוצה,

אמנו, כשרה בנים על מתפללת עקרה רוח,

עכת"א חוב, לכף דנתני למה ד."כ
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Ì‚‰Âבספר ראיתי מ"מ הנבואה, מן למטה שהיא עולה שמדבריו הרמב"ן שכ'

הנבואה. על ותומים לאורים יתרון יש דברים שבב' שכ' לתורה נביא‡אזנים גזירת .

חוזרת נינוה)פעמים על יונה נבואת נקראו(כמו ולפיכך חוזרת אינה או"ת גזירת אבל ,

דבריהם שמשלימים ע"ב)תומים, עג רק·.(יומא תמיד, הנביא אל תבוא לא הנבואה .

לכם" ה' יצוה מה ואשמעה "עמדו שאמר מצאנו רבנו משה ט-ח)אצל אבל(במדבר -

עכ"ד. ה', בדבר צורך לצבור יש אם "תמיד", שואלים באו"ת

הרמב"ם„] א)כתב הל' הבחירה מבית שני(פ"ד בבית שהיו ותומים אורים ואף וז"ל,

ולא ותומים", לאורים כהן עמוד "עד שנאמר בהן, נשאלין היו ולא ברוה"ק, משיבים היו לא

עכ"ל. בגדים, מחוסר יהא שלא כדי לכה"ג, בגדים שמונה להשלים אלא אותן עושין היו

עכ"ל. הבגדים, מחשבון שאינו כלום, אינו בגדים וחיסור וז"ל, כתב שם הראב"ד ובהשגות

¯Â‡È·‰Âכתב הוא דאו"ת כאן פירש"י דהרי הוא, הרמב"ם על הראב"ד בהשגת

דבריו, את ומתמם דבריו מאיר ידו שעל החושן, כפלי בתוך נותנו שהיה המפורש שם

הרמב"ן אתר)וביארו ביומא(על ע"ב)והריטב"א כתיב(עג לא ותומים באורים דמשו"ה ,

אל "ונתת למשה אמר הקב"ה אלא ועשית, דכתיב המשכן כלי כשאר עשיה לשון ביה

מעשה אלא כלל, אדם מעשה היה לא כי התומים", ואת האורים את המשפט חושן

ליתנם ונצטוה שמים, בידי כתובין למשה ונמסר הגבורה, מפי למשה מסור וסוד שמים,

אליהו' ב'אדרת הגר"א וכ"כ החושן. לג-ח)בכפלי הברכה וזאת הוי(פרשת ותומים דאורים

הראב"ד. השגת וזהו יעוי"ש, הלוחות כמו שמים מעשה

¯ÙÒ·רצוף' בספרו אלגזי, מהר"ש הגדול מהרב מייתי תצוה פרשת משה מדרש

ותומים, דאורים המפורש כתב היה שני בבית דבאמת היא, הרמב"ם שדעת דביאר אהבה',

במס' התוס' וכמ"ש ברוה"ק, להשיב לכה"ג מסייע היה שלא אלא בגדים, מחוסר הוי דאל"ה

ע"ב)יומא כה"(כא היה שאל"כ שני, בבית היה דאו"ת משיבין, היו דלא אלא בגדים, מחוסר ג

האזל' ה'אבן ביאר וכן הרמב"ם, שיטת נמי וזהו בהן, והוכיחלנשאלין ה"א, ביהב"ח מהל' (פ"ד

ה"י) המקדש מכלי בפ"י להדיא ברמב"ם מבואר שהראב"דדכן פלוגתתם, משה מדרש בספר וביאר ,

בהם, חלק לאדם ואין שמים, מעשה כתב הוי ותומים דאורים והריטב"א והרמב"ן כרש"י ס"ל

שמים, מעשה הוי ואו"ת לעשותן, האדם נצטוה דבגדים כלל, הבגדים מחשבון אינו כן ואם

שם דכתב ס"ל הרמב"ם אבל בזה, בגדים מחוסר הוי ולא שני, בבית הוי לא באמת וממילא

בבית צריכין דהיו כמו כן ואם בצלאל, או משה מעשה אלא שמים, מעשה הוי לא המפורש

בתוכו לשום צריכים כמו"כ בו, שואלין דלא ואף גביהם, שעל ולכתב החושן, לאבני שני

ותומים האורים את המשפט חושן אל "ונתת דקרא וכפשטיה כן, גם ותומים האורים כתב

בגדים. מחוסר היה ואל"כ תמיד", ה' לפני וגו' אהרן לב על והיו

È˙È‡¯חן אמרי ורש"י34בספר הרמב"ם מחלוקת את ומבאר זה בענין אריכות

שליט לעווענבערג יהודה ר' הג' לידידי א."34.
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שמים מעשה הוי ותומים האורים דכתב ס"ל כו"ע דלעולם משה'. מה'מדרש אחרת באופן

האו"ת דבלי סובר דהר"מ האו"ש, כמ"ש פלוגתתם אלא והגר"א, והריטב"א הרמב"ן כמ"ש

ואת האורים את המשפט חושן אל "ונתת דקרא וכפשטיה כלל, חושן שם עלה חל לא

אורים דבלי הרמב"ם חידש וממילא כלל, חושן שם עלה חל לא או"ת דבלי התומים",

משא"כ בגדים. מחוסר הוי ממילא חושן, הוי שלא מכיון בגדים, מחוסר הוי כן גם ותומים

לאורים המפורש כתב אבל לחודא, האבנים רק הוי משפט דחושן ס"ל והראב"ד רש"י

האו"ת בלי וממילא כלל, החושן בגד מגוף חלק ולא עצמו, בפני נפרד דבר הוי ותומים

בגדים. מחוסר הוי לא

"íéîá íúà úöçøå ãòåî ìäà çúô ìà áéø÷ú åéðá úàå ïøäà úàå"[כט-ד]

È"˘¯ÈÙמקוה שהיה הגרי"ז, מרן הוכיח מכאן עכ"ל. הגוף, כל טבילת זו וז"ל,

כלי התורה כתבה שלא אף ולכן הגוף. כל טבילת שייך היה לא דבלא"ה במשכן, טהרה

במשכן. מקוה היה שאכן כאן מבואר תרומה, בפרשת המקדש מכלי כאחד [מקוה] זה

dngln geyn odk zyexi

úøùì ãòåî ìäà ìà àáé øùà åéðáî åéúçú ïäëä íùáìé íéîé úòáù"
"ùã÷á[כט-ל]

‡ˆÓ
יומא ובמס' אביו. את את יורש גדול הכהן של ע"ב)שבנו איתא,(עב

משמש מלחמה משוח של בנו יהא יכול כדי, לה ואמרי אהבה בר אדא רב מתיב

תחתיו הכהן ילבשם ימים שבעת ת"ל תחתיו, משמש גדול כהן של שבנו כדרך תחתיו

ע"כ. מועד, אהל אל לבא שראוי מי מועד אהל אל יבא אשר מבניו

È¯‰החילוק ובסברת משוח. כהן מירושת הכה"ג של הבן בירושת חילוק שיש

לפני דבריו להעריך מלחמה משוח פעולות דמעיקרי משום י"ל תמימה', 'בתורה כתב

המלחמה בקשרי לעמוד יכול שאינו מי למלחמה לצאת ולמנוע המלחמה קודם העם

מן וכדומה העם, לב ממיסים החלשים יהיו ושלא ידם ירפו שלא הלוחמים לב ולאמץ

תענית ובירושלמי במלחמה. להמצביא הדרושות היתרות ה)הזריזות הל' מבואר(פ"ד

דבתכונות מכיון ולכן שונים, קולות נגוני בין להבחין גם צריך כזו משרה שבעל

מאבות זו משרה להנחיל אפשר אי לכן נפשות, עניני תלויים הזה האיש וכשרונות

פעם בכל ולכן ידם, על מסתכן הצבור ונמצא פעולתם, הבנים ירצו לא אולי כי לבנים,

ע"כ. פרטיו, בכל לזה ומסוגל המוכשר איש לבחור צריך

˘ÈÂזה וכל הלאה, וכן לבנו מאב המשך של ענין הוא שירושה עוד, לומר

התורה, השקפת ולפי מאחר וזאת מלחמה, משוח מלבד שררות שאר בירושת שייך
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נלחמים אנו במלחמה אויבינו עלינו באים שכאשר הכרח, ומתוך עראי מצב היא מלחמה

לא זמני שבדבר הרי קבוע, דבר הוא וירושה זמני, דבר הוא ומלחמה ומאחר נגדם.

כלל ירושה תורת .35שייך

dpikyd z`xydl okynd ziiyr ieev

éúééäå ìàøùé éðá êåúá éúðëùå 'åâå çáæîä úàå ãòåî ìäà úà éúùã÷å"
éðëùì íéøöî õøàî íúåà éúàöåä øùà 'à 'ä éðà éë åòãéå íé÷ìàì íäì

"íäé÷ìà 'ä éðà íëåúá[כט-מד]

בתוכם,‡] לשכני ·˙ÌÎÂפירש"י, È
‡ ÔÂÎ˘Ï ˙
Ó ÏÚה'אבן וכתב עכ"ל. ,

ממצרים אותם הוצאתי לא כי ידעו אז הטעם, וידעו, ז"ל, ˘Â˘ÚÈעזרא' ¯Â·Ú· ˜¯
ÌÎÂ˙· È˙
Î˘Â ÔÎ˘Ó ÈÏהזה ההר על הא' את תעבדון וזהו ג-יב), ע"כ.(לעיל ,

ÔÎÂיאמר וז"ל, בחיי' 'רבנו ·˙ÌÎÂכתב È
Î˘Ï ˙
Ó ÏÚ ‰˙È‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ÈÎ,

תהלים במדרש מצאתי וכן וכו', הוציאם לא כן לולי ממצרים,(קיד)כי ישראל בצאת ,

אמר ÌÈ¯ˆÓÓריב"ל Ï‡¯˘È ÂÏ‡‚
 ÔÎ˘Ó‰ ˙ÂÎÊ·ב)שנאמר את(לעיל אלקים "וירא

וכתיב ישראל", לט)בני ללמוד(לעיל אחר מקום לך ויש המלאכה". כל את משה "וירא

·˙ÌÎÂהימנו È
Î˘Ï È‡
˙ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ È˙‡ˆÂ‰ לשון‡˘¯ ע"כ ,

עיר בני חיים החפץ מרן לפני באו פעם .35

רב למנות העיר בני ורצו רבם, שנסתלק אחת

המינוי על ערערו בניו אולם תחתיו. אחר

כסא להם מגיע ירושה דיני פי על כי וטענו,

הכרעתו לקבל הסכימו הצדדים שני הרבנות.

לראדין נסעו עשו. וכך חיים, החפץ של

טענותיהם. את בפניו ושטחו

הח ששמע נענה"לאחר טענותיהם, את ח

ירושה דין ברבנות יש אמנם אם אף כי ואמר,

הלא אבל שבקדושה, דבר של מינויים ככל

ירושה. דין אין מלחמה משוח שבכהן מצינו

ומביא המוציא הכהן כי נראה, דבר של וטעמו

איש בעצמו להיות צריך למלחמה, העם את

שתהיה שייך ואיך לבנומלחמה, ירושה בזה

איש שאינו לתפקיד, מתאים אינו הבן אם

מלחמה.

ככולו רובו ישראל, עם כאשר והנה

ותפקידי ומצוות, תורה בשמירת הקפידו

ועיקר מנוחות, מי על התנהלו הרבנות

ללמד היה דאתרא המרא הרב של תפקידו

רעהו, ובין איש בין ולשפוט העם את דעת

בו ששייכת שבקדושה, דבר הרבנות היתה

ההשכלה אש כאשר עתה אולם ירושה.

ועיקר הבית, פינות בכל אחזה והציונות

לגדור מלחמה, איש להיות הוא הרב תפקיד

אפשרות אין שערה, מלחמה ולהשיב גדרות,

לחפש והחובה ברבנות, ירושה דיני על לדון

מלחמות להלחם שידע בתורה גדול רב אחר

[כפה תילה. על הדת ולהעמיד היה"ה' שם נ

אביו את לירש ראוי הבן היה שאכן מדובר

שאל בתורה, ידיעתו פשיטא"מחמת כ

אלא ראוי, באינו ירושה אין שבשררה

ללחום כאביו ראוי הבן היה לא שכנראה

הס מרן וחידש וכדו', שהרבנות"במשכילים ק

שהתחדש למרות זה תפקיד גם לכלול צריכה

כל הרבנות תפקיד בכלל הכל כי זו בתקופה

תקופה]. לאותה השייך ענין
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וז"ש36המדרש קלב-יג). אותיה"(תהלים כי אשב "פה וכתיב לו", למושב ,(שם-יד)"אוה

עכ"ל זה, על המעידים המקראות .37ורבו

בפרשת·] לעיל הנה כי נפלאה, הערה בזה העיר שליט"א פוס הגיר"ח ואמנם

שנצטוו(כה-ח)תרומה הרמב"ן דדעת המשכן, על נצטוו אימתי ראשונים מחלוקת הבאנו ,

המשכן, את לעשות נצטוו העגל חטא אחר שרק כתב רש"י ודעת העגל, חטא קודם זה על

בעגל, שחטאו לאחר רק הוא למשכן צורך שהיה מה שכל ביאר שהספורנו שם והבאנו

מה כפי זה אין לכאורה וא"כ המשכן, ע"י השכינה השראת לאופן הוצרכו זה ובבמצב

הספורנו לדעת דהא המשכן, את שיעשו מנת על ממצרים שיצאו רש"י בדעת כאן שביארו

העגל. מחטא תוצאה אלא אי"ז

Ì
Ó‡ממצרים יצאו רש"י לדעת דאמנם בחיי, והרבנו הראב"ע לפי' צ"ל באמת

המדרש דברי את שם שהבאנו וכמו העגל, חטא לאחר רק היה בפועל הציווי אך כן, ע"ד

כפי זה אין רש"י לדעת באמת אך העגל", מעשה להם שנתכפר האומות כל שידעו "כדי

לאחר היה בפועל שהציווי מה אלא החטא, לאחר רק היה הצורך שכל הספורנו שכ' מה

החטא. להם נתכפר כי וסימן אות בו היה החטא

השירים‚] לשיר הגר"א נאמר(א-ג)בפי' לא למה הקדמונים הקשו וז"ל, כתב

לדבק למקורה נשמה להשיב הוא הבא עולם עיקר כי וי"ל הבא. עולם שכר בתורה

הבריאה, כוונת היתה כאשר למטה דבוקה שהשכינה מזה טוב יותר ובודאי בשכינה,

בתוכם ושכנתי מספר, אין עד בתורה פעמים כמה כתב זה ושכר ולא(כה-ח)כידוע, ,

וגו' נפשי כו-יא)תגעל עכ"ל.(ויקרא ,

דרישה„] השכינה, להשראת משכן לעשות ישראל בה שנצטוו זו מצוה והנה

להיותו גידיו, ושס"ה איבריו רמ"ח כל ולקדש לטהר מישראל או"א מכל היא עצומה

השירים לשיר בפי' הגר"א וכמש"כ בתוכו, כביכול שכינה שתשרה "ועשו(א-יז)ראוי

לב בתוך היתה השכינה שריית כי וכו', ישראל בתוך פי' בתוכם", ושכנתי מקדש לי

עי"ש. וכו', ישראל

¯˙ÂÈÂהחיים נפש בספר הדבר בהגה"ה)מבואר ד פרק א כי(שער הרי לזאת, וז"ל,

האדם, הוא ית' שכינתו ושריית והמקדש הקודש ענין עיקר ÈÂ‡¯Îודאי ÂÓˆÚ ˘„˜˙È Ì‡˘
כביכול קומה השיעור אברי בפרקי העליון, בשרשן ג"כ תלויין שהם כולן המצות בקיום

במדרש אמר אחר ובמקום ג-ו)36. רבה ,(במדבר

הקב שברא הראשון היום העולם"מן את ה

ע וכו', בתחתונים בריותיו עם לדור כ."נתאוה

מחלוקת שהבאנו כה-ח לעיל ראה .37

ולדברי המשכן, על נצטוו אימתי הראשונים

חטא מחמת היה המשכן ציווי כל הספורנו

עם מתאימים כאן בחיי הרבנו ודברי העגל

הרמב יעוי"דעת שם ש."ן
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ממש, המקדש עצמו הוא אז וכו', כולם העולמות כל כלל ‰˘È"˙של ÂÎÂ˙·Âכמ"ש ,

ז-ד) אלא(ירמיה נאמר לא בתוכו בתוכם, ושכנתי ז"ל וכמאמרם המה", ה' היכל ה' "היכל

רז"ל שאמרו וזה כו', ע"א)בתוכם ה שמים(כתובות ממעשה יותר צדיקים מעשה גדולים

אף כתיב, וארץ שמים במעשה דאילו ואילווארץ, שמים, טפחה וימיני ארץ יסדה ידי

ראייתם וסיימו צדיקים במעשי פתחו ידיך. כוננו ה' מקדש כתיב צדיקים של ידיהם במעשה

ממש. ה' מקדש הם הן ית', לפניו הרצויים מעשיהם ע"י שהצדיקים באמת כן כי ממקדש,

˘ÈÂ'וגו אותך מראה אני אשר ככל גו' מקדש לי ועשו הכתוב זה דרך על לומר

דרשו ורז"ל תעשו, ע"ב)וכן טז אל(סנהדרין שר"ל ג"כ י"ל ולדרכינו לדורות, תעשו וכן

החיצוני, המקדש עשיית הוא כוונתי שתכלית 
ÈתחשבוÂˆ¯ ˙ÈÏÎ˙ ÏÎ˘ ÂÚ„˙ ‡Ï‡
ÂÈÏÎ ÏÎÂ ÔÎ˘Ó‰ ˙È
·˙·,,ÌÎÓˆÚ ˙‡ Ì˙‡ Â˘Ú˙ ÔÎÂ Â‡¯˙ Â
ÓÓ˘ ÌÎÏ ÊÓ¯Ï ˜¯

ÂÈÏÎÂ ÔÎ˘Ó‰ ˙È
·˙Î ÌÈÈÂˆ¯‰ ÌÎÈ˘ÚÓ· Ì˙‡ ÂÈ‰˙˘,ÌÈ
ÎÂÓÂ ÌÈÂ‡¯ ÌÈ˘Â„˜ ÌÏÂÎ
˘ÓÓ ÌÎÎÂ˙· È˙
ÈÎ˘ ˙Â¯˘‰Ï.ÌÎÂ˙· È˙
Î˘Â ˘„˜Ó ÈÏ Â˘ÚÂ Â‰Ê‡˜ÈÈ„אשר שככל ,

אמר וכן עצמכם. את תעשו שכן כוונתי תכלית וגו', המשכן תבנית את אותך מראה אני

המקדש בנין גמר אחר לשלמה, ית"ש ו-יב,יג)הוא א, בונה"(מלכים אתה אשר הזה "הבית

עכ"ל דייקא, ישראל" עמי בתוך ושכנתי גו' בחקתי תלך "אם רק .38הוא

dnexz zyxta zxehwd gafn xkfp `l recn

"úøè÷ øè÷î çáæî úéùòå"[ל-א]

·˙Îנתקשה הראב"ע וז"ל, חכמה משך מזבח39בס' עשית צווי נכתב לא מדוע

אם הארון, כמו הצווים כל כי והעיקר ומלואים. המשכן פרשת כלות אחרי רק הקטרת

בגדים בלא וכן תמיד, עולת מקריבין אין מזבח בלא וכן לוחות, מניחים אין ארון אין

מניחין אין שולחן ובלא נרות, להדליק רשאי אינו מנורה ובלא לעבוד, רשאי כהן אין

אינו ביוהכ"פ שמקטירים [שהכפרות לכך שעיקרו קטרת מקטר מזבח אבל הפנים, לחם

לא אבל ועבודה, בהמ"ק יהיה אם רק לכך צורך ואין וקדשיו, מקדש טומאת לכפר רק

קיי"ל וכן בהמ"ק. בלא כפרה הנצרכים דברים לכפר המוקדשיןבאו פסולי מהל' פ"ב (רמב"ם

הפנימיםה"י) חטאות ובלא"ה נאכל, אינו שהבשר אלא כיפר, בחוץ שנתנן בפנים דנתנין

אם אף נקטר דהקטרת קיי"ל הלא ואכ"מ], בחידושי פירשתי אימורים ולענין נשרפין,

בזבחים רב דאמר וכמו מזבח, ע"א)אין במקומו,(נט קטרת מקטירין שנעקר דמזבח ,

ע לעיל"38. מקדש(כה-ח)ע 'משכן במאמר

בנושא דברים אריכות השכינה', והשראת

זה.

הראב דברי תרומה"39. בפרשת לעיל הם ע

הרמב(כה-כב) כן הק' בפרשתנו וכאן וז", ל,"ן

היה הפנימיים, הכלים מן הקטרת מזבח הנה

שהוא והמנורה השולחן עם שיזכירנו ראוי

ועי וכו', עמהם מש"מזבח לתרץ."ש כ
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המוכרחים והבנינים הכלים מן הדינים כל דהשלים בתר כתיב ולכך למצוה, רק ואינו

עכ"ל. עצמה, בפני מצוה רק זה דאין ולהורות הקדוש, במשכן הכבוד להשראת

¯·ÎÂ,'וגו קטורת" מקטר מזבח "ועשית וז"ל, שכ' דיסקין המהרי"ל הקדימו

במקומו. קטורת מקטירין שנעקר מזבח דקי"ל מעכב, שאינו לפי כאן לכתבו נתאחר לכן

שהיו ובמדבר איפה, מקומו כלל יודע אינו דאל"כ אחת פעם להקימו עכ"פ שצריך אלא

זה ובעבור מקומו לקדש כדי מקום בכל להעמידו צריכין היו למקום ממקום נוסעים

˜ÂË¯˙נכתב ¯Ë˜Ó Á·ÊÓ,קטורת בו שמקטרין המקום ר"ל קטורת, להקטיר ולא

הקטורת להקטרת מעכב המזבח דאין דאע"פ וחידש ע"כ. כנ"ל, המזבח במקום דהיינו

מקומו. לקדש דצריך משום מעכב, היה מחדש המשכן שהקימו פעם כל במשכן אפ"ה

הלכות בשו"ת בזה שישב מה וע"ע לכתבו. נתאחר ולכן מעכב אינו עצמו המזבח אבל

גלאנטי. מהר"ם בשם יד, סי' ח"ב קטנות,

'ÈÂÚÈÂמה'ספורנו'(כה-י)לעיל שהבאנו המזבח(ל-א)מה זה הוזכר ולא וז"ל,

בפרשת הקטורת מזבח כתוב לא למה לו שהוקשה [פי' תרומה בפרשת הכלים שאר עם

בתוכנו, ית' הא-ל להשכין בו הכוונה היתה לא כי המשכן], כלי שאר עם יחד תרומה

אותך מראה אני אשר ככל בתוכם, "ושכנתי כמאמרו הכלים בשאר הענין שהיה כמו

עכ"ל וכו', כליו" כל תבנית ואת המשכן תבנית .40את

¯‡Â·Óהשראת ענין הוא תרומה פרשת של העיקרי והנושא שמאחר בדבריו

ה להשראת תימצי היכא רק הוא המשכן ובניית הקטורתהשכינה, שמזבח וכיון שכינה,

בפרשת עשייתו מזכירה התורה אין במקדש, השורה השכינה בהשראת מעכב אינו

תרומה, בפרשת הוזכרו במשכן השכינה השראת לחלות ששייכים הכלים אלו ורק תרומה.

עזרא'. ה'אבן קושית מיושבת ובזה

ÔÎÂבעשיית הקטרת מזבח הוזכר לא שלכן אליהו', ב'אדרת הגר"א דעת הוא

אמר ואח"כ למזבח, אהרן וקריבת והבגדים וכליו המשכן תחילה והזכיר המשכן, כלי

וכסף הקטרת מזבח עשיית הזכיר ואח"כ בתוככם, אשכון בזה ואמר התמיד, עשיית


‰הכפורים,ÈÎ˘‰ ˙‡¯˘‰Ï ·ÎÚÓ ‰È‰ ‡Ï ‰Ê˘ ‰¯ÂÈ,ישראל לכפרת היו אלו רק ,

עכ"ל נפשותיכם, על לכפר הכפורים בכסף אמר .41וכן

החיד דברי את הבאנו ושם ב'נחל"40. א

שהאריך מה את דברים בקיצור שכ' קדומים'

חכמה'. ה'משך כאן

המהרי ה'משך"41. כדברי תירץ דיסקין ל

דעכ והוסיף, נוסעין"חכמה', שהיו במדבר פ

בכל להעמידו צריכין היו למקום ממקום

מקומו קידוש כל כי מקומו, לקדש כדי מקום

וקידש שם היה כבר שהמזבח זה מפאת הוא

כי לעיכובא הוא הקטורת מזבח ולכן המקום,

מקומה שאין הרי אחת פעם שם להיות בלי

ע באוה"נתקדש, ועי' - תרומה"ש. ריש הק' ח

בסו ט' זו.ד)"(בפס' קושיא הוא גם שתי' ,
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`yz ik zyxt

ozepd z` zxyrny dzedna dwcvd zlebq - "z`fa `p ipepgae"

"'åâå åðúðå íäéã÷ôì ìàøùé éðá ùàø úà àùú éë"[ל-יב]

לך,‡] לומר - "ונתנו" ג"כ יהיה למפרע תקראנו אם וז"ל, הטורים בעל ÏÎכתב
ÌÂÏÎ ‰Ê ÏÈ·˘· ÂÏ ¯ÒÁÈ ‡ÏÂ ,ÂÈÏ‡ ¯ÂÊÁÈ ‰˜„ˆÏ Ô˙Â
 Ì„‡˘ ‰Ó.עכ"ל ,

Í‡ביור"ד רמז)בטור אלא(סי' זו, מצוה בגין נחסר שאינו רק שלא עוד הוסיף

לעניים, ליתנו ממוני אחסר איך לומר עצה בלבך יעלה אל וז"ל, ממונו, ירבה אדרבה

רצונו וזה המפקיד רצון בו לעשות פקדון אלא שלך הממון שאין לדעת לך יש כי

וכו' לעניים ÒÁÈ¯שיחלק ‡Ï Ô˙Â
˘ ‰˜„ˆ‰ ÏÈ·˘· ÈÎ ‰ÒÂ
ÓÂ ˜Â„· ¯·„‰ ÈÎ „ÂÚÂ
„Â·ÎÂ ¯˘ÂÚ ÂÏ ÛÈÒÂ˙ ‰·¯„‡ ‡Ï‡ ÂÏ.

Ì"·Ó¯‰Â(ה"ב מתנ"ע מה' ואין(פ"י הצדקה מן מעני אדם אין לעולם וז"ל, כ'

והחינוך עכ"ל. וכו', הצדקה מן היזק ולא רע תפ)דבר בזה"ל,(מצוה וכתב הוסיף גם

ערכה, בחין מעט אפילו לדעת ומשיג התורה דרכי מבין ··Â¯È¯וכל Ú„È¯ÊÙÓ‰ ÈÎ
„ÂÚ ÛÒÂ
 ÌÈÎÈ¯ˆ‰ Ï‡ Â
ÂÓÓÓהאדם את ידין השם כי למחסור, אך מיושר וחושך ,

אליה, התקרבו כפי מברכתו ויעניקהו מעשיו 
ÂלפיÈ· ÏÊ¯· Ï˘ ‰ˆÈÁÓ ˙ÂÏÈÎ‰ ˙„ÓÂ
‰Î¯·‰ ÔÈ·Âישמע בתוכה, שהוא בו המתנהג ונמצא הברכה מחלקי חלק והנדיבות ,

עכ"ל. לקח ויוסף חכם

ÈÓÂוכדאיתא להתעשר, מנת על כן לעשות לו מותר "מעשר", שיעור שנותן

תענית ע"ב)במסכת בשביל(ח עשר תעשר", "עשר דכתיב מאי יוחנן רבי "ואמר ,

¯˘Ú˙˙˘.ע"כ ,"

‡˙È‡Âע"א)שם כתיב(ט דהא ענין בשום הקב"ה את לנסות ו-טז)שאסור (דברים

הנביא שאמר וכמו מותר במעשר ורק אלקיכם", ה' את תנסו ג-י)"לא "הביאו(מלאכי

שם בטושו"ע וכ"פ בזאת", נא ובחנוני וגו' המעשר כל צריך1את זה ענין ובאמת .

הקב"ה את לנסות דמותר המצוות משאר זו מצוה שונה מדוע .2עיון,

בב ויעו' וברמ"1. סא"י דיד)"(שם דדוקא", א

צדקה. בשאר ולא הנסיון הותר במעשר

ה'עיון שהביא כפי בזה, עמדו וכבר .2

גדולי בזה שתמהו חכמים' מה'סמיכת יעקב'
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˘ÈÂלכם "זרעו הכ' וכמאמר כזריעה, חשיבא צדקה שנתינת מצינו דהנה לומר

דומה צדקה שנתינת זה לענין ירמוז שהפסוק לומר ויש חסד", לפי וקצרו לצדקה

מקרי זה ואין פירות, זה מזרע שיגדל כדי בשדה זרע ליתן שמותר וכמו שדה, לזריעת

"שאין [בבחינת' ניסי באופן ולא הטבע דרך על השתדלות הוא כי להקב"ה, "לנסות"

תמידי היותר הרצון הוא ש"טבע" והוא, אחד, בדבר רק אלא לטבע, - נס בין חילוק

שנתינת פי' - צדקות" "זורע של הענין כך ובטחון'], 'אמונה חזו"א, - הקב"ה" של

"ישועות" הוא הצדקה פירות כי - ישועות" "מצמיח ולכן בקרקע, לזריעה דומה צדקה

בזאת", נא "ובחנוני מלאכי הנביא שאמר מה וזה ÈÈÁÓ··ˆ„˜‰[שמתעשר]. Ú·Ë‰
¯˘Ú˙È˘שתוצאותיה הנביא לנו גילה הזה בדבר רק כי לנסות, מותר זה בדבר רק ולכן ,

השתדלות. של בחינה והיא טבעית תוצאה היא המצוה של

zayei ikp` inr jeza

ã÷ôá 'äì åùôð øôë ùéà åðúðå íäéã÷ôì ìàøùé éðá ùàø úà àùú éë"
"íúà ã÷ôá óâð íäá äéäé àìå íúà[ל-יב]

אחד‡] כל במנינו הנפרט העם כי הכתוב לך וגלה וז"ל, בחיי' 'רבנו כתב

יחול ואז לפניו נפרטין מעשיו וכל יתעלה ההשגחה מבעל מושגח הוא הנה לגלגלותם

יחיד כל בהיות עתה אבל הרבים, בכלל נמשך ענינו שהיה בתחלה כן שאין מה הנגף,

לאלישע השונמית שהשיבה וכענין עונש, מבלתי אפשר אי נפרטין מעשיו וכל ויחיד

ד-יג) ב, וגו',(מלכים עמי" ‡Â"בתוך ÍÏÓ‰ È
ÙÏ ÈÓ˘· ÏÏÙ˙˙˘ ‰ˆÂ¯ È
È‡ ¯ÓÂÏÎ
˘
Ú‡ ÔÙ ˙Ë¯Ù
 ‡ÏÂ ÌÈ·¯‰ ÏÏÎ· ÏÏÎ
 È
È
Ú ‰È‰È˘ ÈÏ ·ËÂÓ ,‡·ˆ‰ ¯˘ Ï‡,

בו שכתוב היום אותו כי אותו(שם)וידוע ראוי ומכאן היה". השנה ראש היום "ויהי

לעולם עונש ופקידת הדין יום שיהיה מרון כבני לפניו עוברין עולם באי שכל היום

וכפרי כדרכיו לאיש נפרטין מעשיו וכל נפרט יחיד שכל כיון בו, ולדאוג ולהתפחד

רות במגילת תמצא וכן הכתוב(א-א)מעלליו. הזכירו יהודה", לחם מבית איש "וילך

עכ"ל. אלימלך", "וימת שם כתיב מה אלימלך" האיש "ושם ונזכר אח"כ וכשנפרט סתם,

מוסר·] שיחות ברכות3בספר במס' איתא וז"ל, זה בענין כתב ע"א), "לעולם(ל :

יחיד בלשון קצרה תפילה יתפלל אל וז"ל, ופירש"י צבורא", בהדי נפשיה איניש ישתף

על תפילתו שאמנם להבין, ויש ע"כ. נשמעת, תפילתו כך שמתוך רבים, בלשון אלא

מתפלל היה לא אילו זוכה היה שלא למה עצמו הוא יזכה איך אך יותר, נשמעת הצבור

עצמו. על אלא

יעוי להגרש."עולם, זצ"3. שמואלביץ עג."ח מא' ל,
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,‡Ï‡לא אך [ואם ראוים שאינם אע"פ היחידים זוכים הצבור כלל שבתוך

וכאמור לעצמן], ולהענש הכלל מתוך יוצאים להיותם שיגרמו עד חטאיהם, הכבידו

על להתפלל לו יש ולכן למוטב, ובין לטוב בין כולו, הכלל עם היא הקב"ה שהנהגת

עצמו. על אף נשמעת תפילתו תהא כך ובתוך כולו, הכלל

¯˜ÈÚÂ,יחידים של צירוף רק אינו שהציבור לפי הוא זה ‰ˆÂ·È¯ענין ‡Ï‡
È¯Ó‚Ï "‰˘„Á ˙Â‡ÈˆÓ" ‡Â‰שבו ויחיד יחיד כל היה שלא למה הציבור זוכה וע"כ ,

הר"ן' ב'דרשות כ' וכן עצמו. בפני של4זוכה ומוראו בשבחו רז"ל לנו הפליגו וז"ל,

עליך" צבור אימת תהא "לעולם שאמרו עד ע"א)צבור, מ שנענש(סוטה שמצינו עד ,

המורים" נא "שמעו באמרו בזה הנביאים כ-י)אדון מצד(במדבר ואחד אחד שכל ואף ,

על נענש, אך הזה, לתואר אז ראוי היה מישראל שכ"א [ר"ל לזה ראוי היה פרטיותו,

עכת"ד. הציבור], כל את כך ÓÓ‰שכינה ¯˙ÂÈ ‰ÏÚÓÂ Á·˘ ‰
˜È ÏÏÎ‰˘ Î"ÚÂ
ÂÈË¯Ù „ˆÓ ÈÂ‡¯˘עכ"ל .5וכו',

המלך"‚] שער לפני עד "ויבוא כתיב ד-ב)הנה להודיע(אסתר מרדכי כשרצה .

אין "כי - בעצמו לבוא יוכל לא כי במקומו, התך את שלח הגזירה, דבר את לאסתר

שק" בלבוש המלך שער אל להצלת(שם)לבוא נוגעת זאת השתדלות הרי לכאורה, והנה .

יותר רב היה אז שכן בעצמו, וילך שקו את מרדכי שיסיר היה וכדאי ישראל, כלל

לבקשתו. אסתר שתיעתר הסיכוי

Ï·‡שהשתתפותו נמצא, כן, עושה היה אילו כי שקו, את הסיר לא מרדכי

מכל יותר עדיף היה זה ושיקול בחסר, לוקה עמהם בעול והנשיאה ישראל של בצערן

השתדלות. מאותה להפיק היה שעשוי ·ˆÚ¯התועלת ÈÎ„¯Ó Ï˘ Â˙ÂÙ˙˙˘‰˘ Â
ÈÈ‰„
È˙˘ ˘È˘ ÔÙÂ‡·Â ,¯˙Ò‡ Ï˘ ‰˙ÂÏ„˙˘‰ ÏÎÓ ,‰Ïˆ‰‰ ÌˆÚÏ ¯˙ÂÈ ‰ÏÚÙ ¯Â·Èˆ‰
ÚÈ¯Î‰Ï ÍÈ¯ˆ ,˙¯Á‡ ˙ÂÏ„˙˘‰ Â‡ ¯Â·Èˆ‰ ÌÚ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ó Ú
ÓÈ‰Ï Ì‡‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡

ÂÈ ,¯Â·Èˆ‰ ÔÓ ˘Â¯ÙÏ ‡Ï˘¯˙ÂÈ· ‰·Â˘Á‰ ÂÏÂ ˙¯Á‡ ˙ÂÏ„˙˘‰ ÏÎÓ ¯˙.

l`xyi ipa oipn

'åâå "àùú éë"[ל-יב]

‰
משל‰ ז"ל, וכאמרם הנותרים, מספר לדעת כדי מנאם העגל, מעשה לאחר

ע"כ חסרו, כמה לידע למנותם הצאן בעל הוצרך הצאן, על שנפל הלא6לזאב וקשה .

והיינו העגל, בעובדי הלויים שהרגו אלפים ג' מצרים יוצאי רבוא מס' לנכות היה די

א. דרוש .4

הגר כתב זצ"5. שמואלביץ שבדרך"ח ראינו ל,

שרק באירופה, האחרונה במלחמה הצלתנו

ניצולו. הכלל אל ונתדבקו שנטפלו אלו

במ פכ"6. וברש"ר הלשון"א, כו-ב, במדבר י

הנותרות" מנין ."לידע
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למנין. הוצרכו ולמה הנותרים, מספר את יודעים

,‰‡¯
Âאותם לנקות ישראל, על זכות שלמדה "הפגנה", מעין היה הזה שהמנין

העמלקים וכדרך ישראל, כל על קטרג והשטן מספר, מתי עשו העגל את כי העגל, מעון

אחרי והמנין בשמים. סמאל שרם דרך כך ישראל, כל על היחיד אשמת להטיל בעוה"ז

שהשתחוו על נהרגו אלפים ג' ורק רבוא ס' על עולה ב"י מספר כי הראה, העגל מעשה

בישראל ממאתים אחוז מאחד פחות היו העגל שעובדי היינו ואחד)לעגל, במאתים .(עלו

תאוה ובעלי עול פורקי של קטן קומץ שרק העולם, ידע זו הפגנה לאוע"י הם (וגם

ישראל") "אלהינו אמרו ולא ישראל" אלהיך "אלה לישראל: אמרו שהרי המה, ישראל עשומבני ,

בקולם שמע ולא להם אבה לא וישראל העגל, .7את

l`xyi zenilye zecg` - "lwyd zivgn"

מהכלל. חלק אלא אינו ישראל מבני אחד כל א.

בקדושה. שזה בתנאי היא האחדות - הקודש" "שקל ב.

השקל. מחצית מצות ע"י וההצלה מנין, ע"י נגף בגרימת הביאור ג.

המשכן. לאדני יועד השקל שמחצית הענין ביאור ד.

"ùã÷ä ì÷ùá ì÷ùä úéöçî"[ל-יג]

ד‡] שנצטוו הענין כיבביאור אלקבץ, מהר"ש פירש המטבע, מחצית על וקא

ישראל. בבני הקיים האחדות יחס על ללמד בא זה ÏÂÎÈדבר ÈÎ ˙Ú„‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ Ï·
ÂÏ˘ ÂÈÈÁ ˙‡ ˙ÂÈÁÏÂ ÂÈ¯·ÁÓ „¯ÙÈ‰Ï Ì„‡‰אלא אינו עצמו בפני אחד כל שכן ,

ע"כ. חבריו, עם בהתחברו אלא השלמות אל להגיע יכול ואינו ÛÂ‚,È„Â‰È"מחצית"
ÛÂ‚ ÈˆÁÎ ‡Â‰ È¯‰ ,ÂÈÁ‡ ¯‡˘ ÌÚ Â
È‡Â „¯Ù
 ¯˘‡Î!

יהונתן·] דברי בספר גם כתב זה שהנה8כיסוד הענין, על הוסיף שעוד אלא ,

לומר עליו היה הקודש, "בשקל" "השקל", מחצית - בלשונו הכתוב כפל מה מפני הק'

הקודש". שקל "מחצית

,‡Ï‡שנינו א-א)הנה שקלים ועל(ירושלמי השקלים על משמיעים באדר "באחד

של שהטעם הנ"ל, פי על הענין את ומבאר לשקלים. כלאים ענין ומה ÈˆÁÓ˙הכלאים",
לזה, זה צריכים מישראל או"א שכל לרמז ימעיט, ולא ירבה לא דווקא, ÏÎÂהשקל

,Ï‡¯˘È ÏÏÎ ÌÚ Â¯·Á˙‰·Â ÂÙ¯Ëˆ‰· ˜¯Â ,ÛÂ‚ ‚ÏÙÂ ÈˆÁ ‡Ï‡ Â
È‡ Â„·Ï „Á‡
ÌÏ˘ ÛÂ‚Ï ·˘Á
.

לתורה. אזנים ספר זצ7. אייבשיץ יהונתן לרבי ל."8.
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‡Ï‡רק ולהתאחד להתחבר 
Â"שישÈÓ· ÔÈÓ",בישראל והישרים הכשרים עם ,

ישרה. בדרך הולכים שאינם אנשים עם מינו", ב"שאינו להידבק שלא להיזהר מאד וצריך

כאחד. הכלאים ועל השקלים על ומשמיעה המשנה באה לפיכך

Ê"ÈÙÏÂמעלת על מורה השקל" "מחצית בכתוב. הלשון כפל את לפרש יש

"שקל יהיה האחדות שע"י הקודש", "בשקל שיהיה להיזהר יש אולם בישראל, האחדות

עכ"ד. מינו", בשאינו "מין ולא הקודש",

˙·È˙·ומדבקים אליו הקרובים ואלה באמצע, ה"צדיק" רמז: יש "מחצית"

"מת". בבחינת הם ה"צדיק" מן והמתרחקים "חי", בבחינת הם בדרכיו

˜·„Ó‰ואתם" שנאמר כמו "חי", זה וע"י בשכינה מדבק כאלו בת"ח עצמו

היום" כולכם חיים א' בה' ד-ד)הדבקים א(דברים הן ומכלל לאו, שומע .9תה

זצ"ל‚] חבר הגרי"א הגדול')כתב שבת מגילה(ב'דרשת במס' איתא ע"ב)וז"ל, ,(יג

שקלים לשקול המן שעתיד העולם, והיה שאמר מי לפני וידוע גלוי לקיש ריש אמר

על משמיעין באדר באחד דתנן והיינו לשקליו, שקליהן להם הקדים לפיכך ישראל על

ע"כ. השקלים,

‰
‰Âמ"ש בזה יתבאר המן, של לשקליו שקליהם הקב"ה שהקדים זה ענין

ישראל בני מנין ענין מה להבין וצריך וכו'", ישראל בני ראש את תשא "כי הכתוב

נפשותיהם. על לכפר לזה תועלת הוא השקלים נתינת ולמה ח"ו, נגף גורם שיהיה

˘ÈÂבגדר שהם כיון וכו' מספרם חלוק מצד אינו בישראל נופל שהמספר לומר,

וכו', מזה למעלה זה מדרגותיהם מעלת מצד הוא ומספרם מנינם כל אלא האחדות,

לה'", נפשו כופר איש "ונתנו ואז להם, השייך מספר לפי ר"ל וכו', תשא כי וז"ש

זכרון היא זאת שמצוה ימעיט", לא והדל ירבה לא "העשיר - השקל מחצית והוא

לבבות ופירוד מחלוקת שכל והוא בישראל, שכינה סילוק הגורם זה עון לתקן לישראל

חבירו על ומתגדל מתרומם שאחד מצד בא הוא מתרבה10בישראל, זה ומצד וכו',

אמר ולכן ח"ו, שכינה בסילוק והמספר המנין בהם ונופל בישראל ומחלוקת חינם שנאת

עה יצחק', 'מנחת ת."9.

זצ ממיר ירוחם רבנו כתב תורה',ל"10. ('דעת

יתרו) וזפר' מזעזעים דברים הסוחרים", בקרב ל,

לבדו א] שונים: מצבים בשלושה להבחין ניתן

הוא. מאושר - מפסיד וחבירו במסחר מצליח

- בהפסד או בריוח שוים וזולתו כשהאדם ב]

מרויח וחבירו מפסיד כשאדם ג] הוא. מצטער

האדם. את פוקדים יסורים -

חיים לבין שמחות, אולם בין הבדל אין

אדם של שמחתו המסחר. בית של שוקקים

חבירו. של הפסדו גודל לפי איפוא, נמדדת,

של מהשחתתו תוצאה הינו זה עגום מצב

ואינו עצמו את מרמה הוא כלל בדרך האדם.

" את שונא הוא כמה עד כלל ."אהובויודע

רוצה שבאמת למי מצפה רבה עבודה

ניתנה לא ואילו חבירו. של בשמחתו להשתתף
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שוה יהיה אחד שכל לומר ירבה, לא העשיר לה', נפשו כופר יתן אחד שכל ית', הוא

האחדות ידי על כי אותם, בפקוד נגף בהם יהיה לא זה ומצד וכו', חבירו עם בעיניו

השכינה סילוק שמצד וקיומם חיותם שזהו בהם, השכינה השראת תהיה בהם שיהיה

סוג בהם יפול לא האחדות ידי ועל ח"ו, מיתה גורם וכו' הנפש סילוק ממש שהוא

על שרומזים שקליהם מצד נשמותיהם במעלות אלא העולם אומות אישי בכל המספר

זמן שכל כמ"ש והוא עליו. עומד שהמשכן למשכן אדנים השקלים מן נעשו ולכן זה,

ושכנתי מקדש לי ועשו שכתוב כמו לשכינה משכן נעשים הם אז בישראל אחדות שיש

וגם העמים בין מפוזרים שהם שכיון לאחשורוש השיב ימ"ש הרשע והמן וכו'. בתוכם

בהם לעשות ונוכל ית' השגחתו מהם סר ממילא אז ומחלוקת, לבבות פירוד בהם יש

את כנוס לך כמ"ש זה עון הזה הדור שתיקנו לולי כן, באמת היה כאשר חפצינו כל

שחשב למה למכה, קודם ורפואה גדול תיקון השקלים מצות היתה ולכן היהודים, כל

עכ"ד. בישראל, לעשות הרשע המן

È¯‰בני שהיו משום היה המן של כוחו שעיקר חבר, הגרי"א מדברי מבואר לן

שרויה שכינה שתהיה אחד", "גוי בבחינת היו ולא ומפורד", "מפוזר בבחינת ישראל

מחצית של הכח עיקר שזה לשקליו, שקליהם את הקב"ה להם הקדים ולפיכך עמהם,

להמן היה לא זה ומחמת שהאריך, וכמו אחד", "גוי בבחינת ישראל את לאחד השקל,

עליהם. שליטה הרשע

דיינו! זה, יסוד לנו לגלות כדי אלא תורה

סלסול העשירים שנהגו אחת, בעיר קרה

עת לאחד הגיע כאשר פעם בכל אשר בעצמם,

החתונה משתה את עשה צאצאיו, שמחת

במינו, ומיוחד מפואר ארמון מיוחד, במקום

ושהוא ותפארתו, יפיו את לכל להראות כדי

את שעושים אדם בני מסתם המשתהשונה

שמלפנים אחד, היה ההיא בעיר פשוט. במקום

ממלאכת ומתפרנס ואביון עני אדם היה

הגלגל התהפך השנים וברבות סנדלרות.

של כמו עלתה שמעלתו עד ונתעשר, לטובה

בהגיע ויהי שבעיירה. המופלגים העשירים

הוא והרי מבניו, לאחד חתונה לעשות זמנו

חבריו ככל הוא גם נהג מופלג, עשיר כבר

ארמון באותו המשתה את ועשה העשירים,

של לשמחותם מיוחד שהיה המפואר

העשירים.

יפה בעין ראה שלא אחד עשיר שם היה

כי לשעבר, הסנדלר של העשירות כל את

על מונים עשרת עלתה הסנדלר של מעלתו

הכבוד כל את לראות מסוגל היה ולא מעלתו,

החופה לאחר עתה. מקבל החדש שהעשיר הזה

עם מוקף לבב, ובטוב בשמחה העשיר כשהלך

קרב ונכבדים, רבים עשירים ועוד מחותניו

אליו ופנה בידו, ומנעלו ההוא, האיש אליו

כוונתו כשכל מנעלו, את שיתקן בבקשה

כסנדלר. רחוק, הלא עברו את בהזכירו לביישו

הגר ממנו"כשמוע אשר זה, מעשה סלנטר י

להגיע, אדם יכול פחותה מדריגה לאיזה עולה

הגרי הסביר ושנאה, קנאה מחמת ורק ס"אך

אשר המדות, עבודת הזנחת פרי הוא זה שמצב

זו עבודה על שמים ואינם האדם בני הניחו

לוקחים שעכשיו בטוחני אמר: וכך מיוחד. דגש

מכבר היושבים הקדום מהדור הצדיקים את

דיברו שלא מה על אותם ודנים עדן, בגן

על וכיאות, כראוי המדות תיקון בענין ועסקו

אל יצאו ולא בזויותיהם, טמונים ישבו מה

עכ המדות. מסכת אותם ללמד ל."העם
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Â‰ÊÂ"נפשם על ולעמוד "להקהל הכ' שאמר ח-יא)מה "להקהל"(אסתר - קודם ,

על ועמד "נקהלו הפסוק על בפי' הגר"א שכתב [וכמו והתאחדות התקהלות מלשון

"וקבל הפסוק את פירש כג ובפסוק עכ"ל. גמור, באחדות פי' ועמד וז"ל, וגו' נפשם"

עכ"ל], כאחד, קבלו שכולם פי' היהודים וקבל וז"ל, לעשות" החלו אשר את היהודים

נפשם". על "לעמוד - אח"כ ורק

˙·Á¯‰·Âהגריא"ח עוד כתב השכינה, השראת ישנה אחדות מתוך שרק הענין

רבים11זצ"ל מאיברים המורכב שלם אדם דמות הוא הזאת האומה כלל כי והענין וז"ל,

צריכה שהיא מיוחדת פעולה ועושה פרטי לדבר מיוחד הוא אבר שכל שכמו וגידים,

בו, שורה להיות הנפש שתוכל וחיותו הגוף לבריאות משתמשים וכולם בכלל, הגוף אל

גופו, לקיום אכילתו וצורך מלאכתו לעשות לגוף משמשים היו לא הידים אם למשל

אחד כל ולעשות מדרגותיהם להכיר הם צריכים האיברים וכל לחיות, במה לו היה לא

כל ונשמת ניצוצות, מריבוי מורכבים הם בפרט ישראל כן וכמו אליו, מיוחדת פעולה

והיא בהם שורה הנפש אז בזה, זה שמאוחדים וע"י כולו, הכלל אל צריך הוא אחד

מיוחד הוא אחד כל שבאיברים וקיומו, ישראל של נפש שהיא שבהם השכינה השראת

והרי בכלל, העולם לקיום מיוחד, לדבר נברא מישראל אחד כל כן כמו פרטי, לדבר

בכלל, העולם קיום לו המיוחד בדבר שגורם שלם עולם הוא מישראל אחד כל ממש

עולם קיים כאילו מישראל אחת נפש המקיים "כל אמרו ע"א)מלא"ולכן יא .(ב"ב

ÔÎÏÂהוא ואז הכלל לטובת פונים כולם - ואחוה באהבה הם ישראל שכלל זמן כל

האיברים כל לטובת כולם משמשים והם וחזקים בריאים הם שבאיבריו הגוף כמו ,12ממש

עכ"ד וכו', בהם לשלוט יכולים ולשון אומה ואין בהם שורה השכינה שהיא הנפש .13ואז

שקלים. לפרשת בדרוש יצחק', 'שיח .11

ז החזו"12. אגרות'"ל ב'קובץ ז)"(חא אג' ,א

הבורא שראה הדורות חלוקת על לעמוד רצוני

חז ואמרו טוב, כי הקב"ית' שהראה לאדם"ל ה

אישור לנו יש מזה דור, דור הראשון

של מוצק גוף והוא דור, שם של למציאותו

חיים הגוף, מאברי אבר הוא איש וכל פרקים,

אבר ובהיותי משותפת. בנשמה משותף חיים

האברים אחד של פגע כל לי כואב הגוף של

עכ וכו', אתנו ל."החיים

הגרי כיסוד חרדים"13. בספר כתב כבר ,ז)"(פא

יום"וז כל אומרים שאנו כמו היצירה וכן ל,

כולם וכו' ברורים כולם אהובים כולם עליהם

בחר אשר לעם צוה בעשיה וכן וכו', כאחד

את תטור ולא תקום לא כמוך, לרעך ואהבת

וכו', בלבבך אחיך את תשנא לא עמך, בני

לעשותה ית' כיון לחברו אדם שבין במצות

עולמות של דוגמת שיהיו כדי אחד, יחוד

שכולם יצירה בריאה אצילות שעליהם

מחלוקת ימצא וחס חלילה ואם מיוחדים,

רשב כדפי' בתוכם, ישרה לא ביניהם י"ופירוד

" הפסוק ישיבנועל ומי באחד שדקדק"והוא ,

והוא אלא אחד והוא הכתוב אמר שלא

פירוד במקום ישרה שלא לומר שרצה באחד,

כי דרך על ישיבנו מי ופי' יחוד, במקום אלא

רז דאמרו זה"הא עם זה בשלום כשישראל ל

מסתלקת אינה ושכינתו בהם... נוגע שטן אין

ע עובדים הם אפילו ומי"מביניהם פי' זהו ז,
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השראת„] מקום - המשכן ויסוד אדני הם השקל מחצית מדוע מבואר, ולפי"ז

לכל אין כאשר הוא ישראל, עם את המאחד היחיד שהדבר משום בישראל, השכינה

כבוד וריבוי השם עבודת היא, כולם מגמת אלא גשמיים, ומאוויים עצמיים רצונות אחד

האישי, התפקיד את לו שיש יודע אחד וכל לזה, זה ערבים ישראל שכל ע"י שמים,

ישראל'. ה'כלל בתוך פרט אלא שאינו

e`l xeqi` o"anxd zrcl - "daxi `l xiyrd"

מכך. והתועלת זה איסור תכלית ביאור א.

השכינה. השראת מאפשרת אינה מהצורך, יותר בנתינה ההיבדלות ב.

לעשירות. הביטול תכלית את מבטא השקל מחצית ג.

'åâå "ì÷ùä úéöçîî èéòîé àì ìãäå äáøé àì øéùòä"[ל-טו]

עכ"ל‡] השקל, ממחצית להרבות לבלי לעשיר ל"ת שהוא וז"ל, הרמב"ן .14כתב

לכאורה והלא ידה, על להשיג ניתן תועלת ואיזו זו, מצוה של תכליתה את להבין יש

סילוק לגרום יכול עוון שום אין כלומר ישיבנו

שאעפ אחאב דור מעליהם, שהיו"שכינתו י

ע עובדים שלום"ישראל ביניהם שהיה לפי ז,

וכשאין נוצחין, היו למלחמה יורדים כשהיו

אעפ נופלים ביניהם צדיקים"שלום שהם י

עון על גלותינו נתארך ולכן דוד, של כדורו

לא שעדיין בינינו, שהוא חנם ושנאת מחלוקת

בזה זה קשורים העולמות שכל ממנו, הטהרנו

בשלשה פירוד גורם בתחתון פירוד ובהראות

עכ וכו', עליו ל."אשר

הגר כתב למשלי"וכן בפירושו ל,"וז(ו-יט)א

" שנאמר ישיבנווכמו מי אחד כלומרוהוא "

שורה השכינה אז באחדות ישראל כאשר

בספרי מבואר וזה הברכה)בישראל. וזאת ,(פר'

ישראל" שבטי יחד אימתי מלך, בישורון ויהי

כשהם ולא אחת אגודה עשויים כשהם

אגודות אגודות עכ"עשויים ל.",

ג, סימן פורים על משה' ב'אהל [ועי'

ענייני כל את לבאר זה בענין שהארכנו

נסוב שהכל פורים, של והמצוות הפורים

ישראל]. כלל של האחדות בענין

הרמב כתב ה"(פם"14. שקלים מהל' ל,"וזא)"א

ושואל חייב הצדקה מן המתפרנס עני אפילו

ונותן כתיפו שעל כסות מוכר או מאחרים

ירבה לא העשיר שנא' כסף, השקל מחצית

עכ ימעיט לא שבכל"והדל אף כלומר, ל.

לקיים כדי ממונו כל לבזבז צריך אינו המצוות

כמפורש עוברת, במצוה לא ואפילו המצוה,

ב התוס' עק"בדברי מב)"(ט השקל", במחצית מ

ד מקרא ימעיט"מחוייב, לא משמע"הדל .

הפסוק ובא ימעיט], [כשהדל לאו בזה שאין

לחדש הצדקה,רק מן המתפרנס עני שאפילו

מה מלמכור פטור הוא התורה מצות שבכל

במצות הכא המצוה, לקיים כדי לו שיש

וליתן כסותו את למכור חייב השקל, מחצית

יל באמת [אך השקל. יפרנס"מחצית היאך ע

""הר דרישא לישנא ירבהמ לא דאם"העשיר ,

א לאו אינו זה וצ"גם הפסוק, כוונת מאי ע."כ

הגריח הערת שליט"– א]."פ

הרמב שהתורה"אבל בפסוק, מפרש ן

השקל ממחצית שיחסר לעני לאו בזה חידשה

הדל"וז הביא שאם הזה הכתוב מן והנראה ל,

השקל, ממחצית פחות ÂÚ·¯בשקלו ‡Â‰˘
‰Ê‰ Â‡Ï·עכ וגו' מניעה הזה שהכתוב ל.",
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ישתלם ובמה להרבות, שלא עליו להתגבר צריך שהוא בזה נסיון שום לעשיר אין

ירבה. שלא בזה העשיר

·˙Î'ומוסר חכמה לנו15ב'דעת נולדה זו ששאלה נראה ההתבוננות ואחרי וז"ל,

בצ לנו כשנצייר כי עצמנו. את מכירים אנו שאין לבניןמזה ממון שמאספים איך נאמן יור

לתת שנתחייב העני אמנם אם בשוה, לזה להתנדב נתחייב ואחד אחד וכל המקדש, בית

לקבץ בכדי לו אשר כל למכור צריך בהיותו גדול, בנסיון הוא מנוסה ודאי הקצוב הסכום

אבל שנתחייב, הסכום לסלק בידו שיעלה עד מפיו אוכל ימנע פעם ולא לפרוטה, פרוטה

הסכום אותו לתת נתחייב הוא שגם העשיר, של נסיונו לעומת וכאפס כאין שהוא ודאי

שבעירו, והמדוכא העני עם שוה מתת לתת הוא וצריך העני, 
ÂÈכמוÙ Â¯ÙÁÈ˘ È‡„Â Ô‰
ÌÈÏÂ„‚ ÈÎ‰ ÌÈ
ÂÈ·‡‰ ÌÚ ˙ÂÂ˙˘‰Ï ÂÊÎ ‰Ù¯ÁÓ ,‰ÓÈÏÎÂ ˙˘Â·Ó ¯È˘Ú‰ Ï˘טבעו .

יפנו אשר כל את העשירים לקחו הלא ואמנם סביביו, כל על לשלוט הוא העשיר של

דעת צבוריות שאלות שבהרבה הממשלה, בחקי גם כבר הוטבע זה ודבר תקיפה, ידם

בעשירותם, לא אם העולם, שוק את כבשו באמת ובמה העני. מדעת מכריעה העשיר

ובאמת עירם? תושבי מכל יותר בנתינתם לתת, להם שישוה במקום נדבותיהם בפיזור

ה"עשיר". מדת הפך דזהו עירו, יושבי ככל ליתן לעשיר הוא גדול ונסיון לתת, הם רוצים

ביניהם, חילוק ואין שוים והעני שהעשיר מורה 
ÔÂÈÒדזהÎ ¯È˘ÚÏ ÏÂ„‚ ÔÂÈÒ
 ÍÏ ÔÈ‡Â
.ÌÂÏÎ· Ì‰Ó Ï„·È˘ ÈÏ·Ó ÌÈÈ
Ú‰ ÏÎÏ ‰Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ‰Ê

¯È˘Ú‰"ומראה בראש קופץ להיות היא תכונתו עשיר ודאי - ירבה" לא

העם לדלת שוה היה אלא עשירותך, עם תבוא בל תרבה, אל לו: ונאמר "עשירותו",

.16עכ"ל

זצ ירוחם לרבנו ח"15. ממיר, יט."ל מאמר ד

וז לתורה' ב'אזנים גם כתב זה וכיסוד ל,"16.

השקל"ע המחצית ‰È˘Ú¯י ¯ÙÎ˙Ó,והעני

ומן העוני, מנסיון גדול העושר שנסיון אף

העני של מזה מרובים עונותיו העשיר הסתם

להשגת שלו הנפש כחות את שיעבד הוא (שהרי

מהעני) יותר -כספים השקל מחצית זה מלבד ,

קצבה ואיך לעני, וגדול לעשיר קטן דבר

וי והעני? העשיר לכפרת א' שיעור ל,"תורה

‰Ê· Ì‚ ¯ÙÎ˙Ó ¯È˘Ú‰˘תפארתו שנטלה ,

עם אחת בשורה אותו שמעמידים ממנו,

‰˘˜Ïהעני, ˙ÈˆÁÓ Ï‡ ‰Â˘ Â˙¯ÙÎ È¯‰Â
‰ ÈÂÎÈ
· È
Ú‰ Ï˘"ÁÂ¯ ˙Á
"ÂÏ ˘È˘ ,

ÔÂÈÂ˘‰Ó,בזה מתהדר אדרבה, והעני, .

עכ העשיר, אל שוה הוא ל."שהפעם

���

אליהו לב בספר שמות)כתב וז(פר' ל,",

¯˙ÂÈ ,Â
ÓÓ ÏÂ„‚‰ ¯È˘Ú‰ ‡
˜Ó ¯È˘Ú‰˘
¯È˘Ú‰Ï È
Ú‰ ˙‡
˜Óעשירותו מעלת כל כי .

ומגביה ומכבדו לו מעריך אחד שכל בזה הוא

אבל עשירותו, מפאת עליהם לראש להיות לו

אפילו כסף יותר לו שיש אחר עשיר כשיש

בראשם, להיות ומכבדים מעריכים ולו ממנו,

הכבוד - מממונו לו יש מה ÂÏ,אז ÔÈ‡˘ È¯‰ -
" ÈÎ‰"ÂÏ·˜Ó ¯È·‚להרווחת הטרחות ואת ,

מב' ויצא לו, שיש הרי כספו ולהחזקת


Âהקצוות,ÓÓ ÏÂ„‚‰ ¯È˘Ú‰ ˙‡ ‡
˜Ó ÔÎÏÂ
¯È˘Ú‰Ï È
Ú‰ ˙‡
˜Ó ¯˙ÂÈעכ ל.",
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זצ"ל·] שמואלביץ הגר"ח מוסר)כתב שיחות של(בספר לאו שיש כשם וז"ל, ,

איסורם וחומר בשוה, אסורים שניהם ירבה", "לא של לאו נאמר כן כמו ימעיט", "לא

‡Ìשוה, Ï·‡ ,„Á‡ ÏÏÎ Ì‰ È¯‰ ‰Â˘· ÔÎ˘Ó‰ ÔÈ
·· ÂÙ˙˙˘È ÏÎ‰ Ì‡ ˜¯ ÈÎ
,ÂÓˆÚÏ "Ë¯Ù" Â‰È¯‰ ,Â‰˘Ó ÂÏÈÙ‡ „Á‡ ‰·¯ÈÂÏÂÎ ÏÏÎ‰Ó Ï„·
,ÔÎ˙È ‡ÏÂ

‰¯Â˙‰ ˙‡ Â· ÒÈ
Î‰Ï ˙È· ‡ÏÂ ,‰"·˜‰Ï ¯Â„Ó ‰ÊÓ ‰
·È˘17.עכ"ל ,

משה‚] דרש בספר כה)כתב שההשלמה(דרוש חושבים אדם בני רוב הנה, וז"ל, ,

העו תאוות להשיג שיוכל כשישתלם, עלהיא, הלשון אדם בני מרוב נשמע ולכן בנקל, לם

ולא ידיו במעשה לא אף הרבה שמרויח אדם ועל איש, שאינו להרויח יכול שאינו איש

ניכר כן ואם איש, שהוא וכדומה, ושדות ובתים מזומנים מעות לו שיש מי או בשכלו,

השלם. האיש הוא והעשיר איש, אינו שהעני בעשירות, הוא החסרון שהשלמת שחושבים

Ï·‡מגרע עוד ואדרבה כלל, השלמה זו שאין אחד כל יבין בזה כשנעיין

טעמים: מכמה ומקלקל

עולם‡. הוא הלא העולם, תאות כל בזה וישיג ימיו כל עשיר יהיה אם שאף

ומרגליות טובות אבנים ולא זהב ולא כסף לא פטירתו בשעת לאדם לו מלוין ואין עובר,

בלבד ומע"ט תורה התורה),18אלא קנין גרוע(כבפרק דהא כלום, זה שאין ודאי כן ואם .

פרנסתם. עבור להצטער צריכים שאינם חיים הבעלי מכל בזה

עוד·. ואולי מהעני, יותר בחייו הנאה לו אין שהעשיר טעות הוא דדינא שמעיקרא

בודאי, משיג וזה ההכרחיים, חייו צרכי להשיג רק לתאוות השגה לו אין שהעני משום גרוע,

ש'מאן זה, השיג עכ"פ אבל קשה, באופן שהוא אף מזונותיו השיג ומסתמא חי הוא דהא

שעיניו מה לכל שמתאוה העשיר אבל מזה, רבה הנאה לו ויש מזוני', יהיב חיי דיהיב

שרוצה, דבר כל להשיג אפשר אי כי משיגו אינו ולבסוף להשיג שיוכל לו שנדמה רואות

ע היתה האדנים תרומת שרק אף י"17.

לא המשכן בתרומת אבל השקל, מחצית

מה איש איש אלא בו שוה כולם יד היתה

מ לבו, ""שנדבה שהם שהאדנים כיון יסודמ,

עהמשכן היו בזה"" די השקל מחצית י

ה מתרומת נבנה שהמשכן ."כלל"להחשיב

הגה המשגיח מורנו יחזקאל"18. רבנו צ

זצ דברי"לוינשטיין את בתדירות מביא היה ל,

" הק' וחשיבהזוהר עלמא בהאי אדם אזיל

דוריה לדוריה ""דדיליה המשגיח: ואמר ואני,

"אומר לעולם" אמוט בל בשלוי אמרתי "ואני

ל-ז) שכך(תהלים לעצמו חושב לו טוב כשאדם .

לא דבר שום בתרייתא, לזיבולא עד ימשיך זה

ונחגוג נשמח ותמיד ימשיך והכל ישתנה

שינויי שיש לדעת וצריך טוב. יהיה ותמיד

פעם אף בעולם... קבוע דבר שום ואין מצבים,

יהיה שפעם חושב אינו צעיר שהוא אדם בן

עובר יהיה ופעם זקן, יהיה ופעם מבוגר,

מהם ופחדו רעדו שכולם אנשים וכמה ובטל.

כולנו ואנחנו באפסיותם. בחיינו ראינו

ואין רואים ולא חושבים לא בחושך הולכים

האלה. הדברים את ולהבין לחשוב זמן לנו

וגו'"ה בילדותיך בחור פעם,שמח נגמר גם "

דבר כל על תשובות ולהכין להתכונן וצריכים

" ודע שעשית, יביאךודבר אלה כל על כי

במשפט יא-ט)"האלקים .(קהלת
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בחייו שקץ עד מאד ע"ז מצטער הוא משיג כשאינו ולכן ישיג, שודאי חושב שבגאותו רק

בידו" תאוותו וחצי מת אדם ו"אין עשירותו, כל לו שוה א-לד)ואין לו(קה"ר שיש ו"מי ,

מאתיים" רוצה .19מנה

זצ שך הרב מרן הקשה חז"19. אמרו"ל, ל

" בחלקובמשנה השמח עשיר כיצד"איזהו ,

" הלא בחלקו, שמח אדם שיהיה לויתכן יש

מאתיים רוצה א"מנה אדם", יוכל כיצד כ

שואף הוא כאשר במנה, שמח להיות

באדם כאן מדובר כרחך על אלא, - למאתיים?

עשיר, שהוא נאמר ועליו מאומה, לו שאין

בחלקו. שמח הוא כאשר

שאין שאדם כזאת, היתכן קשה: עדיין אך

השיב: כך ועל בחלקו? שמח יהא מאומה לו

את" כלל מרגיש אינו מאומה, לו שאין מי

חסר לא הזה' וה'עולם הזה, העולם של טעמו

" בחלקולו. שלאשמח מי רק איפוא, הוא "

הזה העולם של טעמו את במחיצתם')..."טעם ').

" אמר, אחרת עשירובהזדמנות איזהו

בחלקו הוא"השמח עשירות, לו שיש מי ,

עש אינו "עצמו - עשיריר מי"איזהו דהיינו ,

בחלקו. השמח זהו - עשיר שהוא האדם זה

מאליהו' ה'מכתב 3)"(חכ' עמ' וזא אין", ל,

מי רוחני. אושר רק בעולם, גשמי עושר שום

ולא המאושר, הוא הוא ברוחניות עשיר שהוא

פנים. בשום אחר

תורה בני אשר רואים שאנו הענין זהו

וחשקם עיונם כל שמו אשר אלה האמיתיים,

המה ובחכמה, בתורה ומרצם לבם ותאות

בעולם רק לא האמיתי. באושר ירגישו אשר

שאין מי בודאי הזה. בעולם פשוט אלא הבא

כי מאושר, איננו מרץ בו ואין שאיפה בו

המה לאושר, היסוד המה והמרץ השאיפה

מתמלאות, כשהשאיפות אימת? אבל החיים.

מתמלא כאשר אחרים, ביד תלוי המלוי כשאין

כשהשאיפה היינו - הכבוד, ורדיפות קנאה בלי

אהבת חכמה, אהבת תורה, אהבת מתוך היא

וכו'. מוסר

נרבה אשר וכל בנו, אך תלויה כזו שאיפה

אנו, ונהי' אשרנו, ירבה בשאיפה ונרבה במרץ

פי' וזהו הזה, עולם בחיי המאושרים אלה

" במלחהמשנה: פת תורה של דרכה היא כך

מרוב לזה גם אתה מוכן אם פי' - וכו' תאכל

עכ אז בתורה, תהי'"חשקך עשיר אם בין פ,

הזה בעולם אשריך - עני גם או אתה"בממון ,

בעוה המאושר פנים."הוא בשום אחר ולא ז,

השגת בדבר האמתיים הדברים הם אלה

עכ הזה, בעולם ל."האושר

���

בחז ""איתא העולםל: מן יוצא אדם אין

בידו תאותו אין"וחצי חצי שאפילו משמע ,

" קבלה, עוד יש ומאידך בידו. מנהלו בידו יש

מאתיים כה-ח)"(רמב"מתאוה בראשית משמען ,

מנה, לעוד רק ומתאווה בידו, יש שמחצה

בידו? כבר שחצי באופן

הגר זצ"וביאר שמואלביץ ('שיחותל"ח

וזמוסר') לעוד", רק שמתאווה הכוונה שאין ל,

שני דהיינו מאתיים לעוד שמתאווה אלא מנה

כי בידו. אינו תאוותו חצי אפילו ולכן מאות,

כפי הממון, תאוות של המטבע הוא כך

יותר. לעוד התאווה מתרבה לו שיש הכמות

מציק ורעבונו לו, שווה אינו לו שיש שהמנה

לו שחסר במה נתון ורצונו מאויו כל כי לו

כלום. לו שאין כעני שהוא נמצא וממילא

הנוה שלפי לומר רגיל אלף"יה לאחד יש אם ל

הוא גדול היותר הנצרך מאה רק ולהשני

אלפיים עוד חסר לו כי אלף, לו שיש האיש

רק לו שחסר מאה, רק לו שיש האיש במקום

עכ ל."מאתיים,

המהר בשם שמעתי תירוץ,"ואני שיק ם

לו שחסר שהמאה משום סתירה, כאן שאין

יענמ'ס לו!... שיש המאה מן יותר לו שוה

בעסער... עהם שמעקט הונדערט

���
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העשיר‚. להיות יכול לילה שבן הקב"ה, ביד רק בידו אינו העשירות שעיקר

בעינינו. שראינו כמו לחם מחוסר עני

Â¯Ó‡Âע"ב)חז"ל י ושמחה"(מגילה ודעת חכמה נתן לפניו שטוב "לאדם (קהלת,

לאסוף"ב-כו) ענין נתן "ולחוטא מרדכי, זה שהמן(שם), איך לבאר כונתם המן. זה ,

מרדכי שגם שהתאוה מאחר בחייו, הנאה שום לו היתה לא וממשלתו עשירותו כל אחר

בחינת"הגר את מסביר משלי בספר א

" כתיב דהנה לממון, לאהתאוה כסף אוהב

כסף ה-ט)"ישבע לו(קהלת שיש מי לדוגמא ,

הלא לו, שערב מאכל איזה לאכול תאווה

כלל חשק לו ואין תאותו פקעה שאכלו לאחר

לזה התאוה היתה רגעים כמה לפני ואך לזה,

משא זמן"ביותר. אחר רק לא לממון, תאוה כ

בשעה גם אלא אליו, התאוה חוזרת מה

באותו גדול], סכום [אפילו כסף סכום שמקבל

[למאתיים], כסף לעוד מתאווה כבר ממש רגע

אין לרגע ואפילו כלל, שביעה לו שאין באופן

עכת שביעה, ד."לו

���

" מותוואפילו במטתו"ביום כששוכב ...

הולך והוא כאן, הכל ויניח מעט שעוד ויודע

המלכים מלכי מלך לפני וחשבון דין ליתן

מרובים"הקב רחמים צריך הזאת בעת גם ה...

ה'. עזר ולבקש

אליהו לב בספר צו)כתב וז(פרשת ל,",

נכבד באיש אחת בעיר שאירע מעשה ואספר

כשהגיע אבל רבות, מעלות לו שהיו מאוד

בזה... שקוע שהיה הממון... חמדת של למדה

הוא גדול וכלל שלו. הנכבדות כל מאבד היה

עמל האדם אין אם שבאדם... רעה מדה שכל

עד עמו מתלווה היא הרי אחריה... לשרש

ובאו למות, ונטה חלה זה אדם והנה קברו,

כמו היה הרי והוא ממנו, להיפרד חבריו

ממדה חוץ מעלה... ובעל שכל בעל שאמרנו

שהוא מטתו סביב שעמדו האנשים וראו זו,

אליו, שישמעו שרוצה בו והכירו בלחש, מדבר

לכם לומר רצוני שאומר: ושמעו אזנם והטו

מרגיש הנה כי מוסר, ממני שתלמדו דבר

ובכל ואינני, מעט ועוד קצי, קרב כי אנוכי

מרגיש אני כסף, כעת לי יתן אחד אם זאת

ואקח ידי את מלהושיט אמנע שלא בעצמי

כך כדי עד הכר!... תחת אותו ואשים הכסף

שמעו הממון, חמדת מדת עלי שולטת עוד

יצאה שעה כרבע לאחר ואכן מוסר! וקחו

עכ ואיום! נורא לעולמו, והלך ד."נשמתו

���

העשירים על מקטרגים העם מהמון רבים

אילו וטוענים, צדקה מלתת ידיהם שקופצים

לעשירות, זוכים והיינו במקומם היינוהיינו

בצדקה. מרבים

עצמם הם אילו כי הם יודעים לא ברם,

משתנה לבם גם היה לעשירים, נעשים היו

" הוא אף עשירונעשה של אמרו"לב וכבר .

""חז מקמציםל: ע"עשירים מו משלא)"(חולין .

שופכין לביב שנפל לשיכור דומה, הדבר למה

אורח, עובר שם עבר ברפש. גופו כל ונתלכלך

ואמר הביב בתוך המתגלגל השיכור אל פנה

כיצד יודע שאינך לך, נאה וכך יאה כך לו:

אני הייתי אילו הגונה?! לגימה אחרי לנהוג

לוגין עשרה שותה הייתי אם אפילו במקומך,

מתבוסס הייתי ולא כמותך נוהג הייתי לא יין,

ללעג שופכין, של ביב בתוך וברפש בסחי

... ושבים העוברים בעיני ולקלס

שיכרות מין העשירות אף לדעת, זאת כי

ופעלו')היא! חייו חיים .('החפץ

���

זצ מטשעבין הג' התבטא בזה"פעם ל,"ל

הכבוד, מרדיפת נקי שאני לומר יכול איני

אבל לכבוד, חושב שההמון הכבוד לא אמנם

הבנה. כל לי אין הממון במחיצתם')בתאות ').
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שוה איננו זה שכל כדאמר בחייו קץ זה ומשום זה להשיג יכול היה ולא לו ישתחוה

חנינא א"ר ר"א ואמר טו-ב)לו, לבו,(שם על חקוקים רשע אותו של גנזיו שכל מלמד ,

קטנה תאוה להשיג יכול היה שלא מחמת קץ ומ"מ ועשרו, מגדולתו שכח שלא פי'

עשירותו בכל שהרשע איך רואים כן ואם לזה. מתאוים איך כלל מבינים אנו שאין כזו

ולכנוס לאסוף ענין לו נתן שהקב"ה ורק בחייו, הנאה שום לו אין וממשלתו וגבורתו

אף מהעולם, והנאה שמחה לו היתה מרדכי כגון הצדיק אבל הנאה, שום בלא וגו'

לשכת מיושבי היה ובשלותו היהודים, כל להרוג שנגזר על כזה גדול בצער שרוי שהיה

שראה בזה הנאה לו היתה ומ"מ לתעניתו, ג' יום היה וגם מגדלותו כ"כ וירד הגזית

עליהם, הקב"ה וירחם בתשובה שישובו כדי הוא כן ואם שנה על הגזירה שנדחתה

בחלקו". השמח עשיר "איזהו כי זו, רעה בעת אף והנאה שמחה לו היתה ולכן

‰ÂˆÓ·Âבתכלית העשירות את לבטל הקב"ה הראה השקל, מחצית של זו חשובה

שקלים] לפרשת [יוצר בפיוט כמבואר זו, למצוה יותר ממנו לקבל לא שאף הבטול,

זו במצוה והטעם מעקולים". פדאני הוני לאמר קרא מקהלים מול יעוז לבל "קצין

בכבוד שפוגעין משום מנין באיסור היתה ה' שקפידת לטעות שאפשר משום דוקא,

על ביטול זו במצוה דוקא הראה לכן שבעניים, עני עם שוה במנין למנותו העשיר

יותר, ממנו נוטל אינו העולם יסוד לקרבנות שהוא הלזו רבה למצוה שאף העשירות

שבלעדיו העשיר יחשוב שלא וגם וצדיקים. הת"ח כבוד בשביל רק היתה הקפידא כי

לבטל הזה בזמן אף שקלים פרשת קריאת כוונת וזהו העיקר. והוא המצוה לקיים א"א

התורה. מצות לקיום גדול יסוד שהוא העשירות,

‰
‰Âלרעתו היה המן של שעושרו וגדולתו, עשירותו מצד כ"כ קלקל הרשע המן

שלא וטעותו מרדכי, גם לו שישתחוה נתאוה זה שמחמת תנחומא, במדרש כדאיתא

הם אחד עם שישראל בטענה היתה צרותיהם בכל ישראל את המושיע מהקב"ה לירא

שישנו המן לו אמר מאלקיו מסתפינא אחשורוש לו אמר כאשר ולכן שלימה, ואחדותם

וכש המצות, הםמן אחד עם כי גיסא לאידך המן אמר זכותם, ויגן רבנן דאיתנהו א"ל

ע"ב) יג עד(מגילה אנו שומעין וכן החוטאים. עבור רבנן גם יענשו זה שבשביל פי' ,

אחד רימה או שגנב אחד ישראל שראו בשביל ישראל כל שמחטיאין מאוה"ע היום

החוטאין, על גם מגין הצדיקים שזכות הקב"ה הראה ששם משקלים ההיפך והוא כידוע.

עצמו. חטא הוא שאז ע"ב], נה ע"ב, נד [שבת למחות כשיכולין רק לא, ח"ו ולהיפוך

הוא שהאחדות הקב"ה הראה שבזה שקליהן, הקדים שלכן חז"ל מאמר כוונת וזהו

הקב"ה הראה בהשקלים וגם בזכותם. צדיקים ישראל עם כל נחשב זה שמחמת לטובה

בשקליו שהוא בעשירותו למשול ורצה חטא והמן הבלים. הבל שהוא העושר ביטול

רשעים והרבה המן נהרג השקלים בזכות ולכן האחדות, במעלת ישראל על ולקטרג

עכ"ד. העושר, וביטול האחדות מצד ישראל את הצילה השקלים וזכות עמו,
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עולם וחיי אמת, תורת לנו ונתן הטועים, מן והבדילנו לכבודו, שבראנו אלקינו ברוך

וקדשו הימים מכל ברכו אותו הנחילנו, וברצון באהבה קדשו שבת ואת בתוכנו, נטע

ונדבה, אהבה מנוחת שלמה, מנוחה יום וארץ. שמים מעשה תכלית הזמנים, מכל

מקור ושמחה, אורה לישראל זה יום ובטח. והשקט ושלוה שלום ואמונה, אמת

שבת נסוכה, כלה - נקבל פניך את לקראתך, נרוץ ובכן הבא. עולם מעין הברכה,

השבת)מלכתא. במעלות .(ספר

שבת במסכת ע"ב)בגמרא לי(י יש טובה מתנה למשה, הקב"ה לו "אמר נאמר,

והודיעם". לך לישראל, ליתנה מבקש ואני שמה, ושבת גנזי, בבית

בעולם שישנם ידוע משל, בדרך זה מאמר "אבאר זצ"ל, חיים' ה'חפץ כך על אומר

מרובים, בדמים ועולים לשווים, ערך שאין ומרגליות טובות אבנים של סוגים הרבה

הם ואפילו ומרגליות, טובות אבנים של מינים הרבה לרכוש משגת אדם כל יד ואין

למצוא קשה אדירים מלכים של באוצרותיהם ואפילו מופלגים, ועשירים גדולים שרים

אוצרותיו שגם ודאי יותר, גדול שהמלך וכל בעולם. שנמצאים המינים כל אצלם

בד שהוא מלך של מאוצרותיו יותר וחשובים ממנו.גדולים נמוכה רגה

המלכים, מלכי מלך שהוא יתברך השם וחומר, קל של בנו בן וחומר קל והנה,

הנמצאים הטובות והאבנים והזהב הכסף חמודות כל גנזיו בבית נמצאים ובודאי

ש"שבת" באותה אם כי בהן, הקב"ה השתבח לא הטובות המתנות ומכל בעולם.

וטובתה. לחשיבותה שיעור אין בודאי טובה". "מתנה בשם אצלו נקראת והיא שמה,

האדם צריך כמה כן, ואם השבת. שמירת ידי על לישראל הקב"ה נתן כזו ומתנה

כראוי". השבת שמירת ידי על לו שיגיע זו, טובה במתנה חלק להשיג כדי להשתוקק

פ"ב) ישראל בית .(קונטרס

zayd on dlecb l`xyi ly mzyecw

מהשבת. יתירה ישראל קדושת כי שבת דוחה פיקו"נ א.

ואחד. אחד כל בתוך מההשראה נמשכת במקדש השכינה השראת ב.

בשבת. ובמיוחד בביה"כ חולין שיחת של האיסור חומר ג.

éðéá àåä úåà éë åøîùú éúúáù úà êà øîàì ìàøùé éðá ìà øáã äúàå"
"íëùã÷î 'ä éðà éë úòãì íëéúøãì íëéðéáå[לא-יג]

ומילה‡] נפש פיקוח למעט בא שאך פי' הרמב"ן וז"ל, סופר' ה'חתם כתב

כן אם שבת, דוחה אינה המשכן שמלאכת למדין הפרשה ומסמיכות השבת, שדוחין
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זאת ובכל שבת, מפני נדחה ואעפ"כ מאוד, גדול ענין שהיה המשכן ממלאכת ש"מ

בעיני וחשוב קדוש ויותר ישראל, קדושת גדולה כי מוכח נפש, פיקוח מפני נדחה שבת

המקדש. בית מבנין ומכש"כ משבת, ישראל נפש ה'

‰ÊÂהמשכן מלאכת אחר שבת שמירת דסמיך לישראל הקב"ה אהבת עזה כמה

ה' אני "כי לדעת, וזה שבת, דוחה נפש שפקוח מיעט, אך אבל אותה, דוחה ששבת

עכ"ל. בכם, הוא קדושתי שעיקר מקדשכם",

‰‡¯
Âלי "ועשו שאמרו מחז"ל הביא אשר הק', האלשיך דברי פי על דבריו לבאר

או"א כל של בלבם דהיינו - בתוכם אלא נאמר לא בתוכו בתוכם" ושכנתי והיינו20מקדש .

קדושה ובתוכם בהם מונח ולכן שכינה, השראת של מקומו הוא מבנ"י ואחד אחד שכל

משכן, מקדושת יותר ·˙ÌÎÂאפילו ‡Â‰ ‰
ÈÎ˘‰ ¯Â„Ó ¯˜ÈÚ ‡Ï‰˘,החת"ס כ' זה ועל .

הסיבה˘˜„Ì˙˘Âמאחר השבת. את דוחה נפש שפיקוח הסיבה זו - השבת מן גדולה

הוא השבת, דוחה ‰˜„Â˘‰שפיקו"נ ˙‡ÙÓ!ישראל בן של בנפשו הנמצאת

שלא·] וכותב הנז' דבריו על מוסיף [בפרשתנו] האלשיך דהנה לומר, יש ועוד

מכך, יתירה אלא ואחד, אחד כל של לבם בתוך היא השכינה השראת שעיקר בלבד זו

בישראל, שכינתו משרה שהקב"ה מה ע"י נמשכת במקדש השכינה 
ÂהשראתÈÈ‰Â
˘„˜ÓÏ Ì‰ÓÂ Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚ ‰
ÈÎ˘‰ ˙‡¯˘‰ ‡ÎÈ‡„השכינה השראת ועיקר ,

שאבאר [כפי ה' היכל כמו הוא הרי יתירה נשמה שיש שע"י בשבת, הוא בישראל

היא שבת ששמירת כיון המשכן, מלאכת ע"י שבת שתידחה בדין אינו ולכן בסמוך],

במקדש השכינה להשראת .21סיבה

זה בענין שהארכנו תרומה פר' לעיל עיין .20

טובא.

עפ לכאורה א] בשו"21. המבואר יש"י ע,

ביהמ כאילו בחינה דהנה"בשבת קיים. ק

ת של שהן"התענית התעניות כל כמו אינה ב

חלבו הקריב כאילו שהמתענה קרבנות כמו

שאי הסיבה באב דבתשעה ה', לפני ודמו

חורבן על והצער האבילות מפני לאכול אפשר

ב במס' כמבואר ישראל, וגלות (סב"הבית

תב)"ע פרושין", רבו בשניה, הבית כשחרב ר,

יין, לשתות ושלא בשר לאכול שלא בישראל

מה מפני בני להן אמר יהושע, ר' להן נטפל

יין, שותים אתם ואין בשר אוכלין אתם אי

גבי על מקריבין שממנו בשר נאכל לו, אמרו

ע שמנסכין יין נשתה בטל?! ועכשיו ג"מזבח

א להם אמר בטל?! ועכשיו לא"מזבח לחם כ

נשתה לא מים מנחות, בטלו שכבר נאכל

עיי המים, ניסוך בטל הגמ'"שכבר שמסקנת ש

מפני מעט ודבר דבר מכל לעשות שיש

תשעה בשנה, אחד שיום ונמצא האבילות.

מקריבים שהיו לחם לאכול אפשר אי באב,

עלמנחות מנסכים שהיו יין לשתות ולא ,

הכוזרי ובספר כח-ל)"(חהמזבח. היטבב מבאר

אלא העולם, עבור מיתה כמו נחשב שהחורבן

לנו שיש בזה חיים רוח מעט לנו שיש

ותורה. ושבת מילה כמו המצוות

תשעה דוחה ששבת להלכה נפסק והנה

כסעודת ולשתות לאכול בו ואפשר באב,

תענית הותר כי ידוע והרי בשעתו. שלמה

לו, היא עונג התענית כי בשבת, (כמבוארחלום

או"בשו רפח)"ע סי' ובתח בשבת", להיות שחל ב

שא כיון ולכאורה להתענות, לו מתירין א"אין
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‰
‰Âבשבת התורה ללימוד המיוחדת החשיבות הק' בספרים ונראה22מובא ,

המקדש שבית בזמן הוא התורה מדריגת דעיקר דמבואר שאף לומר אפשר הנ"ל דע"פ

חלקנו ותן המקדש, בית "שיבנה בתפילה שאומרים מה הגר"א שפי' וכמו קיים,

ושרי' "מלכה בקרא דאיתא וכמו בתורה המושלם לחלק נזכה אז שרק והיינו בתורתך",

תורה" אין ב-ט)בגוים של23(איכה התורה חלק מעין אפילו לקבל אפשר בשבת אבל ,

וצער האבל הרגשת מחמת ולשתות לאכול לו

להתענות? לו נתיר החורבן,

צ כרחך שתשעה"ועל רק לא זו שבשבת ל

החורבן של הצער שאותו אלא נדחה, באב

נחשב השבת ביום ממש, מיתה כמו שהוא

שביהמ וכדין, כדת שבת השומר ק"לישראל

ז כמאמרם והוא נבנה, ברכות"כבר מס' (לגל

נבנה"א)"ע כאילו דעה בו שיש אדם כל

בימיו"ביהמ כדיק היה המקדש עיקר שהרי - "

ידעו ישראל וכל בארץ, אלוקים דעת שתהיה

בבית עמהם שוכן ה' שכבוד חושית בידיעה

מראות וראו הקודש, רוח שאבו שממנו הזה

עוזו שכינת שבו הקדוש הבית סביב אלוקים

וכל המקדש, מחורבן נפגמת השבת אין תמיד.

ביהמ נבנה כאילו דעה בו שיש בימיו."אדם ק

מהגה מוסר' שיחות זצ"('ילקוט שר אייזיק רבי ל,"צ

סלבודקא) ישיבת .ראש

בשו איתא או"ב] סח"ע תקנא ל,"וזד)"(סי'

ת חל לאחר"אם ונדחה בשבת או וכו' ב

בין השבתות בשתי ולכבס לספר מותר השבת

שאומר מי ויש שאחריו. בין התענית שקודם

עכ שלפניו, שבוע כל לאסור ל."שנהגו

אוסר שהדין הגם קשה, ולכאורה

ט בו שחל בשבת מדוע"להתענות אך ב,

" של הדינים תבטילים בו שחל הרי"ב"שבוע ,

ת יש זה נדחה"בשבוע שבפועל אלא ב

השבת. מחמת התענית

בשו עוד נפסק סיע"והנה תקנד ט)"(סימן

ת חל אפילו"דאם בכולם מותר בשבת ב

וברמ שבצינעא, אוסרים"בדברים דיש כתב א

וצ נוהגין. מ"וכן המחבר שיטת באמת ש"ב

נוהגים שבצינעא שדברים שברגל מאבילות

בהם.

שלפמש לומר, הגרי"ויש זצ"כ מיושב"א ל,

כ חורבן, אין בשבת שאכן שהקשינו, ימה

אין לכן המקדש', 'בית בבחינת הוא שבת

אין ולכך אבילות, של שמץ אפילו השבת ביום

וממילא, שבצינעא. בעניינים אבילות נוהגים

בו שחל שבוע של הדינים שיהיו שייך לא גם

שבת,"ת בו שיש שבוע - זה ששבוע מאחר ב

בית וכשיש המקדש', 'בית יש זה בשבוע

לאבילות. סיבה אין מש"(ועהמקדש, כ"ע

בענין יג, סימן וגלות' 'מקדש משה אהל בספר באריכות

.זה)

מש עיין בזה."22. אריכות לא-טז, בסמוך כ

כי שמים כבוד העדר על היגון מלבד הנה .23

בוכיה, אני אלה על עוד מקדשנו, בית שמם

בשלמות וחסר התורה מעיינות נסתמו כי

התורה. לימוד

הגר אדוננו של מדרשו מבית עולה א"וכך

אבות"ז מסכת על בפי' פל שכתבה)"(סוף

יה של הקשר את ביהמ"לבאר שיבנה ק"ר

וז משה"לשם, התורה כלל שהוא לפי וכאן ל,

ביהמ בלא תורה ואין כו' כמ"קיבל ש"ק,

תורה"(ב-ט)באיכה אין בגויים ושריה ,"מלכה

יה חלקנו"אמר ותן המקדש בית שיבנה ר

ביהמ בלא תורה ואין כמ"בתורתך, (ישעיהש"ק

ה'"יא-ט) את דעה הארץ עכ"ומלאה ל.",

הגר אורות בספר מובא 'תורה'א"וכן (ערך

זוהר')"פ תיקוני ' על ליקוט מתוך ביןח שהחילוק ,

על בהשפעתם הוא החורבן לזמן המקדש זמן

שמים היראת בהשפעת רק ולא התורה, עצם

וז בתורה. ההצלחה על בעקיפין ל"המשפיעה

אנו"הגר אין שעכשיו בתורה, הוא וכן שם, א

בזמן כמו בתורה, חדש דבר שום מקבלים

בדברי כתוב מוצאים שאנו מה אלא המקדש,



ìäàויקרא ˙˘äùîËÏספר

שע"י האלשיך שכ' וכפי ישראל, כלל אצל שיש השכינה השראת ע"י המקדש, זמן

ה'. כהיכל נעשה יתירה הנשמה

צבור‚] שלמי בספר מבהיל דבר של24ראיתי האיסור חומר אודות שכותב ,

חכמה דעת הרב כתב הטהור, לשונו וזה בזה, והאריך בשבת, הכנסת בבית חולין שיחת

בשבת יותר חמור הכנסת בבית חולין שיחת איסור למה טעם שנתן שכתב השבת בשער

השורה השכינה השראת דומה שאינו והוא כנישתא. בי לצורך אפילו דאסור החול מבימי

שאסרו וזהו בשבת, עלינו השורה השכינה להשראת קטנה, בחינה שיש בחול עלינו

שנאמר משום הוא הכנסת בבית חולין ט-ו)שיחת ובתי(יחזקאל תחלו", "וממקדשי

בחינתו לפי יום כל מישראל בהם השכינה השראת באה כי מעט מקדש נקראו כנסיות

שכתוב דמה מישראל, המקדש בבית שהיה כה-ח)כמו ושכנתי(שמות מקדש לי "ועשו

דומה אינו והנה המקדש. אל שורה היה ומהם בתוכם" אלא נאמר לא בתוכו בתוכם,

מתוספת רק שהוא החול בימי עלינו ששורה כמו הכנסת לבית הבאה שכינה התפשטות

מישראל הכנסת לבית הבאה שכינה התפשטות לאותו בחינתו, לפי ויום יום כל לבד נר"ן

להיות צריך ביותר בהם בשבת הקדושה ואם מאצילות, שהיא ומחיה מנר"ן שבתות בימי

עכ"ל. כנישתא, בי לצורך אפילו לאשתדלא אסיר הכי ומשום ביותר, המורא גם

·˙ÎÂבעם חלק ליה לית הכנסת בבית בשבת חולין שיחת שמדבר שמי גם

הזוהר וז"ל הקדוש, הזוהר מדברי הוא לזה ומקור בהקב"ה, חלק ליה ולית ישראל

שבתא מחלל דקא נש בר איהו דא דעלמא ובמילי אחרנין במילין דאשתדל "ומאן הק':

Ï‡¯˘È„ ‡ÓÚ· ‡˜ÏÂÁ ‰ÈÏ ˙ÈÏואינון דשבתא ביומא דא על ממנן מלאכין תרין ,

לפלניא ווי ואמרי רישיה על ידיהון ·˜·"‰"שוו ‡˜ÏÂÁ ‰ÈÏ ˙ÈÏ„חמור יותר ולכן .

ביהמ ובזמן לתורה"הראשונים. מקשים היו ק

משא אין"וכו' בגויים ושריה 'מלכה עתה כ

הראשונים, ספיחי אלא לנו ואין תורה',

עכ דבריהם, את להבין שנוכל ל."הלוואי

הנצי שכתב מה שמותב"וראה דבר' ('העמק

שהוא"וזכז-כ) התורה דאור לדעת דיש ל,

בישראל, שכינה המשרה ועיקר המשכן תכלית

קודש, כלי שני אמצעות ידי על בשפע בא

פעולותיהם, ונשתנו והמנורה, הארון היינו

לצווי וגם שבכתב הדברות ליעוד בא הארון

בע הפלפול"בקבלה כח בזה אין ועדיין פ,

דבר מעצמו לחדש יכול אדם שיהא והחידוש

שנקרא הנפלא הכח ולזה מקובל, שאינו הלכה

שבע בו נכלל אשר המנורה כח ניתן תלמוד,

אפשר אי החכמות בכל ידיעה [שבלי חכמות

כלאים שיעורי כמו תורה, עיקרי לכמה לבא

ענייני הרבה ועוד החודש וקידוש ועוקצין

של לפלפולה הנדרש כוחות וכל שיעורים]

ופרחים. בכפתורים נכלל זה וכל תורה,

לז-יט)א"ובמק להלן וז(שם ראינו"כ' והנה ל,

בשעה טרפון דרבי מקץ פרשת רבה בבראשית

היה בתורה הגון דבר לפניו אומר אחד שהיה

ישראל של רבן ושיחת ופרח, כפתור אומר

של ופרחים בכפתורים אשר שהבין מלמדנו

שכל בהם שיש תורה חידושי רמוז המנורה

עכ לעושיהם, ד."טוב

זצ אלגאזי ישראל רבי המהרי"24. בן ט"ל

זצ המקובלים"אלגאזי מדרש על ראש ל,

שנת בשאלוניקי לראשונה [נדפס 'בית-אל',

ן]."תק
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ונורא! מבהיל דבר והוא השבוע, ימות משאר בשבת

‰‡¯
Âבהר פרשת בסוף הפסוק בזה כו-ב)לפרש תשמרו(ויקרא שבתתי "את

תיראו, מקדשי של מיוחד חיוב איכא שבת, שמירת ידי דעל - ה'" אני תיראו ומקדשי

כנ"ל השכינה השראת הוספת משום .25והיינו

ziqip dlert i"r zaya dk`ln

éðéá àåä úåà éë åøîùú éúúáù úà êà øîàì ìàøùé éðá ìà øáã äúàå"
"íëùã÷î 'ä éðà éë úòãì íëéúøãì íëéðéáå[לא-יג]

È"˘¯ÈÙיקל אל המשכן, מלאכת על לצוותם שהפקדתיך אע"פ ואתה וז"ל,

אע" תשמורו, שבתותי את אך מלאכה, אותה מפני השבת את לדחות שתהיובעיניך פ

למעט מיעוטין ורכין אכין כל מפניה. תדחה אל שבת המלאכה, בזריזות וזריזין רדופין

עכ"ל. המשכן, ממלאכת שבת

בזריזות‰˜' רדופין שתהיו אע"פ תשמורו שבתותי את אך וז"ל, הרמב"ן

המשכן, ממלאכת שבת למעט מיעוטין, ורקין אכין כל מפניה, שבת תדחה אל המלאכה

השבת, בשמירת ימעט ורקין באכין רבותינו מדרש לפי כי אצלי, נתכון ולא רש"י. לשון

בענין המיעוט תדרוש ואם בו, המצווה בדבר ימעטו מקום בכל אצלם המיעוטים כי

נפש לפקוח או למילה הזה המיעוט אבל בשבת, לעשותה מותר יהיה המשכן מלאכת

עכ"ל. וכו', השבת את דוחין שהן וכיו"ב

˙
ÂÂÎÂהעוסקת בפרשה נאמר "אך" מלשון דילפינן שהמיעוט שמאחר קושיתו,

המשכן, מלאכת לענין ולא שבת, מענין להיות צריך שנתמעט שמה וע"כ שבת, בענין

המשכן. מלאכת לענין הוא שהמיעוט פי' ורש"י הקדומה, הפרשה שהיא

‰‡¯
Âלעשות מותר אם האחרונים נסתפקו כבר דהנה רש"י, שיטת בבאור

בתשו' סופר' ה'חתם והנה ניסית. פעולה ע"י בשבת מכתיבה26מלאכה גרע דלא כ',

בשבת. עליה לחייבו לכתיבה נחשבת אינה בכך, כתיבה דרך שאין מאחר שמאל, ביד

ר' הג' כאחי מידידי שמעתי אלו דברים .25

שליט הנדלסמן ר"מיכל במתיבתא"א, מ

דלייקווד.

הנ אליהו,"והוסיף דבי בתנא איתא ל,

בשבת חתנים שמברכים מיוחד שער שהיה

אלשין ירוחם מרבי ושמעתי החתונה. לפני

לייקווד)א"שליט גבוה, מדרש בית ישיבה ,(ראש

שלום שיהיה הוא ולזיווגו לחתן דברכה

ולכן ביניהם, שרוי' שכינה ויהיה ביניהם

המקדש, בבית הוא לזה המוכשר המקום

השכינה. השראת מקום הוא ששם

שלכך"ועפ לומר נראה האלשיך דברי י

שבשבת דוקא, בשבת היא ברכה הך של הזמן

משאר עדיפה שבמקדש השכינה השראת גם

יתירה' ה'נשמה משום וזאת השבוע, ימי

- בישראל, השכינה השראת לריבוי שגורמת

המקדש" אל ."ומהם

ח עה"26. ובפירושו כט, סי' ויקהל"ו פר' ת
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הרא"ש קושיית ליישב שכתב הק', בשל"ה הוא יג)27וכן סי' פסחים, ערבי על(פרק

במדרש איתא הלא בשבת, רבנו משה שמת וילך)האומרים פר' סוף שמת(דבר"ר שביום

משום בו שיש הרי בשבת מת ואם תורה, ספרי י"ג עצמו משה כתב רבנו משה בו

שם "ע"י דהיינו נס, ע"י הס"ת את כ' רבנו שמשה השל"ה ותירץ כתיבה. מלאכת

עכ"ד. בשבת, כתיבה איסור משום כאן אין ולכך קולמוס", והשבעת

ÔÎÂבשו"ע מה)איתא סעיף שכח סי' ועקרבין(או"ח נחשים על דלוחשין וז"ל,

שם ובמ"ב צידה, איסור משום בו ואין יזיקו קמג)שלא דע"י(ס"ק אע"ג בזה"ל, כ'

טבעית, צידה זה דאין מותר מ"מ לתפסו, שנוכל עד ממקומו לזוז יכול אינו הלחש

עכ"ל.

Ì
Ó‡Â]בעירובין דאיתא מהא ע"א)יל"ע תחומין(מג יש דהלכתא אליבא דאם ,

מדרבנן אלא אינו תחומין שאיסור למרות לעולם בשבת משיח יבוא לא מעשרה, למעלה

נס ע"י הולך הנביא שאליהו ואף מקומות28ע"ש. לכל להגיע אפשר איך דבלא"ה ,

אליהם]. להגיע שעליו

‰˙ÚÓÂהרמב"ן כתב דהנה ב)נראה, שעה(פסוק מאותה בצלאל ואף וז"ל,

אמרו אותו, ע"א)התקנתי נה ·‰Ô(ברכות Â‡¯·
˘ ˙ÂÈ˙Â‡ Û¯ˆÏ Ï‡Ïˆ· ‰È‰ Ú„ÂÈ
ı¯‡Â ÌÈÓ˘.עכ"ל סודו, ומבין היודע והוא באלו ירמוז המשכן כי והענין ,

,ÔÎÏÂהיה לא לכן אותיות], [בצירוף נס ע"י המשכן את בנה שבצלאל מאחר

שבת, שמירת לענין הוא דהכא שהמיעוט לומר א"א שוב ממילא כלל, שבת חילול בו

מיעוט הוא שה"אך" לומר צריך וע"כ מה"ת. שבת חילול שום בזה היה לא למעשה כי

בלילה המשכן בניית על מיעוט שיש שכשם והוא אחר, באופן המשכן בניית ,29על

אינו השבת שיום דהיינו "היום" על הגבלה יש כמו"כ המשכן, עשיית מדיני דין והוא

המשכן לבניית .30זמן

""עה ימיםפ ."ששת

יג. סימן פסחים ערבי פרק .27

בשו ויעו' חת"28. צח)"(חס"ת סי' היאךו שהק'

לכל מגיע הברית מלאך שאליהו יתכן

ויו בשבת והלא איסור"הבריתות איכא ט

הוא כמלאך בא אליהו שאם ותי' תחומין.

משא שבת, מלאכת בדיני מוגבל כ"אינו

הג על לנו לבשר אליהו שאזכשיבוא אולה

בשמירת חייב כמלאך, ולא ודם כבשר יבוא

לא מעשרה, למעלה תחומין יש אם ולכן שבת

לציין ראוי ואמנם - בשבת. לבוא יוכל

חי'"שבשו איש ה'בן לבעל לשמה תורה ת

כהחת דלא כ' שפ, וס"סימן דאף"ס ל

וצ כמלאך, חשיב האדם בגוף ע."כשמתלבש

מנח עיין צה)ח"29. פסול(מצוה זה אם שחקר

ע איסור, רק ואכמ"או להלן"ש ויעו' בזה ל

בזה. שהארכנו לה-כב

כמש דלא זה לכאורה אמנם לה-כב"30. להלן כ

ביהמ לבנין שראוי זמן הוא אלא"דשבת ק

עליה. דרביע כארי הויא איסור דיש דכיון
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icedi `ed ik mc`d lr zfxkn zay zxiny

"íëùã÷î 'ä éðà éë úòãì íëéúøãì íëéðéáå éðéá àåä úåà éë"[לא-יג]

אות‡] "כי שלנו... השלט זה הרי ש"שבת" אומר, היה זצ"ל חיים החפץ מרן

וביניכם..." ביני היא

ÏÈ˘Ó‰Â,העיר של החנויות באיזור חנות יש ליהודי לה"ד, משל חיים החפץ בזה

מבני מי וכל פלוני, מוצר מוכרים כאן החנות על וכתוב מסויים, מוצר מוכר הוא בה

בחנו קונים הזאת, בעיר שפה יודע, הזה המוצר את שצריך הזאת.העיר ת

,‰
‰Â,סגורה היא למה יודע אינו שמגיע מי סגורה... והחנות - החנות אל מגיעים

ושוב שנית מופיע הוא למחרת לביתו. ושב מחלה באיזו נחלה הוא אולי לעצמו וחושב

אולי השכנה, בחנות כאן לקנות צריך "אני ושואל, השכנים אל הוא נכנס סגורה. החנות

סגורה". היא למה הזאת, החנות עם קרה מה יודעים אתם

Â¯Ó‡שוב הקונה חוזר שבועיים, - שבוע אחר לשבוע. נסע החנות שבעל לו,

את הורידו ואם השלט"... את הורידו "תראה, השכן, לו אומר נעולה. החנות ועדיין

החנות. את שסגרו הוא סימן השלט...

ÏÎעוד הוא שבועיים, - לשבוע נוסע הוא אם אפילו אזי קיים, שהשלט זמן

על אומרת הק' והתורה יחזור"... לא כבר הוא השלט, את הורידו "אם אבל, יחזור.

המצוה הפשט? מה שלט... הוא "אות" וביניכם". ביני היא אות "כי קודש", "שבת

שמכריז שלט לו יש אזי שבת, שומר וכשיהודי "שלט". היא שבת, שמירת של הזו,

מתגלש פה, מתגלש הוא ח"ו, נכשל הוא אחרים בדברים אם ואפילו יהודי... שהוא עליו

השלט!... את אין שבת, אין אם ח"ו, אבל יחזור. עוד הוא 31שם...

הלוי'·] ה'בית כ' אחר(עה"ת)והנה כאן הנה תשמורו. שבתותי את אך וז"ל,

כשאמר ויקהל ובפר' שבת, על הזהיר המשכן מלאכת כל ותצוה תרומה בפרשת שסידר

המשכן. למלאכת שבת מצות הקדים לישראל משה

‰Á˙Ù‡Âבגדים לבנו לעשות צריך והן בנו משיא היה אחד גביר פי: במשל

הס מרן בשם מהספרים בא' ראיתי כך ק"31.

תח"זצ ואינו המקור."ל, לדעת י

זצ חיים החפץ מרן בשם שמעתי ל"ועוד

מכל יותר השבת שמירת של החשיבות לבאר

למהד במשל המצוות, ומריבה"שאר קורה ד,

הכלה. ובין החתן בין חולפת ומתיחות פורצת,

מתנותיו את הכלה החזירה לא עוד כל ברם,

נותק, טרם שהשידוך יודעים החתן, של

תשכח. והמתיחות ישלימו עוד הצדדים

" קרויה השבת טובהגם שנתןמתנה "

ישראל"הקב לעם עה י עודב)"(שבת וכל ,

אות זו, במתנה מחזיקה ישראל, כנסת הכלה,

" על לעולםהיא לי ב-כא)"וארסתיך ,(הושע

הופרה! לא זו שברית ובידוע
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ורק כך כל בהכרח ואינם והידור פאר ליתר הם אשר תכשיטין וכן ויו"ט ושבת לחול

הדברים כל לו יעשה זה כל עם הבן על בקפידא קצת האב אם וגם גבירים, לבני הם

הוא ושמח גדלה כי לבנו אהבתו למען כך עושה אם להבחין ויש הגבירים. כמנהג

האהבה אין אם גם זה כל לו לעשות ומוכרח הוא בנו כי משום רק או בנו בהטבת

והוא האהבה מצד אותם עושה אם עשייתם, בסדר להבחין יש וזה כך. כל גדולה בו

כל בהכרח שאינם בדברים ההתחלה יהיה אז לבנו, תענוג שמגיע במה תענוג מקבל

שמשתעשע השעשועים יותר ניכר דבזה וכדומה, זהב של שעות מורה לו לקנות כך,

מניחים השעשועים כך כל ניכר אינו דבהם המוכרחים והבגדים לבנו, המגיע בתענוג

יהיה ההתחלה הרי בנו שהוא יען ההכרח מצד העשיה ואם החתונה. בעת לאחרונה

של סידרן עכ"ז הכל, לו יעשה לבסוף כי הגם קודמים, הם הכרחים, היותר בדברים

מזה. זה בחילוף הם דברים

‰
‰Â,˙ÂÂˆÓ·Á¯Î‰ ‡Â‰„ ˙·˘ ÂÓÎÂ ÈÏ‡¯˘È‰ ˘È‡Ï ÌÈÁ¯ÎÂÓ Ì‰˘ ˘È
ÏÏÎ Ï‡¯˘È Â
È‡ ‰Ê È„ÚÏ·Â ¯ÂÓ‚בית בנין וכמו קדושה לתוספת שהם מצות ויש ,

ישראל שיהיו כדי רק זה, כל להם ואין בגלות ישראל כמה זה דהרי והקרבנות המקדש

לזה צריכים ובקדושה הגדולה .32במעלותם

דלהלן: סיפור ספרים בכמה מובא ראיתי .32

הגה של הרבנית ישראל"סיפרה רבי מרן ק

זצ הסטייפלער קניבסקי, שבעת"יעקב ל,

בגמ' וכמובא מקדש, האיש לפרק הגיעם

שיראנה" עד האשה את שיקדש לאדם ,"אסור

הסטייפלער לה אמר ואז הם. גם נתראו

האם לדעת כדי וזאת סיפור, לך לספר ברצוני

הגדולה הרוחנית ההרגשה את להרגיש תוכלי

ומעשה המעשה. בעת עצמי אני שעברתי

בימים מגויס הייתי הידוע כפי היה: כך שהיה

השבת הגיעה כאשר הרוסי. לצבא ההם

המפקדים אל ניגשתי בצבא, שלי הראשונה

מה יהיה משמעי: חד בנוסח להם ואמרתי

המפקדים השבת! את אחלל לא אני שיהיה,

תפסוהו היהודי, של מהתעוזה נדהמו

שאמר שלהם, הראשי המפקד לפני והביאוהו

מה עושים שבצבא חושב אתה האם לו:

חמור באופן להיענש צריך הינך הרי שרוצים?

הללו המילים את להוציא שהעזת כך בשל רק

כל את המפקד הפתיע וכאן אבל, הפה! מן

את לשמור לך לאפשר מוכן אני הנוכחים,

אותו קטע כאן אחד. בתנאי השבת,

מוכן שהוא מיד ואמר בדבריו, הסטייפלער

שלא לו שיאפשרו העיקר תנאי, כל עליו לקבל

המפקד העלה הדברים למשמע שבת. לחלל

תנאי איזה שיודע כמי שפתיו, על שטני חיוך

אתה אם היהודי. בפני עתה להשמיע הולך הוא

שתי בין לעבור תצטרך שבת, לשמור רוצה

על יכה אחד וכל קוזאקים, חיילים של שורות

התנאי את תקיים אם שלו, הרובה בכת ראשך

שלכם... השבת את לשמור רשאי הינך הזה,

הקוזאקים שהחיילים ולומר להדגיש רק צריך

" היו רוסיים,סתםלא או פולניים חיילים "

לשם היתה היהודים כלפי הנוראה אכזריותם

היה יהודי כל של ביותר הגדול והפחד דבר,

כמובן, והסטייפלער, קוזאקי. בחייל להיתקל

וכך התנאי, את לקיים מוכן הוא הן, אמר

איזו הבינו מצידם הקוזאקים החיילים עשה.

בתורו אחד כל - והיכו לפניהם, באה הזדמנות

זוב עד ראשו על ניצחת מכה הסטייפלער את -

יכול אתה עכשיו לו: ואמרו לעגו ואז דם!...

הסטייפלער פנה וכאן שבת!... לשמור

ואמר שלו, הרבנית להיות העתידה למשודכת

הגעתי התעלות לאיזו מושג לך יש האם לה:
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Â‰ÊÂאמר לבסוף, כך ואחר המשכן, מעשה תחילה כתיב העגל, מעשה קודם

להם אמר ואח"כ בשבת, בויקהל התחיל העגל, מעשה ואחר תשא, כי בפר' שבת להם

עכ"ל. המקדש מעשה

שבת‚] במסכת ע"ב)בגמרא יש(י טובה מתנה למשה, הקב"ה לו "אמר נאמר,

והודיעם". לך לישראל, ליתנה מבקש ואני שמה, ושבת גנזי, בבית לי

¯ÓÂ‡שישנם ידוע משל, בדרך זה מאמר אבאר זצ"ל, חיים' ה'חפץ כך על

בדמים ועולים לשווים, ערך שאין ומרגליות טובות אבנים של סוגים הרבה בעולם

ואפילו ומרגליות, טובות אבנים של מינים הרבה לרכוש משגת אדם כל יד ואין מרובים,

למצוא קשה אדירים מלכים של באוצרותיהם ואפילו מופלגים, ועשירים גדולים שרים הם

גדולים אוצרותיו שגם ודאי יותר, גדול שהמלך וכל בעולם. שנמצאים המינים כל אצלם

ממנו. נמוכה בדרגה שהוא מלך של מאוצרותיו יותר וחשובים

,‰
‰Â,המלכים מלכי מלך שהוא יתברך השם וחומר, קל של בנו בן וחומר קל

בעולם. הנמצאים הטובות והאבנים והזהב הכסף חמודות כל גנזיו בבית נמצאים ובודאי

והיא שמה, ש"שבת" באותה אם כי בהן, הקב"ה השתבח לא הטובות המתנות ומכל

ו לחשיבותה שיעור אין בודאי טובה". "מתנה בשם אצלו כזונקראת ומתנה טובתה.

כדי להשתוקק האדם צריך כמה כן, ואם השבת. שמירת ידי על לישראל הקב"ה נתן

כראוי השבת שמירת ידי על לו שיגיע זו, טובה במתנה חלק .33להשיג

exenyz "izezay" z`

רבים. בלשון הפסוק דקדוק על ביאורים א.

הנפש. ושביתת הגוף שביתת ב.

קדושתה. את להרגיש לו מסייעין השבת בשמירת המדקדק ג.

"'åâå íëéðéáå éðéá àåä úåà éë åøîùú éúúáù úà êà"[לא-יג]

השנה‡] שבתות כל על דהיינו רבים], [בלשון "שבתתי" בכוונת הרמב"ן כתב

רבים. שהם

בין עברתי שבהן הללו הדקות זמן?! באותו

עילאי רוחני לעונג לי היו החיילים שורות

בשל עלי ניחתות שהמכות כשידעתי במיוחד,

ואמר המשיך השבת! את לשמור רצוני

מידידי לכמה הדבר את סיפרתי הסטייפלער:

מידת את מבינים הם האם אותם ושאלתי

נראה והיה זמן, באותו לי שהיה העצום העונג

ולא דברי, לעומק כך כל ירדו לא שהם לי

הרוחנית בחוויה עימי יחד להשתתף הצליחו

להיות העתידה אל שוב פנה וכאן הכבירה!

את מרגישה כן את האם ושאלה: הרבנית

והיא לי? שהייתה עילאית הרגשה אותו

השידוך!... נסגר ואז לחיוב... בראשה הינהנה

ב. פרק ישראל בית קונט' .33
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Á"‰Â‡‰,שבת הנקרא כל לכלול "שבתתי", את באומרו ודקדק וז"ל, פירש הק'

עכ"ל. בהם, האסורות למלאכות מועדות שאר בין הכיפורים יום בין בראשית שבת בין

È˘Â„ÈÁ'·Â,דברים ב' איכא בשבת דהנה וז"ל, כ' עה"ת הלוי' רי"ז Á„‡מרן
הוצאתי אשר כדכתיב ישראל וקדושת לבחירת יסוד שהיא מצרים ליציאת זכר דהיא

לכם להיות מצרים מארץ אתכם המעלה וכתיב וגו', לכם להיות מצרים מארץ אתכם

אות כי כאן האמור ג"כ וזהו מקומות, בכמה ועוד אני, קדוש כי קדושים והייתם וגו'

מקדשכם. ה' אני כי לדעת וביניכם ביני 
È˙היא˘Âוזהו בראשית, למעשה זכרון היא

ליציא"מ זכר שהוא הראשון האות והנה וגו'. עשה ימים ששת כי אח"כ האמור האות

ליציא"מ זכר דכולהו בזה, שוין המועדות כל גם רק בראשית, שבת דוקא לאו בזה

דכי קרא בהך נכללין כולן והם מתפילין, כולהו פטירי ומשו"ה אות, עצמן והן נינהו,

וגו', וביניכם ביני היא ‰ÏÏÂÎאות ÔÂ˘Ï È˙˙·˘ ˙‡ ·È˙Î ÔÂ˘‡¯‰ ˙Â‡ È·‚ ÈÎ‰ÏÂ
ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ Ì‚השבת את כתיב בראשית למעשה זכרון שהוא השני בהאות אבל ,וכו',

עכ"ל לבד, בראשית בשבת רק .34דהוא

מחודש,·] באופן "שבתותי" הפסוק לשון לבאר כתב והקבלה, הכתב בספר

לעניינים הדעת ישוב ענין ב. ממלאכה. והביטול ההפסק א. דינים. ב' יש בשבת כי וז"ל,

היא אלא שבת, דשביתת עשה קיום ותכלית עיקר לבדה הגוף שביתת ואין אלוקיים.

המכוונת, התכליתית השביתה והיא הנפש, דעת וישוב שביתת אל גורמת Ê"ÚÂסיבה
,˙Â˙È·˘ È˙˘ Â¯Ó˘˙ ˙·˘Â ˙·˘ ÏÎ· ¯ÓÂÏÎ ,Â¯ÂÓ˘˙ È˙Â˙·˘ Ô‡Î ‰¯‰Ê‡‰ ‰‡·

'‰ ˙„Â·Ú ˙Î‡ÏÓ· ˘Ù
‰ ˙˙È·˘Â ,‰˘ÚÓ ˙Î‡ÏÓ· ÛÂ‚‰ ˙˙È·˘ששתי והיות ,

השביתה תכלית אל לבוא הכנה היא הראשונה השביתה הנה, אחת באמת אלו שביתות

היא. אות כי יחיד, לשון באמת אחת שהן שתיהן על הכתוב אמר כן על האמיתית,

באמרם חז"ל כוונת גם שזו 
‚‡ÔÈÏ,ויתכן ÂÈ‰ „ÈÓ ˙Â˙·˘ È˙˘ Ï‡¯˘È Â¯Ó˘ ÈÏÓÏ‡
¯˘‡ ‰Ï‡ ˙Â˙È·˘ È˙˘ ÏÚ Ì‡ ÈÎ ,ÌÈ„¯Ù
 ÌÈ
ÓÊ· ˙Â˙·˘ È˙˘ ÏÚ Ì˙
ÂÂÎ ÔÈ‡

˘Ù
Â ÛÂ‚· ,˙Ó‡· ‰
‰ ˙Á‡Â ,„Á‡ ÌÂÈ· Â„¯Ù˙È ‡ÏÂ Â„ÎÏ˙È.עכ"ל ,

ÔÎÂ"שבתון "שבת עה"פ ב'ספורנו', טו)מבואר פסוק ·‰וז"ל,(להלן ¯Ò‡
 ‰
‰
˙ÂÎ‡ÏÓ‰ ÏÏÎÓ Â
È‡˘ ¯·„ ÂÏÈÙ‡"תשבת השביעי "וביום כאמרו כג-יב), ÊÂ‰,(לעיל

"'‰Ï ˘„Â˜" ‰È‰È˘ È„Îחיי בעסקי לעסוק שעה מחיי לגמרי פונה בו האדם שיהיה ,

עכ"ל קונו, לכבוד .35עולם

‰
‰Âבשמו"ר כה)איתא פר' סוף בשלח את(פר' ישראל משמרים אם לוי א"ר ,

צ עדיין ואמנם רבים"34. בלשון דפתח ב

" - היאוסיים אות [לד'"כי יחיד. בלשון ,

שבתות"הרמב היינו שבתותי את לפרש שייך ן

השבת]. עצם הכוונה היא ואות דעלמא,

וז ה'ספורנו' שכ' כ-י, לעיל עיין שבת"35. ל,

לה' כולו אלוקיך ÂÓ˘Ï¯לה' „ÓÏÏÂ „ÂÓÏÏ

Â· ‚
Ú˙‰ÏÂ ˙Â˘ÚÏÂ'ית לכבודו העבודה די

עכ כמש"וכו', שמשמע שיש"ל. עניניםכ, ב'
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וכה"א המצות. כל כנגד שקולה שהיא למה, בא. דוד בן אחד יום אפילו כראוי השבת

צה-ז) ידו(תהלים וצאן מרעיתו עם ואנחנו א' הוא ע"כ.‰ÌÂÈ"כי תשמעו", בקולו אם

ה"א)ובירושלמי סוף פ"א תענית כתיקנה(מס' אחת שבת משמרין ישראל היו אילו לוי א"ר ,

יו חד וגו' היום" שבת כי היום אכלוהו משה "ויאמר מ"ט בא, דוד בן היה םמיד

שבת במס' אכן ע"ב)וכו'. ישראל(קיח משמרין אלמלי רשב"י משום יוחנן א"ר איתא,

שבתותי את ישמרו אשר לסריסים ה' אמר "כה שנא' נגאלים מיד כהלכתן שבתות שתי

בבריתי" ומחזיקים חפצתי באשר נו-ד)ובחרו בין(ישעיה מחלוקת שיש נראה ולכאורה .

להגאל. שיזכו כדי אחת, שבת או שבתות שתי בעינן אם לירושלמי הבבלי

ÈÙÏÂמסכים הבבלי גם כי כלל, סתירה כאן שאין הרי והקבלה' 'הכתב דברי

לב' דבעינן הנ"ל בבבלי דאיתא והא הגאולה, שתבוא כדי אחת שבת אלא בעינן דלא

שביתת וגם ממלאכה השמירה דהיינו בשבת, שיש העניינים לב' היא הכוונה שבתות,

וכנ"ל. הנפש

„"ÚÂכתב שכן מצאתי שבת], בשמירת עניינים ב' [שיש והקבלה' ה'כתב מש"כ

חיים' ה'חפץ השבת(עה"ת)גם את השומר יש השבת. שמירת בענין מדריגות כמה וז"ל,

נזהר שאינו ויש ודקדוקיו. פרטיו כל על וכדין כדת שכזה, קדוש ליום לו כראוי ומקדשו

כזה. קדוש ליום כראוי מקדשו אינו אבל אותה, לחלל שלא השבת את שומר אלא כך, כל

פרטיו בכל השבת מקדש של שכרו דומה אינו כי פעלו. לפי אחד כל יקבלו שכרם את והנה

מקדש "כל [בפזמון שמסיים... וזהו מחללו. רק... השבת את שומר של לשכרו ודקדוקיו

עכ"ל. בלבד, פעלו פי על אולם... מאוד... הרבה אמנם שכרו שביעי"]

קרבנך"‚] המחבת על מנחה "ואם בתורה נאמר ב-ה)הנה וז"ל,(ויקרא ובפירש"י ,

עכ"ל. השמן, את שורף האור צפה שהיא שמתוך קשין, שבתוכו המנחה מעשה

‰
‰Âירצו לא-ל הבת עם הבן שבת "השומר מזמרים שבת 
Á‰בזמירותÓÎ
"˙·ÁÓ ÏÚ.מחבת למנחת השבת, שמירת ענין מה .

È˙È‡¯Âזצ"ל לאפיאן אליהו רבי הגה"צ מרחשת36בשם מנחת בין מה הנה, וז"ל,

והש רך הבצק שבמרחשת מחבת, ונראהלמנחת קשה הבצק במחבת ואילו בו, רוחש מן

הנ"ל רש"י וכדברי ע"א)יבש, סג במנחות השי"ת,(וכן לפני לרצון עולה המנחה מ"מ אך .

מרחשת. או מחבת מנחת זו אם בין

Ì‚יש ולעומתם ובהתלהבות, בדביקות אותה השומרים כאלה יש שבת לגבי

קודש. רגשי בלא יבשים ומעשיהם לב, שימת בלי אותה השומרים

Â‰ÊÂהם כולם כי מחבת", על כמנחה ירצו לא-ל וכו' שבת "השומר שאומרים,

עכ"ל. כל, אדון לפני לרצון

לשמור. ב) וללמד. ללמוד א) שבת. לב.בשמירת שביבי ספר .36
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ÛÈÒÂ‰Âבהמשך וז"ל, זצ"ל שבדרון שלום רבי הגה"צ מישרים המגיד כך על

מה ולכאורה, גורלו". קודש חבת הכשר הן מחללו כדת שבת שומר "כל נאמר: הפיוט

קודש"? ל"חבת שבת שמירת ענין

,‰
חולין‰ מס' חז"ל ע"ב)אמרו דחיבת(לו ולבונה, עצים לרבות - "והבשר" :

"אוכל". להו ומשויא להו מכשרא הקודש

Â‰ÊÂלידי מגיע אינו שאמנם אדם - מחללו" כדת שבת שומר "כל הדברים, ביאור

בידו מסייעים השמים מן אז כי מחללה, ואינו כראוי שומרה מ"מ אך השבת, קדושת

עצים כדין יהיה גורלו - גורלו" קודש חיבת הכשר "הן וזהו: קדושתה, את גם להרגיש

עכ"ד. כאוכל, להחשב מכשרתן הקודש חיבת מ"מ אכילה בני שאינם שאע"פ ולבונה

"íëùã÷î 'ä éðà éë úòãì íëéúøãì íëéðéáå éðéá àåä úåà éë"[לא-יג]

‰‡¯
זצ"ל המהר"ל רבנו של אחיו חיים, רבי של הנפלאים דבריו את להעתיק

החיים. ספר מספרו מפראג,

·Ï"‰
ÂÓ‡ ÏÎ˘ ÈÙÏ ,ÌÈÈ˜ÂÏ‡ Ì‰ Ì‡ ,˙ÂÂˆÓ·Â ‰¯Â˙· „‡Ó ˜Ù˜ÙÓ Ì„‡‰
¯˘‡Î ,‰ÈÏÚ ÂÓˆÚ ‡Â‰ „ÓÚ ‡Ï Ì‡ ˜ÙÒ È„ÈÏ Â˙‡È·Ó ‡È‰ Â˙ÏÂÊÓ Ì„‡Ï ‡·˘
ÂÏÚ ÌÏÂÎ˘ ,È
ÈÒ ¯‰ ÏÚ Ì‰ÈÏ‚¯ Â„ÓÚ˘ ÌÈ˘Â„˜‰ Â
È˙Â·‡ ¯Â¯È·‰ ÏÚ Â„ÓÚ

.¯·„Ó ÌÈÈÁ ÌÈ˜ÂÏ‡ ÏÂ˜ ÂÚÓ˘Â ‰‡Â·
‰ ˙Â‚¯„ÓÏ

˙·‰‡ÓÂÔ˙
 ,˜ÙÒ ÏÎ Ì·ÈÏÓ ¯ÈÒ‰Ï È„ÎÂ ,Ï‡¯˘È ÂÓÚ ˙‡ Í¯·˙È Ì˘‰
· ˙È¯· ˙Â‡ ‡È‰˘ ,Â˘„Â˜ ˙·˘ ˙‡‰Ó· ,ÌÈÏ¯Ú Â
Î˘È ‡Ï Â
˙ÁÂ
Ó·Â ,Â
È
È·Â Â
È

‰¯È˙È ‰ÁÓ˘Â ,Â˙Èˆ¯ ÈÎ ÂÈ
Ù ¯Â‡Â È˜Ï‡ ÚÙ˘ ÂÓˆÚ· Ï‡¯˘È ˘È‡ ÏÎ ˘È‚¯È˘
‰Â„ÁÂ ÊÂÚÂ ¯Â‡ ‰ÏÂÎ ˙·˘ Ï˘ ÏÈÏÂ ,˙·˘ ˙Ò
Î‰· „ÈÓ ,ÔÂÂÎ˙Ó ÈÏ· ,ÂÈÏÚ ÏÙÂ
˘
‰‡Â·
‰˘ ÌÂ˜ÓÓ ˜È‰·Ó‰ ‰ÁÓ˘‰Â ¯Â‡‰ ıÂˆÈ
 ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡˘ ˜ÙÒ ÈÏ· .Â
ÈÓÂ˜Ó·
ÌÚ ,‰‡ÓË ‰Ó„‡ ÏÚ Â
Á
‡Â ‰ÊÂÁ ‡ÏÂ ‡È·
 ‡Ï Â
Ï ÔÈ‡˘ Ù"Ú‡˘ ,Ì˘Ó ˙‡ˆÂÈ
.Â˙·˘· ˙·˘ È„ÈÓ ÌÈ˜Ï‡ ¯Â‡ Â
Ï ÚÈÙ˘‰Ï Â˙ÈÓ‡Â Â„ÒÁ Â
ÓÓ ·ÊÚ ‡Ï ˙‡Ê ÏÎ

Ë¯Ù·Â˘Â„˜‰ ÌÂÈ· Â
˘Ù
Ï ÚÂ‚¯Ó ÌÈ‡ˆÂÓ Â
‡ ,‰Ê‰ ¯Ó‰ ˙ÂÏ‚‰ ÈÙÈÈÚ ,Â
‡
"˙Ó‡ ˙¯Â˙ Â
˙¯Â˙ ÈÎ ,˜ÙÒ ÂÈ¯Á‡ ÔÈ‡˘ ,¯ÂÓ‚ ¯Â¯È· Â
Ï ¯¯·˙
 ‰Ê·Â .‰Ê‰37.

הגראף המפורסם הצדק שגר מסופר .37

מידי חש היה התגייר בטרם עוד פוטוצקי,

שלא למרות מיוחדת, התלהבות בשבתו שבת

ותמה, תוהה תמיד והיה לזה, הסבר כל לו היה

שבת" של טיבה עוד"מה מעלתו לפי הוא .

השבת. נועם את לחוש זכה יהודי, היה טרם
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"zayd z` zeyrl"

הפסוק. בכוונת המפרשים דברי א.

השבת. ביום בתורה לעסוק ב.

בתורה. לעסוק שיוכלו מנת על שלישית סעודה תקנת ג.

זה. את זה משלימין ושבת תורה לימוד ד.

התורה. לימוד - השמיטה שנת משמירת חלק ה.

בשבת. תורה ביטול עוון חומר ו.

שבת. ישמרו אחרים שגם לדאוג ז.

"íìåò úéøá íúøãì úáùä úà úåùòì úáùä úà ìàøùé éðá åøîùå"
[לא-טז]

את‡] וכן בם" "ודברת מצות את שמקיימים מלבד בשבת, התורה בלימוד

ולילה" יומם בו "והגית של א-ח)המצוה אך(יהושע השבוע, ימות בשאר הלומד כדין

התורה. על לשקוד הוא גדול ענין השבת עצם מצד שגם למידים נמצינו כן על יתר

‰
‰" - כאן האמורה העשיה ענין ביאור והלאÂ˘ÚÏ˙צריך השבת", יום את

של המשמעות ומהי עצמה, מצד קיימת אשר השבת את לשמור אלא האדם ביד אין

הכתוב. בה שציוה העשייה

ÌÂ‚¯˙·Âבפמ"ג ועיין עי"ש. שבתא, תפנוקי למעבד בזה"ל, כ' עוזיאל בן יונתן

קסז) בזה(סו"ס יש אם ראשונים במחלוקת תלוי שהדבר נראה, המג"א של שמדבריו

עוד ועי"ש שבת", צרכי "לתקן הפשט, ע"ד שכ' בחיי' ב'רבנו וע' עי"ש. מה"ת, .38חיוב

Á"‰Â‡‰Âדכשיהודי דכיון הפסוק, בכוונת מבאר ‰˜Â„˘הק' ÏÚ ÏÂÁÓ ÛÈÒÂÓ
מיום עושה כי ממש, שבת "עושה" שהוא תמצא - "שבת" לקרותו הקב"ה מסכים

שבת. - הראשון ומיום הששי

" של הענין מסביר לתורה' ה'אזנים "לעשות38.

וז"ע לדורות, להדריכנו שהוא דרוש, כתוב"ד ל,

בנ" לדרתם"ושמרו השבת... את כאן"י יש ,

ח תבטל לא שהשבת אלא"הבטחה, בישראל, ו

זירוז בלא השבת את שישמרו דורות. שיהיה

כאלה, דורות ויהיה 
ואזהרות,· ÏÚ˘"È
" ‰ÓÂ˘ ‰È‰˙ '‰ ¯·„Ï ÌÈ„¯Á‰Â˙‡ ˙Â˘ÚÏ

˙·˘‰˙‡ ÏË·ÏÂ ˙ÂÈÂ
Á‰ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ ˙ÎÏÏ - "
‰Î‡ÏÓÓ ÌÚ‰" תהיה השבת אבל ."לדרתם,

מחויב שהכלל ישראל, לכלל ניתנה שהשבת

את שישמרו היחידים את ולכוף להזהיר,

עבדו את האדון הבנים, את והאם האב השבת,

עבדךואמתו ובתך, ובנך אתה מלאכה כל תעשה (לא

הגרואמתך) את והתושב בשעריך), אשר וכן(וגרך ,

" לעיל, בננאמר השבת"ושמרו את שיהיהי (היינו

וכפיה) אזהרה בלא השבת את מעצמם שישמרו ,דורות

השבת את שימצאו"לעשות שבזמן היינו ,

הבי על שבת, מחללי ישראל"בישראל וכלל ד

השבת" את עדלעשות ובכפיה בתחבולות "

ה' מפי משה עתה צוה לכן מגעת, שידם מקום

ב עדת כל ""את השבתי את להשליטו"לעשות ,

עכ ישראל, ל."בקרב
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Í˘Ó'·Âוביטול המלאכה העדר על שהוא עשייה לשון הנה וז"ל, כ' חכמה'

ביום כמו היינו השבת, את לעשות אליעזר ר' דדריש במכילתא ועיין קצת, זר העשיה

ÌÏÂÚהשבת, ˙È¯· Ì˙Â¯Â„Ï ‡È‰˘ ‰ÏÈÓ Ì‚ ˙·˘‰ ˙¯ÈÓ˘ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ,Â˘Â¯ÈÙÂ
Ì˙Â¯Â„Ï ˙È¯·Â ˙Â‡˘ ,ÌÏÂÚÏ ‡È‰ ˙Â‡ Ï‡¯˘È È
· ÔÈ·Â È
È·ÍÏ 'Ù ‰ÏÈÓ· ¯Ó‡


דמילה(יז-ז,יא) ר"א פרק בריש רנב"י גם דריש וכזה ע"א), קלב א"ש(שבת ובזה ע"ש.

בנ"י ובין ביני כו' ושמרו נסתר בלשון וכאן ושמרתם, נוכח בלשון קודם דקאמר מה

לא כי נמולו לא במדבר שנולדו ואותן קאי, מילה על כי נסתר, בלשון הכל לדורותם

עכ"ל. וכו', נמולו לא הנוכחים כי נוכח, בלשון אומר אינו לכן צפונית, רוח להן נשבה

Â˙
ÂÂÎÂ,"ה"לדורותם את - לעשות דהיינו הפסוק, המשך על מתפרש ש"לעשות"

ראיתי אח"כ שבת. חילול אינו שזה לדורותם בה שנאמר המילה את לעשות כלומר

והמלבי"ם. המכילתא, על המשנה' ה'מרכבת כ' כבר זצ"ל שמחה מאיר ר' הג' של שכפי'

ה'ספורנו'·] כ' ומאירים נפלאים דברים ה-טו)אך ואתחנן את(פר' "שמור עה"פ

צוך", "כאשר שכ' במה ביאור צריך הפסוק לשון אשר צוך", כאשר לקדשו השבת יום

הודיע השבת על שם כשצוך אמנם כי במרה שצוך האופן באותו וז"ל, הספורנו ומבאר

ממלאכה, בו שתשבות במה שתקדשהו לך יספיק שלא ·˙Â¯‰לך Â· ˜ÂÒÚ˙˘ Ï·‡
˙ÂÂˆÓ·Âבעי והישר צוך,כאומרו כאשר הביאור וזהו עכ"ל. למצותיו, והאזנת תעשה ניו

וגו'. בעיניו והישר הפסוק את השבת על לציווי שהסמיך במרה שצוך כמו דהיינו

ÈÎ‰Âתהילים על בילקוט תתפח)איתא עושה(אות אדם כיצד אמר, ר"י וז"ל,

מלאכה עושים שאתם ואע"פ ביתו, ובני בניו עם ומתרצה בשביעי, ונח ששה כל מלאכה

ששה, Â˙Ï¯‰כל ÂÏÂÎ ‰˘ÚÈ וילך˘·˙ השבת, ביום וישב אדם ישכים אמרו מכאן ,

אליהו דבי בתנא איתא וכן עכ"ל. בתורה, ויקרא המדרש ולבית הכנסת (פ"א)לבית

וילך בשבת, וישנה אדם ישכים אמרו מכאן וכו', לתורה כולו יעשה שבת וז"ל,

וישתה, ויאכל לביתו ילך ואח"כ בנביאים. וישנה בתורה ויקרא ולביהמ"ד, לביהכנ"ס

יינך" טוב בלב ושתה לחמך בשמחה אכול "לך שנאמר, מה ט-ז)לקיים ע"כ.(קהלת ,

ÔÎÂ'שמעוני 'ילקוט במדרש תח)איתא רמז אגדה(שמות בעלי רבותינו משה, "ויקהל ,

בלבד, זאת אלא ויקהל בראשה שנאמר פרשה בה אין סופה ועד התורה התחלת אומרים

Â„ÓÏÈ˘ È„Î ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ ÌÈ·¯· Ì‰È
ÙÏ ˘Â¯„Â ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÏ‰˜ ÍÏ ‰˘Ú ‰"·˜‰ ¯Ó‡
„ÓÏÏ ˙Â˘¯„Ó È˙·· ÒÂ
ÎÏÂ ,˙·˘Â ˙·˘ ÏÎ· ˙ÂÏ‰˜ ÏÈ‰˜‰Ï ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„ ÍÓÓ

¯˙È‰Â ¯ÂÒÈ‡ ‰¯Â˙ È¯·„ Ï‡¯˘ÈÏ ˙Â¯Â‰ÏÂ'וכו בני בין מתקלס הגדול שמי שיהא כדי ,

אותי המלכתם כאילו עליכם מעלה הקב"ה הזה, כסדר עושים אתם אם לישראל משה אמר

שנאמר מג-יב)בעולמי, עכ"ל(ישעיה א-ל", ואני ה', נאם עדי .39"ואתם

הרמב כתב וכן כ-ח)ן"39. עה(לעיל ,"" זכורפ

לקדשו השבת יום וזאת ""- לקדשו וטעם ל,

כמו בעינינו, קדוש להיות בו זכרוננו שיהא

" מכובדשאמר ה' לקדוש עונג לשבת "וקראת
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ÈÓÏ˘Â¯È·Âטובים וימים שבתות ניתנו "לא בא, בר חייא רבי שלדעת איתא

תורה". בדברי בהם לעסוק אלא

‰
‰Âחז"ל שאמרו מה ע"ב)על פו כתב(שבת לישראל", תורה ניתנה "בשבת ,

התורה,40המהר"ל אל פנוי ויהיה המלאכה, מן פנוי יהיה שהאדם ניתן "השבת וז"ל,

ניתנה שבשבת מודים הכל ולכך מרגוע, הנפש ימצא בתורה כי הנפש, השלמת שהוא

ישראל". נפש להשלמת וזה לישראל, תורה

ÔÎÂ'יוסף ה'בית אלא(שם)כתב לישראל טובים וימים שבתות ניתנו לא וז"ל,

בה לעסוק יכולים ואין טרודים הם החול ימות שכל מפני בתורה, בהם לעסוק כדי

עכ"ל. כראוי,

ב'אבודרהם'‚] נמצא שלישית)והנה סעודה כתב41(בהל' וז"ל, מאוד, נפלא דבר

גסה אכילה שהאוכל מפני בשבת סעודות שלש לאכול שחייבו זה כהן משה רבי הרב

יאכל לא סעודות ג' לאכול מצוה שהיא וכשיראה שאחריה, לאכילה זמן להרחיק נצטרך

דאחריה, הסעודה זמן בהגיע לאכול שיוכל שיעור אם כי מהם סעודה 
Â‡ˆÓבשום
‰¯Â˙ È¯·„· ˜ÂÒÚÏ ÈÂ
Ù Â·Ï ¯‡˘ÈÂ ,Â˘Ù
 ÚÂ·˘Ï ‰ÂˆÓ Ì˘Ï ÂÈ˙Â„ÂÚÒ ÏÎ,

עכ"ל וכו', לו תאב בעודו מלפניו האוכל בסלקו יצרו כובש .42ונמצאו

נח-יג) בעינינו(ישעיה השביתה שתהא והטעם, .

מעסקי בו להפנות קדוש, יום שהוא בעבור

עונג בו ולתת הזמנים, והבלי המחשבות

ה', בדרכי Ï‡Âלנפשנו ÌÈÓÎÁ‰ Ï‡ ˙ÎÏÏÂ
'‰ È¯·„ ÚÂÓ˘Ï ÌÈ‡È·
שנאמר‰ כמו ב"(מ,

חדש"ד-כג) לא היום אליו הולכת את מדוע

שבת רז"ולא אמרו וכך כן. דרכם שהיה ל",

ע"(ר טז למיזלב)"ה בעי ושבת דבחדש מכלל ,

עכ ‰˘·˙ל."וכו' ˙ÈÏÎ˙˘ ÌÈÚÓ˘
 ÂÈ¯·„Ó
ÚÂÓ˘Ï ÌÈÓÎÁÏ ‰ÎÈÏ‰ ÂÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î ‡Â‰

'‰ È¯·„.

שהרמב להעיר, הדין"[יש את מביא ם

ברגל" רבו פני את להקביל אדם בהל'חייב "

ה"(פת"ת התורהז)"ה כבוד בענין איירי ושם ,

יעוי מובהק בפירש"לרבו לדייק יש וכן י"ש.

חגיגה עבמס' הואא)"(ג הדין של שהמחייב

וז התורה, כבוד אדם"משום שחייב ÎÏ·„ל,
ר במס' כדאמרינן פנים בהקבלת רבו ה"את

ע ולא"טז חודש לא אליו הולכת את מדוע ב,

עכ רבו"שבת, פני קבלת של שהדין ומבואר ל.

‰˙Â¯‰הוא „Â·Î· ÔÈ„כמשמעות לא וזה ,

תורה."הרמב ללמוד כדי הוא שהדין שהבאנו ן

נפק בזה יש שרבו"ולכאו' באופן להלכה, מ

הרמב שלפי מובהק, רבו מצוה"אינו אין ם,

משא ברגל, פניו את הרמב"לקבל לפי ן"כ

ולא ה', דבר לשמוע הוא המצוה של שמחייב

מובהק שאינו ברבו גם רבו, כבוד משום

כן]. לעשות מחוייב

ע לח גיטין אגדות', 'חידושי ב."40.

וכ על"41. יונה רבנו ופירושי בדרשות כ

ויקהל. פרשת

המצוות כל כנגד שקולה קודש שבת (עיין42.

שלח)"פירש פרשת סוף מקלםי הסבא ואמר .

המצוות,"זצ כל כנגד שקולה ששבת שכשם ל,

כל כנגד שקולה בשבת שעושים מצווה כל כך

תורה לימוד של רגע כל וממילא המצוות,

תרי כנגד שקול מצוות."בשבת ג

זצ חיים' ה'חפץ מרן דברי ידועים ל"והנה

לקיים אפשר תורה לימוד של אחד שברגע
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שבשבת„] הרי השבוע, ימות בכל טרודים ישראל בני בהיות כי למדנו, כאן ועד

התורה. ללימוד זמן יש עשייה מכל פנוי שהזמן

Í‡מחמת ללמוד אפשרות רק זו שאין יותר, עמוק ענין כאן שיש רואים בחז"ל

במדרש איתא דהנה בזו. זו הן קשורות ושבת תורה שבאמת אלא בטורהמנוחה, (הובא

רצ) סי' רץאו"ח זה ישראל לארץ ישראל כשיכנסו רבש"ע הקב"ה לפני תורה "אמרה ,

ושבת לך מזווג שאני זוג בן לי יש לה אמר עלי, תהא מה אני לשדהו רץ וזה לכרמו

בך". לעסוק ויכולים ממלאכתם בטלים שהם שמו

‰
‰Âזה המשלימים דברים שני של חיבור שזה זיווג, של הפשוטה המשמעות

משלים זה ונמצא אהדדי, שייכי מישך תורה ולימוד ששבת כאן מבואר וא"כ זה, את

זה .43את

תורה הלומד אם ומעתה, מצוות. כמאתיים

אחת, בדקה מצוות מאתיים מקיים חול ביום

באותו קיים בשבת, אחד רגע כשלומד הרי

להכפיל יש ערכן שאת מצוות, מאתיים רגע

'תרי כמניין עשרה, ושלוש מאות שש ג'."פי

למעלתם הוא גם מודע הרע שהיצר היות

לפיכ הללו, הימים היצרשל מדוע פלא אין ך

כ מתאמץ רפיון."הרע לימי אלו ימים להפוך כ

זצ שמואלביץ חיים רבי אומר,"הג' היה ל

אינם הישיבות בני שלנו שבדור שהסיבה

כ של"מצליחים קומה לשיעור לצמוח כ

השבת"גדלות" מספיק ניצול באי נעוצה ,

באמת')קודש. .('לעבדך

שכתב השבת, במעלות בספר ראיתי שוב .43

בחז מבואר הנה ‰ÌÂÈל"כך, ‡Â‰ ˙·˘‰ ÌÂÈ˘
‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ È„Î Ô˙È
˘ „ÁÂÈÓ‰דיוק בזה ויש ,

מכל פנוי יום הוא שהשבת רק לא כי נפלא,

למה כן שאם בו, ללמוד ואפשר החולין, עסקי

" שיהיה בוזיווגצריך שיש מספיק לתורה. "

ולא התורה, לעסק פנוי יום והוא שעות כמה

סגולה זו אלא פנוי, יום סתם דהוא מצד רק

תורה. - השבת יום של מיוחדת

הוא, לזה ˘Ïוההסבר ÌÂÈ ‡Â‰ ˙·˘‰˘
˘Ù
‰ ˙ÁÂ
Óחז אמרו כן גם התורה ועל ל",

" הפסוק על - הנפש כימנוחת מנוחה וירא

מט-טו)"טוב חז(בראשית במדרש"אמרו ל

ואפילו תורה, על הולך שזה יונתן' וב'תרגום

" לסבולשכתוב שכמו עול?(שם)"ויט שזה ,

סובל שאדם מה אבל לסבול, צריך תורה עול

של - שלו המנוחה היא זאת תורה, העול את

טוב" כי מנוחה הוא"וירא הוא תורה ועול .

" שכתוב: כמו כחהמנוחה, ליעף (ישעיה"נותן

התמ-כט) ומפרש שעמל", עייף, שהוא שמי י

הקב עליה, ומתעייף כח,"בתורה לו נותן ה

זו הסוגיה, את להבין שזוכה מה הכח? ומהו

וזהו בתורה, שעמל שלו, העמל של השמחה

מקבל. שהוא הכח

הנצי כתב זצ"וכך לשאילתות"ב בהקדמה ל

" הפסוק וזאתעל לעיף הניחו המנוחה וזאת

כח-יב)"המרגעה מוכיח(ישעיה הנביא שישעיה ,

לתענוגי נכנסו הם שגם התורה, אנשי את שם

אמר זה על מנוחה. להם וביקשו הזה, העולם

" הנביא: ישעיה הניחולהם המנוחה זאת

חכמיםלעיף התלמידי שאתם המנוחה - "

אדרבה, הגוף, מנוחת אינה 
ÁÂ‰צריכיםÓ‰
ÂÏ·˜˙ ÂÊ ˙ÂÏÓÚÓÂ ,‰¯Â˙· ÂÏÓÚ˙ ,ÛÈÈÚÏ ‡È‰
ÁÎ‰ ,ÁÎ ÛÚÈÏ - Ô˙Â
‰ .‰ÁÂ
Ó‰ ˙‡
ÁÓ˘˘ ‰Ó· ,‰¯Â˙‰ ˙ÁÓ˘Ó ÌÈÏ·˜Ó˘

.‰ÁÂ
Ó‰ ‡È‰ ˙‡Ê ,‰¯Â˙‰ ˙‡ ÔÈ·‰˘

אינם האלו שהדברים לדעת וצריכים

ממש, מציאות זו אלא בעלמא, מליצה

מנוחת רק היא שמנוחה לדעת ומוכרחים

ומי התורה! מעמל שמקבלים מה הנפש,
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ליעקב‰] אמת במדרש(עה"ת)בספר חז"ל דברי את שיצאו(ויקר"ר)מביא שהסיבה ,

דלכאורה וז"ל, והקשה השמיטה. מצות קיימו שלא מפני היה ראשון, בית בימי לגלות בנ"י

שמרו לא רובם] אפילו [או ישראל כלל של כולו שכל לומר הוא מסתבר דאינו מילתא

שם. המדרש דברי וכמשמעות ראשון, בית ימי משך בכל השמיטה מצות

˘ÈÂלבנ"י לאפשר כדי הוא קרקעות שמיטת של המחייב שסיבת מאחר לומר,

הקרקע וזריעת בחרישה טרודים אינם דאז שנים, לשבע אחת בתורה עוסקים להיות

י"ל ולכן התבואה, ‰Â‡וקצירת ˙ÂÚ˜¯˜ ˙ËÈÓ˘ Ï˘ ·ÈÈÁÓ‰ ˙·ÈÒ ÏÎ˘ ¯Á‡Ó˘
‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ ÌÂ˘Óסיבת כל שמבטל הרי השמיטה בשנת לומד שאינו מי לכן -

ונחשב השמיטה שנת של כך)המחייב כדי עכ"ד.(עד השמיטה עצם את שמבטל

¯Ó‡
משפטים כג-יב)בפר' תשבות(לעיל השביעי וביום מעשיך תעשה ימים "ששת

תשבות השביעי וביום וז"ל, ופירש"י שבת(מכילתא)וגו'", תעקר לא השביעית בשנה אף ,

בראשית, שבת בה תנהוג לא שבת קרויה השנה וכל הואיל תאמר שלא ממקומה, בראשית

שנסמכה דהיינו ע"כ, לשביעית, נסמכה למה כן לא דאם וז"ל, כ' חכמים' [וב'שפתי ע"כ.

והדבר שתתבטל]. נימא דלא בראשית שבת על ללמד שביעית, לפר' בראשית שבת פר'

השמיטה. בשנת בראשית שבת שתיבטל ס"ד הוה טעם דמאיזה צ"ב

הגוף מנוחת ידי על למנוחה שיגיע שחושב

עצמו את שמרגיל מי גדולה! טעות טועה

אין הזה בעולם כי טועה! - הגוף למנוחת

עד מבוקר טרדות רק יש הזה בעולם מנוחות,

ואם חודש, ובכל שבוע ובכל יום בכל ערב,

ויהיה שקט לו שיהיה לחכות רוצה אדם

יודע מי ללמוד, ישב אז ורק הגוף, במנוחת

לעשות היא האדם עבודת כל לכך. שיזכה מתי

טרדות ששום כזו בקביעות תורה הלימוד את

הקבוע מהסדר לו יפריעו לא עבודות ושום

עצמו את מרגיל הוא ואם תורה. ללמוד שלו

וללמוד! לשבת פעם אף יוכל לו - במנוחה

משום אינו בשבת תורה תלמוד כן, ואם

מיוחדת סגולה זו אלא ללמוד, פנוי יום שהוא

וסגולת הנפש, מנוחת של יום שהוא שבת של

הזווג ממש זה - מנוחה כן גם שהיא התורה

את לקבל לזכות כדי ממש ביותר המתאים

תורתו תתברך שממנו - בתורתו השבת ברכת

של הלימוד עבודת היא זאת השבוע. כל של

שבת.

���

אומרים"חז על טז שלא)"(ביצה מזונותיו כל

שבת, מהוצאות חוץ וכו' לו קצובים אדם

הגר ומבאר וכו'. לו מוסיפים המוסיף א"שכל

האדם את שדנים השנה שבראש הכוונה כי

הוא דשמיא סייעתא לכמה הרוחניות, על גם

בחירה, יש לעולם כי ואם השנה, בזו ראוי

כמה דשמיא בסייעתא עצום הבדל יש אבל

ובודאי רוחניות, לקבל להתאמץ שיצטרך

החיים עיקר שהרי עצמו מצד מוכרח שהדבר

זה, על נדון שאדם ובודאי רוחניים הם

הקיצבה, לחשבון חוץ שזה טוב ויום ובשבת

תמיד אפשר דשמיא, סייעתא של זמן וזה

ראש של מהקיצבה יותר רוחני שפע לקבל

מחייבים וכמה החשבון. לפי לא הם כי השנה,

לאבד שלא שוטה בגדר להיות שלא הדברים

ח לו שנותנים לקבל"מה ולהתאמץ ו,

השבת. בימי מרןולהתעלות שיחות - רחל' ('אהל

שליט אויערבאך שמואל רבי .א)"הג'
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ÈÏÂ‡Âשנת תכלית היא וכן תורה, ללמוד היא השבת שתכלית שמאחר י"ל,

סיבה יש השבוע, ימות בכל השנה כל שלומדים השמיטה, בשנת לכן וכמש"כ, השמיטה

השבוע. ימי כל לומדים שבלא"ה כיון בראשית, לשבת צורך אין שנה שבאותו לומר

[Âהרמב"ם כתב ה"י)והנה שבת מהל' בשבת(פ"ל יין ושתיית בשר אכילת וז"ל,

משגת, ידו שהיתה והוא לו, הוא ÌÈÓÈ·Âעונג ˙·˘· ÔÈÈ‰ ÏÚ ‰„ÂÚÒ ÚÂ·˜Ï ¯ÂÒ‡Â
˘¯„Ó‰ ˙È· ˙Ú˘· ÌÈ·ÂË'מיימוני וב'הגהות ו)וכו'. משלי,(אות במדרש וז"ל, כתב

המדרש בית להניח רגילין שהיו מפני בשבת, מנחה בשעת שמתו ר"מ של בניו בשני

עכ"ל ואוכלים, .44במנחה

הרמב כתב כ-ח)ן"44. שתהא"וז(לעיל הטעם ל,

קדוש יום שהוא בעבור בעינינו, השביתה

הזמנים,להפנ והבלי המחשבות מעסקי בו ות

Ï‡ ˙ÎÏÏÂ ,'‰ ÈÎ¯„· Â
È˘Ù
Ï ‚
ÂÚ Â· ˙˙ÏÂ
'‰ È¯·„ ÚÂÓ˘Ï ÌÈ‡È·
‰ Ï‡Â ÌÈÓÎÁ‰עכ ל.",

'העקידה'"וכ בעל נה)כ שער ויקהל, ,(פר'

מכל"וז ינוחו בו בשבוע, אחד יום הוקבע ל,

שהמון חזקה סיבה זה אשר הזמניים העסקים

נפשם, על ולעמוד להקביל לבבם יפנה העם

,'‰ Ì˘· ÌÏÂÎ ‡Â¯˜ÏÂ ,„ÓÏÓ ÈÙÓ ÚÓ˘Ï
ÂÎ¯Ú ÈÙÏ ˘È‡ ,„ÂÓÏ˙Â ‰
˘Ó ,‡¯˜Óעכ ל.",

יונה רבנו כתב לה)וכן התשובה' ל,"וז('אגרת

יענג אלא בשבת, בטלה בדברי אדם יעסוק אל

השבת, ‡Âאת ‡¯˜Ó· Â‡ ,‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÈÂ
‡¯Ó‚· Â‡ ˙ÂÎÏ‰· Â‡ ˘¯„Ó·עכ ל.",

להרא חיים אורחות סע'ש"ובספר ד (ליום

וזסט) מבעוד"כ' ולקבלם לכבדם והשתדל ל,

ושתיה, באכילה בהם ולהתענג ÂÈˆÁÂיום,
˘¯„Ó‰ ˙È·Ïעכ ל.",

בחיי' 'רבנו כ-ח)כתב אמר"וז(לעיל וכן ל,

קיט-צז)דוד שיחתי"(תהלים היא היום היה"כל ,

שרומז אלא יום, בכל לומר ‰ÌÂÈלו ÏÚ
˜ÒÚ· Â· ‚
Ú˙Ó ‰È‰˘ ˙·˘‰ ‡Â‰ „ÁÂÈÓ‰

.ÌÂÈ‰ ÏÎ ‰¯Â˙‰השבת יום קדושת ומפני

עונג, לשבת וקראת שנאמר עונג הנביא קראו

המשכילים כי הנפש, עונג ‰'כלומר È‡¯ÈÂ
,˘Ù
‰ È˜ÒÚ· Â· ÌÈ‚
Ú˙Óהשכלית ונפשם

השי בהשגת וחשקה שכלי עדון ת"תתעדן

שכתוב כענין למים, הצמא מב-ג)חשק (תהלים

חי" לא-ל לא' נפשי עכ"צמאה ל.",

סופר חתם נח)"(עהובספר פר' וזת, ל,"כתב

טובים, וימים שבתות המה החול ימי תכלית

בנ המונים עבודת תכלית העוסקים"שזה י

ימ במלאכתובכל החול -י ˙·˘‰ ÌÂÈ· Á
Â
‰¯Â˙ „ÂÓÏÏÂ ˙ÂÈ
ÂÈÚÂ ˙ÂÏÎ˘ÂÓ· ˜ÂÒÚÏ,

ל."עכ

ים פניני ים,ובקונטרס אפיקי ספר (בסוף

זצ"להג רבינוביץ מיכאל יחיאל וזל)"ר ÌÂÈל,"כתב
„ÂÓÏÏ ,‰˘Â„˜· ÂÏÂÎ ˙ÂÏ·Ï ˘„Â˜ ˙·˘‰

„ÓÏÏÂ,,˙·˘ ˙ÂÎÏ‰· „ÂÓÈÏ ÚÂ·˜Ï ıÂÁ
Â
וכמה בכמה להכשל עלול כן לא דאם

מעשה אנשי וראיתי חמורים, איסורים

מסכת משניות כל על השבת במשך שמחזירים

עכ וכו', ועירובין ל."שבת

חי איש בן שמות)ובספר פר' שניה כתב(שנה

עוה"וז מעין שהוא בשבת שאמרו"ל, כמו ב,

‰˙Â¯‰ל,"חז ˜ÒÚ· Â· ˙Â·¯‰Ï ÍÈ¯ˆאז כי ,

כתבו ולכן הרוחני, בבנין יותר בו יצליחו

ז ÒÚÓ˜ל"המקובלים ‰˘Ú
‰ ÏÚÂÙ‰ ÏÂ„‚˘
ÔÓ ¯˙ÂÈ ÌÈÓÚÙ ÛÏ‡ ˙·˘ ÌÂÈ· ‰¯Â˙‰

ÏÂÁ‰ ÈÓÈ Ï˘ ‰¯Â˙‰ ˜ÒÚÓ ‰˘Ú
עכ‰ ד.",

���

זצ"הגה לאפיאן אליהו רבי סיפר"צ ל

זצ חיים החפץ ממרן הדברים"ששמע את ל

כולה, התורה כל נגד שבת שקולה הבאים:

תרי שוה בשבת שעושים מצוה כל לפי"לכן ג.

התורה"הגר ובלימוד תורה בדברי אות שכל א

כל מכפילים בשבת זאת כשעושים מצוה, היא
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‰¯Â‡ÎÏÂמצינו והיכן תורה, ביטול על מיתה עונש שקיבלו יתכן היאך צ"ב

זה עוון על מיתה .45עונש

Ï"
‰ÏÂמי וא"כ השבת, של עשייתה היא היא בשבת תורה שלימוד דכיון י"ל

הוא חמור מסוים במובן ואדרבה השבת. את כמחלל שהוא הרי לומד ואינו ללמוד שיכול

א"כ השבת, וקיום עשיית זהו תורה ולימוד מאחר כי מלאכה, ע"י השבת את שמחלל ממי

זוג "בת הנ"ל המדרש וכדברי השבת, את עשה שלא הרי לומד ואינו ללמוד לו שיש מי

חמור עונש הך קבלו מאיר, רבי של בניו שני גדולים, אנשים ב' ולכן שמה", ושבת לי יש

השבת את שחיללו נחשבו זה דלענין בשבת, מתורה שבטלו על .46זה

עשרה, ושלש מאות שש במספר ואות אות

אין הרי בשבת, ולומד יושב כשאדם כן, אם

חשבונו, על להוסיף שיכול למצוות סוף

לחפש חייב כשאדם הסליחות, בימי ובמיוחד

עכ לטובה, המאזניים כף את להטות ד."זכויות

���

היות מחמת בשבת התורה עסק חיוב על

ה'מגיד המשיל ממלאכתו, זה ביום פנוי האדם

ויקהל)מדובנא' משל(פר' הבא: המשל את

בית וכל משפחתו ויעזוב נדוד, שהרחיק לאחד

נשואות עיניו והיו אחרת, בארץ לגור אביו

מעיר הבא אורח איזה יראה אולי וכלות,

משפחתו, בני על פיו את ישאל למען מולדתו,

בידו. עלתה ולא

על ומחזיר הסובב אחד עני בא לימים

הוא כי בו הכיר ביתו, אל כבואו והנה הבתים,

ורצה לקראתו, מאד וישמח מולדתו, מעיר

אביו בית על אותו לשאול עמו, להשתעשע

" העני: אליו ויאמר הכבודה. מדועומשפחתו

ה באתי, מלאכתי לעשות הלא נהתעצרני,

הפסד? לי תגרום "למה לו: ויאמר כן" אם

פה? לקבץ בדעתך עלה כמה לי נא "הגידה

" לו: זהוביםאמר וג' ""ב' לו: אמר ג'. לך הא

עמדי ושבה עמו."זהובים וישב כן ויעש .

משפחתו עסקי לו לספר והתחיל

התחיל אך ויהי בניהם. ושלום ואודותיהם

יושב והוא תרדמה, עליו נפלה לספר,

" ויאמר: ליומתנמנם. להיות זכיתי כי אחר

לי ויתן הבית בעל את אבקש בו, לנוח מקום

ואישן ואשכבה מנוחה בעל"מקום עליו כעס .

איש אותך עשיתי אנכי הלא ויאמר: הבית

למען טובתי, הפיק למען הזה היום בטל

אל והקרובים משפחתי משלום לי תספר

תשכב מדוע או לנוח, לך מה ועתה ביתי,

ותרדם.

הקב עליונה"הנמשל: נפש לאדם נתן ה

ונתרחקה כבודו, כסא מתחת חצובה

הקב כי גם השבוע, ימי ובכל ה"ממעונתה,

האדם אך ממנה, טובות לשמוע משתוקק

בעסקיו, 
ÂטרודÓÚ Ú˘Ú˙˘‰Ï ÏÈ·‚‰ ÔÎÏ
Ú˘Ú˙˘‰Ï ÏÎÂ
Â ,‰„¯Ë ÏÎÓ ˙·˘‰ ÌÂÈ·

˙È '‡ ˙·¯˜·"Â˙·‰‡· ˘Â˘ÏÂ עכת˘, ד.",

מגילה במס' דאיתא והא ע45. עתה"א)"(ג

מיתה"באתי שמחוייב ליהושע אמר שהמלאך ,

הגרי מרן דייק כבר תורה, ביטול ז"על ל"ז

הר ביטל"בדברי שיהושע הגמ' גליון על ח

וחלוק"ת ישראל לכלל התורה דמסירת ת

חלק היה שיהושע - רבי דבית תורה מביטול

תורה קיבל משה וכדתנן התורה ממסירת

ע אשר - וכו', ליהושע ומסרה ת"מסיני ת"כ

משא מקרי, ת"דרבים היו"כ רבי דבית ת

ת אבל לומדים מקרי"הרבה לא דרבים ת

ק."ודו

הקב אשר הגדולות המתנות לנו"46. נותן ה

מתעוררים לא אם - לדוגמא בה, וקוץ אליה

ימי בעשרת לנו נותן אשר ה' קרבת לקראת

מבעט יותר ועוון, קטרוג יותר נהפך תשובה,

דין אליו, קרוב יותר הדבר כאשר ושלום חס
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[Êנאמרו מצוות שתי דהנה השבת", את "לעשות הכתוב בכוונת לומר יש ועוד

את בעצמו ויקיים ישמור שהאדם השבת", את ישראל בני "ושמרו האחת זה, בפסוק

השבת", את "לעשות - גם אבל ‰˘·˙.השבת, ˙‡ ÂÓÈÈ˜È ÌÈ¯Á‡ Ì‚˘ ‰‡¯È˘

˙ÏÈÁ˙·הקב"ה לפני שבת באה השביעי, ביום הקב"ה שנח העולם בריאת

בן היא ישראל כנסת הקב"ה א"ל זוג, בן אין ולי זוג, בן יש לכולן "רבש"ע ואמרה

יא-ח)זוגך" "כנסת(ב"ר אלא יחידים, של ברית אינה השבת עם ישראל של הברית .

כאחד כולם וכשאין השבת, עם בני-זוג הם כאחד ישראל עם כל זוגך", בן היא ישראל

וביניכם". ביני "אות זה אין השבת, בשמירת פרצות יש אם השבת, את עושים

Â¯Ó‡Âע"ב)חז"ל קיט עליו(שבת מעלה ויכולו, ואומר שבת בערב המתפלל "כל

להק שותף נעשה כאילו המתפללהכתוב "כל הגמ' לשון וקשה בראשית". במעשה ב"ה

מסדר שהוא 'ויכולו', אומר בער"ש המתפלל כל והלא ויכולו", ואומר שבת בערב

אחרי שאומרים ויכולו ויש לחש, בתפילת לעצמו שאומר ויכולו יש אלא התפילה?

לאחרים! גם להזהיר כדי רם בקול התפילה

Â
ÈÏÚלהשמיע רם', ב'קול גם אלא לעצמנו, - בלחש רק לא "ויכולו" לומר

ו"לעשות". לקדשו השבת, את לחזק שבת. מהי יודעים שאינם אותם לפני

Â
ÈÏÚאת" אלא שלנו השבת את רק לא השבת, שמירת את ולחזק להשתדל

תשמרו" חז"ל(לא-יג)שבתותי למאמר נזכה ואז אחרים. ושל שלו שבתות", "שתי -

ע"ב) קיח בב"א(שבת נגאלים", מיד כהלכתן, שבתות שתי ישראל משמרין .47"אלמלי

zayd meia "dxizi dnyp"

"ùôðéå úáù éòéáùä íåéáå"[לא-יז]

ביצה‡] במס' ע"א)איתא נותן(טז יתירה נשמה לקיש, בן שמעון רבי אמר

וינפש", "שבת שנא' הימנו, אותה נוטלין שבת ולמוצאי שבת, ערב באדם הקב"ה

וז"ל, È˙È¯‰ופירש"י ‰Ó˘
ויאכל לרווחה, פתוח ולהיות ולשמחה, למנוחה לב רוחב

עכ"ל. עליו, קצה נפשו ואין וישתה

הגר של הידוע כהביאור ז"וחשבון Ê‰ל,"א
·˜‰ ¯˘‡ ˙ÂÈ
ÁÂ¯‰ ˙Â
˙Ó‰ ÏÎ· ÏÂ„‚ ÏÏÎ"‰

Â
Ï Ô˙Â
ואם נקבל נרצה אם שזה שייך לא .

משתייכים לא אם אלא שהיה, כמו ישאר לא

גדול. יותר והפגם הקטרוג ה', מתנת ומקבלים

ÁÂ ,¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰
˙Ó‰ ˘„Â˜ ˙·˘"Ú Â"È

¯˙ÂÈ· ‰¯ÂÓÁ ‰˙ÈÓ‰· ˘
ÂÚ‰ ˘È ˙·˘ ÏÂÏÈÁ
‰ÏÈ˜Ò ˙˙ÈÓוח המעלות בקניני הוא וכן ו",

בזה. רביההפסד הג' מרן שיחות - רחל' ('אהל

שליט אויערבאך .א)"שמואל

שלום יוסף רבי הג' למרן אגדה', 'דברי .47

שליט א."אלישיב
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˙Â„‰È‰",„‡Ó ‰
ÂÈÏÚ ‰‚È¯„Ó· ‰„ÓÚ ,Ì„Â˜‰ ¯Â„‰ È˘
‡ Â
È˙Â·‡ Ïˆ‡
È
ÙÓ ‰Ê ÏÎÂ .ÌÈËÂ˘Ù‰ ÌÈ
ÂÓ‰‰ ·¯˜· ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡ ,‰ÏÚÓ‰ È˘
‡ Ïˆ‡ ˜¯ ‡Ï
˙·˘‰ ÌÂÈ· ÔÎ˘ ,Ì‰ÈÓÈ ÏÎ ÏÚ ‰˘Â„˜ Ï˘ ÚÙ˘ ˙·˘‰ ÌÂÈ ˙˘Â„˜Ó Â·‡˘ Ì‰˘
‰· ÌˆÚ˙‰ÏÂ ,‰˘Â„˜‰ ˙ÏÚÓ ˙‡ Ì˘Ù
Ï ˙Â
˜Ï ÂÎÊÂ ,Ì˘‰ ÏÚ ˘ÓÓ Â‚
Ú˙‰

"‰¯È˙È ‰Ó˘
‰ ÏÚ ‰ÈÏÚ‰ „ÂÒ ÁÎ·48.

של‰‚' לנשמתו ניתנו כולן המצוות כל כי אומר, היה זצ"ל סרנא יחזקאל רבי

השבת, היא הלא מיוחדת, נשמה לאדם לו ניתנה שלשמה היא, אחת מצוה אך אדם.

עכ"ד. יתירה נשמה לו ניתנה שלשמה

ÔÈ
Ú·למדנו בזה"ל, מרדכי ברכת בספר נפלא במאמר הדיבור את הרחיב זה

היא, הכוונה "וינפש", הגוף. תוך אל הנשמה את להחדיר האדם מסוגל כי מדבריו,

בלתי ל"נשמתי", הגוף את גם להפוך המסוגלת היא הנשמה נפש. כולו כל להיות

עליו". קצה נפשו ל"שאין מוגבל,

¯Â·ÈÁללא גוף אין בעוה"ז, כאן החול, בימות גם אמנם בשבת. רק קורה זה

גופו אל תחדור שהנשמה נשמה, חדור יהיה שהגוף אבל גוף, ללא נשמה ולא נשמה,

בשבת. אלא אינו זה, כל הגופניות, תכונותיו על נשמתית 
Ù˘!ותשפיעÈÂ ˙·˘

·ˆÓ[דבר בתוך דבר [ולאפוקי אחד דבר שהם באופן לגוף הנשמה חיבור של זה

פירושו מיתה כי המות, מלאך עליו שלט לא ולכן החטא. קודם הראשון אדם של מצבו היה

לחטא קודם לכן אפשרי, בלתי הוא אחד שהם ובאופן מהגוף, הנשמה ופירוד כריתת הוא

לכן קודם שקיים זה יחס כלה הראשון אדם של חטאו ואחר לעולם. הראשון אדם חי היה

חיבור. אלא ממש, אחד לא הם מעכשיו אלא לעיל, שכתבנו וגוף נשמה בין

ÔÎÏעוה"ב מעין היא החיבור49שבת בהעמקת העוה"ב, מתבטא בעוה"ז, כאן, .

עולם אין כאן, נשמה. רק קיימת שם גוף. אין ממש, בעוה"ב שם, לגוף. הנשמה בין

להיות הדבר חייב עוה"ב, מעין של ואפשרות יכולת ישנה ואם גוף... בלי חיים ואין

ונשמה. גוף של ההתחברות העמקת ע"י

ÍÎÈÙÏהעמקת שלצורך שבת, של סגולתה זוהי שכן בשבת, אלא אפשרי הדבר אין

צרכה ועיקר מקומה עיקר שכאמור, יתירה, נשמה לאדם לו ניתנה ונשמה, גוף בין החיבור

ויותר. יותר "נשמתי" שיעשה הגוף לצורך ונכונה עומדת להיותה היא ומטרתה,

ÔÎÏאבלות ולא עצב, לא יגון, לא צרה, לא בשבת, אבלותאין מהל' פ"י (רמב"ם

להגרי מוסר' שיחות 'לקט זצ"48. שר עמ'"א ל,

תכב.

,440 עמ' אזכרה אלה מד' המדרשים' 'אוצר .49

ברכות"וכ במסכת עה אחתב)"(נז היא דשבת ,

לעוה בליל"מששים המזמור כוונת וזהו ב,

" עוהשבת וכו'"מעין מנוחה שבת יום - ."ב
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עונגה"א) על למקור השבת לו שתהיה כך, לידי להגיע האדם הוא מסוגל אדרבה, .

יותר, צלול נעשה כשהגוף הגוף. של בעכירותו אלא מקומם אין אלו כל שכן, ושמחה.

מכלנש ומצוקה, צרה מכל חולצנו והוא רוצה, הקב"ה אז או יותר, שבתי יותר, מתי

ולנוח בו לשבות לפניך הוא וקדוש גדול זה יום "כי ומחסור. עצב מכל ומחלה, נגע

רצונך" כמצות לשבת)באהבה המזון ברכת והחליצנו, עכ"ד.(רצה ,

בשבת,·] אלינו הבאה יתירה" ה"נשמה ומטרת מעלת אודות חשובה נקודה עוד

הרמב"ן יג)כתב פסוק השבת(לעיל היא אות בנ"י, ובין ביני היא אות כי ואמר, וז"ל,

והיא וינפש, שבת טעם וזה לעולם, אות היא והשבת אות שהיום והטעם, השביעי, ביום

שבת שהקב"ה והיינו עכ"ל. חי, כל נפש בידו אשר עולם, מיסוד הבאה יתירה נשמה

נפש. בה ונתן וינפש

¯ÙÒ·אורה וז"ל,50(ח"א)שערי ‰·‡‰כתב ‰¯È˙È‰ ‰Ó˘
‰ ˙·˘‰ ˘Ù
˘ ‰‡¯È
‰Ó˘
Â ˘Ù
 ‡Ï‡ ,Ï‡¯˘ÈÓ „Á‡ ÏÎÏ ˙„¯Ù
 ˘Ù
 ‰
È‡ ,"ÈÁ ÏÎ ˘Ù
 Â„È· ¯˘‡"Ó
‡È‰ ˙‡Ê‰ ‰Ó˘
‰Â ,‰
ÓÓ ˜ÏÁ ÂÏ ˘ÈÂ ‰· ÊÂÁ‡ Ï‡¯˘ÈÓ „Á‡ ÏÎÂ ‡È‰ ˙Á‡

Ï‡¯˘È ÏÏÎ ˙‡ ˙„Á‡Ó ‡È‰Â ,˙·˘‰ ˙Ó˘
בתפלת כנה"ג אנשי שתיקנו מה וזהו .

מנוחה יום בארץ, אחד גוי ישראל כעמך ומי אחד ושמך אחד "אתה שבת, של מנחה

ואנפהא דאחד, ברזא דאיתאחדת שבת, איהי דשבת רזא היא ודא נתת", לעמך וקדושה

והקב"ה אות, הם דתפילין וכמו קדישא, בעמא לתתא ואתעטרת עילאה בנהירו נהירין

כמבואר בארץ, אחד גוי ישראל כעמך מי עלמא דמריה בתפילין כתיב ומה תפילין, מניח

ברכות דמס' ע"א)בפ"ק ה'(ו א' ה' ישראל "שמע כתיב ישראל דכנסת בתפילין וכמו"כ ,

וקוב"ה אחד, גוי ישראל דכלל לעולם, היא אות וביניכם ביני השבת, אות הוא כן אחד",

נוסח בסידור הנדפס תרומה פ' בזוהר [כמבואר דאחד, ברזא איתעבדו ישראל וכל אחד,

לאוה"ע, אודיעונהו לא יתירה נשמה וזהו ברכו], קודם שבת בליל ÏÏÎספרד ˜¯˘
‰¯È˙È ‰Ó˘
‰ È"Ú „Á‡ Ï˘ ·ˆÓ· ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏ‚ÂÒÓ Ï‡¯˘È.עכ"ד ,

„ÂÒÈÎמשמואל שם בספר כתב תרע"ו)זה שנת בא, שאין(פר' מה טעם ליתן ,

רזא שבת כי מתאחדין ישראל כל דבשבת וז"ל, ברגלים], [כמו בשבת ראיה מצות

שאנשי מה וע"כ אחד, הם ישראל כל ובהנשמות דנשמתא, יומא דשבת והיינו דאחד,

ישראל, נשמות כל כאילו נחשב ה', לפני מתראים במקדש העובדים והכהנים משמר

גוי כל נפרדת הגופים שמצד ואף וכו', שמה ג"כ היו כאילו מקום, בריחוק שהם אף

עכ"ל וכו', לעצמה .51וגוי

שליט ברגמן צבי מאיר רבי להג' א."50.

ע נב גיטין במס' איתא תרי"51. בי הנהו א,

ערב [של שמשי בי דכל שטן בהו דאיגרי

ע וכו', הדדי בהדי מינצו קא הוו כ."שבת]

בישראל מריבה לגרום רוצה שהשטן והיינו

ענין יסוד את מהם לבטל כדי שבת בערב

ישראל. כלל אחדות שזה שבת,
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"íìòì àéä úåà ìàøùé éðá ïéáå éðéá"[לא-יז]

·˙Î,ישראל בני ובין ביני ואומרו וז"ל, הק' החיים' 
Âה'אור˙‡ ¯Ê ÔÈ‡ ˘Â¯ÈÙ
ÊÏ‰ ÌÏÂÚ·למעלה הוא כי זה, בעולם במסיבתינו ישבו לא המלאכים שגם ואולי ,

עכ"ל. וכו', המלאכים מעולם

okynd ziipa ieev onf

"øáãì åúìëë äùî ìà ïúéå"[לא-יח]

מלאכת‡] לציווי קודם העגל מעשה בתורה, ומאוחר מוקדם אין וז"ל, פירש"י

נתרצה הכפורים וביום הלוחות, נשתברו בתמוז בי"ז שהרי היה, רבים ימים המשכן

וע"ע עכ"ל. בניסן באחד והוקם המשכן בנדבת התחילו ולמחרת לישראל, הקב"ה

א-יג)בפירש"י השירים על(שיר הקב"ה נתרצה כך וז"ל, לי" דודי המור "צרור עה"פ

המשכן זהב ויבוא למשכן התנדבו ואמר עוונם על כפרה להם ומצא העגל, מעשה

פרשת אחר באים ותצוה, תרומה שפרשיות פירש"י לכן עכ"ל. העגל זהב על ויכפר

תשא. כי בפרשת הנמצאת העגל חטא

ÔÎ˙ÈÂזה בענין רש"י של 
Â¯„Òשהכריחו Ô¯„ÈÒÎ ‡Ï˘ ˙ÂÈ˘¯Ù‰˘משום ,

לאחר שגם תיתי מהיכי העגל, לחטא קודם נאמרה המשכן בניית שמצות נימא דאי

חטאם על כפרה ישראל כלל שקבלו בזה [ואפילו בתוקפה, עדיין זו מצוה החטא

כדבריך" לג-יא)"וסלחתי [והמקדש](להלן המשכן כדוגמת בינינו השכינה השראת הלא ,[

אמנםהוא העגל חטא שאחרי מאד ויתכן מהקב"ה, לו זוכה ישראל שעם מיוחד יחס

שהם עד לקב"ה קירבה אותה את להם שיש ראיה אין עדיין אך החטא, להם נסלח

המשכן. את להקים יכולים

ÔÎÏÂבאמת שאל"כ החטא, אחרי נאמרה תרומה שפרשת צ"ל שע"כ פירש"י,

החטא. קודם שנאמר הציווי מחמת המשכן את להקים להם היה לא

הרמב"ן·] לה-א)והנה כל(להלן את משה ויקהל וז"ל, זה, בענין רש"י על חולק

במלאכת התנדבו כולם כי והנשים, האנשים ישראל" בני עדת "כל יכלול ישראל. בני עדת

אתו ה' דבר אשר כל האנשים בנ"י וכל והנשיאים לאהרן שצוה אחר משה והנה המשכן.

העדה כל אליו והקהילו וצוה חזר המסוה, פניו על ונתן הלוחות, שבור אחרי סיני בהר

וטף. ונשים ‡˘¯אנשים ÔÎ˘Ó‰ ÔÈ
Ú ÌÏÂÎÏ ¯Ó‡Â Â˙„¯ ˙¯ÁÓ ÌÂÈ· ‰Ê ‰È‰˘ ÔÎ˙ÈÂ
˙ÂÁÂÏ‰ ÂÏ Ô˙
Â ‰"·˜‰ Ì‰Ï ‰ˆ¯˙
˘ ÔÂÈÎ ,˙ÂÁÂÏ‰ ¯Â·˘ Ì„Â˜ ‰ÏÁ˙Ó Â· ‰ÂËˆ

˙·‰‡ÏÂ Ì˙ÂÓ„˜Ï Â¯ÊÁ ‰
‰ ,Ì·¯˜· '‰ ÍÏÈ˘ ‰˘„Á ˙È¯· ÂÓÚ ˙¯ÎÂ ˙ÂÈ
˘

Ì˙ÂÏÂÏÎשאמר כמו תחלה, שצוהו כענין בתוכם שכינתו שתהיה ובידוע כה-ח), ועשו(לעיל

עכ"ל. מתחלה, שנצטוה מה בכל עתה משה אותם צוה ולכן בתוכם, ושכנתי מקדש לי
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עקב‚] בפר' כראשנים(י-א)נאמר אבנים לוחת שני לך פסל אלי ה' אמר ההוא "בעת

לי נתרצה יום מ' לסוף - ההוא בעת וז"ל, ופירש"י עץ", ארון לך ועשית ההרה אלי ועלה

בידי והלוחות שכשאבא תחלה ארון עשיתי ואני ארון, ועשית ואח"כ לך פסל לי ואמר

יום לאחר עד בו נתעסקו לא במשכן שהרי בצלאל שעשה הארון הוא זה ולא אתנם, היכן

‰ÔÎ˘Óהכפורים, ˙Î‡ÏÓ ÏÚ Ì‰Ï ‰Âˆ ¯‰‰ ÔÓ Â˙„¯· ÈÎתחלה משכן עשה ובצלאל ,

שעשה ואותו למלחמה, עמהם יוצא שהיה וזהו היה אחר ארון זה נמצא וכלים, ארון ואח"כ

עכ"ל. ונשבה, עליו ונענשו עלי בימי אלא למלחמה יצא לא בצלאל

Ï·‡ירמוז עץ, ארון לך ועשית כי הפשט דרך על כי וז"ל, כתב שם הרמב"ן

המצוה והיתה וכליו המשכן על משה נצטוה מתחלה כי וזהו בצלאל, שעשה לארון

יושב ה' להיות המשכן בכל הכוונה עיקר היא כי שטים", עצי ארון "ועשו הראשונה

לוחות על שיכתוב לו ואמר למשה ה' נתרצה וכאשר העגל, את עשו ואח"כ הכרובים,

הראשון, כמכתב ıÚהאלו ÔÂ¯‡ ‰Ï‡ ˙ÂÁÂÏÏ Â˘ÚÈ˘ ‰¯ˆ˜· Â‰ÂˆÂ· ‰ÂÂˆÓ‰ ‡Â‰
˙Â
Â˘‡¯‰ ˙ÂÁÂÏÏ.עכ"ל ,

‡ˆÓ
בפר' בביאורם לכאורה תלויה שמות בפר' והרמב"ן רש"י של שמחלוקתם

נעשה זה ארון אלא בצלאל, שעשה לארון שייכות לו אין עץ" ה"ארון שלפירש"י עקב,

עץ" ארון לך ש"ועשית הסובר הרמב"ן משא"כ ללוחות. ארעי כבית רבנו משה ע"י

המשכן, את לעשות במצוה נכלל אשר הארון וזהו הארון, את בצלאל שיעשה צווי הוא

למשה נאמר גופא זה בציווי וא"כ המשכן, של הכוונה עיקר שזהו הרמב"ן של וכדבריו

האפשרות את להם ויש הקודם למצבם שחזרו הרי ישראל, עם לה שזכו הכפרה שמלבד

הארון עשיית על ציווי בזה דאין כיון לפירש"י אך במשכן. שכינתו ישרה שהקב"ה

ע"כ אלא וכש"נ, הראשון הציווי סמך על המשכן להקים להם היה לא א"כ והמשכן,

העגל. לחטא קדמה המשכן שפרשת

לעיל„] תבנית(כה-ט)כתוב ואת המשכן תבנית את אותך מראה אני אשר "ככל ,

בתוככם, שאשכון כדי אתם תעשו וכן וז"ל, שם ה'ספורנו' וכתב תעשו". וכן כליו כל

ישראל, ועבודת תפלת ולקבל עמך Â¯Ó‡Îלדבר Ï‚Ú‰ Ì„Â˜ ÔÈ
Ú‰ ‰È‰˘ ÂÓÎ ‡Ï
ÍÈÏ‡ ‡·‡ 'Â‚Â ÌÂ˜Ó‰ ÏÎ·.עכ"ל ,

ÂÈ¯·„·והשראת המשכן בהקמת גדולה זכות לישראל היתה שאמנם מבואר,

השכינה, השראת של זו אפשרות להם היתה לא המשכן את שהקימו וקודם שם, השכינה

זקוקים היו שלא היתה העגל חטא קודם מדריגתם אך העגל, חטא לאחר זה כל אך

וברכתיך". אליך אבא - מקום "בכל של מצב היה למשכן,

„"ÈÙÏÂקודם כי העגל, חטא לאחר שאיירי מוכיח המשכן הקמת על הציווי עצם

הצור ועצם רש"י], בד' שכתבנו להכרח צריך [ואין זה בציווי צורך היה לא לקבללכן ך

העגל. חטא מחמת רק אירע זה מסוים, במקום ישראל עבודת את
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È"˘¯ÈÙבמתנה תורה לו שנמסרה חסר כתיב ככלתו Ô˙ÁÏוז"ל, ‰ÏÎÎ.ע"כ ,

·˙Î'רב דבי 'מרגניתא לכל52בקונטרס מוכן ועומד מונח תורה כתר וז"ל, ,

לו, נשואה אינה עדיין ואמנם לו, ומזומנת מוכנת עומדת קידושין גדר שהוא ישראל

‰‡Â˘
 Â˙˘‡Î ˙ÂÈ‰Ï ˙ÎÙÂ‰ ‡È‰ ‰¯Â˙· ˙ÂÏÈÓÚ‰ È"Ú ,„ÂÓÈÏ‰ È"ÚÂמה וזה ,

קנין, הוא שהקידושין דאף במתנה, לו שנמסרה חסר, כתיב ככלתו מחז"ל, שפירש"י

לחתן, ככלה מתנה גדר הוא הנישואין ÏÁ˜אמנם ˙ÂÈ‰Ï ˙ÎÙÂ‰ ÔÈ‡Â˘È
‰ È"Ú˘
ÂÙÂ‚Óהכתוב וכדברי כגופו, אשתו וכמאמרם ה-ב), ויברך(בראשית בראם ונקבה "זכר

ארוסה ואשתו הנישואין, הם לרשותו שלוקחה וע"י וכו'", אדם שמם את ויקרא אתם

לה מטמא ולא אונן ע"א)לא י אעפ"י(קידושין אחד, גוף להיות הפכו לא עדיין כי ,

הקידושין. ע"י לו ומזומנת מוכנת שהיתה

‰
‰Âסנהדרין במס' ע"ב)איתא לב"(צט חסר אשה ו-לב)"נואף הלומד(משלי זה -

לו. ונוח כשמתחשק רק לפרקים, רק לומד באמת למה כי והיינו, ע"כ. לפרקים, תורה

‡Ï‡,"אשה" ולא "זונה" של הגדר ‰ÌÈ·ˆÓשזהו ÏÎ· „ÈÓ˙ ‰˙È‡ ˙ÂÈ‰Ï
"‰˘‡" ¯„‚· Â‰Ê - ÌÈ˘˜‰."לפרקים תורה הלומד זהו - לב" חסר אשה ו"נואף ,

˙Ó‚Â„ÎÂ ÔÙÂ‡· '˜‰ ‰¯Â˙Ï ÈÂ˘
 ‡Â‰ ÔÎ‡˘ ‰Ê· ‰‡¯Ó "‰¯Â˙· ˙ÂÏÓÚ" È"Ú ‡˜Â„
Â˙˘‡Â ˘È‡ ÔÈ· ˙Â˘È‡עכ"ל ,53.

lbrd `hg yxey

åéìà åøîàéå ïøäà ìò íòä ìä÷éå øää ïî úãøì äùî ùùá éë íòä àøéå"
åðìòä øùà ùéàä äùî äæ éë ,åðéðôì åëìé øùà íéäìà åðì äùò íå÷

"åì äéä äî åðòãé àì íéøöî õøàî[לב-א]

ל"נשמע"‡] "נעשה" הקדמת עבור מופלא לשכר המדבר דור שזכו מצינו הנה

ע נכתב שערי"52. ספר בסוף נדפס קדמון, י

יונה. לרבנו תשובה,

בנ בין היחס רוממות אודות עוד וראיתי י"53.

לעיל"והקב [הבאנו המצוות עשיית בעת ה

בהגה בא מה'אבודרהם'"פרשת והוא ה],

השחר) קדשנו(ברכות אשר תיבות בביאור

וז לשון"במצותיו שהוא מפרשים ויש ל,

הקב שקדשן וקידושין לישראל"אירוסין ה

שנאמר ב-כב)במצוות לי"(הושע וארשתיך

""באמונה שנאמר אמונה נקראו והמצוות כל,

אמונה קיט-פו)"מצותיך עכ(תהלים ל.",

דברי את לבאר כתב כהן פי ובקונטרס

נבוכים' ה'מורה דברי פי על ה'אבודרהם'

וזג-נב)"(ח כוונת"שכ' תכלית היות שהרי ל,

במצות ולהתעסק להתלמד רק הוא המצוות

אתה"השי וכאלו העולם, מעסקי ולהפנות ת
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שבת במס' ע"א)כדאיתא לנשמע(פח נעשה ישראל שהקדימו בשעה סימאי ר' "דרש

נעשה כנגד אחד כתרים שני לו קשרו מישראל לכאו"א השרת מלאכי ריבוא ששים באו

פירשו ובתוס' ע"כ. שכינה מזיו כתרים שני וז"ל, שם [ופירש"י נשמע". כנגד ואחד

לעם שהיה ביותר הנשגב המעמד בעת - תורה במתן ואח"כ הוד"]. של כתרים "שני

ובני אתם אלהים אמרתי "אני של לדרגה והגיעו המדבר דור התעלו מעודו, ישראל

כולכם" פב-ו)עליון כשנתתי(תהלים מלאכים, אתם, אלהים בני וז"ל, שפירש"י ויעו"ש

ובילקו"ש ע"כ. בכם, עוד שולט המות מלאך שאין ע"מ לכם נתתיה התורה את לכם

לשון) בשנוי ספמ"א אליעזר דרבי בפרקי וכ"ה רצט, הדור(רמז אותו כל אומר פנחס "ר' איתא,

ובמותם כינין מין כל בהם שלט ולא השרת כמלאכי להיות זכו הקב"ה של קולו ששמעו

אומר הכתוב עליהם הבא, ולעולם בעוה"ז אשריהם רימה, בהם שלטה קמד-טו)לא (תהלים

לו". שככה העם "אשרי

„ÂÚÂריבוא ועשרים מאה ירדו העגל] [בחטא ישראל שחטאו "וכיון בגמ' שם

שנאמר [לכתרים] ופירקום חבלה לג-ו)מלאכי מהר(להלן עדים את ישראל בני "ויתנצלו

תיקון "בעדי שתירגם "ואונקלוס וז"ל, שכ' זה פסוק בביאור עה"ת ברמב"ן ויעו' חורב".

האומר כדברי דעתו מה-א)זין" בשעת(ש"ר הקב"ה להם שחגר כלומר, להם, חגר זינאות

וכמ"ש המוות, ומלאך פגע מכל להנצל זין כלי תורה ע"א)מתן נד על(עירובין חרות

וכ המוות ממלאך חירות עכ"ל.הלוחות ו'",

¯‡Â·ÓÂאליהן והדרגות המעלות מכל ירדו בעגל, ישראל בני חטאו שכאשר בזה

עוון חומרת גודל מזה וחזינן תורה. מתן ובמעמד ל"נשמע" "נעשה" כשהקדימו הגיעו

מהם וניטלו עמיקתא, לבירא רמא מאיגרא אחת בבת ישראל בני ירדו שבעבורו העגל

סיני. הר במעמד שקיבלו המעלות כל

Í‡היו ממצרים כשיצאו בנ"י הנה הלא תלמוד, הצריך דבר הוא זה ענין באמת

הרמב"ן וכמ"ש השגה, ובעלי שלמים חכמים דעה, מריבהדור דמי חטא בענין כ-א, (במדבר

ישראל) בני על משה לושכעס שאין מי עם ולא סכלים עם מדבר [משה] היה שלא וז"ל,

החכמים שזכרו כמו בוזי בן כיחזקאל היתה שבנשיהם קטנה אשה אבל עכ"ל.54מעלה, ,

נכשלו וחכמתם, מעלתם מדרגתם ברום המדבר, בדור ישראל שבני יתכן איך וא"כ

בה, נכשל שאדם קלה עבירה זו שאין זרה, עבודה של החמור בחטא העגל בחטא

וכדו'. היצר פיתוי מחמת

זולתו דבר מכל ובטלת יתעלה בו התעסקת

-Ì„‡‰ È¯‰ ˙ÂÂˆÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú ˙Ú˘· ÔÎÏ

‰˘‡Î ,Í¯·˙È Â‡¯Â·Â Â¯ˆÂÈÏ Â„·Ï „ÁÂÈÓ

ÏÚ ‰¯ÂÒ‡Â ‰ÏÚ·Ï ˜¯ ˙„ÁÂÈÓÂ ˙˘„Â˜Ó‰

˘„˜‰Î ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎנוסח ביאור וזהו ,

קדשנו וכן במצותיו קדשנו אשר הברכה

עכ ל."במצותיך,

" המכילתא לדברי כוונתו על54. שפחה ראתה

שאר וכל יחזקאל ראה שלא מה הים

."הנביאים
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הלוי'·] ה'בית ראו(עה"ת)וכ' מה רבים דברו כבר העגל במעשה והנה וז"ל,

נראה, ואשר כזה. גדול בחטא נכשלו הדור, כאותו דעה, דור והיאך ככה על ישראל

ÌÂÈ˜ È"ÚÂ ,ÌÈ¯˙Ò
 ˙Â„ÂÒÏ ÌÈÊÓÂ¯‰ ˙Â
ÂÂÎÂ ÌÈÓÚË ‰· ˘È ‰ÂˆÓ ÏÎ·„ ÚÂ„È„
ÌÈ
ÂÈÏÚ‰ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ· ÌÈ¯„ÒÂ ÌÈ
Â˜È˙ ÌÈ˘Ú
 ‰ÂˆÓ‰בספרי זה כל כמבואר ,

בין עומד היה אשר שמשה שראו אחרי אז ישראל דביקשו הוא זה וענין הראשונים,

בא, לא ובינם ‰˘¯‡˙ה' ‰È‰È Â· ¯˘‡ Ï‚ÂÒÓ ‰È‰È˘ „ÁÂÈÓ ÌÂ˜Ó ˙Â˘ÚÏ Âˆ¯
‰ÊÓ ÔÈ·‰Ï Âˆ¯ ÌÈ¯˙Ò
‰· Ô˙ÚÈ„È È"ÚÂ ,ÔÎ˘Ó· Î"Á‡ ‰È‰ ˙Ó‡·„ ÂÓÎÂ ,Â˙
ÈÎ˘

ÔÂ˘ÚÈ ¯˘‡ ‰˘ÚÓ‰הכהן אהרן אל הלכו כן ועל עצמן חכמת על סמכו לא ועוד .

קום ממנו וביקשו מכולם, יותר בסודותיהם הדברים עומק ידע והוא מהם, גדול שהיה

ישראל של מחשבתם ונמצא שכינה, להשראת מיוחד מקום שיהיה והכוונה כו', לנו עשה

אצלם. שכינה להשראת זו מלאכתם ע"י שיזכו לטובה בזה היה

Ì
Ó‡,˙ÂÚË ‰Ê· ÂÚË‰¯Â˙‰ ÂÈÏÚ ‰˙ÂÈˆ ‰˘ÚÓ‰ ‰˙Â‡ Ì‡ ˜¯ ‡Â‰˘
˙Ú„Ó ˜¯ ‰¯Â˙· ÂÈÏÚ ‰ÂÂËˆ
 ‡Ï˘ ‰˘ÚÓ ÂÊÈ‡ Ì„‡‰ ‰˘ÚÈ Ì‡˘ .‰˙Â˘ÚÏ

ÌÂÏÎ ÏÈÚÂÓ Â
È‡ ‰˘ÚÓ Â˙Â‡ Ê‡ ÂÓˆÚשישרה בזה יפעול לא עצמו מצד דהמעשה ,

ובלא"ה בוראו, רצון שעושה מה הוא המעשים בכל התיקונים ועיקר עליהם. שכינתו

תפעל. מה לו יאמר מי כי מאומה, יועילו לא ההתחכמות וכל אנושי תחבולות רק אינם

·˘ÁÈ ÏÂ„‚ ‡ËÁÏ „ÂÚ ‰·¯„‡Â.העגל ממנו ויצא במעשיהם נכשלו וע"כ .

‰Ê·Âשעשו ומעשה מעשה כל ועל ופרט פרט כל דעל פקודי דבפרשת מה נבין

מפורש כתוב Ó˘‰",במשכן ˙‡ '‰ ‰Âˆ ¯˘‡Î"ÏÎ· ËÚÓÎ ÌÈ·Â˙Î ÂÏÏ‰ ˙Â·È˙Â
‰˘¯Ù ‰˙Â‡·˘ ˜ÂÒÙÂ ˜ÂÒÙלכפר בא הרי המשכן דמעשה הענין רק הוא. דבר והלא ,

רבה במדרש דאיתא וכמו העגל, מעשה על מח-ו)עליהם דכתיב(ויקהל בנזמים "חטאו ,

ונזם" חח "הביאו דכתיב להם נתרצה ובנזמים הזהב, נזמי ˘ÈÚ˜¯,(לה-כב)פרקו ÔÂÈÎÂ
‰˘ÚÓ Ì˙ÓÎÁÂ Ì˙ÚÈ„È Ù"Ú ˙Â˘ÚÏ ÌÓˆÚÓ ÌÎÁ˙‰Ï Âˆ¯˘ ‰Ó ‰È‰ Ï‚Ú· Ì‡ËÁ
Â˘Ú ¯˘‡ ÏÎ ÏÚ ¯Ó‡
 ¯ÙÎÏ ‡·˘ ÔÎ˘Ó‰ ‰˘ÚÓ· ‰ÊÏÂ ,ÂÈÏÚ ÂÂËˆ
 ‡Ï ¯˘‡

"'‰ ‰Âˆ ¯˘‡Î"שמים בהם שנבראו אותיות לצרף יודע היה דבצלאל דהגם כלומר ,

רק כוונתם כל היה במלאכתו זה, כל עם במלאכתו, וסודות רמזים יודע והיה וארץ,

עצמם של שהשכל משום לא ית', ורצונו ציוויו לעשות רק ונתכוונו ה', ציוה כאשר

עכ"ד העגל, חטא על להם שכיפר וזהו כן, לעשות .55מחייבם

‡ˆÓ
מרידה של בחטא מדובר שאין הלוי, הבית דברי לפי הדברים שביאור

בחז איתא הנה נב)"(שמול"55. פ' להלן"עהר פ

תקים"(מ-ב) לחדש באחד הראשון החדש ביום

מועד אהל משכן ""את ששה"א, יוחנן ר

חדשים ושלשה במשכן, עוסק היה חדשים

קפלוהו חדשים ושלשה אע"עשאוהו [פי', פ".

הוצרך שלכן המשכן, מלאכת מיד שנגמרה

שם היתה ה' יד כי וראו חדשים, ג' להקפל

בס מיד המשכן ד]."שנעשה
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חמור חטא עצמו זה אך ה', עבודת של דרכים מחיפוש נבע זה אדרבה אלא בהקב"ה,

אחרות דרכים מבקשים ואם ה', דבר עפ"י אלא ברוחניות גם מאומה לעשות שאין מכיון

זרה. עבודה של הנוראי לחטא שמגיעים הרי

‰
‰Âהדברים והרמב"ןיסוד הראב"ע הראשונים, רבותינו בדברי כידוע מבואר

ב'כוזרי' וכ"ה מבואר(א-צז)ז"ל, בדבריו אשר הכוזרי, לשון את נביא הענין ולנחיצות ,

הקב מה לשם להבין נס"וצריך עשה ה

ג' קפלוהו לבסוף אם המשכן, עשיית שתגמר

חדשים.

יוסף' ה'באר ויקהל)מבאר כיון"וז(פר' ל,

היה לכך זה, חטאם על לכפרה בא שהמשכן

תשובת המשכן בהקמת כאן להיות צריך

שהיו ולעומת שלהם, החטא כנגד המשקל

להשראת במעשיהם אז ומבוהלים נחפזים

ונפלו נכשלו זה ובגלל ה', ציווי מבלי השכינה

כדי לכך הזה, העגל מהם ויצא רבה בתהום

אשר את המשכן בעשיית עכשיו שיתקנו

הקב עשה - אז עם"עוותו המשכן שיגמר ה

הקמתו, זמן לפני חדשים ג' בעוד כליו כל

הכל ודבר דבר כל ומקופל מונח ויהיה

כאשר ומדוייק מכוון והכל שלמותו, בתכלית

ישתוקקו שכולם כדי כלל, גרעון בלי ה' צוה

ושתשרה להקמתו שעה ובכל יום בכל

חדשים ג' משך יעברו וככה ביניהם, השכינה

Â‰ÂÓÈ˜È˘ '‰ ÈÂÂˆ ‡Â·È ¯˘‡ „Úיקימו אז ורק ,

כדי השכינה, תשרה אז ושרק ÂÓÏÏ„אותו,
,ÔË˜ Â‡ ÏÂ„‚ ¯·„ ÌÂ˘ ˙Â˘ÚÏ ÔÈ‡˘ ,˙Ú„Ï
‰È‰È˘ ÈÏ·Ó ,'‰ ˙„Â·ÚÏ ‡È‰ ‰
ÂÂÎ‰ Ì‡ Û‡

Ú"·˜‰Ó ÈÂÂˆ Ê"‰ישראל היו הזמן וכל ,

העזה ותשוקתם חפצם בעד לעצור צריכים

לאמר, אש כשלהבת בלבם בוערת שהיתה

עליו, השכינה תרד ומתי המשכן יתכונן מתי

דבר, שום חסר ולא ומזומן מוכן כבר הכל הרי

שהוא כל זיז אפילו לזוז רשות לנו שאין אלא

ע יבוא אשר שכבשו"עד ובמה ה', דבר ז

ג' משך הזאת הגדולה לבם והמיית תאוותם

עד הגדולה בסבלנות מחכים והיו חדשים,

רבנו"ר ממשה לשמוע זכו שאז ניסן, ח

אז"הקבש המשכן וכשהוקם להקימו, צוה ה

הקודם חטאם על בתכלית הכפרה נשלמה

ע בו ולכוונה"שנכשלו ובהילותם, פחזותם י

הקב עשה המשכן"זו בעבודת בידם שסייע ה

זמן משך ומקופל מונח ויהיה במהרה שיגמר

מעשיהם לתקן איך וילמדו חדשים, ג' של

עכ ל."לטובה,

���

זצ"האדמו אמת' ה'אמרי בעל מגור ל,"ר

עפ עדתו קהל את בכל"הנהיג הלכה דקדוק י

והיה לשנות הורה אשר הדברים בין תחום.

עלותו עד נהוג שהיה מכפי גדול חידוש בזה

בשבת התפילה נושא הוא האדמורות, כס על

זמן עבור קודם שיתפללו הקפיד אשר ובחול,

תפילה.

האדמו לפני ניצב מובהק,"והנה חסיד ר

מתוך ה' בעבודת שמדקדק כמי ידוע היה אשר

קשתה עתה כי בפיו, וטענתו גדולות, הכנות

את לעשות בידו עיתותיו ואין העבודה עליו

כל בהם רגיל היה אשר הגדולות ההכנות כל

התלהבות וחוסר קרירות הוא ומרגיש הימים,

בתפילותיו. דקדושה

האדמו לו זצ"אמר ""ר קפראל, בר תניא

דבש, של קורטוב בה נותן היה אילו אומר,

אין ולמה ריחה, מפני לעמוד יכול אדם אין

אמרה שהתורה מפני דבש? בה ..."מערבין

יכול דבש של שקורטוב למרות כלומר,

הקטורת את מיטיב אשר נפלא, ריח להוסיף

כיון אך מצוה, של ונוי הידור בזה ויש

אמרה"ש "התורה - לא" דבש וכל שאור כל כי

כל"תקטירו עבירה, אלא מצוה זה אין הרי ,

ש מה נגד שהיא תורה"עבודה מכלל"אמרה ,

גמור. איסור וזהו נפקא ה' עבודת
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מוציאם בא-ל למרוד סברו לא אך לכוון, יוכלו שאליו גשמי ציור ישראל בני רצו כי

פסל, או ציור כל יעשו לבל ציוה הקב"ה הלא כי התביעה היתה גופא וזוהי ממצרים,

א-צז)וז"ל שיכחשו(מאמר מבלי נגדו יכוונו מורגש נעבד לבקש אנשים מהם שנצטרכו עד ,

אלקיהם נפלאות כשיספרו אליו להקביל להם מונח שיהיה אבל ממצרים, מוציאם באלקות

וברצונם בידם שעשו מה אל אלקי ענין ושייחסו עליהם נאסר אשר בציור היה וחטאם כו',

שהם חושבים היו אך א' מעבודת לצאת העם כוונת היתה שלא עם כו', א' מצות מבלי

ושם כו'. בעבודה אלקי,(צו)משתדלים בדבר אלא האלקי הענין אל מגיע האדם אין כי

וכהוגן, לטובה ושיטתם, דעתם לפי היתה, שכוונתם אע"פ האלקים שיצוום במעשה ר"ל

ÌÈ˜ÂÏ‡ ˙ÂˆÓ ÈÏ·Ó Ì
Âˆ¯·Â ÌÓˆÚ ˙Ú„Ó Â˘Ú ¯˘‡ ‰˘ÚÓ‰ ÌÏÂ‡ע"כ ,56.

דכתיב‚] מאי היטב נבין לה-א,ב)ומעתה, בני(להלן עדת כל את משה "ויקהל

מלאכה תעשה ימים ששת אותם. לעשות ה' צוה אשר הדברים אלה אליהם, ויאמר ישראל

שמעוני' ב'ילקוט ואיתא וגו'". לה' שבתון שבת קדש לכם יהיה השביעי פרשתוביום (להלן

תח) רמז שבתויקהל, הלכות ברבים לפניהם ודרוש גדולות קהלות לך עשה הקב"ה "אמר

למחרת נאמר זה דציווי שם, ברמב"ן וכן בפירש"י ויעו' הבאים". לדורות ממך שילמדו כדי

העגל. חטא לאחר הקב"ה את שריצה אחרי סיני מהר רבנו משה כשירד הכיפורים יום

- הראשון הציווי היה השניים, הלוחות עם כשחזר העגל חטא לאחר דמיד בזה וחזינן

ÌÈ·¯· ‰¯Â˙ „ÂÓÈÏ.

ÈÙÏÂהדברים מבוארים ה', רצון בהבנת שטעו העגל חטא מהות לן שנתבאר מה

עומק בהבנת טעויות לכלל עוד יבואו שלא מובטח ברבים תורה לימוד ע"י דרק היטב

את ומראה למרחוק גם המאירה אור" "תורה היא דהתורה דמילתא, וטעמא ה'. רצון

ומציל במקומו שמאיר מצוה", "נר בבחינת שהיא כמצוה דלא בה, ילכו אשר הדרך

לו מראה אינו אבל בדרכו, הנקרים במכשולים יכשל ולא לבורות יפול שלא האדם את

שהיא התורה משא"כ הנכון. לכיוון ללכת ולא לתעות עדיין ויכול כולה, הדרך את

הנכונה. הדרך ואת הכיוון את רואים ידה ועל למרחקים המאיר "אור" בבחינת

ÏÚÂכשירד רבנו משה שעשה הראשון הדבר היה בטעויות עוד יכשלו שלא כדי כן

הדרך ולהורותם ללמדם ברבים תורה להרביץ קהילות הקהלת - העגל חטא לאחר ההר מן

את המאיר ה"אור" הוא התורה לימוד שרק מפני יעשון, אשר והמעשה בה ילכו אשר

לפי ליישב כתב והקבלה הכתב בספר ז,"56.

יחיה אשר אלהים לנו עשה אמרו דמדלא

היה לא לפנינו, ילכו אשר רק וגו', וימית

אם כי יתברך, מציאותו להכחיש בזה כוונתם

מקביל לעיניהם להיות צורה להם לעשות

כ אהרן התאמץ לא לכן למחות"מוחש, כ

צבא-ות, ה' קנאת על נפשו את ולמסור בידם

ע על שמוזהרים ואף הם, נח בני אלה ז,"כי

אין פסל ובעשיית השתוף, על מוזהרים אינם

אפילו לישראל נעבד, להיותו אם כי איסור

לב אבל שתוף, בלי נח ולבן בשתוף"בשתוף נ

עכ להם, בעשייתן איסור ד."אין
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להשכיל ניתן ובמצוותיה בתורה ועיון לימוד ידי שעל שחת. לבאר עוד יפלו לבל הדרך

עומק כראוי שיבינו העגל, לחטא המזור היה התורה לימוד רק ה'. רצון עומק את ולהבין

בתורה והעמל העסק ידי על ה' .57רצון

שלמים„] ויגישו עלת ויעלו ממחרת "וישכימו הפסוק על לבאר ראיתי והנה

הראשונה הסטיה היה העגל מעשה שהנה [לב-ו], לצחק" ויקמו ושתו לאכול העם וישב

דגלם על לחרות ישראל מבני חלק העזו הראשונה בפעם התורה. מדרך יהודים של

אופינית היא "לתורתם" העגל עושי של ההתיחסות תורה. דעת פי על שאינה חיים דרך

או אל"החזון" הדורות, כל במשך אידיאלים מיני כל ממציאי של ההתיחסות לאופן

"חיים". הם לאורם אשר "ההגשמה"

˙ÏÈÁ˙·בתחילה תמיד, זה כך עולות". ויעלו ממחרת "וישכימו כתוב, הדרך

בלבד. המטרה אל מופנים והמשאבים המאמצים וכל קדושה של בהילה לענין מתיחסים

למזבח. כולו אלא לבעלים שיור בו שאין עולה קרבן כמו עצמית טובה של חשבונות בלא

ÛÏÂÁ˘Óשל וההתלהבות השכרון מן להתפכח ומתחילים ההתלהבות דועכת הזמן

למזבח, גם חלק בו יש שלמים קרבן שלמים". "ויגישו של תקופה מגיעה ואז ההתחלה,

כבר אבל לענין, הערכה עדיין ישנה כלומר בו. חלק לבעלים וגם הוא, קרבן הלא כי

ובל העצמית. ההנאה טובת את כדאי.מחפשים הענין אם ספק להטיל יש כבר עדיה,

אכזבה‰„¯‚‰ לומר תימצי אם או מושלמת, התפכחות על כבר מעידה השלישית

מוצאים אנו זה שלב כנגד ומרומם. נעלה כה נראה שלשום תמול שרק מהענין מוחלטת

אלא לקרבן זכר אין וכבר מזמן נשכחו הערכים ושתו". לאכול העם "וישב בפסוק:

לצחק". "ויקמו - התחתונה לדיוטה עד מגיעים ומכאן ולשתות. לאכול - גמורים חולין

ÔÈ·Ó‰.עינינו לנגד הדברים מתאמתים כמה עד יבין

˙Ó‡·Âעה"פ שלמה אבן בספר הגר"א בשם כ' הדברים יסוד "מחשבות58שאת

מראה שהיצר בגלל בעבירה נכשל שהאדם וז"ל, מלחמה", עשה ובתחבולות תכון בעצה

הרע להיצר מבוא יש זה ובאופן טוב, דבר הוא שעושה שמה שחושב היינו היתרים. לו

עכ"ל. מעצור, לו אין אדם, בני למחיצת בפנים כבר שהוא מאחר ומשם פנימה, ליכנס

בעבודת‰] אחרות דרכים שיחפשו להם שגרמה נוספת נקודה כאן שהיתה ונראה,

מחמת היה וזה ‰„Â¯ה', ÈÏÂ„‚Ï ÌÈ
Ù Â‡˘
 ‡Ï˘אהרן הזקנים לעצת שמעו ולא ,

יגש דברים בעל מי עמכם וחור אהרן "והנה להר בעלותו משה להם שאמר כמו וחור,

כד-יד)אליהם" מבקשים(לעיל היו אכן אם כי הזה, הנורא בעוון שנכשלו להם גרם וזה ,

שומעים היו כי העגל, את עושים היו שלא בודאי הדור, זקני של דעתם את רק לשמוע

הרשות הם, ורק הדור, שזקני בזה הכירו שלא מחמת ורק כן, לנהוג היתר אין כי מהם

התורה'. מאמרי 'חבר כ-יח.57. משלי .58
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העגל! חטא - לדורות הבכייה שהביא הוא ה', ורצון התורה דעת לנו להורות בידם

‰
‰Âויאמר ישראל, ולזקני ולבניו לאהרן משה קרא השמיני ביום "ויהי כתיב

וגו'" לחטאת בקר בן עגל לך קח אהרן ט-א,ב)אל עגל,(ויקרא לך קח וז"ל, ובפירש"י .

למה להבין ויש ע"כ. שעשה, העגל מעשה על זה עגל ע"י הקב"ה לו שמכפר להודיעו

דבר. שום עמהם דבר ולא בכאן אותם ציוה שלא כיון ישראל לזקני עכשיו קרא

¯ÙÒ·יוסף להקריב59באר ובאו המשכן את כשהקימו שעכשיו וז"ל, לבאר כ'

ולא שאלו שלא מה היה בעגל חטאם ושורש שעיקר ומכיון העגל, עוון על לכפר קרבנות

ישראל", "לזקני משה קרא כפרתם... קרבן להקריב כשצום כעת לכן הזקנים, לעצת שמעו

להם להורות Ì˙ˆÚ·Âכדי Ì„ÓÚÓ· ,ÌÈ
˜Ê‰ È
ÙÏ ˜¯ ˙Â˘ÚÏ ÌÈÁ¯ÎÂÓ ¯·„Â ¯·„ ÏÎ˘,

העוף מה לעוף, ישראל נמשלו הידוע: במאמר עקיבא רבי שאמר מה הכוונה ג"כ וזוהי

כלל המשיל מזקניהם. חוץ דבר לעשות יכולים אינם ישראל כך כנפים בלא פורח אינו הזה

כך דוקא, לכנפיו הוא צריך שאז למעלה ולהתעלות לפרוח רוצה כשהוא לעוף, ישראל

ה', עבודת בדרך מעשה ולעשות מעלה איזו ולהשיג להתעלות שרוצים בזמן אף ישראל

עכ"ל. דוקא, זקניהם ע"י אם כי דבר ולעשות להשיג להם אפשר אי לשמים, שכוונתם אף

העגל בעשיית ישראל עם של החטא בעיקר שכתבנו הנ"ל כיסוד .60והוא

שמיני. פר' .59

הגה סיפר שלום"60. רבי מישרים המגיד צ

זצ אירופה"שבדרון יהדות חורבן שלאחר ל,

כמה נתעוררו בה, שהיו התורה מבצרי כל על

פעולה, לעשות הפליטה משארית אברכים

מ ומרכזילהקים ישיבות ישראל בארץ חדש

וחרבו. שם שהיו הישיבות שם על התורה

ישיבות, של רב כה מספר להקים כדי אבל

לאנשים היו וזקוקים כסף, הרבה דרוש היה

הזו. התוכנית על שיעבדו

" להקים דרוש היה כך ,"ועדלצורך

" קודם"ועדולהקמת לקיים היה נחוץ ,

גדולה" כל"אסיפה בהפעלת להתחיל כדי ,

רבנים לכמה היוזמים נכנסו ובכן, התכנית,

להרב נכנסו ובאחרונה עימם, להתייעץ כדי

זצ ידעו"מבריסק כי באחרונה? רק ולמה ל,

כחל ללא והטוהר האמת סמל מבריסק שהרב

עם לפניו, לבוא ועדיף גדול, חשדן הוא ושרק

האפשר. ככל מגובש כבר שהוא דבר

לכל תכניתם על מבריסק הרב שמע

" להם: אמר ואזי לערוךפרטיה, רוצים אם

האסיפה, בראש יושב שיהיה צריך אסיפה,

זי חיים החפץ מרן פטירת מאז כבר"אבל ע

של בזמנו כי אסיפה. של ראש יושב לנו אין

אם"הח הרי והחליט, בראש ישב הוא כאשר ח

הדת לחיזוק שתרם דבר אסיפה מאותה יצא

מאומה יצא לא אם אבל נעים, ומה טוב מה

ושמעו חיים החפץ עם ביחד ישבו לפחות

לנו שאין עכשיו אבל חיים, אלקים דברי מפיו

הח יושב"את וכשאין ראש. יושב לנו אין גם ח

אסיפה, ועושים "ראש ˜¯ ‰ÊÓ ‡ˆÂÈÏ‚Ú
·‰Ê‰‰ÙÈÒ‡ Â˘Ú˙ Ì‡ ,‰È‰È˘ È
˘˘ÂÁ ÍÎÂ "

˘‡¯ ·˘ÂÈ ÈÏ·"ע כ.",

הגרי מרן של חשדנותו את ז"רואים

גדוה כל באו אם וחסר"שאפילו לאסיפה, ת

מזה יצא שלא רק לא ראש, היושב את רק

פחות לא לצאת עלול כזו באסיפה אלא כלום,

ונורא! הזהב... מעגל

���
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[Âזצ"ל דסלר הרב 
Â,וז"ל,61כתבÈ˙Â·¯ ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÏË·˙‰‰ ˙¯Î‰ ÔÂ¯ÒÁ
Ô·¯ÂÁ ÏÎ ˙ÏÈÁ˙Â ˙‡ËÁ ÏÎ ˘¯Â˘ Â‰Êעצמנו את לחנך עלינו נוראות! מילים ע"כ. ,

שם: זצ"ל דסלר הרב וממשיך חכמים. לאמונת להתחנך די לא מוחלטת. להתבטלות

לעומת ישוו לא הזכויות ÌÈÓÎÁ""וכל ˙
ÂÓ‡" ‡Â‰˘ ÌÈÈÁ‰ ˘¯˘-„·‡Ó Ì„‡ Ì‡
ÌÈÈÁ‰ ˘¯Â˘ ,·ÂË‰ ˘¯Â˘ ˙‡ Â"Á „·‡Ó ‡Â‰ ÌÈÓÎÁ ˙
ÂÓ‡פורה 'שורש ומקבל .

וחורבן!" חטאת לכל שורש ולענה', ראש

·˙Îזצ"ל הכהן צדוק תורה62רבי הוא ודין" "דת - התורה משפטי כך וז"ל,

שעל ודין, דת יודעי עליונה וסנהדרי מעלה של דין בית ויש שבע"פ. ותורה שבכתב

הכל. דין דן השי"ת „Â¯,פיהם Â˙Â‡·˘ Ï‡¯˘È ÈÓÎÁ È˘‡¯ - ¯Â„Â ¯Â„ ÏÎ· Ì‰Â
¯Â„ Â˙Â‡·˘ ‰ÏÂ„‚ È¯„‰
Ò‰ Ì‰Âחכמי ראשי הסנהדרין, משבטלו ואף .- הדור

גדולה, סנהדרי היה אילו הסנהדרין מכלל להיות ‰¯‡ÈÂהראוים ÈÙÎ ¯Â„ ÏÎ· ˘È
¯Â„ Â˙Â‡Ïדבר עושה ואין בהם, נמלך יתברך שהשם שלמעלה, דין הבית כן גם והם .

אלוקים ביראת מושל הצדיק כי דעתם. כג-ג)בלא ש"ב שהקב"ה(עי' מה ג"כ לבטל ויכול ,

סדום בגזירת שכ' וכמו יח-יז)גוזר. -(בראשית עושה" אני אשר מאברהם אני "המכסה ,

עכ"ל. וגו', בו ונמלך

·˙Îוהוראה63החזו"א אחד, חלק והיתר באיסור שהוראה "שהחושבים וז"ל,

מיר, ישיבת מתלמידי מאחד שמעתי

בזמן סין, שבמדינת בשנחאי היתה כשהישיבה

כל אליהם והגיעו השניה, עולם מלחמת

לאחינו שנעשו ונוראות המזעזעות הבשורות

תלמידי של רוח והמצב אירופא, שבארצות

ההרס על כששמעו מאד, נמוך היה הישיבה

לנו. עושים שהגרמנים-עמלקים לעמינו

היו וכמובן, הפורים, חג הגיע והנה

פורים כי האוירה את להרים קצת מחוייבים

הג שם היה פורים. זצ"זה שפירא שלום ל,"ר

הארי לו ואמר עשרה, שבע בן בחור אז שהיה

הג זצ"שבחבורה מאלין לייב ["ר גםל שהיה

הגרי מרן תלמידי זצ"מגדולי בהאי"ז ל],

" [נולדלישנא: בריסקער אתה הלא שלומ'קע,

" איזה לנו תגיד בבריסק], "ווארטוגדל

ווארט ווארט], בריסקער [א בריסקאי

לבריסק. שמתאים

כך: להם ואמר תשא, כי בפרשת היה וזה

חטא - להיות יכול זה איך לשאול יש הנה

מטתו כשראו ומיד שתיכף מבינים איך - העגל

זרה, עבודה עבדו בשמים, רבנו משה של

ממצרים, יצאו מכבר שלא אלו הם הלא

ע הים את איך"ועברו וכו', סוף ים קריעת י

ד רבנו"מבינים משה פטירת עם שתיכף ז

את להם הראה [שהשטן עגל לעשות ניגשו

יש הלא בשמים], רבנו משה של מטתו

מקום ממלאי וחיפוש הספדים קודם לעשות

יתכן. איך יתכן, איך וכו',

" לומר צריך אויסאלא, קוקצזיך אזוי אז

פאלט מען רעבי, קיין דא נישט איז עס אז

סוף רבי,ביז'ן להם כשאין הדבר הוא [כך "

גבול אין רבי בלי אחד רגע הסוף, עד נופלים

מאלין לייב רבי הג' ליפול]. שאפשר לאן

אוי ואמר: ראשו... על ונישקו קם התרגש,

נכון! זה כמה נכון, זה כמה

ח א."61.

יז. פרק חרוץ', 'מחשבות .62

קו ח"63. צב."א עמ' ג
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שני, חלק החיים ‰„Â¯בשוק ÈÓÎÁ ˙‡¯Â‰Ï ÌÈÚ
Î
 ˙ÂÈ‰Ï¯È‡˘‰ÏÂ ÔÂ˘‡¯ ˜ÏÁ·
Ê
Î˘‡· ˙Â„‰È‰ ˙„È¯È· ÌÈ
ÈÓ‰ Ï˘ ‰
˘È‰ ‰ËÈ˘‰ ‡È‰ ,È
˘‰ ˜ÏÁ· Ì˙¯ÈÁ·Ï

."‰ËÈÏÙÏ ¯‡˘
 ‡ÏÂ ÌÈÂ‚· Â·¯Ú˙
˘ „Ú ,Ï‡¯˘È ÌÚ ˙‡ ÂÁÈ„‰ מרן‡˘¯ ומסיים

- ‰ÏÙ‡‰החזו"א ,˙Â¯ÈÊ‚‰Â ÌÈ¯„‚‰ ˙‡¯Â‰Ï ¯˙È‰Â ¯ÂÒÈ‡ ˙‡¯Â‰ ÔÈ· ‰‡ÏÙ‰‰"
,·"‰ÂÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÂÏ‡ ÔÈ· ÔÂ„
Â ,Á"˙ ‰Ê·ÓÂ ‰¯Â˙· ÌÈ
Ù ÈÂÏÈ‚ ‡È‰ ÂÊ

"˙Â„ÚÏ ÌÈÏÒÙ
Âעכ"ל ,64.

ËÂ˘Ù,נגיעותיו נגד לעמוד האדם בכח שאין האומרים בדברי אמת אין הדבר,

הזה השיבוש נגד חוצץ זצ"ל החזו"א יצא פ"ג-ל)וכבר ובטחון בכח(אמונה שיש ובודאי ,

לו איכפת לא או לטעות, רוצה הוא שכאשר אלא תורה, לדעת דעתו את לכוון האדם

וזוכר כנגדו השמועה בעל את רואה ה' פני נוכח בהמצאו אבל טועה. אכן הוא לטעות,

חד ואורייתא קוב"ה יהבית", כתבית נפשי "אנא ה', אם כי ומדע חכמה אינה שהתורה

יטעה! לא ואז ח"ו, ה"אנכי" עיוות הוא בתורה ושיבוש סילוף וכל 65הוא,

·Â˙Îתסור לא תעשה לך יאמרו אשר המשפט ועל יורוך אשר התורה פי "על

ושמאל" ימין לך יגידו אשר הדבר יז-יא)מן הסנהדרין(דברים בזמן נאמרה זו ומצוה ,

לשמוע שצריך לנו "מניין בפניו, שתמה לשואל שהשיב החזו"א בשם ואמרו בישראל.

סנהדרין". כשאין גם תורה לגדולי

,·È˘‰Âעכ"ד הפקר?! יהיה וכי סנהדרין, כשאין יהיה .66ומה

˙Ó‡·Âמיסודי הוא זה ענין אלא וכדו', להנהיג ראוי שכך החזו"א כוונת שאין

החינוך בספר שכ' וכפי תצה)הדת הגדול(מצוה דין שבית בזמן זו מצוה ונוהגת וז"ל,

יורו. אשר כל לעשות מצווין שהכל ובנקבות, בזכרים ÔÎבירושלים Ì‚ ‰ÂˆÓ‰ ÏÏÎ·Â
‰È‰È ¯˘‡ ÏÂ„‚‰ ÌÎÁ‰ ,¯ÓÂÏÎ .ËÙÂ˘‰ ˙ÂˆÓÎ ÔÓÊÂ ÔÓÊ ÏÎ· ˙Â˘ÚÏÂ ÚÂÓ˘Ï

Â
È
ÓÊ· Â
È
È·לברכה זכרונם שדרשו וכמו ע"ב), כה השנה יהיה(ראש אשר השופט ואל

" באמת ומהו חכמים64. הביא"אמונת זה על ,

אגרות"החזו בקובץ בעצמו קפב)"(חא מכתב א

חכמים,"וז לאמונת הדרך איך שאלת ל,

באמונת תלויה החכמים אמונת תשובה,

אם בלתי בעולמנו חכמה אין בכלל. החכמה

עכ חי חכם נשמת דרך לנו ל."עברה

שכל מאחר לכאורה, נראה דבריו ביאור

מצוי הטעות אשר אנושי שכל פרי הוא חכמה

באשר לאמיתה האמת הוא התורה רק בה,

וא השמים. מן ה' דבר חכם"היא תלמיד כ

מן אשר התורה מבאר חכמתו כל שאב אשר

אשר העולם אומות מחכמי חכם מול השמים,

הוא פשוט ודם, בשר מחכמת חכמתו כל ינק

כל אשר ישראל כחכם בו אימון לתת צריך כי

כפי תלוי והכל השמים. מן הוא חכמתו מקור

יקל כך השמים מן בתורה האדם מאמין אשר

חז דברי בכל להאמין ובכל"עליו בכלל ל

בפרט. חכם תלמיד

אליהו ישראל רבי הג' לי ביאר כך .65

שליט החזו"ויינטרויב של דבריו את שם."א, א

שליט יפה דוב רבי הג' בשם מנהל"66. א

חסידים. כפר ישיבת רוחני
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בדורו, כשמואל בדורו יפתח ההם, Á˙ÙÈבימים ÏÂ˜· ÚÂÓ˘Ï Â
ÈÏÚ ‰ÂˆÓ˘ ¯ÓÂÏÎ
Â¯Â„· Ï‡ÂÓ˘Ï ÂÓÎ Â¯Â„·לחכמים לשמוע צריך סנהדרין שאין שבשעה דהיינו, עכ"ל. ,

ולילה, יומם בתורה שיגעו לחכמים הדור, ÍÂÓÒÏשבאותו ¯˘Ù‡ Ì‰ÈÏÚÂ!

'ÎÂיז-יא)(הרמב"ן ÈÓÎÁ,דברים ,Ï‡Ó˘ ‡Â‰ ˙Ó‡·˘ Û‡˘ ‰
ÂÂÎ‰ ÔÈ‡˘
ÔÈÓÈ ‡Â‰˘ ÍÏ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ï‡¯˘Èנתנה התורה כי מאד, גדול הזאת במצוה "והצורך - אלא ,

המחלוקות ירבו והנה הנולדים, הדברים בכל הדעות ישתוו שלא הוא וידוע בכתב, לנו

לפני העומד הגדול דין לבית שנשמע הדין, הכתוב לנו וחתך תורות, כמה התורה ותעשה

מפי עד פירושו שקבלו בין התורה, בפירוש לנו שיאמרו מה בכל יבחר אשר במקום השם

הדעת על כי כוונתה, או המקרא משמעות לפי כן שיאמרו או הגבורה, מפי ומשה עד

התורה, לנו נותן הוא ˘È˘שלהם ÔÎ˘ ÏÎÂ ,Ï‡Ó˘· ÔÈÓÈ‰ ÛÈÏÁÓÎ ÍÈ
ÈÚ· ‰È‰È ÂÏÈÙ‡
Â˘ÁÏ ÍÏ‡ÏÂ Â˘„˜Ó È˙¯˘Ó ÏÚ Ì˘‰ ÁÂ¯ ÈÎ ,ÔÈÓÈ ‡Â‰˘ ÔÈÓÈ ÏÚ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‰˘ ·

ÂÈ„ÈÒÁ ˙‡ ·ÂÊÚÈספרי ולשון המכשול, ומן הטעות מן נשמרו לעולם קנד), אפילו(שופטים

עכ"ל. להם, שמע ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא הימין על בעיניך ÈÓÎÁמראין Ïˆ‡
Ì‰ÈÏÚ ‰¯Â˘ '‰ ÁÂ¯ ,ÏÂ˘ÎÓÂ ˙ÂÚË ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‡Ï Ï‡¯˘È!

[Êאבות במס' וכו'(ו-א)תנן הרבה לדברים זוכה לשמה תורה הלומד "כל ,

ללכת היא היחידה הדרך מעצה, ליהנות רוצים אם והיינו ותושיה", עצה ממנו ונהנין

לשמה. תורה שלומד למי

˘¯„Ó·(תהילים יצליח"(ריש יעשה אשר "וכל הפסוק "שנוטלין(א-ג)על איתא: ,

רבי שנתן עצה שכל המדרש, ומספר מתקיימות". ממנו שנוטלין העצות וכל עצה, ממנו

בן ולא אני נביא לא להם אמר אתה, נביא וכי אותו שאלו התקיימה. ערך בן אלעזר

אני, ÓÈÈ˜˙Ó˙נביא ‰ˆÚ‰ ,'‰ Ì˘Ï ‰ˆÚ ÌÈ
˙Â
 ÌÈ
˜Ê‰ Ì‡˘ È˙Â·¯Ó È
Ï·Â˜Ó ‡Ï‡.

תקום" היא ה' ועצת איש בלב מחשבות "רבות יט-כא)שנא' -,(משלי "'‰ ˙ˆÚ"Ì‡
˙ÓÈÈ˜˙Ó ‰ˆÚ‰ ,ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ‰¯Â˙ ˙Ú„ ÈÙ ÏÚ ÌÈ
˜Ê Ï˘ ‰ˆÚ ‰Ê.ע"כ ,

‡˙È‡'ע"ב)בגמ יב הנביאים(ב"ב מן נבואה נטלה המקדש, בית שחרב "מיום ,

הגמ', אומרת ובמסקנא ולתינוקות". לשוטים 
ÏËÈ‰"וניתנה ‡Ï ÌÈÓÎÁ‰ ÔÓ"ומבואר .

ניטלה, לא החכמים מן ואף הכוונה מה ˘·˜¯·Ì"ברמב"ן ˜"‰Â¯· ˙Ó‡‰ ÔÈÚ„ÂÈ".

החכמה. בדרך האמת שיודעים דשמיא סייעתא הקב"ה נותן התורה, לחכמי

·˙Î'החיים כ)ב'נפש פרק ד תמיד,(שער עליו לבטח ישכון ית' קדשו ורוח וז"ל,

‡ÏÂÎ· È‡È·
Ó ÈÙÈ„Ú ÈÓÈÎÁ ¯‰ÂÊ· Â¯Ó‡˘ ÂÓÎרוח עליהון שרת לזמנין נביאים כי ,

מה יודעים והם קטן, אחד רגע אף רוה"ק מהם הוסר לא וחכמים לא, ולזמנין קודשא

זוטא אליהו דבי ובתנא ע"כ. לגלות, חפצים ואינם למטה ומה אמרו,(פ"א)למעלה

הפלפול ושנה הגמרא ושנה והגדות, הלכות מדרש משנה ושנה תנ"ך, אדם שקרא וכיון
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ב"ב כמ"ש הנביאים ממדריגת למעלה שמדרגתם וכו', עליו שורה רוה"ק מיד לשמה,

ע"א) ע"כ(שם מנביא", עדיף וראה67"חכם בא וז"ל, מוואלאז'ין הגר"ח כתב ובהמשך .

בכל חשובים בתורה העוסקים שאלו הנאמנים, לנביאים בתורה העוסקים אלו בין מה

אלו כי מהנביאים, יותר עליונה בדרגה עומדים שהם משום הטעם, מהו מהנביאים, זמן

האמונה, כל קיום שהוא "תורה" הנקרא במקום למעלה עומדים בתורה העוסקים

וע"כ והוד, נצח שנקרא במקום למטה עומדים ÌÈ·Â˘Áוהנביאים ‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÂÏ‡
¯˙ÂÈ Ì‰Ó ÌÈ
ÂÈÏÚÂ ÌÈ‡È·
Óכן ועל למטה, עומדים ואלו למעלה עומדים שאלו ,

עכ"ל כולם, על יתרה עליונה בדרגה שהם בתורה שעוסקים אלו .68אשרי

שהנביא·‰‚„¯˙ שביארו מרבותי שמעתי מנביא", עדיף ש"חכם "Ú„ÂÈ"הדבר
החכם משא"כ הנולד, הנולד"ÔÈ·Ó"את .69את

„ÈÓÏ˙,לאמיתה התורה להבין עליון בשכל ומדבק בתורה והוגה היושב חכם

שבת במס' אמרו שכן נבואה, בדרגת ע"ב)הינו הימים(קיט בדברי "ובנביאי(טז-כב)עה"כ

ב"ב במס' אמרו וכן חכמים. תלמידי אלו תרעו" ע"א)אל המקדש(יב בית שחרב מיום

ופירש"י הוא, נביא לאו חכם אטו והקשו לחכמים. ונתנה הנביאים מן נבואה ניטלה

"דקאמר היתהבאה"ד, לא דמעיקרא מכלל לחכמים, וניתנה הנביאים מן ניטלה מר

ניטלה, לא החכמים מן הנביאים מן שניטלה אע"פ קאמר הכי ומשני לחכמים". נבואה

הרמב"ן שם)וכ' ב"ב והחזון,(מס' המראה שהוא הנביאים נבואת שניטלה 
·Â‡˙"אע"פ

זצ גרודזנסקי עוזר חיים רבי הג' אמר"67. ל

זצ לוינשטיין יחזקאל רבי המשגיח על ל,"פעם

ע ה', משויתי דעת מסיח שאינו אברך כ."זה

אין זה, בסוד המשגיח רבנו היה דבוק כך כל

באמונה. עמל ימיו שכל בגדלותו, מושג לנו

כיצד רבות שאלות נולדו שנחאי בגלות

אח התברר פעם וכל המשגיח"לנהוג, שעצת כ

הישיבה. בני את הצילה

על דעתו הביע יחזקאל שרבי פעם כל

רבי ואמר הנכונה. היתה עצתו דבר, איזה

שאלה לו שהיתה פעם שכל עצמו, על יחזקאל

רבותיו, משלשה אחד בחלום לו נתגלו קשה,

ורבי ליבוביץ, ירוחם רבי זיו, זאב נחום רבי

לו הורו והם לברכה, זכרונם מובשוביץ דניאל

הפסיקו המלחמה שלאחר ואמר, לנהוג. כיצד

צריכים היו לא ישראל ובארץ אליו. לבוא

חושית. באמונה הכל לראות אפשר כי לבוא,

מרדכי') .('מאמר

נ לויתן שמואל ר' הרב חתני לדברי"68. ציין י

סוכה"המהרש במס' עא ד"(מה הא)"ב, שהק'ה ,

דל דמבואר להם"בהא יש צדיקים ו

דרק אמרינן החולץ ובפרק מאירה, אספקלריא

וז מאירה. באספקלריא ראה רבנו ל,"משה

הכא אבל קאמר, בנביאים דהתם לומר ויש

רשב כמו וחכמים קאמר"בצדיקים וחביריו י

עכ וכו', מנביא עדיף דחכם ל."וכדאמרינן

˙ÂÎÊÏ ÏÂÎÈ ‰¯Â˙‰ ÁÎ È„È ÏÚ˘ ÔÏ È¯‰
Ú Â
·¯ ‰˘Ó ÂÓÎ ‰¯È‡Ó ‡È¯Ï˜ÙÒ‡Ï"- ‰

" Ï˘ ÂÁÂÎ Ì‚ Ô‡ÎÓ Ô
ÈÊÁÂ‰¯Â˙ ˙Ú„ÈÎ - "
‡È¯Ï˜ÙÒ‡ Ï˘ ¯Â˜ÓÓ Â˙ÚÈ·
Â Â¯Â˜Ó

!‡¯Â
Â - ‰¯È‡Ó‰

זצ69. מבריסק הרב לומר:"מרן רגיל היה ל

[הגר" זצ"אבא של"ח למרחק רואה היה ל]

היום. שקורה מה את רואה אני שנה. ששים

הם גם כאילו להם נדמה אחרים ורבים

כלל רואים אינם באמת אך ."רואים,
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Ì·¯˜·˘ ˜"‰Â¯· ˙Ó‡‰ ÌÈÚ„ÂÈ ‡Ï‡ ,‰ÏËÈ
 ‡Ï ‰ÓÎÁ‰ Í¯„· ‡È‰˘ ÌÈÓÎÁ‰."

רש"י 
·Â‡‰"ולשון· ÂÏ ‰‡·‰ ‡È‰ ·Ï‰ ˙¯·Ò"לחכמים ניתנה כ' והריטב"א ,

להשיגם". הטבעי השכל כח שאין הרבה, דברים בשכלם שישיגו "פירושו

¯‡Â·ÓÂאחת איכא, בנבואה ובחינות הגדרות דשתי הראשונים, של בדבריהם

ישראל בני בכללות ומתמיד מאז היו אלו כוחות ושני התורה, בכח ואחת הנבואה בכח

הבית, בזמן ‰ÌÈÓÎÁוגם ˙‡Â·
 ˜¯ ‰¯‡˘
Â ÌÈ‡È·
‰ ˙‡Â·
 ‰ÏËÈ
 Â
·¯ÂÁ ¯Á‡ÏÂ
Ì·¯˜·˘ ‰¯Â˙‰ ÁÎ·.

·˙Îשעוסק אחד אפילו הזה, כהיום הוא וכן וז"ל, זצ"ל, שר אייזיק הג"ר

כנגדו שכינה ע"א)בתורה ו ברכות במס' בסנהדרין(כמ"ש ואמרו ע"ב). עמו"(צג "וה'

טז-יח) א, שם(שמואל הרמב"ן וכתב מנביא, עדיף שחכם שאמרו מה וזה כמותו, שהלכה

Ì·¯˜·˘ ˜"‰Â¯· ˙Ó‡‰ ÌÈÚ„ÂÈ ÌÈÓÎÁ‰˘אלו תרעו" אל "ובנביאי נאמר וע"ז .

חכמים ע"ב)תלמידי קיט מפיו(שבת חכמה, יתן ה' "כי כנאמר עליהם שורה שהשכינה ,

ותבונה" ב-ו)דעת שפירש"י(משלי מה וזהו לא-ג). הקודש.(להלן רוח - ÔÎ,ובדעת ÏÚÂ
¯Ó‡ ‰‡Â¯Â ‡¯Ó‚‰ ˙‡ Á˙ÂÙ ‡Â‰˘ÎÂ ,‡È·
 ÂÓÎ ‡Â‰˘ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ Ô„ÓÏ ÏÎ
‰‡Â¯ ‡Â‰Â ÌÈÓ˘‰ ÂÈ
ÙÏ ÂÁ˙Ù
˘ ‡È·
‰ Ï‡˜ÊÁÈÎ ÂÓˆÚ ˘È‚¯È ,‡·¯ ¯Ó‡Â ÈÈ·‡
.Ì‰È¯·„ ˙‡ ‰‡Â¯ ‡Â‰Â ,ÌÈÓ˘·˘ ÌÈÎ‡ÏÓ È
˘Î Ì‰ ‡·¯Â ÈÈ·‡ .ÌÈ˜ÂÏ‡ ˙Â‡¯Ó

È¯‰,‰"‡Ï·Â ,‰‡Â·
 Ï˘ ‰‚¯„ ‰ÊÈ‡Ï ÚÈ‚‰Ï ÍÈ¯ˆ '˜‰ ‰¯Â˙Ï ˙ÂÎÊÏ È„Î˘ ÔÏ
.
"˘ÓÎÂ ‰¯Â˙Ï ‰ÎÂÊ ˙ÂÈ‰Ï ÔÙÂ‡ ÌÂ˘· ¯˘Ù‡ È‡˘ È¯‰Ï‡¯˘È ÏÏÎ ÂÈ‰ ÔÎÏÂ

˜¯Â ,ÍÎ ÈÎ È
ÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ· ‰¯Â˙‰ ÂÏ·È˜˘ ˙Ú· ‰‡Â·
 ˙‚¯„Ó· ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ˜Â˜Ê
!‰¯Â˙‰ ˙‡ ÌÈ„ÓÂÏÂ ÌÈÏ·˜Ó ÍÎ70

ברכות במס' איתא ע70. שאפילוא)"(ו ומנין ,

עמו ששכינה בתורה ועוסק שיושב אחד

" שמישנאמר את אזכיר אשר המקום בכל

וברכתיך אליך עמו"אבוא שהשכינה זה ענין .

התורה. מצוות בשאר ולא בתורה רק מצינו

כמש הוא כ."והביאור

רב דבי מרגניתא בספר ידיוע' על (שנכתב

משקדמון) כיסוד כתב הוא הכח"שגם שכל כ,

עליון מכוח רק הוא התורה, בלימוד לנו שיש

היה כח, הך ואילולי הלימוד, עצם בשעת

שחכמת כיון אפשרי הבלתי דבר התורה לימוד

שייכות שום נש לבר ואין היא, ממעל אלו-ה

וז אלו. עולמות על"עם שיראתו מי אשרי ל,

המשבחים אשרי עניו, שהוא מי אשרי פניו,

בעיניו, שפל שהוא מי אשרי המוניו, אותו

תורה, דברי לשמוע אזניו שמטה מי אשרי

ה' תורת יום, בכל תורה דברי השומע אשרי

עוסק שהוא בשעה האדם לפני עומדת תמימה

‰ÏÈÁבמשנתו ¯Â·‚ ÍÓÚ '‰ ˙¯ÓÂ‡Â,‰
‰
Í„ÓÏÏ È˙‡·לשחר לקראתך, יצאתי כן על ,

אם אשריך תזכרני, אם אשריך ואמצאך, פניך

אם אשריך תקיימני, אם אשריך תצפנני, בלבך

ירבו בי כי זממיך, יהא בי יום ובכל תשמעני,

עכ יושב"ימיך, כשאחד מדבריו, רואים ל.

הקב ה', תורת עמו."ולומד לומד עצמו ה

לו"וכשהקב שמגיע נבואה, זה עמו לומד ה

מגילה במס' הגמ' לבאר יש וכן עליון. מדעת

ע תאמין"ב)"(ז מצאת אחרי"יגעת שלכאורה ,

" בחינת זה אין "מציאההיגיעה אלא ."השגה"
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Ì˘·דעת מפיו חכמה יתן ה' "כי הפסוק לפרש אומרים מוולאז'ין הגר"ח מרן

אבל הרב, דרך ההולך ומפיו ה', זה כי אלא אותו, מלמד הרב לא רב, כשיש ותבונה",

ותבונה! דעת יקבל מה' רק כי מפיו, הוא התורה עצם

‡˙È‡רבא אליהו דבי ד)בתנא תורה(פרק דברי בו שיש מישראל חכם כל וכן ,

וגו' ·˜¯·Âלאמיתו ˜"‰Â¯ ‰¯Â˘ע"כ .71וגו',

[Áב"ב במס' ע"א)איתא לו(ד והיו ישראל, חכמי כל את הורדוס כשהרג

בוטא, בן בבא לו אמר עוונו. על יכפר איך בוטא בן בבא את שאל תשובה, הרהורי

אור" ותורה מצוה נר "כי שנא' חכמים, תלמידי אלו עולם, של אורו כבה (משליהוא

הגויים".ו-כג) כל אליו "ונהרו שנא' המקדש, בית זה עולם, של באורו ויעסוק ילך ,

של בעינו ויתעסק יילך העדה", "עיני שנקראו ת"ח אלו עולם, של עינו סימא הוא

עיניכם". "מחמד שנקרא המקדש בית זה עולם,

ÈÏÂ„‚ועינו עולם, של אורו הגדרות, בשתי בחז"ל מוגדרים תורה, גדולי ישראל,

הגדרות שתי לומר חז"ל באו ודאי עולם? של עינו ומהו עולם, של אורו מהו עולם. של

נפרדות.

˘Èלהיות ויכולות הברורה. הדרך את רואים שאין מלפעמים, יותר ואולי לפעמים

לראות, אפשר אי זה ומחמת ואפילה, חושך שורר שבהם זמנים יש סיבות. שתי לכך

הן רואות, לא העינים לראות, אין עינים גם אלא שחשוך רק שלא מצב יש אולם

מצב ויש הראיה, על שמקשה חושך של מצב דיש המס"י מש"כ ע"ד [וזהו מזוייפות.

ט אדם].של שהוא חושבים שעמוד עות

השגה שכל הגמ', מבואר שכ' היסוד כפי אבל

מהקב היא שייכות"בתורה כלל לנו ואין ה,

שהקב ורק תורה, של ההשגה הבטיח"בעצם ה

כפי שלמד התורה שימציאהו בתורה להיגע

שיגע. היגיעה

שליט"והגרי פוס בדברי"ח לנו האיר א

נידה"רש במס' הנוראים עי מהב)"(ע על

עה בגמ' שם ב)פ"שאמרו יתן"(משלי ה' כי

ותבונה דעת מפיו בו"חכמה למלך משל ד",

ממה לאוהביו ומשגר לעבדיו סעודה שעשה

רש וכ' משגר)"(די"שלפניו, חכמה"בזהה כך ל,

מקום של לאוהביו ÂÈÙÓשהיא Ì‰Ï ‰
˙
ולא

אחר. מאוצר

שהיו אלו שרק הדורות, במשך מצינו וכן

" של אלוקיםבדרגה מדרגתם"ירא כפי ...

כי בתורה. וגדלות להבנת זכו שמים, ביראת

עליון, דעת ורק אך אלא חכמה איננה תורה

" כדכתיב לקבלתה שהכין האוצר יראתוכפי

אוצרו היא לג-ו)"ה' קנין(ישעיה יקבל כן ,

הקדושה עולמים"מהבתורה ."בורא

שו מביא יוסף פרדס בספר שלמה"71. בית ת

שבעל"או שאמר א' על שהשיב קיב, סי' ח

רוה"אוה לו היה לא הק' שמימות"ח ק,

והשיב הקודש. רוח בטלה אחרונים נביאים

עמעירובין רב)"(סד וע'"גבי הקודש. רוח דיש ג

ויטל חיים לרבי הקדושה' ש'שער ל,"וזז)"(ח-ג

השיגו סגולה יחידי וראינו שמענו באזנינו

רוה והר"למדרגת עתידות. מגידים והיו י"ק

הרי על אמר התוס' שרוה"בעל שרתה"ף ק

עכ ל."עליו,
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‡ÏÏיכסה שהחשך אלו בזמנים ובפרט דבר, לראות אפשר אי התורה גדולי

את שמאירים רק לא אולם עולם. של אורו בבחינת הדרך את לנו מאירים הם ארץ,

לראות אפשר שבהם העינים לראות, כלל עינים אין התורה גדולי בלעדי אלא הדרך,

התורה. גדולי רק הם סביבינו, שמתרחש מה

'ÂÚÈÂע"ז ע"א)במס' ושמואל(מ מרב לי שמיע קראי מתלתא הא, לך מנא "א"ל

ופירש"י יוחנן, קראי)ורבי מתלתא Ì‰ÈÏÚ"(ד"ה ÍÂÓÒÏ ÈÈ„Î Ì‰˘ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÎÁ '‚Ó
‡¯˜Ó‰ ÏÚÎ"72.

˙Ò
Î.וגוף ונשמה איברים לה יש אדם, של קומה כשיעור מוגדרת כולה ישראל

רואה? שבהם ישראל כנסת של עיניה הם Ì‰È„Èמי ÏÚ ˜¯˘ ,‰¯Â˙‰ ÈÏÂ„‚ Ì‰
Â
˙Â‡ ··ÂÒ‰ ˙‡ ÔÈ·‰ÏÂ ˙Â‡¯Ï ¯˘Ù‡73.

[Ëמכות במס' ע"ב)הגמ' מקמי(כב דקיימי אינשי שאר טפשאי "כמה אומרת,

ובצרו רבנן ואתו יכנו ארבעים כתיב בתורה דאילו רבה, גברא מקמי קיימי ולא ס"ת

המהר"ל ומפרש מובן, אינו לכאורה וההקש גדול74חדא". על להסתכל רגילים אנו ,

הגמ' מבארת כן ועל - בתורה ידיעות שרכש כאדם תורה, שיודע כאדם ˘˙ÈÓÏ„בתורה
‰¯Â˙ Â˙ÂÓˆÚ· ‡Â‰ ,‰¯Â˙· ÏÂ„‚ ,ÌÎÁ,"יכנו "ארבעים דכתיב תדע רבא, שאמר וזה .

התורה הם חכמים שתלמידי היא התשובה ותשע? שלושים לומר רבנן יכולים ואיך

בתורה. כתוב מה ולבאר לומר בכוחם הם ורק והם È˜È˙ÚÓבעצמה, ,‰¯Â˙‰ ÈÏÂ„‚
‰ÓˆÚ ‰¯Â˙‰ Ì‰ ,‰ÚÂÓ˘‰פסוקים הם - מפורשת תורה הם בשבילנו ודבריהם ,

לספיקות! מקום אין לפקפוקים, מקום אין בשו"ע, הלכה זו 75בתורה,

רש לד' הגרי"72. העירני זה שליט"י פוס א,"ח

ברש שם שיעו' גי'"וציין מהערוך שהביא ש

אחרת.

זצ הוטנר יצחק רבי הג' פחד"73. בספרו ל,

יצחק.

התורה'. 'נתיב .74

כשהנצי תורה בשמחת התורה"75. ספר אחז ב

נפל פתאום התורה, לכבוד מרקד והיה בידו

ריצפת"הנצי על נפלו תורה והספר והוא ב,

רח המדרש יצחק"בית רבי הג' והורה ל.

זצ זצל"וולאז'ין וולאז'ינער חיים ר' מרנא ל)"(בן

בזה הישיבה מבחורי ""לאחד אתל: תגביה

הירש)"ב"הנצי צבי ר' אוף אמר(הייב שני ולבחור ,

התורה" הספר את ר'"תגביה של ה'כסדרן' .

כך ואחר חכם תלמיד קודם - היה איצ'לה

הטפשאי... מן הוא הרי ולהיפך... התורה, ספר

זצונורא! ברקין דוד רבי מהג' ישיבת"(שמעתי ראש ל

זצ שך הרב מרן רבו בשם זאת שסיפר .ל)"טלז'

���

הגר זצ"סיפר אברמסקי בהתרגשות:"י ל

עולה אחד, יהודי אליו בא ימים כמה לפני

זכרונות העלו וכמובן מסלוצק, מרוסי' חדש

הגר אמר הדברים בתוך היהודי"מסלוצק. י:

בבגדי רגיל, חול ביום לכאן, אלי בא הזה

יהודי של מנהגם את לי הזכיר וזה שבת,

ביום הרב, אל נכנסים היו שכאשר סלוצק

נכנסים היו - שאלה איזו לשאול רגיל חול

דווקא, שבת ‰˙Â¯‰!...בבגדי „Â·Î È
ÙÓ
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[È"'וגו קדושים כלם העדה כל "כי כתוב וז"ל, משה דרש בספר (במדברכתב

בחכמיטז-ג) המואסים טענת עצם זהו תתנשאו, ומדוע קדושים העדה כל קרח טענת ,

גמור, טעות וזהו ומנהיג. למורה א"צ התורה את יודעים שכולם שכיון וסוברים התורה

ובמזוזה. בתכלת כטעותם דבר בכל לטעות יש ללמוד, איך הדור מגדול קבלה בלא כי

וילמוד יבוא ללמוד הרוצה כל זוית בקרן מונח שס"ת פועירה בן אלעזר (קדושיןוכפירת

ע"א) בקרןסו כשיש אף אלא הצדוקים, טענת שהוא לבד שבכתב בתורה רק לא הוא ,

לחכמי שוב צריך שאין כשאומר אפיקורוס הוא שבעולם הספרים וכל הש"ס כל זוית

חז"ל, מאמר מאיזה סמך בטעותם מוצאים המינים סוגי כל שגם ידוע כאשר התורה.

חז"ל. בכוונת שקר דברי שלומדים משום ÂÎÊוהוא ÌÏÂÎ˘ ¯·„Ó‰ ¯Â„ Û‡ ÔÎÏÂ
ÏÎÏÂ Ô¯‰‡ÏÂ ‰˘ÓÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÈÓ
 ,Í¯·˙È Ì˘‰Ó ˙Â¯·„‰ ÚÂÓ˘ÏÂ ‰
ÈÎ˘‰ ÈÂÏÈ‚Ï

¯Â„‰ ÈÓÎÁ.עכ"ל ,

[‡Èיסגי חוצפא דמשיחא ע"א)בעיקבתא מט גדולי(סוטה שני יחדיו הלכו פעם .

זצ"ל, מליסא יעקב רבי הג' עמיתו עם זצ"ל איגר עקיבא רבי הג' המה הלא הדור,

קרנות יושבי נערים חבורת דאורייתא. בשעשועי והשתעשעו המשפט', 'נתיבות בעל

מפניהם. הללו קמו לא הדור גדולי לפניהם וכשעברו הדרך, בצד ספסל על ישבה

Á
‡
בהתכוונו דמשיחא", עקבתא של דור "אוי, ואמר, המשפט' 'נתיבות בעל

יסגי". "חוצפא חז"ל, אמרו שעליה הימים אחרית לתקופת

‰
Úהחוצפה מגודל היא רחוקה עדיין זו, התנהגות ואמר, איגר עקיבא רבי

הספסל על שנינו נשב אז והוסיף, דמשיחא. עקבתא של ההם בימים שתשרה האמיתית

לאמר מפניהם אנחה תצא מפניהם, נקום לא אנו וכאשר ידינו, על יעברו אלו ונערים

דמשיחא"... עקבתא "אוי, -76

"didz minz"

ìà åøîàéå 'åâå øää ïî úãøì äùî ùùá éë íòä àøéå"åðì äùò íå÷ åé
"åì äéä äî åðòãé àì 'åâå ùéàä äùî äæ éë 'åâå íéäìà[לב-א]

רקיע‡] באויר אותו שנושאים השטן, להם הראה משה דמות כמין פירש"י

עכ"ל. השמים,

‰
‰Â˙‚¯„Ï ÂÎÊ Ï‡¯˘È È
· ÏÎ È¯‰˘ ,È‰Ó ‰‡Â·
 ÂÚ„È Ï‡¯˘È ÌÚ ‡Ï‰
˙Â‡¯‰Ï ÔË˘‰ ÁÈÏˆ‰ Î"ÙÚ‡Â ,È
ÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ· Ô‰Â ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ· Ô‰ ‰‡Â·


Â· ˙ÂÚËÏ ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰˘ ‰‡¯Ó Ì‰Ïאמת בין ולהבחין לראות האדם חובת וזוהי ,

מש כד-ז, משפטים פרשת לעיל עיין .76"" בענין עוד חכמיםכ ."אמונת



ìäàויקרא ˙˘äùî‰Úספר

זו. חמורה טעות בכדי עד גדול, "כחו" כמה מכאן ראינו עכ"פ אבל לשקר,

‰
‰Âיג-ד)נאמר פנים(דברים ההסתר שסוד פי' וגו'". אתכם א' ה' מנסה "כי

רצה שכך לנסות, בכדי הם פנים בהסתר שניתנו והכחות הממשלה וכל לנסות, הוא

ומשפיעה הנותנת הבוי"ת זולתי ממשלה עוד שיש כאילו וממשלה כח שמסר הקב"ה

שלא ולהכיר להבחין היא האדם עבודת שכל אלא רע, והן טוב הן שרוצה מי לכל

לטעות.

בספר·] שכתב מה לצטט נראה וגו'", אתכם א' ה' מנסה "כי של זה בענין

תהיה וביניהם77תמים אדם, בני של שונים ממינים מינים האחרון בזמן נתרבו וז"ל, ,

אם רח"ל, הנפש מרי אליהם פונים אשר יקראו, רזין מארי וחכמים רבנים בשם אשר

שונים, בדרכים להם ומודיעים וכדומה, בנים, חשוכי פרנסה, מסיבות אם חולי, מסיבות

ופותחים שונות, ועצות לא, או יצליחו האם להיות, שעתידים ודברים בעבר, שעשו מה

שעה, ומזל יום מזל במזלות, ובודקים והפנים, הידים כפות בשרטוטי ומעיינים בגורלות,

ישימו כוכבים ובין מדותם, ותכונות מערכתם, כוכב הולדתם, וימי השואלים ובשמות

ומזכירים סגולות, ונותנים קמיעות, וכותבים נפשם, ותיקוני רבות, פלאות להודיע קינם,

ותחתונים, עליונים לכוחות והשבעות לחשים, ומיני פסוקים ואומרים ÈÂ˘שמות,
.˙ÂÚÂ˘È ÌÈÏÚÂÙ˘ ˙ÂˆÂÁ· ÂÊÈ¯ÎÈ Ì‰ÈÏÚ˘

Ì‡,וכדומה ותיקונים עצות רפואות מהם ולשאול לדרוש התורה פי על מותר

לא? או

·Â˙Îיח-ט,טו)בתורה שופטים לך(פר' נותן א' ה' אשר הארץ אל בא אתה "כי :

קוסם באש ובתו בנו מעביר בך ימצא לא ההם. הגוים כתועבות לעשות תלמד לא

כי המתים. אל ודורש וידעוני אוב ושואל חבר וחובר ומכשף. ומנחש מעונן קסמים

מפניך. אותם מוריש א' ה' האלה התועבות ובגלל אלה עושה כל ה' ˙ÌÈÓתועבת
'‡ '‰ ÌÚ ‰È‰˙קוסמים ואל מעוננים אל אותם יורש אתה אשר האלה הגוים כי .

אליו א' ה' לך יקים כמוני מאחיך מקרבך נביא א'. ה' לך נתן כן לא ואתה ישמעו

תשמעון".

‰
הרמב"ן‰ ובהשגות עשה. מצוות במנין תהיה תמים מצות מנה לא הרמב"ם

המצוות ח)לספר מצוה שהוסיף, עשה תמים(במצוות לבבנו להיות שנצטוינו וז"ל, כתב

לבבנו שנייחד הזאת הצוואה וענין א'. ה' עם תהיה תמים שנאמר, והוא יתעלה, עמו

וממנו עתיד, כל אמיתת היודע והוא כל, עושה לבדו שהוא ושנאמין ית', לבדו אליו

וכמ"ש כהנים, [פירוש חסידיו מאנשי או מנביאיו הבאות נדרוש לג-ח)לבדו (דברים

ולא שמים מהוברי נדרוש ולא ותומים", "אורים ר"ל חסידך"], לאיש ואוריך "תומיך

שליט הלל יעקב רבי להג' א."77.
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הכל נאמר מהם, דבר נשמע אם אבל פנים. כל על דבריהם שיבואו נבטח ולא מזולתם.

וקוסמים בדים אותות מפר כרצונו, והמזלות הכוכבים מערכת משנה הוא כי שמים, בידי

שהבטיח, כענין לעבודתו, התקרבותנו כפי אלינו תהיינה הבאות שכל ונאמין יהולל.

תחתו" אל השמים ומאותות תלמדו אל הגוים דרך י-ב)"אל בפסחים(ירמיה ואמרו (קיג.

אלהיך".ע"ב) ה' עם תהיה "תמים שנאמר הכלדיים, מן דבר שואלים שאין מנין ,

כל עשית אם הספרי ולשון כוכבים. במלאכת המתעסקת האומה שארית הם והכלדיים

מאוב העתיד לשאול הכתוב שאסר זה ופירוש אלהיך. לה' תם אתה הרי בענין, האמור

נירא ולא באלה, עמו תמים לבנו שיהיה ציוה ואח"כ וקוסם, המעונן ומן ומתים וידעוני

כמו נשמע, ואליהם נדרוש נביאיו מן אבל מזולתם, או מהנזכרים עתידות מגיד מדברי

בפר'. שאמר

‰ÂˆÓ‰Â,אמר זרע, לו לתת ברית לו לכרות בא כאשר אבינו אברהם נצטוה הזאת

שהיו הכשדיים על וחולק האמונה, יסוד ע"ה הוא שהיה מפני תמים, והיה לפני התהלך

ציוהו מנהיג, יוצר עליהם שיש ראה והוא ולכוכבים, ולירח לשמש כולם הכוחות מיחסים

ולא אמת, שום מזולתו שיהיה בלבו יתן ולא עמו, תמים ולהיות לפניו להתהלך עוד

יתעלה, לבדו אליו לבו יהיה אלא אותם, מנהיג שיוצרו דעתו עם כלל, בעניינם יסתכל

שאמרו כענין כרצונו, מערכתם והמשנה אותם, המצוה הוא ע"א)כי קנו צא(שבת ,

וכו'. הזאת מצוה ענין זהו שלך. מאצטגנינות

È¯‰דבריהם ומפרשי הקדושים, חז"ל אלוקינו, תורת דברי פי שעל קמן,

ובטחוננו אמונתינו כל שנתלה הוא תהיה, תמים מצות שגדר ז"ל, ואחרונים הראשונים

לשנות ואפילו הכל, שבידו לבדו, יתברך בו אך וצרכינו חסרונותינו ובכל העניינים בכל

לטובה. לבנו משאלות למלאות לנו יטיב כן אליו התקרבותינו ושכפי ÂÒ‡˘Â¯המזלות,
ÔÙÂ‡ ÌÂ˘· ˙Â„È˙Ú ˘Â¯„Ï Â
Ïואם התורה, פי על נאסרו שלא באופנים ואפילו ,

שנא' כולו, הדת פינת שהיא זו יקרה מצוה מבטלים ח"ו נמצינו ונשאל (בפר'נדרוש

ליחדשופטים) ונזכה הארץ, את לירש נזכה אלו ודרכים מדברים עצמנו שנבדיל שבזכות

אבינו לאברהם ציוויו ראשית זו הייתה ולכן סגולה. לעם לו להיות יתברך בו עצמנו

לאברהם הקב"ה לו שאמר חז"ל, שאמרו וכמו עמו, תמים שיהיה עמו, לברית בכניסתו

לבדו, יתברך בו שלם ובטחון באמונה שרק הדת, יסוד שזהו הרי שלך, מאצטגנינות צא

בעבודתו. תמים אנו אז בו, לגמרי עצמינו ונתלה ממש, מלבדו עוד שאין ÔÈ‡Âשנאמין
ÌÈÓÂ˙Â ÌÈ¯Â‡ÓÂ ÂÈ‡È·
Ó ‡Ï‡ ˘Â¯„ÏÂ ÏÂ‡˘Ï ˙Â˘¯ Â
Ïדבריהם תמצית הם אלו ,

ותצליח. תמיד לבך על להניחם "קמיע" תעשם הק',

¯·ÎÂתמים" פסוק בפירוש והקולעים הקצרים בדבריו האמור, כל ז"ל רש"י כלל

כל אלא העתידות, אחר תחקור ולא לו, ותצפה בתמימות, עמו התהלך וז"ל, תהיה",

עכ"ל. ולחלקו, עמו תהיה ואז בתמימות, קבל עליך שיבוא מה
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ezelcbe mc`d jxr

"íéäìà åðì äùò íå÷"[לב-א]

מוסר‡] מחשבת בספר מבלי78כתב העגל מעשה ענין את לראות יש וז"ל,

"בצלמנו של הערך את מראה המעשה שעצם אלא לכך, שהביאו לסיבות להיכנס

אמרה כשהתורה א-כו)כדמותנו". לשון(בראשית זה אין כדמותנו", בצלמנו אדם "נעשה

ולפעול להתרומם האדם בכח יש הוא. אף אני מה - ממש כדמותנו אלא ודוגמא, גוזמא

אלוקיך" ה' עד ישראל "שובה אומר שהכתוב כמו מאד יד-ב)גבוה בחז"ל(הושע ומצינו ,

ע"א) פו שמצינו(יומא וכמו ממש. הכבוד כסא עד שמגעת תשובה קבגדולה (סנהדרין

בגןע"ב) נטייל ישי ובן ואתה ואני בך, חזור לו ואמר בבגדו, לירבעם הקב"ה שתפסו

בדרגה שהיה הרי בעינא, לא - אמר בראש, ישי שבן וכששמע בראש, מי ושאל עדן,

הם העגל, וכמעשה בתורה שמוצאים המעשים כל כך הקב"ה. עם להתווכח שביכלתו

שכביכול ערך יש שלאדם כדמותנו", "בצלמנו מכח להגיע יכול שאדם הדרגה על מראים

לנו עשה "קום שאמרו כמו אלהים, לעשות בכוחו וכביכול לבוראו, להדמות יכול

הוגבל. האדם ולכן קבע, שהקב"ה גבול שיש רק אלהים",

‰˘ÚÓÚÈ‚‰Ï ÂÏÎÈ È"
· Ï˘ ‰‰Â·‚‰ Ì˙‚¯„ ÌÂ˘Ó ‡˜Â„˘ „ÓÏÓ Ï‚Ú‰
Â
ÓÏˆ·" Â˙¯ÈˆÈÓ Ú·Â
‰ Ì„‡‰ Ï˘ ÂÁÂÎÓ ‡· ‰Ê ,Ï‚Ú ˙ÈÈ˘ÚÂ Ê"Ú È„ÈÏ
"Â
˙ÂÓ„Î Â
ÓÏˆ·" Ï˘ ‰ÈÂ‡¯‰ ‰‚¯„Ï ÚÈ‚‰ ‡Ï˘ ËÂ˘Ù Ì„‡ ,‰·¯„‡Â ,"Â
˙ÂÓ„Î

ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÏÎÂÈ ‡Ï.

ÏÎÂ,בעלמא ביטוי אומרת אינה שהתורה וגדלותו, האדם ערך על לימוד זה

את ומצמצמת מדייקת התורה כי ממש. כדמותנו זה כדמותנו" "בצלמנו כתוב וכאשר

בדברים. המונחת ‡˙הכוונה ÍÈ¯Ú‰ÏÂ ÂÓˆÚ ˙‡ ¯ÂÓ˘Ï ÂÈÏÚ˘ ,Ì„‡Ï „ÂÓÈÏ Â‰ÊÂ
Ï˘ ‰‚¯„· ‡Â‰˘ ÈÓÎ ,˙ÂÏÂ„‚ ˙Â‡ˆÂ˙ ˘È ÂÈ˙ÂÏÂÚÙÏ ,Ì‰· ÏÊÏÊÏ ‡ÏÂ ÂÈ˘ÚÓ

"Â
˙ÂÓ„Î Â
ÓÏˆ·".

ÌÈ

Â·˙Ó˘ÎÂעצמו ערך את להכיר האדם את לרומם צריך זה מבט היטב,

פועל. שלו המעשה כמה ועד וכוחו, ערכו ומה בו, מתחשבים כמה עד לראות וגדלותו,

באופן שרואים כפי ההבנה כך העונש, יראת כמו האדם על להשפיע צריכה זו והבנה

עכ"ל. כללי,

È¯‰ואסור השמים, מעל הם כוחותיו ושלכן אלוקים, בצלם נברא אחד שכל לן,

ביכולתנו. להפחית לנו

‰
‰Âהצדיק צדקת וז"ל,79בספר ·‰˘È"˙כתב ÔÈÓ‡‰Ï Ì„‡ ÍÈ¯ˆ˘ Ì˘Î

הגרא למרן זצ"78. שך זצל."מ הכהן צדוק לרבי קנד."79. אות ל
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ÂÓˆÚ· ÔÈÓ‡‰Ï Î"Á‡ ÍÈ¯ˆ ÍÎבטל פועל ושאיננו עמו עסק להשי"ת שיש ר"ל .

נפשו כי להאמין צריך רק ואינם, נאבדו מיתתם שלאחר שדה וכחיתו וכו' לילה שבין

עכ"ל. רצונו, כשעושה בה ומשתעשע מתענג והש"י ית"ש, החיים ממקור

È˙ÚÓ˘יצרא אין היום בזה"ל, אומר שהיה זצ"ל, הוטנר יצחק רבי הג' בשם

זה הרע ליצר הגדולה כנסת אנשי בטלו שכבר זרה, בסנהדרין)דעבודה È˘,(כמב' Ï·‡
ÌÓˆÚ· ÌÈ
ÈÓ‡Ó Ì
È‡ ÌÈ˘
‡˘ ‡Â‰Â ,¯Á‡ ‰ÂÂÒÓ· ,˙¯Á‡ ‰¯Âˆ· ˙Â
ÈÓ„ ‡¯ˆÈ!

לעיני·] משה עשה אשר הגדול המורא ולכל החזקה היד "ולכל עה"פ והנה

ישראל" לד-יב)כל בלוחות(דברים התורה את שקבל - החזקה היד ולכל וז"ל, פירש"י ,

ישראל כל לעיני והנורא. הגדול שבמדבר וגבורות ניסים - הגדול המורא ולכל בידיו.

לעיניכם" "ואשברם שנא' לעיניהם, הלוחות לשבור לבו שנשאו ט-יז)- עכ"ל.(דברים ,

האחרון, לשבח אנו מגיעים - רבנו משה של וגבורותיו מעשיו שנמנים שלאחר הרי

בזה. יש גדול שבח מה להבין, וצריך ישראל! כל לעיני הלוחות את ששבר

¯‡È·Âבשבירת ישראל את משה שלימד הזה שהלימוד וז"ל, משה דרש בס' זאת

גדו היותר הלימוד הוא הרי - מעולם,הלוחות העם את רבנו משה שלימד ונורא ל

ÌÂ¯‚Ïוהיינו, ‡ËÁ‰ ÏÂÎÈ ‰ÓÏ ˙ÂÁÂÏ‰ ˙¯È·˘· Ì‡¯‰˘מעשי לשבר שבכוחו !

עכ"ד. אלוקים!

‡Â‰Âלפסגות להעפיל יכול ומחד האדם, מעלת גבוהה כמה עד ללמוד שיש כש"כ

הלוחות. לשבירת ולגרום חמורים מעשים לעשות בכוחו יש ומאידך ברוחניות, גבוהות

שלום‚] לב בספר ונורא80כתב גדול לימוד כן, אמנם לשאול, נוסיף עתה ,

- משה של גבורותיו בסיפור עוסקת התורה הלא זה, שבמעשה הגבורה היכן אך הוא,

הלוחות. שבשבירת הגבורה איפוא היא והיכן דעת, ישראל לעם והקנה שלימד במה ולא

‡Ï‡משה של שגבורתו והיינו ישראל"! כל "לעיני ואמר הכתוב דייק שלפיכך

פחד! בלא - ישראל כל לעיני הלוחות את ששיבר במה היתה

ÈÎהחדשה הדת ומחפשי העגל להוטי אותם שכל באמת נראה היה חוץ כלפי

היו ולא רע, היה ליבם שכל היא, האמת אך משה", ש"בשש מחמת אלא כן עשו לא

אינו רצונם כל כביכול משה, של בהעדרו הכאב על דיברו בפיהם עול! פורקי אלא

לחלוטין! הפוכה היתה האמת אך מחליף, למשה למצוא אלא

È¯‰˘לכאורה - הלוחות עם אותו רואים וכולם סיני מהר ירד רבנו כשמשה

לעשות העגל את ולהשאיר פניו, את לקבל לרוץ נרגשת, בשירה לפצוח צריכים היו

למת! שחשבוהו לאחר המהולל המנהיג חוזר סו"ס הנה גלליו... את

הרה מישרים, להמגיד זצ"80. שבדרון שלום רבי ל."צ
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ÔÎ‡למשה תחליף לא האמת, התבררה וכאן הדברים, פני היו כך לא למעשה

בפניהם. עמד לא איש ולפיכך משה! לשיטת תחליף אלא - העגל עובדי אותם חיפשו

לולי הורגים היו אהרן את להם, שמע לא כי שהרגו חור בדם מגואלות היו ידיהם

הלוחות את והשליך כעס כאשר ובעצמו בכבודו משה ואפילו חוץ, כלפי עמהם שהסכים

חור! לצד יטמן שמא אמיתית נפשות לסכנת נכנס -

Í‡הסיכון אף על ישראל כל לעיני הלוחות את ושיבר משה, נרתע לא אעפ"כ

בכך! עצמו על שנטל העצמי

„ÂÚ·Âגבור ועוגששאר סיחון כנגד או מצרים, כנגד העם, למען היו משה של ותיו

עצמם! ישראל כנגד וגבורתו עוזו בכל לעמוד רבנו משה הוצרך כאן - וכו'

‰˘Óעד מופנית שהיתה המלחמה את ולהפנות בעוז, פניו את להסב הוכרח

נגד - בודד חייל להיות הפך הוא עצמו! שלו העם מול אל - העמים כל כנגד עתה

שלם למלחמה)עם נכנסו שאח"כ לוי מבני חוץ שתקו, אבל - לעגל עבדו לא אם ואעפ"כ(שאף .

ישראל! כל לעיני ושברם - הלוחות את לקח אלא חת, ולא פחד לא הוא

‰Óמשה של גבורותיו את ולסכם לסיים התורה בחרה בו השבח שזהו איפוא פלא

- שעשה נורא והיותר גדול היותר השבח זהו הלא Ï‡¯˘Èרבנו, ÏÎ È
ÈÚÏ.עכ"ד !

l`xyi bidpn ly eytp zexiqn

'åâå "øää ïî úãøì äùî ùùá éë íòä àøéå"[לב-א]

במדרש‡] השטן81איתא להם הראה העגל, את עשו ובנ"י למרום עלה כשמשה

מצחק העם את ראה משה וכשירד העגל. את עשו לכן שמת וחשבו משה של מטתו

עלה לו אמרו הוא, היכן רבכם משה להם אמר העולם. את וערבב שטן בא וז"ל,

והארץ, השמים בין תלויה משה של מטתו דמות להם הראה מת. להם, אמר למרום.

ויקומו וכו' ממחרת "וישכימו מיד האיש, משה זה כי ואומר באצבע אותו מראין והיו

ע"כ. לצחק,

‰¯Â‡ÎÏ,מטתו שראו ומנהיגם רבם מות על ולספוד, לבכות להתאבל, להם היה

ובמחולות. בתופים לשמוח ולא

·˙ÎÂהניחה" למשה הקב"ה לו שאמר שבשעה יחוייב לפי"ז וז"ל, מוסר' ה'דרכי

ואכלם" בהם אפי ויחר בגד(לב-י)לי הזה העם שהרי לכך, להסכים למשה לו היה ,

ותרבות, נמוס בן אינו הזה העם והרי מטתו, שראה למרות ובמחולות בתופים ושמח בו

בעד התפלל כבודו, על ויתר זאת בכל - מנהיגו מות על מתאבל ואינו ושמח שצוהל

מישראל. אחת צפורן יזוז ואל כמשה אלף ימותו והכריז, העם

שצא. רמז המשך לב פרק שמעוני, ילקוט .81



ìäàתשא כי äùîפרשת Ù˘˙

,Ô‡ÎÓÂÏÈ·˘· Ï‡¯˘È· ‚È‰
Ó Ï˘ Â˘Ù
 ˙¯ÈÒÓÂ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙„ÈÓ ÏÚ ‡Ó‚Â„
¯Â·Èˆ‰.עכ"ל ,

ממתק,·] לשון היינו ויחל, של ענין מבואר הסליחה, בקשת בתחילת רבנו משה

שם במד"ר החטא.(מג-ד)כמובא היינו המר, את ממתק שהיה

Ì‚Âשלא היינו ופקדתי", פקדי "וביום עד רק לו והועילו אבות, חסדי זכות זכר

רגע. כמו אותם יכלה

¯Á‡Â.לו הועילו ולא בתפלה, יום ארבעים עוד מרע"ה ישב כך

‰
‰Âעם לדבר שהתחיל היינו אחרת, דרך מרע"ה לו שתפס הכתוב משטחיות

חן מצאתי אם כענין ישראל. עם בשביל הזכיר לא וכמעט עצמו, ע"ד רק ית"ש ה'

„¯ÍÈÎוגו' ‡
 È
ÚÈ„Â‰,בעיניך חן אמצא למען ,Í„Â·Î ‡
 È
‡¯‰ Î"Á‡Â.כאלה ועוד ,

‰ÊÂויסתר של הענין ידוע כי היינו ישראל. כלל את ולהציל להתפלל נכונה עצה

מהביט ירא כי פניו את ג-ו)משה וישתו(לעיל ויאכלו ויחזו דרך על כד-יא)והוא ÈÎ,(לעיל
ÂÊÁÈÂ ¯„‚· ˙‡Ê ‰È‰È ÔÙ Â˙„Ó È„ÎÓ ¯˙ÂÈ ËÈ·‰Ó Â˘Ù
Ï „Â‡Ó ‡¯È ‰È‰ Â
·¯ ‰˘Ó
ÏÏÎ ˙‡ ÏÈˆ‰Ï È„Î· Í‡ ˙Â
ÎÒ‰ ÏÎ· ÂÓˆÚ „ÈÓÚ‰˘ ‰ÊÎ ·ˆÓ· ÔÎ‡ ,Â˙˘ÈÂ ÂÏÎ‡ÈÂ

Í¯ÙÒÓ ‡
 È
ÁÓ ÔÈ
ÚÎ ,Ï‡¯˘È(לב פסוק .82(להלן

,Â
È‚È‰
Óבמקום אפילו עצמו חיי על וחס החש רבנו, משה הנאמן, רועה

השכינה. בהתגלות הכרוכה הגדולה הסכנה משום הסנה], [מראות גדול הכי ההתגלות

,Â
·¯ ‰˘Ó Ïˆ‡ ÌÂÏÎ ÏÚÂÙ Â
È‡ ‰Ê ÔÈ
Ú ,Ï‡¯˘È ÏÏÎ ˙Ïˆ‰Ï Ú‚Â
 ‰Ê˘Î Ï·‡
"Í„Â·Î ‡
 È
‡¯‰" ,"ÍÈÎ¯„ ˙‡ È
ÚÈ„Â‰" ‰"·˜‰Ó ˘˜È·Â ,Ï‡¯˘È ‚È‰
Ó.

דהנה‚] הכהן. אהרן של הנפש מסירות על זה, בענין עוד מצאנו זו ובפרשה

דלהלן הפסוק ה)על ראה(פסוק ועוד וז"ל, פירש"י לפניו" מזבח ויבן אהרן "וירא ,

להיות הסכים שאהרן יתכן איך להבין, וצריך בהם. ולא הסרחון בי שיתלה מוטב ואמר,

תלוי במי נפק"מ ומאי בהם, ולא בו הסרחון שיתלה מנת על זה, נורא במעשה שותף

הסרחון.

¯‡Â·ÓÂהסרחון אם כי הכלל, למען שלו מהרוחניות להקריב הסכים שאהרן כאן,

חמור הדבר ישראל, בני כל על תביעה וכשזו חטא, ישראל" ש"כלל הרי בהם תלוי

העיקר בו, יתלה שהדבר והעדיף ישראל כלל את להציל רצה אהרן כן ועל שבעתיים,

ונורא! זה, עוון בהם ידבק לא ישראל שבני

ÔÎÂשאמר משה של ההנהגה לב)היתה פסוק מספרך(להלן נא מחני אין "ואם

הכל התורה, בספר שמו כתיבת של הענין על לותר רצה שמשה והיינו כתבת", אשר

נוראה. כה עבירה שעבר ישראל כלל למען

זצ ירוחם לרבנו ומוסר, חכמה דעת ספר ח"82. ממיר, צח."ל מאמר ג
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ברח„] הנביא יונה הנה כלל. תפיסה בת שאינה הנהגה הנביא, ביונה מצינו וכן

הבריחה ומטרת אצלם, להתרחש שעומד מה על לנינוה להודיע שנצטווה לאחר בספינה

ישראל, בארץ שהוא למי אלא שורה הנבואה שאין שמכיון בחז"ל, שמבואר כפי היתה

שעשה שהסיבה בחז"ל ומבואר הנבואה. ממנו שתיפסק כדי הארץ את עזב יונה כן על

חוזרים שאינם ישראל, עם על קיטרוג בזה ויהיה בתשובה יחזרו נינוה שאכן חשש כי כן,

העדיף ואעפ"כ הבא! בעולם חלקו כל את להפסיד שיוכל ידע שיונה ומבואר בתשובה.

הגיעו דרגה לאיזו למתבונן, נורא והוא ישראל! כלל למען שלו, הנצחיות כל את למסור

ישראל! ומנהיגי ישראל נביאי

'åâå "ïøäà ìò íòä ìä÷éå øää ïî úãøì äùî ùùá éë íòä àøéå"[לב-א]

‰
כי‰ הכהן, באהרן הפצירו העגל את לעשות שבקשו שאלו בפסוקים מבואר

ה את להם שיעשה זה מדועהוא להבין וצריך לבדם. זאת לעשות רצו ולא זרה, עבודה

העגל. בעשיית עמם ישתתף שאהרן מעונינים היו הם

È˙ÚÓ˘Âשהנשים צריכים אם כי העגל, את שעשו אלו שידעו נפלא, ביאור

שאהרן צריכים הנר, הדלקת או יזכור בשעת האחרונה פרוטתם את יתרמו הצדקניות

ממנו. הרפו לא כן ועל "התפרקו", יכריז,

ÍÎאינו ישראל שכלל ביודעם הזמנים, בכל למיניהם שקר פועלי של הדרך היא

מנסים ולפיכך האמונה, יסודות את לערער מנסים אשר מרמה אנשי עם להשתתף מסכים

הוא. כשר דבר עניינם שאכן עליו שיסמכו כדי עמהם, שישתתף אחד במרמה לשכנע הם

"øää ïî úãøì äùî ùùá éë íòä àøéå"[לב-א]

ÌÚÙ"חצות "תיקון בעריכת חיים החפץ מרן של בכיו קול נשמע הלילה, באמצע

כשמשה ראה, מתי?! עד עולם, של רבונו אמר, בוכים בקול המקדש. בית חורבן על

כבודם המירו מסכה, עגל ועשו קמו כבר יום, ארבעים בסוף ההר מן לרדת בשש רבנו

שש להמתין כח עצרו לא ישראל". אלהיך "אלה לפניו וקראו עשב אוכל שור בתבנית

ולא לבנו, אחור נסוג ולא שנה אלפיים כבר אנו מחכים עולם, של רבונו ואנו, שעות!

ה' אלוקינו ה' ישראל "שמע - ונער זקן כולנו אנו קוראים ובוקר ערב כבודנו. המרנו

.83אחד"

תתת עמ' ופועליו' חייו חיים 'החפץ י."83.
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dyxta zeilrd ly dwelgd xcq

‰
שלישי‰ עד ומשני הכהן, של העליה שהיא 'שני', עד הפרשה מהתחלת

בשאר מצינו שלא דבר וזהו הפרשה, של הפסוקים רוב את יש ללוי, העליה שהיא

הוא. דבר והלא התורה, פרשיות

È˙ÚÓ˘Âפרשה קריאת ישראל שבטי משאר שהוא למי הוא בזיון שבאמת לבאר,

הכהנים שרק באופן העליות חילוקי סידרו לכן העגל. בחטא חלק להם היה הלא כי זו,

לעליות. קרואים יהיו החטא עם שייכות להם היה שלא והלויים

"íéäìà åðì äùò íå÷"[לב-א]

‡Ïהמדה היא כך כי "אלהים". אלא ביקשו, הנעדר, משה במקום אחר, מנהיג

אות להעריץ מתחילים אחרת, לעיר יצא או שנסתלק מנהיג, רקבישראל, כי ולאמר, ו

מקומו את למלא יכול .84"אלהים"

dexr xac zcear jixv did f"r lk

'åâå "ìàøùé êéäìà äìà åøîàéå äëñî ìâò åäùòéå"[לב-ד]

˜¯Ù·מיתות ע"ב)ד' סג שאין(סנהדרין כוכבים בעבודת ישראל היו יודעין איתא,

ע"כ. בפרהסיא, עריות להם להתיר אלא עכו"ם עבדו ולא ממש, בה

·˙Îספה"ק בשם הים מרגליות ז"ל,85בספר [הגר"א] הג' מאדמו"ר שמעתי ,ÍÎ
‰È‰ ‰¯Ê ‰„Â·Ú ÏÎ˘ ,‰"Ú Â
·¯ ‰˘Ó „Ú ˘È‡ ÈÙÓ ˘È‡ ÌÈ
Â‡‚‰ ÔÓ Â
È„È· ‰Ï·˜

‰Â¯Ú ¯·„ ˙„Â·Ú ÍÈ¯ˆ"הבעלים אחרי "ויזנו ע"ז כל אצל כתיב ולכן ח-לג), ,(שופטים

וגו'" הארץ נכר אלהי אחרי וזנה הזה העם לא-טז)"וקם עכ"ל.(דברים

Ê"ÈÙÏÂחז"ל דרשת לבאר ע"ב)יש יב לבבכם(ברכות אחרי תתורו "ולא עה"פ

אחריהם" זונים אתם אשר עיניכם טו-לט)ואחרי הרהור(במדבר זה - עיניכם" "אחרי ,

מיד נאמר ע"ז שהרהור הרי ע"ז. הרהור זה - זונים" "אתם וכו', זנות] [ר"ל עבירה

"זונים". לשון בו ונאמר עבירה, הרהור אחר

לתורה. אזנים ספר .84

פקודי, פרשת זהר, ניצוצי מספר שמביא .85

אדירים. מים מספר שמביא
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"ikxc erci `l mde - xeca hew` dpy mirax`"

"äëñî ìâò íäì åùò íéúéåö øùà êøãä ïî øäî åøñ"[לב-ח]

שמעו‡] אשר דור הנבואה, לדרגת והגיעו סיני הר במעמד שהיו הדור הנה

חדשים אלהים דרשו והם חלף ביותר קצר זמן בתוך נשמתם, ופרחו הקב"ה של קולו

של זה לתהליך הדעת את מניח הסבר לתת האפשר דרכו, את ויורו לפניו ילכו אשר

זצ"ל-הדרדרות?! רוזנשטיין משה רבי הג' ע"י ממיר, זצ"ל ירוחם רבנו נשאל כך

דעת"]. "יסודי [בעל

‰
Úארבעים" בהתרגשות, ירוחם ר' ונגן הרע", יצר של כוחו "זהו ירוחם, רבנו

דרכי". ידעו לא והם הם לבב תועי עם ואומר בדור אקוט שנה

Ó"¯‚‰מהרבה יותר דעתו את הניחה זו תשובה כי אומר, היה רוזנשטיין

השנים. במשך ששמע אחרים ביאורים

Í„ÓÏÏלהגיע יכול האש, מתוך מדבר חיים אלוקים קול שראה מי גם כי

להפוך יכול שנה שמונים משך גדולה בכהונה ששימש מי גם וכי זהב, עגל לעבודת

רגע של התדרדרות מפני האדם את מבטיחים אינם מצב ושום אירוע שום .86לצדוקי.

בספרי·] עקב)ואיתא לבבכם"(פר' יפתה פן לכם "השמרו יא-טז)עה"פ ,(דברים

התורה, מן פורש שאדם שכיון התורה, מן ותפרשו יצה"ר אתכם יטעה שלא הזהרו

ע"כ. מסכה" עגל להם עשו צויתם אשר הדרך מן מהר "סרו שנאמר לע"ג ומדבק הולך

È¯‰ÔÓ Â¯Ò˘ ,‰¯Â˙‰ ÔÓ Â˘¯Ù˘ ‰Ê È„È ÏÚ ‰È‰ Ï‚Ú‰ ‡ËÁ ˘¯Â˘„ ÔÏ
‡¯Â
Â ...Ï‚Ú‰ ‡ËÁ· ÂÏ˘Î
 ÍÎÏÂ ‰¯Â˙‰!

"zegkez `pey" - "sxer zeiyw" zcin xnega

"àåä óøò äù÷ íò äðäå äæä íòä úà éúéàø"[לב-ט]

הסמ"ק‡] לבבכם"(ט)כתב ערלת את "ומלתם שנאמר לב ערלת למול וז"ל,

י-טז) כתב(דברים ע"ה המלך שלמה וגם שיוכיחנו, מי ולאהוב התוכחות לאהוב פי' ,

ויאהבך" לחכם "הוכח ט-ח)בספרו לא(משלי "וערפכם שנאמר, לאו יש זו ובמצוה .

עוד" י-טז)תקשו עכ"ל.(דברים ,

¯ÙÒ·Âתורה וז"ל,87דעת ÓÂÚ„כתב Â
È‡˘ ‡Â‰ ¯Â‡È·‰ ...Û¯ÂÚ ˙ÂÈ˘˜
„ÓÏ˙‰Ïהוא ורחוק תוכחות, שונא נקרא ולכן לו, המוכיח לבבו בעומק ישנא ולכן ,

‰ÁÈÎÂÓמתשובה. ·Â‰‡Ï ‰¯Â˙‰ Â
Ï ‰·ÈÈÁ ÔÎ ÏÚÂשנאה של הלב ערלת ולמול ,

מוסר. דרכי זצ86. ירוחם לרבנו י-טז."87. עקב פר' ממיר, ל
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מתשובה, ח"ו יתרחק שעי"ז למוכיח, יתירה שנאה שמחרחרת ‰‡Â‰·˙וקפידה, ‰¯Â˙‰Â
ÂÊÏ‰ ‰Ï¯Ú‰ ˙‡ ÏÂÓÏ Â
Ï ˙ˆÚÂÈ ‰È
·Ïושב ולהתלמדות התוכחה לאהבת ויתקרב ,

לו. ורפא

‰ÊÂ,העגל בפרשת מפורשים פסוקים ‰˜·"‰כמש"כ, Î"Î „ÈÙ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÈÎ
Û¯ÂÚ ‰˘˜ ˙„Ó Ì‰· ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï‚Ú‰ Ï˘ ÏÂ„‚‰ ÔÂÚ ÏÚראוים שהיו כיון - פי' ,

הלבבות' 'חובת בעל כמש"כ המחילה, בקשת עם חמור ואין התשובהלתשובה, (שער

לולאפ"ז) ח"ו, כרגע לכלותם - בתקפו העון חומר שישאר גרם העורף קושי אמנם .

מהם פרקו וגם הנחש. זוהמת חזרה דהרי לגמרי, אהני לא ואעפ"כ בפרץ. עמד משה

ונשמע נעשה כנגד שקבלו הכתרים ע"א)ב' פח שאינם(שבת עורף, קשיות בשביל והכל .

להתלמד, ÓÏ˙‰Ï„עומדים „ÓÂÚ‰ ‰Ê ‡Â‰ ,·‰Â‡ ‰"·˜‰˘ ‰Ó ¯˜ÈÚÂ.עכ"ל ,

„ÂÒÈÎדעת בספרו גם ירוחם רבנו המשגיח כתב עורף", "קשה מדת בחומר זה

ומוסר צה)חכמה מאמר החטא,(ח"א מעיקר אינו עורף קשה כי להבין רגילים תמיד וז"ל,

עורף". "קשה מצד צדדית טענה עוד שם שהיתה ורק העגל, מעשה הוא החטא עיקר

על הטענה כלל הוזכרה שלא החטא, שורש באמת זהו עורף" ש"קשה הוא הנכון אבל

עצמו, ÏÙËÎהחטא Â‰È¯‰ "Û¯ÂÚ ‰˘˜" ˙ÓÂÚÏ ‡ËÁ‰˘ ÌÂ˘Óבזה אמר והקב"ה ,

כלל, מועיל החטא תיקון אין וא"כ עורף, קשה עם עוד הוא כי כאן נתגלה כי למשה

וכו'" ולמחר כך עשה לו אומר "היום אזי השורש שיש זמן ע"ב)שכל קח ועיקר(שבת ,

עכ"ל. חטא, של שרשו בשורש עורף", ה"קשה הוא התיקון

חיים'·] ב'שפתי גם כתב עורף", "קשה מדת בחומר המשגיח ומוסיף88וכדברי ,

וז"ל, המדה של בגריעותא Û¯ÂÚ"לבאר ‰˘˜" ‰¯Â˙‰ ˙Ù˘· ‡¯˜
 ,˙Â
˙˘‰Ï È˘Â˜‰.

בלבבך תאמר "אל עקב בפרשת התורה דברי הם ואלה מהו. עורף" "קשה נבאר הבה

סכנה - הזאת" הארץ את לרשת ה' הביאני בצדקתי לאמר מלפניך אותם אלקיך ה' בהדוף

לבבך וביושר בצדקתך "לא - הכל... לאבד ח"ו עלול שבגללה זו, במחשבה טמונה גדולה

כי "וידעת - טובים ומעשים מצוות הרבה בידך יש אפילו - ארצם" את לרשת בא אתה

לרשתה, הארץ את לך נותן אלקיך ה' בצדקתך הנצחית)לא הראיה ערף(ומהי קשה עם כי

שהתנהגו מצינו היכן בצדקתו. הארץ את יירש עורף קשה שהוא שעם יתכן לא - אתה"!

היום למן במדבר, אלקיך ה' את הקצפת אשר את תשכח אל "זכור - עורף? בקשיות

ובחורב ה', עם הייתם ממרים הזה המקום עד בואכם עד מצרים מארץ יצאת אשר

העם את ראיתי לאמר אלי ה' ויאמר אתכם... להשמיד בכם ה' ויתאנף ה' את הקצפתם

ואשמידם" ממני הרף הוא, ערף קשה עם והנה ט-ד,ח,יג)הזה .(דברים

‰
ה'‰ "אנכי הציווי את קיימו שלא עונש איננה להשמידם הסיבה כי מבואר

להרה אלול, זצ"88. פרידלנדר חיים רבי ל."צ
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לעגל, ועבדו ËÁÏ‡אלקיך" ‰Ó¯‚˘ Û¯ÂÚ‰ ˙ÂÈ˘˜ ÏÚ ‡Ï‡את "ראיתי שכתוב וזה ,

הוא". ערף קשה עם והנה הזה ‡Ìהעם ÈÎ ‰
˜˙ ‰"·˜‰ ‡ˆÓ ‡Ï ‰Ê ¯ÂÓÁ ‡ËÁÏ
Ì„ÈÓ˘‰Ï.'‰ ˙‡Ó ÔÂˆ¯ ‰È‰ ‡Ï ,‰·Â˘˙Ï ˙ÙÒÂ
 Í¯„ ‰˙È‰ ÂÏÈ‡ È‡„ÂÂ·Â

Ï‡¯˘È ÏÏÎ ÔÂ˜È˙ ˙‡ „ÈÓ˙ ˘ÙÁÓ ‰"·˜‰ ÈÎ ,Ì„ÈÓ˘‰Ï.

È˙È‡¯"לנגד ערפם קשי "מחזירים - הוא" ערף קשה עם והנה הזה העם את

לשמוע" וממאנים באופן(רש"י)מוכיחים צדק מורה שום דברי לשמוע ערפם ברזל "גיד .

בתשובה" שישובו תקוה שם)שאין ובדברים('ספורנו' ה'ספ(ט-ו). "כימבאר הפסוק את ורנו'

ראיית [זוהי העורף". קשה עם לבב ויושר צדק שיהיה אפשר "שאי - אתה" עורף קשה עם

בלתי וביושר, בצדק וחי הנכונה בדרך ההולך -אדם לבבך" וביושר בצדקתך "לא הקב"ה

עורף"]. קשה "עם תכונת בו שתשכון ‡È¯Áאפשרי ÍÏÂ‰‰ ‡Â‰ Û¯ÂÚ‰ ‰˘˜ Ì
Ó‡ ÈÎ"
Â˙·˘ÁÓ˘ ‰¯Â¯· ‰È‡¯· ˜„ˆ ‰¯ÂÓ ‰ÊÈ‡ Â‰ÚÈ„ÂÈ˘ Ù"Ú‡ .Â˙·˘ÁÓÂ Â·Ï ˙Â¯È¯˘

„ÒÙ‰‰ Ï‡ ‰‡È·ÓÂ ‰·ÂË È˙Ï· ‡È‰יפנה לא כי וזה לפנות), יוכל כאילו(לא המורה אל

לפנות יוכל שלא באופן ברזל כגיד קשה ואנה(להניעו)ערפו רצונו)אנה כפי ילך(רק אבל ,

כמאז לבו שרירות מאז)אחרי כמו התלם באותו עכ"ד(הולך ,"89.

ראה„] מכך ויתירה התוכחה. את אהבו קדמאי, בדורות הראשונים זאת, לעומת

ומוסר חכמה דעת בספר שכתב רנג)מה מאמר ח"ו ירוחם, היו(לרבנו כמה עד וז"ל,

בויק"ר מובא אוה"ע. חכמי ואפילו תוכחה, הראשונים כז)אוהבים פ' מעשה(אמור ,

ליה אמרו קדמוי, נפקין דנשי כולי והות וכו' קציא מלכא לגבי אזל מוקדון באלכסנדר

עמנא אתעביד ואי וכו', נצחוך דנשיא בעלמא נפיק שמך ונצחינך קרבא לן עבדת אי

אנא פילי תרע על כתב נפק כי אחרבת. דנשי דמחוזא נפק שמך לן ונצחת קרבא

ע"כ. מנשיא, עצה ואלפית מדינא לקרטנינא דאתיא עד הוינא שטי אלכסנדר

וכתב¯‡‰ קיבל, מנשים תוכחה ששמע כיון כמוהו, אדיר מלך כי להשתומם

ברבים, להודיע בוש ולא מנשיא, עצה ואלפית הוינא שטיא אנא פילי תרע על טעותו

מ הקב"89. מאידך למשרע"מ גילה שיש"ה ה

תלוי והדבר יכלם, שלא להצילם התפילה בכח

כמו רבנו משה של בתפילתו ורק אך

וז"שפירש שמענו"י לא עדיין לי הניחה ל,

לי. הניחה אומר והוא עלהם משה שהתפלל

תלוי שהדבר והודיעו פתח לו פתח כאן אלא

ע יכלם, לא עליהם יתפלל שאם כ."בו

הגרא זצ"מסביר דסלר התיקון"א את ל

ע ישראל של ערפם של"לקשיות תפילתו י

נקמה סתם אינם שמים עונשי הרי משה:

א לאדם, כתיקון בא העונש הפתח"אלא מה כ

בתפילתו - בו תלוי שהדבר והדיעו לו שפתח

משרע של"של עורפם קשיות את לתקן ה

תפילה של שהגדר הוא, הביאור אלא ישראל.

השי לפני התבטלות היא"הוא עורף קשיות ת.

השי לפני ההתבטלות הולך"היפך שהאדם ת,

לרצונותיו שמשועבד וכיון הלב, רצונות אחר

וע בתשובה, שישובו תקוה תועיל"אין ז

משרע של את"תפילתו ולרכך להכניע כדי ה

להשי ולהתפלל ערפם, ת."קשיות
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הורוהו נשים ואפילו א"ע, הטעה כמוהו חכם איך שיראה השער, לפני שיעבור מי וכל

ממנו, שילמדו לרבים ולהורות ללמד כדי אך ברבים, עצמו את שבייש [ראה טעותו.

למרים" אלקיך ה' עשה אשר את "זכור ענין נבין ומזה לרבים. תועלת זה (דבריםויהיה

חטאכד-ט) מהו ברבים להורות כדי אך ברבים, בזיון וסובלת סורחנה, בתורה ונכתב ,

הרע]. לשון

ÌÈ‡Â¯,תוכחה אהבת במדת התלמדו אוה"ע חכמי אף כי ‡Ìמזה ÈÎ ÂÚ„ÈÂ
‰È· ‰Ó ,‰È· ‡„ ‡ÏÂ .‰È· ‡ÏÂÎ ,‰È· תוכחה„‡ ומבקש שומע אדם אין ואם .

בעיניו" זך איש דרכי "כל הלא לו. תקוה מה טז-ב)ע"ע, עכ"ל(משלי ,90.

"äîä íé÷ìà äùòî úçìäå"[לב-טז]

‡˙È‡מא-ט)במדרש לוי(שמו"ר בן יהושע א"ר המה, אלקים מעשה "והלחת ,

תורה, של מעלבונה לבריות להם אוי ואומרת חורב מהר יוצאת קול בת ויום יום בכל

נזוף". זה הרי בתורה תדיר עוסק שאינו מי שכל

·˙ÎÂהיתה מאז שהתורה תורה, של מעלבונה וז"ל, מבהיל דבר יוסף ענף בפי'

אדם לבני נתנה והשי"ת וגו', אמון אצלו ואהיה הכתוב וכמ"ש יתברך לפניו משתעשעת

קונם. רצון היה כן כי בה, עוסקים אדם בני כאשר סובלת התורה זה וכל אשה. ילוד

בחבלים, תזעק תחיל אז כי בודאי זוית, בקרן אותה ויניחו ממנה יתבטלו כאשר אמנם

עכ"ל. אדם, מבני עלבונה יתבע השי"ת ואז

`lbir mcw `ecga oiaain

"äðçîá äîçìî ìå÷ äùî ìà øîàéå äòøá íòä ìå÷ úà òùåäé òîùéå"
[לב-יז]

È
‚¯‡Ó,החדשה התורה" "קבלת של שני מעמד לקיים רצו העגל "אמונת"

ולהשמיע להריע הם התחילו השמים, מן וברקים וקולות שופר קול נשמע שלא ומכיון

הריעו אם וא"ת, עיגלא", קדם בחדוא מיבבין "כד תרגם, עוזיאל בן ויונתן ענות. קול

למה. יבבא העגל, לקראת בשמחה

Ï"
Âאם אפילו ישיבה, שבן ממיר, זצ"ל ירוחם רבנו בשם ששמעתי מה ע"פ

מלא יהנה שלא בבטחה, לומר אפשר אבל - לא ח"ו או העוה"ב לחיי יזכה אם נסתפק

יח-א, יתרו פר' לעיל זה בענין כתבנו כבר .90

יתרו" משמעלת שם עוד יעויין באריכות, כ""

הגר"בהגה הנהגת אודות קבלת"ה בענין א

תוכחה.
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ילך אם הלא האיסורים, חומר את ויודע תורה שלמד מכיון כי מהעוה"ז, נחת חפנים

מיוצ לו אוי יצרו, מכיוןבעצת כאן ואף למד. שלא ממי יותר כליותיו ממוסר ויסבול רו,

לא ומצות, תורה עול עליהם וקבלו סיני הר במעמד חיים אלוקים דברי ב"י ששמעו

עיגלא" קדם בחדוא "מיבבין - העגל לפני עול שפרקו בשעה שלמה שמחתם .91היתה

minwa egin `ly

"íäéî÷á äöîùì ïøäà äòøô éë àåä òøô éë íòä úà äùî àøéå"[לב-כה]

·˙Î.בזה לבו בהתגלות לרוע ומפורסם מגולה - הוא פרוע כי וז"ל, ב'ספורנו'

צדיקים, ביניהם שאין גלה - אהרן פרעה Ô¯‰‡Ïכי ÌÈ¯ÊÂÚ ÌÈ˜È„ˆ Ì˘ ÂÈ‰ Ì‡˘
ÏÏÎ Ï‚Ú‰ ‰˘ÂÚ Ô¯‰‡ ‰È‰ ‡Ï ÂÈÏÚ ÂÏ‰˜
 ¯˘‡Îרע לשם - בקמיהם לשמצה .

גם אין טוב עושה אין ושביניהם בבריתם נאמנו שלא עליהם שיאמרו אויביהם, בין

נקהלו רובם ולא כלם שלא אע"פ כי וזה בתוכם. ונשיא נביא פני נשאו ושלא אחד,

אהרן, ·˜ÌÈÓעל ÂÁÈÓ ‡Ï˘ ÏÚ ‰ˆÓ˘Ï ÌÏÎ ÂÈ‰.עכ"ל ,

,‡ˆÓ
בני של הגדול הרוב לעומת מועטים היו העגל חטא שאנשי למרות כי

האשמה. דבקה שבכולם הרי מיחו, לא שהשאר מכיון אך ישראל,

Ê"„ÚÂאת ואיש אחיו את איש "והרגו הפסוק על בסמוך ה'ספורנו' כתב עוד

קרבו" את ואיש וז"ל,(לב-כז)רעהו ,ÌÈ˜È„ˆ‰ Ì‚,בעגל מלחטוא נמנעו אשר ,ÂÈ‰
ÌÈ‡ËÂÁ· ÂÁÈÓ ‡Ï˘ ÏÚ ‰¯ÙÎÏ ÌÈÎÈ¯ˆשלא שכמו לאחר להם, התכפר זה במעשה .

עכ"ל. החוטאים], [של בהורגיהם גם מיחו לא כך בחוטאים, מיחו

"éåì éðá ìë åéìà åôñàéå ,éìà 'äì éî øîàéå äðçîä øòùá äùî ãîòéå"
[לב-כו]

אמר,‡] נחמני בר שמואל רבי בשם ברכיה רבי לוי", בני כל אליו "ויאספו

כך אלא המלך? של ביתו בן להיות רוצה אינו לעגלמי נזם נתן שלא מי משה, אמר

לוי" בני כל אליו "ויאספו מיד - אצלי א)יבוא תהילים .(מדרש

Ô‡ÎÓהוא מי היתה, אלי", לה' "מי רבנו משה ששאלת נכבד. ענין אנו לומדים

"להשם"! בכלל אינו במשהו, סייע אלא לעגל, עבד שלא מי ואפילו לבדו. לה' רק

‰
ה'‰ אם הסעיפים שתי על פוסחים אתם מתי "עד הכרמל בהר אמר אליהו

אחריו" לכו הבעל ואם אחריו, לכו יח-א)האלקים א, .(מלכים

זצ סורוצקין זלמן רבי להג' והדבור', 'הדעה ל."91.
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Ï‡Â˘,"אחריו לכו הבעל "ואם כזה דבר לומר אפשר איך זצ"ל, הגר"ח מרן

הוא. זרה עבודה הלא

¯Ó‡Âחושבים ואם גמורה, אפיקורסות היא בשיתוף זרה שעבודה הגר"ח,

שע"ז כיון הבדל, שום אין כי לגמרי, אחריו לכו לע"ז, וגם להקב"ה לעבוד שיכולים

בזמן לכן מלבדו, עוד אין הוא עולם לבורא עבודה עולם. לבורא עבודה איננה בשיתוף

לגמרי. הבעל אחר לכו שהוא... מה ועוד עולם בורא שיש

במדרש·] דאיתא הא לבאר כתב כאן חיים' ה'חפץ בילקוט)וכן לא(הובא מאן ,

מיד אצלי, יבוא לעגל נזם נתן שלא מי משה, אמר אלא דמלכא, בייתיה בר מהוי בעי

שהוא מי היינו - לה'" "מי איפוא, היא הכתוב וכוונת לוי". בני כל אליו "ויאספו

ח"ו. השתתפות שום בלא לבדו לה' רק בלתי

ÛÈÒÂ‰Âשצריך ה', בעבודת מאד ונחוץ גדול ענין למדים אנו ומזה וז"ל, הח"ח

דבר, בשום עמהם יסכים ולא בדעותיהם החפשים עם פשרה יעשה שלא לדעת אדם כל

שהוא העם לעיני להראות ורק כמותם, דבר בשום בעצמו להתנהג בדעתו אין אפילו

- לרעות" רבים אחרי תהי' "לא נאמר כיו"ב ועל בזה, ליזהר יש ג"כ עמהם, מסכים

במלכים הכתוב כוונת וזהו רבים. על להביט אין רע דבר על במאמר(א-יח)דהיינו

היינו - אחריו לכו האלקים ה' אם הסעיפים שתי על פוסחים אתם מתי עד אליהו,

שלא ובלבד לבדו, ג"כ כוונתו - אחריו" לכו הבעל "ואם ואמר והוסיף לבדו. אחריו

מותר לפעמים כי ויאמרו, ויורו ממעשיו רבים ילמדו ולא לבעל, ופעם לה' פעם ילך

האישל כי הכל יודעים אז הבעל, אל רק הולך הוא אם משא"כ הבעל. אל גם ילך

עכ"ד. ממנו, יפרשו והכל ע"ז ועובד ישראל מעדת הוא נבדל הזה

"úáúë øùà êøôñî àð éðçî ïéà íàå"[לב-לב]

˘"ÂÚÈÂכדאי הייתי שלא יאמרו שלא כולה, התורה מכל מספרך, וז"ל, שפירש"י

עכ"ל. רחמים, עליהם לבקש

¯·„Â,נצחים נצח שהיא כולה התורה מכל שמו שימחק מוכן היה רבנו משה מבהיל,

כדאי הייתי שלא עלי יאמרו "שלא ובלבד העגל, עוון על ישראל לבני הקב"ה ימחל לא אם

כן. עליו שיאמרו רבנו למשה היה איכפת מה וכי להבין, ויש רחמים". עליהם לבקש

‰‡¯
Â'לה תחנוניו שכל בנ"י כשיראו שמא רבנו משה שחשש הדבר, טעם

ואם כלפיו, ובכבוד בהערכה משהו יחסר אולי בתוהו, עולים העגל עוון על שימחל

כראוי תורה ממנו לקבל יוכלו לא לרבם הכבוד בהנהגת .92יחסר

בע לבאר ויש מוכן"92. היה רבנו שמשה א,

תתערער שלא ובלבד מהתורה שמו שימחה

שהיא נבואתו במעלת האמונה ותחלש

התורה. מתן מיסודות
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'ÈÚÂעה"פ עזרא' ב'אבן לג)נמי פניו(להלן על ויתן אתם מדבר משה "ויכל

ישים ובכלותו ה' דברי בנ"י אל מדבר שהיה זמן כל עומד והאור וז"ל, שכתב מסוה".

יראו אם למשה גרעון יהיה וזה היו, כאשר פניו וישובו האור שיסור שידע המסוה

חשוב היה התורה דכבוד ומבואר עכ"ל. המסוה, משים היה כן על אור בלי פניו ישראל

יראוהו שלא פניו על מסווה שם כך שבשל דרגה, בפחיתות יראוהו שלא משה בעיני

"ואם מהקב"ה שביקש נמי והיינו עמהם, דיבר כאשר לו שהיה הגדול האור ללא בנ"י

התורה קיום שסוד ידע משה מכך. המשתמע כל על כתבת", אשר מספרך נא מחני אין

יכולה התורה מסירת אין זה ובלי התורה, מוסרי רבותיו וכבוד התורה כבוד הוא

לתלמיד מרב כתיקנה .93להתקיים

"íúàèç íäéìò éúã÷ôå éã÷ô íåéá"[לב-לד]

‰
‰Âבמשך הקב"ה לפני ובתחנונים בתפילה עמד רבנו שמשה אף העגל, בחטא

ופקדתי פקדי "ביום כתוב, רחמים של מידות בי"ג וריצהו לילה וארבעים יום ארבעים

כשאפקוד ותמיד יחד, מלכלותם אליך שמעתי עתה וז"ל, ופירש"י חטאתם". עליהם

פורענות ואין העוונות, שאר עם הזה העוון מן מעט עליהם ופקדתי עוונותיהם עליהם

עכ"ל. העגל, עוון מפרעון קצת בה שאין ישראל על באה

¯‡Â·Óחטא מאז ישראל על שבאים והעונשים הפורעניות שבכל רש"י בדברי

המקומות שבכל לומר, רצה העגל". עון מפרעון "קצת יש הדורות כל סוף ועד העגל

כן שאין מה גמורה, סליחה ה' להם סלח הקב"ה את ישראל בני שהכעיסו האחרים

גמורה, מחילה זו היתה לא אז, השמידם ולא ה' להם שסלח אף שעל העגל, חטא

מפרעון קצת עליהם שבאה פורענות בכל ישראל מעם הקב"ה נפרע הזה היום עצם ועד

העגל. חטא

ÔÎÏÂ,הנוראים הימים קודם שאומרים הסליחות [בין 'סליחות' שאומרים יום בכל

והביאור העגל, חטא של איזכור מהפזמונים באחד יש בצומות], שאומרים אלו ובין

הזהב. בעגל חטאם על להם נסלח לא הדורות סוף עד ישראל שכלל הנ"ל, עפ"י הוא

,Í„È‡ÓÂחטא את שמזכירים סליחה בכל יצחק' 'עקידת את מזכירים גם לכן

של מהקטרוג אותנו ומצילה שמעמידה היא העקידה זכות כי הוא, הדבר וטעם העגל,

העגל. חטא

זצ ברוידא זיסל שמחה רבי הג' חברון."93. ישיבת ראש ל,
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"c`n dxryp eiaiaqe"

"êì äùòà äî äòãàå êéìòî êéãò ãøåä äúòå"[לג-ה]

הורידה‡] הנכבד המעמד באותו לך הנתונה הרוחנית ההכנה וז"ל, ה'ספורנו' כתב

עכ"ל. גדול, כ"כ לעונש אז ראוי תהיה שלא לך אעשה מה ואדעה וכו', מעליך

Â
ÈÈ‰„מחייב וזה מתחזקת התביעה אף יותר, גדולה למלך קירבה שיש ככל

עבירה אפילו שלו, לפלטרין סמוך המלך, בחצר העומדים יותר. תקיף יהיה שהעונש

יותר. גדולה התביעה וממילא יותר נחשבת היא זה במצב אך היא, קטנה שלכאורה

המלכות בבית מרידה של משמעות לזה יש קירבה, יותר שיש ככל כי היא, לכך .94והסיבה

חיים·] תורת בספר ע"א)כתב נ ב"ק עם(מס' מדקדק שהקב"ה [מה וז"ל,

בלבד, הדין במדת הצדיקים את דן שהקב"ה משום הוא הרשעים] מן טפי הצדיקים

על ואפילו השערה, כחוט אפילו מוותר אינו הדין ושורת בדין, לעמוד שיכולים כיון

עכ"ל. מאד, חמור העונש הדין שורת לפי דהו כל חטא

‡ˆÓ
"שיכולים משום הוא הדין במדת הצדיקים את דן שהקב"ה מה כי לדבריו

הדין. במדת אותם דן הקב"ה לכן בדין", לעמוד

Ï·‡שהצדיקים והוא, אחר, בענין מבואר הדבר ה'ספורנו' בביאור מש"כ לפי

הנהגה יש ובסביביו 'סביביו', במדרגת הם התקרבותם וע"י למקום, קרוב במדרגת הם

הדין. מדת של הנהגה אחרת...

‡È·‰Âאויערבך הגר"ש מרן דודו מכב' ששמע מה שליט"א פוס הגרי"ח

ויחמיר יותר, אדם ידקדק שבעשי"ת ובפוסקים, בירושלמי שכתוב הענין שזהו שליט"א,

להחמיר חיוב אין הרי וקשה, וכדו. בטהרה חולי לאכול - וכגון המותרים, בדברים אף

חטא כאן ואין בזה)בזה, מקפיד אינו השנה שכל ועוד,(מה תשובה, עליו לעשות שצריך

ואשוב", "אחטא כאילו הרי"ז להרגלו אח"כ לחזור ע"ד בעשי"ת רק מחמיר הוא אם

אלינו, קרוב ה' דבעשי"ת - הוא הביאור 
‰‚אלא˙‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÍÏÓÏ ·Â¯˜ ÌÈ‡ˆÓ
˘ÎÂ
ÈÙË ÌÈ¯Â„È‰Â ˙Â¯ÓÂÁ·.

"åìäà çúô ùéà åáöðå"[לג-ח]

‰
נשים‰ שגם ואע"פ עמדו, גברים שרק משמע אהלו, פתח "איש" מדכתיב

דכיון י"ל אך ת"ח, מפני לקום Â‡ˆÈחייבות ‡Ï Ì‰ "‰ÓÈ
Ù ÍÏÓ ˙· ‰„Â·Î ÏÎ"˘95.

מן א' שזו מובא, איש מעשה בספר .94

שהחזו עיה"הסיבות בירושלים דר לא ק,"א

פלטרין שהוא שבירושלים אומר, היה כי

וקה המקדש למקום וסמוך מלך, ק,"של

אולי חושש והיה גדול, יותר מחייב' 'זה

ש מה יקיים בעבודתהמקום"לא מחייבו "

ה'.

שליט שטיינמן ל. א. רבי הג' מרן א."95.
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¯ÙÒ·Âשלמה החת"ס96מנחת בשם ד"ההביא ע"ב כא שבת למס' בחידושיו (והוא

בתהמהדרין)ו כבודה שכל שכיון משום לעצמה, נ"ח מדלקת אשה אין למה שהטעם

נרות. ותדליק לרה"ר הסמוך בפתח שתעמוד ראוי אין פנימה, מלך

ãò äùî éøçà åèéáäå 'åâå íòä ìë åîå÷é ìäàä ìà äùî úàöë äéäå"
"äìäàä åàá[לג-ח]

ÂËÈ·‰Â"תכנס שהשכינה מובטח, שכך אשה ילוד אשרי לשבח, משה", אחרי

אהלו לפתח .(רש"י)אחריו

ÌÚÙצבי רבי הג' נעוריו חבר עם זצ"ל מקאמניץ בער ברוך רבי הג' התווכח

מיוחד סדר בישיבות לקבוע נחוץ האם זצ"ל, חיים החפץ רבנו חתן זצ"ל לוינסון הירש

טען זה, סדר הונהג לא יצחק' בית 'כנסת שבישיבתו בער, ברוך רבי מוסר. ללימוד

מוסר. למדו לא שניהם, למדו בה וולאז'ין שבישיבת רעו בפני

È·¯ה'חפץ רבנו בהוראת המוסר לימוד הונהג בה ראדין ישיבת ראש הירש, צבי

מוסר"! למדו "בוולאז'ין לעומתו: טען חיים'

‰Ó˙למדו שלא אנו ויודעים שם, למדנו הלא משמע? "מאי בער: ברוך רבי

מוסר". שם

È·¯Âקורנת והקדושה הספסלים בין היה עובר הנצי"ב "כשרבנו השיב: הירש צבי

מוסר"! ולומדים - בו מביטים התלמידים היו 97מפיו,

"éçå íãàä éðàøé àì éë éðô úà úàøì ìëåú àì øîàéå"[לג-כ]

Ì‡˘לחיות מה על לך ואין לשלמות, הגיע אז .98יראני

זצ אויערבך זלמן שלמה רבי להג' סי'"96. ל,

כג. אות צא

ה'. עבודת שער ישראל', 'דרכי .97

���

שהסמיך החדש, חיים חפץ בספר ראיתי

החפץ מרן לפני בא פעם כדלהלן, זה לענין

מפניו, רבנו קם בריסק, מהעיר יהודי חיים

שהלך ולאחר הבית, בני תמהו לכבדו. ועמל

אוריין בר האם רב, כה לכבוד זכה במה שאלו

אבהן? בר או הוא,

הח בזה"ענה וזכה"ח הוא, מבריסק הרי ל,

חיים רבי הג' ישראל, של רבן את לראות

שאקום הוא בדין - לברכה צדיק זכר מבריסק

ואכבדו! ח"מפניו לתורה, שי סג)"(ספר עמ' .ג

הג תולדות זצ"ובס' שבדרון שלום -"ר ל

משגיח בהיותו שלו' שר' מובא - חוצב קול

הספסלים טורי בין מסתובב היה בישיבה,

וכשטענו בידו, שהחזיק בגמ' לומד כשהוא

על לפקח הוא משגיח של שתפקידו לפניו

החזו מרן עם להתייעץ נסע א,"התלמיידם,

זה. באופן לנהוג להמשיך לו שהורה

סג הרב ששמע הדברים מן שליט"98. א"ל
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ÔÈÈˆÂזצ"ל ראטקין ליב ר' הגה"צ מרבו ששמע מה שליט"א, פוס ,99הגרי"ח

זצ"ל, הגרא"ק הישיבה ראש עם השבועות בחג בקלצק הישיבה בני נתאספו שפ"א

בביאור מהלכים ג' אמר והמשגיח הי"ד, זצ"ל ננדיק ליב יוסף ר' הגה"צ המשגיח בבית

יגיע ה' את שיראה ואדם הבורא, להכרת להגיע היא בעולם האדם תכלית א. זה. פסוק

ה מעין [וזה בעוה"ז, כבר לעשות מה לו אין שוב וממילא בשלימות התכלית דבריםאל

את רואה הוא זה וכנגד קץ, אין עד ה' שלימות את יראה האדם אם ב. שהזכרנו].

זוכר שאינו אמר הג' המהלך ואת בושה. מרוב מגופו נשמתו תפרח מיד עצמו, שפלות

נפלא וחשבון מהלך זה היה .100אך

"åàøé àì éðôå éøåçà úà úéàøå éôë úà éúåøéñäå"[לג-כג]

האזינו‡] בפר' לב-ז)הנה ודר",(דברים דר שנות בינו עולם ימות "זכור נאמר

מעמנו. דורש ה' ומה להתנהג, כיצד שלנו מההסטוריה ללמוד שעלינו היא והכוונה

,Ì
Ó‡,קורות שהן בשעה המאורעות את להבין מאד שקשה הוא חשוב כלל

ולפעמים שנים, מאה לפעמים שנים, עשר לפעמים - היסטוריה של באספקלריה רק

ה'. ויד אלקים מעשה להבין אפשר שנים, אלף

Í¯„·Â,זצ"ל סופר החתם מרן אמר ‡È¯ÂÁ"דרוש ˙‡ ˙È‡¯Â"שאירעו לאחר -

אבל קרה, מה להבין אפשר Â‡¯È"המקרים ‡Ï È
ÙÂ"להבין אפשר אי מעשה בשעת -

שקורה. מה

zegel ly ozleqt

יתעשר. שמשה הצורך א.

רוחני. לצורך רק עשירות ב.

העוה"ז. ענייני בכל ומואס דוחה בקב"ה הדבק ג.

"êì ìñô"[לד-א]

שנאמר‡] לוחות, של מפסולתן אלא משה העשיר לא חנינא בר' חמא רבי "אמר

יהא" שלך פסולתן וגו', לך ע"א)פסל לח שאין(נדרים לומדים שמכאן בגמ' שם ומבואר .

הלוחות. מפסולת מכאן ילפינן ועשיר ועניו, וחכם ועשיר גבור על אלא שורה השכינה

זצ פגרמנסקי מרדכי הרב הגאון בגיטו"ממרן ל

והעלם שמם, ימח הגרמניים תחת קוונא

שליט צינמון דוד ר' הרב א."לכתב

הגר תלמיד זצ"99. קוטלר ל."א

משולחן ב'פנינים בזה שהאריך מה וראה .100

גבוה'.
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,‰˘˜Âוא"כ והעשיר, הלוחות את שפסל טרם משה על שכינה שרתה הלא

מעכבת.אדר העשירות שאין ראי', ממשה בה

Ï"ÈÂהמסכן וחכמת נשמעים, דבריו שיהיה כדי עשיר, להיות זקוק שהנביא

בעיניהם, חשובה העשירות היתה לא הזהב, לעגל ישראל בני שהשתחוו קודם אבל בזוי'.

את מהמצרים לשאול רצו שלא ישראל, דבני בע"כ "וישאילום" חז"ל, שדרשו וכמו

להיות לנביא הכרח אז היה לא וממילא ה', ציווי מפני רק זאת ועשו וזהב, הכסף

התאוות, את המסמל זהב, לאלהי והשתחוו העגל את ישראל בני שעשו אחרי אבל עשיר.

והוכרח העניות, את מבזים - והעיקר העשירות את מכבדים התחילו - בזהב הנקנות

אשר עד היטב העגל את משה שטחן ואע"פ נשמעים. דבריו שיהיו כדי להתעשר, משה

לזהב משתחווים הכל ועדיין ישראל, בני במוחות נשארו זהב" ה"עפרות הרי לעפר, דק

מ"פסולתו" מתעשרים שהכל ובשעה בזויה. המסכן חכמת נעשה ומאז סביבו. ומחוללים

נתעשר - עשיר להיות כשהוכרח רבנו, משה הרי הסט"א, של מהשריים העגל, של

הלוחות של מפסולתן דימינא, .101מסיטרא

הקב"ה·] אם הלא ביאור, צריכים משה נתעשר זו שמפסולת הגמ' דברי ועצם

דוקא להעשירו הקב"ה בחר ומדוע למקום, דרכים הרבה משה, את להעשיר רוצה

ביותר המקודש הדבר של .102מהפסולת

‡Ï‡התורה את לעזוב צריך אין עשיר להיות בשביל כי ללמדנו, רצה הקב"ה

עשיר. להיות אפשר תורה עם -

„ÂÚÂ,כאן ‰˙Â¯‰לומדים ÂÊ ¯˜ÈÚ‰Â - ˙ÏÂÒÙ ˜¯ ‡È‰ ˙Â¯È˘Ú˘,ÔÈ‡Â
¯˜ÈÚ ˙ÏÂÒÙ‰ÓÂ ˙ÏÂÒÙ ¯˜ÈÚ‰Ó ˙Â˘ÚÏ103.

‰
‰Âוזאת משה, את העשיר הקב"ה אלו, קדושות מלוחות דוקא שלכן נראה

תכליתם אם רק אלא עוה"ז, ענייני ולשאר לעושר מקום שום שאין ללמדנו מנת על

הגשמיים הדברים גם שבאמת הרי המטרה זוהי ואם לרוחניות, בהם להשתמש ומטרתם

לצורך אלא עצמה בפני מטרה לה היתה לא משה של שהעשירות וכיון הם, מקודשים

המקודש. מדבר יהיה מקורה שגם ראוי אדרבה א"כ רוחני,

ıÙÁ‰ר למטרה לא אך עשיר פסולתלהיות עם שייכות לו אין אכן וחנית,

עשיר להיות שבשביל וכש"נ לתורה, סותרת היא אין לש"ש, שהיא עשירות אך הלוחות,

התורה. את לעזוב צריך אין

לתורה. אזנים ספר .101

לד-כז להלן ראה בענין"(בח102. הקונטרס של ד

הברית) הגרלוחות מדברי זצ", שקאפ ל."ש

שמעתי. .103
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ומואסים‚] דוחים עליון קדושי היו ה', עבודת לצורך נצרך שלא מה ואמנם

לו היה ולא ע"ש שבא חלפתא, בן שמעון ברבי מעשה מהמדרש, המעשה וידוע בהם.

השמים. מן טובה אבן לו וניתן - ה' לפני והתפלל העיר מן לו יצא להתפרנס. מאין

ממה לה, אמר אלו, מהיכן אשתו אמרה לשבת. פרנסה לו היה ומזה לשולחני נתנה

התחיל כלום. טועמת איני הם מהיכן לי אומר אתה אין אם אמרה, הקב"ה. שפרנס

עד כלום טועמת איני לו, אמרה השמים. מן לי וניתן נתפללתי כך א"ל, לה, מספר

שולחנך שיהא רוצה אתה לו, אמרה למה, לה אמר שבת. מוצאי שתחזירה לי שתאמר

אם - לה אמור לך לו אמר לרבי, מעשה והודיע ר"ש והלך מלא. חבריך ושולחן חסר

תורה. שלמדך למי עמי לך לו, אמרה לה, ואמר הלך משלי. אמלאנו אני חסר שולחנך

עולם ליה הוה וצדיק צדיק כל לא לעוה"ב, לחבירו אדם רואה וכי רבי לו, אמרה

ע"כ. והחזיר, הלך כן ששמע כיון בעצמו,

לה‡˘˙ יחסר שלא כדי בעוה"ז רעב חרפת לסבול הסכימה חלפתא בן ר"ש

שבעוה"ב בזה הכוונה השני את שרואה אחד אין שבעוה"ב לו שאמרה ומה בעוה"ב.

לא אבל - גשמיים בדברים רק אפשר להשני, מאחד נתינה כי לשני, אחד לתת א"א

רוחניים. בדברים

Â
È¯·„ÎÂאור כוכבי בספר ה)מצאתי התשובה(מאמר זאת דהנה וז"ל, שכתב

זו ומה נצחתו במה נעלמה. ופליאה סתומה חידה היא הקדוש, לרבנו האשה שהשיבה

תזדקק לא ודאי לעוה"ב, חבירו את אדם רואה וכי באמרה לרבי שהשיבתו תשובה

דברו. יקיים כי הימנו לדרוש אחריו ולתור לחפש

·˙ÎÂ,עצמו בפני עוה"ב לו יש וצדיק צדיק דלכל דכיון לבאר, בארוכה שם

מתוך תורה למד אשר רבי של עוה"ב שכר את לדמות אין א"כ זולתו, משל שונה

שכן ויסורין, רעב צער מתוך בתורה עסק אשר חלפתא בן ר"ש של לזה והרחבה עושר

באבות חכמים צערא-אגרא"(ה-כב)אמרו ˘ÔÂÈÎÓ.104"לפום ,‰˘‡‰ ‰¯Ó‡˘ Â‰ÊÂ

באדר איתא "(ג-ו)נ"104. דבר, לאדם לו שטוב

בריוח ממאה בצער דסלר"אחד הרב וביאר ,

שדמ)ל"זצ עמ' דסלר', הרב של נאמר('משנתו שזה

בשמים כי שהוא, כל צער על אפילו

כאמרם קטן, הכי הצער עם אפילו מתחשבים

ע טז "ב)"(ערכין אפילו, יסורין... תכלית היכן עד

בידו ועלו שלש, ליטול לכיס ידו הושיט

עכשתים ל.""

הושיט" אפילו יסורין... תכלית היכן עד

שתים בידו ועלו שלש, ליטול לכיס ,"ידו

""ופירש ולמישקלי, למהדר טירחא דאיכא

מינה"שלישית נפקא למאי תמוה ולכאורה .

רבי הג' מורנו וביאר יסורין. תכלית היכן עד

זצוק סלנטר בגמ'"ישראל המובא לפי (ברכותל,

ע יפשפש"ב)"ה עליו באים שיסורין רואה אדם

האדם"במעשיו על שבאים יסורים שכל ,

וכנראה משפט, וללא בחינם עליו באים אינם

לו נגרמו שבעבורה תביעה עליו היתה

עד להשמיע הגמרא טורחת זה ועל היסורים.

כדי ליסורים, נחשב מה - יסורים תכלית היכן
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ÌÈÏ˘‰Ï ÏÂÎÈ È·¯ ÔÈ‡˘ È¯‰ ,Â˙ÏÚÓÂ Â˙„Ó ÈÙÏ ÂÏ˘Ó ÌÏÂÚ - ˜È„ˆ ÏÎÏ˘
‰ÓÂÈ˜ ÏÚ Â¯ÒÈÈ˙
Â Â¯ÚËˆ
˘ Â˙˘‡Â ˘"¯Ï ¯ÂÓ˘‰ Ô„Ú-Ô‚‰ ¯Î˘ ˙‡ Â
ÁÏÂ˘Ó

‰¯Â˙ Ï˘עכ"ד ,105.

È˙ÚÓ˘הכנסת במצות עני יבוא אם בעוה"ב כך, הענין שביאר המגידים מאחד

מ"ש"י באחד אחד לילה ללון בבקשה חיים, החפץ מרן של דלתו על ויתדפק אורחים,

הייתי בעולם-הזה אלי בא היית אם יהודי, ר' ויאמר, הח"ח יענהו הח"ח, של עולמות"

אין בעוה"ז, לו הכין מאשר שכר אכילת אלא לאדם אין בעוה"ב אבל ברצון, מקבלך

יש וצדיק צדיק כל הלא לרבי האשה שהשיבה התשובה וזוהי בעוה"ב. חסדים גמילות

מה טרח שלא ומי שיאכל, הוא שטרח מי בעוה"ז, לו שהכין ממה בעצמו עולם לו

שולחנו להשלים יכול אחד אין הגמול, בעולם קיימת אינה לרעהו איש חסד נתינת יאכל.

והחזיר. הלך - כן ששמע כיון חבירו. של

ÍÎÂהתורה על ששקדו האברכים מצב אשר הח"ח, מרן הס"ק אצל עובדא הוה

יסורים עליו באו אם שרק האדם יחשוב שלא

רח איוב כיסורי לפשפש"נוראים עליו ל

ביותר הקלה ולו נפש עגמת כל אלא במעשיו,

אחר לחקור האדם את מיד לעורר צריכה

היסורים, עליו באו מדוע ולבדוק מעשיו

ד."עכ

הכתוב מאמר קה-א)וזה לה'"(תהלים הודו

עלילותיו בעמים הודיעו בשמו וביאר"קראו ,

הגר אליהו)א"בסידור אבני פי'"(בפי' בשמו קראו

עושין"ע שהיו מה כל כי באבות שמצינו ד

להקב וז"מייחסין יב-ח)ש"ה, ויקרא(בראשית

וז ה', בשם בשמו"[אברהם] קראו כאן ."ש

להכיר היא לה' בהודאה שהתכלית ומבואר

לריבון מתייחס הוא כיצד דבר בכל ולראות

העולמים.

רבי הג' בשם ביאור שכתב מי ראיתי .105

זצוק מסלנט וז"ישראל בזה"ל סתרה שהיא ל,

חסר שלחנך יהא אם שאמר רבי דברי את

וע משלי, כתוב"אמלאנו הלא ואמרה ענתה ז

אין עולמים עולמו, בית אל האדם הולך כי

וצדיק צדיק שכל היינו עולמו, אלא כאן כתיב

בעוה שם לו שיהא עולמו לו הוא"בונה ב,

בעוה כאן אותו עוה"בונה כל כי אדם"ז, של ב

ממצות עושה"ומעשנעשה שהוא שלו ט

ולפי"בעוה אמת"ז, הקדוש לרבנו לו אמרה ז

לך ובנית מאוד גדול וחסיד קדוש שאתה

לעוה ונפלא גדול ע"עולם והמצוה"ב, התורה י

שבעוה והעצומים הרבים הטובים ז,"ומעשיך

ששכר נמצא גדול, ועשיר נשיא אתה אבל

אתה האיך הדחק מתוך שלומד בתורה עסק

בעוה שם שלחנו יחסר אם אתה"אומר ב

הדחק מתוך תורה שכר הלא משלך, תמלאנו

זכויותיך כל עם לך אפשר ואי לנו... רק לך אין

רבנו את נצחה ובזה יחסר! אם לנו למלאות

ור והחזיר,"הקדוש הלך ולכן חלפתא, בן ש

ד."עכ

זצוק"[הגה לאפיאן אליהו ר' הוסיף"צ ל

יחסר אם אמר הקדוש שרבנו עוד לומר

אעפ כי משלי, אמלאנו עשיר"שלחנך שהיה י

חז אמרו הלא אבל פטירתו"גדול, שבשעת ל

כלפי אצבעותיו עשר זקף הקדוש רבנו של

רבש ואמר שלא"מעלה לפניך וידוע גלוי ע

מעוה א"נהניתי קטנה, כאצבע אפי' היה"ז כ

נהנה לא שהרי הדחק מתוך תורה לו

היא אבל שבעניים, כעני אפי' מעשירותו

שעכ לו כלומר"ענתה בסלו, פת לו היה פ

משא ליהנות, יכול היה רוצה היה כ"שאילו

הדחק"ר מתוך תורה למד חלפתא בן ש

במציאות].
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זצ"ל גריינמן שמואל הג"ר של לליבו נגע מאוד, עד קשה הח"ח106שהיה את שאל והוא ,

של תפילין מצות שאת לקב"ה לומר מעונין שהוא בדעתו, שיש כפי לעשות ראוי האם

יזכה הקב"ה שכר, זו מצוה על שיקבל ובמקום זה, ענין לצורך מקדיש הוא אחד יום

הדעת. הרחבת מתוך התורה על לשקוד שיוכלו מנת על כסף, בסכום האברכים את

¯Ó‡,רב כסף זה אם וגם בכסף, אחת מצוה על לשלם א"א - חיים החפץ לו

לקנות יבוא אם והנה מליונים, כמה של כסף שטר בידו שמחזיק למי הדבר והמשיל

ביתו כל את ימכור אם וגם עודף, לו שאין המוכר לו יאמר זה, בשטר וכדו' לחם ככר

כסף, עם לשלם א"א הח"ח, מרן אמר כאן וה"ה לו, להחזיר עודף לו יהיה לא ונכסיו

המצוה, שכר זה אין שבעולם כסף כל אברכים לאותם ישולם אם וגם אחת, מצוה עבור

זו. להצעה מקום כל אין וממילא

Ô¯Óהם הטפשים כל כי - לומר רגילים אנשים אומר, היה זצ"ל חיים החפץ

לעצמ עמלחכמים האדם כי לעצמם. טפשים הם החכמים כל - להיפך אומר ואני ם,

זה אבל ומרצו, זמנו כל נותן ע"ז וכדומה, בתים ולבנות הון לאסוף חייו ימי כל ויגע

חילם" לאחרים "ועזבו לעצמו, מט-יא)לא הכל"(תהלים יקח במותו לא "כי יח), .(שם

תורה אלא - וזהב כסף לא לאדם מלוין אין הרי כי - שכל לו אין לעצמו ולדאוג

עכ"ד. בלבד, ומעש"ט ומצוות

¯·ÎÂתבונות דעת בספר הלוצאטו בזה לבו(עא-צו)כתב אל השם באמת כי וז"ל,

ושוב רצוא האדם בני לראותו החפץ, על מאוד יתמה בו, לענות אלוקים נתן אשר הענין

ועיפים, נלאים לדרכו איש ישבותו, לא ולילה È˙˘Â‰,יום ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ - ÌÈÏÓÚ Ì‰ ‰ÓÏÂ
,‰È‰ ‰ÏÈÏ ÔÈ·˘ Â‰Â·Â Â‰Â˙ Ï˘ ÌÏÂÚ ÏÚ ,ÌÂÏÎ Â
È‡˘ ÌÈÏ·‰ Ï·‰ ÏÚÔ‡Î ÌÂÈ‰

¯·˜· ¯ÁÓÂ,Ì˘ ¯ÁÓÂ Ô‡Î ÌÂÈ‰107על לא כי ויבין יראה לראות שייטיב מי אבל ,

האדם, נברא זה ÈÎדבר Â
Â˜ „Â·Î ˙‚˘‰· ‡Ï‡ Â˜ÒÚ ‰È‰È ‡Ï˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‡Ï‡

החזו מרן של גיסו מרן"106. של ימינו ויד א,

ח."הח

אליהו' ה'לב כתב לאפייאן"(להגה107. אליהו רבי צ

מגרעין"וזל)"זצ שאין לצדיקים אשריהם ל,

בעוה כאן הטובים ממעשיהם כלום ז,"להם

ואין שמים לשם מעשיהם כל כי שנתבאר כמו

עצם ואדרבה הם. להנאתם בעולם ענין להם

עוה שהתבטא"תענוגי וכמו אותם, מטריד ז

כ לוקחים היכן ואמר אחד גדול הרבה"פעם כ

הצדיקים ולפיכך מאכל?!... ללעוס בכדי זמן

עת, ובכל מקום, בכל דבר, בכל משתדלים

הם אין וממילא יתב'. שמו למען הכל לעשות

מיוחדות הוצאות של חובות בעמל נכנסים

אתם יחשבו ולא גופם, חומר הנאת עבור

אורם, את כאן קבלתם תחת מזכיותיהם לרגע

העסק בעל חשבון על הכל וכלכלתם. מחייתם

קיר אזובי כמונו אנשים יעשו מה אבל נחשב.

פינו אל נושיט למען ועמלנו עבודתנו כל אשר

מה כן אם - בטן חדרי והנאת גרון הנאת -

תחליף נגד - ומצותינו תורתינו בכל לנו יתרון

וק בלבד, לנו להאיר השמש לנו שניתן ו"מה

העוה טובות שאר הבורא"עם לנו שהטיב ז

המלך פני לזעוק עוד לנו נשאר ומה יתב',

ב?!"לעוה
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¯ˆÂ
 ÔÎÏשקרה מה שזהו ותראה וכו'. בסחורה להרבות ולא רבה, וחכמה דעת בו וניתן ,

הגוף והשליטו עיניהם אחרי שהלכו בהיות כי הזה, היום עד אחריו ולזרעו מתחלה לאדם

אפיך "בזעת מתחלה אמר ולאדם פנים. בהסתר עמהם הלך הקב"ה גם ע"כ הנשמה, ולא

וגו', תמלא לא הנפש וגם לפיהו, האדם עמל כל והלאה ההוא ומהיום לחם", ÏÂ‡תאכל
Ì‰· ˜ÒÚ˙Ó ‡Â‰ ¯˘‡ ÌÈÏ·‰‰ Ì‡ ÈÎ ·ÂË ˘È˘ ·˘ÁÈ.עכ"ל ,

בוכים‰‚' כולם תוקף", "ונתנה שבפיוט לומר, רגיל היה זצ"ל אברמסקי הרב

כיון בוכה, לא ואני בוכים. כולם אז לעפר'... וסופו מעפר יסודו 'אדם אומרים כשהם

כשאני אבל עולם, של דרכו הוא וכך הגיוני דבר זה לעפר', וסופו מעפר יסודו ש'אדם

בעול משיג שאדם מה כל כי למה? בוכה... אני אז לחמו'... יביא 'בנפשו הזה,אומר ם

זמן, צורך דבר כל גמרא. דף חשבון על בא שלא משיג שאדם דבר אין "בנפשו". זה

על להצטער צריכים מקום מכל אבל ברירה. אין - לו שצריכים מה גמרא. דף זה וזמן

להשתמש יש ולכן בחיינו. הוא התשלום כך, כל משלמים שאנו המחיר את ולהרגיש כך

מביא אדם "בנפשנו". הדבר כי יותר. ולא ההכרחית הנדרשת, במידה רק הזה בעולם

רוחניות... די מיט נפשיות, זיין מיט - 'בנפשו' שלו?... הפרנסה את שלו, הלחם 108את

הרים בין ראשי להכניס דמסתפינא לולא

חז בכוונת אומר הייתי במד"גדולים, ר"ל

" כתוב דהנה זה. בכלבענין לאדם יתרון מה

השמש תחת שיעמול ר'"עמלו ורבנן, לוי ר' .

מסוגלות אשר לבריות יש הנאה מה אמר לוי

מזריח שאני דיין טובים, ובמעשים במצות

יש הנאה מה אמרי ורבנן אורה. עליהם

טובים, ובמעשים במצות שמסגלין לצדיקים

חמה כגלגל פניהם לחדש עתיד שאני דיין

ע בגבורתו, השמש כצאת ואוהביו כ"דכתיב

ויק"(קה קהלת, ריש פכ"ר ריש שכרח)"ר ואמנם .

ואפילו - בה ישוו לא חפציך שכל התורה עסק

שמים פחפצי פאה ירושלמי ה"(ראה אינוא)"א

עוה עם כלל לעוה"נמדד כולו ונשאר ב."ז

בחז מקומות הני בכל כן בהא"ומדוייק ל,

וכן"דא וכו', לבריות יש הנאה מה הכא לוי ר

וכן וכו', לצדיקים יש הנאה מה דאמרי רבנן

לפיהו אדם עמל דכל בהא ז פסוק ו בפרק

מצות להם דמסגלין רק אמרו בכולן וכו',

בתורה."ומע ולא בהן רק איירי דלא ומוכח ט,

בהוריות אמרו כבר עועוד היא"א)"(יג יקרה

ולפנים.מפנינים לפני שנכנס גדול מכהן - "

חז שאמרו מה בזה לכוון יש (פסחיםל"ואולי

ע העולם,א)"נד בריאת קודם נבראה שהתורה

לעולם, ושייכות מדד לתורה שאין כלומר,

עכ"יעוש ל."ה,

אדמות עלי עמלו בכל לאדם יתרון מה .108

נשמה. ועליית הנפש התרוממות בו אין אם -

לו יהיה אם העבודה, היא ונקלית נבזית מה

מחוז אחרית - בשרו חיי בשביל כפיו יגיע

ומעשיו. מחשבותיו גבול וקצה (קובץחפצו,

זצ אברמסקי הרב של מאמרו מתוך ים' נתיבות '"" אשרל

לעשות אלוקים .)"ברא

���

" אומר החזן ימותכאשר כלמי אז "

שול"ה מר.ווייבער בבכי פורצת נשים] [עזרת "

לבכות יותר שצריכים היא האמת אבל

" החזן יחיהכשאומר יהיו"מי חיים איזה !

אנו וכך לבכות! יותר ראוי זה על השנה?

ב תוקף"אומרים ""ונתנה ירום, ומי ישפל ,"מי

ח ומי הנפש והתרוממות עליה תהיה ו"למי

השנה. במשך ושפלות ירידה לו (רבנותהיה

זצירו קסד)"חם עמ' שלמה' ב'דעת הובא ממיר, .ל
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"äàèçå òùôå ïåò àùð íéôìàì ãñç øöð"[לד-ז]

˘Ï˘·והנה מדרגות. ג' כתוב מדות עוונו.ÔÂÂÚעשרה זה ,Ú˘Ùמרידה לשון זה ,

עול) זה(פורק מה להבין וצריך .‰‡ËÁחמור פשע דהא משניהם חמור זה [שלכאורה ?

מכולם]. חמור לכאורה שחטאה הרי החמור אל מהקל הולך ואם מעוון,

Ì
Ó‡Âיומא במס' פרכינן והכי מכולם קל הוא חטא ודאי דברים, של בפשוטם

ע"ב) ע"ד(לו אך יעוי"ש, כשגגות, לו דנעשה ופרקינן ופשע, עון חטא נושא דהול"ל ,

שופטים בספר דהנה י"ל אטר(כ-טו)דרוש בחור איש מאות שבע הזה העם "מכל כ'

המטרה. אתת החטיא שלא והיינו, יחטא", ולא השערה אל באבן קלע זה כל ימינו יד

למטרה, מגיעים לא ואם המטרה. השגת אי היא זו ÌÈ¯ÒÁהחטאה ÌÈ¯‡˘
˘ È¯‰,

מלכים בספר שכ' א-כא)וכמו ובני(א, אני והייתי אבותיו עם המלך אדני כשכב "והיה

מטרתם. את החטיאו כי חסרון, היינו "חטאים" הביאור חטאים" שלמה

ÔÎÏידי על תיקון יש אבל נורא, דבר שזה הגם ה', בדבר מרידה שעושה מי

מה את אבל לו מוחל שהקב"ה הגם מטרתו, את שהחטיא זה ה"חוטא" אבל תשובה.

להמנות" יוכל לא וחסרון לתקון יוכל לא "מעות בכלל והוא לו, חסר הרי להשיג שיכל

א-טו) וכ(קהלת וגו', לתקון יכול שאינו מעוות איזהו אומר מנסיא בן שמעון "רבי מ"ש

התורה" מן הפורש ת"ח ע"א)זה ט ˙Â¯‰,.(חגיגה È"Ú ‰ÎÂÊ ‰È‰ ÂÈÏ‡˘ ˙ÂÓÈÏ˘‰
.ÌÏÂÚÏ ÂÏ ¯ÒÁÈ ‰Ê

·˙Î'תשובה ט)ב'שערי אות שני, בלבותם,(שער וישרים צדיקים אנשים הנה וז"ל,

על וינהמו במחשבותם, תמיד כלביא להם קצרהÌ‰È‡ËÁשאגה קצור אשר ועל ים, כנהמת

כענין החמורות, העבירות על כמו אשמה והרבה גבר יפשע זה על כי השם, מעבודת ידם

לברכה זכרונם רבותינו ז)שאמרו הלכה א פרק חגיגה על(ירושלמי הוא ברוך הקדוש ויתר ,

וזאת עכ"ל. תורה, בטול עון על ויתר ולא דמים שפיכות ועל עריות גלוי ועל זרה עבודה


ˆÁ,אומרת,Ï ˙ÂÈ
ÁÂ¯ ˙Â‚È¯„Ó „·‡Ï ,‡Â‰ ¯ÂÓÁ ÈÎ‰ ¯·„‰ ÌÈ¯˘ÈÂ ÌÈ˜È„ˆ Ïˆ‡˘
"Ì˙Â·˘ÁÓ· „ÈÓ˙ ‡È·ÏÎ Ì‰Ï ‰‚‡˘Â - ÌÈ ˙Ó‰
Î ÂÓ‰
È" Ì‰ ‡Ï‰ ‰ÊÎ ÔÂ„·‡ ÏÚÂ

השיג ולא [להשיג], טון" אויף "צו יכול שהיה זה מהכל, יותר להם כואב זה .109כי

אלא וסליחה, כפרה שייך ואמנם .109

קיי ""שלמעשה פטריהל רחנא אך"אונס ,

אמרינן" לא דעביד שלא"כמאן מה על לכן .

וזה כפרה, שייך לעשות צריך שהיה כפי עשה

לו חסר יהיה נצחים לנצח למעשה אבל ברור,

במקום להשיג, יכול שהיה המדרגות אותן את

אדם כששואלים העולם, בהבלי עסוק להיות

ב שהוא עונה הוא עושה, הוא ,"סידורים"מה

בסידורים,"סידורים עסוק היום כל הוא ,

ועוד תוספות עוד ללמוד יכול שהיה במקום

הזמן"רשב כל ללמוד יכלל הוא הרי א,

היה והעולם מאחוריו, הכל את ולהשאיר

" והוא בלעדיו, אריינגעכאפטמתקיים "האט

יהיה לעולם לאו, ואם רוחניות, עוד [תפס]
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zelbd ikkeza epinr meiw ly qpd - "ze`ltp dyr`"

åàøáð àì øùà úàìôð äùòà êîò ìë ãâð ,úéøá úøë éëðà äðä øîàéå"
éë 'ä äùòî úà åáø÷á äúà øùà íòä ìë äàøå ,íéåâä ìëáå õøàä ìëá

"êîò äùò éðà øùà àåä àøåð[לד-י]

הארץ‡] בכל נבראו לא אשר נפלאת "אעשה התורה שאמרה מה ביאור וצריך

סוף, ים וקריעת המכות עשר כגון גדולים ניסים ראו ישראל כלל הלא הגוים", ובכל

ימי במשך הקב"ה עשה נס ואיזה וכו', הכבוד והענני המן מירידת יום בכל נהנו וגם

הנ"ל. מניסים יותר גדול שהיה לעם קיומינו

Î"Á‡גדולות נפלאות אח"כ שנעשו מצינו שלא כן, הקשה הרמב"ן שכבר ראיתי

נפלאת" "אעשה התקיים והיכן במצרים, מתחילה עמהם שנעשה ממה .110יותר

ונורא!!! לו... חסר

יעוי הרמב"110. שתירץ מה ן."ש

הראב והרשב"וכ' והרבנו"ע והחזקוני ם

מרע של הפנים קירון על דקאי ולכך"בחיי ה,

" עושה אני אשר דייקא."עמךאמר עמך ,

אנכי הנה ויאמר זוטרתא, מפסיקתא ומקורם

וי וגו', ברית שנא'"כרת פנים הקרנת זו א

הראב וכ' עמך. עושה אני וז"אשר ויאמר"ע ל,

וזהו ברית, כרת אנכי כז)הנה עפ(פסוק י"כי

התנאים והם ברית, אתך כרתי האלה הדברים

לך שמר מתחלת יא)הכתובים ובעבור(פסוק ,

כשטר ויהי' השניים, הלוחות לך אכתוב זה

בעבור היה לעונם שסלחתי זה וכל עדות,

שיתמהו נפלאות, עמך אעשה כן על כבודך,

שלא עליך, הוד נתתי כי וידעו רואיך, כל

וזהו וארץ, שמים שבראתי מיום כן עשיתי

עכ וכו' פניו קרינות ל."דבר

���

הגר זצ"ורבנו ב'אדרת"א עלה כתב ל

וז כו',"אליהו' ברית כרת אנכי הנה ויאמר ל,

קיום"ר והוא ברית, כורת אנכי הנה ל

הדברים בכל כי תופר, לא אשר ההבטחה

משא מונע, וז"החטא הברית, בקיום נגד"כ ש

בכל נבראו לא אשר נפלאות אעשה עמך כל

Â·Î‰Â„הארץ, ,ÔÎ˘Ó‰ ÏÚ Ô
Ú‰ ˙ÈÈ¯˘ ‡Â‰Â

ÏÎ ÔÈÚÏ Ì‰È
ÙÏ ÍÏÂ‰Â ,ÏÎ ÔÈÚÏ Ì‰ÈÏÚ ‰¯Â˘,

יד-יד)ש"כמ אתה(במדבר נראה בעין עין אשר

עליהם האומות כל שתמהו עד וכו', ועננך וגו'

ג-ו)"(שהואמרו המדברש מן עולה זאת מי

וכמ כו', עשן פקודי"כתימרות סוף ,(מ-לה)ש

כו', המשכן על ה' ענן כי כו' מלא ה' וכבוד

ממצרים, ביציאתו לפניהם הענן שהלך ואף

היה לא וגם הים, עד לשעתו אלא היה לא

שבהם, הנביאים לפני רק ישראל, כל לעיני

וז"משא כאן, מ-לח)ש"כ ·È˙(שמות ÏÎ È
ÈÚÏ
ÏÂ„‚‰ ‡ÏÙ‰ ‡È‰ ÂÊÂ ,Ì‰ÈÚÒÓ ÏÎ· Ï‡¯˘È,

אל-הים,"וכמ אלא אלו אין עליהן האומות ש

משה"וכמ לג-טז)ש ועמך(שמות אני ונפלינו

השיב וכן פלא, לשון ונפלינו כו', העם מכל

ית כמ"לו כו', אעשה עמך כל נגד לעיני"ש ש

וזהו כו', בכל נבראו לא אשר ישראל, בית כל

וחונה במסעיהם לפניהם הולך והיה ונפלינו,

וע שאמר"בחיינתם, במדבר משה (במדברפ

וזי-לה) ה', שובה ה' העם"קומה כל וראה ש

בשבילך שהכל עמך, עושה אני אשר כו'

‡ÔÈוברצונך, ¯˘‡ ‰·ÂË‰Â ‰ÏÂ„‚‰ Â‰ÊÂ
‰È¯Á‡עין אשר שנאמר כזאת היתה ולא ,

וע כו', מצפים"בעין אנו נב-ח)ז עין(ישעיה כי

השי וחזר וכו'. יראו הברית"בעין וכרת ת

הברית שהופר אחר משפטים פ' בסוף שכרת

הברית שתולה המצות בראשי וכרת וחזר כאן,
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וכמ ושהוציאם"בהן, יחודו, על עדות שהן ש

עכ לאלקים, להם להיות ל."ממצרים

לשון בפשטות ראשונה בהשקפה והנה

הגר זצ"רבנו שהלך"א דאף משמע היה ל

אלא היה לא ממצרים, ביציאתו לפניהם הענן

נסתלק כבר הים אחרי אבל הים. עד לשעתו

צ וזה בחז"הענן, דמשמע ממה טובא דגם"ע ל

כדכתיב הענן, היה סוף ים קריעת אחרי

בשלח"בסו וגו',(יז-ט)פ בעמלק הלחם וצא

בו,"ופירש והלחם הענן מן צא הלחם, וצא י

ותיוב מהמכילתא מרש"ומקורו וכן סו"ע. פ"י

תצא הנחשלים"עה(כה-יח)כי בך ויזנב פ

ופירש שהיה"אחריך, חטאם מחמת כח חסרי י

וכן שם, מהתנחומא ומקורו פולטן, הענן

ותיוב סו"מהמכילתא בשלח"ע פ"עה(יז-ח)פ

וילח עמלק נכנסויבא עמלק שהיה לפי וגו', ם

דן משבט נפשות והורג וגונב הענן כנפי תחת

יעוי הענן יוב"שפלטן בהתרגום וכן ע"ש.

ר אגדה יתרו"ומדרש משה"עה(יח-ז)פ ויצא פ

הענן מתוך משה ויצא וגו', חותנו לקראת

יעוי חותנו, לקראת ש."הכבדו

חן אמרי בספר ר'ומצאתי הג' הנעלה (לידידי

שליט לעווענבערג העשיל ""יהודה בענין הכבודא, ,"ענני

א) שלסימן תירוצו ומביא בזה תמה כן שגם

שליט שפירא משה רבי וז"הג' הובא"א ל,

ותוס'"(סובילקוט תקג, רמז ישעי' וילקוט פקודי, פ

ע כב ע"בשבת פו ומנחות דמלאכתב)"ב, הברייתא

וזד)"(פיהמשכן רשב", ארבעים"ל, כל אומר י

מהם אחד נצרך לא במדבר ישראל שהיו שנה

הלבנה לאור ולא ביום, החמה לאור לא

ששקעה יודעין היו האדים אלא בלילה,

החמה, שזרחה יודעין היו הלבין החמה,

בטפיח שבתוכו, מה ויודע בחביות ומסתכל

קטן) חרס ענן(כלי מפני שבתוכו, מה ויודע

שנא' שביניהם, מ-לח)שכינה ה'"(שמות ענן כי

כל לעיני בו לילה תהי' ואש יומם המשכן על

מסעיהם בכל ישראל לעת"בית ואף כן", ל

ס-א)שנא' אורך"(ישעיה בא כי אורי קומי

זרח עליך ה' ואומר"וכבוד יט), פסוק לא"(שם

הירח ולנגה יומם לאור השמש עוד לך יהיה

ואלקיך עולם לאור ה' לך והי' לך, יאיר לא

ואומר"לתפארתך כ), פסוק עוד"(שם יבוא לא

לאור לך יהי' ה' כי יאסף, לא וירחך שמשך

אבלך ימי ושלמו עכ"עולם להדיא", ומבואר ל.

דעמוד דההארה המשכן, דמלאכת בברייתא

הטבע, כדרך שלא כזאת הארה היה הענן

דל והשורש"הארה אדם, בידי להדליק ש

דהוא בראשונים, מפורש זו להארה והמקור

הקב דגנזו הגנוז, דאור תולדה דהיא ה"הארה

לעת דאדה"לצדיקים וצופה"ל, בו מסתכל ר

האור של בתולדה סופו, עד העולם מסוף בו

ע הענן, בעמוד שהאיר האור הי' הענן"הזה, י

וע הגנוז, אור של הארה הזאת"היה הארה י

וטפיח, החבית בתוך להסתכל אפשר היה

דל שבתוכו, מה דאור"ויודע דומיא עיכוב, ש

העולם מסוף בו מסתכל דאדם ממש, הגנוז

ופנימית, אמיתית ראיה דהוא משום סופו, עד

רואים אלא הענינים, חיצוניות רק רואין דלא

הארה שהיא משום הדברים, פנימיות ויודעים

שנגנז הגנוז מאור אלא הדין, מעלמא שלא

לעת מש"לצדיקים וזהו יד-יד)כ"ל. (במדבר

עומד" ועננך ה' אתה נראה בעין עין אשר

וצ"עליהם של", הפשוט המלות פירוש מהו ב

בעין" בתוך"עין עין, בתוך עין הקדמונים וכ' ,

ראיה יש חיצונית, בראי' לכאורה שנראה מה

בתוך פנימית ראיה פנימית, בראי' נוספת

ויודע וטפיח בחבית דמסתכל חיצונית, ראיה

בעין. עין וזהו שבתוכו, מה

הגר בדברי הביאור גם ב'אדרת"וזהו א

הנ תוספת"אליהו' כאן היתה איפוה שהק' ל

הגר ותי' הענן,"דנפלאות, שריית על דקאי א

רבנו משה בקשת היה אני(לג-טז)וזה ונפלינו

עם, מכל 
‰ועמךÈÎ˘ ÈÂÏÈ‚‰ ˙Â‡¯Ï ÂÎÊÈ˘
ÔÈ

Ú· ˙ÈÓÈ
Ù 'È‡¯·מצרים ביציאת והנה .

ביום ענן עמוד העננין, התחילו מסוכות

וא בלילה, אש הגר"ועמוד הקשה ז"כ ל,"א

לא אשר נפלאות אעשה עמך כל נגד מהו

הענן הלך הרי והגויים, הארץ בכל נבראו

וא ממצרים, ביציאתו היו"לפניהם כבר כ

יצי משעת הענן דשריית ותי'"נפלאות מ,

ז"הגר וגם"א הים, עד לשעתו אלא היה לא ל

הנביאים לפני ורק ישראל, כל לעיני היה לא

‰‚ÈÂÏÈשבהם, ,Ô
Ú‰ „ÂÓÚ Â‡¯ ÌÈ‡È·
‰ ˜¯
ÌÈ‡È·
‰Ï ˜¯ ‰È‰ Ô
Ú‰ Ï˘ ‰
ÈÎ˘יעוי ש",
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È˙ÚÓ˘Â.מדבריהם ואביא הקדמונים, דברי פי על זה ענין לתרץ

¯ÙÒ·הלבבות פ"ה)חובת הבחינה וז"ל,(שער כנבואה, שנראים דברים כתב

הנתונה התורה - עליו החזקה והראיה לאדם, הבורא בהם שהיטיב שבטובות והגדולה

המופתים והראות והטבעים, המנהגים ושנות ידו, על האותות והראות ע"ה, נביאו למשה

שאמר כמו ובנביא, יתברך בבורא להאמין כדי יד-לא)הנוראים, את(לעיל ישראל "וירא

עבדו", ובמשה בה' ויאמינו ה' את העם וייראו במצרים ה' עשה אשר הגדולה היד

ד-לו)ואמר אשו(דברים את הראך הארץ ועל ליסרך קולו את השמיעך השמים "מן

דומה שהוא מה לראות הזה בזמן אדם יבקש ואם האש". מתוך שמעת ודבריו הגדולה

ההם, 
ÂלעניניםÈ
È
Ú ¯Â„ÒÂ ˙ÂÏ‚‰ ˙ÚÓ ˙ÂÓÂ‡‰ ÔÈ· Â
„ÓÚ ˙Ó‡‰ ÔÈÚ· ËÈ·È
Ì‰È
È·,ויראה בזה, יודעים והם ובגלוי, בסתר עמהם מסכימים בלתי שאנו מה עם ,

מעניניהם טוב שיהיה ואפשר ובטרפים, במזונות מעניניהם קרוב שיהיה אפשר עניננו כי

הבינונים מן יותר טורחים שבהם והכפריים הבינונים ותראה והתגרות. המלחמות, בעתי

ית' יוצרנו שהבטיחנו כמו בקרבנו, אשר והדלים כו-מד)שבנו זאת(ויקרא גם "ואף ,

ואמר אתם", בריתי להפר לכלתם געלתים ולא מאסתים לא אויביהם בארץ בהיותם

ט-ט)עזרא ונאמר(עזרא אלקינו", עזבנו לא ובעבדתנו אנחנו עבדים קכד-א)"כי (תהלים

ושאר אדם", עלינו בקום לנו שהיה ה' לולי ישראל, נא יאמר לנו שהיה ה' "לולי

עכ"ד. המזמור,

¯Â„ÈÒ'·'מעמדין יעקב א)רבי עין ב חלק אל', 'בית יבוש(סולם לא ואיך וז"ל, כ'

האומה אנחנו בעולם, ומעמדנו עניננו ביחוד שיעיין מי נכלם. ויעמוד בהשגחה הכופר

ואין מהשנים, אלפים והתמורות מהצרות עלינו שעבר מה כל אחר פזורה, שה הגולה

הגר דברי ז"בכל בתוך"א בכבוד שמדבר ל

כל לעיני ולא הנביאים, רק ראו וזה הענן,

שכינה גילוי ראו רק הנביאים ואפילו ישראל,

דהגדה בברייתא דאיתא לא, ותו הים עד בענן

" פסח חזקהשל ביד ממצרים ה' ויוציאנו

ובאותות גדול ובמורא נטויה ובזרוע

""ובמופתים גדול, שכינה.ובמורא גילוי זו "

הגרי מרן זצ"וביאר פסח'ל"ז של ב'הגדה (הובא

בריסק) בית עמודשל זה שכינה, גילוי של פירוש

גילוי היה כזאת דבצורה אש, ועמוד ענן

בירושלמי ומבואר ה"(פשכינה, מפסחים ו)"י

ומש גאולתן, גמר הוא סוף ים ה"דקריעת

עד היה רק לנביאים, הענן של שכינה הגילוי

הגילוי נסתלק ובים הענןהים, מתוך שכינה

וע לפניהם, ונפלינו"שהלך משה התפלל ז

הגילוי יראו ישראל דכל העננין, לשריית

וע בענן, הקב"שכינה לו ענה למשה,"ז ה

עמך" כל נגד ברית, כרת אנכי הנה ויאמר

הארץ בכל נבראו לא אשר נפלאות אעשה

הגויים הענן,"ובכל שריית על דקאי ,˙ÈÈ¯˘Â
,‰È‰ ‡Ï ÌÚÙ Û‡„ ÂÊÎ ÔÙÂ‡· ‰È‰È Ô
Ú‰
ÈÂÏÈ‚‰ ÏÎ„ ,˙Â‡ÏÙ
 ‰˘Ú‡ ÍÓÚ ÏÎ „‚
 Â
ÈÈ‰„
,ÂÈ˘ÎÚ „Ú ÔÈ

Ú· ÂÈ‰„ ˙ÈÓÈ
Ù ‰È‡¯Â ‰
ÈÎ˘
,Ì‰·˘ ÌÈ‡È·
Ï ˜¯ ,Ï‡¯˘È ÏÎ È
ÈÚÏ ‰È‰ ‡Ï
'È‰È ÂÈ˘ÎÚ Ï·‡ ,Ô
Ú‰ ÈÂÏÈ‚ Â‡¯ ÌÈ‡È·
‰ ˜¯
„Á‡Â „Á‡ ÏÎ„ ,Ï‡¯˘È ÏÎ È
ÈÚÏ ‰
˘ 'Ó‰ ÏÎ

Ô
Ú· ‰
ÈÎ˘‰ ÈÂÏÈ‚ ‰‡¯È Ï‡¯˘ÈÓלעת וכן ל".

בתוך"הקב שכינה הגילוי לנו להחזיר עתיד ה

כמ נב-ח)ש"הענן, יראו"(ישעיה בעין עין כי

ציון ה' עכת"בשוב ראי', בתוך ראי' היינו ד.",
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צרינ היו רבים מה כמונו. נרדפת בעולם ולכלותינו.111ואומה לאבדנו לנו יכלו לא גם ,

בה' הדבקים ואנו צלם, סר סברם, בטל זכרם, אבד העצומות, הקדומות האומות כל

אחד וניקוד אות אפילו גלותינו אריכות תוקף בכל ממנו נפקד לא היום. חיים כולנו

מנלם" לארץ יטה "לא קיימים, חכמים דברי וכל שבכתב טו-כט)מתורה שלט(איוב לא ,

אלה. כל עשתה המקרה היד חריף, פילוסוף בזה יענה מה כלם. ולא הזמן יד ÈÁבהם
‰˘Ú˘ ˙Â‡ÏÙ
Â ÌÈÒÈ
 ÏÎÓ ¯˙ÂÈ ÈÏˆ‡ ÂÏ„‚ ,‰Ï‡ ˙Â‡ÏÙ
· È

Â·˙‰· ÈÎ È˘Ù


Ï‡¯˘È ı¯‡·Â ¯·„Ó·Â ÌÈ¯ˆÓ· Â
È˙Â·‡Ï ˙"È˘‰112,יותר הגלות שארך מה וכל .

הרר כתב .111"" הפסוק על פלטיאל זאתח

העלה ו-ב)"תורת בנ(ויקרא תורת זאת י,",

" ""עולהשנקראו שנאמר כמו עולה, זאת "מי

ג-ו) השירים "(שיר מוקדה. על העולה עםהיא - "

" ית', שמו קידוש על ונעקד נשרף כלישראל

לילה,הלילה שנקראת הגלות, שנות בכל - "

ל."עכ

לעיל חכמה' ה'משך כתב ל,"וז(טו-יא)112.

מכילתא - פלא יא)"(סעושה פלא"דפ עשה א

שנאמר בנים עם לעשות ועתיד אבות עם

נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך (מיכהכימי

האבות.ז-טו) אל הראתי שלא מה אראנו

השכל שישפוט דבר על נאמר דפלא פירוש,

בעיניו, שיראה טרם להיות יכול לא שהוא

הדילוג מציאות לדמיון נתוודע כאשר והנה

הרואים, והפליא לפלא היה ‡Áרב Ì
Ó‡"Ê
¯˙ÂÈ ‰ÓÎÁ ‡Â‰˘ Û‡ Ô‡ÙÏÚË‰ Ú„ÂÂ˙
 ÈÎ

Î ÌÈ‡Â¯‰ ‰‡ÈÏÙ‰ ‡Ï ‰ÏÂ„‚"¯˘‡ È¯Á‡ ÈÎ ,Î
Á‡ Â˙ ·¯ ‚ÂÏÈ„‰ ÂÚ„ÂÂ‰"¯ÊÂÓ Â
È‡ Â„‚
 Ê

Î ‡ÏÙ
Â"‡ÈÏÙÈ ¯˘‡ Ô‡ÙÏÚË‰ ˙Â‡ÈˆÓ Î
·¯ ‚ÂÏÈ„‰ Ú„ÂÂ˙‰˘ ÂÓÎ ÂÚ„È ‡Ï˘ ÈÓ ‰‡Â¯‰,

הלא ושליו מן ונפלאות הים שנקרע טרם לכן

וא הרואים, מפליאים כי"היו הכתוב יאמר כ

י שקריעת היו"אחרי שכבר נודעים כבר ומן ס

י וקריעת המן בייחס זה אחרי ס"לאבות,

הטבעיים, דברים נגד ÚÈ˘‰ועננים ‰ÎÎ
È˘‰",ÌÈ‡Â¯‰ ˘„ÁÓ Â‡ÈÏÙÈ˘ ÌÈ¯·„ „È˙ÚÏ ˙

Í¯ÚÎ ˜¯ Ì„‚
 ÔÓÂ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ‰È‰È Ê‡ ‡Ï‰
È ˙‡È¯˜Â ÔÓ „‚
 Ú·Ë‰"‡ ,Ò"‰È‰È ‡Ï Î

‰‡¯È˘ ‰Ó „‚
 ˙Â·‡Ï ‰‡¯‰˘ ‰Ó ‡Ó‚Â„
ÌÈ
·Ïזצק."ודו חנניה ר' הרב .ל)"(מזקני

שליט חדש הלוי משה ר' מהג' א"שמעתי

" ישיבת אלחנןראש בביתי,אור ביקורו [בעת "

תשס הפסח חג דברי"מוצאי והרחבת ביאור ז]

על השירה כדי תוך שהנה חכמה', ה'משך

משבחים אנו סוף, ים וקריעת מצרים יציאת

הקב נורא"את בקודש נאדר כמכה מי - ה

רק"ÂÚ˘‰"תהילות ולא הווה, בלשון פלא

"‰˘Ú"היא הפילאית שהנהגתו דהיינו פלא,

ים שקריעת פלא פלא? ואיזה תמידי. באופן

גדולים אינם הם מהשמים מן וירידת סוף,

שהקב ""מהפלאים כתובעושהה שעה. בכל "

מצרים" מארץ צאתך "נפלאות‡¯‡
Âכימי

ז-טו) 
Â",(מיכה‡¯‡"" ולא "אעשהנפלאות,

ע הוא והביאור הרמב"נפלאות! פרשתן"פ (סוף

הגלויםבא) והניסים עת, בכל הם שהנפלאות

" הנסתרים, על שהנפלאות"אראנומורים ,

הקבשעושה" ניסים"" אותם - עת בכל ה

כ ניסים הם שביחס"נסתרים, גדולים כ

פלא! הם נפלאות, הם המפורסמים, לניסים

זצ"הגה חדש הלוי מאיר רבי דקדק,"צ ל

בפורים הניסים על אמר שלא מי דהנה

בשמו משא"וחנוכה חוזר, אינו המחסיר"ע כ,

" מודים שבכלברכת נפלאותיך ועל ניסיך על

על"יום וחוזר מהברכות אחת חיסר זה הרי ,

וז והטעם"התפילה, בטילה. התפילה שכל א

ש שהניסים שכ', כמו יום,עושה"הוא בכל "

הנסתרים"ה פלא"ניסים בבחינת עכשיו הם ,

המן. וירידת סוף ים לקריעת אפילו ביחס

סוף ים קריעת אחר כהיום אם ומעתה

" אומרים נפלאותיךאנו בע"על שנפלאות", כ

ים קריעת אחר אפילו נפלאות הם יום', ה'יום
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עומקו ראו כבר הנביאים כל בשגם וגבורתו. תקפו מעשה ונודע יותר הנס נתאמת

ארצה. דבריהם מכל נפל לא והנה היותו, בטרם הנפלא אריכותו על והתלוננו והתאוננו

עולם אלוקי כי ישתונן, וכליותיו יתבונן הלא וכענן, כעשן כלה המכחיש, פי איפה איה

עכ"ל יתחנן, אליו שלם בלב .113ה'

¯Â¯·בתנאים להתקיים יכולה היתה לא ולשון אומה שום כי בר-דעת, לכל הדבר

לא שנים אלפי רק ולא שנים. אלפי במשך בהם נמצאים שהיהודים כפי ואיומים קשים

הרגילים הטבע בדרכי שנים. מאות במשך לא אפילו אלא להתקיים, אחרים יכולים היו

כזה, ונורא טבעי בלתי מצב כדי תוך ארוכה כה תקופה לעבור יכולים יהודים היו לא

היכולת גם להם שיש כאלה הם והזאבים זאבים", שבעים בין אחת "כבשה של מצב

והסנה באש בוער ש"הסנה אל אותה, טורפים גם והם הכבשה, את לטרוף הרצון וגם

אוכל" ג-ב)איננו .114(לעיל

·˙Îמוסר מחשבת תמידי(ח"ב)בספר נס הוא רב כה זמן האומה קיום נס וז"ל,

הולכים אנחנו בתמידות אבל הניסים, של ההתחלה היתה מצרים יציאת מצרים, כיציאת

שבעים בין אחת שה אנו תמיד רציחה, של ים רשעות, של ים שנאה, של ים בים,

לימדה והתורה ההנהגה. וזו העמים, מכל המעט שהם ישראל עם קיום נס זהו זאבים,

לבלוע כאריות עומדים כולם קיימים! ישראל כלל איך שהרי אמונה, לראות צריך שמזה

שאמרו וכמו ע"א)אותנו, פט לישראל(שבת שנאה ירדה שממנו סיני שמו נקרא למה

חז"ל ואמרו לג-ד)מאוה"ע, בראשית ברש"י וא"כ(מובא ליעקב. שונא שעשו בידוע הלכה

עכ"ל. הבורא! את לראות צריך מהכל

חז"ל‰‚‰"ˆ אמרו וז"ל, כך הענין את מגדיר זצ"ל לאפיאן אליהו רבי

סט) זאבים(יומא שבעים בין עומדת אחת שה נוראותיו, הן הן גבורותיו הן הן ,

שהבריאה כלומר חכמה. המשך כפירוש סוף

ומלואו ועולם האדם גוף - הרבהוהטבע הם ,

מש גם וזה סוף, ים מקריעת פלא כ"יותר

זצ עמדין יעקב רבי ל."בשם

סוטה במס' איתא המס')113. שבעיקבתא(סוף

וכתב למינות, תיהפך המלכות דמשיחא

שתקום"היעב ישראל מלכות על שהכוונה ץ

ע ההיא, הגה"בעת לאפיאן"כ. אליהו ר' צ

לספינה דומה, הדבר למה ואמר המשיל

לארץ מאמריקא שנסעה הקודמים שבדורות

וענויי בטלטולים שלמים חדשים כמה ישראל

אבל להטבע, עמדה וגם וצמאון, ורעבון דרך

לחוף, ומגיעה מעט ועוד ניצלה ה' בחסדי

טובעת הספינה האחרון ברגע כמעט ולפתע

כלל הוא והנמשל למאד. נורא זה והרי בים...

שנה אלפים ב' בגלות כבר נמצאים ישראל

איומות וסערות בסכנות נסעה ישראל וספינת

צרות עלינו עברו שלא דור לך אין דור, בכל

להזיז שרצו השמדות והעיקר וכו', ושעבודים

עמדנו ואנו והמצות, התורה משמירת אותנו

על העינויים כל ונשאנו עילאית בגבורה כצור

כשכבר ועתה א', ה' את עזבנו ולא נפשנו,

מלכות ונתכוננה הגאולה סף על עומדים

היא מינות של הזאת המלכות הרי בישראל,

שאחז"ר מה כל ונתקיים שיהיה"ל, ל

עכ דמשיחא, ד."בעיקבתא

להגר ואגרות' מאמרים 'קובץ וסרמן"114. א

הי"זצ ח"ל קעז."ד, עמ' א



ìäàתשא כי äùîפרשת „˙˙

לנו ונתאר קיימים. ואנחנו העולם מן ועברו כלו כבר מהם כמה ואדרבה מתקיימת, והיא

ושבורה, רצוצה חלשה אחת שה סביב קפוצים פה ופעורי מאד רעבים זאבים שבעים האיך

יום שבכל נסיך "על וזהו לא! ודאי הטבע? דרך זה האם לה. יכולים לא זאת ובכל

שבכל וטובותיך נפלאותיך "ועל בעינינו. רואים אנו גלויים נסים כמה ועוד ועוד עמנו".

פרטית השגחה אלא - מקרים כלל אין שבאמת - המקרים וכל הנסתרים הנסים הם עת".

עת שבכל ע"ש)- בא פרשת סוף הרמב"ן .115(וכמש"כ

Î"‡Âישאל עם קיום של הפלא היינו נפלאות", "אעשה התורה שכוונת לומר אפשר

שנאה מתוך זו אומה בני את רודפים אשר העמים, כל של רגליהם תחת רבות שנים במשך

להשמידם. בידם אין ואכזריות, קשות גזירות מיני כל עליהם שגוזרים ולמרות עמוקה,

È˙È‡¯Âזצ"ל שך הרב מרן ח"ב)שגם מוסר' ונראה('מחשבת וז"ל, זו בדרך מתרץ ,

לעוננו וסלחת וגו' בעיניך חן מצאתי נא "אם בקש שמשה הקודם לפסוק המשך שהוא

בקש רבנו שמשה והיינו לנחלה, לך ותתננו ונחלתנו, רש"י, ופירש ונחלתנו", ולחטאתנו

עולמית נחלה אנו כך הפסק, לה אין שירושה וכשם הקב"ה, של ורכושו נחלתו שנהיה

לפרש יש וא"כ הקב"ה. 
ÂשלÁ
‡Â Ï‡¯˘È ÏÏÎ ˘È˘ ÌÈ‡Â¯ Ì‡˘ ,˙Â‡ÏÙ
 Ô‰ ÂÏ‡˘
ÌÈÓÈÈ˜Â ÌÈÈÁודב ה' יד רק זה ושומר, מנהיג שהוא עולם בורא שיש ורואים ה', ר

ישראל. כלל 
ÏÙ‡˙"את ‰˘Ú‡" Â‰ÊÂ ,"Â
˙ÏÁ
" Â‰Ê.

ובחינת·] הגשמי, הפיסי, קיומו בחינות, מב' פלא הוא ישראל עם של קיומו

לכלותינו עלינו עומדים ודור דור "בכל שכן מופלא, הוא הגשמי קיומו כעם. קיומו

גמורה, השמדה ולהשמיד לכלות עלינו עמדו פעמים וכמה כמה מידם". מצילנו והקב"ה

ימ"ש הנאצי הנסיון עד תשליכוהו", היאורה הילוד הבן "כל מגזרת כמשמעו! פשוטו

כאלו. בנסיונות מלאה שלנו ההיסטוריה כל - משוכללים מודרניים באמצעים להשמידנו

המקרים גם אולם הכללית, בהיסטוריה מאוד נדירים הינם גמורה השמדה נסיונות

בגלות נתון היה ישראל עם שכן ישראל, עם למצב בכלל להשוותם אין הללו הנדירים

כי לזכור יש עליו. המאיימת והכלייה הרצח תאוות בפני להתגונן כלל מסוגל היה ולא

היום מרבים כי ואף הנאצים, מעשי עבור במיוחד נוצר עם] [רצח "ג'נוסייד" המונח

ומוחלט, גמור [רצח המדוייק במובנו הרי בעולם, פשעים מיני לכל ביחס בו להשתמש

לנסיון אלא מתאים הוא אין הנרצח], העם מן חיה נפש להותיר שלא ברורה המטרה

מבחינה גדול בעם דנים אנו אין כי לזכור יש ועוד היהודי. העם את ח"ו להשמיד

מהאוכלוסיה אחוז כחצי הכל בסך המהווה בעולם, הקטנים העמים באחד אלא כמותית,

בעולם "הצליחו"116האנושית ימ"ש] וסטאלין [היטלר תקופתינו של הגדולים הרוצחים .

'המקדש משה אהל בספר עוד עיין .115

לג)והגלות' זה.(פרק בענין אריכות

שחיטות הדורות במשך סבלנו הנה .116

עם את שליוו למיניהם, אש ומוקדי פוגרומים
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ביותר קצר בזמן בנ"א של יותר רב מספר .117להרוג

Ì‡Â˙È
ÁÂ¯ ‰·ÈËÁÎ Â
ÓÂÈ˜ Î"ÂÎ‡Ú ,¯˙ÂÈ· ‡ÏÙÂÓ ‡Â‰ Â
Ï˘ ÈÒÈÙ‰ ÌÂÈ˜‰
˙„¯Ù
אחרות בתרבויות טמיעה תוך שלום, בדרכי העולם מן עברו ותרבויות עמים כמה .

שגלה בעם אלא עוסקים, אנו במנוחה בארצו היושב בעם לא והרי שונים! ובעמים

כאן יהודים במנין אלא מדובר עמו שכוחו גדול בציבור לא רבים. עמים בקרב והתפזר

במיעוט אלא דנים, אנו אחר עם בקרב בשלווה היושב במיעוט לא אף שם. יהודים ומנין

אינם הם אף אותו הרודפים הרוב לבני זה מיעוט בין הגבולות ומקופח. נרדף

ובזה ח"ו דתו להמיר ליהודי היה די הביניים שבימי לשכוח לנו אל בלתי-עבירים.

בלתי עדיין היתה הלאומית ההרגשה כידוע, [שהרי הנכרים של הגדול לרוב להצטרף

בעיקר אלא המקומיים המנהגים או בשפתו הארץ מבן נבדל לא היהודי והרי מפותחת,

מילה בהוציאו בו יגוש לאשר ועמית עמים חבר מהם אחד כל היה רצו אילו "כי בדתו].

מפיו" א-קטו)קלה מאמר היתה(ה'כוזרי' החדשה, בעת התורה שמירת כשנתרופפה ואמנם, .

ר"ל!], הי"ט במאה מומרים אלף כמאתיים מונים [יש דת המרות של נוראה מכה באירופה

לדאבוננו הנכרית. בחברה במהירות ונטמעו הלכו דת המרת לכלל הגיעו שלא רבים וגם

אם גבוה. כה בשיעור תערובת נישואי בעקבותיה המביאה והיא בימינו זו מגמה נמשכת

הלוי יהודה רבי של ללשונו ב-לג)נשוב מאמר על(ה'כוזרי' יעלה לא אכן הכוזרי, אמר ,

בייחוד אחרת, באומה מתבוללת היתה לא האומות לאחת הזה כפיזור קרה אילו כי הדעת

להן: נותר לא וזכר אבדו אחריכם קמו מאשר אומות כמה ואכן, כזה. ארוך זמן במשך

רבים, ועוד והצביים והברהמנים ויוון ופרס ומדי וכשדים ופלשת וארם ועמון ומואב אדום

עכ"ל.

È˙˘בישעיה בפסוק רמוזות אלו "רוצה(מג-י)בחינות ושמכם", זרעכם יעמוד "כן ,

אחרת" ולדת אחר לעם יתחלף ולא יומר לא וגם עד עדי קיים יהיה ישראל שזרע לומר

שם) דת(אברבנאל שינוי ע"י יכלה לא ושמכם וחרב, הריגות ידי על יכלה לא "זרעכם .

הנפש" באושר בין הגוף באושר בין קיימים תשארו כי שם)לעכו"ם, .118(מלבי"ם

חלקים בגלות. ארוכות תקופות לאורך ישראל

ומליונים אלפים מאות ממנו, ויקרים גדולים

נשאר ישראל ועם לטבח, הובלו בניו מטובי

עם היה יכול מומחים לדעת ודל. קטן עם

לולא מליונים, מאות כיום למנות ישראל

בנו ונתקיים בו. שכילו הרבות ההשמדות

" אשרהכתוב: בגויים מספר מתי ונשארתם

שמה אתכם ה' ד-כז)"ינהג .(דברים

הרמב כתב .117"" הפסוק על המחנהן והיה

לפליטה לב-ט)"הנשאר זה"וז(בראשית וגם ל,

את למחות עשו בני עלינו יגזרו לא כי ירמוז

בקצת קצתנו עם רעות יעשו אבל שמנו,

על בארצו גוזר אחד מלך שלהם. הארצות

במקומו מרחם אחד ומלך גופנו, או ממוננו

בבר אמרו וכך הפליטים. עו)ר"ומציל :(פרק

– והכהו' האחת המחנה אל עשו יבוא 'אם

הנשאר המחנה 'והיה שבדרום. אחינו אלו

גם כי ראו שבגולה. אחינו אלו – לפליטה'

עכ הפרשה זאת תרמוז ל."לדורות

סגולה'. 'עם .118
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ÔÎÂבחיי רבנו ˘‰Ìוז"ל,119כתב ÈÙÏ ,ÌÏÂÚ‰ ÔÓ Ì˙Â‡ ‰ÏÎÈ˘ ¯˘Ù‡ È‡Â
ÌÏÂÚ‰ ÌÂÈ˜.עכ"ל ,

סופר'‚] ה'כתב ל-א)כתב כאשר(דברים שולטת, שהקללה בזמן דוקא וז"ל,

את בחוש רואים והכל הברכה יותר מתבלטת ונוגשים, אויבים בגלות מוקפים ישראל

גדולים עמים מצד והנגישות הרדיפות כל שלמרות ית', השם של המיוחדת ההשגחה

נוראותיו, הן "הן חז"ל, שאמרו כפי וקיימים, חיים והם מעמד ישראל מחזיקים ועצומים,

הגויים", בין להתקיים יכולה אחת אומה ע"א)היאך סט .(יומא

ÍÂ˙Óעצמה שבהקללה זו, מפליאה בתופעה ‡˙התבוננות ‰·ÂÁ· ˙
ÓÂË
,'˙È Ì˘‰ Ï˘ ‰
ÂÈÏÚ‰ ‰Á‚˘‰‰ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡· ˙ÂÏ‚‰ ÈÎ˘ÁÓ· ÈÎÂ ‰Î¯·‰
‰„Ó˘‰‰ ˙ÂÓÈÊÓÓ Â
ÏÈˆ‰Ï È„Î ÌÈÎ¯Á‰ ÔÓ ıÈˆÓ ˙Â
ÂÏÁ‰ ÔÓ ÁÈ‚˘Ó ‡Â‰˘

Â
„‚
 ÌÈÓ˜Â¯ Â
·ÈÂ‡ לבבך"‡˘¯ אל "והשבות לכלל לבוא ההכרח מן ד-לט), .120(לעיל

הגר"א„] כתב א-ב)הנה בן(אסתר יהושע לרבי מינא ההוא שאמר זה וז"ל,

שאמר פי' עלינו". נטויה ידו עוד ליה אחוי מיניה לאפיה מריה דאהדרינהו עמא חנניא

שהוא אסתיר כמ"ש עלינו נטויה ידו אעפ"כ וא"ל כפשוטו, פני אסתיר הסתר דכתיב

עכ"ד. בהסתר, ניסים לנו שעושה אסתר על מרמז

ÍÈ¯ˆÂהנסתרת ההנהגה ענין ולמה הקב"ה, של ידו נטית ענין הוא מה ביאור

עלינו". נטויה "ידו בבחינת הם הטבע מאורעות בתוך הניסים של

גאולה. ערך הקמח', 'כד .119

שליט חדש הלוי משה ר' מהג' שמעתי א"120.

בביתי, ביקורו [בעת אלחנן אור ישיבת ראש

תשס הפסח חג הקב"מוצאי "ÂÚ˘‰"ה"ז]:
ולא תמידי."Ú˘‰"פלא, באופן דהיינו פלא,

סוף, ים קריעת שיהיו פלא פלא?... ואיזה

ביחס הטבע כערך רק משמים מן ונפילת

שהקב ""להפלאים ""עושהה כתוב צאתך. כימי

מצרים ז-טו)"נפלאות‡¯‡
Âמארץ (מיכה

"Â
‡¯‡"" ולא נפלאות!אעשהנפלאות, "

ע הוא הרמב"והביאור בא)ן"פ פרשת (סוף

הגלוים והניסים עת, בכל הם שהנפלאות

" הנסתרים, על שהנפלאות"אראנומורים ,

הקבשעושה" הנסתרים"" הניסים עת... בכל ה

כ גדולים ניסים לניסים"הם שביחס כ

פלא! הם נפלאות, הם המפורסמים,

זצ"הרה חדש הלוי מאיר רבי הוכיח"צ ל,

וחנוכה בפורים הניסים על אמר שכשלא

משא"בשמו התפילה, על חוזר שאינו כ,"ע

" מודים ברכת נפלאותיךהמחסיר ועל ניסך על

יום וז"שבכל התפילה, על חזר שכל", א

שכ', כמו הוא והטעם בטילה. התפילה

ש העושה"שהניסים יום, בכל ניסים""

ביחס"הנסתרים פלא בבחינת עכשיו הם ,

רק ולא המן. וירידת סוף ים לקריעת אפילו

אלא והגלקסיה, השמים ומערכות מהאטום

" אלוהכהפסוק אחזה יט-כו)"מבשרי ,(איוב

זצ"שהחזו ובטחון,"א אמונה ספרו בריש ל,

מהניסים – האדם מגוף האלוקות מראה

הנסתרים...

סוף ים קריעת אחר כהיום אם ומעתה

" אומרים נפלאותךאנו בעעל שנפלאות"" כ

ים קריעת אחר אפילו נפלאות הם יום היום

האדם גוף – והטבע שהבריאה כלומר סוף.

הם ומלואו מקריעתוהעולם פלא יותר הרבה

סוף. ים
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ÌÈ„˜
Âתענית במסכת הגמ' דברי ע"א)לזה שאלה(ד ישראל כנסת ברכיה רב אמר ,

כחותם לבך על כחותם שימני רבש"ע לפניו אמרה כהוגן הקב"ה והשיבה כהוגן שלא

ולפעמים נראה שלפעמים דבר שואלת את הקב"ה לה אמר זרועך על כחותם לבך על

חומותיך חקותיך כפים על "הן שנאמר, לעולם שנראה דבר לך אעשה אני אבל נראה אינו

תמיד" מט-טז)נגדי הגמ'.(ישעיה דברי ע"כ ,

ÔÈÈÚÂמה שתמה דבש, יערות מספר שהביא שם] יעקב' [ב'עין יוסף' 'ענף בפי'

ח"ו. לפניו נעלם דבר איזה יש וכי נראה ואינו נראה הקב"ה אצל שייך

¯‡È·Âשליט"א שפירא משה רבי הג' שיש121בזה שאמרו במה רז"ל דכוונת ,

הטבע מן שלמעלה ההנהגה היינו נראה, אינו ופעמים נראה שפעמים דבר הקב"ה אצל

בסוף הרמב"ן שביאר וכמו נראית, אינה ולפעמים נראית ולפעמים תמיד נוהגת שאינה

הנראה הדבר אך עכ"ל. וגו' דור בכל ומופת אות יעשה לא הקב"ה כי וז"ל, בא פרשת

הטבע, מערכת סדרי בתוך הנמצאת יתברך הנהגתו היא ÂÏÈÙ‡Âתמיד ‡Â‰˘ ·ˆÓ ÏÎ·Â
ÔÈ· ˙Á‡ ‰ÓÂ‡ ÌÈÈ˜Ï Ï‡¯˘È ÌÚ ÂÊ ‰‚‰
‰ ˙ÓÈÈ˜ ,ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ‰ ÌÈ
Ù ¯˙Ò‰·

˙ÂÓÂ‡‰"חקותיך כפים על "הן שאמר וזה מט-טז), העשיה(ישעיה כלי הם "כפים" כי ,

ואמר הבריאה, סדרי כל את ולהנהיג לקיים ויום יום בכל יתברך להנהגתו הביטוי והם

"חוקותיך" הטבע, מערכת בסדר הקבועה יתברך הנהגתו דהיינו כפים" על "הן הקב"ה

הנוהגת בהנהגה חקוקה ביחוד תתיחד שעלינו המיוחדת וההשגחה שההנהגה דהיינו

אומה לקיים ישראל על השגחתו קיימת תמיד הנוהגת בהנהגה גם ולפיכך בעולם, תמיד

שאינו לבך" על כחותם "שימני של מהדרגה גדול יותר דבר וזה האומות, בין אחת

וגלות. וחורבן פנים הסתר של במצב קיים ואינו תמיד שנראה דבר

ÏÎÂבישעיה המקראות בסדר מאד מדוקדק ה'(מט-יד)זה עזבני ציון "ותאמר ,

מכנסת ועזיבה שכחה בו יש שח"ו הגלות של המצב על ציון טענת והיינו שכחני", וה'

הסתר של במצב שגם והיינו חקותיך", כפים על "הן הקב"ה משיב זה ועל ישראל,

של במצב גם וממילא ישראל. עם המיוחדת השגחתו הטבע בהנהגת גם חקוקה פנים

ידי על ונקבע הפורים, בימי ביחוד זה ענין שנתגלה וכמו ועזיבה, שכחה אין גלות

לעולם ונורא גיבור באזכרת הגדולה כנסת .122אנשי

פורים ימי בספר הובא א)121. לידידי(מאמר

שליט כהן דוד רבי הג' חברון, ישיבת א."ראש

ישעיה הנביא שאומר במה לעיין יש הנה .122

" אומרים שישראל מה עזבניעל ציון ותאמר

שכחני וה' מט-יד)"ה' הנביא,(ישעיה ועונה ,

אלה" גם בטנה בן מרחם עולה אשה התשכח

אשכחך לא ואנכי וקשה(שם-טו)"תשכחנה .

בתפילה ומתפללים מבקשים למה כן אם

לפניך" טוב בזכרון ""זכרנו לחיים, זכרנו

הקב"טובים הלא את", שוכח אינו פעם אף ה

אצל הנהגה שיש הוא והתשובה ישראל. כלל

את"הקב זוכרים שאנחנו כמה שכפי ה

הרבש"הרבש כך אם"ע, ולכן אותנו, זוכר ע

הקב את זוכרים שישכח"אכן יתכן לא ה,
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¯‡Â·ÓÂפנים ההסתר בתוך הקב"ה השגחת של זו הנהגה שנקראת הענין בזה

ידו שהיא חקותיך", כפים על "הן של זו למדה שהכוונה עלינו", נטויה "ידו בבחינת

עלינו הנטויה ידו והיא יתברך בכפיו חקוקה זו והנהגה להושיענו, עלינו הנטויה

פנים ההסתר בתוך .123להושיענו

inybde ipgexd zelba epneiw qp mler mr

הלבבות‡] חובת פ"ה)בספר הבחינה שהיטיב(שער שבטובות והגדולה וז"ל, כתב

והראות ע"ה, נביאו למשה הנתונה התורה עליו החזקה והראיה לאדם, הבורא בהם

להאמין כדי הנוראים, המופתים והראות והטבעים, המנהגים ושנות ידו, על האותות

שאמר כמו ובנביא, יתברך יד-לא)בבורא אשר(שמות הגדולה היד את ישראל "וירא ,

ואמר עבדו", ובמשה בה' ויאמינו ה' את העם וייראו במצרים ה' ד-לו)עשה ,(דברים

שמעת ודבריו הגדולה אשו את הראך הארץ ועל ליסרך קולו את השמיעך השמים "מן

האש". ‰‰Ì,מתוך ÌÈ
È
ÚÏ ‰ÓÂ„ ‡Â‰˘ ‰Ó ˙Â‡¯Ï ‰Ê‰ ÔÓÊ· Ì„‡ ˘˜·È Ì‡Â
Ì‰È
È· Â
È
È
Ú ¯Â„ÒÂ ˙ÂÏ‚‰ ˙ÚÓ ˙ÂÓ‡‰ ÔÈ· Â
„ÓÚ ˙Ó‡‰ ÔÈÚ· ËÈ·Èמה עם ,

אפשר עניננו כי ויראה בזה, יודעים והם ובגלוי, בסתר עמהם מסכימים בלתי שאנו

המלחמות, בעתי מעניניהם טוב שיהיה ואפשר ובטרפים, במזונות מעניניהם קרוב שיהיה

והדלים שבנו הבינונים מן יותר טורחים שבהם והכפריים הבינונים ותראה והתגרות.

יתברך יוצרנו שהבטיחנו כמו בקרבנו, כו-מד)אשר בארץ(ויקרא בהיותם זאת גם "ואף ,

עזרא ואמר אתם", בריתי להפר לכלותם געלתים ולא מאסתים לא ט-ט)איביהם (עזרא

ונאמר אלוקינו", עזבנו לא ובעבדותנו אנחנו עבדים קכד-א)"כי שהיה(תהלים ה' "לולי

ש ברור כלומר, כסא"אותנו! מלפני שכחה אין

בנו"כבודך תלויה הזכירה מכח ההשפעה אך ,

מטיבה יותר ההשפעה מרובה שזכירתנו וככל

עמנו.

" המגילה דברכת הברכה מטבע הנה הרב123.

את והנוקם דיננו את והדן ריבנו את

הלשון"נקמתינו מטבע בשינוי להתבונן ויש .

הלשון מטבע דבחנוכה לחנוכה, מפורים

" הוא: הניסים על ברחמיךבתפלת ואתה

ונקמת דינם את דנת ריבם את רבת הרבים

נקמתם ואילו"את העבר, על הודאה דהיינו ,

" הווה בלשון הודאה יש דפורים רבבהודאה

נקמתנו את נוקם דיננו את דן ריבנו ,"את

חשובה. הערה והוא

פורים ימי בספר ב)ומתרץ וז(סימן ל,",

ונס חנוכה נס בין החילוק שבזה ונראה

בו שאין לשעתו, נס היה חנוכה נס כי פורים,

ההודאה ולכן גלוי, נס שהוא כך, אחר המשך

" עבר לשון כולה הנס דנתעל ריבם את רבת

דינם ."את

בכל התקוה באה שממנו פורים נס אבל

ידו וגלות, פנים הסתר זמן שהוא ודור דור

" תמיד, להושיענו עלינו ודורנטויה דור שבכל

והקב לכלותינו עלינו מצילנו"עומדים ה

בכל"מידם ההודאה באה פורים נס מכח ולכן ,

" ודור: דיננודור את והדן ריבנו את הרב

נקמתנו את ההווה"והנוקם על מודים ואנו ,

קיימת דפורים ריבנו את הרב של הבחינה כי

תמיד עלינו נטויה ידו כי הזה. בעולם תמיד

עכ ודור, דור בכל בגלות ד."להושיענו
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עכ"ד. המזמור, ושאר אדם", עלינו בקום לנו שהיה ה' לולי ישראל נא יאמר לנו

אמרו·] הנה הלל, דתקנת בענינא כשנתבונן עצומה, פליאה לכאורה לנו יש והנה

פסחים ע"א)במס' כל(קיז על אותו אומרין שיהיו לישראל להן תקנו נביאים זה "הלל

ברש"י ועיי"ש גאולתן", על אותו אומרים ולכשנגאלין עליהן תבא שלא וצרה צרה

משנה במגיד ועיין ה"ו)וברשב"ם. חנוכה מהל' הוא(פ"ג הקבועים בימים שהלל שמחלק ,

הדבר, נפלא הנה בעלמא. מנהג רק הוא ההלל את גומרין שאין ובימים סופרים, מדברי

מנהג. אם כי סוף ים קריעת גם בו שהיה פסח של בשביעי ההלל יהיה כי

ı¯˙ÓÂישר יעבור אם פלא כל אין אור במקום ההולך שאדם מקלם, הסבא

לילה באישון בחושך ההולך אבל וצעדיו. דרכיו בהיר ורואה לו אור כי ומטרתו, לדרכו

ושלם תכליתו, עד יעבור זאת ובכל נגף, אבני וכל והברקנים הקוצים רבים אשר ואפלה,

הזה. כפלא אין באמת אז כי יבוא,

˙‡ÈˆÈ·ומה אור, ראו באורו הנה גדולה, היותר במדה ה' פני בהארת מצרים

במצבים אולם, יכשלו? ובמה באו סלולה בדרך כי נכשלו, ולא דרכים עברו כי פלא

ההן בדרכים ורעות", רבות צרות "ומצאוהו של הלילות בחשכת פנים הסתר של

ומשבחים מודים ודאי ואז גדולות, יותר והכרות ית' מנפלאותיו הן שהן ודאי, כשעוברים,

אלוקינו"! כה' "מי ואומרים

„ÂÒÈÂיומא במס' מפורש ע"ב)זה הגדולה,(סט כנסת אנשי שמם נקרא למה ,

ירמיה אתא והנורא, הגבור הגדול הקל אמר משה אתא ליושנה, העטרה את שהחזירו

אינהו אתו וכו' דניאל אתא נורא, אמר לא נוראותיו איה בהיכלו מקרקרין עכו"ם אמר

הקב"ה של מוראו שאלמלא נוראותיו הן ואלו וכו' גבורתו גבורת זוהי אדרבה ואמרו

צריכים אנו הגיבור, אמר משה אם האומות". בין להתקיים יכולה אחת אומה האיך

שבגיבורים. גיבור 
Â¯‡לאמור: :¯ÂÓ‡Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Â
‡ ,‡¯Â
‰Â ¯Ó‡ ‰˘Ó Ì‡
,‰Ê‰ ÌÈ
Ù ¯˙Ò‰‰ ÏÎ· ,‰Ê‰ ‡¯Â
‰ Í˘ÂÁ· ,˙ÂÓÂ‡‰ ÔÈ· Ï‡¯˘È˘Î !˙Â‡¯Â
·˘
,‡¯Â
Â ¯Â·È‚ '‰ ÈÎ ‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ‰¯Î‰ ‰
˘È Ì‡‰ ,ÌÈÈ˜Â ÈÁ Ï‡¯˘È ÌÚ ˙‡Ê ÌÚÂ

‰
˘ÂÈÏ ‰¯ËÚ Â¯ÈÊÁ‰ ÔÎ ÏÚ ÈÎ ,ÏÂÎÈ·Î ÂÏÂÎ ÏÎ È‡„Â Â˙Â‡ Â
‡ ÌÈ‡Â¯ ‰
‰124.

חז"ל‚] עח-א)אמרו "כתיב(בר"ר ג-כג), אמונתך".(איכה רבה לבקרים "חדשים

רב שאמונתך יודעים אנו ובקר בקר בכל מחדשנו שאתה על אבא בר שמעון הא"ר

אנו מלכיות של בבוקרן מחדשנו שאתה ממה אלכסנדרי א"ר המתים. את לנו להחיות

כתחיית ענינים כאלה, גדולים דברים הק' חז"ל למדו - לגאלנו". רבה שאמונתך יודעים

בעמים. ישראל של המופתים מן או ובוקר, בוקר של היקיצה מן וגאולה המתים

ויגש. פרשת תורה' ה'דעת דברי תמצית .124
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‡Ï‡"נצח" בבחינת שהוא ישראל כלל של הנצח סוד לנו מגלים שחז"ל מכאן

ונפסד. כלה שהכל שנראה בעולם בעוה"ז, כאן

יודעים‡"¯ אנו מלכיות", של "בבוקרן מחדשנו שאתה ממה אלכסנדרי

ורוב הגליות כל ולמרות בתוך ישראל, כלל של הקיום מן - לגאלנו" רבה "שאמונתך

מדברים אנו ואין בעוה"ז, כאן הנצח סוד ברור חזינן הלא עליהם, שעוברים הרפתקאות

טבע טבעיהם, בעצמיות בהם רואים כי האומה, כלל של הטבעים עצמיות על עכשיו

דומה רבות פעמים נצחיי, כולו כל שהוא טיט נצחיי, חומר הם כי היינו נצח, של

אפשר היה לא נצח של הסוד לולי כי ודאי כלום! עלינו עבר ולא היה לא כאילו

"לעולם של סוד עולמים, ולעולמי לעד קיים של הוא סוד כי אלא זאת אין כך! להיות

מחדשנו שאתה "ממה אמרו, הוא - עומדת" לעולם "והארץ של סוד ארץ", ירשו

ישראל, כלל מהוה נצח של סוד איזה פלאים פלאי רואים הלא מלכיות", של בבוקרן

‰‡ˆÂ˙ ‰
È‰ Â
˙ÏÂ‡‚ ¯˘‡ !Â
Ï‡‚Ï ‰˙‡ ÔÓ‡
˘ !"Í˙
ÂÓ‡ ‰·¯" È‡„Â Î"‡Â
!ÌÈÈ˜ Ï˘ „ÂÒ‰ ÔÓ ,Áˆ
 Ï˘ ÏÂ„‚‰ „ÂÒ‰ ÔÓ ˙È‡„ÂÂ125

lbrd `hg mcew l`xyi zlebq

êúìòá êöøà úà ùéà ãîçé àìå êìáâ úà éúáçøäå êéðôî íéåâ ùéøåà éë"
"äðùá íéîòô ùìù êé÷ìà 'ä éðô úà úåàøì[לד-כג,כד]

‰
מחמת‰ לרגל מלעלות להימנע לישראל שאין מהקב"ה הבטחה כאן יש

ארצך את איש יחמד "לא כי לרגל, כשיעלו נכסיהם את שיזיקו האומות מפני החשש

נצבים. פרשת תורה' 'דעת .125

���

תרצ ימ"בשנת היהודים כשצורר עלה"ג, ש

הח נשאל ע"לגדולה, הגרי"ח מרן כהנמן"י ש

במדינות"זצ אחינו של גורלם יהיה מה ל,

בפומבי הכריז שהצורר לאחר ופולין, אשכנז

חלילה? ישראל שם להכחיד מטרתו על

הח מעולם"ענהו בידו. יעלה לא זה כי ח,

כל את ולמגר לכלות דהוא מאן הצליח לא

הוא מפורש וכתוב פזורינו. ארצות בכל עמינו,

והיה" והכהו, האחת המחנה אל עשו יבוא אם

לפליטה הנשאר הח"המחנה הבהיר ח.",

והוסיף קרובה, הסכנה כי השואל, הבין

ח אם לתומו: הצורר"לשאול בידי יעלה ו

עם של ובנין מנין רוב אירופה, יהדות להשמיד

שישאר המחנה איפוא זה מיהו ישראל,

לפליטה.

ע הח"וענהו זצ"ז מפורש"ח כתוב זה גם ל,

" הנביאים, פליטהבדברי תהיה ציון ובהר

קודש... א-יז)"והיה עובדיה יצא( השואל הרב .

יהדות"מהח חורבן על רועדות כשידיו ח

הק' ארצנו כי ובטוח, נכון היה ולבו אירופה,

בה. תעבור לא וחרב תינצל,

היתה הזה הרשע מפלת שתחילת היה, וכן

" הק'. ארצנו לחופי אומרבהתקרבו ותגזור

כב-ל)"ויקום הח(איוב דברי עשר". שנאמרו ח,

אשר ישראל, ארץ על נתקיימו קודם, שנים

האריות. משיני להצילה בה היו ה' עיני
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אלוקיך". ה' פני את לראות בעלתך

‰˘˜Âלעיל כבר זו הבטחה הוזכרה לא כג-יז)מדוע תורה(משפטים כשציותה

אל זכורך כל יראה בשנה פעמים ה'"."שלש האדון פני

ı¯˙ÓÂבשנה פעמים שלש כתוב משפטים בפרשת הנה וז"ל, חכמה' ה'משך

מעברין כיצד בפרק שאמרו כמו הוא ארצך, את איש יחמוד ולא סיים ולא (עירוביןוכו'

ע"א) היונד לא וא"כ ולשון, אומה בהם שלטה לא ראשונות לוחות נשתברו שאלמלא

האומות ויכולים הלוחות שנשתברו כאן אבל ארצם, את אחר יקח פן לירא צריכים

"ולא יזוקו לא ברגל ראיה מצות שע"י להבטיח השי"ת הוצרך לכן בהן ולשלוט לנצחן

עכ"ל. ארצך" את איש יחמוד

¯‡Â·ÓÂכח בענין רק אינו לאחריו, העגל חטא קודם בין שההבדל בדבריו

כל אלא לעיל, הזכרנו שכבר כפי לשניות ראשונות לוחות בין שינוי שהיה התורה,

כלל צריך היה לא החטא וקודם השתנה, הבריאה מהלך כל וכן ישראל ומעלת מדריגת

של אפשרות מכל מוגנים היו מעלתם רום לפי ישראל כי זה, על מיוחדת להבטחה

המצוות. את לקיים יחפצו אשר בעת הגויים, ע"י היזק

Ì
Ó‡Âנשתברו לא "אלמלא חז"ל בדברי להדיא מבוארים חכמה' ה'משך דברי יסוד

כו'" חירות הלוחות על חרות שנאמר בהם שולטת ולשון אומה כל אין נדהלוחות (עירובין

שכברע"א) הלוחות שבירת לאחר ורק יחמוד", "ולא של בהבטחה צורך היה לא באמת וא"כ ,

זו. הבטחה התורה כתבה בהם לשלוט העולם אומות יכלו

(`) "zixad zegel" oipra qxhpew

zeipye zepey`x zegela l`xyie d"awd oia zixad zzixk

הנתינה נתבטלה שלכאורה למרות בסיון, ו' ביום הוא תורתנו מתן חג מדוע להקשות יש א.

חתונתו. כיום חשיב השניים הלוחות מתן זמן אף ומדוע הלוחות, של הראשונה

חיזוק אלא אינה השניה והברית הראשונה, הברית נתבטלה שלא הרמב"ן דברי ביאור ב.

הראשונה. לברית

והתנאים. המחילה וכתיבת הקללות, ע"י חיזוק - השניה הברית ג.

ובזכותו, משה בעבור היתה השניה והברית ישראל, כלל בעבור היתה הראשונה הנתינה ד.

ישראל. לכלל הקב"ה בין הכתובה שטר את שוב לכתוב השושבין היה שהוא

יש חזרו שבו חתונתו" "יום היה הכיפורים יום כלולותם.ה. ולאהבת לקדמותם ראל

חדשה. בדרך התבססות לימי שיהיו ישראל שזכו ימים הם הכיפורים יום ועד אלול מר"ח ו.

המקבלים. מצד רק לשניות ראשונות בין הבדל היה לא הנתינה מצד ז.
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"ìàøùé úàå úéøá êúà éúøë åìàä íéøáãä éô ìò"[לד-כז]

של‡] ברומו העומדים מדברים שהם והשניות, הראשונות הלוחות מסירת בענין הנה

רבנו של דבריו יבואו דברינו ובראשית רבותינו, מדברי מעט להביא אלא באנו לא עולם,

התורה' מאמרי 'חבר בספר דבריו את וביאר שדקדק מה פי על ז"ל, .126הרמב"ן

לקבל שם בעלותו סיני" "בהר פירוש כי נכון, בסדר כאן נכתבה כי דעתי ולפי

שניות. לוחות

משה כתב הראשונות לוחות של הראשונים יום ארבעים בתחילת כי הענין, וביאור

הברית דם ויזרוק שם הנאמרים המשפטים כל ואת ה' דברי כל את הברית בספר

העם כד-א,יח)על 
˙·ÏË‰,(שמות ÂÏÈ‡Î ˙ÂÁÂÏ‰ Â¯·˙˘
Â Ï‚Ú· Â‡ËÁ˘ÎÂ
Â‰Âˆ ˙ÂÈ
˘ ˙ÂÁÂÏ· ‰˘ÓÏ ‰"·˜‰ ‰ˆ¯˙
˘ÎÂ ,‰"·˜‰ Ïˆ‡ ‡È‰‰ ˙È¯·‰

‰˘„Á ˙È¯··לד-י)שנאמר המצות(שם שם והחזיר ברית", כורת אנכי "הנה

ואמר הראשונה בברית המשפטים ואלה בסדר שנאמרו כז)החמורות לך(פסוק "כתב

ישראל". ואת ברית אתך כרתי האלה הדברים פי על כי האלה הדברים את

·‡ÂÏ˙ורצה Ì‰ÈÏÚ ‰È‰˙˘ ,˙È
˘‰ ˙‡Ê‰ ˙È¯·· Ì‰ÈÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰"·˜‰
ÌÈËÙ˘Ó‰ ÏÎ ÏÚÂ ˙Â
Â˘‡¯‰ ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ ÏÚ ‰
Â˘‡¯Î ‰È‰˙˘Â ,˙ÂÏÏ˜·Â

הראשונה בברית שנאמר כד-ג)כמו המשפטים",(שם כל ואת ה' דברי כל "את

התוכחות בסוף אמר כו-מו)ולפיכך החוקים(ויקרא אשר"אלה והתורות והמשפטים

משה", ביד סיני בהר ישראל בני ובין בינו ה' ‰ÂˆÓ˙נתן ÏÎ Ï‡ ÊÓÂ¯ ‡Â‰Â
ÌÏÂÎ ÂÈ‰˘ ÌÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï‡Â ¯„Ò· ‰
Â˘‡¯‰ ˙È¯·· Â¯Ó‡
˘ ÌÈËÙ˘Ó‰Â

˙‡Ê‰ ˙È¯··שהזכרתי כמו בכלל השביעית נאמרה הראשון הברית בספר והנה .

[בפ'(כג-יא)שנאמר נאמרה השניה הזאת בברית ועכשיו וגו'", תשמטנה "והשביעית

יום בארבעים שהוא הראשונה הברית ובעת ועונשיה. ודקדוקיה בפרטיה בהר]

ברית להם לכרות וצוהו הקב"ה לו וכשנתרצה המשכן, על משה נצטוה ראשונים

המשכן מעשה והיה סיני בהר אותו ה' צוה אשר כל את ויצום משה ירד שניה

בתחילה להם ואמר ישראל בני עדת כל את משה הקהיל ואז לה-א)מכללם, (שמות

המשכן... במלאכת אותם" לעשות ה' צוה אשר הדברים ‰˘ÌÈÏ"אלה ¯˘‡ÎÂ
˘¯ÙÏ È
ÈÒ ¯‰· '‰ È˙Â‡ ‰Âˆ „ÂÚ Ì‰Ï ¯Ó‡ [ÔÎ˘Ó‰ ˙Î‡ÏÓ ˙‡ Ï"¯]
‰˘„Á ˙È¯· ÌÈËÙ˘Ó‰Â ‰ÂˆÓ‰ ÏÎ ÏÚ ÌÎÏ ˙Â¯ÎÏÂ Ï·ÂÈ‰Â ‰ËÈÓ˘‰ ÌÎÏ

"‰ÚÂ·˘·Â ‰Ï‡·.

ברוידא זיסל שמחה ר' להג' יא, מאמר .126

שהורחבה"זצ [ומאחר חברון. ישיבת ראש ל

אלא לשונו, את כאן הבאנו לא היריעה שם

אחרת]. בעריכה דבריו תמצית את
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המזבח על הדם וחצי העם על הדם חצי ויזרוק זבחים שיזבח עתה הוצרך ולא

בראשונה, עשה ÂÏÏ˜·Â˙כאשר ˙ÂÏ‡· ‰
Â˘‡¯‰ ˙È¯·‰ Ì‰ÈÏÚ ÂÏ·˜ Ï·‡
‰Ï‡בהר ישראל בני ובין בינו ה' נתן "אשר טעם וזה בחוקותי], בפרשת - [היינו

כו-מו)סיני" הזאת,(ויקרא הברית את להם הנותן הוא כי ,ÈÙ ÏÚ Ì‰Ï ÏÁÓ ÈÎ
ÂÏ‡‰ ÌÈ‡
תשא‰˙ כי בסוף שפירשתי לד-כז)כמו .(שמות

הברית, והיא ההם, ובקללות באלות התורה עליהם שקבלו היה, כן מואב ערבות ברית וכן

שנאמר כח-סט)כמו בני(דברים את לכרות משה את ה' צוה אשר הברית דברי "אלה

בתוכחות יזכיר כאשר וגו', בחורב" אתם כרת אשר הברית מלבד מואב בארץ ישראל

כו-לד,לה) השנית.(ויקרא הזאת בברית נתפרשו זה ועל כה-א), ויקרא הרמב"ן .(לשון

‰
ברית‰ היוו השניות הלוחות מתן כי הרמב"ן, מדברי נראה ראשונה בהשקפה

קושי בזה יש אמנם הראשונה. ברית ונתבטלה הופרה העגל חטא וע"י מאחר חדשה,

ה לנו שאין הרי דא"כ זורב, נתינה הלא כי סיון, בחודש תורה מתן יום את לחוג יום

בו' העצרת חג כי קבעו חז"ל כיום גם עדיין הנה אך נתבטלה, ראשונה ברית שהיתה

תורתנו". מתן "יום הוא סיון

,Í„È‡ÓÂתענית דסוף במתני' חז"ל דרשו ע"ב)הלא וראינה(כו "צאינה עה"פ ,

לבו" שמחת וביום חתונתו ביום אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במלך ציון (שה"שבנות


Â˙",ג-יא)Â¯Á‡ ˙ÂÁÂÏ Â· Â
˙È
˘ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ,‰¯Â˙ Ô˙Ó ‰Ê Â˙
Â˙Á ÌÂÈ·".

מצד אך סיון, לו' קביעתו נשארה תורה מתן יום שהזכרנו כפי הלא להבין יש ולכאורה

וצריך חתונתו, יום חשיב הכיפורים ביום שהיה השניות הלוחות נתינת שזמן חזינן שני

תורה". מתן כ"יום נחשב אשר היום איזהו ביאור

הראשונה·] הברית שאכן הוא הביאור כי נראה הרמב"ן, בדברי כשנדקדק אמנם

הלוחות ונשתברו בעגל "כשחטאו אלא, קיימת אצלÂÏÈ‡Îעדיין ההיא הברית נתבטלה

" שכתב וכפי הראשונה, לברית חיזוק אלא אינה השניה הברית ובאמת ‡·Ïהקב"ה",
‰
Â˘‡¯‰ ˙È¯·‰ Ì‰ÈÏÚ ÂÏ·˜."אלה ובקללות באלות

„ÂÚÂנמסרו שבראשונה אלא זו, את זו השלימו הנתינות שב' בדבריו, מבואר

הראשון הברית בספר "והנה מדבריו, שהבאנו וכפי הפרטים נמסרו ובשניה הכללים,

שנאמר שהזכרתי כמו בכלל השביעית ועכשיו(כג-יא)נאמרה וגו'", תשמטנה "והשביעית

שהוא הראשונה הברית ובעת ועונשיה. ודקדוקיה בפרטיה נאמרה השניה הזאת בברית

לכרות וצוהו הקב"ה לו וכשנתרצה המשכן, על משה נצטוה ראשונים יום בארבעים

סיני בהר אותו ה' צוה אשר כל את ויצום משה ירד שניה ברית ÚÓ˘‰להם ‰È‰Â
ÌÏÏÎÓ ÔÎ˘Ó‰בתחילה להם ואמר ישראל בני עדת כל את משה הקהיל ואז (שמות,

המשכן...לה-א) במלאכת אותם" לעשות ה' צוה אשר הדברים ‰˘ÌÈÏ"אלה ¯˘‡ÎÂ
המשכן] מלאכת את ‰˘ËÈÓ‰[ר"ל ÌÎÏ ˘¯ÙÏ È
ÈÒ ¯‰· '‰ È˙Â‡ ‰Âˆ „ÂÚ Ì‰Ï ¯Ó‡
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Ï·ÂÈ‰Â."ובשבועה באלה חדשה ברית והמשפטים המצוה כל על לכם ולכרות

Â‰ÊÂקרבנות בהקרבת צורך היה לא השניה שבנתינה שכתב במה דבריו ביאור גם

וחצי העם על הדם חצי ויזרוק זבחים שיזבח עתה הוצרך "ולא העם, על הדם וזריקת

בראשונה, עשה כאשר המזבח על ·‡ÂÏ˙הדם ‰
Â˘‡¯‰ ˙È¯·‰ Ì‰ÈÏÚ ÂÏ·˜ Ï·‡
‰Ï‡ ˙ÂÏÏ˜·Âצורך שהיה אלא הראשונה הברית התבטלה שלא משום זאת וכל ,"

וקללות. באלות לחזקה

Î"‡Âנתבטלה לא שבאמת מכיון תורתנו, מתן יום הוא הוא בניסן ו' שיום ודאי

ניתנו שבו הכיפורים יום של המשמעות מהי לבאר יש שעדיין אלא ההיא. הנתינה

להלן. ויבואר השניות, הלוחות

העגל.‚] חטא בעקבות אירע ומה הענין, עומק את לבאר יש ועדיין

‰
‰Âכמו האלו התנאים פי על להם מחל "כי כותב שם דבריו בסוף הרמב"ן

שכתב מה את להביא ראוי דבריו, על לעמוד מנת ועל תשא". כי בסוף שפירשתי

.(לד-כז)בפרשתנו

העם, באזני אותו ויקרא ברית ספר שיכתוב צוה האלה", הדברים את לך "כתב

‰˘ÚÓ‰ ÏÎ ÈÎ ,‰
Â˘‡¯· Â˘Ú ¯˘‡Î ÚÓ˘
Â ‰˘Ú
· Ì‰ÈÏÚ Â‰ÂÏ·˜ÈÂ
˙ÂÈ
˘‰ ˙ÂÁÂÏ· Ì‰ÓÚ Â˙Â
˘Ï ‰ˆ¯È ˙Â
Â˘‡¯‰ ˙ÂÁÂÏ· ‰È‰ ואין‡˘¯

הראיתיך כאשר משה, כן ויעש לאמר להאריך הכתוב חשש לא אבל כן, שעשה ספק

רבים ועוד)במקומות י-ב, .(לעיל

‰Í¯ˆÂוהנכון ,˙È¯·‰ ÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ‰Â ÌÈ‡ËÂÁ‰ Ì‰ Ï‡¯˘È˘ ¯Â·Ú· ÈÎ È
ÈÚ·
‰˘ÓÏ ¯Ó‡Â ,Â˙È¯· Ì‰Ï ‡Â‰ ¯ÙÈ ‡Ï˘ ‰˘„Á ˙È¯· Ì‰Ï ˘„ÁÏ ‰"·˜‰

ÌÈ‡
˙‰ ·Â˙ÎÈ ‡Â‰˘ואת ברית אתך כרתי האלה הדברים פי על "כי הטעם וזה ,

אתך, וטעם È·‰Ï‡ישראל". Ì‰ ÂÎ¯ˆÂ‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÓÚ È˙È˘Ú Í¯Â·Ú· ÈÎ
˙È¯· Ì‰Ï ˙Â¯ÎÏ ÍÈ¯ˆ‰ '˙È ‡Â‰ Ï·‡ ,˙‡Ê‰ ˙È¯·‰ ˙¯ÂÒÓ· ÌÓˆÚ

Â ‰ÏÈÁÓ‰ ·˙ÎÂ Ì‰Ï ÏÁÓ˘ ‰ÏÈÁÓ·ÌÈ‡
˙‰.

‰
חטאו‰ אמנם כי הראשונה, הברית הופרה לא שבאמת כש"נ בדבריו מבואר

לא הם אך ע"ז, של הנורא בחטא ישראל על‰Â¯Ùבני עברו הם אלא הברית את

החוטאים הם שישראל בעבור "כי כלשונו שהקב"הÌÈ¯·ÂÚ‰Âהברית אלא הברית", על

שיקבלו וענין צורך היה לא עצמם מצד אך הראשונה, הברית את לחזק רצה מצידו

חדשה ברית להם לחדש הקב"ה "הוצרך הרמב"ן שכתב וכפי התורה, את ˘Ï‡שוב
Â˙È¯· Ì‰Ï ‡Â‰ ¯ÙÈ,עמהם עשיתי בעבורך כי ÌÓˆÚוכו', ‡È·‰Ï Ì‰ ÂÎ¯ˆÂ‰ ‡ÏÂ

˙È¯· Ì‰Ï ˙Â¯ÎÏ ÍÈ¯ˆ‰ '˙È ‡Â‰ Ï·‡ ,˙‡Ê‰ ˙È¯·‰ ˙¯ÂÒÓ·להם שמחל במחילה

והתנאים". המחילה וכתב
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‰
‰Âהרי שכך ומכיון שעשו, החטא על להם מחל שהקב"ה הם הדברים מהלך

של המשמעות היתה וזוהי מחטאם, נטהרו כי הראשונה לברית מקום היה שוב שבאמת

- השניה הברית ·¯Â˙Èכריתת Ì‰Ï ‡Â‰ ¯ÙÈ ‡Ï˘ ˘„ÁÏ ‰"·˜‰ Í¯ˆÂ‰˘מצד -

שמחל ה"מחילה ע"י היה הברית תוקף שני ומצד והקללות, האלות ע"י חיזוק היה אחד

והתנאים". המחילה וכתב להם

בפרשתנו„] ברמב"ן מבואר עוד השניה(לד-ג)והנה בפעם הנתינה מהות שכל

לא ישראל בני שמצד שכתב מה בעקבות וזאת הראשונה, מהנתינה אחר באופן היתה

השניה. הנתינה אופן בביאור כתב וכך מחודשת, בנתינה צורך היה

בלוחות עשו כאשר ישראל זקני כלל עמך יעלו שלא עמך" יעלה לא "ואיש

כד-א)הראשונות מקום(לעיל ההר בתחתית גם - ההר" בכל ירא אל איש "וגם .

בראשונה ישראל יט-יז)מעמד ההוא"(לעיל ההר מול אל ירעו אל והבקר הצאן "גם .

מנגד, -˘È‡ Ì‡ ‰Ó‰· Ì‡ „È Â· Ú‚˙ ‡Ï˘ ˜¯ Â¯‰ÊÂ‰ ‡Ï ˙Â
Â˘‡¯· ÈÎ
יט-יג) עד(לעיל בהר תמיד היה הכבוד כי ההיא, באזהרה עומדים היו עדיין והנה

הלוחות ‰ÂÁÂÏ˙[האחרונות],(הראשונות)שנתנו Ô˙Ó ˙Ú˘· ¯ÈÓÁ‰ ‰˙Ú Ï·‡
„ÓÚÓ‰ ‰È‰ ˙Â
Â˘‡¯· ÈÎ ,‰Ê ÏÎ· ÌÚË‰Â ,ÔÂ˘‡¯‰ „ÓÚÓÓ ¯˙ÂÈ ÂÏ‡‰
„Â·Î‰ ‰È‰È ÏÂ„‚Â ,Â˙ÏÙ˙·Â Â˙ÂÎÊ· „·Ï· ‰˘ÓÏ ‰ÊÂ ,Ï‡¯˘È ÏÎ ¯Â·Ú·

ÔÂ˘‡¯‰ ÔÓ ÔÂ¯Á‡‰ ¯‰‰ ÏÚ ‰Ï‚
‰.

‰
השני‰ והמעמד ישראל, כל בעבור היה הראשון שהמעמד ברמב"ן מבואר

היה לא ישראל שמצד לעיל שביארנו כפי והיינו ובתפילתו, בזכותו בלבד למשה היה

כיון אמנם התבטל, לא ישראל בעבור שהיה הראשון והמעמד השניה, בברית צורך

שכתב וכפי כבתחילה, הקב"ה עם הקירבה את להם היתה לא ששוב הרי שחטאו

בזכות זאת וכל בריתו, את להם הוא יפר שלא בשביל השניה הברית את קיים שהקב"ה

הראשון, תורה במתן היו שלא בחומרות אף צורך היה ולכן תפילתו, ובזכות משה

רבנו למשה היה כי יותר, גבוהה בדרגה ה' גילוי היה השניים הלוחות שבמתן משום

הראשונים הלוחות כמתן [שלא ישראל לבני שמסרם והוא ובתפלתו", "בזכותו בלבד

ישראל, בני מדרגת עילאה היתה רבנו משה שדרגת ומכיון - ישראל] בני לכלל שהיה

גבוהה השניים הלוחות מתן בעת ה' התגלות היתה האלקים", אל עלה "ומשה בבחינת

הראשונים הלוחות במתן ההתגלות מדרגת בה.127יותר שנתווספו החומרות ומכאן .

השניים הלוחות שבמתן דבעבור ונראה .127

זכה יותר, גבוהה בדרגה ה' התגלות היתה

וכמ זה, במתן רק הוד לקרני (לד-כט)ש"משה

לוחות" ושני סיני מהר משה ברדת ויהי

לא ומשה ההר מן ברדתו משה ביד העדות

אתו בדברו פניו אור קרן כי ועי"ידע ש".

האב ""שכתב עלע, הכבוד שנראה בעבור וזה

הרקיע כזוהר הזהירו כן על זו"פניו ופרשה .
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˘ÈÂל"משה שניתנה שניים, דלוחות תורה מתן של הבחינה את ולהבין לבאר

בלבד".

Â
ÈˆÓÂעה"פ בפירש"י ערוכים שני(לד-א)דברים לך פסל משה אל ה' "ויאמר

לך פסל אתה הראשונים שברת אתה לך, "פסל וז"ל, שכתב וגו', כראשונים" אבנים לוחות

השפחות קלקול מתוך השפחות, עם ארוסתו והניח הים למדינת שהלך למלך משל אחרות.

לו אומר להורגה המלך יאמר אם אמר כתובתה. וקרע שושבינה עמד רע, שם עליה יצא

אמר לה. נתרצה השפחות, מן אלא הקלקול היה שלא ומצא המלך בדק אשתך. אינה עדיין

אותה קרעת אתה המלך לו אמר הראשונה, שנקרעה אחרת כתובה לה כתוב שושבינה, לו

ואני אחר נייר לך קנה ערבאתה אלו השפחות הקב"ה, זה המלך כן ידי, בכתב לה אכתוב

עכ"ל. לך", פסל נאמר לכך ישראל, אלו הקב"ה של ארוסתו משה, זה והשושבין רב,

¯‡Â·ÓÂשהקב"ה האירוסין שטר על חזרה היו השניים הלוחות שמתן בדבריו

אלא היתה לא השניה והברית כמקודם נשארו שהאירוסין דהיינו הראשון, במעמד נתן

"אשר טעם "וזה בהר בפרשת הרמב"ן שכתב מה וזה האירוסין, שטר של חוזרת כתיבה

סיני" בהר ישראל בני ובין בינו ה' כו-מו)נתן הברית(להלן את להם הנותן הוא כי ,

‰‡ÂÏהזאת, ÌÈ‡
˙‰ ÈÙ ÏÚ Ì‰Ï ÏÁÓ ÈÎתשא כי בסוף שפירשתי לד-כז)כמו ",(שמות

בפרשתנו, שהאריך מה ‰ÌÈ‡ËÂÁוזהו Ì‰ Ï‡¯˘È˘ ¯Â·Ú· ÈÎ È
ÈÚ· ÔÂÎ
‰Â"
Ì‰Ï ‡Â‰ ¯ÙÈ ‡Ï˘ ‰˘„Á ˙È¯· Ì‰Ï ˘„ÁÏ ‰"·˜‰ Í¯ˆÂ‰ ,˙È¯·‰ ÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ‰Â

ÌÈ‡
˙‰ ·Â˙ÎÈ ‡Â‰˘ ‰˘ÓÏ ¯Ó‡Â ,Â˙È¯·כרתי האלה הדברים פי על כי הטעם וזה ,

אתך, וטעם ישראל. ואת ברית ‰ÈÎÌאתך ÂÎ¯ˆÂ‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÓÚ È˙È˘Ú Í¯Â·Ú·
,˙‡Ê‰ ˙È¯·‰ ˙¯ÂÒÓ· ÌÓˆÚ ‡È·‰Ï˙È¯· Ì‰Ï ˙Â¯ÎÏ ÍÈ¯ˆ‰ '˙È ‡Â‰ Ï·‡

ÌÈ‡
˙‰Â ‰ÏÈÁÓ‰ ·˙ÎÂ Ì‰Ï ÏÁÓ˘ ‰ÏÈÁÓ·."

È‰ÂÊÂבלבד רבנו למשה שהיה שניים לוחות דמתן בהרמב"ןהבחינה (כמבואר

א) אות לעיל וכמושהבאנו ישראל, לכלל מחודש תורה מתן היה לא השניים בלוחות כי ,

היה הכתובה ושטר משה, ה"שושבין" ע"י חדשים תנאים כתיבת זה דהיה שביארנו

ישראל בני שיקבלו חיזוק רק היה השניים הלוחות מתן דעיקר ומאחר הברית. לוחות

למשה השניים הלוחות מתן נתייחד הראשונים, בלוחות היתה התורה דקבלת התורה,

בלבד למשה וזה ישראל, כל בעבור המעמד היה בראשונות "כי הרמב"ן כדברי בלבד,

נדרים בגמ' וכדאיתא ובתפלתו". ע"א)בזכותו ניתנה(לח לא חנינא ב"ר יוסי ר' "אמר

שנאמר ולזרעו למשה אלא טובת(לד-א)תורה בה נהג ומשה לך", "כתוב לך", "פסל

שני בלוחות רשאיירי כלשון ""ים, שם, ויהיי

ביום אחרונות לוחות כשהביא משה, ברדת

ולפמשנ"הכיפורים א". זכה"ת לא מדוע ש

דבלוחות ראשונים, בלוחות הוד לקרני משה

יותר. גבוהה בדרגה ה' כבוד אליו נגלה שניים
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אומר הכתוב ועליו לישראל, ונתנה כב-ט)עין יבורך".(משלי הוא עין "טוב

ישראל‰] כנסת בין חתונתו יום חשיב הכיפורים שיום הענין מבואר אף ולפי"ז

בעת הקב"ה ע"י מחדש התנאים ונערכו הכתובה נכתבה כאשר רק היה שזה והקב"ה,

החופה. התקיימה ולא לשלימותם הנישואין הגיעו לא אז דעד השניים, הלוחות מתן

חדשים תנאים וכתב בעגל שחטאו לאחר ישראל עם ברית לכרות הקב"ה נתרצה וכאשר

שניים. דלוחות תורה" מתן זה חתונתו "יום והוי ה"נישואין", התקיימו וקללות באלות

˘È¯·Âויקהל לה-א)פר' בנ"י(להלן את רבנו משה הקהיל מדוע הרמב"ן ביאר

יכלול ישראל בני עדת כל את משה ויקהל וז"ל, המשכן, מלאכת את אותם בצוותו

משה והנה המשכן, במלאכת התנדבו כלם כי והנשים, האנשים ישראל" בני עדת "כל

סיני בהר אתו ה' דבר אשר כל האנשים ישראל בני וכל והנשיאים לאהרן שצוה אחר

אנשים העדה כל אליו והקהילו וצוה חזר המסוה, פניו על ונתן הלוחות, שבור אחרי

בו נצטוה אשר המשכן ענין לכולם ואמר רדתו מחרת ביום זה שהיה ויתכן ונשים,

שניות הלוחות לו ונתן הקב"ה להם שנתרצה כיון כי הלוחות, שבור קודם מתחלה

בקרבם, השם שילך חדשה ברית עמו Ì˙ÂÏÂÏÎוכרת ˙·‰‡ÏÂ Ì˙ÂÓ„˜Ï Â¯ÊÁ ‰
‰,

שאמר כמו תחלה, שצוהו כענין בתוכם שכינתו שתהיה כה-ח)ובידוע לי(לעיל "ועשו

עכ"ל. מתחלה, שנצטוה מה בכל עתה משה אותם צוה ולכן בתוכם", ושכנתי מקדש

ÈÙÏÂהלוחות שבמתן דמכיון חדש, באור הללו הרמב"ן דברי מוארים המבואר

שילך והודיעם חדש תנאים שטר וכתב הראשונה הברית מביטול הקב"ה בו חזר השניים

- כמקודם Ì˙ÂÏÂÏÎ"בקרבם ˙·‰‡ÏÂ Ì˙ÂÓ„˜Ï Â¯ÊÁ ‰
ברית"‰ את חידשו כלומר, ,

העם את הקהיל השניים הלוחות ועמו משה כשירד כך ומשום הראשונים. הלוחות

שנכרתה הראשונה הברית את ה' שחידש לבשרם המשכן, עשיית פרטי על לצוותם

שצ כענין בתוכם שכינתו שתהיה "ובידוע - כלולותם לאהבת באו תחילהוכעת והו

בתוכם" ושכנתי מקדש לי ועשו .128כמ"ש

[Âלדורות נקבע הכיפורים, ליום אלול חודש ראש בין יום ארבעים של הזמן

האחרונים יום בארבעים שעלה ע"ה, רבנו משה ידי 
ÂÈ˙על˘ ˙ÂÁÂÏ ˙Ï·˜·לזמן ,

כלל על הקב"ה של כעס שבהם האמצעים יום ארבעים אחרי ה', וקרבת רצון של

Á„˘‰ישראל, Í¯„·Â ‰‚‰
‰· ˙ÂÒÒ·˙‰Â ˙Â¯ˆ·˙‰ Ì‰˘ ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡ ÂÚ·˜
Â129.

‰Óיום עד אלול חודש מראש החל אלו שימים הדורות] סוף [עד שזכינו

ויעו הרמב"128. דברי את שביאר במה במה"ש ן

ברגלים והראיה השמיטה שמצוות שהביא

הפרטים עם שוב נשנו בראשונה שנמסרו

חשיבותם. וגודל הברית כריתת בשעת

שמואל רבי מרן שיחות רחל' 'אהל .129

שליט א."אויערבאך



ìäàתשא כי äùîפרשת ÁÈ˙˙

משה עלה אלו שבימים משום זאת להקב"ה, וקירבה לתשובה מוכשרים הם הכיפורים

מהקב"ה ואהבה חיבה של מעשה בזה היה אשר שניות, לוחות לקבלת לשמים רבנו

כלולותם. ולאהבת לקדמותם שחזרו הרמב"ן שכתב וכפי ישראל, לעם

[Êמתן שחג הענין את אחר באופן שביאר זצ"ל, הקשר מהגר"ד ראיתי הנה

בחטא זו נתינה נתבטלה שלכאורה למרות הראשונות הלוחות של בתאריך נקבע תורה

שהחג ומבואר תורתינו, מתן זמן לומר בתפילה תיקנו השבועות בחג הנה וז"ל, העגל

תורה. מתן על הוא שבועות של

‰¯Â‡ÎÏÂהרבה בדרגה ניתנו הראשונות שלוחות בחז"ל מבואר דהנה בזה, לעיין יש

חז"ל ואמרו שניות, מלוחות גבוהה א-טו)יותר ה'(שיהש"ר "אנכי ישראל ששמעו בשעה

התורה. שכחת היה שלא משכחים, היו ולא למדים והיו בלבבם, תורה תלמוד נתקע אלקיך"

מלבם. הרע יצר נעקר מיד לך", יהיה "לא ישראל ששמעו בשעה שם אמרו ועוד

„ÂÚÂחז"ל לב-א)אמרו מעשה(שמו"ר אותו עשו ולא למשה ישראל המתינו אילו

אומר הוא וכן בהם, שולט המוות מלאך ולא עכו"ם היה לא העגל], (לב-טז)[דחטא

הגלו מן חירות וכו' חרות מאי הלוחות, על חרות אלקים מכתב חירותוהמכתב יות

המות. ממלאך

¯‡Â·ÓÂוהנה מאד, גבוהה בדרגה היתה בשבועות שהיתה התורה שקבלת בזה

שייכות איזה קשה וא"כ שניות, בלוחות חזרה ולא העגל בחטא אח"כ נתבטלה היא

הוא. שניות מלוחות שבידינו התורה הרי זו, לקבלה לנו יש

‰‡¯
Â,בזה Óˆ„לומר ‡ÏÂ ÌÈÏ·˜Ó‰ „ˆÓ ˜¯ ‰È‰ ÈÂ
È˘‰ ˙ÂÈ
˘ ˙ÂÁÂÏ·˘
‰˙È‰ ˙ÂÚÂ·˘· ‰˙È‰˘ ‰
È˙
 ‰˙Â‡˘ ,Ì‰È
˘· ‰ÂÂ˘ ‰˙È‰ ‰¯Â˙‰ ˙
È˙
˘ ,‰
È˙
‰

ÌÈÏ·˜Ó‰ „ˆÓ ˜¯ ÔÂ¯ÒÁ ‰˙È‰ ‡‚¯„· ‰„È¯È‰Â ,˙ÂÈ
˘ ˙ÂÁÂÏ· Ì‚במה רמוז וזה ,

אבל פחותה, בדרגא היו שהמקבלים הדיוט, משל אבנים היו שניות שלוחות שמצינו

התורה, נתינת על חג הוא שבועות, של הזה היום עיקר והנה שוה. היתה התורה נתינת

שינוי. היה לא ובזה

Ì
Ó‡Â,באמת‰È‰È˘ ÌÈÏ·˜Ó‰ ˙‚¯„Ó ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ‡Â‰ Â
Ï˘ „È˜Ù˙‰ ¯˜ÈÚ
‰ÏÈÁ˙·Îכראשונים אבנים לוחות שני לך פסל למשה, יתברך השם לו שאמר וזהו ,

להיות(לד-א) ויגדלו יתעלו הדיוט משל בשניה שבאו והאבנים שהלוחות האדם שעבודת ,

כדי בארון, מונחים לוחות ושברי שלוחות מצינו באמת ולכן כראשונים, כבתחילה

לוחות לשברי הלוחות .130שידמה

זצ הקשר דוד רבי הג' ל."130.

מאליהו'"וע ב'מכתב "ב)"(חע קבלתמאמר

שנתבררו"התורה הדברים מקצת על שעמד ,

כאן.
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(a)

zeipy zegela didy oi`eyipd dyrn zedne zixad zzixk zedn

ע"י שנפסק וכפי ההכרעה, כח את יש ישראל שלעם היא הברית כריתת של המהות א.

למעלה. נפסק כך למטה, ישראל חכמי

ישראל. לכלל רק שייכת תהיה שהתורה היא, השניה הברית כריתת ב.

לישראל. הקב"ה של אהבה של ביטוי וזה טבעה מעצם זה בסתר תורה ג.

נישואין מעשה היה לא לכך שניות, בלוחות רק נאמר התורה כתיבת שאיסור כיון ד.

בל לישראל הקב"ה ראשונות.בין וחות

צורך היה לא ראשונות ובלוחות שבע"פ, בתורה עמילות על היתה הברית כריתת ה.

בשלימות. הברית כריתת בזה היתה ולא העגל, חטא לאחר כמו לעמל

הגר"א‡] כתב א-ח)הנה יצירה, לספר לך(בביאור אומר ברית, נכרת ועד"ז וז"ל,

א"א אבל ממנו, יפרוש שלא ורוצה כנפשו, אוהבו לו שיש אדם הוא ברית, ענין מהו

ההוא הדבר ע"י נקשרים והן אליו, ותשוקתו מגמתו שכל דבר לו נותן אצלו, להיות

הוא, שם מחשבתו כל מ"מ הדבר, את ממנו שנוטל ‰·ÁË‰אע"פ ‡Â‰ ˙È¯· ÔÂ˘ÏÂ
Â
ÓÓ „¯Ù˙È ‡Ï È‡„Â ‡Â‰‰ ¯·„‰ È"Ú˘דבר ממנו שכורת כריתה, לשון ענין וזה ,

עכ"ל. ית', בעצמו להשיגו יכולת שאין לפי וכ"ז ישראל, ובין

Ê"ÙÏÂ'במס כמבואר תושבע"פ, על ישראל עם ברית הקב"ה שכרת איתא אם

ע"ב)גיטין שבע"פ,(ס דברים בשביל אלא ישראל עם ברית הקב"ה כרת לא יוחנן א"ר

שבתורה כרחך על ע"כ, ישראל, ואת ברית אתך כרתי האלה הדברים פי על כי שנא'

זו. בחינה מהי ביאור וצריך ממנו, פירוד שאין באופן התקשרות של בחינה יש שבע"פ

‰‡¯
Âלשה"ש הגר"א בביאור כתב שהנה ברכות(ג-יא)בזה, ז"ל אמרו כי והוא וז"ל,

לג-ז) שמו"ר ע"א, לחבירו(ה חפץ שמוכר ודם בשר מדת ודם, בשר מדת הקב"ה של כמדתו לא

לנמשל, דומה המשל שאין וקשה ושמח. לישראל תורה נתן הקב"ה אבל עצב, המוכר

הקב"ה, יעצב למה תורה גבי כאן אבל שמכר, חפץ אותו לו שאין עצב המוכר ב"ו דבשלמא

שעוסק ואף לישראל, תורה שנתן שהקב"ה הוא, הענין אבל בתורה. לעסוק ג"כ לו אפשר כי

כענין ודם, בשר בשם הלכה אומר תשנט)בתורה, רמז חקת מחדש(ילקוט ואינו אומר, בני אלעזר

כענ לתחתונים צריכים שהעליונים והענין טהור. שהכריע רבה כענין יכולבעצמו, שאינו אב ין

עשיית כפי נשתנית והצורה החומר, כ"א לנו נתן שלא התורה, ענין וכן וכו', אם בלא להוליד

כמ"ש הת"ח שהמה ע"א)הפועלים כה עכ"ל.(ר"ה וכו', מזידין אפי' אתם

Î"ÎÂיעקב נחלת בש"ס131בספר הנה וז"ל, ע"א)בפתיחה ה לא(ברכות אמרו

להגר זצ"131. מליסא ל."י
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בדרשותיו הר"ן מש"כ דנודע הוא הענין אך וכו', פו)כמדת עמ' ב נוסח החמישי (הדרוש

בב"מ נחמני בר דרבה ע"א)בהא אמרו(פו דרקיע מתיבתא וכל טהור אמר דהקב"ה

אמרו היאך טהור אמר שהקב"ה אחרי להר"ן שהוקשה רבב"נ, נוכח מאן ואמרו טמא,

הדור לחכמי התורה נמסר לישראל התורה שניתן דאחר הדבר, ביישוב וכתב טמא. הם

כן כדבריהם מ"מ האמת, היפך האנושי שכל שיהיה ואף שכלם, הוראת עפ"י שידונו

ומן דעתינו הכרעת כפי ולהורות לדון לנו ניתן התורה כי ז"ל מדבריו היוצא יקום.

שאמרו במה כוונתם ג"כ וזה לנמשל. דומה המשל להיות וא"ש עמנו, יסכימו השמים

ע"א)ז"ל יט שכל(ע"ז הכרעת כפי כי תורתו, נקראת בה וכשלומד ה' תורת מעיקרא

הר"ן דרשת עפ"י החושן' ה'קצות בהקדמת וכ"כ עכ"ל. יקום, כן .132אנושי

ÈÙÏÂשל ברית כריתת איכא פה שבעל תורה על דוקא למה היטב מבואר זה

לישראל, ונתן מעצמו כרת הקב"ה שבע"פ תורה ע"י שרק משום ישראל, עם הקב"ה

וכמש"כ. החכמים הכרעת לפי ההלכה את שקובע ע"י

הלוי'·] יח)ה'בית דרוש ענינא(דרושים, הך דכל לבאר האריך ,ÏÚ·˘ ÌÈ¯·„„
˙Â
Â˘‡¯ ˙ÂÁÂÏ ˙‚¯„Ó· Ï‡¯˘È Â„ÓÚ ¯˘‡Î ‰È‰ ‡Ï ,Ô·˙ÂÎÏ È‡˘¯ ‰˙‡ È‡ ‰Ù,

אחרונות, לוחות ובמדרגת השבירה לאחר אלא הכתיבה איסור נתחדש ÈÚ˜¯ולא ÏÎÂ
˙ÂÓÂ‡· Â·¯Ú˙È ‡Ï Ï‡¯˘È˘ ˙
Ó ÏÚ ‡Â‰ ‰Ê ¯ÂÒÈ‡זה איסור של המקור הנה כי .

פי על הוא הדבר וביאור הלוחות. ושבירת העגל חטא לאחר האמור כאן מהפסוק הוא

המדרש גיטין(מז-א)דברי במס' בתוס' הובא אתמוהי), ד"ה ע"א רובי(ס לו אכתוב וז"ל, ,

מבקש איני א"ל בכתב, להם אותה אכתוב להקב"ה משה א"ל נחשבו, זר כמו תורתי

מהם אותה וליטול בהם לשלוט אוה"ע שעתידים לפני שגלוי מפני בכתב להם ליתנה

בעל להם נותן אני והאגדה והתלמוד והמשנה במכתב להם נותן אני המקרא אלא וכו',

וז"ל, הלוי' ה'בית וכתב המדרש. עכ"ד וכו', בהם וישתעבדו אוה"ע יבואו שאם פה

וכמו ג"כ, אותו נוטלין היו שאוה"ע משום בכתב הכל ניתן לא דמשו"ה ולמדנו

שלא בע"פ נתן ומשו"ה מהם, מובדלין ישראל יהיו ולא שבכתב, התורה שהעתיקו

המבדיל שעיקר בחוש אנו רואים וכאשר מובדלים, ישראל וישארו מהם אותו יקבלו

בגיטין יוחנן ר' בדרשת הכונה וזוהי פה, שבעל תורה ע"י רק הוא לאוה"ע ישראל בין

ע"ב) פי(ס על כי שנא' שבע"פ דברים על אלא ישראל עם ברית הקב"ה כרת לא

עכ"ל ישראל, ואת ברית אתך כרתי האלה .133הדברים

„ÂÒÈÎיצחק פחד בספר גם כתב הלוי' רובי134ה'בית לו "אכתוב כתוב וז"ל,

מש יתרו פרשת לעיל עיין .132"" בענין תורהכ

היא בשמים זה."לא בענין אריכות ,

וכ המלבי"133. כח,"כ פסוק לד בפרק ם

משני כתובים היו הראשונות דבלוחות

הנגלה התורה דקדוקי כל שנכתבו עבריהם,

משא עשרת"והנסתר, רק היו שניות בלוחות כ

עיי ש."הדברים,

ב. אות א מאמר חנוכה, .134
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שבע"פ תורה דברי של כתיבתם כי למדנו הושע של זו מנבואתו נחשבו". זר כמו תורתי,

זר כמו תורתי, רובי לו אכתוב ישראל. כנסת אצל זרות של ענין לפעול יכולה היתה

בתוס' המובא ובמדרש ע"א)נחשבו. ס התורה,(גיטין את להם לכתוב אוה"ע שעתידין איתא

ישראל היו וממילא אותה, גם להם כותבים האומות נכתבת, שבע"פ תורה היתה ואם

דברי מסיום כי נמצא, הזה המדרש דברי בגוף נעיין וכאשר זה. ע"י כזרים נחשבים

ברית הקב"ה כרת לא כי חכמים במאמר הכוונה תוכן זהו כי מפורש, יוצא הזה המדרש

אתך כרתי האלה הדברים פי על כי שנא' בלבד, שבע"פ תורה דברי על אלא ישראל עם

נכנסים שאינם אלה כל של השייכות מניעת את גם בתוכה כוללת ברית כל כלומר ברית.

הברית. של 
ÚÈ˙לתוכהÓ ‰ÎÂ˙· ˙ÏÏÂÎ Ï‡¯˘È ÌÚ ‰"·˜‰ ˙¯Î˘ ‰¯Â˙‰ ˙È¯· Ì‚Â
.‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙ È¯·„ Ï˘ Ì˙·È˙Î ˙ÏÈÏ˘ ‡È‰Â ,ÂÊÎ ˙ÂÎÈÈ˘

˘ÈÂבחר "אשר בשנים, היא פותחת התורה ברכת הנה כי יתירה. הדגשה לנו

לפי ענינים לשני מתחלקים הללו שנים כי הגר"א כתב ומפורש לנו". נתן ו"אשר בנו",

כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם לסיון בשני למשה שנא' מה היא הבחירה הזמנים. סדר

הברית והנה אלוקיך". ה' "אנכי אמירת בשעת ימים ד' לאחר היא והנתינה קדוש", וגוי

בכתוב. להדיא כמבואר תורה, מתן של העובדא גוף לפני בסיון בשני נכרתה ישראל עם

הך כי נמצא הרי שבע"פ, דברים של הכתיבה שלילת בתוכה כוללת שהברית ומכיון

התורה, איסורי לכל הוא קדום בכתב", לאמרם רשאי אתה אי שבע"פ ד"דברים איסורא

בזה הכוונה ועומק תורה. מתן של המאורע לגוף אפילו הוא שקודם אלא עוד ולא

תורה, איסורי שאר בין פרטי איסור אינו שבע"פ תורה דברי של הכתיבה איסור כי הוא,

Ï‡¯˘È ÌÚ ‰"·˜‰ Ï˘ Â˙È¯· ˙Â˙È¯Î Ï˘ ‰¯Âˆ‰ ˙ÂÚÈ·˜ ‡Â‰˘ ‡Ï‡של האיסור .

משתייך הוא מאשר יותר הרבה ברית-התורה, של חלק מהווה שבע"פ דברים כתיבת

עכ"ד. עצמם, תורה דברי גוף אל

‡ˆÓ
ע"י הוא הקב"ה, ובין בינינו שיש הברית שצורת יצחק', ה'פחד לדברי

הכל וכו', מחסרא חסורי של לשון בש"ס מצינו ולכן העולם. מאומות מכוסה שהתורה

גם א"ש ולכן תושבע"פ. מענייני כמה תורה לברית שייכים שאינם מאלו לכסות כדי

שכבר שמצינו וכמו היחיד, טעמם זה שאין ודינים להלכות טעמים בש"ס שמצינו מה

שאמרו מה אירע לא שעדיין הגם גליות, של שני יו"ט הדין תיקנו נון בן יהושע מימות

על להגן הצורך משום בש"ס, נכתב לא זה וכל בשיר. הלוים שקלקלו ביצה במסכת

פירושה, וברית והקב"ה. ישראל עם בין שנעשתה ˆ„„ÌÈ,הברית '· ÔÈ· ‡Â‰˘ ¯·„
˙ÏÂÊÏ È˜ÂÙ‡ÏÂ ‡ÈˆÂ‰Ïיתכן לא שלהלכה [ופשוט בש"ס נכתבו שלא דברים יש ולכן .

הש"ס חתימת לאחר כי הנהגה, או דין על ישפיעו בש"ס מופיעים שאינם אלו שדברים

עדיין דיניהם שסודות יתכן אשר התורה ויסודות ידיעות שם], שנמסר מה אלא לנו אין

ודור. דור שבכל מרבותיהם שקבלו ותלמידיהם, ת"ח אצל במסורה שמור

‰ÚÂ„ÈÂלשנות אין בידינו, שיש הטעם שנתבטל דרבנן בדינים שאף הגר"א שיטת
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בד משנים שאין כפי חכמה'הדין ב'משך ויעו' דקרא, טעמא עפ"י יב-ב)אורייתא (לעיל

בכ"ז טעמם, פירשו חז"ל כי דאם הגר"א מרבנו אנחנו מקובלים וז"ל, ÂÚ„שכתב
‰Ê ÂÏ‚ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈÓ¯Â ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÙÏ‡Ï ÌÈÓÚË Ì··Ï ¯˙Ò· ÌÈ
ÂÓË Â¯È‡˘‰

È"
· ÔÂÓ‰ ÔÊÂ‡Ïרמב"ם שכתב מה דלפי נפלא, טעם יש לדברינו אשר אומר ככה ,

עיי"ש גליות וקיבוץ משיח ביאת טרם ישראל בארץ ב"ד דיהיה סנהדרין בריש בפהמ"ש

בירושלמי מפורש וכן הנעימים, ה"ב)דבריו רבעי כרם פרק שבנין(מע"ש אומרת זאת ,

מוכרחים יהיו ישראל, בארץ בי"ד יהיה אם א"כ דוד, בית מלכות קודם יהיה בהמ"ק

החשבון פי שעל אעפ"י השלושים ביום הלבנה תתראה לא ואם הראיה, עפ"י לקדש

ימים, שני בגולה לעשות צריכים יהיו ואז מעובר, יהיה בכ"ז בו, לקבוע ראוי יהיה

בהמ"ק, יבנה שמא גזירה הנף יום לאסור ריב"ז שעשה דוגמה עכשיו, גם גזרו ולכן

ÌÈˆ¯Ù˙Ó‰ ÈÙ Ì˙ÒÈ ‰Ê·Â ,˙ÂÈÏ‚ Ï˘ Ë"ÂÈ È
˘ ‰Ê‰ ÔÓÊ· ˙Â˘ÚÏ ÔÂÎ
 ÌÚË ‰ÊÂ
¯"‰ÂÚ·עכ"ל ,135.

בפרדר"א‚] ושונה(פמ"ו)איתא ביום מקרא קורא בהר משה עמד יום "ארבעים ,

ובתנדא"ר בלילה". ולילה(פ"ב)משנה וכתובים, נביאים תורה זה אומר יביע ליום "יום ,

והענין ואדום. צח דודי עה"פ שה"ש בתרגום וע"ע המשניות". אלו דעת יחוה ללילה

תנחומא במדרש וכמ"ש סוד בחינת היא תושבע"פ כי תשא)הוא, כי מה(פר' לענין

אומר שהקב"ה שם איתא תושבע"פ, על אלא ישראל עם ברית הקב"ה כרת לא שאמרו,

אהבה ענין הוא ברית כי וכו', המשנה זו היא ואיזו בני, הם אצלו שלי שהמסטורין מי

העקרים בספר בזה שהאריך מה)כמו וכמשאה"כ(פרק יח-ג), ודוד(ש"א יהונתן "ויכרות

ואמרו דמלכא. בגנזי דמחפש כברא הוא בתושבע"פ והעסק כנפשו". אותו באהבתו ברית

ללמוד קשה שהיא וכו' תושבע"פ על אלא ישראל עם ברית הקב"ה כרת לא שם במד"ת

גדול" אור ראו בחושך ההולכים "העם שנאמר לחושך משולה שהיא גדול צער בה ויש

לבו בכל הקב"ה שאוהב מי אלא אותה לומד שאין לפי וכו', עיניהם מאיר שהקב"ה

ע"ש. וכו', מאודו ובכל נפשו ובכל

ÔÈ·˙Âמפני אינו לחושך תושבע"פ שנמשלה שהמשל דבר מוצא מן ותשכיל

ובסתר, במחשכים להיות תושבע"פ של טבעה כך אלא בלבד, בלימודה שיש הצער

בש דוכתי בכמה מצאתי"135. אשכחן ס

ופירש וכו', סתרים' שהסתירוה"'מגילת י

שבע דברים ניתנו שלא ליכתב"משום פ

שמא ויראים חדש דבר שומעין וכשהיו

ומסתירים. כותבין היו ישכחוהו

כשמסרו אבל לעצמן, הוא זה שכל ונראה

וכ פה. בעל הדברים מוסרין היו כ"לרבים

וז"הרמב חבורו בהקדמת משה"ם ומימות ל,

חבור חברו לא הקדוש רבנו ועד רבנו

בתושבע ברבים אותו בכל"שמלמדין אלא פ,

ב ראש ודור באותו"דור שהיה נביא או ד

ששמע השמועות זכרון לעצמו כותב הדור

או וכל ברבים פה על מלמד והוא א"מרבותיו

עכ וכו', לעצמו ל."כותב
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בסוכה ע"ב)ואמרו התושבע"פ(מט כל כי בסתר, ד"ת אף בסתר ירך מה ירכיך", "חמוקי

עתיק שכיסן מדברים היא כולה לנו להתגלות העתיד חלק אותו ובין שבידינו החלק בין

בפסחים וכדאמרי' ע"א)יומין, עתיק(קיט שכיסה דברים המכסה זה עתיק", "למכסה מאי ,

נינהו ומאי יומין, עתיק שכיסה דברים המגלה זה וא"ד, תורה. סתרי נינהו ומאי יומין,

בכתובות כמ"ש העולם מאומות הוא והכיסוי תורה. ע"א)טעמי את(קיא הקב"ה השביע

הטעם ומן התורה. טעמי סוד לישנא בחד ופירש"י, לאו"ה. הסוד את יגלו שלא ישראל

שניתן התושבע"פ בחלק אוה"ע ישלטו שלא בצינעא האחרונות לוחות ניתנו בעצמו הזה

שניתנו הראשונות בלוחות משא"כ וישראל. הקב"ה בין אהבה ברית נכרתה שעליו עמהם

היה לא העגל חטא אילולא ששם משום דברתי" בסתר מראש "לא בהו וכתיב בפרהסיא

יהיה ערב לעת "והיה כתיב לעת"ל וכן בכתב. הכל אז ניתן נמי דמה"ט מאו"ה חשש

יד-ז)אור" הכל(זכריה להיות ויחזור לילה בחי' שהיא תושבע"פ ענין יבטל לעת"ל כי ,

ד"והיה דרשא אותה לאחר שם דפסחים שבגמ' מה בזה ויתבאר יום. בחי' שהוא בכתב

ושמו אחד ה' יהיה ההוא "ביום עוד אמרו וקפאון" יקרות אור יהיה לא ההוא ביום

ביו"ד נכתב העוה"ז העוה"ב, כהעוה"ז לא ארנב"י וכו' אחד לאו האידנא אטו אחד",

כי ה"י, ביו"ד ונקרא ה"י ביו"ד נכתב אחד כולו לעוה"ב אבל דל"ת באל"ף ונקרא ה"י

בכתב הכל יהיה ולעת"ל כנודע האדנות בשם ותושבע"פ הוי"ה בשם היא .136תושב"כ

להגיע„] הראשונות הלוחות במתן ישראל זכו דלא הא שבאמת לומר, יש והנה

חתונתו", "יום של הכתיבהלמצב איסור של ברית כריתת היתה לא שעדיין משום הוא

לקב"ה, ישראל בין נישואין של גמור מעשה היה לא שכן, וכיון שבע"פ, תורה של

נאמר זה יום על ולכן הנישואין, מעשה נגמר שניות בלוחות הברית כריתת לאחר ורק

תורה. מתן יום זהו חתונתו" ש"יום

Ì
Ó‡Âבשעת שבע"פ תורה כתיבת איסור נאמר שלא הטעם כי להעיר, ראוי

כתיבת של באיסור צורך היה לא העגל חטא שקודם משום הוא הראשונות, לוחות מתן

שכחת שהתחילה מה וכל בלבו, נקבעה היא תורה שלמד מי כל אז שהרי התורה,

איסור היה שלא כיון מ"מ אך חז"ל, שאמרו וכפי העגל חטא לאחר רק היה התורה

הנ"ל, יצחק' ה'פחד לפי [אמנם וכנ"ל. הנישואין מעשה נגמר לא עדיין בזה, מפורש

סיון]. בב' היתה היא שכן ראשונות, ללוחות אף קדמה אכן הזו הברית כריתת

תורה‰] במתן הנישואין מעשה נגמר שלא הענין שעיקר נראה באמת אך

ומכיון לעולם, זכרו שלמדו מה וכל התורה שכחת היתה שלא משום הוא הראשון,

לקב"ה ישראל בין הכלולות שלימות וכל רב, התורה עמל היה שלא הרי היה, שכך

התורה. עמל רק ע"י הוא

הגר שליט"136. פישר א."ש
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ÈÎ‰Âבחז"ל נח-ג)איתא פרשת תנחומא שבע"פ(מדרש תורה תמצא שלא ...אלא ,

וכו', עליה עצמו שממית במי אלא וכו' העולם עונג שיבקש מי Î¯˙אצל ‡Ï˘ ÈÙÏ
ÌÈ¯·„‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ" ¯Ó‡
˘ ,Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙‰ ÏÚ ‡Ï‡ Ï‡¯˘È ÌÚ ˙È¯· ‰"·˜‰

"˙È¯· Í˙‡ È˙¯Î ‰Ï‡‰(לד-כז למען(שמות בתורה הקב"ה כתב לא חז"ל ואמרו ,

הדברים. פי על אלא הדברים, בגלל ולא האלה, הדברים בעבור ולא האלה, הדברים

וכו', גדול צער בה ויש ללמוד, קשה שהיא שבע"פ, תורה היא Ô‰Ïוזו ¯Ó‡ ‡Ï‡
‰˘˜Â ˙ÂÓÎ ‰ÊÚ ‡È‰Â ,˙Â¯ÂÓÁÂ ˙ÂÏ˜ ˙ÂÂˆÓ È˜Â„˜„ ‰· ˘È˘ Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙‰ ÏÚ
ÏÎ·Â Â·Ï ÏÎ· ‰"·˜‰ ·‰Â‡˘ ÈÓ ‡Ï‡ ‰˙Â‡ „ÓÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ,‰˙‡
˜ ÏÂ‡˘Î
ÏÎ·Â Í˘Ù
 ÏÎ·Â Í··Ï ÏÎ· ÍÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ ˙·‰‡Â" '‡
˘ Â„Â‡Ó ÏÎ·Â Â˘Ù


"Í„Â‡Ó.

ÔÂÈÎÂהלוחות שבזמן ומכיון שבע"פ, תורה עמל על היתה הברית שכריתת

היה לא עוד לכך התורה, שכחת שהחלה לאחר שהיה כפי העמל היה לא הראשונות

שלמדו מה כל מיד זכרו לא שכבר העגל חטא לאחר רק גמור. נישואין מעשה בזה

חתונתו". ל"יום והגיעו הנישואין מעשה נגמר אז רב, ועמל שינון צריך והיה בראשונה,

ÔÎ˙ÈÂמתן לאחר העגל בחטא ישראל נכשלו אכן מדוע טעם בזה יש שאף

מקום שהי' הרי חתונתו", "יום של בגדר עדיין היתה לא זו ברית שכריתת דכיון תורה.

נוספת ברית כריתת שהיה לאחר ורק הברית, על שיעברו ישראל בני של להידרדרות

זה. גדול חטא מהם למנוע כח בזה היה התורה, עמל של ברית כריתת היתה שהיא

„ÂÚÂלעם מחל שהקב"ה שלאחר הרמב"ן מדברי הבאנו דהנה לפי"ז, ליישב יש

הלוחות שנשברו שלאחר דחזינן דכיון להק' יש ולכאורה לקדמותם, חזרו הם ישראל

מיושב זה [ולכאו' למעלתם. חזרו שלא חזינן א"כ ישראל, בעם התורה שכחת חלה

זצ"ל הגרש"ש שביאר ח"ד)לפי"מ להלן ].137(מובא

Í‡התחזק זה כנגד אך התורה שכחת חלה אמנם שאדרבה לומר יש להנ"ל

ע"י ישראל בני שזכו והקירבה הנישואין, גמר מעשה היה עצמו וזה בתורה העמל

היתה שני בית שבזמן להלן [וראה שיעור. ולאין ערוך לאין היא בתושבע"פ העמילות

משום אר"ע כך ישמעאל "א"ר חז"ל, אמרו זו תקופה ועל שבע"פ תורה התפשטות

האחרון, הבית שנבנה ועד לישראל תורה שניתנה מיום הגדול ‡·Â˙Ï¯‰ר"א ‰
˙È

ÔÂ¯Á‡‰ ˙È·‰ ‰
·
˘ „Ú Â
˙
 ‡Ï ‰˙¯‡Ù˙Â ‰˙ÏÂ„‚Â ‰„Â·Î ‰¯˜ÈÂ וראה‰„¯‰ ,"

הבריאה]. על שליטים התורה עמלי נעשו זו בתקופה שדוקא ה'לשם' דברי את שם עוד

הגריח הערת שליט"137. א."פ
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(b)

dt lray dxez

שניות. ובלוחות ראשונות בלוחות תושבע"פ בענין הלוי' ה'בית דברי א.

מחמתב. היינו ראשונות, בלוחות כלולה שהיתה שתושבע"פ וביאור בדבריו מו"מ

אשורית. בכתב היו שהלוחות

שני. בית בזמן תושבע"פ התגלות ג.

התורה. מכח הבריאה על שליטים התורה לומדי נעשו שני בית בזמן ד.

הלוי‡] בית בספר תשא138כתב כי פרשת בילקוט תז)וז"ל, וז"ל,(רמז איתא

התורה את כתב כשמשה אמר נחמן בר יהודה ר' כו', ההוד קרני משה נטל מהיכן

ההוד כל כו'. ההוד קרני לו נעשה ומשם ראשו על והעבירו קימעא בקולמוס נשתייר

שנאמר הוא, גם יטול שכרן הצדיקים וכשיטלו כו'. קיימת הקרן אבל שכר ממתן שנטל

עכ"ל לפניו", ופעולתו אתו שכרו הנה לו מושלה וזרועו יבא בחזק אלקים ה' "הנה

ורק בסודו. יעמוד ומי וחתום סתום מאד מופלאים הללו המדרש דברי והנה הילקוט.

כל דכשיטלו דמסיים מה להבין יש גם קצת. בו ולהסביר הדרוש בדרך לפרשו אמרנו

שכרו יטול רבנו דמשה לומר צריך דכי מאד, מופלאים הוא, גם יטול שכרן הצדיקים

אמר הפסוק והנה בזה. המדרש אשמעינן ומאי הצדיקים, כשארי "ומשה(לד-כט)לעתיד

שדיבר זה ידי דעל נראה הכתוב פשט ומשמעות אתו", בדברו פניו עור קרן כי ידע לא

אינו הנראה דלפי ומלבד פניו, עור קרן עמו דיבורו ידי ועל ההוד לקרני זכה עמו

מקודם גם דהרי עצמו בהפסוק להבין יש זאת עוד המדרש, לו שמרמז הענין אותו

ההוד. לקרני הדיבור ידי על זכה עתה ומדוע הרבה פעמים עמו דיבר

„ÂÚתשא כי פר' בילקוט שצג)איתא פסוק(רמז קרב(לב-יט)על כאשר "ויהי

משה ידי על וכבדו פורח שבהן הכתב וראה בלוחות משה נסתכל המחנה", אל משה

הכוונה להבין יש וגם הכתב. מהן שפרח זה מהו כוונתו, להבין ויש ונשברו, מידו ונפלו

ידו. על כבדים דנעשו דאמר מה

‰
תשא‰ כי פר' תד)במדרש פסוק(רמז האלה(לד-כז)על הדברים את לך כתב

ברית אתך כרתי האלה הדברים פי על במדרש(ועם)כי ואיתא ישראל. (שמו"ר[ואת]

נחשבומז-א) זר כמו תורתי רובי לו "אכתוב ח-יב)וז"ל הקב"ה(הושע שנגלה בשעה ,

שנאמר ואגדה, ותלמוד ומשנה מקרא הסדר על למשה אמר תורה ליתן (כ-א)בסיני

לרב שואל ותיק שהתלמיד מה אפילו לאמר", האלה הדברים כל את אלקים "וידבר

שעתידין לפני שגלוי מפני לא, לו אמר בכתב, להם אותה אכתוב משה לו אמר כו',

ח יח."138. דרוש - דרשות ג
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והמשנה בכתב נותן אני המקרא אלא כו', מהם אותה וליטול בהן לשלוט העולם אומות

בהם וישתעבדו העולם אומות יבואו שאם פה בעל להם נותן אני והאגדה והתלמוד

העולם שאומות משום בכתב הכל ניתן לא הכי דמשום ממנו ולמדנו המדרש, עכ"ל כו',

גיטין במסכת הגמרא כוונת כן גם וזהו כן... גם אותו נוטלין ע"ב)היו רבי(ס אמר

על "כי שנאמר פה שבעל דברים בשביל אלא ישראל עם ברית הקב"ה כרת לא יוחנן

שביניהם המבדיל עיקר דזהו ישראל", ואת ברית אתך כרתי האלה הדברים והנה139פי .

שעתידין לפני שגלוי הנ"ל במדרש דאמר וכמו בגלות, ישראל שיהיו אחר שייך זה טעם

יותר בהבדל להתחזק צריך היה ובבבל מהם, אותה וליטול בהן לשלוט העולם אומות

על נגזר הראשונים לוחות שנשברו דאחר האחרונות בלוחות שייך זה כן ואם ויותר,

עירובין במסכת איתא הרי שנשברו קודם אבל יותר, עוד יחטאו אם בגלות להיות ישראל

ע"א) "חרות(נד שנאמר בהם שולטת ולשון אומה כל אין הלוחות נשתברו לא אלמלא

הכל להיות יכול היה הראשונים לוחות נתינת בשעת כן ואם כו', חירות הלוחות" על

המדרש דרש פסוק דמהך וגו', האלה הדברים את לך דכתב פסוק דהך ובאמת בכתב.

גיטין במסכת וכן פה, בעל להיות מוכרחין ואגדה והתלמוד ע"ב)דהמשנה מהך(ס דרש

אחר תשא כי בפרשה כתוב הרי בכתב לאומרו רשאי אתה אי פה שבעל דדברים פסוק

ל וכשנתרצה העגל, מזהמעשה נראה ובודאי זה, פסוק לו אמר השניות לוחות יתן

היה לחדש עתיד ותיק שהתלמיד מה דכל בכתב הכל היה דבראשונים לומר מוכרח

דבנס שבלוחות וסמך מ"ם וכמו בנס, שהיה אלקים כתב ידי על הלוחות על נכתב הכל

דשקלים בירושלמי ועיין פה. שבעל התורה כל בנס עליהם היה כן וכמו עומדים, היו

ה"א) ו, כתובים"(פרק המה ומזה ראשונים)"מזה לוחות גבי כתוב פסוק נוכל(והאי ובזה .

וכבדו פורח שבהן הכתב וראה בלוחות משה דנסתכל הנ"ל בילקוט דאמר הא לפרש

מעליהם פרח בהם כתוב שהיה פה בעל עתה שהיא תורה של דהך פירוש משה, ידי על

שבעל תורה אצלו היה ולא לחודא, שבכתב הך רק משה ביד נשתייר לא דאז ונמצא

אי פה הבעל בלא שבכתב התורה כי משה של ידו על כבדו הכי ומשום כלל פה

וכו' אופן בשום להיות .140אפשר

עפמש בזה עוד ויראה בהקדמת"139. כ

וז"הקצוה כרת"ח לא בגמ' אמרו כבר ל,

דברים"הקב בשביל אלא ישראל עם ברית ה

והאהבה"שבע הברית כריתת והיא וכו' פ

תושבע לנו שנתן גמורה"הנפלאה במתנה פ

ואמרו החכמים, הכרעת כפי מתנה ממדבר

בע"בש רובה תורה בכתב"ס ומיעוטה פ

" תורתישנאמר רובי לו זראכתוב כמו "

ה' מיד בכתב הכל היה דאם והיינו נחשבו,

מה כי נחשבנו, זר כמו אנחנו השכיל עלינו

ה', בתורת להבין האנושי ‡·Ïלשכל
Ú·˘Â˙·"‡È‰ Â
Ï˘Ó Ùעכ ענין", והיינו ל.

שותפים שני בין הנעשה דבר שהוא ברית

וה חלקו נותן אחד שכל כביכול"שווים נ

הקב עם משתתפין בתושבע"ישראל ע"ה י"פ

וכמש דאורייתא הקצוה"חדושין ע"ש ש."ח

הביה שנקט מה אמנם למילתא"140. ל

שנויה. היא הראשונים במחלוקת דפשיטותא,
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‰
‰Âונתרצה שנית התורה את להם שיתן רבנו משה התפלל יום הארבעים כל

בראשונים שהיה וכמו הכל לכתוב משה סבור והיה וגו' לך" "פסל וא"ל הקב"ה לו

בדבריהם חז"ל שהמשילו וזהו וכו', בכתב כולה להם יתן שלא הקב"ה לו השיב וכו',

הכל, לכתוב ורצה עצמו הכין הוא כי ראשו, על והעבירו בקולמוס קימעא שנשתייר

להנשאר וכתבו יותר לכתוב הניחו ולא מבוקשו באמצע הפסיקו המקרא שכתב ואחר

מסוף מבהיק זיוון היה שהלוחות כמו ומשו"ה הלוחות, על ולא משה של בראשו

עכ"ל. וכו', ההוד לקרני הוא זכה כמו"כ סופו ועד העולם

‰ÏÂÚ‰Â,בלוחות מרומזת תושבע"פ כל היה הראשונות דבלוחות הביה"ל, מדברי

ושומרים התורה המקיימים הם דישראל עניינים, שני והתורה ישראל היו עדיין אך

כללו שניות הלוחות משא"כ בפנ"ע, דברים שני הויין והלוחות ישראל עצם אבל אותה,

גופו ונעשה מרע"ה, של ולבו ראשו על כתובה היתה תושבע"פ אבל התושב"כ, את רק

הלוחות, גוף על תושבע"פ כלול היה ראשונים שבלוחות וכמו תושבע"פ, של כגוף קדוש

רק השבירה, קודם שהיה כמו הכל וחזר משה, של בראשו היה זה שניות בלוחות כך

ממנו חלק היא שבע"פ שהתורה גדולה, מעלה עוד עי"ז למשה לו .141ניתוסף

בסו משפטים"דכתיב אל(כד-יב)פ ה' ויאמר

לך ואתנה שם, והיה ההרה אלי עליה משה

אשר והמצוה והתורה האבן לוחות את

הראב וכתב להורותם. וז"כתבתי אמר"ע ל,

האבן, לוחות עם דבק כתבתי, אשר כי הגאון

רק כתב לא השם כי והמצוה, התורה עם לא

שכבתב, תורה התורה ופי' הדברות, עשרת

שבע תורה ניתנו"והמצוה המצוות כל כי פ,

עכ בהר שעמד בימים בסיני וכ"למשה כ"ל.

עיי"הרמב בחיי ורבנו הלוי'"ן לה'בית והנה ש.

שהוא התורה דאף כפשוטו, הפסוק מתפרש

שבע תורה שהיא והמצוה שבכתב, פ,"תורה

עצמן, הלוחות גוף על כפשוטו כתובים היו

והתורה האבן לוחות את לך ואתנה וזהו

באמת כתבתי דאשר כתבתי, אשר והמצוה

ותורה שבכתב התורה דכל שלשתן, על קאי

ע"שבע הלוחות על כתובין באמת הקב"פ ה"י

וא כתבתי, אשר הלשון לומר ושייך כ"עצמו,

והרמב"מהראב שכתבו"ע בחיי והרבנו ן

ושיעור האבן, לוחות על חוזר כתבתי דאשר

אשר האבן, לוחות את לך ואתנה הכתוב

מבואר והמצוה, והתורה על ולא כתבתי,

שבע ותורה שבכתב דתורה היו"להדיא לא פ

ה'בית כדברי שלא עצמן, הלוחות בגוף כתובין

הלוי'.

יעוי ב'ספורנו'"האומנם שכתב(כד-יב)ש

התורה"וז כל היתה בעגל חטאו לולא כי ל,

כמו יתברך הבורא מיד חתומה נתונה

מרבבות ואתה באמרו שהעיד כמו הלוחות,

לכך, זכו לא בעגל שחטאו ומאז וכו'. קדש

כך אחר כאמרו במצותו, משה כתבה אבל

משה הביא ולא האלה הדברים את לך כתוב

לעיניהם, לשברם כדי אלא הלוחות את רבנו

כדי הזונה, לבם את בתשובה,לשבר שיחזרו

וא"עכ כדרך"ל. הפסוק מפרש באמת כ

דמש"הביה ולוחות"ל, ראשונות, בלוחות כ

דאה כתבתי, אשר והמצוה והתורה נ"האבן

חתומה התורה כל כתוב הי' ראשונות בלוחות

על אף לומר שייך וממילא משה, ליד ונתנה

וכמ כתבתי, אשר והמצוה הביה"התורה ל."ש

בזה)"(ע אריכות יד, סימן חן' 'אמרי .ע

הרשב כתב כורת"וז(לד-י)ם"141. אנכי הנה ל,

הדבר את וגם עמהם. שאלך זאת על - ברית

אני ונפלינו שאמרת אעשה. דברת אשר הזה
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ולא·] הלוחות שכתב הוא מרע"ה כאילו האחרונים מדבריו דמשמע מה מיהו

חז"ל ומ"ש הלוחות על שכתב הוא שהקב"ה בפסוק מפורש שהרי מאד, תמוה הקב"ה

כתיבת על אלא הלוחות כתיבת על הכונה אין בכתב להם אותה אכתוב משה א"ל

ה'בית אף ושמא וכו'. התורה את כתב כשמשה להדיא אמרו ההוד קרני גבי וכן התורה,

עליהם שהיה הראשונות שלוחות כתב שהרי תדע התורה, לכתיבת אלא נתכוון לא הלוי'

לכתוב רצה שמשה לומר א"כ שייך ומה אלוקים, כתב ע"י בנס זה היה בכתב הכל

הניחו ולא מבוקשו באמצע הפסיקו המקרא שכתב ואחר בראשונים שהיה כמו הכל

גוף ובאמת אתמהה. מעצמו נסים מעשה לעשות הוא אלהים משה וכי יותר. לכתוב

היו בנס שבלוחות וסמ"ך מ"ם אמרו למה שא"כ תמוה, בנס זה שהיה שכתב הדבר

בנס. שם כתובה היתה כולה שבע"פ התורה שכל הזכירו ולא עומדים

‰‡¯
‰Âבמנחות שאמרו מה בהקדם ע"ב)בזה למרום(כט משה שעלה בשעה

אמר ידך, על מעכב מי רבש"ע לפניו אמר לאותיות. כתרים וקושר שיושב להקב"ה מצאו

לדרוש שעתיד שמו יוסף בן ועקיבא דורות כמה בסוף להיות שעתיד יש אחד אדם לו

לאחוריך, חזור א"ל לי, הראהו רבש"ע לפניו אמר הלכות, של תילין תילי וקוץ קוץ כל על

שהגיע כיון כחו, תשש אומרים, הן מה יודע היה ולא שורות שמונה בסוף יושב הלך

לפני ובא חזר דעתו, נתישבה הלל"מ, להן אמר לך מנין רבי תלמידיו א"ל אחד לדבר

עלה כך שתוק א"ל ידי על תורה נותן ואתה כזה אדם לך יש רבש"ע לפניו אמר הקב"ה

ע"פ הענין בביאור ז"ל הלוי הגרי"ז דמרן משמיה בה ומטו ע"כ. וכו', לפני במחשבה

בסנהדרין דאמרינן ע"ב)מאי הוא(כא עזרא ובימי עברית בכתב התורה היתה שמתחילה

התגין שהם פירש"י לאותיות הקב"ה שקשר הכתרים והנה אשורית. לכתב שנשתנה

שפיר וא"כ עברית, בכתב ולא אשורית בכתב אלא מצויים אינם אלו תגין והרי שבס"ת,

עכ"ד. לדרוש, יכול היה לא שמשה מה דורש היה שר"ע מה הענין מבואר

‡ˆÈÂהיה שהראשונות והאחרונות הראשונות הלוחות שבין דהשינוי זה, לפי

ו כן היה לא באחרונות ואילו תושבע"פ כל בהם השינויכלול הנה הלוי'. ה'בית כמ"ש

המאושר, הכתב אשורית, בכתב כתובים היו שהראשונים הכתב, שינוי מפני אלא היה לא

הריטב"א וכלשון התורה וסודות הלכות של תילים תלי ממנו וקוץ קוץ בכל בה שיש

כלום בו נרמז שאין בעברית אלא כתובים היו לא האחרונות ואילו דמגילה] [רפ"ק

הפלאה לך אעשה עמך כל שנגד ועמך.

עושה שאני הגדולה את העם כל וראה

אליו מגשת וייראו כדכתיב נורא כי עמך

כי משה פני את ישראל בני ויראו וכתב

עכ וגו', ביקש"קרן רבנו שמשה והיינו ל.

העם,"מהקב משאר והבדלה הפלאה ה

וע מהם, למעלה הוא שקדושתו ז"שיראו

הקב לו הפלאה."ענה לך אעשה למשה, ה

עפמש הוא הדבר שכיון"וסיבת כ,

עצמו,"שתושבע רבנו במשה כלולה היתה פ

ביראה יביטו ישראל שכלל רבנו משה רצה

התושבע פני מול פ."אל
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וגם ז"ל. הגרי"ז מרן וכמ"ש ר"ע שדרש מה לדרוש יכול היה לא שמשה וכדחזינן

הענין כל עברי, בכתב אלא אשורית, בכתב נכתבים היו שלא מאחר האחרונות בלוחות

נס על לסמוך ומבלי - רבנו משה כתב שפיר לכן בהם, שייך היה לא מנצפ"ך .142של

,ÔÎÏישראל העגל-כשחטאו החלק-בחטא אותו לרועץ. הכתב להם ונהפך

ודרשות, לרמזים מקום שם אין עברית שכתב בע"פ, למשה לו ניתן מהתורה שנחסר

אפשר והיה ליושנה עטרה הוחזרה שוב עזרא בימי אשורית כתב להם משנתחדש אבל

הלכות. של תלים תלי וקוץ קוץ כל על ולדרוש אותיות כתרי לדרוש וחבריו לר"ע להם

‡È
עקב)בספרי˙ פר' התורה(סוף היתה בשעתו ור"ע בשעתו עזרא עמד שאלמלא

הקב"ה מצאו וז"ל, שם במנחות המהרש"א עפמש"כ הוא והענין מישראל. משתכחת

שלא כדי מה דבר להזכיר אותו שעושה נאמר קשר ענין לאותיות. כתרים וקושר שיושב

ה'בית מש"כ ע"פ הדברים ויתבארו עיי"ש. וכו' תזכרו" "למען ציצית לענין כמ"ש ישתכח

בעירובין שאמרו מה הנזכרים דבריו ע"פ לפרש ע"א)הלוי' הלוחות(נד נשתברו אלמלא

בלוחות מסתכלים דכשהיו הלוחות", על "חרות שנא' מישראל משתכחת תורה היתה לא

אח"כ נתחדשה והשכחה הדברים, כל המדרש143ידעו כמ"ש כמקודם חזר רבנו ולמשה ,

לו שניתנה עד ושוכח תורה לומד משה היה יום ארבעים כל שם] נדרים בגמ' [וכ"ה

ואתחנן בפרשת הנה "(ח-יב)142. שמורכתוב

השבת יום פירש"את וז". הוא"י ובראשונות ל,

אחת ובתיבה אחד בדבור שניהם זכור אומר

עכ נשמעו, אחת ובשמיעה ל."נאמרו

ברור, דזה ביאור, טעון זה ענין הנה

או כלומר מהם, אחד רק נכתב היה שבלוחות

בו שנכתב תורה ספר דהרי שמור, או זכור

תורה ספר יהיה אחד במקום ושמור זכור

נכתב היה איך להבין, עלינו כן ואם פסול.

השניות שבלוחות לומר מקום והיה בלוחות.

איזה דעת שזהו ואפשר שמור, כתוב היה

ראבקדמונים כמו"(עיין לא כ-כא יתרו פר' לעיל ע

השני בלוח ושמור האחד בלוח הוא זכור כי הג' שאמר

ע רשכ)"וכו', בדעת כן לומר אפשר אי אבל י,".

עדבסנהדרין ד"(נו צוך)"ב כאשר וזה הא"כתב ל,

בערבות להו אמר הוה דמשה למימר ליכא

היה מאליו לאו דמשה בסיני צוך כאשר מואב

מצוותיה על ומזהירם תורה משנה להם שונה

להם ומגיד חוזר היה הוא שקבלה כמו אלא

כתוב היה האחרונות בדברות שכתוב מה וכל

עכ בסיני, שמע וכן שדעת"בלוחות לנו הרי ל.

הלוחות"רש בין שינוי היה שלא היא י

וצ לשניות, ליעקב"(עב."הראשונות אמת בספר ע

מש ואתחנן זה)"פר' בענין .כ

שרש לומר, יתכן ש"ואולי רק כתב כל"י

בדברות שכתוב 
Â˙מהÂ¯Á‡‰כתוב היה

בכתיבת"בלוחות נתחדש שלא דהיינו ,

אבל בראשונות, היה שלא דבר האחרונות

בראשונות שכתוב שמה שיתכן דהיינו להיפך

מש שלפי כיון השניות, בלוחות היה כ,"לא

כיון כתובים, היו בנס ראשונות שלוחות

בין לכתוב היה יתכן אשורית, בכתב שנכתבו

""זכור" ובין אין"שמור, לנס, שנוגע במה כי ,

משא שהיו"הגבלות. אחרונות, בלוחות כ

[וכמש נס ידי על ולא עברי, בכתב כ"נכתבים

שכתוב מה רק לכתוב יתכן בפנים]

בלוחות שכתוב מה כל לא אבל בראשונים...

" רק כתוב ולכן וצ"שמורראשונים. ב.",

פרץ ברכת בספר הגר143. זצ"(למרן קניבסקי ל)"י

˙¯È·˘ È„È ÏÚ ‡˜Â„˘ ‡„·ÂÚ‰ ÏÚ „ÓÚ
Â„ÓÏÈ˘ ‰¯ÈÊ‚‰ ‰¯Ê‚
 ˙Â
Â˘‡¯‰ ˙ÂÁÂÏ‰

,˜Á„‰ ÍÂ˙ÓÂ ¯Úˆ ÍÂ˙Ó ‰¯Â˙כתב"וז ל,
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ת"(פם"הרמב מהל' יב)"ג הל' דברי"וזת אין ל,

ולא עליהן עצמו שמרפה במי מתקיימין תורה

אכילה ומתוך עידון מתוך שלומדין באלו

ומצער עליהן עצמו שממית במי אלא ושתיה

ולעפעפיו לעיניו שינה יתן ולא תמיד גופו

" רמז דרך חכמים אמרו התורהתנומה, זאת

באהל ימות כי מתקיימתאדם התורה אין "

החכמים,וכן באהלי עצמו שממית במי אלא

" בחכמתו שלמה צראמר צרה ביום התרפית

כד-י)"כחכה "(משלי אמר ועוד חכמתי. אף

לי ב-ט)"עמדה באף(קהלת שלמדתי חכמה ,

שכל כרותה ברית חכמים אמרו לי, עמדה היא

הוא במהרה לא המדרש בבית בתורתו היגע

מחכים בצנעה בתלמודו היגע וכל משכח,

" חכמהשנאמר צנועים יא-ב)"ואת וכל(משלי ,

תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע

הוא במהרה בלחש הקורא אבל בידו, מתקיים

הרמב"ע,שוכח לשון .ם"כ

חז בדברי מוצאים אנו רבים ל"במקומות

תורה של ·‰˙‡Ìשקיומה ‡Â‰ ‰· ‰ÁÏˆ‰‰Â
‰ÈÏÚ ¯ÚˆÓ˘ ¯ÚˆÏÂ ‰· ‰ÚÈ‚ÈÏסיבות ושתי .

טבעו הוא שכך היא הראשונה הסיבה לדבר,

סיבה מכל בקלות, לו שבא שדבר אדם של

יבואו וכאשר בזכרונו. נחקק הדבר אין שהיא

את שוכח הוא מיד אחרים, ענינים לפניו

משא עליהם"הקודמים. וסבל התיגע כאשר כ,

היטב הדברים נחקקים אז ייסורים, הרבה

משתכחת שלמד התורה אין וממילא בזכרונו,

ממנו.

צער כל הסגולה. דרך על הוא השני הטעם

יגיעה וכל התורה עבור מצטער שהאדם וצער

ח לאיבוד הולכים אינם בה עבורה"שיגע ו.

במקום ובהשגתה בתורה לקנין האדם זוכה

" הפסוק על אחר. במקום או בו נפששנתיגע

וגו' לו עמלה טז-כו)"עמל חז(משלי אמרו ל",

לו" עומלת ותורתו זה במקום עמל הוא

אחר ע"במקום צט סנהדרין מהב)"( כל ובודאי .

לסייעתא יותר זוכה התורה, עבור יותר שסבל

" וכדתנן, אגראדשמיא צערא ."לפום

הצער שמתוך התורה עסק ידי על ולכן

תורתו שתהא זוכה וכו', הייסורים ומתוך

להשגת הדרך איפוא למדנו בידו. משתמרת

התורה.

הלוחות שנשתברו אחרי רק נחוץ זה כל

וכדאמרינן, התורה לשכחת סימן שהיא

לוחות" שהרי תלמודו, ששכח בזקן הזהרו

בארון מונחים לוחות התורה"ושברי שכחת .

אמרינן והכי הלוחות. שבירת של בגדר היא

עירובין במס' עבהדיא "א)"(נד לא, אילמלא

תורה נשתכחה לא הלוחות נשתברו

מציאות"מישראל כלל אז היתה לא כלומר, .

לא גם שאז יוצא זה לפי בתורה. שיכחה של

הצער מתוך התורה עסק שיהא ההכרח היה

תשתכח. שלא עיצה ¯˜בתורה ÔÎÏÂ
Ê‡ ˜¯ ,‰ÁÎ˘‰ ‰‡·Â ˙ÂÁÂÏ‰ Â¯·˙˘
˘Ó

¯Úˆ ÍÂ˙Ó ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ ‡‰È˘ ¯Ê‚
עכ ד.",

���

פגרמנסקי מרדכי רבי הגדול הג' מרן סיפר

הנצי"זצ ששלח זצ"ל איגרת"ב ימיו בסוף ל

זצ"לרשכבה אלחנן יצחק ר' שם"ג ומבקש ל,

י פחדשר' לו שיש בעדו, יתפלל אלחנן צחק

שלמד. התורה לשכוח התחיל שהוא

שכתבה אלחנן, יצחק רבי לו והשיב

עהגמרא ל מלמדיםב)"(נדה אמו במעי שעובר

העולם לאויר וכשבא כולה התורה כל אותו

התורה כל ומשכחו פיו על וסטרו מלאך בא

כולה.

הוא תכלית לאיזה אלחנן יצחק ר' ושאל

שוכח? הוא אם אמו במעי הלימוד

בהאי לאדם ששייך התורה שכל וכתב,

וכן אמו... במעי שלמד מה רק הוא עלמא

רק הוא הבא בעולם ילמדו אשר התורה

בסוף אם אף עלמא... בהאי קנה אשר התורה

סגישכח. הרב ששמע הדברים שליט"(מן ממרן"ל א

זצ פגרמנסקי מרדכי הרב תחת"הגאון קובנא בגיטו ל

צינמון דוד ר' הרב לכתב והעלם שמם, ימח הגרמנים

.א)"שליט
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לשכחה, מקום היה לא בכתב הכל שהיה הראשונות בלוחות דהיינו ביה"ל. עכ"ל במתנה,

לומד משה היה בכתב הכל היה ולא לעברית, מאשורית הכתב שנשתנה באחרונות אבל

משהוחזרה אמנם לישראל. ומסרו עין טובת בה נהג ומשה במתנה. לו שניתן עד ושוכח

לדרוש יכול ר"ע היה שוב באשורית ידו על תורה וניתנה עזרא בימי ליושנה עטרה

מישראל. תשתכח שלא לתורה שגרמו הם ור"ע שעזרא נמצא וכנ"ל, הכתב מן הדברים

‰˙ÚÓÂנתבאר שהרי הלל"מ, ר"ע כשהזכיר משה של דעתו נחה במה נמי מבואר

נמסרו שלמשה אלא רבנו משה של המיוחד חלקו היה באמת דרש שר"ע מה שכל

לו נמצא שלא מה הוא הללמ"ס והנה הכתב. מרמזי רשמן לר"ע ואילו בע"פ הדברים

להם שחזר לאחר אף למשה לו מיוחד שנשאר החלק הוא דהללמ"ס נמצא במקרא, רמז

משה. של דעתו בו נחה ולכן אשורית כתב

רצון‚] עת שהיה השני הבית בתחילת ע"ב)והנה סט יומא במס' ופקודת(כדאי' ,

האותיות כתרי עם אשורית כתב להם והוחזר הגנוז אור אותו להתנוצץ התחיל ישועה,

היכלות בפרקי וז"ש ר"א(פכ"ז)וכנ"ל, משום אר"ע כך ישמעאל א"ר וז"ל, זמן אותו על

‰„¯‰הגדול Ï·‡ ‰
˙È
 ‰¯Â˙ ÔÂ¯Á‡‰ ˙È·‰ ‰
·
˘ „ÚÂ Ï‡¯˘ÈÏ ‰¯Â˙ ‰
˙È
˘ ÌÂÈÓ
ÔÂ¯Á‡‰ ˙È·‰ ‰
·
˘ „Ú Â
˙
 ‡Ï ‰˙¯‡Ù˙Â ‰˙ÏÂ„‚Â ‰„Â·Î ‰¯˜ÈÂלהם השיב וכו',

לכם וינתנו משאלותיכם אמרו מהם, חסר דבר כל אין אוצרותי ובית גנזיי בתי הקב"ה

אהבתכם שדבקה הזה, כזמן זמן ואין הזאת, כעת עת אין כי תיעשה מיד נפשכם ותאות

ושם להם(פכ"ט)בלבי. מגלה, אני אהוב לעם מאוצרותי, ערמה וסתר גנזי מבית יצא רז

מתוקן להם בראשית ומימי עולם מימות ‰„Â¯Â˙גנוז ÏÎÏ Â
˙Ï È·Ï ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,
ÏÎ ÛÂÒ „Ú Â· ˘Ó˙˘‰Ï ¯ÂÓ˘ ‰È‰ ‰Ê‰ ¯Â„Ï ,ÂÈ˘ÎÚ „ÚÂ ‰˘Ó ˙ÂÓÈÓ ÂÏÏ‰

˙Â¯Â„‰אומר הוא שעה אותה ועל ב-טוכו', ‰‡ÔÂ¯Á)(חגי ‰Ê‰ ˙È·‰ „Â·Î ‰È‰È ÏÂ„‚"
"ÔÂ˘‡¯‰ ÔÓובתנדא"ז התורה(פ"ב). את שעושים ישראל בבני הקב"ה מצא שלא לפי

וכו' האחרון הבית את בונין שהיו אותן כמו הצער מתוך המצוות Ì‰Ïואת Ô˙
 ÍÎÈÙÏ
È
· È
·ÏÂ Ì‰Ï ¯Î˘ ‰
˘Ó ‰"·˜‰˙Â¯Â„‰ ÏÎ ÛÂÒ „Ú Ì‰ע"כ ,144.

לשם„] בספר נפלאים דברים ראיתי שני בית בזמן תושבע"פ התגלות בענין והנה

ואחלמה מישאל145שבו מחנניה הללו, הנסים התפעלות על לתמוה יש לכאורה הנה וז"ל, ,

כשדים, באור ע"ה אבינו מאברהם גם וכן האריות, בגוב ומדניאל האש, בכבשן ועזריה

האש, בהם שלט ולא מדעתם כן שעשו מהם, הרבה אחרונים צדיקים בכמה מצינו הלא

כתובות במס' ע"ב)וכמ"ש מהו(סז וא"כ וכו', מדעתם לתנור שנכנסו ואשתו עוקבא במר

של 'פלפולה מקונט' הם ב-ג אותיות .144

שליט פישר שלמה ר' מהג' [מובא"תורה', א.

רי להג' יצחק' 'נחלת סעמיאטיצקי"בס' צ

טיקטינר) ל]."זצ(

ענף ב כלל והסתלקות' התפשטות 'כללי .145

ט. אות ג
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וכו'. האש בכבשן ועזריה מישאל מחנניה וכן כשדים באור ע"ה אבינו מאברהם הגדול הרעש

Ê"ÎÚעלה כך אשר הנעלמה בהנהגתו ית"ש, דעים תמים מנפלאות היה הנה

והמפתחות הכוחות ולמסור קדשו אור בשפעת להתגלה ומקדם, מאז לפניו במחשבה

והלאה שני מבית אשר האחרונים לדורות רק עולם, ורזי בראשית להם146דסדרי כי .

הזמן סוף עד לזה וזכו בראשית. מעשה בכל לשלוט הזאת, גנוזה החמדה ניתנה הנה

בה להשתמש הזאת גנוזה החמדה להם ניתן הנה כי פה, שבעל התורה מייסדי דכל

הראשונים. מבדורות יותר הרבה כחפצם

È¯‰Âהאור ונתגלה תורה שערי נפתחו הנה שני בית מתחילת כי זה מכל לנו

ה' את ליטול הרוצה לכל רשות וניתן בראשית, מעשה סדרי ודכל המרכבה דצפיית

אוצרות גנזי וכל תורה סתרי בכל אורה שערי מאז להם נפתח הנה וכו', ויטול שיבוא

שמואל שכ' המקרא בהם ונתקיים כג-ג)חיים, ואמרו(ב, אלקים", ביראת מושל "צדיק

האזינו פ' רבה בדברים וכו'.(ב-ג)ע"ז מושל שהקב"ה במה כביכול מושלים הצדיקים

Ì
Ó‡אז ניתן ולא בזה, השער עדיין ננעל היה שני בית דבנין העת קודם הנה

למעט רק אלא דור, שבכל כולם הצדיקים לכל בראשית מעשה סדרי על לשלוט השליטה

ידיהם. על ולהתקדש להתגדל ית"ש רצונו ראה אשר המצויינים סגולה מהיחידי מזעיר

שהיה הארץ בכיבוש וכן ע"ה רבנו משה ע"י שנעשו המדבר ודור מצרים הנסי כל וכמו

רק אלא בראשית סדרי דשנוי המפתח ניתן לא הנה זה זולת אבל ישראל, כלל לצורך

עליהם. שמו לקדש ית"ש הוא בהם בחר אשר המצויינים קדושים ולאיזה שעה לצורך

בתנ"ך. הנזכרים והנפלאות הנסים כל והם

Ì
Ó‡מי לכל ומסרתא עמיקתא וגלי השמים, נפתחו הנה אז אשר ואילך שני מבית

שעומדים הקדושים לכל מאז השליטה ניתן מעלה, של בקדושה להתקדש עצמו את שהכין

לכמה מצאנו הנה ולכן וכנז'. כחפצם בהם לשנות בראשית, במעשה לשלוט תמיד ה' לפני

ע"י רק הראשונים בדורות שנעשו מה מאד, בנקל נפלאים נסים שעשו ואמוראים תנאים

ולמופת לאות זה כל להם והיו המצויינים .147הנביאים

זצ הכהן צדוק רבי כתב לילה',ל"146. ('רסיסי

ע פ תושבע"וזב)"עמ' גילוי התחלת כי היה"ל, פ

השכינה גילוי וסילוק הנבואה חתימת מעת

בזמן וזהו וכו', שני בבית היה שלא בישראל

שכינה השראת שהיה בזמן אבל ההעלם,

מחשכים של להשגות נכנסים היו לא בישראל

ע ההנהגה כל אז הי' כי דהיו"כלל, נבואה פ

בעלי מלבד מצרים כיוצאי כפלים נביאים

על"רוה היה ההנהגה וכל וכו', שיעור לאין ק

וע וכו', הנביאים ["פי זקנים נקראו זקנים"כ

שהם"מנביאים מה מצד רק ידיעתם שהיה [

משרע את שהכירו ואח"זקנים וכו'. כ"ה

תושבע בהנהגת הגדולה כנסת ומהם"לאנשי פ

דדברים פה אל פה הקבלה שייך והלאה

א"שבע בכתב"פ לאומרם רשאי עא ס ב)"(גיטין

‡˘"‡Ï‡ ÌÎÁ‰ ·Ï·˘ ˙Â˙ÈÓ‡‰ ‚È˘‰Ï ‡
‰Ù Ï‡ ‰ÙÓ ‰Ï·˜·עכ ל.",

תושבע147. יסוד זמן"וזהו שכל וכו' פ
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,‡Ó‚Â„ÎÂ.בה מצויינים ואלישע אליהו רק היו אשר המתים דתחיית הנס

ע"ז במס' אמרו רבי, בימי דהתנאים אחרונים ע"ב)ובדורות בכו(י דאית זוטי ידענא,

מאליהו יותר הרבה מאד בנקל המתים את שהחיו מהם כמה מצינו וכן מתים. מחי'

במלכים כ' באליהו הרי כי יז-כא)ואלישע, ויקרא(א, פעמים שלש הילד על "ויתמודד ,

במלכים באלישע וכן וגו'. אליהו" בקול ה' וישמע וגו' ה' לג,לד)אל ד- "ויבוא(ב,

ועיניו פיו על פיו וישם הילד על וישכב ויעל ה' אל ויתפלל שניהם. בעד הדלת ויסגור

שמצינו וכמו מאד. בנקל הזה הנס להם נעשה האחרונים בדורות אמנם וגו'". עיניו על

כהנא רב את שהחיה יוחנן ע"ב)בר' קיז זירא(ב"ק רבי את החיה רבה וכן ז, (מגילה

בתפילתוע"ב) אשתו את שהחיה חכינאי בן חנניא וכן ע"ב), סב הנפלאות(כתובות וכן .

יוקרת דמן יוסי ודר' דוסא בן חנינא ודר' אלישיב בן יצחק ודר' המעגל דחוני ונוראות

תענית במס' אשר וכיוצא כה)ובריה, כד, היה(כג, בראשית סדרי שכל מזה נראה אשר .

בד כ"כ נמצא שלא מה בידם, הראשונים.מסור ורות

ÔÎÂגזרה הנה הטבע. שינויי ובכל הנסיית בהנהגה אשר ית"ש גילוייו בענין הוא

שני דבית הבנין מעת הזה בהאור להתגלה ית"ש הצדיקים148רצונו כל ע"י והלאה

כלל. הכרח בלא גם תמיד, כחפצם בו להשתמש הזה האור להם נמסר והיה כולם,

סוף עד שבע"פ התורה דמייסדי הזמן כל בהם, הזה האור ועומד מתגלה היה והנה

זצ"ל הלשם בעל עכ"ד לצורכם, בו משתמשים והיו האחרונים, .149דהאמוראים

השתדלות עיקר היה בישראל הנבואה שהיתה

הנביאים, בני ונקראו נבואה למדריגת לבוא

כל התחילו ואילך הגדולה כנסת ומאנשי

של החכמה מדריגת להשיג להשתדל ישראל

ת ונק' פה שבעל כח"תורה השלמת וזהו ח

צד)המלכות. עמ' הצדיק', .('צדקת

לפי ואולי הטעם"148. להבין יש ה'לשם' ד

האחרונה וקדושה בטלה ראשונה שקדושה

הגנוז אור היה אחרונה שבקדושה בטלה, לא

תושבע קדושה"וגילויי בתקופת היתה שזה פ,

שני, בית - שניה קדושה שכל [ועוד, שניה.

תושבע בסיבת אמת"היתה בספר כמבואר פ,

צדוק ר' וכתב ויחי]. פר' לעיל הובא ליעקב

על"זצ עט עמ' לילה' ב'פרקי"וזב)"('רסיסי כתב ל,

שכינה"דאעכז)"(פהיכלות' שרתה שלא פ

מ שני לא"בבית והדרה וזיוה התורה עיקר מ

עד לבנות רצו שלא שני בבית אלא היה

הש ע"שהבטיחם התורה, רזי להם לגלות כ."י

שני בבית היה פה שבעל תורה שהתחלת

הם הבית מייסדי שהם הגדולה כנסת מאנשי

ג התושבע"יסדו כמ"כ שקלים"פ בירושלמי ש

ה)"(ר .פ

עולם סדר בספר כתב שמדבר149. ל, פרק (רבה,

שני) בית תקופת הנביאים"וזאודות היו כאן עד ל,

אזנך הט ואילך מכאן הקדש, ברוח מתנבאים

אומר הוא וכן חכמים, דברי לב-ז)ושמע (דברים

לך" ויאמרו זקניך ויגדך אביך זקני"שאל יכול ,

ת ""השוק לךל זה"ויאמרו שזקן למדת הא ,

עכ חכמה, ויעוי"שקנה הגר"ל. בבאור א"ש

וז זקניך"שכתב הנביאים, זה אביך שאל ל,

עכ חכמים, תלמידי פ'"אלו מהספרי ומקורו ל.

שם ה)האזינו ויגדך"(פיסקא אביך אלושאל "

" שנא' כענין והואנביאים רואה ואלישע

אבי אבי ""מצעק לך, ויאמרו אלוזקניך "

ע וכו', ·'ש."זקנים Â‰
˙È‡„ ‰ÊÓ ¯‡Â·Ó‰Â

ÂÈ‰ Ô‡Î „Ú ,ÔÂ˘‡¯ ˙È· ˙ÙÂ˜˙ ,˙ÂÙÂ˜˙

‰Â¯· ÌÈ‡·
˙Ó ÌÈ‡È·
‰"" Â‰ÊÂ ,˜ÍÈ·‡ Ï‡˘
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˙Ú„Ï- שבע"פ תורה של ההתגלות קודם בין חילוק שיש מבואר ה'לשם'

לומדי נעשו שבע"פ תורה לימוד שע"י לזה, קודם לעומת - שני בית בתקופת שהיתה

הבריאה על שליטים .150התורה

(c)

da zekfl yexcd lnrde t"rayez oipra cer

..."ÌÈ È
Ó ‰·Á¯Â ‰„Ó ı¯‡Ó ‰ÎÂ¯‡" ¯Ó‡
 Ù"Ú·˘ ÏÚ(יא-כ ,(איוב

החיים" בארץ תמצא "ולא כח-יג)וכתיב בארץ(שם תמצא לא ומאי ,

תמצא, המתים בארץ וכי ‡ˆÏהחיים, Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙ ‡ˆÓ˙ ‡Ï˘ ‡Ï‡
ÈÓ· ‡Ï‡ ,‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ‰ÏÂ„‚Â „Â·ÎÂ ‰Â‡˙ ÌÏÂÚ‰ ‚
ÂÚ ˘˜·È˘ ÈÓ

‰ÈÏÚ ÂÓˆÚ ˙ÈÓÓ˘"באהל ימות כי אדם התורה "זאת שנאמר, (במדבר,

תשתהיט-יד) במשורה ומים תאכל במלח פת תורה של דרכה "וכך ,

עמל", אתה ובתורה תחיה צער וחיי תישן הארץ Î¯˙ועל ‡Ï˘ ÈÙÏ
,Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙‰ ÏÚ ‡Ï‡ Ï‡¯˘È ÌÚ ˙È¯· על‰˜·"‰ "כי שנאמר

ברית" אתך כרתי האלה הדברים לד-כז)פי כתב(שמות לא חז"ל ואמרו ,

ולא האלה, הדברים בעבור ולא האלה, הדברים למען בתורה הקב"ה

הדברים. ע"פ אלא הדברים, ˜˘‰בגלל ‡È‰˘ ,Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙ ‡È‰ ÂÊÂ
...ÏÂ„‚ ¯Úˆ ‰· ˘ÈÂ ,„ÂÓÏÏשכפה עד התורה את ישראל קבלו ולא

כפה שבכתב התורה על תאמר ואם כגיגית... ההר את הקב"ה עליהם

ענו התורה את אתם מקבלין להן שאמר משעה והלא ההר, את עליהם

מעט, והיא וצער יגיעה בה שאין מפני ונשמע, נעשה ואמרו ‡Ï‡כולם
˙ÂÏ˜ ˙ÂÂˆÓ È˜Â„˜„ ‰· ˘È˘ Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙‰ ÏÚ Ô‰Ï ¯Ó‡
„ÓÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ,‰˙‡
˜ ÏÂ‡˘Î ‰˘˜Â ˙ÂÓÎ ‰ÊÚ ‡È‰Â ,˙Â¯ÂÓÁÂ
Â„Â‡Ó ÏÎ·Â Â˘Ù
 ÏÎ·Â Â·Ï ÏÎ· ‰"·˜‰ ·‰Â‡˘ ÈÓ ‡Ï‡ ‰˙Â‡
"Í„Â‡Ó ÏÎ·Â Í˘Ù
 ÏÎ·Â Í··Ï ÏÎ· ÍÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ ˙·‰‡Â" '‡
˘

ו-ה) ראה(דברים תלמוד, לשון אלא זו אהבה שאין למד אתה ומנין ,

לבבך, על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו אחריו כתיב מה

תלמוד זו לבניך ושננתם אומר הוי הלב, על שהוא תלמוד זה זה ואי

מתן פירוש בה אין שבק"ש ראשונה שפרשה ללמדך שינון, שצריך

Í„‚ÈÂÂ‰ÊÂ ,È
˘ ˙È· ˙ÙÂ˜˙Â ,ÌÈ‡È·
 ÂÏ‡ "
"ÍÏ Â¯Ó‡ÈÂ ÍÈ
˜ÊÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ,ÌÈÓÎÁ‰ ÂÏ‡ "

ÌÈÓÎÁ È¯·„ ÚÓ˘Â Í
Ê‡ Ë‰.

והגלות המקדש על משה' ב'אהל ויעו' .150

בהרחבת שהבאנו מה פורים ענייני על וכן

שליט שפירא משה ר' הג' דברי את א."הענין
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ונתתי וגו' תשמעו שמוע אם "והיה שנייה, בפרשה כמ"ש בעוה"ז שכרה

מצות עוסקי שכר מתן זה ארצכם", שבכתב)מטר תורה עוסקין(ס"א שאין

כתב ולא נפשכם", ובכל לבבכם "בכל בה כתיב שנייה ובפ' בתלמוד.

ללמדך, מאדכם ÂÓÏÏ„בכל ÏÂÎÈ Â
È‡ ‚Â
Ú˙Â ¯˘ÂÚ ·‰Â‡˘ ÈÓ ÏÎ˘
‰Ï·Ó ˘ÈÂ ,‰
È˘ „Â„
Â ÏÂ„‚ ¯Úˆ ‰· ˘È˘ ÈÙÏ ,Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙

·"‰ÚÏ ‰¯Î˘ Ô˙Ó ÍÎÈÙÏ ,‰ÈÏÚ ÂÓˆÚ Ï·
ÓÂ'תנחומאוכו (מדרש

נח-ג) .פרשת

à÷åãù ïëúé ãöéëå ,ô"òáùåú ìîò úîçî ,éðéñ øä ãîòîá äìá÷ä øåéù á"ö
åæ äìá÷ì åëæ éëãøî éîéá

ישראל.מבואר151‡] כנסת בחיי זמנים לב' נתחלקה מרצון התורה דקבלת ,

בפורים. היתה מרצון שבע"פ תורה וקבלת בשבועות, היתה מרצון שבכתב תורה דקבלת

נתחדש זה שמכח מצרים, יציאת ניסי גילויי מכח הוא דשבועות תורה קבלת יסוד והנה

את "בהוציאך היתה, יציא"מ של ענינה כל ונשמע". ד"נעשה המדרגה ישראל בכנסת

הזה" ההר על האלקים את תעבדון ממצרים ג-יב)(שמהעם תכליתות היו יצי"מ וניסי ,

אלי "זה באצבע הוראה כדי עד ספיקות שום ללא בבריאה ית' יחודו גילוי ושיא

שבתורה והצער היגיעה משום בקבלתם ושיור גבול שהיה יתכן איך צ"ב, וא"כ ואנוהו",

בלא152שבע"פ? נסתר נס שהוא דפורים, הנס גילוי ע"י שדוקא יתכן איך צ"ב, ומאידך

וקשה כמות עזה שהיא תושבע"פ קבלת כח בכנס"י נתחדש הטבע, מערכות שידוד

קנאתה? כשאול

של מאמר זהו ד, ענף סוף ועד מכאן .151

שליט"הג שניאור משה הערות"ר בתוספת א,

כמו למטה, הצבנ"שהוספנו בראשכ כותרות ו

ע נושא הדברים"כל כי הלומד על להקל מ

ארוכים.

היה מה שהקשו התוס' קו' מיושבת ובזה .152

" אמרו הלא בכפייה, ונשמעצורך ."נעשה

שלפי ביאור, צריך עדיין מאי"אמנם ז

ברצון, התורה את קיבלו והלא מודעא, שייכא

התורה אמיתת גילוי מכח נבע זה שרצון אלא

שעה. באותה להם שנראתה

עפ הוא הביאור מש"אמנם ה'משך"י כ

דחכמה' יתרו יתייצבו)"(פר' וזה שכפה", מלמד ל,

ה' כבוד להם שהראה - כגיגית ההר עליהם

בטלה ממש כי עד נפלאה, ובהתגלות בהקיץ

כבוד מהשגת נשמתן ויצאה הטבעית בחירתם

וראו הבדל, בלא כמלאכים מוכרחים והיו ה',

עכ התורה בקבלת תלויים הנבראים כל ל."כי

הח שכ' הענין עומק זצ"[זהו בספרו"ח ל

חסד' פ"(ח'אהבת וזא)"ב בתפילת", אומרים ל,

שלום" ""שים כי פניך, תורת"באור לנו נתת ,

לעמו ה' שכשנגלה והיינו חסד. ואהבת חיים

ב] [היה - סיני הר פניך"במעמד וכו'באור "

בגילוי"עכ היה התורה נתינת שעצם דהיינו ד.

כוח נתרוקן פנים גילוי של ובמצב פנים,

הבחירה.]

שייכא"ולפי ושפיר לתביעה מקום אין ז,

ללא כמלאכים היו הקבלה שבעת כיון מודעא,

ואי בחירה, שירדו"כח הדרגה כלפי קבלה ז

הבחירה. כח להם וחזר אליה
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¯˙ÂÈ·Âשהוא ונשמע", "נעשה היתה דשבועות התורה קבלת צורת שהרי צ"ב,

צדוקי ההוא וכדברי ושיור, גבול ללא ע"א)קבלה פח דקדמיתו(שבת פזיזא "עמא ,

קבליתו", לא לא ואי קבליתו מציתו אי למשמע לכו איבעיא וכו', לאודנייכו פומייכו

רש"י וביאר תנחם", ישרים תומת בן כתיב בשלימותא דסגינן "אנן שם, רבא ותשובת

בדבר יטענו שלא עליו וסמכנו מאהבה העושים כדרך לב בתום עמו התהלכו וז"ל,

עליהם שקיבלו באופן השמיעה לפני היתה דהקבלה ומבואר עכ"ל. בו לעמוד נוכל שלא

עליהם קיבלו שלא בקבלתם שיור שהיה התנחומא דברי וצ"ב שיור, ללא ה' צווי כל

תושבע"פ? עמל

ïúéð ''ä úáäà' úãéî é"ò à÷åã òåãîå ,ô"òáùåúì êééù ìîòä ø÷éò òåãî á"ö
,ô"òáùåúì äãçééúðù úéøáä úúéøë ïéðò øàáì ùé ãåòå ,äøåúä ìîòì úåëæì

.äòéâéä éùå÷ì úéøáä úúéøë ìù úåëééùäå
מבואר,והנה,·] תושבע"פ. של בענינה יסודות כמה מבוארים המדרש, בדברי

וקיום שבכתב מתורה וחלוק דוקא, לתושבע"פ הוא מיוחד התורה ויגיעת עמל דמציאות

וגדולה וכבוד תאוה העולם, עונג שיבקש מי אצל תושבע"פ תמצא "שלא המצוות,

באהל" ימות כי אדם התורה "זאת שנא' עליה, עצמו שממית במי אלא (במדברבעוה"ז,

הארץיט-יד) ועל תשתה במשורה ומים תאכל במלח פת תורה של דרכה היא ו"כך ,

קשה שהיא תושבע"פ, היא "וזו עוד, ושם עמל", אתה ובתורה תחיה צער וחיי תישן

שה גדול, צער בה ויש אורללמוד, ראו בחשך ההלכים "העם שנא' לחושך, משולה יא

ט-א)גדול" דוקא.(ישעיה לתושבע"פ והיגיעה העמל מהלך הוא מיוחד מדוע וצ"ב וגו'",

„ÂÚ'ה אהבת מדת ע"י הוא תושבע"פ לימוד כח דיסוד המדרש, בדברי מבואר

שאין "לפי מאודך, ובכל נפשך ובכל לבבך בכל דוקא, דרגותיה בכל ה' ואהבת דוקא,

'ואהבת שנא' מאודו, ובכל נפשו בכל לבו בכל הקב"ה שאוהב מי אלא אותה לומד

מאודך' ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלקיך ה' ו-כט)את שאין(דברים למד אתה ומנין ,

ואי לבבך, על האלה הדברים והיו אחריו, כתיב מה ראה תלמוד, לשון אלא זו אהבה

דברים ובספרי הלב". על שהוא תלמוד זה כח(ו-ו)זה, שיסוד גיסא, לאידך מבואר ,

יודע איני אלקיך', ה' את 'ואהבת שנאמר, "לפי דוקא, התורה לימוד ע"י הוא ה' אהבת

לבבך', על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים 'והיו ת"ל המקום, את אוהב כיצד

לאהבה, מביאה דתורה ומבואר העולם", והיה שאמר מי את מכיר אתה כך שמתוך

ובנוסח המצוות. מכל יותר לתורה האהבה מדת יחוד וצ"ב לתורה. מביאה ואהבה

יחוד וצ"ב נא", "והערב הנוסח, הגדולה כנסת אנשי תיקנו התורה, לימוד על הבקשה

דוקא. לתורה הערבות ענין

„ÂÚבמדרש על(שם)מבואר אלא ישראל עם ברית הקב"ה כרת שלא "לפי ,

ברית' אתך כרתי האלה הדברים פי על 'כי שנאמר לד-כז)תושבע"פ, חז"ל,(שמות ואמרו ,
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תושבע"פ היא וזו הדברים, פי על אלא האלה הדברים למען בתורה הקב"ה כתב לא

המדרש דמדברי צ"ב וביותר דוקא. לתושבע"פ הברית כריתת יחוד ענין וצ"ב וכו'".

לתושבע"פ, המיוחד היגיעה למהלך טעם הוא תושבע"פ על הברית שכריתת משמע

של דרכה היא וכך וכו', עליה עצמו שממית במי אלא וכו', תושבע"פ תמצא "שלא

וצ"ב. וכו'", תושבע"פ על אלא ישראל עם ברית הקב"ה כרת שלא לפי וכו', תורה

íãàä úîùð ùøåù úâøã íåø éôì àåä ,äøåúá úåâùää é÷åìéç ùøåù
עבודה,ואשר‚] מבעלי תורה עמילי הם שחלוקים מבואר דהנה בזה, נראה

בנוסחשעמיל שאומרים וכמו עבדים, נקראים עבודה ובעלי בנים, נקראים תורה י

הגר"א בן אברהם רבנו וכ' לעבודתך", מלכנו וקרבנו לתורתך אבינו "השיבנו התפילה,

מטמוניה, גנזי כל ומחפש ובתעלומותיה בתורה העוסק כי אבינו, תורה אצל "אמר זצ"ל,

בקרבנות ה' את והעובד בזוהר, כמ"ש אביו מטמוני מפתחות כל בידו אשר כבן הוא

חיים' ב'רוח זצ"ל מוואלז'ין הגר"ח וכ"כ המלך", עבד נקרא בתפילה, מ"א)או ,(פ"ב

וצ"ב. עיי"ש,

‰‡¯
Âאינו התורה בעומק האדם השגת כח יסוד דהנה בזה, הביאור בעומק

הוא באדם תורה של גילויה שבאדם, אלקים נשמת מכח אלא גרידא המוח כשרון מכח

שחוץ במה באדם השגה שום שייך שאין ברור שהרי באדם, אלקים נשמת גילוי הוא

מתגלה כאשר ההויה, היא ההשגה מציאות, מאותה בעצמו שיש כמה עד אלא ממנו

אותה השגת בו מתגלה אז ממנו שחוץ מציאות לאותה המקבילה המציאות באדם

בשכלו, אין באדם שאין ומה עצמו, האדם להשגת כלי אלא אינו והשכל המציאות,

ז"ל, הראשונים כמ"ש קטן", "עולם היותו מכח אלא אינה בבריאה האדם השגת וכל

החיים' ב'נפש ומבואר באדם, יש בעולם שיש מה ו)שכל פרק א של(שער "עיקרו ,

בראשית, למעשה אחור האדם, את ברא העולמות, כל שברא אחרי שמו ית' הוא כי דבר,

והעולמות הנפלאות אורות צחצחות כל בו שכלל המחנות, לכל מאסף כח נפלאה, בריאה

הכוחות וכל המרכבה פרקי בסדר העליון הכבוד תבנית וכל לו, שקדמו העליונים והיכלין

בבנינו, מעצמותם וחלק כח נתנו כולם ותחתונים עליונים העולמות בכל הנמצאים פרטים

ותפיסה השגה באדם יש זה מכח רק עיי"ש. שבו", כוחותיו פרטי במספרי בו ונכללו

הראב"ע דברי וידועים שבבריאה, המציאויות פרטי מכל בנויה שמציאותו כיון בבריאה,

כה-מ)ז"ל תרומה העליון,(פ' העולם דברי לדעת יוכל גופו ומתכונת נשמתו סוד "והיודע ,

קטן". עולם כדמות האדם כי

˘¯Â˘Âלבע"ח האדם שבין המציאות תפיסת אלאחילוקי השכל בכלי אינו ,

הטהורה", הנשמה לבד וכו' אין הבהמה מן האדם "ומותר הקומה, תפילה,בשיעור (סידור

קרבנות) שלימהסדר תפיסה לו יש המציאות עניני כל כוללת שמציאותו האדם ורק .

כללית תפיסה מכח הוא מופקע בבריאה, פרטית מציאות שהוא בע"ח אבל בבריאה,
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ההשגה חילוקי שורש וכן לאדם, שוה הוא הראיה שבכח אף הבריאה, במציאות אמיתית

דרגת רום שלפי ואדם, אדם כל מציאות רוממות גובה לפי הוא לאדם אדם שבין

בבריאה. השגתו גובה כך מציאותו

,‰˙ÚÓÂ,"מקום של "דעתו הבריאה, פנימיות עומק תפיסת התורה, השגת כח

מציאות הגשמית. בדרגתו באדם מצוי שאינו ודאי האלקי, בגילויה המציאות עומק תפיסת

בעצם חלוקות מציאויות ב' הם הרי רוחנית, אלקית מציאות מתפיסת היא מופקעת גשמית

בעצמו שבו ממעל, אלוקה חלק היותו מכח רק הוא בתורה האדם השגת כח וכל מהותם.

הוא", חד ואורייתא "ישראל התורה, למציאות פרטיה בכל המקבילה המציאות היא מצויה

מדיני דין השגת וגילוי התורה. מציאות כחלקי שבאדם אלקים נשמת מציאות וחלקי

אדם" נשמת ה' "נר מכח באדם, אלקים מנשמת חלק גילוי הוא באדם כ-כז)התורה ,(משלי

תבינם" שדי ונשמת באנוש היא רוח "אכן וכמ"ש אלקים, בדעת והשגה תפיסה לאדם יש

לב-ח) החיים'(איוב וב'נפש מדובק(ד-יא), העליונה נשמתו שורש מישראל "שכ"א מבואר,

בב"ר אמרו ולכן ממש, לאחדים והיו התורה מן אחת באות של(פ"א)ונאחז שמחשבתן ,

חז"ל אמרו ולכן וכו', היא, והיא בשרשן, אחד הכל כי דבר, לכל קדמה (מו"קישראל

ע"א) לרואהכה דומה הדבר למה הא לקרוע, חייב נשמה, יציאת בשעת המת על "העומד ,

והגר"א ממש". ס"ת קדושת היא היא מישראל כ"א נשמת שקדושת שנשרף, (בתקו"זס"ת

לד) לתורהחדש אותיות ריבוא שישים שכתוב, כמו בתורה, שורש יש "לכ"א כתב

נשמתו". גודל כפי ותג בנקודה או בקוץ או באות או שורש לו יש ולכ"א ולישראל,

ע"א)ובמהרש"א קד העליונים(כתובות מן נברא "שהאדם באדם, ההשגה כח יסוד ביאר ,

ל יבואו ומזה בגוף, התחתונים ומן הנשמה,בנשמה, מכח העיון שכל פעולות, שתי ו

מהגוף" .153והמעשה

˘¯Â˘שכפי האדם, נשמת שורש דרגת רום לפי הוא בתורה, ההשגות חילוקי

אלקים. בדעת השגתו עומק כך נשמתו רוממות גובה

¯˘‡Âבעצם חכמות שאר השגת מדרכי תורה של השגתה דרכי הם חלוקים ע"כ,

ואי"צ החכמה, להשגת המוח ויגיעת בשקידה די חכמות שאר שלהשגת דבעוד מהותם,

ז הראשונים ובדברי שעיקר"153. מבואר, ל

כח הוא באדם חיים נשמת של ענינה

רש דברי יעוי' ז"ההשגה, עה"י ""ל, נעשהפ

כדמותנו בצלמנו א-כו)"אדם וז(בראשית ל,",

ע ולהשכיל להבין וז"כדמותנו, הרמב"כ. ן"ל

ב-ז)פ"עה "(שם חיים, נשמת באפיו ,"ויפח

יסודה הנפש מעלת הזה הכתוב לנו ירמוז

כי ואמר מלא, שם בה הזכיר כי וסודה,

כי להודיע חיים, נשמת באפיו נפח הוא

בנפש רמז כאשר היסודות מן בה באה לא

השכלים מן בהשתלשלות לא גם התנועה,

מפיו הגדול, השם רוח היא אבל הנבדלים,

מנשמתו אחר באפי הנופח כי ותבונה, דעת

תבינם, שדי ונשמת שנאמר וזהו בו, יתן

ואמונה, אמת בדרך הבינה מיסוד הוא כי

ל."עכ
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מציאות השגת ובכוחו היא גשמית הפשוטה מציאותו האדם כי האדם, מציאות חידוש

ע"י אלא גרידא המוח ויגיעת שקידה ע"י אינה השגתה דרך התורה חכמת אבל גשמית,

"עפר חיות מדרגת המעבר שבאדם, האלקית המציאות חיות יצירת האדם, מציאות חידוש

שכל נפח", מדיליה דנפח מאן חיים, נשמת באפיו "ויפח חיות לדרגת שבאדם האדמה" מן

להשיג הכח בו מתחדש ממעל", אלוה "חלק האלקית, מציאותו דרגת על עומד שהאדם זמן

האדם שבהם הדרכים הם הם נקנית", התורה קנינים ב"מ"ח רק וע"כ, אלקים. בדעת

תורה. של לכתרה וזוכה רוחנית מציאות לדרגת הטבעית ממציאותו מתרומם

¯‡Â·ÓÂיזכה לא יר"ש בו שאין שמי מרבותינו, בידינו מקובל אשר בזה,

שבת מס' בגמ' הדברים ומבוארים תורה, של לאמיתה ע"א)לכוין רבה(לא "אמר ,

מפתחות לו שמסרו לגזבר דומה יר"ש בו ואין תורה בו שיש אדם כל הונא, ב"ר

לשערי ליכנס דרך שאין הרי עייל", בהי לו, מסרו לא החיצוניות ומפתחות הפנימיות

יר"ש שהם החיצוניות מפתחות ע"י אלא משום154תורה בזה הביאור שאין ונראה .

על הוא עומד יר"ש בו שאין דאדם אלא התורה, להשגת דשמיא סייעתא חסרון

תורה, של אלקית מציאות מהשגת הוא ומופקע הגשמית הטבעית מציאותו דרגת

עצמו באדם שאינה מציאות להשגת להביא בכוחם אין והכשרון היגיעה העמל .155וכל

עיי אולם ברש"154. ד"ש יר"י שמבאר"ה ש,

וז"באופ להם"א שדרך חיצוניים לפתחים ל,

יר אם כך לפנימיים, נעשה"נכנסים הוא ש

חש אינו לאו ואם לעשות לשמור חרד

עכ שמירת"לתורתו, שבקיום נשמע מדבריו ל.

וצ עסקינן, התורה ע."מצוות

" הישיבות', 'אבי בספר מובא שמעתי155.

הגר בשם שיש"אומרים מי אשר מוולאז'ין, ח

תורה של לאמיתה לכוין יזכה לא מינות בו

אחד בענין רידבאפילו תרומה)"('נימוקי פר' ,ז',

הגר סבר כך ספר"ומשום על לערער שאין ח,

אמת, דבר בו שנמצא כיון הימים', 'חמדת

מערערים" שהיו הימים', 'חמדת ספר בפתחו

שהמשובש מפני עליו לערער שאין אמר, עליו,

אמת דבר יאמר לא ."בדעות

ז רבותינו דברי הן ""והן בעליל, דעת

תורה דעת היפך חו"(סמ"בתים ס"ע ד סי' ק"מ

שהבעהיג) משום מציאותו", דרגת על עומד ב

שהיא זו מציאות לפי השגתו וכל הטבעית,

תורה. של המציאות היפך

אליהו רבי הג' דברי הם נפלאים ומה

זצ בלוך דעת')ל"מאיר "('שיעורי האמצעים, וכן

ע התורה את להבין טעמיה"להתעלות פ

ג הם הנשגבים, וסודותיה עמוקים כ"היותר

שאנוכיותו עצמו, האדם שיתעלה בזה רק

שלו הקומה ששיעור למעלה, ותעלה תגדל

התורה עניני את בקרבו ויכיל יתרומם

מגיע שהוא העולמות אותם עם המקושרים

ע"עדיהם כ.",

החיים' ב'נפש מבוארים אוהדברים (שער

טז) שע"וזפרק בתורה"ל, והגיונו האדם עסק י

בחינ אור להתנוצצות משיג הוא תהקדושה,

קדישין רזין בעמקי להשכילו בו, הנשמה

בזוהר, כידוע ישראל, בשם מכונה שאז דיליה,

וישראל אורייתא הוא בריך קודשא וזהו וכו',

עכ בדא, דא ל."מתקשרים

חז שאמרו מה גם פר'ל"ומבואר, (תנחומא

יא) "ויגש תורה, למד מעצמו אבינו ,"אברהם

ע אבינו דאברהם בזה, התרוממותו"הביאור י

טבעי באופן האלקית, מציאותו חיות לדרגת

מציאות תפיסת המציאות את תפיסתו היתה
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שלוהנה,„] מהלך מהלכים, בב' הוא לקוב"ה ישראל בין החיבור צורת

דמהלך המדרגות, חילוק דרכים, וב' מדרגות ב' והם התהוות. של ומהלך התבטלות,

התרומם ולא הטבעית מציאותו דרגת על עומד שעדיין האדם דרגת הוא התבטלות

האלקית. למציאות מציאותו בין סתירה דיש ונמצא רוחנית, מציאות עצמו הוא להיות

מ"מ אבל טבעיים, רגשות רגשותיו חומריים, רצונות רצונותיו הבית, בעל דעת דעתו

הגבוהה, המדרגה אבל ה'. מצות את לקיים עצמו את וכופה מציאותו את הוא מבטל

לדרגת מתרומם עצמו שהוא אלא יתב', מציאותו מפני מציאותו מבטל רק אינו שהאדם

למציאות מציאותו בין סתירה אין ושוב ממעל, אלוה חלק האלקית, מציאותו חיות

של קודש רגשות רגשותיו ה', רצון קיום רצונו תורה, דעת היא עצמה דעתו התורה.

חד". וקוב"ה אורייתא "ישראל ית', למציאותו כביכול ומחובר דבוק שהוא ונמצא תורה,

עומד שהאדם אחרי שגם ההתבטלות, מהלך הוא קיים הזאת, המדרגה אחרי גם אולם

התבטלות של באופן האדם עמידת והיא ההתבטלות, עבודת קיימת עדיין אלקית בדרגה

המלך. לפני כעבד יתב' מציאותו בפני

ועבודה,·' תורה מהלכי הם הם אלו ‚ÈÂÏÈמהלכים ‡Â‰ ‰¯Â˙ Ï˘ ‰‚¯„Ó‰„
,Ì„‡·˘ ˙È˜Ï‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰,שנתבאר „Â˙Úוכמו ˙ÂÈ‰Ï Ì„‡‰ ˙ÂÓÓÂ¯˙‰ ÂÊ ‰¯Â˙

התורה כל להשגת הגיע זה ומכח אלקית,

ע בבריאה ההנהגה דרכי וידיעת קיום"כולה, י

וממילא תורה היתה מציאותו המצוות.

התורה. השגת היתה בבריאה השגתו

המהר בדברי גם מבוארים ל"והדברים

נדה) מסכת - קנט עמ' רביעי, חלק אגדות', ('חדושי

החומר,"וז מן נבדל אז כי שאמרנו כמו וזה ל,

התורה כל בו יש אז החומר מן נבדל כאשר

ולדעת להבין שמונע הוא החומר כי כולה,

ועדיין אמו בבטן [הוא] כאשר אבל התורה,

יודעת הנשמה אז בחומר, מוטבע הנפש אין

על וסטרו מלאך שבא ואמר כולה. התורה כל

ודבר(פניו) כולה, התורה כל ממנו ומשכח [פיו]

מוטבע(כי)זה ונעשה בגוף הנשמה חבור

עכ וכו', ל."בחומר

נדה מס' בסוף איתא עוהנה וכן"(ל ב,

ג) פרק פקודי פר' תנחומא' שלומדב' מלאך שיש ,

אמו בבטן התינוק עם כולה, התורה כל את

ללידתו קודם מלאך בא כך ואחר לידתו, קודם

שלמד. התורה כל את ושוכח פיו, על וסותרו

זצ מסלבודקא הסבא אותה"שאל מהי ל,

לא שעדיין התינוק על מכה שהמלאך סתירה

" עולםראה היא"אור לחי שהסתירת וענה, ,

לאוויר יציאה העולם. לאוויר היציאה עצם

רוחני, כולו כה עד שהיה ממצב הזה עולם

לעולם כניסה גדולה! הכי לחי סתירת היא

הרוחני. מעולם הגמור ההיפך הוא הזה,

שמחה של חיים הם האמא בבטן החיים

אותו מכניסים ופתאום מוחלט, רוחני ואושר

גדולה לחי סתירת לך ואין הזה... עולם לחיי

שהתינוק נגרם הזה, הקיצוני ומהמעבר - מזו!

שלמד. התורה כל את שוכח

היה רוחניים, חיים לחיות שזוכה תורה בן

" בוקר כל ולברך בבוקר לקום ברוךצריך

לכבודו, שבראנו ‰ÌÈÚÂËאלוקינו ÔÓ Â
ÏÈ„·‰Â

את"וכו' שחיים אלו הם - הטועים הם ומי ,

" הזה-דיקחייהם ."עולם
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‰¯Â˙‰ ÌÂÈ˜ ÔÈ‡ ‰¯Â˙ ÈÏÈÓÚ .‰¯Â˙ Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ Â˙Â‡ÈˆÓÂ ‰¯Â˙ ˙Ú„ ‰ÓˆÚ
˙Ú„‰ ÁÎÓ ,‰ÓˆÚ Ì˙Â‡ÈˆÓ ÁÎÓ ‡Ï‡ ÍÏÓ ÈÂÂÈˆ È
Ù· ˙ÂÏË·˙‰ ÁÎÓ ˜¯ Ì‰Ï˘
Ï‡¯˘È ,‰¯Â˙‰ ˙Â‡ÈˆÓÏ Ì˙ÂÈÓˆÚ· ˙Â„‚
˙‰Â ‰¯È˙Ò ÌÂ˘ ÔÈ‡ .Ì·¯˜·˘ ÌÈ˜Ï‡

˘ÓÓ ‡Â‰ „Á ‰"·Â˜Â ‡˙ÈÈ¯Â‡יסוד התבטלות, דרגת הוא עבודה של המדרגה אבל .

ית', מציאותו מול כמציאות הטבעית המציאות את האדם העמדת הוא ההתבטלות אי

שלילת שבבריאה, הבהמית הגשמית המציאות ביטול היא והתפלה הקרבנות ועבודת

מהמציאות חיותה ומקבלת בטילה כמציאות והעמדתה בפנ"ע כמציאות מציאותה

˘·‡„Ì,האלקית. ˙È˜Ï‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÈÂÏÈ‚ ,Ì„‡·˘ ˘È‰ ÈÂÏÈ‚ ‡Â‰ ‰¯Â˙„ ,‡ˆÓ
Â
.˙Â‡ÈˆÓÎ ÛÂ‚‰ ÁÎ ÏÂËÈ· ,Ì„‡·˘ ÔÈ‡‰ ÏÂËÈ· ‡Â‰ ‰ÏÙ˙Â

Ì‰הפחד יסוד זהו התבטלות, היא יראה של שמהותה ואהבה, יראה מדות הם

שבין חיבור הוא יסודה אבל המרומם, מפני השפל הבורא, מפני הנברא התבטלות והמורא,

הגר"א וכמ"ש יראה, הוא עבודה של שענינה נמצא מציאות, אותה חלקי שלמה'שני ('אבן

באדםט-ד) התורה שגילוי אהבה, הוא תורה של ועניינה ביראה", להיות צריך ד"תפלה ,

ה'. אהבת הוא מציאות אותה שמכח ממעל אלוקה חלק של המציאות גילוי הוא

‰˙ÚÓÂהוא דאבוה", כרעא "ברא שבן הוא, לעבד בן בין דהחילוק מבואר,

אליו. ובטל ממונו הוא אלא מהאדון חלק אינו עבד משא"כ אליו, ומצורף מהאב חלק

אלוקה חלק מציאות היא מציאותם שדרגת משום הם בנים תורה עמילי ע"כ, אשר

ית' אליו הם מצורפים שבהם הבן דרגת גילוי הוא הוא שבהם התורה גילוי ממעל,

אלא ממעל אלוקה חלק גילוי דרגתם אין עבודה בעלי אבל לאביו, בן כדרגת כביכול

למלך עבד כיחס ההתבטלות דרגת שדרגתם נמצא כמציאות, החומר כוחות .156ביטול

אלהים' 'בית בספר יד)"(להמבי156. פרק כתבט ,

""בנד השיד: [את לעבדו חיוב ולכבדו"יש ת]

הנביא שאמר וכמו לרב, וכעבד לאב, כבן

א-ו) "(מלאכי אב, ואם אדניו ועבד אב יכבד בן

מוראי איה אני אדוניו ואם כבודי איה אני

עכ"וגו' ל.",

הנ כתב הדבר הכבוד"ובהגדרת ל,

בני וכל וכו', הוא לאב הבן שחייב והעבודה

קיום שהוא זו בעבודה חייבים הראשון אדם

אדם בני היותם מצד נח, בני מצות שבע

הקב של כפיו יציר שהיה אנו"הראשון אבל ה.

כערך ולכבדו לעבדו חייבים ישראל עדת

לעבדים אותנו קנה ית' הוא כי לרב, העבד

עכ וכו' ממצרים המבואר"כשהוציאנו ל.

" שמעלת ישראלעבדבדבריהם לבני שיש "

" ממעלת נכבד יותר ותואר מעל הוא ,"בןלבד,

" שאנו מצד הם כולה התורה "עבדיםשמצוות

" מצד ע"בניםולא המלך דוד שאמר וזה ה",

"(יט-ח)בתהילים וגו', תמימה ה' ""תורת גם,

בהם נזהר יב)"עבדך וצ(שם כעת.", ב

הג' היוחסין שלשלת ידידי עם וכשדברתי

שליט גינזבורג ירוחם חיים רבנוא"ר' (נכד

זצ יחזקאל רבי דפוניבז' לפי'ל)"המשגיח לי, העיר ,

משלי"הגר על "(יז-ב)א בבן, ימשל משכיל עבד

וכו' וז"מביש ג'", יש בישראל כי והענין ל,

בנים וגו', הם עבדי שנאמר כמו עבד דרגין

שנא' כמו ואחים וגו', אתם בנים שנאמר כמו

העוסקים הם ועבדים וגו', ורעי אחי למען
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¯‡Â·ÓÂלשון עבודה וגבי השבה, לשון נאמר תורה דגבי הלשונות, חילוקי בזה

הנשמה מציאות האמיתית, הפנימית למציאותו השיבה היא באדם התורה שגילוי קרבה,

המציאות ביטול אלא למציאות שיבה עניינה אין עבודה אבל בחומר, טביעתה לפני

לשון שייך ואין יתב', מציאותו מול כמציאות עצמה את להעמיד שטבעה הטבעית

קרבה. אלא השבה

ô"òáùåúá äøåñîä ïéðò úåáéùç äæî äìåòå ,ô"òáùåúì áúëáù äøåú ïéá ÷åìéçä
דברהנה‰] הוא דתושב"כ הוא, שבע"פ לתורה שבכתב תורה בין החילוק יסוד

ה' דבר שמיעת הוא בזה האדם וקבלת לעבדיו, מלך צווי נבואה, בחינת לאדם, ה'

יראה, בחי' עבד, בחי' יתב', מלכותו בפני Ì„‡‰Âוההתבטלות ·˙Î·˘ ‰¯Â˙„ ÔÙÂ‡·
˙˘Â„˜Â ‰¯Â˙ Ï˘ ‰˙˘Â„˜ È
Ù· Ú
Î
 ˜¯ Ì„‡‰Â ,˙Â„¯Ù
 ˙ÂÈÂ‡ÈˆÓ Ì‰‰ÂˆÓ‰

Ï‡¯˘È„ ¯Â·ÈÁ‰ ÁÎ ,ÂÓˆÚ Ì„‡· ‰¯Â˙‰ ÈÂÏÈ‚ ‡Â‰ Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙ Ï·‡ .‰ÈÏÚ
,ÂÓˆÚ Á"˙· ÔÎÂ˘‰ ˘„Â˜‰ ÁÂ¯ ‡Ï‡ ‰ÏÚÓÏÓ ‰‡Â·
 ‰Ê ÔÈ‡ ,‡˙ÈÈ¯Â‡Â,בן בחי'

שבו. אלקים נשמת גילוי הוא, מציאותו גילוי באדם תורה של גילויה אהבה, בחינת

,‰‡¯
Âליכתב נתנה לא שתושבע"פ ע"ב)דהדין ס אלא(גיטין גרידא דין זה אין ,

להכיל הגשמי הכתב בכח אין לכתיבה. ניתנת שאינה תושבע"פ של מציאותה היא שכך

דעתם בעומק רק היא תושבע"פ של ומקומה תורה, של סברותיה דקויות עומק את

עולם "וחיי שאומרים וכמו תושבע"פ, של הקלף הוא הוא לבם שלוח ת"ח, של ולבם

בנשמת בתוכנו, נטועה שמציאותה תושבע"פ על דקאי הגר"א, וביאר בתוכנו", נטע

של וסילוקם בעולם, תושבע"פ גילוי הם הם ישראל וחכמי ישראל, כנסת של אלקים

קידושין במס' הגמ' וכדברי מהעולם, תושבע"פ סילוק הוא ישראל ע"א)חכמי דתורה(סו ,

וילמד, יבא הרוצה כל זוית בקרן מונחת Ï‡¯˘Èשבכתב ÈÓÎÁ ‡Ï· Ù"Ú·˘Â˙ Ï·‡
ÏÏÎ ˙Â‡ÈˆÓ· ˙ÓÈÈ˜ ‰
È‡157.

כר ומצות והם"בתפלה וחביריו, דוסא בן ח

בגנזי העוסק הוא ובן המלך, לפני כעבדים

שמבואר וכמו לדבריו, ופשוט המלך, אוצרות

בכ"בחז עבד,"ל ממעלת עדיף בן שמעלת מ,

צ ע."והדברים

הגרי מתלמידי בכתבים ראיתי מבריסק"157. ד

הגרי"זצ מרן של [בנו זצ"ל בענין"ז חידוש ל]

בע שבכתב תורה אמירת ובענין"איסור פ,

תושבע לכתוב של"איסור האיסור דלכאורה פ.

משום דהיינו לפרש יש שבכתב תורה אמירת

" של לךאיסור ולפי"כתוב נביאים", אמירת ז

בע לאומרם מותר וכמש"וכתובים תוס'"פ כ

ע יד איסורב)"(תמורה דאינו לפרש יש אמנם .

לך, כתוב של 
‰חדש˙È
 ‰¯Â˙‰˘ ‡Ï‡
ÌÈÓÈÈÂÒÓ ÌÈ‡
˙· ˜¯ „ÓÏÈ˙˘ותורה ,

בע ולא בכתב רק להילמד ניתנה פ,"שבכתב

Ú·˘ ‰¯Â˙Â"Ú· ˜¯ „ÓÏÈ‰Ï ‰
˙È
 Ù"Ùולפ ז",

ג וכתובים בע"נביאים ללמדם אסורים פ"כ

ולפי בכתב. להילמד שניתנו האיסור"מכיון ז

בע שבכתב דברים לכתוב"לומר והאיסור פ,

שבע לתוס'"תורה [דאילו אחד איסור הם פ,

בע שבכתב דברים דוקא"דאמירת הוא פ

שבע תורה בכתיבת והרי הרבים, פ"כשמוציא

נפרדים], איסורים ב' שהם נמצא זה, שייך לא
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,¯Â¯·Â,תורתך הפרו לה' לעשות עת משום תושבע"פ, של כתיבתה לאחר שגם

ההלכות יסודות תורה של נשמתה אבל הם כתובות ההלכה ידיעות כתובה. איננה היא עדיין

ישראל. חכמי של בלבותיהם רק ומציאותם כתובות, אינן תושבע"פ של ההבנה ודקויות

¯˘‡È"Ú ,„ÈÓÏ˙Ï ·¯Ó ,‡˜Â„ Ù"Ú· ‡È‰ ¯Â„Ï ¯Â„Ó ‰¯Â˙ Ï˘ ‰˙¯ÈÒÓ ,Î"Ú
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ˘ÂÓÈ˘"הארץ עם זה הרי ת"ח, שימש ולא ושנה "קרא חז"ל, כמ"ש ,

ע"ב) כב צורתא(סוטה אבל תורה של ידיעותיה כל המשנה כל ואת המקרא כל את הוא יודע ,

ממנו, רחוקה נשמתה אבל בידו תורה של גופה ממנו, נעלמת הבנתה ועומק דשמעתתא

ı¯‡‰ ÌÚ ‰Ê È¯‰שמלבד משום ת"ח, שם ממנו נמנע בתורה הגדולה בקיאותו כל עם .

הידיעה, היא רחוקה עצמו שממנו נמצא עוד מהותה, עיקר את היא חסרה עצמה שהיגיעה

למי אלא ת"ח שם ואין בעצמו, אותה משיג אינו אבל הידיעה את יודע אלא הוא שאין

הארץ עם נשאר במהותו זה ובלא וכש"נ, הוא חד והידיעה הוא עצמה, החכמה .158שמהותו

מסירתה. בתנאי שלא התורה ללמוד שלא

‡Ï‡ ,Â
Âˆ¯Î Â„ÓÏÏ ¯˜Ù‰ ‰
È‡ ‰¯Â˙‰˘
Ô‰· „ÓÏÈ‰Ï ‰
˙˙È
˘ ÌÈ‡
˙·.

חיים מתנת בספר כתב כד)158. עמ' קנינים' '),

הלימוד בדרך התורה בידיעת הצלחתינו כל

הרב, במסורת תלוי וכו' טפל ומהו עיקר מהו

שבת"וז במס' המאירי על שאפשרא)"(סג כל ,

עיקר שהקבלה ילמוד מזולתו ללמוד לאדם לו

השבושים יסתלקו ובסבתה ושרשה, החכמה

ממנו ללמוד רב לו שאין מי וכל והמחלוקת,

את זה ומדריכין מרגילין ויהיו חבר אחר יחזר

בסיבת אחד בידם שיעלה ואפשר בהלכה, זה

אלא בקבלה הענין כלל שידעו והוא חבירו,

לא ומופת, חקירה בדרך הענין לידע שבאים

שיפקפקו עד בחקירתן הכל את תולין שיהיו

שרמזו והוא ידיעתם, בהעדר הענין בכלל

דשמעתתא, צורתא דידעי והוא באומרם בכאן

מחמת"עכ אינו מהרב לימוד שמעלת הרי ל.

שכל העיקר אלא ידיעותיו, ורוב שכלו בהירות

ומסורת שורשים לה יש לימודו בדרך ידיעותיו

הקדמונים. מרבותיו

ב יסוד בזה שהתורהאמונה"ויש להאמין "

כפי הוא שהתורה האדם שיחשוב לא בקבלה,

ומסורת בקבלה אלא בשכלו מבין שהוא

וביטול ההכנעה הוא שהאמונה דכשם מהרב,

לימוד כך וביטולהשכל, הכנעה הוא תורה

ליהושע"ל ומסרה מסיני תורה קיבל "משה

עכ הדורות, כל סוף עד ל."וכו',

מבוארים חיים' ה'מתנת דברי ובאמת

הר ח)ן"בדרשת פה(דרוש שבעל שתורה

רבנו ממשה השתלשלות דרך ללכת מוכרח

ממנו רק החכמה שכל לפי השלום, עליו

לתלמיד, מרב רק נמשך זה ושפע יתברך,

שפע שימשיך אפשר ואי לנשפע, ממשפיע

שם עיין ומשפיע, רב דרך לא מאליו חכמה

ברמב מבואר נראה וכן בזה. דבריו ם"אריכות

סדר כל את שביאר החזקה, ליד בהקדמה

ומדוע פה, שבעל התורה של ההשתלשלות

בזה לומר שבא ונראה זה. את לבאר הוצרך

ממנו רק לבוא יכולים והחכמה שהתורה

דרך רק אלינו לעבור יכול וזה יתברך,

שנתבאר. וכמו לתלמיד מרב השתלשלות

���

שמואל ברכת לספר כתבמ)"(בבבהקדמה ,

זצ"הג גרוזובסקי ראובן ה'ברכת"ר בשם ל

הסברא דרך שגם אומר היה הוא שמואל',

מעצמו, אומר שאדם הלב סברת אינה בהלכה

הגמ' סברת להבין איך והאופן הסברא אלא

מפי איש באה, מרבו הקבלה דרך על היא גם

משרע עד ללמוד"איש צורך יש זה ואת ה,
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להביא איך לתרץ, ואיך להקשות איך מרב

ספק, ולהסתפק חקירה לחקור ואיך ראיה

ד."עכ

���

היא חיונית כמה עד להמחיש בכדי

זצ בער ברוך רבי היה רב, מפי מביא"הקבלה ל

הרמב דברי הנ"את ""ם שיחיה,ל, כדי לו עשה

תלמוד בלא ומבקשיה החכמה בעלי וחיי

מגלים שגלה הרב וכן חשובים. כמיתה תורה

עמו יש"ישיבתו הלווים בעיר אם אף דהיינו .

הגולה אם הדור. גדולי בראשית גדולה ישיבה

אצלו, שלמד ברבו תועלת לו שיהיה סבור

חייו בלעדיו כי עמו, גולה זה ספק בשביל

חיים. אינם

הרמב כותב הבאה בהלכה ""והנה עבדם:

ומעשי לזונו, חייב רבו אין מקלט לעיר שגלה

לרבו ידיו"ידיו במעשה שיש במקום היינו .

לרבו. יהא והעודף עצמו את לכלכל בכדי

שואלת עוהגמ' יב האדוןא)"(גיטין שאין פשיטא

דס הגמ' ומתרתצת לזונו, שהיות"צריך ד

" וחיוכתב האל הערים אחת אל ישונס "

קמלדאוג ברווחות להסתפק"שיחיה שעליו ל

מדאגה פטור והאדון חייו, כדי דחקות בחיי

לרווחתו.

שני את מדגיש בער ברוך רבי היה

הרמב שכתב הצרכים"ההלכות שני הלא ם.

" מהמלה נלמדים כאן לגבי"וחיהמובאים ,

מ לומדים הגשמית "וחי"ההצטרכות

ואילו מספיק. ביותר המצומצם שהמינימום

לימוד מכך לומדים אנו רבו אצל תלמיד לגבי

ישיבתו כל ואת רבו את שמגלים גדול כה

מה נוראות. נורא זמן. שיעור בלי ממקומם

" הוא התירוץ אמיתית"וחיהסיבה? עליה ,

זה ובלא מרב, בקבלה רק היא לאדם בתורה

ענין באותו לענין [ומענין חיות. לו אין כביכול

זצוק חיים' ה'חפץ בשיחות"- מספר, היה ל,

ה'חשק בהיות בהתרגשות, שלו הקדושות

נחלה, הוא עשרה חמש בגיל שלמה'

הוא ואם ללמוד, לו שאסור אמרו והרופאים

- והוא ילמד. שלא בטוח... מוות זה ילמד

לבו שם לא - עשרה חמש בן צעיר בחור

וכשאמרו הפסק, בלי ולמד הרופאים, לדברי

עונה היה בשבילך, נפשות סכנת זה שהרי לו

התשובה על חוזר היה חיים' ו'החפץ - תשובה

" אמר: וכך בבכיות, למותשלו טוב יותר

מביטול לחיות מאשר התורה, מלימוד

וב"תורה הרגע"... עד ולמד ימים האריך היה ה

הלוי')האחרון. ].('משמר

���

בער ברוך רבי של דרכו היה תורה בשמחת

גם רוקד היה התורה ספרי עם שרקד שמלבד

הרמב על הלוי חיים רבנו חידושי ספר ם,"עם

ידיו בשני השני הספר את מחזיק כשהוא

לבנין הבית בחנוכת גם לבו. אל ומאמצו

התורה ספרי את העבירו כאשר הישיבה

ריקודים ונערכו החדש להיכל הישן מההיכל

בער ברוך רבי הסתפק לא התורה, לכבוד

עם שרקד ואחרי התורה, ספר עם בריקוד

חידושי הספר את בידו לקח התורה ספר

הרמב על הלוי חיים לאור"רבנו שיצא ם

התורה. לכבוד בעוז בו וכרכר תקופה באותה

זצ קוטלר שניאור רבי הג' ל"וסיפר

הינו מדוע בער ברוך רבי רבו את ששאלו

והשיב הלוי, חיים רבנו חידושי עם רוקד

עם שבכתב תורה יחד לקשר בכדי שמטרתו

שבע א"תורה שאלוהו, שוב לא"פ. מדוע כ

הרמב ספרי להביא והרשב"הורה וגדולי"ם א

אתכם, הצדק באמת והשיב ‡Ï‡האחרונים?
Í¯„ ‡Ï Ì‡ Ì‰È¯·„ ˙‡ ÔÈ·‰Ï Â
˙ÏÎÈ· ÔÈ‡˘
È¯‰ „ÈÓÏ˙‰ ¯Â·Ú ÈÎ ,„ÈÓÏ˙Ï ·¯Ó ˙¯ÂÒÓ‰
Í¯„‰ Ì‰ Ì‰ ·¯‰ Ï˘ Â˙ÂÓ„Â ÂÈ˘ÚÓ ,Â˙¯Â˙
„Ú Â˙Â‡ ˙¯˘˜Ó‰Â ,Â˙Â‡ ‰ÎÈÏÂÓ‰ ‰„ÈÁÈ‰

" Ï˘ Â¯ÙÒ Â
È¯Â·Ú ÔÎ ÏÚÂ Â
·¯ ‰˘ÓÏÈ·¯‰"
Ú·˘ ‰¯Â˙‰ ˙ÂÓÏ‚˙‰ ‡Â‰ ‡Â‰"Ù.הדומה ('הרב

צא) עמ' .למלאך'

���

זצ שפירא שמואל משה רבי הג' ל,"כתב

הגולה מאור לזקיני וולאז'ין תלמידי כשבאו

זללה רפאל ר' הרב חדשות"מרן לייסד ה

" אומר: היה כמובישיבה, אני, פקדון בעל

כן אצלי, ותורתו הישיבה את שהפקידו
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È‡
˙Âלאו ואם צבקות, ה' למלאך דומה שיהא ברב, בו התנו למעשה הקודם

מפיהו תורה יקבלו ע"א)לא יז דרגת(מו"ק שאין במי תורה שתתגלה שייך שלא משום ,

ה' מלאך בדרגת שאינו ורב ממעל, אלוקה חלק האלקית, מציאותו דרגת על חיותו

גילוי תורתו אין דודאי מפיהו, תורה לקבל אסור הרוחנית, מציאותו חיותו שכל צבקות

תורה. תורתו ואין גשמי אדם מלב בדויות סברות אלא אמת תורת

È¯·„·Âלב-א)הגר"א אליהו' שמים,('אדרת בחינת הוא דתושב"כ נתבאר, ,

הדברים, הם והם ארץ. בחינת הוא והתבטלותותושבע"פ לאדם, ה' דבר הוא שתושב"כ

היא ומשם בארץ, מציאותה תושבע"פ אבל מלמעלה, המתגלה ה' דבר בפני האדם

התורה בקדושת מתקדשת עצמה והארץ ישראל, שבכנסת אלקים מנשמת .159מתגלה,

וחידוש שינוי שום מבלי אחרי הנה"אמסרנה .

סדר עיקר אם כי בעלמא, דיבורים אלו אין

כפי אלא תורה שאין מסיני, תורה תלמוד

ולפיכך, דור. מדור ונמסרה ‡ÔÈשנתקבלה
‰Ê˘ ,‰·È˘È· Â·¯ È
Ù· ˙„ÓÏ
‰ ‰¯Â˙Ï ÍÂ¯Ú
‰Ó ¯ÂÒÓÏ ,‰Ï·˜‰ ÈÙÓ ÔÈÚÓ Â‰˘Ó „ÂÚ ÔÈÈ„Ú
˙ÂÚÂÓ˘ ˘Â¯ÈÙ· ÂÈ˙Â·¯Ó ÚÓ˘Â ‰‡¯˘
,ÌÈÓ˘ ˙‡¯ÈÂ ‰˘ÚÓ· ‰¯Â˙ Ï˘ ‰˘ÂÓÈ˘·Â

Ú Ì‡ ÈÎ ,„·Ï ˙„ÓÏ
‰ ‰¯Â˙ ÔÈ‡Â"˙Ï·˜ È
‰˘Ó „Ú Â·¯Ó Ï·È˜ ‡Â‰ Ì‚˘ Â·¯Ó „ÈÓÏ˙

‰¯Â·‚‰ ÈÙÓ Â
ח.¯· משבא' מכת"('זהב של"ב, י

זצ שפירא שמואל משה רבי .ל)"הג'

חז ואמרו על"159. כב "ב)"(מכות רבא,, אמר

ס מקמי דקיימי אינשי, שאר טפשאי ת"כמה

רבה גברא מקמי קיימי ד"ולא בזה,, מבואר

הס עצמו הוא רבה תושבע"דהגברא של פ,"ת

ס"וע קדושת מפני כמו מפניו לקום ראוי ת"כ

הלוי' ה'בית דברי הם נפלאים ומה שבכתב.

ובהקדמה) יט, עי"(דרוש להם"והנה שניתן ז

בע"אח גדולה"כ מעלה ישראל בה נתעלו פ,

בהלוחות רמוז היה התורה דכל דמקודם יותר,

הם דישראל ענינים, ב' והתורה ישראל היו

אז והיו אותה, ושומרים להתורה המקיימים

הק' ארון וכמו התורה בו שמונח כלי בבחינת

הס בו אבל"שמונח קדושה, תשמישי והוא ת

התושבע"אח להם דניתן דישראל"כ נמצא פ

תושבע של קלף בבחינת וכמה"הם כ"פ,

ס של שהקלף וכמו לבך', לוח על ת"'כתבם

דהקלף תשמיש, ולא הקדושה עצם הוא

ס הם ביחד שניהם בו, שכתוב כמו"והכתב ת,

הוא חד כולא וישראל התורה ."כן

זצ אברמסקי הגר"הרב על בהספדו א"ל

זצ אמר,"קוטלר סלבודקא ישיבת בהיכל ל,

ספר כמו זה העולם מן מסתלק יהודי שכאשר

בגמ' שמבואר כמו שנשרף עתורה קה ,ב)"(שבת

הם כאשר מהדרים, שמים יראי ויהודים

וירא מומחה סופר שיהיה תורה ספר כותבים

מגיה יהיה תורה הספר של והמגיה שמים,

מומחה הסופר היה ומי שמים. וירא מומחה

רבי ששמו הזה הספר את שכתב שמים והירא

וירא המומחה המגיה היה ומי קוטלר? אהרן

הרב אמר תורה?... הספר את שהגיה שמים

ה את שכתב שהסופר תורה"אברמסקי, "ספר

מסלבודקא, הסבא היה קוטלר, אהרן ר' את -

מלצר. זלמן איסר ר' היה מ"(מהגרמוהמגיה

שליט .א)"שולזינגר

ים' אפיקי - אגדות 'ביאורי בספר כתוב

ע ו מגילה חבר, אייזיק יצחק הזוהרב)"(לר' בשם

וז שהוא"הק' הלשון, הוא והקנה ˜ÒÂÓÏÂל,
·Ï‰כ."ע

לילה' 'רסיסי בספר מצאתי צדוקוכן (לרבי

זצ יג)"הכהן אות וזל לימודם"שכ' כל היה דזה ל,

מרבו, ˙ÂÓÂÏÚ˙תלמיד ÂÏ ‰Ï‚Ó ‰È‰ ·¯‰˘
Â·Ïדדברים כן, גם התלמיד של הלב ונפתח ,

לא דלכן הלב. אל נכנסים הלב מן היוצאים

הוא פה שבעל דתורה פה, שבעל תורה נכתבה
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שאמרו כמו לכתוב, אפשר אי שבלב ומה לבו

עבסנהדרין הלב,א)"(לה קולמוס הפה, ורק .

כן גם ותלמידו חבירו בלב להכניס יכול הוא

עכ ל."וכו',

זצ"ובמק הכהן צדוק רבי כתב קונטרסל"א ')

כג)דברי אות [רק]"וזחלומות' להם יש וישראל ל,

חכמתם וכל שבלב, הרגשה שהיא בינה

לבם. הרגשת מצד ÚÂ"Ï‚¯ÂÓנמשכה Î
" ÔÂ˘Ï „ÂÓÏ˙·‡·ÈÏ‡È˙ÚÓ˘Â ,È
ÂÏÙ '¯„ "

" ÔÂ˘Ï ‡Â‰„·Ï"‰ÎÏ‰ ¯·„ ¯Ó‡ „Á‡ ÏÎ˘ ,
Â·Ï ˙˘‚¯‰ ÈÙÎ וכ¯˜ סנהדרין". במס' (להא

וכו',א)"ע אינשי דאינשי ליבא ,˙ÓÎÁ ‡È‰˘
Ú·˘Â˙‰"‰Ê ÏÚ˘ Ï‡¯˘È ÈÓÎÁ ·ÏÓ Ú·Â
‰ Ù

· 'ÒÓ· ‡˙È‡"·ע מנביאא)"(יב עדיף דחכם ,

עכ"וע וכו', שבלבבם החכמה ידי שעל ל."ש,

מעשה מובא שלמה', רבי 'חידושי ובספר

ז גאון סעדיה מר' ""נפלא, רסל, על ג"וכתב

לשבת"ז לסורא ממצרים שנתקבל בעת כי ל,

בסורא, ישיבה אז בנו הישיבה, ראש כסא על

רס שיבואו"ושלח המקומות לכל בקשה כתב ג

במצרים אחד גביר היה הישיבה. בנין לעזרת

בישיבה קודש ארון לעשות בלבו גמר אשר

ע והתנדב חשבונו כשבא"על גדול, סכום ז

ארה ונדב אחר הקדימו שכבר שמע ק,"לסורא

ע מאוד בדבר"ונצטער חלק לו יהיה שלא ז

צערו הסיח וכשבא בישיבה, ביותר המקודש

תושב"לרס יש אצלנו כי בני דע לו, אמר כ"ג,

תושב"ותושבע בארה"פ, מקומה ‡·Ïק,"כ
Ú·˘Â˙‰"Ú· ‰¯ÒÓ
 ‡È‰ Ù",¯Â„Ï ¯Â„Ó Ù

‡Â‰ Ì˘ „ÓÂÏÂ „ÓÂÚ ‰·È˘È Ô·˘ ÌÂ˜Ó·Â
‰¯‡"‰¯‡ ÏÒÙÒ‰ ,˜"‰¯‡ ¯Ú„
ÚË˘‰ ,˜",˜

‰¯‡ ‰ÏÂÎ ‰·È˘È‰ ÏÎ"˜".הדברים הן והן

שנתבארו.

החזו כתב כבר ז"והנה באגרתו"א א"(חל

"כח) גורמים, להם יש הדעות הבדל כי

של בכח ואין בשנים, רבות של מוקדמים

מסילות לה יש ראיה כל כי לשנות, ראיה

רבות"רבות מסילות אבל היא ראיה הקושיא .

של דעתו שיקול היא האמת ומסילת לראיה,

תורה"ת ודעת דעתו להיות התרומם אשר ח

חד.

ז רבותינו גדולי דכאשר כתבו"וברור, ל

" לשון אי"נראהבחיבוריהם בדרך", תירוץ רק ז

אחרת ויתכן הפשט הוא שכך שיתכן אפשר

שע אלא"ורק הקושיא, מתורצת זה מהלך י

התונראה"ה של הדעת עומק ראיית הוא ח,""

בתוה"ש האמת שבקרבו"יודע כדברי"ק ,

ע"(בבן"הרמב יב ההבנהא)"ב הוא שכך ,

למהלך היא ראיה והקושיא בסוגיא, האמיתית

החזו דברי ועי' דוקא. באיג'"זה "(טו)א ק"רוה:

עד מרץ, ובמשנה עמל ברוב העיון יגיעת היא

טבעי בלתי ותבונה דעת בו ."שמתוספת

חידושי המחדש ותיק, תלמיד אותו ומעתה,

יגיעת גילוי רק כאן אין מדעתו, תורה

חשבון ניתוח בבירור המוח וכשרון המחשבה

˘·Â,הסוגיא, ÌÈ˜Ï‡ ˙Ó˘
 ÈÂÏÈ‚ Ô‡Î ˘È ‡Ï‡
ÌÈ˜Ï‡ ˙Ó˘
·˘ ˙Ú„‰ ˜ÓÂÚÓ ,ÂÓˆÚ Â
ÓÓ˘

È‡ˆÂÈ Â·˘ÈÈÂÏÈ‚ Â˙¯Â˙ ÈÈÂÏÈ‚Â ,ÌÈ¯·„‰ Ì‰ Ì
Ì„‡‰ ˙ÂÈÁ ˙ÂÓÓÂ¯ ˙„ÓÎÂ ,Ì‰ Â˙Â‡ÈˆÓ
˙¯ÈˆÈÂ ,‰¯Â˙· Â˙‚˘‰ ˜ÓÂÚ ÔÎ ˙È˜Ï‡ ‰‚¯„·
ÂÓˆÚ ˙‡ Ì„‡‰ ˙¯ÈˆÈ ‡Â‰ ‰¯Â˙· ˘Â„ÈÁ
ÂÓˆÚ ‡Â‰ ˙ÂÈ‰Ï ,‰¯Â˙ ÂÓˆÚ ‡Â‰ ˙ÂÈ‰Ï
˙
ÈÁ·· ,ÏÚÓÓ ‰˜ÂÏ‡ ˜ÏÁ ,˙È˜Ï‡ ‰‚¯„·
,˘Â„ÈÁ ˙Ú˘·˘ ˘Ù
‰ ˙ÂÓÓÂ¯ ˙˘‚¯‰Â ,Ô·
‰Â„Á ˙Ú˘ ÂÊ ‰¯ÈˆÈ ˙Ú˘˘ ,‰‡· ‡È‰ Ô‡ÎÓ
ÂÓÂ˜Ó· ¯˘‡ ‰Â„ÁÂ ÊÂÚ ¯ˆÂ‡Ó ˙˜
ÂÈ‰ ,‡È‰

‰¯Â˙‰ Ô˙Â
 Ï˘.

הרי בתורה מדרבנן צורבא של וחידושו

המציאות של ביותר הגבוה הביטוי הוא

" ההוד וקובנוראת אורייתא חד"ישראל ה

""הוא אותו הופעת שבקרבו"רוה, שלק "

של הגדולה ההופעה הוא הוא רבה הגברא

יסף"ה ולא גדול ה-יט)"קול שתרגם(דברים ,

" פסקאונקלוס הקול"ולא אותו ממשיך דרכו ,

ודור דור בכל להדהד סיני הר מעמד של

" מאותם ודור דור מחשכי את דברותולהאיר

אש מלהבות ."קדשיך

שלא תלמיד אותו של ההפסד רב ומה

לימודו עיקר את הוא ומעמיד צרכו, כל שימש

על נפלאים תירוצים חידושים, המצאת על

ע ואמנם עצומות, אלה"קושיות תירוצים י

שכרו יצא אבל הקושיות כל הן מתיישבות

שע ממנו"בהפסדו, נעלמה אלו תירוצים י
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úãéî çëî úòáåðä ,úåãéîä úøéáù é"ò ô"òáùåú ìù äòéâéä ïéðò øåàéá
ô"òáùåúì äãçééúðù úéøáä úúéøë úðáäå ,äáäàä

[Âשהריולהמבואר דוקא, לתושבע"פ המיוחדים והיגיעה העמל יסוד דזהו נראה,

וכ"ז התורה. להשגת שייכות שום לו ואין וגשמי חמרי הוא טבעו מצד עצמו האדם

ש"בקשת באופן בעצמו, תורה אור מגילוי הוא מופקע הגשמית דרגתו על עומד שהאדם

תושבע"פ. השגת בפני הגדולה החציצה הם בעוה"ז" וגדולה וכבוד תאוה העולם עונג

כוחות שבירת הם והיגיעה העמל עליה", עצמו "ממית של הדרך הוא מוכרח וע"כ

לבנות להתרומם הגשמית המציאות סתירת לבנות, ע"מ סתירה זו שבאדם, והחומר הגוף

הנטיה הוא שבכאן "המיתה באגרתו החזו"א וכתב תורה. של רוחנית מציאות בעצמו

בשבירת מרבה שהאדם כל החיים, של תוכו לתוך החיים, של לעומקו חיים של מפשוטו

עוד ולא הסוגיא, של ההבנה נשמת עומק

לגילוי הגדול הכלי את הוא שמאבד אלא

כיוון כלי, אלא אינן הקושיות ההבנה, עומק

הם שבסוגיא, המחודשת ההבנה לעומק דרך

בעה מדעת יוצאים ממנו דעת"השער לגילוי ב

לקולה עמוקה הקשבה דרוש לזה תורה,

הדעת כוחות כל יחוד הסוגיא, של הפנימי

וההולכים באדם, אלקים הדעת לגילוי והנפש

גדול. אור ראו בחושך

החזו כותב ח"(קוא,"עוד יג)"א וזא הנני", ל,

את מעריך שאינך רואה אני עמך. לריב ניצב

מזלזל הנך משים ומבלי הנכון. בערך עצמך

האיש ואמנם התורה, ידיעת של במגמה

אנשים בין הולך הוא התורה לידיעת הזוכה

אדם, כבן לעיניים הרואה לאדם ‡·Ï!ונדמה
Í‡ÏÓ ‡Â‰ ˙Ó‡·וחי תמותה, בני עם הגר

וכו' ותהלה ברכה כל על ומרומם אצילות חיי

Í‡ÏÓ!"˙ל."עכ ‡Â‰ Á,אנשים עם מדבר הוא

דיבורו בעת ‰'אבל È
ÙÏ ‡Â‰ ולבו- ועיניו

למעלה. משוטטים

���

ÌÈ˘Â„ÈÁ‰ Ï˘ ˙Â·È·Á‰ ˙ÏÚÓ ¯‡˙Ï ÔÈ‡
ÌÈÓ˘·˘ Â
È·‡ È
ÙÏÓ ‰¯Â˙·כמה ועד -

שהביא וכמו דאורייתא. חידושי לפניו חביבין

החיים' פי"(שה'נפש ריש שכן"וזב)"ד וכל ל,

על המתחדשים דאורייתא אמתיים חידושין

נפלאות נוראות לגודל ערוך אין האדם, ידי

ומילה מילה שכל למעלה, ופעולתם ענינם

הקב האדם, מפי המתחדשת נשיק"פרטית ה

בפני חדש עולם ממנה ונבנה לה, ומעטר לה

עכ ל."עצמו

רש בדברי עה"עי' קהלת מה"(א-ט)פ"י

שיעשה הוא שנעשה ומה שיהיה הוא שהיה

השמש תחת חדש כל וז"ואין מה", בכל ל,

בו אין השמש חלופי שהוא בדבר למד שהוא

שנברא כבר שהיה מה אלא יראה לא חידוש,

מוצא בתורה ההוגה אבל בראשית. ימי בששת

שנאמר כענין טעמים, חידושי תמיד (משליבה

כלה-יט) הזה הדד מה עת, בכל ירווך דדיה ,

אף טעם בה מוצא בו ממשמש שהתינוק זמן

דר באבות מצינו וכן כן, תורה ,(כו-ג)נ"דברי

ר שמעתן"שאמר שלא דברים הורקנוס בן א

עכ מרכבה במעשה ·„·¯ÂÈל."אוזן ¯‡Â·ÓÂ
Ì‰ ÂÏÓÚ· Ì„‡Ï ˘È˘ È„ÈÁÈ‰ ÔÂ¯˙È‰˘
Ì‰ ˜¯Â ,Ì‰˘ ,‰ÈÓÚË ˙
·‰Â ‰¯Â˙‰ È˘Â„ÈÁ
˙Â‡ÈˆÓ· ¯ˆÂÈ Ì„‡‰˘ ˙Â‡ÏÙ
 ˙Â¯ÈˆÈ -
.ÔÎÏ Ì„Â˜ ‰‡È¯·· ÌÈÓÈÈ˜ ÂÈ‰ ‡Ï ,ÌÏÂÚ‰
Ì‰· ÔÈ‡ ˙ÂÓÎÁ‰Â ÌÈ¯·„‰ ¯‡˘ ,‰Ê ˙ÓÂÚÏÂ

" ,˘Â„ÈÁ ÏÎ¯·Î ‰È‰˘ ‰Ó ‡Ï‡ ‰‡¯È ‡Ï
˙È˘‡¯· ÈÓÈ ˙˘˘· ‡¯·
˘"ÏÓÚ˘ ‡ˆÓ
 .

‰¯ÈˆÈ‰ ‡Â‰ ‰¯Â˙· ˘„ÁÓ‰Â ‰‚Â‰‰
‰˘ÚÓÏ ˙ÙÒÂÂ˙Ó‰ ‰„ÈÁÈ‰ ˙˘„ÂÁÓ‰

.˙È˘‡¯· ÈÓÈ ˙˘˘ ¯Á‡Ï ‰‡È¯·‰
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היצר של ומיתה השטחיים החיים הריגת היא המדות שבירת כי חיים, מרבה המדות

של מחשכתיה והרי תורה". של בדרכה המוליך החיים הוא הגוף, כל את הממלא

האלקי האור גילוי מונע הגשמי גופו דרגת על האדם שעמידת הם, הגוף מכח תושבע"פ

באדם תורה של אורה הגילוי הוא שהוא .160שבאדם,

¯‡Â·ÓÂהוא אהבה של יסודה דהרי דוקא, לתורה אהבה מדת שייכות בזה,

אהבה, בהם שייך אין במהותם השונות ומציאויות מציאות, אותה חלקי ב' של החיבור

חלק אור באדם שמתגלה תורה, ע"י ורק ה', אהבת בו תתכן לא הגשמי דהאדם ונמצא

בן בבחי' כביכול נעשה הוא שבזה ה', לאהבת שייך הוא בזה רק שבו, ממעל אלוקה

עומק וכמדת לאביו, בן כאהבת טבעית היא בו והאהבה אליו, ומצורף מהאב חלק

שמתגלה ה' האהבת עומק וכך שבאדם, ה"בן" מציאות התגלות עומק כך בתורה ההשגה

יצירת למקום", ה"בן" מציאות גילוי בה שיש תורה, של הערבות יסוד ומכאן באדם.

מחודשת. ערבות מביא זו מציאות של מחודש גילוי וכל באדם, ממעל אלוקה חלק

משום הוא לתורה הנצרכת שהאהבה פשוטם, מידי יוצאים המדרש דברי אין ואמנם

הוא ה' אהבת מדת שגילוי כאן, יש נוסף עומק אבל בתושבע"פ שיש היגיעה קושי

וכש"נ באדם ה' אהבת גילוי הוא באדם תורה וגילוי באדם, תורה .161גילוי

‰˙ÚÂדענין תושבע"פ, על אלא היתה לא הברית דכריתת המדרש, דברי נבאר

ישראל בין החיבור שיסוד ונתבאר, מציאויות, ב' בין חיבור יצירת הוא ברית כריתת

אלוקה חלק ה"בן" מציאות מתגלה שבזה תושבע"פ, אורייתא, ע"י רק הוא לקוב"ה

ישראל בין החיבור מציאות יסוד שממנה תושבע"פ, על הברית כריתת וזהו ממעל,

דתושבע"פ, היגיעה לענין תושבע"פ על הברית דכריתת השייכות בזה, ומבואר לקוב"ה.

שורש ממעל, אלוקה חלק שהוא באדם זו מציאות ומתגלה מתחדשת היגיעה ע"י שרק

לקוב"ה ישראל בין והחיבור .הברית

הגרא מרן כתב המדות, שבירת אודות מ"160.

זצ חל"שך ישורון' ' „·¯ל,"בזהו)"(קובץ ¯ÓÂ‡
,ÌÈÚÈ˜¯ Ú˜Â·˘ ˘Â„ÈÁהגר"" כתב, עיקרא

המידות, בשבירת תמיד להתחזק האדם חיות

חיים לו למה לאו הרי"ואם למתבונן. נורא .

רמ והגר"יש עשה מצות שאין"ח אמר עצמו א

תורה ותלמוד שבדאורייתא, לענפיהם ספור

בת מושג לנו היש כולם, הגר"כנגד של א"ת

של"זצ תילים תילי וקוץ קוץ כל על שדרש ל

ÈÈÁÓהלכות, ˙Á‡ ‰˜„· ‚˘ÂÓ Â
Ï ˘È‰
¯‚‰"ÁÂÓ ÔÈ‡ ,„Á‡ ÌÂÈ· ,˙Á‡ ‰Ú˘· ‡

‰
˘· ,˘„ÂÁ· ,ÚÂ·˘· Ì‚ ‰Ó ÏÈÎ‰Ï Ï‚ÂÒÓ
„ÈÓ˙ ˜ÊÁ˙‰Ï ÈÏ·˘ ·˙ÂÎ ‡Â‰Â !ÌÈÈÁ·
Â˙‚¯„· Ô‰· ¯‡˘È˘ Â
ÈÈ‰Â - ˙Â„ÈÓ‰ ˙¯È·˘·

¯‚‰ Ï˘",ÌÈÈÁ ÂÏ ‰ÓÏ - ל."עכ‡

" הכ' על תמיד161. תשגה (משלי"באהבתה

פירשה-יט) וז", לשון"י פירשו רבותינו ל,

שוגג תהיה אהבתה, בעבור כמשמעו, משגה,

עכ עסקיך לחלוטין"בשאר התבטלות דהיינו ל.

צרכיו את ועוזב שוגג הוא כן ומחמת לתורה,

מרוכז הוא התורה אהבת שמחמת האישיים,

העולם. ענייני שאר יודע ואינו בלימודו רק
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לקבלתא. כראוי עצמו הכין שלא מי גם לזכות יכלו הראשונות הלוחות נתינת לאחר

וטהרתה. בקדושתה התורה

לגמרי, עצמם את שיזככו ישראל מעם נדרש בראשונה, התורה קבלת טרם אמנם ב.

תורה, להם ניתנה אז ורק החטא, לפני הראשון אדם לדרגת והגיעו זוהמתן ופסקה

מזוכך אינו שעדיין הלב על גם התורה את לחרות ישראל נדרשו החטא לאחר אך

תורה. לכתר לזכות החפץ אחד כל של העבודה וזוהי לגמרי,

זצ"ל‡] שקאפ שמעון רבי הג' הלוחות162כתב שבירת ענין ראשונה בהשקפה וז"ל,

ישראל שעשו שבשביל חושב היה ע"ה רבנו שמשה היתכן סתום. ענין הוא רבנו משה ע"י

אבל מעשיהם, שיתקנו עד מללמדם להמתין לו ראוי והיה ח"ו, תורה בלי ישארו העגל, את

שסגולה קבלו חז"ל והנה שניות. לוחות לבקש ה' לפני להתנפל ואח"כ לגמרי לשברם לא

עירובין בגמ' דאמרינן הראשונות, בלוחות היתה ע"א)מיוחדת על(נד "חרות דכתיב מאי

Ï‡¯˘ÈÓהלוחות", ‰¯Â˙ ‰ÁÎ˙˘
 ‡Ï ˙Â
Â˘‡¯‰ ˙ÂÁÂÏ‰ Â¯·˙˘
 ‡Ï ‡ÏÓÏ‡163היינו .

בהם סגולה ÌÏÂÚÏשהיתה Â
Â¯ÎÊ· ¯ÂÓ˘ ‰È‰ ,˙Á‡ ÌÚÙ Ì„‡ „ÓÏ Ì‡˘זה וענין ,

שיהיה שיזדמן שאפשר מאד, נורא הקודש חלול להיות עי"ז שעלול ע"ה רבנו משה הרגיש

ק"ו ע"ה רבנו משה ולמד התורה, חדרי בכל בקי רעים, במעשים ומגואל מושחת איש

שראוי ע"ה רבנו משה מצא ולכן בו", יאכל לא נכר בן "וכל תורה שאמרה פסח מקרבן

מעשה היו הראשונים דהלוחות היינו אחרים, לוחות לקבל ולהשתדל ישתברו אלה שלוחות

בתורה, שמפורש כמו הכתוב גוף כמו ‡„Ìאלקים È„È ‰˘ÚÓ ÂÈ‰ ÌÈ
Â¯Á‡‰ ˙ÂÁÂÏ‰Â
יהיו שלא ומקיים המעמיד דבר הוא הלוחות וענין אבנים", לוחות שני לך "פסל כמ"ש

לעד, עומד היה ה' מעשה שהיו וכיון באויר, פורחות ÚÓ˘‰אותיות ÂÈ‰˘ ˙ÂÈ
˘‰ Ï·‡
ÌÈ¯„‚Â ÌÈ‡
˙· ˜¯ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó Ì
È‡ Ì„‡היתה רבנו משה ע"י התורה קבלת ותחלת ,

לוחות שני לך "פסל רבנו למשה הקב"ה שאמר שכמו התורה, מקבלי בנ"י לכל ואות דמות

לכתוב לעצמו, לוחות ישראל איש כל שיכין התורה, מקבלי לכל רמז הוא כ"כ אבנים",

זה אחר גם וכן מתחילה, קבלתו תהיה כן הלוחות, בהכנת הכשרתו וכפי ה', דבר עליהם

פחד ענין כ"כ מצוי יהיה לא ועי"ז התורה, תתקיים לא אז הלוחות, אצלו יתקלקלו אם

ערך לפי לבבו, לוח שהוא ובמדות, ה' ביראת האדם מעלת ערך שלפי ע"ה, רבנו משה

התורה תשכח זה ערך לפי ממדרגתו, אח"כ יפול ואם התורה, קנין השמים מן לו ינתן זה

יושר. שערי לספר בהקדמה .162

במדרש וכן א-ב)"(שה163. רבה בשעהש ,

" ישראל אלקיךששמעו ה' תלמודאנכי נתקע "

משכחין, היו ולא למדים והיו בלבם תורה

" ישראל ששמעו לךובשעה יהיה נעקר"לא ,

ע הרע, יצר כ."מלבם
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אמרו זה גדול דבר ועל ר"ל, התורה לשכחת גורמים ענינים שכמה חז"ל שאמרו וכמו ממנו,

ישראל. כל לעיני משה שעשה החזקה היד ולכל תורה, של בסיומא הכתוב את לפרש חז"ל

È˙Ú„ÏÂבנדרים חז"ל שדרשו מה בזה להמתיק ע"א)יש "פסל(לח הכתוב על

הקב"ה מצא שלא נפלא ענין והוא לוחות, של מפסולתן אלא משה העשיר לא לך",

הלוחות. של פסולת ע"י רק רבנו משה את להעשיר אחרת סיבה

È"ÙÚÂמקום ניתן הלוחות, הכנת השתנות שעפ"י זה, ענין לפרש יש האמור,

שערי באי לכל ראוי זה פי על שהרי תורה, עול עליהם לקבל לפחוד, תורה למקבלי

הוא" לים מעבר "לא הכתוב על וכדרשם העולם, עסקי מכל עצמם את להפריש תורה

ל-יג) הראשונים(דברים הלוחות היו שאם משא"כ בתגרנים, ולא בסחרנים לא תמצא שלא ,

וקנין, במסחר העתים רוב ולעסוק לתורה, קלה שעה לקבוע די היה שאז 
ÔÈקיימים,ÚÏÂ
Ì‰Ï '‰ ÔÈÓÊÈ˘ ‰¯Â˙‰ ÈÏ·˜Ó ÏÎÏ ˙Â‡Ï ‰"Ú¯˘Ó ‰È‰È˘ ‰"·˜‰ ‰‡¯‰ ‰Ê

ÂÒ
¯Ù˙È Ê"ÈÚ˘ ˙ÏÂÒÙ ‰ÊÈ‡ ˙ÂÁÂÏ‰ ˙ÈÈ˘Ú ÍÂ˙· Ì˙Ò
¯Ù.עכ"ל ,

,Â
ÈÈ‰„,תורה שתשתכח שייך היה לא ה', מעשה הי' שזה ראשונות שבלוחות

בלוחות משא"כ אך לעולם, להיקבע צריך זה כך התורה את נתן שהקב"ה כיון כי

שלא זה לענין האחריות ואילך מכאן - לך" "פסל של בציווי ישראל נצטוו שאז שניות,

מן ירדנו כבר כי ישראל, מכלל ואחד אחד כל על מוטלת שלמד, התורה תשתכח

סיני. הר במעמד לנו שהיתה החשיבות

לתורה·] שיזכו שייך היה אז התורה, את ישראל בני שקיבלו לאחר זה כל ואמנם

בני בראשונה לתורה לזכות אך זצ"ל, הגרש"ש וכמ"ש מתוקנות אינם שמידותיו מי גם

השניים הלוחות לאחר לתורה לזכות ניתן בו מהאופן בשונה מוחלט, לזיכוך נדרשו ישראל

ראשונה פעם לישראל, פעמיים ניתנה שהתורה ידוע וז"ל, זצ"ל דסלר הגר"א שמבאר וכפי

לגמרי שונה וקבלתה תורה מתן גדר בתשרי. בי' החטא, אחר שניה ופעם העגל, חטא קודם

האחרונים. ללוחות הראשונים הלוחות שבין בהבדלים משתקף זה ושינוי המצבים, בשני

ÌÈ
·‡‰ Ô‰Â ·˙Î‰ Ô‰ - ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÌÏÂÎ ÂÈ‰ ÌÈ
Â˘‡¯‰ ˙ÂÁÂÏ‰השניים בלוחות אבל ,

ז"ל הרדב"ז העיר וכבר השמים. מן הכתב ורק מלמטה, האבנים שהיו לך" "פסל כתיב

תורה. דברי חרותים עליו אשר ישראל של לבם מסמלות שהאבנים המצוות" "טעמי בספר

ÚÈ‚‰ ¯·Î˘ ¯Â‰Ë‰ ·Ï‰ Ï˘ ‰Ê ‡Â‰ ÌÈ
Â˘‡¯‰ ˙ÂÁÂÏ‰ ˙
ÈÁ··˘ ‰¯Â˙‰ ˙Ï·˜ ¯„‚
˙Ó‡‰ Ï‡ ‰¯ÂÓ‚ ˙ÂÏË·˙‰Ï164גן מדרגת גדר זהו כלל. רעות מדות בו מתעוררות ואין ,

בבחינה יתברך ממנו במתנה התורה את האדם קונה זו במדרגה מבחוץ". "יצה"ר - עדן

מתנה היא התורה לקבלת האפשרות .164

ז אמרם וזהו ממש. נס - יתברך ל"ממנו

עבנדרים את"א)"(נה העושה - מתנה וממדבר

במתנה לו ניתנת התורה כמדבר וכן"עצמו .

ז ""אמרו הכתוב על תמצאל מאין ,"וחכמה

עצמו" שמשים במי אלא מתקיימת התורה אין

אינו ע"כאילו כא "ב)"(סוטה ורק יתן. לענוים

"חן הקדמת גדר זהו תורה. של חינה - נעשה"
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המתבטא הזה בביטול-היש המעשים. כל על ובהתרוממות הגבלה, מכל למעלה שהיא

ז"ל שאמרו כמו אדה"ר, חטא לתיקון זכו לנשמע נעשה ע"א)בהקדמת קמו "פסקה(שבת

מהר עדים את ישראל בני "ויתנצלו כמש"כ ישראל בו שהוכתרו העדים וזהו זוהמתן",

"עדן")חורב", בגימטריא ש"עדים" בסה"ק .(והעירו

Ï·‡ללמד והענין שלמטה, מאבנים השניים הלוחות היו ישראל של חטאם לאחר

מדרגת אל מקבילה זו דרגה מזוכך. אינו שעדיין הלב על התורה את לחרות שצריך לנו

הלב. בתוך פועלות הרעות והמדות בפנים, שהיצה"ר ורע", טוב ‰˙Â¯‰"דעת ˙Ï·˜
ÌÂˆÓˆ‰ ÔÓ ‰· ˘È˘ È‡„Â ÂÊ ‰
ÈÁ··165בה שיש ואף יותר, חיצונית בחינה זו .

התורה בחינת זו הרעות. המדות את ולתקן לצרף כדי בשמים לזה הסכימו חילול, מעין

תבלין תורה לי בראתי בחינת המצומצמת, .166שבבריאה

dlil mirax`e mei mirax` epax dyn ly mevd ly zernynd

"äúù àì íéîå ìëà àì íçì äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà 'ä íò íù éäéå"
[לד-כח]

שם‡] הוצרך לא לכאורה שהלא ביאור, צריכים ע"ה רבנו משה דברי הנה

שנשיג,ונשמע קודם נעשה - התורה לקבלת "

של ביטויה שהיא שנבין, קודם נעשה

זו הכנה רק יתברך. אליו הגמורה ההתבטלות

" תורה."נשמעמאפשרת למתן תנאי היא רק ,

לכאורה המראים מאמרים מצינו דהנה .165

ממש ההיפך [בהגה"את מזה],"כ לעיל ה

שום בו היתה לא הראשונים שבלוחות

גדול כה בזיכוך לגמרי שנזדככו כיון צמצום,

הגשמי. מצבם מפאת מחיצות היו לא ששוב

נפש"[וכמש בספר ארוכים דברים מצינו כ,

יא)החיים פרק ג חז(שער דברי ל"בביאור

ישראל בני היו סיני הר דבמעמד [במכילתא]

וכתב הנראה, את ושומעים הנשמע את רואים

בהגה וז"שם כך"ה שכל לומר, ורוצה ל,

ונזדכך הגשמיות כוחות כל אז מהם נתבטלו

עניני מציאות שכל עד מאוד השגתם

רואים תחילה שהיו הגשמיים המוחשים

אצלם נתבטלו עתה חושית ראיה אותם

עד כלל, בהם והתבונן ראותם בחוש מראותם

עניני להבינם מי רוצה היה אם משל, שדרך

להם לספר צריך היה הגשמיים, המוחשים

במציאות, שישנם אוזן לשמע להשמיעם

להבינם צריך היה שתחילה הרוחנים והענינים

ראותם בחוש ראום עתה אוזן, לשמע ענינם

עכ השגתם המחבר)ל."ונפלאות ](הוספת

חז כתבו שכבר על,"אלא ל קידושין ב)"(מס'

יצה" תבלין"בראתי תורה לו ובראתי הרי"ר .

הבריאה, בתוך שהיא התורה עצם על שנאמר

עצמה כבריאה מצומצמת היא לכאורה כן ואם

חז אמרו וכן וההגבלה. ההסתר בתוך ל"שהיא

פ-מד)"(בר "ר המצוות, ניתנו לא צרופה, ה' אמרת

הבריות את בהן לצרף כנראה,"אלא כן, אם .

היא ואדרבה המדות, לתיקון קודם תורה מתן

שהתורה משמע הרי המדות. לתקן ניתנה

הבריאה של הצמצום בתוך תורה"(ניתנה )"בראתי

והביאור צמצומיו. את לבטל לאדם לסייע כדי

כמש הב'"הוא ביסודם הם שחלוקים בפנים, כ

השניים. מן הראשונים לוחות

ח מאליהו' 'מכתב ב."166.
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בזה. יש שבח ומה ושתיה, לאכילה משה

‡Ï‡אלא הוצרך, שלא מפני זה היה לא אכל שלא שמה חידוש, כאן שמונח

בגמ' וכמבואר כך, לעשות אפשרות אין הזה שבעולם רק יום, ארבעים צם הוא באמת

ע"א)נדרים אפשר(טו אי כי לאלתר, וישן אותו מלקין ימים שלשה יישן שלא הנשבע

שבועות הל' הרמב"ם וכתב שוא, שבועת והיא כן, ז)שיעשה הל' הדין(פ"א דהוא

ולמעלה כן. לעשות בכוחו שאין שוא, שבועת היא ימים שבעה כלום יאכל שלא בנשבע

שאמרו כענין לצום, מסוגל היה רבנו ע"ב)משה קח סנהדרין ע"ב, ע"א זנתיה(יבמות

החולה, את זן החולי ופירש"י ‡‰·˙אישתיה, ÁÂÎ· ÂÓˆÚ ˙‡ ¯ÒÓ Â
·¯ ‰˘Ó ÔÎÂ
ÂÁÂÎ· ‰È‰ ‰¯Â˙‰ ˙·‰‡ Ï˘ ÌÂÁ‰ È„È ÏÚÂ ,Ú‚¯ ÏÎ Ïˆ
ÏÂ „ÂÓÏÏ ÔÂˆ¯‰Â ‰¯Â˙‰

ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡ ¯ÚËˆ‰Â Ìˆ ˙Ó‡· ÔÎÂ ,‰ÏÈÎ‡ ‡ÏÏ ˙ÂÈÁÏ.

Â‰ÊÂחז"ל מלאכי)שאמרו שמעוני, משה"(ילקוט תורת ג-כב)"זכרו תורת(מלאכי והלא ,

שנאמר היא יט-ח)ה' שמו(תהלים על נקראת עליה נפשו שנתן לפי אלא תמימה", ה' "תורת

שנאמר התורה, על נפשו שנתן מצינו לד-כח)והיכן וכו'(שמות יום" ארבעים שם (לעיל"ויהי

רואיםט-ט) ע"כ. שמו על נקראת עליה נפשו שנתן לפי הא יום", ארבעים בהר "ואשב

שאדם כשם שהתענה, אלא לאכול, הוצרך שלא לא התורה, על נפשו מסר שמשה בחז"ל

צרה, בעת ומתפלל ביקשמתענה הוא לתורה, לזכות כדי יום ארבעים התענה רבנו משה כך

ולא ויגיעה עמל צריך לתורה לזכות נפש! מסירות היתה זו התורה, על להקב"ה והתפלל

שינה מרוב בשלוה, לא ומנוחה, ישיבה .167מתוך

והכי·] בחז"ל מבואר יום, ארבעים שתה ולא אכל לא רבנו שמשה הטעם הנה

שמעוני בילקוט להתנהג(תתנ"ב)איתא אין היינו, ע"כ. בנימוסה הלך לקרתא, עלת וז"ל,

הוא אליו נקלע רבנו שמשה שהמקום וכיון אליו. שבאת מקום אותו בנימוסי אלא

שתה. ולא אכל לא רבנו משה גם לכן לאכול, נוהגים לא ובשמים בשמים,

‡ˆÓ
על נפש מסירות היתכן, ארץ. ודרך נימוסין על נפשו מסר רבנו שמשה

ארץ. דרך

ÔÎלתורה שקדמה כיון ארץ ודרך התורה. על היא נפש שהמסירות משום -

ט-ג) התורה,(ויק"ר על נפש שהמסירות איפוא, נמצא ארץ. דרך ללא תורה אין לכן ,

ארץ. הדרך על נפש מסירות כוללת

ÂÊאחרת יתכן לא תורה. של דרכה היא וכך ארץ, דרך .168היא

יתרו. פר' מוסר' 'מחשבת מרדכי.167. ברכת ספר .168
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"øää ïî åúãøá äùî ãéá úãòä úçì éðùå éðéñ øäî äùî úãøá éäéå"[לד-כט]

È"˘¯ÈÙאת שהוריד דהיינו עכ"ל. הכיפורים, ביום אחרונות לוחות כשהביא וז"ל,

היחיד מרשות והוצאה העברה איסור יש והלא קשה ולכאורה הכיפורים. ביום הלוחות

צ"ב לרה"ר, ההר מן לטלטל ואסור היחיד, רשות והוה תל הוא וההר הרבים, .169לרשות

˘ÈÂהריב"ש דהנה צו)לומר, המועדות(סימן בשביתת נצטוו לא שעדיין כתב

אמור, בפרשת המועדות בפרשת רק כתיב לא יוה"כ גם והנה המשכן, שהוקם לאחר עד

משה הביא שפיר ולכך המשכן, הקמת לאחרי רק יוה"כ על נצטוו שלא נראה וא"כ

ביוה"כ. הלוחות

„ÂÚÂדר"א בפרקי דאיתא עפי"מ יורד(פמ"ה)י"ל, והיה הלוחות את משה לקח ,

עמן, משה ואת עצמן את סובלין הכתובים ‰ÂÁÂÏ˙והיו ˙‡ ‡˘Â
 ‰È‰ ‡Ï ‰˘Ó„ È¯‰
ÔÓÚ ‰˘Ó ˙‡ Â‡˘
 Ì‰ ‰·¯„‡Â ÔÓˆÚ ÂÏ·Ò ˙ÂÁÂÏ‰„ ‡"Îראשונות בלוחות והנה .

כתיב ואח"כ אחת, ביד דהיינו בידו", העדות לחת "ושני בתחילה בפרשתינו כתוב

צריך היה לא עליהן הכתב שהי' זמן דכל והרד"ל בחיי רבנו וכתבו מידיו, שהשליכן

אחת ביד לו די והי' ידיו, בשני אותם לישא כתוב170משה השניות בלוחות כאן והנה .

הלוחות כמו נושאיו את שנשא מפני אחת בידו ר"ל משה", ביד העדות לחת "ושני

להביא לו הותר ולכך לר"ה, מרה"י ומוציא מעביר משה מקרי לא שכן וכיון הראשונות,

ביוה"כ אף למחנה, .171הלוחות

zaya "zeycg mipt"

øää ïî åúãøá äùî ãéá úãòä úçì éðùå éðéñ øäî äùî úãøá éäéå"
"åéðô øåò ïø÷ éë òãé àì äùîå[לד-כט]

ÈÎ"וכתב שבת, של ההלכות עם פותחת ויקהל פרשת הנה פניו"... עור קרן

הטורים' לה-א)ה'בעל שבת,(עה"ת, פרשת ליה וסמיך פניו אור קרן כי לעיל כתיב וז"ל,

לומר שבא לפי ויקהל ואמר - הימים לשאר שבת של פנים קירון דומה שאינו לומר

עכ"ל. שבת, פרשת

È¯‰ואפילו חול. משל לגמרי אחרות פנים הם בשבת האדם של שהפנים לן

בשבת ברכות ז' כשעושים ולכן, בשבת. פנים הארת לו נוספה מעלתו, בשיא רבנו משה

חדשות. פנים לו יש אחד לכל הלא כי חדשות, בפנים צורך אין

פענח'. ה'צפנת הקשה כך .169

החיים' ב'אור ועיין ט-יז)170. ש."עי(דברים

עקב. פר' יצחק' 'רנת .171
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"íéøáãä äìà íäìà øîàéå ìàøùé éðá úãò ìë úà äùî ìä÷éå"[לה-א]

·˙Îכת בתורה וז"ל, זצ"ל מהרש"ק באהג' שהמשכן כיון "ויקהל" לשון וב

אהרן" על העם "ויקהל נאמר ושם העגל, חטא על לב-א)ככפרה על(לעיל לכפר וכדי ,

משה". "ויקהל נאמר העם" "ויקהל

Ô‡ÎÓדאע"ג הכל, על עולה יהודים בין שאחדות הטוענים לאלה מגולה תוכחה

לאביהם אחד" "בלב שהם בתנאי זהו מ"מ אחד", "כאיש להיות גדולה מעלה דהיא

בכהאי שמים, לכבוד שהיא לפעולה דבנוגע לאחדות, אחדות בין להבחין יש שבשמים.

היא האחדות הרי ומחלוקת, עבירה לדברי כשנוגע אבל מעלה, היא האחדות גוונא

עכ"ל. כבודי"], תחד אל ["בקהלם חסרון

Ê"ÈÚÎ'יהונתן ב'דברי כתב זצ"ל)כבר אייבשיץ יונתן כי(לרבי פר' לעיל מדבריו הבאנו ,

להתחבר(ל-יג)תשא שיש אלא וז"ל, בסו"ד שכתב הקדש", בשקל השקל "מחצית עה"פ

להידבק שלא להיזהר מאד וצריך בישראל, והישרים הכשרים עם במינו", "מין רק ולהתאחד

הישרה. בדרך הולכים שאינם אנשים עם מינו", ב"שאינו

didiy j` ,cigi lk lr `edy ieeivd ote` - dxeze ycwn ,zay
llkd jeza llkp

äåö øùà íéøáãä äìà íäìà øîàéå ìàøùé éðá úãò ìë úà äùî ìä÷éå"
"íúà úùòì 'ä[לה-א]

שנאמר פרשה בה אין סופה ועד התורה מתחילת אומרים, אגדה בעלי "רבותינו

לפניהם ודרוש גדולות קהילות לך עשה הקב"ה אמר בלבד, זאת אלא ויקהל בראשה

שבת בכל קהילות להקהיל הבאים דורות ממך שילמדו כדי שבת הלכות ברבים

וכו'. כאן)ושבת .(ילקוט

ה"ויקהל",‡] ענין את בתורה מצאנו ומשכן שבת לגבי שדוקא חזינן והנה

בקהילות. ישראל בני של התכנסות של מטרה יש שבשבת זה ענין לבאר יש ובאמת
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לענין לזה ובדומה שבת, של הציווי אופן אודות נפלאים דברי האחרונים בדברי ומצאנו

של באופן מתקיימות אלו שמצוות מיוחד ענין בזה יש אשר המקדש, בית ובנין תורה

ישראל. כלל בתוך היחיד הכללת

יחודית·] תכונה יש למשכן וגם לשבת גם המשכן. ובנין שבת הדברים... אלה

ועל השבת על מוזהר ויחיד יחיד שכל זה מלבד ישראל, לכלל השייכות מצות דהם

בהקהל. עליהם משה הזהיר ולפיכך משכן, ומורא קדושת

לשבת:‰˘·˙ ה' אמר וכה ישראל, לכלל Í‚ÂÊ",ניתנה ˙· ‡È‰ Ï‡¯˘È ˙Ò
Î"
"Ï‡¯˘È '¯" ‡Ïבו "וינוחו מתפללים ולפיכך ישראל. כלל כל אלא ישראל",(בם),

זו, לשמירה שותפים אנו שהרי ישראל, לכלל נוגעת יחיד כל של שבת ששמירת מפני

היא מלכתא שהשבת ישראל", "כלל הנקרא הגדול, בגוף כאבר הוא מישראל אחד וכל

כולנו אנו הרי שלנו, מלך הבת את מצער הזה מהגוף אחד אבר אם ואפי' זוגו. בת

את ברא שה' שבת, משמירת הנובעת שלנו, העדות גם בצערה. ומשתתפים נעלבים

ההיפך את המעידים מחלליה ע"י ח"ו נפגמת - בכל1העולם בנ"י מתארגנים ולפיכך .

ישראל. כל ביד נתונה ששמירתה מפני - השבת על להגן ר"ל, שבת חילול שיש מקום

·"ˆÂ,מנוחה היא השבת של עיקרה כל הלא אתם". "לעשת הכתוב אמר מדוע

ועשה. בקום אתם" "לעשת נאמר, למה וא"כ מלאכה, בה לעשות שלא

˘ÈÂאת ולכוף להזהיר מחוייב שהכלל ישראל, לכלל ניתנה שהשבת לומר

תעשה [לא ואמתו עבדו את האדון הבנים, את והאם האב השבת, את שישמרו היחידים,

נאמר וכן בשעריך]. אשר [וגרך הגר את והתושב ואמתך] ועבדך ובנך אתה מלאכה כל

השבת,(לא-טז)לעיל את מעצמם שישמרו לדורות השבת" את ישראל בני "ושמרו ,

וכלל הבי"ד על דחובה שבת, מחללי בישראל שימצאו לאותם השבת" את "לעשות

כאן אמר לכן מגעת, שידם מקום עד ובכפיה בתחבולות השבת" את "לעשות ישראל

להשליט אחרים, לעשות כלומר "לעשת" אתם" לעשת ה' צוה אשר הדברים "אלה משה

ישראל. בקרב השבת את

Ô
ÈÊÁ˙Âˆ¯ÈÙ ˜ÂÊÈÁÏ ÌÈÏÚÂÙ‰ ¯Î˘Â ‰¯Î˘ ·¯ ‰ÓÂ ˙·˘‰ Ï˘ ‰˙Â·È˘Á

יחיד כל על חובה היא השבת ששמירת כיון .1

הרי ככלל, ישראל עם על חובה גם והיא ויחיד

ח השבת את בחובת"שהמחלל ופוגע פוגם ו

הת וכבר ביותר, חמור ועונשו מרמרהציבור,

זלה עראמה יצחק רבנו כך עקידתה"על (בספרו

כ) שער מבחיניםיצחק דורו בני הרבנים שאין ,

היחיד הציבור. לחטא יחיד של חטא בין

נקי כולו הציבור בעוד בראשו, דמו שחטא,

עליו כשיסכימו הקטן החטא אמנם, מעוון.

בב ניתנה והדת בו,"הרבים, למחות שלא ד

ולא כולו הקהל וחטא פלילי עוון הוא הנה

טוב הקהל... בפורענות לא אם למחילה ניתן

החטאים יסקלו או ישרפו או שיכרתו ומוטב

מהתורה אחת אות משתיעקר בנפשותם ההם

הרבים... ·„Â˙Úבהסכמת ‰Ê Ï·˜È ‡Ï˘ ÈÓ
˙È˜Ï‡‰ ‰¯Â˙· ‰ÏÁ
Â ‰
È·· ˜ÏÁ ÂÏ ÔÈ‡.
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Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ‰˙¯ÈÓ˘Â ,˙·˘‰2.

ÔÎÂלי "ועשו שנאמר, ישראל, לכלל מסור שבניינו [ובמקדש] במשכן הדבר הוא

נעדר, לא איש ישראל, כל נתנו הכסף אדני המשכן יסוד ואת בתוכם". ושכנתי מקדש

המעיט לא והדל הרבה לא לבו)העשיר נדבת כפי כ"א נתן הבנין עצם שעל על(אף וגם ,

אותו, ממשכנים היו נתן, לא אחד ואם השקל, מחצית ישראל כל נתנו ‰¯Èהקרבנות
Ï‡¯˘È È
· ˙„Ú ÏÎ Ï‡ ¯Ó‡
Â ,Ï‡¯˘È ÏÏÎ Ï˘ ÔÈ
Ú ‡Â‰ ˘„˜Ó‰ Â‡ ÔÎ˘Ó‰˘3.

תרי"ג‚] מכל כי וז"ל, ו"תורה" "שבת" כלפי זצ"ל, אברמסקי הגר"י כתב ועד"ז

לכלול מחויב שהאדם נדירה, הוראה מצינו מהן בשתיים רק לישראל, שניתנו מצוות

ישראל. בני אחינו כל בעד יבקש בתפלתו אותן וכשמבקש ישראל, כל בתוך עצמו את

"וינוחו כזו בקשה הותקנה השבת בתפלת ו"תורה". "שבת" המה, הלא המצוות שתי

Ï‡¯˘Èבה ÏÎובפיות נא... "והערב התורה, ובברכת ,"Ï‡¯˘È ˙È· ÍÓÚ ÏÎ.עכ"ד ,"

Ì
Ó‡Âשל הענין את לבאר רבותינו שהאריכו על מקומות בכמה הארכנו כבר

כי אנו מוצאים שמחד לישראל, המקדש בין שיש השייכות על תורה" תצא מציון "כי

המקדש בהעדר ומאידך שם, ישבו סנהדרין ולכן והתורה, הארון הוא המקדש תכלית

התפילה, את ז"ל הגר"א אדוננו שביאר וכפי בתוה"ק, והשגתנו התורה השפעת ירדה

שרק בא ללמדנו הענינים דסמיכות בתורתך", חלקנו ותן המקדש, בית שיבנה רצון "יהי

התורה ששלימות בתורתך", חלקנו "ותן השני החלק גם יתכן המקדש, בית שיבנה אחר

בבית דוקא היתה תושבע"פ התפשטות כי לעיל הבאנו וכן המשכן, בבנין רק שייכת

ביום דוקא בתוה"ק להשיג שניתן השלימת את לעיל הבאנו וכמו"כ ואכמ"ל, שני,

נפלאים ומה בהדדי שייכי מישך ושבת התורה, המקדש, כי עולה זה ומכל השבת,

מש לפנינו אברמסקי"2. יחזקאל רבי הג' כ

פסחים)ל"זצ מס' על יחזקאל' ב'חזון אשר(מובא ,

נתמלא השבת, יום מגדולת רוחו בהתפעם

מי כל על ורחמנות חמלה רוח יחזקאל רבנו

עד דעתו נתקררה ולא שבת, שומר שאינו

וכך קולמוסו. ברשפי לרגשותיו מבע שנתן

" אומר: חגיהםהיה על העמים בשירת ...היש

" כמו הימנון לקראתומועדיהם דודי לכה

כזו"כלה השגה העולמית ביצירה היש ?

מנוחה?! יום ערך על כזו "והבנה כל" הלא

יחוש לא כחוקתה, שבת שומר שאינו איש

החיים משעבוד הנפש שחרור בכניסתה

וכל הרוח. מאוויי על המעיקים החילונים,

הזה ביום ירגיש לא חול, שבתו את העושה

גופו על יתירה ."שנשמתו

יתעורר" לא עליון, בחסד משורר אפי'

יום אם היום, קדושת על שירה ויאמר

מדיבור אפילו שבתון שבת לו אינו השביעי

הוד קרני את עיניו ראו לא אם או חול, של

מנוחת של חן רוח אשר יהודי של פניו ומאור

כי עליו, מעיד וקלסתרו עליו, שפוכה השבת

ואזניו כעת, נח כולו העולם שכל לו נדמה

אשר ה', קול דקה, דממה קול מקשיבות

אותו, מחרישים הגשמיים החיים החול בימות

הפנימיים... בחושים אפילו נתפס "ואינו

בזה שיש לה-כה להלן ועי' - לתורה'. 'אזנים .3

ביהמ"נפק דבנין בהא לדינא חובת"מ הוא ק

הציבור.
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שמאידך זה באופן הציוויים נאמרו ישראל', ה'כלל יסודות שהם אלו בכל כי הדברים

הכלל. בתוך נכלל שיהיה אחד כל צריך שני ומצד בזה, מחויב ואחד אחד כל

חוב„] להטיל הקדושה התורה הוסיפה שבת דבמצות וירגיש יראה המתבונן

תתקיים למען השבת, שמירת על אחרים גם ויזרז וישתדל שיראה מישראל אדם כל על

השבת את לקיים מישראל אדם כל של עצמו חובת על נוסף לעולם. לעד השבת קדושת

לעולמים. וקיימת שמורה השבת שתהיה לראות כן גם מחוייב ופרטיו, דיניו בכל

‰Ó,הוכחה חובת רק מישראל אחד כל על שיש התורה, מצוות ביתר כן שאין

מחוייב אינו אבל תעשה, לא על עובר או עשה מצות מקיים שאינו חבירו רואה באם

וכיוצא סוכה או תפילין מצות בעולם תתקיים למען אתם, ולריב העברינים את לחפש

הוא איפוא ואיה הוא מי לחפש מחוייבים אינם אבל העברינים, כופין דין ובית בזה,

יקיים. ולא שיעבור שחשוד

Ì
Ó‡למען וטצדקי עצות לחפש ואחד אחד כל מחוייב שבת, שמירת במצות

הוא "זכור" ושמור", "זכור נאמר כך ועל ח"ו. קדושתו תתחלל ולא השבת תתקיים

שגם לשמור שמחוייב הוא ו"שמור" פרטיו, בכל ולקיימו השבת את לזכור עצמו כלפי

הוא כי בעצמו. מקיים שהוא במה סגי ולא שמור... יהיה למען חובתו, יקיים חבירו

גבי כן גם מצינו וכן שומריו. את ושומר מקיימיו את מקיים והוא העולם, כל קיום

"ושמרו" דכתיב, משום עשה, מצות דהוי המקדש .4שמירת

זצ בענגיס ראובן זעליג רבי הג' ספר"4. ל,

ח ראובן, רצה."לפלגות עמ' ב

���

תשובה שערי בספרו יונה רבנו (שערכתב

קלה) אות ינעם"וזשלישי אשר הדברים ומן ל,

ולהעד להזהיר למוכיחים, זה] על שכר [יקבלו

במצות פריץ, ארחות ולשמור עליהם, בעם

כי ותולדות, מלאכות אבות אודות על השבת,

מגיד, אין אף רבים, מעיני נעלמו מהנה רבות

ע משמיע, אין כ."אף

���

הלבנון' 'ארזי פסח של עמ'בהגדה ב, (כרך

זצסד) גרוזובסקי ראובן רבי הג' בשם ל"כתב

שבת"וז השומרים רבים יהודים אנו רואים ל,

ידי על שבת לחילולי בעליל ואדישים מחללה,

‰È‡אחרים. ÌÈÈÁ ˙·˘‰ ÈÎ ÌÈÚ„ÂÈ ÂÈ‰ ÂÏÈ‡Â
˙‡ ¯È‰Ê‰ÏÓ ˜Â˙˘Ï ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰ ‡Ï ,‰È‡ˆÂÓÏ

˙Ú„Ï Ì˘Ù
 ÌÈ„·‡Ó‰אלא זאת אין .

קדושה, בלא מנוחה יום היא עבורם שהשבת

ימות ואין מחמדים. יום ולא שבתון יום

השבת אלא לשבת, כהכנה עבורם השבוע

אם כי וידעו ישכילו השבוע. ימות לעמל הכנה

נגאלים מיד - כהלכתה שבת שבתישמרו (מס'

ע גאולהב)"קיט - בעצמותה שהשבת משום ,

עכ ל."היא,

���

זצ חיים' ה'חפץ אמר חייול"וכך חיים ('החפץ

ח תקכ"ופעלו' עמ' "ד)"ב נתבעים, יהודים

ערבים ישראל כל רעהו. בעד איש לאחריות

" התורה את קבלנו בזה, ועלזה בנינו על

ישראל זרע דורות כל ועל 
Ú‚Â."דורותינו·
¯˘‡Ó ‰ÓÎ ÈÙ ‰ÏÂ„‚ ‰
„ÂÚ ˙Â·¯Ú‰ ,˙·˘Ï

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ
È
Ú·מי בין יש גדול שוני הרי .

ערב שהוא מי לבין מועט סכום על ערב שהוא
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שבת. אצל שהוא כפי וחייו, רכושו בכל

ÏÂ„‚ ‡Â‰ ,‰‡ÁÓ È‡ ÏÚ ˘
ÂÚ‰.

במבחן תלויים ואושרו האדם של כבודו

" התורה. את מכבד הוא כמה המכבדעד כל

מכובד גופו התורה יגיע"את לכשהאדם .

לכל שיכבדוהו יחפוץ ודאי הרי העליון, לעולם

יענה מה אך פשוט. כאדם הפחות

" כבודי?לכשישאלוהו: איה אני, אב "אם

לא שבת?! חילול על מחאתך ההבעת

על שיחוס לפלוני רכה באמירה אלא בקפידה,

שבת. יחלל ולא ישראל כלל ועל עצמו

קודם עסקו את שינעל מישהו על משפיעים

כמו גדולה, זכות זו הרי השבת, כניסת

ותאמר, שתצא קול בת עתידה מישאמרו,

עכ שכרו, ויטול יבוא א-ל עם ד."שפעל

���

זצ חיים' ה'חפץ כתב עולם שם ל,"בספר

אנשים אותם של חשיבותם על מרוממים

על העם את ומזהירים המעוררים יקרים

לדבר וחרד ירא לכל נכון קודש, שבת שמירת

להזהיר הזה, הענין גודל על תמיד לפקח ה'

בם, יכשלו שלא שבת עניני כל על לרבים

" ויקהל: פרשת ריש בילקוט אמרוכדאיתא

ודרוש"קב גדולות קהלות לך עשה למשה, ה

להורות וכו', שבת הלכות ברבים לפניהם

בעצמו הוא אם ואפילו והיתר. איסור לישראל

מכ שבת, בקדושת מאד בידו"זהיר יש אם מ

בעונם נתפס - מוחה ואינו ."למחות

שנתיסדו קדושות קהלות באיזה וראיתי

" בשם הנקראות חבורות שבתאצלם ,"מזהירי

דבר על ובשווקים ברחובות מסבבין והם

שיהיה הנרות הדלקת ועל החנויות סגירת

על התבשילים הטמנת דבר על וכן בזמנם,

יסבבו וכן בזה, יתאחרו שלא ישגיחו מחרת

יום מבעוד שיצאו לזרזם מרחצאות בבתי

בזה. ‰‡ÂÏוכיוצא ÌÈ˘
‡‰ ˙ÂÎÊ ‰ÏÂ„‚ ‰ÓÎÂ,

כזו, קדושה במצוה רבים מזכים הם כי

א ""ועליהם לעולםה ככוכבים הרבים ומצדיקי

È˙ÚÏ„."ועד Ì
ÈÓÈÏ „ÂÓÚ˙ ˙·˘ ˙ÂÎÊ È‡„Â·Â
˙ÂÊÁÏ ˙ÂÎÊÏÂ Ú¯ ÏÎÓ Ì‰ÈÏÚ Ô‚‰Ï ‡·Ï

'‰ ÌÚÂ
אותם· לשמוח צריכים וכמה .

ומה כזה. קדוש בענין לעסוק שזוכים האנשים

איך עצה לטכס תמיד שיתקבצו הוא נכון

בעונותינו כי מזה, ידיהם ירפו שלא להתנהג

חיזוק שיעשו וטוב בזה, היצר כח גדול הרבים

עכ זו, ל."למצוה

סקב"ובמשנ רנו החב)"(סימן ""כתב וכעתח

חבורות גדולות עיירות בכמה כן נמצא

ואשרי השבת, השגחת על המיוסדות קדושות

לאביהם ישראל את מזכים הם כי חלקם,

תמיד המתחזקים זה עבור ויזכו שבשמים,

ישראל גדולי לבנים זו הציון'"במצוה וב'שער .

הח הביא שם, ו' שיזכו"אות לכך המקור את ח

וז ישראל גדולי שאמרו"לבנים מה וכעין ל,

עבשבת עיב)"(כג בנר הזהיר שםש,", (בגמ'

חכמים" תלמידי בנים ליה הויין – בנר ושם)"הרגיל

שהוא בזה שכן וכל בעצמו, רק זהיר היה הלא

אמרו וגם ישראל. מבני לרבים תמיד מזכה

בכל"חז לרגל עולה כשהיה אלקנה, גבי ל

ישראל את לזרז פעם בכל מכון היה שנה,

ואמר לרגל, לעלות זו במצוה יזכו כן גם שהם

הקב אני"לו ישראל, את לזכות כונת אתה ה,

וזכה לפני, ישראל את שיזכה בן ממך אוציא

שמואל ממנו ."ויצא

���

תורה של שמושה קז)בספר על(עמ' מסופר

זצ שך מן מנחם אלעזר רבי הג' ""מרן דפעםל,

ברק, בני בגבולות בשבת לטייל הלך אחת

עמו: שהלך התלמיד את מרן שאל לפתע

לא" ומכאן בשבת, נוסעים זה בכביש מדוע

בס מגבילם, מי ובזה"נוסעים, נוסעים זה מ

נוסעים? "לא התלמיד, לו אמר בני" זה כאן

גן רמת זה וכאן א"ברק זצ". מרן ""ל זול, אין

של השמירה כח כי היא הסיבה אלא הסיבה,

לכביש עד כאן, עד משפיע החרדים של שבת

שבת, בשמירת יותר מתחזקים היינו ואם זה,

לא הזה בכביש וגם יותר עוד ההשפעה היתה

סלנטר ישראל רבי שאמר כמו נוסעים, היו

זאת"זצוק בצרפת, משתמד מישהו שאם ל,

שב ה'.קובנא"משום בעבודת מתרשלים "

הגרי רבנו אמר זצ"וכבר שאצל"ז שמה ל,

לא הוא הכיפורים, יום שומרים החילונים
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˙Ó‡·Â'הק האוה"ח כ' כבר יסוה"ד את5שאת לשמור שצריך ירצה עוד וז"ל,

שאשמור במה לי די אדם יאמר ולא מהזולת, בין ממנו בין חול, דבר בו יהיה לבל השבת

בכך, מה מהזולת יתחלל ואם מחללו, ÏÏÁ˙Èעצמי Ï·Ï Â˙Â‡ ¯ÓÂ˘ ‰È‰È˘ ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡,

ÂÒ„¯ÙÂ Â
‚ ¯ÓÂ˘˘ ÂÓÎ,‚‚Â˘ ¯·„ Â„ÈÏ ‡·È Ï·Ï ¯ÂÓ˘Ï Ï„˙˘È˘ ‰Ê ¯„‚ ÏÏÎ·Â
˙·˘ Â· ÏÏÁ˙È˘ז"ל אומרם דרך על ע"ב), יב הסייגים(שבת וכל הנר לאור יקרא לא

עכ"ל. עליהם, פטור שהוא במציאות אפילו שבת יתחלל לבל והשמירות

ב)כתוב‰] הפרשה(פסוק כל לה'". שבתון שבת קדש לכם יהיה השביעי "וביום

מטרה והמשכן שהשבת וי"ל השבת? על והזהיר כאן הקדים ולמה המשכן, מבנין מדברת

וטהרה, קדושה שפע ע"י שבשמים אביהם אל לבם ולהשיב ב"י את לקדש להם: אחת

ומקדשים בתו"מ ועוסקים ומלואו עולם שוכחים אנו שבו הזמן, קדושת היא שהשבת אלא

שהחוטא המקום, קדושת הם והמקדש המשכן זאת לעומת הזמן, בקדושת נשמותינו את

זכורך כל מחוייב בשנה פעמים וג' ומטהרה, ומקדשה הקודש אל בא נשמתו שנפגמה

הזמן וקדושת הקדוש. במקום ה' פני את שמירתולראות על ב"י ונצטוו הבריאה בשעת (שנתקדש

ובסיני) לבנותבמרה - המקום קדושת על ב"י את לצוות ה' וכשבא המקום. לקדושת קדמה

שאפשר אחרי הזמן, בקדושת עוד צורך אין שמעתה הדעת על שיעלה אפשר - לשמו בית

כאן באה לפיכך הקדוש, במקום השבוע ימות בכל אפילו הנשמה את ולטהר לקדש

השבת לקדושת הוספה בתור רק באה המקום שקדושת לזה,6ההקדמה, טעם תורה ונתנה .

אלא אצלם, חשוב הכיפורים שיום בגלל

קדוש הוא הכיפורים יום שאצלינו משום

מאד ומחוזק עכ"ושמור [ע", בספר"ל ע

זה]. בענין השבת במעלות

לא-טז. תשא כי פר' לעיל .5

כתובות במס' ע6. הקדושא)"(קג דרבנו איתא,

נר יהא פטירתו שאחר בקש פטירתו בשעת

ומטה במקומו, ערוך שולחן במקומו, דלוק

מאי בגמ' והקשו במקומה. מוצעת תהא

היה שבת ערב דכל משום ותירצו, טעמא,

הבא. מעולם לביתו חוזר

הש חסידים'"[בגליון מ'ספר הביא (אותס

שהיהט)"תתשכ חמודות בבגדי נראה שהיה ,

היום, בקידוש הרבים את ופוטר בשבת, לובש

כי מהמצוות, חפשיים שהם מתים כשאר ולא

ומבואר בקידוש. ופוטרים חיים צדיקים

דין הק' לרבנו שהיה כפשוטו, לה שמפרש

וראהחי" במצוות. חיוב לענין אף דבר, לכל "

ע ה תענית יעקב', ה'עין במפרשי ב,"גם

בזה]."ואכמ ל

על ודפקה שכנה באה אחת שבת בערב

רבי בית של והשפחה רבי, בית של דלתו

שם. יושב שרבי משום לשתוק, לה אמרה

שכ הגמ' לאומספרת שוב רבי, זאת ששמע יון

מעוה על"בא לעז להוציא שלא כדי לביתו, ב

כזאת. לגדולה זכו שלא הראשונים צדיקים

בא. לא שוב שפחתו זאת שפרסמה וכיון

הנ לימודים"מהגמ' שני לנו יוצאים ל

שרבנו השבת. קדושת גודל - האחד נפלאים.

כנפי תחת עדן בגן מקומו את עזב הקדוש

לחזור כדי בגופו נשמתו ונתלבשה השכינה,

שבת, מקדושת וליהנות הזה השפל לעולם

היתה וזו ובסעודה, בקידוש השבת את ולכבד

כ גדולה אחרים"זכות גדולים צדיקים שאפי' כ

לזה. זכו לא

הענין גודל דלמרות הוא, השני הלימוד
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להטהר אפשר המקום בקדושת אבל ובחו"ל, בארץ משבתיכם" "בכל היא שהשבת

אמן במהרה, יבנה קיים, שהבית בזמן רק .7ולהתקדש

[Âמשה שראה לפי הוא, והביאור המשכן. בבניית "הקהל" נצרך מדוע לבאר יש עוד

עניני להם מסר בטרם והקהילם עמד לכך חינם. שנאת בעוון ליחרב המקדש בית שעתיד רבנו

המשכן. לקיום ראשון תנאי הוא ישראל, הכלל של המוחלטת האחדות לרמוז, המשכן,

˘ÈÂ,"ב"ויקהל נתהוה המשכן קדושת חלות שעצם והוא עומק, ביתר לבאר

הגר"א כתב מקדש8דהנה לי "ועשו כמש"נ והענין, וז"ל, ארזים" בתינו "קורות עה"פ

בתוכם" כה-ח)ושכנתי כמ"ש(שמות ישראל, בני בתוך פירוש ע"א), ל תלפיות,(ברכות

אליו, פונים פיות שכל Ï‡¯˘Èתל È
· ·Ï ÍÂ˙· ‰˙È‰ ‰
ÈÎ˘‰ ˙ÈÈ¯˘ ÈÎ,Ì‰˘ ˜¯
„ÁÈ ˙Â··Ï‰ ÏÎ Ò
ÎÏ „ÁÂÈÓ ÌÂ˜Ó ÌÈÎÈ¯ˆהוא שם בארץ, מובחר מקום בחר ולכן ,

בישראל. השכינה שתשרה ·ÁÈ„מוכן Ï‡¯˘È ÏÎ Ï˘ ˙Â··Ï‰ ÏÎ Â„ÁÈ˙È ÍÈ‡Âעל ,

התנדב אחד וכל לבו", ידבנו אשר איש כל מאת תרומה לי "ויקחו הקב"ה ציוה כן

המשכן, על לבו נדבת ‰Â··Ï˙כפי ÏÎ Ì˘ Â¯·Á˙
Â.ע"כ ,

È¯‰שנתחברו ידי על היתה השכינה השראת שבמשכן הגר"א, שביאר קמן

ישראל, כלל לבבות לאחד ה"ויקהל" מטרת גם היא וזו ישראל, כלל כל של לבבותיהם

‰
ÈÎ˘‰ ˙‡¯˘‰Ï ‰‡È·Ó ˙Â„Á‡‰!

ze`xwna oxcq - zaye okyn

äåö øùà íéøáãä äìà íäìà øîàéå ìàøùé éðá úãò ìë úà äùî ìä÷éå"
ùã÷ íëì äéäé éòéáùä íåéáå äëàìî äùòú íéîé úùù .íúà úùòì 'ä

בעולם שבת מקדושת להנות לבוא זו וזכות

מ דיש"הזה, אחרים, בכבוד שפוגע במקום מ,

הצדיקים על לעז יוציאו שמא חשש

זכות כל על לותר מוכן רבי היה הראשונים,

שלא הדברים, מגיעים היכן עד חזינן זו.

הזולת... בכבוד לפגום

מי"מהנ בין המרחק גודל את להבין יש ל

שומר שרק למי לו, כראוי שביעי שמקדש

אומרים אנו שבת של בזמירות מחללו. שבת

" היא הבאששבת עולם ממדרגת"מעין אבל .

מעין הוא הבא שעולם חזינן הקדוש רבנו

עוה מעין היא ששבת לא שהגיע"שבת, ומי ב.

מעין לו ליתן במקום הקדוש, רבנו למעלת

מפליאה מאד מה ממש. שבת לו נותנים שבת,

לנו שיש לזכור ועלינו זה! בענין ההתבוננות

אח הזה, בעולם בעודנו רק זאת לא"זכות כ

הזאת ההזדמנות לנו למלך')תהיה .('עטרה

" בזמירות שאומרים מה מעין[אודות

הבא התפלות,עולם אוצר בסידור מצאתי "

" גירסא וה'עין',מעיןשמביא ה'מם' תחת (בפתח

היו תחת הבאד)"וקמץ שהעולם"עולם והיינו ,

להיפוך]. ולא מהשבת יונק הבא

לתורה'. 'אזנים .7

הבאנו א-יד, השירים, שיר על בפירושו .8

בהגה כה-ב."מדבריו תרומה פר' לעיל ה
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"'äì ïåúáù úáù[לה-א,ב]

שסידר‡] אחר תשא כי ותצוה)בפר' תרומה על(בפר' הזהיר המשכן מלאכת כל

הדבר. בטעם וצ"ב המשכן, למלאכת שבת מצות הקדים כאן משא"כ השבת,

ı¯È˙Âעל תחילה לו צוה הקב"ה כי הסדר משה שינה למה וז"ל, יקר' ב'כלי

השבת, הקדים ומשה ÈÎהמשכן ˙Â¯Â‰Ï È"˘‰ „Â·Î ‡"Î Â· ÔÈ‡ ˙·˘‰ ÈÎ ‰ÊÂ
ÂÓÏÂÚ ˘„ÈÁ '˙È ‡Â‰,‰"·˜‰ Ì‰Ï ¯˙ÈÂ˘ Ï‡¯˘È „Â·Î ÏÚ ÂÏÂÎ ‰¯ÂÓ ÔÎ˘Ó‰Â

Ï‚Ú‰ ÔÂÚ Ì‰Ï ÏÁÓÂ ÌÎÂ˙· Â˙
ÈÎ˘ ‰¯˘‰Âשל כבודם על ביותר חס והקב"ה ,

שמלאכת9ישראל לומר הקדימו שלכך לומר יטעו שלא וכדי המשכן. הקדים ע"כ ,

להקדים ראוי הש"י שלכבוד חשב משה אבל אך. מלת הוסיף ע"כ שבת דוחה המשכן

עכ"ל. וכו', ישראל של כבודם על המורה המשכן ואח"כ ית' כבודו על המורה השבת

הלוי'·] לא-יג)וה'בית אחר(לעיל באופן הענין לבאר במשלכ' ואפתחה וז"ל, ,

וכן ויו"ט ושבת לחול בגדים לבנו לעשות צריך והן בנו משיא היה אחד גביר פי.

אם וגם גבירים. לבני הם ורק כ"כ בהכרח ואינם והידור פאר ליתר הם אשר תכשיטין

להבחין ויש הגבירים. כמנהג הדברים כל לו יעשה עכ"ז הבן על בקפידא קצת האב

כי משום רק או בנו, בהטבת הוא ושמח גדלה כי לבנו אהבתו למען כך עושה אם

להבחין יש וזה כ"כ. גדולה בו האהבה אין אם גם זה כל לו לעשות ומוכרח הוא בנו

לבנו תענוג שמגיע במה תענוג מקבל והוא האהבה מצד אותם עושה אם עשיתם, בסדר

וכדומה, זהב של שעות מורה לו לקנות כ"כ, בהכרח שאינם בהדברים ההתחלה יהיה אז

דבהם המוכרחים והבגדים לבנו, המגיע בתענוג שמשתעשע השעשועים יותר ניכר דבזה

ההכרח מצד העשיה ואם החתונה. בעת לאחרונה מניחים השעשועים, כ"כ ניכר אינו

שהקב זה ענין ישראל"9. של כבודם מעריך ה

להביא לוי' ה'קדושת כתב עצמו, מכבוד יותר

בברכות מהגמ' עראיה אביןא)"(ו רבי אמר ,

שהקב מנין יצחק רבי אמר אדא רב ה"בר

ובזרוע בימינו ה' נשבע שנאמר תפילין מניח

ה' שנאמר תפילין אלו עזו, ובזרוע וגו', עוזו

הם עוז שהתפילין ומנין יתן, לעמו עוז

שם כי הארץ עמי כל וראו דכתיב, לישראל

אליעזר רבי ותניא ממך, ויראו עליך נקרא ה'

ליה אמר שבראש. תפילין אלו אומר הגדול

הני אבין בר חייא לרב יצחק בר נחמן רב

ליה אמר בהו, כתיב מה עלמא דמרי תפילין

משתבח ומי בארץ, אחד גוי ישראל כעמך ומי

ה'"קוב את דכתיב, אין דישראל, בשבחייהו ה

היום אמר(וכתיב)האמרת היום, האמירך וה' ,

הקב חטיבה"להם עשיתוני אתם לישראל ה

אחת חטיבה אתכם אעשה ואני בעולם, אחת

בעולם אחת חטיבה עשיתוני אתם בעולם,

ואני אחד, ה' א' ה' ישראל שמע שנאמר

שנאמר, בעולם אחת חטיבה אתכם אעשה

ע וגו', בארץ אחד גוי ישראל כעמך כ."ומי

דהקב איירי ששם תשא, כי בפרשת ה"לכן

על יותר שחס ומאחר ישראל, עם מדבר

המשכן, הקדים לכן ישראל, של כבודם

המדבר"משא הוא רבנו שמשה זו בפרשה כ

הקב כבוד"[ולא שהוא מה משה הקדים ה],

וכמש ישראל, של לכבודם קודם כ."לשמים
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לו יעשה לבסוף כי הגם הכרחים, היותר בדברים יהיה ההתחלה הרי בנו שהוא יען

מזה. זה בחילוף הם דברים של סידרן עכ"ז הכל

‰
‰Âגמור הכרח דהוא שבת וכמו הישראלי לאיש מוכרחים שהם יש במצוות,

בהמ"ק בנין וכמו קדושה לתוספת שהם מצות ויש כלל. ישראל אינו זה ובלעדי

במעלותם ישראל שיהיו כדי רק זה כל להם ואין בגלות ישראל כמה זה דהרי והקרבנות,

המשכן מעשה תחילה כתיב העגל מעשה קודם וזהו לזה. צריכים ובקדושה הגדולה

בשבת בויקהל התחיל העגל מעשה ואחר תשא, כי בפר' שבת להם אמר לבסוף ואח"כ

עכ"ל. המקדש, מעשה להם אמר ואח"כ

‡ˆÓ
ולדעת הציווי, במוסר תלוי הפרשיות בב' הסדר שינוי יקר' ה'כלי דלדעת

החטא. אחר או החטא קודם הדיבור, בזמן הדבר תלוי הלוי' ה'בית

הק'‚] החיד"א השבת10גם על לצוות התורה הקדימה שכאן זה אודות לדייק כתב ,

הראשון בחלקה וכן ותרומה, תצוה בפרשיות לעיל בעוד המשכן, מלאכת על הציווי לפני

תשא כי פר' לא-טז)של המשכן.(לעיל מלאכת על הציווי לאחר רק השבת על התורה ציוותה ,

לעיל נאמר שכבר השבת, ציווי על התורה חזרה בכלל מה לשם החיד"א, הקשה .(שם)ועוד

ı¯˙ÓÂחז"ל אמרו ע"ב)וז"ל, קיח עובד(שבת אפי' כהלכתו, שבת המשמר "כל

לו" מוחלין - אנוש כדור רמב)ע"ז סי' בטואו"ח ששבת(הובא הב"י, ביאר הדבר ובטעם .

מן ותורה העולם וחידוש השגחה על מורה שהיא משום המצוות, כל כנגד שקולה

בה שמאמין מפני אינו ע"ז שעובד מה ודאי שבת, שומר זה שאדם כיון וא"כ השמים.

תשובה ע"י מחילה תועלת לו יש לכן -11.

¯˘Ù‡Âהמובא השבת [לציווי העגל לפרשת שבת שמירת סמיכות טעם שזה

בעגל, אדם חטא אם שאף לומר העגל], למעשה הקודמים בפסוקים - תשא כי בפר'

ע"י מתכפר אנוש כדור ע"ז עובד שאפי' שאמרו כפי לו, מתכפר שבת שמירת ע"י

יום למחרת השבת את רבנו משה להם ציוה הזה שמטעם ויתכן השבת. שמירת

העגל. עוון להם ימחל שבת שע"י להם להורות ההר, מן ירד כאשר הכיפורים,

‡Ï‡העובד על דוקא מתכפרת שבת ששמירת חז"ל בדברי לדייק אפשר שעדיין

לאמצעי אלא כוונתם היתה שלא אנוש", כדור זרה לכן12"עבודה - ממש לע"ז ולא ,

נמחל ממש ע"ז עוון שאפי' לומר ויקהל, פרשת שבתחילת השבת ציווי את שוב סמך

עכ"ל. שבת, שמירת ע"י

ד. אות ש' מערכת לפי, דבש ספר .10

ע יעקב'"11. ב'ישועות סע א)"(שם דהוסיף,ק ,

הנפסדים, דעות מבטלת שבת ששמירת

שזו לכת, לכוכבי נמסר שהעולם האומרים

אנוש. דור דעת היתה

הרמב כדברי עבודה"12. הלכות בתחילת ם
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zay zekld cenile ,zaya dxez cenil

dxezd i"r zekfl xyt`y mi`hgd zxtke

äåö øùà íéøáãä äìà íäìà øîàéå ìàøùé éðá úãò ìë úà äùî ìä÷éå"
ùã÷ íëì äéäé éòéáùä íåéáå äëàìî äùòú íéîé úùù íúà úùòì 'ä

"úîåé äëàìî äùòä ìë 'äì ïåúáù úáù[לה-א,ב]

הטור‡] רצ)כתב סי' עונג(או"ח כי יבטלה אל הצהרים בשינת רגיל ואם וז"ל,

רבש"ע הקב"ה לפני תורה אמרה במדרש כדאיתא מדרש, קובעין השינה ואחר לו הוא

יש לה אמר עלי, תהא מה ואני לשדהו רץ וזה לכרמו רץ זה לארץ ישראל כשיכנסו

ב לעסוק ויכולין ממלאכתם בטלים שהם שמו ושבת לך מזווג שאני זוג צריךלי ע"כ ך,

עכ"ל. תורותיו, ואת הא' חוקי את לעם להודיע מדרש שיקבעו

,‰
הביא‰ האלקים, חוקי את לעם להודיע מדרש לקבוע שצריך הטור שכ' מה על

המדרש דברי את בב"י לעיל)שם הובא רד(שמקצתו למשה הקב"ה אמר "כך ,ÈÏ ‰˘ÚÂ
ÏÎ· ˙ÂÏ‰˜ ÏÈ‰˜‰Ï ÍÈ¯Á‡ ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„‰ ÏÎ Â„ÓÏÈ˘ È„Î ˙·˘· ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÏ‰˜

ÌÈ·¯Ï ‰¯Â˙ Ì‰· „ÂÓÏÏ ˙Â˘¯„Ó È˙·Â ˙ÂÈÒ
Î È˙·· Ò
Î‰Ï ויקהל˘·˙ אחר דבר .

ובבתי כנסיות בבתי ושבת שבת בכל נקהלים אתם אם לישראל הקב"ה להם אמר - משה

שכן בעולמי, אותי המלכתם כאילו עליכם אני מעלה ובנביאים בתורה וקורין מדרשות

מפרש הנביא א'(מג-יב)ישעיהו שאני עלי מעידים אתם אל" ואני ה' נאם עדי "ואתם

בדברי ולדרוש מקרא לקרות כנסיות בבתי להקבץ הגולה תפוצות בכל סמכו ומכאן בעולם.

עכ"ל. וכו'", אגדה

È¯‰˙·˘· ˙Â˘¯„Ó È˙·Â ˙ÂÈÒ
Î È˙·· „ÂÓÏÏÂ ˙ÂÏ‰˜ ÏÈ‰˜‰Ï ‰·ÂÁ ˘È˘!13

והא' הואיל אמרו, - טעותם היתה וזו זרה:

העולם את להנהיג וגלגלים אלו כוכבים ברא

שמשים והם כבוד להם וחלק במרום ונתנם

לשבחם הם ראויים - לפניו המשמשים

עכ וכו', כבוד להם ולחלוק ל."ולפארם

יונה רבנו כתב לה)13. אות התשובה' ('אגרת

בשבת,"וז בטלה בדברי אדם יעסוק אל ל,

השבת, את יענג ‡Âאלא ,‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÈÂ
‡¯Ó‚· Â‡ ˙ÂÎÏ‰· Â‡ ˘¯„Ó· Â‡ ‡¯˜Ó·,

להרא"ע חיים' ב'אורחות סט)ש"כ. סע' ד (ליום

וז יום,"כ' מבעוד ולקבלם לכבדם והשתדל ל,

ושתיה, באכילה בהם È·Ï˙ולהתענג ÂÈˆÁÂ

˘¯„Ó‰ע כ.",

בחיי' 'רבנו כ-ח)כתב אמר"וז(לעיל וכן ל,

קיט-צז)דוד שיחתי"(תהלים היא היום היה"כל ,

שרומז אלא יום, בכל לומר ‰ÌÂÈלו ÏÚ
˜ÒÚ· Â· ‚
Ú˙Ó ‰È‰˘ ˙·˘‰ ‡Â‰ „ÁÂÈÓ‰

ÌÂÈ‰ ÏÎ ‰¯Â˙‰השבת יום קדושת ומפני .

שנאמר עונג הנביא נח-יג)קראו וקראת"(ישעיה

עונג המשכילים"לשבת כי הנפש עונג כלומר ,

˘Ù
‰ È˜ÒÚ· Â· ÌÈ‚
Ú˙Ó '‰ È‡¯ÈÂונפשם ,

בהשגת וחשקה שכלי עדון תתעדן השכלית

שכתוב"השי כענין למים, הצמא חשק ת

מב-ג) חי"(תהלים לא-ל לא' נפשי עכ"צמאה ל.",
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סופר' ב'חתם נח)"(עהוכן פר' וזת, ל,"כתב

טובים, וימים שבתות המה החול ימי תכלית

בנ המונים עבודת תכלית העוסקים"שזה י

- השבת ביום ונח במלאכתו החול ימי בכל

תורה, וללמוד ועיוניות במושכלות לעסוק

ל."עכ

���

היות מחמת בשבת התורה עסק חיוב על

ה'מגיד המשיל ממלאכתו, זה ביום פנוי האדם

לאחד משל הבא: המשל את מדובנא'

אביו בית וכל משפחתו ויעזוב נדוד, שהרחיק

וכלות, נשואות עיניו והיו אחרת, בארץ לגור

מולדתו, מעיר הבא אורח איזה יראה אולי

ולא משפחתו, בני על פיו את ישאל למען

בידו. עלתה

על ומחזר הסובב אחד עני בא לימים

הוא כי בו הכיר ביתו, אל כבואו והנה הבתים,

ורצה לקראתו, מאד וישמח מולדתו, מעיר

אביו בית על אותו לשאול עמו, להשתעשע

מדוע העני, אליו ויאמר הכבודה. ומשפחתו

הנה באתי, מלאכתי לעשות הלא תעצרני,

כן אם לו, ויאמר הפסד? לי תגרום למה

פה? לקבץ בדעתך עלה כמה לי נא הגידה

ג' לך הא לו, אמר זהובים. וג' ב' לו, אמר

עמו. וישב כן ויעש עמדי. ושבה זהובים

משפחתו עסקי לו לספר והתחיל

התחיל אך ויהי בניהם. ושלום ואודותיהם

יושב והוא תרדמה, עליו נפלה לספר,

לי להיות זכיתי כי אחר ויאמר, ומתנמנם.

ויתן הבית הבעל את אבקש בו, לנוח מקום

עליו כעס ואישן. ואשכבה מנוחה מקום לי

איש"בעה אותך עשיתי אנכי הלא ויאמר: ב

טו הפיק למען הזה היום למעןבטל בתי,

אל והקרובים משפחתי משלום לי תספר

תשכב מדוע או לנוח, לך מה ועתה ביתי,

ותרדם.

הקב עליונה"הנמשל, נפש לאדם נתן ה

ונתרחקה כבודו, כסא מתחת חצובה

הקב כי גם השבוע, ימי ובכל ה"ממעונתה,

האדם אך ממנה, טובות לשמוע משתוקק

עמנו להשתעשע הגביל לכן בעסקיו, טרוד

להשתעשע ונוכל טרדה, מכל השבת ביום

ית ה' ע"בקרבת באהבתו, ולשוש כ."ש,

���

זצ מדובנא' ה'מגיד השמיענו ל,"כך

Ì‡ ÈÎ Â
˙
 ‡Ï ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈÂ ˙Â˙·˘‰
Â
˙„Â·ÚÂ Â
˙‡¯È ÌÈÏ˘‰Ïבימי נשיג שלא מה ,

" שנאמר, וזה השבתהחול. יום את זכור

כ-ח)"לקדשו ר(לעיל לזכור", אתה צריך כי ל,

בעת בה שהיינו קדושה באותה לעולם לקדשו

והיינו שבת, שהיה תורה מתן ביום הציווי

מפי לשמוע והקהל באסיפה כולנו עומדים

וחכמה. יראה תורה, דברי החכמים

הקב אמר ה'ילקוט', מאמר למשה"וזה ה

בשבת וגו' לפניהם ודרוש קהלות לך עשה

לשבת השבתות כל יתדמו בעבור והיינו, וכו',

ע התורה, נתנה בו אשר כ."הראשונה

���

יחידי, הלומד מאשר נעים בחברה, הלימוד

בחיי' 'רבנו שאמר יח-כד)וכמו ל,"וז(בראשית

רז שאמרו העושין"כמו מועטין דומה אינו ל

ע העושין, למרובין התורה כ."את

לפני שבת אמרה המדרש, דברי יובנו ובזה

זוג,"הקב וב' א' יום כי זוג, בן נתת לכולם ה,

אמר זוג. בן נתת לא ולי זוג, וו' ה' זוג, וד' ג'

הקב ומדוע"לה זוגך, בן היא ישראל כנסת ה,

" ולא ישראל כנסת ."ישראלאמר

ושילמו, הימים מן שלוו איתא, אמנם

ככל ללמוד אחד ביום יכלו לא שאם דהיינו

אחר, ביום זאת השלימו עליהם, קבלו אשר

כשאינו בעצמו, עושה ישראל בר שכל וכמו

לקום מקדים שעוריו, כל א' ביום ללמוד יכול

ומשלים. ב' ביום

יכול החול ימות של הלימוד את והנה,

אותו כי חברו, חול של ביום להשלים האיש

ביום הזה ביום אשר הלימוד של הטעם

מרגיש ישראל שאיש הטעם אבל האחר,

דבר ובכל הסדרה בהעברת שבת, בתפלת

בחול. כשילמד להרגיש יכול אינו בו, שלומד

זוג, בן נתת לכולם השבת: טענה וזאת

השני, ביום ישלים זה ביום יחסר אשר ואת
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אמנם·] שבת, הלכות דוקא ללמוד החובה שיש מבואר אין הטור בדברי והנה

הקב"ה אמר וז"ל, הלימוד בנושא עדיפות יש שאכן ה'ילקוט' בשם כתב שם בב"ח

ברבים לפניהם ודרוש גדולות קהלות לך עשה ˘·˙למשה ˙ÂÎÏ‰'וכו˙Â¯Â‰ÏÂ
¯˙È‰Â ¯ÂÒÈ‡ Ï‡¯˘ÈÏשל בענינו דורשין שיהיו לישראל להם תיקן משה אמרו מכאן ,

וכו', בחג חג הל' בעצרת, עצרת הל' בפסח, פסח הלכות Â¯„Ï˘יום, Ë˘Ù˙
 ·Â¯˜ÓÂ
¯˜ÈÚ ÏÎ ˙ÂÎÏ‰Â ÔÈ
È„· ‡ÏÂ ˙Â„‚‡· ˙Â˘¯„ ÏÎהדרשה דעיקר תורתינו דעת נגד ,

והמותר והאסור שבת הלכות להורות תורותיו ואת הא' חוקי את ללמד שתהיה צריך

שבחגים משה תיקן אף זה ומכח יום, של מענינו ללמוד שצריך והיינו עכ"ל. וכו',

יום. של מענינו ילמדו

‰
‰Âריש בתו"כ חז"ל דרשת בביאור הראב"ד בד' יש הב"ח לדברי גדול מקור

אומר כשהוא בלבך, יכול לקדשו", השבת יום את "זכור שם, איתא והכי בחוקותי

וכ' ע"כ. בפיך, שונה שתהא וזכור מקיים אני מה הא אמורה, לב שמירת הרי שמור

שבת. הלכות פירוש, בפיך, שונה שתהא הראב"ד

‰
‰Âפסח בה' במג"א יעו' הנה אגדה בענייני שדורש מי כנגד הב"ח מש"כ

סק"א) תכט יציא"מ(סי' בענייני דורשים עצמו ובחג החג בה' דורשים הפסח דקודם שכ'

ובאגדות.

'‰·Âבשו"ע נפסק ס"ב)שבת מדרש(רצ קובעים שחרית סעודת אחר בזה"ל,

וכו'. שעה באותה סעודה לקבוע ואסור באגדה ולדרוש בנביאים לקרות

Ì
Ó‡במגילה בבבלי ע"א)הנה ללמוד(לב שחייבים הברייתא את הגמ' הביאה ,

ברמב"ם וע"ע הנ"ל. בילקוט המובא בשבת שבת הלכות שם נזכר ולא בחג, חג הלכות

שבת י)הל' הל' פ"ל יט, הל' לבית(פכ"ג לבא נוהגין שהיו הראשונים צדיקים מנהג שכ',

שבת, בהל' בלימוד דוקא שעסקו מבואר אינו אבל עי"ש. ולשנות השבת ביום המדרש

של זה ענין השמיטו אשר הפוסקים לדברי מקור ולכאורה בהלכות, דוקא לאו ואף

במגילה. הגמ' מכח הוא כהב"ח דלא בשבת שבת הלכות

תורה‚] דלימוד למדים, והראב"ד)נמצאנו ה'ילקוט' כפי שבת הל' בשבת,(ובפרט

שבת הל' או"ח בשו"ע הובאה זו הלכה כי ודע השבת, ושמירת קיום מעניין חלק הוא

ת"ת) הל' ביו"ד לומד(ולא שאינו ומי שבת). מצות(הל' בקיום לו שחסר הרי בשבת,

וא זוג, בן נתת לא לי מיום"אבל להשלים א

אפשר ואיך אחר, ליום ויעשההשבת שילמד

אשר ככל שבת של אחד ביום הישראלי האיש

לעשות? תשוקתו וככל לעשות עליו

ה', ענה זה 
ÂÒועלÎ˙È˘ ,Ï‡¯˘È ˙Ò
Î

,Í‚ÂÊ Ô· ‰Ê ,„ÂÓÏÏ ˙Â¯Â·Á Â˘ÚÈÂ ÂÙÒ‡˙ÈÂ

‰¯·Á‰ „È· ‰ÏÚÈ ,„ÈÁÈ‰ „È· ‰ÏÚÈ ‡Ï˘ ‰ÓÂ

„ÂÓÏÏÂ ¯ÂÓ‚Ï".זצ קלמיש קלונימוס אבד"(מרבי ק"ל,

הכשרת התלמידים, חובת הספרים מחבר פיאסענצא,

.האברכים)
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ענין שזהו להראב"ד בפרט היום חובת קיום העדר וזו השבת"ÂÎÊ¯השבת. יום את

.14לקדשו"

‰
‰Â'ותומים 'אורים בעל הג' שינצל15העיד במציאות כלל אפשר אי כי וז"ל,

ה'יערותמאיס ולדעת עכ"ל. היטב... היטב בורים על הדינים כל ילמוד לא אם שבת ור

שאינו רק לא הילקוט, דברי כפי השבת ביום שבת הל' לומד שאינו מי כי נמצא דבש',

השבת מצות מקיום מפסיד ודאי גם אלא בסיני, רבנו למשה הקב"ה שציוה הדין .16מקיים

È˙ÚÓ˘שחוצה לאחד למהד"ד: משל זצ"ל, בירנבוים שמואל רבי הג' ממורנו

זה אין האם סגורות, בעיניים ועובר גבוהה... במהירות מכוניות בו שעוברים כביש...

מכוניות אלפי בו כשעוברין ראשי", ב"כביש בלילה שעובר מי וק"ו לדעת? עצמו מאבד

לדעת?! עצמו מאבד ודאי מקרי זה אין האם סגורות... בעיניים ועובר גבוהה במהירות

סגורות בעיניים קודש שבת של כביש העובר בפסקנות: הישיבה ראש אמר לך תדע

הג"ר אמר שבת אצל כי מהנ"ל, מסוכן יותר כמה פי זה הרי ההלכות, לימוד ומבלי

זצ"ל ˘·˙"יונתן ¯ÂÒÈ‡Ó Ïˆ
È˘ ˙Â‡ÈˆÓ· ÏÏÎ ¯˘Ù‡ È‡ ÈÎ"את החוצה משא"כ ,

של הוודאית כמו שינזק וודאות ואין שינצל, יתכן עדיין אבל מסוכן שזה הגם הכביש,

שבת! הלכות לומד שאינו למי 17התוצאות

וע מש"14. עוד"ע לא-טז, תשא כי לעיל כ

קיום מעצם שהוא בשבת, תורה לימוד בענין

שבת. של היום וחובת

זצ אייבשיץ יונתן רבי יערות"15. בספרו ל

בספר ברורה'. ל'משנה בהקדמה הובא דבש,

ים להגאפיקי ים, פניני מיכאל"(בקונט' יחיאל ר

זצ וזל)"רבינוביץ קודש"כתב השבת יום ל,

ונחוץ וללמד, ללמוד בקדושה, כולו לבלות

דאל שבת, בהלכות לימוד עלול"לקבוע כ

וראיתי חמורים, איסורים וכמה בכמה להכשל

כל על השבת במשך שחוזרים מעשה אנשי

עכ וכו', ועירובין שבת מסכת ל"משניות

הלוי' ה'בית דברי את כאן להביא כדאי .16

יתרו)"(עה פר' חזת שאמרו מה ידוע שבשבת", ל

מוכח וכן אחשורוש, לסעודת ישראל הלכו לא

היה וההצלה הנס ושורש יסוד שעיקר מזה

" של הסעודה השביעיבעת ו"יום יום",

לאהשביעי ובשבת והיות היה, שבת זה... "

ישועתם. צמחה מזה סעודה, באותה השתתפו

נכשלו המשתה מימי יום שבכל והטעם

עכו ""בבישולי שהוא דרבנןם אבל"איסור ,

שבת, שבאה ÎÂ¯Î‰כיון ‰„ÂÚÒ· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰
ÂÚ˙¯
 ,˙·˘ ‰˘ÚÓÓ ‰‡
‰ Ï˘ ÛÒÂ
 ¯ÂÒÈ‡·

˙ÎÏÏÓ Ï‡¯˘È.,Ê‡ Ì‰Ï ‰„ÓÚ ÂÊ ˙ÂÎÊÂ
‰ÚÂ˘È‰ ÈÚ¯Ê ÂÚ¯Ê
Âראו אחשורוש במעשה .

שהביאו והצרה העונש גודל בעיניהם ישראל

על שעברו בגלל עצמם, 
Ô"על·¯„ ¯ÂÒÈ‡"של

"ÂÎÚ ÈÏÂ˘È·"Ì",כליה שנתחייבו וכמעט ,

ממה רק היתה הצלתם שכל ראו ומאידך

" על מלעבור ונרתעו דרבנןשנמנעו "איסור

" ולכן שקיימונוסף. מה עצמם על "קיבלו""

התורה... חכמי כח גודל שראו אחרי כבר,

פה. שבעל תורה

המלך' 'מעשי בהגהות ח17. ספר עה"(על ת)"ח

וז חז"כתב קודש, שבת חילול בענין ל"ל,

עבחולין שבת"וברמבא)"(ה הל' טו)"(פם הל' ל

ע לעובד שבת המחלל את נתאר"דימו ז.

רח שטות רוח בו נכנסה אשר איש ל"לעצמנו

כפר או קטנה עירה של לכומר מעירו והלך

בידיו הפקיד הכומר להשתמד. מנת על קטן
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מפרשתנו.„] הנלמדת נוספת נפלאה נקודה כאן יש והנה

‰˘Óכולם הכיפורים. יום היה אתמול שהרי השמים, מן ירד עתה זה רבנו

של אמירתו אחר להתאושש התחילו עכשיו ורק העגל, חטא מתוצאות כאובים עדיין

כדבריך" "סלחתי יד-כ)הקב"ה קודם(במדבר של הנעלה למצבם חזרו לא ישראל כלל .

המות למלאך יש שוב מעכשיו כדבריך", "סלחתי להם אמר שהקב"ה אע"פ החטא

להמיתם. רשות

ÏÈÚÏ"העם אל ההר מן משה "וירד חז"ל(יט-יד)כתיב ואמרו שמעוני', ('ילקוט

רפא) ההריתרו מן אלא ביתו בתוך יורד היה ולא לעסקיו פונה משה היה שלא מלמד ,

כשירד ומיד תיכף אלא אחר, דבר בשום עסק לא רבנו, שמשה והיינו ע"כ. העם, אל

ישראל את כינס ההר ˘·˙מן ˙ÂÎÏ‰ Ì„ÓÈÏÂ."ה"ויקהל סיבת כל היתה וזו .

˘ÈÂה"ארבעים אודות דבר מזכיר אינו רבנו משה מדוע גדולה, תמיהה כאן

אודות דבר ישראל לכלל אמר שלא אלא עוד, ולא אלקים, כמלאך בשמים ששהה יום"

העגל, חטא - מחטאם מאומה הזכיר לא וכו', עבורם ומחילה סליחה שביקש יום המ'

כדכתיב כליה לידי הביאם לב-י)שכמעט ואכלם",(לעיל בהם אפי ויחר לי הניחה "ועתה

שלו, הראשון בשיעור ישראל, לעם שלו הראשונה בהתגלות לדבר בחר רבנו משה

˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ È
ÈÈ
Ú·.הוא דבר והלא ,

‰‡¯
Âהט"ז שהביא מה פי על הענין שבת18בביאור המשמר "כל חז"ל מדברי

אי למידק איכא וז"ל, הט"ז והקשה לו", מוחלין אנוש כדור ע"ז עבד אפי' כהלכתו

לי. למה שבת תשובה עשה ואי מהני, מאי שבת תשובה עשה לא

‰‡¯
Âכדאיתא לו מוחלין שיהא מהני לא דתשובה אלא תשובה שעשה דמיירי

קמ"ל [אלא] ממרקת. ומיתה תולה תשובה בי"ד ומיתות כריתות על עבר יוה"כ בפ'

עכ"ל. לו, נמחל שיהא תשובה מהני כהלכתו שבת שומר תשובה בעשותו דאם כאן,

השתמד, פלוני שביום המאשרת תעודה

לו ויש דבר, לכל כגוי דינו והלאה ומהיום

אשר מקום - המדינה בכל וליתן לישא הרשות

קלונו שיתפרסם אחרי שם. אסור ליהודים

" ממנו. ידיו את הקהל ימשוך טמאברבים, צא

ולכלמעירנו! למנין יצרפוהו לא לו. יקראו "

ואפילו עמו להתחתן יאבו לא שבקדושה. דבר

דירה ישכרו לא אף משפחתו. עם לא

ישתפו לא עמו. וליתן מלישא ימנעו בשכונתו.

והכל החיים. משטחי בשטח פעולה עמו

לא שזה - הכפר שכומר בשביל מה? בשביל

השתמד. כי עליו מעיד - בקר רועה היה מכבר

חז שבת"ואם המחלל על מעידים ל

כולה התורה בכל שכופר כמי שהוא בפרהסיא

כעכו הכל"ודינו לזה, לב שישים מי אין - ם

להתחתן יבקשו האיש הוא אמיד ואם קרוביו!

ב יכבדוהו הכנסת ובבית "ששי"עמו.

ציבור. עבודת בכל בראש חלק ויקח ובמפטיר.

או שבת."18. להל' בהקדמה רמב, סי' ח
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˘„ÈÁעצה לו אין הרמב"ם [שלפי וכריתות, בי"ד מיתת בחייבי דאפי' הט"ז לן

העוונות], על שממרקים ומיתה, יסורים בלי כפרה לו ואין תשובה, ע"י 
Âאפי'ÈˆÓ
˘
ÂÚ Ï·˜È ‡Ï˘ ‰ˆÚ ‰Ê·,‰˙ÎÏ‰Î ˙·˘ ˙¯ÈÓ˘ È"Ú.'ÈÙ‡ ¯ÙÎÓ ˙·˘ ˙¯ÈÓ˘

‰¯ÂÓ‚ ‰¯ÙÎ Ì‰· ÔÈ‡˘ ˙Â¯È·Ú ÏÚ19.

‰Ê·Â'דאפי ידע כי ההר, מן ברדתו תיכף רבנו משה של ה"ויקהל" סיבת יבואר

צריכים כי הכפרה, גמר זה אין עדיין אבל כדבריך", ה"סלחתי את מהקב"ה שמעו שבנ"י

שדבר להם ואמר רבנו, משה הקהילם כן על גמורה. למחילה שיגיעו עד יסורים לקבל

כ גדולה, בסכנה עדיין שהם הוא, להבין שעליהם דבר,ראשון סוף כדבריך הסלחתי אין י

הלכות הלומד אצל רק אפשרי וזה כהלכתה, שבת שמירת עצמכם על לקבל עליכם לכן

אייבשיץ ר"י כמש"כ שבת, שישמור יתכן לא שבת, הלכות לומד שאינו מי [כי שבת

יש זה, באופן ורק לעיל], מדבריו הבאנו שבת, להלכות בהקדמה במ"ב הובא זצ"ל

חז דרשו עה"19. ""ל יומתפ מות "מחלליה

לא-יד) "(לעיל יומת, ולעולםמות הזה בעולם "

זצ חיים' ה'חפץ מרן ואמר חפץל"הבא. ('שיחות

ח מא)"חיים' אות לאב השבת את שמחלל מי ,

הרמב דברי והביא המתים. לתחיית ם"יקום

ואמר דבר. לכל כנכרי הוא שהרי שכתב

העם, המון בקרב זה דבר לפרסם שצריכים

ברפש להתפלש יאלץ השבת שמחלל שידעו

מוזן דאך וועט שבת'ניק מחלל דער לנצח,

שבת [המחלל אייביג! אויף בלאטע אין ליגן

לנצח]. בבוץ לשכב מוכרח יהא

���

הח הפסוק"והיה את כך על דורש ח

תתעלם" לא נח-ז)"ומבשרך אל(ישעיה לאמר: .

נצח, השחתת תשחיתו ואל מגופך תתעלם

ולא המתים, בתחיית שיקום הבטח אלא

באדמה! לנצח חיים')"ירקיב 'מים .(קונט'

���

""חז דרשו יומתל הזה"מות בעולם ,

שרמ שידוע והענין, הבא. המצוות"ולעולם ח

רמ כנגד כל"שבתורה הם. שבאדם האברים ח

פגם ואם האברים, אחד כנגד מכוונת מצוה,

שלא אבר, באותו לנצח מום בעל יהיה בה

שכתב וכמו לבוא. לעתיד ה' אור עליו יאיר

זצ ויטאל חיים קדושה',"רבנו ב'שערי ל

זצ"והגר ""א הפסוק על לול יחבל לדבר "בז

יג-יג) .(משלי

תלויה הנשמה שאין אברים שיש וכשם

יחסרו אם שגם וכדומה, והרגל היד כמו בהם,

ויש מום, כבעל אלא יחשב לא לאדם

או הראש כגון לחיות, יוכל לא שבחסרונם

אם שגם יש המצוות, בענייני גם כך הלב,

לעולם יקרא לא עליהם ועבר האדם פשע

נורא גנאי זה וגם מום, בעל בשם אלא הבא

חיים יעמדו ישראל שכל נצחים. לנצח

תפילין הניח שלא ומי אבריהם, בכל וקיימים

מה רואיו. לכל לדראון ויהיה ידו בחסרון יקום

הכלימה. רבה ומה הצער, יהיה גדול

,·Ï‰Â ˘‡¯‰ „‚
Î Ô‰˘ ˙ÂÂˆÓ ˘È Ï·‡
‰˘Â„˜‰ ˘Ù
 ˙ÂÈÁ ¯˜ÈÚ Ô‰˘האמונה כמו .

יסוד הוא השבת שמירת וענין ובתורתו. בה'

שהקב על"האמונה אדון והוא העולם. ברא ה

נפשנו בכל רצונו לעשות חייבים ואנו כל,

ידיעות לו יחסרו ואם – שלו הכל כי ומאודנו

ככתוב השבת, ידי על הנשפעת והקדושה אלו,

כי" לדעת לדרתיכם וביניכם ביני היא אות כי

מקדשכם ה' לא-יג)"אני הסתלקה(שמות כבר ,

חי כשהוא וגם הקדושה, מנפשו החיות

שלו, הבהמית בנפש רק הוא חי הזה בעולם

התחיה! בעת לקום במה לו יהיה ('נדחיולא

לו) פרק .ישראל'
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שבת, הלכות ולמדם רבנו משה הקהילם ולכן וכמש"נ. גמורה כפרה לקבל עצה להם

השבת. שמירת לולא עוונם על למרק עליהם באים שהיו היסורים את גם מהם להסיר כדי

dk`ln dyrz mini zyy

øùà íéøáãä äìà ,íäéìà øîàéå ìàøùé éðá úãò ìë úà äùî ìä÷éå"
íëì äéäé éòéáùä íåéáå äëàìî äùòú íéîé úùù íúà úùòì 'ä äåö

"úîåé äëàìî äùåòä ìë ,'äì ïåúáù úáù ùã÷[לה-א,ב]

שנאמר‡] במה די ולא מלאכה", תעשה ימים "ששת אמר מה לשם וקשה,

תשבות". השביעי "וביום

˘ÈÂ,וז"ל ר"ל אחת שבת למחלל הח"ח מרן של מדבריו המקרא ביאור ללמוד

בשבת. עובדים אחד חרושת בית בעל שאצל ושמע צ'רניגוב, בעיר ברוסיה היה פעם

אלף ארבע יום כל מרויח אני לו, ענה בשבת. העבודה את שיפסיק אתו ודבר אליו נכנס

יהיה?! ומה הח"ח, לו אמר רובל? אלף ארבע השבת מיום אפסיד שאני רוצה אתה רובל,

בתורה כתוב הלא שלך! החרושת בית כל את תפסיד שבת חילול ÌÈÓÈשע"י ˙˘˘"
"„Â·Ú˙כך אלא השבוע? ימי כל לעשות מה לנו לומר התורה צריכה מה ולשם וקשה ,

תורה: ÌÈÓÈאמרה ˙˘˘· ‰„Â·Ú ÍÏ ‰È‰˙˘ ‰ˆÂ¯ ‰˙‡ Ì‡,ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ· ÈÊ‡
˙Â·˘˙ענה לעשות. מה ימים ששת לך יהיה לא השביעי, ביום תשבות לא אם אבל .

שלי", החרושת בית את יעמיד בחומש הפסוק כי חושב הרבי "מה בלעג, האיש לו

ממנו. הלך חיים' וה'חפץ

‡Ïוהוא החרושת בתי כל את ממנו ולקחו לרוסיה נכנסו והבולשביקים זמן עבר

שלח אז כל. ובחוסר בעירום ויצא נפשו, ולהציל לברוח בידו עלה נס עפ"י בעצמו

ואמיתיים, צודקים שדבריו רואה אני "עכשיו בזה"ל: לפניו והתוודה חיים להחפץ מכתב

החרושת"! בית את מעמיד חומש פסוק כי

כסף·] שיתנו העם את הקהיל רבנו משה דהנה הפסוק, בביאור לומר יש עוד

הקדים יפה בעין נדבותיהם שיתנו כדי אלא שבת? מצות הקדים ולמה המשכן, לבנין

החיל את לו עשה ידו ועוצם שכחו האדם יחשוב שלא תעשה". ימים "ששת של היסוד

המעלים "כל חז"ל אמרו לכן לצדקה. מעותיו לפזר לו קשה כן שחושב מי כי הזה,

זרה", עבודה עובד כאילו הצדקה מן 
ÌÈÈעיניוÚÏ ‰˜„ˆ ˙˙Ï ‰ˆÂ¯ Â
È‡˘ ÈÓ ÈÎ
ÂÁÎ È"Ú ÛÒÎ‰ ˙‡ Ë˜ÈÏ ‡Â‰ ÈÎ ·˘ÂÁ˘ È
ÙÓ,‰¯Ê ‰„Â·Ú „·ÂÚ Â‰È¯‰!

Î"Á‡אפריון בספר אינו20מצאתי אשר אדם וז"ל, כמש"כ הפסוק בביאור דכתב

להגר זצ"20. גאנצפריד ערוך'."ש שולחן ה'קיצור בעל ל,
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פחות, או יותר ירויח ידיו במעשי כי חושב והוא משמים, לו קצובה פרנסתו כי מאמין

החיל את לו עשו ידו ועוצם כוחו כי בנפשו מדמה הוא שכן שבת, שמירת עליו קשה

היה אם לדעתו שכן השביעי, ביום ישבות אם ממון יפסיד כי חושב הוא וממילא הזה,

לו קצובים אדם של מזונותיו כל כי המאמין כן לא יותר. מרוויח היה יום, אותו עובד

כהלכתו, השבת יום את לשמור לו נקל ההתעסקות, במידת תלויה פרנסתו אין וכי מר"ה,

הכי. בלאו לו קצוב מזונו שהרי מה, דבר הפסיד כי מרגיש הוא אין שכן

ÌÂ˘Óמוזכרת בו אשר הימים, ששת מלאכת סיפור את התורה הקדימה כך

כי להאמין חובה ימים ששה באותם גם כי ללמד כדי מאליו, הנעשה כדבר המלאכה

והמפרנס, העושה הוא כי אדם של דעתו על יעלה שלא מאליה. נעשית כביכול המלאכה

מאליה. המלאכה נעשית וכאילו משמים הכל כי ידע אלא

˘"‡Âכתוב ולא קמוצה, ו"עין" צרויה "תיו" תעשה שכתוב התורה, לשון זה לפי

פתוחה)תעשה ו"עין" השבת,("תיו" את לשמור לאדם קל מתי כי ,ÏÎ ÈÎ ¯ÈÎÓ ‡Â‰˘Î
‰˘ÚÓ‰ ÈÓÈ ˙˘˘,‰Ê ÏÎ ˙‡ ‰˘Ú Â„È ÌˆÂÚÂ ÂÁÎ ‡Ï˘ ‰˘Ú˙ ‡ÏÂ ‰˘ÚÈ˙ ‡È‰
‰"·˜‰Ó ÏÎ‰ ÈÎהכ עשה ידו ועוצם כחו כי חושב האדם אם אבל לו. קשה אז ל,

עכ"ל. בעבודתו, רוצה הוא כי עבודה, יום לעזוב

Ô¯Óחבית לו שיש לאחד משל, בדרך זו השקפה מבאר זצוק"ל חיים' ה'חפץ

בודאי מים, יותר משם שיצאו כדי ברז עוד לעשות ורוצה ברז, לחבית ויש מים מלאה

שנמצא ממה מהחבית מים יותר יצאו לא ברז עוד שיעשה בזה כי גדולה, שטות זו

לחבית. ברז עוד כמוסיף ה"ז עליו שנגזרה פרנסתו על להוסיף רוצה האדם אם כך שם.

reayd lk dxeza miwqerd g"zl zay bper

"'äì ïåúáù úáù ùã÷ íëì äéäé éòéáùä íåéáå äëàìî äùòú íéîé úùù"
'åâå[לה-ב]

˘Èהדברות בעשרת שהנה יתרו)להבין, ימים(פר' "ששת ויום˙Ú·„נאמר וגו'

שבת ‡ÍÈ˜Ïהשביעי '‰Ïימים "ששת כתוב הכא ואילו ,"‰Î‡ÏÓ ‰˘Ú˙יהיה וגו'

ÌÎÏ.בלשונה התורה שינתה ולמה קדש".

˘ÈÂבשו"ע דהנה ס"ב)לומר, רצ סי' ובעלי(או"ח ופועלים וז"ל, הרמ"א כתב

העוסקים מת"ח בשבת בתורה יותר יעסקו השבוע, ימי כל בתורה עוסקים שאינן בתים

הם שהרי קצת, ושתיה אכילה בעונג יותר ימשיכו והת"ח השבוע, ימי כל בתורה

ע"כ. השבוע, ימי כל בלימודם מתענגים

ÔÎÏÂכל ועשית תעבד ימים "ששת הרגילים החיים על שם שמדבר יתרו בפר'
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"ויום אז ללמוד, הרבה זמן לו ואין השבוע, כל בעבודה עוסק שהאדם מלאכתך"

ולהתעלות ה' תורת ללימוד השבת יום את להקדיש צריכים - אלקיך" לה' שבת השביעי

ברוחניות.

Ï·‡ע"י נעשית מלאכתם אשר המדבר דור אל משה מדבר ויקהל, בפר' כאן

להם אמר ולכן בתורה. לעסוק השבוע כל פנויים היו והם מלאכה"... "תעשה אחרים...

שבת בעונג ולהתענג "לכם" לקיים יש - קדש" לכם יהיה השביעי .21"וביום

sqk l`e ixqen egw

"'äì äîåøú íëúàî åç÷"[לה-ה]

‰¯ÂÒÓ·קחו כסף, ואל מוסרי קחו לה', תרומה מאתכם קחו קחו, פעמים ג'

ה'. אל ושובו דברים עמכם

˙Â‡˙,שבעה ידעה ולא אחריה רצין הכל בעוה"ז, החיה רוח הוא והממון הכסף

לא הזה השגעון לולא כי העולם לישוב נחוץ הוא כי ז"ל הרמב"ם כתב כבר ובאמת

אבל אחריהם, ימשך לא כאלה משתגעים בראותו הרוח איש זאת ובכל העולם. נתקיים

ונפסד הכלה מדומה טוב בעבור הם אם מוסר, יקח למען ובמעשיהם בהם להסתכל טוב

הנצחי, הטוב בשביל לעשות צריך כו"כ אחת על ישבותו, לא ולילה יום יטריחו כך

כסף" ואל מוסרי "קחו שאמר ח-י)וזה אותו(משלי הממון בתאות הצפון המוסר כלומר ,

כלומר לה'" תרומה מאתכם "קחו שאמר וזה תבקש. בעצמו הכסף ולא לך ÌÎ˙‡Óתקח
'‰ Ï‡ ‰ÓÂ¯˙ ÌÓÂ¯˙‰Ï ˙Â¯¯ÂÚ˙‰ Á˜˙ Ì„Â ¯˘· ˙Â‚‰
˙‰Ó.

Â‡וצוברים העתיד על שדואגים עצמם בעניני ודם בשר מתהלוכות הכוונה

הון בנחלת בניהם את להבטיח או זקנתם, לימי עצמם הבטיח למען יד על יד וקובצים

נשמתו בעד לדאוג לאדם לו יש כו"כ אחת על כך, עובר עולם בשביל ואם – ועושר

המון עמה תשא שבשמים לאביה לשוב פקודתה עת בבוא אלא ערטילאית, תצא שלא

מאתכם, קחו שאמר וזה טובים, ומעשים מצות ˙˜ÂÁדברים ÌÎÓˆÚ· ÌÎ˙‡Ó
'‰Ï ˙Â‡˘
˙‰Â ˙ÂÓÓÂ¯˙‰,ÔÂ¯Á‡ ÌÂÈÏ Â‚‡„˙˘ Â
ÈÈ‰Â,ÌÈ¯·„ ÌÎÓÚ ÂÁ˜כפירוש]

לד-ד)המדרש ה',(שמו"ר אל ושובו תורה] דברי אלא דברים ˆ„‰אין ÌÎÏ Â
ÈÎ˙˘
ÌÈÓ˘·˘ ÌÎÈ·‡Ï ÌÎ·Â˘ ˙ÚÏ ÌÎÓÚ ÂÁ˜˙Âכנ"ל כסף", ואל מוסרי "קחו כן ועל ,22.

"'äì äîåøú íëúàî åç÷"-ה][לה

È˙È‡¯תרומה שלוקחים התורה אמרה העגל חטא שאחרי שמפרש הזוהר בשם

לתורה. פרפראות ספר עה21. נחמיה יוסף רבנו חידושי ת."22.
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בפרשת משא"כ העגל. בחטא שהתחילו רב הערב מן לא דהיינו ישראל", "עדת מאת רק

הקב"ה שראה כיון אבל לבו", ידבנו אשר "מכל תרומה לקחו העגל, חטא קודם תרומה,

ויקהל. בפרשת עכשיו ליתן רשות להם נתן לא וכו', הזהב כל עם רב הערב שעשו מה

'dl ytp zexiqna dnexz - 'd znexz

"'ä úîåøú úà äàéáé åáì áéãð ìë 'äì äîåøú íëúàî åç÷"[לה-ה]

ÍÈ¯ˆבזה והנראה ה'? תרומת הפסוק ובסוף לה' תרומה הלשון שינוי להבין

קטן מועד במס' הגמ' דברי ע"א)בהקדם המות(כח מלאך מצי הוה לא חייא ר' ,

אפיקו ריפתא לי אפיק א"ל אבבא טריף אתא כעניא, ליה אידמי חד יומא לי', למיקרבא

ליה גלי מר, קמרחם לא אמאי גברא אההוא אעניא, מר מרחם קא ולאו א"ל ליה,

ע"כ. נפשיה, לי' אמצי דנורא שוטא ליה אחוי

¯·ÎÂזצ"ל שמואלביץ חיים רבי הג' של23עמד טענתו היתה דמה הגמ', בדברי

המות למלאך לו יתן לכן ריפתא לו ונותן אעניא דמרחם בגין אטו לר"ח המות מלאך

ההשוואה. ומה הנשמה, את גם ליה לאמצי מבעי' לחם דנותן בגין אטו נשמתו, את

¯Ó‡Âאת ממש לעני שנתן כזו, נפש במסירות נתן הריפתא דגם זצ"ל, הגר"ח

דמתפקדנא רש"י וכמש"כ מר קמרחם לא אמאי גברא ההוא וטען בא ולכן נשמתו,

נשמתך. את לו ותן עלמא בההוא למר לי' למייתי

¯‡Â·Ó,ממש נפש מסירות בזה לראות יש ריפתא של לב שבנדיבות הגמ' מדברי

כולם נצטוו ה', לשם לה', דבתרומה לה' תרומה מאתכם קחו הפסוקים יובנו ומעתה

דנדיב ה', תרומת את יביאה לבו נדיב כל הפסוק הוסיף ואמנם הכלל, מן יוצא בלי

זה והרי להשי"ת, עצמו ביטל כי ה', תרומת זה הרי ממש, נפש במסירות הנותן לב

תרומתו. ולא ה', תרומת

"xedh al" epiid - al mkg

oilaz dxez el iz`xa x"dvi iz`xa

"'ä äåö øùà ìë úà åùòéå åàáé íëá áì íëç ìëå"[לה-י]

ÏÎÂחז"ל אמרו כי מוח. חכם ולא דייקא, - לב כד-ו)חכם מקום(ויקר"ר "כל ,

כבר - ערוה? גדר מוצאים אנו ובמי קדושה". מוצא אתה - ערוה גדר מוצא שאתה

אלא - מתגברת עריות מחשבת ש"אין הרמב"ם וממילא·Ï·כתב החכמה", מן פנוי

אורה שערי בספר הובא תשא.ב)"(ח23. כי פר' לעיל ,
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יותר הערוה מן גדור הוא – יותר לב חכם שהוא מי .24כל

¯˘‡Âשבמעשי - לב החכם את רק למצוא צריכים היו המשכן בבנין כן על

לשרות! השכינה תוכל הטהורות ידיו

ÔÎÂבחז"ל מצינו ע"ב)איפכא לט את(יומא מטמטמת "עבירה ,Â·Ï- אדם" של

שנעשה - העבירה מן הנזהר מן היפך והוא לבו, מיטמטם - עבירה עובר שאם כלומר,

לב .25חכם

zepgnd reqpa epke xeikd `yn

úà åéìë ìë úàå åéãá úà åì øùà úùçðä øáëî úàå äìòä çáæî úà"
"åðë úàå øéëä[לה-טז]

·˙Îמי במדבר פ' בסוף נזכר לא למה בעיני, היה גדול לפלא סורוצקין, הגר"ז

להגרא כשנודע זצ"24. בקשט מגדולי"ל ל

נתפס אחד שבחור מיר, ישיבת תלמידי

" אמר, עלינו, לא רחמנות,בקלקלתו, איזה

לחשקת זכה שלא זה בחור על גדולה רחמנות

עולם')"התורה גבעות 'מגד דבריו(קונט' ובביאור .

הגרא כמש"של נראה טועם"ל היה שאילו כ,

של מציאות אצלו שייך היה לא תורה, טעם

ע רעבונו נתמלא כבר כי אלו, בענינים י"חטא

התורה. לימוד

���

הגרא ממרן נורא מעשה כאן נביא מ"ועוד

זצ ברבים."שך נודע ראשיתו רק אשר ל,

ר אשר בבחור שהי' בבעיות"מעשה לקה ל

ר בחטאים נכשל היה גם אך והי'"נפשיות ל,

לבריאות המסייעות תרופות שיטול צורך

לא בחור, אותו כי בעיה התעוררה אך הנפש,

שאין סבור היה כי התרופות את לקחת נאות

מרן של שולחנו על השאלה ועלתה בעיה. לו

התרופה"זצ את שיכניסו שם והציעו ל,

טעם לזה שיש חשש היה מאידך אך באוכל,

והתחילו בזה. דיון והחל באוכל, יורגש אשר

לבדוק כיצד הצעות מיני כל להציע כולם

אמר א' בכה. אומר וזה בכה אומר זה זאת,

לכימאי לשלוח אמר וא' זו, למעבדה לשלוח

מידי, מענה לתת הצליחו לא כולם אך פלוני,

באופן רק היו הרעיונות וכל דחוף, היה והדבר

ימים. כמה לאחר תשובה שתהיה

כולם, לעיני עצות, אובדי כולם בעוד והנה

זצ מרן לפיו,"נוטל מכניס ו... הכדור את ל

" ואומר רגע להכניסטועם אפשר בסדר זה

מר טעם לזה אין ..."באוכל

מרן מהנהגת התפעלו שכולם כמובן

ברבים."זצ נתפרסם המעשה של זה וחלק ל...

מפורסם, פחות המעשה של המשכו אך

רא הג' כבנו מקורבו סיפר טויב"וכך צ

א."שליט

זצ מרן אמר זה, כל חבל..."לאחר איי! ל

הרא שאלו רבות. נאנח וכך חבל... צ"איי!...

" זצ"חבלמה מרן לו אמר שאינו"? חבל ל,

מסתדר... היה הכל גמרא דף של טעמה טועם

רא יודע,"המשיך הלא הישיבה ראש צ,

יצליח גמרא דף וכי רגיל, כבחור אינו שהוא

מלחטוא? אותו לעצור

זצ מרן -"השיב „Û"ל Â˙Â‡ Â„ÓÏÈ˘ Ê‡
...¯‚ÈÈ‡ ‡·È˜Ú È·¯ Ï˜ÈË˘ ÌÚ ‡¯Ó‚"

שבדרון שלום רבי להמגיד שלום, לב ספר .25

יתרו"ועל."זצ פרשת לעיל שהארכנו מה ע

ובהגה שם)"(כ-יד, "ה במאמר עריות, מחשבת אין

החכמה מן פנוי בלב אלא ."מתגברת
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במפרשי מזה דבר שום מצאתי ולא המחנות? בנסוע כנו ואת הכיור את נשאו ואיך

עזרא'. ב'אבן זה פסוק על היינו במקומה, שלא זו גדולה שאלה שמצאתי עד התורה,

Ï"ÊÂ.ע"כ נשואים, היו העגלות על אולי בדים, ולכנו לכיור אין הנה הראב"ע,

הדברים נמנו נשא בפ' ומיתריהם")אבל "ויתדתם כמו ביותר הקטנים בני(אפי' משא של

מכיון אותם, נשאו ואיך אותם? נשא ומי וכנו, לכיור זכר שם ואין מררי ובני גרשון

בתוספתא איתא והנה להם? עשו לא בדים עם26שגם עולה שהיתה מרים של שבארה

- המשכן את ומעמידין שורין ישראל שהיו מכיון גבעות, ויורדת להרים ישראל מחנה

עי"ש מועד, אהל בחצר עומדת הבאר היו27היתה ובה באר היתה בבהמ"ק והנה .

שהכיור מכיון בלינה, הכיור מי יפסלו שלא כדי הלילה, בתחילת הכיור את משקעין

וכנאמר המשחה בשמן שנמשחו שרת כלי היו מ-יא)וכנו ואת(לקמן הכיר את "ומשחת

בלינה נפסל שרת בכלי שנתקדש דבר וכל אתו", וקדשת ע"א)כנו לז היו(יומא ובודאי .

המסעות סילוק בשעת וכן מרים. של בבארה ערב לפנות במדבר וכנו הכיור את משקיעים

נישאים הי' וממילא ביוצא, המים יפסלו שלא כדי מרים, של בבארה להשקיעו צורך הי'

אחר תירוץ שאין ומכיון לתחנה. מתחנה ב"י עם מתגלגלים שהיו שבבאר, המים עם

בתורה ואסמכתא רמז לנו יש הרי "ואולי", תירוצו על כתב בעצמו והראב"ע מתקבל

ככוורה עמהם מתגלגלת היתה מרים של שבארה חז"ל, כנחל)לדרשת ממסע(משוכה

במדבר נדודם משך בכל .28למסע

ezlkin dlrnl `edy oipr lr dlaw - eal e`yp

dxez ly dxzkl zekfl dvexy ina `ed oke

"åçåø äáãð øùà ìëå åáì åàùð øùà ùéà ìë åàáéå"[לה-כא]

"נדבה‡] יקרא לזה יכולתו לפי נפשו ברצון שהמתנדב הק' האוה"ח ביאר

ממה יותר מנשאו שהלב היינו מיכלתו, יותר המתנדב הוא לבו" "נשאו אבל רוחו",

ביכלתו. שיש

ÔÂÈÎÂשלמד בהם היה לא כי וז"ל, שכ' לבו נשאו בביאור הרמב"ן לד' בזה

לעשות שידע בטבעו מצא אבל כלל, ידיו בהם שיאמן מי או ממלמד האלה המלאכות

וכו', דובר אדני אשר כל אעשה אני לו לאמר משה לפני לבא ה' בדרכי לבו ויגבה כן

עושים היו אם ובודאי מיכלתם, למעלה והיה אומנים היו לא דבאמת כלומר ע"כ.

פ סוכה תוספתא מ"26. ג, הל' פ"ג א-ב,"ר

במדבר. פ' א,ב 'תנחומא'

הלשון שם ובתוס' במדרשים, הוא כן .27

מועד" אהל של פתחו ."כנגד

לתורה. אזנים ספר .28
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לעשות, ע"ע לקבל להם היה לא נפשם עם ·ÏÏÎחשבונות ‰ÏÂ‚Ò È„ÈÁÈ ÂÈ‰˘ ˜¯
Ì·Ï ‰·‚˘ Ï‡¯˘È,Ì˙ÏÎÈÓ ‰ÏÚÓÏ Ô˙ÈÏ Â‡ ˙Â˘ÚÏ Ï·˜Ï Ì‡˘
 Ì·Ïשהבינו ,

ה'. דבר את לעשות אותם לבם נשא מיכלתם למעלה שהוא ואע"פ ה' רצון שזה

Ì‰È¯·„Óלעשות להתחייב חיוב] [ואולי מותר היה המשכן שלבניית למדנו, הק'

בכל ולבנות לעשות והידיעה הכשרון להם היה שלא הגם כי והיינו מיכלתם, יותר אף

המשכן, לבניית הקשורים העניינים Â˘ÚÏ˙אלו ·ÈÈÁ˙‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰˘ ‰¯Â˙ ‰¯Ó‡
'˙È ‡¯Â·‰ ÔÂˆ¯ ‡Â‰ ‰Ê ÈÎ -.

הרמב"ם·] כתב א)והנה הל' ת"ת מהל' ועומד(פ"ג מונח הרי תורה כתר וז"ל,

יבא שירצה מי כל יעקב, קהלת מורשה משה לנו צוה תורה שנא', ישראל לכל ומוכן

ושם ע"כ. ו)ויטול, וז"ל,(בהל' הרמב"ם כ' ,Â·Ï Â‡˘
˘ ÈÓכראוי זו מצוה לקיים

שיקנה לבו על ישים ולא אחרים לדברים דעתו יסיח לא תורה בכתר מוכתר ולהיות

במשורה ומים תאכל במלח פת תורה של דרכה היא כך כאחת, והכבוד העושר עם תורה

ולא לגמור הדבר עליך ולא עמל, אתה ובתורה תחיה צער וחיי תישן הארץ ועל תשתה

עכ"ל. הצער, לפי והשכר שכר הרבית תורה הרבית ואם ממנה ליבטל חורין בן אתה

מוכתר ולהיות כראוי זו מצוה לקיים לבו שנשאו "מי הרמב"ם מש"כ ביאור וצריך

למשל כמו התורה, מצוות תרי"ב בשאר הרמב"ם שכתב מצינו שלא דבר תורה", בכתר

וצ"ב. תפילין", מצות לקיים לבו שנשאו "מי שיכתוב מצינו שלא

˘ÈÂדלא הרמב"ם כמש"כ הטבע, מן למעלה הוא תורה כתר שהשגת לומר,

התמדה צריך תורה של לכתרה לזכות בכדי וכו'. תאכל במלח פת וכו' מהם, דעתו יסיח

הקדים כן על אשר האדם. מכח למעלה שהם דברים עוה"ז, מענייני ופרישות עצומה

כראוי", זו מצוה לקיים לבו שנשאו "מי ‰Ï·",הרמב"ם ˙Â‡È˘
" ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ˜¯˘
.‰¯Â˙ ¯˙ÎÏ ˙ÂÎÊÏ ÏÂÎÈ ,Â˙ÏÂÎÈÓ ‰ÏÚÓÏ ‡Â‰˘ ÔÈ
Ú ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·˜Ï

Ô‡ÎÓÂלהרבה ולשאוף עצמנו את לחייב הוא] [וחיוב מותר התורה, שבלימוד

יכולתנו, מכפי המשכןיותר בבניית אבותינו שעשו הנ"ל)כמו והאוה"ח הרמב"ן .(כדברי

בבניית התורה שכתבה הלשון אותו לבו" "נשאו של זה לשון הרמב"ם דנקט מהא

שנהגו כמו בדיוק התורה, בלימוד ע"ע לקבל שמחוייב ע"כ תורה, בתלמוד גם המשכן

יכולתנו! מכפי יותר בלימוד לעסוק להתחייב המשכן, בבניית אבותינו אבות

Î"Á‡ומוסר חכמה דעת שבס' לא)מצאתי מאמר ה ובתוספת(חלק כנ"ל כתב

ה'" יראת תבין אז תחפשנה וכמטמונים ככסף תבקשנה "אם כתוב וז"ל, (משליביאור,

בעניןב-ד) הרי והנה והמטמונים. הכסף בקשת לדרכי חכמה קניית דרכי הוקשו הרי .

אומנות לזה שצריך לכל שמוסכם שאף האמונה, בירור את רואים הכל הכסף בקשת

בידים לקחת יכולים אין האומנות כל לאחר שאף ומכירים הכל יודעים מ"מ והתענינות,
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ההצלחה, את פועל שהנהו ולא השמים, מן שנותנים במה תלוי הכל אלא ההצלחה, את

רואים החכמה קניית ובדרכי הפסק". בלי שופע ברכה מזל "כשיש העולם שאומרים וכמו

אלא אינו שהכל הלזה, מהיסוד כלל יודעים אין ששם עד כ"כ, המסילות שנשמו אנו

לא להחכים, יגע שהנהו והיגיעה, הלימוד כל לאחר גם לאדם, שנותנים שמים מתנות

לאדם. לו שנותנים מה אלא כלל שאין רק שלו, להחכמה והמהוה המחכים הנהו הוא

˙˘¯ÙÓמה החכמה, קניית דרך ללמוד אנו יכולים המשכן, עשיית פר' "ויקהל"

כלל. מזה יודעים העולם כל שאין

·È˙Î(לא-ב בחכמה(לעיל א' רוח אתו ואמלא וגו', בצלאל בשם קראתי "ראה

נתתי לב חכם כל ובלב וגו', אהליאב את אתו נתתי הנה ואני וגו', ובדעת ובתבונה

וכתיב בתבונה(לה-ל)חכמה", בחכמה א' רוח אתו וימלא וגו', בצלאל בשם ה' קרא "ראו

וגו' ולחשב מלאכה, ובכל ·Â·Ïובדעת Ô˙
 ˙Â¯Â‰ÏÂזה את גם לאחרים, להורות גם -

ולהלן וגו'. מלאכת" כל לעשות לב חכמת אתם מלא - בלבו בצלאל(לו-א)נתן "ועשה כ'

בביאור הרמב"ן וכתב וגו', בהמה" ותבונה חכמה ה' נתן אשר לב חכם איש וכל ואהליאב

ובודאי מיכלתם, למעלה שהיה לעשות יכולים היו לא דבעצם לבו ויגבה וז"ל, לבו נשאו

ולעשות, ליתן לקבל להם היו לא נפשם עם חשבונות עושים היו È„ÈÁÈאם ÂÈ‰˘ ˜¯
Ì˙ÏÎÈÓ ‰ÏÚÓÏ Ô˙ÈÏ Â‡ ˙Â˘ÚÏ Ï·˜Ï Ì‡˘
 Ì·Ï˘ Ï‡¯˘È ÏÏÎ· ‰ÏÂ‚Ò.Â
È·‰˘

'‰ ÔÂˆ¯ ‰Ê˘שהוא Ì˙ÏÎÈÓואע"פ ‰ÏÚÓÏ.'ה דבר את לעשות אותם לבם נשאו

‰¯Â˙‰שמשיג החכמה עניני שכל הלזה, הגדול יסוד לדעת בזה אותנו מלמדת

‰ÌÈÎÁÓהאדם, Â‰
‰ ‡Â‰ ‡Ï,"ÈÂÏÓ" Ï˘ „ÂÒ ˜¯ Â
È‡ ‡Ï‡בחכמה אותו שממלאים ,

סוד כלפי עצמו את ומכין שמכשיר הכשרה, אלא אינו הלימוד ענין וכל ובדעת, בתבונה

של ענין אלא אינו הלימוד לאחר וגם החכמה, ולקבל להתמלאות ראוי שיהיה המלוי,

ובדעת בתבונה בחכמה אותו שממלאים מלוי, של אופן שיש עד אותו, שממלאים מלוי

ללימוד, כלל וא"צ מעולם, אותם ידע ולא ראה שלא בדברים ‰"ÈÂÏÈÓ"אף „ÂÒÓ ‰ÊÂ.

È¯·„Óלימוד בלא לב" "נשיאות ע"י חכמה, שקונים איך רואים הנ"ל הרמב"ן

המלוי, סוד כל כלפי עצמם להכין איך וידעו המילוי, מסוד ידעו שהם משום כלל,

אומרים שאנו כמו החכמה, קניית מדרכי זהו בה' בטחון כי בה', ובטחון לב", ב"נשיאות

חיים". חקי "ותלמדם בך"... שבטחו אבותינו "בעבור רבה"... "אהבה בתפלת

˙Ó‡·Â,הרמב"ן שכתב לב נשיאות של זה, ‚„ÏÂשענין ¯˙ÂÈ ÔÂÁË· ‡Â‰,˙Â‡È˘
Â
ÌÈÏ „¯ÈÏÓ ‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ·Ï,החכמה קנין בדרכי גדול יסוד הוא לב נשיאות של זה ענין .

יצרך, יבהילך אל אבל לעלות, יעפיל שלא האדם על פחד להפיל רק הוא היצר דרכי וכל

לבם, את נושאים והכל לכל, פשוט זה ענין המסחר, בעולם הרי הכסילים. מדרך זה כי

נשמו בחכמה ורק יעזרנו", "ה' ואומרים גדולה, היותר באמונה במסחר לעסוק והולכים
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ומתפחדי עכ"להמסילות, מקומם, על עומדים ונשארים רם. עסק מכל .29ם

הבית‚] תורת בספרו זצ"ל חיים' ה'חפץ שם)וז"ל ובהגה"ה אצל(פ"ז מצינו ,

נותן הקב"ה היה המשכן, מלאכת לעשות ותשוקתו לבו משים שהיה מי שכל המשכן

אשר לב חכם איש כל ואל משה... "ויקרא כדכתיב לעשות איך שידע ותבונה דעת לו

כתב ולא אותה", לעשות המלאכה אל לקרבה לבו נשאו אשר כל בלבו, חכמה ה' נתן

הוא, אחד ענין דבאמת משום ‰Î‡ÏÓ‰"וכל", Ï‡ ·¯˜˙‰Ï Â˙Ú„· ÌÎÒÂ‰˘ ÈÓÏ Ï"¯
‰˙Â˘ÚÏ ÍÈ‡ Ô
Â·˙‰Ï,‰˙Â˘ÚÏ ÍÈ‡ Ú„È˘ È„Î ˙Ú„‰ '‰ Ô˙
 ‰ÊÏ.ÍÈÈ˘ ‰Ê ¯·„Â

·ÂË‰ È
È
Ú ÏÎÏ,·Ï Ô˙ÈÏ ÍÈ¯ˆ˘ ˘„Â˜‰ È
È
ÚÏ ˙ÂÎÈÈ˘˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ È
È
Ú· ÔÈ·
‰˙Â˘ÚÏ ÍÈ‡ Ô
Â·˙‰Ï,‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ È
È
Ú· ÔÈ·Âלהשתדל בדעתו יסכים אחד אם ,

איזו לברר או פעמים, כמה ולחזור ללמוד ויראה וכדומה, גמרא סדר באיזה בקי להיות

מחשבתו להוציא ויעזרהו בלבבו דעת לו יתן הקב"ה בודאי בה, ומתייגע בתורה הלכה

בשבת שאחז"ל מה בכלל הוא זה וכל ע"א)לפועל. נפשן(קל ישראל שמסרו דבר כל ,

יוציא חלב "ומיץ שאחז"ל וכמו ליחיד, אפי' שייך זה וענין בידן, מתקיימת עליה

עליה, אמו משדי שינק חלב שמקיא במי תורה, של חמאה מוצא אתה במי - חמאה"

.30עכ"ל

הלכות על [הראשון] שאמר ברוך בספר .29

ברוך הספר שם שקרא בהקדמה, כתב ציצית

מהוריו יתום שנשאר המעשה, שם על שאמר

" אם כי ידע לא קטן, נער ברוךבהיותו

ומתפלל"שאמר הכנסת לבית הולך והיה ,

והיה בבכי, הקודש ארון לפני ה', לפני תמיד

" המזמור את בהתחננו, שאמראומר ,"ברוך

עכ בתורה, לעלות אותו ה' שזכה (בעלל."עד

ה בין נמנה כידוע נעשה שאמר' .)"ראשונים"'ברוך

חיים' ה'חפץ כתב עוד אנו"וז(שם)30. והנה ל,

הקב הלא בדורות"תמהים, השפיע ה

" וככתוב עצומה, חכמה יתןהראשונים ה' כי

ותבונה דעת מפיו ב-ו)"חכמה, ולמה(משלי .

כ החכמה גם"נתמעטה תקצר לא ה' יד הן כ,

כיום?!

שהקב לדבר, אדם"והתשובה לבני נותן ה

" וככתוב לקבלה, הכנתם ערך לפי אנכיחכמה

פיך הרחב מצרים, מארץ המעלך אלקיך ה'

פא-יא)"ואמלאהו שהלא(תהלים וביאורו, .

התורה לקבל כדי מצרים מארץ העליתיך

החכמה מקור ג-יב)"(רששהיא שמות ועי הכן", כ

מצוף ואמלאהו יכלתך, ככל פיך והרחב עצמך

שהיו הראשונים דורות ולכן, אמריה. דבש

וכל ונפשם, לבם בכל לתורתם מסורים

למאומה, בעיניהם נחשבו לא העולם חמודות

לקנותה נשואות, עיניהם היו ה' לתורת ורק

חכמים בקיבוץ הלכותיה ולברר בקנייניה

בשנים גדולים בהיותם ואף חברים. ודיבוק

ולי לשש התורה ידיעת לשם מביתם ב"נסעו

עשנים סג כתובות רבותינוא)"(עיין מסרו וכן ,

התורה על נפשם ל'צידההראשונים הקדמה (עיין

הקבלדרך') האיר לכן לבם", ופתח עיניהם ה

עכת תורה, של לכתרה ד."וזכו

הכהן אהרן רבי הג' חיים' ה'חפץ מרן חתן

כהונה')ל"זצ 'פרחי הח(בקונט' בשם וז"כתב ל,"ח

" אהליאבכתוב ואל בצלאל אל משה ויקרא

חכמה ה' נתן אשר לב חכם איש כל ואל

""בלבו באמרו הכתוב חוזר ומדוע אשר. כל

לבו הח"נשאו אמר אלא, הכתוב"? בא ח,

אל לגשת יוכל מישראל אדם שכל לומר

אם ה', ועבודת התורה לימוד הקודש, מלאכת
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ÔÈÚÎזצ"ל לווינשטיין יחזקאל רבנו הגה"צ המשגיח רבנו כתב זה ,31יסוד

לקיומינו נוגע המשכן בבניית בנ"י ‰˙Â¯‰שהשקפת ˙ÂÂˆÓ ÏÎ·להבין מורגלים הנה ,

מלפניך" והכבוד "והעשר הכתוב שאמר כמו שמים בידי הכל תלוי בגשמיות (דבה"יכי

כט-יב) יכלכלך"א, והוא יהבך ה' על "השלך כה-נג), הבעלים(תהלים ברוחניות אבל ,

"ובחרת וכדומה שמים, מיראת חוץ שמים בידי והכל בחירה הבעל הוא כי האדם, הוא

ל-יט)בחיים" ÔÎ,(דברים Â
È‡ ˙Ó‡‰ Ï·‡,Í‡ „ÈÓ˙ ÈÂÏ˙ Î"‚ ‡Â‰ ˙ÂÈ
ÁÂ¯· ÈÎ
'‰ ÚÂÈÒ· ˜¯Â,Ú·Ë ÌÂ˘ ‰Ê· ÔÈ‡Â!

¯·„Â,אהליאב בצלאל, של החכמה כל שאחר איך המשכן, מבניית נלמד זה

שהיה פשוט שמבינים כמו זה ואין לבו", נשאו אשר "לכל עוד צריך היה לב, וחכמי

כחי, ומה אני מי יאמר: ולא לבו. נשאו אך

רחמנא אלא הוא, כן לא ויכלתי. תבונתי מה

בעי עלבא קו סנהדרין בוערב)"( שלבו ומי ,

לבו ה' יפתח התורה לידיעת בהשתוקקות

אמרו כך ועל בינה, עויאלפו לח שהבאב)"(יומא

מהתנא גדול לנו ומי אותו. מסייעין לטהר

שנה ארבעים גיל שעד עקיבא, רבי האלקי

וחומר קל ומשנשא צאן, ורועה בור היה

לבו המים, ידי על שנשחקו מהאבנים בעצמו

להיות התעלה התורה, ידי על שייפתח ודאי

עצם עד חיים אנו שמפיו ישראל של מאורן

הזה פהיום נתן' דרבי ב'אבות כמבואר .ו)"(

" הכתוב, רומז כך חכםועל איש כל ואל

""לב לכזה, היה כיצד חכמה, ה' נתן אשר

""בלבו בלבו, חכמה ה' נתן ולמי אשר, כל

אותה לעשות המלאכה אל לקרבה לבו ."נשאו

ומשתוקק לשמים שלבו ה' שראה כיון כלומר,

הידיעה העדר רק הקודש, למלאכת לגשת

בלבו חכמה נתן מיד בעדו, מונעים וההבנה

עכ הפועל, אל מאוויו ד."שיוציא

חיים' ה'חפץ בשם מביאים זה ובענין

יח) אות אומר', היה 'הוא במס'"בזה(קונט' מצינו ל:

עסוטה "ב)"(מח הכתוב על ליוםשדרשו בז מי

ד-י)"קטנות שיתבזבז(זכריה לצדיקים גרם מי ,

בהן, שהיתה קטנות לבוא, לעתיד שולחנן

בהקב האמינו הלא"שלא תמוה, והוא ה.

להם לייחס ניתן וכיצד בצדיקים, המדובר

אמונה?! קטנות

להרבות בעולם האדם שתפקיד אלא,

" ככתוב שמים, ולכבודיכבוד בשמי הנקרא כל

וגו'בראתיו מג-ז)" לאזור(ישעיה האדם וצריך ,

כבו לרומם יכלתו ככל ולפעול כחותיו דכל

וכבירים, גדולים דברים ולפעול בעולם, שמים

זוטות על רוחו ושאר כשרונותיו לבזבז ולא

ושוליים. טפלים ודברים

בנפשו ותעצומות עוז למצוא והדרך

ידי על היא ונשגבים, גדולים דברים לפעול

מסייעין לטהר שהבא יעזרהו, שה' האמונה

עאותו לח לילךב)"(יומא רוצה שאדם ובדרך ,

אותו עמוליכין י שאמרוב)"(מכות וזהו (סוף,

"מכות) אחת, על והעמידן חבקוק צדיקבא

יחיה ב-ד)"באמונתו אמונתו(חבקוק ידי שעל ,

ועצומים. גדולים דברים יחולל החזקה

כחותיו יבזבז כן, לפעול ישכיל לא אם אך

וזהו וזניחים. פעוטים דברים על וכישוריו

" שלחנןשאמרו, שיתבזבז לצדיקים גרם מי

לבוא ÔË˜È,"לעתיד ÍÎ Ì‰È˘ÚÓ ˙Â
Ë˜ ÈÙÏ˘
˙Â¯È·Î‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰Ó ˜È¯ ‰È‰È Ì
ÁÏÂ˘Â Ì¯Î˘

" ,Ì˙‡ ‡È·‰Ï ÂÈ‰ ÌÈÏÂÎÈ˘‰˙È‰˘ ˙Â
Ë˜
Ì‰·",ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯·„ ÏÂÚÙÏ ÂÏÈÎ˘‰ ‡Ï˘ ,

" È
ÙÓ·˜‰· Â
ÈÓ‡‰ ‡Ï˘"‰!Ì¯ÊÚÈ˘ ד."עכ"

מש"(ע ירוחם"ע רבנו בשם בפנים, בסמוך זה בענין כ

ממיר)"זצ .ל

מיר, ישיבת לתלמידי שאמר משיחותיו .31

הרחוקה. הגלות בימי
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האנשים, אלו לעזר עוד צריך והיה מלאכה בעושי Î‡ÏÓ˙מחסור ÈÎ ˙Â¯Â‰Ï ‰Ê˘ ˜¯
ÔÙÂ‡ ÌÂ˘· Ú·Ë‰ Í¯„ ÈÙ ÏÚ Ì„‡‰ È„È· ÔÈ‡Â È¯˘Ù‡ È˙Ï· ¯·„ ‰È‰ ÔÎ˘Ó‰

‰Ê ˙Â˘ÚÏ,"Â·Ï Â‡˘
"Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ אלו¯˜ לאנשים היו שלא הרמב"ן [וכמש"כ ,

כ"כ בלבם חזק היה המשכן לעשות השי"ת רצון רק ומלאכה, באומנות שייכות שום

להמלאכה]. לקרב לבם שנשא עד

‡Ï‰,יכלו לא המשכן הקרשים את להקים וכן לעשות, יכלו לא המנורה את

כאלו, עזים הטבע בדרך ישנם האם ועשרים, ושמונה אמה שלושים היה היריעות אורך

כששאל ומ"מ טבע, פי על שלא ג"כ הוא וכו' הכין אבינו שיעקב הקרשים עם וכן

מבואר וכן ויש. יש לו ענה משכן לעשות בנ"י ביכולת יש האם השי"ת את מרע"ה

הלבבות' כב)ב'חובת חשבון הנפש', 'חשבון ·Â˙ÏÎÈ,(שער ˘È˘ ‰Ó ‰˘ÂÚ Ì„‡‰ ¯˘‡Î˘
‰‰Â·‚ ‰‚˘‰Â ‰ÓÎÁ Ú·Ë‰ Í¯„· ‡Ï˘ ˙ÂÁÂÎ Î"Á‡ ‚È˘Ó,Ì„‡‰ ÔÈ·È˘ ˜¯Â

Ú·Ë‰ Í¯„Ó ‰ÏÚÓÏ‰ ˙‡ Â˙‡Ó ÌÈ˘¯Â„˘.

¯˜ÈÚ‰Âכי וטבעו, מכוחותיו למעלה שהם בדברים עליו שהחיוב להכיר שצריך

האדם נדרש וע"כ לא, או שבטבע מה בין נפק"מ שום אין ולו העוזרו הוא ה' הלא

מיכולתו, למעלה שהוא לתפקיד ˘·Â˙ÏÂÎÈרק ‰Ó ‰˘ÚÈ˘ ‡Â‰ ÍÈ¯ˆ ˜¯Â32ולבטוח ,

ולהכיר ולהאמין לבובה', שנשאו מה להיות השי"ת יסייעו שבודאי תמיד, ההשגחה

פשוט ויעקב, יצחק אברהם למעשי מעשי יגיעו מתי לחשוב תמיד וצריך להיות,

עכ"ל. תקצר?! ה' היד אם כי למעשיהם,

˙Â‡È˘
""·Ïלא מעולם הם קודם, נסיון היה לא לבנ"י ההצלחה! סוד זהו

ואמרו, רבנו משה לפני התיצבו זאת ובכל לעשות, התנדבו אותן למלאכות הוכשרו

אל בדרך הראשון שהצעד למדנו ומכאן ה'! בעזרת ונצליח נעשה אנו מסוגלים! אנו

יעזרהו! שהקב"ה חזקה ואמונה עצמי שכנוע הוא, ההצלחה

Â
Á
לעשות.‡ שעלינו רק יכולים, שאנו להאמין שעלינו בזה תלוי הכל יכולים!

תלוי שאינו וע"כ תורה, גדולי היו לא אביהם שבזמנינו עולם מגדולי הרבה הרי

ביוזמתו. רק במשפחה,

Ô¯Óזצ"ל שך לצאת33הרב יכול אחד מכל הכלל, מן יוצא שאין אומר, היה

שהדבר אלא להתעלות, יכולים כולם אבל יותר, והשני קטנה בדרגה אחד בתורה, גדול

כך, לנהוג למה לריק. זמנו את מבזבז האדם רבות ופעמים עושה, עצמו הוא מה תלוי

עכ"ל לעצמו?! מזיק הוא .34הרי

מו הגר"32. זצ"ר גיפטר לחזק"מ רגיל היה ל,

" באומרו: התלמידים שהקבאת ה"המינימום

מכם! השייך המקסימום הוא מאתכם "רוצה

מוסר. מחשבת ספר .33

חכם רק האדם שאם והוא, יש, אחר תנאי .34

החכמות, כל יודע אם אף הרי במח, בשכל,
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רוחניים„] לעניינים מוגבלת שאינה לב", "נשיאות במעלת ביאר תורה, דעת בספר

להצליח לו א"א ובלא"ה שאיפות, לו שיהיו אדם, כל על מוטלת זו דמעלה אלא דוקא,

רובם הנה הגדולים, העשירים כל עולם, באדירי תסתכל אם וז"ל, דעלמא. במילי אפי'

יוזמה חסר איש הכבירה, ליזמתם הודות רק אם כי עלייתם לשיא באו ככולם

בעל(אונטערנעמונג) איש באדם, הוא מובהק סימן על. אל לעלות אופן בשום לו יתכן לא

ההר ראש אל לעלות, והמעפילים הוא, הגדולים חומר ממין הוא כי ומודע בחון יזמה,

" בעצמותו בו"טפשהריהו שמונחות אלא ,

קיבול כבית משמש והריהו החכמה. ידיעות

סבל כאותו הוא והרי עצמה, לחכמה גרידא

נושא [חמור חכמה ספרי שכמו על הנושא

ה אמנם האמיתיחכם"ספרים]. הרב" מרן (אמר

זצ היאל)"שך החכמה אצלו אשר זה הוא ,

"·Ï ˙ÓÎÁ"ומתאחדת מתקשרת החכמה ,

חיי הם, חד וחכמתו והוא מונהגיםעמו, ו

שנא' וזהו וחכמתו. הבנתו עם ומותאמים

ויעשו" יבאו בכם לב חכם המשכן"וכל לבנין .

נדרשים היו Ï·"וכליו ÈÓÎÁ"אם דוקא.

החכמה ובידיעות בחכמה מופלג היה האדם

מקום בבניית חלק ליטול יכול היה לא גרידא,

שאינו מי זאת, לעומת השכינה. להשראת

ב חכמה"מופלג את"ידיעות מעריך אם אך ,

הוא הוא הרי לה, ומשתוקק וצמא החכמה

""חכם"ה לב, להתעסק"חכם הראוי והוא ,

שכינתו. להשראת מקום בבניית

���

בער ברוך רבי של בפומיה היה מרגלא

""זצ שאיפותל: לו שתהיינה חייב אחד כל

איגר, עקיבא רבי להיות שאפתי אני גדולות.

אילו בערל', ל'ברוך נהייתי אבל הצלחתי, ולא

היה לא בערל', 'ברוך להיות שואף הייתי

כלום ממני הג."נשאר בתו חתן שיינר"(מפי יצחק ר

.א)"שליט

שמואל ברכת קידושין)בספרו כתב(בסוף

בנים"וז ובני לבנים החיוב התורה, פי על ל,

שיהיו ולשננם לעשותם הוא תורה בתלמוד

ולא החיוב, הווי זה התורה. וחכמי גאוני

יהודים... שיהיו מכשירין רק והוסיף"דהווי .

הגר רבו בשם זצ"שם מבריסק וז"ח ואם"ל ל,

אומנות בעלי אנשים כמה יש הלא תשאל,

אנשים זאת ובכל בתורה, גדולים שאינם

[הגר זה על והשיב הוא,"יקרים?... דהדבר ח]

מפני בתורה גדול להיות עצמו את הכין דהוא

לא כשרונותיו ואולם בתמימות, ב'חדר' שלמד

את שהכין ידי על לבד בזה כן ועל לזה, השיגו

עכ ומאמין, צדיק נשאר לתורה ל."עצמו

���

מלכים שהקב(א-ג)בספר שאל"מובא, ה

עושר חכמה, בוחר, הוא מה המלך שלמה את

והקב בחכמה, בוחר המלך שלמה כבוד? ה"או

בחכמה, שחפצת כיון לו, ואומר כך על משבחו

וכבוד עושר וגם ונבון חכם לב גם הכל, תקבל

ימים. ואריכות

זצ אברמסקי יחזקאל רבי הג' ל"והקשה

יחזקאל) פניני הוא"זצ(ספר פשוט דבר הרי ל,

השאלה את תורה בן כל בפני נציע שאם

שלמה, של כתשובתו ישיב אחד כל הזאת,

שבדבר? החידוש ומה

לענות ירצה האדם אם גם הלא ועוד,

ה' שהרי מתבייש, היה הוא אחרת, תשובה

לה' לומר אדם יעז האם השואל?! שהואהוא

כסף?! רוצה

בחלום. היה העניין כל נפלאה: תשובה יש

ביום, חושב שהוא מה על בלילה חולם אדם

בגמרא עוכמובא נו כוליה"א)"(ברכות הרהר

חזא ולאורתא השיב"יומא המלך שלמה ואם .

מה שזה כך על מעיד הדבר שהשיב מה

פרט אחר דבר היום. במשך אותו שהעסיק

שהכרחי הקמח אפילו אותו. עניין לא לחכמה,

זה אותו שמעניין מה הזכיר... לא הוא לתורה,

תורה! רק
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ואשר הוא, והננסים השפלים ממין הוא כי ודאי תבחן אז כי יזמה, בעל אינו ואם יגיעו!

ספק. בלתי ישאר כן כבר זה במצב

‰¯Â˙‰מלאכה המשכן, מלאכת הקודש, במלאכת המצליחים האנשים מציינת

אף טרם בטבעם, יזמה בעלי לב, בנשיאות הבאים הם - שחקים רוכבת ורמה גדולה

ואומרים ה' בדרכי לבם מגביהים אלא כלל, להם אמר אומן ולא מלמד, מכל למדו

המוגמר. על המברכים והם בעבודה, המצליחים הם הם דובר, אדוני אשר כל אעשה אני

‰
עסק‰ - מאוד מסועף וגם ענקי עסק העם לפני ומציע ה' בשם בא משה

ה' על להתענג - בו" "ולדבקה של עסק קדוש, וגוי כהנים וממלכת סגולה עם של

והם בחינה, וכל בנסיון נתנוהו לא מעולם, ראוהו לא אשר עסק שכינתו, מזיו ולהנות

נתבונן נעשה! ה' דבר אשר כל ואמרו ענו ותיכף אחור נסוגו ולא רגע אף הססו לא

וכו'. כזאת, ליזמה הצריכים הלב בהרחבת נא

Ô
Â·˙È˘Îכמה עד לו, שיש הגדול בההכרח וגם שלו, הכבירים בכוחותיו האדם

תקות ומה והגבלה, קץ לאין והעפלה אמצאה, יזמה, בעצמו ולספוג חיל, לאזור הוא מחוייב

כור! מאות שלש המוכרח מן צרכו בהיות ומחצה", ל"חטה רק מגעת שלו היזמה אם אנוש

Â‰ÊÂ.ז"ל הראשונים דרך 
ÔÂבאמת·Ï‰ ÈÊ¯‡ ‰Ï‡ ÂÏ„‚˙
 ÔÈ‡Ó,‡Ï Ì‡
Ì‰Ï˘ ‰¯È·Î‰ ‰ÓÊÈ‰Óאנו מצבנו ושפל מכחותיהם. למעלה עד ממש היתה אשר ,

וכלום, כלום נעשה לא אין-סופית, יזמה בלי כי הדלה, יזמתנו מחמת בעיקר היא

כמאמרם המעלה, פסגת לרום ומגמתו פניתו להיות צריכה תיכף הראשונה מהפסיעה

כ"ה)ז"ל -(תנדב"א ויעקב" יצחק אברהם למעשה מעשי יגיעו מתי לומר אדם "חייב

ולחקות להביט דוקא גדול, היותר ההכרח ומן בעבודה, העיקרים מן זה כי ממש, חייב

שלו. כחותיו לרום יעלה אז ודוקא אז כי וענקים, גדולים הכי ‰ÓÊÈ‰את ÈÏ· Ï·‡
‰ÁÏˆ‰ ÔÈ‡Â ‰ÏÂÚÙ ÔÈ‡ ˙‡Ê‰כמה עד להתבונן מזה ההתעוררות גדולה מה וכו'. ,

האדם, של יזמתו במדת תלוי ‰‡„Ìשהכל ÏÎ ‰Ê ÈÎÂ.עכ"ל ,

‡Ï‚¯Ó:לומר מקלם זצ"ל הסבא אצל ÔÓהיה Ë·ÈÈÏ· ËÂ˘Ù ÔÚÓ Ë·ÚÏ"
"ËÂ˘Ù[פשוט נשאר בפשטות פשוט.35[החי איש ח"ו להיות לא מאד, פחד כך על

לשאוף רק פשוט, באופן חייו לחיות לא בעוה"ז, אדם של עבודתו כל להיות צריך ולזה

שהיה כמו במדרגות עלה שלא מרגיש האדם ואם נעלות. יותר במדרגות לעלות תמיד

עליונות למעלות שיגיע להשתדל תשובה, ע"ז לעשות צריך לעלות, .36יכול

זצ35. רוזובסקי שמואל רבי הג' היה"מורנו ל

מתרומם אדם כאשר כך, הענין מסביר

בצורה העולם כל את רואה הוא ומתנשא,

של העולם תפיסת כל מונחת ובכך אחרת.

רואה - גדול אדם האדם. גדלות סלבודקא:

את רואה קטן, אדם וממילא בגדול. הכל את

בקטן. העולם כל

ע שמות"36. פרשת לעיל זה בענין ,(ג-ו)ע
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למה‡] ביאור וצריך ע"כ. הנשים, על בעודן ונזם חח שהביאו ור"ל ובפירש"י,

עליהם?. בעודם התכשיטים להביא הוצרכו

·˘ÈÈÓÂמתסר לא [ע"ז] לעכו"ם זה כוס שהאומר הוא הדין כי חכמה' ה'משך

ע"ז במס' שאיתא וכיון לגבוה, מתסר לע"ז מוקצה משום אבל ע"ב)להדיוט, אלה(נג

עוד מהתכשיטים לעשות חושבין היו א"כ הרבה, לעגלים שאיוו מלמד וכו', אלהיך

חשש בזה דאין הנשים, על בעודן הביאו ולכן ונאסר, לע"ז מוקצה והוו לע"ז, עגלים

עכ"ד. לעגל, נזמיהן לתת רצו לא דהנשים לע"ז מוקצה

בחיי'·] 'רבנו בס' כי(עה"ת)כתב ישראל של זריזותם יורה הזה הכתוב וז"ל,

על האנשים "ויבאו הכתוב לשון וזהו קדמו, והנשים ובחריצות בזריזות הנדבה הביאו

בתחלה שם באו הנשים כי יורה הנשים על לשון כי - האנשים37הנשים" באו וכאשר .

במעשה כי בנשים גדולה מעלה וזאת תחלה, נדבתם שם שהביאו הנשים שם מצאו כבר

כתיב שכן תכשיטיהן, לתת רצו לא לב-ב)העגל נזמי(לעיל פרקו אהרן להם "ויאמר

וכתיב ובנתיכם", בניכם נשיכם באזני אשר הזהב(שם)הזהב נזמי את העם כל "ויתפרקו

על שלמה שרמז והוא בכך, הנשים רצו לא כי נשיהם באזני אמר ולא באזניהם" אשר

ז-כח)זה מצאתי"(קהלת לא אלה בכל ואשה מצאתי מאלף אחד למה38"אדם ירמוז ,

תכשיטי(לב-ד)שכתוב לתת רצו המשכן בנדבת המצוה בעניין עתה אבל אלהיך". "אלה

" מזהבמאמר גדול מום לך אין - רוחני ."ננס

" הנשים על תרגם אונקלוס' ב'תרגום על37.

מלובשות"נשיא הנשים את הביאו שהאנשים ,

המשכן. לנדבת ונתנו פרקו ושם בתכשיטיהן

""ורש פירש הנשיםי ."עם

לבאר שהוצרך מבאר, משה, דרש בספר

שנותנין שמה להראות כדי מלובשות שבאו

גדול צורך להם דאין משום אינו התכשיטין

מאוד רוצות שהם דאף להראות אלא בהן,

מ בתכשיטיהן, מלובשות נדבו"להיות מ

המשכן מצות כי למשכן, לבב ובטוב בשמחה

התרגום. פירוש וזהו שמחה, יותר להם היתה

ליתן, עליהן גזרו שהאנשים נימא שלא וכדי

הנשים תכשיטי ליתן רשות להם שאין ואף

לזה בדבריהן, אותן דחקו שהם אפשר למצוה,

דהיינו"פירש אליהן, וסומכין הנשים עם י

האשה, ונדבת האיש נדבת בזה שהיה

כט)וכדכתיב נדב"(להלן אשר ואשה איש כל

אתם ."לבם

" במדרש איתא ההוא38. ביום העם מן ויפול

איש אלפי לב-כח)"כשלשת הוא(לעיל הדא ,

כא-לז)דכתיב תחת"(לעיל ישלם בקר חמשה

ע"השור בשם", לתרץ ואמרו פליאה, והוא כ.

עפ"הגר ז"א מדרשם עה"י ""ל אחדפ אדם

מצאתי לא אלה בכל ואשה מצאתי ,"מאלף

ב היינו באלה, ישראל"דאשה אלהיך לאאלה "

כמבואר שהש"(שממצאתי, כא-י, פרדר"ר ד, א"ר

אה)"פמ בעגל. חטאו ולא היו כשרות כ"דנשים

של"לפ מדותיו הרי למדרש קשה היה כאן ז

מדה"הקב כנגד מדה ק)ה סנהדרין א( כ",

בעגל חטאו לא הרי בעגל, חטא מאלף כשאחד

מששים אלף חלק היינו איש, מאות שש רק
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בתכשיטיהן ולשמוח להשתעשע בנשים טבעי ענין היות עם גדול בחפץ שלהן הזהב

וקדמו זהב, כלי כל וכומז עגיל וטבעת ונזם חח והביאו וחמדתן שמחתן עיקר הם והם

עכ"ל לאנשים, הזאת הנשים"39במצוה על האנשים "ויבאו בחיי' ה'רבנו ביאור כפי .

מהאנשים. יותר זה בענין זריזין שהיו לאנשים, קודם תכשיטיהן הביאו שהנשים מורה,

מכספם‚] בנ"י פיזרו שבה המשכן שתרומת בע"א, כתב הרי"ם' ב'חידושי אמנם

מזהבם בנ"י התפרקו בו גם אשר העגל, לחטא המשקל תשובת היתה המשכן, לבנין וזהבם

עתה, לאנשים. אלא היתה ולא בעגל, חטאו לא אשר לנשים, היתה לא זו תרומה וכספם.

עומדים תשובה שבעלי במקום שהרי הנשים, על במעמדם עלו תשובה, האנשים משעשו

עומדים גמורים צדיקים ע"ב)אין לד ולחפש(ברכות "חטאתי" ולומר החטא על להודות כי .

האנשים הנשים", על האנשים "ויבאו התורה, שאמרה מה וזה האדם. על קשה ותיקון דרך

הנשים. על במעמדם התעלו

איתא„] דהנה אחר, בענין הנשים" על האנשים "ויבאו הפסוק לשון לבאר ויש

ד-כא)במדרש לאותו(שיהש"ר שהגיעו כיון היו, כשרות המדבר דור נשי דאמרי אית ,

ואסורות דלתותיהן נעלו מיד כלום, נתנו ולא עצמן ונמלכו עמדו [העגל] מעשה

ע"כ .40לבעליהן,

Ê"ÈÙÏÂשהקב"ה שעכשיו הנשים", על האנשים "ויבאו הפסוק בכוונת לבאר יש

תשובה. עשו כי לבעליהן, לחזור הנשים התירו אזי מחטאם לישראל מחל

Ê"ÈÙÏÂשהם היינו "ויביאו", לומר צריך והיה "ויבאו", הפסוק לשון גם מבואר

לבעליהן הנשים שבהיתר הוא הפסוק שכוונת ע"כ אלא וכו', והנזם החח את הביאו

איירי.

נפלו ומדוע אלף, מאות שש שהם ריבוא

להמדרש, הוקשה זאת איש, אלפים שלשת

ישלם בקר חמשה דכתיב הוא הדא והשיב

במרכבה אשר בשור שפגמו היינו השור, תחת

מאות שש פעמים וחמש במדרשים, כמבואר

שאמר וזהו איש, אלפי שלשת מדוקדק הוא

איש. אלפי כשלשת וגו', העם מן ('קולויפול

תשא) כי משאליהו', יבואר ובזה בחיי". הרבנו כ

בכל"הנ ואשה המלך שלמה שרמז והוא ל,

מצאתי. לא אלה

וע כמש"39. מהאנשים שכר יותר קיבלו כ"כ

וז שם דבריו בהמשך בחיי' ובפרקי"ה'רבנו ל,

הקב נתן אליעזר בעוה"ר' שכרן לנשים ז"ה

בר"ובעוה זה שהיה לפי בעוה"ב, ז"ח,

האנשים, מן יותר חדשים ראשי שמשמרות

ראשי"ובעוה כמו להתחדש עתידות שהן ב

שנאמר קג-ה)חדשים בטוב"(תהלים המשביע

נעוריכי כנשר תתחדש ע"עדיך כ.",

מאיר' 'בית עי' אריכות"(אבה40. וביתר קנד, סי' ע

סק קכט אסורהה)"בסימן מומר אשת אם בענין ,

וז שם)ל"לבעלה, קכט וכו'(סי' למידק ואיכא ,

כעכו חשוב אסורים"דשמא דהנשואים וכו' ם

ממנו לברוח יכולה שהאשה כל ובאמת לזה,

מחוייבת פריץ בן תולד פן עמו תתייחד ושלא

וע הנחש, מפני כבורח בתשובת"לברוח ע

קפב)א"הרשב ע(אלף כ.",
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הרמב"ם‡] הי"ב)כתב הבחירה בית מהל' נאמר(פ"א בלילה, המקדש את בונין "אין

צאת עד השחר, מעלות בבניין ועוסקין בלילה, לא מקימין, ביום המשכן, את הקים וביום

עכ"ל. המדבר, כמקדש ונשים אנשים ובממונם בעצמן ולסעד לבנות חייבין והכל הכוכבים.

וכתיב וגו', ויבואו דכתיב דידן, מפסוק הוא הרמב"ם דמקור שם בכס"מ לו-ח)ועי' (להלן

וכתיב לב", חכם כל לה-כה)"ויעשו עכ"ד(להלן טוו, בידיה לב חכמת אשה .41וכל

‰
‰Âרק הוא ביהמ"ק שבנין כיון הק', נ"י שטערן חיים זאב ר' הנגיד ידידי

וצ"ע חייבות, נשים ולמה הוא, גרמא שהזמן עשה מצות הוי א"כ בלילה, ולא .42ביום

‰‡¯
Â'החינוך ב'ספר מש"כ עפ"י צה)ליישב, [בנין(מצוה זו מצוה ונוהגת וז"ל,

היחיד על מוטלות שאינן המצוות מן וזו אדמתן, על ישראל שרוב בזמן הבחירה] בית

על אם ÔÏÂÎכי ¯Â·Èˆ‰המוטלת מצוה דהוי משמע ע"כ. בימינו, במהרה הבית כשיבנה

המצוות. בשאר כמש"כ ונקבות, זכרים וחייבין כתב שלא ממה גם ומדוייק ציבור, על

‰˙ÚÓÂבמצוות דוקא הוא גרמא שהזמן עשה מצוות של הפטור דכל נראה

לא ישראל כלל על המוטלת מצוה דהוי המקדש בבנין משא"כ היחיד, על המוטלות

גרמא שהזמן עשה מצות בזה .43שייך

ÏÚהגרי"ז קושיית לתרץ אפשר זה המדרש44פי דברי עפ"י דהקשה פר', (שמו"ר

א"לתרומה) ארון", "ועשו כתיב ובארון "ועשית" כתיב הכלים בכל מה מפני תנא

מיוחד דין שהיה הרי ע"כ. לתורה, כולם שיזכו כדי בארון ויתעסקו הכל יבואו הקב"ה

רמב יעו' וריטב"41. ע"ן לו קידושין א"א

מעצמן אלא הנשים כאן נצטוו לא דבאמת

יעוי ש."הביאו,

יעו' מהאחרונים רבים עמדו זו קו' על .42

הר שבמהד' המפתח פרנק"בספר ז"ש ל."ל

י ולכאורה בלילה,"43. לבנות פסול זה שאין ל

איסו הוי גםאלא הוא שהזמן והיינו בלבד, ר

דרביע כארי' והוי איסור דאיכא אלא בלילה

ול מ"עליה, בכלל שהז"ה ב'קהלות"ע ואכן ג,

המנח צידד שכן הביא שבועות במס' ח"יעקב'

יעוע מירושלמי עליו שהביאו"ותמה יש אך ש.

הראב לענין"דעת פסול אלא זה שאין ד

וא לילה, עבודת לענין כשר אך יום כ"עבודת

לפי אי"שוב מ"ז שהז"ז ג."ע

בנין אין דהא הוא, שכן ודאי שבת ולגבי

ואעפ"ביהמ השבת, את דוחה חייבות"ק נשים כ

עשה שמצות אמרינן ולא המקדש, בית בבנין

יש בשבת גם שבאמת והיינו הוא. גרמא שהזמן

של איסור דיש אלא המקדש, בית לבנות מצוה

וכש בשבת נ."מלאכה

תרומה בפרשת לעיל הובא במאמר(כה-י)44. ,

המקדש" וכלי ."הארון
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לארון הכלים שאר בין הבדל דאין משמע ברמב"ם ואילו בו, יתעסקו שכולם בארון

מקדש. לי ועשו במצות נכללים הכלים וכל המקדש, מחלקי דכולם

ÈÙÏÂלעשותו ואחד כ"א על המוטלת הכללית המצוה מלבד דבארון י"ל הנ"ל

ומצד הבית, בניית היא והמצוה ביהמ"ק, מבנין חלק דהוי משום הכלים, שאר על כמו

בגופו לעשות צריך ואינו שישתתף מספיק במצותזה נכללים הכלים דכל הרמב"ם דיבר (ובזה

מקדש) לי שכלועשו ארון" "ועשו של מהצווי הנלמדת פרטית מצוה עוד בארון יש ,

כולם שיזכו כדי בארון ויתעסקו הכל יבואו המדרש וכלשון בארון, יתעסק ואחד אחד

לעיל דבריו הבאנו הרמב"ן מדברי משמע וכן והעסק,(כה-י)לתורה. וז"ל, המדרש בשם

לדבר", שיכוונו או מעט, עזר לבצלאל יעזור או לארון, אחד זהב כלי אחד כל שיתנדב

פרטית דבמצוה ואפשר המצוה. שעושה מקרי לחוד וכוונה במחשבה שאפי' היינו ע"כ.

גרמא. והזמן יחיד, כל על חיוב דהוי משום הנשים פטורות זו

Î"Á‡עה"ת הלוי רי"ז מרן בחידושי תרומה)מצאתי בניין(פר' שחיוב כתב שגם ,

להיות צריך הכל וכ"ש וכליו שהמקדש לן קיימא וז"ל, הציבור, על דין הוא המקדש

מתכשרי, לא ואלא"ה לציבור, שימסרם צריך יחיד הקדישן אם וגם ציבור, משל רק

אשר איש כל מאת מהיחידים יקחו דהציבור תרומה", לי "ויקחו שנאמר זהו כן על

קחו ויקהל בפ' ג"כ הנאמר וזהו מקדש, לי ועשו ואח"כ שלהם, ויעשה לבו, ידבנו

עכ"ל וכו', מהיחידים יקחו דהצבור וגו', תרומה .45מאתכם

Ì
Ó‡Âשלא ודאי דהא בעצמו, יבנה אחד שכל דין שאין הוא דהביאור נראה באמת

ולסעד לבנות חייבין הכל הרמב"ם שכ' כפי אלא ביהמ"ק, את ממש בנו ישראל בני כל

וזהו כן, וברור ופשוט ממון, להביא או לסעוד או לבנות או וכוונתו וכו' ובממונם בעצמן

שאת ופשיטא במחשבה, ואפי' כלשהו השתתפות שצריך הארון כלפי הרמב"ן מש"כ גם

במחשב או בממון איסורהסיוע ואין בלילה אפשר ·ÏÈÏ‰ה ˘ÓÓ ˙Â
·Ï ‡Ï‡פשוט וזהו

אלא בלילה מותר לבנות שאפי' וס"ל לזה בדומה תי' שבועות במס' בקה"י ואמנם וברור.

בלילה ביהמ"ק בנין דאין דינא דהא ממש, הסוף והיינו בלילה המקדש את להקים שאין

בלילה. מותר ממנו חלק לבנות אך המשכן" את הקים ד"וביום מקרא הוא

Ê"ÈÙÏÂהיתה אשה גם יחיד, כל של הפרטית המצוה שאת פשיטא אדרבה,

גם שייך וזה ממון, נתינת כדין דהו כל סיוע אלא ממש לבנות דין שאין דכיון בכלל,

שהז"ג. מ"ע בכלל ל"ה ממילא בלילה,

ע מש"45. תרומה פר' לעיל ""ע במאמר בתיכ

כבית חשובים שבגולה מדרשות ובתי כנסיות

הגרי"המקדש מרן בשם וז", הלוי כיון"ז ל,

ישראל לכל שייך היה המקדש ÏÎדבית ÂÈ‰Â

Ô‰Î‰ Ì‚Â ˘„˜Ó‰ ÔÈ
· ÏÈ·˘· ÌÈ
˙Â
 Ï‡¯˘È
Ï‡¯˘È ÏÎ„ ‡ˆÓ
 ,Ï‡¯˘È ÏÎÓ Ú¯‚È ‡Ï ÏÂ„‚‰

Ó‰È·· ÔÈÙ˙Â˘"˜דירת כמו דהוה ונמצא ,

עי וכו', ש."השותפין
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Ê"„ÚÂעל דין שזה הנ"ל, הדברים המשך זה ואולי נוספת הגדרה לומר נראה

די מספיק יש ואם בממון, אפי' להשתתף גמור חיוב אין אבל ביהמ"ק שיהיה אחד כל

מחויב שהוא הרי לסעד אותו שצריכים מי יש או ממון חסר אכן שאם אלא בזה,

אחד. כל על חיוב שאין פשיטא ממש לבנות אבל כן, לעשות

Ô‰Âהכוונה אין הציבור על דין זה אם כי הציבור, על דין שזה הדברים הן

מתורץ וממילא ביהמ"ק, שיהיה לדאוג צריכים שכולם דין זה אלא יבנה וא' אחד שכל

האחרונים. קו'

כ'·] קדש", לכם יהיה השביעי וביום מלאכה תעשה ימים "ששת עה"פ לעיל

את דוחה שאינו לומר המשכן, מלאכת לציווי שבת אזהרת להם הקדים וז"ל, רש"י

ע"כ. השבת,

Â˘˜‰Â'חינוך ב'מנחת וכ"ה צה)ה'מזרחי' שאין(מצוה מיוחד ציווי בעי אמאי ,

ומלאכת תעשה", ולא "עשה היא דשבת ליה תיפוק השבת, את דוחה המשכן מלאכת

עי"ש ועשה? תעשה לא דוחה עשה ואין עשה, היא .46המשכן

Ì
Ó‡ולא הציבור על מוטלת מצוה הוא המשכן בנין שמצות לעיל, דברינו כפי

תעשה, ולא עשה דוחה עשה שאין מצינו שלא השבת, את שדוחה ס"ד היה היחיד, על

המוטלת במצוה אבל הציבור, ממצות הוא דרגא דנחית היחיד על המוטלת במצוה אלא

היחיד על המוטלת ממצוה יותר היא דחשובה ס"ד הוי המשכן, בנין כדוגמת הציבור על

השבת את וידחו כן יאמרו שלא למעט התורה באה לכן ול"ת, עשה גם .47ותדחה

זצ"המהרי46. דיסקין זו)ל"ל אמר,(בפרשה

נעשה"דעפ דהמשכן במדרש דמבואר מה י

מלאך בא למלאכה ידו נותן שהיה כיון בנס,

כתבה דלכן לומר אפשר לגומרו, ומסייעו ה'

" מלאכההתורה תעשה ימים כלומרששת "

שעשאוהו כשנים דהוי מעצמה, נעשתה אפי'

אפ כה"דפטורים, גם אסור בשבת והטעם"ה ג.

הקב אצל יסייע"שגם לא ומלאך שבת, זה ה

העושה כל ולכן עושים, לבדכם שאתם ונמצא

ועפ יומת. מות מלאכה קוש'"בו ליישב יש ז

המשכן שבניית כתבה התורה דלכן ה'מזרחי',

בלא דהרי שבת דוחה העשה"אינה אין ה

ל על"דוחה עובר דאינו כיון אלא ת,

ס הוי פטורים, שעשאוה דשנים ד"דאורייתא

אמרה לכן בשבת, המקדש לבנות מצוה דיש

תשבות. השביעי וביום תורה

יבמות במס' איתא ע47. דאתיב)"(ה אשכחן

שיש תעשה לא גרידא, תעשה לא ודחי עשה

עליה דאיצטריך דדחי אשכחן היכא כרת בו

למילה מה ממילה, נילף תימא וכי למיסרה,

מפסח, בריתות. עשרה שלש עליה נכרתו שכן

שכן לתמיד מה מתמיד, כרת. שכן לפסח מה

ע וכו', ללמוד"תדיר רוצה שהגמ' לן הרי כ.

מקרבן תעשה לא דוחה דעשה לדין מקור

מש ולפי כיון"תמיד, משם ראיה אין הרי כ

הוא. הציבור על המוטלת מצוה תמיד שקרבן

י שאיה"אמנם וכד'"ל הכי למידחי מצי הוי נ

בש מקומות בהרבה הראשונים הו"שכ' מ"ס

למימר.
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תרומה.‡] בפר' כולם ונמנו דברים, הרבה להביא הוצרכו המשכן לתרומת

ולחשן" לאפד מלאים ואבני שהם "אבני כתיב נזכרו(כה-ז)ולבסוף למה להבין וצריך .

הדברים הם אלו והרי וכו', והארגמן התכלת הנחשת, הכסף, הזהב, לאחר לאחרונה, אלו

קידושין [ראה ביותר ע"א)היקרים לאפוד(לא מלואים אבני בעבור לשלם חכמים שרצו ,

צריך והיה ביותר, החשובים הם וא"כ זהב], דינרי אלף מאות שמונה או מאות שש

בדבר. טעמים שני כי ותירץ הק', האוה"ח כך על עמד וכבר בראש, למנותם

ÌÚË·נדבתם את להביא איחרו שהנשיאים מפני וז"ל, הק' האוה"ח כתב השני,

אות ונתחסר ע"ז, ה' והקפיד המשכן, לתרומת נדבתם את הביאו ישראל שכל לאחר

וכו' נתן ר' "אמר כאן, רש"י שהביא וכמו יו"ד, חסר כתיב "והנשאם" משמם, אחת

אותו, משלימין אנו שמחסרין ומה שמתנדבין מה ציבור יתנדבו נשיאים, אמרו כך אלא

עלינו מה נשיאים אמרו דים" היתה "והמלאכה שנאמר הכל את ציבור שהשלימו כיון

והנשאם משמם אות נחסרה מתחילה שנתעצלו ולפי וכו', השהם אבני את הביאו לעשות,

בנ"י,48כתיב" תרומות מכל חשובה פחות תרומתם כי לרמז לבסוף, נדבתם נמנית ולכן ,

עכ"ל.

Ì
Ó‡Âע"ה רבנו משה שהוסיף מצינו שכן הוא, גדול דבר משמם יו"ד חסרון

הקב"ה שקרא שבשעה חז"ל, ואמרו ממרגלים, להצילו כדי לשמו יו"ד אות ליהושע

הקב"ה שהבטיחה עד עלי, יהא מה ואמרה הכבוד כסא לפני היו"ד עלתה "שרה", לשרי

את רואים אנו מ"מ מהשגתנו, למעלה הם הדברים כי ואף יהושע. של לשמו להוסיפה

משמם. אחת אות שחיסרו ע"י לנשיאים שנגרם הפגם חומר נבין ומזה שבזה. הענין גודל

Í‡,להם היה גדול טעם והרי הנשיאים, של חטאם היה מה להבין, צריך עדיין

הוה, וכך משלימים, אנו המשכן להקמת שיחסר ומה שבידם, כל בנ"י יביאו אמרו, שכן

ואבני השהם אבני והם הנשיאים, והביאום ישראל ביד היו לא ביותר היקרים שהדברים

שאיחרו. על נתבעים הם ולמה המלואים,

שיתנדבו·] היתה הנשיאים וכוונת כתב, בחיי' 'רבנו ביאורים, מספר בזה ויש

ואע"פ ישראל, כל שיחסרו מה אח"כ הם ושישלימו המשכן למלאכת ראשונה הכל

כי הזה הדבר על סומכין שהיו לפי ולחסרון לחטא להם נחשב לטובה כונתם שהיתה

יו חסר המשכן"48. בנדבת שנתעצלו לפי ד,

במידתי)"(רש תלוי היהדות שעיקר מכאן .

שהרי הבורא, לעבודת והתלהבות הזריזות

יו בהם חסרה שנתעצלו כיון ד"הנשיאים

....)"יודישקייט"(
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יהיה ולא הכל את משלימין היו כי כונתם תשלם ולא האבנים מביאים ישראל היו אולי

עונש ומכאן כתיב, והנשאם חסר והנשיאים תמצא ולכך המשכן, במצות חלק לנשיאים

בחסרון, שמם נכתב זה ומפני קודם ואינו במצוה הקודמים מן להיות לו שאפשר לכל

עכ"ד.

,Â
ÈÈ‰„שמים לשם היתה תחילה, הביאו שלא במה הנשיאים שכוונת אף שעל

יביאו שמא לחשוש להם היה מ"מ המשכן, למלאכת שיחסר מה להשלים שיוכלו כדי

העיכוב להם נחשב כן עשו שלא וכיון להביא, מה להם יהיה ולא המלאכה כל בנ"י

משמם. אחת אות נחסרה לכן לחסרון,

ÌÈ„ÓÏÂשאפשר שכל לידינו, שבאה מצווה קיום בזריזות החיוב גודל מזה אנו

בה. להתאחר אסור בעשייתה, להקדים

היתה‚] הישיבה הפעמים שבאחת זצ"ל, קטלר אהרן רבי הג' מרן בשם מספרים

הימים באותן בפרט להשיג, שקשה סכום דולר, מליון חצי של גדול לסכום זקוקה

העולם כל הלא אהרן, רבי הג' אמר גדול. לסכום נחשב היה דולר אלפי חמשת שאפי'

התורה בשביל אלא נברא ראשית")לא שנקראת התורה "בשביל מב"ר, א-א בראשית רש"י ,(עי'

אין הבריאה, תכלית שהיא ולתורה כסף, יש שטות לכל כסף, יש שבעולם דבר ולכל

בזה? הגיון יש האם כסף?!

‡Ï‡!שבעולם דברים משאר יותר ואפי' כסף, מספיק ויש יש שלתורה בע"כ

של המפתח ורק שצריך, מה לכל כסף סכום מונח ובכספת לכספת, דומה שהדבר אלא

את צריך ורק ברור, וזה שצריך כמה לתורה הכין הקב"ה במקצת, חלוד הכספת

הדלת את לפתוח שיצליח ואחר החלודה. הדלת את לפתוח שלנו והיגיעה ההשתדלות

ואבני שוהם האבני את הביאו שהעננים כתוב הלא לזה וראיה שצריך. מה שם ימצא

לעשות שעלינו אלא העננים, דרך אפי' ליתן היכ"ת יש עולם שלבורא מלואים,

ולהשתדל.

‰˘È‚!כלום חסר לא להקב"ה הלא יסודה. בטעות נשלים" אנו שיחסר "מה זאת

ה'" נאם הזהב ולי הכסף "לי ב-ח)הלא חסר(חגי מה לראות כדי נמתין שאמרו ומה ,

אות חסר לפיכך הקב"ה. אצל כביכול "חסרון" דיש שאמרו כמו זה המשכן, לבניית

רבים, חשבונות להם שהיו פשיטא [ואמנם זו. נקודה על תביעה היתה כי משמם אחת

היה זו בנקודה גם שבדקות י"ל אך עליהם, והתביעה השגתם את להבין לנו ואין

להבין]. ניתן היה כך ממעשיהם שעכ"פ אלא כוונתם מצד ולא חסרון,

לאחר„] מוצדקת סיבה כאן יש אמנם חשבונות, עושים לא ה' אהבת יש כאשר

בו תרומתם את לתת השי"ת את באהבתם קפצו לא מדוע אך וכנ"ל, המשכן נדבת את

אפשר כיצד חשבונות. עושה אינו בו בוערת ה' שאהבת מי כך. על שנצטוו ברגע
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שהיה הרי החשבונות... כל עם שמים... לכבוד חשוב כה דבר מלעשות מעמד להחזיק

בית בניית המשכן, כבניית חשוב כה ענין יש כאשר שמים. לכבוד הערכה להם חסר

זה בענין שנתעצלו לומר שייך שבדקות ובע"כ חשבונות! יתכן לא .49ה',

Î"Á‡מוסר שיחות בספר שכ"כ שמים50ראיתי לשם כוונתם כי אף והנה וז"ל,

תרומתם, את בנ"י כל שיביאו לאחר המשכן למלאכת שיחסר מה כל להשלים היתה,

מצדם, הלב" ב"נדבת כלשהו פגם התורה מצאה Â·Ïמ"מ Â
·„È ¯˘‡ ˘È‡‰ ÈÎ
ÌÂ¯˙Ï ÏÎ‰ ˙ÂÏÎ È¯Á‡ „Ú Â˙ÓÂ¯˙ ˙‡ ·ÎÚÏ Ï‚ÂÒÓ Â
È‡ ˙ÂÓÈÏ˘·,‰Ú˘· Û‡Â

ÍÎÏ „·Î
 "ÔÂ·˘Á" ÂÏ ˘È˘.

¯·ÎÂבפירושו הק' רש"י זה רז זה)גילה נחס(בפסוק שנתעצלו ולפי רהוז"ל,

טמון היה לש"ש חשבון של המעטה מתחת כלומר, ע"כ. כתיב והנשאם משמם אות

ב"נדבת דהו כל מחסרון תוצאה זה וכל תרומתם, לעיכוב גרם אשר עצלות של שורש

עכ"ל אחרונים, נמנו ולכן .51הלב",

ממו שמעתי הגר"49. זצ"ר גיפטר מעשה"מ ל,

הג עם זצ"שהיה גורדון אליעזר ראש"ר ל

במדינת טלז ישיבת במלכות הראשון הישיבה

ברחוב עבר בלילה מאוחרת בשעה פעם ליטא.

ב' בין ויכוח ושמע הישיבה, לבנין הסמוך

בספר קטע ביאור אודות מהישיבה בחורים

בהבנת טעה מהבחורים אחד החושן, קצות

להיכל"קצות"ה להכנס ישיבה הראש ניסה .

סגורות הישיבה שדלתי מצא אבל הישיבה,

הדלת על דפק המאוחרות], בשעות עשו [שכן

מאחר דפיקותיו. שמעו לא כי הועיל וללא

בביאור תלמידיו את להדריך הצורך בו ובער

החלונות שאחד ומצא בדק עשה, מה הנכון,

החלון ופתח מדף על קפץ לגמרי, סגור אינו

החלון, דרך המדרש לבית השתחל ומשם

עיניהם מול שראו הישיבה בחורי לתמיהת

קופץ ביפיו, המלך רבנן, מלכי מאן רבם, את

כשניגשו ומיד המדרש, בית לתוך החלון מן

ה דברי בביאור עמם לדבר החל ,"קצות"אליו

'˙Âˆ˜'‰ È¯·„· Ì‰ ÌÈÚÂË ‡Ï‰ ...ÈÎ!

���

החזו מרן להתפלל"הנה מקפיד היה א

זה האם התלמידים אחד ושאלו גדולה, מנחה

האם הפוס' שנחלקו במה בזה שהכריע מחמת

מרן לו והשיב קטנה, או גדולה מנחה עדיף

לו"ז קשה להתפלל אפשר שכבר שמשעה ל,

הקב לפני לעמוד שיחו."שלא ולשפוך ה

להגר זצ"50. שמואלביץ מט."ח מאמר ל

אחר במקום נ)51. הגר(מאמר כתב ח",

זצ על"שמואלביץ התורה טענת בביאור ל

בזה נפש"הנשיאים מסירות מצות הנה ל:

הגדול, שמו את לקדש ישראל כל שנצטוו

בפסוק ו-ה)כתובה "(דברים ה', את ואהבת

בסנהדרין"אלקיך וכדילפינן ע, ונראהא)"(עד ,

הרבה, מחשבות יחשוב אם כי בזה, שהכוונה

נפשו את למסור שלא הרבה טעמים ימצא

מ היא, שמצוה יודע ואפי' יהיו"למות, תמיד מ

מכך, להפטר צודקים לו שייראו חשבונות לו

" של זה בלשון תורה אמרה כן כי"ואהבתעל ,

קופץ אלא חשבונות, מחשב אינו האוהב

להטרידו, הרהורים יספיקו בטרם נפשו ומוסר

השי לאהבת שהגיע את"ומי מוסר הוא מיד ת

הנשיאים. מאת התביעה היתה וזו נפשו.

נדבת את לאחר חשבונות ישנם אמנם

ולא חשבונות לידי הגיעו למה אך המשכן,

השי את באהבתם תרומתם"קפצו את לתת ת

עכ כך, על שנצטוו ברגע ל."בו
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של‰] קיומה חובת האדם על מוטלת כאשר כי זצ"ל, הגרי"ז מרן בשם שמעתי

שנדבת כיון בוראו. רצון לעשות אלא לו ואין החשבונות כל לבטל חייב הריהו מצוה,

התרומה, מנתינת ולהמנע לבטלה שבעולם חשבון כל בכח היה לא מצוה, היתה המשכן

הנשיאים. נענשו כך ומשום הדעת, על עולה בנימוק אף זו מצוה לבטל רשות היה ולא

[Â- מתחילה" "שנתעצלו עליהם התביעה היתה מדוע להבין, יש עדיין אך

להמתין בדקדוק שעשו שהחשבון לומר ראוי יותר והיה כאן, יש בלבד טעות דלכאורה

מכאן ונלמד "עצלות". בזה יש מדוע אולם מוטעה, הוכח ולהשלימו, חסר מה ולראות

ולחשוד לחשוש יש טוב, דבר כל או מצוה דבר לעשות לא חשבונות יש שכאשר יסוד,

בעצלות הדבר עשיית וסיבת החשבון שורש טמון הלב בעומק .52שאולי

‰‡¯
Âלחשוד שיש לספרו, בהקדמה הלבבות' 'חובת בעל למש"כ מקור מכאן

זממתי וכאשר וז"ל, בעצלות, מקורם כלשהו דבר לעשות לא והחשבונות המחשבות שכל

חבור לחבר ראוי כמוני איש אין כי ראיתי הזה, הספר מחבור עליו שהסכמתי מה לעשות

וכאשר עליו. שהסכימה ממה ולהשיבה ממחשבותי לשוב בנפשי שאמרתי עד וכו', כמוהו

על נפשי את וחשדתי שבתי מחברו, לי ולהניח מעלי הזה הטורח משא להסיר זמותי

להניח התאוה רצון שיהיה ויראתי ובבטחה, בהשקט העצלה במעון ולשכון במנוחה בחרה

ולשבת ההנחה על ולהסכים והשלוה המנוחה דרך אל הטני ושהוא הזאת, המחשבה

ע"כ העצלות", .53במושב

הג זצ"52. ברוידא זיסל שמחה ראש"ר ל,

חברון. ישיבת

הגר בביאור עיין עה"53. רות למגילת פ"א

ללכת"(א-יח) היא מתאמצת כי שכתב"ותרא ,

וז דבריו לידו"בתוך בא עת לבחון והרוצה ל,

מיצה הוא אם בעת"המצוה יבחין לא, או ר

וכו' ונדים נעים אבריו אם המצוה עשית

מעצת הוא מסתמא המצוה לעשות בזריזות

הגוף שאברי להיות יכול איך כי הרע, היצר

כי זה אין לעשות, רצון יתלבשו וכו' הכבדים

היצה עצת עכ"אם ל."ר,

הגר שסיפר מה ידוע וואלוז'ינר"כן ח

נסע וואלוז'ין ישיבת את להקים חשב שכאשר

הגר רבו עם את"להתיעץ לפתוח אם א

והגר את"הישיבה, יפתח שלא לו השיב א

לשאולו לרבו בשנית נסע זמן כעבור הישיבה.

השיב הפעם בזו הישיבה, את להקים יכול אם

הגר מהפעם"לו שנא מאי ולשאלתו שיפתח, א

הגר לו השיב ששאל, בא"הראשונה שכאשר א

התלהבות לו שהיתה ראה בראשונה אליו

לשם ולא היצר מעצת שזה וחשב גדולה

ע הישיבה,"שמים, יפתח שלא לו אמר כ

על הצטננה, שהתלהבותו ראה עכשיו אמנם

היצה מצד שבא יותר חושש אינו ר."כן

הס"וכעי בשם אמרו הח"ז מרן ח,"ק

ענין איזה בדבר נבוך שהיה לשואל שהשיב

לח בליבו"ואמר ספק יש הרבה שפעמים ח

ואינו לאו, אם לעשותו אם ענין איזה בדבר

יצה טענת היא מה טענת"יודע היא ומה ט

הח"היצה לו והשיב עושה"ר, שיותר שמה ח

היצה עצת שזהו סימן ובשמחה, ר."בקלות

ע המלך דוד עצמו"ואמנם על אמר אשר ה

בקירבי" חלל וליבי לא-ל"" ירננו ובשרי ליבי

רינןחי בשרו ואף לגמרי זך שהיה והיינו "

""לקב לדרגת הגיע דרכיה שכל"חישבתי ,

פלוני למקום ללכת רוצה שהיה אימת

שכבר מכיון המדרש, לבית רגליו הובילוהו

ולעבודתו. לה' מקודשות היו רגליו
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ÏÚ·מלחבר להמנע חשבונותיו שכל בעצמו לחשוד שעליו ידע הלבבות' 'חובת

בסוף ואמנם כנ"ל, הנשיאים מענין זאת שלמד ואפשר העצלות, לסיבת הם ספרו את

פירותיה נתנה הנפש בנבכי והתעמקות נכונה ראיה הגדול. ספרו לאור להוציא הכריע

ה'. ועבודת שמים יראת בתורת יסודות של בלום באוצר העולם את להאיר

miny ceakl ytp zexiqn ly dgk

"øåç ïá éøåà ïá ìàìöá íùá 'ä àø÷ åàø"[לה-ל]

שמעוני'‡] ב'ילקוט תיא)איתא רמז לה צורך(פרק מה בשם. ה' קרא ראו וז"ל,

ולא ע"ז לעבוד ישראל כשבקשו להקב"ה, נפשו חור שנתן אלא חור, כאן להזכר היה

חייך הקב"ה ליה אמר אותו, והרגו עמדו להם ÍÏהניח Ú¯ÂÙ È
הדבר˘‡ למה משל .

אתם במלך להם אמר בהם ונלחם שלו צבא שר עמד עליו, לגיונותיו שמרדו למלך דומה

אותו הרגו לו אמרו שלי צבא שר הוא היכן אמר המלך בא והרגוהו, עליו עמדו מורדין

לי נתת ממון אילו חייך המלך אמר ÍÏלגיונות. Ú¯ÂÙ È˙ÈÈ‰עלי נתת נפשך עכשיו ,

נתן חור כך ואיפרכין. דוכסין אותן ואעשה בעולם אגדלם אני לך שיש בנים כל חייך

בעוה"ז מגדלן אני בניך כל חייך הקב"ה ליה אמר העגל, במעשה הקב"ה על נפשו

ע"כ. א', רוח אותו וימלא וגו' חור בן אורי בן בצלאל בשם ה' קרא ראו שנאמר

È¯·„Óכביכול נעשה הקב"ה שמים, לכבוד נפשו שהמוסר חידוש, נלמד ה'ילקוט'

דידן ובנידון חובו... את פורע חוב והבעל לו, חוב ‰ÂÁ·בעל ÌÂÏ˘˙ ‡Â‰ Ï‡Ïˆ·
¯ÂÁÏ ÚÈ‚Ó‰ ‰"·˜‰ Ï˘!

בשעה·] נפשו את מסר שחור מכיון וז"ל, שונה ביאור כתב אליהו לב בס'

המשכן את יעשה בנו שבן זכה לפיכך יתב', השם קידוש על ונהרג העגל את שעשו

כך, על נפשו ונתן העגל עשיית על בבנ"י מיחה שהוא כיון מדה! כנגד מדה וכליו,

המלאכה על נפשו ונתן בצלאל ע"י נעשה העגל מעשה על כפרה שהוא המשכן לכן

לז-א) להלן רש"י עכ"ל.(ראה ובדעת, בתבונה בחכמה הקב"ה אותו ומילא ,

נבחר‚] ולמה מה על בזה להתבונן מיוחד ציווי שהוא "ראו", כאן נאמר הנה

ולא ע"ז, עובדי נגד במחאתו נפשו מסר שחור משום רק שאלמלאבצלאל, אפשר אלא עוד

ודעת חכמה בו וניתנה א-ל, בצל לעמוד זכה אביו אבי של נפשו מסירות שע"י בצלאל

העגל. חטא על לישראל כפרה היתה ולא המשכן, נבנה כלל היה לא המשכן, כוונות לצרף

ורק דורות, לדורי לישראל שכינה ותשוב שיבנה למשכן גרם ומסי"נ מחאתו ע"י חור דהרי

לדורות התבוננות בחיוב הוא זה וכל רבנו, משה של תפלתו נתקבלה ידו .54על

עה אב, בית ספר ת."54.
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'd zia ziipa zeaiyg

øùà äëàìîì äãáòä éãî àéáäì íòä íéáøî øîàì äùî ìà åøîàéå"
"äúà úùòì 'ä äåö[לו-ה]

Â
ÈÈ‰.המשכן לבניית צריכים שהיו ממה וזהב הכסף מן והותר די להם שהיה

נשתקעו וכדומה טובות ואבנים וזהב כסף כמה שהרי המצות, וחביבות יקרות וראה בא

אלא המשכן] [את צריכים היו לא ובאמת בעשיתו. יגעו חדשים וכמה המשכן, בבנין

בונין והיו ישראל לארץ תיכף נכנסים היו במרגלים חטאו דאלמלא אחדים, לחדשים

ושכנתי מקדש לי ועשו מצות לקיום רק היתה יגיעתם שכל נמצא והרי אבנים, של בנין

המשכן לבניית וטרחו שעשו וכו' לב בחכמי הנפלאה המסירות וכל מועט, לזמן בתוכם,

מאד. זעיר לזמן היא שמלאכתם ובידיעה דעת על כן עשו

,Ô‡ÎÓÂמקדשות בתי כנסיות הבתי אלו לה', בית בניית של החשיבות גודל

ולהעמידם אלקינו, בית את לרומם וצריך לה', בית של חשיבות יש להם שגם מעט,

והקדוש הגדול לבית והסמל הסימן המה כי .55ולשכללם,

mixvn z`ivil xkf - dxarde d`ved zk`ln

dlw drepza mb xeqi` ziiyr xnege

äëàìî ãåò åùòé ìà äùàå ùéà øîàì äðçîá ìå÷ åøéáòéå äùî åöéå"
"àéáäî íòä àìëéå ùã÷ä úîåøúì[לו-ו]

חז"ל‡] ע"ב)אמרו צו קרא(שבת אמר יוחנן א"ר כתיבא, היכא בשבת הוצאה ,

מלאכה" עוד יעשו "אל ולפי"ז מהביא. העם ויכלא וגו' במחנה קול ויעבירו משה ויצו

יתפרש וכן שבת, לענין "מלאכה" בכלל דהוצאה "הוצאה", ז)היינו "והמלאכה(פסוק

לכל המשכן עושי של דים היתה ההבאה שמלאכת וגו', המלאכה" לכל דים היתה

שפירש"י. וכמו ולהותר, אותה לעשות משכן של המלאכה

טעמים‰‚' ב' יש כי וז"ל, זה בענין ביאר זצ"ל, הירש רפאל שמשון רבי

מטעם אסורות המלאכות שכל בשבת, שנאסרו מלאכה סוגי ב' כנגד והם שבת, לשמירת

ראשונות בדברות הנאמר בראשית" למעשה כ-יא)"זכרון ה'(יתרו עשה ימים ששת "כי

לרשות מרשות והעברה הוצאה אבל השביעי", ביום וינח וגו' הארץ ואת השמים את

של לטעם שייכים ואינם עשייתם ע"י חדש דבר מהווים אינם שהרי מלאכה, ענין אינם

ע תרומה"55. פר' לעיל "(כה-ח)ע במאמר המקדש, כבית חשובים שבגולה מדרשות ובתי כנסיות ."בתי
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שבת" השביעי וביום וגו' ה' עשה ימים ששת הטעם(לא-יז)"כי כנגד האיסור אלא ,

אחרונות בדברות הנאמר מצרים" ליציאת "זכר ה-טו)של היית(ואתחנן עבד כי "וזכרת

את לעשות א' ה' צוך כן על נטויה ובזרע חזקה ביד משם א' ה' ויצאך מצרים בארץ

עכ"ד. השבת", יום

¯ÙÒ·השואבה בית שבת56מעין הנה וז"ל, הירש הרש"ר דברי בביאור כתב

ישבותו" לא ולילה "יום שנא' מיתה חייב ששבת ועכו"ם לישראל, רק (סנהדריןניתנה

ע"א) ומוקפתנח האנושי מין מכללות ומופרשת המובדלת היחיד רשות ענין וזהו .

המין כל של לבעלותם שייכת הרבים רשות אבל השבת. קדושת שייך ושם מחיצות,

איסור וזה ברה"ר. נמצאת השבת קדושת אין ולכן השבת, קדושת להם שאין האנושי

משם להכניס וכן העולם, לכללות ששייך למקום השבת קדושת לו שיש ממקום הוצאה

השבת. קדושת בו שאין במקום חפציו יטלטל לא וכן המובדל, למקום

‰˘Â„˜Âהעמים מכל הקב"ה בנו בחר אשר מצרים יציאת בעת קבלנו זו

שמלאכות הענין ומובן סגולה. לעם לו להיות וקדשנו האנושי המין מכללות והבדילנו

עכ"ל. מצרים, ליציאת זכר הן והעברה הוצאה

‡ˆÓ
התורה שהחמירה חיובדמה כדי ועד לרשות מרשות בשבת הוצאה על

מצרים, יציאת בעת שקבלנו מה מסמל הוצאה שאיסור מפני הוא ·Á¯סקילה, ¯˘‡
‰ÏÂ‚Ò ÌÚÏ ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï Â
˘„˜Â È˘Â
‡‰ ÔÈÓ‰ ˙ÂÏÏÎÓ Â
ÏÈ„·‰Â ÌÈÓÚ‰ ÏÎÓ Â
·.

‰¯·Ú‰Â ‰‡ˆÂ‰ ˙ÂÎ‡ÏÓ˘ ÔÈ
Ú‰ Ô·ÂÓÂ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ Ô‰,ÂÊ ‰Ï„·‰ÏÂ,

Â
ÓÂÈ˜ „ÂÒÈ ‡È‰˘.

בשביל·] סקילה, מיתת של חמור דין יוצא מאין זצ"ל, סלנטר הגר"י אמר

וכאשר הענינים. גדלות מפני לא אם בשבת? לרשות מרשות הוצאה של קלה תנועה

בריותיו על השי"ת מרחמי זה אשר - סקילה במיתת ההוצאה מעשה על מענישין

בעוה"ז, כאן העון מחומר ÓÂÏ¯ולהתכפר Â
‡ ÔÈÁ¯ÎÂÓ È¯‰,‰‡ˆÂ‰‰ ‰˘ÚÓ ÌˆÚ ÈÎ
‰ÏÈ˜Ò‰ ˘
ÂÚÓ ‰ÓÎ ÈÙ ¯ÂÓÁ ¯˙ÂÈ „ÂÚ,ÌÈ
È
Ú‰ Ï„Â‚· ¯ÂÈˆ È‡„Â Â
Ï È¯‰57.

זצ שוואב שמעון רבי להג' ל."56.

" כתוב את57. והביא מעל... תמעל כי נפש

שקלים כסף בערכך ה-טו)"אשמו... ,(ויקרא

וז"ובפירש שם סלעים."י שני שוה שיהא ל,

יותר - סלעים בשני פרוטות כמה וחשוב צא

עמאלפים יב להתרחקא)"(קידושין וחשוב צא -

גדולה כפרה צריך השוגג על שאף העבירה מן

ע זה, חז"כגון אמרו מכוסה"כ. הדין עומק ל:

אדם עמבני נד נפתחב)"(פסחים כאשר לפיכך .

העונש במהות דרכו להתבונן שהו כל פתח

רב. שלל כמוצא עליו להסתכל יש והדין,

" - התנא חישב מה מפני וחשובהנה, -צא "

אלא זאת אין סלעים. בשני יש פרוטות כמה

היה מרובה כמה עד מכאן ולהבין להתבונן כדי

אותה על קרבנו את מביא היה לא אילו העונש

אם שהרי הקדש. של אסורה פרוטה הנאת
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dyrnk el aygp xcrdd mb al utga dyerd mc`d

íòä àìëéå 'åâå äðçîá ìå÷ åøéáòéå 'åâå äãåáòä éãî àéáäì íòä íéáøî"
"àéáäî[לו-ה,ו]

‰˘˜Âמובן עוד" "ויביאו נאמר שלא כיון מהביא", העם "ויכלא כתיב למה

הביאו. שלא

·˙ÎÂזצ"ל מקלם נמצא58הסבא הלב, נדיבות במעלת שנדבו אחרי להורות וז"ל,

- למעשה נחשב מהביא הכילוי גם כן על עוד, מביאים היו קול העבירו לא אם כי

ז"ל שאמרו כענין ע"ז שכר ומקבלים הביאו, ע"א)כאילו ו לעשות(ברכות אדם חשב ,

הנדיב, כח גדול כי נמצא עשאה. כאילו הכתוב עליו מעלה עשאה ולא ונאנס מצוה

ליתן שרצונו אחרי נתן, כאילו שכר מקבל ליתן, מחויב אינו אשר - מכחו יותר גם כי

הטוב. ולחלקו לו ואשרי מחוייב, היה אם

‡ÏÂנחשב ההעדר - לב בחפץ עושה שאדם דבר בכל גם אף לבד, בצדקה רק

עד וגו' המשכן" את משה "ויקם כתיב פקודי, בפרשת גם מצינו זה וכענין כמעשה.

המלאכה" את משה מ-יח,לג)"ויכל כיון(להלן פשיטא בזה, הודיענו מה להבין, וצריך .

שעשה אחרי הודיענו, אמנם המלאכה? כלתה בודאי ממילא לעשות מה עוד היה שלא

לב, ‰Â‡בחפץ ‰˘ÚÓ "‰˘Ó ÏÎÈÂ" ÔÎ Ì‡.עכ"ל ,

'åâå øæùî ùù úòéøé øùò ïëùîä úà äëàìîä éùòá áì íëç ìë åùòéå"
"íúà äùò áùç äùòî[לו-ח]

·˙Î.יריעות עשר המשכן את המלאכה בעשי לב חכם כל ויעשו וז"ל, הרמב"ן

ובכלל. בפרט בצואה כולם את יזכור כי פעמים, חמש המשכן מלאכת בתורה החזיר הנה

כח-מג)תחלה כה-י, כן(לעיל ואחרי כך, ועשית כך ועשית לא-ז,יא)אמר כולם(לעיל הזכיר

בדין,"בעוה הרחמים מידת שיתוף יש שבו ז,

האדם מן הנאתו,‡ÌÈÈÙÏגובים משיעור מונים

"·Â˘ÁÂ העונש"ˆ‡ להיות צפוי היה חמור מה

היה אלמלא - הדין יקוב בו אשר לבוא לעתיד

הרמב כתב וכבר לכפרה. קרבן ÈÎן,"מביא
¯˙ÂÈ ‰˘˜ ÔÂÈÏÚ‰ ÌÏÂÚ· ¯˙ÂÈ· Ï˜‰ ˘
ÂÚ‰

ÂÈÓÈ ÏÎ ·ÂÈ‡ È¯ÂÒÈ ÏÎÓפרוטה הנאת על ואם !

בעוה העונש יכפל א"בשוגג מונים, אלפיים כ"ז

" - העונש הוא ועצום רב עולםעונשמה של "

כשי - פעמים!העליון אלפיים וכפל

כך ואם ששגג, הראשונה בפעם זאת וכל

ישנה אם עונשו שיעור יהא מה וחשוב צא

מה וחשוב צא ומכאן ושלוש. פעמיים בשגגתו

ומה במזיד, אחת פעם כשחטא עונשו יהא

במזיד וחטא באיוולתו כששנה עונשו יהא

אין הלא קיאו. אל שב ככלב ושלוש, פעמיים

" - כן על וערך! שיעור וחשובלעונשו צא

‰¯È·Ú‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ïעכ ומוסר,ל.", חכמה (ספר

מקלם) .להסבא

מקלם'. הסבא 'כתבי .58
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אשר ככל עד לעדות, הארון ואת מועד אהל את צויתיך אשר כל את ועשו כלל בדרך

החכמים ולכל ואהליאב בצלאל אל שיגיד למשה השם שיצוה בזה והטעם יעשו. צויתיך

עד הקדש למלאכת יכשרו לא כי לעשותה, אליה יקרבו כן ואחרי בכללה, המלאכה

כל הכלל ועל וכו'. להשלימה שידעו עליהם ויקבלו אותה ויבינו המלאכה כל שישמעו

פעמים בתורתו אותה ומזכיר במלאכה ה' חפץ כי לומר מעלה, ודרך חבה דרך זה

˘Î¯רבות ˙Â·¯‰Ïבמדרש שאמרו מה כענין בה, ס-ח)לעוסקים עבדי(ב"ר שיחת יפה

דפין ושלשה שנים אליעזר של פרשתו שהרי בנים, של מתורתם הקב"ה לפני אבות

עכ"ל. אמורה, היא

¯Â‡È·Âלהרבות" כדי פעמים חמש המשכן עשיית ציווי על חזרה שהתורה דבריו

מעשה בכל הרבה, ציוויים בתורה שנאמרו ידי שעל הכוונה אין בה", לעוסקים שכר

התכוון לכך אם שכן שכרם. התרבה זה ידי ועל מצוות, וכמה כמה קיימו שעשו

הקב"ה". לפני אבות עבדי שיחת יפה "כענין דזה שאמר למה הדמיון מה הרמב"ן,

‡Ï‡,ועשייתו המשכן מלאכת בפר' לספר התורה שהרבתה זה שעצם לומר, רצונו

- פעמים חמש בתורה זה ענין ˘ÏÂÎÈונכפל ¯˙ÂÈ· ÏÂ„‚‰ ÈÁˆ
‰ ¯Î˘‰ ‡ÙÂ‚ Â‰Ê
˙ÂÈ‰Ïעולמות בונה זה שבעבור ומקיים, לומד שאדם טובים והמעשים התורה כל שהרי .

שזוכה מה וכל הזוהר], ע"פ החיים נפה"ח בספר [כמבואר מלאכים מזה ונבראים נצחיים

וכמה כמה פי הרי כן ואם התורה. ידי על ומקורו שורשו הכל - הבא ולעולם עדן לגן

בתורה, פרשיות יוצרים האדם מעשי כאשר ‰ÏÎיש ‡È‰˘והיא הכל נתהווה וממנה ,

הבא והעולם הזה העולם נבראו ה"א יו"ד שבאותיות בחז"ל שמבואר וכמו הכל. שורש

יב-י) בכמה59(בר"ר כלול מה מושג לנו היש הרבה, כך כל כלול מהתורה אחת באות ואם .

כאשר ולכן בזה. הנצחי השכר ריבוי כלל ולתאר לשער אין אשר בתורה, שלמות פרשיות

יוצרים האדם שמעשי נמצא כי וגדול, נצחי הכי השכר זהו בתורה מוזכרים האדם מעשי

בתורה. נכתב שהדבר מאשר ונצחית גדולה יותר יצירה ואין תורה,

Â‰ÊÂלומר שכר", "לתת אמר ולא שכר" "להרבות וכתב, הרמב"ן שדייק מה

וכמה כמה בתורה שהוזכרו מה המשכן,ÂÈ˘¯Ù˙שעצם עשיית לרמזÙ¯˘‰על בתורה

דברים, בהסתר וגדולÙÂ¯˘‰חכמתן נצחי הכי השכר זהו הבאתם, סדר על בתורה

וז עולמים"59. צור ה' בי-ה כי המדרש, ל

כו-ד) הקב(ישעיה ברא אותיות בשתי את", ה

נברא הזה העולם אם יודעין אנו אין עולמו,

ביו"בה הבא והעולם הזה"א העולם אם או ד,

ביו בה"נברא הבא והעולם דאמר"ד וממה א,

בה בהבראם יוחנן רבי בשם אבהו א"רבי

העוה אומר הוי בה"בראם נברא ה"ז ומה א"א,

שכל רמז מלמטה ופתוח צדדיו מכל סתום זה

מלמעלה שלו והעוקץ לשאול, יורדים המתים

הצד שמן הזה והחלון לעלות, שעתידים רמז

ביו נברא הבא והעולם תשובה. לבעלי ד,"רמז

יו הרשעים"מה הן כך כפופה, קומתו זה ד

לבא, לעתיד מקדירות ופניהם כפופה קומתן

כ."ע
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בתורה. פרשיות הרבה והוסיפו תורה יצרו שמעשיהם נמצא כי מצוה, לעושי שנותנים

הקב"ה לפני אבות עבדי שיחת "יפה לענין הרמב"ן זאת שדימה מה מובן ושפיר

פירושו, שם דגם היא". דפין ושלשה שנים אליעזר של פרשתו שהרי בנים, של מתורתם

במה הוא ששייך ביותר הגדול והשכר 
Â¯ˆÂשהגדלות Ô˙ÁÈ˘Â Ì„‡‰ È˘ÚÓ È„È ÏÚ˘
‰¯Â˙· ˙ÂÈ˘¯Ù Â·¯˙‰Â60.

l`xyia dxey dpikydy zecr

"äö÷ä ìà äö÷ä ïî íéùø÷ä êåúá çøáì ïëéúä çéøáä úà ùòéå"[לו-לג]

Â¯Ó‡רוחות לג' נכפף שהיה בנס, הקרשים את חיבר התיכון שהבריח חז"ל

"ויעש" כתוב מדוע יקשה, וא"כ פריקתם. בעת מתיישר והיה - הקרשים חיבור בעת

כאן. היה נסים מעשה הלא עשה, שבצלאל היינו

˘ÈÂבמנחות חז"ל דאמרו מה עפ"י ע"ב)לומר אשר(פו לפרכת "מחוץ עה"פ ,

ובניו" אהרן אתו יערך העדת כז-כא)על שהשכינה(לעיל העולם באי לכל הוא עדות ,

ישראל שהלכו שנה ארבעים כל והלא צריך, אני לאורה תאמר ואם בישראל. שורה

בישראל. שורה שהשכינה העולם באי לכל הוא עדות אלא לאורו, אלא הלכו לא במדבר

היה וממנה חברותיה, כנגד שמן בה שנותנין מערבי נר זה רבא, אמר עדות? ומאי

ע"כ. מסיים, היה ובה מדליק,

ÍÈ¯ˆÂהראיה הוא ערב עד מערב דולק שהיה מערבי" ה"נר דוקא מדוע להבין,

בביהמ"ק נעשו נסים עשרה הלא בישראל? שורה ה-ה)שהשכינה מעלתו(אבות מהי ,

שם. שנעשו הנסים משאר יותר - המערבי בנר שנעשה זה נס של

„ÂÚעולם באי לכל עדות הוא המערבי שהנר ניחא הא דבאמת להתבונן, יש

בישראל? שורה שהשכינה בו יש עדות איזו אך במקדש, שורה שהשכינה

Ì
Ó‡,במקדש נעשו נסים עשרה דבאמת בחברתה. חדא מתורצות הקושיות שתי

מעשה מחמת ולא האדם, למעשה כלל שייכים אינם במשנה שמוזכרים הנסים שאר אך

אלא ראיה באמת בזה אין ולכך אלו, נסים שיהיו היה ה' רצון אלא הנס, נעשה האדם

הג זצ"60. ברוידא זיסל שמחה גם"ר וזה - ל.

שאם הכהן ואהרן ראובן אצל שכ' מה הביאור

יותר, עושים היו תכתוב שהתורה יודעים היו

שכר בזה יש אז כותבת התורה שאם והיינו

הגרא מרן ביאר [וכבר גדול. זצ"יותר שך ל,"מ

כתוב שיהיה יודעים היו שאם הכוונה שאין

אלא יותר, לעשות גורם שהיה מה זה בתורה

שאין לחשוב מקום להם היה זאת שלולא

לש בשלימות איזה"מעשיהם בזה יש ואולי ש

שיכלו ממה המעיטו ולכן כלשהיא, פניה

תעיד שהתורה יודעים היו אילו אך לעשות,

כן]. עושים היו נכונים שמעשיהם
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שורה שורה·Ó˜„˘שהשכינה ששכינה לא אבל -Ï‡¯˘È·.

Î"‡˘Óאת הדליק שהכהן האדם, מעשה מכח הנס נמשך שם מערבי, בנר

שהשכינה ראיה וזוהי ערב! עד מערב הנר שידלק הנס נמשך הדלקתו ומכח - המנורה

ידיהם! במעשי ניסית הנהגה שנמשכת בישראל, שורה

‰˙ÚÓÂשכ ששורה והיינו האדם, ממעשי שנמשך זה שבנס במעשינראה, ינה

מחשבה היתה ואם המעשה, עשיית בשעת נכונה ומחשבה טהורה בכוונה צורך היה ידיו,

נס. חל היה לא - ההדלקה בעת פגומה

¯˘‡Âשל זה נס דוקא ולמה המערבי, נר כבה כבר החורבן קודם שנה מ' לכן

אינם כבר ישראל של ידיהם שמעשי עולם באי לכל להודיע אלא נתבטל? המערבי נר

נסים! עליהם שיחולו ראויים אין ולפיכך ראויה, במחשבה

Â
ÈÈ‰Âהמשכן בחנוכת דכתיב מה א-כג)נמי העם",(ויקרא את ויברכו "ויצאו

לרצון יעלו ידיכם מעשי כלומר ידיכם. במעשי שכינה שתשרה רצון יהי אמרו ופירש"י,

ידיכם. במעשי התלויים הנסים אותם ויתקיימו ידיכם, במעשי שכינה שתשרה כדי ה', לפני

Â‰ÊÂהבריח את עשה שבצלאל היינו - לברח" התיכן הבריח את "ויעש שנאמר

את שיבריח הנס עליו לחול שיוכל הבריח את וקידש טהורה, ובמחשבה רצויה בכוונה

הקצה! אל הקצה מן 61הקרשים

minkg x`yn xzei dk`lnd lr eytp xqn l`lva

"íéèù éöò ïøàä úà ìàìöá ùòéå"[לז-א]

בארון‡] הלא וקשה הארון, את עשה שבצלאל בצלאל" "ויעש בחז"ל איתא

שטים" עצי ארון "ועשו כה-י)כתוב הכלים(לג-ג)ובשמו"ר(לעיל בכל מה מפני איתא,

ויתעסקו הכל יבואו שלום בר יהודה רבי אמר ארון, ועשו נאמר ובארון ועשית כתוב

לבדו בצלאל יעשהו שלא בארון מיוחד דין שהיה משמע ע"כ. לתורה, שיזכו בארון

עשו כולם אכן הסתם ומן לעשותו, כולם על מוטל דהיה הרי בו. יתעסקו שכולם אלא

וצ"ב. לבדו, עשה כאילו בצלאל" "ויעש תורה כתבה ומודע הארון, את

È˙ÚÓ˘Âזצ"ל סורוצקין הגר"ב לפי62בשם כתב, שם בפירש"י דהנה לומר, דיש

שלא דברים ישנם ע"כ. שמו, על נקראת חכמים משאר יותר המלאכה על נפשו שנתן

ואח אלו, לדברים עיני ה' האיר לי"61. הראו כ

הגה המגיד לדברי שבדרון"שכוונתי שלום רבי צ

מדבריו."זצ והעתקתי שלום, לב בספרו ל,

טלז. ישיבת ראש .62
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אלץ "אז דהיינו האחריות חוש את לפעמים חסר עדיין אבל מתעסקים, בהם חסרים

הכל שיהיה ידאג שהוא שלו], הכתפיים על מוטל [שהכל פלייצעות" זיינער אויף ליקט

הארון, בעשיית התעסקו כולם שצריך. מה כפי ‡˙נעשה ˘Á Ï‡Ïˆ· ˜¯ Ï·‡
ÔÂ¯‡‰ ˙ÈÈ
· ˙ÂÓÈÏ˘Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰,Ï"ÊÁ Â
ÂÂÎ˙
 ‰ÊÏÂ,‰ÈÏÚ Â˘Ù
 ¯ÒÓ˘.˘ÂÁ‰

Â
ÈÏÚ ÏËÂÓ ÏÎ‰ ÂÏÈ‡Î Â
ÏÂÎ Ïˆ‡ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰„ÂÓÈÏÂ ‰¯Â˙Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙˘‚¯‰Â
˙Â˘ÚÏ,Â"Á ‰¯Â˙ ‰È‰È ‡Ï˘ ËÂ˘Ù ‰Ê ÈÏ·Â.עכת"ד ,

לעיל·] ואמרו(לג-יא)כתיב האהל" מתוך ימיש לא נער נון בן יהושע "ומשרתו ,

המדרש בבית הספסלים מסדר היה שיהושע יהושעחז"ל היה חשבון דלפי שם בראב"ע (עי'

עי"ש) נער, שירות שעשה דקדקו לכן נער, הכתוב קראו ואיך שנה נ"ו המקבלבן להיות וזכה ,

לנביאים. התורה מוסר להיות רבנו, ממשה התורה

ÍÈ¯ˆÂמשה של הממשיך ישראל, כלל של במנהיגם עסקינן כאן הלא ביאור

שהיה נון בן יהושע על העידו בס"ה הלא ליהושע, ומסרה מסיני תורה שקיבל רבנו

ישראל? הכלל להנהגת שייך זה ומה טוב] [שמש שמש" "אגוטע

‡Ï‡,הבין הספסלים את המסדר "אחריות". של המושג חשיבות את רואים מכאן

עצמו על האחריות את לקח יהושע המדרש. בית ביטול יהיה אזי יסדרם לא שאם

למנהיגות. שייך - האחריות בעל המדרש. בית ביטול למנוע

רש"י‚] מש"כ אחר בענין לבאר יש המלאכה(לז-א)עוד על נפשו שנתן לפי ,

ע"כ. שמו, על נקראת חכמים משאר יותר

ÏÎלתכלית שם זה ואת ה', צוה כאשר המשכן לעשות היה בצלאל של רצונו

בנפשו, המשכן עבודת נתעצמה ועי"ז המשכן. לעבודת נפשו שמסר נקרא זה הרי חייו,

הוא המשכן וכי ר"ל לעצמו, עשה וכי במדרש שאמר וזה שמו. על המשכן ונקרא

ונפ יותרעסקו נפשו שנתן רש"י שכתב וזה למשכן, רק נפשו מסר שבאמת והיינו שו,

היתה לא המשכן בעבודת שעסקו דאע"פ החכמים שאר כן לא כי החכמים, משאר

המשכן בעבודת קשורה עצמותם להיות חייהם תכלית המשכן .63עבודת

Â‰ÊÂתורה" שמו, על נקראת כן ועל התורה, על נפשו מסר שמשה מוצאים שאנו

משה" לנו לג-ד)צוה עבדי"(דברים משה תורת ו"זכרו ג-כב), ¯‡ÔÎÏÂÈÂ.(מלאכי ÔÈ‡
‰¯Â˙‰ ÏÚ Â˘Ù
 ¯ÒÂÓ˘ ÈÓ ‡Ï‡ ‰¯Â˙ Ô· Ì˘· ‡¯˜‰Ï,¯˜ÈÚ ‡Â‰ ‰¯Â˙‰ ÏÓÚ˘

Â
Âˆ¯,Â˘Ù
Î ˘ÓÓ Â· ‰ÓˆÚ˙
 ‰¯Â˙‰Â.

אב. בית ספר .63
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ze`aevd ze`xn zlrn

"ãòåî ìäà çúô åàáö øùà úàáöä úàøîá 'åâå øåéëä úà ùòéå"[לח-ח]

חיים,‡] אלקים דברי לשמוע מועד. אהל פתח צבאו אשר ה'ספורנו', כתב

תכשיטיהן, עניני מאסו הנשים ואותן מועד, אהל אל יצא ה' מבקש כל והיה כאמרו

עכ"ל. להן, עוד צריכות שאינן להורות מראותיהן והקדישו

‰‡¯
Âעיקר היה לא המשכן לבניית מראותיהן את שהביאו דמה דבריו, בביאור

השכינה, להשראת שוב להביא שכדי הבינו הנשים שהם אלא ישראל. בנות של מעלתן

˙Â
˙˘‰Ï Ô‰ Ì‚ ˙ÂÎÈ¯ˆש"מאסו אלא הצובאות] [מראות יקרותן שהביאו בזה די לא ,

[ועשו בתוכם השכינה להשראת היו ראויות שאכן במדרגה אחזו לכן תכשיטיהן", עניני

אי כי ואחד], אחד כל בתוך בתוכם, אלא נאמר לא בתוכו בתוכם, ושכנתי מקדש לי

הזה, עולם תאוות מילוי ביקוש של וחיים גשם מלא בשק המלך לפני לבוא אפשר

והראו מראותיהן את הביאו שהם ומזה דסתרי. תרתי הם כי השכינה, השראת גם ולבקש

השכינה. להשראת זכו השתנו, הם שאכן

לא·] הצובאות, ממראות נעשה שהכיור דנראה שכ' משה דרש בספר וראיתי

הצנועות, ישראל בבנות לעולם יארע לא אפשר שזה שפירש"י, כמו סוטה מי בשביל רק

להכשיר בכיור, תלויה היתה העבודה כל הרי אבל רחוקות, לפעמים רק הוא אירע ואם

ביוה"כ גדול כהן של זהב של כקיתון אחר שרת בכלי גם שכשר ואף לעבודה, הכהנים

ע"ב) מג וצריך(יומא מהכיור. היה השנה בכל רבנן לדעת הכה"ג וגם הכהנים כל מ"מ ,

ענין מה הכיור, את לעשות הקב"ה ציווה שמהם הצובאות במראות המעלה מה ביאור,

הצובאות. מראות אצל הכיור

‰‡¯
Âרק היתה ישראל נשי של שכונתם בזה, היתה הצובאות מראות שמעלת

ולא חמדה שום להם היה לא הצרות שמרוב מה ישראל, צבאות להרבות מצוה, לשם

נשים ואותן לזה, חשו לא כעמרם, אז שהיו הדור גדולי ואף פו"ר, למצות אף חששו

להם. שהיו הנסים כרוב יגדלם שהשי"ת הנס על וסמכו ע"ז נפשם מסרו צדקניות

צריך שע"ז העבודה, לעבוד הכהן גם צריך בנ"י ברביית רוצה שהקב"ה זו ובכוונה

לעבודה סמוך ולכן העבודה, בשעת ולברכם בעדם ולהתפלל עליהם לכפר מתחילה

הצדקניות. הנשים בכוונת בנ"י ויתרבו להם וייטיב ישמרם שהשי"ת כהנים, ברכת
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icewt zyxt

ycwnd zia iabl xen`d "oekyn"d oipr xe`ia

"úãòä ïëùî ïëùîä éãå÷ô äìà"[לח-כא]

בשני‡] שנתמשכן למקדש רמז פעמים שני - משכן המשכן וז"ל, פירש"י

עכ"ל. ישראל, של עונותיהן על חורבנין

Á
ÂÓ‰עברו ישראל עם שעל לב, אל נשים אם מתבאר, במשכן, האמור משכון

שבעולם, בנוהג הגשמי. במובן פרטי אדם על כמו הרוחני, במובן ועוני עושר של תקופות

מנכסיו יורד וכשהוא בהם, ומתקשט תכשיטין לו קונה - פרנסתו מכדי יותר המרויח אדם

ולפיכך שנית, לו תזרח ההצלחה ששמש להאמין נוטה הוא פרנסתו, כדי אפילו מרויח ואינו

היה וכן גבולו. ה' כשירחיב לפדותם בתקוה אותם ממשכן אלא תכשיטיו, את מוכר איננו

"יותר" ומע"ט צדקה עשינו ר"ל פרנסתנו", מכפי יותר ש"הרווחנו טובים ימים ישראל לעם

יצי בשעת היה זה לפניו. לעמוד שנוכל לקיומנו, הצורך ה'מכפי אחרי כשהלכנו א"מ

ל"בני והיינו לנשמע" "נעשה כשהקדמנו התורה קבלת ובשעת זרועה, לא בארץ במדבר,

או"א כל בראש נתנו השרת ומלאכי "תכשיטין", לנו רכשנו אז התחתון. בעולם עליון"

כתרים ב' ע"א)מישראל פח בעון(שבת האלו הכתרים את מאתנו שפירקו אחרי ואפילו .

לבנות היינו אחד, "תכשיט" בו לרכוש כדי עד גדול רוחני" "רכוש בידינו נשאר העגל,

א' בקיטון לכה"פ ישראל בתוך ה' כבוד שישכון פל"ג)משכן, שמ"ר המדרש שנא'(לשון ,

"עשרם" על לאות היו למשכן בנ"י שנתנו וזהב והכסף בתוכם". ושכנתי מקדש לי "ועשו

בישראל. השכינה להשראת זכו התכשיט, את קנו ובזה בנ"י, של הלב נדיבות על הרוחני,

וחובות בעונות ונתלכלכו וקיומם" פרנסתם על בנ"י "הרוויחו לא כאשר החורבן, ובימי

מימי להם שהי' תכשיט - ה"רכוש" להם עמד ח"ו, כליה עליהם ונגזרה מאד, עד גדולים

אל ישובו אשר עד זמן איזה בתמורתו ולחיות חובותיהם, ולפרוע ל"מוכרו" כדי עשרם,

אלא ישראל, של תכשיטם את הקב"ה "מכר" לא אז גם אבל קיומם". על ו"ירוויחו ה'

- המשכן של ה"נשמה" אבל אמנם, נשרפו והאבנים שהעצים היינו במשכון, אותו לקח

פורחות ואותיות נשרפין גוילין חז"ל, שאמרו וכמו השמימה עלה - אש של יחמקדש (ע"ז

המקדש1ע"א) ואבני בעצי חמתו שכלה אלא ליה, מיבעי לאסף קינה חז"ל, דרשו וכן .

במדרש הוא וכן ה)"(שמו1. פסקה נא פרשה ,ר

כתיב מה בישראל, מתגרים עושין הם ומה

מוסרותימו"(שם)אחריו את (תהלים"ננתקה

העולםב-ג) מן אותם ·˘Ú‰נעקור È˙ÓÈ‡
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ועלה ישראל של בעונותיהם שנתמשכן גופא במקדש לא אבל בשר], לעין ונהרסו [שנשרפו

מקדש לבנות צורך עוד יהי' לא החובות", ו"סילוק קיומנו כדי כשנרוויח וממילא השמימה.

אש". של ה"משכן את לנו יוריד ברחמיו וה' הממושכן, המקדש את "לגאול" אלא חדש,

‰Ê·Âוהרי ביו"ט, המקדש יבנה שמא אסור, כולו הנף שיום חז"ל דברי את נבין

ותוס' ברש"י ותירצו יו"ט. דוחה אינו וגם בלילה המקדש בית בנין סוכהאין ע"א, ל (ר"ה

ע"ב) עלמב מהתנחומא [והוא אש של מקדש יהיה השמים, מן שירד השלישי שהמקדש ,

אלא ועציו] אבניו [רק המשכן נחרב שלא מכיון והיינו ידיך"], כוננו ה' "מקדש הפסוק

במשכון. מאתנו שלקח אש, של המקדש את לנו ה' ישיב אותו, כשנפדה ממילא שנתמשכן,

תירצו כבר זה דבר - עזרא? בימי השמים מן אש של מקדש ירד לא למה תאמר ושמא

החטא שגרם אלא עזרא... בימי נס להם ליעשות ישראל היו ראוים ואמרו דחז"ל, (ברכות

ה'"ע"א) מפני העם "וייראו שנא' מיראה, רק תשובה שעשו והיינו א-יב), [ולפיכך(חגי

לשוב כדי רק "הרוויחו" וממילא כשגגות, להם נעשו וזדונות המקדש], בונים העם התחילו

ארצנו - הארץ על עבדים ולהיות ט)לא"י הוא(נחמיה צריך משכון לפדות הרוצה אבל ,

החזירו ולא "נס" להם נעשה לא ולפיכך המשכון. דמי כדי עד פרנסתו מכדי יותר להרוויח

מקדש. בעצמם בנו רק הממושכן, אש של המקדש את להם

‰ÎÂלהוריד ראוים אתם שאין - דרכיכם" על לבבכם "שימו צבאו', ה' להם אמר

בו" וארצה הבית ובנו עץ והבאתם ההר "עלו - השמים מן אש של המקדש את (חגילכם

מצריםא-ז,ח) מארץ צאתך "כימי נאמר האחרונה בגאולה אבל בתוכם", "ושכנתי נאמר ולא ,

נפלאות" ז-טו)אראנו זדונות(מיכה שאז מאהבה, תשובה ה' אל ונשוב העולם, כל ויתוקן ,

ברחמיו ה' לנו יוריד ואז המשכון, פדיית כדי עד גדול "רכוש" לנו ויהי' כזכיות. נעשות

בב"א לנו יחזיר בעונותינו, שנתמשכן המשכן אותו היינו אש, של .2משכן

מדוע·] משה ישמח בספר הק' ברש"י, כאן המובאים חז"ל דברי עצם על

פעמים. ב' שיתמשכן המקדש לבית שגרמו ישראל, בני עוונות של הענין נרמז כאן דוקא

העגל", עון על שנתכפר לישראל הוא "עדות פירש"י "העדות", תיבת על דהנה הק' ועוד

כאן דוקא מדוע וצ"ב בישראל. שורה שהשכינה לישראל עדות פירש, הטורים' ו'בעל

שהזכיר מה ילה"ק ועוד עסקינן. [פקודי] "חשבון" של בענין אנן הלא , זה בפסוק

משה. פי על הכל נעשה לא עתה עד אטו משה", פי על פוקד "אשר הכתוב

‰‡¯
‰Âכביכול ממעל שכינתו להוריד היתה המשכן עשיית עיקר כי בזה, לי

שי כאן העתקהלהיות רק היתה המקדשים ובניית ישעיה. ששמע וכמו המלאכים, רת

אף ונמצא הלשון. בחכמת חכם מפועל נכתב כבר אשר צח ולשון מכתב כמעתיק

ÔÎ˘Ó˙
 ÔÎ˘Ó‰ Ï·‡ ,ÔÎ˘ÓÏ ‰Ó Ì‰Ï ÔÈ‡˘
Ì‰È„È ÏÚתהי אל המשכן פקודי אלה הוי ,

ע המשכון, אלא כן כ."קורא

לתורה. אזנים ספר .2
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המקדשים ונמצא הוא, הראשון של הפעולה עיקר מ"מ אחר, איש פועל הוא שההעתק

שנתמשכן משכן", "משכן לנו שרמזו רז"ל רמז יובן ועד"ז המשכן, מן העתק המה הן

נגנז? והלא הרמז, בו שנאמר נתמשכן משה של המשכן וכי קשה, וע"ז פעמים, שני

שהמקדש זמן כל רק הרוחנו, לא עדיין מיהו המקדש. הוא שהמשכן כדאמרן, אלא

יתכן איך נתבטל והמשכן המקדש שנחרב אחר אבל משה, פעולת קיים שהיה קיים

וכאין. כאפס היתה אדונינו משה שפעולת

‰‡¯
‰Âלא ועלהו הגלות בזמן עכשיו גם הזה הצדיק פעולת קיים עדיין כי לי

לבנו שהניח גדול עשיר נחמד: משל עפ"י נצחים, ולנצח עד לעדי קיים והוא יבול,

האבן זולת ברשעתו הכל ובזבז עקלקלות הלך הבן והנה אחת. טובה אבן וגם רב הון

הרעים ומעשיו רשעתו מגודל והנה אביו, צוואת עפ"י בידו לו נשארה ההיא היקרה

אותו העולם, מן לאבדו וקשה משונה במיתה להמיתו המלך נימוסי עפ"י משפטו נחרץ

כי בראותו והנה האדמה. פני על וזכר ונכד נין לו ישאר שלא באופן זרעו וזרע וזרעו

נתן יורש, שום אחריו ישאיר ולא שחת אל ברדתו בדמו בצע ומה הרעה אליו כלתה

גם הוא גם וניצל בידו עלתה וגם שחת, מרדת יפדהו למען למלך הטובה האבן זה

איך לאמר הוכיחו וגם לנגדו אחד התמרמר האלה הדברים אחר והנה ידו. על צאצאיו

כיון לבטלה והיה בידו נתקיימה לא היקרה האבן וגם אביו בית הון כל לטמיון הוריד

הצורך, מן יותר הוא עכשיו אדרבה אחד, חכם לו והשיב ידו, מתחת הוציא אותה שגם

ידו, מתחת שהוציאה אף כעת גם קיים בידו הטובה האבן אביו לו שהניח זו ופעולה

אבל אז, לו היתה הנאה מה כי אצלו, בתיבה מונחת שהיתה בעת ממקודם יותר עוד

כן גם הטובה האבן הרי תבל פני על יחיו זרעו וזרע זרעו או שהוא זמן כל עכשיו

הם. נתקיימו לא היא אלמלא כי קיימת

ÍÎהיה לא ואבנים עצים על חמתו שפך אלמלא רז"ל שהעידו והמקדש המשכן

ופליט שריד ח"ו ישראל של משונאיהם ט)נשתייר אות תזריע, תנחומא כמה3(מדרש וראה ,

הדורות. כל סוף עד ישראל תמורת להיות גדול כחו

האהבה מדור לפנים היה המקדש בית .3

" - חיבה של יליןמקור שדי בין ,"דודי

קודש"בביהמ בית - ולפנים לפני הי' ק

בהיכל, צלם והכניסו הגויים והלכו הקדשים,

הרמב בכתבי שמתואר על"וכמו בתפלה ן

שם המסגדים אודות ירושלים, חורבות

באבן הקדשים, בקדשי - מלך של בפלטרין

" וזההשתייה, הגבולים, את ועוקר מחריב זה

פריצים בו ובאו אלילים, ומקים מציב

בתוכו יושיע לא אל ואל ומחללים,

אנחנו!"מתפללים זה? בכל האשם ומי .

בית ושמם מארצנו גלינו חטאינו שמפני

צריך היה והמשפט היושר ומן מקדשינו,

מעמינו. כליה לעשות

הקב עשה מה - זה במקום ה?..."אבל

במדרש ד-יד)כתוב פרשה רבה "(איכה את, ה' כלה

אפו חרון שפך "חמתו וכו', לאסף" מזמור

בנחלתך גוים באו עט-א)"אלקים לא(תהלים ,

" אלא למימר צריך קרא לאסףהוה "בכי נהי"

"לאסף לאסף" ""קינה אומר הוא ומה מזמור,
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‡ˆÓ
Âכאמור נצחים ולנצח עד לעדי והוא קיים המשכן קיימים שישראל זמן כל

כליתם" לא יעקב בני ג-ו)"ואתם פעמים(מלאכי שני שנתמשכן משכן משכן וז"ש, ,

פוקד אשר העדות גופא היא ישראל, תמורת פעמים שני והיה ישראל, של בעונותיהם

כישראל שקול שיהיה כ"כ גדולה קדושה להכניס נברא לשום יכולת אין כי משה, פי על

עכת"ד. כמוהו, קם שלא משה לבד הדורות, כל סוף עד

מחזירו‚] יום דכסות הוא הדין במשכון דהנה זצ"ל, פלאג'י הגר"ח בשם מטין

וכדכתיב בלילה, לילה וכסות כב-כו)ביום לערו(לעיל שמלתו הוא לבדה כסותה הוא "כי

אני". חנון כי ושמעתי אלי יצעק כי והיה ישכב במה

Î"‡Âישראל כלל שאם הקב"ה, ביד משכון שהוא לביהמ"ק גם מזה ללמוד יש

שבלי מרגישים היו אם ביום, יום כסות כבחסרון המקדש בית בחסרון מרגישים היו

געבען עצה א נישט זיך קען מען [אז ישכב" "במה של מצב הוא מצבינו המקדש בית

משכון, של תורה כדין המשכון לנו מחזיר הקב"ה היה כבר המקדש], בית א אהן

עכת"ד.

ÔÈ
ÚÎשמעתי במכות4זה דאיתא בהא ע"א)לבאר מהאי(כד מסתפינא רב אמר ,

בגוים" "ואבדתם כו-לח)קרא המתבקשת(ויקרא כאבידה דלמא פפא רב לה מתקיף ,

עבדך" בקש אובד כשה "תעיתי קיט-קעו)דכתיב חשש(תהלים הביע רב והנה עכ"ל. ,

מה להבין וצריך האומות, בין יאבדו שיראל שבני מצב שיתכן תורה שאמרה ממה

פפא. רב טענת היתה

חופה"לאסף בית שעשה למלך משל אלא ?

לתרבות בנו ויצא וציירה, וכיירה סיידה לבנו,

את וקרע לחופה המלך עלה מיד רעה,

שלו פדגוג ונטל הקנים, את ושיבר הוילאות

המלך לו, אמרו מזמר. והיה קנים של איבוב

אמר ומזמר? יושב ואת בנו של חופתו הפך

ולא בנו של חופתו שהפך אני מזמר להם,

הקב לאסף, אמרו כך בנו. על חמתו ה"שפך

אמר ומזמר, יושב ואתה ומקדש היכל החריב

הקב ששפך אני מזמר על"להם, חמתו ה

על חמתו שפך ולא האבנים, ועל העצים

" דכתיב הוא הדא בציוןישראל, אש ויצת

יסודותיה ע"ותאכל כ.",

הקב ששפך הוא, ושיר על"מזמור חמתו ה

שהקב בבניו. כליה עשה ולא ואבנים, ה"עצים

ותהא לגלות אלך אני בניי, לבניו, אמר

ומובא בחיים. תשארו ואתם בגלותא שכינתא

שהקב שעה באותה כי הק' שפך"בספרים ה

"חמתו ואבנים עצים שמחהעל שמחו

!"גדולה

נהגו למה הטעמים אחד שזה מובא וכן

בת הארץ מן הלא"לקום היום, חצות לאחר ב

אלקינו, בית שרפת החלה ערב לקראת דוקא

צריכה התענית שעיקר סובר יוחנן שר' עד

לעת דוקא והנה העשירי, ביום להיות היתה

ביהמ שריפת שעת לקראת - אז"ערב ק,

פי על הוא הביאור אלא אתמהה! קמים?!

הנ הקב"יסוד ששפך גופא שבזה חמתו"ל, ה

סיבה הוא ודם, בשר על ולא ואבנים עצים על

הקב שאכן עתידנו, את"לתקוות מתכנן ה

הקב הלא כי העתידה, השאיר"הגאולה ה

עתידנו! למען בחיים אותנו

זצ הלר יוסף ר' הג' בשם ל."4.
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¯Â‡È·‰Âלו קשה לאדם נאבד כשהוא אשר דומם, חפץ אבידת יש דהנה הוא,

אפשרות יש אזי חי בעל לאדם כשנאבד אבל האבוד, החפץ מצד סיוע אין כי למצאו, מאד

קולו. את שישמיע ובשעה באופן האבידה, מצד אף עזרה לו שתהיה

È‰ÂÊÂכי בגוים", "ואבדתם של ח"ו מצב שיהיה חשש הרי רב הגמ', כוונת

רב לו השיב הגויים, בין אותנו ימצאו איך דומם חפץ כמו אבידה אנחנו אם חלילה

"תעיתי כדכתיב המתבקשת כאבידה דילמא שגםÎ˘‰פפא הפסוק כוונת דילמא אובד",

השה של קול והרמת כמיהה שתישאר מצב ישאר תמיד אך אבידה, של מצב יהיה אם

מוחלטת. אבידה זו תהיה לא וממילא לאדוניו, לשוב שרוצה

Î"‡Âואין קולנו, את משמיעים אנו שאין מחמת זה בגלות, עדיין שאנו הסיבה

אדונו. לחיק לשוב יוכל למען קולו את המרים אובד", כ"כשה מתנהגים אנו

crl cner - dxdhae dyecwa dyrpd

ãéá íéåìä úãáò äùî éô ìò ã÷ô øùà úãòä ïëùî ïëùîä éãå÷ô äìà"
"ïäëä ïøäà ïá øîúéà[לח-כא]

סברם‡] אבד תאמר שמא ז"ל כאמרם נפסדו, לא ולזה וז"ל, ה'ספורנו' כתב

דבר נפל לא וג"כ עולמים. ולעולמי לעד שעומדים עומדים שטים עצי ת"ל סכוין, ובטל

ראשון בית בחורבן כמבואר וכליו שלמה למקדש שקרה מה הפך על האויבים, ביד להם

ספר - העדות משכן ע"ה. רבנו משה משכן מעניני דבר שם נזכר שלא נבוזראדן, ע"י

ראשונה, אויבים. ביד ליפול ושלא נצחי להיות ראוי היה שבשבילם המשכן זה מעלות

עבודת שהיתה ג' משה. פי על פקד אשר ב' העדות. לוחות בו שהיו העדות, משכן שהיה

בן ובצלאל ד' היתה. איתמר ביד המשכן חלקי כל משמרת אמנם כי איתמר, ביד הלוים

מיוחסים וכליו, המשכן מלאכת אומני ראשי שהיו עשה, יהודה למטה חור בן אורי

מקדש אבל אויבים. ביד נפל ולא ידיהם במעשי שכינה שרתה ובכן שבדור, וצדיקים

והוצרך חלקיו, נפסדו שכינה בו ששרתה אע"פ מצור, בו המלאכה עושי שהיו שלמה,

אחד גם בו היה שלא שני בית אבל אויבים. ביד הכל בסוף ונפל הבית בדק את לחזק

היה לא שני בית אמנם כי אויבים, ביד ונפל שכינה בו שרתה לא התנאים אלה מכל

שם היו ולא כורש פי על אם כי פוקד ולא העדות, לוחות בו היו שלא העדות, משכן

ומן שם", מצאתי לא לוי ומבני ובכהנים בעם "ואבינה באמרו עזרא שהעיד כמו לוי, בני

עכ"ל עזרא, בספר כמבואר וצורים, צידונים היו בבנינו .5המתעסקים

ע לעיל"5. שרק"מש(כו-טו)ע זה, בענין כ

משא לנצח, הוא רבנו משה שעשה כ"המשכן

ושני. ראשון מקדש
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‡ˆÂÈ‰אירע הכיצד לידע רצונך שאם ז"ל, ספורנו עובדיה רבנו של מדברי

קדושה שאינה יד בבנייה מעורבת היתה שכאשר ביסודותיו. ובדוק צא חרב, שביהמ"ק

גילוי ע"ז, בשל חרב הראשון ביהמ"ק כי שודאי אף הבית. לחורבן הדבר גרם וטהורה,

בדרך בנ"י נענשים היו ובטהרה, בקדושה נברא היה אילו מ"מ דמים, ושפיכות עריות

ע"י נבנה אשר למשכן כלום אירע לא זו ומסיבה נחרב. היה לא ביהמ"ק אך אחרת,

שחטאו ואף יחרב, ולא ישרף שלא עליו שמרה היתירה קדושתו שכן אורי, בן בצלאל

במשכן. ה' יד שנגעה מצינו לא מ"מ פעמים, וכמה כמה ישראל

ÔÎ‡Âכמשאז"ל לעד, קיים בצלאל שעשה ע"א)המשכן עב "ועשית(יומא עה"פ

עמדים" שטים עצי למשכן הקרשים לו-כ)את סיכויין,(לעיל ובטל סברן אבד תאמר שמא ,

שאנו מה סיכויין ובטל עוד, ישובו שלא סברן אבד משנגנזו תאמר שמא וז"ל, פירש"י

ביהמ"ק אבל ע"כ. עולמים, ולעולמי לעד שעומדים - עומדים ת"ל להן, וצופין סוכין

והגבלים חירם ובוני כרתום, ועבדיו והברושים, הארזים עצי את שלח צור מלך שחירם

הבית לבנות והאבנים העצים א-ה)הכינו מלכים ונשרף(ראה ולכן קיום להם היה לא ,

באחד אף עכו"ם יד שלטה ולא נגנזו כולם במשכן, שהיו הכלים כל וכן ונחרב. הבית

בציווי משה פי על לב חכם וכל בצלאל בידי להפליא יתירה בקדושה נעשו כי מהן,

והוליכם עכו"ם ביד נפלו הבית ונחרב העונות כשגרמו המקדש כלי משא"כ השי"ת.

ליגע יכולה הטומאה אין יותר, קדושה בו שניתוסף מקום כל דבר, של כללו לבבל.

של מחורבנה אלא צור נתמלאה לא ז"ל, שאמרו מה דוגמת להיפוך, וכן ביותר, שם

שם)ירושלים פירש"י עי' ע"א, ו ה'(מגילה עשה זה מול זה כי ,6.

יצחק·] גבורת בספר הושע7ראיתי הנביא הנה וז"ל, "וארשתיך(ב-כא)שכ' כתב

במד"ר ועי' נשואין? לשון ולא ארוסין לשון כתיב ומ"ט לעולם". יב)לי דכתב,(נשא

אהל דדימה הרי ע"כ. עולמים, בית זה לבו שמחת וביום מועד, אהל זה חתונתו ביום

לעולם", לי "וארשתיך דכתיב הא א"ש ולפ"ז לנשואין, עולמים ובית לארוסין מועד

מעולם הארוסין שהוא מועד דאהל לעולם, היו לא הנשואין אבל לעולם, היו שהארוסין

כיון לעולם נשאר לא הנשואין שהוא הבחירה בית משא"כ לעולם, הוי ושפיר נחרב לא

ע"כ. שנחרב,

חכמה'‚] ב'משך ג-יד)ע"ע פקודי(שמות בהפטרת בארנו הנה וז"ל, שכתב

במכילתא איתא תשא)6. כי ""עה(פר' אותפ

לעולם בטלה(לא-יז)"הוא השבת שאין מגיד ,


Âמישראל.˙
˘ ¯·„ ÏÎ˘ ‡ˆÂÓ ‰˙‡ ÔÎÂ
ÂÈÏÚ Ì˘Ù
 Ï‡¯˘Èותלמוד ומילה, שבת, כגון

ואין בידם נתקיימו אלו הרי וטבילה, תורה,

ÂÈÏÚניטלין. Ì˘Ù
 Ï‡¯˘È Â
˙
 ‡Ï˘ ¯·„ ÏÎÂ

˘„˜Ó‰ ˙È· ÔÂ‚Îלא והדינין ויובלות ושמטים

עכ בידם, נקודה"נתקיימו כאן ומבואר ל.

ממש על"אחרת הוא הדגש כאן הספורנו, כ

הנפש. מסירות

הג לידידי סורוצ'קין"7. יצחק אברהם ר

א."שליט



ìäàפקודי äùîפרשת Â˜˙˙

מקום על הקדושה אז הארוך, הזה הגלות בזמן כמו בהעלם היא ההשגחה שכאשר

אין שבגלות מקדש, מקום על להקריב אסור לכן כתלינו, אחר ועומד בהעלם מקדש

הקדושה עוד שבהעלם אסור, ג"כ בבמות להקריב אבל המקדש, על קדושה נראית

הפסוק על חז"ל שדרשו מה דידוע נראה, וטעמו הוסיף, פקודי ובהפטרת ע"כ. קיימת,

ב-ט) שלטו(איכה לא ולכך דוד, של ידיו מעשה המה שהשערים שעריה", בארץ "טבעו

קיימת הקדושה נשאר ושלכן הבית, לבנות בלבו קבוע היה במחשבה ולכן אויבים בהם

עכ"ל. וכו', קדישא דוד של המחשבה בחינת ההעלם בתכלית עולמים לעולם

Î"˘ÓÂ'בגמ דאיתא למה כוונתו חז"ל, שדרשו מה ע"א)דידוע ט דרש(סוטה ,

דכתיב מאי פפא, בר חנינא לג-א)רבי תהלה",(תהלים נאוה לישרים בה' צדיקים "רננו ,

תקרי אלא
‡Â‰אל רש"י)תהילה
Â‰תהילה יהללוהו, שבנו בתים - נוה עסקי משה(על זה ,

במעשיהם שונאיהם שלטו שלא שם)ודוד מהם... נהנים בארץ(להיות "טבעו דכתיב דוד ,

ובריחיו קרסיו קרשיו מועד אהל נגנז ראשון מקדש משנבנה מר דאמר משה שעריה".

במדרש איתא וכן קעסקינן, המקדש בית ובדלתות ע"כ. וכו', ואדניו רבהועמודיו (איכה

טו) המקדש.פר' שערי על דקאי להדיא

˙ÂÈÁˆ
המקדש מקום קדושת נצחיות ובצלאל, משה ע"י שנעשה המשכן

והבטיחה חייבה העליונה קדושתם דרגת הטהורים, מעשיהם מכח בא דוד, ע"י שנתקדש

ידיהם למעשה .8הנצחה

ביד„] נפלו לא ובצלאל משה שעשו הכלים שגם ב'ספורנו', מש"כ והנה

ובו בצלאל שעשה הארון וזהו הארון, נשבה עלי בימי והלא צ"ב לכאורה האויבים,

בעירובין כדאיתא השלמות, הלוחות ע"ב)היו וביומא(סג ע"ב). אם(נג תנאי נחלקו ,

וצ"ב האויבים, ביד נפל .9הארון

ביהמ בנין שקיום מבואר תלוי"8. אינו ק

הבונים, בכוונת אם כי הגשמי הבנין בחוזק

לש טהורה בכוונה נבנה אי"ואם לגמרי ש

שמעוני' ב'ילקוט מבואר וכן שיחרב. אפשר

ז-קמה) ב, וכתיב(שמואל בית, לי תבנה האתה ,

שפכת. רבים דמים כי לשמי בית תבנה לא

נפסלתי הרי אמר נתיירא כך דוד ששמע כיון

א המקדש. בית אלעאי"מלבנות בר' יהודה ר

הקב לו הם"אמר כי חייך תירא, אל דוד ה

ארצה, שפכת נאמר לכך וכאיל, כצבי לפני

הארץ על שנאמר ואיל, צבי אלא ארצה ואין

ד כמים. כקרבנות"תשפכנו לפני הם חייך א

לפני ואין לפני, שפכת רבים דמים כי דכתיב

לפני הבקר בן את ושחט שנאמר קרבן אלא

אותו, בונה איני למה כן ואם לו אמר ‡Ó¯ה'.
·˜‰ ÂÏ"ÌÈÈ˜ ‡Â‰ Â˙Â‡ ‰
Â· ‰˙‡ Ì‡˘ ‰

·¯Á Â
È‡Âא יפה, והרי לו אמרו הקב", ה"ל

ואני לחטוא עתידים שהם לפני וצפוי גלוי

ע נצולין, והם ומחריבו בו חמתי וזה"מפיג כ.

הבונים,"כמש במעלת תלוי המקדש שקיום נ,

ע נבנה ראשון בית היה היה"ואילו לא דוד י

נחרב.

בירושלמי פ9. רו)"(שקלים תני בר"איתא, י

מהלכים היו ארונות שני אמר לקיש בן אלעי
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התורה שהיתה אחד במדבר, ישראל עם

נתונים לוחות שברי שהיו ואחד בתוכו, נתונה

היה בתוכו, נתונה התורה שהיתה זה בתוכו,

הה מועד באהל ""מונח ומשהד ה' ברית וארון

המחנה מקרב משו לוחות"לא שברי שהיו זה ,

ופעמים עמהם, ויוצא נכנס היה בתוכו נתונין

היה א' ארון אמרי ורבנן עמהן. מתראה שהיה

ע ונשבה, עלי בימי יצא אחת ולדעת"ופעם כ.

יש למלחמה שיצא הארון דנשבה לקיש ריש

שלא המקדש כלי על רק כתב דהספורנו לתרץ

אמנם האויב, ביד נפלו לא שהם משם זזו

ריש [לדעת עומדת. במקומה הקושי' לרבנן

דלכך לומר אפשר ארונות, ב' שהיו לקיש

לשני הבדים, נתינת פעמים ב' בתורה כתוב

וכמש בהגה"הארונות, מ-כ להלן עי"כ ש]."ה,

���

חז קבלת את"לפי חטף המלך שאול ל,

וברח הפלשתי גלית מיד רשהלוחות י"(עי'

ד-יב)"ורד א, שמואל מק בשבי", נשאר הארון מ

הקב שחולל עד גלויים"הפלשתים, נסים ה

מרצונם. אותו החזירו והפלשתים

הפלשתים פגעו גם כי נראה זאת מלבד

לא שמואל ספר בתחילת אמנם שילה. במשכן

מאומה נזכר ולא נשבה שהארון אלא נזכר

ממקומות ואולם, המשכן. של לגורלו באשר

את נחרב. אכן שילה משכן כי למדנו אחרים

" בארץהפסוק א-ל מועדי כל (תהלים"שרפו

וז"פירשעד-ח) שהיו"י א-ל מועדי כל שרפו ל,

החריבו פלשתים שלו, ועד בתי כל בארץ,

ואחרים ראשון בית החריב נבוכדנצר שילה,

עכ שני, בית שילה"החריבו שמשכן הרי ל.

ע ראשון"נשרף שבית כשם ממש הפלשתים י

ע כד'"נחרב שלא לכאורה וזה נבוכדנצר, י

ה'ספורנו'.

הלוי משמר שליט"(להרמבספר שולזינגר א)"מ

זבחים"עמ קסא)ס חרב(סימן מה חוקר ,

בזבחים הברייתא לשון לפי שכן, (קיחבשילה.

ושובב)"ע לנוב באו שילה שחרבה לאחר ,

וברמב בנוב. המשכן את הל'"הקימו בריש ם

היריעות"ביהב היו שילה דבמשכן כתב ח

והחזו מא)א"מלמעלה. סי' כי(קדשים מפרש ,

יריעות ורק מאבנים בנוי היה שילה משכן

ולפי מלמעלה. עליו פרושות היו ז"המשכן

הגרמ אך"מפרש חרבו, האבן כתלי שאכן מ

נשארו למעלה פרושות שהיו המשכן יריעות

גבי על הונחו שם לנוב, יותר מאוחר והובאו

שם. שנבנה המשכן

דברי את מביא שם דבריו בהמשך

כדעת להדיא שם שמבואר התוספתא

" אהלה'ספורנו', נגנז ראשון בית משנבנה

ובריחיו קרשיו קרסיו, עמו ונגנז מועד

ואדוניו פי"ועמודיו סוטה ה"(תוספתא הריא)"ג .

משכן את החריבו שהפלשתים נניח אם שאפי'

מ האבן"שילה, לקירות אלא הגיעו לא מ

רבנו משה של ידיו במעשה אך שלמטה,

רבנו וכביאור ידם, שלטה לא ובצלאל

כי המפרש הירושלמי, לשיטת ואף ה'ספורנו'.

בגובה למטה אבנים בית היה שילה במשכן

צריך המשכן, עמד ומעליו טפחים עשרה

שלמטה, האבנים בית רק ונשרף שנחרב לבאר

ידם. שלטה לא במשכן אך

החזו מרן כתב אחר וז"במקום והנה"א ל,

נראה אלא שילה, שחרבה בכתוב מצאנו לא

על משילה המשכן הועתק עלי מיתת שאחר

ה' ז-יב)פי ירמי' כ'(עיין שם דבריו ובהמשך .

המשכן" הועתק עלי מיתת שלאחר נראה אלא

בשילה,"משילה חורבן כל היה שלא והיינו, ,

" ‡¯Ó‚· ¯ÎÊÂ‰˘ ‰ÓÂÔ·¯ÂÁÔÎ˘ÓÏ ¯˘˜· "
ˆ ‰¯Â‡ÎÏ ,‰ÏÈ˘"‡ÏÂ ‰ÏÈ˘ ¯ÈÚ ÏÚ È‡˜„ Ï

ÔÎ˘ÓÏ Ú‚Â
·.

החזו בירמיה"והנה הפס' את מציין שם א

אשר"(שם) בשילה אשר מקומי אל נא לכו כי

אשר את וראו בראשונה, שם שמי שכנתי

ישראל עמי רעת מפני לו זה,"עשיתי מפסוק .

המתריעים הקודמים, הפסוקים לאחר הנאמר

שמשכן קצת משמע ראשון, בית חורבן מפני

לדחוק היה ניתן כאן גם ואכן חרב, אכן שילה

בפסוק המוזכר זה וחורבן חרב לא המשכן כי

הקב של שכינתו סילוק ה."הוא
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˘ÈÂתרומה פר' לעיל מש"כ לפי המקדש"(כה-י,יא)לומר, "כלי מכלל לאו שהארון ,

שרת, מכלי היה ולא הלוחות שם לשים "ארון" עשיית על מיוחד דין שהיה אלא הוא,

והדברים יעוי"ש. המקדש, כלי כשאר המקדש בית דבנין עשה מצות בכלל היה לא והארון

תרומה פר' הגדול' ב'מדרש מפורשים כה-ח)גם לעשות(לעיל מ"ע ה"ז מקדש, לי ועשו ,

הקדשים וקודש קודש בו עושין הבית, בבנין עיקר שהן הדברים הן ואלו וכו', לה' בית

ומזבח ממנו, לקדש וכנו וכיור בו, לעלות וכבש מזבח כלים, שבעה בו ועושין וכו',

ושולחן. ומנורה ‰Ó˜„˘הקטורת, ÈÏÎÓ Â
È‡Â ˙ÂÁÂÏÏ ‡Â‰ È¯‰ ÔÂ¯‡‰ Ï·‡להדיא וזה ,

המקדש כלי שאר לא אבל האויבים בידי הארון נפל ולכן .10כמש"כ,

ב"מ‰] במסכת הגמרא דברי ע"ב)ידועים חנינא(פה לרבי חייא רבי ליה אמר ,

ושדינא אזלינא עבידנא, מאי מישראל, תשתכח דלא לתורה דעבדי מינצית קא דידי בהדי

וכתבנא מגילתא ואריכנא ליתמי, בשרייהו ומאכילנא טבי, וציידנא נישבי, וגדילנא כיתנא,

ח בחמשה ינוקי חמשה ומקרינא למתא וסליקנא חומשי, שםחמשה וכתב וכו'. ומשי

תשתכח(בח"א)המהרש"א ושלא התינוקות שילמדו לתורה קיום שיהיה רצה חייא שר' ,

עד הפשתן מזריעת סוף, ועד מתחילה הכל בעצמו הוא עשה "לפיכך מישראל, תורה

שום בלא תורה, לשם טהורה ומחשבה בכוונה הכל שיהיה כדי לפניו, כתובה מגילה

שנתבאר כיסוד והוא עכ"ל. השוק, מן בהמה יקנה אם משא"כ אחרת, כוונה שיתוף

המלך ודוד בצלאל רבנו משה ע"י וטהרה בקדושה מתחילה דנעשו והמקדש דהמשכן

המתאימות בהכנות לש"ש מתחילה תורה שיסדו מקום בכל הוא וכן לנצח, .11נשארו

כתב דהספורנו זה, תירוץ לדחות ויש .10

ביד נפלו לא בצלאל מעשה שהיו דהכלים

ומה בצלאל, שעשה כלי היה והארון האויב,

דין לו יש או המקדש, כלי דין לו יש אם לי

כל עם וטהרה בקדושה נעשה הרי עצמו, בפני

לו שאין בזה גרע מה וכי הרצויות, הכוונות

יותר לו יש אולי אדרבא המקדש, כלי דין

לשם שהיה היחיד הכלי דהיה חשיבות

באופ ליישב ויש למעשה"הלוחות. שהרי א,

הספורנו וכוונת ישראל, לבני חזר הארון בסוף

ע ונשמד נאבד ע"שלא כאן אבל האויבים, י"י

ומתו שחלו בחזרתו, ה' קידוש נעשה הארון

זה וכל להחזירו, שנאלצו עד מפלשתים הרבה

בצלאל. שעשו הארון קדושת בשל

הנצי מרן לכך"11. מקור מביא מוואלוז'ין ב

" סינימהכתוב, מדבר ויבאו מרפידים ויסעו

ההר נגד ישראל שם ויחן במדבר (לעיל"ויחנו

סינייט-ב) למדבר ביאתן מה תניא, במכילתא .

נסיעתן כך התורה, את לקבל מנת על

יש ועדיין תורה. לקבל מנת על מרפידים

נפק מאי על"להבין, מרפידים שנסעו בזה מ

דבר דכל ללמוד יש מכאן אלא כן? מנת

לזה, יותר עצמו מכין שהאדם מה שבקדושה,

מהא לזה וראיה לזה. ההכשר יותר עליו חל

חייא מעשה גדולים הפועלים בפרק דאיתא

עכ שם)ל."וכו', דבר' .('העמק

הנחת פר' שמורה ליטא יהדות של בזכרונה

הפחות שמה חיים, עץ לישיבת הפינה אבן

אכסניא אותה וואלוז'ין, ישיבת של נודע

מאז האחרונים, הדורות גדולי את שהוציאה

הגר הג"ימי לימינו. ועד אב"א יוסף, ד"ר

תלמידי סגל על נמנה אשר וקריניק, אישישוק

עת"הגר אירע אשר על מספר מוואלוז'ין, ח

" הפינה: אבן הנחת במעמד בעיני,נכח ראיתי

יסדה אשר דוואלוז'ין, הקדושה הישיבה אשר

בני כל של רבן הקדוש, רבנו האלקים, מלאך
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דבר‡] כל על חשבון לעשות האדם שצריך להורות הוא החשבון שעצם נראה

מוהר הג' זלה"הגולה, נ"ח וזי"ה ויסדה"ע ע,

בדמעות"ע הרבה, בכיות ובקשות, תפלות י

לזה שזכה עד ממש, ."שליש

מדמעותיו כי בליטא אומרים היו

שעה משך מעיניו נשרו אשר הרותחות,

לאבן החימר את לגבל אפשר היה ארוכה,

יסודה בעפר שנמהלו טהורות דמעות פינה.

ונספ הישיבה הןשל עמודיה, באושיות גו

של הנהגתם שנים משך לישיבה שעמדו

יושה רבי איצל'ה, רבי הגולה, מאורי רבותינו

הנצי מבריסק."בער, חיים ורבי רפאל רבי ב,

עמדו שעליו העפר גובל אלו מדמעות

טבל דוד רבי של ה'נחלתשולחנותיהם (בעל

ריגר,דוד') זליג שמחה רבי שקופ, שמעון רבי ,

ועוד מלצר, זלמן איסר רבי עוזר, חיים רבי

רבים. רבים

וממשיך בנו איצל'ה, רבי פעם כששמע

הגר מרן של ישיבה"דרכו על מוואלוז'ין, ח

רבה, שמחה ומתוך והדר פאר ברוב שנוסדה

" בדאגה זו.הגיב ישיבה תתקיים כיצד יודע מי

היה לישיבתו, הפינה אבן את הניח כשאבא

חששות וכולו חרדה אשר"מלא זה, סיפור .

הגרי מרן שמע זצ"אותו רבי"ז הצדיק מפי ל

זצ זילברברג ג"חיים מסתיים מוורשא, כ"ל

צורך היה שלא עד רבות, דמעות על בעדות

החימר. לגיבול במים

יחזקאל דליות סרנא"(להגובספר יחזקאל ר

תג)"זצ עמ' וזל חברון ישיבת ראש ל,"כתב

היתה וואלוז'ין ישיבת של הרוחנית הצלחתה

שהגר זצוק"בגלל הפינה"ח אבן את שיקע ל

הישיבות ראשי הישיבות, בכל וכן בדמעותיו.

הצלחתם על שליש בדמעות והתפללו התענו

עכ תלמידיהם, של ד."הרוחניות

���

הג זצ"מורנו רוזובסקי שמואל גילה"ר ל

פוניבז', ישיבת של הצלחתה סוד את בשיחה

התנהלו הישיבה של ימיה בתחילת וסיפר:

בנין את לבנות כשהתחילו בצריף. הלימודים

ובה משאית הישיבה לגבעת הגיעה הישיבה,

המתין כבר מפוניבז' הרב לבנין. ברזלים

מיהר המשאית את וכשראה דרוכה, בציפיה

מן הברזל מוטות את להוריד כדי אליה

שירפה לעברו קרא המשאית נהג המשאית.

זו מעין ועבודה מבוגר, אדם הרב מכך,

שעה לא מפוניבז' הרב אך לסבלים... מיועדת

בכל הברזלים את למשוך וניסה לקריאותיו

למרות אך חלודה, מלאו ובגדיו ידיו כוחותיו.

את בידיו לשאת הצליח לא המאמץ כל

מיהר המשאית נהג הכבדים... הברזל מוטות

" בהם: וגער בחורים קבוצת הרבאל איך ראו

בעצמו... הברזלים את להוציא מתעקש שלכם

לו ועזרו לכו עבורו, מלאכה לא ."זו

הב מהםמיהרו ואחד למשאית, חורים

" מכך, שירפה מהרב זאת,ביקש נעשה אנחנו

בזה... להתעסק לרב יאה זה "אין

" ואמר: כולו, הזדעזע מפוניבז' איךהרב

וכי הללו... הברזלים את מביישים אתם

אלו ברזלים תורה! זו הלא בברזלים?! מדובר

הישיבה בנין ביסודי מונחים להיות אמורים

בהתמדה תורה ילמדו בחורים מאות שבה הק'

סוחב?! אני ברזלים וכי דאורייתא... ובריתחא

סוחב... אני התורה את

מש"וע לעיל"ע בזה הגר(כה-ב)כ בשם א",

מווילנא.
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הקדישו אם הקב"ה, לו שקצב היקר בזמן עשה מה החיים, זמן על בין השי"ת, לו שנתן

הצדקה, על ואף בממונו, עשה מה הפרנסה, שפע על בין לאבוד, ח"ו או ומצות לתורה

עשה, צדקה עניני Â˘ÚÏ˙איזה ÏÂÎÈ ˙"È˘‰ ÂÏ Ô˙
˘ ‰Ó· ÈÎ Ì„‡‰ ·Â˘ÁÈ ‡Ï˘
‰ˆÂ¯˘ ‰Óלהשחית לו שאסור כגון בממונו, ינהג כיצד דינים פרטי תורה אמרה דהרי ,

כן, וכמו וכו', לצורך, שלא אחת פרוטה 
Â˙אףÂ¯˘Î‰Â ˙ÂÁÂÎ‰ ÏÎ· ‰˘Ú ‰Ó
˙ÂˆÓÏÂ ‰¯Â˙Ï ,˙"È˘‰ ÔÂˆ¯Î Ì‰· ˘Ó˙˘‰ Ì‡ ,Ì‰· Í¯·˙
˘12.

במדרש·] ב-ב)איתא תצא כי את(תנחומא תשלח שלח לפניך צפור קן יקרא כי ,

חיים תוצאות ממנו כי לבך נצור משמר מכל זש"ה ד-כג)האם, רמ"ח(משלי אדא א"ר ,

אותנו עשה האדם על צועקים ויום יום ובכל שבאדם איברין כמנין בתורה יש עשה מצות

ויום יום ובכל החמה, ימות כמנין תעשה לא מצות ושס"ה ימים, ותאריך בזכותינו שתחיה

ליום ימיך שהגיע במי עליך גוזרני לאדם ואומרת צווחת שוקעת שהיא עד זורחת שהחמה

ע"כ חובה, לכף כולו העולם ואת אותך תכריע ואל הזאת העבירה את בי תעבור אל .13הזה,

משה. דרש ספר .12

להתבטא, המוכנים האנשים רבים אכן, .13

פעמיים, חיים שאין בכך, להכיר אף ואולי

שיש פעמי וחד חולף מאורע הינם ושהחיים

חיים אולם תום. עד ערכיים לדברים לנצלו

וגם ומשנים, מימים מורכבים הינם הרי אלו

עיון עוד. שבים ואינם עוברים חולפים, אלו

תפקיד יום שלכל מגלה היהדות של במשנתה

למשנהו, אחד יום בין והדמיון משלו, יחודי

יום לכל שיש זו, יחודיות מערך מפחית אינו

מסויים, ביום הנעשות פעולות לכך אי בנפרד.

˙Â¯ËÂÙ Ô
È‡גם ולעשותן מלחזור האדם את

ÔÎלמחרת. ÂÓÎפעולה של עשייה אי ,

ע לתקנה אפשרות אין עשייתה"מסויימת, י

אחר. ביום

נמצא משלה, תפקיד יממה שלכל כיון

למלא בא שלמחרת ביום המצוות שקיום

עם קשר לה שאין חדשה, התחייבות

הדמיון אף על הקודם, היום של המחויבות

המצוה קיום המצוה. של הקיום צורות בין

קודם יום שנותר החסר את ימלא לא למחרת

מסוימת. מצוה בו קוימה כשלא

באבות במשנה מבוטאת זו עולם השקפת

הוא(א-יד) מי(הלל), לי אני אין אם אומר, היה

עכשיו לא ואם אני, מה לעצמי וכשאני לי,

וז"אימתי יונה רבנו וכ' עכשיו", לא ואם ל,

עסוק היום אני יאמר שלא - אימתי

עצמי, ואתקן ואעסוק אפנה למחר במלאכתי,

תפנה. לא שמא ‰ÌÂÈכי ,‰
ÙÈ Ì‡ 'ÈÙ‡Â
‡ÏÂ '‰ ˙Î‡ÏÓÓ Â˙Â‡ ÏË·Â ¯·ÚÂ ÛÏÁ ‡Â‰‰

ÂÈÓÈ ÏÎ ÂÓÏ˘Ï ÏÎÂÈהוא אשר הימים כל כי .

ולעסוק עצמו לתקן הוא חייב האדמה על חי

ממלאכתו ליבטל רשות לו ואין במצוות

אחת. שעה א-י,ואפילו שמות בפרשת לעיל (הובא

ספר נסיונות)בשם .עשרה

אמת שפת תרמ"(עהבספר קרח פר' כתבז)"ת,

עפ"וז ונראה מ"ל, אא"י מו"ש ז"ז על"ר ל

" ליהמשנה מי לי אני אין אדם"אם כל כי ,

לתקן, יכול אחר שאין מיוחד דבר לתקן נברא

וכו', אחר תיקון מיוחד וזמן זמן בכל וכן

ל."עכ

הרב לתלמידו חיים' ה'חפץ מרן אמר כך

מידי אמרתי שנה ושמונים שבעים מפוניבז':

" תפלת את בייום שנתת נשמה Â‰Ë¯‰אלוקי
‡È‰"!משמעותה את הבנתי היום ורק ,

גם היא כך ומשום היא טהורה – הנשמה

והיא העולם בריאת מאז קיימת היא נצחית.

התקופה בכל נצחים. לנצח להישרד עתידה

של קצר זמן פרק ישנו הזאת סופית האין
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˘¯„Ó‰Óלקיום לנצלו לאדם שניתן זמן פרק רק אינו ש"יום" למדים אנו

האדם את המצווה רוחנית מציאות שהוא אלא .14מצוות,

,Ì"È·ÏÓ‰בראשית לספר שרה)בפירושו חיי חיים",(פר' "שנות המושג שאת כתב

האדם, של גילו ובסיכום ה', את בהם עבד שאדם לתקופה רק ליחס È¯Ù‰Ï„ניתן ˘È
‰Ó‰·‰ ÏÈ‚ ˙‡ Ì‚ ÌÈ„„ÂÓ Â·˘ È‚ÂÏÂ‡È·‰ ÂÏÈ‚ ÔÈ·,Ì„‡ ÈÈÁ ˙Â
˘ ÔÈ·Ï,Ì‰·˘

˙ÂÂˆÓ ÌÈÈ˜ Ì‰·˘ ÌÈÓÈ‰ ˜¯Â Í‡ ÌÈ·˘Á
לזיקנה יגיע מסויים ואדם יתכן ולכן ,

קצרה... תקופה רק חי הוא ולמעשה 15מופלגת,

בגופי. שתולה שהיא שנה שבעים

ואמר, חיים' ה'חפץ המשיך אולם,

המכריעות הן הן אלו שנה שבעים-שמונים

במשך ורק הואיל נשמתי. של נצחיותה לגבי

את למלא ומחויב יכול אני זו תקופה

לשפרה הנשמה, טהרת על לשמור - המשימה

"וליפותה, ¯˘‡ ‰Ó˘
 ‰˙Â‡ ÈÎ„È˙Ú ‰˙‡
È
ÓÓ ‰ÏËÏ„È˙Ú '‰ ¯˘‡ ‰Ó˘
‰ ‡È‰ "

"‡Â·Ï „È˙ÚÏ È· ‰¯ÈÊÁ‰Ï"דרגה באותה רק .

על ימי בסוף לבוראה הנשמה שתוחזר

לבוא, לעתיד בי ותיקבע תשוב היא האדמה,

תקופה במשך ורק אך אולם הנצח. בחיי

" של זו בקרביקצרה שהנשמה זמן אפשרכל "

הנשמה. את וליפות לשפר

" בפסוק חדש14. ונשובה אליך ה' השיבנו

כקדם ה'"ימינו השיבנו א] דברים ב' נאמרו .

בשם כ' וראיתי כקדם. ימינו חדש ב] אליך.

התנחומא"הגר לפי הפסוק כוונת לבאר א

""הנ אליךל ה' האדם"השיבנו איברי על הולך ,

התורה, מצוות לקיים לחזור ממנו שמבקשים

האדם רמ"(שסשאיברי אשרח)"ה המה הם

לשלמותם. מביאים התורה Â"˘„Áמצוות
Ì„˜Î Â
ÈÓÈ‚˘ Ì„‡‰ ÈÓÈ ÏÚ ÍÏÂ‰ ""Î

˙ÂÓÏ˘· ÂÈ‰È˘ Ì‰ÈÓÈ ˘„ÁÏ ÌÈ˘˜·Ó
˙‡ Ì„‡‰Ó ÌÈÚ·Â˙˘ Â
ÈÈ‰Â ,'‰ ˙„Â·Ú·

Ì‰È„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ.

זצ ירוחם רבנו ממיר"כתב תורה'ל ('דעת

תזריע) חז"וזפרשת אמרו כאשר והנה (מכותל"ל,

ע בסיני,"תריב)"כג למשה לו נאמרו מצות ג

מ"רמ רמ"ח כנגד וכן"ע שבאדם, אברים ח

בזוהר ל"שס(א-קע)אמרו שס"ה כנגד ה"ת

וסימן, דמיון של ענין זה ואין שבאדם, גידים

כי ממש, כמשמען פשוטן הם הדברים אלא

כל כבר בו, וכלול לו, יש ביצירתו האדם

הוא גיד וכל אחת, מצוה הוא אבר כל התורה,

במדבר"ל הסדרות על הק' בזוהר אחת. ת

כל על האדם, גוף על הרבה שם מדבר ונשא,

כל שם ומבואר מורה, אחד כל ולמה פרטיו,

האוזניים, העיניים, בסודיותם, האדם אברי

הידים הספירות)ואצבעות עשר כנגד (שהם

לסודות, רמזים של רק ענין זה ואין וכדומה,

„ÂÒ‰ ÛÂ‚ ‡Â‰ ‡Â‰ ¯·‡Â ¯·‡ ÏÎ ÈÎ ‡Ï‡.

לפי בנקל חז"ונבין שאמרו מה (יומאל"ז

ע "ב)"כח אבינו אברהם התורהעל כל שקיים

תבשילין עירובי אפי' ואמרו"כולה צה-ג)"(בר, ר

לוי" ר' וכו' התורה את אברהם למד מהיכן

תורה למד מעצמו –אמר "˙¯ÈˆÈ Ú„ÂÈ‰ ÈÎ
Â˙¯Â˙ ˙‡ Ú„ÂÈ Ì„‡‰אבינו כאברהם ומי ,

איפוא ידע הלא היצירה', 'ספר גם כתב אשר

ודאי וממילא ומלואו, העולם כל יצירת סודות

ג ידע תבשילין."כי עירוב ואפילו התורה כל כ

כל כי לומר תמיד בפינו שמרגלא מה והוא

עכ האדם, תורת היא ד."התורה

שמות פר' לעיל גם הובא .(א-י)15.

ה חשיבות שנוצל"זמן"בענין הזמן שרק ,

ל נחשב רוחניים עניינים שלזמן"לצורך "

אחד רב אודות הסיפור את מביאים חיים,

על לדרוש, יודע היה ולא קטנה בעיירה שהיה

עמל היה שובה, ושבת הגדול שבת דרשת

אפשר זה לכל אמנם חדשים. וה' כד' במשך

אחד ימות אם יעשה מה אבל להתכונן,
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שלפניו‚] ליום קשורה שאינה פעמית חד יחידה הינו יום שכל בלבד זו לא

לאחריו, ÌÂÈאו È„ÈÓ ˘„ÁÓ „ÏÂ
 ˙
ÈÁ·· ‡Â‰ Ì„‡‰ Ì‚˘ ‡Ï‡בשולחן נפסקו ולכן .

הוא משנתו אדם כשמתעורר בוקר מידי זו. מחודשת לידה לבטא שמטרתן הלכות ערוך

בב"י המובא הרשב"א וכמש"כ ידיו, את ליטול ד)חייב סי' אנו(או"ח שבשחר "...לפי

Á„˘‰נעשים ‰È¯·Îלו להודות אנו צריכים אמונתך", רבה לבקרים "חדשים דכתיב

וכו', בשמו ולברך ולשרתו לכבודו שבראנו על ית'

סוסו„] על הרוכב מומר יהודי וראה בשבת, מביתו פעם יצא מוילנא הגאון

הריני ואמר, המומר עליו לעג תורה". ביטול "יהודי, מוילנא, הגאון בו גער ומעשן.

תורה"? "ביטול לעברי צועק ואתה דתי, את והמרתי התורה מצוות על עובר שבת מחלל

המדרש. בית ספסלי את החובשים לאלה שטען זו טענה

·È˘‰הגאון ולשםלו נכחד אינו יעקב וזרע יהודי, שאתה כיון בידך, טעות ,

עבירה כל על בגיהנום הקיימים הזיכוך שלבי כל את לעבור מוכרחה תהיה נשמתך כך

מה להספידו? וצריך החשובים מהבעלי-בתים

הבע על הספדים לכתוב התחיל הרב, ב"עשה

דליקה ונפלה היום ויהי בחיים. בעודם

כל את במהירות להוציא והתחילו בעיירה,

מתפזרים ראו שלפתע עד הבית, מן הכלים

חיים.. ר' על הספדים העיר גציל...ברחוב ור' .

הרב. את ופיטרו אסיפה ועשו ראו המה וכו'.

אומר הכתוב באמת יב-ה,ו)אבל כי"(קהלת

בשוק וסבבו עולמו בית אל האדם הלך

הכסף חבל ירחק לא אשר עד - -הספדים "

עולמו. לבית הולך כבר האדם חי, בעודו

" כבר חי הסופדיםבעודו בשוק ומה"סובבו !

הזקנה ערך הוא כן הרב... מן השוטים רצו

והתוהו! ההבל בעולם

חכמה" שמזקינין, זמן כל חכמים, תלמידי

בהם ע"נתוספת קנב הםא)"(שבת יכולים ,

העבודה, ועל התורה על ימיהם כל את לבלות

והולכים מתווספת, ודעתם העונג את להם יש

ליום. מיום וגדלים

הזקנים אמרו השואבה בית בשמחת

ילדותינו" את שכפרה זקנתינו נג"אשרי (סוכה

האדםא)"ע לומד ונסיונות דברים הרבה כי -

ע החיים. יותר,"מן רואה הוא הזקנה י

העולם. של באספקלריא ‰¯·‰ומסתכל

ÈÓÈ· ,ÂÈ¯ÂÚ
 ÈÓÈ· Ì‰È¯Á‡ ËÂ‰Ï ‰È‰˘ ÌÈ¯·„
Ï·‰ Ô‰ ÈÎ ‰‡Â¯ ÂÈ˘ÎÚÂ - ˙Â¯Á˘‰.

לכל אבינו מאברהם הלימוד היה וזה

" - זיקנההעולם הוה אברהם כןÏÚÂ."משבא

הקב ""אמר - אתה לקלל עוד אוסיף לא

ח-כא)"האדמה לזה,(בראשית צורך אין שוב כי ,

" - עכשיו וקוראלא וקציר זרע הארץ ימי כל

וחורף וקיץ -"וחום חלילה וחוזר ,ÌÂ‡˙ÙÂ
Â
È·Ï‰ ¯·Î Â˘‡¯ ˙Â¯Ú˘ ÈÎ Ì„‡‰ ‰‡Â¯,

‡ËÁÏ ¯ÒÓ˙‰Ï „ÂÚ ¯˘Ù‡ È‡ ËÂ˘Ùוע י",

למטרה. להגיע יכולים כאלה חיים

הם החיים החיים: את לבזבז לא והעיקר

מבהיל ממש זה מבהיל... זה הרי קצרים, מאד

כמה כל זמן, כמה וכל קצרים, שהחיים איך

" להחפורטיםשנים, הבית' 'תורת [ראה ח""

פי בהגה"סוף ועוד"ד עשיריה עוד ה]...

ב מחזיקים וכבר החמישי"עשיריה... ,"עשור

השישי"ב ובעשור השביעי"" ..."עשור

הבנינים של ערכם מה כך, האדם בני וכל

לשם אנו בדורותינו שמקימים המפוארים

ערך בכלל ומהו שעה, חיי של נבזות מטרות

לעומת הכבוד, רודף את שמכבדים הכבוד

הכח ובזבוז ולילה יומם הקשה העבודה

הנהו. הבלים למענו, שמשקיע והכסף
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ועונשיך דינך את תשלים וכאשר הכלל. מן יוצא ללא כחמורה קלה שעברת, ועבירה

העבירה, את שעברת בעת שהרי תורה, ביטול עוון על וחשבון לדין אותך יתבעו ותזדכך,

לתקן. תוכל לא שהחסרת החסר ואת תורה, וללמוד מצוות לקיים זאת במקום יכולת

È"ÙÚאבות במס' המשנה את הגאון מפרש היה זה עתיד(ג-א)רעיון אתה מי "לפני

לימוד על היינו ו"חשבון" שעשה, העבירה על הוא ש"דין" בהסבירו וחשבון", דין ליתן

העבירה. שעבר בעת לעשות שיכל אותם על גם עשה, ולא לעשות שיכל מצוות וקיום תורה

Â
·˙Îאליו חוזרת שאינה פעמית חד הזדמנות שהוא - "יום" חשיבות אודות

לגבי גם נאמרו הדברים שאותן לידע ויש פעמית,"¯‚Ú"לעולם. חד הזדמנות שהוא ,

ונחשב הרגע הוא חשוב כה האדם. נשמת על רישומו את ולהשאיר תפקיד, למלא הנועד

שלא ברור כאשר גם אדם, חיי להצלת שבת לחלל חייבה שהתורה עצמה בפני כיחידה

דמים" ל"שופך נחשב ה"גוסס" את ההורג כן כמו אחד. רגע מאשר יותר .16יחיה

מאליהו‰¯· מכתב בספרו זצ"ל במהלך17דסלר הנשמה מושפעת כיצד מדגים

השפעה לקבלת צוהר רגע כל פותחת הנשמה מהזמן. דקה בכל אדמות, עלי חייה

פותח הנשמה של נוסף חלק אחריו, מיד ונסגר אחד לרגע רק נפתח זה צוהר רוחנית.

זה, צוהר אל הנשמה. חלקיק של צוהר נפתח רגע כל וכן הוא, גם ונסגר צוהרו את

הנשמה חלק את ומעצבת בונה זו רוחניות מצוות. מקיום הנוצרת רוחניות לזרום אמורה

רגע. באותו להיפתח תורה שהגיע

,ÌÏÂ‡חלק הרי צוהרו, את פתח הנשמה שחלק בעת מצוה אדם קיים לא אם

חלק אותו רגע, באותו ח"ו עבירה עשה אם וכ"ש חשוך. ונשאר השפעה קיבל לא זה

אריכות לאחר האמת לעולם בבואנו טומאה. של שלילית השפעה מקבל הנשמה של

המוארים החלקים את בנשמתנו נגלה מהותנו, על להשקיף שנוכל בעת ושנים, ימים

קבלו ולא הוארו שלא החשוכים החלקים את ובצדם החיובית, השפעתם את שקבלו

שלילית. השפעה שקבלו או השפעה,

Â˙Â‡.קודם רגע שנפתח החלק על משפיע אינו קט לרגע פתחה שהנשמה צוהר

ליישום, בו שנקבעה יחודית תכלית הנשמה, מרגעי רגע שלכל ˘Â·Ú¯‰משום ˙ÈÏÎ˙‰Â
ÈÈÁÓ ¯Á‡ Ú‚¯ ÏÎ· ‰ÓˆÚ ÏÚ ¯ÂÊÁ˙ ‡ÏÂ ‰˙È‰ ‡Ï ÌÈÈÂÒÓ Ú‚¯· ‰Ó˘
‰ ˙ÏÚÂÙ

Ì„‡‰עכ"ד אחר, אדם בחיי לא ואף ,18.

נסיונות. עשרה ספר .16

ח .17".313 עמוד א,

ה הם התאריכים מוסר"18. גדול...ספר הכי "

שו שבספר תשובה בכל משה"כמעט אגרות ת

שם, מהתאריכים. מתפלא ואתה תאריך, כתוב

בו מלכתוב שמופקע בשנה אחד תאריך אין

תשובות...

המפורסמת הענקית התשובה זה אם
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¯Ó‡זצ"ל שך הרב מוסר)מרן מחשבת חי(ספר האדם הנה אתכם, אשאל וז"ל,

שעבר יום אותו הרי מת? זה שיום פירושו אין האם יום, עובר וכאשר שנותיו, את

יום כשעבר שנה, שבעים שיחיה לאדם נגזר אם למשל, שלו, איננו וכבר חי, אינו כבר

פחות לו יש שנה עברה ואם זה, יום לגבי מת והוא פחות, אחד יום לחיות לו נשאר

חיים של .19שנה

או - משה' כשלשה"ב'אגרות על המשתרעת ח,

בברוקלין העירוב על הספר, של עמודים עשר

לעשות אפשר אם הדנה יורק. בניו - ומנהטן

[ולבסוף לעשות אפשר שאי או עירוב שם

רשה הוא מנהטן כמו שברוקלין מן"פסק ר

א ולכן זה"התורה ושם עירוב], שם לעשות א

זוהי וזהו, מראי-מקומות של תשובה לא

ונמצא עירובין שלומד מי שכל ענקית תשובה

על ממש נדהם עומד הוא הרי בעניינים קצת

הראשונים כל עם הענין בכל הנוראה השליטה

לו יש דבר ובכל שלו... ההסברות ועם

כזה מהלך להגיד אפשר דרכים. שלוש-ארבע

נפק ויהיה כזה לומר"ומהלך ואפשר כך, מ

נפק ויהיה כזה ונפק"מהלך כך כך..."מ מ

בע כתוב, התשובה חג"בתחילת ערב ה,

תשי ב."השבועות

נוטים התשובה את ללמוד כשמתחילים

וגמר השבועות חג בערב התחיל שהוא להבין

זה אין אחרת כי הסוכות... חג בערב לפחות

אם נעשה. ששם מה - בכלל אנושי ביכולת

בספרים שכתוב ממה ולהעתיק לצטט רק

אחד, ביום לעשות אפשר אולי זה - קודמים

כ לא מפתחות"זה כשיש ובפרט בעיה, כ

בשפע. מעתיקים המלקטים, ליקוטים וספרי

אפשר בעצמו, להעתיק צריך לא ואפילו

ההעתקה את שיעשה פקיד לאיזה למסור

" מזה גדולהונהיה ."תשובה

שום משה', ב'אגרות שם, שכתוב מה אבל

זאת, לעשות יכול לא מחשב שום פקיד,

להתחיל זה להעתיק. אפשר אי ספר ומשום

ומהרמב מהראשונים הסוגיא, ולבאר"מעצם ם

זו להלכה... שמגיע עד באריכות, הענינים את

חדשים... כמה של עבודה

זה, כל את לחשוב שצריך על מדבר אינני

רב, זמן לוקח בעצמו שזה זה, כל את ולחדש

זה?!... כל את לכתוב להספיק עוד אבל

בטוח הייתי התשובה, את כשראיתי ולכן

השבועות] חג בערב [שהחלה התשובה שבסוף

" כתוב הסוכותיהיה חג בערב או,"השלמתי

הפסח" חג בערב ."השלמתי

בתשובה א חלק חיים באורח - שם אבל

תשובות, לשתי המחולקת הזו, קלח,ענקית (סי'

הואקלט) התשובה ובסוף ענקיות... תשובות ,

וז ונפש"מסיים, בלב מוקירו ידידו והנני ל,

שלם בלב תורה ובקבלת שמח בחג ומברכו

הבע בחג חגיגה"ולזכות ראיה מצות לקיים ל

ע במהרה שיבנה הבחירה בבית י"ושמחה

צ."גוא

השבועות, חג בערב אחד, ביום זה כל

ב."תשי

פורים יום, זה שבועות ערב כך, זה וכסדר

אסתר תענית יום. זה פורים ושושן יום, זה

אפשר כך יום... זה השנה ראש וערב יום, זה

חגים מערבי גדולות תשובות שם למצוא

שמופקע אחד יום אין וכד'. פורים ומימי

מלחדש... שמופקע אחד יום ואין מללמוד,

Ú˜ÙÂÓ˘ ÌÂÈ ÔÈ‡...פלא לא זה ממילא ,

הלוי') .('משמר

אם שמחים בעולם שם, דבריו ובהמשך .19

בטעות, חיים הם ובאמת בטוב, יום עבר

פחות לו נשאר שכעת יבין פשוט ובחשבון

ברשעים הוא כן יום. הפסיד ובאמת חיים

לשמוח יכול ומי מתים. קרויים שבחייהם

חיים, הוא שלו שהיום מי רק יום? לו כשיש

" חייםכענין קרויים במיתתם אפי' "צדיקים

ע יח ואא)"(ברכות שנה". שמונים רק חי איננו כ
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Ô
Â·˙
˘ÎÂכאשר וא"כ רגע, אותו של מיתה זו רגע, מבטל אדם שאם נבין עוד,

רציחה? זו האין רגע? אותו לו הורג אינו האם מתלמודו, לרגע ומבטלו לחבירו נגש אחד

שהרי כרציחה, זאת להחשיב יש ודאי שמים בדיני אך הדין, מעיקר רציחה זו אין אמנם

את ניצל אדם כאשר ממנו. אותו לקח והוא אותו, ולנצל הזה הרגע את לחיות היה יכול

אם אך וקיים, חי נשאר זמן אותו הרי ענין, איזה פעל או זמן, באותו שלמד כגון הרגע,

מת! הרגע - ועבר הרגע את ביטל

È
שונים,· בעניינים ולפלפל לדקדק הדעת, את וליישר להבין השואפים תורה

זמנו שלבטל וכמדומה כרציחה? מובן איננו הזמן ביטול האם נתבונן, הבה ולחלק, לדמות

סומקא דאזיל משום כרציחה הנחשבת פנים הלבנת מאשר יותר חמורה הריגה זו השני של

את לבייש אם יותר, חמור מה נדון ואם לגמרי, איננו כבר שעבר הזמן שהרי חיוורא, ואתי

שנטילת יאמר דעת בר יום, באותו לפעול ממנו שנמנע ע"י אחד יום ממנו לקחת או חבירו,

י חמורה תרצח!הזמן לא בכלל הוא וא"כ יום, אותו את הרג כי ותר,

,¯ÂÓ‡‰ÏÂלקח כי רציחה, כעין הוא לרגע תורה מתלמוד חבירו את ביטל אם גם

עכ"ד. חיים! של שבוע לו הרג הרי - שבוע או יום מהשני לקח אם מהחיים! רגע ממנו

‡ÏÂרגע אותו על רציחה מעשה שהוא מתורה לרגע חבירו את כשמבטל רק

עלינו התורה הטילה חייו, במשך היום של שעה ובכל היום כל משך אלא וכמש"כ,

באופן חי וכשהאדם לעולם! נצח! חיי אלא

אושר, נותנת התורה לשמוח! יכול הוא הזה

ברגע! שחולפות בהנאות אותו מחליפים אך

זו היא התורה הרי אחרת? הנאה צריך וכי

החיים! הנאת את שנותנת

���

החזו מרן הלויית זצ"לאחר בעוד"א ל,

הקבר, לצד ושפופים אבלים עומדים כולם

לזוז אחד לאף נתן לא כולם את שאפף השבר

הגרא מרן והנה זצ"ממקומו. שך הזדרז"מ ל

כהגה נודע [שלימים בחור עמו ר'"ונטל צ

המשגיחים מגדולי ברוורמן, אהרן משה

ישיבת להיכל עמו לרוץ והחל בדורנו],

אדם מכל החכם אמר כבר לו, ואמר פוניבז',

ט-ד) ל"(קהלת האריהכי מן טוב הוא חי כלב

החזו"המת לעומת אנו והנה כלב". זה א

" בבחינת אנחנו אבל ארי', חילעומת ,"כלב

הרף, ללא לפעול להמשיך ויכולים חיים אנחנו

שהחזו המעלה"בעוד ואת יכול. אינו כבר א

לנצל... מזדרז אני הזאת

החזו מרן מתלמידי אחד ז"ואמר כי"א ל,

אין ששוב להם קשה היה תקופה, באותה

מוחלט, כה באופן בתורה יגיעה של דמות

אך וכו', כמלאכי ראשונים שאם ולמרות

הגרא מרן של ושקידתו זצ"התמדתו שך ל,"מ

נפש... למשב להם היתה

���

זצ"הגר שבדרון נכנס"ש שפעם סיפר, ל

זצ"להגה לאפיאן אליהו רבי בפניו"צ ותינה ל,

ר' שסיים לאחר הירוד. מצבו על צערו את

לו ואמר בזקנו אלי' ר' אחז דבריו, את שלו'

" אחד, משפט היהרק אילו שלום, ר' שלום, ר'

כמוך...! שחור זקן דבר."לי עוד הוסיף ולא ,

המסר" את ""הבנתי שלום: ר' אמר אדם,

להיות צריך יהא, אשר במצב יהא צעיר,

ואת הכוחות את לו יש הרי מאושר!

יש מקום ומה דרכיו, את לתקן האפשרות

באמת')ליאוש?! .('לעבדך
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שמפסידו מקרי, רציחה זה שגם הרי מקיומם והמבטל החיים, של ופרט פרט בכל חיובים

הנצח לעולם זוכה .20מלהיות

אך כאן, כתבנו ה'זמן' מענין אנן ואמנם .20

רגע שבכל דחזינן ענין, באותו לענין מענין

הוא צריך כיצד מהתורה הוראה יש לאדם

ז רבותינו דברי את כאן נביא שכ'"לחיות, ל,

תחומי כל את המקיפות המצוות אודות

וכדלהלן. החיים

הראב נפש"כתב בעלי לספר בהקדמתו ד

המושל"וז בורא לו יש כי האדם ידע ולמען ל,

אל בהתחברו ומשפט חוק לו שם עליו,

האדם, מתנות כל על חוקיו שם כאשר האשה,

חוקים כמה צוה הזרע, שדה לו נתן אם כי

יחרוש שלא ובקצירה, ובזריעה בחרישה

קצירו את ובקצרו כלאים, יזרע ושלא בכלאים

השיבולים קצירו, ובעת שדהו, פאת יכלה לא

הוא לעני אותם יניח ידו מתוך הנושרות

עומר ישכח אם העמרים, ובאספו הלקט,

מלאכת כלותו ואחר לקחתו, ישוב לא בשדה

ומעשרות, תרומה ממנו ירים בגורן תבואתו

ובעת ממנה, חלה ירים בצקו את לישתו ובעת

לפניו בוראו את יברך לחמו את אכלו

מאלו לו שם ובזיתיו בכרמו וכן ולאחריו,

והעוללות הפרט אלה מלבד אחרים, החקים

עליו וצוה חקיו שם לבושו על וכן שבכרם,

ד' בת כסות יש ואם כלאים, ללבוש שלא

בהמה לו יש ואם ציצית, לה יעשה כנפות

בשה, יפדה חמור ופטר כלאים, ירבענה שלא

כל נטע ואם לכהן, יתן טהורה בהמה ובכור

מאכל עץ נטע ואם כלאים, ירכיבנה לא עץ

וא ורבעי, ערלה ממנו שםישמר גופו על ף

שם הבלו ימי ועל ערלתו, בשר את למול חקו

ויו שבתות את לשמור חק עכ"לו וכו', ל."ט

זצ ירוחם רבנו בפ'"וכתב ממיר ל

וז עם,"בחוקותי מכל נפלינו זה בדבר ל,

יסוד כי שבעולם, החכמות מכל שונה תורתנו

אם כי חכמה אינה שהתורה הוא הק' תורתנו

פינה אין החיים. בתוך תורה חיים, תורת

התורה לתוכה. התורה תחדור שלא בחיים

מכל החיים כל את ממש החיים, את מקיפה

ומכש החיצוניות בכל בפנימיות."צד, כ

בכל תורה. כבר לה יש ביותר הדקה המחשבה

יש כבר - בגד לובשים כאשר עוסקת, התורה

" תורה, שמאלשם קודם רגל"ימין איזה ,

חפשים אז האם - לישון וכששוכבים להקדים.

כמו לשכב יכולים אינם הרי המצוות? מן

" של שלימה תורה יש - ."פרקדןשרוצים

רבים דינים הרי חפשי? האדם הכסא ובבית

גדולים לדברים זכו עולם גדולי צניעות! של

" הכסא! מבית ודווקא למלחמהמאד תצא "כי

חפשי אדם אין שם וגם חיים, של כזה במצב -

כגון שם, ישנן הלכות כמה הלא המצוות. מן

זהו" כי הרע! יצר כנגד אלא תורה דברה לא

והוא החיים, ולמען בחיים, היא תורה היסוד,

" ""תורהלשון מלשון מורה"הוראה, שהיא ,

" החיים, לבךאת דברי יתמך לי ויאמר וירני

וחיה! מצותי ד-ד)"שמר שאינו(משלי דבר וכל ,

חרב זהו כי לדעת צריך מורה שהתורה כפי

" בחיים. דקירה אותםבחיים, יעשה אשר

בהם וחי יח-ה)"האדם יסוד(ויקרא זהו -

רבות פעמים מזכיר יחזקאל וכן וכו', התורה

" וחיבמשפטים האדם אותם יעשה אשר

באמת."בהם החיים על המפקחת היא תורה .

בעירובין דאיתא מה עוזה ליהא)"(נד אמר ,

חטוף ואכול חטוף שיננא יהודה לרב שמואל

כהלולא מיניה דאזלינן עלמא דהאי ושתה

ע עשיית"דמי, עלמא האי שתכלית דהיינו כ.

" דכתיב וכמו מצותמצוות יקח לב "חכם

י-ח) הראב(משלי בדברי מרומז וזה הנ". ל,"ד

" בנתינת הבורא כוונת לן שהראה "חייםבמה

" להיות בתכלית שהוא אנוש, מקיימילבני

שעי"מצוותיו ענין", ואין ממשלתו. מקבל ז

זה. זולת בחיים אחר

לקיום והאהבה החשיבות הגישה, על

הגמרא. מסוגיית מאלף לימוד יש מצוות,

בסנהדרין עדאיתא וכתיבב)"(יט פלטי כתיב ,
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ולמה שמו פלטי יוחנן רבי אמר פלטיאל,

מה העבירה, מן שפלטו פלטיאל שמו נקרא

העוסק כל אמר לבינה בינו חרב נעץ עשה

אתה וילך והכתיב זה, בחרב ידקר זה בדבר

ובכה, הלך והכתיב כאישה, לה שנעשה אישה

‰È
ÈÓ ÏÈÊ‡„ ‰ÂˆÓ‰ ÏÚשנעשו בחורים, עד ,

ע ביאה, טעם טעמו שלא כבחורים כ."שניהם

בנסיון לחיות לפלטיאל לו היה שכדאי דהיינו

גדול נסיון שהיה שם בגמ' [דאיתא גדול כה

אשת עם הצדיק יוסף של מנסיונו יותר

זה וכל רות], עם בועז של ומנסיונו פוטיפר

פרוש להיות בזה לו היתה מצוה כי... למה...

" בזה וקיים לגלותממנה, תקרבו וגו'.לא "

‰ÂÚ· ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ˙ÏÚÓ"‡·‰ ÌÏÂÚÏ ‡Â‰ Ê!

ד."עכ

���

הגר שליט"סיפר שטיין ישיבתא"ח (ראש

בארצה שטיינמןב)"טלז' ליב אהרן רבי להג'

תשסא"שליט א.ל."(בחורף ר' הג' שביקר בעת ח,

טלז') אחדישיבת לאף סיפר שלא נורא סיפור ,

שליט א.ל. ר' להג' זה שסיפר כמעט"עד א...

[ושמעתי הדברים. אירועי אחר שנה שבעים

מהגה זאת מישקובסקי"כל חזקיהו ר' צ

א]."שליט

ימ הנאצים טלז'"כשהגיעו לעיר ש

חוץ - העיר תושבי כל את הרגו שבליטא,

הגר הם, הלא שליט"משנים... שטיין א,"ח

הדרך אורך לכל עמו שהתלווה נוסף ובחור

ושניהם שנים], במשך בסיביר כשגלו [אף

ענין שום בהצלתם היה ולא נס, בדרך ניצלו

טבעי.

הגר שליט"ומספר הישיבה"ח בני כל א,

טלז' של המלכות כל השם, קידוש על נהרגו

גורדון, לייזר רבי הג' זה היה בראשונה -

זצ"ואח בלאך לייב יהודה יוסף רבי הג' ל,"כ

הגרא בנו זה זצ"ואחר ואח"י בני"ל, כל כ

הי כ'"הישיבה - ונמהר מר יום שבאותו כך ד.

תש שנת קדושי"תמוז כל את רק לא נהרגו א,

ממלכת שלשלת כל גם אלא טלז', ועיר ישיבת

הישיבה. של התורה

רשעים שאותם השעה כשהגיעה והנה

את הסתירו הם תמיד וכמו לישיבה, הגיעו

[יחד הישיבה בני כל את להביא כוונותיהם

לגיא ובנותיהם], בניהם נשיהם ההנהלה עם

מע שהם ואמרו אותםההריגה. להוציא ונינים

הגרא אבל האחרונה"לעבודה, דרך שזה הבין י

להורגם. השונאים כוונת את והבין שלהם,

הגרא בני"חשב את לחזק כיצד עצה י

ואמר השם, קידוש על שיהרגו קודם הישיבה

רגילים ואיננו ישיבה בני אנחנו תשמעו להם,

לבני להסביר דקות כמה לי תנו בעבודה,

לכך. להכינם כדי עבודה, זה מה הישיבה

להם, מאמין הוא שאכן שחשבו השונאים

הגר לבקשת פניהם על שחוק בבת י"הסכימו

ל."זצ

הגר הישיבה"התחיל בני לפני לדבר י

בזה להם האחרון"ואמר הזמן זה הנה, ל,

שטלז' מה כל ואת טלזאים, כמו חיים שאנחנו

הולכים אנחנו שנים עשרות במשך חינכה

כאן הנה הפיסגה. זה ועתה עכשיו, לקיים

איננו שלנו שהשפה אותנו לימדו בישיבה

לא הם שלנו המושגים הרחוב, של שפה אותו

מדברים אנחנו הרחוב, של מושגים אותם

עשיר היה משל. לכם אמשול ואני אחרת,

באמריקה, לגור מנת על מפולין דירתו שעקר

התכונן ומשם צרפת למדינת נסע לכן וקודם

לעצמו שכר שם, בשהותו חפצו. למחוז לנסוע

כדי המדוברת, השפה את ללמדו פרופסור

בזמן לנסיעתו שיצטרך כל את לקנות שיוכל

יקר הכי חדר שכר וגם האניה, על ישיבתו

ויגע. עיף יגיע ולא במנוחה שישוט כדי באניה

לו נשארה לא לאמריקה כשהגיע לבסוף והנה

ולצמצם לקמוץ במקום כי להסתדר, פרוטה

חדר ולהשכיר הכרחיים, לדברים רק הוצאותיו

בשעת כספו כל את בזבז - האניה על פשוט

לתכליתו אמצעי רק היה [אשר נסיעתו

את שילמדנו מורה לשכור ובמקום המבוקש].

לעסוק שיוכל כדי באמריקה המדוברת השפה

לזמן רק צריך שהיה שפה למד - במסחר שם

לו שיספיקו יקרים דברים וכשקנה קצר,

ולא העיקר את שכח נסיעתו, בשעת לרעבונו

לאמריקה להגיע ובמקום הטפל, את רק זכר

בזבזם! - אוצרותיו עם
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ברכות במס' עאיתא בפומיהא)"(יז מרגלא ,

הבא העולם הבא, העולם הזה כעולם לא דרב

ורביה פריה לא שתיה, ולא אכילה לא בו אין

ולא שנאה לא קנאה, לא ומתן, משא ולא

ועטרותיהם יושבים צדיקים אלא תחרות,

ע השכינה, מזיו ונהנים כ."בראשיהם

ע רב כוונת בביאור מש"ונראה הרי"פ כ.

שהעוה יודעים לעוה"הכל פרוזדור הוא ב"ז

עולם של התכלית מהו לדעת צריכים אמנם

ועטרותיהם יושבים צדיקים ששם הבא

בעוה ללמוד צריכים השפה"בראשיהם, את ז

לפרנס במה לאדם שיהיה כדי שמה, המדוברת

עוה בענייני עצמו והמשקיע שם, נפשו ז,"את

שנאה קנאה ומתן משא שתיה אכילה

שום לו יהיה לא לשם בהגיעו ותחרות,

כל שמשקיע למי לו אוי אלו, מענינים תועלת

כעוה לא כי הזה, בעולם ומרצו עוה"כוחו ז,"ב

בעוה ימיו ומבלה לעצמו"והמאבד להשיג ז

עם נפשו את לפרנס במה לו יהיה לא מנוחה

השכינה. מזיו ונהנים שם היושבים הצדיקים

בעוה המדוברת קדושה!"השפה היא ב

בעוה פה היא זו שפה ללימוד אתה"והמקום ז,

יהללוך יום בכל וקדושים קדוש ושמך קדוש

סלה.

הגרא עוברים"אמר דומים, אנחנו לזה י,

שעבר עשיר אותו כמו בדיוק שנים לכמה כאן

לעוה שנוסעים הוא העיקר אבל ב."בצרפת,

של השפה את טוב ליודע צריכים ואנחנו

רשב"עוה הוא שם של השפה וריטב"ב. א,"א

להגיע הוא, תכליתנו אחר. דבר שום ולא

אבנים עם ולא שטרות עם לא נצח, עם לשם

ש עם אלא ערך, וירושלמי,"יקרי בבלי ס

זה רק כי וכו', משנה סדרי ששה משניות

מתפללים הלא הנצח. עולם של השפה

יושבים" שצדיקים ליום יזכנו הרחמן

השכינה מזיו ונהנים בראשם פה"ועטרותיהם ,

שם לנו שמחכה מה העיקר קטן, כסף הכל זה

הנצח. בעולם

השפה את לקנות הזה בעולם זכינו אנחנו

עוה של שם כעת"של מתכוננים ואנחנו ב,

שלמדנו מה זה כי השכינה, מזיו ליהנות לילך

אנחנו בשמחה ונלכו באו שלנו, החיים בכל

העוה שפת טוב בשפת"יודעים השקענו כי ב,

עוה לפחד,"המקום... מה לנו אין לכן ב,

ד."עכת

ירוחם רבנו בשם שמעתי לזה בדומה

זצ מלה"ממיר לחולה"ל, שאמר לרופא ד

ושיטייל לנוח טוב אויר שיש במקום להנפש

המבריאה השמש תחת ביומו יום מידי שם

ההוא והאיש ויבריא. יתחזק זה ידי ועל ששם,

שם שהיו במלון והתארח ההוא, למקום נסע

וכו'. וכו' טוב מגורים וחדר טובות ארוחות

מצבו הוטב שלא הרופא ראה לעירו כשחזר

באותו עשה ומה נפש כיצד הרופא בירר כלל.

אותם כל נשאר חולה שאותו והתברר מקום,

לשבת הזמן ניצל ולא המלון בתוך הימים

שלא לו ואמר הרופא, בו גער השמש... תחת

היו לריק ואך כלום, ולא הנסיעה לו הועילה

ולא הנסיעה היתה שלא מפני הוצאותיו, כל

והשמש האויר אלא עיקר, במלון המנוחה

שיש הוא והנמשל מקום. שבאותו המיוחדים

לשמש, נמשלים והם לעלייה מסוגלים זמנים

ג-ש"וכמ ומרפא"כ)(מלאכי צדקה שמש

אליהם,"בכנפיה מתקשר האדם אין אם אבל ,

כשבא, כלעומת זמנים מאותם הוא יוצא

ד."עכת

���

זצ"הגה לווינשטיין יחזקאל רבנו ל,"צ

לזכות התחיל איך עצמו על פעם אמר

בההמקצת"ל להשיג זכה שאכן חובתו"" מה

."בעולמו

עסקים... איש צעיר בגיל שהיה כך: וסיפר

נפטר [אביו וורשה בעיר פרחים מוכר והיה

פעם עליו]. משפחתו פרנסת אחריות והיה

מן יתר מוצלח יום אחרי שבת... בערב אחת...

וכשיצא שבת. לכבוד מרחץ לבית נכנס הרגיל

הכסף כל את ממנו שגנבו ראה המרחץ מבית

מה כל שאת באופן בכיסו, מונח שהיה

ברגע הלך עבודה של קשה יום אחרי שהרויח

שכמו לעצמו, אז ואמר לאיבוד. יתכן"קטן כ

יאבד או שיגנב ימים חדש של ממון איבוד

וכמו אחר, אסון או גניבה של ברגע כ"ממנו
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חייו ימי כל עליו עבד שאחד בממון יתכן

קט שברגע ממון, של ומטבעו ולאסוף, להרויח

בזה לעצמו אז ואמר הכל, את לאבד ל,"יתכן

בין הכל את לאבד שיתכן כזה עסק חצק'ל,

לעסוק אז והחליט בשבילך. עסק אינו רגע

לגנוב אחד לאף אפשר שאי עסק בתורה...

ע לאבד או כ."ממנו

���

ברכה ממנו וביקש לרבו חסיד בא פעם

ברכה צריך שאתה למה רבו ושאלו לפרנסה.

לאכול. צריך שהוא החסיד וענהו לפרנסה?

לאכול? צריך אתה ולמה הרבי שוב ושאלו

שוב ושאלו כח. צריך הלא החסיד שוב ענהו

החסיד שוב ענהו כח? צריך אתה ולמה רבו

רבו שוב ושאלו לעבוד. כדי כח צריך שהלא

לא החסיד שוב ענהו לעבוד? שצריך ולמה

לאכול! שצריך

מדבר. שפיו מה אזניך השמע רבו לו אמר

לך לאפשר כדי לאכול צריך שאתה נמצא

" עסיןלאכול צו אויף ברויט עסין ווילסט דו

."ברויט

בגמ' הכוונה שזה הדרשנים], [כדרך ונראה

ע טז ביצה דאכלי"א)"(מס' טפשאי בבלי הני

בנהמא לאכולנהמא כדי לחם שאוכלים פי' "

לחם. [שוב]

���

שליט גלינסקי יעקב ר' הרב פעם א"סיפר

" נפלא. הגרבצעירותימעשה פתח - את"" י

" - בקרינק.סיפורו קטנה בישיבה למדתי

מתאפיינתתקו הקטנה הישיבה של זו פה

ויש השם, בעבודת וירידות בעליות כידוע

אותי גם ללימוד. מהחשק קצת שמאבדים

ולפיכך התורה, ללימוד בחשק חולשה פקדה

במתחולל שהבחין - הישיבה ראש עלי פקד

שכנה בה ביאליסטוק לעיר לנסוע - אצלי

שיגר ובידי נובהרדוק, של המרכזית הישיבה

ביקשו בו - המבוגרים מהבחורים לאחד מכתב

אותי. ולחזק לי לדאוג

מעירי" הרחוקה לביאליסטוק יצאתי כך

ק ושנים טולטלתי"כארבעים שלם לילה מ,

הגעתי ערב לפנות למחרת ורק בדרכים,

העברתי - הגעתי כאשר מיד חפצי. למחוז

מראש המכתב את מבוגר בחור לאותו

- שיקראנו לאחר מיד כי וציפיתי הישיבה,

שהוטלה במלאכה ומיד תיכף יתחיל הוא

ולחזקני. להדריכני עליו,

הבחור" שקרא אחר כאשר הופתעתי מה

לי, ואמר אלי פנה הוא - בו ועיין המכתב את

"" - יונה? רבנו שכתב מה הינך אםיודע

יועילוהו מה נפשו יעורר לא האדם

שני)?..."המוסרים שער תשובה', כלומר,('שערי .

בחיזוק לעסוק אפשר מוסר, לדבר אפשר

- מבפנים יתעורר לא האדם אם אך רוחני,

לו. יעזור לא מאומה

מבוגר" בחור אותו לי אמר לעצתי, שמע

שם על המדרש בית אל ולך החוצה, צא -

מדרש בבית מכאן. השלישי ברחוב רחל' 'ליבא

בלבד, שחרית להתפלל העיר אנשי נוהגים זה

ולפיכך מאדם, ריק המקום היום שעות בשאר

מבקש בחור שכאשר בישיבה אצלנו מקובל

מדרש לבית ניגש הוא - ה' ביראת להתחזק

ולומד הלבבות חובת ספר את עמו נוטל זה,

שעה למד לשם, לך אתה אף הנר, לאור בפינה

ניתן מעט, כשתתחמם - ואז מוסר, שלימה

בעבודה. להתחיל יהיה

המשיך" רחל' 'ליבא המדרש לבית הלכתי

שליט"הגר גלינסקי ""י - לספר וחשיכהא

הבחנתי - פנימה משנכנסתי פני. את קידמה

התקרבתי הנשים... מעזרת הבוקע קטן באור

בהתעוררות משתפך קול שמעתי ולפתע יותר,

חז מאמר על וחוזר ""עצומה, ליהל: אמר

לר' שמואל ליה אמר יהודה... לר' שמואל

חטוף שיננא... שיננא... שיננא... יהודה...

חטוף... חטוף... חטוף... ושתה... חטוף ואכול

דאזלינן דעלמא... דעלמא... דעלמא... חטוף...

חטוף ואכול, חטוף דמי... כהילולא מיניה...

חטוף.... חטוף... חטוף... חטוף... ושתה...

כבשו - זו נעימה וערבות זה, מתוק לימוד

חז דברי משמעות עומק ליבי. פילחו"את ל

מזה... ליותר נצרכתי ולא ליבי, את כחץ

לישיבה וחזרתי מטלטלי את ארזתי למחרת

ועוד. עוד לחטוף - בקרינק
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נלמד‰] הוא שאף נוסף יסוד נמצא שהבאנו, פיינשטיין הגר"מ בתו"ד והנה

יכול השי"ת לו שנתן במה כי האדם יחשוב "שלא וז"ל, כאן, האמורה מה"פקידה"

שרוצה". מה לעשות

‡˙È‡יד)בשמו"ר פסקה לא ה'"(פר' כלם עשה נפגשו ורש "עשיר כב-ב), .(משלי

קנו ה' שניהם עיני מאיר והשנהו, א פרק השניני לו, ואמר תככים איש עם רש עמד

רש אותו אמר בתורה, רש בתורה עשיר נפגשו ורש עשיר הבא. והעולם הזה העולם

במשקין, ומתניתך מיתב בעי אנא מה לו אמר השנהו, ולא א' פר' השניני עשיר לאותו

לעשותו יכול חכם לזה שעשה מי ה'. כלם עושה דכוותך. עם ותני קרי במאימתי, או

ואיש בנכסים, רש שהוא זה רש ד"א, חכם. לעשותו יכול טפש לזה שעשה ומי טפש

ונתן מצוה, לי תן לו אמר תככים איש עם רש עמד בפעולה, עושה שהוא זה תככים

עשיר ורש עשיר העוה"ב. חיי קנה וזה שעה חיי קנה זה ה', שניהם עיני מאיר לו,

מצוה, לי תן לו אמר העשיר עם רש עמד בנכסים. שרש זה ורש בנכסים שעשיר זה

לזה שעשה ומי עשיר, לעשותו יכול עני זה שעשה מי ה', כולם עושה לו, נתן ולא

ע"כ. עני, לעשותו יכול עשיר

‰¯Â‡ÎÏמקבל שהחכם הוא המדרש דברי 
˘ביאורÂÚעם למד שלא מה על

מה על עונש שמקבל בעשיר, הוא וכן טיפש, ועושהו מענישו הקב"ה ולכן הטיפש,

לעני. ועושהו מענישו הקב"ה לכן העני, מפרנס שאינו

Ì
Ó‡הנ"ל חז"ל דברי את ביאר זצ"ל, חדש הלוי מאיר רבי הגה"צ המשגיח

היא, המציאות לכאורה לעני, ונותנם דולר מאה לאדם יש אם לדוגמא עמקות. ביתר

¯È˘Ú‰ ‡Â‰ Ô˙Â
טעות,˘‰ זו אבל העני. הוא והמקבל ,Ï˘ ÛÒÎ‰ ÔÈ‡ ÏÏÎ·˘
¯È˘Ú‰,‡
ÓÁ¯„ ‡ÁÂÏ˘ ‡Â‰˘ ‡Ï‡,‡
ÓÁ¯„ ÛÒÎ·מנת על רק לו נתן הקב"ה .

ההון בנתינת כלל אליך נתכוונו [לא געמיינט" גארנישט אייך האבען "מען לעני. שיתן

הסיפור" כאן ובפנותו"עד יעקב, ר' אמר ,

" הוסיף, השומעים אתםאל היודעים רבותי,

מוסר שלמד אלמוני בחור אותו היה מי

יעקב רבנו היה זה עצומה? בהתעוררות

זצ קנייבסקי יעקב'!"ישראל ה'קהילות בעל ל

חטוף... חטוף... חטוף... ואמר: חזא אשר הוא

עדחטוף... ימיו, כל וחטף חטף אשר והוא "

הדור! גדול להיות זכה שכאן

���

זצ שר אייזיק רבי ישיבת"הג' ראש ל,

בעיר לימודיו בתקופת כי סיפר סלבודקא,

ליבוביץ, בער ברוך רבי של בישיבתו הלוסק

רבי - לעתיד מיר ישיבות ראש בישיבה למד

ר' קיבל חודש בכל פינקל. יהודה אליעזר

הסבא מאביו מכתב יהודה אליעזר

בין לו כתב אביו היה מכתב ובכל מסלבודקא,


ÔÈ,"השאר,Ú ‰ÊÈ‡· ˜ÙÒ ÍÏˆ‡ ¯¯ÂÚ˙Ó˘Î
Â‰Ê˘ Ú„ÂÈ ˙ÈÈ‰ Ì‡ ·Â˘Á˙ ,˙Â˘ÚÏ ‰Ó ˙„Î

ËÈÏÁÓ ˙ÈÈ‰ ‰Ó ,ÌÈÈÁ· ÔÂ¯Á‡‰ ÍÓÂÈ"מי .

מאביו, כזה מכתב בחודשו חודש מדי שמקבל

יהודה. אליעזר כר' וצדיק לג' גדל שהוא פלא

חכמים') .('שימוש



ìäàויקרא ˙˙˜äùî‡Îספר

לאחר ולכן שלוחים. דרך שתעשה הבריאה את עולם הבורא מנהיג כך לרשותך],

בלי השורה, מן לאחד שיעשה להיות צריך היה לצדקה, כספו את כבר נתן שהעשיר

שאם חסד, איתו עושה שהקב"ה אלא שליחותו. וקיים לעני, כספו את נתן שהרי כסף,

מעות אצלו שהופקדו מי על שמוטל כפי הצדקה, את כראוי ויתן שליחותו את יקיים

שיתנם ע"מ דרכו, כספים עוד לו שיעבור הקב"ה יסבב העני, עם צדקה עשיית למטרת

לעניים .21שוב

[Âבמד"ר ה-ט)איתא ר'(רות בשם תני היום", לקטת איפה חמותה לה "ותאמר ,

‰·È˙יהושע ÏÚ· ÌÚ ‰˘ÂÚ È
Ú‰ È
Ú‰ ÌÚ ‰˘ÂÚ ˙È·‰ ÏÚ·˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈשכן ,

אלא עמי, עשה אשר אמרה ולא היום, עמו עשיתי אשר האיש שם לנעמי רות אמרה

שהאכילני. בשביל עמו עשיתי טובות והרבה פעולות הרבה עמו, עשיתי ˘ÂÈ˙¯אשר
העשיר. עם מטיב העני העני, עם העשיר שעושה מהטוב

˙ÂË˘Ù·לעשיר גורם שהעני נמצא כסף, לעני נותן שכשהעשיר הוא, הענין

תחליף, לזה להוות יכול שבעולם ממון כל ואין רוחני ערך בשיווי היא זו ומצוה מצוה,

להעשיר. "יותר" נותן שהעני הוא וממילא

Ì
Ó‡Âלעשירותו ביחס גם נוספת נקודה כאן יש להנ"ל אך הדברים, הם כנים

קיום וזכות בסיס כל היא לעני העשיר ע"י הממון שנתינת הזה, בעולם הנותן של

היתהעשירות שלא הרי הצדקה, מצות להתבצע יכולה ידו שעל קיים העני ואלמלא ו,

וכלל. כלל לנותן העשירות ניתנת

·˙Îמוואלוז'ין איצל'ה רבי עם22הג' להיטיב אלא נברא לא האדם כי וז"ל,

ע"כ זה, דבר אבא מר עלי צוה פעמים וכמה במה23הזולת, ית', הבורא רצון דהיינו .

מאמרו את שהזכרנו וכפי הזולת, בשביל זה הכל, - לנו שיש מה כל את לנו שנתן

אליך נתכוונו [לא געמיינט"! גארנישט אייך האבען "מען זצ"ל, מאיר רבי המשגיח

לרשותך]. ההון בנתינת כלל

מש עיין אות"21. ל-יב תשא כי פרשת לעיל כ

זה. בענין אריכות ב,

החיים. נפש לספר בהקדמה .22

לעיל הבאנו משפטים)23. רבנו(פר' של מאמרו

עם הקומוניסטים קמו כאשר ממיר, ירוחם

" של הקניניםשיטתם רבנו"ביטול אז אמר ,

זצ בזה"ירוחם ממיר שיטה"ל א איז דאס ל:

שמחת גאנצען דעם אוועק נעמט וואס

מען קען נישט, גאר האט מען אז ווייל החיים,

דעם זיין זאל אוו און אוועקגעבין, גארנישט

של הקומוניסטית [השיטה החיים?! שמחת

החיים. שמחת כל את לוקחת הקנינים, ביטול

לתת מה לו אין דבר, שום להאדם כשאין כי

החיים]. שמחת תבוא מהיכן שכן, וכיון לזולת,

„ÂÚ·˘ ,ÌÁÂ¯È '¯ Ï˘ ˜ÂÓÚ‰ ÂË·Ó ‰È‰ ÍÎÂ

˙ÈËÒÈ
ÂÓÂ˜‰ ‰ËÈ˘‰ ÔÂ¯ÒÁ ˙‡ ÌÈ‡Â¯ ÌÏÂÎ

‡Â‰ ,˘ÂÎ¯Â ÔÂ‰ ¯Â·ˆÏ ˙Â¯˘Ù‡ Â
Ï ÔÈ‡˘ ‰Ê·

!˙˙Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ¯ÒÂÁ ˙‡ ‰Ê· ‰‡¯
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"dyn z` 'd dev xy`k" micbaa wecwcd

"äùî úà 'ä äåö øùàë 'åâå ïîâøàäå úìëúä ïîå"[לט-א]

"כאשר‡] בפרטיות נזכר לא המשכן מלאכת בכל וז"ל, חכמה משך בספר כתב

משה", את ה' Ó˘‰צוה ˙‡ '‰ ‰Âˆ ¯˘‡Î ¯ÎÊ
 ÌÈ„‚·‰· דהבגדים¯˜ משום יתכן ,

אחר שנביא משה, את ה' ציווי ע"פ רק מותר אינו וזה - וצמר שש - כלאים של היו

דאמרו משום יתכן או כלאים. ללבוש שלא ה' דבר את לעקור יכול כחאינו (מנחות

כהונהע"ב) בגדי אבל כו', אתי תעשון מלא היכל תבנית מנורה תבנית אדם יעשה דלא ,

ושולחן המשכן ולכן הרבה. לעשותן ויכול בו, כיוצא להדיוט בעשייתן לאו בהם אין

לאו הנך אבל לשמה, עושה שהוא לומר צריך אינו ולכך קיימי, לשמן סתמא ומנורה

זבחים ריש תוספות מש"כ לפי ובפרט קיימי, לשמן סתם)סתמא ד"ה ע"ב בגט(ב דאף

קאי, אלו בבגדים להשתמש לאו הכא א"כ קיימא, זה בגט להתגרש לאו שזינתה, אשה

קידוש. באזכרות דבעי וכמו לשמן, שיחשוב צריך Î‡˘¯לכן „‚· ÏÎ· ·Â˙Î ÔÎÏÂ
Ë¯Ù· ‰˘Ó ˙‡ '‰ ‰Âˆ,‰˘Ó ˙‡ '‰ ÈÂÂÈˆ Ì˘Ï ‰˘Ú˘.עכ"ל ,

פרט·] כל על לכתוב בבגדים נצרך מדוע באופ"א, לבאר כ' דבר' 'העמק בפי'

או שינוי איזה שיש ונמצא בדיוק, הבגדים מעשה בכל להתבונן דעלינו ה', צוה כאשר

מש"ה זה, כל מדעתו עשה דבצלאל וס"ד הציווי, בפרשת נתבאר שלא חידוש איזה

כך, שיהא משה מפי בא דבקבלה כלומר וגו', צוה כאשר פרט, כל על הכתוב פירש

בירושלמי מפורש פ"א)וכן משה,(פאה את ה' צוה אשר כל את וגו', עשה ובצלאל ,

מסיני. למשה שנאמר כמו דעתו הסכימה רבו, מפי שמע שלא דברים „È¯ÈÈÓאפי' È¯‰
Ù"Ú·˘ ˙ÂÏ·˜·.עכ"ד הכל, את לבאר משה הספיק לא ועוד ,

הלוי'‚] רי"ז מרן כל24ב'חידושי על דקאי לומר יש וז"ל, אחר תירוץ כתב

דבר על רק הוא ציווי דלשון להלן, שנא' כהונה בגדי עשיית על גם דבתרי', מאי

לדורות יעו"ש)הנוהג ע"א כט בקידושין המשכן(כמב' ממלאכת מדבר הוא עכשיו ועד ,

הנאמרים הדינים כל ואילך דמכאן תצוה ואתה כאן כ' ולהכי שעה, מצות רק שהוא

הנוהגים דינים כולם רק לשעה, דין חידוש שום היה לא כהונה דבבגדי לדורות, גם הם

משה. את ה' צוה כאשר כהונה מבגדי עשיה כל אחרי כתיב פקודי בפרשת וכן לדורות.

מדבר ויקהל דבפרשת הנ"ל מטעם והיינו וגו', צוה כאשר כתיב לא ויקהל בפר' משא"כ

ציווי, לשון בהן כתיב לא ולהכי שעה, מצות שהיו וכליו המשכן Î"‡˘Óמעשיית
Ï"
Î ˙Â¯Â„Ï ÔÈ‚‰Â
‰ ÌÈ
È„ Ô‰˘ ‰
Â‰Î È„‚· ˙ÈÈ˘Ú,'¯Ù·] Î"‚ ·È˙Î„ Â‰ÊÂ

"‰Âˆ˙ ‰˙‡Â" [‰Âˆ˙עכ"ל .25וגו',

תצוה."עה24. פר' ת

תשא כי פרשת לעיל עי' ולהלן(לב-א)25. ,

שמיני מש(ט-ו)פרשת ה'בית", בשם בהרחבה כ

" בביאור משההלוי', את ה' צוה ."כאשר
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d"aew dinw zg` daygn zeaiag

"úìëúä êåúá úåùòì íìéúô õö÷å áäæä éçô úà åò÷øéå"[לט-ג]

·˙Îלפרש הקדש מלאכת בכל הוסיף לא הזהב, פחי את וירקעו וז"ל, הרמב"ן

וגו' תכלת זהב האפוד את ויעשו שיאמר והראוי בכאן. זולתי נעשה, איך האומנות דרך

בכאן שספר ויתכן בכולם, הדרך כן כי וגו', לו עשו כתפות חושב, ‰ÁÓ˘·‰מעשה
·‰Ê‰ ÈËÂÁ· Â˘„Á˘בצמר יעשו כאשר ושזור טווי זהב להיות בעיניהם תמה היה כי ,

עכ"ל. כן, לעשות ההוא היום עד נשמע לא כי ופשתים,

¯‡Â·Óבטוויית בעצמם ישראל בני שחידשו המחודשת שהמחשבה בדבריו

בתורה. בפירוש נכתבה כך שמתוך ה', בעיני כך כל חביבה היתה הזהב חוטי ושזירת

נכתבה כך מתוך שהרי לה, דומה שאין מחודשת" "מחשבה מעלת למדנו כך ומתוך

שעשייתם המלאכות לרבות במשכן, שהיו אחרות שמלאכות בשעה בה בתורה, בפירוש

בלבד. ברמיזה בתורה נאמרו גבול, ללא והשגה בידע ˘·ÂÁכרוכה Ï„Â‚ Ú„
 Ô‡ÎÓÂ
‰¯Â˙ È˘Â„ÈÁ Ë¯Ù·Â ˘„ÁÓ‰ Ï˘ Â˙ÏÚÓÂ26.

"ìàøùé éðáì ïåøëæ éðáà"[לט-ז]

בנ"י‡] שיזכרו חכמה', ה'משך מבאר השהם. באבני האמור הזכרון ענין מהו

שאחז"ל וכמו עבירה. לעשות ויתביישו ה' לפני באפד חקוקים „Ô˜ÂÈששמותם ˙ÂÓ„
ÛÒÂÈÏ ‰˙‡¯
 ÂÈ·‡אחיך עתידין ואמרה, עמה לזנות פוטיפר אשת שתפסתו בשעה

מביניהם..." שמך שימחה רצונך ביניהם, ואתה אפד אבני על ע"ב)שיכתבו לו ,(סוטה

עכ"ל הכבוד, את נושאים שהם מעלתם שיזכרו לה', דבוק לבבם .27ועי"ז

עולם·] של צדיקו שיוסף יתכן היאך קשה, לכאורה הגמ' דברי בעצם והנה

בחז"ל מצינו הלא קשה, ועוד נכשל. חלילה היה ואל"כ אביו, דמות לראות זקוק יהיה

ע"ב) לה שדיוקנו(יומא לומר יוכלו אלו הלא היצר], [בעלי הרשעים את מחייב שיוסף

הרשעים. את יחייב שיוסף ומדוע העבירה, מן ניצל ולכן ראה אביו של

דרך. שם ספר .26

הק' ב'זוהר' מצינו רכב)"(ח27. עמ' הפסוקא על

הבית" מאנשי איש דיוקנא"ואין לאכללא ,

דסליק כיון תמן. ואשתכח תמן דהוה דיעקב

בקיומיה יתיב דאבוי דיוקנא וחמא עינוי יוסף

בדיוקנו התדבק שיוסף כלומר, לאחורא, ותב

שאמרו ומה אביו, שם)של דיבר(סוטה שאביו

כה שיוסף אלא כפשוטו, הכוונה אין עמו,

במה הכונה וזה אביו, מדת בהבנת התעמק

וכ וכו', לו אמרה שהדמות שם כ"שאמרו

" והלשון כן. לפרש עמוקות באתהבמגלה

אביו של "(שם)"דיוקנו אביוולא מוכיחה"בא ,

וכמש אביו למדת נ."שהכוונה
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ÈÊÁ
Âחז"ל שאמרו מה ע"א)אנן פא סולם(קידושין שלקח חסידא, עמרם רב גבי

כח מגודל זה וכל אלבשיה", ש"יצריה משום לשאתו, יכולים היו לא אנשים שעשרה

בו שבער ערוך28היצר לאין בחסידותו ומפורסם ידוע שהיה מצינו והרי ע"ב). סז ,(גיטין

וכיצד מאד, בקדושתו נעלה שהיה ודאי "חסיד" בתואר הכתירוהו חז"ל שאם וברור

כך כדי עד אלו, בעניינים הרע היצר של כוחו רב מה רואים מכאן כזה? דבר עשה

לפתות! יכול "חסיד" שגם

Â¯Ú˘Âפיתהו לא ואיש אחד, לרגע רק נתנסה חסידא עמרם רב אם בנפשכם

שרצה היצה"ר מצד כביר נסיון בזה שהיה אלא שם, עברה רק הנערה כי כך, על

ערות - ובמצרים עבד, שהיה הצדיק, יוסף של נסיונו גדול היה כמה עד א"כ להכשילו,

ועל בתוקפה, היא הטבעית כשהרתיחות צעיר ובגיל אותו, מכירים שאין ובמקום הארץ,

ביומו יום מדי חודש י"ב של פיתוי ח)כולם וישב גם(תנחומא אלא פיתוי רק ולא

לו מציקה שהיתה ואופנים .(שם)איומים

„ÂÚÂשאמרו ממה נראה מגיעים, הדברים היכן עד אנן פ"ז)נחזי רבה ,(בראשית

מנסה שאני חייך הקב"ה א"ל נתנסה, איני ואני נתנסה, זקני נתנסה, אבא [יוסף] אמר

אבינו אברהם זקנו של מנסיונו גדול יוסף של שנסיונו הרי ע"כ. מהם, יותר אותך

כשדים! באור האש ובכבשן העקידה במעשה

ÍÈ¯ˆÂוכמעט הטבע! מדרך למעלה הוא דזנות, הרע יצר על שהניצחון לומר

לנצחו! אפשרי בלתי

ÛÒÂÈÂבכוחות שעה ובכל עת בכל היצה"ר עם נלחם שלימה שנה שבמשך

שמשמים זכה ליצה"ר, לו יכול היה לא שכבר שבשעה זכה לכן עיקש, ומאבק גדולים

הרשעים, את מחייב שיוסף הכוונה גופא וזה ניצל. וכך אביו של דיוקנו דמות לו הראו

גם אז שאפשר, מה כל את מצידו ועושה היצה"ר עם שנלחם מי שכל רואים הנה כי

שזהו דשמיא לסיעתא זוכה כבר אז היצה"ר, את לנצח לו א"א טבעי שבאופן בשעה

ומהבחירה. מהטבע למעלה

ÈÂ‡¯Â'הק האוה"ח מש"כ כאן יח-ב)להביא מות אחרי בענין(פר' נוראים דברים

ה ידוע הנה וז"ל, האדםזה, שיכול מצות הם קדושו לעם ה' צוה אשר מצות כל כי וא

לעשותם, הרצון אל עצמו ויטה בהם, „·¯לעמוד ‡Â‰ ˙ÂÈ¯Ú‰ ˙˘È¯Ù ˙ÂˆÓ ˙ÏÂÊ

עמרם, רב אמר הרע מהיצר להנצל כשזכה .28

עדיפנא ואנא בישרא, ואנא נורא דאת חזי

הרע היצר כנגדו עמד כי אם פירוש, מינך.

" בבחינת באותה"אשעצמו ירד הוא ואילו ,

" לבחינת ללא"בישראשעה ממש בשר היינו ,

בלבד, גשמי גוף אלא קדושה, של חיות כל

ולכן ולנצחו, יצרו על להתגבר זכה זאת ובכל

מינך" עדיפנא ."אנא
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Ì˙Â˘ÚÏ Ì‰ÈÏÚ Â˙Ò
Â‡Â Ô˙„ÓÁÓ Ì„‡ Ï˘ Â˘Ù
דברים˘ ב' הרחקת בהתעצמות זולת ,

החושב, בחינת ומרחק העין, ראות הרגש מרחק והם ‡ÔÈמהאדם, ‰˘ÚÈ ‡Ï ÂÏ‡ '· Ì‡Â
Â
ÓÓ ‰˙ÂÏÎÏ ‰Ê ÁÂ¯· ËÈÏ˘ Ì„‡,בדבר הראות הרגש הרחקת לו תהיה שלא כל כי ,

וכו'. החשק הכרח ממנו לכלות בעצמו ישלוט לא החושב, בחינת שירחיק הגם

„ˆÏÂדברו בתחילת ה' הקדים לכן זה, בדבר ברוחו מעצור אין כי אדם שיאמר

אלקיכם" ה' אני אליהם ואמרת ישראל בני אל "דבר ואמר אמת(שם)הטוב הן כי ,

זו, בטענה ישנו ישראל זולת אנושי Â˜˘Áבמין ÌˆÂÚ ÚÂ
ÓÏ ÂÁÂÎ· ‡ˆÓÈ ‡Ï ÈÎ
Â
ÓÓהאלקי בכח אלקות השגת והיא אלקיכם ה' היותי לצד ישראל בני אתם משא"כ ,

בה' להתדבק ישראל איש כשיסכים בחומר תשלוט הצורה כי גשמי, הטבעי כח ינוצח

עכ"ל בטבעו, ישלוט .29אלוקיו

mkici dyrna dpiky dxyzy

êøáéå åùò ïë 'ä äåö øùàë äúà åùò äðäå äëàìîä ìë úà äùî àøéå"
"äùî íúà[לט-מג]

ברש"י)במדרש‡] שכינה(הובא שתשרה רצון יהי ברכם, ברכה איזה אמרו,

צוה הקב"ה הלא זו, לברכה צריכים היו למה קשה, ולכאורה ע"כ. וכו', ידיכם במעשי

שיצטרכו ולמה בינינו, שכינתו להשרות רצונו ה' וגילה בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו

רצון "יהי לומר לו והיה שתשרה..." רצון "יהי הברכה לשון קשה ועוד לברכה. עוד

ידיכם". במעשה שכינתו שישרה שבשמים אבינו מלפני

ı¯˙ÓÂ- "לי" - תרומה" לי "ויקחו הקב"ה צוה שלכן וז"ל, סופר' ה'כתב

הגה כאשר כי מסופר אליהו"29. רבי צ

זצ כפר"לאפיאן בישיבת משגיח היה ל

לו, ואמר בחור אליו בא אחד יום חסידים,

ואני אביב בתל משפחה של חתונה לי יש רבי

לי מרשה הרבי האם בה, להשתתף רוצה

החתונה האם אליהו, רבי אותו שאל לנסוע?

ע בלבוש"תהיה במחיצה, הצניעות, כללי כל פ

לא זה לי אבל לא, הבחור, השיב וכדומה?

לי תעשה כן אם אליהו, רבי לו אמר מפריע,

מבקש ואני טלפון מספר לך אתן אני טובה,

נוסע. שאתה לפני לשם התקשר אנא ממך

המספר את לקח הוא הסכים, הבחור

דוקטור משרד לו, אמרו לקו ומעבר והתקשר,

הבחור לך, לעזור אפשר מה אלמוני פלוני

הוא במספר, טעות איזה יש לבטח כי חשב

חזר הוא זהה, היתה והתשובה שוב התקשר

לו, אמר זה? מה רבי אותו, ושאל אליהו לרבי

לא וכבר שנה, תשעים בן זקן כבר אני תראה

בקושי אני השניה ובעין אחת בעין רואה

אסורה, מראיה ואיום נורא מפחד ואני רואה,

בריא עיניים שתי עם צעיר בחור ות,ואתה

שלא לי לומר בא ואתה צנוע לא למקום הולך

א תכשל?! שלא לך?! בודאי"מפריע אתה כ

מספר לך מסרתי לכן פסיכולוג, רופא צריך

טוב. פסיכולוג של טלפון
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להרבות או הם לב שטובי שישובחו כבודם להרבות כדי ונותנים מתנדבים יש כי לשמי,

וכדומה, עשרם ‰ÔÂÂÎÓכבוד ˙ÈÏÎ˙Ï Â
˙È˘ ‡Ï‡ ‰Ï‡· '‰ ıÙÁ ‡ÏÂ,דהיינו ,È„Î
ÌÎÂ˙· ‰
ÈÎ˘‰ ˙‡¯˘‰Ï ÂÎÊÈ˘,לשמי - "לי" - מקדש" לי "ועשו שכתוב וזהו .

"יהי - משה שבירכם וזהו ולהתרומם. להתפאר ולא בתוכם" ש"ושכנתי כוונתם ותהי'

שכינה שתשרה רק וחפצכם רצונכם יהי דהיינו, ידיכם", במעשה שכינה שתשרה רצון

יקיים בוודאי ואז לכבודכם, זה את לעשות לפניכם במחשבה יעלה ולא ידיכם, במעשי

עכ"ד. ביניכם, שכינתו שישרה הבטחתו ה'

שתשרה·] בזה די שלא יוסף, פרדס בספר זו ברכה בעצם ביאור ראיתי ועוד

תורה ע"י העבודה וימי החול ימי גם לקדש צריכים אלא ויו"ט, בשבתות השכינה

ברכת את אלקינו ה' "והשיאנו יו"ט, בתפלת מתפללים אנו זה ומטעם ומע"ט. מצוות

"לחיים" הולכים שאנו בעת גם ותמשיך תופיע המועד שהשפעת וכו', לחיים" - מועדיך

בעת שגם ידיהם, במעשה השכיה שתרשה הכוונה וזה יומיים. היום עבודה לחיי -

בזה. השכינה שתשרה ופרנסה, גשמיות של כפים בעמל הם שעוסקים

Í¯„·השירים בשיר הפסוק את שמפרשים ראיתי פעמיך(ז-ב)זו יפו "מה

חמשת שמקיימים בזמן ביוה"כ ולהטהר להתקדש גדול כ"כ הנסיון אין - בנעלים"

הולך אם - "בנעלים" הוא אדם של יפיפותו עיקר הסנדל. נעילת איסור ובהם העינויים,

משה: שבירכם וזהו נעלים. שלובש בעת השנה, ימות בשאר והמוסר התורה בעקבות

המעשה. בעת - ידיכם במעשה שכינה שתשרה יה"ר

dyn mze` jxaie

êøáéå åùò ïë 'ä äåö øùàë äúà åùò äðäå äëàìîä ìë úà äùî àøéå"
"äùî íúà[לט-מג]

¯ÙÒ·בעמל שנבנה ציבורי, מוסד של הבית בחנוכת וז"ל, כתב לתורה אזנים

ואת למנדבים דו"ח ומסר הבנין לצורך נדבות זה טהור איש שאסף גדול, רב של רב

לביצוע עזרתם על לנדיבים ומברך מודה הזה הרב את שמעתי - לרבים חסד הבית

כאן, רואה אני הפוך שעולם אמרתי המאורע, על לנאום אותי הזמינו כאשר הבנין.

ציבורי בדבר עמל כ"כ שהשקיע להרב, ולהודות לברך הקהל על היה הדין שמשורת

כז רבה מצוה לנדיבים שנתןושהמציא שאחרי רבנו, משה מדעת בו שיש אלא ו...

על אותו יברכו שהמנדבים קוה ולא המתין לא המשכן, על שנתנו מהנדבות, דו"ח

שהשכל כפי והעמדתו, המשכן בבנין הגדולה טרחתו ועל כזו רבה מצוה להם שהמציא

המלאכה. עושי ואת המנדבים את ברך מצדו הוא אלא מחייב, היה

‰Ê·Â,"משה אתם "ויברך נאמר למה הק', האוה"ח קושיית את לתרץ אפשר
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לברך בנ"י על היה הדין שמשורת מפני אלא הפסוק, בתחלת "משה" נאמר כבר שהרי

למשה אלףולהודות ככם עליכם יסף אבותיכם אלהי "ה' אותם: ברך ב'תנחומא' רבותינו דברי (לפי

לבעלפעמים") מברך שהעני תמיד, רואים אנו וכן המברך... היה שמשה הכתוב, הדגיש ,

בעה"ב... עם עושה העני העני, עם חסד עושה שבעה"ב ממה יותר שאמרו אע"פ הבית,

חיים. אנו הפוך בעולם שהרי

xeaiv zna zxez el did m`e okynd zyecw znlyd onf

úà íé÷ú ùãçì ãçàá ïåùàøä ùãçä íåéá øîàì äùî ìà 'ä øáãéå"
,úëøôä úà ïøàä ìò úëñå ,úåãòä ïåøà úà íù úîùå ãòåî ìäà ïëùî
,äéúøð úà úéìòäå äøðîä úà úàáäå ,åëøò úà úëøòå ïçìùä úà úàáäå
çúôä êñî úà úîùå ,úãòä ïåøà éðôì úøè÷ì áäæä çáæî úà äúúðå

"ãòåî ìäà ïëùî çúô éðôì äìòä çáæî úà äúúðå ,ïëùîì[מ-א,ו]

אהל‡] משכן את תקים לחדש באחד הראשון החדש ביום וז"ל, הרמב"ן כתב

רבותינו דעת על - קצא)מועד סימן צו סו"פ הכתוב(תו"כ טעם למלואים, שמיני יום שהוא

יורידו הלוים המחנות בנסוע כי עוד, תקימו ולא תורידנו לא כן ויעמד המשכן את שתקים

אמר כי הראשונים, הימים שבעת הקמת על עתה לצוות הוצרך ולא אותו, ויקימו אותו

בהר הראית אשר כמשפטו המשכן את והקמות מתחלה כו-ל)לו לו(לעיל שפירש וכיון .

יצטרך המלואים ימי בעת כי ידע הנה לעמדה, הקמתו תהיה הראשון החדש ביום כי עתה

היה או יעשו. וכן יראו ממנו כי במעשהו הלוים להרגיל כן היה ואולי ולהוריד, להקים

אותו מקים היה הראשונים הימים בשבעת כי לדעתם ונראה זו. בעטרה היום להכתיר

ומקימו וחוזר אותו מוריד היה השחר וכעלות הלילה, וכל היום כל כן ועומד בבקר, בבקר

ולילה יומם תשבו מועד אהל ופתח אמר הכתוב כי ח-לה)מיד, לאהל(ויקרא פתח ואין ,

דרשו וכבר הקמתו. בעת א-ה)רק ויקרא כהנים' שהוא(ב'תורת בזמן מועד, אהל פתח אל

ואמרו - מפורק שהוא בזמן ולא ע"ב)פתוח נה שנפתחו(זבחים קודם ששחטן שלמים

שפרקו ואחר המשכן את הלוים העמידו שלא עד במשכן, וכן וכו', פסולין ההיכל דלתות

פסולין, המשכן את ‡˙הלוים ˜ÈÏ„ÓÂ ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï˘ „ÈÓ˙ Â· ·È¯˜Ó ‰È‰˘ „ÂÚÂ
·¯Ú· ˙Â¯
עכ"ל.‰ שם)וכו', בראב"ע .(וע"ע

‰
מקים‰ והיה המילואים, ימי שבעת החלו באדר כ"ג דמיום לרמב"ן ס"ל

דקדושת וכו' הנרות את ומדליק תמיד בו מקריב משה והיה יום, בכל המשכן את משה

שם הרמב"ן כתב וכן המילואים. בימי גם חלה יז)המשכן בחדש(פסוק ויהי וז"ל,

באחד כן לעמוד המשכן שהוקם הכתוב הזכיר רבותינו דעת על לחודש, באחד הראשון

ואמרו צוה. כאשר הראשון יח)לחודש שעשה(פסוק מה לספר המשכן", את משה "ויקם

עכ"ל. באדר, כ"ג שהוא בו שהתחיל הראשון היום מן אותו בהקימו
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Ê"ÈÙÏÂכך אחר דכתיב כב-כז)מה בפסוקים מועד(להלן באהל השלחן את "ויתן

עליו ויקטר וגו' מועד באהל הזהב מזבח את וישם וגו', לחם ערך עליו ויערך וגו'

המלואים ימי שבעת על קאי סמים", השמיני)קטרת ביום רק הרמב"ן(ולא כתב וכן .

כז)להדיא פסוק ימי(שם ז' כל עליו הקטיר משה סמים", קטרת עליו "ויקטר וז"ל,

העבודות משאר זה הבין סמים, קטרת עליו והקטיר בצואה אמר שלא ואע"פ המילואים,

בכל רבנו משה והנה וכו', הנרות ויעלה הלחם שיסדר בכאן אותו צוה שהרי כולן,

עכ"ל. הקטורת, גם הקטיר ולפיכך הראשון, הכהן העבודות

¯‡Â·ÓÂכל הקטורת את והקטיר נרות והעלה השולחן את סידר דמשה להדיא

המילואים. ימי ז'

המשכן·] והנה וז"ל, כ' יז דבפסוק אהדדי סתרי לכאורה הרמב"ן דברי ואמנם

שנא' כמו במשיחה אלא לעבודה נתקדשו לא ט)וכליו פסוק המשכן(לעיל את ומשחת

המשיחה אחר בזמנה כן עשה כי הנרות, ויעל לחם ערך עליו ויערוך פירושו כן על וגו',

בכוונת כ' הארוך הטור ובפי' עכ"ל. וכו', המשיחה אחר אותו שיערוך יצוה וכו'

הרמב"ן דברי ולפי"ז למילואים. השמיני ביום המשיחה אחר היה זה שכל הרמב"ן,

דסידור הנצי"ב, שהביא דלהלן התוספתא עם מתאימים ואדרבה זה. את זה סותרים

ביום אלא למילואים, השמיני ביום לא ואף המילואים בימי היה לא השולחן על הלחם

וצ"ע. המילואים, ימי שאחר השבת

¯ÙÒ·Â,"המשיחה "אחר הרמב"ן שכ' שמה שיטתו, את שביאר מרדכי תכלת

המשיחה אחר המלואים ימי משבעת יום בכל .30הכוונה

הנצי"ב‚] בתוספתא31והנה דתניא מהא הרמב"ן, על ה"ב)הקשה פ"ז ,(מנחות

נגמרה לא שעדיין לחם בלא בטל שולחן היה המלואים ימי ז' כל אומר יוסי ר' אמר

מזבח זולת הפנימי, ומזבח למנורה וה"ה שמיני, עד קידושו נגמר שלא ופי' מלאכתו,

ע"כ. סיני, בהר ומשה האבות שהקימו מזבחות כל כמו ז', כל עליו שהקריבו החיצון

המזבחות, על הקריבו ומ"מ ומקדש, המשכן קדושת שום היה שלא ˜„Â˘˙כלומר Ï·‡
ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ ÈÓÈ ˙Ú·˘ ÏÎ ‰¯Ó‚
 ‡Ï ÔÎ˘Ó‰,לחם בלא בטל השולחן היה ומשו"ה ,

קדושת נשלמה למלואים בשמיני ורק קטורת, בלא הפנימי ומזבח הדלקה, בלא ומנורה

המנורה והדלקת הפנים ולחם קטורת הקריבו ואז .32המשכן,

ÛÈÒÂ‰Âכאן דקרא מפשטי' משמע דכך וז"ל, א-ז)עוד את(מ "וערכת דכתיב

וביום וגו', לקטורת" הזהב מזבח את ונתתה נרתיה את והעלית המנרה את והבאת ערכו

ע עה"30. חיים משנת בספר ראיתי ת."כ

הנצי עמק עמ'"31. מד פיסקא נשא פר' ב,

וע כג."קעא, פסוק דבר', 'העמק בחומש ע

רש כתב וכן עי"32. פז תב)"(שבת ויהי", ש
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פתח לפני העלה מזבח את "ונתת כתיב החיצון במזבח וכן לא. ז' כל הא קאי, השמיני

ז'. כל כבר עליו שהקריב מפני תמיד, להעלות כתיב ולא מועד", אהל

„ÂÚדכתיב ממה שם, י)הוכיח כליו(פסוק כל ואת העלה מזבח את "ומשחת

הכא שנא מאי שם, הרמב"ן ונתקשה קדשים", קדש המזבח והיה המזבח את וקדשת

כל מקדשת השמן משיחת הלא קדשים" קדש המזבח "והיה דכתי' החיצון במזבח

עי"ש. הקדשים, קדשי גם בו שיקריבו בעבור לתרץ ונדחק הכלים?

˙ËÈ˘ÏÂהמזבח היה דכבר ניחא, ז', כל הקריבו בלא"ה החיצון שבמזבח הנצי"ב

כדי הכתוב ופי' בשמיני, משיחתו אהני מאי וא"כ ז', כל בו הקריבו שהרי מקודש,

עצמו, לקידוש אף המשיחה מהני הכלים כל אבל אחרים, לקדש קדשים קודש שיהיה

כתיב דלעיל כט-לז)פי' המזבח(תצוה והיה אתו וקדשת המזבח על תכפר ימים "שבעת

במזבח הנוגע כל קדושתו, היא מה ופירש"י יקדש", במזבח הנגע כל קדשים קדש

קדשים", קדש המזבח "והיה הכתוב הוסיף כאן וא"כ ע"כ. פסול, קרבן אפילו יקדש

שמיני שמשיחת הכלים,33ללמד כל שאר משא"כ אחרים, לקדש קדשים קודש יהא

לחדש באחד השנית בשנה הראשון בחדש

ראשון וכו' נטל יום אותו תנא המשכן. הוקם

ופירש וז"לעבודה, צבור"י עבודת לסדר ל,

הלשכה, תרומת של קרבנות ושאר תמידין

קרבו"ע למלואים השמיני מיום שרק הרי כ.

לזה. קודם ולא תמידין

דאולי לדחות שכ' אמת' ב'שפת יעו' אך

לא העבודה וחינוך מלואים היה דזה כיון

בשמיני התחילה העבודה ועיקר לי', חשבינן

אלא היו לא המלואים ימי ושבעת למלואים,

עי ש."הכנה,

זבחים במס' איתא ע33. זרהב)"(כז קטורת ,

מזבח שאין תרד, החיצון למזבח שעלתה

והפנימי לו, הראוי אלא פסולין מקדש החיצון

מ לו, ראוי שאין בין לו ראוי רצפה"בין האי ט

ופירש שרת. כלי בבנין"והאי רצפה האי י,

בזה קדושתו אין לפיכך נמשח שלא אבנים

המשכן, עם ונמשח שרת כלי והאי חמורה,

ממש"ע וקשה החיצון"כ. מזבח שגם כאן כ

" בקרא כדכתיב מזבחנמשח את ומשחת

וצ"העלה ע.",

דמש החיצון"ונראה שמזבח בזבחים כ

הכונה לו, הראוי הפסול רק מקדש אינו

כבר אם יקרב פסול אם אפי' לו שראוי דקרבן

אבל לו, ראוי נקרא דזה המזבח, על עלה

מקדש, אינו כלל לו ראוי שאין כיון זרה קטרת

למזבח חזי שאינו אלא פסול, רק שאינו וירד.

ע קטורת להקטיר דרך דאין מזבח"כלל, ג

משא חמורה"החיצון. שקדושותו שרת בכלי כ

אצלו. יתקדש המקדש בבית הקרב כל לכן

אותו עושה אינו עדיין המזבח שנמשח ומה

רק דהוי דבר, כל דמקדש שרת כלי לתורת

נמשח שהמשכן כמו ונמשח המשכן, כרצפת

השיטה בדברי משמע וכן שרת. כלי מצד ולא

שם ימקובצת רשג)"(אות דברי על שכ' י,",

אין" וכו', נמשח שלא אבנים בנין רצפה

שרת כלי שהוא כזה חמורה קדושותו

עכ"המטלטל המטלטל", שרת שכלי והיינו, ל.

משא דבר, כל לקדש חמורה מזבח"קדושתו כ

אע כמו"החיצון ריצפה כדין נמשך שנמשח, פ

קדושתו שאין וכיון המשכן, כל שנמשך

כ [עי'"חמורה לו. הראוי רק מקדש אינו כ,

שבועות"רש עי הכליםא)"(טו כל הגמ', על

ופירש מקדשתן, משיחתם משה וז"שעשה ל,"י

הגוף קדושת מקדשתן המשחה בשמן משיחתן

ע לתוכו, הנכנס את ולקדש שרת הרי"לכלי כ.

הא', קדושה, עניני ב' יש שרת כלי שבכל
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עצמו לקידוש אף המשיחה .34מהני

לי„] הראה ח"א אמנם וקיימת. שרירא הרמב"ן על הנצי"ב השגת ולכאור'

יא-ד)דבמדר"ר מועד(שמיני באהל קריא פתר כהנא בר אבא רבי וז"ל, כהרמב"ן, מפורש

ט-א) שבעה"(משלי עמודיה "חצבה וכו', בצלאל זה ביתה" בנתה אלו(שם)"חכמות ,

הה"ד המלואים, ימי ח-לג)ז' טבחה"(ויקרא "טבחה ידכם", את ימלא ימים שבעת "כי

הפנים, לחם סדור זה שולחנה" ערכה "אף הנסכים, אלו יינה" "מסכה הקרבנות, אלו

תקרא" נערותיה ט-ג)"שלחה לאהרן(שם משה קרא השמיני ביום "ויהי הה"ד משה, זה

ע"כ. ולבניו",

È¯‰,הפנים לחם סדור היה המלואים ימי ז' דבכל ז"ל, כהרמב"ן להדיא מבואר

בלא בטל השולחן היה המלואים ימי ז' דכל דס"ל הנ"ל בתוספתא יוסי ר' על ופליג

שיטתא. כחד נקט והרמב"ן תנאים פלוגתת הויא וא"כ קדושתו, נגמרה שלא משום לחם,

זבחים‰] במס' ע"ב)איתא ממנו(יט כהנים ארבעה לקדש כדי בו שאין כיור כל ,

היה כהן משה שאף ופירש"י, ובניו", ואהרן משה ממנו "ורחצו שנאמר, בו, מקדשין אין

ע"כ. מדרש, להכי קרא מיהו אחת בבת כהנו דלא ואע"ג המילואים ימי בשבעת

¯‡Â·ÓÂומשה למלואים בשמיני כלל שמש לא שמשה שם, לרש"י דס"ל מזה

בע"ז לשיטתו וזהו המלואים. ימי בז' כשעבד ורגליו ידיו ע"א)רחץ דהמשכן(לד דס"ל

הר"י לדעת אבל צבור. במת היה אלא יחיד במת תורת לו היה לא מלואים ימי בז'

להדיא הלא יחיד, במת רק המשכן היה לא המלואים ימי דבז' שם בתוס' מאורלייני"ש

בזבחים ע"ב)תנן בע"כ(קיב מאורלייני"ש הר"י ולדעת בבמה, ורגלים ידים רחוץ דאין

ורגליו. ידיו לרחוץ הוצרך ולכך למלואים בח' שמש דמשה

¯˘Ù‡Âדין היה המלואים ימי בז' למשכן אם לתוס' רש"י בין פלוגתא דהך לומר

והעלה השולחן את סידר שמשה הרמב"ן דלשיטת בהנ"ל תלוי יחיד, במת או צבור במת

הנכנס את לקדש וב', הכלי, עצם את לקדש

בו]. הנוגע כל או לתוכו,

רש34. כתב כג פס' וז"להלן נכנסו"י למה ל,

ת על הנוספת בברייתא מלואים בפ' כ"מצאתי

על ללמדו אהרן עם משה נכנס למה שלנו,

עכ וכו', הקטרת שם"מעשה דבר' וב'העמק ל.

הרמב על לתמוה היתה"כ' דהקטורת שכ' ן

ואם המילואים, ימי בשבעת כדינה קריבה

הקטורת היה כבר המילואים ימי דכל איתא

א אהרן"קריבה, את ללמד משה הוצרך מה כ

קטורת. הקטרת על השמיני ביום

חכמה' ל-לד)וב'משך תשא כי כתב(לעיל ,

לא המלואים בימי משה שהקטיר דבקטורת

עי השנה, דכל כבקטורת עשן מעלה ש."היה

לפי לבאר רבנו"וכ' משה דהוצרך דהא ז,

בשמיני הקטורת הקטרת על אהרן את ללמד

בקטורת. עשן מעלה על דהיינו למלואים

הרא בזה עמד כבר ב'שפתי"ובאמת ראה מ

מדבריו. שהביא חכמים'
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לא דבלא"ה הציבור, במת שהיה בע"כ המילואים, ימי ז' כל הקטורת את והקטיר הנרות

רש"י. כשיטת וזה והקטיר, שהקריב מה כל את ולהקטיר להקריב רשות לו היה

Î"‡˘Óכל ומשו"ה השמיני, יום עד המשכן קידוש נגמר שלא הנצי"ב לפירוש

לא דעדיין קטורת, ובלא המנורה, הדלקת ובלא הפנים, לחם בלא היו המלואים ימי ז'

מזבחות כל כמו ז', כל עליו שהקריבו החיצון מזבח זולת ומקדש, המשכן קדושת חלה

והקריבו המשכן קדושת נשלמה למלואים בשמיני ורק סיני, בהר ומשה האבות שהקימו

עד יחיד במת של דין למשכן שהיה בע"כ המנורה, את והדליקו הפנים ולחם קטורת

ודו"ק. מאורלייני"ש, הר"י כשיטת וזה הנ"ל, כל הקריבו לא ולכן למלואים, ח' יום

oex`d on micad zxqd xeqi` oica

"ïøàä ìò íéãáä úà íùéå ïøàä ìà úãòä úà ïúéå ç÷éå"[מ-כ]

כתיב‡] הארן".(לז-ה)לעיל את לשאת הארן צלעת על בטבעת הבדים את "ויבא

לעיל נאמר והרי עשייתו, מעת כבר בארון היו שהבדים הארן(כה-טו)היינו "בטבעת

וא"כ לעולם. להסירם דאסור כלומר לעולם. שם, וברש"י ממנו", יסרו לא הבדים יהיו

דהכא הארון על הבדים שימת .35צ"ב

ועי חכמה' ב'משך כן הקשה וכבר מה"35. ש

עפ לתרץ יש ועוד שהביא"שתירץ. השיטה י

כה-יב)ע"הראב דורינו"וז(לעיל מחכמי יש ל,

בארון מושמים היו הבדים כי ואמר זה שהבין

יצטרכו וכאשר הפעמונים. על שהיו בטבעות

השפליות מהטבעות יוסרו הארון את לשאת

ושמו כתוב וכן העליונות, בטבעות ויושמו

עכ של"בדיו, מערכות שתי היו זו ולשיטה ל.

את נושאין וכשהיו ותחתונות עליונות טבעות

העליונות, בטבעות הבדים שמים היו הארון

התחתונות. בטבעות הבדים ישימו וכשיחנו

הבדים שם דבצלאל לומר יש זו ולדעה

הארון הכניסו וכאשר התחתונות, בטבעות

המש מהטבעותלתוך הבדים הסיר משה כן,

העליונות. בטבעות והכניסם התחתונות

באור"וע וז"ע שכתב הק' נראה"ח עוד ל,

" אמר לא אם מהוהבאתכי כי אומר הייתי "

" הכתוב חיוב"ממנושאמר שאין לומר בא ,

יש ולעולם בהחלט, הסרתם על אלא מלקות

ת בהזזתם, אפי' ""איסור לשון"והבאתל פי' ,

ולא קבועים שיהיו הכתוב כונת שאם הבאה.

ולא וחברת, או וקבעת לומר לו היה זזים

נכנסים שיהיו נשמע שיהיה והבאתה,

ע בהוצאת"ויוצאים, איסור אין ולדעתו כ.

באופן הסרתם על רק אחד, לרגע הבדים

לאוקבוע. על מלקות חיוב אין לכאור' אלה (לדבריו

מן ולהפטר בחזרה הבדים לשים יכול רגע דכל זה,

עליו, לוקים דאין לעשה הניתק כלאו והוי המלקות

ליתא,ע)"וצ מעיקרא קושיא זו ולשיטה .

לרגע הבדים להוציא אפשר דלדבריו

וא שם"ולהחזירם, משה איך להקשות אין כ

הבדים.

האור הביא שם דבריו שיטת"ובהמשך ח

בדים, וד' בארון טבעות שמונה שהיו התוס'

כמש מידי קשה לא זו לדעה"ולדעה נ

בראב וע"המובאת ובשו"ע. שם. בחזקוני ת"ע

ח"הרדב ק"ז סי' ץ."ו,
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˘ÈÂלתוך הארון את שהכניסו לאחר רק הוא מהארון הבדים להסיר שהאיסור לומר,

קה"ק בבית במקומו הארון את ששמו וקודם המקדש, מכלי לאחד נעשה שאז המשכן,

מהארון. הבדים להוציא האיסור חל לא ועדיין המקדש, מכלי לאחד נעשה לא עדיין

'¯Â‡ÎÏÂהראשונים במחלוקת תלוי זה המצות'36תירוץ ב'ספר הרמב"ם דהנה .

כ) לי(מצוה ועשו יתעלה אומרו והוא וכו' לעבודה הבחירה בית לבנות שצונו וז"ל,

והמזבח והשלחן המנורה שהם רבים מינים כולל הכלל שזה ביארנו וכבר וכו', מקדש

עכ"ל. מקדש, יקרא והכל המקדש מחלקי כלם וזולתם,

Ì
Ó‡Âבסהמ"צ הטעם(שם)הרמב"ן בעיני הוכשר ולא וז"ל, הרמב"ם על השיג

הבתים, מן חלק הכלים שאין לפי המקדש, מחלקי חלקים שהם שאמר הרב בו ‡·Ïשכתב
˙ÂˆÓ È˙˘ Ì‰.עכ"ד אלו, כלים בו שאין אע"פ בבית ומקריבין זו את זו מעכבות שאין

È¯‰המקדש מחלקי כולם והמזבח והשולחן שהמנורה הרמב"ם דדעת מבואר

ב' אלא מהמקדש חלק הכלים אין הרמב"ן ולדעת מקדש, לי ועשו מצות בכלל והם

ל שנצטוינו דמפני הם, הזאתמצות העבודה בהכשר אותנו צוה תמיד ה' לפני לחם שום

קדושה תשמישי הם והנה במנורה הנרות את ולערוך בשולחן, הלחם את לשים שהיא

בפנ"ע. מצות הוי לעשותם והציווי

‰‡¯
Âכחלק ונחשבים הם, המקדש מחלקי כולם המקדש שכלי דלהרמב"ם לומר

שהארון קודם הבדים את להוציא איסור אין לכן בפנ"ע, לעשותם מצוה ואין המקדש, מעצם

עדיין עצמו בפני שהוא זמן כל דהרי במקומו, אותו ששמו קודם מהמקדש, לחלק נעשה

כלי דין מקדש לכלי שיש הרמב"ן לפי משא"כ מקדש. לי ועשו מצות מצותו, נשלמה לא

המשכן בתוך הארון את ששמו קודם גם הבדים הסרת של האיסור חל .37בפנ"ע,

Ì
Ó‡דבארון דחידש הגרי"ז, מרן בשם מדרשא בבי מטו דהנה בזה, לעי' יש

והוציא המקדש. כלי בשאר הנאמרה משא עבודת מתורת חוץ בפנ"ע, נשיאה דין יש

עקב בפר' שנאמר ממה זה את(י-ח)דין לשאת הלוי שבט את ה' הבדיל ההוא "בעת

ע לתרץ שמעתי הירושלמי"ועוד (מסכתפ

פ ריבו)"שקלים תני היו", ארונות שני אמר ל

ע הצריכה"וכו', ארונות ב' שהיו וכיון ש.

גם כי הבדים, נתינת פעמים ב' לכתוב התורה

כשיצאו אותו נושאים שהיו הב' לארון

ע אותו נושאים היו בדיו."למלחמה י

בהרחבה הובאה זו ראשונים מחלוקת .36

"(כה-ח)לעיל בכללבמאמר המקדש כלי האם

מקדש לי ."ועשו

הרמב37. לפי לחקור,"ואפי' מקום יש עדיין ם

בזה נעשה המשכן, לתוך הארון בשימת אם

מקדש" הבאנו"כלי כי לח-כד,"(ע. כה-י,יא, לעיל ע

ה בענין סולובייצ'יק)"ארון"עוד משה ר' הג' בשם

הרמב"זצ בשיטת כלי"ל ששאר שאף ם,

של וכשרותו צורתו מעצם חלק הם המקדש

שאינו הארון הוא כן לא אבל ומקדש, משכן

מכל במקומהחלק כשמונח אפילו המקדש י

קדה וע"בבית מש"ק, שם באריכות."ע כ
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עבודת על הציווי מלבד הארון לשאת נפרד ציווי היה ההוא" ו"בעת ה'". ברית ארון

של נשיאה דין חדא, הארון. בנשיאת איכא דינים ושני המקדש. כלי שאר של משא

המוזכר הארון נשיאת של דין והשני, משא. עבודת מדין בלוים ודינו המקדש, כלי שאר

עצמו בפני דין והוא עקב יעוי"ש.38בפרשת ,

ÍÎÈÙÏÂ,שנמשח קודם וגם למשכן אותו שהכניסו לפני גם בצלאל שעשה הארון

דין בו יש כבר דהרי הברית, ארון תורת ביה חל הלוחות את בתוכו כששמו מ"מ

כבר הארון, טבעות לתוך הבדים את בצלאל שהכניס תיכף ולפי"ז הלוים. משא עבודת

למקומה. קושיא וחזרה הארון, מן הבדים את להסיר נאסר

החינוך·] צו)כתב שנאמר(מצוה הטבעות מתוך הארון בדי להוציא שלא ,

הנוהגות מצוות בכלל זו שמצוה הוא ומבואר ממנו" יסרו לא הבדים יהיו הארן "בטבעת

לעולם מצוה אותה מעשה מישראל יפסק שלא לדורות נוהגות פירוש שאין היא, לדורות

הפסק לה שיש אע"פ - ידוע לזמן עליה נצטוינו שלא מצוה כל אבל וכו', זמן בשום

ארון לנו שאין בעונותינו עכשיו כגון אחר דבר בסיבת או הגלות מצד הזמנים מן בזמן

נסיר לבל אנו חייבין ארון, לנו שיהיה זמן שכל לפי נקראת. לדורות הנוהגת מצוה -

עכ"ל. וכו', ממנו בדיו

˘ÈÂדאיכא הוא המקדש בבית במקומו הוא כשהארון דוקא היא המצוה אם לחקור

איסור. להך איכא מסעות] בשעת [שלא במקומו שלא הוא כשהארון גם או איסור, להך

,‰‡¯
Âשהוא אלא במסעות תלוי האיסור אין הגרי"ז שלפי"ד בהנ"ל, תלי שמיתלא

המקדש, כלי נשיאת מתורת ולא בפנ"ע, נשיאה דין ביה דאית בארון הנאמר מיוחד דין

שנושאים היכא כל לכן המסעות, בשעת הוא נשיאתם דין שעיקר המקדש כלי שאר כמו

בנוי. המקדש שאין בזמן גם שייך זה ודין בדים, ע"י הוא הנשיאה אופן הארון,

miny z`xin ueg miny icia lkd

äùî ìëéå øöçä øòù êñî úà ïúéå çáæîìå ïëùîì áéáñ øöçä úà í÷éå"
"äëàìîä úà[מ-לג]

משה‡] ויכל אלא משה", את ה' צוה "כאשר סיים לא בחצר מדוע להבין יש

אמר לעשות משה סיים אשר ופרט פרט כל על כולה, הפרשה בכל והלא המלאכה, את

משה. את ה' צוה "כאשר הכתוב

¯˘Ù‡Âלעיל רש"י דברי פי על אל(לט-לג)לומר המשכן את "ויביאו עה"פ ,

עסוק ליה אמר אדם, ע"י הקמתו אפשר איך הקב"ה, לפני משה אמר וז"ל, משה",

לפ אמנם הרמב"38. מדוע יקשה הנ"ז נפרדת."ם כמצוה זו ארון נשיאת דין מנה לא המצות בספר ל
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הוקם המשכן", "הוקם שנאמר וזו מאליו, וקם נזקף והוא כמקימו נראה בידך, אתה

תנחומא)מאליו. רבי .(ממדרש

ÔÈ
Ú‰Âמהמדרש ידוע כי נראה, Ì„‡‰Ïבזה ÌÈ‡ÏÙ
 ÌÈÊÓ¯ ÌÏÂÎ ÂÈÏÎÂ ÔÎ˘Ó‰˘
ÌÈ¯ÂÓ ‰Ó‰ ˙È·‰ È
È
Ú ÏÎÂ ,'‰Ï Â˘Ù
 ˙‡ ÌÈÏ˘È ÍÈ‡ Ì‰ÈÙ ÏÚ ˙Ú„Ï ÈÏ‡¯˘È‰

‰È˙Â˜ÁÂ ‰¯Â˙‰ ÈÙ ÏÚ Â‚‰
È ÍÈ‡‰ ÌÚ‰Ïביחזקאל המפרשים פירשו וכבר היינו(מג-י).

כי מעונותיהם", ויכלמו הבית את ישראל בית את הגד אדם בן "אתה להנביא ה' דאמר

ה ובהשכילםצורת נעלה, היותר באופן הנפש להשלמת מכוונות חקותיו וכל ותכונתו בית

מעונותיהם ויכלמו הרצויה מהשלמות המה רחוקים כמה בעצמם ימצאו הבית לצורת

]ÌÈ„ÒÁ ˙ÂÏÈÓ‚Â ‰„Â·ÚÂ ‰¯Â˙Ï ÌÈÊÓÂ¯ ,‰¯Â
ÓÂ ,Á·ÊÓ ,ÔÁÏÂ˘[39.

ÈÙÏÎÂחז"ל שאמרו ע"ב)מה קד גירסא(שבת ולאוקמי לו, מסייעין לטהר הבא

שמיא מן ע"ב)סייעתא ו אמרו(מגילה ועוד ע"א). פב שלו,(קדושין שהחכמה למי יתפלל

ע"ה המלך דוד שאמר קיט-לג)וכמו עוד(תהלים ואמרו חקיך", דרך ה' (קידושין"הורני

ע"ב) לו,ל יכול אינו עוזרו הקב"ה ‰‡„Ìאלמלא ‰ÎÊÈ˘ ÔÙÂ‡ ÌÂ˘· ¯˘Ù‡ È‡Â
ÌÂ¯ÓÓ ÚÂÈÒÂ ¯ÊÚ ÈÏ· È˙Ó‡‰ ˙ÂÓÏ˘Ï.

ÊÓ¯
Âכמקימו נראה בידך אתה עסוק הקב"ה לו שאמר המשכן, בהקמת זאת

מאליו, נזקף ÈÈÂÁÓ·והוא Ì„‡ ÏÎ ¯˘‡ ÈÓÈ
Ù‰ ˘„˜Ó‰ ÔÈ
·· Ì‚ ˙Ó‡· ‡Â‰ ÔÎ ÈÎ
¯ÂÓ‚È ‰"·˜‰Â ˙Â˘ÚÏ ıÙÁ‰Â ‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ Ì„‡‰Ó ˘˜Â·È ‡Ï ‰ÓÈ
Ù Â·Ï· ˙Â
·Ï

ÂÈÏ‡Ó ÔÎ˘Ó‰ Ì˜ÂÈ˘ Â„Ú·.המלאכה גמר האדם כאילו הכתוב עליו מעלה ואעפ"כ ,

Ì
Ó‡,המושכלות והשגות ועבודה התורה בלימוד הרמה למדריגה נוגע זה כל

'‰ ˙‡¯È Â
ÈÈ‰„ ‰ÓÎÁ‰ ˙È˘‡¯Ï Ú‚Â
· ÌÏÂ‡‰Ê· ,˙Ú„ ˙È˘‡¯ ‡È‰˘ ‰ËÂ˘Ù‰
ÂÈÏ‡Ó ˜ÊÁ˙‰Ï Ì„‡‰ ÍÈ¯ˆחז"ל כמאמר ע"ב), לג מיראת(ברכות חוץ שמים בידי הכל

המעולה, השלמות לכלל רומז בכללו המשכן ואם ‰Áˆ¯שמים. ¯Ú˘ ÍÒÓÂ ¯ˆÁ‰ ‰
‰
‰‡¯ÈÏ ÔÂÊÓ¯Èבשבת חז"ל כמאמר שמים(לא), יראת בו ואין תורה בו שיש אדם כל

החיים נפש בספר כתב ד)39. פרק א ל,"וז(שער

הקדש, מעם האדם לב יחרד זאת על גם

˙ÂÓÏÂÚ‰Â ˙ÂÁÎ‰ ÏÎ Â˙È
·˙· ÏÏÂÎ ‡Â‰˘
ÌÏÂÎ,העליון והמקדש הקדש המה שהן ,·Ï‰Â

,ÏÎ‰ ˙ÂÈÏÏÎ ‡Â‰ ‡ÙÂ‚„ ‡˙ÈÚˆÓ‡ Ì„‡‰ Ï˘
˜ ˙È·‰ „‚
"‰È˙˘ Ô·‡ ,·Â˘È‰ ÚˆÓ‡ וכו',˜

בלבבו"א לחשוב האדם יתור אשר בעת כ

ר בניאוף טהורה לא אשר הוא"מחשבה הרי ל,

קה בבית הקנאה סמל זונה העליון"מכניס ק

ח הקדושים העליונים בעולמות ו,"נורא

ר והס"ומגביר הטומאה כחות קה"ל בבית ק"א

שנגרם ממה ויותר יותר הרבה העליון,

ע הטומאה כח בהציעו"התגברות טיטוס י

קה בבית חטא"זונה כל וכן מטה. במקדש ק

ח בלבו מכניס ישראל איש כל אשר ו"ועון

ר רעות תאוות שארי או בכעס זרה, ל,"אש

ע שם"וכו' כ' ועוד ה)כ. פרק ב וסדר"וז(שער ל,

העליונים כולם והכחות העולמות מצב

בכל כביכול מסודרים בכלל, יחד ותחתונים

ע אדם, קומת כתבנית כ."פרטיהם
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את שמשלו הרי לו. נמסרו לא והחיצוניות הפנימיות מפתחות לו שנמסרו לגזבר דומה

המשכן הקמת סדר בכל כן ועל ית"ש, המלך לחדרי המוביל החיצון לשער היראה

כשהקימם בכולם אמר לבדו, בכוחו האדם יזכה שלא האדם לשלמות הרומזים וכליו

נזקף והוא בידך אתה עסוק לו אמר שהקב"ה דרך על כלומר, משה, את ה' צוה כאשר

לו, מסייעין לטהר הבא דרך ועל ˘Ê‰מאליו ‰‡¯ÈÏ ÊÓÂ¯‰ ÂÏ˘ ¯Ú˘Â ¯ˆÁ· Í‡
ÂÓˆÚ· Ì„‡‰Ï ¯ÒÓ
ביה דכתיב ע"ה רבנו ממשה בזה גדול לנו ומי י-יב), (דברים

חז"ל ואמרו ליראה, אם כי מעמך שואל ה' שם)מה זוטרתא(ברכות מילתא משה לגבי

כן על נעלה, היותר באופן עצמו השלים הזה בדבר כי Î‡˘¯היא, ·È˙Î ‡Ï ‰Ê·
˜¯ ‰È‰ ‡Ï ‰‡¯ÈÏ Ú‚Â
· ÈÎ ,‰Î‡ÏÓ‰ ˙‡ ‰˘Ó ÏÎÈÂ ‡Ï‡ ‰˘Ó ˙‡ '‰ ‰Âˆ

‰Î‡ÏÓ‰ ˙‡ ÂÓˆÚ· ÏÎÈÂ ¯Ó‚ Ì‚Â ÏÈÁ˙‰ Ï‡ ÂÓÈ˜ÓÎ ‰‡¯
Â ÏÈÁ˙Ó40.

"ãòåî ìäà ìà àåáì äùî ìëé àìå"[מ-לה]

È"˘¯ÈÙנכנס הענן נסתלק לבא, יכול היה לא הענן עליו שהיה זמן כל וז"ל,

וביומא ע"כ. עמו, ע"א)ומדבר דר"א(ד תורה, דמתן הענן" בתוך משה "ויבא על איתא

עה נחמיה' יוסף רבנו 'חדושי ת."40.

איש מעשה מרןד)"(חבספר אודות מובא

שהיה"החזו אחד על רבנו פעם התבטא כך. א

ל חכם"מפורסם ש"תלמיד ללמוד", יודע ."אינו

הג זצ"שאלו ברמן שלמה מפורסם"ר הלוא ל,

ת זה שפלוני החזו"הדבר השיבו הוא? א,"ח

השדה פני על עוברים אם ויאמר: משלו וישא

אחר ואומר תבואה, של גורן בה ורואים

לאדם אלא השדה לבעל שייך אינו זה שגורן

פלוני אדם אותו האם אותו ישאלו הרי פלוני,

מבלי כי הגורן? עבור הדמים את שילם

שלו! זה אין קנין, בה לו שהיה ומבלי ששילם,

החזו הסביר כאן, גם שיש"כך אני יודע א,

שלאדם"מ לי ידוע זאת וגם תורה, קנייני ח

מ אין שייך"פלוני איך ואם-כן אלו, קניינים ח

חכם?!... תלמיד שיהיה

���

מהג שליט"שמעתי לעווענברג יהודה א"ר

חן)"(מח אמרי הגריס מרן של בנו הג'"בשם ז

שליט מאיר ה"רבי מרן שפעם זצ"גרא, ל"ח

בשם היה שזה וכמדומה טובה, סברא אמר

והגר אחד, נפלאנ"בחור סברא שהיא שסבר ח

לומר אפשר וכי - בהתפעלות אמר ואמיתית

שמים?!... יראת בלי כזו סברא

���

הגרא"וכ מרן זצ"כ שך מכתביםל"מ (בס'

ח לז)"ומאמרים אגרת שתהיה"וזא העיקר ל,

גם תעלה הלימוד עם וביחד בלימוד, שקוע

חכמה, אין יראה אין אם כי שמים, ביראת

שמים יראת בו שאין מי ראיתי לא ומימי

שהם להם שנדמה אלו וכל ללמוד, שיודע

בוער שמים יראת שאין אף ללמוד יודעים

השפה מן הוא תורתם שכל תדע אצלם,

עכ ל."ולחוץ,

זצ מרן כאלו"והנה אודות זועק גם הי' ל

לחלוחית אפי' בהם אין כי כולם ידעו שאמנם

יר ממזרים"של התרת למען שלחם מי [כגון ש

כאלו"ר היו אך לזה], בדומה אחרים ועוד ל,

ש סבורים מרןלמדנים"שהיו ואמר הם, "

""שליט אניא ובתמים, באמת לכם אומר אני

של לאמיתה להבין גם סברותיהם את מכיר

זכו לא הם !..."תורה
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בתוך שביל לו דנעשה תנא ודבר"י הענן, בתוך והביאו למשה הקב"ה שתפסו אמר

מניח שאינו כענן שהוא לאדם הבאים מכשולים דלהרבה מזה ללמוד ויש ע"כ. הענן,

אפשר ואם למנעו, יכול דבר שום שאין לידע צריך המצות, ולקיים התורה ללמוד לו

יוקטן ולא יתבטל לא הענן שאיכא שאף דרך למצוא היינו הענן בתוך שביל לעשות

לסלק אפשר ואם מהמלחמה, יצא איך יודע מי כי ללחום, ולא לעשות, צריך ממדרגתו

ב' א"א אם אבל כן, לעשות צריך המכשולים, שליכא למקום לילך היינו המכשולים,

שהשי"ת באמונה המכשולים, על כלום להשגיח ולא הענן בתוך לילך ומוכרח הדברים,

שהשי"ת אמונתם גודל מצד בנ"י כל ואח"כ לים שירד נחשון שעשה כמו יעזרהו,

יעכב. שהים שייך לא אחר דרך שליכא וכיון לא"י, להביאם והבטיחם ממצרים הוציאם

‡Ï˘ ‰ˆÂ¯ ˙"È˘‰˘ ‰ÚÈ„È· ÌÈÏÂ˘ÎÓ‰ ÏÚ ÁÈ‚˘‰Ï ‡Ï˘ Ì„‡ ÏÎ ÍÈ¯ˆ ÔÎ ÂÓÎÂ
ÏË·˙ÈÂ‰¯ÊÚÈ È‡„Â˘ ,ÌÈ˘ÚÓÓÂ ‰¯Â˙Ó41.

ìëá ìàøùé úéá ìë éðéòì åá äìéì äéäú ùàå íîåé ïëùîä ìò 'ä ïðò éë"
"íäéòñî[מ-לח]

È"˘¯ÈÙ,שם יחנו אשר במקום שוכן הענן היה נוסעים שהיו מסע בכל וז"ל,

עכ"ל. וכו', מסע קרוי הוא אף חנייתן מקום

‰‡¯
Â,"מסעיהם" מקרי לארץ, בחוץ ישראל שנמצאו מקום שבכל רש"י, בכוונת

ליה, קרי מסעיהן שעת בחנייתן, כשהיו אפי' ע"כ במדבר, היו ישראל שכלל ומאחר

ÚÒÓ Ï˘ ·ˆÓ· „ÈÓ˙ ‡Â‰ ı¯‡Ï ıÂÁ· È„Â‰È ÈÎבחזרה אותנו והמוליך המביא ,

ישראל. כלל של "חנייתן" מקום הקדושה, לארצנו

·È˙Îבחוץ במקום מתיישבים כשבנ"י - הארץ כשתמלא אותם", הארץ "ותמלא

לארץ בחוץ ישיבה לנו אין כי חדש", מלך ש"ויקם הקב"ה עושה מיד .42לארץ,

"åá äìéì äéäú ùàå"[מ-לח]

˙·È˙נאמר זה שדיבור שנאמר לא אם מובנת, אינה עתיד, לשון שהיא "תהיה",

אש בו תהי' שבלילה והבטיחם ביום, רמז,43לבנ"י גם זו בלשון למצוא אפשר אבל .

הגאולה שבזמן בו", תהיה ש"אש באמונה, לחיות עלינו הגלות, בזמן שב"לילה",

ח משה דרש ספר ב."41.

וע שמעתי. מש"42. בהרחבה"ע זה בענין כ

כו-מב בחוקותי פר' ולהלן א-ח, שמות בפר'

חכמה'. ה'משך בשם

פרשת ולהלן ג-ב, שמות פרשת לעיל עי' .43

" במאמר יט-א,ב, וטובחקת רשע לו ורע צדיק

מש"לו באריכות.", בזה כ



ìäàויקרא ˙˙˜äùîÊÏספר

אש של ומשוכלל בנוי מקדש השמים מן ה' לנו יוריד ע"שהאחרונה ע"א, מא (סוכה

ותוס') סביב"ברש"י אש חומת ה' נאם לה אהיה "ואני נאמר וכן ב-ט), רצון(זכריה יהי ,

בב"א ביהמ"ק .44שיבנה

לתורה. אזנים ספר .44

���
[עם המרה הגלות שנמשכת אחר כהיום

אומות שהציתו בה] הכרוכות הסכנות כל

ישראל בני מאחינו הרבה ושרפו אש העולם

הזעם בשנות ובפרט הגלות, שנות כל במשך

בשלהבת בוערת עדיין ואישם האיומות.

וקטל להרג בידם שלופות וחרבותיהם גדולה

" זה פסוק בנו קויים כבר הרי עמינו... ואשבני

בו לילה במלואתהיה הגלות של בלילה "

שהגרי [מספרים היה"המובן. הרצוג א

אצלו בא אחד ולילה המלחמה, לפני באירופה

הרידב וא"רבו בחלום, ר"ז במס' המשנה ה"ל

אש" כמדורת כולה הגולה כל והסיק"והיתה ,

עכשיו לכן, ישראל]. לארץ לעלות שעליו מכך

השני הביאור לקיום הזמן שהגיע לקוות עלינו

כנ בית"בפסוק השמים מן ה' לנו שיוריד ל,

הפסוק לקיום כולנו ונזכה אש, של המקדש

חומת"(ב-ט)בזכריה ה' נאם לה אהיה ואני

לחביריו,"אש עקיבא רבי שהשיב וכמו .

שנתקיימה עכשיו מכות, מס' בסוף כדאיתא

זכריה של שנבואתו בידוע אוריה, של נבואתו

עקיבא לו אמרו הזה בלשון מתקיימת,

ניחמתנו. עקיבא ניחמתנו

·· ˘„˜Ó‰ ˙È· ‰
·È˘ ÔÂˆ¯ È‰È"‡



  

IN EVERLASTING MEMORY 
We are about to close the "shloshim" period of Boruch Dov Ben R' 

Moshe Chaim z"l. Our overwhelming sense of loss and wrenching sadness, 
are felt as keenly as ever. We are bereft of a son, brother, husband, nephew 
and talmid. We are filled with so much emotion. Boruch Dov z"l 
represented so many things to so many people, that it is almost impossible 
to write these words: That Boruch Dov is no longer with us. 

The endeavor in describing an individual is always difficult. Human 
language cannot adequately portray a life; the pen cannot paint a faithful 
picture. Boruch Dov z"l is more than the sum of the stories one can relate 
about him; if anything, we must try to capture the essence. 

When Rebbi Zeira eulogized Rebbi Bon – who was twenty eight years 
old, he interpreted the verse:  

  )יא- קהלת ה ("'אם הרבה יאכל וגוומתוקה שנת העבד אם מעט "
 as referring to a young person, who, despite his short years, was able to 
accomplish what it took others one hundred. 

  "אם הרבה יאכלואם מעט "
Boruch Dov z"l was always a continual seeker – never satisfied until the 

solution struck a chord within him. 
Whether the questions pertained to the laws of Shabbos or the 

fundamentals of emunah, the earnest search for the truth consumed him.  
  "מתוקה שנת העבד"

During the last year of his life, in spite of unimaginable suffering, 
Boruch Dov's dedication to t'fillah grew more intense.  A person can react 
to suffering passively and allow it to defeat him, or he can respond actively 
to suffering, using this time as an opportunity to purify his personality. As 
the suffering mortified his physical existance, his Soul rose higher, and any 
feeling of isolation brought him a new capacity for closeness to Hashem. 
Boruch Dov was never disillusioned by adversity, and instead of 
succumbing to his suffering, it forced him to assess his mission in life, and 
it seemed to compel him to utilize his remaining time to further this end.   
The ultimate goal of every true seeker of Hashem“ is as Dovid Hamelech says  

  )ד- תהלים כז( "'שבתי בבית ה"
  Although for us – his family, rebbeim and friends, we find it 

impossible to sustain our bitter loss. However, for Boruch Dov z"l, his 
passing is a process of his service to Hashem that began here and continues 
in the "Yeshiva Shel Maalah". 

Much of the Torah in this Safer written by his Rebbi, Rabbi Moshe 
Yosef Scheinerman was indeed taught to Boruch Dov during his years in 
the Yeshiva. We therefore feel that this would indeed be a most befitting 
present – zechus – to our most beloved and dear nephew Boruch Dov z"l.    

ÌÏÂÚ ÔÂ¯ÎÊÏ ‰·‰‡· 
Uncle Eddie and Aunt Karen & Family  



  
  
  
  
  

WORDS  OF  DEDICATION  AND  APPRECIATION 
 

We are daunted at the difficult undertaking of trying to describe the 
outstanding family of our brother and sister in law Moshe Chaim and 
Tzippora Feiga Wydra. 

The dedication to them of this sefer "OHEL MOSHE" on Chumash 
Shmos, seems most appropriate. The Ramban, in his preface to safer Shmos 
characterizes Shmos as "Safer Hageulah". If so, the Safer should conclude 
with the exodus from Egypt and not as it does with the building of the 
"Mishkon". The Ramban maintains that the redemption of our nation was not 
completed until our Nation returned and was restored to the spiritual heights 
reached and achieved by our Patriarchs; Avraham Yitzchok and Yaackov.                  

Only after the completion of the "Mishkan" when the Shechina rested on 
their tents, was our nation considered completely redeemed.               

Apparently, the houses of the Patriarchs and Matriarchs were a 
precursor to the "Mishkan" itself.             

The "Mishkan" of the Wydra house comprises many aspects - 
principally; Torah, Avodah and gemillas Chassadim. Our brother and sister 
in law Moshe and Tzipporah are exemplars of individuals who strive to 
develop and indeed are very successful in developing a unique relationship 
with Talmidei Chachomim. When this relationship is established, their 
deference to their council is absolute. They consider help rendered by them 
to Talmidie Chachomim as receiving more than giving. 

Tfilah and kiyum Mitzvos permeates their home. The positive influence this 
has on every member of my brothers and sister in laws home is most obvious.      

The legendary acts of Tzeddakah and Chessed are always carried out 
with great devotion and genuine care.   

From the time that Boruch Dov z"l became ill, his wonderful wife 
Miriam and his parents relationship with him deepened and intensified. 
Boruch Dov's emunah in Hashem did not diminish, - neither did theirs.  As 
Boruch Dov's will to become ever more perfect spiritually, increased - so 
did theirs. They were unstintingly loyal to him, and did everything humanly 
possible to lovingly support him. 

May the Ribono Shel Olam shower our brother Moshe and Tzipporah 
and their shining mishpacha with eternal blessing "Bracha Ad Blie Daiy". 

May this Safer also be a zchus to our dear parents:  
Â�È·‡ר ' ÈÏ ‰ÓÏ˘È· בן הרב ‰˘Ó ל"זצ  
Â�ÈÓ‡Âמרת  ÏÈÈ·‰ בת ר'  ÈÎ„¯ÓÈ·ˆ ה"ע  

  שחינכו והדריכו אותנו לחיים של תורה וחסד
Your loving and admiring brother and sister in law 

Eddie and Karen & Family 
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