
מדבר  שהפסוק  רבינו, היצה"ר ,ומפרש במלחמת

לנצחו  יכול אינו בעצמו שהקב"השהאדם אלמלא 

בעצמו ,עוזרו  עשה  כאילו שכר  הקב "ה  משלם ומ "מ 

'לגמרי. הפסוק  כונת איביך 'וזהו על  למלחמה  תצא כי

' שלך, האויב היצה"ר מלחמת על  אלקיך – ה' ונתנו

יתנהו בידך ' שהקב"ה  משום  הוא שתנצחנו  דמה  –

' כאילו  הקב"ה לך מחשב  ומ"מ שביו'בידך , ושבית

הקב"ה  של  שביו שבית בעצמך  .ה –שאתה

ר "ת  כונת אני ל דודי ו דודי ל ני א –אלול וזהו – י,

לא  עזרתו דלולא לדודי, הכל מחשב שאני  לדודי 

כאילו  הכל מחשב  שהקב"ה לי  ודודי לו, יכול  הייתי

הכל. תצא]עשיתי כי ד"ה  [צ"ז:

היצר  תהיה ואז  � בההתחלה זהיר  תהיה 
ביד�

שני  בלשון באופן לדייק דיש  עפי"מ - רבינו מבאר

תלחום'. 'כי בקיצור לכתוב דהו"ל  הפסוק

שמבאר ומפרש עפ "י שמואל רבינו, הקשר המדרש

באבות זומא דבן מימרא א ')בין משנה  ד', (פרק 

יצרו  את הכובש גבור  עזאי איזהו דבן למימרא ,

ב') משנה העבירה(שם מן  ובורח קלה למצוה  רץ הוי

מצוה גוררת שיאמר שמצוה  שאפשר  משום וכו',

אני אדם יצרי,מי את לכבוש ויתייאששאוכל 

עמו, מלהלחם קל האדם  דבר שהוא אמר  לכן

לכבשו, מאוד  בההתחלות,עד  זהיר  שתהיה במה וזהו

הכל, מחצי יותר  הוא ההתחלה  ההתחלה כי שאם

שאמר  וזהו  בידך, היצר יהיה  ממילא אז טוב הוא 

העבירה , מן ובורח קלה  למצוה  רץ  שתתחיל הוי -

לברוחל לרוץ  ותתחיל  ואז מן המצוה, העבירה,

לפי ממילא נגרר  מצוההכל גוררת  עכ"ד.שמצוה  ,

הכל  נגרר בהתחלה  זהיר  דאם מדבריו, מבואר

' הפסוק  כונת וזהו על ממילא , למלחמה  תצא כי

במלחמה,איביך ' שתתחיל למלחמה  תצא שרק  -

' שביו'וממילא ושבית בידך אלקיך  ה' -ונתנו

הקב "ה, ע "י נשבה  שכבר  היצה"ר  תשבה ְִֶשלבסוף

ההתחלה. עשית  שכבר לאחר

של התיבות ראשי כונת דודי ל ניא -אלול וזהו

בפעולה ל דודיו  מתחיל שאני  לדודי שכשאני י,

לגמור. בידי מסייע שהקב"ה לי ודודי אז לדודי,

אמר] לא תצא כי ד "ה צ"ח. עה "ת ש"י [ער�

של� לב בלי הנדר  קיו� של החטא

חטא  בך יהיה לא לנדר  תחדל  מדייק,(כ "ג ,כ"ג)וכי יש  .

יהיה לא  הלשון  לא ח בך מה לכתוב דהו "ל טא,

חוטא. תהא לא או תחטא ,

שאחז"ל מה  ע "פ רבינו, ע "ז:)ומפרש  שכל (נדרים 

חוטא  נקרא שמקיימו אעפ"י הדבר הנודר  וטעם ,

[כמבואר  אח"כ, מתחרט להיות הנודר דדרך  הוא

אשם  מן אכל לא הצדיק ששמעון ט: שם בגמ'

כחולין  והוי ומתחרט דתוהה  משום טמא , נזיר 

מ"מ  נדרו, שמקיים  דאף  חוטא, נקרא  ולכן בעזרה ],

שלם, בלב  מקיים  [שכל אינו מכריחו דהנדר רק 

המעשה  לקיים הכרח לו שיהיה הוא הנדר  סיבת

הא  נדר, עושה  למה  דאל "כ  אח "כ, שיתחרט אף

נדר]. בלא לעשות יכול 

הפסוק כונת בך וזהו יהיה  לא  לנדור תחדל וכי

לומר חטא  שדייק במעשה,בך – אינו שהחטא ,

המעשה, עם שלם לבו שאין מה לבו, בתוך  אלא 

הלבבות. דורש  וכי]וה' ד"ה צ"ט. עה"ת ש"י [ער�

תהלים ה. הפסוק כונת  רבינו  בזה )ומפרש ח לנו'(פ "ה , תתן וישעך חסדך ה' כונתוהראנו  אלא  והושיענו , חסדיך ה' הראנו  לכתוב דהו "ל  ,

חסדיך'' ה' 'הראנו  חסדיך, הוא היצה"ר שמנצחים שמה לנו 'שנראה תתן בעצמינו.וישעך לגמרי  עשינו כאילו לנו  תתן שישועתך

באריכות) זה יסוד נשא, פרשת .(עי '

קלה  מצוה על נפש למסור יכול גדול אד� 

שהיופינחס לפי  ופירש"י , וגו'. הכהן  אהרן בן אלעזר בן 

אבי  שפיטם זה פוטי בן  הראיתם אותו , מבזים  השבטים

בא לפיכך מישראל , שבט נשיא  והרג לע "ז, עגלים אמו

נפקא מה להבין , ויש  עכ "ל . אהרן , אחר ויחסו הכתוב

הוא הדין  אם נפשך, דממה לא, או  מיוחס הוי  אם מינה,

מי  זה  יהיה  אז בו, פוגעים קנאים מדין  להרגו, שרשאי

היחוס. יועיל  מה שיהרוג, בדין אינו  ואם שיהיה,

יוסף ומתרץ  הבית דברי בהקדם קנ"ז)רבינו, סי' שכתב (ביו "ד 

מג ' חוץ עבירה, לשום נפשו למסור דאסור השיטה  לפי

אדם הוא שאם אדם, לסתם דוקא זה החמורות , עבירות

רשאי  בכך , פרוץ שהדור  ורואה שמים, וירא וחסיד גדול

שיראו  כדי קלה, מצוה על אפי' עצמו ולמסור  ה', לקדש 

ע "ש. לבם, בכל  ה' את ולאהבה ליראה העם

נשיאהוהנ  להרוג  עצומה, בסכנה עצמו  הכניס  פנחס

כמבואר נהרג היה לו, שנעשו  הנסים ולולא מישראל , שבט 

מבזין שהיו  וזהו  הנס , על  סומכין  ואין פ"ב :, בסנהדרין 

בא ולזה  לסכנה, עצמו  להכניס רשאי היה שלא אותו ,

למסור רשאי  היה יחוסו ולפי אהרן, אחר ויחסו הכתוב

פנחס].אנפשו ד"ה הפרשה [ריש 

שלו� בריתי את לו  נות� הנני

ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ' עולם כהנת ברית י"גאחריו - י"ב מה )(כ "ה , להבין יש  .

לו אין 'שלום' תיבת  וגם הברית . נתינת  של  הענין דכפל 

במדרש  דאיתא מה להבין צריך גם  כאן. א'הבנה כ "א, )(רבה

כונתם. להבין  וצריך וגו'. אמור לכן  שכרו שיטול  הוא בדין 

בחז"ל ומפרש דאיתא עפי "מ נ"ט:רבינו, התורה )(גיטין דמן

ולגדול  לרבו  כבוד  לחלוק רצה ואם דבר, לכל  ראשון  כהן 

בתורה  ראשון  לקרוא הכנסת  בבית  מלבד רשאי , הימנו

לאנצויי . ליתו דלא  שלום  דרכי  מפני כבוד  לחלוק  רשאי  אינו

הוא שלו דהכהונה - למחול  יכול  כה�

אלאובמרדכי רבו, דוקא  דלאו  הר"ם  תשובות מביא שם

ראשון להקרותו כבודו  על  למחול  רשאי אדם לכל אפילו

דתורה  כבודו  על  למחול  דרשאי  חכם תלמיד  וכמו  לפניו,

כהונת  ברית שלו הכהונה הוי  הכהן כן  כמו  היא, שלו

מח כבודו דאין למלך דמי  ולא המלוכה עולם, דאין  ול 

עיי"ש . למחול , יכול  ואינו הקב "ה , של  היא דהמלוכה שלו,

מה והנה כמו הוא למחול , יכול  דכהן מה הדבר בטעם

ביגיע לתורה דזכה  משום  למחול , יכול  חכם דתלמיד

מעשיו , ע "י  לכך זכה הכהן כן הוא, שלו  ותורה כפו ,

במקום רק זה אבל  למחול . יכול  וע "כ הוא, שלו והכהונה

לעיל . שנתבאר כמו  לאנצויי  ליתי  דלא

שיהאוזהו - בריתי' את לו  נותן  'הנני  הפסוק שאמר

שיהא בתנאי  אבל  למחול , שיכול במתנה שלו  הכהונה

'בדין המדרש, שהקדים  וזהו  לאנצויי. יבואו  ולא 'שלום ',

שלו וע "כ בדין, לכהונתו שזכה - שכרו' שיטול  הוא

(הב')]הוא. אמור  לכ� ד"ה [ס"ט :

היצר  ממלחמת � שלו�  בריתי
ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ', לאלקיו  קנא אשר תחת עולם  כהנת ברית  (כ"ה,אחריו 

י"ג) - ליכא.י"ב עלמא בהאי מצוה שכר הא  להבין, וצריך .

עלמא ,ומבאר בהאי  מצוה שכר דליכא שהטעם רבינו ,

הראשונות  על תוהא  יהא  שמא שחוששים משום הוא

שכרו ]. את  להפסיד צריך כן  עושה ח"ו [ואם 

ר"ל,אבל שלום, בריתי  את  בראשונה, הובטח פנחס

שהחכם הלבבות , החובות  כדברי היצר- ממלחמת  שלום 

הקטנה, מהמלחמה ששבתם  ממלחמה, להחוזרים אמר

שהובטח וכיון - הגדולה המלחמה הוא היצר מלחמת  כי

הראשונות, על שיחזור לחשוש אין  מהיצר , שלום פנחס

עלמא. בהאי  עולם כהנת  שכר לו לשלם שייך ושפיר

חמתי ] את השיב  ד"ה [ס"ט:

התוצאה  � ה' קידוש
במות ותפתח קרח ואת אתם  ותבלע  פיה את הארץ 

חמש  את האש  באכל  לנס ,העדה ויהיו איש  ומאתים ים

מתו  לא קרח י"א)ובני - י ' שהדגיש (כ "ו, מה להבין  יש .

כאן. לנס ' 'ויהיו הפסוק

יעקב ומפרש  הישועות שכתב עפי "מ  סי'רבינו, (או"ח

בחז"ל תרצ"ה) דמצינו מה צ"ו:)לבאר בניו(סנהדרין מבני 

בדיןא. הוא , מיוחס  גדול שאדם שכיון ר"ל, שכרו , שיטול  הוא בדין הקב"ה אמר הפרשה, ריש רבה המדרש דברי רבינו מבאר ובזה

נפשו. שמסר על בהפסדו  יצא  ולא  שכרו, שיטול  הוא 

לקוטי ערך ש”י
פנינים יקרים ויסודות נפלאים, נשאבים ונלקטים מתורתו העמוקה של שר התורה מגדולי הפוסקים 

מרן רבי שלמה יהודה טאבאק זצוק”ל � תקצ”ב – תרס”ח � מחבר ספרי ערך ש”י על התורה, ושו”ת תשורת ש”י

לעילוי נשמת פייגא רבקה בת ר’ אריה לייבוש ע”ה
נלב”ע ט”ו אלול תש”ע

 בעזה”י

הכונה  מעורר קול

וגו ' אלקיך  ה' לפני  ואמרת  ה ')וענית  לדייק(כ"ו , יש  .

' הלשון  ואמרתכפל  '.וענית

שכתב  עפי "מ רבינו, הק 'ומפרש  מעוררהשל "ה דקול

הפסוקהכונה  שאמר  וזהו  הרמתשהוא 'וענית', לשון 

'קול  תזכה  ואז  אמירה ואמרת'כפירש "י, שתהיה  -

בלב בכונה , אמירה שיש מצינו  שכתובשכן כמו  (אסתר,

ו ') הפסוק ו ' שממשיך  וזהו בלבו , המן 'ואמרתויאמר 

אלקיך ' ה' אתה לפני אם  יודעים  אדם  בני אין  שכן -

ה '. 'לפני  רק והוא וענית ]מכוין, ד "ה  ק "ב. עה "ת  ש "י  [ער�

גאוה  הבעל גנות

אבי אבד שאחז"לארמי  למה  זו , פסוק רבינו דורש  וגו'.

ט"ו :) אני(ערכין שאין  גאוה הבעל  על אומר שהקב "ה

כאחד , לדור יכולין הפסוק והוא שאמר  -'ארמי'וזהו

עצמי, ומגביה  מרים  שאני אבי'מה  ממני 'אבד מאבד -

שבשמים . אבי  עם  לדור ארמי ]היכולת ד "ה [ק"א:

הרבי�  את מזכה מעלת

לעשות' 'לשמר אלקיך , ה' בקול תשמע  שמוע  אם  והיה

האלה  הברכות כל  עליך  ובאו וכו', מצותיו, כל את 

אלקיך  ה' בקול תשמע  כי יש ('והשיגך', א '-ב '). כ"ח,

הברכות  כל עליך  שבאו אמר  שכבר שלאחר  להבין ,

במלת מוסיף מה  .והשיגך האלה ,

מביא דכשהקב"ה  רבינו , על ומפרש  וברכה טובה רוב

חטא לידי  שיבוא חשש יש וישמןהאדם , שכתיב כמו  ,

ויבעט ל"ב ,ט "ו )ישורון אבל (האזינו עצה , לקיים יש לכך ,

ז"ל  מי "ח)מאמרם ה ', אין (אבות  הרבים  את המזכה שכל 

ידו , על  בא הברכה .חטא רוב לו יזיק שלא  מובטח  ועי "כ

' הפסוק שאמר  ה'וזהו לקול  תשמע  שמוע  אם  והיה

לעשות'אלקיך  אחרים -לשמר  אנשים  שגם שתשמור

התורה, דברי  הרבים ,יעשו  את  מזכה  בכלל  אתה  ועי"כ 

' והשיגך 'וממילא  האלה הברכות כל  עליך שיתןובאו -

הקב "ה  טובה,לך רוב לקבל  שתוכל ההשגה ולא כח

' לנפשך, אלקיך 'יזיק ה' בקול  תשמע  שזוהי כי  -

אלקיך , ה' לקול תשמע  שבודאי  שלהבטחה במצב  גם 

וברכה . (הב ')]טובה  והיה  ד "ה [ק"ג .

ה' בעבודת ההרגל מעלת
שני דמובא באופן זה , פסוק רבינו הקודש מבאר (בעבודת 

תהלים ) נשארבלקוטי בתפלתו, פועל דהאדם  אף  דלפעמים 

בשרשו , למעלה וכתב התיקון ע"ש . לעוה"ז , מגיע ואינו 

שמחמתרבינו, שמים  מן  כשרואין הוא, הסיבה דאפשר 

יתקלקל, שכתובהטובה ט "ו )ע"ד ל"ב, ישורון(דברים  וישמן 

לעתיד. עד למעלה  התיקון נשאר  לכן  ויבעט ,

שדחז "ל  הפסוק, שאמר ל "א.)וזהו תשיבם (ב "מ  השב

' שאמר  מה  כמו"כ במשמע, פעמים  מאה  והיה אפילו 

תשמע ' שמוע  פעמים ,-אם  מאה שלאפילו ההרגל ואז

רוב  מחמת  שיתקלקל  חשש  ואין  טבע, נעשה  ה ' עבודת

' רק לא  ולכן  -טובה . האלה' הברכות כל  עליך  ובאו 

תזכה  תפילתך  למעלה שע"י  הברכה וזה שיבוא  בשרשו,

ל' תזכה  זו, חשש  שאין  אצלך אבל מספיק. והשיגך 'אינו

למטה.- כאן אותך  הברכה והיה ]שתשיג ד"ה [ק"ד :

ושתי'? באכילה שנתעסק הקב"ה סיבב למה 
בבואך  אתה ברוך  וגו', בשדה אתה ברוך  בעיר אתה ברוך 

בצאתיך  אתה ו ')ברוך  - ג ' קרא ,(כ"ח, האי  רבינו דריש .

המובא  טובהיסוד שם סיבבבכתר  למה הטעם לבאר

כגון  חומריים בענינים להתעסק  צריכים שנהיה הקב"ה

משום  ומתן, ומשא ושתי' שחוצבהבאכילה אחר הנשמה כי

חוצבה, מקום אל תמיד  שתתלהב ראוי קדוש וישממקום

שפעמים  שאחז"ל וזהו ממציאות, שתתבטל  לחוש

ל יסודה , זהו תורה של מתלהבשביטולה דבר שכל  פי

מתבטל ומתן ומשא ושתי' אכילה ע "י  ולכך  לשרשה, לשוב

הנשמה נחה ואז ה', ועבודת  תורה מלימוד האדם

עליון.מהתלהבותה, יותר לדביקות לשוב ומתחזקת 

הפסוק שאמר  בשדה'וזהו אתה ברוך  בעיר אתה 'ברוך 

השדה , ובעבודת  ומתן במשא  בעיר  שתעסוק  דהגם -

כן  וכמו  עי"כ, אתה  ברוך  בבואך 'מ"מ  אתה -'ברוך 

בקדושה , בצאתך 'לעסוק אתה הקדושה ,'ברוך מעסק  -

יסודה  זהו ביטולה  והיה ].אכי ד "ה צ "ב. [עקב 

לכת  ובהצנע בהעל� � הצדיק עבודת עיקר
התורה בספרכתוב לאאשרמכה וכל חליכל גם 

ס "א)וכו'ה'יעלם הזאת לכתוב (כ"ח , דהו "ל  לדייק, ויש  .

עליך  ה' הלשון יביא ומהו עפ "י יעלם , רבינו ומבאר  .
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היא  כאן הכתוב זה  שמכה חז"ל  צדיקים דרשת  ,מיתת 

אמר  העלמה,–יעלם ולכן  משיגמלשון  הדור  אין כי 

צדקתו , אמיתת לפי הצדיק  הואאת  עבודתו עיקר כי

לכת ובהצנע  צדיקים בלב מיתת  של  זאת מכה  ולכן ,

רובה  ג�].ב נעלמה  ד "ה ק"ג: עה "ת ש "י  [ער� 

תבוא  שלא � צדיקי� מיתת על לב להשי�
הצרה 

שני הפסוקבאופן עפ "י  זה , פסוק רבינו  (ישעי 'מבאר 

א') הרעה נ "ז , מפני כי לב על שם  איש ואין  אבד  הצדיק 

הצדיק  ר"ל ,נאסף מרגישים מה שהסיבה – שאינם 

על  לב שמים  הצדיק ואינם  שהוא אבידת מפני  הוא 

הרעה , שבא  לפני יראו עדיין אח"כ, הרעה  כשיבוא  אבל 

עלינו  ומגין מתפלל שהיה  הצדיק  שאמרשאבדו  וזהו .

' השמד'...הפסוק  עד  וכו' ה' המכה יעלם  שצרת –

ח"ו , השמד... עד  בהעלמה  נשאר  צדיקים  מיתת של 

להיות  צריכים  ולכן  שאבדנו, מה  למפרע נתגלה  שאז 

שלום  בעודו  הצדיקים, מיתת על  לב על .ג שם 

א"י ] ד"ה ק "ג: עה "ת  ש"י  [ער�

לפירוד וגאוה לאחדות מביאה ענוה
השמים  ככוכבי  הייתם  אשר  תחת מעט  במתי ונשארתם 

אלקיך  ה' בקול  שמעת לא כי ס "ב )לרב לדייק(כ"ח ויש  .

טעם ,משמעתחתדלשון  שהיו נתינת מה  הוי ולמה 

מעט . במתי שנשארו למה  טעם  השמים ככוכבי

רבינו , שכתבוומבאר מה  דכשכללהמפרשים ,עפ "י 

הם  לעפר,ישראל  נמשלו  במחלוקתוכשהם באחדות 

לכוכבים  ומבארנמשלו  עצמו, בפני עומד  אחד שכל

גרים ,רבינו, קא  עצמן דשמא משימין  כעפרשאם 

ושפלות, גדולה בענוה מבקשין  ואין  מריבין אינם  אז

מחלוקת  יש  אם  ואפי' כעפר , באחדות הם  לכן לעצמן ,

אם  אבל  בסופה , אהבה  בזה  יש  מ "מ  שמים , לשם 

לרקיע עד בגאוה,עולים  מחלוקת ככוכבים  יהיה  אז 

והגדולה , הכבוד  נאה  לי  אומר  אחד כל כי לש "ש , שלא 

ככוכבים . לפירוד  גורם וזה 

' הפסוק שאמר מעט ',וזהו  במתי  והסיבה ונשארתם 

השמים היא ככוכבי  הייתם  אשר  -'תחת להיות לרוב'

' אחדות , בלא  אלקיך 'בגיאות  ה' בקול  שמעת לא כי 

ה ' לשם  היה  לא  שכונתך  .ד -

ונשארת�] ד "ה ק"ג: עה"ת ש"י  [ער� 

נס  גופא  היא � עיני�' ראו 'אשר

ראיתם  אתם  אלהם  ויאמר  ישראל כל אל  משה  ויקרא

לפרעה  מצרים  בארץ לעיניכם  ה' עשה אשר כל  את 

ראו  אשר  הגדולות המסות ארצו , ולכל  עבדיו ולכל

ההם  הגדולים והמפתים  האותות א '-ב ')עיניך יש (כ"ט , .

ואמר  שחזר מה  עיניך 'לדייק ראו  כבר'אשר הלוא ,

ראיתם 'אמר  באמצע 'אתם  בזה  הפסיק למה  ועוד ,

לדייק, יש ועוד במצרים. שעשה  מה  אודות  סיפורו

דהתחיל רבים מה  ומסיים 'אתם שאמרבלשון  ראיתם ',

יחיד ב  ראולשון '.עיניך 'אשר 

וירא  בפרשת שפירש "י  מה  עפ "י רבינו, (י "ט ,ומפרש 

סדום י "ז ) של בפורענות  לוט  הוזהר  למה  'אל הטעם 

אחריך ' ש 'תבט  מפני  אברהם , ובזכות עמהם  הרשעת אתה

ניצול ' ואתה בפורענותם  לראות כדאי  אינך  ניצול, ,אתה

עה "פ  שאחז"ל  מה  וידוע כ "ט )עיי "ש. י"ד, והמים (בשלח

חומה  כשעמדו להם שהיה  הקטרוג מחמת  כתיב שחימה  ,

של סוף , הים לפני זרה ישראל  עבודה עובדי  הללו 

עבו"ז , עובדי  מאלו .והללו  אלו נשתנו  היה מה  וא"כ 

של  בפורענותם לראות ישראל בני  יזכו שלא  הדין מן 

גופא היה שזה אלא עמהם , שהרשיעו כיון המצריים ,

גדול , המצריים .נס של בפורענותם  לראות  שזכו

מצרים  בארץ ה ' שעשה  מה  שמלבד הפסוק שאמר  וזהו 

היה  הגדולות'לפרעה , הגדולים 'המסות מהנסים  שאחד -

גופא  בזה  והמופתים היה , האותות  עיניך  ראו 'אשר

ההם ' המצריים הגדולים  של  בפורענותם לראות  שזכו -

אלא  עמהם . שהרשיעו  הגם  שוה , היה לא זו שנס 

בשוה, חטאו  כולם  לא כי מישראל, אחד וכפי לכל

היו  וגם  הפורענות , בראותם  הנס יוגדל  החטא גודל

כתב ולכן חטאו , שלא  בלשון צדיקים  עיניך' ראו  'אשר 

היה יחיד , שלא  מה  כפי יחיד, לכל משתנה  הנס  כי

משא"כ  בהפורענות , לראות  נעשו המו כדאי אשר  פתים 

בשוה, בפועל ראו  כולם  המצריים , התחיללהכות לכן 

רבים . בלשון ראיתם ' את�]'אתם  ד"ה ק "ג: עה "ת  ש "י  [ער� 

בזהא. שם  ומביא  דשם, הפסוקים בזה רבינו שפירש  מה עקב פרשת  לעיל ומתחזקועיין  מתחזק דעי"כ הוא  באדם , הירידות  סיבת דכל 

התלהבות  ביתר  ה ' הפסוקיםבעבודת רבינו  מפרש ובזה כאן). כ"ח בפרק תשמע ',(הראשונים שמוע  אם  שאחז"ל 'והיה עפי "מ מ "ה:)- (ע"ז

כאן שכתב  וזהו בינתיים', הפסק שהות יש 'אלמא  ופירש "י  תאבדון , ואח "כ אבד  תאבדון, תשמע 'אבד בינתיים,'שמוע  בהפסק דהיינו

בזה והטעם  מצותי , אל בשמיעה והפסק  ירידה לו  מצותיו 'שיהיה כל  את  לעשות הירידה 'לשמור'-'לשמר  שע"י מצפה, מלשון 

ד  - מצותיו ' כל 'את  שאמר מה לפרש  יש וגם  ומצות, לעשיית ותשוקה ציפי' לו  המצות 'כל 'יש שיקיים נפשי, כלתה מלשון  הוא 

כן  ועל  ותאוה, חשק  והשיגוך עם האלה  הברכות כל  עליך  מעבודה,''ובאו עצמך תמנע שלפעמים אחור , נסוגו  מלשון 'והשיגוך' -

ממציאות , תתבטל  לא אלקיך'ובכך ה ' בקול תשמע  אלקיך,'כי  במדת ופעמים גדלות, במדת הוי "ה, במדת לפעמים שתעבוד -

ושוב. רצוא  והחיות  בבחינת קטנות, עם והצמצום, הדין במדת

מדרש ,ב . וכו ' צדיקים  מיתת  זו - כתוב לא  המדרשים אשר  באוצר נמצא  אמנם  המדרש, היכן  ידוע ולא מדרש , שזה הספרים  בכל  הובא 

אזכרה. אלה מדרש תל"ט  עמוד 

הפורענות .ג . יהא לא  דעי"ז רבינו  כונת  ואולי 

עה"ּפד . דברים  בפרשת רבינו  שכתב מה י')עיין  לרוב.(א ', השמים כוכבי היום  והנכם 


