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àúéààúéààúéààúéà é"øã àúìéëîáé"øã àúìéëîáé"øã àúìéëîáé"øã àúìéëîá  ïúùøôá(çé àçñô),  ïëå
íëç' çñô ìù äãâäá íéøîåà äî àåä øîåà äî 

úåãòä íé÷åçäå íéèôùîäå øùà äåö ä 'åðé÷ìà 
åðúåà, óà äúà øåîà åì úåëìäë  àöîð .'çñôä

ù íá ïúùøô éøáãî ,çñô ïáø÷ éðéã ìë åøîàð
 úàöìå íîåøúäìå ,äîëçä úðéçáì àåáì øùôà

ïúùøô úðéçá àéäå ,úåùôèä úðéçáî ììëá ,
 àéäùåùã 'á úåàáááá úà ñéðëäìå àéáäì ,í"éá

éëøãá êìåää ááåùä  ìåãâ úéá ,úéáä ìà ,åáì
.äìéôúå äøåú åì ïéìãâîù  

 

áúëáúëáúëáúë úôùä ÷"äøäúôùä ÷"äøäúôùä ÷"äøäúôùä ÷"äøä    úîàúîàúîàúîà    à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ  ä"ã è"ðøú)

(÷åñôá, ÷"äìæå ÷åñôá' (ãì ,áé) íúåøàùî úåøåøö 
íúåìîùá .åøîà àúìéëîá (âé àçñô é"øã) éëå àì 

åéä íäì úåîäá, ÷ø ááçì úà äåöîä ò"ù .éë 
äðä ø÷éò úéìëú äåöîä úåéäì øàùð äðîî 

äîéùø ,íãàá øùàë ïéùåò úåöîä áåøá äáäà 
ä÷åùúå úøàùð úøàä äåöîä ùôðá ,íãàä äæå 
äéäù éøåéù äöî øåøîå úåøåøö íúåìîùá, æîø 

ìò ùåáìä äùòðù ò ìééã úåöîä'åëå , ïéðòäå 
àåä éë éàãåå ø÷éò äåöîä àéä êøåö äåáâ .êéøöå 

íãàä úåùòì äåöîä íéîù íùì ,ãáìá ìáà 
úðëä äåöîä ä÷åùúäå íãå÷ äåöîä ,äéøçàìå 
ãöî äæ äùòð ùåáìî ùôðä äåöîäù úðúåð 

äëøá äéðôì ,äéøçàìå æç åøîàù åîëå 'åëå"ì 
(.èë àîåé) éøåäøä äøéáò ïéù÷ ,äøéáòî åîë ïë 
éøåäøä äåöî íéáåè óåâî äåöîä .åðééäå éë íâä 
ø÷éòù íâô äøéáòä ùøåùá àéä ,äúééùòá ìáà 

ìå÷ìé÷ä ìà ùôð íãàä äáøúî øúåéá ò ìééã 
øåäøä ,äøéáò ïëå àåä ,äåöîá øùà ø÷éò 
äåöîä êøåö ,äåáâ ìáà áåø øåäøää ä÷åùúäå 

ìà ,äåöîä ï÷úî ùôð 'åëå íãàä. .÷"äìëò  

  

àöîðàöîðàöîðàöîð  åéøáãî äìåò íéùåã÷äù ,àìôð ãåñéá ìë
 äåöîâ ùé ,äåöîä äùòîì äðëää ,íéðéðò '

åöîä äùòîä  ä÷é÷çäå ,ìòåôá àîåùéøå
äùåã÷ã íãàä óåâá úøàùðù äùòîä øçà óàå ,

 ,äåöîä ø÷éò àåä åîöò äåöîä äùòî éàååãù
ò ù"úé åéìà úåáø÷úää ïéðò íå÷î ìëî ìééã 

úååöîä, ò øúåéá äéäð ìééã  äåöîì äðëää
 äéðôìòå ìééã äåöîã ä÷é÷çä äéøçà éôì ,

 íãàä éøáàá äùòð äåöîä äùòîù ãåòáù
 úååöî úåòã äîëìå ,íééðåöéçä åìéôà úåëéøö ïéà

 ,äðååëî ìëîíå÷  ÷ùçá ,äåöîì äðëää
 ä÷é÷çäå ,úå÷÷åúùäå ïåöøá úåáäìúäå
 íãàä ùôðá íéìòåôù äùåã÷ã àîåùéøå

 ,úéîéðôä øùàëå ,äøéúé äðååëá íéùòð éàãååá
 úåìåò úååöîä éæà ,äìåãâ äðååëá úéùòð äðëää
 íäå ,çåîäå áìä ïëùîì ,ãàî äåáâ íå÷îì

ð äìåòô íãàä ìò íéìòåô ,íéðùå íéîéì úëùî
ïë ìòå  äåöîä ïî íéáåùçå íéìåòî äåöî éøåäøä

÷åúùääå ,äîöò÷ òâòâúîå ÷÷åúùî íãàù úå
 íéìòåô íä ,äàùòù øçà äåöîä äùòîì óñëðå

.íéîìåò ìë àøåá ìà ùôðá úåáø÷úä  
  

ãåòãåòãåòãåò  åðéöîúôùáúôùáúôùáúôùá    úîàúîàúîàúîà úàæë áúëù úùøôá ,
 åðéæàä)ã"ìøú øåèá ä"ã( øåèá' ÷"äìæå  ç"åà) 'éñ

ô÷ú(à àéáä ùøãîä (æ ,ì ø"ø÷éå) ïéáù ëäåé"ô 
úåëåñå íé÷ñåò úåöîá áìåì äëåñå ïéàå ïéùåò 
úåðåò á÷äå"ä øîåà äî ìéæàã ìéæà  êìéàå ïàëî

àðáùåç .äù÷äå åèáåèáåèáåèá""""ææææ íù) à"÷ñ( êéà åéäé íéîé 
åìà øúåé ]íéìåãâ[ úåëåñî åîöò íéîéé÷îù óåâ 

äåöîä, øîàðå ïåùàø ïåáùçì úåðåò òé"ù .ìáà 
ïéà øáãä ÷åçø øúåéù çë äìöäå ùé úðëäá 

äåöîä óåâî íåé÷ äåöîä, ãçà éë úåéùò äåöîä   
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àåä ÷ø äòùì äðëääå àåä íìåòì .'åëå ãåòå éë 
éî ìëåé íéé÷ì äåöîä äèôùîë, ìáà ïåöøä 

äðëäå äåöîäì àåä åúåùòì åðåöøë úé,êøá 
úàæìå äðëää äçîùäå àåáì äåöîäì áåùç 
ãåàî ðë,ì" ùéå ïåãì ÷øîåçå ì îîæç åøîàù ä"ì 

(.èë àîåé) éøåäøä äøéáò íéù÷ äøéáòî, ëïëù ì 
äãî äáåè éøåäøä äåöî íãàù øäøäî 

÷÷åúùîå íéé÷ì úãå÷ô éùä"ú, íéáåè äåöîäî 
íéøîåùå íãàä, äæ éãé ìòå ïéà ïéùåò úåðåò 

ðë"ì.÷"äãëò .'  
  

íòôíòôíòôíòô  äôñåð äæ ïéðò àöîð øôñá øôñá øôñá øôñá úîà úôù úîà úôù úîà úôù úîà úôù
íéèå÷éìíéèå÷éìíéèå÷éìíéèå÷éì ) (:æé÷ úåçðî ñ"ùä éèå÷éìãçà' äáøîä ãçàå 
èéòîîä ,äùòîá ,ãáìáå ïéåëéù åáì íéîùì ,

ïåöøá äáùçîáå ,úåéäì ÷÷åúùî ãéîú íéé÷ì 
åéúåöî êøáúé ,äæå ïåöøä áùçð äùòîë ùîî ,

äæå ìëåé úåéäì ìë íåéä ,óøèöîå èòîì äùòîä 
åîë åøîàù (.î ïéùåãé÷) äáùçî äáåè äôøöî 

äùòîì ,åîëå åøîàù (.èë àîåé) éøåäøä äøéáò 
ïéù÷ äøéáòî, ìëî ïëù êåôéäì éøåäøä äåöî 

äåöîë óéãòå ,åîëå øàáúðù íòèä ìòù äøéáò 
èøçúî øúåé ìòî øåäøä, åîë ïë øåäøäá ïåöøå 
íéé÷ì äåöîä åðéà øàôúî äàâúîå ,àáøãà 
äàåø çéâùîå úåéäì òðëð ìôùå åéìà êøáúé éãë 
ìëåéù íéé÷ì äåöîä éåàøë ,óéãòå óåâî  äåöîä

÷"äìëò .'åëå .) ò"òåà"ôùáà"ôùáà"ôùáà"ôùá  'øôéúå÷åçá,  ä"ã ã"îøú

ã"äåñá ,éúáùç(.  
  

åéøáãìååéøáãìååéøáãìååéøáãìå äìòî íåø àìôåî øåàá øàåé,  ïéðò
 äåîú ,ïúùøôá àáåäù çñô ïáø÷ úìéëà úåöîá
 äðä íéáåúëá åðéöîåöîáïáø÷ä úìéëà ú 

äàìôð úåëéøàø , äîåã÷ä äðëäá ìëì ùà
úåðîéì  áåúëä øîàù àåä ,ïáø÷ä ìòâ ,áé)-(ã 
åç÷éå' íäì ùéà äù úéáì úåáà äù úéáì. íàå 

èòîé úéáä úåéäî äùî ç÷ìå àåä åðëùå áåø÷ä 
ìà åúéá úñëîá úåùôð ùéà éôì åìëà åñåëú ìò 

 íéãîåòå íééåìú íéðéã éèøôå íéðéã äîëå .'äùä
 ,ïáø÷ä ìò éåðéî ïéðòá ïåâë ,äùã äéúåéçî

å éðôåà úà áåúëä óéñåä ãåòå ,äëéùîäå éåðéîä
ä úååöîì úåòâåðù øîàù àåä ,çñô ïáø÷ä óåâ

 áåúëäç ,áé)-è( åìëàå' úà øùáä äìéìá äæä éìö 
ùà åâìà ,'å åìëàú åðîî àð ìùáå ìùåáî íéîá 
éë íà éìö ùà åùàø ìò åéòøë ìòå  íééåìúå .'åáø÷

 ,úåáåøî úåëìäå íéðéã éèøô úåàî ãåò äæá
 ,åôåâì õåçù úååöîá áåúëä óéñåä ãåò øçàå

 øîàðù åúìéëà ïôåàá(àé íù) äëëå' åìëàú åúåà 
íëéðúåî íéøåâç íëéìòð íëéìâøá íëì÷îå 
íëãéá íúìëàå åúà ïåæôçá çñô àåä  áéúëå .'äì
 ãåòåî íù)( úéáá' ãçà ìëàé àì àéöåú ïî úéáä 
ïî øùáä  ,úåáåøî úåëìäå úåàø÷î íäå .'äöåç

 ìù íéìéú éìéúå ,äøòùá íééåìúä íéøøäë
 ìëá åøîàð íéâäðîå úåøîåç ,íéðéãå úåëìä
 úåöîì äðëä àìà íðéà íìåëå ,åììä íéðéðòä

.çñô ïáø÷ä úìéëà  

  
äîåäîåäîåäîå  äáåøîä äçøèä ìë øçàù äîéúä ìãâú

 àøîâá åøîà ,åæä):çò íéçñô( úð éáø úèéù ï
'àáëòî àì íéçñô úìéëà ïéðòì íâù øùôàå .'

 åúåîë äëìä àúëìä 'éò)î"çìî"çìî"çìî"çì  ã"ô íùå ,ã"ä ô"ø÷î â"ô

(á"éä á"ô í"áîøä ë"åð éøáãáå ,á"ä , äîéú øáã àåäå
ä ìë øçàù àìôå ,ïáø÷ä éðéðòá úåëìääå íéðéã

äðä ,äìéëàä ïéðòì ãò  äðéà äîöò äìéëàä
úáëòî ììë äãåáòä êøãá äæá øåàéáäå , ùé

øîåì,  úøèîå úéìëú ø÷éòù ,ì"ðä à"ôùä ã"ôò
 é"ò à÷ééã àéä ,ù"úé åéìà áø÷úäì ,äåöîä
 óåâá øàùðù äùåã÷ã àîåùéøäå äåöîì äðëää
 ïî íéìåòîå íéôéãò äåöîä éøåäøäù ,íãàä
 åçåë ìëá íãàä çøè íà ïë ìòå ,äîöò äåöîä
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 íà åìéôà äðä ,çñôä úìéëà úåöî íéé÷ì åùôðå
ä íéé÷ì äëæ àì úìéëà íå÷î ìëî ,àéãäì äåöî

ùçå ,úáëòî äðéà çñôäá  ñðàðå äåöî úåùòì
.äàùò åìéàë áåúëä åéìò äìòî äàùò àìå  

  

äðäåäðäåäðäåäðäå íéëåæ åðà ïéàù ,åðìù úåøåãá  áéø÷äì
 úå÷÷åúùää ìë øçàå ,çñô ïáø÷ ìòåôá
 õé÷ äìë øéö÷ øáò ïééãò ,íéòåâòâäå íéôåñéëä

éá åðì øàùðù àöîð ,åðòùåð àì åðçðàå åììä íéî
 ïåöøäå úå÷÷åúùää ,äåöîì äðëää úãåáò ÷ø
 çñôä ïáø÷ úåöî íéé÷ì äëæðù øòåáä éîéðôä
 úåááìä èéäìäìå øøåòì êéøö äæ ïéðòáå ,åãòåîá
 åðçðà ïéàù óàù ,ùãå÷ úáäìù úáäì ùàá
 äî äðä ,äøéçáä úéáá åðéúáåç úåùòì íéìåëé
 ìëá úåùòì ìåîòìå ÷æçúäì êéøö úåùòì åðéãéáù

ã äî äðáé äøäî é"äæòáù òãéì ùéå ,øùôà
 íéé÷ì é"äæòá äëæð åæ äðùá øáë àîùå ,ùã÷îä
 ïéëäì êéøöå ,ùîî ìòåôá çñô ïáø÷ úåöî
 äø÷éå äáéáç äåöîì úåùôðä øéùëäìå úåááìä
 éðá íò ùôð äúìë íâå åôñëðù íéáø úåøåãù ,åæ

.äîéé÷ì ìàøùé  
  

ùàøåùàøåùàøåùàøå úåøåáç úåøåáç óñàúäì êéøö ìëì ãåîìì ,
 ÷ãä ,çñô ïáø÷ éðéãá úåáøä úåëìää úà

 ,áéèéä   ìëá  éèøô  äåöîä   ,äé÷åã÷ãå  ÷åñòì  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

úúòîù é÷åñà ìù ïôåàá çñô ïáø÷ éðéãáà 
 äðáäá ,ä÷îòäå ïåéòá ,àúëìéäã àáéìà
 é÷á úåéäìå íéìåòä íéðéãä ïðùìå øåæçì ,äìëùäå
 úåðëäá ÷åñòì éåöø úàæ ãáìå ,íäá ìéâøå

ä íåéäë åðì úåéåàøä úìéëà íå÷î ìò øøáì ,äæ
 ì"éé÷ àåìäù ,ãáåëîå éåàø íå÷îá ,íéçñôä

(.åô íéçñô)  øùôà éàå ,åùã÷úð àì úåéìòå ïéââù
 íéùã÷ ìåëàìàìà íéì÷  ìòâéá  øéò ò÷ø÷

 ùãå÷ä àìà äðéà çñô ïáø÷ úìéëà ïëå ,íéìùåøé
 ò÷ø÷á äæá 'éòå)ç"çðîç"çðîç"çðîç"çðî ñù äåöîá, ù"åàáåù"åàáåù"åàáåù"åàáå  úéáî å"ô

(äøéçáä, öîì êéøöå ãáåëîå é÷ð éåàø íå÷î àå
 éîå éî áùçì êéøö íâå ,çñôä åá ìåëàì
 äîëå äîëå ,çñôä ìò äðîéé éî íòå ,íéëìåää
 øáë âåäðì øùôàù úåâäðäå úåðëä íéðéã éèøô

.åììä íéîéá  
  

é"äæòáåé"äæòáåé"äæòáåé"äæòáå  ,åììä íéðéðòá ÷åñòì äáøð øùàë
 úå÷÷åúùä êåúî ,úåáäìúäå úåéçá ùà úáìá

äù äëæð ,íéòåâòâå íéôåñéë ùéù äåöîä éøåäø
 ,äîöò äåöîä ìò úçáåùîå äãçåéî äìòî íäá
 åðéìò êéùîäì ,àéîù éîùá åðéìò íéîçø åøøåòé
 ùåçéå øäîéå ,íéáåøî íéãñçå íéîçø úâäðä
 äëæðå ,åðúøàôúå åðùã÷î úéá äðáéå åðìàåâì
 äøäèá çñôä ïáø÷ úà åæ äðùá áéø÷äì

åúëìäëå åîå÷îá åãòåîá, .ø"éëà 
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  מאמר א
  

  :ד- אאות  יאפרק  זתנדבא"

'אין יסורין באין על ישראל אלא לטובתן, ואין 
ה יסורין באין אלא לאהבתן של ישראל, משל למ

למלך שהיה לו עבד ועלתה לו מכה  בר דומהדה
וצוה לרופא לרפאותו ולהכניסו לפניו  ,ברגלו

מוסר ה' בני אל  ), יא(משלי גשנאמר  ,כשהוא שלם
(פסוק מה כתיב בתריה  .תמאס ואל תקוץ בתוכחתו

 .כי את אשר יאהב ה' יוכיח וכאב את בן ירצה יב)
אלו הן היסורין של אהבה, אלו תלמידי חכמים 
הצדיקים שמתים להם בניהם שלהם בקטנותן, 

הן  ךכר , ואחהזהלם ומכפר להן על עונותיהן בעו
 ,מכאן אמרו ,באין בטהרה לחיי העולם הבא

והרשעים  ,הצדיקים תחלתן מריבה וסופן שמחה
ומנין שהצדיקים תחלתן שמחה וסופן מריבה. 

אברהם היתה לו  ,ובסופן שמחהלתן מריבה יתח
בילדותו מהו אומר  ,ובסופו שמחה ,מריבה בילדותו

ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי  ), ז(בראשית יג
ואברהם זקן  ), א(שם כדובסופו מהו אומר  .מקנה לוט

וכן יצחק  .בא בימים וה' ברך את אברהם בכל
בילדותו  ,היתה לו מריבה בילדותו ובסופו שמחה

ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק  ), כ(שם כו מרמהו או
ויעש להם משתה,  )פסוק ל (שם מרובסופו מהו או ,וגו'

 ,וכן יעקב היה לו מריבה בילדותו ובסופו שמחה
זעף ה' אשא כי  ), ט(מיכה זבילדותו מהו אומר 

חטאתי לו עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי יוציאני 
אודך ה' כי  ), א(ישעיה יבואומר  '.לאור אראה בצדקתו

 (שםובסופו מהו אומר  ,אנפת בי ישוב אפך ותנחמני

עתי אבטח ולא אפחד כי עזי ישו קלהנה ) פסוק ב
  .'ה ה' ויהי לי לישועהקוזמרת 

  

פתח שאליהו הנביא יש לעיין בדברי  הנהו
'יסורין של אהבה אלו ואמר בענין הייסורים, 

, ובאין הזהלם בעו הצדיקים שמתים להם בניהם
 מכאן אמרווהמשיך ואמר ' '.אבהלם עובטהרה ל

לאו הרי ו '.וסופן שמחה מריבההצדיקים תחלתן 
מאומה לא דיבר רישא סיפא, שהרי ברישא 

אלא אך ורק אודות  ,כל שהיא 'מריבה'אודות 

צדיקים  'מכאן אמרו'אחר כך אמר ייסורין, ו
והלא לא דיברו מאומה על ענין תחילתם מריבה, 

(ב"ר סו, אמרו עצמם שחז"ל ובאמת מצינו מריבה, 

ולא  ,וסופן שלוה' יסורין'צדיקים שתחלתן  ד)
אמרו שתחלתן מריבה, ולכאורה אף אליהו 

   .הנביא היה צריך לומר כך
  

שאליהו הנביא בדבריו  ,כרחין צריך לומר עלו
אצל שאלו גילה לנו סוד גדול עצום ונורא, 

 ויצחק אבינו,, אברהם אבינואבותינו הק' 
 ,מריבהה מחמתהכי קשים נגרמו להם  הייסורים

שהיתה מריבה בין  אברהם אבינואם זה אצל 
גרמה היא שמריבה זו שרועי לוט, רועיו לבין 

, הקשים ביותרייסורים את הלאברהם אבינו 
בחייו סבל אברהם אבינו ש יפל עף אוזאת 

נמסר אם זה כשקשים מאלו, רבים ייסורים 
נמרוד  לאצלשריפה על ידי אביו ואמו בילדותו 

העשרה נסיונות אם זה ו, (תדבא"ז כה, ח) הרשע
עשרה ניסיונות ' (ה, ג)שעבר, וכדאיתא באבות 

שכולם היו מסובלים  ,'נתנסה אברהם אבינו
כשדיבר אליהו  ןכי פל עף וא .בצער וייסורים

לא דיבר  ,של אברהם אבינו הנביא מייסוריו
ו רועיבין ה תהמריבה שהיאותה אלא על אודות 

הקשים היו המריבה ייסורים כי , לוטרועי ובין 
  .אברהם אבינולביותר 

  

שגם , יצחק אבינואצל גם ונשנה הדבר זר ח כךו
 ,ייסורים רבים וגדוליםבמשך ימי חייו הוא סבל 

בינו לבין רועי  הריביותר מאשר אותה מהרבה 
 לזיווגוהמתנה אם זה בדה, ינסיון העקאם זה גרר, 

הקשים של ייסורים אם זה ב ,כל כך הרבה שנים
שהיה  (יבמות סד.)כפי שאמרו חז"ל  ,שנות העקרות

צער גידול אם זה בייסורי , עקריםרבקה הוא ו
צער ייסורי יעקב ועשיו, ומלחמת בנים של 

של עשיו שהיו מקטרות לעבודה זרה, נשותיהם 
כשהוצרך  ןכי פל עף ואעיניו,  תכהוייסורי ו

ליצחק של  ת ייסוריוודואדבר על אליהו הנביא ל
אותה לא נקט מכולם אלא את  ,אבינו בעולם הזה
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וזאת לפי בין יצחק לרועי גרר, היתה ש הריבמה
עיקר ה תהיהזאת יצחק אבינו המריבה אצל גם ש

  .בעולם הזהייסוריו 
  

חשבון עד כמה אנו רחוקים ממידותיהם  ובואו
יעדיף כל אדם כהיום הזה כי של אבותינו הק', 

מריבה בינו לבין ל 'ייסורים' שעשרות מונים 
ייסורים של זריקה לכבשן האש, ו, מאשר יחבר
צער של , הוא או אשתו, חלילה להיות עקרשל 

זה של כגידול בנים של בן כעשיו, או צער גדול 
ח"ו סמיות כלות המקטרות לעבודה זרה, או 

יסורים היאצלם אבל אבותינו הק'  עיניים,
  החמורים והקשים ביותר היו ייסורי המריבה.

  

מה אנו עד כ, לימוד הכי גדול בשבילנו הווז
לו ו, שהיא מריבהצריכים לברוח בכל כוחנו מכל 

כאברהם אבינו בשעתו,  הצדק עמנושיהי 
 רוח בכללבעלינו גם אז וכיצחק אבינו בשעתו, 

כאשר נכין את לבבנו באופן מריבה, וכוחנו מכל 
והייסורים שבכל רגיש את גודל האסון שנ ,זה

למנוע את המריבה בכל מקום גם , נוכל מריבה
  . בכל עת ובכל שעה

  

מסיבים במסיבת זוכים עתה להיות אנו  והנה
שעד עתה היו החתן והכלה בבחינת , חתן וכלה

נפרדים ובבחינת יחידים, ועתה נתאחדו והיו 
שזהו ענין הפך המריבה, שמתאחדים לאחד. 

אמר רבה ' (סוטה ב.)דרשו חז"ל שוכמו הלבבות, 
לזווגן כקריעת ים וקשין  בר בר חנה אמר ר' יוחנן

חידים ים מושיב יאלוק (תהלים סח, ז) סוף, שנאמר
   שם וברש"י .'ביתה מוציא אסירים בכושרות

אדם יחיד  - 'מושיב יחידים ביתה פירש בזה"ל 
והוא מזווגם יחד ומיישב מהם בית.  ,ואשה יחידה

הוציא את ישראל  -מוציא אסירים בכושרות 
ממצרים בחדש כשר לא חמה ולא צינה מקיש 

  .'זיווג יחידים ליציאת מצרים
   

בפרשתינו מצינו את אותו הענין, והוא  גם
על , שם איתא במכילתא דרבי שמעון בר יוחאי

'היום אתם יוצאים בחדש  (יג, ד)הפסוק דפרשתן 
בחודש שהוא כשר, לא חם ולא צונן,  -האביב 

, 'אלוקים מושיב יחידים ביתה'וכן הוא אומר 
והקשר בין הענינים  מוציא אסירים בכושרות'.

בין והוא האויר המשלים הוא ענין השלום 
והוא ענין היפך  הניגודים בין הקור ובין החום

  .המריבה
  

ענין הוא סובב והולך סביב ענין אחד,  והכל
כל בית ש, הלבבות אחדותתהמניעת המריבה ו

של 'מושיב יחידים  על ידי בחינה זויהודי נבנה 
משכת כל חיי הנישואין עד נבחינה זו ו .ביתה'

תרי זכר ונקבה הינם כל , שהרי זקנה ועד שיבה
ועל , ומשונות זה מזו דעותיהם שונותו איפכייא,

הם כאשר רק כיחידים, הינם  הואשאיש כל כן 
 ,זוכרים ויודעים כמה ייסורים גורמת כל מחלוקת

על ידי מריבה, מכל נעים נמובדבר הם נזהרים 
, יותר מגופו כל אחד נזהר בכבוד זולתו ומכבדוש

'האוהב את אשתו  (יבמות סב:)וכמו שאמרו חז"ל 
כגופו, והמכבדה יותר מגופו, עליו הכתוב אומר 

בכך הם זוכים ו. 'וידעת כי שלום אהלך'' כד)(איוב ה, 
', מושיב יחידים ביתה'ים בעצמם את הפסוק לקי

  . בכל יום ויום למשך כל חיי הנישואין
  

מחלוקת, העד כמה גרועה היא למדנו  ולדרכנו
 ,שהיא היתה תכלית הייסורים אצל אבותינו הק'

אשר על ויותר מכל הייסורים והנסיונות שעברו, 
מריבה עלינו לא רק לברוח מכל שמץ של  ,כן

להשתדל ולו יהי הצדק עמה, אלא , מחלוקתו
על וזאת שהיא, מחלוקת כל בכל כוחנו למנוע 

את ולא  ת חברינוומעלתמיד את שנראה  ייד
שים שלום טובה 'אז נזכה לברכת , וחסרונם
  אכי"ר., עם ישראלעל כל  'וברכה

  

  מאמר ב

  

אנו זוכים ומסיבים בשמחת שבע ברכות,  ב"ה
ולשמוח  ,הלבבותלהרגיש את איחוד וצריך 

בשמחת אבותיהם ובאמת בשמחת החתן כלה, 
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באמת הנה ואבות אבותיהם שזכו והגיעו לכך, ו

 בשמחת אחרים צריכההלב ענין ההשתתפות 
ויפרוץ  ב"ה אכשר דראשחיזוק גדול בימינו, 

בכל מקום  כלוסי ישראלונתרבו אשלרוב, 
ה נשמחת נישואין אינאפילו שזכינו ו ,בעולם

גס בנו ילנעשה ועל כן מחזה נדיר במחוזותינו, 
כל צריך , ובפרט זולתנובכלל ובשמחת ת ובשמח

עד  השמחה בלבבואת לעורר אחד ואחד 
  .שישתתף באמת בשמחת זולתו

   

 התבוננותהעל ידי  ,העבודה בזה היא דרךו
חתן  תבונן היאך אותםשיהיינו  ,בפרטי הענין

שנות הבחרות עם כל כל ו את עברזכו ו וכלה
נסיונות החיים הרוחניים כל ורי, פשהעיקולי וה

השתדלו שהוריהם יתבונן בעמל , ווהגשמיים
 ,לא ישבותו לילהמם ויועבורם כל כך והתייגעו 
שפכו , וכמה תפילות כמה דמעותויחשוב 

שיזכו לראותם במשך כל השנים עמקי הלב ממ
ב"ה עתה , וובבריאות השלימה הולכים בדרך ה'

הנה עצם  ,לעת כלולותיהם ווהגיעזכו לכך 
את השמחה , תביא ותעורר ההתבוננות בכך

בלב כל אדם, ואחר ההתבוננות הזו אפשר 
 .רוישמחת חבלשמוח בבאמת 

  

  מאמר ג

  

מחר לאמר 'והיה כי ישאלך בנך  (יג, יד) כתיב
זה  - 'מה זאת וז"ל, וכתב רש"י הק' מה זאת', 

תינוק טפש שאינו יודע להעמיק שאלתו וסותם 
ולפי דברי רש"י אלו יש  '.ושואל מה זאת

 לשון שמחה אהו הרי 'והיה' בכל מקוםלהקשות, 
שמיירי כאן בתינוק  ואם כדברי רש"י .(ויק"ר יא, ז)
ישראל שיהיו למהי השמחה הגדולה טיפש, 

   .תינוקות טפשים
  

אין תינוק טיפש ד ,נראה לומר ובפשטות
חכמה, אלא את מידת הו הכוונה לתינוק שאין ב

מחמת ו, החכמה גיללתינוק שעדיין לא הגיע ל
'והיה כי  זוהי כוונת התורהו, הוא עדיין טיפש גילו

 ,זהשל בן גילו לפי ישאלך', מלשון שמחה, ש
הרי יש  ,פותח את פיו ושואל 'מה זאת'כשהוא 

  כך.לידי הגיע כבר ששמחה גדולה, בכך 
  

מיירי בתינוק טיפש , דבאמת שר לומראפ ועוד
שלא זכה למידת החכמה כאחרים, והתורה הק' 

יש מקום לשמוח גם בתינוק ש ,מורה לנו בזאת
יש מעלות שאין לחכמים, כי  יפשטלכי טיפש, 
כמו , לראשלכל  אינו מתנשאבדרך כלל הטיפש 

חכמתו הוא מתגאה על אחרים מחמת החכם ש
הטיפש בדרך כלל הוא בעל ש ,זאת ועודוזולתו, 

יותר מן החכמים אשר  ,מידות טובות והגונות
ועל המה חכמים להרע ולהיטיב לא ידעו,  פעמים

גם על כן יש בהחלט מקום של שמחה להודות 
  .טיפשתינוק 

   

הזה  טיפשהתינוק הגם ש ,השמיעתנו תורה ועוד
וזאת כאשר , וביםטשים לתורה ולמע וללגדיכול 

וכמו שמורה בעל  ,ולפי כוח הבנתונלך לפי דרכו 
ואמרת אליו  ,מה זאת ,תם מה הוא אומר' ההגדה

היינו  .'זק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדיםובח
שנספר לו פשוטן של דברים היאך הוציאנו ה' 

כך בתשובה ממצרים בכוח גדול וביד חזקה. 
פשוטה זו יוכל להבין את התשובה על שאלתו, 

באופן זה ללמוד עמו דברים וכך צריך ללמדו 
פשוטים כפי כוח הבנתו, אם זה סיפורי המקרא 

פרטי  הש"ס, וכל כיוב"ז גדותאזה ואם  ,והנ"ך
וכך יוכל לאט לאט לעלות בכוח , הלכות פשוטות

ללמוד הוויות דאביי ורבא, יוכל ואף  ,הבנתו
ד המלך ע"ה שבסעודתו אנו מסיבים דוהרי ש

עדות ה' נאמנה ' )יט, חתהלים (הבטיח ואמר 
ותורה שלמד באף ובקושי תעמוד '. מחכימת פתי

    . לו, ולפום צערא אגרא

  
אמנם שבמחננו פשה הנגע הזה לבחון כל  והן

אינו  מוכשר, ומי שאינו על פי כשרונותיואחד 
לא זו ו, מתקבל בסבר פנים יפות כדבעי למהוי

הגאון והחכם עלול א רבכי אדהדרך ולא זו העיר, 
להיות גרוע הרבה מן התם והישר והירא אלוקים 
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מידת הגאוה מחמת בעיקר וזאת וסר מרע, 

   .כארס של עכנאישמחלחלת בקרבו 

  
   החובה  מוטלת אבלמדנו גם, שעל כל  ומכאן

  ועד היכן , של בנו בו טי מה  בחון ולבדוק ולידע ל
פעמים שהאב מגיע כוח לימודו וכוח הבנתו, 

מחשיב את בנו לחכם מופלג ורב רבנן, בו בזמן 
לא רק שהוא אז , ואינו חכם כלל וכללשבנו 

את  מבנומונע גם חוטא לאמת, אלא שהוא 
כיון שהוא שוגה ש, היכולת ללמוד תורה

, הוא מלמדו סוגיות קשות שוא אלובדמיונות 
כיון שאינו מבין ו ,מעבר לכוח הבנתושהם 
לא רק מלימודו זה הקשה,  מתייאשהוא  ,מאומה

   .כקשה מנשואלו שנראה  ,תורהכל לימוד מאלא 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

היה ובנו,  עומד על טיב האבהיה אילו  מאידך
שכאלו ענינים  ,לפי כוח הבנתורק מלמדו 

אז היה מוחו ועל שכלו, על  תקבלהשיכולים ל
לימוד זה היה  "יועמבין הדברים לאשורם, הבן 

עד קבל את אהבת התורה ואת נועם התורה, מ
נמשך אחר התורה הק' בחבלי אהבה, שהיה 

  נעשה באמת לחכם מופלג ורב רבנן.והיה 
  

לבחון כהורים חובתנו אשר אמרנו ש הוא
ולבדוק ולידע מה כוחו של כל אחד ואחד 

תורה, ואז  לפני שאנו באים ללמדומילדינו, 
נוכל להשכיל ולידע היאך למשוך את  בסי"ד

לבב התינוק הטיפש תורת ה', ואת לבב התינוק 
   .אכי"רהחכם ליראת ואהבת ה', 
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