
 

 עיונים ומחשבות סביב אגדות הגמרא בדף היומי

 משפטן של אומות העולם  |ג -עבודה זרה ב

 איך לומדים אגדה ארוכה כזו?
 

אפשר היה לכתוב ספר שלם רק על האגדה הזו, אגדת הפתיחה של מסכת 

עבודה זרה. אגדה אחת שבמהלכה משתבצות כמה וכמה אגדות חשובות, 

שהגמרא משווה או מעמתת אותן מול הציר המרכזי של אגדתנו. אין כאן מקום 

אך ראוי לעמוד על כמה דגשים חשובים להרחיב את היריעה על כל האגדה,  

 בלימודה.

דרשה מרכזית מול קושיות ותירוצים.   –א. חשוב לשים לב למבנה של האגדה  

הדרשה המקורית כתובה בעברית, ובמהלכה הגמרא שואלת שאלות ועונה 

עליהן, לעיתים באמצעות אמרות חז"ל אחרות. ללא שימת לב, כל הסוגיה עשויה 

להראות כאוסף של מימרות ללא סדר, אך למעשה הסדר ברור. הגמרא מוסרת 

לנו את האגדה כפי שנידונה בבית המדרש, כאשר על כל שורה אחד הלומדים 

שואל שאלה, או מזכיר שבמקום אחר למדנו גישה מנוגדת לחלוטין למה שנאמר 

כאן, ולאחר שהוא מקבל תשובה ממשיכים הלאה באגדה. השאלות והתשובות 

חשובות מאוד לבירור האגדה, אך חשוב להפריד ביניהן ובין האגדה עצמה. 

בהמשך ננסה להבין מדוע דווקא במקרה שלנו בחרה הגמרא להביא את כל 

הדיונים סביב האגדה, אף שמן הסתם גם אגדות אחרות עוררו דיונים וקושיות 

 בבית המדרש. 

ב. המיקוד: אפשר היה לומר שמדובר כאן בסוגיה כללית על היחס בין ישראל 

לאומות העולם. אם זה הנושא, מסתבר שהגמרא קובעת נחרצות שיש פער אדיר 

בין ישראל לאומות, אלו ראויים לשכר ואלו ראויים לבושת פנים. אולם לא נכון 

מדובר בסוגיה מרובת   –להגיע למסקנה הזו, ראשית לאור הדגש שכבר ראינו  

משמעי ופשטני, ושנית בגלל פתיחת -שאלות ותשובות שבוודאי אין לה מסר חד 

האגדה. הדיון שמנהל הקדוש ברוך הוא, כביכול, נסוב סביב קיום התורה. הקדוש 

ברוך הוא אוחז ספר תורה בחיקו, וקורא למי שעסק בה ליטול את שכרו. ייתכן 

מאוד כי לאומות יש צדדים חיוביים רבים, אך כאן השאלה איננה למי באנושות יש צד חיובי ומהו, אלא מי יכול להעיד 

האומות טוענות שעזרו לישראל לעסוק   –על עצמו שעסק בה. מכאן ואילך ממשיך הדיון כולו להתנהל סביב התורה  

בתורה, ולאחר מכן טוענות שלא קיבלו את התורה ולא ניתנה להן הזדמנות לקיימה. בשורה התחתונה אכן מתגלה פער 

 בין ישראל לאומות, אך דווקא בהקשר של התורה והמצוות, ולא פשוט להשליך ממנו על מישורים אחרים.

ג. ההקשר והאופי: ראוי לשים לב לאגדה הקצרה שבאה לפני אגדתנו, כיוון שמן הסתם יש קשר ביניהן. באגדה 

הקודמת, שאפשר לראות בה מעין הקדמה לאגדה שלנו, מושג העדות תפס מקום מרכזי. מדובר שם על העדות 

שתינתן לעתיד לבוא ולפיה ישראל ראויים לשכרם. ההבדל בין ישראל לאומות העולם מצריך עדים, מצריך אימות בבית 

דין, מצריך הליך משפטי. על אותו עיקרון, באגדה שלנו מתנהל דיון משפטי לכל דבר: טיעונים ותגובות, הוכחות 

מדוע דווקא   –והפרכות, זהו מהלך ארוך של בירור הצדק. כאן אולי מתגלה התשובה לשאלה שעלתה מהדגש הראשון  

מדרשי: כשהמשימה היא לברר את שורת הצדק, יש לנהל דיון כמו בסוגיות ההלכתיות -באגדתנו מובא הדיון הבית 

 והמשפטיות בגמרא.  

לאחר שמתוודעים לאופן שבו בנויה האגדה, אפשר לקרוא אותה בנחת ובתשומת לב. מתוך אגדה זו יכולה גם לבוא כל 

הציוויים על היבדלות מהגויים אינם מלאומנות או משנאת זרים, אלא מההבדל המהותי בין ישראל  –מסכת עבודה זרה 

 לעמים, שעל פי הצדק דורש הפרדה.  

דרש ר' חנינא בר פפא, ואיתימא ר' 
שמלאי: לעתיד לבא מביא הקדוש 
ברוך הוא ס"ת ומניחו בחיקו, ואומר: 

 למי שעסק בה יבא ויטול שכרו. 
מיד מתקבצין ובאין עובדי כוכבים... 

 נכנסה לפניו מלכות רומי תחילה...
אמר להם הקדוש ברוך הוא: במאי 
עסקתם? אומרים לפניו: רבש"ע, 
ה  ב ר ה  , ו נ י נ ק ת ם  י ק ו ו ש ה  ב ר ה
מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב 
ו אלא  נ לא עשי וכולם   , ו נ הרבי
ו  ק עס ית ש י  כד ל  א ר ש י ל  בי בש
בתורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא: 

 -שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם  
לצורך עצמכם עשיתם, תקנתם 
 , ת ו נ ו ז ן  ה ב ב  י ש ו ה ל ם  י ק ו ו ש

לעדן בהן עצמכם, כסף   -מרחצאות  
וזהב שלי הוא, שנאמר: לי הכסף ולי 

ות, כלום יש בכם -הזהב נאם ה' צבא 
מגיד זאת? שנאמר: מי בכם יגיד 
זאת, ואין זאת אלא תורה, שנאמר: 
וזאת התורה אשר שם משה! מיד 

 יצאו בפחי נפש...
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בעולמות  הנגרמת  השמחה  גודל  על 
יהודי  כל  ע"י  מצוה  כל  מקיום  העליונים 
הק':  הזוהר  לנו  גילה  כבר  שם,  הוא  באשר 
ִים" )תהלים סח, יד(, על  ַפתָּ ין שְׁ בּון בֵּ כְּ שְׁ "ִאם תִּ
כל דיבור של תורה ותפילה - הקב"ה מנשקו 
מביא  קכ"ה  סי'  חיים  אורח  ובטור  בשפתיו! 
בשם ספר 'היכלות': תאמרו ותגידו לבני מה 
ואומרים  שמקדישים  בשעה  עושה  שאני 
'קדוש קדוש קדוש', ועיניהם נשואות למרום 
לבית-תפילתם, ומגביהים עצמם למעלה, כי 
שעיניהם  שעה  כאותה  בעולם  הנאה  לי  אין 

בעיני  נשואות 
בעיניהם!  ועיני 
שעה  באותה 
אני אוחז בכסא 
בדמות  כבודי 
ומחבקה  יעקב 
 , ה ק ש נ מ ו
גלותם  ומזכיר 
ר  ה מ מ ו

גאולתם!
י  ד י מ ל ת
ט  " ש ע ב ה
בדרך  פירשו 
הכתוב  את  זו 
)תהלים סח( 'תנו 

לאלקים  עוז 
ישראל  על 
אין   - גאוותו' 
אף  יהודי,  לך 
הערך,  מפחותי 
שלא יגיע ממנו 
ת  ו ר א פ ת ה
אלקי  לאלקים 

ישראל, והקב"ה משתעשע בכל עת במצוותיו 
ובמעשיו הטובים! ]'מקור מים חיים'[.

במאמרם  זה  גדול  כלל  למדונו  כבר  חז"ל 
לאביהם  מפרנסין  "ישראל  ז:(  ח"ג  )זוהר 

שבעשיית  חיות,  היינו  פרנסה   - שבשמים" 
מצוותיו יתברך נותנים ישראל כוח ועוז וחיות 

להשם ברוך הוא, כביכול.
נכד  זי"ע,  אפרים'  מחנה  ה'דגל  הרה"ק 

אחרי:  בפר'  בכתוב  זאת  מרמז  הבעש"ט, 
אשר  משפטי  ואת  חקותי  את  "ושמרתם 
השם",  אני  בהם  וחי  האדם  אותם  יעשה 
"וחי בהם אני השם" - בקיום חוקי ומשפטי 

התורה נותנים אנו כוח ועוז וחיות להשי"ת!
זי"ע,  מבארדטשוב  ישראל  של  סניגורן 
לוי',  'קדושת  הק'  בספרו  זאת  לבאר  הרחיב 
ושמחה  ששון  כמה  לדעת  האדם  על  וכתב: 
את  עובד  כשהוא  העולמות  בכל  גורם  הוא 
'זכה  )מ:(  בקידושין  בגמרא  כמבואר  ה', 
כמה  זכות'.  לכף  כולו  העולם  כל  מכריע את 
מעלות טובות 
שהשם  עלינו 
שמח  יתברך 
 , ו נ ת ד ו ב ע ב
כנאמר בכתוב 
קד,  )תהלים 

ה'  'ישמח  לא( 

במעשיו'.
מבאר  ובזה 
בפר'  הכתוב 
)שמות  בשלח 
'ויאמר  ט(  טז, 

אל  משה 
אמור  אהרן 
עדת  כל  אל 
ישראל  בני 
ה'  לפני  קרבו 
את  שמע  כי 
 ; תלונותיכם'
ה',  לפני  קרבו 
תקריבו  בזה 
ם  כ מ צ ע
ת  ד ו ב ע ל
בזה  תתבוננו  תלונותיכם',  את  שמע  'כי  ד', 
שכן  מכל  ישראל,  תלונות  את  שומע  שד' 
ששומע את התקרבות ודביקות ישראל לה', 
בדביקות  מישראל  שיוצא  דיבור  כל  ושומע 
ובמצוות.  ישרות  במידות  ובתפילה,  בתורה 
ועולז  ושש  מתענג  שהשי"ת  שמאמין  וכיון 
ויקרב  האדם,  לב  מתלהב  הטובים,  במעשיו 

עצמו לעבודתו.

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם )שמות כא, א(.
בשעה שמדת הדין - המשפטים - מקטרגת על ישראל 
 - לכם  שקדמו  האבות  זכות  את  לעורר  יש  ושלום,  חס 

לפניהם.
הרה"ק רבי יצחק מנשכיז זי"ע ]"תולדות יצחק"[

ואלה מוסיף על הראשונים,  וברש"י:  ואלה המשפטים. 
מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני.

אם כי המשפטים הללו שבין אדם לחברו, הם שכליים, 
אינם אלא תורה מסיני, לא פחות מאותן המצוות שהן בין 

אדם למקום.
הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע ]"חידושי הרי"ם"[

רק שבתו יתן ורפא ירפא )כא, יט(. וברש"י: מכאן שניתנה 
רשות לרופא לרפאות.

לרפא - נתנה לו התורה כוח ורשות, אבל יש לפעמים 
לב  את  ומייאש  שובר  והוא  מלרפא,  מתייאש  שהרופא 

קרובי החולה - זה לא נתנה לו התורה רשות!
הגאון מווילנא זי"ע ]"ממעיינות הנצח"[

מדבר שקר תרחק )כג, ז(.
על ידי שקר רחוק הנך מהשי"ת.

הרה"ק רבי משולם זושא מאניפולי זי"ע ]"מנורת זהב"[

ראשית ביכורי אדמתך תביא בית השם )כג, יט(.
בעניני  תהיה  היום,  בראשית  הראשונה  מחשבתך 

קדושה - תביא בית ה'.
הרה"ק רבי מרדכי מנעשחיז זי"ע ]"רשפי אש"[

ולהביאך אל המקום אשר הכינותי )כג, כ(.
ועומד  תלוי  הוא  שכן  מקום,  לאותו  מיוחדת  מעלה 
בהכנתם של ישראל, כי ככל שיכינו ויכשירו עצמם יותר - 

'הכינותי', כך יזכו להשגת קדושת המקום.
הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאצק זי"ע ]"שם משמואל"[

ממעיינות החסידות 

ונכתב בספר
כל  ואת  ה'  דברי  כל  את  לעם  ויספר  משה  ויבא 
המשפטים )שמות כד, ג(. לפי דברי רש"י היה זה קודם מתן 
בני  תורה, ומשה אמר לישראל על שבע מצוות שנצטוו 
שניתנו  ודינין  אדומה,  ופרה  ואם,  אב  וכיבוד  ושבת,  נח, 

להם במרה. וכן משמעות הש"ס כמבואר ב'אור החיים'.
ולכאורה אינו מובן הלשון 'ויבא משה ויספר לעם', אלא 

'ויצו את בני ישראל'.
הפעולה  גודל  את  לעם  סיפר  ע"ה  רבנו  שמשה  אלא 
שפעלו בקיום שבע המצוות, ובמצוות שנצטוו במרה, איך 
שהקב"ה משתעשע בקיום המצוות. וכיון ששמעו ישראל 
המצוות,  בקיום  ד'  שמשתעשע  השעשועים  גודל  את 
והשפע והששון והשמחה שהם משפיעים בכל העולמות 
בקיום מצוות הבורא, ענו כולם ואמרו: 'כל אשר דיבר ה' 
נעשה!' כלומר, אנו רוצים בעוד מצוות, כדי שישתעשע 
כביכול הקב"ה, וישפיע עוד שפע רב וברכה וחיים בקיום 

המצוות.
'קדושת לוי' להרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב 
זי"ע, פרשת משפטים 

ישראל נותנים כח בפמליא של מעלה
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4:57  ............ הנרות:  הדלקת 
5:16  ......................... שקיעה: 
6:53  ................... החמה:  נץ 
8:53  .............. מג"א:  סזק"ש 
9:29  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:21
מנחה גדולה: ............... 12:35
שקיעה: ......................... 5:17
מוצאי שבת '50 דקות': ........ 6:07
מוצ"ש זמן ר"ת .............. 6:29

זמנים לשב"ק פרשת משפטים

ליקוטים יקרים



לזכר עולם יהיה צדיק

שערי דמעות לא ננעלו
"מלאתך  כח(  )כב,  בפרשתנו  הכתוב  על 
כלל  לא תאחר", כתב השל"ה הקדוש  ודמעך 
בדמעות,  המלוות  ותפילות  שבקשות  גדול, 
בוקעות ועולות בלי מחיצות עד לכסא הכבוד, 
כרותה  ברית  כי  יתברך,  ממנו  רצון  ומפיקות 
'מלאתך'  וזהו  ננעלו'.  לא  דמעות  ש'שערי 
יחד עם   - 'ודמעך'  ידי  על  דהיינו משאלותיך, 

דמעות, 'לא תאחר' מלהתקבל.
אלעזר,  רבי  "אמר  בברכות:  חז"ל  אמרו 
שערי  ננעלו  המקדש  בית  שחרב  מיום 
שתם  ואשווע  אזעק  כי  "גם  שנאמר  תפילה, 
תפילתי". ואע"פ ששערי תפילה ננעלו, שערי 
תפילתי  "שמעה  שנאמר  ננעלו,  לא  דמעה 
תחרש".  אל  דמעתי  אל  האזינה,  ושוועתי  ה' 
ומפרש רש"י, שלא נאמר 'את דמעתי תראה' 
שאת  מכאן  תחרש',  אל  דמעתי  'אל  אלא 
הדמעה הקב"ה תמיד רואה, רק תפילתנו היא 

שהדמעה תתקבל.
עוד אמרו חז"ל בשבת: 'כל המוריד דמעות 
בבית  ומניחן  סופרן  הקב"ה  כשר,  אדם  על 
דמעות  רק  שלא  כתב,  יועץ'  וב'פלא  גנזיו', 
כי  צדיק,  איש  של  פטירתו  על  מוריד  שאדם 
שמים,  לשם  מוריד  שיהודי  הדמעות  כל  אם 
לפני הקב"ה, עד שהא סופרם  חשובים מאוד 

ומניחם בבית גנזיו. 

הרה"ק רבי מנחם נחום מראחמיסטריווקא זי"ע
כ"ח בשבט תרצ"ו, 82 שנים להסתלקותו

חכמת רבנו, ומעלתו של ילד ירושלמי
ב"מגילת  נקבע  זה  יום  בשבט:  כ"ח 
י"א( כיום טוב, על שנלקח  )סוף פרק  תענית" 
מיצר  שהיה  מפני  מירושלם.  אנטיוכוס 
לישראל ובא להחריב את ירושלם ולהשמיד 
יכולים  ישראל  היו  ולא  היהודים,  כל  את 
לפתע  אך  בלילה,  אלא  ביום  ולבוא  לצאת 
שמע שמועות רעות, והלך לו ונפל במקומו. 

כן יאבדו כל אויביך ד', אמן.

ראש חודש אדר: בזמן שבית המקדש היה 
קיים, הכריזו מראש חודש אדר ואילך שעל 
הציבור להביא מחצית השקל לבית המקדש 
מוספים  )תמידים,  ציבור  קרבנות  עבור 
כי  פרשת   - שקלים  בפרשת  וקראו  ועוד(. 
תשא בשבת שלפני ר"ח אדר )או שר"ח אדר 
חל בה(. כיום הזה, שאין באפשרותנו לקיים 
למקדש  זכר  חז"ל  תקנו  בפועל,  זו  מצוה 
לעשות  המנהג  מלבד  הפרשה,  את  לקרוא 
בתענית  שנוהגים  השקל  למחצית  זכר 

אסתר.
שלם,  ולא  השקל  מחצית  שנתנו  טעם 
לנו  לרמז  בא  שזה  הקדוש  האלשיך  כתב 
את גודל מעלת השלום והאחדות, שיחשוב 
התחברות  ובלי  מחברו,  חלק  שהוא  בליבו 

הוא רק חצי ולא שלם.

קורא הדורות

בני  צעיר   - מראחמסטריווקא  יוחנן  רבי  הרה"ק  לאביו  ת"ר  בשנת  נולד  רבנו 

הרה"ק רבי מרדכי המגיד מטשערנאביל זי"ע. מילדותו ניכר בו כי לגדולות נוצר, 

בפקודת אביו הק' קיבל כבר בחיי אביו סמיכה מדודו הרה"ק רבי יצחק מסקווירא זי"ע, ומאז החל להנהיג 

עדת ישורון.

עם הסתלקות אביו הק' לגנזי מרומים, בתרנ"ה, מילא את מקומו בעיר ראחמסטריווקא, יחד עם אחיו 

הקד' הצעירים ממנו - רבי מרדכי ורבי זאב ]רבי וועלוועלי[.

לעיר  רבנו  נמלט  רבות. בתרע"ט  צדיקי טשערנוביל  ברוסיה, סבלו  הקומוניסטי  בעלות שלטון הרשע 

סאמילע, מחמת המציק. כעבור חודשים אחדים עבר לעיר ניקאלאיוב, ושם התגורר כשש שנים.

לאחר שנות סבל החליטו האחים הק' מראחמסטריווקא לעלות לארה"ק ולהשתקע בה. בשנת תרפ"ו 

הגיע רבנו לארצנו הקדושה, והאיר מאורו על נקיי הדעת שבירושלים, שהסתופפו בצילו ושאבו מבארו הזך 

תורה ויר"ש, יחד עם ענווה והצנע לכת.

זקן ושבע ימים - בשנתו הצ"ו, נסתלק רבנו לעולם שכולו טוב, ומנוחתו כבוד באהל צדיקי ראחמסטריווקא 

שבהר הזיתים.

סיפר נינו האדמו"ר רבי ישראל מרדכי מראחמסטריווקא זצ"ל, שכאשר סיפרו להרה"ק רבי וועלוועלי 

שאחיו רבנו נסתלק, סירב להאמין. רק כאשר ניגש וגילה את פני אחיו, האמין לבשורה המרה. והסביר נינו 

הרבי מראחמסטריווקא, שסירובו להאמין בא מפני שהיו סמוכים ובטוחים שיזכו לקבל פני משיח.

רבנו פירוש את המאמר 'תשועת ה' כהרף עין', דווקא כשעין האדם חדלה מלראות סיכוי לישועה, ואין 

לו להישען אלא על אביו שבשמים, אזי באה ישועת ה' )"ילקוט מאורי אור"(.

מתולדותיו

למען דעת

לפני  ימים,  אותם  של  בירושלים  שהיה  מעשה 
ששררה  הנוראה  הדחקות  כאשר  שנה,  כשמונים 
כידוע, עד כדי כך  והלכה,  ירושלים החמירה  בבתי 
שילדי ירושלים עיה"ק היו לפעמים הולכים לישון 

מבלי שיבוא דבר-מאכל כלשהו לפיהם.
הלך  ירושלים  מילדי  אחד  השבתות,  באחד  ויהי 
בסימטאות העיר העתיקה, ומצא לפתע מטבע זהב 
מונח על הארץ. ערך המטבע היה רב מאוד, ובימים 
ההם היתה משפחה שלימה יכולה להתפרנס ממנו 
יום  זה  שהיה  היות  ברם,  חודשים.  מספר  במשך 
המטבע,  את  להגביה  יכול  הילד  היה  לא  שב"ק, 
משום מוקצה. מובן שהילד לא אבה להשאיר סתם 
כך את המטבע ולהפסיד רכוש גדול כל-כך, על-כן 
החליט לשים את רגלו על המטבע עד צאת השבת, 

ואז יקחנו. ואכן כך עשה.
אמנם לרוע מזלו, עבר שם ערבי רשע אחד, והבחין 
שהילד עומד כך. הוא הבין מן הסתם שאוצר מונח 
תחת רגלו, הפיל את הילד, לקח את המטבע ונעלם 

משם.
בראותו  מאוד,  עד  בקרבו  נשברה  הילד  של  רוחו 
יכול  והיה  ברשותו  להיות  יכול  שהיה  גדול  אוצר 
להחיות בו את בני משפחתו - נעלם ממנו בין רגע 
שהיה  היות  הארץ.  על  ברשעותו  מפילו  כשהערבי 
זה כבר זמן מנחה, נכנס לבית מדרשו של רבנו, שם 

התיישב בצד ביהמ"ד, וברוב צערו התייפח בבכי.
ושאלו  אליו  קראו  הילד,  של  בבכיו  הבחין  רבנו 

לפשר בכיו - והרי שבת היום. סיפר לו הילד את כל 
המעשה, ותינה בפניו את גודל צערו. אמר לו רבנו: 
הלא שבת היום, לא נדבר מכך עתה, ובמוצאי שבת 

היכנס נא אלי לחדרי.
במוצ"ש, כאשר נכנס הילד לחדרו של רבנו, הוציא 
לילד,  אותה  והראה  זהב,  מטבע  ממגירתו  רבנו 
כזו  אם  שאלו  רבנו  המטבע.  למראה  אורו  שעיניו 
לו  אמר  בחיוב.  השיב  והילד  שלו,  המטבע  היתה 
הזאת  המטבע  את  לך  לתת  יכול  אני  הנה  רבנו: 
במקום זו שאבדה, אולם בתנאי אחד, שהשכר של 
בכך  הזה,  השבת  ביום  בה  שזכית  הזאת  המצוה 
מוקצה,  שהוא  מטבע  ולטלטל  מלהגביה  שנמנעת 
ולכן נגרם לך צער גדול כזה, השכר על כך שיהיה 
שאני  זו  מטבע  בעד  לי  תמכור   - הבא  בעולם  לך 

אתן לך עכשיו.
כאשר שמע הילד את הדברים מפ"ק של רבנו, נשאר 
"לא,  בתוקף:  ענה  ולאחר-מכן  לרגע,  וחושב  עומד 
רבי! אני מוותר על המטבע ואינני מוכן למכור את 

שכר המצוה בעד שום ממון, שום ממון שבעולם!"
 - כך היו ילדי ירושלים של מעלה מחונכים להקריב 

את נפשם למען שמירת המצוות.
הילד,  של  רוחו  את  רבנו  השיב  הרבה,  בחכמתו 
שהתהלך מעתה שמח וטוב-לב. הילד הבין - מרצון 
 - המצוה  בעד  הזהב  מטבע  את  לו  להעניק  רבנו 
שהנה זכה היום לאוצר גדול שאין ערוך לו, השווה 

הרבה יותר ממטבע זהב...



 /m ה

 "חיגיליון ק -שנה ג' 
 שקלים -פרשת משפטים 
תשע"ח

 זה יתנו ... ממחצית השקל ... לכפר על נפשותכם.

 הרבה האריכו בספה"ק לבאר את טעם מצות 'מחצית השקל' דוקא, ואף אנו נענה חלקנו בזה בס"ד. 

א"ל  ,משאני מת אין אני נזכר, רבש"ע ,משה לפני הקב"המר 'א( י תשא גכ תנחומאעוד נבאר את המדרש )

ושנה  כך בכל שנה ,ואתה זוקף את ראשןם שקליפרשת  םשאתה עומד עכשיו ונותן לה םשכ ייךחהקב"ה 

גם מדרש מופלא זה ראוי לברור  '.באותה שעה וזוקף את ראשן םש שקוראין אותה לפני כאילו אתה עומד

 שה רבנו בעניינה של פרשת שקלים.מעמיק במשמעות זקיפת הראש של מ

הולך לו אדם לקראת אוהבו. הרבה זמן שהאהבה שוררת ביניהם, אהבה אמתית שאינה תלויה בדבר, ובליבו 

מתכונן האיש לקראת המפגש שבודאי יהיה מאוד מרגש ומחמם לבבות. הוא יודע ומכיר את הדרך. היא מאוד 

רהיב ביופיו והצמחיה תופסת ם לסכן את ההולך בה. הנוף מברורה וחדה. אין בה מהמורות או פחתים שאמורי

א ממשיך כביכול כפי נה, והוא פונה לשביל לא נכון.  הומת ליבו, לרגע הוא שוכח את הדרך הנכואת תשו

המתוכנן, הוא הולך ישר כל הזמן, אבל משום מה הדרך זרה לו. אט אט חודרת בליבו ההכרה כי הוא סטה מן 

מחשבה בלתי זהירה הוא מחליט שאם כבר איננו בדרך הנכונה אז כבר ישאר בדרך הזו וזהו. הדרך הנכונה, ואז ב

כשהוא נמצא שם בדרך הסוררת הוא כבר לא זוכר לפעמים לשם מה הוא בכלל יצא לדרך ולשם מה הוא הגיע 

אם נתבונן אחד שדרדרה את המצב לאן שהגיע.  לכאן, אבל הכל התחיל מסטייה אחת קטנה, שכחה של רגע

צריך להיזכר  ,במקום השכחה של הרגע והתבוננות במצבו. דעתבעומק יותר, מה שחסר לו באמת הוא נתינת 

של  מן המצב הבזוי אליו הגיע. זוהי כוחהבמטרה ובאוהב שממתין ומצפה לו עד בלי די וללא הרף וזה יוציאו 

 ה'דעת'.

עך זה הקב"ה שקרא לישראל אחים ורעים, ורע אביך 'רעך ורע אבית אל תעזוב' ראי' במדרש )תנחומא יתרו( 

. ביאור במדרש לפי דברנו כך הוא. הרי 'זה אברהם שנאמר בו 'אברהם אוהבי', אל תעזוב, ואם עזבת, תן דעתך

ש'אל תעזוב', כי עזיבה קוב"ה אוהב אותך ואת אביך, זוהי המציאות שאי אפשר לבטל בשום אופן, ולכן הזהר 

ה להפוך אותך לכיוון אחר לגמרי ממה שחשבת להגיע, ולא רק לסטייה קלה אלא אף בלבד לרגע אחד יכול

לעומקים שלא שיערת, והכל מחמת העזיבה הקטנה, ולכן, אם כבר כן קרה הבלתי רצוי, וכן עזבת, אזי 'תן 

לא במחשבה בלבד אלא בנתינת הדעת ממש, הן ברצון חזק לשוב והן במציאות במעשה,  ,', שימת הדעתדעתך

תחדור אל פנימיות נפשך ותהפוך את לבבך שוב לכיוון הנכון ואז הקירוב והאהבה בלתי נמנעת כי  'דעת'או אז ה

 הרי הריע והאוהב ממתין ומצפה לנו עד בלי די.

התורה הקדושה ציותה את כלל ישראל בבואם לכפר על נפשותם להביא מחצית השקל. הבה נתבונן במטבע 

 שתי מטבעות של מחצית הינן שתי מטבעותמחצית הינה מטבע שלמה, ומטבע הה'מחצית'. למעשה הרי 

, ולמה זה הן נקראות שקל אחד בלבד, הסיבה היא, כך עלה בדעת בני אדם שחתמו את המטבע בחותם שלמות

מטבע זו שוויה מחצית בלבד וכשנרצה שקל שלם נצרף את שניהם המלך עם המספר מחצית, והם החליטו ש

היא המאחדת שני גופים נפרדים למשמעות אחת, וזה המשמעות העמוקה לבני  'דעת'הרי לנו שה לאחד.

ישראל, אמנם אתם נמנים כל אחד וגופו הפרטי, אולם אתם כאותה מטבע של המחצית, כלו', אתם מאוחדים 

 בכוח ה'דעת' לאחד ממש כשתתנו דעתכם להתקרב ולהתאחד עם בוראכם אוהבכם שהתרחקתם ממנו.

, כשכל 'ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים'ר כל היהודים בלישנא בישא שלו קטרג ואמר, המן האגגי צור

רצונו היה להעלות לפני הבורא שכוח הדעת של כלל ישראל אינו בתוקפו, כשהמשמעות היא ששכחו את 

הוא לא ידע בוראם ולפיכך הם גופים נפרדים שאין להם כוח מאחד פנימי, ולכן למלך אין שווה להניחם, אולם 

מלחבבם, לפיכך הקדים זז מה אהבת הבורא לבניו גדולה כל כך שאף אם הם שכחו את בוראם הוא אינו כ עד

שקליהם לשקליו, וקודם חודש אדר קוראים פרשת שקלים לעורר בנו את הידיעה והזיכרון של אהבת בוראנו 

אף אם גופנו נפרד אין מהותנו נפרדת אחד יחדיו בהבנה העמוקה כי ו, ע"י שנעורר את הדעת הקדושה ונתאלי

 והיא אשר תזכה אותנו 'לכפר על נפשותכם'.  

כשקוראים פרשת שקלים  ושנהה בכל שנ ,וידוע שמשה רבנו ע"ה הוא ה'דעת' של כלל ישראל, ומכיון שכך

הרי הוא עומד וזוקף ראשן של ישראל להתאחד  ,הפנימית הינה חיזוק הדעת של כלל ישראל שכל משמעותה

 ולם יחד להתאחד באחד 'לזכרון לפני ה' לכפר על נפשותכם'.כ

 

 

 
 

 שיהא חשוב ומרוצה לפניך
 )הרהורי דברים לקראת סיום ימי השובבי"ם הקדושים(

בהיכלי הישיבות הקדושות  -כל מי שמקומו בבית ה' 
 המתנהלות ברוח דרך החסידות הקדושה. 

קדשים  כל מי שחווה מעט את התעוררות הלב של צעירי צאן
פרחי עם ישראל בעבודת הקודש של הימים הנוראים והנשגבים 

 הלו שעברו עלנו לטובה.
בתי החסידים בעת שמסיימים את אי מי שדרכה רגלו ב

 שעות כאלו ואחרות לקראת שבת קודש.ם בהתהילי
אם זכה האדם והשתתף בין אברכי המשי שאש הנעורים בוערת 

את העולם כולו  בקרבם ובהתלהבות נעורים מנסים לכבוש
 באש המתלקחת בתוך הברד בעת עבודת השעות הרצופות.

 כל אלו ועוד יבינו את התפילה הבאה:
יהי רצון מלפניך שכל אותן פעולות שעשו לפניך בניך המתוקים 

 והאהובים, 
 כל אותן התגברויות שהתגברו וכבשו את רצונם לכבודך,

כל אותן רחשי לב ורצונות שחלפו בלב בניך שרצו ובקשו לזבוח 
 את רצונותיהם ותאוות ליבם לנחת רוח אליך, 

כל השעות הרצופות בעמל ויגיעה שאין לתאר את חשיבותם 
 לפני כסא כבודך, 

כל אותן אכזבות שחוו אותם צעירי צאן קדשים כשלא עמדו 
  .בציפיות שלהם מעצמם

הצליחו להפיק מעצמם הצלחות ש כל אותם נשמות מתוקות
 .שמעל לרגילות שלהם

כל אותן דקות שהיו בשיא הקושי של ההחלטה אם להמשיך או 
להפסיק את הרציפות או לאחוז בצפרני ברזל ולא  -לחדול 

 .חדולל
ולא ממשיך כל אותן הבטות בשעון שנעצר משום מה 

שעה השניה והשלישית ולא כל שכן להסתובב, והתסכול מכך ב
לא מסתיימות לעולם ובכל זאת לא שהרביעית והחמישית 

 .לסיומם 'עד כלות'הרפו והמתינו 
כל אותן התגברויות בתאוות הלב שהורגל לנווט, להחליט מתי 
ואיך וכמה, ולפתע המוח שולט, המוח לא מרשה לעוף לכל כיוון 

 אלא הכל תחת שליטה.
את הלב ברגשות של אכזבה קשה כל ההרגשות שמילאו 

מנפילה לאחר ימי הצלחה והתגברות ואיימו להפסיק את 
החיזוק הנוסף ולהתעלם מן הנפילה ולא עוד אלא לנצלה 

 לחיזוק ועליה
קדושים אלו יעלו כל אותן קרבנות תמימות שהקרבנו בימים 

, ויהי רצון שיהא חשוב ומקובל ומרוצה ךכבודלרצון לפני כסא 
לשמוח ולהיות מאושרים על כל אותן רגעים  לפניך, שנדע

נעלים ומאירים שבזמן חווייתן נראים כקשים וחשוכים, ואתה 
להמשיך ולסייע בידנו להרגיש  מן השמים תשגיח אותם לרחמה

את התעלות הנפש ושמחתה על הזכייה להיות מעובדי לשמך 
כנס לימים הקדושים הבאים לקראתנו לשלום חודש יבאמת ולה

פרשיות, ימי הפורים הקדושים המאירים ומבהיקים  אדר וארבע
 שננצלם כראוי בכח עבודת ימי השובבי"ם שחלפו ועברו.

  - - - ף מיין הארץיטאטע באניי מיר אינגאנצן פלאקער מיר או

  

וזאת היא שמחת החסיד, לא שמתגאה לאמור צדיק אני ואיני מביט בחסרוני, אדרבה עיקר וראשית 
להיות מכיר את עצמו ולא לרמות את עצמו ... רק החסיד יכול לפעמים לקפוץ מכל בשרו החסידות היא 

  ()דרך המלך ויגש תר"ץ .ועורו ולהשליך מעל עצמו את כל דאגותיו וחסרונותיו ולעמוד מחוץ להם איזה זמן



 "גיפרק ק

 הצינורות מתחברים

הוא פרק זה למפעל ענק לייצור מכשירים כל שהם, שבתחילה המכשירים נבנים הולכים,  דומה

חוטי החשמל מוחדרים לתוכו, המים ו כל חלק בנפרד, כל אביזר בצורתו ובמצבו הנרצה, צינורות

והיצרן. לקראת סיום כאשר  מתפתלים ונפרשים על פני כולו מכל כיוון כפי הבנת ותכנון המתכנן

ז אחוט לחוט מתחבר וצינור לצינור מסתדר פתאום מתחילה הזרימה, לפתע מתחילה הפעולה ו

ומטרתה, חיים חדשים מתגלים כביכול עם הפעלתה, וזרם המים הזורם  נגלית צורת המכונה

 בחדוה מן הצינורות המחוברים זה לזה בחוזקה ובצורה הנאותה.

זה לזה בפרקים הרבים שזכינו לכתוב עד הנה, עפ"י י"א פרקיו של ה'חובת חלקים רבים חיברנו 

התלמידים', ובתפילה להשלים את השלב הראשון של המערכה עד סוף פרק י"ג כשעוד היד 

ם חלקו העיקרי של מדנו בפרק זה, כאן נוצר החיבור, כאן הושלנטויה בס"ד. אך דומה כי בע

 במשעול הכרמים. נו נוסעים וצועדים מטרת כל המסע שא

שני חלקי צינורות ששואפים להתחבר זה לזה כל הזמן, ניתן לומר כי החיבור ביניהם הוא פסגת 

הבורא ית"ש שחפץ  -מצד העליונים  אהתיקון של הבריאה כולה. חלקו הצינור של הצינור הו

ומד האדם. , עניים לעולם כולו. מצידו השניע בצינורות השפע שפע של חיים וברכה רוחילהשפ

, יש לו שתי מערכות הסותרות זו את זו אחת בלבדמערכת גם לו יש מערכת צינורות, אך לא רק 

ומנסות להפריע אחת לרעותה, האחת היא המערכת הרוחנית ששואפת להתחבר לצינורות 

השפע העומדים מוכנים להשפיע לתוכה, והמערכת השניה היא המערכת הגשמית גופו של 

אפת להחדיר לצינורות שלה תענוגות גשמיים שסותרים ומחשיכים ת ששוהאדם בנפשו הבהמי

 את האור העצום שנשפע בצינורות הרוחניים.

אנחנו צעדנו דרך ארוכה בבניית צורת האדם, ב'משולש' העוצמתי וב'התאמה' המתבקשת, 

וכשזה קורה, כשההתאמה מתרחשת והצינורות העליונים מתחברים לצינורות התחתונים 

לעברה החיות מתעוררת, השמחה ניכרת וזרם הרוחניות נותן את שפעו בשפע קודש  הפונים

 ברוב עוז ותעצומות. 

כל כך מותאמת היא הנשמה וכל כך שמחה היא החיות הרוחנית עד שהתחושה מתרוממת 

והרגשות מתעוררים בעוצמה רבה עת מגיעים למשפטים שכאלו, שבשבוע שעבר העתקנו 

שורות אחרות, אך דומה כי עתה כשנעתיקם בפני עצמם הלבבות  אותם כלשונם בתוך הרבה

 יתעוררו וישכילו את כוונתנו להעביר בשורות אלו המקדימות. 

 בך עתה רוצה הכביכול רק הוא שלך לא הזה הרצון ,ולמצות לתורה רצונך את מעורר וכשאתה'

 'ומצות התורה את

  נעתיקם שוב:כדאי לחזור שוב ושוב על המילים הללו וברשותכם 

 בך עתה רוצה הכביכול רק הוא שלך לא הזה הרצון ,ולמצות לתורה רצונך את מעורר וכשאתה'

 'ומצות התורה את

יש לך רצון לתורה ומצוות, שים לב למציאות החדשה שמתגלית בך, אתה חושב שאתה רוצה 

שאתה הוא תה חושב אללמוד, להתקדם, לומר סברא ולחדש חידושים, אתה חושב אתה רוצה, 

ידך, מחשבה זו היתה נכונה כל זמן שהצינור זה שמחדש חידושים ורוצה לקיים מצוות. טעות ב

הרוחני שלך עוד לא היה מחובר לחקו העליון באחדות מושלמת, כל זמן שהרצון שלך עוד לא 

פונה בשלמותו לכיוון המקור, לכיוון הרצון העליון מקור הרצונות הקדושות, השכינה הקדושה, 

בל עתה כשאתה במצב הרצוי שצעדת עמנו עד כה עד שהגעת ללמוד תורה לשמה כפי א

שבארנו וללמוד תורה מתוך הרשת גדלות ועבודה על תחושת ה'אנוכיות הישראלית' אתה 

דורש מעצמך 'גדלות', גדלות המחשבה וגדלות המעשים, בחיות דקדושה ובגדלות המחשבה או 

כביכול, הוא רוצה בך את הרצון הזה, יחוד של השי"ת  אן הואז הרצון איננו שלך, ממש לא, הרצו

  גמור שאין כדוגמתו בעולם.

מילים קשות לעיכול, צריכות כסיסה ולעיסה כמה וכמה פעמים עד שיתחילו לחדור אל 

תוכיותנו וילהיבו את נשמתנו לעבודתו יתברך באמת. אולם אלו הדברים, הרצון הוא כביכול של 

הרוצה בתוכיותך הוא המבקש להביאך אל פעולת הלימוד וקיום המצוה, וכפי הבורא ית' הוא 

 שממשיך בהמשך השורות היסודיות הנזכרות:

' ד רצון את מרגיש ואתה בך זה רצונו נתגלה ועתה אותם רוצה' שד ומצות התורה עצם זהו כי'

 ואין סוף אין העולמות מכל למעלה אשר' ית הוא מזה, גדול יחוד והיש בך, ומצות לתורה

  .'בקרבך שוכן בך מתייחד כבודו מקום איה שואלים המלאכים ואף תכלית,

הוא אשר אמרנו. הצינורות התחברו, הזרם שוטף בשטף גדול ובריבוי אור עצום אור ה' המאירה 

 מתוך נשמתו של האדם.

 

 

 
 מכתב-ביטחון עצמי 

 לכבוד הרה"ג דוד משה הרשקוביץ שליט"א
 'דרך המחשבה'. עורך הגליון

מוצא אני אחדמבה"ש אבקש לשתף אותך בכמה נקודות ש
 לנכון לכתוב בעקבות המאמרים בנושא הביטחון העצמי.

ובכן, בחמלת ה' עלי זכיתי להימנות על צוות אחת הישיבות 
הקדושות בארצנו הקדושה ישיבה גדולה חשובה ומפורסמת 

ת נאים מאוד ב"ה בטיב ואיכות תלמידיה ומוציאה ב"ה פירו
 ומשובחים לעם ישראל מבין שורותיה.

בתוקף תפקידי זוכה אני למצא מסילות בלבב התלמידים, אני 
זוכה לראות בהתמודדויותיהם ובתהליך ההתבגרות המופלא 
שלהם, מעניין ומרתק לראות אותם נכנסים בשערי הישיבה 

 ,הקדושה במצב מסויים ולאחר תקופה של שנים ספורות
עת צאתם משעריה אל עבר  ,של ממשלעיתים בתהפוכות 

שונים בתכלית בכל צד ופינה,  ,חופתם בשעה טובה ומוצלחת
בהסתכלותם על החיים ועל העולם כולו בראייה שונה ובוגרת 

 יותר. 
דבר זה ראוי להרחבה גדולה אך לא המסגרת ולא העת 
מתאימה להרחיב בזה, ולא פתחתי בזה אלא בכדי לשתף אותך 

ניית אישיותם של מספר תלמידים בנקודה שבתהליך ב
פרוטרוט, נתקלתי בענין שהעליתם במדור זה בהרחבה וב

והדברים היו לעינים בעת שהייתי צריך להתמודד עם קושי 
מסויים שעלה בדרכם שאיים לעצור את התקדמותם ולהפריע 
להתפתחות המוצלחת שלהם בחיי הישיבה ובחיי היום יום 

 בעתיד.
א בצורה אחרת אבל הקו המנחה אצל כל תלמיד הדבר התבט

שמצאתי אצלם היה חוסר הבהירות ב'אישור' שיש להם 
דוקא מתוך הסתכלות רצינית ובוגרת על להעריך את עצמם. 

תפקיד האדם בעולמו וחובתו כלפי הבורא, בתחושה של 
ביטול עצמי וענווה שהתפתחה והלכה מתוך תביעות אישיות 

ות ארוכות יותר מן מרוממות ונעלות לכאורה, שכוללת תפיל
הרגיל, שעות ארוכות של יגיעה בתורה, השכמה במעלה 
העליונה של 'יהא הוא מעורר את השחר', אצל כל אחד לפי 
דרכו כמובן, ובכל זאת התחושה הפנימית שלהם היתה של 
חוסר הצלחה וחוסר סיפוק פנימי. תחושה של 'מה עוד אוכל 

ביכול ממני, לעשות לרצות את הבורא שאף פעם לא מרוצה כ
כי הרי כמה פעמים ביום דיברתי דיבורים בטלים וזה לא 
מושלם מספיק, וגם למרות אריכות תפילת שמונה עשרה  
עדיין לא כיוונתי את פירוש כל המילות וכ"ש שרח"ל לא 
הצלחתי לעצור את המחשבות האחרות שדוחקות את עצמן 

 –בכח אל מוחם ולא נותנות להם להתפלל כפי שהיו חפצים 
 קרי, תפילה מושלמת ללא מחשבות זרות כלל.

בעקבות המאמרים שהתפרסמו כאן והיו למראה עיניהם של 
התלמידים )דאגתי שזה יגיע לידם( פתחנו שיחה על כך עם כל 

ללא חשש וללא בריחה אחד באופן אישי ופרטני הדברים עלו 
שנחרדתי רגשות מן המציאות, רגשות באו לידי ביטוי, 

בורא 'של המוטעית עד כמה התחושה מפיהם  לשמוע עמוקות
ועצבים מתוחים  ',עולם שרק מחפש לראות היכן אני נכשל

ומאיימים ח"ו להכריע חלילה את התלמיד מחמת התסכול של 
 'לא הולך לי להיות צדיק ושמור באמת'.

בעקבות המאמרים חידדנו את הנקודה המבדלת בין ענווה 
להערכה עצמית, ועד כמה התחושה הנלווית לכל עבודתם 
אינה שייכת לענווה כלל, ואדרבה ההערכה האמתית לזכייה 
שיש לו להיות מעבדי המלך ולנצל את כוחותיו היא היא הנחת 

, ובס"ד והיא הענווה המושלמת רוח הגדולה שיש לבורא ממנו
ני רואה רגיעה ושחרור מסויים אצלם ואני מקוה כי הדברים א

שיופנמו הלכה למעשה יהוו להם המשך הצלחה בעבודת ה' 
 .שלהם ובסיס חזק להמשך שגשוגם בכרם בית ה'

ולכם הרב הרשקוביץ מאחל אני שתזכו להמשיך בעבודת 
הקודש להפיץ את תורת הרה"ק מפיאסעצנא הי"ד בכל העולם 

תבל מיליהם מתוך הרחבת הדעת בכל יצא קוום ובקצה 
 העניינים.

 בהערכה גדולה                                      מנדל גליק

 

     

 טובה'מכון 'מחשבה 
 ייעוץ והדרכה לאור תורת הרה"ק מפיאסעצנא הי"ד זיע"א

-------------------------------------------------- 

 לאמץ ברכים כושלות

 חרדות? תלותיות? בעיות רגשיות? חוסר מוטיבציה?
 קבע פגישה אישית עוד היום 

 ותתחיל לחיות מחדש
  וממוקד מטרהחם טיפול אישי 

 בירושלים בני ברק ורחובותקבלת קהל 
5061267250 dmh@okmail.co.il  

 

 הגליון יו"ל ע"י  

 5061267250קרית קרעטשניף, רחובות דוד משה הרשקוביץ הר"ר 

 dmh@okmail.co.il  לתרומות והנצחות ולהצטרפות לרשימת התפוצה
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  טיש ליל שב"ק

  

  הרב ואמר: פתח

וכי יפתח איש בור או כי יכרה '(כא, לג) בפרשתן  כתיב

דרשו   בגמ'ו 'איש בר ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור

חמור  ,שור ולא אדם ,ונפל שמה שור או חמור' (ב"ק כח:)

 ,מכאן אמרו נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו ,ולא כלים

חייב על הבהמה ופטור על  ,חמור וכליו ונתקרעו

  .'הכלים

  

לפרש צרך נפ שהיא גזירת הכתוב, עדיין "אע ההו

עמר בפירושו על התורה  הרע"בוכתב  ,קראטעמא ד

'והיה זה לפי הסברא, שהאדם יש לו לפקוח  ),כא, לג( קא

הוא מהלך, וכן בעל הכלים יש לו עיניו ולהביט היכן 

להשגיח להיכן הוא מוליך את כליו, אבל בבהמות שאין 

  להם דעת, חייבו הכתוב בנזקיהן'.

  

'והא "ל זו שכתבן לזה וזכה לכו משך חכמההבעל  םגו

דשור ולא אדם חמור ולא כלים הוא ענין מושכל, משום 

דאדם בן דעת לשמור עצמו מבור שיש בו כדי להמית, 

בעליהן משמרן, לא כן בעלי חיים דדרכן להלוך  -וכלים 

  ואין בהן דעת לשמור עצמן'. 

  

דיברנו ש פיכו, להוסיף על דבריהם בכוח הציור ויש

כמה וכמה פעמים שצריך כל אדם לצייר לעצמו את 

אפשר רק באופן זה כי , באופן מוחשי הלימוד שלומד

הנה בזמן ואת דברי הגמרא לעומקן באמת, להבין 

רשות הרבים של כנראית ה תלא הירשות הרבים הגמרא, 

בורות ופחתים, ובכל בה שהדרך סלולה וישרה, ואין , היום

כי בזמן הגמרא בדרך שנפגמה, שמטפלת  שותריש מקום 

בבורות  המלאחתחתים, מלאה רשות הרבים היתה דרך 

 חדבאש א, א)(שקלים במסכת איתא שוכמו ובפחתים, 

שעברו בהם עולי הרגלים,  הדרכיםאת מתקנין היו באדר 

וגם בתקופה שאחר עד אותו תיקון, כל השנה אמנם 

שלא עברו בהם עולי שאר כל הדרכים וכן התיקון, 

וכל ירידת , בורותבפחתים ובמלאים נשארו רגלים, 

כל ולגמרי, את דרך הרבים אר ענינים שבשו שגשמים ו

היטב, דע שעליו לפקוח עין ישיצא לרשות הרבים אדם 

שלא יפול וינזק מאחד הבורות, בכדי סביבו ולהסתכל 

אי אפשר ש לפי ,ועל כן לא היו יוצאים לדרכים בלילה

היה להבחין בכל הבורות, ובוודאי שלא היה אדם שולח 

את חמורו עם כלים שעליו ללא שמירה, כי ידע שהוא 

  .מסתכן בהחלט בשבירת הכלים

  

על פי ציור זה נוכל להבין בנקל את דברי  מעתה

היטב לפקוח עיניו ולהביט לאדם יש לו שהאחרונים הנ"ל 

לו להשגיח להיכן היכן הוא מהלך, וכן בעל הכלים יש 

וזהו בהמות שאין להם דעת, משא"כ הוא מוליך את כליו, 

  .חז"ל 'שור ולא אדם חמור ולא כלים' ברידביאור 

  

  סעודה ג

  

  הרב ואמר: פתח

  

כי תצא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או ' כב, ה)( כתיב

וכתב  '.הקמה או השדה שלם ישלם המבער את הבערה
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'ובדרך רמז תרמוז התורה, את  בזה"ל האוה"ח הק'

והודיע הכתוב עוד,  וכו',אשר יסובבו הרשעים ברשעם, 

כי אחר שניתן רשות לאש הדינים להבעיר, לא לקוצים 

לבד הם מבעירים, אלא ונאכל גדיש, כאן רמז אל 

תינוקות של בית רבן, שעדיין אין להם קומה אלא גדושים 

 ,ם בצרת עולםשבולת עם חברתה, כי בעונות הם הנתפסי

מפי עוללים  (תהלים ח ג)בפסוק  (תנחומא ויגש ב)גם אמרו ז"ל 

ויונקים יסדת עוז, כי הם היו ערבים בשעת קבלת 

התורה, וכשירשיעו בני אדם הנה הרשות נתונה לאש 

  ', עכלה"ק.לבער בהם

  

 מהי דרך התיקון, והיאךתב לא כהאוה"ח הק'  והה

, המכלה אפילו בנים קטנים האש הזואת אפשר לכבות 

'לא תבערו לה, ג) (בפרשת ויקהל ואפ"ל על פי מה שנאמר 

ידוע שהמצוה עצמה ו השבת'.אש בכל מושבותיכם ביום 

פשר אועל פי זה נותנת כוח לעושיה לעשות את המצוה, 

שהאש סייע יכול ליום השבת מן הפסוק הזה, שללמוד 

ואף ליתן כח לכל ימי השבוע לבל לא תבער ביום השבת, 

   השבת לקדשו.ל ידי שנשמור את יום וזאת עתבער האש, 

  

 וזלה"ק (תרנ"ז)בפרשתן  מתאת בשפאיתא  והה

ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי  יג)-(כג, יב'בפסוק 

תשבות למען ינוח כו' ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו. 

, תורמז שהמקיים השבת כאלו קיים כל התורה ומצו

כי המצות שאמרו חכמים  מו"ז ז"לוכו', וכן אמר 

היינו שמתקנים כל האדם. ובאמת  -ששקולין ככל המצות 

  ק."עכלה ות'.ועל ידי השבת זוכין לקיים כל המצ

  

שהמשמר את השבת כהלכתה,  בריו אלוד פיל ע מצא

הרי הוא כמקיים את כל על קלה כבחמורה, בה ונזהר 

, ובוודאי התורה ג מצוות"ת כל התריוא התורה כולה

נותנת חיים לעושיה, ומשמרתו מכל ענין רע, ובוודאי גם 

  האש.מצלת מן 

  

לימוד התורה גם הוא נקרא אש וכמו שנאמר  ההו

כל לפי זה ו 'הלוא כה דברי כאש נאם ה'', (ירמיה כג, כט),

יכול להבעיר אש שתכלה את אש הקוצים, לומד תורה 

אש אוכלה אש, ובוודאי שהלומד תורה ביום שבת ינת בח

יוכל להינצל מאש הקוצים, שהרי כבר אמרו  ,קודש עצמו

איתא ועוד  .'שבת יעשה כולו תורה' (תנדבא"ר פ"א)חז"ל 

'אדם עושה מלאכה כל ששה, ונח בשביעי,  (שם)בתנדבא"ר 

אדם שומר על וכאשר  .'נתרצה עם בניו ועם בני ביתו

אזי  ,ולומד עמם תורהעם בניו הקטנים, ומתרצה  ,השבת

ולימוד  ,הזה של שמירת השבתהחוט המשולש בוודאי ש

צילם מן , לא ינתק, ויהקטנים תורה בשבת עם הבנים

  .רעיםטובים עם האש האוכלת 

  

המופלאים שכתב  השפת אמתהם דברי  וידועים

כלל ימי המעשה  שבת' )עודה "ד תרסב(ל "וז אתש בפרשת כי

דכל  ,שכחה הדלית בי ,כירהיומא דז ,והוא יומא דנשמתא

ובשבת נתגלה זה שורש התורה  ,השכחה מצד הגוף

שבת ר"ת 'היום 'ליר 'שזמור 'מ נאמרשו כמ ,ומרע"ה

'. . והתורה שלומדין בשבת אין בה שכחהלמש"ה

צידו שאינו שוכח מתן שכרו בכ, ונמצא שהלומד בשבת "ע

   .את אשר הוא לומד
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רק בשמירת ההלכות, ענין שמירת השבת אינו  ההו

צריך ש ,בשבת הה ועשייעשיילכל בהכנה הנפשית גם אלא 

של קדושת ת רומממקדושה לעשות את הכל מתוך הרגש 

בקניית צרכי  ,שבתשל לפני ההכנות אם זה בהשבת, 

השבת, בנקיון הבית, בהצעת המיטות, בהדלקת הנרות, 

בו ולכוין שהוא שעליו ליחד לישבת, הבגדי לבישת בו

עושה את כל המעשים הללו לשם קדושת השבת קודש, 

שקודם בואו לקדש יכווין  ,השב"קבעת סעודות ואם זה 

שהוא עומד עתה לקדש על הכוס לשם בדעתו ויחשוב 

להיעשות  השבת שצריכות ואם זה בתפילותשבת קודש, 

ואם זה בלימוד התורה שת השבת, התלהבות דקדומתוך 

באופן זה יכניס את נפשו בקדושת בשבת קודש, וכך 

מרקד ביננו, ההיצה"ר לנצח את אותו השבת, ויוכל 

   .שבתאת קדושת המנסה להשכיח ה

  

'איש  (סוטה יז.)אמרו חז"ל שמה  ,מצינו בענין האש עוד

אש אוכלתן'.  -שכינה ביניהן, לא זכו  -ואשה, זכו 

ביארו הענין ואמרו 'תנא משמיה  (זוטרתא בראשית)ובפסיקתא 

י"ה, יו"ד באיש  - דר' מאיר איש ואשה שכינה ביניהם

וה"א באשה, זכו שכינה ביניהן ומתברכין, לא זכו שכינה 

  מסתלקת מביניהן ונדבקות שתי האשות ואש אוכלתן'. 

  

נוהגים האיש והאשה כדבעי, אזי הם זוכים  כאשרו

שהשכינה שבביתם תצילם מן אש הקוצים המכלה טובים 

  ורעים רח"ל.

  

כמה ענינים הגורמים לסילוק רגלי  נםיש באמתו

קדושה היא הנהגה של הפך השכינה רח"ל, האחד 

כדרך ושכינה מסתלקת מן הבית, שה, הראויהטהרה הו

'והיה מחניך קדוש ולא יראה (דברים כג, טו) שאמר הכתוב 

וכמו הגאוה, הוא ענין עוד בך ערות דבר ושב מאחריך'. 

גסות הרוח אמר 'כל אדם שיש בו  (סוטה ה.)חז"ל שאמרו 

. וכן 'הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולין לדור בעולם

'אמר ריש לקיש סו:) (פסחים חז"ל אמרו כך ענין הכעס, ש

 ,כל אדם שכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו

כאשר נזהרים אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו'. ו

האוכלת הקוצים אש אזי זוכים להינצל מ ,מג' ענינים אלו

אנו אומרים שמה נו ויקוים ב .רח"ל גדישגם את ה

באש הצתה ובאש אתה עתיד  'כי אתה ה' בתפילת נחם

  בב"א. .לבנותה'

  

  מאמר ב

  

נזיקין שנכתבו בפרשתן נאמר חידוש דין ואף  בדיי

סופו אע"פ שתחילתו בפשיעה כל דבר שנפסק להלכה, ש

וכך פסק ו) "טהנזקי ממון פ"ב ( הרמב"םכך פסק , חייב באונס

 ד)"יסקרצא סי' ( בש"ך' ויעיו .ב)"יסצ סי' ש(חו"מ  מרן המחבר

אונס בין חילק  קי)סי' ח"ג ( מהרש"ךהששכתב, שאע"פ 

לבין אונס דשכיח שחייב, , בזה פטורשדלא שכיח כלל 

שפסק שבכל אונס חייב  יי"שע ,כלל ולראה אינו נמ"מ 

  .אם תחילתו בפשיעה

  

 הדורות ידועכ דהנהלימוד גדול בדרכי החינוך,  וזהו

 המורים אדם בניישנם  ופעמים, והולכין מתמעטין

 שלמסויים  בגדר להקל שהוא כל היתר איזה לעצמם

 דפליג מאן דלית כזהש גדר, שנהגו בו קודם לכן קדושה
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 אבל, עבירה דבר של שהוא כל שמץשום  חלילה בזה דאין

תחילתו 'זה הוא בגדר שכשויתור האדם לדעת צריך 

 האדם לופי דבר של בסופו וחלילה חלילה אםו, 'בפשיעה

או בניו ותלמידיו הוא , את אותו גדר לעצמו שהתיר

 פ"אעאזי , תחתיות לבור וגיעוי ,יותר חמורים בענינים

מ"מ , שאינו שכיח גמור אונסבגדר נפילה זו היא ממש ש

 לפי, אונס בטענת לבוא יוכל ולא, הכל את עליו יגלגלו

אזי הוא נכנס  ,קדושה של גדר אותו את כשביטל שמיד

מ"מ  ,לגדר של תחילתו בפשיעה, ואז אפילו שסופו באונס

  . מגלגלין עליו את הכל והוא חייב

  

 במשנה להיזהר ואחד אחד כל על מוטלת והחובה

ד בשום תר חלילה על שום קוצו של יו"ו, שלא לוזהירות

, כי ויתור אחד גורר ויתור נוסף, ואז דבר ובשום ענין

ואשר על  חלילה, האדם הוי בגדר של תחילתו בפשיעה

לילך ולהתייעץ צריך  כלשהו, ויתורשל ספק  כל לפניכן 

 דהומי, שיורה לו את הדרך אשר ילך בה, רב או רביעם 

   כל אזי, טוב מעשה עושה  אדם  שכאשר , מרובה טובה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

באונס גמור מה שנגרר בעקבות מעשה זה, אפילו אם 

  . זקף לזכותודלא שכיח, הכל הכל י

  

  

  

ראש  זצ"ל דושיצר אליהו בירגאון הבהיה  מעשה

שבעת זקנותו חכמי המוסר,  יגדולומ, ה'ישיבת לאמז

, ובאו הודיעו חלתה זוגתו, והוא היה זקן ויושב בישיבה

ר' אליהו לו שזוגתו נפטרה, מיד כששמע זאת קרא הגאון 

את החתול, ואמר להם שהוא מפקיר בפניהם ג' אנשים, ל

אמר להם שהיו להם הרבה תם מה פשר הדברים, שאלול

זוגתו רצתה לקנות חתול בשביל עכברים בבית, ו

לקבל על עצמו את שיבריחם, אמנם הוא חשש מאוד 

, ועל כן אמר לה שתוכל לקנותו החתול חובת השמירה על

 נפטרהשועתה כ, עליו ע"ע להיות השומר קבלתאם 

לכן מיד נעשה הוא מצווה על שמירתו, ו ,הוא יורשהו

ו, כך היו נראים גדולי חכמים המוסר, שאפילו הפקיר

    .בעת צרה וצוקה שכזו, לא איבדו את ישוב דעתם



−"íë  ³îþëð   ì"½¾³ ó−¬õ¾ô í×ñô íîñô     ¾ðîší    
  

 

  מאמר א

  זוטא אליהו דבי תנא

  )באות  ג(פרק י

  

ברי אחד עמל בד ,אמרו שני בני אדם מכאן'

הרוצה לעמול בדרך  ,ואחד עמל בדרך ארץ ורהת

ועליו הכתוב  ,ארץ נותנים לו שיעמול בדרך ארץ

 בר דומהדה למה ,כי אדם לעמל יולד) , ז(איוב האומר 

לאחר שעה אין  ,פך והלך לולנוד שנתמלא מים ונש

נותנין לו  ,והרוצה לעמול בד"ת ,בנאד כלום

נפש (משלי טז, כו) ועליו הכתוב אומר  ,שיעמול בד"ת

 בר דומהדה למה ,עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו

ולקורה  ,לאסקופה התחתונה שהכל דשין בה

, וכאילן שהכל יושבין בצלו ,שהכל עוברין עליה

  'ים לרביםוכנר שעושה מאור עינ

  

אליהו הנביא ברור מיללו, שאין הדבר  דברי

רוצה אם  ,ברצונו של אדם תלוי אלא אך ורק

כלל לא ואין הדבר תלוי אם לאו, , בתורה לעמול

ולא באיכות בכמות הלימוד בדפים או בשעות, 

עד כמה הוא  ,בוברצון ליאך ורק אלא הלימוד, 

יש לך אדם ורה, לעמול על דברי תבאמת רוצה 

באמת , אבל עות רבותששלומד תורה אפילו 

רוצה לעמול בה, אינו בתוך לבבו אינו חושק בה ו

הנה וסק בה מתוך הכרח או מתוך הרגל, ערק הוא 

זכה שיתנו לו לעמול בתורה, ולא יהוא לא יזכה 

מאידך יש לך אמנם להיות נר מאור עינים לרבים, 

  , כולו היום כל  בתורה  לעסוק  אדם שאינו יכול 

אך כי הוא טרוד על המחיה ועל הכלכלה, ויש לו 

לימוד יש לו קביעות  וביום שבמן מוגבל זורק 

התורה, אבל כל היום כולו נפשו כמהה ללימוד 

טיפת לשהוא כמה ומשתוקק צמא מו התורה, כ

מים, והוא יזכה לעמול בתורה, ויהיה נר מאור 

  לרבים.

  

חייו,  צתמרו אדם באשר הוא חייב לעצור את וכל

כבן כך אני כבר ולהתיישב בדעתו ולחשוב, הרי 

וכך שנים, ומה ברכה יש לי בכל עמלי, שאני רודף 

כל היום אחר פרנסה ושאר דברים, ועדיין לא 

סדר טהרות, ולא סיימתי  ,למדתי סדר זרעים

ולו רק ש"ס משניות,  ,אפילו פעם אחת את הש"ס

לכל הפחות פעם אחת על כל ללמוד ולא זכיתי 

ויחשב חשבונו של עולם השולחן ערוך, והרמב"ם, 

ים רוצהוא שייך לאלו השייך, האם  להיכן הוא

, והם מוכנים להיות דברי תורהלעמול על 

כאיסקופא שהכל דורכין עליה וכקורה שהכל 

  .עוברין עליה, או לאו רח"ל

  

אם הוא  ,הבוחן שאדם יכול לבחון את עצמו ואבן

בחיי נצח של תורה ועבודה,  ,חפץ בחיי עולם אכן

בחיי שעה חיים זמניים של רק או שהוא חפץ 

מתפנה לאדם זמן א כאשר יהתענוגות העולם הזה, 
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אדם צריך כשם בשעות היום, ודוגמא ומשל מסויי

עומד וממתין והוא כבר  ,םמקום מסויילנסוע ל

עתה , ושהנסיעה מתאחרתלו נודע , ולפתע בביתו

פנויה, הנה אם אדם זה הוא שלימה יש לו שעה 

אדם הרוצה וחפץ לעמול בתורה, הוא יסור מיד 

יקרא ולמקום שיוכל לנצל שם את הזמן בטוב, 

מקרא וישנה משנה, אבל מי שאינו חפץ לעמול 

בלא שעה שלמה בתורה, הוא ישב ויבטל את זמנו 

  שים לב כלל וכלל.

  

ויאמר ה' אל משה  יב)כד, (נאמר בפרשתן  והנה

 עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לחת האבן

ובדעת והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם'. 

לוחת האבן. לכך עשאם 'כתב  זקנים מבעלי התוס'

שיהיו לחייו שכל מי שעוסק בתורה צריך  ,גב אבן

לחייו קשים כאבן  אי נמי קשים לסבול עול תורה,

(אבות  נןעמי תורה כדאמרילהיות לו עזות לשאול ט

  '.לא הביישן למד ולא הקפדן מלמדו ב, ה)

  

דרשו כזאת על הפסוק  (נד.)עירובין  מסכתוב

(לא, מאי דכתיב  אלעזרואמר רבי ' מפרשת כי תשא

לחת אבן, אם אדם משים עצמו את לחייו כאבן  יח)

מתקיים בידו, ואם לאו תלמודו  -זו, שאינה נמחית 

  .'אין תלמודו מתקיים בידו -

  

מפני דריסת  -כאבן זו שאינה נמחת 'רש"י פ שםו

רגלי בני אדם, כך לחייו אינן נלאין מלחזר על 

  .'למודו וללמד לאחרים

  

בדבריו  מדוע נקט, רבי אלעזרלדייק בלשון  ויש

אם , ולומר 'לשוןאו ' 'פה' ולא נקט, 'לחידווקא '

, או 'לשונו כאבן כאבן זופיו אדם משים עצמו את 

  זו'.

  

חכמי הטבע על פי מה שכתבו לומר  נראהו

על ידי הלעיסה , והטעםיש את חוש פנים הלחי בש

לו בפיו, הוא מרגיש את טעם אדם לועס את מאכש

בדבריו לחי על כן נקט רבי אלעזר , והאוכל בלחייו

הלחיים הללו להורות שדווקא את בדייקא, 

צריך עצמם שנותנים את חוש הטעם באוכל, אותם 

בכך והתורה הקדושה, בלימוד האדם לשים כאבן 

בדבר  אלו הק' לעמול בתורההוא להוכיח כי רצונו 

'אבן מאסו  (קיח, כב)והנה בתהלים נאמר אחר, 

 הרד"קוכתב שם  .'היתה לראש פינה הבונים

מו רועה אבן 'יקרא כל ישראל בכלל אבן, כבזה"ל 

על דרך משל, כי ישראל עיקר  (בראשית מט, כד),ישראל 

העולם, שמקיימים בנין העולם בחוקיהם 

  ובמשפטיהם על בני אדם'. 
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ועל למדנו ש'אבן' מורה על אבן יסוד,  מדבריו

פי זה מובן ענין האבן שנצרך לשעבד את טעם 

ועל כן האדם, יסוד שהם העולם הזה לחיי הנצח 

באוכל  טעםענין השאף ש ,האוכל לידעהאדם צריך 

ת אהשים לעיקר העיקרים הוא אך , ואהחשוב 

 ,שהרי לכך נוצרת ,ק"התוהלימוד בכאבן הלחיים 

על יסוד התורה כדבעי אז ימשיך לבנות את חייו ו

  .ילמיהוו

  

הכל תלוי ועומד ששאמר אליהו הנביא  וכמו

ברצונו של אדם, שהרי כאשר אנו מתבוננים 

 רביהגאון אם זה מקום,  בגדולי הדורות שבכל

מאיר  רביגאון ה, אם זה הי"דזצ"ל  ןאלחנן וסרמ

הגאון אם זה  ,בעל הכלי חמדה – זצ"ל יצקאפל דן

חבצלת בעל זצ"ל  מנחם מאניש באבד ביר

בעל טל זצ"ל  מאיר אריק רביהגאון , השרון

יחד עם אלפי מצוייני  שמעון שקאפ ביר, תורה

לאף אחד מהם לא ש ,מופלגי התורה מכל הדורות

אברך שיש היום לכל כמו גשמיות הצרכי את  והי

הרבה פחות מזה, הם כמעט לא אכלו, עוד כולל, ו

היה דל ומועט, ואעפ"כ מתוך שאכלו האוכל גם ו

הם עלו ונתעלו עד הללו, חוסר כל צרכי הגשם 

הגדולה והנשגבה, וכל זאת אך ורק  למדרגתם

ואילו אנו מתוך רצונם החזק להיות עמלי תורה, 

 ת ובשפעושיש לנו את כל ההצטרכות הגשמי

אנו אין  עפ"כואהרבה יותר מזה, אף ו, גדול

זאת כל אילנות הללו, והצומחים וגודלים כפארי 

   .תורהלהיות עמלי והחשק משום חוסר הרצון 

  

את החשק והרצון להיות ולעורר לעודד  הדרךו

שהאדם יתיישב בדעתו היא על ידי עמלי תורה, 

בו נמשך בו, כי יש לך אדם שלינטיית ליאת ויבחן 

וגם בזה יש חילוק, יש הלכה,  יאחר לימודדווקא 

חלק אורח חיים, ויש מי לימוד מי שנמשך אחר 

ויש לך אדם חושן משפט, לימוד שנמשך אחר 

ויש לך אדם עיון ובפלפול, שנמשך אחר לימוד 

שאינו נמשך אלא ללימוד מוסר ומחשבת ישראל, 

נוטה, וילמד את בו ילמד אדם להיכן ליוכאשר 

ונמשך אחריו, הנה בזה  בו בו חפץלי לימוד אשרה

יכול להיות עמל תורה, ואז והחשק עורר הרצון תמ

כמה התורה מענגת בו האדם להרגיש בעומק לי

וכמו שאמר דוד המלך ע"ה בעל  ,ומשמחת

תורת ה' תמימה ' , יא)ט-תהלים יט, ח(סעודתא דילן 

פקודי  .משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי

. ה' ישרים משמחי לב מצות ה' ברה מאירת עינים

הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת 

   .'טעמו וראו כי טוב ה'' (לד, ט)ואמר  '.צופים

  

מסתיימים  הבמשפטים שפרשת במוצש"ק  ועתה

ימי השובבי"ם, הוא הזמן להשקיע את השובב 

על ידי שנעורר בעצמנו בנו בתוך ים התורה, שבלי

את זואת הכיסופין להיות עמלי תורה, ואת הרצון 
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אז , ובנוליאחר שנבחין לאיזה לימוד נוטה לכאמור 

  . אכי"ר ,נזכה להיות נר מאור לרבים

  

  ב מאמר

  

שבת הוא זמן שצריך לעורר בו אמונת  מוצאי

צדיקים, ועל כן נוהגים לשוח בסיפורי צדיקים, 

דבדידיה חסיד גור, אדם נאמן סיפר לי בשבוע זה 

בישיבה בהיותו בחור ל' שנים כלפני שהוי עובדא, 

שילמד כאן בארץ  אאמריקשלחוהו הוריו מ ,גדולה

משום לביתו לחזור לו  קראובאחד הימים וישראל, 

הזמין לעצמו כנהוג ו ,עבורושהציעו ב הצעת שידוך

קבע הנהג ולשדה התעופה, שיקחנו ברכב מקום 

שמשם לפי רלין, אבביהמ"ד קלו עמו שימתין 

   אנשים.כמה עוד עמו צריכים לנסוע 

  

והמתין שם,  ןרליאהוי שהגיע לביהמ"ד ק וכך

רלין, וכל אאותו היום היה יומא דפגרא בקובדיוק ב

העולם שם רקד ושמח, ואילו הוא ישב בצד ולא 

התיישב פתאום לפתע ו השתתף בכל השמחה,

מדוע לו שאו ,אדמו"ר זיע"אמרן כ"ק  זקנילידו 

אמר ואינו רוקד יחד עם כולם,  ,לבדופה הוא יושב 

נענה , חסיד' רלינעראאני לא ק'המספר לו 

חסיד', רלינער אק'מה זה ואמר לו, ע "ימוזדא

וכלשונו  ,ולהיות שמח ,להתפלל בהתלהבות

וכי  - ך'עוארעם און זיין פריילונען עווהטהור 'דא

צריך להתפלל הרי כל יהודי יהודי, אינך  ,מה

 ,הוסיף ואמר לו, וולהיות פריילעך ולרקוד 'וארעםו'

שאינך קארלינער חסיד, והרי זה  אמרתמכיון ש

כאילו אמרת שאינך רוצה להתפלל באשיות 

אתה לומר צריך חמימות ואינך שמח, על כן בו

להוציא  חסיד' רלינעראק'כן שאתה  עמיםפעתה ג' 

שאין לו שראה כיון , ותם דברים שאמרתאמ

כן ברירה, עמד ואמר בקול גדול ג"פ שהוא 

, ואמר לו זקניהוסיף "כ מאחל, 'קארלינער חסיד'

הוכיח שאכן הוא  שבדיבור בעלמא עדיין לא

 ,לרקוד עם כולםעליו ו, באמת קארלינער חסיד

חסיד', ולא  'קארלינערהוא וכיח שאכן להובזאת 

הועיל לו מאומה, ונכנס ורקד שם עם כולם כשווה 

   לשלום. זקניבין שווים, ואח"כ נפרד הימנו 

  

סיבה כל שהיא, ירד אותו השידוך  משום

עברה שנה , ואעבורו חזר לבית הוריו לאמריקבש

, ושתיים והוא עדיין יושב בבית הוריו וראשו מלבין

שהיה נראה שידוך הצעת ה תוביום מן הימים על

בהגיע העת אמנם , צדדיו וצידי צדדיוטוב מכל 

, שהוא חסיד אמרשידוך ותנאי באבי הבת הוסיף 

שהחתן יהא חסיד דורש  נויאאמנם רלין, ואק

, רליןאשלא יהא מתנגד לקהוא רלין, אך העיקר אק

הרבי מטאלנא  ,כששמע זאת החתן נענה ואמר

כך , ורלינער חסידאקבאמת שאני יכול להעיד 

  .למזל"טהשידוך נסגר 

  

בו, יש בו יש חוץ מן המופת ש ,במעשה זה והנה

שבכל מקום יהודי , גדולה לצעירי הצאן הדרכהגם 



−"íë  ³îþëð   ì"½¾³ ó−¬õ¾ô í×ñô íîñô     ¾ðîš¬    
  

 

ישנם דברים טובים ששייכים לכל יהודי  ,בעולם

, ואם זה במתנגדים, יםאם זה בחסידבאשר הוא, 

עדות המזרח, שהרי סוף אם זה בתימנים ואם זה ב

וכולנו עובדים לה'  ,אנחנוכל סוף אנשים אחים 

חסיד וכמו שאמר אדמוזי"ע, וכשם שאם אחד, 

יכנס לישיבת מיר להמתין שם להסעה שתיקחנו, 

מירער 'יאמר איני לא  ,ויראה שם את כל הלומדים

א רבאדאלא , ועל כן איני יושב ולומד, 'תלמיד

 בכל מקוםגם וישב ללמוד, כך הגמרא יפתח את 

הימנו מידות טובות ללמוד וצריך אפשר ומקום 

   והנהגות טובות.

  

הבית ישראל אדמו"ר מעשה אצל היה  ךוכ

היה מישיבת מיר ש, שפעם אחת קרא לבחור זיע"א

, ודיבר עמו כדרכו על עניני מפעם לפעםא ובנוהג ל

קדושה, נענה אותו בחור ואמר לו 'אני איני גערער 

אתה לא 'בקול גדול חסיד', אמר לו הבית ישראל 

   !'אבל אתה יהודי ,גערער
  

מרן כ"ק  זקנידרכו של באמת היתה  זאתו

בבחינת , שהיה משכבר הימים אדמו"ר זיע"א

את בכדי להשלים כל מקום הלך ל, ו'קונה הכל'

כל בנפשו ולקנות תורה ועבודה, וכידוע שכמעט 

עד לחצה"ק גור שבבית וגן, שבת היה הולך מביתו 

בסעודה ג', ואח"כ היה הולך  בטישנוכח להיות 

  רלין, א, ולקאקוסטריוילראחמ

  

וכשהיה בא לגור, בדרך כלל היה כבר לקראת סוף 

הטיש, והוא זיע"א היה נעמד אחורי השורות של 

הבחורים בכדי להתדבק בזוכים לראות את פני 

אחד מן העומדים, שפעם הקודש, וכפי שסיפר לי 

שיזוז בקש ועמד מאחוריו, והיה מתאחת בא זקני 

 לראותגם הוא נס שיוכל יכהל זקיני מעט ויתן ל

ולא ולא זע  'חסיד גדול'היה , אך הוא את פני הרבי

רק המשיך בדבקות זז כמלוא נימא ממקומו, 

להסתכל על פני הקודש, ואז מי שעמד לצידו, פינה 

שהודה לו מאוד, ואז גם הוא  את מקומו עבור זקני

ראהו הרבי כשו, ממקומו היה נצרך לזוז מעט

עומדים שם כל הלהראה מיד הבית ישראל, 

ואח"כ שלח לו פירות שיזהרו שלא ידחפוהו, 

זקיני זיע"א מיד נתן את כל הפירות בשפע גדול, ו

המספר לו ולעומד מצידו שפינו לו את המקום, ו

היה בוש ונכלם על הנהגתו, ואחר שנגמר הטיש, 

, שבקושי על הנהגתולהתנצל בפני זקני הלך 

מה אתה  לו זקני,ואמר , בעבורוהסכים לזוז מעט 

   , הלואי שאני אהיה גערער כמוך.שח

  

אנו צריכים לקבל על  ,במקום אתרא דמר וכאן

שום קהילה ושום עדה, חלילה עצמנו, שלא לפסול 

ואדרבא להשכיל ולהחכים ולהיות בבחינת 'לומד 

מכל אדם', ללמוד מכל מקום ומכל עדה הנהגות 

 אכי"ר. ,טובות ומנהגים טובים לטוב לנו כל הימים
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פרש''י כל מקו� שנאמר אשר תשי� לפניה� (כ''א, א')  ואלה המשפטי�

מוסי� על הראשוני�, מה הראשוני� מסיני  ''ואלה''פסל את הראשוני�  ''אלה''
בסיני נאמרו המצוות הא כל  מסיני,נו שה� ללמדמה בא צ''ע  א� אלו מסיני.

נאמרו ה שמיטה מ ,שמיטה אצל הר סיני מה עני� )פרשת בהרכפרש''י (
רה כולה נאמרו כללותיה ופרטותיה א� כל התו ,סיניכללותיה ופרטותיה ב

דהא דאמר מה הראשוני� מסיני א� אלו  תי' (המהר''ל) הגור ארי'. סיניב
שנאמרו למשה ולישראל  עשרת הדברותמסיני כלומר כמו הראשוני� דהיינו 

   אבל לא לישראל. ,למשה בסיני נאמרו ותובסיני א� אלו כ�, וכל שאר מצ
  

 ישראל בסיני יותר משאר מצותבני המשפטי� לכל  ולמה נאמרצ''ע אבל 
� הרה''ג ר' משה מרוי''ל עפ''י דברי . רק למשה בסיני שנאמרו שבתורה

שהתורה מוסי� כא� דהמשפטי� ה� ממש כעשרת  (בקול ר�) פיינשטיי� זצ''ל
הוא ככופר בהנהגת  ,והוא משו� דכל עניני ממו� כשאחד מזלזל בה� ,הדברות

השי''ת ובהשגחתו על כל אחד ועל כל דבר בפרט, והוא הז� ומפרנס ומבלעדיו 
אי� אד� יכול להשיג בעצמו א� פרוטה אחת וכ� בכל עני�, שלכ� יש לו רצו� 

שב ותאוה לממו� שאינו שלו, וכל יצר ותאות האד� לממו� הוא מחמת שחו
שיכול ליקח בעצמו יותר ממה שית� לו השי''ת, דא� ידע שרק מה שהשי''ת ית� 
 ,לו יכול להשיג לא יתאוה כלל, ונמצא שעיקר תאותו הוא מצד חוסר אמונה

שאל''כ  ,שא� כשיתגבר על תאותו מצד יראת העונש של השי''ת חסר לו אמונה
רת הדברות שהשי''ת לא היה מתאוה כלל, ולכ� הוה כמו שאינו מאמי� ח''ו בעש

  ברא העול� והוא משגיח עלי'.
  

שכמו העשרת הדברות  ר� קושיית הנ''ל,יתש דברי הרא''� ''ז יש לפרשולפ
מד כל ות וברקי�, א� המשפטי� נאמרו במענאמרו במעמד כל ישראל בקול

למה נאמרו המשפטי� בקולות וברקי� יותר צ''ע ישראל בקולות וברקי�. 
דכיו� שה� מורי� על אמונת השי''ת  ולדברינו י''למשאר מצוות התורה. 

ה� ממש דומה ש כמו העשרת הדברות, ה� נאמרו בקולות וברקי� ,והשגחתו
    . לו
  
 – של עבד עברי  הוא הדי� בפרשתינו שהנה המשפט הראשו� ,סמ� לזהיש ו
י תחש� שבראתי את העול� לששה ימי� ונאמר הקב''ה כ – איתא במדרש ו

הד� ) כל י'( בשבת וג� איתאבשביעי, כ� יעשה עמ� שש שני� ויצא ב� חורי�. 
, וזהו כדברינו הנ''לת לאמיתו נעשה שות� להקב''ה במעשה בראשית. די� אמ

  והשגחתו.  אמונת השי''תשקיו� המשפטי� מורה על 
  

צוה שלמה , ר' ישעי' שור זצ''ל אב''ד יאס זקני הרה''קוי''ל עוד עפ''י דברי 
אלקי  "  אלקי העבריי�, ולא בש� " הקב''ה את משה להזכירו לפרעה בש�

להזכיר לפרעה המכות שנלקה פרעה הראשו� בימי היתה  ושכוונת תי'ו ישראל.
עבד ''כא�  זה נאמר שמטע� ולפ''ז י''ל אברה� העברי על דבר לקיחת שרה.

 לרמז שאנו בני אברה� העברי, שנאמר עליו ''ישראלעבד ''ולא  ''עברי
הפסוק , שוזהו כדברינו הנ''לוהאמ� בה' ויחשבה לו צדקה. ) ט''ו, ו'בראשית, (

    קיו� המשפטי� מורה על אמונת השי''ת והשגחתו. בא לרמז ש

 

חק ומשפט'' רש''י בפרשת בשלח על הפסוק ''ש� ש� לו ע''פ פ וי''ל באופ� אחר,
 ,פרה אדומה, לה� מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בה�, שבתשבמרה נת� 

תנה יכבר נשאותה פרשה של דיני� א� התורה פירשה כא� דשולפ''ז י''ל  ודיני�.
היינו כל  " א� אלו מסיני ב''ה כא� ושנה לה� בסיני, ופירושחזר הק ,במרה לה�

  . הפרשיות של דיני� כמו פרשת ואלה המשפטי�
  

שא� שנצטוו על הדיני�  שאול (הגאו� ר' שאול נתנזו� זצ''ל)וכעת ראיתי בדברי 
לה המשפטי� אשר אבמרה, אבל לא ביאר ש� פרטי הדיני� ודקדוקיה�, וז''ש ו

 ,המוסי� , מהו החידוש של הוי''והנ''ל לתר� קושיית ישולפ''ז תשי� לפניה�. 
, הלא כבר פרש''י בריש פרשת בהר שכל מה הראשוני� מסיני א� אלו מסיני
 כיו� דהמשפטי� כבר נתנו ולדברינו י''להתורה כולה נאמרה למשה בסיני. 

לומר אות� בסיני, קמ''ל שרק הכללות של  יש הו''א לומר שלא חזר ,במרה
  המשפטי� נאמרו במרה, אבל הפרטי� נאמרו בסיני. 

  

 שכלל ישראל כבר קבלו הדיני�אע''פ  ,התפארת יהונת�דברי וי''ל עוד עפ''י 
רק שה� כמו נימוסי מדינה  ,חשבו שהדיני� אי� לה� שו� פנימיות ,במרה

דהא  ,אמרו אי� צור� עוד להמשפטי� ליישר הע�, ולכ� כאשר ניתנה התורה
תורה, לכ� תיכ� אחר קבלת כבר נתבטלה מחלוקת� ודברי� כאלו ע''י נתינת ה

לרמז לה�  ,עברי שאינו נוהג כלל במדברלה� משפטי� וקניית עבד  התורה נתנו
 "  ברמב''� . ויש סמ� לזה בדברישיש להדיני� פנימיות כמו שאר חלקי התורה

  אנכי ה' אלקי�.  – שדי� עבד עברי הוא כנגד הדיבור הראשו� 
  

לא ( שפרשת משפטי� נאמרה קוד� מת� תורה 'פיובאמת הנצי''ב (העמק דבר) 
שרק סו� הפרשה נאמרה קוד� מת� תורה) דהא כבר נת�  (כ''ד, א')כפרש''י 

הוא כדי להסמי�  לא כסדר)( לה� במרה, והא דנכתב אחר העשרת הדברות
שמטע� זה פרש''י  ולפ''ז י''לפרשת מזבח לפרשת דיני� כפרש''י בריש הפרשה. 

פי' הנצי''ב הנ''ל, שפרשה זו , לאפוקי ממה הראשוני� מסיני א� אלו מסיני "
קוד� מת� תורה, אבל התחלת נאמרה מרה, ובאמת רק סו� הפרשה ב נתנה

  . ונכתב כסדר הפרשה הוא בשעת מת� תורה
  

מה הראשוני� מסיני א�  "' אופני� כוונת פרש''י לפרש בגיש  –  סיכו� הדברי�
 –  א) גור ארי', א� שכל התורה נאמרו בסיני כפרש''י בפרשת בהר. אלו מסיני

משא''כ שאר מצוות  בסיני למשה ולבנ''י, נאמרוהעשרת הדברות והמשפטי� 
העשרת הדברות והמשפטי�  " ב) הרא''� . לבנ''י ולא נאמרו בסיני רק למשה

נאמרו בקולות וברקי�, משא''כ שאר מצוות אע''פ שנאמרו בסיני לא נאמרו 
נאמרו לבנ''י ישראל בסיני ובקולות  פטי�שוהטע� שהמ –  בקולות וברקי�
ששניה� מורי� על אמונת ה'  ,דומי� לעשרת הדברות היווברקי� כיו� ש
משפטי� במרה נאמרו עוד הפע� ה שכבר נאמרואע''פ  ג). והשגחתו בעול�

  בסיני.  
  

לומר ל� למה נסמכה פרשת דיני� לפרשת מזבח  פרש''י " אלה המשפטי� ו ב)
 הגור ארי' הסנהדרי� אצל המזבח. למה הי' צ''ע. שתשי� סנהדרי� אצל המזבח

המזבח משי� שלו� בי� ישראל , שה� שוי� לגמריכיו� ש תי' (המהר''ל)
מה האבני�  " ולא תני� עליה� ברזל " לאביה� שבשמי�, וכ� איתא במכילתא

בשביל שמטילי� שלו� בי� ישראל לאביה�  ,שאינ� רואי� ואינ� שומעות
המטיל שלו� בי� איש לאשתו  ,אמרה תורה לא תני� עליה� ברזל ,שבשמי�

פטי� מטילי� שלו� ו' על אחת כמה וכמה שלא תבא עליו פורענות, וכ� המשוכ
 ,מה ראו להקדי� דיני� לכל המצוות שבתורה "  במכילתא בעול�. וכ� איתא

נפסק הדי� שלו� ביניה�, נמצא כי  ,כשיש די� בי� אד� לחבירו תחרות ביניה�
   המזבח והדי� מתקשרי� ועושי� שלו� בעול�. 

  
על הפסוק (שמות, בי� זצ''ל (שיחות מוסר) דברי הגר''ח שמואל וי''ל עוד עפ''י

פרש''י כאיש אחד בלב אחד. וכ� איתא  "  י''ט, ב') ויח� ש� ישראל נגד ההר
הואיל ושנאו ישראל את המחלוקת ואהבו את השלו�  – בסו� דר� אר# זוטא 

מתבאר בדברי  הנה ועשו חניי' אחת, הרי השעה שאת� לה� את תורתי. אבל
כדאיתא  דיי� לא היתה קבלת התורה בשלימותכי בזמ� מת� תורה ע ,'לחז'

א''ר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד  – בשבת (פ''ח) ויתיצבו בתחתית ההר 
שכפה הקב''ה עלה� את ההר כגיגית, ואמר לה� א� אתה מקבלי� את התורה 

, א''ר אחא בר יעקב מכא� מודעה רבא מוטב, וא� לאו ש� תהא קבורתכ�
יתא, אמר רבא אעפ''כ הדר קבלוה בימי אחשורוש דכתיב (אסתר, ט', לאורי

רה שקבלת התו נראה מזהכ''ז) קיימו וקבלו היהודי�, קיימו מה שקבלו כבר. 
בדרגה גבוהה יותר מקבלת התורה בהר  שיקבלו ישראל בימי אחשורוש הוא

סיני, והטע� הוא שאע''פ שבסיני היו ישראל כאיש אחד בלב אחד, מ''מ בימי 
אחשורוש הגיעו לאחדות שלימה ומוחלטת עקב הסכנה האיומה שריחפה על 

להשמיד להרוג ולאבד, שהרי בשעת הסכנה נשכחי� ומתבטלי� כל  – כול� 
 ,חבירו, והיא שעת האחדות הגמורהת שיש בי� אד� לומההקפדות והתרע

   ושעת הכושר לקבלת התורה בשלימות. 
  

, כי יו� כפורי� הוא כפורי�, דהיינו בפורי� הנה מובא בשל''ה בש� האריז''ל
, וזה דבר פלא האי� שיי� דבר יוה''כ� לעלות למדריגה גדולה יותר מיכול האד

כי כמו ביוה''כ  ''לולדברינו י. כזה שבפורי� יהי' במדריגה גדולה מיוה''כ
שו� קנאה ושנאה, כמו''כ בפורי�  בה�מגיעי� ישראל למדרגת מלאכי�, שאי� 

  

  
  פרשת 

משפטי�
  תשע''ח
  לפ''ק



 

 

 ,�ע''י משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביוני� באי� לידי כ
, ולא עוד אלא ע''י משתה ושמחה האחדות ביניה� הוא גדולה יותר מיוה''כ

� שהגיעו לכ� בימי מרדכי ואסתר. והזמ� המסוגל לכ� הוא בימי הפורי� כיו
(אסתר ט') דברי דברי שלו�, כמ''ש  "הטע� שהמגילה נקראת  ולפ''ז יש לפרש

, שע''י המשתה והשמחה ומשלוח מנות איש לרעהו נתחזק ושלו� ואמת
  . אמת ", ועי''ז נתעלה למדרגות גדולות שמרומז במלת בינינוהאחדות והשלו� 

  
ת של בהנהגת חיצוני בזה אי� די ,בלב אחד כאיש אחד – מה שאמרו הנה

 ידידות, רק צרי� שתהי' האהבה בי� איש לרעהו בעומק הלב, ושלא יהי' בלב
שמ# טינה ומחשבה לא טובה על חבירו, רק כבוד וחיבה. הנה בעבד עברי  שו�

 �פרש''י אל תאמר  –כתיב (ויקרא, כ''ה, מ''ג) לא תרדה בו בפר� ויראת מאלקי
 �הח� לי את הכוס והוא אי� צרי� לו, שמא תאמר אי� מכיר בדבר א� לצור
א� לאו, ואומר אני שהיא לצור�, הרי הדבר הזה מסור ללב, לכ� נאמר ויראת 
מאלקי�. הנה מבואר שאע''פ שאי� העבד יודע כלל כי עבודה זו הוא למותר, רק 

כי לחינ� טרח, ומחשבה זו הוא רק  סבור שהאדו� צרי� לכוס חמה, וג� לא ידע
ויראת  " בלבו של האדו� בלבד, מ''מ הזהירה התורה על כ�, וע''ז נאמר

מאלקי�, וטעמא דמילתא דכיו� שהאדו� בלבו ידע שאי� הוא צרי� לעבודה זו, 
הרי הוא מזלזל בעבדו בלבו, וא� דבר זה אסרה תורה כי חייב האדו� לכבד 

זכה לקבלת התורה ורק מי שנוהג כ� י ככי לבו,דו העברי ולהחשיבו א� בתועב
  בשלימות!

  
תשועת� היית לנצח ותקות� בכל דור  ולפ''ז י''ל כוונת הפייט (שושנת יעקב)

מגילה (ט', כ''ח) וימי הפורי� העפ''י מה שנאמר ב י''ל ע''פ פשטות –ודור  
מה ה�  אבל לפ''ז צ''עהאלה לא יעברו מתו� היהודי� וזכר� לא יסו� מזרע�. 
, הלא היינו ה�, א� שני הדברי�, תשועת� לנצח, ותקות� בכל דור ודור

שתקות�  ולדברינו י''ל .ת� היית לנצח בודאי תקות� הוא בכל דור ודורעותש
אחדות�, דהיינו שע''י  על אלא ,לא קאי על הישועה של פורי� בכל דור ודור

מצות היו� של פורי� נתחזק אחדות� של ישראל ואז יזכה לכל טוב, וכפרש''י 
 " (ל''ג, ה') ויהי בישרו� מל� בהתאס� ראשי ע� יחד שבטי ישראל בדברי� 

שבהתאספ� יחד באגודה אחת ושלו� ביניה�, הוא מלכ�, ולא כשיש מחלוקת 
שהקב''ה יהי' מלכ�, וזה שיי� רק , , וזהו עיקר התקוה של כלל ישראלביניה�

פורי� לא  ובטלתשכל המועדי� ימטע� זה אע''פ  ואולי .כשה� באחדות�
קבלו חדות של ישראל, ועי''ז יכיו� שע''י הנס של פורי� נתחזק הא תבטל,י

לקבלת התורה שהוא קיי� גור�  הוא התורה בשלימות, וכיו� שהנס של פורי�
    ת� היית לנצח. עותש –רי� הוא לעול� ועד ד, בזכות זה היו''ט של פולעול� וע

  
באור פני� נתת לנו ה' אלקינו  " וזהו כוונת התפלה בשמו''ע בברכת שי� שלו�

שעיקר  היריעות שלמה (הגאו� ר' שלמה קלוגר זצ''ל) פי' –תורת חיי� 
וממילא נזכה לכל הברכות, כי כל  (שהוא מלכנו) תפלותינו הוא שיאר פניו לנו

מטע� זה נסמ� פרשת יתרו למשפטי�,  ואולי הפורעניות באות מהסתר פני�.
דהיינו על  ,כבוד חבירובר ''א לקבל התורה כראוי רק מי שנזהלרמז שא

   המשפטי� שהוא מצות בי� אד� לחבירו. 
  

 דגלגולא.ואלה המשפטי� וגו' ואלי� דיניא  "ה פרשהריש באיתא בזוהר ג) 
שכל איש ית� אל לבו לחפש  פי' הישמח ישראל (אדמו''ר מאלכסנדר זצ''ל)

ואי� עצה רק לאהוב את כל ישראל אהבה  ,עצה אי� להפטר מעונש של גלגולי�

ולא  ,עזה כנפשו ממש, וממילא נחשב כאילו קיי� כל התרי''ג מצוות במילוא�
   יצטר� לבוא בגלגול פע� שנית.

 שאלת הגרזהו ש על הגמ' בשבת (ל''א)בא בעי� יעקב) יוס! (מווכ� איתא בענ! 
שאמר להלל גיירני ע''מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת 

ואמר לו  צער גלגול,ר''ל שיכול לקיי� כל התורה בפע� אחד שלא יצטר� לסבול 
�אצטרופי כיו� שיהי' אהבה בינו ובי� כל ישראל הרי חזי להיינו ד " ואהבת לרע

ויענו כל  )י''ט, ח'ולפ''ז י''ל כוונת הפסוק ( ונחשב כגו� אחד בקיו� המצוות.
 שלכאורה צ''ע –) ויע� כל הע� קול אחד כ''ד, ג'וג� לקמ� כתיב ( –יחדו  הע�

יחדו, וג� די לומר ויע� כל הע� בלי  " הלא די לומר ויענו כל הע� בלי מלת
י''ט, שהפסוק בא לרמז על אחדות� כפרש''י ( ולדברינו י''לקול אחד.  "  לי�ימ
ר''ל  ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה –כאיש אחד בלב אחד  –) ויח� ש� ישראל ב'

ע� כל זה ע''י האחדות ושלו�  ,כל התורה כולה הג� שא''א לאד� יחידי לקיי�
ולזה  –נחשב כאילו נעשה, וז''ש ויע� כל הע� קול אחד ר''ל שענו קול שה� אחד 

  ויאמרו כל הדברי� וגו' נעשה.  "  נאמר
  

המלא העומר (מוהר''ר ר' ארי' ליב צינ� זצ''ל אב''ד פלאצק) פי' הפסוק לקמ� 
) לא תהי' משכלה ועקרה בארצ� את מספר ימי� אמלא ר''ל שידוע (כ''ג, כ''ו

שהנפלי� ה� מגלגולי� כמ''ש האלשי�, ואול� א� תעשו רצו� המקו� אי� 
ה ג''כ לפעמי� שגור� החטא להתגלגל נשמת זכר צרי� להתגלגל בנפל, ועקר

  בנקבה, אלא מספר ימי� אמלא ואי� צרי� לגלגל. 
  

אלקיכ� וגו' לא  את ה' שכתוב לקמ� ועבדת� ולפ''ז יש לתר� קושי' אחרת
רבי� וסיי� בלשו� יחיד. התחיל בלשו� שצ''ע כ''ו) –(כ''ג, כ''ה תהי' משכלה 
אבל ע''י  ,מצד עצמו לקיי� כל התורה כולהא''א לאחד שאע''פ ד ולדברינו י''ל

ה� כאילו כל אחד בבחינת אחד, ואז נחשב לישראל  אהבת ישראל נעשי� כלל
כשרבי�  ,וזהו כוונת הפסוק הנ''ל� לגלגל. טרציקיי� כל התורה כולה ולא 

ולכ� סיי� הפסוק  ,אז נחשבי� כאחד ,ויש אהבת ישראל ביניה� ,עובדי� ה'
  בלשו� יחיד.

  
מעשה רב (מובא  אעתיק, חומר של גלגולי�הלהלהיב לב אנשי� לעני�  וכדי

ד של מעלה קול רעש גדול, פנו מקו� ''יגדול אחד שמע בב "בחיי אד� כלל ה') 
לצדיק אחד שנפטר וקבלוהו בכבוד גדול, ונתנו לו ספר תורה בזרועו ושאלוהו 
קיימת מה שכתוב בזה ואמר ה�, קיימת מצוה ראשונה שהיא פו''ר לא 

 �ובאו המלאכי� שנבראו להנאת� אלא לש''ש ואמר ה�, אמרו מי מעיד ב
בו, זה אומר נבראתי ממצוה זו וכו' עשה עד אי� מספר והעידו מהמצוות ש

אח''כ הביאו לפניו ד' טורי� ושאלוהו קיימת תורה שבע''פ ואמר ה�, ומי 
מעיד ובאו המלאכי� כנ''ל, אח''ז שאלוהו נזהרת מלהוציא ש� שמי� לבטלה 

מידי, והכריזו אחר עדות ובאו גדודי� אמר וידו�, חזרו ושאלו אשתיק ולא 
ידו זה אומר נבראתי ביו� פלוני כשהוציא מלאכי� לבושי� שחורי� והע

אזכרות כ� וכ� בתפילה בלא כוונה וזה אומר כ�, ויקרעו שמלות� כל הב''ד 
של מעלה וג� אני קרעתי ואמרו טיפה סרוחה אי� לא יראת וכו' ונגמר דינו או 

     ובחר גיהנ� מבגלגול. ,לבוא לגיהנ� או לחזור ולבוא בגלגול
   
  
  
  
  

  
הגאו� ר' אליהו לאפיא� זצ''ל שאמר הי' תלמיד פגרימנסקי זצ''ל,  ב� ר' אליהו ר' מרדכי הצדיק שמת הגאו� הגדולגליו� זו מוקדשת לזכר נ
בשוויי�  נפטרהי' בקי בתורת הנגלה ובתורה הנסתר. לעול� התורה הי' די.  מרדכי פגרימנסקיהוא להביא ר'  הזה שא� כל הצלחתו בעול�

הי' אד� פלא וקשה לכתוב כל מעלותיו, ודי לומר  ת נ צ ב ''ה. ,בא' דר''ח אדר תש''י ,בארצינו הקדושההובא לקבורה וכ''ה שבט תש''י, 
וה אותו כל הדר� לבית ילהחזו� איש זצ''ל השתת! בלויתו, ווכדאי להזכיר ש� איש זצ''ל אמר שהוא מהל''ו צדיקי� שבדור. וזשהח

  יהא זכרו ברו�.  קרע קריעה עליו,, ובכה עליו הרבה בשעת לויתו בחייו, וג�הקברות, ואע''פ שלא הכירו ולא פגש עמו 
  

היה מהתלמידי� החשובי� של הגה''ק רשכבה''ג מו''ה  ,''ה ישעי' שור אבד''ק יאס זצ''לזקני הגה''ק רשכבה''ג מו " מדבר שקר תרחק 
, ובישיבת� הגה''ק מאפטא זצ''ל בהושענא רבה �מרדכי'לע מקרעמניט� זצ''ל, ופע� אחד היה אצל הגה''ק המפורס� ר' איצ'י מאיר ב

האי� נכנס בלבבו אמירת ההושענות שלו, השיב לו זקני כי  ,לפני השלח� אשר לפני ה' כדר� הצדיקי�, שאל הגה''ק מוהרי''מ את זקני
ז אמר הגה''ק מוהרי''מ זצ''ל ע''ו ' מרדכי'לע האב אי� נישט געפיהלט,טובי� היו, אבל דאס חיות וואס אי� האב געפיהלט ביי מיי� רבי ר

  אי� בי� מקנא ר' ישעי'קע מיט דע� אמת.
  

שאינו מבי� למה ינהרו אליו כ''כ חסידי� מרחוק ויפסידו ממו� וזמ�  ,פע� אחת שאל רב גדול שהי' מתנגד גדול לזקני החוזה מלובלי� זצ''ל
 נסיעת� אלי. אז אמר לו הרב תשפילואינני מבי� ג''כ  בבוא� לכ�. השיב לו החוזה זצ''ל הלא אנכי משפיל את עצמי בתכלית השפלה

וכל ואז יחדלו דרכ� אליכ�. וציית לדבריו והוסי! להשפיל את עצמו בפני קהל ועדה כידוע ומפורס� ענותנותו הגדולה,  ,עצמכ� יותר ויותר
�מצאמת אי� אתה רוצה בה�, התפאר בעמרבי� הע� לבוא בשמע� ענותנותו. אז אמר הרב הנ''ל א� ב עוד שהרבה להשפיל את עצמו היו 

 ,כי החסידי� ישנאו איש שהוא מתנהג בגדלות. השיב לו החוזה הכל אציית לכ� ,להגיד גודל מעלתכ�, ואז בודאי החסידי� ינוסו מאתכ�
י שפל ביותר, ומה אבל לא אוכל לעבור על רצו� קוני להגיד דבר שקר שאני גדול הדור, ולעצתכ� לא יכולתי לשמוע רק להגיד האמת שאנ

  אוכל לעשות יותר. 
  

    kolyaakov44@gmail.com – התקשרוצה לנדב גליו� נא להר

 KOL YAAKOV 89 RIVINGTON ST. (RABBI YAAKOV SPIEGEL WAY) N.Y. N.Y. 10002הכתובת: 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלון שבועי בענייני תורת הנפש ותיקון המדות משיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א

  חתשע"משפטים ערב שבת קדש פרשת   369 ב"ה  

 "ורפא ירפא"

 –בפרשתנו נאמר "ורפֹא ירפא" וכולם מכירים את הלימוד של חכמינו ז"ל, שמכאן 

שנתנה רשות לרופא לרפא. כל פעם שישנה כפילות כזאת  –מהכפילות של הרפואה 

קיימות שבע תשובות שנתנו )"ורפא ירפא"( השאלה היא כמובן לשם מה הכפילות, וכאן 

 חכמינו גדולי הדורות, נראה אותן ונקבילן לשבע מדות הלב.

הפירוש הראשון, שנמקם בספירת החסד, הוא בדקדוק הלשון. המילה "ורפא" נקראת 

"מקור", צורה קלה, והמילה "ירפא" היא "פועל יוצא", צורה יותר כבדה. מה אפשר ללמוד 

ברפואה טבעית. רק  –קודם לנסות לרפאו בצורה קלה מכך? כשבאים לרפא מישהו צריך 

רפואה קונבנציונלית. ישנם  –אם זה לא מצליח צריך לעבור לשיטות רפואה 'כבדות' יותר 

שני חודשים של רפואה, אייר ואלול. אייר הוא חודש של רפואה טבעית, כידוע שאייר ר"ת 

ללמוד מזה גם לדרכי החינוך:  ופאך", ואילו אלול שייך לרפואה רגילה. אפשרר' יני הוא"

 נעזרים בדרכים כבדות יותר. –מתחילים בקלות, ורק אם לא עובד 

הפירוש השני, כנגד ספירת הגבורה, מתייחס לכך שעם הרפואה יכולות להגיע תופעות 

לוואי, עד כדי כך שמפחדים לרפא בגלל מה שיכול לקרות במקום אחר בעקבות הטיפול 

רת התורה "ורפא", עדיף לרפא בצורה שלא יהיו תופעות לוואי במקום החולי. על כך אומ

 שליליות, "ירפא" אם אי אפשר יש לרפא גם אם יהיו תופעות כאלו.

הפירוש השלישי, כנגד ספירת התפארת, אומר שלפני הרפואה יש להתפלל לרחמי שמים 

י גשמי "ורפא". ורק לאחר מכן יש לנקוט באמצע –ל"רופא כל בשר" הלא הוא ה' יתברך 

 "ירפא". –והשתדלות לרפא על ידי בשר ודם 

בספירות נצח והוד נשים שני פירושים דומים. הפירוש הראשון על פי דברי האבן עזרא 

שאומר שהרופא יכול לרפא רק בעיות חיצוניות, כמו בעיות עור וכדומה, אבל לא בעיות 

ת לרפא גם באברים פנימיות בתוך אברי הגוף. דעה זו אינה להלכה, ולרופא  יש רשו

פנימיים, אבל על פי דבריו אפשר לומר ש"ורפא" הוא כנגד רפואה של בעיות חיצוניות 

ו"ירפא" כנגד רפואת בעיות פנימיות. זה כנגד ספירת הנצח שנקראת "לבר מגופא", מחוץ 

 לגוף.

לספירת ההוד שייך פירוש של בעלי התוספות שיש רשות לרופא לרפא רק בעיות שנגרמו 

די בני אדם )כמו על ידי תאונה רחמנא ליצלן וכדומה( אבל לא בעיות שנגרמו משמים על י

)כמו מחלות לא עלינו(. גם דעה זו לא התקבלה להלכה, אלא אפשר לרפא גם בעיות 

משמים. אבל על פי דברי התוספות אפשר לומר ש"ורפא" שייך לרפואת בעיות שנגרמו 

 משמים. בידי אדם, ו"ירפא" שייך לבעיות שנגרמו

הפירוש השישי, כנגד ספירת היסוד, אומר שרק בגלל שכתוב "ורפא ירפא" לומדים שמותר 

 לרופא לקבל כסף על עבודתו.

הפירוש השביעי והאחרון כנגד ספירת המלכות, שבמובנים מסוימים מסמלת חזרה שוב 

ת לא ושוב בלי להתייאש. כך רופא צריך לא להתייאש מעבודתו, אלא גם אם רפואה מסוימ

הצליחה עליו לנסות דרך נוספת על מנת להביא מזור ורפואה לחולה. כך גם החולה לא 

צריך להתייאש אלא לבקש רחמי שמים כל הזמן ולחפש עוד ועוד שלוחים למקום כדי 

 להביא לרפואתו.

  לפרשת משפטים ע"א(וידאו )על פי שיעור 

 

 

 שלשת לימודי רבי לייבלה איגר בקוצק

 מיד של הרבי מקוצק, בעל היארצייט שלנאמר רק ווארט אחד של התל

. גם הוא ספג את האמת, הספר שלו על התורה לייבלה איגרר' , כב' שבט

הוא  –נקרא "תורת אמת". הסבא שלו הוא רבי עקיבא איגר, גדול ישראל 

לא היה חסיד, אבל לא היה טיפוס של מתנגד חזק. אבא שלו, ר' שלמה 

איגר, היה מתנגד חזק מאד. עד כדי כך שאומרים שכאשר הבן שלו 

א כמובן עשה כל מאמץ, התקרב לחסידות הוא ישב עליו שבעה. הו

 ולא הצליח. –להחזיר אותו בתשובה 

פעם ראשונה שבכל אופן האבא, ר' שלמה איגר, בא לקוצקער לדרוש 

ממנו שיחזיר את בנו הביתה, באמת הרבי אמר לו שיסע הביתה, לבקר את 

הבית שלו. כמובן שהאבא והשווער רצו שהוא יגרש את אשתו, אבל 

כמה שהתערבו זה נמנע, נשאר שלום בית בזכות החידושי הרי"מ ועוד 

כמו בכמה  –ב"ה. בכל אופן, כשהוא חזר הביתה פעם ראשונה שאלו אותו 

מה למדת שם? מה כבר אפשר ללמוד  –וכמה סיפורים כאלה בחסידות 

הרי אתה עילוי, אביך רב גדול בישראל וסבך הוא בכלל גדול  –בקוצק 

רך צעיר, לא כשהוא רבי, והוא עדיין כאב –הדור, מה יש לך שם? הוא אמר 

שלמדתי בקוצק שלשה דברים: דבר  –צריך לתרץ משהו להורים שלו 

שאדם הוא אדם ומלאך הוא מלאך, אלה שני דברים שונים שלא  –ראשון 

למדתי שאם האדם רוצה הוא יכול  –נוגעים אחד לשני בכלל. דבר שני 

ום יום", בנוסח להיות יותר גדול ממלאך. יש כמעט אותו פתגם בלוח "הי

למדתי מה פירוש "בראשית ברא אלהים", שאלקים  –חב"ד. דבר שלישי 

 עשה "בראשית", אבל חוץ מה"בראשית" כל השאר הוא על האדם. 

ה' עושה "בראשית", אבל חוץ  –העיקר כאן הוא הווארט השלישי 

מה"בראשית" הכל תלוי בך. איך אומרים זאת באותיות של חב"ד? שיש 

תא דלעילא על מנת לעורר אתערותא דלתתא, זו תמיד אתערו

ה"בראשית", אבל אחר כך האדם צריך לעבוד. הבעש"ט כבר לימד זאת. 

הוא הסביר את מאחז"ל ש"בכל יום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת 

שגם אם לא תמיד  –'שובו בנים שובבים'" )אנחנו בסוף ימי השובבי"ם( 

ראשיתית מלמעלה ואז האדם שומעים הנשמה שומעת. יש התעוררות ב

צריך לתפוס אותה, את האתערותא דלעילא, ולהתחיל לעבוד מלמטה. 

אפשר לתפוס לא נכון, שפעם ה' ברא את העולם וכעת הוא תלוי בנו, 

כל רגע  –אבל אנחנו מאמינים שה' מהווה ומחדש את העולם בכל רגע 

יש "בראשית", אבל רק ראשית, וכל רגע אתה יכול לתפוס את 

האתעדל"ע אתערותא דלעילא, ואחרי שאתה תופס אתה צריך לעבוד. ה

מה  –מתחדשת בכל רגע, וצריך לתפוס אותה. אז מתחיל הסיפור האמתי 

אתה עושה עם זה, העבודה שלך, מעכשיו והלאה הכל תלוי בך, עבודה 

ה' נותן את הראשית,  –בכח עצמו. זה הדבר השלישי שהוא למד בקוצק 

שאם אתה רוצה אתה  –חוזרים לווארט הקודם  וכל השאר הוא אתה.

                                                       תהיה גבוה ממלאך, אבל אדם ומלאך הם שני דברים שונים לחלוטין.        

 ו("ב שבט ע"כמשיעור )

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

לדורנו ולומר אנחנו רוצים לתרגם את כל הניתוח הנפשי של ספר התניא 

יש שני צדדים. אדמו"ר הזקן קורא לשני הצדדים הללו שלכל אדם )אישיות( 

ונפש בהמית, ואומר למעשה שהאישיות של האדם לגמרי  נפש אלקית

, פרופיל מואר, ויש צד מואר'מפוצלת. ואנחנו קוראים להם בשמות חדשים: '

פיל חשוך. יש את האני המואר ו, פרצד אפל'צד שני לאישיות שלי, שנקרא '

ויש את האני האפל, שני פרופילים. הרבה ציירים מודרניים מציירים כך את 

ש פרופיל אחד עם אור ופרופיל שני חשוך לגמרי, שחור לעומת האדם, שי

לבן. אין לבן בלי שחור. לכאורה זה מה שאמור להיות -הכי יפה שחור – לבן

 בדור שלנו הפסיכולוגיה.

 –יצר טוב ויצר הרע, נפש אלקית ונפש בהמית, איך שלא נקרא  –כל הדבר 

הזמן? רוח הזמן שאני  הוא דואליות בתוך האישיות, פיצול אישיות. מה רוח

לא מאשים אותך, אלא רק אומר, מנתח את האישיות. ברגע שאני אומר יצר 

אני אומר שאתה רע, ואני לא רוצה לעשות ממך רע. גם לא  –טוב ויצר רע 

רוצה לעשות ממך בהמה. לכל היותר אני רק רוצה להראות לך שאתה חשוך, 

 לתי קמתי". אתה אפל. "כי אשב בחשך הוי' אור לי", "כי נפ

, עוד לא צמח, אבל )כמו בפסוק "כי אפילות הנה"( הצד האפל הוא מאוחר

כאשר יצמח תראה את פלאי הפלאות. הצד האפל שלך הוא המון פוטנציאל 

 אורות דתהו. –לא מנוצל 

עטרא דחסדים שבדעת  –שוב, יש לי צד מואר ויש לי צד אפל. שניהם דעת 

ם היא מוארת ועטרא דגבורות ועטרא דגבורות שבדעת. עטרא דחסדי

כתוב  –בדעת הכל אור. באריך, בכתר, עוד יותר  –אפלה, אבל גם היא אור 

שבנחיר הימין של חוטמא דאריך יש חיים ובנחיר שמאל חיים דחיים. משיח 

 יצא מהשמאל. 

לא של  –מה פירוש מואר ואפל בכלל? אם אשאר פילוסוף או משכיל  

נאור ואפל הוא אחד שעדיין חי בימי  צד מואר היינו אחד –החסידות 

הבינים, בזמן החשוך. אבל מה אצלנו? מה אליבא דאמת? יש לי צד מואר 

כל החיים אני צריך לפתח ולהבין ולהתמודד ולעבוד עם זה שיש  –וצד אפל 

 לי צד מואר וצד אפל. 

הכל הוא מודעות אלא  –מה פירוש? הצד המואר שלי אינו שאני צדיק 

חוסר שיש לי אור של אלקות במודעות שלי. מהו הצד האפל? מודעות לה', 

, שנדמה לי ש"עולם כמנהגו נוהג", נדמה לי ש"כחי ועוצם ידי מודעות לה'

עשה לי את החיל הזה", או שאני מיואש מהחיים. כמו שרבי נחמן אמר, שמי 

יתכן אחד שהוא שמתייאש הוא טפש, הוא חי בחשך אפלה של מצרים. 

אין את ה' בראש שלו, זהו  –עושה מצוות, אבל הוא בדכאון צדיק, כל היום 

שוב, הצד האפל והצד המואר לא אומרים כלום לגבי  הצד האפל שלו.

 לא אומר כלום, אלא נטו מצב נפשי. –המצוות שאתה עושה 

אפל, לא אמרתי דווקא עושה מצוה -אמרנו קודם שכאשר אני אומר מואר

או עושה עבירה, כי אפשר להיות מואר גם כשאתה עובר עבירה. איפה 

רמב"ם וחז"ל, חז"ל לפי  –כתוב? נשמע משהו חדשני, אבל לא חדשני בכלל 

 פירוש הרמב"ם, "'בכל דרכך דעהו' אפילו לדבר עברה". 

'בכל לבבך'... בשני יצריך, משניות בברכות פ"ט על "הרמב"ם כותב בפירוש ה

, תוך כדי עברה, שאתה ה' תבשעת יצר הרע תאהב א –" ביצר טוב וביצר הרע

  רוצה, 'רע וביצר טוב ביצר' שאמר ומהנמצא ביצר הרע שלך, תאהב אותו )"

 הפסיכולוגיה של דורנו: הצד המואר והצד האפל שבאדם

 0507951105לקבלת סרטוני הוואצאפ: |  itielgi@pnimi.org.ilלקבלת השיעורים: 

והרבנית מרים שמאי נ"ע. איש אוהב אדם  עלום( בן הרב משה שמאי נ"לע"נ גלעד )שליון זה מוקדש יג

 ועולם, אוהב ישראל ורגבי אדמתה. מאיר פנים לבריות, שלם במצוותיו ובאהבת ה'. ת.נ.צ.ב.ה.

 elimiz770@gmail.comניתן להקדיש את העלון לזכות יקיריכם ולזכות בהפצתו ברבים מידי שבוע! 

 והאף והכעס העברה בשעת לוואפי, בו ולהאמין האל אהבת לבו אל להשיב לומר

'"(. פירוש הכי עברה בדבר לואפי 'דעהו דרכיך בכל' שאמר כמו, רע יצר הוא זה שכל

 חסידי שיש בכל הרמב"ם, זכותו יגן עלינו. 

", אתהלך לפני הוי' בארצות החיים" –בכך עוסק המאמר הראשון ב"אתהלך לאזניא" 

יש אחד  –שגם כאשר אדם מתרחק מה' הוא פונה לה'. "אתהלך" ב"רצוא ושוב" 

' עם הפנים אליו ומתרחק עם הגב אליו, אבל דוד אומר גם כשאני שמתקרב לה

מתקרב וגם כשאני מתרחק אני "לפני הוי'", גם כשהוא נסוג אחור, בנפילה רוחנית, 

 הוא כולו מואר, כולו לפני ה'. 

כל הזמן לכבוש עוד, ישוב ארץ  –הצד האפל הוא כמו תהום, מי התהום, אין סוף 

בשבעים השנה  –ממשלה, של כל הממשלות האחרונות ישראל. מה המדיניות של ה

האחרונות? לתת לצד האפל מקום, פתרון שתי המדינות. אנחנו אומרים סיפוח 

כל אחד לקחת את הצד האפל, שיהיה ברשות ושלטון הצד המואר. מה  –שטחים 

אנחנו נהיה אחראים. נהיה עם הרבה  – נעשה עם מליון ערבים שם )לשון ערבות(?

 אחד.  -קודם נספח ואז נדאג לטפל בהם אחד –ופל, מליון נקודות אופל נקודות א

 (ר"ח שבט ע"חמשיעור )         

 

 אור החסד אחרי הגבורה

" בלשון פרשת דיניםעל פי פשט היא דינים, לכן נקראת " פרשת משפטיםכל 

יש מתן תורה ויש מצות חז"ל. כל החבור של תורה ועבודה הוא על ידי משפטים. 

העבודה וביני וביני יש הרבה משפטים, הרבה דינים. הדינים הם בנין הכלים של 

אור החסד נמשך בכלי הגבורה, ואור החסד היינו ההבטחות של "וברך  הגבורה.

שך מהגבורה, וגם מה שה' שולח את הכל נמ –את לחמך וגו'". עבודה היא גבורה 

וברך את לחמך ואת אבל התכלית היא להמשיך " –המלאך הוא צמצום וגבורה 

מימיך והסרתי מחלה מקרבך. לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך 

זהו אור החסד אחרי שיש  –חסד", בגימטריא אמלא". השיא הוא המלה "אמלא

 בנין הרבה כלים של גבורה.

 ( ו"ד שבט ע"כמשיעור )

 

  

 חכמה אהבהמלכות  –מחאה 

יש חובת מחאה, חייבים למחות. אם אני חכם וגם יש לי אהבת ישראל צרופה, יש 

היא כוח של  – לכותמחאה היא ר"ת משל  מ -והרמז–סיכוי שהמחאה שלי תצליח 

של  אה-ונאמר שה –צריך למחות עם הרבה חכמה  –כמה חהיא ר"ת  ח-מלך, ה

                         שהמחאה יוצאת מדין ערבות.בה, אההיינו  אהמח

 (ח"ד טבת ע"כמשיעור )

 













  
  

  

 
















 
המאור שבתורה

 















  























 
   




  

כשהיה חותר את הבית. אין  -כה ומת אין לו דמים'. ופרש"י 'אם במחתרת ו'אם במחתרת ימצא הגנב וה כתיב 
רגו, וזה להרגך בא שהרי אין זו רציחה, הרי הוא כמת מעיקרו. כאן למדתך תורה אם בא להרגך, השכם לה -לו דמים 
אה שנוטלין ממונו בפניו ושותק, לפיכך על מנת כן בא, שאם יעמוד בעל הממון ושאין אדם מעמיד עצמו ור יודע הוא

מקור דברי רש"י בסוגיא מפורשת בגמרא כנגדו יהרגנו'. 'חזקה אין אדם  ,אמר רבא מאי טעמא דמחתרת
והתורה  ,ואי קאי לאפאי קטלינא ליה ,לאפאי ולא שביק ליוהאי מימר אמר אי אזילנא קאי  ,מעמיד עצמו על ממונו

   '.אמרה אם בא להורגך השכם להורגו
   


  

נלמד מכתוב דידן, שהתורה התירה את דמו של הבא  ור הדין דהבא להרגך השכם להורגו',שמק עולהמדברי רש"י 
'למה לי קרא סברא היא'. הלשון  כמ"פ בגמרא  במחתרת, לפי שבא להרוג, ויש לתמוה בזה, שמצינו

יש להבין, הלוא ענין זה של הבא להרגך השכם להורגו, הוא רה ופשוטה כוחה יפה מקרא מפורש, מעתה וסברא יש
רגך, וודאי שיעמוד להו , ואם בא אדם חייך קודמיןצריך אדם ליהרג ביד הבא להורגו, והלוא וכי סברא פשוטה, 

  תנת, ולמה לי קרא מפורש לענין זהכנגדו ויציל עצמו, ואפילו בחיי הרוצח, שכך הסברא נו
.  

  


  

ולמה לא אמרו  הו שאמרו 'הבא להרגך השכם להרגו',כמה דקדוקי לשון, מעוד יש לדקדק בלשון הגמרא ורש"י 
ולמה  ',הרי הוא כמת מעיקרועוד יש לעיין בלשון רש"י ' .ומה ענין ההשכמה בדייקאבפשטות 'הבא להרוג הרגהו'. 

 ובדבריהוצרך להגיע לזה שהוא כמת מעיקרא, הלוא אף אם לא היה בגדר הזה, עדיין יש להורגו מדין הבא להרגך. 
'אם במחתרת '. ולמה בא עליו הכתוב בעקיפין הוא יהרגאם במחתרת ימצא הגנב הכתוב יש להבין למה לא נאמר '

  .'אין לו דמים'ומה לשון אומרת כה ומת אין לו דמים'. וימצא הגנב וה
  


  

 עוד יש לדקדק על חילוק הלשונות בין דברי רש"י למקור הדברים בגמרא, שבגמרא הקדימו ואמרו טעמא דמחתרת
ע"מ להרוג והתורה אמרה הבא להרגך השכם  אמשום חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו, וא"כ הבא במחתרת ב

טעם הדבר שידוע  תלהרגו, אמנם רש"י היפך הסדר, והקדים ההלכה שהבא להרגך השכם להרגו, ורק אח"כ כתב א
  .שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו, ויש להבין טעם הדבר

   


  

מצינו דין דומה לבא במחתרת, הוא דין הרודף אחר חברו להרגו, שמצוה להרוג את הרודף, ובפשטות נראה והנה 
שהריגת בא במחתרת טעמו מדין הרודף אחר חברו להרגו, אמנם כמה מן האחרונים הוכיחו שחלוק דין בא במחתרת 

 הרמב"םגבי רודף אחר חברו להרגו פסק שצינו מראש לכל מדין הרודף, וע"כ מצינו כמה חילוקי דינים ביניהם, 

 'שהיא הרי '. להציל הנרדף מיד הרודף מצוויןהרי כל ישראל  ,הרודף אחר חבירו להרגו אפילו היה הרודף קטן
הבא '  הרמב"םאמנם גבי בא במחתרת פסק ביד כל אחד מישראל להציל את הנרדף מיד הרודף,  מצוה

'. יש לכל להרגו ורשותבמחתרת בין ביום בין בלילה אין לו דמים אלא אם הרגו בעל הבית או שאר האדם פטורין, 
שאין זו מצוה להרגו, שהלוא תחילת ענינו שהוא בא על עסקי ממון, ואם יגמור בעל הבית בדעתו שאינו מעמיד נמצא 



 
 רג את הבא במחתרת אינו נהרג עליוצוה אלא רשות, וההועצמו על ממונו, לא יהרגנו הבא במחתרת, וע"כ אין זו מ

.  
  


  

 הרמב"םלגבי רודף פסק דינו של הבא במחתרת יותר מן הרודף, חמירו במאידך מצינו כמה דינים שה

 'הוא שעדיין כיון ,התראה עליו קיבל שלא פי על אף ,אחריו רודף הוא והרי הזהירוהו אם 
, כלל הזהרה או התראה אין צריךאמנם לגבי בא במחתרת היינו שאסור להורגו עד שיזהירוהו. '. נהרג זה הרי רודף

ששיטת  משנההרב המגיד'מחתרתו זו היא התראתו'. ועי' בדברי  בגמרא  כמו שאמרו להדיא
  הרמב"ם שבכל גוונא אי"צ התראה ואזהרה כלל. 

בא במחתרת אי"צ התראה, אלא אפילו אם יש להסתפק אם בא הגנב על עסקי נפשות, ג"כ אמרו דאין בזה שה ולא די
שברור שאינו בא על עסקי  ורק היכאלפי שמוקמינן לגנב אחזקתו שבא להרוג אם יעמוד בעה"ב כנגדו, לו דמים, 

יש אפילו כשיש לו דמים, אבל כל שאין הדבר ברור שהוא בא רק על עסקי ממון, ואז שות כלל, כגון אב על הבן, פנ
עי' בכל זה ברמב"ם גניבה שם ולפי שחזקתו בא להרוג, צד לצדד שבא על עסקי נפשות, אזי מספק הורגין אותו, 

 כ.ובנו"   
  


  

אם יכול להציל באחד מאבריו ולא הציל  בין רודף לבא במחתרת, שלגבי רודף אמרו בגמרא עוד מצינו חילוק 
 מלוניל יהונתן רבינו כתבהרי זה שופך דמים, אמנם גבי בא במחתרת לא מצינו חילוק זה, ו    בביאור

 דלשאר גב על ואף להרגו השכם להרגך בא שהוא מאחר שיהרגנו הבית לבעל תורה התירה'הבא במחתרת הענין וז"ל 
 דלילה כיון האי כולי מדקדקינן לא במחתרת בבא אבל, להרגו לו אין מאיבריו באחד להציל יכול שאם מדקדקינן רודף
   '. עכ"ד.מאיבריו באחד ממנו עצמו יציל איך הבית בעל כך כל לדקדק יכול אינו הוא

 היכול כל' שלגבי רודף פסק הרמב"ם , שיטת הרמב"ם, זאת ע"פ דיוק דבריוגם הוכיחו שכן היא האחרונים ו
אמנם גבי בא  .'מיתה וחייב דמים שופך זה הרי והרגו רודף של בנפשו הציל אלא בכך טרח ולא מאיבריו באבר להציל

להצילו באחד מאבריו, ומשמע שהבא במחתרת הותר לבעל הבית  במחתרת לא מצינו שהביא הרמב"ם דין דיכול
 כנסת הגדולהצריך לדקדק כלל אם יכול להציל ממונו באחד מאברי הבא במחתרת, כן כתב הרב בעל להרגו, ואין 

 שבות יעקב, וכן חידש הרב בעל  יעויין שם בדבריהם ,

.  

  


  

שבין הרודף  החילוקולבאר את טעם ר לבר נצרךם שבין רודף לבא במחתרת, מעתה אחר שנתברר לן חילוקי הדיני
כל ישראל להציל את  הרודף אחר חבירו להרגו, מצוויןונראה בזה דהנה אחר חבירו להורגו, ובין הבא במחתרת, 

יל את הנרדף באחד מאבריו של להצ יכוליםאמנם אם הנרדף, וע"כ מצוה להרוג את הרודף כדי להציל את הנרדף, 
שכל דין הריגת הרודף הוא רק בכדי להציל את הנרדף, וכל שאפשר להציל את הנרדף באופן להרגו, לפי  אסור רודף

אחר, לא הותר דמו של הרודף, וע"כ צריך להזהיר את הרודף תחילה, שהרי אם יש להסתפק שמא אינו רודף אחריו 
במחתרת וטורח להרגו, לא הותרה הריגה לצורך ספק הצלת נפשות, אמנם חלוק מזה דין הבא במחתרת, שהבא 

שיעמוד לנגדו, ובעל הבית ההורג את הבא לכלחתור בתים וכתלים, הרי הוא מוסר נפשו להרוג את הבעל הבית 
התירה את דמו של הבא במחתרת משום מדין הצלת נפשו, אלא דין אחר נאמר בזה, שהתורה רק במחתרת, אין זה 

הצדיקה את עמידת אמת וכל משפטיה צדק ויושר,  התוה"ק שהיא תורתהכלל של הבא להרגך השכם להרגו, היינו ש
בעל הבית על ממונו, ואין אומרים לבעל הבית שיוותר על ממונו בכדי שלא יהרג, ומטעם שאין הגנב רודף את נפש 

את ממונו הוא נוטל, ואם יניח לו ליטול ממונו, שוב לא יהרגנו, ומשא"כ הרודף שכל מגמתו להרוג  אלאבעל הבית 
מונו לא יצילנו מידו, וע"כ סד"א שיוותר בעל הבית על הממון משום הנפש, וקא משמע לן קרא בדין את הנרדף, ומ

ב לוותר על ממונו, ובכה"ג נהפך הגנב הבא מחודש של 'הבא להרגך', שעמידת האדם על ממונו מוצדקת, ואינו מחוי



 
 כאן' להרגך, וזו כוונת רש"י שכתבבמחתרת לרודף, נמצא שזה גופא נתחדש כאן, שהבא במחתרת הוא בגדר הבא 

  '. היינו שגם הבא במחתרת חשיב הבא להרגך, וע"כ השכם להרגו.רגוהשכם לה למדתך תורה אם בא להרגך

  


  

ב האדם מחויא"כ  'חייך קודמים'. 'ואהבת לרעך כמוך'. ודרשו חז"ל  שמאחר שנצטווינו  ,ועומק הענין
לשמור על גופו ועל חייו, וע"כ נתנה לו התוה"ק רשות להרוג את כל הבא כנגדו, בלא דקדוקים וחקירות ודרישות, 

המשנה  חידושו של בעלוהבא להרגך השכם להרגו היא סברא פשוטה וישרה, ולמה לי קרא סברא היא, וזה עומק 
הנרדף עצמו אינו חייב , אבל ר הבא להציל הנרדף מיד הרודף הוא שצריך התראהאח'וז"ל   שכתב למלך

דין זה לא נאמר , יבריו של רודף שאין הורגין אותודאם יכולין להציל באחד מא ווכיוצא בזה הא דאמר, להתרות לרודף
שגם גבי רודף, חלוק דין הנרדף מדין שאר כל אדם, היינו '. אבל הנרדף אינו מדקדק בזה ,אלא באיש אחר הבא להציל

ששאר כל אדם מצווין להרוג את הרודף מדין הצלת נפש הנרדף, אבל הנרדף עצמו, מצווה על הריגת הרודף מדין 
הבא להרגך השכם להרגו, וע"כ אינו צריך להתרות ואינו צריך לדקדק להצילו באחד  והוא גופא עניןשמירת גופו, 

אחד , ולא ליתן לאחרים ליטול ועל ממונו על חייוחיוב לאדם להיות בעלים על גופו התוה"ק נתנה מאבריו, לפי ש
  בשום גוונא. מהם

  


  

הבא במחתרת  שללחדש, שדין זה  , שכתבבפרשתן הנצי"ב בהעמק דבר המופלא שלהיטיב חידושו  יתבאר ועל דרך זו
מספק ובלא התראה, אינו אלא בבעל הבית עצמו, אבל אחרים הרואים אותו חותר, אע"פ שרשאין להרגו, לא שנהרג 

הותר להם אלא בידוע בוודאי שבא על עסקי נפשות, וכל שלא נודע להם בבירור, אסורים להרגו, עיי"ש בדבריו. וטעם 
רגו בלא התראה כל דיני הרודף, שאין לה אתבהם ן רודף, ושוב איכא באים עליו מדי אותו, הדבר לפי שאחרים הרואים

יכולים להציל את הם אם אותם אחרים הרואים את הבא במחתרתו של פלוני, לחדש שלהוסיף ויש עפ"ד ואזהרה, ו
שוב אין רשאים להרגו, לפי שהם באים עליו מדין רודף, והכל סובב הולך אל בעה"ב באחד מאברי הבא במחתרת, 

ההורג משום בעלותו ומסברא שהבא להרגך השכם להרגו, מדין אחרים הרואין,  בעל הביתמקום אחר, שחלוק דינו של 
  שבאין להרגו מדין רודף.

  


  

שנתחדש כאן שכשם שכל המשנה ידו על התחתונה, כך גם הבא השכם להרגו'.  להרגךובזה ידוקדק מאד הלשון 'הבא 
, שמבקש את נפש בעל הבית, לפי הרגךלבמחתרת, עצם כניסתו למחתרת מודיעה עליו שהוא רודף, וא"כ הוא בא 

 מצווהאינו ע"כ ב להציל עצמו, ווהוא מצווה ומחוישבעה"ב הוא שעומד על ממונו, וא"כ הוא בא להרגו בדייקא, 
ולדקדק כלל במעשי הבא במחתרת, לפי שהסברא הישרה שטבע הקב"ה בטבע האדם, היא לשמור עצמו  להתרות

להרגו'.  השכםזהו גם מטבע הלשון שטבעו חכמים 'הבא להרגך ווחייו, ויעשה כל הנצרך בכדי לשמר עצמו בחיים, 
להרגו וכיצד להרגו, אלא השכם השכם מורה על מהירות וזריזות, היינו שאין צריך לדקדק ולחשב מחשבות עצות האם 

   .והזדרז לעשות חובתך בעולמך, לשמר חייך קודם לחיי חברך

 


  

ולא נאמר סתם 'אם במחתרת ימצא כה ומת אין לו דמים'. ו'אם במחתרת ימצא הגנב והועל כן דקדק הכתוב ואמר 
שחידשה '. היינו כמת מעיקרואין זו רציחה, הרי הוא  - אין לו דמים' '. לפי שהביאור הוא כדפירש"יהוא יהרגהגנב 

התוה"ק שהבא המחתרת, ומחתרתו זו היא התראתו, הרי הוא כמת מעיקרו, שוב אין לדקדק בו אם בא בוודאי להרוג, 
ואם אפשר להצילו באחד מאבריו, אלא הרי הוא כמת, והמכה את המת אין חייב להתרותו וליזהר ולדקדק להצילו 

  ריו, וזה עצם החידוש שחידשה התוה"ק.באחד מאב



 
ובזה יש ליישב סדר דברי רש"י, שהקדים ההלכה של 'הבא להרגך השכם להרגו', עוד קודם שהביא את טעם הדבר 
שחזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו וכו', לפי שטרם יהיה כל שיח, כתב רש"י את עיקר נקודת החידוש, שהבא 

ותו לא מידי, ומטעם זה איחר  'השכם להרגו' ואין צריך לביאורים והסברים בזה, אלא, להרגךבמחתרת הוא בגדר הבא 
  ודו"ק. את ביאור טעם הדבר,

  


  

דינא יש לדון בדבר דבור על אופניו, נעלה ונבואה אל ענין המעשה בפועל, הנה באופן של דברי רש"י  ואחר שנתברר
חזקה זו שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו,  לפי שאין זה ברור אם אכן כהיום הזה אמרינן, בזמן הזהדבא במחתרת 

 ,וגם אין ברור אם גנבי זמנינו באים ע"מ להרוג 
תורת חיים הקיימת לעד ולנצח נצחים,  אולם התוה"ק הרי היאמצוי כלל וכלל,  זה ברור שדין זה אינוומכל מקום 

דברי הכתוב, על השונא הבא במחתרת של כל אדם, הוא השונא הגדול צריכים אנו לפרש את פשט ואם כן בימינו 
תהלים אמרו במדרש עליו  ביותר, הוא השטן הוא היצה"ר,  'הרע, אדם  אמר ר' שמואל בר נחמני מדבר ביצר

כי יצר לב  מהלך עם חבירו שעה אחת נעשה אוהבו, ויצר הרע נולד עם האדם, וגידל עמו כל ימיו, שנאמר 
  '.יש לך שונא גדול מזההאדם רע מנעוריו, ואם מצא להפילו בן ארבעים בן חמשים בן ששים הרי מפילו, 

  


  
 ע"זי מקאצק ק"הרה בא עם אחתשפ שמעתי. הגנב ימצא במחתרת אם'בפרשתן מביא ש קודששיח שרפי בספר עי' ו

 עוסק הוא ענין באיזה חסיד לאותו ושאל רשהמדת הבי בתוך וחוזר הולך השהי אחד בחסיד ופגע השלו ד"להביהמ
 פירושו נראהש , ואמר הרה"ק מקאצק זיע"א'הגנב ימצא במחתרת אם' כעת עוסק זה בפסוק החסיד והשיבו ,כעת

  .'הרע היצר הואאזי הוא ימצא את הגנב,  'הגנב ימצא' ,גראבין טיט ער חותר אדםה אם'אם במחתרת' , אצלו

 וביאור עומק הענין, שכל איש ישראל נשלח לזה העולם למלאות תפקידו בעולמו, וכל אחד קיבל שליחות מסויימה
לעמוד כנגד יצרו הרע שניתן בו משעת לידתו, ולהתגבר כנגדו בכל ענין וענין, וביותר בענין המיוחד שלשמו נשלח 

דה או לשבר איזה תאוה, וצריך לידע שהוא השטן הוא היצה"ר, אורב וחותר להפיל חומות לזה העולם, לתקן איזה מי
, וצריך לעמוד כנגדו במעשה הבעל הבית כנגד הבא ובתים, ובכל רגע ורגע הוא מבקש להפיל את האדם ברשתו

במחתרת, שכאמור אין דינו כדין רודף, שצריך לחקור ולברר קודם כל על מטרת מעשיו וענינו, ולעולם אין היתר 
להרגו עד שיוודע בבירור שאכן כוונתו להרוג, וגם כשנודע שכוונתו להרוג יש להשתדל שלא להרגו אלא להצילו באחד 

ך לא כן הבא במחתרת, שבזה אמרה תורה הבא להרגך השכם להרגו, בלא מחשבה ובלא משא ומתן, ולנהוג מאבריו, א
לביתם, שמחתרתו זו היא התראתו, וכל אחד ואחד מחוייב לשמור  חותרהבו מנהג בעלי בתים אשר מוצאים גנב 

  עצמו, ולהכות בשונאו מכת חרב והרג ואבדן.
  


  

 הקריב כאשר ויהי'וירד אברם מצרימה וגו'  בדברי הכתוב , ת"ח אחדזה מאמר יקר שאמר ענין ונזכיר ב
 אשתו ואמרו המצרים תךוא יראו כי והיה ,את מראה יפת אשה כי ידעתי נא הנה אשתו שרי אל ויאמר מצרימה לבוא
, למה דווקא כאשר הקריב אברם לבוא לכאורה יש לתמוהו'. וגו 'את תיואח נא אמרי ,יחיו תךווא תיוא והרגו זאת

מצרימה, חשש אאע"ה שישאלו המצריים על אשתו, והלוא קודם לכן כבר עבר אאע"ה במדבר הגדול, מקום הליסטים 
פראי האדם, ולמה לא חשש שם על אשתו, ורק כאשר הקריב לבוא מצרימה, מקום הדין והסדר, דיקא שם חשש מפני 

לחמוד  תנת, במדבר הגדול מקום פראי האדם, שם נוהג חוק המדבר, ומי שמהיןהמצריים. והשיב שאדרבא היא הנו
אותו ואת בני משפחתו, לפי ששוררת שם הסברא אחר או את אשתו, תו"מ יהרגוהו בלא שום משפט, של ממון 

מקום  ל במצרים,במדבר, אב ממון של אחרואשר על כן לא יימצא מי שיחמוד הפשוטה של 'הבא הרגך השכם להרגו'. 
דין ומשפט, יהרגוהו על דבר אשתו, משום שכאשר פותחים בדין  דייקא שם שעושים כביכולהמשפט שמה הרשע, 

  ודברים ומשא ומתן, אזי יכולים לאבד את השכל הישר וההגיון הפשוט.
  



 


  

, לבאר ענין קבורת יעקב אבינו במערת המכפלה, שהאריכו זצ"ל הגאון רבי חיים שמואלביץוע"ד הביאור הידוע שאמר 
 אמרו הוא, דידי דפייש להן וכו' האי אמר, מעכב קא עשו אתא, המכפלה למערת שהגיעו ואמרו 'כיון בגמרא 

 בארעא איגרתא ליה אמרו איגרתא, לי הבו להו וכו' אמר זביני מי פשיטותא בכירותא דזביני נהי להו אמר זבינתה, ליה
 ואמרו האי, מאי להו אמר אודניה, ליה ויקירן הוה תמן דדן בריה חושים וכו', נפתלי ניזיל ניזיל, ומאן היא דמצרים

 מוטל אבא אבי יהא דמצרים מארעא נפתלי דאתי ועד להו אמר דמצרים, מארעא נפתלי דאתי עד האי מעכב קא ליה
  דיעקב'. אכרעא ונפלו עיניה נתרן ארישיה מחייה קולפא שקל בבזיון,

ה ידיהם ורגליהם בדין ודברים זה, ורק חושים -ותמה הגר"ח שמואלביץ תמיהה עצומה, היאך לא מצאו כל י"ב שבטי י
בן דן, הוא שהכריע הענין לטוב, והלוא היו י"ב השבטים גבורי כוח עושי דברו, ולמה לא עשו הם כמעשי חושים, והיה 

ו ברגע כמימרא, ואמר הגר"ח שקלקלתו של חושים, היא תקנתו, וחסרונו הגדול, הוא עשיאת  להם תיכף ומיד להמית
היה עיקר מעלתו, דייקא משום שהיה חושים חרש ולא שמע את הדין ודברים, ולא נכנס עם עשיו במשא ומתן, שעמד 

 אבא אבי יהא דמצרים מארעא נפתלי דאתי מבחוץ, דווקא משום כן היה יכול להכריע הענין ולומר בפשיטות 'עד
ה, מאחר שנכנסו עמו בדין ודברים, לא חלי ולא מרגשו שכל המשא ומתן בזה מופרך -בבזיון'. וי"ב שבטי י מוטל

הדין ודברים, אין מרגישים עד כמה הדברים מופרכים מיסודם, ואין להם אחיזה ותפיסה מעיקרא, לפי שבתוך סערת 
  בשכל הישר כלל.

  


  
מלמד שהזמן גרמא לעסוק בעניני מלחמת היצר הבא במחתרת, שלבד שהקריאה מעורר הזמן, הנה זכינו ליכנס ו

 מתאת השפהרה"ק לשב"ק שקורין פרשת שקלים, שהקב"ה זוקף ראשן של ישראל, נזכיר בזה דברים נפלאים שכתב 
שקלים מטבע  נתזה בחי ,בית יעקב אש וכתיב  ,עיקר מלחמת עמלק והמן באדר', זיע"א

כן הגם כי ול ,ומתברר ונבדל התבואה מן הקש ,ח שני אלו נעשה בית עשו לקשוובית יוסף להבה זכור. ובכ ,של אש
הצילני נא מיד  דכתיב  ,ם רמזו על הכלאים שהוא הבדלה דקהמ"מ גם בשקלי ,עיקר מחיות עמלק בזכור

כי הנדבה קודם שבא  ,ושקלים הוא ענין מיד אחי ,יש להיבדל מאותו רשע מטוב ועד רעבו ש רשנומיד עשו. פיאחי 
נות שלא לשם שמים. וזכור הוא שמערב היצה"ר בכל מצוה פניות ורצו ,מעשה צריכה שמירה מתערובות פסולתלידי 
שנקראו ראשית תבואתו  י ישראלובנ ,חם ולהעביר האדם מדעת קונומיד עשו כשנעשה שונא בהתגלות להל נתבחי

וכו'. וזה עבודת כל איש ישראל, להתאמץ ולעמול  ',ם עד שזוכין לברר אוכל מכל פסולתצריכין לעבור כל אלה הדרכי
בב' בחינות המלחמה כנגד יצר הרע, לעמוד כנגד בחינת מיד עשיו בכל הכוח, הבא להרגך השכם להרגו, בלא שום 

ומתן ודין ודברים, ומאידך להישמר בשמירה מעולה מבחינת מיד אחי, להפריד התבואה  מחשבה והרהור, ובלא משא
  מן הקש, שלא ליגרר אחר ההיתר ולפרוץ גדרו של עולם.

  


  

. 'ם"ם, רומז לבחינת 'שובו בנים שובביוענין זה נרמז בבחינת פרשתן, פרשת משפטים, אות מ"ם דשובבי  
להכניס את הבנים השובבים אל תוך בחינת המ"ם, אל תוך השמירה המעולה, המסוגרת מכל צדיה, והיא בחינת בעל 
הבית המכה והורג כל מי שבא עליו בביתו, הבא להרגך השכם להרגו, והיא בחינת כתלי הבית העשויים להגן מן 

אל החוץ, בחינת מיד אחי, וצריך כל אחד  בחינות הבית שלא יתפשטו ,השפעות החוץ, ורומז נמי על בחינת מעצור
 אנשים שפגע, חסיד על אמרו'  חובת הלבבות עלבלהתאמץ במלחמה זו, שהיא עיקר המלחמה, וכנודע מאמר 

 התעתדו, שלל שוללים הקטנה המלחמה מן שבתם להם אמר, חזקה מלחמה אחר שלל ושללו, אויבים ממלחמת שבים
ועתה בעת שהקריאה מעורר '. וחייליו היצר מלחמת להם אמר ,הגדולה המלחמה היא ומה לו אמרו ,הגדולה למלחמה

הזמן, ניתן לכל אחד ואחד הכוחות לעמוד כנגד השונא הגדול ביותר, להרגו מכת חרב והרג ואבדון, ולא להניח לו 
   אכי"ר. ,ים בתורה ובמצוותולגדל בנים ובני בנים עוסקשיהיו בתינו משומרים ליכנס כלל אל בתינו, ונזכה 
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