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להעתיר להעתיר וונא להמשיך נא להמשיך 

רבי יעקב בן רבי יעקב בן לרפואת מרן לרפואת מרן 
לרפו"ש לרפו"ש   מרים בת גיטלמרים בת גיטל

  בתושח"יבתושח"י
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 ָראו  

דֹול ָ  'אֹור ג 
 

דרשה לשבת הגדול, נאות יוסף דרשה לשבת הגדול, נאות יוסף 

  תשע"בתשע"ב
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שלח השבוע מרן שלח השבוע מרן   ,,החלמתוהחלמתו  ממקוםממקום
  ..הערותיוהערותיו  עםעםשליט"א את השיחה שליט"א את השיחה 

 

  מזמור לתודהמזמור לתודה
אנחנו אומרים  נפתח בהודאה לקב"ה:

במודים דרבנן, 'מודים אנחנו לך על שהחייתנו 
ואנחנו בארץ ישראל, כולנו חייבם  .וקימתנו'

תודה לקב"ה, על שני דברים, על ש"החייתנו", 
שאנחנו נשארנו בחיים, כי אנחנו נמצאים על 
הגבול שבין חיים לבין סכנה של חס ושלום 

 גבול החיים, 

האויבים נמצאים  אין הבדל בין דרום לצפון,
בכל צד והמרחק ממרכז הארץ זה לא הרבה 

מגבולות הארץ, ואני אומר אישית 'מודים יותר 
אנחנו לך על שהחייתנו', שלפני זמן קצר, שנה 
ומשהו, הייתי כבר בגבול סוף החיים ותחילת 

 המוות

על בהמשך אנחנו מודים לקב"ה  ולא רק זה,
"שקיימתנו", ממשיכים להתקיים. ופסח הוא 
זמן הודאה לקב"ה התורה מחייבת אותנו בימי 

, וגם להגיד טעמם מצוותהפסח לקיים את ה
וכמו שאומרים מצה זו שאנו אוכלים על שום 

 ש"ע מה, על שום שלא הספיק, ברמב"ם כתוב
 שנגאלו, על שם הגאולה.

 

  חימוץ בעבודת השםחימוץ בעבודת השם

הגמרא
א
לא כתוב מאיזה חומרי )הרי  אומרת 

מזון עושים מצה, לומדים את זה מהפסוק 'לא 
תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו 

א לידי חימוץ... ממנו עושים , דבר הב(מצה'
 מצה, דבר שיכול להיות חמץ דוקא, זו מצה.

                                                           
 ל"ה, ע"א פסחים א

את ההגדרה הזו,  מענין שהתורה בחרה
דגן, לא כתוב חיטים או  אמרההתורה לא 

'דברים הבאים לידי  אמרהשעורים, אלא 
חימוץ'. יש בכך עניין מיוחד, כמו שהמצה 
שהיא דבר כל כך חשוב, מצוה שכל כך נותנת 
לאדם את כל המעלות שנותנת למי שאוכל את 

 .ה, זה דוקא מדבר שבא לידי חימוץהמצ

הרים במשהו, הרי זה שאם לא נז דוקא מדבר
 .חמץ, ונמצאים כל כך על הגבול בסכנת חמץ

קצת יותר,  פושריםהמים ששאם יש סיבות כגון 
הרי זה מחמיץ מהר, אם עושים את העיסה מול 

ץ מהר, אם משאירים חום השמש, גם כן מחמי
, ועוד הרבה ים, העיסה מחמיצהיותר מזמן מסו

והזהירות הזאת שלא יהיה חמץ,  שמירות.
חמץ, זה דוקא נקרא  כשנמצאים בסכנה של

 מצה.

הרוחניות כל המעלה היא  וכן בכל המעלות
דה כיון שנמצאים כ"כ בגבול של נפילה, מ

הרי קוראת ליצר הרע  בכזאת היא עליה. הגמרא
 חמץ זה יצר הרע.-'השאור שבעיסה', שאור

 

  הצילני נאהצילני נא

 
ולמד באמת טוב מאוד עם  היה בחור שלמד,

אהבת תורה ויראת שמים, למד מוסר בדביקות 
והגיע לידי מסקנה שזה קשה מאוד לתקן את 

 מגדירישרים  מסילתנפשו ולהיות ענק כמו שה
, אז הוא לו 'קניית השלימות', היצר הרע מפריע

 הלך לחזו"א לבקש ברכה, ומה יברך אותו? 

 שלא יהיה שיברך אותו שהחזו"א הוא ביקש
לו יצר הרע, שהיצר הרע יסור ממנו, שלא יפריע 
לו, ואז ילמד כפי שצריך, ויתנהג במידות 
נפלאות ולא יכשל במידת הכעס או לשון הרע 
וינצל מכל העבירות ולכן ביקש מהחזו"א 

 שיברכו על כך.

אתה רוצה להיות מת? לכך  אמר לו החזו"א,
, החזו"א לא יצר הרעהתכוונת, שהרי למת אין 

אז אדם חי הוא ו שיהיה מת, אם רצה לברכ
כיון שללא יצה"ר הוא  ,מוכרח שיהיה לו יצה"ר
לא חסרים יצורים שאין לא בן אדם. לקב"ה 

יש מלאכים, כוכבים ומזלות וכו' , להם יצה"ר
אבל האדם קיים מפני שיש יצה"ר, ואדם צריך 
לעמול בעבודת ה' כדי לא לעבור את הגבול 
ולהכנס לתוך שלטון היצר הרע. דברים הבאים 

                                                           
 י"ז, ע"א ברכות ב

לידי חימוץ, זה הטוב ביותר על מנת להכין 
 מצה. הדבר הזה מפורש במדרש בפרשת פרה: 

ת', כ   'ֹזאת ֻחקַּ ר הַּ גתּובֶזה ֶשָאמַּ
הֹור :  ן ט  ִמי ִיתֵּ

ה  ִקי  ח, ִחזְּ ם ִמֶתרַּ ה  ר  גֹון ַאבְּ ד, כְּ א ֹלא ֶאח  מֵּ ִמט 
ִעי...  י ִמִשמְּ כַּ דְּ רְּ ָאמֹון, מ  ז, ֹיאִשי ה מֵּ ָאח  מֵּ

ֶזה ם הַּ עֹול  א מֵּ ב  ם הַּ עֹול    דה 

אחד המפרשים  'עולם הבא מעולם הזה'
מפרש שלמרות שהעולם הזה כ"כ קשה לעשות 

יש  אבל .בכל זאת יש עוה"ב אח"כ בו המצוות,
אלמלי עולם , דוקא מפני עולם הזה. כי לפרש

כל הענין שיש עולם  .הזה, לא היה עולם הבא
, הוא התענוג הבא שכל הנהנה מזיו השכינה

לעוה"ב,  , שאדם זוכההגדול מכל עונג שבעולם
 .הוא מפני שיש עולם הזה

עולם הזה עולם חושך,  כמו שאמר החזו"א,
יש בו יצה"ר, והיצה"ר הזה שישנו, הוא הדבר 

טוב לאדם, טוב לנו שיש יצה"ר ואם שהכי 
לאדם ישנם ייסורים שמפריעים לו קצת אין זה 
אלא חסד לאדם, כדי שיוכל להוציא את האור 

ורים הוא לומד תורה הגדול, על ידי זה שעם היס
 א מתגבר ומקיים את המצוות.והועם היסורים 

 

  ההמנהל החשבונות של הקב"מנהל החשבונות של הקב"

שאל אדם אחד את  בנוכחותו של החפץ חיים
אתה מרגיש'? 'איך הבריאות שלך'? חברו, 'איך 

ואותו אדם באמת היה חולה, חלש וסבל קצת 
יק לי אם הייתי ז'זה לא היה מ - יסורים. ענה לו

 קצת יותר בריא'. 

'מה, מי אומר?  החפץ חיים אמר על כך:
אולי זה כן היה מזיק לך, אולי טוב יותר שיש 
 לך קצת חולשה בבריאות ואתה מתגבר על כך,

כבר את חשבונותיו של הקב"ה? הנך מבין  האם
אתה יודע מה טוב עבורך? כיצד אתה מחליט? 

החפץ  ?קובע שטוב יותר אילו לא היית מתייסר
 חיים אמר שאין לומר כך.

 סיבת האורה -החושך

לא היו מרגישים בכלל  אם לא היה חושך,
נו יונה אומר שהחושך שאור זה דבר טוב, רבי

הוא רע כל ואין הכוונה שהחושך  הסיבת האורה
כך ולכן עושים אור כדי לגרשו, אלא שהחושך 

                                                           
 י"ד, ד' איוב ג
 חקת י"ט, א' מד"ר ד
 שער ב' ה' שע"ת ה
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 חי בן יעקב בובה מימון,, , נעמי בת רומיהנעמי בת רומיה, , יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין, משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסיםיעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין, משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסיםלעילוי נשמת: 
 ז"ל ניסים סופר, לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר.

 
גורם שהאור יהיה דבר מורגש ודבר שאנו נהנים 

 ממנו.

 הלימוד בעמל, אור האמת

זה כשאדם לומד גמרא  והאור האמיתי
תוספות ומתקשה להבין ומתעייף ועמל ו

ולבסוף מבין, הוא אשר מרגיש את האור 
ההסתר האמיתי, כי הקושיה, זה ההסתר, ואחרי 

נהיה אור. כל לימוד התורה שבעל פה הרי זה 
הסתר וגילוי. ההסתר הוא גורם לכך שיש גילוי. 
הגמרא מביאה את הצד ההוא ואז קשה, ואז בא 

 הביאור וזהו האור.

'ויקרא אלקים לאור על הפסוק , וכתוב בגמרא
יום' ומבארת הגמ' כוונת 'ויקרא לאור יום', לא 

ראה את כפי שכתוב 'ויקרא את שמו ראובן', 'ק
שמו לוי', כקריאת שם. אלא 'ויקרא' הוא קרא 

, הקב"ה דיבר עמו, 'קרייה רחמנא לנהורא'ו
א, 'ופקדיה קרא לאור ואמר: נהורא, נהורא בֹ 

אמצותא דיממא', נתן מצוה לנהורא )לאור( 
להאיר ביום, 'ויקרא אלקים לאור' ואמר לו 

 'יום', תפקידך הוא להאיר ביום. 

 קריאת שם ו'ויקרא' לאהאי " אומר רש"י
אלא קרא "יום,  -, זה לא שם לאור ששמו"הוא

האור, היא הבריאה )לבריאה המאירה, 
מההוד  "שברא מהוד מעטה לבושו (המאירה

 העטיפה של לבושו של הקב"ה -של מעטה

מה שייך להגיד לבושו של  וצריך ביאור,
הקב"ה, כביכול שצריך בגדים. אלא שלבוש זהו 
 מצב של הסתר, כמו הלבוש שאדם לובש שזה
מסתיר את מה שבתוך הלבוש, כשיש הסתר של 
אור הקב"ה, זה נקרא מעטה לבושו. ומתוך 
מעטה לבושו יוצא האור, כלומר שהגילוי של 
האור הוא יוצא מתוך הסתר, כשיש הסתר פנים 

 לא רואים את האור ומתוך זה יוצא האור.

השגת התורה. זה האור הגדול  וזה גם בהבנת
נחנו שמחים של הנפש שמאיר ושמח במה שא

 'ונשמח בדברי תורתך', הרגשה של שמחה.

 

  לא מאסתיםלא מאסתים

בפרשת כמו ש כזואנו נמצאים בתקופה 
, 'ואף גם זאת כתוב בחוקותי, בסוף כל התוכחה

בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא 
שואל התורת כהנים 'לא  זגעלתים לכלותם'

שלא נגעלו ושלא  -מאסתים ולא געלתים' 
 ? ונמאסו באמת לא נגעלווכי נמאסו, 

שניתנו להם ניטלו  והרי כל מתנות טובות
מהם, כהן גדול, סנהדרין, בית המקדש ומלכות 
ישראל, המתנות הטובות הללו נטלו מהם, ולא 

                                                           
 ב', ע"א פסחים ו
 כ"ו, מ"ד ויקרא ז

נמאסו ולא נגעלו? מה נשאר להם? אם כן מה 
אלא,  ביאור הפסוק שלא נמאסו ולא נגעלו?

אילולי ספר תורה שנשתייר להם, לא היו 
משונים מאומות העולם כלום, 'לא מאסתים' 
שהם כן שונים מאומות העולם, אחרת מהגויים, 
 יש לנו דבר שמאיר לנו את חיינו, ספר התורה

 שנשתייר להם.

בימי כשדים,  -'לא מאסתים' במתניתא תנא:
שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה 

, בימי יוונים שהעמדתי להם -לתים''ולא גע
שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו ומתתיה כה''ג 

בימי המן שהעמדתי להם מרדכי  -'לכלותם'
בימי פרסיים  -ואסתר 'להפר בריתי אתם'

שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורות 'כי 
לעתיד לבוא שאין כל אומה  -אני ה' אלקיהם'

 ח.בהםולשון יכולה לשלוט 

שאז החריבו את ביהמ"ק, ונגעלו  יםבימי כשד
ונמאסו כל כך, אבל לא מאסתים, היה להם את 
גדולי הדור חכמי הסנהדרין, לא געלתים בימי 
יוונים שהעמדתי להם את שמעון הצדיק 
וחשמונאי ובניו ומתתיהו כהן גדול. שמעון 
הצדיק, בימי אלכסנדר בתחילת מלכות יוון שאז 

 טבבראשיתהתחיל החושך של יוון, כתוב 
'חושך' זו מלכות יון, בחושך הזה הביא הקב"ה 

שמעון הצדיק משיירי כנסת  - את האור הגדול
 הגדולה, מתתיהו ובניו.

שהעמדתי להם מרדכי בימי המן,  -'לכלותם'
שהעמדתי עליהם  -ואסתר. 'להפר בריתי אתם'

של בית רבי וחכמי הדורות. אותו הזמן בימי 
, שהרגו את הרומאים של חורבן הבית השני

עשרת הרוגי מלכות, את רבי עקיבא שנהרג על 
 ספר עם קידוש ה', רבי חנינא בן תרדיון, שרפו

תורה. אז באותו הזמן היה אור גדול, מיד ה
רבי וחכמי הדורות וחדשו את  קמולאחר מכן 

התורה שבע"פ שכל מילה ומילה של המשנה 
 זה לדורי דורות.

 

  לחיות על קיה"שלחיות על קיה"ש

לעתיד לבוא, ובגרסא  -''כי אני ה' אלקיכם
כתוב 'גוג ומגוג שאין כל אומה ולשון אחרת 

יכולה לשלוט בהם'. לא מאסתים ולא געלתים, 
-דוקא בימי גזירות ת"ח ו -כגון בכל הדורות. 

ת"ט מהגזירות הללו שנהרגו רבבות, מאות 
, אז קם הש"ך ואור אלפי יהודי פולין וליטא

 התורה דלק חזק יותר. 

וד רב גדול, עשו יחד עם ע ומסופר שהש"ך
ם שאלת חלום, שאלו בשמים מה יהיה? בכל יו

, להם אמרוו .ויום הורגים עשרות אלפי יהודים
שאם יחליטו הצדיקים הללו למסור את עצמם 

                                                           
 י"א, ע"א מגילה ח
 בראשית מ"ד, י"ז מד"ר ט

ויהרגו על קידוש ה', תיעצר כל המגיפה. יפסיקו 
 להרוג ביהודים.

שאלו אותו האם הוא  הש"ך היה אז בספק,
ליהרג על קידוש השם והוא יחסוך הריגת  מוכן

אלפי יהודים. הש"ך היה מוכן לכך אבל אמר 
ה, שהרי טרם סיים לחבר את שישנה בעי

אני תוך כדי חיבור ה'שפתי כהן' על  .חיבורו
השולחן ערוך, והוא עתיד להיות הספר שממנו 
יפסקו לדורי דורות, לא שווה לשם כך ליהרג 

 על קידוש ה'.

אם לחיות אם  פת היה לואעפ"י שלא אכ
לאו, אבל את הספר 'שפתי כהן' שעם ישראל 
צריך לקבל, לא יכול להפסיד לנו אותו, והחליט 
שלא ליהרג. הוא התחבא תחת הגשר, לא 

לצ'כיה ושם המשיך לחבר את  תפסוהו, ברח
 . 'לא מאסתים לכלותם'הספר

 

  מתוך השואה, חסד גדולמתוך השואה, חסד גדול

בימי היטלר  -'לא מאסתים ולא געלתים'
ש"ו, וכי אפשר להסביר איפה לא מאסתים, י

גדולות, הקהילות ה כל דוהושמהרי נהרגו, 
הקב"ה  -אבל לא מאסתים .אנשים נשים וטף

עשה חסד גדול, השאיר את הצדיקים )הרב 
 מסטמר, ר מבעלזא, מגור,"מבריסק, האדמו

ועוד הרב מפונוביז', רבי אהרן קוטלר, 
ר ( אינני יכול להזכיוראשי ישיבות ם"מורידא

את כולם בפרטות, נשארו אנשים, חכמי תורה 
בעם  זור להאיר בעוצםותח שהתורה תחיה

 ישראל. 

אנחנו נמשיך לחיות, נמשיך  עם התורה הזאת
להתקיים בארץ ישראל, אנו כולנו של הקב"ה, 

את מה שטוב לנו, אין לומר  -הקב"ה עושה טוב
שאם היו עוברים היסורים היה יותר טוב. אין 

 עושה לטובה.אנו יודעים בעצמנו, הכל הקב"ה 

 הדביקות בתורה

, בהשקפה אנו צריכים להיות דבוקים בתורה
נזכה לאור הגדול הזה כמו האור של  .של תורה

'ויהי בחצי הלילה' שהיה ביציאת מצרים, כן 
יעשה הקב"ה נפלאות, ונהיה מוגנים מכל 
האויבים שלנו, עד שנזכה בקרוב לחגוג את חג 

מצה  הפסח לקיים את כל שלושת הדברים 'פסח
ומרור' כפשוטו בבית המקדש השלישי שיבנה 

 במהרה בימינו. 

ועוד אור גדול יש בעולם, בני אדם אוהבים 
מרי, עולם הזה זה חושך, וכסף, כסף זה דבר ח

ואת החושך הזה הופכים לאור כשהופכים אותו 
לצדקה. יש הרבה נצרכים, כ"כ הרבה, וזה יביא 
את האור הגדול של שבירת החושך הזה של 

הבת הממון. וזה שעליה נאמר 'גדולה צדקה א
שמצילה מחבלי משיח' במהרה בימינו אמן 

 ואמן.


