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ליל שבת

היראה והשמחה בשבת

  )ובו יבואר החילוק בין שמחת השבת לשמחת יום טוב(

לעם  יראתך  נועם  "משוך 
אהרן  רבי  )הרה"ק  רצונך"  מבקשי 

הגדול מקארלין זי"ע, בזמר: "י-ה אכסוף"(

"בראשית - ירא שבת" 

איתא בתיקוני הזוהר הק' )תיקון כב(: "בראשית - ירא שבת", וכן בזוה"ק )הקדמה ה ע"ב(: "ומקדשי 
תיראו דא שבת דמעלי שבתא דאיהו יראה ושריא בית יראה". ומבואר שיש קשר בין השבת 

לבין עבודת השי"ת ביראה. 

שבימות  הארץ  עם  ושאפילו  ע"ב(,  ח  )תענית  שמי"  "יראי  נקראו  שבת"  ש"שומרי  עוד,  ומצינו 
- ומתיירא לעבור עבירה ולשקר  החול חשוד לשקר, בשבת נאמן משום ש"אימת שבת עליו 

בשבת יותר מבחול" ))דמאי פ"ד מ"א ובירושלמי ורע"ב שם(. ולדעת היראים )מצוה תי( יראת ה' בשבת היא 

ממנין המצוות. וכנודע מתלמידי הבעש"ט הק' כיצד היו רואים על פניהם בעת כניסת השבת 

יראה גדולה ועצומה. והנחילו לתלמידיהם להיות מייחלים לאמונה בקדושת היראה בשבת; 

"משוך נועם יראתך לעם מבקשי רצונך".

שנתבאר  וככל  בשבת,  השמחה  מעלת  עם  אחד  בקנה  עולים  הדברים  כיצד  להבין  יש  אך 
במאמרים הקודמים.

יראת הרוממות

והנה כבר נתבאר בספר יחוד השבת ח"א )בשער ה מאמר א, ובשער יב במאמר ח( שהמונח 'יראה' בשבת 
אינו 'יראת העונש' אלא 'יראת הרוממות' אשר ניתן לקיימה עם עבודת השם בשמחה; כדברי 

הרבינו יונה )ברכות פ"ה(:

"אף על פי שאצל בשר ודם היראה והשמחה הם דבר והיפוכו, שבשעה שהאדם מפחד מזולתו 
הוא עומד נרתע ודואג. אבל הקב"ה איננו כן, אדרבה כשהאדם מתבונן בגדולתו וירא מפניו, 
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בקיומה,  ונעלס  ושש  המצות  לקיים  מתעורר  שבאמצעותה  מפני  יראה  באותה  ויגיל  ישמח 

שיודע כי שכרו אתו ופעולתו לפניו". 

'בושת פנים'

ליראה זו המכוון בדברי התיקונים "בראשית - ירא שבת". כי 'יראת הרוממות' היא ענין אחד 
הגדול  שהמלך  לבו  אל  האדם  "כשישים  א(:  סי'  או"ח  )ש"ע  ברמ"א  שהובא  וכמו  ה'בושה',  עם 

)ירמיה כג, כד(: אם יסתר  ורואה במעשיו, כמ"ש  הקב"ה אשר מלא כל הארץ כבודו עומד עליו 

איש במסתרים ואני לא אראנו נאום ה', מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת ובושתו 

ממנו תמיד".

ובאור החסידות הביאור, שב'שבת קודש' נתגלה בעולם האמונה שהשי"ת "ממלא כל עלמין 
כבודו",  כסא  על  וישב  נתעלה  השביעי  "ביום  בתפילה:  שאמרים  וכמו  עלמין",  כל  וסובב 

והרי כאשר המלך מגיע ונכנס אל היכלו, לובשים כל באי בית המלוכה יראה גדולה. וכמו כן 

מרגישים נפשות ישראל בשבת קודש כיצד כל העולם כולו אין ואפס זולת מציאות הבורא ית', 

ורגשי קודש אלו מפיחים בלבותם 'יראת הרוממות' הניכרת ב'בושת פנים'.  

הלא נראה שהשבת ניתנה אך ורק לישראל עם קודש, ולא לשום אומה ולשון. והרי ה'בושה' 
רבותינו  כן  ולמדו  ע"א(,  עט  )יבמות  "ביישנים"  ישראל,  עם  של  טובות(  )מדות  מהסימנים  אחת  היא 

מהנאמר ב'מעמד הר סיני' )שמות כ, יז(: "לבעבור תהיה 'יראתו על פניכם' לבלתי תחטאו".

אהבה מתוך יראה

דברי  נודעו  הנה  ורצון".  "אהבה  לכל מהות השבת,  סתירה  אינה  זו  יראה  כיצד  נבאר  ועתה 
הבעש"ט הק' והמגיד הגדול ממעזריטש זי"ע )הובא ב"מאור עיניים", השמטות – בראשית, ועוד(: "שהאדם 

אין צריך לראות רק שיהיה לו יראה בשלימות, ומדת אהבה בא לו ממילא, כי דרכו של איש 
לחזור אחר אשה" )קידושין ב ע"ב(.1

1 ספר בעל שם טוב על התורה )פרשת עקב אות כח(: הנה תכלית הכל הוא היראה, כי )אבות פ"ג( אם אין יראה אין חכמה 

ספונה וחשובה כלל, ותכלית החכמה הוא יראה, הגם שצריך לעבוד השם יתברך באהבה ויראה אין צריך לתפוס רק יראה 

וממילא תשרה עליו אהבת הבורא, כי דרכו של איש וכו' )קדושין ב ע"ב(.

ובזה הבחינה יבחין האדם את עצמו אם יש לו יראה בשלימות. ונבין זה ממשל, אם אחד מן השרים עומד לפני המלך, ויעבירו 

לפניו דבר שהוא אצלו הגדולה שבתאוות, שאם לא היה עומד לפני המלך היה מתאוה לתאוה ההוא, ועם כל זה בעמדו לפני 

המלך נתרחק ממנו תאות הדבר ההוא, והוא מפני שכל כך גדלה עליו הבושה והאימה מפני המלך, עד שאינו רואה את עצמו 

במדותיו וכולם בטלו ממציאות נגד יראת המלך, וזהו שאמרו רז"ל )פסחים ח ע"א( למה צדיק דומה לפני הקב"ה כנר לפני 

אבוקה, כמו שרגא בטיהרא דלא מהני ואינו עושה פעולתו כלל, כן הצדיקים מדותיהם אינם עושים שום פעולה בתאוות העולם, 

ו, הובא ביחוד  כי תמיד הם בטלים ממציאותם מיראת הקב"ה. וראה עוד בספר "תולדות יעקב יוסף" )פרשת בחקותי אות 
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זה באה מאליה אהבה  ידי  ועל  ששם עיקר העבודה, להתחבר אל היראה של השבת,  ומובן 
עצומה. כלומר, שמרוב יראה נשגבה זו מתאחד ונכלל עם השי"ת בביטול גמור, עד כי נעשה 

קשור אליו יתברך בעבותות של אהבה.

"העיקר הוא השמחה"

והנה השרוי ב'יראה' – אפילו זו של 'רוממות' קרוב יותר ליראה ולב נשבר מאשר ל'אהבה' 
ו'שמחה'. וכאן בדיוק באה האזהרה על השמחה בשבת "להיות שמח וטוב לב" )ש"ה אות קנה(, 

ומבואר שם, שעל אף שמצוי התעוררות היראה )"פרום"( בשבת מפני הדר גאונו יתברך, "העיקר 

הוא השמחה". כי על ידי השמחה באים ליראה; "שגם היראה עיקר עלייתה על ידי השמחה 
של שבת דייקא".2

כי רק יראת הרוממות שמקומה בפנימיות הלב, היא זו שמובילה לאהבה ושמחה. אך מאחר 
ובעולם הבחירה וקשה להבחין בין יראה חיצונית ליראה פנימית; "העיקר הוא השמחה". כי 

היראה הפשוטה עלולה להביא ל'לב נשבר', היפך השמחה הנדרשת בשבת.

וכמו שהובא מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע שאמנם בשבת צריך האדם להיות דבוק 
ביראת הרוממות, רק שמחמת שמגודל הדבקות לא היה אפשר לקיים מצוות 'עונג שבת', לכן 

עוסקים בעניינים גשמיים כאכילה ושתיה ושינה שהם בערך 'נפילת המוחין'.3

יראה מכוסה ושמחה נראית

ונבאר, כי 'יראת העונש' פירושה שהנברא עדיין חושב על עצמו, שהוא ירא מההפסד שיבא 
אליו. וכזו היא ההרגשה של ימות החול. אך 'יראת הרוממות' היא יראה מצד השי"ת, שהנברא 

מקשיב לכל הנעשה בבריאה, כיצד כבוד ה' מלא את כל הארץ. 

השבת ח"א שער יב במאמר ח(.

2 וז"ל: צריך לזהר מאד להיות בשמחה בשבת וכו', כל זה אמר בליל שבת קודש. ובתחילה שאל אותי: האתה שמח בשבת 

השבתי: אני לפעמים נתעורר עלי איזה יראה בשבת שקורין )פרום(. ואמרתי לו בזו הלשון: איך בין אמאל פרום. והשיב: לא 

כך הוא, העיקר הוא שמחה. ואז הוכיח אותי הרבה להיות בשמחה דיקא בשבת. ואז אמר כל הענין הנדפס ב"לקוטי תנינא" 

סימן י"ז הנ"ל מענין מעלת השמחה בשבת. ונכלל שם שגם היראה עקר עליתה על ידי השמחה של שבת דיקא, הינו שעיקר 

הוא רק השמחה בשבת. ואז דיקא עולה היראה שהוא בחינת מה שקורין פרום. והאריך הרבה בשיחה הקדושה הזאת והוכיח 

אותנו ואותי ביותר להתגבר להיות שמח וטוב לב בשבת ולהרבות בתענוגי שבת וכו' כנדפס שם. 

3 אורח לחיים )פר' בשלח(: "אל יצא איש ממקומו", שמעתי ממחותני הרב הגאון מוהר"ר לוי יצחק אב"ד דק"ק ברדיטשוב 

פירוש שינה בשבת תענוג )של"ה מסכת שבת פרק נר מצוה נג(, שבשבת צריך האדם להיות דבוק ביראת הרוממות, והוא חכמה 

הנקרא ראיה, כי ראיה הוא אותיות יראה, רק שאי אפשר להיות דבוק תמיד אל חכמה, ושינה נקרא בחי' נפילת המוחין, וזהו 

שינה בשבת, כלומר נפילת המוחין בשבת, תענוג, עולם התענוג הוא בינה, ועל ידי זה יוכל להתענג בשבת, כי אם היה תמיד 

בבחי' יראת הרוממות, שהוא למעלה מעולם התענוג, לא היה יכול להתענג בשבת, ע"כ, ודפח"ח".
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ולכן היראה בשבת אינה נראית בחיצוניות, ואדרבה, כלפי חוץ נראית השמחה, כי יראה כזו 
הוא"  בריך  דקודשא  היא שמא  כי ה"שבת   – ישראל בהשי"ת  נפשות  על התכללות  מבוססת 

)זוה"ק ח"ב פח ע"ב( ועם ישראל-כביכול הם חלק בלתי נפרד מקדושת השבת. 

בין שבת ליום טוב

זו היא אחת החילוקים המהותיים בין שבת ליום טוב. שבימים טובים יש בכל יום  והבחנה 
טוב את המצוה המיוחדת לה שדרכה אנו נקשרים עם השי"ת )בפסח - אכילת מצה, בסוכות - סוכה וד' 

מינים, בחג השבועות - עליה לרגל ושתי הלחם, בראש השנה - תקיעת שופר, וביום כפור - עבודת הכהן גדול(. אבל בשבת 

אין שום מצוה מעשית מעבר לקידוש היום )בדיבור( ואיסור מלאכה, דהיינו התקשרות על דרך 

השלילה ולא על דרך החיוב. 

והביאור הוא, כי השבת היא סוד היראה בדרגה כזו של ביטול שכל עניינו הוא גילוי פנימי, 
כן  שאין  מה  דבר.  נדרש  אין  הפשוטה  והשמחה  ליראה  מעבר  ולכן  ישראל",  בני  ובין  "ביני 

בימים טובים שאין בהם עליית העולמות, הופעת האמונה היא באופן של התעוררות חיצונית 

- במצוות המיוחדות ליום, לבטא בהם את מציאות כבודו יתברך ב'עולם העשיה' ולעשות על 

ידם נחת רוח ליוצרנו.

אינו  חיובית,  - בלא מצוה  ואל תעשה'  ב'שב  הוא  הציווי בשבת  כי העובדה שעיקר  ונמצא 
היותר  הביטוי  הוא  מלאכה'  'ביטול  שכן  מעלה.  על  אלא  היום  בקדושת  חסרון  על  מצביע 

יושב בבושה  רק  ועשיה,  לנמצא בהיכל המלך שאינו בתנועה  וכראוי  כיאה   - ליראה  מדוייק 

וחרדת קודש, במעטה אצילות ורוממות.

וברצון שבת  ה' אלוקינו באהבה  "והנחילנו  אלו מבקשים בתפילות השבת;  קודש  רגשי  על 
ורצה  וינוחו בה כל ישראל מקדשי שמך". ומכריזים בקידוש; "אשר קדשנו במצותיו  קדשך 

ישראל  מכלל  לפני השי"ת  העולה  רוח  הנחת  כי  הנחילנו".  וברצון  באהבה  קדשו  ושבת  בנו 

ביתו,  אל  והביאנו  בנו  רצה  לנו  אהבתו  מה שמגודל  בעצם  יתברך,  מצידו  הוא  קודש  בשבת 

להיות נמנים מ"בני היכלא דמלכא קדישא". 

***
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והלכת בדרכיו

ביזת מצרים וביזת הים

א. חירות עולם

הנה החתם סופר )בתורת משה לשביעי של פסח( כ' וזה לשון קדשו כתיב ויוצא את עמו ישראל מתוכם 
להעולם  משועבדים  בכיפה  המולכים  אפילו  כי  העולם  מן  חירות  שהי'  נראה  עולם  לחירות 

לתאוותיו וצרכיו הרבים וכן כתי' מלך לשדה נעבד ותאוותיו וצרכיו מכריחים אותו ומעבירין 

אותו על דעתו ועל דעת קונו ונשי שלמה יוכיחו, ואין כאן חירות אך רשב"י וחביריו הם המה 

חירות מן העולם והבליו 

וככה הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים לחירות עולם שלא ידאגו ולא יחשבו כלל על צרכי 
עוה"ז וע"כ ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים סוף ארץ לא זרועה ודרך ים סוף ולא יעמוד 

שום דבר בפניהם, וזהו חירות עולם ומשום כן אפילו עני בישראל לא יאכל עד שיסב כמלך 

בגדוד כי הוא המושל ולא העולם מושל בו, 

ונ"ל בנסיעתם מים סוף כבר הי' משועבדים כי הסיעם מרע"ה בע"כ מביזת הים )כדאיתא ברש"י 
ויסע משה שהסיעם בעל כרחם( ונצטער כל אחד חבל על כלי פלוני שהנחתי ולא יכולתי להסיעו עמי, 

חבל על מרכבה פלונית וכדומה וכבר נשתעבדו להעולם משא"כ ביום ראשון של פסח ע"כ 

למען תזכור את יום "צאתך" ולא יום קריעת י"ס כי לאו הי' חירות עולם, וזה ויוצא את עמו 

ישראל מתוכם לחירות עולם ההוצאה היתה לחירות עולם.

ב. מקום הרכוש גדול

בדבריו הקדושים שהשלימות של "רכוש גדול" היה דייקא ביום ראשון של פסח,  ומתבאר 
שאז היו נקיים מתאוות ממון, וכמוש"כ חז"ל )ברכות ט, ב( וישאילום בעל כרחם, וכמוש"כ רבינו 

ז"ל )בלקו"מ בתרא א( כי 'בפסח נתתקן תאות ממון', כמו שכתוב )שמות י"ב(: "וה' נתן את חן העם 

בעיני מצרים וישאילום" 'בעל כרחם' )ברכות ט'(, כי הם לא רצו כלל, כי אז נתתקן תאות ממון 

עכ"ל, 

משא"כ ביום שביעי של פסח אז נפלו קצת לתאוות ממון, וכמו שמסיים החתם סופר שלכן 
צריכין לזכור יום יציאת מצרים דייקא, כי דייקא אז היה חירות עולם )וכן נפסק להלכה בדברי הגהות 

החתם סופר והרעק"א שמביא זאת בשמו באו"ח סי' סז, דאינו יוצא במה שמזכיר קריעת ים סוף(.
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ג. ביזת הים והחטא

וכמו"כ ביאר החתם סופר שהחטא העגל נעשה דייקא ע"י ביזת הים )עי' תורת משה ליום א' של פסח 

ושה"ש( וכמו שנאמר ודי זהב שע"י שהשפיע עליהם הרבה זהב עי"ז חטאו בעגל, שכל זה נמשך 

דייקא ע"י ביזת הים, שאז היה להם רצון לביזה, שלכן לא היה ביזה זו בשלימות, וכמו שאמרו 

חז"ל )במדב"ר יג, יט( שתורי זהב נעשה לך קאי על ביזת הים, שאז קבלו יותר מביזת מצרים, )כמו 

ההפרש שיש בין כסף לזהב שנקודות הכסף קאי על ביזת מצרים(.

ד. בעל כרחם

והנה לבאר כל זה דהנה באמת כשיצאו ישראל ממצרים והיו מקודם עבדים וכו', ובדרך כלל 

עבד שיוצא הרי הוא מרגיש שקיבל נפשו לשלל, ושמח מאד שיצא לחירות, ואינו צריך יותר 

מזה, והקב"ה אמר להם בבקשה ממך שאלו ממצרים והכריחו אותם בעל כרחם לקחת רכוש 

גדול, ובני ישרראל לא רצו בזה כלל, כי הם השתוקקו להש"י בלבד, ולא רצו בשום כסף וזהב, 

והש"י הכריחם לקחת כסף וזהב עד שיצאו בתשעים חמורים טעונים כלי כסף וזהב )בכורות ה, ב(.

ה. צידה לא עשו להם

יותר מזה דמבואר בפסוקים )שמות יב, לט( וגם צידה לא עשו להם, שהאמינו והלכו ללא  ועוד 

הוא  זה  נטלו עמהם, שכל  לא  להתינוקות  ואגוזים  קליות  בחז"ל שאפי'  ומפורש  צידה,  שום 

שבח עצום לישראל, שהלכו אחרי הש"י לגמרי והאמינו בו כמוש"כ לכתך אחרי במדבר בארץ 

לא זרועה, ולא היה להם רק שיירי מצה ומרורו וכו' וכמו"כ הבצק שעשו שלא הספיק להחמיץ 

)וכמוש"כ בשמות יב, בתרגום יונתן שלקחו הבצק על ראשם, ושיירי מצה ומרור שמו על שכמם(.

ו. כספם בחוצות

ובזה יובן היטיב גודל מסירות נפשם של בני ישראל שלקחו עמם אוצרות שלימים של כסף 

וזהב, והמזון שהוצרכו לחיות נפשם לא לקחו כלל, שכל זה מבטא שגם הכסף והזהב חהיה 

רק לגודל אמונתם בהש"י ולא היה להם בזה שום רצון עצמי כלל, והוא בבחי' מה שמספרים 

על עשירי עולם שנחנקו עם כספם וזהבם ולא היה להם מה לאכול וכמבואר בסוגיא דגיטין )נו( 

שמרתא בת בייתוס ר"י נפטרה מרעב והוציאה כל כספה וזהבה לשוק כמוש"כ כספם בחוצות 

ישליכו.
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ז. בני חורין

וכבר הארכנו במק"א להבין עומק ענין יציאת מצרים שלכאורה מקודם היציאה היו שקועים 
במ"ט שערי טומאה, והיו עובדי ע"ז ממש, כמבואר בפסוקי יחזקאל כ', ועכשיו הגיעו לדרגה 

כזו שלא רצו כלל כסף ועולם הזה שש מאות רבוא אלף רגלי, אמנם באמת זהו עיקר נקודת 

עולם שלא  לחירות  לגמרי  עולם שיצאו  לחירות  ברגע אחד  הוציאם  יציאת מצרים שהקב"ה 

אתעדל"ת  ללא  אתדלעל"ע  הפסח  חג  "סוד  הוא  זה  שכל  בלבד,  הש"י  רק  דבר  שום  לרצות 

ואכמ"ל.

ח. רצון עצמי

ציוו הש"י  ורק מחמת  וזהב,  נטיה לכסף  לעניננו שביציאת מצרים לא היה להם שום  נחזור 
לקחו את ביזת מצרים, )ובש"ך עה"ת יש חידוש עצום שאפי' את הבצק לא נטלו רק הערב רב כמוש"כ וישא העם את בצקו 

שהעם מדבר על הערב רב, ובני ישראל עסקו רק בהשאלת הכלים( וכמוש"כ ובני ישראל עשו כדבר משה, וביאר 

האור החיים הק' כנ"ל שלא היה להם שום רצון עצמי לכסף וזהב.

ט. ערב רב העם

אותם  וכו' שהטעימו  רב  עם הערב  ביחד  והיו  ימים  כמה  עברו  וכבר  יצאו  אחר שכבר  אחר 
שום  להם  היה  לא  עצמם  שישראל  בארנו  כבר  כי  קצת,  דעתם  נשתנה  אזי  וכו',  עוה"ז  טעם 

שיכות להרע ח"ו, 

וכמוש"כ רבינו ז"ל )לקו"מ בתרא ז( שמי שיודע קדושת ישראל מאין הם לקוחים ויודע רוחניות 
ודקות של ישראל הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מעון, שכל זה הוא סוד יציאת מצרים 

שע"ז אמרה תורה למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, אבל אחר שכבר עברו כמה ימים 

אזי בהשפעת הערב רב כבר חמדו קצת לכסף וכמוש"כ בשה"ש )א( בני אמי נחרו בי, ופירש"י 

הם בני מצרים שגדלי בהם ועלו עמי בערב רב הם נחרו בי בהסתם ופתוים וכו'.

י. שישק מלך מצרים

זה  ביזה  היו  לא  ויסע משה, שלכן  עה"פ  רש"י  וכמוש"כ  בלבם  ממון  קצת חמדת  נכנס  ואז 
מלך  שישק  שבא  )קיט(  בפסחים  וכמובאר  זו,  מכסף  בידם  נשאר  לא  שאח"כ  עד  בשלימות, 

מצרים ולקח כל הכסף בימי רחבעם, דהיינו שחזר להמקום שמשם בא דהיינו למצרים )והדברים 

מבהילים שכל הרכוש שכל כך טרחו בזה חזר למצרים ואברהם אבינו קיבל זה ההבטחה בברית בין הבתרים ואח"כ יצאו ברכוש 

מגנזי  היה  הים  הביזת  פט"ו( שכל  דר"א  )פרקי  בחז"ל  ומבואר  יוסף,  הכסף שלקט  היה  שזה  ובגמ' שם משמע  גדול, 
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המלוכה שהיה לפרעה שכל זה היה מה שליקט יוסף, שממה שהיו להעם המצרים כברלקחו 

הכל בביזת מצרים.

יא. מהבוקר עד הערב

וכמו"כ מבואר )בפענח רזא פר' יתרו( שכל מה שהיו מדיינין זה עם זה יוצאי מצרים כל כך טובא, 
עד שנאמר וישב משה לשפוט את העם ויעמוד העם על משה מן הבקר עד הערב, הכל היה 

מחמת ביזת הים שיש שקבלו יותר ויש שקבלו פחות עד שנעשה הרבה מריבות ביניהם. 

דברינו  וכמוש"כ החתם שהבאנו בריש  הים  נמשך ממה שנכנס להם החמדה בביזת  זה  וכל 
שאמרו "שאמרו חבל על כלי פלוני שהנחתי חבל על מרכבה פלונית".

יב. הסיעם בעל כרחם

ויש לפרש ויסע משה שהסיעם בעל כרחם, שזהו כח הצדיק שממתיק התאוות ממון, כי באמת 
שיכול  מי  ואין  כג(  )קמא  בתורה  ז"ל  רבינו  כמוש"כ  ונוראה  גדולה  תאוה  הוא  ממון  התאוות 

להמתיק תאוה זו רק הצדיק 

וכלשון מהרנ"ת בלקוטי הלכות )הל' שבת הלכה ו, אות יב( שעיקר תיקון תאוות ממון הוא על ידי 
הצדיק שע"ז אמרו דאלמלא מלחא לא היה יכיל עלמא למיסבל מרירותא )עיי"ש 4(, ולכן כ' 

ויסע משה, משה דייקא, שהסיעם משם בעל כרחם כדי להמתיק תאות ממונם.

יג. עשירות קרח

ובזה יש להבין דבר נורא על קורח שפגם בכל זה וכמוש"כ חז"ל שכל העושר של קורח הגיע 
)וכמו שביאר  ומזה התעשר מאד,  יוסף,  לו מטמונות של  וביזת הים, שנתגלה  מביזת מצרים 

בזה בש"ך על התורה פ' קרח פלאות גדולות 5( 

4 שם, מלו עד דשמיט כתפיהו וכלו ואזול, שיגעו כל ימיהם למלאות תאותם בממון עד שנכלו ונעקרו על ידי זה משני עולמות 

רחמנא לצלן. וכל זה על ידי שהיו חכמים בעיניהם ולא היה להם אמונת חכמים. כי עקר תקון תאות ממון הוא על ידי הצדיק, 

בבחינת אלמלא מלחא לא היה עלמא יכול למסבל מרירותא. ואף על פי שהכל משקעים בממון, יש חלוק גדול בין המקורבין 

לצדיקים וכשרים אמתיים לבין השאר, כי כל אחד כפי רחוקו מצדיקים מכל שכן כשחולק עליהם כמו כן מתגבר עליו ביותר 

תאות ממון עד שמבלית ימי חייו ועוקרת אותו רחמנא לצלן, וכל אחד כפי התקרבותו לצדיקים וכשרים אמתיים, כמו כן נמתק 

אצלו מרירותא דעלמא, שהוא תאות ממון, וזוכה להיות שמח בחלקו, כמבאר כל זה בהתורה צוית צדק הנ"ל, עין שם:

יפול, שנפל לגיהנום  י"א, כ"ח( בוטח בעושרו הוא  5 שפתי כהן )במדבר טז א( ובטח בעושרו, ושלמה צווח ואמר )משלי 

שנאמר וירדו חיים שאולה. וכן ויקח ו"ו יו"ד קו"ף ח"ת עם המלות בגימטריא בוטח בעושרו היה, כמו שאמרו חז"ל בסנהדרין 

פרק חלק )ק"י.(, שלוש מטמוניות גנז יוסף, אחד נגלה לקרח ואחד לאנטונינוס ואחד לעתיד לבוא:

ואיך נגלה לו לקרח המטמון, שמעתי שכשאמר הקב"ה למשה דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו וגו', ולא נאמר זה 
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לו  שימתיק  מי  היה  לא  רבינו  משה  להצדיק,  בביטול  שפגם  שקרח  היטיב  יובן  ולדברינו 
התאוות ממון ולכן נפל בעושרו.

יד. כולם קדושים

ובחתם סופר )שמות יג יט( כ' בזה דברים נפלאים שכל טענתו של קרח במה שאמר כי כל העדה 
כולם קדושים היה בענין הביזה וזה לשונו ויקח משה את עצמות יוסף, עיין במדרש פ' תרומה 

טוב שם מעושר רב טוב שם של משה מעשרו של קרח ויש לפרש דכבר כתבנו כמה פעמים 

ניצוצות הקדושות וכשיצאו ישראל  יוסף את כל הכסף שליקט כל  וילקט  דברי הזהר דבכלל 

ממצרים הוציאו אותם עמהם וזה יצאו כל צבאות ד' מארץ מצרים א"כ מי שלקח כסף יותר 

השיג ניצוצות קדושות יותר 

וזה הי' טענת קרח כל העדה כולם קדושים שלקחו מביזת מצרים יותר ממשה רבינו וקרח היה 
עשיר שבכולם כמבואר גמר' סוף פסחים )דף קיט ע"ב( ולו הגדולה אמנם איתא בספרים דהקובר 

ניצוצות  אותם  כל  גורם שבאו  הי'  יוסף  והרי  קדושה  ומושך לעצמו שפע  הוא שואב  הצדיק 

הקדושות לישראל ומשה התעסק בקבורתו ושאב ומשך ניצוצות קדושות, 

ומצינו במקום אחד דקבורה נקרא שם דדרשו חכז"ל על ויעש לו דוד שם שקבר את המתים 
וזה כוונת המדרש טוב שמו של משה היינו מה שקבר עצמות יוסף הי' טוב לו ומשך לעצמו 

במד'  כדאיתא  משה  על  דקאי  מצות  יקח  לב  חכם  וזה  קרח  של  בעשרו  מקרח  קדושה  יותר 

וטען  לא האמין במעלות הקבורה  וקרח  היינו עצמות של קדושה שכנס  יוסף  שלקח עצמות 

אלא לישראל שהוא להם חלף עבודתם, אבל שבט לוי שלא היו בעבודה לא הותר להם והוא גזל בידם, כי אחת משבע מצוות 

בני נח הוא הגזל. ולזה שבט לוי לא הקריבו קרבנות עם הנשיאים שלא היה להם קערת כסף מזרק כסף כף אחת עשרה זהב, 

והם כולם עניים מחזרין על הגרנות, ושום אחד מבני לוי לא פשט יד לא בביזת הים ולא שאלו ממצרים, וקרח היה נבהל להון 

איש רע עין ולא ידע כי חסר יבואנו, 

והיה הולך מבית לבית וחומד ורואה איך היו כל אחד ואחד מישראל נוטלים ממונם של מצרים, נכנסה חמדת הממון בלבו, 

כשראה הקב"ה כך גילה לו המטמון, דחציפותא אפילו כלפי שמיא מהני, וכמו שאמרו חז"ל )מכות י' ע"ב( בדרך שאדם רוצה 

לילך בה מוליכין אותו, אמר לו הקב"ה אתה חומד ממון שאינו שלך טול ממון רב, אבל אותו תראה וממנו לא תאכל, ועליו 

נאמר )משלי כ"ח, כ'( ואץ להעשיר לא ינקה. ולפי שהיה הממון גזל בידו לא נהנה ממנו שום אדם:

וכשראה קרח וידע בחכמה שאותו המטמון אינו שלו והוא כמו גזל בידו, ומשה ואהרן בא להם העושר בהיתר, משה מהפסולת 

של לוחות, ואהרן הגדול מאחיו שגדלוהו אחיו כמו המעשה של פנחס הסתת שמינוהו כהן גדול ובאו אחיו הכהנים וראו אותו 

חוצב אבנים ולא הניחוהו ומלאו המחצב לפניו דינרי זהב )ויקרא רבה כ"ו, ט'(. כשראה כן אמר רב לכם, זהו העושר הוא 

הרבה לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובא להם בשכר טרחם ועמלם, ומדוע תתנשאו במה שלא עמלתם בו ולא גדלתם. ודתן 

ואבירם גם כן נתקנאו לפי שהיו במצרים עשירים וירדו מנכסיהן. ומכאן תדע מעלתן וקדושתן של בני לוי שראו כל כך ממון 

ולא חמדוהו, ובבזה לא שלחו את ידם, כי מאסו בחמדת העולם נגד לימודם, ואמרו טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, טוב 

סחרה מסחר כסף, ועליהם אמר התנא לא תחמוד כבוד יותר מלימודך )אבות ו', ה'(. ועל זה בחר בהם הקב"ה והבטיחם ואמר 

להם אני חלקך ונחלתך וגו':
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שלא  ויען  וזהב  בכסף  שהוציאו  הקדושות  ניצוצות  ע"י  קדושים  כלם  העדה  כל  כי  אעפ"כ, 

עד לעתיד  ירד שאולה  זכה לקבורה אלא  לא  כנגד מדה  נענש מדה  האמין במעלות הקבורה 

שיתוקן ויעלה כדאיתא משם האר"י צדיק' כתמר' יפרח' סופי תיבות קרח עכ"ל.

ביזת הים והשפלות ענף ב'

א( מתנת חינם

של  מדרך  כי  גדולה,  בשפלות  להם  הגיע  בוודאי  ישראל  בני  שקבלו  גדול  הרכוש  כל  הנה 
המקבל מתנת חנם שמרגיש שפלות רב, ובפרט בני ישראל שהיו עבדים במצרים, ומדרכו של 

עבד שאין לו משלו כלום וכמו"כ בני ישראל כשהגיע אליהם הרכוש הגדול הרגישו שפלות, 

וידעו שהכל מתנת חנם מאתו ית'.

ב( בעלות על הכסף

ים סוף, דבביזת הים הוצרך משה להסיען בעל כרחם וכמו שכ'  כל זה היה עד קריעת  אבל 
בשלימות  אינו  כבר  הים  בביזת  אליהם  שהגיע  שהכסף  סופר  מהחתם  שבארנו  ]וכמו  רש"י. 

ומזה נצמח אח"כ חטא העג'( שכבר נדבק בהם פתויי הערב רב וכו', ועי"ז התרגלו להמציאות 

שיש להם ממון משלהם, ושכחו השפלות שהיה להם מקודם, ומזה נצמח שבביזת הים כבר 

היה להם הרגשת "בעלות" על הכסף, ולכן הוצרך משה להסיען בעל כרחן.

ג( וישמן

שכל זה הוא בחינת "וישמן ישורון ויבעט", וכמוש"כ התרגום שם ועתה ישראל ובעט אצלח 
תקוף קנא נכסיו, שבא לידי גאות ע"י הכסף שהגיע אליו במתנת חנם, ושוכח את הש"י שנתן 

לו במתנת חנם, וכמו"כ בפרשת עקב )דברים ח( פן תאכל ושבעת וגו' ובקרך וצאנך ירביין וכסף 

וברכת,  ושבעת  ואכלת  המצוה  בא  שע"ז  וגו'  לבבך  ורם  ירבה  לך  אשר  וכל  לך  ירבה  וזהב 

שמצות ברכת המזון שורשו הוא להכיר בחסדי הבורא ית', אשר נתן לנו מתנת חנם, הזן את 

העולם בטובו בחן בחסד וברחמים וגו', וההיפוך מזה מתנת חנם, הזן את העולם בטובו בחן 

בחסד וברחמים וגו', וההיפוך מזה הוא מש"כ שם ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את 

החיל הזה.

ד( כוחי ועוצם

והדברים נפלאים שאפי' מי שקיבל מהש"י מתנת חנם כמו שהיה כאן בביזת מצרים ובביזת 
הים שקיבלו מתנת חנם, וכמו"כ בכניסת ישראל לארץ ישראל שקיבלו מתנת ארץ ישראל מידו 
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הרחבה והמלאה, עדיין בהמשך השנים נוטה לומר שכוחו ועוצם ידו עשה לו את החיל הזה, 

וע"ז נאמר וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל, וכמו"כ בביזת הים היה להם 

לזכור שהכל הוא מתנת חנם, ושיהיה להם השפלות הראויה לה.

ה( קמחא דפסחא

וכמו שהיה אז בעת יציאת מצרים כמו"כ בכל שנה ושנה כשנהוג אצל בני ישראל שכל אחד 

מקבל בהרחבה, שנותנין לכל דכפין וכמפורש בשו"ע )או"ח סי' תכט( שנותנין להם בזמן חירות 

כלליות  והן  בפוסקים  עיי"ש  חירות  דרך  בשמחה  מצרים  ביציאת  לספר  שיוכלו  כדי  בשפע 

בני ישראל מגיעים לחג הפסח בהרגשת השפלות, שכן המקבלים "צדקה" מרגישין שפלותם 

שלמרות שיש להם מכל טוב, הרי סוף סוף אין כאן חשש "וישמן ישורון ויבעט", מרוב שהם 

"מקבלים" וכמו"כ הנותנין שיש להם עול כבד של נתינת צדקה, וישראל קדושים הם נתבעין 

וק"ו הגבאי צדקה שעליהם  וכש"כ  גדולה,  ג"כ מרגישין "שפלות"  ב, א(  )ירושלמי שקלים  ונותנין 

עוברין  הזיכוך שהן  גודל  אין לשער  א( שבוודאי  ט,  )ב"ב  מן העושה  יותר  גדול המעשה  נאמר 

שעפ"י רוב אין בהן חשש גאוה )וכידוע כמה טענות יש עליהן מהנותנין ומהמקבלין ואכמ"ל(.

ו( רגלי כולן שוות

וכל זה הוא בחי' סוד יציאת מצרים, בחי' רגלי כולן שוות, שבפסח שהוציאנו הש"י ממצרים 

הגדולה  השפלות  מרגישין  שכולן  השתלשלות,  סדר  אין  עדיין  הרי  לעם,  לו  להיות  ונבחרנו 

שהוציא אותנו ממצרים ואילו לא הוציאנו הרי אנו ובנינו עבדים לפרעה וכו', ולכן רואים גם 

ימעיט,  לא  והדל  ירבה  לא  כולן שוות, בחי' העשיר  זה שרגלי  סוד  בענין "הקמחא דפסחא" 

שהעשיר והעני הם שוים כנ"ל.

ז( ולא ירע לבבך

למרות השפלות הגדולה שיש בעת שמקבלין הצדקה, ובפרט בעת שמקבל שפע גדול  והנה 

וכל טוב, ובוודאי מוכן לתת משפעו ומהונו לחבירו שנצרך לאיזה טובה, שהרי אין לו הרגשות 

"ישות" ו"גדלות" במה שקיבל מתנת חנם, ומתקיים אצלו "ולא ירע לבבך בתתך לו", וכמו"כ 

אינו מסתכל בקנאה על השני שיש לו יותר וכו', שמרגיש שאין לו כלום משלו ואין כ"כ רגשות 

הקנאה ושמגיע לו יותר, שהרי הוא הכל חסד עליון.
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ח( שכחו החסד

כשעוברין כמה ימים אזי מתחיל גם בזה להרגיש "בעלות" ושוכח מהר החסד שנעשה  אבל 

עמו, וכשמבקשין ממנו איזה טובה שיתן קצת מהטוב שנתן לו הש"י, כבר נעשה השפע חלק 

מעצמותו וקשה לו להפרד ממנו, ונעשה אצלו הנסיון שכאילו כוחו ועוצם ידו עשה לו החיל 

הזה )בחי' מה שבארנו בביזת הים שכר שכחו החסד, וכבר חושבין שמגיע לו הכסף והממון(.

ט( עשירות והירושה

וכל זה הוא מצוי מאד בכל מי שהיה לו בעבר דחקות ועניות ואח"כ הרווח לו בחסדי הבורא 

ית"ש ונתעשר ואזי נוטה לחשוב שכאילו תמיד היה אצלו העשירות וכאילו שעשירות הזאת 

וכו' נדמה לו שהיתה לו זאת  הוא ירושה לו מאבותיו מדורי דורות, ולמרות שהוא בן עניים 

מתמיד, ואינו זוכר מצבו הקודם, ובא לידי גאות ושכחה ח"ו.

י( מי חכם

ויתבוננו חסדי ה', שלדברינו הכוונה מי חכם  וישמר אלה  )קז( מי חכם  נאמר בתהילים  וע"ז 

זוכר  וגם אחרי הישועה  ואיך שצעק להש"י,  וגו', דהיינו שיתבונן מצבו הקודם  וישמר אלה 

איך היה נראה ואיך שהש"י הושיע אותו, ואינו בא לידי גאוה ושכחה.

יא( כעט אצל הסופר

וכל זה שכיח מאד בין אלה שזכו להתקרב לצדיקי אמת, שזוכר איך היה נראה ומרגיש שהכל 

וכו',  אלקית  מהשגות  כלום  לו  היה  לא  שקירבו  הש"י  רחמי  ושלולי  ית',  ממנו  חנם  מתנת 

במעשים  או  גדולות  בהשגות  להתגאות  אין  טו(  אות  גניבה  )ערך  המדות  בספר  ז"ל  רבינו  וכדברי 

טובים, כי הכל על ידי הצדיק שבדור, והוא אצל הצדיק כעט אצל סופר: עכ"ל.

יב( כבשי דרחמנא

וכו', שלא  יודע מקור מחצבתו ומשפחתו  והוא  וזוכר היטיב מאין הוא בא,  כשיודע  ובפרט 

ובהדי כבשי דרחמנא  ית',  רק חסד חנם ממנו  והכל הוא  וכו',  וההשגות  קיבל משם הדרגות 

למה לך להבין למה הוא דייקא זכה לזה חנם שזכה לזה ברחמים גדולים מבעל הרחמים.
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יג( מיעוט ערך עצמו

בעצמו  האדם  ביכולת  שאין  הכל  ושורש  "עיקר  שופטים(  )פר'  הארץ  פרי  של  קדשו  לשון  וזה 
ית'  ידו  על  אם  כי  ית'  ה'  בדרכי  ולהדבק  טובים  ומעשים  מצות  וחשבון  לעשות שום מעשה 

הבורא מאורי האש אהבתו ויראתו על פניו, ואם כה יאמר לא חפצתי בך כל אילי נביות )ע"פ 

ישעי' ס, ז( לא יועילו לו לקדש עצמו, וכי מה יועיל גבר עם אל אם יצדק מה יפעל לו )ע"פ איוב לה, 

ז( ובאיזה אופן תחול עליו קדושת ה' ודביקתו, אין זה כי אם רחמיו על כל מעשיו, וחסד אל 

כמאמר )תהלים סב, יג( ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו:

לכן לא תכון העבודה לאלקים כ"א אחרי סדור שבחו של מקום והסתכלות זכרון מיעוט ערך 
יראה  לא  בעיניו  האדמה  מן  עפר  עכור  גשם  קרוץ מחומר  האדם  איך  ועומק שפלותו,  עצמו 

ובאזניו לא ישמע ובלבו לא יבין כ"א אלהים עשה היום, הנוטע אוזן הלא ישמע אם יוצר עין 

הלא יביט וכו' )שם צד, ט( ואין כחו בפיו לדבר כ"א בדבר ה' כמאמר )שם נא, יז( אדני שפתי תפתח, 

גם אהבתו גם יראתו הלא ה' זו כי מי האוהב אם לא חי ה' המתפשט בנפשו ואת מי אוהב לה', 

בעולם  ומתאחד  ומתקשר  המתפשט  אלהות  מעצמות  המוחצבת  היא  הלא  האהבה  היא  ומה 

השפל ומתצמצם בעולם קטן הוא האדם )ת"ז ע' קל ע"ב( ובכל מקום שהוא עומד בתוכו ית' הוא 

עומד כי הוא מקומו של )אדם( ]עולם[ סובב כל עלמין וממלא כל עלמין:

נגדה  יבוזו  בוז  ביתו  הון  וכל  מה  עד  יודע  אתו  אין  לאדם  האהבה  מדת  שתוקפו  ובשעה 
וכולא קמיה כלא חשיבא כי מאת ה' הוא, וכל מה שהוא מתלהב יותר ומשיג בלבו אמיתות 

הענין אשר לא מנפשו היא כי מה עשה ובמה יוכל לעשות ככה מגודל עכירות גשמיות גופו 

אז  ה',  מאש  מוצל  אוד  זה  הלא  ואהבתו  לשונו  על  ומלתו  בו  דיבר  ה'  רוח  אבל  ומחשבתו, 

עוצם  לבאר  דיו  ימים  יספיקו  ולא  היריעה  תכיל  לא  יסף  ולא  גדול  בקול  ויותר  יותר  יתלהב 

וגודל חללה של לב האוהב אמיתי ונקודתו בזה והבל פיו בלהב השמימה".

יד( יתקשר לכל באי עולם

שפע  האהבה  היות  אחרי  בו,  כיוצא  אדם  ובני  עולם  באי  לכל  יתקשר  ממילא  זו  "ובאהבה 
אבל  בה  ולזכות  כלל לעשותה  וא"א  אליו  מנפשו  זכה  לא  כי  הידיעה  עליונה בתכלית  ברכה 

בו מתלהב לשמו  כיוצא  חבירו  היה  לחברו  זו  נותן מתנה  היה  ואס  לו,  נתנה  ברצונו הקב"ה 

יתברך וא"כ במה נחשב הוא מחברו. 

והראיה באם העדר האהבה זו הרי הוא ככל האדם בעניני הגשמיים פעם במדות פעם בחרן 
פעם ברחוב כחץ יעוף יומם מחשבות כאלו לאלפים לכל צדיק וצדיק, והנה בהיותו במדה זו 

הרי הוא כאותו אדם ובמדה זו הרי כאותו בעל תאוה, וממילא אוהב כל ישראל אפילו לרשעי 
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הוא כאחד  והנה  לו שייכות עמהם  ויש  וידיעתו שקרובים המה  ישראל מפני אמיתות הבנתו 

האדם ואין לו לעצמו יתרון עליהם כ"א מה שענוהו בשערה מן השמים, ולכן בהיותו מתעלה 

באהבת ה' מתעלים כולם עמו לאלפים מפני שבהיותו במדות השייכים אליהם הרי הוא והם 

לכן  אדם  בני  ורבבות  אלפים  עם  מקושר  הוא  הרי  מודד  שהוא  ומדה  מדה  בכל  אחת  נפש 

בעלותו עולים עמו:

משא"כ אדם המדמה בנפשו שכוחו ועוצם ידו עשה לו את כל החיל ללמוד לשמור ולעשות 
ולקיים את כל התורה הרי הוא שונא ישראל עיי"ש".

טו( מקום בחירה

וכבר הארכנו בזה בס' ישראל בחירי, דאע"פ שבוודאי יש לכל אחד "בחירה", הרי הבחירה 
אינו אלא בפרט קטן, ויש בזה אריכות, והוא סוגיא דקה ועדינה וקצת מזה נבאר בה"י כמו, 

לו  אין  הלא  וכו'  קשים  נסיון  במקומות  וכו',  הרחוקים  ובמקומות  במדינות  שגר  מי  לדוגמא 

בחירה להיות עכשיו קדוש ומופרש מכל הבלי ותאוות עולם וכו', ובוודאי אי אפשר לדרוש 

כל  עזבו  דורות  וכו' במקום אשר מדורי  ישראל  ולגור בארץ  מגוריו,  מיד מקום  לעזוב  ממנו 

תחתית  בשאול  שם  נמצא  אשר  במקום  הוא  הבחירה  בוודאי  הרי  וכו',  ומנעמיו  הזה  העולם 

וכו', בחי' ואציעה שאול הנך, שידע שגם שם במקום שהוא נמצא אתו יתברך שמו.

טז( אפילו שממליכין

)מהמגיד הק' מקאזניץ )בהגהות על המהר"ל בגבורת השם(, וכמו"כ הוא  כל זה בהגדת עבודת ישראל  וע"י 
בעבודת ישראל פר' לך לך( עה"פ )בדבר"י א, כט( לך ה' הממלכה, וזה לשונו שם )בפר' לך לך( ולא 

כתיב המלוכה רק הממלכה דהיינו גם כן שדוד המלך ע"ה אמר לך ה' שהכל שלך הוא אפילו 

מה שממליכין אותך הוא מכח שלך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל. 

שבוודאי  דהיינו  וכו',  להשיג  אין  בידינו  שהוא  שהקצת  שמוסיף  פסח,  של  בהגדה  ועיי"ש 
וכמו"כ  הנסיונות  בעת  שנמצא  המציאות  כל  אבל  ועדין,  דק  דבר  שהוא  רק  בחירה,  לנו  יש 

הכשרונות וכו', הכל הוא ממנו ית'.

יז( מהותה של ענוה

טועין  שהעולם  כג(  בתרא  )בלקו"מ  ז"ל  רבינו  וכמוש"כ  האמיתית,  הענוה  ממדת  נמשך  זה  וכל 
בעניני הענוה, שאין הענוה בפשיטות שיחשוב שאינו כלום וכו', וממשיך שם רבינו ז"ל ועל 

כן לאו כל אדם יכול להיות עניו כראוי רק משה רבינו עליו השלום הוא היה ענו מכל האדם 
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אשר על פני האדמה, שמבואר שאי אפשר לזכות לענוה רק ע"י הצדיק בחי' משה רבינו, שע"י 

ואינו מתגאה ח"ו שכוחו  ית',  זוכה להארת הדעת האמיתית, להשיג אך שהכל ממנו  הצדיק 

)וכמו"כ הרבי ר' מענדלי זי"ע עצמו שחותם "השפל באמת", שיובן הדבר עפ"י דברי הפרי  ועוצם ידו עשה לו כל זה 

הארץ הנ"ל שהשיג איך שהכל ממנו ית', שעי"ז להעיד על עצמו השפל באמת, בחי' ר' יוסף שאמר לא תתני ענוה דאיכא אנא בסוף 

מס' סוטה(.
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נחלת אבות

לּו ֵמֶהם.  ַלִים ִקּבְ ן יֹוָחָנן ִאיׁש ְירּוׁשָ ן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵרָדה ְויֹוֵסי ּבֶ ד( יֹוֵסי ּבֶ

ֲעַפר ַרְגֵליֶהם, ֶוֱהֵוי  ק ּבַ ית ַוַעד ַלֲחָכִמים, ֶוֱהֵוי ִמְתַאּבֵ יֹוֵסי ֶבן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵרָדה אֹוֵמר, ְיִהי ֵביְתָך ּבֵ

ְבֵריֶהם: ָמא ֶאת ּדִ ׁשֹוֶתה ַבּצָ

רבינו עובדיה מברטנורא

)ד( יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים - כל התנאים הנזכרים בפרק זה זוג 

זוג פלוני ופלוני קבלו מפלוני ופלוני. הראשון מהם נשיא. והשני אב ב"ד:

ביתך בית ועד לחכמים - כשירצו החכמים להתקבץ ולהתועד יהיה ביתך מוכן לדבר זה  יהי 

שיהיו רגילים לומר נתקבל בבית של פלוני. שאי אפשר שלא תלמוד מהם איזה דבר חכמה. 

משלו משל למה"ד לנכנס לחנותו של בושם אע"פ שלא לקח כלום מ"מ ריח טוב קלט והוציא 

עמו:

- כלומר שתלך אחריהם. שהמהלך מעלה אבק ברגליו. וההולך  מתאבק בעפר רגליהם  והוי 

אחריו מתמלא מאבק שהוא מעלה ברגליו. 

שתשב לרגלים על הארץ שכך היו נוהגים שהרב יושב על הספסל והתלמידים יושבים  פ"א 

לרגליו על גבי קרקע:

- כאדם צמא ששותה לתיאבון ולא כאדם שבע שקץ במזונו  שותה בצמא את דבריהם  והוי 

שמואס אפילו בדברים הערבים וטובים: 

נחלת אבות

בית וועד לחכמים

יושבים  ששם  שבעיר  המדרשות  בתי  הם"  הלא  הוועד  בית  מקום  הלא  להבין  יש  לכאורה 

החכמים מתוועדים יום יום, 
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לזכות  האדם  את  שמזרזים  הגדול  הזירוז  מה  צ"ב  מ"מ  במקו"א  מתאספים  שלפעמים  ואף 

לעשות ביתו בית ועד לחכמים וכי כל יום או שבוע מתאספים חכמים לענינים שאינם מקומם 

בבית המדרש, שמחפשים מקום מושב, ומזרזים אותך שתזכה בהם. 

ילמד האדם מהם  ארעי6, שעי"ז  ולא  קבוע  וועד  לבית  שמצינו מפרשים ששהכוונה  וביותר 

איזה דבר חכמה.

ו עוד יש להעיר דאיך אפשר שיהא בכל בית מקום להכיל בית וועד, אטו סוגיא לעשירים שיש 

להם בביתם מקום בהרחבה שנו כאן7. וכן יש להתבונן האם ואיך שייך הדבר הזה  בדורינו.

לבאר בזה הנוגע להיום, שהכוונה היא לקבץ ולוועד בתוך ביתו ד"ת של חכמים הרבה   ויש 

היינו שכשהאדם מכניס בביתו דברי תורה הלכה מוסר וחסידות, מגדולי ישראל מכל הגוונים 

וכגון ספריהם בהלכה ובאגדה ולצעירי הצאן, סיפורי  וכו'  ]ואין הנידון בדבר השנוי בויכוח 

צדיקים,[ אזי נעשה ביתו בכך בית ועד לחכמים ומכל אחד ואחד נתוסף אור וחידוש  . .

וידוע הסיפור על בית הבעש"ט הק' במזיבוז אחר הסתלקותו ששם היה מקום וועד לתלמידיו 

הק' כשבאו למקום גניזתו ושם עסקו בעבודתו בקודש, ושם היה בית הצדיק  ר' שמחה ז"ל 

והצדקנית מרת פייגא ע"ה הורי רבינו הק', וכמה שמע וספג מדיבורי התלמידים ואכמ"ל.

 ****

מתאבק בעפר רגליהם

כתב הרמב"ם )דעות ו ב( מצות עשה להדבק בחכמים ותלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם כענין 

וכן צוו חכמים ואמרו והוי מתאבק בעפר רגליהם ושותה בצמא את  וכו',  ובו תדבק  שנאמר 

דבריהם:

6 מהר"י קארו ז"ל )אבות( ואמר בית ועד שלא יהיה במקרה שיבואו ללמוד שם אלא שיהיה בהתמדה שיקרא אותו הבית בית 

ועד לחכמים.

7 תפארת שלמה )אבות( יוסי בן יועזר איש צרידה אומר יהי ביתך בית ועד לחכמים. ולכאורה קשה מה יעשה העני אשר אין לו 

במה להנות אותם. אך הפי' הוא בית הוא הגוף הוא בית לנשמה. 

וזה הפי' ויהי ביתך הגוף שלך יהא נקי מכל שיכול להתעבר בו נשמות החכמים כידוע לי"ח כי יש לפעמים בחי' עיבור נשמת 

הצדיק:
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להתאבק בשפלתם

שיהיה  עד  שפלותם  סוף  שהוא  רגליהם  בעפר  "מתאבק   )8 )דרה"ח  המהר"ל  דברי  ידועים 
אל  מתחבר  שיהיה  עד  לגמרי  עצמו  להשפיל  בהם  מתאבק  ויהיה  שפלותם.  אל  מתחבר 

שפלותם".

**

התלמיד המשמש את רבו בעניני שפלות

ופי' במדרש שמואל )כאן( ב"עפר" רגליהם היינו שישמשם בכל מיני תשמישין אפילו תשמיש 
שאינו ראוי לאיש כערכו וכמו שמצינו באלישע אשר יצק מים ע"י אליהו. וכידוע המעשה בזה 

על הר"נ טלטשינער זצ"ל 9.

**

דברים הנראים כ"עפר" בעלמא

אף אם לפעמים דבריהם שלהם נראה לך כעפר וטיט, ללא ערך וחשיבות הוי מתאבק בהם , 
כי משם תבוא לחידושים גדולים ע"י שתראה מתוך דבריהם הפשוטים לכאורה מה שבשרשם 

ומוחם, ועי' עבודת ישראל 10.

8  דרך חיים )א ד( ואמר והוי מתאבק בעפר רגליהם, כלומר שלא יהיו החכמים נחשבים אליו כמו דרך החברים שבזה היה 

ממעט במעלת החכמה כאשר הוא עדיין אינו חכם כמותם, אבל יהיה מתחבר להם דהיינו להשפיל תחת רגליהם, וזהו הוי 

מתאבק בעפר רגליהם שהוא סוף שפלותם עד שיהיה מתחבר אל שפלותם. ויהיה מתאבק בהם להשפיל עצמו לגמרי עד שיהיה 

מתחבר אל שפלותם. 

9 שיח שרפי קודש )ח"ג תיב ( רבי מאיר טעפליקער זכרונו לברכה היה נוהג לבוא מארץ ישראל לאומאן לימי ראש השנה, אחת 

לעשר שנים. כששהה שם בעת המחלקת שהיתה בין רבי סענדער טרהוויצער לרבי נחמן טולטשינער, נגש רבי סענדער לפרש 

צערו ולטעון טענותיו לפני רבי מאיר בכדי להצדיק את עצמו. כשרק החל לדבר, נענה לו רבי מאיר ברעדה, 

די  גיטראגן  ארויס  האט  ער  נחמן  "רבי  מוהרנ"ת.  אצל  האשפה  דליי  את  הוציא  הוא  נחמן  רבי  נחמן  רבי  נחמן  רבי  ואמר: 

פיימינצעס ביי רבי נתן". כאומר לו שזכה רבי נחמן לשמש הרבה את מוהרנ"ת ואין לנו להרהר אחריו. שוב לא המשיך רבי 

סענדער בדבורו יותר. 

10 עבודת ישראל )אבות א ד( ירצה שצריך האדם להכין עצמו שיכנסו בו דברי חכמים, והוי מתאבק בעפר רגליהם. רגליהם, הם 

הדיבורים שלהם שיוצאים מן השכל, ועל ידי הדיבורים יוכל להשיג קצת מה שבשכלם, ואמר בעפר רגליהם, על דרך שאמרו 

)סוכה כא ע"ב( שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכין לימוד. 

והוי שותה בצמא את דבריהם, כי כמו שהצמא אינו מבחין בין מים עכורים לצלולים מגודל צמאו, כן ישתוקק האדם לשמוע 

דברי חכמים ואף השיחת חולין שלהם שהם נדמים אצלו כעפר, ובפרט מי שהוא חכם אינו מדבר שום דבר בטל, כי כמו שמצינו 

בתורתינו הקדושה כמה מעשיות שכפי הנראה ח"ו כמעט אין צורך בהם וחלילה לנו מחשוב זה, כי בודאי הכל מלא סתרין 

וגנזין דאורייתא, כאשר מצינו שברא השי"ת אבנים טובות והם מלובשים באבנים גרועים ופתי לא יבחין ולא ישגיח עליו, אך 
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**

בעניני אמונה

הנה אמונה מכונה עפר כדאיתא )בלק"ת ה א( "ונתגלין בארץ שהיא בחינת אמונה, כמו שכתוב 

)תהלים לז( "שכן ארץ ורעה אמונה", בחינת: 'עפר מאנא דכלהו' )תקו"ז, תקון ע' ק"כ: (".

וכידוע )עץ חיים( שמקום המלכות הוא על )סביב( הנה"י מקום הרגלים.

והיינו האזהרה והוי מתאבק בעפר רגליהם שהוא בעניני אמונה שתטה אזנך לשמוע דבריהם 

בזה ביותר 

שהרי בכל ענייני השכל והמידות ביכולת האדם לבוא לבד לבירור בזה אך בנקודת האמונה 

קשה עד מאוד לבוא לבירור בזה .

שמצינו בתורה "ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר" שנתאבקו דייקא   וכמו 

בלילה שהוא זמן הלבנה והאמונה וכדכתיב ואמונתך בלילות שבזה היה עיקר מלחמתם 

ואמרו חז"ל )חולין צא:( שהעלו אבק מתחת רגליהם עד כסא הכבוד, בחי' מלכות- אמונה.

**

ושותה בצמא דבריהם

והסימן שלמדת מהם, שתשתה בצמא דבריהם ועי' אלשיך 11, 

מי שמבין באבנים יבחין שבתוך אבן זה יש בו אבן טוב עד מאוד, וכפי גודל חשיבות אבן הטוב שבו כן גודל הלבוש אבן הגרוע 

שעליו, כן הדבר הזה, 

וכן החכם כשמדבר בעניני עולם הזה ושיחת חולין אינם כי אם לבושים להסודות שבשכלו, ולזה אמר והוי מתאבק בעפר 

רגליהם, אף שנדמה עליך כעפר, כי לבסוף והוי שותה בצמא את דבריהם, כי כשתבחין בהם תראה נפלאות בכל דבור ודבור 

ותשתה בצמא את דבריהם:

11 פירוש האלשיך ז"ל )ויקרא ט כג-כד( ושמא תאמר הלא אדרבא, על ידי התערב דעתי עמהם אבא לזלזל בכבודם וגם בלמוד 

מהם תגעל נפשי. לזה אמר הנה אתקנך בעצה טובה מלפני לזה, והוא כי הוי מתאבק בעפר רגליהם, שתערוך ערכך למטה מעפר 

שתחת רגליהם. ובזה אין צריך לומר שלא תזלזל בהם כי אם גם שתהיה שותה בצמא את דבריהם. והוא בטבע המתאבק בעפר 

שהוא צחה צמא, כן על ידי התאבקך בעפר רגליהם תהיה לך צמא לשמוע מפיהם, ויערבו לך מרוב חשיבותם שבקרב לבך. 
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שהלא אמרו חז"ל )סנהדרין נב:( למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ בתחלה דומה לקיתון של 
זהב, סיפר הימנו דומה לקיתון של כסף נהנה ממנו דומה לקיתון של חרש כיון שנשבר שוב 

אין לו תקנה12. ואם הנך עוד מחפש אחר כל זה לשתות בצמא דבריהם, סימן ניכר שזכית לקנין 

נצחי.

 ***********************

12 בניהו בן יהוידע )שם( דומה לו לקתון של זהב, נ"ל בס"ד הקתון שותין בו מים, והתלמיד חכם מלא מים היא התורה שנקראת 

מים. גם קראו קתון אותיות תקון כי התלמיד חכם הוא תיקון העולם דאם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי 

]ירמיה ל"ג כ"ה[, ואם ספר עמו דומה לכסף שהכסף משחיר בשמוש היד ואין הזהב משחיר, ואם נהנה ממנו דומה לחרס, 

כדמסיים כן זה אין לו תקנה שיכבדהו אחר שנתבזה בעיניו:
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  מכתב
  בס"ד 

  יום ד' לסדר וירא אליכם כבוד הוי'

  זתשע"כג ניסן 

  לכבוד

  ידידיי אהוביי חביביי

  כל אחד בשמו הטוב יבורך.

  וברכה וכט"ס שלום

  .אחדשה"ט וש"ת

   א'גוזונטער זומער, לעבודתו יתברך שמו.

עומדים לאחר יציאת מצרים וקריעת ים סוף, ומדרכי אבותינו מפסח מצרים נלמד גם לפסח 
  . כל יהודישל הנוגע לעבודת הקודש דורות, בכל 

 הנה על יציאת מצרים נאמר לאברהם אבינו 'ואחרי כן יצאו ברכוש גדול' (בראשית טו יד),

ואשה מאת ש מאת רעהו דבר נא באזני העם וישאלו איובשעת מעשה נאמר למשה רבינו '
את חן העם בעיני מצרים גם האיש משה גדול מאד  הוי'ויתן ' '.רעותה כלי כסף וכלי זהב

. ויש )ג, וכמ"ש חז"ל ברכות ט:-ביא שמות ' (בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם
  להבין פשר הסמיכות בין קיום ביזת מצרים לגדולת משה רבינו.

של אדם אלו הן דירה נאה  שלשה מרחיבין דעתו(ברכות נז:) ' ויובן בהקדים מאמר חז"ל
'. וביארו בספה"ק שאמנם הנותן דעתו רק לזה נעשה אצלו ההיפך מהרחבת וכלים נאים כו'ו

השעת (מהרש"א שם), אבל כאשר מקבל יהודי שפע גשמי, נפתח לבו ועיניו לראות בחוש 
הו עיקר הדירה נאה וכלים נאים, כיצד כל קנייני העולם הזה הכל הבל, ומבין ממילא מ

  מצוות ומעשים טובים.-רוחניות

ובזה יש להבין גם את סוד ה'רכוש גדול' של אבותינו ביציאת מצרים, שעיקר הרכוש היה 
וישא העם את בצקו טרם יחמץ 'שיורי מצוה' שנטלו עמהם, כמ"ש חז"ל (מכילתא): 

 ,אומר לא היתה שם בהמהרבי נתן " )יב לד (שמות משארתם צררת בשמלתם על שכמם
אלא שהיו  ,ומה תלמוד לומר על שכמם ,והרי כבר נאמר וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר

  ". מחבבין את המצוות

ופירושו, שנטלו עמהם מהמצות ומרורים שאכלו עמהם את הפסח, כמפורש בתרגום יונתן 
ר להון מן פטירי ומן דמשתיי ,ונטל עמא ית לישיהון עלוי רישיהון עד דלא אחמע(שם) '
  .סוברו צריר בלבושיהון על כתפיהוןומרירי 

****  
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אין נא אלא  .באזני העם וגו'דבר נא והבן עוד מאמר חז"ל בענין ביזת מצרים (ברכות ט.) '
אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה בבקשה ממך לך ואמור להם לישראל בבקשה  .לשון בקשה

אותו צדיק ועבדום וענו אותם קיים בהם  מכם שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב שלא יאמר
  '.גדול לא קיים בהם ואחרי כן יצאו ברכוש

כולן בא וראה כמה חביבות מצות על משה רבינו שכל ישראל ') והנה אמרו חז"ל (סוטה יג.
ת' (וכבר העירו חכם לב יקח מצו (משלי י ח) נתעסקו בביזה והוא נתעסק במצות שנאמר

  שלכאורה גם ביזת הים שנטלו העם היה מצוה, ואכמ"ל).

ולכאורה, במאי יתקיים 'שלא יאמר אותו צדיק' כלפי משה רבינו עצמו, והרי לא נטל חלק 
שה רבינו הרי נתקיים הגילוי הגדול ברכוש גדול בגשמיות. אלא יש להבין בפשטות, שאצל מ

וארא אל  הוי',להים אל משה ויאמר אליו אני וידבר א'ו ב) (שמות של שם הוי'ה, שנאמר 
'. אין לך 'רכוש גדול' עצום לא נודעתי להם הוי' יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי אברהם אל

  מזה.

כוש גדול' אמנם ומעבודת הקודש של משה רעיא מהימנא נתגלה לכל הצאן קדשים שה'ר
מתקיים בגשמיות כפשוטו, אבל מעצם הרחבות בגשמיות באו אל הרכוש הרוחני, בנטילת 

  , ודו"ק.שהיו מחבבין את המצוות"ללמד " המצה והמרור כנ"ל,-'שיורי מצוה'צידה לדרך ה

ומכאן יקח כל אחד צידה לדרך ממה שהשי"ת מעיד 'נרצה' באומרו יתברך שמו זכרתי לך 
  אהבת כלולתיך (ירמיה ב).חסד נעוריך 

  בברכת ברכה והצלחה, בסייעתא דשמיא,

  בטוב הנגלה והנראה ברוחניות ובגשמיות. 

 ידידכם

  
 

 


