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 ה'ם לעשות הישר בעיני ר את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היוויך לשמקאל ה'כי תשמע בקול כתוב בפרשתנו, "
. פירש רש"י, לא . יד, א)יט, דברים יג(" תו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למיכם לא תתגדדקאל ה'בנים אתם ל. יךקאל

הקשו המפרשים, מה הסמיכות בין הפסוק "כי תשמע בקול ה'  .לא תתנו גדידה ושרט בבשרכם על מת -תתגודדו 
אלקיך", לפסוק "בנים אתם לה' אלקיכם"? ועוד קשה, מה הקשר בין "בנים אתם לה' אלקיכם", להמשך הפסוק 

 "?ין עיניכם למתו ולא תשימו קרחה בלא תתגדד"
 

בזמן שאתם נוהגים מנהג  ", וז"ל:יכםקנים אתם לה' אלב" על הפסוק לו.)קידושין (גמרא נראה לי בס"ד לפרש: איתא ב
מדוע כשאין  , ע"ש., דברי ר' יהודה"בנים"אין אתם קרוים  ,מנהג בנים, אין אתם נוהגים "בנים"בנים אתם קרוים 

 ישראללפרש כך: כתב הנועם מגדים, מדוע  בס"דוים בנים? נראה לי ישראל עושים רצונו של מקום אינם קר
ישראל המאמינים  ,ואם כן. ישנו רק אחד "אב"כי נקראים "בנים לה'", ואומות העולם נקראים "עבדים"? ותירץ: 

". אבל אומות העולם שעובדים עבודה זרה ומשתפים אל נכר, לדבריהם אין ה' בנים" יכולים להקרא ,באל אחד
זה ביאור נראה שויד, ועל כן אין ה' יכול להיות "אב", ואין הם "בנים", אלא עבדים, ע"כ דברי הנועם מגדים. יח

, רהזבודה הוג בהם מנהג בנים אם לא תעבדו עינ – בנים אתם לה' אלהיכם: )סימן א ,אגדה (בובר) ראה יד(דברי המדרש 
  ע"כ.

  

וע כשאין ישראל עושים רצונו של מקום אינם קרוים בנים. עתה נראה לי לבאר את שיטת רבי יהודה, ולבאר מד
וה היא שורש לכל החטאים מידת הגאש, , ועוד)תולדות יעקב יוסף בראשית(חסיד יעב"ץ על אבות, ד, ד. איתא בספרים הקדושים 

 םראל עושין יש. נמצא, כשאי(ראשית חכמה, יראה ד, כח) וכן מידת הגאווה היא שורש לכל המידות הרעות, ע"ש. כולם
 סוטה(רצונו של מקום, זה מחמת שיש בהם מידת הגאוה, הגורמת להם לחטוא ולעבור על רצון ה'. והרי איתא בגמרא 

(שעובד , ע"ש. נמצא, המתגאה, שהוא כעובד עבודה זרה כוכבים עבודת עובד כאילו הרוח גסות בו שיש אדם כל ד:)

מאמין באל אחד. ולכן, בשעה שאין ישראל עושים רצונו של מקום  , אינו יכול להקרא בשם "בן", שהרי אינואת עצמו)
  אינם קרוים בנים.  – מחמת גאוותם –
  

ר את כל ויך לשמקאל ה'כי תשמע בקול שהפסוק " )יט, דברים יג(הטורים עתה נחזור לסמיכות הפסוקים. כתב בעל 
ישראל זמן שב רקללמד שלקיכם", ", נסמך לפסוק "בנים אתם לה' איךקאל ה'לעשות הישר בעיני  ...מצותיו
  , ע"כ.כדברי רבי יהודה ,ים בניםרצונו של מקום קרו םעושי

  

: בנשמה אין גאוה כי היא חלק אלוקי ממעל. ועל הקב"ה אומרים במקום גדולתו (פרשת בהעלותך)וכתב הדרכי מוסר 
שבונות. כל מי שמקורב לנשמתו שם ענוותנותו, וממילא זהו גם בנשמה. ענוה אצל הנשמה הוא דבר טבעי בלי שום ח

 רפואה שלימה  
 מרים בת

 אידא

  

 להצלחת
 יאיר נתן

 וכל משפחתו
 

 לעילוי נשמת
אליס קלבו בת 

 רחל

תרום נא  ל
 להתקשר

917-903-4167 



ומי שמקורב לגופו ולחומריות הוא בעל גאוה, כי הגוף הוא עניו, ומי שהוא יותר מקורב לנשמתו הוא יותר עניו. 
... וכן זה בכל המידות רעות, שהן לא באות מנשמתו, כי בנשמה אין מידות רעות מאחר שהיא הוא בטבע בעל גאוה

רעות מהגוף העכור. וכמה שהאדם חי עם החומר ועם הגשמיות, שולטים עליו  חלק אלוקי ממעל, אלא כל המדות
המדות רעות. וכמה שהאדם חי עם הנשמה ורחוק מן הגשמיות, אז שולטים עליו מידות טובות, כי כל אלו הם דברים 

  .)אנושיא, פ"ג במין ה(ועיין עוד בדרך ה', טבעיים ,כי הנשמה שנתת בי טהורה היא מכל המדות הרעות, ע"ש 
  

(שם ". כתב האבני נזר לא תשימו קרחה בין עיניכם למתעתה נבין את הסמיכות בין "בנים אתם לה' אלקיכם", ל"ו

: כשיהודי נפטר, אין במיתתו אבידה, שהרי בנים אתם לה' אלקיכם, והנשמה עולה למעלה משמואל פסח, ופרשת ראה)
צער, לתלוש שערות ולשרוט שריטות על המת. אך זה שאין לעולמות עליונים שפירין. לכן אין להראות יותר מדי 

אבידה במיתת האדם, זה רק לגבי נשמתו, אבל הגוף, הרי הוא נרקב נבלה בעפר, ונאבד לגמרי, ואם כן מדוע אסור 
כי להתאבל יותר מדי על אבידה זו? ומתרץ האבני נזר: למרות שהגוף אכן נאבד לגמרי, אסור להראות צער כל כך 

והמצוה . אלא שהוא נרתיק וצורך הנפש ,אין לגוף מעלה מצד עצמוכי  ,האדם צריך שלא ישגיח על הגוף
בתוספת מעלה בעלמין  הנפש מתעלה, אדרבהאלא  ,ומאחר שאין מגיע היזק לנפש .נמשכים אחר הנפש השנהי

הרי שהאיסורים  , ע"ש.קרחה וגדידה על העדר הגוף דייל אין להראות צער יותר מדי ע ,עלאין טבין ושפירין
", הם בעצם הוראה לאדם לא להחשיב ולהימשך אחר גופו, אלא ו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למתלא תתגדד"

  להזדהות ולהימשך אחר נשמתו הקדושה.
  

" יךקאל ה'לעשות הישר בעיני  ...ר את כל מצותיוויך לשמקאל ה'כי תשמע בקול עתה נפלא סמיכות הפסוקים. "
כדברי רבי  ,ם בניםמקום קרוירצונו של  םזמן שעושירק בללמד שק "בנים אתם לה' אלקיכם", נסמך לפסו

. אך התורה גם רוצה ללמד אותנו איך לשמור על תואר "בנים", ולהיות תמיד בגדר עושים רצונו של מקום. יהודה
תמיד בגדר עושים רצונו והרי ביארנו ששורש כל החטאים ומידות הרעות הוא מידת הגאווה. ממילא, כדי להיות 

יתברך, חייבים להתרחק ממידת הגאוה. והגורם למידת הגאוה הוא הגוף, וככל שנמשך אחר גופו, מתגאה יותר. מה 
 םעושישאנו זמן שרק בולכן דווקא לאחר שהתורה מגלה לנו . נעשה עניו יותרשאין כן אם נמשך אחר נשמתו, 

לא להימשך  להזהירנו", ו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למתא תתגדדל, התורה מצווה "רצונו של מקום קרוים בנים
ובזה ודאי נהיה תמיד עושים רצונו של . , אלא אדרבה, להזדהות ולהימשך אחר נשמתנו הקדושהאחר גופנו

   .ולעולם נקרא בנים לה' אלקינו ,מקום

 
 
  

  

 

 
 

 
 

  בתי כנסת! 140-עלון זה מופץ מדי שבוע ללמעלה מ

 המעוניין להשתתף בהוצאת העלון לעלוי נשמת, לרפואה שלמה, או להצלחה, 
  ). 303( 437 - 9210נא להתקשר למספר 

  
  

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה 
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