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’’’’±þê±þê±þê±þê    ó−þíó−þíó−þíó−þí    ³î¼šëî³î¼šëî³î¼šëî³î¼šëî                                                            
þ¬ôñþ¬ôñþ¬ôñþ¬ôñ    ó−ô¾íó−ô¾íó−ô¾íó−ô¾í    í³¾³í³¾³í³¾³í³¾³    ó−ôó−ôó−ôó−ô’’’’        

(ê− ,ê− ó−þëð)(ê− ,ê− ó−þëð)(ê− ,ê− ó−þëð)(ê− ,ê− ó−þëð)        

        

 תזרע אשר משם יצאתם אשר הוא מצרים כארץ לא לרשתה שמה בא אתה אשר הארץ כי' )−ê− ,− -ë(כתיב בפרשתן 

 השמים למטר תוובקע הרים ארץ לרשתה שמה בריםוע אתם אשר והארץ .הירק כגן ברגלך והשקית זרעך את

 י"רש'. וכתב שנה אחרית ועד השנה מרשית בה יךקאל' ה עיני תמיד תהוא דרש יךאלק' ה אשר ארץ .םמי תשתה

 חמשת ממנו כור בבית ההר אבל, כור זורע אתה כור בבית, שהמישור, המישור מן ההר משובח - ובקעות הרים ארץ'

  '. בראשו ואחד, שפועיו מארבע ארבע, כורין

 ארץ בשבח, ובקעות הרים ארץ לרשתה שמה עוברים אתם אשר 'והארץ )êš½−õ) ¬ñכאן  מקור דברי רש"י בספרי

 מה, ובקעות לומר תלמוד ,הרים בה שמזכיר מדבר הכתוב ישראל ארץ בגנות או כן אומר אתה, מדבר הכתוב ישראל

 הוא הרי הר כשהוא, כור בית עושה בקעה כשהיא, אומר יוחי בן שמעון רבי. וכו' לשבח הרים אף לשבח בקעות

 חמשה ונמצא מלמעלה כור בית המערב מן כור בית המזרח מן כור בית הדרום מן כור בית הצפון מן ,כור בית עושה

  מכופלות'.

  

ñ×ñ×ñ×ñ×    þ−¼þ−¼þ−¼þ−¼    ¾−¾¾−¾¾−¾¾−¾    íëíëíëíë    ³îñ¼ô³îñ¼ô³îñ¼ô³îñ¼ô    ³îðþîôî³îðþîôî³îðþîôî³îðþîôî        

  

 ממנו משמעאמר חז"ל מספרי, שהפליגו בשבח ומעלת ההרים הגבוהים, מאלו שמקורם בויש לתמוה על דברי רש"י 

 אדם ומורדות מעלות בה שיש עיר כל רב אמר יהודה רב 'אמר ).(îò מה שאמרו חז"ל בעירובין הואהיפך הדברים, 

ימיהן מפני הטורח'. נמצא  בחצי מזקינים שבה ובהמה ימיהן'. ופירש"י לשם 'אדם בחצי מזקינים שבה ובהמה

 ¾Á�ÚÙ ‡Ê¯ õ)þ’ (ìñועי' בספר רם עתו, שהעליה בהר היא עבודה קשה, המשברת גופו של אדם, ומזקינה אותו בט

 העם משתברים וגבעות הרים רוב מכח 'פירוש היא'. וז"ל יושביה אוכלת 'ארץ (ëñ è− þëðôë)שכתב לפרש דברי הכתוב 

מעתה יש ימיהם'.  בחצי מזקינים אנשיה ומורדות מעלות בה שיש עיר בעירובין כדאיתא ,וירידה עליה מטורח

אפשר מהי מעלת ארץ ישראל בהיותה ארץ הרים ובקעות, שאפשר לזרוע את הריה חמשה פעמים, והלוא לתמוה 

צריך הזורע והחורש להתאמץ ולטרוח בעבודה קשה עד מ"מ שכרה מרובה, לומר שיצא שכרה בהפסדה, שאף אם 

  .לחרוש ולזרועע"מ הרים ולרדת במאד, לעלות 

  

³−š¾íî³−š¾íî³−š¾íî³−š¾íî    µñèþëµñèþëµñèþëµñèþë    öè×öè×öè×öè×    šþ−íšþ−íšþ−íšþ−í        

  

 הוא מצרים כארץ לא לרשתה שמה בא אתה אשר הארץ יש לתמוה על דברי הכתוב דידן, שאמר 'כי עוד תימה רבתי

 ארץ לרשתה שמה עוברים אתם אשר והארץ .הירק כגן ברגלך והשקית זרעך את תזרע אשר משם יצאתם אשר

תדיר, וזהו שאמר מים'. היינו שארץ מצרים היא כשדה הבעל, שצריך להשקותה  תשתה השמים למטר ובקעות הרים

 ותרגנוכתיב ' )×ê ,ï(בפרשת דברים הירק'. והנה לעיל  כגן ברגלך והשקית זרעך את תזרע אשר מצרים הכתוב 'כארץ

 למלך משל. היתה לשנאה הוצאתווגו'. ופירש"י שם ' מצרים מארץ הוציאנו תנווא' ה בשנאת ותאמרו באהליכם

, שקיא של נותן אוהב שהוא למי, בעל של ואחת שקיא של אחת ,שדות שתי לו ויש בנים שני לו שהיו, ודם בשר

, בעל של כנען וארץ, אותה ומשקה עולה שנילוס, היא שקיא של מצרים ארץ. בעל של לו נותן שונא שהוא ולמי

שדה של שקיא, שאין צריך להשקותה אלא  '. נמצא שארץ מצרים היא היאכנען ארץ את לנו לתת ממצרים והוציאנו

  שארץ מצרים היא שדה הבעל.כאן נאמר להיפך הנילוס עולה ומשקה אותה תדיר, ו
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· ‰¯, כפי שמביא משמו ‰¯‰"˜ ‰˘ÚÈÊ ˙Ó‡ ˙Ù"‡הענין נקדים להביא דברים נפלאים שאמר את ליישב ע"מ 

‰Á„ÈÒ Ï"Ê ÌÂ¯· ‰ÓÏ˘ Ì‰¯·‡ '¯ ˘È˘È‰ ÌÒ¯ÂÙÓ‰ הנקרא בפי חסידים 'אברהם אוסטראלענקער', ע"ש עירו ,

îþõ½ë êëîô)¾"ê −¬îš−ñ¾"ê −¬îš−ñ¾"ê −¬îš−ñ¾"ê −¬îš−ñ  þîšôñ ó¾ îò−−® ³î¼¬ëî ,ö³¾þõë  זיע"אאוסטראלנקע, שהיה מיושבי שולחנו הטהור של הרה"ק השפת אמת 

¾í −õô î¼ô¾¾ êñê ,ó¾ ê®ôò êñ µê ,ó−ñ−í³ ñ¼ ê"õ¾ë ó−þëðí ï"−¼ôî ,îô®¼ ê"õê"õ¾ëê"õ¾ëê"õ¾ëê"õ¾ë  ö³¾þõë- (í¾þõë í"ð î"ôþ³ ëš¼,  וזכה לשמוע הימנו דברים

 שארץ אמרו י"בנ כי י"פירש דברים ובפרשת ,מים תשתה השמים שלמטר בזה טובה היא שארץ ישראל הללו 'משמע

 כ"וא ,להשקותה שצריכין יבשה שהיא בעל של היא כנען וארץ ,אותה ומשקה עולה שנילוס שקיא של היא מצרים

 שכל הארצות, כל של הטבע כהנהגת שלא היא ארץ ישראל כי אחד, ענין הוא באמת כי הפסוקים. ויש לומר סותרין

 רץ ישראלא את ה"הקב נתן י ישראללבנ אבל ,ובמצוות ים טוביםבמעש תלויים ואינם היבול, נותנים הם הארצות

 ,מים תשתה השמים למטר רושהפי וזה ,והמצוות התורה כפי ,שלהם ים טוביםהמעש כפי שורה הברכה כל להיות

 במצוות שם תלויה הפרנסה כי ,ת"השי עבודת ל ידיע עליך נקרא שמים שם שיהא לשמים לזכות אתה שצריך

  .מצוותיו לעוברי הארצות מכל ורעה ,מצוותיו לשומרי הארצות מכל טובה והיא ים טובים,ובמעש

 הדבר את הקים למעןוגו'  ארצם את לרשת בא אתה לבבך וביושר בצדקתך לא' )í ,¬( בהמשך הפרשה שכתוב וזהו

 רש הרה"קשפי וכמו ,אבותינו ירושת מכח בה מוחזקים ואנחנו לאבותינו מתנה היא כי '.לאבותיך' ה נשבע אשר

 לכם שייכת והיא אבותיכם ירושת מכח לכם באה הזאת הארץ כי תדעו אמר יתברך הבורא כי זיע"א י"םרושי ההחיד

 להם היה לא צדיקים לא שהם אלה אז ,לבבך וביושר בצדקתך רק ניתנת הארץ היתה שאם היינו ,בצדקתכם לא גם

 לכם יש צדיקים לא אתם אם ואפילו מאבותיכם ירושה היא שהארץ לכם דעו ה"הקב אמר לכן ,בארץ חלק שום

 לזה ,משמים שיורד המטר הגשמים אבל ,ë"ë (:èñš( טבא לברא בישא מברא אפילו ירושה מעבירים שאין ,בארץ חלק

עד כאן  ירושה'. לא זה כי ,הטבע בדרך ולא בחנם ולא ים טוביםומעש מצוות י"ע והוא ,ה"מהקב לבקש אתם צריכים

  דבריו.
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−, ê−) , î−ñ¼ ¹−½îíî ,îô¾ô ê"õ¾í îþ−×ïí êô³½ôîבפרשתן  ‰¯Ô"·Ó כן כתבנפתח בראשונים כמלאכים, שכבר ובאמת יסוד הדברים 

 (í−ñ−ðôחלב זבת ארץ וירשתם המצוה כל את ושמרתם להם שאמר, נאמר האזהרות בדרך מקרא של זה לשונו 'פשוטו 

 מן ברגל אותה להשקות מצרים כארץ שאינה לכם דעו אבל, יבולה תתן והארץ בעתו ארצכם מטר יתן' ה כי ודבש

 וצריכה, אחר בענין לא מים תשתה השמים למטר ובקעות הרים ארץ היא רק הירק, כגן האגמים ומן היאורים

 ידרוש ולא' ה רצון על תעברו ואם, השנה כל מטר וצריכה מאד צמאה ארץ היא כי, במטר תמיד אותה' ה שידרוש

 זה כל ויפרש ויחזור ,בהריה עשב כל בה יעלה ולא תצמיח ולא תזרע לא È‰ ‰Ú¯ „‡Ó‡ ‰�‰ רצון בגשמי אותה

 תשמעו לא ואם .ומלקוש יורהבעתו  ארצכם מטר ונתתי מצותי אל תשמעו שמוע אם כי, )−öñíñ è−-ï( השניה בפרשה

 הזו הפרשה מטר. והנה בלא בה לחיות תוכלו שלא, הטובה הארץ מעל ברעב מהרה ואבדתם' וגו השמים את ועצר

 מצרים ארץ יושבי להאביד יתברך' ה בעיני ונקל ברשותו שהכל פי על אף כי נלמד וממנה, עולם של במנהגו תזהיר

 ותפלה זכות צריך החולה ,עוזו מטרות בה יתן שלא מהרה יותר תאבד כנען ארץ אבל, ויאוריהם נהרותם ולהוביש

  . עכ"ד.''ה שניהם עיני ומאיר ,ובעשיר בעני המדה וכך, החולי עליו בא שלא הבריא מן יותר ,השם שירפאהו

  

óêóêóêóê    ¼îô¾¼îô¾¼îô¾¼îô¾    î¼ô¾³î¼ô¾³î¼ô¾³î¼ô¾³    ñêñêñêñê    −³î®ô−³î®ô−³î®ô−³î®ô    −³³òî−³³òî−³³òî−³³òî    þ¬ôþ¬ôþ¬ôþ¬ô    ó×®þêó×®þêó×®þêó×®þê        

  

ב' ענינים, ענין אחד הוא בחינת ירושת הארץ, שהיא במתנה מאיתו ית"ש, יש ארץ הקודש,  -בארץ ישראל ש נמצא

אפילו לדור שאינו ראוי ואינו זכאי, אלא משום השבועה שנשבע הקב"ה לאבות הקדושים, והברית שכרת עמהם 

ים, אמנם ענין אחר ישנו בארץ, לא מצינו שום תנאי בענין התורה והמעשים טוב בענין נחלת הארץ, ובענין זה

לתבואת הארץ לפרי הארץ לגאון ולתפארת, ובענין הזה לזכות לרוות ממימיה הצלולים והארץ,  חיות עניןא שהו

ונתתי מטר ארצכם בעתו'. וזהו  -קודם למעשה, 'אם שמוע תשמעו בתנאי כפול אך ורק לבני ישראל ניתנה ארה"ק 

שאין ארץ ישראל ככל הארצות, אשר שותים ממעינות ונחלים, וכארץ  אמר הכתוב 'למטר השמים תשתה מים',ש
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מצרים שהיא של שקיא, שהנילוס עולה ומשקה אותה, אלא שהיא ארץ התלויה בגשמי השנה, וכאשר ישראל עושין 

 רחבה והמלאה של הבורא ברוך הואתשתה מים, וגשמי הברכה מידו הרצונו של מקום, אזי הם זוכים למטר השמים 

בחים ביותר, עוד יותר מכל מרוים את הארץ במים טובים ומעולים, ופרי הארץ גדל וצומח לפירות הטובים והמשו

  אשר שותות מי נהרות ונחלים, שמעורבים בהם מים עכורים ושאר מיני מי בצים. הארצות

  

±þê±þê±þê±þê    ó−þ®ôó−þ®ôó−þ®ôó−þ®ô    ñ¾ñ¾ñ¾ñ¾    ê−š¾ê−š¾ê−š¾ê−š¾    ê−íê−íê−íê−í        

  

וביסוד זה מתיישבים כל עניני פרשתן כמין חומר, הן וודאי שארץ מצרים היא כשדה שקיא, והיא כגן הירק שהנילוס 

עולה ומשקה אותה תדיר, ואינה תלויה במעשי הדרים בה, אולם אליה וקוץ בה, שאותם מים אינם משובחים כמי 

שאינם ראויים משום שלירושת אבותם הם הגשמים, ומאידך ארץ הקודש אף שזוכים בני ישראל לישב בה גם כ

זוכים לגשמי ברכה המרווים את  חוזרים, מ"מ ברכת הארץ אינה אלא בשעה שהם עושים רצונו של מקום, ואז

הארץ נותנת יבולה בפירות משובחים שבעתיים מכל הארצות, אבל בשעה שאין ישראל עושים רצונו של הצמאון, ו

  אילנותיה, נמצא תקנתה קלקלתה.החיים בה עם כל תתיבש וימותו  מקום, הנה היא שדה הבעל אשר בניקל

  

±þê±þê±þê±þê    þ¾êþ¾êþ¾êþ¾ê    íííí ’ ’ ’ ’µ−šñêµ−šñêµ−šñêµ−šñê    ¾þîð¾þîð¾þîð¾þîð    í³îêí³îêí³îêí³îê                

  

נכפלו בפרשתן ב' פרשיות בשבח מעלת ארץ הקודש, פרשה מצאנו שתמוה, אשר  עניןובדרך זו יש ליישב גם 

 בבקעה יוצאים ותהומות עינות מים נחלי ארץ טובה ארץ אל מביאך אלקיך' ה 'כי ¬)- (ï ,ìראשונה בתחילת הפרשה 

 כל תחסר לא לחם בה תאכל במסכנות לא אשר ארץ .ודבש שמן זית ארץ ורמון ותאנה וגפן ושערה חטה ארץ .ובהר

 הארץ 'כי )(−ê, −שפתחנו בה, שאמר הכתוב  זו ופרשה שניה היאנחושת'.  תחצוב ומהרריה ברזל אבניה אשר ארץ בה

 .הירק כגן ברגלך והשקית זרעך את תזרע אשר משם יצאתם אשר הוא מצרים כארץ לא לרשתה שמה בא אתה אשר

 דורש אלקיך' ה אשר ארץ .מים תשתה השמים למטר ובקעות הרים ארץ לרשתה שמה עוברים אתם אשר והארץ

לב'  שנה'. ויש להבין למה נכפלו הפרשיות, ומדוע נתחלקו אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך' ה עיני תמיד אותה

פרשיות מרוחקות זו מזו, אמנם הביאור בזה כנ"ל, שפרשה ראשונה נאמרה בשבח הארץ מבחינת עצמותה, שהיא 

יכולה לגדל פירות טובים, ובאדמתה טומנים מתכות ומחצבים יקרים, אמנם פרשה שניה לענין שנתחדש בה נשנית, 

 תמיד אותה דורש אלקיך' ה א ארץ 'אשרשארץ הקודש לבד מבחינת עצמות הארץ, הנה יש בה מעלה יתירה, שהי

בה'. שכל ענינה נקבע ע"פ הטבת הקב"ה בדרישה לפי מעשי הדרים בה, וע"כ הזהיר בה הכתוב ואמר  אלקיך' ה עיני

  'למטר השמים תשתה מים'. שהיא צריכה דרישה יתירה ומיוחדה בענין זה.

  

³îòñë½ ñ¾ ëî¬þîš³îòñë½ ñ¾ ëî¬þîš³îòñë½ ñ¾ ëî¬þîš³îòñë½ ñ¾ ëî¬þîš        

  

ומעתה נבוא ליישב גם מאמרי חז"ל בענין מעלת ההר כנגד המישור, ונקדים בזה מאמר יקר בענין המידות, שזכיתי 

, שיצא לטייל לצורך ˘ È‡ ÔÂÊÁ‰ Ô¯Ó ÔÂ‡‚‰Ï"ˆÊשפעם זכה להתלוות אל , È·¯ ÔÂ‡‚‰Ó Ï„‡� ‰ÈÏ„‚ Ï"ˆÊלשמוע 

והעפיל על ההר הקרוי היום גבעת רוקח, שלא היה באותם שנים סמוך לביתו בריאות גופו במרחבי בני ברק, ועלה 

יה שהיה אז בחור צעיר החיש צעדיו והלך במהירות, אך כעבור לשדות טרשים יבשות, ור' גד שמם שבואלא הר 

מעלה ההר כל  אילו מרן החזו"א הילך עקב בצד אגודל, ועלה את ים עצר לשאוף אויר לרוב המאמץ, ואיזה רגע

, תוך כדי עלייתם אמר החזו"א לבן לוייתו ר' גדליה, הנה אנשים סבורים שמוטב לדור במקום מישור או במתון מתון

אין כלל חילוק בין ירידה לעליה, והכל אחד,  -אמר החזו"א  -בירידה, מאשר לדור במקום הר ועליה, ובאמת 

בשפה ברורה ונמלצה 'אין  רי החזו"אוכלשונו של ר' גדליה שתרגם את דב לט'.וטראפאלע געד אוהחילוק אינו אלא '

החילוק תלוי אלא בקורטוב של סבלנות'. היינו שהעולה בהר, הנה בצעדיו הראשונים אינו מתאמץ בטורח גדול, וכי 

את  מה הם כמה צעדים בעליה, אולם מתוך שעליו לעלות את כל ההר, אחר כמה וכמה צעדים, הרי הוא מאבד

לות במהירות וחפזון, ובזה יצא שכרו בהפסדו, שהוא נצרך לעצור להנפש לזמן והוא אץ לעחו, ור ואורךסבלנותו 

מרובה, אבל העולה בסבלנות צעד אחר צעד, הרי הוא משיג את העליה בקלות יתירה, ואין הדבר תלוי אלא 

  לט'.וטראפאלע געד'ב
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נמצא עולה שהן וודאי שמקום ההר יפה לזריעה עוד יותר מן המישור, שבמישור אין לו אלא בית כור ובהר קרקע 

בת חמשת כורים, אבל אין הדבר תלוי אלא ברוח האדם וסבלנותו, שהסבלן הרי הוא עולה עקב בצד אגודל, עוד 

עד שהוא משיג את פסגת הצעד האחד בלבד,  וזמנו בידו לפוש כדבעי, ואין לו בעולמו אלא אתפסיעה ועוד פסיעה, 

ואינו יכול בשום  ההר ללא מאמץ ניכר, ועבורו ההר הוא מקום נפלא בעל מעלה יתירה, אבל מי שנפשו קצרה עליו,

, אזי באמת עליות ומורדות מזקינים אותו בטרם עת, לפי שהיו עליו לטורח ולמשא, ואין אופן להתאזר בסבלנות

ומי שרכש את מידת הסבלנות והמתינות, אזי ההר והגבעה אינם קשים עבורו כלל, אלא  הדבר תלוי אלא ברוחו,

שהאדם והבהמה הדרים בה  עתה מה שאמרו בגמרא בחסרון ההריםהם רוח כפול ומכופל. ומבח ירוומהוא  אאדרב

, ומתוך כך כבהמה הזו שאינה יודעת להמתין בסבלנות יינו לאותם שאין להם דעת וסבלנותמזקינים בטרם עת, ה

הם ממהרים לרוץ, עד שקצרה נפשם בטורח העליה, והם מזקינים בטרם עת, אבל לאותם שרכשו את מידת 

  .אינה ממעטת את ערך השטח הכפולהסבלנות, עליית ההר 

  

ñ×ñ×ñ×ñ×    öôïöôïöôïöôï    óðêí¾óðêí¾óðêí¾óðêí¾    ñô¼³ôñô¼³ôñô¼³ôñô¼³ô    ¼è−î¼è−î¼è−î¼è−î    íëþííëþííëþííëþí    ö−êö−êö−êö−ê    −ñîì−ñîì−ñîì−ñîì    êëêëêëêë    î−ñ¼î−ñ¼î−ñ¼î−ñ¼        

  

 ובהמה אדם ומורדות מעלות בה שיש עיר 'כלובזה אפשר ליישב גם מה שיש לתמוה בדברי הגמרא הנ"ל בעירובין 

 זמן כל, הגוף בבריאות אמרו אחר כלל 'ועוד )¬Ì"·Ó¯‰ )õ"ð ³î¼ðô −í"ð -îימיהן'. ממה שפסק אדוננו  בחצי מזקינים שבה

 יושב שהוא מי וכל. הרעים מאכלות אוכל ואפילו, מתחזק וכוחו עליו בא חולי אין, הרבה ויגע מתעמל שהאדם

תשש'.  וכוחו מכאובים יהיו ימיו כל, הרפואה פי על עצמו ושמר טובים מאכלות אכל אפילו, מתעמל ואינו לבטח

ובריאות, כך פסק אדוננו  ומוסיפה בו כוח את הגוף מחזקת גדולה מאד, שהיא והיגיעה ההתעמלות שמעלת הרי

ל אא"ה מורים חכמי הרמב"ם לפני כאלף שנים מכוחו הגדול בתורה הקדושה וגם בחכמת הרפואה, וכך להבדי

הרפואה בימינו כנודע, ומעתה צ"ב למה אמרו שאנשי עיר שיש בה מעלות ומורדות קופצת עליהם זקנה בטרם עת, 

אמנם הביאור בזה הוא כנ"ל, שאין הדבר תלוי אלא בקורטוב של סבלנות, ומי שקנה קנין הסבלנות, העליה המתונה 

וחו ובריאותו, אך העולה במהירות ובחפזון, כשהוא קצר רוח מתון מתון, היא מעולה ומושבחת, ומחזקת את כ

  ונשימה, וודאי שהוא מזיק לעצמו, וימיו מתמעטים בטרם עת.

  

ð½õòî ï−þï ¾−ð½õòî ï−þï ¾−ð½õòî ï−þï ¾−ð½õòî ï−þï ¾−        

  

'יש זריז ונפסד'. שפעמים שאדם טועה  (ò ó−ì½õ.)הוא שאמרו חז"ל נמצא עולה כלל נפלא בענין הזריזות והמהירות, 

¯·Â�È לסבור, שאם יפעל מעשיו במהירות וחפזון, בזה יקנה את מידת הזריזות, וההיפך הוא הנכון, וכמו שכתב 

Ï‡ÈÁÈ  בספר˙Â„ÈÓ‰ ˙ÏÚÓ (³îï−þïí ³ñ¼ô) אחר שהאריך והפליג בשבח מעלה נפלאה זו, שהיא מביאה לכל המידות ,

 מן אינו זה דבר כי המהירות, על דרך מעניניכם דבר לעשות שלא וזהירין ני הוו זריזיןהטובות, כתב וז"ל 'אמנם ב

מתוקן לעולם, וממתון יתקנו הענינים, ויזדמנו  דבר יצא לא המהירות מן כי ושטות, קלות שהוא אלא הזריזות,

והזכרנו פעמים הרבה מאמרו החריף של המכשול'.  מן בטוח אינו המהירות סוס על שרכב הבקשות, ואמר אחד, מי

‡"ÚÈÊ ˜ˆ‡˜Ó È˜Ï‡‰ ˜"‰¯‰עוד קודם ששקלו וטרו ובדקו דבריהם  ר שיש אנשים הממהרים להשיב תשובה, שאמ

שהם ממהרים להשיב, לפי אנשים הללו בשם זריזים, לבבדיקה מעמיקה הדק היטיב, ואמר שטועים העולם לקרות 

שאין הם זריזים להשיב, אלא שהם מתעצלים לחשוב, והם מתרשלים אולם באמת אינם אלא עצלנים ונרפים, 

שאין לו סבלנות לעלות  משום ממהר לעלות במעלה ההר בפסיעה גסהלהתבונן ולהפוך בדבר בטרם ישיבו, וכך ה

  את כל ההר, נמצא שהוא זריז ונפסד, ואין לו מתינות לכלכל צעדיו בתבונה והגיון.
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והנה ענין החפזון והמהירות, דורנו דור עני ויתום לקוי בו ביותר, ובכל מקום ובכל זמן נראים אנשים טרודים 

, ובכל מקום הם מבקשים לקצר זמן המתנתם, ופעמים שאין אוממהרים, ואין להם הכוח והיכולת להמתין קמע

וח, ואפילו במקומות קדושים וזמנים מקודשים, הדבר עולה בידם אלא בכוח הזרוע, בדחיפות ודחיקות, בלחץ ובכ

בירידתם מציון המצוינת באתרא קדישא מירון, עד כדי סכנת נפשות, למהר כגון המחזה המביש שנדחקים אחב"י 

ולהחיש עלייתם לאוטובוסים המשיבים אותם לבתיהם, והלוא גם אותם הממהרים לדרכם, בבואם לביתם, אינם 

בשיחות בטלות וריקניות, דברי הבל ורעות רוח, ולמה זה הם  זמן רבוהם מעבירים חסים על כל רגע ורגע, ויש 

ממהרים כל כך לדחוק וללחוץ בכוח, ובאמת מידה זו של חפזון ומהירות, היא רעה חולה מן המידות הרעות, אשר 

יו לעולם, וכלשון צריך לעמול ולשברה ככל המידות הרעות, ומי שאינו עמל ומתייגע לשבר מידה זו, לא יתוקנו מעש

יזקין בטרם עתו רח"ל, ויש  ,מתוקן לעולם'. ואדם נחפז ונמהר באמת דבר יצא לא המהירות מן רבינו יחיאל הנ"ל 'כי

  להשליט את המוח על הלב בענין זה, כמו כל התאוות והמידות הרעות.

  

íïíïíïíï    þ−ë¼ôþ−ë¼ôþ−ë¼ôþ−ë¼ô    ñ¼ñ¼ñ¼ñ¼    î−³îð−ôî−³îð−ôî−³îð−ôî−³îð−ô    íïîíïîíïîíïî    îò−êîò−êîò−êîò−ê    þ−ë¼ôþ−ë¼ôþ−ë¼ôþ−ë¼ô    ñ¼ñ¼ñ¼ñ¼    î−³îðôî−³îðôî−³îðôî−³îðô        

  

ירידת הגשמים בארץ ישראל, ע"פ מה שאמרו  לבין עניןשבירת המידות, עבודת ומצינו בענין זה שייכות מיוחדה בין 

 אחריו עקיבא רבי ירד ,נענה ולא ברכות וארבע עשרים ואמר התיבה לפני שירד אליעזר ברבי מעשה' ):×ò¼³ í−³(חז"ל 

 בת יצתה ,רבנן מרנני הוו ,גשמים וירדו ,עלינו רחם למענך מלכנו אבינו אתה אלא מלך לנו אין מלכנו אבינו ואמר

מפורסמת,  א'. והקושימדותיו על מעביר אינו וזה מידותיו על מעביר שזה אלא ,מזה גדול שזה מפני לא ואמרה קול

, מדוע אמרו שלא היה זה גדול וכי לא היה רבי אליעזר מעביד על מדותיו, ועוד שאם לא היה מעביר על מדותיו

ÌÈ�ÂÓ„˜‰ ÈÏÂ„‚  ’−¼)ó−šñê ³−ëó−šñê ³−ëó−šñê ³−ëó−šñê ³−ë  þ¼¾ ¬"−ëôíñמזה, הלוא ר"ע היה מעביר על מדותיו, ור"א לא העביר על מדותיו, ואמרו 

 ,ð"õ íëî¾³í¼−î¼−î¼−î¼−î¾ëð ³îþ¾ëð ³îþ¾ëð ³îþ¾ëð ³îþ  ,î"¬ ¾îþð ê"ìö−−¼î  ó−þëð ³î×−þê³ë¾ ñ¾ îþîð−½ë³ë¾ ñ¾ îþîð−½ë³ë¾ ñ¾ îþîð−½ë³ë¾ ñ¾ îþîð−½ë è ¹ò¼ î þ¼¾ ¼"¼î ,³ôê −þôêë³ôê −þôêë³ôê −þôêë³ôê −þôêë ¬"õþ³ îþ³− þîè, (ðî¼î  הביאור בזה, שרבי

אליעזר שהיה גדול הדור המיוחס שבדור, נולד בטבעו במידות טובות ומשובחות, ולא הוצרך מעולם לעבור על 

מידותיו, אמנם רבי עקיבא שהיה מבני גרים, שסורם רע, היה צריך לשבר מידותיו עד הקצה הכי אחרון, והיה צרך 

ר שענין גזירת בצורת היא גזירה קשה ומרה, אי אפשר לבטלה לעבודת שבירת המידות להעביר על מידותיו, ומאח

 על מעביר שזה אלא ,מזה גדול שזה מפני לא ואמרה קול בת אלא על ידי עבודת שבירת המדות, ועל כן 'יצתה

ע"י עבודת שבירת רק מדותיו'. שאין זה מענין הגדלות, אלא שביטול גזירות נפעל  על מעביר אינו וזה מידותיו

  בזה היה רבי עקיבא מעולה ומשובח ביותר.ודות, המי

  

êô ’ð öî³ô öî³ôêô ’ð öî³ô öî³ôêô ’ð öî³ô öî³ôêô ’ð öî³ô öî³ô³î³î³î³î    ê−î¾ −ïîïê−î¾ −ïîïê−î¾ −ïîïê−î¾ −ïîï        

  

וזה הלימוד הגדול העולה מדברי פרשתן, ובפרט אנו שאנו זוכים לקיים בגופנו ממש מצות יישוב ארץ ישראל, הנה 

לא ככל הארצות ארץ ישראל, וחיות הדרים בארץ הקודש תלויה ועומדת בתורה ומעשים טובים, וירידת הגשמים 

ות לט, מתון מתון ד' מאוטראפאלע געד תלויה וממתנת על שבירת המידות, בחינת מעלת ההר על פני המישור, א

יא, וכאשר זוכים לבוא לבחינה זו, ועמלים לרכוש מידת הסבלנות ושאר המידות הטובות, ע"י שבירת זוזי שו

שהקב"ה ברוב טובו וחסדיו, דורש את ארץ ישראל  ,המידות הרעות, זוכים לבחינת 'למטר השמים תשתה מים'

ברחמים כל צרכיהם, ועיני ה' אלקיך בה בכל עת ובכל רגע, לראות היש  בדרישה מיוחדה לספק לה ולדרים עליה

משכיל דורש את אלוקים, ומיד הוא מקבל כל צרכיו, ע"י שבירת הטבע והמידות הרעות, ובעזה"י כאשר נתחזק 

בענין זה, להבין ולהשכיל ולקבל את מעלת ההר הטוב הזה, שיכולים להוציא הימנו תבואה כפולה ומוכפלת, אם 

משיגים את בחינת הסבלנות והמתינות, ומשכילים למצוא את מעלת המעלות ומורדות, שמהלכים בהם עקב בצד 

 אכי"ר. ,גודל, בפסיעה אחר פסיעה, עד שזוכים לעלות בהר ה', ולקום במקום קדשו
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