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וירא חותן משה  'ממחרת וישב משה לשפוט וגו ויהי
מדוע אתה יושב לבדך וכל  'ויאמר מה הדבר הזה וגו 'וגו

כי יבא אלי  'העם נצב עליך מן הבוקר ועד הערב וגו
כי יהיה להם בא אלי ושפטתי בין איש  'העם לדרוש וגו

  '.ובין רעהו וגו
 

אמרז"ל ]שבת י.[ וכי ס"ד שהיה משה דן מן הבוקר ועד הערב אלא כל  והנה
שה שותף במעשה בראשית. וביאור כאילו נע 'דיין שדן דין אמת וכו

הדברים בפשטות דהנה כל תכלית מעשה בראשית היה בשביל התורה 
ובשביל ישראל ששומרים התורה והמצוה ולכן מכיון שהוא מוציא דין אמת 

הרי נעשה בזה שותף למעשה  לאמיתו ועי"ז יוכלו ישראל לשמור התורה
הוא שמירת התורה בראשית, כי עי"ז יגיעו לתכלית בריאת שמים וארץ ש

ושמעתי לפרש משארז"ל ]כתובות קה:[ למה נקרא  ע"י ישראל קדושים.
שמו שוחד מפני שהוא חד דהכוונה שע"י שמקבל שוחד מסלף הדין ואינו 
נעשה שותף להקב"ה למעשה בראשית, ונמצא שהקב"ה חד בבריאה מבלי 

ם עיקר טענתו של יתרו היה שצריכי שותף, וז"ש מפני שהוא חד. והנה
לשנות סדר ואופן הדין תורה שלא יצטרכו לעמוד על משה מן הבוקר ועד 
הערב והיה נדמה לו שענין הסדר יכולים ללמוד מן האו"ה שאצלם הוא 
מסודר יותר וע"ז השיב לו משרע"ה שמה שבאים אליו אינו דוקא לענין דיני 
תורה וכמ"ש הרמב"ן ז"ל כי לדברים רבים באים לפני כי יבא אלי העם 

דרוש אלקים להתפלל על חוליהם ולהודיעם מה שיאבד להם עיי"ש וזה ל
אי אפשר למסור לאחרים וכולם צריכים להגיע למשרע"ה דוקא ולכן 

 בהכרח שיהיה הסדר כפי מה שהוא.
 

אחר אפ"ל ויתיישב גם מה שהקשו המפרשים שמתחיל בלשון  ובדרך
ן בהקדם מה ויוב .רבים כי יהיה להם דבר ומסיים בלשון יחיד בא אלי

שאמרז"ל ]ויק"ר כז א[ באלכסנדרוס מוקדון שבא לראות אופן הדין 
וראה שבאו שני אנשים והאחד טען שקנה שדה ומצא בה אוצר  לבישרא

וזה מגיע להמוכר והמוכר טען שמכר השדה וכל אשר בה ויצא הדין בפשר 
דבר שיתחתנו ביניהם ויתנו האוצר לבני הזוג ואלכסנדר מוקדון תמה על 
הדבר ואמר שהוא היה מחתך הדין להרוג שניהם וליקח האוצר למלוכה 

ובזה יובן דהנה יתרו היה מתפלא דכאן כשהם במדבר והמן יורד  עיי"ש.
משמים והכל מוכן להם וא"כ איזה סכסוכים יש בין בני אדם וע"ז השיב לו 
משה כי אצל בני ישראל יתכן שיבואו לטעון על מה שיש לו ודואג שזה 

והנה בסכסוכים כאלו אף  ממנולאחרים וכנ"ל ולא על מה שלקחו מגיע 
שהדו"ד הוא בין שניהם אבל יתכן שרק בעל דבר אחד יבוא כי הוא בעצמו 

שהיחיד בעצמו  'טוען שזה מגיע לזולתו וז"ש כי יהיה להם דבר בא אלי וגו
 בא והבן. 

בין  'אפ"ל בביאור הענין בהקדם מש"כ במכילתא כי יהיה להם דבר וגו ועוד
טומאה לטהרה וצ"ב. ויבואר עפימ"ש במנחת חינוך ]מצוה קס"ג[ וזה לשונו 

תוב מה שאיני יודע אף שאפשר דהוא דבר פשוט למי והנה לא אמנע מלכ
שבקי בש"ס ושכלו בריא אך איש כמוני לא אבוש לכתוב מה שנסתפק לי. 
 הנה ידוע ומפורסם בכל הש"ס ספק טומאה ברה"י טמא דנפקא מסוטה
וטמא ודאי כמבואר בסוטה כ"ח ע"ב ובכמה מקומות בש"ס ותוס' וספק 

ן זה דוקא בטומאה אבל באיסורין אין טומאה ברה"ר טהור לגמרי וכו' ודי
בכהן ונזיר דאם יש ספק  'נפק"מ בין רה"י לרה"ר וכו' אני מסתפק וכו

אך אם התרו בו שלא  'אם נגע בודאי טמא הוא וכו 'טומאה ברה"י וכו
אי נימא דהתורה גילה דוקא לענין  'ליטמא ועבר וטימא עצמו אי לוקה וכו

כי לענין הלאו שלו  'פשר דאין לוקין וכוא 'אבל לענין הלאו וכו 'טומאה וכו
 .                                שעיי" 'הוי ככל איסורין שבתורה וספק ספיקא שריא וכו

 

דבספק איסור יש מחלוקה בין הרמב"ם והרשב"א אי ספיקא  והכוונה
דאורייתא מה"ת לקולא או לחומרא וא"כ להרמב"ם דבאיסור הוי ספק 

טומאה ברה"י אף דהוי טומאה אבל לגבי האיסור לקולא נמצא דבספק 
אזלינן לקולא ולהרשב"א אף בספק טומאה ברה"ר דהוי טהור אמנם מצד 

והמנחת חינוך נשאר שם בצ"ע  .האיסור אזלינן לחומרא עיי"ש בארוכה
דיתכן דברה"ר אף שטהור יש איסור מצד ספיקא דאורייתא לחומרא 

א דאורייתא לקולא עכ"ד. וברה"י אף שטמא אמנם מצד האיסור ספיק
ונמצא דבטומאה וטהרה יתכן שבשאלה אחת יש שני צדדים הן מה שנוגע 
 'להאיסור והן מה שנוגע לטומאה. וז"ש כי יהיה להם דבר בא אלי וגו

דבטומאה וטהרה שייך שאלה  דמתחיל בלשון רבים ומסיים בלשון יחיד
דקדקו  והנהאחת הנוגע לשני ענינים נפרדים לטומאה ולאיסור והבן. 

.                              בלשון עתיד 'המפרשים במה שאמר כי יהיה להם דבר וגו  
 

על התורה  היושבים ואפ"ל בדרך אגדה ומוסר הנוגע לאברכי הכולל
ועל העבודה שזהו זכות גדול בדורינו שזוכים גם אחר החתונה ללמוד מתוך 

כך פני הדברים כיון מנוחת הנפש בעזהי"ת, וכמדומה שהשי"ת סיבב 
שבדורינו זהו צורך גדול שיוכלו להשאר ביני עמודי דגירסא גם אחר 

ולבנות בית נאמן בכח קדושת התורה שעוסק בה ומי יודע האיך  החתונה
היה נראה בלי זה. אמנם עכ"פ צריכים להשתדל מאד שיהיה כל סדר החיים 

ששוקד על דלתי  וההנהגה כפי הראוי למי שנמצא בין כותלי ביהמ"ד כי מי
תורה באמת, זה נותן לו שמחת החיים וסיפוק הנפש וכל שיחו ושיגו הוא 
על דרך זה. וח"ו אם אינו משתדל כהוגן לנצל כל זמנו בתוי"ש זה ניכר גם 
בהנהגתו. והאמת צריכים לומר שבדרך כלל אם יש איזה סכסוכים בבית, 

ל מה שמורגש אפילו כשהוא בשאר ענינים אבל בדרך כלל זהו מבוסס ע
חסרון בהנהגתו עם עצמו. אמנם כאשר יכולים להשוות הדעות שיהיו 
שביעי רצון אחד ממשנהו שבעיקר יכולים להגיע לזה כשהבעל מתנהג כפי 

ז וא הראוי למי שתורתו אומנתו זה מעורר אצלה הרגשה של חשיבות אליו
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 מתיישבים גם שאר החילוקי דעות.
 

בזה דהנה בזוה"ק איתא עה"פ כי יהיה להם דבר בא אלי רוחא דקב"ה  ואפ"ל
בא אלי שהיה משה דן ברוה"ק וידע שהסכסוך נובע ממה שיש בעצם פירודי 

ות ביניהם ולכן היה משתדל שיהיה בבחינת ושפטתי בין איש ובין רעהו לבב
מבלי פירודי  וגו' היינו שמתחילה יהיו המה בעצמם בבחינת איש ורעהו

לבבות, והעצה לזה הוא כי והודעתי להם את חוקי וגו' להדריכם בדרכי 
התורה שעי"ז מתעורר כח התורה וקדושת התורה להסתכל על כל דבר 

ורה ואז ממילא היה ביכולתו למצוא פשר דבר ליישב ביניהם גם במבט של ת
בענין הסכסוך כי כבר הבינו שאין מקום למחלוקת וסכסוכים בעד דברים של 
מה בכך. ודבר זה נוגע גם בדורות העתידים כי תמיד זהו העצה הנכונה לפשר 

ף וז"ש כי יהיה להם דבר בא וגו' ונקט לשון עתיד דהיינו דא בין בעלי דבר
ידוע  והנה כשיהיה בדורות העתידות סכסוכי דברים ביניהם העצה הוא כנ"ל.

בשם החידושי הרי"ם זצ"ל שאמר עמשאמרז"ל ]אבות א ה[ כשיהיו בעלי 
דינים עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים דהענין הוא כי אף שבאו להתדיין 

ל בעצם בדיני התורה כמנהג ישראל כשרים ואינם הולכים ח"ו לערכאות, אב
הסכסוך מתעורר מידת הנצחון ועי"ז אינם יראים לשקר ח"ו ולכן יהיו בעינך 
כרשעים. אמנם משקבלו הדין נתבטלה הפניה והנגיעה וכל אחד מהם רואה 
האמת כפי מה שהוא אז יהיו בעיניך כצדיקים עכתוד"ק. כי בהאמת ענין 

ו יודע הנגיעה הוא נורא מאד וכמעט שמסמא עיני האדם עד שבעצמו אינ
וכמו ששמעתי לפרש על מה שפרש"י בפסוק  ורואה שהוא סומא בדבר.

וכתב שם אלי  ']בראשית כד לט[ ואומר אל אדוני אלי לא תאבה האשה וגו
כתיב בלי וא"ו בת היתה לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם 

סיפר  עיי"ש. ולכאורה למה נרמז דבר זה עכשיו כשאליעזר 'לפנות אליו וכו
הדברים לבתואל ולמה לא נרמז למעלה בעת שדיבר אליעזר לאברהם. אמנם 
מובן כי אליעזר בעצמו לא ידע עד עכשיו שמה ששאל את אברהם אולי לא 

הוא לצד הנגיעה שיש לו בדבר ורק עכשיו כאשר כבר לקח את  'תאבה וגו
כי רבקה וכבר ידע שלא יוכל ליקח את יצחק לבתו אזי נתוודע לו בעצמו 

 שאלתו היה לסיבת הנגיעה.
 

 

עיקר גדול לדעת שתכלית התורה הוא ליישר כל המידות והנהגת האדם  וזהו
כי אם התורה הוא בלי יר"ש ומידות, אזי תורתו נעשה לו סם המות ח"ו ומה 
שאמרז"ל ]פתיחתא איכ"ר ב[ המאור שבה יחזירו למוטב זהו דוקא כשלומד 

ולזה צריכים הרבה תנאים שיהיה  באופן כזה שהמאור שבה יפעול עליו
הלימוד כהוגן ועכ"פ צריכים הרבה להשתדל בזה שיהיו כל מעשיו ודרכיו 
ביר"ש ואין כוונתו על מדריגות גבוהות, אלא על ההנהגה של יום יום ולדוגמא 
בברכת הנהנין וברהמ"ז וכדומה וכל הענינים של השו"ע או"ח עם כל 

בזה שנמצאים בספרי השו"ת, שכל זה פרטותיהם ואופני הספיקות הנולדים 
מוטל חובה גמורה על מי שתורתו אומנתו. וגם בעניני מידות יש לזכור דרך 
הטובה והישרה. וברצוני לעורר הלבבות על מה שיש בעו"ה עניני מחלוקת 
וחילוקי דעות עם חוגים אחרים דאף שצריכים לדעת דרך הטובה מה 

י אפשר להתחבר עם האחרים הטועים שקבלנו מרבותינו ואין לזוז מזה וגם א
בדברים אלו אבל זה צריך להיות בכאב לב ובצער על שנמצאים בני ישראל 
כשרים המתנהגים בדרכי התורה ולעומת זה בעו"ה המה טועים בכמה ענינים 

             .                                                                         והולכים בדרכים עקלקלות
 

אם יש לאחד אח ל"ע המתדרדר למטה בעניני יהדות, הרי אף  ולדוגמא
שהאב צריך לעורר האחים האחרים להתרחק ממנו שלא ילמדו דרכיו אבל 
ההתרחקות הוא באופן של כאב וצער ולא בשמחה ח"ו לשמוח על תקלתו 
של הזולת וליהנות מזה שיכולים להתרחק ממנו. ובאמת אנו נמצאים 

קופה נוראה שמצד אחד הוא כאב גדול לראות אחב"י הכשרים הטועים בת
בדברים שהמה יסודות הדת, ולעומת זה הוא פלא גדול מה שנתעורר בדורינו 
ענין הבעלי תשובה שנמצאים אלפים מישראל החוזרים לחיק אבותם ואף 
משליכים אחרי גוום כל עשירות והרחבה שהיה להם בעניני עוה"ז ומתחילים 

ד מאל"ף בית, ושמחים בשמחה פנימית על כל הישג שיש להם ללמו
בהצלחת התוי"ש. ואף שאין אנו יודעים עדיין האיך יהיה העתיד שיצמח מכל 
זה אבל עכ"פ יש להתעורר מכל זה גם אנו לעצמינו שהרבה דברים שהמה 
שמחים בזה ומרגישים בזה תענוג של התחדשות, הרי אצלינו כבר יש לנו כל 

לה מה שמתחנכים על דרך זה מרגע הראשונה ואין אנו מתבוננים זה מלכתחי
בכל הטוב שיש לנו. ועכ"פ בכל אופן הרי עצם הדברים מורה באצבע שאנו 
חיים בתקופה נוראה ולכן יש להסתכל על כל דבר בהתבוננות ולא להיות 
נגרר אחר זרם הזמן. כי הלא אברכים המקדישים את עצמם לחיי תורה יש 

ל מהם משפיעים בתוי"ש וגם עוסקים בצרכי ציבור בנאמנות, תקוה שיתגד
ולכן יש להתרגל לחיות בהתבוננות בכל דבר. וכבר אמרתי כי מי שתורתו 
אומנתו ונמצא בין כותלי ביהמ"ד צריך שיהיה כל מעשיו והנהגותיו באופן 

                                                        .                                                                    נעלה

קור אי קדושת מש"כ הפרמ"ג ז"ל בקונטרס מתן שכרן של מצות לח וידוע
שבת מתפשט על כל דבר שנעשה בשבת, ולדוגמא כשעבר ח"ו על לא 
תגנוב בשבת, אי יהיה בזה תוספות פגם כיון שנעשה הדבר בשב"ק או לא. 
ומאריך שם בענין ועיניו כיונים על אפיקי ים התלמוד לפשוט הספק 
דקדושת שבת מתפשט בכל הענינים הנעשים בה. ובתוך דבריו מביא שם 

רי הש"ס ]זבחים צ:[ באיבעיא דתדיר ומקודש איזהו קדים בעי למיפשט מדב
מהא דתמידין קודמים למוספין ואע"ג דמוספין קדישי ופריך אטו שבת 
למוספין אהני לתמידין לא מהני עיי"ש ומשמע דקדושת שבת חל גם על 
התמידים שמקריבים בשבת, אף שהוא קרבן של כל יום. וכן הוא במי 

דושת התורה צריך להיות על כל דרכיו והנהגותיו ולא רק שלומד תורה דק
צריכים לזכור שכל עניני עוה"ז צריך שיהיה עליה  על הלימוד בעצם. ובכלל

חותם של קדושה. וכבר חשבתי לפרש אמרז"ל ]ברכות לה.[ כל הנהנה 
וברבינו יונה שם איתא כאילו מעל ונתחייב  ,מעוה"ז בלא ברכה כאילו מעל

לות, והיינו דבזמן הבית כשהיה נהנה בלא ברכה היה מחויב במעלו אשם מעי
דמה ' להביא קרבן אשם מעילות. אמנם צ"ב הלשון כל הנהנה מעוה"ז וכו

אסור ליהנות בלא ברכה והוי כאילו מעל ואיזה דיוק יש במה  היה חסר לומר
שאמר מעוה"ז. ויתכן דהכוונה שלא יחשוב אדם שיש ענינים השייכים 

ייכים לעניני עוה"ב דאצל ישראל עם קדוש אין דבר השייך ויש הש לעוה"ז
רק לעוה"ז וזהו תכלית הברכה להוכיח דהכל נכנס תחת רשות הקדושה 

 והכל שייך לעוה"ב.
 

ערוה"ב ]סימן לט[ נשאל מאחד אי יש לילך לגן חיות וקרקיסיאות  ובשו"ת
מד"ר כדי שיוכל לברך משנה הבריות, ומברר שם למנוע מזה ומביא מדברי ה

]במדב"ר פי"ג[ כל בהמות ולויתן המה קניגין של צדיקים לעת"ל וכל מי 
שלא ראה קניגין של אוה"ע בעוה"ז זוכה לראותה בעוה"ב וכו' עיי"ש. וככה 
יש לידע בכל דבר שלא להיות נמשך אחר סתם תענוגי עוה"ז מבלי תכלית 

י הנרצה וכן בכל מחשבה דיבור ומעשה צריך שיחשוב תמיד שיהיה כפ
המתאים למי שתורתו אומנתו שיהיה הכל עפ"י התורה ובדרך הקדושה. 

כי מי שזוכה להיות שומר על גן  ואל יחשוב שדבר זה הוא עול כבד עליו
המלך הרי אף שהוא עול אבל לעומת זה הוא לו לכבוד וליתרון חשיבות 

הארכתי קצת בדברים הללו וגם דברנו בכמה נקודות שישנם  גדול. והנה
מתייראים לעורר עליה אבל לדעתי צריכים לעורר ולהורות הדרך כאלו ש

הנכון. וידוע מש"כ החזו"א זצ"ל דמה שכתבו על דברי רבינו חננאל שכל 
דבריו דברי קבלה זהו לצד שבדורו היה כמה גאוני ישראל שקבלו מרבותיהם 
אבל הוא זכה לקבל מזקני דורו ונמצא שהיה קרוב ביותר לסדר הקבלה של 

 י הגבורה עכתו"ד.משה מפ
 

אנו בעוה"ר נמצאים בדור יתום ואין לנו ממי ללמוד ולכן יש חיוב  והנה
ידעתי שלפעמים לומדים  לעורר ולהגיד ולא להעלים בשום דבר. ובאמת

האברכים מתוך הדחק בעו"ה כי יש קושיים בסדר התשלומין אבל בשמים 
יים זצ"ל היו חשוב מאד מאד כל נקודה של יגיעה. ושמעתי שאצל הדברי ח

חסידים יושבים בבית מדרשו והיה נותן להם כדי מחייתם בכל ערש"ק ופעם 
שאז בניקל  'שמוטב אם היו מקבלים ביום ה' התאוננו לפניו על שני דברים א
שיש להם עגמ"נ מהדוחק ואם היה מוסיף  'יותר להכין על צרכי שבת, והב

להם שהתיישב בדבר זה היה מיקל עליהם ביותר. והשיב , להם עוד פרוטה
על זה מסכים אבל על שאלתם ' ואח"כ אמר שעל משאלתם ליתן ביום ה

להוסיף להם פרוטה כדי למנוע העגמ"נ לא יוכל למלאות משאלתם כי 
הרבה יותר מכפי ערכה של , בשמים חשוב מאד העגמ"נ והיגיעה של ישראל

גיש יעזור לכם שתוכלו ללמוד מתוך הרחבת הדעת, ולהר פרוטה. והשי"ת
תמיד את גודל האחריות המוטל על כתפיכם בכלליות, וגם לשמור את סדרי 
הכולל כי בזה זוכים לדורי דורות. ונזכה כולנו להיות בין אלו אשר מתפללים 

 לראות עין בעין כבודו של השי"ת בב"א. על זה ותחזינה עינינו בשובך לציון
 

 
 
 

ם את כי יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי וגו' והודעתי לה
.                                                               חוקי האלקים ותורתיו  

 

)בפרשתן פי"ב( כי יהיה להם דבר, בין טומאה לטהרה. וצ"ב  ובמכילתא
מדוע דוקא קאי על טומאה וטהרה, הלא יש כמה שאלות שהיו צריכים 

, ואח"כ אמר בא אלי לשאול, ועוד צ"ב דמתחיל כי יהיה להם בלשון רבים
דהיינו לשון יחיד, שאחד בלבד בא. ואפ"ל דמרמז על הדין דסוטה, שאם 
זינתה אסורה לשניהם, אסורה לבעלה וגם אסורה לזה שבעל אותה, נמצא 
שהוא שאלה שדנים לגבי אדם אחד, דהיינו הסוטה, אבל זה נוגע לגבי שני 

כמ"ש )במדבר  הרהוסוטה היא גם ענין של טומאה וט אנשים הבעל והבועל
כח( והיתה אם נטמאה ותמעול מעל באישה, ואם לא נטמאה והאשה -ה כז

  וטהורה הוא, 

 



 
 ג

וטהורה הוא, וזהו כי יהיה להם דבר, דבר הוא מלשון )דברים כג טו( ערוות 
לשון יחיד,  דבר, היינו שיהיה להם שאלה של עריות כסוטה, אז בא אלי

שאדם אחד בא לבית דין, הלא היא הסוטה שעליה דנים, אבל זה כי יהיה 
להם לשון רבים, שהשאלה נוגע בין לבעל ובין לבועל והם רבים, וא"ש 
המכילתא דהיינו בין טומאה לטהרה. והנה להלן נאמר ועתה אם שמוע 

כל  תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי
הארץ. ויש לפרש עפימ"ש חז"ל )סוטה כא.( תורה מגנא ומצלא בין בעידנא 
דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה. ופירש"י שם )ד"ה מצוה( שמצלא 
מיצה"ר שלא יכשילנו לחטוא. כי תורה הק' שלומדים כראוי יש בכוחו 
לשמור את המח והנשמה של האדם בכל זמן, וזה מרומז כאן ועתה אם 

תשמעו בקולי, הרי זה ישמור עליכם גם אחר כך, ושמרתם את בריתי, שמוע 
שתוכל לשמור את התורה שלא לחטוא, והייתם לי סגולה מכל העמים, 
פירוש שהענין הזה הוא ענין של סגולה, ולא ענין שמובן לפי השכל, 
דבשלמא אם אדם לומד איזה דבר מצוה, ומקבל על עצמו לקיימו, הרי זה 

ובה, אבל אם אחד מתייגע על איזה סוגיא בגיטין ולומד משפיע עליו לט
תוספות וכדומה, האיך זה ישפר אותו שיהיה יותר בטהרת המחשבה, אין זה 
אלא ענין של סגולה, זהו כח התורה שאם לומדים כמו שצריך להיות, זה 

   .                          מועיל גם לאחר זמן שיהיה ושמרתם את בריתי, וזהו סגולה
 

יש לעורר בענין התפילה שלא לאחר מלהגיע לתחילת התפלה, ואף  והנה
שכבר עורר כאן בעל דרשן יר"ש בזה רואים בכ"ז שהתפלה צריך עדיין 
תיקון גדול, ואין לתלות החסרון בהדרשן דהרי אמרו חז"ל )ברכות ו:( כל מי 
 שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים, אלא ע"כ שהחסרון בהמקבלים, וכמו

שמסופר על אחד מגדולי בעלי המוסר, ששאלו אותו פעם, מדוע אין רואים 
ההשפעה של דרשותיך על קהל השומעים, הלא אמרו חז"ל כל מי שיש בו 
יראת שמים דבריו נשמעים, והרי זה סימן לכאורה שחסר מהיראת שמים 
שלך. ענה בדרך משל, היה יהודי אחד מכפר נידח, שהגיע פעם לעיר גדול, 

שם איך שהם מדליקים אש, שיש להם כלי כזה גדול שעשוי לנפח  וראה
ולהגדיל את הלהבה, עד שנעשה אש גדול במהירות, ולא כמו שעושים 
בכפר שטורחים הרבה ומנפחים רוח גדול, עד שבסוף מתלבה האש, אלא 

היהודי הזה נתפעל מזה , יש להם מכשיר שבמהירות גדולה מלבה את האש
המכשיר הזה, וכשחזר להכפר שלו, מיד רצה מאד, ורכש לעצמו את 

להראות לכולם את הכלי הנפלא הזה, ואמר להם אראה לכם איך להגדיל את 
האש במהירות ובלחיצה אחת, הוא לקח את הכלי מול התנור ששם 
מדליקים את האש, ומיד התחיל לנפוח עמו ברוח גדול וחזק, אך למרבה 

נשי העיר, ושפך את מצוקתו, תמהתו לא נדלק שום אש. בצר לו חזר אל א
שהכלי הגדול והנפלא הזה אינו עובד אצלם בכפר, הם שאלו אותו מה בדיוק 
עשית, עד שבסוף נתברר שלא היה שם שום אש, הוא ניסה להדליק את 
האש עם הכלי הזה, אמרו לו בני העיר, שוטה שבעולם, אתה צריך להדליק 

ללהבה גדולה, אבל אם אין את האש, וזה עוזר רק להלהיב את האש שיהפוך 
.                                    שום אש, אתה יכול לנפוח כל היום, ולא יצא מזה כלום  

 

הוא שהדרשן שיש בו יראת שמים, הוא כמו הכלי הזה שמגדיל את  והנמשל
האש, אם יש אש אצל המקבלים, יש לו את הסגולה שדברים אמיתיים 

בלב השומעים, אבל אם אין אש בכלל, על זה  שיוצאים מירא שמים נשמעים
לא נאמר הכלל הנ"ל, ויכול להיות גם יר"ש שלא יהיו דבריו נשמעים. גם 
לכם אני אומר, דברי הבעל דרשן יכולים לעזור רק אם יש לכם רצון 
בעצמכם, כל אחד צריך מקודם לפתוח בעצמו את הרצון להשתפר, ולהיות 

בות פ"ו מ"א( שירצה שיעוררו אותו אוהב את התוכחות כמ"ש חז''ל )א
ושיגידו לו מה צריך תיקון, שהרי הבחור אינו רוצה להיות רע, רק שהוא 
שוכח ונעשה מורגל, וצריך לעורר אותו מפעם לפעם, אבל הוא צריך לחכות 

      .                                                        לזה, הוא צריך הבנה ורצון שיעוררו אותו
 

הוא בענין שאר המדות שאדם צריך לעבוד עליהם, אפשר לעורר ולדבר,  וכן
אבל האדם צריך לפתוח את המדות האלו בעצמו, וגם יש כח לימוד התורה 
שמסייע לזה כנ"ל שמגינא ומצלא, אבל כדי לזכות שיהיה להתורה הכח הזה, 

ז"ל )נזיר צריך ללמוד באופן כזה שהתורה תיעשה חלק ממנו, ומה שאמרו ח
כג:( לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא 
לשמה בא לשמה, מבואר בספר הפלאה בהקדמה דעכ"ז הגישה צריכה 
להיות בכוונה טהורה, שאני רוצה ללמוד, כי זה הוא רצון הבורא, אני רוצה 

ך להבין את התורה, אני רוצה ללמוד ולדעת מה אני צריך לעשות, את הדר
אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, ואם זה חסר, אין זה התורה שעליה 
אמרו חז"ל שהיא מגינא ומצלא, ולא רק בעידנא דלא עסיק ביה, אלא אפילו 
בעידנא דעסיק ביה, מכל מקום התורה אינה מגינה אם אינו לומד באופן כזה, 

ואי אפשר שהרי זהו עיקר התורה, הרצון להתייגע, ולרצות להבין התורה, 
לצפות שיהיה לו הסייעתא דשמיא הגדולה שצריך בשביל התורה, אם 
 הגישה ללימוד התורה אינה באופן כזה.
 
 
 
 

 הגישה ללימוד התורה אינה באופן כזה.
 

אדם חוטא, ואינו יודע בכלל שחטא, והוא שוכח לגמרי מה שהיה,  לפעמים
אבל הקב"ה זוכר כל הנשכחות, הוא אומר אתה שכחת אבל אני לא שכחתי, 

בכך, וכל זאת מלבד מה שלשון  הכל נכתב, ואל תחשבו שזה דבר של מה
הרע מטמא את הפה, ומזיק למדות הטובות, ואני חושב שגם בתורה וגם 
ביר"ש לא שייך שיצליח, שהרי סוף כל סוף זהו אותו הפה שעובר על כל כך 
הרבה לאווים מה"ת, ועל שפיכת דם לחבירו או להורים, או לאחד מהנהלת 

ה ללמוד תורה אחר כך. וזה הישיבה, אין נפק"מ למי, איך יכול פה כז
שהבחור חושב לעצמו שזה אינו כלום כי הוא כבר רגיל ודש בזה, צריך לדעת 
בעצמו שאינו כן, כי יש כמה וכמה יסורים ועונשים הן בעוה"ז והן בעוה"ב על 
זה, כמ"ש בספרי מוסר הק' ראשית חכמה וחובת הלבבות, וזה כתוב 

בזה ם באמת טובים שהם נכשלים ומפורש בכל מקום, ועכ"ז יש הרבה בחורי
ומלבד החטא בעצם לדבר לשה"ר, יש גם חטא בזה ששומע אחד מדבר 
לשה"ר ואינו מוכיח אותו, ואיני מדבר כעת על המצוה של תוכחה, אלא בזה 

.                               שאינו מוכיח את חבירו, הרי זה מעכב את התשובה על זה  
 

ת )שער התשובה פ"ח( שאחד מן הדברים המעכבים בחובות הלבבוכמ"ש 
את התשובה, הוא מי שהיה בידו להוכיח ואינו מוכיח. בחור יכול לדמות 
לעצמו, שבשביל להיות מוכיח, הוא צריך שיהיה לו זקן לבן וארוך, ושיהיה 
ל"ו צדיק, אבל באמת אינו כן, אלא כל מי שרואה אחד עושה דבר שאינו הגון 

אדרבה לפעמים התוכחה מועיל יותר כשבחור שומע צריך להוכיחו, ו
מחבירו, שיותר קל לו לקבל ממנו תוכחה, ויש כמה אופנים שבהם אפשר 
להוכיח, אפשר לשאול למה אתה עושה זאת, פעם יש להעיר בשעת מעשה 
ופעם אח"כ, צריך להשתמש בחכמה ובתבונה לדעת איך ישפיעו דבריו על 

תורה, התוה"ק אינו רוצה להיות במקום חבירו. המדות האלו הם מקניני ה
שחלילה נבלו וטימאו את הפה, ואם אינו שמור בפה, ממילא המחשבות 
אינם טהורות, והוא צריך ללחום עמהם, וזה המקור של המחשבות האלו, 
ואפשר להגיד, שלא ראיתי דבר כזה שבחור ששמור בפה יהיה לו קושי 

ר שהפה שלו הפקר, יהיה נקי בשאר הענינים, וגם לא ראיתי להיפוך, שבחו
מבפנים, והרבה פעמים אפשר לראות בחור שנראה בחור טוב, אבל הפה 
שלו אינו נקי, ואף אחד אינו יודע מה עוד אינו טוב אצלו, אבל הבוכ"ע יודע, 

ויכול כל אחד לבדוק את זה בעצמו, , והרבה פעמים שומעים עליו אח"כ
י לראות את חטאיו, אלא זה ויראה שהוא נכון, וא"צ להסתכל במצחו כד

סימן ברור שאם הפה הוא הפקר, גם המחשבה הפקר, וממילא אינו ירא 
.                       שמים, וה"י שלפעמים זה עוד הרבה יותר רחוק ממה שאמרתי  

 
פנים יש לזה, שבחור כזה יכול לבוא אח"כ ולהתווכח בלימוד התורה  איזה

לו עוד איזה ניצוץ של יר"ש, שבאמת זה  בריתחא דאורייתא, ונדמה לו שיש
כבר נכבה לגמרי, ובחור שהוא ירא שמים, יעשה לעצמו חשבון הנפש, ויראה 
שהדברים האלה הם אמת וצדק, ושאי אפשר לקיים שניהם, לעזוב את הפה 
שיהיה הפקר, ומצד שני גם להתעלות בתורה. אבל מצד שני, צריך לדעת את 

קן את כל העבר, כמ"ש החובות הלבבות גודל ההזדמנות שיש לבחור לת
)שער התשובה פ"י( ואם תחשוב שמחמת גודל התעלמותו מהם, כל כך 
הרבה חטאתי כבר בזה, והוא מדבר על יהודי זקן שעושה חשבון, שכל כך 
הרבה ימים כבר עברו בקיצור עבודה, או שעשה מה שאסור, וישאל בעצמו, 

וכתב שם שאינו כן, אלא , עברוכי אוכל מעכשיו להשתנות ולתקן את כל ה
כשיחזור בתשובה באחרית ימיו ימחול לו הבורא על מה שקדם מרוע מעשיו 
כל ימיו כמ"ש )יחזקאל יח כב( כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו, עיי"ש, ואין 
הכוונה שזה דבר קל, אבל לומר שכבר אי אפשר להשתנות, או שכבר 

לרמות עצמו ולומר כן, כי אף לעולם מאוחר מדי, זה אסור להגיד, ואינו יכול 
אינו מאוחר, וזה שייך אפילו באנשים זקנים, על אחת כמה וכמה באנשים 

.                                    צעירים, שאפשר עוד בשנים האלה לתקן את כל העבר  
 

צריך להתבייש לשוב בתשובה וכמ"ש חז"ל )אבות פ"ב מ"ה( ולא  ואין
להתבייש להיות ירא שמים, שלא להתבייש במה שאינו הביישן למד, שלא 

מוכן לדבר על חבירו, וכי בזה מתביישים, על זה יש לחשוב מאנשים אתה 
וכמ"ש החובות הלבבות איך אתה , מתבייש ומהרבוש"ע אין אתה מתבייש

לא מתבייש לעשות להבורא ית' איזה דבר, שאם אדם כמותך היה עושה את 
ודבר כזה אתה עושה בעצמך לה'. ולענינינו, אם אדם  זה לך, היית כועס עליו,

אחר היה מדבר אליך מתוך אהבה, ואומר לך דברים של טעם, ולא תתייחס 
לזה, הרי זה הרי יכאב לו, הוא יחשוב לעצמו, הרי אני מדבר אליך, וכוונתי 
לטובתך, למה אינך מקשיב לי, וכאן הבוכ"ע של עולם מדבר אלינו, הוא 

יים מצותיו ולשמור מעבירות, ולמי הוא מדבר יותר מבקש מאתנו לק
.                   מלבחור ישיבה, הוא מדבר אלינו כסדר, כי הוא רוצה שישמעו לו  

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 אנכי ה' אלקיך  )יתרו כ יב(
 

.( עה"כ )שמות כ הרי עומדים לפני קבלת התורה, ואמרו חז"ל )שבת קה עכשיו
ב( אנכי ה' אלקיך, אנכ"י נוטריקון אנא נפשי כתבית יהבית. הקב"ה אומר שנתתי 
את נפשי בתוך התורה, יש אימרא נאה שראיתי משני צדיקים ששניהם כיוונו 
לדבר אחד, הרה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע וכן הגה"צ ר' שמשון רפאל הירש זצ"ל 

ביעי שבת וינפש. שבששת ימי בראשית לפרש הכתוב )שמות לא יז( וביום הש
ברא הקב"ה את הגוף והחומר של העולם, וביום השביעי כששבת, ברא הקב"ה 
הנפש של העולם, וזהו וינפש, שעשה את הנפש, כמו שאצל אדם יש גוף ונפש 
כן אצל העולם, כל העולם הגשמי, הכל הוא הגוף והמלבוש של הנפש הפנימית 

(                                        . )דברי יונה ח"ב דף קנ"גשהוא הקב"ה, הוא נפש העולם  
 

      כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך )יתרו כ יב(                           

 זהירות במצות כיבוד אב ואם
 

כבר מדברים על אנשים צעירים, ועל מה שצריך לתקן, כואב הלב שכמעט  ואם
ום אנשים צעירים שמכבדים כראוי את הוריהם, את אביהם שאין שומעים הי

ואמם, אנשים צעירים כשמתחילים להתבגר קצת פורקים מעליהם את העול 
הזה, והם מרגישים שהם כבר אנשים גדולים, והם יכולים לחיות בעצמם, אבל 
זה אינו נכון, התוה"ק הוא דבר נצחי, תמיד צריכים לקיים מצות כבד את אביך 

, הרי הרפיון בזה הוא דבר שבא מאומות העולם מעולם הגוים, הם ואת אמך
פורקים מעליהם עול ההורים, ואדרבה ההורים צריכים לכבד את בניהם, אבל זה 
אינו דרך היהודי דרך התורה, על הענין הזה צריך להזכיר ולהתעורר, ובפרט כעת 

לא עת, יש כשאנו רואים שנפטר אדם צעיר באופן נורא, ונפרד מאביו ואמו ב
להזכיר לכולנו שצריכים להודות להבוכ"ע שעדיין אתם נמצאים עם הוריכם, וגם 
אתם בעז"ה תהיו אבות לבנים, והבנים יהיו אתכם, תזכרו שכל זה אינו בטוח, כי 

(                חלילה הקב"ה יכול לענוש ולעקור מן העולם, )דברי יונה ח"ב דף רל"ב  
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 מלוקט על הפרשה מבאר תורתו של מרן זצ"ל

 'ויהי ממחרת וישב משה לשפוט וגו' וירא חותן משה וגו
מדוע אתה יושב לבדך וכל  'ויאמר מה הדבר הזה וגו

כי יבא אלי העם  'העם נצב עליך מן הבוקר ועד הערב וגו
                  .                                                                    'לדרוש וגו

 

יהיה להם דבר' ומסיים בלשון כי  המפרשים שמתחיל בלשון רבים והקשו
בין טומאה  'מכילתא איתא כי יהיה להם דבר וגובא אלי וצ"ב. וב יחיד

קדון בהקדם מה שאמרז"ל ]ויק"ר כז א[ באלכסנדרוס מו לטהרה וצ"ב. ויובן
והאחד טען שקנה  וראה שבאו שני אנשים שבא לראות אופן הדין בישראל

והמוכר טען שמכר השדה וכל אשר  דה ומצא בה אוצר וזה מגיע להמוכרש
ואלכסנדר  ו ביניהם ויתנו האוצר לבני הזוגויצא הדין בפשר דבר שיתחתנ בא

ואמר שהוא היה מוציא הדין להרוג שניהם וליקח  דון תמה על הדברמוק
א דכאן כשהם האוצר למלוכה עיי"ש. ובזה יובן דהנה יתרו היה מתפל

א"כ איזה סכסוכים יש בין בני במדבר והמן יורד משמים והכל מוכן להם ו
וע"ז השיב לו משה כי אצל בני ישראל יתכן שיבואו לטעון על מה שיש  אדם
והנה בסכסוכים  דואג שזה מגיע לאחרים וכנ"ל ולא על מה שלקחו ממנולו ו

הוא  כי בר אחד יבואכאלו אף שהדו"ד הוא בין שניהם אבל יתכן שרק בעל ד
שהיחיד ' ז"ש כי יהיה להם דבר בא אלי וגוו בעצמו טוען שזה מגיע לזולתו

.                                                                                                        והבן בעצמו בא  
 

[ וזה לשונו המכילתא אפ"ל עפימ"ש במנחת חינוך ]מצוה קס"ג ובביאור
והנה לא אמנע מלכתוב מה שאיני יודע אף שאפשר דהוא דבר פשוט למי 
שבקי בש"ס ושכלו בריא אך איש כמוני לא אבוש לכתוב מה שנסתפק לי. 
הנה ידוע ומפורסם בכל הש"ס ספק טומאה ברה"י טמא דנפקא מסוטה 
וטמא ודאי כמבואר בסוטה כ"ח ע"ב ובכמה מקומות בש"ס ותוס' וספק 

אה ברה"ר טהור לגמרי וכו' ודין זה דוקא בטומאה אבל באיסורין אין טומ
בכהן ונזיר דאם יש ספק טומאה  'נפק"מ בין רה"י לרה"ר וכו' אני מסתפק וכו

אך אם התרו בו שלא ליטמא ועבר  'אם נגע בודאי טמא הוא וכו 'ברה"י וכו
אבל  'ה וכואי נימא דהתורה גילה דוקא לענין טומא 'וטימא עצמו אי לוקה וכו

כי לענין הלאו שלו הוי ככל איסורין  'אפשר דאין לוקין וכו 'לענין הלאו וכו
עיי"ש והכוונה דבספק איסור יש מחלוקה  'שבתורה וספק ספיקא שריא וכו

בין הרמב"ם והרשב"א אי ספיקא דאורייתא מה"ת לקולא או לחומרא וא"כ 
ברה"י אךף דהוי להרמב"ם דבאיסור הוי ספק לקולא נמצא דבספק טומאה 

טומאה אבל לגבי האיסור אזלינן לקולא ולהרשב"א אף בספק טומאה 
ברה"ר דהוי טהור אמנם מצד האיסור אזלינן לחומרא עיי"ש בארוכה 
והמנחת חינוך נשאר שם בצ"ע דיתכן דברה"ר אף שטהור יש איסור מצד 
ספיקא דאורייתא לחומרא וברה"י אף שטמא אמנם מצד האיסור ספיקא 

ייתא לקולא עכ"ד. ונמצא דבטומאה וטהרה יתכן שבשאלה אחת יש דאור
שני צדדים הן מה שנוגע להאיסור והן מה שנוגע לטומאה. וז"ש כי יהיה להם 

דמתחיל בלשון רבים ומסיים בלשון יחיד דבטומאה וטהרה  'דבר בא אלי וגו
        .       והבן שייך שאלה אחת הנוגע לשני ענינים נפרדים לטומאה ולאיסור

 
אחר אפ"ל בביאור המכילתא עפימ"ש ]פסחים י.[ דנחלקו בשני  ובדרך

ובא להשאל עליו ועל חבירו אי הוי  'שבילין אחד טמא ואחד טהור וכו
כשאלה בבת אחת וטמאין או כשאלה בזה אחר זה וטהורין עיי"ש. ונמצא 
דההלכה משתנה באופן כשאחד שואל על שנים. וז"ש המכילתא דבטומאה 

רה יש מציאות של שאלה מסויימת שמשתנה כשאחד בא לשאול על וטה
 לשון רבים בא אלי לשון יחיד והבן. והנה שניהם וכמ"ש כי יהיה להם דבר

באמת בכל הענינים יש אחריות גדול על היחיד בנוגע להרבים ובפרט 
כשנמצאים בקיבוץ יחד הרי כל ההתנהגות של היחיד פועל על הרבים כולו. 

י לעורר על פרט נחוץ בנוגע להלימוד של בוקר השכם דהנה ועכשיו רצונ
' וברש"י איתא השבוע ]שמות יח יג[ ויהי ממחרת וישב משה וגו 'מצינו בפ

.                                                                                               דהוי ממחרת יוהכ"פ  
 

אחר שהתבוננו במה שצריכים לתקן התחילו לרמז בזה דביוכ"פ  ואפשר
בענין של ויהי ממחרת וגו' שענין ההשכמה בבוקר הוא אחד מעיקרי היהדות 
הנוגע לכל סדרי הלימוד של כל היום. ודבר זה מתחיל עוד בערב שילכו 
לישון בזמן הקבוע כדי שיוכלו לקום בבוקר בזמן הקבוע. ואפ"ל בדרך רמז 

א[ אלו דברים שאדם אוכל וכו והשכמת  דזהו הכוונה במשנה ]פאה א
ביהמ"ד שחרית וערבית וכו דלכאורה איזה השכמה שייך בערבית. אמנם 
הכוונה לומר דע"י שישתדלו בסדר נכון בערבית, עי"ז יוכלו להשכים 
בשחרית, שזהו נוגע לסדר של כל היום. וכבר דנו בכובד ראש בכל אופני 

הנכון ולכן הננו מבקש ומעורר  סדרי הישיבה ומוחלט אצלינו שזהו הדרך
בכל אופן להשתדל בענין זה וכל יחיד צריך שידע האחריות וההתחייבות 
לכל הרבים כאן וכשישתדלו לתקן הדבר יהיה לתועלת גדול שיוכלו לעלות 

    .                                                                        ולהתעלות בכל הענינים בתוי"ש
 
 
 

 

mailto:YIDEL425@gmail.com

