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חלה שבת זו  טה()בשנה פשוובדרך כלל  ,השבוע היא פרשת שמיניפרשת 
הו מ יש להתבונןכן בודאי טעם הגון יש בדבר, ולו, חג הפסח לאחרמיד 

 .הקשר בין פרשת שמיני לחג הפסח

 ה כשקשה לו"הגדלות של מי שמודה להקב« 

''חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על  )ברכות נב.(אמרו בגמ' והנה 
ך אפילו הוא הטובה שנאמר ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפש

''חייב אדם לברך על הרעה כשם  )שם ס:(נוטל את נפשך''. ועוד שנו רבותינו 
שמברך על הטובה. מאי חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. 

מדת  אמר רבא לא נצרכה אלא לקבלינהו בשמחה'', ופרש''י ''לברך על
 פורענות בלבב שלם'', עכ''ל.

 אינו דרוששחיוב זה בחיוב הזה, הרי ברור  ל"שלא חילקו חזומכיון 
 -באופן שוה, ואף אחד  אדםהני כל בעל  חלזה  אלאיחידי סגולה, מרק 

 .לא יכול להיפטר ממנו - מנער ועד זקן

לקט אמרים להגרי''מ שכטר שליט''א כתב רעיון נפלא אודות בספר 
שע את חנניה ''בשעה שהפיל נבוכדנצר הר שאמרו )סנהדרין צב:(מאמר חז''ל 

ה ליחזקאל, לך והחיה מתים מישאל ועזריה לכבשן האש, אמר לו הקב''
בבקעת דורא, כיון שהחייה אותן, באו עצמות וטפחו לו לאותו רשע על 
פניו, אמר מה טיבן של אלו, אמר לו חבריהן של אלו מחיה מתים בבקעת 

אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה " )דניאל ג,לג(ואמר  )נבוכדנצר(דורא, פתח 
אותותיו כמה -) "ודר וגו' תקיפין מלכותיה מלכות עלם ושלטניה עם דר

כות עולם ושלטונו בכל דור גדולים מופתיו כמה תקיפים, מלכותו מל
 ".(ודור

אמר רב יצחק יוצק זהב רותח לתוך פיו של " :ממשיכה ואומרת והגמ'
שאילמלא בא מלאך וסטרו על פיו ביקש לגנות כל שירות  ,אותו רשע

ותושבחות שאמר דוד בספר תהלים'', ופרש''י, ''לגנות. שהיה מסדר 
יותר מדוד, ואילו אמרן, הקב''ה היה נוטה אחריהן יותר  שבחות נאות

 מאחרי השירות שעשה דוד'', עכ''ל.

על כך, וכי נשיאות פנים יש כאן, הכיצד מנע המלאך מלקלס ותמה 
את בוראו, וכי מחמת שתושבחותיו היו כל כך נעלות צריך לעצור בעדו 

 על ידי סטירה על פיו שמכך ישתוק.

 אלא ר,לשי ימשיך לא שנבוכדנצר התכוון לא שהמלאך ,ביאר אלא
 זו היא חכמה מה כי לומר היתה פיו על לו שסטר בסטירה כוונתו כל

 העושר כל כאשר ,טובה רוב בתוך נמצא האדם כאשר ולקלס להלל
 בידו, תאוותיו וכל ,ומלואו העולם על בכפיה שולט והנו בידיו נמצא
 דוד של מאלו יותר משובחות שזמירותיו בחוש הינו זה במצב ובאם

 ילד, בעודו מביתו מורחק להיות במצבו, להיות נא נסה אנא אז המלך,
 כשאר וביערות, במדברות איש מאות ארבע בחברת מנוחה, בלי נודד

 ונופל החלון, דרך לילה בחשכת בורח ובהיותו נפשו, את מבקש שאול
 חרת, ביער ותועה בר,במד נרדף גת, מלך אכיש ביד הארי, במלתעות

 עליו קם אבשלום ובנו ומים, לחם משען ללא לב מרי ואנשיו והוא
 את ולקלס רלשי ממשיך הוא הרי הנ''ל כל למרות זאת ובכל להורגו,

 .ותשבחות בשירות בוראו

''לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לך ה' אזמרה''  )תהלים קא,א(וכאומרו 
חסד אשירה ואם משפט אשירה'', דהיינו  ''אם )ברכות ס:(ודרשו חכמינו ז''ל 

 .ל מצב שהיה בו אמר שירה לפני ה'שדוד בכ

כן האם גם אתה נבוכדנצר תוכל להמשיך ולזמר כפי שעשה זאת ועל 
דוד בכל עוצם יסוריו וכאביו, בא ונראה אותך אחרי שתקבל סטירה 
כשתהיה במצבים קשים כאלו, תחת רדיפות ויסורין, האם גם אז תאמר 

 ?שירה

נבוכדנצר שתק מפני שלא היה מסוגל להוציא שבח אחר לאחר אך 
שקיבל סטירה כזו. ולמדנו מכאן שבחו של דוד ומעלתו בזמירותיו 

 .הנפלאים ותשבחותיו לפני השם. עד כאן דבריו

 דוחק נחשב 'שיר השירים' להקדוש ביותרדוקא מחמת הקושי וה« 
''כל השירים קודש  )ילקוט שמעוני שיר השירים רמז תתק''פ(חכמינו ז''ל אמרו 

תייחדה מגילת שיר נ במה להתבונןכין צריוושיר השירים קודש קודשים''. 
 - שירת הים על מעלתהמהו והשירים בקדושתה יותר משאר המגילות, 

השגות אלו לא זכה לשנאמר מתוך השגות גבוהות ביותר, ואשר  - לדוגמה
בהן אף יחזקאל בן בוזי, או במה גרוע כוחה של שירת דבורה וברק בן 

 שרו על אודות גדולות ורוממות ה'. בה אבינועם, אשר גם כן

נפלא בין  חילוקביאר  )ראש ישיבת אור ישראל(רבי יעקב ניימאן זצ''ל הגאון 
שונה שירה זו משאר השירות, שכן, " :וכך אמרהללו, השונות שירות 

כאשר ראו בני ישראל את מפלת מצרים ואמרו על כך שירה הרי שאז 
עדיין לא הגיעו למדריגה הגבוה הזו של שלמה המלך כשאמר את שיר 

קיבלו כל כך הרבה טובות והגיעו להשגות השירים, מפני שלאחר ש
גבוהות הרי שהטבע מביא שיודו וישבחו לבוראם, שהרי עברו את הים 
בשנים עשרי שבילים, שביל לכל שבט ושבט ופירות היו שם בשפע 
לילדים, והאויבים שלהם טבעו למול עיניהם, ושלל רב פלט הים בעקב 

שהיתה זו עת רצון אשר טביעת המצרים בו, וראו מראות אלוקים, ודומה 
כמוה לא היתה מיום שנברא העולם, אם כן, לא ייפלא, איפוא, אם ראו 
לנכון לפתוח את פיהם בשירה ובזמרה לבורא עולם על כל החסדים 

 "שעשה עמהם.

גם כן דבורה וברק בן אבינועם שאמרו את שירתם לאחר שה' וכך "
הטובה הציל אותם מכף אויביהם ומסר אותם בידיהם, אשר הכרת 

 "הביאתם לומר שירה.

בספר זה שלמה המלך  לא כן הוא מגילת שיר השירים אשראך "
 יג( )שם א,וכמו שאומר  ,יו וסבלו של עם ישראל בימי הגלותתמגולל את צרו

יצר ומימר מילין'' ופירשו חכמינו, שאע''פ ש ''צרור המור דודי לי בין שדי
ו את השראת מכל מקום בין שדי ילין, כלומר שכלל ישראל ראדודי לי 

 ".גחה פרטית מבעד למסך הצרות והסבלהשכינה ואת הימצאותה של הש

גם כן בהמשך השירה בשיר השירים, אומרת כנסת ישראל, וכך "
''מצאוני השומרים הסובבים בעיר, הכוני פצעוני, כלומר שכנסת ישראל 
מספרת על סבלה הרב בגלות שהוא סבל המתואר במכות ופצעים, 

ות, עמודי תליה ועוד עינויים ללא גבול ומספר, ובכל מכונות מוות, משרפ
''אם תמצאו את דודי מה  )שם ה,ח(זאת ממשיכה כנסת ישראל ואומרת 

 "תגידו לו שחולת אהבה אני''.

ק פרשת "שבערב 

 שנת תשע"זה ניסן "כ
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באשר אם בני ישראל מסוגלים  ,זו הינה מדריגה גבוהה מאדמדריגה "
לומר שירה בשעת סבלם ושמחים בעת היותם מיוסרים, מחמת כן גדולה 

כי אכן  ,א מעלת שיר השירים יותר מכל השירות והתשבחות האחרותהי
בשירה זו כנסת ישראל מגלה את אהבתה הגדולה להקב''ה, שהיא אהבה 
ללא מצרים וללא גבולות וללא מגבלות, אהבה כזו ושירה כזו היא שיא 
הביטוי של ''ואהבת את ה' אלוקיך בכלל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך 

 המתוקים והנפלאים. . עכ''ד"את נפשךאפילו הוא נוטל 

 !!!תופים ובמחולותב ?'היסורים'  - את פני האורח הנכבד קבלת« 

ענין זה של שירה מתוך יסורין מתגלה במלוא הודו והדרו הנה 
)הובא בלקח טוב וכדאמרו חכמינו ז''ל בפסיקתא זוטרתא  ,בפרשת השבוע

''כיון שידע אהרן שמתו בניו על קידוש שמו של הקב''ה  :ל"בזה שמיני דף כז:(
וכן דוד אומר  מיד שתק, כמה גדולה שתיקה שהרי אהרן קיבל שכר עליה,

''דרשו  )תהלים רמז תשכ''ט(ובילקוט שמעוני  דום לה' והתחולל לו''." )תהלים לז,ז(
יסורין אל תהי  )בורא עולם(רבותינו, דום לה' והתחולל לו, אם הביא עליך 

 '', עכ''ל.כמחולות(-)מבעט בהם אלא הוי מקבלם כחוללים 

ן הגה''צ רבי ד לדברי חכמינו ז''ל הללו ביאראור בי
יש מרבותינו " :שליט''א באחת משיחותיו, וכך אמר סגל

מלשון חלילים, כלומר הוי מקבלם  'והתחולל'שמבארים 
בכלי שיר, למדנו מכך שאם תוקפים את האדם  את היסורין(-)

יסורין, קשיים או צרות הרי שהאדם צריך לצאת לקראתם 
הווה אומר, הוו  לפני ה'(-)בשירה, דהיינו כיצד מרקדים לפני 

 נוראות.נורא  "בכלי שיר. )את היסורין(לים מקב

יודעים שאהרן קיבל את הגזירות הקשות כיצד ו
ל ל אומרים שהשכר שקיבל אהרן ע"כי חזבשמחה, 

כ היתה "שתיקתו היה שנתייחדה הדיבור עמו, ועל כן ע
מת שמחה ולא מחמת עצבות, שהרי 'אין שתיקתו מח

ולכן ברור שהיה , )שבת ל:(השכינה שורה מתוך עצבות 
 בשמחה.

זה מתאים מאד להביא את הנכתב בהקדמה בענין 
לגאון החסיד רבי אברהם בן שלמה  'מעלות התורה'לספר 

אשר  ,ובו מסופר על המחבר ,)אחי הגר''א זצ''ל(זלמן מוילנא 
לפני מיתתו, כאשר חלה כמה שבועות בחולי אשר מת 

היה בעל יסורין גדולים מאד עד שהיו נקבים  ממנו, אז
בכל זאת לא נשמעה חלולים בצד גופו מחמת משכבו, ו

 .ממנו שום גניחה

ר' אליהו הגאב''ד דשונגיט במצב  - שראהו בנועד 
והתחיל לבכות ואמר אוי לי שראיתיך בכך. מיד  ,ההוא

מה אתה בוכה על גודל המתנה 'כעס ר' אברהם ואמר לו 
מפזז ומרקד  הייתי אם היה בי כח ,רךשזיכה אותי ה' יתב

 ,בכל כלי שיר על רוב הטובה שהיטיב עמדי ביסורים
, ולא זז משמחתו בגודל 'ואתה קץ ורע לך על גודל מתנתי

 התלהבותו עד צאת נפשו הקדושה'', עד כאן דבריו שם.

המסוגל  ,שהכח הזה הקיים בנפשו של העם היהודי ,לדעתוזאת 
גרומים והצרות, הכח שבא לידי לשיר גם מבעד לכוס היגון והאנחה הפו

גילוי בכל הקרבנות שמסרו נפשם על קידוש ה' במשך שנות גלותינו, 
ובעיקר אצל קרבנות השואה שהלכו למוות כאשר שירה בפיהם, והוא 

י תוכחה ונבואות המלאה דבר ,אשר נרמז לנו כבר בתורה בפרשת האזינו
כ נקראת קשות על הפורעניות המועדות לבוא על עם ישראל, ואפ''

, וגם "בתורה בלשון שירה וכדכתיב ''ועתה כתבו לכם את השירה הזאת
היא נכתבת בצורת שירה אריח ע''ג לבינה, ללמדנו שהשירה המעולה 
ביותר היא שירה מתוך סבל ויסורין ולכן שיר השירים קדוש ומעולה יותר 

 מכל שירות אחרות.

זצ''ל רבו של  מתאים לענין זה הוא הסיפור על רבי נתן אדלרסיפור 
)נפש שמשון שער החתם סופר. את הסיפור הזה סיפר הגרש''ד פינקוס זצ''ל 

כי רבו הוא  ,פעם התבטא מישהו באזני החתם סופר" :וכך סיפר האמונה(
מלאך, והחת''ס הקפיד ואמר מעולם לא היה מלאך כמו הרב שלי, כלומר 

גודלו  החת''ס הרגיש שמלאך הוא ביטוי פחות שעדיין אינו מבטא את
 "הרוחני של רבו.

אומר לכם מדוע היה ר' נתן אדלר גדול " :ד ואומר"הגאון רשממשיך 
ממלאך, הנה על עיר אחת ניחתו צרות רבות, ואנשיה כתבו לחת''ס מכתב 
ובו הם ביקשו ממנו להתפלל עבורם על קברו של רבי נתן אדלר. ובמכתב 
התשובה לאנשי אותה העיר מתאר החת''ס את גדלותו של רבו, היתה לו 

והיא נפטרה בטרם  ,מה כך בתה, היתה צדקת כמו אמהבת יחידה, כא
זכתה הכנס לחופה, וכשבירך אביה הגר''נ אדלר זצ''ל, את ברכת ברוך דיין 
האמת, מעולם לא ראיתיו נתון בכזה שמחה, חוץ מאשר בשמחת תורה 
בשעת ההקפות, ובכל ימי השבעה הוא לא בכה ולא ראינו בו שום צער 

וא היה רגיל לעלות לתורה בכל שבת, חוץ מפעם אחת בשבת, מאחר וה
היה עליו לקבל עליה לתורה גם בשבת זו, על אף שהיה זה באמצע 
השבעה, שאם לא כן היה מראה אבילות בפרהסייא, ובמפטיר כשבירך את 
ברכות ההפטרה נפלה דמעה אחת מעיניו ומיד קבלה בידו, הוא ריסן את 

לא ראו עליו שום צער, עצמו, זה היה הביטוי היחיד לצערו, וחוץ ממנו 
ואילו הגר''נ  ,וידום. המלאכים כשראו את מעשה עקידת יצחק בכו כולם

ולפיכך גדול הוא  ,עקידת בתו לא בכה-אדלר במיתת
 "ממלאך, אלו היו דברי החתם סופר.

 ?איך מגיעים לדרגה גבוהה כזו« 
 !ן-ו-ח-ט-וב  ה-נ-ו-מ-א י"ע
הכיצד מגיעים למדריגה כזו של  להתבונןכים צריו

ומהי העבודה להגיע למדריגה זו? אלא  ,יותר ממלאך
יא שחג הפסח מלמדנו להתחזק במדת הבטחון האמת ה

ולהשליך על ה' יהבנו בתמימות מלי לחקור אחר 
העתידות, והעושה כן יזכה לסייעתא דשמיא ולהצלחה 
בכל דרכיו וכדברי הרה''ק רבי צבי הירש מרימנוב זצ''ל 
שאמר, ''תסמכו על דברי, שהנהגתו של הבן שאינו יודע 

כלומר שאינו שואל לשאול טובה יותר משאר הבנים'', 
שום שאלות וקושיות ולעולם אין לו תרעומות חס ושלום 
ומקבל את הכל בתמימות ויודע כי כל מאי דעביד רחמנא 

 לטב עביד.

זה הוא ג''כ שלא לבטוח באמצעי של פרנסה ובכלל 
וכגון המתפרנס ע''י עסקיו עליו להאמין בתמימות 

ביאה שהפרנסה היא מן השמים, ועסקיו אינם הסיבה המ
לפרנסה אלא משמשים רק לצינור שדרכו יורד אליו 
השפע המושפע מהשמים, וע''כ לא ישים כל מבטחו דוקא 
בעסק מסויים, אלא יבקש מה' על פרנסתו ויתפלל אליו 
שאם יפסק מן השמים פרנסתו מעסק מסויים, אז שיקבל 

ריווח ובהיתר, אך לא להאמין פרנסתו שתהא מצויה לו ב
הקב''ה הוא המזמין לו א להאמין שאל ,ההשפעה רבצינ

 את פרנסתו.

להאמין שכל דבר בעולם  ,גדול באמונה הואויסוד 
הן בהנהגה הטבעית והן  ,נעשה בהשגחה פרטית ובתכלית הדקדוק

''היום אתם יוצאים  )שמות יג,ב(וכדמצינו בהכתוב  ,בההנהגה העל טבעית
דש יצאו, אלא כך בחדש האביב'', ופרש''י, ''וכי לא היינו יודעים באיזה חו

אמר להם ראו חסד שגמלכם שהוציא אתכם בחודש שהוא כשר לצאת, 
 .י הק'"רש לא חמה ולא צינה ולא גשמים'', עכ''ד

דוכי בעת צאתם מאפילה לאורה ומשיעבוד  ,הוא ופלא הפלאוהנה 
דמי יחשוב בזוטות הללו  ,לגאולה היה מקום בלבם לחשוב על חמה וצינה

ר שאין שום דבר בעולם הנעשה בעת שנעשה לו נס גדול ונפלא כזה, וברו
בדרך מקרה בעלמא, ואפילו דבר קטן, הכל נעשה בהפלאה רבה בהשגחה 

 עליונה ועל כל פרט ופרט יש מנהיג לבירה.

היא הסמיכות של פרשתינו לפסח, כי רק לאחר כל ימי חג הפסח וזו 
שהכל מן השמים  ,השגחה פרטיתב והתחזקנו במדת האמונהשעבדנו 

ושהנהגתו היא רק לטובתינו, אז  ,ושכל מאי דעביד רחמנא לטב עביד
שאהרן הכהן הגיע למדריגה  יכולים ללמוד את הפרשה של ''וידום אהרן'',

 .בל אפילו את הגזירות הקשות בשמחההגדולה לק

מיד כעס ר' ..."

אברהם ואמר לו 

מה אתה בוכה על '

גודל המתנה שזיכה 

אותי ה' יתברך, אם 

ה בי כח הייתי הי

מפזז ומרקד בכל 

כלי שיר על רוב 

הטובה שהיטיב 

עמדי ביסורים, 

ואתה קץ ורע לך על 

, ולא זז 'גודל מתנתי

ל משמחתו בגוד

התלהבותו עד צאת 

 "...נפשו הקדושה


