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 היום אתם נצבים

 מאפיל והוא קיים שהוא הזה כיום": היום"רש"י  כתב
 והקללות ,לכם להאיר עתיד וכך לכם האיר כך ,ומאיר

 .לפניו אתכם ומציבים אתכם מקיימים יםסוריוהי
 

השאלה, הרי באותו מטבע לשון אפשר גם לומר  נשאלתו
עתיד לבוא כשם שלילה בא והולך כך הוא שלהיפך, 

ר, ואם כן במה ניחם אותם משה רבינו על חלק היום וזולח
 הרי כך גם הלילה?? ,שחוזר

 

לתרץ, שמשה טען לעם ישראל שנכון שיש יום ויש  ונראה
 כי !!!ברור שהיוםשיש לנו בחיים??? לילה אבל מה העיקר 

על ידי שאדם נח וישן יש לו כוח ש הלילה רק מסייע ליום,
העיקר זה הברכות ואילו כאן ביום לעבוד במרץ, אז גם 

בגלל פחד הקללות זה כמו הלילה שנותן לנו כוח, כי 
 הקללות בן אדם יתאמץ לעבוד את בורא עולם כראוי.

 

, וכן כל יהודי חייב לרענן כל יום צריך חיזוק מחדש ואכן
את אימת העונש שלא יתרופף בו הפחד לעשות עבירה, 
אלא זה יהיה אצלו כמין חומת ברזל שלא ייתכן ולא 

 אפשרי לעבור עבירה חלילה.
 

לילה?? והאם  לנו בכלל הקב"ה הצריך שיהיה למה ובעצם
מה  ובכללרע??? שזה סמל לאו לילה זה טוב כי זה מרענן, 

 ישן בלילה??הוא כשקורה לאדם 
 

הרי הוא  מה חסר לאדם כשהוא ישן??יש לחקור  ואכן
עד כדי כך שאפילו בקול רם מידי ) לפעמים גם נושם

לדבר??? הבני בית יכולים להעיד,  (,השכנים יכולים להעיד
 שעון מעורר,, שהרי יש שומעהוא  ??? וודאילשמוע
והמוח פעיל  חלומותשהרי יש  חושבהוא  ??? וודאילחשוב

 אז מה בכל זאת חסר בו???בהם מאוד, 
 

בתרדמת, זה כמוות בחיים!!! אם אדם כך יחיה כל חייו  כי
 ולמה?? מה חסר בו?? הרי יש בו הכל!! 

 

!!!! "עצמיתהשליטה "את ה חסר בושבשינה  התשובה
זה בעצם האני שבתוכי!!! כוח ווזה בעצם הנשמה!!! 

 !!!השליטה העצמית שבי
  

שיש הלילה מלכן יש אנשים שמפחדים מהחושך ו ואולי
הם מפחדים לחוש חסר אונים חסרי שליטה כי , בשינה

 עצמית.
 

השינה בכדי שאדם את בורא עולם ברא את הלילה ו ולכן
ובבוקר  ,כל יום ירגיש שהשליטה העצמית שבו נעלמה

, "השליטה העצמית" -חוזרת לו הנשמה כשהוא מתעורר 

מותר שוזה ממחיש לו את חובתו בעולמו לשלוט בעצמו, 
 , לבד הנשמה הטהורה.האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל

 

משמעויות, א. מנוחה  2שללילה יש  ,ממילא יצא לנו אז
וצבירת כוח כהכנה לקראת היום, ב. אובדן השליטה 

 העצמית כמסר שעלינו לשלוט על עצמנו בשעות היום.
 

אמר לעם ישראל, הקללות זה מה שמשה  ואולי
כך עצם ידיעת  ,והייסורים זה כמו הלילה שמחזק אותנו

 הקללות והייסורים זה מחזק אותנו שלא נחטא חלילה. 
 

משה נתן להם מסר שהקללות והייסורים זה כמו  וגם
לילה שזה אובדן השליטה העצמית, כי כאשר אדם מיוסר 

מסוגל ונתון לקללות החמורות שבתורה אזי הוא לא 
לחיות כפי רצונו אלא נשלט על ידי אחרים שמשחקים בו 

כרצונם, וכך הם יעריכו את  ומתעללים בו ומעבידים אותו
היום!! את הברכה שהם בשלווה ובריאים ויכולים לשלוט 

 על עצמם ולא כבול במחלות או בקללות ה' ישמור.
 

אומר להם, אם אכן תשלטו בעצמכם אין צורך  ומשה
בפועל אלא יהיה מספיק הידיעה על לות בייסורים וקל

 .הקללות והייסורים
 

פלו ותסבלו מייסורים וקללות, יגם אם תכשלו ות אבל
ברגע שתרגישו שאתם נשלטים על ידי כוחות אחרים זה 
יגרום לכם להתייצב מאחורי השם בכל הכוח ולחזור אליו 
בלב שלם בכדי שיאיר לכם היום ותחזרו לשלוט על עצמכם 

 כראוי.
 

 ותפעלו נכון אזי ייגמרברגע שתקלטו את המסר כראוי  כי
 תקומו ותתייצבו לפניו.שוב הלילה ויתחיל להאיר לכם, ו

 

קרב יום אשר הוא לא יום "אומרים בהגדה של פסח  ואכן
, שבעתיד לבוא נהיה כל הזמן בלי ניסיונות "ולא לילה

 לעשות רע אז אין כבר משמעות ליום וללילה.
 

יוצר רמז, שאומרים  בתפילת שחרית, "בדרך  וחשבתי
וראיתי , עושה שלום ובורא את הכל" –אור ובורא חושך 

רק זה לכמה דעות ( שהרי חושך קובץ שיעוריםשמקשים )
 העדר אור ומה שייך בזה לשון בריאה???

 

הכוונה, לרמז שה' ברא ויצר את המציאות הזו שבו  ואולי
שליטה עצמית,  –בחושך ישנים ויש גוף חי אבל בלי נשמה 

שלימות, שכך האדם  –אבל שניהם נבראו למטרת שלום 
יהיה מושלם וידע להעריך ולנצל את השליטה העצמית 

 ובסוף הכל יהיה יום אחד ארוך שהוא לא לילה.שלו, 
 
 

קללות ושלום לא להגיע אפילו לנגיעה בוחס רצון מלפני אבינו שבשמים שלא נגיע לידי ייסורים וחלאים רעים  ויהי
ונזכה ללמוד וללמד לשמור לעשות  ,חלילה, אלא נשלוט על עצמנו כראוי ביראת שמים טהורה ובשבירת המידות הרעות

 ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה.
 

 כאשר נשבע לאבתיךלמען הקים אתך היום לו לעם והוא יהיה לך לאלקים  נצבים
 

שבורא עולם מסביר  רש"יכתב ולשבועה,  –נצבים אתם 
ולהכניסם בברית  ,נאלץ להשביע אותם שהואלעם ישראל 

כי בורא עולם נשבע  ,כל תהליך נתינת הברכות והקללותלו
 .לאבותינו שיהיה לנו לאלוקים ואנחנו לו לעם

  

הרי הכל בידי שמים חוץ מיראת ש להקשות, י ולכאורה
נהיה ששמים, ואם כן ממילא זה לא תלוי בבורא עולם 

אז לכאורה בורא עולם לא !! עם ה'ונתנהג כ – צדיקים
 ???נשבע והתחייב שעם ישראל יקיימו חלקם
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הקדוש שמצדו שהכוונה  השבועהלפרש את צריך  אלא
 אבל אם ,מוכן ומזומן לקיים חלקו בשותפותברוך הוא, 

ישראל לא יעשו חלקם אין זאת הפרת השבועה מצד בורא 
 .עולם אלא מצד ישראל

 

כן מדוע חייב היה הקב"ה בגלל השבועה לטרוח אם  אבל
ולהשביע את עם ישראל ולהכניסם בברית הברכות 
והקללות, הרי אין השבועה של בורא עולם מחייבת אותו 

אז מה  ?לקיים את צד השותפות של עם ישראל?? יתברך
 כוונת רש"י כאן???

 

הדברים פשוטים שבורא עולם טוען אני נשבעתי  אלא
אלא  ,לא רק שאני יהיה לכם לאלוקיםלאבות הקדושים ש

לא בידי אלא בידכם  שזה ולמרותגם שאתם תהיו לי לעם, 
תהיו לי לעם אתם ש בכל זאת השבועה שליובהחלטתכם, 

לעשות שאני יעשה את כל מה שבאפשרותי הכוונה 

כל מה ולדוגמא הנה  שתשמרו על התורה והמצוות,
שהקב"ה העמיד את עם ישראל לברכות וקללות בהר 

 ., בכדי להעמידם על דרך טובהגריזים ובהר עיבל
 

" זה לא ואתם תהיו לי לעםש" גם דרך נוספת לפרש  ויש
אלא זה החלק והצד של  ,חלק מהשבועה של בורא עולם

שבורא עולם אומר שבועת השותפות, בעם ישראל בהסכם ו
שכפי שאני נבעתי עכשיו תורכם להישבע להיות נאמנים לי, 

 יש כאן חידוש נפלא ביותר. נפרש כךאם ו
 

 

להכריח אותנו ליראת  ביד בורא עולםשאין  שלמרות
שמים, וגם זה לא מחובתו שאנחנו נקיים את חלק השבועה 
המוטל עלינו, בכל זאת בורא עולם עושה את המקסימום 

ו בשבועה, מכל הכיוונים בכדי לעזור לנו לקיים את חלקנ
יתבצע בפועל, כי בורא עולם אכן  שכך חלקו בשבועה בכדי 

 ות הקדושים.חפץ בשותפות זו שתצא לפעול בזכות האב
 

להצליח בכדי  !!!כל מה שביכולתנו לעשותאת ובאמת  ,כל מה שביכולתנו לעשותאת מזה, שגם אנחנו נעשה  ונלמד
בידו לתת לנו יראת שמים, ובכל זאת עשה כל מה  שאיןלקיים את חלקנו בשבועה להיות עם ה', וכשם שבורא עולם 

יראת שמים בידנו הוא וודאי שעלינו להשתדל מכל הכיוונים ובכל שביכולתו לקדם אותנו ליראת שמים, כל שכן אנחנו ש
  האפשרויות לחייב אותנו להתקרב לבורא עולם ולקיים את השבועה שלנו להיות העם שלו.

 

 המשך –כאשר נשבע לאבתיך 
 

שאלנו, מדוע טרח בורא עולם להשביע אותנו  קודם
וקללות הרי ממילא אין זה  ולהכניסנו בברית של ברכות

שלוט על היראת שמים שלנו, כי הכל בידי שמים חוץ בידו י
עלינו עצמנו לפעול לקיים חלקנו רק  ואם כןמיראת שמים, 

בשבועה ולהיות יראי שמים, ומה סיבת טרחת בורא עולם 
 לדאוג לצד שלנו בקיום השבועה??

 

, שרק בגלל אהבת בורא עולם פשוטה היא והתשובה
לאבתיך לאבותינו הקדושים, שלכן מודגש שמותם "

לכן בורא עולם מתאמץ לעזור לנו  ",אברהם יצחק ויעקב
כל הכלים להצליח לקיים את חלקנו בשבועה  ולתת לנו את

 להיות לו לעם.
 

התחננתי לבורא עולם  אברהםמגן בברכת  ובתפילה
שיאיר את עיני שיצא חיזוק גם מהסבר זה, ובורא עולם 

אם חשבתי ששומע תפילת כל פה ברחמים, העיר עיניי ו
בורא עולם בגלל אהבתו לאבותינו הקדושים עושה הכל 

  .שלו לקיים את צד השבועה שלות מעבר למחויבו
 

לעשות מעל ומעבר למחויבות אנחנו חייבים שכל שכן  אז
בכל הדרכים והאפשרויות ש ,בגלל אבותינו הקדושיםשלנו 

כל יום בכי אנחנו להיות עם ה',  לקיים את חלקנו בשבועה
, אז יש לנו בתפילות משתמשים בזכות אבותינו הקדושים

מעל  להתאמץ בכל כוחנו הכרת הטוב כלפיהםחובת 
 ומעבר.

 

כלפינו לא שייך מעל ומעבר לחובתנו, כי לכאורה  אבל
 אנחנו חייבים לעשות הכל!!! 

 

כאמור בתפילה בורא עולם האיר את עיניי שגם  אומנם
את  נחזקלא רק ש והואכלפינו שייך לעשות מעל ומעבר, 

עצמנו להיות יראי ה' ושומרי תורה ומצוות, אלא גם לדאוג 
בכל הכוחות והדרכים שגם אחרים ובעצם כל עם ה' יהיו 

כהכרת הטוב לאבותינו וזאת גם צדיקים ויראי שמים, 
, וכידוע מי שמחזק אחרים שזכותם מגן עלינו כל יום

מתחזק בעצמו, כי זכות הרבים בו, והדברים ידועים 
 ותר.ובדוקים בי

 

אנחנו משתמשים בזכות עקידת יצחק, אז איפה הכרת הטוב??? שבתקיעת שופר של ראש השנה, עד כמה לזכור  ועלינו
 ,שכולנו נהיה עם ה' ושומרי תורתו ומצוותיוכך  ,אחריםואת העצמנו את  נשקיע לתקןבכל הכוחות אנחנו לכן קדימה!!! 

 אמן ואמן.ח"ו בלי חבלי משיח וואז נזכה לשופר של משיח בקרוב ממש בימינו ומתוך שלווה 
 

 יך בכל לבבך ובכל נפשךקאל ה'ואת לבב זרעך לאהבה את  ומל השם את לבבך

אז ש ,ימות המשיחעל מדבר שפסוק זה הרמב"ן  כתב
 ,עולם יסיר מאתנו את לב האבן וייתן לנו לב בשר בורא

ויטו כולם שכם אחד "וכבר לא יהיה בחירה לאדם אלא 
  ."לעובדך

 

 יש לנו בחירהלצערנו, לא בא עדיין כל עוד המשיח  אבל
ולכן עלינו  ,הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםכי , חופשית

עבוד את בורא עולם ללהתאמץ למול בעצמנו את לבבנו ו
 יראת שמים. עם

 הואהמפורסמת, הרי מתפללים " כידוע השאלה אבל
 ולעשות ויראתו אהבתו בלבנו וישם בתורתו, לבנו יפתח

, והרי אין בידי הקדוש ברוך לתת "שלם בלבב ולעבדו רצונו
 לנו יראת שמים???

 

קדשנו "שאחרי שיש לי בתפילה דבר נפלא,  והתחדש
להתלהב ולחוש את שבורא עולם נותן לנו  - "במצוותיך

 ,"ותן חלקנו בתורתך"אז מתקיים קדושת המצוות, ו
ונותן בשערי חוכמה בינה ודעת, פותח את לבנו שהקב"ה 

מעומקה ו הלנו להתלהב בתורה הקדושה וממתיקות
זה מכניס בנו אהבה עצומה לבורא ו ,מחידושי התורהו

לנו , וזה נותן שבענו מטובך – מתיקות תורתו מחמתעולם, 
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המתוקה  נותן התורהל -לבורא חשק עצום להתקרב 
 מדבש.

 

פחד על ידי גילוי עומק חוכמת התורה מקבלים  וגם
וזה לא קשור ליראת העונש אלא  בורא,המעוצמת גדלות 

 יראת הרוממות העדיפה והמועדפת שדרגתה גבוהה מאוד.
 

ימול את כך גם יהיה לעתיד לבוא, שבורא עולם  ובעצם
לא כתוב יש לתמוה למה שהרי , ה'ליבנו לאהבה את 

 ליראה, ולמה?? 
 

המילה שעושה בורא עולם לליבנו זה לבוא גם לעתיד  כי
על ידי אהבת התורה ומתיקותה שזה יביא לנו יהיה 

הנה , כמו שכתוב "אהבת ה' ויראת הרוממותבוודאות 
ימים באים נאום ה' אלוקים ונתתי רעב בארץ, לא רעב 

", אם לשמוע את דברי השםללחם ולא צמא למים, כי 
והיות ויש רק רעב אחד וצימאון יחידי לשמוע את דברי ה' 
לכן ממילא בן אדם יתמסר לאהבת ה' כי אין אהבה אחרת 

 רק זה. ,אחרת תאווהאין 
 

ולא  ,זה עם ישראל יקבל יראת שמים הגבוהה מלבד
אכן כבר לא כי יראת העונש מדובר על יראת שמים מחמת 

אלא יראת הרוממות, על ידי  לעתיד לבוא,"עונש" קיים 
שישמעו את קול ה' תמיד, ושמיעת קול ה' מכניס יראת 

 .כ' טז' שמות שמים כפי שהעיד הקב"ה מפורש על כך 
 

תורה וגילוי עומק התורה, מכניס בנו אהבה עצומה לבורא עולם, ולחדש חידושי לימוד התורה קיום המצוות ובימינו  וגם
עד שאדם  "בתדא"ר פי"חאבל אם יש בנו גם אהבה למעדנים ולעבירות לפעמים אהבה זרה זו גוברת, ולכן אמרו חז"ל 

, לכן עלינו להתנתק מתאוות ופינוקים עד כמה ו"יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופלתוך גופו,  מתפלל שיכנס תורה
 .לאהבתו ויראתותכף ותדחוף אותנו במהירות שאפשר כי אז מתיקות התורה תשתלט עלינו 

 

נזכור, שחזרה בתשובה הופכת את העבירות שעשינו במזיד לשוגג, ואת העבירות שעשינו בשוגג זה הופך לזכויות,  וזכור
 כשחוזרים בתשובה מתוך פחד ויראת העונש, אבל כשחוזרים בתשובה מתוך אהבת הבורא יתברך ויראת גדלותאבל כל זה 

 הבורא אזי המזיד גם נהפך לזכיות.

כי למרות שזה "יום הדין", יום הדין אנחנו לא חוזרים בתשובה מתוך פחד ויראת העונש  -שלכן בראש השנה  וייתכן 
באהבת ויראת גדלות בעוצמת "המלך, עדיין המזיד יישאר לנו כשוגג, אלא מתחזקים בחזרה בתשובה רגילה מתוך פחד, 

 .ואמן ועוצמת בורא עולם שכך הכל נהפך לזכויות אמן
 
 

 בשמעו את דברי האלה והתברך בלבבו שלום יהיה לי כי בשררות לבי אלך
  

שואלים, איך ייתכן שאדם שעושה עבירות  פרשיםהמ
שלום יהיה שיודע מה עונשם בכל זאת מברך את עצמו "

 "!!לי
 

היה צריך להיות אם הוא לא מאמין בקללות אז  שהרי
צורך להאריך ואין  "ואינו מאמין לקללותכתוב פשוט "

הוא איך מאמין בקללות אז כן , ואם הוא ולתאר עוד
את הקללות שמאמין  הצידהמסוגל להתעלם ולדחוק 

, מאיפה "שלום יהיה לי"להתברך בלבבו  ובכל זאת, בהם
 שיש קללות ובכל זאת הוא מוגן???הביטחון שלמרות  לו 

 

משמע מהפסוק שהסיבה לברכה שיהיה לו שלום זה  וגם
בשרירות ליבו הוא הולך, וכי זה סיבה לפטור מעונש?? זה 

הידיעה אולי סיבה לחטוא ולהתעלם ולדחוק את 
לא סיבה לברכה  בוודאי המפחידה של הקללות, אבל

 ששלום יהיה לו???
 

ומחה  -לא יאבה השם סלוח לויש להקשות, למה " ועוד
הפשע ", מה בדיוק נקודת ה' את שמו והבדילו ה' לרעה

שעשה זה יותר מכל אדם בישראל שחוטא מחמת  החמורה 
 תאווה למרות ידיעת העונש??? 

 

מדחיק הוא חוטא בעצם כל יהודי מאמין כשהוא  שהרי
היצר בוער בקרבו ורצונו עז למלאות כי  ,את ידיעת העונש

 את תאוותו בצימאון, וכי על כולנו לא יאבה ה' סלוח??
 

שמדובר זה אדם יש כאן נקודה מיוחדת שחטא  כנראה
לכן הוא שונה משאר חוטאים מחמת יצרם עליו בפרשה, ש

 לברר מה היא הנקודה??הרע, ואם כן עלינו 
 

", הסביר פנים מאירותלבעל " כתנות אור בספרוהנה 
 מצוך אנכי אשר הזאת המצוה כיהסבר נפלא על הפסוק "

 ובלבבך הוא בפיך רחקה ולא ממך הוא נפלאת לא היום
 ".לעשתו

 

כל כך בתיאור , מדוע התורה מאריכה יש לתמוה הריש
לא רחוקה ממך, שלא מעבר הים עד כמה התורה והמצווה 

 ולא בשמים אלא קרובה היא?? 
 

שאם אדם גירש אישה "גיטין פד'  הגמראעל פי  ותירץ
תנאי בדבר שאינו מציאותי, בתנאי שתעלה לרקיע או כל 

כי כל מה שלא  -, נאו בטל, והגט גט בלי כל התנאים"אזי ת
 .שייך לקיימו זה דברים בטלים

 

עולם בהרחבה ובאריכות שיהיה מודיע לנו בורא  ולכן
ברור לנו חד משמעי, שהתורה והמצוות זה לא בשמים זה 
לא מעבר לכוחות שלנו ולא מעבר למציאות, ולכן כל 

 התנאים של הברכות והקללות קיימים ואינם בטלים.
 

, שאכן מדובר המתברך בלבופי זה נתרץ את עוונו של  ועל
, וגם מאמין שיש ברכות ויש מאמין בבורא עולםבאדם 

מעונש וטוען  עבירות בלי פחדקללות, רק הוא עושה 
, וההיתר הוא  היתר מיוחדיש לו ששלום יהיה לו, כי 

ולמען ספות את הרווה את  ,"אלך ליביבשרירות "
 הצימאון.

 

ושרירי  שאצלו היצר הרע חזק מאודשהוא טוען  דהיינו
ואין  בלתי נשלטצמא לעבירות שהוא מאוד, וגם אצלו זה 

היות ואצלו התנאים  ולכןלו סיכוי לנצח את היצר הרע, 
לנצח את היצר הרע הם בגדר תנאים לא מציאותיים, על 

ואין להם תוקף  כל התנאים של הקללות לא חלותכן כלפיו 
או לעבור ברגליו במים  כאליו דרשו ממנו לעלות לשמים

 אל מעבר לים.
 

 כאדם , כי הוא לאודבורא עולם כועס מאאדם כזה  ועל
 ,הוא ייענש על זהשכשל בעבירה ויודע שזה לא בסדר ונש
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הוא דוחק מחשבה זו ממנו בעת שהיצר תוקף אותו שרק 
 .כפי שמצוי לצערנו אצל החוטאים

 

הוא מתיר לעצמו את  , שבהבטענת שקר בארשע זה  אלא
שקר את שערי לעצמו על ידי הכל העבירות, והוא נועל 

  .עבודת ה' ומלחמת היצרהתשובה ואת 
 

מפורש בתורה כתבה כי ה גם כופר ביסודי התורה, והוא
  שהתורה והמצוות וכל היהדות לא רחוקה היא בשום צורה

לעולם קרובה היא מאוד, כי באמת לכל אלא שום יהודי, מ
יהודי יש כוח לנצח את יצרו בסייעתא דשמיא אם אכן 

 ירצה בכך.
 

שונה  שהואמכוח הטענה  הבא של רשע זהוההיתר  והיות
משל אחרים, וחזק יותר שרירי  שלומכולם כי היצר הרע 

 .עליועליהם ולא  רק לכן הקללות חלים
 

" שלא הם והבדילו השם לרעה" -מידה כנגד מידה  לכן
 -ולכן  !!!הואאלא דווקא  טענתויהיו תחת הקללות כפי 

את הקללות ממנו  שהוא מחק" שכפי ומחה ה' את שמו"
 מחוק. יהיה  לכן הוא

, שעוקר את הצורך להילחם "שורש פרה ראש ולענה" וזה
לא עבירה שטחית כי זה  ,ביצר הרע וזה עוון חמור מאוד

וחד פעמית ומזדמנת, אלא עבירה עם שורשים עמוקים, 
 רח"ל. מותר הכלעם קביעות לעבירות בטענות שלי 

 

שרבי יחזקאל שמעתי  ,את יסוד הדברים ולחזק
בשיחה למתחזקים, שבורא פעם זצ"ל אמר  אברמסקי

עולם התיר יפת תואר כי לא דיברה תורה אלא כנגד יצר 
טב יקחנה בהיתר ולא שמווכפי שדרשה הגמרא הרע, 

  יקחנה באיסור,
 

התורה יודעת שיש מצבים שהניסיון נלמד שאכן  ומזה
על האדם עד כדי כך שאינו מסוגל להתגבר  קשה מאוד

 , נקודה!!!  אחד ולא יותר רק במקוםעליו, אבל זה 
 

הקושי את  ומכיריודע את יצרנו שמקומות בורא  שבשאר
כי קרוב "שום איסור, לנו לא מתיר בכל זאת הוא ו שלנו

 ."אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו ולא בשמים היא
 

טעמים של היתר, כי כגודל הניסיון כך  150, שלעולם אל תאמין ליצר הרע, הוא ינסה להתיר לך איסורי תורה ב ללמדנו
גודל בקיאותו וגאונותו להתיר לנו את האיסור, פתאום הוא ממש כבר יודע את דעת עליון, ועל פי שטויות שהוא מבלבל 

לך זאת, זה מכעיס נורא את בורא  שהתרתיר לנו עבירות חמורות ה' ישמור, ונזכור לעשות עבירה מחמת אותנו הוא מת
 .ההוא"עולם, בכעס שמתואר בתורה "יעשן אף ה' וקנאתו באיש 

לחזור הזהר מאוד מעוון חמור זה, ולפחות תדע שחטאת מאוד לאביך שבשמים ואתה חייב להפסיק מחטאך ו ולכן
תאמין ותזכיר לעצמך בכוח גם בשעת ניסיון שזה אסור באמת בלי בתשובה שלימה ולכפר על כל חטאיך, ורק חזק ואמץ 

 . שום צד היתר

שהוא מרגיש שכאילו יש מחיצת ברזל  אמר "שפת אמת"שהאדמו"ר מגור בעל ה ותמחיש לעצמך כל הזמן כפי תדמייןו
וכך  אי אפשר לחטוא ולא שייך להמרות פי ה', –עד לשמים בינו לרכוש הזולת, ובעצם בינו לכל עבירה!!! אין מעבר 

 בעזרת ה' אמן ואמן.ותתעלה תצליח 
 

 המשך –והתברך בלבבו 
 

לפרש בדרך נוספת על חומרת אותו אדם,  אפשר ואולי
לא יקבל עונש על  שהואטוען כאמור קודם שאדם זה 

שרירי בתאוות, וכאמור זה משמש  שלועבירות כי הלב ה
תיו מעל לכוחו שאיסורי התורה הםהיתר כאותו כתירוץ ו

 ולא מציאותי שיתגבר על יצרו.
 

על המצוות שהוא כן , כי חצוף גדול הואאדם זה  אבל
בחיים שמגיע לו שלימות ודורש הוא מברך את עצמו  ,עושה

הוא טוען  כי, בעולם הבא ושכר עצוםחיי עושר ואושר 
הוא חזק ממנו בכל זאת שבוי ביד יצרו ה למרות שהואש

 ,לקיים כמה מצוותבכל זאת הצליח בצדקותו הרבה!!! 

והוא סבור שהוא כאחד הצדיקים אשר בארץ ושכרו 
 מובטח.

 

סבור  הואוכי מדוע  יאבה השם סלוח לו","לא  ולכן
זה שיא הלוא ?? הוא קייםשכר כי חלק מהמצוות  לושמגיע 

החוצפה למחוק ולהתיר חלק מהעבירות בטענה שאתה 
פטור ולא צריך לקיים אותם, ובכל זאת לדרוש שכר על 
חלק שאתה מואיל בטובך לקיים כי זה מתאים לך ונחמד 

ומחה ולכן מידה כנגד מידה "לך לחיות עם חלק מהמצוות, 
" שכפי שמחקת ממך את הקללות וחלק ה' את שמו

 מהמצוות אתה גם תהיה מחוק.
 

 למרות כל הקושי בכל כוחנו נילחם ביצר הרע, ולעולם לא נגיד שזה בלתי אפשרי להתגבר, כי זה שקר מוחלט!!  לכן
ורא עולם יודע שזה מעל לכוחותיי ובאמת לא הייתי מסוגל, אלא תאשים את עצמך ואם נכשלנו לא נצטדק בטענה שב

כשלתי עוויתי פשעתי ועלי לבכות ולחזור בתשובה ולא לחזור על עווני, ועלי לשמור מרחק מכל דבר שעלול להביא אותי 
 לידי ניסיון קשה.

 

 בדרך אחרת –והתברך בלבבו 

 

עדיין אפשר אולי ללמד קצת זכות על אדם אולי ש ייתכן
שיש לו ייצר הרע עצום ושרירות הלב וצימאון אדיר 

 ., ואפילו נלמד עליו זכות שהיצר מטעה אותולעבירות

 כאן מדובר על אדם שגם מתברך בלבו, ששמח אבל
שיש לו ושמח שיש לו יצר חזק כזה, כי הוא נהנה  ומאושר

 במצב שנפטר מעול מלחמת היצר.תירוץ לפי טעותו, שהוא 
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לא עצוב ושבור מזה אלא אדרבא הוא מברך את  והוא
תודה לך שאתה יצרי כי ככה אוכל להשתולל  ,יצרו

את צימאוני לגמרי  ולהרוותבעבירות בלי נקיפות מצפון, 
 עד שאהיה רווי מרוב עבירות הרבה מעל לצימאוני.

 

, כי לא רק אתה מרמה את עצמך "יאבה ה' סלוח לו לא"
מצבך קשה, ש בטענהבטעות שורשית ומתיר לך איסורים 

 גם שמח בגלל זה!!!!אלא אתה 
 

יותר גרוע מאדם שמשתוקק שיאנסו אותו לעבור על  וזה
עבירות שעליהם לא חל הכלל יהרג ועל יעבור, לדוגמא: 

 הוא שמח כשאנסוהו לעבור על חילול שבת.
 

תחת בפרשת כי תבוא " האדמו"ר מקוצקשפירש  וכמו
", שלא די בכך שלא אשר לא עבדת את השם בשמחה

 מחת שאתה חי בפריקות עולעבדת את השם, אלא עוד ש
 רח"ל, ועל דבר זה כתוב שבאים כל הקללות השם ישמרנו.

 

כי רשעים אלו יש להם תקווה לחזור בתשובה, ואם נפלנו  , שלפחות לא נאבד את הדרגה של רשעים מלאים חרטה,ללמדנו
נהיה בעצב ולא נרמה את עצמנו פתאום לעבוד את השם מתוך שמחה כאלו לא קרה דבר, אלא חייב להיות לנו כאב לב עמוק 

 ה זו.ודוקר על עבירה שנכשלנו וכמה שיותר יכאב לנו וכמה שיותר נכאיב לנו כך ייתכן שלא נשוב ונחזור לחטוא בעביר
 

 הלכה למעשה –לא בשמים היא ולא מעבר לים היא 

 לעלות צריך היית בשמים הייתה שאילו :רש"י כתב
  :וללמדה אחריה

שאין  העושה תנאיאיך דורש זאת רש"י, הרי  ולכאורה
כאמור לעיל עפ"י ו !! התנאי בטללקיימו, שייך במציאות 

הרי זה גיטך על מנת שתעלי לרקיע האומר ש הגמרא בגיטין:
 מחשבהה תייהרי היא מגורשת והתנאי בטל, ואם כן איך ה

 שנחייב בן אדם לעשות את הבלתי אפשרי??? 

לתרץ זאת שהכוונה ע"י נביא, אבל זה מתאים  ואפשר
בשמים בכדי " כי משה רבינו אכן היה ללא בשמים היא"

 .לתת לנו את התורה

"??? אולי קפיצת ולא מעבר לים היאמה ההסבר על " אבל
לא צריך להגיע לזה,  ובעצם, הדרך כמו אצל יעקב אבינו

שהרי יש אוניות כפי שהתורה הזכירה זאת בפרשת כי 
תבוא, ואולי זה מסוכן אבל בר ביצוע בהחלט, ובמאמר 

 . הבא נרחיב בזה ב"ה

ההסבר עדיין יש להקשות שאם כן מה כך אם  אבל
הגדלות שיש בדבר, שהרי כביכול בורא עולם אומר לנו 
שלא דרשתי מכם דבר בלתי אפשרי, והרי על ידי נביא 
וצדיק זה כן אפשרי בדרך ניסית ופלאית, ומהפסוק משמע 
שזה לא אפשרי או שזה היה דורש מאתנו מאמץ עילאי 

 וכדומה?? 

. שאם בורא עולם היה אם, אתרץ זאת בכמה דרכי ולכן
דורש זאת והיינו מתאמצים בכל הכוח היינו מצליחים 

 דרך הטבע.למעל להגיע ולהשיג את הנדרש 
 

שפעם רצה  רבי זלמן מוולוזי'ןעל הצדיק  שמסופרכמו ו
ללמוד בספר מסוים שהיה מאחורי ארגז כבד שהיו צריכים 

אנשים ביחד, ואותו צדיק התחזק בכוח שבער בו  3להזיזו 
הצליח להזיז לבד בקדושה אהבת ה' ותורתו ובדבקות ב

 את המשא הכבד.

חשוב לציין שאותו צדיק גם היה עובר במים קפואים  אבל
קיבל זכה שלכן ואולי ובקור מחריד בשביל לחפש ספר, 

 כוחות בכוח הדבקות, כי אצלו זה היה אמתי תמיד.

. שאם בורא עולם היה דורש זאת מאתנו, הרי שהיינו ב
חייבים להתאמץ בכל הכוח להגיע לזה ולנסות בכל דרך, 

כי העיקר המאמץ ורחמנא ליבא בעי,  אפילו שלא נצליח
 להתאמץ ולא להגיע להישג הנדרש. עצוםזה ניסיון אכן ו

. כמו שהגיעו בחללית לשמים, אז אם בורא עולם היה ג
דורש היינו מגלים דרכים בדרך הטבע לעלות לשמים, אבל 
בורא עולם לא רצה שנעסוק במחקרים על הטבע במקום 

 ללמוד תורה ממש, וזרק אותנו היישר לדף הגמרא.

ר שגם לפי אומ החידושי הרי"ם מגור. האדמו"ר בעל ד
המסקנה שלא רחוקה היא ממך, בכל זאת עלינו לקיים את 
התורה במחשבה שבכל מחיר אנחנו נקיים אותה, גם 

נעשה במצבים בלתי אפשריים גם היא בשמים, בבחינת "
 ". ונשמע

כשמקיימים את התורה והמצוות עם החלטה כזו  ואכן
דמה עצמו לנו כבלתי נאזי גם בעת ניסיון קשה שאכן 

, כי כבר לנצחו יותר בקלותנוכל כן אנחנו  ,לנצחו אפשרי
הורגלנו במחשבה לקיים את התורה גם אם היא בשמים 

 ובמצב בלתי אפשרי.

כשהרגו  רבי עקיבאמספרת על  סא'בברכות שהגמרא  וכמו
אותו הרומאים באכזריות רבה, היה מקבל עול מלכות 
 שמים, שאלו אותו תלמידיו עד כאן!! וכי בייסוריי תופת
שמסרקים את בשרך במסרקות של ברזל במקום להתפתל 

מסוגל להתרכז ולקבל על עדיין ולצרוח מכאבים אתה 
 עצמך עול מלכות שמים??? 

להם רבי עקיבא: כל ימי הייתי משתוקק מתי יבוא  ענה
אפילו הוא נוטל  - בכל נפשךלידי לקיים את הפסוק של "

אשמח לידי איך לא מצב כזה נפשך" ועכשיו כשהגיע 
, כי סוף סוף אני מקיים את ואקבל עול מלכות שמים

 " כפשוטו הלכה למעשה.בכל נפשך" מצוות 

נחיה בהחלטה שתעמוד מול  , שכגודל ההכנה הנפשית כך גודל ההצלחה, ולכן אם כל חיינו גם בזמנים רגועים ללמדנו
עיננו שאנחנו בחיים לא נחטא בחטא הידוע לנו, ממילא גם בעת ניסיון קשה כוח ההחלטה שעמדה מול ענינו כל הזמן 

 הרגוע, תסייע לנו בעוצמה להמשיך ולבצע את ההחלטה שאני בחיים לא חוטא בחטא זה בכל מצב!!! 
 

רבי עקיבא הצליח בקלות יחסית להתגבר כי כל חייו הכין את עצמו למצב כזה, אז בדורנו שניסיונות קופצים שונזכור 
אנחנו לחיות בהחלטה ברורה נגד עיננו שאנחנו לעולם לא נחטא ח"ו, ובעזרת עלינו בקלות להשמידנו לגמרי, וודאי חייבים 

ה' נעשה ונצליח אמן ואמן.
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  המשך - אהייא ולא מעבר לים לא בשמים ה
 

לשמים אי אפשר היה לעלות עצום יש לפנינו, כי הנה  פלא
בדורם מלבד משה רבינו, וזה מתאים לתיאור שהתורה לא 
נמצאת במקום קשה להשגה על פי דרך הטבע בזמנם, אבל 

לבצע זאת על ידי  " גם בזמנם היה שייך זאתיםלעבר מ"
 .נסיעה באונייה

 

בזמנם כן מה התיאור הקושי בזה, ונכון שעדיין  ואם
סיעה באונייה הייתה בגדר סכנת נפשות, בכל זאת נה

 זה לא היה שייך בכלל (מלבד משה רבינו)לעלות לשמים 
מעבר ל בכלל בלי השוואהזה קושי עצום כן , ואם לביצוע

את להקדים  הלכאורה התורה הייתה צריכ ולפי זהלים, 
ואחרי זה לכתוב את קשה ביותר בסוף  ,הקל "מעבר לים"
 ???"לעלות לשמים" -
 

כוונת התורה ללמדנו וכאמור, שאילו ציוונו בורא  ואולי
עולם להוריד את התורה מהשמיים שאדם לא יאמר שזה 
לא שייך ולא מציאותי, אלא כשם שבאונייה שייך להגיע 
במציאות כך תאמין שגם לשמים שייך לעלות אילו צוונו 

הבורא על כך
.

 הנסתרות לה' אלוקינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה
 
 

, שגם בזמנים שיש הסתר פנים כביכול החתם סופר כתב
שלא רואים ניסים גלויים בכל אופן באמת כל רגע ורגע יש 
ניסים ונפלאות, רק שהם נסתרים מעינינו, ואין בעל הנס 

" לעושה נפלאות גדולות לבדוכתוב "מו שמכיר בניסו, כ
 שרק בורא עולם יודע מהנס.

 

 נכתבלמרות שפסוק זה ", שהנסתרות לה' אלוקינו" וזה
לעם  המתארים את כל הצרות שיהיולאחר הפסוקים 

במצב הקשה ישראל, בכל זאת בורא עולם מבטיח שגם 
לנו ויעשה ועושה  ,אתנועדיין בגלויות הוא הנורא הזה ו

 ניסים ונפלאות נסתרים.
 

מלבד הניסים הנסתרים יש גם גם היום בזמנינו  אבל
עד היום ועד עולם יש ויהיו יהודים כי ניסים גלויים, 

למרות כל הצרות וזאת החיים בדרך התורה והמצוות, 
והגלויות, ולמרות שבכל דור ודור עמדו ועומדים עלינו 
לכלותינו ברוחניות ובגשמיות, בכל זאת בניסי ניסים 

  ים לנצח ושומרים את כל מצוות השם.אנחנו קיימ
 

 כוונת סיום הפסוקואולי זה נס עצום ונפלא ביותר,  וזה
הנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה ו"

שלמרות שנהיה בגלויות בין העמים כפי שכתוב  ,"הזאת
נישאר באמונה ונקיים את לנצח בפסוקים הקודמים עדיין 

 כל המצוות כראוי.
 

 המשך –הניסים הגלויים  -והנגלות לנו ולבנינו עד עולם  
 

" אומרים "על  מודיםכתבתי שבתפילת  "ובפרשת אמור 
ערב ובוקר וטובותיך  שבכל  יום  עמנו ועל נפלאותיך  ניסך

אולי  ואם כן", והרי ניסים מפחיתים מהזכויות, וצהרים
שהלוואי ולא  -הזאת את הנקודה בתפילה נזכיר לפחות גם 

 נזדקק לניסים שמפחיתים מהזכויות?? 
 

 )רק( מוזכרים במודים זה לאלתרץ, שהניסים ה וכתבתי
ניסים ברוחניות, שאנחנו הכוונה לניסים בגשמיות, אלא 

מודים לבורא עולם על שאנחנו מצליחים להתגבר על היצר 
ובוקר וצהרים, ואכן  הרע הבא להפיל אותנו כל הזמן, ערב

כי ניסים ברוחניות אנחנו חייבים כל הזמן,  -ניסים שכאלו 
 .מהזכויות יםמוריד אינם ניסים כאלו בוודאי

 

בכל יום יצרו של אדם מתגבר  סוכה נב'הגמרא  כמאמר
 מפורשכאן וכתוב עליו ולולי הקב"ה עוזרו אין יכול לו, 

  אי אפשר להצליח. - בלי ניסים חד משמעיש
 

ועל כל מעלה במלחמת היצר חייבים ניסים כל הזמן,  כי
על שמציל אותנו מהיצר  ועליה רוחנית  יש  להודות  לקב"ה
 .הרע ונותן לנו להתעלות ברוחניות

 
 

 המשך- ניסים שבשפלנו זכר לנו
 

"שבשפלנו  ובתפילה על זה אנחנו מודים בתהילים וגם
כשהיינו שפלים בשיא הטומאה עמוק עמוק ש -", זכר לנו

רחמנא ליצלן, בכל זאת בורא עולם ברחמיו העצומים, 
, איזה "כי לעולם חסדו"עורר אותנו לתשובה שלימה, 

 חסד נפלא אין מילים לתאר. 
 

שבורא עולם פירק או פרק מעלינו את  -"מצרנו "ויפרקנו
ו, שהבורא שחרר אותנו מעולו, ממה היצר הרע הצורר שלנ

עבדים כעבדנו את נפשנו בטומאה ישבטמטום הלב והמח ש
", אבא יקר, תודה רבה רבה "כי לעולם חסדוליצר הרע, 

 שקרעת את כל החבלים שקשרו אותנו ליצר הרע.
 

אחרי שאדם משתחרר מהיצר  -לחם לכל בשר" "נותן
הרע ועובד את ה' יתברך, אזי בורא עולם נותן שפע לחם 

כי לעולם ??? שיש לו לב בשר ולא לב אבן, ולמילכל בשר, 
  אמן ואמן. חסדו

שאנחנו רוצים בעיקר רוחניות  -לקל השמים  הודו
ולהודות לקל השמים, שיהיה שפע רוחניות ובלי דאגות של 

 אמן ואמן. לעולם חסדוכי פרנסה וחובות, 
 

הניתנת להיאמר, שהיום בזמנינו הנס הגלוי שיש  והאמת
 יהודים יראי שמים, זה נס עוד יותר גלוי!!! 

 

היום בגלל המכשירים האלקטרוניים כמחשב  כי
ודומיו, היצר הרע זמין יותר והטלפונים המתקדמים 

ול להיכשל בחטאים מפעם, בקלות שאין לדמותה אדם יכ
 ביותר.הגרועים 

 

בקהילות עם , יש ציבור עצום זאת שמך לא שכחנו ובכל
כן ירבו שנלחמים בכל כוחם לא להיכשל בשום ישראל 

ושמים לעצמם סייגים וגדרות  אסורה, חטא ושום ראיה
 .זה נס עצום שאין כדוגמתולהתרחק מהחטא וסביבתו, 
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הדור שרואים ניסים גלויים אלו, ואשרי מי שזכה  אשרי
 הוא ובניו בנס הגלוי הזה עד עולם.להיות כלול 

 

הנסתרות לה' בפסוק " שהסתייםכל פרק זה  ובעצם
אדם שנכשל בפסוקים המתארים ", התחיל, אלוקינו

 ואת שקוציהם את ותראו" - ה אסורה ובמחשבה רעהבראי
 איש בכם יש פן -עמהם  אשר וזהב כסף ואבן עץ גלליהם

 ה' מעם היום פנה לבבו אשר שבט או משפחה או אשה או
 שרש בכם יש פן ההם הגוים אלקי את לעבד ללכת אלקינו

 ". ולענה ראש פרה
 

זה ראה מראה טמא, וברגע הראשון הוא אכן ראה  שאדם
לא מחק הוא , רק שאת הראיה הזו כשקץ וגועל נפשאותה 
 כאן הטעות שלו והמכשול וההרס שלו!!! ממיד, ו

 

אזי  ,זואסורה והוא לא מחק מזיכרונו ראיה  שהיות
לשורש פורה ראש והפך אותה  עליההיצר הרע השתלט 

והרעל כשורש מתפשט  ,רעיל את המוח שבראששה, ולענה
להשתלטות על כל הראש,  "ראיה קלה" –מנקודה קטנה 

, ומעוות לו את החשיבה לחשיבה ולשריר ענק בלב וברגש
 מעוותת שכך הוא מתיר לעצמו כל עבירות שבתורה.

לזכות ולהיות מבעלי הניסים הגלויים בסוף, שנדע להיזהר ו שנוכל  בתחילת העניין, לנו זה הסוד שהתורה מגלה ואולי
דבר טמא, ואז לא יהיה בנו שורש פרה ראש  נראהגם במקרה לא שולכן נשתדל  ,מה מראה טמא עושה לנפשלעצמנו 

ולענה, אלא נזכה להיות מבעלי הניסים הגלויים, וכפי שכתבנו קודם, שזה נס ופלא שאין כדוגמתו היום שקל לחטוא 
עד עולם אנו ובנינו נזכה להיות בעזרת השם נזכה שבראיה יותר מכל הדורות, להיות יראי ה' ושומרי מצוות בשלימות, ו

 ודבקים בעבודתו בשלמות אמן ואמן.עובדי ה' 
  
 

 ובחרת בחיים למען תחיה לאהבה את ה' ודבקה בו כי הוא חייך
 

פסוק הזה, שלא נבקש חיים , מסביר את מדובנא המגיד
בשביל ללמוד תורה  בקש לחיותאלא נ ,בשביל גשמיות

למען תחיה לאהבה את כמו שכתוב בפסוק " לקיים מצוות,
 ".ה' ולדבקה בו

 

זכרנו לחיים עוד, שלכן אומרים בימים נוראים " וכתב
 רוצים חיים בשביל לחיות חיים רוחניים", שאנחנו למענך

 לאהוב ולדבוק בבורא עולם.
 

לפרש דבריו, שהרי חלק חשוב מסדר היום אינו  וחשוב
רוחני כמו השינה והאכילה, אז איך אנחנו אומרים למענך 
אלוקים חיים, שכביכול כל חיינו זה רק למען בורא עולם 

 והרי לכאורה יש חלקים שאינם כך, אלא לצורך הגוף??
 

התשובה פשוטה, שכל מי שחיי למען התקרבות  אלא
לבורא עולם אזי גם השינה שלו והאכילה שלו זה מכשיר 

כוח לגוף לעבוד את בורא עולם  ומכשירי מצוה שנותן 
מצוה כמצוה, ונחשב שכולו לשם שמים ולשם בורא עולם, 

 ". בכל דרכיך דעהווכמאמר השולחן ערוך בתחילתו "
 

הדברים הללו, אפשר גם להסביר את מה שכתב ולפי 
ארור אתה על הפסוק " כי תבואבפרשת  התרגום יונתן

על שבאת לקרקס " שארור אתה בבואך וארור אתה בצאתך
ובתי הצגות וכל מקומות אסורים, כי מלבד שחטאת 
שהלכת למקומות האסורים גם חטאת בביטול תורה 

" ארור אתה בצאתךבאותו זמן שבילת בעבירה, וגם "
 הכוונה ביציאתך לעבודה ולפרנסה.

 

שמפרשים דבריו, שהיות והלכת למקומות רעים  וראיתי
 אבלוביטלת תורה לכן תהיה מקולל שלא תצליח בפרנסה, 

עונש אלא מפשטות דברי התרגום יונתן לא משמע שזה 
 .שזה חלק מהעבירה

 

 עבירהכשם שללכת למקומות בילוי זה כוונתו, ש אלא
וביטול תורה ולכן תהיה ארור, כך זה בהקשר ליציאתך 

ולכן תהיה ארור על  ,פרנסה זה ביטול תורהלעבודה ול
 הביטול תורה בזמן העבודה לפרנסה.

 

דבר זה תמוה, וכי איזה ביטול תורה יש לאדם שיצא  אבל
 לפרנסתו??? הרי אדם חייב להתפרנס בכדי לחיות???

 

שאם אתה חי לא בשביל התשובה היא כאמור,  אלא
או  ריבונו של עולם אלא אתה חי למען הגשמיות והבטלה

למען העבירות, אם כן גם הזמן שאתה ישן ועובד ומתפרנס 
זה גם עבירה של ביטול תורה, כי השינה והעבודה והפרנסה 
הם מכשירים ומכינים אותך לבטלה ולחטאים ומכשירי 

 עבירה כעבירה הם.
 

" ברוך אתה בבואךבברכות, "באותו משקל נפרש זה  ולפי
ולבית  שתהיה מבורך על אשר אתה בא לבית הכנסת

 המדרש להתפלל וללמוד.
 

 

" דהיינו בצאתך לעבודה ולפרנסה, אתה בצאתך ו"ברוך
כי אתה עושה מצוה של מכשירי מצוה שתוכל לחיות 
ולהחזיק את הגוף כראוי ללימוד התורה וקיום המצוות 

 ולדבוק בכל הכוח בבורא עולם.
 

שבתי בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנועם השם",  –הבה נחיה נכון, במטרה אחת "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש  אז
נכון חייבים פרנסה ושינה אבל זה רק אמצעי ולא מטרה, ובעזרת השם בורא עולם ייתן לנו את כל הכלים להצליח בעבודת 

 ואושר ועושר כדי שנעבדו מתוך רוגע והרחבת הדעת אמן ואמן. ה' ויסלק מאתנו כל המפריעים וכל הטרדות, ויתן לנו ברכה
 

 ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע ובחרת בחיים

דרגות של יצר הרע, אחד יצר  2אומר שיש  ילנאוומ הגאון
הרע שהוא רע שמדבר ועושה רע לחברו, והשני זה יצר רע 

אבל זה רק  ,שהוא טוב שהוא מדבר יפה וטוב על חברו
ובתוך ליבו הוא חושב רע על חברו, ואומר  ,מהשפה ולחוץ

 רע.ההגאון שהרע הטוב הוא גרוע מיצר הרע 
 

דרגות, יש לשם  2הגאון, שגם ביצר הטוב יש  ממשיךו
יצר הטוב שעובד את ה'  שלימות, וישו  חייםשמים שזה 
", וכנגד זה הטוב ואת, וזה פחות מחיים וזה "שלא לשמה

ובחרת , והתורה מסיימת "ורע מותיש להיפך ביצר הרע 
 " שזה הדרגה המושלמת לעבוד לשם שמים.בחיים
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לי להוסיף ולהרחיב בדבריו, שאם נחבר את דבריו  ונראה
שהוא  יצר הרע הגרוע ביותרזה  מוותלנכתב תחילה, אז 

, וכדברי הגאון זה המדבר עם המושלם שזהמחיים ההיפך 
, עם החבר שמדבר יפהואחד בלב, והכוונה חברו אחד בפה 

, חושב עליו רק רעבלב הוא ש ,בלב אבל הוא כאחד אחר
 .ובלי שהחבר יודע ושם לב לכך

 

, צריך בעניינים הנוגעים  בבן אדם למקוםהרע הזה  ויצר
אבל  אדם צבוע שמראה עצמו שהוא צדיקלפרש שזה 

בלב הוא שונא את התורה ואת ש, הוא רקובפנים במ
המצוות, ואכן אין מילה יותר מתאימה לקרוא לאדם שחי 

בעולם הזה ולא  לאכי אין לו חיים  ,"מוות" אלא במצב כזה
 בעולם הבא, והוא אכול בתוכו כמו אריה בסוגר.

 

 המשך –ובחרת בחיים 
 

ובחרת הביא את דברי רש"י על " משה תורת ובספר
"אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים", והקשה  –" בחיים

ובחרת על זה וכי מה רש"י בא להוסיף על דברי התורה "
", וכי צריכים להורות על כך, הרי צריך להיות שוטה בחיים

 עולם???ולא לבחור בחיים כדברי בורא 
 

מה יעשה אדם " במסכת תמיד פ"א,על פי דברי חז"ל  ותירץ
"!!! וממילא מובנים דברי רש"י, ויחיה?? ימית עצמו

שהיות וצריכים להמית עצמנו ולסבול בשביל חיי התורה 
ימית עצמו, לכן  –והמצוות שזה כמו מוות בעולם הזה 

צריך שכנוע גדול ולהראות שבכל זאת שווה להשקיע 
בחיים הקצרים בשביל לחיות חיי נצח באושר ולסבול 

 נצחי.
 

יי תורה אבל בליבו יש צבוע וכלפי חוץ חי חמי שהוא  ולכן
הוא ממית עצמו גם ש, הרי שנאה ומיאוס לתורה וליהדות

 , שלכןבעולם הזה שבגלל שהוא נראה כשומר תורה ומצוות
 עצמו מהנאות עולם הזה ותאוותיו.הוא מנוע 

 

מיהודי צדיק המת בעולם הזה באוהלה של  בשונה אבל
 תורה, אבל יש לו חיי נצח בהנאה אין סופית, לצבוע זה

 .לעולם הבא ולנצחגם יש לו מוות מלבד מוות בעולם הזה, 
 

אמר להו רבא לרבנן " יומא עב'אלו הן דברי רבא  ובעצם
שרבא ביקש ", במטותא מינייכו לא תירתון תרתי גיהנם

גיהינום בעולם הזה  2בבקשה ממכם אל תסבלו מ מרבנן
 .וגם בבא

 

אחי ורעיי, אם כבר אתם בחיי תורה ומצוות שלכן  לכן
אתם ממיתים את עצמכם בעולם הזה, לפחות אל תעשו 

תסבלו בשביל שטויות להפסיד את כל העולמות, לפחות 
ותרגילו את הלב להתחבר באמת מתוך  להרוויח חיי נצח,

וות, ואז תחיו לנצח, כי אם כבר סבל אהבה לתורה ולמצ
 לפחות ננצל אותו כראוי, למה סתם לסבול???

 

מי מממית עצמו באהלה של תורה מתוך יראת שמים  אבל
אמתית ואהבת בורא עולם, אולי זה נראה כממית עצמו 
באהלה של תורה, אבל אין לך בין חורין ואדם בעל סיפוק 

לך בן חורין אלא אין " אבות פ"היותר ממנו, כמאמר חז"ל 
 עוסק בתורה".מי ש

 

היצר הרע בזמנינו עלה בדרגה, שהיום הוא  ולצערנו
מאפשר לאנשים המשתייכים לקהל היראים לדבר השם, 

 .לחיות כביכול בעולמה של תורה, בלי להמית עצמו עליה
 

מחסום הבושה נפרץ ואנשים מתירים לעצמם לעשות  כי
ככל העולה על רוחם עבירות גמורות או למחצה לשליש 

המון חילול השם ועם כל המראה  עםולרביע ובכל אופן 
היהודי, והיצר חוגג הנה לך גם להיות בקהילה שנולדת בה, 

בלי למצמץ, העיקר תרגיש החילוניים וגם לחגוג בחיים 
לכל  יםתך עדיין בקהילה וקשורטוב כי אתה ומשפח

 מוסדות הקהילה. 
 

בזמנינו שהניסיונות קשים הם עד למאוד, עלינו להתייצב בכוח מול היצר הרע "ולהמית עצמנו עליה", כי זה מה  ודווקא
לא תשתנה!! ורק כך נזכה לחיות לנצח גם אנחנו וגם הדורות הבאים שכתוב במסכת תמיד שהיא לתמיד כי זאת התורה 

אחרינו, שגם הילדים שלנו ימשיכו בדרך התורה, כי מי שמחפש חיים קלים הילדים שלו ישדרגו את השיטה, ויקלו 
 מעצמם הרבה יותר ממה שאתה סברת שאפשר לשחרר ולהקל.

 

דול, אין יותר מאושר ממנו, כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק נזכור, מי שממית עצמו עליה, למרות הקושי הג וזכור
בתורה ובמצוות, הוא מרגיש סיפוק ושלימות כי הוא חי תחושה שהוא חי חיי אמת, אז קדימה "ובחרת בחיים" "למען 

 תחיה", תרגיש שאתה חי באמת, ויהיה לך שמחה פנימית אמתית אמן ואמן.
 

 קיכםאתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלו
 

"נצבים כולכם"  להקשות וכי מאחר שהתורה אמרה יש
יכם ראשיכם שבט"למה אם כן התורה מפרטת מיד 
טפכם נשיכם וגרך  ,זקניכם ושטריכם כל איש ישראל

 ".מימיךאשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב 
 

היות ומדובר כאן על התחייבות באלה  ובפשטות
לקיים תורה ומצוות, לכן מחמת גודל חשיבות  ובשבועה

העניין התורה מפרטת בהרחבה שלא יהיה אחד שיחמוק 
 .מהתחייבות זו

 

 שאלמדברי רש"י בהמשך אפשר לתרץ זאת, שהנה  אבל
ועונה  ??למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללותרש"י: 
חוץ  ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתיםלפי רש"י 

 ??מי יוכל לעמוד באלוהוריקו פניהם ואמרו  ממ"ט שבת"כ

אתם נצבים היום הרבה הכעסתם משה לפייסם  התחיל
 .תכם כלייה והרי אתם קיימים לפניולמקום ולא עשה א

 

הרי עם ישראל ראו את מידת הדין  השאלה, ונשאלת
שנהגה באבותיהם, שכל הדור של הזכרים שיצאו ממצרים 
מלבד שבט לוי, כולם מתו כעונש במדבר, ואיך אם כן ובמה 

 הרגיע אותם משה??? 
 

הם הדור הצעיר כשחטאו בעדת קרח ובבנות מואב  הרי
מתו, וכל מי שנשאר החוטאים נענשו ואו בנחשים מיד 

לא היו אנשים חוטאים, עד כניסתם לארץ מעם ישראל 
הרבה הכעסתם למקום ולא עשה "ולמה אמר להם משה 

 ???"אתכם כלייה
 

, יתכן שעם ישראל פחד שיהיה מצב שכל עם ישראל אלא
גם ו גלותורך היחטא במרוצת הדורות מתוך קושי וא
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ובפרט שכל כמה שהם  החיים בין הגויים,מחמת 
מתרחקים מיציאת מצרים וממתן תורה הם יתקררו 

 מדבקות בבורא העולם וישקעו בטומאה ותאוות העולם.
 

, שאני "אתם נצביםענה להם משה, "יתכן שזה  ועל
אלף יהודים  600 ביציאת מצרים פיקדון של קיבלתי 

בכל זאת בורא עולם ביום אלף נפטרו  600ולמרות שכל ה
פטירתי )וכפי שכתב רש"י שאתם נצבים אמרה משה ביום 

בדיוק  20אלף זכרים מגיל  600פטירתו( זכיתי והחזרתי 
 כפי שקיבלתי.

 

ידוע שבורא עולם לא מתערב בבחירה החופשית של  והנה
בן אדם האם הוא יהיה צדיק או רשע, ואם כן איך יתכן 

מספר מדויק של  ויישארשנה  40שיצא בדיוק שלאחר 
צדיקים בעם ישראל כמו ביציאת מצרים, אין אלא שבורא 
עולם בידו לגרום שלפחות יישארו בכלל עם ישראל כמות 
צדיקים כפי שברצונו הקדוש שיהיו בעם ישראל לכל 

 הפחות.
 

העולם לא מתקיים בפחות מלו' צדיקים שכתוב ש וכפי
שתמיד יהיו בעם נסתרים, וגם כאן הבן שואל ומי החליט 

צדיקים, הרי בכל ערי סדום לא היו אפילו עשרה  36ישראל 
צדיקים בכל דור  36צדיקים, וכי דבר זה ביד ה' שיהיו 

  ודור???
 

כן!! וכאמור, שבורא עולם יכול לגרום שבאופן  והתשובה
כללי יהיו לפחות סך צדיקים כפי שחשוב לו שיהיה לכל 

 הפחות.
 

הצדיקים וחלילה עוד כרגע נראה שכשמתמעטים   ויתכן
שיפחתו מסך המינימום שקבע בורא עולם, אזי בורא עולם 
שולח גל של התעוררות של תשובה בעולם והרבה 

 מתעוררים ומתחזקים.
 

לפני הגאולה העתידית כתוב שבורא עולם יחזיר את  וגם
ואין זה סותר את הבחירה כלל!!! כי עם ישראל בתשובה, 

גם בעת ההתעוררות לא כולם זוכים להתעורר בתשובה, 
עוצמת ההתעוררות רק חלק מהם מתעוררים והכל לפי 

 שבורא עולם שלח.
 

לגרום שיהיה פחות ניסיונות שכך  בורא עולם יכול וגם
 חלק מעם ישראל כבר לא יכשלו בעבירות ובטומאה,
וממילא הם יתעוררו מעצמם להתקדש ולהתקרב לבורא 

 עולם.
 

המצבים ביחד,  2בורא עולם יכול ליצור את  ולפעמים
שגם יהיה התעוררות עצומה לתשובה, ובו זמנית גם יהיה 
  פחות ניסיונות כך שעוד יותר יהודים יתקרבו לבורא עולם.

 

אום כבר לא יהיה בארץ תתארו לעצמכם אם פ לדוגמא
כי בחוק יקבעו  פרוץ אינטרנטאו במדינתכם ישראל 

, כמה אנשים יפסיקו שמותר רק אינטרנט מסונן ממש
 לחטוא, 

 

או  אם פתאום כל הפעולות הטמאות באינטרנטלמשל  או
וגם כולם יראו יהיו גלויים לעיני כל, הראיות הפסולות 

מי יעז להשתמש לטומאה תמונה של החוטא, 
שכבר מרגישים אבודים  בודדים!!!באינטרנט???? אולי רק 

 לנצח רח"ל.
 

הרגיע משה רבינו את עם ישראל, אל תדאגו  ובזה
 להמשכיות עם ישראל, כי נצח ישראל לא ישקר, 

 

זכרו נא היטב, שכמו שעכשיו הצליחו להימנות בתוך  אבל
הצדיקים של עם ישראל, כל סוגי הקהילות של עם ישראל, 
אנשים נשים וטף, חשובים ראשי מטות עד שואבי מים, כך 
גם בבטחת נצח ישראל לא ישקר, יכולים להיות כל סוגי 
עם ישראל כלולים בזה, שהם יהיו צדיקים ולא רק בני 

סים, אלא גם שואבי המים של דורנו הרבנים והמיוח
 יכולים להיות מצדיקי עם ישראל.

 

זה מסר לדורות, אם חפצים אנו וכאמור לא משנה מה  וגם
שואבי מים, אם כדי פשוטים עד מהחשובים או מהמעמדנו 

משארית הפליטה  -רצוננו לשרוד ולהיות מצדיקי הדור 
ו שעליה יתבסס נצח ישראל, עלינו להשקיע בכל יכולתנ

להתחזק, וכך נזכה להיות מהראשונים המתעוררים בעת 
שבורא עולם מעורר אותנו לתשובה, וכך נזכה לחזור 

 בתשובה שלימה.
 

לא נשקיע הכנה להתעוררות התשובה, אז יתכן אם  אבל
רוח התעוררות, אז  עולם יתןשגם בבוא עת רצון שבו בורא 

אתה חס ושלום לא תזכה להיות מהיהודים שמתעוררים 
 לחזור בתשובה רחמנא ליצלן.

 

שנס מותניים ותחזור בתשובה ותעורר עצמך בכל דרך  אז
לחזור בתשובה, ובכל רוח של התעוררות תצטרף בתשוקה 

כבר לא תזכה לעוד להתקרב לבורא עולם, כי מי יודע האם 
  !!!!ח"ו , ואוי לנו אם נמות ללוא תשובהרוח התעוררות

 

 לא בשמים היא בפיך ובלבבך לעשותו כי המצווה הזאת אשר אנכי מצווך היום,
 

, שהמצווה הזאת היא העיקריםובספר  הרמב"ן כתב
שוב ברמז יש לומר כי כתוב " ולענ"ד אולי, תשובהמצוות 

ו ", דהיינמצווך היום" וכאן כתוב "יום אחד לפני מיתתך
תך, כך שבכל יום יהיו שיהיה לך יום של תשובה לפני מו

 בגדיך נקיים כי אינך יודע מתי תמות.
 

יש לומר שהתורה אומרת לכל יהודי, אל תחשוב  והנה
חסר לך כלים שאצלך לא פשוט לחזור בתשובה כי 

הרב צריך להחזיר אותך בתשובה, ואתה רוחניים, ולכן 
צריך צדיק גדול ועצום כמו משה רבינו שעלה לשמים, כי 

 ידי צדיק כזה תצליח לחזור בתשובה.רק על 
 

בכדי  הכלים הגשמייםאל תחשוב שחסר לך את  וגם
לחזור בתשובה, כי קשה לך הדבר מבחינה גשמית כך 

יתאמץ ויסתכן ויעבור  שאדם אחרכביכול אתה צריך 
 עבורך את הים באונייה.

 

כאן לכאורה יש בעצם , ו"בפיך ובלבבך לעשותו" אלא
ואם כן מדוע  ,קושיה, שהרי עיקר התשובה היא מהלב

  ???"ובלבבך לעשותו"ואחרי זה  "בפיך"כתוב קודם 
 

יהודי חלש מאוד כאן מגלה לנו התורה, שגם ש ונראה
מבחינה רוחנית והלב שלו אטום להתעורר בתשובה מרוב 

", תלמד בפיךחטאיו או מרוב טרדות הזמן, בכל זאת "
מוסר בפיך, תקפיד על לימוד ספרי מוסר בפיך, אפילו 

" ובלבבך לעשותוכשעדיין זה לא משפיע עליך, אבל בסוף "
 המוסריעורר את הלב, ואז כל זה זה ביום אחד פתאום 

יכנס  הכלימים בהם התעקשת ללמוד מוסר, שלמדת ב
זכה לחזור בתשובה שלימה אמן ואמן.ללבך, ות
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"וטהר לבנו"   יכול להשתתף ולתרום הנצחה בספר הקדושביחד, גם אתה/ם 
 שזה הצלת הדור מסכנות הדורשגדולי ישראל העידו חידושים וחיזוקים עצומים 

 

 התורם הנצחה הפרשה התורם הנצחה הפרשה
   בחוקתי   בראשית

   במדבר   נח

   נשא   לך לך

 לע"נ אברהם סנדוסי בן אסתר וירא
 

 ולהצלחת חתנו 
ברוך ביטון 
 ומשפחתו

טז' סיוון  –רבי אליהו ביטון בר חנה  –לע"נ  בהעלותך
 תשס"א

הרבנית אסתר אלבז 
 תחי'

 אברהם ביטון בן עליה  לע"נ חיי שרה
 ר"ח כסליו 

 ולהצלחת בנו 
ברוך ביטון 
 ומשפחתו

   שלח

ו' כסליו  –אבי מורי הרב שלום בן יצחק ריינר  תולדות
 התשע"א

   קרח 

   חקת   ויצא

 –הרב אברהם יצחק בן הרב דוד אלפער  –לע"נ  בלק   וישלח
 יט' תמוז

הרב שלמה אלפער 
 שליט"א

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל בן הרב  –לע"נ  פנחס   וישב
 כה' תמוז –אהן צבי נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל בן הרב  –לע"נ  מטות   מקץ
 כה' תמוז –אהן צבי נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

 לע"נ ידידי רבי יונה בן ר' דוד וחוה סולומון זצ"ל  ויגש
 ז' טבת תשע"ד

   מסעי אשתו וילדיו

   דברים   ויחי

יח'  –לע"נ ש"ב הרב יצחק בן הרב שלום ריינר  ואתחנן   שמות
 אב

נכדו הרב שלמה פרידמן 
 מונסי ארה"ב

   עקב   וארא

ש"ב: הרב שמריהו זונדל הכהן בר הרב  –לע"נ  בא
 ח' שבט -פייטל זעליג שר )שאער( 

 משפחת יאלס 
 נ.י ארה"ב

געלא רעכא אקרמן בת הרב שמריהו ש"ב:  –ל"נ  ראה
 ג' אלול -זונדל הכהן שר )שאער( 

 משפחת יאלס שליט"א
 נ.י   ארה"ב

שבת  –בשלח 
 שירה

   שופטים  

   כי תצא   יתרו

 משפחת גרניק ל' שבט –לע"נ צביה בת יעקב  משפטים
 מונסי

 ארה"ב

   כי תבוא

   נצבים   תרומה

   וילך   תצוה

 –חיה פראדל בת הרב אברהם יעקב ע"ה  –לע"נ  האזינו   כי תשא
 יח' תשרי

 משפחת גרניק
 מונסי

 ארה"ב

 -ברכה    ויקהל
שמחת 

 תורה

  

 הגדה   פיקודי
 של פסח

 להצלחת הרה"ח ר' חיים פסח ריינער שליט"א
 

הרה"ח ר' יונה בן הר"ר שרגא צבי  –לע"נ זקינו 
 יא' טבת תשס"ג –ריינער 

 
בת הרב ר' אברהם סופר ז"ל  ריזל  -ולע"נ זוגתו 

 ח' טבת תשע"ג –

ריינער  פ ח.הרה"ח רב 
 שליט"א

שביעי של    ויקרא
 פסח

ש"ב:  הרב זאב בן הרב פסח  יוסף אקרמן   -לע"נ 
 נפטר כ' ניסן

 משפחת
 יאלס שליט"א

   לג' בעומר   צו

   שבועות   שמיני

 גרניקמשפחת  ה' ניסן -לע"נ אליהו זאב בן ר' דוד יעקב תזריע
 מונסי

 ארה"ב

   יום כיפור

   סוכות   מצורע

   חנוכה   אחרי מות

ל'  –מרת חנה ביטון בת רחימה ביטון  –לע"נ  קדושים
 ניסן תשס"ח

הרבנית אסתר 
 אלבז

   פורים

     אמור

    בהר

 

 מחיר הנצחות

 מחיר בפאונד מחיר בשקל מחיר בדולר מהות מספר

 1647 ₪ 8400 $ 2400 חומש שלם 2

 נתרם נתרם נתרם הגדה של פסח 3

 140 ₪ 720 $ 180 פרשה 4

 28 ₪ 144 $ 36 דף 5

 14 ₪ 72 $ 18 עמוד 6
 יוחנן ריינר

 gmail.com@106855או באימייל    0527120333

 תורמים נוספים
   ₪ 200שמעון שנקר הרב    ₪ 180ש"ב הרב דוד וטובה קלמן דף ₪      72עמוד  –הרב יואל קירצלער 

 ש"ח 500הגאון רבי אברהם דרעי שליט"א   ₪ 200הרב שלמה ביטון 

mailto:106855@gmail.com



