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מדרש
גיליון שבועיבית

לתלמידי, בוגרי
וידידי ישיבת מיר

287

ה ש ר פ ה י  ל י ב ש זמני כניסת השבתב
פרשת יתרו תשע"ח

מרן ראש הישיבה הגאון 
הגדול רבי בנימין ביינוש 

פינקל זצוק”ל
י”ח בשבט תש”ן

גמן המופלאות הייתה ענוותנותו הע
מרן ראש הישיבה ה�און ה�ג  צומה של
דול רבי בנימין ביינוש פינקל זצוק”ל. 
גלצד �אונותו העצומה בתורה ולצד �ד

לותו המפעימה במידות, היה מרן רה”י 
ומיוחד בענוותנותו והס יחיד  גזצוק”ל 

תרת עצמו ו�דלותו מעיני כל הסובבים 
אותו. אפילו מעיני בני המשפחה הקרובים הצליח 

להסתיר חלקים מדרכי עבודתו וחסדיו הרבים.
כך סיפר חתנו, מרן ראש הישיבה ה�און ה�דול 
רבי נתן צבי פינקל זצוק”ל באחד מהוועדים שמסר:
מורי חמי מרן ראש הישיבה ה�און רבי ביינוש 
פינקל זצוק”ל היה אדם מפורסם, אך לא היה אף 

גאחד שהכיר אותו. פעם אמר עליו אדם חשוב שב
�דלותו הרבה הוא הצליח לכסות את ה�דלות שלו. 

זו ה�דרה שאינה פשוטה אך היא מאוד אמיתית!

הוא היה ידוע כצדיק �דול, ענק שבענקים - עד 
כמה שיכולתי להבין. הנה�ותיו היו מופלאות, היה 
לו מז� מאוד נוח. הוא קירב כל אחד ואחד בסבר 
גפנים יפות, תוך שהוא משתמש בחכמת חיים ופיק

חות נפלאה שניחן בה.

שלמים,  לילות  בהסתר  תלמודו  על  שקד  הוא 
מישהו  אם  לומד.  אותו  רואים  היו  לא  בבית  אך 
בו, היה סו�ר את ה�מרא  נכנס לחדר שלמד  היה 
לא  זריזותו  ומחמת  לומד,  אינו  כביכול  במהירות 
היה אפשר להבחין בכך. בקיאותו בש "ס, פוסקים 
ותנ"ך הייתה לשם דבר, כל כולו היה תורה! מרן 
זצוק"ל  פרצוביץ  נחום  רבי  ה�און  הישיבה  ראש 
היה אומר עליו: "אין דבר בכל חלקי התורה שרבי 

בייניש אינו יודע".
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 ביום הזה באו 
מדבר סיני )יט,א(

אלא  לכתוב  צריך  היה  לא  רש”י: 
‘ביום ההוא’, מהו ‘ביום הזה’, שיהיו 
דברי תורה חדשים עליך כאילו היום 

ניתנו.

לדין,  באין  ורשע  ועשיר  עני  ת”ר 
לעני אומרים לו מפני מה לא עסקת 
וטרוד  הייתי  עני  אומר  אם  בתורה, 
היית  עני  כלום  לו  אומרים  במזונותי 
יותר מהלל, ו�ו’. עשיר וכו’ אם אומר עשיר הייתי 
וטרוד הייתי בנכסי, אומרים לו כלום היית עשיר 
גיותר מר’ אלעזר, וכו’. נמצא הלל מחייב את הע

ניים, ר’ אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, 
וכו’ )יומא לה):.

צ”ב: לכאורה טענת אנשים אלו ה�יונית היא, 
גדאיך אפשר לתבוע אדם הטרוד להביא מחיה למ

שפחתו או ירש נכסים מאבותיו שיעזוב הכל וילך 
לעסוק בתורה?

‘עסק’  שלא  על  היא  דהתביעה  צ”ב:  וביותר 
גבתורה ולא על שלא ‘למד’ תורה, והיינו על שלי

כל  שזה  למי  כראוי  וי�יעה  בעמל  היה  לא  מודו 
את  תובע  אינו  שהקב”ה  ובפרט  בעולם,  עסקו 

האדם על יותר מכפי כוחותיו, וא”כ איך אפשר 
לתבוע מאדם שטרוד בפרנסת משפחתו על שלא 

נה� כ�דולי עולם אלו ב’עסק’ התורה?
שמואלביץ  חיים  רבי  ה�און  רה”י  מרן  ביאר 
זצוק”ל: תמיהות אלו קיימות אם לימוד התורה 
בעיני האדם הוא תוספת מעלה בלבד. אך האמת 
היא שהתורה היא עצם החיים ואין חיים בלעדיה 
וחיי בעלי החכמה  ז,א(:  )רוצח  ]כדברי הרמב”ם 
ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה חשובין[. זה 
הדבר שלומדים מהלל ומר’ אלעזר וכו’, שהתורה 
היא עצם החיים ואין חיים בלעדיה, ממילא אין 
של  קשים  נסיונות  וכד’  והעושר  העוני  נסיונות 

בעלי מעלה, אלא עצם חיותו של כל יהודי.
פינקל  צבי  נתן  רבי  ה�און  רה”י  מרן  הוסיף 
זצוק”ל: טבע האדם הוא לאהוב ולשמוח בדברים 
שחייו תלויים בהם, וממילא אצל “בעלי החכמה 
ומבקשיה” לימוד התורה הוא בשמחה ובתחושת 

התחדשות מידי יום.
דברי  שיהיו   – הזה  “ביום  רש”י  כוונת  וזו 
תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו” – הדרך 
חידושי  שיחדש  ע”י  היא  זו  להר�שה  לה�יע 
וסיפוק,  לשמחה  האדם  את  שמביאים  תורה 
כנתינתם  שמחים  הדברים  “והיו  נאמר  שע”ז 

בסיני” )שה”ש א,י(.
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בשבילי הלכה
ע''י הרב ה�און מאיר צבי שפיצר שליט''א

הערות בעניני הלכה. הלכה למעשה יש לשאול לרב

יתרו
מצות הבדלה לנשים

זכור את יום השבת לקדשו. ומכאן למדו מצות קידוש 
והבדלה.

פטורות  דנשים  חיים  ארחות  דעת  הביא  רצ"ו  ברמ"א 
דאף  כוונתו  ונראה  שבת,  בשמירת  תלויה  הבדלה  דאין 
אינו  הבדלה  מ"מ  ושמור  זכור  משום  בקידוש  דחייבות 
כקידוש, אלא רבנן אסמכוה אקרא, אבל באמת אינו בכלל 
דינים  ואפילו  שבת,  דיני  בכל  חייבות  דנשים  וצ"ב  זכור. 
דרבנן, כמו לח"מ וכמ"ש הר"ן דכל דיני שבת הוקשו. )ועיקר 
דינו של הארחות חיים בהבדלה לא ק' כ"כ מהר"ן לענין 
כתב  חיים  בארחות  הלא  אבל  חולק,  דאולי  לחם משנה, 

טעמו כי לא דמי לשמירת שבת, וק' מ"ש מלח"מ(. 
וע' מ"ב מפמ"� שתי' כיון שהוא אחר שבת אינו בכלל 

החידוש של זכור ושמור. 
יבדילו,  לא  וברמ"א מבואר דלשיטה דפטורות, בדוקא 
לברך.  דיכולה  הרמ"א  שפסק  מעשהז"�  משאר  ושאני 
וט"ז  מעשה  שאין  משום  מ�"א  ע'  יבדילו,  דלא  והטעם 

משום שהוא דרבנן.
וע"ש ב"ה דה"ה להצד בב"ה דפטורות מברכת האש אין 
להם לברך. וע' שש"כ פס"א סקס"ט בשם ה�רש"ז דשאני 
הכא דאין וצונו, ועוד כי אין מכבידין עליה כמו בהבדלה, 

וצ"ב כי בהבדלה אין זה הטעם אלא כמ"ש בט"ז ומ�"א.
והנה להלכה דעת הרמ"א שלא תבדיל, אבל דעת המ�"א 
ו�ר"א דשרי שתבדיל. ולפי הרמ"א שלא תבדיל כתב הב"ה 
בת  הליכות  ע'  אך  האש.  מאורי  ברכת  תאמר  לא  דה"ה 
ישראל פט"ו סקרמ"ח דהיינו לדעת הרמ"א אבל לא להלכה 
שפסק המ"ב בדיעבד תבדיל. ודלא כשונה הלכות מהדו"ק 
)ואדרבה, מאחר דדעת  ד�ם בדיעבד אסור לברך על הנר. 
הנר,  ברכת  לומר  מותר  וא"כ  הבדלה  לברך  דמותר  המ"ב 
הרי כל הסתיי�ות המ"ב מהבדלה משום השתייה, וא"כ לו 
יצוייר ברכת הנר בלי הבדלה, כ�ון ששמעה הבדלה מאיש 
ולא שמעה ברכת הנר, תוכל לפי המ"ב לכתחלה לברך ברכת 
הנר(. וכ"כ שוה"ל הוספות למהדורה �' ועוד. וכ"כ הליכות 

ביתה סי' ט"ו סקצ"ו ודלא כבעל לוח א"י בשם המ"ב. 
)מיהו לכא' יש לדחות דמה שכתב במ"ב בדיעבד להבדיל 
לעצמה היינו כי י"א שמחוייבת ודלא כארחות חיים, משא"כ 
בברכת הנר דס"ל לב"ה דאולי �ם למחייבים בהבדלה מ"מ 
פטורות מברכת הנר, אולי א"כ אין לה לברך מחמת סברת 

הרמ"א וט"ז ומ�"א דאין לברך במקום שאין חיוב(.

 הערות ות�ובות בלשה"ק או באנ�לית יתקבלו ברצון במייל
bishvileihalacha@themir.org 
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הצניעות שבפירסום

 פרשת 
מורנו ה�און רבי בנימין פינקל שליט"איתרו

נאמר בהיכל הישיבה הקד' ביום הזכרון למרן 
רה"י ה�און רבי בנימין ביינוש פינקל זצוק"ל – 

תשע"ז

צניעות ופרסום - הכיצד
חלקים שלכאורה  ב'  יש  בעבודת השם  הנה 
סותרים זה את זה, שמצד אחד צריך להשתדל 
בקיום המצוות כמה שיותר לקדש שם שמים, 
גומאידך צריך שיעשה הכל בהסתר והצנעה.   וכ

דאיתא בירושלמי )ברכות פ"ה ה"א( "א"ר יוחנן 
הכנ בבית  בתלמודו  הי�ע  היא  כרותה  גברית 

הוא  במהרה  לא  פוסקים[  בביהמ"ד-  ]כ"ש  סת 
היא  כרותא  ברית  ענתניא  יוחנן  א"ר  משכח. 
הי�ע בתלמודו בצנעה לא במהרה הוא משכח, 
שצ לן  הרי  חכמה".    צנועים  ואת  טעם  גמה 

ריך �ם שיהיה בבית הכנסת ו�ם בצנעה, ונפסק 
להלכה ברמב"ם )פי"� מת"ת הי"ב( ובש"ע )יו"ד 

רמ"ו כ"ב(, הא כיצד. 
גוכעי"ז איתא בסוכה )מט:( "והיינו דא"ר אל

עזר מאי דכתיב ה�יד לך אדם מה טוב ומה ה' 
זו  אלוקיך  ה'  עם  לכת  והצנע  וכו'  ממך  דורש 
הוצאת המת והכנסת כלה לחופה, והלא דברים 
ק"ו ומה דברים שדרכן לעשותן בפרהסיא אמרה 
בצנ לעשותן  דברים שדרכן  לכת,  גתורה הצנע 

עא על אחת כמה וכמה". ופרש"י "אף שם צריך 
הצנע לסעוד ]וי"� לספוד, ובערל"נ קיים ה�ירסא 
לסעוד מהא דביטלו הכוסות בבית האבל משום 
ולא  נאה  במדה  ולשמוח  נאה  במדה  שיכרות.[ 
גלהנהי� קלות ראש בעצמו".   הרי, שאפילו בד

ברים שעושים בפרהסיא כשמחת חתן והלווית 
המת, עכ"ז צריך שיהיה בצנעה.

שי צריך  שהרי  הדברים,  שני  יתקיימו  גואיך 
ו�ם  כדי שילמדו ממנו,  ראוהו מקיים המצוות 
הכנסת  ובבית  בחבורה  ברבים  יהיה  שהלימוד 
צריך  התפילה  וכן  הנ"ל,  בירושלמי  כמבואר 
גשיהיה בציבור, ומאידך שיהיה הכל בהסתר ובה

צנע. ]וכן אצל �דולי ישראל היו כאלו שהתייחדו 
יותר בהצנע, והיו כאלו שיותר ראו אצלם.[ 

חיי העוה"ב ע"י שלימות הטהרה
שנינו בסוף מכות "ר' חנניא בן עקשיא אומר 
הרבה  לפיכך  ישראל  את  לזכות  הקב"ה  רצה 
"כי כשי ופירש הרמב"ם  ומצוות".  גלהם תורה 

קיים אדם מצוה מתרי"� מצוות כראוי וכהו�ן, 
בשום  העולם  מכוונת  כוונה  עמה  ישתף  ולא 
פנים, אלא שיעשה אותה לשמה מאהבה וכו', 
הנה זכה בה לחיי העוה"ב, וע"ז אמר ר' חנינא כי 

המצוות בהיותם הרבה, א"א שלא יעשה אדם 
גבחייו אחת מהם על מתכונתה ושלמותה, ובע

שותו אותה המצוה תחיה נפשו באותו מעשה".   
ובודאי שעבור כל מעשה טוב שעושים מקבלים 
שכר, אלא שלזכות באמת לחיי העוה"ב זוכים 
רק ע"י שלמות של טהרה, שיהיה מצוה אחת 

בשלמות.
מצוה  מעשה  לעשות  ששייך  יתיישב  ובזה 
בפני אבל  מעלתו,  רום  חוץ  כלפי  ניכר  גשלא 

מיותו עשאה בשלמות לשמה מאהבה אמיתית. 
גוזה קיום מצוה בהצנע לכת אע"פ שעשאה בר
בים, שהרי הרבים אין יודעים את טוהר כוונתו.

יושר הכוונה במעשים המפורסמים
וראוי לכל בן תורה לכוון דרכיו על פי דברי 
את  שמפרט  ה�אוה(  )בשער  צדיקים  הארחות 
תחבולות היצר ומדריך את האדם בדרך הישר. 
וז"ל "תחילת תחבולותיו של היצר הוא מקשה 
ליבו ומ�ביהו, וממתיק לו ה�אוה ושאר מידות 
רעות. ואף כי יודע האדם בודאי שיש פשע ועוון 

ב�אותו, אפ"ה עובר במזיד ומת�אה וכו'. 
ית�אה  ולא  במעשיו  זך  שהוא  האדם  אבל 
ולא יהלל עצמו כשיודע שיש עברה בדבר, אז 
ללכדו ברש עוד מלחמה  ויערוך  היצה"ר  גיבוא 

תו וכו', וכך יאמר לו היצר, כבר ה�עת למעלת 
גחכמה וחסידות וראוי לך לרצות ולהשתדל למ

צוא חן בעיני העולם ולהחניף להם ל�לות להם 
חכמתך וצדקתך כדי שיאהבוך, ויביא לך ראיה 
הימנו  נוחה  הבריות  שרוח  כל  רבותינו  מדברי 
רוח המקום נוחה הימנו. ]ובאמת שעל כל דבר 
אפשר להביא ראיה מחז"ל לאיזה צד שרוצים. 
גוהיסוד בזה לדעת האמת ביאר הסבא מסלבוד

קא שמאמר חז"ל הוא כמו יהלום שמתלטש רק 
ע"י יהלום שני, כך על כל חז"ל צריך עוד סעד 
הנכונה.   ההבנה  את  לאמת  כדי  אחר  ממאמר 
ויש להוסיף לפ"ז שדעת תורה היינו שיודע את 
כל מאמרי חז"ל, שאז יש לו שלימות ויודע כיצד 
הסברא  אותה  כי  ראיות שקר,  זה  וכל  לנהו�.[ 
היא ענף מן ה�אוה, אבל הענין הזה כמו שאמר 
ישלים  אויביו  �ם  דרכי איש  ה'  הכתוב ברצות 
יתהלל  לא  האדם  אם  הענין  פירוש  וכך  אתו, 
לפני בני אדם ולא ישתדל למצוא חן בעיניהם 
בעשותו מעשיו הטובים ואעפ"כ אוהבים אותו 
וכו'.  אותו  אוהב  שהקב"ה  �דולה  ראיה  זהו 
ואמת היא שיש כמה בני אדם הנאהבים לבריות 
והקב"ה שונאם כשאין מקיימים את המצוות כי 
ומקיימים  לומדי תורה  אין הקב"ה אוהב אלא 

אותה.
ומעשיך  חסידותך  ל�לות  היצר  יסיתך  אח"כ 
הטובים לפני העם ומביא ראיה אולי יעשו �ם 
גהם כמוך, ו�ם זה נמשך מן ה�בהות אע"פ שמ

צינו כמה �דולים שנשתבחו, לא עשו אלא לפני 
גתלמידיהם וחבריהם כדי שימשכו אחריהם ויח

זיקו במעשיהם, ודאי זה מצוה כדי לחבב עליהם 
מעשים טובים, ואפילו בפני אלו לא יהנה בליבו 
באמרו זה אני יודע או זה אני עושה, אבל בפני 
העולם באמת אסור ל�לות להם. ]וד"ז היה אחד 
ל� ולא  מעשים  לעשות  בסלבודקא,  גהעבודות 
גלות את הפנימיות שזה הצניעות שבתוך הפיר

סום, וכאן �"כ י�לה לתלמידים אבל לא ית�אה 
בליבו.[

�ם אם תלך בענוה ותעמוד להתפלל האריכות 
ויאמר  להת�אות  היצר  יפתך  בקביעות  ותלמד 
לך עתה הרואים אותך בני אדם יחשבוך ויכבדוך 
מתוך  בזה  �דול  רוח  ויש  הטובים  דרכיך  עבור 
שאתה חשוב בעיניהם יקבלו מוסרך ותוכחתך, 
]והיינו שכוונתו במעשה לש"ש, אלא שנהנה �"כ 
שאחרים רואים.[  כ"ז הבל כי בעשותך מעשה 
הטוב לשם הבורא ברוך הוא לבד, דברי תוכחתך 
יתקבלו בפני העולם �ם אם לא תחשוב כך, כי 

אין קבלת התוכחה תלויה במחשבותיך.   
ואחרי שתסתלק מכ"ז יסיתך היצר ויאמר לך 
לא יתכן שתהיה עבודתך שלימה עד שתתרחק 
הטובים  מעשיך  שתכסה  כ�ון  ל�מרי,  מהחונף 
ולהורות היפוך ממה שהיה כבר בליבך, תתפלל 
קצר וכשתרצה ללמוד שום חכמה תתיחד ולא 
ולא  הוא,  ברוך  הבורא  זולת  אדם  שום  ידע 
תראה בך שום מדה טובה, אך להראות העצלות 
במעשה העבודה כדי שלא יצא לך שם ותפסיד 
שכרך, ולא תצוה על הטוב ולא תזהיר מן הרע 
ואל תלמדה לאיש זולתך וכו'.   כ"ז מעניני היצר 
ללכוד בני אדם ברשתו, והעושה ענין זה לשם 
מצוה הפסדו אלף אלפים יותר משכרו, ודומה 
לבורח מאש קטנה לאש �דולה.]ומה מאוד יש 
להיזהר מלהפחית במעשים בפני אחרים אע"פ 
שכוונתו משום ענוה, לפי שיש בזה חילול ה'. 
וכדאיתא ביומא )פו.( "היכי דמי חילול ה' אמר 
ולא  בישרא מטבחא  אי שקילנא  אנא  כ�ון  רב 
יהיבנא דמי לאלתר". ופרש"י ולמד ממני להיות 
מזלזל ב�זל. "ר' יוחנן אמר כ�ון אנא דמס�ינא 
ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין". ופרש"י 
ולמדין  ב�ירסתי  שנחלשתי  יודעים  הכל  ואין 
במע לנו שהממעט  הרי  מת"ת.  להבטל  גהימני 
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 פרשת 
מורנו ה�און רבי בנימין פינקל שליט"איתרו

שים בפני אחרים למדים ממנו לזלזל בזה והרי 
הוא מחלל את ה'.[

אך הישר הוא שיתפלל בכוונה באריכות ויצוה 
על הטוב ויזהיר מהרע ויעשה כל הטובות ב�לוי 
ובסתר, ואם יכבדוהו ע"ז וישבחוהו אין מזיק לו 
בשבח אחרי שלא כיוון לזה בשעת המעשה.   לכן 
בעת אשר תעשה מעשה הטוב תבחין בעצמך ממי 
אתה מקוה ה�מול, אשר מהא-ל הוא שלם, אבל 
אם מאחרים אינו שלם. ו�ם תבחין אם המעשה 
אשר תעשה לפני העולם אם היית עושה ביחוד 
בחדרי חדרים בזה הענין אשר אתה עושה ברבים, 

ואם יתברר לך זה אז מעשיך שלם".
אדם  רואה  אם  )מ.(  בקידושין  דאמרי'  ]ואף 
מכירין  שאין  למקום  ילך  עליו  מת�בר  שיצרו 
אותו וכו', והיינו שעושה רק משום הרבים, זה 
לפי שרוצה שלא לחלל ש"ש ולכך עדיף שיעשה 

משום הרבים משיחלל שמו יתברך.[

להצניע מנהגי החסידות
גואמנם ודאי שצריך שאחרים ילמדו ממנו, וב

הישרה  שהדרך  ונראה  ביתו.  ובני  תלמידיו  פרט 
הידור  אלא  מדינא  חיוב  הוא, שדבר שאינו  בזה 
ולפנים משורת הדין, את זה יסתיר ויעשה בהצנע, 
ומה שהוא מדינא יראה לתלמידיו ולבני ביתו איך 
גמקיימם. ]אמנם �ם את ההידורים צריך ללמד לב

ניו, וצריך לדעת כיצד עושים זאת.[ 
שהיו  זיע"א  מסלבודקא  הסבא  על  ומסופר 
והוא למד  כל הלילה,  בישיבה בחורים שלמדו 
עמם מביתו שהיה סמוך לישיבה, וכשבחור היה 
נכנס לישיבה היה משים עצמו ישן. עד שהקב"ה 
�ילג סיבב שהרבנית   1 הצדיקי לפרסם  םשחפץ 
תה שהוא לומד איתם כל הלילה.   ואע"פ שאין 
בזה ריעותא אם לא היה לומד איתם כל הלילה 
עכ"ז  כהצעירים,  כוחו  ואין  הוא  מבו�ר  שהרי 
לא רצה שידעו שלומד איתם כל הלילה. מכיוון 
שבדבר שאינו חיוב �מור צריך להתנה� בהצנע 

ואפילו לא להראות לתלמידים.
נמצא שעל האדם להסתיר מעשיו, מלבד מה 
שצריך להראות לתלמידים.  ו�ם במעשים שהוא 
צריך לעשות ברבים צריך להסתיר את פנימיות 

המעשה.  
גשהרי שייך שאדם ילמד לשמה שכך ציוני בו

ראי, ]ואף בעוסק שלא לשמה אם רוצה לה�יע 
ולי מוואלוז'ין.[  ה�ר"ח  שביאר  כמו  גללשמה, 

בו מלא שמחה ואהבת ה', אבל לא ניכר עליו 
מאומה מלבד מה שהוא בשמחה.   זה הצנעה 

1( כמבואר במדרש עה"פ אם יסתר איש במסתרים ואני לא 
אראנו,  אלא  אראנו  תקרי  אל  או"ח(  ריש  ברמ"א  )הובא  אראנו 
שכולם יראו אותו. וזה על עבירות, וכ"ש על מצוות שמידה טובה 

מרובה.

של הפנימיות, שזה מרומם את כל הדר�ה של 
גהאדם לאין ערוך.   וכן כשמתפלל ומקיים מצ

וות ליבו �דוש, אבל לא ניכר עליו כלפי חוץ.   זה 
הצנע לכת עם אלוקיך, ומקדש בזה שם שמים.

יעשה  אחד  וכל  להצטנע,  ירצו  ]ושייך ששנים 
גהפוך מחברו וכוונתם טהורה. וכמו שמצינו ברבו

תינו בישיבת מיר, שהסבא מסלבודקא נה� שלא 
להתבלט,  שלא  כדי  נוראים  בימים  עליה  לקבל 
)מלכים  יושבת"  אנוכי  עמי  "בתוך  להיות  אלא 
ב' ד,י�(, וכן נה�ו אחריו ראשי הישיבות עד רה"י 
שליט"א. אמנם רה"י ה�"ר חיים שמואלביץ זצ"ל 
טען שאם כל השנה מקבל עליה ובימים נוראים 
לא, זה שינוי מכל השנה ושוב אינו בתוך עמי, ולכן 

קיבל עליה. וכן נה� בנו ה�"ר רפאל זצ"ל. 
נמצא ששניהם נתכוונו לדבר אחד, להצטנע 
ביום הדין, אבל התוצאה הייתה שונה אצל כל 

אחד.
ואצל אאמו"ר זצ"ל הכ"מ היה הנה�ה אחרת, 
שהוא קיבל עליה אבל לא מטעם "בתוך עמי", 
אומר אחרת.  אינו  רה"י  מכיון שכך אמר  אלא 

וזה �ם הנה�ה של צניעות.[

צניעות מופלגת
גואצל רה"י ה�"ר ביינוש זצ"ל ראו את הצני

מבהיל,  באופן  צנוע  שהיה  מיוחד,  באופן  עות 
וכל  צרוע  לכל  והתחבר  כולם  של  ידיד  שהיה 
זב, וכולם הכירהו, ואפילו לא ידעו שהוא ראש 

ישיבה.
גומאידך הנהי� את הישיבה ברמה, ודא� שכו

לם ילמדו כראוי וידעו ש"ס.   וזה עבודה �דולה, 
כדי לקדש את  מצד אחד לעשות רצון השי"ת 

שמו, ומאידך שלא להת�אות על מעשיו.

הזהירות בפירסום
מביא  ש"ד(  סוף  )ח"ב  קדושה  ובשערי 
גמהירושלמי בח�י�ה )פ"א( על אשה אחת שנענ

שה ב�יהנם על שהיתה מספרת לחברתה היום 
התענתי. והיינו לפי שהת�אתה על מעשיה.   וכן 
נפסק בשו"ע )או"ח תקס"ה ס"ו( שלא יספר על 
חסידות  ממידת  שהוא  לפי  ]והיינו  תעניותיו, 
וכנ"ל.[ ורק אם מפצירים בו שיאכל יאמר להם 
גשמתענה.   ומדברים אלו רואים באמת את מד

רי�ת האדם כמה הוא עושה לשמה.
ומביא מתנא דבי אליהו )רבא פכ"א( לעולם 
דרכיו  כל  ויהיו  בסתר,  שמים  ירא  אדם  יהא 
אדם  יהא  לעולם  שאומרים  ]ובתפילה  לש"ש. 
והיינו  כב�לוי.[  בסתר  י"�  וב�לוי,  בסתר  יר"ש 
שלא יעשה כדי להת�אות, וישוו מעשיו בין בפני 

אחרים בין כשעושה בינו לבין עצמו.

קידוש ה' ברבים
והנה כתב הרמב"ם )בפ"ה מיסוה"ת ה"י( "כל 

העובר מדעתו בלא אונס על אחת מכל מצוות 
האמורות בתורה בשאט נפש להכעיס, הרי זה 
שקר  בשבועת  נאמר  ולפיכך  השם.  את  מחלל 
שם  את  וחללת  אמת[  אומר  אם  ידוע  ]-שאין 
אלוקיך אני ה'. ואם עבר בעשרה מישראל הרי 
גזה חילל את השם ברבים. וכן כל הפורש מעבי

רה או עשה מצוה לא מפני דבר בעולם, לא פחד 
ולא יראה ולא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא 
מאשת  עצמו  הצדיק  יוסף  כמניעת  הוא  ברוך 

רבו, הרי זה מקדש את השם". 
עבירה  שהעובר  )ש"�(  תשובה  בשערי  וכ"כ 
והמקיים  ברבים,  ש"ש  מחלל  הוא  הרי  ברבים 

מצוה מקדש ש"ש.
ועל יוסף אחז"ל )סוטה י:( "יוסף שקידש שם 
שמים בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת משמו 
יהודה  שמו,  ביהוסף  עדות  דכתיב  הקב"ה  של 
על  כולו  ונקרא  זכה  בפרהסיא  ש"ש  שקידש 
שמו של הקב"ה".  שאף אצל יוסף היה חילוק 
ש"ש  לקידוש  בסתר  שעשה  ש"ש  הקידוש  בין 

שעשה יהודה ב�לוי.

הלימוד בישיבה - צניעות שבפירסום
נמצא שאם לומדים בישיבה שיש כ"כ הרבה 
בתי מדרשות - כמו שהעמידום ראשי הישיבות, 
גמלבד מצות ת"ת והלימוד בחבורה, יש בזה קי

דוש ה' ברבים.   וזה קידוש ה' בין לעצמינו ובין 
רחוק  יהודי שהיה  פעם  וכמו שהיה  לרחוקים. 
שלו האמין  ולא  רח"ל  לרוחניות  שייכות  גמכל 

במו  וראה  לישיבה  עד שה�יע  בישיבות,  מדים 
עיניו את המחזה ה�דול הזה וכ"כ התפעל מזה 

עד שזל�ו עיניו דמעות. 
וכשרואים כזו סייעתא דשמיא במקום הזה, 
שהעמידום  הישיבה  של  שהיסודות  בהכרח 
ראשי הישיבה היו בכוונה טהורה כדי להרבות 

כבוד שמים.
לעצמו.  שמים  שם  מקדש  שלומד  אחד  וכל 
וכשלומד במחשבה לקיים רצונו יתברך ולעשות 
גלו נחת רוח, הרי זה לימוד לשמה. ואף מי שע

דיין לא ה�יע לדר�א זו אבל רוצה לה�יע לזה, 
מתוך כך יבוא ללשמה.

רה"י  של  דרכו  את  בזה  שממשיכים  ונמצא 
לו אחד  כשמצד  שבפירסום,  הצניעות   - גזצ"ל 

אבל  ה',  תורת  הזה  ה�דול  היוצר  בבית  מדים 
הכוונה הנעלה צפונה היא בלב. ועי"ז יצא לו רק 

טוב לעצמו וליוצ"ח.
אלו מקצת מדרכיו של אותו �דול וצדיק, ותן 

לחכם ויחכם עוד.
גהקב"ה יעזרנו שנעשה רצונו בשמחה ובמסי

רות, ונזכה ל"ונ�לה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו 
כי פי ה' דיבר" בב"א.
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Keep Your Heart Pumping!
Harav Hagaon Yehuda Wagshal Shlita

Why does a Yid sway back and forth when he davens or learns? This 
shuckeling is something we witness and experience on a constant daily 
basis, as it is the common practice all over the world by every type of 
Yid. Yet we take this practice for granted, without really understanding 
or knowing what we’re seeing. 

The Baal Haturim in this week’s parashah says that the practice 
of shuckeling is rooted in Maamad Har Sinai, about which the passuk 
says: ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו. When Klal Yisrael experienced Mattan Torah they 
swayed back and forth, and that custom continued on throughout the 
generations. When we daven, when we learn, whenever we’re connecting 
to Hakadosh Baruch Hu, we shuckel.

I heard once from an adam gadol that this back-and-forth movement 
is really the movement of life, mirroring the back-and-forth pumping 
of the heart, which is the source of life in a person’s body. Just as a 
person’s physical life depends on a source of life, which is the heart 
that pumps with a back-and-forth motion, his spiritual life depends 
on a source of life as well. Ruchniyus is alive, and something that’s 
alive needs a source of chiyus. The “heart” of our ruchniyus is our Torah 
and tefillah, and the swaying that we do spreads spiritual life to all of 
our existence.

A person isn’t busy with Torah and davening every single moment; 
sometimes he’s busy with mundane matters that do not directly involve 
dveikus in Hakadosh Baruch Hu. How can he infuse those aspects of his 
life with spiritual vitality? He does that through the times of tefillah 
and Torah, when he’s directly connected to Hashem. If he uses those 
times properly, he activates the “heart” that pumps life through his 
entire being. Not every part of the body has its own source of life; 
rather, the other parts of the body are kept alive by the heart, which 
pumps chiyus to every place. Similarly, the heart of our ruchniyus is 

our Torah and our davening, and that pumps chiyus and spiritual life 
to all the parts of our being. 

We find a similar idea in the famous Gemara (Yevamos 62) that 
teaches that the 12,000 pairs of Rabbi Akiva’s talmidim died because 
they didn’t treat each other respectfully. After that, the Gemara 
continues, the world was desolate until Rabbi Akiva began teaching 
Torah to new talmidim: Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosi, Rabbi 
Shimon and Rabbi Elazar ben Shamua. In the words of the Gemara: 
.והם הם העמידו תורה אותה שעה

What does it mean that the world desolate? Rashi explains that the 
Torah was forgotten: שנשתכחה תורה. Rashi’s choice of words seems 
puzzling, however, because the deaths of Rabbi Akiva’s talmidim marked 
the disappearance of Torah, not the forgetting of Torah. They didn’t 
forget their Torah – they died!  

Rav Moshe Shmuel Shapiro zt”l explained that when the talmidim of 
Rabbi Akiva died, not only did we lose their Torah, but the rest of Klal 
Yisrael who were alive and had learned Torah started to forget their 
Torah as well. Rashi derives this from the Gemara’s statement that 
the world was desolate: והיה העולם שמם. The deaths of Rabbi Akiva’s 
talmidim caused desolation because even the other people who were 
learning began to forget their Torah. 

Why did the loss of Rabbi Akiva’s talmidim cause everyone else to 
forget their Torah? 

Torah is something that’s alive, and something that’s alive needs 
a heart to pump life to the extremities. Rabbi Akiva’s talmidim were 
the heart of Torah in Klal Yisrael. Moshe Rabbeinu was the source of 
Torah Shebichsav; Rabbi Akiva was the source of Torah Shebe’al Peh. 
As long as Rabbi Akiva’s yeshiva existed, there was a strong heart 
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pumping life throughout all of Klal Yisrael. The regular, simple people 

who were also learning received their infusion of spiritual life from 

Rabbi Akiva’s yeshiva, and when all the talmidim of that yeshiva passed 

away, the heart stopped pumping. If a heart stops pumping, the limbs 

that received their life force from the heart also started withering, and 

that’s why Torah was forgotten. 

That’s what Rashi means when he says that the world was desolate 

because Torah was forgotten. This idea is also reflected in the words 

of the Gemara, which says that the five new talmidim of Rabbi Akiva 

reestablished Torah: והם הם העמידו תורה אותה שעה. The phrase אותה 

 makes it sound as though Torah was reestablished instantly, but שעה

how is it possible to compensate for the loss of 24,000 of Rabbi Akiva’s 

talmidim all at once? It should have taken a very, very long time to 

rebuild the Torah that was lost!

The answer is that as soon as Rabbi Akiva’s yeshiva reopened with 

the new talmidim, the spiritual heart of Klal Yisrael started pumping 

again and spreading life throughout Klal Yisrael. It took a long time 

for the new yeshiva to rebuild what had been, but the reestablishment 

of Klal Yisrael’s spiritual life happened immediately. 

Every one of us faces numerous challenges every day, and in order 

to muster the strength to withstand these nisyonos, we each need to 

develop a very strong spiritual heart. When does a person develop that 

heart? When he’s younger and he’s inside the walls of yeshiva and his 

whole life is dedicated to Torah. In those years, he has the opportunity 

to build the muscles of a strong heart that will pump chiyus into him 

for the rest of his life. After that period, when a person is no longer 

in the dalet amos of halachah, he can and should find ways to make 

his heart pump every day anew, by learning and davening in a strong, 

serious way. That will infuse the chiyus of ruchniyus into all aspects of 

his life: his bein adam lachaveiro, his financial dealings, etc. 

If a person doesn’t have a strong spiritual heart pumping life into 

him, it’s almost impossible to withstand nisyonos. But someone who 

has the ַוָּיֻנעּו of Mattan Torah, the back-and-forth pumping motion that 

builds a strong healthy heart of ruchniyus, will have siyatta d’Shmaya in 

all areas of his life, and will merit, with Hashem’s help, vibrant spiritual 

life and success and blessing that comes along with it.  

This week’s Bishvilei Haparsha is sponsored by
Binyomin Radner

347-263-1069



בספרי החסידות שנינו רבות על גודל כוחו 
של הצדיק. הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע 
בשני  כי  מבאר,  אלימלך',  'נועם  הק'  בספרו 
ים  'קריעת  ישראל,  על  שעברו  המאורעות 
את  לדעת  יתרו  נוכח  עמלק',  ומלחמת  סוף 
ראה  סוף  ים  בקריעת  הצדיקים,  של  כוחם 
מפניו,  וינס  הצדיק  יוסף  של  ארונו  את  הים 
על  בצדקתו  יהושע  גבר  עמלק  ובמלחמת 
עמלק הרשע, וזה שגרם ליתרו לבוא לחסות 

תחת כנפי השכינה.
ישראל  את  ומחבר  באמצע  עומד  הצדיק 

ומתווך ביניהם 
אבינו  לבין 
 . ם י מ ש ב ש
א  ב ו מ כ
על  במדרש 
בפר'  הכתוב 
בשלח 'ופרעה 
 , ' ב י ר ק ה
 : ש ר ד מ ב ו
את  הקריב 
של  ליבן 
ל  א ר ש י
ם  ה י ב א ל
 . ם י מ ש ב ש
ה  ש ק ה ו
מרוזין  הרה"ק 
איך  זי"ע: 
לומר  אפשר 
פרעה  על 
שהוא  הרשע 
הקריב את לבן 

של ישראל לאביהם שבשמים? אלא הפירוש 
לפנות  יכולים  שהם  לישראל  אמר  שפרעה 
צדיק  צריך  ואין  שבשמים,  לאביהם  מיד 
חלילה  להביא  ביקש  הוא  ביניהם,  שיקשר 
ישראל  אולם  צדיקים,  באמונת  לכפירה 
האמינו בד' ובמשה עבדו, וכדאיתא במדרש 
ובמשה  בד'  "ויאמינו  עה"כ  שמעוני  ילקוט 
בד'?  וחומר  קל  האמינו,  במשה  אם  עבדו", 
ישראל,  ברועה  המאמין  שכל  ללמדך,  אלא 

כאילו מאמין במי שאמר והיה העולם!

ולהלהיב  לעורר  הצדיק  של  כוחו  גדול 
"זרע  בספה"ק  כמובא  יהודים,  של  לבבם 
מרָאּפשיץ  צבי  נפתלי  רבי  להרה"ק  קודש" 
משה  ויספר  יתרו...  וישמע  עה"כ  זי"ע, 
הרי  להבין,  יש  א(.  )יח,  ה'...  ברוך  לחותנו... 
יתרו ידע כבר מכל הניסים, כמו שפירש רש"י 
'וישמע יתרו - מה שמועה שמע ובא? קריעת 
ים סוף ומלחמת עמלק', ולמה סיפר לו משה 
שע"י  אלא  ישראל?  על  שעבר  מה  כל  את 
הדיבור והסיפור שהצדיק מדבר, הוא מעורר 
את השומעים לתשובה ולדביקות גדולה, כי 
היוצא  ההבל 
מפיו בקדושה 
ר  ר ו ע מ
נקודת  את 
היראת-שמים 
 . ם ב י ל ב ש
שמצינו  זהו 
אף  כי  כאן, 
ידע  שיתרו 
מקודם,  הכל 
משה  סיפר 
לחותנו,  הכל 
כששמע  ואז 
משה,  מפי 
יתרו:  אמר 
השם!'  'ברוך 
כן  שאין  מה 
אף  מקודם, 
ידע  שכבר 
מכל הנפלאות 
לא נתלהב לבו 

להודות לה'. 
בכל  לנהוג  איך  העם  את  מדריך  הצדיק 
גם  מד'  לשכוח  ושלא  השם,  עבודת  ענייני 
למשל  כמו  הגשמיים,  בעניינים  כשעוסקים 
בפרשתנו,  מרמז  מנחם'  ה'שארית  באכילה. 
אצל  יושב  רבנו  שמשה  יתרו  שכשראה 
כדרך  עליו,  ניצב  והעם   - ה'טיש'   - השולחן 
הצדיקים עם החסידים, שאלו לפשר העבודה 
הזאת. השיבו משה 'כי יבא אלי העם לדרוש 
)יח, טו(, ר"ת אכיל"ה - מבקשים הם  אלקים' 
לדעת איך לעבוד את ד' גם בעניינים גשמיים.

וישמע יתרו )שמות יח, א(.
ממה  מסקנות  והסיק  שמע  הוא  הכל,  ששמעו  אף 

ששמע, ואילו האחרים שמעו, ונשארו בשלהם גם להבא.
הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע ]"אמרות צדיקים"[ 

גר הייתי... אלקי אבי בעזרי )יח, ג-ד(.
הכנעה  הנאמן  הרועה  שילב  בניו  שמות  בקריאת 
והתחזקות; 'כי גר הייתי' - הכנעה, ואילו 'אלקי אבי בעזרי' 

- התחזקות.
הרה"ק רבי שלמה מסאסוב זי"ע ]"זכרון אלעזר"[

ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל אתכם )שמות יח, י(. ובגמ' 
עד  'ברוך'  אמרו  שלא  לישראל,  היה  גנאי  צד.(  )סנהדרין 

שבא יתרו ואמר 'ברוך'.
ולכאורה תמוה הדבר, שהרי ישראל שיבחו לד' באמירת 
'ברוך'? אלא שיתרו לא  וכי הדבר תלוי באמירת  השירה, 
היה משותף בצרות ובשעבוד של ישראל, ועם כל זה שמח 
בהצלתם והודה לד'. וממצות 'ואהבת לרעך כמוך' להיות 
ישראל  ואילו  בשמחתו,  ולשמוח  חברו,  בצער  משותף 
הצלת  על  ולא  עצמו,  הצלת  על  אחד  כל  שירה  אמרו 
יתרו  שאמר  באופן  'ברוך'  אמרו  שלא  הגנאי,  וזהו  חברו, 

על ישראל.
"כתב סופר"

הנה אנכי בא אליך בעב הענן )יט, ה(. 
בא  אני  זאת  בכל  ומגושמת,  עבה  חומריותך  אם  אף 

אליך.
הרה"ח רבי ישראל שמעון קאסטילניץ זצ"ל 

]"מזקנים אתבונן"[

ומשה נגש אל הערפל )כ, יח(.
מערפל  להירתע  שאין  לדורות,  הורה  רבנו  משה 
אל  לעלות  זוכים  ואז  תמיד,  להתחזק  אלא  ומנפילות, 

האלקים.
הרה"ק רבי משה מקאברין זי"ע ]"אמרות משה"[

ממעיינות החסידות 

ונכתב בספר
וישמע יתרו כהן מדין... את כל אשר עשה אלוקים למשה 
ולישראל עמו כי הוציא ד' את ישראל ממצרים )שמות יח, 
א(. וברש"י: מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת 

עמלק.
גדולה  למדרגה  ישראל  בני  הגיעו  סוף  ים  בקריעת 
יחזקאל  ראה  מה שלא  הים  על  ש'ראתה שפחה  עד  כזו, 
עמים  'שמעו  יד(  )טו,  כדכתיב  מזה,  ידע  ויתרו  בנבואתו', 
ירגזון', וכשראה שעם כל זאת נפלו ישראל ממדרגתם עד 
ישראל ברפידים'  וילחם עם  ל'ויבא עמלק  שהגיעו אח"כ 
)יז, ח(, שכוח הסטרא אחרא הצליח להוריד אותם, וזה היה 

יתרו  יז, ח(. מזה הבין  )שם  ידיהם מדברי תורה  ע"י שרפו 
שאין די בדרגות גבוהות, אלא זקוקים לרבי ולמורה-דרך 
בעבודת השם. ומכוח זה התעורר לבוא אל משה רבנו ע"ה, 
כי אמר לעצמו: אם כך, אין ביכולתי לשבת בבית, מוכרחני 

לנסוע אל רבי!
'קול מבשר' - הגה"'ק רבי שמחה בונים מפשיסחא זי"ע

להתחבר אל הצדיק

בס"ד. גליון קי"ט • פרשת יתרו תשע"ח • דף היומי: ע"ז י"ט •

4:48  ............ הנרות:  הדלקת 
5:07  ......................... שקיעה: 
7:01  ................... החמה:  נץ 
8:57  .............. מג"א:  סזק"ש 
9:33  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:24
מנחה גדולה: ............... 12:35
שקיעה: ......................... 5:08
מוצאי שבת '50 דקות': ........ 5:58
מוצ"ש זמן ר"ת .............. 6:20

זמנים לשב"ק פרשת יתרו

ליקוטים יקרים



"ויאמר  יז(  יט,  )בראשית  הפסוק  את  פירש  רבנו 
לאדם  אין   - אחריך"  תביט  אל  נפשך  על  המלט 
שכבר  מה  העבר,  על  המידה  על  יתר  להסתכל 
מאחוריו ולא היה כדבעי, אלא העיקר הוא להביט על 

העתיד, שמהיום והלאה יעשה כרצון ה'.

מלעמבערג  דרכה  שעשתה  הרכבת  בקרון 
לווארשא הצטופפה קבוצת חסידים סביב רבנו. עייף 
בספסל  התיישב  ולכן  זלמן,  ישראל  ר'  הגבאי,  היה 

מאחור, כדי לנוח. 
גוי  באחת התחנות עלה על הקרון פריץ, כשנער 
במקום  הפריץ  התיישב  הדרך.  לו  ומפלס  לפניו  רץ 
זה  "מיהו  לדעת:  והתעניין  זלמן,  ישראל  לר'  הסמוך 

היושב לפנינו, שהכל נדחקים סביבו?"
"זהו ראבין!" השיב ר' ישראל זלמן.

תגובתו  היתה  הנני!"  'ראבין'  של  נכדו  אני,  "גם 
המפתיעה של הפריץ. 

לאחוריו  פנה  הוא  רבנו,  לאוזני  הדברים  הגיעו 
בואו   - רבי  נכד של  ואני  רבי,  נכד של  "אתם  ואמר: 

איפוא ושבו לידי".
נענה הפריץ להזמנה, והרבי שאלו: "נכדו של מיהו 

כבודו?"
"של רבי מאיר בן הרבי ר' לוי יצחק מבארדיטשוב!" 
השיב הפריץ. הם המשיכו לשוחח, והנה נודע כי מזה 
ומכונה  ניקוליי,  רופאו הראשי של הצאר  הוא  שנים 
'לייב דוקטור'. עוד עלה מן השיחה, כי כבר ארבעים 

שנה שלא הניח תפילין, רח"ל.
הקדוש  הרבי  מזקנך,  מעשה  סיפור  לך  "אספר 
מאזין  הפריץ  כאשר  רבנו,  פתח   - מבארדיטשוב" 

בריכוז רב:
בבארדיטשוב התגורר שיכור; 'יעקב שיכור', ו'יעקב 
קארטן שפילער' ]המשחק בקלפים[, כך קראו לו. כל 
אימת שפגש הצדיק מבארדיטשוב ביעקב, היה אומר 
תשובה  עושים  שאם  כתיב,  הרי  בך.  אני  "מקנא  לו: 
מאהבה אזי נהפכות הזדונות לזכויות - ממילא, אם 

תעשה תשובה, תזכה לכל-כך הרבה זכויות..."
בי  יקנא  שנה  "בעוד  בזלזול:  משיב  היה  ויעקב 

הרבי יותר, כי יהיו לי אז יותר זדונות"...

והשיחה  וגדלו,  הלכו  הזדונות  כך חלפו השנים, 
בין הצדיק לבין יעקב חזרה שוב בכל פעם שנפגשו.

חולשתו  למשכב.  ונפל  יעקב  חלה  הימים  באחד 
הלכה וגברה, וכשראתה זוגתו - שהיתה אשה כשרה 
- כי בעלה הולך ומתקרב אל קיצו, מיהרה אל בית 
מיטת  אל  שיבוא  בו  והפצירה  מבארדיטשוב  הרבי 
בעלה. כשהגיע הרבי, פנה אל החולה וקרא אליו: "נו, 
יעקב - תמיד אמרת לי כי כעבור שנה אקנא בך יותר 

- מה אתה אומר עכשיו?"...
לרבי...  "אספר  כוחותיו:  בשארית  השיב  והחולה 
מצבו  היה  מהפריץ,  המזיגה  בית  את  כששכרתי 
הקלפים  על  מהמר  שהייתי  ומאחר  טוב.  הבית  של 
ומשתכר - הזנחתי את בית המזיגה, נשברו קורות הגג 
נסע הפריץ בדרכו, לפתע  הימים  והחלונות... באחד 
החל לרדת גשם זלעפות והפריץ נזכר שיש לו על אם 
הדרך בית-מזיגה שהשכיר ליהודי אחד, ויוכל להיכנס 
כשהגיע  השוטף.  המטר  מאימת  עצמו  ולהגן  שמה 
הפריץ וראה שהבית שבור, הרוח פורצת והגשם נוטף 
- שאל: 'יעקב, הלא מסרתי לך קרעטשמע טוב, מה 

עשית עמה?!'"
רב  בקושי  סוער.  בבכי  ופרץ  יעקב  נשבר  כאן 
"וכה  המשיך את דבריו באוזני הרבי מבארדיטשוב: 
גשם  פתאום  שיבוא  ידעתי  'וכי  לפריץ:  השבתי 

זלעפות?' - - -"
טילטל  הבכי  לדבר.  להמשיך  הצליח  לא  יעקב 
והעיד  נשמתו.  שיצאה  עד  ובכה  בכה  גופו,  כל  את 
הרהור  מתוך  נפטר  יעקב  כי  מבארדיטשוב,  הרה"ק 

של תשובה.
את  הוציא  הנוקב,  סיפורו  את  רבנו  כשסיים 
לאחר-מכן  להניחם.  מהפריץ  וביקש  שלו  התפילין 

העניק לו את התפילין במתנה.
חלפו שנים רבות, באחד הימים התהלך ר' ישראל 
קול  שמע  ולפתע  לעמבערג,  של  ברחובה  זלמן 
צורה  ובעל  זקן  יהודי  ראה  פניו  כשהסב  לו.  הקורא 
"האם  אותו:  ושאל  התקרב  הזקן  עמו.  לדבר  החפץ 

תכירני?"
ר' ישראל זלמן השיב בשלילה, וכאן הפתיעו הזקן: 
אשר  רבך  בלוויית  שנסעתי  פריץ  אותו  הייתי  "אני 
להניח  החילותי  פגישתנו  מאז  ברכבת.  אליו  נלווית 

תפילין בקביעות, והפכתי לבעל תשובה גמור"...

לזכר עולם יהיה צדיק

"וירא העם וינועו"
העם  "וירא  בפרשתנו  הכתוב  על 
שלכן  הטורים,  בעל  כתב  וינועו", 
לפי  התורה,  לימוד  בשעת  מתנענעים 

שהתורה ניתנה באימה ברתת ובזיע.
פנחס,  בפרשת  כתב  הקדוש  בזוהר 
ככתוב  לנר,  דומה  ישראל  שנשמת 
שיהודי  ובשעה  אדם",  נשמת  ד'  "נר 
לומד תורה, נדלק אור נשמתו, ואז הוא 

מתנועע לכאן ולכאן כמו נר דולק.
את  שמרגילים  כתב,  בו'  ב'כל 
בשעת  גופם  את  לנענע  התינוקות 
"וירא  הלימוד, כמו שכתוב במתן תורה 

העם וינועו".
שמעלקא  שמואל  רבי  הרה"ק 
בהנהגותיו:  כתב  זי"ע  מניקלשבורג 
"הלימוד בתנ"ך ומשנה וגמרא ופוסקים 
בכוח ובנעימת הקול, בלי שום מחשבה 
ומצחצח  מטהר  הגוף,  ובנענוע  זרה, 
הנשמה, ומחדד השכל, ומשבר הקליפות 

והחיצונים מכל וכל".

הרה"ק רבי שמואל מסלונים זי"ע
בעל "דברי שמואל" • י"ט בשבט תרע"ו, 102 שנים להסתלקותו

העתיד עדיין

זה השפעת דברי הצדיק ביום  קצ"ו:  אלפים  ב'  בשבט  כ' 
ע"ה.  וזלפה  אבינו  יעקב  בן  אשר  נולד 
זה,  ביום  ונפטר  חי קכ"ג או קכ"ו שנים 

ונטמן בקדש נפתלי.

תכ"ו  אלפים  ג'  שנת  בין  בשבט  כ"ב 
המושל  קם  ההם  בימים  תל"ח:  לג"א 
ד'  להיכל  פסלים  להביא  וגזר  גסקלגס 
הגזירה  על  השמועה  המקדש.  בבית 
אך  רבה,  בהושענא  לירושלים  הגיעה 
הבקשות  הרגיעם.  הצדיק  שמעון 
בשק  בכיכרות,  בעצרות  והרחמים, 
בו  שבט,  לכ"ב  עד  נמשכו  ובאפר, 
מקודש  בת-קול  הצדיק  שמעון  שמע 
הקדשים: "בטלה גזירת הצבת הפסלים, 
במגילת  גזירותיו".  ובטלו  גסקלגס  מת 
תענית נמנה יום זה כיום טוב )ועיין עוד 

סוטה לג. ובירושלמי סוטה ט, יג(.

זה  ביום  ת"ט:  אלפים  ג'  בשבט  כ"ד 
נתנבא  דריווש  למלכות  השנית  בשנה 
מהלילה  חזונו  ע"פ   - הנביא  זכריה 
ֶאת  ְתַרֵחם  לֹא  ה  ַאתָּ ָמַתי  "ַעד  הקודם: 
ה...  ָזַעְמתָּ ר  ְיהּוָדה ֲאשֶׁ ָעֵרי  ְוֵאת  ם  לִַ ְירּושָׁ
ַרֲחִמים  ם בְּ לִַ י ִלירּושָׁ ְבתִּ ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ד' שַׁ

ם". לִָ ּה... ְוָקו ִינֶָּטה ַעל ְירּושָׁ ֶנה בָּ יִתי ִיבָּ בֵּ

קורא הדורות

הרה"ק רבי שמואל מסלונים נולד בשנת תר"י לאביו רבי יחיאל מיכל אהרן זצ"ל, 
בנו יחידו של ראש שושלת סלונים הרה"ק רבי אברהם מסלונים בעל 'יסוד העבודה' תלמיד הרה"ק רבי משה 

מקאברין זי"ע.
בילדותו עוד זכה לראות את הרה"ק רבי משה מקאברין. את רוב חכמתו שאב מבארו של זקנו הגדול ה'יסוד 

העבודה', שהאציל עליו מהודו ואהבו כבבת עינו.
בהגיעו לפרקו לקחו לחתן רבי אברהם בן הרה"ק רבי שלמה יהודה לייב מלענטשנא זי"ע.

רבנו נסע רבות לשחר את פני צדיקי דורו, שכולם כיבדוהו והעריצוהו מאוד. במיוחד נסע אל הרה"ק מצאנז 
זי"ע ושהה בהיכלו תקופה ארוכה, כמו גם אצל הרה"ק רבי דוד משה מטשארטקוב שאצלו הסתופף לעיתים 

תכופות.
בשנת תרמ"ד, לאחר הסתלקות זקנו ה'יסוד העבודה', הוכתר ע"י החסידים כרבי וכממלא מקומו, ובמשך 32 

שנה היה מורה דרך לעדה הקדושה של חסידי סלונים.
חוזרים על אמרות משמו  גדולה. כשהיו  וביראה, בהתקשרות  רבנו באימה  אודות  היו מדברים  החסידים 

היתה האימרה כמו חיה, ושיננו אותה עם הרבה חיות דקדושה.
במשך השנים ביקר רבנו בארץ ישראל, שם הקימו החסידים את המרכז התורני "אור תורה" בטבריה.

רבנו נפטר בגיל 66 שנה, י"ט שבט תרע"ו, לאחר מחלה קשה, ומנו"כ בווארשא שבפולין. דברי תורתו נדפסו 
בספר "דברי שמואל".

מתולדותיו

למען דעת



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך וגו' וגם בך יאמינו לעולם, ויגד משה 
את דברי העם אל ה' )שמות יט ט( וברש"י, שאמרו 'רצוננו לראות את 

 .מלכנו'
כביכול לא הסכימו לדברי ה' בכך שאמרו  על פי פשוטו נראה שישראל

רצוננו לראות את מלכנו, אבל יש לומר שאדרבה בני ישראל הסכימו לדברי 
ה' ולא עוד אלא שטענו לפניו כי הדרישה שלו ית' כתנאי לקבלת התורה 

 מתקיים בשלמות אצלם ע"י שרצונם לראות את מלכם.
* 

, משקה ומנכש בכל , מסקל, חורש זורע ומזבלהחקלאי עובד קשה בשדהו
ימות השנה, אין אדם רואה מה הוא זרע השנה בקרקעו, שמא חיטים או 
שעורים, או שמא מינים אחרים שיגדלו בשדהו בשנה זו, המטר יורד ומשקה 
את הזרעים, לא משנה לו איזה מהם, כוח ההשקיה נותן כוח וחיות בזרעים, 

 על פני האדמה. ומכוחם הזרעים מוציאים את גידוליהם והתוצאה נראית
התורה  -ביארו בספרי תלמידי הבעש"ט הקדוש זיע"א  -'יערוף כמטר לקחי' 

היא כמטר שמשקה את הזרעים, ומה שטמון בקרקע ונזרע באדמה הוא 
אשר גדל מכוח הגשם, ולכן, אם יש בו זרעים טובים, יש בו כח קדוש ומידות 

בו רצונות ומידות יש טובות אז התורה מחזקת את כוח הטוב שבו, ואם ח"ו 
רעות ח"ו אז בלימוד התורה הוא משקה ונותן כוח צמיחה לרע שבקרבו 

 וממילא כוח הרע שבו עוד מצמיח ומתחזק.
* 

הרבה עמדו במפרשי התורה על הפסוק 'ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני', 
לשם מה הוצרכה התורה לכתוב שהגיעו מרפידים, הרי כבר כתיב בפסוקים 

נו ברפידים. וברש"י כתב ליישב, 'מה ביאתן למדבר סיני לפני כן שח
בתשובה אף נסיעת מרפידים בתשובה'. וי"ל המשמעות בזה, כי כפי 
שהתבאר שפנימיותו של האדם מתגדלת על ידי התורה, ואם אין לו 
פנימיות, הוא מחוסר התבוננות ומחוסר תכלית, חוסר הרגשת קרבת 

ורה מה לגדל, והיא עלולה לגדל אלקים וקשר לבורא ית"ש הרי אין לת
קוצים וחרולים בנפשו ח"ו, ולכן, ברפידים ביטאו ישראל דיבור שגרם 
לזעזוע כביכול אצל הבורא ית"ש. 'היש ה' בקרבנו אם אין', כלו' הם היו 
במצב זה של חוסר קשר וקרבת אלקים, הרי ששם לא יכלו לקבל תורה והיא 

ם, נסעו ממצב זה של חוסר בהירות היתה אף מזיקה להם, ולכן נסעו מרפידי
'היש ה' בקרבנו', אלא הדברים הובררו להם בצורה ברורה ע"י ששבו 
בתשובה, כלו' שהתקרבו לבורא ע"י התשובה וכך היו ראויים לקבל את 

 התורה. תורה שתעלה אותם ותחזק את רוחם לקרבת אלקים יותר ויותר.
* 

י ואז אמר להם השי"ת 'אם עמדו לפני הר סינבהגיעם לדרגה זו של תשובה 
מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם', כשההדגשה 

איך שאתם עכשיו, אחרי התשובה  -היא על תיבת 'אתם'. אם מקבלים אתם 
 מוטב, זוהי הקבלה הטובה, ואם לאו וכו'. -וההתקרבות לה' 

* 
שמבואר  אור חדש יאיר לנו ביסוד זה בחילוק בין ישראל לעמים. כפי

במדרש )תנחומא וזאת הברכה(, הקב"ה סיבב בין האומות ושאלם אם ירצו 
לקבל את התורה, כל אומה שאלה מה כתיב בה וענה להם הקב"ה מצוה 

, כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תגנוב וכו', כל אחת שקשה להם
עשרת הדברים ומצוות התורה ששייכים לכל אומה ואומה לפי טבעיה 

 תיה.ותכונו

 כשהגיע לישראל ענו כל העם יחדיו 'כל אשר 
 . ולכאורה מדוע דיבר ה' נעשה, והוסיפו גם 'נעשה ונשמע'

 הראה הקב"ה לעמים את המצוה שקשת עליהם ביותר ולא מצוה שקלה 
 ביותר עבורם.

והביאור הוא כנ"ל, התורה מעצימה ומגדלת את הדברים שהאדם מתמקד 
וככל שהאדם טבעו ומידותיו רעים כך גם  בהם והוא במהותו הפנימית,

התורה תגדל בו ותחזק את המידות וההרגלים הרעים. האומות ששורשם 
רע, אין הם מקבלים את התורה מתוך קרבת ה' וביטול אליו, המה מוכנים 
לקבל את התורה אבל ללא לשנות ולעקור את הרע מקרבם, אמר להם 

היא תחזק ותרבה בכם את  הבורא ית"ש אם תקבלו את התורה ותעסקו בה
ותה מידה רעה שיש בטבעכם הרע, הרע יתחזק ואת המצוה הזו שהיא היפך 
טבעכם לא שייך שתוכלו לקיים, ולכן צריכים אתם לשנות את אותה מידה 
והרגל בכדי לקבל תורה על מנת לקיימה, ואת זה לא הסכימו בשום פנים 

 ואופן, ולא קיבלוה.
את התורה להרגלים שלהם ולנוחיות דרכם אבל ישראל אין הם מורידים 

להעלות את וטבעם, אלא מכירים המה בכך שבכדי לקבל תורה צריכים 
הם ולהעצים ולחזק לבטל את עצמותם, לתקן את מידותיעצמם אל הבורא, 

ית"ש, המה ישראל עם קרובו ואהוביו של מקום בעת את הקשר לבורא 
ונה הכירו בדרך הנכ שבא אליהם הבורא ית"ש בבקשה לקבל את התורה

מה שנןוח ההדגשה על 'כל' אשר דיבר ה',   ,ואמרו 'כל אשר דיבר ה' נעשה'
ומה שלא, מה שמסתדר עם טבענו וגם מה שלא, 'בכל לבבך ובכל נפשך 

 ובכל מאודך'. תשובה אמתית ועמוקה. 'ויבואו מדבר סיני'. 
* 

ירה החופשית כל ימי חיי האדם עומד הוא במצב של 'לפני שני דרכים', הבח
שעומדת בפני האדם בכל עת ובכל שעה. בכדי לבחור בטוב ולעמוד בכל 
הנסיונות של הדרך השניה שמעמידה בפניו, מצב זה של הרגשת קרבת 
אלקים לי טוב וביטול אליו ית' מביא את האדם להעמיד את עצמו על דרך 
טוב, לרצות רק את הטוב והצליח לצלוח את המהמורות והמכשלות 

 יד בפניו הבעל דבר שנברא עבור העמדת הצד השני. שמעמ
ונבאר קצת יותר. כשהאדם עומד בעת של ניסיון שפחז עליו יצרו, צריך 

אמונה תמימה בהשגחה העליונה, שאף שהוא  -הוא לשני דברים בכדי לנצח 
רואה שני דרכים מצב של פירוד, אבל הוא רואה את האמת שהכל אחדותו 

ה ית"ש באופן מלא. אך זה עדיין לא די, כי האמונה בזה בלבד עדיין לא יכול
לעמוד נגד פיתויי היצר שמטעים לו את העבירה, לזה צריך לאמונה גם את 

כלו' שאיפה חזקה לקרבת ה', שאיפה זו נותנת לו הרגשה נעימה ה'רצון', 
ומתוקה של נעימות הקשר עם הבורא ית"ש וזה מעמידו נגד הנפילה לבחור 

 ח"ו בצד השני שאינו לה'.
* 

שראל 'וגם בך יאמינו לעולם' השי"ת אמר למשה רעיא מהימנא לומר לי
כלו' שהאמונה בכלל ישראל תהא חזקה ובכח זה יוכלו לקבל את התורה, 
הוסיפו ישראל לומר, אנו יודעים שלא די באמונה, אלא 'רצוננו לראות את 
מלכנו' כלומר יש בנו גם רצון חזק ורצון זה יעצים בנו את הרגשת קרבת ה' 

אז, כששמע  והנהגות טובות. וממילא התורה שנקבל תגדל בנו מידות
 השי"ת את דבריהם הטהורים של בניו אהוביו אמר למשה רבינו לצוות על

יכולים  -אמונה ורצון  -'וקדשתם', כי כאשר יש להם את היסודות האמורים 
 הם להתקדש ולקבל את התורה באופן הנעלה ביותר.

 שבועות ליל א' תרפ"ט( -)דרך המלך 

 רצוננו לראות את מלכנו

והישראלי כשעושה חשבון הנפש, מה עשיתי ובאיזה מצב אני היום, אל יסתפק אם מוצא את עצמו 
שאינו גרוע מיום אתמול,  כי אם כן מה פעלתי, כי אז הרי עבר עלי היום בבטלה. רק תמיד יסתכל 

 (שבועות)דרך המלך  בעצמו במה היטבתי היום ובמה עליתי מכפי שהייתי

 "זגליון קי -שנה ג' 
 יתרופרשת 

 תשע"ח



 
 
 

 הגליון יו"ל ע"י 

 5061267250קרית קרעטשניף, רחובות דוד משה הרשקוביץ הר"ר 

 dmh@okmail.co.il  לתרומות והנצחות ולהצטרפות לרשימת התפוצה

 מכון 'מחשבה טובה'
 הרה"ק מפיאסעצנא הי"ד זיע"א ייעוץ והדרכה לאור תורת

-------------------------------------------------- 

 לאמץ ברכים כושלות

 חרדות? תלותיות? בעיות רגשיות? חוסר מוטיבציה?
 קבע פגישה אישית עוד היום 

 ותתחיל לחיות מחדש
  וממוקד מטרהחם טיפול אישי 

 קבלת קהל בירושלים בני ברק ורחובות
5061267250 dmh@okmail.co.il  

 

 

 "בפרק קי

 !)ג( -תורה לשמה? 

זהו הנושא בו אנו דנים בשני הפרקים שקדמו לפרק זה. למדנו שתורה שלומדים  -תורה לשמה 

רוב רובם של התלמידים הוא תורה לשמה אמיתי כפי הבנת חכמנו ז"ל, תורה שלא לשמה שבאה 

התורה עם הלשמה, היינו שלמרות שמבקשים וממתינים לטובת הנאה זה מפני שאוהבים את 

ובה מוצאים את כל הטוב ובוחרים דוקא דרכה וממנה להוציא את הטוב הגשמי. אלו הדברים 

 בתמצית ממש.

ומוסיף בה רבינו דברים להשלמת הענין. מתוך שכל כך הקלנו לכאורה בהגדרת ה'לשמה' אצל 

תלמידנו, צריך זהירות גדולה בזה שלא לרמות את עצמו. כי יתכן אדם שילמוד ממש שלא 

מה אפילו לא לפי הדרגה שכל כך הקלנו וביארנו שזהו רצון השי"ת, והוא יחשוב וידמה בעצמו לש

שהוא עומד בדרגה זו שהוא אמנם מחשב חשבונות ותקוות מתוך התורה אבל זה מתוך שהוא 

 אוהב את התורה. 

בכדי להיות איש אמת ולא לרמות את עצמו ולבדות דרגות שהוא לא עומד בהם כלל, צריך 

ות מבחן עצמי ומבדק חותך לדעת מה מצבו האמיתי. והמבדק יהא בדרך הזו. יחשוב באמת לעש

שקיווה יתבדו. הכבוד, המעמד,  לאמיתה מה יהא וכיצד הוא יגיב כאשר יתברר לו שתקוותיו

שיקבל ביום מן הימים לא יגיע לו מכל סיבה שלא תהיה.  התעודה והפרס או כל דבר אחר שקיוה

האם גם אז ימשיך ויאחז בלימוד התורה הקדושה או שיתחרט ויעזוב את הלימוד מרוב אכזבה 

 על ההפסד שחווה. 

תשובה אמתית שישיב לעצמו תהא התשובה להבחנה הדקה בין 'לשמה' אמתי ל'לשמה' מזוייף 

הבוית"ש. אם יצטער על אובדן התקוה הגשמית, אבל ימשיך במסוה של לשמה נכון ורצוי לפני 

ללמוד ביתר שאת ולא יפסיק ולא יעזוב את לימוד התורה בחיות ובדבקות גם כשברור לו שלא 

מכאן ישיג את מבוקשו הגשמי, אתה עתה ברוך ה', ברוך בואך ללגיונו של מלך שעובד אותו כפי 

מבוקשו אף שעתה הוא לא מקבל זאת.  שמקש המלך ממנו, והוא יתברך שמח למלאות את

אולם אם מחמת דחיית ה'בקשה האישית'... שעלה בדעתו לקבל מן התורה נכזבה תוחלתו 

ומתברר לו כי אין לו עוד סיכוי לכאורה לקבל את שחשב אזי יעזוב את לימוד התורה וילך לחפש 

כי אין בכל לימודו לו מקורות אחרים שחושב שמשם יקבל את מבוקשו, אזי מתברר לדאבון לב 

דרגה של לשמה שמתלבש בשלא לשמה, אלא שלא לשמה מכל צדדיו רק שרצה וחשב להלביש 

  זאת בלשמה. 

 זוהי התוספת החשובה שהוסיף רבינו כהסתייגות על דבריו בשבח ה'לשמה' הראוי.

ומכאן ממשיך רבינו לטוות את דמות התלמיד החסיד שפועל והולך בדרכי החסידות. וגם כאן 

נצרכים אנו לתזכורת קצרה להמשיך את הרצף של הפרקים הקודמים למען ירוץ הקורא בו. 

התלמיד הלומד ב'דרכי החסידות' )למרות שאת 'תורת החסידות' ומשמעותה העמוקה עדיין לא 

הערת רבינו זיע"א, באמירה ברורה כי עדיין אין הגיל מתאים לעסוק  -למד והיא אינה נהירה לו, 

שלומד ב'נפש גלויה', בחיות של קדושה חסידית, היפך ה'נפש היבשה', בידיעה  בזה(, דהיינו

ברורה כי רק הלימוד ב'נפש גלויה' היא הגורמת להתאמה המושלמת והמדויקת של לימוד תורה 

קדושה ורוחנית ע"י אדם רוחני וקדוש שרואה את עצמו ואת נשמתו רוחניים ושייכים לחלק 

גלל ההתאמה המושלמת הוא נהנה מן הלימוד כי זה מתאים אלוק ממעל, ורק באופן זה, ב

למידתו הרוחנית, והוא גם מרגיש תוצאה מיידית מעבודתו בהנאה רוחנית שאין לבארה 

ולהסבירה בלתי למי שכבר הרגיש פעם משהו מעין זה. ואף אם אמנם הוא מבקש לעצמו גם 

והב אותה ולכן הוא רואה בתורה צרכים גשמיים ע"י התורה אבל זה כי הוא מעריך את התורה וא

 את המקור לכל הטוב, גם הגשמי. 

 היא, השמים מן התורה הדבר. הוא 'כךוממשיך רבינו בדבריו אל אותו תלמיד )באמצע פרק י"ב(: 

נמשך  יתברך והוא מתיחד, אתה ובו עולה אתה' ד אל השמימה, אתה עולה התורה את ובלימודך

 והשכל התורה את נתן' בה, ד מעיין שאתה התורה שכל הוא מה כי בגופך אף ושוכן ולבך למוחך

 נפשך, את שעוררת וכיון ,'ד רצה שכך מפני מצוה, זהו וזאת זאת ולמה הוא אלקים דעת הזה

 מבין וכשאתה לה', נפשך ומוחך את אתה מדבק בה, ומעיין בתורה מתיגע אתה ובה גלית מעט

  ק מזה."בספה שאיתא כמי עתה, נמצא בך כביכול' ד שכל אז התורה דבר מדברי

 את בך עתה רוצה הכביכול רק הוא שלך לא הזה הרצון ולמצות לתורה רצונך את מעורר וכשאתה

 מרגיש ואתה בך זה רצונו נתגלה ועתה אותם רוצה' שד ומצות התורה עצם זהו כי ומצות התורה

 סוף אין העולמות מכל למעלה אשר' ית הוא מזה, גדול יחוד והיש בך, ומצות לתורה' ד רצון את

  בקרבך. שוכן בך מתייחד כבודו מקום איה שואלים המלאכים ואף תכלית, ואין

בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל  אחת שעה 'יפה המשנה דברי על מעתה תתפלא ולמה

  - - -חיי העולם הבא )אבות פ"ד משנה י"ז(, כי היש יותר התעלות וגן עדן יותר מזה 

הרצון שאנחנו מרגישים בתורה זה לא רצון שלנו,  -ומחודש ויחד עם זאת מרומם ומרגש  מעניין

 אלא רצון של הקב"ה שהוא רוצה את התורה ומצוות שמתגלות בך!!!

 

 

 'י -עצמי  ביטחון
'מרוב דיבור על 'ביטחון עצמי' הוא כבר התערער 

 -אצלי ואינני ודע כבר אם יש או אין לי ביטחון עצמי'. 
 'הלין' בפני אחד מן הקוראים הנאמנים... כך

קול זה מצטרף לכמה וכמה בקשות שהגיעו אלינו 
במשך השבועות החרונים עת עסקינו המרכזי במדור 
זה בברור ענין הביטחון העצמי והמסתעף ממנו. ולכן, 

"ד, הרי סב מכיון שאת עיקרי היסודות כבר ביארנו
כם את נסנוסיף אי אלו פרטים, שבמדור זה השבוע 

 לתועלת הענין.הדברים בקצרה ו
א. השם 'ביטחון עצמי' שמידה זו נקראת בפי העם 
אינה מופיעה בלשונם של רבותינו הק', אלא 
השתרבבה למחוזותינו ממושגי הרחוקים מתורה 
ומצוות, כשבספרי רבינו ה'חובת התלמידים' התכונה 
הזו מוגדרת ה'דעת עצמית'. הגדרה מדוייקת ומכילה 

המשמעות של המידה הזו. שלכל אדם  יותר את
צריכה להיות דעת עצמית על כל דבר וענין, להתבונן 
מה הוא סובר ולהביע זאת ללא חשש כשזה נכון ונצרך 

 ולא  להימנע מפני 'מה יאמרו' הבריות.
עה עצמית נבנית בלב האדם ובנפשו מאז ב. הד

ילדותו, כל ילד קט רוצה הכל לעשות 'לבד', הוא מביע 
ללא חשש ולא מורא, למרות שיש לו את כל דעתו 

הסיבות להפסיק להביע את דעתו כי הרי הוא מוגבל 
ומחוסר אפשרויות לבצע את מה שאחרים עושים 
בקלות ובשופי, הוא לא יכול לאכול כמו הגדולים ואף 
לא לבטא את עצמו כמותם, כשהוא מנסה לחקות את 
טאטי בלובשו את מגבעתו וחליפתו כולם שוחקים 

ליו, כשהוא מנסה לצעוד צעד קטן להגיע  אל החפץ ע
שרוצה לאחוז בידו נופל ומועד אין ספור פעמים, ולכן, 
אילולי טבע הבורא ית"ש בעצמותו של האדם את 
ה'דיעה העצמית' ואת הביטחון שבוודאי יצליח לא 
היה הילד הקטן מתמודד עם כל הקשיים העצומים 

 העומדים בפניו.  
גר ומוריו ורבותיו הם המה אשר ג. הורי הילד המתב

ביחסם אל הילד יעצימו את הטוב והמועיל שבדיעה 
העצמית ומאידך יכולים ח"ו להרוס אצלו את התכונה 
הכל כך חשובה להתפתחותו. היחס המכבד והעידוד 
להביע דעתו גם אם לא תתקבל לפעמים וגם אם 
איננה נכונה אבל הוא מביע דעתו, שואל שאלות 

ת מתוך סקרנות טבעית ואנו מתוך שונות ומשונו
סבלנות ורוכגע מקשיבים לשאלותיו, הוא מתרגל 
להבין ולדעת כי יש לו דיעה ודעתו ראוייה להשמע. 
ההפך כבר מובן מאליו ואנו לדבר באופן חיובי 

 משתדלים ביותר.
ד. התרגיל למי שכבר נמצא באופן נחות ומתקשה 

פירושים לא בהבעת דעתו, לאחר שנים רבות שמתוך 
מדויקים ביחס הסביבה אליו הוא מרגיש  נחות דרגה 

לאחר  -הוא צריך מתחילה  ולא ראוי להביע דעתו,
שבהו כבר יודע שהדבר לא נכון אבל הוא לא מצליח 
להביע דעתו, הדרך לחזק תכונה זו היא, ע"י שמתחילה 
יתרגל להביע דעתו בשקט, כלו' שיתרגל שאף אם 

רם אבל יש לו דעה, היא  איננו מביע דעתו בקול
חשובה והיא ראוייה להיאמר, ככל שיתרגל בזה ביום 
מן הימים גם יצליח מידי פעם להביע דעתו בקול רם 
ללא חשש. זה יקח זמן אבל בעקביות זה יגיע 

 זה יגיע גם יגיע. בהצלחה. -ובביטחון 
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  ג'עודה ס

  

  הרב ואמר: פתח

וז"ל (שבועות תרס"ז ד"ה וידבר)  אמרי אמתבספה"ק  איתא

דבר ה' עמכם בהר מתוך  פנים בפנים (דברים ה, ד) 'כתיב

 (שם ט) וצריכים לזכור זאת בכל השנה, שכן כתוב .האש'

השמר לך וגו' פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, 

ד, היינו לבקש תמיד תמי פניובקשו  (תהלים קה, ד) וכתיב

  ים'. ע"כ.בפנ הפנים

  

 פניושבכל יום כשאנו מתפללים ואומרים 'בקשו  והייו

'פנים אנו צריכים לכוין על מתן תורה שבו נאמר תמיד' 

דהנה  ,ואפשר להוסיף על דבריו .'עמכםה' דבר  בפנים

ספרי (איתא בחז"ל ו ,רישא דהאי קרא הוא 'דרשו ה' ועוזו'

ועל כך אנו מבקשים שהתורה  ,'תורה 'אין עוז אלא )שמג

הארת פנים,  תבחינ'פנים בפנים', תהיה בגוונא דא של 

  .'חמאי אפי שכינתא'בחינת 

  

בפסוק הכוונה גם דזוהי  ,אפשר להוסיף על פי זה עוד

'זה דור דורשיו מבקשי  (תהלים כד, ו) דוד המלך ע"השאמר 

דור שבכל  ,בזהלומר כיוון המלך  שדוד .יעקב סלה' פניך

את הדרגא הלזו של 'פנים ודור זרעו של יעקב מבקשים 

שאמר את  גם היתה כוונת בנו שלמה המלךבפנים'. וזו 

בשעה שהכניס את ארון הקודש בקודש המזמור הזה 

שכידוע שני לוחות הברית היו מונחות  ,(שבת ל.) הקדשים

ארון  שפעולה זו של הכנסתידע ו ,(ברכות ח: וש"נ) בארון

יש בה כוח  ,לקודש הקדשיםהראשונה  הקודש בפעם

להשפיע  של תוקף קדושה כבתחילתה, שיכולעצום ונורא 

שלמה  אמרלכן וכולם, על עם בני ישראל לכל הדורות 

דורשיו מבקשי פניך 'זה דור המלך באותה שעה מרוממת 

שניתן בגוונא של מתן תורה להזכיר את  יעקב סלה',

בכדי , אש'עמכם בהר מתוך ה ה'פנים בפנים דבר '

את  להשפיע לכל עם בני ישראל לכל הדורות כולם

  הבחינה הזו של פנים בפנים.

  

נו בדייקא אפשר לפרש על פי מה אבייעקב  עיןו

לוחות אבנים בזכותן של ' )י עקבמדרש תנחומא (בדאיתא 

 '.משם רועה אבן ישראל )מט, כד(בראשית שנאמר בו  ,יעקב

א"ר חנינא ' )חי מט, כדוי(בראשית רבתי במדרש  ועוד איתא

   '.התורה לא נתנה אלא בזכות יעקב

  

מבקשי 'עומק הפשט במה שאמר דוד המלך ע"ה  וזהו

שאנו מבקשים להיות בבחינה זו של  ',פניך יעקב סלה

בזכותו זכינו לקבל פנים בפנים בזכותו של יעקב אבינו ש

אבינו שה' אלוקיו עמו תמיד, יעקב  אהואת התורה, ו

 'אנכי ארד עמך מצרימה )בראשית מו, ד( ובוכמו שנאמר 

   .כי אעלך גם עלה'ואנ

  

 אא"ז זיע"אבחינה זו של יעקב אבינו כתב על  ההו

דרך רמז בזה"ל '(ויצא ד"ה וישא)  קהלת דודבספה"ק 

אין לך צרה  (איכ"ר ב, ז)ם ז"ל רעפ"י מאמ ,לעבודתו ית"ש

שאין מרגיש בה אלא יעקב, ואין לך שמחה שאין מרגיש 

דאילנא מקור וכללות  אלא יעקב, כי יעקב הוא גופא בה

שראל, ועל כן הוא מרגיש בכל העליות נשמות בני י

וירידות ישראל ח"ו, ובפרט בעתים הללו עוקבא 

וד גדול מאוד, שרבו דמשיחא, שעול הגלויות וכובד השעב
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הצרות מסיבות ומאורעות שונות, וישראל הם בשפל 

אבינו ע"ה בזה,  ש יעקבוכשהרגיותחתית המדרגה, וכו', 

וירידת השכינה  היה קשה בעיניו לסבול את ירידת ישראל

רומז אל בשורת  ,כביכול, אמנם משנתבשר בשורה טובה

ועיקר בשורת  ,נעשה קל ברגליו ללכת בהם, אליהו הנביא

הגאולה הוא ע"י בחינת יעקב יו"ד עקב, ועל ידי ישראל 

וקטנות  לי ראש, עקב לשון עקביים, רומז על ענוה

שאדם מקטין ומשפיל את עצמו, בבחינת ממעמקים 

קראתיך ה', מעומקא דליבא בשבירת הלב, וכמאמר 

(תהלים קב, שופכים לך לב כמים, וכמ"ש  (הושענות להושענא רבה)

בו כמים לפניו יחו, ששופך את לולפני ה' ישפוך ש א)

   '.ית"ש

  

 דעים שהתפילה צריכה להיות על דרגאהנ"ל אנו יו לפיו

  זו שנוכל לבוא לידי בחינת 'פנים בפנים'.

  

ממשיך לשרוד במשך ישראל בני עם התורה  בזכותו

 הקשים,מאורעות בכל ה, הכל כך קשה ומרה גלותה

היא נותנת ו, גוףבנפש ובהריגות הנסיונות, הגזירות, ה

אמרו וכמו ש ,חיים לעושיה, ורפואה ועושר וגדולה וכבוד

ה שהיא נותנת חיים לעושיה גדולה תור' )ז, ו(חז"ל באבות 

אורך ימים וכתיב ' , ורפואה,בעולם הזה ובעולם הבא

  '.בימינה בשמאולה עושר וכבוד

  

עלינו להשתוקק  ,לקבל את כל הטובות הללו ובכדי

ולחפוץ להגיע לדרגא זו של 'פנים בפנים דיבר ה' 

 'ואותי יום יום ידרשוןעמכם', ולהיות בבחינה זו של 

אזי גם  ,וכאשר משתוקקים כל כך .ודעת דרכי יחפצון'

באים לדרגא זו שרואים בחוש שהתורה היא היא חיינו, 

ומבלעדה אין לנו חיים, וכמו שאנו אומרים 'כי הם חיינו 

  ואורך ימינו', כי בלא זה באמת חיינו כלא חשובים.

  

זוכים להיות בדרגת השתוקקות שכזו, אין  וכאשר

השמר רק ' ים ד, ט)(דבר באים לכדי שכחה, שעליה הוזהרנו

לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו 

ואז גם מתקיים '. כל ימי חייךופן יסורו מלבבך  ,עיניך

יום אשר  -סיפא דהאי קרא 'והודעתם לבניך ולבני בניך 

'. כי כאשר אדם משתוקק בחורבקיך לפני ה' אלעמדת 

פניו כל כך ובכל יום כשהוא אומר 'דרשו ה' ועוזו בקשו 

תמיד' נפשו כמעט יוצאה בדברו, בבקשו על בחינה זו 

בניו ובני בניו אזי  של 'פנים בפנים דיבר ה' עמכם',

זו באופן דממילא, ובכך הוא הבהשתוקקות  נסחפים

מודיעם על יום אשר עמדנו לפניו בחורב, וקיבלנו את 

  התורה בבחינה זו של 'פנים בפנים'. 

  

ך הקדוש ברוך הוא אמר כ' :)קידושין ל(אמרו חז"ל  ההו

בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין,  להם לישראל בני

אין אתם נמסרים בידו,  -ואם אתם עוסקים בתורה 

א אם תטיב שאת, ואם אין אתם והל )בראשית ד, ז( שנאמר

לפתח  )שם(מר אתם נמסרים בידו, שנא -ן בתורה עוסקי

 ך, שנאמרד, אלא שכל משאו ומתנו בחטאת רובץ, ולא עו

 ואם אתה רוצה אתה מושל בו, שנאמרואליך תשוקתו,  )(שם

לכל אחד ואחד מישראל יש את . 'ואתה תמשל בו )שם(

ואם יתרו שהיה כהן הכוח הזה של 'ואתה תמשול בו', 

מדין, ועבד את כל העבודה זרות שבעולם, הסתפח 

לנחלת עובדי ה', בוודאי ובוודאי שאנו זרע יעקב בחירו 
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אלא ברצון הדבר תלוי ואין  גיע לכך,להיכולים 

  ובהשתוקקות לכך.

  

  

  

הרה"ק קודש חל יומא דהילולא קדישא של  שבתב

, שזכינו עוד לראות את תלמידי תלמידיו, זיע"א מקאצק

חתנו של  ז"ל שלמה קאלישר'  החסיד ואחד מהם היה

מעשה שהיה, ממנו שמעתי , שזצ"ל החלקת יואבבעל 

שהיה  ,זיע"א האבי זרשל שבשעת חוליו האחרון 

אחת בהיותו שנה כידוע חתנו של הרה"ק מקאצק, סיפר ש

 ,קודם ימי הסוכות בקאצק אצל חותנו הרה"ק זיע"א

בו  הנתעורררבי, ועבור הקודש פנימה לולב הביאו ל

הרבי מקאצק שלח ו, אם לאו שיעורכשאלה אם יש בו 

הערש  רביצ הרה" - את אחד מהאריות שבחבורת קאצק

חתנו שיקרא ל ,, שזכה לשמש בקודשזצ"ל ובמטאמש

, פסוק בדבריש ,שהיה אז אברך צעיר מאוד רזי נהאבנ

, יש בו שיעור כך,בראותו את הלולב אמר י נזר האבנ

בזה  רזי נאבנואמר לר' הערש נענה הוא עקום, אולם 

, וכוונתו היתה מי שאלך' - 'ר'ווער פרעגט דיהלשון 

  ם אלא אם יש בועקוהלולב  אם  שאלוהו  שלא  ברורה 

  

  

  

  

  

  

  

כשיעור ותו לא, ואין לו את הרשות לחוות דעה על מה 

הגיב ברם הרבי מקאצק ששמע את הדברים שלא נשאל, 

וסיים , הוא הרי צודק – ואמר 'ער איז דאך גערעכט'

אינו יודע למי  ,ואמר שעד עצם היום הזה רזי נהאבנ

, הערש רביהתכוין חותנו באומרו כך, אם אמר זאת ל

צודק שהלולב עקום, או שאמר זאת  רזי ננשהוא האב

שלא שאלוהו אם הלולב  ,משמש צודקהש רזי נלאבנ

   , ואל לא להתערב.עקום

  

באותה שעה עסק  רזי נפירשו שהאבנ והחסידים

בחשבון נפשו, וחשב שהוא צריך לשוב בתשובה על אותו 

  אם אמנם לא היה צריך לומר את שאמר אם לאו. ,מעשה

  

למדנו, שכאשר איננו נשאלים איננו  כל פנים לדרכנו על

', וכמו רדיגט לחוות את דעתינו, שהרי 'ווער פרעצריכים 

שמיא, שפעמים רבות כן אנו צריכים לידע זאת כלפי 

 ושההקב"ה עאילו היה ב שושלחאדם עולה בדעתו של 

באמת הוא אבל , טוב יותר לו היה אחרת או עבורו כך

שואלו בכלל, ועל  אל בדבר, ומישנלא צריך לזכור שהוא 

לדרכו ויעשה את שלו, וישמח במה שיש בתמימות כן ילך 

  לו. 
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  אמאמר 

  זוטא אליהו דבי תנא

  )גאות  בי(פרק 

  

ומי  ,תאמר מי שקרא הרבה ושנה הרבה ואם'

יהיה מאור פניהם שוין כאחד  ,שקרא ושנה קמעא

ברוך המקום ברוך  ,אינו כן ?במאור פנים לעוה"ב

תדע לך שכן  ,ומנין לך ,הוא שאין לפניו משוא פנים

צא ולמד ממשה ואהרן נדב ואביהוא וע'  ,הוא

ומאור  ,מזקני ישראל, שהיו כולם בפרק אחד

, וקרא וכיון שעלה משה למרום ,פניהם שוין כאחד

זכה שהיה  ,יותר מכולם ורהתושנה הרבה דברי 

עד שלא היו בני אדם יכולין  ,מאור פניו גדול כל כך

יתר מרעהו 'שכן נאמר במקום אחר  ,להסתכל בו

  . '), כו(משלי יב 'צדיק

  

דשמיא אנו זוכים ללמוד את דברי  בסייעתא

הללו אודות ענין מאור פנים במוצ"ש אליהו הנביא 

בשבת כל אדם יתרו בדייקא, בה למדנו שפרשת 

במכילתא דרבי זוכה למאור פנים, שכך איתא 

'על כן ברך ה' את  (יתרו מסכתא דבחדש פרשה ז) ישמעאל

רבי שמעון בן יהוד  .)(בפרשתן כ, יא יום השבת ויקדשהו

איש כפר עכו אומר משום רבי שמעון, ברכו במן 

. וכן אמרו במאור פניו של אדם' וקדשו

, קדשו באור פניו של אדם' (יא, ב) בבראשית רבה

לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת, כמו 

  שהוא דומה בשבת'.

  

חז"ל אלו נמצינו למדים שכל אדם אשר  מדברי

יכונה זוכה למאור פנים בכל שבת, בשם ישראל 

 ,ללא שום שייכות ללימוד התורה דיליה, ויל"ע בזה

שאין אדם זוכה הלא ראינו שאליהו הנביא אמר ד

דת לימוד תורתו, מי למאור פנים אלא אך ורק לפי 

וכאן אנו רואים שבשבת כל אדם זוכה לכך, 

ביאור, מדוע באמת היה עצם הענין צריך באמת ו

ה לקדש את יום השבת דווקא במאור צריך הקב"

   , ומה מעלה יש במאור הפנים.פנים

  

דברי אליהו הנביא עצמו לפרש על פי  ונראה

אחד  'ימים יוצרו ולא (תדבא"ר א) חראם שכתב במקו

זה יום השבת לישראל, כיצד  ), טז(תהילים קלטבהם 

נתרצה אדם עושה מלאכה כל ששה, ונח בשביעי 

  .עם בניו ועם בני ביתו'

  

פי דברים אלו נוכל להבין שהקב"ה קידש את  על

במתנת חינם זו של מאור פנים יום השבת דווקא 

לכל אדם בישראל, בכדי שיוכל כל אדם להתרצות 

עם בניו ועם בני ביתו ביום השבת קודש, שהרי 

בלא מאור פנים אי אפשר להתרצות עם אחרים, 

לכל קירוב  ומאור פנים הוא הוא המפתח והבסיס

עם הזולת, שהרי מי שאין לו מאור פנים, ופניו דעת 
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מפיקים עצבות יגון מרה שחורה, הוא מרחיק 

  מעליו כל יציר נוצר.
  

דבר זה מוכח מתוכו, שמאור הפנים לא  ובאמת

, שהרי נעשה עבור האדם עצמו אלא עבור אחרים

האדם עצמו אין לו שום יתרון במאור פניו, שהרי 

פני עצמו, ונמצא הוא אינו יכול לראות את מאור 

 אחריםבעבור לא נברא אלא שכל מאור הפנים 

שימשכו אליו וכך יוכל ללמדם, וכך , הרואים אותו

'תני ר' חנינא בר פפא,  (טז, ג)איתא במסכת סופרים 

ו', פנים שוחקות גו (דברים ה, ד) פנים בפנים דבר ה'

חזינן שרק כאשר לתלמוד, פנים מסבירות לאגדה'. 

מאירות, פנים שוחקות לתלמוד יש לאדם פנים 

הוא יכול ללמוד, ורק  ,ופנים מסבירות לאגדה

  באופן זה הוא גם יכול ללמד אחרים.

  

שלמד הקב"ה מאיר פניו של אדם כזה כן  עלו

ויתחברו אליו אנשים שיתלקטו בכדי  ,הרבהתורה 

פניו,  יםול שמפיקאחרים, וימשכו אל האור הגד

ככל שאדם על כן וללמדם תורה ומצוות, וכך יוכל 

ללמד יותר ויותר, ועל יכול הוא  ,לומד יותר ויותר

גם הענין שכל  הוזופניו מאירים יותר ויותר, כן גם 

אמר על כן ואדם מאירים פניו בשבת קודש וכנ"ל, 

ים יותר יהו הנביא שפניו של משה היו מאיראל

ביתר אליו כל בני ישראל משכו נידי זה מהכל, ועל 

, וכדי ומצוותתורה  ממנו ודוז ולמשאת וביתר ע

שהגיע לדרגא עד  השפיע מאור פני משה רבינוכך 

   יתפשוטתא דמשה בכל דרא ובכל נפשא.אזו של 

מול אבוקה למה הדבר דומה לנר קטן  ומשל

הנר הקטן ש, מול משואה , ולאבוקה גדולהגדולה

אילו , ותחתיויכול להאיר אלא אך ורק אינו 

אבל , את כל סביבותיהגם אבוקה מאירה ה

  .יםמאירה למרחקהמשואה 

  

אדם לומד תורה הוא מחוייב ללמד את  כאשרו

אם למדת ' (אבות ב, ח) שאמר התנאאחרים, וכמו 

כי לכך  ,תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך

אזי לאחרים, מקדיש מזמנו וכאשר אדם  .'נוצרת

אינו שהוא מלמד אחרים אע"פ שבאותם השעות 

כולו מ"מ יכול להמשיך וללמוד את לימודיו הוא, 

 ,א מלמד את אחריםשהוזו רווח הוא לו, כי בזכות 

שיוכל  ,סייעתא מופלגתאח"כ משמים נותנים לו 

מאשר אילו לא היה  להבין ולהשכיל הרבה יותר

  .תםלומד אי

  

זה כבר סיפרתי כמה וכמה פעמים  ובענין

הרה"ק הרבי ממו"ר את ההדרכה הזו שקבלתי 

, כשהורה לי לעזוב את זיע"א הבית ישראל

הלימוד הקבוע שלמדתי בחברותא בשעות הלילה, 

אף שהיה שיעור קבוע שלמדנו בהתמדה ובחשק 

ספר מנחת חינוך, והיה לנו הנאה ושמחה גדולה 

הלימוד את מלימוד זה, אעפ"כ ציווה עלי לעזוב 

על מנת שאהיה בשעות הלילה בישיבה שלא הזה, 

חסידי גור, ולדאוג שהכל מתנהל שם נתה על נמ

הבין את ראה וני קדושה וטהרה, וכשורה בעניי
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צערי על שעתא חדתא דא שנותרה בידי כדי 

שמעתה אצטרך לבטל גם חפצי, וכללמוד בה 

'עבודת  (במדבר ז, ט)קרא אמר עליך לי אמר אותה, 

הקודש עליהם בכתף ישאו', ואמר בלשונו הקדושה 

יין עבודת הקודש, און איך זאג דיר צו, 'די האסט ד

היינו אז איך וועל דיר טראגען אויף מיין פלייצע'. 

שעל ידי שאסייע לאחרים אזי הוא זיע"א 

עמל השלעיל כאמור ו .על כתפואבדלחט"א ישאני 

מתייגע ללמד לאחרים, ולהשפיע מטובו הו

אח"כ לסייעתא דשמיא לאחרים, הוא זוכה 

, ולא די שאין נחסר מלימודו, ניומיוחדת בכל עניי

ואינו ניזוק מחסרון הזמן שהוא לומד עם אחרים, 

אלא אדרבא הרי זה מוסיף כוח וסייעתא דשמיא 

  בכל מעשיו.

  

בית ישראל, וכן היה מרגלא בפומיה של ה וזה

שלא רק שלא  עמיםפה כתב בספרו הק' כמ

 םמרוויחיוד עמפסידים כשנותנים לשני, אלא 

  .יותר בכפל כפלייםהרבה

  

בין דברי אליהו הנביא יש שנוספת שייכות  זוהיו

'וירד (יט, יד) דהנה כתיב  ,לפרשתן פרשת יתרודידן, 

יכבסו משה מן ההר אל העם ויקדש את העם ו

מלמד  -רש"י בזה"ל 'מן ההר אל העם שמלתם'. ופ

שלא היה משה פונה לעסקיו אלא מן ההר אל 

   העם'.

  

בזה"ל זיע"א  התפארת שלמההרה"ק  והקשה

'על פי הפשט לא  כמה צדיקים),מ תאאיוכן  ,מועדים שבועות(

ידענו העסק שהיה לו למשה. אך לפי דברינו קאי 

על משה בשעה שהיה לפני הקדוש ברוך הוא על 

הר סיני, לא עיכב שם לדבר עם הקדוש ברוך הוא, 

שזה תשוקת הצדיקים כידוע, רק שמע שהקב"ה 

רוצה בקדושת ישראל שיקדשו ויפרשו ויעשו להם 

רד לאחר הכנה לקבלת התורה, אף שהיה יכול לי

שנים או שלש שעות ויקדש אותם, ובתוך כך ידבר 

עם הקדוש ברוך הוא, לא רצה משה בזה, רק מיד 

ירד אל העם ויקדש אותם, אף שזה נקרא ירידה 

אצל משה רבינו עליו השלום, שפרש את עצמו 

ר עם העם, וירד ודבמדיבור של הקדוש ברוך הוא, 

וד"ל  פונה לעסקיו וכו' הוזה כוונת רש"י שלא הי

  .'(מכי"ק)
  

העולה מדברי אליהו הנביא ומדברי  והלימוד

פרשתן הוא, שעלינו להשתדל בכל כוחנו קודם כל 

להשתדל להאיר  להיותנו עמלי תורה, ובד בבד,

ותלמידים, פנים לכל אלו הנצרכים לנו, בנים 

שמכיון שאנו חייבים בחינוכם של אלו, אזי בוודאי 

וככל שנאיר להם  שיש בכוחנו להאיר להם פנים,

כך נוכל למושכם יותר ויותר לתורה  ,פנים

אין הכוונה רק להארת פנים חיצונית, ועבודה, לו

פנים הארה פנימית, דהיינו שנאיר להם אלא גם ל

, באור חדש את דברי התורהשנאיר להם  אלא

  קושיא אם זה בשיוכלו לראות את יופיה של תורה, 



−"íë    ³îþëð í"½¾³ îþ³− í×ñô íîñô      ¾ðîšï    
 

וכל כיוב"ז, , , אם זה בהיכי תמצי מחודשנפלאה

דברי תורה כמה באופן זה אפשר להראות עד 

בפנים מאירות ונה לבנו כאשר אב פ, ומשמחים

דברי תורה המושכים בשפתיים דולקות  ואומר לו

ימשוך את  ,אין שום ספק שבאופן כזה ,את הלב

  בו לתורת ה' בשמחה. לי

  

בעל סעודתא  גם היתה דרכו של דוד המלך ע"ה זוו

שיכל לעסוק בתורה ועבודה ובשאר עניניו , דילן

ואעפ"כ נפנה מכל עניניו ועסק הרוחניים, ועסקיו 

בצרכי עם בני ישראל, וכמו שאיתא במסכת 

  'אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו .) (דברכות 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

כל מלכי מזרח ומערב יושבים  וכו' של עולם

 כו'אגודות אגודות בכבודם, ואני ידי מלוכלכות 

  .'וכו' כדי לטהר

  

במוצש"ק פרשת יתרו שיש לנו את כוחו של  ועתה

איפשטותא דמשה בכל דרא ונפשא,  –משה רבינו 

לך ע"ה, ואת כוחו של ויש לנו את כוחו של דוד המ

והמסוגל הנכון  הזמן הוא זל"ט אליהו הנביא

וכך נזכה להתחזק בענין הפנים מאירות לכל, 

דה פנים דה כנגד מיך אף עלינו במילהמשי

 ,על ציון אור חדשמאירות מאת השי"ת, שיאיר לנו 

  אכי"ר. ,ונזכה כולנו יחד במהרה לאורו
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וישמע יתרו וגו' ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק לו וישאלו איש 

לשו� הפסוק ''וישאלו איש לרעהו לשלו�'' צ''ע  לרעהו לשלו� (י''ח, ז')
וכי יתרו הי' רעהו למשה, הלא יתרו בא רק עכשיו להתגייר, ובודאי אינו 

שנקרא רעהו  האב� עזרא תי'במדריגת משה רבינו שיתחשב רעהו. 
  בעבור גודל מעלתו בחכמה.

  
דמזה שיתרו נקרא רעהו  פי' הרה''ק ר' לייבל איגר זצ''ל (תורת אמת)

בינו, הוא חיזוק גדול לכל אחד ואחד, שאל יפול לב האד� של משה ר
לומר מה היו� מיומי�, אחר שכבר חלפו שני� רבות בהבלי עול� הזה, 
ומי יודע א� לעת כזאת יוכל להתקרב עוד להשי''ת, שיקח לו ראי' 
ברורה מיתרו, שאי� רחוק גדול ממנו, שהי' כל ימיו אדוק בעבודה זרה, 

הכל ובא לדבק בהשי''ת, עד כדי כ� שנקרא רעהו ובסו� ימיו השלי� את 
פרשת קבלת , שמטע� זה נאמר ויש להוסי� על דבריושל משה רבינו. 

התורה (עשרת הדברות) בפרשת יתרו, לרמז יסוד זה, שאע''פ שיתרו הי' 
אדוק בעבודה זרה כל ימיו, אבל כיו� שלבסו� עשה תשובה ודבק 

הפרשה של העשרת הדברות,    בהשי''ת, הוא זכה לפרשה אחת בתורה 
     והוא הפלא ופלא!

  
 מר� הגאו� ר' אהר� לייב שטיימא� זצ''ל (אילת השחר) תי' באופ� אחר,
דלמ''ד יתרו בא קוד� מת� תורה, אתי שפיר מה שנקרא לרעהו, משו� 
אז ג� הגוי� היו נקראי� רעהו, כמ''ש רבינו בחיי על הפסוק לעיל (י''א, 

קוד� מת� תורה היו כל הבריות חברי�  –ו ב') וישאלו איש מאת רעה
כאחד, אבל לאחר מת� תורה שהחזיר הקב''ה את התורה על כל אומה 
ולשו�, ולא קבלוה עד שקיבלוה ישראל, יצאו כל העכו''� מ� האחוה 

 –והריעות ונשאר הש� בע� ישראל בלבד, שנקראו אחי� ורעי� למקו� 
לבי� עצמ� לא נקראי�  נראה מדבריו שלאחר מת� תורה ג� הגוי� בינ�

רעהו, והש� רעהו נשאר רק אצל ישראל. ולמ''ד יתרו לאחר מת� תורה 
שמשה גיירו בזמ� שיצא אליו חו$ לענ�,  –בא, צ''ל כדברי התרגו� יב''ע 

  שהתרגו� דייק זה מדכתיב לרעהו.    והמפרש לתרגו� כתב 
  

א אלא , דלמ''ד אחר מת� תורה בא, א''א לומר שביש להוסי� על דבריו
זה ממחרת  –כשירד משה מ� ההר בי''ז בתמוז, דהא כתיב ויהי ממחרת 

של יוה''כ, הרי שכבר בא יתרו כשירד פע� שנית מ� ההר, ובע''כ הי' בא 
בירידתו פע� ראשונה מ� ההר, וכתיב בפרשת כי תשא (ל''ג, ז') ומשה 
יקח את האהל ונטה לו מחו$ למחנה, הרי שבית המדרש של משה הי' 

זה בית המדרש,  –ויבא האהלה  –למחנה, והיינו דכתיב בילקוט  מחו$
דהיינו יתרו לא נכנס במחנה ישראל עד שמל ונתגייר, וכדברי התרגו� 
יב''ע הנ''ל. וזה כוונת הפסוק ויבא אהר� וגו' ע� חות� משה לפני 

לפני  –האלקי�, דהיינו לאחר גירותו הוא נכנס תו� הענ�, והיינו 
   הטע� שמשה לא אכל לח� ע� יתרו, שנאמר  ''לולפ''ז יהאלקי�. 

ויבא אהר� וכל זקני ישראל לאכל לח� ע� חת� משה, וכבר הקשה 
שהוא כבר הל� לשמי�, וכמו  ולדברינו י''לפרש''י ומשה היכ� הל�. 

שפרש''י שבי''ח בתמוז עלה לשמי� להתפלל בעד בנ''י, והטע� שפרש''י 
אלא שהי' משמש לפניה�, הוא לשיטתו שיתרו בא  –ומשה היכ� הל�  –

  קוד� מת� תורה. (עיי� בפני� יפות שמארי� בעני� זה)
  

וי''ל עוד בדר� חידוש, עפ''י הפסוק ויבא אהר� וכל זקני ישראל לאכל 
למה נאמר ''וכל זקני ישראל'' הלא די לומר  צ''ע –לח� ע� חת� משה 

זקני ישראל, מה בא מלת ''כל''  ''וזקני ישראל'' וממילא ידעינ� שהוא כל
ויק� משה ויהושע  וי''ל עפ''י דברי הרמב''� לקמ� (כ''ד, י''ג)לרבות. 
לא ידעתי מה טיבו של יהושע בכא�, ואומר אני שהי' התלמיד  – משרתו

מלוה את רבו עד מקו� הגבלת תחומי ההר, שאי� רשאי ליל� מש� 
ע נטה ש� אהלו כל והלאה, ומש� ויעל משה לבדו אל האלקי�, ויהוש

ארבעי� יו�, ועל דעתי הי' יהושע מכלל שבעי� הזקני�, כי אי� בישראל 
שבעי� זקני� ראויי� לקרבה אל האלקי� יותר ממנו, וכאשר פרש משה 

הטע� שמשה לא אכל  ולדברינו הנ''למה� הי' מלוה את רבו עד הגבול. 
יש סברא  לח� ע� יתרו הוא שאז עלה לשמי� להתפלל בעד בנ''י, וא''כ

לומר שג� עכשיו יהושע הל� עמו ומלוה אותו עד הגבול כמו שהל� עמו 
וכל זקני ישראל, דלכבודו של יתרו בפע�  –בפע� הראשו�, קמ''ל הקרא 

הזאת לא הל� ע� משה, רק נשאר ע� אהר� ושאר הזקני� לאכול לח� 
  עמו.      

  
ק משה נשק הטע� שר (דברי דוד) וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי הט''ז

את יתרו, כמ''ש וישק לו, אבל יתרו לא נשקו, וכמו שעשה בשאלה, שג� 
דשאני נשיקה  נראהיתרו שאל בשלומו, כמ''ש וישאלו איש לרעהו. 

דענינה לדבק רוחא דהנישוק ברוחה דמנשק, ומש''ה יש תועלת 
בהתדבקות רוחא דיתרו למשה שיתדבק בקדושה משא''כ להיפ�, אבל 

שבודאי  ולפ''ז י''ללנו נפק''מ מי התחיל לשאול.  בשאלת שלו� אי�
משה הי' גדול מיתרו, אבל אחר נשיקת משה ''שיתדבק בקדושה'' שיי� 

  לקרות לו רעהו של משה רבינו. 
  

עפ''י הפסוק (כ',  וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי הישמח ישראל זצ''ל,
גמ' בשבת י''ד) וכל אשר לרע� (מלות אחרונות בעשרת הדברות) עפ''י ה

(ל''א) שהלל אמר להגר מה דעל� סני לחבר� לא תעביד, ואהבת לרע� 
כמו� הוא כלל גדול בתורה, דהיינו שזה הוא עיקר התורה, וזהו כוונת 

וכל אשר לרע�, דהיינו שכל עשרת הדברות תלוי� בזה, שיהי'    הפסוק 
זה שמטע�  ולפ''ז י''לב� אהבה לכל ישראל, וכל אחד יהי' רע� וחברי�. 

נאמר ''רעהו'' לרמז ליתרו שבא עכשיו להתגייר, שמצות ואהבת לרע� 
  כמו� הוא כלל גדול בתורה, וכל אחד יהי' רע� וחברי�. 

  
שבודאי יתרו לא הי' במדריגת משה רבינו, והטע� שנקרא  וי''ל עוד

''רעהו'' הוא לרמז יסוד זה של ואהבת לרע� כמו�, דהיינו אע''פ שאחד 
גדול מחבירו, כמו שמשה רבינו הי' גדול מיתרו, אעפ''כ הוא אוהב אותו 

הטע� שלא נאמר  ולפ''ז י''לבלב של�, כמו שהוא ממש דומה לו. 
תחוה ליתרו, דזה שהשתחוה ונשק לו הוא רק מפורש בפסוק שמשה הש

היכי תמצא להראות על אהבתו, ועיקר כוונת הפסוק הוא לרמז על 
שלכאורה צ''ע   ואהבת לרע� כמו�, שמרומז במלת רעהו. וכ� מדויק 

וישאלו איש לרעהו, ולא מפורש  –למה נאמר הפסוק בלשו� הסתר 
שה ליתרו וכדומה. וישאלו משה ליתרו, כמ''ש בשאר הפסוקי� ויספר מ

שעיקר כוונת הפסוק הוא להראות על מצות ואהבת לרע�  ולדברינו י''ל
  כמו�, שמרומז במלת רעהו. 

  
וישאלו איש לרעהו לשלו�,  –שהטע� שנאמר בלשו� הסתר  וי''ל עוד

לרמז שהטע� שמשה נהג כבוד ע� יתרו לא הוי משו� שהוא חתנו, אלא 
 ואוליו, כמ''ש ואהבת לרע� כמו�. איש לרעה –כ� הוא נוהג ע� כל אד� 

נאמר פרשת קבלת התורה (עשרת הדברות) בפרשת יתרו,  מטע� זה
וא''א לקבל התורה רק  הוא כלל גדול בתורה, שואהבת לרע� כמו�לרמז 

  דר� אר$ קדמה לתורה.   מי שנוהג כ�, וכמו שאמרו חז''ל 
  

ביר הגמ' הנ''ל, , שהסוי''ל עוד עפ''י דברי מר� הגאו� ר' אלעזר ש� זצ''ל
שהתורה היא נחמדה מזהב ומפז רב, ומתוקה מדבש  –שהלל רמז להגר 

ונופת צופי�, וא''כ מי לא ירו$ ללמדה ולשמרה, אלא שהמדות הרעות 
מה דעל� סני   סוגרי� את הלב ומסמאות את העיני�, לכ� אמר לו 

לחבר� לא תעביד, דהיינו נקה את לב� מפניות וממידות רעות, ואז 
 ,ואולי י''ל בדר� חידושא מאלי� ללמוד וללמד לשמור ולעשות. תבו

שהמקור לדברי הלל הוא ממשה רבינו, דהיינו כשבא יתרו להתגייר, 

  

  
  פרשת 
  יתרו

  תשע''ח
  לפ''ק



 

 

משה אמר לו המצוה של ואהבת לרע� כמו�, שמרומז במלת רעהו, ורק 
אח''כ הביאו לאהל ללמדו תורה, כמ''ש בילקוט שמעוני (יתרו סי' 

  הו בית המדרש.  ז –רס''ח) ויבאו האהלה 

 

קדירה  ב) עתה ידעתי וגו' כי בדבר אשר זדו עליה� (י''ח, י''א) פרש''י
שענינו הוא שלא כמדת  דו''ז הפני� יפות זצ''ל פי'שבשלו בה נתבשלו. 

מל� בשר וד�, שהחטא והעונש ה� שני דברי�, משא''כ בהקב''ה החטא 
עצמו הוא העונש, כמ''ש (ירמי' ב', י''ט) תיסר� רעת� ומשובותי� 
תוכח�, ובכח זה עצמו הכהו להמצרי� בעשר מכות, וכדאיתא במדרש 

ליה�, תנחומא (בא, ד') שכל אות� עשר מכות חשבו לעשות לנו ונהפו� ע
והוא העני� שהי' בגלות מדי, כמ''ש במגילה (אסתר, ו', ד') על הע$ אשר 
הכי� לו, ואיתא בגמ' מגילה (ט''ז) לו הכי�, וכתיב במגילה (אסתר, ט', 
א') ונהפו� הוא אשר ישלטו היהודי�, דהיינו שאותו כח עצמו נתהפ� 

  לרעה לה�. 
  

משע� ומבטח   שמו''ע על הברכה ב וי''ל עוד עפ''י דברי הגר''א זצ''ל,
הג� שהוא  ותי' מה ה� שני הדברי�, משע�, ומבטח. צ''ע –לצדיקי� 

מבטח לצדיקי� שבוטחי� בו ונות� שאלת� לאחר זמ�, לפני בוא 
שאלת� הוא משע� לה� שלא יאבדו בטחונ� בו ית', כמו שמצינו 
במצרי� לפני צאת� הרא� נפלאות שישענו בו, וכ� באחשורוש לפני 

ככה   � הראה לה� גדולת מרדכי, שקרא לפניו ברחובות שנתלה המ
יעשה לאיש אשר המל� חפ$ ביקרו, וכ� יהי' לעתיד לבוא, כימי צאת� 

  ממצרי� אראנו נפלאות, להיות משע� לנו בבטחונו בו ית'. 
  

דזה שהקב''ה עושה משע� לצדיקי� קוד� לישעות�, זה     ביתר ביאור
גופא מתעורר לה� בבטחונ�, שהנה הקב''ה מעניש לרשעי� במדה כנגד 

העונש הוא כי בדבר אשר זדו עליה�, דהיינו החטא ו –מדה, כמ''ש כא� 
דבר אחד, לכ� כשראו בנ''י העשר מכות, וג� בימי מרדכי האי� מרדכי 

ככה יעשה לאיש אשר המל�   קרא המ� לפניו רכב על הסוס של המל� ו
חפ$ ביקרו, אע''פ שעוד לא באה הישועה, שבזמ� המכות היו עוד עבדי� 
במצרי�, וג� הגזירה של המ� לא נתבטלה בזה שמרדכי רכב על סוס 
   המל�, אבל עכ''פ ה� ידעו שכבר התחילה הגאולה, שכבר התחיל 

  כ� הי'! הנהפו� הוא, וידעו שבקרוב תבוא הישועה, ו
  

  ואנו מקוי� שג� בזמנינו, שראינו דברי� נפלאי�! שכבר התחיל 
דהיינו המבטח  –דהיינו המשע�, ובקרוב תבוא הישועה  –הנהפו� הוא 

     לצדיקי�, שהוא ''שמחת הגאולה'' בביאת גואל צדק אכי''ר.  
  
) יתרו ויבא יתרו וגו' אל המדבר (י''ח, ה') פרש''י (שמות, י''ח, י''ג )ג

א''כ  אבל צ''עקוד� מת� תורה בא, אבל עצתו הי' אחר מת� תורה. 
האי� פרש''י כשיתרו נת� העצה למשה אמר (י''ח, י''ח) נבול תבול ג� 

לרבות אהר� וחור ושבעי� זקני�, הלא חור כבר נהרג ביו�  –אתה 
שעשו ישראל את העגל כפרש''י לקמ� (ל''ב, ו') ויתרו יע$ אחר ההוא 

דאפשר שלא ידע  הגור ארי' תי'פרש''י (וזו קושיא גדולה). מעשה כד
, שהנה זה שנהרג חור ואולי י''ל בדר� חידושיתרו עדיי� מהריגת חור. 

שהי' בנה של מרי�, ואחד ממנהיגי ישראל, הי' חילול הש� גדול, לכ� 
העלימו זה מיתרו, שהרי בא למדבר כדי להתקרב לישראל ולהתגייר, 

בזוי כזה, אולי יתרחק מה�. ואולי מטע� זה לא  וחשבו שכשישמע דבר
נאמר מפורש בתורה שחור נהרג, אלא מרומז במלת לצחק כדפרש''י 
לקמ� (שמות, ל''ב, ו') לרמז שלא נעשה פירס� מזה, כדי שלא ישמע 

 את דברי יתרו (י''ח, כ''ג) מה שפרש''י ולפ''ז י''ליתרו ויתרחק מה�. 
אהר� נדב ואביהוא ושבעי�  –שלו� וג� כל הע� הזה על מקומו יבא ב

למה לא הזכיר חור, כמו שהזכיר בתחלת  צ''עזקני� הנלוי� עתה עמ�. 
שיתרו לא הזכיר רק האנשי� שהיו עומדי� ביחד  ולדברינו י''לדבריו. 

ע� משה כשדיבר עמו, ולכ� לא הזכיר חור שלא עמד ש�, שכבר נהרג 
  כשחטאו בעגל.  

  
, שלכאורה צ''ע הלא עצת יתרו הוא דבר תולפ''ז יש ליישב קושיא אחר

פשוט, ולמה נצר� משה ליתרו לחדש אותה, ולמה לא הי' אחד מישראל 
דבאמת עצתו הוא דבר פשוט, אבל אחר שבנ''י  ולדברינו י''לשיעצו כ�. 

ראו האי� נהרג חור כשחטאו בעגל, שהוא הי' המנהיג באותה שעה 
יות שרי� על ישראל, שעלה משה לשמי� לקבל התורה, ה� פחדו מלה

שהיא אחריות גדולה עד כדי כ� שצרי� למסור נפשי' עלי', אבל כיו� 
  שיתרו לא ידע מהריגת חור הוא יע$ כ�.  

  
, עפ''י הפסוק (י''ח, י''ג) וי''ל עוד עפ''י דברי דו''ז הפני� יפות זצ''ל

ואמרו חז''ל שהוא ממחרת יוה''כ, וזה להודיע שבחו של  –ויהי ממחרת 
שעד יוה''כ נתעסק לכפר עו� ישראל שביניה� למקו�, ויוה''כ  משה,

נתכפר לה�, כדאיתא ביומא (פ''ה) מכל חטאתיכ� לפני ה', אבל עבירות 
שבי� אד� למקו� אי� יוה''כ מכפר, לכ� ישב מיד אחר יוה''כ לשפוט בי� 

שעיקר החטא בי� אד� לחבירו באותו זמ� ולדברינו י''ל אד� לחבירו. 
חור, לכ� לתק� אותה ישב משה מבוקר עד ערב כדי לזרז הי' הריגת 

אות� בעניני בי� אד� לחבירו כדי שיזכו לתק� אותה ולהיות כפרה עלי'. 
דבאמת משה לא נהג לישב בכל יו� מערב עד בוקר לשפוט  ולפ''ז י''ל

את הע�, רק עכשיו אחר הריגת חור עשה כ�, כדי לזרז אות� בעניני בי� 
  א יעצו בנ''י למשה קוד� לזה על מינוי שופטי�.      אד� לחבירו, לכ� ל

  
ואי� פרשה זו כתובה כסדר, שלא  וי''ל עוד עפ''י פרש''י (י''ח, י''ג)

נאמר ויהי ממחרת עד שנה שני', א� לדברי האומר יתרו קוד� מת� 
שחטא  ולפ''ז צ''לתורה בא, שלוחו אל ארצו לא הי' עד שנה שני' עכ''ד. 

הי' אחר ביאת יתרו אבל קוד� שלוחו, והנה אע''פ העגל והריגת חור 
שאי� מוקד� ומאוחר בתורה, אבל צ''ע למה לא נכתבו הדברי� בסדר 
הזמ�, ולמה נכתבו מעשה העגל והריגת חור לקמ� בפרשת כי תשא ולא 

לא תעשה  –כיו� שבפרשה זו נאמרו עשרת הדברות וי''ל בפרשת יתרו. 
א תנא�, לכ� לא נאמר בפרשה זו אלהי� אחרי� על פני, לא תרצח, ול

חטא העגל, שהוא סתירה גדולה לה�, דהא בחטא העגל עברו על הג' 
עבודה זרה, שפיכות דמי�, וגילוי עריות, כמ''ש לקמ� ברש''י  –חמורות 

  על הפסוק (ל''ב, ו') ויקמו לצחק. 
  

  
פע� אחת בזמ� החור� שהי' קר מאד הרה''ג ר' דוד פיינשטיי� זצ''ל אב''ד אוזדא (אביו של מר�   ואתה תחזה מכל הע� אנשי חיל 

הרה''ג ר' משה פיינשטיי� זצ''ל) נתאכס� באכסניא ברוסיא. הבעל הבית של האכסניא הכיר הרה''ג ר' דוד זצ''ל, וכדי שיכול 
ילה. באמצע הלילה באו להאכסניא חת� וכלה שהיו אז בתו� להתחמ� נת� לו כלי הנקרא סאמאוואר ע� מי� חמי� להשתמש בו בל

שבעת ימי המשתה, ובקשו מהבעל אכסניא שית� לה� סאמאוואר כדי לחממ�, הגיד לה� שאי� לו רק אחד, וכבר נת� אותו להרה''ג 
� ז' ימי המשתה שלה�, הנ''ל, א� תרצו תלכו אצלו ותבקשו אותו ממנו. הל� החת� להרה''ג ר' דוד וסיפר לו שהוא ואשתו ה� בתו

וא� אפשר לו לית� לה� הסאמאוואר לכמה שעות. כששמע הרה''ג הנ''ל את דבריו מיד נת� לו הסאמאוואר, ואמר לו קח הסאמאוואר 
שלא ע''מ להחזיר, ואדרבה שמחה היא לי שאוכל להנות חת� וכלה בתו� שבעת ימי המשתה. הרבה שני� אחר המעשה הלכו החת� 

אמעריקא ושמ� הי' משפחת אדלער, לבסו� נתמנה הר' אדלער להיות המנהל של מתיבתא תפארת ירושלי� באיסט ע� אשתו לגור ב
סייד. והנה זמ� קצר אחר שבא מר� הרה''ג ר' משה פיינשטיי� זצ''ל בנו של הרה''ג ר' דוד זצ''ל לגור באמעריקא הי' אותו המתיבתא 

ל לבחור מי הוא שראוי יותר למינוי זה. כמוב� הרבה רבני� רצו באותו המינוי, אבל מחפש ראש ישיבה, והיה מוטל על הר' אדלער זצ''
כששמע אשתו של הר' אדלער שמר� הרה''ג ר' משה פיינשטיי� זצ''ל בנו של הרה''ג ר' דוד זצ''ל הוא אחד מה�, הזכירה לאישה את 

נ''ל הוא היותר ראוי ללמד תורה לבני הישיבה, המעשה שאירע בשבעת ימי המשתה שלה�, ואמרה לו בודאי בנו של הרב דוד ה
הסכי� עמה ונבחר להיות ראש הישיבה. (שמעתי מעשה זה מאחי הרב גרשו� שליט''א ששמע אותו ממר� הרה''ג ר' מיכל פיינשטיי� 

   זצ''ל ששמע אותו מהרבנית אדלער הנ''ל)  
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לקוטי ערך ש”י
פנינים יקרים ויסודות נפלאים, נשאבים ונלקטים מתורתו העמוקה של שר התורה מגדולי הפוסקים 

מרן רבי שלמה יהודה טאבאק זצוק”ל � תקצ”ב – תרס”ח � מחבר ספרי ערך ש”י על התורה, ושו”ת תשורת ש”י

לעילוי נשמת פייגא רבקה בת ר’ אריה לייבוש ע”ה
נלב”ע ט”ו אלול תש”ע

 בעזה”י

הדי�  מצד ופרנסת� בנ"י הצלת

עשה  אשר  כל את  משה חתן מדין  כהן יתרו  וישמע 

ישראל  את  ה' הוציא כי עמו  ולישראל למשה אלקים 

לדייק .ממצרים  בשםיש דהתחיל אשראלקים מה  -

בשם ומסיים  אלקים , ה '.הוי "העשה  הוציא  כי  -

מצרים רבינו ,ומפרש  ליציאת ישראל בני  זכו לא כי 

כל  אבל  הרחמים, במדת ה' הוציאם  אלא הדין, במדת

במדת היה ממצרים  יציאתם  לאחר עמהם  שעשה  מה 

שיצילם  הוא בדין  עמו, להיות שקיבלם  מאחר  הדין,

במן  ושיפרנסם  הים, ועל  במדבר נזק  .אמכל 

הפסוק וזהו עשה שאמר  אשר  כל  את יתרו וישמע 

עמו  ולישראל  למשה כלאלקים  את יתרו  ששמע ר"ל , -

שהיה  ממצרים , יציאתם לאחר בדרך לישראל  עשה  אשר

שהם  מפני  אלקים , בשם הדין עמו מצד שקיבלם ישראל  -

יתרו שמע ועוד עמו, ישראל להיות  את  ה' הוציא  כי 

יציאתם ממצרים  עצם  כי הוי "ה , בשם  היתה  וזאת  ר"ל , -

הרחמים . במדת  היה  הוצאה ]ממצרים כי  א"י  מד "ה [ק"א:

ה' מפי לשמוע נזכה לעתיד 

בקולי תשמעו שמוע  אם  ה ')וגו 'ועתה יש (י "ט, .

הלשון  כפל תשמעו להבין במה שמוע  הכונה  מה  וגם  ,

.בקולישאמר 

ש ומפרש  הפסוק, כונת  שמוע רבינו אם אם ר"ל , -

משה  מפי  אותם  מצוה שאני למה עכשיו  ויקיימוה ,ישמעו 

בקוליאז ר"ל ,תשמעו לשמוע - לבוא לעתיד  שיזכו

בעצמי מפי וסודותיה התורה בקולי טעמי  שאמר  והיינו  ,

ממש  ועתה ].ב - ד "ה [ק"א:

כגיגית  ההר כפיית

דמשיחא בעקבתא היצר התגברות  א.

ההר בתחתית י "ז )ויתיצבו ופירש "י :(י "ט , ומדרשו .

כגיגית. עליהם  ונכפה  מקומו  ההר בתוס'שנתלש והקשו

כפה ) ד "ה  פ "ח . מרצון(שבת  אמרו  הא  לכפי ', הוצרכו  דלמה 

אומות  על  כפה  לא למה  קשה  ועוד ונשמע, נעשה 

התורה . להם  ליתן כשבא  העולם

של ומפרש  יסודו  בהקדם  חיים רבינו , התורת 

צ "ח.) משום (סנהדרין היצה"ר , מתגבר  דמשיחא דבעקבתא

לכבות דכשעומד  הנר וכדרך  סופו, שקרוב  שיודע 

יותר יעו "ש מתלהב להרג , הקב"ה  כשקרבם  ולכן .

חוטאים  היה  לא  ואם  מלבם, יצה "ר שנעקר סיני 

נתגבר לכן  בעולם , יצה "ר  עוד היה  לא  העגל , בחטא

מקבלתם , לחזור שרצו  עד מאוד , עליהם  היצה "ר

הראשון , רצונם שיתגלה ההר , עליהם  כפה וכמו ולכן

ה "כ)הרמב"ם שכתב  מגירושין מעושה (פ "ב  גט  דמועיל 

שתשש  עד שהוכה  כיון  דודאי  אני , רוצה  כשאומר 

יעו "ש . מרצונו , גירש  כבר העולם יצרו , באומות  אבל 

היצה"ר, התגברות בלא אפי' תורה במתן רצו שלא

לכפי' מקום כלל.אין  רצון להם שאין  כיון ,

בתחתית ] ד "ה [ק "ד :

ראויי�  שאינ� ב.חשבו 

רבינו  מתרץ  שני  הכריחבאופן  לא למה  הקושיא 

ישראל, בני את  שהכריח  כמו העולם, אומות  את הקב"ה 

היינו  התורה, בקבלת נתרצו  לא העולם דאומות דמה

לבם , בשרירות  לילך  שרצו  כפי משום הכל  לעשות

התורה,תאוותם , לקבלת  נתרצו לא קדושים  ישראל  אבל

התורה, לקבל  ראויים  אינם  שפלותם  מרוב חשבו כי

הזאת , רמה  למעלה  יעלה  מאדמה  שאדם  שייך  שאיך

ראוים  היו שפלותם, מחמת היה  רצו  שלא  שזה  וכיון

להכריחם .

ואמרו והנה  מתחילה  מרצון  התורה  שקיבלו  מה 

ונשמע ', מעלת 'נעשה אז השיגו  לא  שעדיין משום  זהו

התורה,התורה , כל והשיגו סיני , הר אצל  שעמדו  עד

ראויים  שאינם  בחשבם  בהם , חזרו התורה מעלת ,ולגודל

כגיגית . ההר עליהם  כפה  ויתיצבו]ולכן ד "ה  ק"ה [יתרו 

שבראנו.א. דכיון  אלקים , בשם - משלו שאכלנו  אלקינו  ברוך הזימון  בברכת  דאומרים  מה מ "ג, פ "ז, בברכות  יו "ט התוס ' דברי  דרך ועל 

ברואיו. את לפרנס  נותן  הדין

צפונותיה....ב . ומסתר טעמיה סוד להם  לבאר עליהם, עוד להופיע מאתו  ומובטחים פיהו : מנשיקות ישקני בפסוק השירים  שיר רש"י עי '

פיהו. מנשיקות  ישקני  וזהו

חיים ..ג . התורת כדברי כתוב  חולים ביקור מצות שבכונות  מציין רבינו

נופל מכוחו יותר העולה

ה' אל יהרסו  פן בעם  העד  רד  משה  אל ה' ויאמר

רב  ממנו ונפל כ "א)לראות הפסוק(י "ט , כונת להבין  יש  .

רב 'באומרו  ממנו  הרבה 'ונפל  שיפלו  הכונה  דאם  ,

לכתוב הו "ל  רבים 'ונפלו 'אנשים, בלשון  רב, .ד ממנו

כירבינו,ומפרש  האדם , בחיי  גדול  יסוד בהקדם

יותר ממדריגתו , יותר  בהדרגה, שלא  לעלות המתעצם 

נופל  וגם  לגמרי, מתבלבל אז ושכלו , כוחו מכפי 

הסוגיא ממדריגתו . את ילמוד אחד שאם  משל, דרך  ועל 

חלש , מוח לו שיש  מי  עם  ועמקות , חריפות  באופן

יבין ולא לגמרי , הלה  יתבלבל  אז השגתו, מיכולת  יותר

היה  אם  להשיג, יכול  היה  אשר  הסוגיא , פשטות גם

הדברים . פשטות רק עמו לומד

הקב"ה וזהו  אל שהזהיר  יהרסו  פן בעם  העד 'רד 

לראות' מיכולת ה' יותר לראות יהרסו  שלא  שיזהרו -

רב'השגתם , ממנו יותר'ונפל לראות  שיעלה  שמי -

ממה  יותר  ממדרגתו  למטה  יפול  השגתו , מיכולת 

מתחלה  .ה שהיה 

הגאוה סכנת 

רבינו, מפרש שני דאיתא באופן  מה  (ח"אבזוה"ק עפ "י 

איהו קכ "ב :) זעיר דאיהו ומאן זעיר , איהו  רב דאיהו מאן

ומי רב  לקטן, באמת  נחשב לגדול  עצמו שמחזיק [מי

הוא  והביאור לגדול ]. באמת  נחשב לקטן עצמו  שמחשיב

שפירש  דרך א')עה "פ התרגוםעל  ט"ו , גאה (בשלח גאה  כי 

גותניא- על והיינומתגאה עם , הקב "ה של שהנהגתו

אז  גאוה, בעל שהוא שמי מדה, כנגד מדה הוא הבריות 

כביכול , עליו מתגאה הקב"ה מדה כנגד נעשה מדה ועי"כ

הקב "ה  מדה  כנגד מדה  אז בעיניו , שפל שהוא ומי זעיר ,

גדול. ונעשה  עליו, שכינתו ושורה  כביכול, עצמו משפיל 

הקב "ה וזהו  אל שהזהיר יהרסו  פן בעם  העד 'רד 

לראות ' אז ה' לראות, גאוה  מחמת  שיהרס דהיינו -

רב' ממנו עצמו 'ונפל  את  שמחזיק האדם  דאותו  -

זעיר. איהו רב דאיהו  דמאן  הכלל , פי על  יפול , ל 'רב'

א"י ] וד"ה פ� ד "ה [ק"ב :

שבת  לכבוד בחול אכילה

הגמרא רבינו  בלשון  שם )מדייק שמאי (בביצה  על

שבת ,הזקן  לכבוד אוכל  היה ימיו  קשה ,שכל דלכאורה 

רק שבת , לכבוד  אכל  לא  לכבוד הניחדהא הבהמה 

בימי  הראשונה  אכל  אז נאה , בהמה  וכשמצא  שבת,

שבת . לכבוד היפה  והניח  שבת, לכבוד שלא  החול 

אופנים . בשני  רבינו כיוןומתרץ דאולי  - אחד אופן

ואחר שבת, לכבוד  הראשונה  הבהמה  לאכול שחשב 

הראשונה , את אכל הימנה  נאה  לו שנזדמן  מחמת  כך

שבת  לכבוד  הראשונה  גם  אכל  כאילו .ונחשב 

שני האריז"ל אופן  דברי עפ "י ר"נ)- סי ' במג"א (הובא 

שבת, לכבוד שזו בפיו  יאמר  מכין, או  שקונה דבר שכל

שהכין . הדבר  על  שבת קדושת משרה וא "כ שבדיבורו

שבת , לכבוד שזו אמר  הראשונה  הבהמה  שמאי כשקנה 

כשקנה  אפילו כן  על  שבת , קדושת הבהמה  על  חל  ובזה 

החול, בימות הראשונה  ואכל  מזו, יפה  בהמה  כך אחר

חל  שכבר מאכל  אכל  שהרי  שבת, לכבוד שאכל נחשב

שבת קדושת  זכור ].עליו ד "ה [ק"ד :

מלעלות  התורה מעכבת לשה"ר

וגו ', עולותיך את עליו  וזבחת לי  תעשה אדמה מזבח

עליו  ערותך  תגלה לא אשר מזבחי על במעלות תעלה ולא

כ"א-כ"ג) ערותך.(כ', תגלה  'ולא' לכתוב לי ' דהוה  לדייק  יש .

הקדמותרבינו,ומפרש  שני דאיתא א'.עפ"י  מה  -

שם )בילקוט  החנפים (במשלי  את מפרסמין  חייא ר' תנא

בקהל  רעתו  תגלה שנאמר  השם , חלול  אולם מפני  שני.

בה  נאמרו -תנאים  חדא  שנאה , משום עושה כשאינו 

צדיקים )וקטטה הארחות בשם קע "ט סי ' ח"א  יעקב  שבות ,(שו"ת

- ריעותאושנית  אותו  בו  תאמרכשאין אל  שבך דמום ,

נ "ט :)לחבירך  בב"מ תורה ב '.(כמבואר ברמזי  דמובא  מה  -

לשונו ) על  רגל לא  בפסוק ט"ו  תהלים  הרע ,,(על לשון  דכשמדבר

את ודוחה עליו, מקטרג הרע  הלשון  של  וההבל  הקול  אז

למעלה. מלעלות  כך אחר  שלומד התורה לימוד של הקול

לך,ולכן מייעץ וזבחתהפסוק לי תעשה אדמה  מזבח

מזבחי על  במעלות תעלה ולא וגו ', עולותיך  את עליו

והוצאות  בטירחות להרבות לנו למה  תאמר שלא  ר "ל, -

בתורת  לעסוק נוכל  הלא בפועל , הקרבנות  בהבאת 

עולה  בתורת  העוסק  שכל  שאחז "ל  מעלה הקרבנות ,

הפסוק  אמר לזה  עולה , העלה  כאילו הכתוב שלאעליו

במעלות שרקתעלה באופן  אותו תקיים שאל  ר"ל -

הקריב,מעלה  כאילו הכתוב מזבחיעליו במקום על

המזבח]. על  בפועל  קרבן תחת  [כלומר  מזבחי 

מפני וטעם  הוא  עליו הדבר  ערותך  תגלה לא אשר 

הלשון ששמירת כמו ערוה , נקרא  הלשון  שפגם  ר "ל , -

ברית  הרע ז נקרא  לשון  שדיברת שמה  הוא, והכונה  ,

תקטרג ריעותא , אותו בך שיש  במה  וגם  שנאה , מחמת

בפועל, הקרבנות  תקריב ולכן  לומד , שאתה  הלימוד על 

מכח להמקטרג מקום  אין והפעולה  המעשה  דעל 

ולא ]הלשון. ד "ה [ק"ה:

חכמים ..ד . ובשפתי  בזה, שפירש "י  מה ועיין 

מתחילה..ה. לו שהיה ממדריגתו גם  שיפול 'גדולה', נפילה שיפול - 'רב' תיבת לפרש  רבינו כונת  לכאורה

זו.ו . בהמה לאכול שחישב  כאן כן כמו  עשאו, כאילו נחשב עשאה ולא ונאנס  מצוה לעשות חשב  שאחז"ל  ע"ד  רבינו כונת אולי

שבהמה  שבת , כבוד מענין  גופא  היא  לשבת , להניחו שלא המניעה שכל  מרובה, טובה מדה הוא  כאן  ובאמת  שנאנס. ורק  לשבת ,

שבת . לכבוד  יהיה היפה

פי"א ..ז . הקדושה שער חכמה ראשית  עי '



הדי�  מצד ופרנסת� בנ"י הצלת

עשה  אשר  כל את  משה חתן מדין  כהן יתרו  וישמע 

ישראל  את  ה' הוציא כי עמו  ולישראל למשה אלקים 

לדייק .ממצרים  בשםיש דהתחיל אשראלקים מה  -

בשם ומסיים  אלקים , ה '.הוי "העשה  הוציא  כי  -

מצרים רבינו ,ומפרש  ליציאת ישראל בני  זכו לא כי 

כל  אבל  הרחמים, במדת ה' הוציאם  אלא הדין, במדת

במדת היה ממצרים  יציאתם  לאחר עמהם  שעשה  מה 

שיצילם  הוא בדין  עמו, להיות שקיבלם  מאחר  הדין,

במן  ושיפרנסם  הים, ועל  במדבר נזק  .אמכל 

הפסוק וזהו עשה שאמר  אשר  כל  את יתרו וישמע 

עמו  ולישראל  למשה כלאלקים  את יתרו  ששמע ר"ל , -

שהיה  ממצרים , יציאתם לאחר בדרך לישראל  עשה  אשר

שהם  מפני  אלקים , בשם הדין עמו מצד שקיבלם ישראל  -

יתרו שמע ועוד עמו, ישראל להיות  את  ה' הוציא  כי 

יציאתם ממצרים  עצם  כי הוי "ה , בשם  היתה  וזאת  ר"ל , -

הרחמים . במדת  היה  הוצאה ]ממצרים כי  א"י  מד "ה [ק"א:

ה' מפי לשמוע נזכה לעתיד 

בקולי תשמעו שמוע  אם  ה ')וגו 'ועתה יש (י "ט, .

הלשון  כפל תשמעו להבין במה שמוע  הכונה  מה  וגם  ,

.בקולישאמר 

ש ומפרש  הפסוק, כונת  שמוע רבינו אם אם ר"ל , -

משה  מפי  אותם  מצוה שאני למה עכשיו  ויקיימוה ,ישמעו 

בקוליאז ר"ל ,תשמעו לשמוע - לבוא לעתיד  שיזכו

בעצמי מפי וסודותיה התורה בקולי טעמי  שאמר  והיינו  ,

ממש  ועתה ].ב - ד "ה [ק"א:

כגיגית  ההר כפיית

דמשיחא בעקבתא היצר התגברות  א.

ההר בתחתית י "ז )ויתיצבו ופירש "י :(י "ט , ומדרשו .

כגיגית. עליהם  ונכפה  מקומו  ההר בתוס'שנתלש והקשו

כפה ) ד "ה  פ "ח . מרצון(שבת  אמרו  הא  לכפי ', הוצרכו  דלמה 

אומות  על  כפה  לא למה  קשה  ועוד ונשמע, נעשה 

התורה . להם  ליתן כשבא  העולם

של ומפרש  יסודו  בהקדם  חיים רבינו , התורת 

צ "ח.) משום (סנהדרין היצה"ר , מתגבר  דמשיחא דבעקבתא

לכבות דכשעומד  הנר וכדרך  סופו, שקרוב  שיודע 

יותר יעו "ש מתלהב להרג , הקב"ה  כשקרבם  ולכן .

חוטאים  היה  לא  ואם  מלבם, יצה "ר שנעקר סיני 

נתגבר לכן  בעולם , יצה "ר  עוד היה  לא  העגל , בחטא

מקבלתם , לחזור שרצו  עד מאוד , עליהם  היצה "ר

הראשון , רצונם שיתגלה ההר , עליהם  כפה וכמו ולכן

ה "כ)הרמב"ם שכתב  מגירושין מעושה (פ "ב  גט  דמועיל 

שתשש  עד שהוכה  כיון  דודאי  אני , רוצה  כשאומר 

יעו "ש . מרצונו , גירש  כבר העולם יצרו , באומות  אבל 

היצה"ר, התגברות בלא אפי' תורה במתן רצו שלא

לכפי' מקום כלל.אין  רצון להם שאין  כיון ,

בתחתית ] ד "ה [ק "ד :

ראויי�  שאינ� ב.חשבו 

רבינו  מתרץ  שני  הכריחבאופן  לא למה  הקושיא 

ישראל, בני את  שהכריח  כמו העולם, אומות  את הקב"ה 

היינו  התורה, בקבלת נתרצו  לא העולם דאומות דמה

לבם , בשרירות  לילך  שרצו  כפי משום הכל  לעשות

התורה,תאוותם , לקבלת  נתרצו לא קדושים  ישראל  אבל

התורה, לקבל  ראויים  אינם  שפלותם  מרוב חשבו כי

הזאת , רמה  למעלה  יעלה  מאדמה  שאדם  שייך  שאיך

ראוים  היו שפלותם, מחמת היה  רצו  שלא  שזה  וכיון

להכריחם .

ואמרו והנה  מתחילה  מרצון  התורה  שקיבלו  מה 

ונשמע ', מעלת 'נעשה אז השיגו  לא  שעדיין משום  זהו

התורה,התורה , כל והשיגו סיני , הר אצל  שעמדו  עד

ראויים  שאינם  בחשבם  בהם , חזרו התורה מעלת ,ולגודל

כגיגית . ההר עליהם  כפה  ויתיצבו]ולכן ד "ה  ק"ה [יתרו 

שבראנו.א. דכיון  אלקים , בשם - משלו שאכלנו  אלקינו  ברוך הזימון  בברכת  דאומרים  מה מ "ג, פ "ז, בברכות  יו "ט התוס ' דברי  דרך ועל 

ברואיו. את לפרנס  נותן  הדין

צפונותיה....ב . ומסתר טעמיה סוד להם  לבאר עליהם, עוד להופיע מאתו  ומובטחים פיהו : מנשיקות ישקני בפסוק השירים  שיר רש"י עי '

פיהו. מנשיקות  ישקני  וזהו

חיים ..ג . התורת כדברי כתוב  חולים ביקור מצות שבכונות  מציין רבינו

נופל מכוחו יותר העולה

ה' אל יהרסו  פן בעם  העד  רד  משה  אל ה' ויאמר

רב  ממנו ונפל כ "א)לראות הפסוק(י "ט , כונת להבין  יש  .

רב 'באומרו  ממנו  הרבה 'ונפל  שיפלו  הכונה  דאם  ,

לכתוב הו "ל  רבים 'ונפלו 'אנשים, בלשון  רב, .ד ממנו

כירבינו,ומפרש  האדם , בחיי  גדול  יסוד בהקדם

יותר ממדריגתו , יותר  בהדרגה, שלא  לעלות המתעצם 

נופל  וגם  לגמרי, מתבלבל אז ושכלו , כוחו מכפי 

הסוגיא ממדריגתו . את ילמוד אחד שאם  משל, דרך  ועל 

חלש , מוח לו שיש  מי  עם  ועמקות , חריפות  באופן

יבין ולא לגמרי , הלה  יתבלבל  אז השגתו, מיכולת  יותר

היה  אם  להשיג, יכול  היה  אשר  הסוגיא , פשטות גם

הדברים . פשטות רק עמו לומד

הקב"ה וזהו  אל שהזהיר  יהרסו  פן בעם  העד 'רד 

לראות' מיכולת ה' יותר לראות יהרסו  שלא  שיזהרו -

רב'השגתם , ממנו יותר'ונפל לראות  שיעלה  שמי -

ממה  יותר  ממדרגתו  למטה  יפול  השגתו , מיכולת 

מתחלה  .ה שהיה 

הגאוה סכנת 

רבינו, מפרש שני דאיתא באופן  מה  (ח"אבזוה"ק עפ "י 

איהו קכ "ב :) זעיר דאיהו ומאן זעיר , איהו  רב דאיהו מאן

ומי רב  לקטן, באמת  נחשב לגדול  עצמו שמחזיק [מי

הוא  והביאור לגדול ]. באמת  נחשב לקטן עצמו  שמחשיב

שפירש  דרך א')עה "פ התרגוםעל  ט"ו , גאה (בשלח גאה  כי 

גותניא- על והיינומתגאה עם , הקב "ה של שהנהגתו

אז  גאוה, בעל שהוא שמי מדה, כנגד מדה הוא הבריות 

כביכול , עליו מתגאה הקב"ה מדה כנגד נעשה מדה ועי"כ

הקב "ה  מדה  כנגד מדה  אז בעיניו , שפל שהוא ומי זעיר ,

גדול. ונעשה  עליו, שכינתו ושורה  כביכול, עצמו משפיל 

הקב "ה וזהו  אל שהזהיר יהרסו  פן בעם  העד 'רד 

לראות ' אז ה' לראות, גאוה  מחמת  שיהרס דהיינו -

רב' ממנו עצמו 'ונפל  את  שמחזיק האדם  דאותו  -

זעיר. איהו רב דאיהו  דמאן  הכלל , פי על  יפול , ל 'רב'

א"י ] וד"ה פ� ד "ה [ק"ב :

שבת  לכבוד בחול אכילה

הגמרא רבינו  בלשון  שם )מדייק שמאי (בביצה  על

שבת ,הזקן  לכבוד אוכל  היה ימיו  קשה ,שכל דלכאורה 

רק שבת , לכבוד  אכל  לא  לכבוד הניחדהא הבהמה 

בימי  הראשונה  אכל  אז נאה , בהמה  וכשמצא  שבת,

שבת . לכבוד היפה  והניח  שבת, לכבוד שלא  החול 

אופנים . בשני  רבינו כיוןומתרץ דאולי  - אחד אופן

ואחר שבת, לכבוד  הראשונה  הבהמה  לאכול שחשב 

הראשונה , את אכל הימנה  נאה  לו שנזדמן  מחמת  כך

שבת  לכבוד  הראשונה  גם  אכל  כאילו .ונחשב 

שני האריז"ל אופן  דברי עפ "י ר"נ)- סי ' במג"א (הובא 

שבת, לכבוד שזו בפיו  יאמר  מכין, או  שקונה דבר שכל

שהכין . הדבר  על  שבת קדושת משרה וא "כ שבדיבורו

שבת , לכבוד שזו אמר  הראשונה  הבהמה  שמאי כשקנה 

כשקנה  אפילו כן  על  שבת , קדושת הבהמה  על  חל  ובזה 

החול, בימות הראשונה  ואכל  מזו, יפה  בהמה  כך אחר

חל  שכבר מאכל  אכל  שהרי  שבת, לכבוד שאכל נחשב

שבת קדושת  זכור ].עליו ד "ה [ק"ד :

מלעלות  התורה מעכבת לשה"ר

וגו ', עולותיך את עליו  וזבחת לי  תעשה אדמה מזבח

עליו  ערותך  תגלה לא אשר מזבחי על במעלות תעלה ולא

כ"א-כ"ג) ערותך.(כ', תגלה  'ולא' לכתוב לי ' דהוה  לדייק  יש .

הקדמותרבינו,ומפרש  שני דאיתא א'.עפ"י  מה  -

שם )בילקוט  החנפים (במשלי  את מפרסמין  חייא ר' תנא

בקהל  רעתו  תגלה שנאמר  השם , חלול  אולם מפני  שני.

בה  נאמרו -תנאים  חדא  שנאה , משום עושה כשאינו 

צדיקים )וקטטה הארחות בשם קע "ט סי ' ח"א  יעקב  שבות ,(שו"ת

- ריעותאושנית  אותו  בו  תאמרכשאין אל  שבך דמום ,

נ "ט :)לחבירך  בב"מ תורה ב '.(כמבואר ברמזי  דמובא  מה  -

לשונו ) על  רגל לא  בפסוק ט"ו  תהלים  הרע ,,(על לשון  דכשמדבר

את ודוחה עליו, מקטרג הרע  הלשון  של  וההבל  הקול  אז

למעלה. מלעלות  כך אחר  שלומד התורה לימוד של הקול

לך,ולכן מייעץ וזבחתהפסוק לי תעשה אדמה  מזבח

מזבחי על  במעלות תעלה ולא וגו ', עולותיך  את עליו

והוצאות  בטירחות להרבות לנו למה  תאמר שלא  ר "ל, -

בתורת  לעסוק נוכל  הלא בפועל , הקרבנות  בהבאת 

עולה  בתורת  העוסק  שכל  שאחז "ל  מעלה הקרבנות ,

הפסוק  אמר לזה  עולה , העלה  כאילו הכתוב שלאעליו

במעלות שרקתעלה באופן  אותו תקיים שאל  ר"ל -

הקריב,מעלה  כאילו הכתוב מזבחיעליו במקום על

המזבח]. על  בפועל  קרבן תחת  [כלומר  מזבחי 

מפני וטעם  הוא  עליו הדבר  ערותך  תגלה לא אשר 

הלשון ששמירת כמו ערוה , נקרא  הלשון  שפגם  ר "ל , -

ברית  הרע ז נקרא  לשון  שדיברת שמה  הוא, והכונה  ,

תקטרג ריעותא , אותו בך שיש  במה  וגם  שנאה , מחמת

בפועל, הקרבנות  תקריב ולכן  לומד , שאתה  הלימוד על 

מכח להמקטרג מקום  אין והפעולה  המעשה  דעל 

ולא ]הלשון. ד "ה [ק"ה:

חכמים ..ד . ובשפתי  בזה, שפירש "י  מה ועיין 

מתחילה..ה. לו שהיה ממדריגתו גם  שיפול 'גדולה', נפילה שיפול - 'רב' תיבת לפרש  רבינו כונת  לכאורה

זו.ו . בהמה לאכול שחישב  כאן כן כמו  עשאו, כאילו נחשב עשאה ולא ונאנס  מצוה לעשות חשב  שאחז"ל  ע"ד  רבינו כונת אולי

שבהמה  שבת , כבוד מענין  גופא  היא  לשבת , להניחו שלא המניעה שכל  מרובה, טובה מדה הוא  כאן  ובאמת  שנאנס. ורק  לשבת ,

שבת . לכבוד  יהיה היפה

פי"א ..ז . הקדושה שער חכמה ראשית  עי '
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 מחולקות לשני לוחות, חמש על לוח זה וחמש על לוח זה.ופיעות עשרת הדברות. ידוע שהדברות בפרשתנו מ
שאחד הענינים בזה הוא, שחמשת הדברות הראשונות הם  )(רמב"ן שמות כ, יג. אברבנאלותינו הקדושים מבארים רב

 דשם יוצא,דברי ק. ולפי שבין אדם לחבירו, וחמשת הדברות האחרונות הם מצוות שבין אדם למקוםמצוות 
. והקושיא נשאלת בין אדם למקוםנחשבת למצוה ש ,שהיא הדברה החמשית ",כבד את אביך"ת מצוש

לכבד  –מאליה, איך יתכן להגדיר "כבד את אביך" כמצוה שבין אדם למקום, כאשר כל ענינה בין אדם לחבירו 
  את אביו?!

  

אנכי "ב וכת, כל דברה בלוח הראשון היא כנגד הדברה המקבילה לה בלוח השני. )יתרופר' מכילתא (אומרים חז"ל 
, שנאמר ליו הכתוב כאלו ממעט בדמות המלךשכל מי ששופך דם, מעלה עמגיד  ".לא תרצח" וכנגדו "אלהיך ה'
 ".לא תנאף"וכנגדו  "פסל לך תעשהלא " .)ו ,בראשית ט(" כי בצלם אלהים עשה את האדם ...שופך דם האדם"

 "לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא" '.הכתוב כאלו מנאף אחר ה שכל מי שעובד עבודה זרה מעלה עליומגיד 
 וכנגדו "זכור את יום השבת לקדשו. "סוף בא לידי שבועת שואבב, לשכל מי שגונ מגיד ".לא תגנוב" וכנגדו

א עולמו לששה ימים שלא ברהקב"ה שבת מעיד לפני שכל מי שמחלל את ה. מגיד "ברעך עד שקר לא תענה"
  עולמו לששה ימים ונח בשביעי.  שברא הקב"המר את השבת מעיד לפני השווכל  ,ולא נח בשביעי

  

 ...בית רעך לא תחמוד" וכנגדו" כבד את אביך"כל הקשרים הללו מסתדרים ככפתור ופרח. אך לבסוף כתוב 
  .)מש"כ בזה במכילתא(ע"ש וקשה, מה הקשר הדברים?  ".וכל אשר לרעך ...אשת רעך

  

מלך מלכי נראה לי בס"ד לבאר את הדברים כך: ידוע שלהקב"ה ישנם מספר תוארים. ה' יתברך נקרא "
" וכו'. ובאופן אישי, כשיהודי ניגש לעבודת ה', הוא יכול רבונו של עולם", "בורא עולם", "אדון", "המלכים

המשמש  משרת", ומתחבר אל ה' כמלךט על ה' כ"להביט על ה' ולהתחבר אליו באופנים שונים. יש אדם שמבי
. יש אדם המביט על ה' אדונוהמשמש את  עבד", ומתחבר אליו כאדון. יש אדם שמביט על ה' כ"מלכואת 
. כשאדם מתחבר אל ה' באופנים הללו, הוא ניגש בוראוהעושה רצון  נברא", ומתחבר אליו כבורא עולםכ"

ברא את העולם יש מאין, ושהוא יתברך רב ושליט, בעל היכולת ובעל לקיום המצוות ביראה ופחד, ומבין שה' 
הכוחות כולם. ועל כל דבר גלוי ונעלם יעמידו מלך מלכי המלכים במשפט. וכבר אמר ר' חנינא, "כל האומר 

  .(בבא קמא נ.)הקב"ה ותרן הוא, יוותרו חייו" 
  

 לעילוי נשמת
אליס קלבו בת 

 רחל
  

 נתרם על ידי  

 מרדכי ישעיה בן חריה טובה
 רפואה שלימה, פרנסה טובה,

 והצלחה

 לעילוי נשמת אבי מורי
 יוסף בן יעקב

 ואמי מורתי רינה בת אסתר
 תרומת דוד בן יוסף

 רפואה שלימה  
 מרים בת

 אידא

 ק"ק מגן אברהם
2114 East 66 St. Brooklyn NY 

 7. יום ראשון: 6 בשעה שחרית כל בוקר
 4:30בשעה מנחה ערבית 

 pm 



ייב שתהיה לו יראת שמים, יראת העונש חיבור עם הקב"ה באופנים הנ"ל הם חשובים והכרחיים. כל יהודי ח
ויראת הרוממות. חייב להרגיש שיש דין ודיין, ושיעמידו הבורא במשפט על כל דיבור מעשה ומחשבה. אך 

א , הי"בורא", ו"אדון", "מלך"ה כ"של יראה ופחד, והתחברות להקב האם צורת העבודההשאלה היא, 
  ?של האדם 'בעבודת ה התכלית

  

מהלכות יסודי התורה, פ"ב ריש (המפרש להרמב"ם,  להגיע לאהבת ה' שתכלית כל התורה והמצוות היאמבואר בספרים, 
קודמת  וז"ל: "לא נתנו כל המצוות אלא שנגיע בהן לזו המדרגה [אהבת ה'], כדכתיב: "ובחרת בחיים למען תחיה...לאהבה את ה'". ויש לנו מעלה שהיא

. ואף שכל דרגות היראה הכרחיים ומשובחים )היראה", עכ"ל. וע"ע בהקדמה לתולדות יעקב יוסףלמעלה זו, והיא פחותה ממנה, והיא מעלת 
  הם, אין עבודת ה' מסתיימת בהן. אלא הכל מוביל לתכלית אחת: "ואהבת את ה' אלקיך"! 

  

נתיבות עולם, (עי' להמהר"ל באם כן, מוכרחים לברר מהי בעצם אהבת ה', ואיך מגיעים אליה. יסוד גדול מובא בספרים 

ולעניננו, . אחדות עם הנאהבזה ללמד שענין האהבה הוא הרגשת ". אחד" גימטריא "אהבה: ")נתיב אהבה פ"א
. אם נשאל, איך ניתן להרגיש אחדות עם ה' יתברך? התשובה היא: ה"א הרגשת האחדות עם הקבאהבת ה' הי

חלק מן  וא, מרגיש שהומפני שמרגיש אחדות עמ אביוטבע האדם שאוהב את . (דברים לב, ו)" הלוא הוא אביך!"
לכן כאשר האדם יביט על ה' וירגיש בלבו שהוא יתברך, אביו כפשוטו, והוא בנו, אז יוכל להיכנס  ההויה שלו.

 לעולם של אהבת ה', והרגשת התחברות והתאחדות לאביו שבשמים. 
  

מצוות מקבלות פנים חדשות! הם לא רק  , התרי"גאביונמצא, כשיהודי ניגש לעבודת ה' בצורה שהקב"ה הוא 
ג מצוות נהפכות כולן למצוה אחת "תריאלא הציווים של "מלך", הוראות של "אדון", ורצונות של "בורא". 

! למה אני צריך להניח תפילין? כי אבא אמר להניח! למה אני צריך להתפלל? כי אבא "כבד את אביך"כוללת: 
אינה " כבד את אביך"מצות  ,לפי זהד? כי אבא אמר לעשות חסד! אמר להתפלל! למה אני צריך לעשות חס

לקיים  כללי הנוגע לכל עבודת האדם, דהיינו גם ציווינכלל בה אלא  ציווי לכבד את אביו הגשמי בלבד,
ולכן "כבד את אביך" נכללת  מתוך אהבה אמתית!, מצוות בצורה של בן המכבד את אביוהג "תריאת כל 
  , ללמדנו את הצורה האמיתית שבה אנו צריכים לעבוד את המקום.  וםשבין אדם למקבמצוות 

  

עתה נבין את הקשר שבין "כבד את אביך" ל"לא תחמוד". אדם המביט על ה' ומתחבר אליו כמלך או אדון 
צרכיו וחסרונותיו התמלאו. מלך אחראי לקיומו הכללי של העם, אך אין  כלוכדומה, אין בהכרח שירגיש ש

צרכי עבדיו עד לפרטי  כלחסרון ספציפי של כל יחיד ויחיד. וכן אדון, אין בהכרח שידאג ל כלבהכרח שידאג ל
פרטים. במצבים אלו, שייך שהמשרת או העבד ירגיש חמדה וקנאה כלפי אחרים, כיון שמרגיש שחסר לו דבר 

  שהרי מלכו או אדונו לא מילא כל חסרונותיו. מה,
  

, שהוא כל אבא טוב כזה, אז בודאי האוהב אותי כבנו יחידושלי,  "אבא"גם הוא  'שה אך אם אני ארגיש
. אני ארגיש שיש לי כל מה שאני צריך, בלי שום חסרון לפרטי פרטים מלא כל חסרונותי וצרכי עדיכול, מ

שדבר זה הוא לא טוב בשבילי עכשיו, ולכן אבא לא נתן לי אותו. וממילא אינני כלל! וכל מה שאין לי, זה משום 
, "כבד את אביך" את המצוות בתורת, ונקיים "אבא"הגד נא יהודי יקר, אם נסתכל על ה' כחפץ בו כלל! 

  ?"לא תחמוד"האם ישאר אפילו פתח קטן לעבור על האיסור 
  

  מאמר החכם
  
 

רבון העולמים: אינני חושש מהגיהנום שלך, אינני מתאוה לגן עדן שלך, מוותר אני 
  על מלאכי עליון שלך. היודע אתה מה אני מבקש? אותך, אותך בלבד. 

  

  בעל התניא
  

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה ל- 
MEAFARKUMI@GMAIL.COM  
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ה?! שֶׁ ּמֹ י  ֵר ְב ּדִ ִמ ְתרֹו  ִי י  ֵר ְב ּדִ ן  י ִב י ִב ֲח

משיחותיו של מורינו ראש הישיבה שליט"א

ה?! ִמי ֵמִעיז ְלהֹוִכיַח ֶאת ֹמׁשֶ
ֲעֹמד  ט ֶאת ָהָעם ַוּיַ ּפֹ ה ִלׁשְ ב ֹמׁשֶ ׁשֶ ֳחָרת ַוּיֵ "ַוְיִהי ִמּמָ
ֹחֵתן  ְרא  ַוּיַ ָהָעֶרב...  ַעד  ַהּבֶֹקר  ִמן  ה  ֹמׁשֶ ַעל  ָהָעם 
ָבר  ַהּדָ טֹוב  לֹא  ֵאָליו  ה  ֹמׁשֶ ֹחֵתן  ַוּיֹאֶמר  ה...  ֹמׁשֶ
ה".  ם ָהָעם ַהּזֶ ה ּגַ ם ַאּתָ ּבֹל ּגַ ה, ָנֹבל ּתִ ה עֹׂשֶ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ
יק  ְבֵרי ִיְתרֹו ִלְפֵני ה', ְוה' ַמְצּדִ יׁש ֶאת ּדִ נּו ַמּגִ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ
ָהָיה ּכֶֹמר  ְתרֹו ׁשֶ ּיִ ֶ ֶלא, ּשׁ ָבר ּפֶ ָבָריו. ְוִלְכאֹוָרה ַהּדָ ֶאת ּדְ
ְתׁשּוָבה, ֵמִעיז ְלהֹוִכיַח ֶאת  ה ָחַזר ּבִ לע"ז ְוַרק ֶזה ַעּתָ
ה'  ׁשֶ ְועֹוד  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ִביִאים  ַהּנְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ן  ַרּבָ ה  ֹמׁשֶ
ְתרֹו  ּיִ ֶ ה? ּוִבְפָרט ּשׁ י ֹמׁשֶ ֶנֶגד ַמֲעׂשֵ ָבָריו ּכְ יק ֶאת ּדְ ַמְצּדִ
ִמיד ֶאת עמ"י ח"ו  ָהָיה ְמָיֵעץ ְלַפְרעֹה ֵעצֹות ֵהיַאְך ַיׁשְ
ֵעצֹות  ֵעת  ּכָ ְמָיֵעץ  ֶאָחד  אֹותֹו  ְוֵאיְך  בזוה"ק(,  בָֹאר  ּמְ )ּכַ

לעמ"י?!

י?! ְלֵהיָכן ֶנֱעָלם ַהּיֹוֵעץ ָהָראׁשִ
ֳחָרת",  ִמּמָ "ַוְיִהי  פרש"י:  ה  ִהּנֵ ּדְ א  ֶאּלָ

ְלַאַחר  ָהָיה,  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  מֹוָצֵאי 
ְוִיְתרֹו  ִנּיֹות.  ְ ַהּשׁ ַהּלּוחֹות  ְנִתיַנת 

ָהֵעֶגל  ה  ֲעׂשֶ ּמַ ׁשֶ ְוֵהִבין  ִהְתּבֹוֵנן 
ִביַרת ַהּלּוחֹות, ָנַבע  ַרם ִלׁשְ ּגָ ׁשֶ
ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ יֹום  ִעים  ַאְרּבָ ּבְ ׁשֶ ְך  ִמּכָ
רֹום, לֹא ָהָיה לעמ"י  ּמָ ָהה ּבַ ׁשָ

ל  ְלַקּבֵ י  ּוִמּמִ ְלִהְתָיֵעץ,  ִמי  ִעם 
ַאף  ם, ׁשֶ ֶדֶרְך ה'. ּוַמה ּגַ ִהירּות ּבְ ּבְ

ה  ה ָסמּוְך לעמ"י, ָהָיה ָקׁשֶ ר ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
דֹוָלה  ַהּגְ ַמֲעָלתֹו  ֵמֲחַמת  ּנּו  ִמּמֶ ל  ְלַקּבֵ ָלֶהם 

ִהְטעּו  ֵאּלּו  ֶחְסרֹונֹות  וע"י  ֵמֶהם.  ַמְדֵרָגתֹו  ּבְ ְוִרחּוקֹו 
ה ָהֵעֶגל. ַמֲעׂשֶ ילּום ּבְ ָהֵעֶרב ַרב ֶאת עמ"י ְוִהְכׁשִ

ָרֵאל... ׂשְ י ְלָכל ֶאָחד ִמּיִ ַרב ִאיׁשִ
ַעד  ֲאָלִפים  ֵרי  ִמּשָׂ ְלַהֲעִמיד  ה,  ְלֹמׁשֶ ִיְתרֹו  ָיַעץ  ָלֵכן 
ֶאָחד  ְלָכל  ִמיד  ּתָ ָסמּוְך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ רֹות,  ֲעׂשָ ֵרי  ׂשָ
ֲעבֹוַדת ה'.  ּבַ ֶרְך  ּדֶ דֹו  ַלּמְ ּיְ ׁשֶ ר ְוָהגּון  ׁשֵ ּכָ ָרֵאל ַרב  ׂשְ ִמּיִ
ל  ִמּכָ ה'  ָגדֹול  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ה  "ַעּתָ ִיְתרֹו:  ָאַמר  ׁשֶ ֶזהּו 
ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ֲעֵליֶהם",  ָזדּו  ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַבּדָ י  ּכִ ָהֱאלִֹהים 
ֶרת  ּכֶ ַהּנִ ֵאֵליֶהם,  ה'  ַאֲהַבת  ְוֶאת  ַהּקֶֹדׁש  ַעם  ֶאת 
ֶנֱאָמָנה  י"  ָיַדְעּתִ ה  "ַעּתָ ָאַמר:  ָלֶהם,  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ים  ּסִ ּנִ ּבַ
ֱאֶמת,  ֵלִמים ּבֶ ים ּוׁשְ ַחר ּבֹו, ְקדֹוׁשִ ר ּבָ ה' ְוָהָעם ֲאׁשֶ ׁשֶ
ָזדּו  ר  ֲאׁשֶ ָבר  "ַבּדָ א  ֶאּלָ ה  ַנֲעׂשָ לֹא  ָהֵעֶגל  ה  ּוַמֲעׂשֶ
ְממּו  ּזָ ׁשֶ ַרב,  ָהֵעֶרב  ל  ׁשֶ ם  ִלּבָ ְזדֹון  ע"י   - ֲעֵליֶהם" 

ָרֵאל. ֶזה ֶאת ִיׂשְ ילּו ּבָ ֲעָצָתם ָהָרָעה ְוִהְכׁשִ ּבַ

ְפלּות?! ׁשִ ה' ּבֹוֵרא ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ
ָכל זֹאת  לּוחֹות ִראׁשֹונֹות, ּבְ ר ּבְ ֻדּבָ ּמְ ָאַמר ׁשֶ ּוְלַמאן ּדְ
י ָאָדם ָצִריְך  ה, ּכִ ּיֹוִכיַח ֶאת ֹמׁשֶ ַלח ֶאת ִיְתרֹו ׁשֶ ה' ׁשָ
ה  ְכֵדי ִלְזּכֹות ַלּתֹוָרה. ְוָאְמָנם ֹמׁשֶ לֹות ּבִ ּפָ ַלֲעבֹור ַהׁשְ

ָעָנו  ֵמַעְצמֹו  ָבר  ּכְ הּוא  י  ּכִ ֵפל,  ָ ְלִהׁשּ ָצִריְך  ָהָיה  לֹא 
ד אֹוָתנּו ֶלַקח,  ֵדי ְלַלּמֵ ה זֹאת ה' ּכְ ֵלמּות, ֲאָבל ָעׂשָ ׁשְ ּבִ
ְבִריַאת ָהעֹוָלם  ּבִ מֹו ׁשֶ ְפלּות זֹוִכים ַלּתֹוָרה. ּכְ ׁשִ ַרק ּבְ ׁשֶ
ֵאינֹו ָצִריְך  ַצְלֵמנּו", אע"פ ׁשֶ ה ָאָדם ּבְ ה' ָאַמר: "ַנֲעׂשֶ
ִיְתַיֵעץ  ָאָדם  ל  ּכָ ׁשֶ ֵדנּו  ְלַלּמְ ֵדי  ּכְ ְלָאִכים,  ַהּמַ ַלֲעַצת 

ַעת ַעְצמֹו. ֶאה ִלְסֹמְך ַרק ַעל ּדַ ִעם ֲאֵחִרים, ְולֹא ִיְתּגָ

ל  ְלַקּבֵ ָצִריְך  ּלֹא  ׁשֶ ה  ֹמׁשֶ ּוַמה  ָוֹחֶמר,  ַקל  ָבִרים  ְוַהּדְ
ַהְכָנָעה ְוָהַלְך  ְתרֹו ּבְ ל מּוָסר ִמּיִ מּוָסר ֵמַאף ָאָדם, ִקּבֵ
א"כ  ָבָריו;  ּדְ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ה'  ְוהֹוָרהּו  ה',  ֶאת  אֹול  ִלׁשְ
י  ל מּוָסר מבנ"א, ּכִ נּו ְלַקּבֵ ל ֶאָחד ֵמִעּמָ ַעל ּכָ כ"ש ׁשֶ

ים. ּיִ ְבֵריֶהם צֹוְדִקים ַוֲאִמּתִ ּדִ ֵכן ׁשֶ ִיּתָ

ר ְמִריבֹות? ֵ ַעת ה', אֹו ְמַפּשׁ ד ּדַ ה ְמַלּמֵ ֹמׁשֶ
ל  ּכָ ָהָיה  נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ְלָפֵרׁש,  ר  ֶאְפׁשָ עֹוד 
ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ין  ּבֵ ָהָעם  ֶאת  ְוׁשֹוֵפט  ב  יֹוׁשֵ ַהּיֹום 
י  "ּכִ כמ"ש:  יֵניֶהם,  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְמִריבֹות  ַעל 
י  ַפְטּתִ ְוׁשָ ֵאַלי  א  ּבָ ָבר  ּדָ ָלֶהם  ִיְהֶיה 
ּוֵפֵרׁש  ֵרֵעהּו",  ּוֵבין  ִאיׁש  ין  ּבֵ
ִלְפֵני  ִאים  ּבָ ָהיּו  ׁשֶ פֹוְרנֹו  ַהּסְ
יֵניֶהם.  ּבֵ ׁשֶ ִריב  ַבר  ּדְ ַעל  ה  ֹמׁשֶ
ָרָאה זֹאת ִיְתרֹו, ָאַמר ִלְפֵני  ּוְכׁשֶ
ָיבֹואּו  ָהָעם  ׁשֶ ָראּוי  לֹא  ה:  ֹמׁשֶ
ְמִריבֹוֵתיֶהם,  ַעל  ֵפט  ָ ְלִהּשׁ ְלָפֶניָך 
ֵהם עֹוְמִדים ְוָרִבים ֶזה ִעם  יָון ׁשֶ י ּכֵ ּכִ
ָאְמרּו ֲחַז"ל  ַמה ׁשֶ ִלים ּבְ ֶזה מּוְלָך, ֵהם ִנְכׁשָ
ִנְקָרא  ת"ח  ְפֵני  ּבִ ֲחֵברֹו  ה  ַבּזֶ ַהּמְ ל  ּכָ צט:(:  ִרין  )ַסְנֶהּדְ

ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ַהְינּו  ּבֹל",  ּתִ "ָנבֹל  ׁשֶ ּגֹוֵרם  ְוֶזה  יקֹוֶרס,  ֶאּפִ
ֵעיֵניֶהם. ְמֻזְלָזל ּבְ

ין... ּדִ ב ּבַ ֻחּיָ ל ַהּמְ ְרעֹוַמּתֹו ׁשֶ ּתַ
ְלִמיד ָחָכם ּדֹוֶמה ִלְפֵני  ם נב:(: ְלַמה ּתַ ַמֲאַמר ֲחַז"ל )ׁשָ ּכְ
ר  ִסּפֵ ָזָהב,  ל  ׁשֶ ְלִקיתֹון  ּדֹוֶמה  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָהָאֶרץ?  ַעם 
ּדֹוֶמה  ּנּו  ִמּמֶ ֶנֱהָנה  ֶסף,  ּכֶ ל  ׁשֶ ְלִקיתֹון  ּדֹוֶמה  ֵהיֶמּנּו 

ָנה. ּקָ ר ׁשּוב ֵאין לֹו ּתַ ּבַ ׁשְ ּנִ ל ֶחֶרׂש, ְוֵכיָון ׁשֶ ְלִקיתֹון ׁשֶ

אי  ין יֹוֵצא ַזּכַ ַעל ּדִ ין ּתֹוָרה ִלְפָעִמים ַהּבַ ָכל ּדִ ּבְ ַהְינּו ׁשֶ
ן  ּיָ ַהּדַ מהת"ח  ֱהָנה  ּנֶ ׁשֶ  - ּנּו'  ִמּמֶ 'ֶנֱהָנה  ִנְקָרא  ְוֶזה 
ב, ְוֶזה  ין יֹוֵצא ַחּיָ ַעל ַהּדִ ַסק ְלטֹוָבתֹו, ְוִלְפָעִמים ּבַ ּפָ ׁשֶ
ֶנֶגד  ין  ַהּדִ ְפַסק  ּבִ ר  ִסּפֵ ן  ּיָ ַהּדַ ׁשֶ  - ֵהיֶמּנּו'  ר  'ִסּפֵ ִנְקָרא 
יָלא  ן. ּוִמּמֵ ּיָ ּדַ ב, ְוָאז הּוא ְמַזְלֵזל ּבַ ֻחּיָ ין ַהּמְ ַעל ּדִ אֹותֹו ּבַ
ד  ִמּיָ ם  ַרּבָ ּבְ ַזְלְזלּו  ּיְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ה",  ַהּזֶ ָהָעם  ם  ּגַ "ָנבֹל... 

ָנה. ּקָ ֵהם נֹוְבִלים, ְוֵאין ָלֶהם ּתַ

ֵדי ְלהֹוִכיַח ֶאת  ָבָריו ּכְ ְתרֹו לֹא ָאַמר ֶאת ּדְ ּיִ ֶ ִנְמָצא, ּשׁ
ֵמר  ָ ּשׁ ּיִ ֶ ֵדי ּשׁ א ְלֶהֶפְך ּכְ ְכבֹודֹו ח"ו, ֶאּלָ ה ּוְלַמֵעט ּבִ ֹמׁשֶ

ֵעיֵני ָהָעם. ה ּבְ ל ֹמׁשֶ בֹודֹו ׁשֶ ּכְ

ִדי:  ה ַהּבֹוֵרא ִעּמָ ָעׂשָ ה ְוֵנס ׁשֶ ר ַמֲעׂשֶ ְרצֹוִני ְלַסּפֵ ּבִ

ְלַפְרָנָסִתי  ַלֲעֹסק  י  ֻהְכַרְחּתִ ְרָנָסה,  ַהּפַ ּדַֹחק  ַאת  ִמּפְ
ֲעבֹוָדה,  ם ּבָ ת ְלָחִמים ְועּוגֹות. ׁשָ ַמֲאִפּיַ עֹות ָהֶעֶרב ּבְ ׁשְ ּבִ
ְבֵרי  ּדִ ר  ְמַדּבֵ ָהִייִתי  ִעּמֹו  ׁשֶ ַמִים  ׁשָ ָיֵרא  ָחֵבר  ִלי  ָמָצאִתי 
ָהֵעָצה  ֶאת  ְמנּו  ִקּיַ ַנאי  ַהּפְ ֵעת  ּבְ ֵכן  מֹו  ּכְ וירא"ש.  ִחּזּוק 
ת',  ּבָ ַ ַהּשׁ 'ְמִתיקּות  ִגְליֹון  ּבְ ָראִתי  ּקָ ֶ ּשׁ ה'  ִפּלָ ּתְ ַקת  'ּדַ ל  ׁשֶ
ַרְך,  ה ַלּבֹוֵרא ִיְתּבָ ַקת הֹוָדָאה ּוְתִפּלָ ים ַיַחד ּדַ ְוָהִיינּו עֹוׂשִ
ֶחֶדר ְצָדִדי  ָמָרא ּבְ ִלּמּוד ַהּגְ ק ּבְ ְוֵכן ָקַבְענּו ְלַעְצֵמנּו ֶהְסּפֵ

ה. ֲאִפּיָ ּמַ ּבַ ׁשֶ

ֵני  ִמּבְ ּגֹוי  ָהָיה  ה,  ֲאִפּיָ ּמַ ּבַ ים  ּיִ ָהָראׁשִ ָהעֹוְבִדים  ֶאָחד 
יָון  ּוִמּכֵ ְתִדירּות,  ּבִ יו  ּפִ ֶאת  ל  ְמַנּבֵ ָהָיה  ׁשֶ עּוִטים,  ַהּמִ
ֵדי  ּכְ ּנּוִרים,  ַהּתַ ֶאת  ְלַהְדִליק  ָהָיה  ְפִקיָדיו  ִמּתַ ֶאָחד  ׁשֶ
ְזכּוִתי  א ּבִ ְלֵטר, אֹותֹו ּגֹוי ִקּנֵ ת ּפַ ּום ּפַ ת ִמּשׁ ּפַ ּלֹא ִיְהֶיה ּבַ ׁשֶ
ָאְמרֹו:  ּבְ ּנּוִרים,  ֵעת ַהְדָלַקת ַהּתַ ּבְ ְוָנַהג ְלַבּזֹוִתי  יהּוִדי,  ּכִ
י ּבֹוא  ּלִ ה ֶעֶבד ׁשֶ יׁש ֶאת ַעְצְמָך ָחׁשּוב?! ַאּתָ ה ַמְרּגִ ַמה ַאּתָ

ד!... ּנּור ִמּיָ ְדִליק ֶאת ַהּתַ ּתַ

ְלַבַעל  היר"ש  ֲחֵבִרי  ִעם  ַיַחד  י  ּתִ ׁשְ ְוִנּגַ י,  ֶהְחַלְטּתִ
יהּוִדי  ה ּכִ ַחְדרֹו ְוָאַמְרנּו לֹו: ֲהֵרי ַאּתָ ְבנּו ּבְ ה, ָיׁשַ ֲאִפּיָ ַהּמַ
ּוֵלי  ּשׁ ּלֹא ֶלֱאכֹול ְולֹא ְלַהֲאִכיל ְיהּוִדים ִמּבִ ר, ִנְזָהר ׁשֶ ׁשֵ ּכָ
ֲחַז"ל ָאְסרּו ָעֵלינּו ֶאת  ל ַמה ׁשֶ ם, ֲאָבל ֲהֵרי ּכָ ּתָ ּגֹוִיים ּוִמּפִ
ֵדי  א ּכְ ּוֵליֶהם, לֹא ָאְסרּו זֹאת ֶאּלָ ּשׁ ְמָנן ְוֶאת ּבִ ן ֵייָנן ְוׁשַ ּתָ ּפִ
נּו  ְוִלּבֵ ָאְזֵנינּו  ֶאת  אּו  ְיַטּמְ ּלֹא  ְוׁשֶ ֵאֵליֶהם,  ִנְתָקֵרב  ּלֹא  ׁשֶ
ַהּגֹוי  ה  ְוַעּתָ ֵמא,  ַהּטָ ם  ִלּבָ ּבְ ֹוֶכֶנת  ַהּשׁ ַהּנֹוָרָאה  ְמָאה  ּטֻ ּבַ
ּנּו ְלַהְדִליק ֶאת  ה מֹוֵנַע ִמּמֶ אן, ָאְמָנם ַאּתָ עֹוֵבד ּכָ ה ׁשֶ ַהּזֶ
ִעּצּומֹו,  אן ּבְ ם ּכָ ַעְצמֹו ַקּיָ ְכׁשֹול ּבְ ר ַהּמִ ּנּור, ֲאָבל ִעּקַ ַהּתַ
ְך... ּוָבֶזה הּוא  ק ִמּכָ נּו ִמְצַטּמֵ יו, ְוִלּבֵ ל ֶאת ּפִ הּוא ְמַנּבֵ ׁשֶ
ִפיו...  ּבְ יִהּנֹם ׁשֶ ּנּור ַהּגֵ ּנּור, ְוהּוא ּתַ ַעְצמֹו ַמְדִליק ֶאת ַהּתַ ּבְ

אן! ר אֹותֹו ִמּכָ ַפּטֵ א ּתְ ָאּנָ

ת ִלּבֹו ִלְדָבֵרינּו, ְוָאַמר:  ה לֹא ׁשָ ֲאִפּיָ ַעל ַהּמַ ְלַצֲעֵרנּו ּבַ
ֲעִסיִקים  ּמַ ׁשֶ ַהֲחֻנּיֹות  ֲעֵלי  ּבַ ל  ִמּכָ יק  ַצּדִ יֹוֵתר  לֹא  ֲאִני 
לּום  ַתׁשְ ּבְ עֹוֵבד  הּוא  ן  ּכֵ ׁשֶ אֹותֹו,  ר  ְמַפּטֵ י  ְוֵאיֶנּנִ ּגֹוִיים, 
ים,  ל ַהַחּיִ ֶסף ֶזה לֹא ּכָ ַהּכֶ ינּו ׁשּוב לֹוַמר לֹו ׁשֶ מּוָעט. ִנּסִ
ה  דֹוׁשָ ּנּו, ְוהּוא ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָבִרים יֹוֵתר ֲחׁשּוִבים ִמּמֶ ְוֵיׁש ּדְ
ְדַאג ָלרּוָחִנּיּות ַהּזֹו  אי ִאם ּתִ ַוּדַ ָקָפָתּה, ְוָאַמְרנּו לֹו: ּבְ ְוַהׁשְ
ְלַצֲעֵרנּו  ֲאָבל  דֹול!  ּגָ ַפע  ׁשֶ ְלָך  ַלח  ִיׁשְ ְוה'  ְפִסיד,  ּתַ לֹא 

ָבֵרנּו ָנְפלּו ַעל ָאְזַנִים ֲעֵרלֹות. ּדְ

ְיִדיִדי  ִעם  ַנאי  ּפְ ֵעת  ּבְ י  ְבּתִ ָיׁשַ ן,  ִמּכֵ ְלַאַחר  בּוַע  ׁשָ ּכְ
ְענּו  ַבְענּו, ְוִהּגַ ּקָ ֶדר ׁשֶ ָמָרא ֲעבֹוָדה ָזָרה ע"פ ַהּסֵ ְוָלַמְדנּו ּגְ
ְגָיא,  ּסֻ ּבַ ִעּיּון  ּוְבֹעֶמק  )לו.(,  ְמָנן  ְוׁשַ ֵייָנן  ן  ּתָ ּפִ ְלסּוְגַית 
ד  ַהּגֹוי ְמֻלּמָ ִקְרָבה ְלגֹוי, ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ ָנה ׁשֶ ּכָ ם ַהּסַ ֵרר ָלנּו ּגַ ִהְתּבָ
ר  ּפֵ ְלִהְסּתַ ֲחַז"ל  ָאְסרּו  ן  ּכֵ ַעל  ׁשֶ ָהְרִציָחה,  ת  ִמּדַ ּבְ הּוא 

ם כז.(. ָידֹו )ׁשָ ּבְ ין ׁשֶ ַסּכִ א ַיַהְרֶגּנּו ּבְ ּמָ ֶאְצלֹו, ׁשֶ

ָרָאה אֹוָתנּו אֹותֹו ּגֹוי יֹוְצִאים  ׁשֶ ֹתם ִלּמּוֵדינּו, ּכְ ׁש ּבְ ַמּמָ

המשך המעשה בעמוד ד'

ם י ּסִ ּנִ ַה ת  ּו ק י ִת ְמ
ח... ּפַ ּבַ יל ַעְצמֹו  ּפִ ִה ׁשֶ ֵרר  ֹו ַהּצ י  ֹו ּג ַה
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יִחי' - 'ְמִתיקּות  ׂשִ ִפּלֹות  ּתְ

ים  ָלׂשִ ּו  ּנ ּכֵ ַז ְו ָעֵלינּו  ַרֵחם  ל עֹוָלם,  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ל ֶאת  ַקּבֵ ּנְ ׁשֶ יק,  ַצּדִ ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ַרב  ָעֵלינּו 
ָהֵעָצה  ּזֹו  ׁשֶ ּו,  יֹוֶרּנ ר  ֲאׁשֶ ֶדֶרְך  ּבְ ְוֵנֵלְך  ֲעָצתֹו 
ימּו ֲעֵליֶהם  ׂשִ ּיָ ָרֵאל - ׁשֶ ׂשְ ַעץ ִיְתרֹו ְלַעם ִי ּיָ ׁשֶ
ַעל  ַרק  י  ּכִ רֹות,  ֲעׂשָ ֵרי  ׂשָ ְוַאף  ֲאָלִפים  ֵרי  ׂשָ
יו, יּוַכל  ּבָ ַעל ּגַ ׁש ְלָאָדם ִיְרָאה ֵמַרב ׁשֶ ּיֵ ֵדי ׁשֶ ְי
ַעל  ָהָיה ּבַ ְדָרָכיו. ְוִיְתרֹו ׁשֶ ן ֶאת ִמּדֹוָתיו ּו ְלַתּקֵ
ָרֵאל שע"י  ׂשְ ְלִי ַעץ  ָי ָעַבר,  ְלׁשֶ ָרעֹות  ִמּדֹות 
ּלֹא  תֹוָכם ׁשֶ ּבְ ְצלּו ֵמָהֶעֶרב ַרב ׁשֶ ּנָ ן ִי ַרב ָהגּו
רֹוִאים  מֹו ׁשֶ יעּו ֲעֵליֶהם ִמּדֹות ָרעֹות, ּכְ ּפִ ׁשְ ַי
יֵניֶהם ֶהֱחִטיאּו ָהֵעֶרב  ה ּבֵ ּלֹא ָהָיה ֹמׁשֶ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ֵעֶגל. ָרֵאל ּבָ ׂשְ ַרב ֶאת ִי

ְפלּות,  ִ ַהּשׁ ְו ָהֲעָנָוה  ת  ְלִמּדַ ִני  ּכֵ ַז ה',  א  ָאּנָ
ם  ְתַקּיֵ ַהּתֹוָרה ּתִ ָדּה זֹוֶכה ָאָדם ׁשֶ ַרק ַעל ָי ׁשֶ
ֶאת  ּיֹוִכיַח  ׁשֶ ִיְתרֹו  ֶאת  ֵהֵבאָת  ן  ּכֵ ַעל  ׁשֶ ּבֹו, 
ם  ּגַ ּבֹל  ּתִ "ָנבֹל  אֹוְמרֹו לֹו:  ּבְ ילֹו  ּפִ ׁשְ ַי ְו ה  ֹמׁשֶ
ה ָהָיה  ׁשֶ ּמֹ י אע"פ ׁשֶ ה", ּכִ ם ָהָעם ַהּזֶ ה ּגַ ַאּתָ
ִאי  ֵדנּו ׁשֶ ל ָהָאָדם, ֲאָבל ָרִציָת ְלַלּמְ ָעָנו ִמּכָ
ְזיֹונֹות  ִלי ּבִ ל ּתֹוָרה ּבְ ָרה ׁשֶ ר ִלְזּכֹות ְלִכּתְ ֶאְפׁשָ

ְפלּות. ׁשִ ַהְמִביאֹות ִליֵדי ֲעָנָוה ְו

ַעל  ָאָדם  ֵני  ּבְ ִעם  ִמיד  ּתָ ֵעץ  ְלִהְתַי נּו  ַזּכֵ
מֹו  ְלַבד, ּכְ נּו ּבִ ֲעּתֵ ינּו, ְולֹא ִנְסֹמְך ַעל ּדַ ַמֲעׂשֵ
ה  דֹול ָהֻאּמָ ה ּגְ הֹוֵריָת ְלֹמׁשֶ ְך ׁשֶ נּו ִמּכָ ְדּתָ ּמַ ּלִ ׁשֶ
ֲעָברֹו  ָהָיה ּבַ ל ֶאת ֲעַצת ִיְתרֹו, ׁשֶ ה ְלַקּבֵ דֹוׁשָ ַהּקְ
ִריְך  ּצָ ׁשֶ ֵדנּו  ְלַלּמְ ָזָרה,  ַלֲעבֹוָדה  ֵפל  ׁשָ ּכֶֹמר 
ְבִריַאת  ם ּבִ נּו ּגַ ְדּתָ ל ֲעַצת ַהּזּוַלת. ְוָכְך ִלּמַ ְלַקּבֵ
ְלָאִכים,  ְבָיכֹול ִעם ַהּמַ ַעְצּתָ ּכִ ִהְתָי ָהעֹוָלם ׁשֶ
ֵדנּו  ְלַלּמְ ַצְלֵמנּו",  ּבְ ָאָדם  ה  "ַנֲעׂשֶ  : ְוָאַמְרּתָ
ֶאה ָהָאָדם  ּלֹא ִיְתּגָ ׁשֶ ְלִהְתַיֵעץ ִעם ַהּזּוַלת, ְו

ְעּתֹו. ִיְסֹמְך ַרק ַעל ּדַ ְו

ה  ׁשָ דֹו ַהּקְ ּתֹוָרְתָך  ׁשֶ נּו  ּכֵ ַז ַרֲחָמן,  ֶמֶלְך  א  ָאּנָ
א,  ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ְהֶיה אּוָמנּוֵתנּו ּבָ ּתִ
א  ַמּשָׂ ָרֵאל ַלֲעסֹק ּבְ ׂשְ ר ִי ְצָטֵרְך ֵאיֶזה ּבַ ְוִאם ִי
ִיים  ֹו ק ִעם ּג ּלֹא ִיְתַעּסֵ מֹור אֹותֹו ׁשֶ ן, ׁשְ ּוַמּתָ
ַמִים,  ּו ִיְרַאת ׁשָ ּנ ְמקֹומֹות ַהְמַמֲעִטים ִמּמֶ אֹו ּבִ
ְמָלאכֹות ְקדֹוׁשֹות. ּוְבָכל ְמָלאָכה  ְוַיֲעסֹק ַרק ּבִ
ַמִים,  ם ׁשָ ה ְלׁשֵ ָ ְקֻדּשׁ ּה ּבִ ק ּבָ ק - ִיְתַעּסֵ ְתַעּסֵ ּיִ ׁשֶ
ּכֹר  ְז ִי ִרּיֹות, ְו ֵעת ְמַלאְכּתֹו ְלֵהיִטיב ַלּבְ ן ּבְ ִויַכּוֵ
ִריַאת ָהָאָדם ִהיא  ְכִלית ּבְ ּתַ ֵעת ְמַלאְכּתֹו ׁשֶ ּבְ
ָמם, ְוִיְכסֹוף 'ָמַתי  ְצֹות ּוְלַקּיְ ּתֹוָרה ּוַבּמִ ַלֲעסֹק ּבַ
ֵני ֱאלִֹקים',  ּפְ ְדָרׁש ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא ְלֵבית ַהּמִ

ה. תֹוָרה ּוִבְתִפּלָ ַנאי ַיֲעסֹק ּבְ ּוְבָכל ֵעת ּפְ

ַעץ  ּיָ ם ֲעַצת ִיְתרֹו ׁשֶ ִני ְלַקּיֵ ּכֵ ַמִים, ַז ָ ּשׁ ּבַ ָאִבי ׁשֶ
ְגִמילּות ֲחָסִדים ּוִבּקּור  ָרֵאל ַלֲעסֹק ּבִ ׂשְ ְלַעם ִי
ִלְפִנים  ֵהג  ְלִהְתַנ ּו ֵמִתים  ִלְקּבֹור  ִלים,  חֹו
ָרֵאל  ׂשְ ֵדי ֶזה לֹא ָיבֹואּו ִי ַעל ְי ין, ׁשֶ ּוַרת ַהּדִ ִמּשׁ
ין  ְצָטְרכּו ָלבֹוא ַלּדִ ה ּוְמִריָבה, ְולֹא ִי ִליֵדי ַמּצָ

ִנים ֵמַהּבֶֹקר ַעד ָהֶעֶרב. ּיָ ִלְפֵני ַהּדַ

ם  ּזּוַלת, ַוֲאַקּיֵ ִמיד ֲחָסִדים טֹוִבים ַל ְוֶאְגֹמל ּתָ
ְגַלי  ַר ׁשֶ ָך  ְל ְואֹוֶדה  ִלים,  חֹו ּקּור  ּבִ ִמְצַות 
ֶרְך ֵיְלכּו ָבּה",  ם "ַהּדֶ ִריאֹות ַוֲאִני ָיכֹול ְלַקּיֵ ּבְ
ְלֶעְזַרת  צֶֹרְך  ְללֹא  ַרְגַלי  ּבְ ָרִכים  ּדְ ּבַ ְוָלֶלֶכת 
ד ֶאת ַהחֹוֶלה ְלהֹודֹות ַעל  ר ָוָדם. ְוֲאַלּמֵ ׂשָ ּבָ
ֵדי ֶזה  ָהְיָתה לֹו ַעד ַהּיֹום, ְוַעל ְי ִריאּות ׁשֶ ַהּבְ
ל ֱאֶמת ִעם  ֲחָלתֹו. ְוֶאְגֹמל ֶחֶסד ׁשֶ א ִמּמַ ִיְתַרּפֵ
ֲאִני  ּוְלָאן  אִתי  ּבָ ן  ֶאְזּכֹור ֵמַאִי ְוָכְך  ִתים,  ַהּמֵ

ְחלֹוקֹות ּוְמִריבֹות. ַנע ִמּמַ ֵלְך, ְוֶאּמָ הֹו

ִלְפִנים  ִמיד  ּתָ ֲחֵבֵרנּו  ִעם  ְלִהְתַנֵהג  נּו  ַזּכֵ
ָממֹוֵננּו  ַעל  ּזּוַלת  ַל ר  ַוּתֵ ְנ ּו ין,  ַהּדִ ּוַרת  ִמּשׁ
ה  ְתַנֵהג ַאף ַאּתָ ֵדי ֶזה ּתִ ֵדנּו, ְוַעל ְי בֹו ְוַעל ּכְ
ין ְוֵתִטיב ַאֲחִריֵתנּו  ּוַרת ַהּדִ נּו ִלְפִנים ִמּשׁ ִעּמָ

ֵתנּו. ֵמֶראׁשִ

ֶאת  ם  ּיֵ ְלַק ָך  ַרֲחֶמי ּבְ ִני  ּכֵ ַז ֵואלַֹהי,  י  ַמְלּכִ
ּדֹות  ל ַהּמִ ְמָחה ּוְבַאֲהָבה ְוִעם ּכָ ׂשִ ִמְצֹוֶתיָך ּבְ
ה  ּכֶ ֶאְז ֵדי ׁשֶ ִכים ְלָכל ִמְצָוה, ּכְ ּיָ ַ ַהּטֹובֹות ַהּשׁ
ה'.  ה ּבַ ִגּלָ ְמָחה ְו ׂשִ א ָמֵלא ַחּיּות ְו ָלעֹוָלם ַהּבָ
ב,  כּות ַהּלֵ ַעְצבּות ְוַחׁשְ ה ִמְצוֹוַתי ּבְ ְולֹא ֶאֱעׂשֶ
ָיֵבׁש  ְו ָעצּוב  א  ַהּבָ עֹוָלם  ֶאְנַחל  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ְזֹמֶרת  ֶמת ְללֹא ּתִ ְתַקּיֶ ַהּדֹוֶמה ְלֵבי ִהּלּוָלא ַהּמִ
ְטֵפִלים ְללֹא  ְוִעם ַמֲאָכִלים  ִרּקּוִדים,  ּוְללֹא 

ַטַעם ָוֵריַח ָחִליָלה.

! ה ָק ּו ת ְמ ת  ּו נ ָמ ּו א

ד אּוָמנּות... נּו ְמַלּמֵ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ
ַהְינּו  ְוִהְזַהְרּתָ  ַהּתֹורֹת",  ְוֶאת  ים  ַהֻחּקִ ֶאת  ֶאְתֶהם  ה  "ְוִהְזַהְרּתָ
ִהירּות?  ֵדם ּתֹוָרה, ּוֵמַהּתֹוָרה ָיבֹואּו ִליֵדי ְזִהירּות. ּוַמִהי ַהּזְ ַלּמְ ּתְ ׁשֶ
ר ַיֲעׂשּון".  ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ֶרְך ֵיְלכּו ָבּה ְוֶאת ַהּמַ "ְוהֹוַדְעּתָ ָלֶהם ֶאת ַהּדֶ
יֶהם, ופרש"י  ַחּיֵ ית  ּבֵ ּוֵפְרׁשּו בגמ' )ב"מ ל:(: "ְוהֹוַדְעּתָ ָלֶהם" ֶזה 
ְרָנָסָתם  ּפַ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵביָתם,  ּבְ ּה  ּבָ ַלֲעסֹק  אּוָמנּות  ֵדם  ַלּמְ ּתְ

ֵאִבים ְלָממֹון. ְמצּוָיה ָלֶהם, ְולֹא ִיְהיּו ּתְ

ַמּדּוַע ַרק ִיְתרֹו ָיכֹול ְלַיֵעץ?
ק  ּלֹא ִיְצָטְרכּו ְלִהְתַעּסֵ ֵדי ׁשֶ ֵביָתם, ּכְ ְהֶיה ָלֶהם אּוָמנּות ּבְ ּתִ ְועֹוד ׁשֶ
ן, ְולֹא ִיְלְמדּו ֵמַהּגֹוִים ִמּדֹות ָרעֹות. ְוַדְוָקא  א ּוַמּתָ ַמּשָׂ ִעם ַהּגֹוִים ּבְ
ְרעֹה, ְוַרק  ין ַהּגֹוִים ּוְבֵבית ּפַ י הּוא ָהָיה ּבֵ ִיְתרֹו ָיכֹול ְלַיֵעץ זֹאת, ּכִ
ִחיִתים,  ׁשְ רּות ַלּגֹוִים ַהּמַ ִהְתַחּבְ ׁש ּבְ ּיֵ ָנה ׁשֶ ּכָ ֶדל ַהּסַ הּוא יֹוֵדַע ֶאת ּגֹ
תֹוָכם.  ּבְ ה ֵהיַאְך ִיְתַרֲחקּו עמ"י ֵמַהּגֹוִים ּוֵמָהֵעֶרב ַרב ׁשֶ ְוָיַעץ ְלֹמׁשֶ

מֹו. ה ִנְקֵראת ַעל ׁשְ ָרׁשָ ַהּפָ ְוָלֵכן ָזָכה ׁשֶ

ִמילּות ֲחָסִדים... ל ּגְ ֲעבֹוָדה ׁשֶ
ִעם  ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ּבְ ֲעסֹק  ִמּלַ ֵמר  ָ ְלִהּשׁ ָרֵאל,  ִיׂשְ ר  ּבַ ְלָכל  ְיסֹוד  ְוֶזה 
א ִאם  ֶאּלָ ַמִים,  ׁשָ ְוִיְרַאת  ְצִניעּות  ֹחֶסר  ל  ׁשֶ ְמקֹומֹות  ּבִ ּגֹוִיים, אֹו 
ִתיַבת  ּכְ גֹון  ּכְ קֹוֶדׁש,  ְמָלאכֹות  ּבִ ק  ִיְתַעּסֵ ְלַפְרָנָסתֹו  ַלֲעסֹק  ִנְזָקק 
ְצָוה  ם ַהּמִ ן ְלׁשֵ ֲעסֹק, ְיַכּוֵ ּיַ י ֶחֶסד. ּוְבָכל ְמָלאָכה ׁשֶ סת"ם אֹו ַמֲעׂשֵ
אֹו  ַמּשָׂ ְוִיְהֶיה  ֲחָסִדים,  ֶהם  ִעּמָ ְוִלְגֹמל  ִרּיֹות  ַלּבְ ְלֵהיִטיב  ָבר;  ּדָ ּבַ ׁשֶ
רֹאׁשֹו  ַקע  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ֵהר  ְוִיּזָ ּוֶבֱאמּוָנה.  ִרּיֹות  ַהּבְ ִעם  ַנַחת  ּבְ נֹו  ּוַמּתָ
ּתֹוָרה  ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ָלעֹוָלם  אנּו  ּבָ ֶ ּשׁ ִיְזּכֹור  א  ֶאּלָ ֲעָסִקים,  ּבַ ְוֻרּבֹו 

ִביל ִלְצּבֹר הֹון. ׁשְ ה ּוִמְצֹות, ְולֹא ּבִ ּוְתִפּלָ

ה... ָ ְקֻדּשׁ ַלֲעׂשֹות אּוָמנּות ּבִ
ל  ד ּכָ ַלּמֵ ּיְ יֶהם, ׁשֶ ית ַחּיֵ ָדנּו ִיְתרֹו: "ְוהֹוַדְעּתָ ָלֶהם" ֶזה ּבֵ ּמְ ּלִ ֶזהּו ׁשֶ
ה, ִאם  ָ ְקֻדּשׁ נּות ּבִ ֻאּמָ ק ּבְ ַעת ֵהיַאְך ְלִהְתַעּסֵ ָניו ֶאת ַהּדַ ֶאָחד ֶאת ּבָ

יר ֶאת ה',  א ְלַהּכִ דֹוָלה ְוִרְוִחית ֶאּלָ ִנְזָקק ָלֶזה. ְוֵאין ְלָך אּוָמנּות ּגְ
ָכל ֵעת ֶאת  ן ְלַפְרָנָסתֹו, ִיְזּכֹור ּבְ א ּוַמּתָ ַמּשָׂ ָאָדם עֹוֵסק ּבְ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ ׁשֶ
יַע  ּגִ ּמַ ּתֹוָרה, ּוְכׁשֶ ּה ַיֲעסֹק ּבַ יַע ָהֵעת ּבָ ּתֹוֵקק ָמַתי ַיּגִ ה' ְוִיְכסֹוף ְוִיׁשְ
ְמָחה  ק ּוְבׂשִ ֵחׁשֶ ל ֲעָסָקיו, ְוָירּוץ לביהמ"ד ּבְ ִליְך ֶאת ּכָ ֶזה ָהֵעת ַיׁשְ
ֱאֶמת ָלֶנַצח ְולֹא ֶרַוח ִרְגִעי  ְרִויַח לֹו ּבֶ ּתַ ְכִלית ׁשֶ ּתַ דֹוָלה, ַלֲעסֹק ּבַ ּגְ

ָממֹון. ּכְ

יִטין... ֶרְך ִלְמִניַעת ּגִ ִריַצת ּדֶ ּפְ
ד ֶאת  ה ְלַלּמֵ ִמילּות ֲחָסִדים. ִיְתרֹו ְמַיֵעץ ְלֹמׁשֶ ּגְ ֶרְך" זֹו  "ֶאת ַהּדֶ
בנ"א  ִאים  ּבָ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ י  ּכִ ֶזה,  ִעם  ֶזה  ֶחֶסד  ִלְגֹמל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 
ֵאין  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ יִטין,  ּגִ ִליֵדי  ּוָבִאים  ּוְמִריבֹות  ַמֲחלֹוקֹות  ה ִעם  ְלֹמׁשֶ
רּו ֶזה ָלֶזה ַעל  ֲעֵלי ֶחֶסד ִויַוּתְ ְהיּו ּבַ ּיִ ּתּור ְוַהֶחֶסד, ּוְכׁשֶ ת ַהּוִ ֶהם ִמּדַ ּבָ

בֹוָדם, לֹא ָיבֹואּו ִליֵדי ַמֲחלֹוקֹות ְוִגיִטין. ם ְוַעל ּכְ ְרכּוׁשָ

ִבּקּור חֹוִלים! ּבְ ַהּתֹוֶעֶלת ׁשֶ
ִרים ֶזה ָלֶזה, ָאז יֹוִעיל ָלֶהם ַמה  ְוִאם ֶזה לֹא עֹוֵזר ַוֲעַדִין לֹא ְמַוּתְ
ּקּור חֹוִלים, ַהְינּו  ֶרְך ֵיְלכּו ָבּה", "ֵיְלכּו" ֶזה ּבִ ֵדם "ֶאת ַהּדֶ ַלּמְ ּתְ ׁשֶ
ַהחֹוִלים  ְלֵבית  א  ּבָ ׁשֶ ָאָדם  ל  ׁשֶ ּסֹופֹו  ׁשֶ רּו  ְוִיְזּכְ חֹוִלים  רּו  ַבּקְ ּיְ ׁשֶ
ה  ְמֻאָחר רח"ל. וא"כ ַמה לֹו ָלָאָדם ָלבֹוא ִליֵדי ַמּצָ ֻמְקָדם אֹו ּבִ ּבְ

יו ְוַכּדֹוֶמה. מּו ֶאת מֹוָצא ּפִ ְכבֹודֹו ְולֹא ִקּיְ ֲעטּו ּבִ ּמִ ּוְמִריָבה ַעל ׁשֶ

ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ֵדנּו  ְלַלּמְ ָבּה",  "ֵיְלכּו  ים  ּלִ ֵמַהּמִ ִנְלַמד  חֹוִלים  ּוִבּקּור 
ַרְגָליו,  ּבְ ָלֶלֶכת  ָיכֹול  ַעְצמֹו  הּוא  ׁשֶ ֶחֶסד  ּבַ ִיְתּבֹוֵנן  חֹוֶלה,  ר  ְמַבּקֵ
ּנֹוְצִרים  ׁשֶ ֲאִויר  ּבָ ְסּתֹוְבִבים  ּמִ ׁשֶ ִוירּוִסים  ּבֹו  קּו  ִנְדּבְ ּלֹא  ְוׁשֶ
ַעל  ַלה'  ְלהֹודֹות  ַהחֹוֶלה  ֶאת  ד  ִויַלּמֵ ָרעֹות.  ּוִמּדֹות  ֲחלֹוקֹות  ִמּמַ

ָהְיָתה לֹו ַעד ַהּיֹום.  ִריאּות ׁשֶ ַהּבְ

ְפָרט  ל עי"ז ּבִ ּפָ ר חֹוֶלה הּוא ִנׁשְ ָאָדם ְמַבּקֵ ׁשֶ ּכְ "ָבּה" - זֹו ְקבּוָרה, ׁשֶ
אָת  ר ֵמַאִין ּבָ ְך הּוא ִנְזּכָ נֹו ח"ו, ּוִמּכָ ִאם ַהחֹוֶלה הּוא ָאִחיו אֹו ּבְ

ה הֹוֵלְך. ּוְלָאן ַאּתָ
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ר ָרָאה ִיְתרֹו שעמ"י עֹוְמִדים ֵמַהּבֶֹקר ַעד ָהֶעֶרב ְלִדיֵני ּתֹוָרה  ֲאׁשֶ ּכַ

ֶרְך ֵיְלכּו ָבּה" – זֹו  ֵדם "ֶאת ַהּדֶ ַלּמְ ּיְ ה ׁשֶ נּו, ָיַעץ ְלֹמׁשֶ ה ַרּבֵ ִלְפֵני ֹמׁשֶ

ה"  ֲעׂשֶ ַהּמַ "ְוֶאת  ְקבּוָרה,  ּוִמְצַות  חֹוִלים  ּקּור  ּבִ ֲחָסִדים,  ִמילּות  ּגְ

י ִאם  ּכִ ין )ב"מ ל:(,  ַהּדִ ּוַרת  ִמּשׁ ִלְפִנים  זֹו  ַיֲעׂשּון"  ר  ין, "ֲאׁשֶ ַהּדִ ֶזה 

רּו ֶזה ָלֶזה ַעל ָממֹוָנם ּוְכבֹוָדם, ְוִיְתַנֲהגּו ִלְפִנים  ִיְגְמלּו ֲחָסִדים ִויַוּתְ

יֵני ּתֹוָרה. ְנעּו ְמִריבֹות ְוֵיָחְסכּו ּדִ ין, ֲהֵרי שעי"ז ִיּמָ ּוַרת ַהּדִ ִמּשׁ

חֹוִלים,  ר  ְלַבּקֵ ְלכּו  ּיֵ ׁשֶ ֲעָצָתם  ֲאַזי  ָלֶזה,  ֶזה  ִרים  ְמַוּתְ לֹא  ְוִאם 

ְמָחָתם  ּוִמּשִׂ ַלה',  ְך  ּכָ ַעל  ְויֹודּו  ּגּוָפם  ִריאּות  ּבְ ֶחֶסד  ּבְ ְוַיְבִחינּו 

ֵיְלכּו  ָלִריב,  ִהְפִסיקּו  לֹא  זֹו  ִמְצָוה  ע"י  ם  ּגַ ְוִאם  ִריב,  ִמּלָ ְנעּו  ִיּמָ

ה הֹוֵלְך', ְוָיִבינּו  אָת ּוְלָאן ַאּתָ ְכרּו 'ֵמַאִין ּבָ ִלְקּבֹר ֵמִתים, שעי"ז ִיּזָ

ֵאין ְלָאָדם ְזכּות ָלִריב ִעם ֲחֵברֹו! ׁשֶ

ּה ָיַעץ ִיְתרֹו  ּבָ ית ֵאל ׁשֶ ֶרְך ָהעֹוָלה ּבֵ ֶרְך ֵיְלכּו ָבּה" - ַהּדֶ ְוזֹוִהי "ַהּדֶ

ָרה  ֵנס ָלַאְכַסּדְ ַער, ּוְלִהּכָ ּתֹוָרה ַהּדֹוָמה ְלׁשַ לעמ"י ָלֶלֶכת; ַלֲעֹסק ּבַ

ע"י  ְוָלֹבא  לא:(,  ת  ּבָ )ׁשַ ַמִים  ׁשָ ְרַאת  ְוַהּיִ ַהּטֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִ ִהיא  ׁשֶ

יִחים  ּנִ ּמַ ׁשֶ ַמִים  ֵלי  ְלַמּפָ ּדֹוָמה  ַהּתֹוָרה  י  ּכִ ַלֲעָנָוה,  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד 

א  ֶמת ֶאּלָ ְך ַהּתֹוָרה לֹא ִמְתַקּיֶ בֹוּהַ ְויֹוְרִדים ְלָמקֹום ָנמּוְך, ּכָ ָמקֹום ּגָ

ָנִאים  ִלְפָרִחים  ּדֹומֹות  ֵאּלּו  ּכָ ּוִמּדֹות טֹובֹות  ֲעָנָוה.  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ּבְ

ִקים בנ"א, ְולֹא ִלְפָרִחים ַהּנֹוְבִלים... ִאים ּוְמַחּזְ ַהּפֹוְרִחים ּוְמַרּפְ

ֶרְך ֵיְלכּו ָבּה" "ְוהֹוַדְעּתָ ָלֶהם ֶאת ַהּדֶ

ִמילּות ֲחָסִדים
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ה  ָק י ִת ְמ י  ֵנ י ִמ

ּקּור  ְמֻיָחד ַעל ּבִ ַעץ ִיְתרֹו ּבִ ּיָ ֶ ה ּשׁ ּבָ ַהּסִ ם( ְמָבֶאֶרת, ׁשֶ ָמָרא )ׁשָ ַהּגְ
ָבר ָיַעץ ַעל גמ"ח, שלכאו' ֵהם אֹותֹו ִעְנָין,  ּכְ חֹוִלים, אע"פ ׁשֶ
הּו  ּזֶ ׁשֶ ַהחֹוֶלה,  ל  ׁשֶ ילֹו  ּגִ ן  ּבֶ ַעל  ד  ְמַלּמֵ חֹוִלים  ּקּור  ּבִ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ
ֵגׁש  ּדָ ֵיׁש  ָעָליו  ׁשֶ ּוִבְתכּונֹוָתיו,  ְדָרָכיו  ּבִ ַלֲחֵברֹו  ּדֹוֶמה  ׁשֶ ָאָדם 
הּוא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּוַמּדּוַע?  חֹוִלים.  ּקּור  ּבִ ִמְצַות  ֶזה  ָחֵבר  ּבֶ ם  ַקּיֵ ּיְ ׁשֶ
אֹותֹו ֹחִלי, ַעל ַאף  הּוא לֹא ֶנֱחָלה ּבְ ק ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ׁשֶ ִיְתַחּזֵ
ְדָרָכיו ּוִבְתכּונֹוָתיו, ועי"ז הּוא נֹוֵטל ֶאת  ֱהיֹותֹו ּדֹוֶמה ַלחֹוֶלה ּבִ

ּנּו. קֹו ִמּמֶ ל ַהחֹוֶלה ּוְמַסּלְ ָחְליֹו ׁשֶ

ין ְלַעְצמֹו... ַלֲעׂשֹות ּדִ
ּוַרת  ִמּשׁ ִלְפִנים  זֹו  ַיֲעׂשּון"  ר  "ֲאׁשֶ ין,  ַהּדִ ֶזה  ה"  ֲעׂשֶ ַהּמַ "ְוֶאת 
ִבים  יַע ְלִדין, ָאז לֹא ַחּיָ ר ָאָדם ָצִריְך ְלַהּגִ ֲאׁשֶ ּכַ רּוׁש, ׁשֶ ין; ּפֵ ַהּדִ
יר  ְלַהְפׁשִ ָצִריְך  א  ֶאּלָ ין,  ַהּדִ ְלֵבית  יַע  ּוְלַהּגִ ּתֹוָרה  ין  ּדִ ַלֲעׂשֹות 
ָרה,  ׁשָ ה ּפְ ָהַרב ַיֲעׂשֶ ין, ְולֹא ָצִריְך ׁשֶ ּוַרת ַהּדִ ְוַלֲעׂשֹות ִלְפִנים ִמּשׁ
ין, ִלְפֵני  ָרה – ִלְפֵני ׁשּוַרת ַהּדִ ׁשָ ה ֶאת ַהּפְ א הּוא ַעְצמֹו ַיֲעׂשֶ ֶאּלָ
ד  ּצַ ּמִ ּתּור שאע"פ ׁשֶ ת ַהּוִ יַע לבי"ד ְלִדין ּתֹוָרה. ְוזֹוִהי ִמּדַ ּגִ ּמַ ׁשֶ

ר לֹו. ין, ְיַוּתֵ ּדִ בֹו ּבַ ָידֹו ִלְתּבַֹע ֶאת ֲחֵברֹו ּוְלַחּיְ ין ּבְ ַהּדִ

ל  ּכָ ֶאת  ָיַדע  ה  ֹמׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ִיְתרֹו, אע"פ  ָלנּו  ָיַעץ  ֶזה  ל  ּכָ ֶאת 
ָרעֹות,  ִמּדֹות  ּוַבַעל  ָעַבר  ְלׁשֶ ע  ָרׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ִיְתרֹו  ַרק  ֲאָבל  ֶזה, 
לֹו,  ָהיּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרעֹות  ִמּדֹות  ּבְ ל  ׁשֵ ִנּכָ לֹא  ֵהיַאְך  ֵדנּו  ְמַלּמְ הּוא 
ה  י הּוא יֹוֵדַע ְלַכּמָ ין, ּכִ ּוַרת ַהּדִ ָדנּו ְלִהְתַנֵהג ִלְפִנים ִמּשׁ ְוָלֵכן ִלּמְ
ָאָדם  ין, ׁשֶ ת ַהּדִ יַע ִאם ֵיֵלְך ְלִפי ִמּדַ ִמּדֹות ָרעֹות ָאָדם ָיכֹול ְלַהּגִ
ָראּוי  ׁשֶ לֹו  ִיְדֶמה  ְך  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַלֲחֵברֹו,  ל  ּוְלַחּבֵ יק  ְלַהּזִ ם  ּגַ ל  ְמֻסּגָ
ים ּוְבַתְרּגּום יֹוָנָתן ֵהיַאְך ָהיּו ִמּדֹוָתיו  ִמְדָרׁשִ ְדִאיָתא ּבְ ַלֲעׂשֹות. ּכִ
ִליכֹו ֶאל  ְרעֹה ִהׁשְ ַרח ִמּפַ ה ּבָ ּמֹׁשֶ ָרָאה ְרעּוֵאל ׁשֶ ׁשֶ ּכְ ל ִיְתרֹו ׁשֶ ׁשֶ
ַרת ַהּטֹוב  ַהּכָ ּכְ ִנים, ׁשֶ ר ׁשָ ה ֶעׂשֶ ְרְנָסה ֶאת ֹמׁשֶ ַהּבֹור, ְוִצּפֹוָרה ּפִ
כה(  ד  מֹות  )ׁשְ יֹוָנָתן  ַתְרּגּום  ּבְ ִאיָתא  עֹוד  ה,  ֹמׁשֶ ָאּה  ְנׂשָ ְך  ּכָ ַעל 

ה ָלמּול ֶאת ֵגְרׁשֹום. ְתרֹו לֹא ָנַתן ְלֹמׁשֶ ּיִ ׁשֶ

ְרצּוף... סֹוד ָחְכַמת ַהּפַ
רֹת",  ֵרי ֲעׂשָ ֵרי ֲאָלִפים... ְוׂשָ ְמּתָ ֲעֵלֶהם ׂשָ ה ֶתֱחֶזה... ְוׂשַ "ְוַאּתָ
ְרצּוף,  ַהּפַ ָחְכַמת  הּוא  ׁשֶ  " סֹוד   ֲאִריכּות  ּבַ ְמבָֹאר  ּזַֹהר  ּבַ
ּדֹות  ּמִ ּבַ יִרים  ַמּכִ ָהָאָדם  ְפֵני  ּבִ לּוָתם  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ
ָהֲאָלִפים  ֵרי  ְוׂשָ ה  ּוֹמׁשֶ ּבֹו,  ׁשֶ ָהָרעֹות  ּדֹות  ּוַבּמִ ּבֹו  ׁשֶ ַהּטֹובֹות 

ָחְכַמת  ֶאת  ָהָעם  ֶאת  ִדים  ְמַלּמְ ָהיּו  ָהָעם,  ַעל  ֶהֱעִמיד  ֶ ּשׁ ְוכּו' 
ַעִין טֹוָבה  ל ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ּבְ דּום ִלְראֹות ּכָ ּמְ ּלִ ָכְך ׁשֶ ְרצּוף, ּבְ ַהּפַ

ֲחֵברֹו. ּבַ ּטֹוב ׁשֶ יר ַרק ּבַ ּוְלַהּכִ

ְלִמיד נֹוֵתן יֹוֵתר ֵמַרּבֹו? ַהּתַ
ִיים  ׁשָ ּקְ ּבַ ָרֵאל, ָהָיה ַמְבִחין  ִיׂשְ ר  ל ּבַ ְפֵני ּכָ ּבִ ל  ּכֵ ה ִהְסּתַ ּמֹׁשֶ ּוְכׁשֶ
ֶזה  ּבְ ְפִקידֹו  ּתַ ֶאת  ֹאת  ְלַמּלְ ְלַהְצִליַח  עֹו  ְמַסּיְ ְוָהָיה  לֹו,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ֲעָצתֹו  ּבַ ְיסֹודֹות;  י  ּתֵ ׁשְ לעמ"י  ִיְתרֹו  ָיַעץ  זֹו  ּוְבֵעָצה  ָהעֹוָלם, 
ְלָך  ה  'ֲעׂשֵ ַעל  ֶזה  ּבָ ָיַעץ  ָהֱאלִֹקים"  מּול  "ָלָעם  ִיְהֶיה  ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ
ְולֹא  ֲעָצתֹו  ל  ִויַקּבֵ ת"ח,  ַעְצמֹו  ַעל  ים  ָלׂשִ ָצִריְך  ָאָדם  ׁשֶ ַרב', 
ַעץ ְלַהֲעִמיד  ּיָ ֶ ֹמאל. ּוְבָמה ּשׁ ר יֹוֵרהּו ָיִמין ּוׂשְ ָבר ֲאׁשֶ ָיסּור ֵמַהּדָ
ְלָך  'ּוְקֵנה  ַחת ָהֵעָצה  ֻמּנַ ֶזה  ּבָ רֹות,  ֲעׂשָ ֵרי  ׂשָ ֵרי ֲאָלִפים ַעד  ִמּשָׂ
תֹוָרה  ה ּבְ ַעל ָידֹו ִיְתַעּלֶ ְהֶיה ָלָאָדם ָחֵבר טֹוב, ׁשֶ ּיִ ָראּוי ׁשֶ ָחֵבר' ׁשֶ
ם, ְוָכֵעת  ה ַרּבָ י ַעד ַהּיֹום ָהָיה לעמ"י ֶאת ֹמׁשֶ ַמִים, ּכִ ְוִיְרַאת ׁשָ
ְלִמיד' ָהגּון  ְלִמיד ָחֵבר' - 'ּתַ ח ְלַעְצמֹו 'ּתַ ל ֶאָחד ִיּקַ ּכָ ָיַעץ ִיְתרֹו ׁשֶ
ָאָדם לֹא ָיכֹול  ָבִרים ׁשֶ ָנם ּדְ י ֶיׁשְ ְהֶיה לֹו ְל'ָחֵבר', ּכִ ּיִ ה ׁשֶ ל ֹמׁשֶ ׁשֶ

ְלִמיד. א ע"י ּתַ י ַרּבֹו ֶאּלָ ל ִמּפִ ְלַקּבֵ

חֹורֹות? ַמּדּוַע אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ׁשְ
ֵאּלּו  ֲהֵרי  ָזָהב,  ל  ׁשֶ אֹוִתּיֹות  ּבְ ין  ִפּלִ ּתְ ַתב  ּכָ ָאָדם  ִאם 
יל  ּפִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ ִמי  ּבְ ַרק  ֶמת  ִמְתַקּיֶ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְנזּו,  ִיּגָ
ְדיֹו,  ּבִ ין  ִפּלִ ַהּתְ ְוֶאת  אֹוָתּה  ִלְכּתֹב  ָצִריְך  ָלֵכן  ַעְצמֹו, 
ֵהָמה,  י עֹור ַהּבְ ּבֵ ִבים ַעל ּגַ ֵפל, ְוִנְכּתָ ָבר זֹול ְוׁשָ הּו ּדָ ּזֶ ׁשֶ
ב  ֵעׂשֶ ְיֵדי  ַעל  ּוְגֵדָלה  ֵמָהֲאָדָמה  נֹוֶצֶרת  ֵהָמה  ַהּבְ י  ּכִ
ִמן  א  ּבָ ׁשֶ ְפלּותֹו  ׁשִ ֶאת  ָלָאָדם  יר  ְלַהְזּכִ ָהֲאָדָמה, 
ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֵאין  ָהֲאָדָמה ְוסֹופֹו ָלׁשּוב ָלֲאָדָמה, ְוָלֵכן ּבְ
ָלָבן,  י  ּבֵ ּגַ ַעל  חֹור  ׁשָ תּוב  ּכָ ַהּכֹל  א  ֶאּלָ ָנֶאה  ֶצַבע  ׁשּום 

ֲאָותֹו. יל ֶאת ּגַ ּפִ ֶדת ֶאת ָהָאָדם ְלַהׁשְ י ַהּתֹוָרה ְמַלּמֶ ּכִ

ְצוֹות! ִצְבֵעי ַהּמִ

מֹו בד' ִמיִנים  ָוֵני ְצָבִעים, ּכְ ּגְ ְצֹות ֵיׁש  ָאר ַהּמִ ׁשְ ֲאָבל ּבִ

"ם  ָהַרְמּבַ יַטת  ּוְלׁשִ יִצית,  ּצִ ּבַ ׁשֶ ֵכֶלת  ְוַהּתְ ֻסּכֹות  ּבְ ׁשֶ

יִצית הּוא  ֶגד ַהּצִ ית יֹוֵסף; ִאם ּבֶ ְסקּו הב"ח ְוַהּבֵ ְוֵכן ּפָ

ֶצַבע  ּכְ ִצְבעֹוִנּיֹות  יִצּיֹות  ַהּצִ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֵיׁש  ִצְבעֹוִני, 

ְלִהְתּבֹוֵנן  ּוְמעֹוְררֹות  דֹות  ְמַלּמְ ְצֹות  ַהּמִ י  ּכִ ֶגד,  ַהּבֶ

ְפָלִאים. ָבִעים ַהּנִ ֵחן ַהּצְ ִרים ּבְ ּכָ י ה' ַהּנִ ִפְלֵאי ְוַחְסּדֵ ּבְ

ָרה  ֵנס ָלַאְכַסּדְ ַער, ּוְלִהּכָ ּתֹוָרה ַהּדֹוָמה ְלׁשַ לעמ"י ָלֶלֶכת; ַלֲעֹסק ּבַ

ע"י  ְוָלֹבא  לא:(,  ת  ּבָ )ׁשַ ַמִים  ׁשָ ְרַאת  ְוַהּיִ ַהּטֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִ ִהיא  ׁשֶ

יִחים  ּנִ ּמַ ׁשֶ ַמִים  ֵלי  ְלַמּפָ ּדֹוָמה  ַהּתֹוָרה  י  ּכִ ַלֲעָנָוה,  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד 

א  ֶמת ֶאּלָ ְך ַהּתֹוָרה לֹא ִמְתַקּיֶ בֹוּהַ ְויֹוְרִדים ְלָמקֹום ָנמּוְך, ּכָ ָמקֹום ּגָ

ָנִאים  ִלְפָרִחים  ּדֹומֹות  ֵאּלּו  ּכָ ּוִמּדֹות טֹובֹות  ֲעָנָוה.  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ּבְ

ִקים בנ"א, ְולֹא ִלְפָרִחים ַהּנֹוְבִלים... ִאים ּוְמַחּזְ ַהּפֹוְרִחים ּוְמַרּפְ

ר  ֶרְך ֲאׁשֶ ֵכִנים, ִהיא ַהּדֶ ְ ין ַהּשׁ ִביָאה ְמִריבֹות ּבֵ רּות ַעִין ַהּמְ ֲחלֹוקֹות ְוַהּצָ ֶרְך ַהּמַ ּדֶ ה ׁשֹוֵמַע ָלאו, ׁשֶ ָלל ֵהן ַאּתָ ּוִמּכְ

ֵאּלּו  ָרִכים ָרִעים ּכָ ִרּיֹות, ְוַעל ּדְ יִקים ַלּבְ עּוִרים ַהּנֹוְבִלים ּוַמּזִ זֹאת ּדֹוָמה ִלְפָרִחים ּכְ ּכָ לֹא ֵיְלכּו ָבּה. ְוֶדֶרְך ָרָעה ׁשֶ

ר  ה ֲאׁשֶ ם ָהָעם ַהּזֶ ה ּגַ ם ַאּתָ ּבֹל ּגַ ָאַמר ִיְתרֹו: "ָנֹבל ּתִ

ֲחלֹוקֹות,  ִמּמַ ַהּנֹוְבִעים  ַהּתֹוָרה  יֵני  ּדִ ׁשֶ ַהְינּו  ְך",  ִעּמָ

ְוֵכיָון  ָעם,  ּבָ ְוִנְפְסדּו  ְבלּו  ּנָ ׁשֶ ּדֹות  ִמּמִ נֹוְבעֹות  ֵהם 

ֶאת  ְורֹוִאים  ה  ֹמׁשֶ ִלְפֵני  ְלִדין  ָהעֹוְמִדים  ְך,  ּכָ ׁשֶ

ֵהם  ּתֹוָרה',  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ַעְצמֹו  ל  'ְמַנּבֵ הּוא  ׁשֶ ְפלּותֹו  ׁשִ

ין  ּדִ ּבַ ב  ַחּיָ ָצא  ּיָ ׁשֶ ִמי  ּוִבְפָרט  ֲאָוָתם,  ִמּגַ ּבֹו  ְמַזְלְזִלים 

ֵעיֵניֶהם. ּבֹל" ַהְינּו ּבְ ן, ְוֶזהּו "ָנֹבל ּתִ ּיָ ה ׂשֹוֵנא ַלּדַ ַנֲעׂשָ

ָלֶהם  יר  ְלַהְזּכִ ָצִריְך  ן  ּיָ ַהּדַ ּתֹוָרה,  ְלִדין  ּוָבִאים  ָרִבים  ֵכִנים  ְ ַהּשׁ ְוִאם 

ֵדי  ֶרְך ֵיְלכּו ָבּה", זֹו ְקבּוָרה, ּכְ ד ִיְתרֹו "ַהּדֶ ּמֵ ּלִ ֶ מֹו ּשׁ יָתה, ּכְ ֶאת יֹום ַהּמִ

עֹוָלם ֲעַראי ְוחֹוֵלף. ֵאין ַמה ָלִריב ּבְ רּו ׁשֶ ְזּכְ ּיִ ׁשֶ

ה,  ִפּלָ ׁשֹון ּתְ ְך ִמּלְ ין ִנְקָרִאים ּכָ ִפּלִ ַהּתְ
ּמֹוִדים  ם ׁשֶ ֶנֶגד ַהּדָ ין ֵהם ּכְ ִפּלִ י ַהּתְ ּכִ
ם  ַהּדָ ַעל  חֹורֹות  ְ ַהּשׁ ין  ִפּלִ ַהּתְ ע"י 
חֹור ָאדֹם  ֲהֵרי ׁשָ גּוֵפנּו, ׁשֶ ּבְ ָהָאדֹם ׁשֶ
ּוְבֵעת  כ.(,  ה  )ִנּדָ ָקה  ּלָ ׁשֶ א  ֶאּלָ הּוא 
ִפיַלת  ּתְ ן  ְלַכּוֵ ֵיׁש  ין  ִפּלִ ַהּתְ ַחת  ַהּנָ
ְפִעיל ֶאת  ּמַ ם ׁשֶ הֹוָדָאה ַלה' ַעל ַהּדָ
ִמְצַות  ִמים  ְמַקּיְ ָאנּו  ָידֹו  ְוַעל  ּגּוֵפנּו, 
טֹובֹות,  ּוִמּדֹות  ִמְצֹות  ָאר  ּוׁשְ ֶחֶסד 

ּזֹות,  ְלִהְתּבַ זֹוֶכה  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ְוֵכן 
עי"ז,  ְך  ּכֵ ּוִמְזּדַ ְלָפִנים  עֹוָלה  ָדמֹו 
רּוחֹו  ֶאת  יִלים  ּפִ ַמׁשְ ְזיֹונֹות  ַהּבִ י  ּכִ
ה  ַנֲעׂשָ ְוהּוא  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ בֹוָהה  ַהּגְ
ּכֹון  ֵפל ְוה' ׁשֹוֵכן ִעּמֹו, כמ"ש "ֶאׁשְ ׁשָ
ל  ּכָ ְוַעל  רּוַח",  ַפל  ּוׁשְ א  ּכָ ּדַ ְוֶאת 
ע"י  זֹוִכים  ָאנּו  ׁשֶ לּו  ַהּלָ ֲעלֹות  ַהּמַ
ַחת  ֵעת ַהּנָ ן ְלהֹודֹות ּבְ ם ֵיׁש ְלַכּוֵ ַהּדָ

ין. ִפּלִ ַהּתְ
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נּו ִקְנָאה נֹוָרָאה,  א ּבָ ִנים ֶזה ָלֶזה, ִקּנֵ ְמָחה ּוְמאֹור ּפָ ׂשִ ֵמַחְדֵרינּו ּבְ
ָעֵלינּו  ם  ִאּיֵ ׁשֶ ַלֲעׂשֹות  יל  ְוִהְגּדִ אֹוָתנּו,  ף  ּוְלַגּדֵ ְלָחֵרף  ְוֵהֵחל 

ַמן'. ל ֶאת ַהּזְ יְך 'ְלַבּטֵ ִמים ִאם ַנְמׁשִ ִפיכּות ּדָ ׁשְ ּבִ

ָאנּו לֹוְמִדים  ין ָעֵלינּו ׁשֶ ִית, ְוִהְלׁשִ ד ְלַבַעל ַהּבַ ם ָהַלְך ִמּיָ הּוא ּגַ
עֹות  ׁשְ ָלל ּבִ ּלֹא ִלְפֹגַע ּכְ ָאנּו ִנְזַהְרנּו ְמֹאד ׁשֶ עֹוד ׁשֶ ְזַמן ָהֲעבֹוָדה, ּבְ ּבִ
ַרּבֹות  ָעִמים  ּפְ ׁשֶ ּכְ ַעְצמֹו  ַעל  ָנה  ְוִנׁשְ ָחַזר  ָבר  ַהּדָ ּוֵמָאז  ָהֲעבֹוָדה, 
ֵתנּו  ָכל ִמיֵני צּורֹות ּוְלׁשֹונֹות, ּוֵמִביא ִדּבָ ּבְ ינּו  ם ַעל ַחּיֵ הּוא ְמַאּיֵ

ִית. ָרָעה ְלַבַעל ַהּבַ

ֵאר  ָ ְלִהּשׁ י  ְוֶנֱאַלְצּתִ ֲחזֹר,  ָהאֹוטֹוּבּוס  ֶאת  י  ִהְפַסְדּתִ ֶאָחד,  יֹום 
ִפיקֹות  לֹוׁש ִלְפנֹות ּבֶֹקר, ֲאִני ׁשֹוֵמַע ּדְ ָעה ׁשָ ׁשָ ה. ּבְ ֲאִפּיָ ּמַ ִליׁשֹון ּבַ
י  ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ ּוְרָעָדה,  ַפַחד  ּבְ י  ַקְמּתִ ֶלת,  ּדֶ ּבַ ּוַמְבִהילֹות  ֲחָזקֹות 
ָידֹו,  ּבְ ְרֶזל  ּבַ ּומֹוט  ם,  ׁשָ עֹוֵמד  ׁשֶ ּגֹוי  אֹותֹו  ֶאת  ְוָרִאיִתי  קּוֶקער  ּבַ
הּוא  ׁשֶ ָעַלי  ם  ְלַאּיֵ ֵהֵחל  קּוֶקער,  ּבַ י  ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ ׁשֶ ִהְבִחין  הּוא  ּוְכׁשֶ

ֶלת. ד ֶאת ַהּדֶ ַח ִמּיָ ה ָעַלי ִלְפּתֹ ָפִטים, ְוִצּוָ י ׁשְ עֹוֵמד ַלֲעׂשֹות ּבִ

י  הֹוַדְעּתִ ָהאֹוטֹוּבּוס,  ֶאת  י  ִהְפַסְדּתִ ׁשֶ ֶעֶרב  ּבָ ִלי  ֵרר  ִהְתּבָ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ
ּגֹוי  ְואֹותֹו  ְפָעל,  ּמִ ּבַ ִליׁשֹון  ֵאָאֵלץ  י  ּכִ ה,  ֲאִפּיָ ַהּמַ ְלַבַעל  ֶלפֹון  ּטֶ ּבַ
יַע אֹוִתי, ַוֲאִני עֹוֵמד  ֶלפֹון, ּוְכֵעת הּוא ִהְפּתִ יַחת ַהּטֶ ַמע ֶאת ׂשִ ׁשָ
ֶעְזָרה,  ְלַהְזִעיק  ֵדי  ּכְ יִסי  ִמּכִ ֶלפֹון  ַהּטֶ ֶאת  י  ַלְפּתִ ׁשָ ד  ִמּיָ ָנה.  ַסּכָ ּבְ

ְגְמָרה ִלי ַהּסֹוְלָלה! ּנִ ה ׁשֶ ּוְלַתְדֵהָמִתי ֲאִני ְמַגּלֶ

ַרְחֵמִני  ּיְ ה ּוָבִכיִתי ִלְפֵני ה' ׁשֶ י ְלִפּנָ ַחד נֹוָרא ָאַחז אֹוִתי, ָהַלְכּתִ ּפַ
ָכל ִמיֵני צּורֹות  ה ּבְ הּוא ְמַנּסֶ ֶרַקע ֲאִני ׁשֹוֵמַע ׁשֶ ָרִתי, ּבָ ְוִיְפֵדִני ִמּצָ
י ֶאת ְרָגַעי  יִתי ִוּדּוי ְוִתְכַנְנּתִ דֹול ָעׂשִ י ַהּגָ ְחּדִ ֶלת, ִמּפַ ַח ֶאת ַהּדֶ ִלְפּתֹ

ַאֲחרֹוִנים... ְרִאים ִלי ּכְ ַהּנִ

ּבֶֹקר  קֹום. ּבַ ֶלא ַהּגֹוי ָעַזב ֶאת ַהּמָ ֹאַרח ּפֶ ָעה, ּבְ ֲחִצי ׁשָ ֲעבֹור ּכַ ּכַ
ְקִרירּות,  ה, ְוהּוא ֵהִגיב ּבִ ֲאִפּיָ ל ֶזה ְלַבַעל ַהּמַ י ֶאת ּכָ ְרּתִ ם ִסּפַ ּכֵ ַהׁשְ
ָכל זֹאת ֲאִני ַיֲעִניׁש  ְך... ֲאָבל ּבְ ל ּכָ ֵהל ּכָ ְוָאַמר: לֹא ָהִייָת ָצִריְך ְלִהּבָ
ְך ֹחֶדׁש ָיִמים. ְך, ְוהּוא ָמַנע ֵמַהּגֹוי ָלׁשּוב ָלֲעבֹוָדה ְלֶמׁשֶ אֹותֹו ַעל ּכָ

ַמֲעָלָליו. ָהָיה ָלנּו  יְך ּבְ ֲעבֹור ַהֹחֶדׁש הּוא ָחַזר ָלֲעבֹוָדה ְוִהְמׁשִ ּכַ
ָאְסרּו  ִפי ׁשֶ יִחידּות, ּכְ הֹות ִעּמֹו ּבִ ׁשְ דֹול ְוִנְזַהְרנּו ִמּלִ ַצַער ּוַפַחד ּגָ
ל  ּכָ ִעם  ֶזה  ּבָ ִנְזַהְרנּו  ֵעת  ּכָ ׁשֶ יִחידּות,  ּבִ ּגֹוי  ִעם  הֹות  ִלׁשְ ֲחַז"ל 
ה, ַעל  ִפּלָ ּתְ ּקֹות  ַהּדַ ל  ּכָ נּו ֶאת  ׁשְ ְוַיַחד ִעם זֹאת ִהְקּדַ ַהֻחְמרֹות... 
ִביָבֵתינּו, ְוהֹוִדינּו  ה ִמּסְ ַרֵחם ָעֵלינּו ה' ִויָגֵרׁש ֶאת ַהּגֹוי ַהּזֶ ּיְ ְך ׁשֶ ּכָ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ יו  ַיְחּדָ ָמָצאנּו  ְוֵכן  ָהָרעֹות,  ָדיו  ִמּיָ ֹוֵמר אֹוָתנּו  ּשׁ ׁשֶ ַעל  ַלה' 
ּלֹא ָנבֹוא ִאּתֹו ְלׁשּום ִקְרַבת  ֵדי ׁשֶ הּוא רֹוֵדף אֹוָתנּו, ּכְ ֶזה ׁשֶ ֶחֶסד ּבָ

ּלֹו. דֹול ׁשֶ ל ֶאת ָהרַֹע ַהּגָ ּלֹא ְנַקּבֵ ֵדי ׁשֶ ב, ּכְ ַהּלֵ

ּבֹו  ַלֶחֶדר  ּדֶֹפן  יֹוֵצא  ֹאֶפן  ּבְ ִנְכַנס  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ בּוַעִים,  ׁשְ ּכִ ִלְפֵני 
ֵמֲעָסָקיו.  הּו  ֶ ַמּשׁ ם  ׁשָ ר  ְלַסּדֵ ֵדי  ּכְ ְוִלְלֹמד,  ֶבת  ָלׁשֶ ְרִגיִלים  ָהִיינּו 
ֵני  ִמּפְ ֲאָבל  ָלַמְדנּו,  ּוָבּה  ַאֶחֶרת  ה  ִפּנָ ּבְ ְבנּו  ַ ִהְתַיּשׁ ְך,  ּכָ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ
טּוַח  ם, ַהּגֹוי ָהָיה ּבָ ֶבת ׁשָ ּה ָאנּו ְרִגיִלים ָלׁשֶ ּבָ ָעה ׁשֶ ָ ָהְיָתה זֹו ַהּשׁ ׁשֶ
יַח  ַקל ְוִהּנִ ֵבַדת ִמׁשְ ָלָטה ּכְ ם, ְוָלֵכן הּוא ָלַקח ּפְ ִבים ׁשָ ָאנּו יֹוׁשְ ׁשֶ
ּפֹל ַעל  ֶלת ּתִ ַתח ַהּדֶ ּפָ ּתִ ׁשֶ ּכְ ֹאֶפן ׁשֶ ֶלת ּבְ ּפּוַע ַעל ַהּדֶ ׁשִ אֹוָתּה ּבְ

ֵצא. ּיֵ רֹאׁש ָהָאָדם ׁשֶ

א.  ּסֵ ַהּכִ ְלֵבית  ָלֵצאת  צֶֹרְך  י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ִלּמּוֵדינּו,  ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ְוָאז 
ֹאֶפן  עֹוֶמֶדת ּבְ ָלָטה ׁשֶ אֹוָתּה ּפְ י ּבְ י ִהְבַחְנּתִ י ָלֶלֶכת, ּוְבַדְרּכִ ַרְזּתִ ִהְזּדָ

ֵצא... ּיֵ ן ְמֹאד ֶאת ִמי ׁשֶ ַהְמַסּכֵ

י ֶאת קֹוִלי ְוָקָראִתי  ְפִנים, ֵהַרְמּתִ ִית ּבִ ַעל ַהּבַ ּבַ י ׁשֶ ַדְעּתִ ּיָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ָנה!', 'ַמה ָקָרה'?  ֶלת זֹוִהי ַסּכָ ַח ֶאת ַהּדֶ ֵהר לֹא ִלְפּתֹ ּזָ ִית! ּתִ ַעל ַהּבַ 'ּבַ
ַעל  ַחת  ּנַ ַהּמֻ ְרֶזל  ַהּבַ ָלַטת  ּפְ ַעל  לֹו  י  ְרּתִ ִסּפַ ֶבָהָלה,  ּבְ ַאל  ׁשָ הּוא 
יַע ְלָכאן? הּוא לֹא ָיַדע... ָקָראִתי  י אֹותֹו ֵאיְך ֶזה ִהּגִ ַאְלּתִ ֶלת, ְוׁשָ ַהּדֶ

ה. ּדָ ָלָטה ַהּצִ ַלֲחֵבִרי ְוַיַחד ֵהַזְזנּו ֶאת ַהּפְ

הּו  ּזֶ ׁשֶ ה  ְוִגּלָ זֹאת,  ה  ָעׂשָ ִמי  ְצֵלּמֹות  ּמַ ּבַ ּוָבַדק  ָיָצא  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ
יָת ֶאת  ה ָעׂשִ יפּות: ָלּמָ ַתּקִ ד הּוא ָאַמר לֹו ּבְ ֵענּו. ִמּיָ אֹותֹו ּגֹוי ְמֻיּדָ
ֲאַנְחנּו  ב ׁשֶ י ָחׁשַ ה זֹאת ּכִ ָעׂשָ ְכִסיל, ׁשֶ ָהָלתֹו ָעָנה ּכִ ֶזה? ְוַהּגֹוי ִמּבֶ

ֶחֶדר... ּבַ

ָידֹו  ּבְ ׁשֶ ִלים  ַהּכֵ ל  ּכָ ֶאת  ַלֲעזֹב  ָאַמר לֹו  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ
ה.  קֹום, ְולֹא ָלׁשּוב ֵהּנָ ד ֵמַהּמָ ק ִמּיָ ּלֵ ּוְלִהְסּתַ

ה  ֲאִפּיָ ַעת ַלִיל ְמֻאֶחֶרת ֵמַהּמַ ׁשְ י, ָיָצאִתי ּבִ ִליׁשִ יֹום ׁשְ ְלׁשֹום ּבְ ׁשִ
ָסמּוְך  י  ָהָראׁשִ ִביׁש  ַהּכְ ַעל  ְמֵצאת  ּנִ ׁשֶ ָהאֹוטֹוּבּוס  ֲחַנת  ּתַ ְלִכּוּון 
ׁשֹוֵמַע  ֲאִני  ֲחָנה,  ּתַ ּבַ ב  יֹוׁשֵ ֲאִני  ׁשֶ ה  ּקָ ּדַ ְלַאַחר  ֵעִצים.  ת  ְלֻחְרׁשַ
ִביָבה  ּסְ ים ּבַ ָנם ֲאָנׁשִ ׁשְ ּיֶ ָבר לֹא ָמצּוי ׁשֶ ַהּדָ יָון ׁשֶ ִסיעֹות ֵמֲאחֹוַרי, ּכֵ ּפְ
י  ד ִלְראֹות ִמי הּוא ֶזה, ְוָאז ִנְבַהְלּתִ י ִמּיָ ֵאּלּו, ִהְסּתֹוַבְבּתִ עֹות ּכָ ׁשָ ּבְ
ָידֹו,  ְרֶזל ּבְ ע הֹוֵלְך ְלֶעְבִרי ִעם מֹוט ּבַ ְראֹוִתי ֶאת אֹותֹו ּגֹוי ָרׁשָ ְמֹאד ּבִ
ִסיעֹוָתיו ְוָלרּוץ ְלֹעְבֵרי,  י ּבֹו ֵהֵחל ְלָהִחיׁש ֶאת ּפְ ִהְבַחְנּתִ ָרָאה ׁשֶ ּוְכׁשֶ
ְגָלִלי הּוא ּפּוַטר ֵמֲעבֹוָדתֹו. ּבִ ְנָקָמה ַעל ׁשֶ הּוא זֹוֵעק ִאּיּוִמים ּכִ ׁשֶ ּכְ

ָרץ  ְוהּוא  ֲעצּוָמה,  ְמִהירּות  ּבִ ָלרּוץ  י  ֵהַחְלּתִ דֹוָלה  ּגְ ְבָהָלה  ּבִ
יג אֹוִתי,  ֶחֶסד ה' הּוא לֹא ִהּשִׂ ַאֲחַרי ְוזֹוֵעק ַזֲעקֹות ֵאיִמים, ֲאָבל ּבְ
ְלִכּוּוִני  ְרֶזל  ַהּבַ ִליְך ֶאת מֹוט  ּנּו, ִהׁשְ ֲאִני ִמְתַרֵחק ִמּמֶ ּוִבְראֹותֹו ׁשֶ

ָיִדי. ַגע ּבְ ָעְצָמה ֲחָזָקה ְוַהּמֹוט ּפָ ּבְ

י ָסמּוְך ְלַבִית  ְעּתִ ִהּגַ י ָלרּוץ ַעד ׁשֶ ְכּתִ אּוָבה ְמֹאד ִהְמׁשַ ִעם ָיד ּכְ
י  ִהְסּתֹוַבְבּתִ ְיהּוִדי,  ִית  ּבַ הּוא  ׁשֶ ִלי  ֵהִעיָדה  ִפְתחֹו  ּבְ ׁשֶ ַהְמזּוָזה  ׁשֶ
ֶלת  ּדֶ ּבַ י  ַפְקּתִ ּדָ אֹוִתי,  רֹוֶאה  לֹא  ָבר  ּכְ ַהּגֹוי  ׁשֶ ְוָרִאיִתי  ְלָאחֹור 
ִית ָהָיה ָאָדם  ַעל ַהּבַ הּו, ּבַ ֶ ּתֹות ַמּשׁ ֵנס ִלׁשְ ר ְלִהּכָ י ִאם ֶאְפׁשָ ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ

ְמָחה. ׂשִ ַעל ֵלב טֹוב ְוִהְכִניס אֹוִתי ּבְ ַמִים ּבַ ָיֵרא ׁשָ

ָיִדי,  ּבְ ׁשֶ ַהּנֹוָרִאים  ֵאִבים  ַהּכְ ְוַעל  ִלי  ֵאַרע  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  לֹו  י  ְרּתִ ִסּפַ
ֵבית  ּבְ ֲאָחדֹות.  ַדּקֹות  ּתֹוְך  יָעה  ִהּגִ ׁשֶ ָלה'  'ַהּצָ ִהְזִמין  הּוא  ד  ִמּיָ
ד,  ּיָ ּבַ ֶבר  ׁשֵ ַרק  ִלי  ֵיׁש  מּור  ּגָ ֵנס  ּבְ ׁשֶ ִלי  הֹוִדיַע  ָהרֹוֵפא  ַהחֹוִלים 
ְוַכּמּוָבן ִאם  ִמיִדי,  ּתְ ֵנֶזק  ד  ַלּיָ יק  ְלַהּזִ ַהְמֹאָרע ָהָיה ָיכֹול  ׁשֶ עֹוד  ּבְ

ים ח"ו. ַנת ַחּיִ י ָהְיָתה זֹו ַסּכָ רֹאׁשִ ַהּמֹוט ָהָיה ּפֹוֵגַע ּבְ

ֲעָצר  ַלְך ְלֵבית ַהּמַ י ַהּגֹוי ֻהׁשְ ֶחֶסד ה' נֹוַדע ִלי ַהּיֹום )יֹום ה'( ּכִ ּבְ
ְמָחה. הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ ֵני ָהָמן ָחפּו... ְוַלּיְ ִלְתקּוָפה ֲארּוָכה. ּפְ

ַלִים ש.א.ג. ְירּוׁשָ

! ה ָכ ָל ֲה ַה ת  ּו ק י ִת ְמ

! ם י ִק ּו ת ְמ ם  י ִר ּו ּי ִצ

ְהֶיה  ּתִ ְולֹא  ְגִויל,  ּבִ ֶפת  ֻמּקֶ ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ין  ִפּלִ ּתְ ּבַ אֹות  ל  ּכָ
הּוִדי, ְוָכל ְיהּוִדי  ל אֹות רֹוֶמֶזת ַלּיְ י ּכָ בּוָקה ְלאֹות ַאֶחֶרת. ּכִ ּדְ
ֵנס  ּלֹא ְלִהּכָ ֵהר ׁשֶ עֹוָלם, ְוָצִריְך ְלִהּזָ ּלֹו ּבָ קֹום ׁשֶ ֵיׁש לֹו ֶאת ַהּמָ
רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ִמְצֹות',  ּבְ ְלָפָניו  'ִהְתָנֶאה  ּום  ִמּשׁ ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ִלְגבּולֹו. 
ְוַגם  ה',  ִלְפֵני  טֹובֹות  ִמּדֹות  ִעם  ָנֶאה  ָהָאָדם  ֵלב  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ְדָבִרים ָנִאים, ֶאְתרֹוג ָנֶאה, ׁשֹוָפר ָנֶאה,  ְצֹות ּבִ ם ֶאת ַהּמִ ַקּיֵ ּיְ ׁשֶ
ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  ִלְמצֹא  ֵדי  ּכְ ן,  ְלָקְרּבָ ַחת  ּבַ ְמׁשֻ ּוְבֵהָמה  ָנָאה  ִציִצית 
ֵעיָניו,  ּבְ ֵדי ִלְמצֹא ֵחן  ּכְ ִלי ָנֶאה  ּכְ ְלַרּבֹו  ִביא  ּמֵ ׁשֶ ַתְלִמיד  ּכְ ה', 
ִנים  ֵדי שעי"ז ַרּבֹו ָיִאיר לֹו ּפָ ִביא, ּכְ מּוֵאל ַהּנָ ׁשְ ֲהגּו ּבִ ּנָ ֶדֶרְך ׁשֶ ּכְ
ֵדי ִלְמצֹא  ְך ְמִביִאים ִלְפֵני ה' ִמְצֹות ָנאֹות ּכְ דֹו ּתֹוָרה, ּכָ ִויַלּמְ

ֵעיָניו. ֵחן ּבְ

ַרת ַהּטֹוב ַלה'  ַהּכָ ִמְצֹות ּכְ ִריְך ְלִהְתָנאֹות ִלְפֵני ה' ּבְ ּצָ ְועֹוד ׁשֶ
בּוִרים, ּוָבָרא ָלנּו  ֵאיָנם ֲעקּוִמים ּוׁשְ ָרא ָלנּו ֵאָבִרים ָנִאים ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ֵלם ְללֹא ׁשּום חֹור ח"ו. ֵלב ׁשָ

ִניִמּיֹות... נֹוי ִחיצֹוִני ַמְרֶאה ַעל ַהּפְ
ית ִעם ֵלב ֶנֱאָמן ַלה'  ִהיא ַנֲעׂשֵ ְצָוה ִהיא, ׁשֶ ל ַהּמִ ר ַהּנֹוי ׁשֶ ְוִעּקַ
ם ֶאת  ַרְך, ְוֶזהּו ָהִעְנָין ְלַקּיֵ ַרת ַהּטֹוב ֲעמּוָקה ֵאָליו ִיְתּבָ ְוִעם ַהּכָ
ֶזה  ֵאין  ׁשֶ י אע"פ  ּכִ ָנִאים,  ִיְהיּו  ִחיצֹוִנּיּוָתם ֵהם  ּבְ ׁשֶ ּכְ ְצֹות  ַהּמִ
ְטָפַחִיים, שע"י  ה  ּוְמַכּסֶ ֶטַפח  ה  ְמַגּלֶ הּוא  ֶזה  ּבָ ֲאָבל  ר,  ָהִעּקָ
ה  ִלּבֹו ַהְרּבֵ ה ּבְ ֻכּסֶ ּמְ ֵרר ׁשֶ ָידֹו, ִמְתּבָ ָאה ּבְ ְצָוה ַהּנָ ֶרת ַהּמִ ּכֶ ּנִ ׁשֶ

ֶנֱאָמנּות ַלה'.

ה ְללֹא ִרּקּוִדים... ֲחֻתּנָ
ל ִמְצָוה  ת ּכָ ּיַ ׁש ְלָצְרָפּה ַלֲעׂשִ ּיֵ ְמָחה, ׁשֶ ת ַהּשִׂ ּוְכמֹו ֵכן ִעם ִמּדַ

ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֲהַגם  ֲאַזי  יֶֹבׁש,  ּבְ ִמְצֹות  ם  ְמַקּיֵ ָאָדם  ִאם  י  ּכִ ּוִמְצָוה, 
ֵאין ּבֹו ׁשּום ַטַעם,  ּלֹו ִיְהֶיה ָיֵבׁש ׁשֶ לעוה"ב, ֲאָבל העוה"ב ׁשֶ
ֹאֶכל, ַהּכֹל  ְזֹמֶרת ְללֹא ִרּקּוִדים ּוְללֹא ַטַעם ּבָ ה ְללֹא ּתִ ֲחֻתּנָ ּכַ
ְוִאּלּו  דֹוָלה,  ּגְ ְמִרירּות  זֹוִהי  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ְוֵריַח!  ַטַעם  ִלי  ּבְ ָטֵפל 
ֵמִחים  ׂשְ ְלעֹוָלמֹות  זֹוֶכה  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ְצֹות  ַהּמִ ֶאת  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּכְ
יִקים  ּדִ ה ה' ַלּצַ עֹוׂשֶ חֹול ׁשֶ ּמָ ֶבת ּבַ ה ָלׁשֶ ה', ְוִיְזּכֶ ם ּבַ ַמח ׁשָ ׂשְ ּיִ ׁשֶ

ינּו לֹו". עֹו ְואֹוֵמר "ֶזה ה' ִקּוִ ֶאְצּבָ ַגן ֵעֶדן, ְוָכל ֶאָחד מֹוֶרה ּבְ ּבְ

ַמִים? ָ ּשׁ ִמים ִמְצַות ֶאְתרֹוג ּבַ ְמַקּיְ
ֶבת ְוַלֲעסֹק  יִקים בעוה"ב ָלׁשֶ ּדִ ה, זֹוִכים ַהּצַ חֹול ַהּזֶ ַבד ַהּמָ ּוִמּלְ
ְצֹות,  ָאר ַהּמִ ם ַעל ִמְצַות ֶאְתרֹוג ְוַעל ׁשְ י לֹוְמִדים ׁשָ ּתֹוָרה, ּכִ ּבַ
ָמה  ׁשָ ָכל ִמְצָוה ֵיׁש ֶאת ַהּנְ י ּבְ ַמִים ֶאְתרֹוג, ּכִ ָ ּשׁ ֵאין ּבַ אע"פ ׁשֶ
ֵעת  ּבְ שע"כ  ְמִביָאה.  ִהיא  ׁשֶ ַלה'  ֱאָמנּות  ַהּנֶ ְוִהיא  ּה,  ּלָ ׁשֶ
ְלַעְצָמם,  ְלָאִכים ֶאת ַהּתֹוָרה  ַהּמַ רֹום, ָרצּו  ַלּמָ ה  ָעָלה ֹמׁשֶ ׁשֶ
ין ְולֹא ֶצֶמר  ִפּלִ ֵהָמה ִלְכּתֹב ָעָליו ּתְ ֵאין ֶאְצָלם עֹור ּבְ אע"פ ׁשֶ
ם ּבֹו  ִמי ְלַקּיֵ ׁשְ ָבר ּגַ ם ּבֹו ִמְצַות ִציִצית, ְולֹא ׁשּום ּדָ ֵהָמה ְלַקּיֵ ּבְ
ְצֹות  י ְלָכל ַהּמִ ָכל זֹאת ָרצּו ֶאת ַהּתֹוָרה ּכִ ְצֹות, ּבְ ָאר ַהּמִ ֶאת ׁשְ

ֵיׁש רּוָחִנּיּות.

ַמִים? ָ ּשׁ ים ּבַ ְצֹות ִנְצִחּיִ ֵהיַאְך ַהּמִ
ַלה'  ַההֹוָדָאה  ִהיא  ָהֶאְתרֹוג  ִמְצַות  ל  ׁשֶ ְצִחּיּות  ַהּנִ גֹון:  ּכְ
ִרי  ּפְ ַנֲענּוַע  ֶרְך  ּדֶ רֹות  ַהּפֵ ל  ּכָ ַעל  ְוַההֹוָדָאה  ֶזה,  ִרי  ּפְ ַעל 
ַעל  ַהּטֹוב  ַרת  ַהַהּכָ ִהיא  ים  ַהֲהַדּסִ ִמְצַות  ל  ׁשֶ ְצִחּיּות  ַהּנִ ֶזה. 
ים.  ֲהַדּסִ ּבָ ֶחֶסד ֶזה ע"י ָהֵריַח ַהּטֹוב ׁשֶ ִרים ּבְ ְזּכָ ּנִ ימֹות, ׁשֶ ׁשִ ַהּנְ
ָבִרים  ּדְ ָעֶליָה  עֹוִנין  ׁשֶ ַמה  ִהיא  ה  ּצָ ַהּמַ ִמְצַות  ִנְצִחּיּות  ְוֵכן 

יִציַאת ִמְצַרִים ְוכּו'  ִרים ַעל ָיָדּה ֶאת ַחְסֵדי ה' ּבִ ה, ּוְמַסּפְ ַהְרּבֵ
ּוָבִאים ַעל ָיָדּה ִליֵדי ַאֲהַבת ה'.

ִלְכאֹוָרה  ִהיא  ּוְרבּו,  רּו  ּפְ ִמְצַות  ִהיא  ׁשֶ ּוִאין  ִנּשׂ ִמְצַות  ְוֵכן 
ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ַרק  ָעִדיף  א  ּמָ ׁשֶ ַלְחׁשֹב  ָיכֹול  ְוָאָדם  ִמית,  ׁשְ ּגַ ִמְצָוה 
ה לֹא טֹוב: "לֹא טֹוב  ּזֶ ׁשֶ ֲאָבל ה' אֹוֵמר  ּתֹוָרה,  ְוִלְלּמֹד  ק  ַרּוָ
דֹוָלה, שע"י  ִמְצָוה זֹו ֵיׁש רּוָחִנּיּות ּגְ י ּבְ ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו", ּכִ
ֲעבֹוַדת  ּבַ ה  ִמְתַנּסֶ הּוא  ִנים,  ּבָ ּוֵמִביא  ה  ָ ִאּשׁ א  נֹוׂשֵ ָאָדם  ׁשֶ

יתֹו. ֵני ּבֵ ֵפל ְוַסְבָלן ִעם ּבְ ּדֹות ִלְהיֹות ֶאֶרְך רּוַח ׁשָ ַהּמִ

ל ִמּדֹות ְלָכל ִמְצָוה... ש"י עֹוָלמֹות ׁשֶ
ה ְוֵהיָכל ְלָכל  ִפּלָ ּתְ ל  ל ּתֹוָרה, ֵהיָכל ׁשֶ ַמִים ֵיׁש ֵהיָכל ׁשֶ ָ ּוַבּשׁ
ַהְינּו  עֹוָלמֹות,  לש"י  ֵהיָכל  ָכל  ּבְ ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ְוֵיׁש  ּוִמְצָוה,  ִמְצָוה 
ה ֶאת אֹוָתּה  ֶהן ָעׂשָ ִעּמָ ּדֹות ַהּטֹובֹות ׁשֶ ָכל ֵהיָכל ַהּמִ רּו ּבְ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
עֹו  ֶאְצּבָ ּבְ יַע  ַמְצּבִ יק  ּדִ ְוַהּצַ ְמָחה,  ַהּשִׂ ת  ִמּדַ גֹון  ּכְ ְצָוה,  ַהּמִ
אן ְוִהיא ְקׁשּוָרה  ַמְדנּו ּכָ ּלָ ֶכת ְלַמה ׁשֶ ּיֶ ְמָחה ַהּזֹו ׁשַ ְואֹוֵמר ַהּשִׂ

ַאֲהַבת ְוִיְרַאת ה'. ִוּתּור, ּבְ ְלִמְצָוה זֹו, ְוֵכן ּבְ

י  ּכִ ֲחֵברֹו,  ל  ׁשֶ תֹו  ֵמֻחּפָ ִנְכָוה  ֶאָחד  ל  ּכָ )ב"ב עה.(  ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזה 
ֵיׁש  ַוֲחֵברֹו  ַעְצָמם,  ְפֵני  ּבִ ּוְמזּוָזה  ין  ִפּלִ ּתְ ִמְצַות  לֹו  ֵיׁש  ֶאָחד 
י  ָאר ִמּדֹות טֹובֹות, ּכִ ְמָחה ּוִוּתּור ּוׁשְ ין ּוְמזּוָזה ִעם ׂשִ ִפּלִ לֹו ּתְ
ת  ֶכת ִמּדַ ּיֶ ְמזּוָזה ׁשַ ּבִ ִכים ָמֵלא ִמּדֹות, ּוְכגֹון ׁשֶ ּיָ ָכל ִמְצָוה ׁשַ ּבְ
יא.(,  )ע"ז  ר  ַהּגֵ אּוְנְקלֹוס  ֵאֶצל  רֹוִאים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּגֹוִים,  ּבַ ָקָמה  ַהּנְ
ַמה',  ְלַהְרִחיקֹו  יָסר  ַהּקֵ ִליחּות  ׁשְ ּבִ ַהּגֹוִים  אּו  ּבָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ
ר ֶאת  ּיֵ ַעל ָיָדּה ּגִ ָכְך ׁשֶ זּוָזה, ּבְ ֶרְך ַהּמְ יָסר ּדֶ ּקֵ ָנַקם אּוְנְקלֹוס ּבַ

לּו. ִליָחיו ַהּלָ ׁשְ

ֵאין   - אלֵֹקינּו"  ּכֵ צּור  "ְוֵאין  ֲחַז"ל:  ָאְמרּו 
צּוָרה  תֹוְך  ּבְ צּוָרה  ר  ּצָ ׁשֶ אלֹוֵקינּו,  ּכֵ ר  ַצּיָ
ּוְבֵני  ְקָרַבִים  ָמה  ּוְנׁשָ רּוַח  ּה  ּבָ ּוֵמִטיל 
מֹות ְליֹוְצֵרנּו,  ָראּוי ָלנּו ְלִהּדָ ֵמַעִים, ְוֵכיָון ׁשֶ
ָהָיה  ה  ַאּתָ ַאף  ַרחּום  הּוא  'ַמה  ַמֲאָמָרם  ּכְ
ר ְלטֹוָבה  ל ֶאָחד ְלַצּיֵ ַרחּום' ְוכּו', ָלֵכן ַעל ּכָ
ֶרְך  ַהּדֶ "ֶאת  ֵדם  ַלּמְ ּיְ ׁשֶ ָכְך  ּבְ יתֹו,  ּבֵ ֵני  ּבְ ֶאת 
ִמּדֹוֵתיֶהם,  ֶאת  ְלֵהִטיב  ָבּה",  ֵיְלכּו  ר  ֲאׁשֶ
רּוַח  ֶהם  ּבָ ְוָיִטיל  ִרים,  ְיׁשָ ַדְרֵכי  ּבְ ּוְלִהְתַנֵהג 

ל ַעִין טֹוָבה ְוֵלב טֹוב. ה ְוטֹוָבה ׁשֶ ַזּכָ
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 את כל אשר עשה אלקים למשה ולישראל עמו.

)לעיל ז, פירוש, למשה קרא אלקים, כמו שכתוב 

"ראה נתתיך אלקים", ולישראל קרא עמו, כי  א(

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(     זה חסד גדול.

 

 איעצך ויהי אלקים עמך. 

אם תרצה לדעת התנהגות בדרכי השי"ת, 

איעצך שתראה בכל מעשיך, הן בעניני הגופניות 

באכילה ושתיה וכדומה, והן בתורה ותפילה 

אה איך "ויהי אלוקים עמך", ותר -ועשיית מצוה 

להתקרב בזה להשי"ת שיגיע מזה מעט נח"ר 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(      לשמים.

 

 איעצך ויהי אלקים עמך. 

היינו שהעצה הטובה ביותר לאיש ישראל הוא 

לנגדי תמיד". ואף  'שיהיה במצב של "שויתי ה

יועיל לו להאיר את כל הזמנים החשוכים וכל 

 והרחה"ד זי"ע( )מרן אדמו"ר מ  חבילין דמעיקין.

 

 וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום.

"בחודש  -והסמיך לו פרשת קבלת התורה 

השלישי" וגו', להורות שבני ישראל זכו לקבלת 

"וגם כל העם  -התורה רק כשהיו באחדות גמורה 

 הזה על מקומו יבוא בשלום".

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע( 

 קדוש.ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי 

היינו שעיקר העבודה היא לעשות מחלק הגוי 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(   שבו קדוש.

 

וגו' ויגד משה את  'וישב משה את דברי העם אל ה

 דברי העם.

היינו מתחילה כשהשיבו ישראל "כל אשר דיבר 

נעשה", היתה אמירתם באמונה פשוטה בלי  'ה

השגה כלל, ומשה רבינו "ה לא היה יכול לומר 

חרי שהיה לו השגה ובהירות רב, ורק "וישב כך א

משה את דברי העם". אבל אחר כך שאמר לו 

היינו  -הקב"ה "הנה אנכי בא אליך בעב הענן" 

 -שאחשיך לך מעט השגותיך, אז "ויגד משה" 

שגם הוא הגיע לבחינת אמונה להאמין ולא בהשגה 

 בלבד, והגיד גם כן מה שהגידו העם.

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע( 

 

 השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו.

: גדולה )נזיר כג:(נראה לומר על פי מאמר חז"ל 

עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה, הרי שאפשר 

לפעמים לזכות זכות גדולה על ידי עבירה לשמה. 

אמנם בעשית האדם עבירה לשמה צריך ליזהר 

די שלא שלא תהיה לו שום פניה ונגיעה עצמית כ

יטעהו היצר הרע שכונתו לשמה ובאמת כונתו 

מצד הנגיעה העצמית. והנה היצר הרע מכונה 

: צדיקים נדמה )סוכה נב.(בשם הר, כמאמר חז"ל 

 -להם כהר. וזה אומרו: "השמרו לכם עלות בהר" 

 

  



 ב

 

היינו כשרצונכם להתעלות ברוחניות על ידי ההר, 

היינו על ידי היצר הרע והיינו על ידי עשית 

 -עבירה לשמה, אזי "השמרו לכם ונגוע בקצהו" 

שלא תהיה לכם אפילו קצת נגיעה עצמית, שלא 

 תטעו עצמכם ותכשלו ח"ו.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 יצבו בתחתית ההר.יוית

הר סיני היה נמוך מכל ההרים ועל כן בחר בו 

, ובני )עי' סוטה ה.(הקב"ה ליתן עליו את התורה 

הכנעה ושפלות עוד יותר מן ישראל היה בהם 

  ההר. וזהו "ויתיצבו בתחתית ההר".

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(           
 

 משה ידבר והאלוקים יעננו בקול.

לכאו' הול"ל משה דיבר ולמה אמר ידבר לשון 

עתיד. ונ"ל על פי מאחז"ל שכל מה שתלמיד 

עתיד לחדש הכל נגלה למשה מסיני. וידוע שמשה 

ל ת"ח שבדור, כמאחז"ל: "משה שפיר ירמוז לכ

היינו הת"ח שבכל דור  -קאמרת". וזש"ה: "משה" 

היינו שכל מה שידבר ד"ת וכל  -ודור, "ידבר" 

שהכל  -מה שיחדש, "והאלוקים יעננו בקול" 

 נגלה מקודם למרע"ה בסיני ע"י הקב"ה.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(                                  

 ידבר.משה 

רומז לצדיק הדור, "ידבר" מלשון  -"משה" 

שהצדיק ינהיג את העולם כחפצו,  -הנהגה 

השי"ת יסכים למעשהו,  -"והאלוקים יעננו בקול" 

 כי צדיק גוזר והקב"ה מקיים.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( 

 משה ידבר.

מי הוא צדיק הדור המכונה בשם משה, הסימן הוא 

לדבר ד"ת בלא שום אם יש ביכולתו  -"ידבר"

הכנה זה הוא צדיק הדור, ועליו נאמר "והאלוקים 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(          יעננו בקול".

 

 על הר סיני. 'וירד ה

הטעם תחת וירד הוא דרגא, על דרך שאמרו 

 : נחות דרגא ונסיב איתתא.)יבמות סג.(חז"ל 

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע( 

 

 לך רד ועלית. 'ויאמר אליו ה

בפרשת כי תשא לאחר מעשה העגל אמר לו 

השי"ת למשה: "לך רד", ופירש רש"י: מגדולתך. 

ויש לבאר דהנה ההלכה שצריך לכתוב בספר תורה 

אחד" בד'  'את הפסוק "שמע ישראל ה' אלקינו ה

גדולה, וכן את הפסוק "לא תשתחוה לאל אחר" 

די שעל י –בר' גדולה. וזה שאמר הפסוק "לך רד" 

חטא העגל שעבדו ע"ז הורידו את הר"ד מגדולתו. 

אמנם אמר לו השי"ת למשה רבינו ע"ה: "לך רד 

ועלית", שאף על פי שיהיה מעשה העגל, מכל 

יעלו חזרה  -מקום תדע שאחר כך "ועלית" 

וישובו להיות קרובים אל השי"ת. ומכאן לימוד 

לכל איש יהודי שאף על פי שיודע שאין כל 

יהיו לו זמני ירידה מכל מקום סופו העיתים שוים ו

  לעלות ולהיות דבוק בהשי"ת.

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע( 

 

 ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו.

לכאורה "לבלתי תחטאו" הוא מיותר, כיון שיש 

יראה בודאי לא יחטא. ועוד קשה, הא אהבה 

ויראה הם נסתרות במוחא ולבא, והוי ליה למימר 

ה' בקרבכם, ומהו "על פניכם". והתירוץ יראת 

דקושיא מתורצת בחבירתה, דבכל זמן צריך להיות 

להנצל  -היראה בהסתר, אך "לבלתי תחטאו" 

מהחטא, אז יש רשות לגלות היראה ולעשות כל 

 טצדקי שאפשר בכדי להנצל מהחטא. וזהו "ובעבור

 תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו".

 האמצעי זי"ע()מרן אדמו"ר           



 ג

 

 
 יתרו תשע"א "ק פ'ליל שב

 

זכור את יום השבת לקדשו ששת ימים תעבוד ועשית כל 

זכרהו  :וברש"י .מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלוקיך וגו'

דזו היא  ,הרמב"ןוהק'  שאם מצא בהמה נאה אומר זו לשבת 

שהציווי הוא לומר היום יום ראשון  פי'ולכן  .שיטת שמאי הזקן

  כשי' הלל. בשבת שני בשבת וכו'

 

 ופירש"י: ששת ימים תעבוד, הכתובים:ובהמשך 

 ,בוא שבת יהא בעניך כאילו כל מלאכתך עשויה. והעניןתשכש

 עה"פ אלה תולדות נח, דאי' מהרה"ק לוםשברי דאי' בדכ

דהכ"ד  ,רנאביל זי"עמהרי"ד מווילדניק בשם מהר"מ מטש

ימות החול אשר בכל יום יש ד' נבנות מתפילות שעות של שבת 

לה היא שעה אחת, ועוד שעה אחת י, שכל תפשל תפילה שעות

ד' שעות של של ו' השל חשבון הנפש בקרי"ש שעל המטה, ומ

וכפי ערך עבודתו בשעות  .ימים נעשים כ"ד שעות של שבת

ובזה מפרש  .אלו בימות החול נעשה אצלו קדושת השבת

, נח שבימות החולבחי' , היינו שמ'אלה תולדות נח נח,הפסוק 

  .נח של שב"קבחי' נעשה ה היינו שמזכך עצמו,

 

שמביא מד"ר  ,ענין זה כבר מבואר בשם הרמ"ק אמתבו

הקב"ה ואמר לו שלכל הברואים יש להם  שבאו הימים לפני

וא"ל הקב"ה שיתן כל אחד ד' שעות,  ,ולהם אין ראש ראש

ונתנו כל אחד ד' שעות ומזה נעשה כ"ד שעות של יום השבת 

ובזה מבאר שם הנאמר  .מלך על ימות החולבחי' אשר הוא 

שיום השבת הוא חמדת  ',חמדת ימים אותו קראת,לה יבתפ

 יום זה.  את הימים, היינו שהימים חמדו

 

, כי כל יום נתן 'חסדך ואמונתך בלילותלהגיד בבוקר ,וזהו 

וע"כ  ,שעות מתחילת הלילה ב'שעות מתחילת היום ו ב'מעצמו 

דהנה עבודת  ,והענין בזה .יום השבת הוא מהימים והלילות

כאילו כל  בבחי' של לה היא באופן זה שיהיה האדםיהתפ

מלאכתך עשויה, וכדאי' בשו"ע שיסיר כל המחשבות הטורדות 

לה היא בבחי' שבת שכל ירב שכל תפה' בסדור את לבו, וכדאי

בה ויכניס האדם עצמו בתיבות התפלה באה .חפציך עשויים

לתו יוע"כ כפי תפ .בלא להרהר בכל עניניו האחרים אהרוי

בבחי' זו שמנתק עצמו מכל עניניו האחרים ומשים  ,בימות החול

מזה נעשה קדושת השבת אשר היא בבחי' זו  ,להיעצמו רק בתפ

ילה בימות ת שאדם עומד בתפעוע"כ בכל  .שכל חפציך עשויים

לתו יצריך לשים לבו לב' ענינים אלו, ראשית שתהא תפ החול

 ב'וה .ם ועוסק לגמרי בעבודת הלביעד דרך זו שכל חפציך עשוי

הוא שיתן דעתו שרוצה עי"ז לזכות לקדושת השבת אשר היא 

  .זו שכל חפציך עשויים בבחי'

 

ששת ימים , )ואולי אי' פי' זה בספה"ק( ביאור הכתוב וזה

עבודה שבלב, והיינו ע"י  - נה על עבודה רוחניתוהכו ',תעבוד

שבששת ימים יעשה עבודת ה' כראוי  ותהיה עבודה שבלב 

זכירתו  הן ע"י ,ם, וגם יזכור יום השבתיכראוי שכל חפציך עשוי

עבודתו באופן שרוצה לזכות ע"י לקדושת  והן ע"י שתהיה בפה

יום השביעי שבת לה' ,השבת, ממילא עי"ז יזכה אח"כ ל

 .'אלוקיך

 

 שהיה  ידוע רה"ק מקוצק זי"ע.השבוע היא"צ של ה

היה אומר ו רק פעמים בודדותסגור הרבה שנים בחדרו ויצא 

יצא בליל עם ומסופר שפ מבט נוקב.תן ואו נמילים ספורות 

זיי מאכן  :ואמר והסתובב לעולם לכה דודיעת אמירת ב "קשב

מען האן די  קומט שבת טוט'גנצע וואך ואס זיי ווילן אין ס א

איז אמחותן מיט די 'ינט אז מימ'ן מוא קפוטהשטריימל מיט די 

 .כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת :ן איך זאגולכה דודי, א

שנים רבות  .והחסידים מאוד נפלו ברוחם מדברים אלו

אמר פעם  כבר הנהיג את העדהכשהחידושי הרי"מ  ,לאחמ"כ

יזאגט כמעשהו בחול כך מעשהו די רבי ז"ל האט ג :בליל שבת

מחלליה מות ,שייכות מיט  ווער ס'האט א :ן איך זאגוא בשבת,

ומסופר  '.ישמחו במלכותך,האט אשייכות מיט  'תומי

שנתחזקו החסידים מאוד מדיבורים אלו ורקדו במשך כל 

 (כלל )בלתי מוגה                    ה.הליל



 ד

 

 מ
 נעשה ונשמע אמרו כאחד

 

ק "נו שזכינו להתעלות מיוחדת השבוע בהילולת מרן הסיאשר
זי"ע, אדמו"ר שליט"א בדברותיו פתח בדברי רש"י על הפסוק 

מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת  – "יתרווישמע "
האריך לבאר כי בעבודת איש יהודי  ליט"אשר עמלק, אדמו"

קיימים שני סוגי מצבים, האחד הוא בעת מרגיש האדם נועם 
ורצון בעבודתו, והאחר הוא בעת נעדר ממנו הטעם והחשק 

 במילוי תפקידו.
 

גיסא הפלגה בדברות קדשו של מרן הס"ק מוצאים אנו מחד 
גדולה אודות חשיבות הרצון והחיות עבודת הבורא, אך האמת 

כאשר האדם יעסוק  –אלו בלבד קיימת סכנה  תרומשבלימוד א
בעבודת ה' רק כאשר נשאו לבו, ולכן מאידך מוצאים אנו 
 אמרות קודש ממרן במעלות העבודה דוקא מתוך קושי וחשכות.

 
 נקודההעל  שכאשר מדברים ליט"אשר וכאן ביאר אדמו"

עדתנו, הכונה לנקודה  –אותה השריש מרן הס"ק בקהל עדתו 
ודוקא לכן יכולה היא להיות בכל  ,פנימית שאינה תופסת מקום

מקום, וזוהי נקודת העבודה שאינו מוגבלת במצבים משתנים 
 כלשהם, אלא חיה ומחיה את האדם בכל מצב שהוא.

 
בים מסמלים את שני המצ קריעת ים סוף ומלחמת עמלק

זמנים של גילוי והארה כקריעת ים סוף, וזמנים של  –ה'  בעבודת
  והסתר כמלחמת עמלק, שמועה זו ששמע יתרו כי נקודת קושי
 
 
 
 

 
 

 

 

 
העבודה היא מציאות שקיימת בכל מצב, היא זו שגרמה לו לבוא 

ר אך מחמת קוצר הזמן לא ביאר אדמו" .ולהסתפח לעם ה'
מדוע בעצם ההבנה של נקודה זו הביאה אותו לעשות  ליט"אש

 מעשה.
 

בסעודת הברית לבנו של הר"ר העניך זילברפרב שמענו 
 ,מחותנו הרה"ג אליעזר גרוסמן בשם בעל בית הלוי מבריסק

ן התחייבות חל על דבר שהקשה לפי שיטת הרמב"ם שאין קני
 שאין לו קצבה, וכגון אם מתחייב אדם לחבירו שיעשה כל אשר

"ז קשה כיצד חלה ייבקש ממנו שאין קצבה וגבול לדבר, ולפ
לעשות כל אשר  - בותם של ישראל באמירת נעשה ונשמעהתחיי

 יצוה עליהם הבוי"ת, הלא התחייבות שאין לה קצבה היא?
 

אמירת נעשה ונשמע אינה  –כה פשוטה  –והתשובה 
התחייבות לעשות דבר מה, באמירה זו הקנו ישראל את עצמם 

ת כעבד הנקנה לאדונו, באמירה שכזו שאינה התחייבות להשי"
 אלא הקנאת הגוף להשי"ת אין חסרון מצד דבר שאין לו קצבה,

 
 – ליט"אשר יתכן וזוהי הגדרת הנקודה אותה ביאר אדמו"

עבודת ה' שתלויה במצבים שונים הרי היא כהתחייבות אדם 
 בשאר –לרעהו כאשר מלבד ההתחייבות הוא נותר אדון לעצמו 

היא  נקודת העבודהתחומי החיים שאינם קשורים להתחייבותו, 
הקנאת האדם את עצמו להשי"ת, ומשקיימת הקנאה שכזאת שוב 

 את בכל מצב מקיים האדם .לא תלויה העבודה במצבים משתנים
 רצון יוצרו כעבד הקנוי לריבונו לעשות ככל אשר ידרוש ממנו.

 
סיק שאינו ה בין יתרו שזוהי מהות עבודת הבוראכאשר ה

יכול להישאר במקומו ולהתחייב לקיים דברים מסויימים, עליו 
לקרב את עצמו לעם הנבחר המקנה את עצמו להשי"ת בקנין 

 עולם.
 
 

 

 

 

 וב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקריםברכת מזל ט
 שהשמחה במעונם

 

 של אזור בהר –שליט"א  אברהם אליעזר רוזנטלהרה"ג 
 נינההלהולדת 

 הי"ו דובינקייהודה  ה"חהר
 הי"ו ריבליןיוסף הרב 

 יהם לעותומ"צנכדכנס לה
 הי"ו ברוך כהן רה"גה
 הי"ו משה עזריאל רוזנטל רה"גה

 הולדת הנכדותל
 ו"הי שלמה אלבויםג "רהה
 הי"ו שמעון הכהן קפלן רבה

 לעותומ"צ  בניהםלהכנס 
 הי"ואברהם קנול הבה"ח 

 לארוסיו
 

 הגליון נדבת

 הי"ו יוסף ריבלין בהר

הלוי ני"ו אליהו שמחת בר המצוה של נכדיו לרגל 
 גלנצברגהלוי ני"ו  מנחםומשה נפתלי 

 

 אור לכ' בשבט תשע"ח

 

 מס' ב"ב   

 חזרה קג.-קא  יז ו

 חזרה צג.-צא יתרו יח ש

 קנ. קו.  יט א

 קנ: קו:  כ ב

 קנא. קז.  כא ג

 קנא: קז:  כב ד

 קנב. קח.  כג ה

 חזרה קה-קג:  כד ו
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 עלון שבועי בענייני תורת הנפש ותיקון המדות משיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א

  חתשע" יתרוערב שבת קדש פרשת   368 ב"ה  

 אך טוב וחסד

פרשת יתרו היא פרשה מאוד מיוחדת, כיון שקוראים בה על מעמד הר סיני ועשרת הדברות. 

, "אין טוב אלא תורה", "כי לקח טוב=  17-אם סופרים מתחילת התורה, יוצא שהיא הפרשה ה

בסוף כל פרשה כתוב בחומש את מספר הפסוקים שיש טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו". 

, "תורת חסד". יוצא שכל הפרשה היא חסדפסוקים כמניין  72בפרשה, כשנבדוק נגלה שיש בה 

 בבחינת "אך טוב וחסד", יש קשר בין טוב לחסד. 

, ועל כך אומר ספר הזוהר טאבל אם ישנו קשר הרי שקיים גם הבדל ביניהם, טוב מתחיל באות 

"טוֵביה גניז בגֵויה", הטוב של האות ט גנוז ומכונס בתוך עצמו, כמו הצורה של האות הקדוש 

 –להים את האור כי טוב" -הזו שהיא נכנסת פנימה, כך גם אומרים חז"ל על הפסוק "וירא א

 'טוב לגנזו'. במילים אחרות "טוב" לבד הוא טיפוס מופנם.

כלפי הזולת, וכך דורשים את "וימינו לעומת זאת חסד הוא ההפך בדיוק, חסד הוא בהשפעה 

 תחבקני" כלפי מידת החסד הגומלת והאוהבת. במילה אחרות חסד הוא טיפוס מוחצן.

משה רבינו ואחיו  –בפרשתנו אנו מוצאים שני טיפוסים כאלה, הלא הם שני שושביני התורה 

ביאה אותו. יש אהרן הכהן. על משה כתוב "ותרא אותו כי טוב הוא" ומיד "ותצפנהו", גנזה והח

משהו במשה שהוא טוב מופנם, לעומתו אחיו אהרן מתבטא במדת החסד והאהבה "אוהב 

שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". הדבר מתבטא מבחינה מספרית 

 , זה היחס הטבעי ביניהם.טוב חסדעולה  אהרןל משהשההפרש בין 

קשה לו להתבטא כלפי חוץ, ואהרן אחיו היה משה לפני מתן תורה היה "כבד פה וכבד לשון", 

צריך לדברר אותו. במתן תורה משה התרפא ויכל להוציא ולגלות את הטוב שלו לכולם. וכך כל 

מציאותו היתה להפיץ ולגלות טוב זה, כמתבטא בפסוק "וירד משה מן ההר אל העם", כל 

 משה" עולה הר אל העםמן העניינו הוא להעביר את הדברים מהר סיני לעם ישראל. המשפט "

 (.מם שין האבמילוי )

כך קרה גם אצל הרבה צדיקים נסתרים שהיו חייבים באיזה שלב בחייהם להתגלות, כדי להפיץ 

ולגלות את האור שלהם החוצה לכל עם ישראל ולכל העולם כולו, להפוך מצדיק נסתר לצדיק 

 פסוקים.חסד ויש בה  טובהגלוי. התהליך הזה קורה בפרשה שלנו למשה רבינו, שהיא הפרשה 

אפשר לקשר את הדברים לחודש שאנחנו קוראים בו את הפרשה, חודש שבט שהאות שלו 

, "צדיק כתמר יפרח": לפי בית שמאי ראש השנה לאילן הוא באחד בשבט, הולכים אחרי צהיא 

ה"בכוח" )עוד לא עלה השרף באילנות בפועל, וגם הלבנה רק מתחילה להתחדש(, בחינת צדיק 

נסתר שאינו מתגלה בפועל, ואילו לדעת בית הלל ראש השנה לאילנות הוא בט"ו בשבט, 

הולכים אחרי הבפועל )עלה השרף באילנות, והלבנה במילואה. וידוע שישנו קשר בין אהרן 

לבית הלל "הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן וכו'"(. אם כן, זהו המעבר בין צדיק נסתר וצדיק 

 וי ההסתר.גלוי.. שנזכה לגיל

 )על פי שיעור וידאו לפרשת יתרו ע"א(

 

על ר' ישראל בן מסעוד שאהב לסעוד 

 לכבוד הצדיקים

, שיום הילולא שלו הוא בחודש שבט סאלי-הבבא

)ד'( היה קשור מאד מאד לאמונת צדיקים ולחגוג 

את ההילולא של כל הצדיקים הגדולים, הוא היה 

 נוהג לעשות הרבה סעודות לכבוד הצדיק. 

בענין ההתקשרות לבעל שם טוב הוא פעם גילה 

 –שהבעל שם טוב בכבודו ובעצמו היה אצלו 

התגלה אליו, בא אליו בהקיץ, ביחד עם המגיד 

)מזכיר לנו את הסיפור של אדמו"ר הזקן בכלא(, 

ואמר שהבעל שם טוב בא ועמד ושתק, לא דבר 

איתי. הוא היה שם, ואולי דבר בעינים או בלב, אבל 

הוא שתק בפה, ואילו המגיד דיבר איתי, אבל אני 

 לא יכול לגלות לאף אחד מה שהוא אמר לי.

שבא לארץ מגדולי תלמידי המגיד זה רבי מי 

מענדלי ויטפסקר, בעל פרי הארץ. גם כן, פעם 

ביום ב' דר"ח אייר, יום ההילולא של רמ"מ  –אחת 

אמר שהוא בכבודו ובעצמו בא  –מויטפסק 

כששכבתי במטה, החזיק לי את היד והקים אותי 

מהמטה, כדי לחגוג ולעשות סעודה לכבוד 

  ההילולא שלו.

, הוא רבי מסעודקוראים לאבא שלו לא סתם 

בן זה לשון הבנה, הוא מאד   – ישראל בן מסעוד

הבין בערך שעושים סעודה לכבוד הצדיק, "צדיק 

, צאוכל לשובע נפשו" )האות של חדש ההילולא, 

לעשות סעודה זה והחוש של החדש, אכילה(. 

זה שלסבא  משהו גדול מאד, לסעוד את הלב.

לא אומר  –ולבן מאיר קוראים יעקב ולו ישראל 

אני כבר יודע. יש  –מאיזה עדה הם, אבל מסעוד 

פה משהו מאד מיוחד. למה הוא קרא לבן שלו 

עולה  – ריש יוד אלף מם –במילוי  מאירמאיר? 

. אבא שלו והוא יחד זה ישראל מסעוד, 721

מאיר יש שני בנים, שיהיו רבי )מילוי( הבן שלו. ל

=  אלעזר דודבריאים, רבי דוד ורבי אלעזר. 

      (.)שם המשפחה אביחצירא

 ט טבת תש"ע("כלאור משיעור )

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

נתבונן בעץ של ט"ו בשבט וננסה לחשוב ביחד מה מסמל כל אחד 

  "כי האדם עץ השדה". - מחלקיו בחיי האדם שמשול לעץ

של האדם להצליח באיזה  השתדלות? הענפים הם הענפיםמהם ה

היא  – הצלחהמתפשטים מהגזע והתוצאה בסוף, ה עניין. הענפים

. לפי זה צריך להתבונן, לחשוב, מהו הגזע ומה הם השרשים, פירותה

 ואחרי שיהיו לנו את כל הארבעה צריך לחזור ולשאול מה עם העלים? 

ההצלחה והענפים הם ההשתדלות שבאים מתוך  ירות הםאם הפ

שה' חונן אותו . בלי שיש לאדם דעת, דעת? הגזעהגזע, מה זה ה

בדעת, הוא לא יכול להשתדל כלום. הדעת כוללת את כל התכונות 

גם רצון, גם יכולת למידה, אבל עיקר  –הטובות שה' חונן אותנו 

 התכונות הטובות שה' חונן אותנו הוא הדעת. 

? הגזע הוא הדעת, הענפים הם ההשתדלות וההצלחה השרשים םמה

השרשים? מה צריך לבוא עוד  בסוף היא התוצאה, הפירות, אז מה הם

לפני דעת? בלי דעת אדם לא יכול לעשות שום דבר, גם לא להשתדל, 

. אם כן, השרש האמתי אמונהאבל עוד לפני דעת מה צריך להיות? 

 הוא אמונה פשוטה. 

 , מה הם העלים לפי זה? עליםעכשיו, רק צריך להשלים את ה

ם "ועלהו לא אם הפירות הם מעשים טובים של חסיד אז העלים ה

שיחת חולין של ת"ח שצריכה לימוד, שיש בזה בעומק תורה.  –יבול" 

 מה שנראה חולין אבל באמת יש בו קודש.

כשאדם משקיע הרבה כחות במשהו, יש כל מיני ניסויים. אפילו  

למשל בגמרא, כשמתבוננים עמוק באיזו סוגיא ותלמידי החכמים 

תמיד מגיעים ישר משוחחים בינם לבין עצמם, מתפלפלים, לא 

יש בדרך,  לפני התוצאה הסופית יש עוד משהו.לתוצאה. לפעמים 

ולא חייב להיות שהתוצאה הסופית היא  –לפני התוצאה הסופית 

-הרבה עלים, כמו הוה –לקבל מאה במבחן, אלא פרי מתוק בסוף 

עושה  –אמינא בגמרא. כל בן אדם שרוצה משהו, מתבונן, משתדל 

. לא כל הניסויים מצליחים עד הסוף, אבל בתוך כל ניסוי יש ניסויים

אמינא פירושו -משהו מאד חשוב, לכן זה ממש חלק מהתורה. הוה

מחשבה ראשונה, שהחכם, התנא, הצדיק הכי גדול, בתחלה חשב 

ככה ובסוף או שבעצמו חשב אחרת או מישהו אחר אמר אחרת וזו 

ה לא היו כותבים המסקנה. אם המחשבה הראשונה לא היתה חשוב

את זה בתלמוד. כל השלבים עד לתוצאה הסופית חשובים מאד. הכל 

 תוצאה של ההשתדלות. 

כנראה לא  –אם אדם אומר "יגעתי ולא מצאתי" אל תאמין 

השתדלת מספיק. הוא השתדל, הוציא כל מיני דברים, אבל זה לא 

כל  חשוב והכרחי שיוציא –לא הצליח בסוף. אל תאמין לו  –היה שוה 

את הדרך להצליח להגיע למסקנה הם הסוללים לו -מיני עלים, והם

 תית בסוף, להגיע לפרי. האמ

 שלבים בחיי האדם -חלקי העץ של ט"ו בשבט
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 elimiz770@gmail.comניתן להקדיש את העלון לזכות יקיריכם ולזכות בהפצתו ברבים מידי שבוע! 

 

תופעה  –ועוד, ועיקר, העלים הופכים את אור השמש לחיות ומזון לעץ כולו 

( שיש בעלים אפילו ביחס לפירות. מעלהלשון  עלה)זו היא מעלה עצומה 

נא" יש בטול )מצד החכמה והיינו כאשר לומדים תורה לשמה, ב"הוה אמי

שבנפש( שלו מעלה )שמקבלת מאור השמש כו'( ביחס לשמחה של המסקנה 

)מצד הבינה שבנפש(, הפרי בסוף. מי שמשתדל כמו שצריך מוציא עלים 

שהם עצמם טובים ובריאים ורעננים ומכוחם יוצא בסוף הפרי המתוק. הפרי 

 הוא בזכות העלים. 

תמיד המסקנה בסוף, אבל הם שלב  העלים הם שלבים שהם לאלסיכום, 

לקראת המסקנה. כל השלבים שאדם עובר בחייו, גם דברי חולין, שיש לכל 

הכל צריך להיות חדור עם  –אחד ירידות ועליות וכל מיני דברים בחיים 

ההשתדלות שלו לעבוד את ה', צריך לנבוע מהדעת שלו ש"אתה חונן לאדם 

מה זה שרף? כמו שאומרים  מונה.דעת", ובעיקר צריך לינוק את השרף מהא

הרבה התלהבות שיונקים מהאמונה החזקה.  –"חסיד שרוף" למעליותא 

 ושוב, כל העלים שומרים על הפרי. 

חידושים הם גם פירות. לפעמים יש חידושים לא מאה אחוז נכונים, שהם  

שגם שזה לא מאה אחוז נכון )היות  –עלים, אבל גם "ועלהו לא יבול" 

יין 'ירוק', וכמדת ה"גולם" בפרקי אבות, שעתיד להיות חכם שהתלמיד עד

                                                           באמת(, זה עוזר להגיע לסוף, לתוצאה המתוקה.

 (י"ד שבט ע"דמשיעור )

 

 

 תכלת

 לאחר שנתגלתה התכלת, האם ראוי להטיל תכלת בטלית?שאלה: 

ראשית כל, זיהוי חלזון התכלת עדיין איננו ודאי, ובספרי הקבלה  תשובה:

נאמרו דברים מאוד חמורים על מי שתולה בבגדו קלא אילן, היינו תכלת 

שאינה אמתית. שנית, גם אם אכן זהו חלזון התכלת, דעת האריז"ל, וכן 

ב"ד בעקבותיו, היא שהמצווה שייכת רק בזמן שבית דעת אדמו"רי ח

המקדש קיים. היוצא שלפי פנימיות התורה, וכך פוסקים החסידים, אין 

לשים תכלת בזמן הזה. הרבי הרש"ב אף הסביר על פי נגלה מדוע יש 

 בעיה בהטלת תכלת בזמן הזה.

 עיני(גל  –)מתוך שו"ת באתר 'פנימי' 

 

 

  

 יתרון האור מן החשך
, של מתן תורה )"תורה אור"(, הוא פרשת יתרובפנימיות התורה הסוד של 

. זה הפשט של יתרו, שבא יתרוןמלשון יתרו ", יתרון האור מן החשך"

 מהמקום הכי רחוק על מנת להתגייר ולהסתפח לעם ישראל ובזכותו נתנה

                                                                      התורה, לכן פרשת יתרו הוא פרשת מתן תורה" "יהי אור".

 (ט"ז שבט ע"זמשיעור )

 



פרשת יתרו תשע”ח
פנינים מרבינו האור החיים הקדוש

תואר  איננו  עצמו  מצד  'איש'  של  התואר 
האדם חשיבותו של  על  המורה 

לרעהו  איש  וישאלו  לו  וישק  וישתחו  חתנו  לקראת  משה  "ויצא 
יחיד  לשון  אומר  שהפסוק  ומזה  ז(.  )יח  האהלה"  ויבאו  לשלום 

יתרו[  או  ]-משה  מהם  אחד  שרק  מבואר,  לו',  וישק  'וישתחו   –

השתחווה לחבירו. ולפיכך כתב רש"י: "וישתחו וישק לו. איני יודע מי 

זה משה,  איש,  הקרוי  מי  לרעהו',  'איש  אומר  כשהוא  למי,  השתחווה 

שנאמר )במדבר יב ג( 'והאיש משה'" )מכילתא יתרו פרשה א(. והיינו, 

לכן  לחבירו  השתחווה  מהם  אחד  שרק  מבואר  הפסוק  שמלשון  לפי 

למי. מי השתחווה  להכריע,  המכילתא  הוכרח 

'איש'  נקרא  יתרו  גם  שהרי  המכילתא,  דברי  על  שואל  האוה"ח  אמנם 
המכילתא  הכריע  למה  וא"כ  האיש',  את  לשבת  משה  'ויואל  כא(  )ב  דכתיב 

וטוען,  והאוה"ח ממשיך  ליתרו.  זה שהשתחווה  והוא  'איש'  נקרא  שרק משה 

המכילתא  דברי  יסוד  דהנה  ביאור.  טעונים  המכילתא  דברי  יסוד  כל  שבאמת 

חשיבות,  של  תואר  הוא  'איש'  של  שהתואר  הזאת,  ההנחה  על  מסובבים 

'איש'  של  זה  בשם  יש  מעלה  "מה  לשאול:  יש  שהרי  הסבר  טעון  זה  ויסוד 

הכתוב  שאמר  מצינו  בבהמות  וגם  'אשה'.  ונקבתו  'איש'  יקרא  אדם  כל  והלא 

ואשתו'". איש  'שבעה  ב(  ז  )בראשית  נח  בפרשת 

האדם  זכרון  במקום  כשיהי'  איש  שם  שישתנה  "אלא  האוה"ח  ומתרץ 
ויוסף לו ליווי קריאת 'איש' זה יגיד שהוא לשון מעלה, לבמקום שיאמר 'איש' 

דהיינו שרק באופן  יגיד מעלה".  ולא  יימצא במקום השם,  זה  זכרון שמו,  בלא 

של  כתואר  'איש'  של  התואר  הוספת  נחשבת  האדם,  של  השם  שהוזכר 

באופן  אולם  ומכובד.  חשוב  איש  ההוא,  האדם  היות  על  המורה   – חשיבות 

זה  אין  הפרטי,  שמו  את  להזכיר  מבלי  'איש'  של  הלשון  את  אומר  שהפסוק 

נחשב לתואר של חשיבות אלא כתואר רגיל, הראוי לכנות בו את כל אדם. כי 

זהו הדרך שבו הכתוב מכנה את האדם במצבים שהכתוב לא מזכיר במפורש 

האדם. הפרטי של  את שמו 

על  מורה  משה,  אצל  הנאמר  'איש'  של  התואר  שרק  מבואר,  ולפי"ז 
עם  הפרטי  שמו  בפסוק,  נכתב  משה,  לענין  רק  שהרי  ושררה.  חשיבות 

תוספת התואר של "איש". אולם לענין יתרו, הרי לא נכתב התואר של 'איש' 

'איש' הנאמר אצל יתרו איננו  ולכן התואר של  אלא במקום שלא נכתב שמו. 

הכתוב  מכנה  הרגיל שבו  הכינוי  רק  הוא  וחשיבות אלא  על שום מעלה  מורה 

בכתוב. מוזכר  לא  הפרטי  כששמו  האדם  את 

אפשרות  יש  לשלום'  לרעהו  איש  'וישאלו  אומר  כשהכתוב  זה  ולפי 
בפסוק  המוזכר  'איש'  של  התואר  א'  אופנים:  בשני  'איש'  התואר  את  לבאר 

תואר של  הוא  בכתוב  המוזכר  'איש'  התואר של  ב'  תואר של חשיבות.  איננו 

איננו  בפסוק  המוזכר  'איש'  של  שהתואר  הראשון,  הדרך  לפי  והנה  חשיבות. 

ש[ ]דהיינו  כו'  זכר  נברא  כל  על  צודק  "שם  הוא  אלא  חשיבות,  של  תואר 

כוונת הכתוב באומרו  נוכל להכריע את  כינוי הרגיל בבחינת הזכרים", לא  הוא 

יתרו למשה[.  ונשק למי ]-משה ליתרו או  לו' – מי השתחווה  וישק  'וישתחו 

המוזכר  'איש'  של  והתואר  לחבירו,  השתחווה  מהם  אחד  שרק  כיון  שהרי 

בפסוק, יכול להיאמר בין על משה ובין על יתרו ]לפי דרך זה, שהוא רק כינוי 

השתחוה  משה  אם  הפסוק  מדברי  הכרע  אין  א"כ  אדם[  כל  על  הנאמר  רגיל 

למשה. שיתרו השתחוה  או  ליתרו 

כפי  בפסוק,  הנאמר  'איש'  של  התואר  את  לפרש  אנו  מוכרחים  כן  ואם 
לסתום  הכתוב  בא  "לא  שהרי  חשיבות.  של  תואר  שהוא  הנ"ל  השני  המהלך 

אפשרות  שום  שאין  באופן  דבר  תכתוב  לא  שהתורה  דהיינו  לפרש"  אלא 

המוזכר  'איש'  של  שהתואר  לומר  אפשר  אי  לכן  הכתוב.  כוונת  את  לברר 

כוונת  את  לברר  נוכל  לא  זה  שלפי  כיון  חשיבות,  של  תואר  איננו  בכתוב, 

למי. מי השתחווה   – הכתוב 

של  תואר  הוא  הזה,  בפסוק  'איש'  של  שהתואר  לומר  צריך  ולכן 
ליתרו,  שהשתחווה  זה  הוא  שמשה  ולברר  להכריע  נוכל  ולפי"ז  חשיבות. 

ולפי  'איש'.  של  "החשיבות"  תואר  עם  מוכתר  להיות  זכה  משה  רק  שהרי 

הכתוב  סתם  לא  לרעהו'  איש  וישאלו  לו  וישק  'וישתחו  אומר  כשהכתוב  זה 

'איש',  של  חשיבות  בלשון  המתואר   – שמשה  מבוארת,  כוונתו  אלא  כוונתו 

חותנו. ליתרו  ונשק  זה שהשתחווה  הוא 

)במדב"ר  חז"ל  שאמרו   – 'אנשים'  של  התואר  שגם  האוה"ח  ]ומוסיף 
יהי'  "כש]הוא[  חשיבות  של  תואר  איננו  חשיבות,  של  לשון  שהוא  ה(  טז 

התואר  עם  מואב  את שרי  כינה  מבואר ממה שד'  וזה  הזכרת שמם".  במקום 

ט(.  כב  )במדבר  עמך'  האלה  האנשים  'מי  באומרו  בלק  בפרשת  'אנשים'  של 

עם  לכנותם  הכתוב  חוזר  ואעפ"כ  מוזכר שמות האנשים –  באופן שכבר  ורק 

התואר של 'אנשים', אז הוא שנחשב הלשון של 'אנשים' כתואר של חשיבות 

ושררה[.

 - נביא  הוא  האם  אליו  מדבר  הזוכה שמלאך  אדם 
בזה האוה"ח  ושיטת  והרמב"ן  הרמב"ם  מחלוקת 

ידי  על  ד'  דבר  בענין אדם שנמסר אליו  והרמב"ן  נחלקו הרמב"ם  הנה  א( 
יהא  ד'  אליו  שידבר  אדם  רק  שמא  או  לנביא  עי"ז  נעשה  הוא  האם  מלאך, 

נחשב  שזה  הוא  ועוד(  ה"ו  פ"ז  יסוה"ת  )הל'  הרמב"ם  שיטת  נביא.  נחשב 

על  חולק  וירא(  פרשת  )ריש  הרמב"ן  אולם  נביא.  הוא  הזה  והאיש  לנבואה, 

מהו  לשאול,  ויש  נביא.  איננו  הזה  והאיש  נבואה,  זה  שאין  וסובר  הרמב"ם 

]וכנראה  כהרמב"ן.  או  כהרמב"ם  סובר  האוה"ח  האם  בזה,  האוה"ח  שיטת 

שדעת המקובלים הוא כהרמב"ן )כן נראה ממש"כ בספר המפתח )שם( וכ"כ 

ג-ד([. )שער  אורה  השערי 

"כי הנה ידוע הוא עוצם הכח אשר יצטרך  והנה זה לשון האוה"ח )יח כג( 
לאיש נביא. וצא ולמד ממאמרי דניאל בדבר אליו מלאך, ומזה תשכיל לדברות 

גבור".  על  אלא  שורה  נבואה  אין  צב.(  )שבת  ז"ל  שאמרו  תמצא  ולזה  קל. 

והיינו שהאוה"ח בא להוכיח שצריך כח גדול בכדי להיות מסוגל לקבל נבואה 

בדבר  דניאל  "מאמרי   – קל  מדבר  הוכחתו  את  האוה"ח  מתחיל  ]ולכן  מד'. 

קל"[. "דברות   – כבר  דבר  אל  האוה"ח  אח"כ  ועולה  מלאך",  אליו 

שבכדי  יסוד,  כותב  האוה"ח  )לענ"ד(:  כך  הוא  האוה"ח  דברי  והסבר 
לזה  וההוכחה  כח.  הרבה  לו  שיהא  צריך  נבואה  לקבל  מסוגל  האדם  שיהא 

אליו,  דיבר  ד'  מלאך  ורק  נביא  הי'  שלא   – דניאל  אצל  אפילו  שהרי  הוא, 

)עי'  המלאך  דברי  אליו  בהגיע  פניו  על  נפל  והוא  חושיו  שנתבטלו  מצינו 

יצטרך האדם  'דברות קל'  י ח-ט(, א"כ כל שכן הדבר שבשמוע האדם  דניאל 

מת.  כפגר  ארצה  יפול  לא  בכדי שהוא  גדול  לכח 

וכן  כו'".  ומזה תשכיל  כו'  ולמד  "וצא  כוונת האוה"ח במש"כ  ]כנלענ"ד 
הוא ג"כ כוונת האוה"ח בפרשת בהעלותך )במדבר יב ו( במש"כ "ואמרו אנשי 

אמת כו' בדבר המלאך לדניאל כו' ומזה תשער איך יוכל לעמוד בדבר אלוקים 

כהרמב"ן, שהאדם שמלאך  סובר  ולפי"ז מבואר שהאוה"ח  עיי"ש[.  צורה"  כו' 

כנבואה  הדבר  נחשב  אליו  מדבר  שד'  באופן  רק  כי  נביא,  איננו  אליו,  מדבר 

'נביא'. של  התואר  את  האדם  שיקבל  הוא  אז  ורק 

אחרונות  דברות  השמונה  את  לא שמעו  בנ"י 
נשמתם  שיצתה  כיון   - מלאך  מפי  אלא  ד'  מפי 



נתגשמו  ד'  מפי  ראשונות  דברות  ב'  בשמעם 
מלאך בלבוש  בהתעטפם  הדברות  שאר 

לענין עשרת  להוכיח דלא כמוש"כ, ממה שכתב האוה"ח  יש  ולכאורה  ב( 
ולא  כהרמב"ם  סובר  שהאוה"ח  משמע,  שם  האוה"ח  מדברי  שהרי  הדברות. 
מבאר,  יב(  ד  דברים  א,  כ  )שמות  האוה"ח  דהנה  שיתבאר.  וכמו  כהרמב"ן 
לא  בנ"י  מ"מ  אחת  בבת  הדברות  עשרת  כל  את  אמר  יתברך  שד'  שאע"פ 
'אנכי',  של  הראשונות  הדברות  שני  את  שמעו  רק  הם  אלא  כולם  את  שמעו 

נשמתם. יצתה  ואז  לך',  יהי'  ו'לא 

כזה:  באופן  הי'  דברות  השמונה  שאר  את  שמעו  הם  שבו  והאופן 
הדברות  שני  את  שמעו  רק  בנ"י  הדברות  עשרת  את  אמר  כשד'  ]דהנה 
לפי  האחרות  דברות  השמונה  את  ד'  מפי  שמעו  לא  הם  אמנם  הראשונות, 
הראשונות  הדברות  שני  את  שמעו  שהם  לאחר  ומיד  תיכף  נשמתם  שיצתה 
ד"ה  א  כ  שמות  האוה"ח  דברי  בביאור  ואכמ"ל  ג,  לג  דברים  האוה"ח  )כ"כ 
בו  שנכללו  ד',  של  מהדיבור  אולם  ז"ל([.  אומרם  דרך  על  הכתוב  יתבאר  עוד 
השמונה דברות האחרונות, נחצבו שמונה מלאכים – שהיו בצורת אש לוהט 
האלה  והמלאכים  א(.  כ  שמות  האוה"ח  כוונת  ג"כ  וזהו  לו,  ד  דברים  )אוה"ח 
ע"י טל של  ישראל  נשמתם של  עד להעת שחזרה  סיני  הר  על  מוכנים  עמדו 
הללו.  המלאכים  מפי  הנשארות  דברות  השמונה  את  בנ"י  שמעו  ואז  תחי', 
מש"כ  וכן  הדברות,  העשרת  מכל  מלאכים  שנחצבו  במדרש,  מש"כ  ]ולענין 
ביחד  דברות  השמונה  את  להם  אמר  משה  שגם  מקומות(  )בכמה  האוה"ח 

בזה[. אכמ"ל  המלאכים  עם 

ראשונות  הדברות  שני  את  שמעו  ]כשהם  נשמתם  שיצתה  כיון  דהיינו 
מפי ד'[, מפני שהם לא יכלו לסבול כח רוחני נעלה כזה של שמיעת דבר מפי 
רוחני  יימסרו להם באופן  לא  ד' שהשמונה דברות הנשארות  לפיכך סיבב  ד', 
כל כך ]-כהדברות הראשונות[, אלא הם יתלבשו ויתעטפו )עי' אוה"ח במדבר 
את  שמעו  כשהם  נשמתם  יצתה  לא  ולפיכך  הללו.  מלאכים  בהשמונה  שם( 

האחרונות. דברות  השמונה 

דברים  טו,  כ  שבשמות  )בפסוקים  כך  אחר  טענו  שבנ"י  שאע"פ  ]והיינו 
של  הזאת  הפחותה  הדרגה  את  אפילו   – לסבול  יכולים  אינם  שהם  כ-כד(  ה 
שהם  והיינו  ה(.  ה  )דברים  האש"  מפני  יראתם  ]-"כי  המלאך  מפי  שמיעה 
היתה  שמציאותם  אליהם,  שדיברו  המלאכים   – מהאש  'אפילו'  נתייראו 
אוה"ח  וע"ע  היטב.  ודו"ק  )שם(  האוה"ח  עפי"ד  לומר  נראה  )כן  לוהט".  "אש 
מפי  הדיבור  את  שמעו  שהם  בשעה  נשמתם  יצתה  לא  מ"מ  טז([  יח  )דברים 
רוחנית  בדרגה  הי'  מהמלאכים,  שמעו  שהם  שהדיבור  לפי  הללו.  המלאכים 

ד'. מפי  שמעו  שהם  ראשונות  דברות  יותר מהשני  פחותה 

ואציין שיסוד הדברים הללו מבוארים מדברי האוה"ח )דברים לג ג וע"ע 
זוהמתן עי"ז שיצתה נשמתם באמצעות שמיעת  י,לו( שכתב, שפסקה  ד  שם 
שמיעת  לאחר  שרק  ומבואר,  ודו"ק.  יתברך.  ד'  מפי  הראשונות  הדברות  שני 
דברות  השמונה  שמיעת  לאחר  ולא  זוהמתן,  פסקה  הראשונות  הדברות  שני 
יותר  נעלה  רוחני  באופן  הי'  הראשונות  הדברות  שני  שמיעת  כי  אחרונות. 

וכמו שנתבאר[. האחרונות  דברות  את השמונה  שמעו  הם  שבו  מהאופן 

היתה  מהמלאכים  שבנ"י שמעו  דברות  השמונה 
מהמלאך  מה שדניאל שמע  אבל  נבואה  של  בגדר 

בזה החילוק  הסבר  נבואה  של  בגדר  הי'  לא 

מפי  אחרונות  דברות  השמונה  את  שמעו  רק  שבנ"י  אע"פ  והנה  ג( 
של  בגדר  היתה  הזאת  שהשמיעה  כותב  ה(  ה  )דברים  האוה"ח  מ"מ  מלאך 

ד'  דבר  בפנים  'פנים  האומר  שהפסוק  מבאר,  האוה"ח  שהרי  ד'.  מפי  נבואה 
דהיינו שההגדרה  הדברות.  "כל" עשרת  לענין  נאמר  האש',  מתוך  בהר  עמכם 
בפנים  "פנים  הוא:  הדברות  עשרת  "כל"  את  ישראל  שמעו  שבו  האופן  של 
בפנים',  'פנים  של  כזה  מסוג  שהוא  שדיבור  פשוט  ונראה  עמכם".  ד'  דבר 

גמורה. כנבואה  נחשבת 

סובר  שהאוה"ח   – לעיל  כמוש"כ  דלא  מבואר  נמצא  לכאורה  כן  ואם 
שכתב  ממה  שהרי  נבואה.  נקראת  לא  מלאך,  ע"י  לאדם  הנשמע  ד'  שדבר 
בענין האופן שבנ"י שמעו את עשרת הדברות, משמע, שגם הדיבור  האוה"ח 

גמורה. כנבואה  נחשבה  שמעו מהמלאכים,  שבנ"י   – דברות  של השמונה 

סתירה  שום  הללו  האוה"ח  מדברי  שאין  לומר  נראה  האמת  לפי  אמנם 
שמע  שדניאל  מה  בין  לחלק  שיש  לפי  האוה"ח.  בשיטת  לעיל  למש"כ 
שממנו  והשורש  המקור  שהרי  מהמלאכים.  שמעו  שבנ"י  מה  לבין  מהמלאך 
שבנ"י  הדיבור  אולם  איתו.  שנדבר  המלאך  הי'  שמע,  שדניאל  הדיבור  נבע 
מפי  הקול  שיצא  שאחרי  אלא  בעצמו,  יתברך  ד'  מפי  נבע  סיני,  בהר  שמעו 
)וכמו  רוחניותו  עוצם  את  למעט  בכדי  בהמלאך,  ונתעטף'  'נתלבש  הוא  ד' 
שמע,  שדניאל  שהדיבור  סובר,  שהאוה"ח  לומר,  יש  ולפי"ז  לעיל(.  שנתבאר 
שבנ"י  הדיבור  משא"כ  מהמלאך  נבע  שהוא  כיון  נבואה,  של  בגדר  היתה  לא 
ד'.  מפי  נבע  שהוא  כיון  כנבואה  נחשב  הי'   - ממלאך  הי'  שזה  אע"פ   - שמעו 

ודו"ק.

כל  את  לבנ"י  ללמד  מתחילה  ד'  נתכוין  האם 
בזה והאוה"ח  הרמב"ן  מחלוקת  מפיו  התורה 

האוה"ח  דברי  הובאו  שלעיל  לפי  הנה  אגב:  בדרך  נוספת  ]הערה  ד( 
דלא  מבואר  )שם(  האוה"ח  שמדברי  אציין  ה(,  ה  )דברים  ואתחנן  בפרשת 
כהרמב"ן )שמות כ טו, דברים ה כד(. דהנה הרמב"ן סובר שד' נתכוין מתחילה 
להשמיע לישראל מפיו 'רק' את עשרת הדברות ולא את כל התורה כולה. כי 
שאר דברי התורה יימסרו לישראל באמצעות משה רבינו, ורק הוא ישמע את 
הכל מד'. אמנם האוה"ח סובר שלולא דברי בני ישראל שאמרו )שמות כ טז, 
הי'  אלינו',  תדבר  ואת  כו'  ושמע  אתה  קרב   - עמנו  אתה  'דבר  כד(  ה  דברים 
ד' משמיע לישראל את 'כל' התורה באופן של 'פנים בפנים ]דבר ד' עמכם'[.

כנקבה,  כחי  את  התשתם  אלינו.  תדבר  ]-'ואת  רש"י  שמדברי  ואציין 
אליו  להתקרב  חרדים  שאינכם  ראיתי  כי  ידי,  את  ורפיתם  עליכם  שנצתערתי 
מאהבה – וכי לא הי’ יפה לכם ללמוד מפי הגבורה ולא ללמוד ממני’ )דברים 
בעצמו  ד'  הי'  דבריהם  שלולא   – האוה"ח  כשיטת  לומר  הכרח  אין  כד([  ה 
רק  נאמרו  רש"י  שדברי  לומר  אפשר  שהרי  לישראל.  התורה  כל  את  מלמד 
ד’  מפי  אותם  לשמוע  להם  עדיף  שהי’   – אחרונות  דברות  השמונה  לענין 

מפי משה. ולא 

אתה'  קרב   - אתה  'דבר  אמרו  שבנ"י  סובר,  שרש"י  לומר  יש  שהרי 
שהרי  הדברות.  העשרת  כל  גמר  לאחר  ולא  הראשונות,  הדברות  שני  לאחר 
אולם  א(.  כ  יט,  יט  ])שמות  סובר  שרש"י  א(  כ  שמות  )רא"ם  אומרים  יש 
עשרת  כל  את  'שמעו'  שהם  סובר  רש"י  שגם  משמע,  א(  )כ  החזקוני  מדברי 
הדברות מד', אלא שהם רק הבינו את שני הדברות הראשונות, ומשה הסביר 
להם את השמונה דברות אחרונות.[ שהם רק שמעו מפי ד' את שני הדברות 
במדרש  ריב"ל  )-כשיטת  רבינו  ממשה  רק  שמעו  הם  והשאר  הראשונות, 
)שיה"ש א ב( וע"ע מכות כד.(. ואם כן יסבור רש"י שהם אמרו את הפסוקים 
הדברות  עשרת  כל  לאחר  ולא  הראשונות  הדברות  שני  שמיעת  לאחר  הנ"ל 
וכ"כ הכלי יקר  )כמבואר במדרש )שם(, ששני הנקודות הללו תלויים זה בזה, 

טו([. )כ  והמלבי"ם  ב(  )כ 

יו"ל ע"י מכון פניני אור החיים לתיקונים והערות נא לפנות למייל:  peninei.ohrhachaim@gmail.com או בטל: 845-300-0360

נא לא לעיין בשעת התפלה וקריאת התורה

 הגליון הזה מוקדש לע"נ מרת בריינא זלאטא ב"ר ראובן יצחק ע"ה,
נפטרה כ"ו סיון תשע"ז

 הגליון הזה נתנדב לע"נ איש נעים הליכות, שריד לדור ישן
הרה"ג ר' אלחנן בן הרב פרץ זצ"ל, נפטר שב"ק כ"ג סיון תשע"ז

הגליון הזה נתנדב לע"נ מו"ה סעדי-ה ב"ר מיימון ז"ל, נלב"ע ט"ו שבט תשס"א



ן " ל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֹנתֵּ ן יֲַּאִרכּון ָיֶמיָך עַּ עַּ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמָך ְלמַּ בֵּ  )כ,יא("ָלְךכַּ

 התיק הסודי

מארה"ב למד בישיבה בירושלים. מדי כמה חודשים היה נוסע לארה"ב לבקר את הוריו  20מאיר, בחור כבן 

 ואח"כ חוזר ללימודיו בארץ הקודש. 

פעם אחת, בזמן שאירגן את חפציו לטיסה לארץ ישראל, ניגש אליו אביו וביקש שימסור תיק כלשהו לחבר 

בארץ ישראל. אותו חבר, כך אמר לו אביו, ייצור איתו קשר ויבוא לקחת את התיק. מאיר כמובן הסכים 

 לבקשת אביו, הכניס את התיק לתוך מזוודתו וסיים את הארגונים האחרונים. 

ועלה למטוס בשמחה מהולה בעצב  יוון שדה התעופה. מאיר נפרד מאביולכ וקדם, יצאו מאיר ואביובבוקר מ

 הפרידה מהוריו.

לאחר טיסה ארוכה ומתישה נחת המטוס סוף סוף בשדה התעופה בן גוריון. מאיר ירד מהמטוס, נשם אוויר 

דרכונו, הביט בו פעם ופעמיים וביקש צח, ונכנס לתור ביקורת הדרכונים. בהגיע תורו, הסתכל הפקיד על 

ממנו לגשת הצידה. מאיר, שלא הבין מה קרה הפעם, לא הספיק לשאול או לתהות במה העניין כשלפתע 

הופיע שוטר, הלך ישר למאיר והודיע בקול סמכותי וקר: "אתה עצור!" "מממהההה?" אמר מאיר, בקושי 

והראה לו את מזוודתו.  ביט בו, לקחו לחדר צדדימצליח להוציא את המילים מפיו. "מה קרה?" השוטר ה

"האם אתה מכיר מזוודה זו?" שאל השוטר. "בוודאי" ענה מאיר, עדין אינו מבין כלל מה הסיפור. השוטר החל 

לכעוס עליו "וכי אינך יודע על מה אתה עצור? תראה מה יש לך כאן" ואז, שלף השוטר מתוך המזוודה את 

 כו נגלו לעיניו שקים של סמים קלים וקשים. התיק שהביא לו אביו, ובתו

פניו של מאיר החווירו, ליבו הלם בחזקה, תוך כדי שהוא מנסה להסביר לשוטר 

 לא היה לבד, אלא עם עוד כמה שהחבילה כלל אינה שייכת לו. השוטר, שכבר

אלא אם כן הוא יספר  עצור ויישפט בחומרה רבה, הודיע למאיר שהוא שוטרים

 ייכת החבילה.למי ש שוטריםל

כעת מאיר אובד עצות. אם יאמר להם שאביו הוא שולח החבילה, יהיה מאיר זה 

 ששולח את אביו לכלא. מצד שני, מדוע שישב מאיר בכלא על לא עוול בכפיו?

 האם מאיר יכול לגלות להם את האמת?

  תשובה:

  הרב יצחק זילברשטיין: 

ארור מקלה אביו )דברים כ"ז, טז.'מקלה כי אמרה התורה "תר להלשין על אביו ולהשליכו לכלא! לא מצאנו הי

כיצד יוכל הבן להסגיר את אביו ולהכניסו לבית האסורים. ואף על פי שאב זה חוטא  הוא מלשון קלון(. ואם כן

עבר אביו " ופושע, מכל מקום לא מצינו היתר לבזות ולמסור אב כזה. ונאמר בשולחן ערוך )יו"ד ס' רמ"א ס"ה(
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, לא יכה אותם. וכן אם )להלקות את החייבים מלקות( ירה שלוקים עליה, והיה הבן שליח לדייניםאו אמו עב

נתחייבו נידוי, לא יהא שליח לנדותם. ולא ירדוף ולא יכה אותם בשליחות בית דין, אף על פי שראויים לכך ולא 

 ."עשו תשובה

של אביו )כלומר הוא לא חייב לקנות  כספוייב לכבד את אביו מכספו, אלא מאמנם לפי ההלכה הבן אינו ח

ל כאן לא (. ולכאורה אין חיוב על הבן לשבת בכלא עבור אביו. אבכספו של אביולאביו אוכל מכספו אלא מ

לצורך כיבוד האב )כגון רכישת דברים שצריך להם, שאז היינו אומרים שהבן אינו  מדובר על הוצאות ממוניות

רב, ולכן  בזיונות וסבל ,דובר הוא על הכנסת האב לכלא, תוך עינוייםצריך להוציא הוצאות על כך(, אלא המ

, גם באופן שיצטרך לשאת את הסבל על עצמו. )וכעין המבואר בבית יוסף שם : אביואסור לבן לעשות כן ל

 , אבל כדי שלא לצערו יש לו לבן לאבד כל ממון שבעולם"(.דווקא משל אב, הני מילי לכבדו"דכי אמרינן 

וקרוב לוודאי ששלום הבית שלו יך לסחור בסמים לאחר שבנו נתפס, אין לחשוש שהאב ימשלהוסיף, שויש 

הופר לגמרי מחמת העוול הנורא שעולל לבנו הצדיק בגלל העיסוק בסמים, ואב זה אוכל את בשרו...כך שאין 

 .  לסחור בסמים, יתכן שמותר להסגירוחשש שימשיך לעסוק בזה. אבל אם אינו מפסיק 

 מתוך הספר פריו מתוק()

 הוא צריך להסגיר את אביו למשטרה. : הרב אביגדור נבנצאל

 התורה לא חייבה אותו עד כדי כך לסבול עבור אביו.ראשית, מדוע? 

 .1ולא צריך לכבד אבא כזה ,שנית, האבא הזה הוא רשע

סמים וזה מהווה ב הניח שהאבא ימשיך לסחור, הוא חייב לומר למשטרה את האמת, מכיוון שיש לובנוסף

 סכנה לציבור.  

אסור להסגיר את אביו למשטרה, אפילו במחיר של ישיבה בכלא.  הרב יצחק זילברשטיין לסיכום : לדעת

חייב להסגיר את הוא לא חייב לקחת את האחריות על עצמו, והוא אף ש הרב אביגדור נבנצאללעומתו סובר 

    על מנת לדאוג לטובת הציבור. אביו למשטרה

***** 

 

                                                           
 שולחן ערוך יורה דעה הלכות כבוד אב ואם סימן רמראה  1

)טור  "ממנו. הגה: וי"א דאינו מחוייב לכבד אביו רשע, אא"כ עשה תשובה אפילו היה אביו רשע ובעל עבירות, מכבדו ומתירא"
ולכאורה זה מחלוקת בין השולחן ערוך לרמ"א אם צריך לכבד את אביו  ומרדכי פ' כיצד ובהגהות מיימוני פ"ו דהלכות ממרים(.

   ואכמ"ל.  הרשע.



ְגֹנב  )כ,יב( לֹא ִתִּֿ

שנה. חייים, שמואל ודוד היו סוחרי בדים  330-סיפור זה התרחש בגרמניה לפני כ

ר תפילת ערבית ללימוד משותף עם רב לפרנסתם. בשעות הערב היו נפגשים לאח

 . שמחה

מטבע הדברים, כיוון ששלושתם היו סוחרי בדים בעיירה לא גדולה במיוחד, היתה 

ביניהם. דאגת הפרנסה גרמה להם לשכוח את הישרות הבסיסית, תחרות קשה 

בכל דרך שרק יכלו. חיים  האחריםקוחותיו של ועם הזמן כל אחד ניסה לגנוב את ל

היה אומר לציבור ששמואל ודוד מוכרים את סחורתם במחיר הרבה יותר גבוה 

משוויה האמיתי. שמואל היה מגיע בסתר לחנותו של חיים ואומר ללקוחות 

    תוך זמן קצר וכן הלאה.  כי הבדים שהוא מוכר מתבליםהפוטנציאלים שלו שלא כדאי להם לקנות אצלו 

שמחה יהיה  לקוחות שביניהם, הציע חיים שרבהגניבת על ענין השגת הגבול ו ערב אחד, בעודם מתקוטטים

 המפשר והמגשר בינהם. הללו התדיינו מעט והחליטו שזהו פתרון מצוין.

 על הבוררות והפסיקה בכל מריבה שתקום. שכרשמחה קיבל את הבקשה, אך ביקש שישלמו לו  רב

שיברר  שמחה וביקשו ה התקוטטות כלשהי, פנו השלושה לרבהסידור נראה כעת מושלם. כל פעם שהחל

 כך היה במשך שבועות רבים. ויפסוק מה לעשות בעניין. 

 כסף לרבערב אחד, פנה דוד לחבריו ואמר להם: "נראה לכם הגיוני שאנחנו משלמים כמעט מדי יום סכום 

שמחה כדי שישכין שלום ביננו? הרי אנו מפסידים כך הרבה יותר כסף מאשר אם היינו ממשיכים בקטטות 

עושים אחד כלפי  מצד שני אנחנו גם לא רוצים שניענש בידי שמים על הרמאויות שאנחנוהרגילות שלנו. 

למשוך לקוחות זה מזה ולהמשיך לשקר לקונים  מראש זה לזה וכך נוכל להמשיךאני מציע שנמחל השני. 

את ההגיון שבדבר. פנו  שלנו לגבי טיב הסחורה של האחרים." חיים ושמואל שמעו את הדברים והבינו

 ת שכזו אחד כלפי השני??שמחה ושאלו אותו האם ניתן למחול מראש על התנהגות קלוקל השלושה לרב

שמחה את הדברים וענה שמכיוון שהוא נגוע בדבר, שהרי הוא מרוויח יפה מכל המחלוקות  שמע רב

 שביניהם, הוא אינו יכול לפסוק בעניין.

 לפיכך שאלה זו נשלחה לבעל החוות יאיר.



כלפי זה וכך להמשיך לזלזל אחד  למחול מראש על התנהגות מקולקלת זההאם מותר לשלושת הסוחרים 

 בשני? האם המחילה מראש היא מועילה?

 

הרעיון החדש להסכים אחד עשו אחד לשני עד עכשיו היה רע.  מה שהחבורה הזאת תשובת החוות יאיר: 

 הוא יותר גרוע. כמה טעמים בדבר : להמשיך כךלשני 

 . יותר חילול השם בה רק תלך ותגדל, ויהיהכאשר ההרגלים האלה יעשו כהיתר, המרי •

 בעלי משא ומתן אחרים ילמדו מכם ובזה אתם לא רק חוטאים אלא גם מחטיאים אחרים. •

ועל כל השגת  וודאי שלא על כל דבר הם מוחלים, , באופן עקרוני ם למחול אחד לשניגם אם דעת •

 ."לשני "על זה לא היה דעתי למחוללומר אחד  גבול שתהיה ביניהם יוכל

של  מכיון שאין אפשרות למחול על איסורים לו, המחילה לא תועיל כלל,האמעבר לכל הטעמים  •

. אמנם אדם יכול למחול על כסף שחייבים לו, אבל אין זה ביד המוחל לאפשר לחבירו לגנוב התורה

 .iשזהו מעשה שאסור מהתורהמכיוון  ,ממנו

              אסור לעשות כן והמחילה לא תציל אותם לא מדיני שמים וגם לא מדיני אדם.  לסיכום :

   

i  על  וחברמשאסור לגנוב  )סימן שמח( ההלכה בתחילת הלכות גניבההחוות יאיר מביא כמה ראיות לדבר. בין השאר הוא מביא את

 מנת לשלם לו כפל, אף שבוודאי הנגנב מוחל.  
 

 נערך ע"י דניאל קירש

 sheelot4kids@gmail.com להצטרפות  
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כתיב בפרשתן   ים ובעבור תהיה יראתו על ק'ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האל

לגדל אתכם בעולם שיצא לכם שם באומות שהוא בכבודו  -נסות אתכם  רש"י 'לבעבורוכתב  פניכם לבלתי תחטאו'.
על ידי שראיתם אותו  -. ובעבור תהיה יראתו וכו'הרימו נס,  לשון הרמה וגדולה, כמו  -נגלה עליכם. נסות 

  יראוי ומאוים, תדעו כי אין זולתו ותיראו מפניו'.
  


  

תחילה אמר משרע"ה לישראל 'אל תיראו'. ומיניה לכאורה סתראי נינהו, שבעיקר הכתוב,  טרם יהיה כל שיח יש להעיר
  איזו היא היראה הראויה, ואיזה יראה שאינה ראויה. ולא נתבררוביה אמר 'בעבור תהיה יראתו על פניכם'. 

, שהביא דברי רש"י שנסות הוא לשון הרמה וגדולה, הרמב"ןבכמה ענינים, נקדים תחילה דברי יש לעיין בדברי רש"י ו
י לבעבור וכתב עליהם 'ואינו נכון'. ולא נתבאר מה כוונתו, ובאמת מקור דברי רש"י טהור במכילתא דרשב"י כאן 'כ

 ,'. וכ"ה בפסיקתא זוטרתא כאןנשא אויל מרודך  אמרלגדלכם על כל אומות העולם כענין שנ ,כםות אתנס
ועיי"ש ברמב"ן מה  מה שכתב הרמב"ן שאין דבריו נכונים, היינו שאינם נכונים בפשוטו של מקרא.לכאורה . ועיי"ש
  ב באופן אחר שהוא לשון נסיון ממש, והדברים צריכים ביאור.שכת

  


  

כדי לנסותם, היינו לגדל בא שהאלקים דברי רש"י, שלכאורה סדר הכתוב אינו מובן, תחילה אמר  לעעוד יש להעיר 
שיצא שמם באומות, לשון הרמה וגדולה, ואחר מכן אמר שבא האלקים 'בעבור תהיה יראתו על ע"י שמם בעולם 

 שם באומות, עוד קודם עיקר התכליתטפל, שייצא להם ו צדדיהענין שנראה כפניכם'. וכיצד זה הקדים הכתוב את 
לבוא כדי היא וכל מצות תלמוד תורה, י תחטאו'. והלוא עיקר תכלית כל העבודות 'למען תהיה יראתו על פניכם לבלת

 '. וכןיךקאל ה'אל מעמך כי אם ליראה את ויך שקאל ה'ועתה ישראל מה ' כמו שנאמר להדיא יראת ה', ול
עתיך זה סדר מועד  ,זה סדר זרעים אמונת ,סן ישועות חכמת ודעת ווהיה אמונת עתיך ח' אמרו חז"ל 

הלך  ,משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעלייה ,אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לאואפילו הכי  וכו',
ועוד אמרו שם 'כל אדם  '.אמר לו מוטב אם לא העליתה ,אמר לו לאו ,אמר לו עירבת לי בהן קב חומטון ,והעלה לו

יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו בהי שיש בו תורה ואין בו 
תכלית של שם האת הקדים הכתוב  למהא"כ ו '.מכריז רבי ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד ,עייל

  תכלית עיקר המכוון.לבין האומות, עוד קודם 
  


  

 מכל בחרתנו אתה' נסת הגדולה בשלשה רגלים, שאומריםגם בנוסח התפילה שתקנו לן אנשי כ כענין הזה יש לתמוה
 הגדול ושמך לעבודתך מלכנו וקרבתנו במצותיך וקדשתנו הלשונות מכל ורוממתנו בנו ורצית אותנו אהבת העמים

לענין 'וקדשתנו המצוותיך וקרבתנו הקדימו את ענין 'ורוממתנו מכל הלשונות', עוד קודם הרי ש'. קראת עלינו והקדוש
מלכנו לעבודתך'. הלוא תכלית כל המכוון הוא כדי לבוא לחיי תורה ומצוות, שזה ענין 'וקדשתנו במצוותיך וקרבתנו 

  וענין ה'רוממתנו מכל הלשונות', אינו תכלית לעצמו כלל, ולמה הקדימוהו אנשי כנסת הגדולה.מלכנו לעבודתך'. 
  






 


  

. פתח לגדל אתכם אתכם בעולם, שיצא לכם שם באומות'לגדל נדקדק עוד כמה דקדוקים בלשון רש"י, במה שכתב '
'. לשון הרמה וגדולה -נסות '. ולאו רישא סיפא. עוד יש לדקדק בהמשך דבריו 'באומות, וסיים 'שיצא לכם שם בעולם

כולם, אין בזה גדולה כלל, ולא מצינו שיהיה איזה שאין לו מובן היאך הרמה היא לשון גדולה, שהמורם הגבוה מעל 
  ת הרוח, ומאן דאיהי זעיר איהי רב. עיקר העבודה היא בענוה ושפלו אשבח ומעלה למי שהוא גבוה, ואדרב

י ר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימורק השמר לך ושמ' כתיב והנה 
וגו'. נמצא שמצוה על כל אחד מישראל לזכור יך בחרב קאל ה'יום אשר עמדת לפני  .והודעתם לבניך ולבני בניךחייך 

, ולהודיעם לבניו ולבני בניו, וא"כ כתוב דידן שבו נאמר תכלית כל מעמד מתן ולשנן את ענין מתן תורה בכל יום ויום
הקריאה מעורר הזמן, יש מדי יום ביומו, וכ"ש כאשר אחד,  תורה, הוא ענין נכבד הנוגע לתכלית העבודה של כל אחד

  ., ולעמוד על עומק כוונת הכתוב בזהלעמול בזה
  


  

מעלה עליו שכל המאבד נפש אחת מישראל ללמדך  'לפיכך נברא אדם יחידי פתח דברינו יאיר בדברי הגמרא 
כו' לפיכך מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. ולא, וכל המקיים נפש אחת מישראל הכתוב כאילו איבד עולם מ

, כל השנה כולה שהיא חובת אמירה, חיובנמצא שאמרו כאן לשון  בשבילי נברא העולם'. לומר חייבכל אחד ואחד 
 ושהלוכעין מה שאמר רבן גמליאל בהגדה של פסח 'כל שלא אמר ששבילי נברא העולם, ב לומר וחייב כל אחד ואחד

עד כמה מיאסו וריחקו מכל וכל  והוא דבר תימה ופלא, הלא ידוע שהוא דין באמירה, .דברים הללו לא יצא ידי חובתו'
  פילו ברשת הגאוה הנוראה.יכולים להאת מידת הגאוה הנפסדת, והיאך זה חייבו כל איש ישראל לומר דברים הללו, ש

  


  

, לא אטרד את עצמי כעולם מלאחשוב אני  כלומר -'בשבילי נברא העולם אר ברש"י שם, שכתב וז"ל ובאמנם הענין מ
יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב 'לעולם  מאמר הגמרא  כעיןוהוא  מן העולם בעבירה אחת, וימשוך ממנה'.

 עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה ,עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכות ,וחציו זכאי
עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם  ,לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר רובווכו', 

את '. היינו שכאשר איש ישראל יודע ע את עצמו ואת כל העולם לכף חובהעבר עבירה אחת אוי לו שהכרי ,לכף זכות
לעבור  אינו יכולעד כמה שהוא אהוב ומרוצה כלפי מעלה, אזי ויודע מצבו המרומם, שהוא מבניו אהוביו של מקום, 

האדם לעצמו קודם שיפול ברשת  האמירה זו מכוונת ומדוקדקת שיאמרש ולהפסיד עולמו בחייו, נמצא וות קונועל מצ
אלא בשבילו, והוא במעשיו יכול להכריע את  נבראפי כבודו ומעלתו, שכל העולם כולו לא היצה"ר, שאין ראוי לו ל

, ועד כמה גדולה אחריותו ושליחותו, ועד כמה רבה ונפלא תפקידו עצמו ואת כל העולם לכף זכות או לכף חובה
בשבילי נברא העולם', , נמצא שע"י שיכיר האדם בערך ומעלת עצמו, הוא ימנע מן החטא והעוון, והאמירה 'בעולמו

היא הדרך המשומרת מכל חטא ועוון, להביא את האדם לתכליתו, ובהבנת תכלית זו יתרחק האדם לגמרי מענין הגאוה 
  המאוסה והנפסדת.


  

כדכתיב ובזה נבוא לביאור דברי רש"י בפרשתן, אחר מעמד מתן תורה, שעם בני ישראל נחרדו ויראו על נפשותם, 

 'נמות פן יםקאל עמנו ידבר ואל ונשמעה עמנו אתה דבר משה אל ויאמרו .קומרח ויעמדו עוווינ העם וירא .'
ראש לכל יש להם לידע שאין להם לירא ולפחד שמא ימותו מעתה, היינו ש ,''ויאמר משה אל העם אל תיראוכתיב 
כי לבעבור בורא כל עולמים גזר עליהם חיים טובים וארוכים, וכל ענין המורא הגדול שנפל עליהם, היה ענינו ' אואדרב

בחינת  .'ש"י 'לגדל אתכם בעולם שיצא לכם שם באומות שהוא בכבודו נגלה עליכםוכדפיר ם',יקנסות אתכם בא האל
אל גודל ערכו ומעלת נשמתו החצובה תחת כסא 'רוממתנו מכל הלשונות'. והיא הבחינה הראשונה, שיידע איש ישר

מעמדו בעיני עצמו, ושוב  יתעלהלפי שמתוך בחינה זו הכבוד, וענין זה היא התכלית הראשונה בבחינת מתן תורה, 
  לא יהא נפתה בעצת יצרו הרע, ויטה ויכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות.



 


  

ה'  תדועבשתחילת  .של שלש רגלים 'אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו'ועל כן תיקנו בנוסח התפלה 
בדבר, אהבה שאין לה  אהבה הגדולה והעצומה שאהב הקב"ה את עם בני ישראל, אהבה גמורה שאינה תלויהבענין ה

ותנו, 'רוממתנו מכל אהב אותנו באהבה גמורה ושלימה, ורצה בנו ובעבדהקב"ה תנאי וגבול, ומתוך ש שיור ואין לה
הלשונות', הגביה את בחינתו ומעלתינו על כל האומות והלשונות, וענין זה הוא עוד קודם לבחינת 'וקדשתנו 
במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך'. לפי שענין זה הוא הגורם לקיים כל המצוות באהבה וחיבה, והוא הגורם והמעלה 

  שנפל לשם.צב ומכל מעמד ומאיש ישראל מכל מקום את כל 
   


  

ללמד דעת לבעל התשובה שלא יאמר איך אוכל '  הרה"ק הבאר מים חיים זיע"אוהא לך בזה מתק לשונו של 
כמה וכמה, וכבר אני ניתן כולו ח"ו תחת רשות הקליפות  לשוב עוד ולהתקרב לבוראי אחרי אשר שגיתי באוולתי

כי לא כן הוא כי  ,להתרפאות מצרעתי להיות כבראשונה והחיצונים בתוקף הרע כל כך ואיך מעומק הרע אוכל לבוא
ועל כן אסור לאדם ומכל  ,ל דבר כבוד שמו לחדש כנשר נעוריווהקב"ה יעזרהו ע, אותו מן השמיםהבא לטהר מסייעין 

ובזה יהיה לבו נכון ובטוח  ,מי חייו בכל יום תמיד אף רגע אחתלבעל תשובה לשכוח נצחון המלחמה הזו בכל ישכן 
  אשר ודאי יתרפא בכל יום ויום יותר ויחזור לבריאותו עוד יותר ממה שהיה. 

ועתה כשבא לשוב אל ה' לא יאמר איך  ,המוציא רע שהוא הרשע 'זאת תהיה תורת המצורע'ולזה יאמר הכתוב כאן 
ביום הראשון אשר יתחיל  'ביום טהרתו'כי  ,שר בי עד הנה מיום עמדתי על דעתיאוכל ליטהר מטינוף שיקוץ זוהמתי א

שיבוא אל הדרגה ובחינה העליונה שבעליונות להיות  'והובא אל הכהן'לטהר עצמו לפני ה' כבר הוא מוכן ומזומן אשר 
המקדש את האשה  ועל כן אמרו חז"ל  ,ה' כהן העליון מיכאל השר הגדול להקריבה לפנינשמתו מובא אל ה

ולכאורה אף אם הרהר  ,קידושיו קידושין שמא הרהר בתשובהעל מנת שאני צדיק גמור אף על פי שהוא רשע גמור 
ואכן הוא הדבר אשר  ,מיני רשע עדיין משוקץ ומטונף בכלוכבר הוא  ,ברגע קלה איך נעשה בזה צדיק גמורבתשובה 

י הראוי לבילה אין בילה מעכבת כ ,אמרנו כי ביום טהרתו תיכף הוא מוכן להיות והובא אל הכהן וכבר הוא צדיק גמור
  .בו

חביבה היא ועריבה כשהיא לשמו של  ,מאוד לפני בורא עולם בשאר דברים וכמו כן במדת הגאוה הגם שהוא שנאוי
אף שלכאורה  ,לעולם יאמר אדם בשבילי נברא העולםוחז"ל אמרו  ,לבו בדרכי ה' כענין שנאמר  ,הקב"ה

מכל מקום חיוב הוא לשם ה' בכדי שלא יספיק לו כל העבודה  ,גבהות גדול הוא לומר שכל העולם נברא בשבילו
ואף אם כל היום יעבוד ויעסוק בתורה יהיה הכל קטן בעיניו לפי ערכו, לומר כי לי  ,שיעבוד לבורא עולם ברוך הוא

ראוי להיות כאחד הגדולים אשר בארץ ולתקן כל העולמות אשר בשמי השמים, וכל העולמות התחתונים יתברכו על 
להשמר  ,לידי איסורועל כן צריך אני לדקדק על עצמי ביותר ויותר בפרישות מצ"ט שערי היתר כדי שלא אבוא  ,ידי

מכל חטא ועוון הקל שבקלים מכל העבירות שאדם דש בעקביו, ולהתקדש עצמי בכל דברים המותרים באכילה ושאר 
ואם ח"ו אגרע  ,וכשאטיב מעשי אגרום שפע וברכה רבה בכל העולמות ,כיון שכל העולמות תלוין בי ,תאוות הלב

  .ו'. עכלה"קכו ,חמם והשפעתםעולמות להיות יוחסר למעשי ח"ו אגרום קללה בכל ה
  


  

שבורא כל עולמים באהבתו הגדולה לכל איש ישראל, אהבה שלימה נמצינו למדים מדבריו הקדושים את שורש הענין, 
, ולוואי שאוהב את הצדיק בישראל, באהבה צדיקי קמאיילו לרשע הגמור ביותר, וע"ד שאמרו שאינה תליה בדבר, ואפ

אמר הנביא מלאכי מו ששאוהב הקב"ה את הרשע בישראל, וכהגדולה   ''אהבה שאינה 'אהבתי אתכם אמר ה ,
ובגין אהבה עצומה זו שאוהב הקב"ה את בניו אהוביו, ומתוך רחמיו וחסדיו שחפץ להיטיב עמם, אזי תלויה בדבר, 

אזי תחילת הענין הוא הגביהם ורוממם  הוא משמר אותם בכל מיני שמירה מעולה, ועל כן כדי לשמרם מכל חטא ועוון,
על כל העמים ועל כל הלשונות, ומתוך כך שיבינו ויכירו מעלת עצמם, וירגישו בכובד התפקיד המוטל עליהם, יזהרו 
וישתמרו מכל נדנוד וסרך חטא ועוון, והיא הסגולה והדרך הטובה ביותר להשתמר מכל חטא ועוון, וצא ולמד מהבנה 

בבגדים חדשים ומפוארים לכבוד יו"ט פסח, שאם יזהירנו אביו ואמו בשבע אזהרות  שהלבישוהושל תינוק שבישראל, 
, וכל שיזהר וישתמר שלא ללכלך את הבגדים לפי שהם בגדי יום טוב, או שיתרו בו שאם לא ישמרם בנקיות יענישוהו



 
תפלש בעפר כמנהג תינוקות רכים, אבל כאשר בהסברים שונים ומשונים, לא יעמוד התינוק בזה, ויתלכלך ויכיוב"ז 

  יאמרו לו שבבגדים הללו הוא חשוב ומכובד יתר על כל בני גילו, אזי הוא נזהר מאד לשמרם בנקיות גדולה.
  


  
את אוזן סיבר ע"ה משרקים'. לבעבור נסות אתכם בא האלכי 'ויאמר משה אל העם אל תיראו זהו עומק דברי הכתוב ו

כל אל להם לירא פן ימותו, שהלוא בורא כל עולמים אוהב אותם באהבה גמורה בחשיקה ודביקה, ובאמת העם, ש
 '.לשון הרמה וגדולה -כלית עמוקה מאד 'לבעבור נסות אתכם תענין המורא הגדול שהיה בעת מעמד מתן תורה, היה ל

עובדי כוכבים  ו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל מלכילישראל היה קול כשניתנה תורה' אמרו בגמרא וע"ד ש
נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו מה קול ההמון אשר שמענו שמא  וכו',אחזתן רעדה בהיכליהן ואמרו שירה 

א העולם אמר להם חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהיתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות קודם שנבר וכו'מבול בא לעולם 
וכל ענין  '.ה' יברך את עמו בשלום פתחו כולם ואמרו  מיד ,ה' עוז לעמו יתן נה לבניו שנאמר וביקש לית

המורא היה כדי שיתנו הגויים כבוד לשמו, ומתוך כך ירוממו ויגדלו את שם עם בני ישראל, ויבואו עם בני ישראל 
  ו ביותר שלא ליפול ברשת היצה"ר.על כל אומה ולשון, ומתוך כך יזדהרם מימרומ שהםולידע  עצמם, להכיר בגדלות

 ,אתכם בא האלקיםויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות וז"ל ' ,צרור המורבספר צאנו ככל החזון הזה ומ
בענין שתהיה  ,להראות שכינתו ומוראו אליכם תן תורהים במקי לבעבור גדל אתכם בא האלהרצון בזה אל תיראו כ

ותאמרו מי שזכה  ,תהיה יראתו על פניכם ,לא תרצח או על זכור את יום השבת כשתבואו לעבור על ,יראתו על פניכם
  '. אין ראוי שיחטא ,ל דיבור ודיבורלראות פני שכינה בכ

  


  

אינה סוף העבודה, אלא היא מכוונת אל תכלית כל הכוונות,  של 'לבעבור נסות אתכם בא האלקים',אמנם גם בחינה זו 
וכמו על פניכם לבלתי תחטאו'.  יראתוולעיקר תפקיד האדם בעולמו, היא הבחינה הנוספה בכתוב 'ובעבור תהיה 

שביארו בספה"ק     לא יראת הרוממותהיא בחינת 'ש ,'
יראת העונש שהיא יראה תתאה נחותה, אלא יראה עילאה, יראת הרוממות, שהלב מלא יראה מכובד הדר גאונו, וע"ז 

יראה פשוטה, ולא יראה תתאה, אלא הבחינה הגבוהה של יראת הרוממות, להשאר  'אל תיראו'אמר משרע"ה 
י עוה"ז ותאוות היצה"ר, וזהו בחינת 'יראתו על פניכם'. יראה ברוממות, ולירא ליפול מן הרוממות ולעסוק בעניני הבל

  שיש לה פנים, והדר פנים, יראה עילאה של ביטול והכנעה מפני הדר גאונו.
  


  

מלמד שהבושה לבלתי תחטאו  ,זו בושהתניא בעבור תהיה יראתו על פניכם ' מאמרם ז"ל ובזה יואר באור יקרות 
אחרים אומרים כל אדם המתבייש לא במהרה הוא  ,מיכן אמרו סימן יפה באדם שהוא ביישן ,מביאה לידי יראת חטא

אזי '. שאחר שבא האדם לכדי יראת הרוממות, ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני ,חוטא
גבוהה ונשגבה, ואין ראוי לו שיחטא כלל,  אנו לפיתוי היצר הרע, אחר שכבר נתרומם לדרגהוא בוש ונכלם להטות אז

גבוהה כזו, וע"כ כל שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר  אואין לו פנים לחטוא אחר שנתרומם לדרג
אתו על פניכם לבלתי תחטאו, ג את ההשגה הגדולה הזו של תהיה ירסיני, לפי שמי שעמדו רגליו על הר סיני, השי

לו גבוהה זו, והחוטא בידוע שלא קיבל והשיג השגה גבוהה זו, וע"כ אין  אואינו יכול לחטוא אחר שנתרומם לדרג
שעונש הגיהנום יהיה הצדיקים מאמר אחר שכבר לא יוכל לתקן מעשיו, וע"ד  בושת פנים, וסופו שיקבל הבושה

עם כל הצדיקים מצוקי ארץ וקדושי עליונים, יחד עם כל אבותיו וזקניו,  מעלה ו את האדם בפני כל פמליא שלשיעמיד
ויקריאו מעשיו בפניהם, ואותם צדיקים קדושים יביטו בו במיאוס על מעשיו וירחמו מאד על נשמתו, והבושה שתאחז 

כתוב את האדם באותו העת, תהיה העונש החמור והקשה ביותר שיתייסר בו אדם, עונש הבושה, וכמאמר ה

 מבושה וחרפה  'כבושת גנב כי ימצא'. שאין אדם יכול למצוא לעצמו מקום באותה העת, והוא נשרף ונצרב
  שמחלחלת עד תוכיות חדרי הנפש הפנימיים ביותר.

  
  



 


  

כל התמיהות שהעלנו, שעיקר העבודה היא בחינת יראת הרוממות, המשמרת מכל חטא ועוון,  יתיישבוע"פ האמור 
ממשמעותה הפשוטה, וכמו שהבין הרמב"ן, וביארה בענין הרמה וגדולה,  יא רש"י את תיבת 'נסות אתכם'וע"כ הוצ

לפי שזה תחילת העבודה כדי ללמדנו אורחות חיים במעשים בכל יום, וע"כ נכתב ענין זה עוד קודם ענין העבודה, 
  וראשית הדרך לעבוד את עבודת המלך כנדרש.

, וסיים 'שיצא לכם בעולם. פתח לגדל אתכם אתכם בעולם, שיצא לכם שם באומות'לגדל 'ובזה יובן לשון רש"י הק' 
'. ועומק כוונתו שע"י יציאת שם באומות, שהאומות מנשאים ומגדלים אותנו, יותר בניקל להתעלות באומותשם 

ולהתגדל גם 'בעולם', לשון העלם והסתר, שגם בשעת נסיון והסתר פנים, יכולים להתרומם ולהתגבר, וזה עצמו ענין 
ש ישראל אומר 'בשבילי נברא העולם', הגבהות של בשבילי נברא העולם, שעל ידו יכולים להשמר מכל חטא, וכאשר אי

וכידוע מאמרו משפיל עצמו בפני אחרים, אזי השפלתו מעולה ומשובחת,  אאך אינו מתגאה בגין כך על אחרים, ואדרב
 ע"איהרה"ק מפשיסחא זשל    [כיסים] שכל אחד ואחד צריך להיות לו שני קעשענעס
אלא   'ואנכי עפר ואפר'. ובהקעשינע השני'בשבילי נברא העולם'  שתמש בהם בעת צרכו. בקעשינע אחדלה

בחינת 'בשבילי נברא בחזיק להמחד  ודרך העבודה היאשהרבה טועין ומשתמשין בהיפך ממה שצריכים להשתמש. 
  העולם', כנגד עצת היצר, ומאידך הוא יודע ועד שהוא בבחינת 'אנכי עפר ואפר'.

  


  

צריך להתעורר ולהתבונן תנו אחר שהכל על מקומו בא בשלום, נעלה ונבוא אל ענין המעשה בפועל, כל אחד ואחד מאי
במעשיו, היאך והיכן הוא מצוי בענין זה, אם מעשיו נראים כמעשי בן מלך, כמי שזכה בבגדים ומלבושים נאים, מלבושי 

יכול לבחון ולבדוק עצמו, אם במעשיו הוא כבן מלך, או שח"ו אפילו  כבוד, או שהוא מתעפר ומתפלש בעפר, וכל אחד
, מגלה על עצמו שאינו ראוי כלים בחמתו, וחמתו בוערת בו עד להשחית המשבראינו, ולדוגמא ומשל, תרבות  בןכ

יכול האדם לעצור בעד כעסו,  וע"י התבוננות זוליקרא בן מלכים, לפי שבן מלך אינו יורד לדיוטא תחתונה זו לעולם, 
גבוהה כזו, בחינת אתה בחרתנו ורוממתנו מכל הלשונות,  אשיתבונן היאך הוא נראה, וכיצד יתכן שמי שזכה לדרג

  יתפלש בעפר וייצא מגדרו מכעס עבור דבר הבל ורעות רוח, שבן לילה היה ובן לילה אבד.
'. שצריך לזכור שקיבלנו ושמן על ראשך אל יחסרבגדיך לבנים בכל עת יהיו ' ועל זה הזהיר החכם מכל אדם 

, כנ"ל בגדים לבנים נקיים ומטוהרים, ואפילו תינוק שאינו בר דעת מבין ומשכיל כמה צריך ליזהר ולהשמר בענינם
שהלוא הוא לבוש בבגדים נאים ומפוארים, ובזה ניכר גדלותו ומעלתו, והיאך ישפיל עצמו עד עפר לעסוק בדברי 

  והבל, בתאוות ורצונות שהיצה"ר מפתה אותו אליהם. שטות
  


  

שב"ק בא מתעוררים אורות והשפעות יו"ט פסח, בש ,הרה"ק מלובלין זיע"אבשם  איתא בספה"ק 
ובשב"ק בשלח מתעוררים אורות שביעי של פסח, ובשב"ק יתרו, מתעוררים אורות קבלת התורה, והמליצו בזה 

מאמרם ז"ל   מודים שבשבת ניתנה תורה לישראל'. ועתה חוזרים ומתעוררים כל הכוחות הגדולים  'הכל
וההארות הנפלאות של זמן קבלת התורה, ויכול כל אחד לחזור לשורש נשמתו, כאשר היה בעת המעמד הנורא הזה, 

ייסדה מדינתם והנה כל אומה ולשון ביום אשר נתולשוב אל בחינות הגדלות והחשיבות, עד בחינת יראת הרוממות, 
או עמם, הם עושים יום טוב ומריעים ומתהלכים בבגדים עתיקים, כדי לזכור מעשה הנצחון, ואנו עם בני ישראל, 
זכינו ביום מתן תורה ליקרא עם ישראל, ועיטרונו מלאכי השרת בב' כתרים, ועתה בעת שהקריאה מעורר הזמן, הוא 

כור שהוא בנו אהובו של מלך מלכי המלכים, שאוהבו אהבה גמורה זמן מסוגל שכל אחד יתחזק ויתעורר בענין זה, לז
בלא שיור ובלא תנאי, והוא מרומם ומעולה ומשובח על כל העולם כולו, ובשבילו נברא העולם, ובמעשיו הוא מכריע 

מען תהיה יראתו את כל העולם לכף זכות, וע"כ נתחזק לעמוד במדריגה זו, ביראת הרוממות, לזכור מעלתנו הנפלאה, ל
  אכי"ר. ,על פנינו לבלתי נחטא
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