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הקב"ה עזרני שבאנו ליבנאל. מה שמונח 

אסור לי לומר, אני מושבע ועומד.  –פה 

שמי שגר  םאבל יגיע הזמן ויתגלה לכ

 ביבנאל יש לו חלק בגאולה!
 )אשר בנחל קכ, כח שעד(

 

 

 

 ראהפרשת 

 
 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חידה
 

ע "ש זי"ר מוהרא"בתפלה את הכוונות שכתב אדמויש לכוון האם 
  ?"עת רצון" בסידור עם פירוש

 (חפשו אותה...התשובה נמצאת בחוברת. )
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ַרת ֶעזְּ ם ב ְּ ֵּׁ ַרךְּ  ַהש   ב ָּ ִביִעי יֹום, ִיתְּ ֹחל' ג רְּ ד ד ְּ ֹועֵּׁ ֹות ַהמ  י ט"י ֻסכ  רֵּׁ ְּ ש   ז"תשס'ה ת ִ

לֹום ָׁ ה ש  כָׁ ל ּוְברָׁ ה טּוב ְוכָׁ יעוּ  ֶסלָׁ פוּ  ַיּגִּ ְרּדְ יר ֵנרוֹ . . .  ֶאל ְויִּ אִּ  יָׁ
 

כֹון נָּ י לְּ ת ִ לְּ ךָּ  ֶאת ִקב ַ בְּ ת ָּ  .ִמכְּ
 

ה ִריךְּ  ַאת ָּ ַדַעת צָּ ר לָּ ֶ ל ֲאש  ר כ ָּ בָּ ש   ד ָּ י ֵּׁ ֶ ֶזה ש  ה ב ָּ נָּ ִריִכים ַסכ ָּ ֹמר צְּ ְּ  ִלש 
אדֹ  ינו, מְּ ִרים יםדושהק ֲחכמֵָּּׁ ין) אוֹמְּ ל ִ א (.י חו  א ֲחִמירָּ ת ָּ נְּ  ַסכ ַ

א רָּ ו  ִאיס  ִעים ;מֵּׁ ֹוסְּ נ  ֶ ש  ן כ ְּ ו  י  ל ַלצ ִ ֶ נו   ש  ז ל"זַ  ַרב ֵּׁ ִריִכים לֹא אָּ ד צְּ ַפחֵּׁ  לְּ
ם ו  ר ִמש   בָּ י ד ָּ עַ  ֲאִני כ ִ ן ֶאל נֹוסֵּׁ ו  י  ל ַהצ ִ ֶ יק ש  ד ִ ִעים, ַהצ ַ ֹוסְּ נ  ֶ ש  ֶאֶרץ כ ְּ  לְּ
ל אֵּׁ רָּ ִריִכים לאֹ  ִיש ְּ ד צְּ ַפחֵּׁ י לְּ עַ  ֲאִני כ ִ ֶאֶרץ נֹוסֵּׁ ל לְּ אֵּׁ רָּ ם .ִיש ְּ דָּ  אָּ
עַ  ֹוסֵּׁ נ  ֶ ש  י כ ְּ כֵּׁ רְּ צָּ תוֹ  לְּ סָּ נָּ רְּ ַ י אוֹ  פ  כֵּׁ רְּ צָּ ה לְּ וָּ ם ִמצְּ ן ג ַ ִריךְּ  לֹא כ ֵּׁ ד צָּ ַפחֵּׁ   .לְּ

 
ל ם ֲאבָּ תָּ ֹסעַ  סְּ ִלים ִלנְּ ו  ִטי  ן ֶזה לְּ ֻסכ ָּ י מְּ ן כ ִ טָּ ָּ ג ַהש   רֵּׁ ַקטְּ ַעת מְּ ְּ ש   ב ִ

ה נָּ כ ָּ ן, ַהס ַ כֵּׁ לָּ ִריִכים וְּ אדֹ  צְּ אדֹ  מְּ מרֹ  מְּ ְּ ֹסעַ  ֶנֶגד ַוֲאִני ,ִלש  ִלים ִלנְּ ו  ִטי   ב ְּ
ִדים ִעם לָּ ֹות יְּ ֳאִני  ִטיסֹות אוֹ  ב ָּ ם ֶזה, ֲאִויר ב ְּ תָּ ִנים סְּ ַסכ ְּ ם ֶאת מְּ מָּ , ַעצְּ

ן כֵּׁ לָּ ִריִכים וְּ ֹאד צְּ ֹאד מְּ ֹמר מְּ ְּ ִרים ִלש  בָּ ה ִמד ְּ ל ֶ אֵּׁ ים לֹא ַוֲאִני ,כ ָּ כ ִ  ַמסְּ
ו   ִלים ֲאִפל  ו  ית ִטי  בֵּׁ ֶפר לְּ נֹות סֵּׁ בָּ ד אוֹ  לְּ מו  ַתלְּ ה לְּ ֹורָּ י ֲאִני ,ת  ֹקש ִ  ב ְּ

ים כ ִ ִרים ַרק ַמסְּ ְּ ַקש   מ ְּ ֶ ש  ל ֶאת כ ְּ ו  י  ִ י ִעם ַהט  רֵּׁ יִקים ִקבְּ ז ַצד ִ אָּ ֶ  ש 
יִקים ד ִ ִרים ַהצ ַ ֹומְּ ינו   ש  לֵּׁ   .עָּ

 
ל ם ֲאבָּ תָּ ה סְּ כָּ ֹסעַ  כ ָּ ִסיעֹות ִלנְּ ִדים ִעם נְּ לָּ ִריִכים ֶזה ַעל יְּ ד צְּ ַפחֵּׁ י, לְּ  כ ִ
ם דָּ ִריךְּ  אָּ ִמיד צָּ ֹר ת ָּ כ  ש   ִלזְּ י ֵּׁ ֶ כו   ֲעוֹונֹות לוֹ  ש  ַאף' וְּ ַעם וְּ ַ א פ   לֹא הו 
עַ  ַתי יֹודֵּׁ סו   מָּ ְּ פ  תְּ י ִ ֶ ן, אֹותוֹ  ש  כֵּׁ לָּ ִרים ֶנֶגד ֲאִני וְּ בָּ ו   ד ְּ ל  אֵּׁ ִאים כ ָּ ֹורְּ ק  ֶ  ש 

ִאיִדיש   ֶדע" ב ְּ ִטיק ִווילְּ ְּ ל" ש  ֹאד ֲאִני ֲאבָּ ֹאד מְּ ַח  מְּ מֵּׁ ה ש ָּ ַאת ָּ ֶ  ש 
ִזיק חְּ ִדים ֶאת ת ַ לָּ ַחת ַהיְּ מְּ ש ִ ה ב ְּ ֹורָּ ַח  ת  ֵּׁ מ  ש ַ תְּ ם ו  ר, אֹותָּ ַדב ֵּׁ תְּ ם ו   ִאת ָּ
ה ב ֵּׁ י ַהרְּ רֵּׁ ו  יִקים ִספ  ַמע, ַצד ִ ְּ ִנש  ִמיד וְּ ֹורֹות ת ָּ ש  חֹות ב ְּ מ ְּ ש ַ  .מְּ

 
ֶיה הְּ י ִ ֶ ךָּ  ש  ה מֹוֲעִדים לְּ חָּ מְּ ש ִ  ...לְּ
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 אסירי ארץ
"מי שידפיס כרך אחד של אשר 

יפעל איזו ישועה  –בנחל 
שגור על המשפט  זהו שיצטרך!"

לשונו של מוהרא"ש הקדוש. 
הסיפור שלפנינו ימחיש במקצת 

 עד היכן הדברים מגיעים.
 
דומה שהשעון במקום הזה כמעט ואינו מתקדם"  - - -"

הרהר לעצמו הבחור היהודי היחיד בכל בית הסוהר 
 הברזיליאני. 

 
הגם כי שאר והגיע שלא במתכוון.  למקום נידח ואפל זה

האסירים די בכל אתר, אף הם לא התכוונו להגיע לגיא 
על אחת  -זה  צלמות זה המכונה בית סוהר, אך בחור יהודי

 וכמה. כמה
 

לפני מספר שנים הגיע לברזיל עם כוונות טהורות. מתוך כל 
ו אנשים שבתחילה דוקא נראו וטרדותיו חברו אלי ועיסוקי
הציעו לו היתה קשה לסירוב מה  . העסקה אשרהגונים

רב לה. אלא שלא עלה על דעתו שלא לסבאמת  שגרם לו
, היו טעונות בעצם, שאותן מזוודות עמוסות "יהלומים"

 שאינו חוקי. –דבר אחר ב
 

ההברחה כמעט שהצליחה אלא שנסיונו שלא היה לו גרם 
לו להיתפס. אכן, לא עסק הוא לתמימים כי אם לשדים 



6 

 

משחת אשר כל חייהם הוגים במחשבתם כיצד לעבור על 
 ...ולרמאות? זה . מה לו לבחורסהחוק מבלי להיתפ

 
 השופט חרץ את גורלו לשמונה עשרה שנים מאחורי סורג

רחוקה, התברר לו שעל חטא כחטאו ה ברזילובריח. שם, ב
 מחמירים ביותר.

 
הזמן שבקושי חלף היה בעוכריו. "מה אעשה כאן שמונה 

טתו החורקת עם עשרה שנה?!" תמה לעצמו עת שכב על מ
של עכביש  נועותיואחר תבעיניו קב ועהפנים כלפי התקרה 

ושוב ק בלמתוח את קוריו. השאלה הזו שוב שבדיוק עס
התעוררה אצלו, בפרט בזמנים ששכב על אותה מטה רעועה 

 לא יצא מדעתו. הנה עוד מעט ווהחל לחשוש ש
 

יום בקושי שרדף את היום שלאחריו. הייאוש החל לקנן 
בלבו ורק קולם של הסוהרים הקולניים והאסירים שחיפשו 
צרות ומצאו אותן, גרם לו להקיץ מדמיונותיו ולחזור 

 למציאות העגומה.
 

 - - -כך חלפו כמעט שבע שנים 
 

מעטפה מלאה בשטרות הגיעה לידיו של אחד ממכריו 
לגייס סכום  של האסיר הצליחו המתגורר ביבנאל. אוהביו

נכבד ולהביאו לידי המכר אשר נמנה בין תלמידיו של 
מוהרא"ש הקדוש. המטרה היתה למסור את הכסף לידי 

תוך מ" הצדיק ולהדפיס עשרה כרכים של "אשר בנחל
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. הצדיק, אולי מכאן תצמח ישועתו של יקירםתקווה ש
ששמע את הסיפור, לקחו ללבו והתפלל עבור אותה נשמה 

 שהולכת ונמקה בבור בית הסוהר.
 

מחציתו של הסכום הכולל אותו יש  הסכום עליו דובר היה
לשלם עבור הדפסת הספרים. את המחצית השנייה קיבל 

שימסור גם אותו  בכדי תלמיד פרק זמן קצר לאחר מכןה
 . לידיו האמונות של הצדיק

 
מוהרא"ש הקדוש עשה את דרכו לעבר העיר צפת. שם הוא 
עתיד לפקוד את קברות הצדיקים שבבית הקברות הישן. 
השליח לדבר המצוה שאחז בידו את המעטפה, ביקש לגשת 
ולמוסרה אליו אלא שלא עלתה לו. גבאים, חסידים ושאר 

 לא הצליח לגשת אל הצדיק. מניעות עמדו בדרכו והוא
 

עד לקברו של ר' פנחס בן יאיר. דוקא שם, במקום מנוחתו 
של אותו תנא קדוש אשר מסר את נפשו על פדיון שבויים, 
הצליח הלה למסור את המעטפה לידיו של מוהרא"ש 
הקדוש ולומר : "זהו חלקו השני של הסכום אותו הבאתי 

. שזכות בפעם הקודמת להדפסת עשרה כרכי אשר בנחל
 הספרים תעמוד ליהודי השבוי בנכר".

 
"בדיוק עכשיו ביקשתי עליו ור' פנחס בן יאיר כבר מטפל  -

בזה. הקב"ה יעזור שנתבשר בשורות טובות!", השיב 
 הצדיק.

 



8 

 

שמועה טובה תדשן עצם. שמח וטוב לב עשה החסיד את 
דרכו חזרה ליבנאל כשהוא מלא אמונה ובטחון בצדיק 

 לבוא.שהנה הישועה קרובה 
 

והיא אכן לא אחרה. תוך זמן קצר הודפסו הספרים והנה 
הגיש האסיר כבר מספר  החולפות במשך השנים –פלא 

ללא הועיל. בקשות לערעור על החלטת השופט אך 
 .בזו אחר זו על הסף הבקשות נדחו

 
והנה כעת לא זו בלבד שהחליטו לדון בערעור אלא שגם 

 נשו עשר שנים!בית המשפט הפחית מעו -פסקו לטובתו 
 

גם לאחר אלא שלשמחה של כל מכריו ואוהביו.  לא היה קץ
שריצה כשבע שנות מאסר ובנוסף הופחתו עשר שנים, 

נוספת ואחרונה עד לשחרורו.  עליו להמתין שנההיה עדיין 
רווח והצלה עמדו לו וההדפסה נתנה את  מכל מקום,

אותותיה. ענו כולם ואמרו : "כנגד כל כרך של אשר בנחל 
 הפחיתו שנת מאסר!".

 
 - - -, הוחלט להדפיס כרך נוסף שכךוכיון 

 
והבחור כבר הגיע לשבת ביבנאל.  חלפהתקופה קצרה 

קיבל את השבת, שגדש את בית הכנסת שהקהל הרב  לאחר
לברכת  שה את דרכו אל הצדיקגם הוא המתין בתור העו

 . "שבת שלום"
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ובהגיע תורו, שמח על הזכות לפגוש את מי שהצילו מבור 
של  וספרימכלא והחייה אותו במשך כל אותה תקופה. כמה 
 בעת ההיא מוהרא"ש הקדוש נשלחו אליו לבית האסורים

ועזרו לו להתמודד עם היסורים שהיו מנת חלקו. והנה כעת 
זו  –לבו הלם מהתרגשות  .י שחיברםהוא עומד בסמוך למ

 לו הפעם הראשונה שרואה את הצדיק בעיני הבשר.
 
 "אהה... אתה פה, אז כבר תישאר פה!" -

 
עוד בטרם הבין למה התכוון מוהרא"ש הקדוש, וכבר היה 

תורו של העומד  .לו להמשיך ולהתקדם לעבר היציאה
והגבאים דאגו שיבין  לקבל את ברכתוהגיע כבר אחריו 

 זאת.
 

אלא שהמשפט שיצא מפה קדוש הטריד אותו מאד. מהרגע 
הזה והלאה הוא ניסה לברר עם כל מי שרק יכול אל מה 
: התכוון הצדיק )שאף הוא ראה אותו בפעם הראשונה...( 

 .תישאר פה!"כבר "אתה פה אז 
 

עם מחשבות ובירורים בעניין אך  ףרובה של השבת חל
מעית אין. במוצאי שבת, עת המתינו אורחים תשובה חד מש

לעצה  פנימה אל הקודשלהיכנס בחדר ההמתנה רבים 
 , אף הוא הגיע לשם. וברכה

 
כל כמה רגעים פנה אל הגבאי שנכנס ויצא מן החדר 

זו הפעם הראשונה שזכיתי לראות את ושאלתו בפיו : "
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השתחררתי מכלא סרוח בברזיל. והנה  שתודות לוהצדיק 
כשהגעתי אליו בליל שבת היה נדמה שהמתין רק לי והורה 
לי שאם אני כבר פה אז שאשאר פה. אנא ממך, שאל אותו 

ביבנאל או שעלי לגור האם להישאר  –אל מה הוא מכוון 
 לבטל את הטיסה המתוכננת לי לבלגיה ביום שני?".

 
"הצדיק  –שובה ברורה הגבאי עשה את שנתבקש וחזר עם ת

 ישאר בארץ!".האמר שלא תטוס. 
 

 והוא נשאר. הפסיד את הסכום ששילם על הכרטיס ונשאר. 
 

חלפה תקופה, הוא כבר זכה להקים בית ואף בנו בכורו נולד 
לו. באחד מן הימים שוב ביקר בנכר וכששב לארץ נתפס על 
ידי רשויות החוק עקב מעשה לא חוקי השייך לביקורו 

 הושלך לכלא. –בחוצה לארץ, ולאחר שנשפט 
 

עתה הבין על בשרו שכיון שכבר חזר לארץ ישראל מהכלא 
ישאר פה. היתה זו הוראה שיפה לשעתה בברזיל, היה לו לה

 - - -ויפה לתמיד. אחרת  
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 מאמרים על הפרשה כפי ההקדמות

 שזכינו לקבל מכ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע
 
 

 ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה.
 

 'לפניכם'. –ברבים  יצאביחיד ואמר 'ראה' ו נכנסהקושיא מפורסמת ש
 

אנכי נותן" והלא משה רבנו הוא האומר את  ראהקשה אומרו "ב( 
: "את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה'  דבריו)וכמבואר בהמשך  הדברים

"אשר תשמעו אל מצותי" מפי ה' היה לו לומר  אילו היו הדברים נאמריםאלקיכם" ו
איך תלה ו (משנה תורה דבריו של משה הן - ובכלל ,וכן משמע מהמשך הכתובים

 את הברכה והקללה. שהוא הנותן בעצמו
 
 עוד קשה מה שייך 'ראה' על ברכה וקללה שהם דברים רוחניים( ג

 .ואיך אפשר לראותם
 
ורות בהר גריזים ובהר מה שפרש"י על הברכה והקללה שהם האמ( ד

", והלא היוםעיבל, קשה אם כן מהו אומרו "אשר אנכי נותן לפניכם 
שעברו את לא היו בהר גריזים ובהר עיבל באותה שעה אלא רק לאחר 

 .וזה לא היה באותו היום הירדן
 

ויתבאר על פי דברי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' ל"ו( שכל אחד כפי 
האור היורד מלמעלה לברכה או  שתיקן את מחו כן מצטייר אצלו

ולתקן את המח הוא על ידי התקרבות לצדיק וילך בדרך עצתו לקללה. 
וכמו שאומר רבנו ז"ל )שם, סי' ע"ב( שמי שרגיל בהרהורים רעים 

 רח"ל עליו ללכת לחכם, עיי"ש.
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ובאמת, הצדיק מכוון את דבריו לאנשים החפצים בתמימות ובאמת 
שאומרים מצוא דופי בדבריו. וכמו ולא לאלו הבאים להתלוצץ ול
כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו חכמינו הקדושים )ברכות ו:( : '

זה לא מדובר במי שבא להתלוצץ שהרי עין' וכתב היעב"ץ ז"ל שנשמ
כתוב )משלי כג( : "באזני כסיל אל תדבר", וכן )שם, כט( : "אל תוכח 

  .לץ"
 

כאשר רבו עתה ' :וכן כתב ר' נתן ז"ל בהקדמה ללקוטי הלכות 
המתלוצצים מספרים חדשים ובטרם יתקרבו אליהם להביט בהם אם 
טוב ואם רע, ויתנכלו אליהם מקדם בנכלי ערמימיות וחבילות חבילות 
של ליצנות. ומכנים להם שם לגנאי ]ומה המכנה שם לחברו אין לו 
חלק לעולם הבא )ב"מ נח.(, המכנה שם לספר, שמדבר דברי תורה, 

חיים וכו', על אחת כמה וכמה! ואין להאריך בזה כאן[  יםקדברי אל
עתה גם  ,אך אף על פי כן נמצאים כשרים ותמימים בכל דור ודור וכו'

ם בטח, ובמושב לצים לא ישבו, אשר עליהם ועתה, אשר הולכים בת
 , עיי"ש.ף אמרי אמת, כמים קרים על נפש עיפהותט
 

דיק בדעתם ובאותם כשרים ותמימים החפצים באמת מכניס הצ
שישכילו מעלת כל יום ויום וכמו שאמר ר' אליעזר לתלמידיו )שבת 

שאלו תלמידיו וכי אדם יודע איזהו  ,שוב יום אחד לפני מיתתך קנג( : 
ישוב היום שמא ימות למחר ונמצא כל  - אמר להן וכל שכן .יום ימות

 .ימיו בתשובה
 

היום אם בקולו : "ורבנו ז"ל גילה )לקו"מ ח"א סי' ער"ב( על הפסוק 
זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד  - )תהלים צ"ה( "תשמעו

עיניו כי אם אותו היום, הן בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא 
ב מיום לחברו כמובא בספרים, וכן בעבודתו יתברך לא ישים ויחש

כנס בעבודת ילנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה, כי כשרוצין ל
שא משא כבד ילו הוא משא כבד, ואי אפשר לו לימה להאדם כאה', נד

ב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו משא כלל, וכזו. אבל כשיחש
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ר מחר אתחיל, מחר אתפלל ווגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, לאמ
בכונה ובכח כראוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות, כי אין לאדם 

שעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא בעולמו כי אם אותו היום ואותו ה
 .עולם אחר לגמרי. היום אם בקולו תשמעו, 'היום' דיקא, והבן

 
ובזה יובן הכתוב : "ראה אנכי נותן לפניכם היום", 'אנכי' דיקא 

ובזה לימדם שהברכה והקללה שסובב על משה רבנו המדבר אליהם. 
נו, של כל אחד מהם תלוי בו, כפי מה שמקרב את עצמו אל משה רב

 , אם באמת ובתמים או להיפך ח"ו. שבכל דור בחי' הצדיק האמת
 

'ראה', ללמד שכל דיבוריו של הצדיק נאמרים  –ועל כן פתח ביחיד 
רק לחפצים באחדות ולהחזיק את עצמם יחד ולא לבאים מעולם 

אלו האוחזים עצמם  –ועל זה אמר 'ראה' הפירוד ועושים מחלוקת. 
'אנכי , )א( שעליהם שייך לשון יחיד ומבקשים לעבוד לאל אחד יחד

ותיכף  נותן לפניכם' דיקא ולא לפני הבאים לעורר מחלוקת ומדנים.
כי זה עיקר הלימוד שמכניס  ,את 'היום' :פירש מה נותן לפניהם 

כל יום ויום הצדיק האמת בתלמידיו החפצים באמת שיכירו את מעלת 
י של תורה ויעסקו בתשובה וימלאו את ימיהם בטוב אמיתי ונצח

 ותפלה.
 

ועל כן דקדק ואמר 'ראה' ולא 'שמע' או 'הבן'. כי מי שזוכה לקרב את 
עצמו לצדיק בפשיטות ובאמת והולך בדרך עצתו, אזי הוא כבר רואה 
בחוש אל מה זוכה בכל יום ובמה ממלא את ימיו בתורה ובתפלה 
אשר הם הברכה וזה ודאי דבר שאדם רואה על עצמו כמה דפים למד, 

 שייך בזה לשון ראיה. ך התפלל את תפלותיו וכו', והיטבואי
 

וזה שפרש"י שהברכה והקללה האמורים כאן הם אלו האמורים בהר 
גריזים ובהר עיבל. כי באמת מי שזוכה להתקרב אל הצדיק ולתקן את 
מחו אזי גם הקללה נהפכת אצלו לברכה וכמובא בזוהר שמפרש איך 

  שכל הקללות של התוכחה הכל לברכה.
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מי שמחו פגום ומטונף אזי גם הברכה נהפכת אצלו לקללה, ולהיפך, 

ועל ורע ומר לו החיים מאד רח"ל, כי לא חפץ בברכה ותרחק ממנו. 
כן אמר להם משה רבנו "ראה אנכי נותן לפניכם היום", הינו כפי 
שתתקרבו אלי כן אתן לפניכם דרך לחיות עם כל יום ויום כנ"ל, וכל 

 עיבלמח מחשבתכם עד שגם הקללה שתאמר בהר כך תזכו לקדש את 
 תהיה לכם לברכה. 

 
ולהיפך, אם יש מי שמתלוצץ מדיבורי אלה, כן נפגמת דעתו עד שגם 

 תיהפך אצלו לקללה. גריזיםהברכה שתאמר בהר 
 

שכבר היום נותן לפניהם דרך לחיים לשמור על נמצא מדוקדק מאד 
בינו ייו בדרך הזו, כן רגילו את עצמם כבר עכשיכל יום ויום. וכפי ש

 שיגויש גריזים הם אכן ברכות כי כיוון  שמעו בהרישהברכות שעוד 
ו, והבן מח קדוש אזי הברכה תצטייר אצלם כברכה וכן להיפך ח"

   היטב.
_______________ 

עשו שש נפשות היו לו והכתוב קורא אותן )א( וכעין זה ברש"י )בראשית מו, כו( : '
יעקב שבעים היו לו  .בים לפי שהיו עובדין לאלהות הרבהלשון ר 'נפשות ביתו'

 .'והכתוב קורא אותן נפש לפי שהיו עובדים לאל אחד
 

*** 
 ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. 

 
ורק על מתן  קשה איך יוכלו לראות ברכה וקללה והלא רוחניים המה

שראו קולות אשר הם  –תורה נאמר "וכל העם רואים את הקולות" 
 .אפשר לראותו דבר רוחני שבדרך הטבע אי

 
 ב( מהו 'לפניכם', והנכון יאמר 'לכם'. 

 
 ג( מפני מה תלה את הדבר באותו יום דיקא. 
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כי צריך לזכך את ויש לומר על פי דברי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' יט( 

הפנים, שיוכל כל אחד לראות את פניו בפנים שלו כמו במראה, עד 
על מעשיו רק ממה כף יאשר בלא תוכחה ובלא מוסר יתחרט חברו ת

שיביט בפנים שלו, כי על ידי שיביט בפנים שלו יראה את עצמו כמו 
 וכו', עיי"ש.  שךוקע בחובמראה, איך פניו מש

 
וכבר מבואר בדברינו לעיל שמשה רבנו הוא האומר 'ראה אנכי נותן 
לפניכם' וכו'. והוא בודאי זכה לזכך את פניו בתכלית השלמות שאין 

תורה מעידה עליו )להלן לד, ז'( : "לא כהתה שלמות אחריו עד שה
וכמו  ותעינו ולא נס לחה", הינו שאפילו בגשמיות היו פניו מאיר
 שאומרים חכמינו הקדושים )ב"ב עה( : 'פני משה כפני חמה'. 

 
 –וזה שאמר להם : "ראה אנכי נותן לפניכם", הינו שאת מה ש'אנכי' 

נותן לפניכם' הם הפנים היא המדרגה שלי וקדושת וזיכוך פני, אני '
 שלכם שגם אתם תזכו לפנים קדושות ומזוככות כשלי.

 
כי כשהתלמיד הולך בדרכו של הרב כראוי ולא נוטה ממנה ימין 
ושמאל, אזי אפשר שיזכה לקבל את פני רבו ממש וכמו שאומרים 
חכמינו הקדושים )בר"ר פ"ס( שקלסתר פניו של דמשק אליעזר היה 

זכה על ידי ששימש אותו ומסר את נפשו דומה לאברהם, ואל זה 
 בעבורו. 

 
ענין קבלת פני תלמיד וכן אומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' קנ"ג( שזהו 

חכם. כי הלבנה אין לה אור מעצמה כלל, רק היא מקבלת אור 
טשת, על ידי זה ומהשמש. הינו על ידי שהלבנה היא כמראה מל
על הארץ. אך אם מקבלת אור מהשמש, ומתנוצץ ממנה אור להאיר 

טשת, לא היתה יכולה לקבל אור והיה גשמה עב וחשוך בלתי מל
 השמש כלל. 
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אר במקום אחר. ואם ווכן התלמיד והרב, הם בחינת חמה ולבנה כמב
טשת, והתלמיד יש לו פנים, הינו בחינת אנפין נהירין, בחינת מראה מל
יתראה אזי יכול לקבל פנים, לקבל אור פני הרב. ואזי ראוי שהרב, 

טשת, שכל ועצמו בתוך פני התלמיד המקבל פניו, כמו בכל מראה מל
יב גם כן כאן, והעומד כנגדה רואה את עצמו בתוך המראה. כן מח

שהתלמיד יקבל פני הרב, הינו שיקבל פני הרב לתוכו, שיתראה בתוכו 
 .פני הרב. וזהו קבלת פנים, הינו קבלת פנים ממש כנ"ל

 
פנים, הינו אנפין נהירין, שהם בחינת  וזהו דוקא אם יש להתלמיד

טשת כנ"ל. אך אם אין לו פנים, הינו שהוא בחינת אנפין ומראה מל
חשוכין, אזי אין יכול לקבל פנים כנ"ל לענין חמה ולבנה. ובודאי אין 

וכו',  מתראה בתוכו פני הרב, כמו העומד נגד כל דבר עב וחשוך
 עיי"ש.

 
דאי הוא דבר שאפשר לראותו כי בו –וזה שאמר להם משה : "ראה" 

האם כבר זכה לקבל את תואר פני רבו, כי על ידי שזוכים לפנים 
כף על יבלא תוכחה ובלא מוסר יתחרט חברו תמזוככות כפני רבו, אזי 

כנ"ל. והוא דבר שיוכל כל אחד  מעשיו רק ממה שיביט בפנים שלו
 לראות האם חברו מתחרט על מעשיו רק ממה שרואה את פניו.

 
כל זה תוכלו להשיג על ידי ש"אנכי", הוא משה רבנו הדובר  ואת

, שגם אתם תזכו אליהם כנ"ל, "נותן לפניכם" דיקא, הינו לפנים שלכם
 להשיג פנים מזוככות כשלי. 

 
ואם תקשה : 'והלא זה לי ארבעים שנה במדבר אשר בהם הלכתי יחד 
ם עם משה רבנו ולא זכיתי לקבל את פניו ומה נשתנה יום מיומיי

 שדיקא עכשיו אזכה'. 
 

כנגד טענה זו אמר : "היום". כי היום דיקא תוכל לקבל את פני ולא 
ארבעים שנה תוכל  יקודם לכן, כי אדרבה! דיקא מחמת שהלכת עמ
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שנין'  לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד ארבעיןהיום לקבל את פני כי '
ל )ע"ז ה:(. ועתה בתשלום ארבעים השנים אפשר שתזכה לעמוד ע

 ולקבל את פני. ידעת
 

אלא שכח הבחירה גדול ואחר כל האמת והדברים האלה, עדיין : 
"ברכה וקללה". כי אפשר שיהיה מי שיחכם בחכמות של הבל כקרח 
בשעתו ויפרש את המצוות לפי דעתו המשובשת ויפטור בית מלא 

ועל כן הגם שהיו פניו של משה מזוככות תכלית ספרים ממזוזה וכו'. 
לא ראה קרח את עצמו בהן ולא התעורר לשוב בתשובה. כי הזיכוך, 

 כח הבחירה גדול כנ"ל והוא לא חפץ בברכה ותרחק ממנו.
 

על כן המשיך : "את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה' אלקיכם אשר 
אנכי מצוה אתכם היום". הינו דיקא אם תקיימו את מצות ה' כפי 

 ש'אנכי' מצוה אתכם היום, אז תזכו לברכה. 
 
עיקר הברכה היא זיכוך ומאור הפנים וכמו שדרשו )בר"ר פי"א( על ו

'ברכו באור פניו של אדם.  –הפסוק "ויברך אלקים את יום השביעי" 
אדם לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת כמו שהוא דומה 

גם הצדיק הוא בחינת '. ולפי שקדם לנו )לקו"מ ח"ב סי' ס"ז( שבשבת
להי ונשא דף קמד:(: 'אנת הוא שבת דכשבת, כמו שכתוב )בזהר 

ממילא שייכת דרשתם גם בעניין הזה שלא דומה אור פניו של  יומי'.
אדם המקורב לצדיק, בחי' שבת אשר עליו נאמר "ויברך אלקים את 

אינו מקורב ודומה לכל ימות יום השביעי", לאור פניו של אדם ש
  השבוע והוא בבחי' אנפין חשוכין.

 
קר הברכה היא מאור וזיכוך הפנים ואת זה מקבלים כללו של דבר, עי

 מהצדיק שהוא בחי' שבת כנ"ל. 
 

אך אם תחשבו את עצמכם לחכמים ותוסיפו או תגרעו ממה ש'אנכי' 
מצוה אתכם, אזי לא תשיגו את הברכה כי אם "את הקללה" באשר 
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"לא תשמעו אל מצות ה' אלקיכם וסרתם מן הדרך אשר אנכי" דיקא 
 ום". "מצוה אתכם הי

 
וזה שסיים : "ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר 

הם הפנים שלכם שתוכלו לזככם  –אנכי" דיקא "נותן לפניכם" 
"היום" לאחר ארבעים שנה שהלכתם יחד איתי, כי עתה דיקא אפשר 

 ולא תלכו אחר חכמות של שטות כקרח שתזכו לזה אם תחפצו בברכה
 וכנ"ל, והבן למעשה. 

 
*** 

כי אם אל המקום אשר  יבחר ה' אלקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו 
 שם לשכנו תדרשו ובאת שמה. והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם וגו'.

 
ופירש הבעל שם טוב  "ימלא ה' כל משאלותיך" )תהלים כ( הנה כתיב

ה' והכל יהיה מלא הקדוש זי"ע שכל בקשתך ומשאלתך היא שימלא 
קר יכי עמאלקותו יתברך. ואומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' כ"א( 

האדם הוא השכל, ועל כן במקום שחושב השכל, שם כל האדם, 
וכשיודע ומשיג בידיעת השם יתברך, הוא שם ממש, וכל מה שיודע 

 .רש, דהינו בו יתברךויותר בהש יותר, הוא נכלל
 

כל אדם שיש בו דעה .( : 'ברכות לג)וזה שאומרים חכמינו הקדושים 
. כי על ידי הדעת שהשיג חושב ממנו 'כאילו נבנה בית המקדש בימיו

גילוי אלוקות  –יתברך, אשר זו התכלית שהשיגו בבית המקדש 
אשר  בתכלית מדרגה העליונה. נמצא שכשחושב בדעתו ממנו יתברך

זו עיקר הדעת כמ"ש "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים" אזי 
 אצלו יתברך כפי שהיה בבית המקדש.  ממש נמצא

 
)ולהיפך, כשמכניס בדעתו דברים בטלים, מקלקל הרבה רח"ל. וכמו שעורר 

ואמר )אשר בנחל כב, ג' שיח ובעוד הרבה אדמו"ר מוהרא"ש נ"י על זה הרבה 
רוא בספרים חיצונים כלל, ואפילו ספרים של מה תדע שאסור לקמקומות( : 

בכך, צריכים להיזהר מאד מאד, כי רבנו ז"ל אמר )לקו"מ ח"א סי' קצ"ב( אשר 
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המחבר מכניס פניו, שכלו וחכמתו בתוך הספר, ועל כן כשאחד קורא ספרי 
חיצונים רח"ל, הוא מקבל ממש את הפנים והשכל של הרשע רח"ל. וכבר 

)מגילה כח.( : אסור להסתכל בפני רשע, ובפרט שעל  אמרו חכמינו הקדושים
ידי עיונו בספרים חיצונים, מקבל שכלו ודעתו הרעה והמשובשת של הכותב, 
וזה מזיק מאד מאד. ובשביל זה רואים, כשאחד קורא עיתון, אחר כך נתקרר 
מעבודת ה' יתברך, ומההתלהבות שנתלהב אליו יתברך ולתורה הקדושה. 

שהכניס בדעתו זוהמה של איזה נואף ורשע וכו'. כי רוב  והסיבה היא כנ"ל,
הלבלרים והכותבים בעתונים הם קלים וריקים ובעלי עברה וכו', עיי"ש. וזה 
שייך גם בעתונים של חרדים כמבואר בהרבה מקומות באשר בנחל, פוק עיין 

 ותשכח(.
 

זה בית  –וזה שאומר הכתוב : "כי אם אל המקום אשר יבחר ה'" 
 נאיםוגם כשתבואו לשם לא תהיה כוונתכם בעבור הקירות ההמקדש. 

והמצויירים אשר שם או בעבור כלי הכסף והזהב. כי אם "לשכנו 
למי ששוכן שם יש לכם לדרוש ואזי באמת "ובאת שמה".  –תדרשו" 

, אך הוסיף ה' יתירה או 'ובאת לשם' כי היה נכון לכתוב 'ובאת שם'
במחשבתכם את מי ששוכן שם, במילת 'שמה' ללמד שכיוון שתדרשו 

אזי גם אם בפועל הגעתם לבית המקדש בגופכם, אך באמת באתם 
כי במקום שחושב השכל שם כל  )א( מז באות ה'נרתברך האליו י

 . האדם וכנ"ל
 
אמר הקדוש ברוך הוא לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא ' כי

אים בבית הוא לגבי ישראל שכשבוכן . )תענית ה( של מטה' לירושלים
באמת באים שמה אליו המקדש של מטה ודורשים את השוכן בו אזי 

"והבאתם שמה עולותיכם ית' השוכן בבית המקדש העליון. ומעתה 
וזבחיכם" כי נחשב ששמה ממש, כלומר אצלו יתברך אתם מקריבים, 
"ואכלתם שם לפני ה' אלקיכם" כי מה שתאכלו נחשב שלפני ה' אתם 

 הקדוש זי"ע. אלשיךמעלה וכעין זה פירש האוכלים בבית מקדש של 
 

ובזה יש לבאר מדרש )תנחומא עקב, ט( מהיכן פסל משה את הלוחות 
השניות. אחד אומר מתחת כסא הכבוד ואחד אומר מתוך אהלו ברא 
לו מחצב וכו'. ובאמת הכל דבר אחד, כי גם כשהיה משה רבנו בתוך 
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ה שחצב בתוך אהלו, היה מדביק מחשבתו בכסא הכבוד ונמצא שבשע
 . )ב( אהלו, היה ממש תחת כסא הכבוד

 
)שמות יח( ועל פי הדברים האלה יובן מה שנאמר בסעודת יתרו 

ים ויבא אהרן וכל זקני קלה וזבחים לאלותן משה עוויקח יתרו ח"
והיקשו בגמרא . "יםקתן משה לפני האלול לחם עם חוישראל לאכ

ני משה אכלו אלא לומר ים אכלו והלא לפקוכי לפני אל)ברכות סד( : '
לך כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו 

'. כי כבר מבואר בדברינו במקומו )פרשת יתרו( שעיקר שכינה
קושייתם היא על יתרו. כי הוקשה להם איך אפשר שיתרו שהיה כומר 

עלה בידו לאכול לפני יכבר להתגייר שלעבודה זרה ורק עתה בא 
זה שהיקשו 'וכי לפני אלקים אכלו' כולם? 'והלא לפני האלקים. ו

משה אכלו' ששימש באותה סעודה ובודאי שרק את משה ראה יתרו 
 ולא את האלקים. 

 
ועל זה בא התירוץ : 'שכל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה 
כאילו נהנה מזיו השכינה'. כי התלמיד חכם מגלה בתוך הסעודה גילוי 

דברי תורה המושכים את הלב אליו ית' וממילא אלוקות ומדבר ב
כנ"ל ונמצא שגם יתרו בשעה  במקום שחושב השכל, שם כל האדם

ונמשך לבו אחריו יתברך נהנה מזיו רבנו ששמע את הדברים ממשה 
 .השכינה באותה סעודה

 
יש כח ומובא )ראשית חכמה שער הקדושה פרק ששה עשר( ש

ם מוצאה, ובהגיעה אל במחשבה להתפשט ולעלות ולהגיע עד מקו
המקור אז היא נדבקה בסוד העליון שמשם נמשכת ונעשית היא והוא 

משך ממעלה למטה נעשה הכל ידבר אחד, וכשהמחשבה חוזרת לה
כדמיון קו אחד ואותו האור העליון נמשך למטה, ואז האור הבהיר 

וכו', עיי"ש  נמשך ומתפשט באותו המקום שבעל המחשבה יושב שם
 . באורך וברוחב
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 בוטשירדאק ר' ליבער מבעל הצה" אדמו"ר נרו יאירוזה שסיפר לי 
שהיה עוסק במשא ומתן עם גוי ובאמצע הצטרף לומר קדושה זי"ע 

כי עלה במחשבתו להיכן שעלה, עם המלאכים כמבואר במקום אחר. 
 והבן היטב.

________________ 
עיין במשל שהביא )ב(  )א( וכמבואר לעיל פרשת מטות מסעי ד"ה ממחציתם תקחו.

מהבעש"ט הק' זי"ע מהבן מלך שמסר  )אשר בנחל כח, ד' תפו(אדמו"ר נרו יאיר 
את נפשו ועבר על כל המחיצות והמניעות עד שבא לפני המלך ומשתעשע בגנזי 
המלך ואז נופל לפני המלך ובוכה ומתחנן : "מה זה מלך רחמן כמותך הסתרת 

ם, עקרבים, מחיצות של אש ושלג עצמך כל כך ברוב מחיצות מבהילות , נחשי
ואבני הקלע ואנה אני בא אצלך כשאצטרך לילך לדרכי הרגילה עלי בהכרח. אז אמר 
לו המלך : בני חביבי! פתח עיניך וראה. ורואה שאין שום מחיצה ולא שום מסך 
מבדיל, רק עבדי המלך עומדים ומשוררים שירה לפני א"ל רם, והמלך וכל הארץ 

סוף והכל אור וחיות ואין שום מונע וכו', עיי"ש. הינו שמי שזוכה מאירין מאור אין 
לעבור על כל המניעות, משיג ורואה איך שה' יתברך נמצא פה וכל המדרגות 

 העליונות נמצאות כאן ממש, והבן.
 

*** 
 רק חזק לבלתי אכול הדם וכו' לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים.

 
מילת 'כמים' נראית שלא לצורך כי כבר הזהיר 'על הארץ תשפכנו' 
ומה לי עוד לפרט 'כמים' דיקא. ורבותינו ז"ל )הובא ברש"י( דרשו 

 בזה מה שדרשו.
 

' אהיהששם 'סי' ו(  ויש לומר על פי דברי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א
דם התשובה, עדין אין לו הויה, ואנא זמין למהוי. הינו ק פירושו 

כאילו עדיין לא נתהוה בעולם, כי טוב לו שלא נברא משנברא, וכשבא 
לטהר את עצמו ולעשות תשובה, אז הוא בבחינת אהיה, הינו שיהיה 

 וכו'. לו הויה בעולם, הינו אנא זמין למהוי
 
בהסתרת פנים ממנו, כי עדין לא  'אהיה'בחינת  דם התשובה אזיוקו

הכין את עצמו למהוי בעולם, והסתרת פני אהיה גימטריא דם, הינו 
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זי יקלו", כי עדין וא ב(: "וב -שפיכות דמים ובזיונות, על שם )שמואל 
הדם שבחלל השמאלי שבלב, ששם מדור היצר הרע, כמו שכתוב 

ז. ובשביל זה וקף ועוא בתין הוי)קהלת י(: "ולב כסיל לשמאלו", עד
באין עליו בזיונות ושפיכות דמים, כי זה בחינת הסתרת והחזרת פני 

 .אקי"ה, גימטריא דם
 
: כי אחורי שם אהיה הוא בגימטריא דם, כמובא. הינו  רושיפ –הגהה )

כשכותבין השם באחורים, דהינו א, אה, אהי, אהיה, שחוזרין בכל פעם לאחור, 
 (.ו בחינת החזרת והסתרת פני אהיה, שעולה דםהוא בגימטריא דם, וזה

 
ם, שיהיה מן השומעים חרפתם ואינם דׂ  ם לְ ך דָׁ וקון לזה, שיהפיות

ם לה', אז הקדוש ים דׂ  ימשיבים, ולא ידקדק על בזיון כבודו. וכשמק
ברוך הוא מפיל לו חללים חללים, כמו שכתוב )תהלים ל"ז(: "דום 

)כמו שדרשו רבותינו, זכרונם  לה' והתחולל לו והוא יפיל לך חללים",
"ולבי חלל בקרבי" )תהלים ק"ט(, הינו על  : לברכה, גטין ז.(, הינו

ידי זה נתמעט הדם שבחלל השמאלי, וזה בחינת זביחת היצר הרע, 
ועל ידי זה זוכה לכבוד אלקי, כמו שכתוב )שם נ(: "זבח תודה 

זביחת  יכבדנני", ודרשו חכמינו, זכרונם לברכה )סנהדרין מג:( על
 .וכו', עיי"ש היצר הרע

 
נמצא שעיקר התשובה הוא לשמוע בזיונו, לידום ולשתוק. וזה סובב 
על כל מה שהוא היפך רצון האדם. כי גם כשהולך לאדם שלא כסדר 
והיפך רצונו, זה בחי' בזיון עבורו. וכששותק ומקבל באהבה, בזה 

 מכניע את הדם שבחלל השמאלי שבלב וכו' כנ"ל.
 

וא בחי' ארך אפיים וסבלנות שסובל את הכל ומאריך אף על וכל זה ה
ידי גודל אמונתו בה' יתברך וכמו שאומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' 

כי ארך אפים הוא תלוי בבחינת אמונה, כי 'כל זמן שיש עבודה קנ"ה( 
זרה בעולם חרון אף בעולם' )ספרי פרשת ראה(, אבל על ידי אמונה 

רה, נתבטל החרון אף, וזוכין לאריכת אפים, שהוא הפך עבודה ז
שהוא הפך החרון אף, הינו שזוכה על ידי אמונה לאריכת אפים, 
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שיאריך אפו על כל דבר בלבול ומניעה שעובר עליו בתפלתו 
ל הכל, ולא יתעצב ולא יתעצל על ידי זה כלל, רק וועבודתו, שיסב

ר על ו, ויעביכפת לה כלל, ויעשה את שלו בעבודתואר רוחו ולא ויעצ
הכל, ולא יחוש על כל הבלבולים והמניעות כלל. שכל זה הוא בחינת 
ארך אפים, שזוכין על ידי אמונה, שהוא בחינת כח הגודל וכח 

דל וצומח ומצליח בעבודתו, כי לא יוכל והצומח. כי על ידי זה הוא ג
נעו על ולבלבלו שום מונע להפילו בעצבות ועצלות חס ושלום, ולמ

ס ושלום, רק יעשה את שלו בזריזות ושמחה, ולא יסתכל על ידי זה, ח
כל הבלבולים כלל, שכל זה הוא בחינת ארך אפים, בחינת אמונה, 

 , עיי"ש.בחינת כח הגודל וכח הצומח כנ"ל
 

דברי הגמרא 'כל על הטורי זהב ז"ל )או"ח סי' רצ"ו סעי' א'(  ואומר
 ו לשון קדשו :בית שאין נשפך בו יין כמים אין בו סימן ברכה' וז

"ובעיקר הפירוש של אומרים כל בית שאין נשפך בו יין כמים כו' לא 
נראה לי דצוו חכמים לשפוך יין, דאדרבה יש איסור בזה וכמו שכתוב 
סי' קע"א ממשיכין יין בצינורות לפני חתן והוא שיקבלנו בכלי בפי 

דיש הצינור. אלא נראה לי דכוונת רז"ל בנשפך יין כמים הוא בדרך זה 
לומר למה אמר לשון דיעבד דהיינו נשפך ולא אמר כל בית שאין 
שופכין בו כו' אלא דנתכונו לומר שלא יתרגז אדם בביתו אפילו אם 
יארע לו היזק דהיינו שכבר נשפך יין בשוגג ע"י שום אחד מבני הבית 
ודרכן של בני אדם להתרגז בשביל זה. על כן אמר כל בית שאין היין 

חשב לו כאלו היה מים אלא אדרבא מתרגז, אז אין בו שנשפך בשוגג נ
סימן ברכה דאמרינן בפרק קמא דסוטה בכל בית שיש בו רוגז הוא 
סימן עניות ח"ו ואם כן אין ראיה מכאן לשפוך יין לאיבוד אע"ג 

 שמתכוין לסימן ברכה" וכו', עיי"ש.
 

ובזה יובן מה שהזהירה התורה לגבי הדם : "לא תאכלנו" שלא יתהפך 
בראשית חכמה שער הקדושה פרק למהותך ותהיה כעסן וכמבואר )

. רק "על הארץ תשפכנו כמים", כמים (ובעוד מקומות ששה עשר
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דיקא. כמי ששופך מים ואינו מקפיד, שהוא היפך הכעס וכנ"ל בדברי 
 הט"ז. 

 
כי העיקר הוא לבוא לידי אמונה ואריכת אפיים כזו שלא רק שלא 

זה יהיה כעסן רח"ל, אלא שעל ידי מה יאכל את הדם אשר על ידי 
ששומר את עצמו מהדם ומקיים 'על הארץ תשפכנו', בזה יבוא 

הינו אריכות אפיים כמי שנשפך לו מים ואינו  –למדרגת 'כמים' 
 מקפיד, והבן למעשה.

 
*** 

 
ר ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך למען ייטב לך ושמ

 עולם וגו'.ולבניך אחריך עד 
 

למה לא אמר הטבת הבנים אלא ר החיים הקדוש זי"ע היקשה האו
)הינו שיש פסוקים רבים המדברים משכר המצוות ובהם לא  בפסוק זה

 הזכיר שעל ידי קיום אותן המצוות תימשך תועלת לבנים(.
 

מסוגל יותר ויש לומר על פי דברי רבנו ז"ל )שיחות הר"ן סי' נ"ט( 
 דבוק בהם לשעשע בהם בכל לבנים, להיות רחוק מהם. לבלי להיות

 פעם וכו', עיי"ש.
 

כי כשדבוק בבניו ומשעשע  וזו עצה גדולה בחינוך כמובן למשכיל,
בהם, מזה נגרם שהבן מתחיל לזלזל באביו כי הורגל אליו עד שנדמה 
לו כי אין הפרש ביניהם. וכשהבן מתחיל להחציף אזי פעמים רבות 

לומנו אמרו 'לא חיבוק ואנשי ש שהאב מכהו ומזה נעשה קלקול גדול
ולא סטירה'. כי על פי רוב כשהאב רגיל לחבק את בנו לבסוף הבן 

. על כן עיקר מקל בכבודו עד שמחציף אליו והאב צריך לסטור לו
העצה היא שלא להיות קרוב מדאי לבנים אלא בעת הצורך כגון 

 .)א( כשיושבים ללמוד יחד וכן לשיחת התעניינות וחיזוק וכדומה
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זו משנה'. הינו לימוד שצריך  –פרש"י : 'שמור שמור ושמעת" וזה : "

" כי על ידי התורה שילמד בודאי ייטב לך. ובזה "בעצמו האב ללמוד
ייטב לו מאד בזה ובבא. וכיון שיהיה עסוק בתורה ולא יהיה כרוך 
אחר בנו אזי ייטב לו גם בזה שירווה נחת מבנו ויתן מעדנים לנפשו 

" לבניך אחריךשעשע איתו. וכן ייטב " יען כי לא היה דבוק בבנו ולא
כי גם הבנים יגדלו בריאים בנפשם ולא יחציפו לאביהם ויעברו על 

, וביותר על ידי שרואים את אביהם כבוד אב, ובודאי ייטב להם בזה
הם כן  אףעסוק בתורה ולא בדברים בטלים, יקחו לעצמם מוסר ויעשו 

 .בה להם על ידי התורה שיעסקוגם   וייטב
 

: "יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך". כי טבע של בן להיות  וזה
ביטול  לו נגרם , בזהואם האב מרבה להשתעשע עמו כרוך אחר אביו

. אך כשאביו אינו דבק בו אלא עוסק בתורה, תורה כי אין הבן מניחו
. אך אלו המבקש להשתעשע עם אביו הרי שאלו ייסורין עבור הבן
לבן. וזה : "ייסר בנך" על ידי שתעסוק ייסורין טובים המועילים 

בתורה ולא תדבק בו. ובזה "ויניחך" כי במשך הזמן ישכיל להניח לך 
לעסוק בתורה ולא להשתעשע עמו. ובזה : "יתן מעדנים לנפשך" כי 

 –וכן עבורך בעצמך  .ותרווה נפשך נחת תראהו עולה ומתעלה בתורה
ה שתלמד בעצמך התורכי תעסוק אתה בתורה ללא ביטול מצד הבן ו

 .מעדנים לנפשך שלך היא
 

כי עיקר השבט וזה : "חוסך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר". 
מוסר הוא מה שהאב אינו דבק בבן כי בזה יגדל הבן כראוי וכנכון. אך 
החוסך שבטו ומרבה להשתעשע, הוא השונא את בנו כי לבסוף יקל 

כי יענש הבן מן  בנו בכבודו והוא גרמא בנזיקין להחציף לאב עד
רוצה מייסרו בעת השחר השמים. אך האוהב את בנו שחרו מוסר, הינו 

)עיין במצודת דוד(. כי אז הוא הזמן שהבן מבקש  בילדותו לומר
 להשתעשע ואם האב משכיל לייסרו, הוא האות כי אכן אוהב בנו הוא.
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סובר שתינוקות נחלים באסכרה  מובא שר' שמעון )שבת לג:(ובגמרא 
ים משום שמבטלים את אביהם מלימוד. ופרש"י : 'שמבטלים את ומת

הינו טיולים בשמש אביהם להוליכן לחמה ולצונן ולפייסם באגוזים'. 
  ובמקומות נעימים ולהרבות איתם במשחקים.

 
וזה בודאי סובב על בני עליה שתורתם אומנותם כר' שמעון בעצמו 

וד כמה דעות על סובר כך )כי מובא שם בגמרא ע הוא ועל כן דיקא
 (.לתינוקות מה באה אסכרה

 
שטוב יותר שלא להיות קרוב אליהם כי נמצא שמבטל  לדעתו ונמצא

אף לבני עליה כר' שמעון )ושלא לצורך ויענשו על כך  מהלימוד בעבורם
אין בכלל הזה מה שנוהגין בזמנים ידועים לקחת את הילדים לטיול וכן 

ונים להרחיב את דעתם כי זה בחי' מפייסים אותם ומעניקים להם פרסים ש
 (.(ב)'פעמים ביטולה של תורה זהו קיומה' 

 
הוא לימוד התורה של  –" שמור ושמעתפירוש : "ה לר' שמעון יהיהו

אם אכן " כי ולבניך אחריךוכן "האב כנ"ל שעל ידו ייטב לו בעצמו, 
 הםלחינם ובזה ייטב גם ל וביטלו אות לא ועסוק בתורה, נמצא שבניי

 א ייענשו, והבן.כי ל
_______________________ 

 וצריך להשכיל בכל גיל כיצד לנהוג ובודאי שדבר זה תלוי בגילו של הבן)א( 
ועיין מזה ברמב"ם ז"ל )פירוש וכמבואר בדברי הרמב"ם ז"ל בסעיף הבא. )ב( 

שים בדעתך כי נער קטן הביאוהו אצל המלמד ללמדו המשניות סנהדרין פ"י מ"א( 
הטוב הגדול לו לענין מה שישיג מן השלמות, אלא שהוא למעוט שניו  תורה וזהו

וחולשת שכלו אינו מבין מעלת אותו הטוב ואל מה שיגיעהו בשבילו מן השלמות, 
ולפיכך בהכרח יצטרך המלמד שהוא יותר שלם ממנו שיזרז אותו על הלמוד 

וזים או בדברים שהם אהובים אצלו לקטנות שנותיו, ויאמר לו קרא ואתן לך אג
תאנים ואתן לך מעט דבש, ובזה הוא קורא ומשתדל לא לעצם הקריאה לפי שאינו 
יודע מעלתה אלא כדי שיתנו לו אותו המאכל, ואכילת אותן המגדים אצלו יקר 
בעיניו מן הקריאה וטוב הרבה בלא ספק, ולפיכך חושב הלימוד עמל ויגיעה והוא 

וב אצלו והוא אגוז אחד או חתיכה עמל בו כדי שיגיע לו באותו עמל התכלית האה
דבש, וכשיגדיל ויחזיק שכלו ויקל בעיניו אותו הדבר שהיה אצלו נכבד מלפנים 
וחזר לאהוב זולתו, יזרזו אותו ויעוררו תאוותו בו מאותו הדבר החמוד לו, ויאמר לו 
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מלמדו קרא ואקח לך מנעלין יפים או בגדים חמודים, ובזה ישתדל לקרא לא לעצם 
אלא לאותו המלבוש, והבגד ההוא נכבד בעיניו מן התורה והוא אצלו הלימוד 

תכלית קריאתו, וכאשר יהיה שלם בשכלו יותר ויתבזה בעיניו זה הדבר ג"כ ישים 
נפשו למה שהוא גדול מזה, ואז יאמר לו רבו למוד פרשה זו או פרק זה ואתן לך 

הממון, ואותו הממון דינר אחד או ב' דינרין, ובכך הוא קורא ומשתדל ליקח אותו 
אצלו נכבד מן הלמוד, לפי שתכלית הלמוד אצלו הוא שיקח הזהב שהבטיחוהו בו, 
וכשיהיה דעתו גדול ונקלה בעיניו זה השיעור וידע שזה דבר נקל יתאוה למה שהוא 
נכבד מזה, ויאמר לו רבו למוד כדי שתהיה ראש ודיין ויכבדוך בני אדם ויקומו 

, והוא קורא ומשתדל כדי להשיג מעלה זו ותהיה התכלית מפניך כגון פלוני ופלוני
אצל מכבוד שיכבדו אותו בני אדם וינשאוהו וישבחו אותו. וכל זה מגונה ואמנם 
יצטרך למיעוט שכל אדם שישים תכלית החכמה דבר אחר זולתי החכמה, ויאמר 

ד שנשיג בו זה הכבוד וזה הוללות על האמת, ועל למו  לאיזה דבר נלמד אלא כדי
כזה אומרים חכמים שלא לשמה, כלומר שיעשה המצות וילמוד וישתדל בתורה לא 
לאותו הדבר בעצמו אלא בשביל דבר אחר, והזהירו החכמים על זה ואמרו )אבות 
פ"ד מ"ה( לא תעשה עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם, והם רומזין למה 

ני אדם ולא להרויח שביארתי לך שאין לשום תכלית החכמה לא לקבל כבוד מב
ממון ולא יתעסק בתורת השם יתברך להתפרנס בה, ולא תהיה אצלו תכלית למוד 
החכמה אלא לדעת אותה בלבד, וכן אין תכלית האמת אלא שידע שהוא אמת 

וכו', עיי"ש. הרי בפירוש שראוי לתת אגוזים  והתורה אמת ותכלית ידיעתה לעשותה
מוד. והמשכיל המבין יבין דבר מתוך דבר ותאנים ומגדים וכו' בכדי להביאו ללי

 באיזה אופן יש לנהוג בדברים האלו.
 

*** 
כי ירחיב ה' אלקיך את גבולך כאשר דיבר לך ואמרת אוכלה בשר כי 
תאוה נפשך לאכול בשר בכל אות נפשך תאכל בשר. כי ירחק ממך 
המקום אשר יבחר ה' אלקיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך 

 שעריך בכל אות נפשך.וכו' ואכלת ב
 

צריך לתת לב על מה שתיכנס בהם תאוה לאכול בשר עד שהכתוב 
כופל ומשלש בזה 'כי תאוה נפשך לאכול בשר בכל אות נפשך תאכל 

 בשר'. 
 

ב( מפני מה דוקא כאשר ירחיב ה' את הגבול תיכנס בהם החמדה 
 לאכול בשר.
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אחת, לא האלשיך הקדוש היקשה כי הלא בהיות איש רחוק מעיר ג( 

נאמר כי ירחיק המקום ממנו כי אם שירחק הוא מהמקום. כי הלא 
המקום לא יקרב ולא ירחק כי קבוע הוא. אך האדם המתנועע, עליו 
יצדק לומר שירחק מהמקום או יקרב. ואם כן אפוא, מהראוי היה 

 לומר 'כי תרחק מהמקום' ולא 'כי ירחק ממך המקום'.
 

', אמר להם שיזבחו מבקרם כשירחק מהם המקום אשר יבחר הד( 
ומצאנם ויאכלו "בכל אות נפשך" ולא מזכיר כלל "בשר" )והגם 
שפשוט הוא שהרי אמר שיזבחו מבקרם וצאנם והוא בשר, אך צריך 
ביאור מדוע לא הזכיר בפירוש כשם שהזכיר קודם לכן שיתאוו לאכול 

 "בשר".
 

יך כל צרש)לקו"מ ח"א סי' כ"ב( ויש לומר בהקדים דברי רבנו ז"ל 
אדם לרחם מאד על בשר הגוף, להראות לו מכל הארה ומכל השגה 
שהנשמה משגת, שהגוף גם כן ידע מזאת ההשגה, בבחינת )ישעיהו 
נ"ח(: "ומבשרך לא תתעלם" 'מבשרך' דיקא, שלא תעלים עיניך 
מלרחם על בשרך, הינו בשר גופך, כי צריכין לרחם מאד על הגוף 

ע לו מכל ההארות וההשגות שהנשמה לראות לזככו, כדי שיוכל להודי
משגת. כי הנשמה של כל אדם היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים 
מאד, אבל הגוף אינו יודע מהם, על כן צריך כל אדם לרחם מאד על 
בשר הגוף, לראות לזכך הגוף, עד שתוכל הנשמה להודיע לו מכל מה 

 .שהיא רואה ומשגת תמיד כנ"ל
 

ו, היא טובה להנשמה, שלפעמים נופלת וכשהגוף הוא בבחינה ז
ר וממדרגתה. וכשהגוף צח ואור, תוכל הנשמה להתרומם ולחז

ר ולעלות ולמדרגתה על ידי הגוף, הינו, על ידי תענוגי הגוף תוכל לזכ
לתענוגים שלה, כי מאחר שהגוף גם כן טוב וכשר, אינו נלכד 

ף למעלתה, ר על ידי תענוגי הגוובהתענוגים, ועל כן תוכל הנשמה לחז
לתענוגים שלה. וכן גם כן על ידי הרשימות שיש בהגוף, על ידי 
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ר ור ולעלות ולחזודם, תוכל עתה לזכוהארות שהאירה בו הנשמה מק
למדרגתה. וזה בחינת )איוב י"ט(: "מבשרי אחזה אלוה", 'מבשרי' 

הינו,  .דיקא, הינו על ידי בשר הגוף 'יחזה אלוה', הינו השגות אלקות
פו יראה ויחזה השגות עליונות שהנשמה משגת תמיד שהאדם בגו

 כנ"ל. 
 

אבל כשיש להגוף עזות מבחינת "והכלבים עזי נפש", אין הנשמה 
יכולה לסמך עצמה ולהתקרב אל הגוף להודיע לו מההשגות שלה, כי 

קף ועזות הגוף, מה שהגוף עז וחזק בהתאוות. וצריך וד בתותוכל ללכ
זה משבר עזות  -ידי  -נ"ל, שעל שה הינו קולות הולזה עזות דקד

הגוף. כי 'אנחה שוברת גופו של אדם' )ברכות נ"ח:(, וכשמשבר עזות 
ותקיפות הגוף, על ידי זה תוכל הנשמה להתקרב עצמה אל הגוף, כי 

 .לא תהיה נלכדת שם
 

וזה בחינת )תהלים ק"ב(: מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי. עצמי היא 
ר עצמיות האדם, מה שנקרא אצל הנשמה, שהיא עצם האדם, כי עק

האדם אני, הוא הנשמה, שהיא עצם הקים לעד. אבל מחמת עזות 
הגוף בתאוותיו, אזי הנשמה שהיא עצם האדם רחוקה מבשרו וגופו, 

שה כנ"ל, על ידי זה וידי קול אנחה, שהיא בחינת עזות דקד -ועל 
 נשבר עזות גופו, ואז מתקרבת ומתדבקת העצם להבשר, הינו הנשמה

וכו' וכו',  להגוף. וזהו: "מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי" כנ"ל
 עיי"ש היטב.

 
ועיקר מה שזוכים לשבר עזות גופו הוא כשיש לו עשירות והוא פנוי 

שיש שבילי מכל טירדה וכמו שאומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' ס'( 
התורה, שיש בהם התבוננות גדול מאד. שאי אפשר לבוא להתבוננות 

י אם על ידי עשירות. כמו שבפשטי אוריתא 'אם אין קמח אין הזאת, כ
תורה' )אבות פרק ג(, וצריך שיהיה לו על כל פנים פרנסה. כמו כן 
להתבוננות הזאת, שהוא גדול מאד, צריך שיהיה לו עשירות גדול 
מאד. שיהיה לו הון רב ולא תחסר כל בה. כי צריך כל הון דעלמא, 
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שהיה להם זאת ההתבוננות, בבחינת  להתבוננות הזאת. ובני יששכר
 -"ומבני יששכר יודעי בינה", לא זכו לזה, כי  א י"ב(: -הימים  -)דברי 

אם על ידי עשירות, בחינת )בראשית מ"ט(: "יששכר חמור גרם", 
ותרגומו: 'עתיר בנכסין'. ועל כן משה וכל הנביאים היה להם עשירות 

ת. ומחמת שיש בהתורה גדול מאד, כדי לבוא על ידו להתבוננות הזא
 '.הון'התבוננות הזאת, על כן נקראת התורה 

 
וכן כל מי שעבר דרך ידם התורה, היה להם עשירות גדול מאד. דהינו 
משה רבנו שהביא התורה לישראל, היה עשיר גדול כמו שאמרו 
רבותינו, זכרונם לברכה. וכן רבי שסדר וחתם המשניות, וכן רב אשי 

כן היו עשירים  -סדר את כל התלמוד, שגם שהיה חתימת התלמוד, ו
גדולים מאד כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )גטין נ"ט ועין בבא 

מציעא פ"ה(. כי מחמת שתקנו וסדרו את כל התורה שבעל פה, ועבר  -
דרך ידם התורה, על כן היו גם כן עשירים כנ"ל, כי צריך עשירות גדול 

 , עיי"ש.להתבוננות הנ"ל
 

ה מנסים את האדם בנסיון העניות וכשהוא חזק ותקיף כי בתחיל
בדעתו לילך בדרך ה' בכל אופן, אז אפשר שיתרחב לו ויוכל לעסוק 

)דברים ח( בעבודתו יתברך ביתר שאת וכמו שאומר האלשיך הקדוש 
מאמר התנא )אבות פרק ד משנה ט( אמר רבי יונתן כל המקיים : על 

כל המבטל את התורה את התורה מעוני סופה לקיימה מעושר ו
 :  בשום שכל והבין מעושר סופו לבטלה מעוני עכ"ל. והוא, 

 
א. באומרו סופו לקיימה מעוני כי הלא אין מספר לשלמים וכן רבים 
קיימו את התורה מעוני כרבי חנינא בן דוסא ורבי אלעזר בן פדת 

 .ודומיהם ולא היה סופם לקיימה מעושר, ומתוך עניות מתו
 

על המקיים את התורה מעוני למה לא דבר גם על ב. כאשר דבר 
המבטלה מעוני, וההיקש על אומרו וכל המבטל את התורה מעושר 
כו' למה לא דבר על המקיים את התורה מעושר מה יהיה סופו, אם 
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הוא כי המבטלה מעוני לא יסור עניו ממנו וכן במקיים מעושר עמו 
לרעתם כי משלם  תמות עשרו, הלא כמה וכמה בטלוה מעוני והעשירו

 לשונאיו אל פניו, וכמה קיימוה מעושר ונתרוששו לטובתם. 
 

ג. באומרו וכל המבטל את התורה מעושר כו' כי כמה בטלו מעושר 
 .וארוחתם ארוחת תמיד בעושר וכבוד כל ימי חייו

 
אמנם, לבא אל הביאור נקדים הקדמה, הלא היא, כי באחד משני 

א. בעוני אם יסבול חרפת רעב דרכים מנסה הוא יתברך את האדם. 
וחוסר לחם ולא יקוץ. ב. בעושר אם ישמן ויבעט או יכלכל דבריו 
במשפט. והן אמת כי אם יהיה נסיון העוני בכף מאזנים ונסיון העושר 
בכף שני איזה הדרך קשה מחברו הזה או זה, הלא ימצא כי הגדול 

ומר גאוה מחבירו הוא נסיון העושר, כי הנה יותר יתעתד לחטא בעל ח
בעניו כי הלא  אשר יקנה עשיר בעשרו ויאבד דעתו מאשר יחטא עני

 .אז יכנע לבבו הערל
 

והוא מאמר שלמה בחכמתו )משלי ל ח( ריש ועושר אל תתן לי. 
שהוא, בל ינסנו באחד משני הנסיונות הנזכרים. ופירש הרעות 

 .המתרגשות מכל אחת מהנה ואמר כי יחדו לא יהיו תמים
 

והוא הריש, אין רעתו כל כך רבה כרעת העושר. כי הנה  כי הראשונה
אשר הייתי מתעתד על ידי הריש הוא פן אורש וגנבתי ואעבור על לא 
תגנוב, ומזה אל שבועת שקר כי יתבענו הנגנב בבית דין, וזהו ותפשתי 
שם אלהי. וגם זה לא יתרגש לי בהכרח על ידי הגניבה כי הלא כופר 

אני אכפור בגניבה כי שבועת היסת עדיין בכל פטור משבועת התורה ו
לא היתה בזמן שלמה, אך מה שאתעתד לעבור על השבועה הוא פן 
מכעס היותי נחשד בגנבות אקפוץ מעצמי ואשבע. וזהו ותפשתי שם 
אלהי ולא אמר ונשבעתי בשם אלהי. הנה שכל רעת הדלות איננה 

וזהו זולתי גניבה וספק שבועה אך עדיין הוא יתברך אלהי יקרא 
אומרו שם אלהי. אמנם נסיון העושר לא כן הוא כי גדול כים שברו, כי 
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ת חלילה עד הלא פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי ה', כי אגע באלהו
 .הנה כי גדול נסיון העושר מנסיון העוני. בלתי הקרא אלהים אלהי

 
וכן הוא אומר )ישעיה מח י( הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור 

 כי על כן עמדת בנסיון מה שאין כן אם בחנתיך בעושר:עוני, כלומר, 
וטעם הדבר הוא כי אין לך דבר מכשיר את האדם כהכנעה. והנה אין 
ספק כי העוני הוא המביאו אליה. ימשך מזה כי טוב לגבר כי ישא עול 
עוני וייסורין בראשיתו למען יכנע לבבו, כמאמר הכתוב )איכה ג כז( 

כי על ידי כן גם כי יעשירנו המלך הקדוש  טוב לגבר כי ישא עול כו'.
אחרי כן לא יירא מלבעוט בעשרו כי הלא אחר שהעוני הכניע לבבו 
לא תסור מעליו הכנעתו. מה שאין כן אשר תחלתו בעושר ונכסים כי 
הלא ישמן ויבעט, עד כי גם יעני אחר כך לא תסור מעליו אולתו 

 .וגאונו וגאותו אשר קנה בעשרו
 

בר התנא באומרו כל המקיים כו', לומר, טוב לך כי ידוזה הדבר אשר 
תחשוק העוני בראשיתך, כי הלא בקיימך התורה מעוני כי טבע העוני 
לקיים בו את התורה, אז יכנע לבבך עד גדר כי גם אם תעשיר סופך 
לקיימה מעושר, ולא תירא מבעיטה הנמשכת מהעושר, כי אשר 

וך יהיה כי תתעשר הכניעך העוני לא ימוט ממך. אמנם אם נהפ
בתחלתך, הלא תתעתד לבעוט ולבטל התורה כטבע העושר. ורעת 
העושר רבה עד כי הלא גם כי תעני לא תקיים את התורה, כי רב 
הוללות העושר אשר לא תסור גם בעוני, כי הלא כל המבטל את 
התורה מעושר סופו לבטלה מעוני. ועל כן לא תפש בחלוקות זולת 

רק לומר, כי מה שטבע העוני לעשות מועיל גם כי אלה, כי אין הכונה, 
יעשיר ומה שטבע העושר לקלקל כל כך יתחזק בבעליו שלא יתוקן גם 

 , עד כאן לשונו הקדוש.כי יעני אחרי כן
 

והכלל העולה הוא שהעניות מועילה לשבר את הרוח ואז גם כי יעשיר 
 איש לא יבעט אלא ישמור דרכי ה' וביתר שאת.
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כי ירחיב ה' אלקיך את גבולך כאשר "אור הכתובים : ובזה נבוא לבי
הינו שלאחר שהתנסית בנסיון העוני, ירחיב ה' אלקיך את  דיבר לך".

גבולך וישפיע עליך משפעו ובזה תהיה פנוי לעסוק בעבודתו ביתר 
הינו שככל שתהיה פנוי מכל  ואמרת אוכלה בשר"שאת. ודיקא אז : "

אכול בשר, הינו את בשר גופך. טירדת העולם הזה, דיקא אז תבקש ל
ה לזככו ולקדשו ולבטלו אל הנשמה )וכמ"ש לעיל )ז, טז( כי תרצ

 .:"ואכלת את כל העמים" שפירושו תשמיד ותכלה(
 
הינו . "כי תאוה נפשך לאכול בשר בכל אות נפשך תאכל בשר"

שמלמדנו שכאשר באמת תתאוה לאכול את בשר גופך ולזככו, אזי 
בשר", 'בכל אות נפשך' דיקא. כי נפש הוא "בכל אות נפשך תאכל 

 –רצון )לקו"מ ח"א סי' י"ג( וכמ"ש "אם יש את נפשכם" ופרש"י 
'רצונכם'. וכפי מה שמחזק ומגביר את רצונו אליו יתברך, כמו כן 

 אוכל ומזכך את בשרו, הינו את בשר גופו שיהיה בטל אל הנשמה. 
 

", ך לשום שמו שםכי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה' אלקיואז, גם "
כי לפעמים הנשמה נופלת ממדרגתה כנ"ל וזה בחי' "כי ירחק ממך 

אינו מאיר לו אורו יתברך 'ממך' דיקא. כי ממך ובסיבתך  המקום",
כמקודם. אך על ידי שקידש את בשר גופו, הנקרא 'מקומו של עולם' 

וזבחת תוכל הנשמה לשוב למקומה על ידי תענוגי הגוף כנ"ל. וזה : "
 ."ך ומצאנך וכו' ואכלת בשעריך בכל אות נפשךמבקר

 
הינו שמאחר וקידשת כל כך את גופך, על כן בעת הנפילה תוכל 
לזבוח מבקרך ומצאנך ולאכול, ודיקא על ידי תענוגי הגוף האלה 
תשוב הנשמה אל מדרגתה, שזה "בכל אות נפשך". הינו שתחזור 

האכילה התאוה אל נפשך, כי תשוב להשתוקק אליו יתברך מתוך 
 דיקא. 

 
)לקו"מ ח"ב סי' ז'(. כי בעת האכילה מאירה הארת הרצון למי שזוכה 

על כן מי שזיכך את בשרו יוכל על ידי האכילה דיקא שיתקיים בו 
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"ואכלת בשעריך בכל אות נפשך", הינו שאוכל ומתאוה אליו יתברך 
ועל כן עתה לא אמר "ואכלת בשר" על ידי נפשו שחוזרת למדרגתה, 

על הבשר שדיבר עליו מקודם שהוא בשר הגוף מדבר עתה כי כי לא 
אם על הבקר והצאן שעל ידי שיאכלם תשוב נפשו למדרגתה על ידי 

 והבן היטב.שכבר קידש מקודם את בשר גופו, 
 

*** 
והיה כי יאמר אליך לא אצא מעמך וכו' ולקחת את המרצע ונתתה 

יה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה כן. לא יקשה באזנו ובדלת וה
בעיניך בשלחך אותו חפשי מעמך כי משנה שכר שכיר עבדך שש 

 שנים וברכך ה' אלקיך בכל אשר תעשה.
 

צריך ביאור מהו לשון "לא יקשה" בעיניך בשלחך אותו. כי אם הוא 
מה לי אם יקשה לאדון  –ציווי היה לו לומר בקצרה 'שלחהו'. ועוד 

שאמרה ו לאו כיון שהתורה ציוותה עליו לשלחו. ולא מצאנו לשלחו א
 התורה "לא יקשה בעיניך להתעטף בציצית".

 
מדוע דיבר בלשון יחיד בשלחך "אותו" כיון שיצא מהפסוק הקודם ב( 

שדיבר על העבד ואף לאמתך תעשה כן. וכיון שדיבר על שניהם היה 
 לו לומר בשלחך "אותם".

 
דם המדבר על עבד נרצע, היה לו לומר "כי כיון שיצא מהפסוק הקוג( 

כלומר עולמו של יובל שאז יוצא  –" עד עולםמשנה שכיר עבדך 
הנרצע. ומהו שכתב "כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים" כאילו 

 דיבר עד עתה בעבד שלא נרצע.
 

בכל אשר תעשה" אינו מובן איזה חיבור יש לזה  ךד( "וברכך ה' אלקי
 עם הקודם.
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כי השערות הם ( כט ח"א סי' מ"ליקועל פי דברי רבנו ז"ל ) ויש לומר
הם בחי' שבע מחלפות כו', בחי' ז' מדות,  ל כןמותרי מוחין. וע

שחולפין ועוברין במחשבה שבמוח. כי המחשבה שבמוח הוא כפי 
המדות שבאדם, וכפי המדה שהאדם אוחז בה, כן חולפין ועוברין 

ראשו, לשון חלף ועבר  עליו המחשבות שבמוח. וזה שבע מחלפות
כנ"ל. וכשפוגמין בהשערות, נפגם הראיה שהיא ז' גלדי עינא. וע"כ 
שמשון שפגם בשבע מחלפות ראשו, נאמר בו )שם( וינקרו פלשתים 
את עיניו. וע"כ ע"י ז' גלדי עינא, מתקנין בחי' ז' מחלפות ראשו, שהם 

ון של השערות, בבחי' )דניאל ז'( ושער ראשיה כעמר נקי. בבחי' לש
בבחי' אם יאדימו זהורית, שהוא מלבין האדמימות של השס"ה גידין, 

 וכו', עיי"ש. כתולע כצמר יהיו
 

שש מידות והמלכות היא המידה השביעית הכוללת את  ןובאמת, ה
להגיע ( שא"כ ח"א סי' מ"ליקו) כולם כמבואר. וזה שאומר רבנו ז"ל

את פיו, א לזה, אלא שיקדש ולב י אפשרשפע אלקי, א נתלבחי
וחוטמו, ועיניו, ואזניו, והן הן מאירין לו שפע אלקי הנ"ל. היינו, 
שישמור את עצמו מלהוציא שקר מפיו: ויהיה לו יראת שמים, שהוא 
בחי' חוטם, בבחי' )ישעיה י"א( והריחו ביראת ה': ויהיה לו אמונת 
חכמים, התלוי באודנין, בבחי' )משלי כ"ב( שמע דברי חכמים: 

ו מראות ברע: כי הן הן המעוררין את שפע אלקי הנ"ל ויעצים עיני
תלוים במוח. והן מעוררין לבא, כי הפה והחוטם והעינים והאזנים, 

והן הן שבעת הנרות. כי פה, ותרין נוקבא חוטמא, וכו'  את המוח
ותרין עיינין, ותרין אודנין, הם בחי' שבעת הנרות. ומנרתא דא רישא, 

 וכו', עיי"ש. יינו שפע אלקי הנ"להיינו המוח. ופני המנורה, ה
 

והעיקר הוא לקדש את פיו שהוא הנר המערבי אשר כל ששת הקנים 
כי עם הפה יוכל  נרו יאיר מוהרא"ש אדמו"רפונים אליו. והסביר 

לקדש את כל שאר הנרות על ידי שירבה בתפלה והתבודדות על כל 
 אחד מהם אזי יזכה לקדשם ולהמשיך על עצמו שפע אלקי.
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סיפר רבנו ז"ל מהשבעה בעטלירס ד שאל אותו נ"י מדוע במעשה ואח
 ,שהיה בעטליר שהיה עיור, והיה אחד שהיה חרש, ואחד היה אילם

שהיה  רבנו ז"ל לא סיפר ךנ"ל אכאשר כל אלו הם כנגד קני המנורה 
אשר גם שני נקבי החוטם הם חלק  בעטליר שלא היה לו חוטם

 .משבעת קני המנורה
 

שזה בחי'  כי כשאדם זוכה לקדש את פיו"ר נ"י אדמווהשיב לו 
 ואת עיניו )הבעטליר שהיה חרש( את אזניווכן , הבעטליר שהיה אילם

אזי ממילא הוא כבר לא כועס כי על ידי ריבוי  )הבעטליר שהיה עיור(,
התפלות שהוציא מפיו, זוכה לראות ולשמוע איך שהכל זה אלקות 

ס כי אינו מסיח דעת ממנו לו ממה לכעו ואלקות זה הכל ושוב אין
, ועל כן שוב אין צורך לדבר מבעטליר שאין לו חוטם כי כבר יתברך

 זוכים לזה ממילא.
 

שמחמת שהעבד העברי "משנה שכר שכיר עבדך שש ובזה יובן 
( על הפסוק הנאמר בעבד קידושין כבשנים" ואמרו חכמינו הקדושים )

א תהא אתה אוכל עמך במאכל עמך במשתה, של - "כי טוב לו עמך: "
פת נקיה והוא אוכל פת קיבר, אתה שותה יין ישן והוא שותה יין 
חדש, אתה ישן על גבי מוכין והוא ישן על גבי תבן, מכאן אמרו: כל 

 . הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו
 

כל עבד עברי או אמה ( הלכות עבדים פרק אוכן פסק הרמב"ם ז"ל )
במאכל ובמשקה בכסות ובמדור העבריה חייב האדון להשוותן לו 

שנאמר כי טוב לו עמך שלא תהא אתה אוכל פת נקי והוא אוכל פת 
קיבר אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש אתה ישן על גבי מוכין 
והוא ישן על גבי התבן, אתה דר בכרך והוא דר בכפר או אתה דר 

עבד הקונה בכפר והוא יושב בכרך שנאמר ויצא מעמך מכאן אמרו כל 
 .עברי כקונה אדון לעצמו
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וכיון ששש שנים היה אצלו העבד, נמצא שבמשך כל אותן שש שנים 
עסק האדון בעבודת ותיקון המידות של עצמו שהרי היה עליו לדאוג 

ובודאי שהיה לו להתאזר בסבלנות לעבדו וכאילו קנה אדון לעצמו. 
 כנ"ל.בכל דבר ואליו רבה ולדאוג לכל מחסורו של עבדו ולהשוותו 

סבלנות כזו הוא רק על ידי ריבוי תפלה והתבודדות שפלות וולהשיג 
  ותיקון המידות כנ"ל.

 
ת נפלאה בכל שלאחר שש שנים בודאי אחז האדון בשלמונמצא 

 .הסבלנות המידות וביותר במידת
 

כי "לא יקשה בעיניך בשלחך אותו"  ומבטיחההתורה מגלה ועל כן 
ודת המידות ישיג האדון עין שהרי בודאי לאחר שש שנים של עב

טובה ואריכות אפיים כנ"ל עד שלא יקשה לו מה שמשלחו לחופשי 
הגם כי התרגל אליו ודאג לכל מחסורו ונתקיים בו "כמים הפנים 
לפנים כן לב האדם לאדם" וכיון שלבו של העבד הרגיש בדאגה של 

ן הרגיש בהכרת הטוב של העבד אליו האדון כלפיו, כן לבו של האדו
 נתקשרו ביניהם.ו
 

 אך כיון שתיקן את מדותיו, על כן מובטח הוא כי "לא יקשה בעיניך"
ורכה וכמ"ש אצל לאה "ועיני לאה רכות" על ידי כי ישיג עין טובה 

שלא יהיה קישוי  –ריבוי הבכיה. כן יתקיים "לא יקשה בעיניך" 
מחמת "כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים" בעיניך כי אם רכות 

  .וכנ"ל ועסקת בתפלה עבדת באותן שש שנים על מדותיך ואף אתה
 

ועל כן "וברכך ה' אלקיך בכל אשר תעשה". כי חכמינו הקדושים 
אומרים "עשה לך רב". והפירוש הוא שתעשה לך לעצמך רב, שתהיה 
אתה חכם ורב גדול. וכמו שפירש ר' נתן ז"ל )לקוה"ל הלכות שבת 

וזהו שמזהרת התורה את  -הלכה ז'( על הפסוק : "לך לך מארצך" 
האדם, לך לך שתלך לך לעצמך, הינו למקור נשמתך שכל הלוכך 
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ון לילך לך בעצמך הינו ולם תכוונסיעתך וכל דרכיך בזה העולם, בכ
 .קר עצם האדם שמדברים עמוילמקור נשמתך שזה ע

 
" ותשיג השגות רבלעצמך, שתהיה " –" עשה לךוכן הוא בזה : "

 . נפלאות בעבודתו יתברך
 

מדותיו במשך שש שנים עד  תיקן אתובזה יובן שלאחר שהאדון 
וביותר שזכה לעין טובה ולהינצל מן הכעס "ולא יקשה בעיניו" כנ"ל. 

שעל ידי עינו הטובה בעבדו נחקקה אהבתו בלב העבד עד שאמר : 
, 'כי טוב לו' "לא אצא מעמך כי אהבך ואת ביתך כי טוב לו עמך"

ון הזה זכה לתקן את מדותיו עד שהגיע וכל זה מחמת שהאד דיקא.
 למידת הטוב שהיא היפך מן הכעס הנקרא 'רע' כידוע.

 
, שאר אצל האדון הזה עד היובל. ואף האדון עצמוביקש להיועל כן 

)ועל כן אמר הכתוב :  במשך השנים שנשאר אצלו העבד עד היובל
יובל ולא "בשלחך אותו" ולא 'אותם' כי רק העבד יכול להמשיך ולעבוד עד ה

יובל שהיא הבינה כי ה ספירתזכה להגיע ל, האמה כמובא כאן בפרש"י(
כבר עלה למעלה מן המדות )כי ספירת הבינה שהיא היובל היא 
למעלה מן המידות כידוע(, ואל כל זה זכה על ידי טוב לבו ותקון 

ממשיך לעבוד על כיון שהעבד נשאר אצלו, אז גם האדון )כי  מדותיו כנ"ל
, ועל כן עולה ד היובל ובכל פעם מתחזק בסבלנות כלפי עבדו וכנ"למדותיו ע

 .(ומשיג בכל פעם עד שמגיע לספירת היובל שהיא הבינה
 

על כן עתה יזכה שיתקיים בו : "וברכך ה' אלקיך בכל אשר תעשה" כי 
הצדיק נקרא 'כל' כמ"ש "כי כל בשמים ובארץ" ותרגומו 'דאחיד 

בארץ. כי אף שמצד אחד מוצב פה בשמיא וארעא'. כי דבוק בשמים ו
בארץ ועוסק עם עבד וכו', אך מצד שני ראשו מגיע השמימה והגיע 

 שהכל אלקות וכו'. עד מידת הבינה ומתבונן איך 
 

כל 'כי  – וזה 'בכל' אשר תעשה, בכל דיקא. שהוא הרב והצדיק
לך לעצמך כנ"ל. כי על ידי  –בחי' 'עשה לך רב'  ,כנ"ל בשמים ובארץ'
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חמנותו על עבדו וכל השנים בהן תיקן את מדותיו, זכה שעשה גודל ר
אשר תעשה' שעשה לעצמו 'כל' שהוא  'כל'לעצמו רב ונתקיים בו 'ב

 הרב והצדיק כנ"ל. 
 

כי "מרחמם ינהגם" ודיקא מי שהוא רחמן יכול להיות מנהיג )לקו"מ 
 ח"ב סי' ז'( ועל כן בחר ה' יתברך במשה ובדוד על שריחמו על הצאן. 

 
כפי מה שאדם מרחם על זולתו והולך איתו במידת  –ללו של דבר כ

את  הסבלנות ומרבה בתפלות על הדבר עד שזוכה לתקן ולהשלים
כי כשאדם מקבל על עצמו לעזור  .מדותיו, כן זוכה להיות מנהיג

לזולת בגשמיות וברוחניות ומוסר את נפשו להטיב לו, אזי עוסק 
ול את הזולת ובזה ממשיך על שיג סבלנות שיוכל לסבבתפלה כדי לה

להיות מנהיג כי מזכך את עצמו עד שזוכה עצמו דברים נפלאים ויזכה 
  וכנ"ל.

 
)תהלים ג( ה' מה רבו צרי "ע( : ק ח"א סי' מ"ליקוכי רבנו ז"ל אומר )

רבים וכו'. כי כל א' לפי נשמתו ולפי עבודתו, כך יש לו יסורים, יש 
ויש שהוא במדריגה גדולה  שיש לו יסורים מבניו ומאביו ומשכן,

ממנו, ויש לו יסורים משכנים רחוקים ויש גדול ממנו ויש לו יסורים 
מכל העיר, ויש גדול מאד ויש לו יסורים מכל העולם, וכל אחד ע"י 
היסורים נושא עליו האנשים שיש לו יסורין מהם, כי כשיש לו יסורין 

עליו כ"כ מהם, הוא נושא אותם עליו. אך איך אפשר לחומר לישא 
אנשים. אך ע"י היסורין נכנע גופו, כי כל היסורין נקראים צרות, ע"ש 
שהם מצירין ומעיקין להגוף, וכשנכתת הגוף ע"י הצרות עי"ז מאירה 
ונתגדלה הנפש, כי בהכנע החומר תגדל הצורה, וכמ"ש בזוהר )שלח 
קסח( אעא דלא סליק ביה נורא מבטשין ליה, גופא דלא סליק ביה 

שמתא וכו'. וע"כ נקראת צרה לשון צורה, כי ע"י הצרה נכנע נהורא דנ
הגוף ומאירה הצורה. נמצא שעי"ז שיש לו יסורין וצרות מאירה 
הצורה, היינו הנפש, והנפש אפשר לה לשאת עליה כמה וכמה אנשים, 
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אני וזה ה' מה רבו צרי. כל מה שנתרבין צרי, רבים קמים עלי, כי עי"ז 
 .לשרשםנושא ומקים ומרים רבים 

 
נמצא שבזה שהאדון מקבל על עצמו לעסוק עם העבד וסובל אותו 
ומרבה בתפלות כנ"ל, בזה נזדכך ומאירה אצלו הצורה, עד שזוכה 
להיות מנהיג. ובודאי שההתחלה היא בבית שאדם צריך לסבול את 
אשתו וילדיו ולהנהיגם ברחמים ולהרבות בתפלה שלא להיות כעסן 

הוי עלוב לכל ( : 'פרשה דתנדא"ז ושים וכמו שאומרים חכמינו הקד
', וראוי לעיין בספר 'ארך אפיים' אדם, ולאנשי ביתך יותר מלכל העם

 שחיבר אדמו"ר נרו יאיר ושם לראות לאיזו סבלנות צריך אדם להגיע.
 
יש אחד שבאתגליא אין רבנו ז"ל אומר )לקו"מ ח"א סי' נ"ו( שאומר ו

ובהעלם גדול הוא מושל על לו שום ממשלה, ואף על פי כן באתכסיא 
לם תחת ולו על כל צדיקי הדור. כי כל נשמותיהם הם כיכל הדור ואפ

לם נכנעים וכפופים אליו. רק שהוא בהעלם וממשלתו ומלכותו, וכ
, והבן גש לשמי"וטר ומקוגדול, בבחינות )מלאכי א(: "בכל מקום מ

 למעשה.
*** 

 
ווי אלא לשון והיית אך שמח. פרש"י לפי פשוטו אין זה לשון צי

תלמודו למדו מכאן לרבות ליל יום טוב האחרון הבטחה ולפי 
 לשמחה.

 
 (י"טו ח"ב סי' י"ב)לקו"מ רבנו ז"ל  על פי דברידרך צחות יש לומר ב

בפשיטות שצריכים להתרחק מחכמות ולנהוג בפשיטות וכשהולכים 
  , עיי"ש.זוכים לישרת לב ולשמחה וכו'

 
עשיות מעשה ט'( מהחכם והתם, שהחכם וכן סיפר רבנו ז"ל )סיפורי מ

ד וב עם פילוסופיא שלו מה לעשות, ויישר בעיניו ללמוהתחיל לחש
מלאכת צורף )בזהב(, שהיא מלאכה גדולה ונאה, ויש בה חכמה, וגם 
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ד והיא מלאכה עשירה. והוא היה בר הבנה ופילוסוף, ולא הוצרך ללמ
עשה אמן בל את האמנות וניהמלאכה כמה שנים, רק ברבע שנה ק

מדו. אחר כך ישב יגדול מאד, והיה בקי במלאכה יותר מן האמן של
עצמו: אף על פי שיש בידי מלאכה כזו, אף על פי כן אין די לי בזה. 

 היום חשוב זאת, פן בזמן אחר יוחשב דבר אחר. 
 

בל יוהלך והעמיד עצמו אצל שטיין שניידער, ומחמת הבנה שלו, ק
ברבע שנה. אחר כך ישב עצמו עם  אמנות הזאת גם כן בזמן מועט,

הפילוסופיא שלו: גם שיש בידי שתי האומנות, מי יודע פן לא יוחשבו 
ד אומנות שהיא חשובה לעולם. וחקר בהבנה ושניהם; טוב לי ללמ
ד דאקטיריי, שהוא דבר הצריך וחשוב תמיד. וופילוסופיא שלו ללמ

והכתב ד מקדם לשון לטיין ומוד דאקטיריי שצריכין ללמיודרך ל
 ד חכמות פילוסופיא. ווללמ

 
והוא מחמת הבנתו למד גם זאת בזמן מועט, ברבע שנה ונעשה 

 .דאקטיר גדול ופילוסוף וחכם בכל החכמות
 

א, כי מחמת חכמתו שהיה לׂ אחר כך התחיל העולם להיות בעיניו כְּ 
אומן גדול כזה וחכם ודאקטיר כזה, היה כל אחד מבני העולם בעיניו 

שא אשה, ואמר בדעתו: אם יצמו לעשות לו תכלית ולא. וישב עלׂ כְּ 
אשא אשה בכאן, מי ידע מה שנעשה ממני? אלך ואשוב לביתי למען 

 באתי לגדולה כזו!  וועכשייראו מה שנהיה ממני, שהייתי נער קטן, 
 

והלך ונסע לביתו, והיה לו יסורין גדולים בדרך, כי מחמת חכמתו לא 
ניא כרצונו, והיה לו יסורים א אכסהיה לו עם מי לדבר, ולא היה מוצ

 .הרבה
 

התם  והנה נשליך כעת את מעשה החכם, ונתחיל לספר במעשה התם:
בל, יהנ"ל למד מלאכת רצענות, ומחמת שהיה תם, למד הרבה עד שק

ולא היה בקי בהאמנות בשלמות. ונשא אשה, והיה מתפרנס מן 
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ל כן ע ,המלאכה, ומחמת שהיה תם, ולא היה בקי בהמלאכה כל כך
ל כי ולו לאכיחק גדול ובצמצום, ולא היה לו פנאי אפוהיה פרנסתו בד

ק במלאכה מחמת שלא היה יכול האומנות והיה צריך תמיד לעס
בשלמות, רק בשעת המלאכה, בשעה שהיה נוקב במרצע והיה מכניס 

אז היה נושך חתיכת  ומוציא החוט העב של התפירה כדרך הרצענים,
 .לחם ואוכל

 
, שהיה תמיד בשמחה גדולה מאד, והיה רק מלא שמחה ומנהגו היה

תמיד. והיו לו כל המאכלים וכל המשקאות וכל המלבושים. והיה 
ל! והיתה נותנת לו חתיכת לחם ואשתי, תן לי לאכ : אומר לאשתו

טב עם קטנית! והיתה חותכת לו ותן לי הר : ואכל. אחר כך היה אומר
כמה יפה וטוב מאד  עוד חתיכת לחם ואכל. והיה משבח ואומר:

תן לו הבשר ושאר מאכלים טובים יטב הזה! וכן היה מצוה לוהר
כיוצא בזה, ובעד כל מאכל ומאכל היתה נותנת לו חתיכת לחם, והוא 

בח מאד את אותו המאכל, כמה הוא מתוקן יהיה מתענג מאד מזה וש
לו היה אוכל אותו המאכל ממש. ובאמת היה מרגיש יוטוב, כא

טעם כל מאכל ומאכל שהיה רוצה מחמת תמימותו באכילתו הלחם 
 וכו', עיי"ש היטב. ושמחתו הגדולה

 
שלפי פשוטו אין זה לשון  -" והיית אך שמח"וזה שפרש"י על הפסוק 

אינו  ובתמימות הינו למי שהולך בפשיטותדיקא,  'לפי פשוטו'ציווי. 
כי מובטח לו שיזכה ממילא  ברךלשמוח בו ית צריך בציווי בשביל

 וזה שדייק 'אלא לשון הבטחה' וכו'.  .חהלשמ
 

בחי' החכם  אך לפי תלמודו, שזה בחי' למדנות היפך פשיטות וכו',
וכל הנמשכים אחריו ההולכים בחכמות וחקירות ואין להם במה 

כי טוענים : במה יש לי לשמוח ואני מלא צרות  לשמח את עצמם
האחרון למדו מכאן לרבות ליל יום טוב ויסורין וכו', בעבורם 

עד שבקושי  לשמחה. כי מי שהולך עם חכמות ואין לו במה לשמוח
שמח בימות החג, אך ביום טוב האחרון כבר קשה עליו לשמח את 
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על זה הוצרכו חכמינו הקדושים לרבות ליל יום טוב אחרון  ,עצמו
. כי אם אין לו סברה במה לשמוח אזי הוא ממורמר כנ"ל. לשמחה

כמינו הקדושים לימוד כדי שמצד עבור האנשים האלו מצאו חו
 , ודו"ק. ח ביום הקדוש וכו'ושמהלימוד והסברה יהיה להם במה ל

 
*** 
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ֶפר  ר סֵּׁ ַחב ֵּׁ ִני לְּ א ִזכ ַ ךְּ הו  רו  דֹוש  ב ָּ ל, ַהק ָּ אֵּׁ ה לָּ ִהל ָּ ת ְּ
ל נֹות כ ָּ ו ָּ ם" כ ַ ֵּׁ ד ַהש   ה  "ִיחו  ִפל ָּ ר ת ְּ ו  ן ִסד  כֵּׁ ִדים, וְּ חו  ַהי ִ

מֹות ֵּׁ ֹות ִעם ַהש   ִפל  ֶדר ַהת ְּ ל סֵּׁ אֹורֹות" ַעל כ ָּ  "אֹור הָּ
ל לָּ כְּ ל זֹאת ֲאִני ב ִ ֲאִריַז"ל, ִעם כ ָּ הָּ נֹות מֵּׁ ו ָּ ַהכ ַ ַע  וְּ לֹא יֹודֵּׁ

ַעם, ַ יס ֶאת ֶזה פ  ִ פ  ֲאִני ַאדְּ ֶ ֶפר  ש  סֵּׁ ס ב ְּ ַ פ  דְּ נ ִ ֶ נֹות ש  ו ָּ ֶאת ַהכ ַ
אֹורֹות", ר "אֹור הָּ ו  ד  ַהס ִ ַקח מֵּׁ יק", ֶזה ִנלְּ ד ִ ַהצ ַ ר לְּ  "נֵּׁ
ש   מֵּׁ חָּ ים וְּ ִֹ לש  ְּ ה ִמש   לָּ ַמעְּ י לְּ נֵּׁ ֲעִמי ִלפְּ ַ ה ַרק ַחד פ  יָּ ֶזה הָּ וְּ

ה ב ֵּׁ ה ַהרְּ יָּ ז הָּ י אָּ ה, כ ִ נָּ ָּ ת ַמחְּ  ש  ו  ִני  נו  ַקטְּ ִחים וְּ ו  ִוכ  ת ו  לֹקֶ
ִבים קרָֹּ נו  מְּ ֲאַנחְּ ֶ אֹד ש  ַאב ִלי מְּ כָּ , וְּ נו  לֹומֵּׁ ְּ י ש  ֵּׁ ש  ין ַאנְּ  ב ֵּׁ
ינו   ינֵּׁ ִאיר ֶאת עֵּׁ א מֵּׁ הו  ֶ דֹול ש  ךְּ ג ָּ ל כ ָּ י כ ָּ ֶאל ַרב ִ

א, ךְּ הו  רו  ין סֹוף ב ָּ אֵּׁ ת הָּ קו  בֵּׁ דְּ ִביא  ב ִ הָּ א רֹוֶצה לְּ הו  וְּ
 ֶ גֹות ש  רֵּׁ דְּ נו  ֶאל ַהמ ַ ', אֹותָּ כו  ' וְּ כו  יַע וְּ ַהג ִ כֹוִלים לְּ ַרק יְּ

ֹפה ',  ו  כו  ֶסף וְּ ַעל כ ֶ ', וְּ כו  בֹוד וְּ ִחים ַעל כ ָּ ַוכ ְּ ֵכן ִמתְּ ְולָׁ
ש   ּיֵ ֶ ְראּו ש  ּיִּ ֶ ֵדי ש  י ֶאת ֶזה ּכְ ְסּתִּ ְדּפַ ּוב  הִּ ש  הּו יֹוֵתר חָׁ ֶ ַמש ּ

ל  ם, ֲאבָׁ ָׁ א ֶקַטע ַהּזֹו ש  ּמּובָׁ בֹוד ְוכּו' ְוכּו', ּכַ ֶסף ְוכָׁ ּכֶ מִּ
ּוםבְּ  ן ֶאת  ש  ֵדי ְלַכּוֵ י ֶאת ֶזה ּכְ ְסּתִּ ְדּפַ ֹאֶפן לֹא הִּ ים וָׁ נִּ ּפָׁ

נֹות ְוכּו'. ּוָׁ   ַהּכַ
 

ְסֵלו )אשר בנחל  ב, י"ט ּכִּ ֶ ש  י ְלֵסֶדר ַוּיֵ נִּ ֵ יֹום ש 
 (התשע"ג
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 אתגר למורים" –תוך הספר "הכיתה מ
 שנכתב לבקשתו של כ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע

 
 

 (המשך) הדוחק את השעה
 

כחלק מדרך נכונה של דיבור, עוזר מאד כשאומרים לילד מה אני מרגיש 
שכך נהג ר' שמעון בר  בפרק הראשוןכלפי ההתנהגות שלו )כפי שציינתי 

, וכך, בשעה שהוא משתטח על הארץ וצורח, כדאי לומר יוחאי לעשות(
"לא מוצא חן בעיני שאתה צורח ומתפרע עם הידיים והרגלים. אם לו : 

בצעקות. כך אולי משהו מציק לך אתה יכול לומר לי בצורה יפה ולא 
 אוכל לעזור לך".

 
כשהן בן הרחום של האמהות, על פי רוב לא עומד להן יאלא שכאמור ל

להשיג את  שומעות את בכיו של בנם היקר והלה מצא לעצמו דרך
 עם קצת דמעות.מבוקשו 

 
כמובן, יש לתת לילד חופש פעולה ולאפשר לו לנסות, לבדוק, לחוש 
ולהתעניין, לשאול שאלות ולקבל תשובות. כל אלו מפתחים ומגדילים את 
בינתו. אך יחד עם רמ"ח מצוות עשה, הוזהרנו גם על שס"ה לא תעשה. 

 יש כללים, יש גדרים. מה שמותר מותר ומה שאסור אסור.
 

ריכים לאפשר לילדם לעשות ולנסות דברים שונים כל זמן שהם הורים צ
לא נוגדים את עקרונותיהם ואת הדרך בה הם הולכים. כשילד דורש 

רוחנית,  –מכך  הלעשות דבר שנראה בעיני הוריו כסכנה גשמית או יתר
לא רק לרגשותיו של הילד צריך ההורה 'לא'.  –עליהם לומר לו בפה מלא 

ת של עצמו. אם הילד מבקש מאביו שיקח אותו להבין אלא גם לרגשו
ברכב ליום ההולדת של החבר, אך מכל מיני סיבות זה לא כל כך מתאים 

, הוא כרגע )יתכן שהוא עסוק ואין לו חשק להסיע עכשיו את הבן( לאב
יעשה טובה לעצמו וגם לבנו אם יאמר בפירוש : "אני בטוח שחשוב לך 

להישאר כאן. אני משוכנע שכבר  חשוב לימאד להגיע לשם אלא שכעת 
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כך הוא מחנכו להתחשב ברגשות של הזולת ולא  תמצא דרך להגיע".

 לחשוב רק על עצמו.
 

מה טוב יהיה אם בשלב שהוא בשל דיו ומסוגל להבין, יסבירו לו את 
ואף ישמעו  או אינו כדאי הצדדים לכאן ולכאן ומדוע לדעתם הדבר אסור

 –בסופו של דבר הם פוסקים אך  .לבוויגלו לו שהם מבינים ל את דעתו
 'לא'.

 
קבל כאן ועכשיו, אז גם כשהמלמד יכשילד גודל ויודע שלא כל דבר הוא 

בכיתה יאמר לו שאת הגולות נראה רק בסוף השיעור, הוא יבין זאת 
 וימתין. 

 
אם בחודשים הראשונים לחייו, עת רצו ההורים  –כל זאת בתנאי אחד 

ץ לעריסתו עקב בכיותיו ההולכות ומתגברות, ללמדו בינה ולא מיהרו לרו
אך בסופו של דבר, כעבור מספר רגעים הגיעה אמו וטיפלה בו. רק כך 

פייה משתלמת והגם שלא אקבל תיכף ומיד אך יהוא יבין שההמתנה והצ
 בסופו של דבר אקבל.

 
מה שאין כן אם לאחר דקות של בכי וקריאה לעזרה עדיין לא הגיעה האם 

רק לא תהיה. והדקות הצטרפו וחברו לחצי שעה עד מאיזו סיבה ש
שהעולל הקטן נרדם מתוך בכיו מבלי שהתייחסו אליו וכך ארע מספר 

 תינוק זה לכשיגדל לא ידע להמתין.  –פעמים 
 

הגיעה וחמש פעם  –שכל הגעותיה של האם היו מקריות גם במקרים 
 הוא למד והבין שההמתנה אינה -פעמים לא, תהיה התוצאה זהה 
)משלי  על כגון דא אמר המלך החכםמשתלמת ואינה מולידה שום פרי. 

 המייחליג, יב( : "תוחלת ממושכה מחלת לב" ופירש במצודת דוד ש
המתנה  ,. כלומרלדבר מה והיא נמשכת ומתאחרת לבוא היא לו לכאב לב

וציפייה לזמן ממושך מביאה בסופו של דבר לתסכול ושבירת הרוח. 
 לעצמומן הסתם מהרהר ללכת איני יכול" היה "כעת הנני קטן ואף 

, "אך כשאגדל ואוכל ללכת ואף לדבר, אדאג להשיג את מבוקשי הזאטוט
 באופנים שונים כאן ועכשיו!".
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דוקא זה הרגיל לקבל את כל  –כמקרהו של זה כן מקרהו של תינוק אחר 

את  אני רוצה" הוא קורא בקול, "מבוקשו ללא שהיות ודיחויים. "אמא!
והנה החפץ כבר עושה את דרכו אליו בידיה הרחימאיות  .זה!"הפץ חה

לכאורה של האם המסורה. ולא בכדי שנאמר פה רחימאיות 'לכאורה' כי 
 אין בהנהגה זו מן הרחמים אך קצת מן האכזריות יש בה.

 
אף הוא לכשיגדל לא  ,כשילד מתרגל לקבל את כל מבוקשו כאן ועכשיו

בתלמיד אחר לומר את התשובה לשאלה  ידע מעצורים. אם יבחר המלמד
. "סירוב?! ותסכולשנשאלה בכיתה ולא בו, לא ידע את נפשו מרוב צער 

הכיצד יעלה על הדעת שלא לתת לי את האפשרות להשיב? הלא הצבעתי 
 ואף המתנתי...".

 
לתת לילד את מבוקשו אך להרגילו  –דרך המלך היא הדרך הממוצעת 
דוקא כפי שהיה רוצה ולעתים אף בכלל שפעמים לאו דוקא עכשיו, לאו 

אך לא תמיד אפשר  והיית שמח מאד אם... מבינים שאתה מאד רוצה" לא.
 . "מסיבות שונות

 
'לא כל מה שרוצים מקבלים ולא כל מה  –ונקוט האי כללא בידך 

 שמקבלים רוצים', כך גרס צדיק גדול מאד וכך הרגיל את תלמידיו.
 

 –כעת, אחזור לספר על ראובן 
התברר לי שאביו של ראובן, תלמיד חכם שתורתו אומנותו, בילה את 
מרבית ימיו בלימוד התורה. בבוקר השכם היה מעשרה הראשונים לבית 

מבית  –הכנסת, לאחר התפלה לא חזר לביתו אלא הלך מחיל אל חיל 
בשעות אחר הכנסת לבית המדרש. שם ישב ולמד, שם פלפל וקנה חכמה. 

 חצית השעה וישב עם זוגתו לארוחה חמה. הצהרים חזר לביתו למ
 

עליו היה לו עד לשעות הלילה המאוחרות שכן תיכף  הספיקהארוחה זו 
אג דעם חבריו זיכוי הרבים! יחד  –לצאת לשליחות קדושה נוספת 
שתדל להנעים להם את הימים באופנים למשפחות הנמצאות במצוקה וה

 שונים.
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בימי ינקותו, לא ידע דמות אבהית  –כן אז  בימי ילדותו ראובן בנו, כעתה

מה היא. גדל בינו לבין עצמו ללא כללים וללא מסגרת. אמנם משמים נתנו 
אהבה לקרוא ספרים ובזה הירבה להעסיק את עצמו.  –לו מתנה נפלאה 

וגם , לסרבאך כשהיה חפץ בדבר ומבקש מאמו וזו האחרונה לא ידעה 
ץ בבכי ומשתטח על הארץ היה ראובן פורבפעמים שניסתה בכך את כחה, 

 איש לא הרגילו להתאזר בסבלנות. –הכלל העולה  עד להשגת מבוקשו.
 והוא הרגיל את עצמו לסחטנות...

 
יהודי יקר העוסק בתורה על איני עורך ביקורת על איש חלילה ובודאי לא 

ובגמילות חסדים יומם ולילה. אך "מבשרך אל תתעלם" אמר הנביא 
כמה חשוב שישב האב עם הבן וסיפו החכמים. ו"עניי ביתך קודמים" ה

 לפחות פעם בשבוע וילמדו ארחות חיים, ארחות יושר, ארחות צדיקים.
פורים ועובדות מצדיקים קדושים אשר מסרו את יאין כאן המקום להציג ס

ונה דאגו לילדיהם, נפשם יומם ולילה עבור עם ישראל, אך בראש ובראש
החינוך שקולה אצלם כעבודת  בשר מבשרם והיו מהם שאמרו שעבודת

הלא מצוה היא מצוות 'חינוך' ואותה צריך כל איש לקיים בבנו  חצות.
 דוקא.

 
אשרי האיש המקיים בעצמו 'אבות ובנים' ויושב עם בנו לכל הפחות פעם 

בן בשבוע בשבת קודש. מתעניין בו, לומד איתו, מקשיב לו ומדריך אותו. 
 שגדל כך הוא עניין אחר לגמרי.

 
זה ראובן לא זכה. הוא גדל בעצמו והכתיב את החיים כראות עיניו.  לכל

אמו, שגם כך היתה טרודה בגידולו ובגידול שאר אחיו, לא היתה מספיק 
 .וויללותיחזקה להתמודד עם צעקותיו 

 
אבא. בתחילת דרכו שראובן ישב עם מבלי כמעט הימים  חלפו להםכך 

כלות. אך משזה לא בא, אף  ציפה והמתין לשבת עם אביו עד שהיו עיניו
הוא התייאש והשלים עם המציאות : את אבא רואים רק בבוקר לכמה 
רגעים ובארוחת הצהריים עם אמא. ו... גם קצת בשבת בין תפלה לתפלה 
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מנוחה מכל  השבת בא האך לשבת ולדבר איתו אי אפשר משום שבא
 אבא צריך לפוש. –הטירחה של השבוע שחלף 

 
הרקע של ראובן, נקל לי להסתכל עליו בעין אחרת. על ידי שהבנתי את 

)כפי שטענו מוריו  חוסר היכולת שלו להתאפק לא נבעה מתוך חוצפה
אלא מתוך שלא הורגל בכך ושלא באשמתו. המהירות בה נפל  הקודמים(

הוא לא למד שהסבלנות  –לייאוש ותסכול אף היא נבעה מתוך כך 
 הדבר לא הגיע. ,שהמתין לדבר כלכ –משתלמת אלא להיפך 

 
החלטתי שעלי לעשות את שלי, עד כמה שידי הקצרה מגעת. מאחר 
שחז"ל לימדונו שאסור להתייאש בשום אופן ו'אפילו חרב חדה מונחת 

, על כן )ברכות י( על צווארו של אדם אל יתייאש עצמו מן הרחמים'
התפללתי וביקשתי עבור ראובן. יחד עם זאת חיזקתי את עצמי שבודאי 

 אסור להתייאש! –להביא אותו להתקדמות כלשהי אפשר 
 

 ייתי רגיל להביאה ממילאהתחלתי להרגיל אותו להתאפק ולהמתין. 
בכל פעם שעשיתי זאת, גולות יקרות בתוך שקית כהה.  מפעם לפעם 

 ראובן "ווואוו!" הפליט עמדתי בפתח והצצתי בהנאה לתוך השקית.
 תראה לי! תראה לי!". – . "הרבכמי שהבין מה מסתתר בפנים בהתרגשות

 
ז גש אלי בסוף השיעור וא .לא עכשיואראה לך ועוד איך. אך " -

 ".תראה

 
ונעשה מתוח ואף ניגש אלי ושוב  תחהיה לו קשה להשלים עם זה. הוא ר

 'לא כעת, אחר כך'. –התעקש שאראה לו. אך אני באחת ומי ישיבני 
 

כבר היה צריך  גם ראובן לא הירפה ונשאר עומד לידי למרות שהשיעור
 "נו, נו" התעקש, "בבקשה, תראה לי עכשיו". להתחיל.

 
 ".איני אוהב שלוחצים עליאני רואה שחשוב לך מאד לראות אך " -
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 בפרק הראשוןוהוצרך לגשת למקומו.  נחוש בדעתיראה שאני הוא 
הדגשתי עד כמה חשוב שלא לפגוע ולהעליב אלא לתאר רגשות. במקום 

"אני  –מך מיד!", העדפתי לתאר את רגשותיו לומר : "חצוף! שב במקו
"אך איני אוהב  –רואה שחשוב לך מאד לראות", וכן את רגשותי 

 שלוחצים עלי". זה לא פגע בו אלא גרם לו להבין משהו על החיים. 
 

 השיעור הסתיים ואני ניגשתי אליו והראתי לו. 
 

העבודה  ואף ה"זכות" לחלק את דפיכך, פעם אחר פעם, גולה אחר גולה, 
כן, מרבית התלמידים אוהבים  .שהכנתי לתלמידים עזרה מאד בחינוכו

. בשיעור להיות אלו שמחלקים את הדפים שהמלמד מבקש לתת להם
"הרב! אני, אני רוצה לחלק". וראובן בהחלט אהב לעשות את זה. אלא 
שלא תמיד נתתי לו. "אתה רוצה לחלק את הדפים. שמעתי אותך. יש 

עליהם עם התלמידים וזה אחד מהם. יני חייב להתייעץ דברים שכמלמד א
לימדתי אותו שיש זה נקרא ללמד כלל.  כרגע אני רוצה שדוד יחלק".

החלטות שהמבוגרים לוקחים לבד. גם זה קשור לאופן הדיבור שהוזכר 
)"אני לא רוצה שתחלק! שב כבר  במקום לתקוף ולהעליב בפרק הראשון.

ים ולהסביר כיצד לנהוג או מה שכן , עדיף ללמד כללבמקום שלך!"(
 צריך לעשות.

 
תחום הלימודי בו היה ראובן מצטיין. הוא רצה בגם לנהוג כך המשכתי 

נתתי את זכות  מה לעשות שיש כאן עוד תלמידים? להשיב תשובה אך
הדיבור לתלמיד אחר. בהתחלה זה שבר אותו אך בהפסקה שוחחתי איתו 

ואף אני לו להשמיע את תשובותיו למרות שאני יודע שחשוב והסברתי ש
יו להבין שגם ישנם תלמידים נוספים בכיתה ושעלאך שמח בהם מאד, 

 פעם אתה ופעם תלמיד אחר". -הכלל שלנו הוא אותם חשוב לי לשמוע, "
 אותו כלל נוסף.לימדתי 

 
התחלתי להבין  בסיבתומההתנסות עם ראובן למדתי על תלמידים אחרים. 

למידים קצרי הרוח והסבלנות סבלו ממחסור שיתכן מאד שגם שאר הת
כלשהו בילדותם אשר משפיע ונותן את אותותיו כעת. לא תמיד יכולתי 
לברר עם כל תלמיד את כל הפרטים ולבטח שלא עם כל הורה. אך ממעקב 
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אחר התנהגות חסרת סבלנות בנוסף לשיחות שהשתדלתי לנהל עם 
שמלה ואף איתם פעלתי , הדברים היו מחוורים לפני כתלמידים מסוג זה

 כפי שפעלתי עם ראובן ובמשך הזמן הם למדו שלא לדחוק את השעה.
 

 –: 'כל הדוחק את השעה )ברכות סד.( יתכן שזוהי כוונת חז"ל באמרם 
תלמיד, אשר דוחק  –שעה דוחקתו'. כלומר, אם ראית אדם, ובמקרה הזה 

תו היא עיקר תקנקש להשיג את מבוקשו דוקא ברגע זה, את השעה ומתע
 דחוק אותו לשעה מסויימת, הרגל אותו שהוא לא יקבל –'שעה דוחקתו' 

הוא שכתב  .כך ילמד להמתיןו את מבוקשו כעת אלא בשעה מסויימת
קו זה יעשה בשאר כל הדעות אם  ועלהרמב"ם ז"ל )הלכות דעות פ"ב( : '

היה רחוק לקצה האחד ירחיק עצמו לקצה השני וינהוג בו זמן רב עד 
 '.בו לדרך הטובה והיא מדה בינונית שבכל דעה ודעהשיחזור 

 
למרות ולהתקיים כעבור מספר חודשים בהם למד ראובן להמשיך לחיות 

שלא קיבל את מבוקשו באותו רגע, סיפר לי אחד המלמדים שהחליף אותי 
"הוא לא יודע מה זה  –שהוא לא יודע מה לעשות עם העקשנות של ראובן 

 כמוני ושירגיל את ראובן להתאזר בסבלנות.יעצתי לו שינהג  !".'לא'
 "למד אותו כללים. אמור לו מה אתה מרגיש כשלוחצים אותך".

 
ן בגיל הרך, היה ראובן אלמלא היה אביו מרגילו בכל הדברים שנאמרו כא

סיכוי רב עם כל אדם ולא למהר ולהישבר. בסבלנות  לומד להתאזר
אך לק ממנו כל ימי חייו. הלימוד הזה בגיל הרך היה נחקק בו והופך לחש
נעדרת ממנו והוא למד  היכולת הזוחר שהיה שיבוש בתהליך הזה, מא

אני הוא זה שהוכיח לו שהסבלנות משתלמת להמתין רק איתי מאחר ש
לגבי שאר האנשים הוא נשאר עקשן וחסר  ואילו ודחיקת השעה גורעת

תאפקות, הלכן גם הם, כל אחד בתורו, נזקק להעבירו תהליך של סבלנות. 
אותו מלמד אכן סבר וקיבל וראה שיפור גדול אצל המתנה וסבלנות. 

ולא כל ראובן. אך לא כל מלמד מוכן להעביר את תלמידו תהליך שכזה. 
אדם מצליח לומר לזולת : "אני מבין שהדבר הזה חשוב לך. הבעיה היא 

 ש...".
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מלאים . הן אמת שהחיים אכן כן, יש דברים שילד יכול לקבל רק מהוריו
ה' יתברך ישפיע על  הילדיםחשוב על עתיד נ אםבנסיונות וטרדות, אך 

 .כולנו עצות אמיתיות על כל דבר
 

מכל מקום, לא התייאשתי מראובן ועם עוד קצת תפלות ושיחות יתכן 
שיתחולל אצלו שינוי גדול והסבלנות אכן תיהפך לחלק ממנו וינהג בה 

 עם כל אדם. יתכן.
 

רכתי להיפרד מראובן, שיבחתי אותו על השינוי בסיום השנה, עת הוצ
. הגדול שראיתי אצלו. "הצלחת להפתיע אותי עם השינוי הגדול שעשית

לא  –אתי גולות חדשות או החבאתי הפתעות בתוך שקית הבגם כש
גם כשנתתי לתלמיד אחר את הרשות  התעקשת לראות דוקא עכשיו.

". דבר אחד סיקרן !למדת לא לדחוק את השעהלדבר, לא החמצת פנים. 
להתעקש לקבל  להפסיקאותי מאד ושאלתי לפיו : "מה גרם לך להשתדל 

 כל דבר ברגע זה?".
 

או חשוב לי לראות  זה מאדשאותי אמרת שאתה מבין תמיד "ש -
לקבל מה שרציתי. אף פעם לא אמרו לי שמבינים אותי. תמיד צעקו 

 עלי : "לא תקבל וזהו!".

 
 הביננו!
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 ש"מוהראי סיפור 

 (אשר בנחל חלק פא מכתב י"ז תתקה)

 

לא מזמן נסעתי לציון רבנו ז"ל, וממילא עברתי 
בעוד קברות צדיקים. והנה הייתי גם בציון הרב 

זי"ע, אשר  הקדוש רבי משה לייב מסאסוב
 ורתה לצדיק הזה בעבהמסירות נפש שהי

יהודים, אין יכולים לתאר ולשער. ואז הייתה 
מגיפה של 'משחק קלפים', שאנשים מבוגרים 
עם זקנים לבנים היו יושבים ומשחקים 
בהימורים כל הלילה, אשר זו מכה קשה ונוראה 
מאוד, כי אנשים היו מפסידים על ידי כך את כל 

 טלו זמנם בהבל וריק.יוב ,כספם וכו'

   

והרבי ר' משה לייב מסאסוב זי"ע לא היה יכול 
לסבול דבר זה, איך שיהודים מבוגרים יבלו 

וכאב לו מאוד. יום אחד  אלוזמנם בדברים כ
החליט שיתחפש לאיש אחר שלא יכירוהו, 
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ונכנס באמצע הלילה לאותו מקום, וראה איך 
 יהודים זקנים משחקים קלפים. 

 

כאב לו, עמד ונתן דפיקה על  ומאחר שכל כך
הבמה, והתעוררו כולם והתבוננו בו, ואמר: 

 בשמים אמר"תדעו לכם רבותי, שהסמ"ך מ"ם 
שעושה שביתה, כבר אינו הולך להסית בני אדם 
 –לעשות עברות". והבית דין של מעלה מחו 

"הלא לקחו אותך שתסית את נשמות ישראל, 
 שלא יעשו רצון הקדוש ברוך הוא". 

 

שאלוהו: "הלא בשביל זה נבראת וכו'?"  ושוב
ואמר: "מה אעשה? אני מכשיל בחור צעיר, 
בחורה צעירה, אברכים צעירים, נשים צעירות, 
אני עמל קשה להכשילם, שלא ישמרו טהרת 
המשפחה, שהגבר לא יניח תפלין, ולא ילבש 
ציצית וכו', וחמישים שישים שנה אני מצליח 

שנעשים יל בני אדם בעברות, והנה כשלהכ
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זקנים, כולם חוזרים בתשובה, אז אינני יכול 
 יותר לעסוק בעבודה זו". 

ואמרו לו: "לך תמצא לך עצה". ונפל בדעתו 
שיתפוס את הזקנים, שכל הלילה יתעסקו  רעיון

בקלפים, וביום יתעייפו ויישנו, ולא יתפללו ולא 
יניחו תפילין וכו'. ובזה סיים הצדיק: "תדעו 

כשיו תפס אתכם, כי אינו שהסמ"ך מ"ם עלכם, 
כששמעו כן,  יכףרוצה שתחזרו בתשובה". ות
 פרצו בבכייה, ושבו בתשובה. 
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וכל יוצאי חלציהם ובפרט שושנה בת אסתר  אליהו בן מרים, אסתר מלכה בת אורה:    להצלחת ורפואת
מלכה להריון קל ולידה קלה בעתה ובזמנה של תינוק בריא ושלם. אליעזר שלמה בן אסתר מלכה, חנה 

 , עמוס בןסולטנה בת קדן מריםשפרה בת אסתר מלכה. יום טוב בן ג'וליה, מרים בת סולטנה, 
 הרה,יצחק בן זכיה, נתן שמחה בן רחל, יקיר בן זויהודית, 

 , משה בן אירן, נחמן בן רחל.הנייה רחל בת דבורה, דוד בן רחל 
 

 ולהבדיל : לעילוי נשמת ג'וליה בת סולטנה, אליהו בן ישראל,
 אורה בת נעמי, מאיר בן רחמים ולכל הנשמות הקדושות שאין מיאברהם בן ניסים 

 שיאמר עליהם קדיש
 
 
 


