
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ה ִאם ְוָלֵכן ְוָקא רֹוֶצה ַאת ָ ְכִניס ֲאַזי, ַלֲעֹזר ד ַ  ַעְצְמךָ  ֶאת ת ַ

ָדָבר י ְלעֹוֵרר ֶאת ֶזה ב ְ ֵ לֹוֵמנו   ַאְנש  ְ מו   ש  ל ְ ַ ש  י ְ ֶ ַכר ש  ד ש ְ ו  ה ִלמ  ז ֶ ֶ  ש 
ץ ְמֹאד ְמֹאד ל סֹוף סֹוף, ָנחו  ֶהם ַהְיָלִדים ֶזה כ ָ ל ָ ֶ  ְוַתֲאִמין, וכו' ש 
ה יֹוֵתר ִלי ז ֶ ֶ ב ש  ו  ֹל ָחש  י, ֵמַהכ  ָדִיים ֵאין ִאם כ ִ ים ֵאין ג ְ ִ ָיש   ִאם, ת ְ

ְלִמיִדים ֵאין  'ּ .ְוכו'ּ  ֵאין ְוכו ת ַ

ָון ה'תשע"האשר בנחל ) ְ ָרא ט' ֶחש  ֹון ְלֵסֶדר ַוי ֵ  (יֹום ִראש 
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 הימים בהם התורה מספרת על גאולת מצרים –ימי השובבי"ם 

"ולכן אמרו חכמינו הקדושים )במדב"ר פי"ג( בזכות שלושה 
דברים נגאלו ממצרים : שלא שינו שמם, לשונם ומלבושם. 
עם ישראל היה להם שם יהודי תמיד, שם שקיבלו מאבותיהם 

ותמיד הלכו ואבות אבותיהם, וכן תמיד דיברו בלשון הקודש, 
ם קבלת בלבוש יהודי : בציצית, עטורי זקן ופיאות, אפילו קוד

 וכו'" התורה 

 )אשר בנחל חלק נז, מכתב י"א שנח(

*** 

 שלא שינו את מלבושם :
"הבן שלך ... נרו יאיר הוא עקשן גדול מאד ואני לא יודע מה 

ולא בגדים  רצוני מאד שילך עם בגדים חסידייםלעשות איתו. 
מודרנים וכו' וכו', כי רבנו ז"ל הקפיד מאד שילכו עם מעיל ארוך, 

למה לא מחזיקים מסודות התורה?  –ובפירוש גילה לנו רבנו ז"ל 
מפני שלא הולכים עם בגדים ארוכים, כמובא בדבריו הקדושים )חיי 
מוהר"ן סימן תכב( שמחמת שלא הולכים עם מלבושים ארוכים, על 

ולכן צריכים מאד מינים בזוהר, וזה לא פלא. ידי זה לא מא
. והבן שלך מאד לשמור ללכת עם בגדים ארוכים

 מתעקש מאד מאד, ואיני יודע מה להחליט וכו'".

 )אשר בנחל חלק קד, מכתב כד קכט(
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 "עטורי זקן ופיאות – "שלא שינו את מלבושם
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 בקשה חשובה
 

מי שיכול לעזור לתלמוד תורה "ילדי חן" 
שהקים כ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע 

נא ליצור  –בגיוס כספים או בתרומות 
 איתנו קשר.

 
 זה מאד מאד חשוב ונצרך

וה' יברך את כל התורמים בזכות תינוקות 
 של בית רבן.

 
055-6647255 
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מי שרק ילמד ב"אשר בנחל" "...פעם בעת שדיבר עם אנשי שלומנו אמר : "
ואם ר' נתן ז"ל אמר שהלקוה"ל מובטח לו שלעולם לא יעזוב את הקב"ה. 

"אשר בנחל" שלי זה  –שלו זה הגן עדן של הקב"ה, אז אני אומר לכם 
. אם תעיינו שם מה תמצאו? רק את הקב"ה. מה אני אומר הקב"ה בעצמו

רק את הקב"ה" שם? ומה אני כותב שם? תברחו רק אל הקב"ה, תתפסו 
)ופעם בעת שיחה לבחורים הזכיר את הדיבור מר' נתן ז"ל שהליקוטי 
הלכות הם הגן עדן של ה' יתברך וסיים : "אבל אשר בנחל זה לא הגן עדן 
ולא הגיהנום. לא העולם הזה ולא העולם הבא אלא הקב"ה בעצמו"(. לאחר 

 ."מכן נדפס ב"אשר בנחל" עצמו )חלק נ"ב מכתב ט' תתסו(
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 בית תפלה! –כי ביתי 

הוא קם מוקדם בבוקר, התארגן, והחל  –גם היום הזה החל כקודמיו 
עושה את דרכו לבית הכנסת לתפלת שחרית, לאחריה יפנה לעיסוקיו. 
אלא שמיד עם הגיעו שמה נחרד כשאר חבריו לגלות את אשר ארע 

 בבית תפלתם. 

הפעם, שלא כבכל יום, מחזה עגום קידם את פני המתפללים. מיד עם 
הגיעם לבית הכנסת התברר כי גנבים הניחו את ידם על ספר התורה 

 העתיק ולבם ניתר ממקומו. 

כל ספר תורה אחר אם היה נגנב, היה הכאב גדול. תורת אלקינו נתונה 
 תחת ידם של אנשי בליעל... אוי לנו כי שודדנו. 

על אחת כמה וכמה, שכן עוד בטוניס הרחוקה נכתב  –תורה זה אך ספר 
 ועתיק הוא מאד והיתה מנוחתו כבוד מזה שנים בבית הכנסת שבבת ים. 

כבוד גדול היו מתכבדים בו מתפללי בית הכנסת ושמחו בו שמחה 
 –גדולה כל אימת שהיו מוציאים אותו מן ההיכל לקרוא מתוכו. ועתה 

 שוד ושבר.

הלם הראשונים, התעשת האיש עליו סיפרנו בתחילת משחלפו רגעי ה
הסיפור. הוא נזכר כי חבר לו בארצות הברית, חבר המקורב לצדיק גדול 

 המכונה "הצדיק מיבנאל".

יצר קשר עם חברו וביקש את מספר הטלפון של הצדיק אשר ענה לו 
מיד. החל האיש לגולל את המעשה בספר התורה העתיק אשר נגנב 

א עוד התכוון לשאול מה עליהם לעשות בכדי שהספר מבית הכנסת. הו
 ישוב אליהם, אלא שמוהרא"ש הקדוש קטע אותו : 
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"בודאי שיגנבו לכם את ספר התורה! אתם הרי מדברים בבית  -
הכנסת דברים בטלים, פעמים רבות ישנן מריבות ומחלוקות בין 
 מתפללי בית הכנסת, וכמעט שאין אתם אומרים מזמורי תהלים". 

 

בתחילה, נשתתק האיש ולא ידע מה להשיב. תיאוריו של הצדיק תאמו 
בדיוק את המתרחש בבית הכנסת. אמת, לא מן השומרים בקפידה על 
כבודו של בית אלקינו היו המתפללים שם עד עתה וכנראה שמשמים 
הקפידו. לשמע הדברים הרהר לעצמו : "הכל נכון והכל אמת, אך מאין 

"הוא" מגיע לבית הכנסת שלנו בכל יום  "הוא" יודע על כך?! וכי
 ורואה את הדברים?...".

אך מהר מאד התעשת והשיב לעצמו שדוקא בגלל זה ראה לנכון 
להתקשר דוקא אליו, שכן "הוא" צדיק גדול ועצתו עצת אמת ומשמים 

 מגלים לו את הדברים.

"אם כך", מיהר להשיב, "אני מקבל על עצמי להתחזק בשמירה על  -
 כנסת ואף לדבר על כך עם שאר המתפללים!".כבוד בית ה

ואף תשובתו של הצדיק הגיעה : "אם אכן כך תעשה ותקבלו על 
עצמכם לשמור על כבוד בית הכנסת, ספר התורה יוחזר אליכם תוך 

 ארבעים ושמונה שעות".

את חלקו בעניין מיהר האיש לקיים. כבר למחרת אסף את חבריו וסיפר 
לקים. נמנו וגמרו כולם לקבל על עצמם להם את אשר אמר לו איש הא

לשמור ממחלוקת ומריבות, ולהרבות באמירת מזמוריו של דוד המלך 
 בכל עת שרק אפשר, וזכותו תגן עליהם.

 מאוחר יותר, במקום אחר בארץ : 
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שוטרים הממונים על התנועה עצרו מונית לבדיקה שגרתית. לאחר 
באדם היושב במושב שהשוטר דיקלם : "רשיונות בבקשה", הוא הבחין 

 - - -האחורי כשעליו מונח חפץ גדול עטוף בסדין. זה עורר את סקרנותו 

 "מה זה?" -

"זה ספר תורה שאני לוקח לאשדוד לצורך בדיקה ותיקון" השיב  -
 האיש מהמושב האחורי.

העניין היה מוזר וטעון בדיקה. השוטר התקשר למוקד המשטרתי ושאל 
 התשובה היתה שיש... האם יש דיווח על ספר תורה גנוב.

הספר הועבר לתחנת המשטרה, שם דאגו להתקשר לגבאי בית הכנסת 
שבבת ים וכשכמה מהמתפללים הגיעו לתחנה לצורך זיהוי, לא היה קץ 

 זהו הספר שנגנב מהם! –לשמחתם 

 זה היה עוד בטרם חלפו ארבעים ושמונה שעות. 

, וספר כנראה שהקבלות אשר קיבלו על עצמם היו אמיתיות וכנות
 התורה חזר למקומו בכבוד גדול, הכבוד לו הוא ראוי. 

ואף כבודו של בית הכנסת נשמר, ומזמוריו של דוד מלכנו נאמרים שם 
 בכל עת מצוא. 

 אשרי יושב ביתך!
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 שיחות קודש מכ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע
 
 

בשעה שהכנו את הסוכה והיו בחורים שלא עזרו, קכד( בשנת תש"ס 
"רבנו ז"ל  : ענה ואמר וכו' צרך לפקח על העבודהוומוהרא"ש נ"י ה

בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, כשיש חסיד בכל מעשיו  'אמר צדיק ה
. אבל ברךאזי הצדיק פנוי לעבודתו ית –של הצדיק, שדואג לו לכל 

 ...".כשהחסיד בטלן, אז הצדיק נשאר מסכן
 

ל שלושים ושמונה וחצי מוהרא"ש נ"י אמר שרבנו ז"ל נפטר בגיקכה( 
 ר' חיים ויטאלכמו האר"י ז"ל, ור' נתן ז"ל נפטר בגיל ששים וחמש כמו 

 ז"ל.
 

תי, אז גם אני י"אם אתה תהיה בסדר א : לאחד שעבד אצלו קכו( אמר
אהיה בסדר איתך". ואמר לו לרשום את המילה "ונתנו" שגם כשקוראים 

הוא מקבל  –לחברו אותה הפוך היא אותו הדבר, והיינו כשאחד נותן 
 .כי חברו נותן לו בחזרה

 
קכז( סיפר שהרה"ק מקאמרנא זי"ע כתב בספרו היכל הברכה שבשנת 
תשל"ו תהיה הגאולה ובשנת תש"ס כבר נהיה אחר תחית המתים. והנה 
בערב ראש חודש תמוז תשל"ו התאספו זקנים, פוחזים, קלים וריקים, 

לושה אנשים ובזה דחו נואפים, רשעים ארורים וחתמו עליו ששים וש
את הגאולה. ואמר שמאז שברו אותו לגמרי מצד אחד. אך מצד שני 
נתנו לו כוחות בלתי רגילים שברוך הוא וברוך שמו לא רק שלא עזב את 
רבנו ז"ל אלא הדפיס את כל ספרי רבנו ז"ל ומאז הוא מפיץ את ספרי 

תם רבנו ז"ל בכל העולם כולו. אחת מהטענות שהיו עליו : "למה א



13 

 

מפיצים את זה כל כך בזול". והיו כמה "מנהיגים" בברסלב ששאלו 
אותו : "איפה אלפי החסידים שלכם? הרי אתם מפיצים אלפי ספרים". 
ואמר שכשבאים לאומן אלפי חסידים אז רואים איפה כל החסידים שלו, 

 כי מאיפה הגיעו כל אלה לאומן אם לא על ידי הספרים שהפיץ? 
 

קן שצעק עליו 'איפה כל החסידים? אתה הרי ופעם ראה שם את הז
מפיץ הרבה ומקרב רבים לברסלב, אז איפה כל החסידים שלך?' וכבר 
הוליכו את הזקן הזה  עם כסא גלגלים. ומוהרא"ש נ"י רצה לגשת אליו 
ולומר לו  : 'אתה שאלת איפה אלפי החסידים? עשית צחוק ממני? אז 

ע בזמן שהגיעו לאומן כעשרת הנה כל החסידים, תראה בעיניך' )וזה אר
אלפי איש. ותהלה לאל שמאז נתרבו יותר ויותר(. אך לבסוף החליט 
שלא תהיה בזה תועלת ולא יועיל כלל ולכן לא ניגש אליו. וההוא כבר 

 נפטר במיתה משונה שנה לאחר מכן. 
 

נשבר למוהרא"ש נ"י הלולב, ואמר על זה  תש"ס בחג הסוכותקכח( 
)כי בימים  שהס"מ רצה לנצח אותו, אבל הוא כבר הביא לולב חדש

הראשונים של החג ראינו שהיה לו לולב אחר ובאותו היום הגיע פתאום 
עם לולב אחר. ואחרי התפלה סיפר שהס"מ רצה לנצח אותו אך הוא 

ובשנה אחרת  תו.. ואמר שאף אחד לא מנצח אוכבר הביא לולב אחר(
הכין אחד הבחורים עבור מוהרא"ש נ"י את הכלי בו מכניסים את הלולב 
ההדסים והערבות )הינו הכלי שמכינים מהוצי הלולב ואורגים אותם 
ביד( ואגדם בחוזקה עד שהתפאר לפני מוהרא"ש נ"י שבטוח שיחזיק 
מעמד למשך כל ימי החג. אך כעבור כמה ימים הוא נפתח ונתפרד. 

על זה מוהרא"ש נ"י שהיתה לו מלחמה עם הסטרא אחרא. שוב ואמר 
פעם )בשנה אחרת( הגיע מוהרא"ש נ"י לבית הכנסת כשראש הלולב 
שלו שבור והוצרך לנענע עם לולב של אחד הבחורים. אחר כך אמר על 
זה שכשנכנס בבוקר לסוכה קודם התפלה לנענע את ארבעת המינים, 

ויצא לכמה רגעים בשביל איזה  הוא השאיר את הלולב על השולחן שם
עניין. וכשחזר הוא ראה שהלולב כבר היה שבור. וזה ידוע שאצל רוב 
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העולם לא מתרחשים מקרים כאלו, עד שאדם יכול לעבור כמה פעמים 
את חג הסוכות מבלי שישבר לולבו וכו' ואצל מוהרא"ש נ"י היא 

 מלחמה חדשה בכל שנה.
 

כו' ואמר שהוא הידור האתרוג ופעם שאלתי אותו מעניין השושנתא ו
ובודאי כדאי להשתדל שיהיה אתרוג עם הפיטם. אך מי שיש לו ילדים 
צריך לשמור מאד שלא יפסלו לו את זה. ואמר על עצמו שהוא נוהג 
לקנות אתרוג בלי פיטם מחמת שהרבה אנשים מברכים על האתרוג שלו 

. ואודות ושוברים לו את הפיטם. על כן הוא כבר נוהג לקנות בלי זה
צבע האתרוג אשר מובא בתיקונים שטוב שיהיה ירוק דיקא ולמדו 
מהפסוק "אסתר ירקרוקת היתה" אשר סובב על האתרוג, אך בשולחן 
ערוך משמע להיפך אודות הצבע הירוק. ואמר מוהרא"ש נ"י שירוק 
בלשון חז"ל הכוונה על צהוב ועל כן אין סתירה בין התיקונים לבין 

 ך וההידור הוא צבע צהוב. ההלכה בשולחן ערו
 

כן שאלתי לגבי האופן שיש לאחוז את הלולב בעת הנענועים )כי יש 
בזה כמה דעות בפוסקים, עיין בשו"ע(. והשיב שהמנהג פשוט 
שכשמנענעים עם הלולב כלפי מטה, לא מהפכים את הלולב למטה אלא 

 מנענעים עם השורש למטה.
 

יתי אומר לאנ"ש שבמקום לבוא קכט( אמר : העניין שלי הוא סוכות. והי
אלי לפורים )כי נהגו בזה מצד עצמם לבוא אליו נ"י בפורים דיקא(, טוב 
יותר שיבואו אלי בסוכות. אך הם לא ישמעו לי בזה ]ועתה שמעתי 
מאחד מאנשי שלומנו ששמע ממנו נ"י בסגנון אחר קצת. אחר שאמר 

יודעים את זה, שהעניין שלו הוא סוכות, אמר : ואם אנשי שלומנו היו 
היו באים אלי לסוכות ולא לפורים. ורשמתי את הדברים כי שניהם 

 כאחד טובים והכל הולך למקום אחד[.
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קל( אחד שאל אותו בליל פורים על הגמרא במגילה )דף ז:( שמספרת 
שרבה שחט את ר' זירא בסעודת פורים, וההוא היקשה : מפני מה שחט 

ו מוהרא"ש נ"י שהאמוראים היו את ר' זירא ולא את עצמו? והשיב ל
צדיקים קדושים מאד שאין לנו בהם השגה, ואולי דיברו ביניהם בעת 
הסעודה מעקדת יצחק, ומרוב הדבקות נכנס בדעתו של רבה שהוא 
אברהם אבינו ור' זירא הוא יצחק אבינו, וכל כך אהב אותו כמו 
יו שאברהם אהב את יצחק, כי היה תלמידו וכל המלמד תורה מעלה על

כאילו ילדו. אז חשב שהנה ר' זירא עכשיו הוא הבן שלי, ואני עכשיו 
רוצה לנסות איך עשה את זה אברהם אבינו, לקח סכין ורצה לשחוט את 

 קשה מאד להבין את המאמר הזה.  -הבן שלו. אחרת 
 
שבהיותו בחור בן ארבע עשרה, עוד לפני שהתקרב לרבנו ז"ל,  אז סיפרו

ר מפורסם גדול אשר פתאום לקח סכין גדול הלך פעם בפורים לאדמו"
ואמר שהוא הולך לשחוט את עצמו לקב"ה... והחסידים נבהלו והחלו 

לא!". והרבי המשיך : "אני מוכרח לשחוט את  -לצעוק "לא! לא! רבי 
עצמי לקב"ה!". ואמר על זה מוהרא"ש נ"י שהכל הצגה אחת גדולה, כי 

אז מה אתה עושה זה אם אתה באמת רוצה לשחוט את עצמך לקב"ה 
בפני כולם? לך באיזה חדר איפה שאף אחד לא רואה ושם תעשה את 

אין שום מצוה שאדם צריך לעשות דבר כזה והרי זה. ומי בכלל אומר ש
ישחוט את עצמו. אך החסידים תפסו לו את היד וצעקו "לא, לא 
רבי...אל תשחטו..." והוא אמר "לא... תעזבו אותי.. אני מוכרח...". 

יפר זאת מוהרא"ש נ"י לגבי מה שבני אדם מטעים את עצמם והכל וס
הצגה ושקר. כי רבנו ז"ל מכניס בנו אמת כזו שנדבר אל הקב"ה ונחייה 

 עם חשבון הנפש ולא יכנסו בנו שגעונות כאלו.
 

קלה(  אמר לאחד שהגיה את ספריו שרצונו שבכל מקום שמזכיר 
 הוא".  "לקדוש ברוך הוא" שיהיה כתוב "להקדוש ברוך
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שעם זה הוא  –מוהרא"ש נ"י אמר שהעולם הזה הוא כמו משחק קלו( 
וצריך על זה חכמה  משחק משחק כזה, ועם זה הוא משחק משחק אחר.

גדולה לדעת איך לנהוג עם כל אחד. ובאמת, שהיא המעלה של המנהיג 
 האמיתי שיודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד.

 
אדם מחפשים למה יש להם צרות,  מוהרא"ש נ"י אמר שבניקלז( 

ובאמת יש הרבה סיבות, אבל ההתחלה זה משום שלא אומרים שניים 
מקרא ואחד תרגום בכל שבוע. ואמר שצריך גם לקרוא רש"י, אבל לכל 
הפחות לקרוא את התרגום שזה מדינא דגמרא, ומי שזוכה לומר גם את 

חז"ל הם על ין התורה כי כל מאמרי יהרש"י אזי הוא יודע את רוב קנ
  ורש"י ז"ל מביא המון מאמרי חז"ל. ,החומש

 
ופעם שאל אותו אחד מה המקור לכך שרגיל לומר שבשבוע שלא 
מסיימים את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום יארע לו איזה נזק 
ותקלה ח"ו. ענה ואמר לו : "כך כתוב בשמים!". ובאמת כבר כתב 

"ועל כן כשעוברת על  ב'אשר בנחל' )חלק ל"א, מכתב ד' תתקפח( :
האדם איזו ירידה או נפילה וקטנות, הדבר הראשון שצריך לחקור 

אם אינו מתרשל במצוה זו, כי רוב רובם של הצרות הן רק  –בעצמו 
". וממילא מובן ויש בזה סוד נורא ונפלא אשר לא ניתן לגלותבדבר זה, 

 שרק בשמים יודעים מהסוד הזה, ודו"ק.
 
מודים )מקרא, משנה, גמרא וכו' וכו'(, אמר בעניין החמשה עשר ליו

שלימוד של שניים מקרא ואחד תרגום הוא עניין נוסף על לימוד 
המקרא. הינו שחוץ ממה שקוראים את הפרשה שניים מקרא ואחד 
תרגום )עם פירוש רש"י( עוד יש לעשות שיעור בתנ"ך לפי הסדר. ועיין 

מאד מאד להקפיד בזה, מזה ב'אשר בנחל' )חלק לו, מכתב ה' תתסג( : 'ו
לבל יחסר לו שבוע מבלי לימוד חומש ורש"י והתרגום. והשיעור הזה 
בחומש ורש"י זה שיעור אחד. ושיעור בתנ"ך הוא שיעור אחר, הינו 
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שיקבע לעצמו שיעור באמירת הרבה תנ"ך כסדרן דיקא וכו' ויתחיל 
 מבראשית' וכו', עיי"ש.

 
צריך לקרוא שניים מקרא ק בל יעבר ואמר שכל יום אחר התפילה, ח

ידי זה מובטח לו שתהיה לו -ואחד תרגום ופרש"י ז"ל עם התפילין, ועל
 פרנסה.

 
סיפר לי אחד מאנשי שלומנו ששאל את מוהרא"ש נ"י אודות קריאת 
הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום בפעמים בהם הפרשה קצרה מאד 

ובשאר כפרשת נצבים, האם יהיה טוב לסיים את כל הפרשה ביום אחד 
הימים עד סוף השבוע לא יקרא כלל. והשיב לו מוהרא"ש נ"י שלא 
לעשות כן כי הצדיקים אמרו שביום שאדם קורא שנים מקרא ואחד 

 תרגום הוא ינצל מעברות ולכן צריך לומר בכל יום דיקא.
 

ובשנת תשע"ד כתב )מחרת יום הכיפורים( : 'ולכן יעצתי לכולם שכבר 
פרשת 'וזאת הברכה' שנים מקרא  יפוריםלפני יום הכיתחילו ללמוד 

כבר להתחיל  –ואחד תרגום עם פירוש רש"י, וכשמסיימים את זה 
פרשת בראשית. ואז, עד שבת בראשית כבר סיימו את התורה וכבר 

 התחילו עוד פעם את התורה'.
 

וסיפר שבבריסק הדרך להחמיר בכל דבר. ופעם שאלו את הגאון רבי 
אתם מחמירים כל כך בכל דבר? ענה ואמר  וועלוועל מבריסק זי"ע למה

: "יש דבר שאני דוקא מיקל בו מאד : בשולחן ערוך )או"ח סי' רפה( 
כתוב שצריך לקרוא את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום. וירא שמים 

 יקרא גם רש"י. ואני מקל גם למי שאינו ירא שמים שיקרא את רש"י...
 

ר על קריאת הפרשה שניים וכמעט שאין דרשה שמוהרא"ש נ"י לא מעור
מקרא ואחד תרגום ואמר : "החיים שלכם תלויים בזה! אם חכמינו 
הקדושים אומרים שזו סגולה לאריכות ימים אז זה ככה. אנשים 



18 

 

מזלזלים בזה ולא לומדים שמו"ת ורק כשקורה אסון רח"ל מתחילים 
 לחפש למה זה קרה".

 
ריך להשלים את ואמר מוהרא"ש נ"י שאף שלפי האר"י הקדוש זי"ע צ

הפרשה בערב שבת דיקא, אך המציאות מראה שבערב שבת אדם טרוד 
ובפרט בימי החורף שאז השבת נכנסת מאד מוקדם וכמעט שאין זמן. 
וגם אם יבוא אחד ויגיד עוד יותר : "הלא האר"י הקדוש בשעה שהיה 
קורא את זה היה מוציא ספר תורה וקרא את זה על הבימה וכך השלים 

". אפשר להחמיר הרבה חומרות, אך לבסוף מה קורה עם את הפרשה
האנשים האלו? הם לא עושים כלום. כי איך עכשיו אני אלך לבית 
הכנסת ואוציא ספר תורה?... הנה הבית כנסת נעול, והנה השמש לא 
נמצא... על כן העיקר הוא שאדם לא יטעה את עצמו ויחייה עם 

 רב שבת כבר מסיימים.המציאות שטוב ללמוד בכל יום קצת עד שבע
 

ובכל שנה בהושענא רבא וגם קצת קודם לכן ולאחר מכן, רגיל 
מוהרא"ש נ"י לשאול את הבחורים וכן בדרשות שדורש בעת הזאת : 
"מי כאן זכה לסיים את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום? הנה חלפה 
שנה ובשמחת תורה כבר נקרא את פרשת 'וזאת הברכה' שהיא הפרשה 

ומי כאן זכה לסיים את כל הפרשיות? אדרבה! תשאלו אנשים האחרונה 
מי מהם זכה לסיים שניים מקרא ואחד תרגום?  –מבוגרים, אברכי כולל 

 לצערנו הרב תגלו שהרבה לא זכו...
 

והנה תיכף לאחר מכן מתחילים פרשת בראשית שיש עליה רש"י ארוך, 
ח וצריך ואז כבר דוחים את זה לשבוע הבא, ושבוע הבא זה פרשת נ

עכשיו להשלים מה שלא אמרנו בפרשת בראשית... וכך הולך שדוחים 
ודוחים עד שלבסוף מתייאשים כי הצטברו הרבה פרשיות שצריך 
להשלים ולבסוף לא עושים כלום והנה חלפה עוד שנה שלא זוכים לומר 

 שניים מקרא ואחד תרגום...
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מן. בכל יום לכן העיקר לא להיות בטלן ולזכור שזה לא לוקח הרבה ז
עשר דקות או רבע שעה, ביום ראשון לומדים מראשון עד שני, וביום 
שני משני עד שלישי וכו' ובזה כדאי להיות 'גנב' ולגנוב קצת פסוקים 
מהיום שלמחרת. וכך מסיימים ביום שישי עוד לפני שבת וכשמגיע 

 שמחת תורה זוכים לסיים את הכל".
 

  



20 

 

 

 !!!חינוך 
 
 
 

בחסדי ה' מורגשת התעוררות גדולה בעניין החינוך בקרב אנשי שלומנו 
היקרים שמבקשים ומחפשים עצות ודרכים לחנך את ילדיהם לאמונה 
ויראת שמיים טהורה, על כן אמרתי להציג כאן מתוך מאמרים שזכיתי 

לכתוב אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע לכתוב בעניין הזה ממה שעורר אותי 
 לל.למען יהיה לתועלת הכ
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שאלה :איך מעודדים את הילד להיות עצמאי? יש לי בן בגיל חמש ואני 
 רוצה שיתחיל לעשות דברים לבד ולא הולך לי.

 
עד שאתה שואלני איך לעודד זאת, ראוי לבדוק האם בכלל יש לעודד תשובה : 

עצמאות אצל ילדים בגילאים שאתה מדבר עליהם )ובודאי שאם חכמינו 
שבגיל שלוש עשרה הופך הילד לאיש ומתחייב במצוות, הרי הקדושים קבעו 

שזהו הגיל שבו הוא אמור להיעשות עצמאי ולקחת אחריות על מעשיו. וכן אמרו 
' וצריך לראות להביאו וסמוך על שלחן אביו זהו קטן בבבא מציעא דף יב: 'גדול

לפי לכלל 'גדול' כי בודאי שצריך לכוון ולהוליך את הילד לעצמאות, אך זה 
השלבים אותם אכתוב כאן ואין להקדים את המאוחר ולעשות את הילדים 

 עצמאיים קודם לכן כי אז ההפסד מרובה מן התועלת וכמו שאבאר(.
 

הורים ומחנכים רבים דוגלים בלהפוך את הילד להיות עצמאי כמה שיותר מהר. 
ורי וזה מתבטא בלהכריח אותו להתלבש לבד, להכין את האוכל לבד, להכין שיע

 בית לבד וכל דבר שרק ניתן לתת לילד לעשות בעצמו.
 

משיחות שניהלתי עם הורים רבים מתברר שהם חוששים שאם לא נפתח אצל 
 הילדים את העצמאות הם יישארו תלותיים בנו.

 
וכאן הבן שואל מאביו : ומה רע בזה? האם אנו לא חפצים שהילדים ישארו 

ידעו להתנהל בכוחות עצמם?  באמת קשורים ותלויים בנו עד העת הנכונה בה
)וזה אמור להתרחש בסביבות התקופה בה יכנסו לעול המצוות כנ"ל( האם 
עינינו לא תלויות אל ה' אלוקינו שיעזור לנו בכל העניינים כאב שעוזר לילדיו 

 הקטנים ואנו גם מבקשים זאת ממנו בפירוש?
 

בים מעודדים עצמאות ללא כוונה רעה, הורים ר –אלא שיש כאן עוד יותר עומק 
אצל ילדיהם בשביל שלהם יהיה קל יותר. אכן, שגרת החיים והרדיפה אחר 
הפרנסה אינה דבר קל כי "בנפשנו נביא לחמנו". ובנוסף לכל זה מוטל על 
ההורים לגדל את הילדים ולדאוג לכל מחסורם. לכן, מבלי להבחין, התחלנו 

יהיה קל יותר. "שלכל הפחות  לטפח עצמאות אצל ילדינו על מנת שלנו בעצמינו
 יעשו הילדים את מה שהם כן מסוגלים לעשות וזה יקל עלינו".

 
זה מובן מאד וחכמינו הקדושים אומרים )פסיקתא דרב כהנא, פי"ב, ג( :'אמר 

היתה הפרוטה מצויה היה אדם מתאוה דבר משנה ודבר  נהבראשו קיצח ביר
חולים מן המלכיות אדם מתאוה  ועכשיו שאין פרוטה מצויה וביותר שאנו .תלמוד

 '. לשמוע דבר מקרא ודבר אגדה
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כלומר, כשהיתה הפרוטה מצויה והיה קמח, ממילא היה פנאי וישוב הדעת 
לעסוק בתורה והיו מתאווים ללמוד משנה וגמרא ולהכניס את הראש בעומק 
העיון. אך עכשיו כשירדו הדורות ואנשים נלחמים על פרנסתם ויש לשלם מיסים 

כות, אנשים מבקשים לשמוע דברים שיקלו עליהם וישמחו את לבם כדברי למל
מקרא ואגדה. הרי שחכמינו הקדושים הכירו בירידת הדורות ובצורך האנושי 
לשמח את הלב בדברים קלים ונוחים. אלא שצריך לשים לב ולשמור מאד 

 שההיתרים הללו לא יבואו על חשבון נפש בנינו ובנותינו.
 

ים שכל כך שקועים בעצמם ובסדר היום שלהם עד שאין להם ואכן, ישנם אנש
זמן אפילו לחשוב על ילדיהם. עבורם, עצמאות אצל הילד היא "החירות" של 

ו צדקה בשביל שיחיו בני עצמם. אפשר שזו כוונת הגמרא )ב"ב י:( על מי שנותן
. והיא פליאה עצומה, שהרי אפילו אם היה נותן צדקה עבור צדיק גמור שנקרא

השכן שלו יחייה, גם אז לא היה עולה על דעתנו לכנותו "צדיק גמור" ואפשר ש
בשר מבשרו יחייה,  –שהיינו מסתפקים ב"צדיק". אך עתה שנתן עבור שבנו 

 הנכון היה לקוראו "אבא טוב". אך "צדיק גמור" מאן דכר שמיה.
 

ץ אלא שעינינו הרואות שבני אדם יהיו נחמדים ויעזרו לכל מי שרק אפשר חו
מלאנשי ביתם. אדם יעשה חסד בחוץ כמעט עם כל אחד, אך יהיה עייף ומותש 
להשקיע בבית עם בני ביתו. עבורם אין לו זמן ואין לו סבלנות. הבריות משבחות 
אותו וגומרות עליו את ההלל, אך הילדים שלו, בשר מבשרו, לא מרגישים שום 

לפתע רואים אדם שמוכן  קשר מיוחד אליו ואולי אפילו להיפך, ה' ישמור. והנה
לתת צדקה בשביל שיחיו בניו. חכמינו הקדושים קוראים לו "צדיק גמור"! הנה 
יש כאן אדם שאיכפת לו מהילדים שלו עד שהוא מוכן לתת עבורם צדקה ובלבד 

 שיחיו. על אחת כמה וכמה אם הוא מוכן וגם עושה יותר מזה למענם. 
 

ומבקשים לעודד עצמאות אצל ילדיהם. על כל פנים, אנשים רבים פועלים אחרת 
מבלי לשים לב דוקא עם ילדינו אנו פועלים בדרך אחרת מאיך שהיינו פועלים 
עם מבוגרים. תאר לעצמך איזה מן קשר הוא זה, באם יאמר האיש לאשתו 
שהוא לא מעוניין לעזור לה בדברים שהיא מסוגלת לעשות לבד ; ביום שהיא 

ורים, היא כבר עייפה אלא שצריך לקלח את חוזרת עם הילדים הקטנים מסיד
כולם לפני השינה, לא יהיה נבון לומר לה : "אני ממש סומך עלייך שאת 
עצמאית ותסתדרי לבד...". הרבה יותר חכם יהיה להתחיל לעזור לקלח את 

 הילדים.
 

חכמינו לימדו אותנו שאדם חייב לכבד את אשתו יותר ממה שמכבד את גופו. 
יוכל לעזור לה, יהיה עליו לעשותו מבלי לבדוק האם היא  ואם יש דבר שהוא

יכולה לעשות זאת בעצמה. גם אם יראה האיש את אשתו שופכת את האשפה 
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לפח הגדול שבחוץ, יהיה טוב אם יגיש לה עזרה ויקח את האשפה מידה ולכל 
הפחות שלא יאמר : "מצויין! אני שמח שאת עצמאית!". ככלל, ביחסינו אל 

דוקא כן משתדלים להושיט יד ולהעביר מסר : "תני לי לעשות את  מבוגרים אנו
 זה בשבילך".

 
כשאנו מטפחים עצמאות אצל ילדינו ושולחים אותם להתמודד לבד עם דברים 
 מסויימים, סיכויים רבים שאנו למעשה גורמים להם להיות עצמאיים וחופשיים

היות קשורים ולפתח תלות בחבריהם. שהרי טבען של הבריות לחפש ל מאתנו
למישהו שניתן לסמוך עליו )*(. ואם ההורים עומדים על כך שלא להגיש עזרה 
לילדיהם על מנת לפתח אצלם עצמאות, קרוב לודאי שהילדים אכן יפסיקו 

 לבקש מההורים את העזרה וילכו לבקש אותה אצל חבריהם.
 

ם המשנה אומרת )קידושין פ:( : 'מתייחד אדם עם אמו ועם בתו וישן עמה
בקירוב בשר. ואם הגדילו זו ישנה בכסותה וזה ישן בכסותו'. הרי שכל זמן 
שהילדים קטנים הם ישנים עם ההורים ואפילו בקירוב בשר. והיינו חושבים 
שבשעה שיגדלו יהיה כבר איסור לישון יחד, אלא שעל כך אומרת המשנה : 

ן יכולים ההורים זו ישנה בכסותה וזה ישן בכסותו'. כלומר שעדיי -'ואם הגדילו 
 לישון עם ילדיהם אלא שכל אחד ישן בכסותו. 

 
ושם בדף פא: מספרת הגמרא על רב אחא בר אבא שהתארח אצל חתנו ולקח 
את נכדתו לישון עמו בקירוב בשר והסביר שכל כוונתו היא לחיבת קורבה 

 ולעשות קורת רוח לאמה בכך שהוא מחבב את בתה )כמובא שם ברש"י(.
 

ציא מתוך המאמרים הללו הלכה למעשה לדורינו ולא לפסוק לא באתי להו
הוראות. לשם כך יש את רבותינו גדולי הדור שיפסקו לנו את הדרך אשר נלך 
בה ואת המעשה אשר נעשה. כל כוונתי היא לציין ולעורר על הסתכלותם של 
חכמינו הקדושים. ישנה תופעה הרווחת בימינו שהורים מרבים לשאול אנשי 

לות בסגנון :"הבן שלי אוהב לישון יחד איתי. מה אעשה? כיצד עלי חינוך שא
 לגמול אותו מכך?".

 
והנה מתוך עיון בסוגיות הללו מתבאר שדעתם של חכמינו הקדושים דוקא נוחה 

)כמובן לפחות מגיל שלוש שהרי כבר ארעו  מכך שהילד ישן מפעם לפעם בקירוב להוריו

. עצם ת ה' ישמור כי ישנו באותה מיטה עם ההורים(מקרים שתינוקות נחנקו או נמחצו למוו
הדבר שילד ישן עם הוריו מדי פעם מהדק את הקשר שבין ההורים לילדיהם. 
ומכאן עולה שככל שמחפשים דרכים ועצות "לגמול את הילד מלהידבק אלי", כך 
למעשה יוצרים ריחוק בין הילד לבין ההורים. אינני טוען שצריך לאפשר לילד 

ההורים בכל עת ובכל מצב. אך בהחלט שאין בכך שום איסור לאפשר  לישון עם
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את הדבר אם הילד מרגיש צורך מפעם לפעם לישון יחד עם ההורים. והרי גם 
 אחד ההורים יכול לפעמים, לפי העניין "להתארח" במיטת הילד.

 
על הגרי"ש אליישיב זצ"ל מסופר שהיה גר בדירה קטנה בה לא היו מספיק 

מבנותיו ישנו במיטה אחת. כשהיה קם בעוד לילה לעסוק בתורה,  מיטות וכמה
 היה מעביר את אחת מן הבנות לישון במיטה שלו.

 
במסכת חגיגה )דף ב.( המשנה מבררת מי עדיין נחשב לילד קטן שפטור מעליה 

כל שאינו יכול לרכוב על כתפיו של אביו ולעלות לרגל ובית שמאי אומרים : '
הרי שהיה להם מנהג להרכיב את הילד על כתפי אביו  '.מירושלים להר הבית

וכן מתבאר מעוד כמה מקומות בש"ס )ומהם בתוספתא סנהדרין פ"ט, ג' : 'אמר 
 כתובותר' אלעזר ב"ר צדוק תינוק הייתי והייתי רוכב על כתפו של אבא'(, וכן ב

 זכורני:  ואמר תומו לפי מסיח שהיה אחד באדם מעשה( : 'א עמוד כו)דף 
  '. אבא של כתיפו על ומורכב תינוק יכשאנ

 
 איזו קרבה נפלאה!

 
חשוב לי לספר שכבר כמה פעמים ארע שבשעה שחזרתי עם אנשים מבית 
הכנסת לאחר קבלת שבת, והללו חזרו יחד עם ילדיהם הקטנים, היה איזה שלב 
בו הילד )כבן שלוש או ארבע( ביקש מהאבא שירים אותו. בתחילה האב סירב, 

ר לגערות ולבסוף גם שאל אותי : "מה ניתן לעשות שהילד מבקש אחר כך עב
 שארים אותו?".

 
השבתי לאותם אבות שמילא אם סובלים מכאב גב או שרירים תפוסים אז 
באמת צריך להסביר לילד שאבא לא יכול להרים אותו. או שניתן לומר "ארים 

איך אותך עד לעמוד החשמל הקרוב ומשם אתן לך יד". אך לחפש בדוקא 
להתפטר מלהרים את הילד זה דבר שאינו מובן. הלא חכמינו הקדושים 
מתארים איך האבות היו מוליכים את ילדיהם על הכתפיים. זה תורם רבות 

 להידוק הקשר!
 

בזוהר )ויצא קסד.( מובא מעשה ברבי יצחק ורבי ייסא שהיו הולכים בדרך וראו 
דו על כתפיו. וכך מובא אדם שמתקרב אליהם. הם שמו לב שהוא מרכיב את יל

שם : "אמר רבי יצחק ודאי האי בר נש יודאי איהו" )מוכרח להיות שהאדם הזה 
מאין היה בטוח בזה? ואולי יש לומר שמשום  –הוא יהודי(. ונשאלה השאלה 

שאותו אדם גילה חביבות לבנו ונשא אותו על כתפיו, מכך הבין רבי יצחק שהוא 
 יהודי. 
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למעשה כדאי לעודד אצל הילדים קירבה, קשר ובקשת  וכעת אסביר יותר מדוע
עזרה מההורים. אנו רואים ש"את הכל עשה האלקים יפה בעתו" )קהלת ג'(, 
ו"לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים" )שם( "ודבר בעתו מה טוב" )משלי ט"ו(. 
בדרך רגילה ונכונה לא נוכל לזרז את תהליך הבשלתו של התפוח. יהיה עלינו 

זמן הנכון בו יתבשל הפרי מאליו. זה יהיה מעשה כסילים לעמוד תחת להמתין ל
העץ ולקרוא קריאות עידוד לעבר הענפים שיזדרזו להוציא את הפרי בטרם 

 עת...
 

כן הדבר בנוגע לילדינו. עצמאות היא תכונה שמתפתחת אצלם עם הזמן. הם 
רואים את המבוגרים ומנסים לחקות ולהצליח. הם נכשלים, נופלים, מתייאשים, 
מנסים שוב, מבקשים עזרה, מקבלים אותה וחוזר חלילה עד שבמשך הזמן 

 מתפתחת אצלם העצמאות. 
 

ך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע ל אמנם לימדונו חז"ל )בר"ר פ"י( : 'אין
ר לו גדל', ומכאן נראה לכאורה שעל ידי הכאה וזירוז הדברים שמכה אותו ואומ

 צומחים מהר יותר... 
 

שלוש תשובות בדבר : א( דוקא לגבי צמחים נאמרו הדברים ולא לגבי בני אדם. 
ב( גם לגבי צמחים אין מדובר בזירוז אלא הכאתו של הצמח על ידי המזל הוא 
הוא תהליך גידולו הטבעי ואחרת לא יגדל כלל וזהו הטבע שהטביע הבורא 

אינם זקוקים לא על בני אדם נאמרו הדברים. ילדים  –יתברך לצמחים. ושוב 
להכאה על מנת לגדול. להיפך! ג( כבר כתב הבעל התניא זי"ע )אגרת הקודש 
כ'( שהמזל מכה ואומר 'גדל!' רק לאחר שכבר צמח העשב כי בטרם יצמח למי 

יש לתת לילד את הזמן שיצמח כראוי ולא לנסות לזרז  –יאמר שיגדל? ולעניינינו 
 אותו ולבטח שלא על ידי הכאה.

 
ם אנו מסוגלים לתת לילד בגילאים שלוש, ארבע וחמש להיות ובכנות : הא

עצמאי ולשלוח אותו לחצות את הכביש לבד? האם נסתפק במתן הוראות : 
"כשתגיע לכביש תסתכל שמאלה וימינה לבדוק ששום רכב לא מגיע". בודאי 
שלא! אנו נאחז בידו, נסביר לו כמה חשוב להסתכל לצידי הכביש ורק כשיהיה 

ל דיו, נעז לתת לו לעשות זאת בכוחות עצמו לאחר כמה וכמה בוגר וגדו
 תירגולים מוצלחים.

 
כל אחד מאתנו יוכל להצביע על דבר מסויים שהוא היה חלש בו בילדותו ובמשך 
הזמן הצליח בו מאד גם ללא דחיפתו של המבוגר אלא על ידי נסיונות אישיים או 

ה צריך לה. על פי רוב זהו לסירוגין דוקא על ידי בקשת עזרה מהמבוגר כשהי
 עניין של זמן.
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אצל בני האדם ישנם שלבים בהתפתחותם. ואם על איל בן יומו אמרה התורה 
שכבר נקרא איל )ב"ק סה: וכן ברש"י בראשית ל"א, ל"ח(, אצל בני האדם אין 
הדבר כן. הרי שבגידולו הגופני אנו מבינים היטב שלא שייך לעודד תינוק בן 

כפית ומזלג על מנת שיהיה עצמאי... כן הדבר בגידולו הנפשי חודש לאכול עם 
לא כדאי להשאירו לבד ולא לתמוך בו עד העת שבאמת יהיה כשיר  –של הילד 

 לכך. אם מנתקים את הפרי מהאילן קודם הבשלתו, הוא פשוט ינזק ויהרס.
 

לגבי גידולו הרוחני של הילד קבעו לנו חז"ל )במסכת אבות( שבן חמש למקרא, 
ן שש למשנה וכו' כי כן סדר הדברים. אך לא אמרו שבן שנה למקרא, ובן ב

שנתיים למשנה... גם לגבי גידולו הגשמי וטיפוח עצמאותו של הילד יש להמתין 
 לזמן הנכון. 

 
דחיפה מוקדמת מדאי לעצמאות פירושה ריחוק מאתנו. כך הילד לומד 

לפנות אליהם. זה  שבתחומים מסויימים ההורים כבר הסבירו לו שאין לו מה
 בהחלט יכול להביאו לחפש את הקירבה שחסרה לו אצל חברים.

 
לכן כשם ש"מתוך שלא לשמה יבוא לשמה","ומתוך החושך ניכר האור", כן 
"מתוך להיות תלותי ומבקש עזרה, יבוא לעצמאות". צא ולמד עד כמה 
התעקשה שרה אמנו לגרש את ישמעאל מביתה משום החשש שלא יקלקל את 

חק בנה )בראשית כ"א(. ובכל זאת אנו מוצאים )שם, כ"ב ברש"י( שמאוחר יצ
ג שנה ולא מיחה. אמר לו יצחק "יותר היה ישמעאל מתפאר על יצחק שמל בן י

 ה זבח עצמך לפני לא הייתי מעכב."באבר אחד אתה מיראני? אילו אמר לי הקב
 

צחק והלא ולכאורה, צריך להבין מה עשה שם ישמעאל ואיך בכלל שוחח עם י
כבר גורש משם לפני כן וכנ"ל. אלא שלאחר שגדל ישמעאל ואמו השיאה לו 
אשה חזר לבית אברהם כמובא שגם הוא הלך יחד עם אברהם ואליעזר לעקדת 

)עיין כל זה במשכיל  לאחר שגדל יצחקיצחק ושרה כבר לא חששה ממנו 
 לדוד(.

 
מסרה את נפשה והרי שכל עוד הרגישה שרה שיצחק זקוק לשמירה והדרכה, 

לשמור עליו ולוודא שאין סביבו מה שעלול להזיק לעתידו. לאחר מכן כבר היה 
 גדול מספיק להחליט לעצמו.

 
לסיכום : לדעתי ראוי לתת לילדים עזרה בכל דבר שהם מבקשים והדבר תורם 
רבות לקשר הטוב של המשפחה ואם לא שהייתי חושש מהמציאות המעוותת 

אדרבה! ראוי לעודד ילדים לבקש עזרה מהוריהם ולהיות של ימינו הייתי אומר ש
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היא כבר תבוא בזמנה הנכון ואל דאגה! ילדך  –תלויים בהם. בנוגע לעצמאות 
אם נסרב להגיש לו את העזרה הוא  –לא ישאר חסר יישע לנצח )לעומת זאת 

 יבקש אותה מחברים וזה יכול לגרום לנו להתחרט(.
 

גה ודוקא על ידי שהמבוגרים מושיטים לו העצמאות אצל הילד מתפתחת בהדר
יד ונמצאים שם בשבילו. התלות עליה אני מדבר אינה תלות מוחלטת הבאה 
לידי ביטוי בכך שההורים לא ירשו ולא יניחו לילד לעשות דבר או חצי דבר 

יש להניח לו  –בכוחות עצמו. כלל וכלל לא! אם הילד משחק או חוקר איזה דבר 
ולא לעצור אותו בטענה "אני אשחק  ו מסכן את עצמו()במידה ואינלהמשיך 

בשבילך...". אלא עיקר הכוונה כאן היא לתת לילד את ההרגשה שהנה אנו כאן 
בשבילו ולכשיצטרך הוא מוזמן לגשת, לשוחח, להתייעץ ולבקש עזרה וכו'. אנו 
יכולים להשמיע לו משפטים כגון : "הנה, ככה עושים את הדבר הזה", "במדף 

ן נמצא הדבר שאתה מחפש", "אולי אתה צריך עזרה עם הגזירה העליו
 וההדבקה?". מאתנו הוא יראה, ילמד, וכן יעשה.

 
במידה והעניינים התנהלו כראוי, הילדים ילמדו במשך הזמן להתמודד לבד 

המושתתים על הדרך שראו אצלינו ודרכי חשיבה משלהם  ולפתח עצמאות
פחות וניתן להם יותר להתמודד. התלות אנו נעזור  –המבוגרים. ככל שיגדלו 

שלהם בנו תיהפך יותר ויותר ממעשית למילולית וככל שהזמן יחלוף הם פחות 
יסתבכו עם דברים שהיו קשים להם בעבר ויותר ילמדו להסתדר. אך גם אז, כל 
אימת שהם צריכים, חשוב ונחוץ להשאיר להם דלת פתוחה לבקשת עזרה 

 שמחים להגיש להם אותה. מאתנו ולתת להם להרגיש שאנו
 

כיון שנפסק )שולחן ערוך, או"ח סי' תרט"ז( שכבר מגיל תשע ועשר מתחילים 
לחנך את הקטנים לצום ביום כיפור לכמה שעות. ואחרי כן מוסיפים עד שבגיל 
שלוש עשרה עליהם לצום את כל הצום. הרי שאלו הגילאים שיש להתחיל 

 אך לא לפני כן.להוליך אותם בשלבים לעצמאות של ממש, 
 

גם במידה וקשה לנו לעזור לילדינו בכל מה שהם מבקשים )וזה דבר מאד 
הגיוני שהרי לא נוכל לספק את כל צרכיהם בדיוק ברגע ובאופן שהם מבקשים(, 
ניתן להסביר להם שכרגע אנו קצת עייפים או טרודים ונוכל לעזור להם מיד 

ללמוד יחד איך לובשים חולצה, כשנוכל. או שנוכל להקדיש יום בשבוע על מנת 
לתת לילדים  –איך מקפלים את השמיכות, לאן מחזירים את הכלים. כלומר 

להרגיש שאנו שמחים שהם מבקשים את עזרתנו אך יחד עם זאת חשוב לנו 
למצוא דרכים להגיש להם את העזרה משום שסוף סוף גם אנחנו רק בני אדם 

 ולא תמיד מצליחים לספק ולרצות את כולם.
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גם בכיתה חשוב שהמורה יתן לתלמידים את ההזדמנות להתמודד לבד, אך 
יחד עם זאת כשהם יצטרכו את עזרתו הוא יהיה שם בשבילם. תלמידים 
שלומדים אצל מורה כזה יודעים שהם יכולים לסמוך עליו וזה מגדיל את דעתם 

 הם ישאלו אותו בשעה שיצטרכו. –ויגרום להם לקיים "לא הביישן למד" 
 

ארע לי שלקחתי את ילדי לגן השעשועים העירוני. היה שם ילד כבן שנה וחצי 
שידע לטפס על הסולם הקטן שמוליך למגלשה ולהתגלש לבד. הוא עשה זאת 
בשעה שאמו ישבה לשוחח עם חברותיה על ספסל במרחק מה משם. הוא חזר 

בתי  על הפעולה הזאת שוב ושוב בכוחות עצמו ללא שום עזרת מבוגר. לעומתו,
הקטנה שהיתה קרובה לגילו היססה מאד וחששה לטפס לבד. היא הושיטה את 
ידה לעברי ובקשה את עזרתי. תמכתי בה ועזרתי לה להתגלש. חזרנו על כך 
מספר פעמים במהלכן גם אותו ילד ביקש ליהנות מאותה מגלשה ועשה זאת 

 בכוחות עצמו.
 

תראה מה זה! כל כך מבוגר שנכח שם התפעל מאד מעצמאותו של התינוק. "
 קטן וכבר יודע להסתדר לבד. גבר קטן!".

 
הסברתי לו שהתינוק הזה "נאלץ" ללמוד להתמודד לבד משום שאין מבוגר 
שטורח להיות שם בשבילו. הפעולות שלו לא נובעות מתוך "חכמת חיים" או 
"עצמאות" חיובית אלא מתוך דחף לנוע קדימה. יתכן מאד שאם הקשר הלקוי 

אמו מתפרס גם על תחומים אחרים בחייו הצעירים, הרי שהוא הולך שלו עם 
לגדול עצמאי מאד גם בתחומים נוספים עד שלבסוף ידרוש וגם ישיג את 
עצמאותו מהוריו ויקשור את קשריו עם החברים, אשר הם בדרך כלל "חברים 

 מהרחוב". 
 

אותו וישמור גם הילד הזה אשר נראה עצמאי, עדיין זקוק למבוגר שיכוון וידריך 
אותו מפגיעות )והוא בהחלט היה קרוב ליפול ולהיפגע כמה פעמים אלמלא 
שאחזתי בו ברגע הנכון(. אכן חושיו הגופניים טובים והוא למד לטפס ולהתגלש, 

 אך ילד בגילו זקוק נואשות להיקשר למבוגר. 
 

תוך כדי שאמרתי את הדברים, אחזתי בבתי הקטנה ונדנדתי אותה באחת 
ות שהיו שם. ומאחר שגובהן של הנדנדות אינו מאפשר לילד בגיל שנה הנדנדנ

וחצי להגיע אליהן אלא אם כן מבוגר מושיב אותו עליהן, על כן היה זה אותו ילד 
 חמד שמשך במכנסי והצביע לעבר הנדנדה על מנת שארים גם אותו. 

 
 הוא הראה לנו עד כמה שהוא זקוק למבוגר רציני בחייו. 
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 לשוחח עם חברותיה... )**(.אמו המשיכה 
 

והנה עתה זימן לי ה' יתברך והאיר את עיני בספרו של הגר"ש וולבה זצ"ל )עלי 
שור עמ' רס"ג( שכתב : 'וכשם שאי אפשר לשבור תכונות טבעיות, כך אי אפשר 
לדלג על תקופות התפתחותו של הבן. לשווא טורחות אמהות זריזות להרגיל 

טרם בא הזמן שיוכלו לעמוד בהם, כי אפילו אם  את הבנים בדברים שמצד גילם
 ספק אם לא גרמו נזק לילד! –הן מצליחות 

 
דע : כל תביעה לא לפי גיל הילד עלולה להכות פצע נפשי בלבו הרך, פצע 
העתיד להתפתח באופן מדאיג על כל התפתחותו ואופיו בצורת פחדים, 

 עצבנות, וחוסר עצמאות בגיל שבו דרושה עצמאות. 
 

ים אלה אמורים גם לגבי דברים כה פשוטים כמו נקיות, ישיבה מסודרת על דבר
יד השולחן וכדומה, שהאמהות רגילות לדרוש מהילדים כמה שנים לפני הגיעם 

 לגיל המתאים לכך'. 
 

 ודבריו הם קילורין לעיניים ואינם צריכים ביאור.
 

 בהצלחה...
_____________ 

רגיל בו כגון שדה תעופה במדינה זרה או עיר גדולה שמעולם לא )*( אם ארע לך להגיע למקום שאינך 
ביקרת בה ואינך מכיר איש ואתה מבקש להגיע לייעד מסויים. ההרגשה שהרגשת באותם רגעים היא 
תחושת זרות וחשש מפני הבאות. ואם ארע שלפתע נתקלת באדם הדובר בשפתך ומכיר היטב את 

פנים, לבטח תירצה להיצמד אליו משום שהוא משמש לך  המקום ובפרט אם הוא גם מחייך ומאיר לך
כמורה דרך טוב להגיע למקום מבטחים. החושים הללו נמצאים בנו החל מגיל קטנות בו התינוק לומד 
לסמוך על הקרובים אליו ומרגיש מפוחד כשהם לא בנמצא. כל אחד מרגיש בטוח יותר ליד מי שנראה לו 

ה להורים הולכת ונחלשת, הילד יחפש להיצמד לחברים שלפי כאחד שיודע להסתדר. ולכן אם הקירב
 דעתו מבינים עניין ויודעים להסתדר בחיים. ראוי להישמר מכך.

 בה שיתכסה בציצית שחייב טלית שיעור)**( הלכה מפורשת היא בשולחן ערוך )או"ח סי' ט"ז סעי' א'( : '
' וביארו שם המפרשים לשומרו אחר צריך ואינו בשוק לבדו המתהלך קטן של ורובו ראשו וברוחב באורך

שמדובר בגיל תשע. והיוצא מזה הוא שקודם גיל תשע הילד עדיין לא נכנס להגדרה של 'קטן המתהלך 
לבדו בשוק ואינו צריך אחר לשומרו' ולבטח שאין להניח לו לטפס על מתקנים גבוהים ומסוכנים מבלי 

על ילדם הקטן... ולהלכה נפסק ש'איש' הוא מגיל  להשגיח עליו. וזה בנוגע לחובת השמירה של ההורים
 שלוש עשרה.

 
***  
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 מסכת מגילה

 
 דף כא.

 חולי ירד גמליאל רבן משמת מעומד אלא תורה למדין היו לא גמליאל רבן ועד משה מימות רבנן תנו
 ואשב אומר אחד כתוב .תורה כבוד בטל גמליאל רבן משמת דתנן והיינו מיושב תורה למדין והיו לעולם

 . מיושב וקשות מעומד רכות אמר רבאוכו'  בהר עמדתי ואנכי אומר אחד וכתוב בהר

כי מזמן משה ועד רבן גמליאל, קודם שירד חולי לעולם והיה כוחם גדול, אזי היו למדים תורה 
 ההתבודדות)לקו"מ ח"ב סי' כ"ה( ש)ברכות ו:(. ואומר רבנו ז"ל בעמידה. כי 'אין עמידה אלא תפלה' 

 דולב להתבודד יותר או שעה פנים - כל - על לו לקבע דהינו. הכל מן וגדולה עליונה מעלה הוא
 לבקש, ופיוס ורצוי חן בדברי ואמתלאות בטענות קונו לבין בינו שיחתו ולפרש, בשדה או חדר באיזה

 בו שמדברים בלשון יהיה זו ושיחה ותפלה. באמת לעבודתו אליו שיקרבו, יתברך מלפניו ולהתחנן
 שעשועים נעשה מזה, תפלה מתורה כשעושה ובפרט, מאד גבוה למקום עולה זו השיחה ועניןוכו' 

 לה, עיי"ש.למע מאד גדולים

וזה שהיו לומדים תורה בעמידה, הינו בתפלה. כי היו עושים מהתורה שלמדו תפלה ומבקשים 
 כלוזו עיקר תורה לשמה כמו שאומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' ב'( שומתחננים לקיים את אשר למדו 

כי . התפלה בתוך נתלבשים והם, נשמות ניצוצי הם האותיות כל, ולעשות רולשמ לומד שאדם התורה
 והוא דבר גדול ונפלא מאד כנ"ל.אחר שלמד תורה מלביש את אותיות התורה שלמד בתוך התפלה 

נקרא 'בעל החוטם' כמובא )תענית כט( אך משמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם. כי רבן גמליאל 
 ועמד אחד אדון בא. להריגה גמליאל רבן על גזרה נגזרה ההיכל את הרשע טורנוסרופוס כשחרש

 מנייהו טשא אזל גמליאל רבן שמע. מתבקש החוטם בעל מתבקש החוטם בעל ואמר המדרש בבית
 . ]הלך וברח מהם[

 בלא להתקיים אפשר שאי שכשם משום' החוטם בעל' נקרא גמליאל שרבן פירש ל"ז א"המהרש
 מתקיים ובזכותם החשיבות עיקר שהם הינו. הדור כנגד הצדיקים הם כך, החוטם מן שבאה הנשימה

 .כלל להתקיים אפשר אי ובלעדיהם הדור

 כזו למדרגה להגיע צריך שאדם הינו. חוטם' בחי היא שהתפלה'( ב' סי א"ח מ"לקו) אומר ל"ז רבנו כי
. צרכיו כל על' ית לפניו להתפלל מבלי לחיות יכול אינו כך הנשימה ללא לחיות אפשר שאי שכשם

 בעל' נקרא כן ועל'( ח' סי א"ח מ"לקו) אליו המתקרבים אצל דקדושה חיות שמכניס זה הוא והצדיק
: קל נשא בזוהר ועיין) ופרט פרט כל על לה' יתברך שיתפללו הזו הידיעה את בהם מכניס הוא כי' החוטם
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 הלימוד את שמגלה הצדיק כי. מתחנן אני החוטם לבעל, מתפלל אני החוטם לבעל אמר, צלותיה לצלאה בעי סבא המנונא רב הוה כד תאנא

 '(.ל' וסי' ב' סי א"ח מ"לקו:  ל"ז רבנו בדברי כמובא דרכו עוברות התפלות וכל משיח' בחי הוא הזה

)לקו"מ ח"ב סי' ח'( על כן משמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם כי עיקר הרפואה היא על ידי תפלה 
בתפלה ועל כן ירד חולי לעולם ועל כן סוק וכשמת רבן גמליאל לא היה מי שיחזק ויעודד אותם לע

החלו ללמוד תורה מיושב. כי הישיבה מורה על העדר ההשתנות )לקו"מ ח"א סי' כ"א(. כי כל תורתם 
 אם כי שלם בלב לא"מצות אנשים מלומדה" )ישעיה כ"ט( ופרש"י : 'היתה בלא השתנות לטובה רק 

תורה כזו בודאי אין בכחה לשנות את האדם לטובה, וכל זה מחמת  '.אותם המלמדים האנשים במצות
 שמת אצלם רבן גמליאל.

ואת . כפי שנראה לעיניינו כמובא בזוהר תרומה קע"ד[ –]מהצד שלנו  כי באמת הצדיק לא מת אלא מסטרא דילן
ן כי רבהלימוד של רבן גמליאל שהוא בעל החוטם צריך להמשיך גם אחר שנסתלק ובזה יקרא חי. 

והוא  הולך בדרכו גם עתה אזי אצלו רבן גמליאל חי.הגמליאל גילה דרך לעשות מהתורה תפלה וכל 
עיקר כבוד התורה שעושה מהתורה תפלה ומבקש ומתחנן לה' יתברך שיזכה לקיים את אשר למד 

 .תורה כבוד בטל גמליאל רבן משמת דתנן והיינווכנ"ל 

 אומר אחד וכתוב בהר ואשב אומר אחד כתובובזה יתבאר המשך הגמרא שדרשו לגבי משה רבנו : 
 .מיושב וקשות מעומד רכות אמר רבאוכו'  בהר עמדתי ואנכי

כי הדברים הרכים הם במעומד כי 'אין עמידה אלא תפלה' כנ"ל וכשעוסק בזה ממתיק מעצמו כל מיני 
)לקוה"ל הלכות ראש חודש הלכה ה'( שכשעושה מהתורות תפלות מרירות וכמו שאומר ר' נתן ז"ל 

 ממשיך שלוש עשרה מידות של רחמים וניצול מכל רע. 

כי עיקר הנעימות היא בתפלה וכמו שאומרים חכמינו הקדושים )שהש"ר פ"ז( על הפסוק "מה יפית 
וזה  גם על ידי התפלה ממשיך על עצמו חיים נעימים כי זוכה לרפואה וכנ"ל. בתפלה. –ומה נעמת" 

'רכות מעומד'. כי בהר סיני שקיבל את התורה  –שמשה רבנו גילה 'ואנכי עמדתי בהר' ופירש רבא 
 'עמדתי בהר'. אזי הרגיש רכות ונעימות. –תיכף עשה מזה תפלה, בחי' עמידה 

פלה כי אם מיושב אזי היה הדבר קשה בעיניו. שזה "ואשב אם רק היה לומד בלא עמידה של תאך 
 'קשות מיושב'.  –בהר" ופירש רבא 

ובזה מצאנו טעם מפני מה בעמידה אמר 'ואנכי' עמדתי בהר. ובישיבה לא הזכיר 'אנכי' אלא 'ואשב 
זו  –, הוא על ידי עמידה )א( בהר'. כי עיקר הדרך להשיג דבקות בו יתברך, בחי' 'אנכי' ה' אלקיך

תפלה. מה שאין כן אם רק לומד בלא לעסוק בתפלה לא ירגיש את נעימות הדבקות. ועל כן על ישיבה 
ללא תפלה אמר משה רבנו 'ואשב בהר'. אך כשבא לדבר משבח התפלה שעושים מהתורה אמר 
'ואנכי', כאומר איך זכיתי לדבקות גדולה בו יתברך ולדעת שהכל 'אנכי' ה' אלקיך? על ידי 'עמדתי 

 עשיתי תפלה, בחי' עמידה מההר שבו קיבלתי את התורה, והבן היטב. –הר' ב

___________ 

על הפסוק : "ויאמר לה אלקנה אישה חנה למה תבכי וכו' הלא אנכי טוב עיין מדרש שוחט טוב על שמואל )פרשה א, ח( )א( 
'הלא אני' אין כתיב כאן אלא הלא 'אנכי'. אמר לה ברייך יהי בחלקך כמה דאת אמר "אנכי ה' אלקיך"  –לך מעשרה בנים" 

 כמו שכתוב "אנכי" ה' אלקיך"[. בוראך יהי בחלקךלא כתוב 'הלא אני' אלא הלא 'אנכי'. אמר לה  –]הלא אנכי טוב לך מעשרה בנים 

*** 
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 דף כד:

( א, טז) חגיגה במסכת ואמרינן, בו מסתכלין שהעם לפי. פרש"י כפיו את ישא לא מומין בידיו שיש כהן
 .ידיהן על שורה שהשכינה לפי, כהות עיניו כפיהן את שנושאין בשעה בכהנים המסתכל

, משלום הוא בורידה קריע כי, לדבר אפשר אי קתומחל ידי לרבנו ז"ל אומר )לקו"מ ח"א סי' רל"ט( ע
 עצמו על לקבל התפלה דםוק אחד כל צריך כן ועל". שלום נא אדברה" : (ב"קכ תהלים) שכתוב כמו

 לדבר יוכל זה - ידי - על, ושלום אהבה שיש זה - ידי - שעל כדי" כמוך לרעך ואהבת" : עשה מצות
 שהם רק, שלום רוצה אחד אם אפלו כן ועל, לדבר אפשר אי, מחלקת ויש שלום כשאין אבל, בתפלה
, שלום איש שהוא אף ולהתפלל לדבר אפשר אי כן על בשלמות השלום אין זה כל עם, עליו חולקין
 איש אני כי", שלום אני(: "כ"ק שם, )השלום עליו, המלך דוד שאמר וזה, עליו חולקין שהם מאחר
 עם, שלום שאני שאף הינו", למלחמה המה, אדבר וכי" זה כל ועם, כלם עם שלום היה ומצדי שלום

 וכו', עיי"ש. ל"כנ עלי חולקין שהם קתווהמחל המלחמה מחמת לדבר אפשר אי זה כל

 שהשכינה לפי, כהות עיניו כפיהן אתוהנה, הטעם שכתב רש"י שהמסתכל בכהנים בשעה שנושאין 
שלא לצורך ודי בטעם שהעם מסתכלין בו ומביטים בחסרונותיו ונמצא לכאורה , הוא ידיהן על שורה

עושה ריחוק ופירוד בין הלבבות והתורה אמרה מכשילן בכך כי כל הרואה את מומיו ישום על הדבר ו
 "ואהבת לרעך כמוך" וביותר בעת התפלה וכנ"ל.

דחו את פרש"י הנ"ל והעמידו הטעם משום היסח  התוספות )חגיגה טז. ד"ה בכהנים(שלכן ואפשר 
הדעת. ועל פי הנ"ל נראה שעיקר היסח הדעת הוא מן המצווה "ואהבת לרעך כמוך" כי כשרואים 

 מומים וחסרונות אזי מסיחין את הדעת מהמצוה הזאת, והבן.

*** 

"י שר' חייא ופרש. ומגדף מחרף נמצאת לא "'לה כיתייוח" אצל מגיע כשאתה ליה אימא זיל ליה אמר
 .והכיתי כאומר נראה, ן"היהי ן"לחיתי קורא היה

 והקשה בשפתי חכמים מדוע לא הביא לו פסוק מהתורה "ולא תחללו את שם קדשי".

 קנוית שלא אותם מוכיח כשאתהעל פי דברי רבנו ז"ל )ספר המידות, תשובה סעי' ע'( : 'ויש לומר 
'. כי אפילו חטא מגונה כזה צריך ממך יקבלו זה ידי ועל, עמהם עצמך את לותכל, נעורים חטאת

למוכיח לכלול את עצמו עמהם בשעה שמוכיח אותם ולדבר בלשון רבים 'עלינו להתחזק ולתקן את 
 אשר קלקלנו' ורק באופן הזה יקבלו ממנו. 

הפסוק הזה נאמר בלשון רבים ובזה יובן מדוע לא הביא את הפסוק "ולא תחללו את שם קדשי" כי 
 ' חייא קורא 'ולא תהללו את שם קדשי' היה נשמע כמוכיח את עצמו יחד עם הציבורואם היה ר

ובזה ודאי  'מפני מה אין אתם מהללים את שמי?' –וכקורא בשם ה' : "ולא תהללו את שם קדשי" 
היה מעורר את הציבור אליו יתברך כי אם רבי חייא משתף את עצמו עמהם שגם הוא אינו מהלל את 

 אזי בודאי שעליהם להתעורר יותר ויותר. שם קדשו יתברך,

 נשמע כמדבר לעצמו והוא חירוף רח"ל, ודו"ק. 'אך כשיאמר 'והיכיתי לה'

***  
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 פירוש על החומש כפי ההקדמות 
 שזכינו לקבל מכ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע

 
 
 

 ים וגו'.ויעל הארבה על כל ארץ מצרים וינח בכל גבול מצר
 

וינח בכל גבול מצרים. וינח ביום השביעי )להלן כ, כתב בעל הטורים : 
 יא(. מלמד שנח הארבה בשבת.

 
ששת ימים תעשה מעשיך וביום וקשה, כי להלן )כג, יב( כתיב : "
תן לו נייח ופרש"י : ' .וגו' "מורךהשביעי תשבת למען ינוח שורך וח

או אינו אלא יחבשנו  .להתיר שיהא תולש ואוכל עשבים מן הקרקע
 '.אמרת אין זה נייח אלא צער - בתוך הבית

 
נמצא שהמנוחה של בעלי החיים בשבת היא להתיר להם לאכול מן 
המחובר לקרקע. וצריך להבין מעתה מפני מה נח הארבה בשבת ואין זה 

 נייח אלא צער.
 

 יפלא מפני מה דיקא מכה זו נחה בשבת ולא מכה אחרת. ב( כן
 

כי השם יתברך ויש לומר בהקדים דברי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' ס"ד( 
מחמת רחמנותו ברא את העולם, כי רצה לגלות רחמנותו, ואם לא היה 
בריאת העולם על מי היה מראה רחמנותו. ועל כן ברא את כל הבריאה 

דת המרכז של עולם הגשמי, כדי להראות ונקלת האצילות, עד סוף ימתח
א את העולם, לא היה מקום ורחמנותו. וכאשר רצה השם יתברך לבר

לבראו מחמת שהיה הכל אין סוף. על כן צמצם את האור לצדדין, ועל 
ידי הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי. ובתוך החלל הפנוי הזה, נתהוו כל 



35 

 

חיים  -וב בעץ ם )כמו שכתדות, שהם בריאת העוליהימים והמ
 .בתחלתו(

 
כרח לבריאת העולם. כי בלתי החלל הפנוי, לא ווזה החלל הפנוי, היה מ

היה שום מקום לבריאת העולם כנ"ל. וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי 
אפשר להבין ולהשיג, כי אם לעתיד לבוא. כי צריך לומר בו שני הפכים, 

ביכול צמצם אלקותו יש ואין. כי החלל הפנוי הוא על ידי הצמצום, שכ
משם, ואין שם אלקות כביכול, כי אם לא כן אינו פנוי, והכל אין סוף, 

תו, בודאי אף על פי יואין מקום לבריאת העולם כלל. אבל באמת לאמ
כן יש שם גם כן אלקות, כי בודאי אין שום דבר בלעדי חיותו. ועל כן אי 

 ו'.וכ אפשר להשיג כלל בחינת חלל הפנוי, עד לעתיד לבוא
 

' מחר'. "ויבא משה אל פרעה וכו', הנני מביא מחר ארבה בגבולך" : וזה
הוא בחינת לעתיד לבוא, כי מחר לקבל שכר )ערובין כ"ב(: בחינת  -

בול השכר י)בראשית ל(: "וענתה בי צדקתי ביום מחר", הינו בחינת ק
לעתיד לבוא, ואז יבינו בחינת החלל הפנוי שהוא על ידי הצמצום, איך 

ר להיות, שבאמת יש שם אלקות, ואף על פי כן הוא חלל הפנוי אפש
 בול שכר לעתיד הואיקר הקיבול שכר, כי עיכנ"ל. וזהו בעצמו הק

 שישיגו השגות ויבינו מה שהיה אי אפשר להבין בעולם הזה. 
 

ה יואז ידעו שהחלל הפנוי הוא בבחינת ארבה, כההוא קמצא דלבוש
)כמובא בכל ספרי קבלה שזהו  ה )בראשית רבה פרשה כ"א(,ימנה וב

בחינת סוד חלל הפנוי(. לבוש, הוא בחינת הצמצום של חלל הפנוי, 
שעל ידו בחינת הלבושין. יבינו שהוא מנה ובה, שבאמת יש שם אלקות. 

וכו',  ואף על פי כן הוא בחינת לבוש, בחינת צמצום, בחינת חלל הפנוי
 עיי"ש.

 
חי' הארבה שרק לעתיד והכלל העולה הוא שסוד חלל הפנוי הוא ב

לבוא יהיה ניתן להשיגו. כי על הארבה אמרו חכמינו הקדושים 
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והוא סוד חלל הפנוי הנ"ל וכמובא ברקנאטי  'דלבושיה מיניה וביה'
עשרה לבושין לבש  ( :ז"ל)פפסיקתא ( שהביא מהבראשית פרק א)

, אף על פי תוהקדוש ב"ה בבריאת העולם. והענין כי הכל נברא באמצעו
הם אדוקין בו כשלהבת קשורה בגחלת, כענין שאמרו  'לבושים'או שנקר

בבראשית רבה ]כא, ה[ ויאמר אל האיש לבוש הבדים ]יחזקאל י, ב[ 
 , עיי"ש.כהדין קמצא דלבושיה מיניה

 
אין עורו חלוק ונפרד מבשרו אלא דבק ומקושר בו עד ששב כי הארבה 

ד גמור, נמצאו וכן בדוגמא העליונה הכל יחושר וכו' העור מעצם הב
)יונת אלם מהדורא בתרא  לן צל הצל אל האור הראשוןוהעולמות כ
 ח"א פ"ה(.

 
את  איך יתכן שמצד אחד צמצם ופינה ועל כן עתה היא מבוכה גדולה

אלקותו ועשה חלל פנוי כדי שיהיה ניתן לברוא בו את העולמות, ומצד 
 שני בודאי שאי אפשר שיהיה מקום שאין בו אלקותו יתברך. 

 
]וכל זה עובר על כל אדם בשעה שמתרגשת עליו איזו צרה וכו' שאז מרגיש 
שכביכול פינה את אלקותו יתברך. אך בודאי שאין הדבר כן ובכל צרתם לו צר, 

בעת שצר לאדם והוא יתברך נמצא איתו גם בעת צרתו אלא שאין משיגין זאת 
תו יתברך וכו'. על כן העיקר עתה לסמוך על אמונה ובזה ממשיך את אלקו

לתוך הצמצום שעובר עליו שהוא בחי' חלל הפנוי כמבואר כל זה בדברי רבנו 
 ז"ל בסי' ס"ד הנ"ל וכן בסי' מ"ט, עיי"ש ויערב לך[.

 
וכמו  ועל כן רק לעתיד לבוא, ביום שכולו שבת יהיה ניתן להשיגו

הוא  -' מחר'. "הנני מביא מחר ארבה בגבולךשכתב רבנו ז"ל על "
בוא, כי מחר לקבל שכר )ערובין כ"ב(: בחינת )בראשית בחינת לעתיד ל

בול השכר לעתיד יל(: "וענתה בי צדקתי ביום מחר", הינו בחינת ק
 . לבוא, ואז יבינו בחינת החלל הפנוי
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וינח בכל גבול מצרים. וינח ביום על הארבה : וזה שכתב בעל הטורים 
 השביעי )להלן כ, יא(. מלמד שנח הארבה בשבת.

 
שבת יש מנוחה מהמבוכה של חלל הפנוי שהיא בחי' ארבה כי רק ב

כנ"ל. כי שבת היא בחי' עולם הבא ומי שזוכה לקדש את עצמו ולהכין 
את עצמו כראוי, אזי זוכה כבר עתה בשבת להשיג את בחי' החלל הפנוי 

 שישיגו כולם לעתיד לבוא. 
 

כי אף שאינו עוסק . כפי בחינתו )וכן כל איש פשוט השומר את השבת רואה זאת ממילא
במלאכתו בשבת והיה ראוי שתחסר פרנסתו וכו', אך ה' יתברך עוזרו ושולח ברכה 
במעשה ידיו. כי היה יכול להקשות : איך אפשר לי לשבות ולנוח בשבת ובזה תגרע 
פרנסתי. אך אחר כך רואה בחוש שיש ברכה במעשה ידיו ולא הפסיד מאומה כי אם 

 הרויח(.

 
ו בריאת העולם שהוא בחי' ארבה דלבושיה מיניה ועל כן הארבה, הינ

ל. זאת הבחינה יש לה נייח בשבת. נ"וביה כנ"ל, שזה סוד חלל הפנוי כ
 כי רק לעתיד לבוא ביום שכולו שבת ישיגו זאת, וכן עתה מי שזוכה

 כל שבת וכו'.ל כראוי לקדש ולהכין את עצמו
 

ננוח  ת,יום שכולו שב – וממה שלעתיד לבוא בבוא הגאולה השלמה
מהמבוכה של הארבה כנ"ל, מזה נמשך ונשתלשל שגם בצמיחת 

)א(, הגאולה הראשונה במצרים היתה מנוחה לארבה ולא אכל בשבת 
 והבן היטב.

______________________ 
ונח שהיה צדיק הלכות נשיאת כפים הלכה ה'( )א( וכמובא בדברי ר' נתן ז"ל )לקוה"ל 

ת וביבורים ממש, הינו על ידי אותיות ותית ודבויבה שנמשכה מתיצל על ידי התינ
בה לילך על יבה ועל ידי זה היה כח בהתיכנס בתיים, על ידי זה זכה ליהתורה שזכה לק

בת יצל הוא וזרעו וכו' ונתקים העולם. וזהו גם כן בחינת תיפני המים. ועל ידי זה נ
מצמצמין  היה עתיד לקבל את התורה שהםשבה על פני המים מחמת יצל בתימשה שנ

בה שהם בחינת אותיות התורה כי יאת מימי הים הגדול כנ"ל. רק נח לא זכה על ידי הת
אם להציל את עצמו וזרעו לקיום העולם, אבל משה הציל את כל ישראל ומסר אותיות 
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וכו', עיי"ש. וכן הוא בזה שעל ידי הגאולה  ותבות התורה לכל ישראל לדורות עולם
אז תהיה מנוחה מהמבוכה של הארבה, מזה נמשך שגם העתידה, ביום שכולו שבת ש

 במצרים נח הארבה בפועל ביום השבת.
 

*** 
 וף וגו'. רוח ים חזק מאד וישא את הארבה ויתקעהו ימה ס ה'ך וויהפ

 
ה מפני שכשבא דוקא שמ - ויתקעהו ימה סוףהפענח רזא כתב כאן : '

פרעה לתוך הים אז חזר גם הארבה עליו שם וכן כל המכות שלקו 
 '.במצרים חזרו עליהם בים

 
כי אף ( אלשיך שמואל ב פרק זעל פי המובא )ויש לומר בדרך צחות 

פרעה שאמר מי ה' וכו', לא ידעתי את ה', חזר והודה ואמר מי כמכה 
, בפרעה ובכל חילו באלים ה', וכמאמר הכתוב )שמות יד יז( ואכבדה

 עיי"ש.
 

השני בכ"ף מכה' וזה ש'מי כמכה' הראשון עם כ"ף רפויה. ו'מי כ  
החל לשבח ולומר 'מי כמכה באלים פתח פרעה את פיו וכשדגושה. כי 

שהמתינו שם כנזכר לעיל מדברי  ה''. תיכף קפצו לו הארבה והצפרדע
מכה הפענח רזא דר נא לתוך פיו והמשיך לדבר בקול נחנק 'מי כ 

 בקודש'.
*** 

כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם ואמרתם זבח פסח  והיה
 הוא לה' ויקד העם וישתחוו. פירש רש"י על בשורת הבנים שיהיו להם. 

 
לכאורה לשון השאלה הוא שאלת בן קשה שימקאזניץ זי"ע ההמגיד 

טוב  ?ולא לו, ואם כן מה שמחו בבשורת בן הרשע 'לכם'רשע שאמרו 
 לו שלא נברא.

 



39 

 

ויש לומר על פי דברי רבנו ז"ל שאמר שהוא דבר גדול להוליד הרבה 
 ילדים ואפילו שיהיו איך שיהיו, משיח כבר יתקן את כולם. 

 
על הדברים הללו יען שבמקום אחר אומר נר"ו  אדמו"רכי שאלתי את 

רבנו ז"ל )לקו"מ ח"ב סי' ז'( שהעיקר הוא להוליד בני דעה שידעו את 
ה' יתברך ולא חיה בדמות אדם וכו', עיי"ש. והשיב שבודאי זהו העיקר 
וצריך לבקש הרבה ממנו ית' לזכות לילדים בעלי דעה וכן למסור את 

ז"ל בא לחזק שגם אם לבסוף נולדו לו נפשו על חינוך ילדיו. אך רבנו 
את  ילדים שאינם מוצלחים וכו' אסור להתייאש כי בודאי משיח יתקן

 כולם, ועיין לעיל )פרשת שמות, סי' ט'( מה שכתבנו בזה.
 

עתיד בבשורת הבן הרשע שעוד לשמחה מה זו עושה ובזה יובן 
ל "מה העבודה הזאת לכם" ולא לו. כי התורה ציוותה את כ להקשות

אחד "פרו ורבו" ועל האדם מוטל לעשות את שלו ולהוליד ילדים רבים. 
וגם כשרואים לבסוף שיצא בן רשע רח"ל ל"ע, גם על זה צריך לתת 
ל תודה לה' יתברך כי בודאי זוהי סיבה ממנו יתברך לאיזה עניין גדו

ונפלא אף שאין אנו מבינים זאת ובודאי שמשיח יתקן גם את הבן 
 הרשע, והבן.

*** 
 

כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ובני ישראל עשו 
ושמלות. פרש"י 'אף הן היו חשובות להם מן הכסף ומן הזהב והמאוחר 

 בפסוק חשוב'.
 

דבר נא באזני העם וישאלו וצריך להבין שהרי לעיל )יא, ב( נאמר : "
" ואילו שמלות איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב

 אמר.לא נ
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ב( מה שפרש"י שהשמלות היו חשובות להם יותר מן הכסף והזהב, 
 צריך ביאור.

 
"ותתפשהו אלא שרבנו ז"ל אומר )שיחות הר"ן סי' ק'( על הפסוק : 

בבגדו" )בראשית לט יב(, שהבעל דבר והסטרא אחרא תופסת את האדם 
דהינו שמטריד אותו בטרדת בגדיו ומלבושיו. כי טרדת  .בבגדו

מלבושים ובגדים של אדם הם מבלבלין מאד את האדם הצטרכות 
ומונעים אותו על ידי זה מעבודת השם יתברך. וזהו "ותתפשהו בבגדו". 
אך מי שהוא בעל נפש ולבו חזק בה', אינו משגיח גם על זה. אף על פי 

ש, אף על פי כן אינו מטריד עצמו בזה ואינו רוצה ושאין לו בגד ללב
זהו "וינח בגדו אצלה וינס" וכו' )שם(. להניח עצמו לבלבל בזה. ו

שמניח בגדו ומלבושו ונס ובורח מהם ואינו משגיח כלל על זה. רק 
 .עושה את שלו בעבודת ה' כפי מה שיכול

 
לבושים חדשים אצל אומות וזה בחי' מה שהבעל דבר מחדש בכל פעם 

העולם שנקרא 'אופנה', מלשון פניה. כי בתחילה כולם מבקשים ללבוש 
את זה המלבוש אך תוך זמן קצר פונה והולך לו ובא מלבוש אחר  דיקא

  תחתיו ועל כן נקרא אופנה מלשון שפונה והולך לו.
 

אמרו עליו על יוסף הצדיק וזה שאומרים חכמינו הקדושים )יומא לה:( 
בכל יום ויום היתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים בגדים שלבשה לו 

בשה לו ערבית לא לבשה לו שחרית לא לבשה לו ערבית בגדים של
אשר כל זה הוא בחי' האופנה הנ"ל שמחדש מלבושים בכל  חרית.ש

והכל בכדי להחטיא את יוסף. אלא שיוסף התגבר כנגדה מאד  פעם
וקיים בעצמו 'וינח בגדו אצלה וינס' שהניח את כל עניין הבגדים 

ת וכמו שסיפר רבנו ז"ל )סיפורי מעשיו והמלבושים ובורח לעבודתו ית'
', בגדים לא היה מקפיד כלל ועל מעשה יב( מהבעל תפלה בזו הלשון : '

כי רק זו העצה כנגד הרוח שטות והשגעון של הבגדים, שלא להקפיד 
 עליהם כלל אלא 'וינח בגדו אצלה וינס'.
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לעתיד הקדוש ברוך ואומר רבנו ז"ל )ספר המידות, בגדים סעי' ט'( : '

כשעוסק בזה כי כו"ם'. וש עהוא יהא נפרע מאותם המלובשים מלב
מכלה את ימיו ברדיפה אחר בגדים נאים מהקודמים ונמצא שכל ש נמצא

 ימיו בהבל.
 

כי הבגדים בקדושה גבוהים מאד וכמו שאומר ר' נתן ז"ל )לקוה"ל 
לה כלולה בבחינת בגדים, כמו וכי כל התורה כהלכות ציצית הלכה ה'( 

ים". שזה נאמר על כלליות שכתוב )קהלת ט'(, "בכל עת יהיו בגדיך לבנ
קיום התורה והמצות שעל ידי זה זוכין לבחינת בגדים לבנים, בחינת 
חלוקא דרבנן, שהוא לבוש הנשמה שזוכה כל אחד בעולם הבא כפי 

וכו', עיי"ש. וכנגד זה מתגבר  התורה והמצות שזכה לסגל בעולם הזה
 הבעל דבר להחטיא את האדם דוקא בעניין המלבושים וכנ"ל.

 
בזה יובן מפני מה שאלו ישראל את השמלות מהמצרים הגם שמשה ו

אין לך אומה בעולם שהיא היתה שטופה רבנו לא ביקשם על כך. כי 
בדברים מכוערים ודברים שאינם ראויין וחשודין בכשפים ובזימה ובכל 
מעשים רעים אלא המצרים בלבד )תנדא"ר פ"ז(. ואומרים חכמינו 

והיו סוררים ועליהם מצרים למדו מהם  הקדושים שישראל שהיו בגלות
'סוררים כתיב וכן היו  –נאמר )תהלים ס"ח( "אך סוררים שכנו צחיחה" 

ואומרים חכמינו . אלא שנהג עמם בכשרות' )עיין תנחומא, בא, יא(
ים לבוא לקחת לו גוי קאו הנסה אלהקדושים )ויק"ר פכ"ג( על הפסוק "

בלורית ואלו מגדלי בלורית אלו ואלו ערלים אלו מגדלי  -" מקרב גוי
לא היתה נותנת מדת הדין  אם כןאלו לובשי כלאים ואלו לובשי כלאים 

 .לישראל שיגאלו ממצרים
 

וכיון שהיו עדין במדרגה נמוכה מאד, על כן חמדו גם את שמלותיהם 
הבעל דבר תופס את האדם ובגדיהם של המצרים אף יותר מהזהב כי 

 בבגדו כנ"ל.
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ל את התורה נאמר )להלן, יט( : "ויאמר ה' אל משה ועל כן כשבאו לקב

שמלותם דיקא. הם  ,לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם"
השמלות שלקחו מהמצרים ועתה יש להם לכבסם ובזה יוכלו לקבל את 

 התורה.
 

הכלל העולה הוא שהבגדים בשורשן הם גבוהים מאד וצריך לשמור 
ט(. ויש על זה מלחמה כבדה מאד עליהם בנקיות )לקו"מ ח"א סי' כ"

שלא ליפול ברשתו של הבעל דבר להימשך אחר בגדי עכו"ם, והבן 
 היטב.

*** 
 

  



43 

 

 סיפורי מוהרא"ש

 אשר בנחל חלק פז מכתב י"ט שעז

שמעתי מספרים על המשגיח המפורסם ר' 
לייב חסמן ז"ל, שהלך פעם לטייל עם בחור 
ישיבה כדי להתאוורר וכו', והבחור היה 
חצוף ועז פנים. פתאום שאל את ר' לייב 
ז"ל: "אומרים עליכם שלמדתם ארבע עשרה 
שנה בקלם, במה רואים זאת עליכם?" ור' 
לייב לא ענה לו, והמשיכו ללכת יחד, 

ע אל דלת הישיבה, ענה ר' לייב ז"ל וכשהגי
להתלמיד: "ראית ששתקתי ולא עניתי לך? 
זה למדתי בקלם". רואים מזה מה נקראת 
גדלות, אחד דוקר אותך וכו', מבזה אותך 

  וכו', ולא עונים לו, זה יסוד בחיים. 
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