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  בפתח
  

, במה אקד� לאלוקי מרו� נורא עלילה יתבר� שמו
 בהגיע בננו היקר, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמ� הזה

להיות  ,הבחור חנו� העני� נרו יאיר לגיל עול תורה ומצוות
  .ועושה החייב במצוותמצווה 

  
בבא (ל בי� של שלמה "ל ז"ונודעי� המה דברי המהרש

 שעושי� מצוה בר וסעודת : "שכתב כ�, )קמא פרק ז
 ושמה, מזו גדולה מצוה סעודת ל� אי� לכאורה, האשכנזי�

, והודיה שבח למקו� ונותני�, שמחה ועושי�. עליה יוכיח
 והאב, ועושה המצוה וגדול, מצוה בר להיות הנער שזכה
 וראיה. בכללה התורה בברית להכניסו, עתה עד שגדלו זכה

 יוס  רב שאמר) א"ע א"ל (דקדושי� סו  פרק קמא להדיא
', כו ועושה המצוה גדול חנינא' ר דאמר השתא", לבסו 
 פטור סומא דאמר, יהודא' כר הלכה שאי� לי דאמר מא�
 כבר שהיה פ"אע. "לרבנ� טבא יומא עבידנא, המצות מ�

 לעשות רצה עתה עד לו נודע היה שלא אבשורה אלא. חייב
ו� י לעשות שראוי, והזמ� העת הגעת על ל שכ�כ ,ו� טובי

  ."טוב
   

 על חובה )ט"כ אות ליקוטי�( חדש וכ� מצינו בילקוט
 .לחופה שנכנס כיו� מצוה בבר סעודה לעשות האד�

  ).ד"רכה סק(והובאו דבריו במג� אברה� 
  

מרות שאי� לערו� סעודת של, ל ש�"והנה כתב המהרש
 תורה בדברי דורש הרי כשהב�, מצוה שלא ביו� בר המצוה

 באותו שלא אותה כשעושי� אפילו, מצוה סעודת זו הרי
ולמדנו מדבריו על ההקשר שבי� דברי התורה , יו�
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וא� , הקדושי� לבי� יו� כניסת הנער לעול תורה ומצוות
ו� גדול כ� אי� ספק שאי� מתאי� וראוי יותר להעלות בי
לשמוח , זה דברי תורה ופרפראות לחכמה עלי גליו�

פקודי "בשמחת בר המצוה בשילוב של השמחה הגדולה של 
  ".ישרי� משמחי לב' ה
  

להנות אלוקי� ואנשי� , הבוחר בשירי זמרה, ה"זיכני הקב
 היה שא�, "מהונ� 'ה את כבד"בבחינת  , בקולי ובזמרתי

 כבד ש� על, התיבה לפני ועבור שמע את פרוס, ערב קול�
ובד בבד ). פסיקתא דרב כהנא פיסקא י" (מהונ� 'ה את

זוכה אני לעסוק בדברי תורה תמידי� כסדר� ולהגות 
לשורר את שירת בת השמי� התורה , באמרי שפר

 ַה-ֹאת ַהִ+יָרה ֶאת ָלֶכ� ִ(ְתב' ְוַעָ$ה"עליה נאמר , הקדושה
 ַהִ+יָרה 3ִי ִ$ְהֶיה ְלַמַע� 1ְִפיֶה� .2ִיָמ ִי2ְָרֵאל 1ְֵני ֶאת ְוַלְ/ָד.
 ועל כ� תודתי נתונה לרבו� ".ִי2ְָרֵאל 1ְִבֵני ְלֵעד ַה-ֹאת

, שנת� לנו תורת אמת וחיי עול� נטע בתוכינו, העולמי�
הבוחר 'יחד ע� ', הבוחר בשירי זמרה'וזיכני לשלב את  
ל כאשר אנו רואי� ששני הלשונות ש', בתורה ובמשה עבדו

אשר בחר בנו מכל העמי� ונת� '( נאמרו בתורה ' הבוחר'
  ).'הבוחר בשירי זמרה'(ובשירה וזמרה   )'לנו את תורתו

  
אוני� רבי אודה מקרב ולב עמוק למעלת כבוד הרבני� הג

 רבי ,א" שליט גריינמ� ישעיהורבי, א"יקותיאל דרורי שליט
ר ערגעמבע יוס  אנשל ל רבי,א"אברה� ציטרנבוי� שליט

 דוד  ורבי, א" שליטוינברגרפייבל שרגא רבי  ,א"יטשל
ה להשתת  "יכני הקבעל שז, א" שליטיצחק מתיוס

ולהנות ' להתענג על ה, בשיעורי התורה שמוסרי� בקביעות
  .מזיו שכינתו

  
' שיחיזאב    יקותיאל'אדוני אבי ר, אשא עיני אל ההורי�

, ה"חנה טשארנא ע  והאהובההיקרהאמי ו, ט"לאוי
והשקיעו ונתנו את כל , י במסירות ובאהבה רבהשגידלונ

  .בלב של� ובנפש חפצה, כול� למעננו בכל עת ושעה
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 ציפורהחמותי היקרה  ו סלומו� מרדכי'רהיקר חמי ועימ� 
שמאז באתי אל בית� היקפוני בחבלי אהבת� ', תחי

בכל , ומתמסרי� ודואגי� ה� תמיד להצלחתנו ורווחתנו
  .נימי נפש� ולבב�

  
 רבי יעקב צבי גנוט רכה למעלת הרב הגאו	תודה וב

א בבני ברק ועור� "מחכמי ולומדי כולל חזו,א"שליט
� זהבעריכת קובוהנפלא  על סיועו הרב ,ספרי� חשובי� ,

ובכוחו הגדול בתורה ובעריכת דברי התורה זכיתי לבר� על 
  .המוגמר

    
 אשתי היקרה , אודה בכל לב לעזרתי רעייתי, ואחרו� חביב

 אשר מוסרת את נפשה וכל ',אילנית בלומה תחי והמסורה
  . שלה הוא4 ואשר שלי, כולה למעני ולמע� ילדינו היקרי�

  
שמחה והרחבת ,  שנזכה לגדל את ילדינו באושרויהי רצו�

ונזכה , למידות טובות ולמעשי� טובי�,  לתורה,הדעת
, עד ביאת גואל צדק במהרה, לשמח אלוקי� ואנשי�
  . הלל והודאהלזכות לשורר לפניו שיר

  
  שמואל יעקב קרישר
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  נח  
  
  

, ֶאת ֵאֶ*ה $)ְלדֹת נַֹח נַֹח ִאי' ַצִ%יק ָ$ִמי� ָהָיה ְ"דֹרָֹתיו
 .)ט,ובראשית  (.נַֹח,ָהֱאלִֹהי� ִהְתַהֶ*ְ�

 

 
 כי אילו היה.  שנח נדרש לטובה וג נדרש לגנאיי אומר"רש

 מפני שאכ� וזאת .1ב לכלולא היה נחש, בדורו של אברה אבינו
 אב אברה הוא. ה בעול"ס את שמו של הקבאברה אבינו פר

ואילו .  3ושרה את הנשי, אברה גייר את האנשי. 2המו� גויי
על כ� שלא עשה מאומה להעלות אל על , התביעה על נח הייתה

 ה"ולא ניסה לשכנע אות להתקרב אל הקב,  דורואת בני
 .כה וטובהולהתחזק בעשייה ברו

  
 יה מפני שה, נחבש נקרא לכ�  שבדר� מליצהואומרי העול

מפני שנת� לה , דא!היה נח לבניש. נח למקו ונח לבריות
 ולכ� באמת הגיע , ולא הוכיחלעשות את כל העולה על רוח

 .המבול
  

 –" אלה תולדות נח" . שנח נשאר נח, הדיוק כא� בפרשתנוווזה
רק הוא נשאר ".   נח–אלה תולדות נח  ":?הו נח לדעת מיברצונ�

                                                 

 בדור היה שאלו שכן כל, לשבח אותו דורשים מרבותינו יש - "בדורותיו: "י"ל רש"וז   1
 בדורו היה ואלו, צדיק היה דורו לפי, לגנאי אותו שדורשים ויש, יותר צדיק היה צדיקים

הקדוש -ומהזוהר. א,בסנהדרין קח' ומקורו מהגמ. ל"עכ, לכלום נחשב היה לא אברהם של
 נחשב אינו אחרנין בדרין אבל "בדורותיו היה תמים: "ל"וז] ב עמוד נט דף [תוספתא
 דכלהו בדרא עבד מאי חמי א"ד .דדוד ודרא ,דמשה ודרא ,דאברהם דרא כמו ,לכלום
 : כ"ע צדיקים דכולהו בדרא היה אלו ו"ק ,חייבים

ֲהמֹון ּגֹוִים -ִׁשְמָך +ְבָרם ְוָהָיה ִׁשְמָך +ְבָרָהם ִּכי +ב-ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת-ְולֹא. "ה,להלן יז' עי   2
 ".ְנַתִּתיָך

 שרי את אברם ויקח"  על הפסוק,יב פרק בראשית) טוב לקח (זוטרתא בפסיקתא' עי   3
 אלו :ל" וז"בחרן עשו אשר הנפש ואת רכשו אשר רכושם כל ואת אחיו בן לוט ואת אשתו
 .השכינה כנפי תחת והביאום, נשים גיירה ושרה ,אנשים גייר אברהם ,חוניא ר"א. הגרים
  :בראם הם כאילו, "עשו אשר" נאמר לכך
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לעבוד לבדו את האלוקי ולא לעורר את האחרי , לעצמו
 .'להצטר% א% ה ולעבוד את ה

  
, "היה בדורותיו איש צדיק תמי  ":תולכ� ממשיכה התורה ואומר

א�  ,  "איש  צדיק  תמי" היה   עצמואומעידה עליו שאמנ הו
    . 4היינו רק לעצמו, "ובדורותי"רק  היה הוא  ,לעילכאמור 

  
  
  

  וישב
 
  

, ָיַדע ִא$) ְמא4ָמה 0ִי ִא�,י)ֵס3 ְולֹא,ל) ְ"ַיד,ֲאֶ'ר,ַו2ֲַעזֹב 0ָל
  .ת5ֹר ִויֵפה ַמְרֶאה,ה4א א)ֵכל ַוְיִהי י)ֵס3 ְיֵפה,ַהֶ*ֶח� ֲאֶ'ר

  .)ו,בראשית לט(
 

 

ויהי בימי "על הפסוק ). ב,י(ל במסכת מגילה "אמרו חז
דבר זה מסורת , אמר רבי לוי ואיתימא רבי יונת�" :"שאחשורו

אינו אלא " ויהי"בידינו מאנשי כנסת הגדולה כל מקו שנאמר 
ויהי . "הוה המ�, )א,אסתר א" (ויהי בימי אחשורוש. "לשו� צער

 .5ש" עי',וכו, "הוה רעב, )א,רות א" (בימי שפוט השופטי

                                                 

 אומרו. "נח תולדות אלה: "ל"הקדוש וז החיים אור כאן הש"מן הראוי להביא כאן את מ   4
 צריך היה שלא אלא דורו לפסול שנתכוון לומר מקום יש. זולתם פיסול על ורהשי אלה

 עיקר) ל"פ ר"ב (ל"ז אומרם דרך על יתבאר אכן. לימחות ונחתמו נפסלו שכבר זה להודיע
 להם הספיק ולא עיקר לומר דקדקו. כ"ע טובים ומעשים מצות צדיקים של תולדותיהם

 הם אלה פירוש אלה תיבת לדייק. ולדותת שם להם יתייחס טובים מעשים שגם לומר
 עוד. 'וגו נח ויולד דכתיב הקודמת בפרשה המוזכרים הבנים בערכם ופסל לצדיקים העיקר
 ומשה ממך גדול אני למשה אומר נח לשונם וזה) א"פי ר"דב (ל"ז אומרם דרך על יתבאר
  תולדותתולדות  להלהאא  אומרואומרו  והואוהוא. כ"ע דורך את להציל כח בך היה ולא עצמך הצלת אתה לו אומר

  לולו  אלאאלא  זכיותיוזכיותיו  הועילוהועילו  ולאולא  דורודורו  לבנילבני  תועלתתועלת  בובו  היההיה  לאלא  כיכי  זולתוזולתו  ושללושלל, , לבדלבד  נחנח, , נחנח
  להטיבלהטיב  כלוםכלום  הועילהועיל  שלאשלא  לומרלומר, , בדורותיובדורותיו  אומרואומרו  גםגם. . נחנח  כפלכפל  מתיישבמתיישב  ובזהובזה, , לעצמולעצמו

 ירצה עוד ..נכלליםנכללים  ובשמוובשמו  ממנוממנו  ענףענף  שהםשהם  ובניוובניו  לבדולבדו  הואהוא  אםאם  כיכי  למוטבלמוטב  להחזירםלהחזירם  לדורותיולדורותיו
 לומדים היו צדיקים שקדמוהו הגם כי שלפניו ממה זה בשבח הוא יחיד כי נח שבח להגדיל
 היה רשעים שהיו הגם דורותיו שכל נח כן שאין מה הצדיקים הדור מבני השכל מוסר
 :בערכו שאינם שלפניו מה לשלול אלה אמר זה פרט וכנגד, צדיק

 דבר זה מסורת ,אמר רבי לוי ואיתימא רבי יונתן" ויהי בימי אחשורוש ":'ל הגמ"וז   5
ויהי בימי " אינו אלא לשון צער "ויהי" כל מקום שנאמר ,הגדולה-בידינו מאנשי כנסת
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  שיוס% בכ�', רצע!לשו�'מדוע נאמר כא� , כ� נשאלת השאלהא
 ?היה יפה תואר ויפה מראה

 

!ורחל היתה יפת"שהרי מצינו ג גבי רחל שהתורה כותבת , ועוד
 .'צער!לשו�'ואילו ש לא נאמר ). יז,להל� כט" (תאר ויפת מראה

  ?ומדוע דוקא לגבי יוס% נחשב הדבר לדבר מצער

 

,  שתהיה יפהו דבר מקובל ונאותכי באשה זה, ונראה לי לתר+
בסו% מסכת תענית ' כמו שנאמר בגמ ו, היא דגש על כ�ותשי

 תנו !יפיפיות שבה� מה היו אומרות : תנו רבנ�: )א' ד% לא עמ(
כ אצל איש אי� זה "משא. שאי� האשה אלא ליופי, עיניכ ליופי
 .  שיעסוק ביופי חיצונימתאידבר ראוי ו

  
 הנה לפי, 6'שיוס% היה מסלסל בשערו'י כא� "שכתב רש, וביותר

 שא ג האיש –' צער!לשו�'" ויהי"זה יוב� מדוע כתוב כא� 
  .7ולכ� זהו אכ� צער, אי� זה ראוי, נתפס לדבר זה

                                                                                                                                            

 ,"ויהי כי החל האדם לרוב" . הוה רעב,"ויהי בימי שפוט השופטים" . הוה המן,"אחשורוש
ויהי בימי " ".הבה נבנה לנו עיר" ,"ויהי בנסעם מקדם" ".כי רבה רעת האדם' וירא ה"

את ' ויהי ה" ".וחרבו שלופה בידו" ,"ויהי בהיות יהושע ביריחו" ".שו מלחמהע" ,"אמרפל
סגר ' כי את חנה אהב וה" ,"ויהי איש אחד מן הרמתים" ".וימעלו בני ישראל" ,"יהושע
ויהי דוד לכל דרכיו " ".ולא הלכו בניו בדרכיו" ,"זקן שמואל] כאשר [)כי(ויהי " ".רחמה

רק אתה לא " ,"ויהי כי ישב המלך בביתו" ". עוין את דודויהי שאול" ,]"עמו' וה[משכיל 
 ותניא אותו היום היתה שמחה לפני הקדוש "ויהי ביום השמיני" והכתיב ".תבנה הבית

ויהי " וכתיב התם "ויהי ביום השמיני" כתיב הכא ,ברוך הוא כיום שנבראו בו שמים וארץ
ויהי בשמונים שנה " והכתיב . הא שכיב נדב ואביהוא,"יום אחד] ערב ויהי בקר [)בקר(

ויהי ערב ויהי " והכתיב ?"ויהי כאשר ראה יעקב את רחל" והכתיב ?"וארבע מאות שנה
 "ויהי" כל , אמר רב אשי? והאיכא טובא, והאיכא שלישי, והאיכא שני?"בקר יום אחד

 . 'ל הגמ"עכ,  אינו אלא לשון צער"ויהי בימי" .איכא הכי ואיכא הכי
 מסר, כן רבו שראה כיון: ...ל המדרש"וז ח סימן וישב פרשת תנחומא מדרשמומקורו    6

 כיון .בבית מה אתי ידע לא אדוני הן :אמר שכן, כלום אחריו יודע היה ולא המפתחות כל
 המקום ברוך :ואומר בשערו מסלסל ושותה אוכל התחיל ,בכך עצמו את יוסף שראה

 ושותה אוכל ואתה ואפר בשק עליך מתאבל אביך :ה"הקב ל"א .אבי בית שהשכיחני
" אדוניו אשת ותשא" כתיב לכך, לך ומצירה לך מזדווגת אדונתך הרי ,בשערך ומסלסל

: ל"וז ז סימן פד פרשה וישב פרשת רבה בראשיתוכן הובא במדרש ב. ל המדרש" עכ,'וכו
, נערות מעשה עושה שהיה אלא ?נער והוא אמר ואת', וגו "שנה עשרה שבע בן יוסף"

  . ל" עכ,בשערו מתקןו ,בעקיבו מתלה ,יניובע ממשמש
, מהדורא קמא(' רינת שמואל'א כותב בקונטרסו "ידידי רבי שמואל ברוך גנוט שליט 7

 מתקן, נערות מעשה עושה שהיה :י"שברו ).ב ,לז( נער אווה: את הדברים הבאים, )וישב
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  שמות 
  
  

ָל7 ְלֵב	 ַוִ$ְקָרא ְ'מ) ,6ְַרעֹה ַוְיִהי,ַו2ְִגַ%ל ַה2ֶֶלד ַוְ$ִבֵאה4 ְלַבת
 ).י,בשמות   (.ַה8ִַי� ְמִ'יִתה4,מֶֹ'ה ַו$ֹאֶמר 0ִי ִמ	

 
  

 ".כי מ� המי משיתהו "– נקרא משה משה
  

. שלכ� נקרא משה בש זה,  ולומר בדברונראה להוסי% עוד נופ�
 כולו !' משוי ממי'שהוא , היינו. מפני שזוהי אכ� כל מהותו

 8"הוי כל צמא לכו למי"ל על הפסוק "שהרי אמרו חז. 'תורה'
 . 9ואי� מי אלא תורה

                                                                                                                                            

 מעשה עושה"ד מלישנא לדקדק ויש .יפה נראה שיהיה כדי ,בעיניו וממשמש בשערו
 שיהיה כדי "שוןלהמ וכן ,יוסף  של מעצמותו ולא חיצוני מעשה היהשהיה זה , "נערות
 )ב ,כו( בתענית ד"עפ ה בזהוהנרא. חוץ וכלפי יראו למען כן עשהש חזינן" יפה נראה

 ובשלהי )א ,קכא( ר"בב וכן ,חיצוני ויופי משפחה יחוס ,ישראל בבנות נוי מיני' ב שישנם
 ביחוסו להתגאות' לכאו עליו היה ,מאד יוסף את קירב ויעקב מאחרש ונראה .תענית

 יופיו את  יוסף דוקאהדגיש ,בו יקנאו שלא בכדי ,ולכן ,לאביו הרבה ובקרבתו המשפחתי
 ,לאביו קרבתו מעלת תובלט לא וממילא ,האדם שמבליט השניה המעלה שהיא החיצוני

 חבירו הרי ,אותה לו ןואי בה רוצה שחבירו במעלה בירוח לפני מתגאה אדם כאשרש
 ואם ,פחות חמור הדבר ,בו יןימעונ אינו חבירוש בדבר כשמתגאה אך ,ביותר בדבר מצטער
 חשוב שאינו היופי ענין הדגיש ולכן טפי מתקנאים אחיו היו ,היחוס בענין מתגאה ההייוסף 

  .ומעלליו האדם נפש יניימענ והוא ,כלפיהם
לֹו ָּכֶסף ְלכּו ִׁשְברּו ֶוֱאכֹלּו ּוְלכּו ִׁשְברּו -כּו ַלַּמִים ַוֲאֶׁשר ֵאיןָצֵמא ְל-הֹוי ָּכל. "א,ישעיהו נה   8

  ".ֶכֶסף ּוְבלֹוא ְמִחיר ַייִן ְוָחָלב-ְּבלֹוא
תורה -למה נמשלו דברי, רבי חנינא בר אידי] אמר[ :'ל הגמ"וז .א,במסכת תענית ז'  עי  9

 מניחין מקום גבוה והולכין  מה מים, לומר לך?"הוי כל צמא לכו למים"למים דכתיב 
,  ואמר רבי אושעיא.תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה-אף דברי, למקום נמוך

הוי כל צמא לכו " דכתיב ,תורה לשלשה משקין הללו במים וביין ובחלב-למה נמשלו דברי
 ?"לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב") יהו נהישע( וכתיב "למים

תורה אין -אף דברי,  מה שלשה משקין הללו אין מתקיימין אלא בפחות שבכלים,לומר לך
 .'ל הגמ"עכ, מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה
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וכל החיות שלו , שכל התהוותו, היינו' שוי ממימ'משה נקרא 
  . כאמור לעיל מ� התורה, 10היא מ� המי

  
  

        חוקתחוקתחוקתחוקת
        

ָהאֶֹהל ,ַהָ"א ֶאל, 0ָל :ָימ4ת ְ"אֶֹהל,0ִי, 9ָד�, ַה$)ָרה, זֹאת
ֲאֶ'ר , ְוכֹל 0ְִלי ָפת4ַח: ִיְטָמא ִ'ְבַעת ָיִמי�, ֲאֶ'ר ָ"אֶֹהל,ְוָכל
6ְֵני ,ִיַ;ע ַעל,ְוכֹל ֲאֶ'ר: ה4א, ָטֵמא,,ָצִמיד 6ִָתיל ָעָליו,ֵאי	

,,א) ְבָקֶבר, ְבֶעֶצ� 9ָד�,א), ֶחֶרב א) ְבֵמת,ַ"ֲחַלל, ַהָ>ֶדה
ְ<ֵרַפת , ֵמֲעַפר, ַלָ=ֵמא, ְוָלְקח4: ִ'ְבַעת ָיִמי�, ִיְטָמא

ְוָלַקח ֵאז)ב ְוָטַבל : 0ִֶלי,ֶאל, ְוָנַת	 ָעָליו ַמִי� ַח2ִי�; ַהַחָ=את
,ְוַעל, ַה0ִֵלי�,0ָל,ָהאֶֹהל ְוַעל,ְוִהָ@ה ַעל, ִאי' ָטה)ר, ַ"8ִַי�

א) , ַ"ֶעֶצ� א) ֶבָחָלל, ַהAֵֹגַע,ְוַעל; ָ'�,ַהAְָפ')ת ֲאֶ'ר ָהי4
 .)יח,יד,במדבר יט( .א) ַבBֶָבר, ַב8ֵת

 

 
מרמז על ענוה ' אזוב'".  וטבל במי איש טהורולקח אזוב"

 תורה דברי נמשלו: "כנאמר, על התורהרומזי ' מי'ו, ושפלות
 ולא רוח ושפל דכא באיש אלא מתקיימת התורה שאי� לפי, למי
 בעמקי אלא בהרי עומדי� אי� כ� ג שהמי כמו, לב בגבה

  .]ספר החינו� מצוה תיט, א"ע' ז תענית[
  

, "ראיש טהו" א ברצונ� להיות . מה שבאה התורה ללמדנווזה
תק� . 'אזוב' כמו ה,ה ענו ושפל רוחראשית תשפיל עצמ� ותהי

  . 'אר+ קדמה לתורה!דר�': ל"שהרי אמרו חז, 11מידותי�

 

                                                 

 יׁשְוָהִא"ש "רבנו היה עניו כמ-שהרי משה, לפי האמור בהערה הקודמתויש להוסיף    10
כ זו היתה כל " א,)ג,במדבר יב" (ְּפֵני ָהֲאָדָמה- ַעלִמּכֹל ָה;ָדם ֲאֶׁשר--מֶֹׁשה ָעָנו ְמאֹד

  .ולכן זכה לדרגות גבוהות בתורה כידוע, מהותו
 ג סימן יט פרשה חקת פרשת רבה במדבר הראוי להביא כאן את דברי המדרש במן    11
 ֲאֶׁשר ָהֵאזֹוב ְוַעד ַּבְּלָבנֹון ֲאֶׁשר ָהֶאֶרז ִמן ֵעִציםָה ַעל ַוְיַדֵּבר] "כתוב גבי שלמה המלך: [ל"וז

 שלמה אמר אלא ?העצים על לדבר לאדם אפשר וכי ,)יג,ה א מלכים( 'וכו" ַּבִּקיר יֵֹצא
 ידי על .ובאזוב ארז בעץ ,שבנמוכים ובנמוך שבגבוהים בגבוה נטהר מצורע מה מפני

 .ל"עכ .אזוב י"ע נתרפא כאזוב מועצ שהשפיל כיון ,בצרעת לקה כארז עצמו שהגביה



 

 

11 

: ל"שהרי אמרו חז. היינו למד תורה" וטבל במי ",ורק לאחר מכ�
שתשקיע את כל כול� , וא כ� תעשה היינו. אלא תורה' מי'אי� 

איש "אז תזכה להיות ג , ותלמד עוד ועוד תורה, במי אלו
 ".  טהור

        
  
  
  

  נשא 
  
  

ָ"ָניו ,5ֲהרֹ	 ְוֶאל,ַ%ֵ"ר ֶאל: מֶֹ'ה ֵ*אמֹר,ֶאל, ַוְיַדֵ"ר ְיהָוה
,כב,ו  (.ָלֶה�,  9מ)ר :ְ"ֵני ִיְ<ָרֵאל,0ֹה ְתָבְרכ4 ֶאת, ֵלאמֹר

 .)כג
 

  
 .12"ישראל!כה תברכו את בני"
  

                                                 

 זה כענין: הפשט ד"ע. "ישראל בני את תברכו כה:"ל"כאו שכתב וז בחיי רבינו ב'עי    12
  ".לטהרם להם תעשה וכה) "ז, ח במדבר: (וכן, תברכו

 שיהא במתנה לכהנים הברכות ה"הקב להם מסר, "תברכו כה) "ט תנחומא: (המדרש ד"וע
 זו ועם כהונה מתנות ועשרים ארבעה להם למסור שעתיד פיול. ישראל את לברך בידם כח
 הם כהנים ברכת עם כלומר, "תברכו ה"כ. "הזה הלשון הזכיר לכך, וחמשה עשרים הם

" תברכו כה "כפים בנשיאות, "תברכו כה) "א לח סוטה: (ל"רז ודרשו. וחמשה עשרים
, פנים כנגד פנים" ותברכ כה", רם בקול" תברכו כה", בעמידה" תברכו כה", הקדש בלשון

 ידיו את אהרן וישא) "כב, ט ויקרא: (דכתיב, כפים בנשיאות. המפורש בשם" תברכו כה"
 יעמדו אלה) "יב, כז דברים: (דכתיב, רם בקול, בעמידה, הקודש בלשון". ויברכם העם אל

, פנים כנגד פנים. כאן אף רם ובקול הקדש ובלשון בעמידה התם מה, "העם את לברך
 את ושמו: "כאן נאמר, המפורש בשם". להם אמור ישראל בני את תברכו כה: "דכתיב
  ".שם שמו את לשום) "ה, יב דברים: (להלן ונאמר, "שמי
 הנביאים מתנבאים שמתוכה העשירית המדה היא" כה "מלת, "תברכו כה: "הקבלה ד"וע

 דתממ הברכה תמשיכו כלומר, "תברכו כה: "אמר כ"וע, "'ה אמר כה "ואומרים תמיד
 של כפיו בנשיאות מתברך העולם היה זה ועם, העשירית אל כהן של מדתו שהיא החסד
 וכן, שבשם אחרונה א"לה רמז והיא" תברכו כה "במלת א"ה תמצא ולכך, לבו ובכונת כהן
 כדי, "הללויה "ואמר שהקדים אחר, "במרומים הללוהו) "יא, קמח תהלים: (ה"ע דוד אמר

 והיא ישראל את המנהגת רפה הדין מדת היא" כה "לתשמ ומפני, המיוחד' ה להשלים
, "זרעך יהיה כה) "ו, טו בראשית: (לאברהם ה"הקב לו כשאמר לפיכך, ברחמים כלולה
 .ל" עכ":צדקה לו ויחשבה) "טו בראשית: (שנאמר, לרחמים לו חשבה
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היינו שרק לה מותר [,  מברכיההה הני כככתיבות !ראשי" הכ"
 ].13ת הכהנילבר� את ברכ

  

 

 

                                                 

 את הנושא זר - "תברכו כה ":ל"תמימה וז-מן הראוי להביא כאן מה שכתב בספר תורה   13
, עשה – עשה מכלל הבא ולאו, זרים ולא אתם, "תברכו כה" דכתיב, בעשה עובר כפיו

 הוא ,כפיו את הנושא זר ענין :ל" כתב וזקלא הערה ושם ב]:י"ברש' ב ד"כ כתובות[
 ברכת ענין רוב פ"ע נקרא דלכן ונראה .כהנים-בברכת ישראל את לברך לדוכן כשעולה
 רק להגביל א"א בודאי אשר בכלל ברכות מסתם להבדיל כפים-נשיאות בשם כהנים
 מצויינת בזה ורק, זרים ואפילו, רעהו את איש לברך מותר איש לכל הלא כי יען, לכהנים
 סמכו מה על להעיר ויש. בסמוך בדרשה שיבא כפי, כפים-בנשיאת שהיא כהנים ברכת
 חתנים בברכות שנוהגין כמו, המתברך ראש על כפים-בנשיאות אחיו את איש לברך העולם
 איסור בזה יש ולזרים, לכהנים רק מיוחדת זו ברכה סדר הוי כמבואר כי אחרי, וכדומה
 יען', וגו "יברכך" בפרשה שמבואר הברכה בנוסח רק מסורה לכהנים כי לומר ודוחק .עשה
 עבודות כשאר עבודה כפים-נשיאות ענין הוי' א ח"י דמנחות מסוגיא שמתבאר כפי כי

 ץ"מו לנדא ח"רי מ"הג את ברך מווילנא א"שהגר אמונים ישמא שמעתי ואני. שבמקדש
, ככה על ושאלוהו .הברכה בשעת ח"הגרי ראש על אחת ידו והניח ,חופתו בשעת דווילנא
 שמעתי ולא ראיתי לא זה וזולת, במקדש לכהנים רק ידים בשתי ברכה מצינו לא כי, והשיב

 רק היא כפים-נשיאות מצות רעיק דכל לומר ודוחק .נפלאה הערה והיא, בזה שיעיר מי
. דמגילה ג"פ ן"הר כ"כמש, אסמכתא רק הוי דזה .שבקדושה-דבר משום ,בעשרה בצבור

 הנקבע ומקום בזמן שלא כ"בנש פרטית ברכה לברך הורשה לא לכהן דאפילו ,ל"נ וגם
 ,ל"א ?ימים הארכת במה ,שמוע בן א"לר שאלו :'ב ז"כ במגילה ש"ממ ל"נ וראיה. לזה

 נשא שלא ,הכונה אלא ?רבותיה מאי קשה ,כפשוטו ואם .ברכה בלא כפי נשאתי לא מעולם
 ר"א', ב ח"קי בשבת והנה -. ק"ודו, ברכה וחיוב מצוה בשעת שלא בעלמא לברכה כפיו
 חבירי לי אומרים ואם, כהן שאיני בעצמי אני יודע, חבירי דברי על עברתי לא מעולם, יוסי
 אם ,לדוכן העולה בזר יש איסור מה י"ר ידע לא :ל"וז 'התוס וכתבו .עולה אני ,לדוכן עלה
 הדברים ועל. ל"עכ, ישראל את לברך תורה אמרה דלכהנים, לבטלה ברכה משום לא

 מדרשה דבריהם ליישב ואחרונים ראשונים מחבורי בכמה הספרות רעשה ,האלה המעטים
 איך כי, מאד תמוה בעצמו יוסי' ר דברי וגם .עשה-איסור הוי בזר כפים דנשיאות, שלפנינו

 קורת מצאתי לא ,בזה הנאמרים הדברים ובכל ?בזר כפים-נשיאות לאיסור הוא חשש לא
 שהביא ,ירוחם רבינו' ס בהקדמת שמצאתי מה ונפלא חדש דבר מלהעיר אמנע ולא. רוח

 אני יודע' שם כתוב ',כהן שאיני בעצמי אני יודע' לפנינו שכתוב ובמקום ,יוסי' דר זה מאמר
 של לדוכן לא, לדוכן עלה חבירי לי יאמרו אם ,הכונה יהיה ז"ולפי .'כדאי שאיני בעצמי
 מקום והוא, הצבור לפני החכמים גדולי דורשין ששם למקום אלא ,כפים-בנשיאות כהנים
 דבלשון בערוך כ"וכ, דוכנא ריש מותבינן' א א"כ ב"בב ש"וכמ, איצטבא כעין ובולט גבוה

 אין כ"וא .בדוכנם ולוים מ"ובכ' א' ג במגילה הלשון מזהו, דוכן לאיצטבא קורין ישמעאל
 'כדאי' ובמקום', שבגמ הגירסא נשתבשה כי, יוסי' ר של זה במאמר כפים-נשיאות ענין כל

  .ל"עכ', כהן' כתוב
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        בהעלת� בהעלת� בהעלת� בהעלת� 
        
        

@ֲהרֹ� ְו?ַמְרָ< ֵאָליו 7ְַהֲעלְֹתָ� @ֲהרֹ� ְו?ַמְרָ< ֵאָליו 7ְַהֲעלְֹתָ� @ֲהרֹ� ְו?ַמְרָ< ֵאָליו 7ְַהֲעלְֹתָ� @ֲהרֹ� ְו?ַמְרָ< ֵאָליו 7ְַהֲעלְֹתָ� !!!!ַ>7ֵר ֶאלַ>7ֵר ֶאלַ>7ֵר ֶאלַ>7ֵר ֶאל: : : : מֶֹ;ה ֵ:אמֹרמֶֹ;ה ֵ:אמֹרמֶֹ;ה ֵ:אמֹרמֶֹ;ה ֵ:אמֹר!!!!ַוְיַד7ֵר ְיהָוה ֶאלַוְיַד7ֵר ְיהָוה ֶאלַוְיַד7ֵר ְיהָוה ֶאלַוְיַד7ֵר ְיהָוה ֶאל
ַוIַַע�Gֵ H @ֲהרֹ� ַוIַַע�Gֵ H @ֲהרֹ� ַוIַַע�Gֵ H @ֲהרֹ� ַוIַַע�Gֵ H @ֲהרֹ� : : : : מDל Fְֵני ַהEְנBָרה ָיִאירD ִ;ְבַעת ַהAֵרBתמDל Fְֵני ַהEְנBָרה ָיִאירD ִ;ְבַעת ַהAֵרBתמDל Fְֵני ַהEְנBָרה ָיִאירD ִ;ְבַעת ַהAֵרBתמDל Fְֵני ַהEְנBָרה ָיִאירD ִ;ְבַעת ַהAֵרBת!!!!ַהAֵרֹת ֶאלַהAֵרֹת ֶאלַהAֵרֹת ֶאלַהAֵרֹת ֶאל!!!!ֶאתֶאתֶאתֶאת
!!!!ֲאֶ;ר ִצDָה ְיהָוה ֶאתֲאֶ;ר ִצDָה ְיהָוה ֶאתֲאֶ;ר ִצDָה ְיהָוה ֶאתֲאֶ;ר ִצDָה ְיהָוה ֶאתמDל Fְֵני ַהEְנBָרה ֶהֱעָלה ֵנרֶֹתיָה GַמDל Fְֵני ַהEְנBָרה ֶהֱעָלה ֵנרֶֹתיָה GַמDל Fְֵני ַהEְנBָרה ֶהֱעָלה ֵנרֶֹתיָה GַמDל Fְֵני ַהEְנBָרה ֶהֱעָלה ֵנרֶֹתיָה Gַ!!!!ֶאלֶאלֶאלֶאל

 .).).).)גגגג!!!!אאאא,,,,במדבר חבמדבר חבמדבר חבמדבר ח((((    ....מֶֹ;המֶֹ;המֶֹ;המֶֹ;ה

 

 

כשאד , היינו. 'וכו"  אל מול פני המנורה–בהעלת� את הנרות "
כמו , ה המצוות', להעלות את הנרות'ו, ות ולהתעלותרוצה לעל
אזי , ולעשות ולקיימ כראוי, "ורה אורכי נר מצוה ות"שנאמר 

 שכידוע המנורה ".ורהאל מול פני המנ"הוא צרי� לעשות זאת 
  הוא צרי�וא כ�, )ונרחיב בהמש�כמו שנסביר (רומזת לתורה 

וכ� אכ� יוכל לקיי את , שתמיד תהיה התורה אל מול עיניו
 . המצוות בכל פרטיה ודקדוקיה כמו שכתוב בתורה

   
' לנגדי תמיד' שיויתי ה'בבחינת , וא אכ� התורה תהיה מול פניו

מובטח לו שאכ� , מורה דר� בכל מעשיווירצה שהיא תהיה לו ל
 .ולא יהיו לו ירידות ומעידות בדרכו זו, יעלה ויתעלה

 

מהגאו� , שובה הנלמדת מפסוק זה והדרכה חושמעתי דיוק נאה
המאיר את ', שבט הלוי'בעל , א" וואזנר שליטרבי שמואל הלוי

   :מנקודה אחרתהדברי

 

להעלות את  'רוצה, או אב לילדי, מורה ומחנ�, אדאשר שכ
 ,"נשמת אד' נר ה"כמו שנאמר במשלי , שה הנשמות' הנרות

והמחנ� המלמד את תלמידיו צריכי , אזי האב המדרי� את ילדיו
 שהתורה הקדושה תמיד היינו". אל מול פני המנורה" זאת לעשות

ותדריכ ותורה ותתווה את כל , תעמוד אל מול פניה
  . אורחותיה

  
אזי , ההתלהבות והרצינות התורניתוא יעשו זאת ע כל 

יאירו שבעת "מובטח לה שיקויי בה ג המש� הפסוק 
 .  נחתה מה מלוא חופניוירוו , "הנרות
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@ֲהרֹ� ְו?ַמְרָ< ֵאָליו @ֲהרֹ� ְו?ַמְרָ< ֵאָליו @ֲהרֹ� ְו?ַמְרָ< ֵאָליו @ֲהרֹ� ְו?ַמְרָ< ֵאָליו !!!!ַ>7ֵר ֶאלַ>7ֵר ֶאלַ>7ֵר ֶאלַ>7ֵר ֶאל: : : : מֶֹ;ה ֵ:אמֹרמֶֹ;ה ֵ:אמֹרמֶֹ;ה ֵ:אמֹרמֶֹ;ה ֵ:אמֹר!!!!ַוְיַד7ֵר ְיהָוה ֶאלַוְיַד7ֵר ְיהָוה ֶאלַוְיַד7ֵר ְיהָוה ֶאלַוְיַד7ֵר ְיהָוה ֶאל

מDל Fְֵני ַהEְנBָרה ָיִאירD ִ;ְבַעת מDל Fְֵני ַהEְנBָרה ָיִאירD ִ;ְבַעת מDל Fְֵני ַהEְנBָרה ָיִאירD ִ;ְבַעת מDל Fְֵני ַהEְנBָרה ָיִאירD ִ;ְבַעת !!!!ַהAֵרֹת ֶאלַהAֵרֹת ֶאלַהAֵרֹת ֶאלַהAֵרֹת ֶאל!!!!תתתת7ְַהֲעלְֹתָ� ֶא7ְַהֲעלְֹתָ� ֶא7ְַהֲעלְֹתָ� ֶא7ְַהֲעלְֹתָ� ֶא
מDל Fְֵני ַהEְנBָרה ֶהֱעָלה ֵנרֶֹתיָה מDל Fְֵני ַהEְנBָרה ֶהֱעָלה ֵנרֶֹתיָה מDל Fְֵני ַהEְנBָרה ֶהֱעָלה ֵנרֶֹתיָה מDל Fְֵני ַהEְנBָרה ֶהֱעָלה ֵנרֶֹתיָה !!!!ַוIַַע�Gֵ H @ֲהרֹ� ֶאלַוIַַע�Gֵ H @ֲהרֹ� ֶאלַוIַַע�Gֵ H @ֲהרֹ� ֶאלַוIַַע�Gֵ H @ֲהרֹ� ֶאל: : : : ַהAֵרBתַהAֵרBתַהAֵרBתַהAֵרBת

 .).).).)גגגג!!!!אאאא,,,,במדבר חבמדבר חבמדבר חבמדבר ח((((    ....מֶֹ;המֶֹ;המֶֹ;המֶֹ;ה!!!!Gֲַאֶ;ר ִצDָה ְיהָוה ֶאתGֲַאֶ;ר ִצDָה ְיהָוה ֶאתGֲַאֶ;ר ִצDָה ְיהָוה ֶאתGֲַאֶ;ר ִצDָה ְיהָוה ֶאת
  
  
  

ת 7ָָרא ֱאלִֹהי ֵא7ְֵראִ;ית " מילי 7 !  בראשית ,קני'  ז במנורה
  ".ְוֵאת ָה?ֶר+ַהKַָמִי

 

ְוֵאֶ:ה ְ;מBת 7ְֵני " מילי 11 –  שמות , כפתוריא" יבמנורה
  ". ֵאת ַיֲעקֹב ִאי; DֵביתB 7ָאD ִיHְָרֵאל ַה7ִָאי ִמְצָרְיָמה

  
מֶֹ;ה ַוְיַד7ֵר !ַוIְִקָרא ֶאל" מילי 9 –  ויקרא ,פרחי' במנורה ט

  ".Bֵעד ֵלאמֹרְיהָוה ֵאָליו ֵמאֶֹהל מ
  

!ַוְיַד7ֵר ְיהָוה ֶאל" מילי 17 !  במדבר , טפחיז"גובה המנורה י
 7ְֶאָחד ַלחֶֹד; ַהKִֵני Kָ7ַָנה ַהKִֵנית  מֶֹ;ה 7ְִמְד7ַר ִסיַני 7ְאֶֹהל מBֵעד
  ".ְלֵצאָת ֵמֶאֶר+ ִמְצַרִי ֵלאמֹר

  
ְ>ָבִרי ֲאֶ;ר ִ>7ֶר ֵאֶ:ה ַה"  מילי 22!  דברי , גביעיב"במנורה כ
! Eִ7ְַד7ָר 7ֲָעָרָבה מBל סD% 7ֵי� ִיHְָרֵאל 7ְֵעֶבר ַהIְַרֵ>�!Gָל!מֶֹ;ה ֶאל
  ".  <ֶֹפל ְוָלָב� ַוֲחֵצרֹת ְוִדי ָזָהב!Fָאָר� Dֵבי�

  
  

שבעת הקני ,  שכל פרט ופרט ממבנה המנורהנמצאנו למדי
תואמי לחמשת , גובההגביעיה ו, כפתוריה ופרחיה, והנרות

  .  וזה נרמז בכל חומש וחומש בפסוק הראשו�. חומשי התורה
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  דברי� 

  
ַה$)ָרה ,ְ"ֵעֶבר ַה2ְַרֵ%	 ְ"ֶאֶר� מ)9ב ה)ִאיל מֶֹ'ה ֵ"ֵאר ֶאת

, ַרב  ְיהָוה ֱאלֵֹהינ4 ִ%ֶ"ר ֵאֵלינ4 ְ"חֵֹרב ֵלאמֹר:ַה@ֹאת ֵלאמֹר
14 .)ו,ה,דברי� א( .הָלֶכ� ֶ'ֶבת ָ"ָהר ַהֶ@

 

 

 
  ". רב לכ שבת בהר הזה,  אלקינו דבר אלינו בחרב לאמר'ה"
  

.  לקיי את התורה ולשמור את המצוות–ה אמר לנו בחורב "הקב
קול שיצאה מחורב אמרה ! שהבת–א "או כפי שאומר מר� החיד

מריצנו ללמוד ה, א"אומר החיד?  מה עלינו לאמור,"לאמור"לנו 
 .התורה!את דברי' לומר'ולשנ� ו

  
" רב לכ שבת בהר הזה",  לבאר לפי זה את המש� הפסוקונראה
א הגעת ועלית , כלומר. 'בהר הזה'טוב לכ שתשבו , היינו

ובאותה מטרה לעלות , תשארו באותה רמה, למעלה ברוחניות
. ושלו!!השארו ש ואל תרפו חס, ולהתעלות ולהשאר גבוה

  . רו ש בפיסגה ואל תפלוהשא, אחרי שקיבלת התורה בחורב
  
  
  

  עקב 
  
  

ְ"ִ'ְבְ$ָ� ְ"ֵביֶתָ� , ְלַדֵ"ר ָ"�, ְ"ֵניֶכ�,ְוִל8ְַדֶ$� אָֹת� ֶאת
 .)יט,דברי� יא( .4ְבָ'ְכְ"ָ� 4ְבק4ֶמָ�, 4ְבֶלְכְ$ָ� ַבֶ%ֶרְ�

                                                 

מפרשים פסוק זה שאדרבה נאמר להם בלשון ,  וכן במדרשים,רוב מפרשי התורה    14
בספרי בפרשת דברים פיסקא ה  בר למה שכתוב אך כאן כיוון המח. ש דבריהם"תוכחה עי

שכר הוא לכם ישיבתכם בהר , אמר להם, "רב לכם שבת בהר הזה" :ל"בפירוש השני וז
דבר אחר . הזה עשיתם לכם את המשכן עשיתם לכם את השלחן עשיתם לכם את המנורה

ם הניה היא לכם ישיבתכם בהר הזה קבלתם עליכם את התורה מניתם עליכם שבעים זקני
מניתם עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרות הא הניה גדולה היא לכם 

  . דבר אחר רע הוא לכם ישיבתכם בהר הזה. ישיבתכם בהר הזה
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לדבר "וסמו� לו כתוב " ולמדת את את בניכ"כתוב בפסוק 

 .' וכו" ר�ב בשבת� בבית� ובלכת� בד
  

מדוע את מצוות לימוד התורה שמחויב האב , ונשאלת השאלה
 מסמיכה ,שהיא מצווה חשובה בפני עצמה, 15ללמד את בנו

וה� , ה� בשבתו בביתו, התורה לחיוב האב עצמו ללמוד בכל עת
  .   'וכו, בלכתו בדר�

 

. שכא� באה התורה ומדריכה אותנו, ולעניות דעתי יש לתר+ זאת
!היא על, תורה" ב�"וגמה הטובה ביותר ללמד את השהצורה והד

כשהוא רואה את האבא שמנצל כל רגע , היינו. ידי דוגמה אישית
אלא . לא רק שהול� לכולל או לשיעור, ג כשיושב בבית, פנוי

וג כשיש לו מספר , לומד ג לפני לכתו לישו� ולנוח מעמל היו
הלימוד הטוב זו היא הדוגמה ו. דקות בבוקר לפני צאתו מביתו

 .עצמו" ב�"ביותר ל

 

הוא מדבר עמו בדברי תורה , �כ� כשג בלכתו בדר� ע הבוכמו 
יבי� וידע את גודל החיוב , יראה הב�. ומלמדו להועיל, אר+ודר� 

י שכבר מגיל קט� יינק "וע. הגדול והענק הזה של לימוד התורה
וא וזה ה" ג כי יזקי� לא תסור ממנו"יקויי בו , ויפני זאת

אלא , ואכ� אי� זה רק חיוב האב לעצמו, החינו� החשוב ביותר
ולמדת את את "מקיי הוא את הציווי של  , ורק כ�, שכ�

 .    "בניכ

                                                 

 פטורים וקטנים ועבדים נשים: ל"וז א הלכה א פרק תורה תלמוד הלכותב ם"רמבב עיין   15
 לדבר בניכם את אותם ולמדתם" שנאמר תורה ללמדו חייב אביו ,קטן אבל .תורה מתלמוד

וכתב שם . ל" עכ.ללמד חייב ללמוד החייב שכל בנה את ללמד חייבת האשה ואין, "בם
 ,מלמדים להם לשכור או ,ללמדם ליה דכייפינן ,ל"זצ ם"מהר כתב: ל"בהגהות מימונית וז

 שהע כמו .לקיים דכייפינן עשה משאר "בניכם את אותם ולמדתם"ד עשה האי שנא דמאי
 ,לפרוע אותו דכופין הכותב בפרק אמר ,מצוה חוב-בעל פריעת דאמר למאן וכן ,דסוכה
 ,לקיים אותו דכופין ,ולפדותו למולו בבנו חייב שאב וכשם .עשה-מצות אשאר דהוי מידי
 חוב-בעל כשאר ליה הוה ,חובה מילתא דהא וכיון .תורה ללמדו ליה כייפינן נמי הכי

 לשדורי מצינן אי ודאי אבל הכותב בפרק האלפס רבינו בשכת כמו מילתא בהא ועבדינן
 למלוה ליה דאחתיה דיינא ההוא התם דאמר ההיא כי ליה ומודעינן משדרינן ולאודועי ליה

 דבר נכסוהי עד' וכו יבא דרב בריה חנניה רב סלקיה ללוה דלתבעיה מקמי דלוה לנכסי
 לאודועי לשדורי אפשר לא ואי תחילה הערב מן יתבע לא לן וקיימא ביה ערבין איניש
 :כ"ע, ל"זצ רבינו מורי כתב זה כל. ל"עכ נחמן כרב עבדינן
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  שופטי� 
  
  

ְ'ָעֶריָ� ֲאֶ'ר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָ� ,ְלָ� ְ"ָכל,'ְֹפִטי� ְו'ְֹטִרי� ִ$ֶ$	
דברי�  (.ֶצֶדק,ִמְ'6ַטָהָע� ,נֵֹת	 ְלָ� ִלְ'ָבֶטיָ� ְוָ'ְפט4 ֶאת

 .)יח,טז

 
אלקי� נות� ל� '  ושוטרי תת� ל� בכל שער� אשר הפטישו"

 ".לשבט�
  

כדי , ה מביא על האד ייסורי"שהקב, א מפרש" החידהגאו�
 וכא� מרומז בפסוק העניי� של –. שיתעורר וישוב בתשובה

 שהוא שוט – שזה השבט –" שבטי�"במילה ל, הייסורי
שבט� : "מו שכתוב במדרש על הפסוק בתהיליכ. הייסורי

שבזה . 17אלו היסורי, "שבט�. "16"ומשענת� המה ינחמוני
! ולהנחיל� עול–זה רק כדי לזכ� אות� , ה מייסר אות�"שהקב
 . ו לא תסבול ש" בכדי שח–הבא 

 

שלכ� קוראי את פרשת שופטי דווקא סמו� לחודש , ויתכ� אולי
להזדכ� , שאנו צריכי להתכונ�, לרמז לנו. הרחמי והסליחות

 .18 הנוראי!ולהטהר לקראת הימי

 

על ידי , אלא אדרבה, ידי ייסוריא� כדאי שנעשה זאת לא על 
 יחסו� והדבר, מעשי טובי ויראת שמי, ריבוי בתורה ומצוות

זה בא להזכירנו שנשוב , מרכלו. של הייסורי' שבט'מאתנו את ה
התיבות !זי הרמוזי בראשייחד ע כל הרמ,  שלימהבתשובה

  .ל.ו.ל.של חודש א

                                                 

ַּגם ִּכי ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרע ִּכי +ָּתה ִעָּמִדי ִׁשְבְטָך "תהלים פרק כג פסוק ד    16
 ": ּוִמְׁשַעְנֶּתָך ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני

 "בו הנוגש שבט" אמר דאת כמה, היסורין אלו. "בטךש ...":ל"מובא במדרש תהילים וז   17
 בלא יכול. "ינחמוני המה". לישראל משען שהיא, התורה זו ,"ומשענתך"). ג ט ישעיה(

 חיי ימי כל ירדפוני וחסד טוב" לומר תלמוד, הזה בעולם יכול[, "אך" לומר תלמוד, יסורין
 ].הבא ובעולם הזה בעולם, "ימים לאורך' ה בבית ושבתי

שתיקנו לקרוא את פרשת כי תבא שיש בה את הקללות בסוף השנה  וכעין מה שמצינו   18
 לרמז שתכלה שנה וקללותיה
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  נצבי� 
  

  
ְ*ֶכ� ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכ� E0 �(2ִבי� ַהFָָראֵ'יֶכ�  �$ֶ5 ִנ 

 ַט6ְֶכ� :ִ'ְבֵטיֶכ� ִזְקֵניֶכ� ְו'ְֹטֵריֶכ� 0ֹל ִאי' ִיְ<ָרֵאל
 ַעד 'ֵֹאב  ֵמחֵֹטב ֵעֶציָ� ְנֵ'יֶכ� ְוֵגְרָ� ֲאֶ'ר ְ"ֶקֶרב ַמֲחֶניָ�

 ֲאֶ'ר ְיהָוה   ְלָעְבְרָ� ִ"ְבִרית ְיהָוה ֱאלֶֹהיָ� 4ְב9ָלת):ֵמיֶמיָ�
אְֹתָ� ַה2)� ל) ְלָע� , ְלַמַע	 ָהִקי�:ֱאלֶֹהיָ� 0ֵֹרת ִע8ְָ� ַה2)�

ָלְ� ְוַכֲאֶ'ר ִנְ'ַ"ע ,ְ*ָ� ֵלאלִֹהי� 0ֲַאֶ'ר ִ%ֶ"ר,ְוה4א ִיְהֶיה
 .)יב,ט,דברי� כט( .ָה� ְלִיְצָחק 4ְלַיֲעקֹבַלֲאבֶֹתיָ� ְל5ְבָר

 

 
"  ".אלקיכ'  כלכ לפני האת נצבי היו

 

. 19'הול�'הוא נקרא ',  ההול� ומתעלה בעבודת ה כי האד,ידוע
,  האמיתית ומתדבק בשכינהא� כאשר הוא משיג את השלימות

 .  דהיינו ניצב–' עומד'הוא נקרא 

 

ולהתדבק בשכינה ולהיות , זולכ� א אד רוצה להגיע למדריגה 
מלמדת אותנו התורה כא� כיצד נוכל ',  לפני ה' עומד'בבחינת 

 .  להגיע לכ�

 

  תתחיל כא� ועכשיו,"היו", אומרת לנו התורה, ראשית
דבר נוס% . 20אל תדחה זאתו, להתעלות ולהשתל בעבודת הבורא

שתהיה באחדות גמורה ע כל כלל ". כלכ: "אומרת לנו התורה
". ' לפני ה"ולבסו% אומרת לנו התורה שתהיה תמיד . אלישר

לפני כל צעד ולפני כל מעשה שאתה , שתחשוב בכל פע, כלומר
                                                 

ּכֹה "בנביא זכריה פרק ג פסוק ז  ' עי,'עומדים'להבדיל בינו לבין המלאכים הנקראים     19
ר ְוַגם +ָּתה ָּתִדין ֶאת ֵּביִתי ְוַגם ;ַמר ְיקָֹוק ְצָבאֹות ִאם ִּבְדָרַכי ֵּתֵלְך ְוִאם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ִתְׁשמֹ
 - העומדים:שם י"רשופירש ". ִּתְׁשמֹר ֶאת ֲחֵצָרי ְוָנַתִּתי ְלָך ַמְהְלִכים ֵּבין ָהעְֹמִדים ָהֵאֶּלה

  .ובכל המפרשים שפירשו כך, ועיין שם בתרגום. השרת ומלאכי שרפים
 שמא ,אשנה לכשאפנה אמרת ואל: "משנה ד ב פרק אבות מסכתב משנה בוכמו ששנינו   20
   ".תפנה לא
 



 

 

19 

אזי , וא אכ� כ� תעשה". ' לפני ה"עומד כעת שאתה , עושה
 .'צבי והעומדי  בכל זמ� ועת לפני היתזכה באמת להיות מהנ

 

*******************************************************
*******************************************************  

  
  

 פרקי אבות
  

 שלח� על שאכלו שלשה: שמעו� אומר' ר: ' משנה ד'בפרק גנאמר 
 ,מתי מזבחי אכלו כאילו ,תורה דברי עליו אמרו ולא אחד

 .)ח"כ ישעיה(" מקו בלי צואה קיא מלאו שלחנות כל כי" שנאמר
 כאילו ,תורה דברי עליו ואמרו אחד שלח� על שאכלו שלשה אבל
 השלח� זה אלי וידבר" שנאמר ,הוא ברו� מקו של משלחנו אכלו
 ):א"מ יחזקאל( " 'ה לפני אשר

 

 אכלו  כאילו:שמואל מדרשבש ה טוב יו תוספותוכתב ה
 על ,קרבנותקרבנות  הקריבוהקריבו  כאילוכאילו עליה שמעלה ! מקו של משלחנו

 .שמואל מדרש. 'זכו קא גבוה משלח� כהני' ל"רזמרו שא מה דר�

 

עני�  דוקא כא� מדגישה המשנה את מדוע, ונשאלת השאלה
 .קרבנותה

 

ולא לעשות , צרי� הקרבה' תורה'כי ל, ונראה לומר בביאור הדבר
' להקריב'אזי צרי� , וכ� ידוע שהשולח� הוא כמזבח. את זה בסת

מירות בשבת או לשיר ז, היינו לומר דברי תורה, עליו דברי תורה
ובכל זאת , וג א קשה לו הדבר. במקו לדבר סת דברי חול

הרי , ומקריב וזובח את רצונותיו הגשמיי למע� התורה, מתאמ+
 . 'שנחשב לו כאילו הקריב קרב� לפני ה

 

שאד , ל הקדושי באי ללמדנו בזה"שחז, עוד נראה לומר
ח את חלבו ודמו צרי� להקריב ולזבו', העוסק בתורה על שולח� ה

וכמו . אחרת זה לא עובד,  היינו ע הקרבה ומסירות נפש!
ח דברי התורה נקנית במיעוט "ל במסכת אבות במ"שאמרו חז

י כ� אפשר לזכות "שרק ע', שינה במיעוט אכילה ותענוג וכו
  .ולקנות את התורה 
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*******************************************************
*******************************************************  

  
 סכת ערלה מ

  
 פרק א משנה ה

 . את טבע הבריאה אנו רואי בחושבמשנה
  

שמורידי ענ% , היינו[כאשר ישנה הברכה , המשנה אומרת
ובמש� הזמ� , מהאיל� ונועצי אותו בקרקע בעודו מחובר אליו

תר לאכול את מו, והענ% עדיי� יונק מהע+ עצמו] יכה שורשי
א וכאשר הע+ עצמו עבר כבר את שנות , הפירות היוצאי ממנו

 .הערלה
והע+ אינו , א� כאשר הענ% המובר� יונק בכוחות עצמו מ� הקרקע

אזי הפירות , מפני שהע+ נחלש וכדומה, יכול לפרנס את הענ%
זאת משו שעליו עדיי� , היוצאי ממנו אסורי באיסור ערלה

 . הלא עברו שנות הערל
  

עליו , בא עיקר יניקתו מ� הע+ הזק�. בירושלמי נתנו סימ� לדבר
 וזאת מכיו� –. היינו שלא כלפי הע+ הזק�. הפוכי לצד אחר
 .הריהו מתבייש להסתכל לכיוונו, שניזו� משל חבירו

  
  

*******************************************************
*******************************************************  

 

 מגילת אסתר

 

  
 )טז,ח אסתר"  (ִויָקר ְוָ<<ֹ	 ְוִ<ְמָחה א)ָרה ָהְיָתה ַל2ְה4ִדי�"

 
  אורה: יהודה רב אמר: אומרת ב עמוד טז ד% מגילה מסכתב 'הגמ
 )משלי ו( "אור ותורה מצוה נר כי" אומר הוא וכ�, תורה זו

תהילי " (מחי לבישרי מש' פיקודי ה"וכ� ידוע מה שנאמר 
שעל ידי לימוד התורה נוצרת , כלומר. נאמר על התורה, )ט,יט

 . אצל האד שמחה פנימית בליבו
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ליהודי "שעל ידי ש, ונראה לומר שג כא� בפסוק נרמז דבר זה
ממילא  כשלומדי אותה , שכאמור לעיל שזו תורה" היתה אורה

  ".שמחה"מגיעי ל, ועמלי להבי� את קצות דרכיה
  

*******************************************************
*******************************************************  

  
 הגדה של פסח

 

 כל והכיתי". מלא� ולא אני, "מצרי באר+ ועברתי: "ל "דרשו חז
 אני, "שפטי אעשה מצרי אלהי ובכל". שר% ולא אני, "בכור
 .אחר ולא הוא אני, " 'ה אני". השליח ולא

 

. ראשי תיבות שמש,  ר%ששש,  לא�מממ,  ליחששש, נראה לומר בדר� רמז
אלא הוא , ה לא צרי� שמשי לעזרו"היינו בא זה לומר לנו שהקב
  .עושה הכל בכבודו ובעצמו

  
*******************************************************

*******************************************************  
  
 שבועותל

   

 ).ח,יט תהלי�"  (נפש משיבת תמימה' ה תורת"
  
  

 – שלמה –' תמימה'היא ' שרק כאשר תורת ה, נראה לומר
" ויח� ש ישראל"ש "כמ,  כשישנה שלמות ואחדות בע ישראל

שלמות ואחדות בי� אד . ל כאיש אחד בלב אחד"ודרשו חז
אד של ע כל כשה, וכ� שלמות ע הבורא יתבר�, לחברו

 .וביראת שמי, במצוות, בתורה, מעשיו כלפי שמי
  

 מזמנו וינצל כל רגע ורגע,  שלא יחטא בביטול תורה–בתורה 
 . ללימוד התורה ולעסק התורה

  
כמו בהידור ,  שיתעלה בשלימות עד הסו% בכל דבר–במצוות 
בעשיית , אתרוג מהודר וכדומה, ברכישת לולב נאה, המצוות
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, בדקדוק ובדיוק לפי כל פרטי ההלכה, ונה ובלב רגשהמצוות בכו
 . ובכוונה נאותה לש שמיובעשיית חסד בכל השלימות

  
 .וכשיזכה ליראת שמי ולשלמות בכל המידות

  
א , א� א לא יגיע הוא למדריגה זו". משיבת נפש"רק אז היא 

אזי לא יזכה שתהיה לו התורה , בשלמות!איננה בתמימות
 ".נפשמשיבת "הקדושה ל
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