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ְלָחָמה ַעל ֹאְיֶביָך ּוְנָתנֹו  י ֵתֵצא ַלּמִּ ְביוֹ ה' ּכִּ ִּ יָת ש  בִּ ָ ָיֶדָך ְוש   )כא,י( ֱאלֶֹהיָך ּבְ

 מסופר על הרה"ק מובא בספה"ק שפסוק זה מדבר על המלחמה הגדולה שיש לו ליהודי עם יצר הרע. 

ה מהדרך ופרק שנסע פעם ברכבת ובאותו קרון נסע גם יהודי אשר היה חסיד, וסט שמואל" מסלונים דברי"ה
. פתח הצדיק בשיחה עם יהודי זה ושאל: מה מעשיך? השיב הלה: עוסק אני במסחר.  ע"עול תורה ומצוות ל

 למוסדותיו?  השיב האיש ושאל: האם הרבי מעוניין שאתן לו תרומה –האם התעשרת? שאל הרבי. אכן כן 
לא הייתי לוקח ממך! התחצף האיש ושאל: אם כן למה שאל  -גם אם היית נותן לי  –השיב הרבי  –חס ושלום 

 ד, רציתי לדעת כמה היצר הרע מוכן לשלם עבור חסיד אחד.והרבי אם התעשרתי? השיב הצדיק: פשוט מא
 

ְלָחָמה ַעל ֹאְיֶביָך ּוְנָתנֹו  י ֵתֵצא ַלּמִּ ְביוֹ ה' ּכִּ ִּ יָת ש  בִּ ָ ָיֶדָך ְוש   )כא,י( ֱאלֶֹהיָך ּבְ

ְלָחָמה ַעל ֹאְיֶביךָ ": נחמד ראיתי בעלון 'פרדס אברהם'רמז  י ֵתֵצא ַלּמִּ כי עיקר רמז  – בלֵּ  ִיןעַ ת "ר "ַעל"– "ּכִּ

ְלַבְבֶכם ְולֹא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי (: "טו,לטבמדבר )כנאמר , וליבו עיניוכנגד ר הרע היא מלחמתו של האדם נגד היצ

ם זִֹנים ַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכםְוַאֲחֵרי  ר ַאּתֶׁ ֶׁ םֲאש  ה גֹוְמִרין ,ָהַעִין רֹוָאהשכי ברגע  ,"הֶׁ ב חֹוֵמד, ּוְכֵלי ַמֲעש ֶׁ , ואם יזכה ַהּלֵ

ה' ּוְנָתנֹו " אז יזכהס.מ, בגימטריה הוא לשטן, כי רמז  "ַעל"ועוד  (העיניים והלב) "ַעל"–את  עהאדם להכני

ָיֶדךָ   ."ֱאלֶֹהיָך ּבְ
 

ה ָ ש ּ ְקּתָ ָבּה ְוָלַקְחּתָ ְלָך ְלאִּ ַ ת ְיַפת ּתַֹאר ְוָחש  ֶ ְבָיה ֵאש  ִּ ּ ש  יָת ּבַ  (כא,יא) ְוָראִּ
היה עליו  ברש"י, לכאורה הלשון ייתור על העולם מקשים ."לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע" :)רש"י(

 תורה אלא כנגד יצר וכי מה בא למעט באומרו: "לא דברה הרע" "דברה תורה כנגד יצרלקצר ולומר: 
 מן האדם את ולהציל לתורה, ולהגן בנים כפול: לגדל האשה שתפקיד (יבמות סג) בגמרא ברם, מצינו הרע".
ה שסופה ללדת העידה התורהְיַפת ּתַֹאר והנה ב החטא. ן סֹוֵרר ּומֹורֶׁ היא אך  . נמצא איפוא, שכל תועלתהּבֵ

כנגד יצר  אלא דברה תורה אל זהו שדייק רש"י ואמר: האדם מן החטא. מגינה ומצילה את ורק בכך שהיא
 (חנוכת התורה) הרע.

 

ֵֹמַע  ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאיֶנּנּו ש  יש  ּבֵ ְהֶיה ְלאִּ י יִּ ַמע ֲאֵליֶהםּכִּ ְ ש  רּו ֹאתֹו ְולֹא יִּ ּסְ ּמֹו ְויִּ יו ּוְבקֹול אִּ קֹול ָאבִּ ְוָתְפׂשּו בֹו , ּבְ
ַער ְמֹקמוֹ  ַ ירֹו ְוֶאל ש  ְקֵני עִּ יאּו ֹאתֹו ֶאל זִּ ּמֹו ְוהֹוצִּ יו ְואִּ  יט(-)כא,יח ָאבִּ

יש  " ְהֶיה ְלאִּ י יִּ יש   זה הקב"ה כנאמר )שמות טו,ג(: "ה'  -"ּכִּ ן סוֹ "". ִמְלָחָמה אִּ הוא האדם שסר מן   -" ֵרר ּומֹוֶרהּבֵ

יו" והוא דרך התורה והמצוות קֹול ָאבִּ ֵֹמַע ּבְ ּמוֹ  הקב"ה -ֵאיֶנּנוּ ש  ָכל יֹום השכינה הקדושה אשר  -"ּוְבקֹול אִּ ּבְ

ל ּתֹוָרה ֶׁ ְלּבֹוָנּה ש  ִריֹּות ֵמעֶׁ ם ַלּבְ ת אֹוי ָלהֶׁ רֶׁ זֶׁת ְואֹומֶׁ רּו ֹאתוֹ ,ב(. )אבות ו ָויֹום יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ּוַמְכרֶׁ ּסְ הקב"ה  –ְויִּ

ַמע ֲאֵליֶהם"שולח לאדם כזה ייסורים שיעוררו אותו לחזור לדרך הישר אך  ְ ש  יו"", לכן  ְולֹא יִּ  -"ְוָתְפׂשּו בֹו ָאבִּ

ּמוֹ , "זה הקב"ה  יאּו ֹאתו" ,היא השכינה  - "ְואִּ ירוֹ " מהעולם הזהֹ  -" ְוהֹוצִּ ְקֵני עִּ לבית דין של מעלה    -"ֶאל זִּ

ירוֹ " ישפטו אותושם  ְקֵני עִּ ַער ְמֹקמוֹ "הצדיקים שהיו בדורו, ולפי גזר דין המשפט יגיע האדם    - "זִּ ַ  – "ֶאל ש 
 )החידוש התבסס על רעיונו של האלשיך הקדוש, ע' אלשיך על התורה דף רלג(.  בגן עדן, או בגיהנם.

 

ֵֹמַע  ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאיֶנּנּו ש  יש  ּבֵ ְהֶיה ְלאִּ י יִּ יו ּכִּ קֹול ָאבִּ  ()כא,יחּבְ
ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה" :בדרך מליצה פירש בעל ה"תולדות" יש  ּבֵ ְהֶיה ְלאִּ י יִּ אלא שהסיבה היא ". היתכן דבר כזה? ּכִּ

ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה כי האיש הזה, שיש לו  ֵֹמַע "הוא עצמו  -ּבֵ יוֵאיֶנּנּו ש  קֹול ָאבִּ  איננו שומע בקול אביו  -"ּבְ
 בן שכזה.שבשמים, ועל כן יש לו 
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ָראוּ  ְמעּו ְויִּ ְ ש  ָרֵאל יִּ ׂשְ ָך ְוָכל יִּ ְרּבֶ ּקִּ ַעְרּתָ ָהָרע מִּ  (כא,כא) ּובִּ
 נגעי ולהסיר עצמו לתקן תחילה עליו ,ת"השי לעבודת לעוררוולהוכיח אותו  ,לחבירו מוסר להטיף שרוצה מי

ַעְרּתָ ָהָרע " לכל ראשית לכן. ו"קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים" :(בבא בתרא ס,ב)ל "כנאמר בחז עצמו ּובִּ

ךָ  ְרּבֶ ּקִּ ָראוּ " מכן לאחר רק ך, בתוכ אשר ָהָרע את לבער עליך - "מִּ ְמעּו ְויִּ ְ ש  ָרֵאל יִּ ׂשְ  שדבריו היזכ אז - "ְוָכל יִּ

 .(מווארקה מ"רמ) האחרים לב על יתקבלו
 

יתָ  ט ָמֶות ְוהּוָמת ְוָתלִּ ּפַ ְ ש  יש  ֵחְטא מִּ ְהֶיה ְבאִּ י יִּ  )כא,כב( ֹאתֹו ַעל ֵעץ ְוכִּ
 יפשפש במעשיו; פשפש ולא מצא –שיסורין באין עליו  איתא בגמרא )ברכות ה ע"א(: "אם רואה אדם

ּנוּ ": )תהילים צד,יב( יתלה בבטול תורה, שנאמר – דֶׁ ּה ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלּמְ ּנּו ּיָ רֶׁ ַיּסְ ר ּתְ ֶׁ ר ֲאש  בֶׁ ֵרי ַהּגֶׁ ְ  ". ַאש 

ט ָמֶותרמוז כאן בפסוק: " –בספרו "זכרון משה" אומר הרב משה ממן  –דבר זה  ּפַ ְ ש  יש  ֵחְטא מִּ ְהֶיה ְבאִּ י יִּ  –" ְוכִּ
יעשה?  אם הוא סובל יסורים נוראים שהם כמיתה עבורו, והוא עשה חשבון הנפש ולא מצא את סיבתם, מה

יָת ֹאתֹו ַעל ֵעץ"  : ()משלי ג,יח ממצות למוד התורה, עליה נאמר יתלה בכך שהתבטל –" ְוָתלִּ

הּ  ֵעץ" ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ  ".ַחּיִ
 

יֶתָך  יָך ֵאֶליָך ְולֹא ְיַדְעּתֹו ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל ּתֹוְך ּבֵ ם לֹא ָקרֹוב ָאחִּ  )כב,ב(ְואִּ
יָך ֵאֶליךָ יבואר הפסוק: "על פי דברי ה'אור החיים' הקדוש זצ"ל  ם לֹא ָקרֹוב ָאחִּ אם לא קרוב אחיך  –" ְואִּ

יֶתךָ " היהודי לקב"ה יֶתךָ " מושכהו -"ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל ּתֹוְך ּבֵ בית המדרש ללומדו אורחות ל דהיינו "ֶאל ּתֹוְך ּבֵ
  .חיים

 

ו ֹור ּוַבֲחֹמר ַיְחּדָ ש   (כב,י) לֹא ַתֲחרש  ּבְ
ֹורככח ה ֲחמֹרה"השם חמל על כל מעשיו, כי אין כח עזרא":  מבאר ה"אבן ". כלומר, כיוון שהחמור חלש ש 

להשתוות יתר על המידה כדי לנסות מכך שייאלץ להתאמץ ייגרם לו צער  יחרשו יחד, מהשור, במקרה והם
 השור.לכח הטבעי של 

 
ו ֹור ּוַבֲחֹמר ַיְחּדָ ש   (כב,י) לֹא ַתֲחרש  ּבְ

ֹור" (973ח דף "דרשות בא)ל "זצ הבן איש חיכותב  ע זה יצר הר ֲחֹמרוּ , זה יצר הטוב שהוא מין טהור "ש 
כלומר אדם  "לא תירתון תרתי גיהנם"(: עב,ב יומא)ל "חזאמרו  .(ד"עכ) שהוא מין טמא, כי הוא שר החומר

ֹור" -שמנסה לשלב את הקדושה  בסוף לא יהנה בעולם הזה ולא בעולם הבא וירש  "ֲחמֹר"הטומאה עם  "ש 

ֹור" אם נחבר את האותיות שלנרמוז  ד"ובס .גיהנום ו "ֲחֹמר" -ו "ש  כי ברגע שהאדם  – "משוחרר"  נקבל ַיְחּדָ

נבל "יע לדרגה של י יכול להג"וע משוחרר בעבודת ה' ברמה לא נכונה ירגיש הוא יותמשלב את החומר
 ."ברשות התורה

  
ְקַהל  י ּבִּ י ּומֹוָאבִּ ם ה'..לֹא ָיֹבא ַעּמֹונִּ יִּ ֶחם ּוַבּמַ ּלֶ מּו ֶאְתֶכם ּבַ ּדְ ר לֹא קִּ ֶ ַבר ֲאש  ם  ַעל ּדְ ְצָריִּ ּמִּ ֵצאְתֶכם מִּ ֶרְך ּבְ ּדֶ ּבַ

תֹור ֲאַרם  ּפְ עֹור מִּ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ַכר ָעֶליָך ֶאת ּבִּ ר ׂשָ ֶ ם ְלַקְלֶלךָּ ַוֲאש   ה(-)כג,ד ַנֲהַריִּ
שלשון "דבור" הוא בלי הגר"א ז"ל עוד הבדל בין דבור לאמירה,  ידוע, כי דבור קשה ואמירה רכה. והוסיף

 ולפי זה ביאר הגר"א מה שאמר אדונינו דוד אבל "אמירה" היא בביאור טעם הציווי.טעם, כי כן צויתי, 

ּנָם" :קסב(-קיט, קסא תהלים)המלך ע"ה  י חִּ ים ְרָדפּונִּ רִּ ָבְרךָ  ׂשָ ּדְ י ּומִּ ּבִּ ַחד לִּ י, ּפָ ׂש ָאֹנכִּ מֹוֵצא  ׂשָ ְמָרֶתָך ּכְ ַעל אִּ

ָלל ָרב ָ עם משום -לבא בקהל שונאי דוד רצו לפוסלו מהמלוכה ומכשרותו ואחיתופל דואג כי ידוע הלא ."ש 

 "לֹאסתם  בתחילה הכתוב שאמר כפי נלך ה'". ולכן, אם להַ ְק בִּ י בִ מֹוָא וּ  יֹונִ ַעּמ  ָיבֹא "לֹא שבא ממואביה, וכתיב

ַבר " :הכתוב הטעם שפירש ה', אבל לאחר א בקהלו, היה דוד אסור מלב"ה' להַ ְק ּבִּ י בִּ מֹואָ וּ  יֹונִּ ַעּמ  ָיֹבא ַעל ּדְ

ם יִּ ֶחם ּוַבּמַ ּלֶ מּו ֶאְתֶכם ּבַ ּדְ ר לֹא קִּ ֶ   :, ועוד({א,טז} דרב כהנא פסיקתא .{ו,בע} )יבמות חז"ל דרשו , ומזה"ֲאש 
א ומלב נאסר לא זה אשה, לפי של ולא לקדם איש של ודרכו היותמואבית",  ולא ואביעמונית, מ ולא "עמוני

ּנָם"שאמר דוד:  זהו בקהל. י חִּ ים ְרָדפּונִּ רִּ ִרים שהמה ואחיתופל דואג הםלומר,  רצה ",ׂשָ ם, ש ָ בלא  ,ְרָדפּוִני ִחּנָ

ָבְרךָ "סיבה.  ּדְ ָבְרךָ  רצה לומר ",ּומִּ ְקַהל שאמרת " ּוִמּדְ י ּבִּ י ּומֹוָאבִּ ַחד"שום טעם,  ", בליה'לֹא ָיבֹא ַעּמֹונִּ י ּפָ ּבִּ  ".לִּ

ְמָרֶתךָ "בקהל, אכן  אוכי אז הריני אסור לב י ַעל אִּ ׂש ָאֹנכִּ ַעל כן " אחרי שכתוב מה כשראיתירצה לומר,  ".ׂשָ

ם יִּ ֶחם ּוַבּמַ ּלֶ מּו ֶאְתֶכם ּבַ ּדְ ר לֹא קִּ ֶ ַבר ֲאש   עמון ומואב לבא בקהל, שמזה דרשו חז"ל שנאסרו הטעם ", וזהּדְ
ָבְרךָ  אשר שמדייק אוכל לבא בקהל ה'. וזה עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית, מעתה י ּוִמּדְ ַחד ִלּבִ  , אבלּפָ

ךָ מ ש  ָאֹנִכי ִאְמָרתֶׁ  .(דף שנה ב"פנינים משלחן הגר"א") ד".ו"והדברים האלה יקרים למאשם,  ומסיים .ש ָ
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ְקַהל  י ּבִּ י ּומֹוָאבִּ ם ה'..לֹא ָיֹבא ַעּמֹונִּ יִּ ֶחם ּוַבּמַ ּלֶ מּו ֶאְתֶכם ּבַ ּדְ ר לֹא קִּ ֶ ַבר ֲאש  ם  ַעל ּדְ ְצָריִּ ּמִּ ֵצאְתֶכם מִּ ֶרְך ּבְ ּדֶ ּבַ
תֹור ֲאַרם  ּפְ עֹור מִּ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ַכר ָעֶליָך ֶאת ּבִּ ר ׂשָ ֶ ם ְלַקְלֶלךָּ ַוֲאש   ה(-)כג,ד ַנֲהַריִּ

ְקַהל ש"מדוע התורה מדגישה שהסיבה  י ּבִּ י ּומֹוָאבִּ ֶחם היא עקב כך ש״ "ה'לֹא ָיֹבא ַעּמֹונִּ ּלֶ מוּ ֶאְתֶכם ּבַ ּדְ לֹא קִּ

ם יִּ ַכר ָעֶליָך ֶאת ״? וכי זה היה כל חטאם? הרי הם ביקשו גם להרוג את ישראל? כפי שכתוב מיד ״ּוַבּמַ ר ׂשָ ֶ ַוֲאש 

לְ  ן ְלַקְלֶלךָּ ּבִּ הרי לנו יסוד גדול עד מאוד! תאוות הרצח של  :זיע"א המגיד מדובנא? אלא ענה והסביר ״ָעם ּבֶ
ִים״האדם היא רק התוצאה של  ם ּוַבּמַ חֶׁ ּלֶׁ ם ּבַ ְתכֶׁ מּו אֶׁ  דכאשר האדם עובר את חייו בצורה ״...לֹא ִקּדְ

ה, רח״ל. אם חבירו אגואיסטית ואנוכית, ואינו חושב על אחרים, הרי הוא מסוגל להגיע למצבים של רציח
יחסום לו את הדרך ולא יאפשר לו להגיע להנאות האישיות שלו, הוא לא יחשוב פעמיים, ויעשה את הפשע 

היא המביאה אותו לכך שירצה לקחת את חיי -הגדול ביותר. האנוכיות ואהבת העצמיות של האדם היא
ומואבי בקהל ה', היא אינה מדברת על חבירו... ולכן כאשר התורה מזכירה את הסיבה מדוע לא יבואו עמוני 

םשתאוות הרצח שלהם, כיוון שזו רק התוצאה מכך  יִּ ֶחם ּוַבּמַ ּלֶ מּו ֶאְתֶכם ּבַ ּדְ  ...לֹא קִּ
 

ְקַהל  י ּבִּ י ּומֹוָאבִּ ם ה'..לֹא ָיֹבא ַעּמֹונִּ יִּ ֶחם ּוַבּמַ ּלֶ מּו ֶאְתֶכם ּבַ ּדְ ר לֹא קִּ ֶ ַבר ֲאש  ם  ַעל ּדְ ְצָריִּ ּמִּ ֵצאְתֶכם מִּ ֶרְך ּבְ ּדֶ ּבַ
תֹור ֲאַרם  ּפְ עֹור מִּ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ַכר ָעֶליָך ֶאת ּבִּ ר ׂשָ ֶ ם ְלַקְלֶלךָּ ַוֲאש   ה(-)כג,ד ַנֲהַריִּ

התורה מזהירה אותנו מפני כך שנרשה לעמונים ולמואבים להתגייר ולהצטרף לעם היהודי. מהן הסיבות 

כיוון שהם  ,ושנית. מפני שהם לא קידמו את פנינו בלחם ובמים בדרך יציאתנו ממצרים ,אשיתלכך? ר

רשימת פשעים כל כך מגוונת מגובבים יחדיו בפסוק אחד. באותה נשימה  .שכרו את בלעם... לקלל אותנו
ב הצועד מצד אחד, כיוון שהם לא היו מארחים טובים כשהיינו עם עייף ורע –נאמר לנו לשמור מרחק מהם 
כיוון שהם שכרו את הנביא בלעם כדי להשמידנו. כיצד ניתן בכלל להשוות את  –במדבר ממצרים, ומצד שני 

סיון לרצח ישתי הסיבות הללו זו לזו? הראשונה היא פשוט היעדר הכנסת אורחים, בעוד השנייה היא כמעט נ

ת מוכיחה את החטא ייה והאחרהאחת מחזקת את השנ שהשניים דווקא קשורים זה לזה. התשובה היא !עם
היה כאן רק עניין של חוסר גילוי נדיבות במהלך מסענו במדבר, אולי ניתן היה להצדיק  שבראשונה. אילו

זאת בכך שהם היו בעצמם עניים וחסרי כל. אולי עמון ומואב היו בתקופת שפל כלכלי. אולי הם היו במצוקה 
אילו לא היה להם די עבור עצמם, כיצד נוכל לצפות מהם כלכלית ולכן לא היו מסוגלים להכניס אורחים? 

אולם כאשר אנו רואים שבלעם הנביא נשכר על ידם כדי לקלל את העם היהודי, או  ?להאכיל פיות נוספים
אז אנו יודעים שכסף לא היה הבעיה. האם אתם חושבים שבלעם היה זול? בלעם היה יועץ יקר מאוד. "בית 

שנקב בו. אם מצאתם כסף לשלם לו, אזי הייתם יכולים גם למצוא כמה שקלים  מלא זהב וכסף" היה המחיר
כדי לתת קצת לחם ומים לנוסעים העייפים והרעבים. העובדה שהם היו מוכנים לשלם לבלעם סכום כל כך 

 .(הרב יוסי גולדמן) .מופרז מוכיח את גודל פשעם ואת עוצמתו

 
יָך הּוא י ָאחִּ י ּכִּ   )כג,ח( לֹא ְתַתֵעב ֲאֹדמִּ

ִאם " :יח(,)ישעיהו א ככתוב "אדומים"עוונות נקראים  ביאור נפלא כתב הרה"ק רבי ברוך מקאסוב זצ"ל:

ינּו ִאם ג ַיְלּבִ לֶׁ ֶׁ ּ ש  ִנים ּכַ ָ ּ ש  ם ּכַ ימוּ  ִיְהיּו ֲחָטֵאיכֶׁ ר ִיְהיוּ  ַיְאּדִּ מֶׁ ּצֶׁ גדולה תשובה ' :(ו,ב)יומא דף פ מצינוו  ."ַכּתֹוָלע ּכַ

י, ולכן אמר "'מאהבה שמהפכת זדונות לזכיות אל תשאיר את החטאים בתועבתם, אלא  –" לֹא ְתַתֵעב ֲאֹדמִּ

יָך הּואתעשה תשובה מאהבה כדי שיהפכו לזכיות, " י ָאחִּ יכולים חטאיך להיות אחיך, כלומר, זכיות.  –" ּכִּ

יךָ ור"ת של " י ָאחִּ ם חֲ ְהיּו יִּ ם אִּ " :הּוא" ּכִּ ִנים כַּ ָטֵאיכֶׁ ָ ּ ג כַּ ש  לֶׁ ֶׁ ּ ינוּ יַ ש   ".ְלּבִ

 
יש  ּגֵֹנב ֶנפֶ  ֵצא אִּ ּמָ י יִּ ָרֵאלּכִּ ׂשְ ֵני יִּ ּבְ ךָ .. ש  ֵמֶאָחיו מִּ ְרּבֶ ּקִּ ַעְרּתָ ָהָרע מִּ ים .. ּובִּ ר יֹורּו ֶאְתֶכם ַהּכֲֹהנִּ ֶ ֹכל ֲאש  ְוַלֲעׂשֹות ּכְ

ם  ּיִּ ֵצא " ח(-)כד,זַהְלוִּ ּמָ י יִּ יש  'ּכִּ ָרֵאל ּגֵֹנב ֶנֶפש  ֵמֶאָחיו" ליצר הרע, רמז  - '"אִּ ׂשְ ֵני יִּ ּבְ שמסיט יהודי מדרך  –" מִּ

ךָ " ל: עליך לעזור לו השם, ְרּבֶ ּקִּ ַעְרּתָ ָהָרע מִּ ר יֹורּו ֶאְתֶכם " כדי להביאו לדרגה של", ּובִּ ֶ ֹכל ֲאש  ַלֲעׂשֹות ּכְ

ם ּיִּ ים ַהְלוִּ םוּכֲֹהִנים הַ דהיינו לעשות ככל אשר יורו אנשי ה' שהם  –"ַהּכֲֹהנִּ  .ַהְלִוּיִ

 
ְקָרא ָעלֶ  ֹו ְולֹא יִּ א ֶאת ַנְפש  י הּוא ְוֵאָליו הּוא ֹנׂשֵ י ָענִּ ֶמש  ּכִּ ֶ ּ ָכרֹו ְולֹא ָתבֹוא ָעָליו ַהש  ן ׂשְ ּתֵ יֹומֹו תִּ ְוָהָיה ה' יָך ֶאל ּבְ

 )כד,טו( ְבָך ֵחְטא
 121של הקב"ה שבסיום "עבד" כהנשמה היא בס"ד נראה לבאר את הפסוק כשיחה בין הנשמה לגוף האדם: 
יעשה מצוות, מעשים טובים וילמד בעולם הזה שנה צריכה לחזור למקומה בשמים, והיא דורשת מהאדם ש

יֹומוֹ " :וזוהי דרישתה לאדםהדין תקבל את שכרה  ביוםתורה כדי ש ָכרוֹ  בעולם הזה, -"ּבְ ן ׂשְ ּתֵ תן שכר  -"תִּ

ָתבֹוא ָעָליו ואם לא תשמור תורה ומצוות, " –" אְולֹ" ,תעשה מצוות, מעשים טובים, תלמד תורה :לנשמה

ֶמש   ֶ ּ  ,מנרתיקה ומקדיר )שמש( חמהמוציא כנאמר בחז"ל )עבודה זרה ג,ב(: לעתיד לבוא הקב"ה  –" ַהש 
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ּנּור ְוָהיּו ָכל כדכתיב )מלאכי ג,יט(: " וצדיקים מתרפאין בה רשעים נידונין בה ּתַ א ּבֵֹער ּכַ י ִהּנֵה ַהּיֹום ּבָ ֵזִדים ּכִ

ָעה ַקש  ְוִלַהט ֹאָתם ְ ה ִרש  י הּוא" וזאת ".ְוָכל ֹעש ֵ י ָענִּ  –דרשו חז"ל )נדרים מא,א(: "אין עני אלא בדעת"  -"ּכִּ

יהנשמה  , ומאחר ולא הלכת בדרכי ה'  האדם -"הּוא" אל מקום החושך, –" ְוֵאָליו" מתורה ומצוות. הָענִּ

וֹ " א ֶאת ַנְפש  ְקָרא ֶאל  ְולֹא"יצטרך ללכת,  -"ֹנׂשֵ  ."ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא" מאחר, ולא תזכה לראות פני שכינה -ה'"יִּ
 

ָעתוֹ  ְ ש  ֵדי רִּ הּו ְלָפָניו ּכְ ּכָ  )כה,ב( ְוהִּ
הוּ בת "ית ּכָ   מנחם" זצ"ל,בעל ה"פני " נקראת ישר והפוך באותה משמעות, ומעובדה זו למד הרבי מגור, ְוהִּ

היה זה כאשר נכנס אל הקודש : שמובא בעלון "פנינים" לקח מאלף, אותו בקש להעביר לצעירי הצאן, כפי
נוכיים שעמדו על הפרק, ובין השאר שח לרבי אודות יעץ באי אלו נושאים חילהתי פנימה מחנך, אשר בקש

 מיד: יש לומר למלמדים להחדיר בלבהרבי הגיב  אותו. לו מכיםיואפ לו מציקים מקרה של ילד, אשר חבריו
 יב( שהנותן צדקה אינו מפסיד, )בעל הטורים שמות ל, התלמידים את הענין, שכמו שכתוב בספרים הקדושים

 הנקראת באפן דומה מן הסוף להתחלה ומן ההתחלה "ְוָנְתנּו" תבימשום שהכסף שב אליו, ורמז לכך בת

הוּ בת "יבת כך גם שנותן, כך יקבל. לסוף, המלמדת כי כמו ּכָ  שהמכה" הנקראת ישר והפוך ישנו רמז, ְוהִּ
יצא  שהוא עצמו עד הריהו מכה את עצמו, ולא ירחק היום –לחברו, הן בידיו והן באמצעות כח הדבור שלו

 נזק מן ההכאה הזו!...
 

יש  ָזר  ת ַהחּוָצה ְלאִּ ת ַהּמֵ ֶ ְהֶיה ֵאש  ו ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין לֹו לֹא תִּ ים ַיְחּדָ בּו ַאחִּ ְ י ֵיש   )כה,ה(ּכִּ
ובס"ד נראה לרמוז: " ים ַיְחּדָ בּו ַאחִּ ְ י ֵיש  דרשו  –" ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם" ,בתוך האדם יצר הרע ויצר הטוב -" ּכִּ
ע שנאמר )תהילים לז,לב(: " תגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתוצרו של אדם מחז"ל )סוכה נב,ב(: "י ָ ה ָרש  צֹופֶׁ

ש  ַלֲהִמיתוֹ  יק ּוְמַבּקֵ ּדִ עקב  –" ּוֵבן ֵאין לוֹ " כתוצאה מכך ,והרגו יצר הטובוכאשר יגבר היצר הרע על ה ".ַלּצַ

ת" צחונו של יצר הרע אין לו לאדם 'בנים' שהם המצוות שלו,ינ ֶ ְהֶיה ֵאש   ואשתשהיא כ ּתֹוָרה גם –" לֹא תִּ

ת ַיֲעקֹב" כנאמר )דברים לג,ד(: ,ולא תהיה ל ה ְקִהּלַ ָ ה מֹוָרש  ֶׁ ה ָלנּו מֹש  , ודרשו חז"ל )ברכות נז,א(: "ּתֹוָרה ִצּוָ
ה אלא מאורשה"" ָ  ' )גם מצוותיו ומעשיו הטובים(הכל הולךבגלל שניצחו היצר הרע 'ו .אל תקרי מֹוָרש 

יש  ָזר"  ר הרע וחיילותיו.ליצ –" ַהחּוָצה ְלאִּ
 

ים ה ָעֵיף ְוָיֵגַע ְולֹא ָיֵרא ֱאלֹהִּ  )כה,יח( ְוַאּתָ
אדם יכול להרעיש עולמות במעשי צדקותו, יכול להחליש את גופו בתעניות וסיגופים, ולהדיר שינה מעיניו 

ה ָעֵיף ְוָיֵגעַ "  עד שיגיע למצב של ים ובכל זאת, "ְוַאּתָ  )החוזה מלובלין זצ"ל(." "ְולֹא ָיֵרא ֱאלֹהִּ

 
ים ה ָעֵיף ְוָיֵגַע ְולֹא ָיֵרא ֱאלֹהִּ  )כה,יח( ְוַאּתָ

השסימן  "ָעֵיף ְוָיֵגעַ " כאשר אתה עושה מצוות אתה מרגישאם  ים" ןיעדי ַאּתָ כי אין השכינה , "לֹא ָיֵרא ֱאלֹהִּ
 .(שבת ל,ב)שורה על האדם אלא מתוך שמחה של מצוה 

 

פסיכיאטר ביקר בבית משוגעים וראה שכולם מתנהגים כמו  :ר או לאלדב – א"הרב יצחק פנגר שליטפניני 
נהגים: האחד צפר, השני עשה צלחות, השלישי הפעיל מגבים, ורק אחד ישב בשקט בצד. אמר לעצמו 

הפסיכיאטר: "מסתבר שזה הבריא ואפשר לשחררו". קרא לעברו הפסיכיאטר: "הי אתה, בוא לכאן רגע", 
סייג לחוכמה שתיקה. לעומת  "...האן , האן , האן –האוטו ואני בא  השיב החולה: "רק רגע, אני מתניע את

פירוש: מטבע קטן בקופסת  – "איסטרא בלגינה קיש, קיש קריה": (פה,בא בבא מציע) זאת אומרת הגמרא
לסיכום, לא כל מי ששקט  עושה הרבה רעש. כלומר, אדם ריק מתוכן עושה הרבה רעש. צדקה גדולה וריקה

הוא גם חכם, ולא כל מי שמדבר הוא גם טיפש. לכן, רצוי לדבר קצת עם האדם לפני ששופטים אותו. יש 
 .לדבר איתו, לנסות להרגיש את הנשמה שמתחת לבגדים, ואז אולי גם להבין מה הוא באמת רוצה להגיד

 
 
 
 

 
 
 

 

  shayolamot.weebly.com :הקמנו אתר בשבילכם: )שיעורי תורה, עלונים(

 זיווג הגון, בריאות פרנסה והצלחה: לשגיא בן מרים, עוז בן מרים, לירון בן פנינה,בע"ה 
 אמיר בן פנינה, ענבל בת פנינה, הדר בת נילי, הילה בת אסתר, מורן בת רותי, אלכסי בן
 אירנה, הדר בת ויויאן, רוית בת אורלי, גיא בן חוה, חמוטל בת ויקטוריה. רפואה שלמה:

 לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה, שי בן רחל,לציפורה בת מורוור, 
 יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יפה, אילן בן מסעודה,

משה בן שושנה, יוסף בן ציפורה. לעילוי נשמת: הרב יוסף שלום בן אברהם אלישיב זצוק"ל, 
, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה הרב ניסים טולדנו זצוק"ל, ארז בן חיה ז"ל

 ז"ל.
 


