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 שמחה אמיתית

 

ר }א{  ֶ י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש  : ה'ְוָהָיה כ ִּ ה  ָ ב ָ ְבת  ַ ה  ְוָיש  ָ ת  ְ ש  ירִּ  ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה וִּ
 "האור החיים"אלא לשון שמחה. וביאר רבינו  "והיה"לימדונו חז"ל שאין לשון 

הקב"ה   דבר" "לא חסרת, כי אף על פי שבמשך ארבעים שנה במדבר הקדוש זצ"ל
מלווה את עם ישראל בהנהגה ישירה, ענני כבוד, בארה של מרים, המן, הנהגה על ידי 

עם כל זאת עדיין היו חסרים קצת בשמחה, כי אין אדם שמח עד שמגיע משה רבנו, 
למקום חפצו, גם אם הדרך עצמה נעימה וטובה. מכאן נלמד שעלינו לצפות אל 

, ורק כאשר נגיע בע"ה במהרה אל הגאולה, אז הגאולה השלימה שאנו בדרכנו אליה
ו ב  }א{)תהילים כו( תפרוץ השמחה האמתית, כנאמר  ש  ֲעלֹות ב ְ ַ יר ַהמ  ִּ יַבת  ה'ש  ִּ ֶאת ש 

חְֹלמִּ  ינו  כ ְ י ֹון ָהיִּ יל }ב{ים: צִּ ְגד ִּ ם הִּ ֹויִּ ה ָאז יֹאְמרו  ַבג  נ ָ ֹוֵננו  רִּ ינו  ו ְלש  ִּ חֹוק פ  ֵלא ש ְ ָ מ  ה'  ָאז יִּ

ה: ֶ ם ֵאל  ֹות עִּ  ַלֲעש 
 

ַתן ְלָך  }יא{ ר נָׂ ל ַהּטוֹב ֲאשֶׁ ַמְחתָׂ ְבכָׂ ר  ה'ְושָׂ ה ְוַהֵלִוי ְוַהֵגר ֲאשֶׁ ָך ַאתָׂ יָך ּוְלֵביתֶׁ ֱאֹלהֶׁ
ָך: כאשר אדם  - רבי שלמה הכהן זצ"ל "התפארת שלמה"אומר על פסוק זה  ְבִקְרבֶׁ

אבל כאשר אדם מקבל מתנה מאת בוודאי שהוא שמח בה,  יוקרתיתל מתנה מקב
מאשר עצם יותר המלך, הוא שמח בעצם העובדה שהמתנה ניתנה לו על ידי המלך, 

ערכה הכספי של המתנה, חשיבותו של הנותן הוא העיקר במתנה, וזהו שנאמר,  
ל ַהּטוֹב ַמְחתָׂ ְבכָׂ  , הכשלעצמ הטוב יאשה משוםתשמח במתנה שקיבלת לא רק  – ְושָׂ

ַתן ְלָך אלא משום                          ר נָׂ יָך ה'ֲאשֶׁ      ישירותהמתנה קיבלת את ש – ֱאֹלהֶׁ
 , ולכן גדולה השמחה פי כמה וכמה.. מאתו יתברך                        

 

 יסה דור המדבר שהיו בהנהגה ישירה של הקב"ה, מבחינתם כנ                         
 לארץ שמייצגת הנהגה פחות ישירה, פחות רוחנית, הייתה צריכה                          
 להיות בגדר של צער על איבוד ההנהגה הישירה של הקב"ה ומשה                          
 !יש יעד !! –והתשובה היא  אז על מה יש להם לשמוח ? –רבנו                          

 קיום מצוות התלויות בארץ ישראל, לדור בארץ ישראל !!!                                     
                      

 
 
  
 ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל        נא לשמור על קדושת הגיליון                  7:23        3:60               

                      

 ז"ל  ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי               הוא חייב בגניזה                          7:22         3:36               
 

 יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל                   )למי שמדפיס אותו(                       7:23         3:26               
 נעמה בת סאלם זנדני ז"ל                                                                                                                                 

 ת.נ.צ.ב.ה                                                                                                                            
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 זהרו בכבודם של חכמיםה
 

פעם אחת רצה הרה"ק רבי דוד מלעלוב זצ"ל לנסוע למורו ורבו הרה״ק הרבי ר' 
אלימלך מליז'נסק זצ"ל, אולם לא היה לו כסף לתשלום עבור נגיעה בעגלה, והלך 

רגלי. פתאום ראה שנוסע חסיד אחד על אותו הדרך שהוא הולך, וחסיד זה היה עשיר 
דוד אל העשיר ושאלו להיכן הוא נוסע, ענהו העשיר שהוא נוסע ידוע בוורשה. ניגש ר' 

לעיר ליז'נסק, לרבי אלימלך. ובכן, בקש ממנו ר' דוד, היות וגם הוא פניו מועדות 
 לרבי, שירשה לו לעלות על אותה העגלה שממילא נוסעת לאותו מקום.

 הסכים העשיר, והרה"ק מלעלוב עלה על העגלה. באמצע הנסיעה התחיל העשיר
ללעוג לר' דוד, כי לא הכירו וחשב שהוא ח"ו עני ואדם נחות, ואילו הרה"ק ר' דוד 

שתק ולא ענה לו כלום. כך היה כל משך זמן הנסיעה. הוא דיבר ושחק ממנו ורבי דוד 
 לא ענהו.

 

כשבאו לליז'נסק נכנס ר' דוד לפרוזדור של הרבי ר׳ אלימלך, אולם העשיר נכנס מיד 
כנס מהנסיעה היישר אל קודש הקדשים, יבין שאין זה ראוי להלרבי, בעוד שר' דוד ה

שהרי צריך מעט הכנה נפשית עד שנכנסים לפני ולפנים. ובכן חיכה ר' דוד מעט 
הרבי ר׳ אלימלך שחח אתו זמן רב, כשעתיים. בסיימם את שיחתם,  ואח"כ נכנס.

כי אני אשאר  יצא ר' דוד אל פרוזדור הבית, ופנה לעשיר ואמר לו: סעו לכם לדרככם.
סעו לעירכם ובאמצע הדרך תשמעו יכאן עוד איזה זמן, והוסיף עוד ואמר לו: אם ת

 …קול צווחה, תלכו אחר הד הקול, ותדעו אז מה שיש לעשות
 

אותו עשיר, שקודם לא החשיב את ר' דוד והיה בעיניו כאיש פחות ח"ו, הרי שכעת 
הבין כי הוא אינו איש פשוט  אחרי ראותו שהרבי ר' אלימלך שוחח אתו זמן כה רב,

והתחרט מאד על שעשה ממנו שחוק ולעג לו, ועל כן, אחרי שמעו את דבריו, הכניסם 
 כרון, ולבלתי סור מהם.ילליבו להיות לו לז

 

כשהיה העשיר באמצע הדרך, סמוך לאיזה יער, שמע לפתע מרחוק קול צעקה איומה 
ד בדברי ר' דוד וסטה מדרך בשפה הפולנית, שתוכנה היה קריאה להצלה, נזכר מי

המלך אל עובי היער, עד לאיזו ביצה עמוקה וטובענית, שם ראה שר אחד ששקע 
על מנת לחלצם,  בביצה, הוא ועגלתו יחד עם הסוסים, עד כי לא הצליחו להיחלץ.

קשר העשיר חבל עבה לעגלה שלו שעמדה במרחק מה במקום יבש, חיבר את הקצה 
, התיישב בעגלה שלו, הצליף על גבי סוסיו ואחרי כמה השני אל העגלה הטבועה בבוץ

 .ותורגעים משה את העגלה עם השר היושב עליה מתוך הבוץ, והציל א
 

לאחר שחילצו, סיפר לו אותו שר כי יומיים שלמים היה שקוע שם, באותה ביצה, עם 
עגלתו, בלי אוכל ושתיה. כאשר הוציאו העשיר, היה השר מצונן כל כך עד שאבדה 

 נו כמעט צלם אנוש.ממ
 

 העשיר הלבישו מיד במעיל עבה וחם, והאכילו והשקהו עד ששבה אליו נפשו.
"גם אני מוורשה", השיבו  "מאין אתה?" שאלו העשיר, "מוורשה", השיבו השר.

העשיר בשמחה, "ואני נוסע לשם עכשיו. אהיה לך לחבר ותוכל לנוח בביתי עד 
לביתו הפשיט ממנו את בגדיו הרטובים  וכך אכן היה. כשהגיעו שתחלים לגמרי!"

והמלאים טחב ובוץ, השכיבו על המיטה ונתן לו תה וקפה וכל טוב עד שנפלה עליו 
העשיר הסיע את השר לביתו ונפרד ממנו  תרדמה חזקה, ובבוקר שב לאיתנו לגמרי.

 תוך שהשר מודה לו מקרב ליבו בשמחה עצומה.
 

כאשר הגיע אליו, שאלו: איזה תגמול כמה ימים חלפו, והשר שלח לקרוא לעשיר. 
ביכולתי לתת לך תמורת החיים שהחזרת לי, כי אילולי הגעת להצילני, הייתי מת 

 בתוך זמן קצר מאפיסת כוחות!"
 
 
 



 
 
 
 
 
 

"אין לי כל צורך בתגמול!" ענהו העשיר, "די לי בכך שהצלתי בן אדם ממוות, ושמחה 
", ענהו השר, "אמור לי שמך וכתבתך, "על כל פנים  זו היא תגמול מספיק עבורי!"

 בכדי שאדע תמיד מי היה מצילי הרחום, ויהיה לי זה לזכרון תמיד."
 "נו," השיבו העשיר, "את זה אוכל לעשות."

 

עברו ימים, חלפו שנים, והגלגל החוזר בעולם נהפך על אותו העשיר, עד שאיבד כל 
ביתו ואת כל אשר לו, את  רכושו והגיע לדיוטא תחתונה. איבד את מסחרו, מכר את

מלבושיו היפים והמגוהצים, את רהיטי ביתו ואפילו את כל כלי ביתו שהיה להם 
משתמו כל נכסיו אותם  איזה שווי כספי, ובלבד שיהיה לו במה להחיות את נפשו.

יכול היה למכור, הפך העשיר לעני החוזר על הפתחים, הלך מעיר לעיר ומכפר לכפר 
תקופה של עשר שנים, עד ששכח לגמרי שפעם היה עשיר. הוא  והיה במצב נורא כזה

התרגל כל כך לפשוט יד, עד שלא הבחין אפילו למי הוא מושיט את ידו, ליהודי 
 …לנכרי, יהיה מי שיהיה

 

בבוקר בהיר אחד, בשעה שעמד בשוק, ראה איזה אדון נוסע בכרכרה מפוארת, ניגש 
האדון בהכנעה, והושיט את ידו  אל הכרכרה פשט את כובעו, הרכין ראשו כלפי

 הביט עליו האדון ואמר לו "בוא נא אתה, יהודי!" לאמור "תן איזה אגורת כסף".
 

הדברים הללו, כשיצאו מפי השר, היו לו כמהלומה חזקה. מי יודע איזה משפט רוצה 
ה על והאדון ציו. האדון להגיש עליו? ומרוב פחד, נשא מיודעינו את רגליו וברח

המשרת, תפסו, אחז  ריו וץ אחריו ויתפשהו ויביא אותו אליו. רץ אחמשרתו שיר
 אותו בזרועו והביאו ככה אל כרכרת השר.

 

בפיק ברכים עמד ה"יורד" לפני השר הנכבד, שהיה מושל וורשה. ולמרבה הפתעתו, 
החל השר מסביר לו פנים ומדבר איתו באהבה וברחמים, ואמר לו: אל נא תפחד, 

משנרגע מעט, פנה אליו  כלום, אל תפחד, הרגע מעט בבקשה"  יהודי, לא אעשה לך
השר: "אמור נא לי, מה שמך?" אמר לו ה"עני" את שמו. "האם תכיר אותי?" שאל 

 .אותו המושל. "אני? את השר? איך זה אכיר?" תמה מיודעינו
 

"אם אינך מכיר אותי", השיבו המושל, "אזכיר לך! זוכר אתה שלפני כמה שנים 
 חייו של שר אחד כאן ביער הסמוך לוורשה?" "זוכר אני, השיבו העני".הצלת את 

"ובכן, תאר לעצמך, אני הוא המדבר אליך! אותי הצלת ולי עשית כזו טובה 
"שמח אני על הידיעה הזאת" השיב העני בשברון לב "על  במסירות נפלאה כל כך!"

גיע למדרון נורא שאל אותו השר איך ה …"כך שכבודו מזכיר לי שהיייתי פעם עשיר
כל כך, וסיפר לו כל מה שעבר עליו מיום שעזב אותו, הוציא השר פנקסו ונתן לו שטר 

בלי לחכות הרבה פדה העני את השטר, ויצא  שיקבל אלפים רובל מחשבון הבנק שלו.
  .מיד לעשות עסקים ושוב הצליח ועלה ועלה עד ששב אל עשירותו

 

מליז'נסק מהעולם והחוזה מלובלין כבר  בכל אותו זמן, כבר הסתלק רבי אלימלך
היה ממלא מקומו וגם הרבי ר׳ דוד'ל מלעלוב היה כבר למנהיג בדורו והיה מפורסם 

העשיר, ששמע את שמעו, אולם לא הכירו  מאוד כבעל מופת וכבעל מידות נפלאות.
 ולא זכר כי הוא זה שנסע אתו לרבי אלימלך, נסע אליו. 

 

ר' דוד וביקש ממנו שיספר לו מה עבר עליו במשך  אך דרך על מפתן ביתו, זכרו
פנה אליו רבי דוד בזו הלשון: תדע, כי באותו העשיר לספר,  השנים הללו. משסיים

הזמן שלעגת לי בנסיעתנו, נגזרה עליך מיתה מן השמים. אני ידעתי מהגזרה ונכנסתי 
רת: להרבי ר' אלימלך לטכס עצה איך לבטל את הגזירה, והצלחנו להמירה באח

שתהיה עני, ועני חשוב כמת, ובזה יהיה לך כפרה על הלעג, אלא שהיות ואתה עשית 
טובה גדולה עמדי בהביאך אותי לליז'נסק בעגלתך, השתדלתי לעשות לך טובה 

 …שאחר שתסבול הצרות הללו ישיבו ויושיבו אותך על כנך לעשירותך
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 השתחוויה לקב"ה – מצוות הביכורים
 

ר  ְוָהָיה }א{ (ודברים כ) ֶ י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש  ה   ה'כ ִּ ָ ת  ְ ש  ירִּ ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה וִּ

 ָ ְבת  ַ : ְוָיש  ה  ר  ְוָלַקְחת ָ  }ב{ב ָ ֶ יא ֵמַאְרְצָך ֲאש  בִּ ָ ר ת  ֶ י ָהֲאָדָמה ֲאש  רִּ ְ ל פ  ית כ ָ ִּ  ה'ֵמֵראש 

ְבַחר  ר יִּ ֶ קֹום ֲאש  ָ ָ ֶאל ַהמ  ֶנא ְוָהַלְכת  ֶ ָ ַבט  ְמת  כ ֵ ֱאלֶֹהיָך לְ  ה'ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ְוש ַ ַ מֹו ש  ְ ן ש 

ם: ָ   ש 
. הדבר שמייחד את המצווה הוא היא מצוות הביכורים בפרשה מצווה הראשונהה

)חוץ  הציווי להשתחוות, שבמצווה זו בלבד מצווה כל מי שמביא ביכורים להשתחוות

ובנוסף עליו לומר  ("והשתחוויתם מרחוק" –הזקנים  07-ממשה אהרון נדב ואביהו ו
     הבאים: את הפסוקים

 

יתָ  }ה{ ְפֵני  ְוָענִּ ָ לִּ ְמֵתי  ה'ְוָאַמְרת  ם ב ִּ ָ ָגר ש  ְצַרְיָמה ַוי ָ ֶרד מִּ י ַוי ֵ י אֵֹבד ָאבִּ ֱאלֶֹהיָך ֲאַרמ ִּ

דֹול ָעצו   ם ְלגֹוי ג ָ ָ י ש  ֵרעו   }ו{: ם ָוָרבְמָעט ַוְיהִּ נו  ָעֵלינו   ַוי ָ ת ְ נו  ַוי ִּ ו  ים ַוְיַענ  ְצרִּ אָֹתנו  ַהמ ִּ

ה:  ָ ְצַעק }ז{ֲעבָֹדה ָקש  ַמע  ה'ֶאל  ַונ ִּ ְ ש  ְרא ֶאת ָעְנֵינו  ְוֶאת  ה'ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינו  ַוי ִּ ֶאת קֵֹלנו  ַוי ַ

ֵאנו   }ח{ֲעָמֵלנו  ְוֶאת ַלֲחֵצנו :  דֹל  ה'ַוי ֹוצִּ ָיה ו ְבמָֹרא ג ָ ְזרַֹע ְנטו  ָיד ֲחָזָקה ו בִּ ם ב ְ ְצַריִּ מ ִּ מִּ

ים:  ן ָלנו  ֶאת ָהָאֶרץ ַהז ֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ַוְיבִּ  }ט{ו ְבאֹתֹות ו ְבמְֹפתִּ ֶ ת  ה ַוי ִּ קֹום ַהז ֶ ָ ֵאנו  ֶאל ַהמ 

 : י ָהֲאָדָמה }י{ָחָלב ו ְדָבש  רִּ ְ ית פ  ִּ י ֶאת ֵראש  ה ֵהֵבאתִּ נ ֵ ה הִּ ָ י  ְוַעת  ה ל ִּ ָ ר ָנַתת  ֶ  ה'ֲאש 

ְפֵני  ֹו לִּ ְחת  נ ַ ְפֵני  ה'ְוהִּ יָת לִּ ֲחוִּ ַ ת  ְ ש   ֱאלֶֹהיָך: ה'ֱאלֶֹהיָך ְוהִּ
 

ְכָרָעה  זה שאמר הכתוב:מדרש תנחומא, פרשת כי תבוא, סימן א:  ֲחֶוה ְונִּ ַ ת  ְ ש  ֹאו  נִּ ב 

ְפֵני  ְבְרָכה לִּ נו   ה'נִּ והלא כריעה בכלל השתחויה, והשתחויה בכלל  ו( ,צה ילים: )תהעֹש ֵ

ְבְרָכהכריעה. ומה תלמוד לומר:  ְכָרָעה נִּ ֲחֶוה ְונִּ ַ ת  ְ ש  צפה משה ברוח הקודש  ,אלא?  נִּ
וראה שבית המקדש עתיד ליחרב והבכורים עתידין ליפסק, עמד והתקין לישראל 

וך הוא תפלה לפני הקדוש בר השיהיו מתפללין שלשה פעמים בכל יום, לפי שחביב
 מכל מעשים טובים ומכל הקורבנות.

 

לא לימדונו המדוע מייחס המדרש את שלושת התפילות למשה רבנו נשאלת השאלה, 
יצחק מנחה,  רבותינו שהתפילות נתקנו על ידי האבות הקדושים, אברהם שחרית,

   למשה רבינו ?הייחוס הוא  מדועאז יעקב ערבית, 
 

וכי רק הם  "והבכורים עתידין ליפסק"יין מדוע השתמש המדרש דווקא בענועוד, 
 הלא כל עבודת המקדש הופסקה. יופסקו ?

 

מכיוון שראה משה שהביכורים עתידים   הרב ברוך רוזנבלוםבעניין הביכורים אומר 
להתבטל ועימם יתבטל עניין ההשתחוויה, לכן ראה משה רבינו לתקן את עניין 

 יה.השתחוויה בתפילה, שלעולם לא תבוטל ההשתחוו
 

 תשובה לכך מהספר הרב ברוך רוזנבלוםמביא ובעניין ייחוס המצוות למשה רבנו, 
 . במסכת חולין הרמב"םמדברי מובאת והתשובה  )רבי שמאי גינזבורג(אמרי שמאי 

 בפירושו לפרשת בראשית.  )רבי שבתי משורר( שפתי חכמיםב וגם
חר מעמד הר סיני לארק אולם , נכון שאבותינו הקדושים כבר קיימו את המצוות

ולא בגלל המעשה המצווה מפני שמשה רבינו ציוונו בכך, מחויבים לקיים את אנחנו 
 וזאת הברכה(–)דברים לג, דנאמר הרי שורש המצווה, ש אשהושל אבותינו המקורי 

ת ַיֲעקֹב: ַ ל  ה ְקהִּ ָ ה מֹוָרש  ֶ ה ָלנו  מֹש  ו ָ ֹוָרה צִּ   ת 
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 כנגד כפירה בעיקר –ההשתחוויה 
 

ְשַתֲחָוָיה, ְוַאְבָרָהם  ש רבה, פרשת וירא, פרשה נו, אות ב:מדר ְזכּות הִּ ל בִּ ְצָחק ַהכֹּ י יִּ ָאַמר ַרבִּ
ְשַתֲחָוָיה, ְזכּות הִּ ָיה ְבָשלוֹּם ֶאָלא בִּ רִּ ו ָבה ֲאֵליֶכם. ֹלא ָחַזר ֵמַהר ַהּמוֹּ ֲחֶוה ְוָנש  ַ ת  ְ ש   ְונִּ

ְזכּות הִּ  ְגֲאלּו ֶאָלא בִּ ְשָרֵאל ֹלא נִּ י  :)שמות ד, לא(ְשַתֲחָוָיה, ֶשֶנֱאַמר יִּ ְמעו  כ ִּ ְ ש  ֲאֵמן ָהָעם ַוי ִּ ַוי ַ

דו   ה'ָפַקד  ק ְ י ָרָאה ֶאת ָעְנָים ַוי ִּ ָרֵאל ְוכִּ ש ְ ֵני יִּ ו : ֶאת ב ְ ֲחו  ַ ת  ְ ש  ְתָנה ֶאָלא  ַוי ִּ ָרה ֹלא נִּ ַהתוֹּ

ְשַתֲחָוָיה, ֶשֶנֱאַמר  ְזכּות הִּ יֶתם ֵמָרחֹק :)שמות כד, א(בִּ ֲחוִּ ַ ת  ְ ש  ְפְקָדה ֶאָלא . ַחָנה ֹלא ְוהִּ נִּ

ְשַתֲחָוָיה, ֶשֶנֱאַמר  ְזכּות הִּ ם ַלה': :)שמואל א א, כח(בִּ ָ חו  ש  ַ ת  ְ ש  ת  ַוי ִּ ְתַכְנסוֹּ ת ֵאיָנן מִּ ַהָגֻליוֹּ

ְשַתֲחָוָיה, ֶשֶנֱאַמר ֶאָלא  ְזכּות הִּ דֹול  :)ישעיה כז, יג(בִּ ֹוָפר ג ָ ש  ַקע ב ְ ָ ת  י ֹום ַההו א יִּ ַ ְוָהָיה ב 

ו   ֶאֶרץ ַאש   ים ב ְ ֲחוו  לַ ו ָבאו  ָהאְֹבדִּ ַ ת  ְ ש  ם ְוהִּ ְצָריִּ ֶאֶרץ מִּ ים ב ְ חִּ ד ָ ֶֹדש   ה'ר ְוַהנ ִּ ַהר ַהק  ב ְ

ם: ָלִּ ָ ירו ש  ְשַתֲחָוָיה, ֶשֶנֱאַמר   ב ִּ ְזכּות הִּ ְבָנה ֶאָלא בִּ ְקָדש ֹלא נִּ  :)תהלים צט, ט(ֵבית ַהּמִּ

ֹו. ֲחוו  ְלַהר ָקְדש  ַ ת  ְ ש  ְשַתֲחָוָיה,  רֹוְממו  ה' ֱאלֵֹהינו  ְוהִּ ְזכּות הִּ ין ֶאָלא בִּ ים ֵאיָנן ַחיִּ ַהֵּמתִּ

. :)תהלים צה, ו(ֶשֶנֱאַמר  נו  ְפֵני ה' עֹש ֵ ְבְרָכה לִּ ְכָרָעה נִּ ֲחֶוה ְונִּ ַ ת  ְ ש  ֹאו  נִּ ל כך מה כו  - ב 
 השתחוויה ?מיוחד ב

 

בא הנחש ופיתה את חווה. באותו הזמן הלך לישון, נברא הוא  אדם הראשוןלאחר ש
)רבי מהר"ל מפראג הואל ש  הנחש בא בקומה זקופה. -על כך  מדרש רבההאומר 

 תורת חייםהעל כך עונה ו הנחש בא בקומה זקופה ?מה הפירוש,  (יהודה ליווא בן בצלאל
אדם הראשון  הגמרא במסכת סנהדרין לח/ב: כופר בעיקר.בקומה זקופה פירושו  –

. שואלים חז"ל, איך ניתן לומר על אדם הראשון יציר כפיו של היה )כופר בעיקר(מין 
   שהוא כופר בעיקר ?השלמות,  הקב"ה, שיא

 

מדתן ואבירם, שכאשר הם לא הסכימו לקבל את מרותו של  ומהיכן לומדים זאת ?
יָרם  קרח( –)במדבר טז,כז משה רבנו בעדת קרח, נאמר  ָתן ַוֲאבִּ ן קֶֹרח ד ָ כ ַ ְ ש  ָעלו  ֵמַעל מִּ ַוי ֵ

יָרם  יב ְוָדָתן ַוֲאבִּ בִּ ָ ס  ַתח ָאֳהֵליהֶ מִּ ֶ ים פ  בִּ צ ָ ם:ָיְצאו  נִּ ָ ְבֵניֶהם ְוַטפ  יֶהם ו  ֵ ְנש   ם ו 
דהיינו הם לא מוכנים להתכופף בפני עמדו זקופים.  )רבי שלמה יצחקי( – ש"יר אומר

 משה רבנו.
 

"את יודעת למה  מבארים על רבותינו, שכאשר הנחש החטיא את חווה אמר לה 
הקב"ה לא רוצה שתאכלו מעץ הדעת ? כי מן העץ הזה אכל הקב"ה וברא 

וידוע שכל אומן שונא את בני אומנותו, לכן אסר לאכול מעץ  עולמות,
, "הרי לגעת לגעת בעץ, אמרה לנחשאפילו אסר עליה הראשון שאדם  חווה  הדעת"

ואז דחף הנחש את האישה על העץ ונגעה בו    בעץ אסור, כל שכן לאכול ממנו.."
לו חווה גם כאשר אדם הראשון התעורר, גרמה ולא מתה והתפתתה ואכלה מן העץ.  

אם אכלתם מעץ הדעת, משמע מזה, שאתם מאמינים  –כן לאכול מעץ הדעת, ולכן 
לדברי הנחש שלכאורה שהקב"ה אכל מן העץ וברא את העולם, הרי שאתם מאמינים 

אדם הראשון   -שהעץ קדם לקב"ה, והרי זו כפירה בעיקר !!! ועל זה אמרה הגמרא 
 .מין היה

 

וד זקוף" לא להתכופף בפני הקב"ה וזוהי כפירה "לעמ –זו היא דרכו של הנחש 
 בקב"ה !!! 

 

ולכן אנו מתקנים את חטאו של אדם הראשון על ידי השתחוויה, שבכך האדם מכופף 
"  שאם מלכויותאת עצמו לפני הקב"ה וזהו היסוד הגדול של ראש השנה בעניין  "

ת רצוננו אנחנו ממליכים באמת ובתמים את הקב"ה עלינו, הרי שאנו מבטלים א
 מפני רצונו, ורצונו של הקב"ה הוא רצוננו.
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 שבע השתחוויות
 

ְוהו א ָעַבר  וישלח( –)בראשית לג,ג כאשר יעקב אבינו פגש את עשיו נאמר בפסוק  

יו: ֹו ַעד ָאחִּ ת  ְ ש  ים ַעד ג ִּ ָעמִּ ְ ַבע פ  ֶ חו  ַאְרָצה ש  ַ ת  ְ ש  ְפֵניֶהם ַוי ִּ  לִּ
 

 אבינו משתחווה אל מול עשיו, הקדושה מול הטומאה ?!וכי יעלה על הדעת שיעקב 
 

אלא אומר המדרש שיעקב אבינו ראה את השכינה לפניו והשתחווה לה שבע פעמים, 
 וזאת כדי לבטל שבע תועבות ליבו, שבע כוחות טומאה של עשיו הרשע . 

ְמצֹא ֵחן  }ח{בהמשך נאמר  י ַוי ֹאֶמר לִּ ת ִּ ְ ָגש  ָ ר פ  ֶ ה ֲאש  ֲחֶנה ַהז ֶ ַ ל ַהמ  י ְלָך כ ָ ַוי ֹאֶמר מִּ

י:  ֵעיֵני ֲאדֹנִּ ר ָלְך:וַ  }ט{ב ְ ֶ י ְלָך ֲאש  י ְיהִּ י ָרב ָאחִּ ו ֶיש  לִּ   י ֹאֶמר ֵעש ָ
 

שמה דנה  ,  מובא סיפור בעניין שבע השתחוויות.במסכת קידושין כט/בבגמרא 
 בסוגיה כאשר יש מחסור כלכלי בבית, מי ילך לעבוד ומי ילך ללמוד תורה ?הגמרא 

 
אב יצא לפרנס והבן )כלומר ה הוא קודם לבנו ,הוא ללמוד ובנו ללמוד נו רבנן,ת

בנו  ,אם בנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים בידו ,ר' יהודה אומרימשיך ללמוד( 
.)לטענת רב יהודה, יש לבדוק מי התלמיד הטוב יותר, האבא או הבן ? והטוב קודמו

    ולראיה מביא רב יהודה את הסיפור הבא( –יותר הוא זה שיילך ללמוד והשני לעבוד 
)רב אחא שלח שדריה אבוה לקמיה דאביי  , ריה דרב אחא בר יעקבכי הא דרב יעקב ב

( )כאשר חזר הבן לחופשה הביתכי אתא  את בנו רב יעקב ללמוד תורה אצל אביי(
)שהלימוד שלו לא כל כך דלא הוה מיחדדין שמעתיה רב אחא(  –)ראה אביו חזייה 

אנא  ו יעקב()רב אחא לבנמר ליה א מוצלח, והוא אינו שולט טוב בחומר הנלמד(
)ואני דאיזיל אנא   )תשאר אתה בבית( תוב את )אני עדיף ממך בלימוד(עדיפא מינך 

)שמע אביי שרב אחא מגיע ללמוד  דקא הוה אתי ,שמע אביי אלך ללמוד תורה(

הוה ההוא  ( אמר שהוא ינצל את נוכחותו של רב אחא לדבר הבא.. – אצלו תורה
דכי הוו עיילי בתרין  (,שדגדול אביי היה מזיק)בבית המדרש של מזיק בי רבנן דאביי 

)היו ניזוקין  הוו מיתזקי )שאם היו באים שני תלמידים ואפילו ביום(אפי' ביממא 

)שאף אחד לא לא ליתיב ליה אינש אושפיזא  )אמר אביי לתלמידיו(אמר להו   ממנו(

ל בת אפשר דמתרחיש ניסא ע יארח את רב אחא כדי שהוא ישאר לישון בבית המדרש(
אידמי ליה כתנינא  )משום שאפשר שיתרחש לרב אחא נס כנגד המזיק(בההוא בי רבנן 

  )והנה, התגלה המזיק לרב אחא והוא כנחש בעל שבעה ראשים( דשבעה רישוותיה
)נפל נתר חד רישיה   (לפני הקב"ה )כל השתחוויה שעשה רב אחא כל כריעה דכרע

אי לא איתרחיש  מר רב אחא לאביי()למחרת א אמר להו למחר  ראש אחד של הנחש(
)הייתם מסכנים אותי, בכך מתבטאת  סכינתין )אם לא היה מתרחש לי נס(ניסא 

, לעומת אביי שהיה בטוח צניעותו של רב אחא שלא האמין בזכויותיו לקיום הנס
  (בצדקותו של רב אחא ולכן היה בטוח שייעשה לו נס במקום

 

י ָרב הקריאה,  ח, ונחלק אותו כפי נחזור כעת לפסוק ו ֶיש  לִּ י – ַוי ֹאֶמר ֵעש ָ י  ,ָאחִּ ְיהִּ

ר ָלְך: ֶ נקרא אותו על פי הסוד, שבו אומר המדרש שהחלוקה בפסוק כעת   ְלָך ֲאש 

יהיא שונה ויש לקוראו   ו ֶיש  לִּ י - ַוי ֹאֶמר ֵעש ָ ר ָלְך: ,ָרב ָאחִּ ֶ י ְלָך ֲאש  שרמזה   ְיהִּ

י ָרבהתורה בפסוק זה, שלעתיד לבוא יבוא  = רב אחא, וגם הוא ישתחווה שבע  ָאחִּ
 כוחות הטומאה של עשיו הרשע ויבטל אותן.השתחוויות כנגד 
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 כנגד בית שני –התוכחה הגדולה 

 

התוכחה שחלה לפני חג השבועות, תי, ידוע שבתורה יש שתי תוכחות, בפרשת בחוק
התוכחה הגדולה כנגד שחלה לפני ראש השנה, הקטנה כנגד בית ראשון, ובפרשתנו 

 –שתוכחה זו תהיה נאמרת לפני ראש השנה מעניין עזרא הסופר תיקן בית שני. 
ותכלית הקללה היא להכניע את ליבו הקשה של האדם  "תכלה שנה וקללותיה".

 קבלת מלכותו של הקב"ה. –לתשובה 
 יש פסוקי נחמה ואילו בפרשתנו אין ? בפרשת בחוקותי מדוע בתוכחה הקטנה 

 

בקללות אשר בפרשת  ה,באר יעקב על התורבספרו עונה על כך  יעקב יעקבהרב 
בחוקותי לא מוזכר כלל שם הוי"ה, לכן שם היה צורך בפסוקי נחמה לאחר הקללות. 

פעמים כמנין  62מידת הרחמים( אולם בפרשתנו, בתוך פסוקי הקללות מוזכר שם הוי"ה )
כתב  רבי שמשון מאוסטרופולי. הוי"ה, כך שהנחמה היא בתוך הפסוקים עצמם

 62( 62) , וגם שם הוי"ה(272)התוכחה הוא תרע"ו תיבות שמניין המילים שבפסוקי 
 , וזו גם הגימטריא של המילה "רעות". דוד המלך אומר בתהלים:272פעמים, שווה 

ו   יֶלנ  ם ַיצ ִּ ָ ל  ֻּ כ  יק ו מִּ ֹות ָרעֹות ַצד ִּ רבות רעות יש לנו בתוכחה זו, כמניין "רעות",  - ה' "ַרב 
לן יצילנו שם הוי"ה, ע"י שמות הוי"ה שיש אותן אמר צדיק, כלומר משה רבינו. ומכו

 פעמים, תתכן הצלה מהקללות.  62כאן 
 

מלמדת אותנו שלפעמים לשון שנשמעת כקללה היא   קטן ט/ב גמרא במסכת מועדה
הגמרא שלאחר  מספרתלמעשה לשון של ברכה, והדברים תלויים בפרשנות השומע. 

, שלח רבי רבי שמעון בר יוחאישר' יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים היו אצל 
משם , ר' יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גריםמאת בנו לקבל ברכה שמעון בר יוחאי 

 יהא רעוא דתזרע ולא תחצד :אמרו ליה וכך ברכהו, -שהיו אנשים גדולים בתורה 
)תוציא תיפוק ולא תעייל )תכניס ולא תוציא( תעייל ולא תיפוק   )תזרע ולא תקצור(

ק מקום אכסניא )ייחרב ביתך ויישאר רליחרוב ביתך וליתוב אושפיזך  ולא תכניס(

 )ולא תראה שנה חדשה(ולא תחזי שתא חדתא  )יתבלבל שולחנך( לבלבל פתורך שלך(
)שלא ברכו דברוכי לא בירכן  )לא רק(  לא מבעיאמר ליה, כי אתא לגבי אבוה א

? מאי אמרו לך  )רשב"י(מר לו א אותי( , קיללו)אלא ציערואבל צעורי צעורן  אותי(
)כולן אלו ברכות  הנך כולהו ברכתא נינהו מר ליהא .יאמרו ל )כך וכך..(הכי והכי 

תעייל כלתא  ",תעייל ולא תיפוק" .תוליד בנים ולא ימותו ",תזרע ולא תחצד"  הן(
תיפוק ולא "  )תכניס כלות לביתך ולא יצאו שיחיו בניך( ולא לימותו בנך דליפקון

בנותיך ולא יחזרו  )תחתן אתתוליד בנתא ולא ימותו גוברייהו וליהדרו לותיך  "תעייל

)עולם זה דהאי עלמא אושפיזך  "ליחרוב ביתך וליתוב אושפיזך" שלא ימותו בעליהם(

כלומר שתזכה לחיי  – )והעולם הבא הוא הקבועוההיא עלמא ביתא  הוא ארעי(

אל תקרי קרבם אלא  קרבם בתימו לעולם יב{-}תהילים מטדכתיב  (עולם הבא
)שתזכה להרבה בנים ונכדים שיבלבלו את בבני ובנתא  "לבלבל פתורך" .קברם

 דלא תמות אנתך ולא תנסב אינתתא אחריתי "ולא תיחזי שתא חדתא" שולחנך(
 )שלא תמות אשתך ולא תצטרך להתחתן בשנית(

 

 

שיחזור בו להכניע אותו ולזעזע את האדם, כדי  ויש להבין שעיקר הקללות הוא לבוא
יבואו עליך והמסר הוא ברור וחזק, למה לך להגיע עד למצב שבו  ,רכו הרעהדמ

 ייסורים, חזור בך מדרכך הרעה ולא יבואו עליך שום ייסורים.
 

דווקא לפני ראש  תכחה הזאוזו הסיבה שעזרא הסופר תיקן לנו לקרוא את התו
 תיה"ותכלה שנה וקלל "היה בגדר , כדי שנהשנה

 
 בתורהצון שיזכנו הקב"ה שיתקיימו בנו הברכות האמורות יהי ר

 אכי"ר –ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו ל ונזכה   
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ל ָהָעם ָאֵמן. ֶתר ְוָאַמר כ ָ ָ ס  ַ ה ֵרֵעהו  ב    ָארו ר ַמכ ֶ
 

כה את רעהו בסתר ואף יאדם אשר מלמדת אותנו שהתורה על פי הפשט של הפסוק, 
שהצלחת לחמוק, אל תחשוב אז  , אין מי שיעמיד אותו לדיןלכאורה אה ואחד לא ר

  . , ואתה תהיה ארוריים ראו ורשמו הכלבשמ
 

 אומר במקום, שמכה רעהו בסתר הכוונה היא למדבר לשון )רבי שלמה יצחקי( – רש"י
גבו  ריו, בלשון ארסית, לדבר על החבר מאחאדם יכול בדיבור בלבד  רו.הרע על חב

, הן נזקים חברתיים, לגרום לנזקים עצומים לחברולזה בכלל וומבלי שהחבר מודע 
 מכה רעהו בסתר"." –ואדם שכזה הוא בגדר  נזקים כלכליים,

י   ב משנה א()פרק  במסכת אבות אומר רבי יהודה הנשיא ים ְואִּ ְשלָשה ְדָברִּ ְסַתֵכל בִּ ְוהִּ
יֵדי ֲעֵבָרה, ַדע ָּמְך  ַאָתה ָבא לִּ ַמַעת, ְוָכל ַמֲעֶשיָך ַבֵסֶפר , ַמה ְלַמְעָלה מִּ ֶזן שוֹּ ן רוָֹּאה ְואֹּ ַעיִּ

ין  ְכָתבִּ   :נִּ
 

לאחר התפתחות הטכנולוגיה, וכאשר בכל מקום יש מצלמות ומיקרופונים, היום 
 ?!  ות לך.. מה תעשהמודעים לעובדה שבו ניתן פתאום לשלוף צילום ולהרא אנוו
ספר והנה כאשר אנו ימים מ   איך תתרץ את מעשיך ?! להפריך בוודאי שלא תוכל.. 

 ( WhatsApp -)נשלחה ב הודעה הבאה ?נגיב לאיך  –הדין יום , לפני ראש השנה
 

 .בתשרי' ב+ ' א ימיםב למשפט להתייצב מוזמן הנך – נכבד יהודי
 מהתביעות דוגמאות להלן, התורה ממצוות ניכר חלק שמירת באי מואשם אתה

 עליך ועוד גזל, פנים הלבנת ,צניעות חוסר ,הרע לשון, תורה ביטול.. לך הצפויות
 . השופט בפני לבד להתייצב

 

, בסתר, בגלוי ,ובלילה ביום, האחרונה שנהב מעשיך כל את תיעדה התביעה
 מקום ןאי, העובדות באמיתות לפקפק שאין מכיוון. ובמעשה בדיבור, במחשבה

 כדי, באשמה להודות הדין מידת ידי על נתבע אתה לכך אי .התנצחויות או יכוחיםולו
, חולי ,עוני – עליך להיגזר שעלולים העונשים בין  .האשמה חומרת את להגדיל לא

  .ו"ח מיתה, גלות, יסורים ,צער
 

 לעיין לך לאפשר כדי יום שלושים של ארכה לך יתנהנ, הרחמים מידת לבקשת
 ובמידת( השנה ראש) ביום בו יינתן הדין פסק. הגנה כתב ולהכין האישום ליוןיבג

 .נוספים ימים עשרה של ארכה לך ינתןת הצורך
 

 לך מוענקת, הארץ כל שופט של וכעבדו כבנו המיוחד במעמדך התחשבות מתוך
 עליך כך לשם. בתךלטו להופכו ואף כליל טלולב או, הדין את להמתיק האפשרות

 תורה לעו עצמך על ולקבל להתוודות, להתחרט, במעשיך לפשפש בהקדם להתחיל
                      על פי התורה ללא פשרות !! ומצוות

 ה.דין שלמעלבית  –בברכה                                                                  


