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ֵני  ם ִלפְּ כֶּ ּלְּ ִבים ַהּיֹום ּכֻּ ם ִנּצָּ ם ה'ַאּתֶּ  (כט,ט) ֱאלֵֹהיכֶּ
 יעשה מה הקדושה תורתינו רמזה ובהן'. הדין-יום',השנה ראש שלפני בשבת תמיד מגיעות "וילך-ניצבים"פרשיות 

 יותר שנותן מי ובפרט מאוד עד היא גדולה הצדקה שמעלת !הבצדק ירבה :חכמינו אמרו ?בדינו זכאי ויצא אדם

 :צחקי 'ר אמר ועוד !"ממות תציל צדקה" :אמרו כך ועל, בסתר הנותן של מעלתו גדולה מכך ויותר, יכולתו מכפי
דף  השנה-ראש מסכת) ה"הצדק הוא מהם ואחד",נחתם שכבר ואפילו אדם של דינו גזר את קורעין דברים ארבעה"

ִבים" וזהו =(טז  .מותמ נצלי סתרב דקהצ ותןנ  :תר" – "ִנּצָּ
 

ֵני  ם ִלפְּ כֶּ ּלְּ ִבים ַהּיֹום ּכֻּ ם ִנּצָּ ֵאל ה'ַאּתֶּ רָּ ם ּכֹל ִאיׁש ִיש ְּ ֵריכֶּ ׁשֹטְּ ם וְּ ֵניכֶּ ם ִזקְּ ֵטיכֶּ בְּ ם ׁשִ יכֶּ אׁשֵ ם רָּ  )כט,ט( ֱאלֵֹהיכֶּ
ִבים" ם ִנּצָּ ה – "ַהּיֹום" למשפט – "ַאּתֶּ נָּׁ ָּׁ ֵני "  פרשת בא }לב,ב{( הקדוש זוהרנאמר בכ) ֶזה רֹאׁש ַהׁש   ה'ִלפְּ

ם םש –"ֱאלֵֹהיכֶּ עֹולָּׁ דו ן ֶאת הָּׁ ֵאל", את כולם: הו א עֹוֵמד לָּׁ רָּ ם ּכֹל ִאיׁש ִיש ְּ ֵריכֶּ ׁשֹטְּ ם וְּ ֵניכֶּ ם ִזקְּ ֵטיכֶּ בְּ ם ׁשִ יכֶּ אׁשֵ  ".רָּ

שנאמר )משלי אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה " חז"ל )סנהדרין ז,א(: אמרודנים? על מה ני

דֹון" ית מָּׁ ֹוֵטר ַמִים ֵראׁשִ מצינו כי  לא,א(:)שבת במסכת ועוד . ({ז,א}תענית  יין)התורה נמשלה לַמִים ע יז,יד(: "פ 

מֹותלכן עלינו להתחזק ב ?.בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו קבעת עתים לתורה ַתֲעצֻּ בלימוד  ֹעז וְּ
ֵמינוּ כי היא וקיום תורתנו הקדושה,  ךְּ יָּ אורֶּ ינּו וְּ  .ַחּיֵ

 
ִבים ַהּיֹום ם ִנּצָּ ֵאל ..ַאּתֶּ רָּ ם ּכֹל ִאיׁש ִיש ְּ ֵריכֶּ ׁשֹטְּ ם וְּ ֵניכֶּ ם ִזקְּ ֵטיכֶּ בְּ ם ׁשִ יכֶּ אׁשֵ ב , רָּ רֶּ קֶּ ר ּבְּ ךָּ ֲאׁשֶּ ֵגרְּ ם וְּ יכֶּ ׁשֵ ם נְּ כֶּ ַטּפְּ

יךָּ ַעד ׁשֹאֵ  יךָּ ֵמחֵֹטב ֵעצֶּ יךָּ ַמֲחנֶּ  י(-)כט,ט ב ֵמימֶּ
םכנגד מה אדם צריך לפשפש ולעשות תשובה? נרמוז כי: " יכֶּ אׁשֵ  כנגד המחשבות שהם 'ראש המעשה'  -"רָּ

ם" ֵטיכֶּ בְּ ם"ר, תבדוק אם החכמים שאתה שואב מהם תורה, האם גם מוכיחים ונותנים מוס "ׁשִ ֵניכֶּ רמז   -"ִזקְּ

ֶלְך  ֶ ֵקןליצר הרע שעליו אמרו )קהלת ד,יג(:"מ  בהתלהבות כמו שהוא  את השםלעבוד ,קח ממנו מוסר , ו ְכִסיל" זָּ

ם" מלהיב אותך לעבירה. ֵריכֶּ ׁשֹטְּ רמז ליצר הטוב, שגורם לך להעמיד שופטים ושוטרים על שעריך ומעורר   -"וְּ

ֵאל"אותך לעשיית טוב, גם במעשיך הטובים תבדוק אם עשית אותם כמו שצריך.  רָּ "ישראל   - "ּכֹל ִאיׁש ִיש ְּ

ם"ערבים זה לזה )שבועות לט,א( ולכן עליך לדאוג שגם האחים שלך ילכו בדרך ה'.  כֶּ ילדך אכן ש תדאג  -"ַטּפְּ

ם"הולכים בדרך התורה והמצוות,  יכֶּ ׁשֵ תבדוק איך נראה השלום בית שלך, ותעורר לצניעות וקדושה   -"נְּ

יךָּ " בביתך. ב ַמֲחנֶּ רֶּ קֶּ ר ּבְּ ךָּ ֲאׁשֶּ ֵגרְּ קבל יפה את הגרים שחזרו בתשובה ואל תתייחס אליהם כ'סוג' ב' של   -"וְּ

יךָּ " עובדי ה'.  יךָּ ַעד ׁשֵֹאב ֵמימֶּ  נראה לרמוז כי הפסוק מדבר על שני סוג לומדי תורה:   -"ֵמחֵֹטב ֵעצֶּ

יךָּ " .א " ֵעץרמז לתורה שנאמר )משלי ג,יח(: " 'ֵעֶציךָּׁ ' - "ֵמחֵֹטב ֵעצֶּ ה  ֲחִזיִקים ב ָּׁ ַ ים ִהיא ַלמ   ישנם אנשים שהם – ַחי ִ
 את הקושיות שבתורה.  כ'חוטבי עצים' בתורה, שהם מתפלפלים ומבררים

יךָּ " .ב ֵמא  – "ׁשֵֹאב ֵמימֶּ ל צָּׁ מים היא רמז לתורה, כנאמר בתענית )דף ז, ע"א( על הפסוק )ישעיהו נה,א(: "הֹוי כ ָּׁ

ִים,  ַ יךָּ "ְלכו  ַלמ  א רמז לאותם אנשים ששואבים תורה, מהחכמים כאשר הם מגיעים לשיעורי הו "ׁשֵֹאב ֵמימֶּ
 תורה.

 

ֹרת ַלה'  ּתָּ סְּ ה ַהזֹּאת )כט,כח(ַהּנִ ֵרי ַהּתֹורָּ בְּ ל ּדִ ת ּכָּ ֹות אֶּ ם ַלֲעש  ֵנינּו ַעד עֹולָּ בָּ נּו ּולְּ לֹת לָּ גְּ ַהּנִ  ֱאלֵֹהינּו וְּ

 כל אדם צריך לעשות מעשים בסתר ומעשים בגלוי בעבודת ה' וזה רמוז בפסוק:בס"ד נבאר: 

ֹרת" ּתָּ סְּ  שיחשב לך נטו לשם שמיים.  – "ה' ֱאלֵֹהינוּ "תעשה מצוות ומעשים טובים בסתר, לכבוד  – ַהּנִ

לֹת" גְּ ַהּנִ ֵנינוּ " שכתוב תעשה גם מצוות ומעשים טובים שאחרים ילמדו ממך וזהו – "וְּ בָּ נּו ּולְּ ַעד ", לזכרון "לָּ

ם ה ַהזֹּאת", וזאת בשביל שילמדו "עֹולָּ ֵרי ַהּתֹורָּ בְּ ל ּדִ ת ּכָּ ֹות אֶּ  ".ַלֲעש 
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ל ֹבתָּ אֶּ יךָּ ַוֲהׁשֵ נֶּ פָּ י לְּ ַתּתִ ר נָּ ה ֲאׁשֶּ לָּ לָּ ַהּקְּ ה וְּ כָּ רָּ ה ַהּבְּ ֵאּלֶּ ִרים הָּ בָּ ל ַהּדְּ יךָּ ּכָּ לֶּ ֹבאּו עָּ ה ִכי יָּ יָּ הָּ ךָּ  וְּ בֶּ בָּ  (ל,א) לְּ
רק אז הוא חוקר את דרכיו  -שהרי כשאדם רואה שבאים עליו קללות וצרות :הקורא פסוק זה מיד תמהכל 

לו ונח לו בזה, ודרך העולם שבזמנים טובים אינם טוב  –, אבל כאשר באים על האדם ברכות  "שב אל לבבו"ו

ה  "כ מדוע הפסוק אומר "ואחוקרים אחר מעשיהם.  כָּ רָּ הַהּבְּ לָּׁ לָּׁ ֹבתָּׁ  -ְוַהק ְ לבאר זאת נקדים, שהנה ובכדי   ?ַוֲהׁשֵ
אדם שאין לו פרנסה כל צרכו, הולך הוא ותר אחר טרף לבני ביתו ועוסק כל העת בפרנסתו, ואינו עוסק 

וזמנו פנוי  שרים ממנו כל המניעות לעבוד את קונו,אזי  –כאשר מזומנת לאדם פרנסתו בשפע אך דיר. בתורה ת

ן הוא, משום י, והעני"יאה עניותה לישראל" : (טחגיגה )ל "מצינו שאמרו חז זאתת מוולעלעסוק בתורה. 
ט"אזי  -רואה שמזלו מאיר לו פנים שפעמים כאשר האדם ְבעָּׁ רו ן ַוי ִ ַמן ְיׁשֻׁ ׁשְ אילו ו מרוב כל. (לב,טודברים ) "ַוי ִ

, ברכהה מביא לאדם "לעיתים הקב ,כלומרה שירחמהו. "כשצר לו לאדם וזקוק לפרנסה, מיד פונה הוא לקב

כל ה והאדם משתמש בזה לטובה.קללה, ה מביא לאדם "הקב –והאדם משתמש בזה לרעה, ולעיתים הפוך 

ֶליךָּׁ " : שאמר הכתובזה ו לפי המקבל. ֹבאו  עָּׁ ה ִכי יָּׁ יָּׁ ה ..  ְוהָּׁ כָּ רָּ הַהּבְּ לָּׁ לָּׁ שהרי פעמים יש שאדם מקבל  -"ְוַהק ְ

בֹתָּ  - מיםשונותן לבו לאביו שב "קללה"ומתוך כל מתפנה זמנו לעבוד את השם, ופעמים שמקבל  "ברכה" ַוֲהׁשֵ

ל ךָּ  אֶּ בֶּ בָּ   .(תפארת יהונתן) "!לְּ
 

ע רָּ ת הָּ אֶּ ת וְּ וֶּ ת ַהּמָּ אֶּ ת ַהּטֹוב וְּ אֶּ ים וְּ ת ַהַחּיִ יךָּ ַהּיֹום אֶּ נֶּ פָּ י לְּ ַתּתִ ֵאה נָּ   )ל,טו( רְּ
יםל ַהּטֹוב מדוע אין הכתוב מקדים כאן אתשואל על כך בעל ה"כלי יקר":  , שהרי מעשים טובים של אדם ַחּיִ

יךָּ ַהּיֹום מזכים אותו בחיים? מן הראוי היה אפוא לכתוב: " נֶּ פָּ י לְּ ַתּתִ ֵאה נָּ ת ַהּטֹוב רְּ תאֶּ אֶּ ים וְּ " וגו'! ומשיב: ַהַחּיִ
כדי לזכות  האדם, שלא יתכוון לעשות מעשים טובים התורה להזהיר את בסדר הדברים בכתוב שלפנינו באה

 שיחיה כדי לעשות את הטוב.בחיים, אלא יתכוון 
 

ץ ֱאמָּ ֵאל ֲחַזק וֶּ רָּ ל ִיש ְּ ֵעיֵני כָּ יו לְּ ר ֵאלָּ ַע ַוּיֹאמֶּ ה ִליהֹוׁשֻּ א מׁשֶּ רָּ קְּ  )לא,ז( ַוּיִ
מלך ישראל מצווה מן התורה "לבלתי רום מעיר כאן הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק, בעל "משך חכמה": 

ולהימנע מן היהירות וההתנשאות על לבבו מאחיו", ועליו להתנהג עם כל אחד מישראל באהבה ובאחווה 
הזולת. לעומת זאת בשעת מילוי תפקידיו הממלכתיים לעיני בני עמו, עליו לנהוג בתקיפות וביד רמה, כי "מלך 

 ואף משה רבנו מדריך כאן את יהושע תלמידו, העומד לקבל ממנו אתאין כבודו מחול".  –שמחל על כבודו 

ל יִ "שרביט המנהיגות:  ֵעיֵני כָּ ץלְּ ֱאמָּ ֵאל ֲחַזק וֶּ רָּ כשאתה ניצב מול המוני העם, אל תרבה בגינוני ענווה  –" ש ְּ
לב במנהיגותך. אלא זרוק מרה בבני העם בלא ויתורים ופשרות, ואז -חולשה ומורך רוח. אל תגלה –ושפלות 

 ינהגו בך ההמונים בכבוד ובדרך ארץ ויישמעו לך בלא היסוסים.
 

ַע וַ  ה ִליהֹוׁשֻּ א מׁשֶּ רָּ קְּ ץַוּיִ רֶּ אָּ ל הָּ ה אֶּ ם ַהזֶּּ עָּ ת הָּ בֹוא אֶּ ה ּתָּ י ַאּתָּ ץ ּכִ ֱאמָּ ֵאל ֲחַזק וֶּ רָּ ל ִיש ְּ ֵעיֵני כָּ יו לְּ ר ֵאלָּ  )לא,ז( ּיֹאמֶּ
, שכיהן כנשיא ועד הישיבות בארץ ישראל, לפני ועדה ממשלתית רבי יחזקאל אברמסקימעשה שהוזמן הגאון 

 יון פנה אחד השרים אל רבי יחזקאלאשר דנה בדחיית שירותם הצבאי של בחורי הישיבות. במהלך הד
בתמיהה, וכי אינך סבור כי חובת ההגנה על המדינה קודמת להגנה על התורה?! נזדעק הרב אברמסקי ואמר, 

מוכיח את היפוכו של דבר. שכן שני ציוויים ציוהו הקב"ה  -הלא דבר ה' אל יהושע הכובש הראשון של הארץ
 :וש הארץ, והשני על שמירת התורה. והנה על הראשון נאמרליהושע בטרם נכנס את הארץ, האחד על כיב

ֶרץ" אָּׁ ם ַהז ֶה ֶאת הָּׁ עָּׁ ְנִחיל ֶאת הָּׁ ַ ה ת  ָּׁ י ַאת  ץ כ ִ ֹאד' ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ", ואילו בשני נאמר (ויהושע א,) "ֲחַזק ֶוֱאמָּׁ  'מְּ
ה ֹורָּׁ ל ַהת  כָּׁ מֹר ַלֲעׂשֹות כ ְ  רה עדיפה! תובאחרון נוספה התיבה 'מאד', ללמדך כי חובת ההגנה על ה -(זא,) "ִלׁשְ

 

ֵני ֵלִוי הַ  ל ַהּכֲֹהִנים ּבְּ ּה אֶּ נָּ ּתְּ ה ַהזֹּאת ַוּיִ ת ַהּתֹורָּ ה אֶּ ּתֹב מׁשֶּ כְּ ִרית ַוּיִ ת ֲארֹון ּבְּ ִאים אֶּ  (לא,ט)ה' ּנֹש ְּ
ִמרֹות" :פ העניין שהיה אצל דוד המלך, שאמר"זה יתבאר עפסוק  יו   זְּ יךָּׁ  הָּׁ ק ֶ , ונענש על כך (תהלים קיט,נד) "ִלי חֻׁ

ברית ה' על העגלה, ולא כפי  ארוןויאמר להניח את שיטעה  גרם לוה "שבעבור זה הקב (ו"ב תתע"וש ח"ילק)
או  "שאמרה התורה  ָּׁ ֵתף ִיׂש  ָּׁ כ  איזה עונש הוא זה, ומה הקשר בין הנחת שה, וכי קלכאורה ו .(במדבר ז,ט ("ב ַ

יו   ְזִמרֹות" הארון על העגלה לבין דברי דוד יךָּׁ  הָּׁ ק ֶ כל עניין לימוד התורה בא לו : אלא כך הוא הביאור ?"ִלי חֻׁ

ִמרֹות", ואילו דוד המלך אמר "תאמין-יגעת ומצאת"י יגיעה בה, כי "לאדם רק ע יו   זְּ יךָּׁ  הָּׁ ק ֶ , ויש במשמע "ִלי חֻׁ
שיטעה ויניח את ארון הברית על העגלה, ה "הקבגרם לו כך על ו שאין צורך להתייגע כל כך בלימוד התורה.

או  "וזאת משום שצווי התורה  ָּׁ ֵתף ִיׂש  ָּׁ כ   יבא לרמז שבשביל לקנות את התורה יש להתייגע בה היטב, וא "ב ַ
המלך מידה כ היה בעונש זה שקיבל דוד "או ללמוד תורה בלא יגיעה. -כלומר -"להניחה על העגלה" אפשר

ת  : כוונת הפסוקהיא ו כנגד מידה, לרמז לו שבכדי לקנות את התורה צריך להתייגע בה. ה אֶּ ּתֹב מׁשֶּ כְּ ַוּיִ

ה ַהזֹּא ֵני ֵלִוי הַ " –ובד בבד רצה להורות לעם כיצד יש לעסוק בתורה , "תַהּתֹורָּ ל ַהּכֲֹהִנים ּבְּ ּה אֶּ נָּ ּתְּ ִאים ַוּיִ ּנֹש ְּ
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ִרית  ת ֲארֹון ּבְּ שהכוונה היא ליגיעה ולמאמץ  -י נשיאת הארון על הכתפיים"הראה להם בזאת כי רק ע, "'האֶּ
 .(תפארת יהונתן) !רק כך אפשר לקנות את התורה, וזו הדרך לעסוק בה -בלימוד התורה

 
ַמַען ִיׁשְּ  יךָּ לְּ רֶּ עָּ ׁשְּ ר ּבִ ךָּ ֲאׁשֶּ ֵגרְּ ף וְּ ַהּטַ ים וְּ ׁשִ ַהּנָּ ים וְּ ׁשִ ֲאנָּ ם הָּ עָּ ת הָּ ֵהל אֶּ דוּ ַהקְּ מְּ ַמַען ִילְּ עּו ּולְּ  )לא,יב( מְּ

 והטף למה באו? לתת שכר למביאהם. רא; האנשים ללמוד, והנשים לשמוערש"י במקום מציין לשאלת הגמ
בביאתם, אם כן אין צורך בטעמים אחרים, ואם אין שום תועלת  אם יש לטף תועלתוכבר תמהו רבים, 

 ינו יעקב מליסא זצ"ל בעל "נתיבותרב  שאין בה תועלת? שכר על הבאהמה שייך נתינת  -בהבאתם 

ת בתורה אין להם טעם, ולמצוה, אלא כמו שהרבה מצוות אחר בוודאי שיש טעםהמשפט", מיישב תמיהה זו; 
ריכה לצוות על שאלת הגמרא היא מדוע היתה התורה צ אף מצוה זו יכולה היתה להיות ללא שנדע לה טעם.

יהיה מנוס מלהביאם, שהרי האנשים והנשים עולים לירושלים, בוודאי לא יניחו כך לא  הבאת הטף, הלא בין
רצה הגמרא, דלפיכך ציוותה התורה ילכך ת את הטף בגפם בביתם. ואם כן מה צריך ציווי מיוחד על כך?

 במיוחד על הבאת הטף, כדי שאף ההבאה תחשב למצוה וקבלו עליה שכר. ודברי פי חכם חן!
 

ַמַען ִיׁשְּ  יךָּ לְּ רֶּ עָּ ׁשְּ ר ּבִ ךָּ ֲאׁשֶּ ֵגרְּ ף וְּ ַהּטַ ים וְּ ׁשִ ַהּנָּ ים וְּ ׁשִ ֲאנָּ ם הָּ עָּ ת הָּ ֵהל אֶּ דוּ ַהקְּ מְּ ַמַען ִילְּ עּו ּולְּ  )לא,יב( מְּ
שהלכו להקביל פני רבי מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמא "מסופר בגמרא בחגיגה )דף ג.(: 

שרבי אלעזר בן עזריה דרש בפרשת  ואמרו לו "היום?יהושע בפקיעין. אמר להם: מה חידוש היה בבית המדרש 

ם " –ומה דרש בה? ". שאל רבי יהושע: 'הקהל' עָּ ת הָּ ֵהל אֶּ ףַהקְּ ַהּטַ ים וְּ ׁשִ ַהּנָּ ים וְּ ׁשִ ֲאנָּ  , אם אנשים באים ללמוד, "הָּ
  טובה היתה בידכםכדי ליתן שכר למביאיהן. אמר להם: מרגלית  –נשים באות לשמוע, טף למה באין? 

שער בת 'אומר האימרה זו כמוצא שלל רב? וצריך להבין, מדוע שש רבי יהושע על  "ובקשתם לאבדה ממני?!

שמביא אותו? מה יש להבין את עצם הדרשה אם הטף אינו לומד ואף אינו שומע. מדוע יש שכר למי  :'רבים
ים אוזנם לשמוע את דברי שהטף אינם מטאלא על כרחך צריך לומר שאף  –תועלת יש בהימצאות הטף? 

תו לבית ומזדככת! והנה ידוע שאמו של רבי יהושע היתה מביאמ נפשם קולטת דברי קדושה "התורה, מ
דברי ומיום שנולד לא הוציאה עריסתו מבית המדרש כדי שלא יכנסו באזניו אלא "תינוק המדרש כשהיה 

מעתה הפלא ופלא: עד עתה חשש רבי יהושע  ב אבות ב,ח(.")רע "אשרי יולדתו"ו ועל כך נאמר עלי”, תורה
ואינו לומד ואף אינו שומע!  שאמו הביאתו לבית המדרש בקטנותו. הואילשאולי לא היתה כל תועלת במה 

וזאת משום שנכנסים שיש שכר למביאי הטף.  –שנדרשה בבית המדרש  'מרגלית טובה'כששמע את האך 
מרגלית טובה היתה ". ואמר: "יולדתו"בגלל לאוזניו דברי תורה ובכך הוא מתקדש, הבין שכל גדולתו היא 

 .)להתעדן באהבתך( "בידכם ובקשתם לאבדה ממני?
 

ם  עָּ ת הָּ ֵהל אֶּ דוּ ַהקְּ מְּ ַמַען ִילְּ עּו ּולְּ מְּ ַמַען ִיׁשְּ יךָּ לְּ רֶּ עָּ ׁשְּ ר ּבִ ךָּ ֲאׁשֶּ ֵגרְּ ף וְּ ַהּטַ ים וְּ ׁשִ ַהּנָּ ים וְּ ׁשִ ֲאנָּ  )לא,יב( הָּ
שהלכו להקביל פני  ברוקה ורבי אלעזר חסמאמובא מעשה ברבי יוחנן בן  (ומובא ברש"י כאן 'ג)בגמ' חגיגה

אמרו לו תלמידיך אנו ומימיך אנו שותין, יום,רבי יהושע בפקיעין, אמר להם מה חידוש היה בבית המדרש ה
שבת של רבי אלעזר בן עזריה  אמר להם אף על פי כן אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש, שבת של מי היתה,

ם היום, אמרו לו בפרשת הקהל, ומה דרש בה "היתה, ובמה היתה הגדה  עָּ ת הָּ ֵהל אֶּ ים ַהקְּ ׁשִ ַהּנָּ ים וְּ ׁשִ ֲאנָּ הָּ

ף ַהּטַ להם כדי ליתן שכר למביאיהן, אמר  ,?ת לשמוע, טף למה באין", אם אנשים באים ללמוד, נשים באווְּ
מביא כאן  (להר"ר מרדכי כהן מגורי האריז"ל)בשפתי כהן עה"ת  מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה.

שמעתי שהיה קשה לר' יהושע התינוקות שהם מתים שהם קטנים מה תועלת בביאתם לעולם  דבר נורא, וז"ל:
 בנים ובנים לא יומתו על אבות" כיאם אין להם חיים, כי אם יש להם חיים הרי אמר "לא יומתו אבות על 

 אפשר לנקות עוון אביהם בדבר אחר ולא במיתת הבנים, אלא ודאי אין להם חיים, וא"כ למה הם באים.
אמר מרגלית טובה, שבזה נתרצה הקושיה, כדי לתת וכששמע ר' יהושע שבאים כדי לתת שכר למביאיהם 

שכר למביאיהם שהם האב והאם ובפרט אם הוא בן זכר שמזכה אביו ואמו למילה שמלין אותו ושמחין במצוה 
 (.133י גיליון )קב ונק סעודה, ושמשתדלים בקיום מצוות פריה ורביה, כך שמעתי" עכ"ל.ועושין לו 

 
י ֵאין ֱאלַֹהי ה ַעל ּכִ ֵאּלֶּ עֹות הָּ רָּ אּוִני הָּ צָּ י מְּ ּבִ ִקרְּ   )לא,יז( ּבְּ

הקב"ה כל הזמן שולח רמזים לאדם, ומי שמתבונן בכל דבר שקורה לו בחיים יראה כמה השגחה פרטית יש 
עליו, אך כאשר אדם מרוחק מהקב"ה, נדרש השם יתברך לשלוח לו יסורים כי זה יעיר אותו, משל לאדם 

צעק ואף אחד לא הרים ראש, אבל כאשר זרק אבנים, הרימו האנשים את הראש  ,שנתקע על גג גבוה בבניין
משכיל להבין  האדםוראו מי נמצא על הגג, כך הקב"ה כאשר "זורק אבנים" שהם הייסורים על האדם, אז 

ה ז ֹאת"ש ְיתָּׁ יוזה רמוז לנו "" )תהלים קיח,כג(, ֵמֵאת ה' הָּׁ ּבִ ִקרְּ י ֵאין ֱאלַֹהי ּבְּ  שאדם התרחקבגלל   -"ַעל ּכִ
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ה" מהקב"ה, אז ֵאּלֶּ עֹות הָּ רָּ אוִּני הָּ צָּ  ". מְּ

 

 השורש והכתר לכל המעשים הטובים
זצ"ל: "תמיד ניסיתי  רבי אריה לויןשל אביו הצדיק  על מדת ענוותנותו המופלאהסיפר רבי חיים יעקב לוין 

למצוא את שורש מידותיו של אבא. שאלתי את עצמי במה זכה להערצה כה רבה שרבים וטובים לא זכו לה. 
מה השורש לכל פעולותיו, ולאישיותו? עד שירדתי לעומקו של דבר: מידה אחת היתה לו לאבא, והיא שורש 

וה שהצטיין בה למעלה מבינת אנוש. "רגילים אנו לפרש והיתה זו מידת הענ וגם כתר לכל המעשים הטובים.
אפילו בפני האדם הכי קטן. אבל  -את האמרה שבפרקי אבות )פ"א משנה טו(: "הוה שפל רוח בפני כל אדם"

בזה מתבלטת  נראה שהפירוש אחר הוא: נקל מאוד לבן אדם להיות עניו בפני מי שקטן ממנו, שהרי 
. שכן מגלה הוא את רוחב ליבו שהוא עניו ביחסו כלפי אנשים פחותים ממנו. גם לא קשה לאדם .ענוותנותו.

כמה קשה לו לאדם,  -מסביר רבי חיים יעקב -"אולםלהיות עניו בפני אנשים שהם הרבה יותר גדולים ממנו. 
דת ענווה בפני להיות עניו כלפי אנשים שהם בדומים לו, שהם במדרגה שווה אליו. כיון שאם אדם מגלה מי

איש כמותו, הרי שעליו להשפיל עצמו ולהראות שחברו גדול ממנו. דבר זה קשה מאוד! אינו מכוון בפני אדם 

יכול להעיד על אבא, שהיה עניו כלפי כל  "והנניקטן או גדול ממך, אלא אף בפני אדם שהוא בדומה לך"... 
ני הקטן ממנו. הוא אף נכנע בפני מי שהיה, או אדם. הוא הרכין ראשו בפני הגדול ממנו, הוא כפף ראשו בפ
  .נדמה שהוא בדומה או בשווה לו"... )מתוך 'איש צדיק היה'(

 
 כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו

, כל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיואמר רבא: הגמרא במסכת ראש השנה דף יז עמוד א': 

המעביר על מידותיו  ופירש רש"י:. "למי נושא עוון למי שעובר על פשע -בר על פשע' שנאמר: 'נושא עוון ועו
אין  -מעבירין לו על כל פשעיו  -שאינו מדקדק למדוד מידה למצערים אותו ומניח מידותיו והולך לו...  -

ם עם מידת הדין מדקדקת אחריהן אלא מנחתן והולכת". בשמים מתנהגים עמנו בדין, כפי שאנחנו מתנהגי
לא ידקדקו גם עמנו  -אחרים. אם אנחנו מעבירים על מידותינו ואיננו מדקדקים עם בני אדם שציערו אותנו 

אמר רבא כל המעביר על מדותיו מעבירין ": ומאמר זה מופיע בגמרא במסכת מגילה דף כח עמוד א בדין. 

על  מעבירין לועל מידותיו,  כל המעביר.  ונראה להקשות, מדוע במסכת ראש השנה נאמר ממנו כל פשעיו"

 .כל פשעיו" מעבירין ממנואמר רבא כל המעביר על מדותיו " בלשון אחרת:ובמסכת מגילה נכתב  כל פשעיו,

: שכאשר אדם דיבר עליך לשון הרע, כל הזכויות שלו עוברים אליך, וכל 'חובת הלבבות'על פי דברי וביארו: 

זכה צדיק נטל חלקו "הגמרא במסכת חגיגה דף טו עמוד א:  יפה תהעבירות שלך עוברים אליו, מכאן מתבאר

 . "נתחייב רשע נטל חלקו וחלק חברו בגיהנם ,וחלק חברו בגן עדן
 

אם תשמע חרפתך ותשתוק, הלא טוב לך מאלף עינויים! וכן כתב  מובא בליקוטי רבי משה מסאסוב זצ"ל:
אדם צריך לכבד את המחרפים אותו כי חיים הם נותנים לו והם שלוחי ה' כ"ק האדמו"ר רבי אליעזר מווז'ניץ: 

)ג,ל(:  , בדרך רמז, את הפסוק באיכהביאר הגר"י זילברשטייןעל פי זה לפדותו ממוות. להצילו ולהטיב עמו. 
ה" ָּׁ ֶחְרפ  ע ב ְ ב ַ הו  ֶלִחי ִיׂשְ ֵ ן ְלַמכ  ֵ מן המקבלים חרפתם שאם אדם יקבל ממאן דהו סטירה בלחי וישתוק ויהיה  ".ִית 

ע "לאכול לשובע נפשו, וזהו ולא משיבים, אזי זה יהיה לו לכפרת עוונות ולא יהיה לו צורך לצום, ויוכל  ב ַ ִיׂשְ
ה ָּׁ ֶחְרפ  שע"י החרפה שיקבל יוכל לשבוע. )שכן מכת לחי היא מכה של ביזיון כמו שפירש רש"י על הפסוק  "ב ְ

ל אֹ "בתהלים )ג,ח(:  יתָּׁ ֶאת כ ָּׁ י ִהכ ִ  והמצודת דוד הוסיף כי הכאת לחי תיחשב לחרפה(.  ". יְיַבי ֶלחִ כ ִ
 

שכדי שלגוף יהיה טוב  -ובזה תבואר גם האמרה במסכת אבות )פ"א,משנה יז(: "ולא מצאתי גוף טוב משתיקה"
 ולא יצטרך לצום, אזי הטוב ביותר הוא השתיקה בשעה שמחרפים אותו.

 

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

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

 מורוור מיכאל בן ז"ל, מורוורגבריאל בן  חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, ז"ל, בנימין בן סולילעילוי נשמת: 
 דבורה בת מרים ז"ל. ,, ישראל בן חנה ז"לדבורה בת טובה ז"ל יחזקאל בן יהודית ז"ל,מורוור ז"ל רחמים בן , ז"ל

 ז"ל, משה בן שושנה ז"ל. מזולה ןדוד אמנו בארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, 
 


