
  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י

 
 
 

 א

 

 

  
 
 

laufer6@neto.net.il 

  

  

  

  
אין צו אלא לשון זרוז מיד וזה לשונו,  

ביותר צריך הכתוב  מר רבי שמעוןולדורות א
  .לזרז במקום שיש בו חסרון כיס

המימרא מהחידושי הרי"ם לפרש במקום 
שזה רמז על המחשבה שהיא שיש חסרון כיס, 

החוש היחידה מהה' חושים שחסר לה כיס כי 
 םכל שאר החושים יש להם כיס, כגון העיני

שכדי שלא יסתכלו במה שאסור אפשר לסוגרם, 
לפתהו לדבר  יצר הרעוכמו כן הפה שכשמנסה ה

מה שאסור אפשר לסתום שפתיו שלא ידבר, וכן 
כולם, אבל לבו ומחו של האדם אין להם כיס 
לסוגרם שלא לחשוב ולכן קשה מאד להתגבר 
נגד יצרו בענין המחשבה וצריך זהירות יתירה 
בזה, ומכיון שקרבן עֹוָלה באה לכפר על הרהור 
לכן רמזה התורה הק' כאן בלשון "צו" להזהיר 

רז האדם להקפיד ולשמור על מחו ולבו ולז
ביותר להרחיקה מאוד מכל מה שעלול על ידי 
 ,זה להתקרב ח"ו למחשבות זרות של היצר הרע

  ע"כ.

 כונתו לפרש הפסוק כך שבכדי שיכפר 
לו העֹוָלה על העבר צריך שיקבל על עצמו 

כי הקרבן מכפר רק  ,שמירה מעולה מכאן ולהבא
בל על עצמו להזהר כשהאדם שב בתשובה ומק

שמעון  בימכאן ולהבא, וזה מה שאומר ר
שצריך  שהכתוב מודיענו כאן בלשון "צו" לרמז

בענין זה זירוז וזהירות ביותר מבשאר דברים כי 
בענין המחשבה וההרהור לא נקרא קבלה על 
להבא אלא אם כן מקבל על עצמו לישמר מאוד 

  בשמירה יתירה יותר מבשאר חטאים.

עם אלימלך כתב לפרש וז"ל, "צו הק' נו
את בני ישראל" פירש רש"י אין צו אלא זירוז, 
ביותר צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס, ונראה 

דהנה האדם העובד את ד' ית'  אהרמזעל פי  לי
ב"ה צריך לעבוד בזריזות ובמדות טובות, אבל 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
וכנראה שמפרש "זאת תורת העולה" על הרוצה  א

  לעלות בעבודת ד' ולהתקרב לד' ית'
מה שאין כן כשיעשה דבר בחוסר זריזות ומכל שכן  ב

הרי זה נותן מקום למחו  םאם יעשה בלאיטיות ועצלתיי
ומחשבתו להתפשט בשאר דברים כפי רצונה, כי מחו 
ומחשבתו של האדם אינם נחים אפילו רגע א' בכ"ד שעות 
היום והם בטבעם זריזים ועפים במהירות וחריצות גדולה 
מאוד ובשעה שהאדם עושה איזה מעשה המח חייבת 
להתפנות ממחשבותיה לשרת את האדם ולכוון את כל 

ו לעשות התפקיד שהאדם רוצה ובוחר עתה בשעה אברי
זו, כי זה היא תפקידה של המח, והנה היא עושה את 
תפקידה בכהרף עין אבל כשהאדם מתנהל כפי רגל 
לאיטיותו הרי יש להמח הפסק בין צעד לצעד וביני לביני 

תיה והרי היא ממשיכה בעיניניה ומחשבותיה וחלומ
  ודמיונתיה כפי רצונה.

העובד את ד' ית' בעצלות ובדוחק שלא ברצון 
שאין לו גוף שהוא כמו  אזי הרי הוא חסר הגוף

כיס ונרתק להנשמה וזה שרמז רש"י "ביותר 
צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס" דהיינו 

  שעובד בעצלות כנ"ל, עכ"ל.    
בצירוף פירושם של החידושי הרי"ם  

(שהובא יחד במאמר ר' שמעון  עם אלימלךוהנו

אפשר להוסיף ולפרש שהפסוק מרמז ברש"י) 
ל המח והלב שחסר להם שהשמירה וההגנה ע

כיס היא מדת הזריזות שיעשה האדם כל מעשיו 
בזריזות כנ"ל שהיא סגולה רוחנית נגד 
המחשבות זרות ונגד כל מחשבה שמפריע ומנגד 

ולקיום מצוותיו ית' וזה הכיס  ד' ית'לעבודת 
 ר הרעשסוגר את הלב והמח מכניסת היצ

יש להאדם  ל כןוהמחשבות זרות אליהם, וע
גם את העבודה על מדת הזריזות  עצמול לקבל ע
יהי שמור שלא יחזור לחטא זה  ל ידי זהורק ע

ובזה תהיה נחשבת קבלתו אלהבא קבלה כראוי, 
 על העבר.עֹוָלה ואז יכפר לו ה

 יש להבין ולדעת שהעצה שעל ידה יוכל
האדם להגיע לרכז מחשבתו ולשלוט עליה 

(וגם צערו ולהסיח דעתו משאר כל הענינים 

בעת עסקו במצוה היא על ידי שירגיל יסוריו) ו
 עצמו לעשות כל מעשיו בזריזות וסגולה זו היא
גם מצד הטבע שעסק הזריזות מרכז כל מח 
האדם לדבר שעוסק בו ולא נותן מקום ויד 
 לפושעים לכנוס במחו ולבו באמצע, כי כל מחו

  .בולבו נעשים תפוסים עם מעשהו שעושה עתה
יו בבהלה וכמו בלי ונה שיעשה מעשהכ

ישוב הדעת, אלא שיתרגל לעשות כל מעשיו 
 ברציפת הפעולה והמעשה בלי ְׁשִהָּיה שלא ישאר
פנאי ביניהם אפילו כהרף עין, כמי שממהר 
 לאיזה מקום כגון שנוסע לאיזה מדינה וההסעה
 יוצאת בעוד כמה רגעים ומפחד שלא יאחר, כך

  .וידמה האדם בדעתו כאילו זה בפועל עתה אצל
שסובלים מלאיטיות על ידי ריבוי  

שכשהאדם בעצמו מכניס בלבו מחשבות  עוד יש לדעת
אחרות באמצע עשייתו ופעולתו שלא מענין שעוסק בה 
(או אפילו מאותה הענין שעוסק בה אלא שלא מענין עסק 

הרי הוא גורם בזה שגם המח  העשיה והפעולה עצמה)
תתפקד בלאיטיות כי מכיון שהמח צריכה לתפקד על שני 

 ב'מקת המחשבה, העא' ענינים וסוגים נפרדים ביחד שזה 
בפעולה המעשית שעוסק עתה, ודבר זה מקשה עליה כי 
אין זה כפי טבעה ומדתה ואין לה כל כך הכח לתפקד על 
ב' נושאים כא' יחד ובפרט כשהם מב' סוגים שונים זה 
מזה, ועל כן היא עושה כמו הפסק בין זה לזה וגם 
מתעייפת מדבר זה לקפוץ מענין לענין ולשנות פעולתה 

דה מרגע לרגע ומכל שכן כשזה כמה פעמים ותפקי
ברציפות זה אחר זה, ומכיון שמתעיפת על כן היא 
מתחילה לתפקד בכלל בלאיטיות גדולה כמו כל בן אדם 
  פועל אחרי שהתעייף מעבודתו הרי הוא עובד בלאיטיות.

המחשבות שמוחם תפוס בזה תמיד כי הם 
(או שהכניסו עצמם לזה על ידי בטבע בעלי מחשבה 

ועבורם קשה מאוד לעשות  טבע האי בטיחות)
דברים בזריזות כי על ידי שממהרים הם 
מתבלבלים לגמרי ואי אפשר להם להתרכז כלל, 
הם צריכים להרגיל עצמם בזה לאט לאט 
לעשות דברים בפחות לאיטיות ויותר זריזות 
במקצת כמה שאפשר להם וגם להרגיל את 
עצמם לאט לאט למעט הרהורי לבם 

יני דברים כי על והתפשטות מחשבותם בכל מ
 ל ידיפי רוב זה הוא כל סיבת לאיטיותם, וע

ההרגל במיעוט הרהורי לבם יוכלו בס"ד גם כן 
לשנות טבעם וע"י עבודה רצופה על הזריזות 

  יוכלו גם כן להגיע להמטרה בס"ד.(לאט לאט) 
מהאמור שמדת הזריזות היא העצה  

והסגולה המעולה לזה שעל ידה לא יכנסו ללבו 
בות המבטלות את השמחה ואז יוכל מחש

  להיות שמחתו שמורה בלבו.

          
להוסיף לענין זה במה שהזכיר הנועם 
אלימלך בתוך דבריו שהעובד בעצלות ו"שלא 
ברצון" הרי הוא חסר כיס ... להנשמה, והיינו 

של מצוה, ויש להבין שגם  גשעובד בלי שמחה
בודאי גם וזה  ,לענין זה באה הקרבן עולה לכפר

כן דבר שיש בו חסרון כיס כי אין מה שיסגור 
וישמור את שמחתו של אדם בלבו ואם לא 
יתאמץ האדם לשמרה היא מתאווררת ונאבדת 
מהאדם במהרה, בפרט בזמנינו אלה שלפי 
המצב של העולם והדור הזה ישנם הרבה 
המפסידים אותה והרבה רוחות מצויות היום 

ל מצוה שמפילים אותה, ובפרט לשמחה ש
שהיא בודאי היום דבר יקר ביותר שאינה מצויה 
כמעט כלל, ולכן הרי זה בודאי בכלל דבר שיש 

, והכיס שישמור את השמחה של בה חסרון כיס
מצוה הוא כנ"ל שיעשה המצוה ברציפות 

(ועד שלא יתנו לה להנפש על זמן שראוי לה להתאושש 

בצורה כזאת ואם ירבה ולחזור לכוחה הרי היא תשאר לתפקד 

עליה הזמן במצב כזה של העייפות אזי תיעשה חולנית ועל ידי 

  זה האדם נעשה ח"ו לקוי בנפשו ונקרא חולי נפש).

ומכלל זה יוכל האדם ללמוד ולהבין הרבה דברים במה 
שנוגע לבריאות נפש האדם ולחׂשוך חולי מנפשו, כל זה 

מכל זה ישנו היא ביאור הענין על פי דרכי הטבע אבל חוץ 
ענין סגולה רוחנית בכח מדת הזריזות, וזהו מאמרו של ר' 

שזריזות היא המדה המובילה (ע"ז כ:) פנחס בן יאיר 
ומגיעה את האדם עד להדרגות היותר גדולות ברוחניות 

 ועבודת ה' ית'.
שהעובד (פרק ז') ועי מה שכתב המסילת ישרים  ג

זריזות הרי  עובד בזריזות, וכשעובד בלי(ושמחה) באהבה 
 זה סימן שאינו עושה באהבה.

 

לתשומת לב הקוראים 

המאמרים על הפרשה או 

המועדים הם גם דברים 

כלליים שנוגעים תמיד ולכן 

אפשר וכדאי לקוראם גם 

 .אחרי הפרשה או המועד
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  . ובזריזות
השמחה שייך גם כן לענין קרבן עולה 
המכפר על הרהורי הלב כי העדר וחוסר השמחה 

ות הוא גם עון שתלוי במחשבה והרהור במצ
 ,הלב ועל כן גם על חטא זה העולה מכפרת

קרבן עולה שהרי לענין שמחה של מצוה ובפרט 
כמבואר ועל מצות עשה שחסר להאדם  מכפר
והרי כשחסר לאדם שמחה במצות עשה  ,בגמ'

הרי חסר לו במצות העשה ואם כן העולה 
בתנאי כנ"ל שקרבן עולה מכפר מכפרת על זה, ו

  שיקבל על עצמו להבא מדת הזריזות.
התורת בדברי להוסיף מה שיש להבין  

, 'אין צו אלא לשון זרוז מיד ולדורותכהנים '
"ולדורות" שנראה לכאורה במה שהוסיף לומר 

כמיותר, ויש לומר שהוא רמז בפרט לדורות 
האחרונים של היום שצריכים יותר לשים לבם 

זה היא כפו"פ וכמין  ופירוש לענין מדת הזריזות
     חומר בס"ד.

  אוצר הזמנים
  

 
, שבת הלשון בזה(או"ח סי' ת"ל) בש"ע  

שלפני פסח קורין אותו שבת הגדול מפני הנס 
שנעשה בו, ע"ש ובמפרשים שנאמרו בזה 

ור והראשונים), בט נזכר(חוץ מהטעם שהרבה טעמים 

  בס"ד עוד טעם. לומרשר ואפ
מקודם מה שיש לתמוה על מה  

שנקבע בטור ובש"ע סימן מיוחד על זה רק 
  .להודיענו שקורין אותו שבת הגדול

ום יש לתמוה שלא מצינו דבר כזה במק 
בש"ע בכלל שיזכיר דבר כזה, ובפרט  אחר

דבר (שקורין את השבת שבת הגדול הוא) שהרי זה 
כתוב בש"ע רק להודיע  ידוע לכל, ובדרך כלל

בזה שאין  ה שאין כןמה שצריכים לעשות מ
  .דשום דבר שצריכים לעשות לאור זה

 ריש לתמוה לפי הטעם שכתוב בטו
יש לתמוה ושהוא לזכר הנס של הבכורות, 

מאוד על מה שקבעו זכר לדבר זה בשם "שבת 
ם זה הגדול" שלכאורה לא מובן מתוך שֵ 

ולמה לא קראוה  נה שהיה בה נס גדול,והכו
(וגם למה נס שאז היה יותר מובן הרמז השבת 

  נחשב נס זה גדול יותר מכל שאר הנסים).
מזה שקבעו על דבר זה לבד סימן  כל פנים

מיוחד נראה שיש איזה ענין שרצו לרמז 
ולהדגיש לנו בקריאת השם "שבת הגדול", 

באמת לא הזכיר  ולחן ערוךובפרט שממה שבש
יש לדייק (כמו שהזכיר הטור) כלל מה היה הנס 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
שמכיון שקבעוה זכר להנס  שר לתרץוהנה זה אפ ד

צריכים לדעת את זה ולכוון אליה בקריאת השם כי אם 
לא אין כאן זכר, וצריכים להודות לד' ית' על זה כמו שהוא 
מצוה גם על כל אדם לזכור ולהודות על כל נס פרטי 

וכן מצינו שתקנו חז"ל  ,)הק'ר בזוה ו שכתוב(כמ שנעשה לו
ברכה מיוחדת שיברך האדם בשעה שעובר המקום שבו 

מצוה לספר את זה להזכיר שבחו  כן נעשה לו הנס, וכמו
של מקום בזה כמו שהוא מצוה לספר על הנסים שעשה 

ו (כממצוה לספר אותם לבניו  כןד' ית' לכל הכלל ישראל ו

ה לא היה אמנם עדיין יש לתמוה למ ,)ם סופרהחתשכתב 
ולהזכירו בין (תכ"ט) מספיק לכלול דבר זה בסימן הקודם 

ין שאר מנהגי חודש ניסן שנזכרו שם ולמה נקבע על ענ

מזה שיש איזה טעם נוסף שמרומז בהשם 
לנו  א מינהעצמו ושזה רצו לרמז לנו, ושזה נפק

לדעת וזה מחייב אותנו איזה דבר לעשותו 
  .ין זה צריך ביאורלאור זה, וענ

   

ן נתחיל לבאר הענין כאן בס"ד באופ 
שכל  ר הק'בזוה ה שכתובשהנה ידוע מ זה

ת שמופיעים במשך כל השבוע השפע והברכו
בין בגשמיות ובין ברוחניות נשפעים ונמשכים 
בשבת קודש שלפניה, והנה ידוע שהיו"ט של 

 (יותר מכל שאר המועדים) הפסח נקרא ג"כ שבת
קראו שבת סתם  כתובחז"ל שהו שאמרו וכמ
השבת" נמצא שביו"ט ממחרת ו שכתוב "כמ

ם וא"כ זה ג ,של פסח נשפע בו שפע של שבת
נשפע בשבת שלפניה והרי לנו מזה ששבת  כן

גדולה שבכוחה להשפיע מעצמה  ל כךזו היא כ
ממש כלומר מקדושתה ומבחינתה הגדולה 
שנקראת "שבת" וכזה לא מצינו בשאר שבתות 

 ד פעםהשנה שישפיעו למשך השבוע שיהיה עו
יום שנקרא שבת כמו זה, נמצא ששבת זו היא 

 בתות,היא שיש בה הכח היותר גדול מכל הש
ובזה יצא לנו בס"ד טעם נפלא למה נקבע שמה 

להורות שהיא באמת  רי זה"שבת הגדול" שה
שיש בה כלו' השבת היותר גדולה שבכל השנה 

  .יותר בחינת שבת מבכולם

   

שלא רק שהיא יותר גדולה יש להוסיף  
משאר כל שבתות השנה אלא עוד יותר מזה 
שכל שבתות שבמשך השנה מקבלים את הכח 

שבמשך  יא המקור לכל השבתותממנה וה
, דהנה ידוע ששבת השנה עד שבת הגדול הבא
 ת מצריםוגם יציא ,היא זכר למעשה בראשית

כלומר  עשה בראשיתמכות הם זכר למהעשר ו
שע"י שידוד המערכות התגלה האמונה לכל 
העולם במעשה בראשית שד' ית' ברא את כל 

שנות שליט עליה ויכול ל רי הואהבריאה ולכן ה
  סדרי בראשית כשהוא רוצה.

יש לראות חילוק בין שבת לחג הפסח  
שבת היא הכי הנה  ,את מצריםשהוא ענין יצי

תן לנו ונית' שד' ל ידי ע שה בראשיתזכר למע
רי וה(כביכול) ָׁשַבת בו  הוא ית'לשבות ביום ש

אחרי שאנו מאמינים  י ישראלרק זכר לנו בנ זה
אנו מבינים את  זהל פי עובד' שהוא ברא הכל 

 (שמות ל"א ט"ז) בפסוק ן כתובוכ ,הסימן והזכר
ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם כי ששת "

ה מ ,"ימים עשה ד' את השמים ואת הארץ
היה אות שזה  יאת מצריםענין יצב שאין כן

התחילו  ל ידי זהעווסימן והוכחה לכל העולם 
, ונמצא שה בראשיתכולם להאמין בד' ובמע

חג הפסח שבו חוזר וניעור  כן (וכמו את מצריםישיצ

  .סימן מיוחד זה
 כ"ג שפסח שמכיון י"בנ ק"בספה פירש ל פי זהוע ה

 הגדול שבת שלפניה שבת קורין אנו לכן שבת נקרא
 איננו ל זאתבכ שבת נקרא ם כןג שפסח פ"שאע להדגיש

 בראשית ושבת קטנה שבת הוא ט"היו אלא לשבת דומה
 .הגדול שבת היא
ראשונים טעם שכתבו הוי"ל שאין טעם זה סתירה ל ו

שמזה הטעם עצמו כלו' מכיון  ש לומרובטור ב"י כי י
לכן השפיע זה  את מצריםשבשבת זו הופיע הכח של יצי

וכמו שמצינו ( י ישראלגם על המצריים להרגיש פחד מבנ

, הם)לא"י נמוגו כל יושבי כנען מפני י ישראללפני שנכנסו בנ
אז שהמצרים כבר נמוג לבבם  י ישראלומזה שראו בנ

 רי הואה) יאת מצריםכל מה שהופיע בזמנו בשעת יצ
ל כממה שהוא ב שה בראשיתיותר זכר למע

  שבת.
שבשבת נשפע היו"ט  אר לעילמה שנתב 

באותו שבוע וא"כ כמובן שגם ענין חל ש
הרוחני שנשפע באותו יו"ט נמשך בשבת 

מופיע בה בכח גם כל שלפניה וא"כ בשבת זו 
שהרי היא  את מצריםהענין שהופיע ביצי

נשפעת היום מתוך שבת זו, נמצא ששבת זו 
 את מצריםוגם ליצישה בראשית היא זכר למע

השבת  רי היאיותר מכל שבתות השנה ולכן ה
ונמצא היותר גדולה מכל שאר שבתות השנה, 

המשפיעה לכל שבתות  היאששבת הגדול 
, ולפי כל צריםמת יאהשנה את הזכר ליצ

האמור נתבאר ונתפרש לנו ענין קריאת שם 
  .ושבת הגדול כמין חומר והוא כפו"פ בס"ד

   

נוסיף עוד ענין א' מה שמבואר  
בספה"ק שכל התנהגות האדם בשבת קובע 
עבורו את צורת השפע שיקבל על משך השבוע 

כך  שבת קודשוהיינו כפי מה שמתפלל בכונה ב
ל פלה על כל השבוע ועיושפע לו שפע כח הת

וכן איך  ,יקל עליו לכוון במשך השבוע ידי כן
משפיע על אכילתו במשך  שבת קודששאוכל ב

או ח"ו לשם  ם שמיםהשבוע אם יאכל לש
משפיע על  שבת קודשתאוה, ואיך שלומד ב

י , ולפל דבר ודברלמודו במשך השבוע וכן בכ
מובן שגם לפי התנהגות האדם והכנתו  זה
להיו"ט כך מושפע לו צורת ודרגת  שבת קודשב

  .היו"ט
לפי התנהגות האדם בשבת הגדול ש כן

 שבת קודשבקבלת וכיבוד שבת זו בכל עניני ה
לכל  המיוחד שיש בשבת זו נשפע דרגת השבת

נשפע לו לפי מה שהוא ראוי עתה והשנה 
  בשבת הגדול לקבל באותה שבת על כל השנה.

יתינו קושייתורץ ויתבאר היטב  
למה הזכירוה הטור והש"ע ולמה הראשונה 

ענין גדול  רי זהקבעו לזה סימן מיוחד כי ה
וחשוב עבורינו לדעת, וזה דבר שאנו צריכים 
לעשות כי זה מחייב אותנו להכין בשבת זו 
הכח והדרגה לכל שבתות השנה בכדי לקבל 

  דרכה השפע ההוא.
יתורץ ויתבאר עוד ענין מוקשה, והוא  

את הפסוק לעשות את השבת וגו'  להבין
פשוטו מה כונת  ל פישלכאורה אינו מובן ע

"לעשות" וכי אנחנו עושים את השבת הלא 
וגם אין בה אלא מצות שב  אוקיימ אהיא קביע

ור החיים ואל תעשה ולא קום ועשה, וע"ש בא
  שעמד בזה. הק'

שזה מה  ש לומרמיושב היטב שי 
שאע"פ שעצם השבת  הנ"לשמרמז לנו הפסוק 

את האמונה ביצי י ישראלמזה נתחזק אצל בנ םמפחד
שכבר יצאו באותו השבוע, ולכן התחילו כבר  מצרים

לכן לזכר כל זה גם אנחנו  את מצרים,לספר את יצי
ולא שאנו מכוונים בזה למצות ספור (אומרים עבדים היינו, 

כי הרי על זה דרשו חז"ל יכול מר"ח תלמוד לומר  את מצריםיצי

כדי וכו' אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך אלא שזה) 
להמשיך את השפע ביתר שאת וכנזכר בפנים שגודל 
השפע שהאדם מקבל תלוי בהכנתו בשבת שלפניה, 

שחוזר על התפלה כהכנה כמו מי  ם כןואמירה זו היא ג
שיתפלל בר"ה ויו"כ בימים שלפניהם בתורת הכנה שיהא 

 בפיו בר"ה ויו"כ וק"ל.שגור 



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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ערותא מופיעה מאת רי היאוה אוקיימ אקביע
הרי לכל אדם נשפע  ל זאתאמנם בכ דלעילא

ע"י  דולהגבת דרגא אחרת לפי מה שהמשיך בש
עושה את  רי הואכוונתו והתאמצותו ובזה ה

פנימיות השבת שלו לכל השנה וזה מרמז לנו 
ושמרו וגו' "לעשות"  ה שאמרבמ רה הק'התו

יינו דרגא הפנימית של השבת את השבת דה
  וזה מה שאנו עושים בשבת הגדול, כאמור.

   

(תקון יש להוסיף מה שפירש בתקו"ז  

(ול"כ לדורותם) במה שכתוב לדרתם בלי ו' מ"ח) 

שיש לדרוש אותה כמו לִדָרָתם מלשון דירה וזה 
לרמז שיעשה האדם דירה בלבו להשבת דהיינו 

והוא  דששבת קושיכין בלבו מקום להשראת ה
ע"י שלא יהיה בלבו שום דבר אחר המפריע 

והיינו "עצבות או  שבת קודשלהשראת ה
אלא יפנה ויטהר לבו מהם לפני כניסת  זכעס"

השבת ובזה יזכה שתשרה בלבו השבת קודש 
  תקו"ז שם.מוהנשמה יתירה, ע"כ 

 ש לומרבס"ד להוסיף שי אפשר פי זה
שתיבת לדרתם מלשון דירה בא לרמז על עוד 
ענין והוא שצריכים לעשות את השבת לדירה 

(וכמו בלבו ושלא תסתלק ממנו אחר שבת 

שמתפללים על זה בזמר קה אכסוף וכו' "לבלתי תהיה 

 ימים המקבלים קדושה משבת קדשך") הסגור מהם שש
 ם כןגיש בה והנה בכל מצוה שאנו עושים 

עלינו מקדושתה לתמיד  נה שהיא תשפיעוהכו
ולכן אנו מברכים לפניה אשר "קדשנו 
במצותיו" כלו' שכל מצוה משפיעה עלינו 

  תוספת קדושה.
 ל הפסוקהרמב"ן ע מה שכתבידוע  

"אם תעירו ואם תעוררו את האהבה (שה"ש ג' ה') 
עד שתחפץ" שכשמופיע לאדם התעוררות 
והתלהבות דקדושה לעבודת ד' יש לו לעשות 

איזה מעשה מצוה  תכף ומידהתעוררות בזה ה
ובזה נעשה כלי להחזיק בו ההתעוררות שלא 

אם אינו דואג ה שאין כן תסתלק ממנו, מ
לעשות לה כלי להחזיקה איננה מחזיקה מעמד 

  , ע"כ.ועפה ממנ רי היאאצלו אלא ה
י ושמרו בנ"בפסוק  ש לפרשי פי זה

, שמכיון "את השבת לעשות את השבת ישראל
השבת היא בשב ואל תעשה ואין בה שמצות 

מצוה של עשיה לכן אם האדם רוצה לשמור 
על השפע שנשפע בשבת שישאר אצלו לימי 

יותר קשה  רי זההחול ולא יסתלק ממנו ה
כן  , ועלמבשאר המצות שיש בהם מעשה

צריכים להחזיק את השפע משבת קודש מאוד 
  .במחו ולבו שלא יסיח דעתו ממנה

לו איזה דבר ואין לו למשל מי שניתן  
 רי הואעל כן ה לשמרו בתוכוכלי ונרתיק 

כל הזמן בידו מוכרח להחזיק ולשמור אותו 
שלא יפול מידיו וזה קשה מאוד שהרי הידים 
עסקניות הן וצריך להשתמש בהן כל הזמן ועל 

עלול לפול מידיו בשעה שיעשה איזה  רי זהכן ה
שימוש בידיו או אפילו איזה תנועה קלה 

בב ידיו וישכח בקל שיש לו דבר תפוס שיסו
יפול הדבר וישבר או שיאבדנו  ל ידי זהבידיו וע

ולא ירגיש, ועל כן במקרה כזה צריך האדם 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

דרשו בפסוק יום הששי "ויכולו" וגו' (...) והנה בגמ'  ז
יהיה בעיניך כאלו כל מלאכתך  בת קודששכאשר מגיע הש

שלא ישאר בלבו שום דאגה על מה  מרכלו ,ע"כ ,עשויה
אמצע מלאכתו שעדיין לא נגמרה שהיה מוכרח להפסיק ב

להתרכז לזה מאוד ולשים עינו כל רגע לזה ולא 
הוא לענין  כן להסיח דעתו ולבו מזה וכמו

השבת שבכדי שישאר מקדושתה אצלו על כל 
  השבוע צריך שלא יסיח דעתו ממנה.

זכור " (שמות כ' ח') ה שכתובבמ ש לפרשי 
וגו' ולפי הרמב"ן כונת הפסוק  "את יום השבת

אלא שיזכור את השבת  שבת קודשלא רק על 
ש דרכו של הרמב"ן יל פי כל ימי השבוע, וע

אלא גם  ההשבת הבא שלא רק על ם כןג לפרש
שיזכור את השבת בכל ימי  העל השבת שעבר

החול של השבוע הבא, ועל זה ממשיך הפסוק 
ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום "

וגו' וידוע מה שהקשו המפ'  "השביעי שבת
למה הזכיר הפסוק את עשיית המלאכה בו' 
ימים הרי אין בזה חיוב מצוה ואם בא הכתוב 

להודיע שאין האיסור מלאכה אלא  ת כלו'ּוׁשלְר 
החול מותר הרי פשוט הוא ימי בשבת ובמשך 

מכיון שלא אסרה תורה מלאכה אלא ביום 
 ושאר הימים לא נאסרו ונשארם כן השבת א
  .בהתירן

 רך רמזהכונה בד ש לפרשלהאמור י 
לרמז על המצות שאדם עושה במשך כל השבוע 

זכור את יום השבת שתזכור  וזה אמרוֹ (הבא) 
מכיון ו תמיד את השבת בכדי לקדש את החול

שאין מצות מעשה בשבת כמו בחול ובחול יש 
את  יהיו כלי להחזיקלו מעשה המצוות שהם 

השפע קודש לכן העצה היא שתזכור את השבת 
במשך השבוע והיינו שתמיד בשעה שתעשה 

כלו' (מעשה מצוה בחול תזכור את ההתעוררות 

וההתלהבות שהיה לך ה לד' ית' ולמצותיו) האהב
ותכניס אותה ההתעוררות  שבת קודשב

במעשה  שבת קודשוההתלהבות והאור של ה
ובזה (במשך ימי החול) מצותיך שאתה עושה 

  תשאר אצלך קדושת השבת לדירה קבועה.

   

צו " (ויקרא ו' א')סוק יש לרמז גם בפ זה
 שמעוןמר רבי א יש רש"יוגו' ופר "את אהרן

ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון 
שזה גם רמז להשבת  ש לומרכיס עכ"ל, שי

קודש שיש בה חסרון כיס כלו' נרתיק וכלי 
להחזיק את קדושת מצות שבת ועל כן צריך 
זירוז לשומרה בקרבך להחזיק אותה בזכרונך 

  .תמיד כדי שלא תעוף ממך ותאבדנה ח"ו
תורת זאת "יתפרש המשך הפסוק 

שזה רמז להשבת קודש  ש לומרשי "העולה
שהיא כמו קרבן עולה שאין בה שום דברי חול 

אלא כולה קודש לד' וכולה עולה  לם הזהועו
כלו' הבעירה שהיא צריכה  "על מוקדה"למעלה 
שהיא רומזת על ימי החול  "כל הלילה"לבעור 

שהם בבחינת לילה כלפי השבת קודש שכולה 
שבת שהא בספה"ק בחינת יום ואור כדאית

שכולה אורה ושמחה וכך  לם הבאהיא מעין עו
נקרא יום  לם הבאשהעו(פסחים ב:) איתא בגמ' 

"עד  ,נקרא לילה לם הזההעו ת זהולעומ
הבוקר" כלו' עד שבת הבאה שהיא בחינת 
בוקר, ובכך תעלה השבת הבאה לדרגא עוד 
יותר גבוהה כי השבת היא תמיד מעולה יותר 

 האדם ימות החול של רגתד לפיומימי החול 

ל ידי לפני שבת אלא יהיה בעיניך כאלו כן גמרת הכל וע
 ש להביןלא ישאר בלבך שום דאגה כל שהוא, והנה י כן

בתקו"ז כי דאגה הרי היא  ה שכתובכלול במ ין זהשגם ענ
התקו"ז  גם כלול בדברי רי זהענף מעצבות ועל כן ה ם כןג

  כך עולה השבת אצלו ביתר שאת.
   

מהאמור שבשבת הגדול צריכים  
לשים לב ומשקל מיוחד לשמור עליה ועל 

ת השפע קודש הנשפע בה לחג הפסח וליציא
שאנו מחכים כל יום לצאת ממנה בין  מצרים

ת איובין ליצ ל א' וא'ממצרים הפרטי של כ
של כל הכלל ישראל שכבר אין לנו כח  מצרים

והרי בניסן עתידין  ,הסבל לסבול עול הגלות
 חמה פעמיםלהגאל וכמו שכבר נתבאר כ

שהכונה שבניסן נשפע משמים כח הגאולה 
לה ובזה ניתן לנו האפשרות להמשיך את הגאו

בשנה הבאה כלו' מניסן זה עד ניסן  השלימה
דע הבא, ולכן הודיעונו חז"ל את זה כדי שנ

בחג  ל שכןלכוון בעבודתנו בכל חודש ניסן ומכ
הפסח ובליל התקדש חג להמשיך את זה הכח 

לפי האמור לעיל  ל כל פניםהנשפע לנו, וע
שבשבת צריכים להכין ולכוון לכל מה שרוצים 
לקבל להמשך הימים הבאים הרי נחוץ לנו 
מאוד לענין שבת הגדול להתחיל כבר את 

אלו בשבת זו, הצפיה הזאת ואת הגעגועים ה
ועוד יש לנו עבודה גדולה בשבת הגדול לכוון 
להמשיך ולהעלות את דרגת שבתותינו שבמשך 

  כל השנה הבאה בס"ד.

   

עוד דבר חשוב לבל יתיאש האדם  
העייף מכל עבודתו במשך ימי החול בהכנת 

א עבודה מרובה יותר מבכל שאר יהחג שה
החגים וכמו שמצוי בדרך כלל שבשבת זו 

יפים מטעם הנזכר דוקא יותר מבכל השנה, עי
להכניס בלב האדם  ר הרעיוכל היצ ל ידי כןוע

יאוש גדול ח"ו כאשר יבין את העול הגדול 
, בת הגדולמהמשימה הגדולה שיש עלינו בש

 ר הרעשזה רק מתרמית היצ ש לדעתאמנם י
כפי שהוא  ש לדעתכי י ינוֹ ימִ אמנם שקר ּבִ 

חז"ל מרו שאכמו  ל דבר ודברהכלל תמיד בכ
אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו  (ע"ז ג.)

סימן  רי זהולכן אם הוא שם עלינו משימה זו ה
שיש לנו האפשרות לעשותה, ועוד ידוע 

שאין המבוקש שוה אצל כל אדם  רים הק'מספ
כחו ומצבו אשר וכפי יכלתו  ל א' וא'אלא כ

  הוא נמצא בו עתה.
 חז"ל א' המרבה וא' הממעיטרו אמ 

ם, והיינו שמיובלבד שיכוון את לבו ל
שהפעולה הרוחנית שצריכה להיות נעשית 
ממצותינו ועבודתינו אינה פועלת כפי ַּכמּות 
הדברים והעבודה אלא לפי האיכות היא 

אע"פ נמדדת ופועלת למעלה, ועל כן האדם 
שהוא עייף ישתדל כפי כחו וכפי זמנו שיש לו 

רי הוא שה בשעהכגון ובה יכוון לבו כראוי לו 
בין כך מתפלל ולומד ובשעה שאוכל סעודת 

וכדו' יעשה כל זה בכונה יתירה  שבת קודש
מבכל שאר השבתות, ויש לדעת שתנועה קטנה 
אפילו כחוט השערה שהאדם עושה בשעה 
שקשה לו כגון מפני שהוא עייף ויגע וקשה לו 

רי ה ל זאתלהתגבר נגד עייפותו ועצלנותו ובכ
רק תנועה  רי זהע"פ שהמתגבר ועושהו א הוא

עולה פי כמה וכמה בלי ערך יותר  רי זהקטנה ה

 הללו וק"ל.
בהי"ג עיקרים אחכה לו בכל יום  לתרץ מה שאומרים ח

  שיבא.



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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  .טממה שיעשה הרבה כמו הר בלי הקושי הזה
כן ישים האדם ללבו שלא יבזבז זמנו 
שיש לו בשבת זו ודבר ראשון שיקבל את 

יהיה בעיניו כאלו והשבת בצורה הנכונה כנ"ל 
כל מלאכתו עשויה ואפילו מלאכתו של הנקיון 

הכנה להחג ולא יכניס ללבו שום דאגה ועצב הו
וכעס בשבת קודש זו ויקפיד על כל זה יותר 
מבשאר שבתות השנה שעברו, ולא ידבר 

(ואלו דברים שנוהגים גם דברים בטלים בשבת זו 

אפילו למי שלא היה בכל שבת אמנם המדובר כאן) 
בשבת  ל זאתנזהר בכל זה מספיק עד היום בכ

יוכל להעלות  ידי זהל זו יתאמץ לעשותה וע
וכנ"ל, על השנה שבתות כל את שמירת ודרגת 

כן ישנס מתניו לכל האמור ויהיה בשבת זו 
שמח וטוב לב ביותר כלו' בשמחה של מצוה 
ולא יוסיף עצב עמה כמו שנתבאר כל זה לעיל, 
ובזכות זה ושב ורפא ויכולה זכות שבת זו 
שתרחם שיעלה את עצמו ואת כל שבתותיו 

אל ולצאת מכל מצריו ולקבל פני ויזכה להג
ולזכות עוד  לה השלימהמשיח צדקינו והגאו

א ָהֵדין לאכול שם מן הזבחים ומן ָהַׁשּתָ 
  הפסחים ברוב רחמים וחסדים בב"א.

          
לשאול לפי טעם זה, אם כן כאשר יום  

טוב הראשון של חג הפסח חל ביום השבת שאז 
ם עצמו השפע של חג הפסח מופיע באותו יו

ולא שייך בשבת שעברה כי הרי זה כבר לא בתוך 
השבוע של אותו שבת שעברה אם כן בשנה כזו 

לא היה ראוי להיות נקרא שבת (שפסח חל בשבת) 
  .ישלפניה בשם שבת הגדול

לתרץ באופן זה, שיש להבין שהשפע של  
מתחיל מערב יום (וכל ענין יציאת מצרים) חג הפסח 

 רי זה(ובזמן הזה הטוב בשעת הקרבת קרבן פסח 

ובזה בזמן הקרבת קרבן פסח דהיינו מאחר חצות היום), 
יובן למה אנו קוראים את שם החג "פסח" וזה 

על שם הקרבן פסח שזה שייך רק לליל  (כמובן)
וזה (שאז אוכלים הקרבן פסח), הראשון של חג 

החגים הם  תמוה לכאורה שהרי השמות של כל
תמיד שייכים לכל החג כמו בשם סוכות שהוא 
על שם מצות סוכה שנוהגת בכל החג, וכמו כן 
שם חג המצות הוא על שם מצות אכילת מצה 

, ואם כן למה קבעו כאן השם יאשנוהג בכל החג
פסח, ועוד יש לתמוה למה אנו קוראים את החג 
בשם אחר ממה שנקראת בתורה הק' שהוא חג 

  .ושים כך בשאר החגים)(ולא עהמצות 
מובן כל זה כי הכוונה בזה להדגיש  

שכל החג מופיעה ונשפעת ומתחילה מזמן 
, כמו שידוע שקרבנות החג יבהקרבת קרבן פסח

  .יגתמיד ממשיכים את שפע החג
להביא סמוכין להאמור ממה שהתורה  

קורא את יום ערב פסח בלשון "יום הראשון" 
שכאן צריכים לפרש מלשון  (...)ועי' גמ' פסחים 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
טוב א' בצער (ג' ו')  ה שאיתא באבות דר"נוידוע מ ט

 ממאה שלא בצער, עכ"ל.
ואפשר לתרץ גם באופן פשוט שאה"נ אלא משום לא  י

פלוג השאירו את שמה של השבת כמו שאר השנים, אמנם 
  בודאי עדיף לתרץ כמבואר בפנים.

שבכל ימי החג היא רק אע"פ שלרוב הדיעות המצוה  יא
רשות גמור והמצוה היא רק שלא לאכול חמץ אבל בכל 
זאת בתורה נכתב המצוה בלשון אכילת מצה כמו שכתוב 

  "שבעת ימים תאכל מצות.
ואין להקשות ממה שאנו רואים בחג ה"שבועות"  יב

שנקרא החג על שם דבר שהיה לפני החג ולא נאמר מפני 

ָאָדם  "ֲהִראיׁשֹון(איוב ט"ו ז') (וכמו שמצינו בפסוק לפני 

ע"ש),  (שפירושו האם קודם אדם הראשון נולדת)" ִּתָּוֵלד

למה (וליישב התימה) אמנם עדיין צריך טעם 
השתמשה תורה בלשון כזה שלפי פשוטו 

מהחג,  (מההמשך דהיינו)משמעותו יום הראשון 
ולפי האמור יובן כמין חומר שהתורה רצה לרמז 
לנו בזה את הענין הנזכר שעל פי פנימיות 
הדברים באמת ערב פסח הרי הוא כראשון של 

  חג כי אז כבר מתחיל שפע החג.
לנו לדעת לכוון את לבנו  א מינהזה נפק 

כבר מעת הקרבת קרבן פסח לקבל השפע 
נשפעת באותו כראוי, וגם היום בזמנינו השפע 

עת דהיינו לאחר חצות היום של ערב פסח ואז 
אנו אומרים אז פרשת ואמירת סדר קרבן פסח 
כדי שעל ידי קיום "ונשלמה פרים שפתינו" יהיה 
נחשב כאלו אנו מקריבים גם כן את הקרבן 
פסח, ובאותו עת יש לנו לכוון גם כן שיושפע 

  לנו הארת החג.
ים בטור יובן דיעות הראשונים שמובא 

שמכשירים רק את המצות שנאפו  (בהל' פסח)
בערב חג הפסח בזמן הקרבת קרבן פסח, ע"ש, 

או שהוא ממנהג תקנת הגאונים  ידוהטעם בזה
, וכן נהגו נקיי הדעת לאפות (ע"ש בב" ובב"ח)

, והחתם סופר היה נוהג טוהמצות בשעה זו דוקא
כשיטת הראשונים שמחמירים שאפילו כשחל 

א יאפו את המצות בערב ערב פסח בשבת ל
שבת מכיון שהוא עדיין לפני הזמן של הקרבת 
קרבן פסח אלא אופים במוצאי שבת קודש 

ולא (דהיינו בליל התקדש החג לפני עריכת הסדר) 
  לפניה כדי שיהיה דוקא בזמן החג עצמו.

ידוע המנהג לומר בשעת אפיית המצות  
בערב פסח הלל כמו שאמרו הלל בזמן הקרבת 

פסח, ולכאורה אינו מובן שהלא זה מטעם  קרבן
ההיקש ממצה לקרבן פסח כנזכר ולפי הסוברים 
כך הרי זה היה נוהג גם בזמן הבית שאע"פ שהיו 
מקריבים הקרבן פסח היו גם כן אופים המצות 
באותו זמן ומה שייכות בזה להיות נחשב 
במקום קרבן פסח, וגם צריך טעם למה אמרו 

ח שהרי זה שייך רק הלל בזמן הקרבת קרבן פס
לחגים ולא מצינו בשום קרבן מקרבנות החגים 
שאמרו הלל בשעת ההקרבה ואפילו בזמן 
יציאת מצרים שאמרו הלל עם הקרבן פסח 

היינו בשעת אכילתו (פסחים ... ) כדאיתא בגמ' 
כמבואר בגמ' וכך גם אנו אומרים הלל באותו 
זמן ומהו הענין לאומרו בשעת האפיה בערב 

  החג.
לפי האמור יתבאר הענין מכיון שעתה  

הוא זמן התחלת שפע החג ואנו מכוונים לקבל 
עתה את שפע החג כי בתחלת השפעתו אפשר 
לקבל השפע ביתר שאת ולכן מתאים לומר עתה 
הלל כמו בחג, ונמצא שאין הכוונה שאפיית 
המצות הוא במקום הקרבת הקרבן פסח כי לזה 

ומר, כי שם הטעם זה שהשפע החז מתחיל עוד בימי הע
(וממשיכה) מפני שמצות ספירת העומר היא באמת גורמת 

לחג השבועות, ועל פי פנימיות הענין מבואר מפני שבימי 
ולקנות (בסיוע מצות ספירת העומר) העומר עלינו לעלות 

בכל יום עוד דרגא רוחנית עד שמגיעים על ידי כן לדרגת 
עת מצות קבלת התורה, אמנם בכל זאת אין החג מתחיל מ

ספירת העומר כי הרי לא מופיע כולו בפעם אחת וביום 
אחד, אלא חלק א' קטן בכל יום ואפילו ביום ערב שבועות 
מופיע רק חלק א' והוא האחרון ולכן אין שפע היום טוב 
מופיע עבור זה אלא בזמן היום טוב עצמו שאז מתחברים 

  כל האורות של כל החלקים יחד.

ן פסח אלא אנו מכוונים באמירת סדר קרב
הכוונה שעל ידי מעשה מצוה זו של אפיית 
המצה אנו גם כן ממשיכים התחלת החג כמו 
שזה היה נעשה בזמן המקדש על ידי מעשה 
הקרבת הקרבן פסח, ולכן גם אז אמרו הלל 
מטעם המשכת החג וכמו כן גם אנחנו עושים 
כך היום בשעת אפיית המצה שהיא עבורינו כמו 

הקרבן פסח, ובזה שהיה להם בשעת הקרבת 
מובן היטב ענין תקנת הגאונים שלשיטה זו 
משמע שלא היה נהוג כך בזמן המקדש וא"כ 
חסר לנו לדעת טעם התקנה ובהאמור יתבאר 
היטב כי הרי זה מטעם המשכת החג ומה שלא 
היה שייך טעם זה בזמן המקדש מכיון שהיה 
להם זאת על ידי הקרבת הקרבן פסח ואש"ה 

  בס"ד.
כן לפי האמור ששפע חג הפסח מתחיל  

(ולכן זה מערב פסח משעת הקרבת קרבן פסח 

אם כן גם שחל חג פסח בשבת נקרא יום הראשון) 
הרי תחילת השפעת החג חל ביום שישי ולכן 

  שבת הגדול הוא בשבוע שלפני חג הפסח.
יש להסמיך להאמור מה דאיתא  

ר שלא לומ(האשכנזים) בפוסקים שאלה שנוהגים 
"ויהי נועם" עם "ואתה קדוש" וגו' במוצאי שבת 
קודש שחל יום טוב באותו שבוע, כמו כן הרי 
הם נוהגים גם במוצאי שבת הגדול אפילו כאשר 
חל פסח בשבת הבאה, ואע"פ שבשאר חגים הם 
לא נוהגים לדלג על ויהי נועם וכו' כשחל יום 
טוב בשבת הבאה בכל זאת בפסח כן נוהגים כך, 

קים כתב לפרש הטעם בזה מכיון וא' מהפוס
שערב פסח גם נחשב כיום טוב שהרי יש בו 
איסור עשיית מלאכה, ע"כ, ולפי האמור הדבר 
מבואר עוד יותר כי מכיון שכאן כל שפע החג 
ויציאת מצרים מתחילה מערב פסח נמצא 
שבשבת לפני זה כבר יורד שפע זו ועל כן דינו 

  כמו שחל היום טוב באמצע שבוע ואש"ה.
יש להביא סמוכים לענין האמור ויתבאר  

על פי האמור דבר מוקשה מאוד והוא מה 
שנאמר בהגדה של פסח לגבי סיפור יציאת 
מצרים על הפסוק "והגדת לבנך "ביום" ההוא 
לאמר", וזה לשון ההגדה של פסח "יכול מבעוד 
יום" כלומר שתהיה נאמרת סיפור יציאת 

פסוק על  מצרים מבעוד יום מערב פסח, מביא
זה שנלמד ממנה שהמצוה נוהגת דוקא בלילה 
ולא לפניה, ע"כ, ולכאורה הרי זה פליאה נשגבה 

אמינא שכוונת התורה על ערב  הואלמה יש 
פסח ואם מפני שכתוב "ביום ההוא" שמשמעו 
ביום ולא בלילה, אם כן היה סברא יותר לפרשו 
על יום הראשון של חג שהוא היום של יציאת 

נעמיד את זה על יום שלפני החג  מצרים ולמה
  ולפני היציאה.

אמינא  הואהאמור יותר מובן שיהיה  
לספר יציאת מצרים בעת התחלת השפע 

גומרים את ההלל כל יום  וכן מצינו שרק בסוכות יג
מכיון שישנם קרבנות שונים ולכן כל יום נחשב כחג נוסף 
לעצמו ועל התוספת הזה עדיין לא נאמר הלל לכן גומרים 

  עוד פעם את ההלל כל יום. 

או מפני שהם חוששים לשיטת הירושלמי שכמו שזמן  יד

אכילת מצה איתקש לפסח וצריך לאכלו לפני חצות לראב"ע 

  קש זמן עשיית המצה לזמן הקרבת קרבן פסח.וכמו כן אית

ויש מחמירים להקפיד על כך גם על המצות של כל החג,  טו

  ע"ש בב"י, וכן נהגו כמה מהצדיקים.
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    עבורינו היום בכל שנה ושנה, ואש"ה בס"ד.
הדברים שלפי טעם החדש בקריאת  

שם שבת "הגדול" נתיישבו כמה תמיהות 
למה אנו קורים את החג בשם חדש  גדולות, 

שונה מהשם שנקרא בתורה שהוא "חג המצות" 
למה נקרא  ואנו קורים אותו "חג הפסח", 

עכ"פ בתורה הק' יום "הראשון" שמשמעו לפי 
נתבאר  פשוטו שהוא ראשון מהמשך החג, 

הטעם להנוהגים שלא לומר "ויהי נועם ואתה 
חל יום קדוש" במוצאי שבת הגדול אפילו כאשר 

  .הראשון של פסח ביום השבת הבא

 
יוצא  את עצמויש להבין שבכדי להרגיש 
שהוא  את עצמוממצרים צריך מקודם להרגיש 

  נמצא במצרים ושרוצה ומשתוקק לצאת.
שאע"פ שביציאת מצרים היה  להביןש י 

בה ב' ענינים דהיינו גם היציאה והשחרור 
הגופני שנעשו בני חורין מהעבדות מהעינוי 
ועבודת הפרך שעבדו במצרים, וגם יצאה 
נפשם מהמיצר הרוחני שהיה במצרים שהוא 

עירום וערי' מכל במצרים מה שנעשו 
ות אבההרוחניות שהיה להם מקודם מירושת 

  רה שלהם.מסוהוהק'
ליציאה הגשמית היה תלוי ברצונם  

ו לחזור להיות עבדי ד' ית' וכמ ל מנתעלצאת 
אשר הוצאתי אתכם " רה הק'בתו שכתוב

 ד כתובועו "להיות לכם לאלקים רץ מצריםמא
, רץ מצרים"עבדי הם אשר הוצאתי אותם מא"

ולזה נשלח להם משה רבינו שנה לפני שיצאו 
אלו שנדבקו לזה ורצו  בכדי להכינם לזה, ורק

ועול  רה הק'לקבל את התו ל מנתלצאת ע
מלכות שמים הם הם שהיה להם הזכות לצאת 

  והשאר מתו בג' ימי אפילה.
שענין  רים הק'בספ ה שכתובידוע מ 

יציאת מצרים חוזר על עצמו כל שנה בליל 
שעיקר ענין זה  ש להביןהתקדש חג, אמנם י

יאה וחירות נאמר לגבי חלק השני שהוא היצ
וגם ממיצר הקליפות  ר הרעהרוחני ממיצר היצ

שברא האדם בעצמו על ידי רבוי עונותיו שהם 
גם המצירים להאדם ברוחניות ולא נותנים לו 

ועד  ,לעבוד את ד' ית' כאשר עם לבו ורצונו
בתשובה שלימה  את עצמושלא יתקן האדם 

ובתקוני החטא שבזה הורג ומבטל כח 
כמו  רי הואאיו ההקליפות שנבראו מחט

  במצרים ועבד להקליפות שלו ח"ו.
כשמגיע חג הפסח יכול האדם לזכות  

לצאת לחירות ולהשתחרר מהם אע"פ שעדיין 
לא ביטל אותם עדיין אלא מספיק במה שיקבל 

להשלים עבודתו בזה בעתיד, וכמו  ל עצמוע
כות הקבלה שיצאו בז את מצריםשהיה אז ביצי

כמו שאמר ד' ית' רה הק' והרצון לקבל את התו
וכי אוציא " (שמות ג' י"א)כששאל  שה רבינולמ

איזה זכות יש פי'  "ממצרים י ישראלאת בנ
וזה "לצאת, אמר לו ד' ית'  י ישראללהם לבנ
תעבדון את האלקים  ...בהוציאך ...  לך האות

ש"י שם, וענין זה וש ררי, וכפ"על ההר הזה
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ובזה יתורץ הקושיא שכבר הזכרנו כמה פעמים  טז
שהלא לא שייך לחייב האמונה למי שעדיין לא מאמין כי 

ה באה הרי גם בהציווי לא יאמין, ובהאמור יובן שהתור

ח חוזר על עצמו כל שנה כשמגיע חג הפס
שמופיע אז זכות מיוחד שאפשר לצאת ממיצר 
הנ"ל ע"י הקבלה בלבד כמו שהיה בימים ההם 

  בזמן הזה.
להכין את עצמו ולבו  ל א' וא'כן על כ 

הוא ומיצר להתבונן באיזה גלות  ם כלקוד
נמצא ברוחניות כדי לדעת מה הוא רוצה לקבל 
בחג הפסח ולעורר בלבו התשוקה והגעגועין 

זה יקיים כמו שעשו בימים  לצאת מזה, ועל
ההם לצעוק אל ד' מעומק לבו שרוצה לצאת 

גו' " ו'אל ד י ישראלויצעקו בנ" ו שכתובכמ
שבזכות שה רבינו וכמו שאמר ד' ית' למ
שמעתי את " ו שכתובהצעקה רוצה לגואלם כמ

וגו', וכן אנו מספרים את זה  י ישראל"נאקת בנ
ו' גו "בהגדה "ונצעק אל ד' ... וישמע את קולינו

בכדי לדעת שזה הזכות שעל ידה יצאו, וכמו כן 
  נצא אנחנו כל שנה בזכות זה.

החיוב שכתוב במשנה ובשלחן ערוך  
כאלו יצא  את עצמו"חייב אדם לראות 

ויבקש ממצרים" כנזכר שירגיש שהוא במצרים 
ועל זה ישמח מהמיצר צא ויאמין שהוא יעל זה 

יל הסדר בליל התקדש חג, ובזה יקיים מצות ל
וזה צריכים להתחיל לפני החג  ,כדת וכהלכה

כדי שברגע שיתקדש ליל החג נהיה מהמנויים 
לצאת, ואז נזכה בס"ד להיות נעשים בני חורין 

  בהגיע ליל התקדש חג.

בזהר חדש ששאלו את רשב"י למה יש 
החיוב בסיפור יציאת מצרים ומוזכר בתורה 

אשר הוצאתיך מארץ מצרים כי הרבה פעמים 
מה רבותא יש בו הלא הקב"ה הבטיח כל זה 
לאברהם אבינו שכן יעשה, ותירץ על זה שעצם 
הרבותא הוא על שהציל אותנו מהטומאה של 
מצרים שנשקעו בו ועל זה לא היתה ההבטחה 

יש חיוב לזכור  ל כןכי הם בעצמם גרמו לזה, וע
החסד שעשה עמנו שהוציאנו מהמ"ט שערי 
טומאה והכניסנו אל הקדושה, ע"כ מדברי 

  הזוהר הק'.
לדעת שעיקר היציאה מהקליפה היה  

בענין האמונה שהחזיקו בה על ידי שראו 
נפלאות ד' ית' בהמכות וכל היציאה ביד רמה 
ובקריעת ים סוף ועל ידי כן התחברו להאמונה 
, בד' לחיות עם דביקות באמונה ודביקות בד'

ה במצוה הראשונה "אנכי ולכן כתוב במתן תור
ד' אלקיך" שהיא מצות האמונה "אשר 
הוצאתיך מארץ מצרים" כלומר שאנו חייבים 
להגיע לאותו דרגא של אמונה שהגענו ביציאת 
מצרים, ובזה יובן מה הוסיף לנו התורה לחייב 

ולכן  טזניםאותנו אחרי שכבר היינו כולנו מאמי
הסיפור של יציאת מצרים גם כן מביא לידי 

ונה ודביקות בד' ויש בו הכח במיוחד אמ
להביא את האדם לזה וכמו שכתוב בפסוק 

"למען תספר באזני בנך (שאמר ד' ית' למשה רבינו) 
ם ובן בנך" וגו' שעל ידי הסיפור נוכל לזכות ג

להגאל מטומאת מצרים ולזכות אל האמונה  כן
וכמו שכתוב בהמשך הפסוק של למען תספר 

  ."'"וידעתם כי אני ד
מתחדש הכח הזה וחוזר על עצמו כל 

לחייב אמונה ודביקות בה כמו שהיה ביציאת מצרים וזה 
מחייב את המאמינים כבר אלא שחסר להם לחיות עם זה 
ולהיות דבוק בה תמיד בלי הפסק וכידוע שהרי זה א' 

שנה בליל פסח שאז עיקר חיוב המצוה לספר 
אל בנינו ולעצמינו סיפור יציאת מצרים וכמו 
שכתוב "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר" וגו' 
וכמו כן כל פעם שמספרים עוד פעם את סיפור 
יציאת מצרים אע"פ שכבר יודעים את זה וכמו 

ה שספרו להם כל כן הילדים כבר יודעים ממ
השנים, עם כל זה הרי זה תמיד מוסיף לחזק 
את האמונה ואת הדביקות אליה ולד' וזה מה 

" וכידוע שלשון 'שכתוב "וידעתם כי אני ד
ידיעה מתפרש מלשון התחברות ואהבה 

  .ודביקות
יובן היטב מה שאמר יתרו עתה ידעתי  

כי גדול ד' וגו' דקשה שהרי כבר ידע מלפני זה 
את ד' וגם את הסיפור של יציאת מצרים וכבר 
שמע לפני שבא וכמו שכתוב לפני זה "וישמע 

" ולא נתחדש לו 'יתרו את כל אשר עשה ד
עכשיו שום דבר, רק שעל ידי הסיפור של 

רבינו בעצמו  יציאת מצרים ומכל שכן ע"י משה
זכה עכשיו למדריגה יותר גדולה של אמונה 
שבא ע"י כח המצוה הזאת ולכן אמר "עתה 

ולכן יש חיוב להזכיר יציאת גו', ידעתי" ו
מצרים בכל יום כי בהמצוה הזאת יש בו כח 
מיוחדת להתעלות ולזכות לגאולת מצרים 

  .כנ"ל
שביציאת מצרים עצמו הגיעו 

אמונה וכמו שכתוב למדרגא היותר גדולה ב
בקריעת ים סוף "זה קלי" וגו' וזה מדריגה של 
ראיה שזה המדריגא היותר גדולה שיהיה 
לעתיד לבא וכמו שכתוב "ביום ההוא הנה 

מכח אלקינו "זה", אבל מכיון שזה היתה רק 
תערותא דלעילא נשאר העבודה עלינו א

להשלימה ע"י תורה ומצות, ומכל שכן במצות 
  ים.סיפור יציאת מצר

 חינוךאוצר ה

לדעת כי הילדים יותר רגישים ונפגעים 
ביותר מכל דבור ותנועה מהוריהם ומחנכיהם 
ממה שנפגעים משאר כל אדם מכיון שיש להם 
הערכה גדולה אליהם ולכן מתייחסים מאוד לכל 
תנועה שלהם, כי כך הוא הטבע אצל כל בן אדם 
שלמי שיש לו הערכה גדולה ובפרט אם מחכה 

לב הרי זה גורם  לקבל ממנו התקרבות ותשומת
שישפוט כל תנועה שלו בפרט מה שנוגע אליו, 
ובפרט אם זה נוגע לגבי ההתייחסות והחשיבות 
וההערכה אליו כי זה כל אדם צריך חשיבות ממי 
שמעליו ובפרט כשהוא כנוע אליו, ולכן מטבע 
האדם לדון כל תנועה וכמו כן עושה עליו רושם 

א (וכמו כן הומאוד כל הסברת פנים אליו 

ובענין זה הנזכר לתת  ההתייחסות האשה לגבי בעלה)
להזולת הערכה וחשיבות ותשומת לב, חשוב 
מאוד לדעת כי לגבי ילדים ואנשים צעירים הרי 
זה כפי הטבע עוזר ומוסיף לגידולם ופיתוח 
כשרונותיהם ופיתוחם בכלליות, והרבה אנשים 
כהיום ובפרט המדוכאים סובלים הרבה מזה 

כל הנזכר בצעירותם או שהיה חסר להם 

מהמצות התמידיות שחייב להיות לב האדם דבוק בה 
  תמיד כמבואר בראשונים ובפוסקים.
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  .יזהווהב
כן יש לשים לב לדבר זה כי זה חובה על 
האדם ליזהר מאוד בכבוד הבריות ובפרט על 

) '(בבא מציעא נ"ט א 'האומללים כדאיתא בגמ

ליזהר מאוד בכבוד האשה שאונתה ודמעתה 
מצויה, וכמו כן התורה הקדושה כשמזהירה על 
אונאת דברים הרי היא מדגישה ביותר על 

 (שמות כ"ב)אונאת ועינוי יתום ואלמנה ככתוב 
כל אלמנה ויתום לא תענון כי אם ענה תענה 

כי הם מדוכאים  'אם צעוק יצעק אלי וגו 'וגו
ערך לגבי שאר  ומרגישים את עצמם פחותי

אנשים וגם חסר להם החמימות ושאר הדברים 
  הנ"ל על כן המה רגישים ביותר לכל הנזכר.

החכם עיניו בראשו יבין איך להתנהג עם 
אלו הילדים וכמו כן המלמדים ומחנכים עם 
אלו התלמידים שאדרבה ישתדלו להעניק להם 
הרבה אהבה והערכה ותשומת לב כפי האפשר, 

יותר קל למחנך להעניק לתלמידיו ולפעמים 
ממה שההורים יוכלו לתת לילדיהם, כי המתח 
והטירדות בבית מפריעים לזה, ועל כן בכל אופן 
ובפרט כשיש קשיים עם ילד הדבר הראשון על 
המחנך להשתדל להעניק להילד כל מה שחסר 
לו מהבית, ובזה יציל עצמו מלהיות מהגורמים 

י יראה פרי טוב להפיל הרבה חללים ח"ו, ובודא
בעמלו, ובשכר שמטפל במסירות לבו בזרע 
קודש בניו האהובים של אבינו שבשמים, בודאי 

פעלו ומשכורתו שלימה מאתו יתברך  'ישלם ה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
הטבע הילדים המה ובנוסף לכל זה יש לדעת שלפי  יז

הרבה יותר רגישים מהמבוגרים, והם נפגעים בקלות מכל 
דבר, מכיון שלבם ומוחם עדיין רך ופנוי, על כן כל דבר 
עושה רושם גדול וחודר תוך עומק לבם ומוחם, ועל כן 
נשאר בזכרונם כל הימים כל מה ששמעו וראו וגם כל 
ההרגשות וא"א להם כ"כ לשכוח מהצער וההרגשה, 

מים זה מפריע להם כל חייהם וכמו שרואים לפעמים ולפע
שאם אירע לילד איזה דבר שעל ידי זה נכנס בו פחד וכדו' 
ואפילו אם הילד עדיין מונח בעריסה פחות מבן שנה ולא 
מבין כלל, בכל זאת לפעמים סובל מזה כל השנים שנשאר 
בו פחד לתמיד, וכמו כן הוא לגבי הרגשה של פגיעה 

ו לו וכדו' שיכול להיות שיהיה נשאר מאיזה מלה שאמר
בלבו ההרגשה והפגיעה לתמיד אם לא יוציאו את זה 
מלבו, ועל כן צריכים תיכף ומיד להוציא מלב הילד כל 
פחד או פגיעה וכדו' ולפייסו עד שיתרצה ויתבטל הפגיעה 
שנפגע נפשו כדי שלא יסבול ח"ו אח"כ סבל נפשי וכמו כן 

וריו ומוריו שפגעו בו לפי שלא ישאר בתוכו ח"ו שנאה לה
דעתו והבנתו, וזה גורם לפעמים מרידה נגדם כל הימים 
ולפעמים כתוצאה מזה הרי הוא בוגד בכל החינוך שקבל 
דרכם, והמציאות של כהיום מעידה על כל זה, כידוע 
ליודעים ומבינים בזה, ואע"פ שא"א ליזהר בכל זה בהחלט 

עליון ובהשגחה וסוף כל סוף הכל תלוי בגזירת  ,עד הסוף
עליונה (והסיבות המה רק לבושים שמתלבש בהם 
הגזירה), בכל זאת החיוב על האדם להיות נזהר ולשמור 
על כל זה כפי מיטב יכולתו בכדי שלא יהיה אשם בזה 
ויהיה נדון ח"ו כאלו הוא עשאו וגרם לזה בפשיעתו וכמו 
שמבואר בחז"ל עה"פ כי יפול הנופל וגו'. (דברים כ"ב) 

  ברש"י שם. הובא
ועל כן נצרך סבלנות מרובה לילדים ולהתנהג אתם 

ע"ה עקב אבינו ולנהלם כפי רכות לבבם ונפשם וכמ"ש י
וגו' כי הילדים רכים וכו'  "אתנהלה לאטי לרגל הילדים"

ומכיון שכן חייב האדם להרגיל את עצמו מאוד במדת 
הסבלנות לגבי ילדים ותלמידים כי אם יהיה נגרם להם 

די חוסר מדת הסבלנות של המחנכים יהיו נזק על י
עתידים ליתן את הדין על זה מאוד כי הרי זה אחריות 
שלהם לדאוג על חנוכם ושלא יהיה התרשלות מצד 

  פשיעותם בזה בין האבות ובן המחנכים ומוריהם.
והרבה מהצעירים היום בחורים ואברכים מתלוננים  יח

דברו מאד במרירות גדולה על מחנכיהם ומוריהם שלא 

  ויראה זרע ויאריך ימים בטוב ובנעימים.

לכל הנזכר צריכים לקבוע לדבר אליהם 
ויראתו,  'תמיד בעניני אמונה ובטחון ואהבת ה

בדורות שלפנינו היו גדלים כך מעת שיצאו כי 
ממעי אמם, שהאם היתה מעניקה להם זאת 
בגדר תורת אמך, ואחרי זה היו האבות מכניסים 
אותם לעול התורה ומצות, וממילא היתה 
יראתם קודמת לחכמתם והיתה גם יראתם וגם 
חכמתם מתקיימת, ומעת חסרנו כל אלה 

תו ונתהפך כל הסדר שקבעו חז"ל שתהיה ירא
קודמת לחכמתו הרי נתהפכה השליא על פניהם 
וכאלו לא באו עדיין לעולם, וא"כ אין תמיהה 
שהתורה הקדושה שמנסים להעניק להם שהיא 

  חכמתם אינה מתקיימת אצלם ח"ו.
כן עלינו גם ההורים וגם המחנכים לתקן  

זאת ולהשלים לילדים קודם כל מה שחסר להם 
רבה על כל מגידולם, ולדבר אתם תמיד ה

 ', ובפרט כדי לעורר אהבת היחהענינים הנזכרים
נצרך לדבר הרבה על הנושא, ולפתוח עינים 

 'ית 'לראות מתוך כל הבריאה את האהבה שד
מעניק ומשפיע כי באמת כל העולם מלא אהבה 

שמעניק כל מיני הטבות אבל צריך  'ממנו ית
מה  'לשים לב ולפתוח עינים לראותה, ועי

וז"ל דבר ידוע  תשובה פ"י ה"ו) '(בהשכתב הרמב"ם 
וברור שאין אהבת הקב"ה נקשרת בלבו של 

אתם על ענינים אלו כלל, ובוכים במר נפשם על גורלם, 
כי מרגישים שזו סיבת ריחוקם מתכלית החיים וכנ"ל, וגם 
הרבה מאלו שח"ו התדרדרו לגמרי ל"ע אומרים בפירוש 
שהסיבה שהגיעו לידי כך, כי לא דברו אליהם ולא הכניסו 
בלבם אמונה ויראת שמים, וכל מה שהיו רגילים לשמוע 

שמור על התנהגותם שלא יחללו כבוד המקום או הוא ל
המשפחה וכדומה וכל הרושם שקבלו [בענין יהדותם] הוא 
התייחסות לגבי אנשים מה יאמרו הבריות ולא שצריכים 
לפחד ולהתייחס בכל דבר ודבר כלפי שמיא, וגם שלא 
הכניסו בהם אהבת ה' והרגשת טעם בתפלה, ויראת 

בזה, וממילא ירדו גם שמים, וזה גרם להם רפיון ידים 
מהתורה שלימדו אותם ומהכל, (ואפילו המלמדי דרדקי 
של היום מועטים המה אשר מכניסים בהילדים אהבת ה' 
ויראת שמים ואמונה טהורה וחמימות כמו שהיה בכל 
הדורות), וזהו מהעיקרים שהפעוטות צריכים לקבל 
ממוריהם כי הלימוד שהם מסוגלים ללמוד הוא מעט 

הגישה להלימוד ולכל מהלך החיים זה מה  מאוד, אבל
שהם זקוקים לה ביותר, וזה נעשה להם אח"כ היסוד לכל 
החיים, ומי שיודע איך היה בדורות שלפנינו יכול להעיד 
שכך היה, וכהיום ישנם כאלו שאע"פ שמעניקים להילדים 
אהבת תורה בכל זאת שוכחים לצרף גם אהבת ה' ואהבת 

כשמברכין החודש שתהא יראת שמים וכמו שמבקשים 
בנו אהבת תורה ויראת שמים ובגמרא (יבמות ק"ט ב') 
האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו, ובמשנה 
אבות (פרק ג' משנה ט') שצריך להיות יראתו קודמת 

  .לחכמתו
ושמעתי פעם מאברך בן תורה שהיה מלמד דרדקי (בגיל 

אל יב יג ויד) וביקר פעם אצל הצדיק הר"ר יחזק
לעוינשטיין המשגיח דישיבת פונביז זצ"ל וכשהזכיר לפניו 
שהוא מלמד, שאל אותו תיכף ומיד האם אתה מדבר עם 
הילדים על הרבש"ע האם אתה מספר להם שישנו רבונו 

  של עולם, ע"כ.
ורק מי שמחזיק את עצמו חזק בזה יוכל לעבור  יט

בשלום את כל הנסיונות המופיעים, וכמו שרואים בחוש 
ם שאלו שאינם חזקים באמונה ובטחון, בכל נסיון כהיו

ודאגה קטנה שמופיע להם, אם על פרנסתם או שאר דבר 
תיכף ומיד מתיאשים ומאבדים את ישוב דעתם והרבה 
מהם עוזבים תיכף ומיד את לימוד תורתם, ומי יודע מה 
שעוד עומד להופיע אם יתמשך עוד הזמן עד שנגאל ב"ב, 

אדם עד שישגה בה תמיד כראוי ע"כ, ועל כן 
צריכים דוקא להדר בזה ביותר להרבות הדיבור 

בשם  'אות ז '(כנגד המשחיתים כנזכר לעיל פרק גבזה 

ולהרגילם על כל דבר טוב שמקבלים  הרשב"א)
ולהודות לו  'ית 'יד לדלייחס את זה תיכף ומ

תמיד ותהיה כך שגורה בפיהם ומחשבתם ולבם 
ואם נעשה כן נבטיח לעצמינו שהתורה 
הקדושה ומצותיה תשאר אצלם קנין עולם 

  ותתקיים לעד בס"ד.
כהיום שהחושך יכסה ארץ בכל מיני 
נסיונות קשים אשר לא שערום אבותינו, ואין 

נשאר לנו  דרך לנטות בלי להלחץ אל הקיר, לא
אלא הצלה והגנה זאת לצרף יחד ללימוד התורה 
הקדושה להתחזק ולדבק לבנו באמונה ובטחון 

ביחד עם  'ולהיות תמיד בכל עת ושעה דבוק בה
הלימוד, כי לולא זאת ח"ו מתמוטטים בגשם 
וברוח, ואין לנו אלא להשען כל רגע ורגע על 

, על כן עלינו למלא את ליבנו יטאבינו שבשמים
נינו ובנותינו ותלמידינו בהרבה אמונה ולב ב

את  'ובטחון כנזכר, ובזכות זה נבטיח בעזרתו ית
קיומם הנצחי וקיום התורה הקדושה ועמידתם 

  בכל נסיונות הזמן.

כל הנזכר יש להוסיף עוד ענין אחד  
שבלעדו עדיין אין אנו בטוחין בההצלחה כלל 

 'לה, והוא להרבות בתפלות ובתחנונים כוכלל

תנו צדיקי הדורות שלפני וכפי שהזהירו והכינו או
כמאתיים שנה שעומדים להופיע נסיונות ובירורים קשים 
ודייקא בעניני אמונה, ובשם הרה"ק מרוז'ין שאמר דמאי 
דאיתא בגמרא (סוף מכות) שבא חבקוק והעמידן על אחת 
זה נאמר בעיקר על הדור האחרון שהדרך היחידה שנשאר 

יחזיקו מאוד עבורם לעמוד בנסיונותם הרי הוא רק ע"י ש
  באמונה ובזה יחיו בזה ובבא.

וכפי המבואר בספה"ק שאין שום פעולה והשתדלות  כ
יכולה לעזור ולפעול בלי ליווי התפלה, ואדרבה התפלה 
היא הקובעת יותר מההשתדלות ואע"פ שחייב האדם 
להשתדל בין בענינים גשמיים ובין בענינים רוחנייים כי 

עולם הזה יתנהל עפ"י כך גזרה חכמתו ורצונו יתברך שה
התלבשות סדר ודרך הטבע, אלא שבכל זאת כל הענינים 
נגזרים ונקבעים בשמים ואחרי שנגזר ונקבע בשמים על 
כל דבר ודבר, אח"ז על האדם להגיש הכלי במה לקבלו, 
והוא הלבוש של השתדלות בדרך הטבע שדרכו יקבל מה 

ולא שנגזר עבורו, אבל אך ורק כמה שנגזר עליו לא פחות 
יותר, אלא שיש הבדל בין הנושאים כלומר שבענינים 
גשמיים אין ההשתדלות מוסיפה שום זכות לקבלת השפע 
או להרבות השפע, אלא שגודל ההשתדלות המבוקש 
ממנו בתורת כלי תלוי ג"כ אצל כל אחד ואחד כפי כמה 
שהוא צריך להטריח את עצמו ולהתייגע עבור כפרת 

לה, אבל אם יוסיף על סכום  עונותיו ותקוניו שהוא זקוק
ההוא לא יתוסף לו כלום עבור זה, רק השתדלות התפלה 
היא מה שיכולה לפעול שיוסיפו לו משמים על מה שנגזר 

  עליו.
מה שאין כן בענינים רוחניים אע"פ שגם על זה קובעים 
בשמים כמה שפע רוחני יקבל האדם, וכמה יצליח 

ירת האדם בעבודתו עבודת הקודש, אבל זה תלוי בבח
וקובעים בשמים לפי רבוי השתדלות והתאמצות האדם 
וע"פ מסירות נפשו על הענין, נמצא ההשתדלות 
וההתאמצות היא העיקר ברוחניות אשר בה תלוי 
הקביעות בשמים ומוסיפה זכות כמו התפלה בגשמיות, 
ועפי"ז נגזר גמר ההצלחה כלומר שבלי התפלה לא יוכל 

חינת חצי דבר וככתוב להשיג דבר שלם ונשאר הכל בב
(תהלים נ"ז) לקל גומר עלי והד' יגמור בעדי וגו' (תהלים 
קלח), וכן הוא הענין בין לגבי הקום ועשה ובין לגבי 
מניעת העבירה להתגבר נגד היצר הרע וכדאי' בחז"ל יצרו 
של אדם וכו' ואלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו, ומכיון 
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שיגמור בעדינו וכדאיתא בספה"ק גודל החיוב 
על האב והאם להתפלל על בניהם וצאצאיהם, 

שכתב וז"ל תמיד תהיה  מז ס"ק י) '(סיעיין מ"ב 
תפלת אב ואם שגורה בפיהם להתפלל על 
בניהם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מדות 
טובות, ויכוין מאוד בברכת אהבה רבה, ובברכת 
התורה בשעה שאומרים ונהיה אנחנו 
וצאצאינו, וכן כשאומר "למען לא ניגע לריק 

, וכדי לדעת גודל כאולא נלד לבהלה" עכ"ל
כוחה של תפלה זו נזכיר מש"כ בתנא החשיבות ו

(ונראה כונתו שם להוכיח דבי אליהו תחלת פי"ח 

בכח תפלתו על ילדיו  'ית 'כמה האדם יכול לפעול אצל ד

שהיה לו עשרה  'מעשה מכהן אחד וכו ומביא שם)
בכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח  'בנים וכו

ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר, כדי שלא 
לידי עבירה ולידי דבר מכוער,  יבא אחד מהן

עד שראה כהנים גדולים ופרחי כהונה  כב'וכו
עליו הכתוב אומר בטח  'מבניו ומבני בניו וכו

 'ויתן לך משאלות לבך וגו 'ועשה טוב וגו 'בה
עכ"ל שם, רצונו לומר שזכה לכל הגדולה בזכות 
התפלות באופן זה, וזה שהיה משקיע כל כך כח 

יה בוטח שרק על ידי בתפלתו הרי זה מפני שה
(ולא סמך על חכמתו ובינתו תפלותיו ישיג מבוקשתו 

, אבל כמובן שצריך גם "ועשה שמבין איך לחנכם)
טוב" כלומר לעשות את הטוב שביכלתינו, 
 'ואע"פ שלא עליך המלאכה לגמור אלא תלוי בה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
וא על ידי תפלה, שכן הרי הדרך לקבל עזר מה' בודאי ה

ולפי האמור מובן מאוד שאחרי כל ההשתדלות 
  המתבקשת בחינוך הילדים, הצלחת הענין תלויה בתפלה.

וראה עוד בחיי אדם כלל כד סי"ט והועתק במ"ב סי'  כא
קכ"ב סק"ח וז"ל נכון וראוי לכל אדם להתפלל בכל יום 
ביחוד על צרכיו ופרנסתו ושלא ימוש התורה מפיו וזרעו 

רעו, ושיהיו כל יוצאי חלציו עובדי ה' באמת, ושלא וזרע ז
ימצא פסול בזרעו... ואם אינו יודע לדבר צחות בלה"ק 
 ,יאמרנה אף בלשון אשכנז "רק שיהיה מקירות לבו" עכ"ל

ובספר פוקד עקרים להגה"ק ר' צדוק הכהן (דף טז א') כתב 
וז"ל וכשמתפלל על בנים צריך להתפלל לבנים כשרים 

כבוד שמים מתגדל ומתקדש ומתרבה על ות"ח ושיהיה 
ידיהם, ושמעתי דזהו ענין הקדיש שהבן אומר אחר אביו 
"יתגדל ויתקדש וגו'" לומר דכונת אביו בהולדת הבנים 

 כדי שיתגדל ויתקדש שמו יתברך ע"כ.
ואע"פ שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים בכל זאת  כב

מה שמקבל האדם על ידי תפלה נחשב כבידי אדם ולכן 
אפשר להתפלל גם על יראת שמים שהאדם משתדל 
ומתאמץ בתפלתו ועי"ז ניתן לו משמים לכן נחשב בידי 
אדם, וכמו כן אפשר לפעול על ידי תפלה יראת שמים גם 
בעבור אדם אחר כדמוכח בגמרא (ברכות י') בדביתהו 
דר"מ שאמרה לו לר' מאיר שיתפלל על החוטאים שיחזרו 

ת האדם על כן יש לתמוה בתשובה, ואע"פ שתלוי בבחיר
איך יכול האחד לבחור עבור השני, כתב ע"ז החזו"א 
(בגליונות החומש שבסוף חלק או"ח) שאע"פ שזה דבר 
שכביכול אין ד' ית' עושה (כי הכל ביד"ש חוץ מיראת 
שמים) בכל זאת מכיון שכל ישראל נחשבים כאיש אחד 

ול על כן יכול אדם אחד לבחור לזכות עבור השני כמו שיכ
האדם לבחור עבור עצמו, ע"כ. וכמובן שצריך להשקיע 
הרבה יותר כח התאמצות בתפלתו כדי לפעול יר"ש עבור 
השני לא רק להשפיע לו יר"ש אלא גם לבטל בחירת השני 
לרעה ח"ו ועל כל פנים על ילדיו של עצמו מסתבר שיותר 
קל לפעול מכיון שאחריותם עליו ביותר וגם הם ממש 

  ' בחז"ל ברא כרעא דאבוה.חלק ממנו כדאי
ואע"פ שרואים לפעמים שאע"פ שההורים מרבים  כג

תפלות על צאצאיהם ובכל זאת לא רואים פירותיהם 
בעולם הזה לפי ראות עיני האדם, וכמו כן לפעמים 
שאע"פ שלא מתפללים ע"ז ובכל זאת יש להם בנים ובני 
בנים עוסקים בתורה ובמצות, יש לדעת שעל כל דבר 

חשבון מיוחד בשמים, ובדרך כלל ברוב הדברים ודבר יש 
והמאורעות האדם רואה לעיניו רק חצי תמונה כי האמת 

בכל זאת אין אתה בן חורין להבטל הימנה, אבל 
חה בזה תלוי עם כל זה עלינו לדעת שגמר ההצל

לקל גומר עלי  (תהלים נ"ז)וככתוב  'ית 'רק בד
  .כגיגמור בעדי 'וה (ובתהלים קל"ח)

השקיע הכהן המוזכר בתנדב"א כ"כ 
עד שהיה מלחך העפר  'התאמצות בפנייתו לה

בלשונו בתפלתו, ומעתה יש לנו ללמוד מזה ק"ו 
לגבי תקופתנו שהסכנה החופפת על רוחניותם 
של הילדים הרי הוא מול עינינו ועל כן כמה 

 כדצריכים להשקיע כח ולהשתטח בתפלה
להצילם מהסכנה אחרי כל ההשתדלות שלנו 

  בבחינת ועשה טוב בחינוכם, ודי בזו ההערה.

 
א והחינוך שאנו חייבים לתת להילד ה

התורה ואנו צריכים לעשות זה רק  מצוה ממצות
מטעם מצות ד' ית' ולא מטעמים ורצונות 
גשמיים שלנו, כי הילדים שלנו איננם קנין שלנו 
לעשות בהם כרצונינו אלא הם פקדון לנו והם 

, ואנו שייכים לד' ית' והוא הבעלים שלהם
האחראים עליהם לעשות בהם כרצון אדונינו 

כמו ואדוניהם, וגם אנחנו עבדי ד' אנחנו 
כי ... עבדי הם אשר  (ויקרא כ"ה נ"ה) שכתוב

הוצאתי אותם מארץ מצרים אני ד' אלקיכם, 
קח חלק מזמנו יולכן כמו שאין לעבד רשות ל

הוא שכל ימי חיי הבלינו עלי אדמות ה"ה אצל כל אחד 
ואחד המשך מחייו הקודמים בגלגוליו השני של העבר, 
ואם היינו רואים כל התמונה מהתחלת חיינו עד עתה לא 

יינו מצדיקים עלינו את הדין היה שום קושיא כלל אלא ה
והיינו מודים ומשבחים לד' ית' על חסדו הגדול אתנו שדן 
אותנו ברחמים וחסדים גדולים ולא לפי מה שמגיע לנו 
ע"פ שורת הדין על מעשינו הקודמים, ועוד יש לדעת שלא 
כל פעם האדם יורד בגלגולו החדש באותו צורה שהיה לו 

ול הקודם היה האדם בגלגול הקודם כלומר שיתכן שבגלג
צדיק והיום איננו כך, וכמו כן ההיפוך יתכן שהיה בינוני 
או ח"ו יותר גרוע וכהיום ה"ה יורד בצורה של ירא שמים 
וצדיק, וכמו כן מדותיו יכולים להיות באופן אחר מאז, 
ולמשל יתכן שהיה לו בגלגול הקודם טבע של נדיבת לב 

ד את ד' ית' והיה קל לו לעשות חסד מטבעו אבל לא עב
מספיק בזה כפי המבוקש ממנו, ועל כן מורידים אותו 
בגלגול השני בטבע של אביר לב וקמצן וצריך ללחום קשה 
עם טבעו על כל פרוטה שרוצה לתת לצדקה ועל כל חסד 
שיעשה, ובזה הוא תקונו ועונשו, וכמו כן לענינינו יתכן 
שבגלגולו הקודם התפלל הרבה מאוד על הצלחת ילדיו 

ראת השם וגם השתדל והשקיע כח בחינוך ובכל זאת בי
היה איזה סיבה וענין שמנע את הענין שיצא לפועל ועל 

נמצא מה שמשיג  ,כן משלימים לו את זה בגלגולו עתה
ומקבל היום איננו בחנם אלא רק בזכות תפלותיו 

  .והשתדלותו ויגיעו הקודמים
ויש להאריך בענינים אלו הרבה מאוד בלי גבול אבל 

כמ"ל בזה יותר אלא הזכרנו פרט קטן לפתוח עינים א
להבין כי ישרים דרכי ה' וכל דרכיו משפט ולתת לאיש 
כדרכיו ופרי מעלליו, ואידך פירושא הוא זיל גמור ובהדי 

ועלינו רק להאמין באמונת אומן  ,כבשי דרחמנא למ"ל
ולשום בטחונינו בו ית' שהכל על מקומו יבא בשלום 

לים על מה שבאמונה אנו עושים ועיקר השכר אנו מקב
וצדיק באמונתו יחיה ובפרט בתקופתינו אלה (וכידוע 
בשם הריזינר זצ"ל, שפסוק זה נאמר בעיקר על דור 

לעבור כל הנסיונות ובירור הקשה  י אפשרהאחרון) שא
אלא על ידי שנחיה בבטחון ואמונה בו ית' כדאיתא בחז"ל 

', ועיני ראו (מכות כ"ג) בא חבקוק והעמידן על אחת וכו
ל"ע מבניהם שירדו  ת נפששהיה להם הרבה עגמ י אדםבנ

מדרכם והתפללו עליהם שנים הרבה בדמעות שליש בלי 
להתייאש ואחרי הרבה שנים ומצב של ייאוש פתאום 
חזרו בהם, וגם לפעמים צאצאיהם חזרו על האכסניא 
שלה ובאופן של השגחה למעלה מדרך הטבע עד שהיה 

להרויח עבור עצמו כי מה  ל מנתלעבוד בו ע
אין לנו רשות לקחת  כמו כן שקנה עבד קנה רבו

לעצמנו ואין לנו אלא  וחלק מזמנינו ולעבוד ב
לעשות עבודת בוראינו, ובכל דבר שאנו עושים 
עלינו לשמור ולהקפיד שיהיה למטרה הנזכר 

לד' ית', ובפרט כשאנו עוסקים  וולהתקרב על יד
בחינוך בנינו יש לזכור את הנאמר שהם איננם 

ם צאנו של רכוש שלנו אלא הם צאן קדשי
הקב"ה והם מופקדים בידינו ע"מ לשמרם 

  ולרעותם בעבורו ית'.
כאשר אנו עושים את תפקידנו כראוי 

כפי דרגתו והשגתו אז לא נאסר  כל אחד ואחד
גם להנות (שאנו במדריגת אנשים בינונים) עלינו 

ולקבל נחת מפרי ידינו כמו שהוא הלכה בשאר 
נאת הגוף בהדי שה(לגבי דין מודר הנאה) המצות 

מצוה מותר, אבל כל זה אחרי שהמצוה נעשית 
כראוי בלי למעול בעשייתה והיינו שאנו נותנים 
להם החינוך שיהיה באופן שאנו מכוונים בזה 
לקיים בזה מצותינו ותפקידנו ושמטרתה 
ותכליתה שיצא מזה התקרבות בנינו ובנותינו 

(ולא שיהיה כונתינו שיצא מזה תועלת אליו ית'. 

  בורינו לקבל מהם נחת).ע

יד ה' עשתה זאת, על כל פנים העיקר  ברור לעין כל שרק
הוא להיות תמים עם ה' אלוקיך ולעשות את שלו 
ולהאמין שאין שום פעולה ותנועה קלה ודבור ומחשבה 
ורעותא דלבא של יהודי ופניה שפונה אל ד' ית' הולך ח"ו 
לבטלה, אלא וסוף הכבוד לבא או בגלוי בזה העולם או 

  בלעתיד לבא ב"ב.
ומובא בשם הרה"ק מהרי"ד  ]הוספת המעתיק[ כד

מבעלזא זי"ע שאמר שמי שי"ל בנים, ואפילו אדם שהשיא 
כבר את בניו, לא יניח שמונה עשרה אחת יבשה בלא 

והרה"ק מהר"א מבעלזא  ,דמעות בתפלה על בנים טובים
זי"ע אמר מי שאינו מרטיב עיניו בדמעות חמות ג' פעמים 

  ת מבניו ע"כ.ביום, איני מבין איך יכול לראות הצלחה ונח
ומובא בספר זכור לדוד שיצא לאור לזכרו של ר' דוד 
פרנקל זצ"ל (בח"ב עמוד ר"ה) שפעם אחת כשיצא הגרי"ז 
מבריסק זצ"ל לטיול היומי כדרכו לצורך בריאות ובנו ר' 
רפאל נלווה אליו ושוחחו ביניהם, באמצע הטיול הופיע 

 בריסקער רב אני מקנא יהודי אחד לקראתם ואמר בזה"ל
בכם, אחרי השבר הנורא במלחמת העולם השניה כמעט 
בכל בית יש אחד שנתעקם בדעות או שיצא לתרבות רעה 

הגרי"ז  ,ח"ו ואילו אצל הרב כל בניו הולכים בדרך התורה
ר' רפאל המשיך לדבר  ,לא השיב מאומה והמשיך בדרכו

עם אביו על מה שדיברו מקודם וכך נמשך הדבר עד קרוב 
ום פנה הגרי"ז אל בנו ר' רפאל ואמר לו לסוף הטיול, פתא

"כן, היודעים המה כמה נהרי  בזה"ל (בתרגום ללשה"ק)
 ,דמעות שפכתי בעמדי ליד עריסות ילדי בקטנותם" עכ"ל

וכן אמר בהזדמנות אחרת שאין יודעים כמה בכיות 
ותפלות השקעתי, אחרים מנדנדים העריסה ושרים ואני 

ר תורת חיים על (מספ ,במקום זה אמרתי תהילים ע"כ
וכן מובא על בעל  ,אבות לבית בריסק פ"ב עמוד קי"א)

הקה"י זצ"ל שבא א' וביקש ממנו ברכה על הצלחה 
בחינוך, ענה לו הקה"י "צריך שאתה תתפלל! מה אתה 
חושב, עד היום אני מתפלל כל יום על בני שליט"א, והיה 
 ,זה כאשר בנו הגר"ח שליט"א כבר היה בן חמשים ושתים

קובץ אגרות להחזו"א ח"א מכתב ע"ד שכתב נוסח  ועי'
יה"ר  ,מיוחד של תפלה על הצלחת הילדים בתורה וז"ל

מלפניך... שתרחם על בני ותהפוך לבבו לאהבה וליראה 
את שמך ולשקוד בתורתך הקדושה ותסיר מלפניו כל 
הסיבות המונעות אותו משקידת תורתך הקדושה, ותכין 

הקדושה, כי אתה  את כל הסיבות המביאות לתורתך
   .ע"כ הוספת המעתיק], שומע תפילת עמך ישראל עכ"ל



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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זה ומבינים שמצות חינוך זה דבר הגיוני 
ללמוד  ךצרישתלוי במומחיות ולכן דבר 

לדעת איך לעשות  י מקצוע)שנ(אצל אולהתמחות 
כי  ,גיאה גדולהצריך לדעת שזה שאבל  ,את זה

ון במצות אם אין לנו את ההשקפה והדרך הנכ
אפילו אם אזי  תורה הק'ה על פירק אך החינוך 
המומחיות היותר גדולה בעולם לפי יפעול 

  .כאשר יתבאר איננה שוה כלום
של מצות החינוך הוא לדעת שהעיקר 
מה שאנחנו צריכים לפעול בחינוך זה המצוה 
לקיים מצות חינוך ובזכות שאנחנו מקיימים 

ל מצות חינוך זה כמו לחיצה על הכפתורים וע
ועל ידי ב"ה מעלה את הילדים שלנו הק ידי זה

הקב"ה מכניס את החינוך שאנחנו מחנכים זה 
 י אפשרבלי זה או ,אותם בתוך הלב שלהם
ולכן גם אחרי שאדם  ,בשום פנים ואופן להצליח

יש לו גם  תורה הק'עושה את שלו לפי מצות ה
  .תםחלהתפלל לד' על הצל

 תורה הק'שמצינו גם לגבי לימוד ה
מה יעשה האדם ויחכם  ':)נדה ע(ל "חזשאמרו 

' יתן דיבקש ממי שהחכמה שלו שנאמר כי 
אחרי כלומר שאפילו חכמה מפיו דעת ותבונה 

ויעמול בה עד כדי שימית  שאדם ילמד כראוי
 תיכף ומידצריך  ואשלכאורה ה עצמו עליה

שהרי הוא כבר  תורה הק'ה חכם בחכמתתלה
שיג את עדיין לא י בכל זאת ,יודע ומבין את הכל
סיעתא יהיה לו  אלא אם כןאמתה של תורה 

אמרו ולכן  וזה ישיג דוקא ע"י תפלה, דשמיא
להחכים בחכמת התורה בלי  י אפשרשא חז"ל

  .שיוסיף גם תפלה
כך הוא בדבר שאדם צריך לפעול אצל 

בן בנו עצמו ובדבר שיש לו רצון אליה אם כן 
כאשר צריך לפעול אצל הזולת דהיינו  של ק"ו

הכניס לימוד התורה וקיום המצות אצל הילד ל
וצריכים גם זה אצל הילד  שגם הרצון חסרכ ומכל שכן(

איך אפשר לאדם בכח עצמו ו )להכניס ללבו
לא דבר גשמי  זהובפרט לפי האמור ש ,לעשותה

לכן בודאי שאין שום  ,מייאלא דבר רוחני שמי
כח גשמי והגיוני בעולם שיוכל לפעול אותה 

לפנות אל ד' ית' ולבקש ולהתחנן  ואין לנו אלא
  .מלפניו על עמו ונחלתו שיעזור להם

זה שנאמר שיש לאדם להתפלל אפילו 
על עניני עבודת ד' וקיום מצות צריך ביאור הלא 

חוץ  י שמיםהכל ביד ).ה"(מגילה כ ל"אמרו חז
את כ משמע מזה שבעניני יר"א את שמיםמיר

א"כ איך עלינו לעשותה בכח עצמנו לבד  שמים
ל "כוונת חזאמנם  ,בכלל ו לבקש על זהאפשר לנ

תלוי בידי אדם לבד היינו הוא את שמים ריש
כל זמן שעדיין לא עשה האדם כפי יכלתו כל ש

אבל אחרי שאדם עשה כפי  ,מה שבכוחו לעשות
יכלתו נשאר תמיד חלק שאין ביד האדם לגמור 
ועל זה יש לו הזכות לבקש שישלים לו ד' ית' 

  את מה שאין בידו.
נוך אם לאדם יהיה לו לענינינו בחיכן 

זכות קיום המצוה אז יש לו הזכות לקבל הענין 
י תפלתו אבל בלי זכות המצוה אפילו "מאת ד' ע

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
גם מחשבונות של גלגול ודברים האלו יכולים להיות  כה

הקודם שאז ההורים נכשלו בדברים הנזכרים ואע"פ 

שעכשיו בגלגול זה הם מתנהגים כראוי בכל זאת עליהם 

להשלים לתקן את העבר ועל ידי כן יזכו לחזור אחר ק"כ 

הגיונו אין בזה  ל פיאם יעשה כל מה שביכלתו ע
  כלום. 

אין לנו בזה ענין מומחיות כלל אלא תלוי 
אם יעשה המצוה כראוי כמו שמבוקש מאתנו 

ל מקצוע להבע י אפשרוא ,'תורה הקה ל פיע
הגיונו  ל פיבחינוך למסור לנו הדרך הנכון בזה ע

בין אם הוא גוי או להבדיל יהודי כי מצות 
הגיון האנושי  ל פילא נקבעה ע 'תורה הקה

שא"כ לא היה צריך משה רבינו לקבלם מאת ד' 
ית' מן השמים אלא היה יכול משה רבינו בעצמו 
לקבוע את מצות התורה כי אין חכם הגיוני 

ממשה רבינו שכל חכמי העולם לא  בעולם יותר
יגיעו בהגיונם לאפס קצהו לחכמת הגיוני של 
משה רבינו, אלא כמו שנאמר שהתורה 
ומצותיה הם ענינים רוחניים לגמרי ורק 
נתלבשו תוך עשיה מסויימת שקבע הבורא ב"ה 
לפי רצונו ית', ועל כן אין לשאול ולהתיעץ בזה 

צוה אלא ממי שחכמתו ובינתו בענין קיום המ
בלי שום תערובת  'תורה הקנלקח אך ורק מה

 רי הואומי שמאמין אחרת ה ,דבר אחר ח"ו
ח"ו  הרי זהמסיני ו(אך ורק) ככופר בתורה שהיא 

דומה לדת הנוצרים וכדו' שנתיסדו ע"י הגיון 
  בשר ודם. 

נו זאת שהיום בתקופת ענין זהלדעת ש
הילדים כפי טבעם אינם מקבלים עול מההורים 
כנזכר מחז"ל שבן קם באביו וכו' הרי זהו א' 

על כל אבל  ,מהתקונים הקשים לבני דורינו
בזה שהאדם שומר על מדותיו ומקבל  פנים

 ,תקונו ל עצמומקיל ע רי הואהמצב באהבה ה
 במקום אחרוכפי הכלל שכבר נתבאר אצלינו 
לסבול איזה  בס"ד שכל תקון שנגזר על האדם

על כל יכול לפדותו ו אזי הרי הואסבל עבורו 
עבודת המדות וכבישת  ל ידילהקל עליו ע פנים
כי מכיון שמקבלו באהבה וכובש טבעו  ,טבעו

כמו בכל היסורים שנגזר על  הרי זהבכח עצמו 
מקיל  רי הואהקבלה באהבה ה ל ידיהאדם שע

ור הא כמו שכתובעליהם או מבטלם לגמרי 
וז"ל סמא  בשם הגמ' )בראשית מ"ו ז'( החיים הק'

מה שאמרו דיסורי קבולי, ע"ש, והוא גם בכלל 
כל המעביר על מדותיו מעבירין  )יומא כ"ג א'( ל"חז

נושא עון (שמות ל"ד ז') לו על כל פשעיו שנאמר 
  וגו', ע"ש.

להקיל על האדם נסיון זה לקבל את 
הסבל של צער גידול בנים שיש לו מקושי 

בו את הגישה מדותיהם ובכדי שיוכל להפעיל בל
יש ליקח לעצמו  ענין זהוההסתכלות הנכונה ב

רואה את חבירו לבוש שאדם מ משל וזה תוארו,
האם מפני זה הוא  ,בגדים קרועים ומלוכלכים

ישנא אותו, בודאי שלא אלא הוא ירחם עליו 
ויאמר לו אני רוצה לעזור לך לקנות לבוש חדש, 

האבא צריך לאהוב את בנו ורק לנסות כן  כמו
ור לו מתוך הבנה שמי באמת נתן לו את לעז

מי נתן לו את הלבוש הקרוע והגוף החומרי הזה 
הזה הגוף מלא חסרונות הרי הוא ירש את זה 
מהאבא והאמא שלו וזה גם לפי איך שהם 
התנהגו בשעה שהביאו אותו לעולם אם 

שנה למעלה נקיים ומתוקנים ומוכנים להכנס לגן עדן 

 ולעולם הבא.
זה שכן מתקן  וכשאחד מההורים מתקן והשני לא אזי כו

והוא  (אם אין בידו להשפיע על השני)לא יסבול בעד השני 

התנהגו בקדושה אזי הם מעניקים לו לבוש 
אוי וטהור, ואם לא התנהגו בצניעות כר קדוש

נולדים בצורה של גסות ומכל שכן אם התנהגו 
ו אזי הם "בצורה גסה היפוך מהקדושה ח

מקבלים חומר קשה מאוד ורחוק מהתורה 
ועלולים לצאת מהדרך לגמרי  יצר הרעוקרוב לה

ואז האשמה מוטלת על ההורים ונתבעים  ,ו"ח
על זה בבית דין של מעלה כאלו הם הרסו והרגו 

הם כל עונותם, ונמצא ו את ילדיהם וגרמו ל"ח
זהו פרי התנהגותם  הילדיםשאופיים של 

  .כהםוחטאת
לתקן את המעוות הנזכר ניתן לאדם סבל 
וצער גידול בנים ולפי זה יכול האדם לדעת מה 
וכמה עליו לתקן ואם יסבול אותם בסבלנות 
הראויה יוכל בזה לתקן את מה שעיוות וכמובן 

וחרטה  שזה צריך להיות ביחד עם תשובה
  .כולהבא וקבלה על

עלינו לדעת ברור שכל מה שאנחנו 
סובלים מצער גידול בנים זה בא לכפר על 

 אופיים הקשהנו כי אנחנו יצרנו את יחטא
חומר הקשה אנחנו יצרנו את הונטייתם להרע 

אין לך איך שאנחנו מתנהגים, לכן  ל ידישלהם ע
אתה צריך לשנוא את אלא א את הילד ושנל

ואם אתה כועס על הילד ומעניש אותו  עצמך
נמצא שאתה מתנקם בו על עוולות שלך וזה 

אתה צריך להתרגז מדה רעה מאוד, ובמקום זה 
  .כזהחומרי על עצמך מדוע השפעתה לו גוף 

כן תאהב את הנשמה שלו וכאשר 
אלא מתוך תייסר ותעניש אותו בלי שנאה 

ה על מה שגרמת במעשים שלך "הכנעה להקב
באהבה רבה מתוך רצון להציל תייסר אותו ואז 

(מתחת הכרתו) אז יכנסו דברך לאזניו ויבין אותו 

ב הלב ידבר אל הלוההרגש האמיתי שלך, את 
  .ואז הוא יקבל את זה באהבה רבה

במתן תורה אפילו שבני ישראל קבלו 
 ג') ,דברים לג(ו שכתוב את הכפיה באהבה רבה כמ

שמשה רבינו "י רש "והם תוכו לרגליך" ופירש
מעיד שאנחנו בעצמנו הכנסנו את עצמנו תחת 

, וזה היה מכיון רגלי ההר כדי לקבל את הכפיה
ה נתן להם את התורה ואת הכפיה מתוך "שהקב

ל ר' "גודל אהבתו ית' אלינו וכמו שאמרו חז
ה לזכות את "חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב

ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות, ועל 
הכל באהבה באמונה שלמה  האדם לקבל

ובבטחון בד' שהכל רק לטובתו ובעולם העליון 
יבין ויתגלה לו הכל בצורה ברורה הטובה שקבל 

ואז ישמח עם חלקו,  עולם הזהמה שעבר עליו ב
עולם ואשרי להמאמין ובוטח ושמח בחלקו גם ב

ועושה בשמחה ובאהבה את מה שעליו  הזה
זה  לעשות וחוץ מזה לא ידאג כלל ועל ידי

  .ר"יתקיים בו אשריך וטוב לך בזה ובבא כי

  

לא יהיה נתבע על מה שהיה אנוס, ויש בדברים האלו גם 

כן חשבונות שמים יותר עמוקים שלאו כל מוחא סביל דא 

ולא ניתן רשות לכל אדם להתעסק עם דברים שהם 

 מכבשי דרחמנא וכסה אותם עתיק יומין.


