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פ ָּ ּשפ ַׁ ַש ת ְיְמ
ֲאְוה ּגש לֹוןתהש ַׁ ּּמׁצְוהתׁוּכ ּּׂשׁשְחהתּבש הש

ּּדפּקפם ּצש ּּדׁקּדּוקתּעםתהש
ַּבָּפָרָׁשה ֲאַנְחנּו רֹוִאים ְמֹאָרע ִהְסטֹוִרי - ִמיַתת ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהֹרן ָנָדב 
ַוֲאִביהּוא. ַּבִּמיָתה ֶׁשָּלֶהם ַנֲעָׂשה ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ָּגדֹול ְמֹאד, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר 
ַהָּכתּוב "ִּבְקרַֹבי ֶאָּקֵדׁש" )ויקרא י, ג(, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשַהַּצִּדיִקים ֶנֱעָנִׁשים 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא )מכילתא דרבי ישמעאל בשלח -  ִמְתָיֵרא ְׁשמֹו ֶׁשל 
מסכתא דשירה פרשה ח, ועיין מהרש”א בחידושי אגדות בזבחים דף קטו ע"ב 

דיבור המתחיל אמר(. ֶׁשֲאָנִׁשים רֹוִאים ֶׁשֲאִפּלּו ַלַּצִּדיִקים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא ֹלא ְמַוֵּתר )עיין בבא קמא דף נ ע”א(, ְוַאְּדַרָּבא, ַהְּגָמָרא )יבמות דף 
ִעם  ְמַדְקֵּדק  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  אֹוֶמֶרת,  ובבא קמא שם(  ע"ב  קכא 

ַהַּצִּדיִקים ְּכחּוט ַהַּׂשֲעָרה. 



ֲאּבפהּוא ְדבתוש ְָ ּסּבֹו תּשפ ש ת
ֲחַז”ל )מדרש רבה פרשת אחרי מות פרשה כ סימן ח – י, ובמדרש תנחומא  
ַוֲאִביהּוא,  ָנָדב  ְלִמיַתת  ִסּבֹות  ַּכָּמה  ֵהִביאּו  ו(  סימן  מות  אחרי  פרשת 

ַלִּמְקָּדׁש  ֹראׁש  ְּפרּוֵעי  ְוֶׁשִּנְכְנסּו  ַלִּמְקָּדׁש,  ַיִין  ְׁשתּוֵיי  ִנְכְנסּו  ֶׁשֵהם 
מֶֹׁשה  ֶׁשל  ְלִמיָתָתם  ְוֶׁשִחּכּו  ָזָרה,  ֵאׁש  ְוֶׁשִהְקִריבּו  ִהְסַּתְּפרּו,  – ֹלא 
ְוַאֲהֹרן ְוָאְמרּו: “ָמַתי ֵהם ָימּותּו ַוֲאַנְחנּו ַנְנִהיג ֶאת ַהּדֹור”. ֵהם ַּגם 
ַמְנִהיג  ַרֵּבנּו  ִּכי ָאְמרּו: “ֲהֵרי ַהּדֹוד ֶׁשָּלנּו הּוא מֶֹׁשה  ִהְתַחְּתנּו  ֹלא 
ִיְׂשָרֵאל, ַאָּבא ֶׁשָּלנּו ֶזה ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן, ֲאַנְחנּו ְמֻיָחִסים ִמַּדי ִּבְׁשִביל 

ֶׁשִּנְמָצא ִאָּׁשה ָּבָרָמה ֶׁשָּלנּו” - ְוֶזה ָּגַרם ָלֶהם ֹלא ְלִהְתַחֵּתן.
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ּּסּבֹו  ֵּבאּומתהש
ּוֶבֱאֶמת ָצִריְך ְלָהִבין ֶאת ִּדְבֵרי ֲחַז”ל ַהְּקדֹוִׁשים, ָלָּמה ָנָדב ַוֲאִביהּוא 
ָעׂשּו ֶאת אֹוָתם ַהַּמֲעִׂשים. ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשֹּלא ִהְתַחְּתנּו ְּכָבר ֵּבַאְרנּו, 
ָסְברּו  ֶׁשֵהם  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ְוַאֲהֹרן  מֶֹׁשה  ְלִמיַתת  ֶׁשִחּכּו  ַהִּסָּבה  ַּגם 
ֶׁשֵהם יֹוְדִעים ְלַהְנִהיג ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל יֹוֵתר טֹוב, ִעם יֹוֵתר ִקְרָבה 
ְלַהֵּׁשם )עיין טעם ודעת לגר"מ שטרנבוך שליט"א חלק ב פרשת שמיני עמוד 
ַלִּמְקָּדׁש,  ֹראׁש  ְּפרּוֵעי  ְוִנְכְנסּו  ִהְסַּתְּפרּו  ֶׁשֵהם ֹלא  ַהִּסָּבה  ַּגם  מח(, 

ֵהם  ִּכי  ְלִהְסַּתֵּפר  ְזַמן  ָלֶהם  ָהָיה  ְזכּות ֶׁשֹּלא  ֲעֵליֶהם  ְלַלֵּמד  ֶאְפָׁשר 
ַהּנֹוָרא  ֶׁשַהָּגאֹון  ַהִּסָּבה  ֶׁשּזֹו  ֶׁשָּטַען  ִמי  ֵיׁש  ְּבִלּמּוד.   ְׁשקּוִעים  ָהיּו 
ַהְּזַמן  ָּכל  ָהָיה  הּוא  ִּכי  ִהְסַּתֵּפר,  ֹלא  ָהרֹוָגצ’וֶֹבר  רּוִז’ין  יֹוֵסף  ַרִּבי 
ָׁשקּוַע ְּבִלּמּוד ְוֹלא ָהָיה לֹו ְזַמן. ְוֵיׁש ֶׁשָאְמרּו ֶׁשהּוא ֶׁשִּקֵּבל ַעל ַעְצמֹו 
ָהָיה  ֵהִעידּו ֶׁשהּוא  ְרִאָּיה  ֵעֵדי  ִּכי  ִמְסַּתֵּדר,  ֶזה ֹלא  ֲאָבל   - ְנִזירּות 
 ,)107 )הרוגוצ'ובי עמוד  ֲעָנִבים  ּוְׁשֵני  ָחָלב  ּבֶֹקר ּכֹוס  ַלֲארּוַחת  אֹוֵכל 
ו, ד ועיין מדרש רבה פרשת  ֲעָנִבים )במדבר  ַּבֲאִכיַלת  ַּגם  ְוָנִזיר ָאסּור 
בא פרשה טז סימן ב(, ְוָהיּו ֶׁשִּסְּפרּו ֶׁשָהיּו לֹו ְּכֵאִבים ְּכֶׁשָהָיה ִמְסַּתֵּפר 

)הרוגוצ’בי עמוד 19(. ֲאָבל ִמָּכל ַהִּסּבֹות ַהִּסָּבה ֶׁשָּפׁשּוט ֹלא ָהָיה לֹו ְזַמן 

ֵמרֹב ְׁשִקיעּותֹו ַּבִּלּמּוד ֲהִכי ִנְרֵאית. ְוֶאְפָׁשר ֶׁשאֹותֹו ַהָּדָבר ָהָיה ֵאֶצל 
ְּבֵני ַאֲהֹרן ַהְּקדֹוִׁשים ָנָדב ַוֲאִביהּוא. ַּגם ַמה ֶּׁשֵהם ִהְקִריבּו ֵאׁש ָזָרה, 
ֶאְפָׁשר ֶׁשָחְׁשבּו ֶׁשָּכָכה יֹוֵתר טֹוב ַלֲעֹבד ֶאת ה’, ֲאָבל ַהַּטַעם ֶׁשֲחַז”ל 
ָהָיה  ֶמה  ַטַעם ֹלא מּוָבן,  ַלִּמְקָּדׁש, הּוא  ַיִין  ְׁשתּוֵיי  ֶׁשִּנְכְנסּו  ָאְמרּו 
ּבֹוֵער ָלֶהם ְלִהָּכֵנס ַאֲחֵרי ֶׁשָּׁשתּו ַיִין ַלִּמְקָּדׁש? ֵהם ֹלא ָהיּו ְיכֹוִלים 
ִליֹׁשן ַּכָּמה ַּדּקֹות, אֹו ַלֲעׂשֹות ֲהִליָכה ֶׁשְּמִפיָגה ֶאת ַהַּיִין )עיין תענית 
דף יז ע”ב(, ָלָּמה ִלְׁשּתֹות ַיִין ּוְלִהָּכֵנס ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְּפִניָמה ֶנֶגד ַהֲהָלָכה?



ּּׂשׁשְחהתּׁבּשׁצְוה הש
סֹוֵפר’  ַה’ְּכָתב  סֹוֵפר  ִּבְנָיִמין  ְׁשמּוֵאל  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ּוְמָבֵאר 
)פרשת שמיני ויקרא פרק י פסוקים ח – ט דף קע ע”ב( - ְּבנֹו ֶׁשל ַהֲחַת”ם 
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סֹוֵפר, ֵּבאּור ִנְפָלא: ֵהם ָּבאּו ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה ְּבִׂשְמָחה, ֲאָבל ְּבאֹותֹו 
ְזַמן ֵהם ֹלא ָהיּו ְּבִׂשְמָחה, ָאז ֵהם ָחְׁשבּו ֶׁשִּיְקחּו ֵאיזֹו  ּכֹוס ַיִין, “ְוַיִין 
ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש” )תהילים קד, טו(, ְוָכָכה יּוְכלּו ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִהְקִּפיד  ָהֶעְליֹוָנה  ַּדְרָּגָתם  ּוְברּום  ְּבִׂשְמָחה. 
ֲעֵליֶהם, ָלָמה ַאֶּתם ַמִּגיִעים ְלִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה ִמְּדָבִרים ִחיצֹוִנִּיים? 
ַאֶּתם ְצִריִכים ִלְׂשֹמַח ֵמַהִּמְצָוה ַעְצָמּה, ִלְׂשֹמַח ָּבֶזה ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים 
ָּכל  ְוֶׁשִעם  ַהְּמָלִכים,  ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ֶׁשהּוא  ִיְתָּבַרְך  ַהּבֹוֵרא  ְרצֹון  ֶאת 
ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ֶׁשָּלנּו  ְוַהָּׁשָפל  ְוַהָחְמִרי  ַהַּגְׁשִמי  ַהּגּוף 

רּוַח ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ְוַעל ֶזה ֵהם ֶנֶעְנׁשּו.

ִמִּדְבֵרי ָקְדׁשֹו ֶׁשל ַהְּכָתב סֹוֵפר ֵיׁש ָלנּו ִלְלֹמד ֶלַקח ְלָכל ַהַחִּיים, ֵיׁש 
ַהֵּׁשִני עֹוֶׂשה  ִלְׂשֹמַח,  ִּבְׁשִביל  ַאָּתה רֹוֶאה אֹותֹו ֶׁשהּוא רֹוֵקד  ֶאָחד 
)עיין  ְׁשֻטּיֹות  עֹוֶׂשה   - ִּדְׁשטּוָתא’  ‘ִמֵּלי  ִלְׂשֹמַח,  ִּבְׁשִביל  ַּפְרצּוִפים 
בליקוטי מוהר"ן תניינא תורה כד דיבור המתחיל והכלל(,  ַהְּׁשִליִׁשי ִמְׁשַּתֵּמׁש 

ְּבָכל ִמיֵני ֳחָמִרים ְּכֵדי ְלעֹוֵרר לֹו ֶאת ַהִּׂשְמָחה, ְוַהִּסָּבה ַלִּׂשְמָחה ִהיא 
ְּפׁשּוָטה, ֶׁשִהיא ִהְתּבֹוְננּות ַּבְּזכּות ָהֲעצּוָמה ֶׁשֵּיׁש ְלָך ָלֹבא ְוַלֲעׂשֹות 
ֵמַהֲהָבָנה  ְמֹאד  ֶזה הּוא ָרחֹוק  ֵמִבין ֶאת  ְוָאָדם ֶׁשֹּלא  ֶאת ְרצֹון ה’, 

ַהְּבִסיִסית ֶׁשל ְקֻדַּׁשת ַהִּמְצֹות ְוַגְדלּות ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך. 



ׁצּשפ  ֲאְוהתעש ּגש
ִנְתּבֹוֵנן עֹוד ִּבְׁשָאר ַהִּסּבֹות ֶׁשֲחַז”ל ֵּבֲארּו ְּבֶחְטָאם ֶׁשל ָנָדב ַוֲאִביהּוא, 
ַּכּמּוָבן ֶׁשֵאין ָלנּו ַהָּׂשָגה ְּבַגְדלּוָתם ּוְקֻדָּׁשָתם, ְוִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים 
)עין שבת דף קיב ע"ב ובשו"ת רב פעלים בפתיחת הספר  ַּכֲחמֹוִרים  ְוָאנּו 
ְוִנְתּבֹוֵנן  ִנְלַמד  אֹוָתנּו  ְלעֹוֵרר  ִּבְׁשִביל  ֲאָבל  הביטו(,  המתחיל  דיבור 

ְּבֹעֶמק ִּדְבֵרי ֲחַז”ל. 

ָנָדב  ַעל  ֲחַז”ל  ֶׁשָּמנּו  ַהֲחָטִאים  ָּכל  ֶׁשל  ַהְמֻׁשָּתף  ֶׁשַהְמַכֶּנה  ְוִנְרֶאה 
ַוֲאִביהּוא, ָׁשְרָׁשם ָהָיה ְּבַגֲאָוה, ְוַנְסִּביר:
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ַמה ּזֹו ְּבֶעֶצם ַּגֲאָוה? ַהַהְרָּגָׁשה ָהַעְצִמית ֶׁשל - ֲאִני ָמקֹום ִראׁשֹון, 
ָנָדב  ִּתְפַעל.  ּוַמה  ַּתֲעֶׂשה  ִלי ַמה  ֹיאַמר  ִמי  ְוֵאין  ִמֻּכָּלם  ֲאִני ָחׁשּוב 
ּוִמי  ָלנּו  ִיְדֶמה  ִמי  ָחְׁשבּו:  ֵהם  ִּכי  ָלָּמה?  ִהְתַחְּתנּו,  ֹלא  ַוֲאִביהּוא 
ִיְׁשֶוה ָלנּו. ֵהם ִהְקִריבּו ֵאׁש ָזָרה ָלָּמה? ִּכי ֵהם ָחְׁשבּו ֶׁשָהֵאׁש ֶׁשֵהם 
ְמִביִאים ִּתְהֶיה ְקדֹוָׁשה ַמְסִּפיק ַלֲעלֹות ִלְפֵני ְרצֹון ה’, ְּכמֹו ָהֵאׁש ֶׁשל 
ְלִהָּכֵנס ְּפרּוֵעי ֵׂשָער ּוְׁשתּוֵיי  ְמַלֵּמד אֹוָתם ֹלא  ַרֵּבנּו  ַמְעָלה. מֶֹׁשה 
ַיִין ַלִּמְקָּדׁש, ְוֵהם חֹוְׁשִבים ַאֶחֶרת, ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֵאיְך ַלֲעֹבד ֶאת ה’ 
יֹוֵתר טֹוב ִמֻּכָּלם. זֹו ַהְּנֻקָּדה ַהְמֻסֶּכֶנת ְּביֹוֵתר ָלָאָדם, ֶׁשהּוא חֹוֵׁשב 
ֶׁשהּוא ֵמִבין ֲהִכי טֹוב ִמֻּכָּלם ֵאיְך ַלֲעֹבד ֶאת ה’, ְוֹלא מּוָכן ִלְׁשֹמַע 
ֶהְסֵּבִרים ֵמַהְּגדֹוִלים ִמֶּמּנּו. ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ְלָך ָאסּור! ֶזה ֹלא ְּבֵסֶדר! 
ַאָּתה ֵּתָעֵנׁש ַעל ֶזה, ְוַאָּתה חֹוֵׁשב: ֲאִני ְּכָבר ֶאְסַּתֵּדר ִעם ֱאֹלִקים, 

ֲאִני יֹוֵתר ָחָכם ֵמֲחַז”ל. ָאָדם ַמֲחִזיק ֵמַעְצמֹו יֹוֵתר ָּגדֹול ֵמַהּתֹוָרה.



חתֲהְלְכה ְּׁשכש ֶַ ְּגדֹולת הש
ַּפַעם ֵהִעיר ָחָכם ֶאָחד ַעל ֶאָחד ֵמַהְּגדֹוִלים -  ֶׁשָּׁשַכח ֵאיזֹו ֲהָלָכה. 
ָּבא ֶאָחד ֵמֲחִסיָדיו ְוָצַעק ָעָליו: “ֵאיְך ַאָּתה ֵמֵעז ְלַהִּגיד ָעָליו ָּכָכה?” 
יֹוֵתר  ַהּתֹוָרה  ָּגדֹול,   - ָּגדֹול  ֶׁשאֹותֹו  “ַּכָּמה  ָחָכם:  אֹותֹו  לֹו  ָאַמר 
ְלֵפרּוׁש  ַּבַהְקָּדָמה  ָהַרְמָּב”ם  ִּדְבֵרי  ְידּוִעים  ּוְכָבר  ִמֶּמּנּו!”,  ְּגדֹוָלה 
ָאָדם  ׁשּום  ִּביֹכֶלת  ְוֵאין  ֶׁשָּכַתב,  וראיתי(  המתחיל  )דיבור  ַהִּמְׁשָניֹות 
ַקל  ַהַּתְלמּוד,  ַעל  ֶזה  ֶאת  ָּכַתב  ְוִאם  ֶּפה.  ַעל  ַהַּתְלמּוד  ָּכל  ִלְזֹּכר 
ָלַדַעת  ָצִריְך  ָהָאָדם  ַהּתֹוָרה  ּוִמַּגְדלּות  ַהּתֹוָרה.  ְּכָללּות  ַעל  ָוֹחֶמר 
ֶׁשֹּלא ְמַׁשֶּנה ִמי ַאָּתה, ַהּתֹוָרה ַוֲחַז”ל ַהְּקדֹוִׁשים ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְּגדֹוִלים 
ִמְּמָך. ְוֶאת ֶזה ֻּכָּלם ְצִריִכים ָלַדַעת. ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה ֶׁשָאָדם ַיִּגיד ֲאִני 
יֹוֵתר ָחָכם ֵמַהּתֹוָרה, אֹו ֵמֲחַז”ל, ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה, ַאָּתה ֹלא ְּתַׁשֶּנה ֶאת 
ִּדין  ְּגַזר  ָהֹעֶנׁש  עֹוֶׂשה?  ְוַאָּתה  ַּתֲעֶׂשה  ַאל  ָאְמָרה  ַהּתֹוָרה  ַהּתֹוָרה! 

ָמֶות, ֵאין ָחְכמֹות.





פ ָּ ּשפ ַׁ ַש ת ְיְמ
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לתֵפַ”ּו ֶַ ּׁבְעְפהת הש
ְוִזְכרֹו,  ְׁשמֹו  ִיַּמח  ֵיׁש”ּו  ֶׁשל  ַהְּבָעָיה  ָהְיָתה  ֶׁשּזֹו  ִנְרֶאה  ִנְתּבֹוֵנן  ִאם 

ַהַּגֲאָוה. ּוְנָבֵאר: 

ַאַחת  ֶׁשַּפַעם  ְמַסֶּפֶרת,  )סוטה דף מז ע”א סנהדרין דף קז ע”ב(  ַהְּגָמָרא 
ָהַלְך ֵיׁש”ּו ִעם ַרּבֹו ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְיהֹושַֻׁע ֶּבן ְּפַרְחָיה ְלַאְכַסְנָיה 
ַאַחת. ַּבֲעֵלי ָהַאְכַסְנָיה ִּכְּבדּו אֹוָתם ְמֹאד, ְוַרִּבי ְיהֹושַֻׁע ָּפַתח ְּבֶׁשַבח 
ַאְכַסְנָיה )עיין ברכות דף סג ע"ב( ְוָאַמר: ַּכָּמה ָנָאה ַאְכַסְנָיה זֹו, הּוא 
ְמֻסָּדר,  ַהֹּכל  ְמָאְרִחים אֹוָתנּו,  ֵהם  ָיֶפה  ֵארּוַח  ֵאיֶזה  ִהְתַּכֵּון לֹוַמר, 
ַהֹּכל ָנִקי. ַהַּתְלִמיד ַהְמֻנָּול ֵיׁש”ּו ִמָּיד ָקַפץ ְוָׁשַאל ֶאת ַרּבֹו: “ַרִּבי, 
ֵאיְך ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשַאְכַסְנָיה זֹו ָיָפה, ֲהֵרי ֵעיֶניָה ֶׁשל ַּבֲעַלת ָהַאְכַסְנָיה 
ְטרּוטֹות  - ֵיׁש ָלּה ֵעיַנִים ְסגּורֹות, ִהיא ְּבקִֹׁשי ַמְצִליָחה ִלְפֹּתַח ֶאת 
ָהֵעיַנִים” )עיין בערוך ערך טרוטות(, הּוא ֵהִבין ְּבַדְעּתֹו ֶׁשָהַרב ִמְתַּכֵּון 
ְלַׁשֵּבַח ֶאת ָיְפָיּה ֶׁשל ַּבֲעַלת ָהַאְכַסְנָיה. ַרִּבי ְיהֹושַֻׁע ֶׁשָּׁשַמע ֶאת ֶזה, 
ָּכַעס ָעָליו ְוָאַמר לֹו: “ָרָׁשע, ְּבָכְך ַאָּתה עֹוֵסק? הֹוִציא 400 ׁשֹוָפרֹות 
ְוִנָּדה אֹותֹו ְוֹלא ִקֵּבל אֹותֹו ַּבֲחָזָרה ַעד ֶׁשְּכֶׁשָרָצה ְלַקֵּבל אֹותֹו ֵיׁש”ּו 

ְּכָבר ָּפַקר.

ָּכְך  ָּכל  ַהֶּקֶצף  ָיָצא  ָמה  ַעל  ְמֹאד,  ַהֶּזה  ַּבַּמֲעֶׂשה  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְוָצִריְך 
ִמִּלְפֵני ַרִּבי ְיהֹושַֻׁע ֶּבן ְּפַרְחָיה ֶׁשהּוא ִנָּדה ְוִסֵּלק אֹותֹו ֵמַהְיִׁשיָבה, 
ַהִאם ַעל ַּפַעם ַאַחת ֶׁשהּוא ִהְסַּתֵּכל ְּבַבֲעַלת ָהַאְכַסְנָיה? ַעל ֶזה ָצִריְך 
"ְוֹלא  ֲעֹון  ָחמּור  ַּכָּמה  ְלַלֵּמד אֹותֹו  ְּכַדאי  ָּכֶזה? ֹלא  ֹעֶנׁש  ָלֵתת לֹו 
ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם"? )במדבר טו, לט(, ְוֶׁשָּכל ַהּצֹוֶפה ְּבָנִׁשים סֹופֹו 
ְּבֶדֶרְך  ָּבַחר  ְיהֹושַֻׁע  ַרִּבי  ָלָּמה  ע"א(?  כ  דף  )נדרים  ֲעֵבָרה  ִליֵדי  ָּבא 

ִקיצֹוִנית ָּכזֹו? 

ְוַהֵּבאּור ָּבֶזה, ֶׁשֶּבֱאֶמת ֹלא ַעל ַהִהְסַּתְּכלּות ַעְצָמּה ַרִּבי ְיהֹושַֻׁע ִנָּדה 
ֶׁשֹּלא  ֵיׁש”ּו,  ֵאֶצל  ָרָאה  ֶׁשהּוא  ְוַהַּמְחָׁשָבה  ַהֲהָבָנה  ַעל  ֶאָּלא  אֹותֹו, 
ַעל  חֹוֵׁשב  הּוא  ְוִאם  ָּכֹמהּו,  ַמְחָׁשבֹות  לֹו  ֵאין  ֶׁשּלֹו  ֶׁשָהַרב  ָחַׁשב 



ֲאְוה ּגש לֹוןתהש ַׁ ּּמׁצְוהתׁוּכ ּּׂשׁשְחהתּבש הש
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ַּבֲעַלת ָהַאְכַסְנָיה ַּכִּנְרֶאה ַּגם ָהַרב ְּכֶׁשאֹוֵמר "ַּכָּמה ָנָאה ַאְכַסְנָיה זֹו” 
- הּוא ִמְתַּכֵּון ֵאֶליָה, ִּכי ָלַרב ֵיׁש אֹותֹו ֵׂשֶכל ָּכֹמִני, ְואֹוָתן ַּתֲאוֹות, 
ְוֵאין ִסּכּוי ָּבעֹוָלם ֶׁשָהַרב ֹלא ִהְתַּכֵּון ֵאֶליָה, ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשְּכֶׁשָהַרב 
ְמַׁשֵּבַח אֹוָתּה הּוא ֵמִעיר ָלַרב: “ֹלא ָרִאיָת ֶאת ָהֵעיַנִים ֶׁשָּלּה”, ַּתְחשֹׁב 
ְלֶרַגע: ‘אּוַלי ָהַרב ֹלא ִמְתַּכֵּון ָלִאָּׁשה, ֶאָּלא ָלַאְכַסְנָיה ַעְצָמּה?’, הּוא 
ֶׁשל  ַהַּמְחָׁשבֹות  ֵהן  ֶׁשַּמְחְׁשבֹוָתיו  ֵמִבין  הּוא  ִּכי  ָלָּמה?  חֹוֵׁשב,  ֹלא 
ָהַרב, ָהַרב ֹלא ָּגדֹול ָעַלי ִּבְכלּום, ְוָלֵכן ִסֵּלק אֹותֹו ַרִּבי ְיהֹושַֻׁע ֶּבן 
ְּפַרְחָיה ֵמַהְיִׁשיָבה, ִּכי ִעם ָּכֶזה ַּתְלִמיד ֵאין ּתֹוֶעֶלת ֶׁשִּיְהֶיה ַּבְיִׁשיָבה, 
הּוא ָׁשקּוַע ַּבַּגֲאָוה ָהַעְצִמית ֶׁשּלֹו ְוֹלא ִיְהֶיה מּוָכן ְלַקֵּבל ְּכלּום ֵמָהַרב 
ִאם ְלַדְעּתֹו ֶזה ֹלא ָנכֹון )עיין שיחות מוסר לגר”ח שמואלביץ זצ”ל מאמר כו 

ומאמר לא תשל”א, ואגרת הידיעה לוין מאמר הרגשת הלב עמוד 99(.



ְּלֶכם ֶַ בת ֹלאתמֹוֶצהתּלׁהפֹו תְהמש

ִהִּגיַע ֵאַלי ַּפַעם ַאַחת ָאָדם ֶאָחד ֶׁשָּבא ְלִהְתַיֵעץ ְּבִעְנְיֵני ְׁשלֹום ַּבִית, 
ְוָאַמר ִלי ֶׁשִאְׁשּתֹו ָׁשְמָעה ָעַלי ְוִהיא מּוָכָנה ְלַקֵּבל ַעל ַעְצָמּה ֶׁשֲאִני 
ֶאְהֶיה ָהַרב ֶׁשָּלֶהם, ַמה ֶּׁשֲאִני ַאִּגיד ֶזה ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה. ְּכֶׁשהּוא ִהְתִחיל 
ֹלא  “ֲאִני  לֹו  ָאַמְרִּתי  ַהַּבִית,  ְׁשלֹום  ֶׁשל  ַהְּבָעיֹות  ַעל  ְקָצת  ְלַסֵּפר 
ְמֻעְנָין ִלְהיֹות ָהַרב ֶׁשָּלֶכם!” הּוא ִהְתַּפֵּלא ְוָׁשַאל ָלָּמה ֹלא? ָאַמְרִּתי 
לֹו: “ְלִפי ַמה ֶּׁשַאָּתה ְמַסֵּפר, ִאְׁשְּתָך ֹלא ְמַחֶּפֶׂשת ַרב, ִהיא ְמַחֶּפֶׂשת 
'ַרב ַמְחָמד’, ֶאָחד ֶׁשַּיְסִּכים ִאָּתּה ַלִּׁשְגעֹונֹות ֶׁשָּלּה ְוַלְּדָבִרים ֶׁשָּלּה, 
ִמֵּדי ַּפַעם ָלֵתת לֹו ְצָדָקה ּוְלַהְרִּגיׁש ִעם ַעְצָמּה טֹוב. ָּבֶרַגע ֶׁשֲאִני ֹלא 

ַאְסִּכים ִאָּתּה ִּבְׁשִביָלּה ֲאִני ְּכָבר ֹלא ֶאְהֶיה ַרב...”. 

ֶׁשָהַרב  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֹלא   - ֵיׁש”ּו  ֵאֶצל  ֶׁשָהְיָתה  ַהְּנֻקָּדה  ְּבִדּיּוק  זֹו 
ַיִּגיד ִלי ַמה ַּלֲעׂשֹות, ִּכי ַהֵּׂשֶכל ֶׁשּלֹו ְוַהֵּׂשֶכל ֶׁשִּלי ֵהם אֹותֹו ָּדָבר! 
ְוִאם ֲאִני ַּבַּמְחָׁשבֹות ֶׁשִּלי חֹוֵׁשב ַעל ָהֵעיַנִים ֶׁשל ָהִאָּׁשה, ַּגם ָהַרב 
ְוִעם  אֹוָתּה,  ְיַׁשֶּנה  ֹלא  ֶאָחד  ְוַאף  ֶׁשִּלי!  ָהֱאֶמת  ְוזֹו  ֶזה,  ַעל  חֹוֵׁשב 
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ָהֱאֶמת ַהּזֹו הּוא ָהַלְך ְוֶהֱחִריב ֶאת ֶּכֶרם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל -  ִעם ַהַּגֲאָוה 
ַהּנֹוָרָאה ַהּזֹו.



ׁלֵקל ּהׁ קש ֶַ ׁצּקפןת ֲעקֹבתׁקלש פש
ֵיׁש ִסּפּור ָעצּוב ְמֹאד, ַעל ַהֵּבן ֶׁשל ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ְקַלְצִקין ַזַצ"ל ֶׁשָהָיה 
ְקִהּלֹות ַרּבֹות  ְוֶׁשל  ַרָּבּה ֶׁשל לּוְּבִלין  ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ַהּקֹוֵדם,  ֶאָחד 
נֹוָספֹות, ּוֵמֲחׁשּוֵבי ַהּפֹוְסִקים ְּבדֹורֹו. ְּבנֹו ַיֲעקֹב ָיָצא ְלַתְרּבּות ָרָעה, 
הּוא ָהָיה סֹוֵפר ּוִפילֹוסֹוף ְוָהָיה ְמַחֶּוה ֵּדָעה ַּגם ְּבנֹוְׂשִאים ִהְלָכִתִּיים 
ֶׁשָּזַכר ִמיֵמי ַיְלדּותֹו. ְּבַאַחד ַהַּמֲאָמִרים ֶׁשּלֹו הּוא ָּכַתב ְלָפֵרׁש ֶאת 
ִּדין ַהַּתְלמּוד 'ִּדיָנא ְּדַמְלכּוָתא ִּדיָנא' )נדרים דף כח ע"א גיטין דף י ע"ב 
וגיטין דף קיג ע"א( ְוָסָטה ִמִּדְבֵרי ַהּתֹוָספֹות )הובאו בפירוש הר"ן נדרים דף 

כח ע"א דיבור המתחיל במוכס(, ּוְכֶׁשֵהִעירּו לֹו ַעל ָּכְך הּוא ָאַמר ְּבִחּיּוְך: 

ֵאין  ּתֹוְספֹות  ֶׁשל  ַלֲהָנָחה  ָּכְך,  מֹוֶרה  ַוֲאִני  ָּכְך  מֹוֶרה  "ַהּתֹוְספֹות 
ָּכל ְיסֹוד" )מי נתן למשסה עמוד 127(. ּוֶמה ָהָיה ְּבסֹופֹו? הּוא ִהְתַחֵּתן 
ִעם ֶּגְרָמִנָּיה נֹוְצִרָּיה, ֶׁשֵּכן ַהַּגֲאָוה ָהִאיִׁשית ֶׁשּלֹו ָאְמָרה לֹו ַּגם ֵּכן: 

'ַהּתֹוָרה מֹוָרה ֶׁשָאסּור ְלִהְתַחֵּתן ִעם ּגֹוָיה, ְוַאָּתה ּתֹוֶרה ֻמָּתר'. 



ּּכפמתֶא תׁשקֹושֹו ּמש תֵאפֶזהּותְחְכם?תהש
ּוְלַהְבִּדיל ֶאֶלף ַאְלֵפי ַהְבָּדלֹות ֵּבין אֹוָתם ָהְרָׁשִעים, ְלָנָדב ַוֲאִביהּוא, 
ֲאָבל ֹעֶמק ָהַרֲעיֹון ַהֶּזה ָהָיה ֹׁשֶרׁש ַהֵחְטא ֶׁשל ָנָדב ַוֲאִביהּוא. ַהּתֹוָרה 
אֹוֶמֶרת:  “ֹלא ְלִהָּכֵנס ַלִּמְקָּדׁש ְּפרּוֵעי ֹראׁש ּוְׁשתּוֵיי ַיִין”, ְוֵהם ִעם 
ֶחְׁשּבֹונֹות ׁשֹוִנים ִנְכָנִסים. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא רֹוֶצה ֶׁשּמֶֹׁשה ְוַאֲהֹרן 
ִיְהיּו ַהַּמְנִהיִגים ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, ְוֵהם אֹוְמִרים: “ָמַתי ָימּותּו ְׁשֵני 
ְזֵקִנים ֵאּלּו ַוֲאַנְחנּו ַנְנִהיג ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל”. ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה ָלֵׂשאת 
ַמִּכיִרים  ָהיּו  ְוִאּלּו  ָלנּו”.  ֶׁשָּׁשָוה  ִאָּׁשה  "ֵאין  אֹוְמִרים  ְוֵהם  ִאָּׁשה, 
ֶאת ְמקֹוָמם ְּכַמֲאַמר ֲחַז”ל )עיין אבות פרק ו משנה ו, ובדברי רבי צדוק 
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הכהן מלובלין - דובר צדק עמוד ס דיבור המתחיל ובזה יובן(, ֵאיֶזהּו ָחָכם? 

ֵמֶהם  ּוְבִנְפָלאֹות  ִּבְגדֹולֹות  הֹוְלִכים  ָהיּו  ְוֹלא  ְמקֹומֹו,  ֶאת  ַהַּמִּכיר 
ַהְּפׁשּוָטה,  ֲחַז”ל  ֲעַצת  ֶׁשְּיַקְּימּו ֶאת  ָהָיה  ַמְסִּפיק  ֵמִתים!  ָהיּו  – ֹלא 

ְוַיִּכירּו ֶאת ְמקֹוָמם ְּכֵדי ְלִהָּנֵצל ִמָּמֶות.



ֵּיםתּתֹוְמה ּבפלתׁלקש ַׁ תֹלאתהֹוׁמּספםתּתֹוְמהתּּב
ֶאת  ֶׁשֵּבֵאר  סֹוֵפר  ַהְּכָתב  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַּגם  ְּבתֹוכֹו  ּכֹוֵלל  ַהֶּזה  ָהַרֲעיֹון 
ְלִהָּכֵנס ִעם ִׂשְמָחה ֶׁשל  ַלִּמְקָּדׁש, ֶׁשָרצּו  ְוִנְכְנסּו  ַיִין  ַהֵחְטא ֶׁשָּׁשתּו 
ִמְצָוה. ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה ְּבִׂשְמָחה זֹו ַמֲעָלה ֲחׁשּוָבה ְמֹאד, ֲאָבל ָּכל ֶזה 
ָאסּור  ֶׁשֶּזה  ָּבֶרַגע  ַהּתֹוָרה.  ֶׁשל  ַהְּכָלִלים  ְלִפי  הֹוֵלְך  ַאָּתה  ִאם  ַרק 
ְוַאָּתה ַמְחִליט ַלֲעֹבר ַעל ֶזה ִּבְׁשִביל ַהּתֹוָרה, ַאָּתה ְמַפְסֵפס ֶאת ִעַּקר 

ַהּתֹוָרה ּוִמְסַּתֵּכן ְמֹאד. 

ֵאיְך ָאַמר ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶאְלָחָנן ַוֶסְרָמן ַזַצ”ל ְלאֹוָתם ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָרצּו 
ַלֲעׂשֹות ִּדיֶנר ְמֹעָרב ִעם ְּגָבִרים ְוָנִׁשים ְּכֵדי ְלַהְתִרים ִליִׁשיָבה: “ֹלא 
הֹוְרִסים ּתֹוָרה ִּבְׁשִביל ְלַקֵּים ּתֹוָרה” )עיין קובץ מאמרים ח”א עמוד קכז(.



ֲאְכּלפם ּמש מּו תהש ַׁ ּכש
ְּבַמה  ֶׁשעֹוֶסֶקת  ַהָּפָרָׁשה  ִעְנְיֵני  ְׁשָאר  ַעל  ַּגם  ִלְלֹמד  ָלנּו  ֵיׁש  ִמָּכאן 
ֻּמָּתר ֶלֱאֹכל ּוָמה ָאסּור ֶלֱאֹכל. ְוֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשחֹוְׁשִבים: ‘ָלָמה ַהּתֹוָרה 
ֵהם   – ְמַחֵּזק’  ַהֶּזה  ְוָהאֶֹכל  ָּבִריא,  הּוא  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶזה,  ֶאת  ָאְסָרה 
חֹוְׁשִבים ֶׁשֵהם יֹוֵתר ֲחָכִמים ֵמַהּתֹוָרה ּוֵמַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּצָּוה ַעל 
מּוָכן  ְוֹלא  ֵמִבין  ֲהִכי  ְוהּוא  ָחָכם  ֲהִכי  ֶׁשהּוא  חֹוֵׁשב  ּוְכֶׁשָאָדם  ֶזה. 
ְּכָלל  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ֵּכיָון  ָלָּמה?  ִיְטֶעה,  ֶׁשהּוא  ָּבטּוַח  ֵמֲאֵחִרים,  ִלְׁשֹמַע 
ָחְכָמתֹו  ַהִּמְתַיֵהר  ָּכל  ע"ב(,  סו  דף  )פסחים  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ָּברּור 
ִמְסַּתֶּלֶקת  ָחְכָמתֹו  ִמָּיד  ִמְתָּגֶאה  ֶׁשָהָאָדם  ֵאיְך   - ִמֶּמּנּו  ִמְסַּתֶּלֶקת 
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ִמֶּמּנּו. ּוְכֶׁשֵאין ָחְכָמה ֵיׁש ִטְּפׁשּות ְוִטְמטּום, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז”ל )סוטה 
דף ג ע”א( ֵאין ָאָדם חֹוֵטא ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִנְכֶנֶסת ּבֹו רּוַח ְׁשטּות, ְואֹוָתּה 

רּוַח ְׁשטּות ְיכֹוָלה ְלַהִּפיל ֶאת ָהָאָדם ִלְׁשאֹול ַּתְחִּתית.



ֲהֹמן” ּּיּדֹםתאש ”וש
ַעל  ְּכֶׁשָּׁשַמע  ַאֲהֹרן  ֵמַהְנָהַגת  ִלְלֹמד  ֶׁשֶאְפָׁשר  ָעצּום  ְּבַרֲעיֹון  ְנַסֵּים 
ַאֲהֹרן  ג(,  י,  )ויקרא  ַאֲהרֹן”  "ַוִּיּדֹם  אֹוֶמֶרת  ְוַהּתֹוָרה  ָּבָניו,  ְּפִטיַרת 
ִהְתַעָּלה ַעל ַעְצמֹו, ַעל ָהֶרֶגׁש ָהַאָּבִהי ְוִהְמִׁשיְך ַּבֲחֻנַּכת ַהִּמְׁשָּכן ְלֹלא 
ׁשּום ִׁשּנּוי ְולּו ַהָּקָטן ְּביֹוֵתר )עיין פסיקתא זוטרתא פרשת שמיני דף כט 
ע"א(.  הּוא ֶהְרָאה ֶׁשְּבֶעֶצם ֵאין ‘ֲאִני’ - ֵמתּו לֹו ָּבָניו ְוהּוא ַמְמִׁשיְך 

ָהיּו  ַוֲאִביהּוא  ֶׁשָּנָדב  ֲעֵליֶהם  ֵמִעיד  ַהָּכתּוב  ֶׁשּלֹו.  ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת 
ַצִּדיִקים: “ִּבְקרַֹבי ֶאָּקֵדׁש” - ַהָּבִנים ֲהִכי ַצִּדיִקים ֶׁשּלֹו ֵמתּו ְוהּוא 
ַמְמִׁשיְך ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְואֹוֵמר: “ֵאין ֲאִני, ֵאין ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה ֶׁשִּלי, 
ַהֶּזה  ַהַּמֲעֶׂשה   – ה’”  ְרצֹון  ַרק  ֵיׁש  ַּדְעִּתי,  ֶאת  ֶׁשִּלי,  ָהְרָגׁשֹות  ֶאת 
ָהָיה ַהִּתּקּון ַהָּׁשֵלם ְלַמֲעֵׂשה ָּבָניו, ֶׁשִהְכִניסּו ֶאת ַּדְעָּתם ּוַמְחַׁשְבָּתם 

ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ֶׁשָּלֶהם. 



ׁבמֹו ַּ ְהְאסֹוןתׁו
לֹו!  ֵמתּו  ְיָלִדים   13 ִמּגּור,  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ִמּגּור,  ָהִרי”ם  ַהִחּדּוֵׁשי 
ִּבּתֹו  ֶׁשל  ֵמַהְּלָוָיה  ְּכֶׁשָחַזר   ,)215 עמוד  בשואה  שנספו  )אדמורי”ם 

ָהַאֲחרֹוָנה ַה – 13, ָיָׁשר ָּפַתח ֵסֶפר ְוִהְתִחיל ִלְלֹמד ִהְלכֹות ֲאֵבלּות. 
ָקַבְרָּת  ָמה  ִלי,  “ַּתִּגיד   : ְוָׁשֲאָלה אֹותֹו  ֵאָליו  ָּבָאה  ָהַרָּבִנית  ִאְׁשּתֹו 
ַּתְרְנגֹולֹות? ָקַבְרָּת 13 ְיָלִדים, ַאָּתה ֹלא ִמְצָטֵער?”, ְוהּוא ָעָנה ָלּה 
ִּבְקֻדָּׁשתֹו: “ַּתְקִׁשיִבי, ַהְּגֵזָרה ִהיא ִמָּׁשַמִים ֲאָבל ַהַּצַער הּוא ֵמָהָאֶרץ. 
ִלְלֹמד  ֶהְחַלְטִּתי  ֲאִני  ּבֹו!  ָּתלּוי  ֶזה  ְלִהְצָטֵער  ַיְחִליט  ֶׁשָאָדם  ַּכָּמה 
ּתֹוָרה, ֶזה ַהְרֵּבה יֹוֵתר מֹוִעיל”. זֹו ַּדְרָּגה ְּגדֹוָלה, ַּדְרָּגה ֶׁשל ַאֲהֹרן 
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ַהֹּכֵהן, ַּדְרָּגה ֶׁשל ַמְלָאִכים. ֲאָבל ֶזה ַהְיסֹוד, ֶׁשָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת – 
‘ֵאין ֲאִני’, ֵאין ָרצֹון ‘ֶׁשִּלי’, ֵיׁש ַרק ְרצֹון ַהֵּׁשם ּוְרצֹון ַהּתֹוָרה. ְוִאם 

ַאָּתה ַמְנִהיג ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשְּלָך ָּכָכה, ַאָּתה ָּבטּוַח ַּתְצִליַח.

ְוָלֶלֶכת  ַהּתֹוָרה,  ְרצֹון  ֶאת  ָלַדַעת  ַהֵּׁשם  ְּבֶעְזַרת  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְיַזֵּכנּו  ה’ 
ַּבֶּדֶרְך ַהְיָׁשָרה ֶׁשִהְתוּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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