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פ ָּ ָר ׁש תַ תר ְּ ַּ
ִפיג?ַ נש ֵפגַמר נר ֵאיְךִַמתש

ֵחִניַּנא" "מש
ֵסֶפר  ֶאת  ֶׁשִהְתַחְלנּו  ֵמָאז  ַהְיִחיָדה  ַהָּפָרָׁשה  ִהיא  ֶׁשָּלנּו  ַהָּפָרָׁשה 
ֵּכיָון  ָלָּמה?  ֶזה  ְוָכל  ַרֵּבנּו.  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ָּבּה  ֻהְזַּכר  ֶׁשֹּלא  ְׁשמֹות 
ֶׁשַּבָּפָרָׁשה ַהָּבָאה, ָּפָרַׁשת ִּכי ִתָּׂשא, ָאַמר מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ִּתָּׂשא  "ִאם  לב(  לב,  )שמות  ָּכָתְבָּת"  ֲאֶׁשר  ִמִּסְפְרָך  ָנא  "ְמֵחִני  הּוא 
ַחָּטאָתם" ֶׁשָעׂשּו ֶאת ֵחְטא ָהֵעֶגל - ְּבֵסֶדר, ֲאָבל ִאם ֹלא, "ְמֵחִני ָנא 
ִמִּסְפְרָך"! )עיין בזהר פרשת פנחס דף רמו ע"א ובבעל הטורים שמות פרק 

כז פסוק כ(. 

ְוָצִריְך ְלָהִבין ָמה ַהְּתַנאי ֶׁשַּמִּציב מֶֹׁשה ִּכְבָיכֹול ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ֶׁשִאם ֹלא ִיְסַלח ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְמֶחה ְׁשמֹו ֵמַהֵּסֶפר? 



ִפיג נש יֹותַמר ֹלאִַלפש
ֵיׁש ָּכאן ֵּבאּור ְוֶהְסֵּבר ִנְפָלא. ַעם ִיְׂשָרֵאל ָּבְטחּו ְּבמֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֵהם 
ִאם  ַּגם  ָהִעְנָיִנים  ֶאת  ְיַסֵּדר  מֶֹׁשה  ְלַפֵחד,  ִמָּמה  ָלנּו  "ֵאין  ָאְמרּו: 
ַנֲעֶׂשה ֲעֵברֹות", ָלֵכן אֹוֵמר מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא "ְמֵחִני ָנא 
ִמִּסְפְרָך" - ֶזה ֵסֶפר ַהַחִּיים )עיין בספר תורה שלימה שמות פרק לב פסוק 
ִיְגרֹם  ְוֶזה  ִיְהֶיה ָלֶהם יֹוֵתר ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען,  לב הערה רנא(, ְוָאז ֹלא 

ָלֶהם ְלִהָּׁשֵמר ִמן ַהֵחְטא )להבות קודש פרשת כי תשא שמות פרק לב, פסוק 
לב בשם המגיד מדובנא(. 
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ֹזאת אֹוֶמֶרת ֶׁשִּלְפָעִמים ַהַהְנָהָגה ֲהִכי טֹוָבה ֶׁשל ַהַּמְנִהיג ִהיא ֶׁשֹּלא 
ַהַהְנָהָגה ֲהִכי  ִלְפָעִמים ָאָדם ֶׁשִּנְמָצא ְּבָמקֹום ְמֻסָּים,  ַמְנִהיג.  ִיְהֶיה 
טֹוָבה ֶׁשּלֹו ִהיא ֹלא ְלַהְנִהיג. ָאַמר ִלי ַּפַעם ָאָדם ֶאָחד: "ַהֵּבן ֶׁשִּלי 
ְּכָבר ִהְכִניס אֹוִתי ְלַגן ֵעֶדן, ֲאִני ָרגּוַע ִּבְזכּות ַהֵּבן ֶׁשִּלי". ֲאָבל ַאָּתה 
ְוָצִריְך ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְוַלֲעׂשֹות ִמְצֹות? ַאָּתה ֹלא ָּפטּור ֵמַהִּמְצֹות  ַחי 
ַהַהְקָרָבה  ֶאת  ִהְקִריב  ַרֵּבנּו  ֶׁשּמֶֹׁשה  ַהִּסָּבה  ֹזאת  ֶׁשְּלָך.  ַהֵּבן  ִּבְגַלל 
ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹו, ַהְקָרַבת ַחָּייו, ְּכֵדי ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְסַלח ַלֵחְטא 
ֶׁשָעׂשּו ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוִאם ֹלא ֶׁשִּיָּמֶחה ְׁשמֹו ְויֹוֵתר ֹלא ִיְסְמכּו ָעָליו. 



פ" ּׁ אר "וש
ַהָּכתּוב  מֶֹׁשה,  ֶאל  ְמַדֶּבֶרת  ְּכֶׁשַהּתֹוָרה  ַּבָּפָרָׁשה,  ָמקֹום  ְּבָכל  ְוָלֵכן 
ַמְזִּכירֹו ִּבְלׁשֹון "ְוַאָּתה", "ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה" )שמות כז, כ(, "ְוַאָּתה ַהְקֵרב 

ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהֹרן ָאִחיָך" )שם כח, א(.

ָאָדם"  ֶבן  "ַאָּתה  ֻמְזָּכר  ַּבַהְפָטָרה  ַּגם  "ַאָּתה",  ַהֹּתַאר  לֹו  ֻהְזַּכר 
)יחזקאל מג, י(. ַהִּמָּלה "ַאָּתה" מֹוָרה ַעל ּגּוף נֹוֵכַח ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם, 

ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ֶׁשַהַּכָּוָנה   – ַאָּתה"  "ָּברּוְך  ַּבְּבָרכֹות  ֶׁשַּמְזִּכיִרים  ְּכמֹו 
הּוא. ָּכְך ַּגם ָּכאן ַּבָּפָרָׁשה ִהְזִּכירּו "ְוַאָּתה" – ְוֻכָּלם ָיְדעּו ֶׁשַהַּכָּוָנה 

ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו. 



ּלּלפ ּקש ֲחּתפַפר ִנדש
ְוָאְמָנם ַהְּׁשֵאָלה ִמְתַּבֶּקֶׁשת: ָלָּמה ִנְבֲחָרה ַּדְוָקא ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה ִמָּכל 

ַהָּפָרִׁשּיֹות ַּבּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ֻיְזַּכר ְׁשמֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו? 

ָׁשַמְעִּתי ֶהְסֵּבר ָיֶפה: ִהֵּנה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָאַמר ְּבָפָרַׁשת ִּכי ִתָּׂשא "ְמֵחִני 
ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת", ַאֲחֵרי ִּכי ִתָּׂשא ֵיׁש ֶאת ָּפָרִׁשּיֹות ַוַּיְקֵהל- 
ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבָכל ָּפָרָׁשה  ַוִּיְקָרא ַעד סֹוף ַהּתֹוָרה,  ְּפקּוֵדי- 
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ִּכְבָיכֹול ָּדָחה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶׁשֹּלא ֻיְזַּכר ְׁשמֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ָּכְך 
ֶׁשִּנְדָחה ָהִעְנָין ַעד ַהָּׁשָנה ַהָּבָאה. ְוֵכיָון ֶׁשֻהְכַרח ְלַקֵּים ִּדְבֵרי מֶֹׁשה 
ובבעל הטורים  נו ע"א  )ברכות דף  ָּבָאה  ִחָּנם  ַעל  ֲאִפּלּו  ָחָכם  ֶׁשִּקְלַלת 
 – ִתָּׂשא  ִּכי  ֶׁשֹּקֶדם  ַּבָּפָרָׁשה  ְׁשמֹו  ֻהְזַּכר  ֹלא  כ(,  פסוק  כז  פרק  שמות 

ַהָּפָרִׁשּיֹות  ְּבַמְחזֹוִרּיּות  ָהַאֲחרֹוָנה  ַהְּבֵרָרה  ֶׁשִהיא   – ְּתַצֶּוה  ָּפָרַׁשת 
)אמרי שמאי גינזבורג פרשת תצוה סימן שסג(. 



ֲאּדְ ז'ַּבר
ָּתִמיד  ְּתַצֶּוה  ָּפָרַׁשת  נֹוָסף:  ֵּבאּור  אֹוְמִרים  ִמִּויְלָנא  ַהָּגאֹון  ְּבֵׁשם 
ְלִפי  ַמְתִאים  ְוֶזה  ַּבֲאָדר,  ז'  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ָׁשבּוַע  ְּבאֹותֹו  ֵּתֵצא 
ִראׁשֹון  ַּבֲאָדר  עֹוִׂשים  ַּבֲאָדר  ְלִנְפָטר  ֶׁשַאְזָּכָרה  ֶׁשאֹוְמִרים  ַהֵּדעֹות 
)עיין שולחן ערוך אורח חיים סימן תקסח סעיף ז(, ְוָלֵכן ַּדְוָקא ְּבָפָרָׁשה זֹו 

ֹלא ֻהְזַּכר ְׁשמֹו ֵּכיָון ֶׁשְּבָלאו ָהִכי ֻיְזַּכר ְׁשמֹו ְּבאֹותֹו ָׁשבּוַע ֶׁשהּוא ֵעת 
ְּפִטיָרתֹו )פנינים משלחן הגר"א פרשת תצוה פרק כז פסוק כ(. ְוַהְינּו ֶׁשַּגם 
ִאם ָחִליָלה ִנְצָטֵרְך ֶׁשֹּלא ְלַהְזִּכיר ֶאת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ָּדַאג ֶׁשִּיָּזֵכר ָּבֳאָפִנים ֲאֵחִרים, עֹוִׂשים ְסעּוַדת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ִהּלּוַלת 
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ָּכל ַהָּׁשבּוַע ְמַדְּבִרים ָעָליו. ְוָכל ֶזה ֶׁשֹּלא ִיָּׁשַכח ְׁשמֹו 
ֶׁשל  מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָחס ְוָׁשלֹום, "ִזְכרּו ּתֹוַרת מֶֹׁשה ַעְבִּדי" )מלאכי ג, כב(.



ִמּלָיֵַתםַֹמּתפ
ֶרֶמז  נֹוָסף ֵיׁש, ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ַהֶּנֱעָלמֹות ֶׁשל ַהֵּׁשם "מֶֹׁשה" ֵהן: ם', י'ן', 
ֶׁשְּבָפָרַׁשת  ַהְּפסּוִקים  ְּכִמְנַין  ְוַאַחת,  ֵמָאה  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ָהעֹוִלים  א'. 
ַהִּנְסָּתר ֶׁשל ְׁשמֹו  ְּבִמּלּוי  ַרֵּבנּו  ְוִנְזָּכר ׁשּוב מֶֹׁשה  ִנְרָמז  ָּכְך  ְּתַצֶּוה. 
ְּבַסְך ְּפסּוֵקי ַהָּפָרָׁשה )פנינים משלחן הגר"א פרשת תצוה פרק כז פסוק כ(. 
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תַטֹוּבפ חר ׁר ּעפַ ְּ
ִמַּמֲעֵׂשהּו  ִהיא  ַהִהְתַּפֲעלּות  ִעַּקר  ֲאָבל  ְוֶנְחָמִדים,  ָיִפים  ָהְרָמִזים 
ַהּנֹוָרא ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשָהָיה מּוָכן ִלְמחֹות ֶאת ְׁשמֹו ִּבְׁשִביל ְּכַלל 
ִיְׂשָרֵאל. ַהְנָהָגתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִעם ַעם ִיְׂשָרֵאל ָהְיָתה ַהְנָהָגה ֶׁשל 
ְמִסירּות ֶנֶפׁש ֲאִמִּתית,  ֹלא ָהָיה ַמְנִהיג ָּכֹמהּו ֶׁשָּמַסר ַנְפׁשֹו, ּגּופֹו, 

ִנְׁשָמתֹו ּוִמְׁשַּפְחּתֹו,  ְלַמַען ַעם ִיְׂשָרֵאל. 

ּוָמה ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶהְחִזיר לֹו? 

ִמי ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ִיְרֶאה ֶׁשֹּלא ֶהְחִזירּו לֹו ְּדָבִרים טֹוִבים, ִאם ֶזה ְּבַמֲחֹלֶקת 
ֹקַרח ַוֲעָדתֹו )במדבר טז, ג והלאה(, ִאם ְּבַמה ֶּׁשֲחָׁשדּוהּו ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש 
)סנהדרין דף קי ע"א(. ְוָלֵכן הּוא נֹוֶטה ֶאת ָהֹאֶהל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה, ִּכי 

ִאָּׁשה  ֶׁשַאף  ִמּמֶֹׁשה,  "ִּתָּזֲהרּו  מֹוָדעֹות:  ּתֹוִלים  ּבֹו,  חֹוְׁשִדים  ֻּכָּלם 
ֹלא ִּתְתָקֵרב ֵאָליו, הּוא אֹוֵנס ָנִׁשים" – ַהֵּׁשם ְיַרֵחם, ִאם ְּבֶזה ֶׁשָהיּו 
לֹוֲעִגים ָעָליו, הּוא אֹוֵמר "ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת", ּוְבאֹוָתּה 
לג,  )שמות  מֶֹׁשה"  ַאֲחֵרי  "ְוִהִּביטּו  ָּכתּוב  ִתָּׂשא,  ִּכי  ָּפָרַׁשת  ָּפָרָׁשה, 
ח(, ְואֹוְמִרים ֲחַז"ל )קידושין דף לג ע"ב, ובמדרש תנחומא פרשת כי תשא 
סימן כז(, ֵיׁש ַהּדֹוְרִׁשים ִלְגַנאי. ָמה ַהְּגַנאי? ָהיּו אֹוְמִרים ַעל מֶֹׁשה 

לֹו,  ֵיׁש  ַרְגַלִים  ֵאיֶזה   - ׁשֹוָקיו"  ָעִבים  ַּכָּמה  "ְראּו  ַהָּקדֹוׁש:  ַרֵּבנּו 
ֵאיֶזה ּפּוְלֶקס ֵיׁש לֹו, "ַּכָּמה ַצָּוארֹו ָׁשֵמן" - ֵאיֶזה ָׁשֵמן הּוא, "ְוָכל 

ֶזה ִמֶּׁשָּלנּו". 

ּכֹוֵתב  כדאיתא(  המתחיל  דיבור  )שם  ַרִׁש"י  ְמֹפָרׁש,  ֹלא  ֶזה  ַּבְּגָמָרא 
ֶׁשַהְּגָמָרא ֹלא ְמָפֶרֶׁשת ָמה ַהְּגַנאי ֶׁשֵהם ָאְמרּו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ָחס 
ְוָׁשלֹום ְּבִזְלזּול ַעל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֲאָבל ַרִׁש"י אֹוֵמר ָמה ֲאִני ֶאֱעֶׂשה, 

ֲאִני ְמָפֵרׁש, ֲאִני ַחָּיב ְלָבֵאר, ְוָלֵכן ֵמִביא ִמִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש. 

ְוָׁשָתה  ָאַכל  ֹלא  יֹום  ֶׁשַאְרָּבִעים  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ְמַזְעְזִעים.  ְוַהְּדָבִרים 
)עיין דברים ט, ט(, ּוָמַסר ַנְפׁשֹו ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ּפֹוֵרׁש ֵמִאְׁשּתֹו ְּכֵדי 

ְלַקֵּבל ְנבּוָאה ִּבְׁשִביל ַעם ִיְׂשָרֵאל )עיין שבת דף פז ע"א(, הּוא ִנְלַחם 



פ ָּ ָר ׁש תַ תר ְּ ַּ

5

ְּבָכל ְמַכְּׁשֵפי ַּפְרֹעה ְוהֹוִציא אֹוָתם ִמִּמְצַרִים, ָחִמיו ִיְתרֹו אֹוֵמר לֹו 
ִיְׂשָרֵאל,  "ָנֹבל ִּתֹּבל" )שמות יח, יח(, ֵמרֹב ָהֲעבֹוָדה ַהָּקָׁשה ִעם ַעם 

ְוֵהם ְמַדְּבִרים ָעָליו ֶׁשהּוא אֹוֵכל ַהְרֵּבה ּוַמְׁשִמין ַעל ֶחְׁשּבֹוָנם. 



ִניָֹוץַֹמּתפ
ְלַצֲעֵרנּו אֹוָתם ֲאָנִׁשים ָרִעים ְוַחָּטִאים ִהְׁשִאירּו ֶאת ִמּדֹוֵתיֶהם ָהָרעֹות 
ָּבעֹוָלם, ְוַעד ַהּיֹום ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשִּנְכְנסּו ַלַּתְפִקיד ֶׁשָּלֶהם, ֵהם ְמַדְּבִרים 
ַעל ַרָּבִנים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ָּכל ַּתְלִמיד ָחָכם ֵיׁש ּבֹו ִניצֹוץ מֶֹׁשה 
ִניצֹוץ  ְוָלֶהם ֵיׁש ֹלא  ַרֵּבנּו )חומת אנך שמות פרשת תצוה ובהערה לה(, 

ֶאָּלא ֶלָהָבה ְּגדֹוָלה ֶׁשל אֹוָתם ַהחֹוְטִאים ֶׁשִּדְּברּו ֶנֶגד מֶֹׁשה. 



ּפּאּדם ּלִביםַוש ּכש פר
- מסכתא דכספא פרשה  )מכילתא דרבי ישמעאל משפטים  אֹוֵמר  ַהִּמְדָרׁש 
ֶזה  ּוִבְזכּות  ָנְבחּו,  ַהְּכָלִבים ֹלא  ִמִּמְצַרִים  ָיְצאּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשַעם  כ(: 
ִקְּבלּו ַמָּתָנה, "ּוָבָׂשר ַּבָּׂשֶדה ְטֵרָפה ֹלא ֹתאֵכלּו ַלֶּכֶלב ַּתְׁשִלכּון אֹתֹו" 
)שמות כב, ל(, ֶזהּו ְׂשָכרֹו. ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשֵהם יֹוֵתר ְּגרּוִעים ִמְּכָלִבים, 

ָּכל ִמי ֶׁשעֹוֵבר ְלָיָדם ֵהם ַחָּיִבים ְלַדֵּבר, ִלְנֹּבַח.



ם ְּ ֲאִבי ּּדּתןַור
ְלַצֲעֵרנּו ַהְּדָבִרים ֹלא ִהְסַּתְּימּו ָּכאן. ִנְלַמד ַּכָּמה ְּפסּוִקים ְּבָפָרַׁשת 

ֹקַרח, ְוִנְרֶאה ַּכָּמה ָסַבל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל. 

ֶנְגּדֹו,  ֵמָהָעם  ַרִּבים  ְוָאַסף  ִקֵּבץ  ֶׁשֹּקַרח  ָרָאה  ַרֵּבנּו  ֶׁשּמֶֹׁשה  ַאֲחֵרי 
ְואֹוָתם  יב(,  טז,  )במדבר  ֵאָליו  ֶׁשָּיֹבאּו  ַוֲאִביָרם  ְלָדָתן  קֹוֵרא  הּוא 
"ַהֵעיֵני  ְואֹוְמִרים  ְונֹוָרָאה,  ֲחצּוָפה  ְּבצּוָרה  ֶנְגּדֹו  יֹוְצִאים  ְרָׁשִעים 
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ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ְּתַנֵּקר ֹלא ַנֲעֶלה" )שם פסוק טו( – ֲאִפּלּו  ִאם ּתֹוִציא 
ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ָמה  )פירוש רש"י שם(.  ֵאֶליָך  ָנֹבא  ֹלא  ָהֵעיַנִים  ֶאת  ָלנּו 
ָרָצה ֵמֶהם? ָרָצה ְלַפֵּיס אֹוָתם, ְלַהִּציל אֹוָתם ֶׁשֹּלא ֹיאְבדּו ְלִדְראֹון 
קט  דף  )סנהדרין  ַהָּבא  ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵאין  ֹקַרח  ֲעַדת  עֹוָלם, 
ַאָּתה  ַנֲעֶלה".  ְּתַנֵּקר ֹלא  ָהֵהם  ָהֲאָנִׁשים  "ֵעיֵני  ְוֵהם אֹוְמִרים  ע"ב(, 

ֶאת  ַּתִּציל  ַׁשָּבת,  ִּתְׁשֹמר  ּתֹוָרה,  ְלִׁשעּור  "ָּתֹבא  ְלִמיֶׁשהּו:  אֹוֵמר 
ֲאִני  אֹוִתי  ַּתֲהֹרג  ִאם  "ַּגם  ְלָך:  אֹוֵמר  ְוהּוא  ַעְצְמָך..."  ֶׁשל  ַהַחִּיים 
ֹקַרח ֹלא ֵמתּו"  "ְּבֵני  ֵמֶהם,  ִניצֹוץ  ֵיׁש  ָודֹור  ְּבָכל ּדֹור  ֹלא מּוָכן". 

)במדבר כו, יא(. 

ָּדָבר  ַרֵּבנּו  ָּבֶזה, ֵהם אֹוְמִרים ְלמֶֹׁשה  ִמְסַּתְּפִקים  ַוֲאִביָרם ֹלא  ָּדָתן 
ַלֲהִמיֵתנּו  ּוְדַבׁש  ָחָלב  ָזַבת  ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעִליָתנּו  ִּכי  "ַהְמַעט  ְמַזְעֵזַע:  
ֵהם  יג(,  טז,  )במדבר  ִהְׂשָּתֵרר"  ַּגם  ָעֵלינּו  ִתְׂשָּתֵרר  ִּכי  ַּבִּמְדָּבר 
ַמֲאִׁשיִמים ֶאת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְּבָדָבר נֹוָרא ְואֹוְמִרים לֹו: "הֹוֵצאָת אֹוָתנּו 
ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב – ִמִּמְצַרִים, ַלִּמְדָּבר". ְלַהְזִּכיְרֶכם, ֹזאת אֹוָתּה ֶאֶרץ 
ְוָהְרגּו אֹוָתם )עיין שמות ב, כג(, ְוֵהם ְּבַעְצָמם ָּדָתן  ֶׁשִהְתַעְּללּו ָּבֶהם 
ְוֵהם  שמות(,  לפרשת  בשיחה  )עיין  ֵמַהִּמְצִרים  ַמּכֹות  ִקְּבלּו  ַוֲאִביָרם, 
ְּבַפְרֶהְסָיא  ְמַגִּנים ֶאת מֶֹׁשה  ְוֵהם  ָזַבת ָחָלב'.  אֹוְמִרים ָעֶליָה 'ֶאֶרץ 
ְואֹוְמִרים לֹו: "הֹוֵצאָת אֹוָתנּו ַלִּמְדָּבר ְּכֵדי ֶׁשָּנמּות ָּכאן, ַאָּתה ְמַנֶּסה 
ַלֲהֹרג אֹוָתנּו ְלַאט, ְועֹוד רֹוֶצה ִלְׁשֹלט ָעֵלינּו, ַלֲהֹרג אֹוָתנּו ְוָלַקַחת 
ֶׁשֵּיׁש  חֹוֵׁשב  ֹלא  ֲאִני  חיים פלטיאל שם(.  )רבי  ֶׁשָּלנּו"  ַהֶּכֶסף  ָּכל  ֶאת 
ַּבִהְסטֹוְרָיה ֲאָנִׁשים ֻחְצָּפִנים ְּכמֹו ָּדָתן ַוֲאִביָרם, ִאם ֵהם ָהיּו ַּבּדֹור 
ֶׁשָּלנּו ַהָּמִׁשיַח ָהָיה ְּכָבר ַמִּגיַע, ֶׁשֵּכן ֶאָחד ִמִּסיָמֵני ִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא 
'ֻחְצָּפא ִיְסֵּגא' )סוטה דף מט ע"ב( – ֶׁשִּתְהֶיה ַהְרֵּבה ֻחְצָּפה. ֵאין ֻחְצָּפה 

יֹוֵתר ְּגדֹוָלה ִמּזֹו – ֶזה ַהַּמְקִסימּום.  

ִמִּמְצַרִים,  ֶאְתֶכם  מֹוִציא  ַהּזֹו?  ַהּנֹוָרָאה  ַלַּמְחָׁשָבה  ִהִּגיעּו  ֵהם  ֵאיְך 
ַמּכֹות ִמְצַרִים, ְקִריַעת ַים סּוף, מֹוֵסר ֲעֵליֶכם ֶאת ַנְפׁשֹו! ּוָמה ַאֶּתם 
אֹוְמִרים, ַהֹּכל ָעָׂשה ִּבְׁשִביל ַלֲהֹרג אֹוָתנּו? ָמָׁשל ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה, 
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ַמְכִניס  לֹו:  ְועֹוֵזר  הֹוֵלְך  ְוַאָּתה  ִמְסֵּכן,  ָעִני  הֹוְמֶלס,  רֹוֶאה  ַאָּתה 
ְמַחֵּתן  ַלֲעבֹוָדה,  ִלְבָגִדים,  לֹו  ּדֹוֵאג  אֶֹכל,  לֹו  ֵמִביא  ַלַּבִית,  אֹותֹו 
אֹותֹו, ְוַאֲחֵרי ָּכל ַהּטֹובֹות ָהֵאֶּלה, הּוא ָּבא ְואֹוֵמר ְלָך: "ַאָּתה יֹוֵדַע 
ָלָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ֶאת ַהֹּכל, ִּכי ַאָּתה רֹוֶצה ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ַלֲהֹרג 
אֹוִתי". ָמה ַהִהָּגיֹון ַּבְּדָבִרים? ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשֵאין ָלֶהם ִהָּגיֹון, ַהָּׂשָטן 
ְמַדֵּבר ִמּתֹוְך ְּגרֹוָנם, ּוְבֶרַׁשע ֵאין ִהָּגיֹון. ֵהם אֹוְמִרים ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו: 
ָּכבֹוד?",  רֹוֶצה  עֹוד  ְוַאָּתה  ַּבִּמְדָּבר,  ַלֲהִמיֵתנּו  ֶּׁשָעִׂשיָת  ַמה  "ָּכל 
ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ָהָאָדם  ִמֹּכל  "ָעָנו  ָהָיה  ַרֵּבנּו, הּוא  ְלמֶֹׁשה  ָּכַאב  ְוֶזה 
)אבות  ַהִּמְדָרׁש  אֹוֵמר  ָּכֹמהּו.  ָעָנו  ָהָיה  ֹלא  ג(  יב,  )במדבר  ָהֲאָדָמה" 
ֶׁשֵהם  ָמקֹום  ְּבָכל  ִמְסֵּכִנים,  ְמֹצָרִעים  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש  דרבי נתן פרק ט(, 

ַרֵּבנּו  ּומֶֹׁשה  ּוִמְתָּפְרִקים.  הֹוְלִכים  ֵאָבִרים,  ֵמֶהם  נֹוְפִלים  הֹוְלִכים 
ִהְרִּגיׁש יֹוֵתר ָׁשָפל ֵמֶהם. ּוְבָכל אֶֹפן, ַאֲחֵרי ַהֲאָׁשָמה נֹוָרָאה ֶׁשָּכזֹו 
ְמאֹד"  ְלמֶֹׁשה  "ַוִּיַחר  ַהָּכתּוב  אֹוֵמר  ֶׁשָּכֶזה,  ָּגדֹול  ַהֵּׁשם  ְוִחּלּול 

)במדבר טז, טו(. 



ּחּתם" ּפןַּאלִַמנש ֵׁ לַ "אר
ּוַמה ּקֹוֶרה ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְּכָבר ּכֹוֵעס ְמֹאד, ֶזה ִנְרֶאה ֶׁשהּוא ִיְתַּפֵּלל 
ֲאָבל  ִיּסּוִרים,  ֶׁשִּיְסְּבלּו  ַּבֵּגיִהּנֹם,  ַהְּׁשִביִעי  ַלָּמדֹור  ֶׁשִּיָּכְנסּו  ְלַהֵּׁשם 
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְּבַסְך ַהֹּכל ִמְתַּפֵּלל ְואֹוֵמר ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: "ַאל ֵּתֶפן 
ֶאל ִמְנָחָתם" )במדבר טז, טו(, ִאם ֵהם ָיִביאּו ֵאֶליָך ְמָנחֹות ַאל ְּתַקְּבֵלם 
)עיין מדרש רבה  פרשת קרח פרשה יח סימן י(. ֵאיזֹו ַסְבָלנּות ֵיׁש ְלמֶֹׁשה 

ַּבַּתְלמּוד  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ָרִאינּו  ְוָהָאמֹוָרִאים  ַהַּתָּנִאים  ֵאֶצל  ַרֵּבנּו. 
ֶׁשִהְקִּפידּו ַעל ֲאָנִׁשים ְוָנְתנּו ָּבֶהם ֵעיֵניֶהם ַוֲעָׂשאּום ַּגל ֶׁשל ֲעָצמֹות 
)ברכות דף נח ע"א, שבת דף לד ע"א, בבא בתרא דף עה ע"א, וסנהדרין דף 

ק ע"א(. ֵמֵאיֹפה ַהַּסְבָלנּות ַהֹּזאת ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו? ַרב ֶאָחד ָאַמר ִלי 

ַּפַעם: "ִאם ֲאִני ָהִייִתי ֱאֹלִקים ָהִייִתי ָּכל יֹום ַמֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלם...", 
ָלָּמה? ֵאיְך ֶאְפָׁשר, ַּכָּמה ָהָאָדם ִמְתַנֵהג ְּבֻחְצָּפה ְּכַלֵּפי ֱאֹלִקים! ֲאָבל 
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ְוַלְמרֹות  ִּבְדָרָכיו,  הֹוֵלְך  ַרֵּבנּו  ּומֶֹׁשה  ַסְבָלן.  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
הּוא  ַוֲאֻיִּמים,  ְּגדֹוִלים  ֲהִכי  ַּבְּׁשָקִרים  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֶאת  ֶׁשַּמֲאִׁשיִמים 

אֹוֵמר ְּבַסְך ַהֹּכל ַאְרַּבע ִמִּלים: "ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם".



ּלנָתַֹמּתפַ בש סר
ְואֹוֵמר מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: "ֹלא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשאִתי 
ְוֹלא ֲהֵרֹעִתי ֶאת ַאַחד ֵמֶהם" )במדבר טז, טו( –  ֲאִפּלּו ְטֶרְמְּפ ַלִּׁשעּור 
ֹלא ָלַקְחִּתי, ִׁשַּלְמִּתי ֶּדֶלק ֵמַהֶּכֶסף ֶׁשִּלי ְוַהֹּכל ִּבְׁשִביָלם. ֵמעֹוָלם ֹלא 
ָעִׂשיִתי ָרָעה ְלִמיֶׁשהּו ְּבׁשּום ָּדָבר )אבן עזרא ורמב"ן שם(, ְוֵהם אֹוְמִרים 
ֶׁשַהֹּכל ָעִׂשיִתי ִּבְׁשִביל ַלֲהִמיָתם ַּבִּמְדָּבר. ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ַמְמִׁשיִכים 
ְלִהְתַעֵּלל ְּבמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ּוְלַצֵער אֹותֹו, ְוזֹו ֹלא ָהְיָתה ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה 
רּוַח  ְּבֹאֶרְך  ִאָּתם  ִמְתַנֵהג  ּומֶֹׁשה  ְלמֶֹׁשה,  ִנְטָּפִלים  ַוֲאִביָרם  ֶׁשָּדָתן 
עמוד  שמות  פרשת  א  חלק  חנן  אילן  רבי  לרה"ג  חסד  תורת  בספר  )הדברים 

ֶאת  ָהֲאָדָמה  ָּפְתָחה  ֹקַרח  ְּבָפָרַׁשת  ַהֵּׁשם  ֶׁשָּברּוְך  ַעד  והלאה(  שסב 

ִּפיָה ּוָבְלָעה אֹוָתם. ִאם ֹלא, ָהִיינּו ְצִריִכים ִלְסֹּבל אֹוָתם ַעד "ְוֹזאת 
ַהְּבָרָכה".



תַֹמּתפַ ְר ֹׁו
ֹזאת ַהִּסָּבה ֶׁשַּלְמרֹות ֶׁשָאַמר מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא "ְמֵחִני 
ָנא ִמִּסְפְרָך",  ִסֵּדר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשָּבֳאָפִנים ּוְרָמִזים ֲאֵחִרים 
ְוָכל  ִיְׂשָרֵאל,   ַעם  ֶׁשל  ַהֶּנֱאָמן  ָהרֹוֶעה  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ִיָּזֵכר 
ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת ַעל ְׁשמֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו )שבת דף פט ע"א( ֶׁשֶּנֱאַמר 

"ִזְכרּו ּתֹוַרת מֶֹׁשה ַעְבִּדי" )מלאכי ג, כב(. 

ַמה  ְוֶזה  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ִניצֹוץ  ֵיׁש  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ֶׁשְּבָכל  ָאַמְרנּו  ְּכָבר 
ֶּׁשָּכתּוב ַּכָּמה ְּפָעִמים ַּבַּׁש"ס, מֶֹׁשה, ַׁשִּפיר ָקָאְמַרת! )שבת דף קא ע"ב, 
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סוכה דף לט ע"א, וביצה דף לח ע"ב(, ְוַהַּכָּוָנה ֶׁשַּתְלִמיד ָחָכם  ְּכֶׁשְּמַחֵּדׁש 

ַמֶּׁשהּו ַּבּתֹוָרה, אֹוְמִרים לֹו, מֶֹׁשה, טֹוב ָאַמְרָּת!. ֲאָבל ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה 
ְּבָאָדם ִניצֹוץ מֶֹׁשה ַרֵּבנּו הּוא ָצִריְך ְלִהָּדמֹות ְלִמּדֹוָתיו ֶׁשל מֶֹׁשה, 
ֶׁשַּיִּגיַע  ּוְכֹכל  ָרָעה,  לֹו  ֶׁשַּמֲחִזיִרים  ֲאִפּלּו  ַלֲאָנִׁשים  טֹוָבה  ַלֲעׂשֹות 
ְלִמַּדת ְמִסירּות ַהֶּנֶפׁש ְלַמַען ַעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְבִחיַנת "ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך 
ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת", ָּכָכה יֹוֵתר ִיְתַּגֵּבר ּבֹו ִניצֹוץ מֶֹׁשה ַרֵּבנּו. ּוִמי ֶׁשֵּיֵלְך 
ְּבֶדֶרְך זֹו, ִיְנַהג ִאּתֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכמֹו ֶׁשָּנַהג ִעם מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, 

ָנַתן לֹו ֶאת ֹּכַח ַהַהְנָהָגה ַעל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל. 

ְוֶזה ַמה ֶּׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִּבְתִחַּלת ַהָּפָרָׁשה: 
"ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", ֲאִני יֹוֵדַע ַמה ֶּׁשַעם ִיְׂשָרֵאל עֹוִׂשים 
ִאיׁש,  ְּבֵאֶׁשת  אֹוְתָך  ְוחֹוְׁשִדים  ְמַבִּזים  ְמַגְּדִפים,  ְמַדְּבִרים,  ְלָך, 
מֹוִציִאים ָעֶליָך ַּפְׁשָקִויִלים, ּוִבְגַלל ֶׁשַאָּתה סֹוֵבל ֶאת ֻּכָּלם ִּתְזֶּכה ְל 
- "ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה" -  ַאָּתה ֶזה ֶׁשִּיְהֶיה ַהְמַצֶּוה ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלדֹוֵרי 
ּדֹורֹות. ְּבָכל ָהעֹוָלם ְּכֶׁשִּיְלְמדּו ּתֹוָרה ִיְזְּכרּו ִמי ַה"ְמַצֶּוה", ִמי ָנַתן 
ֶאת ַהּתֹוָרה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, מֶֹׁשה ִקֵּבל ּתֹוָרה ִמִּסיַני )אבות פרק א משנה 
ְּכִאּלּו  ָּכתּוב!  ֹלא  ֶזה  ַהּתֹוָרה?  ֶאת  ְלמֶֹׁשה  ָנַתן  ִמי  ֲאָבל  ֶרַגע,  א(. 

ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר: ֲאִני ֹלא ָחׁשּוב, ֶזה ַאָּתה!



ּּׂשּטן דַּתלַפר חר ַר פר
ּוֶבֱאֶמת ַהְנָהַגת ִעְנְוָתנּותֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֵאין ָּבּה ׁשּום ֲהָבָנה, הּוא 
ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָמַסר  ֶׁשהּוא  ְּדָבִרים  ַעל  ֲאִפּלּו  ְקֵרִדיט  ָלַקַחת  ֹלא מּוָכן 
ֲעֵליֶהם. ַהּיֹום ְלַצֲעֵרנּו ַרִּבים ָהֲאָנִׁשים ֶׁשּלֹוְקִחים ְקֵרִדיט ַּגם ַעל ַמה 

ֶּׁשֵהם ֹלא עֹוִׂשים, ַּכָּמה ֵהם ְרחֹוִקים ִמִּמּדֹוָתיו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו. 

ּומּוָבא ַּבְּגָמָרא )שבת דף פט ע"א(, ְּבָׁשָעה ֶׁשַהָּׂשָטן ָעָלה ַלָּׁשַמִים הּוא 
ִחֵּפׂש ֶאת ַהּתֹוָרה. ַמה ַּלָּׂשָטן ְוַלּתֹוָרה, ָלָמה הּוא ִחֵּפׂש ֶאת ַהּתֹוָרה? 
ִמֵּכיָון ֶׁשַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )קידושין דף ל ע"ב(, ָּבָראִתי ֵיֶצר ָהָרע ּוָבָראִתי 
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לֹו ּתֹוָרה ַּתְבִלין. ְוִאם ָּפַגע ְּבָך ְמֻנָּול ֶזה – ַהֵּיֶצר ָהָרע, ָמְׁשֵכהּו ְלֵבית 
ַהִּמְדָרׁש, ִאם ֶאֶבן הּוא ִנּמֹוַח, ִאם ַּבְרֶזל הּוא ִמְתּפֹוֵצץ. ְוַהֵּיֶצר ָהָרע 
ַּבָּׁשַמִים  ְּגָנִזים  ְּבֵבית  ִנְמֵצאת  ַהּתֹוָרה  עֹוד  ָּכל  ְוָלֵכן  ֶזה,  ֶאת  ָיַדע 
הּוא ָרגּוַע, ִּכי ֲעַדִין ֹלא ִנְמָצא ַהִחּסּון ִּבְׁשִבילֹו! ְוָלֵכן הּוא ֶזה ֶׁשָהָיה 
ֲהִכי ְּבַלַחץ ִאם ַהּתֹוָרה ִּתְׁשַּתְחֵרר, ָּכל ַהַּמְלָאִכים ִנְלֲחמּו ְוָרצּו ֶאת 
ַהּתֹוָרה )עיין שבת דף פח ע"ב(, ֲאָבל ַהָּׂשָטן ֶזה ַסם ַהָּמֶות ֶׁשּלֹו, הּוא 

ִנְלַחם ְּבָכל ֹּכחֹו. 

ֶׁשִהיא  רֹוֶאה  הּוא  ַהּתֹוָרה.  ִעם  ָמה  ִלְבּדֹק  יֹום  ְּבָכל  ַמִּגיַע  ַהָּׂשָטן 
ְורֹוֶאה  ַמִּגיַע  הּוא  ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום  ִנְרָּגע.  הּוא  ִּבְמקֹוָמּה,  ֻמַּנַחת 
ֶׁשַהּתֹוָרה ֵאיָנּה ִּבְמקֹוָמּה. הּוא ִנְלָחץ, ּוִמָּיד ְמָבֵרר ֵאיֹפה ַהּתֹוָרה? 
ִיְׂשָרֵאל",  ְלַעם  ִנְּתָנה  ַהּתֹוָרה  יֹוֵדַע?  ֹלא  ַאָּתה  "ָמה,  לֹו:  אֹוְמִרים 
ַלֲהֹרג  ָיכֹול  ְּבָידֹו ֶאת ַהּתֹוָרה  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ֲהֵרי  ְלָּפאִניָקה,  ִנְכָנס  הּוא 
אֹותֹו:  ְוָׁשַאל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ַהָּׂשָטן  ָּבא  ָלֵכן  אֹותֹו! 
"ּתֹוָרה ֵהיָכן ִהיא?" ָאַמר לֹו: "ְנַתִּתיָה ָלָאֶרץ". ָהַלְך ַהָּׂשָטן ַלַּמְלָאְך 
לֹו:  ָאַמר  ִהיא?"  ֵהיָכן  "ּתֹוָרה  אֹותֹו:  ְוָׁשַאל  ָהָאֶרץ  ַעל  ַהְמֻמֶּנה 
ֶאְצְלָך?"  "ַהּתֹוָרה  ְוָׁשַאל אֹותֹו:  ָים  ֶׁשל  ְלָׂשרֹו  ָהַלְך  יֹוֵדַע".  "ֵאיִני 
ָחַזר  ִּבי".  "ֵאין  לֹו:  ָאְמָרה  ַלְּתהֹום,  ָהַלְך  ִעָּמִדי",  "ֵאין  לֹו:  ָאַמר 
ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוָאַמר לֹו: "ִחַּפְׂשִּתי ְּבָכל ָהָאֶרץ ְוֹלא ְמָצאִתיָה!" 
ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: "ֵלְך ֵאֶצל ֶּבן ַעְמָרם". ָהַלְך ֵאֶצל מֶֹׁשה, 
ָאַמר לֹו: "ּתֹוָרה ֶׁשָּנַתן ְלָך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵהיָכן ִהיא?" ָאַמר לֹו 
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו: "ְוִכי ָמה ֲאִני ֶׁשָּנַתן ִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּתֹוָרה? ֲאִני 
ֶאְזֶּכה ַּבּתֹוָרה? ַאָּתה יֹוֵדַע ִמי ֲאִני ִּבְכָלל? ֲאִני ָעָפר ָוֵאֶפר! ִנְרֶאה 
ִיֵּתן ִלי ֶאת ַהּתֹוָרה?", ַהָּׂשָטן ֶהֱאִמין לֹו.  ְלָך ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ַעם  ֶאת  הֹוִציא  הּוא  ֲהֹלא  לֹו?  ֶהֱאִמין  הּוא  ֵאיְך  ֶּפֶלא,  ֶזה  ּוֶבֱאֶמת 
ֵיׁש  ִמֻּכָּלם,  ַהָּגדֹול  ַהָּנִביא  ַהָּים,  ֶאת  ָלֶהם  ָקַרע  ִמִּמְצַרִים,  ִיְׂשָרֵאל 
ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה? ֶאָּלא  ַרֵּבנּו  ִמיֶׁשהּו ָּבעֹוָלם יֹוֵתר ָראּוי ִמּמֶֹׁשה 
ֶהֱאִמין  ֲאִמִּתית,  ֶׁשִהיא  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ָהֲעָנָוה  ֶאת  ָרָאה  ֶׁשַהָּׂשָטן  ֵּכיָון 
לֹו. ְוַהָּׂשָטן ְּבַלַחץ ֵאיֹפה ַהּתֹוָרה? ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָרָאה ֶׁשָהֵעֶסק 
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הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  ְלמֶֹׁשה,  ְוִנְגָלה  ְלִהְסַּתֵּבְך  ַמְתִחיל 
ָאַמר  ְוָׁשלֹום?"  ָחס  ַׁשְּקָרן  ַאָּתה  ָמה  ַאָּתה?  ַּבַּדאי  "מֶֹׁשה!  ְלמֶֹׁשה: 
ְלָפָניו: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֶחְמָּדה ְּגנּוָזה ֵיׁש ְלָך ֶׁשַאָּתה ִמְׁשַּתְעֵׁשַע 
ָּבּה ְּבָכל יֹום, ֲאִני ַאֲחִזיק טֹוָבה ְלַעְצִמי?" – "ָמה ֲאִני ַאִּגיד ַלָּׂשָטן? 
ֵּכן, ֵּכן, ֶּבַטח ַהּתֹוָרה ֶאְצִלי, ֵיׁש ִלי ֲאִפּלּו ַּגם ַּכָּמה ִחּדּוִׁשים ְלַהִּגיד 
ֶׁשִהיא   ְלַהִּגיד  אּוַכל  ֵאיְך  ָּגדֹול,  ֲהִכי  ַהַּיֲהלֹום  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ְלָך..." 
ּוִמַעְטָּת  הֹוִאיל  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  ְוֶאְצִלי?  ִּבְרׁשּוִתי 
ַעְבִּדי"  מֶֹׁשה  ּתֹוַרת  "ִזְכרּו  ֶׁשֶּנֱאַמר   ִׁשְמָך,  ַעל  ִּתָּקֵרא  ַעְצְמָך 

)מלאכי ג, כב(. 



ּּגדֹול פַפר ָּ ָר מש פר
ֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשָּקָרה ַּבָּפָרָׁשה. הֹוִאיל ְוָהָיה מּוָכן מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִלְמחֹק 
ֶאת ְׁשמֹו, ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶֹׁשה: "ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה" -  ַאָּתה 
ִּתְהֶיה ַהְמַצֶּוה ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות. ֻּכָּלם ַיִּגידּו ְוַיְזִּכירּו ָמה 
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָאַמר, ֲהָלָכה ְלמֶֹׁשה ִמִּסיַני, ָּכל ַהּתֹוָרה ִמּמֶֹׁשה, ְוָלָּמה? 
הּוא ֹלא ִחֵּפׂש ְּכלּום חּוץ ִמּטֹוַבת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַוֲעִׂשַּית ְרצֹון ה', ֹלא 
ָּכבֹוד, ֹלא ֶּכֶסף ְוֹלא ְּכלּום.  ְוָלֵכן, ַלְמרֹות ֶׁשֵחְרפּו ְוִגְּדפּו אֹותֹו, ִּבּזּו 
ְוִהְׁשִמיצּו אֹותֹו, ְוָכל ַמה ֶּׁשַרק ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיד ָרע ַעל ֶּבְנָאָדם ָאְמרּו 
ָעָליו, הּוא ֹלא ִהְתַּפֵּטר, הּוא ָהָיה ָיכֹול ְלַהִּגיד: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 
ִיַּקח ִּפּקּוד,  ַהִּפּקּוד, חּור  ִיַּקח ֶאת  ֶׁשַאֲהֹרן  ֵמַהּיֹום  ֲאִני עֹוֵצר ֹּפה, 
ִמיֶׁשהּו ִמְּנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל". מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֹלא אֹוֵמר ָּכְך, ְונֹוֵׂשא ֶאת ָהָעם 

ְּבֶמֶׁשְך ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר. 



"ִאיתַּפֱאֹלִקים"
"ְוֹזאת  אֹותֹו,  ֶהֱעִבירּו  ָׁשָנה  ֶׁשַאְרָּבִעים  ַהֵּסֶבל  ָּכל  ַאֲחֵרי  ּוַבּסֹוף, 
)דברים לג,  ִלְפֵני מֹותֹו"  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ֵּבַרְך מֶֹׁשה  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה 



ִפיג נש ֵפגַמר נר ֵאיְךִַמתש

12

ֶׁשַּמה  ָרצֹון  ְיִהי   – ָלֶהם  ִּתְזרֹק  ִמָּלה?  ֵאיֶזה  ָלֶהם  ִּתְזרֹק  אּוַלי  א(. 
לֹו  ֵּיׁש  ַמה  ְּכלּום.  ֹלא,  ָלֶכם?  ַיֲעׂשּו  ֶׁשָּלֶכם  ַהְיָלִדים  ִלי  ֶּׁשֲעִׂשיֶתם 
ַהּתֹוָרה  ְוָלֵכן  ּוְבָרכֹות,  ְּבָרכֹות  ַרק   – ַהְּבָרָכה"  "ְוֹזאת  ְלַהִּגיד? 
ָהֱאֹלִהים  ִאיׁש  מֶֹׁשה  ֵּבַרְך  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  "ְוֹזאת  ָעָליו  ּכֹוֶתֶבת 
ַהּנֹוָרא  ַהֹּתַאר  ֶאת  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִקֵּבל  ָּכאן   – ִיְׂשָרֵאל"  ְּבֵני  ֶאת 
ו(,  )יד,  ְיהֹושַֻׁע  ְּבֵסֶפר  ַּגם  ֻמְזָּכר  ֶזה  ָּכְך  ַאַחר  ָהֱאֹלִקים",  "ִאיׁש 
ָהֱאֹלִקים",  ִאיׁש  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ֶאת  ָיַדְעָּת  "ַאָּתה 
ֲאָבל  ָהֱאֹלִקים".  ִאיׁש  ְלמֶֹׁשה  "ְּתִפָּלה  א(  )צ,  ַּבְּתִהִּלים  ָּפסּוק  ֵיׁש 
ֶׁשַּלְמרֹות  ִמֵּכיָון  ַהֶּזה?  ַהֹּתַאר  ֶאת  ִקֵּבל  הּוא  ַחָּייו  ְּבסֹוף  ַרק  ָלָּמה 
ֹלא  הּוא  לֹו,  ֶׁשֵהִׁשיבּו  ָהָרָעה  ְוָכל  ָלֶהם  ֶׁשָעָׂשה  ַהּטֹוָבה  ָּכל 
ּוְמָבֵרְך  ֶאָחד,  ַאף  ַעל  ּכֹוֵעס  ֹלא  ְוהּוא  ְלֶרַגע,  ִטיָנה  ָלֶהם  ָׁשַמר 
ֶאת  ָהֱאֹלִקים  ִאיׁש  מֶֹׁשה  ֵּבַרְך  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  "ְוֹזאת  ֻּכָּלם.  ֶאת 
ַאְרָּבִעים  ַאֲחֵרי  ֱאֹלִקית!  ְּגֻדָּלה  זֹו  מֹותֹו".  ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ִלי  "ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל:  ְלַעם  מֶֹׁשה  אֹוֵמר  ְוֵחרּוִפים  ִּגּדּוִפים  ֶׁשל  ָׁשָנה 
ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  ֹיֵסף  ֶאְתֶכם,  ְיָבֵרְך  ֶׁשה'  ָלֶכם,  ְלַהִּגיד  ַמֶּׁשהּו 
ְּפָעִמים?  ֶאֶלף  אֹוָתנּו  רֹוֶצה  ֶּבֱאֶמת  ַאָּתה  יא(.  א,  )דברים  ְּפָעִמים" 
ֶּבֱאֶמת  ִמְתַּכֵּון  ַרֵּבנּו  ּומֶֹׁשה  ֵסֶבל?  ֶׁשל  ָׁשָנה   40 ְלָך  ִהְסִּפיקּו  ֹלא 
ָּדָבר  ֶׁשעֹוֶׂשה  ְוָאָדם  ָרָעה,  ַּתַחת  טֹוָבה  ֵמִׁשיב  הּוא  ַלְּבָרכֹות, 
ּבֹו  ֵיׁש   - ָהֱאֹלִקים"  "ִאיׁש  הּוא  ִּבְכָלל,  ֱאנֹוִׁשי  ֹלא  הּוא  ָּכֶזה, 
ְמִׁשיִבים  ְלַצֲעֵרנּו  ַּכָּמה  הּוא.  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְּכמֹו  ֱאֹלִקים  ֶׁשל  ֹּכַח 
ַלְּבִרּיֹות,  ּוֵמִטיב  ְוהּוא טֹוב  ָּברּוְך הּוא?  ַלָּקדֹוׁש  ַּתַחת טֹוָבה  ָרָעה 
ַּבִּפּיּוט  ֶׁשאֹוְמִרים  ּוְכמֹו  ָהְרָׁשִעים.  ֶאת  ֲאִפּלּו   – ֻּכָּלם  ֶאת  ּוְמַחֶּיה 
ִנְסָּתרֹות",  ָּכל  יֹוֵדַע  ַלְּבִרּיֹות,  ּוֵמִטיב  "טֹוב   – ַהְּסִליחֹות  ֲאדֹון 
ֶׁשהּוא  ַלְמרֹות  ַלְּבִרּיֹות  ֵמִטיב  ְׁשמֹו  ִיְׁשַּתַּבח  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּכל  ָרע  ַרק  ָאָדם  ֶׁשל  ִלּבֹו  ַמְחְׁשבֹות  ֶאת  ִנְסָּתרֹות,  ָּכל  יֹוֵדַע 

ֶׁשָּלנּו. ַהָּפָרָׁשה  ָהַרֲעיֹון ֶׁשל  ֶזה  ו, ה(.  )עיין בראשית  ַהּיֹום 
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ּּב"ם מש ְר ֵסּבלַּפ
ַעל ָהַרְמָּב"ם ִהְמִליצּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפט: "ִמּמֶֹׁשה ַעד מֶֹׁשה ֹלא ָקם ְּכמֶֹׁשה" 
)עיין בשו"ת חות יאיר סימן קצב(. ַּכָּמה ֵסֶבל ָסַבל ָהַרְמָּב"ם, ַּכָּמה ֵחְרפּו 

ְוִגְּדפּו אֹותֹו, ָׂשְרפּו ֶאת ְסָפָריו )מלחמות ה' מהדורת הרב מרגליות מוסד 
הרב קוק עמוד נח(, ָקְראּו לֹו ּכֹוֵפר, ִמין )תולדות חכמי ישראל ח"ג עמוד 

47(, ַהֵּׁשם ְיַרֵחם, ָמה ֹלא ֶהֱעִלילּו ָעָליו, ֲאִפּלּו ֶׁשִהְתַאְסֵלם )חיי הרמב"ם 

ָחָכם  ִּבְׁשִביל  ָּדָבר  אֹוֵמר  "ֲאִני  ָהַרְמָּב"ם?  אֹוֵמר  ּוָמה  קכח(.  עמוד 

ֶאָחד ֲאִפּלּו ֶׁשֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ֶׁשל ְּכִסיִלים ֹלא ָיִבינּו אֹותֹו ְוִיְצֲחקּו" 
)פתיחה לספר מורה נבוכים(, "ְועֹוד ַיִּגיעּו ּדֹורֹות ֶׁשִּיְקחּו ֶאת ַהְּסָפִרים 

ְוַהּיֹום?  קמב(,  סימן  הדור  פאר  הרמב"ם  )שו"ת  ָּבֶהם"  ְוִיְׁשַּתְּמׁשּו  ֶׁשִּלי 
ֻסְגָיא  ֵאין  ַרְמָּב"ם,  ְּבִלי  ִמְדָרׁש  ֵּבית  ֵאין  ַרְמָּב"ם,  ְּבִלי  ַּבִית  ֵאין 
ִמְתַּפְלְּפִלים  ַהְרֵּבה  ֶׁשֲהִכי  ַרְמָּב"ם, ָהִראׁשֹון  ְּבִלי  ֶׁשּפֹוְתִחים אֹוָתּה 
ּבֹו ֶזה ָהַרְמָּב"ם, ֹר'אׁש ְמ'ַדְּבִרים ְּב'ָכל ָמ'קֹום ָראֵׁשי ֵּתבֹות ַרְמָּב"ם. 

ַּכִּנְרֶאה הּוא ָהָיה ַּגם ָהִראׁשֹון ֶׁשֲהִכי ִנְרַּדף ִמְּבֵני ַעּמֹו. 

ְּכֶׁשָאָדם ְמַחֵּבר ֵאיֶזה ֵסֶפר, ִּבְמֻיָחד ָאָדם ְּכמֹו ָהַרְמָּב"ם, הּוא ַמְׁשִקיַע 
ֶׁשּלֹו,  ַהְּסָפִרים  ֶאת  ְוׂשֹוְרִפים  ַמִּגיִעים  ּוִפְתאֹום  ֶׁשּלֹו,  ַהְּנָׁשָמה  ֶאת 
הּוא  ּוִבְתׁשּוָבה  ְמַגֵּדף,  ֹלא  ְמָחֵרף,  ֹלא  ְוָהַרְמָּב"ם  ּכֹוֵאב.  ֶזה  ַּכָּמה 
ֶׁשִּלי  ַהֵּבן  ִּבְׁשִביִלי,  ָּתִריב  ַאל  ְּבַבָּקָׁשה   - ֶׁשּלֹו  ֵמַהַּתְלִמיד  ְמַבֵּקׁש 
ַרִּבי ַאְבָרָהם, ָקֶׁשה לֹו ָאז הּוא ַחָּיב ִלְמחֹות ַעל ְּכבֹוד ָאִביו, ֲאָבל 
ַאָּתה ֶׁשַאָּתה ַרק ַּתְלִמיד ַאל ַּתֲעֶׂשה ְּכלּום! )שו"ת הרמב"ם פאר הדור 
ְוִתְלַמד  ְּבֶׁשֶקט  ֵּתֵׁשב  ְלִוּכּוַח.  ַהְמָחְרִפים  ִעם  ִּתָּכֵנס  ַאל  סימן קמב(, 

ּוְתַקֵּבל ָׂשָכר ִמן ַהָּׁשַמִים. ֹזאת ָהְיָתה ַּדְרּכֹו ֶׁשל ָהַרְמָּב"ם. ְוַגם הּוא 
ָמקֹום.  ְּבָכל  ְוַהְמַצֶּוה  ַהּפֹוֵסק  ְּתַצֶּוה" – הּוא  "ְוַאָּתה  ִלְבִחיַנת  ָזָכה 
זֹוֶכה  ְוׁשֹוֵתק,  אֹותֹו  ּוְמָחְרִפים  ַּבּתֹוָרה  ֶהָעֵמל  ָאָדם  ֶׁשָּכל  ְלַלְּמֵדנּו 

ִלְהיֹות ַמְנִהיג ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל.





ִפיג נש ֵפגַמר נר ֵאיְךִַמתש

14

ִּיים חר ףַפר ּכר פר ִּייםַוש ּפּחֵפץַחר
ּוְקדֹוִׁשים,  ְּגאֹוִנים  ָׁשָנה,  ְּכֵמָאה  ִלְפֵני  ַׁשְתָקִנים  ְזֵקִנים  ְׁשֵני  ָהיּו 
ָהֶאָחד ָהָיה ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ַהֹּכֵהן ֵמָראִדין, ֶהָחֵפץ ַחִּיים ַזַצ"ל, 
ַאֲחֵרי  ָׁשָנה  ִמֵּמָאה  יֹוֵתר  ְוַכּיֹום  ֻמְפָלָאה,  ְּבצּוָרה  ִּפיו  ַעל  ֶׁשָּׁשַמר 
ֶׁשִּנְפַטר, הּוא ֹלא ַמְפִסיק ְלַדֵּבר, ָּכל ַהּיֹום ִׂשְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות )עיין 
ָחֵפץ  ְּברּוָרה,  ִמְׁשָנה  ֶׁשּלֹו  ַּבְּסָפִרים  ְּכֶׁשּלֹוְמִדים  ע"א(,  צז  דף  יבמות 

ַחִּיים, ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון, ֵׁשם עֹוָלם, ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל, ְועֹוד ָועֹוד, הּוא 
ְמַדֵּבר ְּבִלי סֹוף.

ַהֵּׁשִני הּוא ְיהּוִדי ְסָפַרִּדי, ַרִּבי ַיֲעקֹב ַחִּיים סֹוֵפר, ַהַּכף ַהַחִּיים ַזַצ"ל, 
ִמּיֹוֶרה  ְוֵחֶלק  ַחִּיים  ֹאַרח  ָערּוְך  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ַמְדִהים  ִחּבּור  ֶׁשִחֵּבר 
ֵדָעה, ּוְבַחָּייו ָהָיה ַׁשְתָקן ֻמְפָלא, ְוַכּיֹום ֵאין ִמי ֶׁשֹּלא לֹוֵמד ִּבְסָפָריו 
ַהֲחׁשּוִבים ְוַהִּנְפָלִאים, "ְּבָכל ָהָאֶרץ ָיָצא ַקָּום ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם" 

)תהילים יט, ה(. 

ְוֵהם  ֶנְגָּדם,  ְוָלֵצאת  ְלַדֵּבר  ִנּסּו  ַמְחלֹוקֹות,  ַהְרֵּבה  ִּבְתקּוָפָתם  ְוָהיּו 
ִנְׁשֲארּו ְּבֶׁשֶקט. ַעל ֶהָחֵפץ ַחִּיים ָאְמרּו: "ִמי ֶזה ֶהָחֵפץ ַחִּיים, הּוא 
ַחִּיים עֹוֵזר  ְלַרִּבי  ַּפַעם  ֶזה  ֶאת  ְּכֶׁשָאְמרּו  ָּפׁשּוט".  ַּבִית  ַּבַעל  ְסַתם 
ַזַצ"ל ֶׁשָהָיה ְּגדֹול ַהּדֹור "ָמה ַאָּתה ִמְתַיֵחס ֶלָחֵפץ ַחִּיים, הּוא ַּבַעל 
ְוָדִגים  ְּגִביָנה  ָׁשם  מֹוֵכר  ֶׁשהּוא  ָחנּות  לֹו  ֵיׁש  ַקְסֵקט,  לֹוֵבׁש  ַּבִית, 
ַּבַעל  הּוא  צֹוְדִקים,  ַאֶּתם  עֹוֵזר:  ַחִּיים  ַרִּבי  ָלֶהם  ָאַמר  ְמלּוִחים", 

ַהַּבִית ַעל ַהּתֹוָרה, ַמה ֶּׁשהּוא ּפֹוֵסק זֹו ַהֲהָלָכה".

ָעָליו:  ָּכַתב  ֲאִפּלּו  ֶאָחד  ּדֹורֹו.  ַחְכֵמי  ָיְצאּו  ַהַחִּיים  ַהַּכף  ַעל  ַּגם 
"הּוא ִטֵּפׁש ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְלמֹד", ַרב ָחׁשּוב ָּכַתב ָעָליו ָּכָכה ְּבִסְפרֹו 
אֹותֹו,  ְוִגֵּדף  אֹותֹו  ְוֵחֵרף  ְׁשמֹו,  ֶאת  ַנְזִּכיר  ֹלא   - ְּבָרכֹות  ְּבִהְלכֹות 

ּוַבּסֹוף ִהְתָּבְרָרה ַהֲהָלָכה, ְּכמֹו ַהַּכף ַהַחִּיים סֹוֵפר.

"ּדֹום ַלה' ְוִהְתחֹוֵלל לֹו" )תהילים לז, ז ועיין בגיטין דף ז ע"א(, ְוִתְזֶּכה 
ִלְהיֹות "ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל". ָזָכה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְוָכל ְּגדֹוֵלי 
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ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּזכּו ְלַמה ֶּׁשָּזכּו, ִּבְזכּות ֶׁשַּלְמרֹות ָּכל ַהֵחרּוִפים ְוַהִּגּדּוִפים, 
ִהְמִׁשיכּו ַּבֲהָפַצת ַהּתֹוָרה.

ה' ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ַלֲעֹמל ַּבּתֹוָרה ְוַלֲעֹמד ַּבֵחרּוִפים ּוַבִּגּדּוִפים 
ָהֵאֶּלה ְלַמַען ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַרְך ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
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