
 

1

מפי הרב אפרים כחלון שליט"א

השיחה
 השבועית

בא



הרב אפרים כחלון שליט"א

  RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org

הוצאת ארגון 'בעזרת השם'
www.beezrathashem.org



ָּפ ָר ׁש ַבַת

1

ָּפ ָר ׁש ַבַת
ֲעֶׂשהרַקַטן רמש ּּכחש

ָרעֹוַלִמים ְּגֻפּלש
ַוְיִהי  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ְוַאְרַּבע  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ִמֵּקץ  “ַוְיִהי  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב 
ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָיְצאּו ָּכל ִצְבאֹות ַהֵּׁשם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים” )שמות יב, 
מא(, ָּפסּוק ֶאָחד, ְּגֻאָּלה עֹוָלִמית. ָּכל ֶיֶלד ֶׁשַּמְתִחיל ִלְלֹמד ֶאת ַמּכֹות 

ִמְצַרִים, ִאם ִּתְׁשַאל אֹותֹו: “ֵאיְך ַעם ִיְׂשָרֵאל ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים?” הּוא 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְוֶזהּו”,  ַמּכֹות  ֶעֶׂשר  ִקְּבלּו  ָּבא,  ַרֵּבנּו  “מֶֹׁשה  ְלָך:  ַיִּגיד 
ָאֵכן ָיְצאּו ִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה, ִמָּצָרה ִלְרָוָחה, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה. ֲאָבל 
ֶזה ֹלא ָהָיה ָּפׁשּוט ִּבְכָלל. ֲחַז”ל ְמַגִּלים ָלנּו ֶאת ֵמֲאחֹוֵרי ַהְּקָלִעים 
ָהֲאִמִּתית ֶׁשִּבְזכּוָתּה ַעם  ַהִּסָּבה  ַמִהי  ַהֶּזה,  ַהִּנְפָלא  ַהַּמֲחֶזה  ֶׁשל ָּכל 
ִיְׂשָרֵאל ָזכּו ָלֵצאת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ֶזה ֶׁשָהיּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶזה ֶטְכִני, 

ֲאָבל ָמה ָּגַרם ָלֶהם ָלֵצאת ִמִּמְצַרִים? 



ִים? ִמְצתש ְָ ְמתּור ַׁ לרַמהר עש
ַּבְּמִכיְלָּתא ְּדַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל )פרשת בא מסכתא דפיסחא פרשה ה( ְמֹבָאר, 
ֶׁשַהְּזכּות ֶׁשָהְיָתה ַלֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים, ֶׁשְּבַסְך ַהֹּכל ֹלא ִׁשּנּו ְׁשָמם, 
ְלׁשֹוָנם ּוְלבּוָׁשם, ָהיּו ְקָצת ַמְקִּפיִדים ְּבָלׁשֹון ָהָרע ּוְמַהְּדִרים ָּבֲעָריֹות. 
ֶׁשְּכֶׁשִהִּגיעּו  ָּכתּוב  ֶׁשַּבִּמְדָרׁש  ַעד  ָּדָבר.  ַהֹּכל אֹותֹו  ִמֶּזה  ֲאָבל חּוץ 
ְוַאְטִּביַע  ַהְּיהּוִדים  ִּבְׁשִביל  ֶאָּקַרע  ֲאִני  “ָלָמה  ָאַמר:  ַהָּים  ְלַים סּוף 
ֶאת ַהִּמְצִרים, ַהָּללּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוַהָּללּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה” 
)ילקוט שמעוני פרשת בשלח רמז רלד(. ַהְּדָבִרים ַהְּקַטִּנים ַהָּללּו, ֵהם ֵאּלּו 
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ֶׁשָּגְרמּו ִלְגֻאַּלת ִיְׂשָרֵאל.



ֵּיֶצת ָרהש ֲענש טש
ִמִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ַהֶּזה ֵיׁש ָלנּו ִלְלֹמד ַמה ֹּכחֹו ֶׁשל ַמֲעֶׂשה ָקָטן. ִלְפָעִמים 
ַמִּגיַע ַהֵּיֶצר ָלָאָדם ְואֹוֵמר ָלָאָדם: “ַאל ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַהַהְנָהָגה ַהֹּזאת, 
ַמִים ַאֲחרֹוִנים”. ֲאָבל  ָצִריְך ַלֲעׂשֹות  ֲעזֹב, ֹלא  ַהֲהָלָכה ַהֹּזאת.  ֶאת 
ֲחַז”ל )חולין דף קה ע”ב( אֹוְמִרים: ַמִים ַאֲחרֹוִנים חֹוָבה!, ֶזה ֹלא ָּכֶזה 
ָחׁשּוב, ֹלא ָצִריְך, אֹו ֶׁשְּמִסיתֹו ַהֵּיֶצר, “ֲעזֹב, ֹלא ָצִריְך ְנִטיַלת ָיַדִים 
ַּבּבֶֹקר”, ֵאּלּו ְּדָבִרים ְקַטִּנים. ֵאיְך ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ּוְלַהְכִניַע ֶאת ַהֵּיֶצר 

ַּבְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶׁשהּוא אֹוֵמר ָלָאָדם ֶׁשֵהם ְקַטִּנים ְוֹלא ֲחׁשּוִבים?



ְּׁשַמד ָרהש עש ְׁ
ְּכֶׁשַהּגֹוִים  ַהְּׁשָמד  ֶׁשִּבְׁשַעת  ע”ב(,  עד  דף  )סנהדרין  אֹוֶמֶרת  ַהְּגָמָרא 
רֹוִצים ְלַהְׁשִמיד ֶאת ּתֹוַרת ִיְׂשָרֵאל ְואֹוְמִרים: “ָּכל ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ּתֹוָרה 
ּוִמְצֹות הֹוְרִגים אֹותֹו” - ּוְלַצֲעֵרנּו ֶזה ָהָיה ְּבָכל ְׁשנֹות ָּגלּוָתם ֶׁשל 
ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְלַהְרֵּבה ְקִהּלֹות, ִאם ֶזה ְּברּוְסָיה ַהּקֹומּוִניְסִטית, ְוִאם 
ֶזה ִלְפֵני ֵכן ָהִאיְנְקִויִזיְצָיה ִּבְסָפַרד, ָּתִמיד ָרצּו ְלַהֲעִביר ֶאת ּתֹוַרת 
ִיְׂשָרֵאל ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל. ַהְּזַמן ַהֶּזה ִנְקָרא ְׁשַעת ַהְּׁשָמד, ּוִבְׁשַעת ַהְּׁשָמד 
אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא ֶׁשֲאִפּלּו ַעל ַעְרְקָתא ִּדְמָסאֵני ָצִריְך ְלַהְקִּפיד. ַמה ֶּזה 
ַעְרְקָתא ִּדְמָסאֵני? ִּבְזַמָּנם ָהָיה ַלּגֹוִים סּוג ַנֲעַלִים ׁשֹוֶנה ֵמַהְּיהּוִדים 
ָּבִאים ַהּגֹוִים  ְוִאם  )עיין רש"י תענית דף כב ע"א דיבור המתחיל מסאני(, 

ְוגֹוְזִרים ְּכֵדי ְלַהֲעִביר ֶאת ַהְּיהּוִדים ִמָּדָתם, ֶׁשָּכל ַהְּיהּוִדים ְצִריִכים 
ִלְלּבֹׁש ַנֲעַלִים ְּכמֹוֶהם, ַנֲעֵלי ַנייק ִעם ְּפָקִקים, ּוִמי ֶׁשֹּלא הֹוֵלְך ִעם 
ַהַּנֲעַלִים ָהֵאֶּלה ַחָּיב ִמיָתה, ַמה ַּנֲעֶׂשה? ַהִהָּגיֹון אֹוֵמר ֶׁשֹּלא ִנְמֹסר 
ֶׁשִּבְׁשַעת  אֹוְמִרים  ֲחַז”ל  ֲאָבל  ַנייק,  ַנֲעֵלי  ִלְנֹעל  ֹלא  ַנְפֵׁשנּו  ֶאת 
ַהְּׁשָמד ֲאִפּלּו ְלִׁשּנּוֵיי ַעְרְקָתא ִּדְמָסאֵני ָאסּור! ִּתְמֹסר ֶאת ַהֶּנֶפׁש ַעל 
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ֶזה. ֲאִני ֹלא ָׂשם ַנֲעֵלי ַנייק ַּגם ִאם ַּתַהְרגּו אֹוִתי... 

ַמה ַהִהָּגיֹון? ַחִּיים, מּול ַנֲעֵלי ַנייק? ֹלא מּוָבן.

ַּגם ִאם ֶזה ֹלא מּוָבן ֶזה ַהִּדין! 



ֵּיֶצתרַהַתע ָרהש ֲענש מֹוְדדּוָרִעםרטש ְָ רִה
ַעל  ַלֲעֹבר  ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁשֵּמִסית  ָהָרע  ַלֵּיֶצר  ָלבֹוא  ֶאְפָׁשר  ִמָּכאן 
ֵּתֵלְך  ָיַדִים,  ִּתֹּטל  “ַאל  ֲחׁשּוִבים,  ָּכֵאֶּלה  ֹלא  ֶׁשֵהם  ְקַטִּנים  ְּדָבִרים 
ִעם ַמְלּבּוִׁשים ֶׁשל ּגֹוִים”, ְוִאם ָלָאָדם ֵאין ֹּכַח ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ִנְסיֹון 
ְׁשַעת  ַעְכָׁשו  ָהְיָתה  ֶׁשִאם  ְּבַדְעְּתָך  ַּתְחשֹׁב  ָּפׁשּוט:  ַהִּפְתרֹון  ַהֵּיֶצר, 
ַהְּׁשָמד ָהִייָת ָצִריְך ִלְמֹסר ֶאת ַהֶּנֶפׁש ַעל ֶזה! אֹו ַנֲעֵלי ַנייק אֹו ִּכַּתת 
יֹוִרים, אֹו ְנִטיַלת ָיַדִים אֹו יֹוִרים ְּבָך, ִּתְתֹּפס ֶאת ַהֵּיֶצר ְוַתִּגיד לֹו: 
“ֶזה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַרֵחם ָעַלי ְוֹלא ָׂשם אֹוִתי ִּבְׁשַעת ַהְּׁשָמד, 
ֶׁשָהִייִתי ַחָּיב ִלְמֹסר ֶנֶפׁש ַעל ַהִּמְצָוה ַהּזֹו, ֹלא אֹוֵמר ֶׁשָּצִריְך ְלַזְלֵזל 
ָּבּה. ֶׁשֵּכן, ִאם ִּבְׁשַעת ַהְּׁשָמד מֹוְסִרים ַעל ֶזה ֶאת ַהֶּנֶפׁש, ַעְכָׁשו ֲאִני 

ֲאַוֵּתר ַעל ֶזה?” 

ֲאַנְחנּו ֹלא ְמִביִנים ַמה ֶּזה ִמְצֹות, ֹלא ְמִביִנים ַמה ֶּזה ּתֹוָרה, ַמה ֶּזה 
ַהָּדָבר ַהִּצּוּוי ֲהִכי ָקָטן ֶׁשל ֲחַז”ל. ַּכָּמה ָחׁשּוב ֶׁשֹּלא ְלִהַּדּמֹות ַלּגֹוִים 
ַהַחִּיים!  ִמְּקֻדַּׁשת  ָּגדֹול  יֹוֵתר  ֶזה  ַהְּׁשָמד  ּוִבְׁשַעת  ַּבַּנֲעַלִים,  ֲאִפּלּו 
ֵאין יֹוֵתר ָקדֹוׁש ֵמַחִּיים ֶׁשל ְיהּוִדי, ֲאָבל ִּבְׁשַעת ַהְּׁשָמד ֲאִפּלּו ַעל 
ְלָבִנים  ְׂשרֹוִכים  ָלֶהם  ֵיׁש  ַהּגֹוִים  ָּכל  ַהֶּנֶפׁש,  ֶאת  ִּתְמֹסר  ְׂשרֹוִכים 
ִעם ַנַעל ְׁשֹחָרה, ַאָּתה ֵּתֵלְך ִעם ְׂשרֹוִכים ְׁשֹחִרים ְוַנַעל ְלָבָנה. ְוִאם 
ִיְרצּו ְלַהְכִריַח אֹוְתָך ַעל ֶזה ְּכֵדי ְלַהֲעִביר ַעל ַהָּדת, ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו 
ַהְּגָמָרא ֶׁשַחָּיִבים ִלְמֹסר ֶאת ַהֶּנֶפׁש. ְלַלְּמֵדנּו ַּכָּמה ָאנּו ֹלא ְמִביִנים 
ֶאת ֵעֶרְך ַהַחִּיים, ְלֻעַּמת ִּדין ֶאָחד ַּבּתֹוָרה, ַוֲאִפּלּו ַמְלּבּוׁש ֶׁשל ְיהּוִדי. 
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ָר ַָ ׁש ֶּסֶכָר מש
ַמֶּסֶכת  ִהיא  ַׁשָּבת  ַמֶּסֶכת  ַׁשָּבת –  ְּבַמֶּסֶכת  ָלֶזה,  נֹוֶסֶפת  ֻּדְגָמא  ֵיׁש 
ִמְתַלֲהִבים,  ֻּכָּלם  ַׁשָּבת.  ַמֶּסֶכת  ְלַסֵּים  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  ַאְׁשֵרי  ִנְפָלָאה, 
ַמְתִחיִלים ֶאת ִלּמּוד ַהַּׁש”ס ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות, ֶׁשִהיא יֹוֵתר ַקָּלה, ֵיׁש 
ָׁשם ֻסְגיֹות ֶׁשְּמַדְּברֹות ֵאֶליָך, ַהְרֵּבה סּוֵגי אֶֹכל, ַּפְרִּגּיֹות )ברכות דף 
ְּבָרכֹות  ַמֶּסֶכת  ִלְלֹמד  ָקֶׁשה  ְועֹוד,  )שם דף לה ע"א(  ֵּפרֹות  לט ע"א(, 

ִּפְתרֹונֹות  ִסּפּוִרים,  ַהְרֵּבה  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ֵיׁש  ָרֵעב.  ְּכֶׁשַאָּתה 
ַמֶּסֶכת  ּוְכֶׁשְּמַסְּיִמים  ָהַאֲחרֹון.  ַּבֶּפֶרק  ְּבִיחּוד  ְוַאָּגְדתֹות,  ַלֲחלֹומֹות 
ְּבָרכֹות ַהַּמֶּסֶכת ַהָּבָאה ַאֲחֶריָה ִהיא ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת. ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה 
ַזַצ”ל אֹוֵמר ַעל ַהַּמֶּסֶכת ַהּזֹו: “ָּבָאה ַׁשָּבת ָּבָאה ְמנּוָחה” – ָאָדם עֹוֵזב 
אֹוָתּה ְוהֹוֵלְך ָלנּוַח. ֵיׁש ָּבּה ֻסְגיֹות ָקׁשֹות ְּכָבר ַּבֶּפֶרק ָהִראׁשֹון. ְּכמֹו 
ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ְּדָבִרים ֶׁשִּנְפְסָקה ָּבֶהם ֲהָלָכה ְּכֵבית ַׁשַּמאי )שבת דף יג 
ע”ב(, ְּדָבִרים ֶׁשל ֵּבית ַׁשַּמאי, ִּדיֵני ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה. ַוֲאִפּלּו ַהִּמְׁשָנה 

ָהִראׁשֹוָנה ֵיׁש ֶׁשִּמְסַּתְּבִכים ִאָּתּה, ְיִציאֹות ַהַּׁשָּבת ְׁשַּתִים ֶׁשֵהן ַאְרַּבע 
ִּבְפִנים ּוְׁשַּתִים ֶׁשֵהן ַאְרַּבע ַּבחּוץ, ְוהּוא חֹוֵׁשב ָמַתי הּוא ְּכָבר ֵיֵצא 
ַּבחּוץ. “ָּבָאה ַׁשָּבת ָּבָאה ְמנּוָחה” הּוא הֹוֵלְך ִליֹׁשן: “ָּתִעירּו אֹוִתי 
ַּבַּמֶּסֶכת ַהָּבָאה”. ַמִּגיִעים ְלַמֶּסְכּתֹות ֹראׁש ַהָּׁשָנה, יֹוָמא, ָׁשם הּוא 
ִמְתעֹוֵרר. ָהָאָדם ָצִריְך ִלְהיֹות ַעְּקָׁשן, ְוֹלא ְלַוֵּתר ַעל ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת 
ַהִּנְפָלָאה. ְוִאם ִעֵּקׁש הּוא ַיְצִליַח )'שאלתות' דרבי חיים מואלזי'ן ירושלים 

ת"ש אות מז(. 



ֲפִמיַתהרְלַנְכִתי
ּוַבִּמְׁשָנה ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת )דף קכא ע”א( מּוָבא, ָנְכִרי ֶׁשָּבא ְלַכּבֹות ֵאין 
אֹוְמִרים לֹו ַּכֵּבה ְוַאל ְּתַכֶּבה. ִאם ּגֹוי ַמִּגיַע ְורֹוֶאה ְׂשֵרָפה ֶׁשל ְיהּוִדי 
ְּבַׁשָּבת, ָּכל ַהַּבִית ִנְׂשָרף, ָּכל ַהַּתְכִׁשיִטים, ָּכל ָהְרכּוׁש, ֵיׁש לֹו ֲחִצי 
ַּבְנק ְּבתֹוְך ַהַּבִית, ְוַהּגֹוי ַמִּגיַע ְורֹוֶאה ֶאת ַהַּנֲעֶׂשה ֲאָבל הּוא ֹּגֶלם, 
ֵיׁש  ְּכלּום,  ְוֹלא עֹוֶׂשה  ִמְסַּתֵּכל  ְׁשַּתִים,  ַעל  ֲחמֹוָרַתִים הֹוֵלְך  ֲחמֹור 
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ְלָידֹו ִצּנֹור ַמִים זֹוֵרם ֲאָבל הּוא ֹלא נֹוֵגַע ּבֹו. ַאָּתה רֹוֶצה ְלַהִּגיד לֹו: 
‘ָהלֹו, ָּתִזיז ֶרַגע ֶאת ַהִּצּנֹור ְלִכּוּון ָהֵאׁש', ָמה ְּכָבר ָצִריְך ְלַהִּגיד לֹו? 

ִמָּלה ַאַחת, “ַּכֵּבה!”. אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא: ָאסּור! 

ָהָאָדם ַהֶּזה ֶׁשֵּביתֹו ִנְׂשָרף הּוא ִיְהֶיה ָעִני ָמרּוד, ֹלא ִיְהֶיה לֹו ֶׁשֶקל, 
ִיְהֶיה ַּבַעל חֹוב, ַהְיָלִדים ֶׁשּלֹו ִיְהיּו ִמְסֵּכִנים, ִאְׁשּתֹו ֹלא ִּתְרֶצה אֹותֹו, 
ּוְבִמָּלה ַאַחת הּוא ָיכֹול ַלֲעֹצר ֶאת ַהֹּכל, ְלַהִּגיד "ַּכֵּבה!”, ֶזה ֲאִפּלּו 
ֶׁשַּקָּלה  ְלגֹוי  ֲאִמיָרה  ֶׁשל  ְׁשבּות  ִאּסּור  ַרק  ֶאָּלא  ְּדַרָּבָנן  ִאּסּור  ֹלא 
יֹוֵתר ְוִנְקֵראת ְׁשבּות ֶׁשֵאין ָּבּה ַמֲעֶׂשה )עיין עירובין דף סח ע”א(. ֵיׁש 
סּוֵגי ִאּסּוֵרי ְׁשבּות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ַמֲעֶׂשה, ְּכמֹו ַמה ֶּׁשָאְסרּו ִלְרּכֹב ַעל 
ְּבֵהָמה )ביצה דף לו ע"ב(, ֶזה ַּגם ִאּסּור ְׁשבּות ֲאָבל ָחמּור יֹוֵתר ֵּכיָון 
ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה, ֲאָבל ֲאִמיָרה ְלגֹוי ִהיא ְׁשבּות ֶׁשֵאין ָּבּה ַמֲעֶׂשה 
ְוַקָּלה יֹוֵתר, ּוְבָכל ֹזאת ָאסּור, ַּגם ִּבְמִחיר ֶׁשְּיַאֵּבד ֶאת ָּכל ְרכּוׁשֹו 
ְוֶאת ָּכל ָרַמת ַחָּייו. ַּגם ֶזה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ֹלא יֹוְדִעים 
ּוְמִביִנים ַמהּו ֶעְרָּכּה ֶׁשל ֲהָלָכה ַאַחת, ֶׁשל ִמָּלה ַאַחת ַּבּתֹוָרה, ּוָמה 

ָהֵעֶרְך ֶׁשל ִמְצָוה ַאַחת, ּוָמה ָהֵעֶרְך ֶׁשל ֲעֵבָרה ַאַחת.



ַּזַקן ”לרְוהש ַהֲפִתיזש
ְמֻסָּפר ַעל ַרֵּבנּו ִיְצָחק לּוְרָיא ָהַאְׁשְּכַנִּזי - ָהֲאִריַז”ל, ֶׁשָהָיה ַחי ִלְפֵני 
ַּכֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה. ַּפַעם ַאַחת ָראּו אֹותֹו ְּבַׁשָּבת ִמְתַּפֵּלל ִעם ַהָּיד 
ְּבתֹוְך ַהָּזָקן, ּגֹוֵמר ְלִהְתַּפֵּלל, אֹוֵמר ְלֻכָּלם ַׁשָּבת ָׁשלֹום ְוַהָּיד ְּבתֹוְך 
ַהָּזָקן. ָחְׁשבּו ּכֹוֲאבֹות לֹו ַהִּׁשַּנִים, אּוַלי ִנְתְּפָסה לֹו ַהָּיד, ָׁשֲאלּו אֹותֹו 
ָאַמר  ָׁשם?”  ְּתקּוָעה  ֶׁשְּלָך  ַהָּיד  ָלָמה  ֶעְזָרה?,  ָצִריְך  ַאָּתה  "ַרֵּבנּו, 
ָלֶהם ַרֵּבנּו ָהֲאִר”י: “ָׁשַכְחִּתי ְוִהְכַנְסִּתי ֶאת ַהָּיד ַלָּזָקן, ַוֲאִני ְמַפֵחד 
ְלהֹוִציא ֶאת ַהָּיד, ֶׁשָּמא ִּתָּתֵלׁש ֵאיזֹו ַׂשֲעָרה”, ֶׁשֲהֵרי ָאסּור ִלְתֹלׁש 
ְׂשָערֹות ְּבַׁשָּבת ַוֲאִפּלּו ֹלא ְלִהְסָּתֵרק ִמַּטַעם ֶזה )עיין שו"ע אורח חיים 
סימן שמ סעיף א, ובילקוט יוסף שבת ה סימן שמ סעיף א אות ז(. ִנְׁשַאל ֶאת 



ֲעֶׂשהרַקַטן רמש ּּכחש

6

ֹלא  ַאָּתה  ִיָּתֵלׁש  ִאם  ַּגם  ֲהֵרי  ַהָּגדֹול?  ַהַּפַחד  ָמה  ָהֲאִריַז”ל,  ַרֵּבנּו 
יג  דף  )ביצה  ַהּתֹוָרה  ָאְסָרה  ַמֲחֶׁשֶבת  ּוְמֶלאֶכת  ִלְמָלאָכה,  ִהְתַּכַּוְנָּת 
ע"ב(, ְוֶזה ִּבְכָלל ָסֵפק ִאם ִּתָּתֵלׁש ַׂשֲעָרה ָּכל ֶׁשִהיא. ָׁשֶוה ְלָך ְלִהָּׁשֵאר 

ִעם ַהָּיד ַּבָּזָקן ָּכל ַהַּׁשָּבת? ְוַרֵּבנּו ָהֲאִריַז”ל ְּבֶׁשּלֹו, ְמַפֵחד ְלהֹוִציא 
ֶאת ַהָּיד. ָלָּמה? הּוא ָרָאה ַמה ּקֹוֶרה ַּבָּׁשַמִים ְּכֶׁשָאָדם עֹוֵבר ֲאִפּלּו 
ַעל ִאּסּור ְּדַרָּבָנן ַקל! ַּכָּמה עֹוָלמֹות רֹוֲעִׁשים ְוֶנְחָרִבים, ְוָלֵכן הּוא 

ִנְזַהר ְמֹאד ָּבֶזה. 

ַזַצ”ל,  ָקארֹו  יֹוֵסף  ַרִּבי  הּוא  יֹוֵסף,  ַלֵּבית  ֶׁשִּנְגָלה  ַהַּמִּגיד  ַהַּמְלָאְך 
ֶׁשָהָיה ַּגם ֶּבן ּדֹורֹו ֶׁשל ָהֲאִריַז”ל, ָאַמר לֹו: “ִאם ָהִייָת יֹוֵדַע ַּכָּמה 
עֹוָלמֹות ֶנְחָרִבים ְוֶנֱהָרִסים ְּבָׁשָעה ֶׁשַאָּתה ַמְפִסיק ִלְלֹמד, ֹלא ָהִייָת 
ַמִּסיַח ַּדְעְּתָך ְׁשִנָּיה ַאַחת ִמִּלּמּוד ַהּתֹוָרה” )ספר מגיד מישרים שבח הרב 
אור ליום שבת כ"ב לאדר א'(. ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַמה ַּלֲעׂשֹות, ַאְנֵׁשי ַהֹחֶמר, 

ֹלא ְמִביִנים ֶעְרָּכּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ַמה ַהֲחִׁשיבּות ְוָהֵעֶרְך ֶׁשל ִמָּלה ַאַחת 
ַּבּתֹוָרה, ּוִמֶּנֶגד ַמה ּגֹוֶרֶמת ָּכל ֲעֵבָרה ְקַטָּנה. 



ְּתרֵעתּםרְוֶעְתַיה” ”ְופש
ֵאין  ְּבָעָיה,  ֵיׁש  ֲאָבל  ִמִּמְצַרִים,  ָלֵצאת  ְורֹוִצים  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָּבִאים 
ָלֶהם ׁשּום ְזכּות. אֹוְמִרים ֲחַז”ל )במדרש רבה פרשת שמות פרשה א אות 
ז(,  )יחזקאל טז,  ְוֶעְרָיה”  “ֵערֹם  ִּבְבִחיַנת  ָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  - לו(  לה 

ָוֹאַמר  ְּבָדָמִיְך  ִמְתּבֹוֶסֶסת  ָוֶאְרֵאְך  ָעַלִיְך  “ָוֶאֱעֹבר  ֵמַהִּמְצֹות.  ֵריִקים 
ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי ָוֹאַמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי” )שם פסוק ו(, ֶזה ַּדם ֶּפַסח ְוַדם 
ֶׁשָּסַתם  ַהָּדָבר  ֶׁשֶּזה  ֵּכיָון  ָּברּוְך הּוא,  ַהָּקדֹוׁש  ֲעֵליֶהם  ֶׁשִּצָּוה  ִמיָלה 
ֶאת ִּפיו ֶׁשל ַהָּׂשָטן ֶׁשִהְתַנֵּגד ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמִּמְצַרִים. ַהְּזכּות ַהּזֹו 
ּוַמְלּבּוָׁשם,  ְלׁשֹוָנם  ְׁשָמם,  ִׁשּנּו  ֶׁשֹּלא  ָהִראׁשֹוִנית  ַלְּזכּות  ִהְצָטְרָפה 

ְוָעׂשּו עֹוד ַּכָּמה ַהְנָהגֹות ְקַטּנֹות ֶׁשִּבְזכּוָתן ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים. 
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ַּׂשַטן הרְלִקְטתּוגרהש ַָ ִּס הש
ַהִּסָּבה ֶׁשָהיּו ְצִריִכים ַּגם ֶאת ַהִּמְצֹות ַהָּללּו ֶׁשל ַּדם ֶּפַסח ְוַדם ִמיָלה, 
יֹוְצִאים  ֵהם  ֶׁשִאם  ָיַדע  ַהָּׂשָטן  ֶׁשֲהֵרי  ְמֹאד.  ַהִּקְטרּוג  ֶׁשָּגַבר  ֵּכיָון 
ַאְרָּבִעים ְוִתְׁשָעה יֹום ַאַחר ָּכְך ֵהם ְמַקְּבִלים ֶאת ַהּתֹוָרה, “ְּבהֹוִציֲאָך 
ַהֶּזה” )שמות ג,  ָהָהר  ָהֱאֹלִקים ַעל  ַּתַעְבדּון ֶאת  ִמִּמְצַרִים  ָהָעם  ֶאת 
יב(, ְוַהּתֹוָרה ִהיא ַהֹּכַח ַהָּיִחיד ֶׁשָּיכֹול ִלְׁשֹּבר ֶאת ַהֵּיֶצר ָהָרע, ְּכמֹו 

ֶׁשָאְמרּו ֲחַז”ל ַּבְּגָמָרא )קידושין דף לא ע”ב( ִאם ָּפַגע ְּבָך ְמֻנָּול ֶזה – 
ִנּמֹוַח,   - הּוא  ֶאֶבן  ִאם  ַהִּמְדָרׁש.  ְלֵבית  ָמְׁשֵכהּו  ָהָרע,  ַהֵּיֶצר  הּוא 
ִאם ַּבְרֶזל הּוא - ִמְתּפֹוֵצץ. ְוָלֵכן ָאַמר ַהָּׂשָטן: “ֲאִני ֹלא ֶאֵּתן ָלֶהם 
ְלַהִּגיַע ְלַמַּתן ּתֹוָרה, ֶׁשֹּלא ְיַקְּבלּו ֶאת ַהֶּנֶׁשק ַהַּקְטָלִני ַהֶּזה ֶנְגִּדי”. 
ַהָּׂשָטן ִׂשֵחק ָׁשם ַּתְפִקיד ָחׁשּוב, ְוָלֵכן ֲאִפּלּו ִּבְקִריַעת ַים סּוף ִקְטֵרג 
ֲעֵליֶהם )עיין ילקוט שמעוני פרשת בשלח רמז רלד(, ַהֹּכל ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיִּגיעּו 

ְלַמֲעַמד ַהר ִסיַני.



ֵנתרְועֹודרֵנת
ִליִציָאָתם,  ֶׁשָּגְרמּו  ְּבִמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְלַעם  ֶׁשָהיּו  ַהְּזֻכּיֹות  ּוֵמאֹוָתן 
ַהְרֵּבה  ֵיׁש  ֶׁשָּלנּו.  ַלּדֹור  ַּגם  ִלְלֹמד  ָלנּו  ֵיׁש  מּוָעטֹות,  ֶׁשָהיּו  ֲאִפּלּו 
ֲאָנִׁשים ֶׁשִאְכַּפת ָלֶהם ִמְּכבֹוד ָׁשַמִים, ּוְכֶׁשרֹוִאים ֶאת ַהַּמָּצב ָהרּוָחִני 
ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵהם ְּבַצַער ָּגדֹול: ‘ַּכָּמה ְּכָבר ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַהֲחִזיר 
ְּכלּום,  יֹוְדִעים  ֶׁשֹּלא  ָּבעֹוָלם  ְיהּוִדים  ֶׁשל  ִמְליֹוִנים  ֵיׁש  ִּבְתׁשּוָבה? 
ָּכְך  ָּגדֹול  יֹוֵתר  ֶׁשַהחֶֹׁשְך  ְּכֹכל  ַהְּתׁשּוָבה?  ֲאֵליֶהם?’, ָמה  ַנִּגיַע  ֵאיְך 
ֶזה  ֵמַהחֶֹׁשְך.  ַהְרֵּבה  ּדֹוֶחה  ֵמָהאֹור  ְמַעט  ֲחָזָקה,  יֹוֵתר  ָהאֹור  ֶקֶרן 
ַמה ֶּׁשָאַמר ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְלַרִּבי יֹוֵסף ְׁשֹלֹמה ַּכֲהֶנָמן, ָהַרב ִמּפֹוִניֵבז’ 
ַזַצ”ל: “ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו ְלַהְדִליק עֹוד ֵנר ְועֹוד ֵנר, ְוַרק ֶזה ִיְדֶחה ֶאת 

ַהחֶֹׁשְך ַהָּגדֹול” )חפץ חיים על התורה עמוד כו(.
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ְּזקּוָ חש ְָ לֹוָרִה ַָ קש
ֶזה ַמה ֶּׁשָּצִריְך ִלְלֹמד ִמָּפָרַׁשת ֹּבא, אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶֹׁשה: 
“ֹּבא ֶאל ַּפְרעֹה” )שמות י, א(, ַּתְתִחיל ִלְגֹאל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֵיׁש ָלֶהם 
ְזֻכּיֹות, ָאְמָנם מּוָעטֹות, ֲאָבל ֹּכָחם ַרב. ַמה ֶּׁשֹּלא ִׁשּנּו ְׁשָמם, ְלׁשֹוָנם 
ּוְלבּוָׁשם, ָעַמד ִלְזכּוָתם ְוִהְצִליַח ִלְׁשֹּבר ֶאת חֹומֹות ִמְצַרִים ְוֶאת ָּכל 

ֹּכחֹות ַהֻּטְמָאה.

ָלֵכן ָּכל ָאָדם ָצִריְך ָלֹבא ּוְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו, ִּבְמֻיָחד ִאם ֶזה ְּבָיִמים 
‘ֱאֹלִקים,  ֵלאֹלִקים:  ְלַהְראֹות  ַהֵּׁשם,  ִלְכבֹוד  ַאַחת  ַקָּבָלה  נֹוָרִאים, 
ֲאִני אֹוֵהב אֹוְתָך, ֲאִני עֹוֶׂשה ַמֶּׁשהּו ָקָטן ִּבְׁשִביְלָך, ֲאִני ֹחֶמר ָעכּור, 
ָהָיה אֹוֵמר ֶׁשֹּלא  ַחִּיים  ְוֶהָחֵפץ  ַהְרֵּבה’.  ַעְצִמי  ַעל  ְלַקֵּבל  ָיכֹול  ֹלא 
ָצִריְך ַלְחשֹׁׁש ְלַקֵּבל ַקָּבלֹות, ְּתַקֵּבל ַעל ַעְצְמָך ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ֶזה 

ִלְזַמן מּוָעט ְּכָבר ִהְרַוְחָּת )עיין בהקדמה לספרו שמירת הלשון(. 

ַּגם ֶאת ַהַּקָּבלֹות ַהְּקַטּנֹות ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵהב ְּכֶׁשעֹוִׂשים ֶאת 
ֶזה ִלְכבֹודֹו. ָמָׁשל ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה? ֵיׁש ֶיֶלד ֶׁשַרק ַמְתִחיל ָלֶלֶכת, 
ַאָּבא ֶׁשּלֹו ַמִּגיַע ְוַהֶּיֶלד ִמְתרֹוֵמם ָּכָכה ְועֹוֶׂשה ַצַעד ָקָטן ֵאָליו ְועֹוד 
ַּכָּמה  נֹוֵפל.  ְוׁשּוב  ַצַעד  ְועֹוד  ַּפַעם  עֹוד  ָקם  נֹוֵפל.  ּוִמְסֵּכן  ַצַעד, 
ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ֶׁשרֹוֶצה  ַהֶּיֶלד  ֶׁשל  ַהִּטְרָחה  ֶאת  ַמֲעִריְך  ֶׁשָהַאָּבא 

ֲאִפּלּו ֶׁשַהְּצָעִדים ְקַטִּנים, ֵּכיָון ֶׁשֶּזה ַמה ֶּׁשַהֶּיֶלד ָיכֹול...



רֹלפרְלִהַּׁשֵפתרִּתינֹוק
ָאְמָנם ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשֹּלא ִלְׁשֹמַע ַלֵּיֶצר ָהָרע ְלִהָּׁשֵאר ָּכל ַהּיֹום ְּכמֹו 
ִּתינֹוק ֶׁשַרק ַמְתִחיל ָלֶלֶכת. ָצִריְך ִלְראֹות ָּתִמיד ֶׁשַהִהְתַחְּזקּות ִהיא 
ֶׁשעֹוִלים  ַעד  ב(,  משנה  ד  פרק  )אבות  ִמְצָוה  ּגֹוֶרֶרת  ִמְצָוה  ִּבְבִחיַנת 

ַּבְּמִסָּלה ָהעֹוָלה ֵּבית ֵאל. 

ַהֵּׁשם ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַׂשֵּמַח אֹותֹו ְּבָכל ַמֲעֵׂשינּו ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
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