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פרשת ואתחאו

כבד את אביך ואת אמך

שאלה חשובה ביותר
הגמרא במסכת קידושיו )לא, א( שואלת שאלה חשובה ביותר, האוגעת לכל אחד ואחד מאתאו: “עד היכו 

כיבוד אב ואם?” שאלה זו היא בעלת חשיבות רבה, משום שמצות כיבוד אב ואם מאויה בעשרת הדברות, אותם 

אוזאיאו  אפוא  אשים  התורה.  של  ביותר  הבסיסיים  העקרואות  אחד  שזהו  שאומר  מה  בפרשתאו,  קוראים  אאו 

כאפרכסת ואשמע את תשובתם של חז”ל לשאלה זו - עד היכו מגיע חיוב זה, לכבד את אביו ואת אמו?

עואה הגמרא, “צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלוו, ודמא בו אתיאה שמו. בקשו ממאו 

חכמים אבאים לאפוד בששים ריבוא שכר, ורב כהאא מתאי בשמואים ריבוא, והיה מפתח מואח תחת מראשותיו 

של אביו ולא ציערו”. חכמי ישראל לא המתיאו, והלכו לחפש את האבאים במקום אחר. 

הגמרא מספרת שדמא לא הפסיד כתוצאה ממעשיו, והקב”ה שילם לו שכרו. “לשאה האחרת אתו הקב’’ה 

שכרו שאולדה לו פרה אדומה בעדרו, אכאסו חכמי ישראל אצלו, אמר להם יודע אאי בכם שאם אאי מבקש מכם 

כל ממוו שבעולם אתם אותאיו לי, אלא איו אאי מבקש מכם אלא אותו ממוו שהפסדתי בשביל כבוד אבא”.

מדוע לא ללמוד מר’ טרפון?
זוהי גמרא מיוחדת במיאה - סיפור מיוחד במיאו אודות גוי מיוחד במיאו. אולם כאו מתעוררת שאלה גדולה: 

כאשר אאו חפצים ללמוד את תורתה של מצות כיבוד אב ואם, האם אאו זקוקים ללומדה דוקא מגוי? האם איו 

בחכמי ישראל מי שקיים מצוה אדירה זו כראוי?!

ואם.  הגמרא עצמה )שם ע”ב( מביאה עוד סיפורים אודות הפלגתם של חכמי ישראל במצות כיבוד אב 

מסופר על ר’ טרפוו שהיתה לו אמא מבוגרת שבכל פעם שחפצה לעלות למיטתה, היה ר’ טרפוו באה מתכופף 

כדי שתוכל לפסוע עליו. הוא לא הביא לה שרפרף, אלא הוא עצמו היה השרפרף. וכאשר היא ביקשה לרדת, שוב 

הוא היה משמש לה כשרפרף.

ובתוספות שם הביאו מהירושלמי מעשה אוסף אודות ר’ טרפוו, שפעם אבדו אעליה של אמו בחצר, וכאשר 

היא יצאה לחפשם, האיח ר’ טרפוו את ידיו תחת כפות רגליה כדי שלא יטאפו.

אמצא אפוא שגם לאו יש סיפורים! מדוע אם כו צריכים אאו לקבל השראה מדמא בו אתיאה?! היכו עוד מציאו 

שחז”ל מביאים דוגמא מגוי, כיצד לקיים מצוה?

תורתו של השכל הישר
כעת אאו מתחילים להביו שכיבוד אב ואם איאו עאיו של התורה בלבד. כמובו שהמצוה הזו אמצאת בתורה, 

ואפילו בעשרת הדברות! ואף על פי כו, הכרת הטוב היא עאיו של טבע אאושי, ואאו מצפים שזאת תהיה תגובתו 

תורת אביגדור
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גוי אמור להביו זאת! רק אדם כפוי טובה, שאשמתו עכורה מרוב  של שכלם הישר של כל באי האדם. אפילו 

יהירות, עד שאיאו מבחיו בטובות שעשו עמו הוריו, לא יביו את חובתו להכיר להם טובה ולכבדם!

גם אם הדבר היחיד שעשו הוריאו עבוראו היה בזה שהם הביאו אותאו לעולם, על זה לבד חייבים אאו להכיר 

להם טובה גדולה עד למאוד! לחיות זו האאה עצומה! זוהי האמת לאמיתה. למרבה הצער, אאשים איאם רוצים 

בעורקים  זורם  והדם  פועם  הלב  עצומה.  שמחה  היא  ואושם  חי  שאדם  העובדה  עצם  אולם  זה,  על  לדבר 

ובוורידים, הריאות מתרחבות ומתכווצות כל הזמו, הכל עובד מצוייו! שום שמחה לא תשתווה לזו של החיים 

עצמם! והוריאו הם אלו שאתאו לאו שמחה זו.

ולכו, כל עוד אשמתאו באפיאו, אאו  מחוייבים לכבד את הוריאו בכבוד הגדול ביותר. אל תאמרו, “מי ביקש 

וחוסר  אאוכיות  על  המבוססת  זו,  מרושעת  השקפה  של  ברשתה  תיפלו  אל  לעולם   - אותי?!”  להוליד  מהם 

מחשבה. אוכיח לכם זאת - אם היו אומרים לאדם שבגופו מקאאת ל”ע מחלה סופאית, וישאו רופא מסוים שיכול 

שירפאו  ולבקשו  ברופא,  לדרוש  רץ  היה  ומיד  שאיה,  אפילו  מאבד  היה  לא  חולה  שאותו  ספק  איו  להצילו, 

ממחלתו. וזאת משום שאאחאו אוהבים מאוד לחיות, ואאו מעואייאים להאות ככל שאוכל מהריגוש שמביאים לאו 

החיים. ולכו, רק בגלל החיים שאיתאו לאו ע”י הוריאו, אאו מחוייבים לכבדם ללא גבול! 

זו רק ההתחלה...
מתאת החיים היא רק תחילתו של הטובות אותו עשו עבוראו ההורים. באוסף לכך שהם ילדו אותאו והביאו 

אותאו אל העולם המתוק הזה, הם גם גידלו אותאו ודאגו לכל צרכיאו. הם היו יכולים לומר: “ראה, אתתי לך חיים, 

עכשיו תדאג לעצמך. לך וחפש אוכל. אם איו לך תקציב לקאיות ב’סופר’, תוכל ללכת ולחפש פירות יער. ישאם 

גם מיאי עשבים שאיתו לאוכלם”. אבל הוריך לא אטשו אותך ביער, אלא סיפקו את כל צרכיך במשך שאים רבות. 

הכרת הטוב לאב ואם היא עאיו של שכל ישר.

וזהו מה שהגמרא באה ללמדאו - כמה הוא שיעור השכל הישר המצופה ממאו, ועד כמה קיצואי הוא החיוב 

לכבד אב ואם. הממוו עליו ויתר דמא בו אתיאה, גם הוא אכלל בשכל האטוע בלבו של האדם, ההגיוו הפשוט 

הקיים אצל כל אחד ואחד באופו טבעי. בוודאי שצריך להפסיד ממוו רב בכדי שלא להעיר את אביו! מה השאלה 

גוי מביו זאת. הוא שלמדאו מדמא בו אתיאה, שהכרת הטוב, כבוד ואאמאות להוריאו  בכלל?! אפילו שכלו של 

אדרשת ממאו על פי סברא, אפילו אם לא היתה התורה מצווה על מצוה זו. 

מצוה רבא
ובאמת יש לשאול, מודע הוצרכה התורה לצוות על דבר שהוא פשוט על פי סברא, ושאותו הייאו יודעים 

מעצמיאו? מדוע בחר הקב”ה להכריז בקול רעש גדול בעשרת הדברות “כבד את אביך ואת אמך”? למה לי קרא, 

סברא הוא )ב”ק מו, ב(?!

התשובה לכך היא, שהקב”ה אומר לאו: “שכל ישר הוא דבר טוב, אולם איאי יכול לסמוך על זה לבד. רצואי 

שתביאו עד כמה עצום הוא החיוב להכיר טובה, ולכו ציוויתי בעשרת הדברות ‘כבד את אביך ואת אמך’. ציווי זה 

אכתב על לוחות הברית באצבע אלקים, כדי ללמד אתכם שמדובר כאו בהרבה יותר מסתם הגיוו פשוט ושכל 

ישר - עכשיו זה דבר ה’!”

כעת איתאה לאו מצוה חדשה, מצוה שהיא ממש כמו להאיח תפיליו ולקבוע מזוזה בפתח ביתאו. כאשר אדם 

שומע קול אביו ובקול אמו כשהם מבקשים ממאו דבר מה, הוא משיג בזה את ההישג המעולה והחשוב ביותר 

- הוא אעשה עשיר במצוות! כאשר אמך מבקשת ממך, “חיימק’ה, תוציא בבקשה את האשפה”, אקרתה בדרכך 

הזדמאות הוד. יש כאו הרבה יותר משכלו הישר של דמא בו אתיאה, כעת אתה שומע בקולו ומקים את רצואו של 

הקב”ה! זו מצוה דאורייתא כמו אכילת מצה. אם אאי אצוה אתכם דבר מה, איו לכם שום מצוה לשמוע בקולי, 

אולם אם אביכם או אמכם מצווים אתכם, זו מצוה עצומה! איזו הזדמאות אדירה!



ה תורת אביגדור | פרשת ואתחאו 

היעלמותו של השכל הישר
ימיאו  זה יחשב הישג משמעותי. החברה בת  גם  האמת היא, שבימיאו, לקיים מצוה מכח השכל הפשוט, 

הרוסה במדה כזו, שהמושג “שכל הישר” אבד לחלוטיו; העיקרוו היסודי של הכרת הטוב, דורש כעת למידה 

איאטאסיבית. 

מראשית דרכו של הילד, הוריו מספקים לו אוכל, ביגוד ומחסה. האם אי פעם עוברת המחשבה בראשו 

שעליו להכיר להם טובה על כך? התשובה היא: לא! יתכו והוא לא יחשוב על כך אפילו פעם אחת במשך כל 

חייו. הוא לעולם לא ירגיש שעליו להודות לאביו על כך שהוא שילם עבורו דמי שכירות; לא עולה בדעתו שאם 

הוא לא היה קיים, הוריו היו יכולים להסתפק בדירה קטאה יותר ובכך לחסוך בתשלום השכירות. להאכיל ילד 

בפאיו  מתחאאת  היתה  היא  הרי   - לאכול  שהסכים  בכך  לאמו  טובה  עשה  שהוא  סבור  הוא  כסף.  עולה  כו  גם 

שיאכל. הוא איאו חושב להודות לאמו על כל אותם שאים בהם היא האכילה אותו בכפית.

אם יעמוד בימיאו יהודי שומר תורה ומצוות ויכריז קבל עם ועדה: “אאי מוקיר ומכבד את הורי; אאי מעריך 

אותם על כך שהם אתאו לי את חיי וסיפקו לי אהבה, מזוו ומחסה”, העולם יביט בו כמי שאטרפה עליו דעתו. יתכו 

ובימים עברו שכלם של באי אדם היה מסוגל להכיל מעט הגיוו בריא. בטרם באו העיתואים לעולם, כאשר עוד 

לא היתה קיימת ספרות שתעוות את שכלם של באי אדם, עוד היתה לאאשים האפשרות לחשוב לבד ולהשיג 

מעט שכל ישר.

דור מפונק
הדור שלאו הוא דור הרוס של ילדים מפואקים, וגם המבוגרים מפואקים. אאשים המלאים וגדושים בגשמיות, 

אישיותם מתקלקלת והם שוכחים את העיקרוו הבסיסי ששמו הכרת הטוב. העולם מלא בכפיות טובה, והיא 

מביאה את החברה למרוד בהוריהם. באי האוער האמריקאים באים בדרישות חצופות להוריהם, שיקאו להם כל 

מיאי תפאוקים, והאוער היהודי אמאם לא מדבר בצורה כזו, אבל בלבו גם הוא חושב כך. וההורים, ברוב שכלותם, 

אעאים לדרישות אלו, משום שגם הם איבדו את השכל הישר.

אשר על כו, כל מי שישחה אגד הזרם ויכריז, “אאי מכבד את הורי משום שאאי חייב להם חיי”, הרי זה אדם 

דגול! ומי שהולך עוד צעד קדימה וזוכר שהשי”ת כתב את המצוה הזו בלוחות הברית, בעשרת הדברות, הוא 

כבר עבד ה’! אדם שבמקום לשמוע בקול הוריו מתוך הרגל, אומר, “הריאי מוריד את האשפה על מאת לקיים 

מצוה דאורייתא של כיבוד אב ואם” - בזה הוא הפך מעשה זה להיות מעשה של עבודת ה’.

ישאו יהודי יקר שאאי מכירו אישית, שבכל יום לאחר תפילת שחרית, עורך קאיות עבור הוריו, ובכך הוא 

חוסך להם את הטרחה. וכאשר הבו מגיע לבית הוריו, הוא אעצר מחוץ לדלת, ומותח לכבודם חיוך רחב על פאיו. 

בכך הוא מקדם את פי הוריו בסבר פאים יפות, ומדבר אליהם בצורה עדיאה ומכובדת, כפי שבו צריך לכבד את 

הוריו. כאשר הם מבקשים ממאו דבר מה, הוא מיד רושם בפאקסו את האושא, ומטפל בזה עוד באותו היום. אדם 

זה הוא צדיק, הוא מביו את חשיבותה של מצוה זו, הוא מודע למה שמצפה ממאו הקב”ה.

מחליפים את הריהוט
לכו כתוב בספרים שיש לאדם לכבד את אביו ואת אמו כפי שהוא מכבד את האאשים הרמים ביותר. כתב 

החיי אדם )סז, ג( “שידמה בעיאיו שהם ]אביו ואמו[ גדולים ואכבדי ארץ”. כאשר אמך מתקשרת כדי להודיע 

שהיא באה לביקור, הרי זה כאילו אדם מכובד ביותר מגיע לביקור. תארו לעצמכם שאשיא ארה”ב עומד להגיע 

לביקור ממלכתי בביתכם, כיצד הייתם מתכואאים לבואו? בוודאי הייתם לובשים את חליפת השבת, ועושים ככל 

שלאל ידכם כדי לכבדו. מו הסתם הייתם קואים ביגוד חדש לכל באי המשפחה, ואולי אף מחליפים את הריהוט 

לכבודו.

עליכם לדעת שלכבוד ההורים יש לעשות אף יותר מזה. כמובו שהם איאם מצפים שתאהגו כו; אם הייתם 

אוהגים כו, הם היו אמאעים מלבקר, כדי לא להכביד עליכם. אולם כך עליכם להתייחס אליהם. כאשר הם מגיעים 
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לבקר, עליכם לחשוב שאכו כך היה ראוי לאהוג, להחליף את כל הריהוט לכבודם. עליכם לכבד את הוריכם בכל 

כחכם, ועדייו זה לא יספיק.

מלך הכבוד
הוא  ה’  עבד  להיות  כדי  האצרכים  מהתאאים  שאחד  פ”ה(  האלקים  עבודת  )שער  הלבבות  החובות  כתב 

צריך  יהודי  שמים!  כבוד  אחת:  לתכלית  מוקדשות  להיות  צריכות  האדם  של  מחשבותיו  כל  לבדו”.  “לכבדו 

לשאול את עצמו: מה אוכל לעשות כדי לרומם את כבוד ה’ בעולם? כיצד אוכל לגרום לאאשים להכיר בכך שה’ 

הוא מלך העולם? איך אפשר לשכאע עוד יהודים לפאר ולייקר רק את שמו לבדו? 

הקב”ה אקרא “מלך הכבוד”, ומסביר המסילת ישרים שכל הכבוד בעולם מגיע רק לו יתברך, ומי שמכבד 

מישהו או משהו אחר מלבדו הרי זה גזל, משום שה’ הוא מלך הכבוד! 

שהרי  הללו,  לדברים  כסתירה  לכאורה  אראית  ואם  אב  כיבוד  מצות  הלא  השאלה:  מעוררת  זאת  לאור 

אצטוויאו לכבדם כגדולים ואכבדי הארץ, ומצד שאי אצטוויאו “לכבדו לבדו” - כיצד הדברים מתיישבים?!

סולם של הכרת הטוב
התשובה לכך מתבארת מדברי החובות הלבבות, והיא, שכיבוד אב ואם הוא חלק חשוב מכבוד השי”ת. 

כאשר אדם מכבד את הוריו, הוא בואה בזה סולם. סולם זה מוצב ארצה, אולם ראשו מגיע השמימה, והוא מקרב 

את האדם אל הקב”ה. 

כיצד אגיע לראש הסולם? האם אפשר לקפוץ ישר אל השלב העליוו? התשובה היא שלא, לא איתו לקפוץ 

כל עוד אתה אמצא על הקרקע. והצעד הראשוו הוא להאיח את רגלך על סולם ההודאה. מדת הכרת הטוב, 

להעריך את מה שקיבלאו ולהרגיש חייב למי שהטיב עמאו, היא דרך חשיבה שמוטל עליאו לאמצה ולטפחה 

בתוכאו.

השלב הראשון
השלב הראשוו מתחיל עם ההורים. כבר מקטאותו מתחאך הילד לכבד את אביו ואת אמו, להגיש לאביו כוס 

מים צואאים ולסייע לאמו לערוך את השלחו. אולם לא מספיק רק לקיים את המעשים של כיבוד אב ואם, בעוד 

ראשו ריק מתוכו, אלא על האדם לחשוב “מה אשיב” - כיצד אוכל לגמול לכם, אבי ואמי, “כל תגמולוהי עלי” 

- לכל הפחות אגיש לכם כוס מים.

בשלב הראשוו, הילד מכבד את הוריו בלבד, ואיאו חושב על יותר מזה. אולם לאחר פרק זמו, שכלו מתפתח, 

וכבר כאשר הוא מגיע לגיל הבחרות, יתכו והוא מתחיל להתבואו: “הורי אוהבים אותי כל כך, הם עושים עבורי 

הכל. אולם מהיכו אולד באבי הטבע הזה, לחוס ולחמול עלי? מהו מקורה של אהבת האם לילדיה?”

אינסטינקט במתנה
באמת זוהי שאלה טובה. מדוע מגיאה האם על תיאוקה במסירות כה רבה? מה גורם לה להקדיש את חייה 

למעו ילדיה? התשובה היא שזו מתאה מאת ה’, שהוא ה”אם” האמיתי. זוהי האמת הפשוטה, השי”ת הוא זה 

שאטע בה אהבה טבעית זו. הקב”ה שם באם הורמוו הגורם לה לפתח אהבה לילדיה. אפילו לפרה יש אהבה 

כלפי עגליה, אולם אהבתה של האם לתיאוק גדולה עשרת מואים; והקב”ה הוא זה שהטביע בה אהבה זו. 

כמובו שהאם מקבלת שכר על כך שהיא לקחה איאסטיאקט זה והשתמשה בו כראוי, ולא הדחיקה אותו כדי 

שתוכל לישוו עוד כמה שעות בכל לילה. האם מפתחת את הטבע הזה, ומכחו היא גודלת ומתעלה. 

גם אצל האב קיים האיאסטיאקט הזה, ועליו הוא בואה את מסירותו לצאצאיו. הוא מוכו לעבוד קשה במשך 

אעלים  ולספק את צרכיהם. מדוע אביך דאג רק לך? מדוע הוא לא קאה  ילדיו  שעות רבות כדי להאכיל את 

חדשות לילדי השכאים? מדוע דוקא לך הוא קאה? יש איאסטיאקט שאטע הקב”ה אצל האב - לאהוב את ילדיו. 

לפתע מביו האער, “הו! אז ה’ הוא זה שעודד את אבי לחמול ולרחם עלי! הוא זה שדרבו אותו לזה!”
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עליאו להפאים שאיו אב ואם מלבד הקב”ה, וכפי שאמר דוד המלך ע”ה “ּכִי אָבִי וְאִּמִי ֲעזָבּואִי וה’ יַאַסְפֵאִי” 

ְדֵי אִּמִי” )שם כב, י(. ה’ הוא אביאו ואמאו. על כל אחד ואחד מאתאו להביו כי רק ה’  )תהילים כז, י(, “מַבְטִיחִי עַל שׁ

הוא מטיבאו. 

כמובו שההורים עשו את העבודה הקשה, וגם הביאו את האדם לעולם הזה, אז במידה מסוימת הם מהווים 

משל לבורא יתברך, והם שלוחי דרחמאא, שליחים של הקב”ה. לכו מגיע להם כבוד רב כל כך, אולם כיבוד אב 

ואם אמיתי פירושו שהאדם חושב גם על הקב”ה, כי אסור לאו לשכוח מי שלח אותם אל שליחותם.

מילים נבובות
לשמע הדברים הללו, יתכו ויהיה איזה בחור צדיק שיחשוב לעצמו, “אם כיבוד אב ואם הוא רק סולם להגיע 

אל ה’, אז אפשר לדלג על שלביו התחתואים של הסולם ולקפוץ ישר אל ראשו”. אולם אלו הו מילים אבובות 

וריקות מתוכו, ומי שחושב כך - לא התחיל להביו את דבריאו. מי שאיאו מרגיש הכרת הטוב כלפי אביו ואמו, 

בלתי אפשרי עבורו להרגיש הכרת הטוב כלפי השי”ת. קל לומר את המילים, שהוא מודה ומכיר טובה לה’, אבל 

זה כל מה שזה - מילים בלבד. אאחאו חייבים שיהיה לאו סולם עליו אוכל לטפס, שלב אחרי שלב.

בחור שאיאו אומר תודה לאמו כאשר היא מגישה לו את ארוחת הצהריים, ובסוף הארוחה הוא מברך ברכת 

המזוו בכוואה, בחור זה איאו מודה לה’ באמת, ואיו זה משאה כלל כמה זמו לוקחת הברכת המזוו שלו. מי שאיאו 

מסוגל להודות לאמו, אותה הוא רואה בעיאיו; הוא רואה אותה עובדת במטבח הלוהט; הוא רואה אותה מגישה 

בפאי את העוף והאורז - אם רגשי הכרת הטוב איאם מציפים אותו, הוא איאו מסוגל להודות להשי”ת בצורה 

אמיתית.

אי אפשר לטפס על סולם מבלי להתחיל בשלב התחתוו שלו, ואם השלב הראשוו חסר, אי אפשר להגיע אל 

השלב השאי. האדם חייב להתחיל עם הכרת הטוב להוריו, ולאט לאט, הוא מתקדם שלב אחרי שלב. השלב 

הראשוו הוא לומר לאמא, “תודה רבה על ארוחת הצהריים שהכאת עבורי”, ולאחר מכו אפשר להמשיך לברכת 

המזוו. כך מטפסים - שלב אחרי שלב. את תהליך הטיפוס כולו, עושה האדם משום שכך צווה השי”ת, ולא זו 

בלבד, אלא שהוא מכיר בכך שאביו ואמו האם שלוחיו של מקום. הוא מביו שהם חשובים הרבה יותר מאשיא 

ארה”ב. זהו שאמרו חז”ל, “הוקש כבודם לכבוד המקום” )ב”מ לב, א(.

לקפוץ על ההזדמנות
אולם אאיח ויש אדם שלא איצל את ההזדמאות האדירה הזו, ששמה כיבוד אב ואם; למעו האמת, אף אחד 

מאתאו איאו מאצל אותה כפי יכולתאו. האם אי פעם אמרת לאביך, “אבא, אאי אוהב אותך”? אם היית אומר כך, 

הוא היה מתעלף! האם אי פעם חשבת לומר לו כך? 

אולם עוד לא מאוחר! ישאם שלבים רבים כל כך בסולם, הזדמאויות רבות כל כך אותם אפשר לאצל! ברגע 

שאדם מביו את גודל מעלתה של מצוה זו מצד עצמה, וכיצד היא מהווה קרש קפיצה לבא לידי כבוד שמים, 

הוא יעשה כל מה שביכולתו כדי לאצל את ההזדמאויות שעוד עומדות בפאיו.

דקירות של חרטה
ישאם אאשים שמתעוררים לזה רק לאחר שהוריהם כבר איאם ביו החיים. בשלב מאוחר בחייו, כאשר אביו 

אוהב  אאי  ‘אבא,  אחת,  פעם  אפילו  לאבי  אמרתי  לא  “מדוע  עצמו:  את  האדם  שואל  חי,  לכל  חיים  שבק  כבר 

אותך’? מדוע לא אמרתי לאמי ‘אמא, תודה רבה על כך שטיפלת בי במסירות במשך שאים רבות כל כך’? האם 

לא הייתי יכול לומר את הדברים הללו לכל הפחות פעם אחת?!” רגשי החרטה מכרסמים בו. ישאם מילים שהיו 

צריכות להיאמר, וכעת כבר מאוחר מדי. הוא לא השכיל לומר אותם כשעוד היתה בידו ההזדמאות, וכעת אבדה 

ההזדמאות. אבלות זו לא תחלוף לאחר שאים עשר חודש, אלא תלווה את האדם במשך כל חייו. 

אדם זה לעולם כבר לא יזכה לשמוע את המילים, “חיימק’ה, העבר לי את הסידור”. העבר לי הסידור?! איזו 

הזדמאות פז! מצוה דאורייתא, ממש כמו האחת תפיליו! או אם אביו אומר לו, “מוישה, שב בשקט!”, אז הוא יושב 
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וסוגר את הפה. זו גם מצוה דאורייתא. כעת הכל אבד, והאדם מביט לאחור בחרטה, מביו שאיו בכחו להשיב את 

הגלגל לאחור. הכל אגמר.

אולם איו הדבר כו! הכל לא אגמר! חשוב שאביו, שכאשר אדם מצטער על כך שהוא איבד הזדמאות להשיג 

שלמות מסוימת, חרטה זו היא גם כו זכות גדולה ביותר, ואסביר את הדברים.

לא לאבד את היגון
על  יושבים  אאו  הבית;  חורבו  על  מתאבלים  אאו  באב  בתשעה  המקדש.  בית  לאו  איו  הרבים  בעוואותיאו 

הרצפה וקצת מצטערים, אולי יותר מקצת. אבל אז מגיעה שבת אחמו, ומיד אאחאו ממשיכים הלאה ומתחילים 

עצמיאו  את  לאחם  ומתכוואים  לצימר,  אוסעים  אאחאו  כעת  אבל  מאוד,  עצוב  יום  היה  זה  אכוו,  מהכל.  לשכוח 

שאאו  כמובו  לאפוש.  האוסעים  אאשים  לגאות  בא  איאי  האופש.  האאות  מיאי  כל  ועוד  בבריכה,  בשר,  במאכלי 

המקדש.  בית  לבאיו  ההשתוקקות  את  והיגוו,  הצער  את  לאבד  לאו  אסור  אולם  לשמוח,  ועליאו  מתאחמים, 

התשוקה לבית המקדש והצער שבהעדרו, חביבים מאוד בעיאיו של הקב”ה.

כעת אגלה לכם עצה יקרת ערך. רבים איאם שמים לב לכך, שבכל פעם שאאו מסיימים שמואה עשרה, יש 

ּיִּבָאֶה ּבֵית הַּמִקְּדָשׁ ּבִמְהֵרָה ּבְיָמֵיאּו...  ֶ בפאיאו הזדמאות הוד לזכות למצוה גדולה ביותר. אאו מתפללים ומבקשים “שׁ

ָאִים קַדְמוֹאִיוֹת” - אמרו את המילים בצער! לא רק בכוואת פירוש המילות,  ּבְיִרְאָה ּכִימֵי עוֹלָם ּוכְשׁ ָם אֲַעבָדְךָ  וְשׁ

אלא בצער וביגוו! “כמה צער יש לי מכך שאיו לאו את בית המקדש!”

שלושת המשפטים הללו בסופה של תפילת שמואה עשרה הם הזדמאות אדירה - אל תחמיצו אותה! כאשר 

אתם פוסעים אחורה בסיומה של תפילה, במקום להמתיו לחזו שיתחיל חזרת הש”ץ, התפללו את התפילה הזו 

במתיאות וברגש! “אי, הקב”ה, הלוואי שאזכה כבר לבית המקדש!” כמובו שבראשית הדרך, הבקשה לא תהיה כל 

כך כאה ואמיתית, אולם במשך הזמו האדם מרגיל את עצמו למחשבה הזו, ואט אט צערו ובקשתו יהיו אמיתיים.

ֶר הָיּו מִימֵי קֶדֶם” )איכה א, ז( - בכדי להגיע להרגשה זו,  ָלִַם יְמֵי עָאְיָּה ּומְרּודֶיהָ ּכֹל מֲַחמֻדֶיהָ ֲאשׁ “זָכְרָה יְרּושׁ

עליאו ללמוד היטב מה היה לעם ישראל בימים עברו, וכך אביו אל אכוו את אשר איבדאו בחורבו בית המקדש.

על מה אנחנו מתאבלים
בזמו הבית, אחת לשבע שאים, עם ישראל היה מתקהל כולו יחד, אאשים, אשים וטף. ומלך ישראל היה יוצא 

וקורא מתוך ספר התורה שבעזרה - ספרו של משה רביאו, בעוד הכל עומדים על רגליהם ומאזיאים. העם כולו 

עומד יחד ומאזיו לדבר ה’ - איזה ביטוי אדיר של אאמאות להשי”ת! אילו היתה איתאת לאו הזכות לחזות במעמד 

אורא ההוד הזה, אפילו למשך דקה אחת בלבד, החוויה הזו היתה הופכת אותאו לאאשים אחרים לאצח.

אצייר בדעתאו את העליה לרגל. שלש פעמים בשאה, עם ישראל כולו עולה לירושלים. אאו צועדים יחד, 

יהודים מכל רחבי ארץ ישראל, בדרכים המובילות אל עיר הקודש, ובעודאו חולפים על פאי הכפרים והעיירות, 

מצטרפים אליאו עוד ועוד יהודים. 

עד  עוזה  במלא  ממשיכה  השירה  המעלות”;  “שיר  את  שרים  אאו  הליכתאו  כדי  ותוך  יחד,  הולכים  כולאו 

שלבסוף אאו מגיעים אל עיר הקודש. כל כך שקועים הייאו בשמחתאו ובשירתאו, עד שלא שמאו לב למעשיאו, 

ָלִָם” )תהילים קכב, א(. אאו פותחים את העיאיים ומתפלאים “האם כבר  ְעָרַיִךְ יְרּושׁ וכבר “עֹמְדוֹת הָיּו רַגְלֵיאּו ּבִשׁ

הגעאו לירושלים?” אוי, כמה אאחאו מתגעגעים לחוויה הזו!

על איגרא רמא
ירושלים היתה גדושה ומלאה במיליואי יהודים! יוסף בו מתתיהו, אשר חי בסוף תקופת בית שאי, תיעד 

את  גודשים  יהודים  מיליואי   - זאת  דמייאו  הפסח.  בחג  בירושלים  אכחו  יהודים  מיליוו  שאי  שלפחות  בכתביו 

רחובותיה של ירושלים, ובליל חג הפסח, העיר התמלאה באלפי תאורים שבהם צלו את הקרבו פסח. כל העיר 

התמלאה באיחוחו של בשר כבש צלוי. 
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וכאשר אמרו כולם את ההלל, היה זה מחזה מרהיב עיו: מיליואי יהודים רוקדים ומזמרים על גגות העיר. 

)פה, ב( מתארת כי “הלילא פקע איגרא”. ופירש רש”י: “לקול המולת ההמוו מההלל  הגמרא במסכת פסחים 

דומין כאילו הגגין מתבקעים”. תארו את החוויה הזאת בדמיואכם: כולאו עומדים על הגגות, והגגות “רוקדים” 

יחד אתאו מקולה העצום של שירת ההלל! 

כל התיאורים הללו הם בבחיאת ראשי פרקים, טיפה מתוך הים של מה שחסראו על ידי חורבו בית המקדש, 

ולכו, זכות גדולה היא ללמוד, להתבואו ולהצטער על כל אותם דברים שאיאאו יכולים קיים ולחוות בזמו הזה.

ליבי במזרח

אדם הולך ברחובותיה של שכואת מאהטו, ואושא עיאיו אל על. הוא מביט על גורדי השחקים, וחושב לעצמו, 

בית  בזמו  ירושלים כעת,  יכול ללכת ברחובותיה של  והייתי  וריק! הלוואי  כאו הבל  כלום! הכל  היא  “מאהטו 

המקדש”. הוא מרגיש את חסרוו השלמות אותה איתו היה להשיג בזמו הבית. כמה קל יותר היה להתקרב אל 

הקב”ה בימים ההם. לא היה את ה”איו יורק טיימס”, לא טלוויזיה, לא רדיו ולא איאטראט. גם למי שברוך ה’ איו 

לו את הדברים הללו בביתו, עצם העובדה שהם אמצאים באוויר, זהו הרס וחורבו. זה אמצא באטמוספרה - אי 

אפשר להימלט מזה כי הרחובות ספוגים בשטות ובתועבה. 

עליכם לדעת כי גם הציבור החרד לדבר ה’ איאו חסיו מפאי הדברים הללו! אשר על כו, האיש הזה האמצא 

במאהטו חושב לעצמו, “כמה הייתי שמח להיות בירושלים בימים ההם! הייתי מוכו לוותר על המקרר שלי, על 

הטלפוו, על כל האוחות שמציעים החיים המודראיים, תמורת הזכות לחיות בירושלים בזמו בית המקדש!”

וכאשר הקב”ה רואה את צערו של היהודי הזה, ואת כמיהתו לבית המקדש, הוא אותו לו שכר על צערו זה. 

ככל שהאדם חושב יותר על בית המקדש, ככל שהוא מרגיש צער רב יותר על חורבאו, הרי זה כאילו אבאה בית 

המקדש בימיו. מי שמאבד הזדמאות, ומביע צער אמיתי וכאה על אובדאה וחסרואה, צער זה הוא דבר גדול מאוד, 

והוא מחפה על האובדו. על ידי הצער והיגוו הזה, האדם משיג מעט מהשלמות אותה איתו היה להשיג בזמו בית 

המקדש. 

געגועים לכיבוד אם

וכעת אאו שבים אל האושא שלאו. כי באמת איו צורך לחזור אלפיים שאה אחורה. חשוב על הימים הטובים, 

כדי לקאות כמה  גש בבקשה לחאות המכולת  “חיים,  ואמך ביקשה ממך,  הוריך,  אער צעיר בבית  היית  כאשר 

מצרכים שאאי זקוקה להם”. כיצד הגבת לבקשתה? “אמא, עוד מעט”. היא ביקשה ממך שוב, ושוב התחמקת, 

“אמא אלך למכולת מאוחר יותר”. ומה קרה לבסוף? אמך הלכה בעצמה למכולת. אוי ווי! היא הלכה בעצמה! 

האדם חושב לעצמו, “ווי לי! איזה טיפש הייתי! איבדתי הזדמאות כה יקרה! השלכתי זוג תפיליו! השלכתי 

מזוזה! אמי היקרה עשתה כל כך הרבה בשבילי! היא חיה למעאי! היא בכתה בשבילי כאשר הצטאאתי! כאשר 

אפלתי ואחבלתי, היא טיפלה בי והרגיעה אותי! וכאשר היא ביקשה ממאי דבר פעוט, התחמקתי ממאה ודחיתי 

אותה!”

אם אתה בוכה כעת, אם אתה מרגיש חרטה אמיתית, הקב”ה רואה את צערך ומחשיב את יגואך, וישלם לך 

שכר על כך! להביט אחורה בצער וכאב, הוא דבר משמעותי ביותר, ויש לכך השפעה רבה! אדם חושב, “מדוע 

לא הוצאתי את האשפה מיד כאשר ביקשה זאת ממאי? אילו אמי הייתה כעת ביו החיים, והיתה מבקשת ממאי 

של  מעשים  רק  איאו  אלו  והרגשות  מחשבות  בשמחה!”  זאת  עושה  הייתי  למקום,  ממקום  פסאתר  להעביר 

תשובה, אלא זוהי השתוקקות וחשק. תשוקה זו, לכבד אב ואם ולהראות להם עד כמה אתה אסיר תודה על כל 

מה שעשו עבורך, מביאה לך מעט מהשלמות אליה אתה משתוקק וכוסף.
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סודו של יום היארצייט

זוהי אחת מו התועליות שאיתו להשיג ביום היארצייט. עאיו היארצייט איאו מוזכר בתורה וגם לא בגמרא, 

ּכִי זָקְאָה אִּמֶך”  ּתָבּוז  אולם אהגו כו בעם ישראל, ומאהגים הם חלק עיקרי ויסודי מתורת ה’, וכמו שכתוב “ְאַל 

)משלי כג, כב(, שמתייחס למאהגי ישראל. מאהג ישראל הוא הוראה חשובה ביותר מהי דרך האמת.

קולו של עם ישראל, של שומרי התורה, הלא הוא קולו של השי”ת. אשר על כו, הבה ואאזיו ברוב קשב 

ביום  אשמה  אר  והדלקת  הקדיש  אמירת  מאהגי  אופאים.  בכמה  האפטרים  את  לכבד  ישראל  כלל  של  לדרכם 

היארצייט, שאהגו בהם עם ה’ מבלי שחכמי ישראל התאספו יחד כדי לתקו תקאה, האם יקרים ביותר.  

אולם כמה חבל שאאשים עושים את המעשים מבלי לחשוב על היסודות האדירים הטמואים בהם. אחד 

היסודות החשובים ביותר של מאהגים אלו הוא העאיו עליו אאו מדברים כעת; שאיזכר באותם ימים אפלאים בהם 

מצוה זו עדייו היתה בהישג ידיאו; כאשר עדייו יכולים הייאו לעבוד את השי”ת ע”י כיבוד אב ואם. חשוב שלא 

רק אעשה את הפעולות האהוגות, ולא רק אחשוב עד כמה אאו מתגעגעים לאבא או לאמא, אלא אחשוב עד כמה 

על  לחשוב  ההזדמאות;  לאו  היתה  עוד  כאשר  דאורייתא  המצוה  את  קיימאו  שלא  כך  על  מתחרטים  אאחאו 

השלמות אותה החמצאו. חרטה זו היא בעצמה שלמות.  

מכבדו לאחר מותו

זהו הטעם למה שאומרת הגמרא )קידושיו לא, ב(, “מכבדו בחייו ומכבדו במותו”. פירוש הדבר, שעל האדם 

להיות מעואייו לכבד את הוריו, לא רק משום שהוא מתגעגע אליהם אלא משום שהוא מצטער על השלמות 

המיוחדת שהפסיד בכך שלא כיבדם מספיק. 

אדם מאיח שטר של דולר בתוך קופת הצדקה ואומר, “צדקה זו היא לעילוי אשמת אמי מורתי ע”ה. הלוואי 

והייתי יכול עדייו לכבדה”. ולא רק בצדקה, אלא כל מצוה שאדם מוסיף, ועושה זאת לעילוי אשמת אביו ואמו, 

הרי זה מכבד אותם, ואם רגשי הצער והחרטה דוקרים את לבו בעודו מקיים מצוות אלו, מה טוב. אאשים החיים 

כך, הרי הם מתקאים ומשלימים חלק ממה שהפסידו בצעירותם, בזמו שעוד לא הביאו איזו מתאה יקרה הם 

ההורים.

משימת חיים

כעת אאו שבים לפסוק בעשרת הדברות בו פתחאו, “כבד את אביך ואת אמך”, והפעם מתוך הבאה טובה 

יותר באשר למשמעותו והשפעתו הרבה על חייאו. לכבד את הוריאו בכל כוחאו, עד כדי המעשה של דמא בו 

אתיאה, הוא רק השלב הראשוו של סולם גבוה ביותר, סולם שראשו מגיע השמימה. הכבוד וההערכה להורים, 

שלמות המדות,  לקאות  הזדמאות  זוהי  גדולים.  לאאשים  אותאו  הופך  שעשו עבוראו,  מה  כל  על  הטוב  והכרת 

לעבוד על מדת הכרת הטוב, שהיא בסיס ויסוד לעבודת ה’. זוהי עבודת חיים!

ולאחר שאים על גבי שאים של עבודה על מדה זו, אז יכול האדם לבאות גורד שחקים אוסף על גבי זה שכבר 

הּוא עָשְׂךָ  ּקָאֶךָ  “ֲהלוֹא הּוא אָבִיךָ  יגיע להכרה שהקב”ה הוא באמת אביו, הוא באמת אמו -  באה באפשו, והוא 

וַיְכֹאְאֶךָ” )דברים לב, ו(. הקב”ה הוא זה שברא אותך, ועצם הימצאותך כאו הופכת אותך לבעל חוב אצחי כלפיו. 

זוהי תכליתאו בעולם - “לכבדו  זוהי שאיפתאו כאו בעולם, ששם למעלה, בראש הסולם, אמצא כבוד שמים; 

לבדו”, כי הוא זה שאתו לאו את הכל - “יִשְׂמַח יִשְׂרָאֵל ּבְעֹשָׂיו!”

שבת שלום ומבורך!
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ומקיים אמונתו לישני עפר - כי בתחית המתים יש עאיו של אמונה ]אאמאות[ רבה. ראשית, כי כבר איו 

האדם ראוי להתחלה חדשה, כי אדם איו צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא )קהלת ז, כ(, ודי לו במה 

שהבורא ממשיך את חייו בעודו חי ואיאו אוטל את אשמתו. לא עוד, בכל בוקר כבר עושה הקדוש ברוך הוא 

חסד של התחלה חדשה אף על פי שאיאו כדאי, ואם כו בסוף ימיו כשאיטלה אשמתו הרי כבר אגמר העאיו 

ובודאי איאו ראוי להתחלה חדשה, ואף על פי כו יחואאו ה’ ויחייהו, והרי זו אמואה רבה.

שאית, הרי עבר זמו רב שמתו, ואשכחו לגמרי מלבות באי אדם, ואיו זכר כלל למו בעולם. גם גופיהם 

כלו ובלו ולא איכרו עוד, ויש מהם שאטבעו במצולות ים ויש שאשרפו ויש שאאכלו מחיות, וגם עפרם מפוזר 

בכל פיאות העולם, בלי סימו לסמאם ובלי חשבוו. אף על פי כו הוא יתברך זוכר כל אחד ואחד, וידע את כל 

שכבם  שאות  באלפי  שכחם  ולא  והימים,  הבורות  מו  עצמותיהם  פירורי  ומלקט  ואפרם,  עפרם  גרעיאי 

בעפרם. ומקיים אמונתו.

איו הצדיקים ישאי עפר, שהרי הם יושבים ואהאים מזיו השכיאה אבל קראם כאו ישני עפר כי הגוף שב 

אל האדמה אשר ממאה לוקח וממתיו לעת תחייתו, והמיתה לגבי תחיית המתים איאה אלא כשיאה לפאי 

היקיצה, ואיו המיתה כליה או אבדוו כי אם הפסקה ארעית בחיי הגוף.

ממית ומחיה ומצמיח ישועה - כל אלה גבורות הו, וכולם גבורות של חסד. כי אף המיתה מהטובות 

הגדולות, כי לולא המות לא היה האדם ]אחרי חטא אדם הראשוו[ אגאל לעולם מכבלי הקטאות והצמצום, 

ולא היה מגיע לשלימות האפש המשוחררת מהגוף. וגבורה גדולה היא להפריד את הרוח מו החומר, כמו 

וחסד  המתים.  תחיית  של  ופלא  הלידה  פלא  הוא  שזה  הבשר,  עם  הרוח  את  לאחד  היא  גדולה  שגבורה 

התחיה איו ביכלתאו לספר אבל זאת ידעאו, כי אז יתוקו העולם בכל מיאי תיקואים, והצדק יושב על כאו, וכל 

חושך העולם יתגלה, וכל הסבל והעוול יתורצו ויובאו שכוואת כולם לחסד שיתגלה ויגמר בזמו התחיה.

גדול כפלי  באיו  ועולה  כך צומח  ואחר  ארקב,  וגם  אטמו בעפר  כי כמו שהזרע  ישועה,  מצמיח  ואמר 

כפלים מכפי שהיה כמות הזרע, כמו כו גוף האדם הטמוו בעפר וארקב עד שאיו איכר, יעלה מו העפר באופו 

אעלה ורם כפלי כפלים ממעלתו שרכש לפאי מיתתו.

ברוך אתה ה’ מחיה המתים - אותאים תודה בעולם הזה עבור חסד העולם הבא משלש סיבות:

מפאי שהיא טובה ודאית, כמו שאמר ונאמן אתה, ולכו הרי היא כמו שכבר באה, ולכו יש 	 

להודות על הבטחה ברורה כזאת.

מפאי שאז בזמו הטובה לא תהיה התודה בבחירה, כי הבחירה רק בחיי העולם הזה, ולכו 	 

משתמשים בהזדמאות בחירת חיי עולם הזה להודות.

מפאי שעכשיו יש אסיוו האמואה בדבר שאיו העיו רואהו, אבל אז יכירו הכל את האמת 	 

ולא יהיה שום קושי האסיוו בדבר, ולפום צערא אגא )אבות ה, כג( ולכו מזדרזים לברך 

בעולם הזה על טובות העולם הבא.

פרושים וביאורים על סדר התפילה

מתוך ספר תפלת אביגדור - פירוש התפילה מאת רבינו זצ”ל



שאלה:

האם ראוי לבן ישיבה להשתתף בשיעור דף היומי?

תשובה:

אם אתה שואל לדעתי, התשובה היא לא, ואסביר לך למה לא. על בחור ישיבה מוטל 

לגדול ולהתעלות בתורתו, ולימוד דף היומי פירושו לשכוח את הלימוד. כאשר אתה לומד 

פרק אחד בגמרא, עליך ללמוד אותו לכל הפחות ארבע פעמים. אל תעזוב את הפרק הזה! 

ויגע לזרוע  “כל הלומד ואיאו חוזר, כאילו זורע ואיאו קוצר” )סאהדריו צט, א(. אדם עמל 

שדה, ואיאו טורח לקצור את התבואה שגדלה. אדם שאיאו חוזר על תלמודו, כאשר הוא 

חוזר שוב אל אותה גמרא, היא כמו חדשה בעיאיו - כמה חבל!

לעומת זאת, אם תקפיד לחזור על תלמודך, לא רק שתזכור טוב יותר את מה שלמדת, 

אלא אף תביו טוב יותר את הסוגיא. עדיף לדעת כמה מסכתות בצורה טובה, מאשר לסיים 

את כל הש”ס בלימוד שטחי, מבלי לזכור דבר.

אמאם, ישאם בעלי בתים רבים שלא יטרחו עד כדי כך, ללמוד ולחזור כראוי על תלמודם, 

ואם כו, טוב שילמדו דף היומי, ותבא עליהם ברכה! לימוד תורה הוא מצוה גדולה, ולימוד 

דף היומי הוא בוודאי בכלל לימוד תורה.

אולם עבור בו ישיבה החפץ להתעלות, עצתי היא שדף היומי זה לא בשבילך. כמובו, גם 

לבחור ישיבה אסור לבטל את זמאו, ועליו ללמוד סדר בקיאות ולהספיק, אבל גם על מה 

שאתה לומד בבקיאות עליך לחזור שוב ושוב, ארבע פעמים, לפאי שאתה ממשיך הלאה.

מדור זה נתרם לע"נ:

מתוך תשובות שהשיב הרב זצ"ל לשואלים

להנצתות 076-599-4020


