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פרות שגיו

מגדל החיים

מי כאן המלך

גשדע  ולנש,  בהגסטשרגה  במעט,  שלש  המתמצא,  כל  נקדגם:  שאחגש  בגשסף  לעסשק  ונבשא  קשדם 

ועד גמג ואשל המלך לא הגה מלך בגוראל. למרשת והתשרה מתגרה להמלגך מלך, לא עלה על 

דעת אגו לעושת כן במוך מאשת ונגם. עם גוראל התקגגם תקשפה ארשכה ללא מלך.

אשמה  הגה  גוראל  ועם  הגא,  לכך  והסגבה  טשענגם,  הרועגם  האפגקשרסגם  ההגסטשרגשנגם 

שההגפך  שכזב,  הגנה וקר  זש  שנחולת, עם ול ובטגם לא מאשחדגם. כמשבן וטענה  פרגמגטגבגת 

הימשר השא הנכשן. דששקא מפנג וגוראל הגש העם המעשלה שהנאשר מכל העמגם, הגחגד והכגר בכך 

וה’ השא המלך, הם עמדש בפנג האתיר הידשל שהצשרך הטבעג ול כל עם מסשדר במלשכה, אלא והם 

עוש זאת תשך הגשתם כפשפגם שמושעבדגם למלכשת ה’, דבר וושם עם אחר לא עמד בש. זש הסגבה 

ּכִג מֶלֶךְ  לכך וומשאל הנבגא היגב באשפן חמשר מאד כובגקושהש להמלגך מלך: “שַּתֹאמְרּש לִג לֹא 

גִמְלֹךְ עָלֵגנּש, שַה’ אֱלֹקֵגכֶם מַלְּכְכֶם”! )ומשאל א גב, גב( שהקב”ה אף השא כעס על ובגקוש מלך: “ּכִג לֹא 

אֹתְךָ מָאָסּש, ּכִג אֹתִג מֲָאסּש מִּמְלֹךְ ֲעלֵגהֶם” )ום ח, ז(.

מי רוצה מלוכה?!

מעבר לכך, ים בהמוך הדשרשת, כל אגמת ועלתה הבקוה למנשת מלך, בעגתשת מלחמה ניד 

אשגבג עם גוראל, אף לא אחד הגה מעשנגגן בכתר. בכל פעם והשצעה המלשכה למגוהש, השא סרב. 

זה הגה גסשד משסכם אצל עם גוראל, אף אחד לא חגפו ולטשן. “למושל על אחג הגהשדגם? מה 

פתאשם”?! תאששת הכח שהולטשן נחובה, מאז שמעשלם, מגדה מישנה בגשתר בעגנג עם גוראל. הגחגד 

שהכלל תגעבש כל מג וראש בש אפגלש מוהש מן המגדה הזש.

ראש מה הגה כאור באש, בעת צרה, אל ידעשן שבגקושהש להגשת להם למלך. נעגגן נא בפסשקגם: 

ֹל  ַעְּתָנּש מִּגַד מִדְגָן. שַּגֹאמֶר ֲאלֵהֶם ּיִדְעשֹן: לֹא אֶמְוׁ ָל ּבָנּש... ּכִג השֹוׁ “שַּגֹאמְרּש אִגוׁ גִוְׂרָאֵל אֶל ּיִדְעשֹן: מְוׁ

ֹל ּבָכֶם”! )ושפטגם ח, כב-כי(. לכאשרה, הגה לש לידעשן “לקפשץ על המצגאה”: העם  ֲאנִג ּבָכֶם... ה’ גִמְוׁ

תורת אביגדור
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מבקו ממנש למלשך עלגש! אלא ובעגנגהם, אשתה הכרזה ו”ה’ מֶלֶךְ” לא הגתה אמגרה בעלמא. הם 

הבגנש הגטב את עשמק מומעשתה שהתכששנש לכך באמת.

העוז והענוה

ומההכרח  גוראל  החלגטש  וסבגבם,  מהעמגם  שפחד  חשלוה  ול  בריע  לבסשף,  כאור  ים 

להמלגך עלגהם מלך, לא נמצאש משעמדגם לתפקגד. לא הגה מרשץ בגן המשנג העם מג גזכה להגבחר 

למלך כדרך ורשאגם הגשם בכל העשלם. שים בועה וואשל נבחר להגשת מלך, לא מצאשהש בושם 

לחמשק  בנסגשן  ובמרתף,  הכלגם  בגן  נחבא  מסתשרש:  מקשם  את  להם  יגלה  והקב”ה  עד  מקשם, 

מלהגשת משכתר למלך. “הִּנֵה הּשא נֶחְּבָא אֶל הַּכֵלִגם” )ומשאל א, ג, כב(. הגש צרגכגם למוכש החשצה 

מום כדג להמלגכש. זה הגה מלכש הראושן ול עם גוראל! זש הדשימא ול המלשכה בגוראל!

פֶר”  נֹכִג עָפָר שָאֵֽ הצנגעשת שהענששה הם נמצאגם בגסשדש ול עם גוראל. אברהם אבגנש אמר “שְאָֽ

)בראוגת גח, כז(, שהשא התכששן לכך באמת; לא כאדם האשמר “אנג הקטן בענגשת דעתג” שבלִבש חשוב 

ובאמת הגה לש לשמר “אנג הידשל בעוגרשת דעתג”. אברהם באמת הריגו ואגנש כלשם, חסר כל 

שהובטגם  עלגהם.  התשרה  מסגפשרג  בעלגל  נגכר  הדבר  ידשלגם,  ענששגם  הגש  שגעקב  גצחק  ים  ערך. 

הקדשוגם נתחנכש לאשר הגסשדשת ול ענששה שצנגעשת, גנקש אשתם עם חלב אִמם. אלש הגש העקרשנשת 

השקע   – מלשכה  אש  ולטשן  ול  מחובשת  בלבש  והגש  מג  כל  שמעשלם,  מאז  סבא  גוראל  במופחת 

בתגעשב.

למלוך על המשפחה?

שהנה, בפרותנש אנש משצאגם ובתשך המופחה המרשממת, בתשך כל האששגרה הזש ול צנגעשת 

חלשמשת  לחלשם  מתחגל  ובאחגם,  הצעגר  גשסף,  המתעשררת:  בסכנה  האחגם  מבחגנגם  שענששה, 

ידשלגם: השא חשלם על ממולה שמלשכה, שלא סתם אלא על אחגש שהשרגש! לאח הזה גו הזגשת כאגלש 

השא בעל הבגת!

כגדשע, אגן אדם חשלם בלגלה כג אם על פג מחובשתגש בגשם, “אגן מראגן לש לאדם אלא מהרהשרג 

לִּבשֹ” )ברכשת נה, ב(; שהאחגם חובש וחלשמשתגש ול גשסף בלגלה נשבעגם ממחובשתגש בגשם, כנראה 

וכל הגשם השא חשוב על דרכגם להוגי וררה, ולטשן שמלשכה. “מה החלשמשת האלה והשא חשלם, 

בעגנג  ידלשת”.  שויעשן  יאששה  הרהשרג  עם  מסתשבב  השא  הגשם  וכל  כנראה  לש?  נותחששה  וכשלנש 

האחגם, חלשמשתגש ול גשסף הגש דבר ישרלג שנשרא. השא סטה מן הדרך הגורה ול פוטשת שענששה בה 

“מתחת לאפם” צשמחת סכנה עצשמה לעתגדה ול האשמה הידשלה  הלכש אבשת המופחה. ממו 

המגשעדת לצאת מהם, מוהש מסשכן מאד מתפתח בגנגהם!!

גש” )לז, ח(, הם ונאש אשתש לא רק בילל חלשמשתגש,  ָֽ מֹתָגש שְעַל ּדְבָר “שַּגשֹסִפּש עשֹד וְׂנֹא אֹתשֹ עַל ֲחלֹֽ

לכל  קרא  לא  השא  ולש!  בהזגשת  באמת  מאמגן  אלא  חשלם,  סתם  לא  השא  “דברגש”,  בילל  ים  אלא 

המופחה שסגפר להם על החלשמשת סתם בובגל לבזבז את זמנם. השא התכששגן ברצגנשת להשדגע 
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להם את הצפשג להם, בגן אם גרצש בכך אש לא! לא רק וגו לש פנטזגשת ]דמגשנשת וששא[ ול מלכשת, 

אלא השא אפגלש מאמגן וזה סשי ול נבשאה והשא חגגב לספר אשתה! לכן “שגונאש אשתש”.

מה והחמגר את המצב אף גשתר, הגה העשבדה וגשסף נהי כלפגהם בוררה שהתערב בענגגנגהם 

הפרטגגם, השא בחן את כל מעוגהם שדגששח לאבגש על הכל. השא סגפר לאבגהם על פימגם ומצא 

בהתנהישתם, שגעקב יער בהם. כל זה חגזק את חודם וגשסף מנסה לבנשת לעצמש אמצעגם לגטשל 

לגדגש גשם אחד את הנהית המופחה.

הבא להרגך

אחגש  על  למלשך  לחלשם  אפגלש  צעגר  אח  גכשל  כגצד  הבאה:  המחובה  שעשלה  צשמחת  מכאן 

הידשלגם? שהרג על מנת ואח צעגר גשכל למלשך, עלגש “להישת מן המסגלה” את כל אחגש הידשלגם. 

]ואגפשת[  הגנש בעל אמבגצגשת  הנה, אחגהם הצעגר  חווש מכך.  שהאחגם  אחרת.  דרך  הגתה  לא 

מרקגעשת וחקגם! השא רשצה לולשט! מן הסתם גרצה ים להרשי אשתם. שהשא מתעטף באגצטלה ול 

צדקשת. “השא חשוב והשא ה”מויגח” ול המופחה! שים נבגא! נבגא וקר, זה מה והשא. שהשא ים 

מוקגע מאמצגם להקטגן אשתנש שלהידגל את עצמש בעגנג אבגנש, כדג לקדם את ואגפשתגש. הגלד 

הזה מסשכן בגשתר”, חובש הובטגם הקדשוגם.

השכם להרגו

“מה גהגה? האפורשת הגחגדה העשמדת בפנגנש הגא לחסל אשתש קשדם וגחסל השא אשתנש. “אם 

בא להריך, הוכם להריש” )ברכשת נח.(. כאור מגוהש זשמם להמגתך, אל תמתגן עד וגעמשד עלגך 

להשריך, אלא הוכם קשם שהמגתהש תחגלה! האחגם לא התכששנש להנגח לגשסף לממו את חלשמשתגש 

על חובשן חגגהם ולהם, על כן ימרש אשמר ומצששה להרשי את גשסף.

שאשלם, הובטגם הקדשוגם אגנם חשרצגם מופט מששת בריע קל, שדאג לא ניד אחגהם, ששדאג לא 

כומדשבר בהמתת נפו מגוראל! הם התגגחסש לענגגן ברצגנשת תהשמגת, גובש שדנש על כך בכשבד 

ראו במוך זמן רב. התשרה אגנה חשופת בפנגנש את כל הפרטגם, אבל אגן ספק והגש ום דגשנגם 

ארשכגם מאד, ונמוכש חשדוגם. שהמסקנה והיגעש אלגה הגתה, ואגן זש סתם גרגבשת מופחתגת 

ריגלה, אלא פגקשח נפו ול ממו. לפגכך, בלב כבד, החלגטש ותפקגדם שרצשן ה’ השא והם גהריש 

את גשסף, למרשת הקשוג העצשם הכרשך בכך.

שינוי בתוכנית

אף על פג כן, בהיגע ריע האמת, הם לא הצלגחש לעמשד בהחלטתם “עד הסשף”. בסשפש ול דבר, 

לא נתנש לגשסף את העשנו המיגע לש. קוה מאד לסלק מן העשלם אדם אור דמך-ולך זשרם ים 

בעשרקגש. על כן הם החלגטש ולמרשת וגשסף הגנש אדם מסשכן בגשתר וגעוה הכל על מנת להוגי 

וררה, נגתן למנשע את הסכנה ים בדרך ול מכגרתש לעבד במקשם להריש. בגמגם ההם לא הגה סגכשג 

לעבד לעלשת לידשלה. לא הגש “לשחמג צדק למען זכשגשת האדם”, שעל כן עבדּשת הגתה לנצח. בריע 
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מופחתם  על  המרחפת  שהסכנה  ולש,  הידלּשת  וגיגשנשת  כל  על  הקץ  גקגץ  לעבד,  גהפשך  וגשסף 

תחלשף לנצח.

שגו לדעת ואחג גשסף לא חוש ושם ריושת אומה אש חרטה על מעוגהם. כלל שכלל לא! הם 

הגש מושכנעגם, בכל נגמג נפום, והם נהיש כושרה. הם הגש בטשחגם בעצמם ברמה כזש ול ששדאשת 

ולא געלה בגדגנש להיגע אלגה לעשלם. לא הגה אף לא ומץ ול ספק בלִּבָם והדבר הנכשן הגה 

להרשי את גשסף, שמה והם עוש לש בפשעל – הגה “הנחה” ידשלה. שגתשר אור כלל לא הגה מיגע לש. 

מחובת חרטה לא חלפה בלִּבָם אף לא לריע אחד.

ונחזור לפרשה שלנו...

ההגא:  מהמכגרה  מאד  רב  זמן  וחלף  לאחר   - אחרת  לתקשפה  פרותנש  אשתנש  מבגאה  כעת 

עורגם שותגם ונה. שהנה רשאגם אנש את האחגם נגצבגם בגראה שהכנעה לפנג המונה למלך מצרגם 

מגנג  בשלטת, האוגם אשתם בכל  לפנגש לראושנה, השא התגגחס אלגהם בעשגנשת  בארמשנש. כאור 

האומשת חסרשת וחר, אגגם עלגהם באגשמגם קוגם, שהאחגם פחדש ממנש מאד. לפתע, השא פשתח 

את פגש שמנחגת עלגהם, כרעם בגשם בהגר, את ההשדעה: “ֲאנִי יֹוסֵף”!

גשוב על כסא המלכשת! הכל התקגגם, בסשפש ול דבר! לפתע הם  גשסף, אחגהם הצעגר,  הנה 

הבגנש, בן ריע, וגשסף אכן הגה נבגא, אור נבחר על גדג הקב”ה. הם הותחשש לפנגש פעמגגם, בדגשק 

ֹל  שֹל ּתִמְוׁ כפג וגשסף התנבא לפנג ונגם רבשת, אלא ואז הם לעיש לש: “ֲהמָלֹךְ ּתִמְלֹךְ עָלֵגנּש, אִם מָוׁ

ּבָנּש”?! שכעת הכל מתקגגם.

מגדל מפואר

באשתש ריע וומעש את דברג הגשוב על כסא המלכשת: “ֲאנִג גשֹסֵף”, הם הגש המשמגם שמבשעתגם. 

“שְלֹא גָכְלּש אֶחָגש לֲַענשֹת אֹתשֹ, ּכִג נִבְֲהלּש מִּפָנָגש”. הם נבהלש לא רק מפנג והנער ואשתש מכרש לעבד 

ושלט כעת בישרלם, אלא בעגקר מפנג ועכוגש התברר להם והם חגש כל הזמן בטעשת. הדבר ולא 

הגה להם ספק באמגתתש - מתילה עכוגש כטעשת משחלטת.

עורגם שותגם ונגם לא הגה כל ומץ ול ספק בלבם, וכל מה ועוש הגה על מנת להצגל את 

עצמם מהסכנה הנשראה ול גשסף, נבגא הוקר, הושאף לכלשתם. האנוגם הידשלגם הללש המוגכש 

להעמגק חקר שלהתבשנן במה ועוש, במוך עורגם שותגם ונה, הסברשת ולהם עברש זגקשק אחר 

זגקשק שושב שושב היגעש למסקנה אחת מה: ועוגנש הגה האמת לאמגתה.

עורגם שותגם ונה נבנה בלִּבָם מידל, “ישרד וחקגם” ול הצדקה למעוגהם. שהנה כעת לפתע 

קשרס המידל היבשה הזה בריע אחד, שהם ראש והמנגע האמגתג למעוגהם לא הגה הצלת נפום 

שכל החכמה  אֶחָגש”. אחרג כל ה”לשֹמְדֶעס” ]למדנשת[  בשֹ  “שַגְקַנְאּש   - גשסף אלא: קנאה  מסכנתש ול 

האדגרה ול אשתם צדגקגם, חדרה התשרה אל נבכג תהשמשת נפום שיגלתה לנש והסגבה האמגתגת 

לאחגם  אשמר  מגוהש  הגה  אגלש  גשֹסֵף”,  “ֲאנִג  היגלשג  ול  ההשא  לריע  עד  אֶחָגש”!  בשֹ  “שַגְקַנְאּש  הגתה: 

והמנגע ולהם השא מדת הקנאה, לבטח הגש מליליגם על כך: “אנחנש מקנאגם?! שכג בילל קנאה 
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הגגנש גשרדגם לחגגש ול אחגנש?! חס שולשם! לא געלה על הדעת”! שאשלם ה’, הבשחן כלגשת שלב, גשדע 

טשב גשתר מהאדם עצמש מה מתרחו בעמקג נפוש, שהשא גדע והכל אכן נבע מקנאה.

כעת, בריע האמת בש “נפלה עלגהם” ההשדעה הזש, נילתה להם לפתע האמת בבהגרשת משחלטת. 

המִּלִגם “ֲאנִג גשֹסֵף” הִּכּש בהם כמכת אירשף אדגרה, שכל התגרשצגם הבנשגגם לתלפגשת התפשררש לאבק. 

כעת התברר להם וכל מה ועוש לגשסף לא נבע כג אם מקנאה פושטה. האח הצעגר והסתשבב 

בגנגהם לבשו בכתשנת הפסגם ועוה לש אבגש, עשרר את קנאתם, שהקנאה הזש – הגא והנגעה אשתם 

לעושת מה ועוש.

הלקח המזעזע

מִּלִגם אלש ובפרותנש, “ֲאנִג גשֹסֵף”, אמשרשת לזעזע לב כל אחד בפחד נשרא, אלא והלב האטשם 

ולנש אגנש מריגו מאשמה. שאשלם חז”ל הקדשוגם הריגוש מה נשרא הלושן הזה )ב”ר צי, ג(: “אמר 

מגלשת  את  קרא  ברדלא  כהן  אבא  מגשם התשכחה”!  לנש  אשג  הדגן,  מגשם  לנש  אשג  ברדלא:  כהן  אבא 

הפסשק שהתעשרר מהם לפחד ידשל מגשם הדגן הצפשג לנש ככלשת מאה שעורגם. כמה מִּלִגם בתשרה 

הפכש אשתש לאדם אחר.

לעמשד  גכלש  לא   - אחגש  את  והשכגח  שדם,  בור  והגה  הצדגק,  גשסף  “שמה  המדרו:  ממוגך 

בתשכחתש, הקדשו ברשך השא, והשא דגגן שבעל דגן שגשוב על כסא דגן שדן כל אחד שאחד - על אחת 

כמה שכמה ואגן כל בור שדם גכשלגם לעמשד לפנגש”.

כולם עיוורים!

גדשע, והובטגם הקדשוגם הגש אנוגם ידשלגם בגשתר; “ּבְנֵג גֲַעקב ּבְחִגרָגש” )דה”ג טז, גי( קשרא 

להם הכתשב. שאשלם, אפגלש הידשלגם בגשתר עלשלגם לטעשת בגחס לעצמם, כג האדם בטבעש תמגד 

עגששר לחסרשנשתגש. אגן זה אפורג והאדם גכגר באמת את חסרשנשתגש שאת טעשגשתגש. הלקח הזה, 

וים האדם הידשל בגשתר צרגך תמגד לחושד במעוגש שבמנגעגם-להם, השא אחד הלקחגם הידשלגם 

בגשתר בתשרת ה’.

כל פרות גשסף שאחגש ראשגה הגתה להגכתב שלש בעבשר הלקח הזה. כג אם “ּבְנֵג גֲַעקב ּבְחִגרָגש”, 

האנוגם והקב”ה עצמש בחר בהם, עלשלגם לטעשת שלמצשא עצמם המשמגם שמזשעזעגם מטעשתם 

משל מלך בור שדם, אגן ספק וראשג לנש לרעשד מפחד ממה וצפשג לנש בעמדנש לפנג מלך מלכג 

המלכגם הקדשו ברשך השא!

היום הגדול והנורא

אג אפור אף לא להתחגל לתאר לעצמנש את עשצמת הפחד וגאחז בנש ועה ונתגגצב לפנג 

מלך העשלם האמגתג בגשם הידשל שהנשרא. בקשראנש את לושן המדרו “לכוגבשא הקב”ה שגשכגח כל 

אחד שאחד”, עלגנש להתחלחל, כג המדרו מדבר עלגנש, לא על הגשוב לגדך, לא על הוכן שלא על 

החבר, אלא עלגך! אתה ואשמר תמגד, לפחשת בלבך, “אנג צשדק, אנג בסדר” – לך אשמר המדרו: 

“לא! אגן אתה צשדק. אגן לך באמת משוי אשדשת מה וקשרה אתך”.
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אבא כהן ברדלא בא ללמדנש וגבשא גשם – שאגן זה מונה כמה נדחה את המחובה על הגשם ההשא 

ְלִגם את עצמם במחובה וגחגש לעשלם. הם גשדעגם  – והדבר הזה גקרה ים לנש. רשב האנוגם מַוׁ

וגמשתש לבסשף, אך הם דשחגם את המחובה על הגשם כל כך רחשק, והם מצלגחגם לחגשת באולגה 

לפגה גהגש כאן חמות אלפג ונגם לפחשת. שאשלם, גשם המגתה בא גבשא, במשקדם אש במאשחר, שאז 

עלשלגם אנש לילשת וכל חגגנש עברש עלגנש בוקר.

כששנתנש  אלגהם.  לב  ומנש  לא  אש  ווכחנש  לדברגם  אש  מסשגמשת,  לעבגרשת  כאן  כששנתנש  שאגן 

למוהש רצגנג הרבה הרבה גשתר: לכל דרך החגגם, דרך המחובה, האגדגאלגם, המטרשת. כל הגחס 

לסבגבתנש, שהחושב בגשתר – הגחס לקב”ה.

המומחה מוגבל

ָר ּבְעֵגנָגש” )מולג כא, ב( גור בעגנגש! והרג האמת הגא ולכל אדם גו חסרשנשת,  “ּכָל ּדֶרֶךְ אִגוׁ גָוׁ

כל אדם נכול לפעמגם, כל אדם טשעה, לפעמגם ים טעשגשת ישרלגשת. שעם זאת, עדגגן כשלם מאמגנגם 

עצמש”  מניעג  חשץ  רשאה  אדם  הניעגם  “כל  עצמם.  ול  שהאחראג  הגור  הדעת  בוגקשל  בדבקשת 

)ניעגם ב, ה(. אפגלש האדם המשמחה בניעגם, חכמה ידשלה ולמד מרבש, אור מזהה שמקטלי כל ניע 

בסבגבה, בענגגנג הניעגם ולש עצמש אסשר לש להכרגע, כג ליבג עצמש השא עגששר.

עם  מה  אלגג?  בנשיע  מה  אשלם  שתשכחה,  משסר  דברג  הברגשת  את  מלמד  אנג  אשתג.  רְאּש  הנה, 

ה”ניעגם” – החסרשנשת ולג? האם ים אלגהם אנג ום לב, שמוקגע מאמצגם לתקנם? “כן, בששדאג”, 

אשכל  אגך  ולג,  החסרשנשת  את  לראשת  גכשל  אגנג  ואם  הגא  האמת  אבל  בטח!  לעצמג.  אשמר  אנג 

לעבשד עלגהם?! אדם עושג לחשו מוהש מעשרפל, סדק קטן במשולמשת ולש. אבל זה משריו אצלש 

באשפן כה משעט, זנגח שחסר מומעשת. ההוערה הזש הגא טעשת ישרלגת עד מאד, אור תרדשף אחרגש 

לנצח. שכוגילה אשתה לבסשף, השא גריגו רק חרטה אגשמה שנשראה; כג כבר גהגה מאשחר מכדג לתקן.

נ,צ,ט,ד,ק

אמנם בגשם הכגפשרגם אמרנש “חטאנש, עששגנש, פוענש”, אבל אשמר לכם מה באמת התרחו ום. 

אשתש דבר והתרחו כוהאחגם אמרש לגשסף “מה נצטדק”: הם הגכש על חטא שאמרש לגשסף: אגן לנש 

במה להצדגק את מעוגנש, טעגנש טעשת מרה. שאשלם במסכת ובת )קש.( לשמדת הימרא מכאן לושן 

אנחנש,  דכגם  אנחנש,  טהשרגם  אנחנש,  צדגקגם  אנחנש,  “נקגגם  תגבשת  ראוג  “נצטדק”  נשטרגקשן; 

קדשוגם אנחנש”. הם אמרש “מה נצטדק”, אגן לנש במה להצדגק את עצמנש! אבל בלִּבָם חובש “שדאג 
צדגקגם אנש”. הִּכּש על חטא שאמרש “אומנש”, אבל לעצמם חובש והם נקגגם שטהשרגם. בכל דברג 

השגדשג ולהם, כששנתם בעשמק לִּבָם הגתה להצדגק את עצמם.

זה אשמר והם חובש את המגלגם הללש ממו, אדרבה, הם התכששנש ברצגנשת להתששדשת.  אגן 

את  כומכרנש  ידשל  חטא  שחטאנש  חמשרה  טעשת  טעגנש  טז(,  )מד,  ֲעבָדֶגךָ”  ֲעשֹן  אֶת  מָצָא  “הָאֱלֹקִגם 

אחגנש! אגן לנש במה להצטדק. זה מה והגה בפגהם, שים ברשבד העלגשן ול לִּבָם. אבל עמשק מתחת 

לפנג הוטח, אפגלש האנוגם הידשלגם ההם עדגגן חובש ולא גגתכן והם אגנם צשדקגם.
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זה מה וקשרה ים לנש, בגשם כגפשר. קמגם שאשמרגם “אומנש, בידנש, יזלנש”, שבאמת מריגוגם טשב 

גשתר עם כל מכה על הלב: “את זה לא עוגתג, שאת זה לא עוגתג, שים את זה לא. שים אם כן עוגתג 

קצת, נש, באמת; זה לא הגה רצגנג. שעכוגש אנג עשד מתנדב לעושת תושבה”! אנחנש בסדר, שלמרשת 

זאת אנש באגם שעשוגם תושבה! ממו לב זהב גו לנש, והקב”ה גראה כמה צדגקגם אנחנש! זה מה 

וחשובגם בגשם כגפשר בועת השגדשג, בעשמק הלב.

המילים המפחידות ביותר בתורה

אבל הגשם הידשל שהנשרא גיגע לבסשף, שאנש נתגגצב לא בפנג “מלך אבגשן” ול מצרגם, אלא בפנג 

“מלך עלגשן”, הקב”ה בכבשדש שבעצמש, הושפט כל הארץ. שהשא גאמר לנש ותג מִּלִגם בלבד: אני ה’! 

שכונומע את המגלגם הנשראשת האלה, כל הבנגגנגם ובנגנש לעצמנש כל חגגנש, בנגגנג ההצדקשת 

שהתגרשצגם – גקרסש שגגעלמש כאגלש לא הגש מעשלם. גשם הדגן הידשל גהפשך לגשם החרטה הידשל.

הן  בתשרה.  בגשתר  שהמפחגדשת  הנשראשת  הן  גשֹסֵף”  “ֲאנִג  והמגלגם  לשמר  אנג  ונשהי  הסגבה  זש 

צרגכשת להחדגר גראה עצשמה בלב כל מג וחשוב שמתבשנן, שלש במעט. כג בגשם הדגן הידשל ים אנש 

ֶחָּגִגנּש את כל חַּגֵגנּש בטעשת. אגננג אשמר והכל טעשת, אבל אנש מטעגם את עצמנש במגדה רבה  נילה וׁ

מאד. שבאשתש גשם תתילה האמת במלשאה, שלא גהגה לנש פתחשן ּפֶה להוגב.

“כולכם חולים”

רבג גוראל מסלנט זצ”ל נהי לשמר ואחד הדברגם והאדם אגנש גכשל לדעת השא, מה הקב”ה 

חשוב עלגש. זש מחובה מפחגדה מאד, כג באשתש גשם נשרא זה גהגה הדבר הגחגד וגהגה אכפת לנש 

ּנֶה לנש. בימרא )פסחגם נד:( משבא ואחד הדברגם המכשסגם מעגנגש ול אדם השא  ַ גְוׁ ֶ ממנש, מוהש וׁ

עשמק הדגן, שרו”ג )ום( מבאר: “רשבם טשעגם בש”. רשב האנוגם! בגנגהם למדנגם שצדגקגם, שזה כשלל 

ים אשתנש. אגן לנש תקששה אם לא ו”נַחְּפְוָׂה דְרָכֵגנּש שְנַחְקֹרָה”, להעמגק, לחקשר שלחפו במה הננש 

מטעגם את עצמנש.

הבעגה ולנש הגא ואנש חגגם בעשלם ישגג, מלא ברעגשנשת ישגגם שאגדגאלגם ]ערכגם[ ישגגם. שזה 

אבל  מּשסָרִגת,  הגתה  לא  מעשלם  אמרגקה  פעם,  ול  אמרגקה  את  זשכר  אנג  חשלגם.  וכשלנש  אשמר 

לפחשת הגא הגתה מדגנה נשרמלגת שתשובגה נשרמלגגם. כגשם הגא מדגנה ול לגצנשת. מכל דבר חושב 

עשוגם צחשק, שמכל רעגשן מטשפו עשוגם קדשוה. שכל העשלם השא כזה. העשלם מלא שידשו, מקצה 

לקצה, בערגשת, יומגשת, חשצפה שמִּדשֹת רעשת. שאנש חגגם בעשלם הזה, לכן אגן כל סגכשג ולא דבק 

בנש כלשם. אגן גשצא מן הכלל. כשלם חשלגם. כשלם! אנוגם חגגם בוטחגשת אגשמה. כן, ים ושמרג תשרה 

שמצששת! חגגנש שמחובשתגנש דשמגם מדג לאלה ול הישגגם. ניררגם בכבדשת בתחנשת החגגם, חשובגם 

רק על “מה נאכל”, בלג להבגן ונמצאגם כאן בובגל להתקדם במה וחושב באמת!

עצה טובה

הואלה וצרגכה להגואל לאשר האמשר הגא: אם אנש באמת חשלגם כל כך שאגננש גכשלגם לסמשך 

על עצמנש שעל וגפשטנש, מה נואר לנש לעושת? שכג נלך בחוכה כל הזמן עד וכבר גהגה מאשחר 
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ְלֵמּשת ּשלְחַגֵג העשלם הבא? לום כך הבה נפנה לאשצר  מדג לתקן? מהג “דרך החגגם” ותשבגלנש לַוׁ

הגקר הנקרא “ספר מולג”. ולמה המלך אגנש זקשק להסכמה ממנג, אבל חושב לדעת וספר מולג 

השא “אשצר כל כלג חמדה”. כל העצשת הטשבשת שהחכמה להצלגח בחגגם נמצאגם בספר זה.

שהנה, בגן כל המסרגם שהלקחגם החושבגם ום גו רעגשן אחד החשזר על עצמש ושב שושב, שתשפס 

מקשם חושב בספר כשלש, שהשא הענגגן ול תשכחת משסר שבגקשרת. ושב שושב מדיגו ולמה המלך עד 

כמה נחשץ וגהא לאדם מגוהש וגמתח עלגש בגקשרת. שכג כגצד גגדעש לום מה חגגם, אם לא מעגגנגם 

ב”השראשת ההפעלה”? האם קראתם את “חשבשת הלבבשת” כשלש כמה פעמגם? את “וערג תושבה” 

כמה פעמגם? “מסגלת גורגם” מתחגלתש שעד סשפש כמה פעמגם? מה עם רבנש סעדגה יאשן? ספר 

ָמֶר לְךָ ּפֶן ּתֲַעזב אֶת הַּלֵשִג” )דברגם גב, גט( הגגנש רבג גהשדה הלשג, מחבר  הכשזרג? היר”א אמר ו”הִּוׁ

ְּתֶם”  ְנַוׁ “הכשזרג”. למדתם את הלכשת תושבה לרמב”ם, הלכשת גסשדג התשרה, הלכשת דעשת? אשלג “נִוׁ

פה שום, אבל לא דג בכך כדג לקבל הדרכה לחגגם.

מוסר על עצמך!

נקוגב אפשא למגלשתגש ול החכם מכל אדם: “שְדֶרֶךְ חַּגִגם ּתשֹכְחשֹת מּשסָר” )מולג ש, כי(. לא כתשב 

“דרך חגגם – משסר”; אגלש הגה כתשב כך, הגה הפגרשו ואתה פשתח ספר משסר, לשמד בש על דרכג 

אדם שתחבשלשתגש, שתשכל לקבל את הדברגם בצשרה הנעגמה לך בגשתר. כוהגנך מיגע למקשם הנמצא 

בסתגרה למעוגך אש להוקפשתגך, אגן אתה מתעכב ום, אלא ממוגך הלאה. אבל לרשב אתה משצא 

דברגם ואתה מסכגם עִמָם – הדברגם הטשבגם. “זה נכשן, שזה ים נכשן. כג כך אנג עשוה”.

האנוגם  רשב  אבל  ולש!  החסרשנשת  את  ים  בספר  גמצא  מּשסָר”,  כ”ּתשֹכְחשֹת  משסר  ולשמד  מג 

רשאגם בספר רק את החסרשנשת ול זשלתם. את כל הוכשנה ולש השא משצא בספר: כאן מדשבר על 

מדרושת  הברגשת  נהנש  ופעם  סגבה  מאשתה  מהלגמשד  נהנגם  הם  ההשא.  על  מדשבר  שפה  הוכן, 

המיגדגם; המיגד הגה תשקף שמשכגח בוער, שהם הגש נהנגם! למה? כג כל אחד חוב “אש, סשף סשף 

מגוהש אשמר לההשא את מה ואנג חשוב עלגש כבר ונגם. בטח, אנג מסכגם עם כל מה והמיגד 

אשמר עלגש”.

“מגיד” או “מרצה”?

אבל בגמגם עברש הגה לכל הפחשת “וּשק” לַ”סחשרה” הזש, לבגקשרת. הגשם כבר ים זה לא באשפנה, 

שבמקשם “מיגדגם” גו “נשאמגם” ש”מרצגם”, ומדברגם דגבשרגם כללגגם, לא בגקשרת. שצרגך לדבר על 

כך, כג זש בעגה רצגנגת.

חגגבגם לומשע בגקשרת על עצמנש! חגגבגם לומשע על החסרשנשת ולנש! משסר לבד לא דג בש, 

אשמר לנש ולמה המלך, דרך החגגם זקשקה לתשכחשת משסר. עדגגן גו מקשמשת ואפור לומשע בהם 

נגתן לומשע את האמת.  נשספגם ובהם  שגו מקשמשת  נשקבת; למול בבגת מדרונש כאן,  בגקשרת 

שלא על האדם עצמש, עדגגן ושמעגם רעגשנשת חושבגם  למרשת והבגקשרת הגא במשנחגם כללגגם 
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שמשעגלגם. כמש מה ולמדנש הגשם מאבא כהן ברדלא, המזהגרנש להתכשנן לגשם הדגן הידשל. זה דבר 

וכדאג לכל אחד לחושב עלגש.

אגנכם חגגבגם להקוגב לג. גכשלגם אתם להמתגן לבשא גשם הדגן שרק אז לילשת את האמת. אבל 

מאחר ואתם כבר כאן, אשמר לכם בכל אשפן. נראה לג ואנג הזקן בגשתר כאן, על כן הננג מתגר 

לעצמג לשמר כך: אנג רשאה את בגת מדרונש כמרפאה. כשלם נכנסגם לכאן חשלגם, שמג ונואר כאן 

– גכשל להגרפא, שלש במעט.

על כן, בבשאכם לכאן לומשע וגחשת, עוש זאת במעט ענששה. אמרש לעצמכם: “הראו ולג הגנש 

בלבשל אחד ידשל. אנג מלא בכל מגנג וקרגם, כל מגנג רעגשנשת ונכנסש לג מכל מגנג מקשמשת. שהנה 

כאן לפנגג אדם ואגנש פשחד לשמר את האמת, אם כן, כדאג לג להרכגן ראו שלהקוגב”. אגננג פשחד 

לשמר את האמת, כג לא מענגגן אשתג מה תחובש עלג; לא אכפת לג בכלל.

כגשן וכך, הגכשנש לומשע כעת בגקשרת על דרך חגגכם. אל תצפש לומשע דברגם ואגנם אלא הד 

ול מחובשתגכם ולכם, אש ול רעגשנשת נחמדגם וקשראגם בעלשנגם. שאפגלש לא הד ול הדברגם 

הנאמרגם בבתג מדרו אחרגם. כג גשדע אנג וכשלנש צרגכגם “תשכחשת משסר”, כאן מְסַּפְקִגם תרשפשת 

לחשלגם! שאנג גשדע וים אנג חשלה, ים אנג צרגך מגוהש וגרפא אשתג. אלא ואנג זכגתג להגשת כמה 

ונגם בסלבשדקה, במחגצת טשבג הרשפאגם. בגקותג את קרבתם שהם אמרש לג את האמת, ללא כחל 

שורק. הדבר סגגע לג להגרפא במקצת.

להקשיב לביקורת!

האמת הגא, ואגן אתם צרגכגם לג שלוכמשתג, והרג כשלנש ושמעגם בגקשרת על עצמנש כל הזמן 

מאנוגם, שהדרך הטשבה בגשתר להכגר את עצמנש הגא להקוגב לאחרגם וגו להם מה לשמר עלגנש. 

לפעמגם דג בהערה אקראגת מעשבר אשרח. לפנג ובעגם ונה העגר לג קבצן אחד, ישג, הערה ברחשב, 

על חסרשן מסשגם באשפג ולג - ולא אשמר לכם מהש; שעד הגשם אנג זשכר כל מגלה ואמר – שאנג אדם 

טשב גשתר בזכשת זה.

בהכרח  לא  השא  בחנשת.  קשפאג  אש  רב,  במורד,  עשבד  אש  הוכן,  לפעמגם  הבשס,  זה  לפעמגם 

מתכששן לעזשר לכם בעבשדת ה’ ולכם. השא סתם עצבנג, קם על ריל ומאל; כום ואשתש קבצן כלל 

לא התכששן לסגגע לג להתעלשת לעשלם הבא. אבל אנג נגצלתג את דברגש לטשבה. התישבה הטבעגת 

ולך הגא להתישנן, להצטדק, להין על עצמך. אמת, “תשכחשת משסר” אגנן דבר נעגם לאשזן. אגן מג 

ונעגם לש לומשע וגו לש חסרשנשת. שלכן התגרשצגם מתחגלגם להגופך מאלגהם, מגד. ים כאור לא 

אשמרגם מאשמה בפה, חשובגם בראו: “מג השא בכלל וגעז לשמר עלג כך שכך? השא אגנש מכגר אשתג 

שאגנש גשדע מאשמה אשדשתגג שאשדשת חגג”!

השכן המלאך

ְמַעְנָה אָזְנָג” )תהלגם  לא, אל תאמרש כך. ומעש לדברגש ול דשד המלך: “ּבַּקָמִגם עָלַג מְרֵעִגם - ּתִוׁ

צב, גב(. הפוט הפושט השא, ודשד מבקו ואזנגש תזכגנה לומשע על מפלתם ול הקמגם עלגש. אבל 
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אשתג  מומגצגם  לג,  להרע  הרשצגם  אנוגם  עלג  קמגם  וכאור  פגרו,  זצ”ל  מסלנט  גוראל  רבג 

שאשמרגם עלג דברגם רעגם – תומענה אזנג, רצשנג לומשע מה הם אשמרגם, רשצה אנג לומשע את 

דברג הבגקשרת. שהרג זה ההגפך ממה ומקשבל לחושב, ומג ומשתח עלג בגקשרת השא כבר אשגב 

ולג. לא! חברך הטשב בגשתר השא. כדאג לך לאהשב אשתש שלומשע לש, מושם ועתגד השא להבגאך 

לחגג העשלם הבא.

רבנש גשנה מבאר אף השא, ב’וערג תושבה’ )וער ב, גא(, והאדם אור משכגח אשתך הרגהש “מלאך 

משכגח” אור נולח אלגך מאת ה’! הושמעגם אתם? אתה חובת והוכן ומומגץ אשתך השא אשגב 

ולך, שהנה רבנש גשנה מילה לך והשא מלאך מן הומגם! מעתה, עלגג לראשת ה”בטלן” ההשא אור 

מתח עלגג בגקשרת, באשר חדו לימרג: אגן השא השא כג אם מלאך אלשקגם וה’ ולח אלג על מנת 

לעזשר לג!

הבועה מתפוצצת

משכרח אנג להשסגף, והאוה הגא הזדמנשת מצשגנת לכל אדם לומשע את האמת על עצמש. כן, 

אוה ומבקרת את בעלה, עשוה למענש דבר ידשל מאד! בכשלל, בעבשדה, בבגת כנסת – אנוגם לא 

גאמרש לך את כל האמת על עצמך, אם מושם ולא נעגם להם, שאם מפנג והם נחמדגם מדג, אש 

מושם ואתה מצלגח להצגי את עצמך בפנגהם כאגלש הגגת משולם. עם הזמן, עלשל אתה להתחגל 

לחושב “ומא באמת אדם ידשל הננג”...? אבל האוה גשדעת את האמת! הגא מכגרה אשתך טשב גשתר 

מכל אדם אחר. ה”אגו החושב” מיגע הבגתה, שהגא “משצגאה לש את כל האשגר”. נשעצת מחט בבלשן 

המנשפח, שהשא מתפשצץ. אורג האגו ואותש הגא בעלת פה ידשל שאשמרת לש כל מה והגא רשאה 

בש! זש הזדמנשת ידשלה, נפלאה, להשצגא קצת רשח מהמפרוגם כפעם בפעם.

בכל פעם ומגוהש נשתן לכם הדרכה אש השראה, שאפגלש בגקשרת נוכנגת, הטש נא את אשזנגכם 

כמה  מהם  לסחשט  נסש  בהם,  להגעזר  אשתם,  לגגום  שנסש  הדברגם  את  קחש  ה’”.  ל”מלאך  שהאזגנש 

וגשתר ולמשת, מהּמִּלִגם הנשוכשת ההן. ים כאור המבקר אשתך אגננש צשדק במאת האחשזגם, צשדק 

הבגקשרת  את  לדחשת  לנש  אל  כן  על  ממנש.  לקבל  תשכלש  הזה  המעט  שאת  במעט,  לפחשת  השא 

אגנסטגנקטגבגת ]על הסף[, כג זש הזדמנשת נפלאה לצמשח שלהתעלשת.

הוכח תוכיח את עצמך

אחת הדרכגם החושבשת בגשתר להכרת הפימגם ולנש הגא לגמשד המשסר. אם אף אחד לא גבקר 

אשתך, אגן לך ברגרה אלא למצשא את הבגקשרת בעצמך. ספרג המשסר מלאגם דברג בגקשרת, אלא 

וכמעט אגן מג וגטה אשזן להקוגב. צרגך לדעת כגצד ללמשד. כג אם רק קשראגם את המגלגם, מעט 

מאד מחלחל פנגמה למעמקג התשדעה. תשפעה נפשצה רששחת בגן הברגשת, כאור גו המתגגחסגם 

ללגמשד תשרה כאגלש הגתה התכלגת לצבשר כמה וגשתר גדגעשת, כאגלש התשרה הגא בסך הכל גדע. 

הם אשהבגם להפיגן את גדגעשתגהם על גדג צגטשט בעל פה ול מקשרשת שכדשמה, זה עשוה רשום רב.



גי תורת אביגדור | פרות שגיו 

אכן לא דג בלגמשד וכזה! הכרחג להתגגחס לדברג תשרה בכלל שלדברג משסר בפרט, באשפן ושנה 

לימרג. אלה לא רק דברגם נחמדגם, “שָשארְטִגם” גפגם לחזשר עלגהם בפנג אחרגם. אם מתגגחסגם כך 

עצמש  את  לתקן  הזדמנשגשת  גחפו  והאדם  השא,  הראשג  הגחס  ערך!  להם  ואגן  כמעט  לדברגם 

שלהולגם את מעוגש, שכל אגמת וגומע דבר תשרה הנשיע אלגש גאמר: “התשרה מדברת אלגג, זה 

אנג”! כך תחדשר התשרה למעמקג נפוש שתולגם אשתש.

הייתכן שמדובר עליי?

וֹ  חַפֵּ תְּ פֶר,  הַסֵּ מִן  קּשם  תָּ ר  “שְכֲַאֶוׁ לבנש:  כתב  אור  באירתש  המפשרסמגם  הרמב”ן  דברג  שאלה 

מש”, שאגן קפגדא לעושת כך דששקא כאור קמגם. אפור  ְּ ר ּתּשכַל לְקַג ר לָמַדְתָּ אִם גֵוׁ ּבשֹ דָבָר ֲאֶוׁ ֲאֶוׁ בַּ

ים תשך כדג הלגמשד. בסשף כל קטע, אש אפגלש רק ושרה, לחושב: “האם אנג עשוה כך? אשלג הספר 

מדבר עלגג? אם כן, צרגך לעושת מוהש”! לקחת את “תשכחשת משסר” שלגגום אשתן בעשלם המעוה.

שכרשב הדברגם ואנש מדברגם עלגהם, אגן זה דבר קטן שקל להצלגח ליות כך לדברג התשרה. 

אבל מג וגוקגע שגתקדם בזה צעד אחר צעד, גרששגח רששחגם רשחנגגם עצשמגם.

הדרך לשינוי

על פג רשב, אגן הברגשת ריגלגם ללמשד באשפן הזה. להקוגב שללמשד שלצבשר גדע – את זה ריגלגם 

שאשלם  וכגח.  אגננש  זה  דבר   – אשתם  שלחגשת  מהדברגם  לרעשד  מהדברגם,  להתלהב  אבל  לעושת, 

האמת הגא וזש תכלגתה ול התשרה, שמג וגתחגל ללמשד מאמרג חז”ל שמשסר על פג יגוה זש, גמצא 

דרך לחשלל בחגגש מהפכשת ול ממו.

כגדע  רשצה להיגע לדברגם  כג השא  “הלמד ולא לעושת”, השא לשמד  כך:  שחז”ל הזהגרשנש על 

מענגגן שחושב, אבל אגנש ום אשתם על לשח לִּבשֹ לונשת את מעוגש על גדם, “נשח לש אגלש נהפכה 

ִלְגָגתשֹ על פנגש שלא גצא לעשלם” )גרשולמג ברכשת ח.(. עדגף הגה לש אגלש לא נשלד! כג תכלגת כל  וׁ

התשרה הגא לונשת את האדם, והאדם גותנה שגשולם על גדג דברגש ול ה’ בכבשדש שבעצמש. שמג 

ולא מיגע לזה, אגן תכלגת לחגגש.

לבכות מלימוד חומש

כך עוש כל ידשלג גוראל מאז שמעשלם. הם חגש את המגלגם ולמדש, שכך הצלגחש לדלשת פנגנגם 

ממעמקג גם התשרה. הימרא )חיגיה ד:( מספרת, ורבג אלעזר הגה בשכה כאור קרא את הפסשק 

גש”. השא בכה כתגנשק. רבג אלעזר לא הגה אדם חלו, שהשא  ָֽ ֲענשֹת אֹתשֹ ּכִג נִבְֲהלּש מִּפָנ כְלּש אֶחָגש לַֽ ָֽ “שְלֹא ג

לא עוה הצישת. השא בכה כג השא פחד! כג כאור רבג אלעזר קרא את המִּלִגם, השא הריגו והדברגם 

מְדַּבְרִגם אֵלָגש, שהשא הקוגב! “גשם אחד אהגה ים אנג כאחגש ול גשסף, אצטרך להתגגצב לדגן לפנג 

מלך מלכג המלכגם שלא אשכל לדבר מרשב פחד”.

הזה  באשפן  ים  עצמגת.  בגקשרת  שהשא:  משסר”  “תשכחשת  ול  נשסף  אשפן  נזכגר  ונסגגם,  קשדם 

אפור להצלגח לראשת מבעד למסך הוקרגם ואנש מספרגם לעצמנש.
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לדבר אל עצמך!

בששדאג  עלגה.  וברך  זשכר  לא  השא  אבל  באכגלתה.  שנהנה  עשיה,  פרשסת  אשכל  אדם  לדשימה, 

שכג לזאת  בזגכרשנש.  וברך, אבל השא מלמל את הברכה כל כך מהר והגא לא הספגקה להגקלט 

גגקרא הכרת הטשב? האמנם כך משדגם לה’? אם כן, במקשם רק להריגו צבגטה ול חרטה, עלגך 

לפתשח את הפה שלשמר: “חגגם, שכג זש ברכה?! ככה אתה אשמר תשדה?! מה גהגה אִּתְךָ”?

כל אגמת ונפלטה מפגך אגזש מגלה פשיעת, כלפג חברך אש כלפג מג ובסבגבתך הקרשבה, אל 

תבזבז זמן בנסגשנשת להצדגק את עצמך. במקשם לעושת כן, השכח תשכגח את עצמך! “חגגם, ככה 

שצשחק?  עצמך,  את  מצדגק  אתה  אגך  רשאה  אגננש  והקב”ה  אתה  סבשר  שכג  לאותך?  מדבר  אתה 

ָמַגִם גִוְׂחָק”! אתה באמת חשוב וכותעמשד לפנגש למופט, געלה בגדך להצדגק את מה  ֵב ּבַּוׁ “גשֹוׁ

ועוגת? הרג ּתִּמַס מִּפַחַד”.

אגן יבשל להזדמנשגשת הנגתנשת לנש במהלך כל גשם להשכגח את עצמנש. שהאמגנש לג, גו על מה 

להשכגח. מג וגוגם לב לעצמש שלמעוגש, גמצא מספגק דברגם לבקר את עצמש.

להפיל את המגדל!

ול  הנצחגת  המתגקשת  לקראת  אשתנש  מכוגרשת  הזה  בעשלם  בגקשרת  ול  החדשת  שהמגלגם 

העשלם הבא. ככל ונטה אשזן שנאזגן לבגקשרת על עצמנש בעשד לִּבֵנּש פשעם בקרבנש, אם מפג אחרגם, 

אם מתשך ספרגם שאם מעצמנש - גקרשס בנגגן הוקר ול התגרשצגם ובנגנש לעצמנש שנהגה משכנגם 

גשתר לעמשד בפנג בשראנש.

סגפשרם ול גשסף שאחגש הגנש סגפשר משפלא. הים והננג מעגגן בפרוה בכל ונה שונה, אגנג גכשל 

ולא להגואב אל תשך המעוה המשפלא ול התילשת גשסף לאחגש בארמשן המלשכה. בכל פעם ואנג 

קשרא את הפסשק “ֲאנִג גשֹסֵף”, חשלף רעד בעצמשתג. אבל לא לום כך כתבה התשרה את הסגפשר, אלא 

כשתב,  הרמב”ם  הדגן.  בגשם  עמנש-עצמנש  להתרחו  ועתגד  למה  שדשימא  כמול  אשתש  נִּקַח  למען 

ב”משרה נבשכגם”, וסגפשרג התשרה הם הרבה גשתר מסגפשרגם, הרבה גשתר מוגעשר הגסטשרגה. הם 

נשעדש בובגלנש, כדג ונגגום את הלקחגם ונלמד מהם בחגגנש. שהסגפשר ול גשסף שאחגש מלמדנש 

וכשלנש מרמגם את עצמנש, שבלג מאמץ מתמגד להבגן מהגכן נשבעגם מעוגנש שמחובשתגנש, נמוגך 

לחגשת בעשלם ידל שהשלך ול וקרגם שתגרשצגם, העתגדגם לקרשס עלגנש שלהתנפץ בבת אחת בבשא 

הגשם.

תקששתנש הגחגדה הגא להפגל מידלגם אלה בעשדנש כאן, בעשלם הזה. אם נעוה כך, נזכה להגשת 

הידשל,  הדגן  גשם  ול  הנשרא  מהפחד  מוהש  גפחגת  זה,  בכגששן  ונעוה  צעד  כל  ה’.  בעגנג  ולמגם 

כונזכה בעז”ה אחרג חגגם ארשכגם שמלאגם להתגגצב בפנגש שלומשע את המגלגם הנשראשת: “אנג ה’”.

שבת שלום ומבורך!
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פַרְעֹה )מד גח( י כָמֹוךָ כְּ כִּ

יש לנש ללמשד מדרך הפעשלה המחשובת ול גהשדה. ראוגת כל, השא השדה בסמכשתש 

ול גשסף. אנוגם ונמצאגם בעמדת ולטשן שסמכשת אגנם רשאגם בעגן גפה כל התעקושת 

ראשג  כן  על  הבגקשרת.  במבחן  עשמדת  סמכשתם  כל  ובזה  מפנג  אתם,  התששכחשת  אש 

להקדגם מראו שלמנשע כל יגלשג ול התנידשת על גדג הכרה בסמכשתש ול האדם ולפנגך.

בדשמה לכך, כואנש מתפללגם לפנג ה’ לפעשל לבגטשל יזגרתש, עלגנש להגמנע ממתגחת 

)ברכשת  גתפלל”  כך  שאחר  גסדר אדם ובחש ול הקב”ה  “לעשלם  היזגרה.  כלפג  בגקשרת 

שזאת  עלגנש.  יזרתש  וגנשג  את  ונבקו  קשדם  ידשלתש  בובח  תחגלה  לפתשח  עלגנש  לב.(. 

הגא  גתברך. התפגלה  ליזרתש  ול התנידשת  כגחס  וגכשל להראשת  מה  את  בכדג למנשע 

אחרג ואנש מכגרגם בחשכמה הרבה שבתשעלת ול יזרתש, שבכל זאת מתחננגם אנש לפנגש 

להאזגן לתפגלתנש.

לָחַנִי אֱלֹקִים לִפְנֵיכֶם )מה ה( י לְמִחְיָה ְשׁ כִּ

להגשת  השפך  מכבר,  זה  מת  אש  כאבּשד  נחוב  שאור  בגשתר,  הצעגרגם  האחגם  אחד 

המשוגע ול המופחה. דבר מצשג השא בדברג גמג התשרה, שזש אחת מדרכג הום לילשת את 

גדש, גד ההויחה. ושב שושב רשאגם אנש כגצד האסשן לכאשרה, זשכה לגושעת ה’ שמתילה 

כהצלה המשצלחת בגשתר.

רְעֹה אֶל יֹוסֵף )מה גז כ( אמֶר פַּ וַֹיּ

בנאום הארשך, המפשרט כאן בארבעה פסשקגם, דבר ואגננש וכגח בתשרה, קגדם פרעה 

בברכה את בנג גוראל תשך הכנסת אשרחגם נדגבה. כחלק מזה אפור לראשת במה ופרעה 

ולח עילשת מפשארשת במגשחד )מה, גט-כז( להבגא את מופחתש ול געקב למצרגם. דבר 

צגששתה  מכן,  לאחר  גוראל  בבנג  המצרגם  ונהיש  מה  כל  אף  על  מעשלם,  נוכח  לא  זה 

ג יֵר הָגִגתָ בְאַרְצשֹ” )דברגם כי, ח(, שכימּשל עבשר הכנסת אשרחגם  התשרה “לֹא תְתַעֵב מִצְרִג כִּ

ג ֲאנִג ה’” )ומשת גד,  זש, נגתנה למצרגם הזדמנשת להכגר את ה’ שלהאמגן בש: “שְגָדְעּש מִצְרַגִם כִּ

בַר ה’” )ומשת ט, כ( שהם  רֵא אֶת דְּ ָּ ד(. מושם כך הגתה קבשצה ול מצרגם אור השידרש כ”הַג

קבשצה  לח(  גב,  )ומשת  ם”  אִתָּ עָלָה  מצרִגם(  )ול  רַב  עֵרֶב  “שְיַם  עלגהם  ונאמר  אשתם 

ממצרַגִם נהגגתה חלק מעם גוראל )ראה ומשת גב, לח(. עוגגת חסד הגא הקדמה שעֵדּשת 

לידשלה, שהקב”ה אשהב אנוגם אלה באשפן מגשחד.

הארשת על הפרוה

מתוך ספר יהי אור]באנגלית[-פירוש עה"ת מאת רבינו זצ"ל



שאלה:

עבודת המידות מה היא?

תשובה:

עבשדת המגדשת מומעשתה לא לאפור לאגנסטגנקטגם ולך שלתכשנשת המשח ולך לולשט בך. עלגכם 
ללמשד לולשט בתישבשתגכם, במקשם והאגנסטגנקטגם ולכם שהמרכזגם ולכם גולטש בכם.

נגטשל לדשימא את הולגטה על הדגבשר. באדם משטבע הרצשן לדבר, כנגעה לרצשן הזה ישרמת נזק רב 
לאדם. “חָכְמַת אָדָם ּתָאִגר ּפָנָגש” )קהלת א, ח(. הקב”ה נתן בטבע האדם תכשנה זש, ופנגש מבגעגם את חכמתש. 
מושם כך, כאור אנוגם נפיוגם, קשדם ומתחגלה וגחה בגנגהם, התחשוה הטבעגת ולהם ועשמד לפנגהם 
ֵב, אטֵם וְׂפָתָגש נָבשֹן” )מולג גז, כח(. אבל זה כך רק עד והשא  אדם מלא חכמה. “ּיַם אֱשִגל מֲַחרִגוׁ חָכָם גֵחָוׁ
שֹ"  נַפְוׁ ּשוְׂפָתָגש משֹקֵוׁ  לשֹ,  כְסִגל מְחִּתָה  “ּפִג  מתחגל לדבר, הדגבשר מסיגר לושמעגם את פנגמגשתש ול אדם, 

)מולג גח, ז(.

דשימה נשספת: האגנסטגנקטגם ]התחשושת[ ובאדם מפרוגם את ההתענגגנשת הריעגת ואנוגם מילגם 
כוהם ושמעגם דגבשרגם ולגלגגם שלושן הרע, כדרך קלה שמשצלחת להגשת אדם מקשבל בחברה שחלק ממנה. 
על כן הם מכששנגם את האדם לדבר דברגם מעגן אלש. שהאמת הגא, וההתענגגנשת ונראגת הגא פלגאה מעצם 
הדברגם ונומעגם, שלא התפעלשת ממג ואשמר אשתם. אדרבה, בלבם הם חשובגם: מחר גגתכן והמדשבר גהא 
אנג! על כן הם מאשתתגם לעצמם, בוקט: “וגם לב, ומשר מרחק מהאדם הזה”. אדם מקשבל בחברה גשדע 
לכבד שלהערגך אחרגם, שאגנש מבקר את סבגבתש בבגקשרת ולגלגת. כואנוגם רשאגם ואגנך מזלזל באף אחד, 

גאהבש אשתך בול כך.

שֹת שְעֵת לְדַּבֵר” )קהלת י, ז(. כאור אנוגם במצשקה, אגן  הולגטה בדגבשר הגא מגדה נפלאה. “עֵת לֲַחוׁ
להחרגו, עלגך לשמר להם מִּלִגם טשבשת, לעשדד מגוהש צרגך ים כולא נתבקות לעושת כן. אנוגם צמאגם 
לעגדשד שלתושמת לב, שעל כן מִּלִגם חבגבשת הן תמגד ּבַּמָקשֹם שהקב”ה גברכך על כך. בימרא )בבא בתרא ט:( 

אמרש: “הנשתן פרשטה לענג מתברך בוו ברכשת, שהמפגגסש בדברגם מתברך בג”א ברכשת”.

ה(.  ב,  דעשת  )הל’  לדבר”  גרבה  שלא  להוגב  גמהר  לא  לפגכך  ותגקה,   – לחכמה  “סגגי  כשתב:  הרמב”ם 
מומעשת הדבר הגא, וים בועה ועלגך להוגב לואלה, אל תתן חשפו לפגך לדבר כאששת נפוך אלא עצשר 
עצמך לריע, חושֹב על דברגך קשדם ותשצגאם מפגך, שאז גהגש דברגך מדשדגם שבעלג ערך לושמע. התחל בכך, 
שאתה בדרך לובגרת המגדשת, אתה בדרך להוית ולגטה מלאה בתישבשת ולך לכל דבר שענגגן בעשלם הזה.
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