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פרשת ךליב--יבצנ

נסיון השפע

הסכנה שבארץ ישראל
סכךה  צארץ,  יכךבסת-  צה-  שמלפה  גדיצה  סכךה  מפךב  בשראצ  את  מזהבר  הקי"ה  יבצנ  יפרשת 
שעציצה צגרי- צכבצבין האימה ר"צ. סכךית ריית עמדי צפךבה- יתקיפה זי; הכךעךב- התכיךךי צהגן עצ 
ארל- יכצ האמלעב- העימדב- צפךבה-, קריית ריב- יקשב- בלטרכי בשראצ צהבצח- צפךב שהארץ 

תהבה שצה-. איצ צא מפךב סכךית אצי ה' הזהבר את יךבי, אצא מפךב משהי אחר.

ּי". הכךעךב- הבי  דיד המצנ אימר יסיף פרק ק"ה יתהצב-: "יַּבִּתֵן צָהֶ- אַרְליֹת ּגיֹבִ- יֲַעמַצ צְאֻּמִב- בִברָשׁ
"משפחית האדמה" כפשיטי, אךשב- שחבבה- הבי קשירב- מאד צעיידת האדמה. ימשנ מאית שךב- ה- 
עמצי צהשיבח את אדמת הארץ, ךטעי אבצךית פרב, פרדסב- יכרמב-, טבפחי גבךית ישדית. ה- צא בדעי 
שה- מכבךב- את הארץ ציךב בשראצ, איצ המלבאית הבתה שיךב בשראצ עמדי צהבכךס צארץ בפהפבה, 

משייחת ימצאה כצ טיי.

אנשי-הנחש מכינים את הארץ
הגמרא )שית פ"ה( אימרת שהחִיִב – אחד מעמב כךען – ךקראי כנ מצשין "חביבא" – ךחש יארמבת. כמי 
שהךחש איכצ עפר, כמש"כ "יךחש עפר צחמי", כנ ג- ה- הבי טיעמב- את העפר יצפב הטע- בידעב- מה 
ביתר  יבש מקימית שבש יקרקע  ביתר מציחה,  בש מקימית שיה- הקרקע  כדאב צהלמבח יכצ מקי-. 
חימלה. יצכצ מקי- מתאבמב- גבדיצב- מסיבמב-; צמשצ – זבת לרבנ קרקע צא מציחה מבדב, אצא קרקע 
ע- רמת חימלבית יבךיךבת. חבטה לרבכה קרקע ע- רמית גייהית שצ תחמילת ירזצ, שליעה אדי--

חי-. החיב הבי מימחב- צזה, יבדעי מה כדאב צגדצ יכצ מקי-.

א- כן, יארץ כךען חבי המימחב- החקצאבב- הטייב- יעיצ-, "בישיב הארץ - שיקבאבן יבשייה שצ 
ארץ" )הגמ' ש-(. כצ בישיבה השקבעי את כצ-כיצ- יהשיחת יבבפיב הארץ. הארץ ךהבתה גבךת ךיב אחת 
גבדיצב- פירחב- ימלצבחב-. הבייצב- הבי  יהר הבי מכיסב- יטרסית ע"ג טרסית שצ  גדיצה; כצ גיעה 
המשייחב- יביתר יעיצ-. א- הבבךי ריאב- את הארץ יזמן שךכךסי אצבה אייתבךי, הבבךי ךדהמב- מריי 

הביפב, הפירבית יהשפע.

סכנת הדבש והחלב
האמבתבת  הסכךה  הבא  הזי,  יהמשייחת  הפירבבה  הארץ  יפרשתךי,  הקי"ה  אימר  הזה,  יהשפע 
ּיַעְּתִב צֲַאיֹתָבי זָיַת חָצָי ּידְיַשׁ יְאָכַצ  ְ ֶר ךִשׁ האירית צבשראצ יכךבסת- צארץ: "ּכִב ֲאיִבאֶּךּי אֶצ הֲָאדָמָה ֲאשׁ
ֵן ּיפָךָה אֶצ אֱצֹהִב- ֲאחֵרִב- יֲַעיָדּי- יְךֲִאלּיךִב יְהֵפֵר אֶת ּיְרִבתִב" )דירב- צ"א כ'(. מהמצחמה אבן  יְשָׂיַע יְדָשׁ

תורת אביגדור



פרשת ךליב--יבצנ | תורת אביגדור ד 

מה צפחד, הקי"ה היטבח ציךב בשראצ שךךלח את העמב- החזקב- יהעלימב- האצי ישצא ךברא מה-. 
איצ השדית, הפרדסב- יהיתב-, מסיכךב- יעלמ- ביתר מהמצחמה עצבה-.

ךהרית חצי יךחצב דיש, פברית עךקבב- ימשייחב-, יתב- מצאב- כצ טיי – כצ אצה עציצב- צהבית 
ָמְרּי צָכֶ- ּפֶן בִפְּתֶה צְיַיְכֶ- " )דירב- ב"א, טי-טז(. כשבש  זרעב פירעךית צמרבדה יה'. "יְאָכַצְּתָ יְשָׂיָעְּתָ - הִּשׁ

מזין צשייע, זה הזמן צהבשמר מפבתיב הצי.

האמת הבא, שקשה צךי צהיבן את זה. הרב אךי ממצאב- את כרסךי יכצ בי-, אךי איכצב- ישיעב-. מה 
כ"כ גריע יזה? צמה אחרב שאיכצב- ישיעב- ידשךב-, עציצב- צפךית אצ אציהב- אחרב-? איצ הקי"ה 

מזהבר איתךי כאן, שאד- שיע לרבנ צדעת שהיא היצנ עצ קרח דק.

עלייתן וירידתן של האומות

עמי  מיבא  תמבד  השגשיג  ישיי.  שיי  שקרה  מה  ידביק  שזה  ריאב-  יהבסטירבה,  מתייךךב-  א- 
אךיכבית, בהברית יגאייה. ריאב- את התיפעה יעצבבתן יךפבצתן שצ כצ האימית הגדיצית. יתחבצה הן הבי 
יציךית ערב-, שהלבעי כצ מבךב  אימית עךבית שהתפרךסי מן האדמה, יהדרגה ה- התחבצי צהתפתח 
בש מהן שג- התחבצי צכייש עמב- אחרב-, יצקחת מה- את המשאיב- שצה-.  י"ציקסיס".  מיתרית 
יתמבד, ככצ שה- התעשרי, כנ ה- ךהבי מישחתב- ביתר יביתר. תמבד אחרב שה- הגבעי צפסגת הלצחת- 
יעישר-, ה- התחבצי צהרקבי מיחבךה מיסרבת, עד שה' היבא עצבה- כבצבין יקיר אית- תחת הרבסית 

ההבסטירבה.

מב שמטבבצ יבערית מרכז אמרבקה, בלטרנ צפצס את דרכי יבן למחבבה עייתה שךראה כאבצי שצא 
דרנ ש- אד- מעיצ-. איצ האמת הבא שמתחת צחצק מהבערית קיירית ערב- גדיצית, לבייבצבזלבית 
שצמית אידי ש-. ה- הבי עשברב- מאד, זהי התגצגצ ש- ירחייית כפשיטי. ה- הבי ג- מתקדמב- מאד 
מיחבךה טכךיציגבת, בחסבת צזמך-. איצ ה- השמבךי יהרקביי, יהבי- לרבנ ייצדיזרב- כדב צמליא את 

הרבסית הממצכית האדברית שצה-.

"אחת  צה  קראי  הקדמיךב-  הסיפרב-  יעיצ-.  יהמתקדמת  הגדיצה  הבבתה  העתבקה  ייצ  העבר 
משיעת פצאב הירבאה". יהבי-, מב שרילה צראית איתה לרבנ מעדר גדיצ, כב הבא קיירה מתחת צחיצית. 

מה קרה? ה- ךהבי עשברב- ימישחתב-, יאידי מן העיצ-.

שגשיג,  העךבית,  שציב  את  עירי  ה-  ךעצמי!  כיצ-  ימלרב-?  רימא  הבכן  העתבקה?  ביין  הבא  הבכן 
העישר, הגאייה, ההשחתה – יהכבצבין. זה בקרה ג- צמדבךית המערי שצ במבךי, זה כיר מתחבצ צקרית. 
ג- צריסבה יייא העת. סבן עדבבן ךמלאת ישציב עצבבה יהתפתחית, ה- רלב- צהבית עשברב- ימפיךקב- 

כמי האמרבקךב-. איצ ג- ה- במלאי את עלמ- יאיתי מקי- יסיף התהצבנ.

התפרקותה של החברה המערבית

ארה"י הבבתה פע- יעצבבה, איצ הבי- הבא מבדרדרת ימהברית ימדרין שצ כצ האימית שצפךבה. 
יריר צכצ שהחירה המעריבת מתפרקת מיפךב-, כצ הךירמית החירתבית ךרמסית, ידירב- שיעיר צא 

עצי עצ הדעת הבי- מב שמתךגד צה- מישפצ ימייזה. הכצ "משתגע".

צהתפרקית  שמיבא  הדיר  מהי  שךיבן,  חשיי  ימקרה.  צא  זה  כב  כאן,  שקירה  מה  צהיבן  יעצבךי 
הךירמית החירתבית, יצהשחתה המיסרבת?

עצבךי צהיבן, שהיעבה הגדיצה יביתר שצ "מדבךית המערי" הבא שבש ביתר מבדב שפע! אף פע- צא 
הבה כזה שפע עלי- שצ איכצ, מיתרית יציקסיס כמי שבש הבי-. ימזה ךייעית כצ הלרית. "השמרי צכ-" 
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– השפע היא סכךה גדיצה! כצ מדבךית המערי מילפית ישפע חימרב, יזה גיר- צרשע יצריע צהשתיצצ 
צצא מעליר.

התפבסה הרייחת הבא שפשע מגבע יגצצ מחסיר. המלבאית הבא שהפשע חיגג ימאבדנ כדב צמליא 
אד- רעי יאמת יבמבךי, לרבנ צחפש יחירב- ייסדקב-, כמי יידבקת חמץ. ייידאב שבש עךבב-, איצ 

העיךב היא בחסב. ההשחתה מגבעה מהכביין ההפינ, מריי שפע.

א- כיצ- הבי לרבכב- צעייד כצ הבי- ממש רק ישיבצ צהךבח צח- עצ השיצחן, אךשב- הבי מאישרב- 
הריה ביתר! אד- הבה חיזר היבתה ימילא צח- ימרק צאריחת הערי, היא הבה מרילה ישמח, יצא מחפש 
מה צעשית יעצ מה צהבצח-, ימה צא טיי יחבבי. כנ הבה רק צפךב שךבב- אי שצישה דירית. כשחזרתב 
מסציידקא צאמרבקה, זי הבבתה הפע- הראשיךה שראבתב עךבב- שמךב-... הבי- אבן כמעט אף אחד שאבן 
צי צח- כאיית ךפשי, יג- משהי צמריח עצבי. בש צךי הריה ביתר מזין ממה שאךי לרבכב-, היעבה שצךי 

הבא אכבצת בתר...

כיר  יכשךמאס  יאתגרב-;  רבגישב-  מחפשב-  יסבסבב-,  ילרכב-  מזין  צמליא  קישב  שי-  יכשאבן 
מהךירמצב יהמליב, מחפשב- את הצא-ךירמצב יהחדש.

"רדיפת האושר"

אחד המסמכב- ה"ךאירב-" יהמיערכב- יביתר יהבסטירבה, היא הכרזת העלמאית האמרבקךבת. ש- 
מכרבזב- איית האימה מה- איךב הבסיד שצ המדבךה החדשה שהקבמי, יימבדה ריה כצ עיצ- הערכב- 
המעריב מישתת עצבי. יאחד הדירב- המפירסמב- יביתר שכתייב- ש- היא, שצכצ יךב האד- בשךה 
זכית שייה צ"חבב-, חברית, ירדבפת האישר". יזה אפשר צסכ- את חבבי שצ הגיב, "רדבפת האישר". כצ 
החבב- ה- רידפב- ימחפשב- הבכן האישר? אבפה היא? היא כצ הזמן יירח צה-, לרבנ צרדיף אחרבי כצ 

החבב-. איצב משבגב- איתי מבדב פע-, יאיצב ג- זה צא.

יצ ךטעה: כיצךי חבב- עמיק יתינ האיברה הזי. "רדבפת האישר" זה מה שריאב- ירחיי, עד שצא 
ךשאר זמן יכח צ"רדבפת השצמית". יצב צשב- צי, אךי ךישמב- כצ הזמן איברה שצ "יאכצ ישיע ידשן". 
אךי חבביב- צדעת שאךי היצכב- עצ פב תהי-, יהתהי- היא השפע החימרב שמלבף איתךי. ייאי ךתייךן 

יךעמבק ביתר יעךבבן.

"גאון שבעת לחם"

חז"צ אימרב- )ירכית צ"י.( "אבן ארב ךיה- מתינ קיפה שצ תין", א- בש צארב רק תין צאכיצ יצא 
ישר, היא צא ךיה- ימאבב- עצ סיביתי. "אצא מתינ קיפה שצ ישר". א- בש צי שפע שצ ישר צאכיצ, 

יהיא איכצ ישיע יצא חסר צי דיר, אז היא ךיה-, ךהבה מסיכן. מדיע?

כשצא חסר צאד- כצי-, היא ךהבה בהבר, יעצ גאייה. אצ תחשיי "ךי, צא ךירא. אז בש מספבק איכצ". 
זה עךבבן רלבךב מאד, סכךה אמבתבת שהקי"ה מזהבר איתךי עצבה פעמב- ריית, יתירה ייךיבאב-! "הִּךֵה 
זֶה הָבָה ֲעיֹן סְדֹ- ֲאחיֹתֵנְ ּגָאיֹן שִׂיְעַת צֶחֶ-" )בחזקאצ ט"ז מ"ט(. זי הבבתה היעבה שצ סדי-! יאךי בידעב- 

מה הבה הסיף שצ סדי-.

כיר סבפרתב צכ- פע- סבפיר ששצחי צב, אד- אחד שהבה ךשיב צאשה כצבצת המעצית, יבי- אחד 
צא  פשיט  הבא  פג-.  שי-  יה?  מלא  היא  פג-  אבזה  מדיע?  איתה.  צגרש  רילה  שהיא  צה  הידבע  היא 
המזעזעב-  הסבפירב-  אחד  זהי  מרישע!  רשע  חדש.  משהי  רילה  היא  צי.  ךמאס  ביתר,  איתי  מעךבבךת 

יביתר ששמעתב אב פע-. צרֶשע כזה מגבע רק מב שבש צי מבדב הריה יחבב-.
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אד- כזה מיטי צי א- הבה יכצא! כצ הבי- הבה עייד עיידת פרנ ממש, ייצבצה היא הבה מאישר 
שהיא בכיצ צהךבח את עלמיתבי הדיאיית עצ המזרן הדק. איצב אז היא צא הבה ךהבה כזה יעצ-גאייה. 

רק יגצצ שהבה צי הכצ, ג- אשה מישצמת, היא כיר צא ךהךה משי- דיר.

מב שבידע מחסיר יחבבי, היא הריה ביתר קריי צשצמית ימבדית. הרב עךבי ייידאב שצ- ביתר מאשר 
ביתר מן  גאייתן. צכן כצ השפע שבש צךי הבי- היא טרגדבה, אךחךי סייצב- ממךי. אךי רחיקב- הריה 

השצמית יגצצ השפע הזה, יא- צא ךבשמר כראיב השפע הזה בייבצ איתךי צכבצבין, ח"י.

"וישמן ישורון ויבעט"
שייע מיבא צבדב גאייה, אבן כאן דרנ אחרת. אד- שיטךי מצאה מסעידה דשךה, מרגבש שהיא צא 
כצפב  ג-  מבדה  יאבזישהב  כנ  מרגבש  היא  בהידב,  היא  א-  אפבצי  ציד.  מסתדר  היא  אחד.  צאף  זקיק 

הריש"ע. 

ֻעָתיֹ )דירב- צ"י, ט"י( "יבשמן  ָמַךְּתָ עָיִבתָ ּכָשִׂבתָ יַּבִּטֹשׁ אֱציֹּהַ עָשָׂהּי יַבְךַּיֵצ לּיר בְשׁ ֻרּין יַּבִיְעָט שׁ ְמַן בְשׁ יַּבִשׁ
"יביעט". כב זה טיעי שצ השגשיג יהשפע, היא  בשירין", הע- הךיחר יהמעיצה מכצ העיצ-, ג- היא 
מיבא עמי אךיכבית יגאייה. מאד קצ צאד- ימלי כזה צשקיע אצ תינ החבב- הטייב- שצ העיצ- הזה, 
יצשכיח את ייראי. ימעמקב צביי האד- מרגבש, "מה צב עיצ- היא? מספבק טיי צב כאן יעכשבי. ימב 
לרבנ קשר ע- הקי"ה? אךב מסתדר טיי מאד יצעדבי". רחמךא צבלצן. כנ יבקש שצמה המצנ יספר 
ּתִב יְאָמַרְּתִב מִב ה'" המתךית  ְ ּיַע יְכִחַשׁ ֶר אַצ ּתִּתֶן צִב הַטְרִבפֵךִב צֶחֶ- חֻּקִב. ּפֶן אֶשְׂ משצב )צ' ח-ט( "רֵאשׁ יָעֹשׁ

הגדיצית שצ הקי"ה בכיצב- צגרי- צאד- צשכיח איתי. זה מדרין חצקצק שמייבצ צרשעית יאידין.

סצחי צב עצ מה שאךב היצנ צימר, איצ הרב תפקבדךי ציקר ימחךה פךבמה כדב צהשתפר. ג- אצבךי 
יךגן, ימכיךבת  חדרה האיברה שצ "אכיצ ישתה כב מחר ךמית". צכצ בצד אלצךי "חבבי" צהבית איפךבב-, 
שצט-רחיק, יצא בידע אבזה עיד לעליעב- בקרב-. כשאךב הבבתב בצד, צכיצ- הבי איפךבב-, חיץ ממךב. צב 
– פטבש קטן,  כב צא הבה צהירבב כסף צזה. כשרלבתב צקךית צעלמב לעליע  ה',  צא הבי איפךבב-, ירינ 
מחברי הבה 25 סךט, יצא הבה צב את הכסף. חסכתב ימשנ הזמן עד שהבי צב 25 סךט, יקךבתב צעלמב את 
הפטבש, ישמחתב יי כ"כ! צא הבה צךי מיחר גדיצ שצ לעליעב-. השיי זאת צמה שקירה הבי-. יבשך- ג- 

כצ הממתקב- יהגצבדית, יטביצב- י"אבריעב תריית כשרב-" צמבךבה-.

ריאה שאיא שצי צא מסתפק, יצח-  הבצד  כמיין.  זה? מסיבית-,  כצ  צימדב- את  הבצדב-  יממב 
יגיבךה, היא רילה יאגט. יצא סת- יאגט, אצא היא לרבנ יפךב- רשבמה שצמה שצ מעדךב- יתיספית, 
יאחרב כצ זה היא איכצ עיגת שיקיצד ע- קלפת צקבךיח. יכמה מחשיה יכסף ימאמץ משקבעב- ישבפיץ 
יךיסעב- צךיפשב- ימציךית ע-  יכי'.  יכי'  ביקרה צמבךבה-, קרמבקה כזי ירלפית כאצה  היבת יירהבטב 

"חמש אריחית גירמה יבי-", "ירב-", "אטרקלבית", "יהשתתפית הזמרב- הדגיצב-" יכי'.

לפתח חטאת רובץ
אךשב- צא איהיב- צשמיע דירב- כאצי. אךב מקיצ מכתיב- ריב- שכתיי יה-, "צמה הרי מדיר 
עצ  הרלאית  ימציךית,  תירה  ישבעירב  מךבבךב-  יבש  גצאט!  כשר  הכצ  צגמרב?  כשרב-  דירב-  ךגד  ככה 

חבךינ הבצדב-, אפבצי היבדיר כשר צגמרב! אבפה כתיי שדירב- כאצה אסירב-? אבן כאן שי- חטא"! 

יתירה  ציעיט  צךי  תגרי-  אצי  דירב-  יכצ  ההשתקעית  הארינ  שיטייח  כנ  עצ  דבירךי  כיר  אז 
ייהקי"ה. איצ בש כאן ךקידה ךיספת: הטיעךב- את הטעךה הזאת צא מיבךב- מה פבריש המישג "חטא".

כזכיר, יפרשת יראשבת )פ"ד פ"ז( ה' אמר צקבן "צַּפֶתַח חַּטָאת רֹיֵץ". מהרגע שאד- יא צעיצ- הבלר 
הרע כיר מיכן צהפבצ איתי ירשתי. הגמ' יסיכה )ךי.( מיךה שיעה שמית צבלה"ר, איצ הש- שיי היא 

ךקרא יתירה היא "חטאת".
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עכשבי, הקשביי הבטי כב זה עשיב צהבית חבדיש עיירכ-: אךחךי רגבצב- צהיבן ש"חטא" היא עיברה, 
עשבבת מעשה אסיר, צהסתכצ הבכן שצא לרבנ אי צחצצ שית יכד'. איצ האמת הבא שימיין זה היא רק 
צשין מישאצת, יפבריש המבצה "חטא" היא "חסרין", הפסד ייזייז. עשבבת מעשה אסיר ךקראת "חטא" 
יצא  הזה שךיעדי צהשגת שצמית,  חבב- יעיצ-  ייזייז ההזדמךית הגדיצה שצ  יהפסד,  זהי חסרין  כב 

ההבפנ.

ימה המקיר צזה? יתחבצת ספר מצכב- מסיפר שית-שיע יאה אצ דיד המצנ יאמרה צי: "ֲאדֹךִב 
ֵי עַצ ּכִסְאִב. יְעַּתָה הִּךֵה ֲאדֹךִּבָה מָצָנְ  ְצֹמֹה יְךֵנְ בִמְצֹנְ אֲַחרָב יְהּיא בֵשׁ ּיַעְּתָ ּיה' אֱצֹקֶבנָ צֲַאמָתֶנָ ּכִב שׁ ְ אַּתָה ךִשׁ
חַּטָאִב-". מה  ְצֹמֹה  שׁ ּייְךִב  ֲאךִב  יְהָבִבתִב  ֲאיֹתָבי  עִ-  הַּמֶצֶנְ  ֲאדֹךִב  ְכַי  ּכִשׁ יְהָבָה  בָדָעְּתָ.  צֹא  הַּמֶצֶנְ  ֲאדֹךִב  יְעַּתָה 
הכייךה חַּטָאִב-? א- "חטא" הבבךי מעשה אסיר, צא מיין מה זה שבבנ צכאן. אצא חַּטָאִב- הכייךה כאן 

"חסרב-", "מיפסדב-".

ֲַערָה יְצֹא בֲַחטִא" )שיפטב- כ'  עיד מקי- שמיכח מש- שזהי יבאיר המבצה חטא, "קֹצֵעַ ּיָאֶיֶן אֶצ הַׂשּ
ט"ז(. ג- ש- צא שבבנ צפרש "מעשה אסיר", אצא רק צשין שצ חסרין יהפסד.

מה גרוע יותר מעבירה?

"חטא" היא צהחסבר מקבי- תפקבדךי יעיצ-, צהפסבד שצמית יךלח! יידאב אסיר יךירא היא צעייר 
עיברית, יריר שחייתךי צעייר את החבב- יצב "צדרינ עצ מיקשב-". איצ בש אסין גדיצ עיד ביתר! האסין 
זהי  אציקב-!  צקרית  ה',  צדעת  צשצמית,  צהגבע  ההזדמךית  את  צהפסבד  היא  יעיצ-  יביתר  הגדיצ 
יבשרב-  "יהךה אךשב- לדבקב-  )ש"י ס"ט(  ביךה יספר שערב תשייה  ה"חטא" האמבתב. כנ כיתי ריךי 
יציית-, שאגה צה- כציבא תמבד ימחשיית-, יבךהמי עצ חטאבה- כךהמת ב-, יעצ אשר קליר קלרה 
שאמרי  כעךבן  החמירית,  העיברית  עצ  כמי  אשמה  יהריה  גיר  בפשע  זה  עצ  כב  הש-,  מעיידת  בד- 
רייתבךי זכריך- צירכה: יבתר הקדיש ירינ היא עצ עיידה זרה יעצ גציב ערבית יעצ שפבכית דמב- יצא 

יבתר צעין יטיצ תירה". 

אךי  סיברב-.  ךירמצב-,  אךשב-  אךחךי  איצ  גדיצב-.  לדבקב-  צא  אךחךי  "יסדר,  תאמרי,  איצב  אז 
מקבבמב- את כצ המליית, יךמךעב- מעיברית. אךחךי צא מחצצב שית יאךחךי איכצב- רק כשר, הכצ רק 
כשר! אךחךי חרדב- צדיר ה'! יכב זה ךקרא 'צפספס את החבב-'"? אמת, ירינ ה' הלבייר החרדב מלצבח 
ד'(,  י'  )שבר השברב-  ה' צעמי  אימר  רַעְבָתִב"–  אַּתְ  "בָפָה  אכן,  עצ התירה.  שימר  מאד. מדקדק ימליית, 

מדהב- כמה בפב- אךי יעבךב ה'.

איצ זה צא מספבק. צהבית שימר תי"מ, זה רק היסבס. זה כמי צצייש מכךסבב- כשבילאב- צרחיי, 
יריר שאבן מה צהתפאר יזה; צצכת ע- מכךסבב- צא עישה את האד- גדיצ, יצב זה היא יכצצ צא ין-

אד-. צהבמךע מחטא זה כמי צא צלאת יצב יגדב- צרחיי. זה חשיי, איצ זי צא שצמית יצא גדצית.

אין הזדמנות שנייה

חטא היא דיר ךירא, איצ אפשר צתקן איתי. ישיבצ זה בש תשייה, יבש בי--כבפיר. ימב שצא עשה 
תשייה, בתךקה מהחטא יגבהבךי-. זה צא תעךיג גדיצ, יצשין המעטה, יזה בכיצ צקחת זמן; איצ סיף כצ 

סיף האד- בילא ךקב. איצ הגבהבךי- צא בכיצ צהיסבף צךי מליית. היא צא מעךבק כרטבס כךבסה צגן עדן.

כדב צחבית יעיצ- היא חבביב- צהלצבח, צעשית, צפעיצ, צהשבג הבשגב-. ה"חטא" הגדיצ יביתר היא 
ציזיז את החבב-, יצזה אבן תבקין יעיצ- היא. "מְעֻּיָת צֹא בּיכַצ צִתְקֹן". אךשב- בכיצב- צךלצ את זמך- 
יצהתקד- ידעת-אציקב-, צהשבג עיד  הפךיב צצמיד תירה, צשמיע שבעירב-, צלייר עיד דעת תירה 
יג- אב אפשר  בראת שמבב-. צחשיי מחשיית עצ הקי"ה, לרבנ זמן ישיבצ זה, לרבנ מאמץ יעיידה! 
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יבראת  מיסר  שצ  מחשיית  צמחשיית!  הזמן  את  צךלצ  פשיט  אפשר  תירה  צצמיד  אי  מליית  צעשית 
שמב- יעצ מה שחשיי יאמת יעיצ- הזה. ישיבצ זה ךבתךי צךי החבב-.

יכן כתי ריךי ביךה יהמשנ דירבי הך"צ )הך"צ( "אף כב מצאי רע האךשב- אשר עבקר מחשייתבה- 
ימעשבה- עצ חפלב גיפ- יהיצב זמך-, ייסיד הבראה אצ תיא ךפש-... יצא בתךי חצק צתירה יעסקבה-, 

ימקרי צי- איד חשיין עצ ךפש-... יכמה ה- ימדרגה התחתיךה".

יג- ךשב- יכצצ כצ זה! אצ תחשיי שאבן צךשב- מה צעשית, שאבן צהן אבנ צךלצ את הזמן. בש כ"כ 
הריה ספרב- הבי- שהן בכיצית צצמיד, שבעירב- יתך"נ, יתיצדית עמבךי אי יבראת שמבב-. הגר"א כתי 
ציךיתבי שתצמדךה ספרב מיסר. יךית יךשב- בכיצית ג- הן צהשבג גדצית ישצמית, דעת ה' יהשקפית 

ךכיךית.

התיקון הכי בוער
זי הסביה שמכצ שמיתבי שצ הבלה"ר הקי"ה קירא צי יתירה דייקא יש- "חטאת", כב הדיר הגריע 

יביתר שהבלר עישה היא ה"חטא", ההפסד הגדיצ שצ יזייז החבב-.

זי הטעית הרייחת כשךבגשב- צבי- כבפיר. אךי חישיב- שהיעבית הכב גדיצית שצךי הן העיברית; 
אמרךי מבצה ייטה צאשה, אי שכחךי צימר בעצה יבייא. יידאב שאצה יעבית שלרבנ צטפצ יה- יכצ רגע 
היא הזדמךית צהתחרט עצבה- יצחזיר יתשייה, ייפרט יבי- כבפיר. איצ היעבה הכב גדיצה שצךי הבא 
מה שבכיצךי צעשית יצהשבג יצא עשבךי; הזךחךי, יזיזךי, הפסדךי. יאצף במב כבפירב- ידמעית צא בחזברי 

צךי את ההזדמךיבית שהחמלךי. התבקין צכנ היא רק צקחת את עלמךי צבדבב- יצעייד!

נסיון השפע
כדב שהרייח הגדיצ שצ החבב- צא בייא צךי יקצית גדיצה מבדב, כדב שתהבה צךי יחברה יךיכצ צקךית 
ךבסביךית. )מסבצת בשרב- פ"א(. יאחד הךסביךית  את שצמיתךי יעלמךי, הקי"ה ש- איתךי יעיצ- שצ 

הקשב- יביתר היא ךבסבין השפע, "יאכצ ישיע ידשן".

צכן ה' ירא מכיךבית ביקרתבית, מציךית מפיארב-, ימאכצב- משייחב-; אצי ה"יתב- מצאב- כצ טיי" 
שצ דירךי. אפבצי ישית קידש אךשב- מיטצב- את הזמן, מתרייחב- יכירסא יקיראב- עבתיךב- ימגזבךב- 
"כשרב- צמהדרבן מן המהדרבן", שמצאב- יפרסימב- מישכב- שצ כצ מךעמב העיצ- י"מילעב- חסרב 

תקדב-". הכצ כדב צךסית איתךי, צפתית איתךי צהבית "חיטאב-", ציזיז את זמךךי יחבבךי.

היא  כיברה,  צהלצחה  יזיכב-  עלימה,  ימהברית  יעיצ-  ימתפתחב-  שלימחב-  הדירב-  אחד 
ה"יבדיר", "תריית הפךאב". את- בידעב-, יצשין הקידש אבן כצצ מבצה צדיר הזה, "יבדיר" הבא מבצה 
מידרךבת שהימלאה ידירךי. כב אלצ בהידב- אבן דיר כזה יבדיר! אבן דיר כזה "שעית הפךאב"! בש אלצךי 
שמחה, יהךאה, יעיךג; איצ צא דירב- שכצ תכצבת- הבא צבליר "חייבית", צדגדג את הרגשית ידירב- 

רבקב-.

ישיבצ שהאד- ביכצ "צעשית מעלמי משהי", היא לרבנ זמן, ישכצ פךיב, יבשיי הדעת. ימב שעסיק 
ישקיע ימיתרית צא בהבה צי אף אחד מאצה. היא בהבה גאה יבהבר מריי שייע, יאבן צי סבכיב צהלצבח 
יחבב- יאמת. היא ביכצ צהבית בהידב חרדב, אפבצי מאד חרדב. איצ צא צהגבע צהלצחה אמבתבת, שהבא 

ךבליצ החבב- צהשגת שצמית אמבתבת.

השגת   – חבבךי  שצ  האמבתבת  מהתכצבת  דעתךי  את  מסבחב-  יחבבךי  צךי  שבש  יהמךעמב-  הךיחבית 
בראת שמבב-, אמיךה, דעת ה' יהכרת הטיי ציי"ע. אב אפשר צהתחמק מזה. בייא בי- שיי ךעמיד צפךב 
יבת דבן שצ מעצה יבשאצי איתךי: "הא- ךבלצת את החבב- כדב ציחיר יטיי, כדב צצמיד יצדעת עיד יעיד 
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עצ הקי"ה, כדב צהתקרי אצבי"? איב יאייב א- התשייה שצךי תהבה "צא הבה צב זמן". כב צךסיע צטביצב- 
הבה צךי זמן. יצקךית יגדב- בקרב- הבה צךי זמן. יצדיר יטצפין הבה צךי זמן. יצבהךית מאריחה דשךה הבה 
צךי זמן. כצ אצה דירב- שהקי"ה ךתן צךי, יא- ךשתמש יה- ךגדי ךעמיד יעיצ- היא מיצ השאצה הזאת 

מצאב יישה יכצבמה.

"איש מחסור אוהב שמחה"

ב"ז(: "אִבשׁ מַחְסיֹר אֹהֵי שִׂמְחָה". ךתאר צעלמךי יעצ חךית,  שצמה המצנ אימר יספר משצב )כ"א 
שאיהי צאכיצ טיי. יכצ בי- ישעית הלהרבב- הצקיחית שיאב- צחךיתי מילאב- דצת סגירה, יעצבה 
שצט: "תבכף אשיי". יעצ החךית הצנ צמסעדה הסמיכה יהיא סיעד את צביי יאריחת להרבב- דשךה, 
תינ כדב קרבאת העבתין הבימב מכרבכה צכרבכה. אחרב שעתבב- היא חיזר צחךית, איצ הצקיחית כיר 
אבך- ש-. ה- הצכי צקךית אלצ המתחרה שצי, שצא בילא צאכיצ ימסעדה, אצא איכצ כרבנ צאריחת 
הלהרבב- מאחירב הדצפק יחךית. "אבש מחסיר" – אבש שבש צי מחסיר, היא מב ש"איהי שמחה", היא 

איהי צבהךית יצשמיח י"צעשית חבב-". צכן היא "אבש מחסיר", ההלצחה ממךי יהצאה.

הדירב- יידאב ךכיךב- כפשיטן, איצ ה- ג- משצ צעךבבךךי. כב מב ש"איהי שמחה", מחפש תעךיגית 
כצ הזמן, צא בכיצ צהלצבח ג- יעיידת ה'. ג- יריחךבית היא בהבה "אבש מחסיר". יאצ תזצזצי יזה, צהבית 

"אבש מחסיר" יריחךבית זה אבי- יךירא, יבזבין עלי- יעיצ- היא, ג- א- צא יעיצ- הזה.

להילחם בסכנה

יהךה אב אפשר צעמיד יךבסבין הזה יצב צעשית כצי-, רק צשית יצהתעצ- ממךי. חבביב- צהקדב- 
יצךקיט יאמלעב מךבעה צסכךה. צמה כייךתב? הכרתב תצמבד חכ- אחד מסציידקא, שכשהגבע צאמרבקה 
הכךבס את יךיתבי ציבת הספר שצ סאטמר, "יבת רחצ". שאצתב איתי, "אבנ בכיצ צהבית שצבטאב כמינ 
שיצח את יךיתבי צחבךינ חסבדב"? יאךב זיכר עד הבי- את התשייה שצי: "ימקי- כ"כ מצא יפבתיבב- כמי 
אמרבקה, חבביב- צצכת ידרנ הקבליךבת". דרנ האמלע כיר צא יטיחה יבמבךי, חבביב- צךקיט יאמלעב- 

קבליךבב- ביתר.

כדב שךיכצ צעמיד מיצ ךסבין השפע, יצא ךסתךייר מהמיתרית שסיביךי, כצ מה שאפשר צהסתדר 
יצעדבי, מלייה צהתרגצ צחבית יצעדבי. טביצב-, עבתיךב-, יתב- בפב-, ךירשית ישטבחב-, כצ מבךב סיגב- 

שצ איכצ. א- צא ממש לרבכב- אית-, ייאי ךסתדר יצעדבה-.

חינוך הילדים להסתפקות

דירב-  צקיצ  בתרגצי  צא  שהבצדב-  צכנ  צדאיג  עצבךי  מיטצ  מבצדית,  צהתחבצ  חבבי  צכנ  החבךינ 
מביתרב-. אצ תרגבצי אית- צמיתרית, אצ תקחי אית- צטביצב- בקרב-; זה הירס אית-.

הרגבצי אית- צצכת יחיץ יצבהךית מעיצמי שצ הקי"ה, מהאיבר, מהלמחב-. שבשחקי כמה שה- 
רילב- יכדיר יכד'. איצ צא לרבנ צידר אית- ע- כצ מבךב אבריעב "תריית" ישאר אמלעב יבדיר שבש 
הבי-. בצד לרבנ צהתרגצ צחבית חבב- שבש יה- רק את מה שלרבנ. כדאב ג- צהרגבצ אית- צחסינ כסף.

"ברוך" ו"בֶרֶך"

הבי- כיצךי ימלי שצ "יאכצ ישיע ידשן". יהדרנ הבחבדה שצךי צהלצבח, הבא צהכךבע את עלמךי 
צפךב הקי"ה. חבביב- צהידית צה' עצ כצ סיג ימבן שצ מזין שךמלא עצ השיצחן. "תידה ה' עצ הצח-. יעצ 
המביךז. יג- עצ הברקית, יעצ החיבתה, יעצ הגיבךה". יצא צהסתפק יזה, אצא צהידית צי ג- עצ מה שבש 

ימקרר, יג- עצ המקרר עלמי! א- בש צנ מקרר ייבת, אתה כיר "גיבר"!
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עצ כצ השפע שעציצ צהרחבק איתךי מהקי"ה, לרבנ צהידית צי. לרבנ צהתרגצ צהכךבע את עלמךי 
יפךבי יגצצ השפע, יכנ השפע היפנ צהבית כצב צעיידת ה' ימקי- צהרחבקךי ממךי.

כשאימרב-  עשרה  שמיךה  תפבצת  שיתחבצת  צד:(  )ירכית  חז"צ  צךי  שהירי  מה  את  ךיבן  זה  צפב 
"ירינ" לרבנ צכריע ע- הירכבב-, יאח"כ צשחית את כצ הגיף. זה צא סת- טקס. מה הקשר יבן הכרבעה 

צאמברת "ירינ"?

הפבריש הרגבצ שצ המבצה "ירינ" היא צשין "ירכה", איצ בש יזה ג- את הצשין "יבירנ הגמצב-", 
צשין ירכבב-. "ירינ" פברישי, "אתה היא מב שראיב צירכבב- שבכרעי צפךבי יהכךעה ייהידאה".

מדיע?  יירכה.  ירכה  כצ  יסיף  יתחבצת  צכריע  לרבנ  הגדיצ  שהכהן  יאימרת  ש-  ממשבכה  יהגמ' 
הטע- אבךי שהכהן הגדיצ לדבק ביתר מכצ הע-, אצא כב בש צי ביתר עצ מה צהידית. ימקי- צהתגאית 
ביתר ככצ שבש צי ביתר, יכמי שאךי עישב-, היא ךכךע ביתר! כב היא מיבן שהיא צעיצ- צא בלצבח צהשבי 

צה' אפבצי עצ חצקבק קטן ממה שךתן צי.

י"המצנ", ממשבכה הגמ', "כבין שכרע שיי אבךי זיקף" עד סיף התפבצה. צמצנ בש כ"כ הריה עצ מה 
צהידית עד שהיא מרגבש ממש את חיית ההידאה כמשא כיד עצ כתפבי. היא כירע כצ התפבצה, יאבךי 

מסיגצ צהזדקף.

כל ישראל בני מלכים
יצכן  ידשךב-,  שיעב-  אךחךי  צמצכב-.  שראיב  שפע  צךי  שבש  יאמת,  צהכבר  לרבכב-  אךחךי  יהךה, 
לרבנ  צהזדקף.  אפשרית  יצב  צכריע  עצבךי;  משפבע  שהיא  מה  כצ  עצ  ה'  יפךב  צהבכךע  חבביב-  אךחךי 
צזכיר, שג- א- ךתךזר מכצ המיתרית שסיביךי, עדבבן ךחבה כמי מצכב-. בש צךי הכצ! רק דירית ספירב- 
צפךבךי צא הבי ג- צמצכב- מב- זירמב- יחשמצ, מכיךבית יטכךיציגבה. ירק צמצכב- הבתה אמיטבה ייבת! 

כצ השאר הצכי פע- יכמה זמן ציבת המרחץ הלביירב.

סבפר צב זקן אחד צפךב כמה עשרית שךב- כשהבבתב יעבברה קטךה יאבריפה, שיבצדיתי היא הבה 
מיקש מאמי עיד פריסת צח-, יהבא הבבתה מסרית: "אבן צךי מספבק". עצ עשבר העבברה הבי מספרב- 
שהיא איכצ חצה טייצה יחצי כצ במית השייע! אצי הבי המישגב-, זי כיר הבבתה עשברית – שבש צי 

חצה יחצי כצ השייע...

צא דב צעשית מליית יצהבמךע מעיברית, חבביב- צצמיד צהבכךע צה' מריי אסברית תידה. יא- צא 
ךתבבחס צזה ירלבךית הראיבה, בייא בי- שךעמיד צפךב הקי"ה יהיא בתיע זאת מאבתךי: "מדיע צא ךכךעת 
יפךבב עצ כצ מבצביךב הטייית שעשבתב צנ? יצא רק שצא ךכךעת יגצצ-, אצא התגאבת יגצצ-"! מה ךעךה 

צבי- התיכחה? יכב בש דיר ךירא מזה, צהשתמש יטייית שה' משפבע עצבךי ךגדי?

"יאכצ ישיע ידשן", מאבייד החבב-  ההידאה יהכרת הטיי הבא תקייתךי הבחבדה צהבךלצ מסכךת 
ממש. א- ךידה צה' יךרגבש כצ הזמן שהיא ךיתן צךי את זה יאךחךי משיעידב- אצבי יגצצ זה, צא ךשכח 

ֶר ךָתַן צְנָ ה' אֱצֹקֶבנָ" )דירב- כי, בא(. איתי יצא ךפךה צי עירף. "יְשָׂמַחְּתָ יְכָצ הַּטיֹי - ֲאשׁ

"כתבנו בספר חיים טובים"
א- ךעשה כנ, תהבה משמעית אמבתבת ציקשתךי "כתיךי יספר חבב- טייב-". כב אבךךי מיקשב- 
חבב- טייב- רק ישיבצ צבהךית יצהתגאית, אצא אךי מיקשב- חבב- מצאב- יהזדמךיבית צהידית צקי"ה. 
אבן  יכךבעה צריש"ע.  כדב הידאה  ךהךב- מטייי שצ הקי"ה יעיצ-, תינ  אצה ה- חבב- טייב- יאמת, 

הלצחה גדיצה מזי, צהשתמש יעיצ- הזה כהכךה צחבב העיצ- היא.

שבת שלום ומבורך!
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ברוך שאמר )המשך(

את  הילבא  זה  ימפךב  ימעשבי  שקצקצ  מב  יאף   – ומציל  פודה  ברוך 
עלמי מכצצ כצ המערכה הזאת שצ חסד )שבפרט עד כאן(, מכצ מקי- 
כאשר שי ימתחרט, אזב פודה הקדיש ירינ היא איתי מהלרה שהיבא 

עצ עלמי יעיצ- הזה, יג- מציל איתי מדבךה שצ גבהךי-.

כב אף ייךבן  זאת;  בתירנ היסבף  ייהשצמת כצ פרטב חסדב היירא 
המתיקן יביתר, צפעמב- יא אד- טבפש ימשתמש יי שצא כהיגן, כמי 
מב שהיצנ יצב צשב- צי ימכה את ראשי ידצת. יאף שהדצת הבא תבקין 
טיי ירי התיעצת ציךבן, איצ צשיטב- הבא ךהפכת צריעץ. כן בש אךשב- 
שמפךב חטאבה- סייצב- יעיצ- הזה לער יסכךת עיךש מיית יאף את 
בסירב הגבהךי-, יעל- הבדבעה הזאת הבה עציצ צמעט מהרגשת הכרת 
הטיי שצ האד- עצ הירבאה המתיקךת. צכן היסבף כב היא בתירנ ג- 
שפידה  זה  עייר  ג-  ציירא  טיי  יצהכבר  לברך  בש  יצכן  ומציל,  פודה 

ממיית מב שךתחבבי יה, ומציל.

ברוך שמו – "ש-" היא מצשין "שמע", כב אבן לירנ צהשתמש יש- 
מדירב-  ה-  שאז  עצבי,  מדירב-  כשאחרב-  אצא  ךמלא  כשהמדייר 
"הייה",  כגין:  תיארבי,  אי  שמי  )דהבבךי  אידיתבי  ששמעו  מה  אידית 
בתירנ  איתי  צירנ  יבכיצתךי  אבן  יהךה  יכדימה(.  האימן"  "החכ-", 
"כב צא בראךב  יעלמיתי, כב אב-אפשר צךי צהכבר את עלמיתי בתירנ, 
האד- יחב" )שמית צג, כ(. עצ כן אךי מירכב- את שמו בתירנ, כצימר את 
כגין  בתירנ  עידיתבי  ששמענו  מה   – היא  ירינ  הקדיש  שצ  שמיעתי 
יךפצאיתבי  מעשבי  יכן  הירבאה,  יכצ  הךבכרב-  יחסדי  כיחי,  חכמתי, 

הךבכרב- יהךשמעב-.

פרושים וביאורים על סדר התפילה

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



שאלה:

האם הורים צריכים לשבח את ילדיהם או לבקר אותם, או שניהם?

תשובה:

התשייה, כמיין, הבא – שךבה-. הירב- לרבכב- צהבית ךדביב- מאד יתשיחית ימחמאית 
כשהבצד מתךהג כשירה. אגי, צא רק ע- בצדב-: ג- ע- שכךב- יע- סת- אךשב-, כדאב מאד 
צהבית ךדביב- ידירב שיח. אךשב- איהיב- מחמאית, יהן מעידדית אית- צהמשבנ יצעשית 

עיד דירב- טייב-.

שבידע  אד-  אף  אבן  תכיפית.  צעתב-  בצדבה-  את  ציקר  ג-  לרבכב-  הירב-  זאת,  ע- 
מעלמי מה טיי ימה רע, חבביב- צצמד אית-. יעיר הבי בכיצב- ציקר ביתר, הבי- לרבנ קלת 

"צעטיף" את היבקירת יצרכנ איתה.

ימב  כצ הזמן.  "גיצשב-" אחירה  אךי  כצ הזמן. יצעדבה  ציבקירת  זקיקב-  ג- מייגרב- 
שחישי שהיא בכיצ צחבית יצב צשמיע יבקירת, לרבנ צדעת שהיא ךקרא "צץ". "צֹא בֶאֱהַי 

צֵץ היֹכֵחַ ציֹ אֶצ ֲחכָמִב- צֹא בֵצֵנְ", אימר שצמה המצנ ימשצב )ט"י, ב"י(.

אךשב- שיאב- צכאן פע- אחת, שימעב- משהי שצא מלא חן יעבךבה-, יצא חיזרב- 
ביתר – זה סבמן שה- צא רילב- צהשתפר. ה- רק רילב- שבצטפי אית- יבאמרי צה- כמה 

שה- טייב-.

איצ מב שיא צכאן כדב צהשתפר יצהבית טיי ביתר, מחכה צשמיע דירב- שבליבעי צי 
מה היא לרבנ צשךית. ה- מחכב- ציבקירת, ישמחב- כשה- זיכב- צשמיע איתה.

צסבכי-, הירב- לרבכב- צשיח תמבד, יג- ציקר תכיפית, את בצדבה-. כמיין שהכצ תציב 
יבצד ייךסביית, איצ העבקר היא שבהבה צבצד תמבד תמרבץ צהשתפר.

מדיר זה ךתר- צע"ך:

מתינ תשייית שהשבי הרי זל"צ צשיאצב-

צהךלחית 072.222.3383


