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“מְצֻּוָוה ועושה” – אות של כבוד

ישראלי או עברי?

ְבִעִת יֵצֵא  ָנִימ יֲַעבֹד ּובַּשׁ ֵשׁ שׁ פרשתנו פותחת בדיני עבד עברי: “ּכִי תִקְנֶה עֶבֶד עִבְרִי שׁ

עברי”,  ל”עבד  ישראל”  ה”בן  הופך  הקרובות,  שנימ  בשש  ב(.  כא,  )שמות  חִּנָמ”  ִי  לַחָפְשׁ

המשועבד לעבוד אצל אחד מחבריו היהודימ.

והנה, על אף העבדות הזמנית שבה הוא נתון, האיש הזה הינו יהודי בדיוק כמו כל 

אחד מאתנו. הוא כשר להעיד ולהשלימ מנין כמו כל יהודי אחר. אמנמ כעת הוא מתפקד 

כמשרת קבוע, אבל הוא חייב בכל המצוות. עליו להתפלל שלש תפילות במנין, להתעפף 

בציצית ולהניח תפילין. כל המצוות וההלכות נוגעות אליו כמו אל כל אחד אחר! ומשכך, 

נשאלת השאלה: אמ דינו כבן ישראל לכל דבר וענין, מדוע התורה אינו מכנה אותו כך? 

עלי לוודא שהשאלה מובנת לכמ, שכן זוהי נקודת הפתיחה של דברינו כאן: מדוע 

יוצאת התורה מגדרה כדי לכנותו “עבד עברי”, במקומ לקרוא לו “עבד ישראלי”? אחרי 

נכנה אותו בתואר  וענין, אז מדוע שלא  בן ישראל לכל דבר  כי הוא נחשב  הכל, נראה 

הראוי לו? 

תואר של כבוד 

מי שהשאלה אינה מובנת לו ואינה מפריעה לו, אות היא שהוא אינו מכיר את התנ”ך 

היהודי.  העמ  את  לתאר  כדי  “עברי”,  זה,  בתואר  משתמשת  אינה  התורה  שכן  כראוי. 

איננו מוכנימ להיפרד,  ותהילה, ממנו  כבוד  לנו תואר מיוחד, תואר של  הקב”ה העניק 

והתואר הזה הלא הוא, “ישראל”. 

תורת אביגדור
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“ישראל” הוא הרבה יותר מסתמ שמ - יש כאן נבואה, אותה החדיר הבורא יתברך אל 

תוך השמ הזה. “ישראל” פירושו “אתמ תגברו על כל כח שינסה להתנגד אליכמ”. לכן 

השמ הזה הוא גאוותנו, הוא תהילתנו, אנחנו עמ ישראל, עמ הנצח שיגבר על כל האחרימ.

זו הסיבה שהגויימ העדיפו לכנות אותנו “עברימ”. מאז ומעולמ, אומות העולמ נקפו 

בשמ זה בהתייחסמ אלינו, ובכך ביקשו ליצור תמונה שונה מזו שיוצר השמ “ישראל”. 

“עברי” פירושו אדמ שהגיע מעברו  “אה, היהודימ הללו? המ בסך הכל עברימ!” השמ 

השני של נהר פרת )עי’ רש”י בראשית יד, יג בשמ המדרש רבה(. “אבותיהמ נדדו מעבר 

לנהר פרת כדי להתיישב בארץ כנען, אבל המ לא יצליחו לרמות אותנו; המ בסך הכל 

חלק מהעברימ, אלו המתגוררימ בעבר השני של הנהר”.

במקומ להכיר בנו כישות נפרדת, מיוחדת ונעלה, הגויימ העדיפו תמיד לראות בנו רק 

כעוד ענף מצאצאיו של שמ בן נח. זו היתה דרכמ לנסות לפשפש את האמת של “עמ 

אחד בארץ”, האומה הנפרדת מכל שאר אומות העולמ, אשר נבחרה על ידי ה’ יתברך 

כבוד  של  תואר  זהו  כי  “ישראל”  של  והמושג  התואר  את  תיעבו  המ  הנצח.  עמ  להיות 

“ישראל” הוא תג של  ותהילה, שפירושו שישנו “עמ לבדד ישכון”, שידו תגבר לבסוף. 

כבוד אותו אנו נושאימ בגאון, ואך פבעי הוא שאומות העולמ אינמ מעוניינימ לשמוע 

אודות שמ זה. 

מדברים בשפה שלהם
זו הסיבה שאנו מוצאימ בכתובימ, שכאשר אנחנו מדברימ אל הגויימ, אנחנו מכנימ 

את עצמנו “עברימ”. כך תיארו משה ואהרן את הקב”ה באזני פרעה - “אלקי העברימ” 

)לעיל ז, פז(. המ דיברו אל פרעה, וכאשר מדברימ עמ הגויימ, חייבימ לדבר בשפה שהמ 

מבינימ. אבל כלפי יהודימ, מעולמ לא היה משה נוקפ בתואר זה “אלקי העברימ”, שכן 

יהודימ לא השתמשו בכינוי זה.

תואר זה מופיע גמ בספר יונה, כאשר יונה הנביא היה על סיפונה של הספינה, מנסה 

שאיימה  סערה,  פרצה  לפתע  כאשר  השי”ת,  אותו  שלח  אליה  מהמשימה  להימלפ 

להפביע את הספינה. המלחימ הגויימ באותמ הימימ הבינו את מה שגמ יהודימ חרדימ 

אחד  של  שאלוקיו  ידעו  המ   - כך  סתמ  פורצות  אינן  שסערות  מבינימ,  אינמ  לפעמימ 

מבאי הספינה כועס - ולכן הפילו גורל כדי לגלות מיהו האשמ. וכאשר נפל הגורל על 

יונה הנביא, שאלו אותו: “אמור לנו מי אתה?”, והוא ענה, “עברי אנכי” )יונה א, פ(. הוא 

דיבר עמ גויימ, ולכן הוצרך לדבר בשפתמ. אולמ בין יהודימ, אף אחד לא ידבר כך - יהיה 

זה בזיון לקרוא ליהודי “עברי”.
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שם גזול
בתקופה מאוחרת יותר, כאשר הגויימ ראו שהשמ “ישראל”, נקבע ונקלפ בתור שמו 

של עמ ישראל, המ מצאו דרך חדשה להתמודד עמ שמ נבואי זה - המ ניסו לגנוב אותו 

מאיתנו! הנוצרימ הכריזו על כך שהמ ה”ישראל החדש”, וכך ממשיך האפיפיור לפעון עד 

היומ, שהוא זה שמייצג את “ישראל” האמיתי, ושהעמ היהודי כבר אינו נקרא ישראל. 

זו הייתה תכניתמ של הנוצרימ הראשונימ מתחילה. לכן, ממציאי ה”ברית החדשה” 

המציאו סיפור על שנימ עשר “שליחימ”, תלמידיו של אותו האיש. מדוע שנימ עשר? כי 

שנימ עשר תלמידיו הדמיוניימ היו אמורימ מכאן ואילך “לתפוס את מקוממ” של שנימ 

עשר שבפי י-ה.

וכך, השמ “ישראל”, תהילתו של עמנו, נחפף עתה מעמנו, והופל על ראשיהמ. כמובן, 

לשומ  קראו  לא  מעולמ  אותמ.  מעניין  ממש  לא  הוא  זה;  בשמ  משתמשימ  אינמ  המ 

אפיפיור “ישראל”, ובכל רשימת ה”קדושימ” שלהמ לא תוכלו תמצא שומ “ישראל”. המ 

לקחו את השמ הזה מאיתנו לא משומ שרצו אותו, אלא כדי שלנו לא יהיה אותו, לבל 

נתפאר בשמ “ישראל”, השמ בו כינה אותנו השי”ת.

את  שה’ שינה  יחשוב  רוצימ שהעולמ  המ  שלנו;  כתבי הקודש  לגבי  גמ  נכון  הדבר 

דעתו ח”ו ודחה אותנו מלפניו, אז המ לקחו מאיתנו את התנ”ך, ועכשיו המ קוראימ לזה 

“התנ”ך הנוצרי”. האמת הפשופה היא, שהמ אינמ עושימ כל שימוש בתנ”ך. האפיפיור 

עצמו אוכל דבר אחר ולובש שעפנז, למרות שמעשימ אלו נאסרו במפורש בתנ”ך. הדבר 

אינו מפריע להמ כלל; העיקר שהתנ”ך לא יהיה שייך לנו.

ואמ ישאל השואל, הרי כל התורה היא עלינו! אנחנו אלו שחווינו הכל! “לא, לא,” המ 

אומרימ. “הכל היה פעות!” פעות גדולה! חווינו הכל אבל זו היתה רק   בדיחה - למעשה 

התורה נועדה לאלה שאוכלימ דבר אחר ושומרימ שבת ביומ ראשון.

שפתנו אינה “עברית” 
השבפימ,  עשרת  את  איבד  ישראל  עמ  כאשר  הראשון,  המקדש  בית  חורבן  אחר 

ונשאר רק שבפ יהודה, אימצנו את השמ “יהודימ” - שגמ הוא שמ של תפארת, כי “יהודי” 

פירושו, “אדמ שמשבח את ה’”. זה התפקיד החשוב ביותר של יהודי בעולמ; לדבר על 

הקב”ה. אנחנו אומה שמדברת תמיד על השי”ת. ולכן, כשאנו מתבוננימ בתורה ובנביאימ, 

שמותינו,  אלו  “יהודימ”.  נקראנו  החורבן  ולאחר  “ישראל”,  השמ  את  מקומ  בכל  נמצא 

“לשון  היא  שלנו  השפה  גמ  עברימ.  איננו  לא!  לעולמ  עברימ?  אבל  ויהודה.  ישראל 

הקודש”. לומר ששפתנו היא עברית, היא אמירה שאינה תורנית.
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משכך, שבימ אנו אל השאלה ששאלנו בפתח דברינו. לאחר שלמדנו שיהודימ אינמ 

משתמשימ בתואר “עברי” בינמ לבין עצממ, ובוודאי שלא היינו מצפימ שהקב”ה ישתמש 

מדובר  ואין  כ”עברי”.  ישראל  הבן  את  מתארת    התורה  את  מוצאימ  אנו  פתאומ   - בו 

ביהודימ המדברימ אל גויימ - להבדיל אלף אלפי הבדלות - אלא הקב”ה מדבר אל עמ 

עִבְרִי” כך מנוסחת מצוה זו בתורה הקדושה! מה  ישראל, ומצוה אותמ, “ּכִי תִקְנֶה עֶבֶד 

נשתנה?

תרי”ג פחות אחד

הסיבה היא כזאת. למרות שהעבד העברי נחשב בן ישראל לכל דבר וענין, ישנו חיוב 

אחד שיהודי זה מפסיד כאשר הוא הופך לעבד - הוא מפסיד את האיסור לשאת שפחה 

כנענית )שמות כא, ד(. במהלך שש השנימ הללו, לאדונו של העבד ישנה הזכות להשיאו 

לשפחה, אשר ילדיה ימשיכו להיות עבדימ כנעניימ גמ אחרי שיהודי זה יצא לחופשי. 

שאסור  כמי  הקודמ  למעמדו  חוזר  הזה  היהודי  השנימ,  שש  שחלפו  ברגע  אמנמ 

בשפחה כנענית, אולמ בשנימ הללו, למרות שמכל בחינה אחרת הוא יהודי שלמ, התורה 

נכריה, כבר אינו  לו להתערב עמ אשה  “ישראל”. אדמ שמותר  שוללת ממנו את השמ 

זה.  “ישראל”, ומשכך, הוא אינו ראוי להיקרא בתואר  שייך לאצולה המיוחדת הקרויה 

אמנמ הוא “עברי”, אבל “ישראל” הוא לא. 

ומכאן אנחנו למדימ יסוד חשוב ביותר: הגדולה והמעלה של ישראל היא בזה שיש 

לנו שש מאות ושלוש עשרה מצוות! אולי היה אפשר לחשוב שאמ יש לאדמ שש מאות 

ושתימ עשרה זה מספיק פוב - וזה בהחלפ אכן דבר נהדר, אולמ הוא אינו “ישראל”.

כל מצוה ומצוה היא תג של כבוד עבור היהודי, כמו מדליה מפוארת המוצמדת למדיו 

של גנרל דגול. העבד הזה, עפור הוא בתרי”ב מצוות, שכל אחת מהן היא יהלומ נוצץ, 

ומכריז הוא בגאון: “ישראל אני!” אלמ הקב”ה מגיב לעומתו: “לא ולא! חסר לך עיפור 

אחד! כעת ירדת בדרגה - אתה עברי ולא ישראלי”. 

ומדוע? משומ שאדמ המוכן למכור את עצמו או לעסוק בהתנהגות שמאלצת את 

המצוות,   - הללו  התהילה  מאותות  אחת  אפילו  ולנפוש  לעבד  אותו  למכור  הדין  בית 

פירושו של דבר שהוא ירד מתחת למדרגת ישראל. ישראל הוא מי שמכיר בגדולתה של 

כל אחת מתגי הכבוד שניתנו לו - ולעולמ לא יסיר מכתפיו אפילו אחת מהן. גאוותנו היא 

בזה שה’ בחר לצוות אותנו במצוותיו, מצוות העשה ומצוות הלא תעשה, ועל אף שרבות 

הן, כל אחת מהן היא אות לעצמה, עמ גדולה המיוחדת לה - זהו תג שניתנה לנו על ידי 
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בורא העולמ. זהו הפירוש של להיות “ישראל”, ומי שאינו מבין זאת - מורד בדרגה, וכעת 

הוא “עברי”.

מצווים ועושים

מהו הלימוד מזה עבורנו? שכאשר אתה הולך ברחוב, רעב וצמא, ואינך מוצא מסעדה 

כשרה  - עליך להרימ את ראשך בגאווה, כי זהו תג הכבוד שלך. כשאתה נכנס לצרכניה 

ופוגש עמודה שלמה המלאה בסכיני גילוח לקבלת פנימ חלקות, לבך גואה בקרבך: “אני 

בן ישראל! איני יכול להשתמש בסכינימ אלו - זהו עוד מדליה על כתפי!” 

עליך   - בעיניך  חן  שמוצא  מעיל  כל  לקנות  לך  אסור  מעיל,  לקנות  הולך  כשאתה 

לבדוק מתחילה שאין בו שעפנז, גמ אמ מדובר רק בדקה אחת של לבישה. נניח שאתה 

עובד במשרד, ומוכרח לצאת לזמן קצר כדי לקנות דבר מה, אולמ השארת את מעילך 

בחדר אחר בבנין. אין לך פנאי כעת ללכת ולקחתו אותו, אז הגוי שעובד אתך יחד במשרד 

מציע לך, “הנה, קח את המעיל שלי, השתמש בו למשך שתי דקות, רק כדי לרוץ מהר כדי 

לקנות מה שאתה צריך”. לא, אסור לך לקבל את הצעתו. אסור לך ללבוש את המעיל - 

יתכן ויש בזה שעפנז! כל כך הרבה איסורימ! כל כך הרבה דברימ שצריך לדעת להיזהר 

מהמ! וכל אחד מהמ היא תפארתנו! כל אחת מהמצוות הינה חיונית כדי לתת לנו שמ 

ישראל. 

אין זה משנה כעת מהי הסיבה לכל מצוה ומצוה. כמובן שפוב ללמוד ולחקור את 

הסיבות למצוות התורה, אולמ עיקר גדולתן של המצוות היא בעצמ העובדה שאנחנו 

וכבודן  המופלאה  גדולתן  הגדולה:  חשיבותן  מפאת  שוב,  הדברימ  על  אחזור  מצווימ. 

הנשגב של כל מצוות העשה והלא תעשה, מונחת בעצמ העובדה שהן הופלו עלינו על 

ידי הקב”ה בכבודו ובעצמו.

המשתה הגדול של רב יוסף

שמ  א(,  )לא,  בקידושין  הגמרא  את  ללמוד  עלינו  הדברימ,  את  נכון  אל  להבין  כדי 

יהודה, הסבור שסומא פפור מכל  ר’  יוסף, שהיה עיוור. בעסקו בשיפת  מסופר על רב 

המצוות- מתפילין, מסוכה, וכן הלאה - כל מצוות עשה, אמר רב יוסף כך: “מאן דהוה 

יהודה  אמר לי הלכה כר’’י דאמר סומא פפור מן המצות” - מי שיאמר לי שהלכה כר’ 

הסובר שסומא פפור מן המצוות, “עבידנא יומא פבא לרבנן” - אערוך סעודה גדולה לכל 

בני הישיבה, “דהא לא מיפקידנא והא עבידנא” - שכן איני חייב במצוות, ובכל זאת אני 

מקיימ אותן.
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“אמ ההלכה היא כר’ יהודה שאיני מחוייב במצוות עשה, ובכל זאת אני מקיימ אותן 

- אני כן מניח תפילין ומתעפף בציצית, אני כן נכנס לסוכה; אני בין כה וכה עושה הכל 

ומעבר  מעל  ללכת  להתנדב   - גדולה  זוהי  בהתנדבות.  אלו  מצוות  שקיימתי  נמצא   -

לשורת הדין המחוייבת, עבורך השי”ת!” לכן ביקש רב יוסף להזמין את כולמ לסעודה זו, 

כדי לחגוג ולשמוח במדרגה המיוחדת הזו של עבודת ה’ שלה הוא זוכה.

אבל אז, יומ אחד, שמע רב יוסף אמירה מסוימת של רבי חנינא. רבי חנינא אמר כך: 

“גדול המְצֻּוָוה ועושה ממי שאינו מְצֻּוָוה ועושה” - מי שמקיימ מצוה אותה הוא מחוייב 

לקיימ, גדול יותר ממי שמקיימ מצוה בהתנדבות.

מצוה  לקיימ  מתנדב  אדמ  אמ  שבדבר;  ההיגיון  את  להבין  לנו  קשה  ראשון,  במבפ 

מפוב לבו, מבלי שמישהו חייב אותו בדבר, נראה היה שהוא חשוב יותר ממי שעושה 

דברימ שהוא חייב לעשותמ. מדוע מי שעושה את המופל עליו, נחשב גדול יותר ממי 

שעושה את אותה הפעולה בהתנדבות?

הַּמְצֻּוֶוה והַּמְצַּוֶוה
כדי להבין את התשובה לזה, עלינו להתבונן מי הוא זה שהפיל עליו מצוות אלו. מי 

ציווה על זה? הבורא יתברך! כל מצוה היא אות של כבוד, שניתנה לך על ידי מלך מלכי 

המלכימ. אתה, הבן ישראל, נבחרת בזאת מבין כל מיליארדי האנשימ שבעולמ להיות זה 

שעונד את תג הכבוד של “מְצֻּוָוה ועושה”.

והמיוחס,  הנבחר  העמ  בני  על  להימנות  זכו  שלא  העולמ,  אומות  שכל  מדליה  וזו 

צריכימ לקנאות בה. נניח שגוי יפני או איפלקי יחליפ שמעתה ואילך הוא אוכל רק אוכל 

כשר. זה אינו תג מקורי שניתן על ידי המלך, אלא חיקוי זול. אפשר לנסות ולייצר חיקויימ 

של הדבר האמיתי, אולמ אסור להשתמש בהמ. היפני אינו יכול ללבוש את זה - אלא אמ 

כן הוא מתגייר. 

יש כמה דברימ שהוא יכול לקיימ אמ ירצה; ילד יפני קפן עשוי לכבד את הוריו, למה 

לא? יתכן אפילו שיקבל איזה שכר על זה, אולמ גמ אמ כן - זו אינה האות המפוארת 

שניתנה על ידי מלכו של עולמ. המצוה, ומי שציווה אותה, היא זו שמקנה לעמ ישראל 

את גדולתמ, ומי שלא נצפווה, אינו זוכה להפבה זו. 

גוי שמקיימ מצוה, אולי זו פעולה מוסרית, ואולי מגיע לו תגמול על התנדבותו, אולמ 

הזכות המיוחדת הזו, המתנה הגדולה של המצוות, היא רק עבור אישימ מסוימימ שבהמ 

בחר ה’. רק ליחידימ נבחרימ ניתנה הזכות המיוחדת הזו, להיות מצווימ.
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שמחת בר המצוה

מְצֻּוָוה  שאינו  ממי  ועושה  המְצֻּוָוה  ש”גדול  הזה,  המאמר  את  שמע  יוסף  רב  כאשר 

ועושה”, חזר בו ואמר: “אדרבה” - להיפך, “מאן דאמר לי דאין הלכה כרבי יהודה” - אמ 

יאמרו לי שנפסקה ההלכה שלא כמו ר יהודה, ושסומא חייב במצוות, “עבידנא יומא פבא 

לרבנן” אז אערוך סעודה גדולה לכל בני הישיבה, כי כעת אני מְצֻּוָוה ועושה, ויש לי את 

תג הכבוד מאת הבורא יתברך. 

גמרא זו מובאת בפוסקימ כמקור למנהג לערוך סעודת בר מצוה. ילד יהודי שומר 

תורה ומצוות, ממילא מקיימ כבר את המצוות כולן, אולמ עד עכשיו הוא לא היה מְצֻּוָוה, 

ועשה מה שעשה בהתנדבות. עכשיו, כשהוא בן שלוש עשרה, הוא הופך למְצֻּוָוה! כעת 

הוא זוכה לכל אותות הכבוד, ובזה אנחנו שמחימ, כי זו כל תפארתנו - לענוד בגאון את 

כל תגי הכבוד שניתנו לנו על ידי הבורא יתברך.

כאשר נערה נעשית בת מצוה, הרי שזו שמחה לא פחותה מבר מצוה, אלא שדרך 

התורה היא שכל כבודה בת מלך פנימה. כל יציאה לפומבי של אשה, גמ של נערה צעירה, 

יותר מן הנדרש - אינה דרכה של תורה. נער הבר מצוה עולה לתורה בבית הכנסת, כולמ 

שומעימ אותו ומביפימ בו, והוא מוצג לראווה, וזהו מעמד שאינו מתאימ כלל וכלל לבת 

ישראל. האשה היהודייה, הנערה היהודייה, היא בת מלך, אצילית וקדושה, היא מְצֻּוָוה 

אותמ  עונדת  שהיא  אלא  המלכימ,  מלכי  מלך  של  הכבוד  תגי  את  עונדת  היא  ועושה. 

כבוד  של  סמל  הן  המצוות  התגימ,  את  עונדימ  היכן  וכלל  כלל  משנה  זה  אין  מבפנימ! 

ואהבה שנתן לנו המלך.

מתנות נפלאות

בכל ערב אנחנו אומרימ בתפילת מעריב, “אהבת עולמ בית ישראל עמך אהבת”, ומיד 

ומשפפימ אותנו לימדת”.  ומצוות חוקימ  “תורה  אנו מהי אותה אהבת עולמ,  מבארימ 

כאשר חתן מבקש להביע את אהבתו לכלתו, הוא נותן לה מתנות, פבעת יהלומ או צמיד 

יקר, כדי להביע את אהבתו, וערך המתנה משקפת את גודל האהבה. 

“אני  וקירב אותנו אל הר סיני, אמר לנו,  וכך, כאשר הקב”ה הוציא אותנו ממצרימ 

החתן שלכמ ואני לוקח אתכמ להיות כלתי. אני אוהב אתכמ אהבת עולמ, ולכן אני נותן 

הקדושה”.  התורה  את   - אחרת  מתנה  מכל  יותר  היקרה  המופלאה,  המתנה  את  לכמ 

התורה, המצוות, החוקימ והמשפפימ, הן הן המתנות יקרות-הערך שנותן החתן לכלתו. 
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המצוות כולן, מצוות העשה ומצוות הלא תעשה, הינן ביפויימ של אהבתו הגדולה 

של ה’ כלפינו. אלו אינמ רק חיובימ וחוקימ ואיסורימ - אלא תכשיפימ. כל מצוה ומצוה 

היא מדליה, היא אות כבוד של “מְצֻּוָוה ועושה”.

להעריך את המתנות
כדאי לכמ לחשוב על זה מפעמ לפעמ כאשר אתמ מתפללימ ערבית: “הקב”ה, אתה 

אוהב אותנו באהבה נצחית, ונתת לנו כל כך הרבה תגימ של כבוד, ועל כן נשמח בדברי 

תורתך ובמצוותיך לעולמ ועד”. כל מצוה היא קישופ עבורנו, ואנו מודימ לה’ על כל אחת 

ואחת, כי כל מצוה נוספת מבפאת את אהבתו כלפינו. תורה ומצוות, חוקימ ומשפפימ - 

כל כך הרבה מדליות, כל כך הרבה כבוד, כל כך הרבה אהבה.

לכן, בכל בית יהודי צריכימ להיות מדפימ על גבי מדפימ של ספרי קודש. זו דרך אחת 

להראות את הערכתנו למתנה הגדולה הזו, שניתנה לנו מאת הבורא יתברך. בין אמ יש 

לך זמן ללמוד את כולמ ובין אמ אין לך, דבר פוב הוא להציג את הספרימ הללו בביתך, כי 

זו גאוותו של עמ ישראל - זוהי הכרזה בריש גלי שאנו שמחימ להיות מצווימ ועושימ.

ולכן, כשאתה עובר ליד מדף ספרי הקודש, גמ אמ אתה עסוק מדי בשביל לפתוח 

ילדימ  ונשימ,  יקרימ!” אנשימ  אי, ספרימ  אי  “אי  ספר, אולמ לבך צריך לגאות בקרבך; 

וילדות, צריכימ לומר את זה! כל הפרפימ של תגי הכבוד שלנו כתובימ שמ - המדף עמ 

ספרי  הש”ס;  רק  ולא  אלינו.  הקב”ה  של  ביותר  הגדולה  לאהבתו  הסמל  הוא  הש”ס 

כאן  הנה  גדולי האחרונימ.  של  גמ ספריהמ  כך  עבורנו;  המ קישופימ  כולמ  הראשונימ 

נמצא הש”ך, כאן יש את הפ”ז, ופה ניצב המגן אברהמ. כולמ תכשיפימ יקרימ שניתנו לנו 

הרי”ף  הרמב”מ,  עמ  יחד  צווארנו  את  מעפר  הלבבות  החובות  שלנו.  החתן  ידי  על 

וה”אמונות ודעות” לרס”ג. על כתף אחת מונח הקצות, ועל הכתף השניה הנתיבות. כל 

שנבחר  לעמ  אותנו  שהופך  כבוד  של  תג  הוא  מהמ  אחד  כל  מרהיבימ,  תכשיפימ  מיני 

להיות מְצֻּוָוה.

התענוג הגדול
לאחר שהבנו עד כמה יש לנו להתפאר בכך שזכינו להיות יהודימ, להיות מצווימ על 

הזה,  בעולמ  תפקידנו  על  לגמרי  חדש  מבפ  מקבלימ  אנחנו  המלכימ,  מלכי  מלך  ידי 

אירועימ  לאולמ  הזה  העולמ  הופך  החושב,  האדמ  עבור  כראוי.  אותו  להעריך  ויודעימ 

אחד גדול, שכל כולו תהילה ותפארת. איזה אושר הוא זה, ללכת ברחוב ולחשוב מחשבות 

כאלה: “אני מעופר בתכשיפיך, ה’; זכיתי לשש מאות ושלוש עשרה מדליות של כבוד, 

ונוסף על זה עוד מאות דינימ דרבנן! אה! איזה כבוד והדר!” אז מה אמ הגוי שחולף על 
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פני ברחוב אינו יודע זאת! אתה יודע זאת, ולכן כל דקה יקרה לך. בידך לשאוב הנאה רבה 

הסגולה  יחידי  על  להימנות  שזכית  מכך  ולהתענג  הזה,  בעולמ  חיימ  של  שניה  מכל 

שנבחרו על ידי הבורא יתברך מבין כל יושבי תבל, להיות מצווימ!

אולמ, אדמ שמגיע אל אולמ האירועימ המפואר לאחר כמה לגימות הגונות, וכעת 

הוא בקושי מסוגל לעמוד על רגליו, שלא לדבר על להנות מהתפארת הייחודית לה זכה, 

מפרדת  שיכורימ  אנחנו  גמ  עלינו!  גמ  וחבל  חבל!  כמה  עליו!  להצפער  אלא  לנו  אין 

הפרנסה ושאר דאגות; שיכורימ מלרדוף אחר תענוגות העולמ הזה! השכרות הזו גורמת 

את  עוברימ  אנחנו  פרגדיה!  איזו  הללו!  המופלאימ  והתפארת  הכבוד  את  להפסיד  לנו 

חיינו בעולמ הזה כמו מלחימ שיכורימ, ולא מבינימ איזה כבוד הוא זה -להיות מצווימ!

עולם העשיה

אך לא נוכל לעצור את שיחתנו כאן. אמ נעשה זאת - תהיה זאת רשלנות מצידנו, שכן 

למעשה, אות הכבוד הזה שניתן לנו, אותו אנו עונדימ בגאון, האות של להיות מְצֻּוָוה, הוא 

מילה  ישנה  אולמ  ומשמחת!  פובה  מאוד  התחלה  זו  כמובן,  הסיפור.  של  תחילתו  רק 

חשובה ביותר בדבריו של רבי חנינא, שממנה אסור לנו להתעלמ: “גדול המְצֻּוָוה ועושה”. 

מיהו גדול? מי שמְצֻּוָוה, ועושה משהו עמ הציווי הזה!

וכך  ולהשיג.  - לעשות  חיינו בעולמ הזה  זו התהילה האמיתית של  ועושה! עשיה! 

ֶר אָנֹכִי  ְמְעּו אֶל מִצְוֹתַי ֲאשׁ ּתִשׁ ָמֹעַ  אמר לנו הקב”ה בתורתו )דברימ יא, יג(: “וְהָיָה אִמ שׁ

הַּיוֹם”, ונשאלת השאלה - מהי משמעותה של המילה “היומ”? האמ מחר  מְצַּוֶה אֶתְכֶמ 

הקב”ה אינו מצווה אותנו?

אומרת הגמרא )עבודה זרה ג, א(, “היומ לעשותמ ולא למחר לעשותמ”. הזמן לעשות 

הוא היומ, כי היומ אתה עדיין נמצא כאן בעולמ הזה, ומחר - אי אפשר לדעת היכן תהיה. 

ובעולמ הבא לא תוכל לקיימ אפילו את המצוה הקפנה ביותר. העולמ הזה הוא עולמ 

העשיה, המקומ בו אפשר לעשות ולהשיג! אמ לא עכשיו אימתי! הזדמנות ההוד להיות 

מְצֻּוָוה ועושה היא עכשיו בלבד!

המרוץ אחר הארנבות

אי  אחרימ.  דברימ  עמ  מדי  יותר  עסוקימ  נהיה  שלא  הוא,  לעשותמ”  “היומ  ובכלל 

הדברימ,  מסוג  הוא  הזה  העולמ  כי  תענוגימ,  אחרי  במרדף  ה”היומ”  את  לבזבז  אפשר 

שככל שתרדוף אחריו, לעולמ לא תוכל לתפוס אותו.
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סיפרתי לכמ בעבר על מרוץ הכלבימ, המתקיימ בעיירה קפנה לא הרחק מכאן. הכלב 

משוחרר אל תוך מעין פרוזדור, בו הוא רודף אחרי ארנבת. אולמ, הוא לעולמ לא ישיג 

את הארנבת, שכן מדובר בארנבת עשויה מתכת ]עליה מודבקת פרווה[, שרצה על גבי 

מסילה חשמלית, הבנויה בצורה כזו, שככל שהכלב רץ מהר יותר, הארנבת גמ היא רצה 

הדשנה  הסעודה  על  וחולמ  הארנבת,  אחרי  רודף  המסכן  שהכלב  ולמרות  יותר.  מהר 

הקרבה ובאה, הוא לעולמ לא יצליח לתפוס אותה. והאמת היא, שיש לו מזל שהוא לא 

יצליח, שכן אמ הוא יתפוס את הארנבת וינעץ את שיניו במתכת הקשה, תהיה זו חוויה 

בלתי נעימה...

שלא  חמקמקות  הנאות  אחרי  רודפימ  אנחנו  הזה;  בעולמ  איתנו  שקורה  מה  וזה 

לעשותמ”,  “היומ  במילימ  אליהן.  להגיע  נצליח  לא  ולעולמ  מקרה,  בכל  אותנו  ישמחו 

מלמדת אותנו התורה, שיש לנו דברימ חשובימ יותר לעשות בעולמ הזה מאשר לשבור 

את שינינו על גבי ארנבות עשויות פח. יש אושר אמיתי שממתין לנו! ולכן עלינו להתעסק 

בכמה שיותר מצוות! במילימ אלו כלולה ההזדמנות לחיות בצורה המאושרת והמוצלחת 

ביותר!

מערכת של שמחה

אושר אמיתי בעולמ הזה הוא רק כאשר אתה עסוק בריצה אחר “ארנבות” אמיתיות 

- אחרי הישגימ אמיתיימ, אחרי מצוות, אחרי תורה. שמ תמצא את האושר. אין ספק שמי 

מלבושי  את  ללבוש  אמיתי.  תענוג  היא  שבת  באושר.  מיידית  מתוגמל  שבת,  ששומר 

 - המיוחדות  הסעודות  את  ולסעוד  המשפחה  בני  עמ  יחד  להיות  תענוג.  זה   - השבת 

תענוג! לפגוש את בני קהילתך בבית הכנסת - תענוג! וכמובן ש”שינה בשבת תענוג”. אין 

ספק שהשבת מביאה לנו אושר. 

מביאימ  המ  שבזה  העובדה  מלבד  בקולמ,  ושומעימ  הוריהמ  את  המכבדימ  ילדימ 

נכונה,  משמעת  ויצירת  לסמכות,  הציות  לעצמם.  מועילימ  המ  ונחת,  אושר  להוריהמ 

לו  אסור  ומה  מותר  מה  נכונה,  להנחיה  זקוק  הוא  הילד.  של  לפובתו  ביותר  נחוצימ 

לעשות. אין ספק שילד המתחנך לכבד את הוריו, חי חיימ הרבה יותר בריאימ ומאושרימ.

המערכת  הגדול.  המרוויח  הוא  התורה,  פי  על  חיימ  שחי  שמי  לומר  נכון  בהחלפ 

הכללית של חוקי התורה נבנתה במפרה להיפיב עמ האדמ בחיי הפרפ והכלל, ליצור 

מציאות חיימ של בריאות, אושר ושלומ. אין ספק שקיומ התורה היא התכנית הפובה 

ביותר לרווחתו של האדמ בעולמ הזה.
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מתיקותה של הצלחה
אולמ אינני מדבר כעת רק על האושר הזה - זהו דבר ניכר לכל מי שעיניו פקוחות, זה 

מובן מאיליו. כאן מדובר בשמחה נעלה הרבה יותר - השמחה האמיתית שמגיעה מתוך 

זה מה  המפרה שבעבורה באנו לעולמ.  ותכלית,  הידיעה שימיך מנוצלימ עבור מפרה 

שנותן משמעות לחיימ!

האושר הגדול של החיימ הוא להניח תפילין. אמ זכית להניח תפילין בבוקר - בשביל 

זה לבד היה שווה לך להתעורר. אמ בירכת ברכות השחר - היומ הזה היה יומ מוצלח. 

כמה מתוק להיות יהודי! קיומ המצוות הוא התענוג האמיתי, כי המתיקות הגדולה ביותר 

בחיימ היא המתיקות של להשיג ולהצליח.

גורמימ  אינמ  אוזניימ אפומות, ושהדברימ הללו  נופלימ על  אני מודע לכך שדברי 

ממנה?  להתעלמ  לנו  למה  אז  הפשופה,  האמת  זו  אולמ  רבימ,  אנשימ  אצל  התרגשות 

האדירות  ההזדמנויות  את  ולהחמיץ  שוכבימ”,  “ישנימ  להיות  להמשיך  עלינו  מדוע 

נהננו  שלא  כך  על  ונצפער  חיינו  על  אחורה  ונביפ  יבוא,  יומ  החיימ?  לנו  שמספקימ 

מההישגימ הנפלאימ אליהמ זכינו להגיע בחיי התורה והמצוות שחיינו! כל עוד אתה חי, 

הזמן  זה  עכשיו   - לעשותמ  היומ  לך!  שניתנה  זו  בהזדמנות  ולשמוח  להתפאר  עליך 

לעשות ולהשיג.

שומרים על היקר מכל
ּכִי אֶחְיֶה” - איני חפץ למות אלא  לכן אמר דוד המלך )תהילימ קיח, יז(, “לֹא אָמּות 

לחיות! דוד לא אמר את המילימ הללו על ערש דווי, וגמ לא רק לעת זקנותו - כך הוא 

דיבר תמיד, שכן הוא הכיר בייקרותמ של החיימ עלי אדמות. כל יהודי ירא שמימ צריך 

לשאוף להמשיך ולהתקיימ בעולמ הזה במשך כמה שיותר שנימ, ולעשות כל שלאל ידו 

כדי שזה יקרה, כי החיימ יקרימ וחשובימ כל כך! זהו הרכוש היקר ביותר שיש בידינו, זו 

שמחתנו וזו תהילתנו  - לחיות חיימ של “ישראל”! בכל מקומ ובכל מצב, אנחנו חיימ עמ 

תכלית, עמ משמעות - אנחנו מצווימ ועושימ! 

מי שיפנימ את האמת הזו, בוודאי לא ינהג ברשלנות כאשר מדובר בשמירה על חייו. 

יהיה הזהיר ביותר בכל הנוגע לבפיחותו ובפיחות משפחתו. הוא לא  בן ישראל תמיד 

יזניח את אחריותו לשמור על המתנה  ולא  יעשן סיגריות,  ינהג במהירות מופרזת, לא 

ששמה חיימ, המתנה היקרה מכל. אמ נפנימ את חשיבותמ העליונה של החיימ, ונזהה 

את האושר שניתן להשיג בהמ, ולאילו הישגימ כבירימ יכול האיש הישראלי להגיע אמ 

ינצל נכון את חייו – נבין שעלינו לעשות הכל כדי לשמור על חיימ אלו.
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אדמ שחוצה את הכביש בפזיזות, אינו מסכן רק את הימימ והשעות שיכול היה לחיות 

ההנחות  כל  את  מסכן  הוא  לומר.  היה  שיכול  הקריאות-שמע  כל  את  מסכן  הוא  עוד. 

תפילין שיכול היה להניח. הוא מסכן את כל התורה, כל הברכות, כל השבתות. הוא מסכן 

את כל הזכירת יציאת מצרימ, שמצות עשה לזוכרה פעמיימ ביומ. אנשימ אינמ חושבימ 

על כך - יש מצוה דאורייתא, לזכור יציאת מצרימ, בבוקר ובערב - כל פעמ היא מצוה 

בפני עצמה. ישנמ מצוות רבות כל כך, ממש בלי סוף. מי שמזניח את השמירה על חייו, 

מזניח את כל ההזדמנויות הללו. 

האיש הזוכה לחיות עמ האושר של “היומ לעשותמ” - הוא האיש השמח ביותר, והוא 

ימשיך לחיות עמ שמחה זו לנצח נצחימ, שכן היומ הוא הזמן “לעשותמ”, ומחר “לקבל 

שכרמ” - שמ הוא עולמ הגמול והשכר. כשנגיע לעולמ האמת, נעריך באמת את האושר 

הנצחי והאמיתי, האושר שאין למעלה ממנו. האושר שהשגנו על ידי חיימ של “מְצֻּוָוה 

ועושה!”

שבת שלום ומבורך!

בואו נהיה מעשיימ

עשר שניות של התבוננות

העבד עברי איבד את מעמדו כישראל, מפני שהזניח את הזכות הגדולה 

נוכל   - כזו  מפעות  להישמר  נרצה  אמ  מצוות.  בתרי”ג  מצווה  להיות 

את  ולהעריך  להתבונן  כדי  התורה,  ברכות  לפני  שניות,  עשר  לקחת 

העובדה שאנחנו מצווימ ועושימ. “וחיי עולמ נפע בתוכנו” - אין מתנה 

פובה יותר מאשר התורה ומצוותיה!
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צמח, להמשיל בית דוד לאילן מפורסמ ומובחר,  - אמר  את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח 

והרוצה לפעת בפרדסו אילן פוב משתדל לָקחת ענף מהאילן המפורסמ, כי כבר נבחן והוכיח 

שמוציא פירות יפימ. כשבאימ ליסד מלכות באחרית הימימ, אין לנו חפץ אלא בצמח מבית דוד. 

ופירש מעלתו שהוא עבדך, כלומר כל עצמו אינו אלא לעבוד אותך ולעשות רצונך לבד, ואינו 

עושה כלומ בשביל עצמו, כעבד שאין לו כלומ משל עצמו. מה שקנה עבד קנה רבו )פסחימ פח, 

ב(.

מהרה, כי כל אושר ימות המשיח יהיה תלוי בביאת האיש המובחר הזה אשר יסדר את סדרי 

העולמ, על פי רצון ה’, בתקון היותר מתוקן. תצמיח, כמו שמצמיח צמח מתוך האדמה משורש 

הפמון, או מצמיח ענף ממצבת האילן שבה היה פמון, וכן האיש המובחר הזה יהיה פמון, ובלתי 

ידועה מעלתו, עד שתבוא עת התגלותו.

וקרנו תרום בישועתך - ואמר בישועתך, ולא אמר בעזרך כי זה מורה רק על העזר ולא על 

ההתחברות, אבל ישועה ]מלשון שעה, “וישע ה’ אל הבל ואל מנחתו”[ מורה על לכת השכינה 

גודל  על  להורות  זו,  בברכה  פעמימ  ג’  ישועה  לשון  והוזכרה  אליו.  והתחברותה  עת  בכל  עמו 

השראת השכינה אשר יהיה בימימ ההמ.

כי לישועתך קוינו כל היום - נותן פעמ בעבור מה נזכה אנחנו אל ההצלחה ההיא, לישועתך, 

שיבוא לנו המשיח מבית דוד. כי קוינו, ורק אנחנו לבד קוינו, ולא אומות העולמ עובדי עבודה 

זרה. אנו קוינו לא לזרוע בשר ודמ כי אמ לישועתך לבד, ובך לבד בפחנו, וזאת עשינו כל יומ, ערב 

ובקר וצהרימ, ולא כל יומ אלא כל היומ תמיד במשך כל היומ, כי ברכותינו ותפילותינו ומעשי 

העבודה שלנו, שהמ המחשבות עליך, ממלאימ כל שעות היומ. ולא קוינו לכבודנו ולשמחתינו 

צפית  הדין:  ביומ  לאדמ  לו  שואלין  זו  צפייה  ועל  ההיא,  בעת  יכון  אשר  כבודך  להרמת  אלא 

לישועה? )שבת לא, א(.

והכל תלוי בביאת  ה’ בעת ההיא  כי כל הישועה יעשה   - ה’ מצמיח קרן ישועה  ברוך אתה 

המשיח. הצמיחה הפתאומית של קרן המשיח תביא שמחה נוראה של התגלות השכינה ]ישועה[, 

ומודימ אנו כבר עכשיו אף קודמ הדבר, כדביארנו לעיל בברכת תחיית המתימ.

“והביאותימ אל הר קדשי ושמחתימ בבית תפלתי” )ישעיה נו, ז( וכיון שבא דוד באתה תפלה 

כיסופי  ירושלימ המ ההזדמנות להשיב את  בבנין  והשמחה העקריימ  א(. התועלת  יח,  )מגילה 

הנשמה לחבור לבוראה. שמחת התפלה היא סימן היכר בדוד ובזרעו ועל כן אחרי ברכת את צמח 

דוד מגיעה ברכת שמע קולנו. 

פרושימ וביאורימ על סדר התפילה
מתוך ספר תפלת אביגדור - פירוש התפילה מאת רבינו זצ”ל

נתרם בעילום שם



שאלה:

אני עובד לפרנסתי במשך שעות ארוכות, אולם אני משתוקק 
להמשיך ולגדול בתורה, ולצמוח להיות תלמיד חכם. אני מרגיש 

ששני הדברים אינם יכולים לדור בכפיפה אחת.

תשובה:

עד כאן דברי היצר הרע. הבה ונהיה ישירימ: בכל ערב, כאשר אתה שב הביתה 

מהעבודה, תוכל לחפוף תנומה קלה כדי להתרענן, ואחר כך לשבת וללמוד במשך 

ארבעימ וחמש דקות - הלא כן? אמ תקדיש ארבעימ וחמש דקות בכל ערב - תוכל 

להפוך ללמדן גדול. שב ותלמד רק גמרא. אמ יש צורך, אפשר גמ ללמוד את זה עמ 

תרגומ. תלמד פרק אחד שוב ושוב, עד שתדע אותו ישר והפוך. אמ תדע את הפרק 

כמו שאתה יודע לומר "אשרי" - אתה נמצא בדרך להצלחה. ואז תתחיל פרק נוסף, 

ולאחר זמן מה, תופתע לגלות שאתה יודע מסכתות שלמות!

היצר הרע הוא זה שמדבר מתוך גרונך. מה עמ שבת? וליל שבת? ומוצאי שבת? 

ויש גמ חגימ לאומיימ וימי חופשה! יש הרבה זמן פנוי ללמוד, אלא שצריך להתחיל 

ולנצל אותו. "כל המקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ" 

)אבות ג, ו(. מי שמוצא זמן ללמוד, גמ כשקשה למצוא לכך זמן, ושמ אל ליבו לנצל 

את זמנו הפנוי עבור לימוד תורה, ה' יקל עליו את המלאכה, והוא ימצא יותר זמן 

פנוי. נצל את ההזדמנויות שנמצאות בידך עכשיו! תתפלא לגלות כמה ניתן לגדול 

בתורה, רק על ידי ניצול הזמן הפנוי!

מדור זה נתרמ לע"נ:

מתוך תשובות שהשיב הרב זצ"ל לשואלימ

להנצחות: 076-599-4020


