
 

 

 חוקותי בפרשת 
 יציאהכניסה                       

 

 ב פ"התש  אייר 'כ

נועם בן חדווה וזהרי בת  הרב מיכאל מיוסט בן אסתר בינה, שונטל בת עיישא, ,  הרב דניאל דוב בעריל בן זלדא  לרפואת:

' חיים בן עטר, ר' שמעון בר יוחאי, ר' יהודה אשלג ר' שלום שרעבי זצ"ל ולע"נ ענבל בת חנה  בתושח"י.  לע"נ רפרחה 

רז בן אמירה, אברהם מנחם   מאיר אליאס בן רחמה ,אורנה בת יהודית, דויד חי בן מלכה, יחיא בן סעדה, עליזה בת חסיבה 

ור' יהודה בן סלמאן. להצלחת ורפואת  צבי זצ"למרת בת שבע שיינברגר בת הרה"צ יהודה לע"נ , ז"ל בן פלורה שושנה

 לימור בת שרה בכל העניינים תבורכי מפי עליון. ולזכות כלל נשמות ישראל! 

 ה של אמונת חכמים כוח
 " מד(  ְולֹא  )כו  ים  ְמַאְסתִּ לֹא  ֹאְיֵביֶהם  ְבֶאֶרץ  ְהיֹוָתם  בִּ זֹאת  ַגם  ְוַאף 

י י ֲאנִּ ָתם כִּ י אִּ יתִּ ים ְלַכֹּלָתם ְלָהֵפר ְברִּ כתב בספר   ".ֱאֹלֵהיֶהםה'   ְגַעְלתִּ
וזו לשונו    'אביר יעקב'קב אביחצירא זצ"ל ה'מחשוף הלבן' לרבי יע

  "ג קטו( על מילת "אפשר לרמוז על פי מה שכתב בזוהר הקדוש  )ח
,  כינה כלה כלולה ' היא השָתם ְלַכלָ אלא '   ְלַכֹּלָתם, אל תקרי  ְלַכֹּלָתם 

בגלות,   עימנו  שהיא  עוזנו  שכינת  שהיא  הנעימה  הכלה  שבשביל 
יפבש ויבילה  עמו  הקב"ה  )ישעיה  לם אג קוד  שנאמר  כז,  "א  ּיֹון  (  צִּ

ְצָדָקה  ָפֶדה ְוָשֶביָה בִּ ְשָפט תִּ   מלכות' ' מלאה אותיות    ' ַכֹּלָתם'" והנה  ְבמִּ
ראל נמצא בגלות ארוכה  עם ישלהורות שעל השכינה הוא רומז".  

שנ אלפיים  מעל  כבר  בתשו ו  ים שנמשכת  אנו  גדולה  מצפים  קה 
יומא דף ה   הקמתו של בית המקדש השלישי.ל ירושלמי    בתלמוד 

בימיו מעלין עליו כאילו    )בית המקדש(  "כל דור שאינו נבנה  כתוב
החריבו."  מאוד  חזהוא  היו  להבין    מדויקים"ל  ויש  במה  בדבריהם 

 ואיך נבנה אותו מחדש?  דשק בית המבדיוק החרבנו את 
 מן הצדיק התרחקות   – גלות 

תחילת גלות מצרים והשעבוד  "  י"ב באגרת    ג זצ"לכתב הרב אשל 
מתחיל מהפסוק )שמות א, ח( "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא  
ידע את יוסף". פירוש, שנתגלה שליטה חדשה במוחם של כל אחד  
ואחד, שליטה חדשה מקרוב, כי נפלו מן מדרגתם הקדומה, וכנ"ל  
שתלמיד שגלה גולין את רבו עמו, וממילא לא ידעו את יוסף, כלומר,  

בלבם  ש ציירו  ולכן  בלבם,  ששיערו  מה  כפי  אלא  אותו  השיגו  לא 
והתחיל   יוסף  את  ידעו  לא  וממילא  עצמם,  כמוהם  יוסף  תמונת 
השעבוד. דאם לא כן, ודאי היה הצדיק מגין עליהם, ולא היה מצוייר  

נפל ממדרגתו והתרחק  עם ישראל    ."להם כלל בחינת גלות ושעבוד 
ההתרחיוסמ עצם  הצדיק,  מהצדיק  ף  בעצקות  בחינת  מה  היא 
ע  וברג 'מגדלור' שמאיר את הדרך צדיק הוא הכי ה והגלות  שעבודה
ברגע שכל אחד    וד בחושך.הולכים לאיב   ר,מגדלואין את אור הש

ומאבד את  סומך   עצמו  ר שם  הדו  ובחכמי  צדיק בה  האמונרק על 
 למה חשובה האמונה בחכמים?  שלו.הנפילה בדיוק מתחילה 

 חכמים   תאמונ   – גאולה 
ובדרך צחות אפשר לומר  רת נ"ב " באגממשיך וכותב הרב אשלג "

י עזבו ותורתי שמרו", ודרשו ז"ל  עליכם מקרא ודרוש חז"ל ב"אות
כלומר שהיו מתגאים ברוממות, ואע"ג שאין אני    -הלואי "אותי עזבו"  

יכולים לדור במקום אחד. אמנם עכ"פ "תורתי שמרו", שהיו   והוא 
תקוה   יש  שאז  כראוי,  חכמים  באמונת  האמיתי  בהצדיק  דבוקים 

חיצתו  שהצדיק יחזיר אותם למוטב ויכריע אותם לכף זכות כראוי למ
' את  'עוזבאדם  אם  אפילו  ש  כיוון   החשוב  חכמים אמונת    ."של הקב"ה 

רחיקות אותו מן השפע  סגל לעצמו מידות רעות שמ, כלומר מהקב"ה 
וק הוא  , אך עדיין דב נאה קהכעס והאו    האלוקי כמו מידת הגאווה 

לו לאותו אדם  יש    –והולך אחריו באמונה חכמים שלמה  דיק אמת  בצ
חקות מן  ר ב. אם כך הגלות היא ההתטח לו שיחזור למוטתקנה ומוב

ר שלא מתקרב  ואילו הגאולה היא ההתקרבות אליו, כל דו   הצדיק 
הוא  אם מתחזק    בית המקדש אבל  אתהוא  האמת מחריב  לצדיק  

כך יבנה  וב   בונה הוא את בית המקדשנדבק בצדיק  ונת חכמים ובאמ
   שלום!   שבת בקרוב ממש!  גם בית המקדש השלישי

 איך לתקן איבוד זמן? 
 
 
 

 "אם בחוקותי תלכו"  
 
 
 

 מבאר רש"י:  
 

שתהיו עמלים   - "אם בחוקותי תלכו 
 בתורה". 

 
 
 

סיפור יפה מובא על הגאון רבי אליהו  
מווילנא הממחיש כיצד קונים תורה  

 בעמל: 
 
   
 

פעם אחת כשהיה במסע נדודים מעיר  
לעיר הגיע לישוב אחד. כמובן  

שהתושבים  התרגשו מאוד לבואו של  
הגאון. בתוך דקות ספורות התאספו ליד  
הבית שבו התגורר על מנת לחזות כמה  

 שאפשר ברב הנערץ.  
 
   
 

כך רצו הם  לראות את הגאון, עד   כל
שהביאו סולמות ארוכים שניתן על ידם  

להביט לחלון חדרו של הרב. אחד  
מחשובי היישוב ארגן כרטיסים וכל אחד  

בתורו עלה לראות את הגאון כשהוא  
 יושב רכון ולומד ללא הרף. 

 )באדיבות 'דבר תורה'( 
 
   
 

התור נמשך גם אל תוך הלילה שהרי  
היה הגאון ממעט בשינה, ואת זמנו  

 לא בזבז לרגע.  היקר 
 
 

והנה באותו לילה נרדם הגאון ומפאת  
אורך הנסיעה וטלטולי הדרך ישן הגאון  

עשר דקות יותר מהרגיל. כשקם משנתו,  
הצטער מאוד על זמן יקר שהלך לטמיון  

 דקות של גאון...(.  10)

שי"ר גאוותם  איתי  שברוב  כאלה  ש 
בי  דים את הזיווג שלהם" מובא  מאבדים 

ישראל  רבי יעקב  דוש  בשם הסטייפלר הק
 סקי זצ"ל קנייב 


