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 העלון טעון גניזה

 .במקום שאין בו עירוב כהלכה לטלטל לאנא  * .שלא יצא שכרו בהפסדו בעלונים בזמן התפילה ובזמן קריאת התורה לא לעייןנא  -ואין למו מכשול  -*
 

 .נט גליונות פרשת השבוע.כמו כן ניתן להוריד את העלון מאתר לדעת – pk@hotmail.com-rk:  ל הבאה"ובת דואניתן לשלוח הודעה לכת( ה"בלי נדר ובע) -ל או בווצאפ"לקבלת העלון בדוא

ת ֹקֶדש פרשת                                                                      ד"בס בָּ י"ערב שַׁ ֻחֹקתַׁ      (למניינם 22  -> 22 \מאי  \ 2222),  ב"תשפ-ה',  אייר' כ< -' יט,  "בְּ
  

 
 
 
 

  

י"שבת למוקלד בזה   מוגש -קוראים יקרים  ֻחֹקתַׁ ולכן  -השיעור הוקלד משמיעה  .א"רוזנבלום שליטמאת הרב ברוך  - "בְּ
בעת קריאת  ממשכן יש  להתייחס אליו  כאילו נשמעים הדברים מפי כבוד הרב -הניסוח הוא כשל אדם המדבר אל השומע ועל

                                                         !!!העלון 
   ..""צאו לעבודצאו לעבוד, , פרזיטיםפרזיטים""  ::רותרותאו לפי הידבאו לפי הידב  ""    מעשה בצפרדעמעשה בצפרדע""  ::נושא השיעורנושא השיעור

  (למניינם 5102) לפקודת עולם ה"עתש -ה -תבשנ נמסרהשיעור 
טובת ל, לתועלת ים של הרבעל הטרחה בתמלול והקלדת השיעור, החפץ בעילום שמו, תודות לאדם היקר
  יראה בטוב מעשה ידיו ויברכהו שיזכה להמשיך ולזכות את הרבים' יהי רצון שה, ולזיכוי הרבים

 
 .גברים ונשים, רחוב ויצמן, במדרשת אורות הכפר 22:02בשעה : כפר סבא

 :יום שלישי
 .גברים בלבד –רחוב אנילביץ , בית כנסת שי עולמות, 21:21בשעה : ראשון לציון
 .גברים בלבד –רחוב ארם צובה, בית כנסת כתר ארם צובה - 22:01בשעה : ראשון לציון

 .גברים ונשים - 15הנשיא שדרות  22:22בשעה : גבעת שמואל
 :יום רביעי

 , רחוב אבן גבירול, בית כנסת דעת שרגא – 21:01בשעה : אלעד.גברים ונשים -רחוב הבילויים , בית כנסת דובב עוז - 1:02בשעה : רמת גן
 .לגברים בלבד

 :יום חמישי
 .לגברים בלבד. בית כנסת בית אליהו, רחוב דב גרונר – 22:02בשעה : בני ברק

 .גברים ונשים -בית כנסת יד הגיבורים , ה פינת נגבה"הרא - 25:21בשעה : גןרמת 
 – 20:22 -קרית הרצוג  -בית כנסת קהל חסידים כיכר אחימאיר -20:22בשעה : בני ברק.גברים ונשים – 10עקיבא ' רחוב ר, בית כנסת הגדול, השיעור המרכזי – 22:01בשעה : בני ברק

בלבד גברים
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 :גליון זה מוקדש
 (א"יטשל רוזנבלום ברוך הרב אשת) מלכה בת ברוריה הרבנית לרפואת

 זהרי הרבנית בן (פינטו) יוסף יאשיהו רבי ר"האדמו לרפואת
 החרמון באתר בגלישה שנפגעה קרן בת לוי שיר  לרפואת

 ימנה בן הרוש שלום הרב  לרפואת
 לרפואתו להתפלל נא -מירית בן נפתלי הילד לרפואת

 בן אהובה חי לרפואת החתן איתי
* * * * * 

 להבדיל בין החיים למתים
עלה  .ל"זצוק –בן פעשא מרים ( קנייבסקי)ג שמריהו יוסף חיים "מרן הרה-שר התורה –מת לעילוי נש

ונטמן ביום , ב"תשפה 'באדר ב ' טו, יום שושן פורים, "צו"ערב שבת קודש לסדר  -בסערה השמיימה
 ב"תשפ-ה' באדר ב' יז, אחד בשבת

 שולמית בן (ענתבי) גבריאל נשמת לעילוי

 ה"תנצב
 

כל – הגליון מוקדש השבוע לעילוי נשמת
הנרצחים בפיגועים האחרונים ברחבי  

. ד"יה -חיילים\שוטרים,אזרחים, הארץ
  !!!יהי זכרם ברוך 

 :ובשיעור זה
 ?קוראים בפרשת הקללות קודם ראש השנה מה

 ?על מה דנים את ישראל בבית דין של מעלה בחג השבועות
 ?ה בערב ראש חודש"למה נוהגים לקרוא את תפילת השל

 ?למה שלח אותנו יהודה בן תימא ללמוד דווקא מבעלי החיים', יהודה בן תימא אומר הווי עז כנמר וכו
 ?"נברא שטן עימה -נבראה האישה "אי ל הפיל"כיצד ניתן לבאר את מאמר חז

 ?ועל מה צריך להתפלל בחג השבועות? מהו הכוח היחיד שיכול נגד יצר הרע

  ה''עהשיעור משנת התש – .כל זאת ועוד בשיעור שלפננו 
י""שבת לא בחידושים נפלאים "הרב ברוך רוזנבלום שליט ֻחֹקתַׁ   ""בְּ

 .ברוריה בת מלכה לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל הרבנית מרת, רפואת אשתו של הרבמוקדש להשיעור 

י"שבת ויציאת  זמני כניסת ֻחֹקתַׁ  (לממניינם 2222)  ב"פתש-ה  "בְּ
 
 
 
 
 
 

 זמן רבנו תם -יציאה     יציאה    ת השבתכניס                       
 18:58         20:14             21:03 *        -ירושלים

 16 : 19        22:25               20:59      -אביב -תל
 19:09         20:18              20:57 *             -חיפה

 19:16         20:14              21:00 *      -שבע-באר



י""שבת  שבת   ֻחֹקתַׁ  .{(למניינם 2122) ה"עתש-שנת הבנמסר } א"הרב ברוך רוזנבלום שליט   –"צאו לעבוד, פרזיטים'': או לפי הידברות "   מעשה בצפרדע'': נושא ––  ""בְּ
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 .במקום שאין בו עירוב כהלכה לטללא לטנא  * .שלא יצא שכרו בהפסדו בעלונים בזמן התפילה ובזמן קריאת התורה לא לעייןנא  -ואין למו מכשול  - *

   העלון טעון גניזה  
  

 .נט גליונות פרשת השבוע.כמו כן ניתן להוריד את העלון מאתר לדעת – pk@hotmail.com-rk:  ל הבאה"ניתן לשלוח הודעה לכתובת דוא( ה"בלי נדר ובע) -ל או בווצאפ"לקבלת העלון בדוא

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להצלחתלהצלחתלהצלחת
  משה בן שוקת חיה ובני ביתומשה בן שוקת חיה ובני ביתו' ' רר

  ! ! כל משאלות לבם לטובה כל משאלות לבם לטובה ' ' ימלא הימלא ה

  הילה ענת בת ציפורההילה ענת בת ציפורה
 תומר כהו בן גילהתומר כהו בן גילה  

פזית זלדה מרשיה בת פזית זלדה מרשיה בת   --ובמיוחד רעייתי היקרהובמיוחד רעייתי היקרה    ––  בני משפחת קמליאןבני משפחת קמליאןלהצלחת להצלחת 
לבריאות לבריאות ––לרפואה שלימה לרפואה שלימה   ––ה אליזה ה אליזה מריון מונה אסתר  ורוני אהרן בן פרחמריון מונה אסתר  ורוני אהרן בן פרח

יהי רצון שנזכה להמשיך יהי רצון שנזכה להמשיך     --לפרנסה טובה ומוצלחת בריוח ולא בצימצום לפרנסה טובה ומוצלחת בריוח ולא בצימצום , , איתנהאיתנה
  ––דברי תורה של כבוד הרב ברוך רוזנבלום דברי תורה של כבוד הרב ברוך רוזנבלום   --ה ה ""בלי נדר ובעבלי נדר ובע  --ולזכות ולהפיץולזכות ולהפיץ

לגדילתם בבריאות לגדילתם בבריאות   ––לרפואת והצלחת ילדנו לרפואת והצלחת ילדנו   ..אמןאמן, , לעוד הרבה הרבה שניםלעוד הרבה הרבה שנים

שזיכו לתורה ולמצוות ולזיווג הגון משורש שזיכו לתורה ולמצוות ולזיווג הגון משורש   ––טובה טובה איתנה וברווחה ופרנסה איתנה וברווחה ופרנסה 

יתברך ולאריכות חיים אמן יתברך ולאריכות חיים אמן ' ' לעבודת הלעבודת ה  ––ושיזכו לזרע קודש של קיימה ושיזכו לזרע קודש של קיימה   --נשמתםנשמתם
    ::ואלה שמותםואלה שמותם    --

  קארין אליזה בת פזית זלדה מרשיהקארין אליזה בת פזית זלדה מרשיה( ( 11
  ה רחל בת פזית זלדה מרשיהה רחל בת פזית זלדה מרשיה''נוינוי( ( 22

  נתנאל בן פזית זלדה מרשיהנתנאל בן פזית זלדה מרשיה( ( 33

 

 

 

 לעילוי הנשמותלעילוי הנשמותלעילוי הנשמות
אביו של כבוד הרב  -ל  "רוזנבלום בן ישראל זאב זיצחק אהרן ' ר

  (.שיבדל לחיים טובים וארוכים אמן)א "ברוך רוזנבלום שליט
 
 
 
 
 
 

 
 - א"שיבדלחט ודבורה  אבי בן ד"הי קיי דוד (אלי) אליהו נ"לע

 ב"התשפ כסלו 'יז ,"וישב" לסדר בשבת  ראשון ביום נרצח
 ב"התשפ  כסלו 'יח ,בשבת שני ביום ונטמן  

 -ב לוד אביב בגני מאבן שנפגע ד"הי שושנה בן (יהושוע) יגאל
 בסיון 'ו ,השבועות חג ביום מפצעיו ונפטר א"התשפ אייר 'כט

 א"התשפ
  ל"ז רחל בן חשדי שלום

  שטבע שירן שירה בן  (מדלעי למשפחת) ל"ז הראל הילד נ"לע
 ביום ונטמן  נפטר -חייו על כשבוע ונלחם  ,ים  -בבת בבריכה
  א''תשפ -ה  תמוז 'כ ,פינחס פרשת -קודש שבתב רביעי

תמוז ' כה נפטרה ונטמנה ביום -בת בוקט( מארי)נ מזל "לע
  א''התשפ

 באדר 'ה -ב  ונטמנה 'נפ ,ושלום חנה בת (דוד בן) עיישה נ"לע
  ב"התשפ 'א

  ל"ז ברכה בת ליזה  עליזה מרת הכשרה האישה נשמת לעילוי

פיגוע בצומת תפוח ביום נפצע אנוש ב) ה"ע יהודה גוואטהנ "לע
 אייר ונפטר מפצעיו אור ליום חמישי כד אייר ' ראשון כ

  (א''התשפ

  .לוחם משמר הגבול בראל אחיה בן ניצה

 ל"ז סעייד בת (משיח) ליזה נ"לע
ה (כהן)נ עמרם "לע ֵרחַׁ  בן פְּ

-ונטמן ב' נפ, ל בן דליה"החייל יוסף חיים ז -ל"נ חלל צה"לע
  א"באדר התשפ' טז

 חשון-במר ' ז"נפטרה י, ה גרוסמן"דובער ע' ת רנ תמר ב"לע
  ב"תשפ-ה "( וירא"שבת פרשת )

  אא""שבט התשפשבט התשפ' ' יטיט  --ק פרשת יתרוק פרשת יתרו""ערשערש  ונטמן  ונטמן  ' ' גבריאל ענתבי בן שושנה נפגבריאל ענתבי בן שושנה נפ

  בב""בשבט התשפבשבט התשפ' ' בן חנה נינט נטמן כגבן חנה נינט נטמן כג( ( אוזןאוזן))מרדכי מרדכי 

  ב ב ""התשפהתשפ  ''בב  אדר אדר ' ' בן אסתר ויוסף נטמן כזבן אסתר ויוסף נטמן כז( ( לחיינילחייני))נ שמעון נ שמעון ""לעלע

  בב""התשפהתשפ' ' כו אדר אכו אדר א  ' ' בת מרחביה נפבת מרחביה נפ( ( בריבריטוטו))נ גאולה נ גאולה ""לעלע

   לרפואתלרפואתלרפואת
 הרב אשת) מלכה בת ברוריה הרבנית

  (א"שליט רוזנבלום ברוך
                    ..יהיה''א בן נגא בן נג""יוסף ניסן שליטיוסף ניסן שליט( ( שלמהשלמה))הגאון הרב הגאון הרב 

  יה יה ''רבי רפאל בובי בן נגרבי רפאל בובי בן נג: : לרפואת והצלחתלרפואת והצלחת
    חיים גד ארמא בן נחמה רבקה ורדהחיים גד ארמא בן נחמה רבקה ורדה

  
  רמן'מרת אסנת עליזה בת ג

 בת מרסליהודית 
 בן תמרה( איטח)רפאל 

  בן רוזה( חדד)אברהם 
ר תעיזי בן מרים שכַׁ  ִישַׁ

ולרפואת  שיר לוי בת קרן שנפגעה בגלישה באתר 
 החרמון

עּול בת רונית  ֶדל מַׁ   ,אַׁ
בן ( פינטו)יהו יוסף  ר רבי יאש"לרפואת האדמו

 הרבנית זרי
 בן מרים( כהן)אליהו 

 רונן בן ברכה
 בן חסיבה ועזר דנינולרפואת גבריאל  

בעומר ' לרפואת הפצועים באסון בהר מרון לג
 א"התשפ

לרפואת הפצועים בפיגוע בצומת תפוח ביום ראשון 
 א"באייר התשפ' כ

לרפואת כל הפצועים מהמהומות ומהפיגועים 
 "שומר החומות"מבצע  ומהיריות ומהטילים במהלך

 ימנה בן א"שליט הרוש שלום הרב לרפואת
 בן מיריתנפתלי לרפואת הילד 

 לטיפה בת רותי דודי בת
  שמחה בן כהן אלישע ובעלה

 בן אהובהחיים לרפואת החתן איתי 
 לרפואת והצלחת ולבריאות איתנה של כל עם ישראל

להינצל מכל המגפות  –בכל מקומות מושבותיהם 
 ומכל המחלות ובפרט מהקורונה

  ––לרפואה שלימה ולכל הישועות לרפואה שלימה ולכל הישועות 
!!!!!!אמן אמן 
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   ה"ע הורי נשמת לעילוי
 רחל בן(קמליאן) יעקב   -היקר  ,ראשי ועטרת מורי ,אבי  

  ל"ז קויצח
 ל"ז חביבה בת אליזה פרחה מרת היקרה אמי נשמת ולעילוי

 

 :גליון זה מוקדש
 (א"שליט זנבלוםרו ברוך הרב אשת) מלכה בת ברוריה הרבנית לרפואת

 זהרי הרבנית בן (פינטו) יוסף יהויאש רבי ר"האדמו לרפואת
 ימנה בן א"שליט הרוש שלום הרב לרפואת

 להתפלל נא -מירית בן נפתלי הילד לרפואת
 לרפואתו

 .וגם לרפואת כל הפצועים בתוך כלל חולי עמו ישראל

 
 ל"ז ברכה בת עליזה ליזה מרת הכשרה האישה נשמת לעילוי

 ל"ז סעייד בת (משיח) יזהל נ"לע
בארועי ( אזרחים וחייל)לעילוי נשמת ההרוגים 

בדרום ובכלל " מגן חומות"המהומות והלחימה במבצע  
ד שנפגע מאבן "בן שושנה הי( יהושוע)ובניהם יגאל  הארץ

א ונפטר מפצעיו ביום "אייר התשפ' כט -בגני אביב לוד ב
 א "בסיון התשפ' ו, חג השבועות

' אדר ב' יט' גבאר שבע ביום פיגוע בב נ שנרצחים"לע
 :ב ואלה שמותם''התשפ
דוריס יחבס , ל"לורה יצחק ז, ל"הרב משה קריביצקי ז

  .אמן,  השפוך יקום דמם ' ה  -ל "מנחם יחזקאל ז, ל"ז
  .יהי זכר הנרצחים ברוך

 
 
 
 
 ה"תנצב
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י"  פרשת שבת ֻחֹקתַׁ .ה"עתש-ה בשנת שמסר בשיעור  א"שליט רוזנבלום ברוך הרב –"   לעבוד צאו ,פרזיטים'' :הידברות לפי או "     בצפרדע מעשה'' :נושא –"בְּ

יפרשת , זו ה בשבת"ע שנקרא בעהשבו רשתפ ֻחֹקתַׁ עוסקת התורה  .בְּ
 ִאם{ ג, כו} –ה לשומרי התורה "בברכות שמבטיח הקב, בתחילתה

י ֻחֹקתַׁ ֶאת ֵתֵלכּו בְּ י וְּ ֹותַׁ רּו ִמצְּ מְּ ֲעִשיֶתם ִתשְּ ם וַׁ ִתי{ ד}: ֹאתָּ תַׁ נָּ ֵמיֶכם וְּ  ִגשְּ
ם ִעתָּ ה בְּ נָּ תְּ נָּ ֶרץ וְּ אָּ ּה הָּ בּולָּ ֵעץ יְּ ֶדה וְּ שָּ יֹו ִיֵתן הַׁ וככה ממשיכה  ',וגו ִפרְּ

עד שהתורה מגיעה למצב שאם חס , התורה במשך כמה וכמה פסוקים
ִאם{ יד} -וחלילה עם ישראל לא ישמרו את התורה  עּו לֹא וְּ מְּ לֹא ִלי ִתשְּ  וְּ

ֲעשּו ל ֵאת תַׁ ֹות כָּ ִמצְּ ֵאֶלה הַׁ ִאם{ טו}: הָּ י וְּ ֻחֹקתַׁ סּו בְּ אָּ ִאם ִתמְּ י ֶאת וְּ טַׁ פָּ  ִמשְּ
ל עַׁ ֶכם ִתגְּ שְּ פְּ ִתי נַׁ ִבלְּ ל ֶאת ֲעשֹות לְּ י כָּ ֹותַׁ ֶכם ִמצְּ רְּ פְּ הַׁ ִריִתי ֶאת לְּ ף{ טז}: בְּ  אַׁ

ֶכם זֹאת ֶאֱעֶשה ֲאִני  . ט קללות"וכאן מתחילה סדרה של מ', וגו לָּ

 :אומר אלעזר בן שמעון' ר תניא - {ב, מסכת מגילה לא}הגמרא  אומרת
 עצרת קודם כהנים שבתורת קללות קורין שיהו לישראל להן תיקן עזרא

 ויש אומרים ואיתימא אביי אמר ?טעמא מאי .ה''ר קודם תורה ושבמשנה
 . וקללותיה השנה שתכלה כדי :לקיש ריש

לא היו קוראים ומסיימים , שבתקופתו של עזרא הסופר, לדעת צריך
היו קוראים את התורה במשך שלוש . את התורה במהלך שנה אחת

ים את הקללות הכתובות שקורא, אז אף פעם לא הגיעו למצב כזה, שנים
ולא היו קוראים את הקללות , בפרשת בחוקתי לפני חג השבועות
 עזרא"מה פירוש הדבר , אם ככה. שבפרשת כי תבוא לפני ראש השנה

 ?" לישראל להן תיקן

בדיוק כמו בראש  –היו מוציאים ספר תורה מיוחד  – ל"אומרים חז
 ; וקוראים בו את הקללות, חודש

היו מוציאים ספר תורה וקוראים בו את , ג השבועותשתי שבתות לפני ח
 ? ולמה שתי שבתות ולא בסמיכות לחג השבועות. הקללות

בדיוק כמו . כדי שהקללות לא תהינה בסמיכות למועד, תוספותאומר 
, ושבת לאחר מכן, השבת נקרא את הקללות שבפרשת בחוקתי; השנה

שבועיים לפני ; ה"אותו הדבר לפני ר. נקרא פרשת במדבר, הסמוכה לחג
' ולאחר מכן ישנה שבת א, תבוא-ראש השנה קוראים את פרשת כי

 . חוצצת שבה קוראים את פרשת ניצבים 

 פעמיםש, מראדומסקר "אדמול {פרשת כי תבוא} תפארת שלמהב מובא
ולכן קוראים את , מגיע לו עונש –שיורד לאדם איזושהי בחינה של קללה 

כמו שיש מושג ; לה שנה וקללותיהכדי שתכ, הקללות לפני ראש השנה
השל  מָּ לְּ שַׁ ִרים ּונְּ ֵתינּו פָּ פָּ  –ברגע שבנאדם אומר את סדר הקרבנות  – שְּ

כך ברגע . מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב קרבנות, בעצם האמירה
ה"עצם קריאתם מהווה בחינה של , שהאדם קורא את הקללות מָּ לְּ שַׁ  ּונְּ

ִרים ֵתינּו פָּ פָּ קריאת הקללות , זר עלינו גזירות לא טובותו נג"שאם ח –" שְּ
 . ל"עכ". וממילא יתהפכו לנו כולם לברכה" –מוציאה אותנו ידי חובתם 

 שבמשנה מובן הדבר לגבי הקללות בשלמא – הגמרא שאלה נכונה שואלת
לפי  וקללותיה שנה שתכלה כדי שייך הענין של איכא כיון שבהן תורה

 כהנים שבתורתלגבי הקללות  אלא .שראש השנה היא תחילתה של שנה חדשה
משיבה  ?היא השנה ראש (שבועות) עצרתוכי חג ה אטו ?כיצד זה מתקיים

 ובעצרת :במשנה דתנן. היא השנה ראש נמי עצרת .הדבר כן אין :הגמרא
 ... האילן פירות על נידונים

 ? למה מתכוונת כאן הגמרא

 העולם פרקים בארבעה – {א, טז} ה"במסכת ר לדברי גמרא הכוונה
 נידונין [סוכות] בחג ,האילן פירות על בעצרת ,התבואה על בפסח :נידון

 . כ''ביוה נחתם שלו דין וגזר ה''בר נידון ואדם המים על

 . הוא חג העצרת, שאחד הזמנים שהאדם נידון בו, אם ככה רואים

 ? אבל הגמרא שאלה על ראש השנה ולא על חג העצרת – נשאלת השאלה

משמע שאנחנו לא מחפשים תחילה של , על ראש השנהאם הגמרא דיברה 
טוב להביא את , במקום שיש דינים; אלא אנחנו מחפשים דינים, שנה

וממילא זה יביא עליהם ברכה , הקללות כדי שאנשים יתעוררו לתשובה
 . ולא קללה

תכלה שנה 'אין מושג של  –אמנם זה לא סיומה של שנה , פירוש הדבר
וביום דין טוב , אנחנו מגיעים ליום דין, האבל עם כל ז', וקללותיה

 . ו"שיחזרו בתשובה כדי שלא תחול קללה ח

 :ע''ר משום יהודה ר''א - ואומרת{ א, מסכת ראש השנה טז}הגמרא  באה
 תבואה זמן שהפסח מפני ?בפסח עומר הביאו תורה אמרה מה מפני
 תבואה לכם שתתברך כדי בפסח עומר לפני הביאו :ה''הקב אמר .הוא

 מפני ?בעצרת הלחם שתי הביאו תורה אמרה מה ומפני .שבשדות
 הלחם שתי לפני הביאו :ה''הקב אמר .הוא האילן פירות זמן שעצרת
 נסכו תורה אמרה מה ומפני .האילן פירות לכם שיתברכו כדי בעצרת

 שיתברכו כדי בחג מים לפני נסכו :הוא ברוך הקדוש אמר ?בחג מים
 ;ושופרות זכרונות מלכיות השנה ראשב לפני ואמרו שנה גשמי לכם

 לפני זכרוניכם שיעלה כדי זכרונות ,עליכם שתמליכוני כדי מלכיות
 .בשופר ?ובמה ,לטובה

, 1למה לא מוציאים ספר תורה שבועיים לפני חג הפסח – נשאלת השאלה
שכל זמן של דין מוציאים , אם אתה אומר; כ את הקללות"וקוראים בו ג

אז , קללות כדי לעורר את האדם לשוב בתשובהספר תורה וקוראים בו 
לא יוציאו ספר תורה ', פרשת החודש'למה שבאותה שבת שקוראים בה 

או את הקללות , ויקראו בו את הקללות שמופיעות בפרשת בחוקתי
ואז ממילא תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה , תבוא-שמופיעות בפרשת כי

 ?וברכותיה

 :תולעת יעקבבשם ההקדוש ה "שלכתובה בדברי ה, התשובה לכך

וכבר בארנו כי הפירות ההם  – {סתרי חג השבועות} תולעת יעקבהכותב 
והעולם נידון ביום זה על , ה"הם הנשמות הפורחות מאילנו של הקב
והוא אמרם על פירות האילן , התורה שנתנה  בו שבטלו עצמם ממנה

 . שלא השלימום בתורה ובמצוות כראוי

 :אסביר את דבריו

ה עם פמליה שלו ודן "יושב הקב, בתשרי' שכמו שבא תולעת יעקבה אומר
מי , מי במים ומי באש, מי בקיצו ומי שלא בקיצו, מי יחיה ומי ימות –

אותו דין חוזר על עצמו ', מי יהיה שלו ומי יתייסר וכד, בחרב ומי בחיה
ה יושב עם הפמליה שלו ודן מה יהיה עם אדם "שהקב, בסיון' ביום ו

האם הוא יוכל ללמוד תורה  –נה הקרובה מבחינה רוחנית פלוני בש
מה יהיה '; האם הוא יהיה עשיר או עני בידיעת התורה וכו, בשלווה

 . נקבע בחג השבועות, המימד הרוחני שישיג האדם בשנה הקרובה

האילן זו  –" האילן פירות על [נידונים] בעצרת"הסוד הזה טמון במשפט 

ִיים ֵעץ{ יח, משלי ג}שנאמר, התורה הקדושה ֲחִזיִקים ִהיא חַׁ מַׁ ּה לַׁ  בָּ
ֶכיהָּ  ֹתמְּ ר וְּ ֻאשָּ אלו המצוות שאנחנו מקיימים , הפירות היוצאים ממנו; מְּ

כי כך ! '?מצוות'ולמה נקראים הפירות בשם  –כתוצאה משמירת התורה 
 ;אומרת הגמרא

 מה מפני :שאול בן יוחנן ר''א - {א, מסכת סוטה מו}הגמרא  אומרת
איתן לכפר על הרציחה כשאין ידוע מיהו  בנחל עגלה הביא התור אמרה
 במקום ויערף  פירות עשה שלא( עגלה) דבר יבא :ה''הקב אמר? הרוצח
 לעשות רוצחו הניחו שלא מי הרציחה של על ויכפר, פירות עושה שאין

אם תאמר  אילימא ?פירות שלא הניחו לעשות"מהי הכוונה ב מאי .פירות
  ,ורביה פריהציחה לא היתה לו הזדמנות לעסוק בשהכוונה היא מחמת הר

                                                                 

 

1
ת לא שייך להוציא ספר תורה ולקרוא בו את לגבי חג הסוכו: ברוך שאמר 

כיון שהוצאנו כבר בראש השנה הסמוך לחג הסוכות ובנוסף גם אין , הקללות
 . שבת חוצצת
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האם   ערפינן דלאהכי נמי  ריססָּ אַׁ וְּ  ןקֵ זָּ אַׁ  מעתה אלא, להוליד בנים, כלומר
משום שאף אם לא , נסיק לפי זה שעל חלל שהיה זקן או סריס אין עורפין עגלה

רבי יוחנן בן  אלא! ברור שאין הדבר כן? היה נרצח לא היה ראוי להוליד בנים
 .שהיה הנרצח יכול לקיים אלמלא נהרג מצותל ול התכווןשא

, והפירות היוצאים ממנו אלו הן המצוות, זו התורה' אילן'שה אם אמרנו
לערוך תפילה מיוחדת בערב , ה הקדוש"שלנוכל להבין כעת את תקנת ה

שבה אנו מעתירים בתפילה לבורא עולם שנזכה להעמיד , ראש חודש סיון
ולמה  –ושבנינו ילכו בדרך התורה והמצוות , דורות ישרים ומבורכים

 !?ח סיון"דוקא בר
. אלו הבנים שלנו' פירות האילן'ו', פירות האילן'כי בעצרת נידונים על 

 !שנזכה לחיות בתורה ולהעשיר בה, לכן צריכים אנו להעתיר בתפילה

היא  מדברי , הכוונה לתורה הקדושה' פירות האילן'ש, ראיה נוספת
 :בתהגמרא במסכת ש

 שיר} ד''מ :חנינא ברבי חמא ר''א - {א, מסכת שבת פח}הגמרא  אומרת
 לומר ?לתפוח ישראל נמשלו למה ?'וגו היער בעצי כתפוח{ ג-ב השירים

 .לנשמע נעשה הקדימו ישראל אף לעליו קודם פריו זה תפוח מה :לך

 .שמעמד הר סיני נמשל לתפוח, כ"יוצא א

ת שהרי אנו רואים שגדל ''שה רהק. קודם לעליו פריו – תוספותאומר 
כשאר אילנות ומפרש דתפוח היינו אתרוג וריח אפך כתפוחים מתרגמינן 
כריחא דאתרוגא ואתרוג פריו קודם לעליו שדר באילן משנה לשנה ואחר 
שנה נושרין עליו של אשתקד ובאין עלין אחרים הוי פריו קודם לאותם 

 ...עלים 

ומהם , ל שני רעיונות נפלאיםהייתי רוצה לעמוד ע, אם אלה הדברים
ובפרט  להתחזק ולהבין עד כמה עלינו, שלנו' לקחת לקח לעבודת ה

 :בימים האלה

ח "מר –ישנם שלושים ימי הכנה , של האדם' הגשמי'אם לראש השנה 
' מא –ובנוסף עשרת ימי תשובה , בתשרי' אלול ועד לראש השנה בא

נתן , לחג השבועות, הה ארבעים ימי הכנ"בסכ, תשרי ועד יום הכיפורים
צריך , כי מבחינת ההכנה ליום הזה, ה חמישים ימי הכנה"לנו הקב

 !להקדיש הרבה יותר מאשר לקראת ראש השנה ויום הכיפורים

צריך לתפוס את עצמו , כל אחד שיודע את משמעות הימים הללו, ממילא
ועד כמה , עד כמה באמת הוא דבוק בתורה הקדושה, ולפשפש במעשיו

שיזכו , ח סיון על עצמו ועל צאצאיו"ך להעתיר בתפילה בערב רהוא הול
 . למתיקות התורה ולשפע רוחני

, ר חנה"הנמצאים באגדות רבה ב, ל הקדושים"בואו נראה את דברי חז
 :ים בשני מהלכים נפלאיםה נבאר את הדבר"ומהם בע

 חזיא לדידי :חנה בר בר רבה ואמר – {ב, ב עג"מסכת ב}הגמרא  מספרת
 אקרא כי דהויא אחת צפרדע אני בעצמי ראיתי  אקרוקתא יאהה לי

מבררת [. שם העיר]' אקרא שבהגרוניא'שגודלה היה כגודל העיר  דהגרוניא
 יתֵ בָּ  שתין ?מה גודלה של העיר הזאת  הויא כמה דהגרוניא ואקרא :הגמרא

שגודלה  ובלע את הצפרדע הגיע נחש בלעה תנינא אתא .גודלה שישים בתים
 את הנחש ובלעה עורבתההגיעה  לתנינא ובלעה פושקנצא אתא. םששים בתי

 חזי תא .ועלתה וישבה על ענף של אילן כדרך העופות באילנא יתיב וסליק
שיכול היה . כמה רב כוחו של אותו אילן, בוא וראה דאילנא חיליה נפיש כמה

 הימני לא התם הואי לא אי :שמואל בר פפא רב אמר! להחזיק משקל כזה
 !לא הייתי מאמין, א הייתי שםאילו ל

רבה בר בר חנה התפעל מהכושר של האילן : אם נסכם את דברי הגמרא
שתפסה בפה שלה נחש שבלע צפרדע שהגודל שלה , להחזיק עורבת נקבה

 . עד כאן דברי הגמרא. שישים בתים

לכן בואו . מתחילתה ועד סופה, וודאי שהגמרא הזאת צריכה ביאור
והשני , ם"מלבימדברי ה' הא –י שני מהלכים "נתחיל ללמוד אותה עפ

 :באגדות רבה בר בר חנהגאון מוילנא מדברי ה

, בראשית א}נאמר בתורה , ה את האדם"שהחליט לברוא הקב בשעה
ֲַֽעֶשה{ כו ם נַׁ דָּ  ... אָּ

אף על פי שלא סייעוהו ביצירתו ויש מקום  .נעשה אדם - י"אומר רש
ך ארץ ומדת ענוה שיהא הגדול לא נמנע הכתוב מללמד דר, למינים לרדות

 .נמלך ונוטל רשות מן הקטן

ילקוט ראובני ]ומביא את דברי הזוהר הקדוש , ד"היאלחנן וסרמן ' רבא 
, ה לברוא את האדם"בשעה שבא הקב". נעשה אדם" – [{כו, בראשית א}

, שכולנו נשתתף בבריאתו, נעשה כולנו יחד אדם: אמר לכל הבריאה כולה
, שהשור יתן בו תכונת שור, לאדם מטבעו ותכונתו היינו שכל אחד יתן

ונמצא כי אדם אחד ', והארי יתן בו תכונת ארי והנחש תכונת נחש וכו
 .הכולל בתוכו תכונות כל הנבראים העליונים והתחתונים, הוא עולם קטן

 ;ומביא מרגלית נפלאהם "מלביה בא

וצרו כולם נ –הוא בראם מעפר הארץ , ה את הבריות"בשעה שברא הקב
ה לקח את "הקב; אם נמשיל את הדברים, פירוש הדבר; מהאדמה

לקח את . לקח את הנמר וברא אותו בבנימינה . א"האריה וברא אותו בת
 . 'הסוס וברא אותו בחדרה וכו

רוצה , והאדם צבר עפרו מכל האדמה – {פרשת בראשית} ם"מלביאומר ה
ועל זה . ייםלומר שהתקבצו בנפשו כל המדות המפוזרות בכל בעלי הח

ה למלאכי השרת שחכמת האדם מרובה "אמר במדרש שאמר הקב
אדם ? ל ואתה מה שמך"וא, משלהם ממה שקרא שמות לכל בעלי החיים

ל שזה שקרא שמות לכל בעלי החיים מפני "ר, שנבראתי מן האדמה
י המדה המיוחדת בו מה שאין "שהכיר ההבדלים שבין כל אחד ואחד ע

ש "כלל מדותיהם שתולים בנפשו וזה נעלם ממהוזה ידע ממה ש, בזולתו
שנבראתי " אדם"כ כששאל אותו מה שמך אמר "וע, שאינם בעלי מדות

ל "רק ר, שיפלא הלא כל בעלי החיים נבראו מן האדמה, מן האדמה
שממה שהתקבצו בנפשו כל כחות הבעלי חיים מבואר שהוא נברא מכל 

צבר עפרו מכל ש –" עפר מן האדמה"ש "כמ, האדמה ולא מגוש אחד
 .ורק אליו ראוי שם אדם שהוא שם כלל האדמה, האדמה

, את הגבורה של האריה; באדם נמצאים כל תכונות בעלי החיים, אם כן
כי כאשר ברא אותו  –' הקלּות של הצבי וכו את, את העזות של הנמר

 !הוא ברא אותו מכל העפר בעולם, ה"הקב

שנאמר , מששים כוחותהאדם מורכב  – ם"מלביאומר ה, בהמשך דבריו
ה ִשִשים {ח, ו ש''שה} כֹות ֵהמָּ לָּ , ומלבד זה. ומהם הוא ברא את האדם, מְּ

 .חלק אלוה ממעל –את הנשמה , ה חלק ממנו"נתן לו הקב

. עזות –איזה כח מאפיין את הנמר . גבורה –איזה כח מאפיין את האריה 
  –רדע איזה כח מאפיין את הצפ. ריצה –איזה כח מאפיין את הצבי 

 . 'מסירות נפש וכו

יש בו את כל החיות  –' ונגל נייד'ג'שהאדם הוא בעצם , כ"יוצא א
 ! עם כוח של מלאך, והבהמות בעולם

ק { יא, בראשית כ}לכן אמר אברהם אבינו  ת ֵאין רַׁ אַׁ קֹום ֱאֹלִהים ִירְּ מָּ  בַׁ
ֶזה גּוִני הַׁ ֲהרָּ ַֽ  !?ולמה שיהרגו אותו – וַׁ

ונגל שבתוכו 'אז הג, אלחנן וסרמן' ראומר  ,כי אם אין לאדם יראת שמים
אף אחד  –הנמר את הזברה , ירפה'האריה טורף את הג; מתפרץ החוצה

זו הנשמה  –ונגל 'כי אם אין משהו שיבלום את הג, לא עושה חשבון לשני
 !אחד יהרוג את השני –

ִבי – {ב, אבות ג}אומרת המשנה  א רַׁ ן ֲחִנינָּ גַׁ ֹכֲהִנים סְּ ֵלל יֱהוֵ , אֹוֵמר הַׁ פַׁ  ִמתְּ
ּה לֹומָּ כּות ֶשל ִבשְּ לְּ ֵלא, מַׁ מָּ ּה ֶשִאלְּ אָּ ִיים ֵרֵעהּו ֶאת ִאיש, מֹורָּ עֹו חַׁ לָּ  ... בְּ

נזקק , וכדי לבלום את זה, שהאדם במהותו הוא יצור חייתי, כ"יוצא א
 . ה להכניס בו נשמה שתבלום אותו מהמעשים האסורים"הקב



י""שבת  שבת   ֻחֹקתַׁ  .{(למניינם 2122) ה"עתש-שנת הבנמסר } א"הרב ברוך רוזנבלום שליט   –"צאו לעבוד, פרזיטים'': או לפי הידברות "   מעשה בצפרדע'': נושא ––  ""בְּ
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 .במקום שאין בו עירוב כהלכה לטללא לטנא  * .שלא יצא שכרו בהפסדו בעלונים בזמן התפילה ובזמן קריאת התורה לא לעייןנא  -ואין למו מכשול  - *

   העלון טעון גניזה  
  

 .נט גליונות פרשת השבוע.כמו כן ניתן להוריד את העלון מאתר לדעת – pk@hotmail.com-rk:  ל הבאה"ניתן לשלוח הודעה לכתובת דוא( ה"בלי נדר ובע) -ל או בווצאפ"לקבלת העלון בדוא

 

ש "כמ, ונה ייחודית משלושלכל בעל חיים ישנה תכ, כעת נוכל להבין
ה – {כ"מ, ה"פאבות } הּודָּ א ֶבן יְּ ז ֱהֵוי, אֹוֵמר ֵתימָּ ֵמר עַׁ נָּ ל, כַׁ קַׁ ֶנֶשר וְּ ץ, כַׁ רָּ  וְּ

ִבי צְּ ִגבֹור, כַׁ ֲאִרי וְּ ֲעשֹות כָּ ִביָך ִרצֹון. לַׁ ִים אָּ מָּ שָּ   .ֶשבַׁ

שולחת  ,והגמרא במסכת עירובין, ונגל'יהודה בן תימא שולח אותנו לג' ר
 ; תנו ללמוד מוסר מבעלי החייםאו

 ניתנה לא אילמלא :יוחנן רבי אמר – {ב, מסכת עירובין ק}הגמרא  אומרת
 ,שאינו מטיל רעי בפני אדם ומכסה צואתו מחתול צניעות למידין היינו תורה

 ארץ דרך ,שהיונים משמשות רק עם בני זוגם מיונה ועריות מנמלה וגזל
את בת זוגו   שמפייס מתרנגול למדיםהתנהגות נאותה בשעת תשמיש היינו 

 .אותה בועל כך ואחר

 !?מה פתאום ללמוד מבעלי החיים – נשאלת השאלה

מכיון שבאדם טמונים כל הטבעים של בעלי , פשוטה מאוד חתא מסיבה
 ! החיים

 : נוכל לחזור לדברי רבה בר בר חנה, אם אלה פני הדברים

שהמאפיין , ואומרים לנול "באים חז, אם לכל בעל חיים יש מאפיין משלו
 .של הצפרדע הוא מסירות נפש

מופיע גם . נ"מזמור ק, ט"רמז קמ,תהילים , ילקוט שמעוני}אומר המדרש 
ה בשעה שסיים "עעל דוד המלך ל "רזאמרו  – {'ברייתא א, בפרק שירה

בריה שבראת יש  ה"לפני הקבאמר . זחה דעתו עליוספר תהילים 
נזדמנה לו באותה שעה  !?יותר ממני שירות ותשבחות  בעולמך שאומרת

שירות אל תזוח דעתך עליך שאני אומרת דוד : ואמרה לו, צפרדע אחת
עליה  ממשלת שאני אומרת כל שירה ולא עוד אלא ,ותשבחות יותר ממך
וידבר שלשת אלפים משל ויהי { א ה"מ} שנאמר, לשלשת אלפים מש
ולה וזו היא ולא עוד אלא שאני עוסקת במצוה גד. שירו חמשה ואלף

ן אחד שאין פרנסתו כי אם המצוה שאני עוסקת בה יש בשפת הים מי
משלי }נוטלני ואוכלני לקיים מה שנאמר , ובשעה שהוא רעב, מן המים

אם רעב שונאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים כי גחלים { כה
אל תקרי ישלם לך אלא ישלימהו  .ישלם לך' חותה על ראשו וה האת
 .לך

ל לומדים מסירות נפש נוספת "חז, סירות הנפש הזאתלמרות מ
 ; מהצפרדע

 ועזריה מישאל חנניה ראו מה – {ב, מסכת פסחים נג}הגמרא  אומרת
 בעצמן וחומר קל נשאו ?האש לכבשן השם קדושת על עצמן שמסרו

 בהו כתיב ,השם קדושת על מצווין שאין צפרדעים ומה – מצפרדעים
 אימתי ;ובמשארותיך ובתנוריך 'וגו בביתך ועלו ובאו{ כח-ז שמות}

 חנניהאמרו  – חם שהתנור בשעה אומר הוי ?תנור אצל מצויות משארות
 .וכמה כמה אחת על השם קדושת על שמצווין אנו: ועזריה מישאל

באו ; הוא נתן ציווי כללי. "תכנסי לתוך התנור"ה לא אמר לצפרדע "הקב
 "?לאיפה ללכת"וכל אחד שאל , הצפרדעים למצרים

אבל תדע לך שיש גם ציווי להיכנס . אתה יכול ללכת לאיפה שאתה רוצה"
 !" לתנורים

אלא נכנסו לתוך , אבל הצפרדעים לא ברחו. כל צפרדע יכל לברוח מהענין
כל הצפרדעים מתו מלבד אלו , וכשנגמרה מכת הצפרדעים! התנורים

 !שמסרו נפשם ונכנסו לתוך התנורים

מר כי הנביא א –? ולמה –לו לברוח חנניה מישאל ועזריה יכ, אם ככה
ט ֲחִבי {כ, כו ישעיה}להם  עַׁ ע ִכמְּ ד ֶרגַׁ ר עַׁ ם יֲַׁעבָּ עַׁ הם למדו קל וחומר ; זָּ

נכנסו לתוך ', ומה הצפרדעים שלא מצווים על קידוש ה –מהצפרדעים 
 !על אחת כמה וכמה', אנחנו שמצווים על קידוש ה... התנורים 

 .שהצפרדע מסמלת מסירות נפש, כ"יוצא א

היינו , לדידי חזי ליח חנה "וזה שאמר רבה בב – ם"מלביכותב ה
 ההיאוראיתי , שעיינתי בעצמי בכוחות נפשי הנמצאים בי בדידי

רוצה לומר הכח הנמצא , רוצה לומר כח הצפרדע הנמצא בי – אקרוקתא
וראיתי שהצפרדע הזאת , בגוף לאבד את עצמו ברצונו על קידוש השם

, ל ככל העיר דהיינו ככל הגוף"ר, דהגרוניא ראכאקגדול ( ל הכח הזה"ר)
. ופירושו שכח הזה מתפשט על כל כוחות הגוף עד שאין מי שיעצור בעדי

עתה באר למה קראו המושלים את העיר הקטנה הזאת שהוא הגוף בשם 
 בתי שתין הויא דהגרוניא כמה אקרא –מפני ש ', דהגרוניא אקרא'

ששים בתים ששם ישכנו ששים  כ"ל ג"והוא מכוון אל הנמשל שהגוף  י
 .כוחות הגוף

פגשתי אדם שמסמל מסירות נפש בכל  –ח "אמר רבה בב, פירוש הדבר
היתה , שלו' עבודת ה !בלי מסירות נפש, אין דבר שהוא עשה; כוחותיו

עד כלות  –הלימוד תורה שלו , התפילה שלו –במסירות נפש עצומה 
 !כוחותיו

שאל . כשהוא מוֵטה על הכיסא, חזון אישאת ה חדמצא יהודי א פעם
 " ?למה כבוד הרב לא הולך לישון במיטה: "אותו

למדתי עד שהתמוטטתי ולא היה לי כוחות : "חזון אישאמר לו ה
 "לגשת למיטה

! ?נפלת –שהיו לומדים בה עד כלות הכוחות , פעם ישיבה היתה
וביקש להביא , הראש ישיבה מסר שיעור כללי חתפעם א. הלכת לישון

יש לי את הספר הזה : "קפץ אחד הבחורים ואמר. מסויםלו ספר 
 !"בחדר

 "אז לך תביא, מצוין"

הלך להביא את הספר שהיה מונח , אחרי יומיים שהבחור לא עצם עין
; על מיטתו וכנראה היה צריך לשבת על המיטה כדי לקחת את הספר

 ! צנח ונירדם –איך שהתיישב הבחור על המיטה 

שלח ! והבחור לא חוזר... רבע שעה .. . ותעשר דק –מחכים כולם 
חזרו הבחורים ובשורה ; ראש הישיבה בחורים כדי לבדוק מה איתו

 !"  הבחור נוֶחר, ה'רב" –בפיהם 

מסתכל ; הגיע ראש הישיבה לחדר של אותו בחור, הסתיים השיעור
 !"פשוט קרסתי, ה אני מתנצל'רב" –על הבחור שבינתיים התעורר 

 !"תיקח את התיק ותלך הביתהאבל . אין שום בעיה"

 "???למה –אבל זה לא היה בשליטתי "

זו לא  –אבל לקרוס בין שתי כריות במדויק . 'קרסת' -אני מבין ש"
 !" קריסה

והצפרדע הזאת היתה , ראיתי צפרדע לי חזיא לדידי  –ח "אמר רבה בב
תפילה ותורה : בעלת שישים כוחות של מסירות נפש לכל דבר מצוה

 !כל דבר במסירות נפש –' ועבודת ה

עתה באר מדוע ראינו , אתא תנינא בלעא – ואומר ם"מלביממשיך ה
ברוב אנשים שהכח הזה נבלע ואיננו ואינם מוסרים את נפשם על קדושת 

שזה מפני הנחש הקדמוני שהוא מליצה על כל היצר והמתאוה . השם
שאחר , שהתנין הזה שימשול בגויה הוא בולע את הצפרדע, והמתעורר

יתעלם כח היקר הזה , שילך האדם לקראת נחשים ותאוות הגוף ותענוגיו
אבל מה . אשר בנפשו להשליך נפשו מנגד בעבור כבוד השם ונבלע ואיננו

שזה על ידי מידת , היא העצה לבלוע את התנין שלא ימשול בגוף
האכזריות הנטוע בנפש האדם שיהיה אכזר על גופו ועל תאוותיו ולא 

וכח האכזריות הזה הוא ... 'ניו בכל מה שנוגע לכבוד היחוש על אשתו וב
 ...שהעורב הוא אכזרי על בניו, העורב אשר בנפש האדם
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הוא הנחש  – תנינא אתא –לאחר מסירות הנפש העצומה , פירוש הדבר
 !'הסית אותו מדרך ה – בלעהו ,עליו' התלבש'ש

 ?איך יחזור כעת אותו אדם בחזרה למסלול

והנה מה  לתנינא פושקנצא ובלעה אתאשאמר וזה  – ם"מלביאומר ה
שנמנע האדם מלאכול מעץ החיים היה בעבור ששמע לעצת הנחש שהוא 

ובטל את הנחש אשר בנפשו יאכל ' בלעא לתנינא'ועת , היצר אשר בקרבו
 , סליק יתיב באילנאועל זה אמר , מעץ החיים וחי לעולם

משום ? כרהיא ולא הזולמה דוקא  –הגיעה העורבת , פירוש הדבר
לכן כדי להתגבר . הוא אכזרי מטבעו והנקבה היא רחמנית, שהעורב הזכר

שאין אכזרי ממנו ]צריך להיות אכזרי כעורב , הוא היצר הרע –על הנחש 
כדי להתרומם בחזרה . אבל אכזריות לבד לא תספיק, [בבעלי החיים

צריך גם את הרחמנות של , הוא התורה הקדושה –ולאחוז בחזרה באילן 
שהמאור שבה " –{ ז"א ה"ירושלמי חגיגה פ}ל "ש חז"וכמ. עורבתה

 ".  מחזירם למוטב

ח החידה הזאת "וכאשר הגיד רבה בב – ואומרם "מלבימסיים ה
ל "ר הימני לא התם הואי לא אי שמואל בר פפא רב אמרלחכמים 

שהתעורר  למסור את עצמו על . שהוא בנפשו היה לו המלחמה הזאת
, ו בלע את הצפרדע  והעורב שבו בלע את הנחשקדושת השם והנחש שב

בזה באר . לא האמין זאת, ואלמלא שהוא היה שם ובו נהיה כדבר הזה
 .שאין הדבר כפשוטו רק משל הוא

 . ם"מלביי דברי ה"הביאור עפ, עד כאן

על אגדות רבה  גאון מוילנאמכאן הייתי רוצה לגשת לביאורו הנפלא של ה
 : ולהוסיף כמה תוספות, ח"בב

ל "אמרו רז. אקרוקתא ההיא –{ ביאור על אגדות}גאון מוילנא כותב ה
בשביל שבטלו את , למה לקו המצריים בצפרדעים: במדרש שמות רבה

ולכן נקרא , ישראל מלעסוק בתורה כהדין צפרדע דלא שכיך יממא ולילה
'  ח במליצתו שראה תלמיד חכם א"לכן אמר רבב. 'צפרדע'התלמיד חכם 

ה ִשיםִש  ש"ועניינו כמ כֹות ֵהמָּ לָּ ת' וכו מְּ חַׁ ִתי ִהיא אַׁ ִתי יֹונָּ מָּ ששים . תַׁ
היא היראה שהיא , אחת היא יונתי תמתי, מלכות המה ששים מסכתות

ח בקי "וכוונתו שראה ת... טהורה עומדת לעד' ש יראת ה"עומדת לעד כמ
 . ס"בכל הש

שהיא ' ח פגש בצפרדע א"שרבבגאון מוילנא אומר לנו ה, פירוש הדבר
שהצפרדע אומרת , פרקי שירהל ב"אומרים חז; סמל לתלמידי החכמים

רּוְך"בכל יום  בֹוד ֵשם בָּ כּותֹו כְּ לְּ ם מַׁ עֹולָּ ֶעד לְּ בדיוק כמו שהתלמידי  –" וָּ
 .יום ולילה, חכמים הוגים בתורה ללא הפסקה

??? ומה גודלה – הגרוניאבדיוק כמו העיר '? צפרדע'ומה כוחה של אותה 
ה ִשִשים {ח, ו ש''שה}ש "כמ, ששים בתים –" יתֵ בָּ  שתין" כֹות ֵהמָּ לָּ  – מְּ

 !אלו שישים מסכתות של התלמוד הבבלי

 !ס כולו"ח שהיה בקיא בכל הש"ח פגש בת"שרבב, פירוש הדבר

היא פרשת כי , פרשה נוספת שמצויות בה הקללות מלבד פרשת בחוקתי
יָּה{ א ,דברים כו}: שם אומרת התורה; תבוא הָּ ב ִכי וְּ ֶרץ ֶאל ֹואתָּ אָּ  ֲאֶשר הָּ

ָך ֹנֵתן ֱאֹלֶהיָך 'ה ה לְּ ֲחלָּ ח {ד} ...נַׁ קַׁ לָּ ֹכֵהן וְּ ֶטֶנא הַׁ  . 'וגו ִמיֶָּדָך הַׁ

ולכך נעלם . 'מז לבכורים אחד מסר. 'ס' בגימ. טנא – בעל הטוריםכותב 
 .בכורים' בפ' ס

ואיפה היא . ך"בכל פרשת הביכורים לא מופיעה האות סמ, פירוש הדבר
 [. 06]' בגימטריא ס א"טנכי , א"טנמילה ב? כן רמוזה

 : נוכל להבין דבר נפלא, הדבריםפני אם אלה 

 ;מדברי המדרש, וראיה לכך –מסמלת גם את היצר הרע , ך"האות סמ

? ך לראשונה בתורה הקדושה"איפה מופיעה האות סמ, ל"שואלים חז
ֹגר{ כא, בראשית ב}מפרשת בראשית ' ומביאים פס ִיסְּ ר וַׁ שָּ נָּהתַׁ  בָּ ֶתַֽ  . 'וגו חְּ

 !?ך הראשונה"איפה מופיעה הסמ, מה זה משנה לי – נשאלת השאלה

זה , שבכל מקום שמופיע הדבר בפעם הראשונה, ל אומרים לנו"כיון שחז
בספרו צדוק הכהן מלובלין ' רכך מביא  –ההסבר שלו לכל התורה כולה 

 ;פרי צדיק

וידוע דכל אות במקום  – {מועדים, פרי צדיק} צדוק הכהן מלובלין' רכותב 
שם מרומז שורש קדושת האות כדמוכח בגמרא , שנזכר ראשונה בתורה

 2.{.ק נה"ב}

ֹגר{ כא, בראשית ב}שבפסוק , זאת אומרת ִיסְּ ר וַׁ שָּ ה בָּ נָּ ֶתַֽ חְּ שם נברא  – תַׁ
 !השטן

ר - {אות ו, פרשה יז, בראשית רבה}אומר המדרש  מַׁ ִבי אָּ א רַׁ ֵריּה ֲחִנינָּ ב בְּ רַׁ  דְּ
ת יֵדיִא  ִחלַׁ ֵסֶפר ִמתְּ ד הַׁ עַׁ אן וְּ ִתיב ֵאין כָּ מֶ  כְּ ן, ְך"סַׁ ֵראת ֵכיוָּ א האשה ֶשִנבְּ רָּ  ִנבְּ

ן טָּ ּה שָּ ִאם, ִעמָּ ר וְּ ָך יֹאמַׁ ם לְּ דָּ סֹוֵבב הּוא(: יג יא, ב בראשית) אָּ ר, הַׁ  לֹו תֹאמַׁ
רֹות הָּ תּוב ִבנְּ כָּ ֵבר הַׁ דַׁ  . מְּ

; שהאישה היא הנותנת כוח לאדם להתמודד מול היצר הרע, כ"יוצא א
כבר לא צריכים את האישה כדי שתעזור לנו להתגבר על , כשיש תורה

 –אבל אצל אדם הראשון עדיין לא ניתנה התורה ולכן . היצר הרע
ֹגר{ כא, בראשית ב} ִיסְּ ר וַׁ שָּ ה בָּ נָּ ֶתַֽ חְּ  –ה את האישה "ברא לו הקב – תַׁ
 !"אני יכל לתת לך יצר הרע עכשיו"

 . ך מסמלת את היצר הרע"שסמ, כ"יוצא א

 ?ך"ומה הכוח שניתן כנגד הסמ – נשאלת השאלה

 !שישים מסכתות – א"טנ

ירמוז שצריך כל . ואומרו ושמת בטנא – אור החיים הקדושאומר ה
על פי ( א''ז י''לעיל י)כאומרו , מפעלות הטובות שעשה יהיו על פי דבריהם

והתורה והמשפטים ביארו אותם ', שר יורוך ועל המשפט וגוהתורה א
שזולת זה הגם שיעשה כל מצות , מסכתות כמנין טנא' חכמים בס

לפי שבעלית ' וגו והלכת אל המקוםואומרו , שבעולם ישרף הוא והם
עד שיכין עצמו ' הנפש לעולם העליון לא תלך תכף ומיד להקביל פני ה

כאמור , או ימים, או חודש, עה ימיםויש שמתעכבים עד שב, בפרוזדור
ואחר כך עולה לגן עדן העליון הנקרא צרור , (א''א פ''ח)הזוהר ' בס

 . לשכן שמו שם' והוא המקום אשר יבחר ה, החיים

; יגיע אדם לבית דין של מעלה לאחר מאה ועשרים שנה, פירוש הדבר
א הוא יבו, "?מה עשית שם למטה במשך מאה עשרים שנה: "ישאלו אותו

הנה למדתי ששים " –א "ויגיש לו טנ[ ה"הוא הקב]' הכהן'לפני 
 3!"מסכתות

ישעיה }ד שכתוב "ע בלעהו תנינא אתא – ואומרגאון ומוילנא ממשיך ה
יֹום {א, כז הּוא בַׁ ֹקד הַׁ בֹו 'ה ִיפְּ רְּ חַׁ ה בְּ שָּ קָּ ה הַׁ דֹולָּ גְּ הַׁ ה וְּ קָּ ֲחזָּ הַׁ ל וְּ ן עַׁ יָּתָּ  ִלוְּ

ש חָּ ִרחַׁ  נָּ ל בָּ עַׁ ן וְּ יָּתָּ שנָּ  ִלוְּ תֹון חָּ לָּ ג ֲעקַׁ רַׁ הָּ ִנין ֶאת וְּ תַׁ יָּם ֲאֶשר הַׁ ש "והענין כמ, בַׁ
ונחש "ש "אחד הוא על עפר משלו ונקרא נפש כמ, בזוהר כי שני תנינים הן

ִנין ֶאת"והשני בים ונקרא תנין כמו , "עפר לחמו תַׁ יָּם ֲאֶשר הַׁ מפני , "בַׁ
י הארצות האחד בא משוט בארץ ומהתהלך סביב עמ. שהם שני יצרים

והשני נקרא תנין . ה זה היצר נקרא נחש"שהילוכן בארץ ולכן נקרא ע

                                                                 

 

2
אלא הואיל ' מאי טעמא וכו. ת בחלומו סימן יפה לו"הרואה טי, ר יהושע"א 

( ת שכתובה ראשון בתורה נאמרה לטובה"טי: י"רש) ופתח בו הכתוב תחילה
 .ת"לא כתיב טי( ד, בראשית א)ת  עד וירא אלקים את האור כי טוב שמבראשי

3
נותנים לו לדבר , שלאחר פטירתו של אדם, גאון מוילנאאומר ה: ברוך שאמר 

 ֵכן ִכי { יב, אסתר ב}שנאמר , מול פמליה של מעלה במשך מאה ושמונים יום
אּו לְּ ֵמי ִימְּ רּוֵקיֶהן יְּ ה מְּ ִשים ִששָּ ֶשֶמן ֳחדָּ ה ֹמרהַׁ  בְּ ִששָּ ִשים וְּ ִמים ֳחדָּ שָּ בְּ  בַׁ

רּוֵקי מְּ תַׁ ִשים ּובְּ נָּ ֶזה{ יג}: הַׁ ה ּובָּ ֲערָּ נַׁ ה הַׁ אָּ ֶמֶלְך ֶאל בָּ יושבים מולך האבות ; הַׁ
בבקשה : "נותנים לך סטנדר ואומרים –הקדושים וכל החכמים מכל הדורות 

 ???מה הוא ידבר, מאה שמונים יום נותנים לאדם לדבר - " ָשֶדר
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ח שהילוכן בים התלמוד ובמעייני החכמה לבטלן "השוחה בים סביב הת
 . 'ויעלו בנגב' 'כמו שדרשו בזוהר על פס, מעסק התורה

שמנסה למנוע , התנין נמשל ליצר הרע של תלמידי החכמים, פירוש הדבר
ומה הוא עושה כדי למנוע אותם מלימוד ; תורהמהם את לימוד ה

ואז אין להם ברירה והם יוצאים לעבוד , לוקח מהם את הפרנסה? התורה
 ! ועוזבים את הלימוד

 ?מה הכוח שטמון בנחש הזה  – נשאלת השאלה

ןל "ואמרו רז – ואומרגאון מוילנא ממשיך ה יָּתָּ ש ִלוְּ חָּ ִרחַׁ  נָּ ן בָּ יָּתָּ ִלוְּ ש וְּ חָּ  נָּ
תֹון לָּ גדולה השנאה ששונאים עמי : ואמרו בפסחים, הם זכר ונקבה ֲעקַׁ

וזה אמרו . ונשותיהן יותר מהם תנא שנה ופירש קשה מכלן' הארצות כו
ןעל  יָּתָּ ש ִלוְּ חָּ ִרחַׁ  נָּ ן בָּ יָּתָּ ִלוְּ ש וְּ חָּ תֹון נָּ לָּ והרג את , שהם עמי הארצות ֲעקַׁ

 – ובלעה תנינא אתאהתנין אשר בים שהוא אשר שנה ופירש וזה אמרו 
 ;לתנינא ובלעה פושקנצא אתא :הוא השנה ופירש

 לתנינא ובלעההגיע העורב נקבה  פושקנצא אתא –ח "אומר לנו רבה בב
 . 'ניןת'וטרפה את ה

 ?למה העורב נקבה ולא הזכר – נשאלת השאלה

 אמר ;תלתלים קווצותיו -{ א, כב. ב, מסכת עירובין כא}כי אומרת הגמרא 
כל עוקץ  וקוץ קוץ כל על לדרוש ישש מלמד :עוקבא מר אמר חסדא רב

 שחורות" .הלכות של ערימות על גבי ערימות תילים תיליוקו קטן שבתורה 
אצל מי תוכל למצוא ידיעת כל אותם תילי , כלומר מוצאן אתה במי ,"כעורב

 :אמר רבה .המדרש לבית עליהן ומעריב במי שמשכים ?תילים של הלכות
 על אכזרי עצמו שמשים במי :אמר רבא .כעורב עליהן פניו שמשחיר במי
 הוה מתנא בר אדא דרב אותו מעשה כמו הא כי .כעורב ביתו בני ועל בניו

, אשתו דביתהו ליה אמרה ,בשעה שהלך לבית המדרש, פעם רב לבי קאזיל
מה אתן להם , כלומר? מה אעשה בשבילם להו אעביד מאי ,ילדיך דידך ינוקי
האם נגמרו ירקות הבר הגדלים  מאבאג קורמי שלימו מי :לה אמר ?לאכול
 . לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר, כלומר? באגם

מה ; !"לכי תקטפי להם עשבים: "אמר רב אדא לאשתו, בשפתינו שלנו
שהכל 'ברך  –הוריד עלים מהעצים !  ?שניצל –ל בשואה "ר אבי ז"אכל מו

 !שרדהוא ' וברוך ה, ככה הוא חיי שלוש שנים! ואכל אותם" נהיה בדברו

סביונים , אוכלים כלניות; שבשעת הצורך חיים גם מפרחים, משמע מכאן
אם אף אחד לא מת אחרי שהוא ; אם הם לא מרות –ואפילו פטריות 

 אז כולם מבינים שזה לא רעיל ולמחרת כולם אוכלים , אכל מהם

צריכים להיות אכזרי , שכדי לעשות את המעשה הזה, פירוש הדבר
 ! כעורב

ֹעֵרב יִָּכין ִמי {מא, איוב לח}ועל זה אמר  – ואומרמוילנא  גאוןממשיך ה  לָּ
יו ִכי ֵצידֹו דָּ לָּ ֵּועּו ֵאל ֶאל יְּ שַׁ עּו יְּ ִלי ִיתְּ וכן נותן לבהמה לחמה לבני , ֹאֶכל ִלבְּ

אדם ובהמה : {חולין ו}ל "והוא על דרך שאמרו רז, עורב אשר יקראו
ולפי , כבהמה אלו בני אדם שערומין בדעת ומשימים עצמם. 'תושיע ה

שפיתויי היצר מצד חסרון מזונות על דרך שדרשו בזוהר על ארץ הנגב  
למי שנעשה אכזרי כעורב  –' לבני עורב אשר יקראו'נתתני לכן אמר 

וזה . לתנינא ובלעה פושקנצא אתאוזה אמרו  . ה נותן להם לחם"הקב
י עורב נקבה כי משונה היא בטבעה נגד אם הבנים "מדויק מה שפירש

ח שנעשה אכזרי על בניו ועוסק בתורה יום "והוא מליצה על ת 4ל חילכ
מזמן לו אדם  –ה "פירש מה עושה לו הקב. וסליק ויתיב באילנא: ולילה

פירש שבא בעולם . 'ויבאו מרתה וגו'להחזיקו כיששכר וזבולון וכן אמר 
הזה במזל רע כי מזונא לאו בזכותא תליא אלא במזלא תליא ולא יכלו 

עץ שהוא אחד ממחזיקי ' ויוריהו ה. ם ממה מחמת דוחקםלשתות מי
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מה שאין כן בעורבת שמתאכזת על . שטבע האם לרחם על בניה: ברוך שאמר 

 . בניה

ִיים ֵעץ{ יח, משלי ג}תורה כמו שאמרו  ֲחִזיִקים ִהיא חַׁ מַׁ ּה לַׁ ללומדיה  – בָּ
 . וסליק ויתיב באילנאלא נאמר אלא למחזיקים בה וזהו כוונת אומרו 

 . ח"על אגדות רבה בב גאון מוילנאביאורו של ה, עד כאן

 ;ומביא גמרא במסכת קידושין  {פרשת בראשית} פניני שבחהספר  בא

הגמרא דנה איזה משני ענינים  – {ב, מסכת קידושין כט}אומרת הגמרא 
 הוא ר''ת: או המצוה ללמוד בעצמו, מצות האב ללמד את בנו תורה, קודם
ואין לו ממון המספיק לפרנס את שניהם , ללמוד ובנו תורה ללמוד רוצה

וילך , שהמצוה שלו קודמת למצוה של בנו לבנו קודם הוא ,בתקופת הלימודים
 יהודה' ר. והבן טרח אחר מזונות לעצמו, האב ללמוד ויתפרנס ממה שיש לו

 מתקיים ותלמודו ,חריף וממולח ,שלומד ומבין מהר זריז בנו אם :אומר
 בנו ,והאב רואה שהבן יצליח בלימודיו יותר ממנו, שזוכר את מה שלומד בידו

 יעקב בר אחא דרב בריה יעקב דרב הא כי. פרנסווהוא יטרח ל קודמו
 לקמיה אבוה שדריה ,בנו של רב אחא בר יעקב, כאותו מעשה שהיה ברב יעקב

כשבא לביתו  אתא כי .ללמוד תורה לפני אביי( רב אחא)ששלחו אביו  דאביי
ראה אביו שאין שמועותיו  שמעתיה מיחדדין הוה דלא חזייה לאחר זמן מה

אני  מינך עדיפא אנא :לבנו ל''א ולכן, ין לו סברא כל כךהיינו שא, מחודדות
שוב אתה  אנא דאיזיל ,את תוב ולכן, שאני מחודד יותר ממך, עדיף ממך

שמע אביי  אתי הוה דקא אביי שמע .כדי שאוכל אני ללכת ללמוד, הביתה
 דאביי רבנן בי מזיק ההוא הוה .שרב אחא בר יעקב עומד לבוא ללמוד לפניו

היינו , אחד" מזיק", שהיה רחוק מן היישוב, בית מדרשו של אבייב, והיה שם
 יןֵר תְּ בִ  עיילי הוו דכי ,המזיק לבני אדם[ כלשון הרב –היפראקטיבי ]מין שד 

, ואפילו ביום, שאפילו כשהיו נכנסים שם שנים יחד מיתזקי הוו ביממא' אפי
אביי  להו אמר ולכן[. כנראה שאותו השד היה זקוק לריטלין ]היו ניזוקים 

, לא יתן שום אדם לו מקום לינה אושפיזא שינָּ ִא  ליה ליתיב לא :לתלמידו
אפשר  ניסא דמתרחיש אפשרו ,ומתוך כך ייאלץ ללון בבית המדרש, לרב אחא

ורב , ואכן כך היה. ויהרוג את המזיק, מתוך צדקותו וחסידותו, שיתרחש לו נס
 כתנינא ליה אידמי .רשנכנס ולן באותו בית מד רבנן בי בההוא בת על אחא

 כל .המזיק נראה לרב אחא כתנין בעל שבעה ראשים רישוותיה דשבעה
 חדנפל  נתר שהתפלל על אותו מזיק שימות, רב אחא בתפילתו דכרע כריעה
רק אחא לאביי  להו אמר. עד שמת, ראש אחד מראשיו של המזיק רישיה

, לא היה מתרחש נסאילו  יןִת ינְּ כִ סַׁ  ניסא איתרחיש לא אי :למחרותלמידיו 
 ! הייתם מסכנים אותי 

דוקא שבע ראשים ולא עשר או ' תנין'למה היו לאותו  – נשאלת השאלה
לא מתאים יותר שהוא ! ?ולמה הוא הגיע דוקא לבית המדרש? עשרים

 ! ?יהיה בקניון או בקופת חולים 

שהרי בכך שרב אחא בר , מעשה זה טעון ביאור – פניני שבחשואל הספר 
, אביי היה גדול ממנומתבאר לכאורה כי , בא לאביי ללמוד תורהיעקב 

ואם כן כיצד ניתן להבין שדוקא רב אחא בר יעקב היה בכוחו לבטל את 
מהי אכן מעלתו של רב אחא בר יעקב שלא היתה ? התנין ולא אביי

 ?באביי

כי , [א שהובאו לעיל"בדברי הגר]מבואר איפוא  – פניני שבחאומר הספר 
הבא להסית תלמידי חכמים , נו בחינה מיוחדת של יצר הרעהי' תנין'

 . עבור ענייני העולם הזה להתבטל מלימוד התורה

שיש , (פרק לט)ויש בנותן טעם להוסיף את המובא באבות דרבי נתן 
וכל אחד משמותיו . עכשוב, אפעה, צפעוני, שרף, נחש: לנחש ששה שמות

 . הוא בחינה שונה של יצר הרע, הללו

מבואר היטב המעשה שאירע עם רב אחא בר יעקב המובא ומעתה 
מאחר , כמו תנין בדוקא' מזיק'שעל כן נדמה לו ה, בתחילת הענין

ומשום כך גם בחר . לבטל תורה מיושבי בית המדרששמטרתו היתה 
ורק בו , שהוא המקום שבו לומדים תורה, לשהות דוקא בבית המדרש

 . ל תורהביטו –יוכל לבצע את מטרתו מעצם יצירתו 

 '? נחש'ולא ' תנין'למה נאמר , לומר חשבתי



י""שבת  שבת   ֻחֹקתַׁ  .{(למניינם 2122) ה"עתש-שנת הבנמסר } א"הרב ברוך רוזנבלום שליט   –"צאו לעבוד, פרזיטים'': או לפי הידברות "   מעשה בצפרדע'': נושא ––  ""בְּ
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 .במקום שאין בו עירוב כהלכה לטללא לטנא  * .שלא יצא שכרו בהפסדו בעלונים בזמן התפילה ובזמן קריאת התורה לא לעייןנא  -ואין למו מכשול  - *

   העלון טעון גניזה  
  

 .נט גליונות פרשת השבוע.כמו כן ניתן להוריד את העלון מאתר לדעת – pk@hotmail.com-rk:  ל הבאה"ניתן לשלוח הודעה לכתובת דוא( ה"בלי נדר ובע) -ל או בווצאפ"לקבלת העלון בדוא

 

 {ט, שמות ז} –הוא אומר לו , ה אומר למשה ללכת לפרעה"בשעה שהקב
ח ת קַׁ ָך ֶאַֽ טְּ ֵלְך מַׁ שְּ הַׁ ֵנַֽי וְּ ֹעה ִלפְּ רְּ ִהי"? ומה יקרה לו – פַׁ ין יְּ ִנַֽ תַׁ  " .לְּ

 . נחש .לתנין – י"אומר רש

 !?אז למה לא נאמר נחש מלכתחילה

 אלא ויהי אמר ולא. לתנין יהי פרעה לפני והשלך - טוריםבעל הכותב 
 פ''שע פרעה שישמע כדי לתנין יהי למטה אמור אותו שתשליך אחר

 הגדול ןהתני עצמו על אמר שפרעה לפי לתנין ולמה לתנין יחזור דבורך
 כן יבש עץ להיות וחזר תנין היה שזה כשם לו ורמז יאוריו בתוך הרובץ
 .ותולעה רימה עפר להיות פרעה יחזור

  !תורהואין מים אלא  –שתנין הוא נחש שנמצא בתוך המים , כ"יוצא א

ותפקידו של הנחש להוציא את לומדי התורה מבית , אם מים זה תורה
לכן הוא מגיע דוקא לבית המדרש ומנסה  –' המים'היינו מתוך  –המדרש 

 !להוציא אותם החוצה

מדוע דוקא רב , ר היטבלפי זה גם יבוא – ואומרפניני שבח ממשיך ה
כי . ולא אביי שהיה גדול ממנו, אחא בר יעקב הוכשר לבטל את התנין

הרי שהוא בבחינת , מאחר שרב אחא עזב את ביתו וגלה למקום תורה
שעוזבת את בניה ומשליכה את אחריות מזונותיהם על " עורב נקבה"

ה נקב העורבשדוקא , וכפי שראינו במשלו של רבה בר בר חנה. ת"השי
דוקא רב אחא שנהג , כך גם במעשה שלפנינו, התניןבכוחה להכניע את 

שתכליתו , כמנהג התניןבכוחו להכניע את המזיק שנהג , כמנהג העורב
 . לבטל תורה מיושבי בית המדרש

 .פניני שבחדבריו הנפלאים של הספר , עד כאן

יום הדין על  –ט "פחות משבועיים לפני חג השבועות הבעל נמצאים
', נחש'שאין כוח בעולם שיכל להתגבר על אותו , עלינו לדעת. ההתור

 . ה בכבודו ובעצמו"כך גילה לנו הקב. מלבד התורה הקדושה

 וההרחקה הזהירות דימפסי ביאורב הפרק }  מסילת ישריםאומר לנו ה
 העסק ריבוי אך, פרנסתו לצורך לאדם הוא מוכרח העסק הנה כי - {מהם
 כן על, עבודתו אל מקום לו יניח שלא עד דולג כך כל שיהיה מוכרח אינו

 לאדם יותר המצטרכת שהיא זכרנו וכבר, לתורה עתים לקבוע נצטוינו
 תורה( : ב, כ זרה עבודה) פינחס רבי וכמאמר, הזהירות אל לשיגיע
 זכרונם שאמרו מה והוא, כלל אליו יגיע לא וזולתה, זהירות לידי מביאה
 שמו יתברך הבורא כי, וזה. חסיד הארץ עם ולא( ה, ב אבות) לברכה
 שאמרו וכמו, לו תבלין התורה שברא הוא, באדם הרע היצר שברא

 . תבלין תורה לו בראתי הרע יצר בראתי( ב, ל קידושין) לברכה זכרונם

 אפשר אי, זו רפואה אלא זו למכה ברא לא הבורא שאם, הוא פשוט והנה
 ומי, אההרפו זאת בלתי המכה מזאת האדם שירפא פנים בשום

 כשימות לבסוף טעותו ויראה, טועה אלא אינו, זולתה להנצל שיחשבו
 ידיעתו ומבלי, מאד באדם הוא חזק באמת הרע היצר הנה כי. בחטאו

 התחבולות כל יעשה ואם. עליו ושולט בו ומתגבר הוא הולך האדם של
 לא, שכתבתי כמו, התורה שהיא לו שנבראה הרפואה יקח ולא שבעולם

, הא. נשמתו ותאבד בחטאו כשימות אלא חליו בתגבורת גישיר ולא ידע
 סם שיקח לו ואמרו חליו והכירו ברופאים שדרש לחולה ?דומה זה למה

 ההוא הסם יניח, הרפואה במלאכת ידיעה לו שתקדם מבלתי, והוא. זה
 כן, ודאי ההוא החולה ימות הלא, הסמים מן במחשבתו שיעלה מה ויקח

 אלא בו המוטבע ובכחו הרע היצר בחלי ירשמכ מי אין כי. הזה הדבר
 יניחה איפוא מי. התורה היא לו שהרפואה הזהירנו והוא, שבראו בוראו
 עליו ויגבר ילך החומריות שחושך ודאי, ויחיה זולתה שיקח מה ויקח

 מן ורחוק ברעה שקוע שימצא עד יבין לא והוא מדרגה אחר מדרגה
. האמת לבקש לבו על יעלו לא דברים הרהורי שאפילו גדול הרחק האמת

 סוף הנה, ואזהרותיה ציוויה, דרכיה בראותו בתורה עוסק הוא אם אך
 מה והוא. הטוב הדרך אל שיביאהו התעוררות בו יתחדש מאליו סוף

; פתיחתות רבה איכה; ז, א חגיגה ירושלמי) לברכה זכרונם שאמרו

, ושמר ותורתי עזבו אותי, הלואי( רפב רמז ירמיהו שמעוני ילקוט
 .למוטב מחזירו שבה שהמאור

ועתיד , לחג שבו יקבע עתידנו, נותרו לנו עוד עשרה ימים בלבד, אם ככה
כמה , כמה נחדש בתורה, כמה נהגה בתורה; זרענו הרוחני לשנה הקרובה

 .  'נחת דקדושה יהיה לנו מילדינו ומנכדינו וכו

 ה הקדוש"שלכולנו צריכים לקחת את תפילת ה
לבקש  –! קרוע שערי שמיםול, בערב ראש חודש

שייתן , ה שייתן לנו חיות בלימוד התורה"מהקב
שייתן לנו אהבת תורה , לנו טעם בלימוד התורה

 –! שיכניס אהבת תורה בילדינו, ויראת שמים
יקוים בנו , י קריאת הקללות בפרשת השבוע"וע
 "!תחל שנה וברכותיה, תכלה שנה וקללותיה"

 

את  ה"יהי רצון שיחדש עלינו הקב 
לברכה , החודש הבא עלינו לטובה

ונזכה לבנין בית , ה ולעבודה לתור
 !!!הבחירה במהרה בימינו אמן ואמן 


