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 אמצעי צמיחה מאלפת!!   –התוכחה  «  

ִנד ָ בפרשה  כתיב   ָעֶלה  קֹול  אָֹתם  ְוֵאין ף  ְוָרַדף  ְוָנְפלו   ֶחֶרב  ְמֻנַסת  ְוָנסו  
לו(  ףרֵֹד  כו,  ואמרו  )ויקרא  פ  ל" חז,  ב  פרשה  בחקותי  בן ",  ז(")ספרא  יהושע  רבי  אמר 

קרחה, פעם אחת היינו יושבים בין האילנות ונשבה הרוח והטיחו העלים  
זה בזה, ועמדנו ורצנו ואמרנו, אוי לנו שמא ידביקונו הפרשים, לאחר זמן 
לנו   ובכינו, ואמרנו אוי  וראינו שאין בריה, וישבנו במקומנו  נפנינו אחרינו 

הפסוק,   נתקיים  קשעלינו  אָֹתם  ףְוָרַדף  ִנד ָ ָעֶלה  ֶחֶר   , ֹול  ְמֻנַסת  )מפני  ב  ְוָנסו  

 . ל המדרש", עכ")מבלי כוח(ף ְוָנְפלו  ְוֵאין רֵֹד  אימה(

ללמוד  כותב  מקלם הסבא   שאפשר  להבנת ,  מופלאה  נקודה  מכאן 
נשים לב, הבה "ל:  "וז   ההבדל שבין הדורות הראשונים לדורות האחרונים,

 ְ זה של פחד חינם, האם היה   י מאתנו היה מתרחש מעשה מעין ִמ לְ ונניח ש 
עולה על דעתנו לחשוב תיכף ומיד על הפסוק ורדף אותם קול עלה נידף,  
הרי מה שנוהג כל אחד מאתנו לעשות במקרה זה הוא רק להתאונן, למה 

 " זה פחדתי לחנם, ממה בכלל היה לי לפחד.

החכמים הללו, חכמי הדורות הקדמונים, הצליחו להפיק תועלת אבל  "
והתעוררו,   והתבוננו  ישבו  הם  בהם,  שאחז  החינם  מפחד  נפלאה  עצמית 
מיד   לעיין  עלינו  כן  ואם  התוכחה,  עונש  בכלל  הסתם,  מן  אנחנו,  גם  הרי 
בכלל   להיות  עלינו  נגזר  עוון  איזה  של  בעטיו  ולחפש  לבדוק  במעשינו, 

 " עונשי התוכחה.

היתה זאת התבוננות סתמית, מניסוח הדברים בספרא מתברר כי  ולא  "
וישבנו   ולבכות  לשבת  מקום  קבעו  עליון,  קדושי  ישראל,  חכמי  אותם 

 " ובכינו.

מקלם,  "וראוהביטו  " הסבא  מסיק  להפיק ",  הצליחו  חכמים  אותם 
למסקנת  תועלת מפחד חינם זה, ושכרם על התבוננות הזאת   גם  הביאה  )שבודאי 

ו  מה    להתחזקות(מעשיות  זה  מקרה  לידו  שבא  הכסיל  כן  שאין  מה  מאוד,  רב 
שכרו, קודם לקה באימה ובבהלה, ולאחר מכן נתפס ליגון על שפחד ללא  

 ל. ", עכ "הסיבה

 !! אל לנו לזלזל במאמץ קטן «  

לישועה"עולפעמים   לזכות  אפשר  מעט  והשתדלות  קטן  מאמץ   . י 
ְרא  ש  " בפרשת שמות, כמ למשה רבינו,    'וכמו שחזינן מפרשת התגלות ה ַוי ַ

ֶ   'ה מֹש  ה  ֶ מֹש  ֹאֶמר  ַוי  ֶנה  ַהס ְ ֹוְך  ִמת  ֱאלִֹקים  ֵאָליו  ְקָרא  ַוי ִ ִלְראֹות  ָסר  י   ' וגו  הכ ִ
ד( ג,  ומפורש)שמות  מ  ,,  שזכה  מה  רבינו  שכל  הזה "עשה  הגדול  למראה  ה 

 .היה רק משום שסר לראות ,ששם היה שורש הגאולה

פסיעות פסע משה   'ה  ,אמר רבי יוחנן "ל:  "בזה  'אי  ב(  פו,   שמו"ר ) ובמדרש  
ור והביט   ,ש בן לקיש אמר"באותה שעה,  פניו  שהיה משהו   ,והיינו  . "הפך 

 .מ הכל תלוי במאמץ הקטן הזה"קטן ממש, ומ

ה למשה אם "שאמר לו הקב ג(  פג,  םש ) ל "יש להתבונן כי אמרו רז וביותר 
ה נעשה לגואל "אין אתה גואלם אין אחר גואלם, והיינו שאם לא היה מרע

תלוי ועומד היה  נמצא שכל גאולת כלל ישראל    .ו"ישראל לא היה גאולה ח
רבינובמ היו ו סיאם    שה  לא  לראות  סר  היה  לא  ואם  לאו,  או  לראות  ר 

מאמץ קטן,  ב  ם ועומדיםשלפעמים עולם ומלואו תלוי  לנו,   הרי   .ו"נגאלין ח 
 ו. "ואפילו אין יודעין מה יכולין להרויח או להפסיד ח

בני אפרים כשבאו לכבוש את , ד'ל הק"מספרים חז   )דף מו:(  סוטה  'בגמ
עיר לוז, לא היו יכולין ליכנס, וראו איש יוצא מן העיר ואמרו לו הראנו נא  

שלא   חסד  עמו  ועשו  חסד,  עמך  ועשינו  העיר  מבוא  ואותו   , הרגוהואת 
ובנה עיר ויקרא שמה   ,והלך לארץ החתים  .מהעיר  האיש ומשפחתו שלחו

היא לוז שצובעין בה תכלת, היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה    ,ואמרו  .לוז 
אלא  בה,  לעבור  רשות  לו  אין  המות  מלאך  ואף  החריבה,  ולא  נבוכדנצר 

 . יםזקנים שבה בזמן שדעתן קצה עליהן יוצאין חוץ לחומה והן מת

ו, ומה כנעני זה שלא דיבר בפיו ולא הלך  "והלא דברים ק" ,'בגמואמרו 
ברגליו אלא עיקם בפיו או הראה באצבע, וגרם הצלה לו ולזרעו עד סוף  

וק"כל הדורות, כ כל  "ש  ולמדנו כמה שכר  בה,  וטורח  מי שעושה מצוה  ו 
ם הרי לנו שוב, איך מאמץ קטן ביותר, גרם לדברים נוראיי  ."פעולה קטנה
 א לתאר. "וגדולים, שא

מצאנו  דבר  אותו   ב  הנביאה.  במריםגם  ממש  ט:(  סוטהשאמרו   )דף 
ב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹמרים המתינה למשה שעה אחת, שנאמר  ש ַתצ ַ ב, ד(  קַות ֵ , )שמות 

ְוָהָעם לֹא ָנַסע ַעד ֵהָאֵסף ימים במדבר, שנאמר    'לפיכך נתעכבו לה ישראל ז 
טו(  םִמְריָ  יב,  ממש  .)במדבר  מלכים  לכבוד  ישראל  ש  , וזכתה  כלל  ישבו  כל 

 והמתינו עליה.

מ  ספרי)ובמכילתא   פיסקא  מרים המתינה למשה שעה "אמרו    ח(" בהעלותך 
ענני   ושבעה  וישראל  ולוים  כהנים  וארון  שכינה  לה  עיכב  לפיכך  אחת, 

המתינו  ."כבוד ישראל  כלל  רק  שלא  נורא,  לשון  גם    ,והוא  כביכול  אלא 
 .כי היא המתינה לאחיה שעה אחת ,למהכל זה ו .השכינה המתינה

כל מה שזכתה שהבאר היה בזכותה גם  ש  ,ק כתבו"שבספהוכמדומה  
שלא    ,כתבו   ה מרים(" )דף יא. ד בסוטה    ' תוסוב  .היה רק בזכות שהמתינה למשה

 . שליש שעה או רביערק אלא שלימה שהמתינה,  שעה  'אפיהיה 

כמה  כ,  "וא ניווכח  בזה,  נתבונן  לכאוכאשר  מרים  של  מעשיה   ' היה 
טבעי הוא, שאח מוטל במים  הכי  הלא דבר  מאמץ קטן ביותר שאפשר, ש

כי    .מ זכתה לשכר נפלא כזה"ומ  ,בתוך היאור, ועמדה לראות מה יעשה לו
 . מעשה קטן של אין אנו יודעים לשער כל מצוה ושכרה, ואפילו 

 מקור היראת שמים!!   –  ' תשומת לב ' «  

מד  אמתהאמרי   רייק  היה  עמוד  הברד   נ(" )ליקוטים  מכת  שבפרשת  ממה 
, לבין אשר לא שת ליבו אל דבר  'התורה עורכת ניגוד בין הירא את דבר ה

שמים  'ה ליראת  להגיע  המרשם  הם  וההתבוננות  הלב  ששימת  משמע   ,
לכאו  פנימית. דברים,  קורים  שכאשר  זה,  הוא  שמים  היראת    ' כלומר, 

שגם'נורמליים'ו  ' טבעיים' לב  שמים  ית  ,  הבורא  מאת  קרה  'זה  זה  וגם   ,
 בהשגחה מיוחדת.

שמובא  וכמו   רבה )במדרש  המעשה  ג(  קהלת  אות  א  מספרים  ש,  פרשה 
פורשין  "ל:"בזה  'הק  רבותינו שהיו  יהושע  ורבי  אליעזר  ברבי  מעשה 
אמר לו   .בים גדול, נכנסה הספינה למקום שהמים לא היו מהלכין   )מפליגים(

 ק פרשת”ערב שב
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יהושע לרבי  אליעזר  לנסיון   , רבי  אלא  לכאן  באנו  חבית    . לא  משם  מלאו 
מים לרומי  .מלאה  דאתו  הן,   ,מכיון  מה  אוקינוס  מי  אדריאנוס,  לון  אמר 

 , אמר לון, כל הנחלים שם ואינן מתמלאין   .אמרין ליה, מים בלועים הן למים
שבעולםאמרי מים  לכל  הן  בולעין  ליה,  עד    .ן  לכם  מאמין  איני  לון,  אמר 

מים  לוקניתא  ומלון  אוקינוס  ממי  שלקחו  המים  נסבון  לכאן,  לי  דתחמון 
 ל. ", עכ " והוו יהבין בגויה מים והן בולעין להון. )מלאו עבורו ספל מים(

נוספת  זו  מדרש   פעם  יגמוזכר  רבה  בעל הט(  ,)בבראשית  כתב  ושם  יפה , 
 : , את הדברים הבאים'לא באנו לכאן אלא לנסיון ', בהתייחסו למשפט  תואר

כי בחסידותם האמינו אשר כל מקרה לאדם בהשגחה, לנסיון, לידע ולברר  "
דבר מה, ובדקו וראו כי מים האלה משונים הם שבולעים מים, ומלאו משם  

ת  חבית מלאה מים, ובבואם לרומי ונשאלו על מי אוקינוס השיבו וביררו א
 . ל", עכ"דבריהם בנסיון 

 ! הוא כופר או אכזר...?   ' מקריות' מי שחי ב «  

ם פעמים רבות מטבע לשון של   'מזכירה התורה הק  בפרשתינו ַוֲהַלְכת ֶ
י ֶקִר  ִ כג(  יִעמ  כו,  בקרי.    ' והלכתי וגו"ל:  "מסבירו בזה  'אור החיים הקוה  .)ויקרא 

חטאתם,    ,פירוש על  מכוונים  יסורים  עליהם  יביא  שלא 
דרך   על  כחטאתם,  מביא  שהיה  מקודם,  שעשה  כמו 

הו  אומרו   ַמֲעש ֵ ם ְלִאיש  כ ְ ל ֵ ַ , כי זה יעורר לב  )תהלים סב, יג(  ְתש 
  .נרדם וישכילו להטיב מעשיו, שכנגדם באה אליו הרעה

  ', כי אם ילכו עמו בקרי, ולא ישכילו למעשה ה'ואמר ה
יעו הוא אשר  גם  עונותיהם,  כנגד  יסורין  בכיוון  לבם  רר 

דמיון   להם  שאין  יסורין  עליהם  ויביא  בקרי,  עמהם  ילך 
ביד   וסגירה  ודבר  ומצור  חרב  והם  הרעים,  למעשיהם 

 ל. ", עכ "צרות, הרי שבע ' אויב ורעב שכולל ג

  ם " רמב ה  בדברי  והכוונה  המקור  הם  אלו  פסוקים
  מן   עשה   מצות"  ל:"בזה  'שכ  ג(" והל   א" הל  תעניות  'מהל   א" )בפ

  על   שתבוא  צרה  כל  על  בחצוצרות  ולהריע  לזעוק  התורה
  דבר יאמרו אלא יריעו ולא  יזעקו לא אם אבל ,'וכו הצבור

  זו   הרי  נקרית,   נקרה  זו  וצרה  לנו   ארע   העולם  ממנהג  זה
  הרעים,   במעשיהם  להדבק  להם  וגורמת   אכזריות  דרך

-כו   יקרא)ו  בתורה   שכתוב  הוא  אחרות.   צרות  הצרה  ותוסיף 

  עמכם   אני  גם  והלכתי'  כח( -כו   )ויקרא   'בקרי  עמי  והלכתם'  כז(
  אם   שתשובו,  כדי   צרה  עליכם  כשאביא  כלומר   ,'קרי  בחמת

 ל. "עכ  , "קרי  אותו  חמת  לכם   אוסיף   קרי,  שהיא  תאמרו

זצ"ל  ' רצ  " )מהגה  אברהם התורת   גרודזינסקי  , מנהל רוחני  אברהם 

בליטא( סלבודקא  הרמב  בישיבת  על  זה    ואל,וש   ם"מקשה  מה 
שהרמב המאורעות "הענין  את  שתולה  למי  קורא  ם 

הוה יותר נכון לקראו    ' , הלא לכאו'אכזר'בשם    -במקרה  
, כי מקטנות האמונה שבאדם הוא זה, שאינו מאמין 'מין '

 שהכל בהשגחה פרטית, ואכזריות זו מאי עבידתיה.

בהשגחה ותירץ,   אמונה  מחוסר  נובע  שהדבר  הוא  וברור  שנכון 
הרמב אולם  האדם, "פרטית,  בנפש  יותר  פנימי  רובד  בזה  לגלות  רצה  ם 

ג בכך  נקרא  שהאדם  אלא  אמנה,  רק שהוא מקטני  שהרי  'אכזר'כ  " שלא   ,
ה מזמין לו יסורים  "הוא מתאכזר על עצמו בזה שהוא מתעלם ממה שהקב

והקב דרכיו,  כדי שייטב את  ובלבד  "וצרות  רוצה להקל ממנו את ענשו  ה 
ו, ואינו חש  "שהכל מקרה ח  ותונבכפר, אולם האדם עומד  'תשיחזור אליו י

יסורים   עוד  לעצמו  ומזמין  גורם  בעצמו  הוא  ובזה  שבאים,  היסורים  לכל 
 . ל"הנ 'ם ובאור החיים הק"ברמב ' ו, וכמו שכ"וצרות ומכאובים ח 

ָרֵאל ַע כך זעק הנביא הושע  על   ָבה ִיש ְ ו  ֲעֹוֶנךָ ֶק ֱאלֹ   ' ה  דש  ְלת ָ ב ַ ַ י ָכש   יָך כ ִ

ב( יד,  , ללמדנו, אם כשלנו בדרכינו אל נחפש תירוצים טבעיים בלבד,  )הושע 
שלנו  והקביעה  האבחון  עצם  בעוונך,  לחפש  יש  הכשלת  של  עיקרו  את 
בתהליך  הכרחי  חלק  הוא  טבעיים  מתהליכים  נובע  איננו  הביש  שמצבנו 

 התשובה, הכרה זו היא אף שתביא להסרת הצרה והמצוקה.

, מקונן הנביא ירמיהו על הסבל הרב שנפל בחלקו,  ג(")פ איכה  במגילת  
ֶבר ָרָאה ֳענִ וכך הוא אומר,   ר ַעְצמֹוָת ,  )איכה ג, א(  י ֲאִני ַהג ֶ ב ַ ִ ִרי ְועֹוִרי ש  ה ְבש ָ ל ָ   יב ִ

ד( ג,  יַבנִ ,  )איכה  ִ ים הֹוש  כ ִ ַ ַמֲחש  ו(  יב ְ ג,  ת ִ ,  )איכה  ְ יד ְנָחש  ז(  יִהְכב ִ ג,  ֹו ,  )איכה  ת  ְ ַרְך ַקש  ד ָ
ַלֵחץ ַוי ַ  ָרא  ט ָ ַ מ  כ ַ יֵבִני  יב(  צ ִ ג,  ַלֲענָ ,  )איכה  ִהְרַוִני  רֹוִרים  ְ ַבמ  יַעִני  ב ִ טו(  הִהש ְ ג,  , )איכה 

ָבה בסיומו של הקטע הוא אומר,    . ועוד ועוד ו  ְוָנש  ְוַנְחקָֹרה  ְדָרֵכינו   ה  ש ָ ְ ַנְחפ 
מ(  'ַעד ה ג,  זה נבחר לסיים את הקטע המתאר )איכה  זה מקרי שפסוק  , אין 
המסכמת את   הצעתו  לבין  סבלו  בין  קשר  בודאי  יש  הנביא,  של  יסוריו 

 לפשפש במעשים ולחזור בתשובה, מהו איפוא קשר זה.

חז הדברים   בדברי  על  ,  (.ה  ברכות)   ל "מבוארים  באים  שכאשר  שאמרו 
י עבורוסוריםהאדם  לשמש  צריך  זה  מצלצל,   ,  פעמון  אזהרה,  נורת  מעין 

אפשר  במעשיו,  ולהתבונן  לדרכיו  הדעת  את  לתת  לאדם  קוראים  הם 
לשנותו  מקום  ויש  כשורה,  אינו  חייו  שאורח  יעלה,  זה  מעין  שחיפוש 

 .ולתקנו

יונהה של  הזהב  כלשונו  ו ב   ל"זצ   רבינו  אות  שני  שער  תשובה    ' שכ  ()שערי 
אין זה כי אם  ,ב אל לבו ויאמרכאשר תמצאנה את האיש צרות, ישי"ל: "בזה

ה אל  וישוב  לנפשו,  עוללו  וחטאיו  לו  אלה  עשו  אשר  ומעלליו    ' דרכיו 
ְוָצרֹותוירחמהו כענין שנאמר   ֹות  ְמָצֻאהו  ָרעֹות ַרב  ֹום ַההו א ֲהלֹא   ,ו  י  ְוָאַמר ב ַ

ִני ָהָרעֹות ָהֵאל ֶ  י ְמָצאו  ִקְרב ִ י ֵאין ֱאלַֹקי ב ְ , ")דברים לא, יז(  הַעל כ ִ
 . ל"עכ

 מה עשה דוד המלך עם השה הציל מפי האריה?? «  

אדם בספר   ט(  תולדות  בשם  )פרק  מובא  הגאון , 
זצ ָ ל" מווילנא  לש  דוד  שאמר  מה  על  שברצונו    ,לאו  , 

ֹאכי ובכוחו להלחם בגלית  צ  ָך ְלָאִביו ב ַ ָבא  ן רֶֹעה ָהָיה ַעְבד ְ ו 
ה ֵמָהֵעֶדר  א ש ֶ ֹוב ְוָנש ָ ִתיו    וָצאִתי ַאֲחָריְויָ   .ָהֲאִרי ְוֶאת ַהד  ְוִהכ ִ

יו ַוֲהִמית ִ ִתיו  ְוִהכ ִ ְזָקנֹו  י ב ִ ְוֶהֱחַזְקת ִ ָעַלי  ָקם  ַוי ָ יו  ִ ִמפ  י  ְלת ִ  .ְוִהצ ַ
ג ַ  ָהֲאִרי  ֶאת  ם  ֶהָעֵרל   םג ַ י  ת ִ ְ ִלש  ְ ַהפ  ְוָהָיה  ָך  ַעְבד ֶ ה  ִהכ ָ ֹב  ַהד 

ים ַחי ִ ַמַעְרכֹת ֱאלִֹהים  י ֵחֵרף  כ ִ ַאַחד ֵמֶהם  כ ְ ה  א)ש   ַהז ֶ יז,    'מואל 

 . לו(-לד

הגרוהנה,   העדר "אומר  מן  שה  ונשא  בפסוק  יש  א, 
  ' קרי 'וה  ,מה שהעתקנו מקודםהכתיב הוא    . 'כתיב'ו  'קרי'

במדרש   .'הז 'הוא   שמצינו  הוא,  כאן  והכתיב  הקרי  וסוד 
שאחר שהציל דוד את השה מטרף הארי והדוב שחט את  
תמיד   שיזכור  כדי  השה,  מעור  בגד  לעצמו  ועשה  השה, 

ה וישועת  הזה  המעשה  בזה  'את  לו  וכשאמר   .שהיתה 
לשאול ונשא שה מהעדר הצביע על בגדו שלבש באותה  

הבג את  כלומר  מהעדר  זה  ונשא  ואמר,  שהוא שעה  ד 
 לובש בו עתה, שהוא מאותה שה. 

שכטר" הגריוהסביר    לקט אמרים א בספרו  "שליט   מ 
ב( ישראל    )חלק  מלך  דוד  של  עוזו  ותוקף  גודלו  עיקר  כי 

בהשגחה   בקרבו  אשר  הקדושה  האמונה  שלימות  היתה 
מקרה   שום  שאין  תנועה,  כל  ועל  נעלם  כל  על  פרטית 
כאשר  לו,  שאירע  המופלא  בנס  והתבונן  כשראה  לכך,  אי  בעולם,  כלל 

דובים על הצאן   ושלשה  חזהתנפלו ארבעה אריות  כ,  " )כדרשת  שמואל  במדרש  ל 

, וטרפו שה מהעדר והוא רץ להצילו, ובאומץ לב ובגבורה עלאית ל(" פ הנ"עה 
הצליח לשחרר את השה מפיהם ולהרגם, הבין שהיתה כאן השגחה עליונה  

חז  וכדברי  המתבקשת,  המסקנה  את  לכן  מקרה,  זה  אין  ב "וכי   מכילתא ל 
ב( ה  הכה    )בשלח  הדוב  את  גם  הארי  את  גם  וחש, שנאמר  רמז  לו  ניתן  דוד 

שהכתי חיות רעות, אלא שמא עתיד   )חשוב(, אמר דוד, מה אני ספון  עבדך
 לאירע לישראל דבר והם עתידים להנצל על ידי. 

כדי שהתעוררות זו וחשבון נפש זה לא ישכחו ממנו, עשה מעור    ולכן 
זה השה בגד, ולבשו לזכור תמיד מה שרמזה לו יד ההשגחה, שחלילה לא 

וג לב  אמיץ  רועה  שהוא  לשווא  עליו  יתגאה  וכי  כמותו,  שאין  חיל  יבור 
להמתין עד שתבוא השעה הראויה שיוכל להשתמש בכחו ובגבורתו למען  

זימן לו הקב  . כבוד הבורא, ולקדש שמו ברבים ה את גלית הפלשתי "ואכן 
נקמת  את  נקם  האיתנה  בכח אמונתו  ודוד  אלוקים חיים,  מערכת  שחירף 

א בהרחבה. המחולל בגבורה ובאומץ לב כמסופר בנבי 'כבוד ה


