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  "דסב

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א

  פרשת "הֹחדש" - תשע"דתזריע  לפרשת

  ישראל והזמנים
  

  יסוד גדול בעבודת ה' - יציאת מצרים 
ברוך ה' בשבת הקרובה נקרא פרשת החודש, וזה סימן ש

אנו מתקרבים לחג הפסח. מתחילים כבר לנקות את הבתים 
  ץ, לאפות מצות, ולהתכונן לחג הגדול.מן החמ

שלא מיוחדות, חומרות בבחמץ החמירה התורה כידוע, 
אחרים. מלבד מה שאסרה  מאכלות באיסוריכדוגמתן מצינו 

אלו ש -את החמץ באכילה ובהנאה וחייבה כרת על אכילתו 
 - הם מיני חומרות שמצינו גם באיסורי מאכלות אחרים

 -ת את החמץ מבתינו ציותה התורה במצות עשה להשבי
 - ); ספר החינוך מצוה ט'(שמות יב, טו "ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשֹאר ִמָּבֵּתיֶכם"

שם ( בל יראה - יןלאושני תו ברשותנו ביָ וכן אסרה את השה

. גם חכמים החמירו מאד (שם מצוה י"א) ובל ימצא מצוה כ')
באיסור חמץ, וגזרו שחמץ בפסח אוסר תערובתו אפי' 

(עי' או"ח סי' אר איסורים שבטלים בששים במשהו, לא כש

(עי' משנ"ב . אמנם יש בזה מחלוקת תמ"ז ס"א ומשנ"ב שם סק"א)

אוסר במשהו חמץ , ויש גם מחלוקת מה הטעם ששם סק"ב)
איסור חמץ חמור יותר ידוע ש, אבל למעשה (עי' סק"א שם)

 ,ישראל קדושים הם, וגם "מהרבה איסורים אחרים שבתורה
ואפילו  ,אפילו כל שהוא ,ין כל חמץ הנמצאוגוררין ומבער

מה הטעם  .סי' ב')ג "רא"ש פסחים פ(" אם נדבק בכותלי הבית
יותר  באיסור חמץ, התורה כל כךמדוע החמירה לזה? 

  מבשאר איסורי מאכלות?
אולי מותר לומר כך: חומרתו של איסור חמץ, והמצוות 

עדו נו שאיסור חמץ ומצַות מצהמכך  הרבות סביבו, נובעות
בעבודת ה' יסוד גדול שהיא מצרים, יציאת להזכיר את 

יציאת  -השכל  צדהרגש. מ צדהשכל והן מ צד, הן משלנו
מצרים היא הוכחה לשלטון ה' בעולם. היא מרָאה לנו שה' 
יכול להפוך מים לדם ודם למים, אור לחושך וחושך לאור, 

שכדאי לעבוד המסקנה השכלית המתבקשת מכך היא, וא"כ 
, שהרי יש בכחו להטיב לעושי רצונו ולהעניש לעוברי את ה'

יציאת מצרים היא סיבה להכיר טובה  -הרגש  צדרצונו. ומ
לה'. היינו שקועים במ"ט שערי טומאה ובעבדות גופנית 
קשה, וה' ִרֵחם עלינו והוציאנו מעבדות גשמית ורוחנית זו 

להיות עובדי ה', להיות עם סגולה, העם אשר לחרות עולם, 
וא"כ ר ה', לקבל תורה בסיני, לקבל את ארץ ישראל, בח

ההרגשה של הכרת הטוב מחייבת אותנו לעבוד את ה', 
כמובן, יש עוד  שעשה לאבותינו ולנו את כל הטובות האלו.

הרבה דברים שאנו צריכים להודות עליהם לה'. "ִאּלּו פינו 
מלא שירה כים, ולשוננו רנה כהמון גליו... אין אנחנו 

להודות... על אחת מאלף אלפי אלפים... הטובות,  מספיקים
נסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ועמנו". ובכל זאת, הדבר 

"ממצרים גאלתנו". גם  -הראשון שאנו מודים עליו הוא 

הקב"ה עצמו, "הציג" את עצמו בהר סיני, ְּכ"אנכי ה' אלקיך 
. מפני שיציאת מצרים (שם כ, ב)אשר הוצאתיך מארץ מצרים" 

יא יסוד ומחייב גדול גם ַלשכל וגם ַללב, לקבל עלינו תורה ה
ומצוות. ממילא מובן, מדוע החמירה כל כך התורה באיסור 

מפני שיציאת מצרים היא יסוד  -חמץ ובמצַות אכילת מצה 
  גדול בעבודת ה'.

שני מיני ציוה עלינו להניח זו אולי הסיבה לכך, שה' 
כדי  . וזאת,הראש על אחדעל היד ותפלין על גופנו, אחד 

לרמז לדבר זה, שיציאת מצרים היא יסוד לאמונתנו משתי 
 -כנגדו מניחים תפלין של ראשש( השכלבחינות, גם מבחינת 

כנגדו ש( הרגשכנגד המח, מקום משכן השכל), וגם מבחינת 
כנגד הלב, מקום משכן הרגש). השכל  -מניחים תפלין של יד 

את גופנו ונפשנו והרגש, שניהם מחייבים אותנו לשעבד 
לעבודת ה', לכן כנגד כל אחד מהם אנו מניחים תפלה מיוחדת 

אסור לדבר בין תפלין של יד לכן גם  זכר ליציאת מצרים. -
שני חלקים של הם כדי להדגיש שאלה  ,לתפילין של ראש

הם שני נושאים ש ,נושא אחד, הכרת גדלות ה' והכרת טובת ה'
  משורש אחד.

  יזות בעבודת ה'לחנך לזר -איסור חמץ 
אבל אולי מותר לומר טעם נוסף, למה החמירה התורה כל 

 ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹות"כך באיסור חמץ. הרי חז"ל דרשו: 
ת ַהִּמְצוֹות'; אלא 'אֶ  ,ת ַהַּמּצֹות'רא 'אֶ וקהי אל ת - (שמות יב, יז)

מחמיצין את כדרך שאין מחמיצין את הַּמצות, כך אין 
באיסור חמץ ובמצַות מצה נרמז  ,כלומר .ם)(רש"י שהמצוות" 

תהיסוד של  ו ז י ר בעבודת ה', כפי שכותב המסילת ישרים  ז
אדם  -, שצריך לעשות את המצוות בזריזות. בלי זריזות (בפ"ז)

כמו שבמצה אין צורך לעשות שום עלול להחמיץ את המצוה. 
דבר מיוחד כדי לפוסלה, די להשאיר את הבצק בלי עיסוק 

כך גם במצוה, לא צריך לעשות מאומה  - מאליו  והוא מחמיץ
כדי לקלקל אותה, מספיק שאדם מתעצל ואינו מזדרז לקיימה, 
והיא יכולה כבר להתקלקל מאליה. "גם מתרפה במלאכתו אח 

, אין הבדל גדול בין אדם (משלי יח, ט)הוא לבעל משחית" 
שמתרפה במלאכתו, לאדם שמזיק בכוונה. גם המתרפה גורם 

חמיץ ותתקלקל. אם אדם לא יזדרז, עלולים לצוץ למצוה שת
  כל מיני מקטרגים שיפריעו לו לקיים את המצוה.

מביא בענין זה את דברי חז"ל,  (שם)המסילת ישרים 
שכשציוה דוד המלך על עבדיו ללכת לגיחון ולמשוח שם את 

(מל"א שלמה ְלמלך, אמר בניהו בן יהוידע: "אמן, כן יאמר ה'" 

צריך בניהו להתפלל "אמן, כן יאמר ה'"?  . מדוע היהא, לו)
הרי המרחק מירושלים עד גיחון הוא קטן מאד, ומה יכול עוד 
למנוע את התכנית מלהתבצע? אומרים חז"ל: הרבה קטיגורין 
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. אפילו בזמן מועט כזה, (ב"ר עו, ב)יעמדו מכאן ועד גיחון 
כשיעור הליכה מירושלים לגיחון, יכולים להיווצר כל מיני 

וגים ומעכבים. שם אמנם היה כבר מקטרג שהיה צריך קיטר
לחשוש מפניו (אדוניהו), אבל המסילת ישרים הבין, 
שהמדרש לא התכוין דוקא אליו, אלא בכל מצוה יש לחוש, 
שאם לא יזדרזו לעשותה, עלולים לצוץ מפריעים שונים, ומי 
יודע אם עוד יזכו לעשותה. ועל כן הזהירו חז"ל, שאם באה 

יזדרז ויעשנה, "ולא (כדי) להקל  -ו של אדם מצוה ליד
מעליו כמי שמתאוה להשליך מעליו משאו, אלא מיראתו פן 

  .(לשון ה"מסילת ישרים" שם)לא יזכה לגמור אותה" 
חומרתו של איסור חמץ, והמצוות הרבות סביבו, צריכים 
א"כ ללמד אותנו, עד כמה חשובה היא מידת הזריזות 

המצוות מורה גם על חבוב  בעבודת ה'. הזריזות בקיום
המצוה. אדם שמחבב איזה דבר, מתעסק בו בזריזות. גם 
כבוד הוא למצוה שיעשו אותה בזריזות וירוצו לקראתה. אנו 
רצים לקראת שבת המלכה, למצוות אחרות, מצוה לרוץ 

זהו חבוב וכבוד  - (עי' שו"ע או"ח סי' צ' סע' י"ב)לבית המדרש 
  .1למצוה להיות זריז בקיומה

אולי לא מקרה הוא, שהמצוה הראשונה שנצטוו בה 
"ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם"  -ְּכעם, היא מצות קידוש החודש ישראל 

שהקב"ה נותן מעכשיו לבית דין  - . מהו "ָלֶכם"? (שמות יב, ב)
. (עי' ר"ה כב, א ורש"י שם ד"ה תהא מסורה לכם)לקדש את הזמנים 

הוא מוסר  עד עכשיו הקב"ה קידש את הזמנים, ועכשיו
. לכן, בעוד שבשבת 2לישראל את הכח לקדש את הזמנים

והשבת" (אלא רק "מקדש  ישראלאיננו אומרים "מקדש 
השבת"), כי קדושת השבת קביעא וקיימא מששת ימי 

, הרי שבמועדים (חולין קא, ב)בראשית ואינה תלויה בבית דין 
והזמנים", כי החגים מסורים  ישראלאנו אומרים "מקדש 

"מקדש ישראל  .דין, וישראל הם שמקדשים אותם לבית
דש את ישראל בכך, שנתן י, שהקב"ה קפירושו והזמנים"

למה נבחרה דוקא  .(ברכות מט, א)להם כח לקדש את הזמנים 
אולי כדי  - מצוה זו, להיות הראשונה שנצטוו בה ישראל?

שזה ענין נצרך  ,ישראל שולטים על הזמןלהורות על כך, ש
לשלוט על הזמן פירושו גם להיות  .והמצוותקיום התורה ל

גם זריז. כך אדם שולט על הזמן, ולא הזמן שולט עליו. 
לדעת כמה  ,מצות מצה מעוררת אותנו להקפיד על הזמן

הכל. את ברגע אחד אפשר להפסיד ושהזמן הוא יקר, 
  ובעבודת ה' בכלל. ,מצהביסוד גדול  השמירה על הזמן היא

  למה אשה פטורה מפסח שני?
כפי שראינו, שמירת מסגרת הזמן בקיום המצוות היא 
חשובה מאד. עד כדי כך חשובה, שמי שבמהותו אינו יכול 

פטרה אותו התורה לגמרי מן  -לעמוד במסגרת הזמן 
המצוה. לכן פטרה התורה את הנשים ממצוות עשה שהזמן 
גרמן, שהן מצוות התלויות במסגרת של זמן, וכתבו 

לפי שהאשה משועבדת הוא, הראשונים, שטעם הפטור 
לבעלה, וצרכי הבית מוטלים עליה, ושמא באותו זמן תהיה 
 עסוקה בעבודתה, ולכן משום שלום בית נפטרה ממצוות

(אבודרהם, סדר תפלות של חול, ברכת המצוות ומשפטיהם,  3,4אלו

הבעל חוזר . ד"ה כל ישראל חייבין [עמ' כ"ה]; כל בו ריש סי' ע"ג)

 !לא - רוצה לעשות קידוש ,חרי מוסףמבית הכנסת בר"ה א
זה יפריע לשלום  !...האשה רצה עכשיו לחפש בעל תוקע

את הנשים ממצוות עשה שהזמן התורה לכן פטרה  .ביתה
[מה שאין כן מצוות שאין הזמן גרמן, שאינן מוגבלות  .גרמן

גם אשה המשועבדת לבעלה יכולה לקיימן,  -בזמן 
גם אלו שהזמן גרמן, אין לכשתתפנה. וכן מצוות "לא תעשה", 

סיבה לפטור את האשה מהן, שכן הן אינן דורשות שום 
מעשה, אלא דוקא המנעות ממעשה, וא"כ אין לאשה בעיה 

  לקיימן גם כשהיא עסוקה בעבודתה].
שה ומי שלא ע ,יש פסח ראשוןכידוע,  - ובהקשר לפסח 

בין  יםהבדלכמה אבל יש  .פסח ראשון צריך לעשות פסח שני
שבפסח ראשון נשים  ,הואמהם אחד וון לפסח שני, פסח ראש

 בפסח שני נשיםו, (רמב"ם פ"א מהלכ' קרבן פסח ה"א) חייבות
חשבתי, אולי אפשר  - ?מה הטעם בזה .)פ"ה ה"ח (שםפטורות 

בפסח ראשון לבאר כך: פסח ראשון לא מפריע לשלום הבית. 
אין והולכת לירושלים,  אשהגם הו ,כלם הולכים לירושלים

הבעל שהיה בפסח ראשון  ,אבל בפסח שני .שום בעיה בזה
תצטרך  , אםהאשה שהיתה טמאהוהרי לא הולך לירושלים, 

פריע עלול להזה  - עכשיו לעזוב את הבית וללכת לירושלים
למרות  את האשה מפסח שני.התורה פטרה לכן  .ביתהלשלום 

מי ו ,פסחמאד שיהודי לא יפסיד את קרבן ההתורה הקפידה ש
את בכל זאת, ה פסח ראשון יעשה לפחות פסח שני, שלא עש

  .פטרה התורה מפסח שני, מהטעם שבארנוהנשים 

  להתפלל על כבוד שמים
שלא רק אנחנו  ,אנו צריכים לזכורבענין גאולת מצרים, 

. הרי נגאל ממצריםכביכול אלא גם הקב"ה  ,נגאלנו ממצרים
ה שכינ -גלו למצרים [" ירד איתנו למצריםכביכול הקב"ה 

גם גאולה כביכול היא ויציאת מצרים  ],(מגילה כט, א) "עמהן
י ֶאת קֶ ֱאה' ְוָׁשב העתידה כתוב " בגאולהכמו ש .קב"הל

ְוִרֲחֶמ בׁשָ וְ "אלא  ,לא נאמר "יבִׁש הֵ וְ " ,(דברים ל, ג) "ְׁשבּוְת "
גם  , כך5כול הקב"ה ישוב יחד איתנו מהגלותכבי ,(מגילה כט, א)

 , אלא גםם ישראללה לא רק של עוזו גא ,לה הראשונהבגאו
של הקב"ה, שכינתא בגלותא, של כל המלאכים, לכן כתוב 

 "ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםה' ַוְיִהי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָיְצאּו ָּכל ִצְבאֹות "
זה גם הצבאות  ,כל צבאות ה' זה לא רק ישראל ,(שמות יב, מא)

, זו שמחה , המלאכים כלם יצאו מארץ מצרים6של מעלה
דביקה אותנו לקב"ה. הרי ומב"ה, גדולה שמקשרת אותנו לק

 [לקב"ה]לֹו  -ְּבָכל ָצָרָתם " , אזהודייח"ו צרה ל תמיד כשיש
(ועי' ו בתוך הצרה ה נמצא איתגם הקב" -  (ישעיהו סג, ט) "ָצר

בתפלת שמונה עשרה יכוון לא  ,מי שזוכה ,ולכן. תענית טז, א)
מפני שהקב"ה מצטער גם פלל אלא ית ,רק על הצרות שלו

ל - כי אֵ רפאנו ה' ונרפא.. ", אומרים בתפלהאנו  .בצרות שלו
יהודי חולה זה כואב שכואתה רחמן,  .נאמן ורחמן אתה"מלך 

אותו יהיה טוב לקב"ה בזה שכביכול לך, אז אני מתפלל ש
  וכן בשאר הדברים. .יהודי לא יהיה חולה

"כל  ,ל"קשר האמיץ שלנו עם הקב"ה אמרו חזעל ה
. (ברכות סג, א)כופלין לו פרנסתו"  -המשתף שם שמים בצערו 

מה פירוש "משתף שם שמים בצערו"? רש"י פירש בשני 
, שהכוונה היא 7אופנים, אבל כמדומני שאפשר לפרש עוד
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בזה, שגם כשהוא מתפלל, הוא לא מתפלל רק עבור עצמו, 
, (ברכת השנים בשביל פרנסה, "רפאנו" בשביל רפואה וכו')

אלא גם עבור השכינה, שמצטערת כשאין ליהודים פרנסה 
כמו שאמרו חז"ל: "בשעה שאדם מצטער, ובריאות וכד', 

ַקַּלִני מראשי, ַקַּלִני מזרועי!"  -שכינה מה לשון אומרת? 
. ָצר" לוֹ  -וכמו שאומר הנביא: "ְּבָכל ָצָרָתם  (משנה סנה' מו, א)

לכבוד שמים, לא להתפלל , זוהי הדרגה העליונה בעבודת ה'
כמדומני . (עי' "נפש החיים" שער ב' פי"א ופי"ב)רק לכבוד עצמנו 

שזהו הפירוש של "משתף שם שמים בצערו", שהוא מתפלל 
ומבקש את כל הדברים לא רק להנאת עצמו, אלא גם לכבוד 

אז אומרים חז"ל,  -ואם הוא אכן עושה כך  ;8שמים
  שמהשמים כופלין לו פרנסתו.

במהלך הזה שהתפלה אלא שיש כאן תנאי חשוב, והוא, 
מתוך הלב, ולא בתור תכסיס, שכדי  ,אמיתיתתפלה תהיה 

שיכפילו לי את פרנסתי, אני מבקש "למען כבוד שמים" 
להרגיש את צער  באמת!... צריך 9לתת לי פרנסה טובה

להתפלל למען כבוד שמים, ולא  באמתהשכינה, ולהתכוין 
משה רבינו, למשל, כשהוא מתפלל על  רק מן השפה ולחוץ.

"ָלָּמה ֹיאְמרּו  - ישראל אחר חטא העגל, מה הוא אומר? 
(שמות ִמְצַרִים ֵלאֹמר ְּבָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהֹרג ֹאָתם ֶּבָהִרים" וכו' 

. כלומר, אם ה' ישמיד את ישראל ח"ו, יגרם מזה לב, יב)
 חילול השם אצל המצרים. זה לא סתם תכסיס שמשה רבינו

מה שכואב  באמתעושה, כדי שה' יסלח לישראל, אלא זה 
למשה רבינו. אמנם משה רבינו הוא אוהב ישראל, הוא רעיא 
מהימנא של ישראל, וגם מתוך כך הוא מתפלל לה' שלא 
להשמידם ח"ו, אבל הוא גם עבד ה' גדול, ומצד זה כואב לו 
גם חילול השם שיהיה אם מצרים יאמרו "ְּבָרָעה הֹוִציָאם 

  ֲהֹרג ֹאָתם ֶּבָהִרים ּוְלַכָתם ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה".לַ 
ולא רק כשהוא מתפלל על ישראל, אלא אפילו כשהוא 

התפלה שלו היא אמיתית.  - מתפלל על פרעה ועל מצרים 
ְוָיֵסר ה' ַהְעִּתירּו ֶאל מבקש ממשה ואהרן "פרעה 

ש מבק. (שם, ח), ומשה מתפלל (שמות ח, ד)" ַהְצַפְרְּדִעים
 שה מתפללמו להסיר את הערוב, (שם, כד) "ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי"

ים ִק ְוַרב ִמְהֹית ֹקת ֱאה' ַהְעִּתירּו ֶאל מבקש ". (שם, כו)
משה לא מתפלל  .(שם, לג), ומשה מתפלל (שם ט, כח)" ּוָבָרד

כל זמן הוא מתפלל כי באמת אכפת לו.  .מן השפה ולחוץ
את  להכות ךאז צרי -פקיד שלה תאת ה מלאתשהמכה מ

נצרכת, כי פרעה נכנע ואומר המכה כבר לא כשאבל  פרעה.
למה שהמצרים יסבלו  .כואב למשה שישלח את ישראל, אז

אז הוא באמת מתפלל מעומקא דליבא גם  ?סתם בלי תועלת
כמו שאמר לקב"ה אכפת מכל מעשה ידיו,  . כיעל המצרים

 ,ן ביםמעשה ידי טובעילמלאכי השרת בקריעת ים סוף: "
 -כשיש צורך לכן,  (סנה' לט, ב)! ?"ואתם אומרים שירה לפני

  משה מתפלל על המצרים מעומקא דליבא.

  למה מותר להתפלל על חולה?
אם יש ח"ו בענין תפלה על אחרים, כדאי לברר כאן, 

 ,תפללים עבורויהודי חולה ואומרים תהילים בשבילו, ומ
ִּכי ָכל  ,ָּתִמים ָּפֳעלוֹ  ַהּצּורלא בעיה? הרי אנו אומרים "ו למה ז

דברים ( "ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא ,ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול-אֵ  ,ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט

הקב"ה מחשב  .ט של ה' מדוקדק עד מאדמשפשה ,לב, ד)
וקבדקדוק מה מידת העונש המגיעה לאדם, ובמידה זו  י ד  ב

 נסהיהוא נענש, לא פחות ולא יותר. שופט בשר ודם, גם אם 
ל לדקדק ולשער את מידת העונש כיולא להיות שופט צדק, 
לנאשם, ולכן הוא גוזר עליו עונש "עגול": המדוייקת המגיעה 

לא שמענו שיפסקו  .שנת מאסר, או שנתיים מאסר, וכיו"ב
לגנב "שנה, ארבעה חדשים, תשעה ימים, ושנים עשר 

שופט בשר ודם לא יכול לקבוע את מידת העונש חלקים". כי 
וייקת המגיעה לנאשם. המשפט שלו הוא רק "בערך". המד

שייך לתת עונש  כןאבל אצל הקב"ה זה לא כך. אצלו 
לא  -בשיעור כזה, וכשיעבור שיעור הזמן שנקצב לחוטא 

ישאיר אותו הקב"ה בבית הסוהר אפילו שניה אחת יותר. 
  מה שמגיע לו הוא יקבל. לא פחות, וגם לא יותר. בדיוק

ר ודם יכול לפעמים להתחשב ועוד דבר: שופט בש
במשפחת הנאשם, אבל רק עד גבול מסוים, ופעמים רבות 
משפחת הנאשם סובלת רבות מהעונש שמקבל יקירם, בלא 
שמגיע להם שום עונש (בדיני בשר ודם). למשל: אם אביו של 
הנידון למלקות יצטער מן העובדה שבנו יקבל ארבעים 

טור את הנידון מלקות, אין אפשרות לבית דין של מטה לפ
ממלקות מחמת זה. הם חייבים להלקותו. מה שאין כן אצל 

קרוב או חבר  לשוםהקב"ה. הקב"ה דואג לכך, שלא יגיע 
של הנידון צער שלא מגיע לו, ואם מישהו מצטער כתוצאה 

לו הצער  שהגיעמהעונש שהוטל על הנידון, זה רק מפני 
. איש לא יקבל צער ד) (דברים לב," ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול-אֵ הזה. "

אם יש גם צדיק שיצטער מהסבל של  יותר ממה שמגיע לו.
  .זו סבה להקל מעל הרשע את העונש - הרשע

להראות  ,אנו מצרפים את החולה לתפילות שלנולכן 
 אז יש סיכוי שהקב"ה יתחשב בנוושאכפת לנו שהוא חולה, 

  נגזר להצטער.כי עלינו לא  ,נוהחולה יבריא בגללו

  להתפלל היום?על מה 
צריך  -היום צריך להתפלל במיוחד חושבים על מה  אם

ה שאין לנו גשם, צריך להתפלל על רפוא ,להתפלל על גשם
להתפלל במיוחד שצריכים  ניאבל חושבשלמה לכל החולים, 

א שערבים מחללים את הר על כבוד שמים, על המצב הנורגם 
מה פינה אחת של חמש מאות אמה על חמש מאות א. הקודש

החריבו  - הר הבית ובית המקדש  -שיש לקב"ה בעולם 
הרומאים, ואת היסודות שהרומאים לא גמרו להחריב, 

"ערו ערו עד  -מחריבים ומשמידים הישמעלים בימים אלה 
 מנחלתו ומביתו,יסלק אותם להתפלל שה' צריך  היסוד בה".

ף פעם לא היה שא ,לא היו דברים מעולםוהחוצפה לטעון ש
, שאדם שמיםלכבוד נורא בזיון  וזה - ל היהודיםשם מקדש ש

  לבוא ולומר כך.יכול 
ראה שכואב לנו על בזיון המקדש ועל בזיון השכינה, אם נַ 

 על כך, כחיש את המקדש, אם מצטעריםהועל החוצפה הזו ל
וד לחסל בן דמשיח וישלח כבר את בזה תחשב ודאי יהקב"ה 

 בהפטרהונה, בשבת האחרקראנו  .את חילול השם הנורא הזה
ִּכי ִאם ְלֵׁשם  ,א ְלַמַעְנֶכם ֲאִני ֹעֶׂשה ֵּבית ִיְׂשָרֵאל" ,לפרשת פרה

אם ה' יראה איך מחללים את שם  .(יחזקאל לו, כב) "ָקְדִׁשי
שנוכל לעבוד בבית  ,קדשו, אולי כבר יחיש את הגאולה
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תמידים , בו המקדש ולקיים את כל המצוות הקשורות
כל ווקרבן העומר קרבן פסח  פים כהלכתם,כסדרם ומוס

מחה, כל קרבנות הרגל, עולת ראיה ושלמי חגיגה ושלמי ש
 ,יברשנוכל לזכות להק ,יכולים להקריב יננומה שכרגע א

להתפלל שה' ישים קץ לחילול  .10ולשמוח שמחה שלמה
שמבזים את המקום הקודש ואומרים  ,השם הגדול והנורא

, ה' יראה כאילו לא היה מקדש מעולם, טוענים להד"ם

ן ונזכה לאכול מ ,בקרוב ויקשיב וישלח לנו גאולה שלמה
  אמן. ,במהרה בימינו הזבחים ומן הפסחים

  
  
  
  
  

 
  

                                                           
בירושלמי (שבת פ"א ה"א) הקשו על בן עזאי דס"ל "מהלך כעומד דמי", איך יתחייב המעביר ד' אמות ברה"ר בשבת. ותירצו, . 1

, למה רה קשה לפי זההגרע"א לנכדו, דלכאופץ (הובא בתוס' שבת ה, ב ד"ה בשלמא). ומובא באחרונים, שהקשה דמשכחת לה בקו
ביטלו חכמים מצות שופר ולולב ומגילה בשבת שמא יעבירם ד' אמות ברה"ר, והרי לבן עזאי אינו חייב אלא בקופץ, וקפיצה לא שכיחא. 

ה אין זה חשש רחוק שיקפוץ, דלמצוה יהודי אינו הולך, אלא קופץ בזריזות!... ויש ותירץ לו נכדו (הג"ר לייבל איגר), דלדבר מצו
שמא ירוץ ויעבירנו ד'  שפיר יש לגזור בדבר מצוה -למצוה" וכו' (אבות פ"ד מ"ב)  רץשאמר: "הוי  - שהוסיפו על זה, דלבן עזאי לשיטתו 

  .אמות ברשות הרבים
ת "לכם" עצמה, שהיא אותיות "מלך", לרמז שישראל מולכים על העולם. ואיתא , שזה נרמז גם בתיברים הקדושיםוכתוב בספ. 2

  ", ומבואר בגמרא (שם ג, א) דהיינו מלכי ישראל. וגם בזה נרמז ענין זה.למלכיםבאחד בניסן ראש השנה "במשנה (ר"ה ב, א), 
ואם היתה מחוייבת במצות  ,צרכיולפי שהאשה משועבדת לבעלה לעשות  ,והטעם שנפטרו הנשים מהמצות עשה שהזמן גרמא. "3

אוי לה  -ת הבורא ותניח מצותו ואם תעשה מצוַ  ,אפשר שבשעת עשיית המצוה יצוה אותה הבעל לעשות מצותו ,עשה שהזמן גרמא
" כדי להיות לה שלום עם בעלה ,הבורא ממצותיו ּהרָ טָ לפיכך ּפְ  .אוי לה מיוצרה - ת הבורא ואם תעשה מצותו ותניח מצוַ  ;מבעלה

  .בודרהם, סדר תפלות של חול, ברכת המצוות ומשפטיהם, ד"ה כל ישראל חייבין)(א
י"ל שזהו הטעם לפטּורו,  - דילפינן בגזרה שוה מאשה שגם הוא פטור ממ"ע שהזמן גרמא כאשה (חגיגה ד, א)  - . וגם בעבד כנעני 4

אוי לה  - ת הבורא ניח מצוַ יו רבו עשה מצותיואם  רבו;אוי לה מ - ו רב תניח מצוַ ית הבורא ועשה מצוַ יואם משום שמשועבד לרבו, 
  עשה שהזמן גרמן. הבורא ממצותפטר אותו לפיכך ו. ומיוצר

 יקֶ ֱאה' ְוִקֶּבְצ ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ  ְוָׁשבְוָׁשבְוָׁשבְוָׁשב ,י ֶאת ְׁשבּוְת ְוִרֲחֶמקֶ ֱאה'  ְוָׁשבְוָׁשבְוָׁשבְוָׁשב. ובזוהר דרשו ענין זה מפסוק אחר, ובאופן אחר: "5
  ).ב ,ג כבח"זוהר " (וחד לקודשא בריך הוא ,חד לכנסת ישראל, תרין ְוָׁשב ְוָׁשב כתיב הכא -(דברים ל, ג)  ָׁשָּמה

אבל אמר  '.לאֵ רָ ׂשְ ָיְצאּו ָּכל ִצְבאֹות יִ ', והיה ראוי לומר 'ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםה' ָיְצאּו ָּכל ִצְבאֹות ' יש להתבונן בכתוב שאמר. וז"ל רבינו בחיי: "6
ואין ספק כי אחר שהשכינה  (מגילה כט, א), שכינה עמהם - ויותר מזה אמרו: גלו למצרים  .גלות עליונים ותחתוניםכל צבאות ה', לכלול ּבַ 

 .ב. וע"ש שהאריך בזה) ,רבינו בחיי במדבר א" (ת ארבע מחנות שכינה עמהם, ומזה אמר בגאולתם שיצאו עמהםאוֹ בְ הלא צִ  ,עמהם בגלות
מסכתא דפסחא פרשה  - בא פרשת מכילתא דרבי ישמעאל " (אלו מלאכי השרת -ה' יצאו כל צבאות לתא דרבי ישמעאל: "וכן אמרו במכי

אּו). [ועי' "פרי צדיק" (ויקרא, לחג הפסח, אות כ"ב) שבאר, למה אצל המלאכים נאמר "ד"י ְצ ָ ", דמשמע ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםה' ָּכל ִצְבאֹות  י
יִּכי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ל נאמר ", ואילו אצל ישראמעצמםשיצאו  אִת ֵצ ַוְיִהי ְּבֶעֶצם ), וכן "יז ,שמות יב" (ֶאת ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים הוֹ

א ַהּיֹום ַהֶּזה  י ִצ   ), דמבואר שה' הוציאם].נא" (שם, ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבֹאָתם ה'הוֹ
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וכתב ה"לשם שבו ואחלמה" (דרושי עולם התהו ח"א דרוש ה' סי' ז' אות ו' ד"ה וזהו): "כל התפלות אשר הם רק על צרכי בני אדם . 8

אשר לכל אדם פרטי (כלומר: על ענינים פרטיים), צריך שיהיה גם כן רק למען שמו, וכמו שאמרו: כל המשתף שם שמים בצערו, כופלין 
שכל טובה וכל ישועה אשר גם בפרטי פרטות, הנה הוא רק ע"י גילוי אורו ית"ש אשר למעלה. וכאשר חסר לו פרנסתו. והוא, משום 

להאדם אותו הענין הנצרך לו, הוא ע"י שנסתם אותו השורש ומקור השפע אשר לזה למעלה, לכן לא נמשך גילויו ואורו למטה להמציא 
ין סוף לשפעו וטובו, ומוכן שם כל ענין וכל טובה הנצרך למטה לפי כל כוחם את אותו הענין הנצרך להאדם. כי בהשורש והמקור, הרי א

אשר אפשר להם לקבל, אלא שנסתם מלהתגלות אורו, והוא ענין הסתרת פנים, שהוא העדר דגילוי שמו וכבוד מלכותו והנהגתו ית"ש, 
ר למטה. ולכך צריך שיהא כל תפילה רק למען במה שנסתם ונפסק ואינו מתגלה ואינו מתפשט אותו האור אשר לצורך אותו הענין אש

שמו, כי הרי חסר אותו הענין בגילוי שמו וכבוד מלכותו והנהגתו. וזהו שאמרו כל המשתף שם שמים בצערו, ור"ל שמתבונן לדעת, כי 
בתפילתו ומעשיו כשם שחסר לו אותו הענין למטה, כן הוא ממש נסתם וחסר אותו הגילוי אור אשר לזה למעלה... וניתן הכח להאדם 

  לבקוע אותו המסך המבדיל, ולהסיר את הסיתום, שיתגלה אורו למעלה, ו(ממילא גם) שפעו למטה", ע"ש.
להתפלל לכבוד  לפחות רוצהרמה את עצמו שהוא מתפלל לכבוד שמים, גם זו מדרגה מסויימת, שהוא מגם אם אדם ובכל זאת, . 9

  י שרה תשס"ח).הרב שליט"א לפרשת חימורנו שמים (על פי שיחת 
 ...(דברים טז, יד) ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּגוהוא אמרו יתעלה  ,והמצוה הנ"ד היא שצונו לשמוח ברגלים. דכתב הרמב"ם בספר המצוות: "10

 וֹ רמְ ָאוכולל ּבְ .. ב) שלמי שמחה. ,זחגיגה והם נקראים בתלמוד ( ...שיקריב קרבן שלמים ,והענין הראשון הרמוז אליו בצווי הזה הוא
ולחלק פירות  ,וללבוש בגדים חדשים ,ולשתות יין ,לאכול בשר בימים טובים ..ח בכל מיני שמחה.מַ מה שאמרו ג"כ ׂשְ  'ושמחת בחגך'

". עכ"ל. ובזמננו, שאין בית המקדש קיים, א"א לקיים את הענין ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּג רוֹ מְ . זה כולו נכנס תחת ָא..ומיני מתיקה לקטנים ולנשים
  ראשון, וא"כ השמחה אינה שלמה, כפי שרצתה התורה שיהיה.ה

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

  וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.


