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  (184) נצבים וילך

 ביםנצ
 "ותיראוזהירות "

ן כֶּם יֵׁש פֶּ ה או   ִאיׁש בָּ ה או   ִאשָּ חָּ פָּ ט או   ִמׁשְׁ ר ֵׁשבֶּ בו   ֲאׁשֶּ בָּ  לְׁ
נֶּה ם פ  כֶּת ינּווקֱאֹל ה' ֵמִעם ַהּיו  לֶּ ד לָּ ת ַלֲעב  ִים ֱאֹלֵהי אֶּ  ַהּגו 
ֵהם ן הָּ כֶּם יֵׁש פֶּ ׁש בָּ ה ׁש רֶּ רֶּ ַלֲענָּה ר אׁש פ   )כט. יז(. וְׁ

נורא נוראות, איך באמת יכול אדם להגיע למצב של 
ׁש" ה ׁש רֶּ רֶּ ַלֲענָּה ר אׁש פ  ",ולומר: שלום יהיה לי? כיצד וְׁ

זה קורה. הוא שומע דבר ה', מאזין לתוכחה הנאמרת, 
בו  ובפנים " בָּ נֶּה לְׁ ם פ  ורך צ", איך? כנראה שלה' ֵמִעם ַהּיו 

ם ִכיכך הקדימה התורה שני פסוקים: " ם ַאתֶּ תֶּ ַדעְׁ  ֵאת יְׁ
ר נּו ֲאׁשֶּ ץ יַָּׁשבְׁ רֶּ אֶּ ִים בְׁ רָּ ֵאת" ו במצריםנ", התגוררִמצְׁ  וְׁ
ר נּו ֲאׁשֶּ ַברְׁ ב עָּ רֶּ קֶּ ִים בְׁ ר ַהּגו  ם ֲאׁשֶּ תֶּ ", ומה היה ֲעַברְׁ

אּובמקומות ההם " ת ַוִתרְׁ ם אֶּ ֵאת ִׁשּקּוֵציהֶּ ם וְׁ ", ִּגלֵֻּליהֶּ
ן ֵעץ" ראינו שם שיקוצים וגילולים, בֶּ אֶּ ף וָּ סֶּ ב כֶּ זָּהָּ ר וְׁ  ֲאׁשֶּ

ם הֶּ ן, וכעת, ""ִעמָּ כֶּם יֵׁש פֶּ יודע אולי נדבק משהו. ", מי בָּ
אּואם לא היה " ת ַוִתרְׁ ם אֶּ ֵאת ִׁשּקּוֵציהֶּ ם וְׁ ", לא היה ִּגלֵֻּליהֶּ

ן" כֶּם ֵיׁש פֶּ ׁש", בודאי לא היה נדבק דבר, לא היה "בָּ  ׁש רֶּ
ה רֶּ ַלֲענָּה ר אׁש פ  ת". מה ראו? "וְׁ ם אֶּ ". מבאר ִׁשּקּוֵציהֶּ
ם": רש"י , על שם שהם מאוסים כשקצים. "ִׁשּקּוֵציהֶּ

. ראו גילולים, נכנס משהו בתוך הלב, ומי וכגללשקץ כ
יודע מה הצליח לחדור פנימה, משהו נדחק אוי בתוך 
הלב. נורא נוראות מה שהתורה מלמדת אותנו. כמה 
צריכים לברוח, עד היכן להיות זהירים, להישמר מאוד 

לא לשמוע, שלא תהיה שייכות כל שהיא עם  לא לראות,
  איש פסול ודברים מגונים.

 ספר "יחי ראובן"
 

 מיותי כולה לה'יהפנ
ת ר  תָּ ֹלת נּוֱאֹלוק ַלה' ַהִנסְׁ ַהִנגְׁ נּו וְׁ נֵינּו לָּ בָּ לָּם ַעד ּולְׁ  ַלֲעׂשו ת עו 

ת ֵרי כָּל אֶּ ה ִדבְׁ רָּ את ַהתו   )כט, כח(  "ַהז 

ר ת" תָּ ", כלומר מה שמתחולל בלבו של האדם ַהִנסְׁ
רצון ותשוקה  ", כלנּוֱאֹלוק ַלה'פנימה צריך להיות כולו "

פנימית שיש באדם חייבים להיות מכוונים לשם שמים, 
ֹלתואף ש" ַהִנגְׁ נּו וְׁ ֵנינּו לָּ בָּ ", כלומר שבגלוי איברינו ּולְׁ

עסוקים גם בעניינים גשמיים ועסקי חולין, בכל זאת, 
אפילו באותה שעה עלינו לדאוג לכך שהראש 

ת ַלֲעׂשו ת", "נּוֱאֹלוק ַלה' והפנימיות יהיו " ֵרי כָּל אֶּ  ִדבְׁ
ה רָּ את ַהתו   .ַהז 

 "שפת אמת"                       
 

ל ת יָךוקֱאֹל ה' ּומָּ ָך אֶּ בְׁ בָּ ת לְׁ אֶּ ַבב וְׁ ָך לְׁ עֶּ  )ל.ו( ַזרְׁ

", ומלתם את ערלת לבבכםנאמר: " )י.טז( עקבבפרשת 
 , ואילו כאן היינו שעל האדם עצמו  מוטל לעשות זאת

נאמר שהשם יתברך יעשה זאת? ברם, ההתחלה אמנם 
 "מוטלת על האדם, שצריך הוא להסיר את ה"ערלה

, למען יהא ראוי לקלוט בקרבו את האוטמת את לבו 
". אולם שהלב ערלת לבבכםדברי השם, ולכן נאמר שם "

מרע לטוב, דבר זה אינו  גופו ישתנה לחלוטין  ויהפךו
לעזרת השם  יתברך,  נתון בידי האדם כי אם זקוק הוא

לולכן כאן נאמר: " ת יָךוקֱאֹל ה' ּומָּ ָך אֶּ בְׁ בָּ את  " ולא "לְׁ
 ".ערלת לבבך

 ספר "מעינה של תורה"
 
ב ִכי רו  יָך קָּ ר ֵאלֶּ בָּ ד ַהדָּ א  ִפיָך מְׁ ָך בְׁ בְׁ בָּ  )ל. יד( ַלֲעׂש תו   ּוִבלְׁ

אומר שפסוק זה קאי על מצות התשובה.  הרמב"ן
, השל"ה הקדושהביא מה שכתב ה"חתם סופר" 

, פהששלושה דברים נצרכים לעשיית תשובה: א( 
 , חרטה על העבר וקבלה על העתיד. ג(לבלהתוודות. ב( 
, לעשות את המצוות ולהיזהר שלא איברי העשיה

ִפיָךלעשות עבירות. וזהו מ"ש תורתינו הקדושה "  בְׁ
ָך בְׁ בָּ " בזה את הפיוט חתם סופר". ופירש ה"ַלֲעׂש תו   ּוִבלְׁ
עשה פלא ביום שני של ראש השנה בזכרונות: "הנאמר, 

ה, פ" ראשי תיבות:  פלא" תיבת "לחיים לבל יהיו כמתים
שלושת ביברים, הבקשה היא שנזכה להשתמש אב, ל

", ולא נהיה ח"ו פלאכלי התשובה הנרמזים בתיבת "
 רשעים אשר אף בחייהם הרי הם כמתים.

 ספר "חיים של תורה"
 

 וילך
ִכי ָאנ  ֵתר וְׁ ִתיר ַהסְׁ ַני ַאסְׁ ם פָּ  לא, יח() ַההּוא ַבּיו 

ֵתר מדוע כופל הכתוב " ִתיר ַהסְׁ בעל ", מובא בשם ה"ַאסְׁ
", שלפעמים מרגיש האדם רחוק מהקב"ה, והוא שם טוב

עושה מאמצים להתקרב. אולם, צרה גרועה יותר מזו 
הוא כאשר הקב"ה מסתיר מן האדם את ההרגשה 

נע שהוא קרוב, על שהקב"ה רחוק ממנו, וכך הוא משוכ
ֵתר אף שהוא בעצם מרוחק מאוד. וזהו " ִתיר ַהסְׁ ", ַאסְׁ

הקב"ה יסתיר מעם ישראל גם את הסתר הפנים עצמו. 
והם לא ידעו כלל וכלל שהם רחוקים. עונש כזה הוא 
גרוע הרבה יותר, שכן לא ניתן להתמודד איתו, משום 
 שהאדם אינו משקיע מאמצים על מנת להתקרב לבוראו.
 ספר "ומתוק האור"

 איך לשמור על התורה נגד היצר הרע
ר... יו ַוּי אמֶּ ֵעיֵני ֵאלָּ ֵאל כָּל לְׁ רָּ ץ ֲחַזק ִיׂשְׁ ֱאמָּ  )לא, ז( וכו'.... וֶּ

משה רבינו אומר ליהושע שעליו להביא את העם   כאשר
לארץ ישראל, ולהנחיל להם את הארץ, הוא אומר 

ץ ֲחַזקבפסוקנו " ֱאמָּ נוספים ", וכן במספר מקומות וֶּ
שבהם מדובר על יציאה למלחמה, והכנסת העם לארץ 

ץ ֲחַזק נאמר " ֱאמָּ , כאשר )פרק א, ז(". ואילו בספר יהושע וֶּ
ֱאַמץ ֲחַזק ַרק מדובר בחיזוק לתורה, נאמר שם:" ד וֶּ א   מְׁ

ר מ  ל ַלֲעׂשו ת ִלׁשְׁ כָּ ה -כְׁ רָּ ". חזק ואמץ מאוד. וכו'...ַהתו 



כאשר מדברים שוב ושני פסוקים לאחר מכן , בפסוק ט', 
ץ ֲחַזק ִצִּויִתיָך ֲהלו א על המלחמות, נאמר עוד פעם:" ֱאמָּ  וֶּ

ץ ַאל ַאל ַתֲער  ת ִכי וְׁ ָך ֵתחָּ ל, יָךוקֱאֹל ה' ִעמְׁ כ  ר בְׁ  .ֵתֵלְך ֲאׁשֶּ
". מאוד. חזק ואמץ בלי הוספת המילה ")שם ט("

וההסבר לכך הוא, כי המלחמה עם השטן ויצר הרע בכל 
התורה, היא הרבה יותר קשה מאשר  מה שקשור ללימוד

ההתמודדות עם האויבים בשדה הקרב הגופני. ובמאבק 
שכזה צריך לאזור הרבה כוח והרבה גבורה מאשר 

 במלחמה הנערכת בין מדינות.
 ספר עלינו לשבח דברים ב'

 
ֵהל ת ַהקְׁ ם אֶּ עָּ ֲאנִָּׁשים הָּ ַהנִָּׁשים הָּ ַהַטף וְׁ  )לא. יב( וְׁ

מסופר שבאו להקביל פני ר' יהושע  )ג(במסכת חגיגה
בפקיעין, שאלם רבי יהושע מה חידשו בבית המדרש, 
אמרו לו את הדרשה: טף למה באין, כדי ליתן שכר 
למביאיהם, אמר להם: מרגלית טובה היתה בידכם 
ובקשתם לאבדה ממני. יתכן לבאר על פי הירושלמי 

, המסופר על רבי יהושע, שהיתה אמו )יבמות סוף פ"ק(
ליכה עריסתו לבית המקדש, כדי שיתדבקו אזניו מו

בדברי תורה. לפיכך אמר להם רבי יהושע: ביקשתם 
לאבד ממני מרגלית זו המתאימה לבעליה, שהרי אין 

 ממנו למאמר זו, כי אמו גם עשתה כן.יותר מתאים 
 ספר "משך חכמה"

 
 רעות, וצרות

הּו אֻּ צָּ עו ת ּומְׁ ת רָּ ת ַרבו  רו  צָּ ָאַמר וְׁ ם וְׁ  ִכי ַעל ֲהֹלא ַההּוא ַבּיו 
ִבי יֱאֹלוקַ  ֵאין ִקרְׁ אּוִני בְׁ צָּ ת מְׁ עו  רָּ ה הָּ ֵאלֶּ  )לא. יז( הָּ

הּויש לדקדק, מדוע מתחיל " אֻּ צָּ ת ּומְׁ עו  ת רָּ ת ַרבו  רו  צָּ ", וְׁ
אּוִני ומסיים ברעות לבד " צָּ עו ת מְׁ רָּ ה הָּ ֵאלֶּ מרן "? ביאר הָּ

", צרות", היינו עצם הרעה. "רעות: "הרב ש"ך זצ"ל
היינו המועקה שיש לאדם עקב הרעה, דפעמים עקב 

חשוך בעדו, ונשברת רוחו בקרבו,  יש לאדםשהרעה 
)צרות מלשון צר,  חוץ מהיסורים שיש לו מהרעה עצמה,

. ושברון לב זה, נובע מחוסר כפי שתרגם אונקלוס 'ועקן'(
האמונה והבטחון בה', שחושב שאין ה' בקרבו ואז הוא 

ים, אבל  מי שיראת ה' נגע בלבבו עשוק  ורצוץ כל הימ
ובהשגחתו הפרטית, הצרות אינם צרות ואין ומאמין בה' 

גם כי צר לו , כמו שאמר דוד המלך "ימעיק לו ואין מ
", כי בכל אלך בגיא צלמות לא אירע רע כי אתה עמדי

חומים, וקוי ה' יחליפו כח. כאשר נוח ותנמצב ימצא מ
אין אלוקי ם "מגיע האדם להכרח שהיסורים שיש לו ה

הצרות הסובבים אותו, ולא  " ממילא בטליםבקרבי
אּוִנינשאר רק רעות, ולכן סיים " צָּ עו ת מְׁ רָּ ה הָּ ֵאלֶּ  " הָּ

 ספר "אוצרות התורה"
 

 , וקטניםהתרת נדרים לנשים :הלכה
 ובענין התרת נדרים לנשים : )סי תקפא סק"ג(השע"ת כתב 
הדין היו ר ק:הנה מעי)אות יח(ת והפסקי תשובתב כוכו' ו

ות לומר נוסח התרת הנדרים, ואדרבה אצלם יכג"כ צר
מצוי יותר ענין נדרים והנהגות טובות. וצריך לומר 

שהטעם שאינן נוהגות בכך הוא משום צניעות, וכנראה 
" בכניסת יום כל נדרישלגבי הנשים סומכים על אמירת "

כיפור שמבטלים בזה כל הנדרים והשבועות וכו' של כל 
ג וה לבוא, ומכל מקום נראה שטוב לנההשנה העתיד

ר נדריה, ואחרי שגומר שתעשה את בעלה שליח להתי
וכן לאשתי כן,  לומר הנוסח המפורט בסידורים יוסיף,

בשלום ?והמשיבים עונים לו: הכל מותרים לכם וכו' 
. וקטנים אף שכבר הגיעו לעונת נדרים, דהיינו ?רבים

לשם מי נדרו,  בין י"ב שנה לקטן, וי"א לקטנה ויודעים
אין צריכים לדקדק עמהם שיאמרו נוסח התרת נדרים עד 

 הגיען לגיל מצוות.
 ספר "פסקי תשובות" חלק ו'

 
: ההולך בדרך המלך בקושי משאיר עקיבות, פתגם

 הפוסע על קוצים מכין דרך לבאים.
 ספר "שמחלה"

 
 עובדין דחול בשבת :חקירה

עושה אסור משום הטורח, או שלא יעשה כדרך שהוא 
 (116עמוד  4-. )מנוחת עמי יזבחול, שלא שינה

 ת וחקירות"וספר "קובץ יסוד
 

 : צד היתרסיפור
מבליעים אותיות שחכם אחד למד זכות על אותם חזנים 

לים בשעת התפילה: יש למצוא להם צד היתר ,שכן יומ
הם נוטלים שכר שבת, שהוא אסור מן הדין והותר רק 

 ."בהבלעה"
  ד' )דף סט(ספר "חד וחלק" חלק 

 
 שבת שלום

 
 

ויקטוריה שושנה יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים, 
רפאל יהודה בן מלכה, אליהו בן מרים, שלמה בן בת ג'ויס חנה, 

מרים, חיים אהרן לייב בן רבקה, שמחה ג'וזת בת אליז, חיים בן 
רחל, אבישי יוסף בן שרה  סוזן סולטנה, סשה שלום בן דבורה

אברהם בן  ,אוריאל נסים בן שלוה, פייגא אולגה בת ברנה לאה,
לרינה בת זהרה  . לידה קלה, רחל בת אסתררחמונא רינה בת פיבי

אוריליה שמחה  זרע של קיימא לחניאל בן מלכה ורות אנריאת. 
 .  בת מרים

 חהלעילוי נשמת: ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מ

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


