
   

  
  
  

  

  פירושי� מתו שיעור פרשת שבועלקט 
  22:00ב יו� חמישי בשעה " ב4זכריה ' רח" דברי שיר"ס "בביהכנ

  158פר גליו� מס                                           א"עתש יו� הכיפורי�                    
  נפשותיכ� את וענית�

', הנפש ענוי 'ושתיה מאכילה ענוי נקרא מדוע, העול� מקשי�

  .בזה מתענה אינה הנפש ואלו, הגו� של ענוי זהו והלא

 ועתה: "המ� על ישראל בני תלונת לגבי הקשו זו מעי� שיהוק

 אינו לכאורה כא� וג�, "עינינו המ� אל בלתי כל אי� יבשה נפשנו

 האכילה עני� על דברו ה� והלא, "יבשה נפשנו "אמרו מדוע מוב�

  ?ממנו שנהנה זה הוא שהגו�

 ברכה רק ברכו המ� על שהרי, ל"זצ מטשיבי� הרב בש� ומתרצי�

 המזו� וברכת, אכילתו לפני" השמי� מ� לח� המוציא "� אחת

 נפשות בורא, ושהכל אדמה, הע� פרי בורא ברכות א�, לאחריו

  . יבשה היתה הנפש ג� ממילא, לבר� יכלו לא � יצר ואשר

 בלתי כמעט שבו בשנה היחיד היו� זהו. כפור יו� לגבי הדי� הוא

  .הנפש ענוי ג� בו יש ולכ�, ברכות מאה לבר� אפשרי

 ח"הגר את פע� ששאלתי מה את כא� להביא טע� ובנות�

 ברישד לפני שעוד, )ב, ד יומא (הגמרא דברי על א"שליט קניבסקי

 הענ� בתו� להמתי� משה צר�וה, סיני הר במעמד משה ע�' ה

 ושאלתי. מעיו שבתו� ושתיה אכילה למרק כדי, ימי� ששה

, שבמעיו ושתיה אכילה למרק צר�וה מדוע, א"שליט ח"להגר

  ?באברי� נבלע והמ�, מ� רק אכל הלא

, בסביבה מהגויי� כלוא קנה כנראה רבנו שמשה, ח"הגר וענה

 למשה א�: שאלתי זה ועל. כ� שעשו ישראל בני על שכתוב כמו

 השרת שמלאכי רוחני לח� שהוא מ� לאכול אפשרות היתה רבנו

 ח"הגר וענה! ?כלוא מהגויי� לקנות הל� כיצד, ממנו ניזוני�

, מאכלי� אות� על שיבר� הברכות את להרויח רצה רבנו שמשה

 מהגויי� וכשקנה. הז� וברכת המוציא מבר� היה" מ�"ה על שכ�

  .'יצר אשר'ו' נפשות בורא' 'האדמה' 'הע�' 'מזונות 'ברכת הרויח

  

  "קל רחו� וחנו�' ה' ה"

ה� ' ה' סכת ראש השנה ד� יז אומר רבינו ת� שהבמ, בגמרא

' ואני ה, קוד� שיחטא האד�' אני ה. שתי מידות של רחמי�

ש על רבינו "ומקשה הרא. לאחר שיחטא האד� ויעשה תשובה

מה הכוונה , א� כ�, קוד� שחטא האד� אינו זקוק לרחמי�. ת�

 ,ל"מרדכי מ� זצ' ר ומתר� ? קוד� שיחטא האד�"'אני ה"

א� , וד� החטא אד� לא חטא ולכ� אינו זקוק לרחמי�שאמנ� ק

שהרי . ג� הוא תלוי ברחמי� מרובי�, לא חטאשעצ� הדבר 

ה עוזרו אינו יכול "אלמלא הקב, אומרת הגמרא במסכת קידושי�

קוד� שיחטא  �מידת הרחמי�  �' אני ה, ממילא. לו ליצר הרע

 מידת הרחמי� לאחר שיחטא �' ואני ה. האד� כדי שלא יחטא

  .האד� ויעשה תשובה לקבל את תשובתו ולמחול לו

 להסביר על פי ,הרב בנימי� קצנלבוג� כותב "אב� ישפה"בספר 

עזרנו אלוקי ישענו על דבר "עט פרק זה את הפסוק בתהילי� 

קוד� ' האני כי " כפר על חטאת� למע� שמ�וכבוד שמ� והצילנו 

עזרנו "נה וזו הכוו, שלא יחטאבזה שאני עוזר לו , שיחטא האד�

 מכבוד –על ידי שמ� , כלומר. "אלוקי ישענו על דבר כבוד שמ�

ל חטאתנו למע� אז והצילנו וכפר ע, א� כבר חטאנואבל . שמי�

  .ויעשה תשובההאד� לאחר שיחטא '  אני ה� שמ�

  

ובדר� חטאי� לא אשרי האיש אשר לא הל� בעצת רשעי� "

 "'וגוחפצו ' ובמושב ליצי� לא ישב כי א� בתורת העמד 

  )תהילי� א(

 מדוע נאמר אשרי דיאלפמהרב שלמה סשמעתי דיוק נחמד 

, והסביר? הול�מדוע לא כתוב אשר לא , האיש אשר לא הל�

שחבריו או סביבתו הולכי� עכשיו , שכאשר יש לאד� נסיו�

באותו זמ� אי . ולעשות דברי� אשר יש בה� הנאה רגעית, לבלות

זמ� של הנסיו� קשה לו אפשר לומר אשרי האיש מפני שבאותו ה

והאד� , וכאשר מסתכלי� אחורה,  אבל עוברות שני�.תמודדהל

, הזה שויתר על כל מיני תענוגי� מפוקפקי� והתגבר על יצרו הרע

אז , וחבריו הלכו לא� שהלכו ,'וכו' זכה ונהיה תלמיד חכ� וכו

  .בעבר, הל�אשרי האיש אשר לא 

  

  "על חטא שחטאנו לפני� ביצר הרע"

ה את ולמע� ספות הר" בפרשת כי תבוא על הפסוק �"הרמב

 אות�ה ברא "שלכל אד� יש תאות שהקב, מסביר, "הצמאה

, שיש אנשי� שממלאי� את תאוות� עד הסו�, אלא. ויחד איתב

ואז הולכי� לחפש . עד שמתאוה נורמלית כבר אי� לה� הנאה

תאוות חדשות שאד� נורמלי לא מבי� מה יש כא� ומה טע� יש 

  .בה�

ה את ולמע� ספות הר, וזו הכוונה של הפסוק: �"מר הרמבאו

והטע� . והתאוה יקרא צמאה. הוכי נפש צמאה יקרא ר. הצמאה

ה שאיננה מתאוה לדברי� הרעי� לה כאשר רוכי נפש האד� ה

אז יוסי� בנפשו , תבוא בליבו קצת התאוה והוא ימלא תאותו

שה תאוה יתרה והיא תהיה צמאה מאד לדבר ההוא שאכל או שע

ומתאווה עוד לדברי� רעי� שלא היתה מתאוה , יותר מבראשונה

  .�"ועיי� ש� בדוגמאות שמביא הרמב. לה� בתחילה

". על חטא שחטאנו לפני� ביצר הרע"נית� להסביר מהו , ולפי זה

, �"אבל לפי דברי הרמב. שלנו באי� מיצר הרע הרי כל החטאי�

ת היצר הרע שהרי בא ב� אד� להתוודות על כ� שפיט� א. נפלא

שלו עד ששכלל אותו וגר� לעצמו להיות צמא לכל מיני תאוות 

שבראנו , "חטאנו לפני� ביצר הרע" וזו הכוונה ש.לא נורמליות

  .לעצמנו יצר הרע חדש

 לקשר ,א"שמואל לוונשטיי� שליט' רהרב , שמעתי מב� דודי

ש� אומרת הגמרא שכורש ', ה ד� ד"לכא� את הגמרא במסכת ר

? ומני� לנו שהחמי�. ולבסו� החמי�, מל� כשרהיה בתחילה 

ויאמר לי המל� והשגל יושבת "מזה שכתוב , אומרת הגמרא

אמר רבא בר לימא משמיא ? מהי שגל, שואלת הגמרא". אצלו

. בני נח הוזהרו על כ�, למשכב, י"פירש רש. תאכלב, דרב

אז מה , אתא� נאמר ששגל זה כלב, ממשיכה הגמרא לשאול

נצבה שגל לימינ� " ,א לישראל לעתיד לבואמבטיח לה� הנבי

אבל א� שגל זו . כת� אופיר הכוונה זהב אופיר. "רבכת� אופי



 

  

  ו� הכיפורי�י

  יו� פטירת

 רבי עקיבא

  

  גמר חתימה
  טובה

  לכל בית ישראל
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  לרפואת
  

  חגי יצחק

 ב� פנינה

  

  לעילוי נשמת
  

 ב� משה 'ר
מנח� מנדל 

 שניצר

? וכי זקוקי� אנו לדבר כזה, מה מבטיח הנביא לישראל, אתכלב

בשכר שחביבה התורה לישראל כשגל לעובדי , עונה הגמרא

  .כוכבי� זכית� לכת� אופיר

על הפסוק , פרשת כי תצא" העמק דבר"בספרו , ב"ומקשה הנצי

ל משהו יותר מוצלח לדמות "וכי לא מצאו חז, "לא תביא אתנ�"

  !?אליו את חביבות התורה רק כמו שגוי אוהב כלבה

י עוד לא מזכה "זה שהתורה אהובה על עמ, ב"אומר הנצי, אלא

רה לא רק מפני שהתורה חביבה עלינו בצו. אותנו בכת� אופיר

רק מפני שהתורה חביבה עלינו כמו שהשגל , טבעית ולא נורמלית

  .לכ� נקבל זהב אופיר, שזהו דבר לא טבעי, לעובדי כוכבי�

  

 פריס שפע� ,א"שליט  קנייבסקיחיי� רבי הגאו� על פרומס

 בעל דושי�יק מסכת את ללמוד החל הוא צעיר בהיותו כי לנכדו

 כשאי� שבת בליל דללמו מה לו שיהיה כדי, במלה מלה, פה

 כי ראה כאשר אול�, פה בעל מסכת כחצי נ�יש אכ� הוא. חשמל

  .מכ� חדל הוא האחרי� מודיויל בסדרי פוגע הדבר

 פה בעל מסכת ללמוד זו שקבלה חששת לא ואי�: נכדו שאלו

 שהוא לפני ארע זה שספור, חיי� רבי לו ענה? כנדר להחשב עלולה

 גיל לפני עוד דרגתו היתה המ ולמד צא!... הנדרי� לעונת הגיע

 את לבטל שלא כדי פה בעל מסכת ללמוד שרצה, עשרה שתי�

  !אחר מלמוד הפנוי זמ� שו� לכ� למצוא היה יכול ולא � זמנו

  

חוש המחשבה לחשב מחשבות טובות והרהורי� טובי� ולב ...

להבי� דברי קדש� ולהתפלל ולבר� כל הברכות במחשבה 

תפילה  (הורי� ומחשבות זרותואני טמאתי אות� בהר. טהורה

  )זכה

 בו שנחשב מנת על, חוש המחשבה באותנו חנ�הקדוש ברו� הוא 

 קדשו דברי את שנבי� כדי, מחשבות טובות והרהורי� טובי�

 בה� להשתמש במקו�, אנו א�. טהורה במחשבה ונבר� ונתפלל

 ומחשבות בהרהורי� אות� טמאנו, ביותר והראוי המשכל באפ�

  .ראויות אינ� וברכותינו תפלותינו �א וממילא, זרות

 את לפניו ותנה חסיד בא" חיי� אמרי"ה, ני�'ר מויז" האדמואל

  ".?לעשות עלי מה, התפלה בעת זרות מחשבות לי יש, רבי: "צרתו

? מה� זרות מחשבות �ולבח עלינו תחלה": "חיי� אמרי" הלו ענה

, גמרא ד� ללמד וממהר במקוה טובל, בבקר בחמש ק� אד� א�

 טורדות מחשבות זאת ובכל � ראש כבד מתו� מתפלל מכ� לאחרו

  . זרות מחשבות אכ� ה� � תפלתו בעת אותו

 ועובר על העיתו� קפה כוס שותה, בבקר בשמונה ק� אד� א� א�

 והול� התפלי� את נוטל מכ� לאחר ורק, שני� מקרא ואחד תרגו�

 ועל דא על ממכריו כמה ע� משוחח ש�, הכנסת לביתבניחותא 

 ומשנות שונות מחשבות אותו טורדות כשמתפלל מכ� ולאחר, הא

 שזרה היא התפלה, אדרבה, ועקר כלל זרות מחשבות אלו אי� �

  ...".לו

  

   אוי לי כי הלכתי אחרי עיני

שתחילת , כתב, )"ילקוט הגרשוני"מובא ב ("לח� דמעה"בספר 

, כלומר הורדת דמעות כנחל, התשובה צריכה להיות על ידי העי�

זאת על פי מאמר חכמינו . י שהעי� היא הגור� הראשו� לחטאמפנ

שאמרו כי העי� והלב ה� , )ה, ירושלמי ברכות א(זכרונ� לברכה 

 העי� רואה והלב –] המביאי� לעברה[שני סרסורי העבירה 

ולה יש די� , א� כ� נמצא שהעי� היא המתחילה בחטא. חומד

, התחיל מהעי�צרי� ל, ולכ� כשהאד� שב בתשובה, גרמא בנזיקי�

  . על שנגר� לו חטא, כלומר להוריד דמעות כנחל

עיני נגרה ולא תדמה מאי� ", ל מסברי� הפסוקי�"ועל פי הנ

, )נא�מט, איכה ג" (עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. 'הפגות וגו

, נדרי� לב(ואבריו ה� תושביה , האד� נמשל לעיר קטנה, שהנה

". יר קטנה ואנשי� בה מעטע): "יד, ט(ב על פי הפסוק בקהלת 

יע� כי , התשובה כתובה בהמש� הפסוק? "עיני ירדה מי�"למה 

מכל "כלומר היא זו שטינפה את נפשי יותר , "עיני עוללה לנפשי"

, ולכ� תבוא העי� ותקנח בדמעותיה. ה� שאר אברי, "בנות עירי

  . את החטאי� שבה� טנפה את נשמתי

  

  טהרות' לטהר אתכ� מכל חטאתיכ� לפני ה

: הוא עושה בזה שתי רעות', כשאד� חוטא ועובר על רצו� ה

, והשניה היא הרעה שגר� לעצמו, האחת היא המרידה במל�

  .כשטמא את נשמתו והרחיקה ממקור החיי�

מל� אחד נטע בגינתו :  הביא על עני� זה משל"ייטב פני�"בספר 

, ואד� נכנס בהחבא אל החצר, ויהי היו�. ע� נדיר ויקר מאד

 הע� היה עדי� �א� אבוי . פס על הע� על מנת לגנב מפרותיווט

הענפי� . וענפיו לא יכלו לשאת את משקלו של הגנב, ושברירי

, והגנב השל� ארצה מגבה רב, קרסו תחתיה� בקול רעש גדול

מכ� רגל ועד ראש התכסה כלו . תו� שהוא שובר את כל עצמותיו

, י� כדי להרפאונזקק לטפולי� רפואיי� יקר, בפצעי� וחבורות

  .ולא ידע מני� יקח את הסכו� הדרוש, א� האיש היה עני ורש

, ל� לארמו� המלוכה: ויע� לו עצה, שמע זאת אחד מידידיו

א� , המל� אמנ� יכעס בתחילה. והתודה לפני המל� על מעשי�

ודאי , תביע צער וחרטה ותבקש את סליחתו, א� תבכה לפניו

,  אולי מתו� כ� ג� ירח� עלי��ומי יודע , הוא ימחל ל� על הגנבה

  .והוא יצוה לרפא אות� ולהבריא�

הנזק שמביא עמו . כ� בדיוק הוא מצבו של אד� שנכשל בעברה

א� . וכת� על נשמת החוטא, חלול ש� שמי�: החטא הוא כפול

מיד , לבקש את סליחתו על חלול שמו' כאשר אד� מגיע לפני ה

הרי הוא מנקה אותו ובנוס� למחילת העוו� , מתמלא עליו רחמי�

  .מהלכלו� שדבק בו על ידי החטא

כי ביו� הזה יכפר "את הפסוק " ייטב פני�"מבאר ה, על פי זה

א� אד� ". תטהרו' לפני ה, עליכ� לטהר אתכ� מכל חטאתיכ�

בא ביו� הכפורי� מתו� מטרה לבקש את מחילת הקדוש ברו� 

א זוכה אזי הו, "תטהרו' לפני ה "�הוא על אשר פגע בכבוד שמי� 

  ".יכפר עליכ� לטהר אתכ� מכל חטאתיכ�"ג� ל

  


