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אדם  יתקן  אחרים  ומתקן  שמוכיח  קודם 
את עצמו !

נלמד מהפסוק: "שלח עמי ויעבדוני" (פרק ז-כו)
ומכך שנצטוו בני ישראל קודם יציאת מצרים על מצות "שילוח עבדים" 
כדברי חז"ל (ירושלמי ראש השנה פ"ג ה"ה). וביאר המשך חכמה הטעם 
שניצטוו כך, מפני שקודם שמצווים את פרעה "שלח את עמי ויעבדוני", 
לדרוש  יוכלו  כיצד  כן,  לא  שאם  עבדיהם,  את  להוציא  ישראל  צריכים 
מפרעה להוציא את בני ישראל מעבדות, הרי יאמר להם: "קשטו עצמכם 

תחילה".

כ"ק האדמו"ר מבאבוב - רבי בן ציון הלברשטאם זצ"ל (בעל הקדושת 
הוא  שיהיה  צריך  זולתו,  את  ולתקן  להוכיח  שבא  אדם  אומר:  היה  ציון) 
"תשב  צ-ג):  (תהלים  בפסוק  שמרומז  כפי  ענין,  באותו  ושלם  נקי  עצמו 
אנוש עד דכא - ותאמר שובו בני אדם". כלומר: רק אחרי שתשוב בעצמך 

עד דיכדוכה של נפש, תוכל לומר גם לשאר בני אדם "שובו".

כמו כן נוכל לדרוש בפסוק (איכה ה): "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה 
אזי  ה',  אל  להשיבו  הציבור  את  להוכיח  רוצים  אנו  אם  כלומר:  ה'"  אל 
נהיה  אז  ורק  אצלינו,  לתקן  מה  ולחקור  דרכינו  את  לחפש  תחילה  עלינו 

רשאים לומר לציבור לכו ונשובה אל ה'.

א-יא):  (פרק  באבות  שנינו  שמואל:  המדרש  של  מענין  פירוש  ישנו 
ותגלו  גלות  חובת  תחובו  שמא  בדבריכם,  הזהרו  חכמים  אומר:  אבטליון 
למקום מים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם 

שמים מתחלל".

ונאה  דורש  נאה  שיהיה  להזהיר  התנא  כוונת  שמואל:  המדרש  מפרש 
וזהו  לאחרים.  מזהיר  שהוא  מה  בכל  תחילה  נזהר  הוא  ולהיות  מקיים. 
שאומר "הזהרו בדבריכם" - הזהרו אתם תחילה בדבריכם שאתה מזהירים 
דבריכם,  את  השומעים  כי  גלות,  חובת  תחובו  שמא   - אחרים  את  בהם 
כשיראו אתכם שאינכם מקיימים מה שאתם דורשים, גם המה יראו וכן 
יעשו, ויתחייבו העם גלות על עוונותיהם, וכיון שאתם גרמתם להם שלא 
על  שלהם  גלות  אותו  עון  כל  יהיה  חטאו,  ובסיבתכם  דבריכם  את  ישמעו 

צוואריכם... כי גם המה ילמדו מכם להיות דורשים ולא מקיימים...

פרשת וארא



לנהוג בסבלנות ובנחת 
עם בני ביתו ותלמידיו, 

ולא בכעס והקפדה !
נלמד מהפסוק: "וידבר ה' אל 
משה ואל אהרן ויצום את בני 

ישראל" (פרק ו-יג)
וכתב רש"י: "ציווה עליהם להנהיגם 
פירוט  וביתר  אותם".  ולסבול  בנחת 
בני  הקב"ה,  להם  אמר  במדרש:  מובא 
סרבנים הם, רגזנים הם, טרחנים הם, 
על מנת כן תהיו מקבלים עליכם, שיהיו 
מקללים אתכם שיהיו מסקלים אתכם 

באבנים" (מד"ר שמות ז-ב).

המנהיג  של  חובתו  על  נוקבים  דברים 
כתב  והקפדה,  מכעס  להזהר  והמחנך 
הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל (בספרו 
מדרך  "כי  יב):  ח"א-דרוש  דבש  יערות 
הנימוס והנהוג במנהיגי עם, שכיח באיש 
וטורח  העומס  עליו  ירבה  כאשר  אחד 
הציבור, יכעיסנו ויקוץ ברוב טורח וזהו 
גדול  חטא  באמת  אבל  האנושי.  מטבע 
הוא למנהיג, שמחוייב לישא כצאן עלות 
וכמה  ועומס,  בטורח  לבעוט  מבלי  ינהל 
החיוב  עליו  יותר  הטורח,  עליו  שיותר 

להתנהג בנעימות בלי שום כעס"...

לא  מא.): "רגזן  (קידושין  חז"ל  אמרו 
עלתה בידו אלא רגזנותו". ופירש רש"י: 
"כחש בשרו, לא נשתכר כלום". [וידועה 
על  עצמו  את  מעניש  "הרגזן  האמרה: 

עולה שעושה זולתו"].

זצ"ל  מבגדד  חיים  יוסף  רבינו  ושואל 
תיבת  לכאורה  יהוידע):  בן  (בספרו 
"בידו" מיותרת והיה די לומר "רגזן אין 

לו אלא רגזנותו"?

שכל  הידוע  עפ"י  יהוידע  הבן  ומתרץ 
הנעלב ושומע חרפתו ואינו משיב, מרויח 
שכר גדול וגם נוטל את מצוות המחרפו 
כצאת  "ואוהביו  עליו  נאמר  [וכבר 
בתנאי  זאת  כל  אך  בגבורתו"]  השמש 
שלא יתמלא בלבו כעס ורוגז על המחרפו 
וכמו  לכלום.  החירוף  בעיניו  יהיה  אלא 
לח-טו)  (תהלים  ע"ה  המלך  דוד  שאמר 
בפיו  ואין  שומע  לא  אשר  כאיש  "ואהי 

תוכחות".

האדם  את  כלל  שומע  איני  כלומר: 
שחוטא לי בחירוף וממילא אין לי על מה 
מתמלא  הנעלב  אם  ואולם  להוכיחו... 
רוגז על המעליב אלא שמתאמץ לשתוק 
אין  המעליב,  של  מצוותיו  להרויח  כדי 
זאת  שתיקתו,  בעבור  שיטלם  ראוי 

משום שהתרגז.

על  שרוגז   - "רגזן"  שאמרו:  הוא 
"לא  בלב.  אלא  שאינו  אף  המחרפו, 
עלה בידו" - לא הרויח בידו מן המצוות 
  - רגזנותו"  "אלא  כלום  המחרפו  של 

שנתכעס בלבו ולעוון יחשב לו.



הציבור,  של  בצערו  ולהשתתף  להרגיש 
ולשאת בעול עמו !

נלמד מהפסוק: "אלה ראשי בית אבותם בני ראובן... 
ובני שמעון... ואלה שמות בני לוי"..." (פרק ו-יד,טו)

והקשה השל"ה הק: מה פשר תיבות "שמות" שהזכיר הכתוב אצל בני 
לוי ולא כתב כך אצל ראובן ושמעון? ותירץ: כי בני שבט לוי הרי לא היו 
קרא  עשה?  מה  הציבור.  בצרת  להשתתף  ורצה  זה  דבר  ידע  ולוי  בגלות, 
שמות לבניו על שם הגלות, דהיינו שם גרשון על שם כי גרים הם בארץ 
לא להם, ושם קהת על שם שיניהם קהות, ושם מררי על שם וימררו את 
חייהם. זהו שאומר "ואלה שמות בני לוי". ומכאן כותב השל"ה - ילמד 
הודיע  וכן  לו.  מגעת  הצרה  שאין  אעפ"י  הציבור  בצער  להשתתף  האדם 
זו,  בגלות  עמהם  אהיה  אהיה,  אשר  אהיה  ע"ה,  רבינו  למשה  השי"ת 

אהיה עמהם בגלות אחרת. עכ"ד.

המנהיגים האמיתיים חיים רק עבור בני עמם
עולם  בן  אם  ניכר  אדם  של  מהספדו  כי  קנז)  (שבת  בגמרא  חז"ל  קבעו 
עליו  ומורידין  עליו  בוכין  הכל  היה,  כשר  שאם  רש"י:  ופירש  הוא.  הבא 

דמעות ומספרים בשבחו.

הוסיף הגאון רבי ישעי' קרלינסקי זצ"ל (אב"ד פוחוביץ) בביאור הדברים 
אין  לעצמם.  רק  החיים  אנשים  ישנם  דהנה  ישעי')  הגיון  בספר  (הובא 
להם בעולמם אלא ה"אני" שלהם, וסביב ציר זה יסובבו כל מחשבותיהם 
חיים  אינם  אמיתיים,  מנהיגים  גדולים  אנשים  זאת  לעומת  והגיגיהם. 

לעצמם אלא רק לבני עמם.

לפיכך, כאשר אדם כזה נעדר מן העולם, ירגישו אנשי עדתו בחסרונו, 
יצטערו ויתאבלו עליו. לא כן אדם שחי לעצמו ולא למען זולתו, אזי לא 
ירגיש החי בחסרונו ולא יצטער על אובדנו. הוא מה שאמרו חז"ל שאם 
אדם כשר הוא, היינו שנשא בעול זולתו והועיל לאחרים, אזי הכל בוכין 

על הסתלקותו ומורידין עליו דמעות, ומזה ניכר שהוא בן עולם הבא.

מהי  א-ג)  (רות  נעמי"  איש  אלימלך  "וימת  בפסוק  נאמר  אלימלך  על 
הדגשת הכתוב "איש נעמי"? אלא ללמדינו, שמיתתו היתה לאשתו בלבד, 
לא לכל העם.  משום שאלימלך העשיר חי רק לעצמו ומצב העניים הגוועים 
ברעב לא נגע ללבבו, כמו שאמרו חז"ל. על כן נאמר "איש נעמי" שלא מת 

אלא לאשתו. (כמבואר בסנהדרין כב:).

הנה כי כן, "מהספדו של אדם ניכר אם בן עולם הבא הוא". אם הציבור 
מצטער על העדרו אות הוא שהאיש חי לטובת הציבור ולכן הציבור מרגיש 
הוא  אות  העדרו,  על  מצטער  הציבור  אין  כאשר  אך  עליו.  ובוכה  בהעדרו 

שאינו חסר לציבור, כי בחיים לא נהנו ממנו.

מה בין "ילד בוכה" ל"נער בוכה"?
לדעת המהר"ם מלובלין זצ"ל (בספרו אמרי דעת) עוד בהיות משה רבינו 
בתיבה - לימדה אותנו התורה - כבר אז חש בצערן של ישראל. הכיצד? 
נאמר בפסוק: "ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה... ותאמר מילדי 

העברים זה" (ב-ו). מה ההבדל בין "ילד בוכה" ל"נער בוכה"?

ובכן, ההבדל הוא בזה: ילד קטן המוטל בוכה בעריסה, אינו בוכה אלא 
כשכואב לו לבדו. אין לו  דעת לבכות על צערם של אחרים. לא כן הנער 

אשר מרגיש בצערם של אחרים ומסוגל לבכות על צערם.

הוא שמלמדנו הפסוק: משה רבינו, אמנם היה ילד קטן שחייו נתונים 
הצילה  פרעה  בת  כאשר  ואולם  שבכה.  פלא  כל  אין  כזה  ובמצב  בסכנה, 
אותו ומשתה אותו מן המים, היה אמור להפסיק לבכות. אך לא כך קרה. 
הבינה  ומיד  בוכה,  הוא  שעדין  רואה  היא  בוכה",  נער  "והנה  כעת  גם 
אמר  כאילו  ישראל.  של  צערם  את  המרגיש  "נער"  בתור  בוכה  שהוא 
לעצמו: אמנם אמת נכון הדבר שקרה לי נס וניצלתי מן הסכנה, אך מה 
נורא גורלם של רבבות ילדי ישראל שלא זכו לנס כזה. עליהם בכה משה 

רבינו.




