
 

 

  

ֹותהַ ֵעיֶניָך ְוַאל ְיֵהא ַקל ב ְ   ִמְצוֹות ֲהַקל 

 פרשת עקב תשפ"א
 

 70גליון: 

 )ז יב( "והיה עקב תשמעון"
' שמברכים ברכות' בפרשיתנו מאריך לדבר במעלות ה'זוהרבדברי ה'

 מובא מכך בפרשייתנו.ה. ברכת המזון'ו'ברכות הנהנין' על האכילה. ב'
שדייקא מתוך  'והיה עקב תשמעון'ואפשר לרמז זאת בפסוק זה 

הברכות שיש בהם –' תשמעוןבא אחר כך: 'העקביים'  –שמיות גה'
כבוד התגלות   -שמיעה בקול ה'   -'תשמעון'  –נהיה ו, עניה ושמיעה

  .אכילה כראוי עם ברכותיהבוכידוע הבירורים שנעשים  .מלכותו
 'והיה עקב תשמעון וכו'"ת של זה הפסוק רואפשר להוסיף ולומר: שה

 ישעיה ג()ע"ד הפסוק:  טובשגמ' שבעה עשר ' ועוד 'ברכותבגימטריא: 
 .ענין אכילתם של צדיקים - ֹיאֵכלּוִכי ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם  ִאְמרּו ַצִדיק ִכי טֹוב

 

 )ז יב( "ושמר ה' אלוקיך לך את הברית "והיה עקב תשמעון
דע"י מתחברים אנו להשי"ת, גם אם  –גדול הוא כוח השמיעה 

עזב את  השמיעהדבכוח  יתרווכמו דמצינו אצל  נמצאים בעקביים,
(. 'את הברית' )המובא בפסוק זהִעם עם ישראל  ברית'כל הע"ז והתחבר ל'
ששמיעת יתרו נחשב  'וישמע יתרו'עה"פ  )מ"ז תנינא(וכמובא בליקו"מ 

 לשמיעה, שנכנס באזניו.
דבשמיעה אתכליל  )במדבר קלח:(ואפשר להסמיך לכך את דברי הזוהר 

, 'עקביים'' לשמיעה, וזהו ה'עולם התשובה' הוא בינה', והא ''בינה
 לאלו הצריכים לחזור בתשובה.

הרחוקים שגם אלו  'שמע ישראל'כן אפשר להוסיף ע"ד רמז בפסוק 
)ויעויין  בעת מסירות נפשם לה'וביותר  - מאוד אומרים פסוק זה

בעקביים נמצאת שגם  - 'והיה עקב תשמעון'וזהו:  בליקו"מ פ ב(,
 .'השמיעה של 'שמע ישראל

 

 )ז יב( "והיה עקב תשמעון"
. ובדברי ה'מדרש המצוות הקלות שאדם דש בעקביו ;בדברי רש"י ע"כ

 במצוות הקלותזהר גם יתנחומא' שדוד המלך אמר לפני הקב"ה שנ
 )יעוי"ש(. 'בשמרם עקב רב'ע"ד הפסוק: 

אלא לשון " והיהאין " פרשה מב(, )ב"רע"פ דבריהם ואפשר לומר 
שמחת  דע"י, הא בהא תליאד .(בספרי החסידותועויין ע"כ ), שמחה

נזהרים גם במצוות  – 'מצוה'המצוות, ששמחים ומעריכים כל דבר 
'עקב  – שמחת המצוותדע"י  -'והיה' . וזהו: הקלות שדשים בעקביים

 שישמעו ויקיימו גם המצוות הקלות. -תשמעון' 
 

 )ז טז( ם כי מקש הוא לך""ולא תעבוד את אלהיה
עוונותיו של האדם  מכשול,' שהוא לתקלא' 'מוקשבתרגום אונקלוס: '

 )י"ד(, ובליקוטי מוהר"ן 'עבירה גוררת עבירה'הם מכשול לאדם ע"ד: 
הצואים שנלבשו ע"י שצריכים יגיעות רבות כדי להפשיט הבגדים 

", כי אלו הסירו הבגדים הצאים" )זכריה ג(:העוונות, כמו שכתוב 
הבגדים מונעים אותם מלחזור לקב"ה, והם מפסיקים כמו נהר 

 .המפסיק, שאי אפשר להלך דרך אותו הנהר'
 

 )ז יז יח("איכה אוכל להורישם... לא תירא מהם" 
)אבות , כדברי המשנה עזות דקדושה'כבר מובא בגודל מעלת מידת ה'

על גודל מעלת העזות  )קמ"ז(', ובליקוטי מוהר"ן 'הוי עז כנמר פ"ה(
הן 'מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שדקדושה מביא את מאמרם 

וזאת אנו רואים כאן בקרא, שהדבר הראשון שהפסוק  ביצה כח:() עזין'
. ואפ"ל בדרך רמז: עזות דקדושה –' א תירא מהםמצווה הוא: 'ל

הוא: )עם האותיות, התיבות והכולל( 'הם מירא ת'א ל' :שהר"ת של
 .עזות דקדושה''. רמז ל'עזות'
 

 'וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו הוי"ה אלוקיך מיסרך'
מידת  –' 'אלוקיך מייסרךו - היסורים –'ייסר איש את בנו' על אף 
 ה' א' מיסרך'.' - 'רחמיםמידת ה' – 'הוי"ה', כבר הוקדם לכך: ה'דין'

מידת הרחמים ושיתפה שהקב"ה הקדים ; (ריש בראשית)וכמובא ברש"י 
 . 'ביום עשות הוי"ה אלוקים ארץ ושמים'ן, והיינו דכתיב למידת הדי

 ולמעשה מה שנוכל ללמוד מכאן דבתוך מידת הדין ישנה גם רחמים.
 
 

: 'והיה עקב תשמעון', ובדברי רש"י: 'אם יתנובפרש
 המצוות שאדם דש בעקביו תשמעון'.

והיה עקב. זה שאמר ": )תנחומא(מדרש בוביתר אריכות 
)תהלים  'עון עקבי יסובני ,למה אירא בימי רע'הכתוב: 

יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא שנתן תורה  :מט, ו(
לישראל שיש בה שש מאות ושלש עשרה מצות, ויש בהן 
קלות וחמורות. ומפני שיש בהן מצות קלות שאין בני 

אלא שמשליכין אותן תחת עקביהן,  ,אדם משגיחין בהן
רא מיום הדין יכלומר שהן קלות, לפיכך היה דוד מתי

ירא מן מצות החמורות יתבונו של עולם, איני מיואומר: ר
רא. מן המצות ישבתורה, שהן חמורות. ממה אני מתי

הקלות, שמא עברתי על אחת מהן, אם עשיתי אם לא 
עשיתי, מפני שהיתה קלה. ואתה אמרת, הוי זהיר במצוה 

 למה אירא בימי רע וגו''.' :חמורה. לכך אמרכבקלה 
'הנחמדים מזהב ומפז  :על הפסוק המדרש ובהמשך דברי

פסוק אחריו: 'גם עבדך נזהר הו)תהלים יט, יא(. רב וגו' 
"אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא,  .בהם בשמרם עקב רב'

בון העולמים, שמא מפני שהן מתוקין מדבש, בסרתי יר
בהן חס ושלום. אלא, גם עבדך נזהר בהם זילזלתי( )

טובך  בשמרם עקב רב, מצות קלות. לפיכך כתיב: מה רב
 .זו היא שכרן של מצות קלות')שם לא, כ(, אשר צפנת וגו' 

'עקב רב' לתיבת 'רב'  :שמקישם תיבת 'רב' הכתוב בפסוק
 מה רב טובך אשר צפנת ליראיך'.' :הכתוב בפסוק

 יםוהנלמד מכאן חשיבותם של כלל המצוות, קטנ
וכוונה, וכדברי  ותלהדר בהם ולהשקיע בהם כוח יםכגדול

'הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין א(:  )אבות בהמשנה 
אתה יודע מתן שכרן של מצוות' ובפירוש התוי"ט: 

 להיות זריז ומהיר במצוה קלה כמו שהוא ,ן זהירותילעני'
 . 'זריז ומהיר במצוה חמורה

זו בדברים חודרים  על משנה)שמות י"ג( ובדברי הרמב"ן 
ונודה אליו  ינוקוכוונת כל המצות שנאמין באל'בים: ונוק

אחר  ראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעםושהוא ב
ל עליון חפץ בתחתונים מלבד קביצירה הראשונה, ואין 
 . 'קיו שבראוושידע האדם ויודה לאל

'לשם  אפשר ללמוד בחשיבות כל המצות מאמירתוכן 
ם ישראל עַ  –כי כל מצווה הוא יחוד שלנו לפניהם, יחוד', 

 ם הקב"ה כביכול, וכמו שכתוב 'כל מצותיך אמונה'.  עִ  -
 

 מעלתם כי רבה בספרי אמת
ות גדולה ורמה היא חשיבותם של מצוות, כלל המצו

וה ושרמ"ח מצוות שצתיקוני זוהר ל"א עו( )כולם, וכמובא 
 משה לישראל הם לטהר רמ"ח איברי האדם. 

כל מי שמקיים מצוה אחת כראוי קכד(:  )גובדברי הזוהר 
כאילו מקיים כל רמ"ח מצות עשה, כי אין לך מצות עשה 

 מכל רמ"ח מצות עשה. שאינה כלולה 
מתוקנים על פי סודות של איברי הגוף  :קס"ה( )בועוד שם 

 מצות התורה, ואם האדם גורע מצוה אחת הוא בעל מום.
הוי אומר; כל מצוה ומצוה יש לה את תפקידה ותיקונה 

 ., ואף גם גופו בגשמיותלשלימות נפש האדם
גם הנראים  –ולא בכדי רואים בגודל מעלת המצוות 

בגודל מעלתם בספרי אמת,  כמובנים וכפשוטים
וכמובא ב'ספר החינוך' המבארים ומרחיבים מעלתם. 

יין לדוגמה בארכה במצות וויעוב'טעמי המצות להאר"י' 
ן המצות י'השבת אבידה' בדברי מוהרנ"ת, וכן עוד בעני

 ממעלתם ונשגבותם. -הפרוסים עלי גוויל 
 

 כגרעין חיטה אחת או קטנית אחת
: 'אפילו אין )פא:(וכך הם דברי חז"ל במסכת עבודה זרה 

של תרנגולין  כפיד צוה לפני אלא מעטישראל עושין מ
 שמנקרין באשפה, אני מצרפו לחשבון גדול'. 

בדברים )פריקה וטעינה ד' יג( ומוהרנ"ת בליקוטי הלכות 
והבן המשל היטב להבין 'מעוררים ומחזקים את הלב:  ה

ן לתרנגול העומד באשפה ישהמשילו העני -ממנו הנמשל 
שהוא חלק מאלף  ,ומנקר משם מעט דמעט מאכלו -וזבל 

אם ישראל אין דאפילו  טה או קטנית אחת.ימגרעין ח
 ,עושין מצות לפניו רק כמו זה התרנגול המנקר באשפה

  .הוא ית' ברחמיו מצרף לחשבון גדול - גם זה
 

 ועל כן ,הרי הודיע לך התנא עד היכן רחמיו ית' מגיעיםו
אע"פ שנדמה לך שאתה עומד  -גם אתה יכול להתקרב 

אעפ"כ גם משם אתה יכול לנקר באשפה  ,וזבלבאשפה 
 כי גם זה יקר בעיניו יתברך'.   ,טובולחטוף מעט 

 

 ...הלא טוב אמנה ופרפר ונהרות דמשק
 –ולא רק מצוות אלא אף מנהג ישראל שתורה היא 

אך כבר מובא  –והנראים כדברים קלים ומועטים 
 ממעלותיו וזכויותיו.

רביה"ק מוהר"ן והיה זה בשנת תקס"ו בין כסה לעשור 
איך  -תים יהתענ יבעניינהגות מברסלב נתן לתלמידיו הנ

 :חיי מוהר"ן מט(תלמידו מוהרנ"ת )ע"כ כותב וומתי יתענו. 
שאחד מתלמידיו התבטא לפניו: העולה על דעתנו לא היה 

להתענות הרבה ימים בשנה,  ושתצוונכי היינו סבורים  ,כך
 ועכשיו אנו רואים שאינו כך. 

'רחץ )מלכים ב ה( : הלא אלישע אמר לנעמן רבנו השיב
וטהר' ולא רצה להאמין שבדבר הקל הזה יהיה לו רפואה, 
ואמר 'הלא טוב אמנה ופרפר ונהרות דמשק הלא רחצתי 

אבי דבר גדול דבר ' :בהם וטהרתי', עד אשר אמרו לו עבדיו
. ואז שמע 'אליך הלוא תעשה אף כי אמר אליך רחץ וטהר

 וכאכן .'וישב בשרו ויטהר'לעבדיו ורחץ בירדן שבע פעמים 
דברים כבדים, ואין מאמינים  לרפואה םנדמה שצריכי כך

 .רפואה שלמה רפואת הנפש באמת יכול להיותשבדבר קל 
ומסיים רבי נתן בכתבו: 'ודבר זה נצרך מאד כמה פעמים, 
כי לפעמים אדם מונע עצמו מלעשות איזה דבר שבקדשה 

מחמת ריבוי המניעות שמונעים אותו  ,מחמת כבדות
ו מתגבר לשברם. ולפעמים להפוך, מלעשותו והוא אינ

שהדבר הזה  -שהוא נמנע מדבר שבקדשה מעצם קלותו 
ומחמת זה אינו מאמין שחיי נפשו  ,קל בעיניו מאד לעשותו

 יהיו תלויים בדבר קל כזה. 
זהר ב"מצוה קלה יל םממשיך וכותב: 'צריכי ';ובאמת'

, 'אורח חיים פן תפלס, וההולך בתם ילך בטח'כבחמורה" ו
מסתכל על שום מניעה ובלבול שבעולם כלל. וכל  ואינו

 אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה'.
 

 ל בשום מצוהולא הכביד עלינו עוֹ 
משתפך )ששון ושמחה תפילה א' וב'(  'אורכוכבי 'בספר 

שיזכה לקיים את המצוה להיות בשמחה תמיד,  בתפילתו
להתעורר ולהתקשר לפנימיות הטוב החלק אלוקי '

אשר בפנימיות הטוב הזה תוקד ותבער בי  –שבקרבי 
, 'לא יפילני לעצבות . ו'יראת העונש'הששון והשמחה

בחתונה 'וי לן  ששר)ברכות לא.( וכמרומז במאמר חז"ל 
שיראת העונש הביאו לידי שמחה ולא לידי  –דמיתנן' 

עצבות, ולכן מובן ששר זאת בשמחת החתונה. ובהמשך 
כמצוה נראה  –שאף על ששמחה זו בהשי"ת  ;תפילתו

 זכה להתגבר ולשמוח בה'. נ -שאדם דש בעקב 
'והיה עקב תשמעון'  :פרשייתנוהפסוק במביא  ;ובהערה
שמרמז על שמחה )תורה קס"ט( והר"ן בליקוטי מוהמובא 

ודרש מהמובא ברש"י שמרמז על  .םיוריקודים בעקבי
והיא היא כי אין לך מצוה 'המצוות שאדם דש בעקביו, 

 ..'מצות השמחה בהשי"ת.כשאדם דש בעקב 
'כי התורה דרכיה )ערבית ד ז( של מוהרנ"ת  חיזוקובונסיים 

 ולא הכביד עול עלינו בשום מצוה, כמו שכתוב ,דרכי נועם
שלא  ;רש"י שםובפ ',שדי לא מצאנוהו שגיא כח' )איוב לז(,
מץ מנחה, ו, קאת בריותיו ביותר כי אם ברחמים הטריח

מחצית השקל, תורים ובני יונה, בקר וצאן. ולא טרח לבקש 
וכל המצוות קלים  ברש"י. ראם ויחמור וכו' עין שם

ונעימים לעשותן. והעסק הקל שבקלים מעסקי העולם 
וה הגדולה וכבד יותר ובא בטרחא ויגיעה יותר מהמצ -הזה 

שבגדולות. כי מצות ציצית שהיא מהמצוות הגדולות 
ר וקונים אותם בגדול אחד. וכן תפלין אין צריכין לעב

 עטים.ובימים ומדבריות למצאן רק קונים אותם בדמים מ
כי המצוה הזאת אשר  :וכן שארי כל המצוות. וכמו שכתוב

כי  ...ואלא נפלאת הוא ממך ולא רחקה הִ אנכי מצוך היום  
 .קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו

רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה '
נהיה ובכך  ,אלו, קטנים כגדוליםלמצוות נתחבר  – 'ומצוות

 . זכויות טובות עבורנובונרבה  ,יתברךקרובים אליו 
  

ת  ַא ֶלעכִטיֶגער ַשב 

 

ה ָ ְרש  ַ ִניֵני ַהפ  ְ  פ 
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 )ח י( "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך"
 ברכות הארבעכנגד  - 'ת' את' וברכת' ושבעת'ואכל –  ת' אותפעמים  הארבע

 . ארבעה מאות -במספר  – ת'-הרמוזים ב 'ברכת המזון'ד
אפ"ל  )ברכות מח:(שמשה תיקן בשעה שירד להם מן  'ברכת הזן'ברכה הראשונה: 

אך  לא חשב  ארבע מאות חביות של יין,רב הונא החמיצו לו  ה:(:ברכות )בדבריהם 
ומיד קיבל שכרו מושלם, עי''ש. א"כ שיש לו לתקן, שהסיבה לכך היא טבעית. אלא 

 .   ארבע מאות :במספר בהשגחה הפרנסה והמזונותנלמד מכאן ענין 
 רצונות רומז עלארבע מאות שמספר  )א קכג:(.בדברי הזוהר כן אפ"ל ע"פ המובא 

ארבע מאות עלמין 'שהוא בחינת  ברעווא דרעויןענין התסתלקותו של משה ב -
ארבע ")בראשית כג טז(: . הדא הוא דכתיב 'סופין דירתין צדיקיא לעלמא דאתיידכ

 בשעת אכילה זוכים לרצונות וכיסופיםוהא  .'סופין דייקאיכ'ד -" מאות שקל כסף
 (.על ענין הרצון וארבע מאות רנטשיחות הר"ן ויעויין ב)  .(ליקו"מ ז ב)כמובא 

 )ברכות מח:(ישראל  ץשיהושע בנון תיקן כשנכנסו לאר 'נודה לך'ברכה שניה: 
שארץ  )מנחות סד: רש"י שלח י"ג(הוא במאמרם  'ארץ ישראל'שמוזכר בה ענין 

 . ישראל היא ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה
'ועבדום  )בראשית טו. יג(גלות מצרים בהנאמר  הוא עלבברכה זו:  'יציאת מצרים'

אפ"ל בדברי הזוהר  ,' שמוזכר בברכה זובריתענין ה'. וענו אותם ארבע מאות שנה'
קש לפני הקדוש ברוך יארבע מאות שנים עמד הממונה של בני ישמעאל, וב )לב.(

 . הוא, אמר לו, מי שנמול יש לו חלק בשמך
 )פרשת עקב(הוא בדברי המדרש תנחומא  'בנין ירושלים'הברכה השלשית דהוא על 

מתון מתון  ' ברכות כ.(:. כן אפ"ל בדבריהם )המשיח הוא ארבע מאות שנה שימות
 'ועל מלכות בית דוד'. בהמתנההבאה הגאולה ענין  – 'ארבע מאות זוז שוויה

 )ס"ה(. ובגיטין 'ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכו'' )קידושין עו:(בדבריהם 
  מכסאו.ארבע מאות פרסאות  'שלמה המלך'מדאי המלך השליך לששא

ארבע מאות בתי  טין נח.(:י)ג, בדבריהם 'הרוגי ביתר' נגד – תהרביעיובברכה 
 .כנסיות היו בכרך ביתר, ובכל אחד ואחד היו ד' מאות מלמדי תינוקות

 

"ושמרתם את כל המצוה אשר אנכי מצוך היום למען תחזקו ובאתם וירשתם את 
 )יא ח( הארץ"
עה"פ ארץ אשר אבניה וכו'  )בלק"ת להאר"י(, וכמובא מלכות'' נקראת 'ארץהנה '

וירשתם את זוכים ל' 'ושמרתם את כל המצוה'. וזהו ע"י 'סתם ארץ הוא בנוקבא'
הם שנוכל להשיג אותו ית'  'צוותמ'. שבעצם כל הלהתגלות מלכותו - הארץ'
'וזה בחינת של תרי"ג מצוות, כי השם  )ל"ג(ובליקו"מ  .ו וכמובא ע"כ רבותנבעולמ

יתברך שיער בדעתו שעל ידי המצוה הזאת נוכל להשיג אותו, ועל ידי זה צמצם 
 את אלקותו דוקא באלו התרי"ג מצוות'. 

להנשמה בעשית מצוות ע"י שמשמש הגוף " )ליקו"מ כ"ב(כן אפ"ל ע"פ המובא 
ע"י  –'ושמרתם את כל המצות' ", וזהו: מעשיות, נעשה הגוף בחינת בשר להנשמה

 ארציות הגוף מתעלה. -'ארץ'שגם ה'וירשתם את הארץ'  -קיום המצוות 
 

 )יא ח( ""ושמרתם את כל המצוה אשר אנכי מצוך היום
, לבוש האדם נעשה מהימים שלו ממש"ש )ג פו(:תולדות יעקב יוסף' ע"פ דברי ה'

כנגד רמ"ח איברי הזכר, ושס"ה לא תעשין הם בנוקבא, דעיקר לבוש האדם הם 
"ה ימים שהם נגד הלא תעשין, רק צריך שלא יפגום בהשס ,מרמ"ח מצוות עשה

 ."ובזה נשלם האדם לגמרי
 . הימים של האדםהם הם  -', שהמצות היום -אשר אנכי מצוך '–ויש לדייק בדבריו 

 

 "ושמרתם את כל המצוה אשר אנכי מצוך היום למען תחזקו" 
 . 'מצוה גוררת מצוה'לאדם, ע"ד'  'חיזוק'' הם אשר נותנים מצותה'
 

 יא יב() 'ארץ אשר ה' א' דרש אותה תמיד... מראשית שנה עד אחרית שנה'
יכול להכיר  טעם ארץ ישראלשמי שטעם באמת  )מ תנינא(ע"פ המובא בליקו"מ 

 , יעויי"ש.אצל צדיק אמת על ראש השנהבאחר אם היה 
דקאי על ארץ ישראל, ובהמשך:  א' דורש אותה' 'ארץ אשר ה'ואפ"ל שזהו הפסוק: 

 .'ראש השנה'רומז על ה'מראשית שנה עד אחרית שנה' 
דקאי על ימי  - 'דרשו ה' בהמצאו'' ע"ד הכתוב דורשבתיבת: 'ואפשר להוסיף 

  י"ח.(.)ר"ה כמובא בהתשובה, ובראשם ראש השנה 
 

 )יא יג( "והיה אם שמוע תשמעון"
. ולכאורה יש 'אם שמוע תשמע בישן תשמע בחדש' (:. ורש"י)סוכה מובדבריהם 

 לדייק היכן זה נרמז בתיבות אלו.
 ת', ואות ת'ישנה תוספת אות  - דברים חדשים' הנלמד מכך בתשמעוןויש לומר ד'
ויעויין בליקו"מ ) 'והתוית ת"ו' )יחזקאל ט(ע"ד הכתוב  חקיקה ורשימההוא מלשון 

אבות וענין זה של חקיקה ורשימה שייכת ביותר בלימוד חדש, וכדברי המשנה ב א(,
 .שהוא כמו דיו כתוב על נייר חדשעל הלימוד לקטן 
 – לאחור -' מהפך' 'הטעם הוא 'שמועשב' 'ב'טעמי המקרא עוד ואפשר להוסיף

  לימוד חדש. –נים לפ   –' פשטא' הטעם הם ב'תשמעו, וב'לימוד ישן
 

   . 
 

 

 
 
 
 

ִרים !  ִדים ְיק  ה ִלְפֵני ַהשֵ  ְיל  ל ַלְיל  ה' ֶשָאנּו קֹוְרִאים כ  בּוַע ְנׂשֹוֵחַח ְוִנְתַחֵזק ְבַמֲעַלת 'ְקִריַאת ְשַמע ֶשַעל ַהִמט   נ ה.ַהש 
ה ִהיא ְמאֹוד 'ְקִריַאת ְשַמע' ֶזה  ה ַוֲחשּוב   .ְבסֹוף ַהּיֹום ִלְפֵני ַהֵשנ הֶשָאנּו קֹוְרִאים  –ְגדֹול 

ְך אוֹ  ם ְקִריַאת ְוכ  א ָאד  ר  ַע ֶבן ֵלִוי, ַאף ַעל ִפי ֶשק  כֹות )ַדף ד:(: "ָאַמר ַרִבי ְיהֹושֻׁ א ְבַמֶסֶכת ְבר  ר  ְשַמע ְבֵבית ֶמֶרת ַהְגמ 
סּוק בִ  ה". ְוַרִבי יֹוִסי מֹוִסיף ְואֹוֵמר: ֶשּלֹוְמִדים ֶאת ֶזה ֵמַהפ  ה ִלְקרֹותֹו ַעל ַהִמט  ְתִהִּלים )ד ה(: "ִרְגזּו ַהְכֶנֶסת, ִמְצו 
תּו ה ֶשכ  ְך: ִאְמרּו מ  ה". ְוַרִש"י ַמְסִביר ַעל כ  אּו ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ְוַעל ִמְשַכְבֶכם ְוֹדמּו ֶסל  ְבָך' ְוַאל ֶתֱחט  סּוק 'ַעל ְלב  ב ַבפ 

ְכְבָך'  -  ַאֲחֵרי ֵכן. ַבֵשנ ה  -'ְוֹדמּו'  –ַעל ִמְשַכְבֶכם. ֶשֶנֱאַמר 'ְבש 
תֹו, ְכִאּלּו אוֹ  ל ַהקֹוֵרא ְקִריַאת ְשַמע ַעל ִמט  ק כ  כֹות: "ָאַמר ַרִבי ִיְצח  ם ְבְבר  א ש  ר  ְך אֹוֶמֶרת ַהְגמ  ֵחז ֶחֶרב ֶשל ְשֵתי ְוכ 

ל ַהקֹוֵרא ְקִריַאת ְשַמע ַעל ק, כ  ם: "ְוָאַמר ַרִבי ִיְצח  תֹו ַמִזיִקין ְבֵדִלין ֵהיֶמנּו". ִפּיֹות ְבי דֹו". ְועֹוד ש   ִמט 
ּה  ת  דֹוש כֹוֵתב ַעל ַמֲעל  ֲאִר"י ַהק  ִעים ֶשִנְבְראּו ח"ו ֵמֲעֵברֹות. –ְוַגם ה  ר  ל ַהַמְלָאִכים ה  ל ַהַמִזיִקים ְוכ   ֶשְמַשֵבר ֶאת כ 

נ   ה' ְבַכּו  ה ְלַפֵחד,  –ה ְכֶשָאנּו קֹוְרִאים 'ְקִריַאת ְשַמע ֶשַעל ַהִמט  נּו מ  ֶלֶכת ִליֹשן ְרגּוִעים ּוְשֵלִוים, ֵאין ל  ָאנּו ְיכֹוִלים ל 
תֹוק ְבֶעְזַרת ַהֵשם.    ה טֹוב ּומ  נּו ַלְיל  ִנים, ִיְהֶיה ל   ָאנּו ְשמּוִרים ּומּוג 

ְך ִסֵפר ִסידהַ  ְוכ  ֵאל ֶבער אֹוֶדֶסער ח  ה  ַרִבי ִיְׂשר  ֵאל ַקְרדּוֶנער, ֶשַפַעם ְבֵאיֶזה ַלְיל  ִסיד ַרִבי ִיְׂשר  יו ֶשל ֶהח  ד  ְבֶשַבח ְיל 
יו ִבתֹו ֶאְסֵתר, ֶשה   ה ֵאל  ְנת  ֶאְמַצע פ  ֵאל ַהְרֵבה, ְוֶהֱאִריְך ְמֹאד ְבִדבּורֹו, ב  ה ְבֵעֶרְך ְבִגיל ְשמֹוֶנה ִדֵבר ִעמֹו ַרִבי ִיְׂשר  ְית 

ה ֲאִני ְמֹאדש   ֵדם ח"ו ְלֹלא ֲאִמיַרת ְקִריַאת ְשַמע ִכי ֲעֵיפ  ַלי ֶשֹּלא ֵאר  א, ַהְשַגח נ א ע  ה לֹו: "ַאב  ", ְוהּוא ִנים, ְוָאְמר 
ה ְבַתְרדֵ  ִליל  ה ִבְבִכי ֶשִהֵנה נֹוֶפֶלת ִהיא ח  ְרצ  ְך פ  ם ַאַחר כ  , אּול  ֶריה  ם ִלבֹו ִלְדב  ה ֹלא ש  ה ְלֹלא ְקִריַאת ְשַמע ַבְתִחּל  מ 

ּה ֶאת ֵסֶדר ְקִריַאת ְשַמע. א ִעמ  ה ֶשָאִביה  ִיְקר  ְצת  ה ְלָאְמרֹו ְלַבד, ְור  ה. ִכי ֹלא י ְדע  יּות ַעל ַהִמט   ...ֵאיֶזה ַאְחר 
ְזרּו ֵמַהחֵ  יו ֶשח  נ  ֶעֶרב ְלב  י ה נֹוֵהג ְלַהְמִתין ב  ן, ֶשה  ר ַעל ַרִבי נ ת  פ  י ה ֵכן ְמסֻׁ ַדת ַעְרִבית, ְוה  ֶהם ְסעֻׁ יֶדר, ְכֵדי ִלְסֹעד ִעמ 

ֶהם 'ִבְרַכת ֵרְך ִעמ  ְלכּו ַאַחר-ְמב  ה', ְוה  ֶהם 'ְקִריַאת ְשַמע ֶשַעל ַהִמט  זֹון', ְוקֹוֵרא ִעמ  ְך ִליֹשן ַיַחד. ַאף-ַהמ  ִפי ֶשֹנַהג -ַעל-כ 
ה,  ַקח ִמֶמנּו ִמְשעֹות ַהַּלְיל  ה ְוַהִּיְרָאה.ֶזה ל  ם ְבֶדֶרְך ַהתֹור  יו ְבֵסֶדר ֲעבֹוַדת ִקיַמת ֲחצֹות, ּוְכֵדי ְלַחְנכ  ל   ְוִהְכִביד ע 

ּה ְמאֹוד.ִנְתַחֵזק ְב'ְקִריַאת ְשַמע ֶשעַ  ּה ּוְנַהֵדר ב  ה ְלַאט ּוִבְמִתינּות, ֵנַדע ֶאת ֲחִשיבּות  ה' ְלֹאְמר  ה טֹוב'  ל ַהִמט   'ַלְיל 

ִרים  ְמִאיִריםיסִ  ו   פ 

 
 סיפורי פרשה במשנת רביה"ק מוהר"ן מברסלב ותלמידיו זי"ע

 

ה ָ ְרש  ַ ִניֵני ַהפ  ְ ְך פ  ֵ  ֶהְמש 

 )דברים ז יב( "והיה עקב תשמעון"
 )ליקו"מ( עד שהעקביים שהם הרגלין ישמעו את השמחה' לשמחה הרגלין, היינו לזכות'עקב' הם 

 

 ! ריקוד של שמחת המצוה
, מספיק כדי הוצאות החג לרבי נתן מברסלבחג הפסח ועדין לא היה ימי התקרב עם ם היה זה פע

 והמתין בתקוה לישועת ה'.
  -שיהיו שמורים מחשש חמץ  את החבית במים עבור ימי החג,כבר כשראה שממלאים  אךוהנה 

ב שמחה ורשהחל לרקוד מעד  -בתוך המיצר והדוחק  –מאוד מישועת השם והתחזק עוז התאזר 
 "תודה לאל יש לנו כבר מים עבור ימי החג". :כשהוא עונה ואומר בשמחה

 

 רבי משה ירוסלבסקי ! הריקודים בשמחתו של
וחבירו רבי ברוך  ,רבי הירש לייב ליפל –הידועים  זדמנו פעם שני החסידים הנלהבים וה'עובדים'ה

בנו לבריתו  געצ'יס לעיירת 'קרימנטשוק' לסעודת מצוה שערך רבי משה ירוסלבסקי לרגל היכנס
 של אברהם אבינו.

בין החסידים המתועדים יחדיו שררה שמחה גדולה. רבי ברוך ורבי הירש לייב החלו מנגנים ניגון 
של שמחה, מרגע לרגע הלך הניגון וכבש את ליבם עד כי יצאו בריקוד נלהב ומחיאות כף, מתוך 

 דבקות וחדוה. 
דים איש לדרכו, והשניים עודם רוק ד, המסובים התפזרו כברוחלף מאז החלו לרק זמן רב

מבטאים הם  בהתלהבות והתחדשות, שוכחים עולם ומלאו, ואינם שמים לבם לשעות החולפות...
  .את שמחתם הגדולה על אשר זכו לקיים את מצוותיו במסירות על אף גזירות שלטון הרשע

                                                                                                       )ע"פ בצלו של הרבי(                                                                                                 
 

 )דברים ז יב( "ואת המשפטים"
 

 הייתי מדפיס את הפשט שלך באותיות מוזהבות !
בה של 'אודסה', לרבי נתן היה חבר שהתגורר בעיר 'אודסה' בשם "ר' ראובן'לע אודסער, שכיהן כר

 והוא היה מגדולי עולם. בימי ילדותם הם היו חברים וידידים טובים. 
כשר' ראובן שמע על כך שרבי נתן נהיה חסיד, והוא הרי היה מגדולי עולם, חשב ר' ראובן לעצמו, 

 'מסתם נשכח ממנו תלמודו'.
נתן: אם אני כבר בנסיעתו של רבי נתן לארץ ישראל' עבר בדרכו דרך העיר אודסה, ואמר רבי 

נכנס אליו, ראה את חבירו ומאד שמח אכן הוא  .אכנס לר' ראובן'לעובאודסה, אפגש עם הרב, 
עמו. והנה אומר לו הרב: האם הנך זוכר את הלימוד ? 'כן' עונה לו ר' נתן, "אם כן אשאל אותך 

 שאלה בט"ז" 
אוד להבנה, הלומדים שוברים את הראש בהלכות 'תחומין' ישנם ט"זים ארוכים וקשים, הקשים מ

 בכדי להבין אותם, שאל אותו ר' ראובן'לע שאלה בט"ז שב'תחומין', שיאמר לו פירוש עליו.
 רבי נתן יצא לחדר אחר, יישב דעתו לזמן מה, לאחר מכן אמר לו את הפשט בט"ז !

י מדפיס את יכולתי, הייתבר' ראובן'לע שמאוד נתפלא מתשובתו, אמר לו על כך: "אילו היה 
 )טעם זקנים להרה"ח ר' לוי"צ בנדר(                         הפשט שלך באותיות מוזהבות..."               

 
 דברים יז יח() "בלבבך רבים הגוים האלה ממני... לא תירא מהם תאמר"כי 

 

 ! ללא פחד ומוראזמירות שבת 
הם ימי תחילת השלטון הקומניסיטי הזכור לשמצה, היהודים שומרי התורה חשים בטבעת  הימים

שרוח  דכא כל מה הק.ג.ב. תרים אחר סימני דת, ורודפים עד י, שליחסביבם המתהדקת אט אט
 היהדות נודף ממנו.

, ונפשו נכספת להשתפך בקול בביתו ליפל מסב החסיד הנודע רבי הירש לייב –שבת קודש 
ובהתלהבות כדרכו ב'זמירות שבת'. אך מה יעשה ושוטרי חרש בולשים בכל עיקול רחוב, כשהם 

 להוטים בכל מאודם לצוד את "מתנגדי המהפכה" בשעת מעשה, ולשלחם לערבות סיביר.
קלוש ל'קידוש', 'זמירות', דברים  ת כחיות טרף לשמוע רמזניהם כרויוזכל עיקר; או לא פשוט הדבר

 , וכבר יעטו על טרפם.תפליליוהנחשבים לעבירות 
 אך לא איש כרבי הירש לייב יוותר על העבודות הפשוטות שהן עיקר היהדות. בלבו היוקד מבריק

מר מר לזֶ מקורי, הוא פותח את דלת ביתו, יוצא החוצה, מתהלך ושר בהתלהבות עצומה, מזֶ  ןרעיו
 .תומןלצעקה, וכך הוא שר את כל הזמירות עד  פךא הושהו הולך קולו וגובר עד

של עיר, כאלו "שיכורים"   איש לא ייחס תשומת לב מיוחדת לחסיד מופלג זה המזמר ברחובה
 ...עוד רבים ברחבי רוסיהישנם 

ובהתלהבות  בהידוראת זמירות השבת  לביתו מאושר ושמח על שזכה לזמר ורבי הירש לייב שב
 )ע"פ בצלו של הרבי(                 להם ולא יראו. םעינייאשר  –של שוטרי החרש  מתחת לעיניהם –

 

 

 

 

 

    

 
 
 

 

 

 

    

 

ה ְקִריַאת ְשַמע ֶשַעל ַהִמט 

 כתב בספר החינוך:
ברכת 'כל הזהיר ב' 

מזונותיו מצויין  – 'המזון
 ! 'לו כל ימיו בכבוד

 

והמדקדק יזהר לברך 
 ילה תוך הספר חלכת

 .פה-ולא בעל
 )משנה ברורה קפ"ה(

 

 ת וכדאיתיהשקעה רווח
  ! הנציבל נחמ


