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U ֵם"המלבי ּאורּב V 

�.ב   ���:מדבר�נגד�שני�ההנהגות�

���',�להודות�להטוב,�נגד�ההנהגה�ההשגחיית

�ויצא�נתפרסם�שבשם�זה�,�לזמר�לשמך�עליוןטוב,�פ�הטבע"�עליתונגד�ההנהגה�הכל

����.ל�כולםושהוא�עליון�ע.]�מנחות�קי[ם�גם�בין�הגוים�דקרי�ליה�אלהא�דאלהיא�לו�ֵׁש
� �

�.ג    �� �בשם �נקראת �הטבעיית �שההנהגה �התבאר �הטבע�,אמונהכבר �חקי �שמירת �על �כי

�-קיוד�חהבטיח�בעת�בריאת�העולם�ויֵּס �הח"יעבורק�ולא�ָח"הטבע קים�ו�שלא�ימושו

��.לא�התחייבה�זל��כי�ע,חסד�אבל�ההנהגה�הפלאית�נקראת�בשם�.האלה�כל�ימי�עולם
��

��:היום�והלילה�עם�אלה�והמשורר�יציין�גילוי�שני�הנהגות

�'כן�יניח�ה,�הוא�ציון�העת�שבו�ינוחו�החיים�והברואים�מפעולותיהםשהלילה�שכמו�

���.ע�תנהוג�ההנהגהַבהֶּט�]בזמן�ש[=ת�ֵע,�מפעולותיו

ובו�יחדש�,�הוא�ציון�התעוררות�הנבראים�אל�פעולות�ותנועות�חדשות�קרושהבוכמו�

���.�ההשגחיתההנהגהי�"ות�חדשות�עפעול'�כן�יציין�העת�שיעשה�ה,�מעשה�בראשית'�ה
��

בהנהגתו�ההשגחיית�'��שהוא�עת�יתגלה�ה,�בבקר�חסדךלהגידר�במליצה�אַמ�ֹיל�כןוע

�וחסדיו �נפלאותיו �שהוא �בחסדו �לעולם �ויאיר ��בלילותואמונתך, �אור�, �יעורב עת

�והנסיי �ההשגחיי �זאתבכ, �אמונתוֵאָּׁש�ִּתל �ר �חקיהם�, �ישמרו �בראשית �מעשי שכל

����.�אותם�בששת�ימי�הבריאהשהטביעם�ושלימותם�כפי�מה�ויעמדו�על�טבע
� �

�.ד   �ניגון�המוסיקא�הכללית�וי�המוסיקא�וערך�תנועותיה�יתדמו�עם�ערך�העולם�הכלליֵנגּוִנ�

�10ם�כנור�של��שהכערך�הגלגלים�–�לעשורלפעמים�בניגון�הדומה�:�ּהרָּכאשר�יתחלף�ֶע

���]והגלגל�העשירי�הוא�הארץ,�נה�תשעהמ�שם�א,גם�הלכות�יסודי�התורה�"עיין�הרמב[�.נימין

���.�ולמטהגלגל�המזלותחשבון�כנגד��,נימין��8וא�שלשהבנבל�או�
� �

�.ה   �מ� �פעולה�ובין �בין �הנגמר�ונשלם�נקרא:עשהיש�הבדל �והעסק�שעודו�.�מעשה�הדבר

�כמו�שהוא�נגמר�ונשלם�עם�חקי�הטבע�כולו�וכן�המציאות�.פעולהיקרא��–מתעסק�בו�

� �נקרא �הקבועים �'המעשה �ה, �שיתעסק �העסק �אבל �היוצר�' �ידי �שבזה �השגחתו עם

��:ןכל�וע�.פעולהזה�נקרא��-לים�לפי�ההשגחה�ָע�ְּפשומחֵּדעודם�פועלים�ועוסקים�

�החסד �והנסייתנגד �ההשגחיית �ההנהגה �בפעלךכי�,�אומר,�שהיא �ב,�שמחתני �ו�כי

��.וגמולו�וענשו'��השגחת�הבהכירישמח�לבנו�

 .�ידיך�ארנןבמעשי�,�אמר,שית�קדומים�הסדורה�בשלימות�מראונגד�הטבע
� �

�.���ו �מעשיך�המה� �ק�הֵּל�מבאר�הטעם�מדוע�ִח',�גדלו את�הנהגתו�שהוא�לפעמים�בטבע�'

�ופעמים�בהשגחה �בִל"ומדוע�את�, �תמיד�את�האדם�עד�שלא�ימצא�"םָּבהעולם�נתן

,�ורבים�חושבים�שהעולם�כמנהגו�נוהג�ושהכל�הוא�בדרך�הטבע,�ההנהגה�ההשגחיית

��במחשבה�עמוקהכי�זה ��ולשכר�ועונשלבחירהכדי�שיהיה�מקום�, שאם�היה�מעניש�,

�כל�ההנהגה�ע �והיה �השגחה�גלויה"הרשע�תיכף �י �ולא�היה�, �יראים�לעשות�רע היו

�בחירה �,גדלו�הסדורים�הם�הטבעיים�מעשיךש�"וז, �מחשבותיךמאד�אבל �בזה��עמקו

����:חיית�שיהיה�נעלם�ונסתר�באופן�אשרבמה�שצפנת�הנהגתך�ההשג
� �

�.ח-�ז �עד�להשמדם�הוא�כדי��רשעים�כמו�עשבבפרוח�כי�הכסיל�לא�יבין�ו,�בער�לא�ידעאיש�

,��לא�יבין�הבער�והכסילוזאת,�ז�ישמדו�לעד"ז�הוא�שעי"�שהצלחת�הרשעים�בעוה,עד

�הוז �להבין[�עצמו �מסוגל �אינו �שהכסיל �מה �עצמו, �ה�]זה �מחשבות �מעומק בעולמו�'

���.ם�לבחירה�ולשכר�ועונש�כדי�שיהיה�מקו,שהכסיל�לא�יבין�זאת
� �

�.ט�� �וידך�,�מרום�לעולםאתהז�"בכ,��ופועלי�און�יציצו,ל�והגם�שהרשעים�פורחים"�ר,ואתה�

����:ימהר�לענוש�המורדים�נגדושר�ודם�כי�ב,��לענשם�תמידותםתשיג�א

��,��מצד�שמתירא�פן�ימות�ולא�יוכל�לענשם)ב��,�מצד�שאין�ידו�משגת�אותם�תמיד)א

��.וגם�אתה�נצחי�לעולם�)ב��,�ידך�על�העליונהמרום�ו�)א�–אבל�אתה�
� �

�.י��� ��:�מצד�שני�אופנים,יאבדו�–�'�הנה�אויביך�הכי�

��,��יאביד�אותם�בהשגחה'�י�שהם�אויבי�ה"�שע�יאבדואויביךמצד�שהם�)�א

�ב (� �מעצמם �אוןיתפרדושגם �פועלי �להם�,�כל �תחייב �הרעות �פעולותיהם �טבע �כי

��.��באבוד�רשעיםואז�,�ר�החיבור�והקיוםעֵּדהפרידה�וֶה
� �

�.יא� �קרניותרם� �תתרומם�משפלותה,�כראים �הצלחתי �קרן ��אז �ובלותי, �,�כשמןרענן�יהיה

�עיהגם�שאבלה�ואזק �י�שמן�משחת�ה"ן�אהיה�רענן ויכוין�(�השפעתו�עלשהוא�משל�'

יאור��בב,א,ישעיה�הב�פירשתישו�כמ[�.על�הצלחה�הנפשייתובשמן��;ופנית�על�גבורה�הגבקרן

��)שםהמילות�
� �

�.בי� ��:לכן,�ואחר�שידעתי�שהצדיקים�תחלתם�יסורים�וסופם�שלוה�והרשעים�בהפך�

��)והם�היו�מתבוננים(,�מרעים�שקמו�עלי�בעתמביטים�עלי�על�ה��עיני�על�השורריםתביט

�.��הם�אומריםעתה�,�מביטים�עלי�אזהיינו�הים�השרים�שנ�איך�שהאותשמענה�אזני �

 

 

�.יג ���� �יפרח,צדיק� �יאמרו[�,!�כתמר �הרואהשכ�]כך �שע,ל �ואומר �שהמריעים�הז�י"�מכיר �עצמו

���.�יפרח�כתמר�ויתרומם�ויצלחי�זה"�ע,יקקמים�על�הצד

�חסרון�שאחר�הפריחה�יתמעט�ליחותם�ש�לואבל�י,�פירותוהנה�התמר�פורח�ועושה� •

���,אין�גזעו�מחליףובפרט�אם�יקוץ�את�התמר�,�השרשי�ורובם�ייבשו�אחר�הפריחה

 ,�ועושה�פירות�אינו�פורחאבל�,��תמיד�וגזעו�מחליף�אם�יקוצו�אותוגהיׂשוהארז�הוא� •
� �

,��הלוליםקדש�במה�שהוא�פורח�כמוהו�ועושה�פרי�אל�התמר�:לשני�העציםוהצדיק�נמשל�

�מינו �וקיום �בניו �שהם �הארז, �עואל �לנצח �אישיי �בקיום �מתקיים �עצמו �נפשו"�שהוא �י

����]יא,�צבפ�מדרש�תהלים"ע[�.שחי�לעולם�בעולם�הנצחי,�הרוחנית
� �

�.יד ���� וגם�,��שהוא�מה�שהצדיק�עצמו�יתקיים�בקיום�האישי"הכארז�בלבנון�ישג"�,אמרשה�נגד�מ�

�ישוב�לשגוא�בעוה"עת�יקצץ�מעוה �ב"ז ,-�� �השתול�הוא�העץ�',�הבבית�שתוליםאמר �כי

שהם�(ל�הצדיק�שנעקר�ממקומו�שבעולם�החמרי�"ור,�הנעקר�ממקומו�ונשתל�במקום�אחר

�ה �נקראים�חצרות ,'� �עוהכחצרשהם �הבית�שהוא �ב"�לפני �כדי�"כמ, �בפרוזדור �עצמך ש�התקן

�נשתל�בבית�ה)ןישתכנס�לטרקל ��ואז �בעולם�הנפשות�ששם�הבית�דה' �שביארתיכמ(יינו �ו

��,��כארז�בלבנוןהג�ושם�יׂש)"לֵא-יל�מקדֵשעד�אבוא�ֶא"�]יז,גע[למעלה�

�מו �שאמרנגד �יפרח"�,ה �כתמר �בעוה"צדיק �שיפרח �מה �להשא"�שהוא �בבנים�ז �מינו יר

��.בחצרות�אלהינו�יפריחו�,אמר,�ובבנות
� �

�.טו ���� ��,�יולידו�בנים�לקיום�המיןבשיבה�וישאו�פרי�גם��ינובוןעודוהם��

����.אישםלקיום�'��בכחות�גופם�שיוכלו�לעסוק�בתורת�ה�ורעננים�יהיודשניםוהם�עצמם�
� �

�.טז ���� �ולא�,צורי'��ישר�הכיל�ֹּכודיע�ַל�ולהלהגיד�כדי�שיוכל�לו��ינובון�בשיבהעוד�:�הכתובשיעור�

כי�,�ז"בעוה�שאין�עולה�בהנהגתו�ממה�שנראה�לפעמים�שהרשעים�מצליחים�,עולתה�בו

����.השגחה�והצדיקים�עתידים�לקבל�שכרםהכל�ב
� �

U ְּוַאָגָדה ִׁמדָרש ֶלֶקט – צב ִמזמֹור V  

�   .תּבַָּשׁם ַהיֹויר ְלר ׁשִזמֹוִמ  ]יא[�

���.ֹוְּדׁששהוא�ִח�.ה"ֶׁשֹמְלראשי�תיבות��–.�שבתה�יוםל�ירשזמור�מ��

הלך�ואמר�.�ראה�שאין�להם�מנוחה –�"םָתבלֹוִסרא�ְּבַּיַו"�–�]כח,�שמות�רבה�א[�במדרש�איתא

אם�אין�,��עבדיךּוּלוֵא!�וא�מתה,�אם�אינו�נח�יום�אחד�בשבוע,�מי�שיש�לו�עבד:�לפרעה

הלך�.�רה�להן�כמו�שתאַמֵׂשֲע�ַוְךֵל:�אמר�לו!�הם�מתים,�יח�להם�יום�אחד�בשבועאתה�מנ

���.משה�ותקן�להם�את�יום�השבת�לנוח
��

�יצא�,�יצחק�אמר'�חנינא�בר�ר'�חמא�בשם�ר'ר...�?מהיכן�יצא�–".�'ן�מלפני�הִייצא�ַקו"���

�שאתה�אומר�ַחֵמָׂש �הוא�"�,כמו ��בלבוחַמָׂשְו�ָךֲאָרְו�,�לקראתךיוצאהנה �אדם�". �בו פגע

� �=(הראשון �בדינך,ל"א�)בקיןָּפַגׁש �נעשה �ונתפשרתי,ל"�א?�מה �תשובה �התחיל�.�עשיתי

�ואני�לא�הייתי�,היא�כחה�של�תשובה�כך�,�אמר,�על�פניוַחמטֵּפ�]ר"אדה[=אדם�הראשון�

�השבת�ליום�שירמזמור�"�,ר�ואמר"�מיד�עמד�אדה?יודע �הזה�המזמור�,�לוי'מר�רא...".

�טוב�השבת�ליום�שירמזמור�"�,א�משה�וחדשו�על�שמוָב�ּו,�ונשתכח�מדורו,רֹוָמר�ֲא"אדה

  ]יג,ת�רבה�כבבראשי[�������������������������������������)'�לה�להתוודותטוב,�דורש(�".'וגו'��להלהודות
��

ישמח�'לא�היה�אומר��]י"רש[=��שלמהנּוֵּבַר�"–כתב��]אברהם�בן�נתן�מלוניל'�רל[�ספר�המנהיג�וב�

�(�',משה �אתה�בחרתנו'ומר��והיה�א)בתשבשחרית�של והיה�מזכיר��]וחותם�מקדש�השבת[',

���.'ישמח�משה�'כי�לא�היה�יודע�מה�עניין�לשבת',�אלהינו�שבתות�למנוחה'�ותתן�לנו�ה'

כי�טעם�גדול�,�החזיר�הדבר�ליושנו�ואמר]�י"�של�רשנכדו,�ת"הוא�ר[�,מנוחתו�כבוד�נו�יעקבורב

�ישמח�משה'לומר�ר�ָבָּדַל �,ה�למשה"�הקב�לומרא�–�:]ידף�[בפרק�קמא�בשבת��דאמרינן',

��.�םהודיָע�ְוְך�ֵל,�ואני�מבקש�ליתנה�לישראל,ּהָמת�ְׁשָּבַׁש�ְו,יַז�יש�לי�בבית�גָנטובה�מתנה

��...".באותה�מתנה�טובה�של�שבת'�ישמח�משה'לומר��נּוְּקולהכי�ִּת"
��

�ר�� �אמר' �של�הקב,לוי �עבר�על�ציוויו �לסֵּפ,ה"�כשאדם�הראשון �בדין �ק�לו�ישב�עליו

�השני�;במחשבה�עלה�בשעה�ראשונה�.�נברא�אדם]יום�שישי�[בערב�שבתאתה�מוצא��?כיצד�.ענשו

�שביעית�;מֹוְּק�ִרששית�;�עשאו�גולםחמישית�;גיבלורביעית��;�כינס�עפרו�שלישית;נמלך�במלאכי�השרת

�נשמהַפָנ �בו ��שמינית;ח �על �עשרה�;אָט�ָחעשירית�;הּוָּו�ִצתשיעית�;רגליו�העמידו שתים��;�נידוןאחת

�ה�"הקב�בא�.גרש�נתעשרה �איפופסין �לו �הפינ�שעהבאותה�הו�,נכנס�השבת�]הדין-גזר[ליתן

�נמשל�,יןִלואדם�ביקר�בל�ָי"�:לווהיו�מלאכי�השרת�קוראין��,)מגן�עדן(�משםלאדם�ה�"הקב

�כתיב"ה�נדמהכבהמ�"–�)יג,מט(�"נדמו�כבהמות �שניהם"כבהמות�נדמו"�אלא�,�אין ��נדמו האדם�[�.

�ואשתו �בגש. �הָּילא�זכו�ללין �עדן �סניגור�]רַקן �ואמר�,בא�יום�השבת�נעשה�לו �,ה"הקב�לפני

�זו�היא�?�ובי�אתה�מתחיל,�בששת�ימי�המעשה�לא�נענש�אדם�מעולם,רבון�העולמים"

�כיון�שראה�.�ניצול�אדם�מדינה�של�גיהנםהשבת�ובשביל�"!?�וזו�היא�מנוחתי,קדושתי

�לי�,השבתל�"א.�השבת�וםלי�שירמזמור�"�:הימנון�שבתַללומר��בא�,אדם�כחה�של�שבת

�]מדרש�אות�ג[���.'להת��טוב�להודו-�!ה"�הימנון�להקברנאַמ�אני�ואתה�?אתה�אומר�הימנון �

  



 
  

  

  

 

  . 'טֹוב ְלהֹדֹות ַלה  ]ב[

�!�טובה�שעושה�עמהםכל�על�,בלבד�הָיהוָדה�אלא�"�להקבמּוְּלַׁשמה�שְּי�לישראל�אין

���]א,�כהישעיה[�."!אֶל�ֶּפ�כי�עשיָתמָךה�ִׁש�אוֶדמָך�ארוִמ–�הָּת�ַא,יאלַה'�ה"�,שנאמר

���]א,קיח[�)להודות�לוכי�טוב�(�,"כי�טוב'�ה�ַלדּוהֹו"�,�אמר,ה�טובהההודישכיון�שראה�דוד�

��]ג,מדרש�קיח[����������������������������������������������������������."'הטוב�להודות�ַל"�,וכן�הוא�אומר
��

?��עד�שלא�נתתי�לו�נשמה,יַנס�לָפֵּלמי�ִק�–�]ג,איוב�מא[�"!םואשֵּל�?הקדימני�מי"�,�אומרתח�הקדשרוו

�מי��?�?��עד�שלא�נתתי�לו�גג,�מי�עשה�לי�מעקה�?��זכרבןא�נתתי�לו��עד�של,ישִמל�ִלֵּל�מי�ִמ�

מי�עשה�לי����?םקֹוָמ��עד�שלא�נתתי�לו,�מי�עשה�לי�סוכה�?��עד�שלא�נתתי�לו�בית,עשה�לי�מזוזה

�מי�הפריש��?��מי�עשה�לי�ציצית�עד�שלא�נתתי�לו�טלית�]�כסף[=?��נתתי�לו�דמיםשלא�עד�,לולב

�מי�הפריש��?�גורן�מי�הפריש�לי�תרומה�עד�שלא�נתתי�לו��?��לו�שדה�עד�שלא�נתתי,י�פאהַנלָפ

�זהו�שכתוב?��עד�שלא�נתתי�לו�בהמה,�מי�הפריש�לפני�קרבן�?��עד�שלא�נתתי�לו�עיסה,י�חלהַנָפְל

�ולכאורה�נולד�".'ום�השמיני�ֵיָרֶצה�ְלקרבן�וכוומי",�והמשך�הפסוק!".�[�כי�ִיָּוֵלדזב�או�ֵעֶׂשאו�ֶכר�שֹו"

��ומהעגל �תורה �שאמרה ��רשֹוו �ִיָּוֵלדכי �ר? �ל"אלא �שור, �ַיקריב �אם �אדם �ִיתפאר �שלא ללמדך�,

��]ב,ויקרא�רבה�כז[��������)�������������������������������ָך�ְלֹוּתִתְל'��כבר�הקדימך�ה,שאפילו�שור�זה�הנקרב

���� �

חַתִני ה  ]ה[ י ִשּמַ ּּכִ ָפֳעֶלך' ׂ   . ָּבְ

�רר"א �בשם ��יחזקיהו �ירמיה' �רשב�מעשה, �של �אחד �ל"בתלמיד �שירד �י ,�הֹוּדּוארץ

ין�יִרֵצ�והיו�ֵמ,חרוישִהח�ַווהיו�התלמידים�רואין�את�הֶר.�וחזר�לארץ�ישראל,�ונתעשר

�כמותו,�שאינם�יכולים�לעסוק�בתורה�בלי�טרדת�פרנסה[�.על�עצמן ֵריחיים�:�"יוחנן'�וכן�אמר�ר.

��.�ף�הם�לצאת�לחוצה�לארץוהיו�מבקשים�א�]:)קידושין�כט!"�(?ויעסוק�בתורה,�בצוארו

�!�בקעה,בקעה"�,�ואמר,לקח�את�תלמידיו�ויצאה�עמהם�לבקעה�?שמעון'�מה�עשה�ר

�דינרי�זהב �אמר�לתלמידיו�כל�אחד�ואחד�יטול�חלקו�כל�מה�.�ונתמלאה!".התמלאי

�של�עולם�הבא�הוא�ו�ממתן�שכר,�מי�שהוא�נוטלשכל�,תדעו�בל�א,שאתם�מבקשים

�ש".נוטל �שמעו�כיון �י�כך �דיהםמשכו �אומרים. �ש"�,התחילו �הכי �מחתני .�!"בפעלך'

��]ט,דל;�ג,א�לעיין�לעיל�/�אות�ח�שמדר[����������������������������!)'צפון�ליראי�ההשראינו�ֵמֵעין�השכר�(
��

,�ל�ולהתעשר"�אמנם�אפשר�לצאת�לחו.)כתובות�קיא(�.ב"ת�לעוהֹוזּכמובטחים�ִל�רץ�ישראליושבי�א

�ואם�רוצים�הם�להמיר�שכר�!וכים�למה�שהוא�שוה�יותר�מכסף�וזהב�זשראלירץ�אבל�דיירי�קבע�בא

�א �"ישיבת �וזהבבי �כסף �רשב, �של �זאת"ביכולתו �להם �לסדר �מופתים �כבעל �חלקם�,י �את �אבל

רויח�ִה,�למרות�שאינו�זוכה�לעושר,�י"�שהיושב�באנמצא.�יפסידו�–�רץבא�תורה�ששמרו�עלב�"לעוה

��.�י"הפסיד�מצוות�יישוב�א�בממון�אולםנתעשר�,�ל"יותר�מאשר�אותו�מסכן�שיצא�לחו

כל�עוד�,�י�אפילו�בשנת�בצורת"מאד�לאסור�היציאה�מא�י"רשבהחמיר��.]צא[במסכת�בבא�בתרא�

��.הארץ�לירידתם�מן�ס�מיתתם�של�אלימלך�ובניוֵחִי�וכן.�שאפשר�לקנות�מזון�אפילו�ביוקר�רב

�.�בשביל�חלקו�במערת�המכפלה,וָׂש�שרכש�בפדן�ארם�נתן�הכל�לֵעמה�"–�]ו,מובראשית�[י�"ועיין�רש

�:)יעקב�(אמר �עֵרָמה,�ְּכִרי'�ל(�"�ליכריתיאשר�"�וזהו�.לי�לארץ�אינן�כדאי�חוצה�נכסי", העמיד�לו�)

אמי�בשם�ריש�'�ר"�–�]א,עד�ר"ב[ובמדרש����".ּוּלל�את�ֵאטֹו"�,�ואמר�לו,יִרצבורין�של�זהב�וכסף�כמין�ְּכ

�"ה�ליעקב"אמר�הקב�(-לקיש�אמר� �בהם�ברכההחוצ�נכסי:) ארץ��אלא�משתשוב�אל�,�לארץ�אין

�לארצך�שוב",�הבטיחושכך��".עמךאהיה�אבותיך� ל�"נכסי�חו"�ולכן�אמר�–"�יטיבה�עמךוא)�זוא(...

��]ח"תשס,�ג�בעומר"צוריאל�לל'�שיחת�הר[���������������������������������.היינו�ברכה�זו,�"ברכהאין�בהם�

���� �

ַער לֹא ֵיָדע־  ִאיׁש]ז[   . זֹאת־ָיִבין ֶאת־כִסיל לֹאּו, ּבַ

�ר"�� �אמר �את�הגזירה�קשה�דברים'ג�,לעזרא' ��מבטלין �הן, �–�ואלו �,]ל"קו[�תפילה

��.�408וביחד�,���136=של�כל�אחדגימטריא��–�.)תענית�בירושלמי�(�."]ם"צו[�ותשובה�,]ן"ממו[וצדקה�

,�חּוס�על�ממונו�שאין�בהם�חיסרון�כיס�כי�ָי]צום+�קול�[�רק�השניים��יבחר�לֹואיש�ַּבַער

שאינו�,�ת"זא�לא�יבין�את�הכסילאך�.�272=�ם�"ל�וצו"גימטריא�קו�=�רַעַּבונרמז�בשמו�

��]עקיבא�איגר'�ר[��.��ת"עולים�בגימטריא�זא,�שקֹול�ממון�וצום,�עושה�מאומה�משלשתם
��

�ֹלא�ֵיָדע�� �ישראל�ילמדוהו�–�ר�מישראל�ולא�למד�בינהַע�אדם�שהוא�ַּב.ִאיׁש�ַּבַער �חכמי

�ֹּב"�,�שנאמר,נהבי �בעםבינו �ערים �מאוה]ח,צד[". �בקי �ע"�אבל�אדם �הוא�כסיל, �שאינו�, לפי

��]אליעזר�יח'�פרקי�דר[�������������������������".וכסיל�לא�יבין�את�זאת,�יודע�דברי�תורה�שנאמר
��

ר�ָבלו�ָּדע�אפיָדלא�ֵי�)הָמֵהְּב=�יר�ִעְּב(�,הוא�אדם�הבהמישהבער��:ילִסר�ובין�ְּכַעיש�הבדל�בין�ַּב

החכמה�-קיו�יהיה�לפעמים�בעל�דעה�גדול�רק�שאינו�הולך�בחהכסילאבל�.�שהמושג�בחּו

��]ביאור�המילות,�ם"מלבי[ ��]�ה�על�תאוהן�המוֶרָמ�שּו=ים�ִלָסְּכהוא�מן�שמא�[.�עֹוׁשִר�ְותֹוָוֲאמפני�ַּת
��

�ֶּכ �בפסוקֶפויובן �הלשון �ל �"ע, �,משלפ ��חכם �והראהאחד �מכונה ו��לחברי�אותההמציא

ואמר�כי�יתד�קטן�זה�מביניהם�קם�אחד�.�החכמים�והיו�שואלים�על�כל�חלק�והוא�מסביר

�מי �ותרנראה�לו �מיד�קם�החכם�והסביר�עניינו. �במכונה, �וחשיבותו �תכונתו �כך. נגש��,בין

�קצף�החכם�.ותרכי�יתד�זה�נראה�לו�מי�ואמר,�אליו�אדם�מהשוק�אשר�אינו�מבין�מאומה

��לוואמר �הגלג, �יתר �כל �מביןליוכי �הינך �והיתדות �ם ,� �זו �יתד �מביןיאורק �,והנמשל��!?נך

�ידע �לא �אמנם �הבער �מזולל, �יקר �ויוציאו �ילמדוהו �ישראל �חכמי �אבל �לפתאים�", לתת

ה�בטענה�כי�אינו�מבין�את�זאת�ואת�"מורד�בהקב,�אך�הכסיל�אשר�שבוי�בתאוותיו,�"ערמה

�]מרקחת�בשמים[���?���וכי�שאר�פלאי�עולם�יודע�ומבין!אתמהה.�ובעבור�זה�אינו�מאמין,�זאת �

 

 

��������� מֹו ֵעֶשב  ]ט-ח[� ִעים ּכְ פרַֹח ְרׁשָ   ! 'ּ ְוַאָתה ָמרֹום ְלעָֹלם ה– ...ּׂבִ

�?מה�כתיב�אחריו�–�"�און�להשמדם�עדי�עדפועלי�ויציצו�כל�,בפרוח�רשעים�כמו�עשב"

�"'ואתה�מרום�לעולם�ה" ,�בעולם�שמו�מתגדל�,הרשעים�מן�נפרע�ה"שהקבל�זמן�שָּכ.

���)יב,שמות�יב(�!"'אני�ה,��אותה�שעה,י�מצרים�אעשה�שפטיםל�אלֵהבָכּו",�שנאמר
�אומרתוכן ��רחב �הוביש�ה", �את�אשר �שמענו �כי �ים�' ',��מפניכם�בצאתכם�ממצרים�וגוסוףאת�מי

�ה,ונשמע�וימס�לבבנו�ולא�קמה�עוד�רוח�באיש�מפניכם �,מעל�הוא�אלהים�בשמים�מ,אלהיכם'��כי

לבדו�'�ונשגב�ה",�אותה�שעה,�"והאלילים�כליל�יחלף",�כתיבוכן�� �]יא-�י,יהושע�ב[�".מתחתועל�הארץ�

,��ובאותה�שעה,"�לשפוט�את�הר�עשוציוןועלו�מושיעים�בהר�"�,וכן� �]יח-�יז,ישעיה�ב[�".ביום�ההוא

כדנא�תאמרון�"�,וכן���)ט,זכריה�יד("�'למלך�וגו'�והיה�ה",�וכתיב)�כא,�איהעובד(�".המלוכה'�והיתה�לה"

�להום ��די�שמיא�וארקא�לא�עבדואלהיא, �הֶּלתחות�שמיא�ֵא-�ןיאבדו�מארעא�ומ, �,ה�ארץ�בכחוֵׂשֹע,

,��אותה�שעה,"�ורשעים�עוד�אינםהארץיתמו�חטאים�מן�"�,וכן� �]בי-��יא,יה�יירמ[�".מכין�תבל�בחכמתו

ויהי�"�!זה�תילי�תילים�של�פסוקיםואתה�פותר�את�כלן�כדעת�ה�]לה,קד[�".הללויה'�ברכי�נפשי�את�ה"

�וגובשלם ��סוכו �וחרב�ומלחמה�סלה�', �]ד-ב,עו[�!"נודע�ביהודה�אלהים�–שמה�שבר�רשפי�קשת�מגן

  ]תנחומא�תצוה�י[�������������������������������������.�בעולםמתגדל�שמו�,הרשעים�מן�שנפרעכל�זמן�,�יהֵו

���� �

רֵאים  ]יא[ ּלֹ  ,ַקרִני ַּוָתֶרם ּכִ ֶמן ַרֲעָנן יִתּ֫בַ ׁשֶ ��.ּבְ
 ")�עניתניֵרִמיםי�ומקרֵנ"�–�כב,כב�עילל,�"אזן�מלין�תבחן"פינת�ב,�דוד�והְרֵאםעיין�מעשה�(

�הנביא[�נטל �ראשו�]שמואל �על �לצוק �ובא �השמן �[�קרן �אליאבשל �אח, וברח��]הבכור�דוד

�לאחריו �באבינדבזה�נאמר�מנם�א[�".'גם�בזה�לא�בחר�ה"�,�כשראה�כך�אמר.השמן ן�הֵּב,

�לכולן�]השני �עושה �השמן �היה �וכך ,� �שבא �השמן,דודכיון �וניצק�ו�,�ראה �מעצמו רץ

ראה�כי�?�הָּמ�ָלכ"וכ�".�רענןבשמן�בלותי,�ותרם�כראים�קרני"�,אמר�ועל�זה�.בראש�דוד

�"הקב �ראוי �שהיה �דוד �של �מעשיו �ותשנא�"�,�שנאמר,�למלכותלימשחה �צדק אהבת

��]ד"ש�שמואל�קכ"ילקו[��������]ח,מה[�".מן�ששון�מחֵבֶרָךש,�אלהיך�אלהים�ָךֲחָׁש�ְמעל�כן�,עַׁשֶר
���� �

ָתָמר ִיפָרח]יג[ ּ  ַצִדיק ּכַ ה, ּ ָבנֹון ִישּגֶ ּלְ ֶאֶרז ּבַ   .ּׂכְ

�שכרן�רחוק�מהן�כך�צדיקים�,�רחוק�ממנהּה�ציָלהָרָממה�הְּת�,יצחק�בר�אדא'�אמר�ר •

�שנאמר �לעולם�הבא �ז(�,"וןוהיה�עקב�תשמע"�,עד �"�,�וכתיב)יב,דברים �הבריתשומר

 �)�ט'שם�פס(�".�ולשומרי�מצותיו�לאלף�דור,והחסד�לאהביו

�]תֹוּכסּושניטל�ְּב[,�ללולבין�להֵּל,��תמרים�לאכילה:אין�בה�פסולת�,מה�התמרה�הזאת •

לחימום�[��להדליקּה�ועָצ,�הסיב�שלה�הולך�לחיזוק)שהענפים�לסיכוך(,��לסוכהתיֹוָרוֲח

��בעל�משנה,מקראהם�בעלי�מ�יש�כך�ישראל�–]�ולבישול ,� �ילו�עֵּמ�ואפי,אגדהבעלי

 �"]ועלהו�לא�יבול:�"ב,א��מדרשלקטעיין�[.�הארצות�שבהן�גומלי�חסדים

קוצים�[�ןֹועושה�סיּלוגם��)משובחים(,�לסיןוקמ��עושה�תמרים�רטובים,מה�התמרה�הזו •

"�הֶוָּכי�זהיר�בגחלתן�שלא�ִתהֵו�"�אמרושעליהם�,כך�תלמידי�חכמים�–�]לשמור�על�הפרי

�]י,�באבות[ �נזהר �שאינו �מי �הַּגיַנַו"�,�שנאמר,�לוקה,מהם�שכל �ע �נגעים�' �פרעה את

 �)יז,בראשית�יב(�".גדולים

 .�ן�לאביהם�שבשמיםָּוֻכְמ�לבם�כך�ישראל�,ן�למעלהָּוֻכ�ְמּהָּב�ִל,מה�התמרה�הזו •

נפשי�אויתיָך�"שנאמר�,�ה"להקבן�ות�תאוכך�ישראל�,תאוה�יש�לה�,מה�התמרה�הזו •

�וגו �כושעי(�."'בלילה ��ר�אמר)ט,יה �תנחומא' ,� �שהיתה �אחת �בתמרה ומדת�עמעשה

אמר�.�רכיבין�אותה�ולא�היתה�עושה�פירותוהיו�מ�)בדרומה�של�טבריה,�תַּמַח(�,בחמתן

� �לדקלים[�,אחדלהם�דקלי היא�באה�ש[�.�ומתאוה�לה,�היא�רואה�מיריחותמר�]מומחה

כך�כל��–�פירות��מיד�עשתה,הלכו�והביאו�לה�ממנה�]�לכן�נתאוותה�לזכר�משם,משם

 .�ה"תאוותן�ישראל�להקב

�ממנה� �עושין �אינן �מה�תמרה�הזו �,כליםאי �?�כךישראל�אף �כארז"�תלמוד�לומר

���]ישראלעולם�טובה�והנאה�משיש�ַל,�בכליםוהנמשל�,�שממנו�עושים[.�"בלבנון�ישגה

שלכאורה�יש�צד�חסר�,�ראלישכאשר�עלה�ל(�שאלתי�אותה�לרב�הונא�,תנחומא'�אמר�ר

והיו�עושין�ממנה�כלים��,את�הדקל�,ואמר�לי�ראינוה�בבבל�)ן�עושין�בו�כליםבתמר�שאי

��)גם�לה�תשמיש�לעשיית�כליםאמנם�לא�כמו�ארז�אבל�עדיין�(.�ושלחנות�ומנורות�קטנים
��

��)ה�שבשתיהןככח�היֶפ:�תֹוּד�ִמב"לשל�בברייתא�,�מדה�כא(�?גם�בתמר�וגם�ארזישראל�מה�טעם�נמשלו�

�רק�בארז�משבָחאם�היה �מה�א�,ן �עושה�ארזי �תלמוד�לומר�!?�אף�ישראל�כןפירות�אינו

��.��כך�ישראל�עושין�פירות,�מה�התמר�עושה�פירות,!"�יפרחכתמרצדיק�"

�רק�ב�משבָחאם�היהו �,תמרן �מה �איןתמרה�אי ��גזעה�מחליף�זו �כן, �ישראל �תלמוד�!?אף

��]מדרש�אות�יא[����������������������.ן�מחליףזָע�כך�ישראל�ִּג,�מחליףגזעו�מה�ארז�,ארזלומר�

���� �

  .'ר הׁשָָי־ייד ּכִּגִַהְל  ]טז[
� �הצדיקיםת�הרשעים�ויסוֵרלַובראותם�ַׁש,�לֵאמעשה�ָהא�פוסחים�ב"ִלּבֹות�בנ,�בזמן�הזהכי ,�י

יָּצְרפּו�ויתַלְּבנּו�וישארו�רק�אשר�יהיו�ככסף�מזוקק�,�ובזמן�העתיד�בבא�המשיח�]טו,אבות�דראה�[

�]ק"רד[!����������'ייסורים�לצדיקים�ואז�יודו�כל�העולם�כי�ישר�הולא�יהיה�עוד�שלוה�לרשעים�ו �

� �


