
 יוסי פרבר  לפרשת השבוע חסידות
ֶכם ֹלא ל ֵמֻרבְּ ַעִמים ִמכָּ ַשק הָּ ֶכם 'ה חָּ ַחר בָּ ֶכם ַוִיבְּ ַעט ַאֶתם ִכי בָּ ל ַהמְּ ַעִמים ִמכָּ  פרשת ואתחנןשם משמואל  –גאוה וענוה  – הָּ

  ז דברים

י( ו) ָך ֱאֹלֶקיָך 'לה ַאָתה ָקדֹוׁש ַעם כִּ יֹות ֱאֹלֶקיָך 'ה ָבַחר בְּ הְּ ַעם לוֹ  לִּ ֻגָלה לְּ ֹכל סְּ יםָהעַ  מִּ ֵני ַעל ֲאֶׁשר מִּ  :ָהֲאָדָמה פְּ

ֶכם ֹלא( ז) ָכל ֵמֻרבְּ ים מִּ ַחר ָבֶכם 'ה ָחַׁשק ָהַעמִּ בְּ י ָבֶכם ַויִּ ַעט ַאֶתם כִּ ָכל ַהמְּ ים מִּ  :ָהַעמִּ

י( ח) ֶכם 'ה ֵמַאֲהַבת כִּ רוֹ  ֶאתְּ ָשמְּ ֻבָעה ֶאת ּומִּ ַבע ֲאֶׁשר ַהשְּ ׁשְּ יא ַלֲאֹבֵתיֶכם נִּ ֶכם 'ה הֹוצִּ ָך ֲחָזָקה ָידבְּ  ֶאתְּ דְּ פְּ ֵבית ַויִּ ים מִּ ַיד ֲעָבדִּ ֹעה מִּ  ַפרְּ

ם ֶמֶלְך ָריִּ צְּ  :מִּ
 

 י"רש

ֶכם ֹלא  :בכם' ה חשק לפיכך טובה לכם משפיע כשאני עצמכם מגדילים אתם שאין לפי ומדרשו. כפשוטו - ֵמֻרבְּ

י ַעט ַאֶתם כִּ יָאנֹ <וְּ >( כז, בראשית יח) שאמר אברהם כגון עצמכם הממעטין - ַהמְּ שמות ) שאמרו ואהרן משה וכגוןָוֵאֶפר  ָעָפר כִּ

נּו (ז, טז ַנחְּ י> ָמה וְּ ונּו כִּ יֹון ֶאַדֶמה <ָעב ָבֳמֵתי ַעל ֶאֱעֶלה>( יד, ישעיה יד) שאמר כנבוכדנצר לא< ָעֵלינּו ַתלִּ ֶעלְּ  שאמר וסנחריב לְּ

י (יד, ב לב"דהי; כ, ישעיה לו; לה, ב יח"מל) ָכל מִּ ילּו ֲאֶׁשר> תָהֲאָרצוֹ  ֱאֹלֵהי בְּ צִּ ָצם ֶאת הִּ י ַארְּ ָידִּ י מִּ יל כִּ רּוָׁשַלם ֶאת 'ה ַיצִּ י יְּ ָידִּ  <מִּ

י <ֵאל> (ב, יחזקאל כח) שאמר וחירם ים מֹוַׁשב ָאנִּ י ֱאֹלהִּ תִּ  :ָיַׁשבְּ

י  ַעט ַאֶתם כִּ  :דהא בלשון משמש כי הרי - ַהמְּ
 

  ע"תר שנת - ואתחנן משמואל שם

ֶכם ֹלא ָכל ֵמֻרבְּ ַחר ָבֶכם 'ה ָחַׁשק> יםָהַעמִּ  מִּ בְּ י ('וגו)< ָבֶכם ַויִּ ַעט ַאֶתם כִּ ָכל> ַהמְּ ים מִּ  עצמכם הממעטים י"רש פירש, ('וגו)< ָהַעמִּ

י<וְּ >( כז, בראשית יח) שאמר אברהם כגון  מחמת לא מרובכם לא ם כןג לפרש צריך זה משקל לפי והנה. 'וכוָוֵאֶפר  ָעָפר ָאֹנכִּ

 :הובי המיני סתירה היוזו עצמכם מגדילים שאתם

ר בשי ו שכתובכמ והוא, זמן ובכל מקום לכל לעולם בכללות זה אין עצמו בעיני שפל להיות האדם שצריך מה דהנה ונראה

י (יד, שיר השירים ב) הפסוק על( לד, ב) רבה השירים ֵוי יֹוָנתִּ ַחגְּ  יונה לישראל אני קורא ה"הקב אמר יוחנן' ר אמר ַהֶסַלע בְּ

י (יא, ע זהוש) דכתיב הִּ ם ַויְּ ַריִּ יֹוָנה ֶאפְּ ם> ֵלב ֵאין פֹוָתה כְּ ַריִּ צְּ  העולם אומות אצל אבל כיונה הם אצלי, <ָהָלכּו ַאשּור ָקָראּו מִּ

ֵוי היֹונָ  לומר( לו)ה הי( ה ,כא ר"שמו) המדרש לשון הוא וכן 1.חיות כמין ַחגְּ  ה"הקב אמר מר רבי יוחנןא אלא' וכו ַהֶסַלע בְּ

' כו כחיות הם קשים מות העולםאו אצל אבל, לי ושומעים עושים עליהם גוזר שאני מה כל פותה כיונה הם אצלי לישראל

 מבקשים והם מולים שאתם הזו המילה מן, שומרים שאתם הזו השבת מן מבקשין אתם מה להם אומרים מות העולםשאו

, יחד המדות שתי לו שיהיו צריך ואחד אחד שכל הרי 1.ויין שםיע, כחיות קשים כנגדם נעשים והם המצוות את להם לבטל

 הבחינות שתי הן ואלה .החיצונים וכחות מות העולםאו נגד עצמו בעיני גדול ולהיות וחזק וקשה, יתברך' ה נגד שפל להיות

' לה נכנע להיות צריך טוב עשה ולענין, וחזק קשה להיות צריך עמר סור שלענין, (כז, לז; טו, תהלים לד) טֹוב ַוֲעֵשה ֵמָרע סּור

 ירד שלא רק הן א תעשהל מצוות שכל, בתפארת ל"ז ל"המהר ו שכתבכמ, טוב עשה הוא הכוונה שעיקר ידוע והנה. יתברך

 2.תעשהא ל למצוות שכר אין ל כןוע, מעלה תוספת האדם שיקנה הוא טוב ועשה, אדם שהוא ממה ממעלתו יפול ולא אדם

                                                           
י: לד ,ב רבה השירים שיר  1 ֵוי יֹוָנתִּ ַחגְּ ֵסתֶ > ַהֶסַלע בְּ ֵרָגה רבְּ י ַהַמדְּ ינִּ אִּ ְך ֶאת ַהרְּ ַאיִּ י ַמרְּ ינִּ יעִּ מִּ י קֹוֵלְך ֶאת ַהׁשְּ ֵאיְך ָעֵרב קֹוֵלְך כִּ שיר השירים )< ָנאֶוה ּוַמרְּ

 כיונה הם אצלי לב אין פותה כיונה אפרים ויהי( 'ז הושע) דכתיב יונה לישראל אני קורא ה"הקב אמר יוחנן' ר אמר הסלע בחגוי יונתי מהו(: יד, ב

 ב"י וכל יטרף זאב בנימין דרך עלי נחש דן יהי שלוחה אילה נפתלי יהודה אריה גור( ט"מ בראשית) דכתיב חיות כמין העולם אומות אצל אבל

 ונעשין לישראל מגבירן ה"והקב המילה ומן השבת מן רוצים אתם מה לישראל ואומרים לישראל נלחמים שהאומות לפי כחיות משולים שבטים

 כי וישמעו העם ויאמן( 'ד שמות) ד"הה לו ושומעין תמה כיונה נעשים ה"הקב אצל אבל ישראל ולפני ה"הקב לפני להכניען כחיות האומות בפני

 לפיכך לך צריכין ישראל בני אין אלי תצעק מה( ד"י שם) ד"הה וצעקתם ישראל שמעתי כבר וצועק עומד את משה למשה ה"הקב אמר' ה פקד

 ר"א אלא יונתי שאמר ומהו הסלע בחגוי יונה לומר היה הסלע בחגוי יונתי( ב שיר) ד"הה: ה, כא רבה שמות; ...הסלע בחגוי יונתי ה"הקב אמר

 גוזר שאני מה כל פותה כיונה הם אצלי ה"הקב אמר לב אין פותה כיונה אפרים ויהי( ז הושע) כתיב מה ראה יונתי לישראל ה"הקב אמר יוחנן

 דרך עלי נחש דן יהי יטרף זאב בנימין יהודה אריה גור( מט בראשית) שנאמר כחיות הם קשים כוכבים יעובד אצל אבל לי ושומעים עושים עליהם

 שאתם הזו המילה מן שומרים שאתם הזו השבת מן מבקשין אתם מה להם אומרין כוכבים שעובדי למה כוכבים עובדי כנגד קשים הם לפיכך

 עליהן גוזר שהוא מה כל לו ושומעים תמה כיונה ה"הקב אצל אבל כחיות קשין דםכנג נעשים והם המצות את להם לבטל מבקשים והם מולים

 ...הסלע בחגוי יונתי( ב שיר) נאמר לכך ונשמע נעשה' ה דבר אשר כל( כד שם) א"וכה העם ויאמן( ד שמות) שנאמר

 על רק אותו שיקנה אפשר אי האלקיות צותמ ידי על הנצחיות שיקנה האדם את לזכות יתברך השם רצה כאשר דע: ד ,תפארת ישראל, ל"מהר  2

 כבעילת מציאותו אל ראוי שהוא מה מן האדם יצא שלא הם המצות אלו שכל תעשה לא מצות הם ואלו ...האחד החלק ...מצות מיני שני ידי

 היושר מן יציאה הם התעש לא מצות שכל בהם נדע מקום מכל המצות טעם נדע לא אנחנו כי אף. המצות מן בהם וכיוצא וגניבה וגזל איסור



ֶכם ֹלא הכתוב מאמר וזה  כי, מרע לסור רק מתיחס שזה, מות העולםאו נגד עצמכם מגדילים שאתם ממה לא היינו' וגו ֵמֻרבְּ

י מצד רק, בכם' ה חשק לבד זה בשביל לא ַעט ַאֶתם כִּ ָכל ַהמְּ ים מִּ  :ל"כנ טוב לעשה מתייחס שזה ָהַעמִּ

 אפשר שאי רק, זכור היא הכוונה ותכלית 4,צות עשהבמ - ָזכֹורו א תעשהבל הוא - מֹורׁשָ ד 3,ָׁשמֹורו ָזכֹורב שהיא שבת ענין וזהו

 בדברות ל כןוע 4,בזכירה ישנו בשמירה שישנו כל( ב"ע כ ברכות) ל"זמרו שא כמו ָׁשמֹור ל ידיע אם כי ָזכֹור לבחינת לבוא

 כל ישראל אז היו שלא האחרונות בדברות אבל, המכוון תכלית שהוא ָזכֹור בהן נאמר המעלות ברום ישראל שהיו הראשונות

 :ָׁשמֹור בבחינת רק אז עבודתם כל והיתה, ָזכֹור לבחינת יבואו ָׁשמֹור ל ידישע למען ָׁשמֹור נאמר המעלה ברום כך

                                                                                                                                                                                                                   
 האדם אין כי אמרנו שכבר, עשה מצות הם השני החלק. אליו ואבוד הפסד הוא המציאות היושר מן והיציאה מחייב שהשכל מה המציאות

 בפרקים למעלה לך שהתבאר וכמו, האלהיות המצות ידי על בפעל השלימות שיקנה וצריך בלבד בכח הוא וכאלו האלהית האחרונה במדריגתו

 לעולם יזכה ידם ועל האלהיות הפעולות ידי על אם כי גשמי שאינו הבא עולם קנה לא החמרי הטבעי הזה העולם קונה האדם אם שאף דמיםהקו

 לאדם יהיה שלא הסדר שישמור הם ת"ל שהמצות, ועשה תעשה לא שהם מצות מיני' בב ישראל את לזכות יתברך השם רצה וכאשר.. .הנבדל

אמנם כל זה : כ ,תפארת ישראל, ל"מהר; ...ושלימות מעלה קונה ידם שעל מעשה קנין שהם עשה מצות ח"רמ עוד להם ונתן ...הסדר מן יציאה

 קנין בהם שאין תעשה לא מצות אבל, השלמות קנין מן עצמם מחסרים היו ולא והשלמה מעלה לקנין היא עשה שמצות לפיהוא במצות עשה 

 קמא בפרק כדאיתא שכר זה על מקבל ונצול לידו עבירה באה אם רק, מעלה קנין בזה אין זה דבר יעשה שלא מחויב שהוא רק כלל מעלה

 כי שאמרנו כמו... לצורך שלא יקיים למה כן אם כלל מחויב היה לא ואם שכר בהם אין תעשה לא מצות בעצם מקום מכל( ב"ע ט"ל) דקדושין

 מצוה כעושה שכר לו נותנים עבירה עבר ולא ישב דאמרינן והא( שם) דושיןדק קמא בפרק בהדיא איתא וכך שכר שום תעשה לא מצות בקיום אין

 ...מעלה קנין במצוה שיש עשה מצות בקיום אינו וזה. בחנם המצוה יקיימו למה כן ואם, ונצול לידו עבירה כשבאה לה מוקי

 לא עמהן שיש בין, עשה מצות זולתי בהן שאין בין, במעשה התלויות במצוות היא והעבודה: ט אות שלישי שער ,תשובה שערי, רבנו יונההשווה  

 הנזהר בשכר דרך ימצא אולם. השם בעזרת העבודה בשער תתבאר העבודה ומצות" ' וגו לבבך את תאמץ לא(: "ז, טו דברים) שנאמר כגון, תעשה

 זה כי יצרו וכבש ערוה לדבר תאוה אוהוהת האיש ליד עבירה דבר הזדמן אם כגון, מצוה עושה לשכר ישיג השג אשר, תעשה לא מצות על מעבור

 כזורע זה על שכרו, כפיו ובור בתומו והתהלך, יודע ואין רואה ואין ותרמית באונאה להתעשר לידו שהזדמן מי וכן; יתברך השם יראת מעקרי

 משכר גדול יותר בשבת שביתה ששכר תדע ומזה...: סוף א ,אבות בל פירוש המשניותם ב"הרמבלשיטת  זאת בניגוד; במצוה וטורח לצדקה

 שכר אמר כן וגם, שכרה כנגד מצוה הפסד מחשב והוי אמרו ענין והוא, המעקה עשיית משכר יתברך השם אצל גדול יותר המילה ושכר, מילה

 וכמ הגודל מן ההוא הערך כפי הנחתו שכר גדול עונשהו ענש אשר שהחטא, מענשה תלמדהו אמנם התבאר לא זה גם אותה תעשה כשלא עבירה

 ...מצוה כעושה שכר לו נותנין עבירה עבר ולא היושב כל באמרם בקידושין שהתבאר

ׁשוֹ  ַהַשָבת יֹום ֶאת ָזכֹור :ח, כ שמות  3 ַקדְּ ׁשוֹ  ַהַשָבת יֹום ֶאת ָׁשמֹור :יב, ה דברים; לְּ ַקדְּ ָך ַכֲאֶׁשר לְּ ּוְּ  :יָךֶק ֱאֹל 'ה צִּ

 שהזמן עשה מצות וכל הוא גרמא שהזמן עשה מצות אמאי .תורה דבר היום בקדוש חייבות שיםנ אהבה בר אדא רב אמר : ב"כ ע ברכות בבלי  4

 בזכירה ישנו< ('כ שמות) מלאכה תעשה דלא - בשמירה: י"רש> בשמירה שישנו כל ָׁשמֹורו ָזכֹור קרא אמר רבא אמר אלא... ?פטורות נשים גרמא

 .בזכירה איתנהו בשמירה ואיתנהו הואיל נשי והני


