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 פ "תש

קלי   זה  לישועה  לי  ויהי  קה  וזמרת  עזי 

וארוממנהו   אבי  אלוקי  ב(ואנווהו    .)טו, 

'קודשא בריך הוא    )ח"ב קסא:(איתא בזוה"ק  

היינו  עלמא',  וברא  באורייתא  אסתכל 

שהתחלת הבריאה היתה על ידי התורה,  

וכן התחדשות הבריאה בכל יום היא על 

ידי חידושי התורה שישראל מחדשין בכל 

)עי' דגל מחנה אפרים פרשת חיי שרה ד"ה  יום  

 . ואבוא היום( 

שעל ידי שבני ישראל עושים   הרי

כשלומד ליוצרם  רוח  ומחדשים נחת  ים 

חידושים בתורה הקדושה, בזה הם גורמים  

יום.   בכל  הבריאה  וקיום  העולם  לחידוש 

וזה שאנו אומרים 'המחדש בטובו בכל יום  

אור   'יוצר  וכן  בראשית',  מעשה  תמיד 

בכח   הוא  הווה,  בלשון  חושך',  ובורא 

 התורה של עמו ישראל. 

להתבונן באלו הדברים, הלא   ויש

נעשה בכוחות  כל קיום התורה והמצוות  

כדאיתא   לנו,  נותן  נב:( שהקב"ה   )סוכה 

ואלמלי הקב"ה שעוזר לו אין יכול לעמוד  

נגד היצר הרע, אם כן איך אפשר לומר 

שמתורתינו שבאה רק מכוחו יהיה לו נחת  

העולם,   לחידוש  גורמים  ובזה  רוח, 

 ובזכותה ישפיע לנו רב טוב.

"קדושת    והענין בספה"ק  מבואר 

פי משל בשם רבו הרה"ק  על    )ד"ה עזי(לוי"  

שמנסה  לאב  זיע"א,  ממעזריטש  המגיד 

את בנו ומקשה לו קושיא ועוזר לו להבינה  

יש  מבין  וכשהבן  לו,  להשיב  שיודע  עד 

לאביו נחת רוח, אף על פי שאם האב לא  

היה נותן לבנו להבין את הקושיא לא היה  

מבינה ולא היה משיג את התירוץ. כן בני  

ל רוח  נחת  גורמים  אביהם  ישראל 

שבשמים במעשיהם, אף על פי שללא כוחו 

ית' לא היו יכולים לעשותם. ובזה מפרש 

את הפסוק "עזי וזמרת קה", כוחי לעשות 

כן   פי  על  ואף  מאיתו,  הוא  ית"ש  רצונו 

"ויהי לי לישועה", הרי הוא מחשיבו כאילו  

 אני עשיתי את הדבר בכוחות עצמי.

זה הדרך אפשר לפרש הפסוק   ועל

"ולך ה' חסד כי אתה תשלם   , יג()תהילים סב 

אם   קשה,  שלכאורה  כמעשהו",  לאיש 

משלם "לאיש כמעשהו", שמשיב לכל איש 

מקומו   איה  כן  אם  כפי המעשה שעשה, 

שנותן   מי  הוא  חסד  והרי  ה"חסד",  של 

יותר מהראוי על פי הדין, וכאן הרי הוא  

 נותן רק "כמעשהו".

על פי האמור יבוא על נכון,    אולם

מורים על האדם שבתורת ה' כי הדברים א

התורה   את  תדיר  מקיים  והוא  חפצו 

והמצוות, ואף על פי כן לכאורה אין מגיע  

לו תשלום גמול על כך, שהרי את הכוחות  

לכך קיבל מהשי"ת. ובנוסף לזה, אין מגיע  

שהרי  הטובים,  מעשיו  על  שכר  לאדם 

הקב"ה מחיה אותו בכל עת ובכל רגע, וזה  

ע לו עוד. ומכל עצמו שכרו משלם ומה מגי

מקום הקב"ה ברוב חסדיו נותן לאדם שכר  

בכוחות  זאת  עשה  כאילו  "כמעשהו", 

עצמו, וכפי זה משלם לו ונותן לו רב טוב  

ושפע וברכה, וזהו "ולך ה' חסד" שאתה  

הטובים  מעשיו  כל  את  לאיש  מחשיב 

 "כמעשהו". 

זה דומה לאדון שיש לו עבד    ודבר

והאדון מס פק המשרת אותו בכל צרכיו, 

במאכל   בהרחבה  סיפוקו  כל  לעבדו 

לו  משלם  כן  פי  על  ואף  ולינה,  ומשתה 

ואף   המקום,  עבדי  אנו  כן  פעולתו.  שכר 

כל   לנו  ומספק  אותנו  שמחיה  פי  על 

צרכינו, מכל מקום נותן לנו גם שכר על  

 עבודתינו, וזה חסד עצום. 



מצד שני אצל עוברי רצונו    והנה

חסדו   רוב  מחמת  שאדרבה  הרי  חלילה, 

ו מחשיב לו את כל אשר עשה באמת, אינ

לעשות,  רצה  אשר  כפי  "כמעשהו",  רק 

שהלא אדם העובר עבירה, פוגם ומחשיך  

ראוי   היה  כן  ואם  עליונים,  בעולמות 

להיענש בעונש גדול מאוד, אולם הקב"ה  

ברוב רחמיו וחסדיו נותן עונש לאיש רק  

"כמעשהו", כפי מה שרצה לעשות שהיא  

ה מעשיית  והתענוג  ולא  ההנאה  עבירה 

 כפי מה שגרם על ידי שעבר את העבירה.

)עי' עירין קדישין תהילים ד"ה    כדאיתא

לבאר זאת בדרך משל, לאדם   ולך ה' חסד(

וראה   המלך  להיכל  שנכנס  מדעת  נבער 

שם נברשת המאירה את כל ההיכל באור 

יקרות, ונברשת זו השתלשלה מגג ההיכל  

את   לעצמו  חמד  זה  וכסיל  חבל,  ידי  על 

וחתך את החבל   ונטל סכין  אותו החבל, 

בנברשת  מחבל  שבכך  להבין  מבלי 

המאירה את כל ההיכל, ואכן תיכף נפלה 

הנברשת ארצה ונשברה בקול רעש גדול,  

המלך   שרי  המלך.  היכל  כליל  והוחשך 

ושופטיו היו תמימי דעים כי אחת דינו של  

איש זה למיתה, כי הרי נטל המאור של 

המלך והשליכו ארצה ובכך נפלה חשיכה  

בהיכל המלך. אולם המלך שמלך של חסד  

היה, השכיל אל דל וירד לסוף דעתו של  

ו כי כסף ישקול הימנו כשווי  דל זה, וגזר דינ

ולשופטיו,  לשריו  והסביר  לא.  ותו  החבל 

את החבל   לקחת  רק  רצה  זה  איש  הלא 

ולא עלה בדעתו כלל להחשיך את היכל 

מעשה  על  רק  אותו  נדון  כן  על  המלך, 

 גניבת החבל.

הפסוק    הרי את  לפרש  שאפשר 

לאיש  תשלם  אתה  כי  חסד  ה'  "ולך 

ומעשים   מצוות  בקיום  הן  כמעשהו", 

ושני   עבירה.  בעשיית  חלילה  והן  טובים 

יהיה   שלא  ללמדנו,  באים  אלו  דרכים 

ואינו   בחושך  ההולך  כסיל  כאותו  האדם 

והן   לטוב  הן  מעשיו,  גורמים  מה  מבין 

למוטב, אלא ידע כי בכל מעשה טוב הוא 

וטובה,  אורה  העולמות  בכל  משפיע 

גורם   הוא  עבירה  עובר  כאשר  וחלילה 

 ת. חשיכה והיפך הברכה בעולמו

שאף    ומצאנו נדרים  בפרשת 

דיבור פה בעלמא נעשה בפועל, שנאמר 

"לא יחל דברו ככל היוצא מפיו    )במדבר ל, ג(

האריז"ל   בכתבי  ואיתא  )ליקוטי  יעשה", 

המצוה( כל  ד"ה  עקב  האדם  תורה  שעל   ,

לשמור מוצא פיו ולא לחלל דיבורו, כי מכל 

 דיבור נעשה עשיה.

כדאיתא    וכן טובה,  במידה  הוא 

לוי"   "קדושת  יחל( בספה"ק  לא  ד"ה  , )מטות 

ואינו  פיו  ששומר  אדם  דברו",  יחל  "לא 

מחלל את דיבורו, זוכה ש"ככל היוצא מפיו  

מקיים   והקב"ה  גוזר  צדיק  בבחי'  יעשה", 

, וכן הקב"ה גוזר גזירה וצדיק  )תענית כג.( 

. והנה לכאורה הלא הוא )מו"ק טז:(מבטל  

עזר   של  אשר  כוחו  וכן  צדיק,  להיות  לו 

הצדיק לבטל הוא מאיתו ית', והלא הוא 

גזר, אלא שכך רצונו, שהוא יגזור והצדיק  

 יבוא ויבטלה. 

את   ובדברים לפרש  אפשר  אלו 

ואנווהו",   קלי  "זה  הפסוק  המשך 

וב"תרגום", 'דין אלקי ואבני ליה מקדשא'.  

כי מצאנו את הענין האמור גם בהקמת  

מתרו שנבנה  ישראל  המשכן,  בני  מות 

וכסף   בזהב  ליבם  נדבת  את  שהביאו 

הכסף   "לי  והלא  ושאר הדברים,  ונחושת 

, הרי שהשיבו  )חגי ב, ח( ולי הזהב נאום ה'"  

גרם   אשר  הוא  וכן  וזהבו,  כספו  את  לו 

שנדב ליבם אותם, ואף בצלאל שבנה את  

והוא אשר  ית',  המשכן, הכל היה בכוחו 



 נתן חכמה ותבונה בו, ומכל מקום נאמר 

בכל דבר "ועשה" "ועשו", היינו שהקב"ה  

עשו  ישראל  וכלל  בצלאל  כאילו  החשיב 

 הכל מעצמם. 

ה"רמב"ם"    וגם דברי  )הל'  יובנו 

שכתב, 'וכן אם דקדק    יסודי התורה פ"ה הי"א(

עם   בנחת  דיבורו  והיה  עצמו  על  החכם 

הבריות, ודעתו מעורבת עמהם, ומקבלם 

ואינו  מהם  ונעלב  יפות,  פנים  בסבר 

לו,   עולבם, למקילין  ואפילו  להן  מכבד 

ונושא ונותן באמונה, ולא ירבה באריחות  

עמי הארץ וישיבתן, ולא יראה תמיד אלא  

מוכתר  בציצית  עטוף  בתורה  עוסק 

לפנים   מעשיו  בכל  ועושה  בתפילין, 

ה',   קידש את  זה  וכו', הרי  משורת הדין 

ויאמר לי   )ישעי' מט, ג(ועליו הכתוב אומר  

אשר ישראל  אתה  אתפאר'.   עבדי  בך 

ולכאורה מה שייך להתפאר בו, הלא הוא  

נתן לו את הכח לזה, אלא זוהי דרכו ית',  

והוא  הפעולות  כל  את  לנו  שמחשיב 

 מתפאר בזה.

הנצחי,    וכן המשכן  בבניית  הוא 

"ועשו לי מקדש   )שמות כה, ח(כמו שנאמר  

)שמות כה,  ושכנתי בתוכם", ובאלשיך הק'  

ם, בתוך , בתוכו לא נאמר אלא בתוכט(- ח

כל אחד ואחד. היינו שעיקר משכן ה' הוא  

באדם, והנה נשמת האדם מקורה קדוש,  

על כן עיקר העבודה הוא להקים המשכן  

ויזדכך,   יתקדש  הוא  שאף  האדם,  בגוף 

המכוונים   גידיו  ושס"ה  אבריו  שרמ"ח 

כנגד רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא  

קע:(תעשה   ח"א  ידי    )זוה"ק  על  יזדככו 

שר יעשה. והלא כל כח האדם המעשים א

רק   הוא  בליבו  משכן  ולבנות  להתקדש 

מאיתו ית', ואף על פי כן הקב"ה מחשיב  

זאת כמו שפעל הכל בכוחות עצמו. וזהו  

 'ואבני ליה מקדשא'.

שפרשתנו מלמדת את האדם    הרי

דעת להיזהר בכל עשיה, שהרי גופו נעשה  

משכן לה', וכלי המשכן הם איברי האדם, 

צריך כח    וביותר  שבו  בפיו  להיזהר 

)במדבר כו,  הדיבור, כדאיתא באוה"ח הק'  

'כי פה של לומדי תורה דינו ככלי שרת    כג(

אשר ישרתו בם בקודש', שצריכים לשמור 

 על קדושתו שלא להשתמש בו לדברי חול.

שהלא כל כח האדם בא    ובפרט,

לו מאיתו ית', ואם נוטל את כוחו שניתן 

ועוש השי"ת  לעבודת  להשתמש  בו לו  ה 

היפך הדברים ומשתמש בו לדברי איסור, 

לאדם  ודומה  במלכות,  כמורד  הוא  הרי 

לבני   והכה  המלך  ארמון  אל  שנכנס 

המלוכה, שהוא דבר חמור ביותר אף אם 

הכה אותם במקלו אשר הביא איתו, אולם  

לכן נכנס אל אוצרות המלוכה  אם קודם 

וגנב משם את מקלו של המלך, ובו הכה  

דבר חמור שבעתיים, את בני המלוכה, ה

של  במקלו  המלוכה  בני  את  הכה  שהרי 

 המלך. 

  איתא בספה"ק "ערבי נחל"   ועוד

ח( דרוש  סוף  נצבים  נחל  קיום  )ערבי  שבכל   ,

מצוה מוסיפים אבנים בבנין בית המקדש  

עבירה  עובר  כשאדם  וחלילה  השלישי, 

הרי הוא נוטל אבן מבית המקדש. וזהו מה  

חז"ל   ה"אשאמרו  פ"א  יומא  דור   ()ירו'  כל 

כאילו   בימיו  המקדש  בית  נבנה  שלא 

נחרב בימיו. ומזה הטעם עדיין לא זכינו  

שיבנה, כי יש שבונים במעשיהם הטובים  

ויש חלילה שמונעים את הבנין במעשיהם  

 רחמנא ליצלן. 

יתרפה אדם ממלאכתו   אולם אל 

שיש   פי  על  אף  המקדש  בית  בבנין 

לתקן   זוכה בזה  פנים  כי על כל  מונעים, 

חל וביאת את  המקדש  בית  בבנין  קו 



תלמידי   )סנהדרין צח:(המשיח, כמו שמצאנו  

האמוראים שאמרו ששמו של משיח הוא 

הק'   באוה"ח  כתב  וכן  רבותיהם,  כשם 

ז( טו,  'משיח ה' שמו חיים', אמנם   )דברים 

יש מפרשים שחיים ראשי תיבות, חזקיה, 

ינון, ינאי, מנחם. אך הרה"ק ה"בית אהרן"  

שמע שלמה לכ"ב תמוז ד"ה  )מקארלין זיע"א  

מפרש, שרצו לומר כי רבותיהם זכו    זאת(

לתקן את חלקם במשיח, וכן האוה"ח הק'  

את   לתקן  שזכה  עצמו,  על  מעיד  זיע"א 

 חלקו במשיח.

את    וכמו לתקן  אדם  כל  על  כן 

ביאת  את  מקרב  ובזה  במשיח,  חלקו 

, 'אני הציתי )ב"ק ס:( המשיח, ואף דאיתא  

ד לבנותה באש',  אש בציון וכו', ואני עתי

מן   באש  ירד  השלישי  שהבית  דהיינו 

טוב   מעשה  שבכל  היא  הכוונה  השמים, 

וכשנזכה   המקדש,  בבית  אבן  מוסיפים 

להשלים על ידי מעשינו הטובים את בנין 

 בית המקדש, יורידו ה' באש מן השמים.

המצריים שעבדו את ישראל   והנה

פיתום  את  לפרעה  מסכנות  ערי  בבניית 

, שבכל יום )סוטה יא.(תא  ואת רעמסס, ואי

שבנו  מה  את  סותרים  המצריים  היו 

צריכים   ישראל  היו  ולמחרת  ישראל, 

להתחיל לבנותם מחדש. ושעבוד זה קשה  

יותר משעבוד הגוף, כי אדם שרואה שכל  

טרחו ועמלו היה לריק, הרי זה שובר את  

רוחו, כמו אדם שבישל תבשיל, ובא אדם  

ל  אחר ושפך את כל התבשיל, ושוב ביש

 ושוב שפך.

אדם    ברם בני  יש  לדאבוננו, 

ואינם  לומדים  כי  לעצמם,  זאת  שעושים 

לומדים דף   יום  ובכל  לימודם,  חוזרים על 

אתמול,  שלמדו  הדף  את  ושוכחים  חדש 

צט.(וכדאיתא   בן  )סנהדרין  יהושע  'רבי   ,

קרחה אומר, כל הלומד תורה ואינו חוזר  

 עליה דומה לאדם שזורע ואינו קוצר'.

מצא אדם שזכה לסיים  י   ולפעמים

זוכר   אינו  אך  בבלי,  התלמוד  כל  את 

אותה, ובזה יכול לבוא לידי יאוש מלימוד  

וכמה  למדתי כמה  התורה, באומרו הנה 

מסכתות ולא נשאר מאומה בידי, על כן 

שקבעו   הדבר  נעים  ומה  טוב  מה 

מסכתא',  'ירית  מפעל  הק'  בישיבתנו 

אחת   מסכת  שינון  לעודד  שמטרתו 

 ודעים אותה על בוריה. מהתלמוד עד שי

זוכים להיקרא תלמיד חכם,   ובזה

נקרא   אחת  מסכת  רק  שיודע  מי  אף  כי 

כדאיתא   חכם,  קיד.(תלמיד  'ואמר )שבת   ,

שממנין  חכם  תלמיד  איזהו  יוחנן,  רבי 

בחדא   אי  וכו',  הציבור  על  פרנס  אותו 

בתו מסכתא   לישא  ראוי  וכן  באתריה'. 

, )פסחים מט.( ולהשיא את בתו לו, כדאיתא  

'לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא  

לתלמיד  בתו  וישיא  חכם,  תלמיד  בת 

חכם'. ועוד שראוי לישא בת כהן, כדאיתא  

שם. הרי שמי שיודע אפילו מסכת אחת 

נקרא תלמיד חכם, ברם וודאי מי שבכוחו  

 יך להרבות. לדעת יותר מסכתות צר

חיזוק    ובכן, צריכים  תורה  דברי 

, על כל אדם לשנן לכל הפחות )ברכות לב:(

מסכת אחת שאותה ידע על בוריה, ובזה 

עוד   ולדעת  לקנות  והחשק  הרצון  יבוא 

מסכת ועוד מסכת עד שאפשר על ידי כך 

וידיעת   הש"ס,  כל  לקנין  לבסוף  לזכות 

התורה מביאה לאהבת התורה, וזה מביא  

חייו, את האדם ל ימי  הישאר בלימוד כל 

ה'  מאת  שאלתי  "אחת  שמבקשים  כמו 

אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי"  

, כי זכה להרגיש את הטעם  )תהילים כז, ד( 

 המתוק של לימוד התורה וידיעת התלמוד. 



הידור    ובכל שיש  מוצאים  אנו  המצוות 

חביבות,  מתוך  המצוה  את  לקיים  מצוה 

"נכס שבת',  נועם  אכסוף  וגם  'קה  פה 

ה'"   לחצרות  נפשי  ג( כלתה  פד,  אך )שם   ,

רק   לא  היא  החביבות  התורה  בלימוד 

כמו   מהלימוד,  חלק  אלא  מצוה  הידור 

כך  על  יום  בכל  שמבקשים  שרואים 

'והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך  

אחת   מסכת  שיודעים  ידי  ועל  בפינו', 

ובזה   התורה,  ללימוד  חביבות  מקבלים 

בבנין   אבנים  המקדש  מוסיפים  בית 

ליה   'ואבני  ואנווהו",  קלי  "זה  ומקיימים 

 מקדשא', במהרה בימינו.

 


