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פרשת כי תשא

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ל ְקָראָקא ּה ׁשֶ ל ַרּבָ ֻחּכֶֶמת ׁשֶ ׁשוָּבתֹו ַהּמְ ּתְ
יִני וֵּבינֵיֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם"  י אֹות ִהוא ּבֵ ֵתנוּ: "ּכִ ָפָרׁשָ ּכָתוּב ּבְ

)לא, יג(.
י  ּקוּר ַמְמַלְכּתִ ַעם ּבִ יָסר ָהאֹוְסְטִרי ְפַרנְץ יֹוזֵף ָעַרְך ּפַ ַהּקֵ
ִלְקָראָקא  ַמְליָתֹו  ּפָ ִעם  יַע  ְוִהּגִ ּגִַליְציָה  ֵמָעֵרי  ה  ַכּמָ ּבְ

ֲעַרב ּגִַליְציָה. ּמַ ּבַ ׁשֶ
ֵבית  ר ּבְ יָסר יָרוּם הֹודֹו ְלַבּקֵ ד ַהּקֵ ְלָמֳחַרת ַהיֹּום ִהְתַעּתֵ
ָרֵאל  ה ִמּשֹׂוְנֵאי ִיׂשְ ּמָ ִעיר. ֶמה ָעׂשוּ ּכַ ּבָ נֶֶסת ַהּגָדֹול ׁשֶ ַהּכְ
מוּנַת  ּתְ ֶאת  ְיָלה  ַהּלַ עֹות  ׁשְ ּבִ ְוֵהִסירוּ  ָהְלכוּ  קֹום?  ּמָ ּבַ ׁשֶ
ית  ּבֵ ְפרֹוְזדֹור  ּבִ ְקִביעוּת  ּבִ לוּיָה  ּתְ ָהְיָתה  ׁשֶ יָסר,  ַהּקֵ
ית  ּבֵ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ ִנְכנַס  ד  ְכּבָ ַהּנִ ָהאֹוֵרַח  ׁשֶ ָעה  וְּבׁשָ נֶֶסת;  ַהּכְ

י  ָראׁשֵ ׁשֶ ָאְזנֹו,  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ׂשֹוְנֵאי  לֹו  ָלֲחׁשוּ  נֶֶסת,  ַהּכְ
ית  ּבֵ חוֵּמי  ִמּתְ מוּנָתֹו  ּתְ ֶאת  ְלָהִסיר  וּוּ  ּצִ ׁשֶ ֵהם  ִהּלָה  ַהּקְ

יט ַהּנְָכִרי. ּלִ ַ ָכְך ֶאת ֵאיָבָתם ַלּשׁ ין ּבְ ֵדי ְלַהְפּגִ נֶֶסת, ּכְ ַהּכְ
י  ַרּבִ ֶאל  נָה  ּפָ ֵאּלֶה,  ְטנָה  ׂשִ ְבֵרי  ּדִ יָסר  ַהּקֵ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ֵבית  ּבְ ּגַם ִציר  ָהיָה  ׁשֶ ל ְקָראָקא,  ׁשֶ ה  ַרּבָ ְמעֹון סֹוֵפר  ׁשִ
ָבר,  ּדָ לוּם יֵׁש ֱאֶמת ּבַ חֹוְקִקים ָהאֹוְסְטִרי ְוָאַמר לֹו: ּכְ ַהּמְ
ַהּבֶֹקר  ְוַרק  ים,  ַרּבִ יִָמים  ּכָאן  לוּיָה  ּתְ ָהְיָתה  מוּנִָתי  ּתְ ׁשֶ

י? ַצַעד ַהְפּגָנִָתי נְֶגּדִ הֹוִרידוּ אֹוָתּה ּכְ
ה נֹוַדע לֹו ַעל  י ַרק ַעּתָ ְמעֹון ִנְדַהם ְלֶרַגע ָקט, ּכִ י ׁשִ ַרּבִ
לֹא  ַאְך  קֹום;  ּמָ ּבַ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ׂשֹוְנֵאי  ל  ׁשֶ ַהּגַס  ֲעלוּל  ַהּתַ
יָסר ָהאֹוֵרַח: ֱאֶמת  יב ַלּקֵ ּתֹונֹוָתיו וִּמּיָד ֵהׁשִ ד ֶאת ֶעׁשְ ִאּבֵ



ְקִביעוּת,  ּבִ ּכָאן  לוּיָה  ּתְ ַמְלכוּתֹו  הֹוד  מוּנַת  ּתְ ׁשֶ ָבר,  ַהּדָ
יָסִרי; ְויֵׁש  ּקוּר ַהּקֵ ְוַהיֹּום ַהזֶּה ֵהִסירוּ אֹוָתּה ִלְקַראת ַהּבִ
ין  ִפּלִ יַח ּתְ י ֱאמוּנֵָתנוּ, ִנְצַטוֵּינוּ ְלַהּנִ ָבר: ְלִפי ֻחּקֵ ַטַעם ַלּדָ
אוָּלם  ַהּבֹוֵרא.  ְלֵבין  ינֵינוּ  ּבֵ ִרית"  ּבְ "אֹות  ּכְ יֹום  ָכל  ּבְ
ת  ּבָ ַ י ַעל ַהּשׁ ין, ּכִ ִפּלִ ת קֶֹדׁש ֲאסוָּרה ָעֵלינוּ ַהּנַָחת ּתְ ּבָ ׁשַ ּבְ
)לא,  וֵּבינֵיֶכם"  יִני  ּבֵ ִהיא  אֹות  י  "ּכִ תֹוָרֵתנוּ:  ּבְ נֱֶאַמר 
ַהְמַרֶחֶפת  ִכינָה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ים  ָחׁשִ ִהְננוּ  ת  ּבָ ׁשַ יֹום  ּבְ יג(. 
ֵמָעֵלינוּ, ְוָלֵכן ֵאינֶּנוּ ְזקוִּקים ְלאֹותֹות ְוִלְסָמִלים ֲאֵחִרים, 

ֵארוַּע  ָכְך נַָהְגנוּ ּבָ יּוֵֹצא ּבְ ַרךְ. ּכַ רוּ אֹוָתנוּ ִעם ה' ִיְתּבָ ּיְִקׁשְ ׁשֶ
לוּיָה ּכָאן  ַקד אֹוָתנוּ ַהיֹּום ַהזֶּה. ּכָל ַהּיִָמים ּתְ ּפָ ַהֲחִגיִגי, ׁשֶ
יָסר יָרוּם הֹודֹו  ין ַהּקֵ ִרית ּבֵ אֹות ּבְ מוּנַת הֹוד ַמְלכוּתֹו ּכְ ּתְ
ּקוּר  ִעיֵרנוּ, אוָּלם ַהיֹּום, נֹוַכח ַהּבִ ּבְ ִהּלָה ַהְיהוִּדית ׁשֶ ַלּקְ
ּכָבֹוד ִאם  ִחיתוּת  ּפְ זֹו  ֵהא  ּתְ ֵתנוּ,  ִפּלָ ּתְ ֵבית  ּבְ ְלכוִּתי  ַהּמַ
זֹוִכים  ָאנוּ  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַהּדֹוֶמֶמת,  יָסר  ַהּקֵ ְתמוּנַת  ּבִ יט  ַנּבִ

ִנים. ִנים ֶאל ּפָ ִלְראֹות ֶאת הֹוד ַמְלכוּתֹו ּפָ
ָראֹות ַלּתֹוָרה( ְרּפְ )ּפַ

ֶאת  ְיַמּלֵא  לֹא  ִאם  ׁשֶ ַהִחיָד"א  ַעל  ִאּיְמוּ  ִחים  ּלָ ַהּמַ
ִאּיְמּו  ִחים  ּלָ ַהּמַ ְיָמה  ַהּמַ ִליכוּהוּ  יַׁשְ ַהּסֹוֵחר,  ת  ִריׁשַ ּדְ
ַהּסֹוֵחר,  ת  ִריׁשַ ּדְ ֶאת  ְיַמּלֵא  לֹא  ִאם  ׁשֶ ַהִחיָד"א  ַעל 

י ָחְכָמה" )לא, ו( ְיָמה "וְּבֵלב ּכָל ֲחַכם ֵלב נַָתּתִ ִליכוּהוּ ַהּמַ יַׁשְ
ים,  ֶקֶרב ָהַעּמִ ּבְ ּגַם  ָרֵאל נֹוְדָעה  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ל  ָחְכָמָתם ׁשֶ
נֹוְדָעה  ּגַם  ְך  ּכָ יֹוֵתר,  ֲעצוָּמה  ָהְיָתה  ּגְַדלוָּתם  ׁשֶ וְּכָכל 
ָפנֵינוּ, ַעל ַהִחיָד"א,  ּלְ ּפוּר ׁשֶ ה. ַהּסִ ֲעׂשֶ ַחּיֵי ַהּמַ ָחְכָמָתם ּבְ
נַת תשי"ז, מֹוִכיַח  ׁשְ ּיָָצא ּבִ ֶפר 'ַעל ַהּתֹוָרה', ׁשֶ ּסֵ וּמוָּבא ּבַ

ְך. ַעל ּכָ
ְלִאיַטְליָה.  ֳאִנּיָה  ּבָ ַהִחיָד"א  ִהְפִליג  ְסעֹוָתיו  ִמּמַ ֶאָחד  ּבְ
ַמֲעָלִלים.  ַרע  ִאיׁש  ְיהוִּדי,  סֹוֵחר  ָהיָה  ַהּנֹוְסִעים  ין  ּבֵ
ִבינָה לֹא  ל ּגְ ל ָהִאיׁש ָהיָה ְמַלאי ּגָדֹול ׁשֶ ְחּתֹו ׁשֶ ַאְמּתַ ּבְ
וֵּן ִלְמּכֹר ִליהוֵּדי ִאיַטְליָה. ַהּסֹוֵחר  ָרה, אֹוָתּה ִהְתּכַ ׁשֵ ּכְ
ִלְסחֹוָרתֹו,  ר  ֶהְכׁשֵ ַתב  ּכְ ֵמַהִחיָד"א  ְלהוִֹציא  ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ
ֵסֵרב.  ָרה,  ׁשֵ ּכְ ֵאינֶּנָה  ִבינָה  ַהּגְ ׁשֶ ּיַָדע  ׁשֶ ַהִחיָד"א  ֲאָבל 
ֲהָטבֹות וִּבְכָסִפים,  ה 'ְלַפּתֹות' ֶאת ַהִחיָד"א ּבַ ַהּסֹוֵחר ִנּסָ
ֶהְחִליט  ּתֹהוּ,  ּבַ ָעלוּ  ִנְסיֹונֹוָתיו  ְוָכל  ִהְצִליַח  ּלֹא  ׁשֶ ְוֵכיָון 

רֹוַע. ְּ כַֹח ַהז ר ּבְ ַתב-ַהֶהְכׁשֵ ְלהוִֹציא ֵמַהִחיָד"א ֶאת ּכְ
ַעל  לוּ  ִהְתַנּפְ ְוֵאּלֶה  ָהֳאִנּיָה,  ֵחי  ּלָ ִמּמַ ה  ּמָ ּכַ ַכר  ׂשָ הוּא 
יֵָענֶה  ִאם לֹא  ׁשֶ ָעָליו  ְוִאּיְמוּ  ְיָלה,  ַהּלַ ֶאְמַצע  ּבְ ַהִחיָד"א 
ּכְָלָתה ֵאָליו  ִים. ָרָאה ַהִחיָד"א ׁשֶ ִליכוּהוּ ַלּמַ ַלּסֹוֵחר, יַׁשְ

ל  ר ִלְסחֹוָרתֹו ׁשֶ ַתב ֶהְכׁשֵ ֵריָרה הוִֹציא ּכְ ָהָרָעה, וְּבֵלית ּבְ
ע. ָהָרׁשָ

ִרין,  ָרה ִלְמַהּדְ ׁשֵ לֹוִני ּכְ ל ּפְ ִבינָה ׁשֶ ְוָכְך ּכַָתב ֵלאמֹר: ַהּגְ
ב הֹוִסיף  ְכּתָ עוּ ְוכוּ'. ְוִעם ֲחִתיַמת ַהּמִ ּבָ יֹאְכלוּ ֲענִָוים ְוִיׂשְ
יֹום ג', ְלֵסֶדר "ְוָכָכה ּתֹאְכלוּ  ַהִחיָד"א: 'ַהּכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ּבְ
נַת תק"ח. מֹות, ׁשְ ֵסֶפר ׁשְ אֹתֹו ָמְתנֵיֶכם ֲחֻגִרים" ְוגֹו', ּבְ

ִבינָה  יָדֹו ּגְ י ּבְ ים ּכִ ַרּבִ יַע ַהּסֹוֵחר ְלִאיַטְליָה וִּפְרֵסם ּבָ ִהּגִ
ר ַהּגָאֹון ַהְמֻפְרָסם  ֶהְכׁשֵ ִרין, ּבְ ִרין ִמן ַהְמַהּדְ ָרה ִלְמַהּדְ ׁשֵ ּכְ
ׁש  ּקֵ ְתּבַ ּנִ ֶ ִמּשׁ ַהִחיָד"א.  ֶהָחָכם  ָרֵאל,  ִיׂשְ פוּצֹות  ּתְ ָכל  ּבְ
ָקָרא  קֹום.  ַהּמָ ַרב  ְפנֵי  ּבִ עוָּדה  ַהּתְ ֶאת  יג  ְלַהּצִ ַהּסֹוֵחר 
ט  ּפָ ׁשְ ַלּמִ יַע  ִהּגִ וְּכׁשֶ ר,  ַהֶהְכׁשֵ ח  נֻּסַ ֶאת  ִעיּוּן  ּבְ ָהַרב 
סוּק  ַמּה ַמּדוַּע הֹוִסיף ַהִחיָד"א ַאֲחֵרי ִצּטוּט ַהּפָ ַהְמַסּיֵם ּתָ
מֹות'... ֲהֵרי  ֵסֶפר ׁשְ ים 'ּבְ ּלִ 'ְוָכָכה ּתֹאְכלוּ אֹתֹו' ֶאת ַהּמִ
ת 'ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה  ָפָרׁשַ סוּק זֶה ִנְמָצא ּבְ ּפָ ּכָל ָאָדם יֹוֵדַע ׁשֶ
ָבר,  ּדָ ָעה ֲאֻרּכָה ּבַ מֹות'! ִהְרֵהר ָהַרב ׁשָ ׁש 'ׁשְ ֻחּמָ ּבְ ָלֶכם' ׁשֶ
בֹות  י ַהּתֵ מֹות' ְמֻכוֶּנֶת ְלָראׁשֵ ּלָה 'ׁשְ ַהּמִ ֶהְחִליט ׁשֶ ַעד ׁשֶ

ְרגּוּם... ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ּה, ׁשְ ּלָ ׁשֶ
אוְּנְקלוּס  ַתְרגּוּם  ּבְ וְּמַעּיֵן  מֹות,  ׁשְ ׁש  ֻחּמָ ּבְ ּכֵל  ִמְסּתַ הוּא 
'ָמְתנֵיֶכם  ֵלאמֹר:  ם  ׁשָ ּכָתוּב  ׁשֶ וְּמַגּלֶה  סוּק,  ַהּפָ ַעל 
ָכְך  ּבְ ׁשֶ ָהַרב  ֵהִבין  ֲאִסיִרין'...  ְיהֹון  ָחְרֵציכֹון   - ֲחגוִּרים 
ְך  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ִבינָה,  ַהּגְ ֲחִריֵצי  ַעל  ִלְרמֹז  ַהִחיָד"א  וֵּן  ִהְתּכַ

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתינּו ּבְ



ֶרת ֲחִרֵצי ֶהָחָלב )שמואל  קֹוֵרא ָלֶהם ַהּכָתוּב 'ְוֵאת ֲעׂשֶ
א'.  ַחְלּבָ ם: 'גּוְּבַנִיין ּדְ ְרגּוּם ְמַתְרּגֵם ׁשָ א', י"ז י"ח(, ְוַהּתַ
ל  ֲאָסר ׁשֶ ֵבית ַהּמַ ּיֶֶאְסרוּ ֶאת ַהּסֹוֵחר ּבְ ִמּיָד ִצוָּה ָהַרב ׁשֶ
ָאֵכן  ִתי ָוֵעֶרב הֹוָדה ׁשֶ ָחְקרוּ אֹותֹו ׁשְ ִהּלָה, וְּלַאַחר ׁשֶ ַהּקְ
ְכִפּיָה  ּבִ ר  ַהֶהְכׁשֵ ַתב  ּכְ ֶאת  ַהִחיָד"א  ֵמַהּגָאֹון  הוִֹציא 

ַוֲאִלימוּת.
ַהִחיָד"א,  ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ֵמָחְכָמתֹו  ֵעל  ְלִהְתּפַ יֵׁש  ה  ּמָ ּכַ
ִפינָה,  ּסְ ּבַ ָהְיָתה לֹו  ׁשֶ זוּ  מֹו  ּכְ וְּמצוָּקה  ָצָרה  ֵעת  ּבְ ּגַם  ׁשֶ
יו  ר ַעל ַמֲעׂשָ ְכַתב ַהֶהְכׁשֵ לֹט ַעל ַעְצמֹו, ְוִלְרמֹז ּבִ יַָדע ִלׁשְ

ל ַהּסֹוֵחר. ׁשֶ
ָרָמה" - ָהַרב צו ֵֹרן( יֹון "קֹול ּבָ ּלָ )ּגִ

רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל

ְצוֹות ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

עֹוָלם! ל חֹוזֵר ּבָ ְלּגַ י ּגַ ֵרז ְוָלֵתת ּכִ ְלִהְזּדָ
"ְונְָתנוּ ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו" )ל, יב(

ּלָה "ְונְָתנוּ" ֵהם  ּמִ ְקָרא ּבַ יְלנָא: ַטֲעֵמי ַהּמִ ָאַמר ַהּגָאֹון ִמוִּ
רוָּמה יֵׁש  ְנִתינַת ּתְ ּבִ ָבר זֶה רֹוֵמז ָלנוּ ׁשֶ ַקְדָמא ְוַאְזָלא, ּדָ

ֵרז ְוָלֵתת. ְלִהְזּדָ
ת  ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ ָמָרא ּבְ ְבֵרי ַהּגְ ָר"א ֶאת ּדִ ֵאר ַהּגְ י זֶה ּבֵ ַעל ּפִ
ׁש  ִאם יָבֹא ָעִני ְלַבּקֵ ּתֹו, ׁשֶ ַרב ִחּיָא ָאַמר ְלִאׁשְ )קנא, ב( ׁשֶ
ׁשוּ -  נוּ ְיַבּקְ ּלָ ִנים ׁשֶ ִאם ַהּבָ ֵדי ׁשֶ ַמֲהִרי ָלֵתת לֹו, ּכְ ֶלֶחם, ּתְ
ה  י ִחּיָא, ָלּמָ ל ַרּבִ ּתֹו ׁשֶ ֲאָלה ִאׁשְ ּגַם ָלֶהם ְיַמֲהרוּ ָלֵתת. ׁשָ
י ִחּיָא: לֹא ְקָלָלה ִהיא,  ה ְמַקּלֵל אֹוָתנוּ, ָאַמר ָלּה ַרּבִ ַאּתָ

עֹוָלם". חֹוזֵר ּבָ ֶאּלָא "ּגְַלּגַל הוּא ׁשֶ
ּגַם  ִלְקרֹא  ן  ִנּתָ  - "ְונְָתנוּ"  ּלָה  ַהּמִ ֶאת  ָר"א:  ַהּגְ מֹוִסיף 
חֹוזֵר  ׁשֶ הוּא  "ּגְַלּגַל  י  ּכִ ֵדנוּ  ְלַלּמְ ַלַהְתָחָלה,  ֵמַהּסֹוף 
ֶכֶסף ְונֹוֵתן ַלֲאֵחִרים ָמָחר  ע ּבְ ּפָ ה ְמׁשֻ עֹוָלם", ַהיֹּום ַאּתָ ּבָ
ּגְַלּגַל חֹוזֵר  ל. וֵּמַאַחר ׁשֶ ה ְמַקּבֵ ְך ָעֶליָך ַהּגְַלּגַל ְוַאּתָ נְֶהּפָ

ל ַהיֹּום ָעלוּל ִלְהיֹות ָעִני ָמָחר - יֵׁש  יר ׁשֶ עֹוָלם, ְוֶהָעׁשִ ּבָ
ְוַאְזָלא"  "ַקְדָמא  ָעִמים  ּטְ ּבַ ּנְִרַמז  ׁשֶ ִפי  ּכְ ְוָלֵתת,  ְלַמֵהר 

ּלָה "ְונְָתנוּ". ַעל ַהּמִ ׁשֶ
ּכַָתב  ִליָט"א  ׁשְ ַקְניְֵבְסִקי  ַחּיִים  י  ַרּבִ ַהּתֹוָרה  ר  ׂשַ ָמָרן 
ָוֵאם  ָאב  ּבוּד  ּכִ ִמְצַות  ּבְ ם  ּגַ י  ּכִ ר'  יֹׁשֶ 'ָאְרחֹות  ִסְפרֹו  ּבְ
ִפי  ּכְ י  ּכִ ֵלמוּת,  ׁשְ ּבִ ְלַקּיְָמּה  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָלָאָדם  ַדאי  ּכְ
ּלֹו,  נָיו ׁשֶ ְך ִיְנֲהגוּ ִעּמֹו ּבָ ְתנֵַהג ָהָאָדם ִעם הֹוָריו, ּכָ ּמִ ׁשֶ
דוּהוּ,  נָיו ְיַכּבְ ם ּבָ ִאם ְמַכּבֵד הוּא ֶאת הֹוָריו ּכָָראוּי, ּגַ

ה! נֶֶגד ִמּדָ ה ּכְ ִמּדָ
ר  ע ֲאׁשֶ ו ָהָרׁשָ ִליָט"א ֵמֵעׂשָ י ַחּיִים ׁשְ ָבר ֵהִביא ַרּבִ ֶרֶמז ַלּדָ
אֶֹפן ֻמְפָלא, ְוָעָליו נֱֶאַמר "ַוּיֵָבא ְלָאִביו"  ד ֶאת הֹוָריו ּבְ ּבֵ ּכִ
בֹות ֵאּלוּ "ַוּיֵָבא ְלָאִביו", ִנְקָראֹות  ית כז, לא(. ּתֵ ֵראׁשִ )ּבְ
ל ּגַם ּכֵן  אֹותֹו אֶֹפן, ְוִאם נְַתִחיל ִמּסֹוָפן ְנַקּבֵ ָהלֹוְך ָוׁשֹוב ּבְ
ּנֹוֵתן ְלָאִביו -  י ׁשֶ ּמִ "ַוּיֵָבא ְלָאִביו", ְוזֹאת ַעל ְמנָת ִלְרמֹז ׁשֶ

ֲחזָָרה! )ע"פ "וָּמתֹוק ָהאֹור"( ל ּבַ ְיַקּבֵ


