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אּול ֹלא הָׁ "ו':  פרקסוף נאמר בספר שמואל ב'  ֶלד ּוְלִמיַכל ַבת שָׁ ּה יָׁ יָׁה לָׁ
ּה עד יום מותה לא : (.כא)סנהדרין ל "חזודרשו על כך ". ַעד יֹום מֹותָׁ

 מותה היה לה. ביום  ,היה לה

שזלזלה בדוד המלך על בת שאול אשתו של דוד המלך מיכל והיינו 
שלא זכתה לגדל את ילדיה. נענשה ה', ברית שרקד בכל עוז לפני ארון 

 זה? ש וצריך להבין מדוע נענשה בעונ

זי"ע על  שלום מבעלזרבי  קדברי קדשו של הרה"ונראה לומר על פי 
"הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו )דברים כ"ט, כ"ח( הכתוב 

השם יתברך בסתר, שכל מחשבותיו את עד עולם", דהנה יש עובד 
ורעיונותיו רק דביקות בהשם יתברך ועוסק בתורה ללא שיראו אותו, 

. אבל רק כאשר אין רואים אותוקיים מצוות ממתפלל בדביקות ו
זאת דבק בהשי"ת אולם הוא גם  עושה  הואמת זאת יש צדיק שלעו

  .לעיני כללה יעוסק בתורה ועבודה ותפ - בגלוי

והנה הצדיק שעוסק רק במחשבה בנסתר, אין בניו יכולים ללמוד 
ממעשיו ולא ידעו כיצד לעבוד את השי"ת, לעומת זאת העובד את ה' 

 בגלוי ממילא בניו למדים ממנו כיצד לנהוג ולעשות. 

תרות" מי שעוסק בעבודת השם יתברך רק בנסתר "לה' וזהו "הנס
אבל "והנגלות" מי שעובד את  ,אלקינו" מגיע תועלת רק לה' אלקינו

יגיע המעלה גם "לנו ולבנינו עד עולם לעשות את ה' יתברך גם בגלוי, 
כל דברי התורה הזאת" היינו לבניו ולדורות אחריו ללמוד ממעשיו 

 אן תורף דבריו הקדושים.לעשות את כל דברי התורה. עד כ

לא זלזלה בעצם הריקוד של דוד המלך, אלא אמרה מיכל  והנה מיכל
, לא להראות תמיד מלמד אותנו כי העיקר היא הפנימיותה לדוד, את

אם כן מדוע עתה ת, "תלהבות להשיהכלפי חוץ את ההשתוקקות וה
 אה לעיני כל בעבודה חיצונית?יפך ומרהעושה אתה ל

הסביר לה דוד, כי אמנם תמיד הוא מקיים את הנאמר "בלבי צפנתי 
", שכל העבודה היא בקרבו פנימה, אבל כאשר התורה אמרתך

, האהבה המתלקחת שלי לתורה פורצת את כל ושה עומדת מוליהקד
    בכל עוז.תי רזתי וכרכ, ולכן לא יכולתי לשלוט ברוחי ופיזהגדרות

, מכיון שמיכל דגלה בשיטה שעל האדם להסתיר את עבודתו מעתה
ממנה שלא רוחנית תועלת כל ילא לילדיה לא יהיה הרוחנית, ממ

שעד יום נענשה לכן  תירה אותם,סמיוכלו ללמוד ממעשיה, כי היא 
 מותה לא היו לה ילדים. 

 בענין הצורך שלן ישבזה נבוא ונבאר את המשנה בסוף מסכת קידו
לעולם  :רבי מאיר אומרלמד את בנו אומנות. מצד אחד מובא: האב ל

ומנות נקיה וקלה ויתפלל למי שהעושר והנכסים ילמד אדם את בנו א
שלא עניות מן האומנות  ,שאין אומנות שאין בה עניות ועשירות ,שלו

. מצד שני מובא שם: אלא הכל לפי זכותו ,ולא עשירות מן האומנות
מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני  :רבי נהוראי אומר

רה בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם אלא תורה שאדם אוכל משכ
 וכו'. הבא ושאר כל אומנות אינן כן 

תנא לא רבי מאיר שמו אלא : "(:יג)עירובין הרי שנינו ב ויש לשאול,
ראי אדם אחד הוא, בי מאיר ורבי נהוכי ר מו", נמצארבי נהוראי ש

בענין לימוד  שוניםומר שני דברים הוא אן ידושוכיצד במשנה בקי
 הבנים?

, נהוראי נקרא "נהוראי"לשם רבי  "מאיר"אלא יש הבדל בין השם רבי 
, לשון נהר שקוצף )עירובין שם(" שמנהיר עיני חכמים בהלכה"על שם 

 קדושה. דורועש, כלומר עבודת ה' עם חיצוניות של התלהבות 

אשר מסתיר את מעשיו הטובים, ממילא רבי מאיר מדבר על אב 
מנות של ת בנו אואכולים ללמוד מדרכו, לכן ילמד ממילא בניו אינם י

חולין, לעומת זאת רבי נהוראי מדבר על אב אשר עובד את ה' בגלוי, 
ד את בנו תורה, כי וא ראוי ללמלכן המעשיו, מובניו יכולים ללמוד 

 הבן ילמד מאביו כיצד לשקוד ולהתמיד בתורה הקדושה. 

אמר רב הונא: הרגיל )כג:( בזה נבוא ונבאר מה שמובא בגמרא בשבת 
בנר הוו ליה בנים תלמידי חכמים. ופירש רש"י: דהיינו נר מצוה 
דשבת ונר חנוכה. ומספרת הגמרא, רב הונא היה רגיל לעבור על יד 
פתח ביתו של רבי אבין, והיה רואה שרגיל הוא להדליק הרבה נרות, 
אמר: שני אנשים חשובים יצאו מבית זה. ויצאו מהם רב אידי בר 

. כמו כן רב חסדא היה רגיל לעבור על יד אבין ורבי חייא בר אבין
פתח ביתו של רב שזיבי, וראה שהוא רגיל להדליק הרבה נרות, אמר: 

 אדם חשוב יצא מהם ויצא מהם רב שזיבי.

 הרי לנו כי סגולת הידור בנרות שבת לזכות לבנים תלמידי חכמים.
ורומז בזה איר לאחרים, ולפי דרכינו יש לומר, כי נרות מהותם לה

ולא  םכנגד הילדי את מעשיהם הטוביםישתדלו לעשות שהורים ל
ועל ידי  , כדי שהילדים ילמדו ממעשיהם הטוביםיסתירו את מעשיהם

 . זה יצמחו לתלמידי חכמים

נא זצ"ל ח"ב בפתיחה( מובא, שאחד 'ביזרובשו"ת צור יעקב )מהגאון מפ
רובי המחבר בא לפני הרה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע והתלונן שבניו אין מק

להם חשק ללמוד, אף שהוא מחזיק מלמד מיוחד עבורם. אמר לו הרה"ק: 
אם לא היה כח ביד האב לקיים מצות "ושננתם לבניך" היא לא היתה 
כתובה בתורה, כי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, ומדכתבה התורה 

ך" שמע מינה שיש כח ביד האב לעשות זאת, אבל אמור נא "ושננתם לבני
אם אתה קובע עתים לתורה בכל יום? כאשר הלה התנצל שהוא טרוד 
בעסקיו ואין לו זמן ללמוד בכל יום, ענה לו הרה"ק ואמר: אם הבנים 
יראו שאתה קובע עתים לתורה בכל יום, גם הם ירצו ללמוד, רק כיון 

 ן חשק ללמוד. עכ"ד. שאתה לא לומד לכן גם להם אי

ובספר אורחות יושר )עמוד ל"ח( כתב וז"ל: ובדרך כלל בית שזהירין שם 
במצוות וההורים מפחדים מאוד מעבירה וממכשול והאב שוקד על 
התורה בהתמדה, זה משפיע ממילא על הילדים, כי רוב בנים דרכם 

 לחקות את האבות, וע"פ רוב יוצאים בנים טובים מבית כזה. עכ"ד.

פר ימלט נפשו לגאון רבי אברהם חמווי זי"ע בסאר עוד מה שכתב בזה נב
סגולה לזכות לבנים זכרים ותלמידי חכמים יזהר  ,כתב )סימן כ"ט אות ב'(

 בהנחת תפילין כראוי. עכ"ל.

 : "וראו כל עמי הארץ כי('י ,ח"כ)א ותב כתוב בפרשת כיהשעל ויש לומר 
בגמרא )ברכות ח.(: "אמר  דרשו על כךשם ה' נקרא עליך ויראו ממך". 

, הרי לנו כי התפילין נראות כלפי חוץ תפילין שבראש". אליעזר, אלורבי 
ילמדו , כדי שץכלפי חו םומרמזים לאבות כי יראו את מעשיהם הטובי

 בעבודת ה'. מהם כיצד להתנהג
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