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 לפי סדר הא"ב –כל המדורים 
 

 אספקלריא לפרשת השבוע

 ירוץ עבדך כמו איל –קדושים תהיו 
 ְבנֵּי ֲעַדת ָכל ֶאל ַדבֵּר לֵּאמֹר. מֶֹשה ֶאל' ה ַוְיַדבֵּר

ל  ב(-)יט, אִתְהיּו  ְקדִֹשים ֲאלֵֶּהם ְוָאַמְרתָ  ִיְשָראֵּ
. רצונך" אל עבדך משוך הרחמן, אב נפש, "ידיד

 אהבתך" "מהר חולת איל" "נפשי כמו עבדך "ירוץ
אהוב", זו רק רשימה חלקית של הביטויים הקדושים 
ששפע בעל ה'חרדים' בפיוטו האלוקי, האם הם 

התשובה חד משמעית:  –שייכים לעולמנו שלנו?? 
 כן!

 בו יש נפשו בפנימיות כי בטוח להיות יהודי על
מילות הערגה "משוך  .1שבשמים אביו אל תשוקה

נאמרות עבדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו איל וכו'" 
בהקדמת קביעה מלאת אימון באהבה אשר מים 

)נתיבות  "ידיד נפש אב הרחמן" רבים לא יוכלו לכבותה:

 .(2שלום
 נפלא קשר אין כי, האומות חכמי בשערי "נודע

 בני של הקשר כמו האדם נפש פנימיות משורש
 צפונה ומחובר, חבוק אור –אלקיהם ' בה ישראל
 . (ז מ"ג"פ ב,")יסוה"ע חישראל"  בני של פנימיות נפש בשורש

 קדוש בקרבך גדול כי ציון, יושבת ורוני 'צהלי
ישראל'. נתאר לעצמנו את ירושלים של מעלה בימים 
שהיה בית מקדשנו ותפארתנו על מכונו. כשהיו 
אומרים "ציון" אלו אסוציאציות היו עולות? מהו 

המושגים של עיר הקודש? מה הם תחומי -עולם
בודת השם', 'גילוי שכינה', 'כרובים העניין שם? 'ע

הקדושה  –מעורים זה בזה'! 'ציון' בגימטריא 'יוסף' 
הקודש", -כי זהו "הר –מדת היסוד, נקראת 'ציון' 

מקדש מלך עיר מלוכה, שהעניין המרכזי ש'תופס', 
, אין "הקדוש ברוך הוא!"שמעורר עניין, אחד הוא: 

  עוד מלבדו.
 למי תרוץ כגלגלי גבוהים?!

אדם ואדם הוא עולם מלא, ישנם אלפי  כל
ורבבות פרטים בעולם מושגיו, אך ביניהם בולטים 
הדברים שהם 'הוא', אלו הם הדברים שמצא בהם את 
עניינו. יש שאצלו משאת הנפש היא הרצון לבנות 
ולפעול, יש שאצלו מה שתופס מקום זה ה'עסק', אצל 
שלישי זה ה'מעמד', ויש שהסיגריות או האוכל... 

 שאלו מגיעים הוא "רץ כמו אייל".כ
למעשה לכל יהודי יש תחום עניין נוסף, 
שמסעיר אותו בתוך תוכו לא פחות מכל אלו: "הקדוש 
ברוך הוא". לא פלא איפוא שביום הכיפורים למשל 

                                                             
 מים אמנם כי, אלו רגשותיו את מכסים עבים אם אף 1

, וישראל ה"קוב בין שיש האהבה את לכבות יוכלו לא רבים
 הרעות והתשוקות התאוות על המרמזים רבים מים השטף

 האהבה פנימיות את לכבות יוכלו לא, והבלבולים הטרדות
 .והתשוקה )נתי"ש שם(

מאמרי פורים, מאמר 'ואף גם זאת וכו''. ועיי"ש שיחת  2
 פורים תשמ"ה.

הוא מוצא את עצמו דומע מהתרגשות. שאיפתו של 
יהודי הינה "משוך עבדך אל רצונך", תמשוך אותי 

 –בעולם של רצונך, שארוץ כמו איל  –שאהיה 'שם' 
 3ל חיי תשוקת מאויי!-למי תרוץ כגלגלי גבוהים? לא

להשתחוות אל מול הדרך! נפשי בפנימיותה חבוקה 
ודבוקה בך, והיא 'חולת אהבתך', מתחננת היא 'אנא 

ל נא רפא נא לה בהראות לה נועם זיוך' שעולם זה -א
י, של רצונך יתפוס את המקום המרכזי ביומיום של

  4שחרי וגם ערבי!
 באהבתה תשגה תמיד

וממקור קדוש זה נובע גם הקשר המופלא בין 
היהודי לבין התורה הקדושה, אשר באהבתה ישגה 

 תמיד: 
"אשרי האיש אשר וגו' ובתורתו יהגה יומם 

במכתב . בלב" –"יהגה ולילה", פירש במצודות: 
את דברי המצודות  5זצ"ל א דסלרמבאר ר"מאליהו 

 שכל חייו תלויים בו,כמו דבר כוונה שה הללו,
שמתעניין בנושא בכל לבו ואינו מפסיק לחשוב 

כך הוא הקשר עם  – אודותיו, ואינו נפרד ממנו כלל
 תורת ה'. 
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החלום  –"אל רצונך"  –חייו זו של יהודי -שאיפת 4

שבעולמו הפרטי יהיה ה' אחד ושמו אחד, אין עוד מלבדו 
ואפס זולתו, היא גם השאיפה החכמה ביותר שלו מבחינה 
הגיונית, שכן בעוד ששאר שאיפותיו מקורן מדחף 
המשתייך לתכונות האופי ול'עולם החיסרון' שבו הוא חי, 

שאיפה זו מקורה זך מן  –ד נרצע לשרת את 'ישותו' כעב
הנשמה הטהורה. בעוד שאר השאיפות אם יוגשמו לא ישיג 

שאיפה זו הגשמתה היא היא הטוב  –בכך 'טוב' מוחלט 
 האמיתי! ומילוי תכלית קיומו עלי אדמות.
( על דברי פרק א'אמר הרמ"מ מקוצק )מובא במקדש מעט )

יהיה  חז"ל "וכל מעשיך יהיו לשם שמים" שה"לשם שמים"
נראה בביאור עומק הדבר שגם עצם ו גם כן "לשם שמים".

ה"לשם שמים" נובע לפעמים מתוך רגשי המצפון שבנפש 
יה טבעית אחרת, ואם כן ה"לשם שמים" יהאדם או נט

אף הצדיק בצדקתו וחסיד  הנה,ו עצמו אינו "לשם שמים".
שבחסידים בודאי היתה לו נטייה כלשהי, גופנית או 

אותו לדרכו הטובה, ואיזה מעשה יכשר  רוחנית, שהטתה
שתהא כוונת האדם בשביל נשמתו  אלאלפני האלקים? 

ושורשו, שהוא חלק אלוק ממעל, שבמקום לדאוג לגופו 
ונפשו ברובד החיצוני, שאינם האדם עצמו, ידאג לשורשו 

כו( "מבשרי אחזה  עצמו, ומהותו, כמאמר הכתוב )איוב יט,
 .אלוק", ובזה בודאי לא הפסיד

שאר שאיפותיו של אדם, אם יתעמק בנפשו יראה שהם 
נובעים מנקודת הישות שלו, לעומתם אוהבי ה' כל ישותם 

היא  –אומרת אהבת ה', ובשונה מכל משאת נפש אחרת 
האנוכיות. "היודע משאת נפשו, ייקל עליו לעזוב כל  הפך

 .(הפרישות הון שבעולם" )המספיק לעובדי ה', שער
שלו לקיום תפקידיו כיהודי  יעמנבל יתפתה האדם שה

יהיה מה שישיג בעקבותם, ש"לי" יהיה טוב, רק מטרה 
אחת: שרצון "ה'" יתקיים, ואם תאמר מה יתן לו את 
ההמרצה? מה יניע אותו? זה הסוד של יהודי, אין קשר 

 כמו נשמת יהודי ואלוקיו. 
 .38חלק א, "שיעור על תהלים א", עמוד  5

שנקראת על שמו, : )ע"ז יט.(דרשו חז"ל  –"ובתורתו" 
ולילה"  יומם יהגה ובתורתו דכתיב היא דיליה "תורה

זו  .6כמו הלב שהוא מרכז האדם .מרכז חייו – )קידושין לב.(
דיליה", שניתנת לו ככלה,  –של "ובתורתו  הבחינה

יומם יהגה  שבה ,7בלי הפסקיםבחי' אישות שהיא 
]ואולי נרמז זאת בכך  .8באהבתה ישגה תמיד, ולילה

שדרשת חז"ל 'תורה דיליה היא' היא בדף 'לב' 
 מ'קידושין'...[.

את  נבלום עכשיומה אנו ומה חיינו?! הבה 
שגרת החיים, נדחוק לפינה את תחומי העניין 

להצטרף ל'חיים למענך  –ובשכל  – נבחרהאחרים, ו
אלקים חיים'. את שאר המטלות נמשיך 'לבצע', אך 

ולא בדברים  –נקיים כמאמר הכתוב 'וחי בהם' 
 בטלים...

 שבת שלום ומבורך!

 לתגובות: ישראל אברהם קלאר 

 "בין גברא לגברא"

 חברך לא תעבידמה דסני עלך ל
ָך לֹא ִתקֹם ְולֹא ִתטֹר ֶאת ְבנֵּי ַעֶםָך ְוָאַהְבָת ְלרֵּעֲ 

 ָכמֹֹוָך ֲאִני ה' )יט, יח(
מהי המשמעות המעשית של מצות 'ואהבת לרעך 

 כמוך'?
חז"ל למדונו: "מה דסני עליך לחברך לא תעביד" 

מה שמתורגם בעברית: 'מה ששנאוי עליך, אל  –
עקיבא: "זה כלל גדול  תעשה לחברך'. אמר רבי

 בתורה". 
 תעשה –ומדה טובה מרובה 'מה שאהוב עליך 

 לחברך'!
כה אמרו חז"ל באבות: 'יהי כבוד חברך חביב 
עליך כשלך', 'יהי ממון חברך חביב עליך כשלך'. וכה 
פסק הרמב"ם: "מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד 
ואחד מישראל כגופו. לפיכך; צריך לספר בשבחו 
ולחוס על ממונו, כמו שהוא חס על ממון עצמו ורוצה 

לו חלק בכבוד עצמו. והמתכבד בקלון חברו אין 
לעולם הבא."  )הלכות דעות פ"ו ה"ג(, וכה כתב 

                                                             
 רוטנברג הספד הגר"צ ,דרבי" )ח"א עמ' רנה "אשכבתיה 6

 .(על מרן הסטייפלער זצ"ל
שאין שייך לקדש אשה  .(כט)מצאנו בנדרים ש וכמו 7

 .באופן של "היום את אשתי ולמחר אי את אשתי"
 ג"פ ת"ת' הל ם"ורמב: צט סנהדרין נתיבות שלום עפ"י 8
 כי, בתורה" חפצו" –ו. מצד אחד 'כי אם בתורת ה' חפצו' "ה

 תמיד מתעניין והוא חדשים חידושים בה לו מתגלים תמיד
 מצד ולילה יומם בה הוגה וגם, מהמלך" חדשות" לשמוע
 גם בפרנסתו עוסק שאדם וכמו, חייו שהיא" תורתו" שהיא

. ומה כתוב בו? (טו,א אבות, חיים כשאינו נמשך לכך )רוח
 של חולין "שיחת –והיה כעץ וגו' "ועלהו לא יבול" וגו' 

יט:(, פירש  ז"ע כא: תלמוד" )סוכה צריכה חכמים תלמידי
(: שמאלו, ב ש"לציון, שה האור החיים הקדוש )ראשון

 באהבתה, תורה היא שיחתו ואפילו תשיחהו, היא שהתורה"
 ".תמיד ישגה

 



החינוך: "ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן. ועובר 
 עליה ולא נזהר בממון חבירו לשומרו, ביטל עשה זה".

 לפיכך צריך לספר בשבחו כמו רוצה בכבוד עצמו 
 האם אנו מודעים להלכה זו?

השני, להחמיא לו! לומר לספר בשבח יש מצוה 
הוא מאד מתחשב, לומד טוב, נדיב לב, או כל מידה ש

טובה אחרת, או לחילופין להחמיא על מעשה שעשה. 
 בדיוק כמו שאנו שמחים שיספרו בשבחנו...

זו לא הנהגת מוסר בלבד, אשר ראוי לאדם 
ההולך בדרך המוסר לנהוג כך, זו מצות עשה 

 מפורשת בתורה! 
 דברים מחייבים! 

ון חבירו ]נדמה שאין והעובר עליה ומתכבד בקל
צורך להביא דוגמאות, יש בשפע...[ אין לו חלק 
לעולם הבא!!! על פי תורה יש איסור לשון הרע 
וציווי על אהבת הזולת, ולא בטוח שבקריאת עיתונים 

 אין נמלטים מאיסורים אלו. 
 התחרות האנושית

בשם בעלי המוסר אומרים, שיעדיף אדם לוותר 
כדי לאכול בשר יותר על מאות שקלים וממון רב 

גלאט, או מצות יותר מהודרות, ולא יסכים לוותר 
 לשני על כמה פרוטות.

 מדוע באמת זה כך?
ילד בגן יודע שאם הוא יצא מאוחר לחצר לשחק 
לא ישארו לו המשחקים היפים לשחק, ועל כן מרגיש 
תחושת אחריות לעצמו. גם בחור בישיבה יודע שאם 

וח שישארו לו יבא מאוחר לחדר האוכל לא בט
שניצלים, והוא הדין במקום ישיבה באוטובוס, 
ובמקום טוב יותר בכיתת הלימוד, כל אחד דואג 
לעצמו ומבין שאף אחד אחר לא ידאג לו, חוץ 

 מהמשגיח בישיבה כמובן.
פועל יוצא מזה, שאם אני דואג לעצמי והשני 
דואג לעצמו, אנו ביריבות תיאורטית מתמדת. והרי 

עלים שמייצרים את אותו הדבר. אף זה כמו שני מפ
אם אין תחרות או יריבות ישירה ביניהם, אך מתח 

 תמיד יהיה כיון שהם ממוקמים על אותה המשבצת.
מזה נבוא להבין את התופעה האמורה. כאשר 
אדם מוציא כסף על מצות מצה יכול הוא בקלות 
לשלם מאות שקלים על הידור שבקושי מוזכר 
בהלכה. אך האדם מפתח נוגדני הישרדות שלא יהיה 
מנוצל, החיים לימדו אותו שאם יהיה מהמוותרים 

 והוא פוחד.  ,יעשקו אותו
ם לומר אנשים ברמה הגבוהה יותר יודעי

שבשורה התחתונה מי שמוותר מרוויח, ואני מאמין 
 להם. 

 אב אחד לכולנו 
מה אם כן הדרך לאהבת ישראל נגד הנטיה 

 האנושית הטבעית?
לכל אחד יש אנשים שקרובים אליו, ושאצלם לא 
חלים הדברים שלעיל, הוא אוהב אותם וידאג להם 
 יותר מעצמו. האדם דואג לבנו יותר מלעצמו. מדוע? 

יון שבנו הוא חלק ממנו! וכמו שתחושת כ
האחריות על עצמו מוטלת עליו, כך ממש תחושת 

 האחריות על בנו! זו בכלל הדאגה לעצמו! 
כמו כן בין אנשים בקהילה אחת, אפשר לפעמים 
לראות תופעה חיובית זו, וגם שם הדבר נובע מאותו 
השורש של תחושת אחריות ואכפתיות לחברי 

 הקהילה.
איש יהודי הינה להרחיב את תחום העבודה של 

שלו, להעמיק את תחושת  אישיתהאחריות ה
השייכות לכלל ישראל בראותו בכל יהודי אח באשר 

. שהאחריות שלו 9הוא בנו של מלך מלכי המלכים
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על הציבור וכן אסור לו לנהוג בהם קלות ראש ואפילו שהן 
עמי הארץ, אף על פי שהן הדיוטות ושפלים, אך בני 
אברהם יצחק ויעקב הם וצבאות השם שהוציא מארץ 

 מצרים בכח גדול וביד חזקה"

 ומכר.   זה הגישה שצריכה להיות לכל חבר ידיד שכן 

 –כלפיו תהיה מהאחריות שיש לו כלפי עצמו 
  כמוך!!!

 שבת שלום ומבורך!

  לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ

 האור החייםבמשנת 

 מאיזה שיעור שנאה עוברים על 'לא תשנא'?
  ִבְלָבֶבָך )יט, יז( ָאִחיךָ  ֶאת ִתְשָנא לֹא

איתא באור החיים הקדוש: "היה צריך לומר 'לא 
תשנא בלבבך את אחיך', שיגמור מקום השנאה 
שהתחיל לדבר בה, ואחר כך יזכור את מי ישנא, אכן 
יכוון להודיע שיעור השנאה אשר ה' מצוה עליה 
שלא יאמר אדם שאינו קרוי שנאה אלא שנאה 
גמורה לבקש רעתו ולחפוץ בכליונו אבל הרחקה בלב 

קרויה שנאה, לזה נתחכם הכתוב לסמוך 'לא  אינה
שיעור[ -תשנא' עם תיבת 'אחיך', לומר כי השערת ]

השנאה אשר יצוה ה' עליה היא הנרגשת בערך 'אח', 
ושיעור זה כל שירחקוהו מלבו קצת, הנה הוא ירד 

 ממדרגת אח, והרי הוא עובר משום לא תשנא" עכ"ל.
ולכאורה הוא לפלא שהרחקה קצת ממדרגת אח 
יכנס בגדר השנאה לעבור משום לא תשנא, דאם כן 

 לא שבקת חיי לכל בריה ח"ו.
אמנם יש להמתיק דבריו קצת על דרך דברי 
הש"ס )שבת קה:( שכך אומנתו של היצר הרע, היום 
אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך, עד 
שאומר לו עבוד עבודה זרה, ואף כאן יכול להיות 

משנאה קלה כזו, למחר שבאם לא ישמור את עצמו 
 יאמר לו היצר הרע להפליג השנאה )אהבת שלום(.

 ביאור 'אין רוח חכמים נוחה הימנו'
איתא בגמרא שבת )דף קכא:(: תני תנא קמיה 
דרבא בר רב הונא, ההורג נחשים ועקרבים בשבת 
אין רוח חסידים נוחה הימנו, אמר ליה ואותן 

ש"י, אין חסידים אין רוח חכמים נוחה מהם. ופירש ר
רוח חסידים נוחה הימנו, דעתן של חסידים אינה 
מעורבת עמו, שאין הגון בעיניהם על מה שעשה, 

עריבה, אין מתַרצין במעשיו, אמר ליה, רבא  –נוחה 
לתנא, ואותן חסידים השונאין אותו על כך אין רוח 

 חכמים עריבה עמהם וכו'.
ובספר מטעמי יעקב על התורה )עמ' רי( הקשה, 

לו לרש"י שהחסידים שנאו אותו, הרי נאמר רק מנין 
 שדעתן אינה נוחה ומעורבת עמו?

ומבאר, על פי דברי האור החיים הקדוש הנ"ל, 
שאכן 'כל שירחיקהו מלבו קצת הנה הוא יורד 
ממדרגת אח, והרי הוא עובר משום לא תשנא', ולפי 
זה מבואר שאכן הגדרה זו של אין דעתן של חסידים 
נוחה הימנו, נקראת ענין של שנאה, ויפה כתב רש"י 

 שאותם חסידים שונאים אותו, ודו"ק.
מכאן לכל מקם שנאמר בש"ס הלשון 'אין וראיה 

רוח חכמים נוחה הימנו' מפני שעשה דבר שלא 
כהוגן, שהכוונה שאין כאן איסור לאו של לא תשנא, 
ומותר לשנאותו שיעור השנאה המוזכרת, דהיינו 

 .שלא להיות דעתו מיושבת עמו. עכת"ד
 שבת שלום ומבורך!

 

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

   שנת רש"י''במ

 הלכה למשה
אם מותר לתלמיד חכם לעבור בפני אנשים 

 שיקומו מפניו
ן ְוָירֵּאתָ  יָבה ָתקּום ְוָהַדְרָת ְפנֵּי ָזקֵּ  ִמְפנֵּי שֵּ

ֱאלֶֹקיָך ֲאִני ה' )יט, לב(  םֵּ
אמרו בקידושין )דף לב:(: רבי שמעון בן אלעזר 
אומר מנין לזקן שלא יטריח, תלמוד לומר 'זקן 
ויראת'. ע"כ. ומבואר שאין לחכם להטריח האנשים 

חיי ]מי  –שיקומו מפניו, אלא אדרבה, מאן דמקיף 
יחיה[, וכמו  –שמאריך את הדרך כדי שלא להטריח 

 שאמרו שם )לג.(.

בפרשתנו כתוב  והנה בשאילתות דרב אחאי
ממעמידים  –)שאילתא קא, תרגום(: ומי שלא קם 

התורה. אביי, כאשר -אותו בעל כרחו, לעשות כבוד
חלף והיו זקנים שישבו ולא יכלו לקום, נתן להם יד 
וקמו מפניו. רבא, שלח שלוחים ומעמידים הציבור, 
רב נחמן שלח שמשים כשהגיע, אמר: כמה נחמן יש 

מלפני הנכם קמים אלא  בשוק?! כשהנכם קמים לא
מלפני תורה הוא שהנכם קמים. ע"כ. ולכאורה אינו 
כדברי התלמוד דאמרו מנין לזקן שלא יטריח, 
ולומדים אותו מפסוק, וגם לפלא מה החרדה שיעמדו 
להם עד שהיו מסייעים להקימם ושולחים שלוחיהם 
לזה, והגם שכונתם היתה לכבוד התורה כמו שהיה 

קום היה להם למחול על אומר רב נחמן, מכל מ
כבודם וכדרך שהיו מן החכמים שהקיפו, ועוד 
שנאמר בירושלמי ביכורים )פ"ג ה"ג דף יא.(: רבי 
יעקב בר אחא בשם רבי לעזר דלא יחמי סייעתא 
-דסבין ועבר קומיהון בגין דיקומון לון מן קמוי ]

שלא יראה קבוצת זקנים ויעבור לפניהם בכדי 
ותר יקשה שאביי עצמו שיקומו להם מלפניו[. ובי

חיי", ואיך היה  –אמר )שם( "נקטינן, מאן דמקיף 
עושה היפך שמועתו, ומה גם שאמרו שם שאביי 

 היה מקיף?
 יישובים לסתירת התלמודים בדין זקן שלא יטריח

ויש ליישב, שאביי לכתחילה היה מקיף, אבל 
מכל מקום כאשר היה מוכרח לילך דרך שם ולא היה 

היה מסייע בידם לקום משום כבוד יכול להקיף אזי 
 התורה, וגם כדי להביאם לידי יראת שמים.

וראיה לזה מדברי המדרש רבה )בהעלותך פר' טו 
סי' יז(: אמר רבי אבא הכהן בר פפא, כשהייתי רואה 
סיעה של בני אדם, הייתי הולך בדרך אחרת שלא 
להטריח עליהן, שלא יהיו רואין ועומדים מלפני, 

ם לפני רבי יוסי ב"ר זבידא אמר לי, וכשאמרתי דברי
צריך אתה לעבור לפניהם, ויהיו רואין אותך ועומדים 
לפניך, ואתה מביאם לידי יראת שמים, שנאמר מפני 
שיבה תקום ויראת מאלקיך. ע"כ. והקשה בספר צרור 
הכסף )דף קלג:( שסותר להירושלמי הנ"ל, ותירץ 

כאשר שיש לחלק בין כאשר כוונתו שיעמדו לו, לבין 
 אינו מתכוין לזה. 

אלא שבשו"ת יביע אומר חלק ד' )חיו"ד סי' יז, ג( 
העיר על דבריו, שהלא בגמרא אמרו שאפילו יש לו 
צורך ללכת שם, מדת חסידות שיקיף הדרך כדי שלא 
יצטרכו לעמוד לפניו, והעושה כן מאריך ימים. ומכך 
שאמר לו 'צריך' אתה לעבור לפניהם, ולא אמר לו 

תה, מוכח שאין שום חסידות בהקפתו, 'יכול' א
 ואדרבה נראה כמונע מהם יראת שמים. עי"ש.

ובעיקר הסתירה תירץ רבינו אליעזר פאפו בספר 
פלא יועץ )ערך טורח( שהכל לפי מה שהם בני אדם, 
שאם הם חפצים במצוות ואינו עליהם לטורח, אז 
יעבור לפניהם כדי שיקיימו מצוה ויעשו נחת רוח 

בלו שכר טוב, אבל אם חושש שאינם ליוצרנו ויק
חפצים במצוה והוא לטורח ולמשא עליהם, אז 'מאן 

חיי'. וכן כתב גם בספרו אורות אילים על  –דמקיף 
 המדרש שם.

 
 ק"ק לתגובות: הרה"ג ר' משה יוחאי רז, רב

  (לוד יצחק נאות שכונת צ"ומו" למשה תפילה"

 ויצבור יוסף
להתחייב האם מותר לעשות פעולות שלא 

 ?במצווה
יָבה ִמְפנֵּי ן ְפנֵּי ְוָהַדְרתָ  ָתקּום שֵּ  ְוָירֵּאתָ  ָזקֵּ
ֱאלֶֹקיךָ  יכול יעצים עיניו כמי שלא  (לב יט,)' ה ֲאִני םֵּ

מסור  ראהו, לכך נאמר ויראת מאלקיך, שהרי דבר זה
ללבו של עושהו שאין מכיר בו אלא הוא, וכל דבר 

 (רש"י)ויראת מאלקיך  המסור ללב נאמר בו
'וכי ברשעים : )תרגום(ה הגמרא מקש (לג, א)בקידושין 
לפני יעצים עיניו  יכול ,אלא': תרצתומ אנו עוסקים?!'

רי לא ראהו ה שכשבא זמן החיוב, שיבוא זמן החיוב
יראת', ע"כ. ו –: 'תקום למוד לומר, תשיקום מפניו



מן היוצר היודע מחשבותיך  ש"י: יש לך ליראש רופיר
 ע"כ. תו,וולות להפטר ממצושאתה מבקש תחב

, כעין זה נו איסור דרבנןאמצובדומה לכך 
שמקורו מדברי הירושלמי בחלה, והובא להלכה 

, וז"ל: "אסור לאדם )הל' ביכורים פ"ו הט"ז(בדברי הרמב"ם 
לעשות עיסתו פחות פחות מכשיעור כדי לפוטרה מן 

  .)יו"ד סי' שכ"ד סי"ד( לחן ערוךהשו ן כתבהחלה", וכ
אסור ש שלעומת המבואר כאן, לעייןש וי

נו אמצלהערים כדי שלא יבוא לכלל חיוב, הלוא 
 מקומות לגבי תרומות ומעשרות שמותר בכמה

, 10ולהכניס התבואה דרך מקום שאינו מחייבלהערים 
שלפי  )פ"ז מ"ג(עוד יש לציין לדברי הר"ש בשביעית 

פירושו במשנה, לגבי "הוא לוקט ובנו מוכר על ידו", 
שמותר לעשות כן לכתחילה ובכך "לעקוף" משמע 

  את איסור הסחורה בפירות שביעית, ומאי שנא? 
 בין דבר הנעשה ברבים לנעשה בסתר –חילוק א' 

)ביכורים וראיתי להגר"ח קניבסקי בספרו דרך אמונה 

שעמד על שאלה זו, מדוע מחמירים ברוצה  פ"ו הט"ז(
להיפטר מחיוב חלה ומתירים ברוצה להיפטר 

והוא, שכאשר  ,מה, וכתב תירוץ יסודי בענין זהמתרו
כמו  מעשה הנעשה ברשות הרבים לעיני כל,במדובר 

שלא שם לא גזרו חכמים  ,הכנסת תרומה לביתו
מצווה בשה פעולות להיפטר מהמצווה, אבל יע

  הנעשית בביתו, כגון חלה, שם גזרו.
 )ס"ז, א'(ויסוד דבריו, מדברי הגמרא במנחות 

בפרהסיא זילא ביה מילתא, הכא שמתרצת: "התם 
מכיון ש"זילא ביה בצינעא לא זילא ליה מילתא". 

מילתא", והאדם גורם לעצמו זלזול בדבר, לא חששו 
באופן קבוע פעולות לעשות יבוא אולי חכמים ש

להיפטר ממצווה. אבל בפעולה הנעשית בצינעא בתוך 
אסרו על כן ו תדיר, יבוא לעשות כןפן ביתו, חששו 

 11.הוג כןנעליו ל

                                                             
: "ואמר רבה בר בר חנה )לה:(בגמרא בברכות כך מבואר  10

אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי אלעאי: בא וראה 
דורות הראשונים  ,שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים

כדי לחייבן  –היו מכניסין פירותיהן דרך טרקסמון 
פירותיהן דרך גגות דרך  במעשר, דורות האחרונים מכניסין

משמע כדי לפטרן מן המעשר",  –חצרות דרך קרפיפות 
אדם לעצמו גרום שיאין איסור בדבר מעיקר הדין, ש
כן מצינו עוד לגבי ו ?יפטר מחיוב תרומות ומעשרותשי

: .(סז)מנחות ו, .(ט), פסחים .(לא), בברכות מות ומעשרותתרו
"מערים אדם על תבואתו ומכניסה במוץ שלה", משמע 

 .אף לכתחילה רשאי לעשות כן, והרי נפטר הוא מתרומהש
כראיה לחילוק זה, ניתן להביא את דברי הירושלמי  11

במעשרות שציין אליו הגר"ח בשאלה, ששם  באמת מסופר 
בשעת מעשה את אותם  'תפס'רבי יהודה בר אילעאי ש

 ירושהגגות וגער בהם, וזה פ שהכניסו פירותיהם דרך
"זילא ביה מילתא", שפעולה זו הנעשית ברבים גורמת להם 

 זילותא, ומסתבר שלא יורגלו לעשות אותה יותר.
ויש לחקור בעומק טעם "זילא ביה מילתא", האם מחמת 

 ל ידישהדבר נעשה בפרהסיא ויוכל האדם להיתפס ע
זאת,  התירו לו חכמים לעשות כןחבריו ולהתבזות, מחמת 

כביכול ב"שכר" בזיונו, וכמו שהגדירו חכמים את ההבדל 
זיון שנגרם ימחמת הב הואבין תשלומי ארבעה וחמשה, ש

או שאין הדבר בא "כשכר" על מעשיו,  ,לגנב בעת הגניבה
אלא שהמיקום שבו עושה את מעשיו, גורם ששם לא גזרו 

 חכמים. 
ולענ"ד נראה, שביאור הטעם בזה הוא, שחששו חכמים 
שאם יבוא האדם לעשות פעולות באופן קבוע להיפטר 
ממצוות, יגיע הוא מתוך כך לידי זלזול במצוות עצמם. 
ולפיכך במקום פרהסיא לא גזרו, כיון שהאדם חשוף לרבים 
הרואים את מעשהו ומוכיחים אותו על כך, וגם אם יעשה 
כן, יעשה זאת באופן חד פעמי ולא באופן קבוע, וממילא 

וה נעשית וזלזול במצוות. אמנם כאשר המצ לא יגיע לידי
בביתו, שם יכול האדם להתרגל "לעקוף" את המצווה, 
וברגע שדברים אלו יהפכו אצלו להרגל לעקוף מצוות, יגיע 

 .ח"ו לזלזול במצוות עצמם מכך
 לפי מהלך זה, מובן החילוק בין הכנסת תרומה לבית

בפרהסיא, שלא ראו  םנעשיהסחורה בפירות שביעית ו
לא לעשות כן, לבין הפרשת חלה שכמים צורך לגזור בהם ח

לא לעשותה פחות ששעושה האדם בביתו בצינעא, שגזרו 
 מכשיעור.

 יש לחלק בין עניני אכילה לשאר מצוות  –חילוק ב' 
תירוץ נוסף לשאלה זו, וחילוק בין עצימת עיניו 
לבין ענין הכנסת התרומה לביתו וכן סחורה 

הקילו משום שדנו  שםקא ודושיש לומר,  ,בשביעית
 כנראה עושה כןחז"ל את העושה כן לכף זכות, שאם 

תבואה כדי להאכיל מצבו קשה, וזקוק הוא לכל מעט 
נפשו ונפשות ביתו, ולפיכך חס הוא על התרומה 

שביעית,  לגבישיתן. וטעם זה אפשר לומר גם 
איסור סחורה הוא דווקא על עצמו, אבל על הלוא ש

עושה באופן המותר לא  ל זאתבנו לא גזרו, ואם בכ
נו במקומות רבים שהתירו א, וכמו שמצוגזרו ב

", כדי שיוכל האדם י גוונא "בכדי חייואחכמים כה
 להתפרנס ולהביא טרף לביתו באופן המותר. 

קא בתרומה ושביעית, ודו ועילי זה אמנם טעם
שהאדם רשאי לעשות פעולות לעקוף את התרומה או 

שלא את איסור הסחורה. אבל כאשר עוצם את עיניו 
להיכנס לחיוב קימה והידור, כאן אין לנו שום סיבה 

שהרי עצימת עיניו לא הגיונית לבאר את מעשיו, 
תעלה ולא תוריד למאכלו ופרנסתו, ולפיכך אסרו לו 
לעשות כן ונקרא רשע, שבמעשה זה מראה הוא 

מצוות ה' והמצוות מכבידות ת שאינו חפץ לקיים א
עליו, עדי כדי כך שהוא מעדיף להתעלם מהם ולא 

 .כנס לחיוב קיומםילה
 בברכת שבת שלום,
 הרב יוסף צברי

 

 א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו

  ועוד

 "לשון לימודים"

 שעטנז
ִים ֶאת ֺחקַֹתי ִתְשמֹרּו ְבֶהְמְתָך לֹא ַתְרִביַע ִכְלַא

א ַיֲעֶלה ָשְדָך לֹא ִתְזַרע ִכְלָאִים ּוֶבֶגד ִכְלַאִים ַשַעְטנֵּז לֹ
 ָעֶליָך )יט, יט(

בין המשפטים שנאמרו לישראל נכתבו כמה 
'חוקים', גזרות שלא היו ראויות להכתב מדעתינו 
]כפי שנתבאר ב'לשון לימודים' לפרשת אחרי מות[, 

 דיני כלאים בבהמה בשדה ובבגד.
במאמר זה נביא מחלוקת גדולה בדיני כלאי 

 הבגדים.
 מהו השעטנז?

והנה איסור השעטנז נכתב בפסוק של הכלאים, 
אף על פי שמילת 'שעטנז' אינה ברורה ניתן כך ש

ללמוד מן הענין שבכלאים הכתוב מדבר, וכן כתוב 
מפורש בחומש )כב, יא( לֹא ִתְלַבש ַשַעְטנֵּז ֶצֶמר 
ּוִפְשִתים ַיְחָדו. הרי שהשעטנז הוא עירוב של הצמר 

 והפשתים.
במילת שעטנז לימדונו רבותינו )תורת כהנים( 

מילים שוע טווי ונוז, ונחלקו שהוא נוטריקון של ה

                                                                           
דברי רש"י בפרשתנו, מיקשה לפי דברים אלו,  עדייןאמנם 

אדם את בקידושין המגדירה כ"רשע"  ראדברי הגממו
העוצם עיניו לפני שיגיע לידי חיוב כיבוד וקימה, והלא 

ים בהם יבמקומות ציבור צוי בפרטענין הקימה מה לכאור
מדוע כאן  ם כןסיא", ואהעוברים בני אדם רבים, והוי כ"פר

אסרו חכמים לאדם לעשות מעשה שעוקף ממנו חיוב 
מצווה, כגון הכא בעצימת עיניו, כאשר הוא נעשה במקום 

 ציבורי בפרהסיא.
ונראה לבאר, כי אדם העוצם עיניו, גם אם נעשה הדבר 

ין אין מעשיו ניכרים לציבור יבמקום ציבורי וגדול, עד
הרואה אותו שמכוין בזה להיפטר ממצוה, שכן יכולים הם 

ולא  ,בדבר אחר, בלימוד וכיו"בהוא לחשוב שבאמת מרוכז 
הוא שומר את מפני שראה את האדם שעובר לידו, או ש

וכדו'. ובשלמא בתרומה, שלאדם היה לא הבחין בו, עיניו 
ל, ולהכניס את הכל דרך הגג היה "עסק" גדול יבול גדו

וניכר לציבור, זה באמת "זילא ביה מילתא". אבל לעצום 
זה את הגדרת בעיניו זו פעולה קלה ואינה ניכרת, ואין 

"זילא ביה מילתא", ולכן נחשבת פעולה זו כ"צינעא", ואסרו 
 חכמים לעשותה כשאר הפרשת חלה שעושה האדם בביתו.

רבותינו הראשונים בפירוש האיסור בשוע הטווי 
 והנוז.

מוסכם על דעת הכל כי הם שלשה מיני אריגה 
 או טוויה בבגד, שוע טווי ונוז.

 שוע טווי ונוז 
כתב רש"י, שממילת שעטנז למדים אנו לרבות 
לאיסור גם את האריגה של הלבד הכלולה ב'נוז', 

 חיבור לאיסור שעטנז. שאף היא נחשבת
מוכח מדבריו שמפרש לאסור את השוע ואת 
והטווי והנוז כל אחד בפני עצמו, וכאילו נאמר שוע 
או טווי או נוז, וקשה שהרי בגמרא )נדה סא:( אמרו 
כן בדעת רב אשי, ומר זוטרא חולק ופסקו שם 
להלכה שמן התורה אין אסור עד שיהיה שוע טווי 

את הטווי לבדו? ברם,  וגם נוז, ורק רבנן אסרו
, שהרי מיעטה 12מאידך, הקשו הראשונים על הגמרא

התורה מאיסור השעטנז את כלאיים בציצית, מוכח 
שגם תחיבת חוט הצמר בבגד הפשתים נכללת 

 באיסור התורה, וקשה שאין כאן שוע טווי ונוז?
מכח קושיות אלו אכן לא פסק הרמב"ם )הל' 

יא בנדה שם, כלאיים פ"י ה"ב( כפי העולה מהסוג
וכתב שמדאורייתא אסורים השוע או הטווי או הנוז, 
וכשיטת רש"י, ומוסיף הגר"א )בביאורו ליו"ד סי' ש'( 

 שבירושלמי משמע כדבריהם.
אלא שבדברי הגמרא עדיין קשה, ומצאנו בדברי 
הרמב"ן )כאן( ורבינו תם )בתוס' נדה שם( מהלך 

ת המיישב את השאלות כולן: לדבריהם, דברי התור
כהנים והגמרא שמן התורה אינו אסור עד שיהיה 
שוע וטווי ונוז, נאמרו כלפי הצמר והפשתים כל אחד 
לבדו, ואחר שיהו הצמר והפשתים בגד הטווי ושזור 

אם בא לחברם יחדיו הרי אפילו  -וכו' כהלכתו 
בתכיפה לבדה יחשב כבר לאיסור, וכפי שמצאנו 

 בציצית.
ראל, גם כך הרבה הקב"ה תורה ומצוות ליש

עשה של ציצית, ולא  -בבגדינו מתקיימות מצוות 
 של השעטנז.  -תעשה 

 א גוטן שבת! 
 

  לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 מסלתה של תורה

 ??מהו הקשר בין 'צדק' ללדון לכף זכות
 )יט, טו(ֲעִמיֶתָך  ִתְשפֹט ְבֶצֶדק

 התורה מכנה "צדק" את המידה לדון לכף זכות. 
אנשים  ,תופעה של עיוורון צבעים כשם שישנה

מסוימים לא נתפסים שרואים היטב אלא שצבעים 
ישנם אנשים שבכל תמונה רואים רק את כך  אצלם,
המכוער. בעין שכלם מצוי כעין עיוורון, שאינו הצד 

 ?מחלק צדקה פלונימאפשר להם לראות את הטוב. 
אלמוני  הרעש מסביב!אל הכבוד והיא מגמת פניו 
אינו אלא צבוע המעוניין  ? הואלזולת מאיר פנים

כאשר ועל אחת כמה וכמה  !להיראות נחמד וחביב
, שנתפס אצלם כשלילי מעיקרועושה מעשה יראוהו 

  ...ו ברותחיםהידונואז 
אשר הוא מהווה  ,לעומתם ניצב הדן לכף זכות

 עינו מסננת והוא רואה רק טובאת ההפך הגמור, 
 .בזולת

וכי התורה קוראת לדין לכף זכות שפיטה 'בצדק', 
צודק פחות ממי שדן  בהכרח מי שדן לכף חובה הינו

לכף זכות? מדוע קו הצדק מחייב לדון את האדם 
יש והאדם נפגש במעשה שלילי בעליל,  לכף זכות?

וגם אחר שקילה חוזרת ונשנית במאזני הצדק ברור 
ה זה לו שהיתה כאן מעידה מצד זולתו, האם במקר

כבר לא שייך לדון לכף זכות? התשובה היא: שייך 
 ושייך!

 אף אם .לכף זכות האדםהתורה מצווה לדון את 
 . הנקודתי אינך מצליח למצוא צד זכות והמעשלאת 
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"והוי דן את  ו(מ"א, פ"המשנה במסכת אבות  )
לכף זכות" באה ללמדנו, שכאשר אנו  כל האדם

בוודאי יש בו ים לבקר את האדם, עלינו לדעת שניגש
עלינו לדון את 'כל האדם', גם צדדים חיוביים רבים, 

המדובר, שפיטת צדק ה המכלול שבו, לצד זכות. זהו
-האדם כולו כשלילי בגלל מעשה שעשה מהווה אי

מצווים אנו אפוא לשפוט  !הגינותצדק מוחלט! הפך ה
 ו.ותו עצמ, א"את עמיתך"במבט חיובי 

צורת הסתכלות על במקורו הינו ן לכף זכות די
כל המרבה לחשוף נקודות אור באישיותו של  אנשים,

  הזולת, מהדר במצוות: "בצדק תשפוט עמיתך".
 ראייה חיובית

וכאשר אנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שפלוני 
מעשה  כאשר ראינוהו עושהגם הוא טוב וחיובי, 

רק שנפרש  שאינו תואם להגדרתו הכללית הזו,
 הלואלחץ הנסיבות, והו לכך, סיבות חיצוניות הביא

על אחת  כזה. 'טיפוס' ן הואשמטבעו איאנו  יםמשער
תופעות חיוביות, טוב העין אה ירכמה וכמה שכאשר 

  הוא מתמלא הערכה למעשים ולעושיהם.
צורת הסתכלות זו על אנשים מקורה בטוב 

, כלשון הפסוק. מי שהוא טוב בנפשו צדקשבנפש, ב
קודות הטוב וחושפת רק פנימה, ראייתו נצמדת אל נ

אותן. מאידך גיסא, מי שמכיל בקרבו משקעים 
שבו כלפי הרע בראיית  נרגיש את זה שליליים, 

  זולת.ה
את אשר  'דן'הוא  ,כל אדם הינו דיין בזעיר אנפין

לכוון את תפקידנו הוא רואות עיניו לשבט או לחסד. 
מידות טובות על פי המסילה שסוללות הו נדרכ

 .'חצי הכוס המלאה'את  בכל לראות הנטייהו
 השפעת המאורעות שסביבנו עלינו עצמנו

אדם רק לפי מעשיו הנראים את השפוט ם נא
"אל תדון את האדם עד  איננו שופטים בצדק, – לעין

ננסה , מאחורי המעשים ניצב אדםשתגיע למקומו", 
להעמיק אל נבכי עולמו, לראות אותו ואת נסיבותיו, 

נסיק מסקנות חיוביות בהרבה  ומובטחים אנו כי
  .כלפי סובבינו

האדם חי בחברה, הוא מושפע ממנה ומשפיע 
עליה ברצונו ושלא ברצונו, במישרין ובעקיפין. אין 
אדם המסוגל לחיות חיי בדידות ולנתק את עצמו 

מן  והאדם עצמו מושפע ביותר ,מסביבתוכליל 
וכיצד ינתב האדם את השפעה זו מתרחש בסביבתו. ה

קים נכונים? המפתח הראשון לכך הוא ההכרה לאפי
באופן שבו השפעה זו תלויה במידה רבה בעובדה ש

 . בסביבה ויותתרחשהל הוא מתייחס
. רח"ל לקוחותיו הונאתנמצא אשם ב ןשכה: למשל

על אדם ברמה  אירוע זה עלול להשפיע לרעה
תגלה לעין כל שמצויים אנשים במעמד הן ה, הירודה

 !שמעשי מרמה הם לחם חוקםשלו ובחברה שלו, 
לא להתבייש שמעתה והלאה עלול גם הוא ללמוד 

, חלילה, ייוודעמלרמות מדי פעם. אם  להירתעלא שו
 חלילה – על מקרים דומים נוספים, תהפוך התופעה

  .לנורמה חברתית –
אנשים את דון אשר י חושב םדא ,לעומת זאת
לחץ ויכיר בכך שוודאי חברו גורמי אלו לכף זכות 

שאיננו מכירים לגורמי מעשיהם ואלו היו 
וודאי גם להם היו התגברויות רבות  בעוכריהם,

ומשמעותיות אף בתחום ספיציפי זה רק שכמו תמיד 
הזרקורים אינם מופנים כרגע כלפיהם, וודאי ליבם 
נוקפם ואף הם עצמם מסתכלים על עצמם בבושה 

וכו'  ,גדולה ואינם מוצאים מקום לעצמם בשום אופן
מהותי שאין כאן שינוי  נשיב אל לבבנוכך ב, ו'וכ

כגנב  להיתפסעדיין הבושה  ,במוסכמות החברתיות
, ומעשיו של ואולי אף ביתר שאת שרירה וקיימת

מעשה גניבה  פלוני אינם עניינה של החברה כולה.
 נשאר שלילי במלוא כיעורו, ומיודענו אינו שם.

גם  בהם עצמם וכאשר נשפוט שוודאי יש
מעלות, אז נדע שסביבתנו בכללה הינה 'חיובית', 

 ונשאף גם אנו להיות חיוביים יותר ויותר.
כאשר אנו באים לדון את הזולת, לא מוטל עלינו 

, מטרתנו נחש ניחושי סרק אודות המאורע שהתרחשל

לקבוע את ההתייחסות שלנו למתרחש. אחת: היא 
תייחס אל המעשה שעשה נכל עוד הדבר אפשרי  לכן

 .שלנויהיה פלוני באור של כף הזכות, והרווח כולו 
 "א גוט'ן שבת!" 

 לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין 

 מעדני מלך

 קידוש הגשמיות –הקדושה 
 י?מה – קדושה
ל ְבנֵּי ֲעַדת ָכל ֶאל ַדבֵּר  ֲאלֵֶּהם ְוָאַמְרתָ  ִיְשָראֵּ
יֶכם )יט, ב(' ה ֲאִני ָקדֹוֹש ִכי ִתְהיּו ְקדִֹשים  ֱאלֹקֵּ

יש לשאול, כיצד הקב"ה מבקש מאיתנו להיות 
קדושים ופרושים מטעם שהוא קדוש, הרי כידוע אין 
הקב"ה בא בטרוניא על בריותיו, ובמה אפוא שייך 
לדרוש מבן אנוש גשמי אחרי אשר נקרץ עפר 
מהאדמה? עוד יש לשאול, כאשר נתבונן בהמשך 

בציווי של בן אדם  הפרשה נראה שכולה עוסקת
לחבירו ובינו למקום, וכלל לא פירטה התורה את 
ענין הפרישות וההתבדלות בכדי להיות קדוש, והלוא 
לכאורה בכך עוסקת הפרשה, ואף על שם כך נקראת 

 בשם 'קדושים' היות ועוסקת בהתקדשות?
ראיתי על כך דבר נפלא מאת הרב גרילק 

ותוספת,  , והנני כותב תוכן המסר בשינוי13שליט"א
שאמנם במוסכמות החברה מקובל שהקדוש הוא 
דוקא המתבדל ומופרש מכל חיי הגוף וצרכי אנוש, 
הוא אשר בשם קדוש יכונה, ואך ככל שיתבדל יותר 
ויסגף את עצמו ויענה את גופו כן קדושתו תגדל 
בעיני הבריות להבנתם, אך התורה מלמדת אותנו 

, ומטעם 14שאין זו דעתה, לא זהו רצון השם יתברך
זה לא ברא הקב"ה את גוף האדם כמלאך, שלא 
יזדקק לא למאכל ולא למלבוש ולא לשינה, מעין 
אשר חוו בני ישראל במדבר שאכלו את המן לחם 
מהשמים אשר לא עמלו ואף כתוב שמלתך לא בלתה 
מעליך וכו', אלא ברא את האדם בחכמה והצריכו 
 לאכול ולשתות ולישון, אלא שמחובתו לקדש עצמו
ולבקר את מעשיו, וכדברי הרמב"ם )הל' דעות פ"ג 

צריך האדם שיכוון לבו וכל מעשיו כולם לידע ה"א(: '
, ויהיה שבתו וקומו ודבורו את השם ברוך הוא בלבד

הכל לעומת זה הדבר וכו' עכ"ל. וכתב מרן הכסף 
משנה 'צריך האדם שיכוין לבו ומעשיו כולם לידע 

דרבי נתן, ואומר את השם וכו''. כלל כל זה באבות 
. זה תפקידנו וזו שכל העושה כן נקרא קדוששם 

חובתנו, לאכול כפי צורכי הגוף ולעסוק לפרנסתנו 
 בכדי שיוכל לעשות רצון השם!  –וכל הנצרך לאדם 

 הגדולה לחיות כיהודי
וראיתי בשם הרב ש"ך זצ"ל שאמר על הפסוק 

וחי בהם ולא  –'אשר יעשה אותם האדם וחי בהם' 
הם, שאמנם חז"ל למדו מכאן שפיקוח נפש שימות ב

דוחה הכל, אך ניתן ללמוד גם שכוונת התורה שרצון 
ולא רק במסירות  בחייוה' שהאדם יקיים המצוות 

נפשו למיתה, כפי שרמזו בדברי בלעם הרשע שאמר 
תמות נפשי מות ישרים דהיינו שרצה למות כמו עם 

על  לחיותכך, תפקידנו הוא  לחיותישראל אבל לא 
קידוש השם, וכיצד? בכך שאף אם יבואו ניסיונות 
וקשיים ח"ו נקיים את התורה והמצוות. זו הכוונה 
'וחי בהם ולא שימות בהם', כי למות על קידוש השם 
זו פעולה אחת, אבל לחיות על קידוש השם זו פעולה 

 . של יום יום ורגע רגע, אשריו ואשרי חלקו
 ומבורך!  שלום שבת

 ט"ס מלכא מרדכי י"הצבואהבה,  בידידות
א, "שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מוסדות וראש הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא

 אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר ,"המלך אור"

 מרדכי ועוד 
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 רמב"ם הלכות דעות פ"ג, ה"א.

 מתהלך בג"ן

 קשר בין קללה לעצה שאינה הוגנת
ן רֵּש ְוִלְפנֵּי ִעּוֵּר לֹא ִתתֵּ  ִמְכשֹל ְוָירֵּאתָ  לֹא ְתַקלֵּל חֵּ

ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ה' )יט, יד(  םֵּ
וברש"י: 'ולפני עור לא תתן מכשול, לפני הסומא 
בדבר לא תתן עצה שאינה הוגנת לו, אל תאמר מכור 
שדך וקח לך חמור, ואתה עוקף עליו ונוטלה הימנו'. 
נראה מפסוק זה שיש שייכות בין איסור קללה 

רמז בלשון הכתוב לנתינת עצה שאינה טובה. ובדרך 
לא תתן מכשול, הנה האותיות שקודם  ולפני עור

היינו אותיות ס' ה' ק', עולים  –תיבת 'עור' 
בגימטריא 'עצה', ומרומז בזה שכוונת הפסוק הוא על 
נתינת עצה שאינה הוגנת. וכמו כן הוא בגימטריא 

 'קללה'. 
ובענין השייכות בין עצה שאינה טובה וקללה, 

קוצר אמרים. אמרו רז"ל )סוטה נימא בה מילתא ב
יא.( שלשה היו באותה עצה ]של 'הבה נתחכמה לו'[ 

נהרג, איוב ששתק  –בלעם ואיוב ויתרו, בלעם שיעץ 
זכו מבני בניו שישבו  –נידון ביסורין, יתרו שברח  –

, והנה בלעם, שהוא יעץ עצה שאינה 15בלשכת הגזית
טובה על ישראל, הוא היה גם זה שבא לקלל את 

את  איעצךאל, ובסופו של דבר אמר לבלק לכה ישר
אשר יעשה העם הזה וגו' )במדבר כד, יד(, וברש"י 
שהשיא עצה זו להכשילם בזימה. ועל תיבת זימה 

חטאין, שהוא  עצתתירגם אונקלוס )ויקרא יח, יז( 
העצה שאינה טובה. וגם עצה זו של הבה  שורש

נתחכמה היתה עצה רעה שבאה עם קללה, וכמו 
שם בסוטה מיד לאחר מימרא זו, 'הבה  שדרשו

נתחכמה לו וגו' ונלחם בנו ועלה מן הארץ, כאדם 
 שמקלל את עצמו ותולה קללתו בחבירו'.

הפך עצת  –עצת יתרו 'איעצך ויהי אלקים עמך' 
 בלעם 'ושב מאחריך'

אמנם לעומת זה יתרו שלא רצה להיות בעצה 
כנגד ישראל, הוא הביא לישראל ברכה ולא קללה, 

מו שארז"ל )סנהדרין צד.( גנאי הוא למשה וששים וכ
ה'.  ברוךריבוא שלא אמרו ברוך עד שבא יתרו ואמר 

בעצה רעה על  איעצךולעומת מה שבא בלעם ואמר 
ויהי אלקים  איעצךישראל, הנה יתרו אמר גם כן 

עמך וגו' )שמות יח, יט( ונתן העצה למנות שרי 
של בלעם אלפים ושרי עשרות וכו'. וכנגד מה שעצתו 

היתה במה שאמר אלקיהם של אלו שונא זימה וכו' 
שעל ידי שיכשלו בחטא לא יהיה הקב"ה עמהם, 
וכמאמר הכתוב 'ולא יראה בך ערות דבר ושב 
מאחריך', הנה עצתו של יתרו לטובה היתה איעצך 

. ואכן על ידי אותם שרי אלפים ויהי אלקים עמך
וק נתבטלה עצתו של בלעם, וכפירוש רש"י על הפס

)במדבר כה, ה( הרגו איש אנשיו, 'שכל אחד מדייני 
ישראל היה הורג שנים ודייני ישראל שמונה רבוא 
ושמונת אלפים וכו'', ועיי"ש בפנים יפות ביאור 
החשבון שהיו י"ב אלף שרי חמישים והם היו הורגים 
את הכ"ד אלף. וכן פנחס שהיה מצאצאי יתרו קינא 

 .16לאלקיו ויכפר על בני ישראל
ידוע שתיקונו של בלעם הוא לבן היה ו

כשנתגלגל בנב"ל הכרמלי )פענח רזא פרשת ויצא(, 
והנה לב"ן נב"ל עם הכולל )היינו בלעם שהיה כולל 
את שניהם כאחד( עולה בגימטריא קס"ה כמנין עצה 

                                                             
וגדולי אומות העולם שהיתה  ואלו היו שלשה מחכמי 15

להם שייכות עם בני ישראל, איוב היה חתנו של יעקב 
שנשא דינה בת יעקב, כדאיתא בבבא בתרא )טו:(, בלעם 
היה לבן, כדאיתא בתרגום יונתן )במדבר כב, ה( שהיה 
חותנו של יעקב, ויתרו היה חותן משה. והספרים שלהם 
נתחברו אל התורה, כדאיתא בבבא בתרא )יד:( משה כתב 
ספרו ופרשת בלעם, ואיוב, וכן יתרו ייתר פרשה אחת 

 בתורה.
וכידוע אותם כ"ד אלף נתגלגלו בתלמידי רבי עקיבא  16

ביום ל"ג בעומר הילולא דרשב"י, וגם ברשב"י  שפסקו למות
מצינו ענין זה כעין השלשה היו באותו עצה יוסי ששתק 

 יגלה שמעון שגינה יהרג וכו' )שבת לג:(, ואכמ"ל.



וקללה. וראה בלשון הכתוב )ישעיה לב, ו( כי נבל 
 נבלה ידבר וגו' וכלי כליו רעים הוא זימות יעץ,
והיינו שעצת הזימה הוא בבחי' נבל. ולעומת זה 
כאשר יתרו נתן את עצתו לטובה אמר נב"ל תבול גם 

 אתה גם העם הזה וכו'. 
והנה איוב היה גם כן באותו עצה, והוא היה 
מארץ עוץ שהיה בו גם כן כח העצה. וכן דרשו רז"ל 
)ב"ב טו:( שדורו של איוב היה דור של זימה שהוא 

נתו היה על ידי שנידון ביסורין. עצת חטאין, ותק
ואחר שקיבל יסורים אמרה לו אשתו ברך אלקים 
ומות, היינו שיקלל אלוקיו. אבל איוב אמר לה כדבר 
אחת הנב"לות תדברי )איוב ב, יג(. ודרשו רז"ל על זה 
שאשתו של איוב היתה דינה בת יעקב שנאמר בה 
כי נבלה עשה בישראל. כי הנה מה שנבלה נעשתה 

בת יעקב היה גם כן מכוחו של לבן שנכנסה  בדינה
הזוהמא שלו בדינה בת יעקב. וזהו שאמרו בני יעקב 
כי נבל"ה עשה בישראל, שזה בא מכוחו של לבן הוא 
בלעם שרצה להכניס את כח הזנות בבני יעקב. 
ונהרגו אז כ"ד אלפים מאנשי שכם כשם שנהרגו 
בעצת הזנות של בלעם. וזמרי בן סלוא שחטא מעצתו 
של בלעם הוא שאול בן הכנענית היינו בת דינה 

 –כמשארז"ל )סנהדרין פב:(. ומכח נבלה זה של לבן 
בלעם ביקשה דינה לעורר באיוב כוח הקללה, אבל 
הוא שתק ולא קילל אלקים. ומכל מקום היה בו קצת 
מכח הקללה, ומיד לאחר מכן כתיב אחרי כן פתח 

 איוב את פיהו ויקלל את יומו.
לשונו של רש"י שהעצה שאינה ויש לרמז ב

הוגנת הוא אל תאמר מכור שדך וקח לך חמור, כי 
הנה קודם פרשת דינה כתוב ויקן את חלקת השדה 
אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה 
קשיטה, היינו שיעקב רצה להוציא ניצוצי הקדושה 
שאצל חמור אבי שכם, אבל עצת החטאין היתה 

מיעקב ואדרבה להחטיא את לחזור ולקחת את השדה 
דינה על ידי שכם וחמור, ואכמ"ל. וזהו שהדוגמא 

 מכור שדך, וקח לך חמורלעצה שאינה הוגנת היא 
להכניס את הטומאה שלהם בבני ישראל. ויש עוד 

 .להאריך בכל זה טובא, ואכמ"ל
 א גוט'ן שבת!

  )מאנסי(בוים  צבי לתגובות: הרב ישראל

 עיון המשפט

אוכל מותר לנו לאכול ואסור  לפני עיור: איזה
 למכור? ומה אסור לנו לומר לילדים? 
ן ִמְכשֹל )יט, יד(  ְוִלְפנֵּי ִעּוֵּר לֹא ִתתֵּ

האם מותר למכור אוכל לאדם שעל פי מנהג 
עדתו אסור לו לאכול את האוכל? האם מותר לנו 
לתת אוכל לאדם שאוכל ללא ברכה? האם מותר 
לאדם לגעור בבנו אם יש לחוש שיענה לו בחוצפה? 

 במה יש להזהר במיוחד באיסור זה?
 כללי איסור לפני עיור לא תתן מכשול

בני אדם התורה מצווה עלינו שלא להכשיל 
. אסור להכשילם 17אחרים. בין יהודים ובין גויים

בעצה שאינה הוגנת, וגם אסור להכשילם שיעברו 
. בין במזיד ובין 18עבירה, בין דאורייתא ובין דרבנן

, 20. גם לנשים אסור לעבור על איסור זה19בשוגג

                                                             
דינים אלו התבארו בפוסקים רבים. וכיון שבספר שדי  17

, והאריך מאוד בעניין זה, נציין רק כי מקור חמד קיבץ הכל
הדברים בשדי חמד התבארו בחלק ב', מערכת ו' כלל כ"ו. 
ונמנע מלהעתיק כאן את כל המקורות שהובאו שם בכדי 
שלא להלאות את הקורא. השדי חמד הביא עוד פרטי 

 דינים רבים, יעויין שם.
המכשיל בעבירה דרבנן, י"א שעובר על לפני עוור  18

יתא. שהרי הוא גורם מכשול. וי"א שעובר על לפני דאור
 עוור דרבנן.

היינו אם המקבל שוגג. אך אם הנותן שוגג, י"א שעובר  19
 על איסור זה, וי"א שאינו עובר איסור.

י"א שנשים אינם עוברות על לפני עוור אם הוא איסור  20
שאינו חל על כל היהודים. וכגון אם מכשילות כהן 

בתירוץ ראשון כותב כך, בהמשך  בטומאת מת )הרמב"ן

ואיסור זה קיים גם במקרה של חשש איבה, היינו 
ואינו שונה מכל  שעלולה להיווצר מחלוקת וכדומה,

 שאר איסורי התורה.
אם עושים מעשה שעלול להכשיל, ואין לדעת 
אם נגרום באמת לעבור איסור, או שהאדם ימנע 
מהאיסור. יש אומרים שעוברים על לפני עיור גם אם 
בפועל לא נכשל, כיון שנתנו לו מכשול שהיה יכול 
להכשל בו, ויש אומרים שאם לא נכשל, לא עברו 

 איסור.
ר האיסור שלא להכשיל בעבירה, מתקיים עיק

במקרה בו נותנים לאדם דבר איסור שלא היה יכול 
להשיגו לבדו, אך אם היה יכול להשיגו לבדו, יש 
אומרים שאסור מדרבנן ויש מתירים. כך גם אסור 
להכשיל אדם בביטול מצוות עשה, וכגון הפסד זמן 

 .21קריאת שמע או הפסד זמן תפילה
וכל לאדם הנוהג איסור באוכל האם מותר למכור א

 זה?
מי שאסור לו לאכול אוכל זה, אסור לנו למכור 
לו, גם אם לנו יהיה מותר לאכול את האוכל. וכגון, 
לאשכנזי אסור למכור לבן עדות המזרח אוכל 

. אמנם 22שהרמ"א מתיר לאכול ומרן הבית יוסף אוסר
אם המוכר סבור שלכל הדעות האוכל מותר, והוא 

ה טועה בכך שאוסר את האוכל, יש סבור שהקונ
 אומרים שמותר, ויש אוסרים. 

במקרה שמדובר בקונה שבמידה ולא נמכור לו, 
יקנה במקום אחר בכשרות פחות טובה, מותר למכור 

 .23לו ולהציל אותו מקנית אוכל בכשרות פחות טובה
ומותר למכור לאדם שאוכל ללא נטילת ידיים 

לאדם זה  וללא ברכה. ויש אומרים שאסור לתת
במתנה. אך במידה ולא ניתן לו במתנה, הוא יקנה 
אוכל אחר, לכל הדעות מותר לתת לו, למרות שאוכל 

. אמנם, ראוי לבקש 24ללא נטילת ידיים וללא ברכה
 .25מהמקבל ליטול ידיו ולברך

זהירות מיוחדת הנדרשת עם הילדים ועם 
 התלמידים

עוד מצוי איסור זה, אם אדם גוער בבנו או 
בתלמידו באופן שהוא עלול להשיב לו בחוצפה, הרי 
הוא מכשילו בלפני עור. ולא מועיל גם אם האב 

                                                                           
הרמב"ן מתרץ תירוץ אחר(. ועיקר הדעה שעוברות גם 

 באיסורים אלו.
שהוא מצוות עשה דרבנן. ופעמים שהפסד תפילה בזמן  21

הוא גם ברכה לבטלה, ונמצא מכשילו בהפסד מצווה וגם 
 באיסור ברכה לבטלה.

אמנם בשו"ת מנחת יצחק )גאב"ד בד"צ העדה החרדית(  22
סי' ס"ב, התיר למכור לספרדים אוכל שאסור להם ח"ז 

מדרבנן, אם יש צירוף נוסף להתיר. והתיר לומר שהאוכל 
כשר. למרות שאם ספרדי היה בא לשאול אותו, היה אוסר 

 עליו לאכול זאת כדעת השולחן ערוך.
הנצי"ב בספר משיב דבר התיר למכור טרף למומר, אם  23

טרף כיון שזה זול  יש עוד חנויות, והוא בכל מקרה יקנה
יותר. אמנם יש אוסרים, ובפרט אם המוכרים האחרים 
יהודים שמוכרים באיסור. אך פשוט שמותר למכור אוכל 
שיש מתירים לאכלו לכתחילה, אם אנו מצילים את הקונה 

 מלקנות אוכל שאסור לכל הדעות באיסור חמור יותר.
פורסם כי היה מעשה שארגון 'ערכים' אירגן סמינר לחג 
הפסח, והתברר כי הרישום גדול מהמצופה, ואין להם 
אפשרות להכשיר בית מלון נוסף לפני החג. וכששאלו את 
הגר"ח גריינימן, הורה להם לקיים את הסמינר במלון 
בהשגחת רבנות סטנדרטית, שהרי לולא זה לא יקנו אוכל 

 ברמת כשרות טובה יותר.
ה אצל מותר למכור, כיון שאם לא נמכור לו, הוא יקנ 24

אחר. וכאשר יכול להשיג אצל אחר, התבאר שיש אומרים 
שאסור מדרבנן ויש מתירים. ואיסור אכילה ללא נטילת 
ידיים וללא ברכה, יש אומרים שאינו עובר כלל על לפני 
עיור בזה. על כן רק במקרה בו הוא לא יוכל להשיג אוכל 

 מאדם אחר, יש מחמירים שלא לתת לו.
שאינם שומרים טהרה. אמנם אם אסור לשדך בני זוג  25

גם ללא שידוך זה עוסקים באיסור, יש אומרים שמותר 
לשדך להם. ואם יש חשש שיגרום להם איסור אשת איש, 
יש מקום לאיסור, והכל לפי העניין, ויש לעשות שאלת 
חכם. ומותר להשכיר להם אולם וכדו', שזה וודאי יהיה 

 להם ממקום אחר אם לא יתן להם הוא.

ימחל לבן על תגובתו הצפויה, וגם כאשר ספק אם 
 . 26הבן ישיב בחוצפה, הרי הוא עובר על לפני עור

ומטעם זה גם אין מנדים בזמן הזה, שגורמים 
. 27נודה לעבור איסור ועוברים בזה על לפני עורלמ

וכן אסור לרב לגעור באנשים אם יש לחוש שיגרום 
. אמנם, אם 28להם לעבור איסור, והכל לפי העניין

  .יכול להפרישם מאיסור בפועל, חייב לעשות זאת
 דוידזון אליעזר הרב, שלום שבת בברכת

בוררות , המשפט עיון הוראה ובית כולל ראש
  ממונות בענייני ויעוץ

 

 ובית כולל , ראשהרב אליעזר דוידזון לתגובות:

ממונות  בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה

  322-7235323 פקס:  3112517250 טל':

 פרחים לתורה
 הוי דן את כל האדם לכף זכות

 ְבֶצֶדק ִתְשפֹט ֲעִמיֶתָך )יט, טו(
, לט(: הוי דן מפסוק זה למדו בתורת כהנים )יט

את חבירך לכף זכות )עי' אבות פ"א מ"ו(. וכבר אמרו 
מושלי משלים, שחז"ל היטיבו להשתמש בביטוי "כף" 
זכות, ללמדך, כמו שאדם רעב מכניס את הכף עמוק 
לתוך הסיר עד שמוצא את מבוקשו, כך גם כשתראה 
שחברך עשה מעשה שקשה לפרשו באופן חיובי, 

 שתמצא לו צד זכות. תחפור עמוק עוד ועוד, עד
על דברי חז"ל אלו, כתב בעל מנורת המאור )אות 
שכז(: וזהו סיבת מניעת הקטטה בין החברים, וריבוי 
השלום! ולא עוד, אלא שדנין אותו מן השמים לכף 

 זכות...
 אינך מוזהר על חמצו של חברך...

ץעל הפסוק " " )שמות יג, ז(, ְולֹא יֵָּרֶאה ְלָך ָחמֵּ
חים ה:( שאתה חייב לבער רק את דרשו חכמינו )פס

החמץ שלך, ואינך מוזהר על חמץ של אחרים. וכבר 
רמזו על כך רומזי רמזים, שמכאן למדנו שאדם צריך 
לפשפש ולחפש רק אחר מומי עצמו! אל יחפש אחר 

 מומי אנשים אחרים! רק על שלך אתה מוזהר! 
את חברך תמיד תדון לכף זכות! רק את עצמך 

 תבקר!
 לדון כל אחד לכף זכות?איך אפשר 

מורי ורבי המשגיח רבי דב יפה שליט"א ביאר 
את הדבר, במשל למי שאיבד סכום כסף. תחילה הוא 
חוזר על הדרך בה הלך, ומנסה לחפש את כספו 
במקומות שהדבר הגיוני ששם יימצא הכסף. אם לא 
מצא, מתחיל לחפש גם במקומות שאינם הגיוניים 

ספו, ולא נח עד כל כך, כי מחבב ואוהב את כ
שמוצאו. כן הדבר בענייננו: אם יש בלבך אהבת 

                                                             
 בנו המכה ל"רז אמרו: "יועץ הפלא דברי את תיקונע 26

 בנו מכה דוקא דלאו נלמד אנו אף טעמא ולפום, חייב גדול
 בו בועט שיהיה לבנו שגורם לפי הוא הטעם שהרי, גדול

 תתן לא עור לפני על עובר ונמצא אביו מקלה ויהיה
 כל קטן אפילו אלא, ממש גדול גדול לא כן כי הנה. מכשול
 דחוצפא אלו בדורות כגון, מרות מקבל שאינו בו שיודע
 אם אפילו אלא הכאה ידי על לא באביו בועט וכן,  יסגא
 כל'. וכו גערה מקבל ואינו יכעוס הוא גם בכעס בו גוער
 ".אסור בו יבעוט שהבן לחוש שיש

גם אין משביעים בבתי הדין, משום חשש שיעברו  27
ללפני איסור. ובזמן הקדמונים שהיו משביעים, לא חשו 

עיור, כיון שרובם היו נזהרים בזה. והגר"ח פלאג'י כתב 
שלא חשו למיעוט, כדי להציל ממון התובע. והשדי חמד 
כתב שאינו היתר כלל, שהרי אדם חייב להפסיד כל ממונו 
כדי לא לעבור איסור לפני עוור. ולא חשו לאיסור זה, כיון 

 שכך תיקנה תורה שינהגו במקום הראוי להשביע.
ללי הוכיח תוכיח את עמיתך, שמצווה שלא לומר ומכ 28

דבר שאינו נשמע. ולא תשא עליו חטא, שאין לבייש מי 
שמקבל התוכחה. אמנם, פעמים שיש לגדור גדר ולעמוד 
בפרץ למנוע איסור, ובזה אין לחוש לאיסור שיעברו 
היחידים, כדי לגדור גדר בעד הרבים שלא ימשכו אחרי 

 היחידים.



ישראל, אתה מחפש צד זכות בכל דרך אפשרית, גם 
 כשהדבר אינו הגיוני! 

 למה נברא שכל עקום?
הרבי מקוצק שאל: למה נבראו בעולם אנשים 
עם שכל עקום? והשיב: כדי שישתמשו בו לדון את 

 כל אחד לכף זכות!
בלינסון שליט"א סיפר, שפעם ידידי הרה"ג אשר 

במהלך שיעור הלכה שמסר לנשים, ישבו שתי נשים, 
וברגע שהתחיל ללמד, הן התחילו לשוחח ביניהן...  
הרב רמז להן שזה מפריע, ואכן הן השתתקו לרגע, 

 אך מיד כשהמשיך את השיעור, הן שבו לשוחח.
הוא כבר התכונן לנזוף בהן בגמר השיעור, אך 

מוהו ונגשו אליו מיוזמתן. אחת להפתעתו הן הקדי
מהן אמרה: יישר כח על השיעור הנפלא, הוא היה 
מאד מעניין. חברתי זו, חרשת, אך היא רגילה לקרוא 
שפתיים לפי תנועתן, וכך להבין מה אומרים לה. אך 
מכיון ששפמו של הרב גדול ומסתיר את שפתותיו, 
היא לא יכלה לקרא את תנועות שפתיו, ולכן בקשה 

לחזור מילה במילה על השיעור בשפתיי, כדי  ממני
 שתקרא את תנועות שפתיי וכך תבין את הנאמר.

הרי לנו שאפילו כשהדבר משולל כל הגיון, יש 
 לדון לכף זכות!

בימים אלו בהם מתו תלמידי רבי עקיבא על 
עניינים שבין אדם לחבירו, נקפיד לדון איש את 

לכף זכות,  רעהו לכף זכות, ונזכה שהמקום ידון אותנו
  ויהי רצון שימים אלו יהפכו לימי רצון ורחמים! אמן!

 שבת שלום ומבורך!
 

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

 קרסים
 אני מול עצמי

סיפור עם אנגלי מספר על אדם בשם ג'וני שכבר 
בילדותו היה חברותי מאד. ובבגרותו כל ימיו סובבו 

ליום הוא  סביב העיסוקים, החברים, והעבודה. מיום
ביסס את מעמדו הכלכלי והציבורי וברבות הימים 
הפך לאישיות מפורסמת וידועה, שאין אדם ברחוב 

 שאינו מכיר אותו. 
עד ש... עד שהיה צריך לרגל עסקיו ליסוע 

ושדה  –למדינה אחרת ליום אחד בלבד, ויהי אך נסע 
התעופה הושבת לשבוע ימים... כל נסיונותיו לחזור 

ות עלו בתוהו, והוא מצא את עצמו בדרכים חלופי
 שובת במדינה זרה לחלוטין במשך שבוע.

כנראה שהשבוע הזה שהעביר בבדידות עשה לו 
משהו, ואחר אותו שבוע שנדמה לו כקץ הוא הוציא 

 ספר "אני מול עצמי".
בספר הוא היטיב לתאר את תחושותיו במקום 
שאיש לא מכיר אותו, לפתע הוא אדם מן המניין 

קצת מחשיד... אין כבוד, אין יחס, ואין מעמד ואפילו 
 חברתי. 

"פתאום מצאתי את עצמי מסתכל במראה בבית 
ג'וני?" כך מספר.  המלון ושואל את עצמי, האתה

"במקום שאני אבחן את מעשי ]בהתאם למעמדי...[, 
הנה אני נבחן לפי מעשי! לא האמנתי לעצמי 
כשירדתי לכביש הסמוך והבחנתי בקשיש המעוניין 
לחצות את הכביש עם סלים גדולים פניתי אליו 
 והצעתי את עזרתי, סחבתי את סליו עד לפתח ביתו! 

געים לא תחושה כזו שהרגשתי באותם ר
הרגשתי מעודי, מין חיבור עמוק ל'עצמי' הפנימי 
שבתוכי. גיליתי עד כמה מעמדות חברתיים, דעות 
קדומות, ומשחקי כבוד מוציאים את האדם למגרש 

 שהוא לא שייך אליו. 
קמתי בבוקר המחרת. הייתי אמור לטוס חזרה 
ו...הרגשתי קושי לחזור להווי החיים המטופש! 

ר' את תחושותי, רגשותי ונפשי "הרגשתי שעלי 'לסגו
 הפנימית, ולעבוד בייצוג של ג'וני". 

 לעצור את מרוצת החיים
הסיפור של ג'וני הוא אמנם סיפור קיצוני, של 
אדם שמצא את עצמו בסביבה זרה לחלוטין במשך 

שבוע ימים, אך רבים מספרים על רגעים כאלו 
ואחרים שיצרו אצלם עצירה פתאומית משטף חייהם, 

"עשו מה שלא עשו  –מבלי הכנה והזמנה  –ואז 
 במשך שנים". 

אולי נכון יותר לומר: "לא עשו מה שלא עשו 
 במשך שנים". 

 פשוט לא לעשות! לעצור ממרוץ השגרה.
הבסיס לעבודת השם הוא החיבור של האדם 
לעצמו, המחשבה על עתידו, ונקודות עצירה בחייו, 
-ולא מסוע של חיים שנגמר אי שם בשלהי השמונים

תשעים. יש שיקראו לזה חשבון נפש, יש שיקראו 
לזה התבוננות, הצד השוה בדעת כולם שנדרש זמן 

 שאדם עוצר בו עם עצמו ויורד לנבכי נפשו. 
 בודה על האנשיםתכבד הע

 –ידועים דברי המסילת ישרים )פרק שני 
בביאור מדת הזהירות(, נצטט כאן מעט מדבריו:  
"הנה עניין הזהירות שיהיה האדם נזהר במעשיו 
ובענייניו כלומר מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו 
הטובים הם אם לא, והנה זה דבר שהשכל יחייבהו 

אם טובה דרכו  ודאי, וההולך בעולמו בלי התבוננות
אם רעה הנה הוא כסומא ההולך על שפת הנהר אשר 
סכנתו ודאי עצומה ורעתו קרובה להצלתו, והנה 
ירמיהו היה מתאונן על רוע בני דורו ואמר עליהם 
'אין איש נחם על רעתו לאמר וגו' כלה שב במרוצתם 
כסוס שוטף במלחמה', שהיו רודפים והולכים 

יניחו זמן לעצמם במרוצת הרגלם ודרכיהם מבלי ש
 לדקדק על המעשים והדברים. 

וזאת אחת מתחבולות היצר הרע להכביד עבודתו 
בתמידות על לבות בני אדם עד שלא ישאר להם 
רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים, והרי 
 זו מעין עצת פרעה תכבד העבודה על האנשים וגו'..."

 חיבור פנימי
באשמתו לבית שיתף אותי יהודי שנקלע שלא 

הכלא לחדשיים ימים וכה היו דבריו: "אני שוקל 
לשלוח זר פרחים למי שבגינו הושלכתי לכלא על לא 

 עול בכפי!
לראשונה בחיי חשבתי למה אני מתפלל, למה 
אני לומד, למה אני עושה מעשים טובים! המסקנה 
אליה הגעתי היתה: כי כך חונכתי מגיל צעיר... כבר 

' גד'ל אייזנר זצ"ל שיש אמר המשגיח הרה"ח ר
אנשים בני שבעים שמתפללים בשביל סוכריה.  
סוכריה סלקא דעתך?  אלא שבגיל צעיר התפללו כי 
הבטיחו להם סוכריה, ומאז הם מתפללים מפני שכך 

 הורגלו, ומעולם לא נעצרו לחשוב על מעשיהם. 
הגעתי להבנה שאם אחשוב על התפילה ומהותה 

את מצוות התורה אראה אתפלל טוב יותר, וכשאלמד 
 שיש דברים העומדים ברומו של עולם.

כללו של דבר: תהיה עם עצמך! תחשוב על 
אתמול, תתכנן את המחר, ותתחבר לאמת הפנימית 

 שבך בלי לנוד ברוח!
 

לתגובות: הרב א.ל. מתוך ספר שי"ל בע"ה, 

 הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה! 

 רז בפרשה

 וגניבת אפיקומן?האם מותר לגנוב דרך שחוק? 
 לֹא ִתְגנֹבּו )יט, יא(

דרשו רבותינו )ב"מ סא:( "לא תגנובו על מנת 
ר[, לא תגנובו על מנת לשלם  למיקט ]פירוש: לצעֵּ
תשלומי כפל" ]שרוצה להנותו ויודע בו שלא יקבל, 
לפיכך גונב להתחייב בכפל[. למדנו מכאן שגם לגנוב 

לו הנאה  שלא למטרת הגניבה אלא לצערו או ליתן
 גם כן אסור.

וזה לשון הרמב"ם )הל' גניבה פ"א ה"ב(: אסור 
לגנוב כל שהוא דין תורה, ואסור לגנוב דרך שחוק, או 
לגנוב על מנת להחזיר, או לגנוב על מנת לשלם, הכל 
אסור שלא ירגיל עצמו בכך. עכ"ל. וכן כתב מרן 
השלחן ערוך בחשן משפט )סי' שמח( ועיין שם בבית 

 יוסף.

אורה מן הגמרא יש להבין שכל איסור ולכ
הגניבה זהו כאשר גונב בכוונה רעה, כגון כדי לצער 
אותו, או אפילו כאשר גונב ליתן לו טובה והנאה, אך 
מכל מקום הגניבה היתה גניבה 'מוחלטת', שלא על 
מנת להחזיר, אלא על דעת שיתפסוהו וישלם כפל 
 ותשלומי ארבעה וחמשה. אבל אם גונב בצחוק שלא
על מנת לצערו, כגון אם חבירו הניח הטלפון על 
השלחן ויצא, ואז תוך כך נוטלו, וכשהלה חוזר מחפש 
ומחפש, ואחר כך מחזירים לו, וכן אם רואה שמכיסו 
של חבירו יוצאים שטרות כסף וכמעט נופלים, והלה 
בא ומכייסו ופתאום זה מחפש את כספו ואינו מוצאו, 

לא שום כוונת גניבה ואחר כך מחזירו לו, וכל זה ב
 ואין שום כוונת צער ח"ו,מוחלטת ]שלא להחזיר[, 
לכאורה זה אינו אסור לפי  –אלא רק 'שחוק' בעלמא 

 האמור.
 ביאור שיטת הרמב"ם בגונב בשחוק

אבל מה נעשה שהרמב"ם פסק, שאסור לגנוב 
'דרך שחוק'. אך היה אפשר לומר שגם דרך שחוק זהו 
באופן שגונב ואינו מחזיר, ומה שכתב "או לגנוב על 
מנת להחזיר", יש לפרשו היינו כשגונב 'ומשתמש בו 
לצרכו' )עיין סמ"ע שם ס"ק ג(, אבל כשרק גונב דרך 

, אזי יתכן שחוק ומחזיר לו וזו היתה כל כוונתו
שהדבר מותר. וכן נראה מדברי השיטה מקובצת )ב"מ 
סא:(, וכתב שם שכן מעשים בכל יום. עי"ש. ולפי 
האמור גם הרמב"ם יודה לזאת. אכן יש חלקו על זה. 
ועיין בתורה תמימה פרשת קדושים )יט, יא אות ס(. 
וראיתי שהרב פתחי תשובה )חו"מ סי' שמח( הביא 

 דברי השיטה מקובצת.
נה המנהג שעושים בליל הסדר שאחד גונב וה

את האפיקומן, ולכאורה הדבר אסור שהרי 'דרך 
שחוק' אסור כמו שכתב הרמב"ם. אבל כפי ביאורנו 
בדעת הרמב"ם יתכן שיש להמליץ על זאת. ]ועיין 

 בספר שלמי מועד )פסח עמ' שצט([.
וה' יזכנו לשמור ולעשות ולקיים כל דברי התורה 

 וננו, ובינינו לבין זולתנו. אמן.בין בינינו לבין ק
 'ומבורך שלום שבת' בברכת

 רז אלעזר הרב
 

לתגובות: הרה"ג ר' אלעזר רז, רבה של תל 

ת מציון "ס שו"ציון וראש כולל פלא יועץ, מח

 אורה ועוד 

 שתו ושיכרו

 שמו"ת קדושים
]המשך מאמר הקודם[ נתחיל בתזכורת להמוני הבאים 
לארץ ישראל לקראת זמן הקיץ, גם אם תפסידו לשמוע 
בציבור פרשת קדושים, אל תשכחו להשלים שנים מקרא 
ואחד תרגום במטוס ]במטוס חשוב מאוד לזכור 'קדושים 
תהיו'[. כשתנחתו בארץ, זה יהיה כבר מאוחר, אחרי הזמן 

כי עברה כבר שבת פרשת  האחרון להשלמת הפרשה,
קדושים. וכן הוא לכל מי שנוסע לארץ ישראל במשך כל 

מסעי הבאה עלינו לטובה שיהיו -הקיץ עד פרשת מטות
מחוברין בחו"ל בשבת ב' אב, ובארץ יקראו בו ביום פרשת 

 מסעי בלבד.
 פירוד ארוך בין קהילות

למה, בעצם, יימשך הפער בין הקריאה בארץ וחו"ל 
שבועות!? הרי לכאורה יכולים בחו"ל  38 – כ"כ הרבה זמן

קדושים ביחד ו'שלום על -מות-לקרוא השבוע אחרי
ישראל'! ]אשתקד נמשך הפער חמש שבועות, עד כ"ז אייר 

בחוקותי בחו"ל. אמנם במג"א )תכח, ו( -בחוקותי בא"י, בהר
כתוב שיש מפרידין בא"י תזריע מצורע אבל לא ידוע היום 

תקופה הארוכה ביותר שנפרדים ממנהג זה[. נדמה שזו ה
 בני חו"ל מבני ארץ ישראל בקריאת פרשת השבוע.

אולי התשובה נרמזת בדברי המגן אברהם הנ"ל: 'ואם 
הוא במעוברת ]שחל אחרון של פסח בשבת[ מפרידין מטות 
ומסעי ]בארץ ישראל[. אין בני חו"ל צריכים לחבר שתי 

ל בני פרשיות כדי להשתוות לארץ ישראל. הבעיה היא ש
ארץ ישראל! הם צריכים למצוא פרשה שבחו"ל מחברים, 

מסעי בלבד מחוברין השנה -ואז באר"י מפרידין. מטות
 בחו"ל.

 



 שבת מקור הברכה, ולא לקללה
ולמה עד אז הכל נפרד ]אח"ק, בה"ב[? כדי שיקראו 

'מנו  29פרשת במדבר בשבת שלפני שבועות, לפי הסימן
ועצרו'. אמנם בארץ ישראל השנה יקראו פרשת נשא בערב 
שבועות, ויש לפעמים שאפילו בחו"ל קוראים נשא לפני 
שבועות ]אם ר"ה חל ביום ה' בשנה מעוברת שאז קוראים 

,  30מות לפני פסח; ואז מטות ומסעי הדבוקות תמיד-אחרי
פרודות אפילו בחו"ל[, אבל אין זה רצוי. הגמרא במגילה 

( אומרת: 'תניא, ר' שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן :לא)
להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים ]בחוקותי[ 

תבוא[ קודם ראש השנה. -קודם עצרת, ושבמשנה תורה ]כי
מאי טעמא, אמר אביי ואיתימא ריש לקיש: כדי שתכלה 
השנה וקללותיה. בשלמא שבמשנה תורה איכא כדי 

ותיה, אלא שבתורת כהנים אטו עצרת שתכלה שנה וקלל
ראש השנה היא? אין, עצרת נמי ראש השנה היא, דתנן: 

מבאר 'ומטעם  31'ובעצרת על פירות האילן'. ובתוספות שם
זה אנו קורין 'במדבר' קודם עצרת כדי שלא להסמיך 
הקללות שבבחוקותי לעצרת'. וההסבר, כדי שפרשה אחת 

נצבים בין הקללות תפסיק בין הקללות לעצרת, וכן פרשת 
לראש השנה. מצד אחד רומזים תכלה שנה וקללותיה, מצד 
שני שלא להסמיכן. שבת אחת באמצע. הרי כל השפע של 

  השבוע יורד כבר בשבת שלפניו.
 32ולמה לא יחברו בחו"ל חוקת ובלק? נראה התשובה

שבעצם חוקת ובלק מצד עניינם אינן אמורות להתחבר, 
ם אינן מתחברות. הן עובדה שבארץ ישראל אף פע

מתחברות אך ורק לסיבה אחת: אם יום השני של שבועות 
-חל בשבת, בין בפשוטה בין במעוברת ]בשנה כזו מטות

וילך -מסעי מחוברים כבר וצריך עוד חיבור כדי שנצבים
מסעי באופן טבעי -יהיה לפני ר"ה כנ"ל[. מצד שני מטות

ארץ[.  מתחברים על אף ָארכם ]בשניהם מדובר על נחלת ה
נמצא שליישר קריאת חו"ל וארץ ישראל אחרי שיום ב' של 
שבועות חל בשבת אורך תמיד חמש שבועות בלבד, ואילו 
כשאחרון של פסח חל בשבת כמו השתא, לא מחברים 

 מסעי. -בלק אלא מחכים בסבלנות עד מטות-חוקת
יצויין, שהמנהג לציין פרשת השבוע כחלק מהתאריך 

ת אינו מוזכר בהלכה. בשטרות באיגרות שלומים והזמנו
מזכירים רק היום בשבוע והיום בחודש. כך שהבלבול 
שיהיה לנו בחודשים הקרובים אינו מהווה בעיה הילכתית. 
האם מי שהפסיד לשמוע פרשה בתורה בגלל נסיעה מחו"ל 

לשמוע הקריאה שהפסיד, ואיך?  33לאר"י עליו להשתדל
ט"א מי בטח יש בין הרבנים הכותבים והמגיבים שלי

 .שישמח לענות על זה
 גוטן שבת!
 הרב שמואל נוסבוים

  נוסבוים  שמואל לתגובות: הרב

 תובנות

 פעולות של אהבה –ואהבת לרעך כמוך 
ָך לֹא ִתקֹם ְולֹא ִתטֹר ֶאת ְבנֵּי ַעֶםָך ְוָאַהְבָת ְלרֵּעֲ 

 )יט, יח(  ָך ֲאִני ה'ָכמֹוֹ
כפי שנראה, קיום הציווי על אהבה הינו לגמול 

גומל  –שיאהב, כפי שהאדם  מעשיםעם השני 
 החסד, רוצה שיגמלו אחרים עמו.

רש"י בסנהדרין )פד:( כותב כך: "ואהבת לרעך 
כמוך. לא הוזהרו ישראל מלעשות לחבריהם אלא דבר 
שאינו חפץ לעשות לעצמו". ובעצם הדברים ברורים 

סף. הזהרת התורה אוסרת עלינו ללא צורך להסבר נו
לבצע פעולה כנגד החבר, שאנו לא היינו רוצים 

 שיפעלו לנו.

                                                             
 .ד ,טוש"ע תכח 29
היה ביטוי על שני חברים שתמיד נראים ביחד שהם  30

 מסעי.-כמו מטות
 ד"ה קללות 31
 כן משמע בביאור הגר"א 32
אמנם חיוב קריאת התורה הוא על הציבור, אבל מי  33

רוצה להפסיד את בחינת מעמד הר סיני שנאמר על קריאת 
התורה בציבור ע' ב"י קמ"א בשם זוה"ק ויקהל רו. 'ושתקין 

מפומיה כאילו קבלין לה האי שעתא מטורא ושמעין מלה 
דסיני'. ובפרט פ' קדושים שנאמר עליו במדרש שהיא מעין 

עשרת הדברות...  זכור לי שפעם בחו"ל נאסף מנין של 
'נוסעים השבוע' בשבת מנחה וקראו לשלישי את כל 

 הפרשה 

וכן רבינו הרמב"ם בספרו יד החזקה )הל' דעות 
פ"ו ה"ג( מביא לשון דומה לדברי רש"י הנ"ל: "מצוה 
על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו 

בחו שנאמר ואהבת לרעך כמוך. לפיכך צריך לספר בש
ולחוס על ממונו כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה 
בכבוד עצמו". אנו מצווים לאהוב, וכיון שהוא דבר 
הנמסר ללב, קיום הציווי הוא במעשה: לספר בשבחו 

 ולחוס על ממונו וכו'. 
 דבר שנוא אצל האדם –נקמה 

על פי דברינו יובן ביותר הפסוק הנזכר מפרשתנו 
נקמה ונטירה הם  –לתחילתו סופו  –בפתח דברינו 

פעולות שאדם מאוד לא היה רוצה שיעשו לו, וזו 
אל תיקום  -מהותו של הציווי שבא בהמשך הפסוק, 

ותיטור, מדוע? משום שהנך מצווה לאהוב כל אדם 
ולא לפגוע בו, ולפעול נגדו במעשים ובדיבורים, ללא 

 קשר להרגשת הלב.
 אדם לא צריך לאהוב עצמו

ובן גם בשכל. שהרי אין לאדם ולכאורה הדבר מ
לאהוב את עצמו, עד כדי כך שיהא מחויב לאהוב את 
חבירו כמו שאוהב את עצמו. רבותינו למדונו דווקא 

 להיפך, שאדם לא יאהב את עצמו יותר מדי...
מסקנת הדברים: אדם צריך לעשות מעשים עבור 
חברו ככל יכולתו כפי שרוצה שיעשו לו, ולהימנע 

פץ שיגמלו עבורו. ואולי אדם ממעשים שאינו ח
שיעשה כל חייו טובות לאחר, בסופו של דבר יאהב 

 .את כולם גם בלבו פנימה. ולוואי ונזכה
 שבתא טבא!

 לתגובות: הרב נחמן דרקסלר  

 חידת אספקלריא
אך לא  –חידה לפרשת קדושים 

 רק
 החידה: עשירי קודש בפרשנדתא

 רש"י מביאו במקומות רבים
 פעמיםגם בקדושים שתי 

 ידיו לא הניח בשואת הספירה
 לידתו בתחילת 'הספירה'

 
 האם בֵה"א נכתב שמו

 כאמור בחרדת קודש בשער יום פטירתו
 או כמקובל באל"ף נכתוב

 כמרומז באביר יעקב

 
 מאמרו המפורסם כשל רב רב רבותיו

 כמוהו וכתלמידו גם במנין שנותיו
 לא בא הכתוב ללמד הלכות

 אלא לסייע בקיום המצוות
 

 פעמיים בספר הישרים

 דיווחי מסעותיו ברש"י מובאים
 אך בתלמוד אין השני של מסעו

 אלא של השמש שזרח בבוא שמשו
 

 על השלוש כשהוסיף ִאם בלתי תלוי
 מביא את דעתו אחרי בעל השלוש

 אך אין אלה הם בגמרא

 תמצא מקורו השבוע בתרגום ובמׂשוּרה
 

ה יתד האימוּרים  מה היא ַמרּבָ

 ושל כהנא רבה מובאת דעתו
 אין הכהן מסייע מוחלפת השיטה

מלה  והוא המתיר שאינו ׂשִ

 באשם תלוי לא במקומה
 דרשתו בשכר נטפל לעושי מצוה

 אחרי דרשת תלמידו שהוגלה בשתיקתו

 ולפני של שמו כשם אביו במשמעותו
 

 בלמדנו אשם גזלות

 מדבריו ניאחז חרדות
 ומעלה מעל בשם הוא מפרש

 מכחשבשלישי שביניהם הוא 
 

 
 חידה קודמת ופתרונה

ְקְראּו אתם ִמְקָרֵאי  ר ּתִ ֶ החידה: ֲאש 
 קֶֹדש

 פעמיים בפסוק ברש"י נמצָאהּ 
 ובפי חז"ל דרשה שגורה

ָפרוד ָצפּון  אינה במידות ּבְ
ֶשל בדלתון ָטמּון  אף לא ּבְ

 

 בלשונה הוראה ברורה
 אך עלינו לציית למקרא

 אף כי שבעים פנים לתורה
 יֵֵצא מקראמידי פשוטו לא 

 
 ויהי כאשר התאומים בכו
 על שיניים וצוואר שכאבו

 אין המידע מהנקודות בלבד
 אל תראוני נקב אלא תרווד

 
ֵבַע יש שלמדוה  בקל וחומר מׂשָ

 ויש מֲאֶשר נתן ָלך הוכיחוה

 אך יש מברכה במשפטים
 בהיקמץ פיה הננו מצווים

 
 מפרשת תצוה ידעתי אחי

 אך עד היום לא ידעתי במי

ם הםיותר  ֵ ֵדי ַהש ּ  משנינו ְמכּוּבָ
ם ֵ ם ַהש ּ ֵ  מתקדש בם הבית גם ש 

 
 כאשר בצדיקים עושה הוא דין

 בקל וחומר מרבה יראת אלוקים

 בהם התפרש הפסוק בתהילים
רושים ְקָדֶשיָך בשני הּפֵ  ִמּמִ

 
 האם ראו על ידי מלאכים

 או נראו בסילוק עננים

 אם כי משמש בלשון דהא
 אזי תתפרש יו"ד כצרויה

 
 בעקור הפליט הר י"ב מילים
 הובאו לזירה חגבים או נמלים

יטּו ּוְראוּ   הנה גלליו ַהּבִ
 השתרבבו לא נשברו

 
 ביום מלֹאת מאה ועשרים

 בעומדו על פסגת הר העברים

 לא רק עד ים התיכון ראה
 כל ארועינו עד יום התחיה

 
 מדי יום פעמיים טרם תום תפילה

 של ש"ס ושל בני"ך נעילה

 שביעי בסיון דברי אליהועל ְנִביא 
 ורבי חנינא על של נח וְרֵאה בישעיהו

 הפתרון: דרשת 'אל תקרי'.
 

 פעמיים בפסוק ברש"י נמצָאהּ 
ֵדׁש  ְקֹרַבי ֶאֻקָ ר ה' ֵלאֹמר ֻבִּ ֻבֶ ר ֻדִּ ה ֶאל ַאֲהֹרן הֻוא ֲאׁשֶ על הפסוק ַוֻיֹאֶמר מׁשֶ

ֵבד )י, ג( מביא רש"י  ֵני ָכל ָהָעם ֶאֻכָ  אל תקרידרשות  שתיְוַעל ֻפְ
 ]המפורטות בהמשך החידה בבתים 'מפרשת תצוה' ו'כאשר בצדיקים'[.

 ובפי חז"ל דרשה שגורה
 נפוצות מאוד בדברי חז"ל. אל תקרידרשות 

ָפרוד ָצפּון  אינה במידות ּבְ
אינה מנויה בין שלוש עשרה המידות בברייתא דרבי  אל תקרידרשת 

 ,34ישמעאל הקבור בפרוד

ֶשל בדל  תון ָטמּוןאף לא ּבְ
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ואף לא בל"ב מידות של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, הקבור 
 .35בדלתון

 
 בלשונה הוראה ברורה

, בלשונה, היא הוראה שלא לקרוא את המילה הנדרשת אל תקרידרשת 
  כפי שהתקבלה קריאתה,

 אך עלינו לציית למקרא
 למקרא[.אך עלינו לקרוא את המילה כפי שהתקבלה קריאתה ]יש ֵאם 

 אף כי שבעים פנים לתורה
 מידי פשוטו לא יֵֵצא מקרא

ברור, כאשר חז"ל אמרו 'אל תקרי' לא היתה כוונתם שלא נקרא את 
המילה בצורה שהתקבלה, אלא להדגיש שיש לדרוש את הפסוק כאילו 
היינו קוראים את המילה באופן שונה. כל זאת, מלבד פירושו הפשוט של 

 .36הפסוק לפי קריאתה

 
 הי כאשר התאומים בכווי

ֻפֹל ַעל  ֵקהוֻ ַוֻיִּ ְקָראתו ַוְיַחֻבְ ו לִּ במפגש יעקב ועשו ]התאומים[ נאמר ַוֻיָָרץ ֵעש ָ
ֵקהוֻ  ָ ׁשֻ אָרו ַוֻיִּ ְבּכוּ ַצֻוָ  )בראשית לג, ד( ַוּיִּ

 על שיניים וצוואר שכאבו
, ט( אמר לו רבי ינאי אם כן למה נקוד עליו ואמרו על כך חז"ל )בר"ר עח

]על תיבת וישקהו[ אלא מלמד שלא בא לנשקו אלא לנשכו, ונעשה צוארו 
של אבינו יעקב של שיש וקהו שיניו של אותו רשע. ומה ת"ל ויבכו, אלא זה 

 בוכה על צוארו וזה בוכה על שיניו.

 אין המידע מהנקודות בלבד
לנשכו, נדרשת אמנם במדרש רבה  ידיעה זו, שלא בא לנשקו אלא בא

 מהנקודות שעל האותיות וישקהו,

 אל תראוני נקב אלא תרווד
אך בפרקי דרבי אליעזר )מובא בילקו"ש לג, קלג( היא נדרשת בדרשת 'אל 
תקרי': אמר עשו הרשע, איני הורג את יעקב בקשת ובחצים, אלא בפי 

 אל תקריו, ובשני אני הורגו ומוצץ את דמו, שנאמר וירץ עשו לקראת
תרווד[, ונעשה צוארו  –הו ]עם כ"ף כ[ אלא ויש37נקב –הו ]עם קו"ף קויש

 של יעקב כשיש.

 
ֵבַע יש שלמדוה  בקל וחומר מׂשָ

ֵבַע מברך  חובת ברכת הנהנין לפני אכילת פת יש שלמדוה בק"ו, כשהוא ש ָ
 כשהוא רעב לא כל שכן )ת"ק בברייתא ברכות מח:(

 ויש מֲאֶשר נתן ָלך הוכיחוה
דעת רבי בברייתא, אין לי אלא לאחריו לפניו מנין תלמוד לומר אשר נתן 

 לך, משנתן לך,

 אך יש מברכה במשפטים
רבי יצחק אומר, אינו צריך, הרי הוא אומר ֻוֵבַרְך ֶאת ַלְחְמךָ ְוֶאת ֵמיֶמיךָ 

 )שמות כג, כה( ]הפסוק היחיד בפרשת משפטים שנאמר בו לשון ברכה[,

 מצוויםבהיקמץ פיה הננו 
ֻוֵבַרְך אלא ֻוָבֵרְך. כאשר הבי"ת, שהיא פ"ה הֹפעל, מנוקדת  אל תקרי

ֵרךְ את לחמך.  -בקמ"ץ ]בהיקמץ פיה[ משמעות ברך   צווי, ֻבָ
 

 מפרשת תצוה ידעתי אחי
 אך עד היום לא ידעתי במי

ם הם ֵ ֵדי ַהש ּ  יותר משנינו ְמכּוּבָ
ם ֵ ם ַהש ּ ֵ  מתקדש בם הבית גם ש 

ְקֹרַבי בפרה"ש עה"פ ַוֻיֹ ר ה' ֵלאֹמר ֻבִּ ֻבֶ ר ֻדִּ ה ֶאל ַאֲהֹרן הֻוא ֲאׁשֶ אֶמר מׁשֶ
י  ְכֹבדִּ ׁש ֻבִּ ְקֻדָ ָרֵאל ְונִּ ש ְ ְבֵני יִּ ה לִּ ֻמָ י ׁשָ ֵדׁש )י, ג( כותב רש"י: היכן דיבר, ְוֹנַעְדֻתִּ ֶאֻקָ

י, א"ל משה  אל תקרי )שמות כט מג( ]פרשת תצוה[ דִּ ְמכֻוֻבָ י אלא ֻבִּ ְכֹבדִּ ֻבִּ
יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום, והייתי לאהרן, אהרן אחי, 

 סבור או בי או בך, עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך.

 
 כאשר בצדיקים עושה הוא דין

 בקל וחומר מרבה יראת אלוקים

 בהם התפרש הפסוק בתהילים
רושים ְקָדֶשיָך בשני הּפֵ  ִמּמִ

ֵבד, כותב רש"י: כשהקב"ה  ֵני ָכל ָהָעם ֶאֻכָ על המשך אותו הפסוק, ְוַעל ֻפְ
עושה דין בצדיקים, מתיירא ומתעלה ומתקלס, אם כן באלו, כל שכן 

יָך )תהלים סח, לו(  ׁשֶ ְקֻדָ ֻמִּ ים מִּ אל ברשעים, וכן הוא אומר נֹוָרא ֱאלֹקִּ
ֶשיָך. תקרא ֺקֻדָ ֻמְ יךָ אלא מִּ ׁשֶ ְקֻדָ ֻמִּ  מִּ

 
 ל ידי מלאכיםהאם ראו ע

י ָגַוע ַאֲהֹרן )במדבר כ, כט( כותב רש"י שני פרושים.  ל ָהֵעָדה ֻכִּ ְראוֻ ֻכָ עה"פ ַוֻיִּ
לפרוש הפשוט, כשראו ]את[ משה ואלעזר יורדים, ואהרן לא ירד, אמרו, 
היכן הוא אהרן, אמר להם, מת, אמרו לו, אפשר מי שעמד כנגד המלאך 

יד בקש משה רחמים, והראוהו ועצר את המגפה ישלוט בו מלאך המות, מ
 מלאכי השרת להם מוטל במטה, ראו והאמינו.

 או נראו בסילוק עננים
למדרשו של מקרא רש"י מפרש שבמיתת אהרן נסתלקו ענני כבוד ועי"ז 

ְראוֻ אלא ַוֻיֵָראֻו. אל תקריהם נראו, דאמר רבי אבהו   ַוֻיִּ

 אם כי משמש בלשון דהא
 אזי תתפרש יו"ד כצרויה
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לא רק שאינה חולקת על הפשט, אלא אף מבוססת עליו, 
ז( מדברי המכילתא עה"פ ּוְשַמְרֶתם ֶאת ַהַםּצֹות )שמות יב, י

הַמצות[ אלא ושמרתם רבי יאשיה אומר, אל תקרי כן ]את 
את הִמְצוות, כדרך שאין מחמיצין את הַמָצה, כך אין 
מחמיצין את הִמְצָוה, אלא אם בא מצוה לידך עשה אותה 
מיד. מהלשון 'כדרך שאין מחמיצין את הַמצות' רואים 

'את  –שדרשת 'את הִמְצוות' בנויה על פשוטו של מקרא 
 הַמצות'.

ב:(, דמעיילין פילא עייל שופתא בקופינא דמרא )שבת ק 37
 בקופא דמחטא )ב"מ לח:(

ין שניתן לפרש רש"י מציי ָגַוע ַאֲהֹרן בלשון ְדָהא, רק אם נפרש הפסוק  ּכִּ
 ַוֻיֵָראוֻ ]היו"ד צרויה[ –כמדרשו 

 
 בעקור הפליט הר י"ב מילים

[, מחנה ישראל כמה הוי, 38הגמרא מספרת )ברכות נד:( אמר ]עוג, הפליט
= י"ב מיל[  תלתא פרסי, איזיל ואיעקר טורא בר תלתא פרסי ]ג' פרסאות 

עלייהו, ואיקטלינהו. אזל, עקר טורא בר תלתא פרסי, ואייתי על ואישדי 
 רישיה,

 הובאו לזירה חגבים או נמלים
 –נמלים. ערוך, ערך קמץ  –ואייתי קודשא בריך הוא עליה קמצי ]רש"י 

 [ ונקבוה, ונחית בצואריה,39חגבים
יטּו ּוְראוּ   הנה גלליו ַהּבִ

= גללים, כדתניא, ובער זו  הוה בעי ]עוג[ למשלפה, משכי שיניה ]שיניים 
הגלל עד תומו )ב"ק ב:([ להאי גיסא ולהאי גיסא  השן וכן הוא אומר כאשר

 ולא מצי למשלפה,
 השתרבבו לא נשברו

והיינו דכתיב שני רשעים שברת, וכדרבי שמעון בן לקיש, דאמר רבי שמעון 
 , ְרֻתָ )תהלים ג, ח( ֻבַ ים ׁשִּ עִּ י ְרׁשָ ֻנֵ ְרֻתָ  קריאל תבן לקיש, מאי דכתיב ׁשִּ ֻבַ ׁשִּ

. ְבֻתָ ְרֻבַ  אלא שִּ
 

 ביום מלֹאת מאה ועשרים
ֹמתו )דברים לד, ז( ָנה ֻבְ ים ׁשָ רִּ ן ֵמָאה ְוֶעש ְ ה ֻבֶ  ככתוב, ֻומׁשֶ

 בעומדו על פסגת הר העברים
ה ֵמַעְרֹבת מֹוָאב ֶאל ַהר ְנבוֹ  ַעל מׁשֶ הככתוב, ַוֻיַ ְסּגָּ )שם, א(, ונאמר,  ֹראׁש ַהּפִּ

יםַהר ֲעֵלה ֶאל  רִּ ֲעבָּ  ַהזֶֻה ַהר ְנבוֹ )דברים לב, מט( הָּ
 לא רק עד ים התיכון ראה

י ְוֶאת ֶאֶרץ  לִּ ל ַנְפֻתָ ן. ְוֵאת ֻכָ ְלָעד ַעד ֻדָ ל ָהָאֶרץ ֶאת ַהֻגִּ ככתוב, ַוֻיְַרֵאהוֻ ה' ֶאת ֻכָ
ל ֶאֶרץ ְיהֻוָדה  ה ְוֵאת ֻכָ ֶ ַאֲחרוןֶאְפַריִּם ֻוְמַנׁשֻ ם הָּ ֶגב ְוֶאת ַעד ַהיָּּ ר . ְוֶאת ַהֻנֶ ֻכָ ַהֻכִּ

ים ַעד ֹצַער. )דברים לד, א ָמרִּ יר ַהֻתְ ְקַעת ְיֵרחו עִּ  ג(-ֻבִּ

 כל ארועינו עד יום התחיה
ַהיָֻם האחרון אלא  אל תקריכדמפרש רש"י עה"פ ַעד ַהיָֻם ָהַאֲחרֹון: ד"א, 

היום האחרון, הראהו הקב"ה כל המאורעות שעתידין ליארע לישראל עד 
 שיחיו המתים.

 
 טרם תום תפילהמדי יום פעמיים 

לאחר סדר הקטורת לקראת סוף התפילה, לפני קדיש דרבנן, אומרים שני 
וֶנה אל תקרידברי אגדה הדורשים דרשת  ל ַהׁשֻ ֻיָהֻו, ֻכָ ָנא ְדֵבי ֵאלִּ . הראשון: ֻתָ

יכות עולָם לו,  ֻנֱֶאַמר ֲהלִּ א, ׁשֶ ן עולָם ַהֻבָ הֻוא ֻבֶ ָכל יום, ֺמְבָטח לו ׁשֶ ֲהָלכות ֻבְ
ְקר   יָנא,  יַאל ּתִּ י ֲחנִּ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ַרֻבִּ יכות ֶאֻלָא ֲהָלכות. והשני: ָאַמר ַרֻבִּ ֲהלִּ

לום  ֻמוֵֻדי ה' ְוַרב ׁשְ ךְ לִּ ַניִּ ֻנֱֶאַמר, ְוָכל ֻבָ עולָם, ׁשֶ לום ֻבָ ים ׁשָ ים ַמְרֻבִּ יֵדי ֲחָכמִּ ְלמִּ ֻתַ
ְך,  ָניִּ יֻבָ ְקר  ְך. ַאל ּתִּ ךְ ֶאֻלָא ֻבוָניִּ ָניִּ  ֻבָ

 השל ש"ס ושל בני"ך נעיל
בברייתא תנא דבי אליהו מסיימים את הש"ס, ובמאמר אמר רבי אלעזר 

במות, יזיר, נרכות, באמר רבי חנינא מסיימים את ארבע המסכתות: 
 ריתות ]ר"ת בני"ך[.כ

 על ְנִביא שביעי בסיון דברי אליהו
יכות עולָם לו )חבקוק ג, ו( שנדרש ע"י אליהו, נקרא בהפטרת  הפסוק ֲהלִּ

 ות ]שביעי בסיון[, תפילת חבקוק,יו"ט שני של שבוע

 ורבי חנינא על של נח וְרֵאה בישעיהו
ךְ )ישעיהו נד, יג( שנדרש ע"י רבי  ָניִּ לום ֻבָ ֻמוֵֻדי ה' ְוַרב ׁשְ ךְ לִּ ַניִּ והפסוק ְוָכל ֻבָ
ה  ֻיָ י ֲעָקָרה, ובהפטרת פרשת ראה, ֲענִּ חנינא, נקרא בהפטרת פרשת נח, ָרֻנִּ

 40ֹסֲעָרה.

 

 רב משה ברחבויםלתגובות ופתרונות: ה

 מאורי אור
 הרה"ק רבי משה מקוברין זי"ע

 חיים של כלות הנפש
 )ליומא דהילולא כ"ט ניסן(

 

 מגדל אור

מן האראלים שהילכו בינות המצוקים 

קדושתם  והאצילו מאורם הבהיר וצחצחות

על פני תבל, עוד בשנים אשר יש בהם חפץ, 

ימים שרוח הקודש גלויה היתה מצויה 

בקרב גדולי האומה וחכמיה, היה ללא ספק 

 הרה"ק רבי משה מקוברין זי"ע. 

אף באותו דור דעה אשר טרם פסו 

ראשונים כמלאכים, הזדקרה והתבלטה 

דמותו התמירה בשלל גווני זוהרה 

גדירם ולעמוד על הייחודים, וקטונו מלה

 פשרם. לו דומיה תהילה וגדול מרבן שמו.
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לפרשת ראה, וחלקה  –עניה סערה  –, חלקה השני הפטרות
לפרשת כי תצא. אך כאשר ר"ח  –רני עקרה  -הראשון 

אלול חל בשבת ]ראה[ כגון השנה, ולמנהג קהילות אשכנז 
ולא עניה סערה,  –השמים כסאי  –מפטירים הפטרת ר"ח 

אזי בהגיע פרשת כי תצא, ומפטירים רני עקרה, משלימים 
אים גם עניה סערה. )שו"ע או"ח את הנחמה החסרה וקור

 תכה, א; משנ"ב שם, ז(

על אף שאין אתנו יודע עד מה, נמקד את 

העדשה בהצצה אל כבשן רגשות הקודש 

שבער בו כאור היקוד עד לכלות הנפש 

פשוטו כמשמעו, בלא מליצה וגוזמא, 

כשכמה פעמים אירע שהיה רבינו קורס 

ארצה ומתעלף בגין דבקותו והתכללותו 

ושת הבורא. קטן הלב הגדול מהכיל כל בקד

 זאת.

תקוותי איתנה שיאירו עבורנו הדברים 

אור, וישמשו -הבלתי ממצים הבאים כמגדל

ציוני דרך בחיינו הרוחניים, על עליותיהם 

ומורדותיהם, כשנראה בעליל עד היכן 

הדברים מגיעים, עד לאלו פסגות מסוגל 

 ילוד אשה להעפיל, ובאורו נראה אור.    

 ספר תולדות האדם הגדול בענקים זה

ידיע. אורו של רבינו  מקטפיה בוצין בוצין

הקדוש הפציע בעיר ווילנא ביום ט"ז כסלו 

בשנת תקמ"ד ליצירה בבית אביו רבי 

ישראל פאליר. אביו לא נמנה על החסידים, 

אכן גברא רבה היה, העובד את ה' על פי 

 דרכו. 

לצד גדלותו של האב, היה מרגלא בפומיה 

של רבינו שאמו הצדקנית היא היתה זו 

אשר יצקה בנפשו את התשתית לצמיחתו 

 הרוחנית, וממנה קיבל את עיקר ההשפעה.

תלמידו וממשיך דרכו בקודש, הרבי בעל 

היסוד העבודה זצ"ל, נוהג היה לספר כי 

למורו ורבו היתה התגרות החיצונים, שהיו 

מתנכלים אליו עוד משעת לידתו, ואך בנסי 

ניצל מידם וזכה הדור למסכת ניסים 

 המופת של גדלותו בשנות חייו עלי אדמות. 

בהיותו כבן שנה וחצי, חלה והגיע עד שערי 

מוות רח"ל, עד שהרופאים אמרו נואש 

לחייו, ומאחר שניכר היה בו כי הוא 

'אגעראטינער' )כשרוני ומוצלח( הלכו כמה 

נשים רחמניות לבית הקברות לבקש עליו 

לאיתנו. בדרכם לשוב רחמים שיחזור 

לביתם הבחין בהם רופא אחד ושאלם 

לסיבת עצבונם עד דכדוכה של נפש, 

בתחילה לא אבו להשיבו דבר, ואולם אחר 

שהלה לא הרפה וחזר על שאלתו כמה 

פעמים כעקשן גדול ולא הותיר בפניהם 

שתי ברירות, שפכו בפניו את ליבם על 

אותו תינוק חולני המפותח בשכלו שהחיים 

לפניו וכעת עומד הוא כמעט ביציאת  עוד

נשמה, "מצבו הקשה נוגע לליבנו, ומחמת 

 זאת הננו כה מדוכדכות" התמרמרו.

כשמוע האיש את דבר המעשה, הוציא 

מכיסו עשב פלוני, והורה לבשלו ולתתו 

לתינוק לשתות ממנו ובכך תבוא הישועה. 

בצעד של ייאוש ומתוך מחשבה ש'אם לא 

הנשים כדבריו, והנה יועיל לא יזיק', עשו 

באורח פלאי עלתה לתינוק ארוכה, והוא 

החלים מחוץ לדרך הטבע, ויבקשו למצוא 

את אותו רופא הזכור לטוב ולא מצאוהו כי 

 פרח לו איש האמת, ויהי לפלא. 

המילים "במעלליו יתנכר נער אם זך ואם 

ישר פעלו" מחווירות לעומת ממדי הגדלות 

שנותיו הבלתי נתפסים של רבינו עוד מ

הצעירות ביותר, השגותיו הגדולות כבר 

בגיל זה שגבו וגבהו עד למעלה ראש, 

כאשר כבר בהיותו אך בשנתו השישית 



קיבל על עצמו לעבוד את בוראו במידת 
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באחד השיחים סיפר רבינו לתלמידו 

הרה"ח רבי יהודה לייב קסטלניץ על אודות 

בשחר טל  שני אירועים שהתרחשו עמו

ילדותו, אשר הציתו את נשמתו באור 

 האלוקות בראשית בחייו: 

היה זה אף בשבת מברכים של חודש אלול, 

ויהי הנער משתובב יחד עם חבריו 

בשעשועי הילדים, אחותו הגדולה שהיתה 

צדקנית וחסודה בראותה את אחיה הקטן 

בכך, היטיב חרה לה על זאת, וקראה 

תדהמה לעומתו בקול גדול שזעזוע ו

משמשים בו בערבוביא: "משה כלום אינך 

יודע כי בחודש אלול אפילו הדגים שבמים 

רועדים?! מה לך נרדם? קום קרא אל 

 אלוקיך!".

"נכנסו בי הדברים כארס של עכנאי" כך 

שח רבינו לימים בהשתאות, "רעדה ופחד 

אחזוני באותו מעמד, והוא הותיר בי רשימו 

אשה  עד עצם היום הזה! אחותי היתה

גדולה, וכטבעם של דברים היוצאים מן 

נכנסו אל לבי, שינסתי אז את מותני  –הלב 

לעבודת ה' במסירות נפש, ומני אותו היום 

 והלאה הפכתי והייתי לאיש אחר".

עוד סיפר רבינו להנ"ל: פעם נשאני אבי אל 

חיק הטבע, והראה לי את כיפת השמים 

הזרועה בכוכבים מנצנצים מלאי הוד והדר, 

וכה אמר לי: "הרואה הנך בני את השמים 

והכוכבים? כל אלו מעשי ידי הבורא הגדול 

והנורא הם, אשר ממנו יש להתיירא ואותו 

יש לעבוד באמת ובתמים!", הדברים הללו 

נכנסו לליבי והחילותי לירא את ה' ולדבקה 

 בו. 

מאחר שהיה פקיע שמיה טובא כעילוי גדול 

יעו וחסידא ופרישא, על כן תכף בהג

למצוות בא רבינו בברית הנישואין עם בת 

זוגו. ביום החופה שפך לב כמים בצקון 

לחש קדם אביו שבשמים לזכות לראות 

עמודא דנהורא, לא נחה דעתו עד שהראו 

לו מן השמים "עמודא דנהורא", דבר 

 שזוכים לו אך כמה יחידים שבדור.
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, ליטא ארץ בכל גדול רעב היה, שנים שש כבן בהיותו
 של שיירות שיירות לוילנא לבוא החלו הדברים ומטבע
 של מצבם, נפשם רעבון את להשביע אוכל שביקשו עניים

 טוחנת והיתה, רבינו-אם של לליבה נגע האומללים העניים
 .העניים עבור לחם לאפות יד של בריחיים חיטים בעצמה

 אנשים היו העניים בין גם כך, אנושית חברה בכל כמו
 את עליה גמרו ולא טובה לה הכירו הטובים, וההפך טובים
 תחת רעה לה משיבים שהיו מצח עזי גם היו אך, ההלל
 אותה. רותחים של קיתונות פניה על ושופכים טובה

 בשעת נתפס אדם שאין חכמים בדברי החזיקה צדקנית
 במלאכת והמשיכה העלבונות את בדומיה ספגה, צערו

 .לבב וטוב שמחה מתוך הקודש
 שפקע עד הסאה את הללו הגדישו הפעמים באחת

 על, גדול בקול בבכי ופרצה צדקת אותה של סבלנותה
 הגמול וזהו ולסייע לעזור בכדי כוחה בכל טורחת שהיא
 .כך עבור מקבלת שהיא
: ליבה על ודיבר לאמו פנה, נעשה אשר כל את שראה רבינו

 על אפך יחרה בל, הנאצה מדברי תיראי ואל תבהלי אל"
, למאמציך כתמורה חלקך מנת שהם והגידופים החירופים

 זוכים כשלא, בשלמות יותר נעשית המצווה כך, אדרבה
 על התיישבו הנכוחים דבריו",, והערכה לכבוד מחמתה

 חכם בן. גליה ויחשו לדממה סערה וישם, הדווי ליבה
 .אם ישמח

באותם ימים היה נהוג שהחתן דורש ביום 

נו לא שינה מן המנהג ומסר חופתו, ואף רבי

דרשה מאלפת, עצומה במימדיה, אשר 

הכתה גלים בכל העיר והגלילות והותירה 

אחריה הד נרחב. לימים אמר רבינו שהוא 

מתחרט על אותה דרשה שמסר, הואיל 

ומחמתה חלקו לו כבוד מלכים, מה ששנוי 

עליו בתכלית. צדיקי עולם כרבינו שליבם 

 ובתהילה.לשמים בוחלים מאוד בהילה 

 במבוא לטרקלין החסידות

מיד אחר נישואיו לקח את מקלו ותרמילו 

ועבר לגור בסמיכות למגורי חותנו בקרלין, 

שם שקד על דלתי התורה. ביחוד היה 

מתייגע יגיעת מוחין מפרכת בכדי להבין 

את דברי הר"ן והרי"ף הידועים בסגולתם 

הנפלאה ליישר את המוח ולהנחותו באורח 

 מישור.

עדותו של בעל זכות שזכה ללמוד עמו  כפי

באותם שנים בצוותא חדא, היתה דרכו 

בקודש להשכים בשעה שלוש לפנות בוקר 

וללמוד עמו בחברותא במשך כמה שעות, 

כשהם חודרים לעוד ועוד רובדי עומק זה 

למעלה מזה. מדי פעם, כשהיו הדברים 

יגעים וערפל של חוסר בהירות מילא את 

סתובב אפוף שרעפים החדר, היה רבינו מ

אנה ואנה, וכך צולל אל תוככי הסוגיא, 

לנתחה על כרעיה ועל קרביה בעמקות 

המבהילה על הרעיון שהותירה אותו 

 משתומם ופעור פה.

שימש כראש בית דין אחד  שם בקוברין

מגאוני הדור בשם רבי מרדכי, אשר היה 

תופס ישיבה ומרביץ תורה לאברכים 

מופלגים ביותר. הללו, כדרכם של 

תלמידים, קינאו את קנאת רבם בלא 

שיתבקשו לכך, ונהגו להקניט את רבנו 

בשאלות, "מדוע אין אתה נוכח בשיעוריו 

של הרב? כלום אין נאה לך להימנות על 

ומעי לקחו של גאון?". פעם אחת התקשה ש

רבי מרדכי בדברי הר"ן ולא הצליח בשום 

אופן לרדת לסוף דעתו, לאחר יום שלם 

שהקדיש לברר וללבן את דברי הר"ן, גמר 

בדעתו כי בוודאי התחלפו בדפוס שתי 

שורות, ולאחר הסידור הנכון של הדברים 

 יוברר למפרע כי אין כאן קושיא כלל.

נרגנים שידעו את החיבה  אותם תלמידים

המיוחדת שרוחש רבינו לכתבי הר"ן הגיעו 

לשואלו לפשר דברי הר"ן, בתוך כדי דיבור 

השיב כי יש להניח שהתחלפו בטעות אצל 

'הבחור הזעצער' שתי שורות בר"ן, 

המסקנה שאליה הגיע רבם אחר יגיעה כה 

רבה. כשראו הללו את העוצמות הבלתי 

עזבוהו לנפשו נתפסות של העומד לפניהם, 

 ולא הקניטוהו עוד. 

ויהי מדי עובדו את ה' יום יום, המריאה 

נשמתו הגדולה מעלה מעלה לשמי רום, 

והיה עובד את קונו בסילודין, כשהספרים 

'חובות הלבבות' ו'ראשית חכמה' המה נר 

לרגליו ואור לנתיבותיו, ושגורים על לשונו 

 כאשרי יושבי ביתך.

לא נסע  אף באותה תקופה בה עדיין

לצדיקים, זכה לראות בהקיץ מחזות אלקים, 

כשהראו לו מן השמים את הגן עדן 

שצדיקים יושבים בו ועטרותיהם בראשיהם 

ונהנים מזיו השכינה, ואת הגיהנום על 

 שבעת מדוריו.

ברם, כמליצה החז"לית "יש לו מנה רוצה 

מאתים", אף רבינו לא שקט על שמריו ולא 

, והחל תר הסתפק במדרגותיו הגבוהות

אחר צדיק גדול המתאים לשורש נשמתו 

שיוכל למצות את מידותיו ולהפרות על ידו 

 את כוחות נפשו עד בלי די.

מיד בתחילת תהליך החיפוש הגיעה לאזניו 

השמועה על אודות צדיק אמת בשם רבי 

משה משרשוב, מתלמידיו המובחרים של 

הצדיק המפורסם רבי חיים חייקא מאמדור 

ל אף הליכתו בדרכי החסידות זי"ע, אשר ע

עובד הוא את קונו בדרך של סיגופים, 

ושופך את דם התמצית ביגיעת כל חושיו 

בתורה. רבינו בחר לנסוע אליו ולחסות 

 תחת צל כנפיו.

לאחר כשנתיים ימים בהם דבק ברבו זה, 

הכיר כי למרות גדולתו של רבו זה, לא שם 

שורש נשמתו, ואולם מאחר שכמעט לא 

טא מצדיקי החסידות, ואחד היו בלי

מיסודות משנת החסידות היא שאין דרך 

להגיע לתכלית המעלה בלא רבי, בלית 

ברירה המשיך לנסוע לאותו צדיק, ובמקביל 

קיווה למצוא את הצדיק אשר נשמתו 

שייכת אליו, רבינו חיפש וחיפש אך העלה 

 חרס בידו.

באותם ימים התגורר בלכוביץ' הצדיק 

מלכוביץ' זי"ע, המכונה הקדוש רבי מרדכי 

"מירא דכיא" על שם ריח הבשמים 

שהיתמר ועלה מדל"ת אמותיו, צדיק זה 

סלל נתיב לא ידעו עיט בעולמה של 

חסידות ונעץ קנה של חסידות במדינת 

ליטא, כאשר ברבות הימים נבנה על גבו 

בנין אדריכלי מחוטב לתפארה, שכל רואהו 

אומר ברקאי ומושך אחריו כברזל אחר 

בן השואבת חסידים בני עליה מבקשי ה' הא

 שהתחממו באשו ונתאבקו בעפר רגליו.

אותו צדיק חזה בעיני רוחו ממרחקים את 

מצוקתו של רבינו, ושלח את תלמידו רבי 

שלום אב"ד ווילייקה אל היריד בזעלווא 

בהדריכו אותו בפירוט רב כיצד למצוא את 

רבינו בין ההמונים. הוא אף פקד עליו 

קודש לקחתו בדברים ולשכנעו בפקודת ה

 בכל גווני השכנוע לבוא אחריו ללכוביץ'.

לילה שלם ארכה המשימה, עד שחפץ ה' 

בידו הצליח ורבינו ניאות בלב שלם ונפש 

חפצה לנסוע אל רבי מרדכי לכוביצ'ה. 

רבינו נכנס אל קודש הקדשים, חדרו של 

ההייליגער לכוביצ'ער, לאחר חילופי דברים 

קדישא אמר בליבו פה  בינו לבין הסבא

אשב כי אויתיה, והתקשר בכל ליבו נפשו 

ומאודו לרבו החדש, עד שהיתה נפשו 

 קשורה בנפשו בדרגות עליונות מאוד.

חמיו של רבינו, שלא ידע לעמוד על סודו, 

בגין חסידותו,  החל לרודפו עד חרמה

וגירשו מביתו בחרי אף. אף הגדיל לעשות 

כשדאג לבל יבוא דבר מאכל אל פיו, 

ובמשך כמה שבועות התקיים גופו הקדוש 

 מאכילת בצל בודד בלבד.

מצידו של רבינו היה הקושי הגדול ביותר 

מה שמנע ממנו את הנסיעה ללכוביץ', דבר 

ששבר את רוחו לשברי שברים, על שאין 

ו להשביע את רעבון נשמתו. באפשרות

לאחר תקופה קצרה חש רבינו בעליל כי 

בלא לנסוע ללכוביץ' חייו אינם חיים, עד 

שבאחד הימים התיישב לו על אבן בסמוך 



לבית המדרש, ובכה בדמעות שליש על מר 

גורלו, בבקשו מהקב"ה בתחנונים כי אם 

נגזר עליו שלא יזכה ליהנות מהאור הגנוז 

שהוא בבריאותו, הריהו הזורח בלכוביץ' כ

מוכן ומזומן לקבל על עצמו לסבול יסורים, 

 ולבוא ללכוביץ' בחוליו.

מיד לאחר מכן נעשה רבינו חולה מסוכן, 

ואז נכמרו עליו רחמי חותנו, והלה הרבה 

לדרוש ברופאים, שניסו כל מיני דרכים 

לרפאותו, ואולם מאמציהם היו לריק, עד 

 שהגיע רופא שמלבד ידיעתו בחכמת

הרפואה אף היה איש חכם ונבון היודע את 

אשר לפניו, והלה פסק את פסוקו כי שורש 

בעיה גופנית זו הינה בגעגועים עזים שלא 

באו על סיפוקם, והוסיף בנימה של אזהרה: 

"אם חייו של החולה יקרים לכם, היזהרו 

והישמרו לבל יימנעו ממנו חפצו ותשוקתו". 

אפם ועל חותנו ובני ביתו נאלצו אפוא על 

 חמתם לאפשר לו לנסוע ללכוביץ'. 

רבינו הגיע לביתו של הסבא קדישא בשעת 

צהריים כשהוא מלווה בדודו. שאלו הסבא 

קדישא: "האם אכל מר היום ארוחת 

צהרים?" במקומו נענה הדוד בתשובה 

שלילית, והוסיף שהריהו חולה מסוכן 

 ואסור לתת לו לאכול הרבה.

ביטול, ואמר: הצדיק הניף את ידו בתנועת 

"יאכל עמי את הארוחה, ובכך ייטב לו", 

וכך הוה. מיד לאחר ארוחת הצהרים שב 

רבינו אט אט לכוחותיו, והיה הולך ומחלים 

 ממחלתו עד שחזר לכוחותיו כאחד האדם.

לאחר שמונה עשר שבועות בהם ישב רבינו 

על התורה ועל העבודה בלכוביץ' כשהוא 

ל בראשו, ומיד אינו יודע בין יום ולילה, נחב

ציווה עליו הסבא קדישא לשוב לביתו, יען 

כי אשתו מצטערת על נסיעתו, וזו סיבת 

 מכתו.

מיד כשחזר לביתו, כשראו חמיו וגיסיו כי 

הוא בריא וחזק בגופו, החלו לענותו 

כבראשונה. רבינו הקדוש, שהיה מעיד על 

עצמו שמוכן הוא שינסרו עצים על ראשו 

י, מחל אז על אם תצא מכך טובה ליהוד

עלבונו, וראה בייסורים כמנוף לצמיחה 

רוחנית. מאוחר יותר אמר כי הוא מתגעגע 

לימים ההם בהם במשך כל ימי הסוכות לא 

הניחו לו לאכול, והוא רקד בהקפות למעלה 

מכוחותיו. "כל ימי חיי לא היו לי הקפות 

 כה נעלות כמו אלו ההקפות" היה מתבטא.

שא, בשלושה לאחר פטירתו של הסבא קדי

עשר בשבט תק"ע, נסע לרבי שלמה חיים 

מקוידינוב למשך כמה שנים, ולאחר מכן 

מטעמים הכמוסים עמו החל לנסוע לרבי נח 

בנו של הסבא קדישא שמלך תחת אביו 

 והנהיג עדה מפוארת ורוממה בלכוביץ'.

דרכי הנהגתו היו מנוגדים בקוטביות לדרכי 

טה אביו, ואף נהג לעטוף את גדלותו במע

של מילי דבדיחותא, שכמובן היו טמונים 

בהם סודות עמוקים ביותר, רבינו לאורך 

תקופה ממושכת היה נוסע אליו מתוך 

אמונה פשוטה, הואיל והסתירו ממנו מן 

השמים את שגב גדלותו האמיתית של רבי 

נח, רק לאחר שש שנים זכה לטעום 

מצפיחית דובשו של אותו צדיק ולתהות על 

 קנקנו.

 ו בקודש ודרכי השפעתוהנהגת

לאחר עלייתו בסערה השמימה של רבי נח, 

ה'בן'[ במיתת נשיקה בח' -המכונה ה'זון' ]

תשרי תקצ"ג ]אשר כעדותו של רבינו לא 

היה זה מוות טבעי[, ניתנו ביד רבינו 

מוסרות ההנהגה, והאציל מקרני הודו ושגב 

 קדושתו על קהל עדתו.

ה דרך הנהגתו בסופה ובסערה היתה שונ

בחיצוניותה משל רבותיו, שנהגו להטמין 

את עצמם בחגווי הסלע בסתר המדרגה. 

אצל רבינו היתה ההנהגה במורא גדול 

ובגילוי שכינה בלא הסתר פנים, כשהכל 

ראו עין בעין "כיצד סוחבת נשמתו את גופו 

כמשא כבד מנשוא", כהגדרתו של תלמידו 

 בעל היסוד העבודה זי"ע.

ספר בהשתאות בעל הבית אברהם היה מ

ובחרדת קודש על כמה הזדמנויות בהם 

היה רבינו מאבד את הכרתו ומתעלף, 

ביודעו "עד היכן הדברים מגיעים". יש 

שהיה זה בזמירות של שבת, באומרו את 

המילים "לכן בכל לב ובכל נפש ובכל מאוד 

נמליכו ונייחדו", ויש שביום הכיפורים 

באומרו את המילים המרטיטות "לבי חרד 

בודתך לתמוד", מרוב פחד ה' והדר גאונו ע

 שאפפוהו.

רבו הס"ק היה נוהג לבאר בשני פנים את 

פשר התנועה של התעלפות השגורה אצל 

רבינו, או שהיתה זו תנועה של דבקות, או 

שמחמת מפאת כבוד ה' שהיה ממלא את 

הבית לאו אורח ארעא הוא להישאר עירני 

בשעה שכזו ולחדור לבתי גוואי לפני 

פנים, הצלילות והרעננות לא שם מקומן, ול

ומעין מה שהנביאים היו מתנבאים 

בשכיבה, כהסבר של בעל הר"ן בדרשותיו 

שאי אפשר להיות "איש ומלאך" בבת 

 אחת.

מלבד גדלותו הקמאית כאחד השרפים, אף 

היה 'בעל מנגן' מהשורה הראשונה, ובמשך 

שנה תמימה בכל שבת היה מלחין כמין 

ה אכסוף -שני ניגונים על 'ק ימא לטיגנא

נועם שבת'. רוב רובם שקעו בתהום 

הנשייה, ומן המעט שנותרו לנו לפליטה 

ניכר לכל בעל נפש שאין אלו לחנים 

מרטיטי לב ונפש גרידא, כי אם ניגונים 

שממקור קודש מחצבתם, מהיכלו של קדוש 

עליון שנהירים לו שבילי דרקיעא. לא הרי 

מ'היכל הנגינה' ניגון ששואב את ההשראה 

השמימי, כהרי ניגון המיוצר הודות 

 לכישורים מוזיקלים בעלמא.

כח ההשפעה שלו על תלמידיו היה מן 

הנדירים, והוא הטביע עליהם את 

הגושפנקא המקורית שלו באופן שאין 

לטעות בו. כל 'בר דעת' שראה את חסידיו 

הבין שזו עיסה שנילושה בבית היוצר של 

י אפשר לה לעיסה כזו רבינו, בשום אופן א

 להיות נאפית במקום אחר

כידוע, אין זה בהכרח ש'צדיק' יהיה גם כן 

'מנהיג' ורבינו התעטר בשני הכתרים, 

, וידע גם 42שהיה גם מנהיג נפלא ומורה דרך
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". הצרות מכל תצאו בשמחה כשתהיו, לכם אומר ואני
 מה בשביל: שואל היה ל"זצ שלום הנתיבות בעל ר"האדמו

 רצה אלא? המתקדם גילו עובדת את להוסיף זקוק היה
 עצת אם כי, צדיק של גבוהות מילים אלו שאין ללמדנו

 לצאת ניתן שמחה ידי שעל, ניסיון בעל זקן של חכם
 .החיים של המבוכה מגן בשלום

ידע כיצד להגביה את חסידיו טפח מעל 

 הקרקע ולשנות את כל מהותם לגמרי.

מסופר שפעם ראה הרדב"ז במירון את אחד 

מגדולי תלמידיו של רבינו כשהוא סופר 

ספירת העומר בקול רם ובהתלהבות שלא 

מעלמא הדין, הלה שהיה ידוע כבעל רגש 

גדול והיה נוכח פעם בצעירותו בשולחן 

אשר לפני ה', לא יכל להתאפק וקרא בקול 

לסובבים "הראיתם תפילה כהלכה זו?! דעו 

 לכם: 'דאס איז קוברין'!".

בחרים שבתלמידיו מלבד השפעתו על המו

היתה לו השפעה רבה אף על פשוטי העם, 

כשדיבור אחד מפי קדשו יכול היה לחקוק 

בהם רושם בל ימחה, וכה סיפר הגה"ק רבי 

 משה מידנר באחד השיחים:

ברבי משה  –ארע שעגלון עממי הפציר בו 

שיעניק לו את הזכות להסיעו  –מידנר 

למחוז חפצו בחינם, בתחילה סירב רבינו 

ווה, ואולם לאחר שראה כי הדברים למח

נוגעים לעגלון בנפשו הסכים לעלות 

 לעגלה. 

בשעת הנסיעה שח לו העגלון כי הוא יהודי 

פשוט שבפשוטים, והיה הוא נוהג להסיע 

חסידים אל הקוברינער. נכמרו רחמיהם 

עליו על מר גורלו שייפח את נשמתו כגוי 

בלא צדה לדרך, ולכך הפצירו בו שוב ושוב 

כנס לבית מדרשו של רבינו ולחמם את להי

נשמתו בדברי הצדיק, ואולם הוא ראה בכך 

 דבר מיותר לחלוטין.

ברם, פעם אחת לא יכול היה לעמוד כנגד 

תחנוניהם, ונכנס לבית מדרשו של הצדיק. 

רוב הדיבורים של הצדיק היו גבוהים 

ממידותיו, ואולם נקלטו באוזניו דברי 

ערך של הצדיק כשהוא מדבר על גודל ה

גמילת טובה עם יהודי, בהטעימו שאין זו 

תוספת מעלה כי עם עצם הלוז שבשדרת 

היהדות, ויום שיהודי אינו גומל טובה עם 

חבירו אינו נחשב ליום בחיים, יכול הוא 

 להימחק בשופי מן היומן.

"אימצתי את דברי הצדיק ברצינות 

תהומית" אמר העגלון לרבי משה מידנר, 

ה עשרות שנים ולא "מאז חלפו כבר כמ

חלף ולו יום אחד בו לא גמלתי טובה 

ליהודי, והנה השמש נוטה כבר לערוב 

ולפתע נזכרתי בבהלה שעלול אני לאבד 

את היום הזה ח"ו, ומיד חיפשתי בנרות 

אחר הזדמנות להיטיב עם יהודי, עד שב"ה 

מצאתי אותך! מגיעה לך ברכת יישר כח על 

זו  שבזכותך לא הפסדתי יום בחיים!".

דוגמה אחת להשפעתו העצומה של רבינו 

 על שומעי לקחו, ולו במילים ספורות.

כשנשאל רבינו 'מהי אמונת חכמים?', 

השיב בפקחות, כי הכלל הראשון באמונת 

חכמים אינו להאמין 'שהצדיק חכם' כי אם 

 לדעת 'שאני עצמי איני חכם'...

רבינו נהג תמידים כסדרן לקונן על ירידת 

היה אומר, כי לא זו בלבד  הדורות, והוא

שהיתה ירידה במדרון תלול מימות רבו 

הס"ק עד לימיו, אלא ש'אין אלו השמים, 

ולא זו הארץ, ואין זה האוויר, שהיו בהילו 

נרו של הלכוביצ'ער עלי ראשי", והיה קורא 

לתלמידיו: "אינני מסוגל להסתכל בפניכם 

 כשאש התאוות שורפת אתכם".

הזדעזע באומרו הוא אף נהג להתפלא ול

שאינו מסוגל להבין הכיצד האברכים של 



היום אף פעם לא הגיעו לכלות הנפש 

 בתפילת 'נשמת'. 

לדברים כדרבנות כגון אלו היה מקדים את 

המילים "בני היקרים", "טייערע 

ברודערלאך" וכדומה, שכן דבריו נאמרו 

לעורר את הלבבות ולהלהיבם, כקריאת 

ר אדם "אייכה" ממעל, על דרך שאומ

לחבירו בפליאה והשתוממות 'איני מסוגל 

 תעשה מעשה פלוני?'. אתהלהבין, היתכן ש

ואף שידע רבינו היטב לבקר בין טוב לרע, 

היתה ענוותנותו נפלאה מאוד, כך ראה 

רבינו את עצמו רק כאחות גדולה המטפלת 

באחיה הקטנים, לא מפני  ברחימאיות

חשיבותה כי אם מפני היותה אחותם. אף 

הוא היה נוהג לומר בענוות חן, ולפרש 

בדמעות שליש את המילים מתפילת ראש 

השנה "ואל יבושו בי מבקשך אלקי 

ישראל", שהוא שופך את צקון לחשו 

שהקב"ה יקבל את תפילתו לא מחמת 

 שהוא ראוי וזכאי לכך, כי אם למען חסידיו.

"אין הם אשמים במה שהם סבורים 

 'בטעות' שאני צדיק" היה אומר.

בערוב ימיו היה נוהג לגלות עניינים 

מופלאים מכבשונו של עולם, וסיפר שהראו 

לו את הגיהנום, והנה הדברים כהווייתם, 

בדיוק כמו התיאורים הציוריים של שיחות 

הנשים, בלא כחל ושרק, בל ישגו קטני 

 בורים כי הקב"ה ותרן.אמונה ח"ו, להיות ס

באותן שנים היה אף חושף טפח ממידותיו, 

מה שלא עשה כל השנים, והיה אומר, כי 

במשך כל השנים נמנע מלאומרם, ואולם 

כעת שהנו נמצא "גאר ביי'ם ברעג" והינו 

משיג את הדברים באספקלריא המאירה, 

הינו אומר זאת, וכה קרא כאחד משרפי 

 מעלה:

קיטת חפץ מגודל "יכול אני להישבע בנ

הבהירות שבה הנני משיג זאת, שאין עוד 

מלבדו הוא כפשוטו ממש, כשכל מה 

שהאדם מזיז באצבעו הקטנה או באישון 

עינו הכל הוא מכחו של הקב"ה, "אשטריי 

ט -קען מען ניט אויפהויבן אן אכוח פון גא

קש אי אפשר להגביה בלא כח -ברוך הוא" ]

 ל ב"ה[.-מהק

 הדעת לגימות קלות ממימי

רובם ככולם של המימרות שנאמרו על ידי 

רבינו בקול חוצב להבות אש, אין מטרתם 

לקפל בתוכם ברק רעיוני משובב נפש, או 

דברי דרוש מפולפלים ערבים לחיך להעלות 

על פני הלומד ארשת של סיפוק והנאה, גם 

כאשר יימצאו רסיסי בדולח מסוג זה 

בדברות קדשו, הלוא לא באו אלא להבהיר 

את משנת החסידות על שלל חידושיה 

המסולאים בעוצמה מיוחדת שקשה 

להישאר אדיש לידה, טעמו וראו כי טוב ה'. 

דבריו עמוקים הם מני עמוק, וטמון בהם 

אור הדעת השמור לגדולי ישראל, לתפוס 

שורש כל דבר, ולבטאו במשפט קצר וקולע, 

באופן שמסוגל לחולל מהפך בקרבו של 

 השומע.

דיש פרק מיוחד שיעסוק מעט מהראוי להק

שבמעט, כפי דלות השגתנו, באפס קֶצָה של 

שיטתו המקורית בסוגיות שבמחשבת 

ישראל לאור משנת החסידות, ונתמקד 

 בשני עניינים שהם אחד: אמונה ובטחון. 

אמנם כפי שכותב בעל הנתיבות שלום 

בהקדמתו המופלאה לספר "תורת אבות" 

ידות כי הננו נאמנים לכלל הגדול שחס

איננה תאוריה והשכלה גרידתא כי עם דרך 

חיים מעשית, שבכדי להבינה על בוריה 

ולחדור לצפונותיה זקוק אפוא ההוגה 

והמעיין להיות בעצמו גברא רבה המשתית 

את ארחות חייו על פיה, כשכל שיג ושיח 

שלו ספוג בדושנה וטבול בצפיחית דובשה, 

על כן לא נתיימר לדרוש במופלא מאיתנו, 

ק נציץ מן החרכים, אולי נזכה ללמוד ר

אורחות חיים מרעיונותיו העמוקים של 

רבינו בכבשונה של חסידות, רעיונות אשר 

 חובקים זרועות עולם ברוחב היקפם. 

ניגע על קצה המזלג בגצים שיצאו מתחת 

פטישו של רבינו, ביודענו נאמנה שהרבה 

יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן, ואין 

 ו יותר מצוהר ואשנב.בדברים אל

 

 אמונה

גדולי החסידות נקטו בתוקף רב שאף בכל 

דומם ודומם בפני עצמו יש כח אלקי 

המחיה ומהווה אותו שהוא סוד קיומו, 

השגחה פרטית גמורה. ההכרה ב'כח 

הפועל במפעל' ישנה בשתי דרכים: 'השגה' 

 ו'אמונה'. 

רבינו הפליא לבאר, שאמונה גבוהה היא 

נימק רבינו, שמאחר מהשגה! ומדוע? 

שהשגה של בשר ודם, גדול ככל שיהיה, 

היא מוגבלת לפי כליו, אולם באמונה, 

כשמאמין אף בדבר שאין השגתו משגת, 

 הרי היא גבוהה מכל השגותיו!

לפי שיטתו זו, שראה את עניין האמונה 

גבוה כל כך, ביאר את דברי הגמרא 'בא 

צדיק באמונתו  –חבקוק והעמידם על אחת 

' פשוטם כמשמעם, שאמונה היא יסוד יחיה

הכל והיא סוד העליות והמורדות, שכולם 

נעים סביב הציר המרכזי של עבודת ה': 

'האמונה'. על כל המידות נאמר "דבר בעתו 

מה טוב", ואולם אמונה צריכה להקיף את 

האדם בכל המצבים והסיטואציות שפוגש 

 בחייו.

 בטחון

על פי שיטת החסידות אמונה היא 

שכה', ולכך ניתן לבטוח שיהיה טוב, 'המ

מאחר שאמונה זו גופא היא זו שממנה 

נגזרת ההמשכה של הטוב. אמונה וביטחון 

 הינם אפוא שני צדדים של אותה מטבע.

רבנו לימדנו שהרעיון האמור יש בו כדי 

משנת חיים סדורה וערוכה, באומרו: "מי 

 –שיצא לעסקיו ויאמין שיצליח ה' דרכו 

אכן יצליח בעסקיו! ואף על פי ערב אני לו ש

שיודעני מך ערכי, מכל מקום ערב אני לו, 

 שכן בהיר בעיני שכך הוא".

רבינו גילה שחלק ממצוות הביטחון הוא 

שיהודי יאמין שהטוב בא יבוא, במוקדם או 

במאוחר, ומפרש את הפסוק: "האמנתי כי 

אדבר אני עניתי מאוד", שיהודי מחויב 

לחלק להאמין שהצרות תהפוכנה 

מההיסטוריה שלו, והוא עוד יספר על 

אודותיהן בלשון עבר "פעם סבלתי 

 ייסורים".

לפי שיטתו הכללית קשה בכלל לדעת אלו 

ימים נחשבים מוצלחים יותר, ובהגיעו 

לקצה הפרוזדור, בסוף דרכו עלי אדמות, 

אמר שהוא מתבונן על ימיו בסקירה רחבת 

הקף והוא רואה "עולם הפוך", שהימים 

או לו חשוכים הם הימים המאירים, שנר

ואלו הימים שנראו לו מאירים דוקא הם 

 הימים החשוכים.

הוא אף הופך את הקערה על פיה, באומרו 

כי הצרה היא טובה גדולה יותר מהרווחה, 

מאחר שבשעת רווחה הטוב הוא נגלה, 

והוא לפי השגתו של בשר ודם, ואולם 

כשהאדם אפוף ביסורים והוא אינו מבין 

ל מה באה לו כזאת, הא ראיה שהטוב בש

הטמון הוא כה רחב הקף עד שקצרה בינתו 

 מהשיג זאת.

 שפתותיו דובבות

בכ"ט ניסן בשנת תרי"ח גווע רבינו ויאסף 

אל עמיו, בהותירו אחריו מורשת עשירה 

שהונחלה לדורות הבאים ע"י תלמידו בעל 

היסוד העבודה זי"ע. עוד שלשלות היו 

לא נותרו שם חוטר מגזעו, אך מהם 

ושארית בארצות החיים, ואולם אצל 

תלמידו זה וממשיכי דרכו בקודש מרחשות 

שפתותיו בקברו תדיר, ודבריו חיים וקיימים 

 לעד ולעולמי עולמים. זכר צדיק לברכה.
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 סיפור
 עולמך תראה בחייך

בין שלל הניגונים שישנם בעולם 

 הנגינה היהודי העשיר בכמות

ובאיכות, תופסים מקום של כבוד ניגוני 

חב"ד. הללו הינם בעלי המיזוג הנפלא 

בין כובד ראש מוחלט ורצינות, יחד עם 

 חוט של חן והדר הנסוך על גביהם.

כמעט לכל ניגון מניגונים אלו סיפור 

חיים אישי מרגש משלו, וברם עולה על 

כולנה ההיסטוריה שמאחורי ניגון 

משלו שמושר  הגעגועים שאין עלי עפר

על "אנעים זמירות". הסטוריה מעולפת 

ספירים וספוגה בניחוחות של נהרות 

 האפרסמון שבגן עדן.

 43גרונם היה יהודי כפרי פשוט וגס מזג

הנהנה מיגיע כפיו וטרוד כל ימיו על 

המחיה ועל הכלכלה, עד שמרוב 

טרדות היה שוכח לפעמים לברך 'על 

, המחיה' על מאכלו. מצפונו היה רדום

ומצדו יכול היה להמשיך לחיות כך את 

 חייו בטוב ובנעימים עד מאה ועשרים.

ה'יראת שמים' שלו אמנם לא היתה 

חזקה במיוחד, ואולם 'שכל' לא היה 

חסר לו כלל, והיה נוהג לנסות את מזלו 

במניות וכדומה. כך היא דרכם של 

משקיעים אלו, שהם נישאים על כנפי 

ת חיי הדמיון בעונג רב ומתכננים א

התפנוקים שיהיו מנת חלקם כאשר 

יהיו עשירים כקורח, עד שימי החסד 

נגמרים והדמיון הפרוע מתרסק 

לרסיסים על סלעי המציאות הקודרת, 
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ליובאוויטש, והשי"ת יצילנו  שבחצר ברי הדעת החסידים
 משגיאות.



והנם נעלמים מהאופק בהותירם 

אחריהם שובל ארוך ומאובק של 

 חובות אסטרונומיים.

התמזל מזלו של מיודענו והצליח ה' 

די סגולה דרכיו, והוא היה מאותם יחי

הזוכים לממש בידיהם את הרובלים 

המובטחים. גרונם לא ידע את נפשו 

וגלגלי מוחו נעו בעוז בכדי למצוא את 

הדרך כיצד להכפיל ולשלש את הסכום 

 ולהפוך לאחד מעשירי תבל...

תוך שהוא טווה את קורי חלומותיו, 

מגיע לאוזניו קול יבבה כבושה. הוא 

היטה אוזנו כאפרכסת לברר את 

מקורה, ולפתע נזכר שלפני כמה ימים 

התפשטה השמועה בכפר שהפריץ 

החליט להמשיך את ההתעללות 

המסורתית במושק'ה התורן, והוא 

עומד להוציאו להורג בימים הקרובים 

ו סכום גבוה במדה ולא יובא לפני

 ביותר של רובלים.

בתחילה לא חשב גרונם לעזור ולסייע 

משמעותית, הן קשה לאדם הפרידה 

מכספו כקריעת ים סוף, ואולם לאחר 

זמן מה התעוררה בו הנשמה היהודית 

ונחלצה משביה אשר תחת מחצלת 

הקנים, ולאחר התלבטות קצרה ומאבק 

יצרים, הגיש לפריץ את הכסף בצעד 

 של גבורה.

קופה לאחר המעשה הנאצל, רואה ת

הוא בחלומו דמות אדם שלא מעלמא 

הדין, פניו זוהרות כזוהר הרקיע, עיניו 

מאירות כשמש וכירח, וכל מראהו 

כשל שרף מחיות הקודש. הוא גילה לו 

כי הוא הוא אותו יהודי שניצל על ידו 

ממוות בטוח, ובחייו היה אחד מל"ו 

חה צדיקים נסתרים שבדור, ואין לו מנו

בעלמא דקשוט עד שישלם לו שכר 

 פעולתו.

בלא לחשוב פעמיים שלף בקשה שהוא 

רוצה 'להרגיש ביום כיפור טעם גן עדן', 

הבטיח לו האיש לבוש הבדים שימלא 

את משאלתו, הגם שזו משאלה כבדה 

 למדי.

כשקם גרונם משנתו לא שמר את 

הדבר, ואולם ביום הכיפורים שנה 

שאב לאחר מכן הוא הרגיש שהוא נ

לעולמות אחרים, והיה שר שוב ושוב 

את הניגון המופלא הנזכר, אשר באהו 

היישר מגן עדן, "אנעים זמירות ושירים 

כי אליך נפשי תערוג. נפשי  –אערוג 

 לדעת כל רז סודך"...  –חמדה בצל ידיך 

עד שפתאום חש כאב עז בגבו. התברר 

שהיה זה השמש, שרצה לחזור לביתו 

כדי לשבור את במוצאי יום כיפור ב

הצום, וגרונם שלא יכול היה להתנתק 

ממחשבותיו עיכבו שם כמה שעות, עד 

שפקעה סבלנותו וטפח על שכמו בכדי 

להחזירו לעולמנו. רק אחר שהיו 

הדפיקות מתחזקות והולכות הצליח 

 השמש במלאכתו...
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