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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  חקת  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  יחיאל יהושע רבינוביץ  שיחי'
לונדון

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו 
ויתברכו בכל מילי דמיטב

פרנס החודש

ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

לע"נ אביו
הרה"ח ר' צבי בהרה"ח ר' אברהם יהודה

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס השנה
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ליל שבת
קדושת ישראל למעלה מהשבת 

הבושה בעת כניסת השבת

כבואנו בשערי השבת, עת נפש היהודי צמאה לרחשי לב, לחלות פני מלכו של עולם, בקבלת 
פני שבת המלכה, "כיוצא לקראת מלך". ולב יודע מרת נפשו, עד כמה רחוק מקדושת השבת 

בושה  מלא  תוכו  בתוך  אבל  ברינה,  שבת  בגדי  לובש  חוץ  כלפי  הוא'.  בריך  דקודשא  'שמא 

וכלימה, איה שוטטו מחשבותיו עד כה. האף לו חלק ונחלה בקדושה עילאה זו?!

אכן רגשות קודש אלו הם כלים לקבל קדושת השבת, שכן השפלות והענוה הם אבני יסוד בכל 
)ברכות יב ע"ב(: "כל העושה דבר עבירה  דברים שבקדושה – ובפרט לבעל עבירה שעליו אמרו 

ומתבייש בו מוחלין לו על כל עונותיו". אך בושה זו משולבת עם עבודה נפלאה של האמונה 

בקדושת ישראל שהיא למעלה מקדושת השבת.

ישראל קדמו להתורה

הנה השבת היא כלל כל התורה כולה - ולפיכך המחלל שבת נחשב כמומר הכופר בכל התורה 
)חולין ה ע"א וברש"י ורמב"ם סוף הל' שבת(. ומאידך איתא ב"תנא דבי אליהו" )פרק יד(: "אמר לי רבי שני 

יודע  איני  אבל  וישראל,  תורה  הן  ואלו  גמורה  אהבה  בלבבי  אוהבם  ואני  בעולם  יש  דברים 

)משלי ח( ה'  איזה מהם קודם. אמרתי לו בני דרכן של בני אדם אומרים התורה קדמה שנאמר 

קנני ראשית דרכו וגו', אבל אני אומר ישראל קדמו שנאמר )ירמיה ב( קודש ישראל לה' ראשית 

תבואתה".

עיקר  שכן  המקום,  לפני  בחביבותה  קודמת  התורה  שבודאי  אומר  האנושי  שהשכל  כלומר, 
חשיבותו של עם ישראל הוא בהיותם מקיימים את התורה, אבל הקב"ה בעצמו אומר שמציאות 

חיי  ספק  עבור  את השבת  הנראה מההלכה שמחללים  וכפי  יותר.  וחביבה  יקרה  היא  ישראל 

שעה או בתינוק שנשבה שאינו בגדר מומר לחלל שבת בפרהסיא )כמבואר בשו"ע או"ח שכט, ד בביאור 

לפי שהיא עצם  נדחית השבת מפניה,  ולכן  על השבת  עולה  ישראל  כי קדושת  ד"ה אלא(.  הלכה 

קיומו של עם ישראל שקדם לתורה.

ומעתה, גם יהודי הפחות שבפחותים שיודע בעצמו כמה הוא רחוק מקדושת השבת – מחמת 
שמכיר בערך מעשיו שאינם בשלימות לפי כל משפטי התורה, הרי שבעצם בושה זו כבר בא 



-ד-

ככל  כי  השבת.  לקדושת  שזכאי  ובדאי  התורה,  מן  הגבוהה  ישראל  בקדושת  האמונה  בסוד 

מעל  עומדת  בהיותה  ישראל,  קדושת  הוא  מופלג  מזה  יותר  הרי  השבת,  במעלת  שמפליגים 

השבת.

קטן נדחה מפני גדול

וכדברי האור החיים בביאור הפסוק )שמות לא, יג(: "אך את שבתותי תשמורו כי אות הוא ביני 
וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' מקדישכם", וזה לשונו הקדוש:

"יתבאר על פי מה שאמרו רבותינו ז"ל )יומא פד:( שמחללים את השבת לצורכי חולה שיש בו 
סכנה ולכל פקוח נפש וכדומה, והוא מה שרמז באומרו אך את שבתותי, פירוש יש מציאות 

שאין לך לשמור שבת - ואומרו לדעת - כאן נתחכם ה' להודיע שקדושת נפש ישראל גדולה 

והוא  ודבר פשוט הוא שהקטן הוא הנדחה מפני הגדול,  זה  נדחה מפני  מקדושת שבת, שזה 

אומרו לדעת פירוש בזה אתה יודע כי אני ה' מקדשכם, יתגדל ויתקדש שמו יתברך".

לשונו:  וזה  שם(,  משה"  )"תורת  סופר  החתם  דברי  עם  אחד  בקנה  עולים  הקדושים  ודבריו 
ממלאכת  מינה  שמע  כן  אם  שבת,  דוחה  אינה  המשכן  שמלאכת  למדין  הפרשה  "מסמיכות 

פיקוח  נדחה מפני  זאת שבת  ובכל  נדחה מפני שבת  ואעפ"כ  גדול מאוד  ענין  המשכן שהיה 

ויותר קדוש וחשוב בעיני ה' נפש ישראל משבת ומכל  כי גדולה קדושת ישראל  נפש, מוכח 

וזה כמה עזה אהבת הקב"ה לישראל דסמיך שמירת שבת אחר מלאכת  שכן מבנין ביהמ"ק. 

ה'  אני  כי  לדעת  וזה  שבת.  דוחה  נפש  שפיקוח  מיעט  אך  אבל  אותה,  דוחה  ששבת  המשכן 
מקדישכם, שעיקר קדושתי היא בכם".1

השבת והתורה – לעומת ישראל

ראשית,  קומה.  באותה  הינם  והתורה  שהשבת  נראה  ז"ל  רבותינו  בדברי  בהתבוננות  והנה 
ששניהם קדמו לעולם. התורה קדמה לעולם )כדאיתא בפסחים נד ע"א( - וכן השבת היא ה"מחשבה 

נאמר:  שעליה  דרעוין2(  רעוא  )סוד  הבריאה  שלפני  השבת  דהיינו  העולם,  לבריאת  תחילה" 

1וראה מה שנתבאר בארוכה במאמר "פיקוח נפש דוחה שבת".

2כדאיתא בספר זרע קודש )פרשת חוקת( מדברי האדמו"ר מהרמ"מ מרימנאב זי"ע, וז"ל: מה שאנו אומרים בשבת במנחה ואני 

תפלתי לך ה' עת רצון וגו', ואז נקרא רעווא דרעווין, על ידי שאז עלה במחשבה לפניו להבראות, כי התחלת הבריאה היה ויהי 

ערב ויהי בוקר יום אחד, והרצון העליון שקודם הבריאה היה בשבת שקודם יום אחד שהתחיל הבריאה, ואז עלה במחשבה 

לפניו לברוא בחסדו וטובו להטיב לנבראיו, ולכן בכל שבת במנחה מתעורר כביכול זה הרצון הקדום, ולזה אנו מתפללין עת 

רצון, שיתגלה הרצון שהיה להטיב לברואיו בעת הזאת, שעת מנחה, ואם כן איך נבין מה שאמרו חז"ל שעלה במחשבה לברוא 

במידת הדין.



-ה-    /קדושתישראללמאלהמהשבת

"מראש מקדם נסוכה". והיינו באופן שאינו נגלה כלל במושגי העולם הגשמי, כדכתב הרמ"ע 

מפאנו )מאמר שבתות ה'(: "אמרו חכמים שבת קדמה לעולם, לא בבריאה אלא במושכל שיש לו 

מציאות אמיתי עומד באמצע איננו נתלה אלא בדעת עליון, כי היא בכלל החמדה גנוזה".

השביעי  "וביום  בתפילה:  שאומרים  וכמו   - הכבוד"  "כסא  סוד  היא  השבת  הרי  זאת,  ועוד 

נתעלה וישב על כסא כבודו" - שאף הוא נמנה עם התורה מבין השבעה דברים שנבראו קודם 

ניתנה  שהתורה  בכך  גם  נרמזת  והתורה  השבת  שבין  זו  ושייכות  שם(.  )פסחים  העולם  שנברא 

לישראל בשבת קודש )שבת פו ע"ב(.

נאמר  התורה  על  הקב"ה.  של  גנזיו"  מ"בית  טובה"  "חמדה  נקראו  והתורה  השבת  כן  וכמו 

)זבחים קטז ע"א(: "חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהיתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות קודם שנברא 

העולם – וכמו כן השבת; "אמר לו הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה 

ואני מבקש ליתנה לישראל" )שבת י ע"ב(. ונקראת "חמדת ימים".

הבן עד היכן הדברים מגיעים; שכאשר נדחית השבת מפני פיקוח נפש של ישראל,  ומעתה 

פירוש הדבר שמניח הקב"ה את היקר והחביב לו, דהיינו התורה הקדושה שעליה נאמר )שבת 

פט ע"א(: "חמודה גנוזה יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום" למען הצלת חייו של ישראל. כי 

נפש ישראל יקרה וחביבה לפניו מכל.

אותיות התורה משועבדות לישראל

ונבאר משהו מסודם של דברים, שנפשות ישראל הם בערך האור בעצמו – "גוי אחד בארץ", 

וכל התורה והמצוות הם בערך גלויים להאור האלוקי. )כלומר, שישראל הם בבחינת הדכר והתורה ומצוות הם 

בבחינת נוק', שלעולם דרגת הדכר היא למעלה(.

חיי  בשביל  השבת  את  שמחללים  זו  שמהלכה  יג(  אות  י  מערכת  לפי",  )"דבש  בהחיד"א  וכמבואר 

ישראל, רואים שישראל הם מעל התורה. כי יש ששים רבוא אותיות לתורה, וכנגדם יש ששים 

משועבדות  התורה  אותיות  כן  כמו  לבעלה,  משועבדת  שהנוק'  וכשם  ישראל,  נשמות  ריבוא 

פיקוח  של  במצב  עומד  ישראל  בר  וכאשר  הנוק'(.  בחי'  היא  והאותיות  הדכר  בחי'  הם  ישראל  )כי  לישראל 
נפש, באה התורה לקראתו לסייעו ולהבריאו-כביכול.3

3וז"ל החיד"א: ישראל ס' רבוא ובתורה ס' רבוא אותיות ויש בהם ס' רבוא פרצופין וכל א' מישראל נאחז באות אחד של תורה 

ואותה האות משועבדת אליו כשעבוד של אשה לבעלה וכדמיון האיש זכר והאות נקבה נאסרת, ולכן מצוה לחלל שבת על כל 

איש ישראל, כי התורה והאות ההיא מוכנת אליו לעבודתו אם יזכה. )ספר קדמון רמזי התורה כ"י פרשת בחקותי(.
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ולפיכך מצינו ש"אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב" )יומא פד ע"ב(. כי 'רוב' מכריע בשאר דיני 
ב'עולם העשיה'.  והמצוות  התורה  קיום  אופן  לגילויים  בכל הקשור  להכריע  ובכוחו  התורה, 

אבל בכל הנוגע להצלת חיי האיש הישראלי, אין בכוחו להכריע, כי מציאות החיים של ישראל 

היא למעלה מהתורה.

סוד ראש השנה

היחס שבין קדושת השבת )התורה( לקדושת ישראל – כן הוא היחס שבין הימים  וכמשמעות 
לו שדרכו מראה הקב"ה את  יש את הערך המיוחד  יום טוב  טובים לבין ראש השנה. שבכל 

הוא  יום  עיקר מהותו של  אך בראש השנה  היום(.  לביטוי במצוות  )ובא  לפניו  ישראל  החביבות של 

יום הדין על עצם מציאות החיים, מה שהקב"ה "חותך חיים לכל חי". ומאחר ונפשות ישראל 

הם תכלית הבריאה, כדאי הוא יום ראש השנה שהוא "תחילת מעשיך" לגלות את עצם נשמת 

ישראל שהיא למעלה מכל הגילויים שעל ידי קיום מצוות התורה, על ידי עצם קצבת החיים 

של כל בר ישראל.

ואם בכללות ראש השנה הדברים אמורים, קל וחומר בראש השנה של הצדיקים. שכן הצדיקים 
)ר"ה טז ע"ב(, ולכן המתקרבים להם והנלווים אליהם ביום זה,  נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים 

הרי הם מתקרבים לעצם החיים, ככל הכתוב ב"ספרי החיים". ולפיכך, כשם שקדושת ישראל 

נקודת הראש השנה של  כן  – כמו  נפש הדוחה את כל התורה(  )כדין פיקוח  ולמעלה מהכל  קודמת לכל 

הצדיק "עולה על הכל" )חי"מ אות תג(.

מרפא לשון וסוד השבת

יהודי  שכן  הלשון".  "שמירת  בסוד  קודש  בשבת  המאירה  החיים  נקודת  את  מצינו  כן  וכמו 
הנוצר לשונו מדיבור בגנות, הרי הוא אחוז באילן החיים. מה לנו גדול מדברי הפסוק בתהילים 

)לד, יג-יד(: "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב נצור לשונך מרע", כי שמירת הלשון 

הוא עצם החיים. ולכן המספר לשון הרע "ראוי להשליכו לכלבים" )פסחים קיח ע"א(, כי מתנתק 

מעצם החיים והוא כטריפה הגרוע מבעל מום )כמבואר בספר מרפא לשון ח"א עמו' פה מדברי ה"משך חכמה" 

שמות כב, ל(.

הן שמירת הלשון נוגעת בנקודת השורש של נשמת ישראל, עד כי הזוכה לזה הרי הוא מאוחד 
התרגום:  ופי'  חיה",  לנפש  האדם  "ויהי  ז(:  ב,  )בראשית  הראשון  אדם  ביצירת  הנאמר  סוד  עם 

הרי  טוב,  רק  שידבר  הדיבור  על  וכששומר  החיים,  עצם  הוא  הדיבור  שכן  ממללא".  "לרוח 

יהודי הנוגע בעצם החיים של  יותר מהכל – כפיקוח נפש של  שומר על עצם החיים, וחשוב 

איש הישראלי שעולה על הכל ולכן דוחה את כל התורה כולה.
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ישראל למעלה מהתורה

מכל זה - שעד כמה שקדושת השבת הוא גדולה ונשגבה במאד מאד, שכן היא יום  והמובן 
מציאות  עצם  כולה,  התורה  מכל  יותר  חמורים  ודיני שמירת השבת   - בעצמו  השי"ת  מנוחת 

כלומר,  מקדישכם".  ה'  אני  כי  "לדעת  הוא  התכלית  שכל  ערוך,  לאין  יותר  חשובה  ישראל 

שאתם בעצמכם חשובים לפני יותר מכל היקר והחביב לי מ'בית גנזי'.

ב'עולם  לביטוי  ובא   – כבודו"  כסא  על  וישב  "נתעלה  הקב"ה  קודש  בשבת  כי  נראה  הלא 
העשיה' בשמירת השבת על ידי ישראל, ועם כל זאת, כאשר ימצא בר ישראל בסכנה בשבת 

קודש, אומר השי"ת- שכביכול הוא בכבודו ובעצמו זז הצידה מפני קדושת ישראל, ומחללים 

את השבת עבור החולה. כי עצם מציאות ישראל קודמת לכל.

לפי שעה( שאפילו מצאוהו  וסעי' בביאור הלכה ד"ה אלא  ג'  סעי'  סי' שכט  או"ח  )שו"ע  נפסק להלכה  ולפיכך 
מרוצץ שאינו יכול לחיות אלא לפי שעה, מחללין את השבת לחיי רגע. שכן הטעם שמחללים 

שבת לצורך חולה אינו בכדי שישמור אח"כ שבתות הרבה, אלא מפני שהתורה רוצה העצם 

המצוות  כל  נדחים  מצוה,  קיום  לידי  כלל  יבוא  שלא  ואף  אדמות.  עלי  הישראלי  איש  קיום 
בשביל הצלת חייו. כי ישראל למעלה מהתורה.4

של  הכללי  מהדין  ענף  אינו  שבת  דוחה  נפש  שפיקוח  המחודשת  שההלכה  מבואר  ונמצא 
"וחי בהם" שנאמר גם בכל התורה כולה, אלא חידוש בעצם נשמת השבת. שכל עיקר המתנה 

טובה של השבת באה לגילוי דרך הלכה זו, שקדושת ישראל היא למעלה מן הכל, וכמו שסיים 

לפני  וחביבותם  חשיבותם  גודל  ישראל  שידעו  מקדישכם",  הוי'ה  אני  כי  "לדעת  הפסוק: 

המקום, "קודש ישראל לה' ראשית תבואתה".

4ושורש הדבר נלמד מפסוק )ויקרא יח ה(: "וחי בהם", שאין הולכים בנפשות אחר הרוב, אלא בכל ענין שיכול לבוא לידי מיתת 

ישראל מחללים עליו את השבת. כלומר, "וחי בהם" בכל צד אפי' רחוק דוחים את השבת.

ועוד מבואר בבאה"ל שם שבכל ענין רחוק שיכול להביא לידי הצלת ישראל מחללין את השבת, ואין מתחשבין עם מה שאח"כ 

אינו שומר כלל תורה ומצוות, משום דהלכה של פקו"נ אינו קשור כלל לקיום תורה ומצוות אלא לעצם מציאות ישראל שהיא 

מעל הכל. )ועי' עוד דעת הפמ"ג מובא בבה"ל שם שאפילו מי שנתחייב מיתת בי"ד מחללין עליו את השבת, דאע"ג שצריכין 

להרוג אותו הרי על כל חיי שעה צריכין לחלל את השבת. ואמנם הבה"ל עצמו חולק וס"ל דרשע נאמר עליו דלא מעלין ולא 

מורידין וכמו כן "מומר לתיאבון" עיי"ש. אך בשו"ת שבט הלוי ח"ה סי' מח, ובשולחן שלמה מחזיקים בדעת הפמ"ג בזה(.
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מרפא לשון - והלכת בדרכיו
אש המחלוקת - של קרח

ענף א'

א. בדו מלבם

הנה אמרו חז"ל שבמחלוקתו של קרח היה עון לשון הרע, וכמוש"כ )בזבחים פח(, וברש"י שם 
על  הוי'ה, שדברו לשון הרע  עם  היה לשון הרע, שאמרו אתם המיתם את  שבחטא של קרח 

משה ואהרון, שכאילו בדו מלבם את הנהגתם.

ב. כח היחיד

בא  לשונו  וזה  העדה,  כל  את  קרח  עליהם  ויקהל  עה"פ  יט(  טז,  )במדבר  בחיי  רבינו  כ'  וכמו"כ 
וראה כמה גדול כח היחיד החוטא וכמה גדול כח הלשון הרע עכ"ל, דהיינו דכל כוחו של קרח 

היה ע"י שדיבור לשון הרע ועי"ז הסית את כל העם נגד משה.

ג. אהני מעשיו

ובשמירת הלשון )ח"ב פ"כ( האריך החפץ חיים דלמה לא הועיל לכפר עליהם כח המעיל או כח 
הקטורת דמבואר שם דמכפרין על עון לשון הרע, וא"כ במחלוקתו של קרח למה לא הועיל כל 

זה, )ורק ע"י הקטורת המיוחדת שאהרן הלך בין החיים ובין המתים אז הועיל הקטורת, אבל לא בהקטורת שמקריבין אותו בכל 

יום( 

משום  מעשיו  אהני  נקרא  קרח  של  ובחטא  המעיל  מהני  לא  מעשיו  שכשאהני  הח"ח  ותי' 
והקטורת  בפרסום  היה  קרח  דחטא  משום  מהני  לא  הקטורת  וגם  עיי"ש,  ידו  על  דנתקוטטו, 

מכפר רק על חשאי )ומוכיח הח"ח כל זה מסוגיא דערכין טו(.

ד. בחשאי ובקול

דקרח,  במעשה  מכפר  אינו  דהקטורת  הא  אחר  באופן  ביאר  טו5(  טז,  )במדבר  סופר  ובחתם 
משום דהיה שם לשה"ר על שקר, שנקרא מוציא שם רע, ונקרא דבר שבקול, כי לשון הרע על 

5 תורת משה )במדבר טז טו( אל תפן אל מנחתם וכו' לא חמור א' מהם נשאתי וגו', הנה אמרו קטרת מכפר על לה"ר יבוא דבר 

שבחשאי ויכפר על דיבור שבחשאי ומצינו דמעיל דמכפר על לה"ר ואמרו חז"ל הטעם דיבוא דבר שבקול ויכפר על דבר שבקול 

וזה סתירה ונראה כבר ביאר הרמב"ן דיש ב' מיני לה"ר אחת מביא דבה שמביא מה ששמע והוא אמת והשני מוציא דבה שהוא 
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את נקרא "דבר שבחשאי", ואם אומר הלשון הרע בקול אינו עושה איסור, אבל המוציא שם 

רע אסור אפי' כשאומר זה בקול, ולכן אין הקטורת מכפר, כי במעשה זה של קרח היה כולו 

שקר, שהם אמרו על משה שרוצה להשתרר עליהם, 

וע"ז אמר להם משה רבינו לא חמור אחד מהם נשאתי וכו', דהיינו שלא נהנה מהשררה כלל, 

ולא מהני הקטורת  רע, שאסור אפי' בקול  והו"ל מוציא שם  גמור  דכל דבריהם שקר  ונמצא 

עכ"ד החת"ס זי"ע.

ה. משתמע

עצם דברי החתם סופר שנקט למעשה דלשון הרע הוא רק החשאי הוא חידוש גדול, ועי' בדברי החפץ חיים הל' לשון  )ובאמת 

הרע כלל ה' הל' א', שאין היתר כזה לפי"ד סוגיית הש"ס והראשונים וצ"ע ורק באבק לשון הרע דמשתמע בתרי אנפי יש היתר כזה 

כמבואר בסוגיא דשם(.

ו. לא היה מעולם

ונראה לדברי החתם סופר שכאן היה מוציא שם רע, שבדו עליו דברים שלא היה מעולם, ולכן 

מדה כנגד מדה נעשה כאן בריאה "שלא היה מעולם", שכמו שהם "בדו" מלבם, )וכלשון הכתוב 

אצל ירבעם בן נבט שבדה החג מלבו שלא היה ולא נברא(, שזה מבטא דבר שאינו בנמצא, כמו"כ נענשו בדבר 

"שאינו בנמצא".

ז. אל תפן

והנה עדיין יש להתפלא בכל סוגיא זו דמשה רבינו הקפיד כל כך קפידא יתירא בפרשת קרח, 

ואמר "אל תפן אל מנחתם", והלא משה רבינו הוא העניו הגדול, וכמו"כ בכל החטאים העגל 

שקר ובמביא דבה שהוא אמת אמרו בפ' חזקת הבתים דף ל"ט כל מלתא דאתאמרא באפי תלתא לית בי' משום לשנא בישא 

ובתנאי שלא יתכוין להעביר הקול יותר ולא יכוין בסיפורו לשם לה"ר והיינו גבי מביא דיבה שאסור רק אם הוא עודנו בחשאי 

לכן מכפר קטרת שהוא דבר שבחשאי וע"ז מכפר הקטרת ומעיל מכפר על מוציא דבה שזה אפי' אם כבר נתפרסם וקלא אית לי' 

אסור ועל זה מעיל מכפר דבר שבקול:

והנה חז"ל אמרו ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כאלו עשה מצוה והנה דתן ואבירם לא הביאו קטרת זרה ומעלה עליהם 

הכתוב כאילו עשו מצוה והקטירו קטרת של מצוה ויהי' להם כפרה על לה"ר מיהו קטרת מכפר רק על מביא דבה כאשר כתבנו 

אבל הם אמרו שקר והוציאו דבה ועל זה אין קטרת מכפר וזה שאמר משה אל תפן אל מנחתם במה שלא הקטירו קטרת זרה כי 

לא חמור אחד מהם נשאתי ולא נהניתי מאומה מהשתררות והם הוציאו דבה ומדוע תתנשאו מעצמיכם שלא ע"פ הדיבור ועל 

זה אין קטרת מכפר וא"ש:

חתם סופר )במדבר טז טו( הנה אחז"ל )שם ע"ש( המעיל מכפר ג"כ על לה"ר יבוא דבר שבקול וכו', וי"ל קטרת מכפר על 

לה"ר של אמת ואמרו בחשאי אבל אי מתאמר באפי תלתא לית ביה משום לה"ר ע"כ נקרא בחשאי, אבל לה"ר של שקר הוא 

דבר שאפי' בקול נענש ומעיל מכפר ולא קטורת. והם אמרו שקר כי תשתרר והלא אפילו חמור לא נשאתי וע"כ אמרו שקר ואין 

הקטורת מכפר. )תקפ"ו(:
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והמרגלים ביקש על ישראל, ובפרשת קרח לא נשא פנים לאיש עד שאמר אל תפן אל מנחתם 

ופירש"י אל החלק שיש להם בקרבנות, 

וברמב"ן פי' שאפי' כשיתפללו לא ישמע תפלתם, וכמו"כ כ' האור החיים הק' שביקש משה 

רבינו שלא יועיל להם כל צד זכות ושום מעשים טובים, ויש כח להצדיק להפקיע זכותם )עיי"ש 

ויתפלל שלא  יבקש  מהימנא  רעיא  הגדול  וכו', שהרחמן  מרגלים  בעדת  כן  מצינו  ולא  נוראות( 

יועיל להם כל זכות.

ח. מחילת עניו

לד' החתם סופר שכאן היה כולו שקר ומוציא שם רע, שלכן לא מהני הקטורת, הלא  ואפי' 

מפורש באו"ח )סי' תרו, במג"א ובמ"ב( שממדת ענוה שצריכין למחול אפי' בהוצאת שם רע, וא"כ 

משה רבינו העניו מכל אדם בוודאי צריך למחול, והיאך הקפיד כאן משה על קרח ודתן ואבירם 

ללא רחם )וצ"ע דעת החת"ס בזה וכמ"ש להדיא6, ואולי מנהיג בישראל כבודן של ישראל אין 

כאן מידת ענוה(.

ט. צורתן של ישראל

אמנם נראה במעשה דעדת קרח שכאן כעס משה יותר מכל חטאי ישראל, דהנה בכל העוונות 

"נשבר  לא  עדיין  לחבירו  אדם  שבין  בחטאים  והן  למקום  אדם  שבין  בחטאים  הן  שחטאו 

ונחרב" הצורה של ישראל, משא"כ כשמדבר וממריד נגד המנהיג והמורה דרך דאז מחריבין 

את ישראל ממש.

י. זכות הצדיקים

כי באמת ישראל עומדין בזכות צדיקיהם ומנהיגיהם, שהן המוחין והלב של ישראל, וכשמדבר 

ח"ו עליהם אזי הוא בבחי' מחריב את ישראל לגמרי ואין ע"ז שום כפרה כלל, ועל כרחך הוצרך 

משה ללכת כאן עם כל הקפידות והחרון אף שבעולם, שמשה רבינו ידע שבזה שמדברים על 

המנהיג שוברין את הנשמה של כלל ישראל, ומזה יצמח ח"ו שלא ישאר שריד ופליט מקרן 

ישראל.

6 תורת משה )במדבר טז טו( אל תפן אל מנחתם, ר"ל אם אולי יחזרו בתשובה וכמו בני קרח והתשובה ערבה לה' כמנחה התפלל 

מרע"ה שלא יפן ה' לקבל תשובתם כי המוציא שם רע על חבירו אינו צריך למחול לו והם הוציאו שם רע עלי כאילו קבלתי מהם 

חמור או חמד א' באומרם כי תשתרר עלינו גם השתרר:
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יא. לבן של ישראל

כשח"ו  אבל  לחיות  להגוף  אפשר  עדיין  רגל  או  יד  ח"ו  שכשנשבר  בגשמיות,  שרואין  וכמו 

נחלה הלב או הראש אזי אין תקוה כלל, כי נשבר מקור חיות הגוף, וכמו"כ בכלליות קומת 

ישראל כשמדברין נגד אחד מישראל, אע"פ שפגע באחד מאברי השכינה הרי עדיין הנשמה 

ואין  ישראל,  ונשמת  הקומה  נהרס  אזי  בהלב  או  בראש  פוגע  כשח"ו  אבל  קיימת,  והקומה 

תקומה כלל לבתולת ישראל.

יב. ותרד פלאים

ואמרו חז"ל )איכ"ר א, לז( "מצינו שסילוקן של צדיקים קשה לפני הקב"ה יותר ממאה תוכחות 

את  ה'  והפלא  כ"ח(  )דברים  כתיב  בתוכחות  המקדש  בית  ומחורבן  תורה  שבמשנה  שתים  חסר 

כ"ט(  )ישעיה  כתיב  צדיקים  של  בסילוקן  אבל  פלאים  ותרד  כתיב  המקדש  בית  ובחורבן  מכותך 

לכן כה אמר ה' הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא וכל כך למה )שם( ואבדה חכמת 

חכמיו ובינת נבוניו תסתתר". 

וכמו"כ כשמדברין ח"ו לשון הרע על הצדיקים ועל התלמידי חכמים שאז הוא בחי' "סילוקן 

של צדיקים", )שהרי לשון הרע הורג מי שמדברין עליו(, וכש"כ כשמדברין שקר ומוציא ש"ר, הלא הרסו 

את עיקר נשמת ישראל, וקשה יותר מחורבן בית המקדש.

יג. נוקם ונוטר כנחש

)ביומא כג(, דכל  יובן מה שמשה רבינו נקם ונטר כאן ללא רחם כלל, וכמו שאמרו חז"ל  ובזה 

תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו ת"ח )עיי"ש כל הסוגיא( וביאור הדבר דאם אינו מחשיב 

את תורתו )שהוא תורת ה'( אזי הוא בעצמו בכלל מבזי ת"ח )והבן היטיב שכבר הארכנו בזה במק"א שאם ח"ו 

יהיה לו רגע של הרהור שאולי קורח צודק הלא ח"ו זהו ממש עון קרח ואכמ"ל(, ולכן משה רבינו שידע  למשה רבינו 

שהוא המנהיג צריך להיות נוקם ונוטר ללא רחמנות כלל, ולכן הלך כאן עד הסוף, ולא ויתר 

לקרח ולדתן ואבירם.

יד. כבוד הרב והת"ח

וכמו"כ חזינן בשו"ע )יו"ד סי' שלד( ובסוגיות דמועד קטן דעיקר הנדויים הם על הבזיון תלמידי 

חכמים שבזה אסור לוותר כלל, ומנדין על כבוד הרב.
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טו. הנהגת אמת

וזה מה שאמר משה רבינו לא חמור אחד מהם נשאתי, דהיינו שהתווכח עמם ואמר להם הלא 

כל הנהגתי הוא הנהגת אמת, ולא נהנתי מזה כלל, ולכן אתם מחריבין כאן את ישראל, ולכן 

ביקש מהש"י שלא ירחם עליהם כלל, ויאבדם מן העולם כליל.

טז. בריאה יברא

ולכן נברא כאן בריאה לבלעם חיים ושלא ישאר מהם כלום, כדוגמת עיר הנדחת, שנבלע כל 

הרכוש וכו', שכל זה מבטא שהם הורסים עד היסוד, וכמו"כ נחרב מציאותם עד היסוד.

יז. יין נסך

ועי' בחפץ חיים )בעשין ח( שחומרת לשון הרע נגד התלמיד חכם וכש"כ נגד המנהיג הוא באין 

ערוך נגד כל לשון הרע ונעשה אפיקורס מדינא, דדינו כגוי גמור ויינו יין נסך רח"ל כמבואר 

בפוסקים.

יח. גם הטף

נגד מה דמבואר בכל  זה  נענשו כאן שלכאורה  מבואר מה שאמרו חז"ל שגם הטף  וכמו"כ 

מקום דקטן לאו בר עונשין והלא אינו בעל בחירה, אמנם לדברינו יובן שעצם מציאותם הוא 

כדי  להרגם  מוכרחין  ולכן  ישראל,  את  להציל  שצריכין  פקו"נ  בגדר  והוא  לישראל,  חורבן 

שישארו האחרים ביהדותם רח"ל.

ענף ב'

א. כמטחוי אש וקשת

רבינו  ישראל, שע"ז משה  מנהיגי  על  והחולק  המדבר  חומרת  גודל  לנו  שנתברר  אחר  והנה 

כל  ועד כדי כך שמבקש שהש"י לא ישמע התפילות של אנשים האלו, הרי  וכו'  ונוטר  נוקם 

שומע יפחד וירתת וירחיק עצמו כמטחוי אש מעבירות האלה, ואפי' כשיהיה רק ספק ספיקא 

יותר מחטא העג'  זו שגרוע  ולרעוד מעבירה  ועדתו הרי צריכין לפחד  וכו' שנכנס לעון קרח 

ומרגלים וכמו שבארנו.
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ב. הסנהדראות

כמו שפירש  וחביריו  בן שדיאור  אליצור  סנהדראות  בר"נ  נורא שהשתתפו  דבר  מצינו  והנה 
רש"י, והנורא מכל הוא דמבואר בחז"ל )במדבר רבה יג, ה( שהשתתפו עם עדת קרח הגדולים ביותר 

כמו נחשון בן עמינדב, )עיי"ש7( 

ומבואר במדרש זה שגדולי הנשיאים שהיו בהדגלים ובמקריבים ראשונה בהמשכן הם אלה 
שנשרפו בעדת קרח, )והדברים מבהילים ממש שמה שפי' רש"י אליצור בן שדיאור וחבריו, הכוונה לשאר הנשיאים, שהם 

חבריו של אליצור בן שדיאור(.

ג. מאור ושמש

ראשון  לים  וכו' שקפץ  עליון  הקדוש  עמינדב  בן  נחשון  על  הלב מתפלץ כששומעים  וכמה 
ועדתו,  ואח"כ היה חלק מקרח  רות,  דוד כמבואר בסוף מגילת  בית  וממנו משתלשל מלכות 

הוי'ה  ישראל אתם המיתם את עם  בני  היה צעקת  )פ' קרח( שזה  ושמש  שעפי"ז מבאר המאור 

ועיי"ש דברים יסודים בדרכי עבודה לכל הדורש וחפץ להתקרבות הוי' ב"ה8.

ד. פחד נורא

וזה מה שכ' במדרש )שם( שמפחדין לומר שמותר וכו' מובן היטיב שהרי הוא פחד נורא להבין 
שהצדיקים והקדושים ביותר, כמו נחשון בן עמינדב, שהפסוק מעיד עליו היתה יהודה לקדשו 

שקפץ נחשון לתוך הים, שהוא הקדוש ישראל האמיתי, ובכל זאת נשרף בעדת קרח.

עם קרח  הולכים  לפני הקב"ה שהם  צפוי  מפני שהיה  אינה שמחה  היא  אף  להם  ויהי המקריב אמר  והכתיב  7 במד"ר שם. 

במחלוקתו אמר רבי יהודה ב"ר סימון בשם ר' לוי בן פרטה משל לבן פולוטמנין שגנב במרחץ והיה הבלני מתיירא לומר לו 

שמו אעפ"כ פרסמו בחור אחד לבוש לבנים כך אע"פ שלא פירש שמותן של נשיאים שחלקו עם קרח והלכו עמו פירסמן ברמז 

נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם כמה דתימא )במדבר א( אלה קריאי העדה נשיאי מטות אבותם וגו' אנשי שם שזכר שמותן 

בדגלים כמה דתימא )שם( אלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם וגו'

8 שם. ונראה לי בדרך רמז אשר תרמוז התורה הקדושה שהיא נצחית מוסר השכל שלא יתמהו זרע ישראל שבכל דור ודור 

אשר בוחר ה' יתברך איש אחד מכל ישראל הגם שיש כמה וכמה בישראל קדושים וטהורים גדולים וחכמים ונבונים כמוהו 

ואפשר ביותר ממנו, אלא הכלל הוא כך שידוע שהקב"ה אמר אני אשכון את דכא ושפל רוח ומי שהוא שפל רוח ביותר עליו 

יוכל השכינה הקדושה לשרות עליו, והר סיני יוכיח וכמאמרם ז"ל )עירובין יג ע"ב( כל המשפיל את עצמו הקב"ה מגביהו, 

שהעיקר הוא שפלות רוח שיהיה כאין בעיני עצמו ויהיה מחפש בכל עת ועונה ושעה ורגע האיך לעבוד את ה' יתברך כדכתיב 

)תהלים קה, ד( בקשו פניו תמיד, וכל מי שבא יותר בשער האין הוא יכול להיות יותר מרכבה להשכינה הקדושה והוא היותר 

גדול בדורו ונעשה ראש הדור:

ונחזור לענינינו שבני ישראל היו מתרעמים לאמר אתם המיתם עם ה' להיות שמאתים וחמשים איש היו כולם ראשי סנהדראות 

קדושי עליונים, ולפי מה דאיתא במפרשים היה נחשון בן עמינדב גם כן בתוכם שהיה קדוש עליון כמפורסם, והיה תמיה גדולה 

להם למה נבחר אהרן קדוש ה' יותר מכולם להקריב קרבנות. על כן צוה להם ה' יתברך כך שיש להם עוד זמן כי כל מי שיטה 

את לבו לשבור אותו לאלף שברים ויהיה יותר אין ושפל אזי יהיה נבחר הוא להיות ראש וכהן גדול, רצה לומר שיהיה ראש 

הדור לקשר כל הדור בה' יתברך שהוא יהיה מרכבה להשכינה הקדושה:
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ה. בקמים עלי מרעים

שהרעים  החיד"א  שפי'  מרעים  עלי  בקמים  עה"פ  יב(  צב,  תהלות  יוסף  )בספר  החיד"א  כ'  וכמו"כ 
שהם נחשון גיסו של אהרן ועתה נעשו מרעים.

ו. חשדהו

למחלוקת  הגיעו  ישראל  של  ביותר  שהקדושים  להיות  יכול  היאך  להבין  אפשר  אי  ובאמת 
כזו לחלוק על משה עד כדי כך שחשדו אותו על הנוראות ביותר )כמו שאמרו חז"ל עה"פ וישמע משה 

יונתן ושמע משה היך קניין כל חד מנהון ית אינתתיה לאשקיותהן מיא בדויקא, ולשון כל חד מנהון  שחשדוהו, וכמו"כ בתרגום 

משמע שכל אלו האמורים למעלה דהיינו הנשיאי העדה חשדו אותו(.

ז. החילוקים

שוב מצאתי בשל"ה הקדוש שדיבר על קושיא הזאת באריכות שהיאך יתכן לומר על נחשון 
בן עמינדב וחבריו שהיו חוטאים כמו קורח, והאריך שם מאד דבאמת קרח ועדתו והר"נ ראשי 

סנהדראות לא היו בכלל באותו החטא רק שהם בקשו קרבת אלקים לשם שמים.

ח. קרואי מועד

וזה לשון השל"ה הק' פרשת קורח )אות ה( וזה לשונו 'ויקח קרח' וגו' )במדבר טז, א(. קשה, 'ויקחו' 
ומסיק בשמייהו  היאך משבח  ב(,  )שם שם,  'קראי מועד אנשי שם'  עוד קשה,  ליה למימר.  הוה 

וכו', עוד קשה, מאתים וחמשים איש, וכתב רש"י )במדבר טז, א( שהיו ביניהם הנשיאים אליצור 

שנים  היה  אלו  ומאתים  ובכלל חמשים  לשונו:  וזה  )שם(  הבחיי  כתב  וכן  וחבריו.  בן שדיאור 

עשר הנשיאים שהקריבו בחנכת המזבח, וכן דרשו רבותינו ז"ל )במדבר רבה פי"ח ס"ג; תנחומא, קרח ב( 

מגזרה שוה קראי קראי, כתיב הכא 'נשיאי עדה קראי מועד', וכתיב במדבר סיני )שם א, טז( 'אלה 

קריאי העדה נשיאי מטות אבותם', וכן פרש רש"י ז"ל, אליצור בן שדיאור וחבריו. עכ"ל. 

ויש לתמה, וכי חס ושלום נשיאים כמותם אשר ראו עיניהם גדולות ונפלאות, יהיו חס ושלום 
)תהלים קיד, ב(, וכי חס ושלום  נדחו מקדשתם. ובפרט נחשון בן עמינדב, 'היתה יהודה לקדשו' 

נדחה מהקדשה. 

)בבא בתרא צא א( שלא  להפך שהיתה זכותו קים לזרעו אחריו, כמו שספרו רבותינו ז"ל  ומצינו 
להם:  עמד  זכותו  אחר  דבענין  מינה  שמע  ישראל,  מארץ  כשיצא  לאלימלך  זכותו  לו  הועיל 

)ואח"כ האריך טובה במה שחשדוהו בא"א ואכמ"ל(.
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ט. דברי השל"ה הק'

שחטאם  רק  הוי'ה  קרבת  שביקש  כהוגן  נהגו  באמת  שהם  כא(  כ  אות  )שם  השל"ה  פי'  ואח"כ 
הנשיאים,  היו  ובתוכם  איש  וחמשים  וזה לשון קדשו מאתים  ביחד,  קרח  עם  היה שנשתתפו 

כונתם היה לשם שמים ולא להרע, רק ששגו. אבל הם סברו כי מחלקתם היה לשם שמים, ולא 

כל  כי  נאמנה  וידעו  עבדו,  ובמשה  בה'  והאמינו  וחלילה,  חלילה  כפירה  צד  שום  אצלם  היה 

מה שעושה משה רבנו ע"ה הוא מפי הגבורה. רק חשבו שענין התמנות אהרן ובניו היה מכח 

יזוז הכבוד מביתו  שהיה משה רבנו ע"ה מבקש זה מהקדוש ברוך הוא והתפלל על זה שלא 

וממשפחתו ושבטו, והקדוש ברוך הוא רצון יראיו יעשה, ועל זה התרעמו ורדפו אחר הכבוד, 

לא אחר הכבוד המדמה והטמאה, רק אחר הכבוד אשר חכמים ינחלו והוא כבוד הרוחני. 

נודע השררות שיש בישראל שחולק הקדוש ברוך הוא מכבודו ליראיו, אינה מצד הגשמי  כי 
התורה  לקיום  הוא  ההתמנות  כי  עליו.  חופף  השכינה  כבוד  להיות  רוחני  הכל  רק  החמרי, 

והמצות ולהיותם קרובים ל'מלכות שמים' כנודע להבאים בסוד ה', וזה ההתנשאות מורה על 

רבוי הקדשה. 

על כן היו רוצים בזה הכבוד שהוא בחינת החכמה, כי רצו לעמד בסוד ה'. ובפרט שהיו יודעים 
'קראי  א(  קי  )סנהדרין  ז"ל  רבותינו  כמו שאמרו  העליונים,  גדול מסודות  סוד  סוד העבור, שהוא 

מועד' )במדבר טז, ב( שהיו יכולין לעבר כו'. והיה כונתם שקדשה עליונה תתפשט בכלם ויהיו גם 

כן בני עליה. 

וזהו סוד 'החטאים האלה בנפשתם' )שם יז, ג(, כל חטא הוא שוגג )יומא לו ב(, כי לא הזידו, וכונתם 
כנדב  היה  וענינם  עליונה.  ולהשגה  גדול  לדבקות  יזכה  שלהם  שנפש  נפשותם,  בשביל  היה 

ה'  דבר  אשר  'הוא  ג(  י,  )ויקרא  ואמר  לאהרן  משה  שהעיד  וכמו  ישראל,  גדולי  שהיו  ואביהוא 

לאמר בקרבי אקדש', הם גדולים ממני וממך )ספרא שמיני א, כג(... 

היה  ומיתתם  נפשותם,  בשביל  בנפשותם  חטאו  זה  מדגמת  נפש,  וחמשים  מאתים  אלו  וכן 
על ידי הקטרת כמו נדב ואביהוא. ומה שקורין את המאתים וחמשים איש חוטאים, ולפי מה 

ו'נר רשעים  איש,  רן  על  סימן  נתן  ב(  טז,  )במדבר  בעל הטורים  גם  גדולים.  אנשים  שכתבתי הם 

ידעך' )איוב כא, יז(. כי חטאו בזה שהתחברו למחלקת קרח ונשתתפו עמו, והיה ראוי להיות לבדם 

ולא להתחבר לרשעים, על כן בהדי הוצא לקי כרבא )בבא קמא צב א(, ונקראו כלם רשעים...

לרעה,  כונתם  ואבירם שדברו הדברים האלה  דתן  קרח  כי  אנפין,  בתרין  יתבארו  ןהפסוקים 
לפני  'ויקמו  ואבירם,  דתן  קרח  לטובה.  כונתם  הדברים האלה  איש שדברו  וחמשים  ומאתים 

משה', הקימו את עצמם נגדם, וכן תרגם יונתן 'ויקמו' וקמו בחצפא. ואמרו 'כי כל העדה כלם 
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קדשים', ופרש רש"י, כלם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה כו' עד... לא אתם לבדכם שמעתם 

בסיני 'אנכי ה' אלהיך' )שמות כ, ב( כי כל העדה שמעו. עכ"ל. 

כונתם רעה בזה היתה לכפר בנבואת משה, שכל מה שאומר הוא אומר מלבו, דאילו היה מפי 
ה'  'אנכי  כמו ששמענו  הוא בעצמו  ברוך  זה מפי הקדוש  לא שמענו  הוא למה  ברוך  הקדוש 

אלהיך' מפי הגבורה, אלא ודאי אינו אמת, אם כן גם זה אינו אמת, מה שמנה אחיו לכהן, ואת 

זו, מכל  אליצפן לנשיא היה הכל מפי עצמו. ואף על פי שנשתוו קרח ודתן ואבירם בכפירה 

מקום לא היה כפירתם שוה. כי קרח כפר במאד בנבואת משה רבנו ע"ה וגם דבר סרה על ה', 

כי רמז שמענו מפיו 'אנכי ה' אלהיך', כביכול לכבוד עצמו דרש. 

בכלל  כפר  כך  ואחר  אלהיך',  ה'  'אנכי  מפיו  ששמענו  הזה  ליצנות  בענין  נשאר  קרח  כן  על 
ובפרט בנבואת משה רבנו ע"ה. ודתן ואבירם שכפרו וכו'.

אבל  ככה,  כן  גם  דברו  יתרה,  בקדשה  אחיזה  לשם  כונתם  שהיתה  איש  וחמשים  מאתים 
כונת דבריהם היה לטובה. ואל תתמה על זה, שכן מצינו וכו'. ובקשתם היה שכל העדה יהיו 

קדושים, שלא תהיה התפשטות הקדשה על יחידי סגלה, רק על כל העדה, כלם יהיו קרובים 

לקדשה. ואמרו הלא אנחנו שמענו 'אנכי ה' אלהיך'. 

וכונתם היתה לרב חשקם בדבקות השם יתברך כענין בני אהרן 'בקרבתם לפני ה' וימתו' )שם 
טז, א(, כי נשארו דבקים למעלה באמצעות הקטרת, כן אלו. וזהו סוד 'בקר וידע ה'' )במדבר טז, 

ה(, כי כן כתיב בהקטרת )שמות ל, ז( 'בבקר בבקר בהיטיבו את הנרת יקטירנה'. ומאתים וחמשים 

איש לא חטאו בזדון, וחשבו שההתמנות שעשה משה הוא אמת שהוא על פי הגבורה, אמנם 

כך,  היה  לא  האמת  אבל  יעשה.  יראיו  רצון  הוא  ברוך  והקדוש  והתפלל,  בדבר  משתדל  הוא 

רק גזרת המקום היה כך. וזהו שאמר משה רבנו ע"ה )במדבר טז, ז( 'והיה האיש אשר יבחר ה'', 

כלומר, השם יתברך הוא הבוחר. ולא אני ולא על דעתי עכ"ל.

י. דברי חיים

אבל באמת מדברי הדברי חיים )פר' קרח( יובן שגם זה מה שביקשו עבודת השם היה טעות וזה 
לשון קדשו ולכן נראה לי לפרש בדרך זה, דהנה ידוע שחיוב על כל אחד מישראל להתאמץ 

ולהתחזק לעלות לגבוה, ולא יהיה די בידו ממצות ומעשים טובים ותורה שבידו, וכבר אמרו 

חז"ל )תדא"ר פכ"ה( חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי:

אך אולם כל זה בעניני עבודה ותשובה שלימה, ואפילו אם ח"ו נדחה ממרום כאחר )עי' חגיגה 
טו.( אל יתייאש, וכמו שמצינו )ע"ז יז.( בר' אלעזר בן דורדיא שעשה תשובה אפילו לאחר היאוש 
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סבות  או  נכשל  בעונו  ורק  עליו,  המוטלים  ומצות  בתורה  עבודה  בדבר  זה  כל  אך  מרחמים. 

ישלים השם אתו לקבל  עדי  ולרדוף  נפשו  חייב למסור  הוא  יתברך,  עצרוהו מלקיים מצותיו 

תפלותיו ומצותיו ותורתו ברחמים. 

אולם בדבר חוקי אשר זה בחק אלקי ומחכמתו יתעלה נגזר להיות זה לראש וזה לא, אדרבה 
אסור לעקש בכך דרכי השם, הגם שנראה לו כי יעבוד השם באם יהיה לראש, אף על פי כן גם 

בזה לא יחפוץ, כי מה אנחנו, ואנחנו באפס המוחלט, ורק לעשות רצונו יתברך במה שניתן לנו 

הבחירה בקיום המצות, לזה עלינו למסור רוח ונפש לקיים הבחירה הטובה באהבה ויראה, כי 

לזה בראנו יוצרנו: עכ"ל.

יא. קטגוריא

ואחר כל זה אפשר רק לרעוד ולפחד מהמעשיות הנוראיות האלה, וכמו דחזינן בכל הדורות 
שהיו גדולי עולם וקדושי עליון שחלקו על גדולי ישראל אחרים )כמו אצל הר' ר' יונתן אייבשיץ והרמח"ל 

בכל  משתלשל  ומשם  רבינו  משה  אצל  התחיל  כבר  הזה  שהענין  וכו'(  וכו'  ז"ל  ורבינו  הבעש"ט  ואצל 

דמשיחא  עיקבתא  בדור  ובפרט  הדורות,  ובכל  קרח  ניצוצי  שיש  בספה"ק  וכמוש"כ  הדורות, 

שאמרו חז"ל )בסוף כתובות( שדור שבן דוד בא קטוגריא בין תלמידי חכמים )ובפי' המהרש"א שהתלמידי 

חכמים עצמם יש קטוגריא ביניהם( וע"ז אמר דניאל שיהיה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי )דניאל יב( 

וכמו שפירש רש"י דקאי על הקטגוריא בתלמידי חכמים.

יב. מצוה לשמוע

ובזה יובן מה שהזהיר הבני יששכר )בהגהות המהרצ"א על ספר 'סור מרע ועשה טוב' וכבר העתקנו דבריו במק"א( 
שאע"פ  וכו',  אחרים  על  כשמדברין  חוץ  יאמרו  אר  לכל  הדור  גדולי  בקול  לשמוע  שצריכין 

שאין להרהר אחריהם )שאז נופל בזה גופא לפגם קרח( ומצד שני לא ללכת אחריהם ח"ו, כי כל זה היה 

הנסיון של קרח ועדתם שהיה אז הנסיון של כלל ישראל לא ללכת אחריהם, וכמו שאמר משה 

הבדלו מתוך העדה הזאת, וגם כשח"ו יש צדיקים וקדושים נוראים המשתתפים במחלוקתו של 

קרח עדיין אסור לישראל להגרר אחריהם כלל, וכמו שהזהיר להם משה, וכמו"כ הדבר הזה 

נוגע בכל הדורות להתרחק כמטחוי אש, ממחלוקת קרח שהוא המחלוקת על מנהיגי ישראל 

וצדיקיה בכל הדורות.

יג. טעותם

ואין ספק כלל כי ר"נ ראשי סנהדראות היו להן סיבות מוטעות ולעיניהם מוצדקות מאד לחלוק 
על משה, ולא היו סתם בעלי קנאה ח"ו, וכמו שרואין שאפי' אחר כל העונש הנורא שנשרפו 
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ונבלעו עדיין אמרו ישראל אתם המיתם את עם הוי'ה, ומכל זה מובן שהיה כל המחלוקת דבר 

בנוי ומבורר מאד, שלכן לא חזרו בהן אפי' אחר שראו כל המעשה הנורא שעשה הוי'ה, 

)וכבר בארנו במק"א עומק טענותם שלא יכלו להשלים עם הבדלי הדרגות שיש לכהן ולוי על ישראל, שזהו כאב עמוק שיש אצל 

כל אחד עד היום הזה בתורה ובעבודת ה' ובעניני התשובה, שכל אחד יש לו כאבים נוראים בפחיתות דרגתו לעומת אחרים, ועיקר 

התיקון לזה הוא להשלים עם זה ולהכנע תחת רצון הוי'ה ואכמ"ל(.

יד. כך ראוי ליהות

וזהו הלימוד מפרשת קרח שכמה שיש קושיות גדולות על הצדיקים ועל מנהיגי ישראל וכו', 
קרח  לחטא  ונופל  ח"ו,  אש  עם  משחק  בזה  והמשחק  אחריהם,  להרהר  לא  צריכין  סוף  סוף 

ועדתו, 

ועי' בדברי רבינו ז"ל בלקו"מ )בתרא נב( "מה שקשה קשיות על הצדיקים, זהו מכרח להיות. כי 
הצדיקים מתדמים ליוצרם, כמובא, וכמו שקשה קשיות על השם יתברך, כמו כן בהכרח שיהיה 

קשה קשיות על הצדיק, כי הוא מתדמה אליו יתברך: 

ובענין הקשיות שקשה על השם יתברך, מרגלא בפמה לומר:  אדרבא, כך ראוי להיות דיקא, 
שיהיו קשיות על השם יתברך, וכך נאה ויפה לו יתברך לפי גדלתו ורוממותו. כי מעצם גדלתו 

ורוממותו, שהוא מרומם מאד מדעתנו, על כן בודאי אי אפשר שנבין ונשיג בשכלנו הנהגתו 

יתברך. 

מרומם  שיהיה  יתברך,  להבורא  ויפה  נאה  כך  כי  קשיות,  יתברך  עליו  שיהיו  בהכרח  כן  ועל 
ונשא מדעתנו, שעל ידי זה קשה הקשיות כנ"ל ואם היה הנהגתו כפי חיוב דעתנו, אם כן היה, 

חס ושלום, דעתו כדעתנו ".

הקושיות  על  מזה  שמלאים  תפלות(  ובלקוטי  הלכות  )בלקוטי  מהרנ"ת  בדברי  הרבה  מצינו  וכמו"כ 
והספקות  והתמיהות העצומות שיש על הצדיקים ושאין להתבלבל מכל הקושיות  והפליאות 

והבלבולים שיש מזה, ה' יצילנו מעתה ועד עולם, כי הנסיון בזה נורא כנ"ל.

טו. דורתם

אמנם כאן יש מקום לומר שדוקא אז היה כן שהרי הש"י אמר על משה וגם בך יאמינו לעולם 
ואלו  וא"כ החולק על משה כחולק על השכינה, אבל בכל הדורות בכל המחלוקת, הרי אלו 

אומרים שהולכים בתורת משה, ומי שעושה מחלוקת על גדול אחר הרי הולך בתורת משה ויש 
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לו סימוכין מן התורה והשו"ע והדעת תורה שאומר לו לעשות מחלוקת, ואיך אפשר לדמות 

דבר זה לקרח ועדתו.

טז. וכי טוב אתה

וכבר דיבר על זה החתם סופר וזה לשון קדשו )חתם סופר עה"ת במדבר יז, ה( ולא יהיה כקרח וכעדתו 
כאשר דבר ה' ביד משה לו, הנה אזהרה זו שלא נחזיק במחלוקות שלא יהיה אדם כקרח ועדתו 

)כסנהדרין ק"י.. והנה יש הפרש בין מחזיקי המחלוקות של עכשיו לקרח ועדתו, כי הם הי' נחלק נחלקים( על משה ותורתו, 

והם של עכשיו אומרים במחלקותם שעושים כן לשם שמים ומוצאים פסוקים והלכות בתלמוד 

קי"ז.(  ב"ק  הש"ס  )לשון  וכדומה  מכמר  לתוא  למוסרו  או  פלוני  על  לחלוק  שמצוה  המורים  וש"ע 

ונמצא איננו עובר על לאו זה שהרי אינו כקרח כי אדרבא כבר רמז ה' עליו למרע"ה בתורתו 

שכה יהי' כמו שהוא סובר.

אף אתה אמור לו וכי טוב אתה מר"א הגדול )בב"מ נ"ט ע"ב( וכי סברתך יותר טובה משלו וכוונתך 
יותר רצויה ממנו ובכל זאת לא הועיל לו כי אסור לחלוק ולהחזיק אפילו לש"ש. וזה שאמר 

ולא יהיה כקרח וכעדתו, ולא יהיה כאשר דבר ה' ביד משה לו, שלא יעשה עצמו כאלו דבר ה' 

בתורתו ביד משה לו ובעבורו לאמר ככה הדין והלכה כמו שאני חושב ומצוה לרדוף ולהשיג, 

חלילה לא תהיה כזאת בישראל. )תקס"ג( עכ"ל.

יז. נועם עליון

תורה  בדברי  הצודק  שהוא  לאדם  כשנראה  שאפי'  לעיניים  קילורין  הם  סופר  החתם  ודברי 
וחז"ל אין להחזיק במחלוקת כלל, שע"ז נידו רח"ל את ר' אליעזר הגדול, שדברי תורה נאמרין 

רק  לריב עמו בדרך מחלוקת  וכשרואין שגדול אחר אומר אחרת, אסור  ובמתיקות,  בנעימות 

לחלוק בדרך כבוד כדרכה של תורה.

יח. קרן ישראל

ואחרי כל הדברים האלה כמה צריכין ליזהר מאד המחלוקת, ואין לנו לזלזל אחר שום מנהיג 
ומוטב  ועדתו,  ליפול בחטא קרח  ליזהר שלא  וגם כשיש קושיות עליו צריכין מאד  גדול,  או 

להיות בזה בשב ואל תעשה שלא לדבר שום גנות על מנהיגי ישראל, וכל מה שאומרים שהלא 

יותר גרוע מזה ליפול  יכולין ח"ו לטעות ומוכרחין לחלוק עליהם, הלא עוד  הגדול והמנהיג 

לחטא קרח ועדתו, שזהו החטא החמור ביותר שכעס משה ע"ז כ"כ וכמו שבארנו שבדרך זה 

גודעין כל קרן ישראל רח"ל, ומי ח"ו ירצה בזה להיות נמנה על עדת קורח או אפי' ח"ו על 

סרך עדת קורח, ומוטב שנהיה נקיים מעון זה לגמרי.
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יט. סוד ההנהגה

והש"י יצלינו שלא נתערב בשום מחלוקת ובוודאי לא על גדולים ומנהיגים שהפגם בזה הוא 
באין ערוך, שבזה מפסידין כל סוד "הנהגת ישראל" שע"י שפוגמין במוח והראש של ישראל 

נפגם כל קומת נשמת ישראל.

כ. ולא להאשים

וכו', שזה ח"ו גפא הוא בחי' פגם  כוונת דברינו שנתחיל ח"ו להאשים אנשים  אין  וכמו"כ 
קורח וכו', שבזה שוב נופלין לידי מחלוקת, רק הכוונה שכל אחד יעשה תשובה לעצמו ולזהר 

מאד שלא לדבר על שום גדול ומנהיג בישראל, וכמו"כ לא לצער ולא לדבר בגנות של כל אחד 

מישראל, ובזכות זה נזכה לאחדות ישראל, שעי"ז יבוא הגאולה ב"ב אמן.
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דיבורי מידות טובות 
הכרת הטוב

א. נפשנו קצה

בפרשת חוקת מוזכר ענין הכרת הטוב, דכתב רש"י )על במדבר כא ו( "וינשכו את העם – יבוא נחש 
שלקה על הוצאת דיבה, ויפרע ממוציאי דיבה. יבוא נחש שכל המינין נטעמים לו טעם אחד 

)טעם עפר(, ויפרע מכפויי טובה שדבר אחד משתנה להם לכמה מטעמים". ומבואר דהיה להם 

כאן חטא דכפיות טובה, שלא הכירו טובה על המן )והארכנו בזה ב'אשיחה בחוקיך' פרשת חקת תשע"ד, שיחה 

ג'(, ולכן שלח אליהם השי"ת את הנחשים. 

טובה  כפויי  שהיו  ה.(  )ע"ז  חז"ל  שאמרו  כמו  אדה"ר,  חטא  על  מרמז  גופא  הנחש  ובאמת 
כשאמרו "ונפשנו קצה וגו'", ואז אמר להם שהם בני כפויי טובה, דכתיב "האשה אשר נתת 

הנחש,  חטא  היה  דזה  ע"ז  הארכנו  )וכבר  הקדמוני  הנחש  מחטא  נובע  זה  חטא  דשורש  דהיינו,  עמדי". 

להכשיל אדם וחוה בכפיית טובה(, ולכן גם כאן התלוננו על המן, וזה היה כפיות טובה נוראה, שהרי 

היה להם המן המשתנה לכמה טעמים והם התלוננו על טובתו של הקב"ה, ולכן נענשו בנחש 

כפירש"י הנ"ל.

ב. ברכת המזון

והתיקון על זה הוא מצות ברכת המזון, שמצות ברכת המזון היא הברכה היחידה שהיא לכו"ע 
מדאורייתא )דאפי' 'ברכת התורה' יש אומרים דהו"ל רק דרבנן, ואינו מפורש בתורה כמו ברכת המזון. וכל' 'רבינו בחיי' ]פר' 

עקב[ "שלא תמצא בכל התורה בשום מקום שצוה הקב"ה לברך לשמו כי אם במקום הזה"(. 

רק  הו"ל  שבע  לא  וכשעדיין  ברכה,  בלי  מהעוה"ז  ליהנות  שאסור  א(  לה,  )דף  בברכות  וחזינן 
מדרבנן, וכשאכל ושבע אז מתחייב מדאורייתא )כמבואר בשו"ע ]או"ח סי' קפ"ו[ דדין ברכת המזון דאורייתא 

הוא רק כשאכל כדי שביעה(, כי אז חייב להכיר טובה. 

שע"י  בהאכילה,  שפגם  הנחש  של  החטא  היפוך  הטובה,  כפיות  של  החטא  על  תיקון  וזהו 
ברכת המזון מדאורייתא מכיר טובה להש"י שהוא הנותן את המזון )וכמבואר בפסוקי התורה בפר' עקב, 

שעיקר ברכת המזון היא תיקון שח"ו לא יהא תולה בכוחו ועוצם ידו, "פן תאכל ושבעת וגו', ואכלת ושבעת וברכת"(. וזה היפך 

החטא של "ונפשנו קצה". 
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הכרת  חיוב  באדם  נשרש  דכאן  ובכוונה  המזון בשמחה  ברכת  לברך  החיוב  גודל  נבין  ומזה 
הטובה שהוא עיקר ושורש לכל המידות הטובות )כמו שהבאנו מ'ספר חסדים' במאמר הקודם(.

ג. ואכלת ושבעת

הגדול  הטורח  על  להתלונן  גם  שיש  הקודמים,  במאמרים  שבארנו  כמו  בזה,  הקושי  ועיקר 
לחם",  תאכל  אפיך  "בזיעת  יט(  ג  )בראשית  שנאמר  אדה"ר  חטא  אחר  שהרי  למזונו,  שבא  עד 

שצריך האדם לטרוח בשדהו ולעשות את כל עשרת המלאכות )המבוארים בפר' הרואה( מחרישה עד 

האפיה, ואחר כל היגיעות הללו צריך להכיר טובה להש"י שנתן לו מזונו. וזה עיקר הקושי, 

כמו שביארנו שעיקר הקושי להכיר טובה הוא דייקא היכא שיש טורח וקושי בזה, שאז צריך 

להסתכל על הטוב, ולברך להש"י על הטוב. 

וכמו"כ בני ישראל שהלכו וסבבו ארץ אדום שעל זה נאמר "ותקצר נפש העם בדרך", וכאן 
הפרנסה  בענין  וכמו"כ  טובה.  כפוי  להיות  ח"ו  ולא  המן  בטובת  להכיר  הקושי  עיקר  הוא 

שלמרות כל הקושי יכיר בטובה ויברך ברכת המזון להש"י )ובגמ' ברכות ]כ:[ משבח את כלל ישראל שהם 

מדקדקים לברך אפי' בכזית ואפי' בכביצה, דזהו שבח ישראל שאפי' על מעט שעדיין לא שבעין יודעין להכיר טובה(. 

וזה לשון הכתב סופר )בפר' עקב( עה"פ "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך וכו'". "ונ"ל דמצות 
ברכת המזון מדאורייתא היא להזכיר לאדם שלא יאמר כחי ועוצם ידי וכו', כדכתיב ]לעיל ח, 

יב-יח[ פן תאכל ושבעת וכו' ושכחת את ה' אלקיך וכו' וזכרת כי ה' אלקיך הוא הנותן לך כח 

לעשות חיל, כי אין סומכין על הנס ויברכך בכל אשר תעשה, ואמרו ז"ל ]נדה ע:[ מה יעשה 

אדם ויתעשר ירבה במו"מ, הרבה עשו כן ולא עלתה בידם יתפלל למי שהעושר שלו, הא בלא 

על  כי  עיקר  שהוא  לשובע  לחם  כשאוכל  התורה  חייבתו  זה  על  האדם  ולהזכיר  סגי.  לא  הא 

רבה  ויגיעה  עמל  בלי  שפרנסתו  מי  והנה  לו.  נתן  אשר  על  ה'  את  ויברך  האדם  יחיה  הלחם 

או ועמדו זרים וכו' הרבה שלוחים למקום לפרנסו, וכ"ש כשיוצא מנימוס הטבע אין חידוש 

שרואה ומכיר כי מאת ה' היתה זאת לו, אלא אפילו הוא טרח ויגע חורש וזורע וקוצר ומאסף 

ובזיעת אפו יאכל לחמו הוא גם הוא צריך לברך את ה' ויבין בלבבו כי ממנו ית"ש הכל ולא 

לחכמים לחם".

ד. אשר יצוה

ושורש מצות ברכת המזון והכרת הטובה נובע ממידת אברהם אבינו, שאמר לו הקב"ה "כי 
ומשפט",  צדקה  לעשות  הוי'  דרך  ושמרו  אחריו  ביתו  ואת  בניו  את  יצוה  למען אשר  ידעתיו 

ר"י  עזריה בשם  "ר'  וזה לשונו:   – ומשפט"  ד( מבאר מהו "צדקה  )בראשית רבה שם מט,  ובמדרש 

בשם ר"י מתחלה צדק לבסוף משפט. הא כיצד, אברהם היה מקבל את העוברים ואת השבים, 



-כג-    /הכרתהטוב

משהיו אוכלים ושותים אמר להם ברכו, אמרו ליה מה נאמר, א"ל אמרו ברוך אל עולם שאכלנו 

משלו. אם מקבל עליו ובריך, הוה אכיל ושתי ואזיל. ואי לא הוה מקבל עליה ובריך, הוה א"ל 

ליטרא  וחד  פולרין  בעשרה  דחמר  קסיט  חד  א"ל  הוה  עלי  לך  אית  מה  ואמר  דעלך  מה  הב 

דקופר בי' פולרין וחד עיגול דריפתא בי' פולרין מאן יהיב לך חמרא במדברא מאן יהיב לך 

קופר במדברא מאן יהיב לך עיגולא במדברא מן דהוה חמי ההיא עקתא דהוה עקי ליה הוה 

אמר ברוך אל עולם שאכלנו משלו. הה"ד לכתחילה צדקה ולבסוף משפט". 

דהיינו שמבאר המדרש, שאברהם אבינו לימד את כל העוברים והשבים להכיר טובה להש"י, 
זה  ואז שאל האורח מה  לו מחיר מופרז,  ביקש ממנו אברהם שישלם  אז  רצו לברך  היינו כשלא  )ו'משפט'  שזהו "צדקה", 

נתן לך בשר במדבר, וכשראה האורח הצרה שהציר לו אברהם, היה  יין במדבר, מי  נתן לך  המחיר המופרז, ואמר לו אברהם מי 

ברכת  לבניו אחריו, מצות  צוה אברהם  הגדול אשר  דזהו העיקר  ונמצא  לברך ברכת המזון(.  מתחיל 

המזון והכרת הטובה להש"י, שזהו עיקר היהדות ודרך הוי' שמכיר טובה למי שנתן לו.

ה. החזק לי טובה

רבונו של  ישראל לפני הקדוש ברוך הוא  כנסת  נג, א( "אמרה  )במנחות  יבואר היטב הגמ'  ובזה 
אלא  טובה  מחזיק  איני  עליך  בל  טובתי  לה  אמר  בעולם,  שהודעתיך  טובה  לי  החזק  עולם 

לאברהם יצחק ויעקב שהודיעוני תחלה בעולם, שנאמר 'לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל 

חפצי בם', כיון דשמעיה דקאמר אדיר פתח ואמר יבא אדיר ויפרע לאדירים מאדירים באדירים, 

יבא אדיר זה הקדוש ברוך הוא דכתיב 'אדיר במרום ה'', ויפרע לאדירים אלו ישראל שנאמר 

'ואדירי כל חפצי בם'", עכ"ל. 

ומבואר בגמ' דהקב"ה מחזיק טובה למי שמודיע אותו בעולם, וכנסת ישראל מבקשת מלפניו, 
א"כ החזק לי טובה, ואומר הקב"ה עיקר החזקת טובה הוא להאבות שהם התחילו בעבודה זו 

וזכות אבות, וכבר הארכנו במק"א דהעיקר הוא ההתחלה, כמו שנא'  )דהיינו דהקב"ה משיב שהכל בכח  להודיעני בעולם 

]יחזקאל לג כד[ 'אחד היה אברהם', שמקודם לא היה מי שיגלה הקב"ה בעולם והוא לא הסתכל על העולם, וזה היה נסיון עצום, 

וכל הבאים אחריו צריכים להחזיק טובה להראשון שעיקר הנסיון הוא רק אצל ההתחלה(. 

ולפי דברינו יבואר דעיקר המדה של אברהם אבינו שהוא הכיר טובה כנ"ל, ולכן גם הקב"ה 
הראשונים,  היו  לא  שלכאורה  ויעקב,  יצחק  על  שפירשו  מה  באחרונים  )ועי'  מדה'  כנגד  ב'מדה  טובה  לו  החזיק 

שגם  בדרכיו",  "והלכת  של  העבודה  הוא  הטוב  הכרת  של  זו  העבודה  דכל  וחזינן  ואכמ"ל(. 

הקב"ה מחזיק טובה להאבות )וכבר הבאנו מדרש במאמר א' ד'הכרת הטוב' היאך הקב"ה מחזיק טובה לישראל, ומ"מ 

עיקר החזקת טובה הוא להאבות(.
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ו. דוד המלך

 והנה כשנתעמק יותר במצות הכרת הטוב, נביא בזה מה שהיה אצל דוד המלך שהכיר טובה 
וכמו  לעמון,  טובה  להכיר  אסור  דהרי  קשה,  ולכאורה  עמון.  מלך  נחש  בן  לחנון  י(  ב,  )שמואל 

שנאמר "לא תדרוש שלומם וטובתם וגו'". 

וכ' היראים )בסי' רצו( דתשלומי שלום מותר, ואצל דוד היה זה רק הכרת הטוב למה שעשה לו 
אביו נחש חסד שהציל בן משפחת דוד ממלך מואב, כמו שפירש"י שם בשמואל, ולכן לא עבר 

האיסור של "לא תדרוש שלומם וגו'". 

והקשה הכסף משנה )בפ"ו ממלכים( על יסוד היראים דמצינו במדרש )ריש פר' פנחס( דדוד נענש על 
זה שעבר על לאו ד"לא תדרוש וגו'" – וזה לשון המדרש: "אתה מוצא במי שבא עליהם במדת 

למלחמה(  הגיעו  ולבסוף  דוד  עבדי  את  ביזה מאד  )וכמו שהיה שם שחנון  ומלחמות  בזיון  לידי  בא  לסוף  רחמים 

וכו'", עכ"ל. ומבואר  שאמר לו הקב"ה אתה תעבור על דברי אני כתבתי לא לדרוש שלומם 

דדוד חטא בזה ששילם לדוד. 

נחש  עם  חסד  עשה  דדוקא  ה"ו(  מלכים  מהל'  )בפ"ו  שמח'  ה'אור  דברי  את  האחרונים  והביאו 
בעצמו, משא"כ לבנו אסור. ודוד טעה שסבר שגם אם אביו עשה חסד מותר לשלם לו, וביארו 

האחרונים )'משבצות זהב' ועוד( עפ"י דברי הגר"א, דיש חילוק בין גמול ותשלום למדת הכרת הטוב, 

נותן שום "לב" להשני, רק שאי אפשר לישובו  דגמול ותשלום הוא כמו מקח וממכר שאינו 

של העולם להתקיים בלי שישלם גמול למי שהטיב עמו. אבל הכרת הטוב הוא כשעושה עם 

מטיבו יותר ממה שעשה לו, שאז אין זה מקח וממכר ואנושיות, אלא שנותן לב להשני להטיב 

עמו, לאות הכרת הטוב על החסד שעשה לו. 

ממה  יותר  טובה  לו  לעשות  צריך  הוא  טובה  לחבירו  "העושה  כב(  יד,  )משלי  הגר"א  לשון  וזה 
שעשה לו מפני שחבירו עשה לו חסד כי לא היה מחויב כלל לעשות אבל הוא אם יעשה לו כמו 

כן הרי אינו עושה לו רק אמת שהוא מחויב לשלם גמולו הרי אינו עושה כמו שחבירו עשה 

לכן צריך לעשות טובה היותר גדולה ממה שחביריו עשה לו וזה המותר הוא חסד וזשחז"ל 

יותר טוב מעדשים",  אותו עדשים אלא קטניות שהוא  יאכיל  אל  המאכיל את חבירו עדשים 

עכ"ל. 

ומדה זו של הכרת הטוב אסרה התורה לבני עמון, ולכן דוד המלך שהכיר טובה גם לבנו של 
נחש, נחשב לו לעוון. שזה אינו בגדר של תשלומי גמול, אלא מדה אמיתית של הכרת הטובה, 

שזה אסור לעשות לבני עמון.
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ז.פראסטיק

רק "תשלום" אלא  זה  נבין את עומק הקושי של הכרת הטוב, שאין  הדברים האלה  ועפ"י   
לתת "לב" להמטיב לו. וידוע המעשה באחד מגדולי ישראל זצ"ל, שהיה מי שרצה לעשות לו 

טובה ולתת לו בחנם "אולם שמחות" )זַאל שמחות( לשמחת צאצאיו, ולא הסכים הגדול הנ"ל, כי 

אמר שאין לו כח להיות מחוייב בהכרת הטוב, ורוצה לתת תשלום באשר זה התשלום המועט 

ביותר, וד"ל. 

ולכאורה אינו מובן למה הגדול היה לו קשה כל כך מדת הכרת הטוב, ולפי הנ"ל יובן היטב 
דמידת הכרת הטוב אינו תשלום חוב, אלא להטיב להשני ולתת לו "לב", וכמו שנתבאר במק"א 

דיסוד המדות הטובות אינו לעשות חסד ולהיות טוב להשני, רק דעיקר המדות טובות להכנס 

להבין את המקום בו עומד השני, ולנסות להטיב לו לפי מה ש'הוא' צריך. 

וזהו עיקר הקושי של הכרת הטוב. כי הרי כמה קשה לגדול בישראל לרדת להדרגא של האיש 
הפשוט ולתת לו הרגשה טובה, שהרי הוא צריך בשביל זה להלביש את עצמו ולהיות פשוט 

"ופראסטיק" כההמון העם )כלשון רביה"ק ]בתרא עח[ "ובאות שעה שמבטלין מהתורה, אזי זה הלמדן או הבעל השגה 

בכוחו  זה  בישראל שאין  גדול  אותו  אמר  ולכן   – עכלה"ק(  פראסטיק"["  ]היינו  פשוט ממש  איש  בחינת  הוא 

לעשות כן ולכן רצה לשלם ושיהיה כמו כל מקח וממכר.

ח. אלישע

לו  מחובת הכרת הטוב שלא ישכח את הטובה, דבמקח וממכר הנ"ל, ברגע שגמל  וכמו"כ 
תשלומי טובה כבר אינו זוכרו כלל – משא"כ במדת הכרת הטוב הוא מידה נצחית שלא ימוש 

מזכרונו הטוב שקיבל מחבירו. 

מביתו,  רעה  תמוש  לא  טובה  תחת  רעה  משלם  "כתיב  טובה(  כפוי  )ערך  יועץ'  ה'פלא  לשון  וזה 
וחיובא רמיא על האדם שקיבל כל דהוא טובה מחבירו שתהא חקוקה בלבו תמיד כל הימים 

שלא לגמול עמו שום רעה ולשלם לעושה הטובה ככל הבא מידו, אפילו אם עשה לו גם כן 

אלה  גם  וכתיב  קונו,  מדעת  בו  שיהא  האדם  צריך  כי  ישכח,  לא  והטובה  ישכח  הרעה  רעה 

תשכחנה שהוא מעשה העגל ואנכי לא אשכחך שהוא קבלת התורה. 

וצא ולמד ממשה רבינו שלא הכה את היאור ואת העפר לפי שקבל טובה מהם וכן אמרו רז"ל 
פתח  הפותח  כל  רבה  בשמות  רז"ל  ואמרו  ביניהם  שנתגדל  לפי  מדין  נקמת  משה  נקם  שלא 

לחבירו חייב בכבודו יותר מאביו ואמו. אתה מוצא באליהו שלא החיה אבותיו כמו שהחיה 

נפשו  שמסר  אלא  השונמית  בן  את  שהחיה  כמו  אבותיו  החיה  לא  ואלישע  הצרפתית  בן  את 
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טובה  ממנו  קבל  אם  עאכ"ו  לחם  פת  על  לחבירו  טובה  להחזיק  חייב  כ"כ  שלו,  אכסניא  על 

הרבה ועאכ"ו טובה כפולה ומכופלת אם קבל ממנו טובת הנפש כגון שלמדו חכמה או הדריכו 

בדרך טובה והפרישו מדרך רעה שזו חובה גדולה שאין למעלה הימנה כמה וכמה יגדל חובתו 

להכיר טובתו ולנהוג בו כבוד ואם לא ינהוג בו כבוד כראוי אין לך כפוי טובה גדול מזה וישא 

ביום ההוא ק"ו בעצמו כמה וכמה חייב אדם לבוראו המרבה להטיב רב טוב לבית ישראל עד 

אין חקר כך גדלה חובותינו עד אין חקר".

ט. כרם ביבנה

 וכמו"כ כשמדברים על הכרת הטוב, צריך לציין במיוחד מאמרי חז"ל העוסקים איך שהיו 

התנאים הקדושים עוסקים בכבוד האכסניא, וזה לשון הגמ' ברכות )סג, ב( "תנו רבנן כשנכנסו 

רבותינו לכרם ביבנה היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי 

הגלילי פתחו כולם בכבוד אכסניא ודרשו וכו'", ופירש"י "בכבוד אכסניא – מכניסי אורחים 

וכל תנא  בבתים". דהיינו, שהחכמים הקדושים עסקו באופן מיוחד להכיר טובה להאכסניא, 

דרש שם דרוש לכבוד אכסניא. 

והפליגו חז"ל מאד בחובת הכרת הטוב להאכסניא, וכמו שאמרו )שמות רבה ד, ב, ותנחומא שמות טז( 

"ובשעה שאמר לו הקב"ה 'ועתה לכה ואשלחך אל פרעה', אמר לו רבון העולם איני יכול מפני 

שקבלני יתרו ופתח לי ביתו ואני עמו כבן, ומי שהוא פותח פתחו לחבירו נפשו חייב לו. 

וכן אתה מוצא באליהו בשעה שהלך אצל צרפית האלמנה מת בנה התחיל מתחנן ואומר )מלכים 

א יז( הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה הרעות להמית את בנה וכתיב )שם( וישמע ה' בקול 

יותר מאביו  בכבודו  חייב  עוד אלא שכל הפותח פתחו לחבירו  ולא  הילד  נפש  ותשב  אליהו 

ומאמו אתה מוצא בעת שנלקח אליהו מאלישע וזכה ליטול פי שנים ברוחו כמה דתימא )שם ב 

ב( ויהי נא פי שנים ברוחך אלי היה לו לילך אצל אביו ואמו להחיותם כמו שהחיה בן אכסניא 

שלו וכן אליהו היה לו להחיות אבותיו כמו בן הצרפית אלא שמסר נפשו על אכסניא שלו לכך 

אמר משה לפני הקב"ה קבלני יתרו ונהג בי כבוד איני הולך אלא ברשותו לכך כתיב וילך משה 

וישב אל יתר חותנו". 

)וצ"ב להבין מהו ההפלגה ב'יותר מכבוד אביו ואמו', ואולי משום שאביו ואמו מגדלים אותו מטבע הבריאה, משא"כ הפותח פתח 

לחבירו שעשה זה מרצונו ולא היו מוכרח לעשות כן(.
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י. בעל האכסניא

במדה זו של כבוד האכסניא צריך לתת לב להכיר טובה לבעל האכסניא, באופן שיהנה  וגם 
מזה בעל האכסניא. וכמו שבארנו דצריך לראות שתהיה הטובה ראויה לשני, וכמה קשה לרדת 

וזהו  )כמו שהיה אצל השונמית, שאלישע היה צריך להכיר טובה לאשה(.  וכדו'  ולהנות לאיש פשוט או לאשה 

ההדגשה שהדגישו חז"ל בכבוד אכסניא, שצריך לתת לב  להנות לבעל האכסניא. 

לשונו:  וזה  יא(  אות  ה  סימן  החיים  כף  )בספרו  זי"ע  פלאגי  מהר"ח  הגה"ק  בזה  כ'  נפלאים  ודברים 
"בכלל הברכה )שיברך את האכסניא( מאי דאיתא בבראשית רבה, על פסוק ויאמר בא ברוך ה', דאמר 

רב יעקב בשם רבי יוחנן דבית גוברין, עבד ליה הפטרה, אם אליעזר על ידי ששירת את הצדיק 

באמונה, יצא מכלל ארור לכלל ברוך, ישראל שעושים חסד עם גדוליהם ועם קטניהם בידיהם 

ורגליהם, על אחת כמה וכמה, ופירש הרב נזר הקודש, עבד הפטרה, פירוש כשהיו החכמים 

נפטרים מאכסניא שלהם שגמלו חסד, היו רגילים לדרוש מקראות הנוגעים לכבודם, וכדאיתא 

במדרש חזית בפסוק סמכוני, ועל זה אמר דרב יעקב היה עושה דרשת הפטרתו מכאן, שבא 

ללמוד קל וחומר מאליעזר, )יעוין שם(, 

וכן אמרו שם סוף פרשה סט, שלחו רבי ינאי ורבי ישמעאל, עבד ליה הפטרה, מה אם זה שלא 
הלך לא בידיו ולא ברגליו, אלא על שהראה להם באצבע ניצול מן הפורענות, ישראל שעושים 

חסד עם גדוליהן ועם קטניהן, בידיהן וברגליהן על אחת כמה וכמה, ופירש היפ"ת שבכבוד 

רבנן,  תנו  ב(,  עמוד  סג  דף  ברכות  )בסוף  בתלמודין  תדרשנו,  כי  ומצאת  וכזאת  וכזאת  דרש,  אכסניא 

כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי אלעזר בנו של 

רבי יוסי הגלילי, פתחו כולם בכבוד אכסניא ודרשו, ואזיל ומונה כל אחד דרשתו, דפתח רבי 

יהודה ראש המדברים בכל מקום, ועשה קל וחומר מארון, ורבי נחמיה עשה קל וחומר מיתרו, 

ורבי יוסי עשה קל וחומר מלא תתעב מצרי, ורבי אלעזר עשה קל וחומר מעובד אדום הגתי, 

על המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו, )כאשר יעוין שם(, ומעובדא 

דאימיה דרבי כרוספדאי דהובא בתקונים, למדנו דלא ידרוש בבית בעל הבית מענייני מיתה או 

עוני, או באיזה דבר שהוא צער לאותו הבית, והחכם עיניו בראשו לחשוב מה שיוציא בשפתיו, 

ואף על גב דכל התורה חיים הם למוצאיהם, מכל מקום יש מתרגזים ומצטערים, ואפשר לומר 

לו דברי תורה ממקום שלבו חפץ הבעל הבית דמשמחי לב", עכ"ל. 

מאד  ונזהרו  האכסניא,  לכבוד  התנאים  אומרים  היו  מיוחדים  תורה  שדברי  מדבריו,  והיוצא 
שאפי' בדברי תורה לא יצטער הבעל האכסניא. וכמו"כ נכלל בזה מה שאמרו חז"ל )פסחים פו, ב – 

ונפסק בשו"ע או"ח סי' קע( "כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה".
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יא. ישכר וזבולון

וצריך בזה הכנעה מיוחדת להכנע לפני איש הפשוט המטיבו, והאיש הפשוט אינו קולט ומבין 
כמה מסירות נפש הוא להגדול בתורה לדבר אתו ולהתחשב אתו, וזהו המסירות נפש של הכרת 

מוכרחין  שהיו  מגושמים  ולאנשים  לעשירים  שכבדו  ישראל  גדולי  אצל  שרואין  וכמו  הטוב, 

להכיר להם טובה על מעשיהם הטובים. 

כי מילא אם בא למקום שבני הבית הם  ורם לכבד האכסניא,  גדול  קשה שירד איש  ששכה 
בעלי אמונה וכו', הם שמחים בבוא הצדיק והאדם החשוב, ואומרים שבוודאי תיקן באכסניא 

)החיים על קרקע העולם( כל כך קשה להאדם  – אבל כשבאים לאנשים פשוטים  וכו'  כל הניצוצות 

החשוב לרדת לדרגתם ולנסות להנות להם ולהכיר להם טובה שהם יהנו מזה.

וזה לשון החתם סופר זי"ע )בפר' תולדות עה"פ ואברכהו גם ברוך יהיה( "כי יש יששכר ויש זבולן ויששכר 
ויצליח  בצאתו  שישמח  לזבולן  שמברך  יששכר  ברוך  מפי  המבורך  הוא  וזבולן  הברוך  הוא 

בדרכיו כדי לתת לתוך פיו, והאמנם כי יששכר הוא השליט והוא נשיא אלקי' לזבולן להיות 

הרי  מ"מ  יששכר,  של  תורה  עול  עליו  בסבלו  עצמו  על  בצדקתו משליטו  וזבולן  עליו  עליון 

הוא גביר ואפוטרופוס על יששכר בכל צרכי העה"ז, ועל יששכר מוטל להיות נכנע לפני זבולן 

המפרנסו לא ע"ד חנופה ח"ו ולא להצדיק רשע עקב שוחד חלילה, אך בראותו זבולן עושה 

והוא שלוחא דרחמנא לפרנסו ולהחזיקו על התורה, מחוק החיוב הוא על  כל מעשיו לש"ש 

יששכר להשתחות לו ולהחזיק לו טובה וע"ז נאמר ]בראשית מ"ט ט"ו[ ביששכר ויט שכמו 

נכנעו לפני אברהם ואמרו נשיא אלקי' אתה  כי בני חת  - אתה תראה  ויהי למס עובד  לסבול 

בתוכינו ועלינו מוטל לעשות כל רצונך ומיד וישתחו אברהם לפניהם בעשותם רצונו, ולא טוב 

היות עול שניהם מוטל על א' כי אין עבודת ה' בשלימות אלא במתבודד בהלכה ואין לו עסק 

בעולם הזה כלל", עכלה"ט. 

וחזינן מדבריו איך צריך להכנע ממש לפני העשיר והמטיב שעוזר לו )והרבה פעמים כשרואין גדולי 
ישראל מכירין טובה, חושדין בהן שהן רודפין אחר ממון ח"ו, ואינם מבינים כי זהו ההנהגה הנכונה עפ"י תורה וכמאחז"ל ]עירובין 

פו, א[ "רבי מכבד עשירים"(.

יב. הכנסת אורחים

וכמו"כ ידוע מה שאמר הרה"ק מבעלזא זי"ע )ביפה שיחתן( שבזמנינו לא שכיח כל כך הכנסת 
וח"ו  קַא"ר(,  )מאשי"ן,  האוטו  לתוך  אורחים  שמכניסים  במה  אורחים  הכנסת  ומקיימין  אורחים 

בלבו  וחושב  מרוצה  אינו  שכבר  למקומו,  אותו  לוקח  אינו  אם  שלמשל  טובה,  כפוי  להיות 

שלבעל האוטו אינו קשה כלל ויכול ברגע אחד לנסוע לכאן או לכאן.
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הוא  הטוב  שהכרת  חז"ל  אותנו  למדו  שכן  האכסניא.  לבעל  טובה  להכיר  צריך  דאדרבה 
להחזיק טובה לחבירו בכל מצב )ולא לעשות חשבונות מה הבעל הבית היה יכול לעשות עוד(. וכלשון 'תנא דבי 

אליהו' )פי"ח(: "כל הסועד עם חבירו אפי' פת במלח או ירק או תמרים או גרוגרות או אפילו 

טובל עמו בציר, אע"פ שיש לאותו סועד מאה סעודות בכל יום כסעודת שלמה בשעתו, אפ"ה 

יחזיק לו טובה לחבירו בפניו, לכך נאמר כי לא ישבתי בבית".

יג. סימנא טבא

האכסניא' נכלל בזה ג"כ מה שכל אחד צריך להכיר טובה על המקום והישיבה בו  וב'כבוד 
נתגדל ונתחנך בנעוריו, וגם כשנתקרב אח"כ להצדיקים נכנס להשגה אחרת לגמרי, מ"מ צריך 

להכיר טובה להאכסניא שלמד שם וגידלו אותו לתורה ויראת שמים. 

דיש בזה הרבה נסיונות, שלפעמים יש טענות על המקום שבו נתגדל, אבל באמת זהו כפיות 
וביותר מזה צריכין  רבו הקודם,  ויראת שמים אצל  טובה, שבוודאי קיבל מלא חפניים תורה 

לדעת שכל מה שהתקרב אח"כ, בא ג"כ ע"י הכוחות הקודמים שקיבל בעבודת השם, שעי"ז 

קיבל רצונות טובים באהבת השם ויראת השם, שמזה הגיע ההתעוררות והחיפוש שעי"ז זכה 

אח"כ להתקרב להצדיקים. 

'סימנא טבא' אצל החברים שזכו באמת להתקרב, שכמה שמתקרבים  רואין בחוש  ואדרבה 
ומתעלים יותר זוכים יותר להכיר טובה ולראות בטוב המקומות שנתגדלו שם, וכשיוצא להם 

להמקום  וחיבה  הכבוד  מיראת  מלאים  הם  הקודם  מהמקום  וחביריהם  רבותיהם  עם  ליפגש 

שנתגדלו שם, ומלאים וגדושים בהכרת הטוב על כל נקודה קטנה, וודאי מרגישים שהכל מה 

אח"כ שהיה  ולפעמים שומעים  מהם.  הינו  ויר"ש  בתורה  והתעלות  פריחה  כהיום  להם  שיש 

להם הרגשה טובה שהמתקרב הוא ידידם הטוב ביותר, וזהו מדת הכרת הטוב בשלימות לתת 

הרגשה למטיבם שאנו מלאים מהכרת הטוב כלפיהם.

יד. טענות וטרוניות

וכמו"כ להיפוך ח"ו צריכין להיזהר מאוד, שיש לפעמים אברך מהמקום הקודם שלא טוב לו 
במקומו, והוא מלא טענות וטרוניות, וכשרואה אחד שהתקרב לדרך מסוימת בעבודת השי"ת, 

מיד קופץ ומתחיל לדבר אבק לשון הרע ורכילות על מקומו, ושמח שמצא מי שלדעתו ג"כ 

בטענות וטרוניות, וצריכין לדעת שצריכין להתרחק מהם כמטחווי אש ממש, שהרי אין ברצונו 

)עכ"פ עכשיו( לשמוע עניני עבודת השי"ת, אלא שרצונו לחזק את הרע שלו ואת נטיותיו הרעות 

יצילנו  ה'  עבירה חמורה למאוד מאוד.  לדבר  להיות שותף  וח"ו  רבו,  על  לו  והרהורים שיש 

מנסיונות כאלה. 
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לא  מאד  ליזהר  שצריכין  וכדו'  וחתונות  בשמחות  הרבה  שנפגשים  אלה  בשבועות  ובפרט 

לו  לתת  שיכול  טוב  חבר  איזה  כשמוצא  מרובה  טובה  ומדה  הלשון,  הבעל  לזה  להתחבר 

הרגשה טובה וקצת הכרת הטוב למקומו הקודם. ולא עוד אלא להתפלל להשי"ת בקביעות על 

ההצלחה והסייעתא דשמיא בתכלית השלימות למקום שהתגדל שם, וגם ידע מה שצריך כעת 

עתה לעשות ביראת שמים צרופה טהורה.

טו. כבוד אכסניא

יוסי  ר'  "פתח  ב(  )סג,  ברכות  בגמ'  שם  מבואר  האכסניא,  בכבוד  הטוב  בהכרת  וכשעוסקים 

בכבוד האכסניא ודרש, 'לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו', 

'ואם  שנאמר  עצמן,  לצורך  אלא  ישראל  את  קרבו  שלא  מצרים  ומה  וחומר  קל  דברים  והלא 

ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על אשר לי', כך המארח תלמיד חכם בתוך ביתו 

מכל   – ממצרי  תתעב  "לא  וברש"י  וכמה".  כמה  אחת  על  מנכסיו  ומהנהו  ומשקהו  ומאכילו 

וכל, אע"פ שזרקו זכוריכם ליאור. מה טעם, שהיו לכם אכסניא בשעת הדחק", וכמו שביארו 

הראשונים )בפסוק שם( דאע"ג דהרעו לכם, מ"מ בתחילה הטיבו לכם. 

וזה לשון המדרש ]רבה דברים פרשה ה' יד[ "בשר ודם אם יעשה לחבירו רעה אינה זזה לעולם 

ובלבנים  והיו המצרים משעבדין אותם בטיט  ישראל במצרים  היו  כן אלא  אינו  אבל הקב"ה 

לאחר כל הרעות שעשו לישראל חס הכתוב עליהן ואמר )דברים כ"ג( לא תתעב מצרי כי גר היית 

בארצו". 

כפוי טובה, שאפי' להמצריים  היכן מגיע הדברים של הכרת הטוב, שאינו  בזה עד  ומבואר 

שהיו רשעים עצומים ציוה הקב"ה להכיר להם טובה ולא לרחק אותם לגמרי, ויותר מזה מצינו 

)בפסחים קיח.( "עתידה מצרים להביא דורון למשיח, כסבור אינו מקבל מהם, א"ל הקב"ה למשיח 

קבל מהם, אכסניא עשו לבנ"י".

וכמה קשה לשמוע את הדברים האלה, ובפרט כשיוצא להיות בארצות שגרו בני ישראל לפני 

המלחמה, )כשנוסעין לפולין ולרוסיה וכו' לקברי צדיקים( והלב מתמלא בשנאה נגד הגוים הרשעים שטבחו 

ושחטו באכזריותם ר"ל את אבותינו ושפכו דמם כמים ללא רחם )או בפועל, או בעזרה ושתיקה לרשעים 

לישראל אכסניא בשעת הדחק, שכן מצווה  היו  לזכור שהם  יש  זאת  בכל  – אך  ימ"ש(  העמלקים 

אותנו התורה לזכור גם דבר זה, ולא להתעלם מהכרת הטוב קצת, והטעם בזה כי מדת ההכרת 

הטוב הוא למעלה משכל האנושי )וכמו שבארנו באריכות במאמרים הקודמים(.



-לא-    /הכרתהטוב

טז. צרכי הגוף

וכן הבחן שיש חיוב כבוד האכסניא, להגוף של האיש הישראלי, כפי שאמר הלל הזקן )במדרש 
רבה ויקרא לד, ג( שכשהלך לאכול אמר אלך ואגמול חסד עם הדין אכסניא וכו'. שדייקא בגוף זה 

נתאוה הקב"ה להשרות שכינתו, וצריכין להכיר לו טובה. 

הוא  המת  גוף  אחד  דמצד  שמקשה  הרשב"א(  תלמיד  סקילי  יעקב  )לרבי  המנחה'  ב'תורת  וכמוש"כ 
הדבר הטמא ביותר, ומצד שני מחייבת התורה להתעסק כל כך הרבה עם הגוף משום כבוד מת 

– וז"ל )דרשה מג(: "וכשתחקור על עיקרם ויסודם ויסודם תמצאו שניהם אמת ודבר נכון. כי חיוב 

ההתעסקות במת וחיוב הכבוד הוא מצד הגמול והחסד. שחייב אדם לגמול חסד למי שנהנה 

ממנו אפי' הנאה מועטת, כמו שמצינו בתורה לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, הנה מפני 

הנאה מועטת שנתנו אכסניה לישראל אמרה תורה לא תתעבם אלא בנים אשר יולדו להם דור 

שלישי יבא להם בקהל ה', כל שכן שצריך לגמול חסד לגוף שנעשה אכסניא לנפש זה כמה 

שנים" עכ"ל. 

שצריך להכיר טובה להגוף הגשמי, שדוקא בתוך הגוף נתגלה כבוד שמים – וכלשון החתם 
לשמור  הצדיק  שחייב  דכשם  לפרש,  יש  גרם.  חמור  "יששכר  עה"פ  ויחי(  פר'  משה  )תורת  סופר 

ולעשות את כל התורה והמצוות, כך הוא מחוייב שלא יהי' אכזר על גופו שלא למנוע ממנו 

הצורך. וכמו שספרו חז"ל על הילל שאמר על גופו לגמול חסד לאכסניא דין, וכן אמרו חכז"ל 

לחברו  אדם  בין  שיש  ענינים  כל  וכן  לשירותא,  כלבא  ליכול  בתעניתא  דיתיב  רב  בי  בר  האי 

להורותם ולהיות בחברתם לפעמים הוא הכל חיוב שעי"ז מקרבם לתורה, וזה דבר חמור לשער 

הדרך הממוצע שלא יוסיף ושלא ימעט בצרכי גופו וצרכי גוף חבירו, ועם כל זה יעסוק בתורה 

וכל כוונתו לשם שמים, וזה 'יששכר חמור גרם רובץ בין המשפתים', רק בדרך הממוצע, 'וירא 

מנוחה כי טוב', היינו מנוחת התורה והמצוות ואת הארץ מעשה הארץ וישובם כי נעמה, לאחד 

ב' הדברים יחדיו, ולזה 'ויט שכמו לסבול' את כל זאת והוא דבר גדול". 

יז. נקודה טובה

ויש לבאר הדבר עפמ"ש בלקוטי הלכות )השכמת הבקר א, א סק"ב( וזה לשונו: "כי הנקודה הטובה 
שאדם מוצא בעצמו זה בחינת אלוקות כביכול, כי כל הטוב מאתו יתברך, כי אוריתא וישראל 

וקוב"ה כולא חד, נמצא כשיש בישראל איזה נקדה טובה, דהינו איזה מצוה או דבר טוב, זה 

הטוב הוא אחדות גמור עמו יתברך, כי )תהלים קמ"ה( 'טוב ה' לכל', וכמו שכתוב )שם ל"ג(, 'טעמו 

וראו כי טוב ה'', כי כל הטוב שנמצא בכל מקום שהוא הוא הכל ממנו יתברך", עכ"ל. 



-לב-

וכמו"כ בעניננו, כל מעט טוב שנמצא בבריאה הוא ממנו ית', ולכן אסור לרחק מצרי לגמרי. 
וזהו סוד הנקודות טובות, שאדם מתחבר לקצת הטוב ושמח בו. וכמו"כ ביחס לחבירו, כמו 

וכו' ולחבירו יש כסעודת שלמה שצריך  ירק  שאמרו חז"ל דהסועד אצל חבירו ומקבל ממנו 

להחזיק לו טובה, שזהו ממש עבודת הנקודות הטובות. וה' יעזור בכח הצדיקים שנזכה לקיים 

קצת ממאמרי חז"ל אלו ונזכה להכרת הטוב אפי' בקצת.


