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להתייחס בהתאם
הילד לא קם ממקומו. הוא הביט בזקנה שלידו כלא-מבין 

ונותר לשבת על מושב האוטובוס. 
לי בבקשה  תן  לי הרגליים,  "כואבות  פנתה אליו:  הזקנה 
בגילך  כשהייתי  "בכלל,  בתרעומת:  והוסיפה  לשבת", 

תמיד פיניתי את מקומי למבוגרים ממני".
היית  לא  "אם  הילד בהתרסה,  בדיוק הבעיה", השיב  "זו 

היום  לך  כואבות  היו  לא   - אז  קמה 
הרגליים"...

***
"בשעה  תרפ"ד):  (רמז  שמעוני  בילקוט 
נתקנאו  התורה  את  ישראל  שקיבלו 
להתקרב  ראו  מה  בהן  העולם  אומות 
הקב"ה,  פיהן  סתם  האומות.  מן  יותר 
אמר להן: הביאו לי ספר יוחסין שלכם, 
שנאמר הבו לה' משפחות עמים - כשם 
שבני מביאין, ויתיילדו על משפחותם... 
שלא זכו ליטול את התורה אלא בשביל 

היוחסין שלהן".
"ערוגות  בעל  מקשה  להבין,  ויש 
ספרי  שייכים  מה  ראשית,  הבושם", 
בלבד  זו  ולא  התורה,  לקבלת  היוחסין 

אלא שהמדרש תולה את קבלת התורה רק בהם ומסיים: 
"שלא זכו ליטול את התורה אלא בשביל היוחסין שלהם".
מראשי  שהיה  האיש,  מצמץ  הארוכה  הטיסה  לאורך 
הישיבה,  ראש  של  נכדו  למראה  בפליאה  ה"הסתדרות", 
הגאון רבי יעקב קמינצקי, שלא מש מסבו לרגע ודאג לכל 

צרכיו במסירות מפליאה.
"אמור לי", ניצחה לבסוף סקרנותו את גאוותו, והוא פנה 
ורואים  אותך,  מכבד  שנכדך  זכית  "במה  קמינצקי:  לרב 

נכדי,  ואילו  מאהבה.  רק  ולא  בהערצה  זאת  עושה  שהוא 
כלפי  מפגין  שהוא  הרי  אותי,  לבקר  מגיע  הוא  כאשר  גם 

זלזול".
מאיר:  פנים  בסבר  נענה  הרחב,  בחיוכו  שנודע  יעקב  רבי 
"ההבדל הוא פשוט. אנו מאמינים שהאדם יציר-כפיו של 
הבורא הוא, משכך, כל ילד יהודי מסתכל בהערצה כלפי 
קרוב  שהוא  ביודעו  אביו,  על  מעלה, 
ממנו בשלב אחד יותר ליצירה אותה יצר 

הבורא בעצמו.
בהבל  מאמינים  הלא  אצלכם,  "אולם 
מודה  אתה  אף  ליבך  שבסתר  מוחלט 
שהאדם  והוא  גמורה,  שטות  שהינו 
של  מסוימת  התפתחות  הוא  כביכול 
אחת החיות... הרי שאצלכם כל בן רואה 
קרוב  ויותר  ממנו  מפותח  פחות  באביו 
לבהמה, מאשר הבן שהתרחק מהכיעור 

בצעד נוסף"...
אותו  הכבוד  בין  ההבדל  מקור  זהו 
לדורות  התורה  שומרי  רוחשים 
יותר,  מבוגרים  שהם  ככל   - שמעליהם 
ה'ישן'  הדור  בבני  לזלזול  הסיבה  וזוהי 

אצל אלו שרואים עצמם כ'מתחדשים'.
קמינצקי  יעקב  רבי  של  והבהיר  הכואב  ביאורו  פי  על 
ה"ערוגות  של  לתשובתו  ניגש  תורנית,  ראייה  בזווית 

הבושם" בביאור דברי המדרש:
לומדי התורה והוגיה שבכל דור ודור, ראו עצמם כננסים 
לגבי ענקי הדור הקודם. הם השתדלו שלא לחדש מעצמם 
על דעתם של  הניתן  ככל  והבנות, אבו להסתמך  יסודות 

גדולי הדורות וללבן את דבריהם ולדייק בכל תג שבהם.

הסיבה שנערים 
ילבינו פני זקנים

ספרי היוחסין 
וקבלת התורה



הם אלו הראויים לקבל את התורה שבכתב כשיחד עימה 
התורה  בעמל  יעמלו  עליו  פה,  בעל   - התורה  ביאור  ניתן 
עד שיתבררו הנקודות לאשורן, כל הלכה תהיה מחוורת 

וברורה וכל סוגיה תלובן שוב ושוב.
אך אומות העולם שמקדשים התנהלות הפוכה לחלוטין - 

בה כל דור משתבח בכך שסתר את דברי 
אנשי הרוח והמדע שקדמו לו, מחפש היכן 
הם שגו וכמה נחשלים היו במסקנותיהם 
- אינם יכולים לקבל את התורה. שכן בכל 
תרבות  אבותיהם  תחת  יקומו  ודור  דור 
התורה  בביאור  שיעשו  חטאים  אנשים 
לפי  שמות  בו  ויחוללו  כרצונם  פה  שבעל 

הבנת הזמן והתקופה.
זהו הביאור בדברי המדרש: "שלא זכו ליטול את התורה 
מוקירים  שהם  כך  בשל  שלהם",  ה'יוחסין'  בשביל  אלא 
ומעריצים את חכמת התורה שהוענקה להם בייחוס דור 

אחר דור.
***

ההבדל התהומי שבין אדם המעריך את הדורות שקדמו לו, 
לבין אדם שמזלזל בהם, הוא אחד מסימני ימות המשיח 
לדור  ההערכה  אי  בכדי.  ולא  זקנים",  פני  ילבינו  "נערים 
מושתתת  היא  בבסיסה  אלא  באוויר  גדלה  לא  הקודם 
על גאווה. 'אני מבין טוב יותר'. ולכן אדם מרשה לעצמו 
הזמן,  כל  שקמת  (בגלל  הראשונים  טעו  היכן  'להסביר' 

כואבות לך הרגליים). 
שמשים  במי  אלא  נקנית  התורה  אין 
היא  הענווה  כאשר  כמדבר,  עצמו 
של  דבריהם  לקבלת  הראשון  המאפיין 

מי שגדולים הימנו בחכמה ובמניין.
בדרך רמז על פי דברי "ערוגות הבושם", 
"אם  חז"ל:  בדברי  נוסף  רובד  נמליץ 
ראשונים כמלאכים - אנו כבני אדם", שכן הרצינות וחרדת 
הכבוד שנייחס לדבריהם, הן אלו שיסייעו לנו ללמוד את 

התורה בצורה נכונה ולזכות לחיות כ"בני אדם". 
   

(א,  חלון"  בן  אליאב  לזבולון  צוער,  בן  נתנאל  "ליששכר 
ח-ט)

יששכר מופיע בפסוקי הנשיאים, במניין בני ישראל ובדגלי 
הוא  שהרי  המידה  היא  וכך  זבולון,  שבט  לפני   - המחנות 

קודם לו בסדר הלידה. 

מעיר   - ומשה  יעקב  של  בברכותיהם  מצינו  כך  שלא  אלא 
ליששכר  זבולון  הוקדם  שם   - מסקולען  האדמו"ר  כ"ק 
"שמח  גרם",  חמור  יששכר  ישכון...  ימים  לחוף  "זבולון 

זבולון בצאתך ויששכר באהליך".

מדוע נשתנה הסדר? 

מבאר הרבי: אין ספק שלמרות תמיכתו של זבולון ביששכר, 
הרי שיששכר קודם לו בחשיבות ובמעלה. שהרי כל חשיבותו 
של זבולון והכבוד שהוא נוחל הוא רק בגלל תמיכתו בלימוד 
קדימויות  ובסדרי  הרגיל  במניין  לכן  יששכר.  של  התורה 
קודם יששכר לכל הדברים הן מפאת גילו והן מפאת תורתו.

גשמיות  בברכות  מדובר  כאשר  הדברים  שונים  ברם 
לו  ולהשפיע  זבולון  את  להקדים  הצורך  מן  שם  ובנכסים, 
ירוויח  כך  זבולון  שיעשיר  ככל  שהרי  ובהרחבה,  טוב  מכל 

מכך יששכר שיקבל ממנו.

"ויעשו בני ישראל ככל אשר ציוה ה' את משה כן עשו" (א, 
נד)

תלמידו   - מועלם  יחזקאל  לרבי  אל",  אמרי  "ליקוטי  בספר 
בלשון  פותח  הפסוק  מעיר:  מבגדד,  חיים  יוסף  רבינו  של 

"עשייה", ומסיים "כן עשו", והוא לכאורה כפל לשון. 

בכדי לבאר זאת הוא מביא את דברי רבינו עובדיה מברטנורא 
על המשנה (אבות פ"ד, מ"ב) "בן עזאי אומר הוי רוץ למצוה 
עבירה  ושכר  מצוה  מצוה  ששכר  העבירה...  מן  ובורח  קלה 

עבירה", וכך כותב הרע"ב בפירושו (השני) על אתר: 

ומתענג  משתכר  שאדם  מה  שכל   - מצוה  מצוה  "ששכר 
ונוטל שכר על  בעשיית המצוה נחשב לו למצוה בפני עצמה. 

המצוה שעשה ועל העונג וההנאה שנהנה בעשייתה". 

הרי שמכל מצוה שנהנה האדם בעשייתה מרוויח הוא מצוה 
נוספת ו"נחשב לו למצוה בפני עצמה".

מעתה, אומר בעל "ליקוטי אמרי אל", אין שמחה ועונג כמי 
וממילא  ה'",  ציוה  אשר  "ככל  שעשה  עליו  מעידה  שהתורה 
שעשאוה  על  שלמה  הייתה  המצוה  בעשיית  ששמחתם  כיון 

כתיקונה, "כן עשו", נחשב להם שקיימו מצוה נוספת... 

מזקנים 
אתבונן



את  כבלע  לראות  יבואו  "ולא 
הקודש" (ד, כ)

שפר",  "אמרי  בספר  מעיר  לכאורה, 
האיסור  קלוגר,  שלמה  רבי  לגה"ק 
כלי  הינו על ראייתם של הלויים את 
הדגש  ומשכך,  צורך.  בלא  הקודש 
בפסוק היה צריך להינתן על הראייה, 
כבלע  יראו  "ולא  לכתוב:  צריך  והיה 

את הקודש". 
מה לי אם "יבואו" לראות, או שיראו 

בלא כוונה?
 ***

החסיד נכח בהזדמנות נדירה בקודש 
רבי  הרה"ק  רבו,  את  וראה  פנימה 
אוכל  שהוא  בעת  מסטולין,  אשר 
הן  רבו,  בפני  החסיד  התבונן  תפוח. 
אך  צריך.  הוא  וללמוד  היא  תורה 
זרה:  מחשבה  למוחו  התגנבה  לפתע 
'מה ביני לבין הרבי? הלא אין הבדל 

בינינו במעשה זה של אכילת הפרי'.
ידוע  מושג  הינו  המחשבה"  "תפיסת 
אצל צדיקים ואף במעשה דידן הרגיש 
החסיד  של  במחשבתו  אשר  רבי 

ונענה לעומתו בתוכחת מגולה: 
גדול   - בינינו בעת האכילה  "ההבדל 
מאוד. בעוד שאתה מתאווה לאכילת 
לפיך  להכניסו  לך  אסור  אך  התפוח, 
בלא שתברך קודם ברכת הנהנין ולכן 
הרי  בפרי;  ונוגס  ברכה  'חוטף'  אתה 
ועיקר.  כלל  לתפוח  זקוק  איני  שאני 
בברכתו,  רוחני  צורך  לי  שיש  אלא 
לטעום,  בלא  לברך  שאסור  ומאחר 
לנגוס  מוכרח  אני  כך  שאחר  הרי 

בתפוח"... 
של  לתירוצו  ניגש  זה  מעשה  ברוח 

ה"אמרי שפר": 

בכמה מקומות בש"ס מופיעה הלשון 
מיכוון,  וקא  "אפשר  כה:):  (פסחים 
עלמא  כולי   - מיכוון  וקא  אפשר  לא 
ולא  אפשר  לא  דאסור.  פליגי  לא 
מיכוון - כולי עלמא לא פליגי דשרי. 

כי פליגי - דאפשר ולא מיכוון".
במקרה  מדובר  כאשר  דהיינו: 
שאפשר שלא להזדקק או להשתמש 
זאת  בכל  משתמש  והאדם  באיסור, 

ואף מתכוון ליהנות מכך, או במקרה 
באיסור  משימוש  להימנע  ניתן  שלא 
אך האדם משתמש מכח ההכרח והוא 
מכוון בדעתו ליהנות מכך - כל חכמי 

ישראל מסכימים שהדבר אסור. 
ועל דרך זו כולם גם מסכימים שהיכן 
שלא ניתן להימנע משימוש באיסור, 
ממנו,  ליהנות  מתכוון  לא  והאדם 
אלא עושה זאת בלית ברירה - הדבר 

מותר לדעת כולם.
אפשר  כאשר  היא  המחלוקת  כל 
האדם  אך  לאיסור,  להזדקק  שלא 
אלא  ליהנות  מרצון  לא  אותו  עושה 
לא  אילו  גם  אבל  לו.  נח  יותר  זה  כי 
היה לפנינו איסור והיתר - היה בוחר 
כאן  ואין  נוחות  משיקולי  זו  בדרך 

כלל רצון ליהנות מן האיסור.

זו הבטה בכלי  במקרה שלפנינו, הרי 
[ו"קול  בהנאה  שאסורים  הקודש 
משום  בהם  יש   - וריח  'מראה' 
שהלויים  העובדה  האם  מעילה]. 
כדי  תוך  הקודש  בכלי  מביטים 
מכלי  ליהנות  להתכוון  בלי  עבודתם 
להימנע  שיכלו  למרות  הקודש, 
מההבטה - נחשבת להם כאיסור, או 

לא? 
אם  נפלאה:  בצורה  הגרש"ק  מבאר 
יביטו הלויים על הכלים בלי להתכוון 
שעל  מכוון",  ולא  "אפשר  זה  הרי 
מותר  האם  ישראל  חכמי  נחלקו  כך 

לעשות זאת. 
מציאות  למנוע  רצתה  התורה  אך 
בכלי  להביט  במטרה  ניגשים  הם  בה 
לב  לשאיפת  מודעים  ואינם  הקודש, 
את  לכסות  התורה  ציוותה  לכן  זו. 
לראות  יבואו  ש"לא  בכדי  הכלים, 

כבלע את הקודש".
 ***

האם  הדבר:  לשורש  מביטים  כאשר 
ומשכך  ברכה  לעשות  אנו  חפצים 
צריכים אנו לאכול, או שאנו זקוקים 
ברכה,  לעשות  ומוכרחים  לאוכל 
המסתברת  היא  השנייה  האפשרות 
של  גבוהות  בדרגות  איננו  יותר. 
אכילה לצורך בירורי ניצוצות וכיו"ב, 

ומשכך במאכל חפצים אנו. 
מה שכן ניתן לנו וצריכים אנו לפחות 
לראות  יבואו  "ולא  לכך:  להתעורר 
הברכה  אם  אף  הקודש".  את  כבלע 
'תיבלע'  נעשית לצורך המאכל, שלא 

ותיעשה כדרך עראי, חלילה.     

לפתע התגנבה למוחו 
מחשבה זרה: 'מה ביני 
לבין הרבי? הלא אין 

הבדל בינינו במעשה זה 
של אכילת הפרי'

כבלע את הקודש
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


