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א'בשער לקוב�
הקבצים בשני שהופיעו המאמרים את מביאים אנו זו במהדורה המערכת: הערת
(שמדובר חינם' 'שנאת בנושא המאמרים אולם א'. כרך בתוך וב', א' הראשונים
לאור שיצא לאהבה" "מאיבה בספר ומופיעים מחדש נכתבו ב') בקובץ רבות בו

כאן. נכפלו ולא תשע"ג, בשנת בעז"ה

תחו� בתורה, ומיוחד אחד תחו� קצת הוזנח רבות שני� שבמש� סוד זה אי�
ממש, שעה ושעה יו� יו� השכיחות רבות תעשה ולא עשה מצוות בו שיש
כל קיו� אי של ההפסד על בנוס� לחבירו. אד� שבי� המצוות תחו� והוא
שבי� היחסי� את המסדירות אלו במצוות שבהתעסקות הרי האלו המצוות
מעצמנו חוסכי� היינו לזולתו, ציבור ובי� לאשתו איש בי� לחבירו, אד�
ולומדיה התורה בזיו� ופגיעות, נפש עגמת הרבה ומחלוקת, שנאה הרבה
משתפרי� היו שלנו החברתיי� החיי� ואיכות לב). מחלות (ואפילו ה' וחילול

היכר. ללא
אבל הדברות, עשרת כמחצית את המרכיב זה שטח הוזנח למה מושג לנו אי�
לא הלמדני� יחידי�], [מלבד אלו מצוות למדו לא שהלומדי� היא עובדא
אספו לא האסופות בעלי מספיק, ההלכות את ביררו לא הפוסקי� פלפלו,
על אלו מצוות הניחו לא הקדושות בישיבות וא� הדפיסו. לא והמדפיסי�
לימוד שבאי� ומוב� ספר. ובבתי בחדרי� מספיק מה� דיברו ולא השולח�,

בפועל. לקיימ� יכלו ולא ידעו לא ישראל אמוני ושלומי מעשה אי�
אלו יקרות מצוות קמות עינינו לנגד מרנינה. לתופעה היו� אנו עדי� אול�
התענינות ומגלה אט אט מתעורר הציבור הראשו�. לכבוד� ומושבי� לתחייה
הניצני� בזה. הקשורי� המצוות ובכל התורה פי על החברה ביחסי גוברת
מתחילי� ובדורנו חיי�" וה"חפ� סלנטר הגר"י בזמ� עוד התחילו זו לתופעה
הרחב הציבור של צמאונו להרוות שכדי עקא, דא א� הפירות. את לראות
מה את להשלי� בשטח גדולה לעבודה זקוקי� הלכה, וספרי לימוד בחומר

מרובה]. והמלאכה קצר שהזמ� [ובמהירות, דורות במש� נעשה שלא
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"תורת מכו� בש� המאוחדי� ת"ח קבוצת עצמנו, על שלקחנו מה בדיוק זה
ממפרשי� הנדפס החומר כל איסו� של נמלי� מעבודת חל לאד�". האד�
ההלכות ובירור סידור פרטיי�, ובאספי� בספריות הנמצאי� 	 ומפוסקי�
מתובלי� לב, מושכת וג� ומובנת ברורה בצורה הערוכות סוגיות ו"בני�"
סיפורי� בצורת והמחשות טבלאות לסיכומי�, ועד ישיבתית" ו"לומדות בפלפול
הראשו� בחלק להווכח שאפשר כפי ההלכה. פי על מנותחי� יו� היו� מחיי
חלק לחבירו". אד� בי� להלכות לימוד "ספרי מסדרת בעז"ה לאור שהוצאנו
חדשי� ששה ותו� בלבב�" אחי� את תשנא "לא של בלאו כולו עוסק זה
כוללת עבודתנו מוגברת. בכמות שוב להדפיסו והוצרכנו המהדורה כל נחטפה
ספרי והחסידות, המוסר האגדה בתחו� לימוד ספרי של ופרסו� עריכה ג�
להפי� כדי בפרסומת אנו עוסקי� לזה בנוס� ועוד. לנוער וקריאה לימוד
הצבור. לתודעת החשוב הנושא את להביא כדי נרחבת בהפצה הספרי�

בכלל כעת העוברת הגדולה במהפכה בפועל שותפי� להיות באפשרותנו יש
בעוו� שנחרבה 	 שני בית חורב� מאז לה שמחכי� היסטורית מהפכה ישראל.
וביתר ראש כובד ביתר ונתייחס ההזדמנות את לנצל שנדע בתנאי חנ�. שנאת

אלו. למצוות רצינות
בכל וא� תוכניותינו. לפועל להוציא שנזכה מרומי� לשוכ� תפילה אנו
הקדושה המדורה על שמ� של אחת טיפה ולו להוסי� נצליח השתדלותינו

לריק. עמלנו שלא הרי אר�, מצוקי שהדליקו

* * * * * * *

זאת. למהפכה 	 צנועה תרומה 	 לתרו� כדי לעול� בא שלפניכ�, זה קוב�
ולפרס� מובהקי�, חכמי� ותלמידי צורבי� עבור כבמה לשמש מתיימר הוא
שיש דבר וכו'. והתעוררות מוסר ובאגדה, בהלכה והגיגיה� תורת� חידושי
כ� כמו בו. וההתעמקות שבתורה זה בתחו� העיו� ולדרב� לעורר כדי בו
גילויי� הלכה, חידושי פע� מידי בו שיפרס� המכו�, את בעז"ה זה כלי ישרת
ליישמ� וכיצד אלו יקרות במצוות ועיוני� חדשי� רעיונות ביבליאוגרפיי�,

יו�. יו� בחיי
אד� שבי� המצוות על "האמת בש� הקבוע המדור הוא שבקוב� הפנינה
של האמיתי וערכ� חשיבות� את הציבור בתודעת להגביר שנתייחד לחבירו"
בתורה שמוכח כפי עליה� הנכונה ההשקפה את להחדיר הללו. המצוות
ציבור ע� יחד בצדק. המעיי� לכל ופוסקי�, מפרשי� פה, ושבעל שבכתב
את לשת� כדי זה בעני� ומחקריה� חידושיה� את לשלוח שיאותו הקוראי�

חסד. תורת בתורת�, הקדוש הקהל כל
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* * * * * * *

תת לחבירו אד� שבי� המצוות על האמת במדור תמצאו שבידכ� א' בקוב�
הנביאי� של הבהירה השקפת� את לחשו� המיועד ה'" אמר "כה בש� מדור
בספרי חריפתה. במלוא האלוקית דעת את לנו ומוסרי� ה' בש� המתנבאי�
למצוות שנוגע מה לכל פשרנית והבלתי החריפה הגישה מאוד בולט הנביאי�
בשני בראש. מקו� לה ייחדנו ולכ� וצדקה] משפט [חסד, לחבירו אד� שבי�
כאיזמל החות� האלוקי במסר פני� אל פני� אנו נפגשי� שלפנינו המאמרי�
מעמיקי� אנו ה'" נאו� חפצתי באלה "כי שבראשו� ובעוד הבשר, בלב
מבני ה' חפ� בדיוק מה לגלות כדי הנבואה קטעי של תוכ� לתו� וחודרי�
וסוקרי� מסיירי� אנחנו מה" שו� על וחורב� "הרס השני שבמאמר הרי אד�,
בדר� ביותר עקבי וקו אמת	מידה לגלות כדי הקודש כתבי בכל בהרחבה
בעצ� ולמה בפרט, לחבירו אד� שבי� חטאי� ועל בכלל, השי"ת של ענישתו
בענש�. מיוחדת והחמרה אלו בחטאי� שמי� בדי� מיוחדת הדגשה יש

הברורה השקפת� את למסור המיועד לבב�" אל "והשיבות נוס� מדור בתת
מאמר מתו� הברית" מ"ספר הפע� ציטטנו הדורות, שבכל המוסר ספרי של
ומתבלט מיוחד ער� 	 לרבי� ידוע כ� כל הלא 	 זה לקטע רעי�". ִֵ"אהבת
ג� ואקטואלי חי הוא התיאור לשנאה. האד� שבלב הדח� של החד בניתוחו
כדי בזמנינו נכתב כאילו ונראה שנה, כמאתי� לפני שנכתב למרות היו�

דורינו. תחלואי לרפאות
* * *

בכל וא� תוכניותינו. לפועל להוציא שנזכה מרומי� לשוכ� תפילה אנו
הקדושה המדורה על שמ� של אחת טיפה ולו להוסי� נצליח השתדלותינו

לריק. עמלנו שלא הרי אר�, מצוקי שהדליקו
פעיה תשנ"ז, ניס� ר"ח ת"וערב צפת "ק

המכו� מנהל 	 חפ� ברו� המכו� ראש 	 וינברגר צבי
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ב'בשער לקוב�

ההדי� עול�, לבורא שבח ובהתלהבות ברצו� התקבל – א' לאד� האד� תורת
האד� תורת – שלפניכ� זה קוב� עול� לאור שהביאו ה� שעורר החיוביי�

ב'. לאד�
המצוות על "האמת המרכזי המדור הראשו�. כמתכונת מתכונתו עקרונית
	 רבנ� 'תנו בתת	מדור הורחב וא� מקומו על שומר לחבירו" אד� שבי�
באספקלריית 	 חיי�' אלקי� 'דברי נוס� מדור ובתת חז"ל', באספקלרית
סוגיות ולסדר לאסו� ללקט, רבה עבודה השקענו האחרו� בזה החסידות.
הדברי� לפשט במיוחד התאמצנו זי"ע. הבעש"ט בתורת ועמוקות יסודיות
הקוראי� היענות ע� הרחב. לציבור מובנת בצורה ולהסביר� שנית� כמה עד
ולפתח להרחיב נוכל ועיונ�, מחשבת� בהגיגי הציבור את לשת� הלומדי� /
ונחו�. חשוב כה לנושא כיאה יותר מהיר בקצב "האמת" מדור בעז"ה

יפורסמו בו עיוני הלכתי מדור הלכה", של "עומקה בש� קבוע מדור חדשנו
במכו� הנידוני� לחבירו אד� שבי� במצוות שוני� הלכתיי� דיוני� בעז"ה
הלומדי� מציבור תגובות לקבל כדי נועד פרסומ� לאד�". האד� "תורת
הלכה, בירורי לפרסו� המדור מיועד כ� כמו חכמי�. תלמידי של דעת� וחוות
שיאותו ישיבה ובחורי חכמי� תלמידי מאברכי� והערות ביאורי�, פלפולי�,
של תועלתה בממו�. שאינ� לחבירו אד� שבי� במצוות עיונ� מפרי לשלוח
בערכו נופל אינו אלו במצוות שהלימוד להמחיש הוא השאר בי� זה מדור
בהלכה לא וא� ועמקות בלומדות לא התורה, חלקי בשאר עיו� מלימודי

ופסוקה. ברורה
* * *

למצוות יותר רצינית התייחסות ויעורר ברצו� יתקבל זה קוב� שג� רצו� יהי
לכל ונזכה רב, זמ� זה יומי� עתיק בנושא לדוש עוד נצטר� שלא אלו, יקרות
וברכה... טובה שלו� "שי� תפילתינו תתקבל אשר לעת לנו המובטח הטוב

אמ�. פני�" באור [יחד] כאחד כולנו אבינו ברכנו
צפת פעיה"ק תשנ"ח, המצרי� בי� ימי לאד�, האד� תורת מכו�

וינברגר, חפ�,צבי ברו�
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הנביאים בדברי

dncwd

באמת? ה' רצו� מהו
הידיעה היא מבריותיו ה' רצו� מהו האמיתית שהידיעה ברור גדולה! שאלה
שכל ליהודי וכמה כמה אחת ועל אד�, לכל אדמות עלי ביותר החשובה

יתבר�. ה' רצו� 	 הוא ומציאותו קיומו
ובבירור בחיפוש ובלילותיו בימיו היהודי הע� מתעסק לגוי היותו מאז ואכ�
בה מתבונ� מסיני, שקיבל התורה בספר הוא קורא ממנו. ה' רצו� מהו לדעת
ומברר פה שבעל בתורה הוא מתעסק ה'. דעת להבי� כדי במפרשיה ומתעמק
שלו, דרכו 	 ה' דר� מהו לדעת כדי התריסי�, בעלי הפוסקי� מתו� הלכותיה
התנהגותו אי� במה להתעורר כדי מוסר בספרי הוא מתייסר בה. ליל� שעליו
לקבל וחסידות יראה מספרי הוא טוע� וא� ה', רצו� ע� אחד בקנה עולה

ה'. רצו� פי על יו� יו� חיי לחיות כדי קודש השראת
האחרו�. בזמ� הוזנחה ה' רצו� ידיעת של בלו� ואוצר גדול מקור בר�,
בכל ושאבו 	 לשאוב אפשר שממנו העיקריי� המקורות באחד בעצ� מדובר
כדי באמת ונאמרה נפלא. בדיוק ה' רצו� ידיעת של חפניי� מלא 	 הדורות
האלקית האמת על ולהעמיד� ישראל מלבות שווא ודמיונות ספיקות להוציא

הנצחית.
ה'... נאו� חפצתי באלה כי ה'!... אמר ה'...כה דבר שמעי אר� "אר�

שלנו נביאי�האמת בדברי המדויק ית' ורצונו ה' דעת של ,האוצרות
יתבר� ה' ע"י נשלחו הרי הללו הקדושי� הנביאי� שונות). (מסיבות הוזנחו

	 יותר פשוטות ובמילי� מעמו. רוצה ית' הוא מה להודיע בדיוקכדי מה
מאתנו רוצה אלאהוא נכתבו לא והעצומי� הרבי� הנביאי� דברי ומכל .

דורנו ג� כלול האלה הדורות בי� יד.) (מגילה לדורות שהוצרכו הנבואות
וחולשותיו. תהפוכותיו על שלנו
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מטעה שהיצר בינינו המצויי� והנהגות לקויי� וכמה כמה בחוש אנו רואי�
על שהוזנחו דברי� כמה וכ� ממש. ה' רצו� שה� התחושה בנו ונוטע אותנו
לכל כוחו בכל צועק הנביא אבל ה'. ברצו� עיקרי� אלו שאי� בהרגשה ידינו

	 לשמוע עיניה�"המעוני� מראות טח כי יבינו ולא ידעו לנו"לא ומגלה ,
אשר ומעשי� יש בדמיוננו. מציירי� שאנחנו ממה לגמרי אחרת תמונה
קשי� וגנאי בוז לכינויי הזוכי� וקדושה, הוד ומלאי� גבורה מעשי ה� בעינינו
עליה� דשי� שאנו ומצוות מעשי� ולאיד�, ה'. מאת השלוח הנביא מפי
ומכריז וזוהרי�, חזקי� בצבעי� נביא	האמת מצייר� מופג�, בזלזול בעקב,
ברא זה מסוג מעשי� ובשביל מאתכ� רוצה יתבר� שה' מה זהו הנה ואומר:

עולמו. כל את

ה'. נאו� חפצתי באלה ...כי
מהאמת מושגנו רחוקי� למעלה. ותחתוני� למטה עליוני� הפו�! עול�
ית' שלוחיו בדברי להתעמק לנו הוא וזכות חובה כ� ועל הצרופה. האלקית
אמוני לשלומי רב בדיוק להעביר היה שליחות� מטרת שכל נביאי	האמת,
לשתי משתמע בלתי חי ובציור בפירוט מה�, שואל אלקיה� ה' מה ישראל

פני�.
הנביאי מדברי גדול חלק ישרואכ�, מעיי� וכל לפירוש זקוקי� אינ� באמת �

נאמרו והרי האב�. בלב כאיזמל וחותכי� מאליה� מבוארי� הדברי� כי יחזה
פירשו לא א� והמפרשי� יש ולכ� פירוש, בלי ישראל, בית להמוני ג� אז
עסקו וכבר יפה יפה לבאר� לפני� צריכי� והדברי� יש אול� אלו. קטעי�
והאחרוני� הראשוני� הגדולי� והמפרשי� תדיר ומדרשי� בש"ס חז"ל בזה
אלא צריכי� אנו אי� ואנו חיי�. אלקי� דברי ואלו ואלו פיה�, על מפרשי�
הטוב ה' לנו ששלח האלקי השפע מכל נפשנו ולמלאות ולשבוע, לאכול פה

לנו. לטוב
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ה' נאום חפצתי באלה כי
לנושא הנביאי� התייחסות הוא הקודש בכתבי ביותר המפתיעי� הנושאי� אחד
העוצמה מול ומשתוממי� משתאי� אנו עומדי� בכללותו. לחבירו אד� בי�
הזולת. את והמצערי� הפוגעי� המעשי� את הנביאי� מגני� בה� והחריפות
וכו', וכו' ומרמה שקר לחברי�, ובוז לעג ורכילות, הרע לשו� דיבור כמו חטאי�
בעיניו חמורי� שאינ� הרי חטאי� שה� יודע שכבר מאתנו למי אפילו שבעוה"ר
חלק� מנת וה� דחסידותא למילי בעיניו יותר קרובי� אלא שבתורה כחמורות
כגו� לחבירו אד� שבי� ביחסי� טובות הנהגות ג� כ� וכמו וחסידי�. צדיקי� של
מעריכי� אינ� בה� העוסקי� וא� ער� כפעוטי בעינינו נחשבי� וכו' וחסד צדקה

ה'. את עבודת� לעיקר וטפלי� צדדיי� כדברי� אלא אות�
השקפתינו לשנות שעלינו לדעת אנו נוכחי� הנביאי� בדברי קצר עיו� אחרי א�

ולדוגמא, האמיתית. אלקית לדעת להתאימה כדי לקצה קלמקצה עיו� נעיי�
ח�ט פרקי� שחריתבירמיהו תשעה�באב הפטרת בעצ� היא הלא זאת נבואה .

עלינו ומה המקדש, ובית האר� חרבה מה על שנדע כדי אז להיאמר שנתקנה
בחיפזו� ונאמרת שנקראת שמתו� עקא דא א� לגאולה. לזכות כדי ולתק� לעשות
זאת עמוקה לפרשה לב שמי� אנו אי� התורה קריאת אחרי הכנסת בבית
על הנביא ירמיה מתנבא שבה בפרשה מדובר בתוכה. טומנת שהיא והחידושי�
והתלאות הצרות את ביותר קודרי� בצבעי� ומתאר והמקדש האר� חורב�
לידי המביאי� החטאי� את מפרט ג� הנביא בר� ישראל. ע� על לבוא העתידות

הללו. הלקויי� את ויתקנו בה� שיחזרו ה' לע� ומתחנ� כזה איו� חורב�
לב לשי� וראוי סוגי�, לשלשה לסווג אפשר הנביא שמפרט החטאי� רשימת את

ביותר. מודגשי� מה� אלה
י"ג, י"ב פסוקי� ט' בפרק זרה. עבודה ועל התורה עזיבת כללות על תוכחה (א)

נאמר: האר� אבדה מה על השאלה על תשובה שבתור
àìå éìå÷á åòîù àìå íäéðôì éúúð øùà éúøåú úà íáæò ìò 'ä øîàéå"
:"íúåáà íåãîì øùà íéìòáä éøçàå íáì úåøéøù éøçà åëìéå :äá åëìä

א': בפסוק מילי� בשתי ביטוי לידי הבא עריות, גילוי (ב)
..."íéôàðî íìåë"

[על א�ח: בפסוקי� בממו�], [�שאינ� בזולת ופגיעה לחבירו אד� שבי� עבירות (ג)
הפשטני�]: המפרשי� פי
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íéãâåá úøöò"[ושקר לבגידה וכינוסיה� ÷íúù[אסיפות� íðåùì úà åëøãéå
לרחוק] מגיע נזקו כי לקשת הלשו� éë[מדמה ,õøàá åøáâ äðåîàì àìå ø÷ù

äòø ìà äòøî[עבירה אל åäòøî[מעבירה ùéà :'ä íåàð åòãé àì éúåàå åàöé
:êåìäé ìéëø òø ìëå áå÷òé áå÷ò çà ìë éë åçèáú ìà çà ìë ìòå åøîùä

åìúäé åäòøá ùéàå[ילעיגו]äåòä ,ø÷ù øáã íðåùì åãîì ,åøáãé àì úîàå
åàìð:[�דרכ לעוות ויגעי� éúåà[עמלי� úòã åðàî äîøîá äîøî êåúá êúáù

íðåùì èåçù õç :'ä íåàð[כתיב åäòø["שוחט" úà íåìù åéôá ,øáã äîøî
åáøà íéùé åáø÷áå øáãé:[אוהב פני ומעמידי� שנאת� להמסתירי� ìòä[הדגשה

...éùôð í÷ðúú àì äæë øùà éåâá íà ,'ä íåàð íá ã÷ôà àì äìà

הביטויי� שאר בי� הכולל האיו� החורב� את ומנבא הנביא מקונ� הזה הפירוט ועל
� והחמורי� הרבי�

íéìâì íéìùåøé úà éúúðå ...éäðå éëá àùà íéøää ìò (è)"�אבני ïåòî][גלי
úåàáö 'ä øîà äë ïëì (ãé) ...áùåé éìáî äîîù ïúà äãåäé éøò úàå ,íéðú
íéúåöôäå :ùàø éî íéúé÷ùäå äðòì äæä íòä úà íìéëàî éððä ìàøùé éäìà
éúåìë ãò áøçä úà íäéøçà éúçìùå íúåáàå äîä åòãé àì øùà íéåâá
íëðæà ç÷úå 'ä øáã íéùð äðòîù éë ...ïåéöî òîùð éäð ìå÷ éë ...íúåà
åðéðåìçá úåî äìò éë :äðé÷ äúåòø äùàå éäð íëéúåðá äðãîìå åéô øáã
'ä íàð äë øáã :úåáçøî íéøåçá õåçî ììåò úéøëäì åðéúåðîøàá àá

'åâå "øöå÷ä éøçàî øéîòëå äãùä éðô ìò ïîåãë íãàä úìáð äìôðå

הארוכה גלותו במש� לה� עד באמת ישראל שע� ומרי� קשי� דברי� וגו' וגו'
המאלפות בנבואות רבות רבות מיני אחת דוגמא אלא אינו זה וכל היו�. עד
לחבירו אד� שבי� העבירות בחומרת האמיתית ההשקפה את אותנו ומלמדות

גמור. כהיתר נעשו א� ההרגל שמרוב בזולת ופגיעות בעקב, הנדושי�

מרובה טובה מידה
ג� ה� מפליגי� אלו, בעניני� הנביאי� לנו שמביאי� והזהרות עונשי� על נוס�
לרעהו איש שמטיב והטבות ער�" "מעוטי הנהגות על טוב ושכר גדולות בהבטחות

מעשיו. לחשיבות מודעות בלי
והוא שחרית �] הכפורי� יו� מהפטרת פסוקי� כמה הפע� נצטט דוגמא בתור
את מייסר הנביא ד�יב. פסוקי� נ"ח בפרק ובעיקר ישעיהו] בנביא נ"ח נ"ז בפרק

ה': לפני לרצו� מתקבלי� אינ� ושה� הצומות על הע�
òéîùäì íåéë åîåöú àì ,òùø óåøâàá úåëäìå åîåöú äöîå áéøì ïä (ã)
óëìä åùôð íãà úåðò íåé åäøçáà íåö äéäé äæëä (ä) :íëìå÷ íåøîá
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òéöé øôàå ÷ùå åùàø ïîâàëäæ àåìä (å) :'äì ïåöø íåéå íåö àø÷ú äæìä
òùø úåáöøç çúô åäøçáà íåö[�הרעי הקשרי� äèåî[התר úåãâà øúä]התר

חובותיה�] תמורת בה� לרדות העניי� צוארי על לתת שהוכנו המוטות çìùåאגודות
íéùôç íéöåöø[השביעית בשנה הרצוצי� העבדי� את å÷úðú:[תשחררו äèåî ìëå

åúéñëå íåøò äàøú éë úéá àéáú íéãåøî íééðòå êîçì áòøì ñåøô àåìä (æ)
íìòúú àì êøNáîå:[�דחק בעת לקרובי� [עזור

מרובה: טובה במדה ה' בש� הנביא ומבטיח
êúëåøàå êøåà øçùë ò÷áé æà (ç)[רפואת�]ê÷ãö êéðôì êìäå çîöú äøäî

פטירת�] êôñàé[אחרי 'ä ãåáë:[�הצדיקי ע� עד� äðòé[בג� 'äå àø÷ú æà (è)
òáöà çìù ,äèåî êëåúî øéñú íà ,éððä øîàéå òåùúמלשלוח תפסיק [א�

מאשימה"] "אצבע המרימי� אד� בני כדר� חביר� פני מול אל (é)אצבע� :ïåà øáãå
òéáNú äðòð ùôðå êùôð áòøì ÷ôúå�לב על תדבר וג� הרעבי� את [תשביע

פיוס] ודברי íéøäöëתנחומי� êúìôàå êøåà êùåçá çøæåבכל יזרח הישועה [אור
úééäåצרותי�] õéìçé êéúåîöòå êùôð úåçöçöá òéáùäå ãéîú 'ä êçðå (àé) :

íìåò úåáøç êîî åðáå (áé) :åéîéî åáæëé àì øùà íéî àöåîëå äåø ïâë
...úáLì úåáéúð ááåùî õøô øãåâ êì àøå÷å íîå÷ú øåãå øåã éãñåîÈÈÆ

עומד עצמו שהנביא הנביאי�, בתוכחות נוס� סגנו� זה בפרק ראינו אגב בדר�
למצוות התיחסותנו ובי� לחבירו אד� שבי� למצוות שלנו ההתיחסות בי� ומשווה
שאנו המופלג הזלזול ועל שלנו עדיפויות סול� על ומתריע למקו� אד� שבי�
נשלה שבל מזהיר שהנביא אלא עוד ולא האחרוני�. מול הראשוני� לאלו רוחשי�
אלא חבירינו. כלפי חולשותינו על תחפה למקו� המהודרת שעבודתינו עצמנו את
והאפר והשק שהצומות ישעיה הנביא כא� לנו שמסביר וכמו הנכו� הוא ההיפ�
דוקא ואדרבא כל אדו� לפני לרצו� מקובלות אינ� הללו החשובות העבודות וכל
בנביאי� הרבה מצוי זה סגנו� מלהתקבל. אות� מעכבות ה� הבריות כלפי העבירות

ואריכות. פירוט וביתר

אותי "דעת" מאנו
הנ"ל, בפרשה ירמיהו הנביא לנו מגלה מזהב יותר השווה וגילוי גדול חידוש
חמורי� בעצ� למה מלמדנו הוא והמוסרי� התוכחות על בנוס� באב. ט' הפטרת

ה'? בעיני לחבירו אד� בי� חטאי כ� כל
העני סוד לפנינו יתגלה בפרשה היטיב נעיי� זו.א� קשה בסוגיא מלא והסבר �
דבריו: את הנביא מסכ� הפרשה סיו� לקראת

ììäúé úàæá íà éë ...åúîëçá íëç ììäúé ìà 'ä øîà äë (âë-áë)
éë õøàá ä÷ãöå èôùî ãñç äNåò 'ä éðà éë éúåà òåãéå ìëùä ììäúîä

.'ä íåàð éúöôç äìàá
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ובפרט דרכו, לפי אחד כל הזמ�, במרוצת הרבה עסקו כ� דוקא הללו בפסוקי�
הפילוסופי� כא�. הכוונה "דעת" ולאיזה אותי" וידוע "השכל המילי� בביאור
בעניני� פירשוהו ומקובלי� ה', בייחוד עמוקות לחקירות הכוונה פירשו האלקיי�
מכיו� בר� חיי� אלקי� דברי ואלו שאלו ברור וכו'. מרכבה במעשה עמוקי�
הפשט לפי ולהבינו בפרשה להתבונ� אנו רשאי� פשוטו מידי יוצא מקרא שאי�
מדובר "דעת" באיזה בדיוק מלמדנו עצמו שהנביא ניווכח מעיי�. לכל המתגלה

ל"דעת": עלינו ומה
äìàá éë õøàá ä÷ãöå èôùî ãñç äùåò 'ä éðà éë éúåà òåãéå ìëùä

.'ä íåàð éúöôç

אותי", וידוע "השכל המילי� אחרי חסד..." עושה ה' אני "כי הזאת התוספת מה
לכא�? הקשר ומה

לפי הועתק נבוכי� מורה (סו� הפשוט הפירוש את בבהירות לנו מבאר הרמב"�
כא� ברד"ק ג� בשמו בקיצור הובא הרמב"� של זה פירוש קאפח. ר"י תרגו�

בפרשה):
בלבד, יתעלה השגתו שהיא שבתכליות הנעלה בביאור זה בפסוק הסתפק שלא ..."
וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת א� 'כי אומר היה מטרתו זו היתה אילו כי
אומר היה או אחד', אני כי אותי וידוע 'השכל אומר היה או הדיבור, ויפסיק אותי'
ההתפארות כי אמר אלא באלה. כיוצא וכל כמוני' אי� 'כי או תמונה', לי אי� 'כי
שביארנו מה כעי� קאפח] מעשיו, �] מעשי כלומר תארי ובידיעת בהשגתי היא
אשר המעשי� אות� כי זה בפסוק לנו ובאר וגו', דרכ� את נא הודיעני באמרו

וצדקה." משפט חסד ה� בה� ולהתדמות אות� לדעת חובה
הכוונה אותי" "דעת אומר כשהנביא הפסוקי�. פשטות להבי� אנו מתחילי� ועתה
הוא ובה� תדיר ית' הוא עוסק שבה� יתבר� ומעשיו מידותיו את ולהשיג לדעת
בממו� אחד כל של הזכויות ושמירת ואמת די� �] משפט וה�: העול�, את מנהל
בי� ממוצע �] וצדקה טובה], והשפעת לאחרי� מופלגת הטבה �] חסד ונפש], גו�
לו מגיע שאי� וא� הנצר� לעני צדקה כגו� להטיב נות� כשהשכל לחסד, משפט
כי וכו', ומפרנס וז� בורא בריותיו ע� מתחסד הקב"ה. עוסק אלה בשלש בדי�].
לדבר עדי� שאנו כפי עונש. שמגיע למי ומעניש בצדק שופט וג� חסדו, לעול�
הוא שכביכול אומר הקב"ה א. דברי�, שתי הנביא ומדגיש שעה. ושעה יו� יו�

בכ�. חפ� יתבר� ושהוא ב. כ� עושה
ה אנחנוזהו ג� שנוכל כדי היטיב ונלמדו בו שנתעמק תובע שהנביא אותי" "דעת

שפירשו בדרכיו" "והלכת פעמי� כמה בתורה שכתוב מה כעי� וזהו כ�. להתנהג
ומה פיה�, על ומתנהג בה� הול� יתבר� הוא שכביכול ה', דרכי � בדרכיו חז"ל

אתה. א� הוא...
הכתוב ישראל. ע� של ההיסטוריה בתחילת מיד בתורה מודגש כבר זה רעיו�

אבינו: אברה� את משבח
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úåùòì 'ä êøã åøîùå åéøçà åúéá úàå åéðá úà äåöé øùà ïòîì åéúòãé éë
úéùàøá) ."åéìò øáéã øùà úà íäøáà ìò 'ä àéáä ïòîì èôùîå ä÷ãö

(èé çé

הזה. ה"דעת" כא� הנביא הזכיר נוספות שפעמיי� נגלה עוד, בפרשה וכשנדקדק
באמצע מפסיק לעיל) (הועתק לחבירו אד� שבי� החטאי� את כשמפרט בתחילה
מסיי� הללו החטאי� רשימת בסו� כ� וכמו ה'", נאו� ידעו לא "ואותי במילי�:
מהי עצמ� בעד ומכריזי� ברורי� הדברי� הרי וא"כ ה'". נאו� אותי דעת "מאנו
וההתבטאויות חומרת� יותר מובנת וג� אלו. חטאי� של העמוקה המשמעות
שאי� בעליל מוכיח זה בשטח קלוקלת התנהגות שהרי הנביאי� מצד החריפות

כביכול. דרכיו ואת ה' את "לדעת" רוצי� ואי� יודעי�

דומה הדבר למה ְָָָמׁשל
ביניה� ואי� שנשאו ואשה איש פשוט. משל ע"י העני� חומרת להסביר יש ואולי
ופרטיי� צדדיי� בדברי� רק שוררת ההבנה ואי בסיסית הבנה שיש זמ� שכל הבנה,
קורה אבל שמשתווי�. עד קצת להבליג היא ויכולה קצת להבליג יכול הבעל אז
ומקודש חשוב הבעל שבעיני מה שכל והיינו ומקיפה, יסודית היא ההבנה שאי
מבטל� ביותר האשה בעיני החשובי� והדברי� ונבזה, כגרוע האשה אצל נחשב
יחד ולחיות להמשי� שיי� הא� � קיימא בר הוא א� � זה במצב יד. במחי הבעל

ואשה? כבעל
במה חפ�, אני ובמה אני, מה לדעת עליכ� ושוב, שוב מודיע הקב"ה � והנמשל
אות� מעריכי� ואינכ� מזלזלי� את� באלה בעיני. חשוב ומה תמיד עוסק אני
בכ� עוסקי� ואת� וחשוב טוב שבעיניכ� ומה תמיד. ההיפ� את עושי� ואת�
הלבנת ורכילות, הרע לשו� מריבות, שקר, מרמה, בטחונכ�, בה� ותולי� תמיד
ומכוערות. רעות הנהגות ה� בעיני וכו', וכו' אביוני�, השפלת הדי�, עינוי פני�,

יחד? נדור ואי� הבסיסית, ההבנה לנו חסרה כ� א�
,éùôð í÷ðúú àì úàæë øùà éåâá íà .'ä íåàð íá ã÷ôà àì äìà ìòä
íééåâá íéúåöéôäå ...íéìâì íéìùåøé úà éúúðå ...éäðå éëá àùà íéøää ìò

"...íúåáàå äîä åòãé àì øùà

הנביאי� בדברי מקומות בכמה ג� ונשנה כא� ירמיהו בנבואת נתפרש גדול יסוד
ברמז.

שהובאה א�ב) נח (ישעיה כיפורי� יו� מהפטרת נוספי� פסוקי� שני נעתיק ולסיו�
בירמיהו: המפורש העני� נרמז כ� ג� ושבה� לעיל,
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á÷òé úéáìå íòùô éîòì ãâäå êìå÷ íøä øôåùë êåùçú ìà ïåøâá àø÷
ïåùåøãé íåé íåé éúåàå :íúåàèçïåöôçé éëøã úòãåéåâëäùò ä÷ãö øùà

áæò àì åé÷ìà èôùîåù"ééò) .ïåöôçé íé÷ìà úáø÷ ÷ãö éèôùî éðåìàùé
.(íéùøôîá

ולהידבק ה' דרכי "לדעת" חפצי� ה� כאילו פני� מעמידי� שה� מוכיח הנביא
והועתק להל� הנביא (כתיאור מאלה ה� רחוקי� במציאות אבל ובמשפט, בצדקה

לעיל). מדבריו חלק
לדעת לחבירו. אד� שבי� המצוות על הנכונה ההשקפה לעצמנו לסגל ונזכה ה' ית�
שבפי הטובות הנבואות כל בנו ויקוימו קצהו. באפס � ית' בדרכיו וללכת ה' את

בימינו. במהרה ה' נביאי
* * *
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בתנ"ך סקירה
מה? שום על וחורבן הרס

הנהגת של הנושא בולט הקודש בכתבי עליה� לומדי� שאנו הנושאי� מגוו� מבי�
לפעמי� מביאה בזה מדוקדקת התבוננות ועונש. לשכר בנוגע בפרט בעול�, ה'
בגמרא זה בנושא לחקור הרבו חז"ל ובאמת לכת. ומרחיקות מפתיעות למסקנות
מעשי� על טוב שכר של האלקיי� המידה אמות על לעמוד כדי המדרשי� ובכל
סוג בחקר נתמקד זה במאמר הזה. בעול� ובפרט רעי� מעשי� על ועונש טובי�

והוא מיוחד בכתביחורב�עונש מוצאי� שאנו וכיו"ב אר�, עיר, של חורבנה .
הקודש.

וכל מכל ומכלה שממית ויש רעי�, וביסורי� בגירוש בגלות, מעניש והשי"ת יש
א� והשי"ת יש ולפעמי� השמי�. מתחת שמ� את ומוחה החוטאות הנפשות את
מצאנו ג� החורב� ובעצמת ש�. שנעשו החטאי� בגלל המקו� כל את מחריב
שמקו� היכר נשאר לא מושל�, שהוא ויש חלקי הוא והחורב� יש שונות, דרגות
ואח"כ מסוימת לתקופה זמני הוא והחורב� יש כ� כמו פע�. אי ש� היה יישוב
עול�, תל נצחי, הוא והחורב� יש זאת ולעומת לאיתנו, וחוזר המקו� משתק�
הקודש בכתבי כאלה דוגמאות כמה ננתח להל� עד. לעולמי ונבנה חוזר ואינו

הללו. לחורבנות הסיבות אחרי להתחקות וננסה

בהיסטוריה והגדול הראשון החורבן
וכלהמבול! מוגבל לזמ� רק שהיה וא� עצו�. ובהיק� המילה מוב� במלא חורב�

מכל חדשי�, לחיי� חדשה, להתחלה העול� את להכי� כדי אלא בא לא כולו
בהיסטוריה. והגדול הראשו� כחורב� המבול את לסווג יש שעדיי� ברור מקו�

כשהקב"ה א� למבול, הרקע בתורה מסופר נח פרשת ובתחילת בראשית פרשת בסו�
יג): ו (פרק מפורשי� דברי� לו אמר המבול בשורת את לנח בישר

õøàä äàìî éë éðôì àá øùá ìë õ÷"ñîçúà íúéçùî éððäå íäéðôî
ìåãâ äîë äàøå àá ïðçåé 'ø øîà" úòáå÷ .ç÷ ïéøãäðñá àøîâäå ."õøàä
íðéã øæâ íäéìò íúçð àìå ìëä ìò åøáò ìåáîä øåã éøäù ,ñîç ìù äçåë
íúéçùî éððäå íäéðôî ñîç õøàä äàìî éë øîàðù ìæâá íäéãé åèùôù ãò

.õøàä úàזה מאמר בקיצור הביא ג� בפרשה כא� .וברש"י
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הפלגה דור / המבול דור - השוואה
(בפרשת הפלגה דור פרשת ראה גמור) דמיו� שאי� (אע"פ גרידא השוואה ולש�

י פרק כהנח והרס חורב� בכנפיה הביאה לא למקו� אד� בי� שהיה שחטא� א)
שלא כדי לשונות ובחילוק בפיזור� הדי� מידת והסתפקה המבול כדור חמורי�
ו): לח (פרשה רבה בבראשית מפורש ההשוואה רעיו� במעשיה�. להמשי� יוכלו
נשתיירה הפלגה דור של ואלו פליטה מה� נשתיירה לא המבול דור של אות� ..."
גבולות כד) (איוב שנאמר בגזל שטופי� שהיו ידי על המבול דור אלא פליטה, מה�
הפלגה] דור �] אלו אבל פליטה, מה� נשתייר לא לפיכ� וירעו, גזלו עדר ישיגו
נשתיירה לפיכ� אחת' שפה האר� כל ויהי שנאמר זה את זה אוהבי� שהיו ידי על

פליטה." מה�

כנען עונש / מצרים עונש - השוואה
שהכנעני� שבעוד כנע�. ואר� מצרי� אר� בי� לערו� אפשר מענינת השוואה עוד
כליה עליה� נגזרה לא בתורה, המפורטי� והחמורי� הרבי� עוונותיה� למרות
להישאר שהתעקש מי רק שהרי בעצמ�. ה� לא וא� ארצ� לא מוחלט, וחורב�
אחר במקו� ולדור מהאר� לנדוד אפשרות לה� היתה א� נהרג, ולהילח� באר�
�] פרסטיניות שלש ה"א) אמצע (פ"ו שביעית בירושלמי כמפורש להשלי� או
שלא עד ישראל לאר� יהושע שלח ש�) משה פני בכתב, המל� צו פרסטיגיות,
יעשה. מלחמה לעשות ישלי�, להשלי� יפנה, להפנות רוצה שהוא מי לאר�, יכנסו
[שנאמר] השלימו גבעוני� לאפריקי... לו והל� להקב"ה לו והאמי� פינה גרגשי
ונפלו". מלחמה עשו מל� ואחד שלושי� ישראל. אר� את גבעו� יושבי השלימו וכי
מפורש טז) כ (דברי� נשמה" כל תחיה "לא המצוה: לגביה� שנאמר באלה וג�

אשר "למע� אלא לכנעני� גרידא עונש שאינו יח) (פסוק אתכ�ש� ילמדו לא
אלקיכ�".לעשות לה' וחטאת� לאלוהיה� עשו אשר תועבות� ככל

שמצרי� לאחר ארצ�. נחרבה וג� כמה פי קשי� בעונשי� נענשו המצרי� ולעומת�
בתור ובודאי � הקודש בכתבי שמה מוזכר לא ה' מאת התרעלה כוס את שתתה
בי� הבולטי� ההבדלי� אחד ולכאורה בשני�. מאות מש� � שהיתה כפי מעצמה
למצרי� בניגוד למקו� אד� בי� היה הכנעני� של פשע� שעיקר הוא לאלו אלו
ולכ� ובאכזריות. ברשעות של� ע� ועינו ששיעבדו לחבירו אד� בי� היה שחטא�
כשיצאו ישראל לע� שהגיע והישועה הגאולה על [בנוס� החמור העונש לה� הגיע

מש�].

והרס לחורבן סמל - סדום
ההרס מלבד כי בכדי, ולא מאליו. תמיד עולה "סדו�" הש� "חורב�", כשמזכירי�
ומופת דוגמא משמשת ג� שסדו� הרי עול�, ולדורות לשעתו ו"ההפיכה" הגדול
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שנתחיל לפני עצמה. בתורה וא� בנביאי�, חז"ל, בדברי ורציני מוחלט לחורב� תדיר
סדו�, של חורבנה שבה�בסקירת בתנ"� המקומות וכל כ�, לידי שהביאו עוונותיה

"סדו�" המושג את היטיב להגדיר עלינו החוטאי�, את להרתיע סדו� הוזכרה
מטרות: לשתי כלל בדר� מוזכרת סדו� והנביאי�. התורה למוסרי הקשור בכל

גמורא] והרס חורב� החורב�המחשת וג� לגמרי. המקו� וזכר ש� שנמחק עד
ב] (וכדלהל�). עוד יבנה שלא נצחי סדו�הוא פשעי�פשעי שהיו לחורבנה. שגרמו

לרוע. במינ� ומיוחדי� חמורי�
נאמר: יט) (בראשית בתורה טיבו? מה סדו� חורב�

äøåîò ìòå íåãñ ìò øéèîä 'äå ...äæä íå÷îä úà åðçðà íéúéçùî éë"
úàå øëëä ìë úàå ìàä íéøòä úà êåôäéå íéîùä ïî 'ä úàî ùàå úéøôâ
...ïùáëä øåèé÷ë õøàä øåèé÷ äìò äðäå ...äîãàä çîöå íéøòä éáùåé ìë

."'åâå øëëä éøò úà íé÷ìà úçùá éäéå

כב): (כט דברי� ובחומש
ìë äá äìòé àìå çéîöú àìå òøæú àì äöøà ìë äôøù çìîå úéøôâ"
."åúîçáå åôàá 'ä êôä øùà íééåáöå äîãà äøåîòå íåãñ úëôäîë ,áùò

התיאור וכגו� נצחיותו, את מדגישי� וג� החורב� תיאור על מוסיפי� והנביאי�
כ): (יג בישעיה הארו�

ãò ïåëùú àìå çöðì áùú àì .äøåîò úàå íåãñ úà íé÷ìà úëôäîë..."
íééö íù åöáøå .íù åöéáøé àì íéòåøå éáøò íù ìäé àìå ,øåãå øåã,נמיות�]

íéçåàרש"י] íäéúá åàìîå[חיה íéøéòùå[מי� äðòé úåðá íù åðëùå[�שדי]ִֵ
åéúåðîìàá íééà äðòå .íù åã÷øéבהיכלי ותני� רש"י] בארמנותיו, חתולי� [ויגורו

עונג..."
ועיי"ש): יז�יח (פמ"ט ובירמיהו

ïá äá øåâé àìå ùéà íù áùé àì 'ä øîà äéðëùå äøåîòå íåãñ úëôäîë"
÷ùîî ,äøåîòë ïåîò éðáå äéäú íåãñë áàåî éë" :(è á"ô) äéðôöáå ."íãà

ìåøç[�במפרשי וע"ע וחרולי�, קוצי� çìî[מקו� äøëîå[מלח כריית äîîùå[מקו�
."íìåò ãò

אד� מגורי זכר כל וטשטוש מושל� חורב� פירושו סדו�" "חורב� דבר של כללו
נצחי� לנצח זה וכל לדבר, עוד תצלח ולא מהמקו�, הצמחי� וא� חיי� ובעלי

עול� .1ולדורות

מעשיהם1. להשוות בלי החוטאים את להרתיע כדי דוגמא בתור משמש סדום וחורבן יש
כאלו דוקא ולאו מסוימים חמורים פשעים על מוחלט חורבן להם שמגיע והיינו סדום, למעשי
שמוזכרים בתורה המקומות משני באחד כט), (פרק דברים בחומש וכגון סדום. לפשעי הדומים
בחטא שם שמדובר אף ולכן לעיל). (הועתק ארצה" כל שריפה ומלח "גפרית כדוגמא ועמורה סדום
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סדום" עוון היה זה "הנה
עד כ"כ לפשוע הרבו ובמה האלה האנשי� פשעי על להתחקות עלינו ומעתה
ג� מוחלט? ובוהו לתוהו עריה� והשבת הטרגי כליונ� את הצדיקו שמעשיה�
הנביאי�. של המפורשי� מדבריה� ואח"כ התורה מפסוקי קוד� נצטט בזה

כ): (יח בבראשית
'ä øîàéå"ú÷òæë éë íúàèçå äáø éë äøåîòå íåãñàð äãøà .ãàî äãá

äàøàåéìà äàáä äú÷òöëä:"äòãà àì íàå äìë åùò:(יג (פי"ט וש�
äìãâ éë äæä íå÷îä úà åðçðà íéúéçùî éë"'ä éðô úà íú÷òöåðçìùéå

:"äúçùì 'ä

וחטאי� בעוולות שמדובר עצמו הפסוק מתו� וברור שבר. וזעקות בצעקות מדובר
שהרי לשמי�. עד עולה זעקת� חמס זועקי� המעוני� וכאשר לחבירו, אד� שבי�
לזעוק. מה על ואי� שיזעוק מי שאי� שבר, זעקת אי� למקו� אד� שבי� בחטאי�
בספר ובפרט פשעיה�. היו שאלה ברורי� בדברי� בנביאי� כ� שמפורש ובאמת

מט): פסוק טז (פרק יחזקאל
äì äéä è÷ùä úåìùå íçì úòáù ïåàâ ,êéúåçà íåãñ ïååò äéä äæ äðä"

äéúåðáìåä÷éæçä àì ïåéáàå éðò ãéåéðôì äáòåú äðéùòúå äðéäáâúå .
.(ãåò ù"ééòå) ."éúéàø øùàë ïäúà øéñàå

העונש את התורה משווה מקום מכל ועמורה, סדום באנשי במקורות הוזכר שלא חטא זרה, עבודה
חטאתם. על ועמורה סדום לעונש מאוד, להם החמורה זרה עבודה חטא על לישראל שמגיע

הנביא משווה ושם ו) (פ"ד איכה במגילת והוא כזאת השוואה נערכת הקודש בכתבי נוסף במקום
עוונותיה מחמת יותר קשה היתה ירושלים שחורבן הדגשה תוך סדום לחורבן ירושלים חורבן
בה חלו ולא רגע כמו ההפוכה סדום, מחטאת עמי בת עוון "ויגדל סדום. מעוונות חמורים שהיו
"כמו אחת בבת נהפכה שסדום א) בשנים, חמורה היתה ירושלים שחורבן מקונן הנביא ידים".
רק אדם בני של ידים" בו חלו "לא בסדום ב) ירושלים. משא"כ מועט, זמן ארך הכאב וכל רגע"

ירושלים. משא"כ ה', מאת בשליחות מלאך
במפרשים. עיי"ש סדום של לקיצה אדום של קיצה את שמדמה יח מט בירמיה וע"ע

אחרי בעיקר להתחקות זה במאמר מטרתנו כי השוואות של זה בסוג כאן להאריך הכוונה אין
חטאי שהובאו בתנ"ך במקומות נתרכז ולכן סדום, כחורבן חורבנות אחריהם הגוררים החטאים

בעז"ה. אלו חטאים להגדיר וננסה אחרים לחטאי כדוגמא ועמורה סדום
החטאים על קצת גם ללמוד ניתן הדברים מתוך אך החורבן לענין בעיקר מדמה הנביא ולפעמים יש

בקיצור. בע"ה נפרטם ולהלן לכך, האחראים



?‰Ó ÌÂ˘ ÏÚ Ô·¯ÂÁÂ Ò¯‰21

את וציירו ואכזריות�, סדו� אנשי רשעות בתיאור מקומות בכמה הפליגו ובחז"ל
הדי� סילו� וכמו"כ לה�. לעזור שניסה מי ולכל וכיו"ב ועניי� לאורחי� העינויי�
מידת על "כופי� הלכתית מטבע טבעו א� ובגמ' בה�. רגילי� שהיו המשפט ועיקול

ועוד). נט. יב: ב"ב (עיי� סדו�"סדו�" מחבירו"מידת הנאה מונע שהאד� פירושו
חסר). לא וזה נהנה (זה רשעות מתו� ורק כלו�, עי"ז יחסר לא שהוא אע"פ

על הרמב"� הראשוני�. מהפרשני� שני� מדברי נצטט בעני� הבנה להוסי� וכדי
והמניעי� סדו� אנשי עוונות את מנתח אות�') 'ונדעה בד"ה ה יט (בראשית התורה
צדקה מניעת אלא היה לא חטאת� שורש הא� בנידו� צדדי� שני ומביא שלה�
וכדמשמע תועבות, ושאר ואכזריות ברשעות התדרדרו מכ� כתוצאה ורק וחסד

(הנ"ל) יחזקאל ä÷éæçä"בדברי àì ïåéáàå éðò ãéåäðéäáâúåäáòåú äðéùòúå
éðôì."אלא דינ� גזר נחת� ולא התועבות מיני מכל כרימו� מלאי� היו שמא או

ובלשונו: והאכזריות. הצדקה מניעת על
את לכלות החוצה] האורחי� את אליה� להוציא מלוט שתבעו במה �] "כוונת�
שהיא ארצ� טובת שבעבור חשבו כי רבותינו כדברי מעיר�] �] מביניה� הרגל
כוונת� שזאת מעיד והכתוב הצדקה... מואסי היו וה� רבי�, ש� יבואו ה' כג�
שאמר ומה לעיל). (הועתק סדו�...' עוו� היה זה 'הנה הנ"ל) (ביחזקאל, שנאמר
האביוני�, ובעינוי בשלוות� ומורדי� מכעיסי� שהיו מאוד' לה' וחטאי� 'רעי�
כוונתו �] ראיתי' כאשר אתה� ואסיר לפני תועבה ותעשינה 'ותגבהינה שאמר והוא
וכיו"ב לעניי� התאכזרות רק היה סדו� אנשי של חטא� עיקר שבעצ� זה בפירוש

לשמי�. חטאי� ולא
רעות מדות כל בה� היו רבותינו דעת ועל אחר]: פירוש הרמב"� מביא [�אח"כ

ע דינ� נגמר תדירי�אבל היו כי ואביו� עני יד החזיקו שלא מפני העוו� אותו ל
ענייה�, ע� ריעיה� ע� צדקות עושי� העמי� כל כי וג� מכול�, יותר עו� באותו

הרמב"�. עכ"ל לאכזריות..." כסדו� הגוי� בכל היה לא

סדו� בני של הדח� את להסביר ומוסי� לב), לב (דברי� הספורנו ג� מבאר וכ�
גפנ�': סדו� מגפ� 'כי הפסוק על וכתב וכדומה בעניי� למאס

שלוות� ברוב מתגאי� שה� מפני הוא העני� בזה תבונה בה� שאי� "והטע�
סדו�, אנשי עושי� שהיו כמו בלבד גופ� תענוג להשיג מחשבת� כל ונותני�
הנה באומרו הנביא שהעיד כמו חסדי� גמילות מיני כל מואסי� היו זה ולהשיג

סדו�". עוו� היה זה

היינו סדו�" "עוו� המושג כדיולסיכו�: עד לאחרי� ולהיטיב לעזור סירוב
וגאוה חומרי שפע מתו� וזה ורשעות, ובגופוהתאכזרות בעצמו והתרכזות

ותענוגותיו.
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נהפכת ...ונינוה
(וא� בסדו� כמו ההפיכה עונש הקודש בכתבי מצאנו נוס� שבמקו� לציי� ראוי
לחבירו. אד� בי� שהיה החטא מפורש ש� וג� כדוגמא) סדו� ש� הוזכרה שלא
"עוד עליה ולאיי� לה לבשר הנביא יונה שנצטוה הגדולה העיר נינוה היא הלא
העיר אנשי על רוש� עשו הנביא שדברי מסופר וש� נהפכת". ונינוה יו� ארבעי�

ש� ונאמר ובשקי�, בצו� גדולה בתשובה åáåùéåושבו ä÷æçá íé÷ìà ìà åàø÷éå"
äòøä åëøãî ùéàíäéôëá øùà ñîçä ïîå"ללמד� כא� מפורש גזל עו� רק .

יושביה. על העיר כל והשחתת הפיכה כדי עד בעוכריה� שהיה מה שזה

העולם אומות לפשעי מובהקת דוגמא - סדום
בנבואותיה� וירמיה, ישעיה האחרוני�, הנביאי� גדולי הקדישו נרחב מקו�

בבל י"ג�י"ד,לחורב� פרקי� בישעיה שלמי� פרקי� כשני בבל תופסת (בשניה�
הנגזר הגדול החורב� ובתיאור פשעיה בפירוט והאריכו נ'�נ"א) פרקי� ובירמיה

הצדק. שופט ה' מאת
הדימוי שעיקר ולמרות סדו�. לחורב� בבל חורב� את מדמי� האלו הנביאי� שני
בישעיה בחטאותיה�. לסדו� הדמיו� על ג� קצת ללמוד נית� א� החורב� לעני� הוא

נאמר: כ יט, פסוקי� יג פרק
íåãñ úà íé÷åìà úëôäîë íéãùë ïåàâ úøàôú úåëìîî éáö ìáá äúéäå"

.(ìéòì ÷úòåä) "...çöðì áùú àì ,äøåîò úàå

בבל: פשעי מפרט ט�יא בפסוקי� זה לפני וש�
éúáùäå íðåò íéòùø ìòå äòø ìáú ìò éúã÷ôå ...äðîî ãéîùé äéàèçå..."

íéöéøò úåàâå íéãæ ïåàâ."ìéôùà

(ד�ז): י"ד בפרק להל� מזה, ויותר
äáäãî äúáù ùâåð úáù êéà úøîàå ìáá êìî ìò äæä ìùîä úàùðå"

רש"י] כבד, ומשא גאוה מרבית äëî.[לשו� .íéìùåî èáù íéòùø äèî 'ä øáù
äøñ éúìá úëî äøáòá íéîò[המוכה מ� סרה שאינה מתמדת óàá[מכה äãåø

êNç éìá óãøåî íéåâ[�לה ולהצר ואומה אומה כל אחרי �מרדו עצמו חש� [לא ÈÈ
äðéø åçöô õøàä äè÷ù äçð[בבל נפילת ".[אחרי

גאו� שזכו". למה "זכו שבגלל� הבבליי� דרכי את מדויק בתיאור מתאר הנביא
על בעול� השמחה תיאור על א� אחרות. אומות כלפי ואכזריות עריצות וגאוה,
שלטונ� כשנפל לרווחה כול� נשמו אי� לנו ומספר מדלג הנביא אי� מפלת�
הנביאי� פי על לעיל כמתואר סדו� אנשי מידות את מיד לנו מזכיר זה כל הערי�.

וחז"ל.
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לסדו�. בבל בי� השוואה ועור� בבל של בחורבנה מאד מארי� (ש�) ירמיהו ג�
מ: פסוק נ' בפרק

íù áùé àì 'ä íåàð äéðëù úàå äøåîò úàå íåãñ úà íé÷ìà úëôäîë"
."'åâå íãà äá øåâé àìå ùéà

מדגיש העול�, ועמי האנושות לכלל בבל פשעי את מתאר שישעיה שבעוד אלא
המקדש. ובית ישראל ע� כלפי בבל פשעי את בעיקר בנבואתו ירמיה

ומואב סאת�עמו� התמלאה וכאשר ה' ביד אשר התרעלה מכוס שותי� ה� ג�
ה': בש� ט�י) פסוקי� (פ"ב צפניה הנביא הכריז

"'åâå ìåøç ÷ùîî äøåîòë ïåîò éðáå äéäú íåãñë áàåî éë".(לעיל (הובא
בזה"ל: חטאת� ג� מפורש åôøçוש� éë íðåàâ úçú íäì äúéä úàæ"

.(ù"ééòå) ,"'åâå úåàáö 'ä íò ìò åìéãâéå

שהכרנו כפי עריצות, ע� בשילוב וגאוה גאו� של ההדגשה את אנו מוצאי� כא� ג�
סדו�. בני אצל

ישראל חטאות להמחשת אמצעי - לסדום ההשוואה
מעשיה� חומרת את לישראל להמחיש כדי ועמורה סדו� שהוזכרו המקומות אחד
לבוא הממשמש הגדול החורב� את כשמנבא הספר בתחילת י'). (א' בישעיה הוא

ישראל: ע� על
áåø éì äîì ,äøåîò íò åðé÷ìà úøåú åðéæàä íåãñ éðéö÷ 'ä øáã åòîù"
...éøöç ñåîø íëãéî úàæ ù÷á éî éðô úåàøì åàåáú éë ...'ä øîàé íëéçáæ
éë íâ íëî éðéò íéìòà íëéôë íëùéøôáå ...éùôð äàðù íëéãòåîå íëéùãç

òîåù éððéà äìéôú åáøúåàìî íéîã íëéãéáéèéä åãîì ...åëæä åöçø
,èôùî åùøãõåîç åøùà[אותו והצדיקו הנגזל את åáéø[חזקו íåúé åèôù

äðîìà[האלמנה זכויות בעד וריבו צדק במשפט היתו� äéä...[שפטו êôñë
áäåà åìåë ,íéáðâ éøáçå íéøøåñ êéøù ,íéîá ìåäî êàáñ ,íéâéñì
"...íäéìà àåáé àì äðîìà áéøå åèôùé àì íåúé ,íéðåîìù óãåøå ãçåù

הצרו את לנבא הנביא ממשי� ולהל�כא� ישראל. על לבוא העתידות הקשות ת
כחדו לא הגידו כסדו� וחטאת� ב� ענתה פניה� "הכרת � ט') (פסוק ג' בפרק
אד� שבי� החטאי� הדגשת כדי תו� החטאי� את הנביא ומונה הול� וכ� וגו'".

באור�. עיי"ש במיוחד, לחבירו
יג) יב (פסוקי� יא פרק בסו� ש� לישראל לה� שמנבא התנחומי� בדברי וא�
ג"כ מדגיש עמו שבות את להשיב השי"ת ושעתיד גלויות אסיפת על כשמדבר

שאז:
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äøñå .õøàä úåôðë òáøàî õá÷é äãåäé úåöåôðå ìàøùé éçãð óñàå..."
àì äãåäéå äãåäé úà àð÷é àì íéøôà ,åúøëé äãåäé éøøåöå íéøôà úàð÷

."...íéøôà úà øöé.זה את זה יצערו ולא שלו� שיהיה והיינו
ומקלקלי� המטעי� השקר ונביאי הרמאי� ישראל רועי את כשייסר ירמיהו והנביא

יד�טו: כג בפרק זה. לעני� לסדו� ירושלי� את משווה ג"כ הע� את
ø÷ùá êåìäå óåàð äøåøòù éúéàø íéìùåøé éàéáðáå"שקר נבואות [דהיינו

מפרשי�] אחרי�, íéòøîלהטעות éãé å÷æçå�לה שמחנפי� החוטאי� את [מחזיקי�
טובות] åúòøî,בנבואות ùéà åáù éúìáìäéáùåéå íåãñë íìåë éì åéä

.äøåîòëäðòì íúåà ìéëàî éððä íéàéáðä ìò úåàáö 'ä øîà äë ïëì
õøàä ìëì äôåðç äàöé íéìùåøé éàéáð úàî éë ùàø éî íéúé÷ùäå2."

למה? כך וכל
לקבוע הצדקה יש לכאורה הנ"ל כל כמולאור לחבירו אד� שבי� חטאי� שעל

ביותר, ונמרצי� חמורי� ה� העונשי� וכיו"ב, לזולת צער גרימת ולפעמי�גזל,
ונשאלת האדמה. פני מעל המקו� זכר ונמחה והרס חורב� אחריה� גוררי� א�
ממה יותר אלה חטאי� סוג על הדי� מידת מתוחה למה למה? כ� וכל השאלה,

למקו�? האד� שבי� העבירות על מתוחה שהיא

(דברים2. האזינו בשירת כדוגמא. הוזכרו ועמורה סדום שחטאי אחת פעם מצאנו בתורה
שלא אלא למו". מרורות אשכלות ראש ענבי ענבימו עמורה ומשדמות גפנם סדום מגפן "כי לב) לב
נחמיה, ור' יהודה ר' מחלוקת שהביא כאן בספרי ועיין מדובר. חטאים ובאיזה הכוונה למי כאן ברור

כ סדום משמש ולפ"ז ולמעשיהם ישראל בעם מדובר יהודה העניןשלר' כל נחמיה לר' אך דוגמא,
כאן. עה"ת ברש"י גם והוזכר באורך עיי"ש העולם באומות מדבר

מאריך לעיל) והועתק סדום, חטאות את המגדירה בפרשה מו-נט, פסוקים (פט"ז יחזקאל בנבואת גם
הם ישראל ישראל שחטאי ומדגיש שמפליג אלא עוד ולא לסדום. ישראל עם חטאי את להשוות
ממשיל כן בבעלה הבוגדת זונה לאשה כמשל נאמר הפרק שכל ועיי"ש סדום. מחטאי גרועים
בזה כאן הרחבנו ולא העמים. אלילי אחרי ומחזרת ובתורתו בה' שבגדה ישראל עם את הנביא
יותר חמורות ה' כלפי שלה שחטאותיה מוכיח אלא בישראל סדום חטאי תולה הנביא ואין מאחר

סדום. מחטאי דרגתה לפי
חטאותיהם. על ישראל את מייסר שהוא בשעה יא) פסוק ד (פרק כדוגמא סדום מביא גם עמוס הנביא
וכך החטאים. אופי לענין שם קצת ללמוד יש סדום חורבן לענין הוא בדבריו הדימוי שעיקר ואע"פ
מרוב שהשמינו והעשירים השרים נשות -] הבשן פרות הזה הדבר "שמעו הפרק: את שם מתחיל
העושקות שומרון, בהר אשר שם] מפרשים שמן, במרעה בבשן הרועות לפרות והמשילום כל,
שהן בזה דלים? עושקות איך -] ונשתה" הביאה לאדוניהם האומרות אביונים, הרוצצות דלים
כח וחלושי הדלים את לוחץ הוא לבעל אין וכאשר ונוחיות. לתענוגות כסף מבעליהן תובעות

עוד. ועיי"ש הנשים]. לעוון נזקף זה וכל ובמרמה, בכח כסף מהם ומוציא
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חטאי� על העונשי� כ"כ חמורי� למה א] חלקי�: לשני השאלה לחלק יש בעצ�
עצמו המקו� ונענשי�, חוטאי� המקו� בני א� ב] חנינה. ובלי רחמי� בלי אלו,
שמה וימחה אחרי�, בה ידורו לא לעול�, האר� או העיר תחרב ולמה חטא? במה

נבראה? לא כאילו המיושב מהעול�
שצוטטו המקורות פי על מספקת תשובה בידינו יש לכאורה הראשונה השאלה על
בסיסית לשאלה התשובה יסוד טמו� ועמורה סדו� הפיכת בפרשת ובפרט לעיל.

זו.
'ä øîàéå"ú÷òæ"...äáø éë äøåîòå íåãñ.(כ (יח

äàøàå àð äãøà"äú÷òöëä"...äìë åùò éìà äàáä.(כא (יח
äæä íå÷îä úà åðçðà íéúéçùî éë"äìãâ éëäú÷òö"...'ä éðô úàיט)

יג).
להפיכת גור� בתור המעוני� וזעקת צעקת זאת בפרשה הודגשה פעמי� שלשה

בכדי. ולא העיר,
וכגו�: בתורה, נוספות ב"זעקות" אנו נזכרי�

åúåà äðòú äðò íà"[�יתו או íà[אלמנה éëéìà ÷òöé ÷òöòîùà òîù
"íéîåúé íëéðáå úåðîìà íëéùð åéäå áøçá íëúà éúâøäå éôà äøçå ,åú÷òö

כב�כג). כב (שמות
נאמר: מעני משכו� לקיחת בעני� כה�כו, בפסוקי� ש� ולהל�

åúåñë àéä éë .åì åðáéùú ùîùä àåá ãò êòéø úîìù ìåáçú ìåáç íà"
äéäå áëùé äîá åøåòì åúìîù àéä äãáìéìà ÷òöé éëïåðç éë éúòîùå

."éðà

ועולות מצטלצלות והנרדפי� המעוני� זעקות של בעוצמת� התבוננות כדי תו�
נוספות: ונאקות זעקות באזנינו

úàå íéøöîá øùà éîò éðò úà éúéàø äàø 'ä øîàéå"íú÷òöéúòîù
"åéáåàëî úà éúòãé éë åéùâåð éðôî.(ז ג äðä(שמות äúòå"ú÷òöéðá

"...éìà äàá ìàøùé.(ט úà(ש� éúòîù éðà íâå"ú÷àðøùà ìàøùé éðá
"...íúåà íéãéáòî íéøöî(ה�ו)

גדול כוחה האדמה על השפוכה הנרצח מד� ועולה הבוקעת דוממת צעקה ואפילו
במרו�. לקי�]"øîàéåו"נשמעת" êéçà[ה' éîã ìå÷ úéùò äîíé÷òåöïî éìà

"...äîãàä.(י ד (בראשית
הבהירות. במלוא לנו מתגלה העני� סוד
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אנחה של כסאכוחה לפני עד ועולה בוקעת והיא ונדכה. נשבר לב מתו� הבוקעת
ומקטרגת. מתחננת הכבוד

ושבר שוד זעקת של נעשקי�כוחה הדלי� שפרוטותיו עני של מפיו הפורצת
צורב. בעלבו� הנעלב לב בתו� הנשארת אילמת וזעקה במרמה, ממנו

רותחת דמעה של לפניהכוחה הפתוחי� שמי� שערי כל דר� ועולה המתגלגלת
רחמי� שמעוררת עד מש� זזה ואינה בכיות. קול שומע לפני ומתייצבת תמיד

הרוד�. על חמור ודי� הנרד�, על רבי�
."éðà ïåðç éë éúòîùå éìà ÷òöé éë äéäå"

צעקה אי� למקו� אד� שבי� בחטאי� שהרי אלו. חטאי� על העונשי� חומר מכא�
ומעוררת מתווכחת הרחמי� מידת א� מקטרגת הדי� מידת אמנ� בכי, ואי�
אחרי� נפגעי� שבה� לחבירו אד� שבי� בחטאי� אבל החוטא. על רחמי�
מידת אדרבא אלא הדי�. מידת מול שתעמוד הרחמי� מידת כא� אי� באכזריות
לתבוע הדי� מידת ע� יחד ומשתתפת והנעשקי� המעוני� על מתעוררת הרחמי�

רחמנות. בלי לפושע עונש ג� בבד ובד התוק�. בכל הדי� וצידוק משפט
חטאי� חומרת על עולה הללו החטאי� חומרת אי� בעצ� א� שא� נבי� ומעתה
הקטרוג כח בר� וכיו"ב) ע"ז כמו החמורי� החטאי� (ובפרט למקו� אד� שבי�

ערו�. לאי� יותר חזק מעוררי� שה�
המ לדור בנוגע ציורית בלשו� חז"ל מבטאי� זה קח.רעיו� סנהדרי� בגמ' בול.

הכל על עברו המבול דור שהרי חמס, של כוחה גדול כמה ראה יוחנ� ר' "אמר
מפניה� חמס האר� מלאה כי שנאמר בגזל, ידיה� שפשטו עד דינ� גזר נחת� ולא
מה� לא רשע למטה ק� החמס יא) ז (יחזקאל וכתיב האר�, את משחית� והנני
�] עצמו שזק� מלמד אלעזר ר' אמר בה�, נוה ולא מהמה� ולא מהמונ� ולא
�] מהמונ�..." ולא מה� לא רבש"ע לפניו ואמר הקב"ה לפני ועמד כמקל החמס]
פרש"י: וביחזקאל ש�, בגמ' רש"י במשא�, ולא בהמונ� ולא בה� לא תועלת אי�
טובה אי� כי הדור) (מרשעי נפש להשאיר זקוק אינ� למשחית הקב"ה אמר כ�

מהמונ�]. ולא מבניה� ולא מה� לא יוצאת
ג): לג רבא (ויקרא חז"ל אמר ועוד

לסאה משל יוחנ�, ר' בש� אבא בר שמעו� ר' א), ט (עמוס כול� בראש ְַַ"ובצע�
עוונות, מלאה גזלשהיא בה, מקטרג לבנימי משל יוחנ� ר' בש� יוד� ר' .

הכל. כנגד שקול וגזל דמי� ושופכי עריות ומגלי ע"ז עובדי בה� שהיו אד�
ומכול� יחזקאל סידר חטאות וארבע עשרי� אחא ר' בש� אידי בר יעקב ר'

בצע�". את כפי הכיתי והנה כ"ב) (יחזקאל הה"ד בגזל אלא חת� לא
עיקר וזהו ידינו" מעושק נחדל "למע� הנעילה בתפילת ביוה"כ מוסיפי� אנו ולכ�
את להשקיט עלינו טובה שנה עלינו שתחת� ברצוננו כי הזאת בתפילה החידוש

זולתנו. בממו� יד נשלח לבל יותר להזהר עצמנו על ולקבל המקטרגי� ראש
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וכפי וכיו"ב מעליבו או ומצערו בנפשו הפוגע כש"כ כ�, חבירו בממו� בפוגע וא�
וזה בגופו שזה ממו� מאונאת דברי� אונאת "גדולה נח.) (ב"מ חז"ל שאמרו

בממונו".
השאלה ולעני� לחבירו. אד� שבי� החטאי� על העונשי� חומרת לנו מבאר זה כל

בעז"ה. הבא בפרק למה? המקו� חורב� השניה
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המשך / מה? שום של וחורבן הרס
שחטאי� � מה?" שו� על וחורב� "הרס מאמר א' בקוב� � לנו נתגלה חשובה תגלית
תו� אמי�. בקשר בזה זה וקשורי� יחד תמיד הולכי� ו"חורב�" לחבירו אד� שבי�
הקשורי� בחטאי� שמדובר מקו� שבכל ראינו וכתובי� נביאי� תורה בספרי סקירה כדי
למה לנו התבאר ג� וחורב�. הרס – היא הישירה התוצאה בזולת רציניות בפגיעות

דוקא. אלו עוונות על כזה חמור עונש מגיע בעצ�
רק לנו התבאר העונשאול� �חומרת לחבירו אד� שבי� חטאי� על המגיע

את עדיי� מביני� אנו אי� אבל העונש"חורב�", הואסוג ולמה מה על וצורתו,
ועד מכא� א� החוטאות, לנפשות חמור, עונש ואפילו עונש, שמגיע נכו� ה� בא.

הדר�. רחוקה עדיי� � לשממה והפיכתו ומדינה, העיר המקו�, הבריותהחרבת א�
חטא מה המקו� ?3חטאו

נחרב שהמקו� ובנביאי�, בתורה המתוארי� המקרי� את מביני� אנו אי� ובפרט
וכמו מאד, ארוכה לתקופה לפחות או דורות, לדורי עול� לתל והפ� וכל מכל
תלי�עול� החורב�. לאחר ישראל באר� ג� ולהבדיל ועוד בבל בסדו�, שמצינו

ולמה? מה על אלו

החורבן משמעות
הרשעי�, המקו� לתושבי גרידא מעונש יותר הרבה כא� שיש לעינינו הדבר בולט

החורב� במציאות יש מיוחדת משמעות הזמניי�וכאילו והיסורי� לסבל מעבר
הללו החורבנות את המתארות בפרשיות היטב להתבונ� עלינו ידו. על הנגרמי�
וצדק האמת דיי� כונת ומהי ומשמעותו, זה עני� שורש בתוכ� לגלות ולנסות

ללמדנו. באי� ה� ומה הללו, הנוראי� בחורבנות

הוא3. המקום חורבן שענין היא, זו בשאלה בעסקנו בדעתנו העולה הראשונה המחשבה
שמפורש [כמו אותו. גם ומטמאים המקום על רושם משאירים חמורים שחטאים היינו סגולי, ענין
כללי]. באופן בספרים מוזכר זה ורעיון הארץ, את לטמא החטאים שבכח ישראל ארץ לענין בתורה
א) (בקובץ שנתבאר מה לפי שהרי הענין, היקף את להבין כדי לנו יספיק זה הסבר אם ספק ברם
ואם כלל] [בדרך חורבן שיביאו בהכרח מצאנו לא למקום אדם שבין חמורים חטאים על אף הרי
אינה אלו מחטאים כתוצאה המקום טומאת ולמה זו תופעה נסביר איך גורמת המקום טומאת

חורבן? בעקבותיה גוררת
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סוד� הפסוקי� מתו� נגלה ובעז"ה בה� ונדייק שבחורבנות הבולטי� כא� נפרט
משפטי במסגרת הפשט, פי על � בכלל "חורב�" המושג של וסודו אלו חורבנות של

והצודקי�. הישרי� ה'
כד): � (כא כט פרק דברי� בספר

õøàî àáé øùà éøëðäå íëéøçàî åîå÷é øùà íëéðá ïåøçàä øåãä øîàå"
àåää õøàä úåëî úà åàøå ä÷åçø[ישראל �אר �]äìç øùà äéàåìçú úàå

äá äìòé àìå çîöú àìå òøæú àì äöøà ìë äôøù çìîå úéøôâ .äá 'ä
...äøåîòå íåãñ úëôäîë áùò ìë

íéåâä ìë åøîàåäëë 'ä äùò äî ìòìåãâä óàä éøç äî úàæä õøàì
.äæäíúåáà éäìà 'ä úéøá úà åáæò øùà ìò åøîàåíîò úøë øùà

."íéøöî õøàî íúåà åàéöåäá

הדבר ואי� החורב� אחרי שיקרה מה על בתורה ומפורט מלא תיאור לפנינו הרי
מטרה החורב� שאי� אומרת זאת בכלל. הציבור ועל אותה הרואי� כל על ישפיע
ולהעביר לבריות ולהזכיר ללמד בעול� תפקיד לו יש אלא מעשה, וסו� לעצמה

עול�. לדורות מיוחד מסר
בנבואה עצמו. המקדש בית בחורב� ג� זה עקרו� מצינו ט) � (ז ט פרק א במלכי�
בדרכיה והליכה התורה בשמירת המקדש בית קיו� את ה' התנה המל� לשלמה

יחרב... יפשעו, ח"ו וא�
øùà úéáä úàå íäì éúúð øùà äîãàä éðô ìòî ìàøùé úà éúøëäå"
.íéîòä ìëá äðéðùìå ìùîì ìàøùé äéäå éðô ìòî çìùà éîùì éúùã÷ä

ïåéìò äéäé äæä úéáäå[�המפרשי ע"פ øùå÷[יחרב, íåùé åéìò øáåò ìëåøîàå
äëë 'ä äùò äî ìò.äæä úéáìå úàæä õøàìúà åáæò øùà ìò åøîàå

íäéäìà 'ä"...

של לסופה סופה את ומדמה עליה מנבא ירמיהו שהנביא אדו� בחורב� מצינו וכ�
יח): � (יז מט פרק סדו�,

úëôäîë .äúåëî ìë ìò ÷åøùéå íåùé äéìò øáåò ìë äîùì íåãà äúéäå"
."íãà ïá äá øåâé àìå ùéà íù áùé àì 'ä øîà äéðëùå äøîòå íåãñ

על וטוע� שתובע ירושלי�] חורב� [על יחזקאל בנבואת אנו מוצאי� מזאת ויתרה
(נו): טז פרק נוקבת, טענה ירושלי� יושבי

êéôá äòåîùì êúåçà íãñ äúéä àåìå"תהפכו שלא הזהרו ולומר רבי� [להוכיח
חדשה] שמועה ל� היתה כאלו êéðåàâ".כסדו� íåéá

מדרכיה?! להתרחק לקח למדת� ולא חורבנה ואת סדו� את זכרת� שלא היתכ�
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נצח מזכרת
בחובו טומ� הוא אלא גרידא עונש אינו "חורב�" שהמושג לפנינו מפורש הרי

– עמוקה העונשמשמעות הרשע,הנצחת של עול�והכליו� לדורות .ומזכרת ֶַ
התפעלות� את ומעורר דוממת זכרו� כמצבת לנצח עומד והשמ� החרב המקו�
הלקח. את ולומדי� החורב� סיבת את ומגלי� שחוקרי� עד ותמיהת� הבריות של
ואחריה עשב", כל בה יעלה ולא תצמיח ולא תזרע "לא התורה מפרטת בכדי ולא
לעורר כדי זה שכל והדראו�, השממה בעומק ביותר מפורטי� תיאורי� בנביאי�

והתפעלות� הבריות של מחשבת� שריקהאת כדי "ישו�עד הפסוק כלשו�
אויביכ�: עליה ושממו כמו יתמה ישו�, פירש: (ש�) מלכי� [וברש"י ושרק".

לשרוק]. פתאו� חורב� הרואה כל דר� ...וכ� ושרק,
גזר לבצע תורה ציותה די� בית מיתת די� בנפשו ומתחייב החוטא שביחיד וכמו
אותו ממיתי� ולכ� עוד, יזידו� ולא ויראו ישמעו העדה שכל ובאופ� בפומבי דינו
לקח ללמד ומורה כשליח החוטא ונעשה בפירסו�, לרגל עולי� ישראל שכל בזמ�

ע ונגזר החוטא בציבור ממש כ� כמו ועונשו. החטא חומרת את הציבור ליולכל
האנושות ולכלל לישראל ללמד נצחיי� כמורי� ה�משמשי� הרי וחורב� כליה עונש

אלו. מחטאי� לברוח כדאי כמה
חמורי� חטאי� על � נצחי חורב� ובפרט � החורב� בא למה היטב נבי� זה ולפי
כבר וה� מאחר עצמ� להחוטאי� מינה נפקא שאי� שיתכ� פי על א� כי דוקא,
לתקופה או לנצח תחרב עיר� א� לגביה� משנה ולא עוד קיימי� ואינ� נאבדו

בלבד, אחרי�קצרה לגבי הוא ההבדל יותראבל חמורי� שהחטאי� וככל
להתרחק הבריות ילמדו למע� ועונשו מהחטא נצח מזכרת שתשאר יותר מתחייב

שאת. ביתר כאלו מחטאי�
בפסוקי� שלמדנו כפי החינוכית ומטרתו "חורב�" העונש של משמעותו עצ� לנו הרי
מפרשיות זה ג� � א') (בקוב� לדעת שנוכחנו מאחר אול� בתנ"�. מפורשי�
חורב�, של עונש בא אחר, חטא מכל יותר לחבירו, אד� בי� חטאי שעל � מפורשות
לבריות להזכיר יותר נחו� לחבירו אד� שבי� בחטאי� מדוע להבי� עלינו כ� א�

עבירות? מבשאר יותר מזכרת, ולהציב
(בתחלת זה מסוג החטאי� חומרת לנו שנתבררה שמאחר לומר, יש ובפשטות
חנ� שנאת "ששקולה ב): ט, (יומא במפורש זאת אמרו וחז"ל א) בקוב� המאמר
א, (יומא ובירושלמי דמי�", ושפיכות עריות גילוי זרה, עבודה עבירות שלש כנגד
וסוברי� החולקי� אבונה ורבי אחא בר יעקב ורב זעירא רבי שיטת מובאת א)
בחז"ל מצינו כ� וכמו עיי"ש. הללו עבירות משלש יותר חמורה א� חנ� ששנאת
שהחמירו נט:) (ב"מ פני� הלבנת ולעני� י) ה, דב"ר ב; כו, (ויק"ר הרע לשו� לעני�
להציב יותר מתחייב חמורי� שבחטאי� כא� שביארנו מה לפי כ� א� מאד, בה

אלו. לחטאי� הנצמדת החורב� גזירת את בפשטות נבי� בזה – נצח מזכרת
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מחובות יותר לשכוח האד� נוטה לחבירו האד� שחובות היא עובדא ובאמת,
לחבירו אד� לבי� הקשורות שהמצוות מוכיחה יומית היו� והמציאות אחרי�,
דבר הלא שיוכלו. ככל מה� מתעלמות והבריות זוית, לקר� ונדחות יותר נשכחות
פריקה ומצות אבידה השבת � "והתעלמת" כתיב בתורה מצוות בשתי שרק הוא

לחבירו אד� שבי� מצוות ה� ושניה� .4וטעינה,

איש דר� "כל ותמיד אלו במצוות מאד שולטת שה"נגיעה" הרי בזה די לא וא�
את אד� לבני להזכיר תמידית ל"מזכרת" אנו נזקקי� שודאי כ� בעיניו", ישר
לאלו המחכי� החמורי� העונשי� את ולהזכיר� הללו הנשכחות המצוות

צודק". לא אני זאת בכל "אולי שנית לחשוב כדאי ושאכ� המתעלמי�,

המקדש מזכרת ובפרט לנו להזכיר ל"תזכורות" נצטר� ולא לבד שנזכור רצו� ויהי
בקרוב. בתפארתו לראותו ונזכה וכו', בו הולכי� ששועלי� והשמ� החרב

שהתבאר היסוד מפורש ג� אליעזר" רבי ב"משנת הבהירי� חז"ל בדברי
לחטאי� הקב"ה של שהתיחסותו מה?" שו� על וחורב� "הרס במאמר באור�
פשרות. וללא יותר הרסניי� העונשי� וג� יותר חמורה לחבירו אד� שבי�

המחלוקת" על ויתר ולא זרה עבודה על הקב"ה ויתר מקומות .בשלשה
(בראשית שנאמר זרה, עבודה לעבוד התחילו ה� ה� אנוש. דור בימי ראשונה,
הקב"ה. לה� הארי� שלו' ביניה� שהיה ולפי ה'". בש� לקרוא הוחל "אז כו) ד,

המבול, דור ריבאבל לידי באי� והיו זה את זה וחומסי� גוזלי� שהיו
הקב"ה לה� ויתר לא חמסוניצה, האר� מלאה "כי יג) ו, (ש� שנאמר ,

מפניה�".
הקב"ה, לה� מחל העגל מעשה לידי ישראל כשבאו המדבר. בדור אבלשניה,

לה� ויתר לא למחלוקת באי� אתהכשהיו 'וילונו', מוצא שאתה מקו� בכל .
קרח. של מחלקותו מכול� וגדולה 'מכה', ש� מוצא
יהודה, שבט על השבטי� עשרת משנחלקו שלו�השלישית, ביניה� היה ,ולא

הקב"ה היה חוטאי�, אלו כשהיו לאלו, פורענות ואלו לאלו פורענות אלו נעשו
ופורעי� אלו מביא הקב"ה היה חוטאי�, אלו וכשהיו מה�, ופורעי� אלו מביא

לא4. במצוות מצאנו מזכרת בתור שבאות מהיחידות תעשה לא מצוות שבין להעיר ויש
מצות והיא - הכהונה על מחלוקת איסור מהראשונים לחלק או המחלוקת על לאו - כקרח יהיה
ג) יז, (במדבר ישראל" לבני לאות ש"יהיו קרח עדת של מהמחתות שנעשו למזבח פחים ריקועי
מטה את "השב כה) יז, (במדבר רבינו משה שנצטוה במה כן וכמו הכהונה, על ממחלוקת להימנע
שהוציא - אהרן של מקלו את להחזיר שנצטוה מרי..." לבני לאות למשמרת העדות לפני אהרן

הכהונה. על יחלקו שלא למזכרת - ה' בחר שבו לסימן שקדים
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שנאמר מה�, ונפרעו ובנימי� יהודה שבט באו השבטי�, עשרת כשחטאו מה�.
באו ובנימי�, יהודה שבט וכשחטאו ירבע�". אחרי "וירד� יט) יג, ב (ד"ה
רמליה ב� פקח "ויהרג ו) כח, (ש� שנאמר מה�, ונפרעו השבטי� עשרת עליה�

אל�". ועשרי� מאה ביהודה
ziriax dyxt xfril` iax zpyn



ÌÈ�˜ Ï˘ ‰„Â‚‡33

טרום מאיר אהרן הרב
ת"ו צפת לאדם" האדם "תורת מכון

קנים של אגודה
הקדמה

שווה אחד ועוד אחד ושלפעמי� יודע. אחד כל זה � שני� שווה אחד ועוד שאחד
מטרה לכל יחד המתחברי� יותר, או שני�, של כוח� ידוע. ג� � משני� יותר הרבה
מסחריות, חברות גופנית, בעבודה זה א� יחידי�. של מכוח� גדול יותר הרבה הוא שהיא,
את לעבוד או ללמוד כדי יחד שנתחברה בחבורה וכמה כמה אחת ועל וכיו"ב, צבא

יוכיח. � שבקדושה דבר לכל עשרה" "מני� אחד. שכ� ה'
המפריעי� שמתרבי� ככל ואדרבא לו. יכולי� ואי� שכמעט עד מאוד רב ציבור של כוחו
בדר� העת, בבוא ומתבטל מתפרק הציבור וא� מבפני�. ומתבצר הוא מתחזק מבחו�,
פנימיי� וחיכוכי� ממחלוקת ישירה תוצאה היא אלא החיצוניי� מתנגדיו מחמת אינו כלל
ורק מתפוררי� היחידי� שבי� והקשר האחדות אומרת, זאת מבפני�. אותו המפוררי�

ונופלת. קורסת החבורה אז
של כוחו רב הזמ� ותלאות וד� בשר מתנגדי� נגד רק שלא כ�, כל ידוע שאינו מה א�
וחזק, הציבור הוא עמיד כביכול, הקב"ה של ומשפט די� מידת נגד אפילו אלא הציבור,

באמת. ומלוכד מאוחד שהוא עוד כל
סקירה לאומרו. רשאי� היינו לא חז"ל בדברי מפורש היה שאלמלא גדול חידוש זהו

בעז"ה. שלפנינו, במאמר � זה חשוב ליסוד הנוגעי� חז"ל בדברי

האחדות של כוחה סוד
בשו� מצינו לא שכמותו חידוש האחדות, בעני� חז"ל בדברי מוצאי� אנו מעניי� חידוש
במקו� וא� הדי�. ומדת הפורעניות בפני להג� מיוחד כח לה יש שהאחדות מקו�.
על אפילו אלא חטא סת� רק ולא שביד� חטאי� על להיענש ראויי� היו שלכאורה
במדרש חז"ל כתבו כ� יענשו. שלא מגינה האחדות זאת בכל זרה, כעבודה חמור חטא
עושי� שישראל שבשעה השלו� כח גדול הקפר אלעזר רבי אמר יח) שופטי� (תנחומא

אפילו אחת בכלחבורה להעניש�, צרי� היה ולכאורה � ביניה� ומזלות כוכבי� עבודת
הרי להבי� ועלינו לו. הנח אפרי� עצבי� חבור שנאמר בה�, נוגעת הדי� מדת אי� זאת
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עבודה חטא על מלהעניש מגינה האחדות מצות וכיצד עבירה מכבה מצוה דאי� ידענו
שמגיע ממי ג� העונש את למנוע שביכולתו האחדות של המיוחד כוחה סוד מהו זרה.

לו?
העול� את מנהיג הוא שבה� קבועי� הנהגה דפוסי יסד העולמי� כל שבורא ידוע
נמנע ולא יכול כל הוא שהקב"ה וא� הטבע. דר� פי על שיתנהג העול� את והגביל
על רק העול� את להנהיג קבע זאת בכל הטבע מ� למעלה שה� דברי� לעשות ממנו
ולהיטיב להרע שביכלתו אע"פ המשפט במדת יתנהג שהעול� הקב"ה קבע כ� הטבע. פי
אר�". יעמיד במשפט "מל� של באופ� שיתנהג העול� את קבע זאת בכל שרוצה, למי

אות�. לעבור שלא עצמו את בה� הגביל כביכול אלו ובגבולות

הטבע מדרך חלק האחדות כח
שבה ההנהגה מדר� כחלק האחדות כח את ראו שה� ונמצא חז"ל בדברי נעיי� ועתה
כח תהיה שהאחדות עצמו את הגביל כביכול והקב"ה העול� את להנהיג הקב"ה קבע
(ילקוט האחדות עני� את חז"ל המשילו וכ� לה. תוכל לא הדי� שמידת כ� כל חזק
אחת בבת יכול אי� קני�, של אחת אגודה נוטל אד� שבעול� בנוהג תקמ"ט) שמעוני
ואי� מאד חזקי� ה� יחד אגודי� שכשה� הקני� בטבע הקב"ה שקבע שכמו לשבר�,
אחת באגודה אגודי� שכישראל האחדות, בעני� ג� קבע כ� לשבר�, האד� של בכחו

בה�. לפגוע הדי� מדת שתוכל מכדי חזק כח מהוי� ה�
עבודה עובדי� ישראל שאפילו השלו� גדול אומר רבי ו) לח, (ב"ר במדרש מצינו וכ�
עצבי� חבור שנאמר בה� לשלוט יכול איני כביכול המקו� אמר ביניה�, ושלו� זרה,
יותר הוא חזק שהשלו� העול� בהנהגת קבע העול� ובורא שהיות לו, הנח אפרי�
מב) (במדבר בספרי ג� מצינו וכ� בה�. לשלוט יכול איני כביכול כ� על הדי�, ממדת
גילולי� עבודת עובדי שאפילו השלו� גדול אומר הקפר אלעזר רבי של בנו אלעזר רבי
שהקב"ה מפני עליה� שליטה לו אי� שהשט� בה�, נוגע השט� אי� כביכול ביניה� ושלו�

הימנו. חזקה תהיה שהאחדות קבע

לגנב הקוראת פרצה — האחדות חוסר
בפני שיעמוד מה אי� � האחדות כח � הזה הכח חסר שכשח"ו רואי� אנו זאת ולעומת
ויכולי� הדי� מדת בפני חשופי� שעומדי� למצב מגיעי� ואז אותה. לחסו� הדי� מדת
ובשעה ש�) (תנחומא הקפר אלעזר רבי שמסיי� וכמו ח"ו, עת בכל ממנה להיפגע
שמסיי� וכמו יאשמו. עתה לב� חלק שנאמר בה� נוגעת הדי� מדת חלוקי� שה�

בוד שקנה לשובר�, יכול תינוק אפילו אחת אחת הקני�, ע� במשל בוהמדרש אי� ד
הדי� מדת בפני שיעמוד הכח חסר האחדות בחוסר כ� תינוק, בפני אפילו לעמוד כח

ממנו. להיפגע יכולי� בעול� די� קצת שיש זמ� בכל לכ�
עשר שני� אמרו סב:) (יבמות עקיבא רבי תלמידי אצל שמצינו כמו צדיקי� ואפילו
אחד, בפרק מתו וכול� היו צדיקי� שודאי עקיבא לרבי לו היו תלמידי� זוגי� אל�
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האחדות של הכח לה� היה ולא לזה, זה כבוד נהגו שלא הדי�, מדת בה� פגעה וכיצד
עצרת, ועד מפסח מתו וכול� תנא, הגמרא וממשיכה הדי�. מדת מפני עליה� שיג�
רשעי� משפט אומר, נורי ב� יוחנ� "רבי מ"י) פ"ב (עדיות שמצינו כמו די�, זמ� שהוא
לה� חסר היה עקיבא רבי ותלמידי די� זמ� שהיה וכיו� העצרת". ועד הפסח מ� בגיהנ�

נפגעו. כ� על נגדו שיעמוד הכח
תינוקות אמר לוי רבי בש� דסכני� יהושע רבי ב) כו, (ויק"ר בחז"ל עוד מוצאי� אנו וכ�
ומ"ט טמא פני� מ"ט התורה את לדרוש יודעי� היו חטא טע� טעמו שלא עד דוד בימי
הזה השבח כל ואחר ההוא, בדור התינוקות של בקיאות� היה כ� כל טהור, פני�
ובכל וכמה, כמה אחת על הגדולי� כ� התינוקות שא� הדור של גדלותו על המראה
ידי על אלא � ולמה לה�. עמד לא הזה השבח שכל ונופלי�, למלחמה יוצאי� זאת
זמ� שהוא ובמלחמה הרע. לשו� מספרי שהיו ואחיתופל דואג � דילטורי� בה� שהיה
היה שלא וה� הדי� מדת בפני לעמוד כדי דיו חזק שיהיה דבר צרי� די� ושעת סכנה

נופלי�. היו כזה כח לה�
כשהיה ל� תדע דילטורי�, היו כול� שאול של דורו י) ה, (דב"ר במדרש מצינו זה וכעי�
במלחמה. נפלו לפיכ� לשאול הרע לשו� עליו אומרי� הכל היו דוד אחר רוד� שאול
ממשי� זאת ולעומת הדי�. מדת בפני שיעמוד הכח היה שלא כנ"ל מבואר כא� ג�
שתג� זכות לה� היתה ולא היו, עכו"� עובדי כול� אחאב של דורו אבל (ש�) המדרש
דילטורי�, בה� היה שלא ע"י � והטע� ונוצחי�, למלחמה יוצאי� זאת, בכל עליה�,
ידע הע� שכל וא� לבדי" לה' נביא נותרתי "אני הכרמל בהר לאחאב אמר שאליהו

לא ה', מנביאי מאה עובדיה ונוצחי�,שהחביא למלחמה יוצאי� היו לכ� דבר, למל� גילו
הדי�. מדת בפני לעמוד בכדי דיה חזקה שהיא האחדות כח לה� שהיה

רעה למטרה כשהוא אפילו האחדות כח
בכוחה האחדות זאת בכל רע, דבר לש� מתאחדי� א� שאפילו מצינו מזאת ויתרה
לא המבול דור של אות� ו) לח, (בר"ר הפלגה דור על במדרש שמצינו כמו עומדת.
הפלגה שדור א� על פליטה, מה� נשתיירה הפלגה דור של ואלו פליטה מה� נשתיירה
ואבדו�. בחורב� נענשו המבול דור רק זאת בכל עולמי� כל בבורא למרוד היתה מטרת�
לא לפיכ� האחדות, חסרו� שהוא בגזל, שטופי� שהיו ע"י המבול דור אלא � ולמה

עליה�. שיג� מה היה שלא כיו� ענש� על שבאו פליטה, מה� נשתיירה
המבול דור שהרי חמס, של כחה וראה בא יוחנ� א"ר קח.) (סנהדרי� בגמרא מצינו וכ�
נחת� ולא עליה�, מג� האחדות של כוחה היה אחדות בה� היתה ואילו הכל, על עברו
ענש�, על באו אז האחדות כח לה� היה שלא שכיו� בגזל, ידיה� שפשטו עד דינ� גזר
התאחדו שבעבורה שהמטרה אע"פ זה, את זה אוהבי� שהיו מתו� הפלגה דור אבל
נשתיירה לפיכ� האחדות כח לה� שהיה כיו� זאת, בכל עול�, בבורא למרוד כדי היתה

פליטה. מה�
הבריות, את שונא יהא ולא הבריות את אוהב אד� שיהא מלמד ז) יב, (אדר"נ אמרו וכ�
שאוהבי� מתו� הפלגה דור באנשי מצינו שכ� עליו, שיג� האחדות כח לו שיהיה כדי
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בארבע פזר� אלא לה�, עמד האחדות של שחוזקה לאבד�, הקב"ה רצה לא זה את זה
מתו� סדו� אנשי אבל רע, דבר לש� היתה שאחדות כיו� שהפריד� העול�, רוחות
מ� הקב"ה אבד� הדי�, מדת את שיבלו� מה לה� היה ולא זה, את זה שונאי� שהיו

חטאיה�. כל על ענש� את וקבלו הבא, העול� ומ� הזה העול�
את משכחות אחרונות וצרות פורענות רודפת שפורענות במצב כשנמצאי� כ� על
באגודה כול� להתאחד חז"ל לנו שמסרו כפי היא ביותר המועילה העצה הראשונות,
יצילנו הקב"ה ואז אופ� בשו� לשבר� אפשר שאי קני� של כאגודה כח ולהוות אחת

אכי"ר. בעול�, לבוא המתרגשות פורעניות מיני מכל
אופן שבכל הפלגה מדור והראיה הפורענות, בפני ממש כתריס שאחדות הפשט שאין להעיר יש הערה:
ואף - הבא לעולם חלק להם שאין ט) (יא שם ברש"י מובא [וגם לבסוף, הדין מידת בהם פגעה
אותם "ויפץ קודם גם כתוב מ"מ - בעוה"ב חלק אין זרה עבודה שלעובדי וברור כאן הנידון זה שאין
הלימוד ועיקר אחדותם, ביטול ע"י היתה בהם שהפגיעה ובחז"ל שם ומבואר בעוה"ז]. והיינו וגו'",
משמע אמנם [וזה האחדות. את לבטל קודם צריך להעניש שכדי בבריאה ה' שטבע מזה הוא
מהם למנוע האחדות להם עומדת מ"מ לעונש כהקדמה מלמעלה בא האחדות ביטול שכאשר

כליה]. עונש
פרשת ברש"י) הגהה (או ברש"י כמובא חלוקים להיות שמטבעם משמעות יש ע"ז עובדי בענין וגם
הרבה. לאלוהות שעובדים רבים בלשון ונקראים נפשות שש היה שעשיו רבא מויקרא כו מו ויגש
בנימין ד. הרב הערת במלחמה. נפלו סוף סוף אחאב בענין וגם זה. מטעם "מינים" נקראים וכן

סנדלר.
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חיים אלקים דברי
וחסידות יראה בספרי

מאמר כאן מביאים אנו חיים" אלקים "דברי מדור לתת הקדמה במקום
סגנון (בשינוי שהם כמות הדברים ציטטנו שם. בעילום אלינו שנשלח

המחשבה. את לעורר כדי בלבד) לשון ותיקוני
לחסיד מחסיד לב, גלוית שיחה

חסידי! מושג � לחבירו" אד� "בי�
החסידות. מיסודות � הזולת של ובממונו ברגשותיו בכבודו, לפגוע לא הזהירות
לוחות שני על חקוקה � הזה בעול� יהודי של שהותו להנעי� אי� תמיד לחשוב

החסידות. של הברית
היו�? מקובלי� זה ברוח דברי� הא�

מקצתיה! ולא מיניה לא
לא וכש"כ חסידי בחור מפי לא מצוי, חסידי אבר� מפי לא שמענו לא מימינו
יותר הוא לחבירו אד� שבי� בדברי� יותר שמדקדק שמי חסידי בעל�בית מפי

חסיד.
אד� "בי� עיסוקה שכל כמי ההמו� בלב היו� נתפסת החסידות כי
בעול� לחבירו אד� שבי� בעניני� כלו� ולא לה ואי� בלבד, למקו�"

החומרי. מההזה אפו? מעק� שהוא או מרוצה פלוני א� מינה נפקא מאי וכי
שוא� שאני וטהרה בקדושה המדריגות או שלי בה' הדביקות לעני� משנה זה

אליה�? להגיע
� וכגו� מענינות תופעות מיני בכל נתקלי� אנו מכ� וכתוצאה

להדבק ידו ועל בו להידבק כדי רבו של הטהור בשולחנו הנדחק נלהב חסיד
ומביישו חבירו את דוח� אותו האופפת הקדושה אוירת של ובעיצומה בקונו,
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להתקרב וא� מקומו על לשמור מאמציו במסגרת והכל מזה יותר וא� ברבי�
בעבודת כשמדובר אלמוני פלוני של בצערו לו איכפת מה וכי להקדושה. יותר

ואנוכיות? לגשמיות זיק מכל הנפש ובהתרוממת כזאת נעלה ה'
דרבה הכנה אחרי דקדושה התלהבות מלא כשהוא שחרית לתפילת הניגש אבר�
משי� ובלי סביבו העומדי� לאנשי� לב ש� אינו בטליתו וכשמתעט� כדבעי,
לכ� מתכוי� הוא שאי� ברור בציציותיו. מאחוריו העומד חבירו של לועו סוטר

אי� בה� שקוע שהוא ורחימו דחילו שמתו� אלא ל"זוטות"ח"ו, פנויה מחשבתו
כאלה.

בתו� כולו כל הוא מתבטל בסילודי�, עצמו מטהר החסיד והנה דצפרא, קדרותא
עתה זה כאילו ומצוחצח מטוהר מה� ויוצא בה� טובל שהוא מי� סאה מ'
מגבת נוטל מגבת... אתו להביא שכח הוא ואבוי אוי א�... אמו, מרח� יוצא
אי! כגנב? והריהו שלו שאינו ואע"פ בו. ומתנגב אחר, אד� ששכחו לפניו המונח

קושיא, זה מלכיאי� מל� כנגד מחומר קרו� פלוני חשוב מה וכי
עלמי�,המלכי� כולהו ממלא אי, אי אי לעבודתו. עתה עצמו את מכי� ַַַשהוא

יו�. שבכל זוטות וכהנה כהנה ועוד עלמי�... כולהו סובב
אחרי� בחוגי� אדרבא אלו. בעניני� לקוי יותר שלנו שהציבור הכוונה אי�
כדי זאת בעובדא אי� אבל כמה. פי ולפעמי� שהזכרנו מהסוג "זוטות" שכיחי�
הנאצל להתואר כנאה לשלימות ולשאו� תיקו� הטעו� מלתק� אותנו לפטור

בה. דוגלי� שאנו הקדושה והשיטה אותו, (בגאוה) נושאי� שאנו
האלה ה"זוטות" אבל כאלה? בזוטות עלינו מתגולל אתה למה תאמר, וא�
לכל מאוד מסוכ� שהוא דבר עקו�, שהוא בהשקפתינו ויסוד עקרו� על מלמדי�
בעדינות מתבטא הדבר והמנומס העדי� שבציבור ועוד עליו. הנבנה הבני�

כידוע. בהרבה גסה צורה העיוות מקבל ש� הע� בקצה אבל וב"זוטות"
� מתונה דוגמא והרי

חסידי�, והמוני הרבי. בחצר ושמחה ששו� צדיקי�" באהלי וישועה רינה "קול
הנשפע הקדוש מהשפע ונהני� בשמחה משתתפי� ישראל בית עמ� וג� ידידי�
שליט"א הרבי את מצל� דהו ומא� שט� מעשה הצליח ושבר! שוד א� ממנה,

זה. בעני� הצדיקי� הקפדת גודל וידוע במצלמתו
"ניחא" � הצילו�, להפסיק ממנו ותובעי� חסידיי� חמד בחורי שני נגשי� מיד
סרט את לידיה� שימסור מהצל� ותובעי� הבחורי� מוסיפי� הלה. מגיב
זה סרט שעל טוע� הוא מתנגד. והלה הרבי תמונות מופיעי� שעליו הצילו�
ניגשי� מיד עליה�. לוותר יכול ואינו לו יקרי� שה� נוספי� צילומי� נמצאי�
כדי לפותחו מנסי� בכח מידיו המצלמה חוטפי� הקודש, למלאכת הבחורי�
בה וחובט המצלמה את מה� אחד נוטל מצליחי�, כשאינ� הסרט. את להוציא
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תרועת לקול נפתחת וג� נשברת שהיא עד דקדושה בהתלהבות הקיר על
אותו. ומשמידי� הסרט את סו� סו� מוציאי� וכ� במלאכה, המתעסקי�

בתור עצמ� את מרגישי� אינ� ודאי ה� ה�... שודדי� ה�, גזלני� תאמר וא�
הנבזה הצילו� כלי ועאכו"כ הזה המגוש� הצל� הוא נחשב למה וכי ְָשכאלה.
הנשגבה עבודתו על לדבר ושלא האלקי�... מלא� הקדוש הצדיק לעומת שלו

לבלבלו. עתה זה שעמד
היוצרותוע בלבול הוא שבה� השוה הצד לפורט�, אפשר שאי כהנה רבות וד

אד� "בי� לחלק שבתורה למקו�" אד� "בי� חלק דהיינו הברית לוחות שני בי�
את כביכול סותר שהוא שנדמה אימת כל האחרו� בזה מופג� וזלזול לחבירו",

ל"מקו�". העבודה
הזכה. ובמשנתה החסידות בעקרונות טועי� אנחנו! טועי� אבל

מודגשת בצורה החסידות יסודות בי� ודאי שנויה לחבירו" אד� "בי� פרשת כי
וכיוצא, המוסר בעלי כמו אחרי� בחוגי� המקובלת בשפה לא אמנ� ביותר,
עיקריה, בי� נכבד מקו� תופסת בתורה זאת גדולה פרשה של ולבה נשמתה אבל
הפסוק, וכלשו� ישראל", "אהבת � הוא הלא רבה, בהדגשה בספריה ונזכרת
לא לחבר� סני דעל� מאי בתורה, גדול כלל זה הלא כמו�" לרע� "ואהבת

תעביד.
החסידות גדולי האריכו ולא החסידות בספרי לפרטיו זה כלל נפרטה לא אמנ�
מילתא כי לחבירו להצר כדי בו שיש בחיי� פעולה וכל מקרה כל ולפרט לבאר
לו שמפריע מה היטיב ומכיר אד� יודע וא� בהכלל. נכלל שהכל היא דפשיטא
שאהוב מה לו שכשנהיר לחיוב, וכמו"כ לאחרי�. לעשות שאסור מה הוא יודע
ההטבה, בסוגיית בקי כבר שהוא הרי לו, עושי� כשאחרי� שמשמחו ומה עליו

מישראל. אחד לכל וכו' פני� הארת
שלא להזהיר� צור� יש וכי אד� כלפי אמיתית אהבה בלב� א� עצמ�! הגע
צור� יש והא� בממונו? היזק לו תגרו� שלא או בכבודו, או ברגשותיו תפגע
שכל כש� כי שלא. ודאי מה�? שתמנע והנזקי� הפגיעות סוגי כל את ל� לפרט
אד� בני בכל וכיוצא אביו, כלפי ולב� בנו כלפי לאב מעצמו ומורגש מוב� זה
שנמסר הכלל את לפרט כ� כל צור� אי� כ� כמו � ביניה� שרויה אמת שאהבת
סני דעל� מאי "כל בחז"ל יותר ונתפרשה כמו�", לרע� "ואהבת בתורה לנו

תעביד". לא לחבר�
תנועת של היוצרי� זכות על לפקפק יש מסוימת שבמידה ונאמר נעיז א� ואולי
עצ� ועיונית. רעיונית מבחינה עכ"פ לחבירו" אד� "בי� של החידוש על המוסר
והבליטה שהדגישה החסידות בתורת זה לפני שנה כמאה כבר נתחדשה הרעיו�

ישראל. אהבת מידת מאד
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רב ובפירוט באריכות נדונה לא זה שנושא שמתו� הצליח שט� מעשה אבל
"בי� של העני� כל שכאילו המוטעה הרוש� הע� בהמו� נוצר הקדושי�, בספרי�

החסידות. בתורת בלבד ושולי צדדי מקו� תופ� לחבירו" אד�
יכנסו הלב מ� היוצאי� שדברי� ללבבתקוה

השורה מ� חסיד

הכותב שקבע ובעובודת בפרטי� לויכוח להיכנס בלי המאמר. כא� עד
שאמרה. ממי ונקבלו אמת ודאי ממסקנתו שחלק נראה שנקט, ובדוגמאות

נקודות. בשתי נסכ� ובקיצור
ובביטוי� וחשיבותה ישראל אהבת עבודת על גדולות מדובר חסידות בספרי א.
בי� תורת כל וכוללת כללית מידה היא ישראל" "אהבת ב. במיוחד. חריפי�
זיל ואיד� תעשה", ואל וב"שב עשה" ב"קו� פרטי� לפרטי עד לחבירו אד�

גמור...
לב בשימת חסידות בספרי שהלומד השורה" מ� ה"חסיד דברי על נוסי� ואפילו
לחבירו" אד� "בי� לנושא הנוגעי� וחידושי� עיצות פרטי�, הרבה וימצא ימצא
ה"תולדות" בעל ספרי (ראה בכמות הרבה זה. לנושא הקשורות התורה ובמצוות
וכבדי חריפי� בביטוי� הדורות צדיקי שמשתמשי� באיכות יותר ועוד לדוגמא)

זה. בעני� דבר� בכל במיוחד משקל
המצוות על "האמת מהמדור חלק המהווה חיי�" אלקי� "דברי זה מדור בתת
החסידית ההשקפה את לאור ולהוציא לגלות בעזהי"ת ננסה לחבירו" אד� שבי�
וכל ואחדות ישראל" "אהבת השי"ת בעבודת העקרי� עיקר על האמיתית

המסתעפי�. הפרטי�
שנכתב והיקר טוב מכל גרגרי� כמה האמת מבקשי הקוראי� לעיני נפרוש
מייסד הקדוש ש� מהבעל החל ומאורינו, מורינו הדורות צדיקי ע"י ונאמר
לצדיקי ועד ממעזריטש המגיד ותלמידי קדישא חבריא בני ותלמידיו החסידות
נווכח ובנעימי�, בטוב ימיה� השי"ת יארי� חוסי� אנו בציל� אשר דורינו
והזריזות הזהירות תופסי� כבוד מקו� ואיזה מגיעי� הדברי� היכ� עד בצדק
תו� פרטי�. ובפרטי בכלל, ורגשותיו ממונו הזולת, של לכבודו שנוגע מה בכל
ודרכי� הרעות, המידות יצר על להתגבר כיצד חשובות עצות ג� נלמד כ� כדי
מתו� וכ"ז החברתי. בתחו� שלימות ולקנות המידות לעד� אי� חדשי�
הספרי� של הכריכות בי� הספוני� וחכמה קדושה של נדלי� הבלתי האוצרות

חסידות". "ספרי הקדושי�
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גמור... זיל ואידך
חסידות בספרי ומקו�הרגיל ישראל" "אהבת של ערכה את היטיב מכיר

לחידושי� לב שמי� תמיד שלא אלא אלו, קדושי� בספרי� שתופסת הכבוד
חוצבי הקדושי� דבריה� בי� כפניני� השזורות המועילות והעצות הדקי�
חד, באיזמל מידותיו ניתוח אד�, של לבו בנבכי חודרת להעמקה הלהבות.

עליה�. נתונה דעתו כשאי� המעיי� בלב נקלטי� שאינ� דברי�
בי� מצוות על שלפנינו החלקי בפרט,האוס� ישראל ואהבת בכלל לחבריו אד�

של מתורתו סוגיות בכמה ובמיוחד החסידות, ראשית בתקופת בעיקר מתרכז
וא� הקדושה. התנועה מייסד זי"ע, זללה"ה הבעש"ט קה"ק הימי� שבעת אור
זאת בכל הקדוש בשמו לדורות שנמסרו חיי� אלקי� דברי המה שמעטי�
בעניני� ומרכזיות עמוקות סוגיות וכמה בכמה בהירה תמונה לצייר באפשרותנו

לחבירו. אד� שבי�
המגיד כמו קדישא חברייא בני תלמידיו מבכירי גרגרי� כמה כא� נאספו כ� כמו
הרה"ק זי"ע, �מקורי פנחס ר' הרבי הרה"ק זי"ע, ממעזריטש ר"ב הרבי הקדוש
מצדיקי� תורה דברי קצת וכ� ועוד. זצוקללה"ה זי"ע מזלטשוב רי"מ הרבי

העני�. להשלמת שנכנסו יותר מאוחרי� מדורות
רק כא� הבאנו החסידות תורת לכותבי וראשו� ראש הגדול הכה� של מתורתו
עומד זי"ע הק' התולדות בעל בספרי והלומד מהכיל. היריעה קצרה כי מעט
שבי� ולמצוות למידות שנוגע מה בכל תורתו בדברי הרב העושר על משתומ�
נפרדת למסגרת ראויה זה לנושא המיוחדת התיחסותו ואמנ�, לחבירו. אד�
נוספות סוגיות בעז"ה נציג ג� באלה בעז"ה. הבאי� בקובצי� ורחבה
ועד ודורשיו דור דור האחרוני� מצדיקי� וג� הראשוני� מתורת שבאמתחתנו
בטוב ימיה� ה' יארי� חוסי� אנו בצל� אשר זמננו אדמור"י לצדיקי�

ינו�. ביאת עד ובנעימי�
הזה שהמעט והלואי ש�. כתוב לפניכ� מעתיקי� שאנחנו ממה יותר הרבה
הפזורי� בפניני� לב יותר ולשי� להבחי� חסידות בספרי הלומדי� את יעורר
לזולתו אד� של ליחסיו הנוגע בכל ג� מאורנו מורנו של חיי� אלקי� .1בדברי

הדברים1. וליבון בירור חסידות, בספרי נלאים ובלתי מדוקדקים בחיפושים השקענו רבה עבודה
אלא נגענו לא עדיין זה כל שאחרי ברור שהגענו. למה להגיע שזכינו עד וכו' הדברים ובהסברת
נגענו לא הדברים בהבנת בפרט ושרפים. מלאכים של ובתורתם האלה הרמים בענינים קלה נגיעה
לא שעדיין תמימה" ה' "תורת זי"ע הבעש"ט אמר וכך העמוקות. בכוונותיהם יוד של בקוצו אפילו
עם ללמוד יכולים איננו אנחנו והרי צריכים, אנו וללמוד היא תורה אבל מעולם... אדם בה נגע
הן ואלה הזה, החלוש בדור לנו שניתנו הדלים בכלים אלא שנה מאתיים שמלפני והמוחין הכלים

התוצאות.
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אהבות שלוש מאמר:
íé÷øô éùàø

ישראל אהבת א.
מחלוקת ב.

זכות לימוד / טובה עין ג.
לתועלתו מכוון אחרים על שרואה מה ד.

עצמו את דן באמת אחרים כשדן ה.
המידות בתיקון ההכרח ו.

שבתורה החמורות כעבירות הרעות המידות ז.

ישראל אהבת א.
הקדוש הנכד של בעדותו לנו נמסר כ� – עומד החסידות עול� דברי� שלושה על

הק': דבריו וכה זי"ע. הבעש"ט סבו בש� ממעז'בוז' ברו� ר' הרבי
Â�È˙Â·‡Â ÌÈÚ„ÂÈ Â�‡ ‡Ï‰ ,‰„Â·Ú‰ ¯˜ÈÚ Â‰Ó Ë"˘Ú·‰Ï ÂÏ‡˘ ˙Á‡ ÌÚÙ˘ ¯Ó‡"
Ì˙ÏË· Ì˙‡Â ˙·˘Ï ˙·˘Ó ÔÈ�Ú˙Ó ‰˘ÚÓ È˘�‡ ÂÈ‰ ÌÈ�ÂÓ„˜‰ ÌÈÓÈ·˘ Â�Ï Â¯ÙÒ
‡¯˜�˘ ÔÈ„‰ ˙‡ Ô˙ÈÏ „È˙Ú ‰�Ú˙Ó ‡Â‰˘ Ì„‡ ÏÎ˘ Ì˙¯Ó‡˘ ‰Ê‰ ¯·„‰ ˙‡
Ë"˘Ú·‰ Ì‰Ï ·È˘‰Â .‰„Â·Ú‰ ¯˜ÈÚ ‰Ó ÈÏ ‡� Â„È‚‰ ÔÎ ÏÚ ,Â˘Ù� ˙‡ ‰�ÚÓ˘ ‡ËÂÁ
‰˘Ï˘ ÂÓˆÚ ÏÚ ÍÈ˘Ó‰Ï Ì„‡ ‰‡¯È˘ ¯Á‡ Í¯„ ˙Â‡¯‰Ï Ê"‰ÂÚÏ È˙‡· È�‡

‰¯Â˙‰ ˙·‰‡Â Ï‡¯˘È ˙·‰‡Â '‰ ˙·‰‡ Â�ÈÈ‰ ÂÏÏ‰ ÌÈ¯·„˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â
"ÔÈÙÂ‚ÈÒ2.

התורה" על "בעש"ט הנחמד בילקוט והרבה חסידים" "לשון בספר קצת נעזרנו הליקוט בעבודת
מפתחות. עם ???? החדשה בהוצאה ובפרט

עכ"פ2. ממורי", ששמעתי ב"דברים ספרו בסוף יוסף, יעקב בתולדות גם כותב זה ברוח דברים
עיי"ש. ההקבלה על עמדנו ושם הדברים הובאו ?????? עמ' להלן ישראל. לאהבת בנוגע
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ק"ז שם ד"ה פד עמ' ובהשלם ב. יז, דנהורא בוצינא
קה"ק מפי יצא שהדבר שהעובדא אלא ידוע. בחסידות, אהבות" "ג' המושג עצ�
החסידות של עיקרה כל את בכ� שהגדיר ג� ומה ידוע. פחות עצמו הבעש"ט

לעול�. בא זה שעבור וחידושה
אחד והוא השי"ת מעבודת כשליש תופס ישראל" "אהבת של שהעקרו� ולמדנו
האמיתית ה' עבודת ועול� החסידות עול� נשע� שעליה� הרגלי� משלושת

"דה אחדותבכלל. שיהיה הוא דהעיקר ספרי� ומפי סופרי� מפי ידוע נה
עליובישראל נסמ� כולה התורה שכל אחד רגל שלוהוא כהגדרתו � "...

תצוה [פרשת יותר. מאוחר דורות שלושה זי"ע ושמש" "מאור בעל הרה"ק
להבות חוצבי� בדברי� ש� ומארי� האפוד, מעיל את ועשית הפסוק על בתו"ד

זה]. בעני� אש
דבריו: וכה בחריפות, ושמש" "מאור בעל מתבטא הקדוש בספרו אחר ובמקו�

"‰ÊÏ ‰Ê Ï‡¯˘È È�· ˙·‰‡ ‡Â‰ ,‰„Â·Ú‰ È˘¯˘Ó È¯˜ÈÚ‰ ˘¯Â˘‰ ‰�‰ ÈÎ
ÌÏ„‚ „ÚÂ Ì�Ë˜ÓÌÈ·ÂË‰ ÌÈ¯·„‰ ·‰‡È ,·ÂË‰ Í¯„Ó ÌÈËÂ�‰ ÌÈ˘�‡‰ Ì‚ Û‡Â ,

Ì„ÓÏÈÂ ,Ì‰Ï ¯ÒÁÈ ¯˘‡ Ì¯ÂÒÁÓ ÏÚ Ì„Ú· ÏÏÙ˙‰ÏÂ Ì˙·ÂË ˘Â¯„ÈÂ ,Ì‰· ‡ˆÓ�‰
.‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·‰Â‡ Ì˙ÂÈ‰ÏÔÈ‡ ,˙ÂÚÈ¯Â ‰ÂÁ‡Â ‰·‰‡ Ï‡¯˘È È�·· ‡ˆÓ� ¯˘‡ÎÂ

Ì‰Ï Ú¯‰Ï ÔÈ�ÈËÒÓ‰Ï ÌÂ˜Ó‰Ê Â·È˘˜È ÈÎ ,'‰ ˙‡¯È Ì‰· ÛÙÂ˙ÒÓ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,
".‰·ÂË‰ Í¯„Ï ˙ÂË‰Ï ‰ÊÏ

משה ויצו ד"ה וילך פרשת ושמש מאור
אי� אהבה שכשיש הזה. בעול� ג� היטב מורגשת ישראל באהבת התועלת
שיהיה ישראל התחברות הוא הכל "שהעיקר רח"ל, הרעות התוצאות וכל מסטי�
כל ומסלק גדולות ישועות פועל הזה והדבר ביניה� וריעות ואחוה אהבה
ושמש (מאור לו". הנח וכו' אפרי� עצבי� חבור יז) ד, (הושע כדכתיב המקטרגי�

בלק). פרשת ריש
שמעתי "וכ� לה: עד היה עצמו שהוא נפלא דו�שיח על מוסר ש� דבריו ובהמש�
הצדיק ביחוד אותו כששאל זצוק"ל אלימל� מו"ה קדישא בוצינא אדומו"ר מפי
אז הייתי זללה"ה, זושא משול� הרב מורנו אחיו קדישא בוצינא המפורס�
נסי� פועל הוא שאתה זה לי למוד אחי הלשו�, בזה אותו כששאל אצל�
שהשיב בקיצור הדברי� כלל כ�, לפעול כ� ג� שאוכל נוראי�, ומעשי� ונפלאות
ביניה�, וריעות וחיבה ואהבה הצדיקי� התחברות ידי על שהוא אדומו"ר, לו
והודה נוראי�, והמעשי� הפעולות וכל הנסי� כל ונעשי� נפעלי� כ� ידי על

הכל". עיקר זה כי בודאי כי ואמר לדבריו, לעיל הנזכר הצדיק
� כ� למדנו זי"ע הבעש"ט רבינו של ובתורתו
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"˜ÂÒÙ‰ ‰Ê· ÌÏÂÚ‰ ˙‡ „ÈÓ˙ ÁÈÎÂÓ ‰È‰ Ë"˘Ú·‰(‰ ,‡Î˜ ÌÈÏ‰˙)Ì˘‰'
‰˘ÂÚ ÏÂÎÈ·Î ‡¯Â·‰ ÍÎ ,‰˘ÂÚ Ì„‡˘ ‰Ó ‰˘ÂÚ Ïˆ‰˘ ÂÓÎ Â�ÈÈ‰„ ,'ÍÏˆ

‰˘ÂÚ Ì„‡˘ ‰ÓÌÈÈ�Ú‰ ÏÚ ÌÁ¯ÏÂ ‰˜„ˆ Ô˙ÈÏÂ ˙ÂÂˆÓ ˙Â˘ÚÏ Ì„‡‰ ÍÈ¯ˆ ÍÎÏÂ .
."˙Â·ÂË ÂÓÚ Î"‚ ‡Â‰ ÍÂ¯· ‡¯Â·‰ ‰˘ÚÈ˘ È„Î

ה' וידבר ד"ה נשא פרשת לוי קדושת
ולמצות ישראל" ל"אהבת הדוק קשר היא קשורה הבעש"ט הוכיח שבה זו תורה

כמו�: לרע� ואהבת
ÌÚ ‚‰�˙˙ ‰˙‡˘ ÂÓÎ˘ ,ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â ˜ÂÒÙ‰ ˘Â¯ÈÙ ,'Â‚Â ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â"
(‡Î˜ ÌÈÏ‰˙) „ÂÒ· ‡Â‰Â ,ÍÂÓÎ ‰È‰‡ '‰ È�‡˘ ,'‰ È�‡ ÂÓÎ ,˙Â„Á‡Â ‰·‰‡· ÍÚ¯
Â¯È·Á ÌÚ ‰ËÓÏ ‚‰�˙Ó Ì„‡˘ ÂÓÎ˘ ,Ë"˘Ú·‰ È˜Ï‡ Ô¯Ó È¯·„· ¯‡·˙�˘ ,ÍÏˆ '‰
‰ÚÂ�˙ ÏÎ˘ ,Ïˆ‰ ÂÓÎÂ .ÔÂÈÏÚ ÍÏÓ ÂÓÚ ‚‰�˙È ÍÎ ,˙Â·ÂË ˙Â„ÈÓ·Â ‰·‰‡· ÂÚ¯Â
,'ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â' Â‰ÊÂ .Ì„‡‰ ÌÚ Í¯·˙È ‡Â‰ ÔÎ ,Â„‚�Î Ïˆ‰ ‰˘ÂÚ ÍÎ ‰˘ÂÚ Ì„‡˘

."·ÂË ÏÎÂ ‰·‰‡· ÍÓÚ ‚‰�˙‰Ï ,'‰ È�‡ ÍÂÓÎ' ÈÎ

ע"ד קע"ב דף קדושים פרשת חיים אוצר

מחלוקת ב.
ופל"א הפל"א

עליו"... נסמ� התורה שכל אחד רגל ·Ï·„,והיא ˜ÏÁ ˜¯ ¯ÒÁ ‡Ï ,Ï‚¯ ¯ÒÁ˘ÎÂ Y "
Ï‡Y ÍÎÈÙÏÂ .Ò¯‰�Â ÏÙÂ� ÔÈ�·‰ ÏÎ ‡

"˙ÁÎ˘ Ì¯Â‚ ‰Ê˘ Ì‰È�È· ˙Â··Ï „Â¯ÈÙ ‰È‰È ‡Ï˘ ...ÈÏÏÎ ¯ÒÂÓ Â�„ÓÏÏ ‡·
˙Â··'Ï „Â¯È'Ù ˙"¯ ,'‡"ÏÙÂ ‡"ÏÙ‰ 'Â‚Â È��‰' È˙ÚÓ˘˘ ÂÓÎÂ ,‰¯Â˙‰

ÌÈ˘�'‡.Á"ÁÙ„Â יוסי�, הנני "לכ� יד: כט, פרק ישעיה לנבואת הכוונה �]
נבוניו ובינת חכמיו חכמת ואבדה ופלא הפלא הזה הע� את להפליא

תסתתר"].
אחר ובאופן בד"ה אחרי פרשת ריש יוסף יעקב תולדות
ומבאר ש� מארי� זי"ע, הבעש"ט מרבו זי"ע התולדות ששמע זה יסוד פי ועל
הוא בישראל האחדות למה אפרי�" "עוללות מדברי מביא וא� פסוקי� כמה

� �ונחו חיוני כ� כל
„Á‡Î ÌÏÂÎ ÂÓÈÎÒÈ Ê‡ ˙Á‡ ‰„Â‚‡· ‰Ó‰˘ ÔÓÊ· ,ÌÈ�Â˜È˙‰ ÏÎÏ ˘‡¯ ‰Ê ÈÎ"
‰Ê ,‰˘ÚÈ ÂÈ�ÈÚ· ¯˘È‰ ˘È‡ ‰Ê ÍÙÈ‰·Â .‰¯˘È‰ Í¯„· ÌÎÈ¯„‰ÏÂ ÔÂÚÓ ÌÈ·¯ ·È˘‰Ï

"...¯È˙Ó ‰ÊÂ ¯ÒÂ‡
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בענין שמרחיב א' סי' סוף נשא פ' בתולדות וע"ע
ל'בבות מפ'ירוד שהתוצאה � הבעש"ט עפ"י � הנביא ישעיה בנבואת רמוז זה וכל

תסתתר. נבוניו ובינת חכמיו חכמת ואבדה הוא א'נשי�
נגיעות, שו� בלי באמת שמי� לש� היא המחלוקת שכאשר לדעת עלינו א�
אלא בדבר עוולה שאי� רק שלא זי"ע הבעש"ט אומר אישיי�, ואינטרסי� פניות
מתכווני� היריבי� שני הדברי� בפנימיות שהרי כלל. כא� אי� מחלוקת אפילו

� יפה במשל הדבר והטעי� עקרוני. ויכוח ביניה� ואי� אחד לדבר בעצ�
ÌÚË ·ÂË· Ê"Ú ¯·Ò‰ ¯Ó‡Â ...‰"‰ÏÏ˜ÂˆÊ ·ÂË Ì˘ ÏÚ· È"¯‰ÂÓ Â�È·¯ ¯ÓÂ‡Â..."
,ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ÏÎ‰ ‰È‰ ÌÈ‡¯ÂÓ‡‰Â ÌÈ‡�˙‰ Ï˘ Ì˙˜ÂÏÁÓ ÔÈ�Ú ÏÎ„ Ú„Â� ÈÎ ,˙Ú„Â
Ì˘‰ ˙„Â·Ú Í¯„ ‡Â‰ ÍÎ˘ ÔÈ·‰ ‰Ê ˜¯ .È‚ÈÏÙ ‡ÏÂ ‡„Á ¯Ó‡ ¯ÓÂ ‡„Á ¯Ó‡ ¯ÓÂ

.ÍÎ ‡Â‰ Í¯„‰ ÈÎ ÔÈ·‰ È�˘‰Â '˙È,ÍÏÓÏ ÔÈ¯ËÏÙ È�Â·Ï ,‰ÓÂ„ ¯·„‰ ‰ÓÏ Ï˘Ó
˙‡ ¯ÈÈˆÏ ˘È ‰ÎÎ ¯ÓÂ‡ ‰ÊÂ ,ÔÈ¯ËÏÙ‰ ˙‡ ¯ÈÈˆÏ ÌÈ�Â·‰ Âˆ·˜˙‰Â Â‡·˘
ÍÏÓ‰ ˙‡ Â˙·‰‡Ï ÔÂÂÎÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,‰ÎÎ ¯Ó‡ ‰ÊÂ ÔÈ�·‰ ¯‡Â˙

ÂÎÏÓÏ ¯‡ÂÙÓ ¯˙ÂÈ‰ ÔÈ�· ˙Â˘ÚÏÏ‡Â ÍÈ�· ÌÈ‡¯˜�‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙‰ Ì‰ ÔÎ .
ÏÎÂ ,ÂÓ˘ Í¯·˙È Â„Â·Î ÏÈ·˘· Ì˙¯Â˙· ˙ÂÓÏÂÚ ÌÈ�Â· Ì‰˘ ,ÍÈ�Â· ‡Ï‡ ÍÈ�· È¯˜˙

."Â„È·˘ ÔÈ�·‰ ˙Ó‡ ÈÙÎ ¯Ú˘Ó „Á‡

דאורייתא רזין
אחד כל היריבי�, בי� תהו� פוער אישיי� אינטרסי� סביב הסובב "רגיל" ויכוח
ותוצאות ניתוק ומביא גדל שביניה� והניגוד עצמו לטובת וחותר מתכוו�

שמי� לש� במחלוקת אבל רקחמורות. במהות מחלוקת ואי� כמעט הרי
אינה שמי� לש� שמחלוקת הבעש"ט מדברי למדי� ונמצאנו קטני�". ב"פרטי�

ישראל. ע� ולאחדות ישראל לאהבת סתירה
על הבעש"ט, של הקדושה אמרתו את להזכיר בלי העני� לסיי� אפשר ואי�
לחזק כדי בה שיש זרע�, יהיה כ� וגו' הכוכבי� וספור השמימה נא הבט הפסוק
יהודי לכל ולהתייחס להסתכל עלינו אי� מלמדנו וג� נשברי�, לבבות ולרפא

ויהודי:
È�· ÔÎ ,„Â‡Ó ÌÈÏÂ„‚ Ì‰ ÌÈÓ˘· ‰ÏÚÓÏÂ ÌÈ�Ë˜ ‰ËÓÏ ÌÈ‡¯� ÌÈ·ÎÂÎ‰˘ ÂÓÎ„"

."„Â‡Ó ÌÈÏÂ„‚ Ì‰ ÔÂÈÏÚ‰ ÌÏÂÚ·Â Ê"‰ÂÚ· ‰ËÓÏ ÌÈ�Ë˜ ÌÈ‡¯� Ï‡¯˘È

ל"ז אות לך לך פרשת ישראל בית בשם עה"ת בעש"ט
אליה� וכשמתקרבי� הגדול, המרחק מחמת רק קטני� נראי� שהכוכבי� וכמו
המרחק מחמת קטני� נראי� ישראל בני כ� כמו האמיתי, גודל� את רואי�
מבחיני� טובה, בעי� מקרוב ומתבונני� לזה זה מתקרבי� א� אבל הרב, הנפשי

הרבות. ומעלותיה יהודית נשמה של וחשיבותו בגודלו
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זכות לימוד / טובה עין ג.
טובים" שכולם לו נדמה טוב, "כשלבו

עליה�. עומדת שהחסידות היסודות אחת � ישראל" "אהבת
ישראל"? "אהבת עומדת מה ועל

נקבעת זולתו יהודי� כלפי יהודי של בלבו האהבה שאיכות ספק אי� טובה. עי�
זכות לכ� � לדונ� רגיל הוא כ� ולאיזה עליה�, הסתכלותו לפי מרובה במידה

חובה. לכ� או
כמו זו, מידה על ועומדות תלויות דאורייתא מצוות שכמה אלא בלבד זו ולא
בלבב�, אחי� את תשנא לא הרע, לשו� איסורי עמית�", את תשפוט "בצדק
מרכזית מידה ישראל. אהבת מצות בעצ� שהיא כמו�" לרע� "ואהבת וכמוב�
זי"ע הבעש"ט רבינו בתורת הוארה טוב, לב � שלה והשורש טובה, עי� של זו
בכובד שבחסידות זו בסוגיא לעיי� לנו ראוי מגווני�. ומהיבטי� יקרות באור

ראש.
אומר אליעזר רבי האד�. בה שידבק ישרה דר� היא איזו וראו צאו לה�, "אמר
אומר שמעו� רבי טוב, שכ� אומר יוסי רבי טוב, חבר אומר יהושע רבי טובה, עי�
דברי את אני רואה לה� אמר טוב. לב אומר אלעזר רבי הנולד, את הרואה

יג) ב, (אבות דבריכ�". דבריו שבכלל מדבריכ� ער� ב� אלעזר
טוב ושכ� טוב חבר למשל כלולי� אי� בפשטות. אפילו מובנת אינה זו משנה
זה כא� המפרשי� האריכו וכבר טוב? לב של המידה בתו� לאד� �מחו שה�
מבעל � יחד ג� ובפשטותו בעמקותו המדהי� � פשט והנה בכה. וזה בכה

זי"ע: הבעש"ט מרבו יסוד פי על זי"ע התולודת
Â‡ Â�Ï‰ ˜ÂÒÙ ¯Â‡È·Â ,(‡Ó˜ ÌÈÏ‰˙) 'ÂÎÂ Ú¯ ¯·„Ï È·Ï Ë˙ Ï‡ ,È˙ÚÓ˘˘ ÈÙ ÏÚ"

È˘Î ,Ì˘Ó ‰ÏÂÚ‰Â ,(‰ Ú˘Â‰È) 'ÂÎÂ È˙‡· ‰˙Ú ¯Ó‡ÈÂ Â�È¯ˆÏ·ÈÈÁÓ Ú¯ ·Ï ÂÏ ˘
Â‡ˆ Ì‰Ï ¯Ó‡˘ Ô·ÂÈ ‰Ê·Â ,'ÂÎÂ ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÎÊÏ ‰ËÂ� Â·Ï ·ÂË ·Ï ÂÏ ˘È˘ÎÂ ,ÌÈ¯Á‡
ÏÎ‰ ÏÏÂÎ ‰ÊÂ ·ÂË ·Ï ¯ÓÂ‡ ‡"¯ 'ÂÎÂ Ì„‡‰ ‰· ˜·„È˘ ‰¯˘È Í¯„ ‰ÊÈ‡ Â‡¯Â
·ÂË ¯·Á Ì‚Â ‰·ÂË ÔÈÚ ÂÏ ˘È ÍÎÏÂ ,ÌÈ·ÂË ÌÏÂÎ˘ ÂÏ ‰Ó„� ·ÂË Â·Ï˘Î

·ÂË ÔÎ˘ ‡Â‰Â ‰‡�Â ‰·ÂË Â˙¯Â·Á˘ÔÈÚ ÍÙÈ‰·Â ,ÌÎÈ¯·„ ÂÈ¯·„ ÏÏÎ· ˘"ÊÂ ,
."Ú¯ ·Ï· ÏÎ‰ ÏÏÎ� Ú¯ ÔÎ˘Â Ú¯ ¯·ÁÂ ‰Ú¯

ב' סי' חקת פר' יוסף יעקב תולדות
סביבתו, בכל הרע במציאות תדיר הוא עסוק רע שלבו מי לפנינו! ברורה משנה
ושכני� "רעי�" חברי� מוק� זה שאד� נמצא חובה. לכ� תמיד וד� בזה דש הוא
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מתעלה והוא אד� שבכל הטוב החלק תמיד רואה טוב לב משא"כ "רעי�".
תמיד. אותו המקיפי� ה"טובי�" והשכני� ה"טובי�" מהחברי�

זי"ע התולדות בעל מוסי� ע"א) ק"א ד� תרומה (פרשת פענח" "צפנת ובספרו
המוחשית: מהמציאות לדבר דוגמא ומביא בעני� ביאור

"ÏÚ ‡Â‰˘ ÂÏ ‰Ó„� ÂÈ�ÈÚ· Í˘ÂÁÂ Ô�Ú ˘È Ì‡ ,„È‚Ó Ì"¯‰ÂÓ Ï˘Ó È˙ÚÓ˘
Á"ÁÙ„Â Â¯È·Á,ÂÈÁ‡ ˙‡ ˘È‡ Â‡¯ ‡Ï Í˘Á‰ ˙ÓÁÓ �"‰Â .'ÂÎÂ Ì‰ ÌÈ¯Ó ÈÎ ˘"ÊÂ .

¯·ÂÒ˘ ÂÈÁ‡ Í¯Ú ˘È‡ ‚È˘‰Â ‰‡¯ ‡Ï˘ ÏÈ„·Ó ÍÒÓ ‰È‰ ÂÈ�ÈÚ·˘ Í˘ÂÁ‰ Ï"¯
˙ÓÁÓ Â�ÈÈ‰Â ,'ÂÎÂ ‡È·�‰ ‰È¯ÎÊ ÔÓ Ï˘Ó È˙ÚÓ˘˘ ÂÓÎ [Â˙ÂÓÎ Ú˘¯ Y] ÂÈÁ‡ ‡Â‰˘
Â"Á¯‰ÂÓ ˘"ÓÎÂ ‡"Ê ˙Ó‡·Â ÍÎ Â¯È·Á Ì‚ ¯·ÂÒ Â˙‚È¯„ÓÓ ÂÈ˙Á˙Ó ˘È‡ ÂÓ˜ ‡Ï˘
¯˙ÂÈ ÈÂ‡¯ ÈÓ ‰‡Â·�Ï ÔÈÂ‡¯ ÂÈ‰ Ì‡ ¯·ÂÒ˘ ‰‡Â·�‰ ˘ÈÁÎ‰ ÂËÒÈ¯‡ ÈÎ
,˙ÂÎÊ ÛÎÏ Â�Â„Ï ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ‰˘ÂÚ Ì„‡ ÔÈ‡˘ ¯·ÂÒ ‰Ê ÁÎÓÂ ,'ÂÎÂ Â�ÓÓ

ÂÓˆÚ· ˘È˘ Í˘ÂÁ ‡Â‰ ˙Ó‡·ÂÚÈ‚˙˘ „Ú Í¯È·Á ˙‡ ÔÈ„˙ Ï‡ È˙¯‡È·˘ ÂÓÎÂ ,
."˘"ÂÚÈ 'ÂÎÂ ˙ÂÎÊÏ Â¯È·Á Ô„‰ ÈÎ ÂÓÂ˜ÓÏ

שראיית כשנזכור , זכות לכ� הדיו� מלאכת את במקצת עלינו מיקל זה יסוד
וככל שבתוכנו. מהרע רבה במדת נמשכת חובה לכ� לדונ� והנטיה באחרי� הרע
אד� שבכל הטוב לחלק ויותר יותר לב ש� הוא הרי יותר לבו מזכ� שהאד�

שבו. הרע לחלק ופחות

לתועלתו מכוון אחרים על שרואה מה ד.
עצמו מנגעי חוץ, רואה שאדם הנגעים כל

מובא הבעש"ט. רבינו בתורת מצאנו ג� הנ"ל ליסוד � לכאורה � הפו� יסוד
וכ� פוסל". במומו הפוסל "כל חז"ל מאמר פי על גדול כלל הק' בשמו בספרי�

� זה עני� זי"ע הבעש"ט פירש בער�
ולא מוחלטת פרטית בהשגחה הוא לאד� שקורה מה שכל לנו שברור כיו�

או לראות לאד� לו שמזדמ� מה כל שמ�במקרה, אלא במקרה, אינו ג"כ לשמוע
כשמזמיני� כיו"ב. או ההוא מהדבר שילמד תועלת, לאיזה לפניו הזמינו השמי�
וכי עליה, לשמוע או זולתו של רעה במידה או בעבירה לראות לאד� משמי�
(�שמ (עכ"פ ג"כ בו שיש להודיע כדי אלא שלא, ודאי לפניו? כ� הקרו בחינ�

בתשובה. ולשוב לתקנו ועליו הזאת, הרעה מהמידה או הזה מהחטא
צדיקי�: ובלשו�

ÏÎ ÂÏÈÙ‡ ÌÏÂÚÓ ÏÏÎ Ì‚Ù ‡ÏÂ ,È¯Ó‚Ï È˜� ‡Â‰ ¯˘‡ ˘È‡‰ ÈÎ ¯Ó‡ Ë"˘Ú·‰"
ÈÎ .Ì„‡ ÌÂ˘ ‰˘ÚÈ˘ Ú¯Ó ÚÓ˘È˘ Â‡ Ì„‡ ÌÂ˘· Ú¯ ˙Â‡¯Ï ÂÏ ¯˘Ù‡ È‡ ,‡Â‰˘

,Ú¯ ÌÂ˘ ÚÂÓ˘Ï Â‡ Ú¯ ˙Â‡¯Ï '˙È Ì˘‰ ÂÏ ÔÈÓÊÈ ‡Ï‰ÊÈ‡ Ì„‡‰ ‰‡Â¯˘Î ÔÎÏÂ
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¯Â¯È·· Ú„È ,Ú¯ ‰˘Ú˘ ˘È‡ ‰ÊÈ‡Ó ÂÈ�ÙÏ ÌÈ¯ÙÒÓ˘ Â‡ Ú¯ ‰˘ÂÚ˘ ˘È‡
˙ˆ˜ Â· ˘È Ó"Ó ˜È„ˆ ‡Â‰ Ì‡ Û‡Â ÂÓˆÚ ¯·„‰ Â˙Â‡Ó Â‰�Ó ıÓ˘ Â· ˘È˘
ÌÈ˘È˘ È„Î ÂÊ ‰ÚÂÓ˘ Â‡ ÂÊ ‰ÈÈ‡¯ '˙È Ì˘‰ ÂÏ ÔÈÓÊ‰Â ÔÈ�Ú Â˙Â‡Ó ˙ˆ˜„

‡Â‰‰ Ì‚Ù‰ Ô˜˙ÏÂ ·Â˘Ï Â·Ï Ï‡Ú¯ ‰˘ÂÚ‰ ‰Ê‰ ˘È‡‰ Ì‚ ·Â˘È ‰Ê È„È ÏÚÂ ,
."Â· ÈÂÏ˙ ‡Â‰ ÈÎ

לך לך פרשת נחל ערבי
,ÌÈÓÂ¯Ó ÈÊ�‚· Â˙Ó˘� Ï"Ê Ë"˘Ú·‰ È˜Ï‡ ˘È‡ ‡˘È„˜ ‡�ÈˆÂ· ·¯‰ ¯Ó‡"ÔÈ‡˘

Â‰�Ó ıÓ˘ Â· ˘È Î"‡‡ ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ „Á‡Ï ‰‡Â¯ Ì„‡ ‰È‰È˘ ˙Â‡ÈˆÓ·
‰˙Ó‚Â„ Â‡ ‰ÓˆÚ ‰¯È·Ú Â˙Â‡Ó˙˘‡ ÏÚ ‡·˘ „Á‡Ï ‰‡Â¯ Ì‡ ,Ï˘Ó Í¯„ ÏÚ .

‰ËÂÒ) Ï"ÊÁ Â¯Ó‡˘ ‰Â‡‚ Â�ÈÈ‰Â ,‰¯È·Ú Â˙Â‡ ÔÈÚÓ ,‰ÊÓ ıÓ˘ Â· ˘È˘ ‡Ó˙ÒÓ ˘È‡
‡Ó˙ÒÓ ‰¯Ê ‰„Â·Ú „·ÂÚ˘ ‰‡Â¯˘ Â‡ ,˘È‡ ˙˘‡ ÏÚ ‡· ÂÏÈ‡Î ‰‡‚˙Ó‰ ÏÎ (:„
‰Ê Í¯„ ÏÚÂ ,Ê"Ú „·ÂÚ ÂÏÈ‡Î ÒÚÂÎ‰ ÏÎ Ï"Ê Â¯Ó‡˘ ÒÚÎ Â�ÈÈ‰Â ‰ÊÓ ıÓ˘ Â· ˘È

."‰·Â˘˙ ‰˘ÚÈÂ ¯ÂÎÊÈ˘ È„Î ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÂÏ ÔÈ‡¯ÓÂ .˙Â¯È·Ú‰ ÏÎ·

וירא פר' צדיקים שפתי
,ÂÓˆÚ ÈÚ‚�Ó ıÂÁ ‰‡Â¯ Ì„‡ ÌÈÚ‚�‰ ÏÎ (‰ · ÌÈÚ‚�) Â�È�˘"Ë"˘Ú·‰ ˘¯ÈÙÂ

Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎ ,ÂÓˆÚ ÈÚ‚�Ó Í˘Ó� ‰Ê ,ıÂÁ ‰‡Â¯ Ì„‡˘ ÌÈÚ‚�‰ ÏÎ ,˘Â„˜‰
ÏÒÂÙ ÂÓÂÓ· ÏÒÂÙ‰ ÏÎ."

ע"ב נו דף קורח פר' שלום דברי
פעמי� וכמה כמה חוזר התולדות בעל בספרי ובמיוחד נוספי�, רבי� ובספרי�
ששמעתי ב"דברי� יוס�" יעקב "תולדות ספר ובסו� מרבו. ששמע זה יסוד על

ש�: הקדושי� מדבריו חלק וזה בזה, קצת מארי� כ"ה) (אות ממורי"
„ÓÏÈÂ ÌÈÓÁ¯· Ò�ÎÈ˘ ˜¯ ÌÏÂÚ È�· ÏÚ ·ÂÁ „ÓÏÏ ‡Ï˘ ‰¯Â·‚‰ ˙„ÓÓ ‡ˆÈ˘ ..."

,ÌÏÂÎ ÏÚ ˙ÂÎÊÔÈÁ·È˘ Â˙·ÂËÏ ‡Â‰˘ ˘È‚¯È Â¯È·ÁÓ ˙Â¯ÈÚÎ È¯·„ ‰‡Â¯˘ Ì‚
‰·˘ÁÓ· Ì‚ ‰�ÓÓ ‰·Â˘˙· ·Â˘ÈÂ Â‰�Ó ıÓ˘ Â· ˘È˘ ÂÓˆÚ·Â˙·ÂË ‰ÊÂ .

˙ÂÈ‰ ·ÂË ‡Ï 'ÈÙ Â‰Ê˘ Ï"�Â .‰˙Ú Î"‡˘Ó ,„ÈÒÁ ‡Â‰˘ ¯·ÂÒ ‰È‰ „ÈÁÈ ‰È‰ ÂÏÈ‡˘
ÌÚËÓ Â„·Ï Ì„‡.Ô·‰Â ‰ÊÓ ıÓ˘ Â· ˘È˘ ÔÈÁ·È˘ ,Â„‚�Î ÔÓ ¯ÊÚ ÂÏ ‰˘Ú‡ ˜¯ ‰Ê

‡Â‰˘ ·Ï Ô˙È ,ÏÂËÈ· ¯‡˘ Â‡ Â˙¯Â˙ Â‡ Â˙ÏÙ˙ Ï·Ï·Ó Ú¯ ÔÎ˘ È"Ú Ì‡ ÍÎÏÂ
‡ˆÂÈÎÂ ,¯˙ÂÈ ˜ÊÁ˙ÈÂ ,˘È‚¯‰Ï ‰Ê ÏÂËÈ· ÂÏ ÂÁÏ˘Â ‰¯˘È ‰�ÂÂÎ· ‰È‰ ‡Ï˘ Â˙·ÂËÏ

."Á˜Ï ÛÈÒÂÈ ÌÎÁ ÚÓ˘È ‰Ê·

ובסו� הבעש"ט, דברי כ� שפירש מוהר"� הוותיק מהרבני שהביא ש� עוד ועיי�
בזה"ל: סיי� דבריו

ÌÏÂÚ È�· ÏÚ ·ÂÁ „ÓÏÓÂ ˙Â·ˆÚ‰ ¯·Â‚ Â„ÂÓÈÏ ˙„Ó˙‰Â ÌÈÙÂ‚ÒÂ ˙È�Ú˙ È„È ÏÚ˘..."
‰¯ÚÓÓ Â‡ˆÈ˘ Â�·Â È"·˘¯„ ‰˘ÚÓÎÂ 'ÂÎÂ ÌÏÂÚ ÈÈÁ ÔÈÁÈ�ÓÂ ÂÈ˘ÚÓÎ ÔÈ˘ÂÚ Â�È‡˘
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È"Ú ‰‡ÂÙ¯ ‡Â‰Â ,'ÂÎÂ ÌÎ˙¯ÚÓÏ Â¯ÊÁ ÏÂ˜ ˙· ‡ˆÈ˘ „Ú (:‚Ï) ˙·˘„ Ò"˘· 'Ê�‰
Â¯È·Á· ‰‡Â¯˘ ‰�Â‚Ó ¯·„ ÏÎ· Û‡ ÂÏ Ô˙È˘ ‰Ê Í¯„· ÂÊ ‰‡ÂÙ¯ Î"‡˘Ó ,ÌÈ¯Ó ÌÈÓ
ÌÏÂÚ· ÌÈÓÁ¯ ¯¯ÂÚÏ ˘·„Ó ‰˜Â˙Ó ‰˜˘Ó È"Ú ‡Â‰ Ï"�ÎÂ ÂÓˆÚ ˙ÏÚÂ˙Ï ‡Â‰˘
‰˜Â˙Ó ‰‡ÂÙ¯ ‡È‰ Ê‡ ,Ï"�Î ‚‰�˙ÈÂ ÈË¯Ù ¯·„ ÏÎ· ‡Â‰ È"˘‰˘ Ú„È˘ ,Ì„‡ ÏÎ ÏÚÂ

."Á"ÁÙ„Â ,Ì˘Â·ÈÂ ÂÏ ·¯ÚÈÂ ÛÂ‚ÈÒ ÌÂ˘ ÈÏ·

באחרי�, שרואה � לכאורה � מגונה דבר בכל הטוב שמציאת הוא העקרו�
כתחלי� משמש � בעול� החסד מידת הגברת דהיינו עליה�, זכות ולימוד

הגבורה. מידת מצד הבאי� בעצבות ועבודה לסיגופי�
הבעש"ט בש� ממעז'בוז' ר"ב הרבי הרה"ק של עדותו את לנו מזכיר זה רעיו�
הוא השי"ת בעבודת חידושו שעיקר שאמר � המאמר בתחילת המובא � זי"ע
הש� וכמשמעות לעיל. עיי� ישראל, ובאהבת באהבה, הסיגו� דר� את להחלי�
נגזר חסידות המילה הקדושה. לתנועה יותר מאוחר שהודבקה "חסידות"
בדר� העבודה חשבו� על החסד במידת ה' עבודת הגברת והיינו "חסד", מהשורש

בעבר. נהוגה שהיתה הגבורה מידת
זה לעני� בקשר רב מעשה מסופר הקדושי� :בספרי�

,˙·˘ ÏÏÈÁ˘ „Á‡Ï Ó"‚·� ˘Â„˜‰ Ë"˘Ú·‰ ‰‡¯ ˙Á‡ ÌÚÙ˘ ˙Ó‡ È„È‚Ó Â¯Ó‡Â"
Â�ÓÓ [Ô�·¯Ó ‡·¯Âˆ‰ Y] „ÓÏ˘ Ì¯Ë Ô�·¯Ó ‡·¯Âˆ ÌÚ ˘ÓÈ˘˘ ÂÓˆÚ· ‡ˆÓÂ ˘Ù˘Ù

."˙·˘Ï ‰ÓÂ„ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ÈÎ ˙·˘ ÏÂÏÈÁ Â�ÈÈ‰Â ,‰¯Â˙ È¯·„

ועוד וירא פר' צדיקים שפתי
שינויי� בכו"כ בספרי� מובא זה ˘3ÏÎסיפור ˙Â‡ÁÒÂ�‰ ÏÎ· ‰Â˘‰ „ˆ‰ Ù"ÎÚ ,

ÊÊ ‡ÏÂ (ÚÓ˘ Â‡) ‰‡¯ ‡Â‰Â ¯Á‡Ó ‡ËÁ‰Ó ıÓ˘ ˘È ÂÓˆÚ· Â· Ì‚˘ ÂÏ ¯Â¯· ‰È‰ ÍÎ
.Â˙ÈÈ‡¯ ˙‡ Â· ˙ÂÏ˙Ï „Â�„�·˘ „Â�„� ÂÓˆÚ· ‡ˆÓ˘ „Ú Ì˘Ó

חגבי�? יאמרו מה הדברי�, נאמרו בקומתו, חמה המעניק בענק, וא�
להת כיצד נוספת יעילה עצה לנו האנשי�והרי של והכשלונות המגרעות אל ייחס

אות�, לבקר במקו� יו�. היו� בחיי אתנו בקשר והעומדי� אותנו הסובבי�
את בעצמנו ולמצוא עיני� לפקוח עלינו ולהשמיצ�, בחולשותיה� להשתעשע
לחנ� לא כי ולתקנ�. � בגסות או בדקות � לה� הדומה או החולשות אות�

המסיי�: (ש�) נחל" ה"ערבי וכדברי זה, כל את משמי� הראינו

דת"ח3. זילותא מקרוב ששמע ומצא שפשפש ו' אות ד' מאמר תשרי יששכר" ב"בני עיין ולדוגמא
לו... וענו דרקיע במתיבתא הבעש"ט ששאל נוסח מביא ע"ב שמ"ה דף וישב פ' חי" וב"זוהר ושתק,
ועוד. השבת... את חילל שאחד שמע רק שהבעש"ט הסיפור את מביא כב תהלים על ייבי" וב"רב
ספרים מכמה שליקט שם חיים מים ובמקור ק"ל - קכ"ד סי' בראשית עה"ת טוב" שם ב"בעל עיין

בזה.
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Â‡ ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ Â˙Â‡ ‰‡¯˘ Û‡ Â¯È·Á ÏÚ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¯·„Ï Ì„‡Ï ÔÈ‡ ÔÎÏÂ..."
‡Â‰‰ ¯·„‰ ÚÓ˘ Â‡ ‰‡¯ ‡Â‰˘ ‰ÊÓ ‡‰„ ,‰¯È·Ú ‰˘Ú˘ ÔÓÈ‰Ó ˘È‡Ó ÚÓ˘˘
ÂÏˆ‡ Ô˜˙Ï ÂÈÏÚ ÏËÂÓÂ ,¯·„‰ Â˙Â‡Ó ˙ˆ˜Ó ˘È ÂÓˆÚ· Â· Ì‚ ‡Ó˙ÒÓ˘ ‰‡¯È ‰ÊÓ

."'ÂÎÂ Ú¯ ‰˘ÂÚ‰ ˘È‡‰ Ì‚ Ô˜Â˙È Ê"ÈÚÂ ‡Â‰‰ ¯·„‰4

קשורה התולדות בעל של ביאורו ולפי לה שזכינו הבעש"ט מתורת נוספת פנינה
� שלנו לנושא היא

Â‡ ‰È¯· ÌÂ˘ ˙Â�‚Ï Ì„‡ ‰ˆ¯È Ì‡ ,ÏÎ‰ ÏÏÂÎ‰ ÈË¯Ù ¯ÒÂÓ È¯ÂÓÓ Ì˘· È˙ÚÓ˘„"
Ì„‡ ÌÂ˘ Á·˘Ï ‰ˆ¯È Ì‡Â ,ÂÓˆÚ ˙‡ ‰�‚È ,Ì„‡ ÌÂ˘5Í¯·˙È Ì˘‰Ï ¯˙ÂÈ Á·˘È

."Á"ÁÙ„Â ,'ÂÎÂ

וישב פר' יוסף יעקב תולדות
ודאי האד� שרואה פסול שכל כא� שנתבאר למה שהכוונה רבו דברי ש� ומבאר

� מי ולכ� מזה �שמ בו שיש
...Â‰�Ó ıÓ˘ Â· ˘È˘ Â˙Ú„· ÔÈ·È Â¯È·ÁÓ ¯ÚÂÎÓ ¯·„ ‰‡Â¯˘..."˙Â�‚ ÏÎ ÔÎ Ì‡

ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â ÌÈÈ˜È ‰Ê·Â ¯ÂÓ‡Î ÂÓˆÚ· ‰Ï˙È Â¯È·Á ˙‡ ˙Â�‚Ï ‰ˆÂ¯˘
‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ ÏÏÎ ‡Â‰˘ ÍÂÓÎ"...

ערוה4. דבר שהרואה ובפוסקים קיג: פסחים בגמ' עיין חסידות. מידת רק ולא היא הלכה זה דבר
לשה"ר עליו לדבר אסור אך לשנאותו לו מותר עדים כשני עליו הנאמן מאיש ששמע או בחבירו

בהרחבה). נתבאר תשנא לא א' חלק לחבירו אדם בין להלכות לימוד (ובספר
רשע אדם על שגם חסידות ממידת מזלוטשוב מיכל ר' הרב מהרה"ק נפלא דבר בזה מצאנו אבל
רע ולאדם זכות, טוב לאדם למצוא ובלב במחשבה זה "וכל עצמו ימנע לשה"ר עליו לדבר שמותר
קטרוג יעורר שלא ועוד קטיגור, נעשה סניגור אין כי רע דבר אדם שום על ידבר לא בפה אבל חוב,

זכות). כף הנהגות מלכו" ב"ישועות (מובא עיי"ש, ח"ו", עצמו על
וכמש"כ5. היא, כמוך לרעך ואהבת ממצות ואדרבא חבירו, את לשבח שאין הכוונה שאין פשוט

ואהבת שנאמר כגופו מישראל ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל על "מצוה ג) ו (דעות הרמב"ם
פן ע"ו דף (ויגש יוסף" ב"פורת ועיין וכו'". ממונו על ולחוס בשבחו לספר צריך לפיכך כמוך, לרעך
הוא אם זלה"ה מורי של לשונו צחות יובן "...ובזה קצת: אחר בלשון זו תורה התולדות שהביא ב')
הוא הפירוש ולפי"ז עיי"ש. וכו' זה נכבד בריה שברא להש"י משבח הוא אז נברא לשום משבח

להאריך. ויש והבן. וחומר... ובקל הקב"ה, את משבח ממילא הרי נברא כשמשבח שתמיד
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עצמו את דן באמת אחרים כשדן ה.
האיש! אתה

הוארה � לה הקשורה תשפוט" "בצדק ובמצות � טובה" "עי� במידת נוס� צד
הבעש"ט. רבינו בתורת

שבקש הנביא לנת� בפסקנות ע"ה המל� דוד השיב זאת!" שעשה האיש מות "ב�
לכבד כדי העני של היחידה כבשתו את החומס העשיר במשפט דעה לחוות ממנו
היה לא זה שכל ידע לא שדוד אלא הפרשה). כל עיי"ש י"ב ב' (שמואל אורח בה
שהוציאה שבע בת מעשה על להוכיחו ה' מאת שלוח הנביא ושנת� משל, אלא
נת� "ויאמר � העשיר של משפטו את דוד �חר כאשר ומיד החתי. אוריה מבעלה

משפט... חרצת עצמ� על האיש"! אתה דוד אל
בדרכי גדול כלל ללמוד יש מכא� המפורש. מ� סתו� ילמד זי"ע: הבעש"ט אומר
בזה וד�. בשר כמשפט האמתיי� ה' משפטי הרי לא הקב"ה. של המשפט

ודייני� שופטי� ע"י נשפט החוטא החוטאהאחרו� אמת, ה' במשפטי אבל
עצמו ע"י ורק עצמו ע"י ותרעומת.נשפט טענות אחריה שאי� משפט וזהו .

הוא מדגיש והטעמה. עני� ברוב חבירו של חטאו ומנתח אד� לו יושב כיצד? הא
לאמת קנאות של אש והשלכותיו. החטא עומק ומה במעשהו יש לב רוע כמה

בעצמותיו. בוער ולצדק
של בקלונו לשמוע או לראות לו הזמינו השמי� שמ� מראות עיניו טח זה אד�

בה�. לקוי עצמו שהוא דומי� חטאי� על משפטו את �שיחרו כדי חבירו
פיו ממלא היה כעת וד� יושב הוא חטאיו ועל עצמו שעל יודע היה אלמלי אוי!

כזאת. ובהנאה כזאת בחריפות בדבר ונות� נושא היה שלא ובודאי מי�
מעשיו כל אלא הדבר, קורה פעמיי� ולא אחת פע� לא הבעש"ט, רבינו ומלמדנו
על ביקורת" "מותח שהוא מדמיי� כשהוא בעצמו האד� ע"י נשפטי� אד� של

רבה. בחומרה משפט� �וחור אחרי� של התנהגות�
Ì˘ ÏÚ·‰Ó",'ÂÎÂ Ï·� ˙Ù¯Á È�ÏÈˆ‰ ÈÚ˘Ù ÏÎÓ ,‰"‰ÏÊ ·ÂËÌ„‡ Ì‡„ Ú„Â�„

‡Â·È˘ ‡Â‰ ÈÂ‡¯˘ ¯ÓÂ‡Â ÔÈ„‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ˜ÒÂÙÂ Ú˘¯ ‰ÊÈ‡ ÏÚ ·ÂÁ „ÓÏÓ
ÂÓˆÚ ÏÚ ‡Â‰ ˜ÒÂÙ ÂÓˆÚ· ÔÈ„‰ ‰Ê ÈÊ‡ ,‰ÊÎÂ ‰ÊÎ ˙ÂÈ�Ú¯ÂÙ ÂÈÏÚÙ"Ú‡˘ ,

ÂÏÈ‡Î ‰‡‚˙Ó‰ Â�ÈÈ‰ ,‰¯È·Ú ‰˘Ú� 'ÂÏÈ‡Î' ÂÏ ˘È˘ ¯˘Ù‡ Ó"Ó ÂÊ ‰¯È·Ú Â· ÔÈ‡˘
ÂÏˆ‡ ¯ÂÓÁ ‡Â‰ ÂÏ˘ ÂÏÈ‡Î˘ ¯˘Ù‡Â ,Ê"Ú „·ÂÚ ÂÏÈ‡Î ÒÚÂÎ‰ ,˘È‡ ˙˘‡ ÏÚ ‡·

.¯˙ÂÈ ÂÈÏÚ ÔÈ˜„˜„Ó ÈÎ Ú˘¯ ‰˙Â‡ Ï˘ ‰ÓˆÚ ‰¯È·ÚÓ ¯˙ÂÈ
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È‡˘ „Ú ¯ÂÎÚ ¯ÓÂÁ ÂÏ ˘ÈÂ ‰·¯‰ Ì˘Â‚Ó ‡Â‰˘ ¯ÓÂ‡Â ˙ÂÎÊÏ Â˙Â‡ Ô„ Ì‡ Î"‡˘Ó
‰Ê‰ ˙ÂÎÊ‰ „ÓÏÓ ÈÊ‡ ,Â�Â„Ï ¯˘Ù‡˘ ˙ÂÎÊ‰ ÔÓ ‡ˆÂÈÎÂ Â¯ˆÈ ˙‡ ˘Â·ÎÏ ÂÏ ¯˘Ù‡
Û¯Á‡ ‡Ï˘ ,È�ÓÈ˘˙ Ï‡ Ï·� ˙Ù¯Á˘ ‰Ê· È�ÏÈˆ‰ ÈÚ˘Ù ÏÎÓ ¯Ó‡˘ ‰ÊÂ .ÂÓˆÚ ÏÚ
‰È‰È ‰Ê ˙ÂÎÊ˘ ÈÚ˘Ù ÏÎÓ È˙Â‡ ÏÈˆ˙ ‰Ê·Â ,˙ÂÎÊ Ì‰ÈÏÚ „ÓÏ‡Â Ï·�‰ ˙‡ ÈÓÈÓ

."Á"ÁÙ„Â .ÔÎ Ì‚ ÈÏÚ

כ: דף ח"ב טוב שם כתר

„Ú Í¯·Á ˙‡ ÔÈ„˙ Ï‡ (· ˙Â·‡) ‰�˘Ó‰ ÏÚ ˘Â¯ÈÙ È˙ÚÓ˘ Ï"Ê Ë"˘Ú·‰ Ì˘·"
ÏÚ ¯‚Á ·ÈÎ¯È „È˙ÚÏ˘ (:‡ˆ ÔÈ¯„‰�Ò) Ï"Ê¯ Â¯Ó‡ ‡Ï‰ ‰˘˜‰˘ ..,ÂÓÂ˜ÓÏ ÚÈ‚˙˘
Ê"‰ÂÚ· Ì„‡‰ ˙‡ ÔÂ„Ï ÔÈÏÂÎÈ ÔÈ‡ ‰˘˜ Î"‡Â ...„ÁÈ· Ì�Â„ÈÂ ÛÂ‚‰Â ‰Ó˘�‰ ‡ÓÂÒ‰

...‰ËÓ‰ ÏÚ Á�ÂÓ ÛÂ‚‰Â ‰ÏÚÓÏ ˙ÎÏÂ‰ ‰„·Ï ‰Ó˘�‰Â Ô˘È ‡Â‰˘Î

ı¯È˙Â‡È·�‰ Ô˙�„ ‰˘ÚÓÎ ˜¯ ˘�ÂÚ ÌÂ˘· ‰ÏÚÓÏ Â˙Â‡ ÔÈ�„ ÔÈ‡ ˙Ó‡·„
,'ÂÎÂ ˙Á‡ ‰˘·Î Ì‡ ÈÎ ÏÎ ÔÈ‡ ˘¯ÏÂ Ï˘Ó Í¯„· ÂÏ ¯Ó‡Â ÍÏÓ‰ „Â„ Ï‡ ‡·˘

.˘È‡‰ ‰Ê ‡Â‰ ‰˙‡ Î"Á‡ ‡È·�‰ ÂÏ ¯Ó‡Â ,‡Â‰ ˙ÂÓ Ô· ÈÎ ÍÏÓ‰ „Â„ ·È˘‰ÂÔÎ
ÂÊ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÂÏ ÔÈ‡¯Ó ‰¯È·Ú ‰ÊÈ‡ ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÂ„Ï ‰ÏÚÓÏ ÌÈˆÂ¯˘Î

¯Á‡ Ì„‡ Ïˆ‡ ¯Á‡ ÔÂ�‚Ò· ‰Ê ‰˘ÚÓÂ ‰¯È·Ú‰ÏÚ ÒÚÂÎ ‡Â‰ Ì„‡‰ ‰ÊÂ ,
˜ÒÙ‰ ‰Ê· ,Â¯È·Á ˙‡ Ô„Â ¯Ó‡˘ ‰ÓÂ ,ÍÎÂ ÍÎ ÂÏ ‰ÏÚÈ˘ ÈÂ‡¯ ‡Â‰˘ ¯ÓÂ‡Â Â¯È·Á

.ÔÂÂÎ˙Ó ÈÏ· ÂÓˆÚ ˙‡ Ô„ ‰È‰ ÂÓˆÚ ‡Â‰ ÈÎ ,Â˙Â‡ ÔÈ�„ ÂÓˆÚ

ÔÈ„È˘Î ˙ÂÈ‰· ÈÎ ,˙ÂÎÊ ÛÎÏ Ì„‡‰ ÏÎ ˙‡ Ô„ ‰Â‰Â (‡ ˙Â·‡) Ï"ÊÁ Â¯È‰Ê‰ ÔÎ ÏÚÂ
‰ÊÂ .ÂÈÈÁ· ˘�ÂÚ ÌÂ˘· Â˙Â‡ Â�Â„È ‡ÏÂ ÂÓˆÚ ÏÚ ˜ÒÙ Ô˙È ‡Ï ,˙ÂÎÊÏ Â¯È·Á ˙‡
ÍÏ ÔÈ‡¯Ó ÔÈ‡˘ Ú„˙ ‰Ê ¯·„ Ï"¯ ,ÂÓÂ˜ÓÏ ÚÈ‚˙˘ „Ú Í¯·Á ˙‡ ÔÈ„˙ Ï‡Â Â¯Ó‡˘
‰˙‡ Ì‚ ˙È˘Ú˘ ˘ÓÓ ÂÓÂ˜ÓÏ ÚÈ‚˙˘ „Ú ,Â˙Â‡ ÔÈ„˙˘ Í¯·Á ‰˘ÚÓ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ
Â˙Â‡ ÔÈ„˙ ¯˘‡ÎÂ Â˙Â‡ ÔÈ„˙˘ Í¯·Á ‰˘ÚÓ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÂÏ ÔÈ‡¯ÓÂ ,Í¯·Á ‰˘ÚÓÎ

Â˙Â‡ ÔÈ„˙˘ ‰‡¯˙ „ÈÓ˙ ‰Ê È„È ÏÚ˘ ‡ˆÓ�Â ,ÍÏ ‰È‰È ÔÎÔÈ„˙ ‰Ê·Â ˙ÂÎÊ ÛÎÏ
Á"ÁÙ„Â .˙ÂÎÊ ÛÎÏ Î"‚ ÍÓˆÚ· Í˙Â‡6.

א' ג' ד', ב' אבות חיים, פרי

זכות לכ� ולדו� �להתאמ כדאי כמה עד זה מכל למדי� אנו למעשה הנהגה
"מבקר לתחושת המתלווה הרגעית ההנאה על לוותר טובה. בעי� ולראות

המדומה. העליונות והרגשת המדינה"

מאמרם6. שם פירש ועפי"ז הנביא. מנתן ושנלמד הבעש"ט בשם י"ג סי' מהר"ן בליקוטי הוא וכן
פרשת חיים באוצר וע"ע באריכות. עיי"ש מדעתו, ושלא מדעתו האדם מן ונפרעין (פ"ג) באבות ז"ל

התורה. על בבעש"ט הובאו ע"ב, קצ"ג דף משפטים
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הקודש: ובשפת הנשפטי�. ג� א� � השופטי� אנחנו נזכור!
ÈÚ˘Ù ÏÎÓ ÌÚËÎ ,˙ÂÎÊ ÛÎÏ ÔÂ·‡˙Ï ÌÈ¯·ÂÚ‰ ÌÈÚ˘¯‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂ„Ï ÂÓˆÚ ÏÈ‚¯È"
Â˙ÂÎÊ Ë"˘Ú·‰ È˜Ï‡ Ô¯Ó Â�Ï ‰ÏÈ‚˘ ,(ËÏ ÌÈÏ‰˙) È�ÓÈ˘˙ Ï‡ Ï·� ˙Ù¯Á È�ÏÈˆ‰
‡Â‰ ÂÓˆÚ ˙‡ ÈÎ ,˙ÂÎÊ ÛÎÏ Ì˙Â‡ ÔÈ„È ÌÈÚ˘¯· ‰‡Â¯˘ ‰¯È·Ú ¯·„ ÏÎ·˘ ,Ú"‚È
ÂÏˆ‡ Ì‚˘ ‰�Ó‡� Ú„ÈÂ ,Ì˙Â�ÂÚ ˙‡ÂˆÓ Ì˙Â‡ ıÁ¯ÈÂ ‰·Â˘˙· Ì¯ÈÊÁÈ ÂÁÎ ÏÎ·Â ,Ô„
˙ÂÎÊ ‡ˆÓÈ ÍÎ ,ÌÈ˙ÂÎÊ „ÈÓ˙ ‡ˆÂÓ ÂÓˆÚ ÏÚ˘ ‡Ï‡ ˙‡Ê ‰¯È·ÚÓ ¯·„ ıÓ˘ ‡ˆÓ�
ÌÏÂÎ ÌÈ¯Â‰Ë ÌÏÂÎ ÌÈ˜È„ˆ ÌÏÂÎ˘ Ì‰·˘ ‰Â˘‰ „ˆ‰ ÈÎ ,Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚ „ÒÁÂ

."'ÂÎÂ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÏ ÌÈÂ‡¯

ע"ב רי"ד דף תרומה פר' חיים אוצר

המידות בתיקון ההכרח ו.
מידות מסכת

בתורה המצוות של וג� � לזולתו האד� שבי� היחסי� מערכת של לבה לב
שינוי כל למוטב. א� לטב א� שבלב, המידות ה� הלא � זה לתחו� הנוגעות
טיפה וכל בחיי�. לאחרי� האד� של ביחסיו גדולי� שינויי� מביא בלב קט�
מביאה מידותיו את ולאז� להיטב, לתק�, האד� שמשקיע המידות עבודת של

רבות. מעשיות מצוות בקיו� גדולה תועלת
החסידות מייסדי קדישא לחברייא לה� יש מה ונשמע כאפרכסת אזנינו נעשה

זה. גורלי בנושא לנו להורות הק'
"ÂÏ˘ ¯ÒÂÓ ˙ÁÎÂ˙ ¯˜ÈÚ[‰"‰ÏÏˆÊ ıÈ¯Â˜Ó ÒÁ�Ù È·¯‰ ˜"‰¯‰ Ï˘ Y]‰È‰

˙ÂÚ¯ ˙Â„ÈÓÓ ˙‡ˆÏ Â‡¯È˘ ÌÏÂÚÓ,¯˜˘Â ‰Â‡‚ Ô‰ ˙Â„ÈÓ Ï˘ Ô˙ÏÈÁ˙˘ ¯Ó‡Â .
‰„Â·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰ ÔÎÏ... [ÌÚË‰ ¯È·ÒÓ˘ ˘"ÈÈÚÂ] ...¯˜˘ ‡Â‰ Ô˙ÏÁ˙‰„ Ô˙ÏÁ˙‰Â

."˙ÂÚ¯ ˙Â„ÈÓ ¯‡˘Ó ˙‡ˆÏ Ï˜· ÂÏ ‰È‰È Î"Á‡Â ,¯˜˘ Ï˘ ‰„ÈÓÓ ˙‡ˆÏ Â‡¯È˘

קנ"ט עמ' החדש בדפוס כ"ו, אות פנחס מדרש

ÌÈÂÏ�‰Ï ¯Ó‡˘ Ë"˘Ú·‰ Ì˘· [‰"‰ÏÏÊ ıÈ¯Â˜Ó Ù"¯ ˜"‰¯‰ -] ¯ÙÈÒ ˙Á‡ ÌÚÙÂ"
ÔÈ‚ÈÏ ÔÈÙ ÔÈËÈ‰ ¯ÚÈÈÊ ÍÈÊ ËÏ‡Ê ¯È‡ ¯‡� ËÈ� ÔÈÈÓ ËÙ¯‡„ ¯È‡ ¯„�È˜' ÔÂ˘Ï‰ ‰Ê· ÂÈÏ‡

È‡ ÒÈÂ‡ ËÚÂÂ¯˜˘‰ ÔÓ „‡Ó ¯Ó˘È‰Ï ˜¯ ¯˙ÂÈ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì˙‡ ÔÈ‡ ,È�·] ."'ËÈÈÏ ÔÈÈÊ ÍÈ
.[(ÌÈÏÂ„‚) ÌÈ·Â˘Á ÌÈ˘�‡Ï ÂÈ‰˙ ‰Ê·Â

קנ"ח עמ' חדש בדפוס כ"ג, אות פנחס מדרש
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על הבעש"ט הק' זקניו בש� אפרי�" מחנה "דגל בסה"ק שמביא מה וראה צא
ע"ה: רבינו משה הנביאי� אדו�

Â�È·¯ ‰˘Ó ÈÎ Ï"Ê ‡Â‰ ˘¯ÈÙÂ ...¯Ó‡„ ‡‰ ÏÚ ‰"‰ÏÏÊ È�È˜Ê È·‡ È�Â„‡ ÔÓ È˙ÚÓ˘"
¯·È˘Â ÍÙÈ‰ ‡Â‰˘ Í‡ ,˙ÂÚ¯‰ ˙Â„ÈÓ‰ ÏÎ ÂÏ ÂÈ‰ÈÂ ¯ÂÓ‚ Ú˘¯ ‰È‰È˘ „ÏÂ� ‰"Ú

."Î"Ú ,˙Â·ÂË ˙Â„ÈÓ· ÂÓˆÚ ÒÈ�Î‰Ï ˜¯ Ï„˙˘‰Â ˙ÂÚ¯‰ ˙Â„ÈÓ‰ ÏÎ

וראו ד"ה תשא אפרים מחנה דגל
של תכונותיו בעני� ומרחיב מארי� חקת) פרשת (ריש משה" פני "אור ובסה"ק
ששלח הפרצו� בחכמת הבקי המל� של הידוע הסיפור ומביא ע"ה רבינו משה
היתכ� רבינו משה את שאל ואח"כ מרע"ה של צורתו לצייר המדברה שליחי�
האדמה, פני על אשר אד� מכל יותר כ"כ מגונות ותכונות מידות בפניו שניכרי�

� בארוכה הסיפור כל עיי"ש
˙�Ùˆ Í·ÏÂ ˙Â‡¯Ó ÂÈ�ÈÚ ÁË ¯˘‡ ¯ÓÂÁÓ ıÂ¯˜ Ì„‡ Ô· ‰˙‡ ¯Ó‡ÈÂ ‰"Ú¯˘Ó ÔÚÈÂ"
‡Â‰ ‰Ê ‡Ï‰ ·ÂË Â˙ÂÈ‰Ï ÌÈÁÈÎÂÓÂ ÌÈ¯ÂÓ ÂÈ�Ù ¯˘‡ ÈÓÏ ¯Ó‡È ·ÂË ·ÂË‰ ,ÏÎ˘Ó
‡Â‰Â „Â‡Ó „Ú ÌÈÚ¯ ÂÈ�Ù ¯˘‡ ÈÓ ,·ÂË‰ ¯·„‰ ‰ÊÂ .·ÂË ‡Â‰ ÂÚ·Ë ÈÙÏ˘ ‰Ó‰·Î
ÂÏ ‡Â¯˜Ï ·ÂË‰ ËÙ˘Ó ÂÏ ¯˘‡ ÌˆÚ· ‡Â‰ ‰Ê ,·ÂËÏ ÂÎÙ‰ÓÂ ˙ÂÈ¯ÓÂÁ‰ ÏÚ ¯·Â‚

."·ÂË Â˙¯ÈÁ· È"Ú ‡Â‰ ÈÎ ,·ÂË

חקת פרשת ריש משה פני אור
מובא ממעזריטש הרר"ב המגיד מקומו, וממלא הבעש"ט של הגדול ומתלמידו

� כדרבונות דברי� רט"ז) (אות אמרי� ליקוטי בספר
˘¯ÙÂÓ Ì„‡˘ ‰�Â˘‡¯ ‰·ÈÒ 'ÈÙ ...(.È ˙·˘) ÌÈ„ÂÏ ÏÎ‡Ó ‰�Â˘‡¯ ‰Ú˘ Ô�·¯ Â�˙"
'Ú¯‰ ÔÂ˘Ï' ˙„ÈÓ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ Â�ÈÈ‰ ,'Ì„‡ ÈÏÎÂ‡' È"˘¯Ù ,ÌÈ„ÂÏ ÏÎ‡Ó ,˙"È˘‰Ó

."[‰‡˙ÈÏ˙ ÏÈË˜] '‰‡˙ÈÏ˙ ‡�˘ÈÏ' (.ÂË ÔÈÎ¯Ú) Ô�È¯Ó‡„Î

- ¯Â‡È· ¯˙È· „È‚Ó‰ Ì˘· "˙Ó‡‰ ¯Â‡"Â "‰¯Â˙ ¯Â‡" Ì˘· Ì˘ ‡·ÂÓ ¯Á‡ ÁÒÂ�

‡ËÂÁ ‡Â‰˘ ÌÏÂÎÓ ÚÂ¯‚ ‡Â‰ È˘È˘‰ ‚ÂÒ‰Â ...ÌÈ„ÂÏ ÏÎ‡Ó ‰�Â˘‡¯ ‰Ú˘ Â�·¯ Â�˙"
˘È‡·È ˙ÂÓ È·Â·Ê (‡ È ˙Ï‰˜) Î"˘ÂÓÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎÓ ÚÙ˘‰ Ú�Ó� ÂÈ‡ËÁ ¯Â·Ú·Â ÏÂ„‚
˘"ÓÎ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÈÏÚ· ÂÓÎ ,‰·ÂË ‰·¯‰ „·‡È „Á‡ ‡ËÂÁÂ (ÁÈ Ë Ì˘) ,'Â‚Â ÚÈ·È
„È¯ÙÓ Ô‚¯� (ÁÎ ÊË ÈÏ˘Ó) ‡Â‰Â ,Ú¯‰ ÔÂ˘Ï· ÏÎ‰Â 'ÂÎÂ ÏÊ‚· ·Â¯ (.‰Ò˜ ·"·) Ï"Ê¯

.Ï"Á¯ ˙ÂÚ¯‰ Â·¯Â ÚÙ˘‰ Ú�ÂÓÂ ,ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÙÂÏ‡ ,ÛÂÏ‡

,‰¯Ò ÔÂ˘ÏÓ ‰"Ú˘ 'ÈÙ ,‰�Â˘‡¯ ‰"Ú˘ ,˙¯ÎÊ�‰ ‡˙ÈÈ¯·· ÂÊÓ¯˘ ÊÓ¯‰ Â‰Ê˘ ¯˘Ù‡Â
‡Â‰ ,ÌÏÂÎÓ ÚÂ¯‚‰ ‰¯Ò ¯ÓÂÏÎ ,‰�Â˘‡¯ ‰"Ú˘ ,˙"È˘‰ ÈÎ¯„Ó ¯Ò˘ÔÂ˘Ï ÈÏÚ·

Ú¯‰˙Â¯ˆ Ì¯Â‚Â ‰·¯‰ ˙Â·ÂË „·‡ÓÂ ,ÏÎÂ ÏÎÓ ÚÙ˘‰ Ú�ÂÓ˘ ,‡ˆÂÈÎÂ
Ì„‡ ¯˘· ÌÈÏÎÂ‡˘ ÌÈ„ÂÏ‰ ÂÓÎ ‡Â‰Â ,ÌÏÂÚ· ˙Â·¯."
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‰„Â·ÚÂ ‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ Ï˘ Ì˙Â�‚· ÂÈ¯ÙÒ· ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· ÍÈ¯‡‰ ˙Â„ÏÂ˙‰ ÏÚ·Â
˘ÈÂ ‰"„· '· 'ÈÒ ÍÏ ÍÏ ˙˘¯Ù ÛÒÂÈ ·˜ÚÈ ˙Â„ÏÂ˙ ÔÈÈÚÂ ,˙Â„ÈÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈÁÈ�ÊÓÂ
˙È¯Ù‚Â ˘‡ ¯ÈËÓÓÂ ÍÈ¯‡Ó („È˜ Û„ ‰Âˆ˙ ˙˘¯Ù) "Á�ÚÙ Á�Ùˆ" Â¯ÙÒ·Â .„ÂÚÂ ˙Â˘˜‰Ï
Â�È‡ Ì‡ ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· ˘È ¯ÂÒÈ‡˘ Ú·Â˜ Û‡Â ,˙Â„ÈÓ· ÌÈÏÊÏÊÓ‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÏÚ

:Â�Â˘ÏÓ ˜ÏÁ ‰�‰Â .ÂÈ˙Â„ÈÓ ˙‡ Ô„ÚÏ Ì‚ ·Ï Ì˘

‰ÁÈ˘ ‰·¯˙ Ï‡ ,·ÂË ·Ï ˙ÏÂÊ Î"‡˘Ó ...¯Â‰Ë ·Ï ‡Â‰ ˙Â·ÂË ˙Â„ÈÓ ÏÎ ˘¯Â˘ ÈÎ"
,'ÂÎÂ ‰�Â˘‡¯ Â˙˘‡ ˘¯‚Ó‰ ÌÈ¯Ù‡ ˙ÂÏÏÂÚ· ·˙Î˘ „"Ú Ï"¯ ‰ÚÂ„È‰ ‰"˘‡‰ ÌÚ
Ì‚ ˘"ÊÂ .˘"ÂÚÈ 'ÂÎÂ ˘ÓÓ Â˙˘‡ '· ,‰¯Â˙‰ ‰�Â˘‡¯ ,ÌÈ˘� '· Ì„‡ ÏÎÏ ˘È ÈÎ

,'ÂÎÂ ‰ÁÈ˘ ‰·¯˙ Ï‡ ‰¯Â˙‰ ‡È‰˘ ‰ÚÂ„È‰ ‰˘‡‰‡È·Ó ÌÈ¯·„ ‰·¯Ó‰ ÈÎ
˙Â·ÂË ˙Â„ÈÓ Â· ÔÈ‡˘Î ‰¯Â˙· Ì‚ ‡ËÁ.Ì˘ ¯‡Â·Ó‰ ÌÚËÓ

‰·¯˙ Ï‡ Ï"ÊÁ Â¯È‰Ê‰˘ ‡Â‰ ÈÓ˘‚‰ Â˙˘‡· Ï"¯ ,Â¯È·Á ˙˘‡· Â"˜ ,Â¯Ó‡ Â˙˘‡·
,ÂÏ˘ Â�È‡Â Â¯È·Á ˙˘‡ ‡È‰˘ ‰¯Â˙· Â"˜ ,‰ÁÈ˘‰‡� ‡Ï ,ÏÈÒÎ ‡¯˜�˘ ¯Á‡Ó

,˙Â·ÂË ˙Â„ÈÓ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ‰˙Â‡ ÂÏÁ�È ÌÈÓÎÁ˘ ,‰¯Â˙‰ ‡È‰˘ „Â·Î ÏÈÒÎÏ
¯˙ÂÈ ÂÚÈ˘¯Ó ‰ÓÎÁ‰ ˙ÂÚ¯ ˙Â„ÈÓ ÏÚ· ÏÈÒÎ Î"‡˘ÓÂ"˜ ¯ÈÙ˘ ‡Â‰ ÔÎÏ ,

."Ô·‰Â ,Â¯È·Á ˙˘‡·

Ì„‡Ó ˙Â˜Á¯˙‰ ·ÂÈÁ (·"Ú· Ì˘) Ú·˜˘ „Ú Ú"ÈÊ ˙Â„ÏÂ˙‰ Ï˘ ‰ÏÂ„‚‰ Â˙Ú„ ‰Á� ‡ÏÂ
:˘Â„˜‰ Â�Â˘Ï·Â ,‡ËÂÁ Ì˙ÒÓ ¯˙ÂÈ ‰ÊÎ

Ï"¯ ,Ú¯ ÔÎ˘Ó ˜Á¯‰ È‡˙� ·˙Î˘ ‰ÊÂ"˙ÂÚ¯ ˙Â„ÈÓ ‡Â‰˘ ,Ú¯‰ Â· ÔÎÂ˘˘,
Á‡Â Ú¯Ï ·‰Â‡ ˙Ú ÏÎ· ÈÎ Â�ÓÓ ˜Á¯˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡ËÈ˘Ù ,ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ‡Â‰˘ Ì‚
Ï"¯ ,ÏÚÂÙ· ‡ËÁ˘ Ú˘¯Ï ¯·Á˙˙ Ï‡Â [·˙Î Ú˘¯ Ì˙Ò· ÂÏÈ‡Â -] .Ï"�Î ‡Â‰ ‰¯ˆÏ

."ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˜ÈÁ¯‰Ï Ï·‡ „ÂÁÏ ¯Â·ÈÁ
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החמורות כעבירות הרעות המידות ז.
כך! כדי עד

מק' המגיד מיכל ר' הרה"ק זי"ע הבעש"ט של קדישא חברייא מבני מיוחד אחד
שיער: מסמרת בחריפות בהנהגותיו כותב מזלאטשוב

...'„ ˙Â‡ '˜‰ ‰"Ï˘·Â ı¯‡ Í¯„ 'ÒÓ· È˜· ‰È‰È˘ „Ú „ÂÓÏÈ"ÏÎ· „Â‡Ó ¯‰ÊÈÂ
ÏÎÂ Ì�Á ˙‡�˘ ¯Â‰¯‰Â ÛÂ‡È� ¯Â‰¯‰ ÔÂ‚Î Â"Á ‰¯È·Ú ¯Â‰¯‰Ó Ú‚¯

˙Â‡�˘‰¯‰ÊÈÂ .Â˙Â‡�˘Ï ¯˙ÂÓ Ê‡˘ È„ÈÁÈ· Â¯È·Á· ‰¯È·Ú ¯·„ ‰‡¯˘ ‡Ï Ì‡ ,
˘"ÈÈÚ ,"'ÂÎÂ ˙Â¯‡Ù˙‰Â ‰Â‡‚ ¯Â‰¯‰ÓÂ ˙Â¯Á˙Â ‰‡�˜ ¯Â‰¯‰Ó7.

הצדיקים גדולת בשם קלט עמ' מלכו ישועות
אח בנשימה דמיו�? איזה שמי�! הקלשומו חנ� שנאת הרהור על מזהיר ת

כמה באי�?! אנו אנא שבחמורות. חמורה עבירה הרהור ע� כ� כל בעינינו
כא� עסק לנו שאי� וא� עליו�, קדושי של מהשגותיה� השגותינו רחוקי�

העליוני�. שבעולמות גבוהות בהשגות
� מקיי� ונאה דורש נאה מזלאטשוב הקדוש והמגיד

‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ‰„Â·Ú Â‰Ê ÈÎ ·ÂË Ì‰Ï ‰È‰È˘ ÌÈ‡�Â˘‰ „Ú· ÂÏÏÙ˙È˘ ÂÈ�·Ï ‰ÂˆÂ"
."[‰ÓˆÚ -] ‰ÏÈÙ˙‰Ó

מזוויל מרדכי ר' מנכדו רבים" "מים בשם אמרות" ב"ליקוטי קלב עמ' שם
למידות בנוגע ג� בהנהגותיו אנו מוצאי� הדי�, משורת לפני� חסידות, ומידת

לחבירו: אד� שבי�
,ÂÓÒ¯ÙÏ ‰ÂˆÓ˘ ˙Î‰ ÔÓ ‡Â‰Â ÂÈÏÚ Â‰ÂÏ‡˘ Ì‡ Û‡Â Ï‡¯˘ÈÓ Ì„‡ ÌÂ˘ ‰�‚È ‡Ï˘"

."Â"Á ÔÈ„· ÂÓˆÚ ¯¯ÂÚÏ ‡Ï˘ ÂÓˆÚ ˜ÈÁ¯È Ó"Ó

בספרו מדגיש זללה"ה מזבריז' פייביש משול� ר' הוא הלא המובהק תלמידו ג�
עיקר הוא ושהוא המידות בעבודת המיוחדת החשיבות אמת" דברי "יושר

בקיצור: קובע י"א) (בסימ� הראשו� בקונטרס ית'. ה' בעבודת

טוב7. "לב שם: כותב וכך טוב. לב ומהו? קמב-ג) עמ' (שם בהנהגותיו לנו מוסר הוא גדול וכלל
נצור משמר 'ומכל ב), (אבות דבריכם' דבריו 'בכלל חז"ל כמ"ש טובות מידות של גדול כלל זה
רעות, מידות מאהבת רעות, ותאוות וחמדה ומשנאה ומקנאה מגאוה רע, דבר מכל דהיינו לבך',
עיי"ש. וכו', ומקמצנות..." ומציקנות ומאכזריות ומכילות רוח ומקדרות ומהתפארות מעצבות מכעס,
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È„Î ,˙ÂÏÙ˘· „ÈÓ˙ ˜Â˘ÁÏÂ ˙Â‰·‚Â ÒÚÎÂ ‰‡�˘Â ‰‡�˜ ˙Â„ÈÓÓ Â�·Ï ¯‰ËÏ ¯˜ÈÚÂ"
."‰ˆÈÙÁÂ ‰˜È˘ÁÂ ‰˜È·„· ˙"È˘‰· ˜·„È‰Ï ÏÎÂ� Ê"ÈÚ˘

כדרבונות: דברי� וכותב יותר מטעי� השני בקונטרס וש�
.Ì‰È�È· ‰·‰‡ ÚËÈÏÂ ÌÈ¯·Á‰ ÌÚ ˙"È˘‰ ˙‡¯È È¯·„· „ÈÓ˙ ¯·„Ï ¯˜ÈÚÂ"¯ÈÒ‰ÏÂ

˘Ù�· ‚Â�Ú˙ ‡Â‰ Ì„‡Ï ‰‡¯�‰ ÈÙÏ ÈÎ ,·ÏÓ ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜�Â ‰‡�˜Â ‰‡�˘
˙ÂÓÓ ¯Ó ‰˙È¯Á‡ Ï·‡‰ÓÈ˜�Â ‰‡�˘‰ Â·ÏÓ ¯È·Ú‰Ï Â¯ˆÈ ˙‡ ÛÂÎÏ „Â‡Ó ÍÈ¯ˆÂ .

."ÔÈ·˙Â ÏÎÂ˙˘ ‰‡ˆÓ‰ ÏÎ· ·Ï· ÌÈÈÂÏ˙‰ ˙ÂÂ‡˙ ¯‡˘Â ÒÚÎÂ ‰¯ÈË�Â

"באר בעל הוא הלא � אמת" דברי ה"יושר של הגדול חבירו של בספריו וא�
הירוד למצב מייחס א� והוא חריפי�. דברי� בזה אנו מוצאי� � הק' חיי�" מי�
דבריו וכה לחבירו. אד� שבי� למצוות שנוגע מה בכל בזמנו, הדור, של

הקדושי�:
Ú„ÂÈ˘ Û‡ ‰· Ï‚¯‰‰ Ï„Â‚Ï] ...ÌÈÏÈ‚¯‰ ˙Â¯È·Ú· Ï"¯ ÂÊ ‰�ÈÁ· ‰˙Ú ‰·¯ ¯"‰ÂÚ·Â"
˙Â‡‚Â ˙Â�ˆÈÏÂ ˙ÂÏÈÎ¯Â ¯"‰˘Ï ÂÓÎ ...[‰˙Â˘ÚÏÓ ÂÓˆÚ Ú�ÓÈ ‡Ï ,‡È‰ ‰¯È·Ú ‰Ê˘

¯ ‰Ï‡ÎÂ ,ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡ÏÂ ¯ÂË˙ ‡ÏÂ ÌÂ˜˙ ‡ÏÂ˙Â¯ÂÓÁÂ ˙ÂÓÂˆÚ ˙Â¯È·Ú ˙Â·
Â�¯È‰Ê‰ Â�‡¯Â·Â ‡Â‰ ‰¯È·Ú ‰Ê˘ ÌÈÚ„ÂÈ ‰¯Â˙ ÈÏÚ· ˙ˆ˜Â ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˘„ ÌÏÂÚ‰Â

."Ì˙Â˘ÚÏÓ Ú�ÓÈ ‡Ï Î"ÙÚ‡Â ‰ÎÎ ÏÚ

ואפשר סד"ה יא כ שמות חיים מים באר
אלימל� ר' הרבי הרה"ק של הקדוש מפיו יוצאי� מפורש כאש דברי� כה הלא

מליז'נסק:
‰Â‡˙‰Â ‰Â‡‚‰Â ‰‡�˜‰Â ‰‡�˘‰ ÂÓÎ ÂÈ˙Â„ÈÓ ˙‡ ¯·˘È˘ Ì„‡Ï ‡Â‰ ˘¯Â˘‰..."
‡Â·Ï Ì„‡‰ ÏÂÎÈ ÍÎ ÍÂ˙ÓÂ .Ì˜�˙È˘ ÍÈ¯ˆ ,˙Â�Â‚Ó‰ ˙Â„ÈÓ‰ ÏÎ ‰ÓÂ„ÎÂ ‰„ÓÁ‰Â
."Í¯·˙È ‡¯Â·‰ ˙„Â·Ú· ÏÂ„‚ ˙Â˜È·„Â ˙Â·‰Ï˙‰Â ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â‡¯ÓÏÂ ‰ÏÂ„‚ ‰‚È¯„ÓÏ

אליו וירא ד"ה שמות אלימלך נועם
שלא זמ� כל להגיע אד� מב� נבצר גדולות" ולמראות גדולה "למדריגה רק ולא
הבריות ע� יחסיו את הסדיר ולא בה�, שנולד הטבעיי� במידותיו קצת טיפל

� להגיע יכול אינו לשמה לתורה אפילו אלא התורה. פי על
Ì„‡˘ ˙Â¯È·Ú ÏÚ ÁÈ‚˘È˘ ...'‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ ‰Ó˘Ï ‰¯Â˙ „ÂÓÈÏ Ï‡ ‡·Ï Í¯„‰ ÍÈ‡"
,‰‡�˘Ó ,¯"‰˘ÏÂ ˙ÂÏÈÎ¯Â ÌÈ¯˜˘Ó ‰ÙÂ�ÁÓÂ ÒÚÎÓ ÂÓˆÚ ¯ÂÓ˘È˘ ,ÂÈ·˜Ú· ˘„
˙„ÓÁÓ ,ÌÈÏË· ÌÈ¯·„Ó ,ÌÈ˘�· ˙ÂÏÎ˙Ò‰Ó ,˙ÂÈ�ÙÓ ,˙Â‡‚Ó ,˙Â¯Á˙Ó ,‰‡�˜Ó

."‡ÁÈ˜Ù ‡�ÈÚ· ÂÓˆÚ ÏÚ ÁÈ‚˘È ¯·„Â ¯·„ ÏÎ· ÔÎÂ ,¯˘ÂÈ Ï˘ Â�È‡˘ ÔÂÓÓ

שלח פר' אלימלך נועם
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� זה אד� זוכה אינו בשלימות אחרת מצוה לעשות אפילו מזאת, ויתירה
ÌÏ˘ Â˙ÂÈ‰Ï ÂÓˆÚ ˘„˜Ï ‰ÏÈÁ˙Ó ÍÈ¯ˆ ˙ÂÓÈÏ˘· ‰ÂˆÓ ˙Â˘ÚÏ ‰ˆÂ¯‰ Ì„‡‰„..."
ÈÙÏ Ê‡ ,˙Â„ÈÓ‰ ÏÎ· Ô‰ÈÓÂ„ÎÂ ÒÚÎ‰Â ‰‡�˘‰Â ‰‡�˜‰Â ‰Â‡‚‰ ÂÓÎ ÂÈ˙Â„ÈÓ·
‰ÂˆÓ‰ ‰È‰˙˘ È¯˘Ù‡ È˙Ï·Â ,˙ÂÓÈÏ˘· ‰ÂˆÓ‰ Í¯Ú ‰È‰È ÔÎ Â·˘ ˙Â„ÈÓ‰ ˙ÂÓÈÏ˘

."ÂÈ˙Â„ÈÓ ÏÎ· ÌÏ˘ ‰È‰È˘ ‡"Î ‚ÈÒ ÏÎÓ ‰ÓÈÏ˘

מצוה נר כי עה"פ שושנה בליקוטי אלימלך נועם
א� ק"ו, דברי� הלא עבודתיהודיומעתה, בלי להיות יכול אינו כהלכה

כש"כ מידותיושחסידהמידות, על עובד שאינו מי להיקרא יכול אינו ודאי
ההלכה. פי על מסדיר� ואינו

שבו לחסידיו במכתבו זי"ע אלימל� ר' הרבי של החריפה קביעתו יפלא לא לכ�
החסידות: גדולי שהנהיגו ספרד בנוסח התפילה לעני� מתייחס הוא

˙Â˘È¯Ù‰Ó ÔÂ˘‡¯‰ .ÌÏÂÚ‰ ÈÎ¯„Ó ÌÈ˘Â¯Ù ‰Ê‰ ÁÒÂ�· ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÂÈ‰È˘ ÍÈ¯ˆ Í‡"
] ÂÏÈÙ‡ Â¯È·Á ˙‡ ÏÏ˜Ó ˙ÂÈ‰Ï ‡Ï˘Â ÂÈÙÓ ¯˜˘ ‡ÈˆÂ‰Ï ‡Ï˘[ÌÈ�Ù ÌÂ˘· Â˙È· È�·

‰ÚÂ·˘ ‡ÈˆÂ‰Ï ‡Ï˘Â ·Ï· ‰„Ù˜‰ ÂÏÈÙ‡ Ì‰ÈÏÚ „ÈÙ˜È ‡Ï˘ Ì‚ .ÌÚÙ ÌÂ˘· ·Ï·
ÏÚ ˙ÂÏÚ‰Ï È¯˘Ù‡ È˙Ï· ‰Â‡‚‰ ˙„ÓÂ ÔÂÓÓ ˙„ÓÁÂ ‰‡�˜ ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï ‡Ï˘Â .ÂÈÙÓ
‡ÈˆÂ‰Ï È„Î ÌÈ·¯· ÈÓˆÚ ˘ÈÈ·ÓÂ „ÈÓ˙ ÈÓˆÚ ÁÈÎÂÓ È�‡˘ ÌÎÏ ÚÂ„ÈÎ ,Â˙Â�‚ ·˙Î‰
Ì‡ ÈÎ ¯Î˘Ó‰ ‰˜˘Ó ÌÂ˘· ÌÚÙ ÌÂ˘· ¯Î˙˘Ó ˙ÂÈ‰Ï ‡Ï˘Â .ÏÚÂÙ‰ ÏÚ ÁÎÓ

.‰Ó Í¯ÂˆÏ ËÚÓ

Â·ÏÂ ,Ï‡¯˘È ˙Â¯ˆÂ ˙Â‚‡„Ó ‰ÁÂ�Ó ÌÂ˘ ÂÏ ÔÈ‡˘ ˙Ó‡· ÂÓˆÚ· ˘È‚¯Ó ‰È‰È˘ Ì‚
ÏÏÙ˙‰ÏÓ ˜Ù‡˙‰Ï ÏÂÎÈ È˙Ï· ¯Úˆ‰ Ï„Â‚Ó˘ „Ú ˙Â‚ÂÙ‰ ÈÏ·Ó Ì‰ÈÏÚ ¯ˆÈÓÂ ·‡ÂÎ
˙ÂÏÏÎ ÏÚ - [ÏÏÙ˙‰Ï] ÂÓˆÚ È�ÈÚ· ÔÂ‚‰Â ÈÂ‡¯ Â�È‡˘ Û‡ - ÂÓˆÚ ÔÈ·Ï Â�È· Ì‰ÈÏÚ
‡Ï ÏÚ Â‡ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ˘ Ì‰Ó ‰‡¯È˘ ‡Ï Ì‡ ÂÈ‡�Â˘ ÏÚ ÂÏÈÙ‡Â Ï‡¯˘È

.‰˘Ú˙

˘„Â˜‰ ÈÎ¯„ ¯‡˘Â È"˘¯ÙÂ ˙ÂÙÒÂ˙Â ‡¯Ó‚ Ù"ÎÚ [Â„ÂÓÈÏ] Ô„ÓÏ ‰È‰È˘ ¯˜ÈÚÂ
.ÌÈÈÁ ıÚ [È¯Ù] ¯ÙÒ· ¯‡Â·ÓÎ

.ÌÈ¯·Á ˜Â·È„Â ÌÈ¯·Á ˙·‰‡ ¯˜ÈÚÂ

ÂÏÏ‰ ˙Â„ÈÓ‰ ÏÎ Â· ˘È˘ ÈÓÂ ,ÂÊ ˙ÎÓ Â�È‡ È‡„ÂÂ· ÂÏÏ‰ ˙Â„ÈÓ‰ Â· Â�È‡˘ ÈÓÂ
.„¯ÙÒ ÁÒÂ�· ÏÏÙ˙‰Ï Ì‰Ï ·ÂËÂ ÈÂ‡¯ Ì„‡ È�· Ì˙Â‡

‰‡Â¯ È�‡˘ ˙ÓÁÓ Î"ÙÚ‡ ,Í¯Âˆ‰ ÏÎÎ ÂÊ ‰‚È¯„Ó· ÔÈÈ„Ú ÌÎ�È‡˘ ÌÎ· È˙Ú„È˘ Ì‚‰
¯‰ËÏ ‡·‰ ,˙Ó‡· '˙È ‡¯Â·‰ ˙„Â·ÚÏ ‡Â·Ï „‡Ó ÌÈˆÓ‡˙ÓÂ „‡Ó ‰˜˘Á ÌÎ˘Ù�˘
ÔÂÈÎ ˙Ó‡· ˘"˙È Â˙„Â·Ú· ˜ÈÊÁ‰Ï ÂÏÎÂ˙˘ ÚÈÈÒÓ Î"‚ ÂÊ ‡ÁÒÂ�‰Â ,ÂÏ ÔÈÚÈÈÒÓ
.Ï"�‰ ‡ÁÒÂ�· ÏÏÙ˙‰Ï ‰ÏÈÏÁ ,Â‡Ï Ì‡Â ,Ï"�‰ ‰„Ó‰Ï ˙Ó‡· ÌÈ˜˜Â˙˘Ó Ì˙‡˘
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.Ì˙‡�‰ ÏÈ·˘· ÏÎ‰ Ï·‡ ÌÏÂÚ‰ ÈÎ¯„Ó ÌÈ˘Â¯Ù Ì‰˘ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ˘�‡ È˙È‡¯ ‰�‰ ÈÎ
˙ÈÏË· ÌÈ„ÓÂÏÂ Ï"Ê È"¯‡‰ ¯Â„ÈÒ ÍÂ˙· ÌÈÏÏÙ˙ÓÂ ‰Ï·˜ È¯ÙÒ ÌÈ„ÓÂÏ ˘È Ì‚
Í‡ ÌÈ·ÂË Ì‰ ÂÏÏ‰ ÌÈ¯·„‰ ˙Ó‡· ÈÎ ,ÂÊÓ ‰ÏÂ„‚ ˙Â˘È¯Ù ÍÏ ÔÈ‡ ¯˘‡ ÔÈÏÈÙ˙Â
ÌÈÚ„ÂÈ Ì�È‡ ÌÓˆÚ Ì‰ Ì˙„ÈÓ· Ï‚¯‰˘ ˙ÓÁÓ .ÂÏÏ‰ ˙Â„ÈÓ‰] ˙ÂÈÓÈ�Ù Ì‰· ÔÈ‡˘
Ì‰˘ Ï"�‰ ˙Â„ÈÓ‰ ÏÚ ¯È‰ÊÓ È�‡ Î"Ú .¯˙È‰Î Ì‰Ï ‰˘Ú�Â ˙Â�Â‚Ó ˙Â„ÈÓ Ì‰ Ì‡

.[˙Ó‡· Í¯·˙È Â˙„Â·ÚÏ Ò�Î‰Ï Á˙Ù

לברכה" צדיק "זכר עפ"י אלימלך, נועם בסו"ס שנדפס קודש מאגרת
כת"י עפ"י שליט"א ויזניצר מנדל מנחם להרה"ח צבי" "נחלת מכון בהוצאת
המידות, לשלימות להגיע עכ"פ משתוקקי� שאנו זמ� כל תקוה לנו יש עדיי�
לדעת צרי� וג� זי"ע אלימל� ר' הרבי כהגדרת באמת להשתוקק צרי� אבל

להשתוקק. למה בדיוק
מאמרנו: את החות� אלימל�" "נוע� מספר נחמד תורה דבר נעתיק ולסיו�

‰"·˜‰ È�ÙÏ Ï‡¯˘È ˙ÏÙ˙ ˙‡ ÔÈÏÚÓ Ì‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ÏÚ ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ‰�‰„"
‰ÏÈÙ˙ ÔÈ·Â ‰ÏÂÏˆÂ ‰¯˘Î ‰ÏÈÙ˙ ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰Â ,Â˘‡¯ ÏÚ ‰¯ËÚ ÌÈ˘ÂÚÂ
‰¯Â‡ÎÏÂ .'„Ï ÁÂÁÈ� ÁÈ¯Ï ‰ÏÚ˙ ‡Ï ÂÊ ‰ÏÈÙ˙ ÈÎ ‰ÏÈÏÁ ÏÂÒÙ ˙·˘ÁÓ ‰· ‡ˆÓ�‰

,·Ï·˘ ˙Â·˘ÁÓ (ÌÈÎ‡ÏÓ‰) ÔÈÚ„ÂÈ ÔÈ‡„ ¯ÓÂ‡‰ È¯·„Ï‡Ï‡ .ÔÈÁ·‰Ï ÔÈÚ„ÂÈ ÍÈ‡
.‰ÏÏÙ˙�˘ ‰�ÈÁ· ‰ÊÈ‡· ˙ÂÏÙ˙‰· ÂÁÈ¯È˘ ˙"È˘‰ Ì‰Ï Ô˙� ‰Ê˘

,ÌÂÈ‰ ÏÎ Ú¯ ¯·„ ÏÎÓ ÂÓˆÚ ¯Ó˘Ó‰ Ì„‡˘ Â�ÈÈ‰Â˙Â�ˆÈÏÂ ÌÈ¯˜˘Â ˙ÂÙÈ�ÁÓ
˙Â¯Á˙Â ‰‡�˘Â ˙Â‡‚Â ÒÚÎÂ˜ÒÂÚ ‡Â‰ ‰ÊÏÂ ,‰„Â·Ú‰ ÌÈ„ÈÒÙÓ‰ ÌÈ¯·„ ¯‡˘ÓÂ

ÏÏÙ˙‰Ï Ì„‡‰ Â˙Â‡ ‡·È ¯˘‡Î ‰È‰Â ,˙ÂˆÓ‰ ˜ÒÚ·Â Á"Ó‚·Â ‰¯Â˙·ÏÎ ÈÊ‡
ÂÓÎ ‡È‰‰ ‰ÏÈÙ˙‰· ·ÂË ÁÈ¯ Â· ˙�˙Â� ‰˘Ú˘ ‰ÂˆÓ ‰ÊÈ‡Ó ˙Â�ÈÁ·‰

ÏÈ˘·˙· ·ÂË ÁÈ¯ ÔÈ�˙Â� ÔÈÏ·˙‰˘.‰ÏÈÙ˙· Ú¯ ÁÈ¯ ˙�˙Â� ÍÙÈ‰Ï ‰ÏÈÏÁÂ ,
‰ÂˆÓÂ ‰ÂˆÓ ÏÎ ˙�ÈÁ·Â ,‰ÏÈÙ˙ ‰˙Â‡· ÌÈÁÈ¯Ó Ì‰ ˙ÂÏÙ˙‰ ÌÈÏ·˜Ó‰ ÌÈÎ‡ÏÓ‰Â
ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ÔÈÚ„ÂÈ ‰Ê È„È ÏÚÂ .‰ÓˆÚÏ ÁÈ¯ ‰Ï ˘È ÔÂÚÂ ‡ËÁ ÏÎ ÔÎÂ ÂÓˆÚÏ ÁÈ¯ ‰Ï ˘È
Ú¯ Ì‡Â ·ÂË Ì‡ Ì„‡‰ ˙Â·˘ÁÓ ÔÈÚ„ÂÈ Ì‰ ˙ÂÏÙ˙‰ È"Ú ‡ˆÓ� .˙ÂÏÙ˙‰· ÔÈÁ·‰Ï

."Ì„‡‰ ˙Â·˘ÁÓ ÌÈÚ„ÂÈ Ì�È‡ ‰Ê ‡Ï· Ï·‡

בהעלותך פר אלימלך נועם
מייסדי הקדושי� בדרכי ללכת ונזכה של� בלבב לעבדו לבנו יטהר השי"ת

החסידות.
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ז"ל מוילנא אליהו פנחס להרה"ג הברית" "ספר
כ"ו-ל' פרקים ריעים אהבת מאמר ח"ב,

מוסר בספרי
הברית" "ספר מתוך נעתקו שלפננו תקנ"ז)הפרקים בשנת בברין לראשונה (נדפס

ז"ל מוילנא [הורוביץ] אליהו פנחס הר"ר ומקובל, חוקר הגאון, (מח"סמאת
ז"ל) הגר"א של דורו בן חסידים משנת על עצו" הספר"טעם של הראשון החלק .

הנפש בחכמות העוסק השני לחלק הקדמה מעין ומהווה הטבע בחכמת עוסק
המידות. ותיקון השם, עבודת אמונה, של ריעים"בנושאים "אהבת במאמר

פרקים) ל"ב הכולל י"ג, מאמר –(ח"ב לחבירו אדם שבין למצוות כולו המוקדש
אלו. למצוות הקשורים רבים בנושאים המחבר מעמיק

כ"ו-ל"א)בפרקיםהנעתקיםכאן ז"לאתהגורמיםוהדחפים(פרקים מתנחהמחבר
וריחוק. שנאה לידי והמביאים לחבירו נכונה התייחסות מהאדם המונעים

לבן-זמננו. גם ואקטואליים נכונים שהדברים כמה מאד מעניין

ה�: ואלו המה, דברי� עשרה ריעי� אהבת מפסידי א�
dpey`xaäòéãé ïåøñç,äæä áåçäîכלל מזה ידעו לא רבי� íéáùåçåכי

åîöò øåáòá àìà äéä àìå íãàä ãìåð àìùא� כי נברא ולא ,
אד� כל בעבור ג� שנבראו לה� יאמר וא� לבניו. רב הו� ולהוריש אשתו זו לשארו
שיאכל לעצמו יולד לעמל אד� כי לא ויאמרו ויענו פיה� שחוק ימלאו למו ילעגו

ובניו. אשתו ע� טוב נפשו את והרוה וישתה
כדברי השלילות על יפתרו כמו�', לרע� 'ואהבת לאמר כתוב בתורה ימצאו� כי א�
זאת ג� א� אבל לקיי�, זה לבב� והיה ית� ומי תעביד. לא לחבר� סני דעל� מה הלל
לא יאמר אחד וכל נביאי�, ומנהג חסידי� כמשנת בעיניה� הלל ודברי יקיימו, לא
כרצו� ולעשות אד� כל חפ� למלאות אלא אד� כל נברא שלא ידעו אני.ולא חסיד
כל משאר יותר אד� כל על מוטל חוב ושהוא והראוי, לו האפשרי כפי ואיש איש

המאמר בזה ביארנו כאשר וב')החובות א' אדני(פרק היה אשר כפי די בו שיש במה
נפשי. בסומכי

zipyäòø ïéò åì ùéù éîשבעול� וזהב כס� כל היה הבריות לולא כי בחשבו
וא� בעול�, לבדו הוא ישאר למע� אחיו הבל את שהרג קי� דעת והיא שלו,

כמו�? לרע� ואהבת לקיי� יוכל אי� אחרי� בשל רעה עינו
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הוסי� שלא די לא לקי�, זו מידה גר� אשר הגדולה הרעה לבו אל ית� � בצדו ותשובתו
אמות ד' אפילו כי בתחילה לו שהיה חלקו אבד ג� א� הבל מות אחרי בעול� דבר

לא בו לנוח בבוקרבאר� אחת לינה שמה ל� אשר המקו� בכל כי בקביעות לו היה
למקו� שלוחי� הרבה כי מש� גרשו אשר אחרת סיבה או הגיעו אליו רבי� מי� שט�
ויוק� נהרג ולבסו� לגבעה מהר ונד נע ויל� ויק� עליו שכב אשר מקו� מכל לגרשו

כידוע. קי�

ziyilyòø áì åì ùéù éîאת לאהוב יוכל ואי� לכל רע והוא מגונה וטבע
וטבעו. מזגו כנגד וזה הבריות

הראשו� טבעו את לשנות בחירה בעל הוא שהאד� זאת מודעת כי � בצדו ותשובתו
לאט רב זמ� בדבר ההרגל ע"י הקצה אל הקצה מ� להפכו וגבורה כח ובידו אחר לטבע
ראשו�. מבט של הפכו בנפשו יוקבע עד יותר מעט ויו� יו� בכל והול� מוסי� לאט

למעלה זאת והשמעתי הגדתי כאשר שני, טבע ונקרא טבע נעשה הרגל ה'כי (בפרק
זה) חלק ה' .מאמר

הלמד דבר הוא ג� היומי. בנסיו� הוא מפורס� כי ראיה צרי� אי� זה דבר ואמתת
ולא עי�, רע ולאיש רע לב על לרע� ואהבת מצוה התורה היתה לא כ� לולא כי מענינו,
אפשר שאי דבר התורה תצוה לא כי בתולדה, בטבעו וקמצ� כילי לאיש תת� בנת�
זה ופרק כ� טבעו אשר לאד� זה פרק תורה, נתנה פרקי� פרקי� לא א� להתקיי�.
לעשות ומזג טבע ולכל אד� לכל אחת ותורה אחת חוקה אבל כ�, טבעו אשר לאיש
טבעו להפו� הכח האד� שביד יע� שיהיה, טבע באיזה תולדתו יהיה ואיש איש כרצונה

עצמו. להרגיל יחפו� אשר כל אל הראשו�
ויושיע יעזור שא� חושב הוא כאשר הדבר שאי� וכילי נבל לכל התורה הבטיחה ג�
בהיפ�, הדבר אבל זה, ידי על תיכ� שיתרושש אחד כס� אפילו שבממו� בדבר לרעהו

יד� משלח ובכל מעשי� בכל אלקי� ה' יברכ� כזה הדבר בגלל טו)כי עשר(דברים וכ� ,
ירצה לא אשר כילי או לב רע או עי� רע איש כל לכ� שתתעשר. בשביל עשר תעשר

לו. סלוח ה' יאבה ולא ימות, נבל כמות הרגל, ידי על טבעו את לשנות

ziriax,והוא שבכול�, הגדולה êëוהיא ìë ãéîú íéãåøè íãà éðá áåø éë
ïîöò úáåç íåìùúáכלא זהב דינרי אלפי� אל� ישיגו שאפילו עד

לב לשו� ימנע� וזה עצמנו, חובת נשלי� מתי ויאמרו תמיד וידאגו בעיניה�, חשיבי
אד�. לבני זולת כרו� כשפל מינ� אישי שאר על העובר בכל

יומש� עצמו חובת נשל� עד צבור חובת בתשלו� וימתי� יאחר א� כי � בצדו ותשובתו
על השמי� כימי ימי� יארי� כי א� כלל, בחייו זה יקיי� ולא מותו אחרי עד ההמתנה
חז"ל שאמרו כמו חציו, ולא הכל יקח במותו לא כי אד� לתאות סו� אי� כי על האר�.

כס� ישבע לא כס� אוהב אומר והכתוב בידו, תאותו וחצי מת אד� ה')אי� ,(קהלת
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עיני� לנגד ידי הקודם)וכבר שו�(בפרק מקיי� אינו זה מקיי� שאינו מי אחדשכל
שלשה אלה המה מה בפרק בו בני וראה עיני� נא שא שמה, הנזכרי� חובות משלשה
שמש. חזה בל הנפל ממנו טוב לעול�, בא ולמה בעול� פעל מה כ� וא� החובות,

ziyingבאמרו מזה האד� ùéהתנצלות àìä äæ ùéàì áåäàì ìëåà êéà
úàæë äòø äãéî åáישר איש כל דר� כי כזאת. מגונה מעשה או

דעתו, לפי מו� כל בה� אי� אבל וישר, באמת עשויי� לעול� אצלו מתוק� והכל בעיניו
חסרו� ראשונה ובהשקפה אחת בסקירה ומביט מבי� אבל שבו, החסרו� מרגיש ואינו

הוא. חסר כי ידע ולא בעמיתו, מו� כל ומרגיש ופחיתותו חבירו
מידה באיזה להחזיק או עבירה לעבור לאד� מסית אינו הרוב על הרע היצר כי והטע�
תכסה פשעי� כל ועל נקיה, בכסות ויכסנה מצוה בלבוש תחילה ילבישנה עד מגונה
אשר האד� לכ� לנצח. ראה בל פניו הסתיר הצרעת כסתה והנה שמי�, ויראת אהבה
יסיר הרע, היצר ר"ל בעצמו, והוא בידו, מו� כל את רואה אי� כלל, ירגיש לא בו מו�
את רואי� הע� וכל הכסות ואת הלבוש את והפשיט אד� כל שאר לפני המכסה את
רעי� חטאי� ה� כי יכירו� רואיה� כל בתחילה� כאשר רע ומראיה� שה� כמו הדברי�

ופחיתות.
היה פני� נוכח שפתי מוצא ידעת זה)וכבר מאמר י"ח באופ�(בפרק הוא ריעי� שאהבת

את לכבות ולפוקה למכשול זאת ל� יהיה ולא שלו החסרו� ע� אד� כל שתאהב
צדיק אד� אי� כי לעול�, לרע� ואהבת מצות לקיי� תוכל לא כ� לא שא� האהבה,

בזאת. התנצלות אי� כ� וא� חסרו�. בשו� יחטא ולא טוב יעשה אשר באר�

ziyiyוידאגו בעיניה�, באמר�,חשיבי מזה האנשי� éúìáהתנצלות áåè
íãà éðá éðéðòá áøòúäלידי נבוא שלא כדי טובת� על להשתדל ולא

ורוב יחשובו�. מרמות דברי אר� נאמני ואל בקרב� במגור� רעות כי בלבות�, חשד
שירצה מי אלא בזה עוסק לא ויאמרו חדה חרב ולשונ� וחצי� חנית שניה� אד� בני
וממשלה שררה להשיג או אצלו, הכמוס טע� לאיזה אנשי� ולבב הבריות דעת לגנוב
כחש למע� ורכוש� ממונ� את לו יאמינו עד הבריות דעת בו לצוד או כאבשלו�,

ממחשבותיה�. ולהמלט בה� לנגוע שלא טוב לכ� לזה. וכדומה
ונכונה ישרה דעה היתה שא� זו, היא בטלה ודעת זרה מחשבה כי � בצד� ותשובת�
בתורה: בכתובי�, ומשולש בנביאי� ושנוי בתורה כתוב הפכה נמצא למה כ� לעשות

לרע לרעבואהבת ותפק בנביאי�: כאלה. הרבה ועוד תעניק הענק תת�, נתו� כמו�, �
אור� בחוש� וזרח תשביע נענה ונפש נח)נפש� ובכתובי�:(ישעיה כאלה. הרבה ועוד

יד� לאל בהיות מבעליו טוב תמנע ג)אל אותנו(משלי הזהירה ומדוע כאלה. הרבה ועוד
בגמילות תמיד עסקו בעצמ� וה� התלמוד, ובעלי המשנה חכמי רבות פעמי� זאת על
הבריות? אות� יחשדו שלא ה� חששו לא ולמה וכדומה, יאיר ב� פנחס כר' חסדי�

ירצה. לא הוא פגול ומחשב הבל א� בטלה דעת שהוא אלא
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ziriayהרעה תדבקנו פ� כ� לעשות נוכל לא באמר� מזה האנשי� éëהתנצלות
äáåè úçú äòø íìùì äáøä íéùðà êøãולצרה לי מה ובכ�

הזאת.
שיהיה בטבע נברא ולא היה לא הוא שקר דבר הזה הדבר כי ידידי דע אשיב, זאת על
על תשלו� זה שיהיה מה זולת אחרת וסיבה טע� שו� בלי לרעהו רעה משל� האד�

כ�, אינו ובאמת הוא כ� כי נראה א� מאתו, שקבל הרואות(אף)הטובה שעינינו מה [א�]
השלג ביו� לובוש בלי בחו� עומד איש שראה אד� כגו� בנסיו�, לפעמי� כזה דבר
וזה ללו�, ומקו� ללבוש ובגד לאכול לח� לו ונת� ביתו לתו� והכניסו ללח� ורעב
האכילה בעבור הזאת הרעה לו שעשה תחשוב לא כלי�, או כס� מביתו גנב האיש

ה�: ואלו סיבות, משני באמת בא זה אמנ� אבי. כ� לא לו, נת� אשר והלבוש
והוא גנב, אשר הכס� מ� תועלת משיג הגנב זה כי רע, הפועל של תועלתו בעבור א]
אחר מאיש לגנוב לו מזדמ� א� ימצא, באשר לגנוב והל� בליעל איש ובטבעו בעצמו
לא אבל מזה, גנב והלבישהו, שהאכילהו מזה לגנוב ידו מצא וכבר מאחר, גונב היה
נגד זה כי מאתו, שקבל והלבוש האכילה על לתשלו� זה שיהיה מטע� זאת שפעל
מזה. א� כי מאחר לגנוב לו נזדמ� שלא בלבו מצטער בעצמו הגנב שזה ויתכ� הטבע,
קוד� או אחת, פע� רעה איזה כ� ג� ההוא לאיש עשה שהיטיב זה לפעמי� כי ב]
לדבר בעיניו אותו רואה מאד� טובה שהמקבל הוא אד� בני וטבע כ�, אחרי או ההטבה
רעה וכשמקבל הוא, גדול באמת כי א� וישכחהו, מלבו לאבד מהר הוא כ� על קט�,
באמת א� תמיד, לבו לוח על הדבר חקוק כ� על מאד גדולה בעיניו אותה רואה מאד�
קטנה כי א� מאד, גדולה לרעהו, עשה אשר קטנה טובה כל רואה והמטיב, היא. קטנה
עשיתי מה ויחשוב מאד קט� לדבר אותה רואה לחבירו עשה אשר והרעה באמת, היא

תיכ�. ושוכח בלבו ומבטלה כלל רעה נקרא לא זה לו,
ככה כי מקטנות�, בה ההרגל רוב מחמת אד� בני בלבות ואדוקה חקוקה הזאת והטבע
השמי� מ� ה' מאת יקבלו אשר הגדולה וההצלחה הרב הטובה את אלקי�, ה' ע� יתנהגו

אשר עד בלבות� מאד יסכימויקטינו כי יתבר�, ממנו וחסד לטובה זאת יחשבו לא
קט� צער וכל הטובה. את זוכרי� לא כל על אחר, באופ� לא להיות ראוי כ� בלבות�
למה אהה ה' אהה ויאמרו מאד גדולה לרעה יחשבו ישיגו�, אשר מועט הפסד או
הדבר הפ� ישכחו. ולא תמיד לב� יזע� ה' ועל חטאתי, ומה שפעי מה כזאת לי תעשה
לנגד יראה ה' למע� יתנו אשר צדקה אחת פרוטה או קצרה תפילה או קטנה מצוה בכל
וכל הזה, בדבר ה' את העשרתי היו� לאמר בלבו האד� יחשוב עד מאד גדולה עיניה�
מאד קט� דבר עיניו לנגד יראה האד� יעשה אשר אשר גדולה היותר ותועבה ופשע עו�
מלבו ויסירנה בזה, לו איכפת מה לאלקי� בזה חטאתי ומה שפעי מה בלבו ויחשוב

אד�. בני ע� ג� ככה ינהגו הזה רגילות ידי ועל וישכחהו,
קוד� יהיה רעה, איזה ג"כ אחת פע� מאתו קבל אשר טובה מאד� שקבל יקרה כי לכ�
וישכחהו, יקטי� הרע ואת וזוכרו הטוב את את בלבו מגדיל המיטיב לאחריה, או ההטבה
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תמיד וזוכרהו הרע את ומגדיל וישכחהו הטוב את שמקטי� המקבל בלב הדבר הפ�
לכ� לעשותו, ימהר רע, עליו לדבר או לו להרע יוכל אשר ועת תור ובהגיע לנקו�.
תחת לא רעה תחת רעה לו משל� ובאמת טובה תחת רעה לו שמשל� למיטיב נדמה
ולפי המיטיב עיני ראות לפי אלא זה אי� ותמיד ובשכל. בטבע נמנע שהוא טובה,

זכרתי. זה אשר סיבות משתי אחת ידי על א� כי זה היה לא ובאמת מחשבתו,
מאומה לו אשר מכל נפקד ולא במדבר לזה אשר כל את שמרתי לשקר א� שאמר ודוד
ונבלה נבל כ� כל שהוא נבל על חשב אשר דעתו לפי היה טובה, תחת רעה לי וישב
אחרת מידה ונבל לו, אשר כל את שמר אשר הטובה בעבור זו רעה לו עשה כי עד עמו
הלח� את יקח א� בחשבו עצמו לתועלת ועשה במאד ונבל גדול קמצ� שהיה בו היתה
סעודה והכ� טבח לטבוח יצטר� דוד לנערי וית� צאנו לגוזזי הכי� אשר הבשר ואת
ישי ב� ומי דוד מי ואמר לרעה פיו פתח מהנתינה עצמו לפטור וכדי לגוזזיו, אחרת

אדוניו. מפני איש המתפרצי� עבדי� רבו היו�
דוד את שנאת� סיבת טובה, תחת רעה ישלמוני ואחיתופל: דואג על שאמר מה וכ�
מחמת ג� זאת, על ומאבשלו� משאול ועושר הו� שישיגו עצמ� תועלת בעבור היה
בכל כמותו שהלכה ותורתו מעלתו על לדוד בלבות� טמונה שהיתה הגדולה הקנאה
עשו לכ� קנאה, מחמת הבאה שנאה וגדולה מאד תורה גדולי היו המה א� כי מקו�,

לה עשה ולא טוב כל לה� עשה שהוא א� לדוד רעות ואשרכל מעול�. רעה כל �
ודובר מוכיח בשער שנאו כנאמר אות�, מוכיח שהיה בעבור היה ירמיהו את הע� שנאו

יתעבו ה')תמי� .(עמוס

כי בטענת רעיה� ע� וחסד טוב מעשות עצמ� את לפטור האנשי� התנצלות כ� וא�
כי זאת מודעת וג� בעצמו. בטל דבר הוא טובה, תחת רעה לשל� הרבה אנשי� דר�
יראת� הלא אחרת, ועוד זאת לעול�. רע תצא לא ומטוב ניזוקי�, אינ� מצוה שלוחי
לה� שיש שכ� מכל לה�, מטיבי� בהיות� אד� בני מרעת לנפש� ייראו א� כי כסלת�
הבריות יאמרו אז כי אד�, לשו� ייטיבו ולא רעיה� את מרחיקי� בהיות� מרעת� לפחד

אד�. שו� ע� היטיב לא מעול� אשר על יקו� ולא שיפול לזה ראוי

zipinyהעיר אותה של השפע שכל רוצה הוא עשיר א� אד� ב� טבע כי בעבור
וסרי� לפניו ונכנעי� עניי� כול� יהיו מקומו אנשי ושאר לבד לו יגיע

א� åøéòלמשמעותו éùðà ìë ìò ïåéìò äéäé åãáì àåäרוצה הוא, עני איש וא� .
אשר למע� עניי� יהיו עירו אנשי שכל íäîג"כ úåçô åîöò úà äàøé àìבשפל

ומזה. מזה גדולה ואולת מגונה דעת והוא כמוה�. כמותו ויהיו המדרגה
במקומו, אחרי� עשירי� עוד יהיו שלא במה בביתו ועושר הו� ירבה לא העשיר כי
א] סיבות: משתי מאד, ידל כי עד והול� פוחת ויהיה עשרו יתמעט זה ידי עד אדרבא,
כי עניי� אצל לא ילכו, מי אל וכדומה, לילה שודדי או עיר לאותו יבואו גנבי� א�
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ההוא המקו� בעול נושא יהיה מי ב] רכושו. את יגנבו או ויבוזו יבואו ביתו אל א�
מחוסרי דלי� כול� כי אחד, ג� אי� א� עמו אתו העיר הצטרכות ושאר וארנונות ממסי�
חכ� איש השיב כאשר קצר. בזמ� הוא ג� ויתרושש מגפ� עלה כנבל יבול ונבל פרנסה,
רוצה גדול עשיר אחד איש לו באמור שידו� דבר על עצה מאתו שאל אשר לאיש אחד
יחידה בת החכ�: והשיב יחידה, בת היא ג� לנדוניא רב וממו� לאשה בתו את לי לית�
צרכו, כל את לו שתת� אלי� יבוא בוא ואז אביה יתרושש אשר באי� ימי� פ� תקח לא
לה שיש אשה ל� קח ואתה זו מדר� כל� לכ� חותנ�, הצטרכות כל לבד� תישא ואיכה
את לפרנס במשא את� ישאו ואחיותיה אחיה כל אזי כה יקרה א� והיה ואחיות אחי�

חותנ�.
כמוהו יהיו עירו אנשי כל א� לו טוב שיותר בחשבו מאד משתבש העני האיש ג�
בעל א� לעשירי� הוא צרי� דבר בכל כי רע, יותר לו יהיה ספק בלי אז אדרבא, עניי�,
מ� א� קונה, אי� עניי� בי� הלא במקומו עשירי� אי� א� מידו יקנה מי הוא מלאכה

עשירי�הצ יהיו עירו אנשי שכל לבו חפ� לו כס�, אי� עניי� בי� ית�, מי מתפרנס דקה
ספק. בלי גדול בריוח מתפרנס היה אז כי לו, יחשב לחכמה � עני לבדו והוא

ziriyzבאמר� מזה אנשי� כמה àìäהתנצלות äæä ùéàì áåäàì ìëåà êéà
éðåìô äðéãîî àåäרעי� כול� ההיא המדינה אנשי כי ידעתי וכבר

ממדינה אשר איש על אומר הוא וכ� אחד. ג� אי� טוב עושה אי� ומרמה תו� מלאי�
אחרת הרע לשו� ידבר ומדינה מדינה כל על כי שיהיה, מדינה מאיזה יהיה כ� ג� אחרת
אינו אשר רחוקה ממדינה וכשהוא עליה�. שנאה ויטיל אחרת מידה פחיות בה� ויתלה
שנוא עוד ויוסי� וכל מכל בלבו ומבטלו מבזהו שלו, במדינה אשר עמו כלשו� מדבר

דבריו. ועל מלבושיו על אותו
היא, חינ� שנאת אחרת, אר� לתושבי זו אר� תושבי בי� אשר הזאת השנאה ובאמת
הרע מנהג על אתפלא מאד ומה במחשבות�. מאד ויכשלו בליבות� ארבה טמנו חינ�
אפילו ולפעמי� ככול� רוב� כמעט עמינו מבני אד� בני ברוב הללו בדורות אשר הזה
מלא: בפה יאמרו זו באר� היושבי� ישראל בני אשר הע�, ושרי התורה תופשי בי�
בני ואלה כוזבא'. ואנשי המה רשע אנשי מרמה ומלאי רעי� כול� פלוני מדינה 'אנשי
כל גדולה ברעה במדינה 'ש� ויאמרו: זו מדינה בני על ככה ה� א� יחשבו המדינה

רעות'. מידות אנשי בתוכה ראינו אשר הע� וכל היא יושביה רעת אר� אנשיה,
ישנאו הספרדיי� אבות�, לבית משפחות� אל עתה לב� חלק א� האחת, המחלוקת זאת
ויאמרו האשכנזי�, ע� אחת בעיר ישבו כי א� גמורה, שנאה ופולי� אשכנז אר� בני
השפלי� ("דעדעסקי") אנשי ע� לנו ומה אנחנו יהודה משפחת כי לנו יש משפחה שבח
במראיה� "מררי", משפחות ה� אלה עליה�, ופולי� אשכנז אנשי יאמרו ובהפ� והנבזי�.
אפרי�. מטה משפחת ר� ממשפחת אפרתי� בני אנחנו אבל ומרי�, הרעי� ובמעשיה�
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חינם] שנאת [חומרת
או ממשפחתו אשר לאד� אד� שבי� חינ� משנאת קשה יותר הוא הזה חינ� ושנאת

פני�: משלשה בזה עמי בת עוו� ויגדל בארצו, וגר יושב
על שנאה בלבו ומשריש פיו, בשבט אר� והכה לרבי�, וזה ליחיד הוא זה כי מפני א]

חינ�. שנאת ורבו ישראל אלפי רבבות
אפס בחינ�, כולה אינה הרוב על במשפחתו או במדינתו אשר לאיש איש ישנא כי ב]

או קטנה סיבה לו ממנויש בקש או רע עליו דבר או רעה פע� לו שעשה או גדולה,
שבט או רחוקה ומדינה רבה אר� על שנאה המטיל א� לזה, וכדומה וימא� טובה איזה
ההשכלה חלושי לבות מרעיו� אלא בא זה ואי� מראשיתה. חינ� שנאת ודאי זה אחר,
רק בלבות� וישרי� טובי� אנשי� בעול� נמצא שלא בהסכמה, מחשבת� על שיעלו

מדינות. בשאר לא שמה, דר הוא אשר במדינה
בזולת אינה הרוב על זה אשר במשפחתו, או במדינתו לרעהו שונא לאיש יהיה כי ג]
לאוהבי� ויהיו זה את זה ויפייסו זה אל זה יתרצו מועט זמ� אחר כי באפשר סיבה,
אחרת מדינה אנשי ישנא א� אבל לשונאו. יאחר לא כ� וא� איבה בטלה דבר בטל כי
הוא כ� וא� מראשיתה, חנ� הוא אחר, שבט או משפחה או ידע לא אר� על וידבר
סיבה לה שאי� וכל סיבה אי� כי אחר נצח, עד ישנא בניה� ובני בניה� ג� עול�, איבת

סו�. לה אי� תחילה לה שאי� וכל התחלה לה אי�
וראש אחי נא אמור גדולה. סכלות כ� ג� בו יש הזה, בדבר שיש הגדול העו� ומלבד
רשעי�, כול� שיהיו מימי� הראית או צדיקי�, כול� אנשיה שיהיו מדינה מימי� הראית
ובינוני�, בליעל ואנשי חסד אנשי יש ומדינה מדינה בכל ואמנ� אפשר, אי זה הלא
תרשיע מדוע כ� וא� שבט. או משפחה אצל וככה ואמצעי�, דמי� ואנשי ש� אנשי
שבט�, זולת מאסת שבט כל ולמה בה, דר אתה אשר מדינה מבני יותר זו מדינה בני
ומלואה אר� וישפוט רבה אר� על כזאת לחושב וכלימה סכלות לו היא אולת כי הרי

חוב, לכ� מישראל שבט או
העול� מכלה דיחיד חינ� שנאת וא� לרבי�, חינ� שנאת של פלילי עו� שהוא מה מלבד
וכ� דרבי� חינ� שנאת שכ� מכל בה', הדבקי� בי� ומפריד האנושי מי� חברת ומפסיד
שונאכ� בכ� ורדו מדה, כנגד מדה בנו ומקויי� הגלות נתאר� זה ידי ועל שלמי�.

כז) לבבנו(ויקרא את ולהסיר בינינו האהבה את לכבות הרע יצר מעשה א� כי זה אי� ,
בכל כול� אלה ה' ע� הלא באמת כי יפריד, אחי� בי� הוא הזה ובדבר ריעי�. מאהבת

נחנו, אחד אב בני כי ומפוזרי�, דרי� שה� מקו�
ולו אלקינו הוא ואחד אבינו אברה� היה אחד כי אביכ� אברה� אל הביטו ועמי אחי
ולמה ישראל משפחת אברה� אלקי ע� התיחסו ישראל וכל באר� אחד גוי עמו אנחנו
וקרבו באזניכ� דברי ויכנסו לעד לבבכ� יחי צדיק גוי ומעתה חינ�. אחיכ� ע� תלחמו
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הלבבות אר�, בקצוי מאד רחוקה במדינה דר הוא א� אפילו לבו בכל אחיו את איש
האד� אל האד� לב כ� פני� אל הפני� ככורבי� זה, אל זה וקרא בזה זה משולבות יהיו

זאת. על מורי� במשכ� היו אשר הכרובי� כי יהיה,

לחביר אדם שבין מצוות על מורים ו][הכרובים
על אשר הכרובי� משני הכפורת מעל את� ודברתי ושמע אזנ� אלי הטה בני ועתה

והוא: זה, בעני� הזה במאמר אות� אצוה אשר כל את העדות ארו�
אמנ� בתוכו. מונח התורה כל הכולל העדות לוחות כי כולה, התורה על מורה הארו�
אחד חלק על יורה אחד כל הכפורת, על אשר והכרובי� מלמעלה עליה אשר הכפורת
המצוות חלק על מורה הארו� את הסוגר הכפורת אומר. כאשר התורה חלקי משני
על אשר והכרובי� האנושי. משכל והנעלמי� הסגורי� למקו�, אד� בי� אשר והחוקי�
ריעי�, באהבת הכלולי� לאד� אד� בי� אשר המצוות לחלק מורה מלמעלה הכפורת
כמו מסוגרי� לא כל לעי� נגלי� למעלה עומדי� הכרובי� ולכ� לה�, אד� פני כ� על

משכיל. לכל וידועי� הנגלי� אלה מצוות טעמי
פרצו� דמות ז"ל רש"י פירש כאשר רברבא אפי לא לה� זוטרא אפי הכרובי� והנה
כי עליו ירמוז אשר ריעי� אהבת חיזוק על המורה עני� להזכיר בא זה ג� לה�, תינוק
דר� וראש אחי תראה הלא בטבע, מקטנות� אד� בני כל בלב ונטוע קבוע זה הוא
שיהיה, מה יהיה בו עצמו ומפנק בידו שנותני� נאה דבר באיזה כשמשחק הקט� התינוק
לתינוק עצמו את ויקרב שבידו מה יזרק כמוהו אחר תינוק כנגדו כשמביאי� תיכ�
מחמדי כל ע� שמח מאשר יותר גדולה שמחה עמו וישמח אותו ויחזק כנגדו המובא
לזה זה פניה� ויצהלו עמו אתו השני הילד ישתעשע כ� וכמו מקד�, לו היה אשר
תינוק אי� וא� רבה. שמחה וקול ששו� בקול זה אל זה ומשונות שונות קולות וירימו
סביב אותו יכרו� אשר קט� ע� מחתיכות תינוק פרצו� דמות לו ויעשה יבחר לו, שני
ויחבקהו קט�, לתינוק נדמה שיהיה בראשו כובע ויש� פשת� או צמר בגד בחתיכת
טבעיי האות לנו זה באמת אשר בעיניו. היקרי� דברי� מיני שאר מכל יותר בו וישמח
רומז הכרובי� פרצו� ודמות מקטנותו. אד� כל בלב והוטבע הוקבע ריעי� שאהבת אי�

האות. זאת על אותנו ומזכיר
אי� כי שכתבנו, מה זולת הכרובי� לפרצו� אחר טע� שאי� לחשוב אחי ל� וחלילה
רק פה מדברי� אנו אי� א� עליו�, בסתר הכרובי� בעני� אשר הגדולי� לסודות סו�
העולמות, בכל הטוב ריחה את תת� התורה כי ולבנינו. לנו הנגלות פשוטי� בעניני�
רמז ש� הוא וכאשר שהוא, מה כפי ועול� עול� בכל מתחת, האר� ועל ממעל בשמי�

מספר גדולות.אי� ע� קטנות
לו אפשר ואי לבדו, אד� היות טוב לא כי להורות אחד, לא היו כרובי� שני� ולכ�
שבחכמי� חכ� היה א� אפילו הציבור. מ� ומופרש יחיד כאחד והוא בעול� להתקיי�
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מבלעדי לו הנצר� כל אל לבדו להגיע וילאה יחלש שבעשירי� ועשיר שבגבורי� גבור
למעלה זכרתי כאשר בטבעו מדיני האד� כי מינו, אנשי זה)עזר מאמר ג' עורה(פרק

הטיב. באר זה עני� נאמר וש� פרק באותו לקראתו
לחבירו אד� בי� אשר המצוות מעלת כי רומז מלמעלה הכפורת על המה אשר ואת
היטב באר זה ביארנו כאשר למקו� אד� בי� אשר ומצוות לתורה קדמה ריעי� ואהבת

זה) מאמר יא ותבי�.(בפרק ש� מקומו על והתבוננת
סוככי� לחבירו אד� בי� אשר המצוות כל מורה הכפורת על בכנפיה� סוככי� אשר ואת
ברית יופר א� כי זה. יתקיי� לא זה ולולא למקו� אד� בי� אשר המצוות על ומגיני�
כי למקו�, אד� בי� אשר מצוה שו� לקיי� אפשר אי החבילה ותתפרד האד� חברת
מכש"כ וכדומה, ציצית לטוות או לעצמו הבתי� ולתק� תפילי� לכתוב יוכל אד� כל לא
וכדומה עצמו נגעי רואה אד� ואי� פרה, אפר ולעשות קרבנות להקריב יכול היחיד שאי�
יבטלו בכה וזה בכה זה ויפ� לב� חלק וא� ישראל. ובאר� במקדש אשר המצוות בכל

עיני� לנגד ידי כבר כאשר בהכרח למקו� אד� בי� אשר המצוות זה)כל מאמר י"א (פרק
ותבי�. עליו שי� עיני�

אשר המצוות אלה שג� אותנו ולהורות להבי� הכרובי�, פני היו הכפורת אל אשר ואת
שלא כלומר עליה�, מורה הכפורת אשר המצוות כמו אצלנו יהיו עליה� מורה הכרובי�
גלוי וטע� אות� מחייב שהשכל בעבור ריעי� ואהבת לחבירו אד� שבי� המצוות נקיי�
עליה�, וצותה אות� תחייב שהתורה בעבור אות� נקיי� א� אד�, בינת פי על וידוע
הסגורי� והמצוות החוקי� כל את מקיימי� אנו כאשר וכדומה, תגזול לא תגנוב לא
בעבור כלומר ה', אני כמו� לרע� ואהבת שכתוב כמה האנושי, השכל מ� והנעלמי�
ואיני בחלב בשר לאכול אפשי אי לומר לאד� לו שאסור וכש� זה. על מצו� ה' אני כי
לגזול אפשי אי לומר לו אסור כ� זה, נות� טבעי שאי� מחמת חזיר בשר בפי לית� יכול
את כתוב וימצא הודעתי כזאת מראשית כאשר זה נות� אינו שכלי כי מחמת ולגנוב

זה)הרשו� חלק ג' פרק ה' צוה(במאמר הוא כי שמו למע� רק מלעשות� ימנעו אבל ,
לעשות�. שלא

בפני שנעשו לא אחד זהב מחתיכת יחד הכפורת ע� הכרובי� היו מקשה אשר ואת
ממקור מורה וזה זה אשר המצוות כי להורות הכפורת, על כ� אחרי להעמיד� עצמ�

ל א� כי בינ� הפרש ואי� אחד, מרועה ונתנו יצאו משיגי�אחד אנו שבאלה בחינתנו, פי
מקו� ואל אלה לשתי אחד שורש באמת אמנ� הטע�, יודע אתנו אי� ובאלה הטע�

הול�. הכל אחד
אחיו אל איש ופניה� מזה מקצה ואחד מזה מקצה אחד היו אשר כה)ואת ,(שמות

אר� מקצוי ממ� רחוקה ממדינה הוא וחבר� זו במדינה דר אתה א� שא� נת� להורות
כל אני שונא וכבר מאד, רחוקה ממדינה הוא הלא לזה לאהוב אוכל אי� תאמר אל
ותקרבהו לבב� בכל ותאהבהו תרחמהו אלא ככה, לומר ל� חלילה ההיא, המדינה אנשי
מזה מקצה אחד כרוב בתכלית מרוחקי� שהיו א� הכרובי� כמו יפות. בפני� ותקבלהו



˙È¯·‰ ¯ÙÒ :¯ÒÂÓ È¯ÙÒ·69

אנו ג� נעשה וכ� רבה, באהבה אחיו אל איש פניה� זאת בכל מזה, מקצה אחד וכרוב
משפחת יקראו אחיה� ש� על ומדינה מדינה בכל אשר ויהודי� אנחנו, אחי� אנשי� כי
לא אפרי� כי ראוי כ� תחת יתבר�. נחלתו שבט וישראל יהודה וכל עליו�, א�ל בני
לשבטיו ישראל את ויקרב יאהב אחד וכל אפרי�, את יצור לא ויהודה יהודה את יקנא
כרמז רחוקה מאר� אפילו שיהיה אר� מאיזה או שיהיה שבט מאיזה יהיה ולארצו

הכרובי�.
אחרי רע דבר שבט או מדינה מאותה אחד ל� שעשה ליד� בא מעשה כבר א� אפילו
המדינה אנשי כל על והלאה אז מ� בלבב� שנאה מלהשריש ל� השמר עמו, הטבת אשר
מעשות ל� חלילה רעי�, אנשיה כל כי ההיא המדינה בני כל ארחיק מעתה ותאמר ההיא

למעלה דברתי אשר והוא וצדק אמת מטע� כזה זה)כדבר מאמר כד עיני�(פרק נא שא
להכפיל שלא לקיצור שמתי ברית כי לזה, ודעת טע� טוב ותמצא ההוא המקו� מ� וראה
הכרובי� שני ומבי� אתה משכיל איש כי אבטח וב� אשנה, ולא דברתי אחת הדברי�,

הנזכר. העני� כל

zixiyrאנשי והתעותו התורה, ותופשי החכמה מאוהבי אנשי� איזה התנצלות
ואומרי�: ג"כ, לפעמי� הזה בדבר äîëçáחיל ãéîú íé÷ñåò åðà

íìåòä éùðà íò åðì äîå íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå äøåúáåלבאר עמלי� ה� ,
נופלי� אביוני� כמה יראו בעיניה� א� ואפילו הבא, עול� לחיי עמלי� ואנו שחת
בשוקי� אד� בני וכמה קרה, ביו� בגד חסרו� ומחמת רעב זלעפות מפני ארצה ברחוב
לעסוק האוהל מתו� ימושו לא כל, ובחוסר ברעב ימותו וש� יתמו קריה וברחובות
ולא לרח�, האנשי� מש� ויענו ישגיחו לא א� נפשי� את ולהשיב חסדי� בגמילות

ר ינצודרשו וכי לנו. תהיה וצדקה בבתינו שלו� א� לאמר בלבות� מתברכי� רק יע
לא רעהו את איש והכה אנשי� יריבו� וכי השלו�, לתוו� ממקומ� יעמדו לא אנשי�
אנו באמר�: כלל, לבב� ירע ולא מכהו מיד המוכה האיש להציל בית� מפתח יצאו
ימותו אד�, בני ע� לנו מה המצוה, מ� פטור במצוה והעוסק ובחכמה בתורה הוגי�

באהלינו. צוחה ואי� בארמנותינו שלו� א� שניה� ג�
בני קשר ומתירי� רעי� אהבת עבותות ומנתקי� החברה ברית מפירי� אלה כל וה�
ומחזירי� בכללו האנושי מי� קיבו� ומחבלי� הבריות לבב דבקות ומשחיתי� האד�
ונשי� אנשי� אצל�, אנוש חשוב לא ידעו, לא רעי� אהבת כי על ובהו, לתהו העול�
ידיו, מעשה ואל ה' פעולת אל יבינו לא כי בעיניה�, סלה אד� כל הכל א� וילדי�,
הנפל. ממנו טוב מגונה, וטבע מזג ורוע לב רוע א� כי זה אי� ובאמת יבנ�. ולא יהרס�
שאמרו כמו הדי�, את לית� ועתידי� עול� ארחות עוזבי� יש שבה� החכמי� בי� ג� וא�

אידיהן)חז"ל לפני שנתפסו(בפרק בשעה פרטא ב� אלעזר לרבי תרדיו� ב� חנינא ר' שאמר
ואיני אחד דבר על שנתפסתי לי ואוי ניצול ואתה עלילות חמשה על שנתפסת אשרי�
וכדרב בלבד, בתורה אלא עסקתי לא ואני חסדי� ובגמילות בתורה עסקת שאתה ניצול,
וימי� שנאמר אלוה לו שאי� כמי דומה לבד בתורה העוסק כל הונא רב דאמר הונא

אמת אלהי וללא לישראל ט"ו)רבי� ב' הימים וא�(דברי חסדי�. ובגמילות בתורה אלא
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הכתות שאר ג� מה כדבעי, לא א� חסדי� בגמילות עסק אשר כ�, תרדיו� ב� חנינא ר'
זכרנו. אשר

טובא זמני� הבריות את ובאהבתו יאיר ב� פנחס כרבי ובחסידות בתורה גדול לנו ומי
היה ומושיע צדיק יושיע, אביוני� ונפשות חסדי� בגמילות ועסק בתורה מלעסוק הניח
מעודו עליו רכב אשר חמורו את ויחבוש רחוקי� בדרכי� הל� הרוב ועל אד�, לבני
ויל� שבוי�, נפש בשלו� פדה אשר פדות עמו והרבה אסורי�, להתיר פדנה ויל� ויסע
ויהי בדרכו ג� הא� כנודע. הבריות ע� חסדי� גמילות ושאר כלה להכנסת למסעיו

תורה. ביטול בלי לדר� אפשר שאי זאת מודעת כבר בתורה, עסק בנסוע
אבי אביאל זקנו בלב שהיה רעי� אהבת בעבור אלא למלוכה זכה לא המל� ושאול
בדר� יכשלו שלא וברחובות בשווקי� בלילות לרבי� נרות מדליק שהיה אביו, קיש
שאול זכה זקנו של זה ובזכות נר. שמו קראו כ� על אשר ואפלה, לילה באישו� הליכת�

בירושלמי חז"ל שאמרו כמו בראשו מלכות כתר ויוש� דשביעית)למלוכה ג' .(פרק
שלא תמיד חושש שהיה רעי�, אהבת מחמת אלא כהונה לכתר זכה לא אהר� וא�

תמיד היה ולכ� הקבו�, כמויופסד לאשתו, איש ובי� לחבירו אד� בי� שלו� רוד�
בזוהר אמור)שאמרו פרשת דאהר�(ריש יומוי דכל להאי ליה סליקו אורחוי בגי� ז"ל:

למעיל להאי קוב"ה ליה סליק כ� דאורחוי ובגי� בעלמא, שלמא לאסגא משתדל היה
עכ"ל. דלעילא, בפמליא שלמא

הקב"ה אחאב של כדורו ע"ז עובדי הדור שאפילו עד ואחוה ריעי� אהבת כח גדול כי
חז"ל שאמרו כמו יפנו, אשר בכל ומצליחי� לב)בעזר� פרשה רבה פסוק(בבראשית על

לו הנח אפרי� עצבי� ד)חבור בית(הושע נחרב שלא עד הבריות שנאת גדול ובהיפ� .
ועדיי� מארצנו גלינו זה חטא ומפני רעהו. ואת אחיו את איש שנאו כי בעבור אלא שני
כ� הטוב, כל ושורש התורה כל עיקר היא ריעי� שאהבת כש� כי לנחלתנו. שבנו לא

הרעות. כל ושורש התורה כל עוקר הבריות שנאת
השלו�, ועל הדי� ועל האמת על קיי� העול� דברי� ג' על אמרו דאבות קמא ובפרק

דשקלי� בירושלמי ו)ואמרו כולל�(פרק והוא השלו� הוא אלה שלשה כל ששורש
ובזוהר השלו�. נעשה האמת שנעשה וכיו� האמת נעשה הדי� שנעשה כיו� כי יחד,

ישיבנו ומי באחד והוא פסוק על כב)אמרו האחדות(איוב במקו� שורה הקב"ה שר"ל
פנחס ואי� מש�. לסלקו חטא בשו� אפילו כח אי� שאז כלומר ישיבנו, ומי והריעות,
הנביא אליה את לכ� שולח אנכי הנה שנאמר בעול� שלו� לעשות אלא בא אליהו זה

אבות� על בני� ולב בני� על אבות לב ג)והשיב .(מלאכי
אשר אלה דברי ויהיו הזה הגדול לדבר פני� שי� ומיודעי, אלופי חמודות איש ועתה
המידה בזו אחוז הזאת, הנכבדה המעלה ותקרב תבחר אשר אלי�, קרובי� התבוננתי
ואל הבט לברית תזוע, לא ומנה עליה שי� ועיני� היד בחזקת ריעי� אהבת של הנכונה
אחד להביא חלומותיו העשרה בעבור תשחית לא ריעי� ואהבת ולטענותיו, ליצר תפ�
כחרס ובטל שוא כול� אי� עיני� לנגד ידי כבר כי חלילה, בו להתנצל בלב� העשרה מ�
באמרו לעול� יקו� אלקינו ודבר ינקה, לא להעשיר וא� בה� המחזיק לכ� הנשבר.
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בא לא הימנה, טובה מידה ל� אי� כי תזוע לא ומנה בה אחוז כמו�. לרע� ואהבת
ורוד� שלו� אהב אהר� של מתלמידיו והוי האד�. ומעלות מידות בכל הזה כבוש�
לכל רצוי והוי כאח. כריע שלו� בלב קרבות מיני בכל ומקרב� הבריות את אוהב שלו�
וטובת� שלומ� ותדרוש כול�, עמי� חובב א� לעמ� טוב דרוש אר�, ושוכני תבל יושבי
השימוש תחת מאד לנו טובי� והאנשי� ריעי�, וה� ריעי� אחי� הלא כי כ� ג�
זומא ב� כמאמר שמשותי� וכול� בה� כמו בה� אהל ש� לשמש כי אות� שמשמשי�

למעלה שזכרנו אוכלוסא זה)כשראה מאמר ג' לישראל,(פרק תתרועע לאומי� תתרועע לכ� .
והיו כול� האד� בני לבבות ויתיחדו יתקשרו ריעי� אהבת ידי על כי אד�, לכל ואהבת

האד�... כאחד
ועד מעתה הלבבות וקרבות חיבה וריעות אחוה ובאהבה בשלו� עמו את יבר� וה'

אמ�. עול�
כ"ו-ל"א פרקים רעים" "אהבת ח"ב, הברית" "ספר
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רבנן" "תנו מדור
שליט"א איינפלד נתן הרב
לחבירו" אדם בין "קונטרס מתוך
שליט"א וואזנר הגר"ש מאת תשובה עם

כפיו ישא אם ברבים חבירו פני המלבין כהן
א.

לא בשוגג, אפילו הנפש, את שהרג כה ל"ה): סעי� קכ"ח סי' (או"ח המחבר כתב
הלכה ובביאר עיי"ש. תשובה עשה א� מקל והרמ"א תשובה. עשה אפילו כפיו את ישא
עיי"ש. ציבור שליח לגבי הרמ"א וכ"פ תשובה. עשה אפילו במזיד לדינא בצ"ע נשאר
(ש"ג תשובה בשערי יונה הרבינו שיטת וכ נוח) ד"ה י: (סוטה התוספות שיטת והנה
באורחות ג� (ועיי ברבי�. חבירו פני במלבי יעבור ואל יהרג די דיש קל"ט) אות
כ נוקט ה"ב) יסוה"ת (פ"ה הרמב"� על חדש ובפרי ל"ט). עמוד הבושת שער צדיקי�
את להרוג מותר א� בזה ד נ"ה) עמוד (ח"א שלמה ובמנחת הרמב"�. בשיטת ג�
עיי"ש. פני�, הלבנת למנוע כדי שבת לחלל מותר וא� ברציחה, כמו להלבי הרוד�
דה"ה ממש, כרוצח הוא פני� דהלבנת יוס� בית והרב התוס' לשיטת לעורר וראיתי
תשובה, בעשה ואפילו ,לדוכ לעלות שאסור ברבי� חבירו שהלבי דכה כפי�, בנשיאת

רוצח. כמו ש"צ להיות דאסור וה"ה
באצבעו לש"צ שרמז באחד בביהכ"נ, אלו בימי� שראיתי מעשה ע"י לזה ונתעוררתי
התנפל התפילה ואחר ובעדינות, בשקט אחת פע� כ� ועשה כ�, כל וימהר ירו� שלא
גדולות בצעקות המתפללי� כל לעיני ברבי� וגדפו וחרפו "הדיוט", כה שהוא אחד עליו
זה אשר ,כה אותו אצל הכבושה חנ� משנאת זה וכל וכו'. וכו' שכמות�" "מחוצ�

לנתק�. שלו� אפילו אומר שאינו שנה מארבעי� למעלה
כ� כל ע� רצחניות בעיניי� הזאת ההתנפלות את הלזה, המחזה את לראות נדהמתי

רבה. כה במהירות בתפילה ירו� שלא לש"צ שרמז על מה? ועבור שנאה. הרבה
חבירו פני שמלבי הנ"ל לשיטות לדוכ לעלות לו אסור כזה שכה הוא פשוט ולכאורה
זה ובמקרה הנ"ל. הלכה הביאור לפי צ"ע תשובה ובעשה ממש. כרוצח דינו ברבי�
זה בקרבו המפעפעת חנ� משנאת נובע שהדבר מפני בתשובה לחזור כלל חושב אינו

שנה. מארבעי� למעלה
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הגדולה השנאה מפני כפיו את לשאת כזה לכה אסור ברבי�, הפני� הלבנת בלא וג�
שהציבור כה "אבל בזה"ל: סקל"ז) קכ"ח (סי' ברורה במשנה כמבואר בלבו. שכבושה
מבית יצא (לכ כפיו ישא א� לכה הוא סכנה הציבור, את שונא הוא או אותו, שונאי�
תקנו זה ועל מלבו) השנאה ולהסיר יצרו את לכו� יכול אינו א� רצה קוד� הכנסת
דוקא ולאו יחיד שונא א� דה"ה (ולכאורה באהבה". ישראל עמו את לבר� בברכה

ציבור).
ציבור ושליח ובכהני� ,מלבי של בכלל האיסור בגודל ברבי�, זו הלכה לפרס� וצרי�

בפרט.
להנ"ל דמי� ושפיכות רציחה ממש הוא דהרי כפי�, בנשיאת ג� הוא פשוט ולכאורה
יצא שהכה להחמיר דיש ת"ח כמה לזה הסכימו וכ מלאו". דמי� "ידכ� בכלל והוא

להחמיר. דיש כלל מחילה בקש ולא תשובה עשה לא א� ובפרט רצה, לפני
בני בשו"ת מצאתי התוס'ושוב שיטת שמביא קע"ב) סימ לנר, ערו� מבעל ,ציו

בשאלה: ש� וז"ל ממיתה. עצמו להציל כדי חבירו לבייש שאסור למעשה, יונה והרבינו
בזה, ארוכה תשובה ש� וכותב חבירו". שמבייש ע"י ממיתה עצמו להציל מותר "א�
או גדול שיבייש ע"י ממיתה עצמו להציל יכול דא� לפי"ז לנו "ויצא בזה"ל: ומסכ�
יביישו... ולא למיתה עצמו למסור חייב ישראלי�, שני בפני בבושה, דמרגיש קט

עיי"ש. עכ"ל כנל"ד".
מכיו שני�, בפני חבירו פני הלבנת ע"י ממיתה עצמו להציל דאסור נורא די פסק הנה,
וממילא טפי. סומק דדמ� חזית ומאי ממש, רציחה בגדר היא שני� בפני פני� דהלבנת

רוצח. כדי כפיו ישא לא חבירו פני המלבי שכה דה"ה נראה
בתער, למגלחי עדות פסולי בעני שד צ"ו) (סימ איגר עקיבא רבי בתשובות ועיי
שזה חשב לא הרבה אצל הרבי� בעוונותינו דנתפשט בתער "דהשחתה בזה"ל: וכותב
לדו דיש לענינינו דה"ה נראה ולכאורה דאסור". לאינשי להו משמע דלא כ"כ איסור
נחשב הדבר ואדרבא, גמור. כהיתר פני� הלבנת נעשית הרבי� שבעוונותינו מכיו להקל
יש ולהיפ�, בשתיקה, ועובר כמי� דמי� ששופכי� יו� בכל ומעשי� רח"ל, לקנאות

רח"ל... מזה שנהני� כאלה עוד
הדברי� מ הוא בתער השחתה דאיסור כלל. דומי� הדברי� דאי לענ"ד הוא פשוט אבל
לומר יתכ לא דמי� ושפיכות לרציחה, הדומה פני� הלבנת אבל למקו�, אד� שבי
והרי ממש. דמי� ושופ� רוצח הוא הרי סו� דסו� חמור, כ� כל שהוא ידע שלא בזה
כל חמור איסור היא שרציחה ידע שלא הנפש את שהרג באד� נאמר שלא הוא פשוט
תשובה עשה לא א� כפיו ישא לא השיטות לכל בשוגג, אפילו דברציחה, ועוד כ�.

וכנ"ל.
ברבי�, שהותרה פני� הלבנת איסור חומרת על לעורר רק כתבתי הללו הדברי� כל [את
כפיו, את לשאת יוכל א� פני� שהלבי בכה לדו שיש בשעה כ�, על פה פוצה ואי
והר"י, התוס' שיטת לפי ממש רציחה הוא תשובה, עשה ולא במזיד זאת עשה א� עכ"פ

וכנ"ל. ציו בבני למעשה להלכה כ ופסק
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שליט"א הלוי שבט בעל הגדול מהגאון תשובה ב.
שליט"א איינפלד נת ר' המפואר הגאו הרב ידידנו כבוד
מתוס'סוטהי:ד"הנוחדישדיאחדשה"טוש"ת,מש"ככב'בעניהלבנתפני�החמורמאד,והביא

דאסור קע"ב סי' "ציו "בני מתשבות והביא יעבור, ואל יהרג ברבי� חבירו בעלבו
כרוצח כפיו לישא דאסור מזה כבודו ושפט חבירו, פני בהלבנת ממיתה עצמו להציל
החומר הארי� ועוד תשובה, עשה אפילו ולי"א סל"ה קכ"ח סי' או"ח בשו"ע המבואר

.העני
הוא ראשוני� בכמה המבואר לרציחה דמיו כדי עד האיסור בחומר מש"כ כל הנה

בזה. בפר� ולעמוד למחות צרי� ומאד ונכו אמת
מבעיא דלא לענ"ד. יראה לא ממש, כרוצח כפיו לישא הדי מ דפסול מש"כ איברא
דמי היא בעלמא חומרא כפיו רוצח ישא דלא דהא קמא בתירו� ז. יבמות תוס' למש"כ
אפילו אלא חבירו. פני במלבי להחמיר מנ"ל א"כ לעבודה, כשר רוצח אפילו הדי
רוצח היינו ,הדי מעיקר דהוא השו"ע ופשטות מתפילה פט"ו הרמב"� למשמעות
ידי� ואי בידי� שהרגו לפי שני בתירו� בתוס' ש� ביבמות תוס' כמש"כ באד�???
לא זה וכל זה. טע� העתיקו ש� באו"ח והפוסקי� סניגור. נעשו קטיגור שה� הללו
מנ"ל בפיו יבר� לא בפיו דהרגו כא ולומר בידיו. הרגו דלא חבירו, פני במלבי שיי�

כזה. חידוש
דמי�, שופ� שנקרא ז"ל המוציא דכל בנדה דאיתא למה להעיר יותר היה כבודו ולדברי
לדינא זה ג� אבל 
 מלאו. דמי� לידכ� דמיו לו יש א"כ בידי� המנאפי� מ הוא וא�

צ"ע.
קכ"ח במ"ב כמש"כ יתכ זה כפיו, ישא לא שנאה דמצד די"ל בנידו כבודו מש"כ אבל
אמת ג"כ תשובה, עשה ולא בכ� רגיל הוא א� ונזיפה קנס מדי להרחיקו וכ סקל"ז.

.כ יראה לא לענ"ד ממש דמי� שופ� רוצח מדי לפסלו אבל לדינא,
בידידות דוש"ת הריני

ואזנר הלוי שמואל ה', לרחמי מצפה

הנ"ל להגאון מכתב ג.
שליט"א, הלוי שבט בעל הגדול והפוסק הגאו דאתרא ומרא אב"ד לגאו חזרה מכתב

תורה. של כדרכה היקרי� בדבריו ולפלפל להעיר הנני אחדשוש"ת
הנה בידו, שהרגו לפי ז. ד� ביבמות התוס' ע"פ לרוצח ""מלבי בי לחלק מש"כ א.
בזה שהזכירו ומה להלכה. כלל זה הזכירו ולא הביאו לא והשו"ע הב"י הטור הרמב"�
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דאי צ"ל ק') אות ובשעה"צ קכ"ט באות במ"ב (ועיי סניגור" נעשה קטיגור "אי
בזה. ידי� כלל הזכירו לא דהרי ,הכה על אלא דוקא, הידי� על הכוונה

או ברגלו בהרגו אבל בידו, בהרגו דוקא דלמה בזה, התוס' כוונת מבי שאיני ובאמת
ומפשטות הנפש", שהרג "כה בסת� כתוב בגמרא דהרי כפיו, ישא הגו� בדחיפת
סניגור, נעשה ((הכה קטיגור אי שיי� בזה דג� הרגו, אי� חילוק דאי משמע הגמרא

בידי�. רק ולא
לא ולמה כפיו, ישא לא בידו בהרגו דדוקא הוא התוס' שיטת עכ"פ דהרי צל"ע וג�

ר ולא חפשתי הרבה בפוסקי�. כלל זה שיטתהזכירו שיביאו מהפוסקי� לאחד איתי
האד� ע"י דהריגה בידו, הרגו דדוקא כלל, התוס' כוונת זה שאי ויתכ בזה. התוס'
בידו, הריגה דוקא התוס' כוונת שאי שליט"א ג"א לי אמר וכ בידו, נקרא צורה בכל

וצ"ב.
העיר כבר דמי�, שופ� שהוא בידי�" "המנאפי� בנדה מהגמרא להעיר כ"ת ומש"כ ב.
שופ� ממש דהוא הגמ' כוונת דאי וכתב נ"ד, בד� קכ"ח סי' או"ח וקציעה במור בזה
שאי בסופו ק"ד סימ יו"ד בחזו"א וכ"כ יעו"ש. האיסור בחומר להפליג אלא דמי�,

יעבור. ואל יהרג בזה
ומכש"כ כפיו, לישא פסול היה דמי� כשפיכות ממש היה דא� בדבריו, לכאורה ומשמע
ביהרג דהוא דמי� ושפיכות רציחה ממש הוא ראשוני� כמה דלשיטת חבירו פני במלבי

יעבור. ואל
לא בריבית דמלוה קכ"ח סימ או"ח הטור על מהרי"ו בחידושי לומר רוצה מזה ויותר
ולפי"ז בצ"ע, בזה שנשאר יעו"ש דמי� לשופכי הוקשו סא: ד� ב"מ דבגמרא כפיו, ישא

וכמשנ"ת. דמי�, שופ� יותר הוי במלבי
התוס' ובביאור בזה, חוו"ד לשמוע אבקש ומאד

וש"ת הדו"ש
איינפלד נתן
הרלב"ח משו"ת ומביא בזה, אריכות שכותב ס"ב ח"ח נת להורות בשו"ת בזה עוד ועיי
שאי ש� ומסיק אנשי�, כמה ביזה וג� והפילה, מעוברת אשה שהכה בכה קי"ז סימ
משו� שיאסור כלל ד ולא עובר, הפלת בגלל ש� השאלה וכל כפיו. לישא לפוסלו
שהוא והרב"י כהתוס' סובר אינו שהרלב"ח יתכ אבל ע"ש. ברבי� אנשי� הרבה שביזה
דהוא הנ"ל והרב"י התוס' לשיטת דברינו וכל יעבור, ואל שיהרג די והוא רציחה ממש

יעבור. ואל ביהרג והוא ממש רציחה
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בוארון אהרן הרב
לאדם האדם תורת מכון

יעבור? ואל יהרג האם - פנים הלבנת
עבירות ג' על כמו פנים, הלבנת עון על נפש למסור צריך האם
לא? או דמים, ושפיכות עריות גילוי זרה עבודה החמורות

[àלתו� עצמו שיפיל לאד� לו נח רשב"י, משו� וש"נ) מג: (ברכות ז"ל חכמינו אמרו
ע"כ. וגו', מוצאת היא שנאמר מתמר, ,מנל ברבי�, חבירו פני ילבי ואל האש כבש

äùòîì äëìä åøîàð åìà íéøáã íàä ïåãì ùéåיהרג פני� הלבנת עו שעל ,
בכ"מ שמצאנו וכמו דרש, אלא למעשה הלכה אינ� הללו חז"ל שדברי או יעבור, ואל

.העו חומר להורות כדי בלשונ� חז"ל שהפליגו
"חייב" אמרו לא שהרי ומוסר, דרש אלא כא שאי פשוט נ"ל היה ריהטא לפו� והנה
פני� הלבנת עו שעל דאת"ל ועוד לאד�. לו נוח אמרו אלא למיתה, עצמו למסור אד�
יעבור, ואל יהרג וש"ד ג"ע ע"ז שעל עד.) (בסנהדרי כשאמרו מדוע יעבור, ואל יהרג

חיוב. זה שאי כרח� על אלא פני�. הלבנת על ג� כ אמרו לא
יהודה, פני להלבי שלא כדי למיתה עצמה מסרה תמר אי� קשה לכאורה דא"כ אלא
הרמב"� כתב הרי חסידות, ממידת כ עשתה א� וא� זה. עו על נהרגי שאי אמרת והא
מהמצוות, מצוה על נפשו למסור מחויב שאינו שכל וה"ד) ה"א התורה מיסודי (פ"ה
ע"כ. בנפשו, מתחייב זה הרי ומת עבר וא� נפשו, למסור עצמו על להחמיר רשאי אי

ועוד. ג) נתיב סו� ג דר� חכמה ראשית (שער מועד אוהל בס' וכ"כ
הרי קנז), (סי' יו"ד בש"ע מר שפסק וכמו ע"ע להחמיר שמותר הסוברי� לשיטת וא�
וזה ש�, ובש"ע בפוסקי� כמבואר הדת על להעבירו מתכוו כשהעכו"� דוקא היינו
ויש עצמה. על החמירה שתמר לומר שיי� לא לכאורה וא"כ דתמר, בעובדא היה לא
כיו כ לעשות לה מותר והיה חומרא, זו היתה נפשה מסרה שתמר מה דבאמת לומר
שימות ולא ודרשינ בה� וחי מדכתיב לה ילפינ יהרג ואל יעבור מצוות דבשאר דהא
נפש למסור לה� מותר לכ בה�, וחי על נצטוו לא נח ובני ש�), ה"א (רמב"� בה�

הובאו אשר אחרוני� כמה כ ותירצו הקשו וכבר מצוה. כל הקודשעבור אל דב"ק
קפח). עמוד יג סי' (חיו"ד ח"ו אומר יביע בשו"ת פנימה

כשאינ� נפש למסור עצמ� על להחמיר אסור נח לבני שא� פוסקי� מקצת דעת ואמנ�
להחמיר מותר לכו"ע נח דלבני כמש"כ הפוסקי� שהסכמת ברור נראה מ"מ חייבי�,
וע"ש ש�, ביבי"א הנרמז קיח) (ע' ח"ב אשכול בנחל וכ"כ ביבי"א. ע"ש נפש. ולמסור
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להחמיר מותר נח שלבני ה"ב) מלכי� מהלכות (פ"י הרמב"� מדברי במישור שהוכיח
לפי וכו', לעבור לו "מותר" ממצוותיו אחת על לעבור אנס שאנסו נח ב שכתב, ע"ע,
לעבור, "חייב" לכתוב להרמב"� דהו"ל ק' ולכאורה עכ"ל. הש�. קדוש על מצווי שאינ
אע"כ הנ"ל, התורה יסודי בהלכות הרמב"� וכמש"כ בנפשו, מתחייב הוא הרי דאל"כ
וחי בהו כתיב דלא כיו מצווי�, כשאינ� א� נפש למסור להחמיר רשאי� נח שבני
שנסתפקו למה מוצאת תשובה וממנה ברורה ראיה היא ולפק"ד ודפח"ח. ע"כ. בה�,
ש�. וביבי"א ב), דרוש האתרי� (דר� דרכי� פרשת בס' יעו' האחרוני�, גדולי בזה

חומרא. בתורת זה היה נפשה שמסרה שמה בפשיטות י"ל בתמר ג� וא"כ

צדיקים אורחות הרשב"ץ, מועד, אוהל יונה, רבינו התוספות, דעת
והריטב"א

[áכבש לתו� עצמו שיפיל לאד� לו דנח המימרא על (י:), בסוטה התוספות ואול�
עד.) (בסנהדרי ליה חשיב שלא דמה ונראה כתבו, ברבי�, חבירו פני ילבי ואל האש
פני� הלבנת שעבירת משו� וש"ד, ג"ע ע"ז עליה�, יעבור ואל שיהרג עבירות ג' בהדי

עכ"ד. המפורשות. עבירות אלא נקט ולא בתורה, מפורשת אינה
הלכה כדרבנות חכמי� שדברי מרנ דסברי דמבואר דברינו. כל נסתרו קדש� ומדברות
היפ� ברבי�, חבירו פני ילבי ואל למות נפשו אד� שימסור ולדורות, לשעה למעשה
הכי לתוס' דס"ל נתברר שלא כתב קיח) (ע' ח"ב אשכול נחל בס' [ואמנ� מדברינו.
וכ"כ קנז). (עמוד ח"ב תפארת אדרת בשו"ת וע"ע ודוק. הללו. ע"ד י"ל א� למעשה.

כמ"ש]. התוס' בדעת רבי� אחרוני�
וכה קלט), סי' ג (שער תשובה שערי בסה"ק נ"ע יונה רבינו בא וזה מדבר זה עוד
ודומה האוד� מראה ונס יחורו פניו כי פני�, הלבנת הוא הרציחה אבק והנה דבריו:
ממות, מר ההלבנה צער כי והשנית, סע"ב). נח (ב"מ רז"ל שאמרו וכמו הרציחה אל
ברבי�, חבירו פני ילבי ואל האש לכבש עצמו אד� יפיל לעול� רז"ל אמרו כ על
שאמרו וכמו הרציחה, אל הרציחה אבק דימו אכ חמורות, עבירות בשאר כ אמרו ולא
חבירו פני ילבי ולא האש לכבש עצמו אד� שיפיל אמרו כ ירצח ואל אד� שיהרג
אור בשו"ת וכמ"ש התוס', קושית נתיישבה דב"ק [ולפי יונה. רבינו עכת"ד ברבי�.

(חיו"דגדול ח"ו אומר יביע ובשו"ת י:), (סוטה שדה מרומי ובס' ע"א), דכ"א א (סי'
(סימ ח"ב תפארת אדרת ובשו"ת כה:), (פסחי� ישראל מאור ובס' יב), אות יג סי'

ע"ש]. נו
נז), (עמ' מרגלית שדה בשו"ת וע"ע ועוד. לז),
וכו', לאד� לו נח חז"ל שאמרו שמה כהתוספות סובר יונה רבינו שג� למדי� נמצאנו
מוכח וכ ג). נתיב ג דר� חכמה ראשית (שער מועד אוהל בס' פסק וכ הלכה. זהו
כ"ז והובא הבושה). (שער צדיקי� ארחות ובס' יא). ג (אבות להרשב"� אבות במג
בכתובות הריטב"א שכ"ד שכתב לח) (סי' ח"ב תפארת אדרת בשו"ת וע"ע באחרוני�.

ע"ש. (סז:).
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המאור ומנורת בחיי רבינו המאירי, היראים, דעת
[âיראי� בס' ממי� אליעזר לרבינו מצאנו מנגד כי מוסכמי�, ז"ל דבריה� אי הנה א�

(כו.) פ"ב בע"ז כדתנ כוכבי�, העובד את להרוג שלא הרציחה תולדות שכ', קעה) (סי'
כרבינו דס"ל ואת"ל עכ"ל. ,מורידי ולא מעלי לא דקה בהמה והרועי כוכבי� העובדי
למסור אסור דלכו"ע [דפשיטא עכו"� להרוג שלא הרציחה שתולדת כתב מדוע יונה
פני� הלבנת היא הרציחה שתולדת לכתוב הו"ל [מעלי מדלא במכ"ש עבורו, נפש

פני�. הלבנת על נפש למסור שאי דס"ל אע"כ עליה, ונהרגי
פני להלבי שלא אד� יזהר לעול� בזה"ל: שכ' י:) (סוטה המאירי לרבינו מצאנו וכ
בכתובות המאירי וכ"כ עכ"ל. וכו', לאד� לו נוח אמרו הערה" "דר� ברבי�, חבירו
המאירי כ כתב ביאור וביתר בעלמא. דרש אלא הלכה זה שאי דס"ל ומשמע (סז:)
נוח אמרו "צחות" דר� ברבי�, חבירו פני ילבי שלא אד� יזהר לעול� (מג:), בברכות
ובשו"ת בהערה), עד (סי' תשובה פסקי בס' המאירי בדעת וכ"כ עכ"ל. וכו', לאד� לו

.להל וע' דברי. ומידי ד"ה ז) (סי' אויערב� שלמה מנחת
שכ' ה"ד) (פ"ד והשלו� החיי� ארחות בס' ראיתי דהנה בחיי. רבינו דעת שכ ונראה
בזה והארי� ברבי�. אד� פני להלבי ולא נפש למסור שחובה האומרי� כדעת שהעיקר
דברי� שבעה בחיי, רבינו מלשו העתיק שבע ילקוט שבספר כתב ובסו"ד ז), (בהערה
ע"כ. ברבי�, חבירו פני ילבי ואל ימות והשביעי, וכו', נברא שלא לאד� לו נח ה�
דבריו בכל שהעלה וכפי פני�, הלבנת על שנהרגי סובר בחיי שרבינו שהבי משמע

נמצא הדברי� הנה א� בש�ש�. הלבנה) ער� (סו� בחיי לרבינו הקמח כד בספר י�
מוכח וכ ע"ש. ממש. במות מדובר שלא המדרש מתחילת דמוכח נ"ל ולפק"ד המדרש.
ולכ� כתב, ועוד וכו'. רציחה "חצי" שההלבנה מצינו מיניה, לעיל הקמח בכד ממ"ש
מי"א), (פ"ג לאבות בפירושו ג� וכ"כ ממש. שופ� ולא דמי� שופ� "כאילו" אמרו
נהרגי שאי והמאירי כהיראי� סובר בחיי רבינו שג� נ"ל לכ היא. רציחה חצי ההלבנה

ע"כ. זה, עו על
רשאי א� זה, עו על ליהרג חייב שאי דס"ל נראה נח) סי' ב' (נר המאור מנורת ובספר
(סי' ח"ב תפארת אדרת בשו"ת ושו"ר היטב. ודוק נז) (בסי' ועע"ש עצמו. על להחמיר
המאור. המנורת בדעת כדברינו כתב ואמ"א) מא, (סי' ח"א בני� בני שבשו"ת שכ' לז)

ע"ד. וי"ל דבריו. שדחה תפארת אדרת כהרב ודלא עיקר. וכ
ועוד והחינוך הרמב"ם דעת

[ãורבינו התוס' שדעת זו, מחלוקת שהביא בהערה) עד (סי' תשובה פסקי בספר וראיתי
מדברי ואול� רמ), (מצוה החינו� דעת שכ"נ וכ' הוא, הלכה הנזכר חז"ל שמאמר יונה
לו נח אמרו הערה דר� שכ', כצ"ל) ה"ח, דעות מהל' (פ"ו והרמב"� סוטה, המאירי
בדעת למש"כ הכרח אי ולפק"ד עכ"ד. נאמר. להלכה דלא דס"ל נראה וכו', לאד�
אמרו הערה דר� כ' שהרמב"� עמש"כ להעיר יש ג� ודו"ק. בחינו�, יע"ש החינו�,
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כנז"ל. המאירי דברי ה� אלא הנזכר, חז"ל למאמר כלל הביא לא הרמב"� דבאמת וכו',
וכ כהמאירי. דס"ל ש� הרמב"� מדברי הבי תשובה שהפסקי בעליל מוכח ומ"מ
הפסקי על שהעיר מה ושו"ר בעזהשי"ת. וכדלהל הרמב"� בדעת השפלה נלע"ד

ע"ש. לז), (סי' ח"ב תפארת אדרת בשו"ת תשובה
השיטות בבירור שהארי� ה"ד) (פ"ד והשלו� החיי� ארחות הרב לידידנו ראיתי והנה
הכרח שאי עד) (בעמוד וכתב יונה, ורבינו התוס' כדעת להלכה שהעיקר והעלה בזה
יונה ורבינו התוס' דעת ע� שיותאמו באופ המאירי דברי ודחק עליה�, חולק שהמאירי
הנ"ל. תפארת אדרת בשו"ת שדחק ראיתי וכיו"ב ע"ש. פני�. הלבנת עו על שנהרגי
וברורי� פשוטי� המאירי דברי אלא תחזה, ואתה כלל, מחוורי� דבריה� אי לפק"ד א�
ש�. תשובה בפסקי בדעתו שכתב וכמו הלכה. אינו וכו', לאד� נח שאמרו שמה דס"ל
הנ"ל. בספרי� ג� וכמובא דברי. ומידי ד"ה ז) (סי' אוירב� שלמה מנחת בס' וכ"כ

ופשוט. ת"ח. כמה בזה עמי הסכימו וכ ועוד.
* * *

יוסף ונמוקי הר"ן הרמב"ן, דעת
[äלה עמוד המיחוש, (שער האד� תורת בספר הרמב" הגדול לרבינו הרואה ואנכי

וכ וכתב: אשרה. בעצי להתרפאות והיינו ע"ז, אבק על א� שנהרגי שביאר בנד"מ)
להרמב"בגילוי דס"ל ומשמע לז). ע' (ריש ש� עוד וכ"ה דמי�". בשפיכות "וכ עריות

כי דמי�. לשפיכות איכא אבק מאי קשה ולכאורה דמי�. לשפיכות ג� אבק שיש
ולכאורה דמי�. דשפיכות אבק עני ביאר ולא ודג"ע, דע"ז אבק עני ביאר ש� הרמב"
דמי�. שפיכות אבק היא פני� שהלבנת שכתב יונה כרבינו דס"ל מזה להוכיח נראה היה
להלכות עני שאינו משו� הוא בפירוש זאת כתב שלא ומה .הרמב" נתכוו ולזה

מה�. שדבר רפואה
מקור אלא פני�, להלבנת הרמב" נתכוו שלא מסתבר דיותר ליתא, הא באמת ואול�
מה ש� שנתבאר כח.) (ע"ז בר"ח שהובא (פ"ב) בע"ז הירושלמי מ הוא הרמב" דברי
מתרפאי דאי אמינא בהוא הת� ואיתא ושפ"ד, וג"ע בע"ז מתרפאי אי שאמרו,
ואול� הא�. להציל כדי להרגו שאסור העובר, רוב ויצא לילד המקשה היינו בשפ"ד
דברי שמקור ברור ונראה חננאל. וברבינו ע"ש דיולדת. להא בירושלמי דחי במסקנא
די הדי כי שפ"ד, אבק על שנהרגי הרמב" כ' שפיר ולכ הנ"ל, מהירושלמי הרמב"
שנהרגי אמת די הדי אבל נדחתה, מיולדת שהדוגמא דא� בשפ"ד, מתרפאי שאי אמת
להוכיח ואי הירושלמי. אחר שנמש� ,הרמב" בכוונת ברור נ"ל כ� שפ"ד. אבק על א�

ע"כ. כלו�, מדבריו
שנהרגי שכש� כתבו עד:) (סנהדרי יוס� והנמוקי כז:) וע"ז כה (פסחי� הר" ג� והנה
כתבו לא אבל וג"ע, דע"ז אביזרייהו מאי וביארו אביזרייהו. על נהרגי כ עבירות ג' על
היא פני� שהלבנת סברי דלא מזה דמוכח נ"ל ולפק"ד דמי�. דשפיכות אביזרייהו מאי
מצו הא דמי�, דשפיכות אביזרייהו מעני כלו� כתבו לא למה דא"כ דשפ"ד, אביזרייהו
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קעסקי רפואה בהלכות לא דאינהו פני�. הלבנת היינו דמי� דשפיכות דאביזרי' למימר
לא למה וא"כ בפרוטרוט, זו מצוה דיני כל וכתבו הש�, קידוש בדיני אלא ,((כהרמב"
חבירו פני ילבי ואל אד� ויהרג דמי� דשפיכות אביזרייהו היא פני� שהלבנת כתבו

יונה. דרבינו הא להו דלית אע"כ ברבי�,
נמשכו ומ"מ יונה, כרבינו סברי דלעול� ולומר בדוחק לדחות שאפשר ידעתי ואמנ�
י"ל זה הביא שלא שהירושלמי ואע"פ פני�. הלבנת עני הביא שלא הירושלמי אחר
להו ניחא טפי אעפ"כ בהא, עסקי לא ואינהו קעסיק רפואה שבהלכות משו� דה"ט

שמפור מה רק כתבולהביא שכבר מאחר כי רב, דוחק זה באמת אבל בירושלמי. ש
שנוגע זה פרט להשמיט הו"ל לא תו ובפרט, בכלל הש�, קידוש דיני בכל לפלפל

יונה. כרבינו סברי לא יוס� והנמוקי שהר" ברור השפל נ"ל לכ למעשה, להלכה
הרמב"� דעת

[å,(ה"ו התורה מיסודי (בפ"ה שכתב יונה. כרבינו סבר דלא ברור נ"ל הרמב"� ובדעת
הרופאי� ואמרו למות ונטה שחלה מי כיצד בחלאי�, אמרו כ� באונסי שאמרו כעני
שבתורה איסורי בכל ומתרפאי .עושי שבתורה, מאיסורי פלוני בדבר שרפואתו
סכנה במקו� שאפילו דמי�, ושפיכות עריות וגילוי כוכבי� מעבודת חו� סכנה במקו�
למות, ונטה וחלה באשה עינו שנת מי ט), (בהלכה עוד וכ' עכ"ל. ,בה מתרפאי אי
פנויה. היתה אפילו לו, תבעל ואל ימות לו, שתבעל עד רפואה לו שאי הרופאי� ואמרו
מאחורי עמה לדבר יורו ולא וימות בכ�, לו מורי אי הגדר מאחורי עמה לדבר ואפילו

עכל"ק. בעריות. לפרו� אלו בדברי� ויבואו הפקר, ישראל בנות יהו שלא הגדר,
שנמשכו ולומר לדחוק שאפשר יוס� והנמוקי הר" כסגנו לא הרמב"� דברי סגנו והנה
מבואר הנזכרי� דבריו מתו� ורק פסוקות, ההלכות כתב הרמב"� אלא הירושלמי. אחר
ס"ל אי להקשות יש וא"כ החמורות. עבירות דג' אביזרייהו על שנהרגי נמי דס"ל
שנהרגי בפירוש כתב לא מדוע דמי�, דשפיכות אביזרייהו היא פני� דהלבנת להרמב"�
לענ"ד ממהר עד וזה וג"ע. דע"ז אביזרייהו עני שביאר וכמו פני�, הלבנת עוו על
שהארי� קיח), (ע' בח"ב אשכול נחל בעל להגאו ראיתי וכ יונה. כרבינו ס"ל דלא
שלכ וכתב .כ אמרו וגוזמא מוסר דר� ודאי וכו', לאד� לו נוח שאמרו שמה לבאר
שנהרגי� עבירות ג' ע� וכו', לאד� דנוח הדי הביא לא אחד א� הפוסקי� וכל הרמב"�
וכמו יונה, רבינו דברי דאישתמיטתיה איברא ע"כ. (י:), סוטה התוספות מלבד עליה�,
כדב"ק שהעיקר נראה לדינא ואול� הנ"ל. הראשוני� יתר דברי וכ ש�. ביבי"א שהעיר

בס"ד. וכמשנ"ת
הרמ"א דעת

[æא� שנהרגי שכתב הר" דברי הביא ג) אות קנז (סי' יו"ד משה בדרכי הרמ"א ג�
אע"כ ואמאי, דמי�, דשפיכות אביזרייהו שר זכר ולא וכנ"ל, וג"ע, דע"ז אביזרייהו על
כוכבי� עבודת איסור וכל א): (סעי� ש� הש"ע בהגהת לשונו וזו יונה. כרבינו ס"ל דלא
ולא ליהרג צרי� בעלמא, לאו רק מיתה בו שאי אע"פ דמי�, ושפיכות עריות וגילוי

עכ"ל. יעבור,
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דמי�", "ושפיכות במש"כ הרמ"א נתכוו שלא ברור הדבר בס"ד, כא עד המבואר וכפי
"שפיכות הרמ"א נקיט אלא משה. בדרכי ממ"ש שהוכחנו וכמו פני�. דמי�"להלבנת

שהדי כיו זו, הלכה תתבצע בו האופ בפוסקי� מבואר שלא למרות וג"ע ע"ז אגב
המובא קעה, סי' יראי� בספר כמ"ש [וכגו דשפ"ד, אביזרייהו על א� שנהרגי אמת די
נהרגי שאי משמע הוה אז כי דמי�, שפיכות להשמיט נכו אינו כ ועל ג], באות לעיל

אביזרייהו. על א� שנהרגי בזה שוה שלשת די ובאמת דשפ"ד, אביזרייהו על
ח"ו ביבי"א הובא וקעג), קעב (סי' בח"א ציו בני בעל להגאו הרואה אנכי ואול�
וכמ"ש יעבור, ואל יהרג פני� הלבנת על שא� והעלה איפכא, בתר כל דאזיל הנ"ל,
(סי' דעה ביורה הפוסקי� על לי קשה ולכ ע"א), עד (בד� וכתב יונה. ורבינו התוס'
ואולי דמי�. דשפיכות אבק כ ג� הזכירו ולא וג"ע, ע"ז אבק אלא הזכירו שלא קנז)
בו שאי אע"פ ושפ"ד, וג"ע ע"ז איסור וכל (הנ"ל), בהגה הרמ"א שכ' במה זה נרמז
משכחת היא� נתבאר ולא הרמ"א. עכ"ל יעבור. ולא ליהרג צרי� בעלמא, לאו רק מיתה
דלא לאו הוא חבירו פני דמלבי א"ש, הנ"ל לפי אבל דמי�, שפיכות אצל בעלמא לאו

.ציו הבני עכ"ד דשפ"ד]. אביזרייהו [והוא חטא עליו תשא
פירושו נקבל א� דא� השב, די בתירוצו ואי דיי�, מחוורי דב"ק אי השפל ולדידי
והר" מהרמב"� בו שידובר ביו� יענה מה כי מחולשא, איפרק לא אכתי הרמ"א בדעת
דשפיכות אביזרייהו מאי כתבו ולא וג"ע דע"ז אביזרייהו ה מה שביארו יוס� והנמוקי
אביזרייהו היא פני� דהלבנת למימר להו הוה יונה כרבינו דסברי איתא וא� דמי�.
ובאמת וכנ"ל. הכי. סברי דלא מוכח כ כתבו ומדלא יונה, רבינו וכדברי דמי� דשפיכות
ג) (אות משה בדרכי מבואר כי ביה, לתיוהי איכא לפק"ד הרמ"א בדברי פירושו עצ�
ג� [ומה הרמ"א. בדעת נפרש הר" בדעת שנפרש מה וא"כ .מהר" דבריו שמקור
הרמ"א בדעת שהעיקר השפל נ"ל לכ אולי]. בדר� הנ"ל תירוצו כתב גופיה ציו שהבני

.להל וע"ע פני�. להלבנת כלל נתכוו שלא
* * *

שריפה היתה תמר שריפת האם - החפץ ומדרש החסיד ר"י דעת
ממש

[çותשר� הוציאוה הפסוק על התורה, על הארו� הטור בפירוש חזי דשפיר ועינא
שישרפו אלא לשריפה דנה לא כי פירש, החסיד יהודה ורבי וז"ל: כד), לח (בראשית

היתה ולא ממנו שהיתה וכשידע זונה, שהיא לסימ פניה בי רוש� עשהלה לא זונה
וז"ל, (ש�), התורה על זקני� מושב בספר החסיד יהודה רבי בש� וכ"כ ע"כ. דבר, לה

 דוקא "ארוסה" כה ובת היתה, פנויה כי עצמה, ולא פניה, לה ישרפו הרי"ח, פירש

עכ"ל. נשרפת,
ממש, מות עונש היה לא תמר שבמעשה נ"ע החסיד יהודה רבי של קדשו דברות ולפי
ליפול לאד� שנח חז"ל למדו לא שהרי פני�, הלבנת עו על נהרגי� שאי א"כ פשוט
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מות, עונש היה לא גופא וש� מתמר, אלא ברבי� חבירו פני ילבי ולא האש לכבש
דרש. אלא הלכה אינ� הנ"ל חז"ל שדברי כרח� ועל

החפ� מדרש בספרו הקדמוני� תימ חכמי מגדולי הרופא זכריה לרבינו מצאתי וכ
שנאמר שבמקו� בזה, כלל וכתב .בדי שתעמוד כלומר ותשר�, כיו"ב, פירש שג"כ (ש�)
תחל כי כה איש ובת כמו שריפה היא הרי אש, בה ויזכיר שריפה ובמקרא בתורה
ובמקו� יד), כ (ש� ואתה אותו ישרפו באש ט), כא, (ויקרא תשר� באש וגו' לזנות

עכ"ד. שביארנו. כמו משמעו אש, נאמר שלא
[èלהפיל לאד� שנוח חז"ל שאמרו ממה נסתרי� הללו הפרשני� דברי לכאורה ואמנ�

כבש ממש היה תמר שאצל דמשמע "מתמר", מנל וכו', האש" "כבש לתו� עצמו
אות ויחי (פ' תנחומא ובמדרש ב) אות (פכ"ז בראשית אגדת במדרש מפורש וכ האש.
בשו"ת הקשה שכ ושו"ר הראשוני�. כל במושל� תפסו וכ ממש. מות זה שהיה י)

קנז). ע' לז (סי' ח"ב תפארת אדרת
נח שאמרו חז"ל דברי שבאמת הרופא, ולהר"ז החסיד יהודה לרבינו דס"ל י"ל אכ
כדי גוזמא דר� כ אמרו בכוונה שחכמי� דרש, דברי אלא הלכה אינ� וכו', לאד�
האש", "לכבש שיפול לאד� שנוח ואמרו וכדרכ�. העבירה, מ האד� את להרחיק
שלקושטא ואע"פ ממש, שריפה שמשמעותו "ותישר�" הוציאוה התורה לשו מעי
אי באמת כי ממש. נפש למסור הכוונה אי כא וג� מות, עונש ש� היה לא דמילתא
במדרש כ לפרש שיי� לא [א� בעזהשי"ת. וכדלהל גרידא, מוסרי מאמר אלא כא

ע"ש]. ובתנחומא. בראשית אגדת
והרשב"א שהגאוני� שאמרת ומה סע"ב): דל"ט קעא הריב"ש(סי' בשו"ת בכיו"ב וכמ"ש
דכתיב ע"ג כעובד והיינו ינקה, לא בכלל הוא והשבועות החרמי� על שהעובר כתבו ז"ל
כמו ההוא העו להגדיל הפליגו ה� הנה ע"כ, החר�, מ מאומה ביד� ידבק ולא בה
לא וכא ונקה, בה נאמר שבתורה עברות שבכל לט.) (שבועות שאמרו חז"ל שעשו
באות כמו יעבור ואל שיהרג בו אמרו לא אבל העול�, ומכל ממנו שנפרעי וכ ינקה,
להפליג החכמי� שדר� אלא אנוש. חשב ולא אד� שו� דעת על עלה לא וזה עברות, ג'

בפרק שאמרו כדר� .בה מהכשל אד� שישמר כדי העונות (ערכיבהגדלת בערכי יש
וכ וכו'. ושפ"ד וג"ע ע"ז עברות שלש כנגד עונות מגדיל הרע לשו המספר כל טו:)
דמי�. שופ� כאילו החולה את מבקר שאינו כל ודרש עקיבא ר' יצא (מ.) נדרי� במס'
ע"ג, כעובד בעיני� יהיה וכו' בחמתו בגדיו הקורע אמרו קה:) (שבת דאורג ר"א ובפ'
הריב"ש. עכ"ד למימר. ליכא הא יעבור? ואל יהרג בה� ובכיוצא באלו אד� היאמר

בנ"ד. וה"ה
הראשונים דעות סיכום

[éהריטב"א דעת וכ"נ מועד והאהל יונה ורבינו התוס' דעת הראשוני�: שיטות סיכו�
היראי� דעת אבל יעבור. ואל יהרג פני� הלבנת עו שעל צדיקי�, והארחות והרשב"�
הרופא, זכריה ורבי החסיד יהודה ורבי המאור ומנורת בחיי רבינו דעת וכ"נ והמאירי
ולפק"ד דרש. אלא הלכה אינו וכו', לאד� נח חז"ל ומאמר זה, עו על נהרגי שאי
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עד וכמשנ"ת הפוסקי�. שאר וכל והרמ"א. הנימוק"י, ,הר" הרמב"�, דעת מוכח כ
מה בהערה) קיב (סי' תשובה בפסקי ועיי ודוק. הנ"ל. הריב"ש בשו"ת וע"ע .כא
דברי בהבנת וצ"ע תקיג). עמוד מי"א (פ"ג אבות על ויטרי מהמחזור בזה שהביא
ע"ש. מחולשא. איפרק לא אכתי ולפק"ד תשובה, בפסקי בזה מ"ש וראה המחזו"ו,

קיצרתי. האריכות וליראת
* * *

האחרונים שיטות ביאור
[àéשהארי� יב) אות יג סי' (חיו"ד בח"ו היבי"א בעל הנורא הגאו למר ראיתי ואמנ�

שאול דברי בעל והגאו (ש�), יהושע והפני נט.), (ב"מ יעקב העיו דברי והביא בזה,
שארז"ל שמה שהבינו קיח), (ע' ח"ב אשכול והנחל שמה), (סי' יו"ד על דעת ויוס�
מש"כ מה� שנעל� עליה� והשיג רשות. דר� אלא מהדי זה אי וכו', לאד� לו נוח
על חיי� במי� הפר"ח שכתבו וכמו רשות. דר� ולא הוי דדינא יונה ורבינו התוס'
בני ובספר וקעג), קעב (סי' ח"א ציו בני ובשו"ת התורה), מיסודי (פ"ה הרמב"�

נו). (סי' ח"א יקרה אב ובשו"ת ע"ד), (דצ"ד שלמה
שבות בשו"ת מ"ש והביא שנט), (ע' אומר היביע שבסו� בהשמטות שנית ידו והני�
הוא. דוקא לאו כרוצח, דינו חבירו פני שהמלבי שאמרו שאע"פ קסד) (סי' ח"א יעקב
העיר וכ ממש. דמי� שפיכות דחשיב מוכח יונה ורבינו התוס' שלפ"ד עליו, והעיר

ע"ש. קנח). (סי' שמחה זכר בשו"ת עמש"כ
בש� כתב (סז:) בכתובות ההפלאה הגאו ג� וכו',ואמנ� לאד� דנח דהא ז"ל אביו

מח"ס ליפמ הגר"א בתשובת וע"ע ע"ש. דפח"ח. ע"ז, וכ' ממש. האש לכבש היינו
יח). (סי' החדשות חת"ס בשו"ת הנדפסת אליעזר, בציר

והמאירי היראי� דברי הראש"ל מר ראה שאילו לומר נראה האמור כל לפי הנה א�
מגדולי וכמה כמה לדעת לכוו שזכו הנ"ל, האחרוני� כל דברי דוחה היה לא וסיעת�,
ראיתי וכ בזה. להקל שהעיקר מעלה שהיה ברור נ"ל הלכה לעני וג� הראשוני�.
דברי על שהעיר נ) סימ סו� תשנ"ב (טבת תורה אור בירחו יצ"ו ברדא דוד להרה"ג
לאד� נח שאמרו שמה שסובר המאירי רבינו דברי נגלות בהגלות שכעת שליט"א, מר
מ חיוב ולא צחות דר� הוא ברבי�, חבירו פני ילבי ואל האש לכבש עצמו להפיל
איל לה� ויש המאירי, רבינו כדעת דדעת� הנ"ל, האחרוני� על מידי קשה לא ,הדי

עיקר. וכ ע"כ. עליו, להסמ� גדול
(סי' ח"א בנעימי� חבלי� בשו"ת שכ"כ שכתב רנט) (עמוד מיניה לעיל עוד לו ועיי
פני�. הלבנת איסור על נפש למסור צרי� שאי י:), (סוטה חריבה מנחה ובספר יב),
כל מבואר ציו בבני מכבודו, במחילה קעב). (סי' ציו הבני בש� כ מ"ש ואול�

זה. עו על נהרגי שאי כמסקנתו עיקר נראה ומ"מ וכנזכ"ל. איפכא. בתר
[áéתורה אור בירחו יצ"ו דורי אברה� ר' הרה"ג למ"ש מוצאת תשובה הנ"ל ומכל

תשובה דלעיל ובדברינו הנ"ל. ברדא הר"ד דברי לדחות צג) סס"י תשנ"ב ב' (אדר
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שנהרגי במפורש כתבו לא שהפוסקי� שמה שכתב ומה חזי. פוק טענותיו. לכל מוצאת
צור� ראו לא ולכ דשפ"ד, אביזרייהו דהוי יונה כרבינו דסברי לומר יש זה, עו על
במחכ"ת קנח), (ע' ח"ב תפארת אדרת בספרו הללו דבריו על וחזר בדבריה�. יותר לפרט
שנהרגי שכתבו הרמ"א, וכ והנמוק"י, והר" מהרמב"� הבאנו לעיל דהנה ליתא, הא
המאירי וכ"כ וג"ע. דע"ז אביזרייהו ה מה לבאר וטרחו עבירות, דג' אביזרייהו על
עבירות. דג' אביזרייהו ה מה לפרט צור� ראו כ שהפוסקי� ומוכח עד:). (סנהדרי
דשפ"ד, אביזרייהו דליהוי פני� הלבנת מעני כלו� כתבו שלא ממה מוכח שפיר ומעתה
צדק, בזה ,ציו הבני בדעת ברדא הר"ד ע"ד שהעיר מה א� יונה. דרבינו הא להו דלית

כנ"ל. איתנו, אשר האחרוני� רבי� ומ"מ וכנ"ל.
שהוא המאירי, דברי על כוחו בכל סמיכה שנסמ� ברדא הר"ד על לתמוה שכתב ומה
דברי שהביא שאע"פ ז) (סס"י שלמה במנחת אוירב� להגרש"ז ראה ושכ יחידאה.
לעיל הנה ע"כ. יונה, ורבינו כהתוספות העיקר שלהלכה דס"ל נראה אפ"ה המאירי,

שלא שסיי� ומה בזה. להמאירי רבי� חברי� הבאנו ספקבס"ד ובכל ספק, אלא יהא
בס"ד. לקמ בזה מש"כ יעו' לנהוג. כיצד בפוסקי� מבוכה ישנה נפש בפיקוח

[âéעו שעל והעלה בזה שהארי� לז) (סי' ח"ב תפארת אדרת בשו"ת עוד לו וראיתי
לא והסמ"ק והסמ"ג שהרמב"� והג� קנח), (בעמוד וכ' יעבור. ואל יהרג פני� הלבנת
שו� לנו שאי מכיו דפליגי, מזה ללמוד שאי נראה אפי"ה זה, די בדבריה� הזכירו
במבוא לפמ"ש ובפרט כא). סי ח"ב החזו"א באגרות (ועיי בדעת� רמז לא ואפילו גילוי
לרמב"� הכרח אי אגדה שדברי בנד"מ) ט עמוד הציוני� (חלק למשפט עיני� לספר
מתו� מה� מתעל� שהוא ויש מה�, הנשמעי� וההנהגה ההלכה דברי את להביא

עכת"ד. לנ"ד, וה"ה ע"ש, שיטתיות,
בבירור לעמוד וא"א מקוטעי�, באו שדבריו יעו"ש החזו"א, מאגרות שהביא מה והנה
שאי דר"ל שהבי דנראה תמיהני, למשפט, עיני� מהרב שהביא ומה ע"ש. כוונתו. על
בגמ' מובאי� ה� בא� למעשה הלכה באמת שה� דברי� בספרו להביא לרמב"� הכרח
הובאו היכ איכפ"ל דמאי הבנה, לזה אי וג� כלל, נכו זה ואי אגדה. דברי בתו�
ח"א ציו בני בשו"ת מש"כ [וע' גמור וחיוב ה למעשה הלכה סו� סו� הדברי�,

הביאו]. עצמו תפארת והאדרת קעג). (רס"י
או דהיינו ש�, שהביא הדוגמאות לכגו למשפט עיני� הרב דכוונת ברור נלע"ד א�
בכגו אבל ע"ש. למעשה. הלכה לכשעצמ� שאינ� או ,מהדי גמור חיוב שאינ� דברי�
דס"ל כרח� על א"כ פני�, הלבנת עו על שנהרגי להרמב"� דס"ל את"ל דיד נדו
פסק אלא כלל אגדה דברי אינו וכו', האש לכבש עצמו שיפיל לאד� נח חז"ל שמאמר
יעלה ולא ,עסקינ דבדאורייתא ובפרט בפירוש. זאת לכתוב לו שהיה ובודאי הלכה,
דברי בתו� בגמ' מובאת שהיא מפני למעשה הלכה מספרו ישמיט שהרמב"� הדעת על

וברור. שיחתו. לפרש הו"ל כה"ג כל אלא אגדה.
שממה שכ' י:) ובסוטה סז: בכתובות הציוני� (חלק למשפט עיני� להרב ראיתי וכ
(י:) סוטה כהתוס' דלא דס"ל נראה וכו', לאד� דנח הא הביאו לא והסמ"ג שהרמב"�
ואמ"א. מג:). (ברכות החדושי� חלק לספרו וציי פני�. הלבנת עו על שנהרגי שכ'
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שהעיקר ברור ולפק"ד עליו. וחלק דבריו, תור� שהביא ש� תפארת באדרת וראיתי
וזכורני הנ"ל, הספר כרגע לי נראה ושוב למשפט. עיני� ש�)כהרב (בברכות שהביא

שאי המאירי כדעת ערו� השלח ומר והסמ"ג הרמב"� שדעת וכ' בזה, הפוסקי� דעות
ודפח"ח. כעת. ואמ"א זה. עו על נהרגי

אבק בכלל פני� שהלבנת אומרי� יש כ', סי"ד) כב סי' ,(אהרמ עול� הליכות ובס'
שהוא מאחר אומרי� יש בלשו כ שכ' בהערה וכ' יעבור. ואל יהרג שדינו רציחה
בנ"ד וע"ע עכ"ד. וצ"ע. ,כ סוברי� פוסקי� דשאר מוכרח ואי יונה, רבינו של חידוש

י:). (סוטה מבריסק הגרי"ז בחי'
* * *

[ãéבשיפולי למינקט אמינא והאחרוני�, הראשוני� הפוסקי� שיטות שהבאנו ולאחר
מודעת דהנה מסיני. נשמתי שקיבלה מה אני ג� חלקי ואענה קדישי, דרבנ גלימייהו
לאד� נח שהמאמר לפרש ש�) ביבי"א (ע' פוסקי� לכמה שאילצו מהטענות שאחת זאת
משו� הוא ,מהדי חיוב הוא ברבי�, חבירו פני ילבי ולא האש לכבש עצמו שיפיל
שכל דסברי וסיעתו וה"ד) ה"א מיסה"ת (פ"ה הרמב"� לדעת זה מאמר יקשה שאל"כ
מצוה אינה ומת עבר וא� נפש, למסור להחמיר לו אסור נפשו, למסור מחוייב שאינו
להפיל לאד� נח אי� מהדי חיוב זה שאי את"ל דלדידיה בנפשו. מתחייב הוא אלא
שדבר אע"כ נפש, למסור לו אסור נפש למסור מהדי חייב שאינו כל והרי וכו', עצמו

ע"כ. ,מהדי חיוב הוא זה
לעיל הבאנו דהנה איריא, לא הא משו� דאי עניא אנא אמינא דמסתפינא לולא ואול�
זה שאי דר"ל ברור ונלע"ד צחות", ב"דר� חז"ל אמרוהו הנ"ל שהמאמר כ' שהמאירי
הכוונה אי ג� אלא נפש, למסור שחובה פירושו דאי מיבעיא לא כלל, הלכתי מאמר
עו חומר להורות שמטרתו גרידא מוסרי מאמר הוא אלא חסידות, מידת בזה שיש
שאמרו וכמו בזה. עצמו על להחמיר איסור יש הרמב"� לדעת ואה"נ פני�, הלבנת
חבירו פני ילבי ואל איש אשת ספק על שיבא לאד� לו נוח ש�, (נט.) בב"מ לזה סמו�
בב (וע"ש גרידא מוסרי מאמר הוא אלא כלל, הלכתי עני כא שאי דברור ברבי�.

ודו"ק). יהוידע,
"נח לשו בש"ס שמצאנו מקומות ג' עוד שהביא וראיתי האגדות מפתח בס' ובדקתי
מ.). (קדושי בפרהסיא שמי� ש� יחלל ואל בסתר עבירה שיעבור לאד� לו נוח לו",
לדבר שמש שיהא צדיק לאותו לו נוח יג:). (עירובי וכו' נברא שלא לאד� לו נוח
הוא כה), פרק (סו� נת דרבי באבות דאיתא מאי להוסי� ויש נו:). (שבת וכו' אחר
ה'), אות וארא (פרשת תנחומא ובמדרש וכו'. כולו העול� כל על להלו� נוח אומר היה
מדרש בש� הלבנה) ער� (סו� בחיי לרבינו הקמח ובכד וכו'. היה אילו לשלמה לו נוח

ו ע"ש אות�. יראה ואל נברא שלא לאד� לו נוח ה דברי� שבעה תורה, עודמעשה
פירושו "נוח" לשו (והב ,דקדושי לההיא (פרט הללו המקומות בכל אשר הרבה.

הלכתי. עני שו� בה ואי "עדי�",
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בו שאי כ כמו לפרשו יש וכו', עצמו שיפיל לאד� "נח" לשו שג� מסתברא וא"כ
ובודאי גרידא. מוסרי מאמר הוא אלא חסידות, ממידת ולא כחובה לא הלכתי עני שו�
דכ� לק"מ, ומעתה וכנ"ל. לעיל, הנז' הרופא זכריה ורבי החסיד יהודה רבי סוברי� כ
תשובה פסקי בס' וראה ברור. כנלע"ד הנ"ל. חז"ל מאמר את וסיעתו הרמב"� יפרשו
דכוונתו ומסתברא נאמר", להלכה "דלא המאירי שדעת שכ' הנ"ל, בהערה) עד (סי'

.בעניותי כמ"ש רצויה
[åè""מנל הגמ' מלשו חובה, דהויא כהסוברי� להוכיח נראה היה לכאורה והנה

דבר על אלא ""מנל לשאול הש"ס דר� שאי (ב.) מגילה ברש"י מבואר דהנה מתמר,
התלמוד דר� שאי (ש�), למגילה אנגליה חכמי בתוספות מפורש וכ חובה. שהוא
לכאורה בנ"ד ג� וא"כ עכ"ד. כדפרש"י. חובה. אי כא אבל חובה, על אלא מנל ליבעי

חובה. הוא זה שדבר מוכח ,""מנל הש"ס דמדבעי י"ל
למדי ואי הכלל, מ יוצאי� יש שבודאי מלבד כי לדחות, נראה העיו לאחר ואול�
בגמרא, שנאמרו הכללי� שכל תלא), (סי' ח"א בתשובה הרשב"א וכמ"ש הכללות, מ
ורבי� יחיד הכלל ג� שהרי הכלל, מ יוצאי� יהיו לא שבכלל ה�, גמורי� כללי� לא
שנאמרו הכללי� כל וכ מחבריו, ולא מחברו כרבי הלכה הכלל וכ כרבי�, הלכה
הרשב"א בשו"ת וע"ע עכ"ד. הללו. הכללי� מ יוצאי� מקומות יש הרי (מו:), בעירובי
קצח (סי' יו"ד בב"י וע"ע מ"ח). פ"ב (ברכות עדני שלמה במלאכת הו"ד מ) (סי' ח"א

ואכמ"ל. ועוד. ע"א). דפ"ו
בו יש בודאי מפורס�, אינו ג� בתלמוד, מפורש שאינו שמלבד ,"ד"מנל בכלל וכ"ש
אינו המנל זה למה לשבח טע� אית בנ"ד הרי ,די מ בר הכלל. מ יוצאי� הרבה
לאד�, לו "נוח" התלמוד שלשו דיד שבנדו הי"ו, ח"א להגדיר שהיטיב וכמו חובה,
""מנל מלשו הוכחה שאי יודו אנגליה חכמי ותוס' רש"י ג� חובה, זה שאי שמבואר

ודפח"ח. .והב חובה. שזה
דהוי לומר שיי� לא ודאי וש� שבתלמוד אגדה בדברי מנל לשו מאוד מצוי ובאמת
נחמני בר שמואל דא"ר (י:) דמגילה מפ"ק בדדמי, אחת דוגמא ונביא חזי. פוק חובה.

יו רבי ונביאי�,אמר מלכי� ממנה ויוצאי זוכה חמיה, בבית צנועה שהיא כלה כל ,נת
לח, (בראשית זקני� מושב בספר [וראה חובה. עני שיי� לא ודאי ובזה מתמר. מנל
מנל לשו באגדות מאוד הרבה תמצא וכ וכו']. ממנה לצאת "ראויה" דגרסי, טו
טז)
כלו� להוכיח אי אגדה, בדברי דעסקינ נימא אי בנ"ד ג� וא"כ חובה. אינו שבודאי

.""מנל מלשו
[æèבסנהדרי מדאיתא פני�. הלבנת על נהרגי שאי ראיה קצת בעזהשי"ת ומצאתי

ימות חכמי� ואמרו וכו', טינא לבו והעלה אחת באשה עיניו שנת אד� באותו (עה.)
שפיר, היתה, איש אשת דאמר למא בשלמא ואמרינ הגדר, מאחורי עמו תספר ולא
אחא רב משפחה, פג� משו� אמר פפא רב האי, כולי מאי היתה פנויה למ"ד אלא
משו� ופרש"י ע"כ. בעריות, פרוצות ישראל בנות יהו שלא כדי אמר איקא דרב בריה

עכ"ל. בדבר, בושי שהיו האשה משפחת משפחה, פג�
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שחכמי� דמה כרח� על ג"ע, הוי לא שפנויה דמאחר סבר פפא דרב פליגי, דבהא ונראה
אחא ורב יתבזו. ולא ימות, אד� שאותו ועדי� האשה, משפחת בושת משו� היה אסרו
ישראל בנות יהו שלא כדי היה שאסרו וחכמי� פני�, הלבנת על נפש למסור שאי סבר

אמוראי. פליגי שבנ"ד ונמצא בעריות. פרוצות
"שלא וכו', פנויה היתה אפילו וכו' עיניו שנת מי ה"ט), מיסוה"ת (פ"ה הרמב"� וז"ל
אי שלהלכה הרי עכ"ל. בעריות", לפרו� אלו בדברי� ויבאו הפקר ישראל בנות יהו
דהכי [ונ' פני�. הלבנת על נהרגי שאי מוכח וא"כ המשפחה, בושת משו� הטע�
מינסב ולינסבה אח"כ מדפרי� אחא, רב של טעמו הוא העיקרי שהטע� מהגמ' מוכח
יצחק מנחת בשו"ת ראיתי וכ רש"י]. ע' אחא. דרב אליבא אלא אינה זו וקושיא וכו',
סי' (חו"מ שלמה בחכמת קלוגר הגר"ש שהסתמ� מה שהביא ד) אות פד (סי' ח"ב
והביא ע"ש, משפחה, פג� משו� הטע� דאמר פפא רב סברת על כחו בכל סמיכה תכו)
קי"ל דלא פוסקי� מהרבה והביא עליה, ופליג תנא תצא) כי (פ' חמדה כלי שהגאו

פפא. דרב כטעמיה
ושאני פני�, הלבנת על נפש למסור אי דבעלמא מודה פפא רב דג� דאפש"ל ועוד
זו סברא וכמש"כ עליה, מחמרינ לכ כ�, לידי עצמו הביא אד� שאותו עובדא ההוא
כו"ע בעלמא אבל רכ), ע' ח"ב הבית טהרת בס' (כמובא גדולי� כמה ועוד הרדב"ז

הנ"ל]. הגרש"ק ע"ד ג� להעיר יש [ועפי"ז פני�. הלבנת על נהרגי שאי מודו
פני� הלבנת על ג� וא"כ אמת ר"פ של טעמו ג� דלעול� קצת, לדחות אפשר ואול�
ממנו לדייק אפשר שהיה מפני כעיקר לטע� זה טע� תפסו לא א� יעבור, ואל יהרג

נ לכ מותר, למשפחה, בושת שאי כעיקר,שבמקו� לטע� אחא רב של טעמו תקבל
חדי ואיהו תלי"ת, הוא ומתקבל נאה דבר מ"מ ברורה, ראיה כא שאי א� ולכ ע"כ.

דאורייתא. בפלפולא
* * *

השם קידוש במצות נפשות ספק בענין
[æéנפשות "ספק אומרי� שאי נראה הש� קידוש במצות פוסקי� שבמחלוקת אכחד ולא

שבנ"ד בס"ד נ"ל העיו לאחר א� לחומרא. למיזל ל אית בנ"ד ג� שמא וא"כ להקל",
שיחתי. ואפרש לקולא. תפסינ שפיר

למסור ע"ע להחמיר שרוצה באד� נשאל בסוה"ס) נדפס 
 קצט (סי' תה"ד בשו"ת הנה
והשיב, לו. מורי אי� נפש, עליה למסור א"צ שמהדי עבירה על הש� קידוש על נפשו
הוי לא, או בכה"ג נפשו למסור רשאי א� במחלוקת שנוי שהדבר שמאחר נראה שהיה
הש� קידוש דלעני די"ל זאת, דחה א� בזה. להחמיר רשאי ואי להקל, נפשות ספק
הש�, קידוש על עצמ� מסור ואמרה מישראל, נפשות איבוד על התורה הקפידה שלא
נפשות ספק בה� שאומרי� הש� קידוש משו� בה� שאי מקומות משאר ללמוד אי

עכת"ד. להקל.
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ילפינ שבת דוחה נפש דפיקוח דהא מסקינ (פה:) ביומא דהנה דב"ק, בהסבר ונראה
דוקא דילפינ דה"ט הת� ואמרינ בה�. שימות ולא בה� וחי בה�, וחי מדכתיב ליה
דבעינ שבתא, מחללינ נפש פיקוח ספק על דא� מיניה למיל� דאיכא משו� קרא, מהאי
ילפינ להקל נפשות דספק מקו� בכל דקי"ל דהא נמצא בפרש"י. וע"ש ודאי. בה� וחי
למע נפש למסור ציותה שהתורה הש� קידוש במצות וא"כ בה�, וחי מדכתיב ליה
שבמצות התה"ד שכ' וזהו בה�, דוחי הציווי את אי דבזה כרח� על ויתעלה, יתבר� שמו
סביב בפי' וואלקי הגר"א בכוונתו פי' שכ ושו"ר להקל. נפשות ספק אמרינ לא קד"ה

גדול. לדברי שכיונתי ותלי"ת ע"ש. ה). אות ה (סי' יראי� ע"ס ליראיו
דהא לחומרא אזלינ הש� קידוש במצות ספק דבכל התה"ד מדברי ללמוד שיש ונראה
נפשות איבוד על בה הקפידה לא שהתורה זו במצוה להקל נפשות ספק אומרי� אי
לידי שבא מעשה באותו דהרי הנ"ל, התה"ד מפסק במכ"ש דאתי דנראה ועוד מישראל.
צרי� אי לכו"ע הדי שמצד מצוה על נפש למסור להחמיר שרצה באד� מיירי התה"ד
כזה בספק כ"ש להקל, נפשות ספק אמרינ דלא התה"ד כ' ואעפ"כ עליה, נפשו למסור

מחל מחמת [כגו נפש למסור מהדי חיוב שיש לומר צד מחמתשיש או פוסקי�, וקת
יתכ דהא להקל, נפשות ספק לומר שאי כ"ש וכדומה] א"א כספק במציאות ספק
עכ"פ הוי דבודאי נראה הש� קדוש במצות ספק דבכל ועוד, נפש. למסור חובה שבאמת
שנהרגי יד) ס"ק קנז (סי' הגר"א בביאור לפמ"ש ובפרט ע"ז. שנהרגי אביזרייהו, בכלל
א"א דספק דבודאי ,[חולקי דיש [איברא דרבנ באיסורי א� עבירות דג' אביזרייהו על

השפלה. נלע"ד כ טפי. חמיר וכדומה,
יוס� בבית מר בדעת בירור

[çéוהעלה אחת באשה עיניו שנת אחד באד� מעשה איתא, (עה.) סנהדרי בגמ' והנה
לרופאי� ושאלו ובאו רש"י], חולי. והעלה לבו נטמט� אהבה מרוב [נימוק, טינא לבו
לפניו תעמוד לו. תבעל ואל ימות חכמי� אמרו לו, שתבעל עד תקנה לו אי ואמרו
עמו תספר ואל ימות הגדר, מאחורי עמו תספר ערומה. לפניו תעמוד ולא ימות ערומה,
איש אשת אמר חד נחמני, בר שמואל ורבי אידי בר יעקב רבי בה פליגי הגדר. מאחורי
למ"ד אלא שפיר, היתה, איש אשת דאמר למא בשלמא היתה, פנויה אמר וחד היתה,
שהיו האשה [משפחת משפחה פג� משו� אמר פפא רב האי, כולי מאי היתה פנויה
פרוצות ישראל בנות יהו שלא כדי אמר איקא דרב בריה אחא רב רש"י], בדבר. בושי

ע"כ. בעריות,
שאפי' לחומרא ופסק הנ"ל, המעשה להלכה הביא ה"ט) התורה מיסודי (פ"ה והרמב"�
דמאחר סע"א) דרנ"ג קנז (סי' יו"ד בב"י מר ע"ז והקשה יעבור. ואל יהרג בפנויה
ותי' להקל. נפשות ספק מקו� בכל כדקי"ל להקל לרמב"� היה מחלוקת בזה שיש
ע"כ. עמה", לספר שלא הוא, תעשה ואל דשב "משו� שטעמו דנראה ראשו בתירו�
דמה ,מר ע"ד תמה הש"ע על מהרש"א בגליו כי זלה"ה, מר דברי להבי יש ותחילה
הוי נמי שכט) (סימ או"ח בש"ע הגל פיקוח והא תעשה ואל בשב קיימינ דאנ בכ�
הגל, את ומפקחי� להקל נפשות ספק אמרינ ואעפי"כ הגל], את לפקח [שלא שוא"ת

ע"כ.
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מספק נימלט לא שנעשה אי� שלפנינו שבספק דמאחר ,מר כוונת דזו קשה, לא ולפק"ד
שתדבר ונתיר נפשות לספק נחוש דא� .עליה שנהרגי� עבירות מג' א' חמור איסור
שימות ראוי והיה עריות דגלוי אביזרייהו הוי פנויה א� שלהלכה יתכ והרי וכדו', עמו
הוי לא שלהלכה יתכ והרי עמו, תדבר שלא נחמיר א� להיפ� וכ עמו, תדבר ואל
בכה"ג נדרש. הנה דמו וג� מת והוא וכדו', עמו שתדבר מותר והיה דג"ע אביזרייהו
חמורות עבירות מג' לא' נכנסי� אנו דממ"נ כיו עדי� תעשה ואל דשב זלה"ה מר כתב
שלא הוא תעשה ואל "דשב ,מר לשו דקדוק וזהו בשוא"ת. להשאר לנו עדי� לכ

ד פשוטה, וכוונתו עמה". דלהלכהלספר ויתכ מאחר עמו, שתדבר לקולא לפסוק א"א
ומשא"כ עדי�. שוא"ת ולכ עמה, ידבר ולא ימות שא� וראוי דג"ע אביזרייהו הוי

ולק"מ. ,כמוב הגל בפיקוח
הקשה הוא שא� קלח) סי' ג (שער יונה לרבינו תשובה שערי על חדש אור בפי' ושו"ר

מש"כ. מעי ליישב וכ' מדנפשיה, כ

משנה בכסף מרן דעת בירור
[èéמשנה בכס� מר כוונת ג"כ שזוהי נמצא בב"י, מר בדעת זה בהסבר אנו כני� וא�

תנו כוכבי� עובדי לה� אמרו א� וכ ש�, הרמב"� עמש"כ ה"ה) התורה מיסודי (פ"ה
אחת נפש לה� ימסרו ואל כול� יהרגו כולכ�, נהרוג לאו וא� ונהרגנו, מכ� אחד לנו
מחויב היה א� כולכ�, את נהרוג או פלוני לנו תנו ואמרו לה� יחדוהו וא� מישראל,
חייב אינו וא� לכתחילה, כ לה� מורי ואי לה�, אותו יתנו בכרי ב כשבע מיתה
פסק דהרמב"� ,מר וכ' עכל"ק. מישראל. אחת נפש לה� ימסרו ואל כול יהרגו מיתה,
דר' ואע"ג מיתה], מחויב אא"כ ימסרוהו לא יחדוהו א� [דא� הכי דאמר לקיש כריש
דר' לגבי כר"ל קי"ל לא הסת� ומ לה�, ימסרוהו יחדוהו דא� ואמר עליה פליג יוחנ
דלא ולהחמיר, נפשות ספק דהוי "משו� כר"ל לחומרא הרמב"� פסק אעפי"כ ,יוחנ

ע"כ כוכבי�", העובדי ביד בידי� .1ימסרוהו

בשו"תהערה.1. עפמ"ש יוחנן, ר' נגד כר"ל הרמב"ם שפסק מה ליישב כ' בנימין בני בהגהות והנה
במחלוקתם אלא נאמר לא מר"ל יוחנן כר' שהלכה שהכלל נט) סי (חאה"ע קמא ביהודה נודע
הדברים. ליישב ז"ל בנו שטרח מה עד) סי' (חיו"ד בנובי"ת וע"ע שבירושלמי. ולא בבלי שבתלמוד
להגר"מ סיוע ומדבריהם יא). אות כב סימן (חאו"ח מלובלין חסד תורת בשו"ת תירץ וכן עכ"ד.
כללא דהך בפשיטות דנ"ל מדנפשיה שכ' ח"א שלמה שמע שו"ת שבראש בדבריו שליט"א מאזוז
הגר"ש גם בטעמא. מילתא ע"ש בירושלמי. ולא בבלי בש"ס בהם שנחלקו בדברים אלא נאמר לא
רצד (סי' יו"ד בש"ך כ' [וכיו"ב לזה. ברורה ראיה שצריך אלא נראה, שכן ע"ז כ' שליט"א עמאר

הנ"ל. להאחרונים לכוון וזכו ע"ש]. כשיטה. הלכה דאין הכלל אודות לא) ס"ק
דאית בעליל מוכח ר"ל, לגבי יוחנן כר' בנ"ד הרמב"ם פסק לא מדוע שנתקשה מרן מדברי ואולם
מוכח וכן ע"ב). ריש דרנ"ג זק"ן (סי' יו"ד בב"י וכ"ה שבירושלמי. במחלוקתם גם כללא האי ליה
רבינו ובאמת זה. חידוש שפתם דל על העלו ולא הנ"ל, מרן בקושית שדנו הפוסקים כל מדברי
הלכה ר"ל עם שנחלק כל שהרי יוחנן, כר' דהלכה ויראה להדיא, בנ"ד כ' (עב:) בסנהדרין המאירי

מהר"ם בשו"ת גם הירושלמי. על וקאי עכ"ד. שלו". בתלמוד שכן "וכל (ברליןכוותיה, מרוטנבורג
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מר דברי דחה דק"ו) ש�, יסוה"ת (הל' קודש מקראי בס' אבולעפיה חיי� ר' והגאו
.יוחנ כר' פסקינ נפשות בדיני ור"ל יוחנ ר' דפליגי היכא ג� דהא חדא טעמי, מתרי
דכול נפשות ספק משו� דאדרבה ליתא, זה ג� לחומרא, נפשות דספק מר ומש"כ
ד"ה רצו) (מצוה חינו� במנחת הקשה וכ ע"כ. דימסרוהו, לקולא, למפסק ליה הוה
בס"ד. להל ע"ד ועמש"כ לו). (סי' ח"ב תפארת אדרת בשו"ת והובא .הדי בגו� והנה
דממה מאחר זה בנדו דג� נקי, וכסאו ז"ל, הקדוש מר ע"ד לק"מ בס"ד לפמ"ש אכ
נתיר דא� ,עליה שנהרגי עבירות מג' חמור איסור מספק נימלט לא שנעשה אי� נפש�
ידיה� אותו המוסרי� וא"כ למוסרו שאסור כר"ל שהלכה יתכ והרי לגויי�, למוסרו
ויהרגו למוסרו נאסור א� להיפ� וכ למוסרו, ולא כול� ליהרג לה� דהיה מלאו דמי�
הנה דמ� וג� כול� נהרגו ולחינ� למוסרו, שמותר יוחנ כר' דהלכה יתכ והרי כול�,
לשונו, דקדוק וזהו כול�. יהרגו א� א� עדי�, תעשה ואל דשב מר כתב לכ נדרש.
דכוונתו כוכבי�". העובדי ביד בידי� ימסרוהו "דלא ולהחמיר נפשות ספק דהוי משו�
הלכה דשמא כיו בידי�, שימסרוהו יוחנ כר' לקולא לפסוק לרמב"� דא"א פשוטה
ולא כול� שיהרגו דמוטב דמי� שפיכות הויא מסירתו וא"כ למוסרו דאסור כר"ל
בדיני ג� דהא מהרח"א, משה"ק ג� א"ש ובזה עדי�. תעשה ואל שב לכ ימסרוהו,

קי" טעמא,נפשות בלא וכמילתא חדש כלל לית מר כוונת דאי די"ל מר"ל, כר"י ל
שנעשה שאי� כה"ג דכל למר ס"ל אה"נ אבל מר"ל, כר"י קי"ל לא נפשות שבדיני
רבי נגד כר"ל דהוי וא� עדי�, שוא"ת כה"ג כל חמורות, עבירות מג' בא' ח"ו נילכד

.יוחנ
מתיובתא. בפירוקא נמי ליה ניחא שבודאי זיע"א המהרח"א קושיות נתיישבו ומעתה
ח"א אברה� שמע בשו"ת פלאג'י אברה� רבי הגאו כתב האלה שכדברי� מצאתי ושוב
אחד בקנה עולי� ושבכס"מ שבב"י מר שדברי ונמצא ע"ש. סע"ד). דס"ה יח (סימ

הדברי�. ה וה

וכן שבירושלמי. במחלוקתם וקאי מר"ל, כר"י דהלכה בפשיטות כ' ראבי"ה, בשם רמו) סי' תרנ"א
בהערות. וע"ש נד). (סי' רננה דברי בשו"ת בפשיטות תפס

הוא יוחנן רבי שכתב, בנד"מ) פו ע' טו"ב (סימן ח"ב חי כל נשמת בשו"ת מהרח"פ להגאון [וע'
ויש עכ"ד. הבבלי. מן יותר ירושלמי התלמוד מן יוחנן ר' דעת להוכיח ויש ירושלמי, דתלמוד מארי
אות י' (מע' זוכר בעין החיד"א מרן אבל ע"ש. מ"ב). שני ממעשר (פ"ה התיו"ט מדברי דבריו לסייע

ע"ש]. כן. דלא כ' יג)
הנוב"י הגאון דעת וזת"ד, יב), כלל ר' מע' (כללים חמד בשדי החח"מ הגאון בזה עמד שכבר שו"ר
מדברי מנגד אך חסד. תורת ובשו"ת יוסף, יד בשו"ת אחריו ונמשך בירושלמי, נאמר לא זה שכלל

מדברי וכ"נ כללא. להאי אית בירושלמי שגם מוכח ובכס"מ בב"י מרן
הפנים, ובמראה מ"ב, ובשו"ת סופר, כתב ובשו"ת יוסף, דברי בס' בפשיטות תפסו וכן ירוחם. רבינו
(סי' אש עמודי בשו"ת העלה וכן אבן. ובטורי יוסף, פורת ובשו"ת למלך, ובמשנה ותומים, ובאורים
שהביא יג:) (מגילה ישראל מאור בס' הראש"ל למרן חזיתיה בקדש וכן ע"כ. עיקר, וכן יד). כלל ד
דעת ושכן הכי, סברי דלא דמוכח ראשנים כמה מדברי והעיר חסד, והתורת ביהודה הנודע דברי
המאירי. רבינו בפירוש כ"כ רבוואתא הנך כל שכדברי נמצא שהבאנו וכפי ע"ש. וכו'. ומרן הטור

ועיקר.



Ì„‡Ï Ì„‡‰ ˙¯Â˙è'· '‡ ı·Â˜ 92

ביניהם והנפק"מ - הש"ע ומרן התה"ד דעת סיכום
[ëבספק ובי א"א ספק בכגו בי הש�, קידוש במצות ספק דבכל למדי� נמצינו

טעמא האי בהו דאית כיו להחמיר, זלה"ה מר דעת הפוסקי�, מחלוקת שמחמת
הספק על לעבור נתיר דא� ספק, מידי יוצאי� איננו דממ"נ ובכס"מ, בב"י המבואר
עליה�, שנהרגי עבירות מג' אחת על שעבר ונמצא אסור, הוי להלכה שמא והלא איסור,
לא בכה"ג נדרש, הנה דמו וג� מת והוא מותר הדבר שלהלכה יתכ והרי נחמיר, וא�
יהרגוהו. א� וא� תעשה, ואל בשב ישאר אלא בידי�, האיסור לעשות לקו� מתירי�

היטב. ודוק ובכס"מ. בב"י וכמבואר
להקל נפשות ספק אומרי� שאי התה"ד כדעת תופס ז"ל מר דא� למדי� ונמצינו
שהתה"ד א� דהנה מדנפשיה. אחר טע� לזה שנת אלא הש�, קידוש מצות במקו�
לדייק שאי ברור נראה להקל, נפשות ספק אמרינ לא הש�" "קידוש שבמצות כתב

שנפל בכגו ולא לאונסו, בא כשגוי דוקא דהיינו מזה
דבכל טעמא, בתר דזיל אונסו, גוי ואי העבירות, מג' בא' להתרפאות וצרי� למשכב

נפשו איבוד על חסה ולא נפש למסור אמרה שהתורה מצאנו העבירות מישראל,ג' ת
בב"י, התה"ד דברי הביא לא שמר [ומה להקל. נפשות ספק אמרינ לא בכולהו וא"כ
מופיעה קצט) (סי' זו שתשובה תראה הלא דב"ק, ראה שלא מפני אלא ,במתכוו אינו
כ� הצנזורה]. מאימת לגמרי הושמטה המוקדמי� שבדפוסי� ממהר עד וזה בסוה"ס,

רב. זמ במש� מר בדברי העיו לאחר הקלושה נלע"ד
כהתה"ד, סובר מר שאי הבי שמתחילה לו) (סימ ח"ב תפארת אדרת בשו"ת ושו"ר
שטעמו אלא קד"ה, במצות ספק על שנהרגי כהתה"ד ס"ל מר שג� העלה לבסו� א�
התה"ד בי לדינא נפק"מ דיש במישור הוכיח וש� בס"ד. כמ"ש וה"ז כנ"ל. שונה,
יהרג בכה"ג שא� דס"ל [למא בשוא"ת עבירות מג' א' על לעבור אונסו כשגוי ,ומר
מעשה עושה שאינו כיו ליהרג, אי מר לסברת ספק, יש א� דבכה"ג יעבור], ואל
אמרינ ולא הש� בקידוש עסקינ דעכ"פ כיו מחמרינ בכה"ג ג� להתה"ד אבל בידי�.
ס"ס, הוי בלא"ה דבכה"ג לדינא, נפק"מ בזה אי לדיד ואול� ע"כ. להקל, נפשות ספק

ודוק. ולקולא.
שמהדי איסור לעשות אונסו שגוי התה"ד, בנדו נמי דנפק"מ הי"ו, ח"א הוסי� ועוד
מתירי�. פוסקי� ושאר בכה"ג, נפש למסור אוסר שהרמב"� עבורו, נפש למסור א"צ
אליבא אבל להקל. נפשות ספק אמרינ לא קד"ה דבמצות מה"ט להיתר העלה דהתה"ד
להחמיר כתב עליה שנהרגי העבירות בג' דרק מסתברא סברא, האי ליה דלית דמר
לעשות לו מתירי� לא בספק ג� לכ ליהרג, חובה שבאמת צד שיש כיו מספק, א�
דלסברת מסתברא ,עבור ליהרג חובה אי שלכו"ע בעבירות משא"כ בידי�, האיסור

להחמיר. אסור יהא מר
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שמותר כהתה"ד א) (בסעי' בש"ע פסק מר דבלא"ה כיו לדינא, אינו זה חילוק ג� א�
וכ שרבי� כיו דת, על להעבירו מתכוו כשהגוי המצוות כל על נפש למסור לאד�
תחשב צדקה עבר ולא נהרג א� המצוות כל שעל וסוברי� הרמב"� על חולקי� שלמי�

ה"ד). מיסוה"ת (פ"ה בכס"מ וכמבואר לו,

בזה האחרונים דעות
[àëיומא) הכיפורי� יו� בתוספת חביב ' מהר"� הנודע להגאו חזיתיה בקדש וכ

פלוגתא בכל הלכה, ולעני בסו"ד: שכ' ב), אות קנז (סי' יו"ד ברכה בשיורי רמזו פב.)
יש אמנ� להקל, נפשות דספק משו� לקולא דאזלינ נראה היה זה בעני דיש דרבוותא
קצט סי' בתרוה"ד כ' וכה"ג להחמיר. אזלי' הש� קידוש דאיכא דבכה"ג לומר פני�

עכ"ל. ודוק, ע"ש קנז, רס"י יו"ד הש"� ומביאו
א� עריות, דגילוי פיסקא על שכ' קנז) (רס"י הש"ע בגליו רעק"א להגאו עוד וראה
והספר ע"כ. וישב). פ' (ריש הפמ"ג לבעל גומא תיבת בס' עיי איש, אשת ספק היא

אמ"א. הנ"ל
ג) אות נז (סי' חי"ב אליעזר צי� בשו"ת שליט"א ולדנברג מהרא"י להגאו וראיתי
יהרג אמרינ א"א בספק שג� הנ"ל, התה"ד מדברי ללמוד כתב ש� שהפמ"ג שהביא
דבספק ז) ס"ק קנז (סי' יו"ד בט"ז מוכח וכ להקל. נפשות ספק אמרינ ולא יעבור, ואל
לא הש� דבקידוש ט), אות (ש� חי"ג אליעזר צי� בשו"ת תפס וכ ע"ש. .מחמרינ

כעת. ואמ"א להקל. נפשות ספק אמרינ
דרבוותא דבפלוגתא שכ' קלח) סי' ג (שער תשובה שערי על חדש אור בפי' ראיתי וכ
וצ"ע. סק"א). קנז (סי' בש"� המובא התה"ד בדברי זה תלוי לדינא הש�, קידוש במצות
(מצוה חינו� במנחת וע"ע סק"א). בש"� קנז (סי' יו"ד מהרש"א בגליו וע"ע עכ"ד.
באדרת שהו"ד ד), הערה רנו (סימ ח"ג תשובה פסקי ובס' ,הדי בגו� והנה ד"ה רצו)
עכו"�) מהל' (פ"ג הכס� פרשת בס' מש"כ ודחה ש�, באדר"ת העלה וכ הנ"ל. תפארת
מבי פני בספר עמו והסכי� להקל, נפשות ספק משו� הש� קדוש במצות בספק להקל
העיקר אלא דליתא, סק"ד), קנז (סי' ליו"ד תשובה בדרכי שניה� והו"ד סא:), (סנהדרי
נפש. למסור צרי� ספק על שא� האחרוני�, ושאר זלה"ה ומר התה"ד כדעת לדינא
עיקר. וכ ע"ש. דליתא. לט), (סי' ח"א בני� בני בשו"ת בזה להקל מש"כ דחה וכמו"כ

[áëדהוא ברור נלע"ד כמסתפק, זאת כתב ז"ל חביב ב שהמהר"� מה אודות והנה
מצד שהשואל ההוא במקרה דדוקא די"ל מהתה"ד. הראיה לדחות מקו� שיש משו�
עליו אוסר להקל" נפשות "ספק הכלל שאי כתב בזה עצמו, על להחמיר רצה עצמו
איבוד על הקפידה לא שהתורה הטע� מ נפשו למסור לו מותר אלא נפש, למסור
אלא מקו�, לכל ככלל דבריו התה"ד כתב לא בכה"ג דג� ועוד קד"ה, במצות נפשות
בפרשת עוד וראה כוונתו. מביני� שאנו כפי ,העני לפי להורות יש מקרה שבכל כ'
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[א� ע"ש. "אפשר". בלשו התה"ד דברי שהביא ראיתי, עוד ד"ה ב) (דרוש דרכי�
ירצה שא� כתב שהתה"ד כתב דמ"ב) תורה מת (דרושי קודש במקראי מהרח"א הגאו
ספק בכל להחמיר לנו מני בעלמא וא"כ לדיוקא]. נחית דלא ואפשר עצמו. ימסור
מהמוחזק מוציאי� לא ממו א� הוא, דק"ו י"ל צחות [ובדר� הש�. קידוש במצות

ל לעיל שכתבנו הסברא לדחות מקו� יש וג� נשמתו]. כ"ש בספקמספק, להחמיר הכריח
דרק י"ל דאכתי קצת לדחות יש בה�, דוחי הציווי אי דבכה"ג משו� קד"ה במצות
דאי לא, בספק אבל בה�, דוחי הוודאי הציווי נדחה אז בודאי קד"ה מצות במקו�

בה�. דוחי ודאי מידי מוציא דקד"ה ספק
חזינ באמת כי בה�, דוחי הציווי דוחה קד"ה ספק דג� לומר מסתבר יותר באמת [א�
דהרי המצוות, מכל אלימי ושפ"ד וג"ע ע"ז החמורות עבירות וג' הש� קידוש דמצות
מה בה�, לוחי דחיי עבירות ג' הנ� ואילו בה�, דוחי הציווי מפני נדחות המצוות כל
כ� בה�, דוחי הציווי דחי הש� קידוש ספק דא� נראה ולכ מצוה. בשו� מצינו שלא

השפלה]. נלע"ד
בדבר החליט לא חביב ב המהר"� שלכ נראה זה, בדבר גמגו� קצת דיש מאחר ומ"מ

לגמרי.
החליט שלא המהרמב"ח לשו דקדוק על שעמד הנ"ל, תפארת אדרת בשו"ת וראיתי
שמ במקו� מיירי דהתה"ד שוי�, הנדוני� שאי משו� דהיינו בכוונתו והסביר בדבר,
לומר צד שיש כזה בספק מיירי והמהרמב"ח נפש, למסור מהדי חיוב שו� אי הדי
לא המהרמב"ח לכ כנ"ל, שוי�, הנדוני� שאי ומאחר נפש, למסור מהדי חיוב שיש
לו היה אדרבה המהרמב"ח, סברת שזו לומר נפש� דא� ותמיהני, ע"כ. בדבר, החליט
למסור מהדי חיוב שיש לומר צד שיש דידיה בנידו דכ"ש ק"ו, בלשו דבריו לומר
כוונת לפרש ברור נלע"ד לכ להקל. נפשות ספק בכה"ג לומר שאי דודאי נפש,

כמש"כ. מהרמב"ח
[âëהלבנת עו על נהרגי א� הפוסקי� במחלוקת שנוי שהדבר ,דיד לנדו אנפי נהדר

בכל דמחמרינ לעיל שנתבאר מאחר לחומרא למיזל ל אית דלכאורה לא, או פני�,
הש�. קידוש במצות ספק

דאזלינ הא דבנ"ד משו� הכי למימר ליכא דיד דבנידו לענ"ד נראה העיו לאחר א�
להלכה. הפוסקי� גדולי דעת שכ שהוכחנו מפני אלא ספק, מחמת אינו לקולא

דלהרמב"� למימר דאיכא ע"א) דע"ח קצה (סי' יו"ד בב"י מר למש"כ דומה, זה למה הא
אע"פ נדה אשתו דופק למשש לרופא שאסור אפשר מהתורה, אסורה ערוה דנגיעת דס"ל
ע"ז וכתב עכ"ד. וצ"ע. עריות. דגילוי אביזרא דהוי משו� נפש, פיקוח בדבר שיש
יהרג בכלל זה דאי לו להורות צרי� לשאול בא שא� תצד), (סס"י לשמה תורה בשו"ת
הנורא בס' והובא ע"כ. אפשר, בדר� אלא כ כתב לא ז"ל מר שג� כיו יעבור, ואל
סי' (חחו"מ אדאדי אברה� ויקרא בשו"ת כ' [וכיו"ב רכב). רכא (ע' ח"ב הבית טהרת
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אלא אינו ,מר הוראות שקיבלו בא"י שג� קד), (ד� המור שמ ס' בש� ע"ג) דע"ז לט
דבעלמא עריות בגילוי ספק דהוי א� דהנה ספק]. כשיש לא אבל בדעתו, שברור במה

לש התורה לדברי צייתינ דבהא נראה לחומרא, להקלאזלינ נראה כ שבאמת כיו מה,
לעיל לו וע"ע ובהערה). והלאה, רטו (עמוד ש� בטה"ב היטב וכמבואר .הדי משורת

ע"ש. צז) (ע'
פני�, הלבנת עו על נהרגי שאי הדי מעיקר שנראה תלי"ת שהוכחנו בנ"ד ה"ה וא"כ
ובדיני הקלושה. כנלע"ד ספק. מחמת ולא הלכה, כ הראשוני�, ככל רוב דעת מוכח וכ
אותו מעלי זכות עליו ללמד לי יש התלמידי� מ אחד אמר מ.), (סנהדרי קי"ל נפשות

וכו'.
[ãëרוצה אד� א� א� פני�. הלבנת עו על נפש מוסרי שאי העולה, תורת זאת

אד� שרשאי ס"א) קנז (סי' יו"ד בש"ע מר פסק כבר נפש, ולמסור עצמו על להחמיר
הדת. על להעבירו מתכוו שהגוי כל חייב, כשאינו א� ש"ש לקדש נפש למסור להחמיר
קי"ל קנז) (סי' שביו"ד בפשיטות שכ' מ"ג) פ"א (ברכות ישראל בתפארת ראיתי ואמנ�
שיטפיה אגב מכת"ר, המחי"ר אחר חייב. כשאינו נפש למסור להחמיר שאסור כהרמב"�
בזה עליו העיר לא מור"� וג� בזה, כהרמב"� דלא מר העלה להלכה כי ,כ כתב
יצילנו וצו"י כ', הנלע"ד .מר בדעת ח) (סי' מיו"ד ח"א משה אגרות בשו"ת וכ"כ כלו�.
אכי"ר. נח:). (ב"מ אפי באחוורי זהירי דהוו מערבא בני ע� חלקינו וישי� משגיאות

* * *

צא דגלו. על איש המוסר בספרי בזה מש"כ מלבד פני�: הלבנת איסור חומר ומעני
בדרכי ועע"ש ש�. ובהערות קלב) סי' (פראג מרוטנבורג מהר"� בשו"ת בזה עוד וראה
כמה לעשות צרי� ברבי� חבירו פני המלבי שכ', דק"ס) (סו� שבסוה"ס התשובה
עכ"ל. בשכיבה. ויצטער יו� בכל ויתודה חי, בעודנו ויתענה חייו, ימי כל וילקה תעניות,
קפח). (שרש מהרי"ק ובשו"ת סו). (סי' הרא"� בשו"ת וע"ע לקח. ויוס� חכ� ישמע
ד"צ ו, סי' למודי� (ראשית ח"ד לב תעלומות ובשו"ת פז). (סי' פדווה מהר"� ובשו"ת
ד.). (ברכות יעקב העי על וברי"� קיב). (סי' ח"ג יצחק מנחת ובשו"ת וע"ד). ע"ג
(סי' וש� רמו). ס"ק קכח (סי' החיי� ובכ� כג). אות צט. (סנהדרי הי� מרגליות ובס'
בעקביו, אד� שדש עבירות איזה שיש ג) אות (ש� לאלפי� החסד בש� סק"ו) קלא
כאילו ברבי� חבירו פני המלבי וכל ע"ז, עובד כאילו הכועס כל כגו חמורות, והמה

אכי"ר. כנהר. שלומ� ירבה והנזהר והמזהיר ע"כ. וכדומה, דמי�, שופ�
* * *
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רייכמן ראובן
חדרה יצחק, כנסת ישיבת

ואינו פגיעתו על "המוחל בענין חבורה
מוכיח"

עובר בלבו מישראל אחד השונא "כל ה': הלכה דעות מהלכות ו' פרק הרמב"� כתב
איש "כשיחטא ו' ובהלכה בלבב�". אחי� את תשנא לא יט) (ויקרא שנאמר תעשה בלא
וכ� כ� לי עשית למה לו ולומר להודיעו עליו מצוה אלא וישתוק, ישטמנו לא לאיש

עמית�". את תוכיח הוכח (ש�) שנאמר פלוני, בדבר לי חטאת ולמה
א.

אסור וג� לשנוא לו אסור תורה די וע"פ חבירו כלפיו שחטא באחד לחקור יש והנה
הוכח מצות מקיי� ובזה כנגדו, שחטא לו ולומר להודיעו מחויב אלא לו לשתוק לו
פגיעתו, על בלבו לו ולמחול דתוכחה חיובא האי על למחול מצי אי לחקור ויש תוכיח.
להוכיחו. מחויב אלא למחול רשאי אינו וא"כ תוכיח הוכח מדי להוכיח דמחויב נימא או
ולא להוכיחו רצה ולא חבירו עליו שחטא "מי כתב: ט' בהלכה ש� ברמב"� והנה
לו ומחל משובשת, דעתו שהיתה או ביותר הדיוט החוטא שהיה מפני כלו� לו לדבר
המשטמה". על אלא תורה הקפידה לא חסידות, מדת זה הרי הוכיחו ולא שטמו ולא בלבו
חבירו לו שחטא אד� דבודאי הנ"ל בספק להוכיח נראה היה הרמב"� לשו ממשמעות
הדיוט החוטא דהיה בגונא אול� תוכחה, מצות ולקיי� ולהודיעו ליל� מחויב הוא הרי
אנשי� להוכיח שיי� שאי עליו, משובשת דדעתו דומיא תוכחה, מקבל שאינו ביותר
הדיוט דוקא הרמב"� נקט אמאי הכי לאו דאי להודיע�, ולא לה� למחול יכול אלו,
לו למחול רשאי ואי ולהודיעו ליל� צרי� הכי לאו הא משמע משובשת ודעתו ביותר

להודיעו. חייב מוחל אינו א� גונא בכהאי ג� אול� סת�,
הלכה ז' בפרק דכתב אלו, לדבריו דסותר נראה תורה תלמוד הלכות ברמב"� אול�
זה, בדבר עצמו לנהוג לת"ח שבח אינו לכבודו, לנדות רשות לחכ� שיש "אע"פ י"ג:
שומעי� הראשוני� חסידי� דר� וכ לה�, לבו ישית ולא האר� מע� אזניו מעלי� אלא
גדולי� וחכמי� לו, וסולחי� למחר� שמוחלי� אלא עוד ולא משיבי� ואינ� חרפת�

לכבוד החרימו ולא נידו לא שמעול� הנאי� במעשיה� משתבחי� שלהיו דרכ� וזו
שבזהו ת"ח אבל בסתר חרפהו או כשבזהו אמורי� דברי� במה בה, ליל� שראוי ת"ח
נוק� אלא התורה, בזיו שזה נענש מחל וא� כבודו על למחול לו אסור בפרהסיא אד�

לו". ויסלח מחילה ממנו שיבקש עד כנחש ונוטר
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דכ� וכתב לו, וסולחי� למחר� שמוחלי� ראשוני� חסידי� דדר� הרמב"� כתב א"כ
היו אי� ולהוכיחו, להודיעו צרי� אלא למבזהו למחול אסור ואי ליל�, לת"ח ראוי

תוכחה. מצות בזה מפקעי הא מוחלי�, הראשוני� החסידי�
ב.

ולומר לעיל שהובא דעות בהלכות הרמב"� דברי בהסבר לפקפק מקו� היה מזה ואולי
ורק עליו, משובשת שדעתו מי או ביותר להדיוט רק למחול דיכול לומר כונתו דאי
והשתא תמיד, מוחלי� היו הראשוני� דחסידי� הביא ת"ת ובהלכות נקט, דמילתא אורחא

שפיר. אתי הכל
[בי בלבב�" אחי� את תשנא "לא מצות על החשוב בספר שמצאתי מאד נהנתי אול�
הרמב"� דברי בהסבר אחרוני� מחלוקת שהובא ה'], פרק ה' סוגיא א, כר� לחבירו אד�
(הלכות רוקח במעשה וכ ב') סעי� מל"ת מ"ז (פרק חרדי� ספר דדעת ביותר, בהדיוט
הוכיח וכ ש�) דעות (בהלכות ידיד ב מדברי הביא המל� בעבד וכ ה"ט) פ"ו דעות
לו למחול רשאי ביותר בהדיוט דדוקא הרמב"� דדעת דעות, הלכות יהודה באר בספר
(דעות משנה בלח� משמע וכ עוז במגדל אול� תוכחה. חיוב יש פשוט באד� אול�
למחול רשאי אחד דכל ס"ו) קנ"ו סי' (או"ח הרב ערו� בשולח פסק וכ ה"ח) פ"ו

הפוגע. את מלהוכיח ופטור פגיעתו על ולוותר
שיטה לפי אול� ת"ת, בהלכות הרמב"� שפיר אתי שהבאנו השניה השיטה לפי א"כ
ולא למחול דיכול כתב דעות דבהלכות הרמב"�, בדברי הסתירה טובא קשה קמא
ראיה גופא זה (ולכאורה משובשת שדעתו או ביותר הדיוט שהוא לאחד דוקא להוכיח
הוכחה מצות בו שיי� לא שבודאי משובשת דעתו נמי הרמב"� דהביא מהא זה לצד
למחול רשאי ואינו להוכיחו חייב תוכחה בר שהוא דאחד משמע ביותר) להדיוט וה"ה

לו.
שהיה למי מוחלי� היו הראשוני� דחסידי� כתב ת"ת בהלכות הרמב"� גיסא ומאיד�
ולא חרפת� ששומעי� דכתב אות� הוכיחו לא דכלל מלשונו ומשמע אות�, מבזה

שמוחלי� אלא עוד ולא .2משיבי�

על2. המיוחדת תוכחה במצות בהרחבה הדן ה' בסוגיא לחבירו אדם בין בספר שם עוד עיין
חיוב שעיקר מורים הפוסקים לשונות שפשטות ג', אות ד' בפרק ושם לחבירו אדם בין פגיעות
הסתירה מיושבת לכאורה וא"כ זה, לפני ולא בלב גמורה שנאה יש כשכבר רק חל זו תוכחה
שם שפורש וכו' עולבין ואינם דהנעלבין א) כג, (יומא מברייתא בעצם היא (והקושיא ברמב"ם
לותר להשתדל מצוה לכתחילה שודאי ונאמר ועלבון). פגיעה כל באהבה ולקבל לשתוק שמצוה
אינם דהנעלבין בברייתא וכדאיתא וכל מכל בלב לשנוא לא וגם להחזיר לא פגיעה, על ולמחול
עליו חל אז ממש שנאה לכדי עד בלבו מחלחלת וההקפדה בידו עלתה לא אם אך וכו', עולבין

זה. מחיוב עצמו ולהפקיע למחול יכול אינו כבר ומעתה תוכיח דהוכח התורה חיוב
ותוכחה לשנאה, הגיע לא כשעדיין מחילה לגמרי, שונים מצבים על נאמרו הללו מצות ששתי נמצא

המערכת. הערת - והבן. לשנאה, כבר משהגיע
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ג.
הרמב"� מיירי דעות ובהלכות דעלמא, מאד� ת"ח דשאני זו, סתירה ליישב ונראה
ממנו יבקש וא� לו למחול ואסור להוכיחו דצרי� חבירו כלפיו דחטא דעלמא מאד�
כאשר א"כ לכבודו, דמנדה בת"ח הרמב"� מיירי ת"ת בהלכות אול� לו, ימחול מחילה
לכבודו, דמנדה כיו לנדותו הת"ח יצטר� מחילה הימנו יבקש לא והוא המחר� את יוכיח

נשת לנדותו חיוב לידי יבוא שלא עליווכדי תשא "ולא גדר דהוי בת"ח, תוכחה די נה
נדוי לידי יבוא לא תוכחה מצות שע"י עני יש ה"ה ברבי� לביישו שאסור דכמו חטא"
לידי שיבוא הכא מ"מ איסור שאי אע"פ א"כ גדול, בזיו ליה הוי בנדוי כשאחד דהא
דר� "וכ וז"ל ש� דכתב הרמב"� מלשו לדברינו וראיה להוכיחו. שלא הותר נדוי
לו, וסולחי� למחר� שמוחלי� אלא משיבי� ואינ� חרפת� שומעי� הראשוני� חסידי�
."לכבוד החרימו ולא נידו לא שמעול� הנאי� במעשיה� משתבחי� היו גדולי� וחכמי�

דהכניס מהא א"כ
דהא משמע למחר� שמחלו שכתב אחר נידו שלא משתבחי� דהיו זה עני הרמב"�

הוכיחו. לא לכ לכבוד לנדות רצו שלא דמשו� תליא בהא
ומבקש התוכחה מקבל היה לא הפוגע וא� הוכיחו, לא אמאי קצת לעיי יש עדיי אול�

מוחלי�. היו אזי מחילה,
ד.

הוה כי זירא "רבי א) (פז, יומא בגמרא מחילה דבקשת מסוגיא להביא נראה זה וליישב
ליה וניפוק דניתי היכי כי ליה וממציא לקמיה ותני חלי� הוה איניש בהדי מילתא ליה
לו". וימחול מחילה יבקש אולי לו שחטא מי לפני נפשיה "וממציא פרש"י מדעתיה".
יומא במעלי לקמיה. אתא לא טבחא, ההוא בהדי מילתא ליה הוה "רב בגמ' ש� עוד
אזיל קא להיכא ליה אמר הונא רב ביה פגע ליה. לפיוסי אנא איזיל איהו אמר דכפורי
הוה עילויה, וק� אזל נפשא. למיקטל אבא אזיל אמר לפלניא. לפיוסי ליה אמר מר
בהד�, מילתא לי לית זיל את, אבא ליה אמר וחזייה, עיניה דלי רישא, פלי וקא יתיב

וקטליה". בקועיה ומחייה גרמא, אישתמיט רישא פלי דקא בהדי
נפטרי� היו ובכ� לה� דחטאו להני מחלו לא אמאי דלכאורה הגמרא בדברי ביאור וצרי�
מחילה. דיבקשו היכי כי פתחיה� על ולעבור ליל� לה� היה ולמה מחילה, מבקשת
לאו דאי כלפיה� שחטאו לה� הודיעו כבר דה� הגמרא, דברי בביאור לחדש והנראה
דודאי נראה ולכ� להודיע�, מחויבי� תוכיח הוכח מדי הרי לפניה� עברו רק אמאי הכי

ובכ"ז כלפיה� שחטאו לה� לפניה�הודיעו עוברי� היו לכ� מחילה בקשו לא ה�
ומשלש ושונה עובר שהיה רש"י שפירש וכמו מחילה שיבקשו כדי עצמ� את וממציאי�
ולא לה� מחלו לא אמאי וצ"ב לה�, מחלו לא מעצמ� ה� אבל מחילה יבקש אולי

עצמ�. להטריח יצטרכו
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אסור גונא דבכהאי כנגדו, שחטא לחבירו הודיע שכבר במקו� דשאני לומר צרי� לכ
לו ואסור בזה עצמו ביזה כבר כנגדו שחטא הת"ח הודיעו שכבר דכיו למחול, לת"ח
אבל למחול לת"ח לו מותר שלכתחילה ואפילו מחילה, הפוגע יבקש א� אלא למחול

ת"ח כבוד מדי למחול לו אסור בו שפגע לחוטא שהודיע לומר3אחר צרי� וע"כ ,
.כדאמר למחול כבר ואסור לה� הודיעו בשכבר מיירי ביומא דהגמרא

מנת על נגד� החוטא את הראשוני� חסידי� הוכיחו לא אמאי נמי ניחא השתא ולפי"ז
היו ולא אות� מוכיחי� היו דאילו לו, ימחלו 
 מחילה החוטא יבקש לא א� שג�
וה� לנדות� צריכי� והיו הוכיחו שכבר כיו למחול יכולי� היו לא מחילה מבקשי�

וכנ"ל. להוכיח שלא לה� הותר לכ לנדות רצו לא בחסידות�

כי3. כ"כ, תורה בזיון כאן אין ומוחל הפגיעה עצם על הת"ח כששותק בשלמא - ביאור ולהוסיף
ואינם "הנעלבין א) כג, (יומא וכדאיתא עלבונו, ומוחל וענוה חסידות מחמת ששותק לתלות יש
אך בגבורתו". השמש כצאת ואוהביו הכתוב אומר עליהם משיבים ואינם חרפתן שומעין עולבין
הת"ח, ימחול ובע"כ עתה, הפוגע יפייסנו לא אם מוחל ואינו שמקפיד דעתו וגילה כבר הוכיח אם

המערכת. הערת - גדול. בזיון יתבזה
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חנם שנאת בענין
טרום מאיר אהרן הרב
לאדם" האדם "תורת מכון

היסוד עד ערו ערו
לדעת נוכחנו ש	] ב' [בחלק הבהרה" מאמר � חנ	? "שנאת במאמר זה בקוב� לעיל
חנ	 שנאת שהיחס: והשתכנענו � הנושא והיבטי צדדי בכל מעמיקה חקירה אחרי �
נמנע ובלתי הכרחי יוצא פועל הינו החורב� אלא, ועונש, חטא של יחס אינו חורב�, 	
כח), ו (משלי תכוינה" לא ורגליו גחלי	 על איש יהל� "א	 בבחינת חנ	, שנאת של

גחלי	. על מההליכה הכרחית תוצאה היא שהכויה
ובמדרשי	, בגמרא ז"ל חכמינו מדברי ונביא בעני�, הדיבור את נרחיב שלפננו במאמר
שנאת של החטא הביא כיצד ובפרט המקדש. בית לחורב� החטאי	 גורמי	 אי� להבי�
ובמקביל החמורות. העבירות לשלש חנ	 שנאת בי� וההשואה שני, בית לחורב� חנ	

שני. בית לחורב� ראשו� בית חורב� בי� השוואה �
מה? שו	 על המקדש בית

ציוה מה לש	 המקדש? בית בני� מטרת מהי להתבונ� להקדי	 עלינו העני� הבנת לש	
משמש? הוא ולמה לבנותו הקב"ה

לי "ועשו ח) כה, (שמות בפסוק המקדש בית בני� על ה' ציווי את מוצאי	 אנו בתורה
ביניכ	, לשכו� שאוכל מקו	 לי בנו ישראל לע	 אומר הקב"ה בתוכ	". ושכנתי מקדש
שברצונו בשעה הקב"ה ידור כביכול שבו דירה בית הוא המקדש שבית אומרת זאת
לי עשה אחד "קיטו� א) לג, (שמו"ר במדרש חז"ל אמרו וכ� בניו. בי� שכינתו להשכי�
שכינתו להשרות הקב"ה שיוכל כדי היא המקדש בית בני� שמטרת אצלכ	" שאדור

ישראל.בתו� ע	
להשרות רצו� להקב"ה יש אז מקו	, של רצונו עושי	 כשישראל אמורי	 דברי	 במה
הקב"ה אי� לפניו, וחוטאי	 רצונו עושי� אי� ח"ו א	 אבל ביניה	, ולדור עליה	 שכינתו
ואז לשמי	, שכינתו את ומסלק ביניה	 לדור חפ� ואינו עליה	 שכינתו להשרות רוצה
כרצונו בו לעשות יכול אחד וכל חפ� בו אי� אשר כמקו	 שמ	, המקדש בית נשאר
שחטאו ראשו� בית בזמ� לכ� להחריבו. הבאי	 ישראל שונאי בפני שיעמוד מה ואי�
יותר עליה	 שכינתו להשכי� הקב"ה רצה לא שוב ביותר חמורות בעבירות ישראל בני
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בפני שיעמוד מה היה לא כ� על למעלה. שכינתו את וסילק שלמטה ביתו את ועזב
ששמעו "כיו� ב) צו, (סנהדרי� בגמרא מצינו וכ� הבית. את להחריב בבוא	 האויבי	
ויעלה שיבוא לנבוכדנצר שלחו ירושלי	 חורב� על מתנבאי	 הנביאי	 את ומואב עמו�
�] לראשוני	 שעשה כמו הקב"ה לי יעשה שלא אני מתירא לה	 שלח ירושלי	, על
ואי� מרחוק בדר� הל� בביתו האיש אי� כי יט) ז, (משלי לו שלחו וצבאו] סנחריב
והדליק המקדש לבית נבוזראד� כשנכנס בגמרא ש	 אמרו ועוד וכו'". הקב"ה אלא איש
קטלת, קטילא עמא ליה, ואמרה קלא בת "נפקא הצלחתו, על דעתו עליו זחה אותו
כבר כאילו הבית היה הקב"ה שמבחינת � טחינת" טחינא קימחא קלית, קליא היכלא

ש	. לדור חפ� שאינו כיו� קיי	 אינו
והקב"ה מה	 מסתלקת שהשכינה כיו� זו, מסיבה היא החורב� בעקבות שבאה הגלות וג	
ולהוביל	 כמי	 דמ	 לשפו� � כרצונ	 בה	 לעשות ישראל שונאי יכולי	 פניו, מסתיר

הגלות. יסורי ושאר לטבח כצא�
האויבי	 ביכולת שיהיה חטאיה	 גרמו כיצד הראשו�, הבית חורב� סיבת מוב� ובכ�
שכינתו סילק שהקב"ה מזה תוצאה אלא חטאיה	, על עונש היה לא שהחורב� להחריבו,

מה	.
יותר צרי� ומה ובגמ"ח ובמצוות בתורה עוסקי� שהיו שני בית הגמרא לשאלת ונחזור
מה מפני � בתמיה הגמרא שואלת � כ� א	 עליה	, שכינתו הקב"ה שישרה כדי מזה
עדיי� זה תירו� לכאורה אבל ביניה	, שהיה חינ	 שנאת מפני היא הגמרא ותירו� חרב?
תסתלק שבגללה סיבה היא חנ	 שנאת האמנ	 לעיל, שהובאו התמיהות את מיישב אינו

מישראל? השכינה
השכינה להשראת הנדרש הבסיס

ישנו אלא מקו	, של רצונו עושי� שישראל בזה די שלא אנו מוצאי	 חז"ל בדברי אול	
ישראל. על שכינתו להשרות יכול הקב"ה אי� כביכול זה ובלי הנדרש, יסודי תנאי

על בנויה שהיתה לפלטי� דומה הדבר למה יח): טו, רבא (במדבר ז"ל דבריה	 ואלו
עומדת גביה� שעל פלטי� מחוברות שהספינות זמ� כל באלו אלו שקשר	 הספינות גבי
שישראל בזמ� למעלה מבוסס כסאו כביכול כ� עומדת, הפלטי� אי� הספינות פרשו
נדרש בכללות ישראל בני על שכינה שתשרה שכדי אומרת זאת אחת. אגודה עשויי	
זה ובסיס עליה	, שכינתו להשרות כביכול להקב"ה שיאפשר נרחב בסיס שיהיה מה	
בסיס, מהוי	 ה	 אז יחד ומאוחדי	 אגודי	 ישראל כשבני ורק ישראל מכללות מורכב

פירוד יש א	 ואי�אבל הבסיס ומתפרק היסוד מתפורר אז ישראל בני בי� ח"ו ושנאה
שכינתו. להשרות מקו	 להקב"ה

ישראל בני את שיבדוק בטר	 ישראל, ע	 על שכינתו להשרות הקב"ה כשרוצה לכ�
אי� שא	 להשראתה, מקו	 בכלל יש א	 קוד	 יבדוק השכינה להשראת ראויי	 ה	 א	
שבני� מצינו וכ� לזה, ראויי	 ה	 א	 אפילו עליה	 שכינתו להשרות יכול אינו מקו	
דברי	 שלשה אלעאי ברבי יהודה רבי אמר י) ה, (דב"ר זו סיבה מחמת התעכב המקדש
המקדש בית לה� בנו לא ולמה ביהמ"ק לה	 ולבנות לאר�... בכניסת� ישראל נצטוו
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חנ	 שנאת של תולדה שהוא � הרע לשו� ביניה	 שהיה כיו� דילטורי�. ביניה� שהיו
היה השכינה להשראת והיסוד הבסיס ממילא � ופירוד לשנאה במעלה ראשו� וגור	
שיבנה. � השכינה השראת שמטרתו � המקדש לבית סיבה היתה לא כ� על מפורק,

מלמטה השכינה מסלק הרע לשו� שאומר כל מונא רב אמר י) ה, (דב"ר המדרש וממשי�
דוד מה ל� תדע שכינתו, להשרות מקו	 להקב"ה ואי� הבסיס שמתפרק מפני למעלה
כתיב מה הרע, לשו� שמדברי	 ז"א � חדה' חרב ולשונ	 חנית שיניה	 אד	 'בני אומר
למטה לה אי� הרי למטה עושה השכינה מה דוד אמר אלקי	' השמי	 על 'רומה אחריו

לרקיע. השכינה את סלק קיי	 בסיס שו	
מפורק בסיס של תוצאה החורב�

וגמילות במצות וזהירי� בתורה יגיעי� שהיו פי על א� שני, בבית החורב� סיבת היתה וזו
שכינתו ולהשכי� ביניה	 לדור הקב"ה ירצה שלא סיבה היתה לא מעשיה	 ומצד חסדי	,
להשראת הבסיס את ופרקו היסוד את הרסו חנ	 שנאת ביניה	 שהיתה כיו� אבל בתוכ	,
לעיל שתואר תהלי� אותו מתרחש שוב ואיל� ומכא� למעלה, סילקה כ� על השכינה
שונאי ובאי	 ומטרה תכלית שו	 לו אי� ואז שמ	, ומשאירוו ביתו את עוזב שהקב"ה
ישראל כלל ע	 לעשות יכולי	 וג	 בפניה	, שיעמוד מי כשאי� אותו ומחריבי	 ישראל

מה	. פניו ומסתיר שכינתו את סילק שהקב"ה כיו� רוח	 על העולה ככל
לא החמורות, העבירות לשלש חנ	 שנאת עו� את חז"ל שהשוו ההשואה היא וזו
אלא העבירות, כשלש חמור חנ	 שנאת של שהחטא אומרת זאת החטא, בחומרת
מישראל השכינה שתסתלק גורמי	 ששניה	 התוצאה, הוא ביניה	 המשות� שהמכנה

החורב�. זה ובעקבות
לא חנ	 ששנאת א) א, (יומא בירושלמי המובאת האמוראי	 שיטת את ג	 נבי� ובזה
את	 והוכחת	 וראיית	 מה	 חמורה א� אלא החמורות העבירות שלש כנגד שקולה רק
רבי את שאלו ש	) (יומא בגמרא מוצאי	 אנו וכ� נבנה, לא ובשני נבנה שבראשו�
ביהמ"ק, �] בבירה עיניכ	 תנו לה	 אמר גדולי	, אחרוני	 או גדולי	 ראשוני	 אלעזר
ראשו� בית של שהדור ביותר מופלא והדבר לאחרוני	]. נבנה ולא לראשוני	 שנבנה
עוסקי� שהיו א� על שני בית של הדור על עדי� החמורות העבירות בשלש שחטא
בבירה עיניכ	 "תנו שהביאו בהוכחה יותר גדול והפלא מלכיות. שעבוד מתו� בתורה
שבעי	 הספיקו הראשו� במקדש אי� עוד להבי� וצרי� נבנה". לא ובשני נבנה שבראשו�
בחטא רק כשמדובר שני ובבית עליה	, ולכפר החמורי	 החטאי	 את לתק� גלות שנות

לתקנ	. גלות שנות אלפיי	 עדיי� הספיקו לא חנ	, שנאת של
השכינה שתסתלק חומרת� מחמת גורמות אמנ	 העבירות ששלש � הוא בזה ההסבר אלא
שיהיה, עת בכל עוונ	, כשיתמרק ותיכ� ועומד, קיי	 להשראתה הבסיס אבל מישראל
על עונותיה	 שנתמרקו שאחר הראשו� במקדש היה כ� למקומה. לחזור השכינה יכולה

גלות שנות שבעי	 בשלמותוידי נשאר עדיי� שהבסיס מפני הבית, את ובנו נגאלו 1
� שני במקדש כ� שאי� מה נבנה". "הראשו� לכ� כבראשונה למקומה חזרה והשכינה
הקב"ה אי� לכ� השכינה. להשראת היסוד והתפורר הבסיס התפרק חנ	 שנאת ידי שעל
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לא "בשני ולכ� מחדש, הבסיס את ויקימו היסוד את שיבנו עד שכינתו להשרות יכול
להתאחד ולשוב השנאה בעזיבת אלא החטא, במירוק הדבר תלוי לא שכא� נבנה"
לבנות סיבה ואי� ישראל על ולשרות לחזור יכולה השכינה אי� זה בלי אחת. באגודה

ישראל2. על לשרות השכינה שתחזור עד מתעכבת הגאולה וג	 המקדש, בית
מתי? עד

גופו חצי השוברות באנחות ולהיאנח ידי	 בחיבוק לשבת טע	 שאי� זה מכל לנו הרי
ברורה שהתשובה בזמ� נעלמת, שלה שהתשובה כשאלה מתי? עד אוי! אד	, של
היחידה הדר� בינינו ולדור עלינו שכינתו להשרות הקב"ה שיחזור ברצונינו א	 וחותכת.
על הבסיס את ולהשיב שוב הספינות את לקשור היא, � תבונה ואי� עצה אי� נגדה �
ומתחמק מתעל	 פשוט הריהו לזה לבו לשי	 רוצה שאינו ומי בנו. רק תלוי הדבר כנו.
והיה א) נצבי	 (תנחומא במדרש שאמרו וכמו כשמש, וברור ככס� הצרופה האמת מ�
שואל אימתי? לאור, לנו ויהיה ביננו לדור יחזור שהקב"ה היינו עול	 לאור ל� ה'
שנאמר אחת אגודה כולכ	 שתהיו בזמ� המדרש, ומשיב לזה? נזכה כבר מתי המדרש,
הבסיס שוב יתהוה אז רק אחת באגודה אגודי	 � כולכ	 כשתהיו היו	, כולכ	 חיי	

לאור. לנו יהיה והקב"ה השכינה להשראת
ידי על ולא סגולות ידי על לא נגאלי	 ישראל שאי� מוצא את וכ� המדרש וממשי�
השכינה להשראת בסיס להוות אחת אגודה כול� שיהיו עד ישנה אחת עצה קמיעות,
כשה	 יחדיו' יהודה ובני ישראל בני יבואו ה' נא	 ההיא ובעת ההמה 'בימי	 שנאמר
פני מקבלי	 אז ביניה	 והמחלוקת הריב את יבטלו יהודה ובני ישראל בני � אגודי	

שכינתו. להשרות בסיס להקב"ה יהיה שאז שכינה
ביניכ	 הרע לשו� בעלי שהיו ידי על הזה בעול	 הקב"ה אמר יד) ו, (דב"ר במדרש ועוד
על 'רומה שנאמר מביניכ	 שכינתי את סלקתי השכינה להשראת הבסיס את ופירקת	
שנאת ביניכ	 יהיה ולא מביניכ	 הרע יצר עוקר שאני לבא לעתיד אבל אלקי	' השמי	

ביניכ	. שכינתי מחזיר אני שהיה לכמות הבסיס וישוב חנ	
הוא כאילו עליו מעלי� בימיו נבנה שאינו דור כל אמרו (ש	) הירושלמי מסיי	 זה ועל
בית הלא כזאת, אשמה עלינו לטפול נית� אי� � הטענה זועקת � לכאורה החריבו,
חרב המקדש שבית כיו� אלא עלינו, זאת מגלגלי� ולמה אבותינו בעו� נחרב המקדש
כל לכ� השכינה להשראת הבסיס התפרק ובכ� ביניה	 שהיתה חנ	 משנאת כתוצאה
מהקב"ה מונע כבראשונה כנו על הבסיס את מחזיר ואינו חנ	 שנאת בו שיש דור
מונעי	 כאבותינו שאנו זאת, עשו לא ידינו טענה לנו אי� כ� על שכינתו, להשרות
להשראתה, בסיס לו נותני� אנו שאי� ידי על בינינו ולדור עלינו שכינתו להשרות מהקב"ה

החרבנוהו. אנו כאילו עלינו מעלי� לכ�
היחידה שהעצה חז"ל בדברי מפורש שראינו כפי היא הנ"ל מכל המתבקשת המסקנה
באגודה כולנו ולהתאחד שבינינו והשנאה הפירוד את להפסיק היא, � מנוס אי� ממנה �
נדחנו ויקב� בתוכנו, שכינתו הקב"ה ישיב ואז השכינה להשראת בסיס להוות אחת

אמ�. בימינו, במהרה חיינו בית את ויכונ� האר� כנפות מארבע
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אושינסקי יצחק הרב
ירושלים וגן בית ישראל", "נשמת כולל

הארץ? אבדה מה על
חסדי	 ובגמילות ובמצות בתורה בו עוסקי	 שהיו שני "מקדש ט: ביומא בגמ' איתא

וכו'". חינ	 שנאת בו שהיתה מפני חרב? מה מפני
חסדי	 בגמילות שני בבית עוסקי	 שהיו בגמרא להדיא איתא דהא טובה, קשה ולכאורה
הגמ"ח ע	 אחד בקנה זה עוו� עולה כיצד � חינ	" "שנאת של זה עוו� מהו וא"כ �

בו? עוסקי	 שהיו
ה	 עסוקי	 היו דאכ� הגמרא דברי והסביר יישב אשר אחד מת"ח שמעתי זו קושיא
אוהב בי� עצמ	, לבי� בינ	 בגמ"ח עסוקי	 שהיו היה חטא	 שורש א� חסדי	 בגמילות
היו שלא אנשי	 בי� חסדי	 בגמילות עוסקי	 היו לא א� לחבר חבר בי� לאוהב,
בדברי הכוונה זוהי עימ	. חסדי	 גמלו ולא ובניכור בשנאה התנהגו אלו כלפי אוהביה	.
חסדי	 גומלי ג	 היו שאכ� למרות בו, שהיתה חינ	 שנאת משו	 ביהמ"ק שנחרב הגמ'

ואוהביה	. חבריה	 ע	 �
שלמרות משו	 באכילה, החסידה את התורה שאסרה בספרי	 אנו מוצאי	 זו כדוגמא
אית	 רק א� � חז"ל שאמרו וכמו "חסידה", שמה ומכא� � חברותיה ע	 חסד שעושה

באכילה. להתירה א"א בגללו אשר פג	 וזהו אחרות. ע	 ולא חסדה, עושה
שונה. בצורה הנ"ל ביומא הגמ' דברי להבי� נית� א�

מוטבע שאינו למרות למעשה נחשב המעשה אשר האד	, שעושה מעשה לכל בניגוד
כ�. הדבר אי� המצות בעשיית � הדבר נעשה בפועל שהרי דוקא, בלבו

"ודבק דשחרית ק"ש שלפני רבה" "אהבה בברכת יו	 בכל אנו מתפללי	 המצות בעני�
של בלבו ומוטבעת דבוקה להיות צריכה האד	 שעושה המצוה וכו'". במצותי� לבנו
המצות אי� אשר אד	 האד	. של הפנימית מהרגשתו עשייתה את לנתק וא"א האד	

ול רבות לטעויות לבוא יוכל וכ� המצות. קיו	 בעצ	 לו חסר בלבו, שכחהדבוקות
המצות. קיו	 בעצ	 תמידית

רק זאת עשו א� לזולת, ובעזרה בגמ"ח השני ביהמ"ק בני עסוקי	 היו אמנ	 כ�, א	
הטביעו ולא גרידא, צווי מצד � בצרות לרעהו לעזור אד	 שחייב בתורה הצווי משו	
עד גדולה כ"כ שנאה רעהו את איש ה	 שנאו תוכ	 בתו� בנפש	. הנ"ל המצוה את
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בתורה. המפורש הצווי משו	 רק חסדי	 וגמלו עזרו זאת למרות א� הבית. נחרב שבגינה
הגמ"ח את וקיימו בלב	 הזולת שנאו עוד אלא בנפש	 הגמ"ח את הטביעו שלא רק ולא

לב	 הרגשת .1נגד
בית אנשי של הגמ"ח מעשי עולי	 אי� הגמ', דברי בהבנת הפשוט ההסבר א"כ זהו
כ� על נענשו מדוע מוב� וכ� לרעהו. איש לה	 שהיתה חינ	 השנאה ע	 בבד בד שני
מ� המצות עשיית של זה בחסרו� לקו שני בית אנשי רק שלא לציי� יש הבית. בחורב�

זה. בקלקול לקו ראשו� בית אנשי ג	 אלא בתוכ	, הוטבעה ולא ולחו� השפה
את ויב� החכ	 האיש מי דכתיב מאי רב, אמר יהודה ר' "אמר פא. בנדרי	 בגמ' איתא
דכתיב בעצמו, הקב"ה שפירשו עד פירשוהו ולא ולנביאי	 לחכמי	 נשאל זה דבר זאת,
בתורה מברכי	 שאי� לומר רב, אמר יהודה ר' אמר תורתי... את עזב	 על ה' ויאמר

הגמ'. עכ"ל תחילה".
נענשו ברכותיה ברכו שלא בשל וכי תורה, שלמדו נראה א"כ העול	, קושיית וידועה
לאהדורי דידע דליכא מכלל ..." וז"ל: בר"� ש	 ומבואר שלמדוה? למרות כ�, כדי עד
היו ולפיכ� תמיד בתורה היו עוסקי� ודאי אלא בלחוד... הוא ברי� קודשא אלא טעמא
יודע שהוא בעצמו הקב"ה שפרשו עד האר� אבדה מה על תמהי	 והנביאי	 החכמי	
בעיניה	 חשובה התורה היתה שלא כלומר תחילה, בתורה מברכי	 היו שלא הלב, מעמקי
בברכותיה..." מזלזלי	 כ� ומתו� לשמה בה עוסקי	 היו שלא עליה, לבר� ראוי שיהיה כ"כ

הר"�. עכ"ל
היו ראשו� בית אנשי של חטאיה	 לעיל. כמובא בדיוק הנ"ל הר"� מדברי א"כ נראה
אמנ	 קיימו הראשו� הבית אנשי ג	 השני. הבית אנשי של חטאיה	 של הסגנו� באותו
גרידא, התורה צווי בשל היתה התורה שלמדו הסיבה א� תורה, ולמדו המצות את
את הטביעו שלא רק ולא בלב	. התורה את הטביעו ולא ולילה", יומ	 בו "והגית
דברי קיט: בשבת בגמ' איתא כמו"כ בברכותיה. זלזלו א� אלא בלב	 וערכה חשיבותה
שאמנ	 לפנינו הרי חכמי	. תלמידי בה שביזו משו	 היה ראשו� בית שחורב� יהודה ר'
זלזלו שלמדוה, למרות ולכ� כלל, בלב	 אותה החשיבו לא א� התורה את ה	 למדו
במצוה, הלב דבקות ללא ולחו� מהשפה המצוה קיו	 של זו סיבה חכמי	. בתלמידי
כאשר וכ"ש הלב כוונת ללא שמצוה משו	 הבתי	, שני לחורב� שגרמה היא היא

ושלימותה. המצוה מעלת כלל לה אי� הפוכה, הכוונה
ללא מצות קיו	 הראשו�. בית אנשי של דרכ	 את שני בית אנשי דהמשיכו א"כ נראה
ה	 נענשו ולכ� גרידא. מצוה" "לש	 אלא כער� המצוה החשבת ללא בלב, אחיזה

ראשו בית אנשי של המקדשכענש	 בית בחורב� � �1.
בני� בעני� ביהמ"ק. חורב� � ענש	 מהות את ג"כ זה מהל� ע"פ להסביר נית� אולי
"בתוכו" בתוכ	". ושכנתי מקדש לי "ועשו תרומה בפרשת בתורה נאמר והמשכ� ביהמ"ק
ומשכ� מקדש לבנות צווה הקב"ה ואחד. אחד כל של בתוכו "בתוכ	". אלא נאמר, לא
א"כ היתה המקדש בניית הבית. בניית בעקבות ישראל של בלבותיה	 שישכו� והבטיח
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המצות הפכו המקדש בבית ישראל. של לב	 לבי� ומצותיו הקב"ה בי� המקשר כדבר
ישראל. בני של בלב	 שהוחדרה הנפש להכנת גרידא מצוויי	

והמצות, התורה מעלות את מלב	 ונתקו ובשני הראשו� בבית ישראל חטאו כאשר אול	
שגר	 עד כ"כ הדבר השפיע בגמ', ש	 כמובא עצמ	, המצות את קיימו שבפועל למרות
את כבר ממלא המקדש שאי� נראה זה, חטא	 לאחר שעתה, משו	 הבית, לחורב�
האמונה את מלב	 זרקו שהרי ישראל, של לב	 לתו� כביכול הקב"ה את להחדיר יעודו,
שאי� שנראה לאחר הבית, את להחריב הקב"ה החליט מכ� יוצא כפועל לכ� התמימה.

המקדש. של וייעודו תפקידו את מנצלי	 ישראל

וחטא	 ראשו� בבית ישראל של חטא	 הוא. אחד דהכל הדברי	 מהל� מכל א"כ נראה
עשיית שבי� הקשר ניתוק � חטא של סגנו� אותו בעצ	 היה שני בבית ישראל של
� הבתי	 בשני שווה ישראל של עונש	 היה כ� ובשל במצוה. הלב ודבקות המצוה
את כבר הבתי	 מילאו לא שנוצר שבמצב לאחר � ממנו השכינה וסילוק הבית חורב�
ביתר מובנת עתה ישראל. של ונפש	 לב	 בתו� הקב"ה של שכינתו הגשמת יעוד	,
בלבד קיו	 ולא וכו'", במצותי� ליבנו "דבק ויו	 יו	 בכל מהקב"ה בקשתינו שאת

הלב. מהרגשת המנותק
על1. הרומז בחקותי שבפרשת שבתוכחה טז) כו, (במדבר ברמב"ן כמבואר תשובה עשו שלא אף

(עיי"ש). ימיהם בסוף תשובה שיעשו מצינו לא ראשון, בית חורבן
מעון2. הוא חמור שני מקדש שעון ראיה שמביא (שם) הירושלמי דברי את גם לפרש אפשר ובזה

היסוד עד ערו ערו שנא' הכתלים את פעפענו אנו אבל התקרה את העבירו אבותינו ראשון מקדש
מחמת היתה השכינה שהסתלקה שהסיבה ראשון שבמקדש החטא על כמשל הוא שהתוצאה בה
שהשכינה שני במקדש אבל נשאר, עדיין שהבסיס מפני שטחי לחורבן רק עונם גרם עונותיהם
פעפענו אנו שאמרו וזה המקדש בבית היסודות לקעקוע גרם לכן הבסיס שנפרק משום הסתלקה

שלנו. חנם שנאת ידי על הכתלים את
המערכת:3. אדםהערת שבין למצות שני בית אנשי בגישת כאן המתואר רוח להלך חזק הד

עולה שויןלחבירו, שניהם שהיו כהנים בשני מעשה "ת"ר מסופר שם כג. דף ביומא הגמרא מתוך
אמות ארבע לתוך מהן אחד קדם במצוה], זוכה הקודם וכל הדשן, לתרומת -] בכבש ועולין ורצין
מפרפר, כשהוא ומצאו תינוק של אביו בא בבכיה, העם כל געו בלבו... לו ותקע סכין נטל חבירו, של
מידיו הסכין ליפול מהרו כלומר -] סכין". נטמאה ולא מפרפר בני ועדיין כפרתכם הוא הרי אמר
יותר כלים טהרת עליהם שקשה "ללמדך שם: ומסיים שם]. ריטב"א מטמא, ואינו מפרפר הוא עדיין

דמים..." משפיכות
דאגתו וכל עיניו, לנגד ומפרפר גוסס והוא בזדון שנרצח בבנו ומתבונן אבא לו עומד ואיום! נורא
מרפה אינה ב' בעמוד שם הגמ' אך לכאורה. לשמים! עד "צדקות" כלים. טהרת בדקדוקי היא
שפיכות דילמא או קיימא, כדקיימא כלים טהרת אבל דזל הוא דמים שפיכות להו "איבעי וחוקרת
ודקדוקו יראתו עוצם מתוך ורק פירוש, -] דחמירא" היא כלים טהרת אבל קיימא כדקיימא דמים
דזל, הוא דמים ששפיכות שם הגמרא ומסקנת בנו]. של למצב לב האבא שם לא כלים בטהרת
שבין יותר דקות לפגיעות וחומר קל דמים, לשפיכות הפנימית והסלידה ההרגש את איבדו עיי"ש.

עמדה. בעינה שמיא כלפי שצדקתם בזמן זה וכל לחבירו, אדם
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ירא יהודי על הסיפור את רחוקה לדוגמא נביא להגיע יכולים הדברים היכן עד היטב להמחיש כדי
השיב מה, שום על זאת יתירה שמחה חביריו, לשאלת בפורים. גדולה בשמחה שרוי שהיה שמים
שם רעבים ופשוט גדולה במשפחה מטופל הוא הדעות. לכל אמיתי "אביון" למצוא זכה שהשנה
זה אביון של זהותו על חביריו אותו שאלו רב. בהידור לאביונים מתנות מצות בהם וקיים ללחם
למרות לגלות. מסרב הנפש" "בעל דידן יהודי אך כתיקונה, המצוה לקיים יוכלו הם שגם בכדי
הרי ישתפר ומצבו "שלו" באביון יתמכו כולם שאם הוא מפחד בשלו, הוא והשידולים ההפצרות
מילת כל כי נדמה לאביונים... מתנות מצות בו לקיים כזה מהודר אביון לו יהיה לא הבא שבפורים

מיותרת. הסבר
מהמערכת:4. הסבר שביןתוספת המצות מפנימיות לבם את הסיחו ראשון שבבית שבעוד אלא

"לשם הללו המצות וקיימו לחבירו. אדם שבין במצות כזאת עשו שני שבבית הרי למקום, אדם
ה"לב". ובלי הפנימיות ללא אך בהידור, ואפילו מצוה",

המצות שמקיים וכל ישראל! אהבת וכו'? חסדים גמילות כמו לחבירו אדם שבין במצות ה"לב" ומהו
כל על מלא לבו ואדרבא כלל, אהבה בלבו אין אך נפש במסירות אפילו חסדים וגומל בהידור
ממערב. מזרח כרחוק אלו יקרות מצות של ממובנם הוא שרחוק הרי חנם, שנאת בשנאה, גדותיו
גמילות של המצות מהות את רבה בבהירות ללמוד ניתן שמהן הרמב"ם מלשונות מקצת ונעתיק
המצות את המונה להשיטה הרמב"ם מתייחס ב' שורש המצות בספר האדם. בלב ושורשן חסדים
הרמב"ם: כותב זה ועל עצמה, בפני כמצוה אחת כל מתים... קבורת אבלים, ניחום חולים, ביקור
כולם הפעולות אלו כי ידעו ולא עצמה, בפני מצוה הפעולות מאלו ופועל פועל כל כי "וחשבו
יתברך אמרו והוא בביאור, בתורה הכתובות המצות מכל אחת מצוה תחת נכנסות להם ודומים
שציונו מה כמו המידות, מן במידה להתנהג ציונו "וכן כותב ט' בשורש ושם כמוך..." לרעך ואהבת

כמוך". לרעך ואהבת אמרו והוא וחסד והצדקה והרחמנות בחמלה
חולים לבקר דבריהם של עשה "מצות ה"א) י"ד (פרק אבל בהלכות החזקה ביד להלכה כתב וכן
וכן הקבורה... צרכי בכל ולהתעסק האורחים וללות הכלה ולהכניס המת ולהוציא אבלים ולנחם
אלו מצות שכל אע"פ שיעור. להם שאין שבגופו חסדים גמילות הן ואלו והחתן... הכלה לשמח
אחרים, לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים כל כמוך, לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם,
"ואהבת", הואמצות גמילותחסדים סוגי מפורשששורשכל הרי ובמצות". בתורה לאחיך אותן עשה

אלו. מצות של הפנימית וכוונתם מובנם וזהו ישראל. אהבת אומרת זאת
הגמ"ח בפעולות למעט השנאת-חנם של התבטאות היתה [שלא שני בית בענין שהביאור להעיר יש
בשם שם יומא יעקב שבעין הגאונים בחידושי כמובא לכאורה הוא פנימית] הרגשה ענין רק אלא
אולם עיי"ש]. תק"ח, עמ' ח"ב שור בעלי משמע [וכן עיי"ש. נסתרת, שנאה שהיתה לעיתים בינה
ור"א יוחנן ר' דעת בהמשך שם לגמ' שמנוגד משום לכאורה עיון צריך שווה עונשם שהיתה הסיום
שהבין שכיון לעיתים בבינה שם [וכמבואר עדיפי. שהראשונים תוכיח שבירה כר"ל] דלא [אמנם

- עיי"ש]. קיצם, נתגלה לכן גלוי עוונם היה בראשונים לחבירו סנדלראדם ד. הרב הערת
צפת. שליט"א,
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ביהמ"ק וחורבן חינם שנאת שבין הקשר על

החסידות מגדולי

זללה"ה: מקוריץ פנחס רבי הרה"ק
גדולה מחלוקת ש	 והיה באב בט' ש	 והיה אחת לעיר שבא סיפר אחת "ופע	
לא אפשר לו ואמרו שלו	, לעשות שיתוו� אחד צד ממנו ובקשו העיר, אנשי בי�
בית חורב� הלא אדרבא לה	 והשיב באב, ט' שהוא בעבור זה בדבר לעסוק תרצו
שלו	 לעשות זה ביו	 נזדמ� וכאשר ט:), (יומא חינ	 שנאת בעבור היה המקדש

מאוד". טוב הלא ישראל בני בי�
ל"ח סי' פנחס מדרש

זי"ע) הבעש"ט (תלמיד זי"ע מפולנאה המוכיח
"ìä÷äá úçà äãåâàá åðìåë äéäðù äæá íééåìú åðùôð úåãôå åðúìåàâ ìë

òåãéëנציית שא	 תוכחה, לשו� ע"ה] המל� שלמה שאמר �] קהלת' 'דברי וזהו ...
נזכה אז אחת, באגודה עצמנו את להקהיל קהלת עני� על אותנו שמזהירי	 לדברי	
שכל בהקהל, נאמרו דבריו שכל דייק' והיינו בירושלי	', מל� דוד 'ב� משיח להיות
הקהל, עני� על נאמר היה הכל בקהלת וכא� ובמשלי השירי	 בשיר שמזכיר מה

אחת". באגודה שנהיה
קהלת אריה, קול

יוסף" יעקב ה"תולדות בעל זי"ע, מפולנאה יוסף יעקב רבי הרה"ק
בחרבות זה את זה ודקרו זה ע	 זה שאכלו חינ	 שנאת ע"י הבית חורב� גר	 "וזה
א"א זה חטא יתוק� שלא זמ� וכל עמלק, מעשה שהוא ט:) (יומא וכו' שבלשונ	
שיזכור כדי עמלק מעשה לזכור מצוה שהוא א"ש א"כ שיבוא... דוד ב� למשיח
נחרב כאילו בימיו הבית נבנה שלא כי לתק�, ויראה הבית נחרב זה עבור אשר

áå÷òäבימיו áìî ìåùëî øéñäì åáì íéùé ùéà ìë êëìירמיה ר' וז"ש ...
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דיו לב	, וחילוק ופירוד חינ	 שנאת עבור המקדש בית שחרב מיו	 יח:) (עירובי�
אותיות בשתי להשתמש íùäלעול	 äéäéù éãë äæ àèç ï÷úì áì íéùðù éãë

åðéãéá àåä éë íìùלעורר וכו' ישני	 עורו הנ"ל לרמז שופר מצות בא ולזה ...
הבית חורב� גר	 חינ	 שנאת אשר הנ"ל מהחטא øøåòìמהשינה éåàø äúòå

úåááìä ãçéì äæä úåî úðéùîרע פגע ואי� שט� אי� ר"ת שופר רמז שהוא
נעשה קטיגור בישראל שיש שלו	 ע"י כי תקפ"ג) סי' (או"ח הט"ז סניגור".כמ"ש

פנחס פרשת יוסף יעקב תולדות
"øùà àèçä ïå÷éúá íà éë úéáä äðáéå ãåã ïá àåáéù øùôà éàù éøä

úéáä áøçð åøåáòאפשר ואי� הבית נחרב השלו	 העדר שעבור מאחר וא"כ
סיבת הוא שהשבע חז"ל דדרשו וז"א מהכיס פרוטה כשיכלה דוד ב� שיבוא
חיטי	 חלב כי ע"י והוא קמז) (תהלי	 שלו	 גבול� הש	 הפסוק פי' ובזה השלו	,
פרוטה בכלה וא"כ נט.), (ב"מ תיגרא אתי מכדא קמחא אזיל כי משא"כ ישביע�,
אשר החטא נתק� לא שעדיי� בא דוד ב� ואי� השלו	 העדר סיבת הוא מהכיס

באריכות עיי"ש דיבואר..." לי ונראה הבית? נחרב עבורו
קדושים פרשת יוסף יעקב תולדות
זה שעבור חינ	 ושנאת השלו	 העדר לסיבת הוא האחרו� שהגלות כמו "והנה
שלו	 לעשות הנביא אליהו את שולח הנני הגאולה קוד	 ולכ� וכנ"ל, הבית חרבה
שבת נקרא ממצרי	 כשיצאו ואז מצרי	... וגאולת מצרי	 גלות היה כ� בעול	,
למטה ישראל של ואחדות חיבור ע"י ושל	 גדול הקב"ה של שמו שהיה הגדול
על האלקי	 את תעבדו� ממצרי	 הע	 את בהוציא� כמ"ש גאולת�, סיבת שזהו
גאולת� סיבת כא� וג	 אחד, באחדות ההר נגד ישראל ויח� כתיב וש	 הזה, ההר

ושלו	". אחדות ע"י הוא ממצרי	
מות אחרי פרשת יוסף, פורת

זצללה"ה מליז'נסק אלימלך רבי הרה"ק
דהיינו בהשדה אחיזה לו להיות בעשו כח היה וע"ז חינ	 שנאת בו היו שני "ובבית
רמז הוא שעיר איש עשו שהיה וזה שדה, איש ציד יודע ועשו ע"ד המקדש בית
בי� ל� נתחל� שמא להקב"ה איוב שאמר שמצינו כמו חינ	 שנאת ע"י היה שכחו
לשער שער בי� חז"ל ודרשו תעלה לשט� פלג מי הקב"ה לו והשיב לאויב, איוב
עיני	 מאור מכחישי	 היו אחת בגומא יוצאות שערות שני שאלמלא לי נתחל� לא
כל מפורדי	 שה	 השערות כמו פירוד דהיינו חינ	 לשנאת השער הרמז וזה ע"ש.

אחת". בגומא אחת
וישלח פרשת אלימלך, נועם
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זצללה"ה מברדיטשוב יצחק לוי רבי הרה"ק
עינו לית� ואחד אחד כל צריכי� לכ� חינ	, שנאת בעו� חרב השני הבית כי "וידוע
באופ� ומאודו בנפשו שלימה אהבה מישראל אחד כל אוהב להיות הימי	 כל ולבו
בעוה"ר ועכשיו במהרה... בהמ"ק תבנה ובוודאי גמור באחדות ישראל כל שיהיה
השאלה... סוד וזה מהתמצית מתפרנסי� ואנחנו שפע לה	 יש העול	 האומות
והשיב מהתמצית, ואנחנו השפע מעיקר מתפרנסי� שה	 זה מה שואלי	 שהמה

בעוה"ר הגור	 úàðùשזה äæä òâðä øéñäì åðáì ìà åðîù àì ïééãò åðçðàù
òôùä úòéðî íøåâä àåäå åðéðéáî íðéç."

בכורות מס' אגדות פירושי לוי קדושת

זצללה"ה ושמש" "מאור בעל הלוי קלמן קלונימוס רבי הרה"ק
כש חלילה ג	 הוא מלא ביניה	"...ופסוק שלו	 יש א	 זרה עבודה עובדי ישראל

לו, הנח אפרי	 עצבי	 חבור י"ז) ד' (הושע כדכתיב לה	 יכול שט� שו	 אי� אזי
כדאיתא שני בית נחרב חינ	 שנאת ידי על זאת מצוה בביטול חלילה, ולהיפו�

ט:) (יומא ãçàבגמרא àéøèîéâ äáäà éë äæá äéåìú íéðéãä ú÷úîä ìëå
â'é àéøèîéâ àåäù."

תצוה-זכור פרשת ושמש, מאור

רנ"ט - החלצו
-ה "החלצו בקונטרס זצוק"ל מליובאוויטש הרש"ב מדברי תמצית כאן עתקנו

שום בלי לזולת לשנאה האדם נטיית את השאר בין המנתח נפלא מאמר רנ"ט",
בלשונו ההסבר תמצית כאן הבאנו הסוד. ע"ד גם באריכות שם ומבאר סיבה.

נפש. לכל שוה שיהיה כדי קבלה פי על הסבריו והשמטנו

שום בלי ממש בחינם היא שהשנאה פירושה בחז"ל חינם ששנאת היא [שיטתו
הרוח]. וגסות עצמית ישות מהרגשת תוצאה רק לעין הנראית סיבה

מנגד שהוא או רעה איזה לו שגר	 פרט איזה מצד אינה שהשנאה דוקא חינ	 "...שנאת
והשנאה הכעס שהוא פרטית... מידה באיזה תלויה השנאה היתה שאז פרט, באיזה לו

עמו. ומריב מתקוטט לכ� מנגדו שהוא ומפני כו' מנגדו על
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לסבול יכול שאינו מפני כ"א פרט איזה מצד אינו והשנאה... והריב המדו� עני� אבל
כו', עמו להתאחד וא"א כו', עמו מו"מ שו	 לו היה ולא כלל ידעו שלא ג	 זולתו, את

øáã àì ìò íðç åúåà àðåù àåäù íðéç úàðù '÷ðä åäæåבזה יש [ולפעמי	 כו'.
שבא זהו אבל כו', אותו שונא הוא למה טענה איזה לו שיש דהיינו פרטי	, איזה ג"כ
ועלילה תואנה לו שמצא רק השנאה סיבת ה	 הפרטיי	 שהטעמי	 שלא והיינו אח"כ
שלא מצד הוא השנאה [ � כ"א אמיתית אינה אבל לבד, זולתו לפני עצמו את להצדיק

הזולת את לסבול åìùיכול úåùéä àåä äáéñäåעני� ובכלל עצמו בעיני חשוב שהוא
יכול אינו ולכ� כו'. שלו ופרט פרט בכל מאד א"ע שמרגיש עצמו והרגשת הישות

כו'. הזולת את çøëäáלסבול úìåæäã åúìåæì íå÷î ïúåð åðéà åìù úåùéä éðôîã
åúåà ìåáñì ìåëé åðéà ïëìå åúåàéöî èòîî.

למנגד הזולת לו נעשה שעי"ז שלו הישות הוא הסיבה דעיקר åðéàנמצא úåãâðúääå
èòîî ä"ä åúåàéöî àöîðù äæáã ,àöîð àåäù äîá à"ë èøô äæéàá åì ãâðîù

åìáåñì ìåëé åðéàå åì ãâðî àåä äæáå åìù úåùéäדעיקרו דקדושה ובסטרא כו'.
דלהי והתכללות יחוד בבחי' ה"ה ביטול מקו	הוא נות� ה"ה ביטול בבחי' שהוא ות

כו'... עמו ומתאחד הזולת את מקבל שהוא היינו מקו	 שנות� מה ועני� הזולת. אל
א� דבר בשו	 עמו להתערב ולא עמו לדבר יכול שלא עד בתכלית אותו שונא ...והוא
הטוב כל ג	 בעיניו ונבזה שנמאס עד רעה בעי� רק עליו ומביט שבקדושה... בדבר
איזה בו שמצא [ומה כו'. שלו התומ"צ וקיו	 רעהו של עבודתו ומבזה שמבטל שבו
וידבר הדבר וירחיב יגדיל כלל העבודה ועצ	 לגו� נוגע שאינו בחיצוניות ג	 א� חסרו�
צדיק אד	 אי� אשר טובה לא מידה איזה בו כשנמצא ומכש"כ אותו ויבזה הרבה בזה
ועכ"פ ח"ו ביסוריו בלבבו ישמח ולהיפ� ובטובתו בשלותו שמח אינו וממילא כו'...

ע"ז... יצטער לא
דעות חילוקי שיש בנ"י מושבות מקומות בכל האחרוני	 בדורות בעו"ה שנמצא ...וכמו
הרבני	 בעניני (כמו שבקדושה בדברי	 ובפרט הכלליי	 מעניני	 עני� ובכל דבר בכל
חבירו אומר אומר שזה מה אדרבא להתאחד, שא"א וכדומה) ביהכ"נ ועניני ושוחטי	
שאומר דמה לבבות, פירוד ה	 באמת דעות והחילוקי מהרס זה בונה שזה ומה בהיפ�,
מצד ולא רוצה שהוא מה אומר כ"א כ� מחייב ששכלו מצד זה אי� מזולתו בהיפ�
דהכלל כו'. אחר באופ� רוצה שחבירו מפני רק זהו כ�? רוצה הוא ולמה השכל, הכרח
יכולי	 שאינ	 לבבות הפירוד מצד והיינו מזולתו בהיפ� ולאמור לרצות שצרי� הוא
ומוכרח הנצר� הכללי העני� נפסד (ועי"ז כו'. זל"ז מנגדי	 ה	 זה ומשו	 זא"ז לסבול

כו'.) עצמו ישות הוא העיקר כי כלל ע"ז מביטי	 ואינ	 כו'.
בעסק לעצמו במה בונה שכאו"א ה' בעובדי בעוה"ר חינ	 שנאת עו� ימצא ביותר והנה
מתאחדי	 ואינ	 דוקא חכמתו עפ"י העבודה בעסק וכמו"כ דוקא ושכלו דעתו ע"פ התורה
שיתחברו ועבודה בתורה בעוסקי	 גדול ועיקר יסוד באמת אשר כלל, זע"ז ומתחברי	

זע"ז... וידברו
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על שמעמיד [כו'] התורה בעסק ה� זולתו ע	 להתאחד יכול אינו שבעצ	 הוא והעיקר
לשמוע כלל מקבל אינו זולתו וסברת האמת הוא שכ� יחשוב ושכלו דעתו וכפי דעתו
ה	 שכלי בעני� יחד כשמדבר אדרבא ואז כו'. צדדית נטיה בלי באמיתי' בזה ולדו�
יכול שאינו אח"כ טענה אצלו נעשה (וזה יותר זל"ז מתנגדי	 ונעשי	 יותר מתפרדי	

עכ"ל. כו')", וכ� כ� אמר שהרי אתו ולהתאחד להתערב
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