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  "לו אין אדם חוטא ולא" 1

  ?מדוע הכלל הזה מחויב
אדם עובר עבירה  אין.) "סכת סוטה דף גבמ(ל "וכמו שאמר ר, הישר כי החטא הוא היפך ההגיון

, שבכח היצר הרע ליצור לאדם דמיון שירויח מכךי "וזאת ע, "טותאלא אם כן נכנס בו רוח ש
לו מזה רווח אין ולכן במקום שאין , אולם החטא מצד עצמו הוא היפך דרך האדם, וזהו השטות

  .עד כדי שיש כאן חזקה שאין אדם חוטא ולא לו, כל היגיון שיעשה העבירה

  .ביאור הטעם ששכיר יכול לחזור בו 2
אינו יכול לחזור בו אז ש ,שכל האיסור הוא רק באופן שמוכר עצמו לעבד עברי' כתבו התוס

  .ועל ודאי מותראבל להשכיר עצמו לפ, ואינו יוצא לחירות קודם זמנו ללא גט שחרור
יכול הוא מה שאלא ש, דבאמת הוא כעבד גמור לגבי מה שידו כיד רבו, ביאור הסוגיאעומק וזהו 

והוא ' ולא עבדים לעבדים, עבדי הם'לחזור בו כל רגע זה גופא היה כוונת התורה במה שאמרה  
בד למען ואילו כאן למרות שהוא עו, כי עבדות הוא מה שאינו ברשות עצמו, שונה מעבד רגיל

הוא יכול להפסיק את ו מאחר, כל רגע שהוא עובד לרבו הרי הוא ברשות עצמו, אדם אחר
מומר לדבר הענין דכעין (, נמצא שהוא עובד את רבו כל רגע בבחירה אישית, העבודה בכל רגע

זה עצמו  ,משום שעצם זה שאני בוחר מה לקיים ומה לא, אחד שהוא מומר לכל התורה כולה
  .)שאני בחרתי לקיים הוא לא מחמת הציווי האלוקי אלא מחמת רצון אישי שלימגלה שאת מה 
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à Èî Àò Çè éà Çî ?é Äî Èc dé Åã Àé Àá à Èø Èè ÀL èé Ä÷Èð Àc ïà Çî Àk ïé Äc úé Åá ä ÅNÂò Çî ì Èk .[ Äç é Äa Çø Éåì ø Çî ÈààÈi  ø Çá

ïÈð Èç Éåé é Äa Çø Àì à Èa Çà , Éåæ àé Ää eð ÅúÈð ÀL Äî à ÉìÀå? !- ä Èa Ëú Àë Éån Äò ïé ÅàÀå èÅâ ä Èàé Äö Éåä ,d Èú Èa Ëú Àë ä Èá Éåb .
dé Åì ø ÇîÂà, à Èt Àñ Çç Àê Èì é Äà Èì Èã Àc åà Èì é Äàà Èt Àñ Çç Àê Èì é Äà Èì Èã Àc åà Èì é Äàà Èt Àñ Çç Àê Èì é Äà Èì Èã Àc åà Èì é Äàà Èt Àñ Çç Àê Èì é Äà Èì Èã Àc åà Èì é Äà , , , ,d Èúeú à Èúé Äð Àb Àø Çî ú Çç Çk ÀL Çî àÈìd Èúeú à Èúé Äð Àb Àø Çî ú Çç Çk ÀL Çî àÈìd Èúeú à Èúé Äð Àb Àø Çî ú Çç Çk ÀL Çî àÈìd Èúeú à Èúé Äð Àb Àø Çî ú Çç Çk ÀL Çî àÈì4444::::  

                                                 

  "לפני ולפנים"ו" לפנים" 3
ובפרט קשה  ,"לפנים ולפני פנים"ולא ביאר ענין ה, היינו לפני בני הישיבה" לפנים"י ביאר ה"רש

   . י ולפניםואילו לזה צריכה לפנ, שלזה אינה צריכה לפנים, כ"להבין איך נחלקו באופן קיצוני כ
) הלכות פריה ורביה ואישות הלכה א -ספר ליקוטי הלכות (ת "מוהרנפ דברי ה"ונראה לבאר ע

שזה נאמר על התלמיד חכם שהוא יקר מכהן גדול שנכנס לפני , בחינת יקרה היא מפנינים וזה"
ורה ידי הת -כי התלמיד חכם על , )סוטה ד עמוד ב(כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה , ולפנים

 מתלבששהיא למעלה מבחינת כהן גדול ש, עולה למעלה למעלה עד אוריתא דעתיקא סתימאה
  .ל"כי הוא עולה למעלה מעלה שאין שם בחינת לבושין כנ, בלבושין ונכנס לפני ולפנים

כלומר התבוננות בעומק הדברים עצמם מיניה , דהיינו יש בחינה בתורה שהוא בחינת לפנים
' הפי' וזה נכון לפי ב(, כי הדברים סתומים לכאורה, זה אינה צריכה לפניםכ אמר לו ש"וע,  וביה
עד , וזה בחינה גבוהה עוד יותר" לפנים לפני לפנים"ועל כך ענה לו שזה צריכה  ,)ק"ודו, י"דרש

 .סתומיםכנראים הדברים  ךולכ, שאין לדבר לבושין הניתנים להשגה בפשטות

  ביאור המשל של מרגלית מתחת החרס 4
וכי חסר דברים שאחרי שמסירים את המכסה מגלים את תוכנו הפנימי , של הזה צריך ביאורהמ

ועיין (, וכי כל פעם שמרימים את החרס מגלים מרגלית, ועוד שהמשל כאן הוא תמוה, ויופיו
  ).'תוס

שהם , ט"אחר אותיות חרס יש אותיות שע, ל רמז לדבר"נ"כאן כתב ספר בניהו בן יהוידע וב
ל "כי מאדם בור ועם הארץ שנמשל בדברי רז, כי מתחת החרס יצא איש חכם, "חכםאיש "מספר 

  ".יצא ילד חכם ונבון, בגמרא לחרס
כי לא שייך , כי המציאה היא בפתאום, "געת ומצאת תאמיןי"ל "ואולי הכוונה למה שאמרו חז

ם אך כאן נראי, ה יזמן את המציאה"אלא שהיגיעה היא ההיכי תמצי שהקב, לחפש מציאה
ואם האדם , שהוא משול לחומר היבש והפחות ביותר, י שמרימים את חרס"שע, הדברים ביותר

, מרים את עצמו מהבחינה הפחותה ומתעלה לרמת מבט גבוה יותר הרי מיד מתגלית המרגלית
וביד האדם , אלא שלא תמיד נמצאים בדרגה הראויה לגלות אותה ,כי האמת קיימת כל הזמן
ואז נולד בחינה גבוהה , "אדם כי ימות באהל"בבחינת , עות היגיעהלהעלות את עצמו באמצ

מאחר והוא נמצא בדרגה , וזהו מעלת הרב, א כבר מסוגל לראות את האמת בקלותבאדם שהו
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 Äà Àã à Èh Äâ àeä Çä ç Çk Çz ÀL]àÈðeä á Çø Àc àÈðé Äã é Åa ,dé Åa áé Äú Àk äÈåÂä Çc ,"é Äë Àø ì Çò Àã à Èú Èî é Åøé Äå ÀL Äa ñ
à ÈøÂäÇð ."àÈðeä á Çø ø ÇîÂà ,é Åøé Äå ÀL éÅð ÀL Äì ïÈðé ÄLé Àé Çç .ä Èa Çø Àì à Èc Àñ Äç á Çø dé Åì ø ÇîÂà ,÷et , Åi Çòï ,

 ÀêÈð Äî àÈðeä á Çø d Èì é Åò Èá à Èú Àø Éåà Àì Äc , ÇôÈð÷ ,ç Çk ÀL ÇàÀå ÷ Èc ,ïÈð Àú Äc , ïé Äc úé Åá ä ÅNÂò Çî ì Èk-  äÆæ é ÅøÂä
øé Äæ ÂçÇé .[ä Èa Çø Àì í Èø Àî Çò á Çø dé Åì ø Çî Èà ,àÈð Éåî Èn Äî à Èøeq Äà ø Çî èé ÄL Èô é Äëé Åä ?dé Åì ø ÇîÂà ,à Èã Èø Àzà Èã Èø Àzà Èã Èø Àzà Èã Èø Àz!!!! 

,eà Åîe ä Èöé ÄìÂç é Åø Àè ÄLïé Äð 'ïÈð Àz .á Çø é Åá Àã àÈæ Àø Çà ò Ç÷ Ètá Çø é Åá Àã àÈæ Àø Çà ò Ç÷ Ètá Çø é Åá Àã àÈæ Àø Çà ò Ç÷ Ètá Çø é Åá Àã àÈæ Àø Çà ò Ç÷ Èt , , , ,ø Çî Èà ø Çîø Çî Èà ø Çîø Çî Èà ø Çîø Çî Èà ø Çî , , , , Äî Äî Äî Äî é Äãé Äã é Äà Èú Àì íeM é Äãé Äã é Äà Èú Àì íeM é Äãé Äã é Äà Èú Àì íeM é Äãé Äã é Äà Èú Àì íeM
ò Ç÷ Ètò Ç÷ Ètò Ç÷ Ètò Ç÷ Èt , , , ,ø Çî Èà ø Çîeø Çî Èà ø Çîeø Çî Èà ø Çîeø Çî Èà ø Çîe , , , ,ò Ç÷ Èt é Äãé Äã é Äà Èú Àì íeM Äîò Ç÷ Èt é Äãé Äã é Äà Èú Àì íeM Äîò Ç÷ Èt é Äãé Äã é Äà Èú Àì íeM Äîò Ç÷ Èt é Äãé Äã é Äà Èú Àì íeM Äî5555:        

                                                                                                       
גבוהה מהתלמיד תמיד הוא משקיף מלמעלה מראה לתלמידיו מה שהם לא יכולים לראות 

  . מנקודת מבטם

  "ארזא דבי רב"בחינת  5
א "איכא לפרושי דלא היה כ"ל "א כאן כתב וז"ובמהרש, היה הויכוח ביניהם יש לבאר מה

משתבח משום זכותו וחשיבותו נעשה כך שפקע ארזא אלא משום לתאי דהיינו מזלי הוא גדול 
  .ה מעלה וחשיבותזואין ב, דהיינו כח המזל הוא ענין מציאותי, "יותר ממזלו

רב חסדא מסופר על ) רמז תתכט -פרק ד  - ם דברי(ילקוט שמעוני פ ה"ע, ונראה לבאר ביותר
מ למיקרב לגביה דלא הוה פסיק פומיה "הוה יתיב וגרים בבי רב ולא הוה קא יכיל שליח דמהד

  . סליק ויסיב אארזא דבי רב פקע ארזא ושתיק ויכיל ליה, מגירסא
א לא מצלו אמי ורבי אסי אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא בטברי רבי.) ברכות דף ח(' בגמו

  ".שבית המדרש נכון עליהם מלמעלה -עמודי  ביני"שם ביאר י "רשו אלא ביני עמודי היכא דהוו
כלומר מרכזיותו של , ונראה מכל זה שענין ארזא דבי רב היינו מהותו וחוזקו של בית המדרש

משום שבית המדרש , וכידוע שקדושת בית המדרש גדולה מקדושת בית הכנסת, בית המדרש
' ולכן בחרו ר, והוא עיקר מקומו של התורה שבעל פה, קום התורה באיתערותא דלתתאהוא מ
כדי להגביר להם , פ"אסי את מקום תפילתן במרכז והמחזיק של המקום של התורה שבע' אמי ור

, כגלגל החוזר(, רותא דלתתא ירד שפע חדש מאיתערותא דלעילאעשבמקום האת, את הזכויות
 'בית המדרש'שר נפקע ארזא דבי רב נוצר מצב שבו המעלה של הכ כא"וע, )ל"ק ואכהמ"ודו

, יש מקום לרב חסדא להפסיק מלימודו' בית המדרש'ולכן כאשר נעלם מעלת ה, בסכנת פקיעה
  .ומלאך המוות יכול לו

כאשר אחד התקיף , היה כאן לכאורה בעיה בהנהגה של שניהם, ה מה שאירע כאן"ובזה נבאר בע
, על התגובה של כל אחד מהם יש לדון מה היה החיסרון כביכול, לו חזרהוהשני עונה , את השני

פ המצב ביניהם "אבל עכ, )ואין לנו את הכלים לדון בזה כלל(, שלא הרי המתקיף כהרי העונה
ונפקע הארזא דבי , גרם לכך שהמציאות הזאת של בית המדרש עם מעלתו הגדולה נמצא בסכנה

ולכאורה עיקר , ה גרם למצב של פקיעת שם הבית המדרשאיזה מעש, כ"ובזה התווכחו אח, רב
כי מציאות של פקיעת העמוד שמחזיק את בית המדרש הינה , הדיון שלהם הוא לחשבון הנפש

היכל  -' קליא קלית היכלא'בבחינת (, של כך לא אמור להתנהל בית המדרש, טענה שמימית
, ודה שבשלה אין קיום לבית המדרשכ צריך לדעת מהי הנק"וע, ):סנהדרין דף צו - שרוף שרפתי 

 .  כדי שלא ישנה מצב כזה
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óã ò áë"á  

÷ Èã Èö Éåä Àé ï Æa ìàÅò Èî ÀLÄé é Äa Çø íeM Äî ïÈð Èç Éåé é Äa Çø ø Çî Èà , ÆL ø ÈäÈð d Èô Èè ÀM ÆL ä Èã ÅáÂà Çì ï Äé Çp Äî àé Ää
ú Æø Æz Ëî ?áé Äú Àë Äc ,)áë íéøáã" ( Àå Éåø ÉåîÂç Çì ä ÆNÂò Çz ï Åë , Éåú Èì Àî ÄN Àì ä ÆNÂò Çz ï ÅëÀå , Àì ä ÆNÂò Çz ï ÅëÀå ì Èë

ep Æn Äî ã Çáà Éz ø ÆLÂà Àêé Äç Èà ú Çã ÅáÂà ,d Èú Èà Èö Àîe" , Èk ì Æö Åà äÈéeö Àîe ep Æn Äî ä ÈãeáÂà ÆL é Äîí Èã Èà ì, 
 Éåæ ä Èúà ÀöÈé Éåæ ä Èúà ÀöÈé Éåæ ä Èúà ÀöÈé Éåæ ä Èúà ÀöÈé , , , ,ì Èk ì Æö Åà äÈéeö Àî dÈðé ÅàÀå ep Æn Äî ä ÈãeáÂà ÆLì Èk ì Æö Åà äÈéeö Àî dÈðé ÅàÀå ep Æn Äî ä ÈãeáÂà ÆLì Èk ì Æö Åà äÈéeö Àî dÈðé ÅàÀå ep Æn Äî ä ÈãeáÂà ÆLì Èk ì Æö Åà äÈéeö Àî dÈðé ÅàÀå ep Æn Äî ä ÈãeáÂà ÆL    í Èã Èàí Èã Èàí Èã Èàí Èã Èà6666::::  

  
óã âë  

ä Èa Çø Àê Èì ø ÇîÂà ,à Èî Àò Çè eðé Àé Çä í Èú Èä ,íeM Äî ïé ÄìÃë Èà Èä ì Çò ïé Äøé ÄáÂò Çî ïé Åà Àcïé ÄìÃë Èà Èä ì Çò ïé Äøé ÄáÂò Çî ïé Åà Àcïé ÄìÃë Èà Èä ì Çò ïé Äøé ÄáÂò Çî ïé Åà Àcïé ÄìÃë Èà Èä ì Çò ïé Äøé ÄáÂò Çî ïé Åà Àc7777:::: 
âë ò" á  

 ä Èãeä Àé á Çø ø Çî Èà]ì Åàeî ÀL ø Çî Èà[ ,ep ÇL Àî Äc ïÈð Èa Çø é Åãé ÄáÂò é Ål Äî ú Èì Àú éÅp Çä Àaep ÇL Àî Äc ïÈð Èa Çø é Åãé ÄáÂò é Ål Äî ú Èì Àú éÅp Çä Àaep ÇL Àî Äc ïÈð Èa Çø é Åãé ÄáÂò é Ål Äî ú Èì Àú éÅp Çä Àaep ÇL Àî Äc ïÈð Èa Çø é Åãé ÄáÂò é Ål Äî ú Èì Àú éÅp Çä Àa8   

                                                 

  "שאבודה ממנו ומכל אדם"ביאור ההיתר  6
ואין זה מטעם יאוש כדמשמע בחשבון הסוגיא שיאוש שלא מדעת , כי הדבר נפקע ממנו בפועל

אלא מצד שהתורה חידשה שדבר שאינו מצוי אצלו ולא אצל כל אדם הרי הוא , לא הוי יאוש
  .וכשיחזור הרי יש כאן מציאות חדשה ', בעלים'בעולם ביחס למושג אות מציחסר 

  בטעם שאסור לבזות האוכלין 7
הטעם שצריכים לכבד האוכלים ולא לבזותן הוא משום שבאוכל יש כח השפעה רוחני על 

הלא קדושת הארץ הנשפע בה מקדושת "קח שכתב ' ח סי"בטור או ח"הבוידועים דברי , האדם
על כן ניחא שאומרים , היא נשפעת גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינההארץ העליונה 

 .ל"עכ". ונאכל מפריה ונשבע מטובה כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה
כענין מה שנאמר אצל דוד המלך , וביזוי האוכלים מונע מהאדם לקבל את ההשפעות הללו

  . שביזה הבגדים בפגשו את שאול במערה מדרש מובא משוםבו' ויכסהו בבגדים ולא יחם'

  מהו אמת ומהו שקר 8
היאך יעלה על הדעת לומר דבר שהוא , הדבר הזה שרגילים רבנן לשנות את דיבורם צריך ביאור

  .שקר
שלא היו משקרים אלא רק היו משנים את דיבורם באופן שניתן " באר מים חיים"ואמנם כתב ה

' ועוד יש לבאר המעשה דר, יך ביאור שהרי זה גניבת דעתאך עדיין צר, אופנים' להבין אותו בב
וכולם שם היו דוברי אמת ולא , שהגיע לעיר הנקרא קושטא ).ז"סנהדרין צ(חלק  בפרקטביומי 

והיא היתה באמצע לחפוף את , יום אחד שאלו אותו אם אשתו בבית, היו מתים קודם זמנם
והנה לכאורה . ת המעשה"עכ, בניו' ב ומתו, ומטעמי צניעות אמר להם שהיא לא בבית, ראשה

ל שזה ודאי שראוי "וביאר שם המהר. הוא לא רק שינה את הדיבור אלא אמר היפך המציאות
ודבר זה צריך , כי מעלת הצניעות גוברת על מעלת אמירת האמת, לשקר במקום של צניעות

ואין " ין רגליםלשקר א"הלא , איך ניתן להבין שמעלת הצניעות גוברת על מעלת האמת, ביאור
  .'שקר'הרי אין קיום ל, וכן יש להבין מהו ההיתר לשנות מפני דרכי שלום, לזה קיום בעולם
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ה שמידתו הוא מידת "דהנה מצינו שיעקב אבינו ע', מהו אמת ומהו שקר'אלא שיש לבאר 

מכתב 'וביאר ה, וגנב לכאורה דעת אביו בגניבת הבכורה', תתן אמת ליעקב'האמת כנאמר 
מהו , אבל גילה כאן משפט שמים: "ל"וז) בענין ההגדרה של אמת ושקר 96' עמ' חלק א(' מאליהו

לא כיוון , פ הדיבור"בוכה ואנוס ע, אבל עשה בעל כרחו, יעקב עשה ערמה, אמת ומהו שקר
ושקר לשם אמת כזה הוא הוא ' רק להוציא לפועל התכלית הנרצה מה, לרצונות עצמו כלל

עשו המבקש לעשר תבן ומלח בזמן , צבועים המתקיימת עד היוםהמייסד שיטת ה, עשו, אמת
  .ד"עכת. 'הזה הוא כולו שקר וכו" נטלמן'ג"ה', וכו, שבסתר עובר עבירות חמורות

, כלומר', ומה אינו רצון ה' ההגדרה של אמת ושקר היא אינה אלא מה רצון ה, ביאור הדברים
ה "באמת אלא במה שזה שמו של הקבכי אין מעלה , מה נכון להיאמר ומה לא נכון להיאמר

ה הרי בבחינה "וכאשר הדבר נראה מבחינה חיצונית אמת אלא שאין זה הרצון של הקב, ורצונו
אך ' לשקר אין רגלים'ואכן , וכן להיפך, הפנימית והאמיתי של הדבר הרי זה שקר בציפוי אמת

ד רצונו הרי אין לו זכות ודבר שנג, מקיים את העולם כל רגע' שקר היינו דבר שהוא נגד רצון ה
  . קיום

מה שפוגע במידת הצניעות או במידת הענוה או שעושה נזק לחברו הרי שהדבר , ואלו הדברים
כי ', שקר'ז תאמר ותפגע בערך העליון של הצניעות הרי אמרת דבר "ואם בכ, אינו נכון להיאמר

  .נושא חותם האמת - ' אין זה רצון ה
  .רו הדברים ביתר שאתיבוא הערות הבאות' באך בהמשך 

  .הקשר בין ענוה לצניעות 9
ישתדל האדם  וכאשר) "פרק ששי - שער הענוה (ספר ראשית חכמה ואעתיק כאן מה שכתב ב

ה באגרת הזו הנזכרת ימשך לו ממנה מעלת "ן ע"לקיים מדת הענוה וכאשר כמו שכתב הרמב
יעשה כולם לשם שמים  הצניעות להיות צנוע באכילתו ובבית הכסא ובדבר אחר ובשאר דרכיו

  .ל"עכ" מפני בושתו מהבורא יתברך המשגיח עליו תמיד
כי ענין הצניעות הוא בכדי שהאדם יחיה בעולם לפי הבחינות הפנימיות הנעלות , ונראה לבאר

ודוגמה לדבר , שאין זו דרגתו האמיתית, שבו ולא לפי התנהגות כזו או אחרת שהיא חיצונית לו
כי זה מורה על השתעבדותו למגבלות החומר , האמת הם גנאי לו שכלפי, שאדם עושה צרכיו

אם אולם , הוא באמת צורך האדם בעולם החומראי אפשר להתעלם מכך שאלא ש, השפל ביותר
אין הוא רואה זאת ו, הוא לא מתביש בזהש הרי הוא מראה בזאת ,יעשה זאת בלא צניעות

וכן , מגלה שהפנימיות שלו חלולה וזה, כסתירה לדרגתו הפנימית והרוחנית האמיתית שלו
כאשר האדם מתגאה בדבר שעשה הרי הוא ממעיט את פנימיותו כי הוא מראה רק את הבחינה 

והרי אדם אמיתי יודע כמה עומק פנימי ונסתר יש בכל פעולה , החיצונית איך שהדברים נראים
והאמיתית שלו וכן לא את דרגתו הפנימית , ואת זה לעולם הוא לא יכול לספר, שהוא עושה

  . ז הוא מספר את הדברים החיצוניים הרי הוא מגלה בזה שאין הוא פנימי כלל"ואם בכ, בכלל
הרי ממילא ' יראה ללבב' ה'ויודע ש' לנגדי תמיד' שויתי ה'אדם שחי בתחושה של  ,לעומת זאת

  .הוא לא מסוגל לנהוג שלא בצניעות וממילא, 'חי לפי הפנימיות שלו'הוא 
כי מעלת הצניעות גדולה ממעלת ) מה שהובא לעיל(ל "יותר מה שכתב המהרובזה נתבאר ב

כי , משום שלומר את האמת בצורה החיצונית שלו הרי זה שקר מהבחינה הפנימית שלו, האמת
כי הדרגה האמיתית שלו , אין דרגתו האמיתי במקום השפל שכביכול משתקף מדבורו החיצוני

 .  פנימית וגבוהה מאד
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ë óã"ã  

 à Èq Çk dé Åì áé Äð Àâ Äà à Èãé ÄñÂç à Èø Àèeæ ø Çîà Èt Àñ Çë Àã àÈæé Ät ÀLeà Åî . á Çø é Åa ø Çá àeä Çä Àì déÈé Àæ Çç- 
dé ÅãÀé é ÄL Èî Àc ,dé Åø Àá Çç Àã à Èîé Äì Àâ Äa áé ÄâÈð Àå ,ø ÇîÂà,  Éåî Èn Çà dé Åì ú Çt Àë Äà à Èì Àc éà Çä eðé Àé Çä Éåî Èn Çà dé Åì ú Çt Àë Äà à Èì Àc éà Çä eðé Àé Çä Éåî Èn Çà dé Åì ú Çt Àë Äà à Èì Àc éà Çä eðé Àé Çä Éåî Èn Çà dé Åì ú Çt Àë Äà à Èì Àc éà Çä eðé Àé Çä àÈð àÈð àÈð àÈð

 Àã Àã Àã Àãdé Åø Àá Ççdé Åø Àá Ççdé Åø Àá Ççdé Åø Àá Çç11 ,é Åã ÉåàÀå dé Åú Àô Çk:  
  

ãë ò"á  

à Èø Àa Àã Çî Àá é Åø ÈîÂç éÅp Çä ç Çk ÀL Çà ì Åàeî ÀL Äc deá Èà , Çé ø Çñé Åø Àz ø Çú Èá Àì eäé Àé Çø Èî Àì eä Àðé Äø Àc Àä ÇàÀå é Åç Àø
 à Èz ÇL- ïé Äc Çä ú ÇøeM Äî íé Äð Àô Äìïé Äc Çä ú ÇøeM Äî íé Äð Àô Äìïé Äc Çä ú ÇøeM Äî íé Äð Àô Äìïé Äc Çä ú ÇøeM Äî íé Äð Àô Äì12121212::::  

                                                                                                       

  ל"לפי הנ" יזאאושפ"ביאור  10
ח אצל חברו הרי הוא מסתכל על הצורה רל שכאשר אדם מתא"פ הנ"ואולי אפשר לבאר ע

ונמצא שכאשר המתארח , ולא לפי הקושי והשיקולים של המארח, החיצונית של האירוח
ראויים  אינםשיבואו אליו כאלו ש, מפרסם ברבים את מעלת המארח הוא עלול להביא עליו נזק

צורה 'נמצא שהדיבור הטוב על המארח ב, המספרכפי שאירח את אותם לארח  או שאין ביכולתו
כי מה שאירח אותו , אולם בפנימיות הדברים הרי הוא חוטא לאמת ,שלו נראית אמת 'החיצונית

  .באופן אחד אינו מחייב שבאמת כך הוא יכול לארח אחרים

  .דין פרוטה כדין מאה 11
ועוד , כ חמורה"בגניבה כ ועוט הוא יחשוד על תלמידיש רבים שהקשו איך יתכן שעל דבר כזה פ

  .מה ההיתר להכות באופן כזה, הכהו עד שהודה
טעם הדבר שאין האיסור של גזל מטעמי תרבות בני ', דין פרוטה כדין מאה'ונקדים לבאר ענין 

שהאדם צריך שידע שמה שניתן לו משמים הרי הוא , אדם אלא שיש כאן התיחסות עמוקה יותר
, ואין מקום לקחת כמלא נימה ממה שלא מיועד עבורך, מה שניתן לחברו הוא של חברוו, שלו

כאשר אותו , ואם כן, ובזה אין מקום בין פרוטה למאה, ואי הידיעה הזאת היא שורש חטא הגזל
בר בי רב ניגב ידיו בדבר שאינו שלו חייב להיות שהתפיסת עולם שלו פגומה ביחס לממון 

כאן במקום תופעה משונה כזאת של לקיחת דבר שאינו שלו הרי ודאי  ואם מצאנו, שאינו שלו
וידע מר זוטרא שאין בין כל , שזה שייך למי שתפיסת העולם הממונית שלו פגומה ומוטעית

  . תלמידיו אחד שיש לו טעות כזאת אלא אותו תלמיד כתוצאה מניגוב היד בגלימתו של חברו

  לפנים משורת הדין 12
ז יש מקום "ובכ, וזהו תורת אמת, כך התורה מלמדת אותנו לנהוגשאותה ' תדין אמ'ב וכי יש "צ
ותמוה , 'לפנים משורת הדין'וזהו בחינת ? נכונה להנהגהכביכול יותר ו', אמיתית'יותר ' אמת'ל

הרי התורה מלמדת אותנו ', לפנים משורת הדין'מדוע לכתחילה התורה לא למדה אותנו את ה
  .ומדוע לחלקם לשניים, ן המושלם והמרומם ביותרבאופ' כיצד לנהוג בעבודת ה

 ילכוילכוילכוילכו חסדים גמילות זו הדרךהדרךהדרךהדרך    אתאתאתאת"מבאר רב יוסף את הפסוק :) לקמן דף ל(בהמשך המסכת , והנה
והנה , "הדין משורת לפנים זו יעשוןיעשוןיעשוןיעשון    אשראשראשראשר הדין זה המעשההמעשההמעשההמעשה    אתאתאתאת קבורה זו    בהבהבהבה חולים ביקור זו

לפנים 'דהיינו " אשר יעשון"ור המלים לביא', דין'דהיינו ה" המעשה"לה יחילק בין ביאור המ
  .'משורת הדין
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" Éåú Éà Èêé Äç Èà L Éø Àc ã Çò Èê Àn Äò äÈé ÈäÀå ")ãáë íéøá(,  Éåì epÆð Àz Äi ÆL Èê Àz Àò Çc ì Çò ä ÆìÂò Çú é ÄëÀå  í Æã É÷
eð ÆL Àø Àã Äi ÆL? ! eä ÅL Àø Èã à Èl Æà eä ÅL Àø Èã à Èl Æà eä ÅL Àø Èã à Èl Æà eä ÅL Àø Èã à Èl Æà----    àeä éà Çn Çø í Äààeä éà Çn Çø í Äààeä éà Çn Çø í Äààeä éà Çn Çø í Äà13131313    )àì íà(    ]]]]éà Çn Çø Éåðé Åà Éåàéà Çn Çø Éåðé Åà Éåàéà Çn Çø Éåðé Åà Éåàéà Çn Çø Éåðé Åà Éåà:[:[:[:[  

 

  
óã çë  

ïé Äúé Äð Àú Çîïé Äúé Äð Àú Çîïé Äúé Äð Àú Çîïé Äúé Äð Àú Çî.... æé Äø Àë Çä Àì áÈi Çç é Çú Èî ã ÇòÀå ?åéÈð Åë ÀL Éåá eò ÀãÅi ÆL é Åã Àk ã Çò , Äa Çø é Åø Àá Äcøé Äà Åî é .ä Èãeä Àé é Äa Çø 
ø Åî Éåà ,íé ÄìÈâ Àø L Éì ÈL ,íé ÄîÈé ä Èò Àá ÄL ï ÉåøÂç Çà Èä ìÆâ Æø Èä ø Çç ÇàÀå , Éåúé Åá Àì Àê ÅìÅi ÆL é Åã Àk- ä ÈL Éì ÀL ,

 ø Éæ ÂçÇé Àå- ä ÈL Éì ÀL ,ã Èç Æà í Éåé æé Äø ÀëÇé Àå .        
à Èø Èî Àbà Èø Èî Àbà Èø Èî Àbà Èø Èî Àb.... àÈð Èz ,ä Èã ÅáÂà éÅð Åë ÀL ,]ä Èã ÅáÂà éÅð Åë ÀL éà Çî ? ÀL à Èîé Åìé Äàä Èã ÅáÂà ì Çò Çá Àã éÅð Åë , dé Åì ò ÇãÈé é Äà

- dé ÅìÂä Äð dé Åø Àã Çä Äì Àå ì Äæé Åì !ä Èã ÅáÂà Éåá ä Èà Àö Àî Äp ÆL í Éå÷ Èî éÅð Åë ÀL à Èl Æà .à È÷ Àñé Ät . Çøé Äa  ä Èãeä Àé

                                                                                                       
כי כי כי כי וכתיב  חסדחסדחסדחסד' ' ' ' ולך הולך הולך הולך האלעזר רמי כתיב  רבי:) "יז(מסכת ראש השנה דף ב' פ הגמ"ע, ונראה לבאר

י "ומבאר רש, "חסד' בתחלה כי אתה תשלם כמעשהו ולבסוף ולך ה אתה תשלם לאיש כמעשהואתה תשלם לאיש כמעשהואתה תשלם לאיש כמעשהואתה תשלם לאיש כמעשהו
  . א ומסקנא בזה"ה ההו"ך אצל הקבשיימה ב "וצ .א לעולם במדת הדין"דהיינו שרואה שא
ורק אחרי שיש שורת ', שורת הדין'צריך שיהיה קודם ' חסד'שבכדי שיהיה , אלא ביאור הדבר

לפנים משורת 'נמצא שענין , הדין יש מקום להתחסד ולעשות מעבר למה ששורת הדין מחייבת
  .'מידת החסד'שייך ל' הדין

ובשבילם הנהגה של לפנים משורת , מדת החסדוהנה יש בני אדם שעדיין הם אינם בדרגה של 
ה נוהג עימהם "כ הקב"וע, )דהוא מדת סדום" שלי שלי ושלך שלך"בבחינת (, הדין היא שקר

כי נוצר ' הנהגה של לפנים משורת הדין יש בזה חילול הב עימהם ינהגה "כי אם הקב, במדת הדין
 ינהה 'דין'החסד הרי אצלם ה לעומת זאת אלו שזכו להגיע לדרגה של מדת, אצלם זלזול בזה

, פ"שראוי לנהוג ע' הנהגת האמת'דידם זהו לו, אפשרות לצאת ממנו לעשות מעבר ולהתחסד
  ".לפנים משורת הדין"ה נוהג עימהם במדת "כ הקב"וע

אתו  ,שקולאי חביתא דחמרא שקל לגלימייהו הנהו.) "ף פגד(לקמן ' ובזה מבואר מה שנראה בגמ
 ,אמר ליה אין למען תלך בדרך טובים ,אמר ליה דינא הכי ,הו גלימייהואמרו לרב אמר ליה הב ל

אמר ליה זיל הב  ,אמרו ליה עניי אנן וטרחינן כולה יומא וכפינן ולית לן מידי ,יהיב להו גלימייהו
  ".וארחות צדיקים תשמר ,אמר ליה אין ,יאמר ליה דינא הכ ,אגרייהו

שהרי שאל אותו האם הדין כך ', ם משורת הדיןלפני'באמת הוא ' דין'צדיקים ההנראה שלגבי 
ואם יעשו , כי כן זהו הנהגת האמת שלהם, למרות שידע שזה לפנים משורת הדין, 'כן'וענה שלו 

  .אחרת הרי הם חוטאים לבחינת האמת שלהם
י מעשי חסד עד כדי "ע' שורת הדין'והעבודה שלנו בעולם הוא לפרוץ יותר ויותר את בחינת 

 ,לפי שורת הדין' דין'כ התורה כותבת את ה"וע', לפנים משורת הדין'יהיה שלנו ' דין'שה
אשר יעשון זו "והיינו , זה כבר התפקיד שלנו לנהוג בו כל אחד לפי דרגתו' לפנים משורת הדין'וה

 ."לפנים משורת הדין

  דרשהו אם רמאי הוא 13
רמאי אין זה מענינו ואם הוא , א שמצד המצווה מספיק מה שנתן סימן"אילולא הפסוק היה הו

כי עד , ז בא הפסוק לגלות והיה עמך עד דרוש אחיך"וע, של המוצא ויש כאן עבירה על הרמאי
  .ת השבהשלא תדרשיהו לא קיימת מצוו

 .ויש להתבונן בזה
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 ì Çò)úôù (á Éø Èì íÈi Çä" , Ål Ëk ïÈðé Äò Èaé éà Çä . é Äð ÅL L Èc À÷ Äî Àa é Äð ÅL L Èc À÷ Äî Àa é Äð ÅL L Èc À÷ Äî Àa é Äð ÅL L Èc À÷ Äî Àa - - - -    eè ì Åà Èø ÀNÄé é ÅLé Äô Àð à Èì Àceè ì Åà Èø ÀNÄé é ÅLé Äô Àð à Èì Àceè ì Åà Èø ÀNÄé é ÅLé Äô Àð à Èì Àceè ì Åà Èø ÀNÄé é ÅLé Äô Àð à Èì Àcà Èáà Èáà Èáà Èá14141414,,,, 
eä Àa áé Äú Àë Äc ,)á àøæò" ( Çà ã Èç Æà Àk ì Èä Èw Çä ì Èk ÄM ÄL úÉåà Åî L Éì ÀL íé Äô ÈìÂà àÉåa Äø ò Ça Àøíé" , à Èì

éà Çä é Ål Ëk ïÈðé Äò Èá:        
çë ò"á  

]L Èc À÷ Än Çä úé Åa á Çø Èç ÆM Äî ,eðé ÅîÈé Àá ä Èø Åä Àî Äá äÆð Èa Äi ÆL , Åð Àë é Åz Èá Àa ïé Äæé Äø Àë Çî eäÀi ÆL eðé Ä÷ Àú Ää úÉåi Äñ
úÉåL Èø Àã Äî é Åz Èá Àáe , ÄñÈp Çà Èä ea Çø ÆM Äîeïé , Ëé Àî Äìe åéÈð Åë ÀL Äì ïé Äòé Äã Éåî eé Àä Äi ÆL eðé Ä÷ Àú Ääåé Èò Èc , Éåi Çã Àå [ , éà Çî

"ïé ÄñÈp Çà Èä ea Çø ÆM Äî" ?- é Åø Àî Èà Àc ," à Èú Èã ÅáÂà- à Èk Àì Çî Àì ." Åø Àðé Äã Àã àÈé Àãeà ç Çk ÀL Çà é Än Çà á Çøé ,
ú Çz Àøé Äî à È÷ Àc ä Èà Èî Éåø àe Çä déÈé Àæ Çç ,dé Åì ø ÇîÂà , ÄìéÄæé , Àê ÈL ÀôÇð Àì ì Éå÷ ÀL , ïÈð Âà é Åà Èñ Àø Çt åà Èì Àc ïÈð Âà é Åà Èñ Àø Çt åà Èì Àc ïÈð Âà é Åà Èñ Àø Çt åà Èì Àc ïÈð Âà é Åà Èñ Àø Çt åà Èì Àc - - - -    

 Åø Àî Èà Àc Åø Àî Èà Àc Åø Àî Èà Àc Åø Àî Èà Àcéééé,,,, """" à Èú Èã ÅáÂà à Èú Èã ÅáÂà à Èú Èã ÅáÂà à Èú Èã ÅáÂà - - - -    à Èk Àì Çî Àìà Èk Àì Çî Àìà Èk Àì Çî Àìà Èk Àì Çî Àì""""15151515.... ïÈð Èa Çø eð Èz , Äí Çì ÈLeøé Äá ä ÈúÀé Èä ï Çò Éåè ï Æá Æà , é Äî ì Èk)ãáàù (

                                                 

  החילוק במספר בני ישראל בין מקדש ראשון לשני 14
שבזמן בית , וא פשוטסיבת החילוק במספר בני ישראל בין זמן בית ראשון לזמן בית שני ה

מלכות בית 'ונבנה הבית בשיא תפארת , ראשון היו כולם בארץ ישראל עוד מזמן כניסתן לארץ
היו הרבה , לעומת זאת בזמן בית שני שבאו כלל ישראל חזרה לארץ אחר גלות בבל, 'דוד

  .שנשארו בבבל
י שיחזרו בעבורה לא זכתה בית שנאכן כלומר מדוע , סוד החילוק, אולם נראה לי לבאר ביותר

  .כל ישראל ממקום גלותם
, עבירות' כתב לבאר הטעם שבית ראשון נחרב בגלל ג) 'פרק ד(נצח ישראל ל ב"מהרהדהנה 

כי בית , ששונה זכות הקיום של בית ראשון מבית שני, ואילו בית שני נחרב בעבור שנאת חינם
, ם השכינה שורה בישראלשבזכות, אברהם יצחק ויעקב, ראשון הוא בזכות מעלת זכות האבות

ז גילוי  "עבירות דע' וכאשר ישראל חטאו בג, כי הם עמודי העולם דתורה עבודה וגמילות חסדים
, כ נחרב הבית"וע, הרי הם עקרו עצמם מזכות האבות', עריות ושפיכות דמים שהם היפך אלו הג

יש אחדות  וזה קיים אך ורק כאשר, לעומת זאת בית שני נבנה בזכות מעלת ישראל עצמם
  .ד"עכת, כ נחרב הבית בגלל שנאת חינם"וע, ואם אין אחדות אין קיום לבית, אצלם
י מה שהם בני "כל ישראל יכולים להתחבר לענין ע 'זכות האבות'בית ראשון שהוא ב, והנה

מי , ואילו בית שני שזה בזכות מעלת האחדות והחיבור של כלל ישראל, אברהם יצחק ויעקב
הביאה בסופו כ "אחוהתדרדרות הדורות , ה של האחדות אין לו מקום כאןשהוא לא בן המעל

של דבר שאף הנשאר לפליטה שהיו נוכחים בארץ ישראל אף הם לא היו באחדות כך שלא היה 
  . קיום כלל לבית השני ובעוונותינו נחרב גם הוא

  הנהגת מלכות פרס 15
  .יש להבין מדוע דווקא הפרסיים היו אומרים שהאבידה למלך

כאשר מלכות שניה היא מלכות , מלכויות' מבאר ענין הד) עמוד יא" (נר מצוה"ל בספרו "המהר
וכל ענין . כח פחות מהראשון ,והוא כח גופני באדם, מלכות השני מלכות מדי: "ל"וז,  פרס ומדי
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 ï Æá Æà ï Æá Æà ï Æá Æà ï Æá Æà)íéòåèä(    ]]]]ï Çò Éåh Çäï Çò Éåh Çäï Çò Éåh Çäï Çò Éåh Çä"""":[  

                                                                                                       
ולכך כתיב אצל מלכות זה במגלת ', וכוכח הגוף הזה שהוא לעולם חסר והוא מקבל תמיד 

, ומה בא הכתוב הזה לומר. מס על הארץ ואיי הים ורושוישם המלך אחש) א, ר יאסת: (אסתר
וזה היה עצם , אחשורוש שהיה חסר ומבקש תמיד למלאות נפשו מן העושרשל  וחושזה כאלא 

  . מלכות שניה
ואין זה רק לצורך התעשרות מלכות אלא , "אבידתא למלכא"ובזה נתבאר מה שהיו אומרים 

לעומת זאת , חוץ ממה שיש לו בעלים ידוע ומוגדר, 'ייך למלכותהכל ש'שלפי השקפתם 
, מונהגת דרך החיים האמיתית -כי מציון תצא תורה  -בירושלים שענינה הוא המרכז התורני 

ואין אדם נהנה , מתוך אמונה שיש מנהיג לבירה שהוא דואג לכל אדם שיקבל את מה שמגיע לו
כ מציאה שיש בה סימנים "וע, שמים שזה יהיה שלוכלום מדבר שלא מגיע לו ולא נגזר עליו מ

' כי כך רצונו יתב, ומה שאבודה ממנו ומכל אדם שייך למוצא, יש להחזירה לבעלים המקוריים
  .שהחפץ הזה יעבור מהאובד למוצא

  .  ה הקטע הבא"ובזה יבואר בע

  "אבן הטוען"הקשר בין הגשמים ל 16
ועוד מדוע , , , , """"ְצאּו ּוְראּו ִאם ִנְמֵחית ֶאֶבן ַהּטֹוַעןְצאּו ּוְראּו ִאם ִנְמֵחית ֶאֶבן ַהּטֹוַעןְצאּו ּוְראּו ִאם ִנְמֵחית ֶאֶבן ַהּטֹוַעןְצאּו ּוְראּו ִאם ִנְמֵחית ֶאֶבן ַהּטֹוַען""""ל יש להבין מדוע הזכיר כאן מה שאמר חוני המעג

, את אבן הטוען לבדוק האם הגיע הגשם למצב שצריך להתפלל שיפסיק    באמת חוני המעגל בחר
  .וכי לא היה בירושלים עוד דברים בגובה שיכל להוות מדד לגובה המים

 ,הגשמים נעצרין אלא בעון גזלרבי אמי אין  אמר"  :תענית דף זבמסכת ' פ הגמ"ונראה לבאר ע
ואין כפים אלא חמס שנאמר ומן החמס אשר  ,בעון כפים כסה אור ,שנאמר על כפים כסה אור

מאי תקנתיה ירבה בתפלה שנאמר יצו עליה  ,ואין אור אלא מטר שנאמר יפיץ ענן אורו ,בכפיהם
  ".ואל תפגע בי] 'וגו[אל תתפלל בעד העם הזה  תהבמפגיע ואין פגיעה אלא תפלה שנאמר וא

  ?ועוד צריך לבאר מה הקשר בין הגזל לעצירת הגשמים? ב וכי התיקון של הגזל הוא בתפילה"וצ
ה שיוריד "שכל ענין הורדת הגשמים משמים הוא בעבור תפילת האדם להקב, וביאור הדברים

שאדם אין לעבוד  לפי" "ואדם אין לעבוד את האדמה"י על הפסוק "כמו שמבאר רש(, את הגשם
ת האדמה ואין מכיר בטובתן של גשמים וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם א

וכאשר האדם יודע שכל , )ל על זה הדרך"ויש עוד הרבה בחז, "וירדו וצמחו האילנות והדשאים
  .ה הוא מחזיר לו טובה ועובד אותו ומקיים מצוותיו"מה שיש לו זה מהקב

ה נותן לאדם את צורכו מתחילה "ההבנה הפשוטה שהקבכל מציאות הגזל בעולם הוא נוגד את 
וכאשר יש מציאות של גזל בעולם הרי אין , ואין אדם נוגע במה שלא מיועד לו בעולם, ועד סוף

ואינם מיחסים את השפע , מקום להורדת גשמים כי אין בני האדם מכירים בטובתו של מקום
והתיקון , "דם אין לעבוד את האדמהוא"וחוזרים לבחינת , הניתך להם ממרום למתנת אלוקים

  .'כי בתפילה חוזרים להכרה שהכל מאיתו יתב, י תפילה"של זה הוא ע
ראה שיש צורך להרבות בתפילה כדי להחזיר , בראותו של שיש עצירת גשמים, חוני המעגל

אך כאשר באו ואמרו לו שלא מפסיק ', לאנשים את האמונה שכל השפע בעולם הוא מאיתו יתב
שהוא , אמר להם שצריך לבדוק את אבן הטוען שהיה בירושלים, ש חשש שיצא מזה נזקהגשם וי

, וסמל האמונה שלכל אחד יש את השפע שנגזר עליו ממרומים, האבן המסמל את היפך הגזל
  .שלא תימחה אותה האבןמאד כ צריך להיזהר "וע, וכאשר אבד לאדם חפץ יש להחזיר לו אותה
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à Èt Çt á Çø Àc deá Èà , Èdeç Àk ÀL ÇàÀå à Èø ÈîÂç dé Åì ñ Çk Àøé Äà .àÈðeä á Çø ø Çá ä Èa Çø Àc dé Ån Ç÷ Àì à ÈúÂà , Âà ø Çî
 Éåì ,ìé Äæ , Àz Çà éà Çn Çø åà Èì Àã é ÅãÂä Çñ é Äúé Àé Çà ,ì ÉåèÀå .ìÇæ Âà ,é ÅãÂä Çñ é Äúé Àé Çà .eä Àì ø ÇîÂà ,"dé Åa ïeúé Äò ÀãÇé 
 Àcéà Çn Çø àeä"? !dé Åì eø Àî Èà ,"ïé Äà ."eä Àì ø Çî Èà ,"àÈð Âà ,àÈð Âà ä Èà Èn Çø"? !dé Åì eø Àî Èà ,"ïÈð Âà , åà Èì

ïÈðé Äø Àî Çà È÷ Àz Çà éà Çn Çø" .àÈðeä á Çø ø Çá ä Èa Çø ø Çî Èà , à Èø Àa Çz Àñ Äî-  Èú ÈáÉåç LÇðéÁà é Äúé Àé Çî à Èì Èú ÈáÉåç LÇðéÁà é Äúé Àé Çî à Èì Èú ÈáÉåç LÇðéÁà é Äúé Àé Çî à Èì Èú ÈáÉåç LÇðéÁà é Äúé Àé Çî à Èì à à à à
dé ÅL ÀôÇð Àìdé ÅL ÀôÇð Àìdé ÅL ÀôÇð Àìdé ÅL ÀôÇð Àì::::        

  
ãó ë"ò è"á  

ø Çî ø Çî Èà , Éåø ÅáÂç Åî ä Èø Éåz ø Æô Åñ ì ÅàÉåM Çä , eð Æìé Äà ÀLÇé à Éì äÆæ é ÅøÂä)íéøçàì] (ø Åç Çà Àì .[ éà Çî
ä Èø Éåz ø Æô Åñ àÈé Àøé Äà ?é ÄîÈð é Åìé Äî ì Èë el ÄôÂà ! ÇcLé Ä÷ Èì ï Æa ï Éåò Àî ÄL é Äa Çø ø ÇîÂà ,é Äa Çø äÈð ÈL ïà Èk , ïé Åà

 Åà ÉåM Çäì ìé Äà ÀL Çä Àì éà ÇM Çø ,øé Äk ÀN Çä Àì éà ÇM Çø ø ÅëÉåy Çä ïé ÅàÀå !'ä Èø Éåz ø Æô Åñ 'dé Åì à Èëé Äø Àè Àöé Äà , eä Çî
à Èîé Åú Àc, äéÅð Éåî Èî Àá äÈå Àö Äî ãé ÄáÂò Åú Àc LÇðé Áà Æì dé Åì à Èçé ÄðäéÅð Éåî Èî Àá äÈå Àö Äî ãé ÄáÂò Åú Àc LÇðé Áà Æì dé Åì à Èçé ÄðäéÅð Éåî Èî Àá äÈå Àö Äî ãé ÄáÂò Åú Àc LÇðé Áà Æì dé Åì à Èçé ÄðäéÅð Éåî Èî Àá äÈå Àö Äî ãé ÄáÂò Åú Àc LÇðé Áà Æì dé Åì à Èçé Äð , , , , ÀL Çî à È÷ ÀL Çî à È÷ ÀL Çî à È÷ ÀL Çî à È÷ï Èì ò Çîï Èì ò Çîï Èì ò Çîï Èì ò Çî17171717::::  

 Èéúeñ Àë à Èö ,í Éåé íé ÄL Éì ÀL Äì ú Çç Çà d ÈøÂòÇð Àî . à Èø Àîé Åî Àì- d Èì é ÅìÂò Çî øeò Äð Àc? ! Èð Èç Éåé é Äa Çø ø ÇîÂà ÈäÀåï ,
 Éåúé Åa Àê Éåú Àa ï Èn Ëà é Åã ÀøÇb Éåì LÅi ÆL é Äî ,í Éåé ì Èë Àá Éåúeñ Àk ø ÅòÇð Àé !é Åø Àî Èà , íÉåé ì Èë Àa- d Èì é ÅL È÷ ,

 Çàú Çç  ÄL Éì ÀL Äì í Éåé íé- d Èì é ÅìÂò Çî .à Èîé Åà úé Åò Èá é Äà ,àÈé ÀL Ç÷ à Èì , à Èä- ã Çç Àa , à ÈäÀå- é Åø Àú Äa .
à Èîé Åà úé Åò Èá é Äà ,àÈé ÀL Ç÷ à Èì , à Èä- à Èãé Äa , à ÈäÀå- à Èø Àèeç Àa .à Èîé Åà úé Åò Èá é Äà ,àÈé ÀL Ç÷ à Èì ,

 à Èä- à Èø Àî Çò Àã Äa , à Èä- àÈð Àú Äë Àã Äa:  
  

ïÈð Èç Éåé é Äa Çø ø Çî Èà, ïé ÄL Èø Èç Àã à Èq Çkïé ÄL Èø Èç Àã à Èq Çkïé ÄL Èø Èç Àã à Èq Çkïé ÄL Èø Èç Àã à Èq Çk , , , ,ïé Äø ÀL Éåô Àã à Èq Çk à ÈìÀåïé Äø ÀL Éåô Àã à Èq Çk à ÈìÀåïé Äø ÀL Éåô Àã à Èq Çk à ÈìÀåïé Äø ÀL Éåô Àã à Èq Çk à ÈìÀå18181818,,,,  Èz Çî é Åì Àë Äá à Èl Æà ï Èø ÈîÂà à ÈìÀåú Éåë ,
 N Æø Æç é Åì Àë Äa ì ÈáÂà- d Èa ï Èì úé Åì .úÉåë Èz Çî é Åì Àë Äa ,õé Äå Èö à Èì Àã à Èl Æà ï Èø ÈîÂà àÈì é ÄîÈð , ì ÈáÂà

                                                                                                       
להזכיר את דבריו של חוני המעגל בהקשר של אבן הטוען דוקא בחרה ' ובזה מבואר מדוע הגמ

 .   מזכירה לנו את החילוק בין הגישה של הפרסיים לגישה של היהדות' כאן כאשר הגמ

  .ביאור השקלא וטריא אי ניחא ליה לאינש דתעביד מצוה בממוניה17
לקלקול  דבהא כיון דאיכא קפידא"ל "וז, א"בשם הריטב קמשמע לןביאר המקובצת  שיטהב

אבל . דהא יצא שכרו בהפסדו כי היום או מחר לא יהיה לו ספר במה ללמוד ,הספר לא ניחא ליה
כגון אם  ,במידי דליכא שום חשש קלקול ודאי יכול לשאול שלא מדעת הבעלים למעבד מצוה

להניחן שם ולהחזירן למקומן ולא חשיב גזלן  רשאימצא טלית או תפלין של חבירו בבית הכנסת 
  ."ל שלא מדעת בעליםכששא

  ".ניחא ליה לאינש דתעביד מצוה בממוניה"נמצא לפי זה שבאמת 
וזה יסוד (, אף שלא בחר בדבר, 'יש שכר לאדם על כל טובה שיש בעולם מחמתו'כי , וטעם הדבר

ואם יש ) :בדף לג 'שכר ללומדי המשנה'והארכתי בזה קצת בסוגיא ד, מוכרח בכמה מקומות
עולם כתוצאה מהמצוה שנעשה מחמת ממונו הרי זה ודאי רצונו של תועלת ותוספת קדושה ב

  . כל יהודי

  " מים פושרים"סכנת  18
לעומת זאת כוס של , כי זה תלוי בכמה תנאים, כי בכוס של מכשפות לא תמיד הכישוף פועל

  .מים פושרים ודאי מזיק



  עין המיםל א
æç úåãâà éøåàéá" ìò"ä øãñ ô"á÷òé ïéò" àòéöî àáá úëñî  

 

 יא

 

 õé Äå Èö Àc- d Èa ï Èì úé Åì .ï Èø ÈîÂà à ÈìÀå , Èã ÈL à Èì Àã à Èl Æàé Åáé Äö dé Åá à , é Åáé Äö dé Åá à Èã ÈL ì ÈáÂà-  úé Åì
d Èa ï Èì:        

  
ïÈð Èç Éåé é Äa Çø ø Çî Èà ,ä Åa Àø Çä úÉåò Èî åé Äá Èà Éåì Ççé Äp Ää ÆL é Äîä Åa Àø Çä úÉåò Èî åé Äá Èà Éåì Ççé Äp Ää ÆL é Äîä Åa Àø Çä úÉåò Èî åé Äá Èà Éåì Ççé Äp Ää ÆL é Äîä Åa Àø Çä úÉåò Èî åé Äá Èà Éåì Ççé Äp Ää ÆL é Äî , , , ,ï Èã Àa Çà Àì ä ÆöÉåø Àåï Èã Àa Çà Àì ä ÆöÉåø Àåï Èã Àa Çà Àì ä ÆöÉåø Àåï Èã Àa Çà Àì ä ÆöÉåø Àå19191919,,,,  L Ça Àì Äé)éìëá (

]é Åã Àâ Äa [ï Èz ÀL Äô ,úé ÄëeëÀæ é Åì Àë Äa L Ån Çz ÀLÄé Àå , Åé ì ÇàÀå íé ÄìÂò Éåt ø Ék ÀN Äé Àåí Æä Èn Äò á ÅL . L Ça Àì Äé)éìëá (

                                                                                                       
בים אם הם לא שבחום הם מתר', חיידקים'ולכאורה ענין הנזק הוא מה שאנו קוראים היום 

  . וזה מה שכתב שכל זה בתנאי שלא רתח', הגיעו לחום של מאה מעלות צלזיוס
  . כ מה שזה נמצא בכוס של חרס או שיש בזה עלים"ב מה מועיל א"אולם צ

  יגיע כפיך כי תאכל 19
וביאר שאין הכוונה  ,י חש לדבר"ובאמת רש, הוא תמוה מאד" רוצה לאבד ממונו"הענין הזה ש
אלא יש כאן הזהרה לאדם שאם לא ישמור מדברים אלו , שאכן רוצה לאבד ממונו שיש לך אדם

פירש שבא ללמדנו שכסף שבו לו לאדם מירושה אין הוא ' עין יעקב'וב, הרי הוא יאבד ממונו
יגיע כפיך כי "ז אמר בתהילים "וע, לו ביגיעה אמקפיד עליו כמו שהוא מקפיד על כסף שב

לאפוקי , "אשריך וטוב לך, כי תאכל"עליו נאמר " יגיע כפיך"מדהיינו דרק מה שמגיע , "תאכל
מדוע באמת , והדבר הזה צריך עוד ביאור לעומק', כגון ירושה וכדו, י עמל"ממון המגיעו שלא ע

מ לו "כ מאי נפק"וא, לתועלת שיש לאדם ממנו נועדהלא עיקר הכסף , כך היא דרכו של עולם
' אדם רוצה בקב שלו יותר מט"ולא דמי ל(ור אחר אם הוא עמל על הממון או שהגיע לו ממק

ואילו כאן הנושא , משום דהתם לכאורה מדובר על המוצר עצמו שהשקיע בו" קבין של חברו
  ).ק"ודו, שבכל אופן להוצאה ניתנה 'הכסף שאיתו הוא יכול לקנות דברים'הוא 

) יא' הל פרק ג(הלכות תלמוד תורה ם ב"ולבאר זה הענין יש להקדים ולבאר את דברי הרמב
מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו ומדת חסידים הראשונים היא ובזה זוכה "

לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך אשריך 
  . ל"עכ, "בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא שכולו טוב

  .שה ידיו וזוכה לשכר גדול כזהשהאדם עמל ומתפרנס במע, וזה תמוה מאד
גדול הנהנה מיגיעו , ר חייא משמיה דעולא"א") א, ח( ברכותועוד מצינו על זה הדרך במסכת 

ואלו גבי נהנה מיגיעו כתיב יגיע ', דאלו גבי ירא שמים כתיב אשרי כל ירא ה, יותר מירא שמים
  .כ"ע, "באאשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם ה, כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך

לך פן תדבר עם יעקב מטוב ועד רע מכאן אנו  השמר) "ויצא פרק יג(מדרש תנחומא וכן נראה ב
למדין שזכות מלאכה עומדת במקום שאין יכול זכות אבות לעמוד שנאמר לולי אלהי אבי אלהי 

ואת יגיע כפי ראה ואת יגיע כפי ראה ואת יגיע כפי ראה ואת יגיע כפי ראה כ לא עמדה לו זכות אבותיו אלא לשמירת ממונו את עניי "א' אברהם וגו
למד שלא יאמר אדם אוכל ואשתה  בזכות יגיע כפיובזכות יגיע כפיובזכות יגיע כפיובזכות יגיע כפיו    ווווים ויוכח אמש שהזהירו מהרע לים ויוכח אמש שהזהירו מהרע לים ויוכח אמש שהזהירו מהרע לים ויוכח אמש שהזהירו מהרע לאלהאלהאלהאלה

צריך צריך צריך צריך ) ) ) ) איוב אאיוב אאיוב אאיוב א((((ומעשה ידיו ברכת ומעשה ידיו ברכת ומעשה ידיו ברכת ומעשה ידיו ברכת ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו לכך נאמר 
  ".ה שולח את ברכתו"והקב לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיולאדם לעמול ולעשות בשתי ידיולאדם לעמול ולעשות בשתי ידיולאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו

ד בביאור "ד מה שעלה בידי בס"אר עפואב, האריך בזה) 'ב הערה ב"שער ל(' עקידת יצחק'ובספר 
דהנה אחר שחטא אדם הראשון תיקון העולם בא דרך הקללה של בזיעת אפיך , ם"שיטת הרמב
ונגזר בזה על האדם שחלק נכבד מאד מחייו הקצרים כאן העולם הזה הוא יצטרך , תאכל לחם

ם החומר הוא והענין בזה הוא כי בכל מעשה ומעשה שהאדם פועל כאן בעול, לעמול לפרנסתו
חלקים של נשמה ' משום שכל דבר ודבר בעולם יש בו ה וזאת, משפיע גם על החלק הרוחני שבו

מ שיבא האדם ויעסוק "ה השאיר בעולם חלקים בלתי מתוקנים ע"והקב, ן"כידוע ליודעי ח
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] Äaé Åã Àâ [ ï Èz ÀL Äô- à ÈúÈi Äîeø àÈð Èz Äë Àa . úé ÄëeëÀæ é Åì Àë Äa L Ån Çz ÀLÄé Àå- à Èz ÀøÇe Äç à Èúé Äâeæ Àa . ø Ék ÀN Äé Àå
 í Æä Èn Äò á ÅLÅé ì ÇàÀå íé ÄìÂò Éåt- é Åø Éåú Àa d Èîeâ Àø Çz ,eäé Àé Çãé Åñ Àt Lé ÄôÈð Àc:  

  
 Èð Èa Çø eð Èzï ,õ Åò é Åì Àë à Åö Éån Çä ,í Æä Èa L Ån Çz ÀL Äî ,eá À÷ ÈøÅé à Él ÆL ìé Äá ÀL Äa .ú ÆL Éç Àð é Åì Àk ,L Ån Çz ÀL Äî 

ïé Än Çç Àa í Æä Èa , øeà Èä é Åã Àé ì Çò à Éì ì ÈáÂà- ï È÷é Äç ÀL Çn ÆL éÅð Àt Äî .ó Æñ Æë é Åì Àk , Àa í Æä Èa L Ån Çz ÀL ÄîïÅð Éåö ,
éÅð Àt Äî ïé Än Çç Àá à Éì ì ÈáÂà ï Èøé Äç ÀL Çn ÆL . úÉån Ëc Àø Ç÷Àå úÉåô Åø Àâ Çî-  Àê Çø Àa í Æä Èa L Ån Çz ÀL Äî , à Éì ì ÈáÂà

ä ÆL È÷ Àa ,ï Èúé Äç Àô Çn ÆL éÅð Àt Äî . úé ÄëeëÀæ é Åì Àëe á ÈäÈæ é Åì Àk-  í Æä Èa òÇb Äé à ÉìeäÈi Äì Åà à ÉáÈi ÆL ã ÇòeäÈi Äì Åà à ÉáÈi ÆL ã ÇòeäÈi Äì Åà à ÉáÈi ÆL ã ÇòeäÈi Äì Åà à ÉáÈi ÆL ã Çò20202020.... 
                                                                                                       

ויצירות שהאדם יוצר בששת ימי המעשה  'ט מלאכות"ל'וזה ענין , ויעמול בבניין העולם
ח שקיבל על עצמו להיות פרוש מעניני העולם הזה הרי הוא בבחינת "תאלא ש, )בזהל "ואכהמ(

ובזה מבואר הסתירה (, ולכן הוא אינו חלק מתהליך תיקון העולם של ששת ימי המעשה, שבת
לבין מה שכתב בסוף הלכות ' י' הל' ת פרק ג"ם בין מה שכתב בהלכות ת"הידועה בדברי הרמב

  ).ק"ודו, שמיטה ויובלות
שהקיום החומרי של האדם יהיה תלוי בתיקון וביגיעת כפיו שפעל כאן ' גזרה חכמתו יתבו

שהרי , שהרי עמלו מה שתיקן בעולם נהפך להיות חלק ממנו ממש, וההבנה בזה הוא, בעולם
דמים תרתי "ז נאמר "וע, עד כדי שגזילת עני נחשבת כרציחה(, לכך' זמן חייו'השקיע מכוחו ומ

, כ חלק ממנו"התמורה שהוא מקבל בעבור עמלו הלא הוא נהפך להיות ג כ"א, )ק"ודו" משמע
ואז כשאוכל המאכל שנקנה בתמורה הזאת הרי הוא חוזר ומתקן בזה את כל חלקי הנשמה שלו 

שהגוף נהנה , ל"החלקים הנ' יש גם ה' מאכל האדם'שהרי כידוע בכל , במה שתיקן בתוך העולם
ח "א או"וכדברי המג(', והרוח מחלק הרוח וכו ,שבו והנפש נהנית מחלק הנפש, שבומהחומר 

יגיע "ז נאמר "וע, )ב שם בשם ספר הכוונות"והובא במשנ, בביאורו על ברכת אשר יצר' סימן ו
בכל עולם יש תיקון לחלק אחר של ש משום" 'בעולם הבא'ו 'בעולם הזה'כפיך כי תאכל אשריך 

  . הנשמה
אין לו  ,עליו אין בזה בכדי לקיים ולתקן אותולעומת זאת כאשר אדם נהנה מדבר שלא יגע 
ובזה מבואר מה שיעקב אבינו חזר על פכים (, חיבור אמיתי לדבר וממילא אין לו קיום אצלו

רבה בראשית וכן מבואר מה שכתוב במדרש , "חביב על צדיקים ממונם יותר מגופם"ש, קטנים
המלאכה מזכות אבות שזכות ירמיה אמר חביבה היא ' יגיע כפי ר ואת"פרשה עד פסקה יב 

' אבות הצילה ממון ומלאכה הצילה נפשות זכות אבות הצילה ממון שנאמר לולי אלהי אבי וגו
וכן הרבה סוגיות תמוהות . 'ומלאכה הצילה נפשות את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים וגו

  ).נתבארו באלו היסודות

  עד שיבא אליהו 20
  .חר לברר למי שייך הממוןנב' נביאאליהו ה'דוקא  מדועיש לבאר 

וידוע , "תיקו"את הענין ב' שאין עליהם תשובה משאירה הגמ' וכן מצינו שלקושיות של הגמ
ואף בזה יש לבאר מה הקשר , "תשבי יתרץ קושיות ובעיות"הסוד שבדבר דהיינו נוטריקון ד

הוא שהרי , ולכאורה היה יותר מתאים שלעתיד לבא משה רבנו עצמו יתרץ, לאליהו הנביא
  . מוסר התורה לכלל ישראל

" הואיל"ה "וגם רמז מן התורה שאמר משרע"ה אמר לו "ד -ספר הפליאה ועיין מה שכתב ב(
גם אני שמעתי פירוש אחר ' ל ר"א. כשתהפך האותיות" יהואל"הוא רבו של משה שנקרא , משה

תיקו הוא  ופירוש" 'שער ז -חלק שפע  -שפע טל  ועיין עוד בספר, "בהפוך אותיות" אליהו"שהוא 
שסבר שאין , "טעות הוא בידם 'יתרץ'והאומרים ' תקושיות ואבעיו 'יתורצו'כן כשיבא תשבי 



  עין המיםל א
æç úåãâà éøåàéá" ìò"ä øãñ ô"á÷òé ïéò" àòéöî àáá úëñî  

 

 יג

 

ä Èã ÅáÂà Çá eø Àî Èà ÆL Àê Æø Æã Àëe ,ã Èw Äô Àa eø Àî Èà Àê Èkï Éå .,ï Éåã Èw Ät 'dé ÅaÇb dé Åz Àãé ÄáÂò éà Çî ?]à Èc Çà á Çø ø Çî Èà 
à Èn Çç ø Ça[ ,ú ÆL ÅL á Çø ø Çî Èà ,íÈi Çä úÇðé Äã Àî Äì ï Æäé ÅìÂò Çá eë Àì Èä ÆL ï Éåã Èw Äô Àa:  

  
 ]à È÷ Àñ Ät .[ä Èt Ë÷ Éåà ÷ ÇN à Èö Èî ,]ø Èá Èc ì ÈëÀå [ì Éh Äì Éåk Àø Çc ïé Åà ÆL ,eë ì Éh Äé à Éì äÆæ é ÅøÂä' . éÅð Çä àÈð Àî

é Ål Äî ?ïÈð Èa Çø eð Èú Àc ,)áë íéøáã (" Èz Àî Çl Çò Àú ÄäÀå "- íÅl Çò Àú Äî ä Èz Çà ÈL íé Äî Èò Àtí Ål Çò Àú Äî ä Èz Çà ÈL íé Äî Èò Àtí Ål Çò Àú Äî ä Èz Çà ÈL íé Äî Èò Àtí Ål Çò Àú Äî ä Èz Çà ÈL íé Äî Èò Àt , , , , é Äà ÆL íé Äî Èò Àôe é Äà ÆL íé Äî Èò Àôe é Äà ÆL íé Äî Èò Àôe é Äà ÆL íé Äî Èò Àôe
 Äî ä Èz Çà Äî ä Èz Çà Äî ä Èz Çà Äî ä Èz ÇàíÅl Çò ÀúíÅl Çò ÀúíÅl Çò ÀúíÅl Çò Àú21212121.... ã Çöé Åë à Èä ?úÉåø Èá Àw Çä úé Åá Àá àé ÄäÀå ï Åä Éë äÈé Èä , Äô Àì dÈðé ÅàÀå ï Å÷Èæ äÈé Èä ÆL Éåà é

 Éåã Éåá Àë , Àî ä ÈúÀé Èä ÆL Éåà Éåø ÅáÂç ì ÆM Äî ä ÈaËø Àî Éål ÆL ä Èëà Èì ,ø ÇîÁàÆð Àê Èë Àì ,"í Æä Åî Èz Àî Çl Çò Àú ÄäÀå:"  
  

à Èç Àø Éåà Àa ìéÄæ Èà È÷ äÈåÂä é Åñ Éåé é Äa Çø Àa ìà Åò Èî ÀLÄé é Äa Çø , Çô é Åø Èã äÈå Âä Çc à Èø ÀáÇâ àeä Çä dé Åa òÇâ Èt à Èk Àú
é Åô Éåà Àã ,ç Çt Àú Äî à È÷Àå eä Àðé Äá Àú Éåà .dé Åì ø Çî Âà ," Ècé Äì é Äì ."dé Åì ø ÇîÂà ,"ïé Äå ÈL ä Èn Çk" ?dé Åì ø ÇîÂà ,

                                                                                                       
הענין באליהו באמת שיבאר אלא המציאות של הגאולה יביא לביאור התורה שלא יהיו קושיות 

  ").שיהא מונח עד שיבא אליהו"כאן שאמרה ' דברי הגמצריך ביאור עדיין אלא ש, כלל
הנני נותן לו את בריתי "ועליו נאמר , דהנה אליהו הוא מלאך הברית, ה לבאר הענין בזהונרא

' ברית'ש, ביאור הדברים, ה ניתן לאליהו"כלומר שהברית הקיים בין כלל ישראל להקב, "שלום
וזהו , בכדי להגיע אל התוצאה הנרציתשמקבלים על עצמם לעשות הכל , צדדים' בהסכם היינו 

ה בחר בכלל ישראל להביא את התיקון השלם "שהקב ,ה לכלל ישראל"בין הקב הברית שיש
כאשר קינא לאלוקיו זכה להיות  'הנביא אליהו'הוא ש 'פנחס'ו, וביאת המשיח תלוי בזה, לעולם

, בו השהשלמות תלוי, וזהו הנני נותן לו ברית שלום, האחראי והמודד לומר שהברית מתוקנת
ובזה מבואר , לומר שהתיקון השלם הושג, לבשר הגאולה 'אליהו'ולכן לפני ביאת המשיח יבא 

והוא יבאר הקושיות והאבעיות שנשארו , י אליהו הנביא"שכל החסרונות שיש בתיקון יושלמו ע
  .פתוחים בעולם כי הוא יודע כיצד המציאות התורנית בעולם צריכה להיראות בסופו של דבר

ואף הממון שלו תלוי בזה כפי שנתבאר , העולםומאחר ולכל אחד מישראל יש לו חלק בתיקון 
כ נמתין ויהא מונח עד שיבא אליהו ויראה היכן התיקון והמקום של הממון "א, בהערה לעיל

  .    ולמי הוא שייך, הזה

  פעמים שאתה מתעלם 21
, "תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך לא"לשון הפסוק 

ל את "וקשה כיצד למדו חז, אלא השב תשיבם, שאסור לראות ולהתעלםבפשטות הכוונה 
  .הרי זה לכאורה היפך סתימת משמעות הפסוק" פעמים אתה מתעלם"הביאור של 
שאילו , "לא תתעלם מהם' כי תראה וגו"שהרי לא נאמר כאן ) דברים כב א(ר הירש "ומבאר הרש

, "והתעלמת' לא תראה וגו"אלא נאמר  ,היה כתב כך הייתי מבין שאכן האיסור הזה הוא מוחלט
כלומר אסור לך לראות ראיה של התעלמות של , מתאר את אופן הראיה" והתעלמת"ובלשון זו 

אלא תראה ממון זה כאילו , מי שעושה את עצמו כאילו אינו רואה דהיינו שהדבר לא נוגע אליו
  .ד"עכת. הוא היה שלך ועליך לעשות בו כל מה שהיית עושה בממונך שלך

שאילו אכן היה זה ממונו לא ' שזקן ואינו לפי כבודו או כהן והיא בבית הקברות וכדו, כ"נמצא א
כ אין מקום לחייבו לנהוג בממון "היה מטפל בו אלא היה מעדיף להשאירו במקום שנמצא שם א

ואין זה לימוד ושיבוש ההבנה הפשוטה של הפסוק אלא , ומכאן נובע שורש הפטור, חברו אחרת
  . זהו עומק כוונת התורה ,ךלהיפ
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"àÈæeæ Àã àÈâ Àì Çt ."d Èø À÷ Àô ÇàÀå àÈæeæ Àã àÈâ Àì Çt dé Åì áé ÄäÈé .eä Àá ä ÈëÈæ ø ÈãÂäeä Àá ä ÈëÈæ ø ÈãÂäeä Àá ä ÈëÈæ ø ÈãÂäeä Àá ä ÈëÈæ ø ÈãÂä . . . . Èâ Àì Çt dé Åì áé ÄäÈé ø ÈãÂä Èâ Àì Çt dé Åì áé ÄäÈé ø ÈãÂä Èâ Àì Çt dé Åì áé ÄäÈé ø ÈãÂä Èâ Àì Çt dé Åì áé ÄäÈé ø ÈãÂä à à à à
d Èø À÷ Àô ÇàÀå àÈæeæ Àãd Èø À÷ Àô ÇàÀå àÈæeæ Àãd Èø À÷ Àô ÇàÀå àÈæeæ Àãd Èø À÷ Àô ÇàÀå àÈæeæ Àã22222222....  d ÅkÀæ Äî Àì ø ÇãÂäé Äî Àì é Åò Èá äÈåÂä Çc déÅé Àæ Ççeä Àá , Åì ø Çî Âàdé ," à Èî Àì Èò é Åìeë Àì- 

eä Àðé Äø À÷ Àô Çà , Àê Èì Àå -  Àô Çà à Èìeä Àðé Äø À÷:"  
ó Åñ Éåé á Çø éÅð Èz ,)çé úåîù( """"í Æä Èì Èz Àò Çã ÉåäÀåí Æä Èì Èz Àò Çã ÉåäÀåí Æä Èì Èz Àò Çã ÉåäÀåí Æä Èì Èz Àò Çã ÉåäÀå " " " " - - - -    í ÆäéÅi Çç úé Åá äÆæí ÆäéÅi Çç úé Åá äÆæí ÆäéÅi Çç úé Åá äÆæí ÆäéÅi Çç úé Åá äÆæ23232323. " Àê Æø Æc Çä ú Æà "-  Éåæúeìé Äî Àâúeìé Äî Àâúeìé Äî Àâúeìé Äî Àâ    

íé Äã ÈñÂçíé Äã ÈñÂçíé Äã ÈñÂçíé Äã ÈñÂç) .øùà" (eë ÀìÅé "-  äÆæíé Äì Éåç øew Äáíé Äì Éåç øew Äáíé Äì Éåç øew Äáíé Äì Éåç øew Äá ,"d Èa "- ä Èøeá À÷ Éåæä Èøeá À÷ Éåæä Èøeá À÷ Éåæä Èøeá À÷ Éåæ24" . ÆàÀåä ÆNÂò Çn Çä ú "-  äÆæ äÆæ äÆæ äÆæ
                                                 

  .ולפני ולפנים משורת הדין, לפנים 22
שהרי לא היה מחויב להטעינו שהרי , ישמעאל נהג בזאת לפנים משורת הדין' מסיקה שר' הגמ

ובזה קיים , וקנה את זה בעצמו, אלא שנהג בזה לפנים משורת הדין, היה זקן ואינו לפי כבודו
  .לל הוא התיחס אליושבכ, לכאורה את הלפנים משורת הדין

לקנות , "לפנים משורת הדין"דמהיכא תיתי שאדם מחויב לעשות מעבר ל' עץ יוסף'והקשה ב
. דלקמן בדף פג' רמת שמואל'והביא לתרץ בשם ספר , הרי זה לא מוכרח בפסוק כלל, ממנו שוב

ב להו ויהי, לגבי הני שקולאי דתברי חביתא דחמרי דהדרי לגלימייהו משום לפנים משורת הדין
לפנים " למען תלך בדרך טובים"וילפינן מהפסוק , אגרייהו משום לפני ולפנים משורת הדין

ושם נרחיב , ילפינן לפני ולפנים משורת הדין" אורחות צדיקים תשמור"ומהפסוק , משורת הדין
אך לגופם של דברים נראה שיש ענין לעשות אף לפני ולפנים משורת , ה בביאור הלימוד"בע

זו " אשר יעשון"ראה לכאורה דהכל ענין אחד והוא נלמד מהפסוק מהתורה כדלקמן ונ, הדין
וכל אדם צריך , ל שאין גבול ללפנים משורת הדין"וילפינן מהפסוקים הנ, לפנים משורת הדין

  :).בדף כד(וכמו שהארכנו לעיל , לנהוג לפי הדרגה שבה הוא אוחז
לנו לפני ולפנים  תכנסו) "מ"נוסח ספרד וע לפי(כ "ה בתפילה ביוה"וזה מה שאנו מבקשים מהקב

 .דהיינו ללא גבול, "הדין משורת

  "בית חייהם" 23
שהרי חוקים ומשפטים כתוב בתחילת , דהיינו לימוד האומנות" בית חייהם"י ביאר כאן ד"רש

' בית חייהם'ביאר ד.) דף ק(ק "ובמסכת בב, "תואתהם את החקים ואת התור הזהרתה"הפסוק 
  .ורההיינו תלמוד ת

  .משום תשובתו בצידו, ולכאורה מה שכתב כאן הוא העיקר
וכן . וכי התפקיד של משה רבינו ללמד את כלל ישראל אומנות ומשא ומתן, אלא שצריך ביאור

  ).ה הדקדוק"פרשת יתרו ד(הקשה המאור ושמש 
את ה הוא בכדי להקל עליו ולהוריד "שהרי שאיפתו של יתרו באומרו  כך למשה רע, ויתכן לומר
ה הוא "כ אמר לו שתפקידו של משה רע"וע, העומדים לפתחו של משה' דיני התורה'העומס של 

וכאשר העם יפנים זאת , ללמד את העם עיקרי הדברים וההתייחסויות הנכונות לבין אדם לחברו
ויחיה לפי הדרך הנכונה שבורא העולם קבע שצריך להיות בין אדם לחברו הרי בזה נמנע את 

  . של בכל בתי הדיןרוב הטענות 
דזה ודאי שאין תפקידו של משה , י למקום אחד"כ אפשר בזה לצרף את שני ביאורי הרש"וא

כלומר , אלא הכוונה כאן הוא דרך התורה באומנות ומשא ומתן, רבנו ללמדם אומנות ממש
מה שלימדם אומנות היינו יש מקום לבאר שואולי (ההתיחסות הנכונה והתורנית לכל הענין הזה 

חנוך תופר מנעלים היה  - הובא בילקוט ראובני בשם עשרה מאמרות - ל "רבותינו ז אמרומה ש
ודבר זה מבואר ביותר על פי מה , יהועל כל תפירה ותפירה היה מייחד קודשא בריך הוא ושכינת

  ).ה יגיע כפיך"שכתבנו לעיל בד
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ïé Äc Çäïé Äc Çäïé Äc Çäïé Äc Çä" .ïeNÂòÇé ø ÆLÂà "- ïé Äc Çä ú ÇøeM Äî íé Äð Àô Äì Éåæïé Äc Çä ú ÇøeM Äî íé Äð Àô Äì Éåæïé Äc Çä ú ÇøeM Äî íé Äð Àô Äì Éåæïé Äc Çä ú ÇøeM Äî íé Äð Àô Äì Éåæ .ø Çî ø Çî Èà ,"eë ÀìÅé ø ÆLÂà "-  øew Äa äÆæ
íé Äì Éåç .íé Äã ÈñÂç úeìé Äî Àâ eð Àé Çä ! ï Æá Àì à Èl Æà d Èë Àø Àö Äð à Èì-  Éåìé Äb ,ø Çî ø ÇîÂà Çc , ï Æa-  ì Åè Éåð Éåìé Äb

é ÄM ÄM Äî ã Èç Æà Éåé Àì Èç Åî í , Àì dé Åì é Åò Èa Äî é Äë Èä el ÄôÂàÇåìÇæé Åî dé ÅaÇâ Àì" .ä Èa "- ä Èøeá À÷ Éåæ , eð Àé Çä
íé Äã ÈñÂç úeìé Äî Àâ ? Éåã Éåá Àë é Äô Àì dÈðé ÅàÀå ï Å÷Èæ Àì à Èl Æà d Èë Àø Àö Äð à Èì" .ïeNÂòÇé ø ÆLÂà "-  íé Äð Àô Äì Éåæ

ïé Äc Çä ú ÇøeM Äî ,ïÈð Èç Éåé é Äa Çø ø ÇîÂà Çc ,à Éìà Éìà Éìà Éì    d Èá eð Èc ÆL ì Çò à Èl Æà Äí Çì ÈLeøÀé ä Èá Àø Èçd Èá eð Èc ÆL ì Çò à Èl Æà Äí Çì ÈLeøÀé ä Èá Àø Èçd Èá eð Èc ÆL ì Çò à Èl Æà Äí Çì ÈLeøÀé ä Èá Àø Èçd Èá eð Èc ÆL ì Çò à Èl Æà Äí Çì ÈLeøÀé ä Èá Àø Èç    ä ÈøÉåz ïé Äcä ÈøÉåz ïé Äcä ÈøÉåz ïé Äcä ÈøÉåz ïé Äc.... 
eðé Ài Çã Äì à ÈzÀæé Äâ Àî Äã éÅðé Àé Çã à Èl Æà ?à Èîé Åà àÈl Æà ,ä Èø Éåz ïé Äc ì Çò í ÆäéÅðé Äã eãé ÄîÁò Æä ÆL,     eã Àá Èò à ÈìÀå eã Àá Èò à ÈìÀå eã Àá Èò à ÈìÀå eã Àá Èò à ÈìÀå

ïé Äc Çä ú ÇøeM Äî íé Äð Àô Äìïé Äc Çä ú ÇøeM Äî íé Äð Àô Äìïé Äc Çä ú ÇøeM Äî íé Äð Àô Äìïé Äc Çä ú ÇøeM Äî íé Äð Àô Äì25252525:  

                                                                                                       
דאילו , כ"ממשיך אחובזה מבואר מה שבענין זה הוא מתחיל את כל עניני הבין אדם לחברו ש

דמאי כתיב והודעת להם את , כפשוטו הרי מקרא יוצא לגמרי מידי פשוטו' אומנות'כוונתו ל
אך לפי מה שביארנו ', וכו, מה הקשר בין ההודעה של לימוד אומנות לביקור חולים', הדרך וגו

א שכאן לימוד אותם שורשי ההתיחסות בבין אדם לחברו בהלכות מש, כאן הדברים ברורים
   .ומתן הם הבסיס להמשך הפסוק כפי שיבואר

  "ח ביקור חולים וקבורה"גמ"
ובהתבוננות נגלה כי יש כאן סדר , ה שילמד את בני ישראל"הדברים אמר יתרו למשה רע' אלו ג

כ "ואח, דהיינו משא ומתן שזה נותן וזה מחזיר אומנותאומנותאומנותאומנותכי בתחילה דיבר על , מן הקל אל הכבד
אולם יש בכוח הנתינה לגרום למקבל להחזיר , נתינה בלי החזרשזה  גמילות חסדיםגמילות חסדיםגמילות חסדיםגמילות חסדיםהוסיף 
, ממש' בזה הענין'שכאן העזרה היא למי שלא בטוח שיחזיר  ביקור חוליםביקור חוליםביקור חוליםביקור חוליםוממשיך אל , בעתיד

 קבורהקבורהקבורהקבורהוסיים עם ". בן גילו"דהיינו ב' כפי המבואר בהמשך הגמ, ועוד שיש בזה סיכון כלשהוא
, ובפרט בזקן ואינו לפי כבודו, החזיר אל הנותןשזה חסד של אמת שלעולם לא יוכל המקבל ל

כלומר שכאשר אנחנו רוצים לדעת עד היכן היא גמילות חסדים יש לך , ובא זה וגילה על זה
ומי שיודע ומפנים את המסר הזה , לדעת שצריך להגיע עד לשלב של קבורה שזהו חסד של אמת

ומכאן , ה למצוות בין אדם לחברומתחילה ועד סוף מבין נכון יותר את כל ההתיחסות של התור
  .הוא חוסך לעצמו את רוב המחלוקות ומריבות שיש בין אדם לחברו

כלומר תלמד  - """"והודעת להםוהודעת להםוהודעת להםוהודעת להם""""    ואם נעיז עוד נוכל לומר שזהו ביאור הפסוק על דרך הפשט 
והדרך כלומר הכיוון  - """"את הדרךאת הדרךאת הדרךאת הדרך"""", אותם הלכות משא ומתן ודרך הראוי לנהוג בבין אדם לחבירו

כלומר באופן המעשי של  - """"אשר ילכואשר ילכואשר ילכואשר ילכו"""", הנהגה צריכה להיות מתוך מבט של גמילות חסדיםשל ה
ויתכן (, להקריב בזה באופן שלא בטוח שהמקבל יכול להחזיר לך באותה מטבע' זה היינו אפי

, כאשר הטובה נשארת ממש כאן' אפי -  """"בהבהבהבה"""", )ק"דהיינו הקרבה ודו" ילכו"שזה מרומז במילה 
  .ום תמורהשלא תקבל ממנה ש

ד לפי ההלכה ושורת הדין שנכון לעשות הרי "כלומר מה שנפסק בבי, ואז המעשה יעשה אחרת
ואת המעשה ואת המעשה ואת המעשה ואת המעשה """"וזהו ". לפנים משורת הדין"דהיינו , הוא יעשה בפועל בצורה הרבה יותר נכונה

 ....""""אשר יעשוןאשר יעשוןאשר יעשוןאשר יעשון
  

  לקיום ירושלים" לפנים משורת הדין"הקשר בין ההנהגה ד 25
ולא נחרב על מה שלא נהגו לפנים משורת הדין , שהיה להם עוד עוונותל דזה ודאי "מבאר המהר

כי מי (, ה ילך עימהם רק לפי הדין"אלא שזה שהלכו רק לפי הדין חייב מצב שבו הקב, בלבד
, ה יוותרו מעיו"והאומר הקב, שמאמין רק בדין ומשפט לדידו כל מי שלא נוהג כך הרי הוא וותרן
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óã ì"à  

à Èá Èø Àì ïÈð Èa Çø Àc Äî àeä Çä dé Åì ø Çî Èà, à Èîé ÅàÀå ,)èé àø÷éå (" Çç Åë Éåä "- àÈð ÀîéÄæ à ÈãÂç ," Ççé Äë Éåz "-  é Åø Àz
éÅð Àîé Äæ ?dé Åì ø ÇîÂà ," Çç Åë Éåä "- íé Äî Èò Àô ä Èà Åî el Äô Âàíé Äî Èò Àô ä Èà Åî el Äô Âàíé Äî Èò Àô ä Èà Åî el Äô Âàíé Äî Èò Àô ä Èà Åî el Äô Âà26 ò Çî ÀL Çî.  

                                                                                                       
ולפי הדין לא מגיע להם המשכיות על ) פ דין"וקית ללכת רק עולכן זה מחייב את ההנהגה האל

  .וממילא נחרבה העיר, אדמתה הקדושה של ירושלים
ולא לשאר הדברים כגון בית המקדש , אך יש לדקדק מדוע העונש היה דווקא חורבן ירושלים

  .ושאר מעלות שהיה לכלל ישראל באותו הזמן
ה הרחיב וביאר "דוד המע, יחודיותה של ירושליםבכדי לבאר דבר יש להקדים לבאר מה ענינה ו

כעיר שחברה לה כעיר שחברה לה כעיר שחברה לה כעיר שחברה לה ירושלם הבנויה "תהילים פרק קכב ספר והעלה את מעלת ירושלים על נס ב
 כסאות למשפטכסאות למשפטכסאות למשפטכסאות למשפט שמה ישבושמה ישבושמה ישבושמה ישבוכי . 'ה דות לשםועדות לישראל לה ההההקקקקעלו שבטים שבטי עלו שבטים שבטי עלו שבטים שבטי עלו שבטים שבטי ששם . יחדויחדויחדויחדו

למען . שלוה בארמנותיך חילךחילךחילךחילךשלום בשלום בשלום בשלום ביהי . הביךהביךהביךהביךוווושאלו שלום ירושלם ישליו אשאלו שלום ירושלם ישליו אשאלו שלום ירושלם ישליו אשאלו שלום ירושלם ישליו א. כסאות לבית דוד
  ".ינו אבקשה טוב לךקאל 'הלמען בית . אחי ורעי אדברה נא שלום בך

כי שם נקודת החיבור של כל כלל ישראל במכנה , כל ענינה של ירושלים הוא האחדות והשלום
 דות לשםוששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל לה"כנאמר  ''עבודת ה'משותף אחד והוא 

אולם צריך במקום המשפט יהיה גם אהבה בין , שיהיה שלום צריך שיהיה משפט אמתובכדי , "'ה
שאלו "ם על הפסוק "ל המלבי"וז, וזה מה שמוביל להנהגה שלפנים משורת הדין, אדם לחברו

יש הבדל בין שלום ובין  הנהו ,"בארמנותיך שלוהשלוהשלוהשלוהיהי שלום בחילך . ירושלם ישליו אהביך שלוםשלוםשלוםשלום
י שישראל יהיה להם "אמר שע, החיצוני ושלוה הוא השלוה הפנימיתששלום הוא השלום  ,שלוה

  ".שיהיה אהבה ביניהם - א אוהביך "שעז, שלוה פנימית
כי חורבות , "כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים"ובזה נתבאר מה שנאמר 

לום אמיתי ואילו המשמח הרי הוא מחבר ומוסיף ש, ירושלים באים ממחלוקת ופירוד הלבבות
  . 'בעולם לעבודת ה

  "הוכח תוכיח"בגדר  26
הרי , א שהתוכחה תהיה רק פעם אחת ולא יצטרך להוכיחו שוב ושוב"מה היה ההו, צריך להבין

א שתלמיד "וכן מה ההו, כל פעם שאותו אדם רוצה לחטוא מחדש יש לו להוכיחו שלא יחטא
  .הרי הרב הולך לעבור על איסור תורה, לרב לא יוכיחנו

וגם על , מאה פעמים' אפיתוכחה חובת הועוד צריך לבאר כיצד מהפסוק הזה ניתן ללמוד גם על 
  .תוכחה של התלמיד לרבחובת ה

ניתן " הוכח תוכיח ולא תשא עליו חטא"דהענין הזה של , ונראה לבאר דהכל ענין אחד הוא
של אותו חוטא כלומר שהמעשה , בכדי שלא תשא עליו חטא: אופן הראשון, אופנים' להבין בב

לא "שזה מקביל לאיסור של : והאופן השני. שבדבר' מצד החילול ה, לא ישפיע עליך לרעה
  .שהרי במה שחברך חוטא הרי הוא מפסיד והורס לעצמו ולכל כלל ישראל" תעמוד על דם רעך

אזי שייך לומר שענין התוכחה הוא בכדי שלא יגרום , והנה אם הענין הוא כאופן הראשון
וכן באופן שהרב הוא , ואם הוכיח פעם אחת הרי קיים את המצוה, שתייכות לאיסורלמוכיח ה

אולם אם הענין שבתוכחה , תלמידלרב היחסים שבין ההחוטא יתכן שאין היתר לפגוע במערכת 
ובודאי שיש להוכיח , 'אין עצה ואין תבונה'כאן " לא תעמוד על דם רעך"הוא מצד פיקוח נפש ו

נמצא שממה שתורה כפלה , קום לחלק בין הרב לתלמיד ובין התלמיד לרבובזה אין מ, שוב ושוב
אלא הוא בעיקר בשביל , מלמדת אותנו שאין התוכחה בעבור המוכיח בלבד" הוכח תוכיח"

  .האדם שעומד לחטוא
  . ק"ודו, ה ונראה לי"וכן משמע בדברי המנחת חינוך במצוה רלט ד
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" Ççé Äë Éåz "- ãé Äî Àì Çz Çì á Çø Èä à Èl Æà é Äì ïé Åà ,á Çø Èì ãé Äî Àì Çzá Çø Èì ãé Äî Àì Çzá Çø Èì ãé Äî Àì Çzá Çø Èì ãé Äî Àì Çz ï Äé Çp Äî ?ø ÇîÉåì ãeî Àì Çz ," Ççé Äë Éåz Çç Åë Éåä "
- í Éå÷ Èî ì Èk Äî:         

àì óã:  

""""ç Çz Àô Äz Çç Éú Ètç Çz Àô Äz Çç Éú Ètç Çz Àô Äz Çç Éú Ètç Çz Àô Äz Çç Éú Èt"""" )åè íéøáã .( Èê Æøé Äò éÅi ÄðÂò Çì à Èl Æà é Äì ïé Åà27 ,ú Æø Æç Çà øé Äò éÅi ÄðÂò Çìú Æø Æç Çà øé Äò éÅi ÄðÂò Çìú Æø Æç Çà øé Äò éÅi ÄðÂò Çìú Æø Æç Çà øé Äò éÅi ÄðÂò Çì , , , ,ï ÄéÇp ÄîïÄéÇp ÄîïÄéÇp ÄîïÄéÇp Äî????  ãeî Àì Çz
ø Çî Éåì ,"ç Çz Àô Äz Çç Éú Èt "- í Éå÷ Èî ì Èk Äî .  

""""ï Åz Äz ï ÉåúÈðï Åz Äz ï ÉåúÈðï Åz Äz ï ÉåúÈðï Åz Äz ï ÉåúÈð"""",,,, ä Èa Ëø Àî äÈð Èz Çî à Èl Æà é Äì ïé Åà , Æòeî äÈð Èz Çî Æòeî äÈð Èz Çî Æòeî äÈð Èz Çî Æòeî äÈð Èz Çîú Æèú Æèú Æèú Æè28282828     Äî Äî Äî Äîï ÄéÇpï ÄéÇpï ÄéÇpï ÄéÇp???? ø Çî Éåì ãeî Àì Çz ," ï ÉåúÈð
ï Åz Äz "- í Éå÷ Èî ì Èk Äî .  

                                                 

  בגדר מצוות צדקה 27
  . 'צדקה'ק בעניי מקיימים מצוות א שר"יש לבאר מה היה ההו

משמע , "'וגו מאחד שעריךמאחד שעריךמאחד שעריךמאחד שעריךכי יהיה בך אביון " הקודם לובפסוק מאחר וכתוב ש א"מבאר המהרש
ללמד שמצוות " פתוח תפתח"כ כתבה התורה "וע, שמצוות צדקה קיימת רק באביון שגר עמך

ניי עירך ללמדנו שע 'מאחד שעריך'והטעם שהתורה כתבה , צדקה קיימת בכל עניי ישראל
   .לשאר עניי ישראל קודמים
על  "תורת משה" וספרכתב האלשיך ב ,העניין שיש להקדים את עניי העיר לשאר הענייםוביאור 
בבאו לתקן , כי הוא יתברך המתקן העולם, הוא והענין"ל "וז) דברים פרק טו פסוק יא(התורה 

אינו , חלק הרש שמשלו יתן לו העשיר על ידי העני והעני על ידי העשיר ומוסיף על ממון העשיר
כי לא יתכן נתן תיקון הרש שבעיר אחרת ביד העשיר שבארץ הזאת , מרחיק התיקון רק מקרבו

כי אם אדרבה מקרב . כי תרחק תרופתם, עשיר שבעיר זאת סיונתן חלק הרש נוסף על נכ
, יחסת אליהכי הוא יתברך ידע בחינת כל נפש ונפש וייחס הראויה ליתקן על ידי המתי, התיקון

, "ועל כן חושב מחשבות שיזדמן הנתקן אל מתקנו באחוה אם אפשר או במקום הקרוב יותר
ה גזר שיהיו עניים ועשירים הוא בכדי שיתקנו זה את זה "וביאור הדברים שכל מה שהקב

  .בהשלמה
ובא הפסוק , א שרק בעני עירך יש מצוות צדקה כי ההשלמה קיימת רק שם"כ היה הו"וע
אלא יש לתת בכל מצב שבו מגיע , ללמדנו שאין לחשב בזה חשבונות לעצמנו" פתחפתוח ת"ד

  .אלא שאם יש קרוב יש להקדימו, לידינו מקרה של עני
וכיצד מפסוק , יםאפילו מאה פעמתפתח ח ופת) ג"פרשה זו ס(ספרי ובזה מבואר מה שמובא ב

אך לפי דברנו לעיל ניתן , םואמנם ניתן לומר דזה מדרשים חלוקי, לימודים' אחד ניתן ללמוד ב
ה זימן "ואם הקב, זה שאין עלינו לחשב חשבונות" פתוח תפתח"לומר שמה שנאמר בפסוק ד

  .בכל מצב, לידינו מקרה של נתינה לעני יש לנו לתת

  ל"בענין הנ 28
א שיתכן לומר שאין מצוות צדקה בנתינה "המפרשים מבארים בכמה דרכים מה היה ההו

כמו שמצינו בראשית הגז , שבכל מקום נתינה היינו נתינה חשובהא מבאר "המהרש, מועטת
ולפי זה מתנה , "די מחסורו"ויש שביארו שמאחר וכתוב בפסוק לעיל , שיש שיעור לנתינה

שהתפקיד שלנו הוא לקיים מצוות נתינה " נתון תתן"ל "קמ, מועטת לא מספיקה ואין בה ענין
ב "ובא בספרים הקדושים שיותר ממה שבעהובפרט כפי שנכתב לעיל וכן מ. עד כמה שניתן

מ להשלים לעני די "כ תפקידנו הוא לא רק ע"וע, ב"עושה עם העני העני עושה עם הבעה
 .     ל"כ אין מקום לחשבונות הנ"וע, ב נותן משלו"אלא עיקר ענין הצדקה הוא מה שהבעה, מחסורו
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""""÷é ÄðÂò Çz ÷ÅðÂò Çä÷é ÄðÂò Çz ÷ÅðÂò Çä÷é ÄðÂò Çz ÷ÅðÂò Çä÷é ÄðÂò Çz ÷ÅðÂò Çä"""",,,,  Éåì Èì Àâ Äa úÄé Ça Çä Àê Åø Èa Àú Äp ÆL àÈl Æà é Äì ïé Åà-  íé Ä÷é ÄðÂò Çî)åì( , Àê Åø Èa Àú Äð à Éì Àê Åø Èa Àú Äð à Éì Àê Åø Èa Àú Äð à Éì Àê Åø Èa Àú Äð à Éì
 Éåì Èì Àâ Äa úÄé Ça Çä Éåì Èì Àâ Äa úÄé Ça Çä Éåì Èì Àâ Äa úÄé Ça Çä Éåì Èì Àâ Äa úÄé Ça Çä29292929 , , , ,ï ÄéÇp ÄîïÄéÇp ÄîïÄéÇp ÄîïÄéÇp Äî???? ø ÇîÉåì ãeî Àì Çz ,"÷é ÄðÂò Çz ÷ÅðÂò Çä "- ÷ Èî ì Èk ÄîíÉå .ï Æa øÈæ Èò Àì Æà é Äa Çø Àìe 
ø ÇîÂà Çc äÈé ÀøÇæÂò , Éåì Èì Àâ Äa úÄé Ça Çä Àê Åø Èa Àú Äð-  Éåì íé Ä÷é ÄðÂò Çî . Éåì Èì Àâ Äa úÄé Ça Çä Àê Åø Èa Àú Äð à Éì-  ïé Åà

 íé Ä÷é ÄðÂò Çî)åì( ,"÷é ÄðÂò Çz "é Äì ä Èn Èì ?íÈã Èà éÅð Àa ï ÉåL Àì Äë ä ÈøÉåú ä Èø Àa Äcí Èã Èà éÅð Àa ï ÉåL Àì Äë ä ÈøÉåú ä Èø Àa Äcí Èã Èà éÅð Àa ï ÉåL Àì Äë ä ÈøÉåú ä Èø Àa Äcí Èã Èà éÅð Àa ï ÉåL Àì Äë ä ÈøÉåú ä Èø Àa Äc30 .  
""""ep Æèé ÄáÂò Çz è ÅáÂò Çäep Æèé ÄáÂò Çz è ÅáÂò Çäep Æèé ÄáÂò Çz è ÅáÂò Çäep Æèé ÄáÂò Çz è ÅáÂò Çä"""",,,, é Åà Éåì ïé Åà ÆL à Èl Æà é Äì ï ,ñÅð Àø Çt Àú Ää Àì ä Æö Éåø Éåðé ÅàÀå ,àÈð ÈîÂç Çø ø Çî Èà , Éåì ï Åz

ä ÈàÈå Àì Çä Àê Æø Æã .ñÅð Àø Çt Àú Ää Àì ä Æö Éåø Éåðé ÅàÀå Éåì LÅéñÅð Àø Çt Àú Ää Àì ä Æö Éåø Éåðé ÅàÀå Éåì LÅéñÅð Àø Çt Àú Ää Àì ä Æö Éåø Éåðé ÅàÀå Éåì LÅéñÅð Àø Çt Àú Ää Àì ä Æö Éåø Éåðé ÅàÀå Éåì LÅé , , , ,ï ÄéÇp ÄîïÄéÇp ÄîïÄéÇp ÄîïÄéÇp Äî???? ø Çî Éåì ãeî Àì Çz ,"ep Æèé ÄáÂò Çz "-  ì Èk Äî
íÉå÷ Èî31] .ø ÇîÂà Çc ï Éåò Àî ÄL é Äa Çø Àìe , ÅàÀå Éåì LÅé Éåðé ñÅð Àø Çt Àú Ää Àì ä ÆöÉåø , Éåì ïé Ä÷ È÷Àæ Äð ïé Åà ,"ep Æèé ÄáÂò Çz "

é Äì ä Èn Èì ?í Èã Èà éÅð Àa ï ÉåL Àì Äë ä ÈøÉåú ä Èø Àa Äc: [        
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העניק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך ") יד רק טודברים פ( ,פסוק שם מורה כןהלשון שמשום 

ואכן גם רבנן הסוברים שיש מצוות נתינה באופן שלא נתברך , "תתן לו יךיךיךיךקקקקאלאלאלאל' ' ' ' ההההאשר ברכך אשר ברכך אשר ברכך אשר ברכך 
נותנת שיעור מכל דבר לפי לימוד ' הגמ(הבית בשבילו היינו שלא יפחת מהשיעור שצריך לתת 

ונראה שיש במצוות , תר כפי הברכהאך ודאי שאם נתברך הבית בשבילו יש לתת יו, )הפסוקים
בגלל שעבד אצלך עד עכשיו וכעת . ב. הכרת הטוב באם נתברך הבית בגללו. א, ענינים' הענקה ב

  .ויש בזה בחינה של מצוות צדקה, ולזה נתנה התורה שיעור, הוא יוצא לחיים ללא כלום
 עבד כי וזכרת) "כק פיסקא דברים ספרי(על המשך הפסוק  פ המדרש"אולם ניתן לבאר ביותר ע

 במצרים מה לו ושנה לו הענק אתה אף לך ושניתי לך הענקתי במצרים מה, "מצרים בארץ היית
  .יד ברחוב לו תתן אתה אף יד ברחוב לך נתתי

הוא "  ואחר כך יצאו ברכוש גדול"ה "וידוע הדבר שענין ההבטחה שהובטח לאברהם אבינו ע
רה מזהירה אותנו לבטל את תחושת החובה והחד ואף כאן התו, בכדי לבטל את תחושת העבדות

ובזה ניתן , כ מתנות"י שהאדון נותן לו אח"וזאת ע, צדדיות שיש כאן מהעבד כלפי האדון שלו
י מערכת של חובות וזכויות הדדיות בין האדון לעבד משתי "תחושה נעימה יותר לעבד ע

  .הצדדים

  "דברה תורה כלשון בני אדם" 30
' ע ור"ן דברה תורה כלשון בני אדם או שילפינן מהכפילות הוא מחלוקת רמקור הנידון אי אמרינ

  .ס"ובעוד מקומות בש ב סד בסנהדרין ברייתאב ישמעאל 
אולם כאן הנידון לא שייך למחלוקת הזו משום שההבנה הפשוטה בפסוק סותרת את הלימוד 

  .'כך מבארים התוס, הזה של הכפילות
היינו כדרך בני הרוצים לזרז לקיים את " לשון בני אדםדברה תורה ב"וביאור השיטה שאומרת 

  .ק"ודו', משמעות הפסוק'והענין של הזירוז נשאר ב, הדבר
אין כאן 'שבא התורה ללמדנו ש, "תעביטנו מכל מקום"כפי שנתבאר לעיל בסוג הלימוד הזה  31

ם את ולקיי, ה הקרה לפנינו"אלא חובה עלינו לנצל את ההזדמנות שהקב, 'מקום לחשבונות
  .המצווה בשלמות
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óã áì  

ïÈð Èa Çø eð Èz ,åé Äá Èà Éåì ø Çî Èà í Äà ÆL ï Äé Çp Äî ,à Ån Çh Ää , Éåì ø Çî Èà ÆL Éåà ,øéÄæ Âç Çz ì Çà , Éåì ò Çî ÀLÄé à Él ÆL ?
ø ÇîÁàÆp ÆL ,)÷éåèé àø" (eà Èøé Äz åé Äá ÈàÀå Éån Äà Lé Äà ,eø Éî ÀL Äz é Çú Éú Àa ÇL ú ÆàÀå ,ä é Äð Âà' "-  í Æë Àl Ëk

 Ççíé ÄáÈi é Äã Éåá Àë Äa .  
àÈð ÈîÂç Çø á Çú Èë Àã à Èî Àò Çè ,"eø Éåî ÀL Äz é Çú Éú Àa ÇL ú Æà" ,é Åë Èä åà Èì à Èä ,àÈðé ÄîÂà äÈå Âä ,dé Åì úéÅé Çö ,

éà Çn ÇàÀå ? éà Çä"ä ÅNÂò" , éà ÇäÀå" à Éì- ä ÆNÂò Çú " Çå"ä ÅNÂò" , é Äú Èà à ÈìÀå"ä ÅNÂò " ú Æà é Åç ÈãÀå" à Éì- 
ä ÆNÂò Çú " Çå"ä ÅNÂò" ? Àè Àöé Äà Àêé Äø , Àê Èz Àò Çã à È÷ Àì Çñ ,ãÉåá Àë Äì í ÅàÈå á Èà ã Éåá Àk L Çw ËäÀå ìé Äà ÉåäãÉåá Àë Äì í ÅàÈå á Èà ã Éåá Àk L Çw ËäÀå ìé Äà ÉåäãÉåá Àë Äì í ÅàÈå á Èà ã Éåá Àk L Çw ËäÀå ìé Äà ÉåäãÉåá Àë Äì í ÅàÈå á Èà ã Éåá Àk L Çw ËäÀå ìé Äà Éåä ì ÆL Éå ì ÆL Éå ì ÆL Éå ì ÆL Éå
í Éå÷ ÈîíÉå÷ ÈîíÉå÷ ÈîíÉå÷ Èî , , , ,ïà Èk ø ÇîÁàÆp ÆLïà Èk ø ÇîÁàÆp ÆLïà Èk ø ÇîÁàÆp ÆLïà Èk ø ÇîÁàÆp ÆL , , , ,))))úåîùúåîùúåîùúåîù" (" (" (" ( Èê Æn Äà ú ÆàÀå Èêé Äá Èà ú Æà ã Åa Çk Èê Æn Äà ú ÆàÀå Èêé Äá Èà ú Æà ã Åa Çk Èê Æn Äà ú ÆàÀå Èêé Äá Èà ú Æà ã Åa Çk Èê Æn Äà ú ÆàÀå Èêé Äá Èà ú Æà ã Åa Çk"""" , , , ,ø ÇîÁàÆð Àåø ÇîÁàÆð Àåø ÇîÁàÆð Àåø ÇîÁàÆð Àå    ï Èl Çä Àìï Èl Çä Àìï Èl Çä Àìï Èl Çä Àì , , , ,)â éìùî(    

""""ä ú Æà ã Åa Çkä ú Æà ã Åa Çkä ú Æà ã Åa Çkä ú Æà ã Åa Çk ' ' ' ' ÈêÆð Éåä Åî ÈêÆð Éåä Åî ÈêÆð Éåä Åî ÈêÆð Éåä Åî"""" , , , ,dé Åì úéÅé Çö Äì Àê Èk Àì Äädé Åì úéÅé Çö Äì Àê Èk Àì Äädé Åì úéÅé Çö Äì Àê Èk Àì Äädé Åì úéÅé Çö Äì Àê Èk Àì Ää32323232 , , , ,ï Èì ò Çî ÀL Çî à È÷ï Èì ò Çî ÀL Çî à È÷ï Èì ò Çî ÀL Çî à È÷ï Èì ò Çî ÀL Çî à È÷ , , , , Èì Àc Èì Àc Èì Àc Èì Àcàààà    dé Åì ò Çî ÀLé Äìdé Åì ò Çî ÀLé Äìdé Åì ò Çî ÀLé Äìdé Åì ò Çî ÀLé Äì:  
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', יגבר על ציווי ה 'בוד אביכ'איך יעלה על הדעת ש, הדבר עדיין צריך ביאור' גם לאחר תירוץ הגמ

  . ה בעצמו"עדיין לא ברור מדוע שיגדל כוח האב מהקב' ואף אם נימא שהוקש כיבוד אב לכבוד ה
מדוע . א, דהנה יש להעיר במצוה זו כמה הערות, עומקביתר ' כיבוד אב ואם'ונקדים לבאר ענין 

בשלשה מקומות . ב, המצווה הזאת נמנית בלוחות הברית בצד של מצוות דבין אדם למקום
מסכת סנהדרין דף ' כמו שמובא בגמ(במרה  הראשונההראשונההראשונההראשונה, נאמרה מצווה זו יחד עם מצוות שבת

איש אמו ואביו תיראו ואת ( בתחילת פרשת קדושים השלישיתהשלישיתהשלישיתהשלישיתו, בעשרת הדיברות השניההשניההשניההשניה, :)נו
  .ציווים אלו' ויש לבאר מה הקשר בין ב, )שבתותי תשמורו

שתפקיד ) 'פרשת קדושים אות ג" פרי צדיק"ועיין ב(מובא בשם ספרי הקבלה ' בספרים הקדו
דהיינו האב צריך ליתן לבן את היכולת שלו , האב לתת לבן את החכמה ותפקיד האם לתת יראה

לעומת זאת  ,'עשה טוב'בבחינת , לכן הוא מצווה על המילה וללמדו תורהו' להתקדם בעבודת ה
וזה ענין של , המסגרת שבו הוא נמצא שלא יסטה החוצהוהבית האם מצווה לתת לו את 

לספוג , ענינים הללו' שאף בשבת יש ב, ובשבת נצטווינו זכור ושמור',  סור מרע'בבחינת , היראה
ולהזהר ולהישמר שלא לחלל את קדושת השבת , שבו י מצוות העשה"כוח דקדושה מהשבת ע

ושורשו נמצא (, ובזה מבואר הקשר בין מצוות כיבוד אב ואם למצוות שבת, במצוות לא תעשה
  ). א שהאריך בזה"ו סימן ל"ועיין בשער הפסוקים למהרח, ל"וד, שותפין באדם' בענין של ג

כמו שלכאורה (או אותנו לעולם נמצא שמצוות כיבוד אב ואם הוא לא מחמת הכרת הטוב שהבי
שזה הרי , )א"ל חידושי אגדות מסכת קידושין דף ל"ועיין במהר, עשיו - המבט של אומות העולם 

אלא ודאי הענין הוא מחמת מה שהאב , "נוח לו לאדם שלא נברא"שהלא ', ישראל'לא נכון אצל 
את זה הוא בעצם גם  וכשהבן מחובר לזה ומוקיר, והאם מעניקים בפועל לבן שלהם במשך חייו

אך כאשר הבן מתנתק מאביו הרי הוא מאבד את היכולת לספוג ממנו את החכמה , זוכה לזה
ויש לך לדעת שענין החכמה הזאת אינה באה דוקא (, שעוברת מדור לדור עד אברהם אבינו

, אלא פשוט שיש בזה גם ענין סגולי, שהרי מצינו כמה פעמים שגדול כח הבן מכח האב, במוחש
ובזה מבואר שענין כיבוד אב ואם אינו מדיני בן אדם לחברו אלא , )אין כאן המקום להאריך בזהו

  .בין אדם למקום
ונאמרו בזה , מה הטעם אצל אב נאמר לשון כיבוד ואילו אצל אם לשון יראה, עוד נקדים לבאר

בן יש לכבד להוקיר ולהעריך את הכלים שהוא נותן ל 'אב'באולם הזוהר מתרץ ש' כמה תי
יש לירא כי יוצרת את המסגרת של הבן כמבואר  'אם'ואילו אצל ה', להמשך דרכו בעבודת ה

  ). צ שמבאר את הזוהר בפרשה שם"פ הפר"ע(לעיל 
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]ïÈð Èa Çø eð Èz , ä È÷é Äø Àt- íÈp Äç Àa , äÈðé Äò Àè- ø Èë ÈN Àa ,ø Åî Éåà ï Éåò Àî ÄL é Äa Çø , Éåæ Àå Éåæ- íÈp Äç Àa . éà Çî
åë à Èî Àò Çè?' .[ Èø ø Çî Èàà Èá , ã Çî Àì Äð í ÆäéÅð ÀL é Åø Àá Äc Äî"íé Äi Çç é ÅìÂò Ça ø Çò Çö "- à ÈúÀé Çø Éåà Àc . Çî ÀL à Èzò ,

 ÷ Éø Àô Äì á Åä Éåà-  àÅð ÉåNÀå-  ï Éò Àè Äì- àÅð ÉåN Àá äÈå Àö Äî , Éåø Àö Äé ú Æà ó Éåë Èì é Åã Àk . Àê Èz Àò Çã à È÷ Àì Çñ é ÄàÀå Àê Èz Àò Çã à È÷ Àì Çñ é ÄàÀå Àê Èz Àò Çã à È÷ Àì Çñ é ÄàÀå Àê Èz Àò Çã à È÷ Àì Çñ é ÄàÀå    
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ובמקום של ', עומד במקום אחד עם כבוד ה 'כיבוד אב ואם'ומעתה יש מקום לומר שהענין של 

שזה מצוות עם השפעות , בידהקבלת השפעת הקדושה מהאב יתכן שזה קודם למצוות השבת א
  .'כיבוד אב'ה מעדיף שנקיים את מצוות "ויש מקום לומר שהקב, כלליות וזו מצווה מקומית

מלמד שהתנאי לכל הענין של כיבוד " איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו"אך הפסוק ד
ללמדנו בזה ו, כי אף האב מצווה בכבודי, ה"ואם הוא דווקא כאשר זה נמצא במסגרת של הקב

כ כאשר "וא', רק במסגרת עבודת ה ויכולת ההשפעה של האב קייםשכל המטרה של הכיבוד 
אלא אדרבה הוא צריך , ה אין חיוב לבן להיות מחובר לכך"האב מתנתק מהמסגרת של הקב

  .  להיות מחובר למקור דהיינו מצוות התורה
השייכת  בעיקר ' יראה'על השמלמד כאן ובזה נתבאר מדוע הלימוד לכך בא דווקא מהפסוק 

ודבר זה מדוקדק היטב במה , ואין מקום לפרוץ אותו, משום שהיא מלמדת על המסגרת, באם
" יראת האם"ל הוא מהפסוק של "והקמ, לכבוד אב' של ה" כבוד"מקישה ענין ה' א הגמ"שבהו

  .  ודוק היטב

  צער בעלי חיים לצורך בני אדם 33
בשב ואל ' ת יצרו יהא מותר לגרום לצער בעלי חיים אפידמהיכי תיתי שבשביל לכוף א, ב"וצ

  .תעשה
דלכאורה יש להקשות כן איך מותר , "צער בעלי חיים"ומכאן יש ללמוד יסוד גדול בהבנה של 
ודבר זה ', וכדו, ולכאורה הבהמה היתה מעדיפה לנוח, לרכב על בהמה הלא יש לה בזה צער

דאף דצער בעלי חיים , ס"סברת הש והנה: ל"וז) אות ח' מצוה פ(הוקשה למנחת חינוך 
אות [נוכל להטעים על פי סברת הנמוקי יוסף שהבאתי לעיל , מ לכוף יצרו עדיף"מ, דאורייתא

ומותר , ואם לצורך הגוף הותר כל שכן לצורך הנפש, דצער בעלי חיים הותר לצורך בני אדםדצער בעלי חיים הותר לצורך בני אדםדצער בעלי חיים הותר לצורך בני אדםדצער בעלי חיים הותר לצורך בני אדם, ]'ג
 . ומכל שכן בשב ואל תעשה, לצער אפילו בקום ועשה

  "כיבוד אב"קודם ל" כיבוד רבו"בגדר  34
ואיך יכול להקדים כיבוד רבו לכיבוד אביו שזה מצווה , 'כיבוד רבו'דהיכן מצינו מצוות , יש להבין

  .הוא לא לימדו תורהאם ועוד צריך ביאור דמאי מהני אם אביו חכם , מן התורה
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שאם ' ן הגמוכלשו, ג מדות שהתורה נדרשת בהם"ו ומי"ולפום ריהטא היה מקום לומר שזה ק

אלא שלא , ש דיש לכבד רבו שמביאו לחיי עולם הבא"אביו הביאו לחיי עולם הזה וצריך לכבדו כ
ולא יהא כבוד רבו חמור , כ הוי ליה למימר דיו לבא מן הדין להיות כנידון"דא, על זה סמכינן

  .מכבוד אביו
ומאי , "רת פני זקןמפני שיבה תקום והד"אך זה פשוט דמקור ענין דכבוד חכמים הוא מהפסוק 

  .פ הסברא"ו היינו רק בכדי להקדים כבוד רבו לכבוד אביו ע"דבעינן לק
) הלכה א פרק ה(הלכות תלמוד תורה בם "רמבכלשון ה, אולם יש גם משמעות דהא בהא תליא

  ". שאדם מצווה בכבוד אביו ויראתו כך הוא חייב בכבוד רבו ויראתו יתר מאביו כשם"
כל המלמד בן חבירו תורה כאילו ) ב, סנהדרין יט( ,כאב בכמה מקומותוהנה מצינו שרב נחשב 

  ".אבי אבי רכב ישראל ופרשיו"וכן הלשון שאמר אלישע לאליהו רבו  ,ילדו
והוא נתינת משקל יוקר וכובד לדבר שהתוכן הפנימי , 'כבוד'ונראה להקדים ולבאר את ענין ה

, "תיוהנקרא בשמי ולכבודי ברא כל) "וק זפס פרק מג(ישעיה וזה מה שכתוב ב(, שלו מחייב זאת
כי זה  ,"'י המציאות כבוד ה"כל הבריאה אשר בראתיה לכבודי שיתגלה ע" ם"לביומבאר שם המ

  ).המשקל הנכון שצריך להיות לדברים שאנחנו רואים בעולם הזה
וכמו שנתבאר לעיל , י הכבוד שאדם נותן לדבר המשפיע יש באותו דבר כוח להשפיע עליו"ע

והנה האב אינו רק מביאו לחיי עולם הזה וגמר בזה את , בי ביזוי אוכלין ובעוד מקומותלג
כך מתחילת התהוות  ,נולב הבןאלא שיש כל הזמן השפעות שעוברים מהאב לבן ומ, מלאכתו

שכל התהוות כלל  -ענין זה יתבאר במקום אחר בארוכה (כלל ישראל ועד סוף תיקון כל הדורות 
אין מקום לזרעו " ברית מילה"ובלי הקשר אליו מאב לבן דרך ה, הם אבינוישראל הוא מכח אבר

, והקשר הזה הוא המקיים ונותן חיות). ל"וד, כפי שראו אצטגניני אברהם, של אברהם בעולם
משום שיש בזה המצווה המשכת , "למען יאריכון ימיך על האדמה"כ נאמר בזה המצווה "וע

אצלנו בענין כבוד אב  מבואר) "דרוש בענין העקודים( 'ישראדם 'ל האור זרוע בספרו "וז, החיים
אם  םלוא, וזה מה שמקיימו, "כי ניצוץ אחד מן האב נמשך אל הבן ואינו זז ממנו לעולם, ואם

, ח ואינו בר עולם הבא הרי הוא לא יכול להביא את בנו למקום שבו הוא לא נמצא"אביו אינו ת
  ).ל בחידושי אגדות כאן"פ המהר"כ ע"נתבאר ע. (כ צריך את מעלת הרב"וע

, תמוההקצת  אתוהלשון הז" הוא מביאו לחיי עולם הבא"נאמר ש' רבו'בויש להתבונן במה ש
ובזכות לימוד התורה הוא , אלא הוא מלמדו תורה, וקשה לומר שהוא עצמו מביאו לעולם הבא

ממעמד הר  שענין רבו הוא גם כן המשכת התורה, אלא שיש לך לדעת, זוכה לחיי עולם הבא
ונמצא שאין , כי כך סידר נותן התורה שהוא עובר מרב לתלמיד, סיני עד לתיקון כל הדורות

תפקיד הרב להיות מלמד ומעביר מידע בלבד אלא להמשיך את ההשפעות שקיבלנו במעמד הר 
ולחבר את התלמיד בסופו של מקומו ואל חלקו , סיני דרך כל מעבירי התורה במשך כל הדורות

  ". שרבו מביאו לחיי עולם הבא"וזהו , ה שמתוקן לו בעולם הבאבתורה מ
שאדם מצווה בכבוד אביו ויראתו כך הוא חייב בכבוד רבו ויראתו  כשם"ועל כן מתאים הלשון 

אלא שכבוד רבו קודם כי המשכת החיים , משום ששורש הענין הזה אחד הוא, "יתר מאביו
ב הוא תכלית "כי זה עוה, ן בעולם הזההנצחיים חשוב יותר מהמשכת ההשפעות הקיום כא

 . ז הוא אמצעי"והעוה
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  ".כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כך"ביאור היסוד ד 35
ואצטט כמה , "ואשר יגורתי בא לי"א מבאר את הכלל הזה כענין מה שנאמר "ל כאן בח"המהר

י אותו דבר כאשר הוא ירא מן דבר אחד והוא בעצמו מקטין עצמו לפנ כי"מילים בענין שכתב 
וכאשר נותן עצמו אל , ובפרט העניות שהוא ההעדר. ובזה פועל בו אותו דבר, שהוא ירא ממנו

כי אם יקח אדם לוח אחד "', וכו" ודבר זה ברור, שהוא רודף אחריו תמיד, ההעדר מקבל ההעדר
של עץ ומניחו על הנהר לעבור על הנהר מן הקצה אל הקצה קרוב הוא אל הנפילה כאשר עובר 

וזה בשביל כי המחשבה שמחשיב על . ואם הוא מונח על הארץ לא היה נשמט רגליו ממנו, עליו
, ש דבר זה כאשר הוא מתירא שלא יעני"ומכ, כי השכל הוא הפועל הגמור, הנפילה פועל באדם

  .ל"עכ" שהמחשבה והשכל הוא פועל באדם ומקבל עניות
  ). יחת פה לשטןשזה נגרם כתוצאה של פת, א"וכענין הזה ביאר המהרש(

י מתבאר יסוד אחר שמאחר והוא נוהג בעצמו לעולם בהנהגה של פחד שלא יהיה לו "אולם ברש
וכך . כ ודאי שיבא לידי כך שיצטרך לבריות"וא, ח"חיסרון נמצא שהוא מפקיע עצמו ממצות גמ

  . י"בהבנת דברי הרש) ו"ווי העמודים פרק ט(ה "כתב השל
הזהר בדלתי ביתך שלא יהיו סגורים בשעה שאתה מיסב " ,במסכת דרך ארץל "חז אמרוכן ו

שאי קיום גמילות חסדים מחייב " תמפני שדלתי ביתך מביאין אותך לידי עניו, באכילה ובשתייה
  .ויש להבין מדוע זה תלוי זה בזה, מצב שבו האדם יצטרך לבריות

הרי הצדק והמשפט  ',סדום'הרי זה מידת " שלי שלי ושלך שלך"מדוע מי שאומר , ונקדים לבאר
אבל אדם , הרי זה בבחינת חסיד" שלי שלך ושלך שלך"ומה שהאדם אומר , ושורת אומרים כן
  ."שלי שלי ושלך שלך"פ שורת הדין ואומר "כ מה רע שיש אדם שנוהג ע"א, רגיל אינו אומר כן

י כל וביאור הענין בזה הוא כ, "עולם חסד יבנה"שהרי , אלא שאין העולם בנוי להנהגה כזאת
, מים, אש(, ע"היסודות ארמ' שהרי כל מוצר מורכב מד, בכל מיני הרכבים, "מורכב"העולם הוא 

כמה , שהרי בכדי לאכול הוא זקוק ללחם, וכן אין האדם יכול להסתדר בעולם לבדו) מים, רוח
, צורך לתיקון העולם באחרית הימים' ודע שענין זה מכוון מאיתו יתב, וכמה בני אדם עסקו בזה

  ).ן"כמבואר בספרי ח(
כלומר , ה שיהיו בעולם עשירים ועניים"ועשה הקב, ולכן העולם בנוי מעשיית חסדים אחד לשני

' ר תני) "ויקרא פרשה לד פסקה ח(מדרש רבה ל ב"עד כדי שאמרו חז, כולם נותנים ומקבלים
  ". ב"הבעה יהושע יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם

תנתק מהחיבור שלו לעולם במה שאינו נותן ומשפיע על אחרים הרי החיבור וכאשר האחד מ
וסוף "י שכתב "ודבר זה מדוקדק בדברי רש, י שיצטרך לקבל מאחרים"שלו מחויב המציאות ע

שממנו הוא פחד וכפי (כי אין הענין באביונות , "ולבסוף יהיה אביון"ולא כתב , "שיצטרך לבריות
שיהיה מחובר אל ' תלות בבריות'שיהיה לו מעתה וא במה שמחויב אלא הענין ה) ל"ביאור המהר

 .הבריות באופן הזה
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  "רבו"בגדר  36
, מ רבו הוא מי שלמדו חכמה ולא מקרא ומשנה"לר', רבו'יש לבאר מה שורש המחלוקת בגדר 

וזה ענין שימוש , 'תורהעומק ה'משום שעיקר החכמה הוא מה שמעביר הרב לתלמיד את 
ולא בלימוד , וזה קיים בעיקר בדברים התלויים בסברא, יורד לעומק דעת רבוש, תלמידי חכמים

 בזה  והטעם, י מספיק שיאיר עיניו במשנה אחת"אלא שלר, יוסי סבר כן' ואף ר, המשנה והמקרא
שכל התורה מקבלת צורה , משום שהעברת עומק הדברים יכול להיות שורש וענפים רבים

, 'אמת אחת'כי כל התורה מתחברת ב, א בתורה הקדושהחדשה לאור הבנה עמוקה אחת בסוגי
  .ה זהתורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר ומה שחסר זה גל דבריש

בין במקרא בין במשנה ובין , יהודה שעיקר הענין במה רוב חכמתו הוא ממנו' ואילו שיטת ר
  .י"כך מבאר רש, בגמרא

  .אלת העדיפות של כמות מול איכותיהודה בש' י עם ר"מ ור"לכאורה נראה שנחלקו ר
אם הוא , אולם נראה לי לבאר ששורש המחלוקת הוא בסיבת החיוב של התלמיד בכבוד רבו

וכפי שביארנו לעיל לגבי ביאור ענין (, מצד הכרת הטוב או משום המשכת התורה מהרב לתלמיד
ין מקום לחילוק אם זה מצד הכרת הטוב א, והנה, )כיבוד הרב לתלמיד והדמיון לכבוד אב ואם

, יהודה' וזהו שיטת ר, בין מקרא ומשנה וגמרא דהכל הוא נסתר מהתלמיד עד שבא רבו ומלמדו
דהיינו בגמרא שבזה רבו מלמדו  -אבל אם זה מצד המשכת התורה יתכן שזה חל רק בחכמה 

  .  מ שמדגיש שרק בלימוד החכמה ולא מקרא ומשנה"וזהו שיטת ר, סברות מעצמו ממש
 -ד "משנה י' פרק ד -ל על מסכת אבות "ואילו המהר, י כאן"א דוקא לפי ביאור הרשוכל זה הו

י כל הנידון הוא דווקא בחכמה ולא בשאר "שגם לר" רוב חכמתו הימנו"י "דייק בלשונו של ר
שלא מספיק הארת משנה אחת או יותר אלא צריך שרוב , ונחלק על שניהם להחמיר, דברים

אלא עיקר , ע אין מקום לכבד את רבו שלמדו מקרא או משנה"נמצא שלכו. החכמה בא ממנו
יוסי ' שלר, ונחלקו כמה חכמה יש ללמד בכדי להיקרא רבו, הכיבוד הוא רק לרבו שלמדו חכמה

י "משום שכל התורה מקבלת צורה שונה ע, באופן אקראי' ואפי, מספיק הארת משנה אחת
מ צריך "ולר, זה בזה בעומק הדברים כי הכל שלם ותלוי, הבנה אמיתית בדבר אחד מן התורה

יהודה בעינן שרוב ' ולר) ולא כתוב כמה אולם נראה שיהיה לימוד לא אקראי(שילמדו חכמה 
ודמי ,  נמצא שהוא ממש ממשיך אותו, כי בזה שרוב חכמתו ממנו הרי רובו ככולו, חכמתו הימנו

להמשכת החכמה קיום כמו  כדי שיהיה, וממילא הוא מחויב בכבודו', ברא כרעא דאבוה'לענין ד
  .שביארנו לעיל לגבי ביאור ענין כיבוד הרב

  תלמידי חכמים שבבבל 37
סנהדרין (זה בורר  בפרק' ח שבבבל יש להביא את הגמ"ונראה שבכדי לבאר מעלת ת, י"עיין רש

מאי דכתיב ואקח לי שני מקלות לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי , אושעיא' אמר ר", )א, כד
חובלים אלו , עם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכהנו, חובלים

אמר ', העומדים וגו יצהרויאמר אלי אלה בני ה. תלמידי חכמים שבבל שמחבלים זה לזה בהלכה
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אלו , שני זיתים עליה, אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שנוחין זה לזה בהלכה, רבי יצחק

  ."לזה בהלכה כזיתים תלמידי חכמים שבבל שמרירין זה
הקדושה שיש בארץ יוצרת  זאת מחמתו, כי בארץ ישראל האויר הוא מחכים, וטעם הדבר

לעומת זאת בבל שהוא מקום , ותוממילא הדברים מתבארים בקל, ולא בחומר' רוח'שקיעות ב
ש בן לקיש פתר "ר" - בראשית פרשה ב פסקה ד -כמו שכתוב במדרש רבה (, 'בלבול'ששיך בו ה

"). ראיתי את הארץ והנה תהו) ירמיה ד(א בגליות והארץ היתה תהו זה גלות בבל שנאמר קרי
משום שכל אחד מבין אחרת , ובמקום שיש חוסר בהירות יש מחלוקת, ולכן יש חוסר בהירות

י זה יורדם לעומק "כי ע, וזה היה מעלתם, 'חידוד הדברים'ומכאן מגיעים ל, ממה שרבו למדו
  .תותההתורה כדי לברר אמי

ולכן נחשבים זה לזה , שם מחכימים זה את זה בעומק דברי התורה' תלמידי חכמים'כ כל ה"וע
  .ק"ודו, וכפי שנתבאר לעיל עומק הענין של כבוד הרב, כרב ותלמיד

 
  תלמיד ורבו צריך לו 38

ח ביאר "ובר, מביא לרבו שמועות ששמע מאחריםהתלמיד שהנידון הוא בי שביאר "עיין רש
  .כים את רבו בשאלותיו ומחקריו בבחינת תלמיד המחכים את רבושהתלמיד מח

ה חשב שרב חסדא שאל את השאלה להלכה לפי היחסים הללו הקיימים ביניהם "ר, על כל פנים
  .ה ולא להיפך"כ ענה לו שטעות היא בידו ורב חסדא צריך לר"וע

ל התלמיד לכבד האם על הרב לכבד את התלמיד או להיפך האם ע, ויש לדון מה היתה השאלה
  .את הרב באופן כזה שהרב גם צריך לתלמיד

וכי , ולא זכיתי להבין, הוא האם על התלמיד לכבד את הרב' שהנידון גמ, ח ביאר כצד השני"הר
ומה מגרע מזה מה שהרב , א שהתלמיד לא צריך לכבד את הרב הלא רוב חוכמתו ממנו"היה הו

  ?אף זקוק לתלמיד
הלא מסתבר מאד שאם רב חסדא לא היה בבחינת , רב חסדאה כעס על "ב מדוע ר"ועוד צ

כ שיענה לו שהתלמיד צריך לכבד "וא, מחכים את רבו לא היה צד שרב חסדא התכוון עליהם
  .בכל מקרה

מול אבידת  'תלמיד שצריך לו רבו'להלכה בכזה מצב של באמת יש לפסוק מה  ,ועוד יש לברר
  .אביו

ונראה לבאר שנחלקו , האם יש לו להקדים לרבו" חבר תלמיד"וראיתי שמבארים שהנידון הוא 
, תלמיד המחכים את רבו הוא נחשב כבר תלמיד חבר סדאחב רשיטת ל, "תלמיד חבר"בגדר של 

ואילו רב הונא סבר שמאחר ועיקר , לגבי הקדמת אבידת רבו לאביו" רבו מובהק"ואין לרבו שם 
תלמיד 'ח אינו מוגדר כ"כ ר"וע. יד חברפ רבו הרי זה נחשב רבו מובהק ולא תלמ"תורתו הוא ע

  .אלא תלמיד ממש' חבר
דאם נאמר שענין הכיבוד הוא , פ החקירה שחקרנו לעיל"ויתכן לבאר את שורש המחלוקת ע

כ במקום שיש לזה תועלת כמו לזה אין ענין בהכרת "על דברי התורה א' הכרת הטוב'כענין ה
אם נאמר שענין הכיבוד הוא לצורך המשכת  אולם, "תלמיד חבר"טובה מעבר ליחסים שבין שני 

  . ה מבחינת מסירת התורה"ח נחשב לתלמיד של ר"התורה מהרב לתלמיד כאן הלא ודאי שר
שתלמידו אינו , ח לא יהיה יותר כלי קיבול להעברת התורה"וחשש שר, ה סבר כצד השני"ור

, המתין ארבעים שנהכ "וע, אלא כתלמיד חבר שמועילים זה לזה בלימוד התורה, מרגיש תלמיד



  עין המיםל א
æç úåãâà éøåàéá" ìò"ä øãñ ô"á÷òé ïéò" àòéöî àáá úëñî  

 

 כה

 

é Äã ÈãÂä é ÅaÇâ Àì , à Èúé ÄðÂò Çz ïé Äò Èa Àø Çà à Èc Àñ Äç á Çø áé ÄúÈé- ä á Çø Àc dé Åz Àò Çc L Çì Èç Àc íeM ÄîàÈðe . áé ÄúÈé
 à Èúé ÄðÂò Çz ïé Äò Èa Àø Çà àÈðeä á Çø- à Èc Àñ Äç á Çø Àì dé Åã ÀL Çç Àc íeM Äî :  

ïÈð Èa Çø eð Èz , à Èø À÷ Äî Àa íé Ä÷ Àñ Éåò Èä-  Èc Äîä Èc Äî dÈðé ÅàÀå ä . äÈð ÀL Äî Àa-  ä Èc Äîø Èë ÈN Èäé Æì Èò ì ÅèÉåð Àåø Èë ÈN Èäé Æì Èò ì ÅèÉåð Àåø Èë ÈN Èäé Æì Èò ì ÅèÉåð Àåø Èë ÈN Èäé Æì Èò ì ÅèÉåð Àå39393939.... 
 ãeî Àì Çú Àa-  Éåf Äî ä Èì Éåã Àb ä Èc Äî Èê Àì ïé Åà . í Èì Éåò Àìe- ãeî Àì Çz Çä ï Äî ø ÅúÉåé äÈð ÀL Än Çì õ Èø éÅå Æä . à Èä

 Èôeâà àÈé ÀL Ç÷ , Àz Àø Çî Èà ," ãeî Àì Çú Àa-  Éåf Äî ä Èì Éåã Àâ ä Èc Äî Èê Àì ïé Åà" , Àz Àø Çî Èà ø ÇãÂäÇå ," éÅåÁä í Èì Éåò Àìe

                                                                                                       
ואז יווכח לדעת שבעצם כל מה , כיוון שרק אחרי ארבעים שנה יורד התלמיד לסוף דעתו של רבו

 ". לרבו מובהק"ה "כ הוא צריך להחשיב את ר"וא, שיש לו זה מרב הונא

  י"פ רש"ביאור הסוגיא ע 39
ויש , ראי מבאר את כל הסוגיא שמדובר באנשים שונים כאשר יש כאלו המשקיעים במק"רש

והנה באמת לכל אחד יש מקום וחלק בתורה לפי גודל ', המשקיעים במשנה ויש המשקיעים בגמ
כפי שנראה בסיום הענין שכתוב שכולם ישמחו בשלמות התורה של תלמידי חכמים , נשמתו

כאשר עיקר השמחה  ,משום שכל אחד משלים את החלק שלו בתורה, "החרדים אל דברו"
ולשמחה ', רת ועמידת הענין לעומק הדברים כדרכם של לומדי הגמוהשלמות נמצא אחר חקי

  .שלהם כולם מצטרפים כי בזה יש שלמות התורה
, ולא כתוב כן לגבי העוסקים במקרא או בתלמוד" ונוטל עליה שכר"ועתה נבאר מה שכתוב כאן 

  ".שכר נטילת"אלא יש בחינה מסוימת הנקראת , והרי ודאי אין הכוונה שאחרים לא נוטלים שכר
והשני הוא במה שהגביה ', האחד שעשה רצון ה, חלקים' דהנה בענין הזה של נטילת שכר יש ג

ועצם העליה היא עצמה , את נשמתו וזכה לרכוש עוד דרגה רוחנית הנמצאת במצוה הזאת
מה שהועיל לעולם , והבחינה השלישית היא, "מצוה, שכר מצוה"ל "כמו שאמרו חז, השכר

כי לפעמים התועלת שלו הרבה יותר גדולה ממה , ה יש חשבון אחרובז, לתיקונו השלם
פ שלא תמיד הוא "אע, ובזה מבואר מה המעלה של אמירת קדיש אחר הנפטר(, שהתעלה בעצמו

  ).ק ואין כאן המקום להאריך בזה"ודו, בחר כך
ובזה נבאר שודאי אלו העוסקים במקרא יש להם שכר במה שהם עוסקים בתורה ברמה 

משום שהמקרא הוא נמצא בכל ספר , תועלת ישירה בזה" לעולם"אולם אין , הזאתהבסיסית 
כי ודאי גם ', כ שכרם במה שעושים רצונו יתב"וע, שהם נמצאים בכל מקוםליהודים תורה שיש 

הרי הם , לעומת זאת העוסקים בתלמוד שהם עוסקים בשלמות התורה, 'לימוד תורה'זה הוא 
לעומתם , "'לדעת את ה", ימוד שלהם הוא השכר הגדולועצם הל, בדרגה הגבוהה ביותר

אלא שיש לעולם , העוסקים במשנה הרי לא מגיעים לשלמות התורה כאותם העוסקים בתלמוד
כמו , בפרט באותם הימים שלא זכרו היטב את השיטות שבמשניות, כ"תועלת גדולה מלימודם ע

כי אותם , אמר ונוטלים שכרוזה מה ש, כ הם מקבלים שכר מיוחד"וע, כאן י"רשבאר ושמב
הלומדים רק משניות מקריבים מהרמה הרוחנית הגבוהה שהיו יכולים באותו הזמן לעסוק 

' ועל הציר הזה ממשיכה הגמ, כי יש בזה תועלת, כ מבטיח להם התנא שכר"וע, בעומק התורה
  .את כל השקלא וטריא אי משנה עדיפה מתלמוד

לעולם ישליש אדם שנותיו שליש ] א"ע' ל[דקידושין  ק"דהא אמרינן בפובזה נתבאר מה שהקשו 
לבאר ' אלא כוונת הגמ, דאמנם נכון הוא הדבר לנהוג כן, במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד

, כי עיקר הסוגיא כאן הוא אינו עוסק בלימוד התורה, את התועלת שיש בלימוד באופן הזה
סקת בדרך העברת התורה מרב אלא כאן הסוגיא עו, שהרי זה סוגיא ערוכה בכמה מקומות

כלומר התועלת שיש מאחד לשני בלימוד התורה של מקרא משנה ותלמוד כל אחד לפי , לתלמיד
 .  ענינו
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ãeî Àì Çz Çä ï Äî ø ÅúÉåé äÈð ÀL Än Çì õ Èø !"ïÈð Èç Éåé é Äa Çø ø Çî Èà ,]ò íù"á [äÈð ÀL Äî úéÅð ÀL Äð é Äa Çø é Åîé Äa  Éåæ ,
 Äúé Äð Àú Çî à Èî Àì Èò é Ål Ëk é Å÷ Àá ÈLïé à Èãeî Àì Çz ø Çú Èá eìÀæ ÈàÀå .eä Àì L Çø Èc ø ÇãÂä , éÅåÁä í Èì Éåò Àìe Èð ÀL Än Çì õ Èø ä

ãeî Àì Çz Çä ï Äî ø ÅúÉåé .  
Leø Èc éà Çî ?éà Çò Àìé Äà é Äa Çø Àá ä ÈãeäÀé é Äa Çø Lé Äø Èã Àã Äk ,áé Äú Àë Äc éà Çî ,)çð äéòùé" ( é Än Çò Àì ãÅb Çä

í Èúà Éh Çç á É÷ÂòÇé úé Åá Àìe í Èò ÀL Ät" ."í Èò ÀL Ät é Än Çò Àì ãÅb Çä "- íé Äî ÈëÂç é Åãé Äî Àì Çú el Åà ,âÈâ ÀM ÆL úÉå
úÉåð Éåã Àæ Äk í Æä Èì úÉåNÂòÇð" .í Èúà Éh Çç á É÷ÂòÇé úé Åá Àìe "- õ Æø Èà Èä é Ån Çò el Åà , Èì úÉåNÂòÇð úÉåð Éåã Àf ÆL í Æä

úÉåâÈâ ÀL Äk .ïÈð Àú Äã eð Àé ÇäÀå ,ø Åî Éåà ä Èãeä Àé é Äa Çø ,é ÄäÈæ éÅåÁäø  ãeî Àì Çz Ça- ä Èì Éåò ãeî Àì Çz úÇâ Àâ ÄM ÆL ï ÉåãÈæ .
 é Äa Çø L Çø Ècéà Çò Àìé Äà é Äa Çø Àa ä Èãeä Àé ,áé Äú Àë Äc éà Çî ,)åñ íù" (ä ø Çá Àc eò Àî ÄL ' ì Æà íé Äã ÅøÂç Çä

 Éåø Èá Àc "- íé Äî ÈëÂç é Åãé Äî Àì Çú eì Åà"] .eø Àî Èà [í Æëé ÅçÂà "- à Èø À÷ Äî é ÅìÂò Çá el Åà" . Æëé Åà Àð ÉNí "-  el Åà
äÈð ÀL Äî é ÅìÂò Çá" .í Æëé ÅcÇð Àî "- õ Æø Èà Èä é Ån Çò el Åà . ÆLø Çîà Éú à Èn ,)÷ñô] (ã Çá Èà [í Èø Àá Äñ , ì Çè Èáe

íÈéek Äñ ?ø Çî Éåì ãeî Àì Çz ,"ä Æà Àø Äð Àå í Æë Àú Çç Àî ÄN Àá ."ø Çîà Éú à Èn ÆL ,eL ÉåáÅé ì Åà Èø ÀN Äé ?ø Çî Éåì ãeî Àì Çz ,
"eL ÉáÅé í ÅäÀå "- eLÉåáÅé íé Äá Èë Éåk é Åã Àá Éåò ,eç Èî ÀNÄé ì Åà Èø ÀNÄé Àå:        
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ãé÷ôîäãé÷ôîäãé÷ôîäãé÷ôîä    øôøôøôøôéùéìù ÷éùéìù ÷éùéìù ÷éùéìù ÷        
  

óã äì  
]äÆå Àì Çn Çì dé Åì ï Èîé Åä Àî Äc äÆå Éì àÈð ÀL éà Çî[ ?äÆå Él Çì dé Åì ï Èîé Åä Àî à Èì Àc äÆå Àì Çî àÈð ÀL éà Çîe ? äÆå Éì

äÆå Àì Çn Ça dé Åa íÅi Ç÷ Àî ,)àé éìùî" (í Åç Àð Çz íé Äø ÈLÀé ú Çn Ëzí Åç Àð Çz íé Äø ÈLÀé ú Çn Ëzí Åç Àð Çz íé Äø ÈLÀé ú Çn Ëzí Åç Àð Çz íé Äø ÈLÀé ú Çn Ëz40" , äÆå Él Ça dé Åa íÅi Ç÷ Àî äÆå Àì Çî)íù (
" Éa ó Æì ÆñÀå Éa ó Æì ÆñÀå Éa ó Æì ÆñÀå Éa ó Æì ÆñÀåíé Äã Àâíé Äã Àâíé Äã Àâíé Äã Àâ    í Åc ÈLÀéí Åc ÈLÀéí Åc ÈLÀéí Åc ÈLÀé:"  

  
ãò çì ó" á  

"á Æø Èç Æa í Æë Àú Æà é Äz Àâ Çø ÈäÀå é Ät Çà ä Èø ÈçÀå ,íé Äî ÉúÀé í ÆëéÅð Àáe úÉåð Èî Àì Çà í Æëé ÅL Àð eé ÈäÀå) "áë úåîù .(
)øæòìà éáø øîà, (ø ÇîÁàÆp ÆL ò Çî ÀL Çn Äî ,"í Æë Àú Æà é Äz Àâ Çø ÈäÀå é Ät Çà ä Èø ÈçÀå" , Åú ÉåL Àp ÆL é Äð Âà Çò ÅãÉåé í Æäé

 ÇàúÉåð Èî Àì  Àé í ÆäéÅð Àáeíé Äî Éåú ?ø Çî Éåì ãeî Àì Çz ä Çî à Èl Æà ,"í Æëé ÅL Àð eé ÈäÀå " Éåâ Àå ?' ã Ån Çì Àî Åú ÉåL Àp ÆL Åú ÉåL Àp ÆL Åú ÉåL Àp ÆL Åú ÉåL Àp ÆL í Æäé í Æäé í Æäé í Æäé
ï Èú Éåà ïé Äçé Äp Çî ïé ÅàÀå à ÅNÈp Äì úÉåL Àw Çá Àîï ÈúÉåà ïé Äçé Äp Çî ïé ÅàÀå à ÅNÈp Äì úÉåL Àw Çá Àîï ÈúÉåà ïé Äçé Äp Çî ïé ÅàÀå à ÅNÈp Äì úÉåL Àw Çá Àîï ÈúÉåà ïé Äçé Äp Çî ïé ÅàÀå à ÅNÈp Äì úÉåL Àw Çá Àî , , , ,í Æäé ÄáÂà é Åñ Àë Äð Àì ã Åøé Åì íé Äö Éåø í ÆäéÅð Àáeí Æäé ÄáÂà é Åñ Àë Äð Àì ã Åøé Åì íé Äö Éåø í ÆäéÅð Àáeí Æäé ÄáÂà é Åñ Àë Äð Àì ã Åøé Åì íé Äö Éåø í ÆäéÅð Àáeí Æäé ÄáÂà é Åñ Àë Äð Àì ã Åøé Åì íé Äö Éåø í ÆäéÅð Àáe , , , , ïé ÅàÀå ïé ÅàÀå ïé ÅàÀå ïé ÅàÀå

í ÈúÉåà ïé Äçé Äp Çîí ÈúÉåà ïé Äçé Äp Çîí ÈúÉåà ïé Äçé Äp Çîí ÈúÉåà ïé Äçé Äp Çî41414141:  

                                                 

ְנֵחם" 40 ִרים ּתַ ת ְיׁשָ ּמַ ם ְגִדיםְוֶסֶלף ּבֹ", "ּתֻ ּדֵ   "ְיׁשָ
שנאמר תומת , לא שאדם נאמן וישר הוא לא היו מעשרין אותו מן השמים אם"י "לשון רש

  .וזה הטעם שהלוה מאמין למלוה ולא להיפך ,"תנחם ישרים
היינו  "יושר"ו, הוא תכונה" תום"ה, מבאר הרבינו יונה שם" תומת ישרים תנחם"וביאור הפסוק 

כל חייו  'אדם רגיל'והנה , והוא משים עצמו בדרך הישר לילך שם, אדם ההולך ופועל ומתקדם
שיש לו את התכונה הזאת והולך בה הרי  מי 'תום'אולם ה, הוא בהתמודדות לילך בדרך הישר

  .מלשון ינחה הדרך, 'תנחם'וזהו , ללא טורח, הוא יגיע אל השלמות
כלומר השפע המגיע לו לאדם , והמה בקשו חשבונות רבים, והנה האלוקים עשה את האדם ישר
הוא צריך להיות כלי " עולם חסד יבנה"ולפי הכלל של , הוא חלק מהכלים למילוי תפקידו

כל המקיים בעצמו כך זוכה "במאמר . וכפי שנתבאר לעיל בדף לג(, פיע מעצמו לאחריםלהש
, וההשפעה שלו לאחרים היא חיובית, אולם כל זה כאשר הוא צועד לפי התוכנית") לבוא לידי כך

כ גם בכלים "הרי בזה גופה הוא משבש את התוכנית וא' מבקש חשבונות רבים'אולם כאשר הוא 
כי לאור החשבונות הרבים הוא מאבד את היושר ואינו , י שיבוש התוכניתשהוא מקבל הוא לפ

  .ומכאן צמצום השפע שלו עד כדי שהוא נצרך לאחרים, יכול להיות משפיע
ל בכמה מקומות "ומבאר המהר, "אין ויהי אלא לשון צער"ל "ועל דרך זה מבואר מה שאמרו חז

כי , בעולם שקורה 'לא טוב'מחמת דבר הוא  -" ויהי"שזה בחינת  -שכל שינוי שקורה בעולם 
מ להגיע אל התיקון השלם "ויש לעולם כלים ושפע ע, העולם מסודר באופן שלא יהיה בו צער

ה משנה את התכנית של "אלא שכאשר בני האדם משנים את הסדר הישר הקב, ללא קושי
', וואז יש צורך הצמצום השפע וכד, העולם בכדי שלמרות הקלקול שנוצר יהיה תיקון

  . וזהו אין ויהי אלא לשון צער', צער'שמשמעותו 

יֶכם ַאְלָמנֹות ּוְבֵניֶכם ְיֹתִמים" 41   "ְנׁשֵ
וזה קשה . וכל זה תוצאה של מה שאביהם נהג בחייו לענות ולא להתחשב באלמנות וביתומים

  .וכי מפני שהאב נהג שלא כשורה האלמנה והיתומים אמורים לסבול כל כך, למתבונן מאד



  עין המיםל א
æç úåãâà éøåàéá" ìò"ä øãñ ô"á÷òé ïéò" àòéöî àáá úëñî  

 

 כח

 

] ïé ÄLeè Àð é Åñ Àë Äð Àì ã Åø Éåi Çä-  Äàé Äö Éåî ÉåãÈi Äî Éåú Éåà ïé .ïé ÄLeè Àð é Åñ Àë Äð ï Åä el ÅàÀå ,à åé Äá Èà äÈé Èä ÆL é ÅøÂä Éå
ïé ÄLé Äø Éån Çä ï Äî ã Èç Æà Éåà åé Äç Èà ,íÈi Çä úÇðé Äã Àî Äì í Æä Èì eë Àì Èä ,ú Ån ÆL ï Æä Èá eò Àî ÈL à Éì Àå , Èa Çø ø Çî ÈàÀåï 

ì Åàé Äì ÀîÇb ï Æa ï Éåò Àî ÄL ,] ÀL Äk ïé ÄLeè Àp Çä ÆL é Äz Àò Çî ÈLïé Äéeá .[ ïé ÄLeè Àø é Åñ Àë Äð Àì ã Åø Éåi Çä-  ï ÈúÉåà ïé Äàé Äö Éåî
 ÉåãÈi Äî . é Åñ Àë Äð ï Åä el ÅàÀå,ïé ÄLeè Àø ,' Èk ïé ÄLé Äø Éån Çä ï Äî ã Èç Æà Éåà åé Äç Èà Éåà åé Äá Èà äÈé Èä ÆL é ÅøÂäïà ,

 Åã Éåé Éåðé ÅàÀå Çò eë Èì Èä ï Èëé Åä Àì[ ,eä Àì é Åø È÷ Àc ÀêÈp Çä àÈð ÀL éà Çî ," ÄLeè Àðíé" , Àì é Åø È÷ Àã éÅp Çä àÈð ÀL éà Çîeeä ,
"íé ÄLeè Àø",? íé ÄLeè Àð '-  Éåç Àø Èk ì Çò Àá Äc ,áé Äú Àë Äc ,)âë úåîù" ( äÈp Æè Àî ÀL Äz úé Äòé Äá ÀL ÇäÀå

d Èz ÀL Çè Àðe "-  Èk Àì Çî Àã à Èz Àò Ç÷ Àô Çàà .,íé ÄLeè Àø '- ï Èz Àò Çc Äî Àc ,áé Äú Àë Äc ,)é òùåä" ( íé Äð Èa ì Çò í Åà
 Ëøä ÈL Èh:"  

  
 èì óãò"á  

÷ Çñé Äà ø Ça é Äø Èî ,ä ÈàÈæ Éåç é Åa Äî à Èç Çà dé Åì à ÈúÂà ,dé Åì ø ÇîÂà ,é Äì â Éåì Àt ,dé Åì ø ÇîÂà , àÈð Àò ÇãÈé à Èì
 Àê Èì ,à Èc Àñ Äç á Çø Àc dé Ån Ç÷ Àì à ÈúÂà ,dé Åì ø ÇîÂà ,dé Åì ø ÇîÂà È÷ øé Ät ÇL ,ø ÇîÁàÆp ÆL ,)áî úéùàøá (

""""é Èç Æà ú Æà ó Åñ Éåé ø ÅkÇéÇåé Èç Æà ú Æà ó Åñ Éåé ø ÅkÇéÇåé Èç Æà ú Æà ó Åñ Éåé ø ÅkÇéÇåé Èç Æà ú Æà ó Åñ Éåé ø ÅkÇéÇååååå , , , ,eä Ëø Äk Ää à Éì í ÅäÀåeä Ëø Äk Ää à Éì í ÅäÀåeä Ëø Äk Ää à Éì í ÅäÀåeä Ëø Äk Ää à Éì í ÅäÀå"""" , , , ,ï È÷Èæ ú Çîé ÄúÂç à Éì Àá à ÈöÈi ÆL ã Ån Çì Àîï È÷Èæ ú Çîé ÄúÂç à Éì Àá à ÈöÈi ÆL ã Ån Çì Àîï È÷Èæ ú Çîé ÄúÂç à Éì Àá à ÈöÈi ÆL ã Ån Çì Àîï È÷Èæ ú Çîé ÄúÂç à Éì Àá à ÈöÈi ÆL ã Ån Çì Àî , , , , à Èáe à Èáe à Èáe à Èáe
ï È÷Èæ ú Çîé ÄúÂç Çáï È÷Èæ ú Çîé ÄúÂç Çáï È÷Èæ ú Çîé ÄúÂç Çáï È÷Èæ ú Çîé ÄúÂç Çá42 . Éåì ø ÇîÂà , Àz Çà Èdeç Çà Àã é ÅãÂä Çñ é Äúé Àé Çà ìé Äæ .dé Åì ø ÇîÂà ,é ÅãÂä Çñ é Äì úé Äà , é Åì Àç ÇãÀå

                                                                                                       
שמראש נגזר כך על אשתו ובניו  רברוהוא אך הדבר , אין לנו הבנה בחשבונות שמיםובאמת 

ן שלהם תיקוהוזהו , ה הוא יהיה אבי היתומים הללו ודיין האלמנות"והקב, שיהיו במצב כזה
י "מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה ע"בבחינת , אלא שהתורה אומרת שזה יגולגל על ידו, בעולם

  ."חייב
היינו  -זכר (, דהנה תפקיד האיש להיות משפיע על בניו ועל ילדיו, לבאר ביותר אולם נראה

וזהו זכות קיומו ותפקידו במסגרת קיום , )ל"ואכהמ" ניזכר וניפקד"כענין נוסח התפילה , משפיע
  .רק בולכאורה שלהם תלויה כי המציאות , העולם

א לא רואה וחש את שהוהיינו משום הרי אותו אדם שלא התחשב במעמד של האלמנה ו
, לוקה בחסר' אשה ללא בעל'כלומר ההבנה שלו במציאות הזאת שנקראת , החיסרון שיש לה

כי , בחסראצלו  לוקה' אשה עם בעל'וזה חייב להיות שזה מחמת שהמציאות הזאת שנקראת 
  .'חסרון'הוא ממילא היה מבין את ה 'מותישל'אם הוא היה מבין את ה

מיד נבדקים הזכויות שלו , אלמנה מפעילה מיד את מדת הדיןמאחר שתחושת החסרון של הו
ולעולם ועד יזכר הוא לדראון שהוא לא זכה להיות , או על בניו להיות משפיע על זוגתו

י שלאשתו לא יהיה "וזאת ע, למרות שבמקור זה התפקיד שהיה מיועד עבורו בלבד, המשפיע
ולא יהנו " ברא כרעא דאבוה"ם בבחינת ובניו לא יזכו להיות מושפעי, י אחר לעולם"תיקון ע

 .מרכוש אביהם

ר יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו" 42 ֻרהוּ , ַוַיּכֵ   "ְוֵהם לֹא ִהּכִ
, שבזמן מכירת יוסף כל האחים היו עם חתימת זקן וליוסף לא היה חתימת זקןי "רש כתב

, תםכ איך יוסף הכיר או"בולון נולדו מעט זמן לפני יוסף ואשהרי יששכר וזוראיתי שמקשים 
, שיוסף ודאי הכיר את הגדולים וממילא הוא הבין שאלו גם כן האחים, ומתרצים בכמה אופנים

פ מה שמובא במדרש שיוסף שם שומרים בכניסה לעיר ורשמו "ובאופן אחר ראיתי שמתרצים ע
  .באים ומכאן הוא ידע מי ומי הבאיםכל ה

 2199שיוסף נולד בשנת , תאנראה שקושיא מעיקרא לי" דעת הדורות"אולם לאחר העיון בספר 
ויוסף נמכר כשהיה בן שבע עשרה , לבריאת העולם 2197וזבולון נולד בשנת , לבריאת העולם
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 déÅðé Äî- àeä à Èîé Äì Çà à Èø ÀáÇâ Àc .dé Åãé Äã Àì dé Åì ø ÇîÂà , Çà ìé Äæ Àz Àð ä ÀêeçÂà åà Èì Àc é ÄãÂä Çñ é Äúé Àé Çààe ,
dé Åì ø Çî Èà ,é Åë Èä àÈðé Äc? !- "äÈé Èà Àø Èä åé Èì Èò Éåø ÅáÂç Åî àé Äö Éån Çä !"dé Åì ø ÇîÂà , Èë Àìe Àê Èì ïÈðé Äðé Àé Çã é Åë Èä ì

 Àê Èø Àá Çç Àã é Åîé Äl Çà:  
  

áî óã  

÷ Èç Àö Äé é Äa Çø ø Çî Èà ,ãÈé Àa éeö Èî í Èã Èà ì ÆL Éåt Àñ Çë à ÅäÀé í Èì Éåò Àì Éå ,ø ÇîÁàÆp ÆL ,)ãé íéøáã" ( Èz Àø ÇöÀå
 Èê ÀãÈé Àa ó Æñ Æk Çä ."÷ Èç Àö Äé é Äa Çø ø Çî ÈàÀå ,åé Èú Éåò Èî í Èã Èà L Ål ÇLÀé í Èì Éåò Àìåé Èú Éåò Èî í Èã Èà L Ål ÇLÀé í Èì Éåò Àìåé Èú Éåò Èî í Èã Èà L Ål ÇLÀé í Èì Éåò Àìåé Èú Éåò Èî í Èã Èà L Ål ÇLÀé í Èì Éåò Àì - ò Ç÷ Àø Çw Ça Lé Äì ÀL ,Lé Äì ÀLe 

 ÄaàÈé Àè Çî À÷ Çø Àô , ÉåãÈé ú Çç Çz Lé Äì ÀLe43 .  

                                                                                                       
ואמנם היה בניהם רק שנתיים אך זה התקופה שבו ניכרת חתימת , והם היו בני תשע עשרה

   . והוא פשוט. הזקן שלהם

ׁש ָאָדם ָמעֹוָתיו 43 ּלֵ   ְלעֹוָלם ְיׁשַ
ובפרקמטיא , כי בקרקע הרי הדבר נשמר, שבכל שליש יש מעלה שאין בחברתהא כתב "במהרש

  .ומה שתחת ידו לכל הזדמנות לצרכו, הרי הוא מתעשר
האריך ) הלכות גבית חוב מקרקעות ואפותיקי הלכה ג(ת "למוהרנ" ליקוטי הלכות"אולם בספר 

  :פ הדברים שם"ואשתדל לבאר ע, לבאר את הדבר בעומק
והרי הלומד , מלמדת אותנו הלכות משא ומתן' וכי הגמ, ת הדברים כפשוטםדהנה קשה להבין א
  . וזה פלא, "תלמוד תורה"מקיים מצוות ודאי את הסוגיא הזאת 

כל עניני הממון של האדם ) ובעוד מקומות" יגיע כפיך כי תאכל"בענין (כמו שנתבאר לעיל , אלא
דמים תרתי "וזה הענין של , םדבר מהותי בתיקון האדם והעולוהתעסקותו בזה הוא לתקן 

, ולכן צדקה תציל ממות, כי בשורש הדברים יש להם ענין אחד' פדיון נפש'וכן הענין ד, "משמע
כ כאשר האדם נוהג באופן נכון בממונו הוא מביא אותו "וע, כי הממון והחיים תלויים זה בזה

ועל מה שהיה , ם קטניםה חזר על פחי"וענין זה רחב מאד ומבאר מדוע יעקב אע( .לידי תיקונו
  .)ועוד, שכלל ישראל יצאו ממצרים ברכוש גדולכ "כחשוב 

ישלש אדם שנותיו שליש  לעולם.) "מסכת קידושין דף ל(' והנה כלשון הזה ממש איתא בגמ
כי , 'חכמה'ונראה שיש קשר גדול בין ממונו של האדם ל, "ודבמקרא שליש במשנה שליש בתלמ

  :ואבאר, א עצמו עושה בהם קניןבשניהם האדם מקבל משמים והו
ח "היינו כ' חכמה'כלומר ', דעת'ו' בינה', 'חכמה, 'חלקים' במושכלות ובמחשבת האדם יש כידוע ג

היינו ההתבוננות בדברים לגלות שורשם וסיבתם ' בינה'ו, שזה קבלת הדברים כפשוטם, מה
  .נועד כדי שזה נהפך להיות קני היינו החיבור אל הדבר' דעת'ו, גיונםהו

פ היוצא מן "משום שסדר ההלכות הוא ע' בינה'והמשנה הוא כנגד ה' חכמה'והמקרא הוא כנגד ה
ששם האדם קונה בפועל לאסוקי שמעתתא ' תלמוד'אך החיבור המלא לדבר הוא ב, המקרא

  .אליבא דהלכתא
, ומשביח את הממון' פרגמטיא'כ עושה "ואח' מקבל'בתחילה הוא , כן הדבר בממונו של האדם

ונקרא , משום שקרקע הוי נכסים שיש להם אחריות, כ קונה בזה קרקע שזה שמירת הכסף"חוא
  .וזה מימוש הכסף' קנינו'

כי התיקון הוא , בחרה לתת לנו המלצות אלו במשא ומתן' וזה הטעם שהגמ, וענינו אחד ממש
ים היה שבביזת מצרט במה שביאר "צ הכהן אות רמ"לר" צדקת הצדיק"ועיין עוד ב( זה כנגד זה

 .)וזאת היתה ההכנה הראויה למתן תורה, התשוקה לחכמה
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÷ Èç Àö Äé é Äa Çø ø Çî ÈàÀå , à Èl Æà äÈéeö Àî ä Èë Èø Àa Çä ïé Åà à Èl Æà äÈéeö Àî ä Èë Èø Àa Çä ïé Åà à Èl Æà äÈéeö Àî ä Èë Èø Àa Çä ïé Åà à Èl Æà äÈéeö Àî ä Èë Èø Àa Çä ïé Åàï Äé Çò Èä ï Äî éeî Èq Çä ø Èá Èã Àáï Äé Çò Èä ï Äî éeî Èq Çä ø Èá Èã Àáï Äé Çò Èä ï Äî éeî Èq Çä ø Èá Èã Àáï Äé Çò Èä ï Äî éeî Èq Çä ø Èá Èã Àá44 ,ø ÇîÁàÆp ÆL ,) íù
çë" (ä å Çö Àé ' Èêé Æî Èñ Âà Ça ä Èë Èø Àa Çä ú Æà Àê Àz Äà ."ìà Åò Èî ÀLÄé é Äa Çø é Åá Àã àÈð Èz , äÈéeö Àî ä Èë Èø Àa Çä ïé Åà

à Èl Æà  Éåa ú Æè Æì ÉåL ï Äé Çò Èä ïé Åà ÆL ø Èá Èã Àá ,ø ÇîÁàÆp ÆL ,"ä å Çö Àé ' Âà Ça ä Èë Èø Àa Çä ú Æà Èê Àz Äà Èêé Æî Èñ ."  
ïÈð Èa Çø eð Èz , Éåð ÀøÈb ú Æà ã Éî Èì Àê Åì Éåä Çä ,ø Åî Éåà ,"ä ÈêéÆð Èô Àl Äî ï Éåö Èø é Ää Àé ' Èø Àa ç Çì ÀL Äz ÆL eðé Åä ÉìÁà ä Èë

eðé ÅãÈé ä ÅNÂò Çî Àá ."ø Åî Éåà ã Éî Èì ìé Äç Àú Ää ,"äÆf Çä é Äø Àk Ça ä Èë Èø Àa Çç Åì ÉåM Çä ä Èz Çà Àêeø Èa . " ø Çç ÇàÀå ã Çã Èî
 Åa Àê Èk Àê Çø ,àÀå ÈL ú Çl Äô Àú Éåæ é ÅøÂä , äÈéeö Àî ä Èë Èø Àa Çä ïé Åà ÆL é Äô Àì- ìe÷ ÈM Çä ø Èá Èã Àá à Éì , ø Èá Èã Àá à ÉìÀå

ãeã Èn Çä ,éeð Èn Çä ø Èá Èã Àá à Éì Àå , Çä ø Èá Èã Àá à Èl Æàéeî Èq ï Äé Çò Èä ï Äî ,ø ÇîÁàÆp ÆL ,"ä å Çö Àé ' ú Æà Èê Àz Äà
 Èêé Æî ÈñÂà Ça ä Èë Èø Àa Çä:"  

  

                                                 

מּוי ִמן ָהַעִין 44 א ְבָדָבר ַהּסָ ָרָכה ְמצּוָיה ֶאּלָ   ֵאין ַהּבְ
דאין הברכה  בטעמא) "א"שנת תרפ -פרשת פקודי ( 'שם משמואל'ספר ביאור הענין מבואר ב

הסמוי מן העין אין להם  ובכל דבר, אלא בדבר הסמוי מן העין משום שליטת החיצונים' מצוי
והנה כל , שליטה כענין בית הסתרים דאינו מקבל טומאה ואין להם שליטה אלא בדבר הנגלה

שמשה רבינו מה שמצאנו ובזה ביאר  ,"ענין החיצונים הוא מיסוד השקר דבאמת אין עוד מלבדו
ואין ' אמתמשה 'משום ש', אין הברכה שרויה וכודמנה את פקודי המשכן ולא היה בזה חיסרון 

  .מקום לחיצוניים לשלוט בדבר שהוא אמת
כלומר , 'הדבר הוא לא שייך למקור שלו'כביכול דכח החיצוניים הוא באמירה ש, ונבאר הדברים

מלשון  'עולם'ד, וזהו ענין השקר דעולם השקר', ובעבור עבודת ה' מאת השכביכול הוא לא 
יש בו מקום לדיבור שדבר זה בא מעסקה  ממילאו וכשהדבר גלוי לעין יש לו גבול ומידה, עלםנ

ומשמעות הדבר שאין כאן חיבור , חר וכן הלאהזו ודבר זה בא בעקבות ההשקעה שלי בענין א
כי כל ענין הברכה הוא ההשפעות מהבריכה , ומיד מתבטל ממנו הברכה, להשפעה השמימית

   .וכשאין חיבור לשם אין השפעות נמשכות משם, העליונה
ה עושה עם כל אדם ניסים נסתרים בכל "יי בהקדמתו לפרשת כי תשא שהקבוכתב הרבינו בח

  .כי אז יהיה נס מפורסם, נס הרי אי אפשר כבר לעשות לו' ימוד את גרנו'ואם אדם , יום
אלא שיש בזה סכנה , יכול להשפיע על האדם שפע ללא גבול ה"הקב שהלא, ביאור הדברים

וישמן ישורון "בבחינת , ההצלחה לעצמואת  שהאדם ייחס ,סכנה ראשונה, כפולה ומכופלת
כי לפי חשבון הבריות אין מקום ', לוקה מידת הדין'שיאמרו הבריות ש, סכנה שניה, "ויבעט

מאחר ולפי ראות עיניהם אין זכויות רבות המצדיקות (להשפעה נדיבה כזו אל האדם הזה 
וא בנסתר אין לאלו כ כל עוד שהדבר ה"וע, 'עין הרע'וזהו הבסיס לחשש , )השפעה כזאת

אולם לאחר שהדבר גלוי השפע מגיע לפי מדת , ולכן הוא יכול לקבל שפע רב, החששות מקום
    . הדין ממש

שבמקום שהאדם מייחס ', שמוזכר כאן בגמ, והברכה שאחריו "יהי רצון"ין הנולפי זה נבאר את ע
י מתקדש עוד שם "ולו רק בזכות שע, את השפע רק לבורא העולם יש מקום להשפעות נוספות

  . שמים בעולם
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óã ò âî"á  
 Àú Çî Àú Çî Àú Çî Àú Çîïé Äúé Äðïé Äúé Äðïé Äúé Äðïé Äúé Äð.... ï Éåã Èw Ät Ça ãÈé Çç Éì ÀL Äì á ÅLÉåç Çä ,íé Äø Àî Éåà éà Çn ÇL úé Åa ,áÈi Çç .íé Äø Àî Éåà ì Ål Ää úé Åáe ,

ãÈé Éåa ç Çì ÀLÄi ÆL ã Çò áÈi Çç Éåðé Åà ,ø ÇîÁàÆp ÆL ,)áë úåîù" (ä Åò Åø ú Æëà Æì Àî Äa ÉåãÈé ç Çì ÈL à Éì í Äàe "
 Éåâ Àå':  

  
óã ãî        

à Èø Èî Àbà Èø Èî Àbà Èø Èî Àbà Èø Èî Àb....  Ål Äî éÅp Çä àÈð Àîé ?ïÈð Èa Çø eð Èú Àc ,)íù" (ò ÇL Æt ø Çá Àc ì Èk ì Çò "- íé Äø Àî Éåà éà Çn ÇL úé Åaíé Äø Àî Éåà éà Çn ÇL úé Åaíé Äø Àî Éåà éà Çn ÇL úé Åaíé Äø Àî Éåà éà Çn ÇL úé Åa , , , ,
ä ÆNÂò Çî Àë ä Èá ÈLÂç Çn Çä ì Çò áÈi Çç ÆL ã Ån Çì Àîä ÆNÂò Çî Àë ä Èá ÈLÂç Çn Çä ì Çò áÈi Çç ÆL ã Ån Çì Àîä ÆNÂò Çî Àë ä Èá ÈLÂç Çn Çä ì Çò áÈi Çç ÆL ã Ån Çì Àîä ÆNÂò Çî Àë ä Èá ÈLÂç Çn Çä ì Çò áÈi Çç ÆL ã Ån Çì Àî45454545,,,, íé Äø Àî Éåà ì Ål Ää úé Åáe , Çì ÀLÄi ÆL ã Çò áÈi Çç Éåðé Åà Éåa ç

ãÈé , Æp ÆLø ÇîÁà ,"eä Åò Åø ú Æëà Æì Àî Äa ÉåãÈé ç Çì ÈL à Éì í Äà ." Ål Ää úé Åá Àì éà Çn ÇL úé Åa ï Æä Èì eø Àî Èàì ,
ø ÇîÁàÆð ø Èá Àë à ÉìÂäÇå ,"ò ÇL Æt ø Çá Àc ì Èk ì Çò"? !éà Çn ÇL úé Åá Àì ì Ål Ää úé Åa í Æä Èì eø Àî Èà , ø Èá Àk à ÉìÂäÇå

ø ÇîÁàÆð ," ÉåãÈé ç Çì ÈL à Éì í Äà]eä Åò Åø ú Æëà Æì Àî Äa[?"! ,ï Åk í Äà ,ø ÇîÉåì ãeî Àì Çz ä Çî ," Àc ì Èk ì Çò ø Çá
ò ÇL Æt" ? ì ÉåëÈi ÆL- àeä à Èl Æà é Äì ïé Åà , Éåçeì ÀL ÄìÀå Éåc Àá Çò Àì ø Çî Èà ,ï Äé Çp Äî ?ø Çî Éåì ãeî Àì Çz ," ì Èk ì Çò

ò ÇL Æt ø Çá Àc:"  

                                                 

אי אֹוְמִרים 45 ּמַ ית ׁשַ ה, ּבֵ ָבה ְכַמֲעׂשֶ ֲחׁשָ ב ַעל ַהּמַ ַחּיָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
  .ה אם חייבים על המחשבה כמעשה"ש וב"יש לבאר מהו עומק המחלוקת בין ב

ה נחלקו "ש וב"כתב לבאר שב) הערה מבפרק א  -תנא דבי אליהו על (ספר רמתים צופים וכתב ב
ולכן לעתיד לבא יפסק הלכה , פ מדת הדין"ש הוא ע"שהרי ידוע ששיטת ב, לשיטתםבזה 

ש יש להסתכל על האדם לפי "בשיטת ולכן ל, 'דת הדיןימ'פ "כי בעולם האמת ינהגו ע, כמותם
ולכן לפי מדת הדין יש להתיחס למחשבת , ומחשבת האדם היא מפנימיותו, מה שהוא באמת

ה מדת "ששיתף הקב, ה ששיטתם היא לפי העולם הזה"אילו לבו, "פשע"שליחות יד כאילו כבר 
, כ יש להתיחס לאדם לפי מה שנראה לעינינו בעולם הזה דהיינו לפי מעשיו בפועל"וא, הרחמים

  .ולכן רק כאשר שלח יד ממש יתחייב
 'רבהמדרש 'ב, פ אותו יסוד"שמבואר ע, אחרה בענין "ש וב"והנה ישנה עוד מחלוקת בין ב(
אומרים ש "ב "אלהים ארץ ושמים' עשות ה ביום"על הפסוק ) רשה יב פסקה ידבראשית פ(

ובעומק הדברים ענינם אחד  ,"ה אומרים מחשבה ומעשה ביום"וב ,מחשבה בלילה ומעשה ביום
וכבר "ל "על המדרש הנ) ז"שנת תרע -פרשת במדבר ( "שם משמואל"ל "וז, ל"פ הדברים הנ"ע

ומה שיקרא לזה , גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהםדידוע כי , ח"אמרנו דאלו ואלו דא
ש קורין "כ מה שב"ש הם מעולם המחשבה ע"וידוע דב, מחשבה נקרא לגבוהים שעליהן מעשה

ומה , כ מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי"וע, ה יקראו אותו מחשבה"מעשה יתכן שב
ש מסתכלים על פנימיות "ב ביאור הדבר כי". ילהבל' ה מודו שהי"ש קורין מחשבה גם ב"שב

והבחינה הפנימית , הדברים כי הם שייכים לעולם הפנימי יותר שהוא יתגלה לנו בעולם הבא
 ).ק"ודו, נמצאת במחשבה ולא במעשה החיצוני
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áäæäáäæäáäæäáäæä    éòéáø ÷øôéòéáø ÷øôéòéáø ÷øôéòéáø ÷øô        
  

óã ò çî"á  

äÈð ÀL ÄîäÈð ÀL ÄîäÈð ÀL ÄîäÈð ÀL Äî.... ]úÉåø Åô ep Æîé Åä Àê ÇL Èî , úÉåò Èî Éåì ï ÇúÈð à Éì Àå-  Éåa ø Éæ Âç Çì ì ÉåëÈé Éåðé Åà . ÇúÈð à Éì Àå úÉåò Èî Éåì ï
 úÉåø Åô ep Æîé Åä Àê ÇL Èî-  Éåa ø ÉæÂç Çì ì ÉåëÈé .[eø Àî Èà ì ÈáÂà ,"""" Çn Çä ø Éåã é ÅL Àð Çà Åî ò Çø Èt ÆL é Äî Çn Çä ø Éåã é ÅL Àð Çà Åî ò Çø Èt ÆL é Äî Çn Çä ø Éåã é ÅL Àð Çà Åî ò Çø Èt ÆL é Äî Çn Çä ø Éåã é ÅL Àð Çà Åî ò Çø Èt ÆL é Äîìeaìeaìeaìea , , , ,

 Çà Åîe Çà Åîe Çà Åîe Çà Åîeé ÅL Àðé ÅL Àðé ÅL Àðé ÅL Àð    äÈâ Èl Çt Çä ø ÉåãäÈâ Èl Çt Çä ø ÉåãäÈâ Èl Çt Çä ø ÉåãäÈâ Èl Çt Çä ø Éåã , , , ,ä Èø ÉîÂòÇå í Éåã Àñ é ÅL Àð Çà Åîeä Èø ÉîÂòÇå í Éåã Àñ é ÅL Àð Çà Åîeä Èø ÉîÂòÇå í Éåã Àñ é ÅL Àð Çà Åîeä Èø ÉîÂòÇå í Éåã Àñ é ÅL Àð Çà Åîe , , , ,íÈi Ça íÄé Çø Àö Än ÄîeíÈi Ça íÄé Çø Àö Än ÄîeíÈi Ça íÄé Çø Àö Än ÄîeíÈi Ça íÄé Çø Àö Än Äîe , , , , ò Çø Èt Äì ãé Äú Èò àeä ò Çø Èt Äì ãé Äú Èò àeä ò Çø Èt Äì ãé Äú Èò àeä ò Çø Èt Äì ãé Äú Èò àeä
 Åî Éåò Éåðé Åà ÆL é Än Äî Åî Éåò Éåðé Åà ÆL é Än Äî Åî Éåò Éåðé Åà ÆL é Än Äî Åî Éåò Éåðé Åà ÆL é Än Äî Éåøea Äã Àa ã Éåøea Äã Àa ã Éåøea Äã Àa ã Éåøea Äã Àa ã46464646"""" .        

                                                 

ּבּול" 46 י דֹור ַהּמַ ַרע ֵמַאְנׁשֵ ּפָ   "'וכו ִמי ׁשֶ
, לא עומד בדיבורועמורה ומצרים למי שוסדום  ,דור ההפלגה ,ביאור הקשר בין דור המבול

ודור הפלגה , שהיו מלאים חמס ולא היו עומדים בדבורם -דור המבול "ש כאן כתב "הרא' בתוס
ומצרים לא היו עומדים בדבוריהם שבכל שעה היו אומרים לשלח את , נקט אגב דור המבול

  ".ישראל וחזרו בהם
מבול ומדור הפלגה אומרים מי שפרע מדור המה ש"כתב :) דף נב(סוכה ' גמערוך לנר על וב

לו פורענות א 'דלכן מזכירין ד ,ומאנשי סדום וממצרים בים הוא יפרע ממי שאינו עומד בדבורו
יסודות שכל ' ועל כן נפרע מהרשעים הללו בד ,ה שמושל בכל"מפני שבזה הראה הקב ,דוקא

מדרש כדאיתא ב ,רוחרוחרוחרוחומדור הפלגה ב ,מיםמיםמיםמיםדהיינו מדור המבול נפרע ב ,הברואים נבראו על ידם
ומאנשי סדום  ,בפסוק לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח זה דור הפלגה דנפוצו ברוח

נפרע בעפר דתחלת אבודם  יםיםיםיםוממצרים ב ,שהמטיר עליהם גפרית ואש מן השמים אשאשאשאשנפרע ב
וסוף אבודם  ,שנעשה הים כמין חומר שנטבעו בו ולא יכלו לנוס כמו דכתיב חומר מים רבים' הי
יסודות הוא יפרע ממי שאינו ' י ד"ולכן אומרים מי שפרע מרשעים ע ,ב תבלעמו ארץכדכתי' הי

  .עומד בדבורו
מדוע לשון זה לא , היסודות למי שלא עומד בדיבורו' ועדיין צריך ביאור מה הקשר בין העונש דד

  ?נאמר על עבירות אחרות
רך ד' בבחי' מבול הידור ה חטא"ל "וז) מ"שנת תר(פרשת נח על  פ השפת אמת"ונראה לבאר ע

לכן גם צדקת . אלפים תורה' אלפים תוהו עד האבות שהתחיל ב' כי יש ב ,שקדמה לתורה ארץ
א "זו ד דרךדרךדרךדרך "ח"לשמור דרך עה' ויגרש את האדם כו"פ "הא ע"ואיתא בתדב. א"ד' בבחי' נח הי

וכן מיד מ' כי מקודם הי ,החטאל כי זה נעשה אחר "נ. א קדמה לתורה"מלמד שד ,זו תורה חחחח""""עהעהעהעה
כי  ,'מאן דנצח לחויא כו' א זוכה מיד לתורה כענין שכ"כ' ואחר החטא נעשה כן שלא יהי ,לתורה

ל ולכן אמרו מי שפרע מדור "נח כנ' כ הוצרך בחי"לכן אח. א הוא תיקון הגוף והמידות"ד' בחי
  .ל"עכ "ל"א כנ"ד' בבחי' שעיקר חטאם הי' המבול כו

אלא שלכל דבר יש , הנזכרים לעיל, היסודות' מורכב מאלו ד כל העולם, כידועש, וביאור הדברים
' לפי הרכבים שונים מאלו ד, גבול ומידה של הרכבי הדברים עד שזה נעשה עץ וזה נעשה מתכת

  .לתת גמר וגבול לכל דבר לפי ענינו, "שאמר לעולמו די"וזה מה , היסודות
כללי התנהגות מה ראוי לעשות  ,ענין הדרך ארץ הוא הגבול ומדה שיש בין אדם לחברו בעולם

הן בין בני אדם והן , ולא יהיה אנדרלמוסיה בעולם, בכדי שהעולם יתקיים בפועל, ומה לא ראוי
כל אחד מהם , סדום ועמורה ומצרים, ובזה חטאו אנשי המבול ודור ההפלגה, בסדר של העולם

מדת (כוח האש בעולם  ואלו בחיזוק) בתאוה(זה בחיזוק כוח המים בעולם , הפר את הסדר הנכון
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à Èø Èî Àbà Èø Èî Àbà Èø Èî Àbà Èø Èî Àb.... ø Çî Àzé Äà ,ø ÇîÂà éÅi Ça Çà , é ÅòÉåã Éåà- dé Åì ïÈðé Äò Àã Éåî .ø Çî Èà à Èá Èø , è Çìé Åî- dé Åì ïÈðé Äèé Àé Çì .
 Åi Ça Çàé ø ÇîÂà , é Åò Éåã Éåà- dé Åì ïÈðé Äò Àã Éåî ,áé Äú Àë Äc ,)íù" (ø Éà Èú à Éì Èê Àn Çò Àá àé ÄNÈð Àå ."ø Çî Èà à Èá Èø ,

 è Çìé Åî è Çìé Åî è Çìé Åî è Çìé Åî - - - -    é ÄèéÀé Çìé ÄèéÀé Çìé ÄèéÀé Çìé ÄèéÀé Çìdé Åì ïÈðdé Åì ïÈðdé Åì ïÈðdé Åì ïÈð , , , ,áé Äú Àë Äcáé Äú Àë Äcáé Äú Àë Äcáé Äú Àë Äc , , , ,"""" Èê Àn Çò Àa Èê Àn Çò Àa Èê Àn Çò Àa Èê Àn Çò Àa " " " " - - - -     Èê Àn Çò ä ÅNÂò Çî ä ÆNÉåò Àa Èê Àn Çò ä ÅNÂò Çî ä ÆNÉåò Àa Èê Àn Çò ä ÅNÂò Çî ä ÆNÉåò Àa Èê Àn Çò ä ÅNÂò Çî ä ÆNÉåò Àa47:        
èî óã  

ø Çî Àzé Äà, ,íé Äø Èá Àc ,'ø Çî Èà á Çø ,äÈð ÈîÂà é Åø Àq Ëç Àî íeM Äî í Æä Èa ïé Åà ,ø Çî Èà ïÈð ÈçÉåé é Äa ÇøÀå ,í Æä Èa LÅéí Æä Èa LÅéí Æä Èa LÅéí Æä Èa LÅé    
äÈð ÈîÂà é Åø Àq Ëç Àî íeM ÄîäÈð ÈîÂà é Åø Àq Ëç Àî íeM ÄîäÈð ÈîÂà é Åø Àq Ëç Àî íeM ÄîäÈð ÈîÂà é Åø Àq Ëç Àî íeM Äî48484848 . . . .        

                                                                                                       
ה נתן לאלו היסודות דרור כל "והתוצאה של שינוי הסדר הנכון הוא במה שהקב, וכן כולם) הדין

  . אחד לפי מה שהוא שינה את הסדר והזיק בו
ומי שפרע ממי , שקדמה לתורה' דרך ארץ'ומי שלא עומד בדיבורו הרי פוגם בכלל הבסיסי של ה

  . שכעת הפר את הדרך ארץ א כך יפרע ממי"שהפר את עניני הד
אלא , כל קיום העולם עד מתן תורה זה בבחינת דיבור לפני המעשה, וביותר עומק יש לומר

נמצא שאדם שלא עומד בדיבורו הוא , כ עם מתן תורה"שהדיבור הוא הכנה למעשה שבא אח
 . ק"ודו, פוגע בזכות הקיום של העולם של קודם מתן תורה

ה ַעמְּ  47 ה ַמֲעׂשֵ עֹוׂשֶ   ךָ ּבְ
לפום ריהטא נראה שנחלקו אביי ורבא אם יש כלל מקום להקל בישראל שאינו עושה מעשה 

מאד משום שלא מצינו במקום אחר שנחלקו בזה והמקור של הלימוד הזה הוא  וזה קשה, עמך
  .נ"ובאבות דר' בגמ

דהנה מי שלא עומד , נראה לבאר את שורש מחלקותם לפי מה שנתבאר בקטע הקודםאלא 
כ יתכן "וע, אלא שאין זה דרך ארץ', בגדרי גזל וכדו, ו לא עבר על איסור מאיסורי התורהבדיבור

עד , האם אי עמידה בדרך ארץ נחשבת כאי עמידה בדברי התורה" עמך"שנחלקו בהגדרה של 
   ."עמך"של או שאין ענין הדרך ארץ שייך למסגרת , שיחשב שאינו עושה מעשה עמך

עד כדי שניתן  ,א"של אביי שמישראל יש גדרים אחרים של ד וז סבראלסימוכין יש לכאורה ו(
בן נח שגזל חייב דהנה  ,עדיין להגדירו כעושה מעשה עמך למרות שאינו נוהג בגדרי הדרך ארץ

והטעם בזה משום , למרות שישראל חייב לשלם מפרוטה ואילך, בפחות משוה פרוטה' מיתה אפי
   ). עולם יוכל להתקיים בבחינת דרך ארץנ בעולם הוא לקיים את המסגרת שה"שחובת ב

  'מחוסרי אמנה'בגדר  48
, שבאופן ששלמו כסף ולא עשו קנין ואז חזר בו המוכר הרי הוא במי שפרע, משמע' מדברי הגמ

מחוסרי 'ואילו באופן שהתחייב בלא קנין ובלא כסף וחזר בו מההתחייבות הרי הוא רק בגדר 
  .  'אמנה

, 'מי שפרע'ולא ב' מחוסרי אמנה' א עמד בדיבורו הוא רק בגדר יש להבין מדוע מי שהבטיח ול
  ."במי שלא עומד בדיבורו' מי שפרע וכו"הוא לשון ההרי 

  .'מחוסרי אמנה'כמו כן יש להבין מה המשמעות של 
שזה הגדרה ' מחוסר אמנה'לעומת , ענינו אכזבה שגורם לזולת' מי שפרע'ש, ונראה לבאר

  .מדיבורו הקודם שחוזראחד שמדברת באופן אישי על אותו 
ולמרות שבגדרי , מצידו 'מעשה חשוב'שילם  הרי הוא עשה כבר כאשר אדם , ביאור הדברים

וכאשר המוכר , בכל זאת הוא רואה את המעשה סגור מבחינתו, קנינים הוא עדיין לא עשה כלום
אינו "יטוי כ הב"וע, צריך להיות בין אדם לחברוחוזר הרי הוא משבש את הליכות הדרך ארץ ש

בא לידי משמעות רק כאשר כבר שילם הקונה וכעת המוכר חוזר בו ומאכזב " עומד בדיבורו
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é Åáé Äúé Åî ,eä Àé é Äa Çø Àá é Åñ Éåé é Äa Çøø ÅîÉåà ä Èã ,ø Çî Éåì ãeî Àì Çz ä Çî ,)èé àø÷éå" ( ïé Ää- ÷ Æã Æö" ? à ÉìÂäÇå
 ä Èôé Åà ì Çì Àë Äa ïé Ää]äÈé Èä[? ! Èê Àì ø ÇîÉåì à Èl Æà , à Åä Ài ÆL,ï Åä '÷ Æã Æö Èê Àl ÆL , Àå,åà Èì '÷ Æã Æö Èê Àl ÆL . ø Çî Èà

éÅi Ça Çà , àeä ÇäáÅl Ça ã Èç ÆàÀå ä Æt Ça ã Èç Æà ø Åa ÇãÀé à Él ÆLáÅl Ça ã Èç ÆàÀå ä Æt Ça ã Èç Æà ø Åa ÇãÀé à Él ÆLáÅl Ça ã Èç ÆàÀå ä Æt Ça ã Èç Æà ø Åa ÇãÀé à Él ÆLáÅl Ça ã Èç ÆàÀå ä Æt Ça ã Èç Æà ø Åa ÇãÀé à Él ÆL49494949 .  

                                                                                                       
כ ולכן "לעומת כל עוד שלא היה מצד הקונה איזשהו מעשה עדיין אין לו גמירות דעת כ, אותו

שמעתה אי אפשר לסמוך , אלא שמצד ההנהגה של המוכר יש כאן חוסר נאמנות, אינו מתאכזב
   .זהו מחוסר אמנהו, עליו

', אינו נאמן'  שלכאורה היה מתאים יותר לומר, התבוננות נוספתמחייב " מחוסר אמנה"הלשון (
ואותו אחד ', אמנה'שיש מעלה שנקראת , נראה שיש כאן דגש מיוחד" מחוסר אמנה"ומשמעות 

  .מחוסר אותו מעלה
 -  "יתד במקום נאמן יוותקעת"על הפסוק ) פרק כב פסוק כג(ישעיה בי "רשפ "ונראה לבאר ע

משמעותה שניתן ' נאמנות'זאת אומרת .  ל"עכ, קיום מקום שהוא נאמן לנשענים עליו' נאמן ל
א "היינו אחד שאין לו את המעלה הזאת ולכן א' מחוסר אמנה'ו, וזהו המעלה, לסמוך על הנאמן

  .פשראלא שלסמוך עליו בלב שקט אי א, ואין הכוונה שהוא לא נאמן כלל, לסמוך עליו
, ועוד 'נח'כגון ' מחוסרי אמנה'ל על כמה מגדולי עולם שהיו "ובזה מבואר מה שנאמר בחז

, אלא לפי מה שנאמר כאן הדבר ברור, ה"שלא האמינו בהקב, ובודאי אי אפשר לומר כפשוטו
ולכן נאמר עליהם שהם , וזה כבר דרגה ומעלה, ש"שלא סמכו לגמרי בלב שלם על הבורא ית

  ).ק"ודו ',מחוסרי אמנה'

ב 49 ּלֵ ה ְוֶאָחד ּבַ ּפֶ   ֶאָחד ּבַ
המדבר המדבר המדבר המדבר     ,,,,ה שונאןה שונאןה שונאןה שונאן""""הקבהקבהקבהקבשלשה ") 'ב, ג"קי(ערבי פסחים  פרקב' בביאור חומרת הדבר נביא את הגמ

רו ואינו מעיד לו והרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יוהיודע עדות לחב אחד בפה ואחד בלבאחד בפה ואחד בלבאחד בפה ואחד בלבאחד בפה ואחד בלב
  .ה שונא אותו"אמר עליו שהקבב מה גודל החומרה של הדבר הזה עד שנ"וצ, כ"ע "יחידי

אמר רב חסדא אמר רבי ירמיה בר ) 'א, ב"מ(סוטה בפרק אלו נאמרין  במסכתכענין הזה נראה 
כת לצים כת שקרנים כת מספרי לשון  כת חנפיםכת חנפיםכת חנפיםכת חנפים    ,,,,אינן רואות פני השכינהאינן רואות פני השכינהאינן רואות פני השכינהאינן רואות פני השכינהאבא ארבע כתות 

  .הרע
נתיב ' ת עולם בועיין בנתיבו, דרוש לשבת תשובה - ל "דרשות המהר(ל "מאמר זה מבאר המהר

כי ההדמות אל , וביאור ענין זה"ל "וז, )שמבאר על דרך זה את המאמר הראשון' התוכחה פרק א
ולהפך זה גם כן הריחוק , השם יתעלה במעשיו מביא אל האדם הקירוב והדיבוק בו יתעלה שמו

ני ולפיכך אמר כי ארבעה אינם רואים פ. "'וכו" ממנו וקמן מעשיו יתעלה הוא הגורם הריח
כי . ממנו בתכלית הריחוק מרוחקים השכינה שאין להם חבור ודבוק עם השם יתעלה רק הם
והוא יתעלה מתואר בארבעה תארים , אשר הוא רואה פני המלך הוא מתחבר עמו פנים אל פנים

זה באו ארבע אותיות בשם המיוחד אשר  וכנגד" ',וכו" אלו מורים על אמתתו והכרתו יתעלה
כי גדר הגוף , ד מורה על שהוא אינו גוף"כי אות היו, וזה. ל הכרתו ואמתתושם המיוחד מורה ע

ד אין אות קטן מאות זה ואין לו שעור ברוחב ואורך "והיו, הם הרחקים המתחלקים כאשר ידוע
לכך האות הזה הוא עשירי שהעשירי הוא , ד מורה על בלתי גוף וגשם"שיתחלק ולכך האות יו

 תיכת חנפים כבר אמרנו כי תאר הכרתו הראשון שהוא יתעלה בל"', וכו "מן הגשם' קודש לה
כי דבר שאינו , ודע כי אין מי שמתיחס אל הגוף המתחלק רק המחניף. גוף אשר כל גוף מתחלק

, והמחניף לאדם מדבר דברים בפניו ואין תוכו כברו, גוף לא יקבל חילוק בשני חלקים מחולקים
נים ואחד בחוץ והם שני חלקים שאין זה כזה הרי הוא מתחלק לחלקים מחולקים אחד בפ

ד "והרי היו. ולא שייך דבר זה לבלתי גשמי שלא יתחלק לחלקים מחולקים, כיםוכאילו הם הפ
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 Äúé Åîé Åáé ,ø Åî Éåà ï Éåò Àî ÄL é Äa Çø , Ät ì Çò ó Çàé eø Àî Èà ÆL ,á ÈäÈæ øÇðé Äc äÈð Éå÷ úé Äl Çè , á ÈäÈæ øÇðé Äc ïé ÅàÀå
úé Äl Çè äÆð Éå÷ , íÉå÷ Èî ì Èk Äî- ä Èë ÈìÂä Àê Èk ,eø Àî Èà ì ÈáÂà ,"ea Çn Çä øÉåã é ÅL Àð Çà Åî ò Çø Èt ÆL é Äîì ,

äÈâ Èl Çt Çä ø Éåã é ÅL Àð Çà Åîe , Äì ãé Äú Èò àeäea Äã Àa ã Åî Éåò Éåðé Åà ÆL é Än Äî ò Çø Èt Éåø ."  
àé Ää é ÅàÈp Çz ,ïÈð Àú Äc , Éåð Àá Äì ø Çî Èà ÆL àÈé Àú Çî ï Æa ïÈð ÈçÉåé é Äa Çø Àá ä ÆNÂò Çî ,íé ÄìÂò Éåô eð Èì ø Éë ÀNe à Åö , Àê Çì Èä

úÉåð Éåæ Àî í Æä Èì ÷ Çñ Èôe ,åé Äá Èà ì Æö Åà à Èa ÆL Àëe , Éåì ø Çî Èà ,é Äð Àa ,ò ä Èz Çà el ÄôÂàò ä Èz Çà el ÄôÂàò ä Èz Çà el ÄôÂàò ä Èz Çà el ÄôÂà Ëò Àñ Äk í Æä Èì ä ÆNÉå Ëò Àñ Äk í Æä Èì ä ÆNÉå Ëò Àñ Äk í Æä Èì ä ÆNÉå Ëò Àñ Äk í Æä Èì ä ÆNÉå ú Çc ú Çc ú Çc ú Çc
z Àò ÇL Àá ä Éî Éì ÀLz Àò ÇL Àá ä Éî Éì ÀLz Àò ÇL Àá ä Éî Éì ÀLz Àò ÇL Àá ä Éî Éì ÀL Éå Éå Éå Éå - í Æä Èn Äò Èê Àú Èá Éåç é Åã Àé Èúà ÈöÈé à Éì , É÷ÂòÇé Àå ÷ Èç ÀöÄé í Èä Èø Àá Çà éÅð Àa í Åä ÆL É÷ÂòÇé Àå ÷ Èç ÀöÄé í Èä Èø Àá Çà éÅð Àa í Åä ÆL É÷ÂòÇé Àå ÷ Èç ÀöÄé í Èä Èø Àá Çà éÅð Àa í Åä ÆL É÷ÂòÇé Àå ÷ Èç ÀöÄé í Èä Èø Àá Çà éÅð Àa í Åä ÆLáááá50 ,

ä Èëà Èì Àn Çá eìé Äç ÀúÇé à Él ÆL ã Çò à Èl Æà ,í Æä Èì ø ÉîÁàÆå à Åö ,ú Çô à Èl Æà é Çì Èò í Æë Èì ïé Åà ÆL úÈð Àî ì Çò 
ã Èá Àì Äa úé Äð Àè Ä÷Àå . Àå Àê Èz Àò Çã à È÷ Àì Çñ é Äà , íé Äø Èá Àc-  Èa LÅéí Æä  é Åø Àq Ëç Àî íeM Äî- äÈð ÈîÂà , ø ÇîÂà é Äëé Åä

dé Åì ," Èê Èa ø ÇãÂä ìé Äæ" ?eäé Àé Çz Àò Çã à Èë Àî Çñ à Èì eäé ÀéÇ Èôeb íé ÄìÂò Éåô Àc í Èú Èä éÅðà ÇL ,à Èî Àò Çè éà Çî ?
 Àê Çî Èñ deá Çà ì Çò Àã é Åò ÀãÈé ò Çãé Åî:  

  

                                                                                                       
והמחניף הוא הפך זה שהוא מתחלק , ד מתחלק"מורה על הכרתו שאין בו חלק כי אין היו

  .ד"תעכ, ולפיכך המחניף אין ראוי שיראה פני השכינה, לחלקים מחולקים
והדיבור הוא כוח ההוצאה , )בינה -מחשבת הלב (דהנה הלב הוא כוח המחשבה , וביאור הדברים

יחד נמצא שיש אצל אותו אדם שתי בוכאשר הפה והלב לא עובדים , אל הפועל של המחשבה
   .והרי הם בפועל מחולקות ומנגדות זו את זו' אחד'מערכות שאמורים להיות 

להכריע בין , של האדם' כוח הבחירה'הוא ) נ"נר(רוח בחלקי הנשמה כידוע ענין ה, ונבאר ביותר
, השכל האלוקי שהוא הנשמה שבמח לבין רצונות הנמוכים שבאדם הנמצאים בנפש שכבד

ותפקיד הפה שהוא הדיבור , שהוא אמצעי בין המח לכבד, בלב שוכן' כח הבחירה'והרוח דהיינו 
וכשהפה לא מוציא את מה שחושב הלב אלא  ,י שמוציא לפועל ברוח שבפיו"להכריע הדבר ע

ובאופן הזה יש כאן פגימה בכוח , מוציא דברים אחרים הרי הוא משנה בזה את יעודו ותפקידו
  .המקיים את העולם' רוח האלוקים'ה
מחזוריות הנשימה בנויה באופן שהריאה מחוברת ללב ומעבירה , ואבאר זאת בתוספת קטנה(

נמצא , הדיבור תלוי בזה הרוח כאשר הוא יוצא מן הריאהוכוח , אליו את החמצן שבאויר
המלא בחלל היא עצמה מקבלת צורה חדשה כאשר היא יוצאת בצורה של ) האויר(רוח הש

וזהו השלמה של הרוח שהיא מתחילה כחומר גלם בכניסתה לגוף האדם ויוצאת כדיבור , דיבור
שנכנס ללב למטרה אחת ויוצאת , כ כאשר הוא משנה את יעוד הרוח"וע, ביציאתה חזרה לעולם

  ).'רוח'את יעוד הבצורה אחרת לגמרי באופן שנוגד את מחשבת הלב הרי הוא הורס ופוגם 
אלא זה סוגיא של הריסת המערכת , ביחס לאחרים, שאין בזה חיסרון של חוסר נאמנות, נמצא

 . ובזה מבואר גודל חומרת זה העוון', בן אדם'הפנימית והאישית של ה

לֹֹמה ְסֻעּדַ  50   ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב מול סעודותת ׁשְ
  :. ה לקמן בדף פו"הסעודות יבואר בע' עיקר הסוגיא והנידון בדבר הדמיון של ב

  



  עין המיםל א
æç úåãâà éøåàéá" ìò"ä øãñ ô"á÷òé ïéò" àòéöî àáá úëñî  

 

 לו

 

é Ät Çt á Çø ø Çî Èà ,àÈðé Äá Èø é Äì ø Çî Èà ,ïÈð Èa Çø Åî àeä Çä é Äì ø ÇîÂà é Äãé Äã Àì ,dé Åî ÀL úeá Àè á ÇøÀå , é Åø Àî ÈàÀå
d Èì ,dé Åî ÀL à Èø Àèeæ ø Ça ì Åàeî ÀL á Çø ,à Èî Àì Èò Àã à Èì ÈìÂç ì Èk dé Åì é Åá ÇäÀé é Äà Àcà Èî Àì Èò Àã à Èì ÈìÂç ì Èk dé Åì é Åá ÇäÀé é Äà Àcà Èî Àì Èò Àã à Èì ÈìÂç ì Èk dé Åì é Åá ÇäÀé é Äà Àcà Èî Àì Èò Àã à Èì ÈìÂç ì Èk dé Åì é Åá ÇäÀé é Äà Àc51515151    ----     äÈåÂä à Èì äÈåÂä à Èì äÈåÂä à Èì äÈåÂä à Èì

]]]]à È÷à È÷à È÷à È÷ [ [ [ [ Àá éÅp ÇL Àî Àá éÅp ÇL Àî Àá éÅp ÇL Àî Àá éÅp ÇL Àîdé Åøea Äãdé Åøea Äãdé Åøea Äãdé Åøea Äã eëÀå':  
  

óã âð  
 Àì Æà é Äa Çø ø Çî ÈàøÈæ Èò ,à Èî Àè Äp ÆL é Äð ÅL ø ÅNÂò Çî Àì ï Äé Çp Äî , Äí Çì ÈLeøé Äá el ÄôÂà Éåú Éåà ïé Äã Éåt ÆL ?ø ÇîÁàÆp ÆL ,

)ãé íéøáã (" Éåú Åà ÀN ì Çëeú à Éì é Äk" , ïé Åà Àå ïé Åà Àå ïé Åà Àå ïé Åà Àå""""ú Åà ÀNú Åà ÀNú Åà ÀNú Åà ÀN " " " "ä Èìé ÄëÂà àÈl Æàä Èìé ÄëÂà àÈl Æàä Èìé ÄëÂà àÈl Æàä Èìé ÄëÂà àÈl Æà52525252 ,ø ÇîÁàÆp ÆL ,)âî úéùàøá (

" ÄiÇåà Èy åéÈð Èt ú Åà Åî ú Éà ÀN Çî:"  
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והוא , משמע שהיה מקום לומר שאם הוא יקבל את כל חלל העולם הוא יכול לבא לידי שקר

מדוע קבלת חלל , ב מה הקשר"וצ, ות זאת הוא לא היה משנה מדיבורומשתבח ואומר שלמר
  .העולם אליו היה יכול להקל מעליו לשקר

וזה פוגע , מה שהוא נגד רצון הבורא בעולם' א, ענינים שליליים' שיש בשקר ב ,להקדיםונראה 
שאין מה שבפועל השקר הוא מדה מגונה ' וב, כי זה היפך התיקון, ה בעולם"בהשפעה של הקב

  .לה קיום בעצם
והנהגה של  ,והנה כל ההשפעות הבאות לחלל העולם הם מושפעות ממעשיהם של דרי העולם

זה עצמו סיבה לא לחיות בעולם ו, יב השפעה מקולקלת לעולםישקר בעולם מצד דרי עולם מח
ומשמעות הדבר שאין העולם , שאילו קיבל את כל חלל העולם' הגמ הוזה מה שאמר .'שקר'ב

גם לקיום העולם היה מקום  ביכולכו, אמת חותמווה שהוא אמת "מונהג ומושפע מהנהגת הקב
כי אין , היה משנה את דיבורורב טבות שלא ז "בכ, ללא השפעות שליליות על העולם, 'שקר'ב

ולא רק , המציאות ואין לו מקום כללכי זה נוגד את , מקום לשינוי הדיבור בעולם מעיקר הדין
 .ק"ודו, 'אמת'רוצה שיהיה בעולם המנהיג את העולם מחמת שהאלוקים 
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  .ה לשאתיש להבין הקשר בין אכיל

שמשמעותו שלא " שאת לבדי לא אוכל", שונה בעליל ויש לשון מקביל שלכאורה משמעות, והנה
  .לבדי יהיה לי האפשרות להצליח לקחת את המשימה

שמשמעותו להצליח ' אוכל'ל, שמשמעותו אכילה' אוכל'אולם יש להעיר על המשקל הלשוני של 
  .בדבר

ומכאן , להיות עימו אחד 'דבר'היינו להתחבר בכי אכילה , והאמת היא שהכל ענין אחד ממש
פירוש הדבר חוסר אפשרות להכיל ולהתחבר ' אי יכולת'ו, או להכיל את הדבר' לכלכל'המושג 

וכשאדם נושא דבר הרי הוא מחובר אליו והוא מכיל אצלו , היינו החיבור בעצמו 'שאת'ו, לדבר
ביכולתי להכיל את הדבר ולסבול את  כלומר אין', לא אוכל שאת' ולכן מתאים הלשון, את הדבר

  .המציאות שלו איתי
כי הוא דבר שהנותן רוצה לתת ושהמקבל ישא עימו ', משאת'ובזה מבואר שמתנה נקראת 

  .ויתחבר אליו
לפני שהאדם אכל אותו ונהיה חלק עצמו " אוכל"ה דהיינו, "אין שאת אלא לשון אכילה"וזהו 

   .ם חיצוני מהאדםשהוא בעצ' משא'ממנו ממש שאז זה בחינת 


