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א .המעשה והכונה הפנימית.

כדבר אפרים רתת נשא הוא בישראל ויאשם בבעל וימות"
(הושע י"ג) אמרו חז"ל (סנהדרין ק"א) "מפני מה זכה ירבעם
למלכות מפני שהוכיח את שלמה" ובמדרש (שמיני פרק י"ב) בשעה
שהוכיחירבעם את שלמה אמרלו הקב"ה למה אתה מוכיחונשיא הוא
בישראלחייךשאגי מטעימך משררותוואין אתהיכול לעמודבה".
שני המאמרים סותרים זה את זה ,לפי מאמר הגמרא נאהבת
התוכחה של ירבעט לשלמה למעלה ,ולפי המאמר במדרש נחשבת
התוכחה הזאת לחסרון ולתביעה על ירבעם?
ישובשני המאמרים הואלפי הסברהזו:החיצוניות של ירבעם
היתה טובה ועמדה במדרגה נעלהוכפי שאמרו חז"ל (סנהדרין קוב)
"תורתו של ירבעם לא היתה בה שוםדופי" אבלפנימיותוהיתה רעה
מאד בפי שאמרו חז"ל (ילקוט ,מלכים א' י"ב) ,על ירבעם "כסף
סיגים מצופהעל חרששפתיםדולקיםולב רע" למההוא דומהלמולייר
שמבחוץ היה של זהב ומרגליות קבועות בו אלא מבפנים היה של
תרש ,וכשנעשה מלך פעלוהמנימיות שעלתה עלהחיצוניות והשתיתו
אותו .והנהע"י התוכחה שהוכיח ירבעם את שלמה הכניס ירבעם את
עצמובסכנה ,אףכיאמרוחז"לשהכניסירבעםאלף משבטווהוכיחו -
נכל זאת היה זה ענין של סכנת נפשות ורפ"י ההלכהאין למסור
את הנפש על קיום מצות תוכחה .אמנם לפעמים יעשה חסיד מעשה
ז -,משצ'ט שנו ,הרע ~אדם והחושך  -סיבת הטוב .כשהאדם מתחבא
מפני אויבים האורבים לו אז החושך טוב לו והאור רע לו כמו
שמסופר בגמרא (ברכות ס') על רבי עקיבא דאתי זיקא כבה
לשרגא אתי ארי אבליה לחמרא וניצול מן הגזלנים אמר גם זה
לטובה,וכן כל הדברים בעולם ,אבל כשאנו אומרים טוב או רע באופן

י בשביל חטא קטן כזהיפסידו חלקם בעולם הבא?
יש לשאול,וכ
ביאור מאמר זה אמר הגר"י מלנטר ז"ל בהספדו של אדם
גדול :מן השמים לאינתן,לאדם חנם שום דבראפילו קטנה שבקטנות,
אפילו בעד פת להם או כוס מים צוננים מנכין לאדם מזכיותיו ,כפי
שאמרו חז"ל "כל עמל האדם לפיהו" כל עמל האדם בתורה ומצות
הלואי שיספיקו לאדם לפיו ,למה שהוא אוכל ושותה בפיו ,ומה עם
שאר ההנאות שהאדם נהנה מן העולם? ואם נמצה עומקהדין והחשבון
הלא לא ישאר לאדם כלום מזכות מעשיו הטובים לעולם הבא ,ועולם
הבא הרי ודאי לא ינתן בחנם ,שהרי רק מי שטרה בערב שבת יאכל
בשבת ,אם כן הרי נופלת ח"ו תקות עולם הבא?
התשובה'על כךהיא :יש אשר את כל הנאות העולם הזהיספיק
לנו הקב"ה על חשבון אחרים,צדיקי הדור ,כמאמר חז"ל" :כל העולם
כולו לא ניזון אלא בשביל חנינא בני וחנינא בנידי לו בקב ח'רובין
מערב שבת לערב שבת" .ואז שמורים המעשים הטובים של כל אחד
לעולם הבא ,ולכן "כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב" ,והדין והירהר
נותניםשיונהג החסדהזה רקכלפימי שמאמיןשהעולםקיים על חשבון
הצדיקים אבל האומרים "מאי אהנו לן רבנן לדידהו קרו לדידנו
תנו" ואינם מאמינים שהעולם ניזון בזכות הצדיקים  -נוהגים אתם
לפי דעתם המשובשת ,וכל ההנאות שהם נהנים מהעולם הזה הם על
חשבון עצמם ,על חשבון זכיותיהם .ולכן אין להם חלק לעולם הבא,
ולא בגדר עונש הוא זה ,אלאלפי חשבון צודק מכיון שלא נשאר להם
מזכיותיהם לעולם הבא .ולכן כאשר צדיק יסוד עולס הולך לעולמו,
אעפ"י שבודאי עולם כמנהגו יתנהג גם להבא ולא יחסר לאדם
מהנאותיו בעולם הזה - ,מכל מקום עלינו להבין את ההפסד הנורא
שיוצא מזה לכל הדור ,לעולם הנצחי ,שהרי נאבד רכוש הצדיק אשר
יוכל היות שאכלנו כלנו על חשבונו.
(לפי "שערי ציון" הרב אלטשולר)

ה .למי מברכיו.

גמ' ברכות (מ"ח) אביי ורבה הוויתבי קמיה דרבה אמר להן
רבה למי מברכיו אמרי ליה לרחמנא ורחמנא היבא יתיב וכו' .בזמן
שישראל עושיו רצונו של מקום ,אז כל הטובות של העולם הזה שנותן
הבורא ית"ש לאדם הם לא בתורת שכרכי אם בתור הכנה ונתינת
אפשרות לאדם לקיים מצות בהרחבה ,כפי שכתב הרמב"ם בהלכות
תשובה על כליעודי התורה הגשמיים ,אבל כשאין עושין רצונו של

מופשט ,הכונה היא לטוב שהוא טוב מוחלט ולרע שהוא רע מוחלט.
התורה התחילה בבראשית באות ב' שבו ברכה  -ברכה היא
הטוב המוחלט לאדם ,והכונה לכל דבר שהוא ברכה לאדם :ולא
התחילה באות א' שבו ארור  -ארורהוא הרע המוחלט לאדם ,והכונה
לכל דבר שהוא ארור במציאות "אמר הקב"ה הרי אני בורא אותו
בלשון ברכה והלואי ויעמוד" (מדרש רבה).
(לפי ספר "אזהרת שבת"להגר"י מלצן)

ל בזמז שישראל משפיעים
כלל הוא שהמושפע הולך אל המשפית יש לשאול מפני מה
הבטיחלנו הקב"ה (ויקרא כ"ז) "והתהלכתי בתוככםוכו'ונתתי משכני
בתוככם" ,אשרלפי הנראהאין ראוי להקב"ה לעשות כןביון שאנחנו
מושפעים,די לנו שישפיע הקב"ה מקדושתו וטובו ממקום בבודו ולא
להשפיל עצמוכביכול אלינוד
ונראה דהנה הגאון מהורר"ח זצ"ל ביאר את הכתוב "כי בו
שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלקים לעשות" שפירוש המלה "לעשות"
הוא לתקן כמו "וימהר לעשות אותו" ,שאחרי הבריאה מסר הקב"ה
ביד האדם שהוא יהיה העושה ומסר בידו כל המפתחות של סדרי
העולמים לקיימם ולהרסם לפי מעשיו,כי רק בעת הבריאה לבד היה
הקב"ה בעצמו העושה בלי עזר ,אבל תיכף בהבראם מסר הנהגתו
ית"ש-
שכשיהיו עושים רצונו של מקום ינהיגמ בחסד וירבה
שפעם וברכתם ,ואם לאו ח"ו ימעט חיותם והשפעתם ,הכללפי מעשי
האדם,ויהו שנאמר "לעשות" שהם יעשו ויתקנו ותהיה ההנהגה לפי
מעשיהם ואין ביד הקב"ה בעצמו להוסיף השפעה וטוב יותר מכפי
מעשיהם,כי כן קבע הקב"ה בתחילת הבריאה שתהיה הנהגת העולם
לפי מעשי האדם .נמצא שאנו מאירים כביכול להקב"ה ומראים לר
איך יתנהג עם העולם שאם אנו עושים רצונו של מקום אנו מראים
לושייטיבלבריותיו וירבה השפע ולהיפך ח"ו אנו מראים לו שימעט
השפע ח"ו .לפי רעיון זה יש לראות הבטחת הקב"ה "והתהלכתי
בתוככם" ,שהוא כביכול יבוא אלינו ,וכן ראוי כי אנחנו במעשינו
הטובים המשפיעים ומרבים הברכה בכל העולמות ,והקב"ה הוא
המושפע כביכול.

לאיש

ד .זכות הצדי קים.
(גמ' סנהדרין צ"ט) באלו שאץ להם חלק לעולם הבא" .אמר
רביוסף כגון הא דאמרי מאי אהני לן רבנן לדידהו קרולדידהותנו".

מקום ח"ו אז כל טובות העוה"ז שנותנין לאדם הם בתור שכר על
מעט המעשים הטובים שעשה .נמצא שבשן שעושין רצונו של מקות
טובות העוה"ז הם משל הקב"ה ,וכשאין עושים רצונו של מקום טובות
העוה"ז הם משלהן בעד שכרם.ידוע שבזמן שישראלעושין רצונו של
מקום שכינה שרויה ביניהם בעוה"ז ,ולהיפך כשאין עושין רצונו של
מקום מסלק הקב"השכינתואלהשמים.זוהיא שאלת רבה":למימברכין
על המזון"? אם להשי"ת שהוא הנותן או לישראל שהם בעצמן
משתכרין שכר המזון? אמרוליה "לרחמנא" אמר להם "ורחמנא היכא
יחיב"ז אם דוקא כשהשראת שכינתו בעולם הזה ,דהיינו כשעושין
רצונו של מקום שאז הטובה היא בתורת מתנה ,או גם כשאין עושין
רצונו של מקום ,כשמקבלין בתור שנרם ,מפני שגם אזאין משתכרין
את המזון לבד אלא ממדת טובו של הקב"ה היא כפ" דרשת הפסיקתא
על "כל עמל האדם לפיהו" ,שכל עמל האדם בתורה ומצותאינו שוה
כדיהיי שעה אחת שהקב"ה נותן לאדם .אמרו ליה "בשמיא" אפילו
(כשהשכינה) בשמים היא גם כן כל טובות העוה"ז של הקב"ה.
(עפ"י הספר "אבן-ישראל")
'

ה ההתחברות [ההבודדות

מציג בהרבה מקומות בכתמים אז"ל ששבחו את ההתבודדותו
גם האבותהיו כלם רועי צאן במדבריות ובמקומות הרחוקים מישוב
בני אדםכדי שלאיבטלו אותם מההתבוננות והדביקות באלקים ,ומצד
שני מצינו שאמרו חז"ל "לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם
הבריות" ואמרו חז"ל (אבות פרק ב') ושנאת הבריות מוציאין את
האדם מהעולם [ופירוש הרע"ב שמואס בחברתבני אדם ואוהבלישב
יחידי] איךליישב את הסתירה ומה היא הדרך הרצויהן נראה הדבר
שלפעמים טובה לאדם ההתחברות ולפעמים טובה לאדם ההתבודדות,
אבל יש להגדיר ולחלק מתי ובאיוה תנאים טובה לאדם ההתחברות,
ומתי ובאיזה תנאים טובה לאדם ההתבודדותז
להשגת התורה טובהיותר ההתחברותכפי שאמרו הז"ל :יחרב
על הבדים וכו' שעוסקין בד בבד וגר ולא עוד אלא שמטפשין" וכן
אמרו (אבות פ"ה) "בפלפול חברים ובדקדוק התלמידים" .וללימהי
המוסר טובהיותר ההתבודדות ,אבל לפעמים הפוך הוא מצב הלימהים,
מצב לימוד תורה מלימוד מוסר ,תורה'יכול האדם להשיג ולהבין גם
כשלומד ביחידות ואם ילמד עם חברים יבטלו אותו מלימודו ויצא

שכרו בהפסדו,ואילו בלימוד מוסראי אפשר לאדם לקנות יראת השם
כשהואי יחידי ,כי האדם מוטעה בעצמו ואינו מכיר את חסרונותיו
ומדותיו הרעות ,ואף אם ילמוד כל ימיו מוסר להרחקת הגאוה או
הכעס או מדה רעה אחרת לא יעשה המוסרעליו רושם כלל,כי אינו
מכיר שיש בו המדות הרעות האלו ,והבחינה לאדם לדעת אם אין בו
מדות רעותהיא כשאחרים יאמרועליו שאין בו מדות רעות .לכןצריך
האדם לחבר שיהיה עמו תמיד ויגיד לו חסרונותיו ,כפי שאמרו חז"ל
(אבות) "וקנה לך חבר" .אך כל זה אמור בעבירות או מדות רעות
שאינןגלויות ,אז צריך הוא לחברשיכירםויוכיח אותו ,אבל בעבירות
המורות ומדות רעות שהן גלויות ובולטות שאי אפשר לאדם לטעות
בהן לומר שאינן עבירות  -אז מוטב לו לאדם להתבודד ,שלא יכשל
בהם בהיותו בחברת בני אדם.
(עפ"י הספר "אבן-ישראל")
ז"... .ובורח מן 'העבירה".

בןעזאי אומרהוי רץ למצוה קלה ובורח מן העבירה וכו' (אבות
פ"ד) יש לשאול ,למה אמר "מן העבירה" מה היא ההדגשה של
"העבירה" בה"א הידיעהצ נראה להסביר כך :תאותהיצר הרעאינה
שוה בכל אדם; תאותושל אדםהיאלפימזגווטבעו.יש שמתאוהיותר
לכסף ותאות אחרות אין לו ,וכן להיפך .וכן במדות ,יש אדם שהוא
גאה ואינו כעסן וכן להיפך ,כל אחדלפי נטית טבעו ומזגו כן משתנה
יצר התאוה שבו ,ולכן הרוצה לעבוד את ה' בשלימות צריך שיהא
עיקר התאמצותו להתחזק נגד התאות והמדות שטבעו נוטה להם,
[אם מסיבת תולדה ,הרגל ,או שהדבר קל בעיניו ,או שמסיבת עסקו
עםאנשיםרעיםשהיהצריך לכעוסעליהם להוכ
יח אותם לאהשכיל
כדי לא.
לעשות שכעסויהיה רק כדי להטיל אימה ובלבו יכעס כלל והורגל
ע"י כך במדת הכעס] עד שיתרגל שלא להתאוות להם כלל ,כמו שכתב
הרמב"ם שזהו כמו הקנה הרך  -כל זמן שהוא על עמדו הוא זקוף,
אבל אם הטוהויותר מדאי לצד אחדאי אפשרלהזקיפו בכךשיעמידוהו
זקוף ממש ,מפני שיחזור להתעקם ,ורק אם יטוהו הרבה לצד אחד אז
יעמוד על האמצע .כן הדבר במדות ותאות שטבעו נוטה להם שצריך
האדם לגדרים והתרחקות יתירה,
ולדברים שאין טבעו נוטה להם אין צורך בגדרים וסיגים,ודי
שלא יעשה גוף ,העבירה ויכול הוא ללכת בדרך המיצוע.

-יב -

ו"בורה מל העבירה" פירושו לא הבריתה מגוף העבירה עצמה
שימנע מלעשותה ,אלא עשיית הגדריםוסייגים .מכאן הלשון "ובורח"
ולא אמר "ולא תעשה" הבריחה היא ההרחקה להיות נוטה לצד אחר
לגמרי וזו היא לא בכל העבירות רק באלו שטבעו נוטה להם יותר,
רבורח מן "העבירה" באה ההדגשה בה"א הידיעה ,העבירה הידועה
(עפ"י הספר "אבן-ישראל")
אצלו שטבעו נוטה אליהיותר.
ח .לכשיבוא המשיח.
הגר"י מלנטר ז"להיה אומר; פתגם העולםהוא" :הלואי שיבוא

המשיח" ,אבל האמת היא שעל האדם לדאוג תמיד פן יבוא המשיה
עכשיו -וכי הנהו מוכן? הלא במצב של "אהישנה" יצטרך גם הוא
י הוא המוכן לכך?
להחיש את עצמו ולרוץ עמו כביכול ומ
(הגר"יליבוביץ חבר מאמרים)
כל מאמיןוירא שמים מצפה בכליוםלימותהמשיח ,ואמרהגריי
סלנטר ז"ל שעל האדם לפהק באמתפןיבוא המשיה -וכי הנך מוכן
י כל עבודתך את ה',
כברו הלא אז תשארבלי כלום מכל עבודתך,כ
היארקלפימצבךעכשיובעוה"ז .תמידחזרנו למצוא אתהמקור לדבריו
אלה ומצאנו שהכתובמזרןאותנובזה "וזכוראתבוראךבימי בחורותיך
עד אשר לא יבואוימי הרעה" (קהלת י"ב) אלוימי הזקנה "והגיעו
שנים אשר תאמראיןלי בהם חפץ" אלוימי המשיח שאין בהם לא
זכות ולא חובה (שבת ק"ו)כ"אז לאיוכל להשיג כלום,מפני שמצב
האדם הוא שכל מה שיכול לזכות הוא בעוה"ז ולכן "זכור"כי בימות
המשיח במצב ההוא לא תשיגכלום( .הגר"יליבוביץ חבר מאמרים)
1

הכרת טובע

בחוח והשיבות מספרים את המעשה דלהלן :בעת שהותו '~ל
הגאח ר' ישראל סלנטר ז"ל בפרח ,נכנס פעם אחה לבית קפה נהדר
ומשובח והזמין כוס קפה .המשקה עלה לו בפרנק אחד בערך .דן וה
ישראל לעצמו -בידוע שכוס קפה עולה רק כמה סנטים ומה ראה
בעל בית הקפה לדרוש בעדה פרנק שלם? ואף עלפי כןהדי
ן עמו1
הבית ורהיטיו היפים ,הגן שמסביב לבית ,כלי החרסינה והזכוכית
היקרים ושרות המלצרים האדיב  -כלזה עולהבכסף רב ,והבאלבית
הקפה לשתית דבר-מה נהנה לא רק מהמשקה אלא גם מכל השרותים
והנוחיות הכרוכים בהנאת השתיה .אף גם זאת ,ההנאות הנזכרות

הבאותבעקיפין מנעימותונותנות טעם לשבח במשקה גופא ,שכן אינה
דומה לזה השתיה בכלים פשוטים ובסביבה קודרת; והדין נותן
שהנכנס לבית קפה זה ישלם ביוקר ביחס לנוחיות .ומכאן ,גמר ו"
ישראל את דיונו ,אנו למדים :כמה צריך האדם להכיר טוגה בשעה
שהוא נהנה ב,,בית הקפה" שלרבוןהעולמים.האיש בשתותו מעטמים
לצמאונו הריהן נהנה באותו הרגע גם מהאדמה המוצקה ,הבסיס
שמתחת לרגליו ,מנשימת האויר הזך הזורם בלי הרף לריאותיו,
מהשמים התכולים המקומריםעליו ,מריחותהפרחיםהנעימים ומצפצופן
העליז של צפרי החן ,ומכל הצלילים והטונים המשתפכים ביחד
לסימפוניה נהדרה של שירת העולם לאדון העולם ,ואחרון
אחרון חביב  -מחברת בחירהיצורים בן האדם הנברא בצלם .ובשעה
שהוא מודה לשם על הנאתו ,צריך הוא להביע את הכרת טובתו על
כל ההנאות הנגרמות לו באותו הרגע במישרין ובעקיפין .כך העמיק
ר' ישראל את חיוב הכרת הטובה מצד האדם לה' והרחיבה.
(הרב ישראל'שלמה גורדון ז"ל "תבונה")

*
שמעתי ממורי ורבי הגה"צ ר' משה רוזנשטין זצ"ל שהגר"י
סלנטר ז"ל היה מביע לפעמים בזמן זריחת השמש שמחה רבה על
האושר שבהנאה מהשמש המאירהשאין ערוך לטוב הצפון בה,והוסיף
על זה מו"ר להסביר מה טעם אין אנו מרגישים את האושר שבהנאה
מהשמש וכל צבא השמים? מכיון שיצר לב האדם הינו רע מנעוריו
הריהו מרגיש טעם רק בדבר שכל ההנאההיא שלוואין לחברו הלק
בה ,כמו השמחה שיש לאדם כשמפתח הקופה של הכסף נמצא בידו
ואין לאחר גישה לכספו- ,ולא בדבר שבטבע הניתן להנאת כל אחד
ואחד :אבל הגר"יס שאהב כל אדם אהבה עזה ו"כמוך" ממש -היה
יכול להרגיש את האושר של האדם בהנאות שבטבע אף שגם אחרים
נהנים מהם ,כמו האב הנאמן שאינו מרגיש פגיעה בקניניוהפרטיים
כשבניו נהנים גם כן מרכושו ואדרבה זה מוסיף לועונג.
(הרב יעקב נימן "הנאמן")
ה

הכרת
האמי
ייב4

הוהקאימנאקמיה ח" אלעזרבר' צדה אחא לקמרה

אמר
ההוא גברא אמרליהקרייתאאיתלי (כפריםויושביהם רש"י) כרמיא

אית זיתיא אית ואתו קרייתא ומקשקשין בכרמיא
י
בעזו
לירמים בשביעילתירש"י)ב[נעיידור המותרבשביעית] ואכלי(
יא
רי
ידת
את הכ

(בשכר חפירת הכרמים) אריך או לא אריך (טוב לעשות כן או לא
רש"י) אמר ליה לא אריך (לפי שאתה מורע שכר פעולתם מפירות
שביעית והתורה אמרה לאכלה ולא למהורה רש"י) הוה קא שביקליה
ואזיל .אמר כדו הויתי דיירא בארעא הדא ארבעין שנין ולא חמיתי
בר אינש מהלך באורחן דתקנן כדין (אמר ר' אליעזר בר' צדוק כבר
עברו ארבעים שנה שאני דר בארץ הזאת ולא ראיתי בן ארם שמהלך
בדרך ישר כאדם זה רש"י) הדר ואתא ואמר ליה מאי מיעבד אמר
ליה אפקרזיתיא לחשוכא(לענייםרש"י) ותןפריטיא לקשקושיכרמים
(ותן פרוטות מכיסך לקשקש הכרמים רש"י) (סוכה מ"ד) שאל הגריי
מלנטר ז"ל ,מה מצא ר' אלעזר באותו איש שכל-כך התפעל ממנו עד
שהפליג לומר שזה ארבעים שנה שלא ראה אדם ישר כמוהוד ועוד,
להיכן הלך האיש באמצע השיחה עם ר' אלעזר? ואמר הגרי=ס,
כשהאיש נוכח משיחתו של ר' אלעזרשאיננו עושה כשורה והוא מגלגל
באיסור  -לא התמהמה ולא דחה את תיקון הנהגתו אפילו עד גמר
השיחה ,והלך מר' אלעזר לביתו לתקן האיסור .ומשתיקן רץ וחזר
לר' אליעזר לשאול ממנו על הנהגתובעתיד .גדלותזו של האדם הזה
היא אשר הביאה שר' אלעזר התפעל כל כך מישרותו.
(עפ"י הספר "המדעוההיים")
.

יא .נםי 11הששר ונסי 11העזני.

נסיון העושר גדול מנסיון העוני .הגר"י סלנטר ז"ל הסביר
זאת ע"י ציור של שני סוגי חולים :חולה שמחלתו אנושה ,אשר
בכל זאת יש תקוהלחייו אם במקומו נמצא רופא מומחה גדול וכל

מיני רפואות ,וחולה במחלה קלה ,אשר בכל זאת הסכנה גדולה אם
במקומו אין הרופא והתרופות הדרושות .כן הדבר בנסיון העושר
ובנסיתהעוני :אמנם קשהיותר לעבוד את ה/בעוני מבעושר,העני
איןלולפעמים האפשרותלקייםכל המצות,מצוהזואינויכול לעשותה
מחוסר כסף ,מצוה זראינויכול לעשותה מחוסר מקום ,מצוהזואינו
יכול לעשותה מחוסר זמןמכיון שהוא טרודבפרנסתוז ואילו העשיר
יש לו האפשררת לקיים כל המצות בזמן ובמקומי  -אבלהעני דומה
הגר בעיר ,שרופא מומחה מוכן לו ורפואות מוכנות לו ,לבו
שלולהי
לח
עני שבור תמית קרוב הוא לה' ,וכאשר באה אליו צרה זרוק
א לה' מעומק הלב וה' נענה לו ,ואילו העשיר דומה לחולה הגר
הי

במקום שאין רופאואין רפואות,אין לו הלב השבור לזעוק אל ה' מפני
שכלימיו לא חסר לו כלום ולכן נסיונו יותר קשה.
(עפ"י הספר "קהלת-יצחק")
יב .שלא להביא

ע צ ן צידי נםי11

"שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים
נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא והללו אומרים נוח לו לאדם
שנברא יותר משלא נברא .נמנו וגמרו נוחלו לאדם שלא נברא יותר
משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו"
(עירובין י"ג) .אמר הגר"י מלנטר ,שבית שמאי ובית הלל חולקים
באותה מחלוקת המבוארת בגמ' (ע"ז י"ז)" .רבי חנינא ורבי יוחנן
הוו קאזלי באורחא מטו להני תרי שבילי חד פצי (פתוח) אפיתחא
דעכו"ם וחד פצי אפיתחא דבי זונות ,אמר ליה חד להבריה ניזיל
אפיתחא דעכו"ם דנכיס (שחוט) יצריה אמרליה אידךניזיל אפיתחא
דבי זונות וניכפייה ליצריה ונקבל אגרא" .הרי שחולקים הם בכך אם
על האדם להביא עצמולידינסיון או שאין לאדם להביא עצמולידי
נסיון .ובזה חולקים גם כן בית שמאי ובית הלל אלה האומרים שנוה
לו לאדם שלא נבראיותר משנבראמפני הנסיונות שיש לאדם בעולם
הזה  -דעתם היא שאין לאדם להכניס עצמובנסיון .והאומרים נוה
לאדם שנברא יותר משלא נבראכדי שיתנסה האדם בעוה"ז = דעתם
היא שראוי לאדם להכניס עצמו בנסיון.
(עפ"י ספר "יריעות האהל" אהל יעקב)
הנהגת האמם בביתו ובסביבתה
"תאמר אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם
אלד ואני זקנת" (בראשי ת "ח) ,יש לשאוג למה אמר הקב"ה זאת
לאברהם ולא לשרה עצמה שהיתה גם היא נביאה ולא זו בלבד
אלא שאברהםהיה טפל להבנביאותז ואמרהגרויי סלנטרז"ל ,שאפשר
להשיב על שאלה זו בציור
הנכנס למסבה של שכנו ורואה
ית  -ידע שבעל הבית אשם בדבר,
הו
זר
שהמשרתת אינה מדקדקת בכש
דודאי הוא אינו מדקדק כל כך בכשרות ואשתו הרואה שהוא מקיל
בזה מקילה עודיותר ,והמשרתת הרואה משניהם שהםמקילים בכשרות
מקילה היא עוד ינתה נמצא שבעל הבית אשם בכך,כי לוהיה בעל
הבית מדקדק בכשרות לא היתה אשתו מקילה ואז גם המשרתתהיתה
מקפידה על הכשרות .כשראה הקב"ה שצחקה שרה תלה האשמה

י

טז

באברהם ,ןואף דקמי שמיא גליא ,אך רצה להורותלנו לימוד מוסר,].
ואמר לו למה זה צחקה שרה ,אולי קרה פעם שלא נזהרת בנבואה
כראוי והיא ראתה זאת ולמדה מזה להקל בנבואה ,לכן צחקה עתה.
למדים אנו מזה שעל האדם לדקדק במעשיו והנהגותיו בביתו כדי
שלא ילמדו ממנו אנשי ביתו להקל באיזה דבר והאשמה תהיה
(עפ"י הספר "קהלת-יצחק")
תלויה בו.

"כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרוכיון שראה
אותם התחיל לבכות וכו' ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים אחת
של גן עדן ואחת של גיהנום ואיני יודע באיזו דרך מוליכים אותי
ולא אבכה" (ברכות כ"ח) יש לשאול ,הלא בפני כל אחד יש שתי
הדרכים הללו "אחת גן עדן' ואחת של גיהנום" ולמה אמר "לפני",
ולמה התכון בזה שאמר "ולא עוד"ז ר' יוחנן בן זכאי היה גדול
הדור וכולם למדים ממעשיה לכןהיהיראאולי שגה בדבר-מה ואחרים
ראו זאת ולמדו ממנו ואם כן האשמה תלויה בה לכן אמר "ולא עוד*
לבד מהשאניירא מאימתהדין כשארכל אדםיש "לפניושנידרכים
"לפני" מפני שאני אדם גדרל ולמדית ממני ,לכןישלפנישנידרכים:
"אחת גן עדן" על זה שאחרים למדו ממני לעשות טוב ה,אהת של
גיהנום" על זה שאולי למדו ממני להקל באיזה דבר חלילה ואיני
(עפ"י ספר "קהלת-יצחק")
יודע באיזו דרך מוליכים אותי.

ש"

ש"

יד .קצ רות.

"בקמים עלי מרעים תשמענה אזני" (תהלים) הגר"י מלנטר
ז"ל פירש כך מקרא זה" :בקמים עלי מרעים" ,שגם בקום מרעים
לדבר עליך דברי שנאה ודופי " -תשמענה אזני"  -הרגל עצמך
לשמוע ולתת אוזן קשבת לדבריהם ,מפני שאם יש עליך קלון קל,
ואף אם הוא בא משונא ואויב ,יש דברים בגו וכבר טעון בדיקה.
(הגר"י ליבוביץ "הנאמן")

"משפטי ה' אמת צדקויהדיוו פירש האדמו"ר ז"ל (ר' ישראל)
כן :מדת בשר ודם היא כשנתחייב אדם מיתהאין מתחשבין בצער
שיגרם ע"ימיתתו לקרוביו אף שהםאינם חוטאים ,אבל מדת הקב"ה
לא כך היא אלא אפילו אחד מעכב ,אם יגרם לאחד צערע"י מיתת
קררבו והוא אינו חוטא ואין הצער הזה מגיע לו  -מעכב הוא גזר

דינו של קרובו ,ואם לא עיכב ודאי שחטאבידווראוי הוא לאותו צער
ועליו להתעורר מזה לתשובה.
(עפ"י הגרש"ז מקלם)
"קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשריקראוהו באמת" פירש אדמו"ר
ז"ל (ר' ישראל) את המלה "באמת" ,שהאדם מבקש מה' דבר "אמת=
דבר שהוא לטובתו אז הקב"ה נענה לו ולא כשמבקש מה' "שקר"
דבר שהוא לא לטובתו כי אז אין השי"ת קרוב אליו.
(עפ"י הגרש"ז מקלם)

*
אמר אדמו"ר ז"ל (ר' ישראל) אין לאדם לחשוב על אחרים
ועניניהם כי אם רק כיצד להיטיב עמם בגוף ובנפש ,וזולת זה אין
לאדם לחשוב על עניני אחרים כלל וכלל.
(ע"פ הגר"נ אמסטרדם "אור-המוסר")

"ואת אשת רעהו לא טימא שלאירד לאומנוה חברו" (סנהדרין
פ"א) ,אמר הגר'י סלנטר ז"ל שהדמוי שליורד לאומנות חברו לטימא
אשת רעהו הוא בזה ,כשם שהבא על אשת רעהו ,לעצמל אונו מועיל
מכיון שאסורה לו ,ומפמיר אותה לבעלה שהוא מוכרת לגרוטה .-כן
"היורד לאומנות הברו" ,לעצמואינומועיל מכמון שהוא מוכרהלהוזיל
את המחיר בכדי שיקנו אצלו ולא אצל חברו ,ולחברןהוא מפסיד.
(עפ"י ספר "קהלת-יצחק")
*
אתה
ה
נ
ת
ה
אשתו
נשא
את
בשעה שר' ישראל סלנטר
תנאי
שבמילי דשמיא מרותועליהובמילי דעלמא מרותה עליו,כפי הוראת
חז"ל (ב"מ נ"ט) ברם .במשך כלימי חייהם לא מצא דבר אשראינו
(מפיבעלי מוסר ,תנועת המוסר ח"א)
קשורבמילי דשמיא.

*

מספרים על הגר"י סלנטר ז"ל ,כששמע אודות צדקותיו של ו"

ליב חסיד שאל לאנשים על טיבה ואחת משאלותיו היתה :האם קרה
פעם אצל ר'ליבחסידשיכנס אצלחנוניויציעלוחליפין ,שהואיעמהר
במקומו בחנותוהחנוניילך לבית המדרש ללמוד? ויש לשאול,מהיכן
למד הגרי"ס דבר זה שיהא אדם צריך לבטל מלימודו בכדי שילמד
חברו? אבל דברזה מפורש בדברי חז"ל ,שאדם הראשון נדבמשנותיו
לדוד ,והאם יש לנו מושג מה זה "דיים" של אדם הראשון וכשנתנם

לדוד הלא חסרו לה ואעפ"כ ראהאדש הראשון את עצמו מחויב בכך.
מכאן מקור נאמן לשאלת הגרי"ם.
(עפ"י הגר"י ליבוביץ "חבר מאמרים")

הגר"י מלנטר ז"ל היה אומר :העולם הזה הנו אכסניא יקרה
מאד כבתי המלון הגדולימ שבעד לינה אחת לוקחים הון רב .אבל
גם זה עדיין איננו משל לעומק יקרות העוה"ז שהיא גדולה מאד,
ויתכן שבארוחת לפתן אחת שולם לו כל שכר העולם הבא .ואדמו"ר
ז"ל (הגרש"ז מקלם) כשהיה חוזר על אמרה זו של ר' ישראל היה
טוסיה :ואני אומר שהעולם הזה היא "לעיסה" יקרה בעד "לעיסה"
אחתעלוליםלנכותכל שכרהעוה"ב( .הגר"יליבוביץ חברמאמרים)
אדמו"רז"ל הכ"מ (ר' ישראל) היה אומרכיבכדי להיות מלמד
צריך האדם להשתלם תחלה,ואין לנו מוסד השתלמותלזה.
(ע"6י הגרש"ז מקלם)

*

"על כרחך אתהחי ועל כרחך אתה מת" (אבות) חז"ל אמרונוח
לו לאדם שלא נברא יותר משנברא ,מפני שהאדם עלול להיכשל
בעבירות בגלל יצרו הרע ולהפסיד חלקו בעולמו ,ואף שיכול האדם
ע"י קיום תורה ומצות בעוה"ז לזכות בחלקו לעוה"ב ,אך קרוב הוא
האדם תמיד להפסדיותר משכר .האדם בצעירותושעדיין לא נשתרש
בעבירה,החיים הם סכנה בשבילו שלאיפסיד תלקו בגלל יצרו הרע,
אבל "על כרחך אתה חי" אף שלא ברצונך ואתה צריך להשתדל
לדחות אתהיצרהרעולזכות בחלקךלעוה"ב .האדם לעת זקנתו כשכבר
נשתרש בעבירות במשך כלימיחייו והוא מתחיל מחדש לתקן כל מה
שפגם וקלקל -טוביםלוהחייםכדי שיספיקולו לתקן הכל ,אך "ועל
כרחך אתה מת".
(עפ"י העתק כת"י)

*

הגר=נ אמסטרדם ז"ל אמר פעם לרבו ר' ישראל :לוהיהלי

המות של בעל "שאגת אריה" והלב של בעל "יסוד ושורש העבורה"
ומדותיו של רבינו
ישראל :אתה במוחך ,ובלבבך ,ובמדותיך תוכל.להגיע לשלימות שלך,
וכל אישיכול להגיע לתכליתוהלימותו אם ישתדל לקנותה.
(,,אוריהמוסר')
-הייתי עולה במעלות השלימות :השיב לו ר'

*

יט

התוספות במס' שבת דף נ"ה מקשה על שמואל שאומר תמה
זכות אבות וכן ריב"ל ור' יוחנן אמרו התם אימתי תמה זכות אבות
וכו'  -ואנןמזנירין זכות אבותן ונראה לומר לתרץ קושית התוספות
ששתיבחינות בדבר ,א'  -זכות אבות ממעשיהםהנוראים אשר נפסקו
בהסתלקותם ,וזוהרזכיותיהם מתנוצץ לתולדתם בבחינהקיימת וקצובה
ופליגי אמוראי אימתי גבול זמנם .ב'  -זכות אבות הנולדת ממעשי
הבנים,כי האבות הםיסוד ושורש אמיתי לכל מעשה טוב אשר יעשו
הבאים אחריהם ,וזכותם עושה פירות תמידבלי גבול וקצבה ,ובבחינה
זואי אפשר להיות תמה זכות אבותכי לא אלמן ישראל ובכל דור
ודור נמצאיט אנשים צדיקים וגם פושעי ישראל מלאי מצות כרמון,
ואהני מעשיהם של האבות לשאת פרי ולגדל מרח זכיותיהם.
(תבונה להגרי"ס)

ר' ישראל מסלנט היה אומר :כמה פעמים ראיתי אדם עובר
עלבית כנסת בשעת תפלה .אותם שבפניםדופקים על החלון וקוראים
לו :קדושה! קדושה! יכנס ויצטרף ,מיהו מימי לא ראיתי אדם
עובר על בית בשעת סעודה ואותם שבפנים ידפקו על החלון ויקראו
לו :סעודה! סעודה! יכנסויצטרף( .מפיבעלי מוסר  -מדורדור)
"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא"
(סוף מסכת נדה) כל אחד גם פעפעי ישראל מלאים מצות כרמון
וכלםיש להם חלק לעוה"ב ,אלא שהאדםירא שמאמנכיןלומזכיותיו
בעוה"ב בעבור טובתובעוה"זוביותרירא הוא שמאמנכיןלומזכיותיו
בעבור שהקב"ה שומרעליו מהפורצניות המתרגשות ,אבל "השונה
הלכות בכליום" שבזה הוא עושה שהתורה לא תשתכח ח"ו  -הקב"ה
משלם להאדם מדה כנגד מדה ושומרומפניהפורעניותלקייםבריאותו
וקניניה ונשארו לו לאדם התורה והמעשים טובים שלו לקבל שכרם
בעוה"ב זהו שאמרו "מובטח לו שהוא בן עוה"ב".
(מתוך מאמר עץ-פרי להגרי"ס)

מעשה בר' ישראל מסלנט שנזדמן לפונדק אחד שבכפון ראה
הפונדקי אדם בעל צורה נתן לו שלום ושאל אותו :שמא שוחט הוא
מרד לענין מהד שואל ר' ישראל מסלנט.ישלי  -משיב הפונדק -
בהמה לשחיטה וטורחעלי להוליכה להשוחט שבעיירה .לאו  -אומר
רבי ישראל -אינני שוחט .לרגעים אומררבי ישראל אל הפונדקי:

כ

ילוני מר רובל אחד .כלומרן  -מתמה הפונרקי  -כלום יודע אני
את מר שיהא נאמן עלי? ישמיע לאזניו מה שהוא מוצא מפיו -
אומר לו ר' ישראל  -בממון אין אני נאמן עליו אפילו עד כדי
רובל ואילו בשחיטה שכמהגופי תורהתלויים בההייתי נאמןעליו
(מדור דור)
חוך שאילת שלום.
*

מעשה בר' ישראל מסלנט שישב וסיפר עם מקורביו בארחות
היים ודרכי מוסר .נשאלה שאלה מביניהם :היושב בבית המדרש
משים לילות כימים ועוסק בתורה ובעבודה ,והיושב בחנותו ועוסק
במשא ומתן ואדם כשר הוא ,איזה מהם עדיף? בידוע  -נענה ר'
ישראל ואמר  -שהעוסק במשא ומתן ואדם כשר הוא אין לך מדה
גדולה מזה מיהו.אם כן ,חברעליו על זה שיבלהימיובעשיית סחורה
בנפט ומלח ובדגים מלוחים.

ר' ישראל מסלנט היה אומר :מישעיניו בראשו בידו לתקן
בסעודה שלפוריםיותרמבנעילה שליום הכפורים.
(מדורדור -מפיבעלי מוסר)
הגנתי מלנטרז"להיה אומר :בעולם הבא לאנכיר את הקב"ה,
כי שם מתנהג הקב"ה רק במדת הדין לפי מדת האמת ,כאן בעולם
הזה אנחנו רגילים למדת הרחמים של הקב"ה שמתנהג אתנו..
(ספר "דרכי מוסר"  -הרב נימן)

מסופר על הגר"י סלנטר ז"ל כששמע בשנת בצורת מאנשים
היאמרו :איך אפשרלחיותז אמר הוא להם! אתם דואגים איךחיים
ואני דואג איך מתים ,כי זוהי דאגה יותר גדולה.
(ספר "דרכי מוסר"  -הרב נימן)
*
פעם אחת באלפני ר' ישראל מסלנט השוחט של מלנט ,תלמיד
חכם מובהק וירא שמים ,והביע לפניו את רצונו לעזוב את מלאכת
"שחיטה באשרירא הוא מהאחריות הגדולה של איסור נבילה" .במה
דעתך להתעסק"? שאלהור' ישראל" ,אפתח חנות ואעסוק במסחפה
השיב השוחט .תמה רבי ישראל ואמר :ומה שבשחיטה אתה חרמש,
בעוד שאין בהכי אם לאו אחד של נבילה  -על אחת כמה וכמה
יעיש לחשוש בחנוונותשכרוכיםבההרבהאזהרותואיסורים :לאתגנוב,
כא

לא תגזול ,לא תחמוד ,לא תעשוק ,לא תונו ,לא תכחשו ,לא תשקרו,
לא תעשה ועשה של מדות ומשקלות ,מדבר שקר תרחק וכו' .נוסחה
אחרת אומרת שהשוחט השיב שיעסוק במלמדות ור' ישראל אמר
לו אס אין אתה סומך על עצמך בשחיטה שיש עליה פרקים מיוחדים
במסכתות הש"ס ובשו"ע יורה דעה עם מפרשים רבים וספרים שונים
המבארים את כל פרטי הלכותיה  -איך אין אתה חושש לעסוק
במלמדות שאין לנו ספרים המבררים את הלכותיה ומנהגיה?
(תנועת המוסר ח"א)

אימרה שגורה היתהבפיו (של ר' ישראל) "אםיהיולנותלמידי
חכמים אמיצי הרוה שישאו את דגל היהדות ביד רמה ובקומה זקופה,
אין לנו לירא מפני הכפירה ההולכת קוממיות .כנגד הכפירה הזקופה
יש להעמיד את היהדות ההולכת קוממיות.
(תנועת המוסר ח"א)
האדם שבלבו הוא מובדלמבני אדם לאיצליח לשוםדבר .האדם
צריך להיות מעורב וקשורבלבו עם לבמיהיריוומכיריו ודורש שלומם
(עפ"י העתק כת"י)
וטובתם.

הגר"י מלנטר ז"להיה אומר :אף שחז"ל הקפידו שלא להתנהג
במילתא דחטידות ,כשיודע האדם שבדבר זה לא הגיעליוי מדריגה
זה כמו במרעוקבא שאמר "אנאבהאי מילתא חלא בר חמראלגבי אבא
דאילו אבא כד אכל בישרא האידנא לא הוה אכלגבינה עד למחרכי
השתא ואנא בהאי סעודתא לא אכלינא בסעודתא אחריתי אכילנא"
(חולין ק"ה) ומי עיכב בעדו להתנהג כמו אבא? אלא שהרגיש מר
עוקבא שהוא עוד לא הגיע למדרגה זו  -הרי זה אמור רק בדורות
הראשונים אבל אנו בעניותנו צריכים להתנהג בעבודת ה' ,כמו העני
החוזר על' הפתחים שכל ארוחה שמגישים לו הוא אוכל ואינו מקפיד
שיגישו לו את הארוחות כפי סדר אכילתן ,כל מעלה שלפנינו עלינו
לקיימה ,ולהחזיק בה.
(לפי ספר "הגיוני מוסר")

*

בכל גרעין של פרי טמון כח המוליד להצמיחאילן שלם ,אשר
בו פירות וגרעינים שגם בהם טמון כח המוליד ,ואם נולד פגם קטן
בגרעיןניכר הפגם הזה באילן היוצא ממנד וביותריהיה ניכר הפגם

הזה בההולדה הרחוקה .כל הרחוק יותר פגום יותר .כעין זה שמעתי
בשם אאמו"ר הגאון (ר' ישראל) על המאמר במדרש רבה איבה:
כב

"משה ראה בשלותה .ישעיהו בפחזותה ,ירמיהו בנולותהן ,הפגם
התחיל בימי משה ואמר "איכה אשא לבדי" ,וניכר היה הפגם הזה
יותרבימיישעיהו ואמר "איכה היתהלזונה" ,והפגם הזה עצמוניכר
ובולט היה :עוד יותר בימי ירמיהו עד שגרם לחורבן ,ואמר "איכה
ישבה בדד" .לכן צריך האדם לעשות למען בניו ויוצאי חלציו.
(עפ"י כת"י של בנו הגרניליפקין)

בתחלה צריך האדם להיות מנהיג על ביתה ואחר כך על עירו,
(אור המוסר)
ואחר כך על כל העולםכולו.

*

אף אם קטן אנכי ,והדיוט בעיני  -צריך אני להזהר במקום
חילול השם כרשכבה"ג ,כיון שמוחזק אני כךבעיני העולם.
(אור המוסר)

דבר הקרי ,מקרה לילה ,הוא המסובב ויסוד העבירה היא
ההרהורביום ,ואם ההרהור בא מאונס יש להקללבלי לחושבהלעוון.
אין להעמיק בהשתדלות מרובה לדחות ההרהורים ,כי זהו טבע
נפש האדם כל שמעמיק לדחות איזה רעיון ,איזה צערוכיוצא עוד
תגבר ההתנגדות בנפש האדם להלהיב המוזר לאדם ,לזאת מריבף
ההשתדלות לדחות ההרהורים תוכל להולד לפעמים סיבה גדולה לחזק
ההרהורים  -כן גם בתפלה ,העמל הרב לדחות מחשבות זרות
מוליד לפעמים סיבה למחשבות זרות ,מסיבת טבע נפש האדם
להתנגדות ,והנסיון ברעיון גופני יוכיח הדבר למדי.
(מתוך מכתב הגרי"ס "אור המוסר")
*

ם ז"ל בא עם כתב היד של ספרו "חפן-חיים" לו4
כשהחפץחיי

ישראל על מנת שיחוה דעתו על! הספר  -ביקש ר' ישראל ממנו
שישאיר אצלו את הכתביד לזמן קצר,לעייןבו .כשהחפץהיים בא
לקחת בחזרה את הכתביד אמרלו ר' ישראל :בספרו של מר מובא
שאם אחד דיבר לשון הרע על חברו צריך הוא לבקש ממנו מחילוט
ואיני מבין דין זה וכי מפנ" ,שהוא רוצה לשוב בתשובה מותר לו
לצער את חברו? ההפץהיים ענה לו :שמתוך הספר שערי-תשובה
(תולדות החפזחיים להרבישר)
לרבינויונההוציאדיןזה.

*

החפזהיים ז"ל מסר את המשל שהמשיל ר' ישראל על הבועט

ביסורים :סוס שהוא קשור לעגלהוכשמרביציםלוהוא עושהצעדים
אחורנית כדי לזוז ולברוח ,אבל איננו יודע כי נבצר ממנו לברוח
מכיון שהוא קשור,כן הבועטביסורים שחושב להנצל בכךלפי מחשבתו
ולמעשה מכביד הוא על עצמו את היסורים.
(תולדות ההפץ חיים להרב ישר)
"ויש נספה בלא משפט" (משלי י"ג) מלאך המות נשלח לקהת
נשמה מאשה אחת ששמה מרים ולקת את הנשמה מאשה אחרת ששמה
גםכןמרים (חגיגה ד') .שאלהגר"י מלנטר :היתכן כדברהזהשיהיה
אדם נספה בלא משפט? והסביר ר' ישראל בתשובתו לשאלהזו ע"י
דוגמא ממשפטי העמים ,בבית דין של מטה ,כשדנים פושע מועד
לגלות ושוללים ממנו את כל זכיות האדם שלו עד שההורג אותו
פטור ממיתה,כן יש בביתדין של מעלה שבעדעונות שעשהמוציאים
את האדם מחוץ לזכויותיו ,ובאופן זה עלולה להיות טעות ,שמלאך
המותיקח נשמה שלא נשלח מלמעלה לקבלאוווה.
ב
ר
ה
ל
(תולדות החפץחיים
ישר)

*
אמרו חו"ל שאין כל בריה יכולה לעמוד בפני הדין ואפילו
האבות הקדושים לא היו יכולים לעמוד בדין .יש לשאול הלא כל
תכלית בריאת האדם בעולם הזה היה כדי שלא תאכל הנפש נהמא
דכיסופא (לחם חנם) [דהלא הנפש היתה נהנית מזיו השכינה] ואם
נדין לבד לא יכול האדם לבד וזקוק הוא לרחמים ,אם כן שוב זה
נהמא דכיסופאז ונראה לומו .שהרחמים הנאמר אצל האבות הוא
לא' רחמים גמוריםכי הלא אמרו חז"ל "כל האומר הקב"ה ותרן הוא
יותרוחייו" (בבא קמא נ') אלא שהם פועלים כמו שמועלת התשובה
לאדם ,ואריכות אפים,וכפי שהסביר זה ב,,מסילת-ישרים" בסוף פרק
רביעי שאף .עלפי שהם רחמיםאין מדתהדין לוקה והוא הסד שאינו
מכחיש את הדין ,רק רחמיט היוצאים מן הדין שעפ"י הדין ראוי
להקב"ה להתנהג עמהם ברחמים ,כי ראוי זה להם לפי מדתם מצד
הדין כמו שאמרו חז"ל "המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל
פשעיו (ראש השנה י"ז) ,שבדין הוא ראוי לכך מדה כנגד מדה
והוא בא בשכרו [כיון שהוא מוחל גם כן לחברו] ואינו ויתור מצד
הקב"ה ,רק שכן המדה לשלם מדה כנגד מדהוהוא לא נהמאדכיסופא.
(לפי "אבן ישראל" דרוש ד')
*
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,..אין דברי הרמב"ם [בשמונה פרקים פרק ף בענין ההבדל
בין מצות שכליות למצות שמעיות] סותרים למה שכתבנו שצריך
האדם לתקן כל כחות נפשו -כישנימיניתיקון הם :האהדשיהיה
"אדם מהפך כחות נפשו ומדותיו לטוב עד אשר כח הרע יעקר ממנו
(ובל יראה נבל ימצא בקרבו כלל ,ולבחינה זו לא יספיק לאדם לתקן
רצונו בכלל לכסוף לטוב ולשנוא את הרע ,רק צריך האדם לחפש
דרכי התיקון לכל מדה ולכל כחות הנפש בפרט ,וזה במצות השכליות
אשרבין אד 6לחברו בדברי הרמב"ם .השני ,הואתיקון הרצון הכללי
לאהוב ולשמור מוצאפי ה' יתברך במצות השמעיות ולחפש להקטין
כח התאוה בכל פרט עד אשר כמעט גדר האפשי לאכול בשר בחלב
אוהאי אפשי לאכול בשר בחלב[ ,מאמר חז"ל רשב"ג אומר לא יאמר
.אדם אי אפשי לאכול בשר בחלב וכף אלא אפשי ומה אעשה אבי
שבשמים גזר עלי] לא יחולק רק בציורי ולא בחומרי ,בשכל ולא
בחרם.

(תבונה להגרי"ס)

*

מובא בחז"ל ,כשהעלתה בעלת אוב את שמואל הנביא ושמואל
היה סבורשמזמינים אותולדין של מעלה  -הלך שמואל לקרוא למשה
רבינו שילך אתושיעידעליו? הקשה הגר"י סלנטר ז"ל :הלאהיה זה
נבר מומןאחרי הפטירה,ויז~.ע שמידאחרי הפטירהמביאין את האדם
לביתדין של מעלהודנין אותה ואם כן למה חשש שמואל שקוראים
אותו לדין? ותירץ ,שפחדו של שמואל היה מחמת בניה "ובניו לא
הלכו בדרכיו" ואולי קלקלו מעשיהם ועל זה מענישים את האבות
.אפילו אחר כמה שנים ,ולכן היה מפחד.
(לפי ספר המאורות הגדולים)

*

אמר הגר"י סלנטר ז"ל :המהר"ל מפראג ברא גולם וזהו פלא
גדול ,אבל פי כמה וכמה גדול הוא הפלא להפוך את טבע ההומר
.הגשמי של האדם וליצור ממנו אדם.
(לפי ספר המאורות הגדולים)

*
אמר הגר"י סלנטר ז"ל :כדאי להטיף מוסר ולדרוש דרשה
שלימה ,אף אם זהיועיל רק לאחד שיתפלל פעם אחת תפלה בכונה,
יאף שהאחדהואאניעצמי.
(לפי ספר המאורותהגדולים)
*
בבית הכנסת שבו היה מתפלל הגר"י סלנטר ז"ל ,נתמנה הזן
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חדש .בא החזן לשאול את ו" ישראל איוו כונות עליו לכון בשעת
התפלה 1השיב לו ר' ישראל :שעליו ראשית כל לשנן לו היטב את
כל ניגוני התפלה כדי לעשות מלאכתו באמונה ,מכיון שהוא נוטל
שכר בעד זה.
(לפי ספר המאורות הגדולים)
*
"חנוך תופרנעליםהיה ועל כל תפירה ותפירה אומרברוך שם
כבוד מלכותו לעולמ ועד שיש בו יחוד וקישור כל העולמות" .הגר"י
מלנטהז"ל היה מפרזם את המאמר גםלפי פשט מוסרי :שהיה חנוך
בודק כל חוטשיהיה מעובדכראוי וכל תפירה שתהא מתוקנת כהלכה
ועשה רצענותו באמונה .נאמנות וו לגבי ממון אחרים הם היחרשם
והקישורים הקדושים ביותר והמדריגות העליונות בעבודה.
(לפי ספר המאורות הגדולימז

רבייוסיורבי שמעון וכו' ,והם הם שהעמידו התורה".הרי שלפעמיט
אפילו ארבעה או חמשה אנשיםיכולים לבנות עולם מלא.

*

(עפ"י הגרש"ז מקלם)

ראיתי כתוב מאתו (ר' ישראל) עצה טובה לבעלי בתים,
להיות חבר טוב לחבורה ללימוד תורה,כי מעלת החבורה היא שהיא
בת קיימאויותר בת קביעות .ואף אם יאמר האדם שבשבילויותר טוב
להתרגל ללמוד לבדו ,בכדי שלא יתבטל מלימוד במקום שאין חבורה

ללמוד  -בכל זאת יותר טוב להצטרף ללמוד בחבורה וללא ללמוד
לבד,כי נימוק זה על לימוד ביחידות בכדי שלא יתבטל לפעמים
מלימודכשאיןלו חבורההיא בגדר "עשה הטוב"ולימוד בחבורה שהוא
.קביעות הוא בגדר "סור מרע" ,ו,,סור מרע" קודם ל"עשה טוב".
(עפ"י הגרש"ז מקלם)

אמרו חז"ל (ברכות כ"ו חגיגה ט')" :מעות לאיוכל לתקון"
זה שביטל קריאת שמע "וחסרון לא יוכל להמנות" זה שנמנו חבריו
לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהם".יש לשאול הלא מה שנמנוחבריו
לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהם הוא גם כן מעות לא יוכל לתקון?
נראה לומרכי כאן מדובר לא על ביטול המצוה אלא על ביטול מן
החבורה ,שלאקיים את המצוה בחבורה .חז"ל אמרואין דומה מרובים
העושים את המצוה למועטיןהעושים את המצוה,כןיש מעלה בחבורה
שהיא בת קביעות ,שלפעמים אף שלא יהיה לו זמן וקשה יהיה לו
הלימוד ,בכל זאת יצטרף ללימוד מפני הבושה מחבריו :ואף שבודאי
יותר רצוי כשהאדם לומד ,ומקיים מצוה שלא מתוךפנייה או הכרה,
בכל זאת על האדם מקודם לחשוש לביטול הלימוד או המצוה מקיום
המצוה בשלימות ה,,סור מרע" הוא קודם ל,,עשה טוב" ,כמו במסחר
שהאדם דואג קודם מהפסד הקרן ואחר כך על הרוחים .כן בעבודת
ה' צריך האדם מקודם לחשוש על הביטול מהעבודה ואחר כך על
שלימות העבודה .חבריו נמנו לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהם",
עמהם לא נמנה הוא קיים את המצווה ביחידות ו,,מעוות" איננו
אבל "חסרון" הוא שחיסר עצמו ממעלת העשייה בחבורה.
(לפי ספר "אבן-ישראל")
*
ם
ש
ל
שמים"
"וכל העוסקין עם הציבור יהיו עוסקים עמהם
(אבות פרק שני) אמר אדמו"ר ז"ל (ר' ישראל)כי העסק עם הרבים
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יארקו זהיר'ותיתירהשיהיה לשם שמים,כי משלא לשם שמים עלולים
לצאת הרבה מכשולים חס ושלוםואיןמצליחים(.עפ"י הגרש"ז מקלם)
ב עבודה לשמש

אמרו חז"ל "לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אפילו ~,לא

לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה)' .אמר הגר"י סלנטר ז"לכי

"שלא לשמה" זה שהרתר לנו פירושו "לשם העסק" :כשמזדמן לאדם
לעשות דבר שהוא כדאי בשביל העסק ואינו כדאי בשביל עצמו,
מותר האדם על טובת עצמו בגלל טובת העסק,וזוהיא כבר מדריגה
ב,שלא לשם עצמו' ,ומתוך שהוא מתרגל לשבור רצונו בגלל העסק
יגיע במשך הזמן למדריגה שיבטל את ה"לשם עצמו" בשביל הבורא
((חבר מאמרים)
ית"ש.

*

"וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים"
(אבות פרק ה') בזאתנאות לבארכי התוספות (ברכותי"ז) הקשו ממם
דאמרינן "לעולם יעסוק אדם בתורה ומצותאפילו לשמה שמתוך שלא
לשמה בא לשמה" על הא דאמרינן שם "לעושים לא נאמר אלא
לעושיהם ,לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמום ./ויש ליישב
קושייתם ,דהנה בכל מצוה יש גדרים מוגבלים באופן עשייתה עפ"י
התלמוד והפוסקים ,ואם תצא מגדרה וגבולה איננה מצוה ,לפי ערך
יציאתהמגבולה כמאמרםז"ל (ירושלמיהביאו הרא"ש בפרקכל שעה)
"אלה המצות" אס עשאן כמצותן מצוהואם לאואינה מצוה",ולפעמים
לאילכואחוזייהמרכזהנטיהעם גדרהעשיה עד אשרתולדהתנגדות
חזקה,ואסיגברכההנטיה לעשות המצוהעלפיהאיננהמצוה.היעלה
על הדעת שיקה אדם לולב נאה וגם יפה להתגדר קבל עם בחסרון
הגדר קלכם"? בודאי עונשו גדולכי בטל מצות עשה ,וזה מדוקדק
קצת בלשון הגמרא "לעושים לא נאמה אלא לעושיהם",היינו שיעשה
המצוה בגדרה האמיתי "לעושימ לשמה",היינו שעושים בזה האופן
כמו שיעשהמי שכונתו לשם שמים ,אשרזה מרכזו העיקרי להשקיף
היטב על גבולי גדר המצוה להלכותיהן "ולא לעושים שלא לשמה"
היינושיתנהג במעשהעפ"ינטיתווכל אשריוסיף האדם לנהלמעשיו
עפ"ינטיתוכן יתרחק הלאהמבחינת לשמה ,אכן כאשר יעשה האדם
לחוק נצב להתנהג במעשיו עפ"י חוקיה וכל הרוחות שבעולם לא
יזיזוהו אםכי כונתו איננה לשם שמים ,כל אשריוסיף בטיב מעשיו
תחזיק בהם ,כן תחלש נטיתו היות ולפעמים המעשה יתנגד להכונה
ויתגברעליהויבוא ל,,לשמה".וזהמדוקדקבלשוןהגמרא"לעולםיעסוק
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אדם בתורה ומצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה".
(הקדמת תבונה להגרי"ס)

אחד החשבונות הרבים היא "עבירה לשמה" ,שבוחר במעשה
עבירה בגלל חשבונות .ואמר הגר"י סלנטר נ"ל שהתנאי היסודי
והעיקרי בענין זה שמכשיר האדם לעצמו "עבירה לשמה" ,הוא שלא
יהנה מאותה עבירה כלל ,ואם הוא נהנה מהעבירה לוקה הוא בכפלים.
המעשההוא מעשהעבירה ולמטרתו לאיצלח להגיע .ואמר,כי הראשון
שהפיץ השכלה בעולם כונתו היתה טובה להציל בזה את עם ישראל
משנאת העמים והיתה זאת "עבירה לשמה" ,אבל כיון שלא היה נקי
מהנאה מעצםהעבירהיצא שהמעשה הוא מעשהעבירה ומדרך ההשכלה
יצאו לתרבות רעה ,וגם לא הצליח שמטרתו תתגשם :שנאת העמים
במקומה עומדת ואין לנו להשען אלא על אבינו שנשמים ,ואמר ,כי
דבר זה מפורש בגמרא (נזיר כ"ג) שאמר רב נהמן בר יצחק גדולה
עבירה לשמה וכו' שנאמר "תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני"
ושואלת הגמרא והא קאמיתהני מעבירה? אמר ר' לוחנן טובתן של
רשעים רעההיא אצלהצדיקיםואיןזו הנאהלזן.וישלהביןמהי שאלת
הגמרא והא קא מיתהני מעבירה הלא אמרו גדולה עבירה לשמה?
מכאן ראיה שאם היתהניהנית מהעבירה לאהיה זה "עבירה לשמה"
אלא "עבירה לשם עבירה" ולא היה הכתוב משבחה ,וגם לא היתה
מצלת את ישראל אילו היתה ניהנית,כי אז היתה משוחדת מההנאה
והיה קשה לה להתאכזר ולהמיתו במיתה משונה,כי רק מי שיכול
להתקרב לשם שמיםיכול גם להתרחק לשם שמים.
(עפ"י שיחת הגר"י הורביץ "אור המוסר")

*

כלעניני העולם הזה אף דבר הרשות ,אם יעשה אותם האדם
בכונה רצויה לחזק גופו לעבודת הבורא  -נעשה מצוה ,כמו שכתב
הרמב"ם בהלכות דעות ,והטור ושלחן ערוך אורחהייםסימן רל"א -
באריכות,וסיימו בזה הלשון" :ומי שנוהג כן עובד את בוראו תמיד".
וכמו שאמרו חז"ל (ברכות ס"ג) דרש בר קפראאיזוהי פרשה קטנה
שכל גופי תורה תלויין בה "בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך
(משלי ג') וכשמקיים "בכל דרכיך דעהו" ,אז בשעה שאוכל ושותה
ונחנה הריהו כמו שלומד באותה שעה ומקבל שכר על זה ,וכתוב
בספרים שהאוכל לשם שמים גם הנפש ניהנית ,מהכונה הרצויה שלו.
(לפי הספר "אבן-ישראל")

ג .א מונה.

שמעתי פעם אחת מאדם אחד שסיפר כמסיח לפי תומה מה
וכשמע מאדמו"ר ז"ל (ר' ישראל) במעמל ,שאמר על "ויראו העם
את ה,ויאמינו בה' ובמשה עבדו"  -ציור זה :אדם ששואלין אותו
על פלוני אם הוא איש נאמן והוא אומר ודאי שאדם זה נאמן הוא:
ובכל זאת אם נאמן זה יבקש ממנו הלואה בסכום כסף גדול ידשדש
ה זהו מה שכתוב "ויאמינו" שהאמינו
שמא איננו נאמן ולאייוונ
,
ה
בעצמם בהקב"ה אמונה שלימ שהוא נאמן .כך סיפרלי אחד משמו
בלי התפעלות ,ואילו אני התפעלתי מזה הרבה ,משל כאילו נתןלי
מתנה טובה .ביאור הדבר הוא,כי יש דברים שהסברא ניתנת שכך
הוא ,אבל גם יתכן שאין הדבר כך .למשל ,אדם שראינו בו הרבה
פעמים שהוא זהיר בממון אתרים ולכן הריהו אצלנו בחזקת נאמן
בכל זאת כשנרצה להפקיד סכום כסף גדול נדהצוב ונשקול בדעתנו
אם לסמוך ולבסות בו או לא ,מכיון שהסכום הוא גדול ,ולא כן אם
ינית אדם את כספח בתיבה שלה אז לא יפקפק כלל שמא התיבה
תקת ממנהכי זה לאיתכן כלל ,אםמי שהוא לא יקח את התיבה -
.התיבה לא תקח ממנה כך הוא גדר האמונה ,שלא יטיל ספק כלל
וכלל בשום אופן .אמונה בתורה היא ,שיהא בטוה בה להפקיד רכושו
ונפשו במקום טצותה התווה ולאיפול לו שום ספ 9כללוכלל.
(רפ"י הגרש"ז מקלם)

ד .ענוה.
אריב"ל בוא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה
שבשעה שבית המקדשקיים אדם מקריב עולה שכר עולהבידו מנתה
שכר מנחה בידה אבל מי שדעתו שפלה עליו מעלה עליו הכתוב
כאילו הקריב כל הקרבנות כלם שנאמר "זבחי אלקים רוח נשברדף
ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסת שנאמר "לב נשבר ונדכה אלקים
לא תבות" (סוטה ה') ,העמרו חו"ל ,א"ר אמי אין תפלתו של אדם
נשמעת אלא אםכן משים נפשו בכפו שנאמר "נשא לבבנו אל כפים
וכף (תעניתח').יש לשאול ,הלאזהודאי שהמשים נפשו בכפואינו
עניו כל כך דאם הוא גם עניואין תפלתו נמאסת מפני שהוא עניה
ן עבודת העניו להמשים נפשו בכפו?
אם כן מה ההבדל בי
נדמה הדברבעיני האנשים שעבודת הבוראאינהעפ"י השכל,
כיעפ"י השכלצריךלהיותאישהישרבעיניויעשהורצונוהיא טובתה
אבל באמת הדבר הואלהיפך :השכלמחייב שצריך האדם לשבור את
 -לא -

פרק שני

מדרגות בעבודה

א .עבודת הרבים .ב .עבודה לשמה .ג .אמונה .ד .ענוה.
ה .בטחון.
[

עבודת הרביע

העובד עבודת הרבים צויך שיהיר בו שלשה דבוים אלה:
א) .שלא ילאה ,ב) שלא יתרם ,ה שלא ירצה גמר המעשה.
(אויהמשוס

*

מעלת ההמרה יש ללמוד
כמה
גמלהכל הסיפוחים שיס-פ-רו  4על מדבר
יניחבורת "שלשת
שאמר:
סלנטר
מעש
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(ספר "מדרגת האדם")
גדול כחההבורהשיכוללהגיעלכלדבר.

של ו" ישראל

*

תמידהיה מרגלא בפומי :כשאתקן את עצם"  -אתקןאחרים.
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הכרתיכי דבר גדול הוא בזמן הזה לקרב בני אדם לתורה ומוסר
גםיהד .אמנם חשבתיכיעדייןאיננייכול ומוכשר לקבל עלי צרכי
רבים ,כמו שמצינו באמורא אחד שהיה מתענה כמה תעניתים שלא
יפלו עלזו צרכי צבוו; כאמרם" :הטל עליהם צרכי ציבור וכף*
אך פעם אחדנצחנידיבור אחד של חכם מפורסם ,שאמהכיאיןלהניח
זאת לעת זקנה ,כי אז אין האדם מסוגל לעסוק עם רבים אם לא
התחיל מקודם.
(הגרש"ז מקלם "התבונה")

*

אדמו"רז"להיהרגיל לעורר אותנולהרביץ תורה ומוסר .הוא
אמר :חז"ל אמרו (יבמות פ"ב) "שנים עשר אלף זוגות תלמידים
היו לולרבי עקיבא וכר וכלם מתו וכו' ,והיה העולת שמם ,עד שבא
רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להםרבי מאירורבי יהודה
 -כז -

התאוה שבו ,ואם איננו שובר את התאוה הרי הוא בבחינת בהמה
שאינה רואה רק מה שלפניה ,אוכלת את הדבר המתוק לחיך אף
שאחריתו מות :אבל האדם שהוא בעל שכל ,היתכן שיאכל דבר שהוא
מתוק לחיךויודל שיש בו סם ארסי ואחריתו מותבלי כל ספק? איך
יחליף הנאה מועטת תמורתחיים? כן בעבודת ה' ,היעלה על הדעת
לעשות עבירה אחרי שאנו מאמיניםכיעתידים ליענש על כך בעונש
קשה ומר הרבה יותר מערך הנאת התאוהז ואם עושה כך הרי זה
ממש מעשה בהמה .זה אמור בכל המצות ,אבל מצות ענוה היא נגד
השכל,כי ענוה אין פירושה ,שמכיר הוא את חסרונותיו,עדיין אין
ה שיש בו כל המעלות בתכלית השלימות.
זה נקרא עניו .עניו הו8י
,
ר
ס
ח
ד
ג
נ
ועם כל זה הוא כופה את יצרו ומראה שהוא
וזה
השכל
הישר ,כמו משה רבינו ע"ה שהיה האדם היותר שלם במין האנושי
ועם כל זה היה העניו היותר גדול ואמר "ונחנו מה".
והנה מסירת נפש היא דבר שהוא עפ"י השכל מאחר שידוע
שתכלית האדם בעוה"ז הוא להכנס לטרקלין ,ותכלית זו הוא אחר רוב
יגיעתו של האדם בכפיית היצר ועמידתו בנסיונות העוה"ז וטרדות
הזמן ,וכלימיו הוא נתון בסכנה רוחנית מסיבתהיצר האורבלו :אם
כן ,כשבאה לידו מצוה רבה כזאת של מסירות נפש אשר ברגע אחד
יקנה עולמו ויפטר מעמל העולם הזה  -ודאי שבן דעתירוץ לקבל
עליו מסירות נפש באהבה,כי היא עבודה שעפ"י השכל .נמצא שענוה
גדולה ממסירות נפש מפני שהיא צריכה מלבד כפיית הטבע גם
(עפ"י הספר "אבן-ישראל")
כפיית השכל.
*
אמרו חז"ל "גדוליותר מה שנאמר במשה ממה שנאמר באברהם
דאילו במשה כתוב "ונחנו מה" ובאברהם כתוב "ואנכי עפר ואפר"
ובילקוט כתוב "והאיש משה עניו מאד מכל האדם" ולא מן האבות.
איךניישבשני המאמרים שלא תהאסתירהביניהם?
ישענימיניגדול אחד בכמותואחדבאיכות,עניוות משההיתה
גדולה יותר מעניוות אברהם בכמות .משה אמר "ונחנו מה" שהוא
ביטול המציאות ,ואברהם אמר "ואנכי עפר ואפר" ,אבל באיכות
גדולה עניוותו של אברהם מהענידות של משה,כי כהגהאין העניוות
שלו גדולה כל כך מכיון שהשיג גדולת הבורא יותר מהאבותשגילה
לו השם הוי"ה ואברהם לא התדע לו הקב"ה גדולתו ה,שמי ה' לא
נודעתי להם" כמו שהודיע למשה ואעפ"כ היה עניה ואפשרלפריס
באופן אחר :שמשה היה עניו יותר גדול מאברהם בעניוות האדם
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לעצמו כלפי גדולת הבורא ואברהם היה עניו יותר ממשה בעניוות
כלפי בני אדם" .ואנכי עפר ואפר" מדובר על ענוה של האדם כלפי
הבורא וכן "ונחנו מה" מדובר על ענוה של האדם כלפי הבורא ובזה
גדולהעניוות משה מעניוות אברהם והמקרא "והאיש משהעניו מאד
מכל האדם" מדובר בענוה כלפי בני אדם ובזה העניוות של אברהם.
(לפי ספר אבן-ישראל)
היתה יותר גדולה.
"רבי שמעון בן פוי רמי כתיב ויעש אלקים את שני המאורות
הגדולים וכתוב את המאור הגדול ואת המאור הקטן אמרהירח לפני
הקב"ה רבונו של עולם אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד
אמר לה לכי ומעטי את עצמך ,אמרה לפניר רבש"ע הואיל ואמרתי
דבר הגון אמעט את עצמי וכו',זיל ליקרו צדיקי ,בשמך יעקב הקטן
שמואל הקטן דוד הקטן( .חולון ס'),יש לשאול מה היא טענת הלבנה
"וכי מפני שאמרתי דבר הגון אמעט את עצמי" ,הלא כך הוא היושר
שכשהאחדקובל עלהשני שאי אפשרלולהיותיחדעםחברושאומרים
לו שיעקור לו למקום אחר ,הלבנה הקפידה להיות שוה עם החמה
והחמה לא הקפידה ראוי כך שתיקון יעשה בה בלבנה ולא בחמה?
יש שני מיני שכר ועונש :עונש ושכר בודד ,ועונש ושכר מצטרף.
הבודד הוא ,שיבוא על האדם שכר או עונש שאינו נוגע כלל בחברר
כמו עוני ועושרחולי ובריאות והמצטרף הוא שנגזר עליו שכר או
עונש שהוא בהצטרפות חברו כמו הגזירה שיהיה אדון עלפלוני או
עבד לפלוני [מה מאד נואלו רוב בני אדם שבטבעם לקנא בגדולת
חברו או בעשרו ,הלא בין שנגזרעליו להיות נכנע תחת חברו ובין
שנכתב עליו שהוא יהיה למעלה מחברה הרי כל מה שחברו יגדל
יגדל הואיותר כמוהמלךשרוצהבגדולתעמושכבוד הוא למלך למלוך
על עם נכבדוחכם ,ואםנגזרעליושיהיהנכנע תחתחברו טובבשבילו
שחברויהיה גדול כי טוב להיות עבד מלך מלהיות עבד לעבדים]
העונש והשכר המצטרף אפשרלהיותבשניאופניםאושיהיה ההשתנות
בו שהוא יגדל או יקטן יותר מחברו וחברו עומד במקומו או שיהיה
ההשתנות בחברו שחברויקטן אויגדליותר ממנווהוא ישאר במקומו.
חז"ל אמרו ש,,מדה טובה מרובה ממדת פורעניות" בברכות שבתורה
מבטיח לנו הקב"ה שיהיו ישראל במעלה גדולה לכך כתוב "ונחנך
ה' לראש ולא לזנבוהיית רק למעלה וגר" שהעליה תהיה מחמתך ולא
מחמתירידת שונאיך ,אבלבפורעניות לא קללם שיקטנווירדו מחמתם
רקשיהיונכנעים תחת הגר אשר בקרבםע"יצירוףשניהםיחדשישראל
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ירדו מעט והגריעלה מעט על מעלתו הקודמתועי"זיהיו ישראל למטה
והגר למעלה .כיון שהלבנה התרעמה שאי אפשר שיהיו שני מנהיגים
בשוה היה אפשר אושיגדילו את אחד מהם או להקטין את אחד מהם
ואילוהיה הקב"ה מגדיל השמש לאהיתה הלבנה מקפדת כללוקפידתה
היתה רק ,.וכי מפני שאמרתי דבר הגון אמעט את עצמי" והיה לך
להגדיל את השמש .ועכשיו יש להבין מה היא הנחמה שניחם הקב"ה
שיקראו גם צדיקים על שמה בשם קטן מה טובה היא לה במה שגם
הצדיקיםיהיובחייםוכי כשמענישים אחד יחשבלו תנחומים במה שגם
לחברו מענישים כן? כששלח הקב"ה למשה במצרים ומיאן ללכת
באמרו "מי אנכיכי אלך אל פרעהוכי אוציא אתבני ישראל ממצרים"
השיב לו הקב"ה "כי אהיה עמך וזה לך האותכי אנכי וכו' תעבדון את
האלקים על ההר הזהויש לשאול למה היה צריך משה לאות הלא הוא
רואה שהוא שולחו? ומה הוא הקשרבין עבודת האלקים על ההר הזה

לאות על שליחותו לפרעה? משה חשב בדעתו שהוא הקטן והשפל מכל
אדם ואינו ראוי כלל לדבר גדול כזה ללכת בשליחות הקב"ה אל
מרעה ומכל שכן בענין גדול כזה להוציא אומה שלימה מארץ מצרים
אמר לו הקב"ה אדרבאהיא הנותנתהואיל ואתה קטן אתהראוייותר
לזה זה שאמר הכתוב "כי אהיה עמך" דוקאכי זה חשוב יותר אצלי
"וזה לך האות כי אנכי שלחתיך" דוקא אותך הואיל ואתה קטן כי
בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה דוקא
הר סיני ולא על הר תבור והה הכרמל ,ההרים הגבוהים ,רק ההר
הזה שהוא הקטן שבהריםכי אני אוהב את הדכא יותר.
זו היא כונת הקב"ה בפיוסו ללבנה שצדיקים יקראו על שמה
בשם קטן ,כי הלבנה השבה בדעתה שהגדול יותר הוא חשוב יותר
ואמר לה הקב"ה אדרבה הקטן יותר הוא חשוב יותרלפני,כיצדיקים
יקראו בשמך ואין הקב"ה מספר בגנותם של צדיקים לכנות להם שם
גנאי ,אלא מכאן שהקטנות הואאצלי דבר חשובוזה כבודן שלצדיקים.
נמצא שאדרבה את מכובדת יותר בקטנות שלך.
(לפי "אבן ישראל" דרוש ז')
ה .ב ט ח .11

אמרו חז"ל שהבטהון הוא כלל כל המצות שבתורה ,הגר"י
מלנטר ז"ל ביאר מאמרזה כך :העבירותהיותי גדולות וחמורות הן
העבירות שבין אדם לחברו ,כמו גזל ,רבית ,אונאה ,קנאה ,שנאה
ותאוה .כשהאדם בוטח בהשי"ת בטחון חזק ,שכל מה שנקצב לויגיע
לד

לוואילו מה שלא נקצב לו לאיועיל לו שום השתדלות -ניצול הוא
מכל העבירות שבין אדם לחברו .המצוה הגדולה שבכל המצות היא
תלמוד תורה ,כדברי הירושלמי שיכל המצות כלן אינן שוות לדבר
אחד מן התורה" ,וכשהאדם שם בטחונו בה' שימלא לו צרכיו בלי
השתדלות גדולה ויגיעה רבה מצדו ,יכול הוא לשבת ולעסוק בתורה
בזמנים הפנויים לו במנוחה .נמצא שהבוטח בה' ניצול מן העבירות
ומקיים מצות ,ולזה התכונו חז"ל במה שאמרו שהבטחון הוא כלל כל
המצות שבתורה.
(עפ"י העתקכת"י)
"אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו" זהיוסף" ,ולא פנה אל רהבים
ושטי כזב" זהיוסף שביקש משר המשקים"כי אם זכרתני אתך" ולא
"בטח בהקב"ה" (מדרש רבה בראשית פ"ט) מאמרזה סותר את עצמו
מהתחלתו לסופו בהתחלה נאמר שיוסף בטה בה' ובסרפו נאמר שלא
בסח בה' ואיך נפרשו?
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הנה יש שני מיני
ובטחון של הרמב"ן לפי "החובת הלבבות" צריך האדם לבטוח בה'
רקע"י השתדלותכיאסורלסמוךעל הנס [אףשאין מעצורלה'להושיע
לאדם בלא השתדלות אעפ"כ מה שבכחולשהיות מחויב האדם לעשות.
ראה שער הבטחון פרק ד' חובת הלבבות] וחטא אסא המלך היה וק
בזה שלא דרש בה' כלל רק ברופאים כמפורש שם .ולהרמב"ן מדת
הבטחוןהיא שישליך ,האדםיהבו רק על ה'בלי שוםסיבה ומה שדרשו
חז"ל "ורפא ירפא" שניתן רשות לרופא לרפאות פירושושניתן רשות
לרופא לרפאות אבלעובדה' השלםאיןראוילו לדרוש ברפואה טבעית
ולפי הרמב"ן גם בפרנסה לאצריכים לעשות שום השתדלות רק לבטוח
בה'.
ונראה שאלו ואלו דברי אלקיםהיים הםליחידי סגולה ודאי
ראוי שתהא להם מדת הבטחון של הרמב"ן כמו שעשה ר' שמעון בן
'יוחאי במערה ואתרחיש ניסא שנברא להם חרוב ומעין מים בלי
השתדלות כלל ,ולההמון כולו ראויה מדת הבטחת של ה"חובת
הלגבות".
אבל גם לבעל "חובת הלבבות" אסור להרבות בהשתדלות רק
לעשות סיבה שיהיה אפשר גם כןעפ"י הטבע להתפרנס ולבטוח בה',
וריבוי ההשתדלות היא חסרון בטחון .המינים האפיקורסים שאינם
מאמינים שהשי"ת מנהיג את העולם ואומרים שה' מסר את ההנהגה
לכוכבי השמים מרבים בהשתדלות ,מכיח שהם מאמינים רק בטבע,
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אבל יש לפעמים מציאות כז
משתדל,את שהמיןאינו משתדל כלל ובעל הבטחון
קצת
:
ה
א
י
ה
ז
כשהאדם
ן
פ
ו
א
ב
ו
של "חובת הלבבות"
בכוכבי
השמים או בחלום שהוא עולה לגדולה ,המאמין במזלות בוטה עצמועל
המזל ואינו משתדל כלל לעשות סיבה שיעלה לגדולה אבל הבוטת
בה' עומד תמיד בהשתדלותו לעשות איזו סיבה מכיון שעפ"י דרך
עבודת ה' יכול להיות תמיד שינוי באדם לפי מעשיו .יעקב אבינו
שהקב"ה הבטיח לו "הנה אנכי עמך ושמרתיך וגו'" ירא שמא יגרוס
החטא לאבד את ההבטחה,ובודאי שהבטחהשע"י חלוםאוראיה בכוכב
יכולה להשתנותלפי מעשיו של האדםואולי לאיהיה ראוי לנס שלא
כדרך הטבעבלי השתדלות.
והנהיוסף שראה בחלוםשיהיה מלךאילוהיה ח"ו מאלו שאינם
מאמינים בהשגחה לא היה משתדל כלל לצאת מבית הסוהר מכיון
שברור לו שהוא ימלוך ,אבל יוסף היהירא את ה' השש שמא יגרומ
החטא ולא יהיה ראוי לנס גדול שתעשה בלי השתדלות לכן השתדל
ע"י שר המשקים ולא שיוסף בטח בו רק שעשה זאת כדי שלא לסמוך
על החלום.
נמצא שיוסף באמת בטח בה' אבל בכל זאתלגבייוסףהיה זה
חטא על שבטח ע"י השתדלות בבטחון של בעל "חובת הלבבות=
ולא בטח בה'בלי שום השתדלות בבטחון של הרמב"ןהראויהלאנשים
שהםבעלי מדריגה גבוהה" .אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו"זהיוסף
שבטח בה' ולא בכוכבים וחלומות" ,ולא פנה ,אל רהבים ושטי כזב" זה
יוסף שביקש משר המשקים שלא הגיע למדריגה הגבוהה שלא יפנה
כלל להשתדלות אלא רק לבטוח בה'.
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