אוצר חידושי הלכות ומנהגים הנהגות והדרכות עובדות וסיפורי קודש ממרן הגה"ק בעל בני יששכר זי"ע ,עם
ביאורים ובירורי הלכה ממשנתם של צאצאיו ותלמידיו הק' וגדולי הדורות זי"ע.
על סדר פרשת השבוע ומועדי השנה
והמה פרקים נבחרים מספר "מאורות מהרצ"א" על סדר השו"ע שעתיד לצאת לאור עולם ברוב פאר והדר,
בעריכת הרב שלום לייפער שליט"א
יוצא לאור על ידי מכון מעינות מהרצ"א  -בית שמש

שנה ד' | בהר תשע"ו .גליון קנ"ג

דפרקא
אתערותא
דברי חיזוק והתעוררות

הדרכה ישרה

הנהגות האדם (קי"א)
יכעיס את היצר הרע שלא יניחהו להנות לתאותו אפילו מדברים המותרים

הוראות הנרמזים בהר סיני

הנהגות והדרכות

לעזוב את כל אשר לו ויקנה קנין התורה

אכילה לשם שמים /לשבור התאווה באמצע האכילה /אכילת בשר להברות גופו

לשון קדשו של רבינו בהנהגות האדם (אות כ"ד ,מאמר אחד עשר):
"כשנרצה להתעורר ...ולנצח היצר [יחשוב] בשם הוי"ה צבאו"ת ובהוי"ה בניקוד חיריק".
מה טוב ומה נעים בשבוע הזה שאנחנו עומדים בספירה של "נצח",
להמשיך ולהתבונן בדברות קדשו של רבינו על החוב המוטל עלינו
להתגבר ולנצח את יצרינו הרע ולנצח על מלאכת בית השם ,והנה בדברי
רבינו בספר מגיד תעלומה עמ"ס ברכות מצינו עוד דרך ואופן לעריכת
המלחמה התמידית הזאת ,בביאור דברי הגמרא (ה" :).אמר רבי לוי בר
חמא אמר רבי שמעון בן לקיש ,לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע,
שנאמר 'רגזו ואל תחטאו' ,אם נצחו מוטב ,ואם לאו יעסוק בתורה,
שנאמר 'אמרו בלבבכם' ,אם נצחו מוטב ,ואם לאו יקרא קריאת שמע,
שנאמר 'על משכבכם' ,אם נצחו מוטב ,ואם לאו יזכור לו יום המיתה,
שנאמר 'ודומו סלה'" .וזל"ק:
"ועוד יש לפרש בסגנון אחר ,דזה ידוע דזה כל עבודת איש הישראלי על
האדמה הנשמה הלזו להעלות הכל אל הקדושה ,וזה ידוע דאחר המרכבה
הקדושה היא מרכבת הסטרא אחרא ד' קליפות שראה יחזקאל ,ונרמזו בד'
קליפות האגוז ,והנה ג' קליפות הם טמאים לגמרי וצריכים ביטול ,ובמהרה
בימינו יתבטלו כולם בסוד 'בלע המות לנצח' ,והקליפה הד' היא מצרנית
בין הקדושה וסטרא אחרא ,ונקראת 'טיקלא' בזהר הקדוש ,והוא קליפת
נוגה ,וכוונת 'טיקלא' הוא 'משקל' היית הלשון המכריע במשקל לפעמים
יטה לכאן ולפעמים לכאן ,וכן הקליפה ההוא הוא סוד 'עץ הדעת טוב ורע',
לפעמים נוטה אל הסטרא אחרא ג' קליפות הטמאים ,ולפעמים תעלה על
הקדושה ,וכאשר תתעלה אל הקדושה אין לג' הקליפות חיות ,כי קבלתם
החיות מהקדושה הוא על ידה שהיא אמצעית ,על כן לעתיד לבא כשיוגמר
כל עלייתה יתבטלו מכל וכל הג' הטמאים.
והנה כל הדברים האסורים שאסרה לנו התורה כל חיותם מג' הטמאות,
ואם כן כשיאכל האדם או יעשה דבר האסור ,הגם שילך בכח האכילה
ההוא לתורה ולעבודה לא מהני ,כיון שכל זה החיות צריך ביטול ,ואין לו
עליה בקדושה ,כי אין לו חלק ונחלה שם וצריך תעניות וסיגופים לשבור
ולבטל הכח ההוא שניתוסף לו על ידי המעשה האסור ההיא ,מה שאין כן
כל הדברים הגשמיים המותרים הם מקליפת נוגה ,והנה הוא טיקלא כנ"ל,
על כן אם יאכל האדם ויעשה הדבר המותר בכונה רצויה בכדי שיתוסף לו
כח לעבודתו ,אזי החיות ההוא נכלל בקדושה ,1מה שאין כן בהיפך למלאות
התאוה החיות הזה נכלל בג' הטמאות ,אך אף על פי כן איסור לא יקרא לו,
כי הגם שהכונה בעת האוכל לא היתה רצויה ,עם כל זה כאשר ישוב האדם
וילך בכח האכילה ההוא לתורה ולעבודה הנה יתעלה הכח ההוא אל הקדושה,
אבל כשלא יעשה כן הנה לא תזוז ממנו חלאתו עד שיצטרך לחיבוט הקבר
לשבור ממנו כל מה שנהנה בעולם הזה ,דרוש נא כו' בספר התניא הנ"ל
(לקוטי אמרים פ"ח) ויונעם לך.
ובזה נבוא אל ביאור המאמר 'לעול"ם ירגיז אד"ם יצר טוב ע"ל יצר הרע',
רצה לומר יכעיסנו שלא יניחהו להנות לתאותו אפילו מדברים המותרים,
והנה יתרגז באמור לו היצר לא דייך במה שאסרה תורה' .לא נצחו' שנהנה
מעולם הזה דברים המותרים למלאות תאותו ,אזי 'יעסוק בתורה' פלפול
בכח ,ויתעלה הכח ההוא אל הקדושה ,כי הוא מדברים המותרים מקליפת
נוגה' .לא נצחו' דהיינו שגם בעת עוסקו בתורה לא הניחו היצר ליקח הכח
ההוא אל הקדושה ,שלא הניחו לעסוק לשמה רק להרבות כבודו ולשם פניות
אחרות ,הנה גם זה אינה אל הקדושה ,אז ימתין עד עת בא זמן קריאת שמע
שאז יש לאדם מוחין דגדלות ,והיצר נחלש כשוכב בלב ים ,ויש התעוררות
לאדם אהבת הבורא יתברך שמו יותר מכל עדן ,ואז ימסור בכח כל כוחותיו
להש"י ויתעלה ממילא הכח ההוא ,ולזה העצה מקודם שיעסוק בתורה כי
תורה היא תמידית ,מה שאין כן קריאת שמע לפרקים בעתות היום' .לא
 .1אמנם כתב רבינו בבני יששכר (שבתות ,מאמר י ,סימן ה)" :והנה זה התנאי
הוא רק בימי החול ,מה שאין כן בשבת כיון דמצוה הוא על פי התורה לענג את
הגוף במאכל ומשתה לכבוד שבת ,הנה בודאי מעלין על ידי כל אלו התענוגים
הגשמיים את החיות שבהם מקליפת נגה אל הקדושה ,על כן הקליפת נגה נתעלית

נצחו' גם בקריאת שמע ,שכבר נטמטם לבו ,אזי 'יזכיר לו יום וכו'' ,שיצטרך
לחיבוט הקבר לבטל ולשבר ממש הכח ההוא שניתוסף לו ,ועל ידי זה יניחהו
לעבוד את הש"י בכח ההוא בזכרו הנ"ל ,והשם יתברך יהיה בעזרינו לעבדו
באמת".
והדבר מבואר בהרחבה באגרא דכלה (חקת) איך האדם באכילתו
בכוונה הרצויה מעלה הקליפות נוגה אל הקדושה ,וגם כן שהדבר תלוי
בכמות אכילתו שלא יאכל יותר ממה שצריך כדי שיהיה לו כח לעבודתו
ית"ש ,וזל"ק:
"והדבר הזה צריך התרחבות ביאור קצת ,ידוע דשלש קליפות הטמאות
הם טמאות לגמרי ואין להם מבוא אל הקדושה ,והקליפה הרביעית היא
קליפת נוגה היא 'טיקלא' בחינת משקל ,והיא מצרנית בין הקדושה והקליפה,
ויש בה סוד טוב ורע ,לפעמים היא נכללת בקדושה ולפעמים בהיפך ,על כן
'טיקלא' נקראת כמו לשון המשקל שנוטה בהכרעה פעמים לכאן ופעמים
לכאן .והנה כל הדברים אשר בעולם אשר נאסרו על פי התורה ,נפש חיותם
מג' קליפות הטמאות לגמרי ,על כן נאסרו לעם הקודש ,כי אין בחיות הזה
מבוא אל הקדושה ,רק הם צריכים ביטול וכריתה לגמרי כמו שיהיה לעת קץ
אשר רוח הטומאה יעביר מן הארץ ,ואפילו אם יהיה האדם מכוין באכילת
דבר האסור לשם שמים ,דהיינו שיעבוד את הש"י בכח האכילה ,לא ירצה
לקרבן לי"י כי מום בו ואין לו מבוא אל הקדושה ,רק צריך לבטל ממנו הכח
הניתוסף בו מחיות הדבר הנאסר על ידי סיגופים וכיוצא בשבירת לבו.2
והנה מעשה התורה והמצות אשר צוה י"י לעשותם הם לגמרי מהקדושה,
והדברים העולמיים המותרים והם רשות כגון אכילה ושתיה ומשגל בדברים
המותרים הם מסוד קליפת נוגה והם בסוד המשקל ,ועיקר עבודת האדם
סובב על קוטב הזה ,דהנה נברא האדם באופן הזה שאי אפשר לו לחיות
על פני תבל מבלי התעסקות באכילה ושתיה ומשגל ,והנה חיות כל אלה
הדברים המותרים ורשותיים הנעשים תחת השמש הם מקליפת נוגה
אשר היא מצרנית וסוד הטיקלא ,והוא יתבחן בבחינת הדעת וכוונת האדם
בהכרעה על ידי הדעת הנתון בו אשר הדעת יתפשט בכל מדותיו ,דהיינו
בלוקח ועושה הדבר המותר ומכוין דעתו לשם שמים ,דהיינו שילך בכח
האכילה ההוא לעבודת הש"י ובמשגל להוליד בדומה עבדים לאלקי עולם
וכיוצא בענייני משא ומתן ,וכל הדברים הנעשים תחת השמש אשר לא
נאסרו בחוקי התורה ,הנה בעשות כל אלה בכיוון והכרעת דעתו לשם שמים
הנה יוכלל החיות שבדבר המעשיי ההוא אשר היא מקליפת נוגה יבוא אל
הקודש לקדושה ,ובהיפוך ח"ו כשמכריע בדעתו בעשות כל אלה למלאות
תאוותו הבהמיית הנה יוכלל החיות שבדבר המעשיי ההוא בתוך שלש
קליפות הטמאות ,עד אשר יתיישב בדעתו לשוב אל י"י וילך בכח האכילה
ההוא לעבודתו ית"ש אזי יוצא בלעם מפיהם ליכלל החיות בקדושה.
והנה מעשה האדם בתחתונים גורם בעליונים ,דהיינו כשעושה האדם
מעשה מותר ורשות תחת השמש בכיוון דעתו לשם שמים ויוכלל החיות
מנוגה בקדושה ,אזי גורם שהקליפת נוגה שיש בה טוב ורע והנה הרע הוא
מהקליפות הטמאות וכשתוכלל נוגה בקדושה הנה היא מטהרת טמאים,
ובהיפוך ח"ו הנה כשגורם האדם שתוכלל בקליפות הטמאות הנה היא
מטמאה טהורים ,והנה זה עיקר עבודת האדם על פני האדמה לגרום שתוכלל
ותתעלה נוגה בקדושה ,עד שבמהרה בימינו תוכלל לגמרי עם כל בחינותיה
ואז לא יהיה חיות לג' קליפות הטמאות ,כי כל חיותם נמשך על ידי קליפת
נוגה המצרנית.
[המשך בעמוד ]4

אל הקודש בהגיע זמן הארת שבת ,והג' קליפות הטמאות נידחין לנוקבא דתהומא
רבא בסוד הכתוב במזמור שיר ליום השבת 'כי הנה אויביך וכו' יתפרדו כל פועלי
און'" .ובמאמרי חדש תשרי (מאמר ד ,סימן ח)" :והנה באכול האדם לשם שמים
בסעודת מצוה ,ואפילו בסעודת הרשות אם יהיה כוונתו לשם שמים כדי שילך בכח

או יש לומר כפשוטו' ,סמך שמיטה אצל הר סיני',
דהנה התורה ניתנה בהר סיני במקום הפקר כמו
שאמרו רז"ל ,להורות לאדם שיעזוב כל אשר
לו ויקנה קנין התורה שהוא קניינו בעצם ,והנה
מצות השמיטה היא להפקיר קניינו במצות
השם ,ולבל ירע בעיני האדם ,סמך שמיטה אצל
הר סיני מקום הפקר ,1להורות כנ"ל[ :אגרא דכלה,
בהר]

בשביל לימוד התורה צריך להסתפק במיעוט ,אך
לקיום המצוות צריך הרחבה
וידבר י"י אל משה במדבר סיני .מה כתיב למעלה
'אלה המצות וכו' בהר סיני' וסמיך ליה 'וידבר י"י
במדבר סיני' ,קיום המצות הם בהרוחה 2כמו
ההר שעשוי למקום זריעה כמו שנשתבחה בזה
ארץ ישראל ,מה שאין כן התורה כך הוא דרכה
של תורה שלא לבקש הרחבה ,רק כמדבר פת
במלח ומים במשורה וכו' ,ועל כן 'וידבר י"י'
הנה דיבור הש"י הוא תורה נאמר 'במדבר סיני':
[ליקוטי מהרצ"א ,במדבר]

מדת הענוה
ויבואו מדבר סיני (שמות יט ב) .סינ"י בגימטריא
ענו"ה עם הכולל (כן הוא בספר דבש לפי מהרב
הגדול חיד"א זלה"ה (מערכת ס אות ב)) ,והנה
עם היות שכן הוא רגילות המקובלים בחושבם
גימטריאות כאשר נחסר אחת מהחשבון מוסיפין
הכולל ,והוא נרמז בתורה בדברי יעקב 'אפרים
ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי' (בראשית מח
ה) ,ראוב"ן שמעו"ן בגימטריא אפרי"ם מנש"ה
בהוסיף הכולל (גם זה הביא בספר הנ"ל (מערכת
ג אות יד)) ,עם כל זה
[המשך בעמוד ]4
 .1ראה עוד ליקוטי מהרצ"א (בהר)" :וידבר וגו' בהר סיני
לאמר .על פי פשוטו יש לומר 'ענין שמיטה אצל הר סיני',
היינו הש"י דיבר אל משה הקדמה למצות שמיטה אמר
לישראל ענין הר סיני על שהיה נמוך שבהרים זכה שניתנה
עליו התורה וכביכול ירד עליו הש"י ,והנה מצות השמיטה
לעזוב אדם שדותיו וכרמותיו הפקר לכל ,הנה היצר יסיתנו
האיך יעזוב את שלו הפקר לכל ,אבל כשיש בו מדות עניוות
ושפלות ידע שאין העולם שלו רק 'לי"י הארץ ומלואה' ,וזהו
שאמר 'בהר סיני לאמר' ,יאמר להם מתחלה ענין הר סיני":
 .2ראה נועם אלימלך (ליקוטי שושנה)" :אשריך וטוב לך
אשריך בעולם הזה וטוב כו' .כי מה שטוב לצדיק בעניני
העולם הזה הוא הכל כדי שיבא על ידו לעולם הבא ,כי
הדברים הצריכים לעולם הבא המה התורה והמצות ,והם
אינם יכולים להעשות ולהפעל אם לא שיש לו כל צורכי
עולם הזה בריות ,למשל הכנסת אורחים סוכה ואתרוג

זמני שב”ק
זמן הד"נ
ירושלים
בית שמש
בני ברק

6:58
6:57
7:13

מוצאי שב"ק ר"ת
ירושלים
בית שמש
בני ברק

8:51
8:50
8:48

ה<לכות
שונה
בירורי הúכות ומנהגים
מהות התשובה לחייבי ד' מיתות בית דין ועוון חילול השם (ב)
עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין ממרקין שנאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם (יומא פו .).בגליון הקודם הבאנו
מדברי רבינו כמה מצוות העולים לו במקום היסורים ,וגם שהקב"ה ישלח לו יסורים קלים כפי ערך תשובתו בתום לבבו מעומקא דלבא ,עיי"ש.

המעשים טובים שמצרף אל התשובה מגינים שלא יבואו היסורין בחוזק
תשובה ומעשים טובים ,כתריס בפני הפרענות (אבות פ"ד מי"א) .עיין
בתוספות יום טוב ,ולי נראה לפרש תשובה ומעשים טובים וכו' ,דהנה
תשובה אינה מכפרת לבדה גמר הכפרה רק בעבר על מצות עשה ושב לא
זז משם עד שמוחלין לו ,אבל עברו על לא תעשה ושב תשובה תולה ויום
הכיפורים מכפר ,עבר על כריתות ומיתות בית דין תשובה ויום הכיפורים
תולין ויסורין ממרקין ,חילול השם כולן תולין ומיתה ממרקת .הנה מן
הצורך להבין כשיעבור ח"ו על כריתות ומיתות בית דין הנה 'תשובה ויום
הכיפורים תולין' להגין מן היסורין שלא יבואו' ,ויסורין ממרקין' איך
יצוייר זה הלא התשובה ויום הכיפורים תולין להגין מן היסורין .וצריך
לומר שהן מגינים שלא יבואו היסורין בחוזק ,רק על יד על יד יסורין
קטנים ,כגון עבדי ליה מאניה ולא מתקבל עליה ,וכגון הושיט ידו לכיס
וכו' .דהיה גם בכאן יש לפרש כן ,הגם שחטא ח"ו בהנך עבירות דצריך
בהכרח ליסורין ,ונגזר במשקל קל דעות הפורעניות על שונאי ישראל ,עם
כל זה בעשות מעשים טובים עם התשובה הנה הוא כתריס ומגן להגן שלא
יגעו בו היסורין כל כך ,כמו המגן הנתון על גוף האדם ,הנה יורו בו המורים
אבל אינו כואב לו כל כך ,כן הוא הדבר הזה ,כן נראה לי[ :1דברים נחמדים]
הלובש בגדי לבן בשבת הקב"ה יזמין לו יסורים קלים
בכסא מלך" :הלובש בגדי לבן בשבת מכפרים על עון עריות מצורף
עם התשובה" .ולא ידעתי פירושן של דברים ,דהרי עריות הוא כריתות
ומיתות בית דין ,ודין תשובתם וכפרתם הוא תשובה ויום הכיפורים תולין
ויסורין ממרקין ,ודוחק לומר הכוונה דהלובש בגדי לבן יהיה במקום
יסורין ,ואפשר לומר הכוונה דהשי"ת מיקל יסוריו ויוצא ביסורין קלים,
דהיינו בהושיט ידו לכיס ליטול פרוטה ולא עלתה בידו ,או בעושה לעצמו
בגד ולא נתקבל עליו כל כך[ :אגרא דפרקא ,אות כח]
יסורים קלים מועילים דוקא כשמשים אל לבו שכל תנועותיו בחפץ הבורא
לא יחשוב האדם על שום דבר שהוא במקרה ,ואיזה סיבה גרם ,רק הכל
בהשגחת הש"י ,ומי שנותן דעתו על המקרים עליו הכתוב אומר 'ואם תלכו
עמי קר"י והלכתי וכו'' ,וקבלתי ,בעת שיזדמן לאדם איזה עיגום וצער
יזכור ויאמר הפסוק (תהלים כה יח) 'ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאותי',
בכדי שישים אל לבו שהוא בהשגחת הבורא על עונותיו ,כי כמה וכמה
עונות יש לו לאדם שאינם מתכפרין על ידי תשובה ויום הכיפורים ,רק
תשובה ויום הכיפורים תולין ויסורין ממרקין ,והש"י שולח לו יסורין קלין
כדי לכפר עונותיו ,וזהו שאמרו רז"ל 'היכי דמי יסורין אפילו הושיט ידו
לכיס וכו'' ,והוא דוקא כשמשים אל לבו שכל תנועותיו בחפץ הבורא ,2הבן
הדבר[ :אגרא דפרקא ,אות קכד]
אם ארע לאדם איזה סכנה הגם שניצול מזה ,על כרחך נתחייב מיתה כזאת
ומחוייב לפשפש במעשיו
דאמרינן בגמרא בבא בתרא דף י' (ע"א)" :ר' פפא הוה סליק בדרגא אישתמיט
כרעא ובעא למיפל ,אמר השתא כן איחייב מאן דסני לן כמחללי שבתות
וכעובדי עבודה זרה (עיין ברש"י שעל אלה חייבין סקילה דחיפה מב'

 .1אמנם זהו דוקא בשאר מצוות חוץ מגמילות חסדים ותלמוד תורה שהם עולים לגמרי במקום היסורים,
והוא הדין שאר מצוות כשעושה אותם ביגיעת הגוף גם כן עולים במקום היסורים ,כמו שכתב רבינו
בהקדמתו לס' דרך פקודיך והביא כן בשם רבינו יונה ,וכבר הבאנו דבריו בגליון הקודם ,עיי"ש:
 .2וכן הזהיר על זה רבינו בהוספות מהרצ"א (אות מ)" :דע ידידי הקורא ,שלא יחשוב שום דבר שבא
במקרה ,שדבר זה גרם זאת ,רק הכל בהשגחת הבורא הבורא יתברך שמו ,ומי שנותן דעתו על המקרים
עליו הכתוב אומר (ויקרא כו כא) 'ואם תלכו עמי קר"י והלכתי וכו'' ,וקבלתי בעת שיזדמן לאדם איזה
דבר עיגום ומצער יזכור ויאמר הפסוק 'ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאתי' ,בכדי שישים אל לבו שהוא
בהשגחת הבורא על עוונותיו ,להזכירו כדי לפשפש במעשיו ,ומה שאמרו רז"ל 'היכי דמי יסורין אפילו

קומות) ,אמר ליה ר' חייא בר רב מדפתי לר' פפא שמא עני בא לידך וכו'
כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודה זרה" ,עיי"ש .הנה גם
רב פפא ניצול שלא נפל ,ומאין היה שופט שנתחייב ,שפשפש במעשיו
איזה עון סקילה יש בידו עד דתני ליה ר' חייא בר רב ופתר לו הדבר ,על
כרחינו נשמע מזה שכל דבר שיארע לאדם הגם שניצול על כרחך יש בידו
איזה עון שנתחייב מיתה כזאת ,ומה שניצול איזה זכות נתלה לו וכיוצא,
הנה מחוייב להודות ולפשפש במעשיו ,כי בודאי נתחייב ,כי אין שום דבר
במקרה[ :בני יששכר ,חדש אדר ,מאמר ד ,סימן ג]
מי שנתחייב בכריתות ומיתות בית דין פגמו הוא בדעת ,ותקנתו :להודיע
לבני אדם גבורותיו /להיות דבוק בדעתו באהבתו וביראתו /לכוון בשמות
הדעת
זה לשון מרן ז"ל בטעמי המצות (בראשית)" :דע כי יש ד' מיתות בית דין,
ויש מיתה בידי שמים ויש כרת ,וב' אלו האחרונים חשובים לאחד ,כי
שניהם בידי שמים וכו' ,אך המיתות בית דין חלוקים במציאותם עצמם,
והנה הם ה' מיתות כנגד ה' גבורות המכוסים בדעת זעיר אנפין ,כי כל
הלאוין הם גבורות כנודע" ,עכ"ל .הנה מן הצורך להקדמה זו ,מי שעבר
ח"ו ידע כי פגמו הוא בדעת ,ויראה לתקן הדעת בשובו אל ד' להודיע לבני
האדם גבורותיו ,ולראות שיהיה דבוק בדעתו תמיד ואהבתו ויראתו ית"ש
ובתורתו ומצותיו וכיוצא ישמע חכם ויוסף לקח ,ומי שחלק לו הש"י
יכוין בשמות הדעת כמבואר בכתבי מרן ז"ל ,ונראה לי לכוין לפעמים שם
אהו"ה גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא ,לא קבלתי זה והש"י יודע:
[דרך פקודיך ,הקדמה ט ,אות א]

חוץ מהארבעה חלקי כפרה צריך גם כן תשובה על ביטול העשה
ותדע שהעמיק עוד בדבר הרב בעל עשרה מאמרות ,וכתב במאמר חיקור
דין ח"א פרק כ"ב ,וזה לשונו" :ידוע ומפורסם כי העובר על אחת מכל
האזהרות שבתורה שוגה בכפליים ,האחד מעשה העבירה ,והשנית שאילו
נמלט ממנה היה נחשב למצוה רבה ,מלבד ביטול מצוה אחרת שהיה
אפשר לקיימה באותה שעה ,אחרי מה שבארנו שאפילו פעולת הרשות
יש בהן דקדוקי מצות (רצה לומר על פי מ"ש בסמוך בשם בעל חובת
הלבבות שאין בנמצא בעולם שום תנועה שיהיה דבר הרשות רק מצוה
או עבירה ,נמצא על כרחך בודאי היה צריך לעשות באותה השעה איזה
תנועה ,ובאם אותה התנועה אינה עבירה בודאי למצוה תחשב ,ואם כן
על ידי עשיית העבירה תבטל בודאי ממצוה) ,לפיכך הוצרכה תשובה
עם שאר חילוקי הכפרה (רצה לומר דארבעה חילוקי כפרה הן ,א' ביטול
מצות עשה תשובה לבדה מכפרת היינו הוידוי בחרטה גמורה .ב' עבר על
לא תעשה תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר ,אבל על כל פנים תשובה
בעינן דיום כיפור לבדו אינו מכפר .ג' עבר על כריתות ומיתות בית דין
תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין ממרקין ,וגם בכאן יסורין לבדן אינם
מכפרין הכל בזולת התשובה .ד' עבר עבירה בחילול השם כולן תולין
ומיתה מכפרת ותשובה בעינן ,הא לך שהתשובה נצרכה לכולן גם אצל
יום הכיפורים ויסורין ומיתה) כמו שזכרנו ,לא בלבד להכרח החרטה
שהוא מתנאים הראשונים והעצמיים וכו'" ,עכ"ל הרב.
[המשך בעמוד הבא]

הושיט ידו לכיס וכו'' ,הוא דוקא כשמשים אל לבו שכל תנועותיו מסורין בחפץ הבורא ,ותבין ותשים
הדברים על לבך".
וראה עוד אגרא דכלה (בחקותי) שהעונש אינו דרך נקמה ,רק הוא דרך רפואה שירפאו ממחלתם ,להיות
שנפרדו בעונם משרשם ,ורוצה השית שישובו בתשובה ואז יתרפאו ,ולכך מביא עליהם פורענית כדי
שיתנו אל לבם שישובו אל ה' ,ולעורר עולמות התשובה ,וישוב עליהם ברחמים רבים ויחוננם כימי עולם,
עיי"ש .וכתב רבינו בהוספות מהרצ"א (אות כו)" :וזה נקרא השגה ,שישיג כל זה ,שהעונשים אינם באים
דרך נקמה אל האדם ,רק שישיג שהאדם בעצמו פועל במעשיו כל זה ,כשאר גורם שהשכינה תתמלא
בדינים ח"ו ,אזי ממילא מגיעים העונשים אל האדם ,כי הוא שורש נשמת ישראל אם הבנים" .וכבר

ה<לכה
נעימות
ביאורי השו"ע בדרך פרדס
ולא תונו איש את עמיתו
רמז במשנה
שלכתחלה
לא יונה
אף בפחות
משתות

בפחות

משתות .משנה

בבא מציעא פרק ד' משנה
ג'" :האונאה ארבעה כסף
מעשרים

וארבעה

כסף

לסלע ,שתות למקח" .עיין
בתוספות יום טוב דהוה מצי
למיתני כסף [אחד] לדינר
[שהוא ששה כסף] .יש לומר
'אל תונו' האמור בתורה הוא
במטבע האמורה בתורה,
היינו דשקל שבתורה הוא
סלע ,על כן המציא התנא
דוקא האופן האמור בתורה.
ועוד אומר לך רמז 'ארבעה
כסף' הוא משקל ס"ד
שעורים כמ"ש התוספות
יום טוב בשם הרמב"ם ,והנה

שולחן ערוך חושן משפט סימן רכז; עד כמה הוה מחילה או
חזרת האונאה
(א) אסור להונות את חבירו ,בין במקחו בין בממכרו .ואיזה מהם שאינה,
בין לוקח בין מוכר ,עובר בלאו:
(ב) כמה תהיה האונאה ויהיה חייב להשיב ,שתות בשוה .כיצד ,הרי
שמכר שוה שש בחמש או שוה שבע בשש ,או שוה חמש בשש ,או שוה
שש בשבע ,הרי זה אונאה ונקנה המקח ,וחייב המאנה לשלם האונאה
ולהחזירה כולה למתאנה:
(ו) יש להסתפק אם מותר להונות את חבירו בפחות משתות ,אם יש
באונאה שוה פרוטה .אבל מטבע ,כל זמן שלא הגיע לכדי אונאה מותר
לכתחלה להוציאה ביפה:
(כט) אלו דברים שאין להם אונאה :העבדים והשטרות והקרקעות
וההקדשות; אפילו מכר שוה אלף בדינר ,או שוה דינר באלף ,אין בהם
אונאה :הגה ויש אומרים דדוקא עד פלגא ,אבל יותר מפלגא ,כגון שמכר לו
אחד יותר משנים ,הוי אונאה (טור בשם ר"ת והרא"ש):

משתות[ :ברכה משולשת]

אלו דברים שאין להם
אונאה וכו' והקרקעות .וכי
תמכרו ממכר לעמיתך...
וראיתי

בתרגום

רמז מן
התורה
שלכתחלה
לא יאנה גם
בקרקעות

יונתן

שתרגם 'וארום תזבנון זביני
לחבריכון ,או תזבנון עסקא
דמטלטלי מן יד חבריכון'.
נראה דדייק גם כן תיבת
'ממכר' ,ומבאר דבמכירה
מיירי מכירת קרקעות ,הגם
דאין אונאה לקרקעות ,עם
כל זה לכתחילה החיוב על
המוכר שלא יאנה ,על כן
דייק הכתוב 'ממכר' שהוא
דבר שאינו ניקח מיד ליד,
רק הולך מרשות זה לרשות

אונאה מספר ס"ג לומר לך
יותר מזה הוה אונא"ה ,וירמוז למה שכתב הרא"ש דהגם דבפחות משתות הוה

זה על ידי מכירה ,מה שאין כן מטלטלין בלקיחה מיד ליד ,זהו שאמר 'או קנה מיד

מחילה ,עם כל זה לכתחילה אסור להונות בכוונה ,על כן תיבת אונאה ס"ג ,פחות

עמיתך'[ :אגרא דכלה ,אמור]

המשך 'שונה הלכות'
ורצה לומר דלהיות לביטול מצות עשה די בתשובה לבדה ,והנה בעבירת
לא תעשה יש גם כן ביטול מצות עשה כמו שביאר הרב ,אם כן מן ההכרח
הוא לתשובה על ביטול המצות עשה ,3ויום הכיפורים ויסורין ומיתה
לעבירת הלא תעשה ,כל אחד כפי המגיע ,דוק והארך ותבין לפי זה כי גם
אנכי ולא יהיה לך נכללין זה בזה והוא אשר שמענו מפי הגבורה בדיבור
אחד והוא כלל כל התורה יונעם למשכיל.
על פי הדברים הנ"ל מה מתוק לחיך לפרש פרשת התשובה שהנחיל
השי"ת על ידי נביאו הושע בן בארי (הושע יד ב)' ,שובה ישראל עד ד' אלקיך
כי כשלת בעונך קחו עמכם דברים ושובו אל ד' וכו'' ,והנה הדקדוקים
מפורסמים לעין כל רואה ,א' אומרו 'שובה ישראל עד ד' אלקיך' משמע
שיש תשובה נמצאת שאינה מגעת עד לד' אלקינו ,ואנחנו לא נדע איזה
הוא התשובה שאינה מגעת והתשובה המגעת ,ב' פתח בדבריו בשתי
השמות 'הוי"ה אלקיך' וסיים 'קחו עמכם דברים ושובו אל הוי"ה' ,ג'
אומרו לנתינת טעם 'כי כשלת בעונך' והוא לכאורה שפת יתר ,דודאי לולי
חטאתינו ופשעינו אין מן הצורך לתשובה ,ד' אומרו 'קחו עמכם דברים'
לא ידענו מה הן הדברים ,ה' חזר ואמר 'ושובו אל ד''.
ולפי דברי הרב הנ"ל יצדקו העניינים בטוב טעם ,בהקדים הקדמה אחת,

הרחבנו בזה באתערותא דפרקא לפרשת בהר בחקותי שנת תשע"ג (גליון י') ,עיי"ש .וע"ע עוד אגרא דכלה
(ואתחנן) לגבי ד' מיתות בית דין כריתות ומיתה בידי שמים וקנסות ד' וה' שאינם בגדר נקמה ,רק שעל ידי
טבע העונש תוסר ממנו הקליפה ,והבאנו דבריו בגליון הקודם בנעימות הלכה ,עיי"ש:
 .3ראה עוד מש"כ רבינו בהקדמה לספר דרך פקודיך (הקדמה ט ,אות ג) תקנה למי שעבר על מצות עשה,
וזל"ק" :עוד שם (בטעמי המצוות להאריז"ל ,בראשית) זה לשונו' ,ואמנם מצות עשה הם בבחינת החסדים
כידוע ,כי שם א"ל בחסד ,וא"ל במילואו גימטריא קפ"ה ,וב' א"ל גימטריא ש"ע (נראה לי ב' פעמים א"ל נגד

היות מצות עשה הוא מצד החסדים ומצות לא תעשה מצד הגבורות ,אם
כן בביטול מצות עשה מונע החסדים ,דהחסדים הם מצד השם הוי"ה ב"ה,
וכאשר גורם ח"ו למנוע החסדים פוגם בשם הוי"ה ב"ה ,ובעבור על מצות
לא תעשה מעורר ח"ו הגבורות אשר בשורשם הם קדושים ובהוריד אותם
למטה מתהוים לדין ח"ו ,והגבורות הם מצד שם אלקים ,אם כן כאשר
גורם להוריד הגבורות למטה שיתהווה מהם משפטים ויסורים פוגם בשם
אלקים ,והנה לפי דברי הרב הנ"ל שכתב בעבור האדם על לא תעשה
מיקרי מבטל מצות עשה גם כן ,על כרחך צריך לתשובה ווידוי דברים
על ביטול מצות עשה ויום הכיפורים על הלא תעשה ,וזהו שאמר 'שובה
ישראל עד הוי"ה אלקיך' היינו לתקן ב' השמות הוי"ה אלקים ,ואמר למה
דוקא תשובה לשני השמות' ,כי כשלת בעונך' ,עון ממש לא ביטול מצות
עשה בלבד רק כשלון בעון היינו לא תעשה ,והוה עשה ולא תעשה ,על כן
מן הצורך לשוב עד ב' השמות דוקא ,והאיך הוא התשובה לב' השמות ,בא
כמפרש 'קחו עמכם דברים' היינו וידוי' ,ושובו אל הוי"ה' כי התשובה הוא
תיקון לביטול מצות עשה שהיה בשעת העבירה שהוא היה פגם להוי"ה,
והתשובה הוא תקון לשוב אל הוי"ה וירחמהו הבן הענין ,אכ"מ לפרש
השאר[ :דרך פקודיך ,מצוה כו ,חלק המחשבה ,אות יא-יב]

החסדים המכוסים והמגולים ,נראה לי) ,שהם מצות עש"ה שהוא ש"ע וד' אותיות של ב' א"ל והכולל הרי
עש"ה (נראה לי חשבון האותיות והכולל נגד ב' פעמים שנכללים הה' חסדים שמתפשטין עד הוד ונכללים
ביסוד ,לזה מרמז הכולל ,ונכללים אחר כך במלכות שבו ,לזה מרמז חשבון האותיות כי במלכות שבכל
פרצוף הוא חשבון מנין האותיות כנודע ,והש"י יודע)' .הנה לדעתי בביטל מצות עשה ,כאשר ישוב אל ד'
יתעסק בחסדים לגמול חסד בגופו ובממונו ,ויכוין לשם א"ל במילואו ,נראה לי":

והנה תראה שמעשה המצות אשר הם בבחינת הקודש לגמרי מפורשים בתורה ,כזה וכזה יעשה האדם
וחי בהם ,זאת המעשה אשר לא תעשנה אשר הם מחיות הקליפות הטמאות ,מפורשים בתורה באזהרה
לבל נגוע בקצה העבירות ,ובענין מעשה הרשות המותר וההכרחי לחיותו אינו מפורש בתורה כמה יאכל
וכמה ישתה וכמה יעסוק במשגל וידבר דבריו ויעסוק במשא ומתן וכיוצא ,רק דרך כלל היא מצוה בתורה
'קדושים תהיו' ופירשו רז"ל 'קדש עצמך במותר לך' ,דהיינו כל הדברים המותרים וההכרחים יקח מהן די
הסיפוק בכיוון דעתו לצד הקודש ,דהיינו לילך בכח האכילה ההוא לעבוד את הש"י ולא לעסוק במותרות
לצד התאוה ,ולמה לא פירשה התורה שיעור ההכרח וגבולו אשר בעבור הגבול הוא המותרות ,דאי אפשר
לפרש זה בתורה ,כי בזה אין אדם דומה לחבירו ,דהנה יש לך אדם שצריך למאכל ג' לטרות למלאות בטנו,
והנה כאשר ישער ויכוין לשם שמים ויקח די בסיפוק ב' לטרות בכדי שלא למלאות תאוותו הנה קיים
'קדושים תהיו' ומעשיו הם לצד הקדושה ,ויש לך אדם אשר יתמלא בטנו על ידי מזון ליטרא אחת ויאכל
כל שבעו למלאות תאוותו ,הנה הגם שהראשון אכל יותר ,עם כל זה מעשהו בקודש והשני בתאוה יתהלך.
והנה על פי המשל הזה תבין כל ענייני בני האדם ,ואי אפשר לפרש השיעור והגבול בתורה ,רק סתם
'קדושים תהיו' ,והוא בשיקול הדעת .ואפשר יש לרמז שעל כן נאמר בפרשת קדושים 'דבר אל כל עד"ת
בני ישראל' ,רצה לומר דע"ת בני ישראל ,והנה ניתנה התורה לישראל בשביל כן 'ממדבר מתנה לא מקום
זרע ותאנה וכו'' להורות שעיקר דרכי התורה שלא להנות מעולם הזה ,רק כל ענייני האדם יהיו לצורך גבוה
להעלות כל הנאות יישוב העולם מקליפת נוגה אל מקום הקודש על ידי הכרעת הדעת כנ"ל".
והנה גם זאת נדרש מהאדם לשבר תאוותו באמצע האוכל כמ"ש רבינו באגרא דכלה (דברים),
וזל"ק:
"אכל תשברו מאתם וכו' .הבנתי מרמיזת כבוד הרב הק' מהרד"ב זצוק"ל להבין רמיזות הכתוב הלז כפי
קט שכלי ...אך דהנה אמר שלא הגיע עדיין זמן ירושת ארץ אדום עד ביאת המשיח ,והנה ידוע זה כל עבודת
עם י"י אלה לברר מכל אומה חיות ניצוצי הקדושה אשר בתוכם ,ואז כאשר יוגמר הבירור ינתנו האומות
למרמס רגליהם כי יתבטלו באין להם חיות ,והנה הבירור הוא על ידי כל אוכל ומשקה אשר יאכל וישתה
האדם בכוונתו לקיים רצון בוראו ,והנה לשם יש מלובשים נצוצין וכאשר יהיה הכוונה להש"י אז יתברר
האכילה ההיא לעבוד את הש"י וכו'" .עיי"ש .וע"ע הוספות מהרצ"א אות קמ"ב:
 .2וע"ע בני יששכר חדש אדר מאמר ב דרוש ז מעניין דבר איסור שנתערב בהיתר:

הניצוץ מה שאין כן באכילתו ושתייתו למלאות תאותו ,והנה כתבו חכמי האמת 'אכילה שהנאתך ממנה
משוך ידך ממנה' (גיטין ע ,).באמצע האוכל ,וזה חשוב יותר מתענית לשבור התאוה באמצע האוכל ,וזה יורה
שכוונת האכילה הוא רק לשם שמים להעלאת נצוצין ,והנה המגיד הזהיר להבית יוסף שאפילו מים לא
ישתה רק במדה ,הגם שהמים אין בו הנאה כל כך עם כל זה גם זה יהיה במדה .וזהו שאמר עדיין לא הגיע
זמן ירושת ארץ אדום עד מדרך כף רגל ,שאז יושלם הבירור מהם ,וכעת אין לכם רק לעסוק בבירור ,ובכן
זאת עשו 'אכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם' ,הכוונה 'אכל תשברו' שבירה ממש' ,בכסף' בעת כוספיכם
ותשוקתכם חזק אז תשברו התאוה ובזה תשברו הניצוץ מאתם ממש ואז 'ואכלתם' ,וגם 'מים' שאין בו
תאוה כל כך ,עם כל זה 'תכרו' מלשון כור שהוא כלל המדות ,היינו שתשתו במדה כמו שהזהיר המגיד ,וגם
כן 'מאתם' כנ"ל ואז ושתיתם ,ואמר הטעם 'כי י"י אלקיך ברכך בכל מעשה ידך'' ,ברכך' מלשון 'המבריך
את האילן' ורצה לומר 'בכל מעשה ידיך' שאתה עושה באכילה ושתיה וכל עסקי העולם הכוונה שיבריך בך
הנצוצין הנדחים ,ועל כן 'ידע לכתך את המדבר וכו'' ,רצה לומר על כן הוליכך מקודם במדבר הגדול ,לשבור
הניצוצין משר המדבר שהוא הקליפה הגדולה שבכל הקליפות כנודע ,וזהו 'ידע לכתך וכו'' ,שהמשיך הדעת
להליכתך במדבר והבן ,והמשכיל יתבונן דבר מתוך דבר ויאירו עיניו".
וראה עוד מה שכתב רבינו בהוספות מהרצ"א (אות לו) בעניין אכילת בשר ,והעיקר שיהיה שווה
אצלו כל המאכלים ,ואפס קצהו תראה מחמת אריכות הדברים וקוצר היריעה (ודרוש תדרשנו לטובה
מעל גבי הספר) ,וזל"ק:
"מדברי מרן מהרח"ו ז"ל [בהקדמה לספר עץ חיים] 'צריך לפרוש עצמו מבשר ויין כל ימות השבוע'...
על כרחך כונתו הקדושה הוא על מי שאפשר לו שהוא ממשפחת בריאים ,וגם מי שאי אפשר לו מחמת
חלישותו ,אל יהיה בזוללי בשר וסובאי יין לתענוג גופו ,רק בכוונה להברות גופו ,וישקול ענינו בפלס ומאזני
צדק שלא להרבות בתענוג רק די הסיפוק ,וכשימשוך ידיו מהמותרות גם בזה יקיים דברי מהרח"ו ז"ל,
וכלל גדול בזה ההשתוות שיהיה שוה בעיניו פת חריבה ובישרא דתורא ,ואשרי מי שחלק לו השם יתברך
בינה ויודע להעלות הניצוצי הקדושה שבכל דבר ,אזי יוחשב כאכילת קדשים ,3אבל מי שמשער בכוחו
שיוכל לסבול הפרישות מבשר ויין בודאי אל יזוז מאזהרת הרח"ו ז"ל זי"ע".
 .3ראה עוד סור מרע ועשה טוב והוספות מהרצ"א אות קמ"א מעניין הצדיקים שהאכילה עצמה נחשבת אצלם
לעבודה ,ובאגרא דכלה פרשת קרח:

המשך 'הדרכה ישרה' עמוד 1
לא דבר ריק הוא וטעמא בעי בכל מקום .3ויש לפרש על פי מה שכתב הרמ"ע זלה"ה טעם שנבחר סינ"י ,שמספרו ששים רבוא כזה ,י' פעמים ס' הרי ת"ר ,נ' פעמים ת"ר הרי ל' אלפים ,י'
פעמים ל' אלפים הרי שלשים רבוא (עיי"ש (עשרה מאמרות) מאמר חיקור דין חלק ב' פרק ל"א ותבין) ,עוד אמרו ,שישראל היו באותו הזמן ששים רבוא חסר אחד ויחידו של עולם הצטרף
עמהם להשלים מניינם ,ולזה גם כן סינ"י בגימטריא ענו"ה עם הכולל ,כביכול להורות ענותנותו של יחידו של עולם שנצטרף עמהם להשלים מנינם[ :בני יששכר ,חדש סיון ,מאמר ב ,סימן יג]
על ידי לימוד התורה אין שולט עליו הס"מ
עוד כתב הרב הגדול חיד"א זלה"ה (שם) סינ"י בגימטריא ס"מ עם הכולל ,דעל ידי לימוד התורה אינו שולט בו ,עכ"ד .ויש להטעים הדבר ,סינ"י עם אל"ף (כי הוספת האחד הנה הוא א' ונקרא
במבטא אלף) לשון 'ואאלפך חכמה' (איוב לג לג) היינו לימוד ,ירמוז אותן שעמדו רגליהם על הר סיני והם לומדים התורה ,אז הנ"ל אינו שולט בהם ,על כן סיני עם א' בגימטריא כנ"ל לבטלו,
מה שאין כן גוי העוסק בתורה או אותן שהיו בסיני ומבטלים את התורה ח"ו ,ודכירנא שמעתי מאחד קדוש מדבר [מה"ר משה מפשעווארסק שצוק"ל] רמז המשנה (שבת קכח' ):כופין את הס"ל
(ראשי תיבותת פלוני ופלונית) לפני האפרוחים היינו העוסקים בתורה ,עיין בתקוני זהר (א' ):והאם רובצת על האפרוחים' ותבין[ :4בני יששכר ,שם סימן יד]
ציצית מזוזה אשה ובנים וכדומה להם לזה צריך הכל שיהיה להצדיק מעות בריוח ,וזהו 'אשריך' פירוש מה שיש
לך טוב בעולם הזה ,אינה עיקר הכוונה כי אם 'וטוב לך לעולם הבא' ,ולזה נאמר 'אשריך' שפירוש דרך ונתיב לבא
על ידו לעיקר טובת עולם הבא ,וק"ל" .וע"ע אגרא דפרקא (אות שמז)" :והנה עניות מעביר על דעת קונו ,היינו
היראה ,והנה כשהאדם מעשר כדי שיתעשר ולא יתבטל מיראה ,מה נחמד ונעים הדבר ,וזהו שאמר 'עשר בשביל
שתתעשר' ,רק יהיה כוונתך 'למען תלמד ליראה וכו'' .וזהו שאמר ביעקב' ,ויירא יעקב וכו'' היינו שטעם טעם

היראה האמיתיית ,אז נדר נדר' ,אם יהיה וכו' ונתן לי לחם לאכול וכו'' ,אז עשר אעשרנו לך בכדי שאתעשר למען
אלמוד ליראה ,ועיקר כוונתו בעשירות רק בשביל היראה ,לדבר כזה מותר לעבוד את הש"י על מנת לקבל פרס
היראה .ודי בזה" ,עיי"ש ,וע"ע בני יששכר חדש סיון מאמר ה סימן יד:
 .3ראה עוד בני יששכר חדשי כסלו טבת מאמר ב סימן ב-ג:
 .4ראה עוד בני יששכר שבתות מאמר ב סימן ג:
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