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הנהגות האדם (ע"ח)
שלא ללמד תורה לתלמיד שהתורה אינה חביבה עליו  /וכן לא ללמד תורה לתלמיד העוסק בספרי החיצונים

לשון קדשו של רבינו בהנהגות האדם (אות י"ז):
"שלא לגלות סודינו ומצפוני רעיונינו לפני שום בן אדם ,ושלא נדבר עמו מעניני תורה ועבודה ,אם לא שהאיש הזה כבר יהיה בהסכמת בני חבורתינו,
ונבחן שלבו שלם בדבר".
***
הנה הדבר הזה היה אחד מהיסודות בחבורתו הקדושה של רבינו,
וכן אנחנו מוצאים על זה אזהרה חמורה בהקדמתו של רבינו לס'
אגרא דכלה ,וזל"ק:
"והנני אומר לאהבת האמת ,מן הדין רשאי האדם ורשות בידו
לאסור את שלו על חבירו ,על כן חלילה וחלילה לשום איש להעתיק
דבר מדברינו בלתי ידיעתי ובלתי ידיעת חברים המקשיבים ,עד אשר
ידעו את האיש ואת שיחו אשר בתומו ילך ונוכח ה' דרכו ,ודי בזה הערה
לחבירים".
וכדי להבין קצת החשש הגדול שחשש בזה רבינו ,נעתיק כאן
דברי רבינו בבני יששכר (חדש סיון מאמר ה סימן ד) שאסור ללמד
ולהשמיע דברי תורה למי שאינו מבקש חביבות התורה ,רק שומע
את דברי התורה כעין חכמה והמצאה ,וזל"ק:
"במדרש פרשת קדושים פרשה כ"ה' ,עץ חיים היא למחזיקים בה
(משלי ג יח) ,אמר רב הונא בשם רב אחא שלא יהיו דברי תורה בעיניך
כאדם שיש לו בת בוגרת והוא רוצה להשיאה לאחד ,אלא בני אם תקח
אמרי ומצותי תצפון אתך (שם ב א) ,אם יש לך זכות קח אמרי' ,עכ"ל.
דבריהם ז"ל במדרש הלזה אין להם ביאור לכאורה ,אין מן הצורך
להאריך בדקדוקים ,ונראה דבא לבאר למה אמר 'למחזיקים בה',
'ללומדים בה' 'להוגים בה' לא נאמר ,רק 'למחזיקים בה' ,וביותר יקשה
דהנה מחזיק נקרא מי שתופס באיזה דבר ואינו רוצה ליתנה לאחר כענין
'אין מוציאין מיד המוחזק' ,והאיך תצדק לומר בתורה שהיא עץ חיים למי
שתופס בה לעצמו ולא יתננה לאחרים ,דהרי מצות התורה היא ללמוד
וללמד.
על כן דרשו דהן אמת דמצות התורה היא ללמדה גם כן לאחרים ,אבל
הוא דייקא כשמלמדה לאיש אשר יקח אותה ויצרור אותה בכנפיו ויקח
ממנו מוסר ליראת י"י ואהבתו ומצותיו ,מה שאין כן שאומר דברי תורה
לאיש אשר אין לו זכות ואינו מבקש בעצם חביבות התורה ,רק שומע
אותה לפי שעה מהדורש בדרך חכמה והמצאה ,לאיש כזה מה טוב הוא
להדורש שיחזיק התורה לעצמו ולא יזרקנה לפני כסילים.
והוא אשר הביא בעל הדרש במשלו 'שלא יהיו דברי תורה בעיניך
כבת בוגרת' ,שהאב רוצה להשיאה ליהיה מי שיהיה ,ולא יחקור אם
תשיג יד הנושא להזהר בכבודה במאכל ומשתה ומלבוש ,כי לא ידקדק
האב המשיא בזה הנושא ,דכיון שכבר נתבגרה בתו הוא רוצה לפוטרה
מביתו להשיאה אפילו למי שאין ידו משגת ,והנה אמר לא תעשה כן
בדברי תורה ליתנה למי שאין בידו זכות ולא ידע ליזהר בכבודה ,וזהו
שאמר שלמה' ,בני (תהיה ואלמדך בחיוב כאב לבן) אם תקח אמרי
(ותעצור אותם בכנפיך ,כענין המורגל בדברי רז"ל בגמרא (כתובות נ).
'תנא מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן דמנח בכיסתיה') ומצותי
תצפון אתך (המצות היוצאים ממנה תצפנם ותשמרם) ,וזהו מה שאמרו
בלשונם ז"ל 'אם יש לך זכות (זכות הלב ,חשקת דברי תורה בעצמם)
קח' ,מה שאין כן כשאין ידך משגת להזהר בכבודה ,רק תשמע לפי שעה
דרך חכמה והמצאה ,טוב יותר שלא תשמע.
ומעתה מבואר גם כן הפסוק שהתחילו במדרשיהם הנ"ל 'עץ חיים
היא למחזיקים בה' ,מי שמחזיק לעצמו דברי תורה ,ולא יאמרם במקום
הכסילים כי 'לא נאוה לכסיל כבוד' (משלי כו א) ,והדורש לא יתנהג עם
דברי תורה כבת בוגרת שירצה להשיאה אפילו למנוול ,רק מי שחננו

הש"י בדברי תורה יחזיק בה עד שימצא מי שיודע ליזהר בכבודה.
והוסיף רבינו (סימן ה) להראות לנו האיסור ללמד תורה למי
שעוסק גם כן בחכמות חיצוניות רח"ל ,וזל"ק:
"ומעין הדברים האלה הנה מצאנו ראינו לרז"ל במדרשיהם פרשת
תשא פרשה מ"א' ,ויתן אל משה ככלתו (שמות לא יח) (למה נאמר לשון
'ככלתו' ,וגם 'ככלתו' הוא חסר לשון 'כלה') ,אמר רשב"ל כל מי שהוא
מוציא דברי תורה ואינן עריבים על שומעיהן ככלה שהיא עריבה לבעלה
נוח לו שלא אמרן ,למה שבשעה שנתן הקב"ה התורה לישראל היתה
חביבה עליהם ככלה שהיא חביבה על בן זוגה ,מנין שנאמר 'ויתן אל
משה ככלתו'' ,עכ"ל.
הנה האומר דברי תורה הוא המשפיע דמיון החתן ,והשומע הוא מקבל
דמיון הכלה ,ולפי זה כן הוה ליה למימר במשלו כדמיון הכלה שחביב
עליה בן זוגה ,אך הוא לדעתי ,דהנה חביבות החתן להכלה במה שיודע
שהיא מיוחדת לו ושוב לא תקבל מאחרים ,ובאם יארע שתקבל מאחרים
נאסרה לו ,אבל הכלה לא נאסר עליה החתן גם אם ישפיע לאחרות ,הנה
כך היא לימוד התורה ,אם אותו המקבל דברי תורה מן הדורש יקבל גם כן
חכמות אחרות חכמות חיצוניות ולשונות האומות ,הנה נאסר לבן תורה
להשפיע לו דברי תורה ,כי אין דברי תורה חביבים עליו ככלה שהיא
חביבה על בעלה מחמת שמיוחדת לו לבדו ,הבן הדברים כי קצרתי".
והדברים אינם דברים מחודשים שהרי כך פסק המחבר בשולחן
ערוך בהלכות תלמוד תורה (סימן רמו ס"ז) ,וזל"ק:
"אין מלמדין תורה לתלמיד שאינו הגון ,אלא מחזירין אותו למוטב,
ומנהיגין אותו בדרך ישרה ,ובודקין אותו ,ואחר כך מכניסין אותו לבית
המדרש ומלמדין אותו".
ודבר בעתו מה טוב בפרשיות אלו שבהם אנחנו רואים גודל החוב
להתרחק מרשעים ולא להתחבר עמהם ,שהרי בשבוע העבר למדנו
ממחלוקתו של קרח שנתחברו עמו שבט ראובן 'אוי לרשע ואוי לשכנו'
כמ"ש רש"י ,וגם השבוע שנה לנו רש"י (במדבר כ כג) שמפני ההתקרבות
לרשעים נחסר אהרן הכהן מכלל ישראל ,וז"ל" :מגיד שמפני שנתחברו
כאן להתקרב לעשו הרשע נפרצו מעשיהם וחסרו הצדיק הזה ,וכן
הנביא אומר ליהושפט (דברי הימים כ) 'בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את
מעשיך'".
ומכאן תצא הקריאה בימינו אלו שנסיונות הדור רבו מאד ,והרבה
דרכים ליצר להפיל במכמורת ספרים החיצונים וכו' וכו' ,להזהר מאד
שלא ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון ואינו נזהר בכגון אלו ,וכמובן
שהאזהרה בזה הוא גם כן לתלמיד גדול שכבר מלאו ימיו ושנותיו
שאם אינו נזהר בדברים אלו אסור ללמדו תורה ,על כן חובה מוטלת
על כל מגיד שיעור ומרביץ תורה להחזיר תלמידיו למוטב ולבדוק
אותם אם אכן נזהרים בזה ,ותקנות גדולות שנו כאן גדולי הדור,
הלא המה מרן הגה"ק פוסק הדור והדרו ר' שמואל הלוי וואזנער
זצוק"ל שהרבה להזהיר על זה בכל זמן ועידן ,להתרחק כמטחוי
קשת מנגע המשחית ומכלה רח"ל ,ולהבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר
הגה"ק מסקולען שליט"א שחגר את עצמו כגיבור להזהיר גדולים
על הקטנים ,ללחום מלחמת ה' עד חרמה ,להציל את הדור האחרון
מליפול לבאר שחת רח"ל ,ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר ,עדי
נזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

להעמיד שוטר ושופט על אבריו
'וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו
טמא הוא' .יש לרמז בפסוק הזה על פי
מה שרמזנו בפסוק 'שופטים ושוטרים
תתן לך בכל שעריך' ,שהן המה השערים
אשר פתח הבורא יתברך בגוף האדם,
עינים ואזנים וחוטם ופה וברית ,למנות
לכל שער שופט שישפוט בצדק אימתי
יפתח זה השער ואימתי יסתום ,דהיינו
עינים יפתח אותם להסתכל בתורה
ובמצות ובגדולת הש"י ,ובבוא לנגד עיניו
דבר ערוה אזי מהרה קל חיש יעצום
עיניו ,וכדומה בכל השערים המשכיל
יתבונן.
ובאם ח"ו עבר על זה ,ופתח איזה שער
במקום ובזמן שראוי לסתום ,אזי יהיה
ממונה שוטר לכל שער להעניש ,היינו
שיקנוס את עצמו בקנס ,ויקבל על עצמו
תשובה ,כמו שהיו נוהגין תלמידי הרמ"ק
שהיו מקבלין על עצמם קנס בעת
שיעשו כך וכך ,ומחוייב לשוב בתשובה
תיכף ,ובעבור זה עשה י"י ככה לארציות
הזאת שכל שער יש לו סוגר ,למען יסגר
בעת המצטרך ,וכמו שאמרו רז"ל אליה
שבאזן רכה ואצבעיו של אדם כיתדות,
שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יכוף
באצבעו האליה לתוך האזן.
זה שרמז הכתוב 'וכל כלי פתוח' ,רצה
לומר הכלים שפתחם הבורא יתברך
בגוף האדם' ,אשר אין צמיד פתיל עליו',
שאין מחובר עליו צמידת הכיסוי לסוגרו
ולסותמו בעת המצטרך ,ועושה הכל בלי
שיעור מוגבל עם הכלים הנ"ל' ,טמא
הוא' ,כי יבוא ח"ו לכל עבירות שבתורה,
הש"י יצילנו[ :אגרא דכלה חקת]

זמן הד"נ
ירושלים
בית שמש
בני ברק
לאנדאן

7:14
7:13
7:29
9:07

מוצאי שב"ק ר"ת
9:06
ירושלים
9:05
בית שמש
9:03
בני ברק
10:36
לאנדאן

חדש! סדר ברכת המזון עם פירוש "ברכת בני יששכר" לקט נפלא של ביאורים ממעיינות רבינו המהרצ"א זיע"א,

ניתן להזמין הדפסות מיוחדות עם הוספות ממשנתו של רבינו בהלכה ובאגדה על פי דרישה (לבר מצוה ,נישואין ,אירוסין חנוכת הבית וכדו').

אין טעם למצות (א)
כוונת טעם המצוה
כל המצות צריכין לקיימם
במחשבה ודיבור ומעשה כמבואר
בספר הגלגולים הנ"ל שהבאתי
לעיל ,מחשבה ,נראה לי הענין
הוא דצריכות כוונה לכוין לצאת
ידי חובת המצוה (גם מזה נראה
לכאורה דמדאורייתא הוא הכוונה
אבל אינו מוכרח כל כך) ,גם
לכוון טעמי המצות ,באם הטעם
מבואר בתורה בודאי אינו יוצא
בזולת זה וכמו שכתבתי לעיל,
אבל גם במצות שאינן מבואר
טעמם בתורה עם כל זה לכלם
יש טעמים כמוסים עד אין סוף
וחקר ,ומחויב האדם הנלבב
לחפש במושכלות טעמיהם( ,והא
דפסקינן 'אין טעם למצוה' ,היינו
שאין לסמוך בדיניהם על הטעם
ולומר כיון שהטעם הוא כך אם
כן במקום שאין שייך הטעם הזה
יפטור מהמצוה ,חלילה לומר כך,
כיון שהטעמים אין להם סוף ומי
יכול לבוא על מחשבתו של יוצר
בראשית ,אבל אף על פי כן מהראוי
להתבונן בטעמי מושכלות כל מה
דאפשר ויהיה שכרו אתו ופעולתו
לפניו) ,ועוד חיוב המחשבה במצות
שיהיו ברורים לו דיני המצוה
במחשבתו ויקיפם בשכלו כל מה
דאפשר שיהיו ברורים לו כאחותו
וכו' ,גם חיוב המחשבה לצפות
במחשבתו מתי תבא לידו ויקיימה:
[דרך פקודיך ,הקדמה ד ,אות א]

ודאי שיש טעם לכל מצוה

הנה בסוגיא זו של 'אין טעם למצות' ,מצינו בדברי רבינו שהפליג בשבח דברי האור החיים הקדוש ששמח
לבו על דבריו ,על כן דבר בעתו מה טוב להציגו כן לרגל יומא דהילולא קדישא דיליה שיחול בשבוע זה
ביום ט"ו תמוז

והנה ראיתי בדברי קדשו של הרב הק' בעל אור החיים זצוק"ל שהרגיש
בזאת הקושיא ,למה לן לידע מה עשה ד' תחבולה להשקיט המים ,וכתב
הוא ז"ל ,להיות המים נצטוו בציווי מאת הש"י לנהוג בהתגברות ,הנה
עשו מצות הש"י ,הגם שכבר נמחה כל היקום ,נהגו בהתגברות לקיים
ציווי הש"י ,כי אין להם לבקש דרשות לדרוש מדעתם דבר נגד ציווי
הש"י ,היינו שידרשו מדעתם כיון שכבר נמחה כל היצור שוב אין מן
הצורך למצות התגברות ,רק עשו שליחותם הגם שלא ידעו עוד מה טעם
לזה ,עד שהש"י שלח רוחו אליהם שכבר כלתה מצותן אזי נחו שקטו,
עד כאן דבריו הטהורים.
והנה שמח לבי בקרבי על דבריו ,וטובא איכא למשמע מהדבר הזה לכל
בעל נפש ,דהעבד הנאמן אין לו לבקש טענה לעצמו לפטור את עצמו
ממצותיו יתברך ,הגם שידמה בדעתו וימצא איזה טעם למצוה ,ולפי
הטעם שמצא ימצא עת שאינו נוהג הטעם הזה ,ועל ידי זה יבוא להפר
חוקי התורה ,אשר מזה נתפקרו הפלסופים שבדו טעמים מלבם למצות
הש"י ,וכאשר מצא עת שאינו נוהג הטעם אשר בדו מלבם בשכלם
המזוהם התירו להפר חוקי התורה ,עד שיצאו מכלל כל חוקי התורה,
וכאשר אירע לאפלטון ראש הפלסופים שנתן טעם לאיסור אשת איש
שיבאו בני אדם לחלאים רבים בהתערב הכחות והטבעיות של בעלי
אומנות זו בבעלי אומנות אחרות ,וגם יבואו לקטטות ומריבות ,עד
שהתיר לכל בעלי אומנות אחת שיהיו להם נשותיהן בשותפות ,וכן עשו
בכל חוקי התורה בלאוין ועשין .ובפרט בדורותינו בעונותינו הרבים,
אשר רבים מהערב רב שבבני עמנו חבקו חיק נכריה חכמות חיצוניות,
והוציאו כל חוקי התורה בדברי הבאי ,עד שנתפקרו מכל חוקי התורה,
ותוך עמנו הם יושבים ומכנים עצמם בשם ישראלים ,לא כאלה חלק
יעקב ,רק לעשות המצות כאשר צונו י"י אלקינו.
והגם שהש"י חלק ונתן מחכמתו ליראיו וגילה להם רזי דרזין וטעמי
מצותיו ,עם כל זה חלילה לעשות ולתלות המצוה על הטעם שנתגלה לנו
לומר הנה בעת הזאת הטעם הזה איננו נוהג אזי אפטור מהמצוה ,חלילה
חלילה לומר כן ,כי הם חכמתו של יוצר בראשית ואין סוף לחכמתו
ודעתו ,ואם כן אין סוף לטעמים שלהם ,ואם הטעם הזה שאנו משיגים
אינו נוהג באיזה זמן ועת ,הנה עוד לאלקי מילין וטעמים עד אין סוף וחקר,
הנה בשביל כך גזרו אומר חז"ל 'אין טעם למצות' ,הגם שבודאי מצוה
להמציא טעמים בפרד"ס התורה כל אחד כפי אשר חלק לו הש"י בבינה,
אבל חלילה לתלות יסוד דתי המצות על הטעמים ,רק לעשותן מאהבה
כעבד הנאמן השש ומתעלס בקיום מצות אדוניו בלי חקירת הטעם		.
ומה מאוד מתוק האור לעיני שנתהווה הפועל הזה על ידי המים על ידי
המבול ,שהמים עשו רצון קוניהם בלי שום טעם ,דהנה חטא דור המבול
היה בזנות ,ועיין בברית מנוחה להיות שהיה לדורות הקודמים ידיעה
גדולה בנסתרות והבינו הרכבת כחות עליונות אלו עם אלו ,ואמרו כן
נעשה גם אנחנו ,ונאה לי דהיינו שנאסר להם גילוי עריות כמו שאמרו
רז"ל לאמר וכו' ,ודור המבול בחכמתם הגדולה חקרו למצוא טעם לכל
איסור ואיסור ברזין עליונים ,והנה על ידי מה מצאו לעצמם היתרים
באופן זה מותר כי נמצא הרכבה כזאת באורות עליונים ,עד שהפרו חוק
והתירו לעצמם כל האיסורים ,עד שהביא עליהם הקב"ה את מי המבול,
והשמיענו הקב"ה בהנהגת מי המבול העיקר הנרצה בעבודתו ומצותיו,
לעשות רצונו בכל זמן ועידן אפילו בלא מצוא טעם ,והבן הדבר כי הוא
יסוד ופנה לתורה ולמצות[ :אגרא דכלה ,נח]

רצה לומר אינך מחוייב לחשוב
ולהתבונן מה הם טעמי המצות
ומה איכפת לקוב"ה לשוחט
מן העורף או שוחט מן הצואר,
דאיפסק הלכתא בתלמודא דידן
'אין טעם למצות' (הנה אין לומר
שאין טעם כלל ,דלמה יעמיס
הש"י על עבדיו דבר שאין בו צורך,
הלא נצטוינו בתורה 'לא תרדה בו
בפרך' ,ופירשו בו (עיין ברש"י)
'בפרך מלאכה שלא לצורך וכו',
אל תאמר לו החם לי את הכוס
הזה והוא אינו צריך עדור תחת
הגפן וכו'' ע"ש ,והנה הש"י שומר
תורתו ,וכי סלקא דעתך שיצוונו
דבר שאין בו צורך ,אבל הכוונה
'אין טעם למצות' היינו שאי אפשר
לשכל האנושי להשיג תכלית
טעמיהן ,כי הם שכל אלקי ,ואיך
יהיה מבוא לשכל האנושי להקיף
שכל אלקי ,על כן הגם שמצוה עלינו לחקור טעמי המצות בפרד"ס כל אחד
כפי אשר חננו הש"י בבינה ,עם כל זה חלילה לנו לתפוס המצוה בטעם ,כי אם
נעשה כזאת יש חשש לבא לידי מכשול ,הלא תראה מה שאירע למלך החכם
באומרו כיון שיש במצוה טעם 'ולא יסור לבבו'' ,אני ארבה ולא אסור' (סנהדרין
כא ,)):על כן מחוייבין אנחנו לעשות מצותיו סתם כאשר צונו י"י אלקינו ולא
נרבה לחקור למה עשה הש"י ככה ,הלא תראה המלך הראשון התחיל לחקור
'אם אדם חטא בהמה מה חטאה' חזו מה עלתה ביה[ :ליקוטי מהרצ"א ,עקב]

אין לסמוך על הטעמים

והנה זכור תזכור את אשר הקדמנו
דהגם שמצוה גדולה לחפש
ולפשפש טעמים בכל מצוה
ומצוה ,אף על פי כן אין לסמוך על
הטעמים להמציא על ידם דרושים
בעניין איכות המצוה ,כי לטעמי
המצות אין סוף וחקר ,ואפילו יש
מקום שאין טעם זה במציאות אף
על פי כן לא תפול חיוב המצוה ,כי
עוד טעמים יש עד אין חקר ,וזה
הוא שכלל מסור בידינו 'אין טעם
למצות' ,הגם שודאי יש טעמים
לכל מצוה ,אך הכוונה דאין טעם
למצות לחדש דרושים על ידם
זולת המקובל בפירוש ,פוק חזי מה
שכתב הרב בעל מנחת יעקב בריש
הלכות נדה (תורת השלמים סימן
קפג סק"ד) המציא דרושים על ידי
הטעם ,ותשוב ותראה מה שכתב
עליו הרב הגדול מו"ה יהונתן ז"ל
בספרו תפארת ישראל עיי"ש
ותבין[ :דרך פקודיך ,הקדמה ט ,אות
ח]

משום הכי אינו מבואר טעמי
המצות בתורה

תדע ידידי שאין רצוני להאריך
בטעמים כל כך באזהרה הזאת,
להיות שהוא ממצות השכליות,
זאת ועוד אחרת ,להיות היצר מאד
מתגעגע לתאוה הלזו אין מהראוי
להאריך בטעמים ,פן יבא לעשות
סברות בנפשו לפי הטעם הזה
זה מותר וזה אסור ,וכבר כתבנו
הגם שרשות ומצוה בידינו לבקש
טעמים למצותיו יתברך ,אבל ידע
האדם שבודאי לא יוכל לבא תכלית
הטעם ,כיון שנאמרו מפי אין סוף
ית"ש ,כמו שאין סוף לאלקותו
כמו כן אין סוף לטעמי מצותיו,
כי הוא ומחשבתו וחכמתו אחד,
ומה שאנו מוצאים טעם לאיזה
מצוה נדע בבירור שאי אפשר לבא
לתכלית הטעמים ,ואם כן חלילה
לנו לסמוך על הטעם לומר הנה
במקום שאין שייכות לטעם הזה
אין חובת המצוה עלינו ,דכיון
שאי אפשר לבא לתכלית הטעם
חלילה לעבור את פיו ית"ש בשום
אופן שבעולם ,רק לשמור את
חוקיו ומצותיו ית"ש כאשר צונו
ד' אלקינו ,ומשום הכי אינו מבואר
טעמי המצות בתורה רק במקום
שכוונת התורה לכוין הטעם ,כי אי
אפשר לנברא להשיג הטעם של
חכמתו ורצונו ית"ש ויבא לבדות
סברות לפטור את עצמו ממצוה,
ובשביל זה יסוד מוסד לנו בדברי רז"ל 'אין טעם למצות' ,רצונם לומר שאין
לנו לעשות שום מצוה על יסוד הטעם בלבד ,והנה להיות אזהרה הזאת
נפשו של אדם מתאווה מאד לעבור את פי ד' ,על כן קצרנו בטעמים הנראים
לנו ,בכדי שלא יבא היצר לבדות סברות ,כאשר אירע לאחד מן הפלוסופים
בשטותו שעשה סברות באזהרה הלזו ופרץ גדר בדבריו הכוזבים והיה לבוז
לכל ממלכות הארץ ,כי הכירו שדבריו כוזבים ,על כן יותר טוב שלא להאריך
בטעמים באזהרה הלזו ,והש"י יעזור לעמו ישראל וישמור את רגלם מלכד,
[המשך בעמוד הבא]
והן המה הממלכת כהנים וגוי קדוש[ :דרך פקודיך ,מצוה

המשך מעמוד 2
לה ,חלק המחשבה ,אות ח]

במצותיך האמנתי שלא כדרכי הפלוסופים
ובפסוק 'טוב טע"ם ודע"ת למדני' יש לפרש דהכי קאמר ,דהנה קיימא לן 'אין
טעם למצות' ,והכוונה דאין לתלות המצות על הטעם ,הגם שמצוה הוא לחקור
על טעמי המצות כל אחד כפי שכלו ,חלילה לתלות המצוות על איזה טעם
שיתוודע לו על פי שכלו ,כי אם יבא לתלותה על הטעם הנה יבטל ח"ו המצות,
כי יבא לומר כששייך זה הטעם מתחייב במצוה ,וכשאינו שייך זה הטעם הוא
פטור ,וכמו שעשו הרבה אשר הלכו דרך חשכים בחקירת הפלסופיא ,אבל
מצוה על האדם לחקור טעמי המצות בפרד"ס התורה ,והגם כשישיג איזה
טעם עם כל זה ישכיל וידע שאי אפשר לבא לתכלית טעמיהן ,כי הלא הן
הנה שכל אלקי .וזהו שאמר 'טוב טעם ודעת למדני' ,ביקש המשורר 'למדני
טוב טעם במצותיך' ,וגם 'למדני דעת' ,המוציא הטעמים שאדע כי עוד נוכל
להוציא טעמים בדעת לאין משער ,וזהו 'כי במצותיך האמנתי' ,לא כדרכי
הפלסופים הבן מאד[ :דברים נחמדים ,אבות ,פ"ג מי"ז]

פורקי עול יצר לבם הרע הסיתם ליתן טעמים לפי שכלם

		
וכן בכל עניני העריות שמתי מחסום לפי.
ולפי דבריהם מה שהזהירה התורה בלא חילוף ,הוא מפני מרבית ההמון
שאינם בעלי שכל ויגיע להם היזק ומדות רעות ,מה שאין כן הבעלי שכל אשר
ישקול לפי דעתו בטומאת שכלו אימתי יעשה ואימתי לא יעשה הותרה לו
הרצועה ,וכן בעשיות המצות הגשמיות הם מדמים בדעתם שניתנו להשכיל
איזה מושכל ובאם ישכיל המושכל בלא העשיה אין מן הצורך לעשיה ,ובפרט
המצוה שמבואר בה איזה טעם הנה הם סוברים שאין מן הצורך לעשותה
בפועל דוקא ,דהיינו כדומה ציצית מבואר בפסוק 'וראיתם אותו וזכרתם
את וגו'' ,הנה ידמו בדעתם כיון שטעם המצוה אינה רק לזכירה הנה אומרים
לנפשם שהם זוכרים בלאו הכי ,וכן כדומה בתפלין וכיוצא ,וכן במצות שאין
להם טעם בודים טעם מלבם לרמז איזה דבר ,ואומרים לנפשם כיון שמתבוננים
בזה המושכל פטורים מעול עשיות המצוה בפועל ,כי אומרים הרשעים מה
יתן ומה יוסיף לעשיות המצוה הגשמיות ,אבל אנחנו זרע קודש זרע בירך
ד' אין לנו חלק עם כתות הרשעים והחטאים האלה בנפשותם ובטענותיהם
המזוייפות.
ובעבור זה הוא יסוד מיוסד על פי תורתינו 'אין טעם למצוה' ,הגם שבודאי
יש טעמים לכל המצות עד אין סוף ותכלית ,עם כל זה כיון שאי אפשר לבא
לתכלית הטעמים ,כי הם רצונו ית"ש הבלתי בעל תכלית ,הגם שנשיג איזה
טעם ,עם כל זה כיון שאין סוף יש עוד טעמים עד אין תכלית ,על כן אי אפשר
לנו להוסיף או לגרוע מהמצות על פי הטעמים המושגים לנו לומר על פי
הטעם הזה מותר לנו היום כעת לגרוע או להוסיף ,כיון שיש עוד לאלוה מילין
עד אין סוף ,אין מקום לשנות מכל מעשה המצות אפילו כחוט השערה ,הבן
הדברים וימתקו לך מדבש ונופת צופים[ :1מעין גנים ,פ"ב ,אות א]

גם עברו חוק על אזהרת התורה במצוות לא תעשה אשר לא תעשינה ,כי יצר
לבם הרע הסיתם ליתן טעמים לפי שכלם באומרם מה איכפת ליה לקוב"ה
אם יטמאו איש את אשת רעהו בזמה ,או אם טומאת הנדה תהיה בהם ,או
אם יאכלו בשר החזיר השקץ והעכבר ,אך נותנים טעם לדבר בדרך המצאות
הטבע להשיג איזה מושכל הטבעיי או להרחיק נזק והפסד הטבעי ,כגון לזנות
נותנים טעם האזהרה כי באם יהיה רשות לזנות אשה מתחת אישה יהיה איש
את רעהו חיים בלעו כי קנאה חמת גבר ,ולא יוודעו הילדים בני מי הם כי הם
בני בלי שם ,ולא יהיה מי לפרנסם ,וגם נותנים טעם שמזה יומשך הפסד בטבע
הבריאות כאשר יתערבו כוחות בני אומנות אחת בכוחות בני אומנות אחרת
שכל אחד יש לו טבע ותכונה אחרת ,עד שמזאת הדעת הטמאה והמזוהמה
באה לאפלטון ראש הפילוסופים ותפארת גאותם שהתיר להם לבני אומנות
אחת שהיתה בהיותם בשקט להיות להם נשים בשותפות ,עד שהיו לבוז לכל
עמי הארץ בראותם שטותו אשר הפר חוק שגדרו אומות העולם בעצמם
מימות המבול ,וכן כיוצא בזה בשטותם באיסור הנדה באומרם שארסיות הנדה
וחום הטבע שבה מזיק בעת ההוא אבל אם הוא איש קר המזג בעת ההוא לא
יזיק ,וכן באכילת החזיר כיוצא בזה בשטותם ובהבליהם ,וכן בעשיות המצות
להשגת איזה דבר מושכל בהבליהם ,ובאם הוא איש נבוב לדעתם שמבין
המושכל ההוא אין לו מן הצורך לעשיית המצות דוקא בפועל...
דהנראה דבא לשלול סברת כת החטאים האלה בנפשותם הלא הוא סברת
המתפלספים ,באומרם בתרמית היצר לנתק מוסרות המצות מעל צווארם
בטענות מזויפות ,ומקשים את עצמם לדעת איך אפשר שבעשיות המצוה
הגשמית יושפע כח הארה וקיום לנפש המשכלת ונשמה הרוחניות (עד
שתשאר בהצלחה הנצחית) ,ונותנים משפט הבכורה לחקירות הפילוסופים
להתבונן בתכונת הגלגלים ושארי החכמות ,ואומרים שעניני המצות הם לא
ניתנו רק כמוסרות וחבלים למרבית ההמון שלא יהיה העולם הפקר ואיש
את רעהו חיים בלעו בגזל וגניבה וניאוף ,ועילת המצות השמע אשר לא יכלו
להמצא חיש קל טעם למצות כמו שעטנז וכלאים בודים טעמים בחקירות
הפילוסופים ,והנה הפרו חוקי התורה ,תפח רוחם ונשמתם ,יהיו לחרפות,
כאשר אספר מעט מהנה יהיה לדוגמא להמשכיל ,למשל אזהרת ביאת הנדה
והזבה נותנים טעם כי יהיה היזק לבריאות הגוף מארסיות הנדה ,והנה לפי
דעתם לפעמים יהיה מותר כגון באם שיותר יהיה רפואה לו כגון בהקבץ
מותרות ליחות הגוף או באם הוא בטבע קר המזג אז זה אינו נכנס בגדר הציווי,

'החרם אתה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב' ,מכאן אמרו נכסי צדיקים
שבתוכה אובדין ,שבחוצה לה פלטין ,ושל רשעים ,בין שבתוכה בין שבחוצה
לה ,הרי אלו אובדין (משניות סנהדרין פ"י מ"ה) .וכתב בתוספות יום טוב בד"ה
אובדין :אמר ר' שמעון מפני מה אמרה תורה נכסי צדיקים שבתוכה יאבדו ,מי
[המשך בעמוד הבא]
גרם להם שידורו בתוכה ,ממונם ,לפיכך ממונם אבד .גמרא

 .1ראה עוד דרך פקודיך (מצוה לה חלק המחשבה אות ח)" :תדע ידידי שאין רצוני
להאריך בטעמים כל כך באזהרה הזאת ,להיות שהוא ממצות השכליות ,זאת ועוד
אחרת ,להיות היצר מאד מתגעגע לתאוה הלזו אין מהראוי להאריך בטעמים ,פן יבא
לעשות סברות בנפשו לפי הטעם הזה זה מותר וזה אסור ,וכבר כתבנו הגם שרשות
ומצוה בידינו לבקש טעמים למצותיו יתברך ,אבל ידע האדם שבודאי לא יוכל לבא
תכלית הטעם ,כיון שנאמרו מפי אין סוף ית"ש ,כמו שאין סוף לאלקותו כמו כן אין סוף
לטעמי מצותיו ,כי הוא ומחשבתו וחכמתו אחד ,ומה שאנו מוצאים טעם לאיזה מצוה
נדע בבירור שאי אפשר לבא לתכלית הטעמים ,ואם כן חלילה לנו לסמוך על הטעם
לומר הנה במקום שאין שייכות לטעם הזה אין חובת המצוה עלינו ,דכיון שאי אפשר
לבא לתכלית הטעם חלילה לעבור את פיו ית"ש בשום אופן שבעולם ,רק לשמור
את חוקיו ומצותיו ית"ש כאשר צונו ד' אלקינו ,ומשום הכי אינו מבואר טעמי המצות
בתורה רק במקום שכוונת התורה לכוין הטעם ,כי אי אפשר לנברא להשיג הטעם של
חכמתו ורצונו ית"ש ויבא לבדות סברות לפטור את עצמו ממצוה ,ובשביל זה יסוד
מוסד לנו בדברי רז"ל 'אין טעם למצות' ,רצונם לומר שאין לנו לעשות שום מצוה על

יסוד הטעם בלבד ,והנה להיות אזהרה הזאת נפשו של אדם מתאווה מאד לעבור את פי
ד' ,על כן קצרנו בטעמים הנראים לנו ,בכדי שלא יבא היצר לבדות סברות ,כאשר אירע
לאחד מן הפלוסופים בשטותו שעשה סברות באזהרה הלזו ופרץ גדר בדבריו הכוזבים
והיה לבוז לכל ממלכות הארץ ,כי הכירו שדבריו כוזבים ,על כן יותר טוב שלא להאריך
בטעמים באזהרה הלזו ,והש"י יעזור לעמו ישראל וישמור את רגלם מלכד ,והן המה
הממלכת כהנים וגוי קדוש":
 .2ומשמע דרש"י סבירא ליה שאפילו במקום שאין נפקא מיניה לדינא אין לדרוש טעמי
התורה רק לרבי שמעון:
 .3נוסף ע"פ הגהת רבינו בברכה משולשת:
 .4ובאמת שלפי דברי התוספות יום טוב דסבירא ליה בדעת רש"י שרק לר' שמעון ניתן
לדרוש טעמים אפילו כשאין נפקא מינה לדינא ,קשה מדברי רש"י בכל דוכתא שפירש
טעמא דקרא ,ובפרט בפרשת חוקת שכתיב בה חוקה והביא הדרש של ר' משה הדרשן
'תבא אמו ותקנח צואת בנה' .וע"ע הערה בשבוע הבא:
 .5וכעי"ז פירש בתוספת חדשים דנפקא מינה כשנפל לצדיקים ירושה בתוכה:

מקור מדברי הגמרא
מה עשה הקדוש ברוך הוא הביא יסורים על חזקיהו ,ואמר לו לישעיהו לך
ובקר את החולה ,שנאמר 'בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן
אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר ה' (צבאות) צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה
וגו'' ,מאי 'כי מת אתה ולא תחיה'' ,מת אתה' בעולם הזה 'ולא תחיה' לעולם
הבא ,אמר ליה מאי כולי האי ,אמר ליה משום דלא עסקת בפריה ורביה ,אמר
ליה משום דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו ,אמר ליה בהדי
כבשי דרחמנא למה לך ,מאי דמפקדת איבעי לך למעבד (ברכות י.).
בהדי כבשי דרחמנא למה לך מאי דמיפקדת וכו' .נשמע מזה דאין לתלות
המצוה על הטעם ,על כן פסקו 'אין טעם למצות' (הגם דאין חקר לטעמי
מצות ,עם כל זה הוא דבר שאין לו סוף והוא שכל אלקי אין לבא אל תכלית
הכונה ,על כן אין לתלות המצוה על הטעם ,כי על ידי הטעם יבטלנה באיזה
זמן כשלא יהיה שייך הטעם ובאמת לא בא לתכלית הטעם ,והנה חזקיה תלה
טעם מצות פריה ורביה הוא כדי להוליד בנים עובדי י"י ,וכאשר ראה 'ברוח
הקודש דנפקו מיניה וכו'' ,פטר את עצמו מהמצוה ,והוכיחו ישעי' ואמר לו
'בהדי כבשי דרחמנא למה לך' ,היינו המצות הם סודות התורה אי אפשר לבוא
לתכלית טעמיהן ,על כן 'מאי דמיפקדת וכו'')[ :מגיד תעלומה]

ביאור שיטת רש"י

מרן שר בית הזהר הרה"ק ר' צבי הירש מזידיטשוב זי"ע
בעל עטרת צבי ,פרי קודש הילולים ,וסור מרע ועשה טוב
י"א תמוז שנת תקצ"א לפ"ק

שמעתי מדודי הרה"צ ר' בנימין לייפער שליט"א ,שהכניס את בנו בבריתו של אברהם
אבינו ביום ל"ג בעומר ,ושאל את זקיני כ"ק הרה"ק מטעמעשוואר ב"ב זי"ע על דבר השם
אשר יתן לבנו ,להיות שכבר היה לו בן בשם 'שמעון' שהיה גם כן הברית שלו ביום ל"ג
בעומר ,וענה לו זקיני שיתן השם 'צבי הירש' בהטעימו בכהאי לישנא" :דער זיידע רבי
הערש מיילך האט געזאגט ,אז ס'ציעט זיך א אדער פון מירון קיין זידיטשויב" [זקיננו רבי
צבי אלימלך אמר שנמשך גיד ממירון עד לזידיטשוב].
[ראה דברי תורה (ח"ח אות כח)" :שמעתי מאדומו"ר הה"ק וכו' מהור"ר יחזקאל שרגא זי"ע
משינאווע שאמר כי מי שהוא בחוץ לארץ שאי אפשר לו להיות בל"ג בעומר במירון ,על כל פנים
יהיה בזידיטשוב בי"א תמוז ביומא דהלולא על ציון של הה"ק וכו' בעל עטרת צבי זי"ע ,וירגיש טעם
מעין זה עכד"ה .וידוע כי מאמרי צדיקי אמת כאלו כל דבריהם כגחלי אש והמ"י טובא גניז בגויי'
וליכא מידי דלא רמיזא באורייתא ,ויש לומר עה"כ (תהלים לד ד) 'גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו',
כי ג'דלו ל'ה' (ראשי תיבות ל"ג בעומר) את"י (ראשי תיבות י"א תמוז) ונרוממה שמו יחדיו (שיבוא
מזה התרוממות וקידוש ה') והמ"י"]:

מכתב קודש מכ"ק אדמו"ר הרה"ק מצאנז קלויזנבורג זי"ע לרגל יומא דהילולא קדישא
דיליה החל ביום ט' תמוז
ומה שהעיר על מה שסיפרתי מזקה"ק מדינוב זי"ע נתוכח עם זקה"ק העטרת צבי זי"ע,
בשעת החתונה של זקני הרה"צ מוה"ר שמואל עם בת הרה"צ ר' הערציל [לאבין] חתן
העטרת צבי (שהיתה צעירה לימים בת י"ב שנים ,ואביה קבל קדושין עבורה) ,למתי
יפקדו בבנים ,שזקני הבני יששכר אמר שיפקדו לאחר איזה שנים ,וזקני העטרת צבי

אמר זמן מוקדם ,והוסיף שאם יהיה כדבריו וועל איך נאך זיין אויפ'ן ברית ,ואמנם בהגיע
הזמן שקבע [העטרת צבי] נולד להם בן ,אך העטרת צבי כבר לא היה בחיים חיותו ,ופנה
מוה"ר שמואל לאביו ושאלו מה עם זה שאמר מוח"ז העטרת צבי שעוד יהיה על הברית
מילה ,נענה הבני יששכר וכי אינך רואה אותו ,הרי הוא נמצא כאן .ומעלת כבודו העיר
שכמדומה לו שמוה"ר שמואל נישא ב' פעמים לשני אחיות ,והראשונה נפטרה בלי בנים,
ובנשואי השניה כבר לא היה העטרת צבי בחיים חיותו ,הנה עצם העובדא שמוה"ר
שמואל נישא ב' פעמים הוא חידוש גדול אצלי ,אך לא שמענו אינו ראיה ,אולם מכל מקום
עובדא זו מקובלת אצלי מזקני הרה"צ ר' מאיר משולם זי"ע ,וכן עוד הכרתי את אחותו
שהיתה נשואה להר"ר ישראל מבארשא אחי הרה"ג ר' משה מבאריכא בניי הרה"ג מו"ה
יעקב צבי וואלדמאן שזקה"ק מצאנז אמר לו לחבר פירוש דוגמת הפרמ"ג על יו"ד ח"ב
ועוד מיו"ח ,וכן מאמי הצדיקת ע"ה ,ומכולם שמעתי את אותו סיפור באותו סגנון ...ואף
על פי כן אין סתירה מדבריו ,שאפשר שעל זה תמה זקני מוה"ר שמואל שסבר שהעטרת
צבי התכוין שעוד יהיה בחיים חיותו ,ושאל לאביו ותמה על שאינו רואהו ,או אף שראהו
מכל מקום חשב שאין זה בכלל מה שאמר שהוא יהיה על הברית מילה ,דאם כן אין נפקא
מינה בין קודם ,לאחר כך ,וזה אמר לו אביו האם אינך רואה אותו ,ודו"ק .ואפשר שכוונת
זקה"ק העטרת צבי היתה ,שאז עוד יהא באפשרותו לבא לברית מילה ,כי אחר כך כבר
יהיה במקום גבוה מאד ,כידוע הרבה עובדות מצדיקים ,והבן[ :אגרות שפע חיים ח"ב מכתב
רסג; ראה עוד גליון פ"א פרשת תולדות מש"כ בזה]

המשך מעמוד 3
(סנהדרין קיב .).ופירש רש"י דבכל דוכתא דריש ר' שמעון טעמיה דקרא ,עד
כאן .2ולי נראה דכיון דלענין דין לא נפקא מיניה מידי ,נתנה [ה]תורה [רשות]
לדרוש טעמיה ,כדאשכחן נמי במשנה ה' ו' פ"ח ובשאר דוכתין.
ונראה לי הקטן דההכרח הוא כפירוש רש"י דזה דוקא לר' שמעון דדרש טעמי
דקרא ,דהרי גם בכאן נפקא מינה לדינא ,4דאם נתלה הדין בהטעם אם כן
כשיארע כשהצדיקים היה להם הכרח אחר לדור דוקא בעיר הזאת לא מחמת
הממון לא יהיה לפי זה ממונם אבד ,ובאמת קיימא לן דאין חילוק ,דקיימא
לן כרבנן דאין טעם למצות .5וחלילה לחשוב על חכמינו ז"ל דסוברים דאין
שום טעם למצות ,רק דסוברים דאין לאדם מבוא לבא לתכלית טעמיהן ,כי
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הן הנה שכל אלקי אין סוף ברוך הוא ,והוא וחכמתו ודעתו אחד ,וכמו שאין
מבוא לאדם להשיג עצמותו ית"ש אשר אינו סוף ותכלית ,ואם כן גם כשמשיג
אדם איזה טעם למצוה עדיין יש טעמים כמוסים בלי סוף ושיעור ,על כן אין
לתלות המצוה בטעם ,כי פן יהרס האדם בשכלו לומר זיל בתר טעמא ,ולעת
כזאת לא שייך הטעם ההוא יפטור את עצמו מן המצוה ,על כן גזרו אומר 'אין
טעם למצוה' .ור' שמעון דדריש טעמי דקרא גם כן סבירא ליה דאין מבוא לבא
לתכלית טעמיהן ,רק דר' שמעון סבירא ליה דאין לחוש לגזירה הלזו ,ואדרבא
מצוה לאדם להטעים טעמי המצות לשומעיהן בכדי שיהיו ערבים על עושיהם,
וכבר הארכנו בזה במקומות אחרים ,לא עת האסף פה[ :ברכה משולשת]

המשך יבא בשבוע הבא

ברגשי קדושה ויקר ובשמחה וטוב לבב ,הנני מתכבד בזה להגיש מלא הטנא ברכות ,אל מול פני הקודש,
שומר משמרת הקודש ,עטרת תפארת ישראל

כ"ק מרן אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א
ולבנו יקירו הרה"צ ר' משה קאהן שליט"א
אב"ד דקהילתינו

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונם שמחת נישואי נכדו-בנו
החתן המופלג בתורה ויראה הרב יעקב ישראל ישורון שליט"א
ויהא רעוא שהזיווג יעלה יפה ,ומשמחה זו יושפע שפע ברכות על כל בית ישראל ,ומצלאין אנו לחיי דמלכא שליט"א
שיזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות על ישראל שלום ,מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
ורוב נחת דקדושה ,עדי ביאת גואל צדק בב"א
המברך בקידה אל מול פני הקודש

חיים פסח ריינער  -לאנדאן

לעלוי נשמת הרה"ח ר' אברהם אליעזר בן ר' יצחק סג"ל לוינגר ז"ל
י"ג תמוז תשנ"ד לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.
נתרם על ידי חתנו ידידינו הנגיד הנכבד

הרה"ח ר' שלום גרוס שליט"א
נתרם ע"י ידידינו הנגיד הנכבד הרה"ח ר' מנחם מענדל רייך שליט"א
לרגל יומא דהילולא של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק מצאנז קלויזנבורג זי"ע
הרה"ק ר' יקותיאל יהודה בן הרה"ק ר' צבי זצוק"ל
בעל שפע חיים
ט' תמוז תשנ"ד לפ"ק ת.נ.צ.ב.ה.
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