אוצר חידושי הלכות ומנהגים הנהגות והדרכות עובדות וסיפורי קודש ממרן הגה"ק בעל בני יששכר זי"ע ,עם
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והמה פרקים נבחרים מספר "מאורות מהרצ"א" על סדר השו"ע שעתיד לצאת לאור עולם ברוב פאר והדר,
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דפרקא
אתערותא
דברי חיזוק והתעוררות

הדרכה ישרה

כשמתבונן האדם במדת אמת הוא מבין שפלותו ואינו בא לידי מקח רע

סגולות הקורא קריאת
שמע בכוונה ובדקדוק

הנהגות האדם (ק"כ)

לשון קדשו של רבינו בהנהגות האדם (אות כ"ו ,מאמר שלישי):
"לדבר אמת ולא לומר שקר בשום אופן ,ועל ידי זה יזכה לעבודה באמת ,גם כן לייחד המעשים לשמו יתברך ,וגם כן יצייר אותיות אמת
תמיד לנגד עיניו ,וגם יזכור בפיו כמה פעמים 'אמת' 'אמת' אולי יחנן השי"ת ברוב ההשתדלות עבדיו אליו יתברך שמו".
כבר הרחבנו בשבוע העבר אודות העבודה באמת לייחד המעשים לשמו
יתברך בלי פניות ומחשבות זרות ,ואף שאנחנו רחוקים מאד ממדה זו ,בכל
זאת אין אנחנו יכלים להפטר מללמוד מה שכתבו הספרים הקדושים בעניין
הזה ,ולדעת לכל הפחות כמה אנחנו רחוקים מעבודת השי"ת באמת ובתמים,
ואם הראשונים כמלאכים וכו' וכו' ,ובזאת נבא אל המלך להשתוקק אליו יותר
ויותר אולי יחנן השי"ת ברוב ההשתדלות עבדיו אליו יתברך שמו.
אבל השבוע נוסיף נופך במה ששייך לכל אחד ואחד ,ואדרבא "זה דרכו של
היצר הרע שאינו מתחיל לפתות את האדם לעבור את פי י"י בעבירה ,כי בודאי לא
יוכל לו ,רק מייפה בעיניו העבירה ומפילו במכמורת באמור אליו שכמות זה הענין
למצוה יחשב ,וזהו בהתחלה ,אבל כאשר האדם הולך ונתפתה אחריו וטועם טעמא
דאיסורא ,אז מזמין לפניו עבירות חמורות אשר אין בהם שום טענה למצוא בהן
איזה צד היתר" (אגרא דכלה בלק) ,ובפרט בשלשה העברות האלו קנאה תאוה
וכבוד "היצר האורב מפתה גם את השלם באמור לו כי הוא מקנא לי"י ,וכן בתאוה
לפעמים יפתהו שזה מן הצורך לעבודתו ית"ש להשביע עצמו מן ההיתר שלא יבוא
לידי איסור ,ובכבוד מפתהו שזהו מן הצורך כי הוא כבוד התורה" (אגרא דכלה נשא).
והעצה היעוצה לזה הוא להתבונן במדת האמת האם אכן זהו רצון השם,
והאם כוונתו באמת לשמים או לא ,כמ"ש רבינו באגרא דכלה (קרח):
ויקח קרח וכו' .הקושיא מפורסמת מה לקח ,ויש לומר על פי פשוטו שלקח
מקח רע לעצמו (סנהדרין קט ):בחושבו שהוא ייחסן גדול ויש לו זכות אבות על כן
מלאו לבו להתקומם נגד משה ,וזהו שאמר 'ויקח קרח' לעצמו ולדעתו שהוא 'בן
יצהר וכו'' ,ולא אמר 'בן יעקב' שאילו העלה בדעתו שהוא גם כן בן יעקב אזי היה
נזכר במדת "אמת" שהוא מדת יעקב 'תתן אמת ליעקב' (מיכה ז כ) ,וכשמתבונן
האדם במדת אמת הוא מבין שפלותו ואז לא היה בא לידי מקח רע כזה ,ובזה
משמיענו התורה שלא יסמוך האדם על זכות אבותיו להתגאות ח"ו ,רק יאמר 'אם
אין אני לי מי לי' (אבות פ"א יד) ,אברהם לא הציל את ישמעאל ,יצחק לא הציל את
עשו ,אבל בהתייחסם על הדוכן לעבוד עבודתו ית"ש ,אמר 'בן ישראל' ,להורות
שבבוא האדם לעבוד עבודתו ית"ש הוא האמת להתייחס עם אבותיו כמ"ש בזוהר
שצריך לאמלכא באבהן ,והבן".
"או יאמר ,ויקח קרח בן יצהר וכו' בני ראובן .יש לפרש ענין הלקיחה הוא ,דהנה
היצר הרע זה דרכו כל היום לפתות האדם לעשות עבירות באומרו שזה מצוה,
והמשכיל יתבונן על זה שהוא מתרמית היצר ותחבולותיו ,והנה המחלוקת הזה היה
כפי הנראה למצוה ,שהיה מתאווה קרח ועדתו לעבוד עבודת כהונה בקרבנות ,והנה
הסימן על זה אם הוא באמת מצוה או אם הוא מתרמית היצר הוא כשיבחין האדם
בעצמו ,אם גדלה תשוקתו כל כך לשאר המצות גם כן לאותן העניינים שהם בודאי
מצוה כגון ציצית ותפילין ותורה ,אזי הוא טוב ,אך אם רואה שאינו משתוקק כל כך
לשאר המצות ,יבין לאשורו שהתשוקה הזאת שמדמה בדעתו לאותו ענין הנרצה
לו למצוה הוא מפיתוי היצר להפילו במכמורת ,ותחתיה תעמוד הבהרת ,כך קבלנו,
וכשיבחין האדם זה באמת ,האמת אהוב יותר ויתרחק (אפילו) מהמצוה שנדמית
בדעתו ,כיון שמבין באמת שהוא לשם איזה פניה.
והנה אילו התייחס עצמו קרח ועדתו עם יעקב שמדתו "אמת" כנ"ל ,אז היה
משים מדת האמת לנגד עצמו ,והיה מתבונן באמת שאין כוונתו למצוה רק לשם
כבוד ופניה ,וזהו 'ויקח קרח בן יצהר וכו'' ,שלקח לעצמו רק היחוס עד לוי (שהיה
חסיד שבחסידים) ,מזה שפט שצריך לרדוף אחד המצות הגם על מה שלא נצטוה,
ושכח עיקר היחוס שהוא יעקב שמדתו אמת וכנ"ל .וכן דתן ואבירם ואון בן פלת
לא התייחסו רק עד ראובן ,ושכחו גם כן שהם בני יעקב ,ונדמה להם שעושים לשם
שמים לעבוד עבודתו ית"ש בכהונה גדולה בקרבנות וקטורת".
והסימן הזה למדים אנחנו גם כן מתורתו של הרה"ק בעל יושר דברי אמת
כמ"ש בסוף הספר (מהדורת מונקאטש דף ט:):

"עוד סיפר ,שפעם אחת היה לו תשוקה גדולה להתענות תענית יחיד ,ואף
שהיה לו חלישות כח מאד ,עם כל זה נכסוף לזה עד מאד ,והגביל לעצמו זמן יום
אחד שבאותו יום יתענה ,ומשעה זו ואילך ,היינו משעה זו שהגביל לעצמו עד יום
התענית עצמו ,היה בוער בקרבו אש התשוקה לשיגיע לאותו יום התענית ,אז
אמר עתה ידעתי מעשה יצר ,דהרי ידעתי שבזמן שאני בבריאות גופי חזק ובהגיע
עת התענית צבור שאז הוא מצד החיוב ,עם כל זה לא בוער בקרבי תשוקה כזה,
על כרחך אין זה אלא מעשה היצר כדי להחליש את גופי ,וכתיב 'ונשמרתם מאד
לנפשותיכם' על כן לא התענה ,ואמר שביום התענית צבור עצמו צריכין סיעתא
דשמיא מאד שיהיה שלם ונקי מכעס וכדומה ,לבל יצטרך עוד להשיב תענית
לתעניתו ,ודי לצאת ידי חובתו בתענית צבור ולא התענה".
ושנה שם בס' יושר דברי אמת (דף לח) את הסימן הגדול הזה:
"שמע מפי קדשו שאמר ,פעם אחת בא בלבי חשק גדול שאתפלל מנחה בטלית
ותפילין ,ואתה ידעת שאיני חופז ומהיר במעשים עד אשר אבחון אותו בשבע
חקירות ובדיקות ,אולי מתגבר היצר בזה ליקח בזה חלק בראש ,והמתנתי כמה זמן
ביישוב דעתי בזה ,עד אשר נדמה לי כי חף אנכי מכל שום פניה בזה ,והכנתי את
עצמי ללבוש התפילין ,וכאשר רציתי לקחת התפילין ללבשם ,התחיל לבי לבעור
בחשקות גדול יותר מהחשק ללבוש התפילין בבוקר לתפילת שחרית ,תיכף
שמטתי ידי ולא לקחתים ,אמרתי בודאי דברים בגו כי זה דבר שאינו ,לתפילין
בשחרית צריך להיות החשק יותר מלתפילת מנחה ,ובודאי התגנב היצר בזה".
והנה להיות הדברים יסוד ופינה לתורה שנה לנו רבינו הדברים באגרא דכלה
(קרח):
"או יאמר ,ויקח קרח וכו' .על פי מה ששמעתי דרך דרוש על פסוק שאמר דוד
'שמרה נפשי כי חסיד אני' (תהלים פו א) ,הנה הקושיא מפורסמת ממה נפשך אם
הוא ראוי לשמירה מצד חסידותו בודאי הש"י לא יקפח שכרו ,ובאם וכו' .ושמעתי
שהוא על דרך מאמר רז"ל 'אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש' ,והנה
למה אמר 'משכהו' ולא אמר כפשוטו למוד תורה .אך הוא דהיצר מסיתו לדבר
עבירה באומרו לו בפיתוייו שהוא מצוה ,ועל כן עצה היעוצה מרז"ל אם יפתה
אותך באומרו שהוא מצוה' ,משכהו לבית המדרש' ששם מרחיבין התורה ,ותלמוד
מפי סופרים ומפי ספרים אם הוא מכלל התרי"ג מצות וענפיהם ותראה שזה פיתוי
היצר ,אזי לא יוכל לך .אך אם המתפתה הוא איש חסיד ,אין תקנה במשיכה לבית
המדרש ,כי יאמר לו הגם שאין הענין הזה מבואר בתורה ,הלא חסיד אתה מתנהג
בחסידות לפנים משורת הדין ,והענין שאני מצוך לעשות הוא מכלל החסידות
דלפנים משורת הדין הגם שאינו מבואר בתנ"ך ובדברי רז"ל ,ולזה אמר דוד 'שמרה
נפשי כי חסיד אני' ,ולא מהני נגד היצר המשיכה לבית המדרש ,באמור לי הלא
חסיד אתה עשה לפנים משורת הדין.
והנה הגם שהוא דרך דרוש קצת ,עם כל זה המשכיל יתבונן שענין כזה בפיתויי
היצר יארע לאדם כמה וכמה ,ועל פי זה יש לומר גם בכאן 'ויקח קרח' ,לקח לעצמו
סברא שהוא 'בן יצהר בן וכו'' ,להיות שפיתהו היצר להתעסק במצוה (הגם שלא
נצטוה עליה) וחשב לעשות נחת רוח דוקא בעבודת הקרבנות ,ודימה בעיניו ענין
המחלוקת הזה למצוה רבה להיותו משתוקק לעבודת היוצר ,והנה ידע בודאי
שמצד הדין לא יאשם על לא הקריב את קרבן אלקיו בקרבנות וקטורת כיון שהוא
אנוס על פי הדבור 'והזר הקרב וכו'' ,ולו יהיה כסברתו שאמר משה זה מעצמו ח"ו,
אף על פי כן אנוס הוא ו'אונס רחמנא פטריה' ,והיכן מצינו עונש בתורה על האונס,
אדרבה 'ולנערה לא תעשה דבר' כתיב ,על כן לקח לעצמו בעצת היצר שהוא 'בן
יצהר בן קהת בן לוי' שהיו חסידים גדולים ,עיין בתרגום יונתן 'קהת חסידא לוי
חסידא' ,ומן ההכרח הוא לו לדעתו שילך בעקבותיהם להתנהג בחסידות ,הגם
שלא יתענש על ביטול העבודה וכנ"ל ,עם כל זה מצד החסידות ראוי לו לרדוף
בכל מאמצי כוחו לעשות נחת רוח בעבודת הקרבנות .ולדרך זה יש לומר דקאי
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הנהגות והדרכות

קריאת שמע בכוונה סגולה
לבטל המחלוקת
ויקרא אלקים לרקיע שמים .הפסוק הזה
ראשי תיבות בגימטריא תשל"א ,להיות
ביום הזה נברא המחלוקת ,והקיום הוא
על ידי האחדות ,על כן הוא בגימטריא מנין
כל הקריאת שמע שאנו קורין בשנה ,היינו
שס"ה ימים (בשנות החמה) ורביע יום ,והנה
ב' קריאות אנו קוראין בכל יום הרי תש"ל
(וכן הוא מנין התמידין הנרמזים בראשי
תיבות ת'מימים ש'נים 'ליום) ,וכן ראשי
תיבות יחודא עילאה ותתאה בגימטריא
תש"ל) ,אבל ברביע היום יש עוד מקום
לקריאה אחת הרי תשל"א פעמים בשנה
מעידין על אחדותו ית"ש ,וכיון שהוא ית"ש
יחיד ומיוחד ,על כן מחוייבים הנבראים
להתהלך באחדות בלא מחלוקת כי אל אחד
בראן יוצר אחד יצרן ,וקריאת שמע בכוונה
סגולה לבטל המחלוקת[ :אגרא דכלה בראשית]

הקורא קריאת שמע ומדקדק
בה מצננים לו הגיהנם
ויקרא אלקים לרקיע שמים .סופי תיבות
בגימטריא תכ"ג ,ומצנני"ן הגיהנ"ם (נראה
לי שהוא טעות המעתיק ,וצריך לומר
מצנני"ם ל"ו גיהנ"ם) ,רמז להיות הגיהנם
נברא ביום זה (פסחים נד ,).שנאמר (ישעיה ל
לג) 'ערוך מאתמול תפתה' ,ורמז מי שקורא
קריאת שמע (המרומז בראשי תיבות (כנ"ל))
ומדקדק בה ,מצננים לו את הגיהנם כמו
שאמרו רז"ל (ברכות טו[ : ):שם]
 .1וזה לשון הגמרא" :אמר רבי חמא ברבי
חנינא כל הקורא קריאת שמע ומדקדק
באותיותיה מצננין לו גיהנם ,שנאמר (תהלים
סח טו) 'בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון',
אל תקרי בפרש אלא בפרש אל תקרי בצלמון
אלא בצלמות":

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

6:43
6:42
6:58

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

8:34
8:33
8:31

ה<לכות
שונה
בירורי הúכות ומנהגים
מהות הכוונה בקריאת שמע להעיד על יחודו ואחדותו ית"ש
בהתבוננות בברכות קריאת שמע יוצא ידי חובתו גם
אם אינו מתבונן ענין אחדותו השגחתו ויכלתו
לדעת הרמב"ם
נקרא מעיד מפי אחרים
על כן כיון שהוכחתי לך אחי שהחקירות אסורין מן
ותשכיל עוד ,הנה נצטוינו להעיד בקריאת
1
התורה ,הגם שלדעת הרמב"ם יש מצוה על כל פנים
שמע על יחודו ואחדותו ית"ש  ,הנה בעושה
הקורא את שמע ולא כוון לבו בפסוק ראשון שהוא 'שמע ישראל' ,לא
בהעלות על לב במופת הגלגל על אמונת היחוד,
זאת המצוה מצות אנשים מלומדה ואינו
יצא ידי חובתו ,והשאר ,אם לא כוון לבו אפילו היה קורא בתורה ,או
המשכיל על דבר גור יגור לנפשו ולא יחקור ביותר
מתבונן בעצמו ענין אחדותו אחדות פשוטה
מגיה הפרשיות האלו בעונת קריאת שמע ,יצא ,והוא שכוון לבו בפסוק
כי זה אסור ,ולדעתי יש לאסור כלל וכלל (ובפרט
מוחלטת לא כאחד הענייני ולא כאחד
ראשון[ :סימן ס ,סעיף ה]
בדור הרע הזה שפקרו הרשעים לגמרי) ,ובפרט
המספרי ,ואינו מתבונן בעצמו בהשגחתו
עיקר הכוונה הוא בפסוק ראשון ,הלכך אם קרא ולא כוון לבו בפסוק
שהדבר זה אינו מוסכם מהפוסקים שיהיה החיוב
ויכולתו ורוממותו וטובותיו יתברך העודפות,
ראשון ,לא יצא ידי חובתו וחוזר וקורא ,ואפילו למאן דאמר מצות אינן
לעמוד על אמונת היחוד בחקירה( ,ופסוק 'וידעת
שכאשר יתבונן וישגיח האדם על זה יראה עין
היום' הוא להתבונן בדבר הנמסר לו בקבלה ,לחשוב
בעין השגחתו הנפלאה ויכולתו ורוממותו,
צריכות כוונה ,מודה הכא[ :סימן סג ,סעיף ד]
בגדולתו ותפארתו ורוממותו ויכלתו ,ובפרט מי
הנה כשאינו משתדל האדם להשיג זה ,רק
צריך להאריך בחי"ת של אחד ,כדי שימליך הקב"ה בשמים ובארץ,
שחלק לו ד' בבינה בחכמה הקדושה חכמת הקבלה
יסמוך סתם מה ששמע מאחרים שהוא יתברך
שלזה רומז החטוטרות שבאמצע הגג החי"ת .ויאריך בדלי"ת של אחד
יוצא בודאי אליבא דכל הדיעות) ,על כן הרחק גם
אחד ,נקרא מעיד מפי אחרים שאינו משים
שיעור שיחשוב שהקב"ה יחיד בעולמו ומושל בד' רוחות העולם ,ולא
מזה ,כי יותר נראה שגם זה באיסור עץ הדעת טוב
לבו לראות בעצמו את עדותו[ :דרך פקודיך,
יאריך יותר מכשיעור זה .ויש נוהגים להטות הראש כפי המחשבה מעלה
ורע ונכלל באזהרת 'והיה תמים' שכתבנו לעיל (הגם
מצוה לז ,חלק המחשבה ,אות ו]
ומטה ולד' רוחות[ :סימן סא ,סעף ו]
שיש לחלק אין רצוני להאריך) ,ויש אתנו לאלוק
לכן סבר הרמב"ם שצריך לחקור על היחוד
מילין במקום אחר בברכת קריאת שמע שיוצאים
כיון שנצטווינו להעיד על זה
לכולי עלמא בכיון בברכתם קודם קריאת שמע
הג"ה ומעתה תבין זה הנרצה להרמב"ם ז"ל
בספרו הגדול שעל מציאות הבורא לא חקר בחקירות ,רק התחיל 'י'סוד הי'סודות ו'עמוד (אפילו לדעת הרמב"ם דסבירא ליה דהחיוב הוא לחקור על אמונת היחוד ,אך יארך לך
ה'חכמות לידע שיש שם מצוי ראשון וכו'' ,הנה דעתו שיספיק בזה הידיעה בקבלה ,מה הדיבור ואין כאן מקומו) ,ונאמנים עלינו כל נשמות ישראל שמאמינים בודאי אמונה
שאין כן באמונת היחוד חקר בחקירות להכריח הענין במושכל ,משמע דעתו שלא יצא שלימה בכל אמונות השייכים לעבודת אלקינו ולתורת יוצרינו ,וזה כל ישע וחפץ מאת
האדם ידי חובתו באמונה זו בקבלה בלבד ,רק צריך לעמוד על הדבר בשכל ,והוא דברינו העמוסים מני בטן זרע קדוש ישראל[ :3מעין גנים ,פ"ה ,אות ו]4
ממש ,כיון שאנחנו נצטוינו בתורה להעיד על זה באמרנו 'ד' אחד' ,והוא העדות על פי המאחר זמן קריאת שמע נקרא כובש עדותו
קבלה בלבד הוה כמעיד מפי אחרים ,ואנחנו נצטוינו בתורה שלא להעיד מפי אחרים דוק וממוצא הדבר תשכיל ותדע עוד ,שבכלל המצוה זו כשמזמנין אותו להעיד ואינו מעיד
נקרא כובש עדותו וחייב על כל פנים בידי שמים ,הנה גם כן מי שאינו קורא קריאת שמע
בדבר[ :2שם]
בעונתו הגם שקורא אחר כך ,הנה אף על פי כן נקרא כובש עדות ,והוה כמי שמזמינין
לכן תיקנו חז"ל ברכות קריאת שמע להתבונן אחדותו רחמנותו טובותיו והשגחותיו
ועל פי זה נראה לי שזהו הענין הנרצה לרז"ל שתקנו ברכות קריאת שמע שאין להם אותו להעיד ואינו מעיד בשעת הזמנה לבית דין ומעיד אחר כך שלא בפני בית דין ,הלא
שייכות לקריאת שמע לכאורה כמ"ש הרשב"א (ברכות דף יא ,).והאיך יקרא להם ברכות בודאי כובש עדותו יקרא לו ,הכי נמי בנדון דידן בקריאת שמע אם כובש עדותו בזמן
קריאת שמע ולמה תיקנום אצל קריאת שמע ,אך הוא הענין הנרצה כיון שנצטוינו להעיד שהזמינוהו על פי התורה להעיד ,הגם שמעיד אחר כך נקרא כובש עדותו[ :דרך פקודיך,
על היוצר כל בקריאת שמע ,הנה אם לא ישים בעצמו על לבו להבין יכולתו ואחדותו שם ,אות ז]
ורוממותו וטובותיו ,לתקוע בלבבו יתד נאמן כאילו עין בעין רואה גדולתו ית"ש ורממותו אם אינו מכוין לבו לא יקרא עדות
וטובותיו ית"ש ,נקרא כמעיד מפי אחרים ,אשר הוא באזהרה ד'לא תענה וכו'' הגם שהוא ותדע לפי זה עוד ,הגם כשקורא בעונתה ,אם אינו מכוין לבו לא יקרא עדות בדבר שפתים
אמת ,על כן תיקנו מקודם בברכת יוצר אור סיפור גדולתו ית"ש ויתעורר בעצמו להבין לבד בהרמת קול בלא כוונת הלב ,כמו העד כשמעיד כשאינו שם לבו מה שהוא אומר ,על
אחדותו (כמו שנאמר שם 'כי הוא לבדו מרום וקדוש' ,ובברכת אהבה שם מבואר רחמנותו כן אפילו למאן דאמר מצות אין צריכין כוונה איפסק הלכתא דקריאת שמע בעי כוונה
וטובותיו והשגחתו ,כאשר מתבונן המבין עד אשר ישוב האדם להתבונן כל זה בעצמו על כל פנים בפסוק ראשון ,5דהמצוה להעיד ואיך יעיד האדם במו פיו ולבבו לא יבין מה
שהוא אומר[ :שם אות ח]
ואחר כך יעיד ,וכן הוא בברכות של ערבית דו"ק והתבונן[ :שם]

שולחן ערוך

 .1ומהאי טעמא צריך גם כן להרהר בתשובה קודם קריאת שמע יותר משאר מצות ,כמ"ש רבינו בהקדמה
לס' דרך פקודיך (הקדמה ו אות א) ,וזל"ק" :יש כמה מצות שנקראו עדות ,והאדם העושה אלו המצות מחוייב
לעיין שיהיה כשר לעדות ,דאם אינו כשר ח"ו אין עשייתו עשיה ,ואחת מאלה המצות היא שמירת שבת ,הוא
עדות 'כי ששת ימים עשה י"י את השמים ואת הארץ וכו'' יש מאין ,ואמרו רז"ל (שבת קיט ):שבאמירת 'ויכולו'
בשבת מעיד על הקב"ה שברא מעשי בראשית ,ונחשב כאלו נעשה שותף להקב"ה במעשי בראשית ,ובאם
ח"ו פסול לעדות אין אמירתו ושמירתו נחשבת עדות ,וכן קריאת שמע פעמיים בכל יום מעיד על יחודו
ואחדותו ית"ש (משום הכי אותיות ע"ד רברבי בפסוק ראשון) ,ובאם פסול לעדות ח"ו אין קריאתו נחשבת
למצוה ,וכן כמה מצות שנקראות עדות ,הנה קודם עשיית אלו המצות מחוייב האדם לעיין ולפשפש במעשיו
אם הוא כשר לעדות מן התורה ומדבריהם ,פשפש ומצא יעשה תשובה היינו חרטה על העבר ועזיבת החטא
וקבלה על העתיד כמו שהקדמנו ,הגם שהוא דבר הנהוג בכל המצות ,עם כל זה המצות שנקראים עדות
רבוי יתירא אית להו מדינא ולא ממילי דחסידי ,וכמעט קט ח"ו יהיה פסול לעדות כאשר יתבאר להלן ,על כן
נרשום איזה דברים פרטים הנוגעים לפסולי עדות בכדי שיהיו לזכרון ,וכל העם ישמעו וייראו ,ובטרם עשותם
המצות יעיינו אם הם כשרים לעדות ודי בזה למשכיל".
וראה עוד דרך פקודיך מצוה ל"ז חלק המחשבה אות ט-י"ב עוד כמה מצות שהם בכלל עדות ואיכות הכוונה
המחוייבת בהם ,וכבר החרבנו בזה בגליון פרשת שופטים תשע"ד (ע"א) ,ובפרשת כי תצא (ע"ב) הרחבנו
אודות העברות שעל ידם נפסל לעדות ,עיין שם ומשם תרווה צמאונך:
 .2ראה עוד מעין גנים (פ"ה אות ו) שהרחיב רבינו בביאור שיטת הרמב"ם ,וזל"ק" :לך נא ראה את דברי מרן
הרמב"ם ז"ל בהתחלת ספרו התחיל בזה הלשון' ,י'סוד ה'יסודות ו'עמוד ה'חכמות לידע שיש מצוי ראשון
וכו'' ,הנה יוקשה על לשון הזה ,לו יהיה שרצה לרמז השם הקדוש בראשי תיבות בהתחלת ספרו (כמ"ש
המפרשים) ,אבל 'חכמות' מאי בעי הכא ,כיון שלא הזכיר בכאן שום דברי חכמה רק דברי אמונה 'להאמין
שיש וכו'' ,והוה ליה למימר 'ועמוד האמונות' או 'ועמוד הדת'.
ועוד תתפלא ,הנה הרב הרמב"ם ז"ל מי כמוהו מורה בחכמות המחקר (כמו שאתה רואה בספר המורה),
וכאן בספרו הגדול עזב דרכו וכתב סתם 'להאמין' וכתב 'וידיעת דבר זה מצות עשה שנאמר אנכי ד' אלקיך',
ואחר כך בהלכה ז' כתב 'אלקי זה אחד הוא ואינו שנים ולא יותר על שנים ,אלא אחד שאין כיחודו אחד מן
האחדים הנמצאים בעולם ,לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה ,ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחלקות
ולקצוות ,אלא יחוד שאין יחוד אחר כמוהו בעולם ,אלו היו אלוהות הרבה היו גופין וגויות מפני שאינן הנמנין
השווין במציאותן נפרדים זה מזה אלא במאורעין שיארעו בגופים ובגויות ,ואלו היה היוצר גוף וגויה היה
לו קץ ותכלית ,,וכל שיש לגופו קץ ותכלית יש לכוחו קץ וסוף ,ואלקינו ב"ה וב"ש הואיל וכוחו אין לו קץ
ואינו פוסק ,שהרי הגלגל סובב תמיד אין כוחו כח גוף ,והואיל ואין לו גוף לא יארעו לו מאורעות הגופות
כדי שיהיה נחלק ונפרד מאחר ,לפיכך אי אפשר שיהיה אלא אחד ,וידיעת דבר זה מצות עשה שנאמר ד'
אלקינו ד' אחד' עכ"ל.
הנך רואה שזה מצות עשה ממנין תרי"ג [אנכי ה' אלקיך] וזה מצות עשה ממנין תרי"ג [ד' אלקינו ד' אחד],
הנה על ידיעת מציאות הבורא יתעלה כתב סתם 'להאמין וכו'' וכתב וידיעת דבר זה מצות עשה ,משמע
שהמצות עשה הוא אמונה לבד דייקא מבלי חקירה במופת ,ועל ידיעת היחוד כתב מתחלה מופת על
זה ואחר כך כתב 'וידיעת דבר זה מצות עשה' ,משמע שהמצות עשה הוא לחקור זה ולעמוד עם המופת
באמונה הלזו ומאי שנא.
אך הוא אשר דיברנו ,דהגם שהרמב"ם ז"ל חקר הרבה במופתי הפלוסופים גם על אמונת המציאות ,הוא היה
רק להשיב תשובה לאפיקורסים אשר היו מתווכחים עמו בהיותו קרוב אצל המלכים ,וגם להיות רבים מבני
עמינו גם בימים ההם עברו חוק (ומטעמים שכתבתי לעיל ועוד יתבאר) ,אבל הוא ז"ל בעצמו מודה שאין
זה מדרך התורה לחקור על מציאותו (וכמו שכתבנו שהוא בחינת עץ הדעת טוב ורע שאסור להטות הדעת
לטוב ולהפכו כרגע) ,ונצטוינו בתורה לאברהם אבינו 'התהלך לפני והיה תמים' וכמש"ל ,וביותר תקבע בלב
האמונה בקבלה מהאמונה במופת וכמש"ל שזה מבחינת האין סוף שהבטיח לאברהם 'כי ידעתיו למען אשר
יצוה את בניו וגו'' ,אם כן האמונה בקבלה הוא לנו למורשה מאברהם שהנחילו אין סוף ב"ה וית"ש לו ולזרעו
אחריו ,אם כן גם לאמונה זו אין סוף על ידי שום דבר כשיכריחנו איזה מכריח וכיוצא ,מה שאין כן האמונה
הבאה מצד השכל האנושיי שהוא מצד בעל גבול וסוף ,יכול להיות שעל פי רוב יש לאמונה זו סוף על ידי
איזה מכריח אפילו הכרח איזה תאוה ,על כן המצות עשה שבתורה 'אנכי ד' אלקיך' הוא רק אמונת אומן
מבלי חקירה ,על כן מרן הרמב"ם ז"ל בספרו הלזה שהוא מיוחד לדתי ומשפטי התורה ,הביא רק המצות
עשה להאמין ולידע שיש מציאות הבורא ית"ש ולא הביא שום מופת בחקירה.

והנה החכמה והשכל שבאדם נובע תמיד ומחשבה רודפת מחשבה ,ומאין נובע זה אל המוח ,על כרחך יש
משכיל שישכילהו ,והדבר שהוא משכיל להחכמה הנה הוא אינו נגבל בכלי המוחין ,על כן הוא דבר שאינו
מושג בחכמה והוא בחינת אמונה שאינו מושג ונתפס בחכמה בהשכלת השכל ,ויציבא מילתא דנא להבאים
בסוד ד' בחינת כת"ר למעלה מן החכמ"ה סוד קוצו של יו"ד למעלה מן היו"ד ,וכנשמת רוח חיים שבאדם
אור מקיף שאינו נתפס בכלי הגוף רק הוא אור מקיף ומאיר להשכל הפנימי שבאדם והשכל נובע ממנו ,דוק
בדבר ,הנה בחינה זו נקרא 'עמוד החכמות' ,עמוד שהחכמות עומדין עליו היינו שנובעין ממנו( ,וזה שאנו
אומרים 'כתר יתנו וכו'' וכמש"ל) ,וזה שהעמיק הרמב"ם וכתב יסו"ד היסודו"ת ועמו"ד החכמו"ת לידע וכו',
היינו באמונה לבד ,והאמונה היא עמוד לחכמה הבן הדברים ותתן מעדנים לנפשיך.
הנה זה הוא באמונת המציאות ,אבל באמונת היחוד סבירא ליה להרמב"ם מדחזינן דהתורה אמרה 'שמע
ישראל ד' אלקינו וגו'' ,משמע מלשון שמ"ע לשון הבנה ,הכונה התבונן נא מהוי"ה אלקינו (מדחזינן שהוא
בעל הכוחות כולם מניע הגלגלים בלי הפסק וסוף) על כרחך תבין שהוי"ה הוא אחד ,וכמו שביאר הרמב"ם
זאת החקירה ,אם כן התורה צותה עלינו בפירוש להתבונן זאת בחקירה הלזו ,אם כן המצות עשה הוא דוקא
בחקירה הלזו ,ואל תקשה על זה כיון שכתבנו שהידיעה שהוא באמונה מצד האין סוף אין לה ביטול כי אין
לאמונה זו סוף ,מה שאין כן ידיעה מצד החקירה האנושיית ,אם כן גם באמונת היחוד יותר טוב להאמין
באמונה ירושיית מאבינו אברהם שהוא מצד האין סוף ולא לחקור בחקירה אנושיית מצד בעל גבול ויכול
להיות גבול לאמונה הלזו ח"ו על ידי מכריח וכיוצא ,נשיב על זה כיון שנצטוינו על זה מן התורה לחקור על
זה ,אם כן כיון שהחקירה היא על פי התורה ,אם כן בקיום זה מקיים רצונו ית"ש והוא אין סוף כי הוא ורצונו
חד הבן.
ואם תקשה למה לא יצונו הש"י לחקור גם על אמונת המציאות ,ואם כן תהיה החקירה זו גם כן מצד האין
סוף ותערב לנפש ,אין זה קושיא על מצות אלקינו ית"ש למה יצונו כך ולא כך כי הוא היודע הטוב לנפש ,וכמו
שאי אפשר לעמוד על כל תכלית טעמי מצותיו ולמה נצטוינו באופן זה ולא באופן אחר.
ואף על פי כן להוציאך חלק אי אפשר מהמנע לך את אשר עם לבבי ,הנה על אמונת היחוד נצטוינו להעי"ד
פעמיים בכל יום (על כן אותיות ע"ד רברבין בפסוק היחוד) ,ועל פי חוקי התורה עד מפי עד פסול להעיד,
על כן הציווי בזה לעמוד בשכלינו על הדבר והוא כמו עין בעין ראינו ,ובאמת הוא דבר הנראה לעין מתנועות
הגלגלים שכתב מרן ז"ל ,ואי אפשר לי לבאר לך יותר ואם רץ לבך שוב וכו' ,וידעתי ידידי ידעתי שתקשה
עלי מדברי בעל חובת הלבבות שהאריך בדבריו והחליט שמצוה עלינו מן התורה לחקור על האמונה
המקובלת ,אבל כאשר תדקדק בדבריו לא תמצא רק אמונת היחוד ,אבל על אמונת המציאות בעצמו לא
כתב שהוא מצוה עלינו ,הגם שבשער היחוד הביא מופתים גם על המציאות ,הוא מטעמים שכתבתי לעיל
על כל החכמים הקודמים ,אבל המצוה מן התורה מפסוק 'וידעת היום והשבות אל לבבך וכו'' הוא על
אמונת היחוד ,וגם זה לדעתי הוא רק סברת הרמב"ם וסייעתו (ובספר המצות לא מנה זה הרמב"ם למצות
עשה ,ונראה לי דסבירא ליה דהוי ענף למצות 'ד' אחד') ,והחרדים מנה זה בשם רבינו יונה ,אבל אמר סתם
שהמצוה הוא להתבונן בגדולתו ית"ש כפי שכלו ,ובפרט למי שהאירו עיניו באור תורתו של רבי שמעון בר
יוחאי עין בעין יראה מה המצוה של 'וידעת היום וגו''" .והמשיך רבינו שגם לדעת הרמב"ם יכול לצאת ידי
חובת אמונת היחוד על ידי ההתבוננות בברכת קריאת שמע ,והבאנו דבריו בפנים:
 .3אודות ההתבוננות בגדלות הבורא וטובותיו העודפות עלינו תמיד כבר הרחבנו בגליון פרשת בשלח
תשע"ד (מ"א) באתערותא דפרקא:
 .4ראה עוד הערה  2שהבאנו התחלת דברי רבינו:
 .5כבר הזכרנו דברי השולחן ערוך (סימן ס"ג ס"ד) בראש המאמר ,וראה עוד מש"כ בבית יוסף (שם)" :כתב
הרמב"ם (פ"ב ה"א) 'הקורא את שמע ולא כיון לבו בפסוק ראשון שהוא שמע ישראל לא יצא ידי חובתו,
והשאר אם לא כיון לבו יצא אפילו היה קורא בתורה כדרכו או מגיה את הפרשיות' עד כאן ,וכתב הרשב"א
בפרק היה קורא (יג :ד"ה שמע) 'דלכולי עלמא פסוק ראשון צריך כוונה ואפילו בדיעבד ,ואפילו למאן דאמר
מצות אין צריכות כוונה ,דהתם בכוונה לצאת הדברים אמורים ,אבל צריך כוונת הענין ,כלומר שלא יהרהר
בדברים אחרים כדי שיקבל עליו מלכות שמים בהסכמת הלב ,וכענין שאמרו גם כן בברכה ראשונה של
תפלה בשילהי פרק אין עומדין (לד ,):והטעם שבשאר מצות שהן מצות עשייה כל שעשה מצותו אף על פי
שלא נתכוון לה הרי קיים מצות עשייתו אלא שאין זה מן המובחר ,וכל שכן שיצא אם כיון לצאת אף על פי
שהרהר באמצע המצוה ,אבל אלו שהן קבלת מלכות או סידור שבחים אינו בדין שיהא לבבו פונה לדברים
אחרים ,וזו היא שחילקו בין ברכה ראשונה לשאר הברכות או בין פסוק ראשון לשאר ,שאם הדברים תלויים
במצות צריכות כוונה או אין צריכות מה לי ברכה ראשונה מה לי שאר ברכות' עכ"ל":

ה<לכה
נעימות
ביאורי השו"ע בדרך פרדס
טעם איסור לא תחמוד ,והטעם שהגנב פוגם בחסדים מכוסים
לא תתאוה
בלב ולא
תחמוד
במעשה

כשמחמד
דבר של חברו
יש חסרון
באמונתו

לא תחמוד וכו' לא תתאוה .מצוה ל"ח מצות לא תעשה שלא לחמוד דבר של חבירו
שנאמר 'לא תחמוד' ,ויש עוד לאו אחד (יבואר במקומו במשנה תורה) והוא 'ולא
תתאוה' ,והחילוק ביניהם הוא כך ,תאוה הוא כשרואה דבר של חבירו ומתאוה בלב
להשיג הגם שלא השתדל עדיין להשיג עבר על 'לא תתאוה' ,והחמדה הוא שהשתדל
להשיג הדבר ההוא ועשה פעולות עד שהשיג אף על פי ששילם לו עבר על לא
תחמוד[ :דרך פקודיך ,מצוה לח ,חלק המעשה ,אות א]

ונכסים וכבוד וכיוצא ,והן מה שמונע ממנו ח"ו איזה ענין ,הכל הוא חסד גמור ולטובת
האדם ,כמו הרופא האומן שמונע מאכל טוב מן האדם והאדם מתאוה מאד אל
המאכל ההוא והרופא מונע ממנו ביודעו שלטובתו הוא המניעה ,רק מה שמשפיע
הש"י לאדם טובה נגלית לעין כל זה נקרא חסדים מגולים ,ומה שמונע הש"י מן האדם
הנה השי"ת יודע הטובה והחסד ההוא ,והאדם אינו מבין ומדמה שיותר היה טוב לו
כשיש לו הענין הנרצה הנה מה שהשי"ת מנע ממנו אינו מצד החסד הבן הענין.

לא תחמוד .טעם לעיקר המצוה לא נעלם מעין המשכיל ,דהנה היוצר כל הוא אלקינו אם כן לפי זה כל השתדלות של אדם להרבות הונו שלא בהכרח המצטרך ,וכן
יצר את האדם בחכמה ועת לכל חפץ ,ואין נוגע במה שמוכן לחבירו ,דהנה זה כל כשמתקצף על איזה ענין שלא השיגו ואינו מקבל גזרת הבורא באהבה לאמר לטובה
האדם כל ימי חלדו בכל המעשים אשר הוא עושה תחת השמש הכל הוא להעלות נשברה רגל פרתי וכיוצא ,הנה הוא ענף מאותו עון ,היינו פגם בחסדים המכוסים,2
נצוצי קדושה השייכים לשורש נשמתו ,ואפילו אם יהיו בכרכי הים השי"ת ימציאם והשב ישים כל זה לנגד עיניו ויבין הענין לאשורו ויראה אשר כל ענייניו תלויים בזה
לו בכדי להעלותם למקורם ,ולפעמים האדם
וכל מצות התורה כלולות בזה ויקבל על עצמו
עובר בדרך ויתעה מני אורח כמה פרסאות
לשמוח בחלקו ,ישמח ויעוז במתת גורלו,
כל החומד עבדו או אמתו או ביתו או כליו של חבירו או כל דבר
בכדי שיבוא לאיזה מקום בגזירת היוצר כל
והש"י ילמדנו דעת ודרך תבונות להשליך
שאיפשר שיקנהו ממנו ,והכביד עליו רעים והפציר בו עד שלקחו
ויטעם לשם איזה מאכל ומשתה או יקנה
עליו יהבינו' ,הראנו ד' חסדיך' בחסדים
ממנו ,הרי זה עובר ב'לא תחמוד' (שמות כ יד) .כל המתאוה ביתו
איזה חפץ ,כי היודע נסתרות יודע אשר הקנין
מגולים כדי שלא נבא לידי טעות ח"ו ,כי הוא
או אשתו וכליו של חבירו וכל כיוצא בזה ,כיון שחשב בלבו איך יקנה
הלז שייך לשורש נשמתו ולא היה שום אדם
הטוב והמטיב לכל.
דבר זה ונפתה בלבו בדבר ,עבר בלא תעשה של 'לא תתאוה' (דברים
יכול להעלות את הניצוץ הלז התקוע בחפץ
ה יח) ,ואין תאוה אלא בלב בלבד[ :שולחן ערוך ,חושן משפט ,סימן
ותדע עוד ידידי בענין הזה ,כשמונע ח"ו הש"י
הזה עד בא בעליו ,והכל הוא בהשגחת הכל
י]
סעיף
שנט,
איזה ענין מן האדם ,והאדם חושב שהוא
יכול והטוב והמטיב לכל הוא היודע את
אסור לגנוב ,אפילו כל שהוא ,דין תורה .ואסור לגנוב אפילו דרך
לטובה ובפרט בחפשו בדעתו ושכלו להשיג
הטוב לו ולשורש נשמתו ממציאה לו על ענין
שחוק ,ואפילו על מנת להחזיר או כדי לשלם תשלומי כפל או כדי
שיש בזה איזה טובה ,הנה שבו החסדים
הנרצה לו והטוב לו ,אם כן המתאוה בדבר
לצערו ,הכל אסור ,כדי שלא ירגיל עצמו בכך[ :שולחן ערוך ,חו"מ,
המכוסים למגולים כיון שגילה בדעתו החסד
שאינו שלו ואינו מאמין בהשגחת הבורא
סימן שמח ,סעיף א]
ואז יתגלו החסדים בשמי השמים העליונים
יתברך ובידיעתו הטוב לו ,על כן מתאוה
ויושפע עליו שפע החסדים המגולים ,וזה
לדבר שאינו שלו ,כי אם היה מאמין בזה למה
ענין מופלג בחכמה.
יתאוה ,והלא תראה שלא יתאוה האדם שיהיה לו ד' רגלים כבהמה כי אין זה מגדר
האדם ,כי מאמין האדם שהיוצר כל בחכמה בראו באופן הנאות והטוב לגדר האדם ,כן ובענין הזה יש גם כן סיבת אריכות הגלות בעוונותינו הרבים ,כי כל זמן גלותינו הוא
הוא הענין בהתאוות האדם למה שיש ביד חבירו ואינו שלו ,יש חסרון באמונתו ,בזה בחינת חסדים מכוסים ,והנה כשמבינים שזה מצד החסדים רק שהם מכוסים הנה
אינו מאמין שהבורא כל
בראו בחכמה ומזמין לו הטוב הנאות לו והשאר שאינם בידו ממהרים החסדים להתגלות לגאלנו גאולת עולם במהרה בימינו ,מה שאין כן בהיפך
אינם טובים לו ,הבן הענין[ :1שם חלק המחשבה ,אות ג]
ח"ו ,וזה שאמרו גם כן בגמרא (סנהדרין קיג' ):כל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולם

הן מה שמשפיע הש"י
איזה טובה לאדם
והן מה שמונע ממנו
הכל הוא חסד גמור
ולטובת האדם

אסור לגנוב .ובכוונת האר"י ז"ל (ליקוטי תורה יתרו) תמצא אשר הגנב פוגם וגורם
שיתאחזו הקליפות בחסדים המכוסים .הנה אבינך בפשוטו לפי קוטן שכלי,
כי הנה מאת הש"י ית"ש 'לא תצא הרעות' ,אין דבר רע יורד מן השמים ,והכל
לטובה ולחסד ,והיינו מה שמשפיע הש"י איזה טובה לאדם זהב וכסף עושר

 .1ראה עוד אגרא דפרקא (אות ב)" :סיפרו לי מעשה רב ,מאת כבוד קדושת הרב הקדוש מה"ר דב בער
זצוק"ל ,בהיותו מתבודד עדיין בעניות ובדחקות ,פעם אחת באת אשתו והתחילה לספר לו בבכיה מגודל
דחקות בניו איך הם רעבים וצמאים ואין כסות בקרה ,אזי שמע דבריה והיה מתאנח מעט ,והנה שמע קול
שאמרו לו מן השמים שכבר אבד חלקו מן העולם הבא ,והנה עמד מרעיד כרגע בהתבוננו בדעתו שכבר
אין לו ב' עולמות ,דעולם הזה כבר אין לו דהנה הוא ובניו מדוכים בחיצי רעב עד למאד ,וגם עולם הבא אין
לו ,והנה בהתבוננות הזה הפסיק מעט מתורתו עד אשר שם אל לבו בקדושת עיונו ,אדרבא הנה כעת אהיה
עובד עבודה אמתיית שכבר אבד סברי משני העולמות ותהיה עבודתי באמת רק לעשות נחת רוח ,והתחיל
שוב ללמוד בקדושה ,אז בשרוהו מן השמים שהחזירוהו לחיי עולם הבא ,רק מהיום והלאה יהיה נזהר שלא
יעשה כזאת ,היינו שלא יתאנח עוד מחמת גודל רחמנותו על בניו כי אין לך רחמנות מרובה מרחמנותו
ית"ש .יצא לנו מזה ב' ענינים להנהגת האדם במדותיו ,א' דברי מרן ז"ל [אדמ"ו הרב הקדוש מו"ה יעקב יצחק
זצוק"ל] בענין אלישע אחר וכמש"ל [באות א :שיצתה בת קול ואמרה 'שובו בנים שובבים חוץ מאחר' ,יובן

נסתלקו רשעים מן העולם נסתלק חרון אף מן העולם ,מאן רשעים גנבי' ,כי הגנבים
אינם מאמינים בחסדים מכוסים ופוגמים בהם וכאמור ,והוא סיבה לאריכות הגלות,
והש"י יסיר בדילינו ובמהרה יתגלו החסדים לגאלינו גאולת עולם במהרה בימינו,
אמן[ :3דרך פקודיך ,מצוה לו ,חלק המחשבה ,אות יג-טו]

כשמתקצף
על איזה
ענין שלא
השיגו הוא
פגם בחסדים
המכוסים

כשמחשב
שהוא לטובה
שבו החסדים
המכוסים
למגולים
הגלות הוא
חסדים
מכוסים
וכשמבינים
שזה חסדים
הם ממהרים
להתגלות

למשכיל ,אילו היה משיב כיון שכן הוא ,אזי הנה הוא העת והעונה לעבדך עבודה שלימה אמיתיית ,כיון שאין
כאן קיווי לתשלום שכר ,אזי תהיה עבודתי רק לעשות נחת רוח לפני מי שאמר ונעשה רצונו ,אילו היה משיב
כזאת היה מכופר לו והיה מגיע למעלה גדולה] .ב' לקבל גזירתו ית"ש באהבה ושלא לדאוג ולהתאנח על זה
כי צריך לדעת שהכל מצד רחמנותו ית"ש":
 .2וכן יש בזה ענף מאיסור גאוה כמ"ש רבינו בהוספות מהרצ"א (אות לח)" :ועוד זאת לדעת מעניני קבלת
הדחקות והעניות באהבה ,ומי שהוא בהיפך שמתעצב ומתכעס בקרבו ולא הוטב בעיניו ,הוא אביזרייהו
דגאות ,שמדמה בדעתו שהוא ראוי לטובות גדולות ,ואילו היה יודע ערכו היה מקבל הדחקות באהבה ,והשם
יתברך ירויח לעמו וישפיע להם כל טוב בחסדים מגולים ברוב רחמיו וחסדיו ,וכהנה יש לאלפים ענפי הגאוה
השם יתברך יורה לעמו הדרך הישר ,ישמע חכם ויוסיף לקח":
 .3ראה עוד גליון פרשת וארא תשע"ד (ל"ד) באתערותא דפרקא שהרחבנו בזה:

המשך 'אתערותא דפרקא' עמוד 1
'ויקח' על דתן ואבירם ,שהם גם כן לקחו זאת הסברא להיותם 'בני ראובן' שהיה בעל תשובה שפתח בתשובה תחילה,
וידוע דבעל תשובה צריך להתנהג בחסידות ואין די לו בקו המיצוע ,עיין ברמב"ם הלכות דיעות (פ"א ה"ד) ,על כן היה
זה להם לסברא שרצונם לילך בעקבי אבותם להתנהג בחסידות לרדוף אחר המצות".
וכבר למדנו על זה מתורתו של הבעש"ט הקדוש זי"ע בספה"ק בן פורת יוסף (והביאו בבעל שם טוב עה"ת
בראשית) ,וזל"ק:

וכן הביא רבינו בחידושי בני יששכר 1על מאמר הגמרא (קידושין ל' ):תנא דבי ר' ישמעאל בני אם פגע בך מנוול
זה משכהו לבית המדרש' ,וזל"ק:
"איני יודע מפני מה קורא אותו בכאן מנוו"ל ,מכל השמות שיש לו בחר התנא לקרותו מנוו"ל ,2נראה לי על פי מה
ששמעתי ענין סגולת בית המדרש הוא ,כי היצר זה דרכו כל היום לפתות שהוא מצוה (וזהו שאמרו תלמידי הבעש"ט
על הגמרא 'שוחט דעלמא (היינו היצר הרע) חייב משום צובע' שהוא צובע את עצמו ומתקשט את עצמו במלבושי

"שמעתי ממורי פירוש הש"ס 'שוחט משום מה מיחייב משום צובע ,וחד אמר משום נטילת נשמה' ,ופריך 'משום
צובע וכו' אלא אף משום נטילת נשמה' ,כי היצר הרע נידון לעתיד (סוכה נב ,).וקשה הא לכך נברא ,וצריך לומר
שבשביל זה נענש שעושה עצמו ליצר טוב וכו' ,ובזה יובן השוחט דעלמא חייב ,וקשה הא לכך נברא ,ומשני 'משום
צובע' שהוא צובע עצמו בדמות יצר טוב ועל ידי זה נוטל נשמה ופריך וכו' ,ומשני 'אף נטילת נשמה' ודפח"ח".

להתייפות ולהתקשט ובאמת הוא מנוול".3

 .1שנדפס בש' תשי"א מכת"י ע"י נכדו של רבינו כ"ק אדמו"ר מקוויאשד זצוק"ל:
 .2במסכת סוכה (נב" :).שבעה שמות יש לו ליצר הרע ,הקדוש ברוך הוא קראו רע וכו' ,משה קראו ערל וכו' ,דוד

קראו טמא וכו' ,שלמה קראו שונא וכו' ,ישעיה קראו מכשול וכו' ,יחזקאל קראו אבן וכו' ,יואל קראו צפוני וכו'":
 .3ראה עוד גליון פרשת בהעלותך תשע"ה (ק"ח) ,פסח תשע"ו (קמ"ט):

היצר טוב ,ונמצא לפי זה היצר הרע זה דרכו להתקשט ולהתייפות את עצמו שמפתה למצוה ,וזה סגולתו למשוך
אותו לבית המדרש ,ונלמוד שם על פי התורה אם זה מצוה או עבירה ,ועל כן קראו התנא בכאן מנוו"ל להורות שדרכו

אגרא דבי היúוúא
מעשה מעם הארץ שעשה "אחד" מהארבעה בנים בליל הסדר

בעת אמירת הגדה אמר לספר רבינו הקדוש מרן מהרי"ד מבעלזא זצוקללה"ה שפעם אחת הלך רבינו הקדוש מהרצ"א מדינוב זלה"ה לראות האיך ההמוני עם עושין
הסדר ואומרים ההגדה עד שבא לחלון הבית של איש אחד פשוט מאוד שלא ידע כלום ,וכאשר הגיע לפסקא של הארבעה בנים אחד חכם וכו' ,שמע שהתחיל לצעוק
בקול גדול תיבת "אחד" חכם" ,אחד" רשע" ,אחד" תם" ,אחד" שאינו יודע לשאול ,וזה היה מפני שידע שצריכין לצעוק בקריאת שמע בתיבת "אחד" ,ואמר על זה הרה"ק
הנ"ל שאיש הזה עשה מהארבעה בנים הקריאת שמע ,ובדרך צחות נוכל לומר הענין בזה כי קודם לזה כתיב הגיע זמן קריאת שמע של שחרי"ת והוא ראשי תיבות ח'כם
ר'שע ת'ם ש'אינו יודע ,עכ"ד רצ"א ז"ל[ :הגדה של פסח קול יהודה ,להגה"צ ר' חיים יהודה סג"ל דיטש ,אב"ד מאקאווא]
משנתנה התורה יש תקנה גם לבן הרשע
בהגדה של פסח שולחן הטהור (להגה"צ ר' בן ציון הלוי גאסנבויער מקאמרנא ,שנת תרס"ח) מביא עובדא זו
עם פירוש מהרה"ק מהר"י מבלזא" :סיפר הציס"ע ר' ישכר דוב שליט"א האב"ד דבעלז כקכ"ה
בשנה הראשונה אחר פטירת אביו הוא מורי הציס"ע ר' יהושע ז"ל האב"ד דבעלז כקכ"ה ,וסיפר
על הסדר שאביו ז"ל סיפר בשם הציס"ע ר' צבי אלימלך ז"ל מדינוו כקכ"ה :שפעם אחת הלך
בעירו בליל פסח אל תחת בתי ההמונים לשמוע איך הם מספרים יציאת מצרים על הסדר,
ושמע מאחד שאמר ה'אחד' שכתוב אצל כל אחד מהד' בנים המשך כמו בקריאת שמע שהיה
מאריך באחד ,ואמר הציס"ע ר' צבי אלימלך ז"ל שיכולין להעמיס זה בדברי התלמידים שאמרו
'רבותינו זמן קריאת שמע של שחרי"ת' נטריקן ח'כם ר'שע ת'ם ש'אינו יודע.
הוא אמרו בדרך צחות ,ואמר הציס"ע הוא מורי ר' יהושע ז"ל האב"ד דבעלז ז"ל שהדברים
כפשטן ,שאמר בעל ההגדה 'ברוך שנתן תורה לעמו ישראל וגו' כנגד ארבעה בנים דברה תורה',
כי קודם מתן תורה לא היה לרשע שום תקנה שיבקש הצלה לנפשו שישוב בתשובה כי אין פחד
אלקים לנגד עיניו ,כי בש"ס (ברכות ו') נתנו חז"ל ג' עצות להנצל מחטא' ,אם רואה אדם שיצרו
מתגבר עליו יעסוק בתורה ,אזיל ליה מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע ,אזיל ליה מוטב ואם לאו
יזכור לו יום המיתה אם ברזל הוא מתפוצץ אם אבן הוא נמוח שנאמר רגזו ואל תחטאו' ,היינו
דוקא קודם שחטא ,אבל אחר שחטא לא תועיל לו התקנה שיזכור לו יום המיתה ,עי' בש"ס שבת
ד' ל"א ע"ב 'דרש עולא וגו' אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שאינם חרדים מיום המיתה וגו' ,שמא
תאמר שכחה היא מהן תלמוד לומר ואחריהם בפיהם ירצו סלה' ,פירש רש"י ז"ל' ,ושמא תאמר.
מחמת החלב שכחו והרי הן שוגגין ,תלמוד לומר ואחריהם .העתיד לבוא לנפשם אחרי אובדם
בפיהם ירצו ויספרו תמיד ,ואף על פי כן אינן חוזרין' ,נמצא שלא היה לרשע הצלה לנפשו קודם
מתן תורה ,אבל משנתנה תורה יש גם לרשע תקנה על ידי שיעסוק בתורה ,כבר דרשו חז"ל
על הפסוק 'אותי עזבו ואת תורתי לא שמרו' 'הלואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו מפני שהמאור
שבה מחזירן למוטב' ,לזה יש טוב טעם שאומר 'ברוך שנתן תורה וגו' כנגד ד' בנים דיברה תורה',
כי מקודם לא היה תקנה אלא לג' בנים ועכשיו משניתנה התורה יש תקנה גם לרשע ,ודפח"ח.

בשורה טובה תדשן עצם

ברוב שבח והודאה להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו עד היום הזה בהגלות נגלות אור חדש הלכות והדרכות
מנהגים והנהגות משולחן גבוה קא זכו

ממשנתו הטהורה של רבינו הגה"ק בעל בני יששכר זי"ע,
מסודרים דבר דבור על אופניו לפי סדר פרשת השבוע
ומועדי השנה ,בבירור מקחו של צדיק
עם ביאורים ובירורים מתורתם של תלמידיו וצאצאיו וגדולי הדורות זי"ע.

אנשי בשורה אנחנו היום כי עומדים אנחנו בימים האלו למלא בקשת הרבים הנהנים לאור הגליון
מדי שבת בשבתו ,להוציא לאור קובץ גליונות ח"ב שיכלול בתוכו גליונות של שנה שנייה ושלישית
כמעשהו בראשונה ברוב פאר והדר ומפתחות הענינים .והנה בקשתינו שטוחה אליכם ידידינו
היקרים די בכל אתר ואתר להרים תרומתכם הנדיבה כל אחד כפי יכלתו כדי שנוכל לברך על המוגמר
בשעטו"מ ,ובכך תזכו להיות שותפים בהפצת אור תורתו של רבינו ,ובוודאי זכותו הגדול של רבינו יגן
על כל המשתתפים ומשמי מרומים יריקו עליהם שפע ברכות אושר ועושר עד בלי די.

ורבותינו הקדושים הלהיבו לב התלמידים עד שהרגישו אור גדול ,ואמרו רבותינו דבריכם
הקדושים מהסיפור הקדוש הזה האירו אור גדול בלבות בני ישראל עד שהגיע זמן קריאת שמע
של שחרי"ת ,היינו קבלת עול מלכות שמים ,היינו אפילו הרשע הרגיש על ידי הסיפור שלכם
ושב מרשעתו וקיבל על עצמו עול מלכות שמים ,הציס"ע ר' ישכר דוב שליט"א האב"ד דבעלז
כקכ"ה":
על ידי יחוד השי"ת וקבלת עול מלכות שמים אפשר לתקן כל הד' בנים
בהגדה קול יהודה הנ"ל מביא מה שפירש הרה"ק מהרי"ד מבעלזא לפי זה" :ואמר על זה מרן
ז"ל שכאשר סיפרו הדברים הנ"ל לפני אביו רבינו הקדוש מרן מהר"י זצוקללה"ה ,ראיתי שהיה
זיו פניו משתנה לכמה גוונים והבנתי שהם דברים גדולים מאוד ,ואפשר לומר שהענין בזה
הוא כך ,דהנה א"א ז"ל אמר לפרש בשם הרה"ק מסטרעליסק ז"ל המשך הפסוקים (בפ' קדושים)
'קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם איש אמו ואביו תיראו וכו'' ,דהקב"ה אומר 'קדושים
תהיו' דבודאי האפשרות שכל איש ואיש מישראל יהיה קדוש מצד 'כי קדוש אני ה' אלקיכם',
ואם כן ממילא מכח הנשמה שהוא חלק אלקי ממעל שיש בתוך האדם בנקל להגיע למעלת
הקדושה ,אך 'איש אמו ואביו תיראו' ,דהא אמרו רז"ל 'שלשה שותפין באדם הקב"ה ואביו ואמו
וכו'' ,ועל כן מכח חלק האב ואם יש להתירא שלא יהיה המניעה מצד הכנתם שלא היה כראוי
ח"ו ,עכ"ד הרה"ק מסטרעליסק זי"ע.
והוסיף א"א ז"ל על דבריו שזהו מה שסיים הפסוק 'ואת שבתותי תשמורו' כי השבת מורה על
עצמו יחוד השי"ת ,ואם כן כשהאדם מקבל על עצמו יחוד השי"ת על כל אבריו ועל כל גידיו
ועל כל הכוחות ועל כל החושים ,אז יכול לתקן אפילו מה שהחסירו אביו ואמו בהכנתם ,וזהו
ההמשך 'איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו' דהשבת תקנה לזה ,עכ"ד א"א ז"ל.
ומעתה יש לומר דזהו הענין בכאן רצה להורות דעל ידי יחוד השי"ת וקבלת עול מלכות שמים
אפשר לתקן כל הד' בנים ,כיון דזהו התקנה למה שהחסירו אב ואם בהכנתם ,ועל כן אמר "אחד"
חכם "אחד" רשע וכן הסדר ,לרמז דעל ידי "האחד" והיינו יחוד שמו יתברך שמקבל האדם על
עצמו יוכל כל איש לתקן כל הארבעה בנים ,עכד"ק".

הודעה חשובה

בימים האלו אנחנו עומדים להוציא לאור
קונטרס

"מאורות בני יששכר"

על שולחן ערוך הלכות ציצית ברוב פאר והדר,
חידושים וביאורים מנהגים והנהגות קדושות
מספרי רבינו ותלמידיו וצאצאיו הקדושים
מעתיקי השמועה זי"ע.
המעוניינים לקחת חלק בזיכוי הרבים להפצה בבתי
מדרשות יפנו למערכת
כמו כן המעוניינים להזמין כמויות יפנו למערכת
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