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דרשינן בנדרים )מ"א ע"א(: בחוסר כל וכו', אמר 
אביי, נקטינן אין עני אלא בדעה, במערבא אמרי, דדא ביה 

כולא ביה, דלא דא ביה מה ביה, דא קני מה חסר, דא לא קני מה 
קני, עכ"ל הגמ'. 

וכשאני מתבונן בעצמי, אני מגלה לצערי, שהרבה נושאים יסודיים 
לא מחוורים לי כל צרכם מחוסר שימת דעת מספקת, וחלקם התבארו 
נמי  זכי  לנפשיה  דזכי  מיגו  לעצמי,  אמרתי  והלואי,  ממושך,  זמן  לאחר 

לחבריה, אשתדל ללבנם לעצמי ואולי יועיל גם לחבריי.
ובתוך עמי אנכי יושבת, וכמדומה שגם אצל בני תורה חשובים, חלק 
ויתכן שהטעם העיקרי  ליבון,  ביותר צריכים  מהנושאים אף מהחשובים 
ללבן  פנאי  להם  ואין  ופוסקים  הש"ס  בלימוד  עסקם  שעיקר  כיון  הוא 
נושאים אחרים, וגם בישיבות ובכוללים עיקר השיחות נסובים על חיזוק 
יסודיים  נושאים  ביר"ש, תיקון המידות ושקידה בלימוד, כך שיש הרבה 

הלוטים בערפל. 
מסודרת,  בצורה  רבותינו  שכתבו  מה  שנרכז  שע"י  להשי"ת,  ואקווה 

יועיל לי ולחבריי. 

מסברת  כאן  שאין  לומר  באורייתא",  "איסתכל  הקובץ  שם  ונקרא 
הכרס כלום, אלא רק מה שלימדונו רבותינו, שכידוע שדבריהם הם חלק 
לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  כל  חז"ל:  שאמרו  וכמו  שבע"פ,  מתורה 

נמסר למשה בסיני. 
הדבר  יו"ד,  בלא  נכתב  חז"ל  בדברי  המובא  באורייתא  שאסתכל  ואף 
מובן כי במקור הפירוש שהשי"ת הסתכל בתורה וברא העולם, אבל כאן 
שהרי  עצמך,  את  היינו  עלמא,  ותברא  בתורה  אתה  תסתכל   - כוונתנו 
האדם נקרא עולם, וכמו שאמרו חז"ל )סנהדרין ל"ז(: כל המקיים נפש אחת 

מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא.
ויתכן  ורחבים,  עמוקים  דקים,  הנושאים  היות  מחמת  למודעי,  וזאת 
בקובץ  במילואו  הנושא  יושלם  שלא  מסתבר  במחלוקת,  שנויים  שגם 
אחד, ומהשי"ת אשאל עזרה שנוכל להמשיך להוציא עוד קבצים במהרה 
לאורה, להשלמת התמונה לכבוד בני התורה ושאר האומה אוהבי תורה. 
יעזרנו על דבר  וה'  ג' חודשים לערך,  כל  ]שאיפתנו להוציא לאור קובץ 

כבוד שמו[.
או  השלמה  ואפילו  הארה,  או  הערה  לו  שיש  מי  מכל  נבקש,  ואגב 
מערכה בנושאים שיובאו בקובץ, ישלחם אלינו ועי"ז גם מעיינותיו יפוצו 

חוצה. )אין הבטחה שנכניס כל נושא שישלח אלינו אלא הכל לפי הענין(.

ע"ה יעקב בן אאמו"ר ר' ישראל הכהן הי"ו

העורך.

פיתחא זעירא



כללים למעיין:

בדרך כלל נשתדל להביא הלשון כבמקור.

אם יש צורך בהבהרה או תוספת הקשורה למובאה היא תבוא 
בסוגריים מרובעות.

אם הרעיון ידוע, אלא שנמצא מוגדר יפה באחד מהספרים, בדרך כלל 
לא נציין המקור, ועל כל פנים כשציון המקור יפריע לרצף הקריאה 

בדרך כלל לא נציין המקור.

כשיש כמה דעות בענין מסויים יובאו הדעות בכיוון אחד, ואח"כ 
הדעות של הכיוון האחר, ונשתדל להגיע להבנה שאלו ואלו דברי 

אלוקים חיים.
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העומק הטמון במצות תלמוד תורה
הנה במאמר שלפנינו, נשתדל לברר בס"ד ע"פ רבותינו - מהי תורה לשמה וכדו', 
ותחילה נקדים: לפני מספר שנים שאלתי אברך מסויים - מדוע אינו שואף להיות 
מגדולי הפוסקים? והשיב לי: שהוא לומד תורה לשמה. ומאז עקבתי אחריו וראיתי 
ואחר  ועיסוקים.  מצוות  מיני  לכל  מפסיק  לימודו  שבאמצע  זמן",  הרבה  לו  "שיש 

תקופה לא ארוכה חדל כמעט מללמוד...

וכבר לימדונו רבותינו, על מאמר חז"ל: לעולם יעסוק בתורה ומצוות שלא לשמה, 
שמתוך שלא לשמה בא לשמה. חז"ל אמרו  - "לעולם" כי זו הדרך בתחילת דרכו של 

ת"ח, הוא חייב להשתמש בשלא לשמה כדי להוציא את כל כוחותיו אל הפועל. 

ובהיותי בחור, שמעתי שיחה מהמגיד הירושלמי, הגה"צ ר' שלום שבדרון זצ"ל, 
ופתח בשאלה - מדוע אנו לא לומדים מהסטודנטים? 

וביאר דבריו: הסטונדנטים לומדים לשם קבלת תואר, לכן בכל תקופת לימודיהם 
עד קבלת התואר הנכסף, הם לומדים כל הזמן ואפי' באוטובוס, אבל אנחנו לומדים 

תורה "לשמה" א"כ יש לנו הרבה זמן...

ואזנר  הגר"ש  שכתב  ישנים  דפים  גילה  שליט"א,  ואזנר  הגר"ש  ממקורבי  אחד 
בהיותו בחור, וכתוב עליהם "הרב שמואל ואזנר – רבה של לודז'". 

והתפלא אותו מקורב מאוד, שהרי בתקופת בחרותו של הגר"ש, היו בלודז' ת"ח 
מופלגים, ובודאי שאז הוא לא היה רבה של לודז', והחליט לשאול את הרב על זה, 
חייך הרב ואמר: "אכן כן, ולא רק שהוא לא היה רבה של לודז', אלא היה מהבחורים 
כזה,  ובתור תואר  לודז',  והחליט שהוא רבה של  וחיפש דרך להתעלות,  הבינוניים, 

בהכרח התפילות אחרת, השקידה אחרת וכו'. 

וסיים הגר"ש: "אמנם רבה של לודז' לא נהייתי, אבל משהו יצא ממני". ואמר על 
זה המקורב, שכיום הגר"ש הרבה יותר מאשר רבה של לודז', שהרי מכל העולם נהנים 

ממנו, הן בהלכה והן בעצה ותושיה. 

הגרע"י  על  וגם  הראש"ל.  יהיה  שהוא  כתב,  בבחרותו  זצוק"ל,  שהגרע"י  וידוע, 
בכדור הארץ  פינה  אין  היה הראש"ל, אבל  אנחנו אומרים, שאמנם התואר הרשמי 

שלא נהנים ממנו בכל התחומים.

וגם על הגריש"א זצוק"ל מסופר, שהיה אומר לעצמו מידי פעם: "אנשים שואלים 
אין זמן חייבים ללמוד", ואף שזמנו ידוע שהיה מנוצל להפליא, עדיין חיפש תמריצים. 

ולכן על אף שצריכים לדעת מהי תורה לשמה ומה העומק בלימוד התורה, אבל 
שאיפותיו  כפי  אחד  כל  התורה,  חלקי  כל  לידיעת  לשאיפה  סתירה  יהיה  שזה  ח"ו 

וכוחותיו.

והנה בעניין החשיבות בידיעת כל חלקי התורה כתב בזה דברים נפלאים הרה"ג 
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דב כ"ץ זצ"ל בספר תנועת המוסר )עמ' 227( על מייסד תנועת המוסר, הגר"י סלנטר 
זצוק"ל, וז"ל: התנאי הראשון ביראה, לפי שיטת ר׳ ישראל, היא הידיעה המובהקת 
בכל חלקי התורה. אי אפשר להיות עובד ה׳ מבלי להיות למדן מופלג בכל דיני התורה 
השונות  השיטות  בין  להכריע  ובחריפות,  בבקיאות  בה  לחדש  לדעת  ומשפטיה, 
יכולת  כי עיקר נחיצות של  יראי ה׳ טועים וחושבים,  ״יש  ולהורות הלכה למעשה. 
הלימוד הוא רק למי שרוצה להגיע להוראה, להורות הוראה לרבים. אולם מי שהוא 
בודד במועדו — יוכל להיות עובד את ה׳ ית״ש ולקיים את כל דברי התורה והמצוה, 
גם כשלא יהיה גדול בתורה כל כך. אולם באמת היא טעות, כי גם כל אדם לעצמו, 
מי שרוצה לילך בדרכי ד׳ ית״ש ולשום דרכיו על פי דרך התורה, כל מה שיוסיף דעת 
ויתחכם יותר, כן יוכל לקיים התורה והמצוה ביתרון הכשר. גם האדם לעצמו צריך 
להיות בקי בכל התורה, ולהיות לו לב נבון ושכל חרוץ למען שיוכל לשמור ולקיים 
את התורה, עפ״י גדרי משפטיה. גם חלק התורה של ״חשן משפט״ ו״אבן העזר" צריך 
ובין היראה,  להיות שגור בפיו לעצמו למעשה״. את הקשר בין הלמדנות התורנית 
ראה ר׳ ישראל לא רק בידיעת ההוראה למעשה, כי אם גם בעצם התפתחות השכל 
הדעת  גדול  שהוא  מי  ורק  היא,  עמוקה  חכמה  כאמור,  היראה,  המחשבה.  ועמקות 
וחריף השכל יכול להבינה ולהשיגה. פעם התבטא בביקורת על הלומדים במהירות 
ואמר: ״כשלומדים בדברי התוס׳: וא״ת וי״ל, בלי עיון והבנה — מאין תהיה להם יראת 
שמים״. זוהי נימה חדשה במושגי היראה, המשמשת יסוד ראשון לשיטתו המוסרית 

של ר׳ ישראל.

יבואר בו ע"פ מהרח"ו, ב"ח, חת"ס, הגר"ח מוולאז'ין, בית 
הלוי ועוד מרבותינו, שקיום מצות עשה של תלמוד תורה, 
בפני  מצוה  זו  אלא  המצוות,  לקיים  שידע  בעיקר  אינו 
שמי  כתב,  הרמב"ן  מתלמידי  עכו  דמן  יצחק  ורבי  עצמה. 
למד  לא  הדינים,  את  לידע  כדי  התלמוד  שעיקר  שחושב 

תורה בדרך אמת. 

ישתבח הבורא ויתעלה היוצר, אשר הנחיל לעם קודשו תורתו, ויש להשתדל לדעת 
טעמה של מצות תלמוד תורה, כדי שנוכל לקיימה באופן נעלה. 

הנה בחיבורים רבים מצאנו שכתבו, שכל לימוד התורה ע"מ שנדע לקיים המצוות, 
קשר  בלי  גם  עצמה  בפני  מצוה  היא  התורה  שלימוד  שכתבו,  רבים  מצאנו  ומאידך 

לקיימה. וכפי הנראה ישנם עוד טעמים. 

ויש לברר - האם פליגי, ואם פליגי כמובן שיש לילך בתר הגדולים והרבים, אמנם 
יתכן שכל הטעמים נכונים, ואלו ואלו דברי אלקים חיים. 

ולפני שנראה דברי רבותינו נראה לומר בפשטות, שבשום פנים ואופן אי אפשר 
לומר שמצות ת"ת רק ע"מ שנלמד כיצד לקיים המצוות. 
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חדא, דאיתא בגמ' מנחות )צט ע"ב(: שאל בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל את 
ר' ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חכמת יוונית, קרא עליו 
שעה  ובדוק  צא  ולילה",  יומם  בו  והגית  מפיך  הזה  התורה  ספר  ימוש  "לא  המקרא, 

שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יוונית, עכ"ל הגמרא. 

ואם נאמר, שתכלית כל הלימוד רק לידע כדי לקיים המצוות, א"כ בן דמה שלמד 
כל התורה יכול ללמוד חכמה יוונית, אלא ודאי שמצוות ת"ת לא רק ע"מ שנדע כיצד 

לקיים המצוות. 

ועוד מוכרח לומר כן, דאם לא נאמר כן, היעלה על הדעת שהלומד זוהר הקדוש או 
קורא תהלים או לומד חומש בראשית, שלא לומד שום הלכה, לא מקיים מצות עשה 

של תלמוד תורה?

)בספר שער המצוות פר'  ז"ל,  נבוא בס"ד לדברי רבותינו. הנה מצאנו למהרח"ו  ועתה 
ואתחנן( וז"ל: כי עיקר כוונת האדם בעסקו בתורה הכל תלוי בזה, שכל כוונתו תהיה 

לקשר את נפשו ולחברה בשורשה העליון ע"י התורה וכו', עכ"ל. 

עוד כתב, בהקדמתו לספר שער המצוות, שכתב בזה"ל: ואף גם זאת בעסק התורה, 
אל יחשוב שעוסק בתורה כדי שידע מה שיש בה, אלא שעוסק בה כשור לעול וכחמור 

למשאוי לקיים מצות בוראו וכו', עכ"ל. 

וכיוצא בזה ממש מצאנו לחת"ס, שהקשה על מה שאמרו בנדרים )פ"א ע"א(: על מה 
אבדה הארץ? ואמרו, על שלא בירכו בתורה תחילה. 

ויש לתמוה, שעל עוון כזה אבדה הארץ. ותירץ החת"ס )בחידושיו למס' נדרים שם ד"ה 
שלא בירכו(, וע"פ דברי רבינו יונה שבר"ן כאן יש לפרש כפשוטו, כשנדקדק תחילה לשון 

תורה לשמה מהו, לשון לשמה ולא אמר לשון שמיים, אלא יש תורה לשם שמים ממש, 
אך אין כוונתו אלא כדי לקיים המצוות ולידע ההלכה איך יעשה המעשה, וכיון שכל 
עצמו של אותו העסק איננו אלא לקיים המצוה, אינו עדיף מקיום המצוה, דבעידנא 

דלא עסיק בה לא מגנא ולא מצלא. 

אלא עיקר מצות עסק התורה היא מצוה בפנ"ע, להגות בה יומם ולילה ולהעמיק ולעיין 
עמלים  שתהיו  תלכו",  בחוקותי  "ואם  מחשבותיה,  עמקו  כי  ומובאיה  תוצאותיה  בכל 
בתורה, לא לבד לידע מצוה בשעה שצריך לה, אלא דרוש וקבל שכר, היינו הדרשה עצמה 
היא השכר ונחת רוח לפני הקב"ה. וזהו עסק לשמה של תורה לא על כוונה אחרת, והיא 
המגנה ומצלא, ובשעת החורבן לא עסקו בזה האופן והמחשבה, ולכן לא הצילה אותם 
לימוד התורה, ומה שאמר על שלא בירכו בתורה תחילה, יתפרש על מה שמסקינן 
גמר  ושאין עשייתה  גמר מצותה מברכין עליה,  כל מצוה שעשייתה  בפרק התכלת: 
מצותה אין מברכין עליה, והשתא אם כל כוונת עסק התורה אלא לעשות המצוות, 
בתורה  בירכו  שלא  וזה  עליה,  מברכין  ואין  מצוותה,  גמר  ועסקה  לימודה  אין  א"כ 

תחילה, גילו שכל עסקם בתורה היה אך ורק כדי לדעת לקיים מצוות, עכ"ד. 
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יוצא מדברי החת"ס כדברי המהרח"ו, שאף שבודאי צריכים ללמוד  הרי מפורש 
לעמול  היא  דעיקרה  ת"ת,  מצות  עיקר  לא  זו  אבל  המצוות,  לקיים  כיצד  לדעת 

ולהעמיק, וזה הנחת רוח לפניו יתברך. 

וכאן אולי המקום להביא מה שסופר על הגר"א קוטלר זצוק"ל, כשעשו כנס מגבית 
לטובת ישיבתו, שאלו הנדיבים: מה היא תכלית הישיבה? 

ענה הרב ואמר: אני לא רוצה להטעותכם, מסתבר שיצאו מהישיבה ראשי ישיבות, 
דיינים, רבנים, אבל תכלית הישיבה, להעמיד לגיונות של לומדי תורה ע"מ לעשות 

נחת רוח ליוצרם.

ובספר זכרון שאול מהרב שאול ברזם זצ"ל, חתן הסטעייפלר, הדפיסו כמה שאלות 
ששאל הרב את החזו"א, ובעמ' מ"ז הביאו שאלה – אם יש ללמוד אולי מקודם ענינים 

הנוגעים למעשה. 

תשובה: הלימוד הוא למעלה מזה וצריכים לדעת את התורה, הקב"ה אוהב לומדי 
תורה, עכ"ל החזו"א.

שבשנת  שליט"א,  זילברשטיין  הגר"י  זצוק"ל,  דהגריש"א  מחתניה  ]ושמענו 
השמיטה הוא היה בטוח שמו"ח יעסוק רוב זמנו בהלכות שביעית, שהרי הוא היה תל 
תלפיות לכל העולם, והשתומם שלא כן היה, אלא הגריש"א חילק את זמנו לשתיים, 
חציו הל' שביעית וחציו כמדומני מס' כריתות, ואת שתי החלקים למד באותה שקיקה 

ועמל[.

וכעין זה ממש מצאנו להב"ח )או"ח סי' מ"ז(, ואלו דבריו: ואיכא לתמוה טובא, למה 
תחילה,  בתורה  בירכו  שלא  על  כזה,  ורם  גדול  בעונש  להענישם  מלפניו  כזאת  יצא 

שהיא לכאורה עבירה קלה? 

ונראה דכוונתו יתברך היתה, שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות 
תורתו  תשתכח  שלא  במתנה,  תורתו  הקב"ה  נתן  ולכן  התורה,  מוצא  מקור  וקדושת 
מליבנו ותתדבק נשמתינו בגופינו, ורמ"ח אברים ושס"ה גידים ורמ"ח מצוות עשה 
ושס"ה מצוות לא תעשה, ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזו היו המה מרכבה 
לשכינתו יתברך, והארץ כולה היתה מאירה מכבודו, אבל עתה שעברו חוק זה שלא 
עסקו בתורה כי אם לצורך הדברים הגשמיים להנאתם, לידע הדינים לצורך משא ומתן, 
גם להתגאות להראות חכמתם, ולא נתכוונו להתעצם ולהתדבק בקדושת ורוחניות 
התורה, בזה עשו פירוד שנסתלקה השכינה מן הארץ, והארץ נשאר בגשמיותה בלי 

קדושה, וזה היה גורם חורבנה וכו'. עכ"ל בדילוג מעט. 

לקיים  כיצד  לידע  כדי  אינו  התורה  לימוד  כוונת  שעיקר  מוכח  מדבריו  גם  הנה 
המצוות אלא כדי להתחבר עמו יתברך. 

וגם מדברי הגר"ח מוולאזי'ן מתבאר כהנ"ל, דשאל על מה שאמרו במס' קידושין 
)מ' ע"ב(: נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה, ולכאורה אם כל 
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תכלית  שהוא  גדול  המעשה  אדרבה  א"כ  מעשה,  לידי  שמביא  התלמוד  של  גדלותו 
הלימוד, וצריך לומר דהתלמוד גופיה מעשה הוא ככל שאר המעשים, והיינו שעצם 
הלימוד נחשב מעשה מצוה בפנ"ע. ועוד יש בו שמביא גם לידי מעשים אחרים מה 
נושאים  שני  לימוד  בכל  יש  א"כ  המעשה,  את  רק  בהם  שיש  מצוות  שאר  כן  שאין 
וכוונתו על שה'  זה בעצמו למעשה,  ואוחז  והוא טוב אם לומד תורה  המעשה שבו 
יתברך ציונו ללמוד אבל אגב לימודו יודע מעשים אחרים, וא"כ מעשה הלימוד הוא 

העיקר והידיעה טפל והדרך הזה טוב ונכון מאוד, עכ"ד.

ר׳  זו ממש כתב הגרי"ד הלוי זצוק"ל בהקדמתו לשו"ת בית הלוי: דרש  ועל דרך 
סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, ירדו שישים ריבוא של מלאכי השרת 

וקשרו לכל אחד מישראל שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. 

ויש להבין אומרו בשעה שהקדימו ולא אמר בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, 
ומוכח דרק ע״י ההקדמה זכו להני שני כתרים. 

ולא  ונשמע  ישראל נעשה  ג״כ למה אמרו  ויובן  ויש להבין היאך תלוי בהקדמה. 
ונשמע פתגמין דאורייתא,  בזוה״ק נעשה בעובדין טבין  ונעשה, דהנה איתא  נשמע 

הרי נעשה הוי קבלה על קיום המצוה ונשמע הוי קבלת לימוד התוה״ק. 

והנה ידוע ללימוד התורה הוא משני פנים, א׳ כדי לידע היאך ומה לעשות, ואם לא 
ילמוד היאך יקיים ולא עם הארץ חסיד, וגם הנשים שאינם מחויבות בלימוד התורה 
מ״מ מחוייבות ללמוד במצות הנוהגות בהן. וכמו דאיתא בב״י )סי׳ מ״ז( בשם הרוקח, 

דמש׳׳ה מברכות בה״ת.

יש עוד מעלה אחת על הנשים, דנשים בלימודם אינם מקיימות  אמנם באנשים 
מבוא  הוי  אצלם  דהלימוד  ונמצא  המצות,  לקיום  מבוא  הוי  רק  עשה,  מצות  שום 

לתכלית שהוא קיום המצות ולא הוי תכלית בעצמו. 

וכדומה,  תפילין  הנחת  וכמו  בעצמו,  עשה  מצות  גם  הלימוד  הוי  באנשים  אבל 
ונמצא הוי ב׳ בחינות מבוא להמצות וגם תכלית בפני עצמו. 

וזהו דאיתא במנחות )דף צ"ט(: שאל ב"ד ב״א של ר״י את ר״י כגון אני שלמדתי כל 
התורה כולה מהו שאלמוד חכמת אריסטו, א״ל צא ובדוק שעה שאינו לא יום ולא 
לילה, דהחיוב דהוי משום קיום המצות הא כבר יצא בו כיון שיודע כל התורה כולה 
היאך לעשות, דדבר הנעשה לאיזה תכלית אין לו להמשך יותר מכפי הצורך לאותו 

התכלית המבוקש, ורק מ׳׳מ חייב מצד עצם המצוה של הלימוד תורה. 

ונעשה לא היה במשמעות קבלתם רק עול  והנה אם היו אומרים ישראל נשמע 
מצות, אלא שמוכרחין ללמוד קודם כדי שידעו היאך לעשות והיה נשמע נמשך ומבוא 

לנעשה. ונעשה הוי התכלית והיה רק קבלה אחת.

ומש״ה אמרו נעשה, ומובן מאליו שמוכרחין ללמוד מקודם ואח״כ אמרו נשמע, ונמצא 
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דהוי נשמע תכלית מצד עצמו ג"כ, דגם שלא יצטרכו ללמוד משום עשיה ג״כ ילמדו מצד 
עצמה. 

וזהו  תורה,  ועול  מצות  עול  תכליתים  ב׳  של  קבלות  ב׳  נעשה  ההקדמה  ע״י  ונמצא 
שאמרו בשעה שהקדימו והוי ב׳ קבלות עול מצוה ועול תורה ירדו שישים ריבוא מלאכי 
דע״י  נשמע  כנגד  ואחד  נעשה  כנגד  אחד  כתרים,  ב׳  מישראל  אחד  לכל  וקשרו  השרת, 

ההקדמה זכו לב׳ כתרים, עכ"ל.

דוד  אהרון  ר'  מהרה"ג  בחיים,  ובחרת  בספר  שנכתב  מה  להביא  המקום  וכאן 
חיים  עץ  דרך  בספר  הרמח"ל  הנה  וז"ל:  לשמה,  תורה  במאמר  תס"ח(  )עמ'  גולדברג 
כתב, הוגד לנו שבימי המנוח החסיד המקובל הגדול, הרב רבי שמשון אסטריפלאיר, 
כשהיתה גזירה, רח"ל, בשנת ת"ח השביע הרב הנזכר למעלה לסטרא אחרא, ושאל 
לו  והשיבה  האומות,  מכל  יותר  בנ"י  עמנו  על  מקטרגת  את  ולמה  מה  על  אותה 
השיב  ותורה.  מילה  שבת,  הם:  ואלו  מקיטרוגי,  ואחזור  אלו  דברים  ג'  מכם  יתבטלו 
 הרב הנזכר למעלה יאבדו הם כהנה וכהנה ואל תתבטל אות אחת מתורתינו הקדושה 

חלילה. עי"ש. 

מהם  שיתבטלו  שאמרה  אחרא  הסטרא  כוונת  היתה  מה  מאוד,  תמוה  ולכאורה 
רצתה  אלו  שלושה  שרק  דמשמע  מקיטרוגה,  ותחזור  ותורה  מילה  שבת,  שלושה, 
לבטל ולא כל התורה, הלא פשוט הוא שאם יתבטלו מן התורה לא ידעו לקיים שום 
אחד מן המצוות, וממילא יתבטלו מן הכל, והיה לה לומר רק שיתבטלו מן התורה, 

וממילא יתבטל הכל. 

אכן נראה שע"פ הנ"ל יבואר הדבר שפיר, שלא הקפידה סטרא אחרא אם ילמדו תורה 
רק כדי לקיים המצוות, והיתה מסכימה שילמדו הלכות פסוקות של התורה, כדי לידע 

עיקר הדינים לקיים מצוות ה'. אבל זו לא הוי תורה לשמה. 

ומה שאמר שלא ילמדו תורה, רצה לומר שלא ילמדו את התורה לשמה לעמול 
בתורה בכל הכוחות, לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול, כמו שכתב הרא"ש, שזוהי 
התרופה היחידה נגד הכוחות של הסטרא אחרא בעולם, כמבואר בדברי הרמח"ל שם. 

עכ"ל. 

אמנם יש לציין, שהרב הנזכר כתב בהמשך דבריו, הן אמת דפשוט הוא דחפצא של 
תלמוד תורה הוי ע"מ לעשות, דזה הוא מעיקר צורתה של מצות תלמוד תורה שהיא 
ע"מ לעשות, אבל לא בזה הוא כל המטרה בלימוד, וגם אם היה בטוח שאין דברי תורה 
הללו נוגעים למעשה היה עוסק בהם מחמת אהבת דברי התורה עצמן, שזהו החפצא 

של תורה לשמה לשם הדברי תורה עצמם. עכ"ל.

ובענין זה ראינו לאחד מהראשונים, רבינו יצחק דמן עכו, תלמיד חבר של הרמב"ן, 
ראיתי  "ואני  וז"ל:  התלמוד,  קדושת  בענין  לעיניים  קילורין  נפלאים,  דברים  שכתב 
אנשים מתפלספים ואומרים, וכי לא די לו לאדם שיעסוק במשנה תורה הוא החיבור 
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אשר חיבר הרמב׳׳ם ז״ל, ופסקי הלכות לדעת בהם ההוראות בעיון הקל, וישתדל כל 
ימיו בחכמת הטבע וחכמת התכונה, כי מתוכם ידע את בוראו וזהו תכלית המבוקש, 
אבל בתלמוד הואיל והוא עמוק מאד, ואם ישים אדם זמנו כולו בו מיום הוולד! עד 
ידע את  ומאין  בוריה,  הוראה אחת על  יוכל לדעת מתוכו  יום מותו, הלואי שעדיין 
בוראו כי ידוע כי האדם לא נברא אלא לדעת את בוראו... ואיך ידענו בעסקו בתלמוד 
לבד יום ולילה ויכלה כל שנותיו בו, כי התלמוד אינו אלא ביאור תרי״ג מצות למען 

ידע אותם האדם וחי בהם לקיימם במצות בוראו עליו... ע"כ טענותם. 

ואנשים אלו וכיוצ״ב בעלי סברא זאת, בחושך יהלכו, ואור לא ראו, כי אילו תורה 
בדרך האמת ]למדו[ לא דברו ככה, כי היו יודעים שכר מעלת התלמוד שאין למעלה 
הלכות,  ובפסקי  בחיבור  לעסוק  לאדם  לו  שמספיק  הוא  כן  כדבריהם  ואם  הימנו... 
רבינא ורב אשי ז"ל אשר כתבו התלמוד שהיא תשבע״פ למען לא ישכח מישראל, מה 
ראו לכתבו ע׳׳פ משא ומתן, וכי כזה נתן למשה רע״ה בסיני - אמר ר' פלוני בקושיא 
יודעים לפסוק ההלכה מתוך מחלוקת החכמים, ושמא לא ראו  ותירוץ? או לא היו 
מבוא התלמוד כמו שראו האחרונים המחברים פסקי הלכות? והלא האחרונים כלפי 
הראשונים כקליפת השום, וכן ראשונים לראשונים וראשון ראשונים לראשונים וכן 

עד דור המדבר שיותר ראתה שפחה על הים ... כי ידוע הוא דלא אכשר דרי.

פשוט  הלכות  פסקי  של  חיבור  לחבר  וחכמה  כח  בידם  היה  ספק  דבלי  כיון  א"כ 
וקושיות  התלמוד  כתבו  אבל  כן,  עשו  ולא  הדברים,  בעל  הזכרת  ובלי  קושיות  בלי 
ובתירוצים, והזכירו שם בעלי הדבר, כגון ׳אמר פלוני אמר פלוני׳ שהוא תלמיד מפי 
הרב, ׳אמר פלוני משמיה דפלוני׳ שהוא מפי השמועה, ואמר כל דבר בשם אמרו, ואם 
היה להם ספק בידיעת שם בעל הדבר, כתבו ׳ואמרי לה׳ ו׳איכא דאמר׳ כמה פעמים, 
ובכח רוח  יצא מפיהם אמת בלי שום צד הפכו, מכלל שבהשגחה פרטית  למען לא 
אלקין קדישין יתירא דיהות בהון עבדי הכי ז"ל, כך הוא דרך התלמוד, שרוב המשא 
ומתן בו לש״ש יודה אור ושמחה בעליונים, מעביר החשך והענן המבדילים המקטרגים 

ופוקח עיניים לראות ומרבה האור ומלמד הזכות ..." עכ"ל.

עוד כתב שם, ולא תמצא יראת חטא, זריזות, זהירות, ענוה, טהרה וקדושה, אלא 
באותם שמתעסקים בתורה, משנה ובתלמוד.

המשך בגליון הבא אי"ה
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תפילה

העולם חושבים שמתפללים כדי לקבל מה' יתברך את החסר 
לנו, אבל האמת היא להיפך, שבורא עולם מנע מאיתנו חלק 
ממה שרוצה להיטיב לנו כדי שנתפלל אליו, והטעם משום 
וגם  לקונו,  האדם  בין  המקשרים  מהדברים  הם  שהתפילה 

שע"י התפילה משריש בקרבו שהכל מיד ה' יתברך.

ענין  א"כ מה  כל צרכם,  נושאים שאינם מחוורים  ללבן  בפתיחה שבמטרתנו  כתבנו 
להביא כאן על נושא התפילה?

כן כולנו מתפללים. אבל לשם הקדמה נספר על בעל תשובה אחד  תשובה: אכן 
שבא להתרשם מתפלתם של בחורי ישיבה, ונכנס לביהמ"ד של ישיבת כפר חסידים, 
וכשנשאל מה היתה ההתרשמות שלו, ענה, שראה דבר קצת משונה, שכל בחורים היו 

מתפללים, חוץ מזקן אחד שהיה נראה מדבר עם משהו ולא הבחנתי עם מי מדבר. 

התפילה,  צורת  זוהי  א"כ  הישיבה,  משגיח  לופיאן,  הגר"א  היה  הזה  שהזקן  וכיון 
ויתכן שרבים מאיתנו לא מתפללים אלא קוראים את התפילה. ועל כך בהמשך המאמר. 

ונביא כאן מש"כ המסילת ישרים )פי"ט(, וז"ל: אמנם מי שהוא בעל שכל נכון, במעט 
התבוננות ושימת לב יוכל לקבע בלבו אמיתת הדבר, איך הוא בא ונושא ונותן ממש 
עמו יתברך, ולפניו הוא מתחנן, ומאתו הוא מבקש, והוא יתברך שמו מאזין ומקשיב 

לדבריו, כאשר ידבר איש אל רעהו, ורעהו מקשיב ושומע אליו. עכ"ל.

הנה רבים שואלים - כיון שכל מה שעושה ה' הכל לטובה, ה' אוהב אותנו ורוצה 
בטובתנו יותר מאיתנו, א"כ התפילה היא לכאורה סתירה לאמונה - איך יתכן להתפלל 

על רפואה או פרנסה אם מה שטוב עבורינו הוא להיות חולים או עניים ח"ו? 

וכעין שאלה זו הביא מהר"ל בנתיבות עולם )נתיב העבודה פ"ב(, וז"ל: יש שואלים על 
התפילה, אם ראוי האדם שיתן ה' יתברך אליו הדבר שהוא מתפלל עליו, למה לא יתן 
לו בלא תפילה, ואם אין ראוי אליו א"כ אף אם יתפלל ויבקש וכי בשביל תפילתו יתן? 

עוד שואל המבי"ט )בית אלוקים שער התפילה פ"ב(: שנראה בלתי הגון ונאה לשאול שאלה 
או שלוש  דבר אחד פעמיים  ישאלו ממנו  ודם אם  לפני בשר  כי  אחת כמה פעמים, 
יחרה לו על השואל, כי אם היה רוצה המלך להשלים לו שאלתו בפעם הראשונה או 

השניה היה משלים חפצו, וא"כ ההפצרה היא דבר מיותר ומזיק לשאלה? 

מה  כפי  הנה  כי  וז"ל:  פ"ה(  ח"ד  ה'  )דרך  הרמח"ל  דברי  את  נקדים  התשובה  ולצורך 
שירבה להסתבך בעניני העולם, כך מתרחק מן האור העליון ומתחשך יותר. והנה הכין 
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הבורא יתברך תיקון לזה, והוא מה שיקדים האדם ויתקרב ויעמוד לפניו יתברך, וממנו 
ישאל כל צרכיו ועליו ישליך יהבו, ויהיה זה ראשית כללי ועיקרי לכל השתדלותו, עד 
שכאשר ימשך אחר כך בשאר דרכי ההשתדלות שהם דרכי ההשתדלות האנושי, לא 
יקרא שיסתבך וישתקע בגופניות וחומריות, כיון שכבר הקדים ותלה הכל בו יתברך, 

עכ"ל. 

כלומר, כדי לגרום לאדם להתקרב אליו, קבע הקב"ה שצרכיו כולם או חלקם לא 
יגיעו אליו אם לא יבקש זאת, כמו שכתב שם בתחילת הפרק, וז"ל: כי הנה מן הסדרים 
שסידרה החכמה העליונה הוא, שלהיות הנבראים מקבלים שפע ממנו יתברך, צריך 
שיתעוררו הם אליו ויתקרבו לו ויבקשו פניו, וכפי התעוררותם לו כן ימשך אליהם 

שפע, ואם לא יתעוררו לא ימשך להם. עכ"ל.

היוצא מדברי הרמח"ל: שהסיבה שבורא העולם טבע חק שבלי תפילה לא מקבלים, 
גשמית  בהשתדלות  שעוסקים  וגם  יתברך,  מאיתו  שהכל  מהאמת  נשכח  שלא  כדי 
ומימלא  יתברך,  מאיתו  שהכל  האמיתית  ההכרה  את  מחזקים  אנחנו  התפילה  ע"י 
כל השאלות ששאלנו למעלה מיושבות, ונמצא באמת שאין עיקרה של תפילה כדי 
דליבא  מעומקא  יתפלל  אם  שנצרך  אדם  כן  האמת  שודאי  אף  בקשתנו,  שתיעשה 

תיעשה בקשתו. 

והרה"ג ר' יונתן אבר שליט"א בקונטרס שלו על התפילה, הביא דברי הסבא מקלם 
בספרו חכמה ומוסר )ח"ב מאמר א'( שתימצת כל הנ"ל בזה"ל: כל עיקר עבודת ה' עומדת 
על אמונת ההשגחה, ויען כי כל ענייני תבל הם רק מסיבה ומסובב, ועל כן קשה מאוד 
הציור של ההשגחה, על כן באמת עניין התפילה כדי לצייר לפניו שהכל מה' יתברך 
וכו', ומה שמבקש צרכיו אינו אלא להזכיר את עצמו שהוא כל רגע ורגע בידו יתברך. 

עכ"ל.
והביא גם מחובות הלבבות בשער חשבון הנפש )פ"ג( שכתב: ראוי לך אחי שתדע, 
והשלכת  לפניו  וכניעתה  האלקים  אל  הנפש  כלות  אם  כי  אינה  בתפילה  כוונתנו  כי 
כל יהביה עליו. ]כלות הנפש מלשון "נכספה וגם כלתה נפשי" )תהלים פ"ד, ג'(. ומתאים 
להביא כאן המעשה עם המשגיח הגר"ש וולבה זצ"ל, שבימות הקיץ לא היה מתפלל 
מרובה  זמן  להמתין  לו  קשה  אמר,  הסיבה  את  לומר  בו  וכשהפצירו  בישיבה,  מנחה 

מלהיפגש עם הקב"ה, ולכן הוא מתפלל מנחה גדולה[. 

עוד כתב הרה"ג ר' יונתן אבר שליט"א בקונטרס הנ"ל )עמ' 17(, שהתפילה היא חיזוק 
לאמונה, לא רק מפני שמשמשת כתזכורת שהכל מאיתו יתברך, אלא הרבה יותר מכך, 
שהרי התפילה יצירת קשר עם הבורא, עצם מעשה התפילה הוא עלייה רוחנית, בזמן 
שכינה  דהמתפלל  משום  המתפלל  נגד  לעבור  אסור  לבורא,  קרוב  האדם  התפילה 
כנגדו, הנעמד להתפלל עוד לפני שביקש על צרכיו יצר בעמידתו קשר אמיתי וקרוב 

עם הקב"ה, עכ"ל. 
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מחסדו  היה  והנה  וז"ל:  פ"ה(  )ח"ד  להרמח"ל  ה'  בדרך  מפורשים  הדברים  ובאמת 
יתברך לתת לאדם מקום שיתקרב לו יתברך, אע"פ שכפי מצבו הטבעי נמצא רחוק מן 
האור ומשוקע בחושך. והיינו שנתן לו רשות שיעמוד לפניו ויקרא בשמו, ואז יתעלה 
מן השפלות אשר לו בחוקו, לפי שעה, וימצא מקורב לפניו ומשליך עליו יהבו כמ"ש. 
והנה זה חומר התפלה, שאסור להפסיק בה כלל, מפני היות בה האדם בקורבה גדולה 
אליו יתברך. וכן סודר בה ההפטר בסופה והלך לאחוריו ג' פסיעות, והוא שוב האדם 

אל מצבו התמידי כמו שמצטרך לו בשאר כל זמנו, עכ"ל הטהור. 

המשך בגליון הבא אי"ה
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קל וחומר

שמחמיר  ה'  את  ליטול  הרוצה  כל  שלא  יבואר,  זה  במאמר 
לידי  לבוא  יכול  החומרות  ע"י  ושלפעמים  ליטול,  יכול 
על  שגם  אופנים  שיש  עוד,  ויבואר  חמורים.  קלקולים 

הבינוני חובה להחמיר. 

- אם אפשר להחמיר למה לא להחמיר,  יכול לשמוע מהרבה שאומרים  אפשר  הנה 
ובכלל,  - מי הצודק?  - אם אפשר להקל למה להחמיר  יש הרבה שאומרים  ומאידך 

האם עניין של קולות וחומרות זה שדה הפקר שכל אחד עושה כפי הבנתו? 

ונשתדל גם בענין זה לעמוד על דבר אמת כפי מה שיתן ה'.

ולפני שנתחיל נזכיר, שכבר מצאנו שיש עניינים שאסור לנהוג בהם משום מיחזי 
כיוהרא, כמו במובא בגמ' )ב"ק נ"ט ע"ב(: אליעזר זעירא, הוה סיים מסאני אוכמי וקאי 
הני מסאני, אמר להו  וא"ל, מאי שנא  גלותא  ריש  דבי  בשוקא דנהרדעא, אשכחוהו 
דקא מאבילנא אירושלים, אמרו ליה את חשיבת לאיתאבולי אירושלים סבור יוהרא 
הוה, אתיוה וחבשוה, אמר להו גברא רבה אנא, אמרו ליה מנא ידעינן, אמר להו או 
אתון בעו מינאי מילתא או אנא איבעי מינייכו מילתא, אמרו ליה בעי את, אמר להו 
האי מאן דקץ כופרא מאי משלם, אמרו ליה משלם דמי כופרא והא הוו תמרי, א"ל 
משלם דמי תמרי, אמר להו והא לאו תמרי שקל מיניה, אמרו ליה אימא לן את, אמר 
קיים,  דינו  ובית  חי  להו הא שמואל  כוותיך, אמר  ליה מאן אמר  להו בששים, אמרו 

שדרו קמיה דשמואל, אמר להו שפיר קאמר לכו בששים ושבקוהו, עכ"ל הגמ'. 

ובמס' ברכות )ט"ז ע"ב(: רשב"ג אומר, לא כל הרוצה ליטול את ה' יטול. ומרן בשו"ע 
)סי' ל"ד סעי' ג'( פסק, שרק מי שמוחזק ומפורסם בחסידות יניח ג"כ תפילין דר"ת. 

ונבוא כעת למה שהורונו רבותינו:

כתב הגר"א דסלר זצוק"ל במכתב מאליהו )ח"ג עמ' 294(: עניין הדקדוקים והחומרות 
בדינים הוא בודאי עיקר גדול, אולם יש צורך גדול להיזהר לבל יבוא לידי נזק כלל 
יוקטן בעיניו ערך  זה  גדול בכוחות הנפש, כל המפליג בערך עניין אחד קרוב שע"י 

עניין אחר. 

וסכנה גדולה נשקפת בזה ברוחניות שעלול היצר להשתמש בתחבולה זו להשביע 
הוא  נכון  כן  על  רבות,  בעבירות  ח"ו  להכשילו  כדי  אחת  מצוה  בדקדוקי  האדם  את 
להקדים ולהחמיר דקדוקים בעניינים עיקריים כמו ביטול תורה לשון הרע וכדו', כדי 
להימלט מהסכנה שע"י דקדוקים צדדיים והידורי הידורים יסיח האדם ח"ו מהעניינים 

העיקריים אשר לדאבוננו אנו נכשלים כ"כ בהם. 
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הלא ידמה בזה לבן אדם הבא לפני המלך בעניבה יפה והוא לבוש בלויי סחבות 
וסמרטוטים. 

מסלבודקא,  הסבא  זצוק"ל,  פינקל  צבי  נתן  רבי  הגאון  בשם  שמעתי,  מזה  ויותר 
שראה בחור אחד שמכין את עצמו לקראת שבת מוקדם מאוד, ומקבל שבת הרבה 
לפני כולם, ואמר לו וכי הועיל לו זכות כל זה אחרי שהנך מביט על כולנו כעל מחללי 

שבת ח"ו. 

]והיינו שמצאנו דברים שאסורים משום מיחזי כיוהרא, אבל לפעמים כמו בנידון 
גופה,  יוהרא  לידי  הביאתו  שלו  שהחסידות  חמור,  יותר  הרבה  העניין  הנ"ל  הבחור 
כי  בחסידות  מתנהג  האמיתית  לדרגה  שהגיע  האדם  אמנם  לב.  גבה  כל  ה'  ותועבת 
מרגיש שבזה עושה נחת ליוצרו, וזה המביא אותו לידי התנהגות זו אינו מרגיש שהוא 

בר מעלה והנהגתו בחסידות אינה מביאתו לידי גאוה. ואכמ"ל[. 

מזוית קצת שונה, ראינו להגר"ש וולבה זצוק"ל בספרו עלי שור )ח"א עמ' ע"ט(, וז"ל: 
עמל המצוה מחייב דקדוק רב כדי לזכות לצורת המצוה כפי ההלכה, המחפש קולא 

בעשיית מצוה סימן הוא כי טרם קיבל על עצמו עול המצוות. 

מעיקרי המצוות הלא הוא לרחק שרירות לב ולחיות לפי סדרי החיים שקבע לנו 
בורא העולם, הרוצה לחיות בשרירות לבו בהיתר התורה בחיפוש "קולות" טרם יודע 
מהי תורה. אולם גם להחמיר על עצמו במה שלא נפסק להלכה, רשאי רק אדם גדול 
בתורה אדם קטן המחפש חומרות או יוהרא או לכל הפחות מיחזי כיוהרא, גם חיפוש 

חומרות נובע משרירות לב אם אדם פשוט הוא, עכ"ל.

שמים  שירא  ודאי  בהלכה  ספק  כשיש  אבל  בחומרות,  רק  אמורים  דברינו  אמנם 
משתדל לא להיכנס לספקות.

הלכה  לנו  שאין  במקום  תשס"ט(:  מהדורת  י"ג  עמ'  איש  דרך  בקונטרס  )מובא  החזו"א  וז"ל 
ברורה בנידון, בפרט כשאין מקום עיון בש"ס ופוסקים, לפעמים אנו סומכים להקל 
על ספרים הידועים לנו לרבותינו המובהקים שאנו מקובלים לסמוך ]דלא כל קולא 
שכתובה בספר שלא ידוע לנו אם הוא בר סמכא אפשר לסמוך עליה, לאפוקי מאיזה 

מלקטים בדורינו שמלקטים מכל הבא ליד[. 

הדרך  שזוהי  חושב  ואני  לאחרים,  אני  גם  כן  ומייעץ  הספיקות,  מן  פורש  ואני 
הצריך  מדבר  לכתחילה  להתרחק  שראוי  ולהחמיר,  הספיקות  מן  להתרחק  הנכונה 
לידי  יבוא  שלא  להרחיק,  האדם  דצריך  טובא  דאיכא  הדין,  ודקדוק  חכם  שאלת 
עצמו  יכניס  ואיך  העבירה  מן  עצמו  להרחיק  לאדם  לו  יש  ומהתורה  ידוע,   איסור 

לספק איסור. 

וכל אלו הדברים אינם נקבעים על ראיות מכריעות, אלא נובעות מהעיקר היסודי 
שאין להתיר אלא בוודאות, וכל שאינו בוודאות היתר הוא אסור, ועל המתיר להביא 
לא  די  האוסר  אבל  הפוסקים,  ומן  הגמרא  מן  נאמן  מקור  על  ההיתר  ולבסס  ראייה 
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להראות שאין ההיתר מבואר, ואף במקום שאמרו חכמים שאין רוח חכמים נוחה מזה 
זהו בכלל איסור אצלנו.

אבל ודאי אין מקום להחמיר נגד משנה שלימה ומפורשת, ופסקה הרא"ש הלכה 
למעשה לכל ישראל, ואדרבה חובה עלינו לקיים את הדין והתורה על מותר מותר, 

ועל אסור אסור.

]נביא כאן מה שהיה אומר הגרע"י זצוק"ל, בדרך מליצה על הפסוק )מלכים ב', ז'(: "כי 
אם הסוס אסור, והחמור אסור, ואהלים כאשר המה". וביאר: "הסוס אסור", היינו מי 
שהוא סוס, על הכל אומר אסור. "והחמור אסור", מי שהוא חמור על הכל אומר אסור. 
"ואהלים באשר המה", היינו היושבים באוהלה של תורה, באשר המה, שאומרים על 

מותר מותר ועל אסור אסור[. 

ובודאי שאין להחמיר בלי שום טעם, ופעמים הנטייה היא לחומרא מטה מחומרא 
מחוסר  לחומרא  והנהגה  המותר  את  לאסור  נטייה  שום  ושלום  חס  לי  ואין  לקולא, 
בירור הרי זו עקירת התורה, וצריך לזכור שכל התורה כולה היא מהקב"ה, ומי שאמר 
את החומרות אמר את הקולות שבשו"ע ובפוסקים, מאן דאמר הא אמר הא, ואם יאמר 
אדם שחושש יותר ממש"כ בשו"ע, דומה לו שהוא מהדר במצוות ובזהירות, ובאמת 

הוא פורץ גדר של תורה, ובודאי מה שע"פ דין אין לחוש אין לחוש כלל וכלל. עכ"ל. 

ואמנם דבריו קצרים ויסודיים וטעונים לימוד, אבל הקו הכללי שהתווה ברור. 

והרחיב בזה הרה"ג ר' יצחק גולדוסר שליט"א, בספרו קדוש ונורא שמו )מאמר י"א(, 
גידיו,  ושס"ה  האדם  איברי  לרמ"ח  גמורה  בהתאמה  מצוות  תרי"ג  נתן  הקב"ה  וז"ל: 
קיומן של כל מצוות הקב"ה "מכסה" את כל האדם, וכל השקעת כח זמן וממון בתוספת 

שאינה מחוייבת תגרע בהכרח מן העיקר שהתחייבנו בו. 

בעיניו,  כ"כ  חמור  אינו  עצמו  על  האדם  שהוסיף  האיסור  הרי  ביאור:  ובתוספת 
זה,  באיסור  לזלזל  לעצמו  מרשה  הוא  כן  על  עליו,  נצטווה  שאינו  יודע  בלבו  שהרי 
שאר  על  מקיש האדם  איסור,  בעיניו  נחשבת  זו  תוספת  גם  סוף  וסוף  היות  מאידך, 
האיסורים ומרשה לעצמו לזלזל גם בהם, כדרך שהוא מזלזל באיסור אשר בדה מלבו. 

יתחסד  ולא  בינוני,  יחמיר אדם  יכולים לשמש כסיבות מדוע לא  הטעמים הללו 
לפנים משורת הדין, למרות העובדה שכאשר יסמוך על דיני הנהגה בספיקות, הוא 
עלול לפגוש בקלקולי העברות ולהפסיד את תיקוני המצוות, מפני שמתוך החמרתו 
במקום שמותר להקל, עלול הוא להקל במקום שאסור להקל, ומתוך חסידותו עלול 

הוא להיות עבריין.

ומצוי הוא הדבר שהמחמיר או המהדר הדואג לעצמו לעולם שכולו טוב, עושה 
זאת על חשבון משפחתו או סביבתו, ואז בודאי יצא שכרו בהפסדו. 

על  עובר  אינו  הפסיד  לא  שהמיקל  מקום  בכל  כתב:  פ"א(  עמ'  )שם  דבריו  ובהמשך 
מימרא דרחמנא, שהרי מותר במקרה זה להקל, המחמיר מרוויח אמנם את התיקונים 
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המוחות  פיזור  אבל  מוצדקת,  אינה  שהקולא  הצד  על  הקלקולים,  מניעת  את  או 
והכוחות לתוספות הללו עלול לגרום לו לעבור בפעם אחרת על מימרא דרחמנא, ואז 

יתברר למפרע שמוטב היה אילו לא היה מן המחמירים. 

הראויים להתנהג בפרישות הם אלו שבקיאים בכוחות נפשם, ואומדים שלא יבואו 
לידי קלקולי ה"פרומקייט", 1ולא יצא שכרם בהפסדם. אמנם, פעמים מן הדין חייבים 
להחמיר, כי כלל ידוע הוא שכל היכא דאיכא לברורי מבררינן, גם על "הרב" צריך לברר 
לפעמים אם הוא רב או "ערב רב" או רב מטעם, כי כבר היה לעולמים גוי גדול עצום 
במקרה  האם  להתעניין  או  לברר  שמתעצל  ומי  להקל,  רשות  אין  כה"ג  בכל  "ורב", 
הזה אפשר לברר חייב מן הדין להחמיר, וכמדומה שבחלק גדול מן המקרים נובעות 

החומרות מן השיקול הנכון הזה. עכ"ל בדילוג.

והרה"ג ר' מרדכי קראוס שליט"א בספרו נתיב במים עזים )עמ' 151( כתב, וז"ל: ממה 
מתחייב  המצוות,  בקיום  מאיתנו  הנדרשת  הזהירות  גודל  על  הקודם  בפרק  שנבאר 
ביותר, דהיינו למנקט בכל  ה' בצורה המחמירה  לכאורה שנתנהג בכל עניני עבודת 
משורת  לפנים  של  עניין  בו  שמוזכר  דבר  בכל  בחומרא  ולנהוג  כהמחמיר  מחלוקת 
הדין. אבל האמת אינו כן, דידוע שרבותינו ז"ל לא היתה דעתם נוחה מהתנהגות כזאת, 

והקפידו על העושים דברים שאינם לפי מדרגתם. 

ויעויין במסילת ישרים )פ"ב, פ"ו ופי"ג(, והיוצא מדבריו שמדרגת צדיק שנמנע מכל 
המפורסמים.  בדברים  רק  לא  המידות  בעניני  ומשתלם  המצוות  כל  ומקיים  חטא 

והפרוש הוא, שאוסר על עצמו דברי היתר. 

ואחרי שהאריך הרבה בפרטי מידת הפרישות, מתי היא רצויה, סיכם: ואם תשאל 
- א"כ איפה שהפרישות דבר המצטרך ומוכרח, למה לא גזרו עליו חכמים כמו שגזרו 

על הסייגות והתקנות? 

התשובה מבוארת ופשוטה: כי לא גזרו חכמים גזירה אלא א"כ רוב הציבור יכולים 
לעמוד בה, ואין רוב הציבור יכולים להיות חסידים, אבל די להם שיהיו צדיקים. 

אך השרידים אשר בעם החפצים לזכות לקרבתו יתברך, ולזכות בזכותם לכל שאר 
ההמון הנתלה בם, להם מגיע לקיים משנת חסידים אשר לא יוכלו לקיים האחרים, הם 
הם סדרי הפרישות האלה כי בזה בחר ה', שכיון שאי אפשר לאומה שתהיה כולה שוה 
במעלה אחת, כי יש בעם מדרגות מדרגות איש לפי שכלו, הנה לפחות, יחידי סגולה 
ימצאו אשר יכינו את עצמם הכנה גמורה, ועל ידי המוכנים יזכו גם הבלתי מוכנים אל 

אהבתו יתברך והשראת שכינתו. עכ"ל המסילת ישרים. 

ועל זה כתב הרה"ג ר' מרדכי קראוס שליט"א: והנה דבר ברור, שאם האדם רוצה 
להצליח בעבודת ה', עליו להכיר את מקומו וכוחותיו, ולהתקדם בצורה מסודרת צעד 
אחר צעד, ואי אפשר להיות חסיד לפני שהוא במדרגת צדיק, ומי שמחפש הנהגות 

1 מהו "פרומקייט"? על כך יבואר מאמר בנפרד בגליונות הבאים אי"ה.
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בזמן שעדיין  הדין,  לפנים משורת  דבר  בכל  למי שמתנהג  רק  וחומרות שמתאימות 
אינו עושה את המוטל עליו ע"פ משורת הדין, לא יעלה הדבר בידו וסופו להישאר 

קרח מכאן ומכאן. 

ואם תשאל, הלא המסילת ישרים )פי"א( דימה חשש איסור במאכל לדבר שיש עליו 
ספק שמא נתערב בו סם המוות, וה"ה בכל מצוות התורה, ולכאורה הסתכלות זאת 

מחייבת גם אותנו להתנהג בקיצוניות מוחלטת, אע"ג שעדיין לא הגענו לחסידות. 

התשובה, שאכן היה ראוי להחמיר בכל מה שנוגע לתורה ולמצוות עד קצה גבול 
היכולת, וכמו שמתנהגים בארמון המלך, שאין מעיזים להקל ולא במעט בפקודותיו, 
בידעם כי על הטעות הקטנה ביותר עלולים לשלם בחייהם, וכ"ש בנוגע למלך מלכי 
המלכים הקב"ה, אלא כיון שמלך זה בעצמו הוא אשר ברא את האדם כפי רצונו, הוא 
אשר מכיר את כל כוחותיו וחולשותיו, והוא גם זה שקבע את שיעור מחוייבתו כפי 

שהורה לו בתורתו.

לכן, אין לאדם להחליט ע"פ העולה על רוחו, אלא צריך ללמוד ולהעמיק בתורה 
כדי לדעת את הנדרש ממנו לפי מדרגתו, וירבה לשאול ולהתייעץ ולעשות לעצמו רב 

בכל ספק שיתעורר. 

ונקוט כלל זה בידך, כל דבר שיש בו חשש איסור אחרי שאלת רב מובהק תתרחק 
ממנו בלי שום הוראת היתר כלל. וכן כל דבר שציבור היראים ובני התורה מחמירים 

בו, גם אתה תנהג בו איסור ואל תיגרר אחרי המקילים. 

אבל דבר שהיתרו ברור משורת הדין, אלא שיש מעלה במידת חסידות בעשייתו, 
בזה יש לשקול היטב אם הוא מתאים לך או שהוא למעלה ממדרגתך, וגם שתראה 
רבים מתחסדים בדבר כל זמן שאינה הנהגה המקובלת בקרב כל ציבור בני התורה 

הדבר טעון שיקול הדעת היטב אם הוא כדאי אם לאו. 

יש גם לזכור תמיד, שת"ת כנגד כולם ולא רק מחמת גודל מעלתה, אלא גם מצד 
שאיפת האדם לעלות מעלה מעלה בעבודת ה', ואין לך שום דבר שמועיל לזה כלימוד 
בשקידת  מאוויו  כל  ישים  דחסידותא,  ומילי  חומרות  לחפש  במקום  וע"כ  התורה, 

הלימוד בלי הפסק, עכ"ל.

הכוונות  על  שליט"א  הלל  הגר"י  עם  דיברתי  שנים,  עשרה  כחמש  לפני  ]זכורני 
שכתב האריז"ל בשעת האכילה, ואמר לי, עדיף שבמקום זה תחשוב בלימוד בשעת 
האכילה, ודבר זה עשה עלי רושם חזק, שהרי ידוע לכל כמה הגר"י הלל מחזיק בענייני 

הקבלה, ובכ"ז אמר זאת[.

)בספרו קדוש ונורא  ומעין הדברים הנ"ל כתב ג"כ הרה"ג ר' יצחק גולדווסר שליט"א 
ודווקא לבני  כיוון אחר לבאר את הנהגת החומרות,  לי  וז"ל: עוד נראה  שמו עמ' פ"ב(, 

וכדו',  ונצא מתוך הנחה שבכל מקום שסמכה תורה על רוב, חזקה, עד אחד  עלייה 
קלקול  לא  כאן  אין  התירה  שהתורה  כיון  מ"מ  וכו',  כהרוב  היתה  לא  האמת  אם  גם 
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ולא טמטום, וכן בקיום  מצוה יש כאן תיקון שהמצוה היתה צריכה לתקן, וזו הסיבה 
לשורת  מעבר  מהדרים  ואינם  מחמירים  אינם  ונקיים  זריזים  זהירים  "עמך"  שסתם 
הדין, ומהו טעמם של המחמירים והמהדרים לחשוש לצד הרחוק שהתירה להתעלם 
ממנו, מפני שידוע נדע שרצונו של הקב"ה שנתייחס לאיסור כעין רעל, אלא שהקל 
עלינו מתוך התחשבותו בקושי להתייחס לאפשרות רחוקת סיכויים, "והבנים" עושים 

את רצון אביהם גם במקום שלא יעברו על מצוותו אם ימנעו מלהחמיר ומלהדר. 

]המעתיק: אבא אוהב קוקה קולה, וביקש מבנו מים כי בבית לא היה קוקה קולה, בן 
אוהב יזדרז לחנות הסמוכה לקנות קוקה קולה. אמנם, שמחת האב תהיה לא מהקוקה 
קולה אלא מגילוי אהבת בנו, אבל אם בנו יקנה לו לא מאהבתו אותו אלא מסיבות 

שהיה לו והאב יודע זאת, האב היה מוותר על הקוקה קולה הזו[.

מה שאין כן "העבדים" די להם למלא את פקודותיו, מיהו הראוי להיחשב "בן", ועד 
כמה הוא ראוי להיות מעושי רצון אביו, לזה צריך שיקול דעת רב, עכ"פ לא גרע ניסיון 

לצאת י"ח כל השיטות, וכל הצדדים מנטילת חפץ דמצוה נאה ומהודר. 

המהדר,  את  מבינים  אנו  ובכ"ז  במצוות,  להדר  חיוב  אין  הרי  פירוש,  ]המעתיק: 
באותו משקל צריכים אנו להבין את המנסה לצאת י"ח כל השיטות, ובשני האופנים 

הדבר חיובי רק כשזה נובע מרצונו לעשות נחת רוח ליוצרו[.

איתא בזוה"ק, דתרי"ג מצוות הם תרי"ג עטין )תרי"ג עצות( להתדבק בקב"ה. 

וכתב ע"ז בספר אשיח בחוקיך )במדבר עמ' נ"ה( מהגה"צ אברהם צבי קלוגר שליט"א: 
להיות  עלול  רק  ומצוות,  תורה  לקיים  געגועים  יש  מישראל  אחד  לכל  באמת  כי 
קיבל  לא  כי  הצורך  די  מובן  ולא  וכדו',  הלכה  בלימוד  מתחיל  כאשר  בזה  קושי  לו 
דבר  לידע  רוצה  הוא  והרי  וכישרונותיו,  כוחותיו  כפי  לו  המיוחדת  הדרך   מרבותיו 
מרוב  ונלחץ  שם  חומרות  ורואה  בספרים,  ולברר  לשאול  פונה  וע"כ  הלכה.  זו  ה' 
לו  נעשה  החומרות  שע"י  בוראו,  עם  הקשר  של  לתענוג  מפריע  זה  וכל  החומרות, 

עצבנות מהתורה ח"ו. 

ונביא משל ממצות לולב שקונה לו לולב יקר עד מאוד, ואח"כ אינו יכול להשתמש 
בו בטבעיות ואינו מניח לילדיו ולבני משפחתו לגעת בד' מינים, והוא עצמו בקושי 

משתמש בשעת המצוה בנענועים, כמה עצבנות ולחץ נעשה לו מכל זה. 

ברם, יהודי אחר שאצלו התורה היא תרי"ג עטין, קונה לולב מהודר, וגם קונה עוד 
לולב פשוט שהרב פסק לו שזה כשר, ואינו שואל יותר אלא הולך לביתו בשמחה, וכל 
חג סוכות קשור לד' מינים המונחים לפניו כל היום על שולחנו ושמח עמם עם בני 

ביתו. 

]ומתאים להביא כאן מה שמסופר בספר דיוקנא על ראש ישיבת תורה אור, הגרח"פ 
שיינברג זצוק"ל, שעל אף שהיה מחמיר מאוד לעצמו בבחירת ד' מינים, שלא יהיה 
שום חשש פיקפוק לדעת כל שהיא בפוסקים, ואע"פ כן לא רק בזמן התפילות שהיה 
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ממונה אחד מהתלמידים לתת לכל אחד בתורו לנענע ד' מינים שלו, אלא אף בביתו 
במשך כל היום היה מונח על השולחן לכל דיכפין, וכל הרוצה ליטול בא ונטל, וגם 
לפנות ערב היו ד' מינים היו מונחים על השולחן לפני תפילת מנחה וכמה מהבאים 

לתפילת מנחה נענעו בהם, והדברים מבהילים למתבונן[. 

ליבו  ונקשר  לולב  מצוות  עם  ששמח  שנים  הרבה  ואחר  יתברך  לה'  נקשר  ועי"ז 
מאוד למצוה הולך מחיל אל חיל כי מרגיש חשק לנענע בלולב יותר יפה ומהודר. 

ועי"ז נקשר יותר יותר לה' יתברך ע"י המצוה מתוך תענוג ושמחה, וכמו"כ למשל 
עם  ממין מסויים  מצמר  עבה  טלית  לקנות  בדעתו  שעלה  יהודי  דיש  במצות טלית, 
תוספת עטרה גדולה ויקרה, ומרגיש מזה כובד גדול, וקושי והמצוה עליו כעול, ומתוך 

שהחמרת עליו בתחילתו הקלת עליו בסופו. 

והמשל לזה בביתו של אדם שהתענוג הכי גדול לבני הבית לבשל ושאר עבודות 
הבית, ואם יגיד איני צריך שתכיני עבורי אני יכול לעשות הכל לבד, כמה צער יהיה לה 
ולא עשה שום טובה בזה, שהרי עיקר רצונה לבשל בשביל הקשר, ואם מוותר ומוחל 

הרי ויתר על הקשר הנחוץ לה כ"כ. 

פעולות  מיני  בכל  ולעשותה  בסעודה,  הרבה  לדייק  תתחיל  האשה  אם  והנה, 
יחוש  אזי  מסויימים,  מאכלים  סוג  ודוקא  מסויים,  כלי  עם  להשתמש  כמו  משונות, 

הבעל שעניינים אלו מפריעים ומסבכים את הקשר ביניהם, וזה גורם לו להתרחק. 

בשמחה  להיעשות  צריכים  המצוות  שמעשי  כך,  זה  ה'  בעבודת  שגם  נבין,  ועי"ז 
ובתענוג ולא מתוך לחץ ונרווים, כי סוף דבר לחץ ומצוות הם תרתי דסתרי, שהמצוה 
חומרתו  מתוך  יבוא  שלא  אלא  ח"ו,  להקל  באנו  ולא  ח"ו,  להיפך  ולא  לקרב  צריכה 
שהחמרתה בתחילתו הקלת בסופו, וכל אחד יודע ועד על עצמו על כמה דברים חוכך 
ומתייסר בינו לבין עצמו, למה לא שאל דעת תורה ולמה עשה על דעת עצמו, וכמה 
הפסיד מבלבולים אלו, הלא אם היה שואל היתה הדרך יותר במתון בבחינת טוב מעט 

בכוונה ואורך רוח וישוב הדעת.

וידוע המעשה אצל אחד מגדולי הגאונים שהיה מחמיר מאוד, ואחד שאל אותו 
וכי ניסית לעשות כן,  יכול בכל דבר להחמיר כל כך, וענה לו אותו גדול  היאך אתה 
הרי יש לזה טעם מתוק מאוד, כי היה הגדול הזה מחובר מאוד לכל החומרות האלה, 
וזו היתה שמחתו בעבודת ה' שלו, ואין הדבר כן ממי שמבקש לילך בדרכו של הגדול 

ולעשות כמעשיו, ולא מתוך שמתחבר לזה ונעשה אצלו כמשא. 

ולפעמים הדבר גובל בחולי ממש, שאנשים אינם מבינים את חולשותיהם ומרבים 
דאגות שמא אינם יוצאים י"ח, ועי"ז מאבדים כל קשר ושמחה ותורה ומצוות. 

וידוע מה שהאריז"ל העיד על עצמו, שזכה לכל מעלותיו משום שהיה עושה את 
המצוות בשמחה עצומה, יעויין בהקדמת שער המצוות, שהאריך מעט בעניין גודל 

מעלת עשיית המצוות בשמחה.
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היחס הנכון בקשר להנאות העולם הזה

וחוזקו  לבריאותו  שנצרך  מה  כל  הזה  מהעולם  לקחת  יש 
וישוב דעתו, ולהיותו שמח ועליז למען יוכל לעבוד עבודת 
הבורא בכל כח גופו ונפשו, וזה תלוי כל אחד כפי טבע נפשו 

ומדרגתו.

הנאות  כל  את  הבורא  ברא  מה  לשם  שיש האומרים  ראינו מבוכה,  זה  בעניין  גם 
ויש המסתגפים ואומרים  העולם הזה אם לא ליהנות מהם העיקר שיהיה בכשרות, 
העיקר הוא חיי העולם הבא, והנאות העוה"ז מרחיקים את האדם מהבורא, די בלחם 
לא  ע"מ  מלח  הרבה  שמים  אוכל,  לפניהם  כשמגישים  ברירה  להם  כשאין  או  ומים, 

ליהנות, וכל אחד מביא ראיות לשיטתו, ואנו נלך לאיטנו לרגל המלאכה.

בספר המימד הנוסף )עמ' ער"ב(2, הרחיב בזה בדברים ברורים ומתוקים, ואלו תוכן 
דבריו: 

שאיפה  באדם  המולידים  הנשמה  כוחות  מנוגדים,  כוחות  שני  פועלים  באדם 
והגוף מולידים  וכוחות הנפש  ודבקות בבורא,  ומושכים אותו לעבר קשר  לרוחניות 

באדם רצונות של הטבעיים היצריים ומושכים אותו לעבר החומריות. 

שני כוחות אלה מולידים באדם באופן רציף שאיפות ורצונות מנוגדים, כך שהאדם 
נמצא במאבק תמידי. 

התקדמות  שהיא  האדם  תכלית  את  קובעת  הנשמה  נכון,  איזון  של  במצב  אמנם 
והגוף  הנפש  ומאידך  זו,  תכלית  לעבר  האדם  את  ומנתבת  בבורא  ודבקות  רוחנית 
מקבלים את כל הצרכים הקיומיים ]ולא היצריים[, שכן אין הנשמה יכולה לפעול דרך 
גוף ונפש שאינם במצב תקין, ונמצא שבמצב של איזון נכון עניני החומר הם בבחינת 

אמצעים ועניני הרוחניות הם המטרה. 

אמנם, בקרב אנשי העולם האינו יהודי שלא ידעו סוד איזון נכון זה התפתחו שתי 
שיטות. האחת, התמקדות בגוף ונפש, תפיסת עולם זו פירושה, הכוונת האדם לעבר 
הנאות החומריות של העוה"ז והנאות הנפש, ככסף, כבוד, כח, שליטה וכדו', ותרבות זו 
התפתחה בעיקר בעולם המערבי, בבסיס הרעיוני של תפיסת עולם זו עומדת ההנחה, 
שאם האדם יתן מענה ויספק את כל רצונות הגוף והנפש, אז הוא יגיע לסיפוק פנימי 

רוגע ושלוה. 

2  מחבר הספר הוא ת"ח מובהק. הספר עוסק במושגי יסוד הפותחים צוהר להבנת הפנימיות הרוחנית שבבריאה, 

כגון: הזמן, האור, עולמות נוספים ועוד, אשר ההתבוננות בהם בונה ומעצבת העמקה באיכות הקשר בין האדם 
לבורא ובעבדות ה'. המחבר הרה"ג רבי ישראל לוברבוים שליט"א. טל': 02-6436656.
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מתרבים  שם  עשירות  היותר  במדינות  שדוקא  היפך,  הראתה  המציאות  אמנם, 
מקרה ההתאבדות ורוב המיטות בבתי החולים תפוסות בחולי נפש. 

תפיסה שניה, התמקדות בנשמה, תפיסת עולם זו פירושה, ניתוק האדם מענייני 
עוה"ז לגמרי, הסתגרות במנזרים או ניתוק ממערכת הקיום האנושית. 

לאדם  מביאה  והנפש  הגוף  צרכי  הזנחת  תוך  הנשמה  בצרכי  התמקדות  אמנם, 
נזקים חמורים ביותר, צרכים קיומיים של הגוף והנפש שאינם באים לסיפוקם, יוצרים 

לחצים, מתחים ומצוקות נפשיות, המובילים את האדם למשברים נפשיים חמורים. 

ואצל אותם כתות, פעמים רבות או ברוב ככל הפעמים, התפרצו התאוות בצורה 
מופרזת ומזעזעת כידוע.

)ספר  והנפש  הגוף  כוחות  בין  נכון  לאיזון  נפלאה  הדרכה  הרמב"ם  בדברי  ומצאנו 
המדע הל' דעות פ"ג(, וז"ל: צריך האדם שיכוון כל מעשיו כולם כדי לידע את ה' ברוך הוא 

בלבד ויהיה שבתו וקומו ודיבורו הכל לעומת זה הדבר. 

כיצד? כשישא ויתן או יעשה מלאכה לא יהיה בלבו קיבוץ ממון בלבד, אלא יעשה 
דברים האלו כדי שימצא דברים שהגוף צריך להם, אכילה, שתייה, ישיבת בית, נשיאת 
אשה, וכל כשיאכל וישתה לא ישים על לבו לעשות דברים הללו כדי ליהנות בלבד עד 
שנמצא שלא אוכל ושותה אלא המתוק לחיך, אלא ישים על לבו שיאכל וישתה כדי 
להברות גופו ואבריו בלבד, וישים על לבו שיהיה גופו שלם וחזק כדי שתהיה נפשו 
ישרה לדעת את ה' שאי אפשר שיבין ויסתכל בחוכמות והוא חולה או אחד מאבריו 

כואב. 

נמצא המהלך בדרך זו כל ימיו כולם עובד את ה' תמיד אפי' בשעה שנושא ונותן, 
ואפי'  ה',  את  לעבוד  שלם  גופו  שיהיה  עד  דרכיו  שימצא  כדי  בכל  שמחשבתו  מפני 
בשעה שישן אם ישן כדי לדעת שתנוח דעתו עליו וינוח גופו כדי שלא יחלה לא יכול 
ציוו  זה  ענין  ועל  ב"ה  שלו עבודה למקום  נמצא ששינה  חולה,  והוא  ה'  את  לעבוד 
עוד  הנ"ל  ובספר  הרמב"ם.  עכ"ל  שמים,  לשם  יהיו  מעשיך  וכל  י"ב(  ב,  )אבות  חכמים 

הרחיב בזה, יעו"ש.

ישיבת טלז, בספרו שעורי דעת  יתר כתב הגרי"ל בלוך, ראש  ובפירוט  ובהרחבה 
)ח"ב עמ' קל"ח(, ובתחילת דברי הביא את הספרי עה"פ "השמרו לכם וכו'", שכיון שאדם 

פורש מן התורה הולך ומידבק לע"ז. 

כופר  כאילו  התורה  מן  המתבטל  שכל  ללמדך  ראה(:  )פר'  איתא  תנחומא  ובמדרש 
בקב"ה, שלא נתן תורה לעם ישראל אלא כדי שיעסקו בה יומם ולילה. 

ויעו"ש שהאריך בביאור המדרשים, וכתב ע"ז )עמ' קמ"ג(: והלא זה דבר נורא ואיום, 
לו  כזו שלא להתבטל מן התורה אלא רק בשביל הנצרך  יכול להיזהר במידה  מי  כי 
לקיום חייו, וכשנשים אל לבנו מצבנו אנו הלא יפול עלינו מורא ופחד, כמה רחוקים 

אנו מדרגה זו ובכלל נדמה אין ביכולתנו לעמוד בזה. 
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ואין זאת אומרת  יש בו מדרגות מדרגות,  כי ענין לצורך  אבל באמת צריך לדעת 
לצורך  ענין  אלא  לצורך,  שלא  נקרא  מזה  ויותר  נפשו  קיום  רק  לקחת  אדם  שצריך 
על  יעמוד  למען  לאדם  שנצרך  מה  כל  כי  ותכונתו,  מדרגתו  לפי  אדם  לכל  מתאים 
מתכונת נפשו כדי שיהיה במצב של רצון ושמחה שרק אז ערים כשרונותיו וחיים בו 
כל כוחותיו הכל נכלל בכלל הצורך, ומובן כי לרוב בני אדם דרוש לקחת מן העולם 
יותר מכדי הקיום, רוב בני אדם הבינוניים דרושים לתענוגים גשמיים, לטיול ולחברת 
בני אדם, ולהתענג מנועם הטבע וכדו', ואחרי שנחוץ לו כל זה אם נגמר בנפשו לפרוש 

מהנאות אלו הרי זה בכלל "אל תהי צדיק הרבה" למה תישומם. 

וכבר דברנו כמה פעמים כי אינו מחכמה על האדם לפסוע בפעם אחד אל מעלה 
עליונה הרחוקה ממדרגתו הוא, כי זה לא יתכן מלבד יחידי סגולה שזכו להרגיש במלא 
המידה בנועם התורה ומתענגים בה בלבד, כמו הגאון מוילנא, הגאון ר"ע איגר, שאמרו 
הרופאים עליו, כי לפי רפיון גופו אינם יודעים מהיכן הוא חי אם לא כי העונג הרב 

שיש לו מלימוד התורה מכלכל את גופו ומחייהו. 

מהתענוגים  מתמלאת  נפשם  כי  גשמיות,  להנאות  צריכים  אינם  כאלו  קדושים 
הרוחניים שיש להם, שיעור מעבודתם בתורה ומצוות, והם מכלכלים את כל כוחות 

נפשם עד שלא נצרך להם לקחת מתענוגי העוה"ז רק מעט מזעיר. 

]ידוע ביטוי החזו"א שאמר, חייהם של בעלי חכמה מלאים זוהר ועינוגים. והגר"י 
לבוא  לעתיד  לצאת  שעתיד  הנחל  את  שתיארה  ביומא,  הגמ'  את  ביאר  אברמסקי 
מקוה"ק, שתחילתו דק מאוד, וככל שמתרחק מקודש הקודשים מתרחב מאוד, שכמה 
הקדושה  מן  מתרחק  שהוא  וככל  תענוגים,  מאוד  למעט  נצרך  יותר  קדוש  שהאדם 

נצרך הוא ליותר תענוגים[. 

אבל מי שלא הגיע למדרגה רמה כזו, יש לו צורך אף לתענוגים גשמיים המעוררים 
בו את כוחותיו וכישרונותיו המרחיבים את דעתו ומשביעים אותו רצון, ואם יחסר את 
נפשו מהם לא תהיה לו שלימות האדם כפי שנצרך לעבודת הבורא החפץ באדם שלם, 
שהאדם עם כל כוחותיו יעבוד את ה', לכן אם יצמצם עצמו לקחת מן העוה"ז רק כדי 

מחייתו חוטא על הנפש יקרא. 

כללו של דבר, גדרי לצורך רבים הם ומשתנים בהתאמה לכל אחד לפי מדרגתו, 
וכל אחד צריך למדוד את מדרגתו וכל מעשיו, ודרכיו יהיו נמדדים ע"פ מדרגתו הוא, 
אבל היזהר לבלי הרבות לקחת מעניני העוה"ז יותר מכפי הדרוש לו, כי זה הוא כבר 
בכלל מבטל את התורה שלא לצורך שהוא ככופר באמונה האמיתית, כי אם הוא פונה 
את  מחשיב  הוא  הרי  הבורא,  לעבודת  כלל  לצורך  שלא  עבורו  שהם  לענינים  בזדון 
עצמו למציאות נבדלת, ונוטל לו ענינים אחרים שאינם מקושרים עם רצון הבורא וזה 

נחשב לע"ז. 

כדי  מאזניים"  בכיסו  לישא  האדם  "שיצטרך  העבודה  הכבדנו  שלכאורה  אלא 
לשקול כל פעם כמה מותר לו לקחת מענייני העוה"ז. 
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האדם  בכח  שאין  שכיון  להבין,  יש  כי  הרבה,  הדבר  יוקל  בענין  כשנתעמק  אבל 
לדקדק כל כך במעשיו ולחשוב חשבונות על כל דבר, כי אם יצטרך על כל דבר לדקדק 
רק  חיל,  לאיש  במרץ הדרוש  ולפעול  יכול לעשות  לא  הלא  לו,  נצרך  ולחשוב האם 
ישומם ולא יהיה במתכונתו בתפארת אדם, א"כ אין החובה עליו לדקדק כ"כ במידה 

שקשה לו לשקול, אלא צריך לפעול ע"פ אומד דעתו הנצרך לו לאדם לפי מדרגתו. 

ואף אם יטעה לא יקרה מבטל את התורה שלא לצורך, כי צורך הוא לאדם ללכת 
בדרך החיים ברוח עוז ולא לפגר במעשיו בבקשת חשבונות רבים, וא"כ כל מה שמרגיש 
זה לצורכו  יחיה בחיי עוז ושמחה הרי  כי דרוש בעדו לפעול ולעשות למען  בנפשו 

ולצורך התורה, ומה שברור לו שאינו לצורך זה אסור לו לקחת. 

ברם, אל ידמה האדם להקל מעליו עול מלכות שמים, כי ידע האדם כי לפי המידה 
שכלו  בפלס  מעשיו  את  לשקול  עליו  החובה  עולם  של  חשבונו  לחשב  לו  שאפשר 

ולהיזהר שלא להיכשל ח"ו מנטיה מדרך האמת.

כללו של דבר, כל מה שיגדל האדם במעלתו צריך להיות זהיר ביותר, והעיקר שלא 
לצאת במעגל דרכו ולקחת הנאות העוה"ז שלא לצורך עבודת הבורא, כי בזה שהוא 
מיד  ונופל  מבוראו  ומתרחק  עולם  של  במלכו  מורד  הוא  הגוף  הנאות  אחרי  נמשך 

ממדרגתו במעלת נפשו וגורם ירידה לדורו. 

"וישמן ישורון וגו'" )דברים לב, טו(, וז"ל: והנה,  וכמו שכתב הספורנו בביאור הכתוב 
הבהמות  כמו  עשו  קרוב  ולא  אשורנו,  מן  ישורון,  הנקראים  שבהם  העיון  בעלי  גם 

הבועטות בבני אדם שנותנים להם מזון. 

"שמנת עבית כשית", הנה אתה ישורון קהל תופשי התורה ובעלי העיון, פנית אל 
התענוגים הגשמיים, ובזה עבית מחבין דקות האמת כאמרו, וגם אלה ביין שגו ובשכר 

תעו כהן ונביא.

"כשית", כאומרו "כי טח מראות עיניהם מהשכיל לבותם". 

"ויטוש אלוה עשהו", ולפיכך נטש ההמון אלוה עשהו. 

"וינבל צור ישועתו", בזהו, כי מרעה אל רעה יצאו, עכ"ל הספורנו. 

הרי, כי כאשר איש המעלה מבקש תענוגי העוה"ז שלא לצורך, מיד נולדת גסות 
ישראל  בית  המון  את  עי"ז  ומרחק  האמת,  דקות  ומהרגיש  מהבין  ומתרחק  בנפשו. 

מאבינו שבשמים.

מדרך התורה,  העם  נתרחק  הרבים  בעוונותינו  כי  אנו  שרואים  זה,  בדורינו  והנה 
שלומדי  בשביל  כי  התורה,  תופסי  בנו  היא  האשם  ראשית  כי  לדעת  אנו  צריכים 
מתרחקים מתורת האמת מלהבין דקות האמונה ועומק התורה, אין להם ההשפעה 

הנכונה על המון בית ישראל להוליכם בדרך האמונה.

והרי כמה עלינו להיזהר מלבקש עניני העוה"ז שלא לצורך עבודת הבורא, כי הלא 
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נמצא  ח"ו למצב השפל שבו  וגורמים  אנו בעצמינו מהכרת האמת,  עי"ז מתרחקים 
המון בית ישראל. 

ונפרש ע"פ דרכנו מה שכתוב בקהלת )יא, ט(: "שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי 
בחורותיך, והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט".

למדנו כאן דרך החיים של האדם ע"פ התורה, והיינו כי האדם צריך להלך בחייו 
שהאדם  זמן  כל  ולכן  ושמחה,  עוז  חיי  ויחיה  כוחותיו,  וצורך  נפשו  לטבע  בהתאמה 
בימי בחורותיו, שערים בו כל כוחות נפשו ומשתוקק הוא לשמחה וטוב לב, לא ימית 
מן  יקח  ולזה  נפשו,  כוחות  כל  לכלכל  צריך  רק  זמנו,  לפני  ויזדקן  נפשו  כוחות  את 
העולם הזה במידה הצריכה לו למען יהיה במצב של שמחה וטוב לב, ולכן עליו לשמח 
ולהיטיב את לבו בימי הבחרות בכח עלומים וברעננות הדרושה, כי רק אז יהיה במצב 
השלמות לפי מדרגתו הוא, אבל כל זה רק אם ידע ויזכור תמיד את עיקר תכליתו, וכל 

דרכיו ישפוט לפי תכלית זו. 

זאת  כי רק כשתדע  יביאך האלוקים במשפט,  כל אלה  כי על  "ודע  זה אמר,  ועל 
ותשים לנגד עיניך אז טוב בעדך לשמח ולהיטיב לבך ולהלך בדרכי לבך", בהתאמה 
לכוחותיך ומדרגתך, וזהו דאמרינן בגמ' שבת )ס"ג( עד כאן דברי יצה"ר, מכאן והילך 

דברי היצה"ט.

כי ראשית הכתוב "שמח בחור" מדברי היצה"ר, היינו מהטבע הדורש תפקידו, אבל 
היצה"ט מוסיף לזה, כן הוא טוב לשמח ולהיטיב לב כפי הדרוש לטבע האדם בימי 
הבחרות, אבל אך ורק כשתדע ותזכור תמיד, "כי על כל אלה יביאך אלוקים במשפט", 

דהיינו שתשים את נקודת האמת נר לרגלך וכו', עכ"ד. 

ודבריו קילורין לעיניים, למדנו מדבריו, שעיקר העבודה של האדם היא להתבונן 
היטב לאמוד את מדרגתו כמה נזקק הוא לתענוגי העוה"ז, כדי שיהיה בשמחה ובטוב 
לבב וברעננות, ואם יהיה אמיתי עם עצמו, לא יצטרך לשקול כל פעם אם זה נצרך לו 

או לא, כי נפשו תורהו האמת והבא ליטהר מסייעין בעדו. 

ודרך עצה טובה קבלנו מרבותינו, ומטו בה משם החזו"א, שעיקר העבודה תהיה 
בהשתדלות להרגיש בנועם ובעונג לימוד התורה ומצוות, וממילא עניני החומר לא 

יתפסו כ"כ מקום.

המשך בגליון הבא אי"ה
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שלימות הבית
"לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו" )בראשית ב, יח(

והנה, מה שהורונו רבותינו, שעיקר העזר הוא שע"י אשתו מגיע האיש לשלימותו, 
שהרי עיקר עבודתנו להתדמות אליו יתברך, ועי"ז להדבק בו. וכידוע, בורא עולם ברא 

העולם להיטיב, ואדם יכול להגיע להטבה מושלמת רק כלפי רעייתו. 

אמנם, לא יטיב כדי להגיע לשלמותו שאז אינו מתדמה לבוראו, שהרי הוא מתכוון 
לעצמו בהטבתו, אלא יטיב כיון שרצון ה' יתברך שיטיב, וממילא יגיע לשלמותו.

ודבר מזעזע ראינו שהביא המשגיח הגר"ש וולבה זצ"ל, בקונטרס הדרכה לחתנים 
)עמ' 11( וז"ל: כתב רבנו ר' חיים ויטאל זללה"ה, כי מידותיו של האדם נמדדות אך ורק 

כפי יחסו לאשתו, כלומר העושה גמ"ח עם המון אנשים, מלווה ונותן, מבקר חולים, 
מנחם אבלים, משמח חתן וכלה וכו', בודאי ישחק ליום אחרון בבא עת פקודתו, כי 
זכויות רבות לו, אבל ידע נאמנה כי בשמים בודקים איך התנהג עם אשתו, אם גמל 
ובביתו כעס  והזניח,  ימיו, אשריו ואשרי חלקו, אך אם אותה הקניט  עימה חסד כל 

והקפיד, זה מכריע את דינו, ולא יזכרו לו מאומה מכל חסדיו שעשה עם אחרים. 

יוסף, הגאון רבי עזרא  והמחשה נפלאה ליסוד זה ראינו אצל ראש ישיבת פורת 
נתן  מנחת  בספרו  נר"ו,  אינפלד  נתן  הרה"ג  של  סיפורו  שהובא  כמו  זצוק"ל,  עטייה 

וז"ל: )הועתק שם מתוך כתבה בעיתון(.

לבית  נכנס  אחד,  מלווה  עם  או  כלל,  בדרך  לבדו  מהלך  ברחוב,  עובר  היה  הוא 
הכנסת מול ביתנו, הולך כאחד האדם, עד שנאמר לי כי מדובר בתלמיד חכם וצדיק, 

ראש ישיבה. 

גם לרב הגאון רבי נתן איינפלד שליט״א ששלח אלינו מכתב, זכרון מימי ילדותו 
בירושלים על הגאון רבי עזרא עטיה זצ״ל, ובו מתגלה צדקותו.

של  חלב[  מוצרי  ]חנות  ל״תנובה״  נכנס  זצ״ל  עזרא  רבי  הגאון  את  זוכר  הוא 
היה  לא  בפירוש  הוא  אבל  השורה,  מן  הרגילים  הלקוחות  אחד  היה  כאילו  הוריו, 
זכה, שבכל שמונים ושמונה שנות חייו לא  נפש  רבי עזרא הצדיק,  אחד העם, אלא 
׳חנינא  נהנה מעולם הזה אפילו באצבע קטנה, והיתה שגורה על פיו לשון הגמרא: 
 בני די לו בקב חרובין', כי הלא העיקר בחיים הוא ללון בעמק הלכה ולקיים הליכות 

תורה ומצוותיה.

״בוקר בוקר״, כותב הגר״נ איינפלד, ״השתרך לפני החנות תור ארוך של לקוחות, 
שבאו לקנות חלב טרי. 
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מן  ישר  ״תנובה״  מכוניות  נהגי  ע״י  בוקר  בכל  לחנויות  החלב  הובא  ההם  בימים 
הרפתות הגדולות כשהוא מאוחסן במיכלי ברזל כבדים. 

איש איש בא אל החנות ובידו כלי, ע״פ רוב קלחת בעלת ידית ארוכה, והחנווני יצק 
לתוכה את הכמות המבוקשת, שנמדדה בספל מיוחד ובו חריצים לסמן - עד כאן רבע 

ליטר או חצי או שלם. 

בביתו היה הקונה מרתיח את החלב, שיהיה מעוקר מחיידקים וראוי לשתיה. אכן 
היה זה ״סיפור ארוך״ שדרש הרבה סבלנות.

ראש  את  תמיד  ראו  הוריי  של  ״תנובה״  חנות  לפני  בתור  שעמדו  הלקוחות  בין 
הישיבה רבי עזרא זצ״ל עומד בניחותא, בקומה שפופה, וקלחת בידו. 

אנכי, כנער צעיר, התפלאתי מאד על המחזה. הכך יאה לגאון בישראל? אולם אחרי 
שהתקרבתי אל רבי עזרא ונכנסנו בדברים, גילה לי הצדיק שרעייתו סובלת מחולשה, 
בכבודו  הוא  טורח  לכן  וטרי,  חם  חלב  כוס  בוקר  כל  לשתות  עליה  ציוו  והרופאים 
ובעצמו לקנות את החלב תיכף באשמורת הבוקר, שיספיק לחזור הביתה ולהרתיחו, 

שיהיה ראוי לשתייה תיכף בהקיצה מן השינה.

כאשר סיפר לי רבי עזרא זצ״ל את הדברים האלה, זהרו פניו באור יקרות. 

״הריני עסוק עכשיו במצוה חשובה״, לחש לי. 

ניכר היה עליו שהוא בענוותנותו פשוט מאושר למלא את התפקיד שהוטל עליו 
מן השמים, לדאוג לאשתו הצדיקה והחלשה, ואינו רואה כלל פחיתות כבוד לעמוד 

בתור ארוך עם פשוטי עם אנשים ונשים, כאחד מהם. 

הצעתי לו שיכנס לחנות בלי תור, הרי חבל על כל רגע שלו, אולם הוא נחרד מעצם 
המחשבה: הרי זה ״גזל״ ממש, רחמנא ליצלן. 

האנשים בתור הקדימו ובאו לפני, וכולם ממהרים בבוקר להביא חלב לבית, אין 
אני רשאי ״לגזול״ את זמנם ולדלג על התור! 

אמרתי לו שיתן לי את הסיר ואני אביא לו את החלב, והוא חייך: ״זה גם כן גזל״.

אחרי שקיבל את החלב היה פוסע לאטו לאורך הרחוב כדי שהחלב לא ישפך, נכנס 
לא   - האש  על  הסיר  את  שפת  הקטן  ובמטבח  מקום,  בקרבת  שנמצא  הדל  למעונו 

בכיריים של גז אלא על שלהבת קטנה בפתיליה. 

כעשר דקות עמד בסבלנות להשגיח על החלב שלא יגלוש ברתיחה, מזג את החלב 
לספל והגיש לרבנית. 

הכל בחיוך, כולו זורח מאושר.

לפני  דרקיעא  למתיבתא  נתבקש  הגדול  עזרא  רבי  מאז,  חלפו  שנים  עשרות 
ניצבת מול עיני  ומנוחתו עדן, אך התמונה החיה הזאת עדיין  כשלושים ושש שנה, 
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במלוא תפארתה - תמונתו של האי בוצינא קדישא, אציל שבאצילים, העומד בבוקרו 
של יום סגריר עם קלחת בידו, מחכה בתור ארוך של פשוטי עמך ועקרות בית, עומד 
בסבלנות וחושש לא להיכשל חלילה בגזל זמן שלהם. ]ולעניננו נוסיף: וזרח מאושר 

על הזכות לשמש את אשתו[.

יהא זכרו ברוך, וזכותו הגדולה תעמוד לנו ולכל ישראל״. 

המשך בגליון הבא אי"ה
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יסודות בחינוך

לשמה בחינוך

]הגרי"ז[  מבריסק  להרב  גם  מקורב  שהיה  ויראה,  בתורה  מופלג  ת"ח  על  סיפרו 
זצוק"ל, שהיה מופלא בהנהגתו כלפי ילדיו על אף התמדתו היה מסור אליהם מאוד, 

וכשנשאל מי נתן לו כוחות אלו ענה: "אקווה שאראה מהם נחת". 

כשהדבר הגיע לידיעת הגרי"ז, הזדעזע ואמר: "מחשבה כזו היא היפך היהדות, אין 
ספק שכולנו מצפים לנחת מהילדים, אבל זו לא צריכה להיות סיבת חינוכינו, אלא 

צריכה להיות כי כך ציווה ה' יתברך". והדברים נוקבים. 

ימנעו ממנו טעויות רבות  זו מתאחד עימה  לגישה  נראה, שהמתרגל  נתבונן  אם 
בחינוך בניו.

אלישע  של  אביו  כי  רות(,  במדרש  )הובא  אבויה  בן  אלישע  עם  מהמעשה  לזכור  ויש 
לרבי  וקרא  ישראל  גדולי  לכל  קרא  אלישע,  את  למול  וכשבא  הדור,  מגדולי  היה 
אליעזר ורבי יהושע, וכשאכלו ושתו שרון אלין אמרין מזמורין אלף ביתין, אמר רבי 
ומן  בתורה,  התחילו  בדידן,  עסקין  ואנן  בדידהון  עסקין  אלין  יהושע,  לרבי  אליעזר 
התורה לנביאים, ומן הנביאים לכתובים, והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני, והאש 
מלהטת סביבותיהן כעיקר נתינתן מסיני שנתנו באש, שנאמר: "וההר בוער באש עד 
לב השמים", אמר אבויה, הואיל וכך גדול כוחה של תורה, הבן הזה, אם מתקיים לי, 
הריני נותנו לתורה. וע"י שלא היתה מחשבתו לשם שמים, לא נתקיימה בו ]פירוש: לא 

נתקיימה הברכה שבירכוהו גדולי הדור ואף יצא לתרבות רעה, ר"ל, כידוע[.

ובזה ניתן להסביר מדוע בשמן הנועד למנחות שחלקן נאכל אין צורך להקפיד על 
שמן זית זך, ואילו למנורה התורה הקפידה דוקא על שמן זך כתית, וניתן לומר שכאשר 
יש לעשות  וחינוך הילדים,  מדובר על המנורה הטהורה המרמזת על לימוד התורה 
שימוש בשמן המשובח ביותר בחינוך אשר מעניקים לילדינו, יש להקפיד על נקיות 

מקסימלית וטהרת המחשבה. 

יכנס  שהבן  ומשתדלים  דואגים  אנו  שלפעמים  בעדינות,  לעורר  המקום  וכאן 
לישיבה מעולה, אף שאינה מתאימה לרמת הילד, כאשר הסיבה האמיתית היא דאגה 

"לשם שלנו". 

המשך בגליון הבא אי"ה
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שימושה של תורה

אף שגדול במעלה שימושה של תורה יותר מלימודה, מכל 
מקום לימודה קודם בזמן לשימושה, וכמה שהמשמש יותר 
הרצויה.  התועלת  את  יביא  שימושה  ויראה  בתורה  גדול 
לימוד  ע"י  תורה  של  שימושה  לקיים  יותר  אפשר  בזמנינו 

בספרים שכתבו תלמידי חכמים על רבותיהם.

איתא במס' ברכות )ז' ע"ב(: א"ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, גדולה שמושה של 
תורה יותר מלמודה. 

ומורינו המשגיח הגר"ש וולבה זצוק"ל כאב את דורינו שחסר להם הרבה מעניין 
זה של שימוש ת"ח, והשתדל לכתוב את ספרו באופן שיצטייר לפני הקורא דמותו של 

ת"ח אמיתי, וז"ל: 

בסיכום נאמר הקורא את הספר בפעם הראשונה הינו בגדר "בנות צעדה עלי שור", 
להתבונן ביופיו של ת"ח מושלם, כאשר יחזור עליו הפעם השניה יש לקוות כי הוא 
עצמו יכנס בשערי ההדרכה הנפתחים בו, וישתדל למצות כל שער וכל פרק עד הגיעו 

לעיצוב התנהגותו, לאור יסודות המובאים בכל ענין ובכל תקופה, עכ"ל. 

וידוע לנו מהרבה שיישמו את דברי המשגיח זצ"ל וחייהם השתנו הרבה לטובה. 

אבל עדיין חסר השימוש, ובדורינו הרי קשה מאוד השימוש האמיתי, שהרי איננו 
נמצאים אצל הגדולים הרבה זמן כדי לקיים בפועל שימוש ת"ח, ואף שמשך השנים 
והיא  נפלאה  עיצה  עוד  מצאנו  אבל  חיים,  חכמים  לשמש  בפועל  לקיים  השתדלנו 

הלימוד בספרים על גדולי ישראל שנכתבו ע"י ת"ח מקורבים לאותם גדולים. 

שו"ר דברים מפורשים בספר בית קלם )ח"א עמ' 22(: ידוע ושומה בפינו מפי עובדי 
ה' בכל הדורות שעבודת האדם לא תיכון בהעתקה וחיקוי מעשים ופעולות שרואה 
אצל אחרים הפועלים ועושים וטעמם משום שדרכי העבודה הם התוצאה ותולדה 
מפנימיותו של העובד ואף מכוונים הם לכך שישפיעו ויעשו רושם על האדם בפנימיותו 
דכשם שפרצופיהם ודעותיהם שונות זו מזו כך דרכיהם בעבודת ה' משתנות מזה לזה 
– לא מה שמשפיע על זה משפיע על חבירו ולא מה שמבטא את מדרגתו ופנימיותו 

של זה מבטא ומגלה מדרגתו ומהותו של רעהו. 

ממילא מובן ופשוט שמשתנות הם דרכי העבודה מאדם לאדם ומדור לדור, בהתאם 
לצרכים המיוחדים שלהם, ואין ענינים הללו בני העתקה וחיקוי מאיש לאיש מעובד 
ולהחזיק דרך המתאימה לו מאותם  לעובד. אלא כל אחד ואחד מוטל עליו לתפוס 
דרכי ה', הישרים אשר צדיקים ילכו בה. ]עיין ביאור הגר"א )משלי ט״ז, ד'( ׳׳שהיו הולכים 
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אצל הנביאים לדרוש את ה', והיה הנביא אומר עפ"י משפט הנבואה דרכו אשר ילך בה 
לפי שורש נשמתו וטבע גופו״ וכו' ע״ש[. 

ועיקרו של דבר שלא זו בלבד שתועלת החיקוי מועטת, ואף מוטלת בספק. אלא 
חיצוניים  מעשים  עשיית  להחשיב  ומתרגל  בעצמו  שמשקר  בו  יש  גדולה  סכנה  אף 
היא  עיקרה  ה׳  עבודת  שכל  בעוד  בהם,  פנימיותו  את  לשתף  בלא  בכך  ולהסתפק 

בפנימיותו, בלבבו ובנפשו של האדם. 

]ובזה נבין היטב מה שאמר בגמ' )חולין ק"ה ע"א(: אמר מר עוקבא אנא להא מלתא 
חלא בר חמרא לגבי אבא דאילו אבא כי הוה אכיל בשרא האידנא לא הוה אכל גבינה 
עד למחר עד השתא ואילו אנא בהא סעודתא הוא דלא אכילנא לסעודתא אחריתא 

אכילנא. 

ונשאלת השאלה, אם מר עוקבא הבין שהוא חלא בגלל שאכל מסעודה לסעודה, 
יעשה כמו אביו ויהיה חמרא? אבל לפי הנ"ל מובן נפלא, דמעשה חיצוני שאינו נובע 

מפנימיות ומדרגת האדם לא עושה את האדם טוב יותר[. 

אמנם, האמת היא שלא בחיקוי והעתקת מעשים עסקינן אלא ענין אחר לגמרי 
מהווה סיבה וצורך לדעת דרכי ה׳ אשר סללו והלכו בה קדמאי ובתראי קדושי עליון. 

ז׳ ב'(: ״גדול שימושה של תורה יותר מלימודה׳׳  )ברכות  ז׳׳ל  והוא על יסוד מאמרם 
כלומר אף שידענו גודל ענין תלמוד תורה שהוא כנגד כולם, וכל חפציך לא ישוו בה, 
גילו לנו חז״ל שכח מופלא מאד יש בראיית ״מעשה רב״ בעבודת ה' ובדרכי לימוד 
התורה, שהשפעה מרובה יש לה על המתלמד להתעורר, ולעורר בפנימיותו הרגשי 
ואותה קדושה שזוכה לראות  זוכה למעין אותה מדרגה  נפש להיותו  וצמאון  קודש 

אצל רבו. 

משום כך הושם דגש וחשיבות אצל גדולי הדורות שאף מי שבענין לימודה כבר יצא 
מכלל תלמיד בפועל, הרי יש להמשיך לעת מצא לבא בתחום רבותיהם כדי להגדיל 

לימודם ולהאדירה ע״י ראיית ״מעשה רב״ דרבותיהם.

הפרש והבדל גדול יש בין חיקוי לתוצאה שתושג מכח ״שימושה״, בעוד שההעתקה 
רבו  בשימוש  הרי  כלל,  מעלה  בה  אין  וזו  רבו,  מעשה  על  חוזרת  פעולה  אלא  אינה 
מעלתו הוא שמעורר במתלמד כוחות עצמיים שהם עדיין טמונים וחבויים בתוככי 
נפשו ולא באו עדיין לידי גילוי וביטוי מעשי, וע״י ראיית פעולתו ועבודתו של רבו 
יקבלו  ובודאי  היא,  ומשלו  עצמית  היא  פעולתו  ואז  לפעול,  הרצון  אצלו  מתעורר 

במהרה גוון מיוחד שבא מכוחו שלו ואשר מבדילו מפעולות רבו.

אמנם זה אמור למי שזוכה לכך להיות מקבל פני רבו ולהיותו עושה שימוש בתורת 
רבו. אך יש מן הענין שהוא בדומה לו לאותם שלא זכו להיות במחיצת רבותיהם ממש, 
״גדול  של  בחינה  אותה  שייכת  בהם  גם  ודורות,  זמן  ריחוק  או  מקום  ריחוק  משום 

שימושה״. 
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שלושה  זצוק"ל,  הוטנר  הגר"י  על  תקפ"ח(  )עמ'  שטייגען  בספר  לקרוא  ]ונפעמתי 
אנשים סימלו בעיני רוחו ציור האדם השלם שאליו חתר, רבו מהר"ל שרוב תורתו 

נבנתה על פיו, הגר"א מוילנא, ובעל החזו"א שלא הכירו. 

ובספר הזיכרון על הגר"י הוטנר נכתב התייחסותו לחזו"א היתה מיוחדת במינה 
עד שהתבטא פעם גבי שאלה כוללת ובוערת שעמדה אז על הפרק ופסק בה לאיסור, 
לו יצוייר שהחזו"א היה מתיר הייתי רץ בעצמי לקיים את הדבר שלגביו הנני בדרגה 
יכול לארוז את שכלי,  של לא הגיע להוראה, אמנם גבי שאר הרבנים שחתמו אינני 
ולעצמו רשם בשנת תשי"ד אחר פטירת החזו"א בפרקי אבות אמרו על שמעון הצדיק 
שהיה משיירי כנסת הגדולה משום שבאופן אחר אי אפשר היה לקבל מאנשי כנסת 

הגדולה אם לא היה נשאר מהם יחיד, ובדורינו היחיד הוא החזו"א[. 

כאשר יראו לפניהם כתוב ומסודר הנהגות ודרכים בהם היו הולכים אותם תמימי 
דרך ההולכים בתורת ה'. יתגלו לפניהם דברים נעלמים מעין רגילה מפנימיותו של 
האדם ומחובותיו המוטלות עליו, בזה יעור לבבו ויתעורר לחפש בעצמו בפנימיותו 
מאותם ענינים, צמאונו ותשוקתו לשלמות יגדלו, ואז מכח עצמו, שכלו ודעתו יבור 

לעצמו דרך הנכונה לבא ולהיכנס להיכל ה'. 

תתעורר  פנימיותו  אדרבא  אלא  לעשות  יתעורר  חיצונים  למעשים  לא  כי  הנה 
והיא תביאנו לידי מעשים כשל ההולכים בתורת ה'. אותו מראה של חיים עילאים, 
להביא  מסוגל  וכו',  הדורות  ענקי  אותם  של  ההנהגות  שורת  ראיית  מתוך  המצטייר 
בלבות המתבוננים שאיפה לשינוי צורת החיים, אז אולי יתגנבו זעיר שם זעיר שם 

פירורים של התעלות בהנהגה היום יומית. עכ"ל. 

אלא שיש לעורר שלא ע"י כל ספר נוכל לעשות שימוש ת"ח ויש לבחור למטרה 
זו ספרים שהתחברו דוקא ע"י ת"ח וכמה שיהיו יותר גדולים עדיף טפי בפרט אם היו 

קרובים מאוד לאותו גדול. והטעם לזה שמי שאינו ת"ח רואה ואינו יודע מה רואה. 

אע"פ  להגר"א,  רב  מעשה  לספר  בהקדמה  שכיר,  פעולת  בעל  הרב  שכתב  וכמו 
שהשימוש קודם במעלה ללימוד, כמו שאמרו חז"ל: "גדול שימושה של תורה יותר 
מלימודה", מ"מ הלימוד קודם בזמן לשימוש, דמי שלא הגיע לגדלות בתורה ונפשו 
ריקה מידיעת גופי תורה, השימוש לאיש כזה מעט התועלת מאוד וקרוב לגרום הפסד 
לנפשו ולכל הבוטחים על עדותו מרבותיו, מפני שאין דעתו שלימה להבין הדברים 
הנעשים לפניו על בוריין ומדמי מילתא למילתא בדמיון שאינו, כלל הדבר, כל הגדול 

מחבירו יותר מוכרח הוא לשמש את רבותיו. 

למדנו מדבריו, עד כמה זהירות נדרשת מלהסתמך על עובדות שאינם באות מפי 
רבנן ותלמידיהון, אף כשאין מהספר חשוד בחסר ויתר.

ציס"ע  של  מיסודו  חיים"  "גבעת  התורה  בהיכל  להסתופף  זוכים  שאנו  והיות 
אדמו"ר ינון חורי זצוק"ל )בראשות הגאון המופלא רבי נעים גבאי נר"ו(, נביא יסוד אחד מופלא 
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בדרכו שאף שהיה צנוע ונסתר באופן נורא, הנהגה זו שנספר מטבעם של דברים היתה 
חייבת להתגלות ]וסימנא מילתא, קטע זה נכתב ביום ההילולא דיליה - ט"ו בשבט, 

והוגה בפר' משפטים[, והיסוד הוא זהירותו המופלאה בעניני ממונות. 

כגון  דברים  בהרבה  מאוד  זהירים  רבים  הכאב  שלמרבה  משום  זה  בנושא  בחרנו 
שאוכלים רק מוצרים בהכשר מסויים וכדו', אבל כשמגיעים לעניני ממונות הנהגתם 
כאילו נושא זה חלילה שטח הפקר ופוסקים לעצמם כדיין מומחה. "וכיוונו" אותם 
)פרק י"א( וז"ל: כי רבים יתחסדו בענפים רבים מענפי  אנשים לדברי המסילת ישרים 

החסידות, ובענין שנאת הבצע לא יכלו להגיע אל מחוז השלמות, עכ"ל. 

לפחות  אבל  לחיקוי  ניתנות  לא  זצוק"ל  הרב  של  הנהגותיו  הסתם  שמן  ונקדים 
שנתעורר להקפיד יותר בנושא זה.

שטען  משום  מלמד,  שהיה  מקום  לכל  מהבית  המגבת  את  מביא  שהיה  ידוע 
שהמגבות הכלליות נועדו לתלמידים, והוא הרי לא תלמיד...

וסיפר בנו הרה"ג שושן שליט"א, שמו"א זיע"א, היה צריך לתלות פלקטים בכיתה 
שהיה מלמד, בשעות הערב ביקש ממנו שיבוא לעזור בתלייתם, וכשנכנסו לכיתה רצה 
רבי שושן להדליק את האור, אמר לו הרב: "אל תדליק, עכשיו זה לא שעת הלימודים 

- אל תדאג הבאתי נרות"... 

זה מעט המעיד על הכלל.

"תיקון  הספרים  סדרת  מחבר  שליט"א,  טובולסקי  אברהם  הרה"ג  בדברי  ונסיים 
המידות" )הובאו דבריו בספר שמש ינון, עמ' 476(. 

כאשר קרא הרה"ג ציס"ע רבנו ינון חורי זיע"א, ספרים מתוך סדרת תיקון המידות, 
התרשם מהם מאוד ורכש רבים מהם גם עבורו, עבור בני משפחתו ועבור תלמידיו, 
וזאת על אף שהמחבר צעיר ממנו בעשרות שנים, הרב חיבב במיוחד את הספר "הזהרו 

בכבוד חבריכם" והספר "הזהרו בממון חבריכם". 

זהירותו  גודל  על  ומדהימות  מפליאות  עובדות  התפרסמו  פטירתו  לאחר  והנה 
רבי  מרנן,  של  להנהגותיהם  חופפים  סיפורים  ממש  הבריות,  בכבוד  הזולת,  בממון 
ישראל סלנטר וחפץ חיים זיע"א, אפשר לומר, כי דוקא בשל זהירותו המדהימה של 
כמו  בעניינים אלה, הרגיש  ומעורר  לידיו ספר העוסק  הזולת, כשהגיע  רבנו בממון 
"דג במים", ואין מים אלא תורה, והרבה ללמוד בו ולהפיצו בקרב תלמידיו ובאי ביתו, 

עכ"ל.

המשך בגליון הבא אי"ה
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יסודות בהלכה
ירושלים",  ב"מכון  שהדפיסו  מה  להביא  בחרנו  בהלכה  יסודות  למדור  כפתיחה 
בריש ספר שולחן ערוך שבהוצאתם, דברים נשגבים בענין השו"ע שחובר ע"י מרן רבי 

יוסף קארו ורבנו הרמ"א זיע"א.

יצחק״  ה״פחד  בעל  מרן  של  במחיצתו  לשבת  זכיתי  בהן  החסד,  משעות  באחת 
]וז"ל המשגיח הגר"ש וולבה )עלי שור ח"ב עמ' י"ב(: לפני למעלה מעשר שנים, התקרבתי 
בהיקף  בדרא  חד  היה  הוא  תלמידו  ונהייתי  זללה"ה,  הוטנר  הגר"י  הגדול  הגאון  אל 
ועומק ידיעתו בכל חלקי התורה בחוכמות וכל רז לא אניס ליה[ — נשיא אלוקים בתוך 
מכוננו, וליצוק מים על ידיו — אחת משעות הנפש אפופות ההשראה שלו, בהן היתה 
ונתגבשו  ניצוקו  וזקוקי חריפויות  גבולות שבטבע,  פורצת  הנפשיות המעודנת שלו 

בסדן היצירה הרוחנית שלו. 

זו היתה שעת הכתיבה. שעת ההוצאה לפועל של פנימיותו, או כפי שהיא מוגדרת 
במטבע לשונו של רבי יצחק עצמו במקום אחר: ״חיות המחשבה ההולכת ונכבשת 

לפני חילותיו של הסגנון״. 

עמד מרן למסור לי את אחד ממאמריו הנפלאים על ה״שלחן ערוך״, כדי להדפיסו 
כמאמר פתיחה ל״דרכי משה השלם״ שיצא לאור על ידי ״מכון ירושלים״. מסיבה כל 
שהיא לא היה המאמר מושלם, וחסרו בו עוד כמה קטעים, וביקש ממני לסייע על ידו. 
הוא הסב בדממה שעה ארוכה, עיניו עצומות, מכונס בעולמו ומנותק בעליל, ועיצב 

בפנימיותו, אריח על גבי לבינה, את בנית המאמר שביקש להכתיב לי. 

בלהט  ברהיטות,  בשטף,  לי  הכתיב   — במוחו  ומסוגננים  ערוכים  הדברים  משהיו 
פנימי — כקורא מתוך הכתב את אחד ממאמריו המרכזיים על משמעות מעמדו של 
ה״שלחן ערוך״ באומה היהודית, והסיבה שהספר הזה שתול, באורח נדיר, על פלגי 

שתי יצירות רוחניות שונות: המחבר והרמ״א.

ואל  הנפש,  גרעין  אל  ולפנים,  לפני  יצחק״  ה״פחד  אותנו  מוביל  הזה  במאמר 
הבשורה הטמונה במה שהוא מכנה ״ספר התמיד של האומה היהודית״. 

של  הספרים  ספר  מעל  המסווה  את  משיל  הוא  שלו,  האופיינית  ההבעה  בעזות 
הפסיקה היהודית, וטווה לפנינו את הרקמות הפנימיות שהפכו את ה״שלחן ערוך" 

לאבר מן החי בגופה של כנסת ישראל.

של  מחוטין  הנארגת  כ״יחידה  השו״ע  בנוי  שלכן   — יצחק  רבי  כותב   — הטעם 
שותפות רחוקה״, ה״בית יוסף״ בספרד ובצפת והרמ״א באשכנז, נעוץ בהסתכלותנו 
על מהות הבשורה שהביאה עמה חתימת השו״ע. הסתכלות זו ״עשויה״ במטבע הזהב 
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של ה״פחד יצחק״ ״להעפיל מבט לראש צורים ע״מ לצפות במרכבה כשהיא יורדת 
ומשתלשלת דרך טבעת הדורות״.

מה בשורה מיוחדת מצאנו בהופעת ה״שלחן ערוך״, שלא מצאנו כן אצל הרמב״ם, 
הרא״ש, הרי״ף ובעל הטורים.

מעמד חתימת השו״ע, המכונה בפי רבי יצחק, מעמד ״קבלת השו״ע כספר התמיד 
בעולם  אז,  התחוללה  סיני.  הר  מעמד  על  חזרה  ביסודו  הוא  היהודית׳,  האומה  של 

המונחים הרוחני, מעין קבלת תורה. 

הטביע,  אשר  הוד  ומלא  נשגב  יום  אותו  של  בבואה  הוא  השו״ע  חתימת  מעמד 
״׳היום  היהודי:  העם  של  תבניתו  בחותם  דפוסים  שינויי  כבד,  וענן  וברקים  בקולות 

הזה נהיית לעם!״

השו״ע הוא החיבור שרבותינו העידו כי נתחבר ברוח הקודש. וכלשון רבינו יהונתן 
השם  מיד  בכתב  הכל  כי  ספק  אין  ״ולדעתי  קכ״ד(:  )סימן  ותומים״  ב"אורים  אייבשיץ 
נוססה בקרבם, להיות לשונם מכוון להלכה בלי כוונת  ה׳  ידם... רק רוח  השכיל על 

הכותב, וחפץ ה׳ בידם הצליח״. 

אין זה, איפוא, מאורע אקראי הנובע רק מגודל רוחו של המחבר. עובדת ״כתיבתו 
ברוח הקודש״ הגדרה החוזרת על עצמה בעשרות מספרי האחרונים, נעוצה בטיבו 
של הספר ויעודו. קיים כאן הצורך לחדש, בדרך ״מסירה״ כלשהיא, מעמד שמימי של 

העברת התורה. 

ושוב, כביום עמדנו לפני אלוקינו בחורב — נחצבו בפנימיותה של כנסת ישראל כלי 
הקיבול לקלוט בעב הענן של החומר, תורה נתונה משמים. ושוב, כביום הראנו את 
אישו הגדולה, זכינו לגילוי מחודש של ״שכינה בתחתונים״ — ביוון מצולת טומאתינו.

לדברי ה״פחד יצחק״, זו גם היתה תקופה שדרשה קבלת התורה מחודשת. מפקידה 
לפקידה נוצר בעם היהודי צורך שרשי בקליטת ההרגש הנורא הזה של יניקה משמים.

הכוונה הפנימית של צורך ישראל באותו הדור, זה אשר ראו לכתוב עליו ״ותנתן 
דת על ידו״ - הוא מפני שהיה צורך הדור לקיים חזרה של מעמד קבלת התורה. על 

דרך שעשה שמואל באמרו: ״לכו ונחדש את המלוכה״!

האומה  כללות  של  פנימית  ונוכחות  מעורבות  מחייב  טבעו,  מעצם  כזה,  מעמד 
הישראלית, כבעת מעמד הר סיני, שבו שותפו נשמות ישראל כולם. זהו, אם כן, הטעם 
ש״ספר התמיד״ הזה נארג משותפות של קצוות רחוקות כל כך, שדוקא הריחוק שלהן 

טבע את חותמו הייחודי. 

״והרי באותה שעה״ כותב רבי יצחק, ״אם לא היתה כאן השותפות של חלק האומה 
הקרוי אשכנזים, היה כאן חסרון בנוכחותה של כלליות האומה, ולא היה מקום לחדש 

את המלוכה״.
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כיצד מתבצע ומתחדש, מקץ אלפי שנה, המעמד הנאדר הזה של ״חדוש המלוכה״?

״המלכה״ דורשת התבטלות וקבלת עול שלימה: ״על ידי התכופפות הקומה של 
כלליות האומה, לאיכות החדשה אשר פי האומה יקבנו: ספר השלחן ערוך״!.

הכללית,  קומתה  את  לשבטיה  ישראל  כנסת  כפפה  שלקראתו  ערוך  שלחן  אותו 
השולחן אשר ״עליו סעדה האומה את סעודתה התמידית ביום ובלילה, בימי אבלות 
כבימי משתה, בין בשעת לידה בין בשעת הסתלקות, בחול ובשבת, בצרה כבישועה״, 

ספר הספרים של הפסיקה היהודית.

אדם שבידו לחלוק על ה״בית יוסף״, אמר פעם רבן של ישראל, בעל ה״חזון איש״, 
יוסף״  שה״בית  משום  השו״ע,  של  המגיד  המלאך  על  לחלוק  שבידו  אדם  גם  הוא 

ו״המגיד״ שלו הם יצירה רוחנית אחת.

בהארה המורכבת הזו מוביל אותנו החזו״א לאותה פרשת דרכים מופלאה שגופי 
תורה תלויים בה. 

מעמדו של ספר ש״השי״ת הסכים על ידו״, מלאך משמים סולל לפניו הדרך, ובאלו 
כלים יש לגשת להכרעת מי ש״מלך מלכי המלכים חפץ ביקרו״ )לשון המלאך המגיד(.

המחבר  שדברי  במקומות  שגם  האחרונים,  גדולי  על  המוסכמת  המוצא,  נקודת 
נראים מוקשים או שגויים, אבל מהיותו ספר שרוח ממרום שורה עליו, ניתן להעמיס 

בלשונו, וליישב דבריו גם באופנים שהמחבר עצמו לא התכוון אליהם. 

״וגם אם הרב בית יוסף לא נתכוון לזה״ - כותב ה״חתם סופר״ — ״מ״מ האלוקים 
אינה לידו להמתיק בלשון קולמוסו, שיהיה אותו הצדיק ניצל מאותה השגיאה... כי כן 

אורחות נותן התורה ית״ש עם כל עוסקי תורתו לשמה״.

החיד״א בספרו מצטט בשם מרן האריז״ל, ששורש נשמתו של ה׳׳בית יוסף״ היתה 
נשמת רבי יהודה ב״ר עלאי, ראש המדברים בכל מקום, וכמוהו נבעה נשמתו מהיכל 

האצילות, מטעמים אלו

לדברי האר״י — הפך הב״י וספרו לראש המדברים בכל מקצועות התורה.

מהאי טעמא, גם מצינו שהב״י לא חזר מדעתו, גם כשנזדמנו לו - לאחר חתימת 
ספרו —ספרי פוסקים שלא היו בידו, ומלכתחילה היתה הכרעתם עשויה לשנות את 
פסיקתו, ״מ״מ לא שינה מדבריו כלל, והחזיק דמסתמא השי״ת ברוך הוא הסכים על 

ידו״ )״שלום בפמליא של מעלה״ להגר״א גוטמכר(.

בו, הפליא לחדש איזה כח תורה מחיה סברא שגויה של  והמלאך המגיד הדובר 
ה״בית יוסף״: ״ובההיא דצפורן שפירשת וכתבת שני דרכים, חייך דקודשא בריך הוא 
חייך בפלפולא דילך, אבל אורחא בתראה הוא ברירו דמילה, ומכל מקום לא תמחוק 

קדמאה אף על גב דלאו קושטא איהו, דיקריה דקודשא בריך הוא סליק מיניה!״

נביאי  שלם,  לך  משדרין  עילאה  מיתבתא  בני  וכל  דקב״ה  למינדע!  לך  והלא   ...



יסודות בהלכה | לט
 איסתכל 
באורייתא

שאלין  ברכאן,  דהנהו  נעימו  לקול  מזדעזעין  עלמין  כמה  אמוראי...  תנאי,  מהימני, 
ואמרין מאי האי...

דארץ  רבא  פסקנא  ישראל,  דארץ  רבא  מתיבתא  ריש  הוא  האי  ואמרין,  ״משיבין 
דמלך מלכי המלכים חפץ  קארו,  יוסף המכונה  ישראל.  דארץ  רבא  ישראל, מחברא 

ביקרו...

כולהו מתיבין ואמרין: ״בריך יהא למארי עלמא״! )״מגיד מישרים״ פרשת ואתחנן(.

המשך בגליון הבא אי"ה



לע"נ 
מאיר זאנה בן גזלה ואברהם ע"ה

אליס מנוסה בת כמסנה ע"ה

להצלחתם, בריאותם, פרנסתם והצלחתם של

מרסל ויעקב יונה ומשפחתם

אלברט ומזל זאנה ומשפחתם

קולט ואיתן עלימה ומשפחתם

איילה ויעיש אמור ומשפחתם

יצחק ג'קי ולידיה זאנה ומשפחתם

הרצל ושושנה ומשפחתם

גולדה ודניאל ביטון ומשפחתם

יעקב וטלי זאנה ומשפחתם

מזל ושמעון ביטון ומשפחתם

גבריאל ואילנית זאנה ומשפחתם

להצלחה בעסק בתיווך הנדל"ן אל-מאיר

אליהו הי"ו בן אליס ומאיר ז"ל זאנה

יצחק בן אורית – רפו"ש, פרנסה, הצלחה, זיווג וכל הישועות

זוהר בן אורית – רפואת הנפש, הצלחה וזיווג

יובל בן אורית – בן זכר, הצלחה, פרנסה וכל הישועות

אורית בת סורינה – בריאות, הצלחה וכל הישועות

לע"נ אשר בן אדלה ז"ל

נלב"ע כ"ח במרחשון תשע"א



להצלחה, בריאות וחזרה בתשובה:

אורון בן שרה

אליאנה בת רחל

אוראל בן אליאנה

גבריאל בן אליאנה

דניאל בן אליאנה

דוד בן רחל

אופל בת עליזה

תום בן עליזה

לרפואת

ישראל בן יולדנה

אליעזר בן אסתר

הרב יעקב ישראל בן לאה

לעילוי הנשמות 

יפתח בן כוכבית ע"ה

דניאל בן וורדה ע"ה

ה"ה בכור ומיטל מכלוף הי"ו

והילדים, שמעון, מיכל, דוד, ישי, הדס
בריאות, הצלחה בחינוך הילדים, פרנסה

יצחק וג'ורג'ט גולן הי"ו

לרפואת שמעון ואביבה מכלוף הי"ו

לרפואת והצלחת, ה"ה ר' שמואל זר ורעייתו הי"ו
אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך ושובע שמחות, אמן.



לע"נ המנוחה

מרת מזל פרחה בת צ'לביה ע"ה

תנצב"ה

לרפואת והצלחת

ה"ה נתן בן אהובה הי"ו

ולהצלחת כל התורמים בעילום שמם הי"ו

להצלחת ידידנו היקר

ה"ה איתן בן דוריס הי"ו וב"ב

 ברוחניות ובגשמיות, 
 בריאות והצלחה בכל מעשי ידיו, 

זיווגים הגונים לילדיו, אושר ועושר וכל טוב סלה.

לעילוי נשמת

המנוח שמעון בן חביבה ע"ה

המנוחה שמעון בן אסתר ע"ה

מרת אסתר מישה בת זהירה ע"ה

תנצב"ה
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