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כ"ח שבט 
תשפ"ג

לא עשה לרעהו רעה
(שמות כב,  ונקרב בעל הבית אל האלקים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו
עבודת  אל  ותפלה],  בתורה  כך  כל  עוסק  איננו  [אשר  בעה"ב,  יקרב  במה  ז) 
ידו במלאכת רעהו". היינו שלא עשה לחבירו שום  "אם לא שלח  השי"ת, 

רעה ועושה בידו צדקה וגמילות חסדים, בזה הוא קרוב להשי"ת.

(רביה"ק ר' מאיר מפרמישלאן זי"ע)

עבודת התשובה בימי הנעורים דייקא
הנה  יא).  כא,  (שמות  כסף אין  חנם  ויצאה 
אלו  חנם'  'ויצאה  ע"א) ד  (קדושין  דרשו  חז"ל 
ימי בגרות, 'אין כסף' אלו ימי נערות. ונראה 
ידוע אשר עיקר  ז"ל דהנה  לפרש בדבריהם 
בנערותו,  האדם  שעושה  הוא  התשובה 
הוא  ואז  התלהבות,  שלהבת  רשפי  בו  עוד 
תשובת המשקל, באש השתוקקות נגד מה 
שהרתיח את עצמו באש של היצר הרע, לא 
מתרדמתו,  עצמו  מקיץ  אינו  האדם  אם  כן 
(קהלת יב, א), הם ימי  עד אשר הגיעו 'ימי הרעה'

הזקנה (שבת קנא ע"א), ואז תשש כח הסבל, ופסקה ממנו אש החימום, ואפילו 
כשעושה אז תשובה גמורה, אינה הגונה שיהי' חטאו נמחק לגמרי.

וזהו שרמזו חז"ל 'ויצאה חנם' אלו ימי בגרות, 'אין כסף' אלו ימי נערות, 
(בראשית לא, ל), פירוש [אין  'נכסף נכספתה' 'כסף' הוא לשון השתוקקות, כמו 
ויצאה  אזי  השתוקקות,  באש  תשובה  עשה  לא  הנעורים  בימי  אם  כס"ף] 
חנ"ם בלא מצוות ותשובה הגונה, בימי הבגרות רומז לעת הזקנה, שהם אחר 

ימי הנערות.
(רביה"ק ר' מרדכי מנדבורנא זי"ע)

בדרכי מלחמת היצר
כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב 
עמו (שמות כג, ה). "חמור שונאך" הוא רמז ליצה"ר שהוא השונא הגדול ביותר 
של האדם. וחמור רומז לסט"א וכמ"ש (ב"ק מט.) עם הדומה לחמור. וכשתראהו 
עד  כבד  הוא  ממך  להרויח  שהצליח  העבירות  שמשא  משאו,  תחת  רובץ 
ונפשך  ירחם,  ד'  ראש,  למעלה  עוונותיך  ורבו  הסאה  את  שהגדשת  מאוד, 
אמר  לזה  הזה.  האיום  המיצר  מן  לצאת  כדי  לעשות  מה  לדעת  בשאלתך 
הכתוב ראשית דבר, "וחדלת מעזוב לו", ראה נא בכל כוחותיך לחדול מעתה 
מלעזור ליצה"ר להוסיף עוד על משקל החטאים. ומכאן ולהבא תשתדל בכל 
רק  המכוון.  התכלית  זה  אין  עדיין  אולם  רע.  עוד  מלעשות  להתנתק  כוחך 
אח"כ תבא אל התכלית שהוא "עזוב תעזוב עמו", שעוד תקבל ממנו סיוע 
לעבודת השי"ת. כי ע"י מלחמת היצר זוכה האדם למעלות רמות ולקדושה 
רבה, כי זה תכלית ירידת האדם לעולם הזה, ללחום מלחמת מצוה ביצה"ר 
ולהתגבר עליו. ואז זוכה שהיצה"ר עצמו יתהפך ליצר טוב וכמ"ש רז"ל (ברכות 

נד.) בכל לבבך בשני יצריך ביצר הטוב וביצר הרע. שתוכל להפך את הרע לטוב, 

ולעשות כל מעשיך לש"ש, וגם כל פעולותך הגשמיים יתהפכו לרוחניים.
ד' אפילו  זו שלא להתיאש חלילה מעבודת  אנו ללמוד מפרשה  וצריכים 
כאשר נמצאים במצב של "רובץ תחת משאו", ולדעת שבעזר עליון יוכל בסופו 
של דבר לקבל מן היצר עצמו קדושה נפלאה לעבודת בוראו, ע"י כל ההתאמצות 

שעשה במלחמתו הקשה, ואף יזכה לעשות כל מעשיו לשם שמים.

(כ"ק רבינו הנחל יצחק זי"ע)

החומרה בשמיעת האוזן
ועבדו  במרצע  אזנו  את  אדוניו  ורצע 
לעולם (שמות כא, ו). וברש"י ז"ל, ומה ראה אזן 
אמר  שבגוף,  אברים  משאר  יותר  להרצע 
על  ששמעה  זאת  אזן  זכאי,  בן  יוחנן  רבי 
עכ"ל.  וגנב תרצע,  והלך  תגנוב  לא  סיני  הר 
וידוע הדקדוק בזה, דא"כ אין האשמה באוזן 
ששמעה, אלא בידים שגנבו, ומדוע נגזר על 

האוזן להרצע.
הוא,  האוזן  על  דהטענה  י"ל  ובפשטות 
מדוע לא העבירה האוזן את השמיעה לכל חלקי הגוף, ובפרט אל הנשמה 
הקדושה, ולכן דינה להרצע, כי פשעה בדבר זה. ולפ"ז הכונה אוזן ששמעה 
וכו' דהאוזן שמעה שמיעה חיצונית בלבד, ולא שמעה שמיעה פנימית, ולכן 

דינה להרצע.
זצוק"ל, דמה שלא השפיעה השמיעה  הרה"ק מגור  מה שפירש  וידוע 
של "לא תגנוב", ששמעה האוזן במעמד הר סיני, אין זאת אלא מפני שהאזן 
הזאת שמעה מקודם דברי ליצנות וכו', דליצנות אחת דוחה מאה תוכחות. 
ולכן יש לרצוע את אליית האוזן, משום שהאוזן נבראה עם אלי', כדי שיוכל 
ולה"ר  ליצנות  דיבורי  משמיעת  אותה  לשמור  כדי  אזנו  לתוך  אותה  לכוף 

ונבול פה, ולפי שלא עשה כן עם האלי', דינה להרצע.
פרשת  תחלת  שהיא  המשפטים,  ואלה  הפרשה,  בריש  זאת  לרמז  ויש 
חמורה  שירידה  וללמדנו,  ה'רע.  ל'שון  א'בק  נוט'  "אלה"  עברי,  עבד  מכירת 
כל כך לנפש ישראל עד כדי גניבה, ומכירה לעבד עברי, והתקשרות לשפחה 
הרע,  לשון  מאבק  האוזן  טוהר  שמירת  על  מרפיון  לבא  עלולה  כנענית, 
שהאוזן  ע"י  אולם  בזה,  נתפסים  הרבה  שבעוה"ר  מדברים  היא  שאמנם 
ד',  קול  את  מלשמוע  נסתם  הוא  הרי  אסורים,  דיבורים  לשמוע  מתרגל 
וממילא עלול הוא עי"ז ליפול בשאול תחתיות. ומזה ילמד האדם כמה יש לו 

להזהר משמוע דיבורים אסורים ח"ו.
שהדרך  לפניהם,  תשים  אשר  המשפטים  "ואלה"  באמרו  הכתוב  ורמז 
למנוע את השפלות של נפש עברית להמכר לעבד עברי, הוא ע"י שישימו 

לנגד עיניהם להזהר ב"אלה" דהיינו באבק לשון הרע.

(כ"ק מרן רבינו הנזר דוד זי"ע)

"צדיקים במיתתם קרויים חיים""צדיקים במיתתם קרויים חיים"
המשך השפעת הצדיקים אחר פטירתם

בעומדינו לקראת יומא דהילולא רבא, יש לנו לזכור, שאמנם ג"כ לאחר 
פטירת הצדיק נשאר השפעתו הקדושה בזה העולם. וכמו שאומר המגיד 
הרשימו שנשאר  רושם",  עושה  צדיק  "יציאת  זי"ע,  ממעזריטש  הק' 
בעולם הזה מפועלו עלי אדמות. ונרחיב כאן מעניין זה לכבוד האי יומא.

תפילת הצדיקים על הדור אחרי פטירתן
מובא בספר משכיל אל דל להרה"ק רבי הלל מקולמיא זי"ע שהצדיק 
מכונה "עץ", וזהו "היש בה עץ אם אין", שגם אם אין בה עץ שהצדיק 
הרה''ק  ומעיד  פטירתו.  לאחר  ג"כ  הק'  השפעתו  נשארת  נסתלק 
ממשיכים עדיין להרגיש  מקאלמיא זי''ע שגם אחרי פטירתו של החת"ס,
והיראה של החתם סופר. שקדושת הצדיק  ריח התורה  בפרשבורג את 
נשארת בעוה''ז ג''כ לאחר פטירתו. אבל בכ"ז כתוב בגמ' שצריך שישאר 
כאן דוקא בחינה של צדיק חי כמותו. אבל מאידך גיסא לא מספיק עבור 
את  ג''כ  וחייבים  בלבד,  החיים  הצדיקים  עבודת  את  בו  שיש  בזה  הדור 
התפארת  שמביא  וכמו  משם.  ועזרתם  העליון  מעולם  הצדיקים  עבודת 
הצדיקים  של  הנפש  שבחינת  ע"ב,  ע'  דף  אחרי  פ'  מהזוה"ק  שלמה 
נשארת בעוה"ז, ורק רוחם ונשמתם עולה למעלה. וזהו עבור טובת אלו 
שחיים בעוה"ז. שירגישו הצדיקים בצערם, ושיתפללו עליהם למעלה. כי 
אבותינו  של  והתפילות  הזכות  ע"י  רק  הוא  בעוה"ז  החיים  קיום  עיקר 

הראשונים והקדושים אשר מעולם האמת שמקושרים עם עם ישראל.

וכמובא בזוה"ק בפ' שמות (אות רע"ו בפה''ס) על ר' יהודה בר שלום שהיה 
לשכב  וכשרצו  שם,  ללון  אחד  למקום  ונכנסו  עמו.  אבא  ור'  בדרך  הולך 

שמעו  שנרדמו  ולפני  קבר.  שם  שהיה  עפר  תל  על  ראשם  את  הניחו 
לר'  וסיפר  לחמא),  בר  ליואי  היה  ששמו  אח"כ  (שהתברר  מהנפטר,  מהקבר  רעש  קול 
שאלמלא  שהמתים מתפללים על החיים. ונשבע בשר של קברו,  יהודה 
הזה אפילו  בעולם  היו מתקיימים  לא  על החיים  התפילות של המתים 
יהודה ראיה לזה שתפילות המתים  ר' אבא לר'  יום. ואח"כ הוסיף  חצי 
ויבוא עד חברון" שהתפללו  "ויעלו בנגב  מגינות על החיים מזה שכתוב 

שם על קברי האבות שיתפללו מעולם העליון בעדם.

יותר  גדול  כוחו  ששם  למעלה,  הצדיק  עבודת  את  דוקא  צריך  ולכן 
ז'  דף  בחולין  שנאמר  שמה  סיון)  טז  (על  ישראל בישמח  וכמובא  לפעול, 
להאיר  שיכולים  הכונה  מבחייהם",  יותר  במיתתן  צדיקים  "גדולים  ע"ב 
ה'  "יראת  וזהו  מבחייהם.  יותר  שמיים  יראת  בנ"י  בליבות  ולהשפיע 
טהורה - של הצדיק - עומדת לעד". ובזוה"ק ח"ג עא ע"ב איתא שהצדיק 
אז  שכוחו  בחייהם,  מאשר  יותר  עולמין  בכולהו  אשתכח  פטירתו  אחר 

גדול יותר.

התקשרות הצדיק עם הדור אחר פטירתו ותפילתו עליהם
מסופר על התפארת שלמה ששבוע לפני פטירתו, נסתלק החידושי 
(בכ"ג אדר), והתפארת שלמה שאל את רבי יואל הדיין איך היה סדר  הרי"ם
לבן,  זקני  שגם  ראיתי  אמר:  ואח"כ  הרי"ם.  החידושי  של  ההסתלקות 
החידושי הרי"ם אין לי כבר מה לעשות כאן. וא"ל הדיין  ולאחר פטירת
שלטובת כל ישראל צריך הרבי להשאר כאן עמנו. ואז אמר לו התפארת 

שאין  חקת,  בפ'  שכתב  מה  את  שלמה 

דברות קודש ממעיין נובע, כ"ק מרנן רבוה"ק זי"ע נח<ל קדומיםנח<ל קדומים

המ˘ך בעמו„ הב‡' ���

ע"י כתיבה חדשה מתגלה הארה חדשה
שעל  הכונה,  הזאת.  השירה  את  לכם  כתבו  ואתם 
כל כתיבה חדשה מתגלה הארה חדשה של השגת  ידי 
התורה השייך לשנה זו דייקא. ולכן הוא נחשב לכתיבת 

שירה חדשה, דהיינו הבנה והשגה חדשה באור התורה.
(כ"ק מרן רבינו הנחל יצחק זי"ע)

גחלי אש בקצירת האומר מהנח<למהנח<ל

פלאות התורה מאוצרותיו של הגה"ח ר' זרח רוזנטל שליט"א ח<לוקי הנח<לח<לוקי הנח<ל
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וממשיכים  מתו,  כאילו  נראים  רק  אלא  מתים  הצדיקים 
להיות מקושרים לבנ"י כמקודם. ולאחר שבוע, אע"פ שהיה 

בריא אולם בלי שום חולשה, נסתלק ביום כ"ט אדר.

בענין  חקת  בפ'  שכתב  שם  הקד'  דבריו  את  ונצטט 
אצל  ג"כ  מצינו  שכן  עמיו",  אל  אהרן  "ויאסף  עה"פ  הזה, 
אל  "ויאסף  לשון  ויעקב  יצחק  אברהם  הקדושים  האבות 
איך אצל א"א שלא  לכאורה קשה  עמיו" בפטירתם. אבל 
היו אבותיו צדיקים מתאים ג"כ הלשון "אל עמיו". ומתרץ, 
מן  מסתלקים  הם  כאשר  הקדושים  הצדיקים  שנשמות 
כל  חונים  הם  תמיד  אבל  בשר,  לעיני  רק  הוא  הזה  העולם 
הימים ומסתופפים עם בנ"י והשגחתם עליהם. וזהו ויאסף 
להשפיע  שיוכל  כדי  נאסף  שהצדיק  הכוונה   - עמיו  אל 

מעולם העליון לעמו ישראל.

נפרדו" לא  ובמותם  ''בחייהם  הפירוש  שזה  ומוסיף 
הלשון  וכן  מותם.  ע"י  מאיתנו  הצדיקים  נפרדים  שלא 
שחול  בשבת"  מעשהו  כך  בחול  "כמעשהו  ע"א) ס"ד  (בפסחים 

רומז על עוה"ז, ושבת על עוה"ב. וכשם שהם מתפללים על 
בנ"י כשהם היו בעוה"ז בחינת חול - כך ממשיכים להתפלל 
העם  "ויאמר  וזה"פ  שבת!  בחינת  בעוה"ב  כשהם  עליהם 
זאת  הגדולה  הישועה  עשה  אשר  ימות  היונתן  שאול  אל 
שם  גם  ממשיך  ישועות,  כאן  שעשה  שצדיק  בישראל", 
ממית  "מלך  וזהו  מיתה.  בחינת  בו  ואין  ישועות  להמשיך 
הקב"ה  מיד  שמת  לאחר  שמיד  ישועה",  ומצמיח  ומחיה 
"מצדיקי הרבים  מחיהו ויכול להצמיח משם ישועות. וזהו 
ככוכבים לעולם ועד" שממשיך הצדיקים להאיר לעולם ועד. 

עכתדה"ק.

שבזה   - בחסד"  חיים  "מכלכל  התפ"ש  מפרש  וכן 
בזה  אזי  בחסדים  החיים  את  הבורא  ומפרנס  שמשפיע 
למתים  להם  שיש  רבים"  ברחמים  מתים  "מחיה  גופא 
נח"ר וחיות בטובה שבאה לישראל. וכן ע"ז הדרך הביאור 
שהקב"ה "סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים", עי"ז 
הישני עפר  עפר", ששמחים  לישני  אמונתו  "מקיים  גופא 
"מלך  הברכה  ההמשך  וכך  תפילתם.  שנתקבלה  באמונתם 

ממית ומחיה" את המתים שמקבלים חיות בעולם העליון 
ע"י שמצמיח ישועה להחיים.

כח השפעת דיבורי הצדיק
והשתא נראה ענין מופלא שמצינו בכח ההשפעה שיש 
(מערכת הרה"ק רבי  בדיבורי הצדיקים. וכמסופר בספר ארץ החיים
שלמה מלאדמיר אות ת"ו) שפעם ביקשו הבעלי בתים מהרה"ק רבי 

שלמה מקארלין זי"ע שיאמר תורה, ואמר "אם לא שויתי"
- אם איני מקיים שויתי ה' לנגדי תמיד'' אזי ''ודוממתי'' - 
צריך אני לדמום ולשתוק מלומר תורה. ואח"כ בזמן ש''ש 
אמר הרבי על המילים שבתהלים (מזמור ס"ז), "כל מעייני בך", 
''מיין גאנצע קוועלין איז נאר אין דיר''. וקיבלו הבעלי בתים 
מאלו  אחד  שאף  והתלהבות,  חיות  כזו  האלו  מהדיבורים 
שהיו שם בש''ש לא פתחו החנויות למחרת ביום ראשון, 
שלעת  עד  ועבודה.  בתורה  בביהמ"ד  רק  להיות  והמשיכו 
מרדכי מנעשכיז זי"ע, וצוה ודרש  ערב ראה זאת הרה"ק ר'
להם, שכתוב שה' מפליא לעשות, והכונה בזה שקושר דבר 
לגשמיות  ג''כ  לחזור  אחד  כל  מחויב  וא''כ  בגשמי.  רוחני 

ולעסוק ג''כ בדרך ארץ, ורק אז חזרו לביתם.
וכן מובא בזרע קודש בפ' יתרו, שיתרו ידע מקודם מכל 
לה'.  להודות  לבו  נתלהב  לא  לבנ''י, אבל  הנפלאות שנעשו 
והסיפור  הדיבור  וע"י  מרע"ה,  מפי  הדברים  ששמע  עד 
שהצדיק מספר שאז יוצא מפיו ההבל דקדושה בזה מעורר 
גדולה,  ולדביקות  לתשובה  השומעים  שבלב  יר"ש  נקודת 

ולכן דוקא אז נתלהב לבו לומר ברוך ה' אשר הציל וכו'.
האזינו  בפ'  שלום  באהבת  מובא  מזה  גדול  וחידוש 
הבנה לשומע  של  ענין  יהיה  צורך שבדיבורי הצדיק  שאין 
הצדיק! קול  שמיעת  בעצם  לזה  ודי  עליו,  שישפיעו  כדי 

נשמעים,  דבריו  שמים  שירא  ע"ב)  ו'  (דף  בברכות  הכונה  וזה 
שהכונה שאין צורך שג''כ יובנו דברי היר"ש, ומספיק שרק 
שומעים הקול בלבד, וכבר משפיע ומשיב הנפש. ועל דרך 
הכתוב "שמעו ותחי נפשכם", שבשמיעה לבד יתעורר נפש 

השומע אף בלא הבנה!
בספר  שמובא  מה  עפ"י  לכאורה  הוא  הענין  וביאור 
דיבורים  (ליקוטי  זצ"ל  מז'עליחוב  שמעון  ר'  להרה"ק  אש  נהרי 
אות קכ"ח), עה"פ ''הבל הבלים אמר קהלת הכל הבל'', ומביא 

ש''ברוח  העולם  כל  עומד  העליון  שבהבל  שכמו  מהזוה"ק 
פיו כל צבאם'', כך האדם שיש בו בחינה של ''בצלם אלוקים 
עשה את האדם'', וממילא בהבל פיו היוצא בשעת דיבורו, 
ולהשפיע  להעמיד  יכול  כל מהותו של האדם,  שכלול שם 

בעולמות שלמים.

בתוך  שוכן  שה'  קדושה,  בהשראת  מלא  כשהלב  ולכן 
קדושים  הם  כאלו  מדיבורים  שיוצאים  ההבלים  אזי  בנ"י, 
את  מבינים  לא  אם  ואפילו  השומעים.  את  ומקדשים 
המדובר. ואפילו אם הצדיק מדבר מן ענינים גשמיים הבל 
פיו מקדש ומטהר. וזהו ''הבל הבלים אמר קהלת הכל הבל'', 

שהכל נרשם וכלול בהבלים ולכן יכול כ''כ להשפיע.

אבל אפשר לומר שמונח בדבריו הקדושים עומק נוסף, 
(מועדים - מבוא השער). שמביא דברי הגמ'  על פי התפארת שלמה
אלעזר  רבי  את  ללמד  רצה  יוחנן  שרבי  ע"א  י"ג  בחגיגה 
מעשה מרכבה. וא"ל ר"א לר"י שהוא עדיין לא מספיק זקן 
כדי ללמוד חכמה זו. וכאשר רבי אלעזר הזקין כבר נפטר ר' 
יוחנן. ורב אסי א"ל בא ואלמדך אני מעשה מרכבה, א"ל ר' 
הייתי  זו  חכמה  ללמוד  זוכה  הייתי  אילו  אסי,  לרב  אלעזר 

לומד אותה מר' יוחנן רבך.

התקשרות הצדיקים עם תלמידיהם אחר פטירתם
התפ"ש, שבכח עוצם קדושת הצדיקים להיות  ומבאר 
לא  ובמותם  ובחייהם  ימיהם,  כל  בתלמידיהם  דבוקים 
לגלות  פטירתם  אחר  ג''כ  אליהם  נראים  ואפילו  נפרדים, 
להם רזי התורה שקבלו למעלה, כמו שמצינו כ"פ בזוה"ק. 
''בניכם'' את  אותם  ולמדתם  יא-יט)  (דברים  הפסוק  ביאור  וזה 

ופרש"י "אלו התלמידים", שהתלמיד דבוק ברב יותר ממה 
העולמות.  בשני  המקיימו  הוא  כי  אביו,  אצל  דבוק  שהבן 
בם,  לדבר  בניכם  את  אותם  ולמדתם  לצדיק,  הציווי  וזהו 
כשרחוק  בביתך  בשבתך  גם  גרונם,  מתוך  תמיד  לדבר 
נהרה  התלמיד  על  להופיע  צריך  ג"כ  אזי  מהתלמיד, 
הולך  כבר  כאשר  ובשכבך",  בדרך  ''ובלכתך  וכן  מהצדיק. 
כדרך כל הארץ ושוכב בקבר ג"כ אז צריך הצדיק להמשיך 
לע''ל בתחית המתים.  גם   - ''ובקומך''  לדבר עם התלמיד. 
ולפי"ז נבין מה אמר רבי אלעזר שאם הייתי זוכה הי' בא ר' 

יוחנן בעצמו מעולם העליון ללמדני.
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כ"ח שבט 
תשפ"ג

הלכות הלוואה
”אם  בפרשתינו נצטווינו בשתי מצוות בהלכות הלוואה, מצוות עשה
(שמות כ"ב כ"ד) ופירש ר‘ ישמעאל אף שכל אם שבתורה  את עמי" כסף תלווה
לחייב,  התורה  שכוונת  המקומות  מן  אחד  היא  כאן  הנאמר  אם  רשות, 
ומכאן היא המקור למצוות הלוואה, ומצינו שהתוה"ק הקפידה מאוד על 
הנמנע מלהלוות שנאמר השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר 
קרבה שנת השבע וכו‘ ואם לעת כזאת שנמנע להלוות שמא יפסיד חובו 
קראו הכתוב בליעל, חוטא, כ"ש הנמנע מלהלוות בזמן שלא יפסיד חובו, 
ומצוות  וי"א דהנמנע עובר בשני לאוין שהם ”השמר" ו"פן" (שערי תשובה לר"י)
זו  אלו  במצוות  השבוע  נעסוק  ע"כ  כנושה",  לו  תהיה  ”לא  תעשה, לא 

מקורותיהם, טעמיהם, וגדריהם, וכל המסתעף מזה להלכה.
מקורו: מקור מצוה זו מהפסוק (דברים ט"ו ח‘) כי  אם כסף תלוה את עמי:
פתח תפתח את ידך לו והבעט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו ופירשו 
בספרי והעבט תעביטנו אם לא רצה במתנה תן לו בהלוואה וזה ההכרח 

דהפסוק בפרשתינו אם כסף תלווה אינו רשות אלא חובה ע"כ.
שנהיה  א)  זו  במצווה  נאמרו  טעמים  ב‘  וטעמו:  המצווה  שורש 
מורגלים במדת החסד כי היא מדה משובחת ומתוך הכשר גופם במדות 
שיזכה  המלוה  על  הטעם  עיקר  לכ"ז  טובות  לקבלת  ראוים  יהיו  טובות 
כדי  בנ"א מגודל חטאו  ב) רצה השי"ת לפרנס העני ע"י  עי"ז לכל טוב. 
ולפ"ז  מזונו  ובצמצום  הבושות,  בקבלת  הן  פנים  בשני  במכאוב  שיוכח 

עיקר הטעם על הלווה (חינוך מצווה ס"ז).
גדרו: גדר הלוואה היא להלוות ממון דכתיב אם כסף תלווה,

(אהבת חסד פ"ב ס"ה ומקורו ממשנה  הקפת החנות: אינה בכלל מצוות הלוואה 
השאלת  בו).  והחזקת  ליתן משום  על החנווני  מזון בהקפה,  לצורכי  הזקוק  עני  ומ"מ  פ"י מ"א,  שביעית 

(שם).  הלוואה  מצוות  בכלל  אינה  אך  חסדים  גמילות  מצוות  היא  כלים: 
המשאיל ספר ללמוד בו: מקיים מצוות סיוע ללימוד התורה (שו"ת הר"ן סי"ט 

הובא באהבת חסד שם).

איזה כסף חייב להלוות: אין חיוב להלוות אלא ממון של עצמו אבל 
אא"כ  להלוותם  אסור  אצלו  הפקידו  אחרים  אם  כגון  שלו  שאינו  ממון 
מחויב  אינו  אך  מיד  לו  ישלם  ממנו  הנפקד  כשיבקש  עצמו  על  קיבל 
מצווה  להם  זקוק  שאינו  בהלוואה  ממון  לו  היה  ואם  זאת,  לעשות 
להלוותם ובלבד שיהא ברור שהמלווה לא יהא נפסד (אהבת חסד שם). מעשר 
כספים: אם הלוואה היא לעני מותר (שו"ע רמ"ט ס"ו) אבל אם הלוואה לעשיר 
אינו נחשב כצדקה אלא כמצווה ונחלקו הפוסקים (יעוין בסרמ"ט) אם מותר 
יתן כל מעשרותיו לזה אלא רק  להשתמש במעשר למצוות, וטוב שלא 
אחד  כל  בה:  החייבים  כ"א).  ח"ט  שבה"ל  (שו"ת  מחצה  היותר  לכל  או  שליש 
מישראל חייב במצוה זו, כל שידו משגת אבל אין צריך ללוות מאחרים, 
ואם רוצה להשקיע ממונו בעסק ובא אחד ומבקש ממנו ממון זה א"צ 
להלוות. אשה אין לה רשות להלוות בלי רשות בעלה אא"כ בסכום רגיל 

חסד שם). שדרך להלוות וכמו"כ בכלי בית הרגילים להלוות (אהבת
דחוק  אם  בעשיר  גם  אבל  לעני,  המצווה  עיקר  להלוות:  חייב  למי 
למעות מצווה להלוות, ויש אופנים שדנו הפוסקים בהם אם יש מצווה 
להלוותן. 1) מוחזק כפורע חובותיו: אין מצווה אלא למי שמוחזק כפורע 
חובותיו אף שאינו נותן משכון, אבל אם הוא מחוסר אמצעים לשלם או 
הנודע כבעל מדות רעות: (2 שאינו נזהר לפרוע אין מצווה (אהבת חסד פ"ו). 
המבזבז ההלוואה שלא לצורך עד שלא ימצא המלווה ממה לגבות חובו 
זו בלשון  זקנים שלכך נכתבה מצווה  בדעת  ויעוין  (שועה"ר הל‘ הלוואה ס"ד,  מוטב שלא להלוותו 
3) ספק פורע חובותיו: אם ספק אם פורע חובו  אם משום שלפעמים היא רשות). 

או שחושש שיאחר זמן הפירעון יש להסתפק אם יש מצווה (שו"ת מהרי"ל 
דיסקין קי"א סי‘ רל"ה, ויעוין מנח"ש ח"א סי‘ מ"ז שבחשש רחוק אסור להמנע מלהלוות). 4) תשלומין:

מבקש הלוואה ע"מ לפרוע בתשלומים אין חובה להלוותו מצד הדין אך 
ראוי להלוותו גם בתנאים הללו (אהבת חסד פ"א ס"י).

במצוות  אף  קדימה  דיני  מצינו  צדקה  דבמצוות  כמו  קדימה:  דיני 
הלוואה מצינו דיני קדימה (אהבת חסד ויעוין באריכות שם כל סדר הקדימה ואכ"מ).

שיעור הלוואה: נביא כאן כמה פרטי דינים: 1) גודל הסכום: מפורש 
בתוה"ק דהשיעור היא כפי השגת יד המלווה, וכפי צרכו של הלווה כמו 
שנאמר (דברים ט"ו ה‘) והעבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו. 2) אנשים 
הרבה: מוטב להלוות לאנשים רבים, סכומי כסף קטנים מלהלוות סכום 
כסף גדול לאיש אחד (אהבת חסד). ומ"מ יש להתחשב במידת הצורך של כל 
אחד ואחד וזכות קדימה יש לו (שם). 4) שיעור אורך הלוואה: אף שקי"ל 
דסתם הלוואה ל‘ יום מ"מ תלוי במציאות והכל לפי הענין אם יש למלווה 
אפשרות רק לכמה ימים או שיש צורך ללווה ליותר מצווה לעשות זאת.

1) עדים: אסור  אופן הלוואה: דנו הפוסקים בכמה אופנים וכדלהלן: 
ליבו  על  שיעלה  עוור‘,  ’לפני  משום  עובר  והמלווה  עדים  בלי  להלוות 
של לווה לכפור וגם גורם קללה לעצמו שכשתובע ללוה והוא כופר הכל 
מקללים את התובע ואומרים שהוא דובר על צדיק עתק (שו"ע חו"מ סימן ע‘). 
2) ת"ח: גם להלוות לת"ח בכלל האיסור שמא ישכח מתוך טרדת לימודו 
3) במשכון או בשטר: (כסף הקדשים שם).  לווה בכלל האיסור  לווה: אף  (שם). 

המלווה במשכון כיון שהמשכון בידו יאמינו לו, וכ"ש בשטר דאף הסכום 

יש  זכות:  לימוד   (4 עוברים.(שם).  אינם  עדים  בלי  אף  א"כ  שם  מפורש 
שאינם נזהרים ולמדו עליהם זכות דהיות דמכירים זה את זה ונאמנים זה 
לזה ויודע המלווה שלא ישכח ולא יכפור לו (ערוה"ש חו"מ ס"ע). 5) ערבים: ת"ח 
אינם נעשים ערבים על ההלוואה (רמב"ם עדות פ"ה הי"ג) ויש לכל אדם להרחיק 
עצמו מלערוב וכבר נאמר אל תהי בתוקעי כף בעורבים משאות (קיצור שו"ע
סקע"ט). מ"מ אם הלווה תם דרך, ונאמן וזקוק להלוואה לצורכי מזונות או 

לצורכי נישואין י"א שהערב לו עושה מצווה כמעט כמלווה עצמו (יוסף אומץ
לחברו: אם הבטיח לחבירו להיות ערב יש לדון משום  הבטיח פרק הלוואה). 

נדרי מצווה שאינו יכול לחזור (משפט הערב סכ"ט).
שהוא  י"א  כ"ב),  (ערכין  מצווה  בע"ח  פריעת  חז"ל  אמרו  פרעון:  חובת 
מה"ת (מנ"ח מצווה רנ"ט), וי"א שהיא מסברא (תוס‘ כתובות נ"ו) או מטעם שיעבודא 
דאורייתא וילפינן מקרא דיוציא אליך את העבוט. תובעו: י"א דאין חובת 
ונשאר  לאסור  עליו  לחלוק  מסיק  אך  גיבורים  שלטי  בשם  (ש"ך  המלווה  תובעו  אא"כ  פרעון 
ולכו"ע אם  טו"ז שם).  (פרישה סע"ג  וי"א דהחובה לפרוע אף שלא תבעו  בצ"ע). 

תובעו לאחר זמן ארוך מחויב אז להחזיר (שו"ע חו"מ סצ"ח ס"א) וא"א שמחל 
לו היות ולא תבעו עד עתה (פתחי חושן ואינו נפטר מכח חק התיישנות). לך ושוב: לווה 
שיש לו מעות ודוחה למלווה בלך ושוב עובר על לאו מדברי קבלה שנאמר 
אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך.(שו"ע חו"מ צ"ז ג‘). ודווקא אם 
מתכון לדחותו אבל כשאין לו פנאי כי הוא טרוד אינו עובר (שועה"ר הל‘ הלוואה 
ויעוין פתחי חושן שמסתפק מהו שיעור המתנה). וי"א דהקובע זמן להלוואתו ועבר הזמן 

ולא פרעו הוא בכלל גוזל את חבירו (ב"ח סו"ס לח כי המתנה למעות שווה כסף ואפי‘ אין 
לו מה לפרוע).

מקורו: עוד נצטווינו בתוה"ק בפרשתינו דכשהגיע  לא תהיה לו כנושה:
שעת פרעון ויודע שאין ללוה מה לשלם לא ינשה בלווה. ומצינו בחז"ל 
הרכבת  דינין  בשני  דנו  כאילו  כן  שהעושה  שאמרו  עד  בדבר  שהחמירו 
אזל  לו  ואין  הלווה  ליד  והכוונה דבשעה שעובר  ובמים,  וגו‘ באש  אנוש 
סומקא ואתי חיורא וסומק הוא מתולדת האש וחיורון מתולדות המים 
שלא  כדי  או  בפרשתינו),  (רש"י  לביישו  שלא  כדי  או  טעמו:  ע"ה).  ב"מ  (מהרש"א 

ימשול עליו כאדון על עבדו (רמב"ן בפרשתינו), או מטעם מידת החסד והחנינה 
י"א דאין  יגוש:  לא  א)  דנו הפוסקים בכמה אופנים:  גדרו:  (חינוך מצווה ס"ז). 

וי"א דעובר אף  (הרמב"ם מלווה ולווה פ"א ה"ב),  האיסור אלא א"כ תובעו בחזקה 
בתובעו  רק  היא  תעשה  דהלא  י"א  עצמו:  להראות  ב)  גרידא.  בתביעה 
ממש אבל כשמראה עצמו לפניו איכא רק איסור (מגיד משנה בדיוק דברי הרמב"ם), 
ג) קבעו מראש: אף שקבעו מראש  להרמב"ם).  וי"א דעובר בל"ת (ספר המצוות 
יפרע ינשה בו, אסור (טור חו"מ בשם הרא"ש ויעוין הטעם בריב"ש תפ"ד).  בשטר שאם לא
אופנים המותרים: 1) להזכיר בנעימות: אם חושש ששכח מההלוואה יש 
2) מסופק: (פתחי חושן).  לדון להתיר להזכיר לו בעדינות, והדבר מסור ללב 
(מנ"ח לחומרא  דאורייתא  י"א דספיקא  ללווה לשלם  יש  אם מסופק אם 

מצווה ס"ז מסתפק בזה), וי"א דאין איסור (כסף הקדשים סצ"ז ס"ב ויעוין שם מה שביאר הפ"י). 

3) מסדרין: מסדרין לבע"ח כדרך שמסדרין בערכין שיוכל לשלם (שו"ע סצ"ז 
מאידך  מוכרין,  סק"ב  צ"ז  חו"מ  (ש"ך  החוב  בשביל  דירתו  מוכרים  אם  ונחלקו  סנ"ז), 

פריסת תשלומים: יש לדון להתיר לפנות ללווה  (4 במהרי"ט איתא דאין מוכרין). 

בענין החוב ולהציע לו פריסה מכובדת של תשלומין ואין זה בגדר נושה 
(פוסקי זמנינו). 5) מגלגל חובות: יש לדון היכא שיודע שהלווה מעיקרא לווה 

ע"מ לגלגל חובות מאחד לשני אי בכה"ג נחשב כיש לו ומותר לתובעו.
בגנות ההלוואה: עד כה עסקנו במצוות הלוואה שמוטל על המלווה, 
וגדולי  וצדיקי  ופוסקים  מהש"ס  מקורות  כאן  להביא  זה  מאמר  נסיים 

הדורות עד כמה צריך להשתדל ולהמנע ככל האפשר מללוות.
עבד לווה: אמר הכתוב (משלי כ"ב ז‘) ועבד לווה לאיש מלווה בא להזהיר 
להשתדל ככל האפשר לא ללוות להמנע מלהיות עבד (ילקוט מעם לועז בשם שבט 
מיהודה, ומצינו כן בנח שלא מצא לקלל את כנען בנו אלא שיהיה עבד לאחיו). ומצינו בגמ‘ (ב"ב נא:)

דגם בטבע אנושי מושרש לברוח מעבדות זו כמובא שם דלא ניחא ליה 
לשוויה נפשיה עבד לווה לאיש מלווה, ופי‘ רשב"ם אנן סהדי דשום אדם 
לא יהיה ברצונו עבד לווה אם יכול להיפטר בשום ענין, עוד מצינו בגמ‘ 
(גיטין יד.) דקאמר לי‘ ר‘ ששת לר"י שפיר עבדת דלא שווית נפשך עבד לווה 

לאיש מלווה, ומצינו הפלגה יתירה ברמח"ל (בספרו אדיר במרום) אחרי שהאריך 
בגנות הלווה שנעשה עבד למלווה כתב דמי שירד במדריגה זו של עבד 
הנה האורות נסתמים אליו הרבה וסימניך עבד פטור מן המצוות, וע"כ 
ציווה הכתוב לא תהיה לו כנושה דאם המלווה דוחק עליו הנה גורם לו 

תמיד יותר ירידה וסיתום ע"כ.
שלא  תזהרו  הלוואה:  על  שהזהירו  הדורות  וצדיקי  מגדולי  צוואות 
תלוו יותר מסך הממון שיש לכם כי אין מעצור לה‘ להושיע ברב או מעט 
ואם לא יהיה זה באפשרות לעסוק בממון מועט תקחו על חצי היום ולא 

בהלוואה (צוואת בעל נתיבות המשפט).
אצל  הן  הקפה  איזה  תקחו  שלא  גדולה  באזהרה  אתכם  מזהיר  אני 
יהיה  שבוודאי  מקודם  שתדעו  לא  אם  נכרי  אצל  להבדיל  או  ישראל 
ביכולתכם לשלם בזמן הפרעון ולא תקראו רשעים ח"ו כמ"ש לווה רשע 

בעיני  לפלא  י"ט).  אות  העבודה  ושורש  יסוד  (צוואת  וכו‘ 
שבשביל  כו‘,  הפזיזות  במדת  מחזיק  שהנך 

ציונים והערות בהלכה
נערך ע"י
הרה"ג ר' חיים גרינפלד שליט"א נח<לתי עדותיךנח<לתי עדותיך
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הכנסת ס"תהכנסת ס"ת
ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, בהגיע 

עת משוש ליבנו שזכינו לקיים יחד בשותפות 
מצוות כתיבת ס"ת שנכתב לע"נ הטהורה 

דוד הנזר  רבינו  עט"ר  אדוננו  איתן  של 
זוכים להכניסה להיכל  זי"ע, ועתה אנו 
להביא  גרמא  הזמן  א"כ  בשעטומ"צ, 
הכנסת  בענין  גרגירים  כמה  כאן 
ענינים.  ושאר  טעמה,  מקורה,  ס"ת 
מצוות  עיקר  בקצרה  נביא  קודם  אך 

במנהג  נאריך  אח"כ  ס"ת.  כתיבת 
נרחיב  (ובהזדמנות אחרת  ישראל להכנסת ס"ת. 

במצוות כתיבת ס"ת בס"ד).

כל  על  עשה  מצוות  ס"ת:  כתיבת  מצוות 
ועתה  שנאמר  לעצמו  ס"ת  לכתוב  מישראל  איש 

אבותיו  לו  שהניחו  ואע"פ  הזאת.  השירה  את  לכם  כתבו 
ס"ת מצווה לכתוב משלו (לרמז שלא יהיה לנו תורה מצוות אנשים מלומדה 
כתב סופר פ‘ וילך). ואם  אלא כל אחד יקבלה ע"ע מחדש כאילו עומד על הר סיני - 

יודע  אינו  ואם  סיני,  מהר  קבלה  כאילו  הרי  בעצמו  כתבו 
אות  ואפי‘  ס"ת  המגיה  וכל  לו,  כותבים  אחרים  לכתוב 
(ב"י סימן ע"ר). ודנו הפוסקים  אחת הרי הוא כאילו כתבו כולו 
בקהילה שכותבים יחד ס"ת ע"י שכל אחד קונה פרשה או 
או  כתבו בעצמם ס"ת  כאילו  להם  נחשב  בס"ת, אם  אות 
לא (תשובות בית אפרים חיו"ד קס"ג, אגרו"מ ח"א קס"ג), ולמעשה כן המנהג 

בכל אתר ואתר (ס‘ פרדס דוד).
הכנסת ס"ת: סיום כתיבת ס"ת וההכנסה לבית הכנסת 
בשאר  דוגמתה  מצינו  ולא  גדול,  בפרסום  לעשות  נהגו 
מצוות דבהם הכלל הצנע לכת ואין לך יפה מן הצניעות, לא 
כן הכנסת ס"ת, דייקא להרבות בקרואים ולהגדיל בשמחה 

בשווקים וברחובות וכן נהגו במשך הדורות.
גדולה  בשמחה  ס"ת  להכנסת  המקור  ידוע  מקורה: 
הוא מהמעשה של דוד המלך ע"ה כשהביא ארון הקודש 
לעירו דכתיב (שמואל יב‘ טו‘) וילך דוד ויעל ארון האלוקים מבית 
עובד אדום וכו‘ ודוד מכרכר בכל עוז לפני ה‘. טעמה: הטעם 
שעושים פרסום גדול בנרות ובכלי זמר ובסעודה בעת סיום 
(שמות לא‘) ויתן  כתיבת ס"ת כמו בעת חתונה, מפני שנאמר 
כתיב,  ”ככלתו"  בתנחומא  ואיתא  וגו‘  ככלותו  משה  אל 
לחופה,  כלה  שנכנסה  כיום  תורה  בו  שניתנה  יום  ווודאי 
(כתובות ס"ג) שנמשלה התורה לאשה ומצינו לפעמים  ומצינו 
כלה  להכנסת  ת"ת  דמבטלין  האשה  מפני  התורה  נדחית 
כדכתיב  התורה  מפני  אשה  דנידחית  ג"כ  להיפך  ומצינו 
אל תגשו אל האשה, וע"כ כשם שמרבין בנרות ובכלי זמר 
הכלה  לפני  שמרקדין  וכשם  ס"ת  בהכנסת  גם  כן  בחתונה 
כל  (אוצר  הס"ת  הולכת  בעת  תורה  הספר  לפני  מרקדין  כך 
מנהגי ישורון). ויש שכתבו הטעם שכתיבת ס"ת היא המצווה 

האחרונה בתוה"ק ומצוות פריה ורביה היא מצווה 
כמו  דברים  לזה בהרבה  זה  ואתקשו  ראשונה 
אב  קרוי  הרב  כן  בן,  ובנו  אב  קרוי  שהאב 
והתלמיד קרוי בן, וכמו שצריכים לפרות 
ולהעמיד  בנים  ובני  בנים  ולרבות 
ולחדש  לפרות  צריכים  כן  תולדות, 
בתורה  תולדות  ולהוליד  חידושים 
סעודה  עושים  כן  על  הרבה  ועוד 

ומנגנין כמו בחתונה (ספר המטעמים).
בהרבה  מצינו  השמחה:  גודל 
מגדולי הדורות שיצאו לגמרי מן הכלים 
ממש בהתפשטות הגשמיות, כמו שהוזכר 
ופי‘ במדרש  מדוד המלך ע"ה שרקד בכל עוז, 
(פרשה ד‘) שהיה הופך כפות רגליו למעלה וקופץ ע"כ. 

וראה בקונטרס צו וזרוז שמתאר על החלטתו לעשות את 
טעם השמחה: (קאז‘שעליק) בשעת הכנסת ס"ת.  ההתהפכות 
דאף  להורות  ס"ת  בחינוך  שמחה  לעשות  ישראל  המנהג 
שכפה עליהם הר כגיגית, אבל אח"כ בלוחות שניות, ואח"כ 
בימי אחשורוש קיבלו ברצון וראיה שעדיין עושין בשמחה 

(ויגד יעקב ראה).

מנהגים: נביא כאן כמה מנהגים ועניינים בהכנסת ס"ת:
כיבוד כתיבת אותיות ע"י הקרואים: לקראת סיום כתיבת 
חלולים  התורה  בסוף  אותיות  איזה  לשייר  נוהגים  ס"ת 
בקוים  האותיות  הסופר  שכותב  היינו  באמצע,  דיו  ללא 
אות  ימלא  אחד  שכל  הקרואים  את  ומכבדים  הצדדים  מן 

המגיה  דכל  וקיי"ל  היות  והטעם  סע"ר).  מעט  (מקדש 

אות אחת בספר כאילו כותבה, א"כ בעל הספר 
יכול להגיה בסוף וירוויח הן שיזכה לאחרים והן 
שלא הפסיד לעצמו (שו"ת מי יהודה). ומה שנותן בעל 
הס"ת המצווה לאחרים ולא עושה בעצמו משום 
וכבוד  הבריות  כבוד  ענין  יש  בו"  ”מצווה  דנגד 
סק"א).  רס"ד  ברכ"י  (חיד"א  בגדולים  שתעשה  המצווה 
א]  וצריך שידעו הקוראים כמה דברים וכדלהלן. 
אות של שמו: רבים מהדרים כשמכבדים אותם 
בכתיבה להשתדל שיהיו האותיות כשמם וכשם 
אבותיו, כי כל ישראל יש לו אחיזה באות אחת 
ריבוא  יש שישים  בר"ת  כמו שרמזו  מהתוה"ק, 
אותיות לתורה, אבל מצד הדין אין נפק"מ דבגמ‘ 
(קונטרס  איזה  ולא משנה  כתיב המגיה אות אחת 
ויצבור יוסף). ב] שליחות בעה"ב: אותם המתכבדים 

בהשלמת אותיות הס"ת יתכוונו להיות שליחים 
הס"ת  שבעל  וראוי  זאת,  בכתיבה  בעה"ב  של 
יאמר להם בפי‘ שיהיו שליחיו, (עצה זו היא מחשש שיש 
לפקפק במה שמכבדים אחרים דהלא לקיים מצוות כתיבת ס"ת בשותפות 

תלוי במחלוקת הפוסקים, וע"י כתיבה של אחרים נמצא שנכתב בשותפות 

וע"י שעושה בשליחות בעה"ב מרוויח סברא זו, א"כ בס"ת שנכתבה ע"י 

קהילה שלימה שממילא נכתב בשותפות אין להקפיד בזה).

ג] אמירת לשם קדושת ס"ת: קודם שיתחיל 
כל אחד מהקרואים לכתוב יאמר שכותב אות זו 
או אותיות אלו לשם קדושת ס"ת, והחיוב על כל 
אחד ואחד (דדווקא באותו סופר סגי באמירה אחת). וצריכים 
ליזהר בזה שאפשר שמחמת דוחק שיש במקום 
שישכחו  לכתוב  הקרואים  והתרגשות  הסיום 
מלומר דבר זה. ונכון להניח על השולחן שכותבים 
ומשלימים עליו את האותיות פתק שיהיה כתוב 

עליו הריני כותב לשם קדושת ס"ת, וממילא לא ישכחו (ספר 
בכח: נכון לומר קודם כתיבת האות  ד] אנא  הנחמדים מפז ס"ב). 

תפילת אנא בכח (לשכת הסופר ס"ד אות א‘ חיד"א בתורת השלמים).
ה] טבילה: יש הנוהגים להקפיד שאין נותנים לקרואים 
יום  באותו  קודם  שטבל  מי  רק  אלא  האותיות  להשלים 
לכתוב  עתה  עד  ודקדק  הקפיד  הסופר  אם  ובפרט  במקווה, 
נטילת  ו]  סקל"ט).  חיו"ד  ריב"א  (שו"ת  במקווה  טבילה  לאחר  ס"ת 
ידיהם לפני כתיבת האותיות  ידים: צריכים הקרואים ליטול 
(חיד"א בתורת השלמים ס"ח סכ"ב ויזהרו לנגבם היטב שלא ישחיתו האותיות). ז] אות 

יו"ד: יש מקפידין למלאות אות יו"ד דבאות זו נחשב כאילו 
יש להקפיד  ח] מילוי אותיות:  (הגרי"ש אלישיב).  כתבו כל האות 
וכשיש  שבתות,  מחללי  ע"י  למלאות  ליתן  שלא  לכתחילה 
צורך ראוי שבתיבות חול ימחוק הסופר כתיבתן ויכתבם שוב.
אם  ידוע  שאין  למי  גם  אותיות  למלא  ליתן  אין  נער: 
הביא ב‘ שערות אף שהגיע לי"ג (דאף שמבואר בשו"ת שו"מ מהדו"ת 
ח"א סש"צ דכיון שהאות כבר נכתב אין הממלא נחשב ככותבו אלא מדרבנן וקי"ל דבדרבנן 

סמכינן על חזקה דרבא שכבר הביא ב‘ שערות, מ"מ חסר אצלם הכוונה הראויה לכתיבה. 

מגור שבהיותו נער לא הניחו לו ולחבריו למלא אותיות). וכן סיפר הפני מנחם

הסמוכה  בתפילה  לתחנון  אומרים  שאין  נהגו  תחנון: 
שאין  היום  אותו  כל  שנהגו  ויש  סופר),  (חתן  ס"ת  להכנסת 
יציאה לקראת ס"ת: וישב משה סימן של"ח).  (שו"ת  אומרים תחנון 
כל העם יוצאים לקראת ס"ת אנשים נשים וטף, אך יזהרו 
בהפרדה בין גברים לנשים כי זה כבודה של תורה (קונט‘ ויצבור 
יוסף). לעמוד בפני ס"ת: הרואה ס"ת עובר צריך לעמוד בפניו 

ספרי  הוצאת  ס"ז).  אליהו  (יד  הלימוד  באמצע  כשהוא  אפי‘ 
תורה: נוהגים כשהס"ת החדש מגיע לביהכנ"ס אזי מוציאין 
נגד ס"ת החדש, אך אין להוציאם  והולכין  הס"ת שבארון 
נחלקו  שהחיינו:  אפרים).  בשערי  מובא  קדום  (מנהג  לביהכנ"ס  מחוץ 
חדש  ס"ת  כשכותבים  שהחיינו  מברכים  האם  הפוסקים 
פרי  והמנהג שלוקח  סנ"ב),  אור"ח  רכג‘ סק"י שו"ת חת"ס  סימן  היטב  (באר 

חדש או מלבוש ומברך שהחיינו עליו ומכוין גם ע"ז. סעודת 
מצווה: עושין סעודה לכבוד סיום כתיבת ס"ת והיא סעודת 

מצווה (שו"ת חוות יאיר ס"ע).

מיוחד 
לרגל

מעמד הכנסת 
ספר תורה

לטו"נ כ"ק
מרן רבינו הנזר 

דוד זי"ע

יד  לשלוח  בגדר  ולפרוץ  לבטל  הוכרחת  כבר  אחד  יום 
בושה  וגורם  הנפש,  בהלוואות, המשחית את אצילות 
לעצמו ולאחרים, מוטב לנהוג בדרכה של תורה יום או 
יומיים ולקיים כל המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח 
טהרה (אגרות חזו"א ח"א מכתב כ‘ ועוד שם מכתב יד‘ וז"ל שכל זאת היה לך 
כי הלא זה קשה עלי מכל). לברוח  ולא להשקע בחובות,  לי כמו שהוא  להגיד 

מחובות כמו מאש (הסטייפעלר).

ציונים והערות בהלכה
נערך ע"י
הרה"ג ר' חיים גרינפלד שליט"א נח<לתי עדותיךנח<לתי עדותיך

יעמדו על הברכה מצדיקי הרבים שהרימו תרומתם להוצאת הגיליון

ידידנו הנכבד
הרב יצחק אייזיק ראזענבוים שליט"א 

לטו"נ כ"ק מרן רבינו הנזר דוד זי"ע
לכבוד ההילולא כ"ח שבט

ויה"ר שזכות רבינו תעמוד לו
להיוושע במידה גדושה

בכל ברכות טובות ומילי דמיטב אכי"ר

ידידנו הנכבד
הרה"ח ר' יוסף פפר שליט"א 
לטו"נ כ"ק מרן רבינו הנזר דוד זי"ע

לכבוד ההילולא כ"ח שבט
ויה"ר שזכות רבינו תעמוד לו

להיוושע במידה גדושה
בכל ברכות טובות ומילי דמיטב אכי"ר

ידידנו הנכבד
הרב מרדכי ראזענבוים שליט"א 
לטו"נ כ"ק מרן רבינו הנזר דוד זי"ע

לכבוד ההילולא כ"ח שבט
ויה"ר שזכות רבינו תעמוד לו

להיוושע במידה גדושה
בכל ברכות טובות ומילי דמיטב אכי"ר

ידידנו הנכבד
הרה"ח ר' יואל וועבער שליט"א 

לרגל שמחת נישואי נכדו
למז"ט ובשעטו"מ

ויה"ר שיהא הבניין עדי עד
ויראה ממנו ומכל יוצ"ח 

רוב נחת דקדושה וכט"ס אכי"ר

המשך
מעמוד ד' נח<לתי עדותיךנח<לתי עדותיך



וו

גייון
מיוכד

<לרג<ל מעמד
הכנסת ספר

תורה

כ"ח שבט 
תשפ"ג

באהבתה באהבתה 
ישגה תמידישגה תמיד

דרכי לימוד ויגיעת התורה
של כ"ק מרן רבינו הנזר דוד זי"ע

לרגל יומא דהילולא רבא
ומעמד הכנסת ספר תורה

באהבה שאהב רבינו את התורה
גם  הבינו  רבינו  של  ביתו  באי  שיחתי".  היא  היום  כל  תורתך  אהבתי  "מה 
א-ה-ב  רבינו  השלום.  עליו  המלך  דוד  שאמרו  זה  פסוק  של  עומקו  את  הבינו 
את התורה. אהבה של ממש. את שנותיו הראשונות בימי בחרותו בעסק ויגיעת 
התורה הפליאו יודעיו ומכיריו משנים אלו. עת למד בישיבת שערי יושר כשכיהן 
שם כריש מתיבתא הגאון הגדול ר' יצחק דוד קופלמן זצ"ל. ממנו קנה רבנו רבות 
קופלמן.  בהרב  ימיו  סוף  עד  אדוק  נשאר  רבינו  ואהבת התורה.  ובחשקת  בתורה 
זכור לכל כאשר דיבר רבינו מגדלותו בתורה של רבו זה, וכשתיאר איך שהיה יושב 
ועוסק בתורה ביגיעה כאשר כל גופו נוטף זעה, דמעות רותחות היו נושרות מעיני 
רבינו וקולו נשנק כאשר הזכיר את רבו ואת מחזות ההוד אשר ראה אצלו. כמו"כ 
היה תלמידו של הגה"צ ר' אברהם יפה'ן מנובהרדוק, ורבות קנה ממנו בתורה. אף 
ששמע  ושיעורים  תורה  מחידושי  הכתב  ע"ג  שהעלה  מה  רבות  נמצא  בכתובים 
מרבותיו אלו, כאשר מבין הדברים ניכר התקשרותו לרבותיו עד היכן, וקניין התורה 

שרכש מהם.

דביקות בתורה הק'
ואף הוא כרבותיו בעת יושבו מול הגמ' בעסק התורה, כל דבר רחש ורעש לא 
יפריעוהו. זוכרים הכל כאשר רבנו ישוב בחדרו מול הגמ', הדלת נפתחת ונסגרת זה 
יוצא וזה בא, ורבנו לא זע ממקומו ולא נד שריר בפניו משל קיר ברזל מפריד בינו 

לבין כל ההפרעות והרחשים הרוחשים בחדר.
סיפר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בעת שרבנו היה עוסק בתורה לא היה שייך 
להפריעו, אז שכח מכל דבר ההווה בעולם וכל כולו היה בעולם של גן עדן העליון 
אחת  שפעם  הדברים  הגיעו  כך  כדי  עד  הקדושה.  התורה  ועריבות  מתיקות  של 
הלה  שידוך.  לענין  פגישה   - החשובים  מחתניו  אחד  לימים  שהיה  מי  עם  נפגש 
בעניין  ביור"ד  דעת"  "חוות  שיש  הזכיר  ורבנו  זמנה  לאחר  ק"ש  של  עניין  הזכיר 
"בית הספק", שמדבר בענין זה. הנוכחים התפלאו מה לחוות דעת בסוגיא דבית 
הספק לק"ש לאחר זמנה. הוציא רבנו את השו"ע ושא"ס והחל ללמוד את החוות 
דעת. רבנו ישב ולמד בהתלהבות זמן רב, רק כעבור זמן ממושך ננער ותפש את 
"אוי, הלא מדובר כאן על שידוך". רבנו שכח מכל עניין השידוך, לא עמד  ראשו: 

לנגד עיניו לא חתן ולא כלה רק "חוות דעת בבית הספק".

חינוך ל'השגות' בתורה
ואת זה חינך תמיד את תלמידיו, תורה בהתמדה ובהבנה ובעיון. סיפר הגה"צ 
בעלזא באמריקא,  רבינו בת"ת  נאראל, שלמד אצל  רב דביהמ"ד  ר' אהרן שפירא 
שפעם אחת נכנס רבינו לכתה עם חומש וערימה גדולה של ספרים תחת ידו. רבינו 
התחיל לקרות לפנינו פסוק וקרא את הרש"י על אתר, ואז החל להערים קושיות 
ותמיהות זה ע"ג זה, במשך זמן רב. דבר שלא התאים כלל לרמת הלימוד של ילדים. 
אח"כ החל לתרצן כאשר מביא ממפרשי רש"י תירוצים נפלאים קילורין לעיניים, 
וכמין חומר תירץ הכל באופן מבהיל. אח"כ  בוהקות בחדוות התורה,  פניו  כאשר 
וצרר  רש"י"  ללמוד  צריך  איך  לכם  להראות  רק  "רציתי  להם  ואמר  לילדים  פנה 

הספרים והלך.

אהבת התורה
אהב רבנו את התורה ולומדיה. רבנו כאשר ראה אדם יושב ולומד  מכל  יותר 
יכול היה לעמוד  יוצא מכליו מתענוג מהמחזה הזה. הוא  ובקול היה  בהתלהבות 
בהתרגשות  סיפר  פעם  בבנו.  מדובר  משל  נחת  ולשבוע  בזה  ולהסתכל  הצד  מן 
ובעיניים בורקות שלאחרונה קבעו שני ילדים חברותא בבית המדרש, והם יושבים 
ולומדים 'מיט אזא גישמאק' - סיפר רבנו ועיניו נוצצות כרווי יין שרואה מול עיניו 
בקבוק יין. רבנו יצא מגדרו והוציא עבורם שתיה וכיבוד, עד כדי כך הגיעה אהבת 

התורה שלו.
אוי, אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב רבינו את התורה. כשקבע 
השכם  בבוקר  בביהמ"ד  חברותא  שליט"א  גובנער  זאב  שמעון  משה  ר'  הרה"ג 

כהן שבא על דעת 
לברך בכמה מנינים

וכיון שזמנו  מנינים,  כמה  בבית הכנסת שיש שם  שמתפלל  כהן 
כהנים  ברכת  ולברך  בא על דעת לשהות שם כמה שעות,  הוא  בידו, 

בכל המנינים.
ולברך את הברכה בכל מנין, או  הכהן האם צריך לחזור  הסתפק 
ולברך,  לחזור  צריך  אין  המנינים,  כל  על  מתחילה  דעתו  שהיה  מכיון 
כל  על  השחיטה  ברכת  לברך  צריך  שאין  בהמות,  כמה  השוחט  כמו 

בהמה ובהמה.

תשובה לשאלה משבוע שעבר
השאלה בקצרה: מוהל שכמה דקות לפני השקיעה בקשו ממנו 
לבא למול תינוק ביום השמיני, ועדיין לא התפלל מנחה מה יעשה.
תשובה: בשערי תשובה (סימן תפב) כתב, שמהפסוק "וחי אחיך 
עמך" נלמד שחייך קודמים [כלומר שצריך להציל את עצמו קודם 
על  נפשות  בעסקי  גופות,  בעסקי  נאמר  זה  ואם  חבירו]  להצלת 

אחת כמה וכמה, שצריך לדאוג לעצמו קודם.
ביו"ט  לולב  לו  (סימן תרנה סק"ג) שאם אין  כן כתב במשנ"ב  כמו 
הראשון של סוכות, מותר לשלוח עכו"ם שיביא לו, אבל אם אין 
לחבירו לולב, והוא חוץ לתחום, אם אין לו מעות לקנות לעצמו 
ולא קנה  יש ביכולתו לקנות ופשע,  מותר לזה לשלחו, אבל אם 

אין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חבירך.
וגם בעניננו, אין אומרים לאדם להפסיד תפילה שלו, גם אם 

היא דרבנן, בשביל לזכות את השני במצוה דאורייתא.
אלא שבשער הציון (סק"ה) כתב, ואיני יודע מה שייך בזה חטא, 
דהא אנו מצווין מטעם ערבות לראות שגם חברו בן ישראל יעשה 
מצות התורה, ואם יחסר לו הרי הוא כאילו חסר לי, ומטעם זה 

אנו יכולין להוציא אחד לחברו בקידוש וכדומה.
מבואר בשער הציון שאם חסר לחבירו מצוה מן התורה, הרי 
זה כאילו חסר לו, וכמו שבשבילו מותר לעבור על איסור אמירה 

לעכו"ם, גם מותר בשביל מצוה החסירה לחבירו.
דרבנן,  איסור  על  לעבור  מדובר  ששם  לחלק,  שיש  אלא 
ובמקום מצוה התירו רבנן את האיסור, ואם כן גם לחבירו מותר, 
אבל בעניננו, שמדובר לבטל על תפילה שלו, הרי תפילת מנחה 
הוא  חבירו  בן  למול את  החיוב  עליו, משא"כ  חיוב המוטל  הוא 
מדין ערבות, שכל ישראל ערבין זה לזה, ואדם חייב קודם לשלם 

את חובותיו, ולאחר מכן לשלם את החובות שהוא ערב.
התרומת  מחלוקת  הביא  סק"ה)  תרפז  (סימן  היטב  בבאר  והנה 
הדשן והפר"ח, כשיש ברית בפורים, אם מילה קודמת או מקרא 
יקרא  כך  ואחר  ימול,  שקודם  הדשן  תרומת  דעת  קודם.  מגילה 
יקרא את המגילה,  לקיים שניהם,  אי אפשר  ואם  את המגילה, 
וידחה את הברית למחר כי מילה אפשר בתשיעי, ודעת הפר"ח 
אם  אבל  ניסא,  פרסומי  משום  המגילה  קוראים  שקודם  להיפך, 
אי אפשר לקיים שניהם מילה קודמת, משום שהיא דאורייתא, 

ומקרא מגילה דרבנן.
ובתרומת הדשן מבואר שהנדון מה לעשות קודם, היינו בבית 
הכנסת, אם קודם למול או קודם לקרוא את המגילה, ולכאורה יש 
לשאול, שבוודאי צריך לקרוא את המגילה קודם, כי את המילה 
מצוה,  שום  מקיימים  אין  המתפללים  ושאר  האב,  רק  מקיים 

משא"כ במקרא מגילה הם מקיימים את המצוה.
כן יש לדון במחלוקת שאין שהות לשניהם במי מדובר  כמו 
ישלח מוהל אחר  באבי הבן או במוהל, שאם מדובר באבי הבן, 
למולו, ואם מדובר במוהל, למה לא נאמן חייך קודמים, והוא חייב 
במקרא מגילה, אבל במילה אינו חייב אלא מדין ערבות, ואם כן 
חייך קודמים? וצריך לומר שהמחלוקת היא, באופן שהאבא הוא 
המוהל, ואין לו מוהל אחר, ומוטל עליו כעת שתי מצוות, למול 

את בנו ולקרוא את המגילה.
וממנה  למול,  יכול  אינו  הבן  אבי  שאם  לומר  אפשר  אולם 
פוטר  שגם  והראיה  הברית,  כבעל  נחשב  המוהל  תחתיו,  שליח 
מאמירת תחנון, ואם כן אינו מוהל רק מדין ערבות, אלא שהוא 
דאורייתא,  מילה  כי  קודם,  ימול  וממילא  מהמצוה,  חלק  נעשה 

ותפילת מנחה דרבנן.
ובפרט שאף שדעת המשנ"ב (סימן רלג ס"ק יד) כדעת הגר"א שאין 

לאחר תפילת מנחה לאחר השקיעה, מכל מקום.
בדיעבד ושעת הדחק גדול כתב שאפשר להתפלל כרבע שעה 
לקיים מצוה  מזה,  גדול  בדיעבד  לך  אין  כן  ואם  לאחר השקיעה, 

מילה בזמנה.

במשנתם דרכיהם ומנהגיהם
של רבוה"ק זי"ע באפיקי הנח<לבאפיקי הנח<ל מתיקות התורה

בשאלות אקטואליות י הנח<ל י הנח<לִאּבֵ ִאּבֵ

המ˘ך בעמו„ הב‡' ���



ז

לפני התפילה, התמוגג רבינו לשמע קול תלמודם, ולא פסק 
מלספר לכל מי שהיה בקרבתו על לימודם הנפלא והמתוק 
מקורבו  את  ששלח  עד  רוחו  נתקררה  ולא  רקיעים.  הבוקע 
חום  על  השומרים  מיוחדים  תרמוס  כוסות  בחנות  לקנות 
המשקה, והכין בהם בכל בוקר עבורם כוסות קפה מהבילים 

להחיות נפש הלומדים.

מספר הרב משולם זלמן לייפער, פעם אחת יצאתי מהיכל 
הכולל והיה זה כעשר דקות לפני תפילת מנחה בבית המדרש 
עומד  הרבי  את  לפתע  ראיתי  הדלת  את  ובפתחי  למעלה. 
דקות  עשר  עוד  הרי  אותו,  שאלתי  וממתין.  הדלת  מאחורי 
הוא  ולמה  רבינו,  יצא  זה  ומדוע  למעלה,  מנחה  מתפללים 

"הנה נשארו לי עשר דקות עד למנחה,  ... ענה רבינו,  ממתין 
ועולה  הבוקע  התורה  מקול  לי  נגרמת  מרובה  הנאה  וכזה 
מהיכל הכולל, עד שאמרתי בלבי שאעמוד כאן עוד זמן מועט 

לשאוף בקרבי את האוירה הנעלית של התורה הקדושה".

גדלותו בתורה
רבנו הסתיר בכל כוחו את גדלותו בלימוד התורה ובידיעת 
התורה, מספר הרה"ג ר' אברהם קליין שליט"א, תמיד הייתי 
ורבנו  לפניו,  הדברים  והרציתי  השיעור  לפני  לרבנו  נכנס 
נדירים  ושותי"ם  ופסקים  פוסקים  הרב.  מאוצרו  העשירנו 
לנבכי  ירד  אדירים  במים  וכצולל  שפתותיו.  מבין  נשפכו 
הסוגיות ושלה פנינים ומרגליות. כמו"כ היו יהודים ספרדים 
אשר נגשו לרבנו והציעו לפניו את שאלותיהם בהלכה, ורבנו 
האיר פניו אליהם וענה להם כיד ה' הטובה עליו. אך כשהגיע 
הדבר עת נתעוררה שאלה בביהמ"ד בקרב אנשי שלומו, לא 

ידע  לא  וכבער  יודע.  איני  לומר  לשונו  ולימד  פיו  רבנו  פצה 
משך בכתפיו והתחמק מלענות. הנהגה זאת ראה רבינו אצל 
לומד.  מצאוהו  לא  שמעולם  איתמר  ר'  רביה"ק  הדגול  סביו 
ובעת  הפתוחים  ספריו  ובתוכה  לפניו  פתוחה  היתה  מגירה 
שנכנס מאן דהו טרק מיד את המגירה כאילו לא עשה כלום.

לו  שסיפר  הי"ו,  זולדאן  אלימלך  אליהו  הר"ר  וסיפר 
רבינו, שפ"א היה שוכב במטה וזקנו ר' איתמר חשבו לישן, 
ואזי פתח את המגירה ולמד בהתלהבות. ניכר היה מסיפור 
כך  אומר".  היא  "הוא  בבחי'  שזה  אליהו,  ר'  מסיים   - רבינו 
רבינו במידת ההצנע וההסתרה נסה ככל יכולתו להסתיר את 
לימודו וידיעתו, אך בכתביו נמצאו כתבי ידו, ובהם חיבורים 
בכל  שליטה  ניכרת  ובהם  התורה,  מקצועות  בכל  ומערכות 
ועד  ואחרונים  ראשונים  ופוסקים  מש"ס  התלמוד  מכמני 

ספרי שו"ת מצויים ושאינם.

הכ<ל<ל השניהכ<ל<ל השני
<לדביקות בהשם<לדביקות בהשם

ר‘  בך"...  יתאמץ  אדם  ובן  ישכחך  איש שלא  ”אשרי   --
לייב הידק את אחיזתו בספר התורה ובסערת נפש היו רגליו 
גדותיו ברגשות  ליבו עולה על  נלהב...  בריקוד  נושאות אותו 
בקול  וגואה  והולך  דרך  לו  פרץ  אשר  נהר  שפך  וכמו  קודש 
של  זיעה  נוטף  כולו  ומרקד  מפזז  לייב  ר‘  היה  כך  אדירים, 
מצווה ועיניו נובעים נחלי דמע ודביקות כולו אומר... הושענא 

חבוקה ודבוקה בך...
הם  ואף  הרוקדים  בין  היו  הם  אף  וזאנויל  פנחס‘ל 
השתתפו בכל מאודם בשמחה הגדולה אשר רוממה את כל 
יכלו  ובכל זאת לא  גבי הקרקע.  וטפחיים מעל  העיירה טפח 
פנחס‘ל  משך  זאנויל",  ”הבט  לייב,  מר‘  מבטם  את  להסיר 
בשרוולי חבירו, ”הבט איך ר‘ לייב הצנוע והנחבא אל הכלים 
לא יכול להתאפק והוא הולך וסוער באהבת התורה כולו אש 
תמיד  בוער  לייב  ר‘  ”הרי  זאנויל,  נענה  באמת",  ”נו  להבה". 
במצוות השם, כמו שהרבי קורא לזה ”שלבו בוער כרשפי אש 

וחפץ בחפיצה וחשיקה ותשוקה מורגשת בלב לדבקה בו".
גדול"  ”כלל  לנו  הכין  הרבי  הרי  פנחס‘ל,  אומר  ”האמת", 
ויראת  אהבה  מולידים  איך  אותנו  להדריך  נועד  הוא  אשר 
בתוכן  נעיין  הבה  כך,  כל  משגת  שכלנו  אין  כאשר  אף  השם 
ואחד  אחד  כל  על  מוטלת  האיך  ונראה  הקדושים  דבריו 

העבודה כי קרוב אליך הדבר מאוד".
אשר  נוסף  כלל  להודיענו  הרבי  מתחיל  כן"  על  ”ויתר 
בעבודה  גדול  כלל  לידע  ”צריך  מקודמו,  יותר  אף  נחוץ  הוא 
ורוח בינתם משגת להוליד  יד שכלם  לבינונים שגם אם אין 
אש  כרשפי  בוער  לבו  שיהיה  לבו  בהתגלות  השם  אהבת 
וחפץ בחפיצה וחשיקה ותשוקה מורגשת בלב לדבקה בו, רק 

האהבה מסותרת במוחו ותעלומות לבו".
לבו"?  ותעלומות  במוחו  מוסתרת  ’אהבה  הפירוש  ”מה 
לעיל  למדנו  ”הנה  להסביר,  מתחיל  ומיד  פנחס‘ל  שואל 
ואח"כ  במח,  בהתבוננות  מתחלת  השם  אהבת  שהתעוררות 
עוברת ללב, ומשם היא מתגלית בהתגלות גדולה. אמנם, ישנו 
מצב שבו האדם מתבונן בשכלו ומבין בדעתו בגדלות השם, 
ונגמר במוחו מסקנא שאכן ראוי לכל אשר בשם ישראל יכונה 
שבמוח  זו  הבנה  ב"ה.  סוף  אין  באור  ומקושר  דבוק  להיות 
ביטוי  עדיין  לה  שאין  כיון  במוח,  מוסתרת  אהבה  נקראת 

חיצוני ועדיין אהבה זו לא באה כלל לידי גילוי".
”אחר שהסיק במוחו ענין אהבת השם, היא נמשכת אל 
הלב שהלב מתחיל ’להרגיש‘ רגשות אהבה להשי"ת. אמנם, 
גם ברגשות הלב ישנם שני שלבים, קודם כל מבין הלב שאכן 
זה  השם.  אהבת  היא  והתכלית  היא  נכונה  המוח  מסקנת 
עדיין  היא  עתה  גם  כי  הלב‘  ’בתעלומות  אהבה  עדיין  נקרא 
נעלמת ולא בהתגלות. אח"כ מתחזקת התבוננותו עד שבאה 
אהבה זו לידי גילוי של אהבה כרשפי אש בחפיצה ותשוקה 

כאשר למדנו".

”ברם, ישנם בינונים אשר אין יד שכלם משגת להוציא את 
יכולים להגיע  האהבה שבלב אל הגילוי הסופי, ולכן אין הם 
שבמוחם.  ההתבוננות  מתוך  אש  כרשפי  אהבה  של  למצב 
יותר,  הענין  את  פנחס‘ל  מפשט   - דומה"  הדבר  למה  ומשל 
זה אריה, אתאר לך  ”לגבי מידת היראה, אם אסביר לך מה 
בפרוטרוט מהו גבורת ארי ושאגתו, והאיך אימתו מוטלת על 
לפחד  מה  יש  שאכן  להבין  במוח  תעמיק  כעת  הבריות,  כל 
עם  שהמפגש  זה  ענין  עם  יסכים  ליבך  גם  ואח"כ  מהאריה, 
האריה הוא מצב נורא ואיום, ובכל זאת אם לא ’הבנת‘ את זה 
עד הסוף, ואינך חי את הפחד הזה, עדיין לא תתחיל להרגיש 
את הפחד זוחל במעלה גופך, כי היראה היא עדיין בתעלומות 

הלב".
גדלות  ענין  את  לבבו  בתעלומות  הבין  הזה,  הבינוני  ”כך 
לבבו  בתעלומות  שהיא  פי  על  אף  זאת  ובכל  ב"ה,  סוף  אין 
עדיין הוא מתבונן בזה ”דהיינו שהלב מבין ברוח חכמה ובינה 
שבמוחו גדולת אין סוף ב"ה שכלא קמיה כלא חשיב ממש",
ההתבוננות בלב, בשונה מההתבוננות במוח אינה התבוננות 
היא  הנבראים  כל  מבין שהתכלית של  גרידא שהוא  שכלית 
לה  אין  ממש  הבריאה  ושכל  ב"ה  סוף  אין  באור  הדביקות 
שום חשיבות כלפי אור השם, שהבנה זו שבלב היא ’הרגשה‘, 
הוא  אף  מסכים  וליבו  הבין  שהשכל  מה  את  מרגיש  שליבו 
שתכלית הכל היא הדביקות לאור השם שהיא תכלית אהבת 
כל  נפש  אליו  שתכלה  יתברך  לו  יאתה  כן  על  ”אשר  השם 
חי לדבק ולהכלל באורו". כי ההבנה של המושג ”כולא קמיה 
להתבטל  לחשוק  ישראל  איש  לכל  היא שראוי  כלא חשיב" 
מחיותו ולהכלל באור השם, שהיא הדרגה העליונה של אהבת 
השם, יותר משאר רגשות אהבת השם שיכולים להתעורר אף 
בגופו, ש‘הוא אוהב את השם‘,  וקיים  חי  הוא  כאשר האדם 
משא"כ כאשר הוא ’בטל‘ לאור השם אז הוא הגיע לתכלית 

ההבנה באהבת השם".
”וגם נפשו ורוחו אשר בקרבו כך יאתה להן להיות כלות 
– לדבקה  וחפיצה לצאת מנרתיקן הוא הגוף  אליו בחשיקה 
בו, רק שבעל כרחן חיות הנה בתוך הגוף וצרורות בו כאלמנות 
חיות ולית מחשבה דילהון תפיסא ביה כלל" --- אי אי אי... 
נאנח פנחס‘ל. ”אחר שלבבו הבין כמה טוב וכמה מתוק הוא 
להדבק באור השם, וכמה מופרך הוא להיות הנברא מציאות 
בפני עצמו, כאן נתקל הבינוני במציאות הפשוטה, שעל כרחו 
ולהתכלל  מחיותו  להתבטל  אפשרות  שום  לו  ואין  חי,  הוא 
וקשור בה כאותה  גוף גשמי  נתון בתוך  כי הוא  באור השם, 
עגונה אשר כבולה בחבלי עגינות אשר אין נותנים לה להנשא 

שוב, אלא היא קשורה בבעלה הראשון".
שלא  גורם  גשמי,  בגוף  קשורה  ורוחו  שנפשו  זה  ”ודבר 
יכול אדם חי, לתפוס ולהשיג בשכלו אור אלוקות כאשר היא 
האדם  נתקל  אלוקית  להבנה  נוגע  וכאשר  אליו.  משתוקקת 

במחסום ש"לית מחשבה תפיסה ביה".

והוא  השם,  באור  להדבק  משתוקק  ליבו  הבינוני,  ”יושב 
יכול הוא להתקשר אל אור השם, והנה, הארה  חושב האיך 
אדירה מבזיקה במוחו, יש אפשרות להתקשר ולהדבק באור 
השם ממש, וכמו שלמדנו לעיל, ע"י התורה הקדושה. וזאת 
ובמצותיה  ”כי אם כאשר תפיסא ומתלבשת בתורה  ידי  על 

כמשל המחבק את המלך הנ"ל".
והתורה  ”שהשי"ת  פנחס‘ל,  מסביר  לעיל",  למדנו  ”כבר 
כולא חד, ולכן כאשר מקשר האדם עצמו עם התורה הקדושה 
הרי הוא נעשה ’חד‘ עם הקב"ה. והוא ממש מחבק את המלך, 
שנתלבשה  הקב"ה  של  חכמתו  היא  שהתורה  פי  על  אף  כי 
פי  על  אף  המלך  את  שמחבק  מי  הרי  מ"מ  לבושים,  בכמה 
הקב"ה  את  מחבק  הוא  עדיין  לבושים  בכמה  לבוש  שהמלך 

בכבודו ובעצמו כביכול".
יאתה  לזאת  ”ואי  הלב?  הבנת  של  המסקנה  ומה  ”נו, 
להן לחבקו בכל לב ונפש ומאוד דהיינו קיום התרי"ג מצוות 
התורה  וידיעת  השגת  שהיא  ובמחשבה  ובדיבור  במעשה 
כנזכר לעיל". אם כן, מובן איפוא ה"כלל הגדול" השני שאף 
כאשר האהבה של הבינוני היא בתעלומה, עדיין הוא משיג 
ולהדבק  להתקשר  כדי  היא  לעולם  ביאתו  שתכלית  ידה  על 
אל קודשא בריך הוא, והוא ע"י שיחבק אותו בלימוד התורה 

הקדושה ובקיום תרי"ג המצוות".
”ומדוע באמת מחשבה זו נקראת אף היא עבודה תמה? 
אש.  כרשפי  אהבה  זה  אין  זאת  בכל  הרי  זאנויל,  מקשה 
של  שהתוצאה  פנחס‘ל,  משיב  הרבי  לנו  שמגלה  התשובה 
היא  אם   - הגלויה,  לאהבה  היא  שווה  בתעלומה,  זו  אהבה 

באמת לאמיתו, והטעם:
”הנה כשמעמיק בענין זה בתעלומות תבונות לבו ומוחו, 
ופיו ולבו שוין שמקיים כן בפיו כפי אשר נגמר בתבונת ליבו 
ומוחו דהיינו להיות בתורת השם חפצו ויהגה בה יומם ולילה 
מה  כפי  המצוות  מקיימים  איברים  ושאר  הידיים  וכן  בפיו, 
שנגמר בתבונת לבו ומוחו, הרי תבונה זו מתלבשת במעשה 
ומצוותיה להיות להם בחינת מוחין  דיבור ומחשבת התורה 
וחיות וגדפין לפרחא לעילא כאילו עסק בהם בדחילו ורחימו 
ותשוקה  וחשיקה  [בחפיצה  לבו  בהתגלות  אשר  ממש 
מורגשת בלבו ונפשו הצמאה להשם מפני רשפי אש אהבתו 

שבלבו כנ"ל]".
לאדם  שיהיה  רק  לא  היא  השם,  אהבת  של  ”התכלית 
הרי  השם,  אהבת  ידי  שעל  אלא  בטבעו,  שליטה  זה  ידי  על 
’חיות‘ וכנפים לעלות למעלה כמו  כל מצוות האדם מקבלים 
לו  שאין  אף  הזה,  הבינוני  אצל  וכאן  הקדוש.  בזוהר  שכתוב 
כיון שעורר בקרבו  באמת אהבה בהתגלות לבבו, מכל מקום 
להדבק  האדם  של  התכלית  זהו  ומצוות  שהתורה  ההבנה 
באור השם, הרי מקבל מתנה משמים שאף תורתו ומצוותיו 
”הואיל  לבו,  בתעלומות  אהבה  מאותו  ’כנפים‘  מקבלים 
ותבונה זו שבמוחו ותעלומות לבו היא המביאתו לעסוק בהם 
ולולי שהיה מתבונן בתבונה זו לא היה עוסק בהם כלל אלא 
אף  בטבעו  בלימודו  מתמיד  הוא  אם  [וגם  לבד  גופו  בצרכי 
האדם  שחיות  כיון  בטבעו]",  יותר  גופו  את  אוהב  כן  פי  על 
יותר  להמשך  עליו  טבעי  באופן  הרי  הבהמית  מהנפש  הוא 
להנאות גופו ולחיות נפשו הבהמית ומכל מקום, כיון שבינוני 
ומצוות  בתורה  לעסוק  היא  האמיתית  שהתכלית  השכיל  זו 
בכל לב ונפש ומאוד, מתוך תשוקה לחבק את המלך ולהיות 
כלות אליו בחפיצה ותשוקה, זוכה הוא שגם תורתו ומצוותיו 
למעלה  ועולים  כראוי  באהבה  התקיימו  כאילו  נחשבים 

לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו".
וכאשר  בקדושה,  הספר  את  ומנשק  מתכופף  פנחס‘ל 
עיניו זולגות דמעות מפטיר ברגש - ”אשרי העם שככה לו"...
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