
על  מוסיף  ואלה  פירש"י  המשפטים  "ואלה 
הראשונים מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני. 
גויים  של  ערכאות  לפני  ולא  לפניהם,  ואח"כ 
לגשם  שלא  הוא  הענין  אלילים.  שם  שמייקר 
כי  מורכבים  גשמים  לכאורה  שהם  דינים  מצות 
תקנה עבד עברי ומצות ד' שומרים... אבל בכדי 
ב"ה  אי"ס  כי  הראשונות  אל  נחזור  הענין,  להבין 
דיו באלוקותו ואינו צריך לשום נברא שהרי הכל 
מגודל  אם  כי  העולם  בבריאת  רצה  ולא  מאיתו, 
יבנה,  חסד  עולם  כמאמר  להיטיב  וטבעו  חסדו 

בכדי שיהיה למי להיטיב"...

שלב א: הפרי הארץ זי"ע עומד בפרשתינו על 
לבין  התוה"ק,  חוקי  בין  התהומי  ההבדל  נקודת 
חוקי  כי  מבאר  ותחילה  עכו"ם.  חוקי  להבדיל 
שכל  הגיון  בסיס  על  ומיוסדים  בנויים  העכו"ם 
המערכת  ואף  מוגבל.  עצמו  הוא  אשר  אנוש 
שלמעלה  מה  אולם  כך,  בנויה  שלהם  הרוחנית 
לא  להם  אין  שם  משיג  אינו  שהשכל  היכן  מזה 
הסכמה ולא הכנעה. משא"כ התורה הק' שהיא 
שהוא  האדם  ובפרט  כולו  העולם  ויסוד  שורש 
לכאורה  נדמה  אם  גם  כן  על  הבריאה.  עיקר 
חלילה שישנם מצוות שמצוה התוה"ק שכמותם 
יש בנמצא גם בחוקי העמים משום שהם דברים 
המצוה  עשיית  זאת  בכל  הכל,  על  המוסכמים 
מחמת ציווי התוה"ק הינה עשייה אחרת לגמרי, 
עשייה המקשרת את האדם לשורשו כפי שאנו 
מאמינים שכל מצוה יש לה שורש למעלה. אך 
הכנעה  של  זו  בדרגה  נמצאים  שאינם  הגויים 
לכאורה  חוקים  אותם  אצלם  מושג,  לשאינו 

רדודים ללא שום התקשרות לתכלית הבריאה.

מבאר  לברואיו.  להיטיב  ית'  רצונו  ב':  שלב 
שום  ללא  ה'  חסד  יתפשט  אם  כי  הארץ  הפרי 
גם הצדיק  כי  ניכר,  יהיה  גבולות, הרי שהוא לא 
בשוה.  חסד  אותו  שניהם  יקבלו  הרשע  וגם 
שהיא  התורה  את  הקב"ה  לנו  נתן  כך  משום 
גבולות, כמה חסד למי  בעצם מושג של הצבת 

לחסד  שרומזים  המים  הם  לכך  ודוגמא  ומתי. 
להתפשט  המים  של  טבעם  בספה"ק,  כמובא 
אך אם יתפשטו ללא גבולות הרי שישטפו את 
'האומר  הכתוב,  אמר  כן  על  ויחריבוהו,  העולם 
לים עד פה תבוא', שהוא ציווי של דין וצמצום 
כדי לגלות את החסד והרחמים שנוכל להשיגם. 
בשורשו  חסד  הוא  צמצום  שכל  א"כ  מתבאר 

וזהו האופן היחיד שיכול החסד להתגלות.

דבקים  להיות  הצריכים  ישראל  דייני  "והנה 
בה' אלוקים חיים והיו ראויים להתחסד הרבה... 
וזהו ארז"ל שהדן דין אמת וכו' נעשה שותפו של 

הקב"ה במעשה בראשית".

והדברים תמוהים, כיצד מתקשר דיין שדן דין 
במעשה  מלא  לשותף  הגשמיים,  בדברים  אמת 

בראשית?

שלב ג: תפקיד האדם בקיום העולם לגלות את 
השפעת החסדים מאת ה' ודווקא בדרך שקבע 
צמצום.  בדרך  שמתגלה  הדין  ע"י   – השי"ת 
כי לכאורה אדם עני שבא  זי"ע  מבאר הפרה"א 
לדון מול אדם עשיר, הלא השכל הפשוט מחייב 
שהדיין יחון אותו ויפסוק לטובתו, ובפרט שאנו 
בי"ג  לקב"ה  להידמות  צריך  שאדם  יודעים 
מידות של רחמים, א"כ דווקא הדיין שהוא אדם 
שקשור לתורה היה צריך לרחם על העני ולבקש 
מהעשיר לוותר. אך לא כן מצווה אותנו התוה"ק, 
העני  על  לרחם  הדיין  רוצה  אם  אדרבה,  אלא 
יכול הוא לאחר פסק הדין לצאת החוצה ולתת 
עסוקים  שהם  זמן  כל  אך  רחבה,  ביד  צדקה  לו 
בדין צריך הדיין לעמוד על המשמר משום שבזה 
 – שהיא  הבריאה  ליסוד  ומתקשר  מגלה  הוא 
שיהיה  כדי  דווקא  צמצום  ידי  על  אמיתי  חסד 
ניכר החסד. ולכן נקרא אותו דיין שותף במעשה 
הרחמים  כבישת  של  זה  במעשה  כי  בראשית, 
והתגברות הדין אמת – מתגלה החסד האמיתי.

(נכתב ע"י ר' נפתלי בינג)

האדם  גוף  כח  מצד  במעלות  תעלה  ...שלא 
שהוא העולה על מזבח ה' יתברך... וזהו שכתוב 
שלא תגלה ערותך, שכל שמשתתף כח עצמו 
מגרע... שלפני הרגשות האדם ומעשה קטן או 
להיות  צריך  קלה,  ותנועה  מחשבה  אף  גדול, 

במשפט, אם הוא רצונו יתברך.
]תרל"ב ד"ה במדרש[

עם  טעמים,  בהם  שיש  אף  ה'  משפטי  ...שגם 
והוא  יתברך  רצונו  ידי  על  הטעמים  כל  זה  כל 
אך  רצונו...  אחר  נמשכים  והטעמים  העיקר, 
בלי       יתברך  ה'  מצות  לקיים  העיקר  באמת  כי 

]תרל"ד ד"ה ואלה[הבנת הטעמים.

צריכין  לתורה  שזוכין  אחר  גם  כן  ...אמנם 
לידי  ושלום  חס  לבוא  שלא  ביותר  לדקדק 
גבהות על ידי התורה, וצריכין לשוב בתשובה 
על ידי התורה, שידע האדם ויבוש בעצמו איך 
יפול  ומזה  לתורה,  וזכהו  עמו  היטיב  הקב"ה 
עליו בושה וישוב בתשובה ועל ידי זה התורה 

]תרל"ז ד"ה ובמדרש[מתקיימת אצלו.

ה',  תושיע  ובהמה  אדם  ז(  לו,  )תהלים  ...דכתיב 
ומשימין  כאדם  בדעת  ערומים  חז"ל  דרשו 
רק  הדעת  נותנין  שאין  פירוש  כבהמה,  עצמן 

לזה שיודע שהדעת הוא מתנה מהשמים.
 ]תרמ"ד ד"ה ואלה[

...אכן העיקר הוא שצריך להיות המכוון לשם 
שמים. והאדם העובד ליישר לבבו כדי להיות 
התורה  אז  השי"ת  ולעבדות  לתורה  מוכן 

מסייעת לו שיוכל לגמור המכוון.

]תרמ"ז ד"ה במדרש[

...ואיך אפשר לקבל בעולם הזה הארה מעוה"ב 
שזה היפוך מזה. ורק ע"י הביטול עוה"ז בבוא 
הארה מעולם העליון. ע"י זו השביתה. מקבלין 
גם  שיוכל  הכנה  הכל  והי'  בעוה"ז.  גם  הארה 

הגוף ונפש הבהמיות לקבל הארת הנשמה.
]תרמ"ט ד"ה בפסוק[

החסד שבדין



והוא  הזן  הוא  הקב"ה  כי  לך  דע  פרנסתך  בעניני 
המפרנס אותנו ברוב רחמיו וחסדיו, והוא בעל הסיבות 
הפרנסה  סיבות  וכל  המפרנסת.  היא  הסיבה  ולא 
שהקב"ה מזמין לאדם, כדי שהאדם יבין דרך הסיבות 
עולם  דרך  מלמעלה  ממנו  שמבקשים  מה  את  האלו, 

העשיה עד לתיקון נפשו.

אליכם  אמרתי  אשר  "ובכל  י"ג(  פסוק  כ"ג  )פרק  בפרשתינו 
תשמרו, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך" 
וברש"י: 'דבר אחר, ללמדך ששקולה עבודת אלילים כנגד 

כל המצוות כולן והנזהר בה כשומר את כולן'.

כאילו  זה  זרה  עובד עבודה  מי שלא  וכי  מובן,  ואינו 
לומר  רק  צריך  היה  רש"י  לכאורה  המצוות,  כל  את  שמר 

שמי שעובד ע"ז כאילו עבר על כל התורה.

ויבואר לפי הפסוק בפרשתינו )פרק כ' פסוק כ'( "לא תעשון 
וברש"י:  לכם"  תעשו  לא  זהב  ואלוהי  כסף  אלוהי  איתי 
'בדמות שמשי המשמשים לפני במרום'. ולכאורה כל סוגי 
ע"ז אסורה כמו שכתוב בפסוק "אלוהי כסף ואלוהי זהב" 

א"כ למה מדגיש הפסוק את השמש והירח. 

והנה ר' אשר הסביר את הפסוק "וראית את אחורי 
ופני לא יראו". שהקב"ה אמר למשה אותי אי אפשר לראות 
שקורה  מה  שכל  כלומר  הסיבות,  ע"י  מתגלה  אני  אבל 
בעולם מלמד אותך על מציאותי ועל מה שאני רוצה ממך 
ומכוון אותך. שהשם שולח לאדם סיבות ומניעים דרך כל 
מסוים  לכיוון  אותך  שלוחצים  אנשים  כגון  גורמים,  מיני 
או שנקלע למצב כספי קשה וכדומה, שמאלץ את האדם 
ללכת לכיוון מסוים, והתפקיד של האדם הוא לגלות שזה 

הקב"ה שמסתתר בתוכם ולעשות את רצונו.

וכו',  וזהו "לא תעשון איתי" וברש"י: בדמות שמשי 
שלא לעשות מהסיבות אלוהות, אלא למצוא את הבורא 
לקיום  סיבות  הם  והירח  השמש  כי  בסיבות.  המסתתר 
מצווים  ואנו  אלוהות.  מהם  עשו  אנשים  ולכן  העולם, 
וסיבה  סיבה  בכל  וכך  המחייה,  הוא  שהבורא  לראות 
הרמז  גם  וזה  הסיבות.  מסובב  שהוא  הבורא  את  לראות 
ברש"י אצלנו שהנזהר בה הכוונה מי שנזהר לא להסתכל 
ע"ז,  בבחינת  שזה  עצמה  בפני  כמציאות  הסיבה  על 
אלא לראות את הקב"ה שהוא מסובב הסיבות, זה 

קיום התורה כולה.

מדברי ר' אשר:

ולא  הישועה  החבר  מן  לא   ...
נגמר האינטרס  ממנו ההזנחה. כאשר 
ומתחילות האשמות הדדיות, אז ניתן 

להכיר שמאת ה' היה הקשר ביניהם. 

בני  שמאחד  הגורם  הוא  אינטרס   ...
ניגוד  יש  כאשר  זאת  מכיר  אדם  אדם. 
ישאל  אם  אז  רעהו.  לבין  בינו  אינטרסים 
רעהו,  את  לכלות  ממנו  מונע  מה  אדם 
בא  מחברו  ולא  ממנו  שלא  יגלה  הוא 
הדיבוק ביניהם. כי אם מאת ה' ניתנו להם 
מחשבות של אינטרסים, שדיבקו ביניהם 
בדמיונות  אותם  החליף  ואח"כ  בתחילה 
היה  ה'  מאת  כי  יכירו  למען  מסכסכים, 
אהבתם  זו  בהבנה  הפרוד.  וגם  הדבוק 

מקורה באין סוף ואינה תלויה בדבר. 

סיבה  הוא  שהחבר  מכירים  כאשר   ...
הופך האינטרס המדבק  אז  ה',  לגדל שם 
גם אחר  ביניהם  בורא, שקימת  למציאות 

הסתלקות האינטרס. 

חברים,  בין  אינטרס  נתן  בהתחלה   ...
אותו,  לוקחים  אח"כ  ביניהם.  לדבק  כדי 

למען יכירו כי מאת ה' הייתה זאת.

שלילי  כדבר  בד"כ  נתפס  אינטרס 
מדבר  אשר  ר'  גם  ממנו.  להיגמל  שצריך 
אהבת  בדבר,  תלויה  שאינה  אהבה  על 

דוד ויהונתן, כקשר ללא אינטרסים.

אולם יש לאינטרס פן נוסף, שעולה מן 
הסיפור שאביא לפניכם.

"החבורה"  במעגלי  דרכי  בראשית 
שהסתופפו  החברים,  קבוצת  כונתה  )כך 
החברים  מאחד  בקשתי  אשר(,  ר'  סביב 
הוותיקים )כמדומני היה זה ר' פישל הניג 
אשר  ר'  של  דרכו  את  לי  שיסביר  זצ"ל( 

בעבודת השם.

לבקשתי זו הוא ספר לי ספור מעשה 
אמיתי מדרכו של ר' אשר בקודש:  

כספים  לאסוף  נהגה  אחת  אשה 
עזרה"  "יד  של  החסד  מפעלי  לטובת 

והצליחה מאד בפועלה.

יום אחד החליט ר' אשר, שהגיע זמנה 
כאשר  האמת.  מדת  עם  בקודש,  לעלות 
הביאה לפניו את יבול הכספים שאספה, 
אמר לה: "דעי לך שכל מה שאת אוספת 
וטורחת, בא לך מתוך סיפוק הגאווה שלך, 
מעשיך  על  כוח  ישר  לך  אומרים  כאשר 

ומשבחים אותך".

הדברים נפלו עליה כרעם ביום בהיר, 
מאד  נשברה  והיא  בתדהמה  אותה  הכו 

ברוחה.

שאלו  הלקח,  את  ששמעו  חברים 
אותו מדוע כך עשה לה? ר' אשר ענה להם 
בור  בחצרו  לו  היה  אחד  כפרי  בסיפור: 

האינטרס לא יגונה
במקומות  שופכין,  לאיסוף  )בור  ספיגה 
שאין בהם מערכת ביוב מתוקנת(. לימים 
הכפרי  כסה  וכמקובל,  הבור,  התמלא 
חלפו  חדש.  בור  וחפר  בעפר  הבור  את 
ימים והנה בוקר אחד גלה הכפרי חלקת 
פרחים יפים וריחניים בחצרו. שמח מאד 
והחליט לטפל בצמחים היפים שהופיעו 
בחלקו. לקח בידו מגרפה והחל מגרף בין 
הפרחים. עד מהרה גילה כי שיני המגרפה 
וטינופת  זבל  האדמה  מתוך  מושכים 
 – מאד  הכפרי  התפלא  רע.  ריח  מדיפה 
נאים  פרחים  מצמיחה  כזו,  טינופת  כיצד 

וריחניים כאלו? עד כאן סיפור הכפרי.

שאדם  זה,  בסיפור  לנו,  רמז  אשר  ר' 
צריך להכיר שהוא פועל בכח אינטרסים 
אישיים, אשר דוחפים אותו, גם לעשות 

מעשים טובים.

הטובים  שהמעשים  מכיר  הוא  אז 
ולא  ממנו  אינם  )הפרחים(,  שעשה 
הגאווה,  ממידת  אם  כי  מצדקותו, 
הסיפוק,  סיבת  ע"י  בו,  נטע  שהבורא 
השבח  מדברי  לו,  נתן  שהבורא 
שמשפיעים עליו. הו אז, הוא מעלה את 
לשורשה.  הגאווה  מידת  ואת  האינטרס 

ומגלה כי צדיק ה'.

נותן  שהבורא  מנוע  הוא  האינטרס 
היה  מטבעו,  אחרת,  שיפעל.  לאדם 
שמיכת  תחת  במיטה  להישאר  מעדיף 
פועל  אדם  אכן,  כאשר  אולם,  הפוך. 
אשה,  אותה  כדוגמת  האינטרס,  בכח 
אותו  הביא  מה  להכיר  בחירה,  לו  יש 
לייחס  אותו  ליבו מפתה  נטיית  לפעולה. 
את הפעולה לגדלותו, ולא יתן דעתו כלל, 
לחקור מאין באה לו המוטיבציה לעשות 
עם  לחיות  עשוי  הוא  כך  שעשה.  מה 
שקר גדלותו וצדיקותו. ולא יבא לתכלית 
למענה נברא, לגלות שהבורא פעל דרכו, 
ע"י סיבת האינטרס, וכך לגלות את צדיקו 

של עולם.

כאשר  יגונה,  לו  האינטרס  כן  על 
ית"ש.  ה'  מאת  סיבה  שהוא  מכירים, 

"מתוך  חז"ל:  שאומרים  מה  והוא 
ודווקא  לשמה".  בא  לשמה  שלא 
אנו,  מי  כי  לשמה,  שלא  מתוך 

לשמה.  ישר  שנגיע  חומר,  קרוצי  גושים 
כאשר מכירים את האמת שבלא לשמה, 
נפח  שלולי  כגולם  שמציאותנו,  מכירים 
עושים  היינו  לא  חיים  רוח  הקב"ה  בנו 
בסכנה  אנו  עושים,  אנו  וכאשר  דבר. 

לייחס את מעשינו לגדולתנו. 

גם אהבת דוד ויהונתן, אהבה שאינה 
מסביר,  אשר  שר'  כפי  בדבר,  תלויה 
ה'  זמן,  שלאחר  מאינטרסים,  התחילה 

eemanti@gmail.comלקח מהם.



סיפור בהמשכים -  פרק א'

אתה רוצה 
להיות רב?

כיהן  בארץ  צפונית  בעיירה 
לאדם  בדוי  )שם  הלוי  משה  ר'  כרב 
המקום  שם  וגם  מאד,  עד  קיים 
בסיפור  הפרטים  יתר  כל  כמו 
הבריות(  כבוד  מפני  בתכלית  שונו 
רב  מופלג,  חכם  כתלמיד  הנחשב 
גם  המצטיין  ספר,  יודע  פוסק, 
אהדה  הסביבה  כל  טובות.  במידות 
בתפקידו  מאד  הצליח  והוא  אותו 

כרב פופולארי.

עד לאותו יום שחור, שבו קמה 
אופוזיציונית  מתנגדים  קבוצת  לו 
מתפקידו.  אותו  לסלק  שהחליטה 
אלא שבמהרה נתברר להם כי כלל 
החליטו  מכהן.  רב  להדיח  קל  לא 
 - הרב  את  לסלק  במקום  הללו 
אבל  בתפקידו  במקומו  להותירו 
וגלגל  העודף  לסרח  אותו  להפוך 

חמישי בעגלה. 

הופתע  קצר  זמן  כעבור 
הכנסת  בבית  כי  לגלות  משה  ר' 
וייס  שמואל  הגאון  הרב  מתפלל 
מקום  בכל  המוכר  כנ"ל(  )בדוי 
הראשונה.  השורה  מן  פוסק  כרב 
לכאן  נקלע  הלה  כי  חשב  אם 
במהרה  גילה  קצר,  לזמן  כאורח 
על  לכאן  הובא  וייס  הרב  טעה.  כי 
הלוי,  לרב  המתנגדת  הקבוצה  ידי 
האפיל  העצומה  אישיותו  ומתוקף 
עד  אותו  וגימד  הלוי  הרב  על  מיד 
הישוב  כל  מלב.  נשכח  שכמעט 
דיבר על הרב הגאון שהואיל לקבוע 
הוא  גם  )כנראה  בעיירה  מושבו 
ניגוח  כלי  משמש  הוא  כי  ידע  לא 
מעלי(  דלא  אינשי  של  בידיהם 
מנוכחותו  הושפע  כולו  והמקום 
להיות  הפך  הוא  הדומיננטית. 
משה  ר'  בעוד  שאלה  בכל  הקובע 
והושפל  מעמדו  את  איבד  הלוי 

קשות.

קיצורו של דבר. אותה קבוצה 
ומעבר  מעל  מטרתה  את  השיגה 
נשכח  המכהן  הרב  ציפיותיה.  לכל 
בו.  התעניין  לא  ואיש  מלב  כמת 
בהלכה  שאלה  למישהו  הייתה  אם 
ובכל  וייס  הרב  את  לשאול  הלך 
שטח משטחי החיים העיניים כולן 
הרב  של  דמותו  לעבר  נשואות  היו 
החדש בעל שיעור הקומה. התברר 

לכל כי אם חפץ אתה להקטין דמותו 

עליו  לקדש  זקוק  אינך  מישהו  של 

ידו  על  להושיב  רק  אלא  מלחמה, 

אדם אחר הגדול ממנו בהרבה והלה 

יתגמד ממילא...

החדש  הרב  עם  חגגו  הכל 

התוגה  לעננת  לבו  שם  לא  ואיש 

הותיק  הרב  של  פניו  את  שאפפה 

פתאום  עצמו  שהרגיש  המכהן 

דיברו  מספר  מתי  בו.  חפץ  אין  ככלי 

איתו כדי לעודדו אך גם בקרב ידידיו 

הותיקים הרגיש ר' משה שזה לא זה. 

אישיותו  אחרי  כולו  נסחף  הציבור 

ותוך  החדש  הרב  של  הכריזמטית 

ממש  היה  הוא  אחדים  שבועות 

התרוקנה  רבנותו  בישוב.  מיותר 

מתוכנה.

כבד.  בדיכאון  שקע  משה  ר' 
לבירא  רמה  מאיגרא  נפלתי  איכה 
המחשבות  בו  ניקרו  עמיקתא, 
לרגע.  לו  הניחו  ולא  הטורדניות 
פתאום  לו  הפך  אהב  שכה  הישוב 
למקום זר. הוא חשב לחזור לשכונה 
בה כיהן כרב לפני שעקר לכאן אבל 

מקומו נתפס זה מכבר.

ליפול באמצע החיים, תחושה 
לגדול  אפילו  מאחל  שאינך  קשה 
לרדת  התחיל  משה  ר'  שונאיך. 
לא  הנפשי.  במובן  דחי  אל  מדחי 
וביקש  בחייו  מאס  והוא  היום  רחק 
מבורא העולם, אנא קח את נשמתי 
אליך ויפה שעה אחת קודם כי טוב 

לי המוות מחיים שכאלה!

מרוב דיכאון חלה במחלת עור 
התמלא  גופו  כל  צרעת,  כעין  קשה 
קרוב  היה  והוא  מכוערים  בפצעים 

לאיבוד שפיות.

כי  הרגיש  כאשר  זה  בשלב 

והיו  למעמסה  עליו  הפכו  חייו 
עיניו  מול  כאשר  נסבלים,  בלתי 
לשעבר  חסידיו  מכבדים  הקמות 
הכבוד  גינוני  בכל  החדש  הרב  את 
בעוד הוא הפך להיות שקוף כאוויר, 
הרים  משהו,  לו  שקורה  לפני  רגע 
מידידיו  אחד  אל  טלפון  משה  ר' 
הטובים ושפך באוזניו את מרי לבו 
שלי  החיים  "ידידי,  צערו.  ואנקת 
"אינך  לפניו,  בכה  לגיהינום",  הפכו 
בתהלים  המילים  פירוש  מה  יודע 
ק"ב(  )תהלים  ותשליכני"  נשאתני  "כי 
רק  המעלה  רום  עד  אותי  הרימו 
המדרגה.  שפל  עד  להורידני  כדי 
כמליצה  זה  את  לקרוא  רגיל  אתה 
שלי.  החיים  אלו  אצלי  ואילו  נאה, 
ניתנים  בלתי  האלו  הייסורים 
בחיי  מואס  פשוט  אני  לתיאור. 
ומחכה בקוצר רוח לרגע שהאדמה 
תפתח את פיה ותבלע אותי אל בור 

הקבר".

משה?"  ר'  מדבר  אתה  "איך 
לראות  היה  רגיל  הידיד.  הזדעזע 
את ר' משה כמצליחן. תלמיד חכם 
רציני שמזלו האיר לו מאז ומעולם 
ופתאום לשמוע אותו מדבר כאדם 
נימת  לפי  עליו.  חשך  שעולמו 
כ"כ  ידידו  שמא  חשש  הדברים 
נואש עד שמי יודע האם לא יפגע 

בעצמו חלילה.

לעומק  רגע  חשב  הוא 

ופתאום אמר בקדחתנות: שמע לי, 
בירושלים  בשבילך.  פתרון  לי  "יש 
אותו  לב",  לשבורי  "הרופא  נמצא 
אשר  רבי  ושמו  חסד  ואיש  צדיק 
מצליח  חכמתו  שבגודל  פריינד, 
הקשים  למקרים  עצה  למצוא 

ביותר".

משה  ר'  הגיב  עליו"  "שמעתי 
בקול כבוי.

לבוא  לך  מייעץ  "אני 
הוא  איפה  לך  אברר  לירושלים. 

מקבל ואכניס אותך אליו." 

לי?"  לעזור  יכול  הוא  "במה 
"הוא  אימון.  בחוסר  משה  ר'  שאל 
ידיח את ר' שמואל וייס? הוא ייסע 
ליישוב שלי לשכנע את התושבים 
שהגיע  עד  טוב  רב  הייתי  שבעצם 
יעשה  הוא  מה  וייס?  שמואל  ר' 

למען השם?"

המשך יבוא

הגאוה והגדולה לחי העולמים
הגאוה  בגנות  פעם  דיבר  אשר  שר'  שכטר:  שמואל  ר'  סיפר 

חליפה  עבורו  להזמין  שרצו  למלך  משל  עפ"י  שבה,  ובאבסורד 

המלך  של  מכבודו  זה  שאין  מכיוון  אולם  החייט,  אצל  נאה 

את  לקחו  ע"כ  ההיקפים,  ורוחב  אורך  את  עליו  ימדוד  שהחייט 

אחד השרים מבני המלוכה שהיו מידותיו כשל המלך ועליו מדד 

לתפור  כשסיים  החליפה,  את  תפר  ולפי"ז  ההיקפים  את  החייט 

תפס  נראה,  זה  כיצד  לראות  החליפה  את  החייט  אותו  הלביש 

לו השר את רגליו וברח לרחובה של עיר, והכריז: אני המלך, אני 

המלך, בוודאי שטות גדולה היא ומרידה במלך. כן הוא הנמשל: 

כי  הקב"ה  של  לבושה  היא  הגאווה   - לבש'  גאות  מלך  'ה'  כתוב 

לו יש במה להתגאות כי הוא המלך והוא עושה ויעשה וממנו כל 

המעשים, והנה ה' נותן את האפשרות לאדם לעשות דברים יפים 

הוא  אני  ואומר,  האדם  לו  והולך  להבין,  חכמה  לו  ונותן  וטובים 

לבושו של  לוקח את  נמצא שהוא  אני המלך!,  גדול!  אני  החכם! 

וגונב ומייחס אותו לעצמו, בוודאי שזו היא שטות גדולה  המלך 

ומרידה בממ"ה הקב"ה.

הגאוה ותוצאתה
סיפר ר' גדליה סגל: שבעת שכתב את פירושו על ספר 'תהילים 

המבואר' אמר לו ר' אשר: אם אתה תתגאה בעבודה שלך  זה יגרום 

יכנס בו כפירה בה' ח"ו,  וילמד בפירוש שלך,  יבוא אדם  שכאשר 

אמר רג"ס לר"א: א"כ אני מעדיף למשוך את ידי מעריכת הפירוש 

ולא להסתכן חלילה, אמר לו ר"א: לא! אם התחלת תמשיך, אבל 

תלחם עם הגאווה להכיר שזה לא אתה!.



לזכות חתני החלאקה
יחיאל מאיר נ"י

יהודה אריה לייב נ"י
יזכו הוריהם לגדלם לתורה

לחופה ולמעש"ט

משפחת מן
ירושלים

לעילוי נשמת
הרב לוי בן ר' גמליאל

רבינוביץ זצ"ל
נלב"ע ב' אדר תשע"ה

ת. נ. צ. ב. ה.

הר"ר
משה לייב פוגל הי"ו 

בני ברק

הר"ר
מנחם לנדסמן הי"ו 

בית שמש
לרגל נישואי בנו

הב' דוד ני"ו 
בשעטומ"צ

לזכרו של

רבי אשר
   ב"ר

אריה מרדכי
זיע"א

הונצח ע"י
תלמידו

מהות האדם היא המדות שבו, אהבה, יראה, קנאה, התפארות, ניצוח 
וכו', כמש"כ בעל הפרי הארץ )כי תשא( וז"ל: ידיעת מהות הנפש הוא אהבה 

ויראה... כי זה כל האדם השכל המדות והדביקות...

והנה האדם צריך לעבוד את השי"ת עם המדות שלו, דהיינו לאהוב את 
ה', לפחד מה', לקנא לה' להודות לה' וכו', וזהו מצות עשה מהתורה "ואהבת 
את ה' אלוקיך", ו"מה ה' אלוקיך מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך ללכת 
בדרכיו ולאהבה אותו וגו'," )פר' עקב(, וכמו שאנו אומרים כל יום בתפילה 'ויחד 
האמיתית  והמציאות  השורש  ובאמת  שמך',  את  וליראה  לאהבה  לבבינו 
ה'  'לך  בתפילה  שאומרים  כמו  בקדושה,  רק  הם  המדות  של  והפנימית 
הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, וגו' לך ה' הממלכה וגו'', משום 
ש"מלא כל הארץ כבודו", ו"אין עוד מלבדו" וא"כ לא שייך מושג של אהבה 
כי אם לה', וכן פחד אין באמת ממי לפחוד כי אם מה', ואין למי להודות רק 

לה', וכמו שנתבאר בס' התניא באריכות עיי"ש.

את  חי  והוא  בהמית,  ובנפש  גשמי  בגוף  נברא  שהאדם  מכיון  אולם 
לעצמו,  רק  הוא  רצונו  כל  לכן  נפרדת,  וכיישות  עצמית  כמציאות  עצמו 
כלומר  שלו.  האנוכיות  למען  רק  פועלות  שבנפשו  המדות  כל  וממילא 
גופו  מהפסד  רק  ופוחד  לו,  ששייך  מה  כל  ואת  עצמו  את  אוהב  שהוא 
בא  בעולם  מקום  ולתפוס  עצמית  מציאות  להיות  שלו  הרצון  כי  וממונו, 

לידי ביטוי בכל אחת מן המדות, וזהו השורש של כל המדות הרעות.

השורש  וכמו שביאר זאת בעל היושר דברי אמת )אגרת בסוף הספר( וז"ל: 
של יצר העבודה זרה הוא מה שמביא את האדם לידי כפירות האמונה 
בה' ובעבדיו, ועי"ז מתעורר בנפשו כל המדות הרעות, דהיינו קנאת איש 
מרעהו, שנאת חינם, צרות עין, רכילות, ורדיפת הכבוד, ובקשת שררה 
וממשלה על זולתו, ותאוה וחמדה מה שיש לזולתו, ושאר מדות רעות 
ומגונות רח"ל, ועליהם ועל גביהם לפעמים נופל האדם בעצבות ומרה 
מגבהות  נצמח  בכלל  והכל  מכל...  יותר  עצומה  כפירה  שזהו  שחורה, 
הלב והתנשאות וזהו שורש כל המדות הרעות". יוצא מדבריו ששורש כל 

המדות הרעות היא גבהות הלב, שהיא תוצאה של כפירה וחסרון אמונה.

ועם  הטבעית  הגאוה  עם  נולד  האדם  הרי  להבין  צריך  לכאורה  אך 
האנוכיות, וכמו שהמשיל זאת בעל היושר דברי אמת בספרו לאדם שנולד 
מרגיש  האדם  עצמו  מציאות  שאת  הטבע  מציאות  וזוהי  גבוה,  הר  על 
אדם  יוכל  באמת  כיצד  וא"כ  רואה,  אינו  האלוקית  המציאות  ואת  ורואה, 

להשתמש במדות שלו לקדושה לאהבת ה' ויראתו,

להתדבק  היא,  העבודה  תכלית  ועיקר  מאחר  הוא,  הענין  ביאור  אלא 
בלבושם  שהם  כמו  המדות  מתוך  דייקא  ממילא  עצמי,  ביטול  מתוך  בה' 

הגשמי השפל, יוכל אדם לבוא לדביקות בה', וכמו שכ' בעל הפרי הארץ 
)פר' מטו"מ( וז"ל: וא"א לו להגיע ולהעלות לשורשו כי אם ע"י שכנגדו שיעלו 

במחשבתו והוא יתעורר מהם לבוראו, מעיקרא חשוכא והדר נהורא... 
עיקר  "אבל  וז"ל:  שרה(  חיי  )בפר'  וכ"כ  דייקא.  מהחושך  מגיע  שהאור  כלומר 
העבודה היא ההתקשרות אליו ית' בכל מדה ומדה ובכל אופן המתגבר 

על האדם שהרי יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום".

שכאשר  אלא  עצמה?  הרעה  מהמדה  ה'  אל  להתקשר  שייך  וכיצד 
אדם חי עם אמונה פשוטה, אזי בכל פעם שמתעורר אצלו מדה רעה כל 
שהיא הוא מאמין שזה סיבה מה' והוא רואה בזה קריאה אלוקית, שהאש 
כדי  הגשמי  בלבוש  ה'  של  התגלות  היא  הקנאה  או  התאוה  או  הכעס  של 
לעוררו להדבק בו, וכיצד?! בזה עצמו שרואה את השפל שלו איך שהוא 
אותו  מביא  הזה  הכאב  מעמד  להחזיק  מסוגל  ואינו  הדמיון  אחר  נמשך 
מה'  ומבקש  תשימני",  אל  נבל  חרפת  הצילני  פשעי  "מכל  ה',  אל  לצעוק 
רק  תהיה  ושאהבתי  ממך  רק  אפחד  שלא  סיבות  לי  ותשלח  עלי  תרחם 
מגיע  והטבעי  הגשמי  שבלבושם  והמדות  החושך  שמתוך  אליך.נמצא 

האדם לנקודה של ביטול ודביקות בה'.

שכתב  המהר"ל  דברי  בביאור  תרל"ז(  )ויגש  אמת   השפת  בעל  כתב  וכן 
לבאר את מאמר חז"ל שכאשר פגש יעקב אבינו ע"ה את בנו יוסף לא נשקו 
רק קרא קריאת שמע: כי בעת בוא אל הצדיק איזה אהבה ושמחה מכניסו 
לשמים לאהבת הבורא ולכן קרא אז בכוונה קריא"ש. וכ' ע"ז השפ"א וז"ל: 
ממנו  ישכח  בנו  אהבת  שע"י  לנפשו  ירא  כי  הדבר  טעם  הפשט  עפ"י 
ועי"ז נשכח ממנו אהבה  ית'  בו  אהבת הבורא לכן הוא התדבק מקודם 
הגשמית. וזהו "בכל לבבך בשני יצריך" והיתכן לאהוב את ה' ביצה"ר, רק 

שע"י יראת היצה"ר מתקשר באהבת הבורא ועי"ז נתהפך לטוב. עכ"ל.

נמצא מדבריו שכדי להעביר את האהבה הגשמית לאהבת ה', זה לא 
מהבורא  יתנתק  שלא  מהסכנה  פחד  שמתוך  רק  אלא  ישיר,  באופן  יתכן 

וילך אחר הדמיון, הוא מתדבק בה', ובזה מתהפך הגשמי לרוחני.

ולסיכום יש בדבריו הנ"ל חיזוק גדול לאדם, שלא רק שאין לו להשבר 
בזה  לראות  שיכול  אלא  הרעות,  והמדות  התאוות  אצלו  שגובר  כשרואה 
התגלות וקריאה אלוקית, שהשי"ת רוצה ממנו את המאבק הזה, שלא ילך 
אחר יצרו, אלא יפנה אליו בתפילה ובצעקה, וה' ישלח לו עזרתו וישקיט 
את יצרו, ובזה הוא מעלה את הרע לטוב, ומקיים את הפסוק "בכל לבבך" 

שדרשו חז"ל בשני יצריך.


