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המבדיל בין קודש לחול
צווישן די ערשטע גריכישע פיליזאפן  -אפלטון און אריסטו  -איז
געווען גאר שטארקע מיינונג'ס פארשידנהייטן וואס איז די ריכטיגע
באגריף פון "אהבה" ,אפלטון האט געהאלטן אז די ריכטיגע אהבה איז
דאס וואס מען האט צו איינעם צו וועמען מען דארף צוקומען ,איינער
וואס ערפילט דאס וואס דיר פעלט ,אזוי ווי די ערד קוקט ארויס אויף
רעגן וויל זי מוז אנקומען צו דעם כדי זי זאל ארויס געבן געוויקסן ,דער
געשעפטסמאן דארף זיינע קליענטן ווייל זיי ברענגען אים רווחים ,און
דער ארימאן שעצט דעם עושר ,ווייל ער שטיצט אים ,דאס איז – לויט
אפלטון'ס מיינונג  -די ריכטיגע באדייט פון "אהבה".
אריסטו האט געלאכט פון די מיינונג און געטענה'ט ,אז די סארט אהבה
איז נישט די ריכטיגע ,דאס איז פשוטע "זעלבסט ליבשאפט" ,ער האט
זיך ליב ,אזוי ווי איינער וואס האט ליב פיש ,האט נישט ליב דעם פיש
זעלבסט ,ווייל ווען יא וואלט ער אים געלאזט לעבן און נישט אויפגעגעסן,
נאר ער האט "זיך" ליב ,ער וויל צופרידנשטעלן זיין קערפער ,און דערפאר
עסט ער דעם פיש (עי' כ"ז באורך בערבי נחל פ' קדושים עה"פ ואהבת לרעך
כמוך).
וואס איז יא אמת'ע ליבשאפט? און וואס איז דער ריכטיגער באדייט
פון אהבת חברים?
ווען צוויי מענטשן האבן א טבעיות'דיגע פארבינדונג ,אזוי ווי עלטערן
מיט קינדער ,געשוויסטער ,איז דא צווישן זיי א נאטורליכע אהבה .מיט
וואס זעט זיך ארויס די אהבה פון עלטערן צו זייערע קינדער? נישט דוקא
מיט דעם אז זיי ווילן אין זיי אריינבייסן און אויפעסן ...דאס איז נישט די
ריכטיגע אהבה ,נאר בעיקר מיט דעם ,אז זיי זענען גרייט צו טון אלעס
אויף דער וועלט עס זאל זיין גוט פאר די קינדער ,זיי וועלן נישט מסיח
דעת זיין פון זיי ,און זיך אנשטרענגען טאג און נאכט ,נישט רוען קיין
מינוט און זיך ממש הרג'נען פאר די טובה פון די קינדער .פארוואס? ווייל
זיי האבן ליב די קינדער.
דאס איז פונקט פארקערט פון די ערשטע סארט אהבה וואס זאגט:
איך האב דיר ליב "ווייל דו גיסט" מיר עפעס .די אהבה זאגט פונקט
פארקערט :ווייל איך האב דיר ליב ,וועל "איך דיר געבן".
און כאטש צווישן עלטערן און קינדער ,איז דא א נאטורליכע ליבשאפט,
איז אבער דאך דא א גרויסע אונטערשייד פון איינער צום צווייטן ,וויפל
מאס ליבשאפט מען האט .נישט אלע עלטערן האבן די זעלבע אהבה צו
זייערע קינדער.
א ראי' צו דעם :עס איז בכלל נישט צום פארגלייכן די אומענדליכע
ליבשאפט וואס א מאמע שפירט צו איר איין טאג'יגע עופה'לע ,צו די

באגרעניצטע ליבשאפט וואס דער טאטע שפירט דעמאלס .און דאס איז
דערפאר ווייל די מאמע אינוועסטירט תיכף אין דאס קינד פון די ערשטע
רגע ,און מוטשעט זיך טאג איין און טאג אויס ,און זי איז די וואס איז
פארנומען פיר און צוואנציג שעה א טאג ,מיט'ן געבן פאר דאס קינד ,און
דאס ברענגט און בויט אויף אין איר א אומבאגרעניצטע ליבשאפט .אבער
דער טאטע וואס האט זיך נישט צופיל געפלאגט פאר'ן קינד ,און עס
קומט אים קוים אויס צו כאפן א בליק אויף זיינע פיצעלעך ,וועט נישט
האבן אין זיך אזא שטארקע געפיל און אהבה.
דער כלל איז :די ליבשאפט צו א קינד איז טאקע נאטורליך ,אבער
דאס ווערט שטערקער מיט'ן זיך פלאגן פאר דאס קינד ,ווילאנג דער
טאטע האט נאכנישט געגעבן פאר זיינע קינדער ,וועט זיך נישט בויען קיין
ליבשאפט ,ווי מער ער וועט אינוועסטירן אין זיי ,פיזיש און גייסטיש ,וועט
זיך בויען מער און מער קשר ,און די אטאמאטישע ליבשאפט וואס איז
איינגעווארצלט און אים וועט ארויסקומען צום אויבערפלאך.
אריבערגייענדיג צו אהבת ישראל ,וואס פארלאנגט זיך פון איין איד
צום צווייטן ,איז שוין אביסל שווערער.
אלע אידן האבן א אינערליכע טיפע פארבינדונג ,די נשמות זענען איין
שורש פון אונטערן כסא הכבוד ,און אלע אידן ווערן גערעכט ווי איינס.
אבער עס איז דאך נישט דא אין זיי א נאטורליכע ליבשאפט פון איינער
צום צווייטן.
די מצוה פון ואהבת לרעך כמוך איז ווי די גמרא זאגט ,דעלך סני לחברך
לא תעביד ,וואס דו האסט פיינט ווען מען טוט פאר דיר ,טו נישט פאר
יענעם ,דאס הייסט אז כאטש דער ציהל איז מען זאל ליב האבן יעדן איד
אין הארץ ,אבער דער וועג צו דעם איז מיט "מעשים" ,ווייל עס איז נישט
שייך צו באפעלן "האב ליב".
די מצוה איז א געוויסע סארט הנהגה וואס א איד דארף זיך פירן מיט
א צווייטן ,זוכן זיין טובה און רעדן אויף אים גוטס ,און אזוי אויך זאל ער
נישט טון געוויסע מעשים וואס זאל ארויסברענגען דאס פארקערטע און
דערווייטערן איינער פון צווייטן .דורך דעם וועט זיך אויפוועקן אין אים די
אינערליכע פארבינדונג וואס איז דא צווישן אידן ,און דעמאלס וועט ער
אנהייבן שפירן א ליבשאפט צו א צווייטן איד.
ווען א איד זוכט דעם צווייטנ'ס טובה ,ער לייגט צו קאפ און מח וואו ער
קען העלפן א צווייטן ,און גיט אכטונג צו רעדן נאר גוטס אויף א צווייטן,
און זיין גאנצע אויפפירונג און באנעמונג מיט אן אנדערן איז מיט א אופן
פון פריינדשאפט ,דאס בויט אויף אין אים א אמת'ע ליבשאפט ,דאס
ברענגט ארויס אין אים דער טיפער שייכות וואס איין איד האט מיט'ן
צווייטן ,און ווי מער ער שפירט נאנט מיט א צווייטן ,וועט ער אים וועלן
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אינערליכע קשר ,אבער חתן כלה ווען זיי הייבן אן דאס לעבן זענען זיי
מוכשר און גרייט אנצוהייבן ארבעטן צוזאמען ,און בויען א ריכטיגע בית
נאמן בישראל וואס זאל זיין אוועקגעשטעלט אויף שטארקע יסודות.
שנה ראשונה ,איז א צייט ווען מען "הייבט" אן צו בויען ,מען וועקט
אויף אין זיך דעם אינערליכן קשר וואס א פאר פאלק האט צווישן זיך.
דער שורש נשמה פון א מאן און ווייב ,איז נענטער און מער געבינדן ,ווי
דאס וואס אלע אידן זענען אין אלגעמיין פארבינדן ,א מאן און א פרוי
זענען בעצם איין נשמה וואס איז געווארן איינגעטיילט אין צוויי ,און וואס
ווערט צוריק צוזאמענגעבינדן דורכ'ן חתונה האבן ,און דארט ליגט אלע
מעגליכקייטן אז זיי זאלן זיך טרעפן מיט א אמת'ע אהבה ואחוה שלום
וריעות.
דער קשר ,הייבן אן דער מאן און פרוי די ערשטע יאר פון די חתונה
אויפבויען ,אין יענעם יאר לייגן זיי אראפ די יסודות פאר זייער לעבן ,די
תורה האט אויך באפרייט דעם מאן פון געוויסע פליכטן כדי ערמעגליכן א
נאנטע צוזאמענארבעט ,און אנהויבן בויען צוזאמען א בית נאמן בישראל,
אבער מיט דעם זענען זיי נאכנישט פארטיג ,שנה ראשונה איז נאר א
אנהייב ,און אגאנץ לעבן איז מען מוסיף והולך מער און מער.
עס שטייט פון אר"י הק' ,אז עס איז אוממעגליך צו מקיים זיין בשלימות
מיט א חבר די מצוה פון ואהבת לרעך כמוך ,און נאר צווישן מאן און ווייב
קען מען דאס ריכטיג מקיים זיין .און דאס איז סיי ווייל דורך די נשמה
זענען זיי שטערקער געבינדן צוזאמען ,און סיי ווייל אין פראקטישן זין פון
לעבן ,הערשט מער א נאנטשאפט צווישן די צוויי.
און אויף דעם זעלבן וועג ,וויאזוי מען איז מקיים און מען בויט אויף אין
זיך די מצוה פון אהבת ישראל ,אזוי אויך און אסאך שטערקער ,דארף מען
אנהויבן צו בויען א קשר אין די אייגענע שטוב .און דערפאר ווער נישט
געפאלן ביי דיר אויב דו זעסט אז עס פעלט נאך אביסל געפיל ,און דו
שפירסט אז עס איז נאכנישט וואס עס דארף צו זיין ,ווייל דאס איז נישט
א געפיל וואס דארף צו געשען פון זיך אליין ,דאס איז עפעס וואס מען
מאכט מיט די אייגענע הענט.
צוביסלעך צוביסלעך ,טאג נאך טאג ,דורך די ריכטיגע מעשים און די
ריכטיגע דיבורים ,בויט זיך ציגל נאך ציגל ,מער קשר ,מער געפיל איינער
צום צווייטן ,מער גרייטקייט אוועקצוגעבן ,און מער פארשטאנד אז מען
גיט נישט אוועק ,נאר אדרבה יעדע מאל וואס מען גיט ,איז א גאלדענע
געלעגענהייט וואס מיט דעם לייגט מען צו נאך א קניפ אינצווישן ,און מען
באקומט א אמת'ע הנאה פון קענען געבן פאר א נאנטן.
און אפילו מען האט שוין אביסל פארשפעטיגט דעם ערשטן יאר פון די
חתונה ,דאך האט מען קיינמאל נישט פארפאסט די "שנה ראשונה" ,ווען
אימער מען כאפט זיך קען מען אנהייבן בויען דאס לעבן ,אויף א יסוד פון
אויפוועקן די אינערליכע קשר וואס איז דא ,דורך דעם וואס איינער וועט
אינזין האבן דעם אנדערנ'ס טובה ,און דורך דעם בויען אין זיך מער און
מער רצון און געפיל ,ביז צו א שלימות.

מער געבן ,וואס וועט זיי מער פארבינדן ,מיט א רצון צו געבן נאך ,און אזוי
ווייטער עד אין סוף.
ווען צוויי מענטשן טרעפן זיך ,און זיי שפירן באקוועם איינער מיט'ן
צווייטן ,מען גלייכט זיך ,און מען פארשטייט זיך ,ווערט געמאכט צווישן
זיי א אינערליכע קשר ,זיי הייבן זיך אן ליב צו האבן ,און ווען זייער
ליבשאפט איז געבויט אויף זייער פנימית'דיגע קשר ,וועט יעדער פון זיי
ווערן געטריי און איבערגעגעבן פאר'ן צווייטן.
די משנה אין אבות צוטיילט זייער קלאר צווישן די צוויי סארטן אהבה,
אהבה התלויה בדבר און אהבה שאינה תלויה בדבר ,די ערשטע אהבה איז
אנגעוואנדן אין א דרויסנדיגע סיבה" ,וויבאלד איך באקום" דערפאר האב
איך אים ליב ,און דאס האלט זיך נאר ווילאנג דער מענטש שפירט אז
ער האט נוצן פון יענעם ,און די סעקונדע וואס ער זעט אז מען קען שוין
נישט צאפן גארנישט ,איז אויס מיט די גאנצע פריינטשאפט .די ריכטיגע
אהבה איז ,דאס וואס איז אינה תלויה בדבר ,עס איז נישט געבויט אויף
א חיצונית'דיגע סיבה ,נאר בלויז אויף א אינערליכע קשר וואס איז דא
צווישן זיי ,אדער צוליב דעם כלליות'דיגן קשר וואס איין איד האט מיט'ן
צווייטן ,אדער נאך שטערקער ווען זיי מאכן צווישן זיך א פריוואטן נאנטן
קשר וואס איז געבויט אויף פנימית.
אז מען פארשטייט גוט און קלאר ביז אהער ,קען מען אנהייבן טראכטן
פון אויפשטעלן א אידישע שטוב ,מיט א ריכטיגע אהבה אחוה שלום
וריעות.
די חיוב פון אהבה איינער צום צווייטן ,איז פון די שטערקסטע יסודות
אין א אידישע שטוב ,אויסער דעם וואס איז דא די מצוה פון ואהבת לרעך
כמוך (קידושין מ"א ).קומט צו אן עקסטערע פליכט וואס די חז"ל באפעלן
אונז "אוהבה כגופו" ,און אזוי אויך איז דא די זעלבע פליכט אויף די פרוי
(טור בהקדמה לאבן העזר) .אבער די נישט ריכטיגע אפטייטש פון דעם
מאכט דעם גרויסן צווינשייד בין קודש לחול ,און א צומישעניש צווישן
די מצוה פון שנה ראשונה ,און להבדיל בין טומאה לטהרה דער גויאישער
געדאנק פון "האָני מאָן" [ -ירח הדבש].
ביי די גוים – און ליידער אזוי אויך ביי די וואס באקומען נישט די
ריכטיגע הדרכה און צוגאנג  -איז דער אפטייטש פון לעבן צוזאמען בעיקר
געבויט אויף "אהבה התלוי' בדבר" ,זייער קשר איז אוועקגעשטעלט צוליב
דרויסנדיגע סיבות ,צו עררייכן פון יענעם געלט ,כבוד וכו' ,עס איז אלעס
א חיצונית'דיגער צוגאנג ,אן אויפגעבלאזענער לופט באלאן ,וואס איז
נישט באפעסטיגט מיט יסודות ,און עס קען נישט הערשן דארט אן אמת'ע
פארבינדונג ,וויבאלד דער גורם איז דער חיצונית'דיגער גלאנץ ,שמייכל,
אן אויבנאויף שפראך ,וואס ברענגט נאכאנאנד דעם זעלבן געדאנק
איבער און איבער :וויפיל און וויאזוי קען איך "באקומען" נאך.
און כדי דאס אנצופילן ריכטיג ,איז אוועקגעשטעלט די "האָני מאָן" [ירח
הדבש] ,פון זיך לופטערן אין אלע עקן וועלט ,פארברענגען און הוליען
צוזאמען ,כדי אנצופילן דעם אייגענעם קערפער ,דער צוזאמענלעבן איז
גארנישט מחייב ,נאר די מינימום וואס מען דארף געבן כדי צו קענען
נעמען ,וואס ווי געווענליך דאס וואס מען נוצט אנצופילן דעם אייגענעם
געשמאק ,וועפט אויס מער פון טאג צו טאג ,דער אייז קריעם איז נישט
אזוי אינטרעסאנט דעם צווייטן טאג ווי דעם ערשטן ,און נאך א קורצע
צייט שפייט מען דאס שוין אויס .ווילאנג עס איז נאך דא עפעס צו ציען
פון דעם צווייטן ,איז יענער אינטרעסאנט ,און ווען נישט פארלירט מען
דעם אינטרעס ,און מען גייט זוכן פריש.
די מצוה פון שנה ראשונה ,איז פונקט דאס פארקערטע.
ווען חתן און כלה האבן חתונה ,איז "נאכנישט" דא צווישן זיי א ריכטיגע
נאנטשאפט ,אזוי ווי א חברותא וואס הייבט אן דעם ערשטן טאג צום
לערנען ,וואס זיי קענען זיך נאכנישט גרונטליך און האבן נאכנישט א
געפיל איינער צום צווייטן ,אזוי אויך האט מען נאכנישט תיכף אן
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נפשו ללמוד ,עכ"ז אם רצונו הפנימי אינו ללמוד עכשיו ,אז כמעט קט שיתיישב
אין דבר העומד בפני הרצון
בפרשתן (בהר ,לבני חו"ל) אמרו חז"ל במדרש (ויקרא רבה פל"ד) וכי ימוך ללמוד ,יצטרך לאכול ולשתות ,או שיחטפנו שינה ,או שבפתע יזכר איזה דבר
אחיך הה"ד (משלי כ"ט) רש ואיש תככים נפגשו (שם כ"ב) עשיר ורש נפגשו נחוץ שצריך עתה ממש לגמרו ,וכ"ז נובע מחסרון "רצון" הפנימי ללמוד.
עושה כלם ה' וכו' ,רש זה שהוא רש בנכסים ואיש תככים זה שהוא עושה
[ואף שאנו יודעין שדרך הרצוי בלימוד התורה הוא דוקא ביגיעה ובעמל,
בפעולה ,עמד רש עם איש תככים ,אמר לו תן לי מצוה [צדקה] ונתן לו ,מאיר אפילו אם אינו מתחשק לו ללמוד ,ותורה שלמדתי באף הוא שעמדה לי וכו',
עיני שניהם ה' ,זה קנה חיי שעה וזה קנה חיי העוה"ב ,עשיר ורש עשיר זה ואיך זה אפ"ל כי בלי שלימות הרצון לא יעלה בידו כלום ,הנה תשובה על דבר
שעשיר בנכסים ורש זה שרש בנכסים ,עמד רש עם העשיר אמר לו תן לי מצוה ,זה ,שיש רצון ללימוד הנמשך ע"י התבוננות ,שהוא מוכרח ללמוד מצד תפקידו
ולא נתן לו עושה כולם ה' ,מי שעשה זה עני יכול לעשותו עשיר ,ומי שעשה בעולמו ,ויש רצון הבא ע"י שיש לו תענוג כבר מלימוד התורה ,והנה בתחלת
לזה עשיר יכול לעשותו עני ,אמר העשיר לאותו העני ,לית את אזיל לעי ונגים דרכו צריך להיות לו עכ"פ רצון שיומשך ע"י התבוננות ,וע"כ כייף נפשי' לזה
[למה אין אתה מיגע עצמך לעבוד] חמי שקיין [הלא תראה שיש לך שוקיים] בכל היכולת ,וע"י העמל נקבע בלבו לאח"ז תענוג וחשק ,ושוב א"צ ללחוץ
חמי כרעין [יש לך כרעים] חמי כרסוון [יש לך כרס] חמי קפרן [אתה בעל בשר ,עצמו ללימוד ,אבל לא שייך בלתי עכ"פ "רצון" הבא ע"י התבוננות והבן היטב].
וכלומר שהעשיר תובע את העני הלא יש לך כל האמצעים והיכולת לעבוד
וכמו"כ אף אם יהי' לאחד חשק נמרץ ללמוד ,אמנם יחסר לו הידיעה איך
בעצמך ולהשתכר ולמה זה אתה בא לבקש ממני צדקה] א"ל הקדוש ברוך
למשקל ולמטרי בסוגיית הגמרא ,כגון שיש לו מח חלש וכדו' ,אז ג"כ נמנע
הוא ,לא דייך שלא נתת לו משלך מאומה אלא במה שנתתי לו אתה מכניס לו
ממנו הלימוד ,וכמו"כ אם יתיישב ללמוד בחשק נמרץ ואין לו ספר ללמוד ממנו,
עין רעה ,לפיכך (קהלת ה) והוליד בן ואין בידו מאומה ,מן כל מה דהות ליה
ואינו יודע כלום בע"פ אז נחסר לו "היכולת" ג"כ לא יושלם מעשהו .סוף דבר,
לא ישבוק לבריה [מכל מה שיש לו לא יעזוב כלום ממנו לבנו] ונסיב מומא
שלימות כל פעולה אינו אלא אחר שנגמר הרצון הידיעה והיכולת.
לנפשיה ,לפיכך משה מזהיר את ישראל וכי ימוך אחיך ע"כ.
עיקר מהכל הוא הרצון
דברי המדרש אלו הם בוטים כמדקרות חרב מצד אחד ,עונשים חמורים על
ולכתשתדק תמצא כי העיקר מכל אלו הג' הוא הרצון הפנימי לכך ,שהוא
פגיעה בנפשו של העני ,אמנם נפלאים מצד השני ,דהלא טענה טובה יש לו
החשק ,המרץ ,זרם הענערגי"ע ,הטריי"ב קראפ"ט של האדם ,כי אם יש לו
להעשיר על העני ,למה זה אינו משתמש באבריו הבריאים והטובים ליהנות
רצון באמת ללמוד ,אז מהר יתגבר על כל הקישויים ,הן בחלק הידיעה ,והן
מיגיע כפיו ,ובעצלותו מטריח את הציבור בצרכיו ,תחת לעמול ולהזיע בגופו
בחלק היכולת ,כי רצונו ימריצנו לטרוח ולחקור וללמוד אופני דרכי הלימוד,
הבריא והחזק ,ומה לו להעניש את העשיר ,אם הוא מעורר את העני ומזרזו
ורצונו ימריצנו להמציא לעצמו היכולת בכל מחיר ובכל האמצעים ,ולא ימציא
בדבר שצריך חיזוק אצלו .ובפשטות י"ל דמיירי באופן שאין רצונו להעיר לו
לעצמו כ"כ תירוצים ואמתלאות ,כי הכל תלוי ברצון הפנימי ,וכמו כשמגיע
ולזרזו ,רק להשתמט מליתן לו צדקה ,אולם אפשר דכוונה עמוקה גנוזה כאן.
האדם לידי מצב שנצטרך ללחום על חייו ,אז רצונו העז שנטבע בקרבו להשאר
במדרש רבה פ' בחקותי( ,ויק"ר ל"ה א') אם בחקותי תלכו ,הה"ד חשבתי בחיים ממציא לו ממילא הרבה דרכים ועצות ויכולת כדי לבלות ימיו ושנותיו
דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך ,אמר דוד רבונו של עולם בכל יום ויום הייתי בטוב ,ומזה תדון על כל דבר ,כאשר האדם מרגיש שד"ז נוגע לנקודת נפשו,
מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך והיה רגלי מביאות שום דבר לא יעמוד לו מנגד להפריעו מלבצע רצונו .וזהו הכוונה בהמאמר אין
אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ,הה"ד ואשיבה רגלי אל עדותיך ע"כ .וכבר דבר העומד בפני הרצון.
אשתפך על זה חביתי חביתין של דיו בספרי קודש ,ועוד לאלוה מילין.
*
גזירת עניות הוא על א' משלש אלה
כל פעולה שלימה מתקיים ע"י "רצון ,ידיעה ,יכולת".
והנה כ' בפנים יפות (משפטים עה"פ אם כסף תלוה) וזל"ק ואם יאמר העשיר
ונראה לבאר כ"ז ע"פ מושכל עמוק בתורת הנפש ,ומקורה בספה"ק (עקידה
פ' ראה ,של"ה הק' ,ועוד) כי שלימות כל פעולה אינה אלא אחר שיושלם בה כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה ,ויתלו חסרון העני מחמת עצלותו
ג' ענינים ,הרצון ,הידיעה ,והיכולת .וכלומר ,שאי אפשר להשלים שום מעשה והתרשלותו בלי התאמצות ,כבר הזהיר ע"ז הכתוב [דברים ח' י"ז] ואמרת
בטוב ,עד אחר שיתקיים בהאדם הני שלשה ,שיהיה לו "רצון" גמור לעשותו ,בלבבך כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה וגו' כי הוא הנותן לך כח לעשות
חיל .והוא מ"ש חז"ל (אבות ג' ז') תן לו משלו שאתה ושלך שלו ,פירוש כמו
"ידיעה" ברורה האיך לעשותו ,וכמו כן שיהי' "היכולת" בידו ע"ז.
שהממון הוא שלו כך הכח והזריזות ואומץ שלך הם שלו ,לולי עזרתו אין כסף
ונמשיל לך משל ,הנה כדי ללמוד דף גמרא בשלימות ,נצרך לזה שלשה
ואין כח לעשות חיל ,והשי"ת מאתו הכסף ומאתו ירבה עצמה לאין אונים,
דברים ,א' שיהי' לו "רצון" וחשק גמור ללמוד" ,הידיעה" בדרכי הלימוד ,איך
והרמז לדבר שהאותיות הקודמות לכסף הם ענ"י ,והאותיות שאחר הכסף הם
לפרש המלות ,אופן הלימוד בגמרא ע"ד שקלא וטריא ,והבנת הסוגיא על
בוריה ,וכן שיהי' לו "היכולת" ללמוד ,שיהי' לו גמרא פתוחה לפניו ,חדר מואר ,עצ"ל ,לרמז שהכסף והעוצם הכל הוא מאת השי"ת ,ולולי עזרתו ח"ו יפנה
ומח צלול וכו' .ובאם נחסר א' מאלה לא יושלם חפצו בשלימות ,כגון אם יחסר לימין ואין עוזר ,ולשמאל ואין סומך בשום צד עכ"ל.
לו הרצון ללמוד ,אף שיודע איך ללמוד ויש לו היכולת ,ואף אם בפועל יכוף
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בביתו שהספינה אינה נוסעת כראוי ,ומפעם לפעם הוא נתקל בקושיים זה
אחר זה ,ומשום מה אינו רואה תכלית טוב בחיים עם אשתו ,ויצר המריבה
מצא מקום מנוחה לשכון בביתו ,אז יש לו לפקוח עיניו ולהתבונן איזה חלק
מאלה השלשה הוא חלש אצלו ,או שצריך תיקון ,או שממנו התחיל אצלו
הגלגל להסתובב .אולי הוא על חלק "היכולת" שיש עליו משימות קשות שאינו
יכול בשום אופן לבצע מעשיו ,ובכן ד"ז מכביד עליו ועל ביתו ,וע"כ צריך הוא
להפנות כל מחשבתו איך לתקן הדבר בשלימות ,להגביר חלק היכולת ,או
למעט המשימות.

האדם אם יהי' עני או עשיר ,הכוונה הוא שגוזרים עליו שיחסר לו א' מחלקי אלו
השלשה ,לאחד גוזרין שלא יהי' לו "רצון" ואומץ וזריזות להרויח ,ולהשני גוזרין
שיחסר לו הידיעה איך לעסוק בדרכי המסחר ,ולהשלישי נוטלין ממנו היכולת
בפועל לעבוד ,וזהו גופא הגזירה על העני .עי' היטב בדבריו דו"ק ותשכח.

אמנם בודאי אין זה פוטר כלום מלחפש לעצמו עצה ותושי' בדרכי הטבע
למלאות החסרון באלו השלשה ,וכמו כשיש לא' חולי בתוך ביתו אינו יושב
בחיבוק ידים באמרו שהכל נגזר מהשי"ת וכו' ,כי אף שהאמת כן הוא ,מ"מ
גם זה נגזר מהשי"ת שיתפלל לפניו לרפאות את החולה וניתן רשות לרופא
לרפאות ,ככה ממש הוא ד"ז ,שאין רשות להעני לפטור עצמו במענה שכן נגזר
ולפעמים אפשר שתחלת נפילתו הי' בחלק "הידיעה" ,שלא ידע באיזה אופן
עליו שיחסר לו האמצעים הנחוצים להרויח ,ובעיקר כשנחסר לו שלימות הרצון ,לכלכל מעשיו ודבריו לשביעת רצון ב"ב ,ונכשל כמ"פ פעמים במצה ומריבה,
כי על כ"א נמצא בדרך כלל רפואה ומוזר ומומחים ידועים.
וע"כ גמר "במחשבתו" ששוב אין לו "היכולת" לנהג בית על מי מנוחות ,וד"ז
וכ"ז הוא כלפי העני עצמו ,אבל העשיר יש לו לידע ,אף אחר שרואה להעני השפיע על "רצונו" שנתיאש שהוא הצעיר יש לו באמת היכולת להיות מנהיג
שהוא בריא ושמן ,שמ"מ אין זה מספיק לו להעני כדי לעבוד ולהרויח ,מפני וראש בביתו באופן הראוי ,אולם כשיתבונן בזה ,ידע שאם יתוסף לו ידיעה
שאף אחר הידיעה והיכולת ,אפשר שנחסר ממנו העיקר מאלו הג' הוא חלק באלו הענינים ,ומהיום והלאה ינווט ביתו כדבעי למיהווי ,שוב ישפיע כ"ז על
הרצון ,ונמצא למאות סיבות נפשיות שאפשר להפריע בעדו מלבצע מחשבתו ,נפשו ,להגביר חיילים ולהוסיף אומץ.
ואדרבה מי שהוא במצב כזו ,שיש לו הידיעה והיכולת ,אלא שנחסר לו חלק
ולפעמים התחיל צעדיו הראשונים מוחלט בדעתו מסיבות שונות שהוא
הרצון ,הוא נמצא במצוקה נפשית קשה מאד ,שהכאב הוא עמוק עמוק וחותך כשלון מהרגע הראשון ,ומעולם לא הצליח וכמו"כ לא יצליח בחיי נישואין,
עד ציפור נפשו ,והרי עתה אחר שעני כזה ,שאכן יש לו כל היכולת והאמצעים ונמיכת רוח זו נובע לפעמים ממה שראה אצל אחרים שלא הצליחו וכדו',
והידיעה להשתכר ולהרויח ,עומד לצדו של העשיר ,והעשיר אינו רואה רק עכ"פ בידיעה והבחנה באלו ,אפשר לאחד להעזר קצת בעצמו ולמצוא מקום
שיש לו "היכולת" ואכן יש לו כרעים ממעל לרגליו ,אבל אינו מסתכל עמוק הכשלון ,ומשם העצה הנכונה לחזק בדקי ביתו.
פנימה להבין רגשי נפשו הקשה עליו ,ומעיר להעני למה אינו מנצל את היכולת
*
שבו לעבודה ,הוא פוגע בזה מאד בלבו ,וגם העני שואל מעצמו שאלה כזו
ובזה נבוא לבאר גם מאמרו של דוד מלכנו ,כי כאמור עיקר המניע את
ממש ,למה אי אפשר לי לנצל את כחותי בעצמי ואני צריך להגיע לידי מתנת האדם ,הוא חלק הרצון ,שהרצון גובר ומתגבר על הכל ,הרצון ממציא דרכים
בשר ודם ,וזעקתו עולה לשמי מרום עד שח"ו נענש העשיר עי"ז .ודו"ק כי ויכולת איך להגיע אל תכלית הנרצה ,והרצון מושך את האדם אף למקום שלא
קצרתי.
חשב עליו מתחלה ,ובין כך ובין כך מוצא עצמו עסוק בדבר שלבו מושכו לכך
*
מתחלה.
הני שלשה הם כגלגל החוזר מא' לשני
וזהו שאמר דוד חשבתי דרכי ,ר"ל על אף שבמחשבתי הי' לפעמים לעסוק
והנה עוד אחת ראוי לידע ,כי הני שלשה אחוזים ומקושרים זה בזה ,ואחד
מניע את השני ,ובנפול אחת מהן תוצאותיו פוגעים גם בהשני ,ויש בזה אריכות בדברים נחוצים ,לבית פלוני ולמקום פלוני ,שלקושטא דמילתא הוצרך
גדול אשר אין כאן מקומו .ובקצה המזלג ,כשאחד נופל בפח היאוש ,הנה להתעסק בהם כתפקידו של מלך לפקח על צרכי המדינה ,אמנם כיון שתוך
נפגעה בזה חלק הרצון שבקרבו ,שהוא הכח המניע את האדם לפעול ולגמור תוכיות פנימית נפשו הי' מוטבע בו עמוק עמוק רצון אמתי ללימוד התורה,
מעשהו ,אמנם הסיבה הראשונה אפשר להיות נובע מזה שנכשל תחלה בחלק הי' מאליו וממילא מוצא עצמו בבית המדרש ,וז"ש ורגלי מוליכות אותי ,ר"ל
"היכולת" ,לדוגמא ,מבשלת שהכינה ארוחת הערב ,וניסתה זה פעם הראשונה הרגילות שלו בלימוד התורה ,ורצוני העז שהי' מושרש בקרבי ,גבר על הכל
להכין מאכל חדש ,אמנם נכשלה במעשיה והמאכל לא יצא טעים וטוב ,אז ואף שלא חשב מתחלה לילך לבית המדרש ,אפ"ה הגיע לשם בלא יודעים
אחר שרואית להדיא שאין לה "היכולת" לערוך מאכלים מבוסמים ,הרי היא האיך ובמה.
"חושבת" שהוא בעלת כשלון ,וסוברת בדעתה ששוב לא אפשר שתוכל לבשל
והעצה להגיע לזה ,הוא ע"י עמילות בתורה ,כי כאמור רצון הפנימי אפשר
מאכלים מבוסמים ,וקובעת כן בדעתה לידיעה ברורה ,ומחשבה זו משפיע על לקבוע ע"י תענוג [שרצונו בזה כיון שיקבל תענוג מזה] או ע"י התבוננות
"רצונה" וחשקה לנסות שוב עוה"פ .הרי מזה ,שמה שלא עלתה בידה בחלק [שיקבע בדעתו שד"ז מוכרח הוא לטובתו הנצחית] ,וכל זמן שלא נקבע אצלו
היכולת ,ונמשך בחלק הידיעה ,נגמר בחלק הרצון .והרפואה ע"ז אפשר להיות אהבת התורה בשלימות ,ואין רצונו מושכו לזה ,צריך הוא להיות עמל בתורה
ע"י תיקון א' מג' חלקים אלו ,ויש כמה וכמה דרכים אצל רופאי הנפש ,יש מי "ע"י שכלו" שיבין בדעתו הנחיצות הגדול של לימוד התורה ,להביאו לידי יגיעת
שעיקר פעולתו הוא על חלק היכולת ויש על חלק הידיעה ויש על חלק הרצון ,התורה ,ובהמשך הזמן ישיג הארה גדולה וחשק אמתי ללמוד ,ורצונו ימשוך
ובתיקון א' מהם נמשך גם השני וכמו גלגל החוזר ואכמ"ל.
אותו מאליו ,אל בלא התבוננות מקודם ללימוד התורה .וזהו הסמיכות למקרא
והיוצא לנו מזה נפקותא לעניננו בתיקון שלימות הבית ,כי באם א' מבחין קודש אם בחקותי תלכו וגו' שפי' רש"י שתהיו עמלים בתורה.
בעריכת הרב יצחק לויפער פאר שאלות און הערות אדער צו באקומען דעם גליון binyan@yeshivanet.com
ביטע האלטן די גליונות פריוואט און נישט צושפרייטן אין בתי מדרשים.
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