
  לא מוגה

  ערב יום השואה.  –. כז' ניסן תשע"ד 27/4/2014ירושלים.  –שיעור יום ראשון 

הרב צבי יהודה קוק היה לו מנהג שהוא מעולם לא הורה אותו לרבים, וגם בישיבה הוא לא הורה 

 לנהוג כך, אבל כך הוא נהג. 

קהילות  –תפילת אב הרחמים תקנו באשכנז אחרי מסעות הצלב שערכו ימח שמם בקהילות שו"ם 

נהגו שלא  –שנשחטו ונטבחו. זכר לקדושי הקהילות נתקנה תפילת אב הרחמים. בשבתות מברכים 

להגיד את התפילה, אבל במנהגים כתוב שבשבתות של ספירת העומר כן אומרים אב הרחמים. 

 הסיבה לכך היא שבאותו זמן היה עיקר הטבח. לכן נבע וויכוח האם גם באייר וגם בסיון לא אומרים.

הרב צבי יהודה דיבר על כך ואמר שבשבת מברכים ששם זה היה אומרים "באיזה שעה לא נשחטה 

  קהילת קודש שלימה בשואה, יש רגע לא לומר?!". 

ככול שהזמן עובר אפשר להבין שמבינים פחות, או שלא מבינים בכלל. כך כל יום יש לעסוק ולזכור 

  מהם. בזכותם של הקדושים, ומה שאנחנו צריכים ללמוד 

  אז יהיה הדברים לעילוי אלו שאין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם, ונזכה באמת לגאולה שלימה. 

  גם המשנה בפרקי  אבות וגם פרשת קדושים קשורים לעניין זה. 

  בפרשת קדושים יש פסוק מוכר לכולם. פסוק ט"ו בפרק יט': 

 ֵתֵל. �א) טז( :ֲעִמיֶת- ִ,ְ#!ֹט ְ&ֶצֶדק ָגד*ל ְ!נֵי ֶתְהַ(ר וְ�א ָדל ְפנֵי ִתָ'א �א ַ&ִ%ְ#ָ!ט ָעוֶל ַתֲע�� �א) טו(

 ֲעִמיֶת- ֶאת ,*ִכיחַ  ה*ֵכחַ  ִ&ְלָבֶב- /ִחי- ֶאת ִתְ�נָא �א) יז( :יְקֹוָק ֲאנִי ֵרֶע- ַ(ם ַעל ַתֲעמֹד �א ְ&ַעֶ%י- ָרִכיל

    יְקֹוָק. ֲאנִי 2ָמ*- ְלֵרֲע- וְ/ַהְב,ָ  ַעֶ%- ְ&נֵי ֶאת ִת1ֹר וְ�א ִת0ֹם �א) יח( :ֵחְטא ָעָליו ִתָ'א וְ�א

  (ויקרא פרק י"ט)              

רש"י אומר: "זה כלל גדול בתורה". יש לשאול מה קשה בפשוטו  –על המילים "ואהבת לרעך כמוך" 

במשפט :"זה כלל גדול  של מקרא, הרי רש"י לא בא להגיד לנו את דברי רבי עקיבא. רש"י משתמש

  בתורה" כדי להסביר לנו דברים שאנו לא מבינים מהפשט. 

המילים הללו הם סגירה של כל הדברים מ"קדושים תהיו". הדיבר הראשון היה "איש אמו ואביו" ו"אל 

תפנו אל האלילים", ואז המשכנו בעניינים שבין אדם לחברו. בכול הדברים הללו רש"י הסביר מה בא 

רש"י בא לומר שזה לא פרט מסוים  –הם ללמד. כשהוא מגיע למשפט "ואהבת לרעך כמוך" כל אחד מ

שיש ללמוד, אלא זה הכלל של כל הדברים שדברו עליהם קודם. ע"פ כלל זה אפשר לבאר את כל 

  הנושאים של בין אדם לחברו. ע"פ הקדמה זו ננסה לבאר את המילים: "בצדק תשפוט עמיתך". 

לו מדבר על הדיין, ואם כך פסוק זה חרג מהפסוקים לפניו ולאחריו. כי הפסוקים בפשטות פסוק טו' כו

האדם הפשוט. לפי זה פסוק  –לפני ולאחרי בוודאי לא מדברים על הדיין, אלא אל כל אדם ואפילו אלי 

 עול תעשו לאטו' הוא חריג ועוסק בשופט. רש"י באמת מסביר את הפסוק כשהוא מופנה אל הדיין: 

  .ותועבה חרם, ומשוקץ שנאוי, עול קרוי הדין את המקלקל שהדיין מלמד - במשפט

  על המילים "בצדק תשפוט עמיתך" רש"י מסביר: 

  זכות. לכף חברך את דן הוי אחר דבר. כמשמעו -  עמיתך תשפט בצדק

זו משנה באבות בפרק  –אני יודע ש"הוי דן את כל האדם לכף זכות" רש"י לא סתם מביא עוד פירוש. 

אבל מעולם לא הבנו שצריך לזה מקור מהפסוק. (אגב רש"י מביא את הדברים מהגמרא א'. 

  "את חברך") -בסנהדרין



 לך וקנה רב לך עשה אומר פרחיה בן יהושע מהם קבלו הארבלי ונתאי פרחיה בן יהושע

            . זכות לכף האדם כל את דן והוי חבר

  (פרקי אבות פרק א' משנה ו')           

אבל הדברים של רש"י הם קשים. כי קשה להגיע יהושע בן פרחיה לא חשב להביא פסוק לדבריו. 

  לפירוש זה של "הוי דן" כפירוש לפסוק. 

בו מדברים על בית הדין ובית המשפט. אלא הוא משנה  –רש"י עכשיו כבר שינה את הפירוש הראשון 

"הוי דן את כל האדם".   –כלפי כל אדם היא מופנית  -את כל מהלך המשחק ואומר שסיומת פסוק טו'

הוא אותו עמית עליו מדובר קודם, והעניין הוא לדון אותו לכף זכות. אבל  –"בצדק תשפוט עמיתך" 

  לכאורה במושגים שלנו זה סותר את "לא תהדר פני דל וכו'." . 

ובפסוק.  ומביא הבנה מחודשת במשנה –לעניות דעתי רש"י רוצה לענות בפעם אחת על שתי שאלות 

"דן ניכנס כעת רק למילים הללו של המשנה: "הוי דן את כל האדם לכף זכות". מה פירוש המושג : 

לכף זכות"? לדון זה להיות דיין. בכלל יש לשאול מדוע האדם נתבע לדון את חברו? הרי לכאורה 

  עמיתך!  אסור לנו לדון את חברנו, אז איך רש"י בא להגיד לנו שיש מצווה דאורייתא לשפוט את

צריך לנתח את המושג 'לדון'. אבל לפני שניכנס לכך, הפסוק של "בצדק תשפוט עמיתך" נמצא 

  במרכזה של פרשת קדושים. 

  סיפור: 

וסופר לפני כן על  בשיחה מרתקת של הרבי על פרשת קדושים הוא מספר סיפור שסיפר הרי"ץ

שם טוב שעוד לפני שהתגלה אחד הדברים שהוא היה אוהב בעת - שם טוב. מסופר על הבעל- הבעל

איך הבריאות? איך הפרנסה?  –נדודיו מעיר לעיר הוא היה נוהג לגשת ליהודים ולשאול סתם יהודים 

גדי איכר הוא נורא אהב לשמוע את התשובות של היהודים. כך הוא היה הולך ומסתובב עם ב

והאנשים לא הכירו אותו, אבל ענו לו תשובות. פעם אחת הוא הגיע ליישוב מסוים ושם הוא קיים את 

מנהגו ושאל את האנשים. באותו ישוב התגורר יהודי זקן מופלג שהיה תלמיד חכם גדול מאד, והוא 

תורה בקדושה.  היה פרוש מכל ענייני העולם. הוא היה יושב ב"חדר פרישות" לצד בית הכנסת ולומד

כך הוא ישב יותר מיובל שנים עטור בתפילין ורק לאחר רדת החמה אכל משהו וממשיך לעסוק 

בתורה. הבעל שם טוב רצה לגשת גם אליו, אבל הוא לומד תורה. הבעל שם טוב ניגש אליו בלבוש 

ענה לו  הפשוט שלו, ושאל אותו "נו איך הבריאות? מה עם הפרנסה?" אותו יהודי הסתכל עליו ולא

והצביע לו על הדלת  -ממשיך לשאול, אבל היהודי כנראה החל לכעוס –כלום. ואז הבעל שם טוב 

שיצא. אז הבעל שם טוב פונה אליו ואומר לו: "רבי למה אתה לא מספק לקב"ה כביכול את הפרנסה 

הקב"ה. שלו, הוא רוצה פרנסה. " הגאון נבוך ונבהל , שיהודי כפרי פשוט מדבר כך על הפרנסה של 

 –שכאומרים שאדם יושב על דבר מסוים  –"ואתה קדוש יושב תהילות ישראל"  –אז אמר לו היהודי 

אתה ריבונו של עולם קדוש, ומה  –"ואתה קדוש "  –הכוונה שמזה הוא ניזון. אמר לו הבעל שם טוב 

רוך ב –כביכול אתה מתפרנס? על מה אתה יושב? הפרנסה שלך כביכול זה התהילות של ישראל 

השם, אי"ה, בעזרת ה'", ואתה גוזל ממנו את הפרנסה שלו?! כשמפרנסים אותו הוא משבח אותו 

  ב"בני חיי ומזוני". 

הסיפור הוא מופלא. זה הפשט של הפסוק: "ואתה קדוש". הרבי שואל בשיחה שאלה מצויינת: דווקא 

פיק מרומם את הקב"ה אצל הגאון הזה הבעל שם טוב היה צריך ללמד את זה? מה אותו גאון לא מס

בתורה שלו? אולי היה נותן לו איזה טיפ בלימוד תורה שלו, אבל מדוע דווקא אצלו הוא לימד את 

  המוסר הזה? התשובה שהרבי עונה היא מופלאה: 

הרבי אומר שהבלע שם טוב זיהה אצל היהודי הגדול הזה חולשה נוראית. "נתאווה הקב"ה שתהייה 

ום דבר שישווה לערך של הלימוד תורה שאפשר להגיע אליו. הבעל שם לו דירה בתחתונים" . אין ש

טוב זיהה את אותו יהודי שיושב בחדר של פרישות, אבל כל המושגים התחתונים כבר מנותקים 

מהקב"ה. הוא אוכל כי הוא אנוס, ולא מרומם את האוכל. הוא מרומם את הקב"ה רק בעזרת השכל. 



כשהוא  –כשיהודי מדבר על הקב"ה זה רק הסלון.  –לא הדירה דירה בעליונים יש לקב"ה, אבל זה 

אז הוא מרומם את הקב"ה. הבעל שם  - מדבר על הבריאות, על האוכל, על הפרנסה, על הלכלוך  

שהגאון ירומם את הקב"ה  –והוא רצה להרים אותה  –בחדר של הגאון  –טוב זיהה את החולשה הזו 

  מהתחתונים. 

 –הרבי אומר שכל העניין של פרשת קדושים הוא איך מרוממים את הקב"ה מהמקומות הכי נמוכים  

  כי אז זה מגיע הכי למעלה. 

  מתוך הדברים הללו נחזור להבין את תחילת הדברים. 

מה פירוש "הוי דן את כל האדם לכך זכות"? לכאורה זה באמת סותר כי אתה מראש אומר שתדון 

"והלא דין  –בעברית זה לחקור ולבדוק היטב. גם בלימוד משתמשים במושג זה לכך זכות. "לדון" 

  הוא". 

שאהבת ישראל היא לא מילים אלא  –קוק בתחילת מידות הראי"ה. ) בזה להבין (הר –לדון לכף זכות 

היא מקצוע גדול גדול בתורה. חובתו של יהודי זה לדון ולדרוש ולחקור ולשאול ולברר היטב עד שהוא 

לזה שכף הזכות היא הנקודה המכריעה. המשפט הוא באמת מכור מראש, אבל הוא מכור כי יגיע 

מחייב אותך להגיע לדיון בצדק, לדיון בדין. אתה  –היהודי הזה הוא אינסוף. ה"בצדק תשפוט עמיתך" 

צריך לברר איך הצדקה היא הצדק מבחינת הדין. אתה צריך לדון ולדון, ואם לא הגעת לכף זכות סימן 

  אתה לא יודע לדון. ש

יש כאן יהודי חוטא עם תעודות, והוא חייב סקילה בלי שום שאלה. אז איך דנים אותו לכף זכות? זה 

בדיוק חובת "בצדק תשפוט עמיתך". אתה חייב להגיע לזה שהזכות נלמדת בצורה של דין, ורק כך 

  מבינים את המושג "כף". 

  ? הרש"י הוא ברור, אבל איך מגיעים למדרגה כזו

כדי להבין את זה נלך למקום הרבה יותר ראשוני. קשה להגיד את הדברים הללו, אבל "תורה היא 

אי אפשר לעשות את פרעה  –וללמוד אנחנו צריכים". התרגלנו שכשרוצים לעסוק ביציאת מצרים 

מפלצת, והכול תלוי אלא בי. קל לעשות את יציאת מצרים על פרעה מלפני שלושת אלפים שנה, וזה 

 –אנחנו נהפוך לפלנטה אחרת. שבעים שנה אחרי  –ע לחלוטין שאת הפרעה של הדור שלנו טב

:"זו לא פלנטה אחרת!" וזה כאן היום ועכשיו. היום כבר אולי לא אומרים  -חייבים להגיד את זה 

  אבל עדיין היום הריחוק קיים.  –"פלנטה אחרת " 

יותר מוטלת עלינו. כמו שדנים בפרעה של חובת העדות הולכת ונהיית יותר ו –שבעים שנה אחרי 

  מצרים ולאט לאט מעבירים אותו אלינו, אז גם פה צריך לעשות את זה. 

  "נפלה נא ביד ה'":

 -יש פסוק בנוסח אשכנז אומרים אותו בימים בהם אומרים תחנון לפני התחנון: אומרים את פרק ו'  

"ויאמר דוד אל גד צר לי מאד נפלה נא ביד  - מקדימים לכך פסוק משמואל ב' –"ה' אל באפך תוכיחני" 

ה' כי רבים רחמיו וביד אדם אל אפולה". מדוע הפסוק הזה פותח את התחנון? איך הוא קשור לכך? 

  לפני שנענה על זה נבין את הפסוק.

חרב.  דוד אומר שקשה רעב, דבר, צריך לבחור בין שלושה עונשים :  גד בא אל דוד ואומר לו שהוא

עליו הבחירה, אבל הוא מעדיך להיענש ע"י הקב"ה. ברור שהכול ביד ה', אבל ברעב ובחרב יש חלק 

  ביד אדם, אבל הדבר הוא ביד ה'. 

לא כתוב כאן "נפלה נא ביד ה' וביד אדם אל אפולה", אלא "נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו וביד אדם 

רחמיו" ? תעזבו את היום הנורא של יום השואה. תחשבו על בשורה  אל אפולה". מה פירוש "כי רבים

  אז "רבים רחמיו"? דבר זה "רבים רחמיו"? –קשה אחרת שהתבשרתם בימים האחרונים 



אלא ההבדל בין לפול ביד ה' לבין לפול ביד אדם הוא : שלא עלינו אם אדם נופל ביד ה' והוא חולה, 

ת רחמיו של הקב"ה הוא מעביר דרכינו! דוד ידע מה זה התחושה האנושית הראשונה היא לרחם. א

לפול ביד אדם, והוא הכיר את דאוג ואחיתופל. מה מביא בני אדם להתמלאות רחמים על פלוני כשהם 

שמעו עליו שהוא חולה? אבל כשהם שומעים על אדם אחר שנופל במערכת המשפט הם יכולים רק 

היה בשם הצדק כמובן. יש תחושה כזו שעל דבר ביד וכדאי שזה י –לחכות למכה הבאה שהוא יחטוף 

  אז יכולה להיות תחושה אכזריות מזעזעת כזו.  –ה' הכול פתאום רחמים, אבל כשזה ביד אדם 

למה אתה מקבל בכאלה רחמים מחלה פיזית, אבל בכזאת אכזריות חולשה אנושית? זה עומק 

כי אז כולם  –ו"ביד אדם על  אפולה" הפשט של "נפלה נא ביד ה'" למה? כי אז כולם ירחמו עלי, 

  יתאכזרו אלי. 

בדרך האפשר אפשר להגיד מדוע בנוסח אשכנז אומרים את זה. האשכנזים לא קיבלו את אמירת י"ג 

מידות כל יום. כי יג' מידות זה לעורר את מידת הרחמים העליונים, ובמקום זה הכניסו את הפסוק של 

  "נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו". 

  ל הקדושה בעולם מגיעה מרחמנות. כ

  זה לשעבד את כל המוחין שלך עד שתלמד לדון לכף זכות.  –"הוי דן את כל האדם לכף זכות" 

אחת לשבעים שנה) ואז בא דיין  - הגמרא בסנהדרין אומרת שבית דין שמוציא אדם להריגה ( אגב

שנתנו לו סקילה אולי מדיע לו  אחד משבעים אחד הדייניים ואומר שהוא מצא דיון שאולי החמירו בזה

"ברור לו מיתה יפה", שנאמר : "ואהבת  - שריפה? אז הכול מתחיל מחדש. למה? כי יש כלל בהלכה

  זה גם ברשע.  –שמכאן לומדים ש"ואהבת לרעך כמוך "  -אומר היד רמה –לרעך כמוך" 

והיא מידת  -ידהאנחנו כעת בספירת העומר ומידת תפארת היא מידת הרחמים. אבל יש כאן עוד מ

האמת של יעקב. וזה אותו דבר. כי הרחמנות היא אהבה שהיא לא מותנית. כשאני יוצא מביתי ורואה 

ומאפשר למידת הרחמים שבי להופיע, זה לא מפני שהחתול נחמד, ולא מפני שמגיע לו,  -חתול רעב

  אלא זו חולשה אנושית שלי. 

ך מתגברים על החולשה האנושית של הרחמנות, כ"ז כ"ז ניסן הוא היום בו פילוסופיה שלמה דברה אי

יכולה להביא. לא אצל המפלצות,  –הוא היום בו צריך לזכור לאן אידאולוגיה שבשקר קוראים לה אמת 

  ברואים בצלם. האידאולוגיה יכולה להפוך את הרחמים לסמים קשים.  –אלא אצל בני אדם כמונו 

ים". מסביר הנצי"ב שלאחר עיר הנידחת קיימת את כל אחרי ציווי עיר הנידחת כתוב "ונתן לך רחמ

דברי התורה, אבל את מידת הרחמים הרסת. לכן הקב"ה צריך להביא לך את הרחמים. "וירעו אותנו 

מאבד אמון. לכן "וירעו אותנו המצרים  –זה שהם הפכו את המוח שלנו שהוא חושב רע  –המצרים" 

יש הרבה פסוקים אחרים שמתארים את הרוע של  מה זה קשור? הרי –שנאמר "הבה נתחכמה לו" 

כי גם ברגע של גבורה צריכה להופיע  –היא הרוע והיא האכזרות  –המצרים? אלא ההתחכמות 

  תפארת ובעומק רק זו היא האמת. 

הבריח התיכון שיכול להכיל את  –שמכיל את הכול  –יעקב אבינו. הבריח התיכון שמבריח את כולם 

  והאמת.  –הרחמים  –התפארת כל מה שיש, זה מידת 

אמת מנותקת היא שקר הכי מכוער שיכול להיות. היא האמת שאומרת לקב"ה כשהוא שואל אם 

לברוא את האדם : "אל יברא". היא האמת שמסתובבת בינינו ובתוכנו ואומרת אל יברא. היא האמת 

  שמסתובבת בבית אצלנו בפנים ומדכאת את מידת הרחמים. 

זה להביא את עבודת הרחמנות לעבודת המוחין. יש ללמוד איך  –ם לכף זכות" "הוי דן את כל האד

לכן זה הסיום של משנת "עשה לך רב וקנה לך חבר".  הבעל שם טוב הקדוש לא ראה מגיעים לזה. 

  את הרחמנות. הוא ראה את הכוח של  האדם להיות בשמים, אבל מה עם הרחמנות?  - בחדר הזה



הפיוט מדהים. מתואר שם לא  –י ואשמי נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו" בעומדי על משכבי זדון ליב

כי עכשיו אני מבקש  –שאני שונא אתעצמי בגלל דון ליבי ואשמי, ועכשיו אני יכול להפסיק לרחם 

     "נפלה נא בי ה' כי רבים רחמיו". 

אם כמשמעו זו הלכה לדיין, ואם זו הלכה לדיין אומר רש"י קשה על פשוטו  –"בצדק תשפוט עמיתך" 

שיביא  –שהשיפוט על פי דין הוא שיעבוד המוחין " הוי דן "  –של מקרא. לכן רש"י מביא עוד פירוש 

הם אותה מילה? רק אם  –לך את היכולת לדון לכף זכות.  האם יש עוד שפה בעולם שצדק וצדקה 

  הזה של רבים רחמיו,  אפשר יהיה להבין את הפשטות הזו. אתה תחזור למקום 

  זה לא רק את החלקים העליונים, אלא "את כל האדם".  –"הוי דן" 

  "מידת הרחמים עלינו התגלגלי...

  

  


