
  אמיתימנהיג 
מהו " וירא בסבלות�" � "ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלות�"

מי ית� מותי , חבל לי עליכ�: שהיה רואה בסבלות� ובוכה ואומר? וירא

והיה נות� כתפיו ומסייע . שאי� ל� מלאכה קשה ממלאכת הטיט , עליכ�

 – טכסיס של מלכות �והיה מניח דרגו� שלו …לכל אחד ואחד מה�

  . ועושה כאילו מסייע לפרעה, יישב לה� סבלותיה�ומ

אתה הנחת עסקי� והלכת לראות בצער� של ישראל ונהגת : ה"אמר הקב

   .אני מניח את העליוני� ואת התחתוני� ואדבר עמ�, בה� מנהג אחי�

    מדוע-נעלך של 

' פרק ג" (וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל: " נאמרהבפרש

של נעלי� , ויאמר אל תקרב הלו�: "נאמר' � בפסוק הובהמש). 'בפסוק 

  ". ממעל רגלי� כי המקו� אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא

אסור בנעילת , שכל מקו� שהשכינה נגלית, במדרש רבה מובא בעניי� זה

 –' יהושע פרק ה" (של נעלי�"כפי שרואי� ג� ביהושע שנאמר , הסנדל

י� ובמדרש רבה בסו$ במדבר וכ� הכוהני� שמשו במקדש יחפ, )'טו

  ? מדוע.שא� את כלי המשכ�ושג� הלווי� לא נעלו נעליי� בנ, מובא

ה "מביא השל, "שעשה לי כל צרכי"על הברכה , "שער השמי�"בסידור 

ל הסבר מדוע ברכה זו נאמרת על "הקדוש בש� מורו הגדול מהרש

חי , צומח, דומ�. ה ברא את עולמו במספר דרגות"הקב. נעילת הנעליי�

בראש הסול� עומד האד� המדבר ושולט למעשה על כל . ומדבר

כשהאד� לוקח עור . תחת רגלי האד�נמצא נמצא שהכל . הבריאה

שהוא המושל , מהבהמה לעשות מנעלי� למדר� כ$ רגל ממחיש בזה

נעילת הנעליי� א� כ� . והכל תחת ידיו ועל כ� מבר� שעשה לי כל צרכי

  .ה על כל הבריאה"ילו הקבמראה על כח הממשלה של אד� שהמש

שאיסור נעילת הסנדל במקו� , "באר יוס$"ביאר בספר פי האמור על 

ה אי� כל שלטו� של האד� "שלפני הקב, השכינה נמצאת בו הוא מפני

כאשר , ה ולא שיי� לשו� בריה בעלות או שלטו�"הכל בטל כלפי הקב

  )על פי אהבת קדומי�     (                                     . 'עומדי� לפני ה

  רגשיתשכלית ניסית ואמונה אמונה 
וכי ראה , את בני ישראל' ויאמ� הע� וישמעו כי פקד ה" נאמר הבפרש

הפסוק מעל פסוק זה קשה ) ' לא–' פרק ד (."ויקדו וישתחוו, �את עני

 �וידבר משה כ� אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח "בהמש

תרחש בי� הזמ� שנאמר מה ה, להבי�צרי� ). ' ט–' פרק ו" (ומעבודה קשה

  ?"ולא שמעו אל משה"לבי� הזמ� בו נאמר , "ויאמ� הע�"

ניסית ואמונה אמונה , קיימי� שני סוגי אמונה :כ�, נראה להסביר זאת

� ערובה איהתפעלות ניסית נובעת מהניסית אמונה  .רגשיתשכלית 

עשה את האותות אחרי שמשה " ויאמ� הע�" �כ� ל. שתחזיק מעמד

לא בודה העלח% ועקב , גרמה להתפעלות ואמונה זמנית, והמופתי�

שהכבדת העבודה והלח% על כ� , הספיקו להפני� ולהעמיק את האמונה

  ."ולא שמעו אל משה"הגיעו ל  ות�גרמו לירידה באמונ, ידי פרעה

אלא , באמונה ניסית רגעיתהתורה מצווה אותנו לא להסתפק כ� משו� 

כפי שנאמר  ,שכל ורגששילוב של  בלהחדיר את האמונה לעומק ליבנו

"�  .)'לט' דברי� פרק ד" (וידעת היו� והשבות אל לבב

� לשו� הרע שאסור לדבר בגנותו של אד� לש� תועלת מבלי ייבענראינו 

היוצא מ� הכלל הזה הוא כאשר השיחה ע� . כ� תחילהלדבר איתו על 

  .אותו אד� עלולה לחבל בהשגת המטרה הרצויה

כלומר שלא לדבר תחילה ,  היוצא מ� הכללשויע, אשר לאיסורי רכילות

, להיות שכיח יותר מ� הכלל, ע� האד� העומדי� לדבר עליו רכילות

כנס עמו י� להאי, לו כאשר פלוני כבר גר� נזק לזולתו או עומד להזיק

יגרו� לניזוק קשיי� בהגנה על עצמו או זה דבר  א� ,י� זהילשיחה בענ

  .בהשגת פיצויי�

, החובה הראשונה היא להוכיח את הנאש�, במצבי� אחרי� של רכילות

  .ורק אחריה מותר יהיה לספר את הרכילות כשמכווני� לתועלת

 רכילות אודותיויתכ� שהשיחה ע� האד� תבטל את הצור� לספר את ה

   . האמיתיותויתואשר לכוונותפיג את החשדות ב

 בליל לקרוא שמותר,  הובא'כ �' ג חלק דעת יחוה ת"בשו :שאלה

 מנורת די� מה .מנורה נוספת ידליק שמא לגזור ואי�, החשמל לאור שבת

 ג� מותר הא�, שלה האור דתימ את להחליש או להגביר שאפשר חשמל

  ?האור מדת את יגביר שמא לגזור ישש או, לאורה שבת בליל לקרוא כ�

, יטה שמא חכמי� גזרו לאו כז חשמל במנורת שג� נראה :תשובה

 והושע או שמ� לנר הלדמות אי� כי, שבת בליל לאורה לקרוא ומותר

�. האור את ומחשי�, הפתילה בראש פח� נעשה הדלקת� זמ� שבמש

� שבת מערב הדולק החשמל באור אבל, יטה שמא ל"חז גזרו ולפיכ

 אי�, ההדלקה בשעת כמו יפה ומאיר יציב נשאר והאור, הסבירה דהיבמ

  .האור מדת את יגביר שמא לגזור מקו�

' פ סימ� ערו� שלח� הקיצור על "הפני� לח�" בהגהות בזה כיוצא כתב כ�

 ל"חז אסרו שלא, שבת בליל נפט מנורת לאור לקרוא שמותר, 'טז אות

 שדרכו, ופתילה שמ� נר כגו� אלא, יטה שמא גזירה הנר לאור לקרוא

 מפני, ההדלקה בעת כמו מאירה הפתילה אי� שוב מעט שדולק שלאחר

 כדי הפתילה אל השמ� להטות וצרי�, הפתילה בראש שנעשה הפח�

 אותה שמדליקי� שמשעה שלנו נפט מנורת אבל, כמקד� יפה שתאיר

 מתמעט האור ואי�, ההדלקה סו$ עד הזמ� כל במש� מצב באותו נשארת

  . לאורה לקרוא ומותר, יטה שמא גזירה בה לגזור י�א, כלל

 ל"חז שגזרו שמה 'יא –' טחלק  "ציו� גידולי" בספר כזה חילוק נואמצ כ�

, בגחלי� יחתה שמא וקטומה גרופה שאינה כירה גבי על המונח בתבשיל

 של מצב באותו נשארות ואינ�, קימעא לדעו� הגחלי� שדר� משו� זהו

 יחתה שמא לגזור אי�, לכ� לחוש שאי� טנפ של בפתיליה אבל, חו�

  . 'טז –' ז � "אליעזר צי%" ת"בשו לדבריו הסכי� וכ�. הפתיליה את ויגביה

 ש"והרא $"רילפי ה, 'ערה סימ� יוס$ הבית מר� שכתב מה לזה לצר$ יש

   .יטה שמא לחוש אי� מרובה שאורו נפט של שבנר

 לקרוא להתיר אי�כתב ש', יג –' ערה סימ� "החיי� כ$" בספראומנ� 

' יט סימ� חיי� אורח חלק "חומה אני" ת"בשו אבל. 'וכו נפט מנורת לאור

מנורת הנפט  הרוב פי עלשהיות ו, ל"הנ "החיי� כ$ "ה דבריהעיר על 

  . רבנ� בה גזרו לאו שכיחא דלא מילתא הוי, יפה דולקת

כתב כי ההיתר לקרא לאור  'ערה ימ�ס הלכה בביאור ברורה המשנה

 י�ילענ להקל לסמו� יש מקו� מכל ,אינו ברור לחלוטי�מנורת נפט 

 המדרש בבית לומד א� ובפרט, מלימודו יתבטל שלא כדי, תורה תלמוד

 גדולות באותיות נייר פיסת על שבת מערב שיכתוב טוב להיולכתח. 'וכו

. 'וכו להטות יבוא ולא שיזכור כדי, שבת מערב במנורה ולהדביקו, שבת

 חשמל מנורת לגבי יודו נפט במנורת מירוהחש אחרוני�אפשר שג� ה

  .יטה שמא לחוש אי�, כראוי הנר הדלקת שהכי� וכל, וצלול רב שאורה

 מדת את יגביר שמא שהגזירה, שלנו בנידו� לומר מקו� ישעל כ�  נוס$ב

 כי, ל"חז גזרו שלא, הדולק בנר שמ� יוסי$ שמא גזירה כעי� זוהי, האור

, שעה באותה הנמצא החשמל �זר על הוספה היא האור מדת הגברת

 את מגביר הוא כ� ידי שעל, להדלקה שמ� עוד מבחו% כמוסי$ והוא

 אל עצמו שבנר השמ� יטה שמא שהיא ל"חז לגזירת דומה זה ואי�. האור

 'צג סימ� חיי� אורח "משה אגרות" ת"בשו בזה כיוצא כתב וכ�. הפתילה

   .שלנו גז בתנור תבשיל שהיית לגבי

 לגזור אי� האור דתימ את להגביר שאפשר חשמל ותבמנורג�  :סיכום

 מערב שיכתוב נכו� להיולכתח. בשבת לאור� ללמוד ומותר, יטה שמא

 לכפתור סמו� ויניחנו "שבת "גדולות באותיות נייר פתק על שבת

. שבת מחילול וימנע מיד יזכור, האור להגביר יבוא שא� כדי, החשמל

   )'כ �' ו חלק דעת יחווה ת"שוי "עפ    (.בתמי� להולכי� טוב ימנע לא' וה

עמוד  יה ה.' תקנח–נולד בשנת ה  �בעריש מייזלישבעריש מייזלישבעריש מייזלישבעריש מייזליש דוב  דוב  דוב  דוב רבירבירבירבי

והתפרס� כשתדל� למע� אחיו , ומגדולי המשיבי� בדורו, התורה בוורשא

ת משפטו שנאסר וקידש ש� רסו� רב בעול� כולו בשעכה לפז. בוורשא

בדבריו הדגיש הרב כי כל פעולותיו נעשו . שמי� בהופעתו התמירה

וכי כרועה , נה של הצלת המיעוט היהודי משפיכות דמי�מתו� כוונה כ

. רעות ופוגרומי�פ מנועיתה מוטלת עליו החובה לפעול לידתי ה

. ליוו אותו המוני� בדרכו אל מחו% לגבולות המדינהגלות ליו עכשפסקו 

.  לו כבודלהעניקסיה האוכלואליו בכל עיר ועיר אליה הגיע יצאה 

     .' תרל–ע בשנת ה "לב נ".� לספר המצוות"חידושי מהרד: "מחיבוריו

 שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב פנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבוע

  )על פי חפ% חיי� השיעור היומי(שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון 

        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל
 


