
                                       בעזרת ה' יתברך

 1שיעור מס' סיכום סדרת "עושים חיים"  -ר דעההילת נהק

תורה זו נאמרה בשבת חנוכה תש"ע, החנוכה האחרון בחחייו של רבנו ז"ל, מן התורות  .א

 היסודיות שבסה"ק לקו"מ, ושמה: "כי מרחמם ינהגם".

יכול להיות מנהיג. וצריך לידע  הינו מי שהוא רחמן, הוא -כי מרחמם ינהגם )ישעיה מ"ט(  א." .ב

איך להתנהג עם הרחמנות, כי על רשעים או על רוצחים וגזלנים אסור לרחם. וכן מי שאינו 

יודע איך להתנהג עם הרחמנות, אזי יוכל לרחם על תינוק של ארבעה ימים, לתן לו מאכל 

. על כן צריך לידע הצריך לגדול ולא לקטן כזה, כי קטן כזה צריכין לזונו רק על ידי חלב דוקא

מאכל  -איך להתנהג עם הרחמנות, שלקטן כזה צריכין לרחם לתן לו חלב דיקא, ולגדול 

 : "הצריך לו, וכן על כל אחד ואחד צריכין לרחם במה שצריך לו

למדנו מכאן שכשאדם נמצא בצער או במסכנות, לא מספיק לעורר רגש של רחמנות, אללא  .ג

זאת זה לא נקרא רחמיים אמיתיים. והדוגמא שמביא  לתת לו מה שהוא צריך באמת. וללא

דעת -רבנו, לאדם שרואה תינוק שבוכה וצורח מרעב, וממש רחמנות עליו, ואדם שאינו בר

 יכול לפתוח את המקרר ולתת לתינוק מאכל של אנשים גדולים, ועל ידי זה יגרום לו נזק.

כלל השלישי( הוא שכשרבנו אחד מהכללים לעיון בספר לקו"מ )מרבי אברהם חזן זצוק"ל, ה .ד

היא בדווקא ולא במקרה, ובאה ללמד אותנו דבר מסוים. ועוד כלל  –מביא דוגמא מסוימת 

)הראשון(, שכל תורה בלקו"מ היא מקשה אחת ולכן ניתן לבאר ממקום אחד בתורה למקום 

 אחר.

ו ואם כן ננסה להבין למה רבנו נקט דווקא את הדוגמא של התינוק הרעב שרחמנות עלי .ה

ורוצים לתת לו לאכול. ואכן, באות ז' בתורה זו מבאר רבנו שיש "דרי מעלה" ו"דרי מטה", 

אנשים גדולים ואנשים קטנים, וכל אחד צריך לרחם עליו באופן אחר. ובהמשך התורה )באות 

ז'( אומר רבנו שעיקר הרחמנות מתגלית בשעת האוכל, כלומר שצורה ובכך שמאכילים את 

 הזקוק עזרה.

', הוא סוג של דעת שצריך להאכיל, את הגדולים צריך 'להאכיל' היינו להאיר בהם סוג 'מאכל .ו

של דעת מסוימת )של 'איה מקום כבודו'( ולקטנים צריך לתת מאכל, סוג של דעת, אחר 

 המתאים לקטנים )והוא 'מלא כל הארץ כבודו, שהקב"ה מנצא בכל מקום, גם במקומם(

שצריך לתת לו חלב אם. החלב הוא עניין של חסדים, נחזור לדוגמא של רבנו על התינוק  .ז

והוא מאכל קטנים, ואילו הבשר, שהוא משורש הדינים, הוא קשה לעיכול. החלב הוא מאכל 

 דק וקל לעיכול, ויכול להיכנס למערכת העיכול הלא מפותחת של התינוק.

איך הם ומבואר בתורה זו, שלדרי מעלה שצריך להאכיל אותם ולהאיר בהם דעת שיבינו  .ח

עדיין לא התחילו לעבוד את ה' באמת כדבעי. ואילו לדרי מטה, שהם אנשים חלושים 

להם צריך לתת  –בגשמיות וברוחניות, שאם יתנו להם עבודות קשות הם יתייאשו ויישברו 

'מאכל' שהוא סוג דעת המלמדת שכל עבודת ה' הוא עניין מאד זמן וקל להשגה )כי מלא כל 

 הארץ כבודו(.

ששתי הבחינות הם נכונות באחת: הקב"ה עשה שאנו צריכים להתאמץ מאד, אך עם ובאמת  .ט

כל זה עבודת ה' הוא עניין מאד מאד קל. אלא שצריך לתת לכל אחד בזמן המתאים את 

ממש ניתן להמית  –המאכל המתאים לו, ואם יהפכו את זה, ויתנו לקטן את המאכל הגדול 

 אותו )מיתה רוחנית, היינו ייאוש(.

לנו דוגמא לכך שכשרבנו מביא דוגמא מסוימת בתורה )כגון כאן, הדוגמא על התינוק  הרי .י

שצריך מזון של חלב אם( היא בדווקא, ובאה ללמד אותנו עניין עקרוני שניתן להבינו מתוך 

עיון בחלקים אחרים בתורה שהיא כמקשה אחת )ולמדנו שהתינוק הם בחי' הנשמות 

יכולים לעכל דרישה קשה בעבודת ה', של דינים ו'בשר', והרגעים שבהם אנו דרי מטה, שלא 

ועל ידי ה'אמא' העליונה, שהוא בחינת תשובה בנעם ה', ואולי גם רומז לרבנו בעצמו שהוא 

הוא המנהיג המרחם, נחל נובע מקור חכמה, משורש הבינה, אמא עלאה כאם המקנחת 

להמתיק את כל הדינים צואת בנה, ושאחר לידתו 'דם נעכר ונעשה חלב' ויודע ויכול 

והדרישות הקשות בעבודת ה', לעניינים קלים ליישום ולהשגה בעצות מאירות פשוטות 

 הנוגעות עד שורש נשמת האדם ושורש הבריאה כולה(.


