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  פ' בחוקותי

נעשה ונשמע -פ' אהבת עמלות התורה, וזמן הכנה לקבלתה בשמחת התורה, ולומר כולנו כאחד 
 ?בחוקותי תלכויכול לקיים הבטחון האם מי שחסר לו במידת  )א

בתורה, ולשון  עמליםהוא להיות  בחוקותי תלכוכיון שחז"ל גילו לנו דהחיוב 
בדוק  וחושינו, בעמל ויגיעה גדולה בכל כוחינוללמוד תורה  -התורת כהנים 

 –בתורה  עמלומנוסה הוא דמי שאינו שלם בבטחון בבורא עולם א"א לו להיות 
ויגע  עמל, להיות תורהמהותו תהי'  והיינו שכללהיות ממש ליגען אין לערנען, 

בתורה, דלא ימלט שכל פרק זמן (אם לא כל שעה, או כל חצי שעה, או רבע שעה, 
  נותיו, וצרכיו, וצרכי ביתו, וכו', כידוע.וכו') מחשבותיו פורחים לעניני מזו

וע"ע בגמ' סנה' (דף כ"ו:) דמחשבה (דאגות, ע' רש"י) מועלת לשכח לימודו, ע' 
  שם, וע' מה שכתבנו בפ' בהר תשו' א'.

(כאן לעיל, ועוד חג מתן תורה ממשמש ובא שבו ביום  לידינווכיון דאתא תורה 
] אם רק נפתח פתח לידינו[לא רק  לבנו, ותבוא היא ישר לתוך מהר סינינקבלנה 

כמחט) נוסיף כאן כמה פרפראות עלי' ועל גדלותה (ואע"פ שלא באנו ְלִמָדה זו 
  ולא למקצתי', אפ"ה חיזוק [תמיד] בעי ולכן נתחיל [ובחרדה]):

 מקדשת! דהיא היא הקדושההתורה  - קודש קדשיםהיא  קדושחדא דדבר  )א
כל הבריאה על ידה  ונתקדשומתרוממת כל לומדי', ועל ידה ברא הבורא עולמו, 

  לקדושת ד' ית'!להיות מקום ראוי 
שהקב"ה  - תורה(שאנחנו מדברים אל ד'), ויש  תפילהועוד מה דכתב הח"ח יש  )ב

מאלף  ומעשהמדבר עמנו כשלומדים, דהוא יושב כביכול ושונה נגד כל א' וא'! 
 –שא' מראשי הישיבות אמר לאיזה תלמיד בישיבתו כשראהו מטייל בחוץ 

יישר כח  ים,רחמנות! ומברכין לכל המתפלל -גם השבוע לא פירטנו שמות של חולי ישראל אבל בקשה שטוחה לעיין בשבועות הקודמים ולהתפלל, וכן עבור כל שאר חולי ישראל. נא נא לרחם 
 –נא נא להתפלל עליהם לרפו"ש בתשח"י ובפרט על מו"ר הגה"ע שליט"א  –נא תעזרינו  –לכן מבקשים אנו –על כל תפלה שמתפללים ושכרם כפולה. ונתבקשנו להתפלל על כמה מחשובי העם 

וכעת עבור ישראל דוב (בער) בן בתי' באשע יהודית,  עבורואל הנביא), ונא להמשיך להתפלל חיים זאב בן האדל ביילע (גולדבערג, שמ ועבורמענדיל שניאור זלמן בן חי' לאה לרפו"ש בתשח"י, 
  רפואה שלימה בקרוב בתוך שאר חולי ישראל! -ברסקי) שנמצא במצב קשה ורפאל בנימין בן לאה (פ

  בס"ד
  קונטרס

  שו"ת שער מציון

  בחוקותיפ' 
  פרשת שכר ועונש

  )וכן בסוף הקונטרס ,ל"ג בעומר (ע' תשו' כ"במ(ע' תשו' כ"א) ושעעל"ט פסח שני מ יםעולה בטחוןעניני נכלל כאן כמה 
שיהא כל כלל ישראל, וללגרום התעוררות גדולה  -וזה  – ות ימיהםאריכלים לעשות בכל והם במיתתם יותר ממה שהי' יכ במירון שזכו תשפ"א בל"ג בעומרלשמים  בסערה שעלואלו לע"נ כל 

תשובה כ"ב מה שכתבנו בוכן  ,ע"ע בתשובה ט' , אמן. תנצב"ה.לימהששנזכה כבר לגאולה  למעלה יושר מליציםשיהא לע"נ, ושיהיו לות, כל החיזוק בעבודה ובתפילה, זקוף לזכותם כל הקב
  בפ' בהר.

אלו אם דהמהר"ם בא לו בחלום וש –. אסר על קהילתו לפדותו לחיים, וההוא דפדאו אחר מיתתו זכה להיות במחיצתו בעלמא דקשוט מהר"ם מרוטנבורג (ר' מאיר ב"ר ברוך)של יארצייט ביום שישי י"ט אייר חל ה
 סופו רואים מראשיתו. –ומה אני מבקש עתה מבוראי? תלמידו הוא הרא"ש  –רוצה עשירות לכל דורותיו או להיות עמו במחיצתו והוא בחר האחרון, וזכה בב' העולמות כידוע, מה הייתי בוחר בלבי 

אז והלאה נתקרב אל הרב זצ"ל עד שהקריב כל אשר לו לאהבת בוראו. הוציא כל החלוקה שקיבל מהכולל של חודש א' לקנות אתרוג מפואר, ומ –ביום שישי י"ט אייר חל היארצייט של ר' נחום ב"ר יהודא בערגמאן 
 אשרי חלקו בחיי נצח לעולמו. –דברי ר' יונה על המשנה הלומד ע"מ לעשות  –ההוא ספדן זכה לד' מינים שמאות באו ליטלן לצאת ידי חובתן. מתי אגבי' את לבי? קרא עליו 

 –נפש זכינו לשנים שלמים של קירבה, וראינו תמיד איך שהוא קירב את כל הבא בסביבו, עצות והדרכות ומסירות  –ר' מאיר ב"ר שלמה בראנדסדארפער, בעל הקנה בשם של יארצייט ביום שבת קודש כ' אייר חל ה
  (כשיאמרו שמועה מפי)? מתי אשים כל כולי בתורתי ואשכח כל שחוצה לה? אזכה לאיתמר מר מי יתן תמורתו, ומתי

ואחיו ן של ישראל, שזכה להיות רב צ"לחזו"א זר' שמרי' יוסף ב"ר שמשון קרליץ. רבה של קוסובה. איהו גופי' צורבא מרבנן ות"ח מופלג בדורו וזכה לבנין וחתנין רבנן, ה"ה השל יארצייט ביום ראשון כ"א אייר חל ה
ו להכיר יקרות של ובנותי, והג"ר שמואל גריינימאן זצ"ל, והג"ר נחום מאיר קרליץ זצ"ל, ובניהם אחריהם זצ"ל ויבדלחט"א, לימוד גדול לימד במסירו נפש לחנך בניו זצ"ל וחתניו הסטייפלערהג"ר מאיר קרליץ זצ"ל, 

  התמדה ועלו לגדולה. האם קיימתי גם אני חובתי?רגע מתורה הקדושה שזכו ל

 –אמר והלה תמה ו –הקוסובא רבי  –הצביע עליו ברחוב לחבירו ביום רביעי כ"ד אייר חל היארצייט של הרבי מקוסוב ירושלם ר' מנחם מענדיל ב"ר משה מונדרר. המכניס אורחים הידוע ברח' חגי ירושלם. א' 
עוד ועוד, ר דור ישרים ונזכה לנדרר? כ"כ עניוות עד להפליא. לא השאיר אחריו כל גשמי אלא זכותים של קרוב לרבע מיליון אורחי שולחנו עם חיזוק לאלפי בחורי חמד. השאיאם הוא רבי למה הוא אוכל אצל מו

  אמן.

דקיימנו  נסים, דלכאורה כפל לשון בברכת שהחיינו, דקיימנו והגיענו נמי נכלל בשהחיינו. ומתרץהקשה בפירושו על ההגדה, מעשה  –של הנתיבות (ר' יעקב ב"ר יעקב משה) יארצייט ביום חמישי כ"ה אייר חל ה
יורדין!],  – עולין ארדאק זצ"ל היתה רגילה למסור בשם אבי' שאם איןהיינו לא רק שנשארנו בחיים אלא נשארנו קיימים באמונתו, עדיין חרדים לדבר ד' אנחנו ועולין עוד ועוד [דהא המומע שרה, בת האלתר מנאוו

גיע לקיום לתי ישוער בתורת ד' הק'. וכן גנוז בי כחות בנפשי להושפתיים ישק. והגיענו ביאורו דהיינו לעשות מצות בשלמות, עש"ה. ורואים באספקלריא מאירה דנשמתו היתה נקי' לגמרי ע"י יגיעתו באופן הב
לקים מה לך לספר חָקי וכו' ואתה שנאת מוסר, ונראה דכן ולרשע אמר א -שהחוות יאיר הי' בוכה קודם לימודו, דחשש שמא עליו נאמר המקרא האם ראיתי מה שחנן בי בוראי? מסר הכוכב מיעקב  –אמונתי 

  האם קבעתי סדר מוסר חוק ולא יעבור, והתחלתי לספר בחוקי האלקים ברשות בוראי? –עשה גם הנתיבות, דהא שני' זכו שכל עולם התורה לומדים תורתם 

רש. חינך זרעו לאהבת תורה למעלה למעלה למשכיל, עד למסירות נפשם באופן פלאי. הכל נמצא בשו –ביום חמישי כ"ה אייר חל היארצייט של ר' אברהם שמחה ב"ר ארי' ליב (אביו של הנדיב שהוא חד בדרא) 
  ונזכה לפירות ולפירי פירות עוד יותר ממה שזכינו עד עתה, אמן סלה.

  זכה להיות חבר טוב לטובים. וראי' היא לטובו. –ביום חמישי כ"ה אייר חל היארצייט של ר' שמואל ב"ר אשר יהודא 

מיתתו שגרם בוכן עולם, קידש ד' תמיד בחייו לע"נ הר"ר ר' שלמה בן ר' יוסף יונה דיסין זצ"ל. תורתו ומידותיו והליכותיו היו משכמה ולמעלה מכל העם, אהוב ואוהב כראוי לצדיק יסוד 
  הרהורי תשובה בכל העם. ת.נ.צ.ב.ה.

בא בת ר' לע"נ אשתו טויהציל המון מאחינו בני ישראל במלחמת העולם. קיים מצות הכנסת אורחים בשפע רב, וכן  –ע"ה וויניקב"ר נתן נטע  אברהםיארצייט של הפעטער (דודינו)  –בכ"ה אייר יום חמישי בשבת 
  במצוות מאד, ושניחמה אחרים וחיזקה לבבם. עזרהיא ה ב."נפטרה ביום המר ט, שמואל ע"ה

כה לבנות חיפש הוא ומצא הטוב בשני. מתי אחפש גם אני? לא ז –רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי  –בחור הנחמד חיים ישראל מאיר ב"ר רפאל וואלדשיין הבאותו יום חל גם היארצייט של ש"ב (נבל"ח) 
  נא לרחם על נפשו. יישר כח. –שאין לו מי שיעזור לו שם  –בית (חולה הי' כל ימיו וסבל קשות) אבל ביתו בנה למעלה. תנצב"ה. נא נא ללמוד משניות ולהתפלל לע"נ 

השגנו בדברי שו"ע הלבוש או"ח סי' תפ"ט ס"א, וז"ל ואחר הברכה יאמר: יהי רצון כו' שיבנה בית המקדש כו'. והטעם, לפי שבזמן הזה  ושלל רבמצאנו  מציאה רבתה

ואין מברכין זמן על הספירה, משום  כתיקונה.יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה ונקיים המצוה מתפללין: הספירה הוא מדרבנן, כיון שאין לנו מקום להקריב העומר, לכן 

משום שטעם הספירה הוא שציוונו השם יתברך לספור שבועות וימים עד יום חמישים יום שהספירה הוא משום צורך יום טוב וסמכינן אזמן דרגל. ועוד יש טעם אחר, 

מתי יהי' אותו היום שיקבל  ומייחלוממתין על יום המוגבל לו לתת מתנה מרובה או דבר אחר שישמח בו, ומקווה המצפה ה, כאדם שיצאו ממצרים, שבו הי' מתן תור

ך לספור כל הימים אותה הטובה המיועדת לו, ובכל יום שישקע השמש הוא סופר ומברך לאלוקיו שעבר זה היום ומתקרב אותו היום אשר חפץ בו. וכן ציוה השם יתבר

לינו יותר מיום הגאולה של מצרים והוא עיקר היום שקיוינוהו, ולהראות שהיא חביבה ע לחבב עלינו את התורהוהשבועות עד היום שקיוינוהו, הוא יום מתן תורתנו, 

שאנו מראים שיאריך לנו הזמן עד יום מתן תורה, ובכל יום אנו מברכין ומשבחין שהגיע אותו היום ונקרב יום מתן תורה.  תוחלת הממושכהואם כן הספירה הוא בעבור 

, שהוא מתן תורה? שהרי אין מברכין זמן אלא על דבר ששמחין בו, ובספירה עיקר השמחהקיוינוהו שהוא ואם כן, איך נברך זמן על הספירה, ועדיין לא הגיע היום ש

 אין בה שמחה, לכך אין מברכין זמן.

בה לו, וא"כ אינה , מוכח שאינו חשומצפה להדאם אינו  –לו חלק בתורה  שיהי'וע"י זה מובן כמין חומר דברי הזוהר (פ' אמור) שמי שאינו סופר שבע שבתות אינו ראוי 

 ודברים נפלאים הן, וע' בכתבים אלו פ' אמור, ואפשר לנו לומר ב"ש, ומבקשים על העתיד לבוא! –זוכה בה 

 שנה שישית
 ִיד שער מציוןַא שנת 

 )ב"תשפ(
 

, ולא בסדרי התפילותאין לקרות כאן בשעת   ' עם הוספותזמהדורה    יישר כח. –הישיבה וכולל, וכו' 

  במקום דיש עירוב  אפי'נא נא נא ליזהר מלטלטל הקונטרס בחוץ בשבת  -בקשה שטוחה 

  טעמים) (מכמה

  [ע"ע במעשה רב אות קמ(א)]
 

 מותר לקחתו -אם נמצא בכל מקום ואין עליו שם 
 לישועהיוצ"ל בכמות קטנה (תרתי משמע) ומקוים  

 הרוצה לקבל הקונטרס באותיות גדולות נא להודיע ונשלח לו בל"נ (ע' עמ' האחרון)



  ב

החברותא שלך מחכה לך, ענהו התלמיד, אין לי חברותא בשעה זו. אמר רה"י יש 
 והא השכינה ממתנת לך!  –ויש 

, דלות התורה וגדלות הנותנה וגדלות חברותא הזהאדם שמכיר ג - ועלינו להתבונן
פי' החשובים ביותר? יזה טל. או לדברים אחרים, אהאם יפסיק באמצע הלימוד לא

 דבר יקר וחשוב אפי' לרגע קט. (ובדוק ומנוסהמדא"א ליפרד  - לא ולאבוודאי 
למי שנמצא  -דבר לליומא אוחרא או לאחר שעה וכו'). משל  הכלשאפשר לדחות 

ואה הוא שמתקרב ובא באמצע דיבורים (בתורה או בעבודה) עם רה"י שלו, והנה ר
שמח בראייתו שרצה  ו חבירו החשוב לו כאח ולא ראהו כבר עשר שנים, וכ"כאצל

"א, ע"ש), האם הי' לברך שהחיינו עם שם ומלכות (וכדנפסק בשו"ע סי' רכ"ה ס
בירו או אפי' לברך חהו"א שיפסיק מדיבוריו עם האדם גדול כדי לקבל פניו של 

כיון שחייב  –לענין פשיטא שלא! והנמשל הרבה יותר מזה. [ומענין  –שהחיינו 
היות דבר כזה שאדם איך יכול לאדם בכבוד חבירו כמורא רבך (פ"ד אבות מט"ו) 

והא מפני מורא רבך  – יענה טל. הנע ונד בשעה שהוא באמצע דיבורים עם חבירו
והתירוצים אינן שוין  – לא הי' הו"א, לא אפי' צד רחוק, שיעשה כן כשהוא עם רבו

בד כדאי ל., ומפני זה בעך על פני הדור שהוא כפני ..ההבל פיו לבטא אותם, ונע
ובחורים ודאי אין  –כל מה דאפשר  למעט ולמעטלא לרכוש דבר זה כלל! ולכה"פ 

ן הצלם אלקים הזה ! ופשיטא שכולן כבר עשו תשובה על בזיוכלללהם להחזיקו 
  שנכשלו עד עתה, כנ"פ.

ה הקורונה (יש המחלוא' מחשובי בחורי חמד דירושלם נ"י העיר שמקום שבא 
כל פל.,  כמעט)( להקיש ליושבי קרנות וכמבואר בסמוך) הוא המקום שעושים

' ישמרינו. וכדברי הוא המחלה הזו שמחזיקים כלי זה לרוב, ד האמיתיוהמגפה 
כו', ע' בדברי וסגירת הישיבות ובתי כנסיות  כל גרם שזהגדולים שליט"א 

שגם הדרשן ר'  שמענו ובימים ההם התעוררות בסוף פ' קדושים בכתבים אלו.
כול, אומר לבני שהקב"ה, כבי תש"פ אלימלך בידערמאן הי"ו אמר בל"ג בעומר

ר"ל,  עם הפל.! (דהרבה רכשו, תצאו משם אתם בחצרותי עם פל.,ב –הישיבות 
 )ד' ישמרינוקטנים!  י'ואפ(ואפי' צעירים  בטל. שמסרוהכלי הזה לשמוע השיעורים 

[לשמוע החיזוק  .)עלינו א"א לחזור לבתי מדרשות, ד' ירחם הי' שעדיין ההםבימים 
שסידרו במה נמצא בקול הלשון  –כדאי לכל בן תורה  תשפ"א שמסר בל"ה לעומר

 –ה אמונה ואמונ ודברים נפלאים הם בחיזוק באמונה, דברי חיזוק על המצב,
  ].ךנפשתשמע ותחי' בחשבון, הכל צורך הבריאה וקיומה!  ושהכל
א מחנך מובהק!), על א' ממחנכי הדור (בפרט ע"י מעשה זה נקר הזכרנווכבר 

ת"ת שלו אע"פ בלהשתמש בקאמפיוטער למסור שיעורים  הרשה אזבמאנסי שלא 
זה דירבה תורה ע"י. שההורים צועקים ומלאים טענות עליו דהי' עדיף להשתמש ב

בהרבצת  ט (כעת)אבל המיעו לכל החייםיוטער יטמא פוהוא בשלו שנגיעה בקאמ
 – נסיון מחדשום זה התורה לא ישפיע (כ"כ). וכשזכינו לדבר עמו, הודה שכל י

מנו ואסרו הדבר, מואשרי חלקו בחיים שעומד בפרץ! ושמענו שהרבה ת"ת למדו 
חורים דארס הוא, ד' ים והבותפילתנו שלא יחזיקו לא כלי זה ולא פל. אצל הילד

וכבר  !מקרביךכשר!) ההרע (כן כן  ישמרנו, וכן אצל כל בני תורה נזכה לביערת
להחזיק כלי זה כלל.  הזכרנו מה שהגר"א אריאלי שליט"א אמר לבחור שאין לבחור

  ופשיטא שה"ה נשוי, וכחשובי העם, כידוע.
ולה שאין לאף א' קהילה גד יש להתבונן שמחד גיסא יש –הער לב  לעוררודבר 

(היינו שיש , זהכדבר  האמת היא שאיןובכל הקהילה מה שקורין אייפון כשר (
הוא  חורבן נוראדכל הרבנים סילקו ההכשר שעשו לדבר זה  דהאלקרותו כשר) 

רחם עלינו, אמן), יאפי' עם כל הסינון כידוע לכל העסקנים בדברים אלו, ד' 
כפי הרגילות, כל נשאר פעם א' אלא ה אפי' להתפלל במניןובקהילה זו לא הפסיקו 

לא הפרעה ב –קטנה  וכמו כן הת"ת וכן הישיבה וכו'! ,עם כמה מנינים לשחרית
  ודבר הוא! ,כלל וכלל

"ל והכל הי' סגור הכלי הנ אצלם שנפוץ היו כמה קהילות גדולותולאידך גיסא 
ן, לא למדו בישיבות ולא בת"ת לא התפללו במנין כלל כל הזמ –גר לגמרי וסמו

  ולא בכוללים, ולא הלכו למקוה, וכו'!
  ודבר הוא.

שעים הם שסיכנו ואע"פ שיכול השומע (או הקורא) לומר שהקהילה הראשונה ר
  כתיב!  כםנפשותילשמרתם נואת הקהל, והקהילה השני' עשו כדבעי דהא 

קהילה השני' ב, וקהילה הראשונהבכמעט לא היו חולים אבל מה נעשה שלמעשה 
ין שמירה שיש בשם גדול א' שליט"א לענ וכתבנו אז .נדבקו, כידוע כולם

  !בתפילתינו
בעליל,  אה דרכי ד'ור ,בלי נגיעות ,ולא באנו לומר מי צודק אבל המסתכל בעינים

  ושלו' על ישראל.
ונם דאפי' ומדוייק בלש -ומצינו בגמ' שבת (י"א.) אנו מפסיקין לק"ש ולתפלה  )ג

, מה שלא יהי'רים ! וק"ו ליזהר לא להפסיק לדברים אחהפסקתפלה וק"ש נחשב 
??? ופשיטא ש קדשיםהקודדהא קדוש הוא ואיך יכנס חולין (או אפי' קודש בתוך 

  הן תורה (כמבו' בברכות לב.).מתמיד. ואחת  -חיזוק  צריכיםהיא, אלא ד' דברים 
ל ע לעולם דעתו של אדם -ובהל' ברכת התורה סי' מ"ז (ס"י ובמ"ב סקכ"ב)   )ד

עדיין רוצה לתפוס  תורה (מי שלומד תורה), ודעת הט"ז אפי' מי שהולך לעבוד
וחוטף כל א ד"ת, רגע ורגע ללימוד התורה. ומחכה כל עת לשמוע או לקרו כל

ר ולומד, וכן קיי"ל). ושוב (ולכן אין צריך לברך ברכת התורה כשחוזתיבה בב' ידיו. 
כל אשר  רגליות לא הי' תופסאם מי שיכול לתפוס אבנים טובות ומה –פשיטא 

  יבוא בגבולו??
בהלכה, הערה  וכמו כן אצל השולחן שבת הנבון בא עם קושיא בגמ', שאלה

דשוב יש בזה חלק (גדול)  – חמיובפרשה, חידוש בתפילה וכו'. בפרט כשסועד אצל 
, דכשהקב"ה אמר בוד חמיוכ -של קבלת התורה כדמוכח מהנהגת משה רבינו ע"ה 

עיכב הכל מחמת  )(כדי לקבל התורה בהר סיניי ישראל ממצרים לו להוציא בנ
לכבדו (מאד) ואין כבוד  להבין שעליו הנבון, דבר נורא ואיום, וא"כ על כבוד חמיו

  תורה.  אלא

ועוד, ולא ישב כמו חש"ו  ) כשסועד אצל אביו, להכין הכל כנ"לכ"שוכמו כן (ואולי 
יסודות, ויעלה תמיד  הרבה, והמבין יבין ויגבה לבו בדרכי ד'אלא יקיים בנפשו 

  . לתאוהבאהבת התורה, ונפשו גרסה 
ֵרב התורה לחיך, ָע , להשריש בצאצאיו עד כמה שזאת תורת החינוך[והאמת היא 

וכן עבודת כל החיים ילת לימודו. ב לתינוק בתח-ומובן הא שמושחים דבש על הא
ק, התענוג געשמאהעל האב הרחמן המרחם על בניו למצוא הדרך שירגישו 

ענוג ת –דיוק במ"ב  התענוג בעוד דף גמרא, בעוד ידיעה בתוס', בעודבלימוד, 
מן]. ע"ע בתחילת א, ונאמר שיצליחועוד לזכות להתפלל תמיד בתחנונים נצחי, 

  הקונטרס בשנת תשע"ט דברים לע"נ ר' אהרן הלל לוי זצ"ל.
חת דוגמא חי' מהא כל אדם על עצמו, ולק וגםונאמר כל הנ"ל על האב לבניו, 

עד שאמרו חז"ל  דהמציאות היא דמעשים וסיפורים מושכים הלב (ועד כדי כך
ו אמרו לו רבינו למדנו (ברכות כ"ח:) ת"ר כשחלה ר' אליעזר נכנסו תלמידיו לבקר

[דבר בעתו  חבירכם בכבודאורחות חיים ונזכה בהן לחיי עוה"ב אמר להם הזהרו 
ושוב להזכיר האי  מים,וק"ו כבוד חכחזק בזה עוד ועוד בימי הספירה, להת מה טוב

מר לתלמידיו שאין רבי בכיתה גבוה בת"ת לא רחוק ממקום המקדש, שא איש אמת
ו לדעת שדרכו לא דרכינו, לבזות רב פלוני זצ"ל כלל דהא ת"ח גדול הי', אלא די לנ

(אבות  עקרבן עקיצת צת, דעקיסכנת נפשות היאואין לכם להוסיף יותר מזה, דהא 
ע' גמ' ברכות י"ט., ועוד מיתתו! ועוד דגילו לנו חז"ל ( אחרפ"ב מט"ו) וזה אפי' 

(רש"י  ניכם מן ההגיוןבמנעו כבודו של ת"ח!] ו תובעבזוהר פ' בשלח ס"ד) דהקב"ה 
ברכי  והושיבום בין, עכ"ל, ע"ש,) דמשכאיותר מדאי משום  לא תרגילום במקרא –

די כ –) (רש"י כשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים, ותלמידי חכמים
"ל, ואפשר אפי' ובכוונה), ובשביל כך [משמע בשביל כל הנ ביראהשתתפללו 

ם) רואים זה בחוש, שמשום חלק נמי זוכין] תזכו לחיי העולם הבא, עכ"ל הגמ' 
בנים (או של עצמו) ומזה עלינו ללמוד שחוב עלינו לעשות שהתורה שלומד עם ה

  .הלבמשוך את ת
 -י' טריד בשמעתי' ה גברא רבאוע' בגמ' ביצה (דף מ.) דרב חנא בר חנילאי  )ה

גברא גדלות האדם (לעד שלא שייך אצלו היסח הדעת מלימודו, עש"ה. וזה ראי' 
וקא כמה בלימודו, לאו ד טרודאת אומרת גדלות נמדד לפי כמה האדם ז –) רבא

' עירובין ס"ח. דאמר ורה. (וע' בגמהוא לומד, אלא עד כמה כל מהותו תורה ובת
דעת על דבר חוץ מן  אביי על עצמו אנא טרידנא בגירסאי עד דלא הי' פנאי [או

  הלימוד] לעשות עירוב חצירות במקום מושבו!).
 –לימוד נתון בלבו והי' אפשר לומר שהדרך למדוד עד כמה לבו בלימוד וכמה ה

ינו היסוד בדברי בה (וכדמצ עוסקתלוי באם הוא חולם בלילה על הסוגיא אשר 
ברים שאמרו חז"ל דהט"ז סי' רפ"ח המובא במ"ב שם סק"ז) דמי שחשב ביום על 
ילה על דברים אלו, (ע' ברכות נ"ז.) שהם בכלל חלומות רעים אם חלם אח"כ בל

ובדיקה  -) ה שחשב ביוםמדהדרך הוא דאדם חולם בלילה על אינו סימן רע לו, כיון 
בענין זה מספרים על  בלילה, ודו"ק. עודשלו הן החלומות נאמנה היא לבדוק מה 

נה, ומובא כן גם על כמה גדולים (ראינו כעת על הגר"א לאפיאן דצ"ל עדות נאמ
קורין נתוח) על שעוד גדולים) שלא רצו סם הרדמה בעת איזה אפאראציא (מה 

! ללכ –ו הרגשי הגוף גופם או הוצאת שן וכדומה אלא התעמקו בסוגיא ולא הרגיש
  .  ובלבו בדמווהכל תלוי עד כמה התורה טמון 

ר"י א -שקיעה בלימוד הומצינו עוד בגמ' שבת (פ"ג:) יסוד הרציפות שהוא יסוד   )ו
ואזהרה  ה אחת,ואפי' שעאל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש  לעולםאמר רב 

א לקום ממקום מושבו כל לולימוד גדול הוא לנו, היינו ליזהר  .לכל באי עולםהיא 
לפי מה ( - לל וכללכ -שעות הסדרים, בין בסדרי הכולל, ובין בסדרי הישיבה 

ו דברים!) שעליו שהוא אדם). וק"ו שאין לקבוע בשעות הסדרים איזה דבר (א
סדר יהא באמצע ה לסדר במשך היום, כגון שיחשוב שבשעה פלוני ופלוני שהוא

בר חס מלהזכיר ד -אפשר להשתמש בטל. בכולל או בישיבה להתקשר לכאן ולכאן 
ות, שלא ימנע אפי' אלא רציפ. (ויש כאן משום חשש מועל בהקדש, ואכמ"ל), כזה

  שעה קלה.
כבר למד די דמי שחושב ש -סף יודלא מוסיף  -וע' בר' יונה (פ"א אבות מי"ג)  )ז

בבית המדרש  אונסת שמפיצים בבית הכ (ומי שיש לו זמן לקרות כל מיני דברים
 ייתו בתורה וביראהדברים שאינן נחוצים לעלאו שתולין חוצה לו או בחוצות, 

 להתפללחשוב) ראוי ל[כאילו] מראה בעצמו שלמדתי די והותר, ר"ל, כן הי' צד 
  עלינו. עליו שלא יחי'! פחד נורא הוא! עיין שם, וד' הטוב ירחם

וברע"ב  -ממשנתו  ) המהלך בדרך ושונה ומפסיקועוד עיין באבות (פ"ג מ"ז )ח
הוא מברך ברוך שככה  שם דאע"ג דע"י כן (שמפסיק ואומר מה נאה אילן זה וכו')

הפסיק ממשנתו, ש, מפני כאילו מתחייב בנפשולו בעולמו אעפ"כ מעלין עליו 
, ולומד שיושבועוד ק"ו למי  ק"ו הוא לדברים אחרים,ו -עכ"ל, עיין שם היטב 

ל כששאלו מה גדר הפסק וכדברי המהרי"ל דיסקין זצ"ל להרה"ג בן ציון ידלער זצ"
 כל הפוסק מד"תרבי לוי  [ע' גמ' ע"ז (ג:) אמר גחלי רתמים?בלימוד שמאכילין לו 

ים, וע' בח"ח בשמירת ועוסק בדברי שיחה (בטלה, רש"י) מאכילין אותו גחלי רתמ
וך שככה לו! כפירוש יק אפי' כדי לברך ברהלשון שער התורה]. וענה לו אם מפס

לטהר  בהבאלל . אלא פשיטא הוא דהרוצה ליזהר נכופחד הואהרע"ב הנ"ל, 
בהכרת קדושת תלוי  אותו (יומא ל"ח:, ע"ש היטב). והכל שמסייעיןומובטח לו 

 התורה, דקודש קדשים הוא! 
, אמר ם בטליםדבריוואלאזין זצ"ל (אות ע') וז"ל, ענין מוע"ע בכתר ראש להגר"ח 

כי כל מעשה השכינה והנהגת עוה"ז  –רבינו שהכל בכלל [הג"ה אוהלי חיים שם 
בהבל פיו של אדם (ת"ז ק"ל ב' ג'). וכל מי שמרחיב שפתיו אע"פ שיש לו  תלוי

נפש טובה יהי' לו מחיתה ע"י הבל פיו (משלי יג, ד) [אבן שלימה]. ומי שמונע 
עת (רבינו משלי יז, כז), ע"כ ההג"ה], זולת אפילו דבריו הנצרכים לו הוא יודע ד

שלא יוכל מזה שירמוז  גםשיצטרך למו"מ או להשיב מפני הכבוד, וטוב להרחיק 
, וליוהרא לא חיישינן. ושאלתי אם יש היתר ולקולא ואין כונתו להפסיק בלימודו

נגד היצר  התחכמות גדולוצריך  ואמר שאין בזה שום צד היתר,לאיסור ולחומרא, 



  ג

עיין  –יראה לו היתר לומר עד כאן דבריך הצריך להם [הג"ה אוהלי חיים  שלא
באדרת אליהו להגר"א על בראשית ג' ד', מה שהביא שם שתי טענות של היצה"ר 

, אבל לדבר ולהרהר בד"תכו', ע"כ ההג"ה], ואף שיש בני אדם שיכולתם בשתים, 
, עכ"ל. ולחוש מיבעי אי אפשר הדבר ואינו בנמצא, ומלאכה וחכמה גדולה היא זאת

והתחזקתם  –אבל לזכור הציווי  –לכל דבריו הק', ושוב הכל תלוי במה שהוא אדם 
  !לאישוהייית 

נפל מסידור או והגע בעצמך אם נשפך על השולחן קצת חלב ונזדמן שם דף ש
ומה  –כל א' הי' צועק ומוחה בקולי קולות  –הדף ומנקה החלב א'  מגמ', ולוקח

כמו כן אדם שלא  –לכן מזלזל הוא בה , הכרת קדושת התורהחסר לאדם הזה? 
ן הלה (כמעט ולא) איכפת לו על הפסקים בלימודו מראה בעצמו שאין בינו לבי

  כחו תמיד. בכלכלום, אלא על האדם להתחזק 
ם, וז"ל, מה מועיל לו וע"ע באבות (פ"ג מכ"א) אם אין תורה אין קמח, והרע"ב ש

(!), עכ"ל  מת ברעבח והי' נוח לו שלא הי' לו הקמורה, הקמח בידו הואיל ואין לו ת
  ל התורה הק'!שהמפחיד והמזהיר ומשמח הלומד תורה, ע"ש. רואים גדלותה 

דברי תורה מוסרין  וע' באבות דרבי נתן (פכ"ט אות ב') כל השוקד עצמו על )ט
וכל  אן)כע' גמ' סוטה כ"א., כ"נ להבין  תורה מגן ומצלי!ד –לו שקדנין כנגדו, (א"ה 

ך יש אלקים שופטים אכנגדו וכו' שנאמר  בטלניןהבוטל מדברי תורה מוסרין לו 
ו שפותחין א"כ אם הלומד רואה שבאים ויושבים בסביבותיו אנשים כאל – בארץ

?), וכגון מה הי' לאכול הגמ' ומיד מתחילין לשוח כל הנ"ל וכל הדיעות החשובות (
מי בשמאל, וכן שאר כל ישב לימין ו אצל חתונה זו או זו, או אצל איזה ט... מי
ראי' ברורה וסימן מן השמים שחסר  –הדברים של קטנות והבלי עולם הזה החולף 

וממילא רואה כל א'  –) גדולהתורה שלו. (היינו שחסר הרבה וטעון תיקון  באהבת
מיד לחפש חיזוק אחר חיזוק. ושוב מה נעים ומה  –בחוש מה חובתו בעולמו 

ר רבינו , אמעול תורה וואלאזין זצ"ל (שם אות ע"א) וז"ל,מ"ח נוראים דברי הגר
באמת ובלב  ל תורהעודבר מנוסה, כשישכים אדם בבוקר ויקבל עליו ביום ההוא 

אז יסורו  ו שום טרדא,שלא ישמע לשום דבר ולא יבטלנתמים, היינו שיגמור בלבו 
ביום  אי יצליחובווד) ממנו הביטלים (אולי צ"ל הבטלנים והמבטלים או הביטולים

יעזרהו  כןזוק ההסכמה ההוא בתורה, וכפי תוקף קבלת עול התורה בבוקר, וכפי חי
ח ומשמח לבבות. שוב יסורו הטרדות ממנו, עכ"ל המחזק ומבטיוכן ד' בו ביום, 

  . וקדושתהגדולת התורה 
, לא תים כשהם קטניםממפני מה ת"ח ועוד איתא באבות דרב נתן (פכ"ו אות ג')  )י

 עוסקים בדברי שיחה,ואלא שפוסקים מד"ת מפני שהם וכו' ולא מפני שהם גוזלין 
'. ושוב חובת גברא לדבר ד החרדבר נש  כלע"ש, ודבריהם אלו זורקים מרה בלב 

ול ולכן חוב גד .הנותנההתורה, ולראות גדלות הבורא  קדושתלהתחזק בהכרת 
 תורה! ה נותןד'  אתהלכוון מאד בברכתה שאומרים ברוך 
עכ"ל,  עוד שאין מתחילין במקום שפוסקים,ו –וע"ש (באבות דר"נ) שמסיים התנא 

בירה כאילו) אם היו והסביר הגר"ח שמואלביץ זצ"ל דהי' ַהאלֶּבע צרה (חצי ע
ון שההיסח הדעת מתחילין במקום שפסקו (הת"ח הנ"ל) ולהמשיך הלאה אלא כי

הפסק, וממילא הלמדו קודם (לדברים של מה בכך) גרם ששכחו יסוד הסוגיא ש
כים להתחיל שוב וגורם שצרינעשה לימודם קרעים קרעים, אבידה גדולה היא, 

רה בלימודם, ד' ירחם, (וכן הוא ההווה למעשה, שמצינו כך במאות בני תו מתחילה
שכמה וכמה  –ורה [וכעין זה מצוי מאד ההפסד הנורא בלימודם בספר משנה בר

אלא נתקעו באמצע, ושוב  –ו מתחילת הל' שבת פעמים התחילו מתחילת שו"ע א
וחלק  –חילה] התחילו מתחילה, ושוב הפסיקו לכמה זמן, ושוב התחילו מת

למוד חצי שעה ל). ועל כל א' לקבל התמדת הלימודמהמכשול הוא שאין בזה 
ר זצ"ל בקריינא יום ויום כדברי הסטייפלע כל(בקביעות וברציפות!) הלכה 

ד לקבוע הלימו -ה קמ"ל היצה"ר. [עצה טוב מנצחיםור, ואז דאיגרתא, חוק ולא יעב
ברי הסטייפלער דוקא בספר משנה ברורה ולא בספרי המקצרים של היום, וכד

ין מביאים כאן לשונו זצ"ל בספרו חיי עולם ח"ב פ"ח בהג"ה, ומרוב נחיצות הענ
ור זמנינו דבוראיתי מחובתי לכתוב כאן מודעא רבא ונחוצה, בהיות כי  –הזהב 

ים מאנשים שאחז"ל יתום אשר איש הישר בעיניו יעשה אין ספק שנמצאים חיבור
ת דוגמת מעשה המתיימרים ללקט ולסדר הלכו כי רבים חללים הפילהעליהם 

[להתירא כמובן]  שלחן ערוך. ואסור לסמוך עליהם כי מלבד שמלקטים הוראות
א כלל] עוד הם סמכמכל אשר ימצאו בחיבורים וירחונים [אשר רבים מהם לאו ד

יודעים, והכל  מוסיפים משלהם שיבושים וסילופים למאות ביודעים או בלא
וכל ל חיבורים כאלה, עבמגמה להכניס קולות וקולות בדיני תורה"ק, וח"ו לסמוך 

מקצרים כגון שו"ע צריך לברר מתוך השו"ע או מתוך רבותינו ה שאלה של הלכה
צא מבורר בדברי רבותינו ומה שלא נמו"ב, הגר"ז ז"ל, החיי אדם, המשנה ברורה, וכי

 יראת ד'.  המלאיםאצל רבנים מובהקים הפוסקים צריך לעשות שאלת חכם 
ת בדאורייתא או דרבנן ונצייר בעצמנו אילו הי' ברור בירור גמור שכל המחלל שב

ול שבת, ולא הי' סומך סרטן ר"ל בגופו, כמה הי' חרד על חשש חיל מידמצמיח לו 
י, ואם בשביל סכנה כל מאן דהו אשר מקלו יגיד לו לומר מותר ל כלל וכלל על

על גידול סרטן  אדםהעל אחת כו"כ שיחרד של חיי העוה"ז החולף הי' חרד כ"כ, 
הרהורי ל סרטן של עדינו כעובד ע"ז, , על סרטן של חייבי כריתות וסקילהשל 

אות המשרת אותנו האשר כ"ז קשור בחילול שבת קודש, שהשבת היא  כפירה ר"ל,
  כי אות היא וכו'.בקשר ידידות לאבינו שבשמים כמש"כ 

ת כלל על הגינות אין זאת אומר הסכמות מחכמי תורהואפילו חיבור שיש עליו 
כ הגאון מהרש"ם ז"ל הוראות החיבור כידוע, ואין רצוני להאריך רק אעתיק מש"

אני הסמכתי עליו בראותי  "א סי' ק"ט, וז"ל הן נשלח אלי ספר כו' וגםבתשובותיו ח
קרבו ע"ש כל הסימן. אפס קצהו כו' וכאשר עיינתי ראיתי כי כל רוח דעת אין ב

ודבריו  שמביא כמה דברים מהספר ומראה שם שדעת המחבר כ"כ קלושה –(א"ה 
  נסתרים מכמה וכמה צדדים), עכ"ל הסטייפלער זצ"ל!

ד מלאכת רבו, הבורא עולם ית', יזכור דברי ר' יוחנן בן זכאי (ברכות והעבד העוב
אחת של גן עדן ואחת של גיהנום  שני דרכיםכ"ח:) שאמר ולא עוד אלא שיש לפני 

ע"ש. ובזכרו זאת בודאי יבחר בטוב לקבוע סדר  ואיני יודע באיזה מוליכין אותי,

ה שחיברו כעת כל מיני , והבן, ובפרט מבלי כל הדעות אשר מביאיםבמ"ב  קבוע
 שהעידו גדולי עולם שליט"א,פי מה מהם אינן בר סמכא כלל, כ שהרבהדעות, 
ואמר א' מזקני וגדולי הדור שליט"א שמוטב לשים בתוך המ"ב דף על דף,  וקבעום

  , ד' ירחם עלינו).הכל בגניזה
לא הי' יכול מוות וע' בגמ' ב"מ (פ"ו.) על רבה בר נחמני מסופר שמלאך ה )יא

ל התמדה (כל מה כ - רהכח התו - דלא פסיק פומי' מגירסאכיון  רב אליוליק
, מיתהכל מיני דאפשר) שמירה מעולה היא ובפרט הרצוף (באהבה), שמירה מ

  (בין פלגא בין כולא), ד' ישמרינו.
מה שצריך (כשאשתו הלכה ממנו וחזרה  הביאו לו כל -ראב"ש  -ושם (פ"ד:)   )יב

יסורים שלו, דכעסה ממון אבי' ברפואות עבור הלבית אבי', שחשבה שהוא מכלה 
] באותו היוםה סידר [עליו על זה שהוא מביא את היסורים הללו על עצמו, והקב"

יש לו ש –שבאת לראות מה שלומו ואמר לבתו כ -צרכיו  כלשַסָּפִנים הביאו לו 
 ! בזכות התורה, ושהכל הכל

עיקר ו - וב סלהטלכל  והנבון מכיר הכרה ברורה שכל א' מאיתנו יכול להגיע
שכרה  וכן להעריך ה,חשיבות התורה, יקרות התורגדלות התורה, העיקרים להכיר 

  בכל שעה. מזרז ללמוד ברציפות כל מה דאפשר, בכל עת ו וממילא –
בסורא אבל בשכונתו  עוד עיין בגמ' (תענית כ"א:) על רב שאע"פ שהי' ֶדֶבר  )יג

), ניצולים כח תורתוינו של רב לא הי', וחשבו כמה דמשום זכותים של רב (נראה הי
א' בשכונה זו,  הם, ונתגלו להם בחלום שההצלה היתה מחמת מעשה חסד שעשה

כזו! והיינו  גדולהצלה ול הלפע דבר קטןאבל עבור זכותים של רב (תורתו) זה הי' 
חשוב, מי יודע מה ה, כח התמדה. מי יודע מה שאתה, כן אתה, הקורא כח התורה

רב פרידא מוכיח דאתה עושה עבור כל הסביבה ועבור כל העולם כולו! ומעשה 
ד מאד (עוה"ב בלא שום לדבר נשגב ע כל הדור(ע' עירובין נ"ד:) דמכח תורתו זכו 

 . וראותנורא נגיהנום, עש"ה), 
ח התורה בכתובות כ, שמראה באצמע הנפלא פלאי פלאים עד להפליאוע' הגמ'  )יד

ך הגמ' שם מוכח הבעלי ראתן ולמד עמהם תורה, ובהמש עםשריב"ל כרך ע"ז: 
ראה במהלך הסוגיא, ! עש"ה דכן נמן התורה(או חיוב)  מצוהשיש בזה (לפעמים) 

נא, אבל יסוד בחיים תוהבן (ואפי' אם נאמר שאצלינו לא הגענו לדרגתו של האי 
וארה ביותר [ו' (בהוצאה החדשה המפ בדרשות חת"סיש כאן). וע' דבר נפלא 

ויאמר אם , וז"ל מאדגם לנו  דמוכח דנוגע -כרכים] ח"ה עמ' תקכ"ג ד"ה ויאמר 
רביעי) רבים תמהו אחר  (בשלח אלוקיך וגו' כי אני ד' רופאיךלקול ד'  שמוע תשמע

פק בדבר כפירוש כל התנאים האלו לא ישים מחלה מצרים, ולא עוד אלא שמסו
אמרו חז"ל (אבות פ"ד מ"ה) הלומד על מנת  – אני ד' רופאיךרש"י ואם אשים 

 ק הלימוד הראשוןלעשות מספיקים בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות, נמצא ר
בזכות הלימוד ש, שכר מצוהוהמצוה, ומכאן ואילך הוא הנסיון שמתחיל הוא 

ל (כתובות ע"ז: ע"ב) הראשון זוכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות. ועוד אמרו חז"
מהם ולא ניזוק מהם ערבי יהושע בן לוי הי' מתעטף עם בעלי ראתן ולומד תורה 

פרשיות שיתעסקו  איזה חק ומשפטוזה שהקב"ה שם להם זכות התורה מגינה.  כי
בישן  ויאמר אם שמוע –(שם הפסוק שלפני הנ"ל)  ונסיון ושם נסהובהם להתחלה 

כל זה  ת כל חוקיולמצותיו ושמר והאזנתעוד וגם תזכה  תשמעבפרשיות האלו, 
כל המחלה אשר וד תזכה ע"י שמיעה הראשונה ללמוד וללמד לשמור ולעשות, וע

ואתה תלמוד עמו  םמכות כאלה יהיו על אד, אף אם יארע שאפילו שמתי במצרים
כמו אני ד' רופאיך  כיכבעלי ראתן, המתדבק  אפילו חולי לא אשים עליך, תורה,

ת תקפ"ט לפ"ק). ברבי יהושע בן לוי הנ"ל. (עכ"ל דרשת החת"ס פ' בשלח שנ
ם בגמ' שנזהרו איירי , והא דהאמוראים שעל כל א' וא'רואים שתורה מגן ומציל 

עת המקום, ובקשתינו מוד (כאפ"ל, ונפלא הוא), וברוך שכיוונו לדשלא בשעת לי
  על העתיד לבוא (עלל"ט).

חדא בקובץ אגרות החזו"א  –ונסיים בדברי קדשו של החזו"א מב' מקורות   )טו
אין טוב אלא , כמובן (ח"א ט') וז"ל רצוני בזה, לבקשך להודיעני משלומך הטוב

רבים מרגישים את גוף , כי דברים עיש בחינות הרבה בחשקי האדם ותאותיו תורה.
אבל הנאה  פשו,נלהנאה מדומה ומשמחים במדה מסוימת את האדם וצבא אבריו 

נשמת האדם  אשר החכמה, עמלהעונג האציל של זו אין בכחה להתחרות עם 
וזו  מה העליונה,מתרוממת מעל המית העולם עד שמי השמים ונהנים מזיו החכ

שואל עד כמה עלה  הטובה הגדולה והיתירה שנתנה להאדם תחת השמש, וע"ז אני
לאור באור כי הכל הבל, אחרי שיש כח באדם  –בידך לחוש במיחושי בני אדם 

  החיים ולהשתעשע בבינה עילאה משמחת לב ונפש.
ע מסמרות בלב, יש עוד דברים עיקרים בחובתו של האדם בעולמו והוא לקבו

, והמצוות נותנות לו רה נאמנה ואמתית, כי האדם נוצר ומצווה במצוותלהכיר הכ
י' מאד מאד צריך ללון בצל החכמה ולהתדפק על אוהבשארית נצח ואוצר חיים 

 האדם לדקדק בכל מצוה לקיימה בכל פרטי' המעכבים בה.
  אקצר בזה ועוד חזון למועד, הדוש"ת, אי"ש.

נו מפי בעל ועוד דבר ששמע .שמחה עילאהעכ"ל המכתב המרומם והמשמחה 
בגג  רוטער שליט"א מב"ב שהוא למד עם חברותא ישעי' הרןאהרה"ג ר'  –המעשה 

למחר קרא לר'  .למדשמע שדיברו קצת שלא בענין הנהבית של החזו"א, והחזו"א 
ת כל לב הער א ים מאדמחזק דבריםשליט"א ואמר לו כדלהלן, ו ישעי' אהרן

הרב הנ"ל שליט"א  ו מה שמוסרוזאת תוכן דברי – בענין מתיקות התורה - לאהבה
התורה, ואי אפשר  דברי רבו החזו"א: מתיקות התורה, כמה גדולה היא נעימות

ות ברציפות בלי שלש וארבע שעלהשיג את זה ולהגיע לזה רק אחר שקידה של 
  אפילו לצייר מהי הרוחניות הזו. אי אפשרהפסק. בלי זה 

ו את האפשרות כמה רוממות יש, איך אפשר למי שיש ל חמש שעותוק"ו אחר 
, כמו קדרה ם כזהנועהזאת, (איך אפשר) להפסיק את הרציפות ולהפסיד בידים 
  המתבשלת להוריד מן האש ליתן להתקרר, ואח"כ לָהשיבה.

תדבק בדברים של למוד שוכח האדם מכל העולם ועניניו ומ שש שעותואחר 
  .רוחניים



  ד

רגיש קרוב להקב"ה, ואין לו מהנאות העולם כלום האדם מ שבע שעותואחר 
  .ומתמלא שמחה

ומריות, וכולו של תאוה וח אפילו מחשבהלא נופלת בלבו  שמונה שעותואחר 
  משתוקק לאלקיו.

  כולו קדוש למעלה למעלה. תשע שעותואחר 
ת מצבו ורגשותיו, אראתה. אין לתאר ואין מלים לבטא  לאעין  עשר שעותואחר 

הגיד לנו דברי לשליט"א  רוטערלנו לגלות שכששאלנו את הרב  ואפשרעכת"ד. 
שלנו  ! נכנסו דבריו תוך הדםחר עשר שעות עין לא ראתהא –החזו"א, כשהוא אמר 

 אבל לא הרבה!) וזמארים ושס"ה גידים! (אולי קצת געד שהרגשנו בכל הרמ"ח אב
לדבר עמו, צה הדרך ששמענו, והלואי שנעשה, הרוחלקינו אשרי  מאד, הי' נפלא

  ע' סוף הקונטרס (אחרי שבת).
מישראל,  כל א' וא'בפיות ובהערב נא ד' אלקינו בפינו  העריבותונזכה כולנו לטעום 

ם מרגיש בשפתיו אאמן. [ונתעוררנו מאחד שכשהוא נושק הגמ' שלו הוא בודק 
  ].ודבר נאה הואהמתיקות, 

 ? תלכו יבחוקותמי שיש לו טל. הנע והנד עמו האם אפשר לו לקיים  )ב
יט"א, משגיח דלייקווד מאן שלסאלאעדיין מצלצלים באזנינו דברי הרה"ג ר' מתתי' 

C(יקה, ששמענו ע"י טייפ ר-בעמ A S S E T T E (פו"ש [ונא להתפלל שיהא לו ר
מי שמחזיק פל., יהא  לכ -תתי' חיים בן עטל בתשח"י] ואלו דבריו (בקירוב) מ -

ר ליגט נישט אין לערנען, ע -שהיא מאיזה טעם שיהי', מאיזה סיבה, מאיזה אונס 
  ע"כ. וע' לעיל תשובה א'. ער ליגט נישט אין לערנען! 

הוא הסתכל על הפל. וא' העיד על היושב בצדו בטענדער בנסיעה לישיבת מיר שה
היל, ופשוט ֶעפֶעס ֶפעלט שלו כעשר פעמים (!), וזה מרח' ירמיהו עד שהגיעו לזווע

דאם אינן  ותי לא תלכואם בחוקש"י על הפסוק וע' ר - משהו חסר במי שלא יהא -
  ו למעלה או...א -ין דרגא בינוני א -בתורה  עמלים

, ד בשיחתו הנוראהוידוע דברי רה"י דמיר הגרא"י פינקל שליט"א (אד"א תשע"
י שמחזיק אצלו פל. דמזצ"ל ) משמי' דהגרח"ק ושוב חזר עליו במשאו אדר תשפ"א

וזה א' מהשאלות  – קביעות עתים לתורהכשלומד, אינו מקיים (כל ימיו) חובת 
  י לא יפחד?מ –ששואלים כשמגיע לב"ד של מעלה (שבת ל"א.) 

ואפשר להבין דבריו  !סכנה לכל הסביבהועוד לזאת הביא רה"י שליט"א בשמו שזה 
קעית הספינה ת חור בקרמהמשל שאומרים על א' שנסע בספינה והתחיל לעשו

בוא! כשהוכיחו על לתחת כסאו, ועוד מעט יכנס מי הים וטביעת הספינה קרובה 
! והנמשל מובן עוד שליהא עושה אני תחת מקום ו –פניו, הצדיק מעשיו ואמר 

סכנתא חמירא  והא והאם פלא הוא שהקב"ה סגר כל הישיבות??יותר, כנ"פ. 
  ! ממש!םוטשכפ זצ"לדברי הגרח"ק  ניםמאיסורא, ומוב

רין כשר, א נא נא לחוס עלינו כל מי שיש כלי זה (פל. מה שקונ -ובקשה שטוחה 
לא להשתמש  נא נא נא, להחזיקו כידוע]) ברשותו איסור גמור וחמור[דאם לא כשר 

ן בכל בהמ"ד ובתי כבו כלל וכלל בכל בתי מדרשים של ישיבת מיר בפרט, וכמו 
ה"י שליט"א, והתנה וכהוראת ר היום והלילה,כל שעות כנסיות בכל מקום שהוא, 

אמפיוטער בשום קוכמו כן אין להשתמש בשום שאין הוראת היתר כלל, על זה 
א לרחם, ולא נ –א לרחם, נא לרחם על כל בני ישראל, על עם הנבחר נ – כלל!בהמ"ד 

  להכניסו בשום מקום קדוש כלל.
ימצא אולי הרבה  מי שלומד על מנת לעשות איסור והיתר כמשמעו, לא שיטרח )ג

עתו לפלפל בלימוד אך לוקח הדברים כפשוטן, ואין דהמותרים בדברים איסור 
כדי לדעת מותר דבר בהאיסור (להשיג  דבר קטןלהשיג  ושניםולטרוח כמה ימים 

 כו' ואת מצוותיאם בחוקותי ואם איש זה מקיים ה –בבירור איך צריך לנהוג) 
 ?תשמרו ועשיתם אתם

כן ברש"י כאן, וע' בר' ו ללמוד על מנת לקיים,בתורת כהנים מובא דנצטוינו מכאן 
ו לא נקרא הלומד יונה באבות (פ"ד מ"ה) דמי שלומד כמו שמבואר בשאלה שלנ

אינו מקיים מצות ד' , וללמוד וללמדעל מנת  אלא[לקיים] (כלל)  לעשותעל מנת 
  , עש"ה). ודברים נוראים הם להמבין.כלל (כ"מ שם

 ירא שמיםוא והבאנו כמה פעמים מאמר תלמידי הח"ח ששמעו מפיו שמי שה
(נראה  מותרב שהכל חוש שאין לו יראת שמים(עד שלומד), ומי  אסורחושב שהכל 
  !)אפי' אחרי שלמדדזה לפעמים 

פ"ג פרקי אבות בוהגר"א גנחובסקי זצ"ל הסביר מה שאמרו חז"ל (משנה י"א 
החכמה ליראת  שאמר ר"ח בן דוסא) שאין חכמתו של אדם מתקיימת אם קדמה

מתחילה  ירא חטא ינואחטאו, ע"י יסוד הנ"ל (הוא אמר מעצמו ולא מהח"ח), דאם 
לבו חפץ בלימוד  אין א"כ רוצה הוא שהכל יהא מותר, ואם לומד שזה או זה אסור
  .זה וממילא שוכחו, משא"כ להיפך, ודו"ק הרבה, ותמצא נחת

  וע"ע בתשו' ב' לעיל מהסטייפלער זצ"ל בספר חיי עולם.
בליל שבת זו?  צריך לשמוח שיורד גשםשלו' זכר האם אדם שזוכה לעשות   )ד

 מנין?
בלילי  תם, היינובעכתוב בתורה (וע' רש"י) שברכה עצומה היא שירדו גשמים 

בורא ית' שמו לשבתות, וא"כ פשיטא שעליו לשמוח, ולבטוח שיהא נחת רוח 
דאלו שיבואו בגשמים ודאי בני עליי'  –מהשלו' זכר אפי' אם לא יבואו אלא מועטין 

ושות או אי נעימות בהן, והם הם העיקר מן הכל. ואין לו לדאוג כלל שיהא לו 
, ופשוט, וחבל על כידוע הכל הבל הבלים הואד -בפני חמיו או א"ח או אחרים 

ם בידים דאינן דאבדין, דאנשים (אפי' של צורה) מאבדין שמחת החיים שלה
לכבודי.  ולארקי אבות) פ(ע' סוף פ"ו  לכבודֹומתבוננין בטעם הבריאה, שהכל ברא 

בל על ח -ני אחרים והחוששין על כבודם (הרמה!) שאולי יהא איזה פחיתות בעי
  חייו. 

ענין השתתפות בשלו' זכר על כמה שהי' להם טענות (עצומות) [וידענו גם ידענו ב
על אלו שלא באו להשתתף, אפי' על אלו שנתנו תירוצים טובים, הם ביטלו טעמם, 

, כדי כבר שנים רבותועוד לזאת יש מהם שהתקשרו לאנשים, שלא דיבר איתם 
שבאו  המונים לשלו' זכר שלו לכבדו. ואלוהודיע להם, שכ"כ דחוק לו שיבואו בל

מה הי' חסר לו בעולמו אם לא הייתי בא, וחששנו  –מחמת הודעה שלו שאלו אותנו 
מאבק לשון הרע לענות האמת שחסר לו כבוד בחיים, אלא מצאנו איזה כף זכות. 

ולא את עצמו! אלא לכבד אותם!  צריך ללמוד עליהם כף זכות שקראו לאלוובאמת 
  ! וגם מעדני מלך! מאה ברכות להם להראות להם שאוהב אותם! ועוד שיהא

לנו  שא"אפשוט הוא  וראינו כמה פעמים שאנשים כאלו לא מאריכים ימיהם, ודבר
והיא דהא הקב"ה לא  –להבין דרכי ד' אבל נראה סברא שאפשר לנו ללמוד ממנה 
אינן חיים למה יאריך  בא בטרוניא עם בריותיו (ע' ע"ז ג.), וכיון שחיים שלהם

מוד שלנו לדונם אך שר שטועים אנחנו בכל הנ"ל וחסר בליהיסורים. ואע"פ שאפ
]. ועל , ועבודה שלימה יש כאןלימוד לנוכל זאת יש בזה ב –ורק לכף זכות עליהם 

דברי האלטער כ מלחמת החיים, פשוטו כמשמעו, כל ימי חייוהעובד לעבוד 
 מקום לידי מכשול, מנאווארדאק זצ"ל, נגד היצר הפורש טלפיו להביא בניו של

  בפרט המכשול ליתן חשיבות לדברים של עלמא דשקרא!
(היינו מחודש תמוז  ע' ברש"י שכתב שהדיש ימשיך עד הבציר והבציר עד הזרע )ה

ר ימשיך עד הזרע שדשין התבואה, עד בציר הענבים שהוא בחודש תשרי, והבצי
לים העמא"כ כמו ה' [או ו'] חדשים כל אלו שזכו להיות  –דהוא בחשון וכסליו) 

 ברכהיהי' נחשב  נמצאים עוסקים בעסקי השדה, ולכאורה קשה שדבר זה רהבתו
וכו' (כל  תלכו בחוקותיעבור בני תורה, דהא להם ניתן הברכה הנ"ל דכתיב 

 בתורה?העמלים לדהיינו  הברכות),
מצאנו מנוחה  היא, וכבר כשלושים שנה או יותר לא אלימתאנראה דקושיא 

  לנפשינו מקושיא זו, וצע"ג.
ברכה ש"י שיהא ר, וכתב על זה לחמכם לשבעיש עוד ברכה וביותר קשה שהרי 

  , א"כ למה צריך כ"כ דיש וכ"כ בציר, וצע"ג.במעיים
תהיו עסוקים בה היינו ע"י שלוחים, ולא  תםא -ויש שרצו לומר מה שכתב רש"י 

"א: סה"ע) דמשמעות נראה שזה פשוטן של דברים. בפרט דדרשו חז"ל (קידושין מ
  ' מ"מ כ"נ להוסיף].שלוחכם! [ואע"פ שאין הנידון דומה לראיי ולאהיינו  אתם

בעבודת ד')  בההרובפ' בחוקתי שנת תשע"ו נתחדש לנו דרך להבין (ולעלות 
תורה, א"כ רואים  אלאשאפשר דכיון דאיירי במי שעמל בתורה ואין לו בעולמו 

שיכול  -, היינו ורהבת עמלשצריך להיות כדי להיות נקרא  עמלותכאן הדרגא של 
לא  אפי' כרגע קט,יו להתעסק בדיש וכו', ג' עד ה' חדשים ואינו מפריע מחשבות

ורה ובעבודה, ואינו מפסיק מעיונו לשום דכל כולו בת -כמלא נימא  אפי'יטרידו 
רבה, יש כאן משום לו ולכל אשר לו, והא דיהא לו ה ברכהדבר, וא"כ יש כאן 

ב' אבה"ע  (ע' בט"ז סי' עוה"בולא רק  עוה"זרואים שתורה נותנת ש - קידוש ד'
דעת אלא חצי דבר לעומת בת ע"ה, דהאחרונה לא יו בת ת"חדזה המעליותא של 

לו גורם שאחרים יהיו מושפעים שעש"ה), וע"י שפע  עוה"ב,שתורה נותנת  -
, ולקבל ונות רביםלטובה עד שיחליטו שגם עליהם לפרק מעל צואריהם עול חשב

 ין למעלה ממנו,בשלמות ובדביקות ובעמל שא עול תורה ועול מצותעל עצמם 
ריבוי אם נאמר הדהא משתלם הוא! [וישתמשו בני ביתו של ההוא העמל הנ"ל 

ירויח זמן לתורה) הברכה במעיים, (משא"כ הוא שא"צ לאכול הרבה ו להםשאין 
פי' תורה אין לו! אמ"ח דהא כל העוסק בתורה בלא ג יתנו לצדקה,או ימכרו או 

  (יבמות ק"ט:)]. ודבר יפה (ומחייב) הוא.
דאיתא בספר  –אה נונתחדש עוד (ע"ש פ' בחוקתי תשע"ח) בזכות הרבים הוספה 

!) שמי בשבועותת (וקורין רו פעולתך שלימה שכרחוסן יהושע על הפסוק ברות 
צריך  מלות שהי'שעובד על עצמו עד שנעשה מתמיד, והי' קשה לו מתחילה הע

, יש צום עד מאדשכר עלשבור מדותיו אבל על כל התגברות מקבל שכר משולם! 
פירוש המילים  שנעשה אצלו כמו טבע (י"א טבע שני וצ"ע שגם אחרי הבטחה

עדיין מקבל  –תמדה קל לו ללמוד בה כברובאמת זה בא מענגליש) ומכאן ואילך 
אע"פ שכבר  שכר זה מןמשיך לקבל כל הזמ –כשהי' קשה לו  כמוהוא שכר העצום 

שכשהוא עוסק  –, ע"ש. א"כ יש כאן עוד שכר שלימהכר פעולתך ש –נעשה קל לו! 
שוב בלימוד ולעסוק בדיש עד הבציר וכו' מקבל הוא שכר כאילו קשה לו מאד לח

וכל החמשה חדשים מרוויח  –א' בצער כמאה שלא בצער  –בדברים של גשמיות 
נפלאה נפלאה  – זאת הברכהו –בלי שיעור  םזכותילא רק פירות בלי שיעור אלא 

ש כאן אמת, ומבקשים , אשרינו שזכינו לפרש דברי אלקים חיים ומקוים שינפלאה
  על העתיד לבוא עוד ועוד.

גרי"ז זצ"ל, בבחרותו, וידוע שהרה"ג ר' חיים בריסקער זצ"ל הי' שולח את בנו ה
על הדרך, ואם לא היו מה נתחדש לך  –ות, וכשחזר שאלו אביו ויעל כל מיני שליח

לימוד אפי' לו. וע"י זה לימד אותו לחשוב בהי' ֹוי בוי ַואא -לו כמה וכמה חידושים 
  .בכל החייםו לבאמצע הטירדות, והרב זצ"ל הי' הודה על זה הרבה, שעזר 

 שאלה דידן, זצ"ליק לנו פעם את הגרמ"ד סאלאווייצשא -ולענין עיקר השאלה 
  ן יבין.וענינו אמן, והמבי ודאי זה לטובה,ם כך כתוב בתורה א -וחשב ואמר 

  וע"ע בתשו' א' כאן לעיל.
 דינה אחרת?מה היא הברכה שחיילים לא יעברו דרך ארצכם על דרכם למ )ו

אים חיילים , דודאי כשרוברכה עצומהלאלו שמפחדים מכל דבר מובן שזו 
תם ולא נעים כלל ג אדם שרוצים שיהיו בקירבמפחדים, ועוד דחיילים לאו סו

כלל. ועלינו  הוא שלא יבואו חסד גדוללהתעסק במשא ומתן עמהם, ממילא 
  ! ומבקשים אנחנו על העתיד לבוא!תמידלהודות 

 מרדפו מכם חמשה מאה?לומדים בבטחון איזה יסוד  )ז
ה שכלל ישראל לוחמים היינו שמלחמ - החלשיםכתב רש"י שאלו החמשה היו מן 

  החלשים! אלאאין שולחים הגיבורים 
רוב לזה) דבר קטן אלא אפי' דבר שלא עוזר כלום (או ק דא"צ השתדלות שפועל

ים. האם זכרתי (חסד החי בכל, וכן הוא ד' ילחם לכםדכתיב  !והותרשבקטנים די 
  נעוריך)?

 אן?כאיזה חיזוק יש  -ופניתי אליכם  )ח
האם  -השואל שואל ו – העמלותעסקי לשלם שכרכם על  מכלאפנה  כתב רש"י

  התבוננתי מה כתיב כאן?



  ה

ברכה עד בלי  –אנוש  , דברים למעלה מכל השגותנורא נוראותיש בזה חסד נורא, 
לעמול (לכה"פ)  די, חסד עליון בלא שיעור, כ"כ כדאי להיות מאלו שמנסים

אויף א סברא, להיות  ןשוויצ', לחזור שוב ושוב על הגמ', לחשוב בעמקות, בסוגיא
"כ כדאי, כ"כ כדאי, . והמתבונן יראה שכברציפותבלימוד, להיות לימודו  שקוע

  ובודאי יחשוב אולי אתחיל היום?
כתבי הגר"ח קמיל שוב הראו לנו א' מחשובי קרתא דירושלם (רע"ס שליט"א) ב

היינו, (וז"ל  סקיו,עפונה מכל לק פניני חיים שפירוש בח אמרי חייםזצ"ל בספר 
בתורה, ומנהיג  העמליםשבעולם כלפי  ההנהגה הטבעיתשם), שהקב"ה מניח את 

ם הם מעל לדרכי טבע, עכ"ל, ע"ש עוד ועוד דהדברים שמחי – הנהגה ניסיתעמם 
  כנתינתן מהר סיני.

ן סומכין על הנס יוכן שמענו פעם בשם אדם גדול שליט"א שמה שאמרו חז"ל שא
  הוא!  נסכל מהותם ד –(פסחים ס"ד:) לא נאמר על בני תורה 

  לבורא כל העולמים! נחת רוח עושהמי שעמלו בתורה ו אשרי
ם, והוא מנהיג המעשי כלעוד רגע קט בזה, לדעת שהקב"ה עשה ועושה ויעשה 

הוא מניח את  מליםהעהבריות וכל הבריאה, ועבור בני תורה  וכלהברואים,  כל
מה  שוב להתבונן ,שכראך ורק לתת להם  כל עסקיוכביכול על הצד ונותן הכל 

  ולהתאוה ולשאוף.  ולשמוחכתיב כאן, 
מצות (שם כאו"א, וק"ו ועל דרך זה ע' בגמ' קידושין (ל"ט:) שיזכה אדם הזהיר ב

נו ארוך, ושמע שכולום , כנ"פ) לעולם שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך לעוללת"ת
(יקבל)  -א פירש שאביו שליט"ו של הגראי"ש שליט"א יבנא' מ(בשנת תשע"ח) מ

עוה"ז ועושה מצות עוד באריכות ימים בעולם הבא היינו שיהי' לו ָׁשם כאילו חי 
  הוא להמבין. , אע"פ שלמעשה כבר נמצא למעלה, ודבר נפלאעד עולםועוד 

שכל  –לם זצ"ל מקע עוד פירוש בזה מסר לנו הגרמצש"פ שליט"א בשם האלטער
א רק שיזכה לעולם ! היינו לנצחיותרגע של עולם הארוך הוא ארוך אריכות של 

, אשרי מי י פלאיםפלאהנצחי אלא שכל רגע של עולם הנצחי כל הנצח טמון בו, 
מות, קלארקייט! רציפות, התמדה, גדלות, שלימות, תמי –שבא לשם ותלמודו בידו 

  ' לעולם ועד.! לחזות בנועם דשאיפותשקיעות, 
 ?והרביתי אתכםומדכתיב  )ט

ולא  בשמיםתלוי  שהכללדעת  מן השמים!יינו ברכה ה –פרי' ורבי', ע"ש ב -רש"י 
בנים, אלא ביד ד' לתת לבארץ. (לא ברופאים, ולא ברפואות, ולא בסגולות, לזכות 

א רק זש"ק אלא גם ללהמוסרים נפשם על התורה ועל העבודה. ונראה דכלול כאן 
וע דאיזה ברכה יש במי שמוליד פורקי עול, ר"ל! ויד –מהדורות הבאים  נחת

כלה עד שהי' ספק שהח"ח זצ"ל נמנע מלברך לזש"ק דבזמנו הי' שולט כ"כ ההש
  א קללה, ר"ל.גדול אם ישארו שומרי תורה ומצות, וא"כ אין זה ברכה אל

י פינקל הגרא"מיר דשנשא רה"י  הדרשה הנוראהונראה דיש להביא לכאן חלק של 
צו הישיבה הק' שליט"א פ' כי תשא בשנת תשע"ד, ואלו דבריו בתרגום שהפי

נטרס [לא בשבת]) בשעתו (אפשר להשיג הדברים כתובים במלואם, ע' בסוף הקו
, וכ"ש היום, השכלה הוכיחה שבחור או אברך אחד רקוב מרקיב את כל הסביבהה -

י אני בסדר, זה לא ליהי'  זה במבט אחד רח"ל הרס מבהיל, ומי יכול לומר שלום
ן, המבט הראשון יקרה לי? אחרי שנופלים אין מוצא, אבל את המכשיר הראשו

ענות משונות כמו טלמה עשית? הלא אין אפוטרופוס, ויש למדנים עם כל מיני 
צוה שלא לומר דבר , מצורך פרנסהגזירה שא"א לעמוד בה, מוטב יהיו שוגגין, 

אם אדם רואה את  ממש. וכי אשר קרךשאינו נשמע, זו המציאות כיום, זה הרי 
נוער יודע הכל ביום הבנו נופל למסיון, מתפתה למחבל רח"ל, גם יגיד כך? הרי 

רוא את ההודעות , הבן יצא לקברגע משפחות טובות מאבדים את הילדיםאחד, 
חות התרסקו, ת, השאר ידוע כמה משפוחזר מסוחרר, הבת מדברת בשפה אחר

דור שמעולם לא ראה  לאן זה יוביל?! וירא מנוחה כי טוב ויט שכמו לסבול, זה
ש, איזה חיים יש האלו זה הרי רודף ממ הכשריםהמכשירים מנוחת הנפש מהי. 

, שעה גחלי רתמיםם לאנשים כאלו. ומי מדבר על טוהר הלימוד והמדות, כל היו
מר לכם? לאקונומיקה מוד רצוף מי לא מהדר במצות קדוש יאאחת הוא לא יכול לל

יזה למדן, ואיך זה מחפשים הכשר, כמה מהדרים בפסח, באתרוג, איזה נעילה, א
בכיעור בתפילה שבחמורי חמורות מכניסים את החומר נפץ הכי מסוכן כיעור 

שראל? שהוא בעצמו בלימוד ובעבודה?! תורה מה תהא עלי', מי יצמח לגדולי י
רח"ל, וכו', עד כאן מה  כניס לכיס לביהמ"ד זוהמת מצרים עם טכנולוגי' של יון?י

שפ"א מסר דברים ת, ועוד באדר ! ע"ש)כשרשמובא שם (והכל מדובר במה שנקרא 
סלקו מרשותו תיכף יעד שכל בר דעת ודאי  (סוג הכשר!) חריפים בגנות כלי זה

במדותיו, גדיו ובכיסיו, וכל א' מזדעזע ומהרהר בתשובה, וממשמש בבו – ומיד!
), כנ"פ. ומענין טפלהבחיים ומה  העיקרובהנהגותיו, ובמחשבותיו, ובערכיו (מה 

  -אזנער זצ"ל שכתב דברי הגר"ש וו שובלענין באותו ענין נראה דראוי להביא 

הדומה  ומכלכיעור מן ה להתרחקעכ"ל, ושוב יש להרהר בתשובה וקבלה על להבא   
  לו. 

היא ברכה עצומה לנחת  –התורה  בעמלותמיתלא תלוי וקאי ש –אלא הברכה כאן 
  ראיו לעולם ועד. י, נפלא ומתוק. וחסד ד' על לנצח נצחיםמכל יוצאי חלציו 

יזה לימוד צריך ללמוד מסוף קריאת שמע א -אני ד' אלקיכם אשר הוצאתי וגו'  )י
 ?כל יום ויום

ם לומד אלה (וכל אד כללעשות  שאני יכולדאי אני שתאמינו בי כ -ע' רש"י כאן 
נגד כל  קטניםרים מזה ק"ו לעצמו שהקב"ה יכול לעשות כל הנצרך לו, שהם דב

, גדוליםלכם נסים  ועשיתי שהרי הוצאתי אתכם מארץ מצריםהכתוב כאן, כנ"פ), 
  עכ"ל רש"י הק'.

מוכח שמקבל  בלובשימת דבר נחמד רואים כאן שכל יום בקריאת ק"ש בכוונה 
יו, ולא רק זה אלא צרות מכלועוד, ששומע שודאי הקב"ה יציל אותו  חיזוקעוד 

לפני כמה אלפים שנה! ועלינו  צריםשהי' יציאת מ -והא ראי'  - כל טובויתן לו 
עוד . ולהתחזק דתמיבכל יום  באהבה(לכה"פ)  פעמיםלהתבונן, בבוקר ובערב 

, וממילא לדקדק ושחיים אנחנם הדבר על עצ שמחתינועל  שמחה, ולהוסיף ועוד
  .כחינו בכלתמיד עוד ועוד במצות ת"ת ובכל מצות ד', 

 חיוב הוא או עצה טובה?בחוקותי תלכו (א) האם  )יא
ם בתורה, רואים עד תשמעו לי, דכתב רש"י (לא) להיות עמלי לאנראה מהא דאם 

ה עצה טובה בעלמא ז, א"כ מוכח דאין בחוקתי תלכוכמה העונש אם לא מקיימים 
להביא על נפשו כל ו! דפשיטא דאין רשות לאדם להזיק את עצמו גמור חיובאלא 

! וכאן נפשותיכם ושמרתם מאד את! בפרט דכתיב מיני קללות, דברים מחרידים
' לפי השג ידו יראה (הרבה יותר מכל סכנה גופנית!), וכל א סכנה גדולהטמון 

בת עמלות, ולא להפריע חון על כל אשת חיל לעזור בעלה שיקיים לקיים דבר ד'. וכ
!), ואשרי חלקה לא יהא שום קושי(וממילא אותו כלל מלימודו מה שלא יהא 

  בחיים!
 להתחיל מעתה - והנה נראה דדבר פשוט שאדם צריך לעשות מהפכה בכל מהותו

 - מסביבו כל המתרחשעד שלא יהי' איכפת לו מ שקוע בלימוד(ועד עולם) להיות 
בינה ביום שבועות גלא ל"ג בעומר, לא העוגה והקפה ליל שבועות, ולא העוגת 

ך לרפואת נפשו], ולא בבוקר, ולא כל הנסיעות, ושאר הנאות עוה"ז [מה שלא צרי
תורה), ולא כל כל ההפרעות מלימודו, לא כל המתרחש בעולם (ולא בעולם ה

ולין בחוצות, או כל הפתקאות שת המחלוקות (ד' ישמרינו!), לא ההפגנות, לא כל
ראוי לעיני  אינוקרקע ההניירות שזורקים ברה"ר [בפרט דכל דבר שראוי להיות על 

א מה פירסומים שתוחבים תוך גרונו בתיבת דואר שלו, ל], או כל הכלל –בני תורה 
עולמו,  כלוהיא  ' היא חפצו,דאלא אך ורק תורת  - לא שום דברשהבריות אומרות, 

  לא נפלא להמבין דבר ועמקו.נפלא נפ
  ל?(ב) האם מי שהולך לרופא איבד כל שייכות שלו לכלל ישרא

א יתמהו רק בארץ ההי -, וז"ל, בא"ד ונתתי משכני בתוככםע' ברמב"ן עה"פ 
ראו וידעו כי יד ה' וישאלו כל הגוים על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת כי כלם י

כלל כי בהיות ישראל , האלקי אבותםעל אשר עזבו את ברית ה' עשתה זאת ויאמרו 
בארצם לא בכללם  לא בגופם ולא כלללא יתנהג ענינם בטבע שלמים והם רבים 

בם עד שלא יצטרכו מהם כי יברך השם לחמם ומימם ויסיר מחלה מקר ולא ביחיד
וכן היו  ה' רופאך, כי אניכמו שאמר  מדרכי הרפואות כלללרופא ולהשתמר בדרך 

רק  רשו ברופאיםלא ידהנבואה גם כי יקרם עון שיחלו  הצדיקים עושים בזמן
גם בחליו לא מר הכתוב בנביאים, כאשר הי' ענין אסא וכענין חזקיהו בחלותו, וא

הם מה טעם שיזכיר ב, ואלו הי' דבר הרופאים נהוג דרש את ה' כי אם ברופאים
ר יאמר אדם לא הרופאים, אין האשם רק בעבור שלא דרש השם, אבל הוא כאש

ביא לא ידרוש כל פלוני מצה בחג המצות כי אם חמץ, אבל הדורש השם בנא
יח וברך את לחמך אחר שהבט ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון השםברופאים, 

על המאכל  קרוהרופאים אין מעשיהם ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך, 
תרתין שנין דמלך רבה, , וכך אמרו כל עשרין ווהמשקה להזהיר ממנו ולצוות עליו

א פתיח [למצותא רב יוסף אפי' אומנא לביתי' לא קרא, והמשל להם תרעא דל
דם ברפואות אלא אפתיח] לאסיא והוא מאמרם (ברכות ס.) שאין דרכם של בני 

הי' עליו עונש חטאו יהי' דרכם ברפואות יחלה האדם כפי אשר  לא, ִאילו שנהגו
, וזו היא רה הטבעיםוהשם הניחם למקון ה', אבל הם נהגו ברפואות ויתרפא ברצ

לא אמרו שנתנה  ורפא ירפא מכאן שנתנה רשות לרופא לרפאותכוונתם באמרם 
ת כי נהג ברפואות אלא כיון שחלה החולה ובא להתרפאו רשות לחולה להתרפאות

לא  מו מרפואתו,אין לרופא לאסור עצ שחלקם בחיים לא הי' מעדת השם והוא
א בעבור שיאמר ההיא, ול בקי במלאכהמפני חשש שמא ימות בידו אחרי שהוא 

ם הנצים שהכו זה את , ועל כן האנשישכבר נהגוכי השם לבדו הוא רופא כל בשר 
לא תסמוך דיני' על  זה באבן או באגרוף יש על המכה תשלומי הרפואה כי התורה

אבל ברצות יהי'  תו שכןמדע כי לא יחדל אביון מקרב הארץהנסים כאשר אמרה 
דולים ונוראים, רואים ג, עכ"ל. רואים דברים השם דרכי איש אין לו עסק ברופאים

יצא  שלפעמיםמשמע ובשלימות העבודה.  בטחון בד'דביקות, רואים אמת, רואים 
  כ"מ. ואין לו שייכות לכלל ישראל, מעדת ד'האיש ההולך לרופא 

 –להגיע לדרגא זו  תלשאוף שאיפולכה"פ ונראה דכל יהודי שהוא בן עליי' עליו 
 ?מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב –ולומר (בקול, ובשמחה) 

נו הגראל"פ זצ"ל ולמעשי הסטייפלער זצ"ל שכך נהג למעשה. וכמעשה שסיפר ל
מעשה ע"ג הכתב רה"י מיר בראכפעלד על עצמו, והי' לנו צד להביא לכאן ה

מעשה לאלו שישאלו היאמינו לנו נמלכנו שישאר סיפור  במלואו, אלא כיון שלא
 – ושאיפות בעינן –אותנו פה אל פה (ע' סוף הקונטרס [לא בשבת] הדרך לזה) 

יפות א"כ לעולם ונראה דאם יש שאעמלות בתורה תדירה. והכל אך ורק מתוך 
  !שאיפותשייך הוא לקהל עדת ישראל! דהא כל מהותם היא 

 אלא מה העבודה? -בהלה א' מהקללות הוא   )יב
וישועת ד' כהרף עין, ללמוד ולעמול עד  לד' הישועה,! רגוע, רגוע, רגוע. בטחון

, לראות נפלאות הבורא, לראות לראות השגחה פרטיתשקונה לנפשו מדת הבטחון, 
! וי"א (ע' במהרי"ל והנוראהגדול הגבור  –גדלות הבורא , ועי"ז להבין גדלות התורה

ויש במלבי"ם כן, וידוע המעשה בחוה"ל (אהבת ד' פ"ו,  דיסקין זצ"ל [צ"ע מקומו,
בתחילת הפרק) דא' אמר שהוא מתבייש להיות ירא מדבר שאינו הקב"ה בעצמו!]) 



  ו

(לא משונאים, לא מגוים,  משום דבר שבעולםדיראת שמים היינו שאין לו יראה 
יו) השווער (חמ מה יחשוב(על)  אפי'לא מחובות, לא ממחלות, לא משום אדם, [לא 

!], וכו' כללאינו ירא  –עליו אם ישאל שאלה זו או זו, או אם יגיד איזה חידוש וכו' 
 שוםמהקב"ה השורה בשמים! ונפלא הוא דשוב אין  –יראה מהשמים  אלאוכו') 

  למה דואג אני??? –שואל  והמבקשדאגות! 
 לכאורה זה ברכה ולא קללה? והא –ואין רודף אתכם   )יג

ע' במשכיל לדוד וע' ברא"ם שהקשה כנ"ל ותירץ. עי' רש"י דכתב מבלי כח, ו
קול עלה תוב בפסוק שהסביר שאתם תברחו אע"פ שאין מי שרודף אחריכם, (וכן כ

ד אם יש מי שרודף ), ואין לך קללה גדולה מזה. דאע"פ דדבר קשה הוא מאנדף
א"כ הוי יסורים שאין  שרודפים אחריו חושבאחריו, אבל אם הוא בורח בכל עת כי 

  סוף, ר"ל, וכפל כפליים הצרה צרורה.להם 
ו , ומוסיפים פחד על פחדלאים פחדים מחמת דמיונותמ -וזה כ"כ מצוי אצלינו 

ו או שהוא מאל שאולי יש א' שמנסה ליכנס לבית באמצע הלילה, שחושבע"י 
אֹוי עד כמה זה ו, לשחיים עם ההרגשה שכל העולם שונאים אותו ומחפשים להרע 

רגיש מתי נכיר ונ -לים תם. והכל אינו אמיתי כלל. ושוב שואשאין כמו יסורי נפש
  ?מתישהקב"ה איתי? 

עים שאין לכם כח ולא וע"ש (במשכיל לדוד) שהאויבים לא רודפים אחריכם כי יוד
  יגיעו למרחוק, והכל בא מפחד חינם, כ"נ.

הם חטיבה א' של פחד וכלול כאן אלו שחיים עם כל מיני ספיקות, דכל החיים של
ונט"י נמשך  ,מלהזכיר!] לא יצאו ידי חובתם (וקורין מגילה כמה פעמים, [חס אולי

חצי שעה ויותר, וק"ש  כרבע שעה, או קרוב לזה, ונקיות בבית הכסא רבע או אפי'
ע או לחצי', והכל אסור!]), בלי שיעור, וכו' וכו' [ולפעמים כל הנ"ל לשליש או לרבי

ל השאלות, וע"י זה ' שיפסוק להם כד' ירחם עליהם, ויתן להם שכל לקבל רב א
 תקוה, ויש שהוא עבודה זרה ממש פרוֶמע יצה"ר! אַ  –יבטל כח היצר הרע הזה 

ת שוא! לדעת לאחריתך אם מחליטים להלחם באויב הזה שאינו אלא דמיונו
  (הרבה)! מסייעין אותו ודאיין רודף אתכם! והבא לטהר עצמו מזה א –דלמעשה 

 כמה)? ווי ת"ח (המצוי ל"ע אצל כמה האם יש בפרשה זו חטא ביז )יד
די חכמים ' ברמב"ם (פ"ו ת"ת הי"א) דכלול כאן ביזוי תלמיע – ואם בחוקותי תמאסו

 חוקותי תמאסו.  מלמדידהיינו 
  לן.. ע"ע רש"י שמביא עבירה זו על פסוק להוידוו כל הדווים

מוש"ק פ' אחרי מות  צעק ככרוכיא בשיעור חומש שלו זצ"ליק והגרמ"ד סאלאוויצ
  שמים ויותר.קדושים תשע"ז על הנ"ל, והרגישו הכאב שלו שהי' עד לב ה

האם אחרי כל הדקדוקים שאני מדקדק  –והמבקש את האמת שואל את עצמו 
יזוי ת"ח) אין אני ב חששבהלכה (אתרוג, כשרות, רבית, שבת, וכו') למה בזה (

הו, למה איני חושש שאולי ההוא דהתרתי לעצמי לבז –ו הותרה לי מדקדק בו וכאיל
! ולי אוליא –כדין ת"ח  או לשמוע מאחרים דברי גנאי ובוז עליו, אולי אולי דינו

מדה כנגד ם עליו היראת שמים? האם אדם הער אינו רואה היסורים שבאיאיפה 
ש, וכו' וכו'). וע' ו בנפא(כגון הוצאות על רופא שיניים או חלאים בגוף מזה?  מדה

ה להבין היסורים הבאים בגמ' קידושין (כ.) דברי חז"ל על מי שאינו מתבונן ומנס
  עד מאד.דים הוא ופחד פח –עליו 

 יצר? האם מותר לנגב הידיים (וכדומה) בשעה שמברך ברכת אשר  )טו
ורא נוראות העונשים על זה, ד' ישמרינו נ – אם תלכו עמי בקריו -כתיב על כגון זה 

, אסור לעשות מלאכה מהם, אמן. ועי' חומר העניין במ"ב סי' קצ"א סק"ה, וז"ל
אסור  ' תשמיש קלואפי(בעודו מברך). מפני שנראה כמברך בדרך עראי ומקרה, 

תב הט"ז שיש ליזהר לעשות, ואצ"ל שלא יעסוק בדבר שצריך לשום לבו אליו, וכ
ה על היות הברהמ"ז בשעה שמברך ברכת המזון כי זה מור אפי' בד"ת שלא לעיין

או שעוסק בתפלה אצלו רק על צד המקרה וההזדמן, ולאו דוקא ברהמ"ז ה"ה כ
דהיינו שלא יהיו  קרי ואם תלכו עמיוזה נכלל במאמר תורתנו  באיזה ברכה אחרת.

וכח דאפי' אם מכוון המצות אצלנו על צד המקרה והזדמנות בעלמא, עכ"ל שם. ומ
פחד פחדים הוא. ואפי' להפסיק מלברך באמצע  –בהברכה נמי אסור  כל הכוונות

, וכ"ה. [וכן יש ליזהר במ"ב, ע"ש מוכח, כן אסורהברכה כדי לעשות איזה דבר קטן 
ל שיחזור ויברך ין ברכה לברכה דמצוי המכשומלהפסיק בברכות השחר אפי' ב

  ברכה שכבר בירך, ח"ו]. 
ו המחובר לאדם, שניהם והמכשול הגדול בימינו בזה הוא הטל. (או המחובר לקיר א

וזה כל הבָראך,  עצום,גדול ובמשמע, והחילוק הזה [אם מחובר לקיר וכו'] חילוק 
ל. בשעה שמדבר טשום  להחליט מכאן ואילך שלא יסתכל על והבן), ועל הנבון

  ואשרי וטוב לו! , כללעם הקב"ה, 
שר לו. ואין בו משום אינצל בהרבה, ואשרי לו ולכל  מתוך הכתבוהמברך כל ברכה 

  ורצונו ית'! קידוש ד'יוהרא אלא יש בו משום 
 ופו?מי שחושב שהצרות שלו אינן אלא ממיקרי הזמן מה יהא ס )טז

לשון מקרה. היינו  א בעבה"מ דקריעי' בשע"ת מר' יונה (שער ב' אות ב') מוב
ם העונש על זה שיביאו , ע"ש. ורואימפני חטאיושאינו מתבונן כי התלאות מצאוהו 

  , ד' יצילנו מיצה"ר הזה.עוד צרותעליו 
בא בשו"ת זה פ' בהר תשו' וע"ע בגמ' (קידושין כ.) סה"ע דברים נוראים בענין, ומו

  י"ד (א), ע"ש.
שאחרים עושים  רעהמעין ה )רק(ה כל מי שחושב שצרות שלו באים "דהונראה 

  ל."דקרוב לכפירה הוא, ויונראה  –עליו 
 ?'אז תרצה הארץ את שבתותימאיזה יסוד בהשתדלות רואים  )יז

רואים שאלו שעברו על שמיטה (נראה דעברו ועבדו כי חשבו שע"י שיעשו 
שוב רואים  –עכשיו יפסידו את הכל  -ודאי ירוויחו עוד תבואה וכו')  השתדלות

 –. וע' בשיחות מוסר (עמ' קמ"ז ההיפך מהמכוון היסוד שההשתדלות עושה את
קמ"ח) כמה וכמה ראיות ליסוד זה. והגר"ח זצ"ל הי' צועק בשמועס'ן שאין אני 
צריך שום ראיות על דברי, ואיני מביא ראיות אלא עבור הנאראנים (הכסילים) 

שצריכים ראיות, דהא אני יודע שמה שאני אומר הוא אמת לאמיתו! ראינו כל פעם 
  נורא נוראות.ט, אזא אביר לב, מחדש אזא קלארקיי

וע"ע מה שכתבנו בתשו' ב' פ' בהר מדברי החזקוני ברש"י, וכ"ה בשפ"ח שם, וע"ע 
בשמיטה, אבל כוונתו היא שע"י שהניח שדהו  כללבכלי יקר, דאפי' אם אינו עובד 

בור לשנה שלימה יתחדש כח באדמה ויזכה לפירות (חטים וכו') יותר טובים בשנה 
 -והטעם נראה ברור כשמש שלא קיים שמיטה כלל! נמי נחשב שאחר שמיטה, 
, היינו כוונה ב' כוונות! וע"ש מה שהארכנו דאפי' יש לו השתדלותודהא דעתו על 

דכוונה  שלא שבתה הארץ ונענש בגלות,לשם שמים, אפ"ה נחשב  וגםהנ"ל 
לשמיטה! ונותנת פחד נורא בלב העולה מהשתדלות,  גמורהסתירה  להשתדלות

  פ! א שרעק אין דער וועלט!כנ"
ואם בן ששים עה"פ  סבתא בביתא סימא בביתא (ערכין יט.) ומובא כאן ברש"י )יח

 מה רואים כאן שלא כמו שהרבה חושבים? –(אמצע רביעי)  שנה
ומה, יש שחושבים כשיש סבתא בבית וצריכים לסעדה ולעשות לה כל צרכי' וכד

לא ו - בה היאוטירחא מרו, היקרשקשה להם, ומרגישים שלוקח הרבה מזמנם 
מכל מיני יל אותם , וזה מציש סימן טוב בבית, יש ברכה בביתרואים שעל ידה 

 בלי שיעור,ו'. ומרוויחים זמן ועגמת נפש, ויסורי נפש, וחולי, וכו', וכ וצרות טירדות
  עד אין חקר. האם שאלתי את עצמי איפה אני ְּבִריָאִתי?

ׁשיׁש אלא יׂשיׂש, כ"נ, ת אביו הישיש (א"ת יא לתוך ביתו שא' הכניס ומעשה שהי'
 וככלשתו לזה [א הסכימהרובים דהא מצוה גדולה עשה), ואע"פ שהיו צרכיו מ

' שופטים ד' סוף סי' "א ס"פ י"א ובילקוט פ(ע' ת בעלה, רצוןה אשה כשרה שעוש
והלשון  ,ישות אות ס'א ' פט"וייז מהגהות מומובא ברמ"א אבה"ע סי' ס"ט ס" ,מ"ב

נדרים באין לך כשרה בנשים אלא אשה שעושה רצון בעלה. וע"ע  –שם וברמ"א 
דאין על הבעל לתבוע  – עמוקההבנה ן בֵ הַ וְ  ,)דף ס"ו: סה"ע במעשה דבבא בן בוטא

לו ה אמרו שמוטב , ואע"פ שהרב])והתובע טועה בחיים הוא שלה, אלא זה דין
(כשיגיעו לזה) הם לשיהא במושב זקנים לא רצו לעשות לו דבר שלא רצו שיעשו 

  ולמות!, והמבין כאן מבין (ובונה) עואהבת לרעך כמוךדהא כתיב 
ת הרפואה כמעט (שהי' צריך לקחתו לבי הרבהולא רק שצרכיו הטרידו אותם 

ט בהערות רבפ –ני הבית בבקביעות וכו' וכו', אלא גם הנהגתו הי' עול כבד על כל 
ר ההערות באופן הנאות שלו על סדר הבית, ודרך החינוך, והנהגת הילדים, ולא מס
  כו'.ואלא בגערה וצעקה, וכל פעם הי' צריך לרגע הנפגע, וכו' 

אע"פ שכולם בכו ווכן המשיך כמה שנים עד שהגיע זמנו ללכת בדרך כל אדם, 
  אבל גם נשמו נשימה עמוקה של חירות.

הוצאות שלא ולי, קלעו בכמה וכמה תקלות והפרעות וחובשבועות הבאים נת
ביתם, והתבוננו כל השנים שהזקן הי' ב מהם כלל שלא סבלורגילות, דברים 

כשהוא הי' אצלם  והשתוממו, ועשו חשבון הנפש וראו בחוש שלא רק שלא סבלו
בפרט שכאן מדובר  – לקחת לקחהרוויחו (שלוה במדה גדושה!). ועל הנבון  אלא

לא אין רע בבית), א -קן שעליו אמרו חז"ל סבא בביתא פחא בביתא (ש"ח באיש ז
  ! אמן.יסובבנו שחסדרע יוצא מן ד' הטוב כלל, והעושה חסד יראה 

שבא איזה איש  וכך הי', ,הי'ש –עשה של בטחון ומעשה של חסד מ – ומעשה נורא
ב על חייו המאלפת) זקן גלמוד אצל הגרי"י הערמאן זצ"ל (הכל לאדון הכל נכת

  !בשמחה עצומהיו, צרכ כלוביקש מקום ללון, מיד הכניסו לתוך ביתו ועשה לו 
של  )הכיס( זעקלה שקנה פעם,פילין שלו תזוג  כשבא ביקש מהגרי"י לשמור על

  .כל יום) חריםאלבש תפילין  ההואלין הי' נראה שישנים יושן נושן, (התפי
מהודרות  ל תפיליןבאותו עת הגרי"י זצ"ל שגר אז באמריקה הזמין בארץ ישרא

  הרה"ג ר' נתנאל סופר זצ"ל.  –הנפלאים מהסופר הנודע לרבים בדיקדוקיו 
נתנאל הי' עושה את  לקנותם (ר' מבעוד מועד הוא שלח הכסףו ,התפילין עלו הון

ורים, ועם יראת שמים ידעם כל הה הכל בעצמו! ,וכו' הדיו, ,הגידין ,הבתים, הקלף
נפטר  כבר והזמנה שללעשות  הגיעאבל למעשה עד שהגיע השעה מרובה!). 

שלוח לו, מחילה שאין תפילין ל שלח להגרי"י לבקשנו של הגר"ן ב –לעולמו  הגר"ן
ת כדי להחיוששלח לו אולי הגרי"י ימחול לו הכסף  –בכי רע  שלו והיות שמצבו

הי' כמו  הגרי"י הסכים מיד, ושלו' על ישראל. (ולדעת שהסכום –נפשו ובני ביתו 
  כהיום!).ג' אלפים דאלאר 

  דבר. לא ביקש ממנווהגרי"י הזקן הנ"ל הי' נראה כעני שבעניים 
  לו יהא להגרי"י. כשעבר זמן קצר נפטר הזקן לעולמו והשאיר צוואה שכל אשר

תפילין שהוא יכול  ר וביקש מהגרי"י אם יש לו איזהבא איזה בחו באותן ימים
  לקנות זוג עבור עצמו. כסף להניח עד שישיג

לך מקודם לסופר סת"ם תפילין בארון ויכול לקחתם אבל תלו הגרי"י שיש לו אמר 
  לבודקם שקשה להאמין שכשרים הם. וכך עשה.

הי' חסר נשימה אבל ו ,בא הסופר לביתו של הגרי"י בריצה א' אחרי רגעים מספר
תפילין הללו?? האתה יודע של מי ֶּבה! ֶר  –עק צעקה גדולה צ –בשארית כחותיו 

הגר"ן זצ"ל סידר  –רי"י לא פחות מתפילין מהודרות של הגר"ן סופר זצ"ל!! אמר הג
אהבת ישראל, ובהשגחה בבטחון, בחסד, ובלשלוח לו תפילין ממרום! ולימוד גדול 

   .ועלינו להתחזק ובמידה כנגד מידה, ובשכר ועונש! פרטית,
 איזה יסוד בהשתדלות רואים מפרשת תמורה?  )יט

  השתדלות עשה היפך כוונתו!ה -קודש  ותמורתושהוא 
  ע"ע בתשו' י"ז לעיל.

 "ז.)כלמה הפודה קדשים וכו' צריך להוסיף חומש? (ע' בערכין  )כ
ן דהי' בדרגה עליונה דכיוהגר"ח זייטשיק זצ"ל (מגדולי נאווארדאק) הי' מסביר 

כשיורד מדרגה זו ורוצה לקחת בחזרה שיחזור  –להפריש משלו לתת להקדש 
ריכים להוסיף חומש). צ הבעליםלחולין, קנסינן לי'. (ומדויק כדבריו בהא דדוקא 

דהי'  –בן בסוף נזירותו ונראה כעין דברי הרמב"ן בפ' נשא על הא דנזיר חייב הקר
  דמעלין ואין מורידין!! לעולםלו לישאר נזיר 



  ז

ונראה שזה לימוד לכל א' שנוהג בדבר מן הדברים שעושים נחת רוח לבורא ית' 
, דכלל הוא בכל החיים כלללא לרדת ממנו  מעולהשעליו לשמור שמירה  -שמו 

   מעלין ולא מורידין! -
שת חיל היו מקפידים וכמו כן, ועוד לזאת, אחרי החתונה ליזהר שאם במשפחת הא

ור או מים לשבת) או ו על הא, [כגון בעניני שבת (בבישול או גענעראטעל דא א
(ואם  הכללקבל על עצמו  עניני תרו"מ או כיסוי הראש, וכו' וכו' וכו'] יש להבעל

), דהא אמרו חז"ל (כתו' א"א הכל בבת א', אז יקיים בנפשו מוסיף והולך, לאט לאט
רת של בעל, ע"ש, זאת אומעלייתו של בעל ולא בירידתו ב –ס"א.) בעולת בעל 

על אלו שלא עשו כן  וידענו שהאשה עולה (בעבודת ד') עמו ואין מורדת מחמתי'.
דים הוא [ואין הכוונה , ופחד פחעד להפליאויסורי הגוף  יסורי נפשולבסוף סבלו 

נים חשובים שליט"א, בדברינו שיודעים אנחנו חשבונות שמים, בפרט שמדובר בזק
ורים שהיו להם עד מעשים הם לרוב, ומקוים שנחשבו היס], והלחוש מיבעיאבל 

עלו בתורה ויר"ש וכל עתה כפרה על העבר ויפסיקו מעמם כליל כל צרה וצוקה, וי
  מדה נכונה, אמן סלה.

 מה מרומז בעשירי קודש במעשר בהמה? )כא
ש ירי אלא עוׁשרי, שכל העושר שלי עלי להקדיאל תיקרי עשֹ -אפשר על דרך רמז 

השחר שמברכין כל  צרכי, וכעין מה שאומרים בברכת כליתן לי  להקב"ה, והוא
, היינו שעשה עד עתה וכן יהא הלאה, אם רק כיצר כלשעשה לי  -בוקר הברכה 

  להאמין, כ"נ. רוצהאאמין אמונה שלימה, או לכה"פ 
להתבודד ולחשוב  –ועוד הבעלי מוסר תיקנו לעשות כל יום עשירי קודש לד' 

  לוואי שנזכה. ה –בתשובה, ולעשות חשבון הנפש עמוק 
 - חדשחג  ,במיוחד ,שביקשו שיעשה להםים מצוות חבבוכמו כן להתבונן בהא שזכו המ

בנו הא כלל קבוע שעבר זמנו בטל קרד -דבר שלמעלה מן הטבע  – הנקרא פסח שני חג

 – זכוובטחו בחסדי ד' להיות? אלא  שא"א) ואיך עלה על דעתם לבקש דבר כ"ו(ברכות 

  לבקש או וכו'? –מה הייתי עושה אז  –ועל הבר לבב לחשוב 

תחלת בפסוק המ כשהם מחוברים בחקותי –במה קשור ההפטרה של פ' בהר  )כב
  להפרשה?ד' עוזי ומעוזי 

ד' לת ההפטרה כתיב כשקורין הפטרה זו לב' פרשיות שייך לפ' בהר לפי שבתחי 
כות שמיטה . (וכדברינו שם בסמיבטח לביהקב"ה הוא העוז שלי ובו ש – עזי ומעוזי

 ארור הגבר אשר יבטח באדםוב באמצע ההפטרה כתיב !) ושבטחון –אצל הר סיני 
ו סבתא העשירה, או אעשיר, . דאדם שסומך על דוד הוכו' ולא יראה כי יבוא טוב

יו טובות! ד' ישמרינו. שלא יבוא על -על הכנסה זו או זו, בסוף לא יראה טוב 
כעץ שתול על מים שהוא יהא  העשירא הוברוך הגבר אשר יבטח בד'  –דההמשך 

ובשנת בצורת לא  ויר],[ואינו צריך שום דבר לקרר האוכו' ולא יראה כי יבא חם 
ואפי' בזמן שאין לחם אינו חוטף  הי',יבלא פחד מה ות, חי הוא בלא דאג –ידאג 

עוד איזה ימים, ב[ודלא כמו שמצוי בעת שמפרסמים החוזים שהולך לרדת שלג 
דדואג מה  –חסר י שמא שמאדההמון רצים לחנות לקנות לחם לרוב וחלב וכו' 

 שהכל הי'ו כולם איך ורא ,וכהמעשים לרוב בתחילת ניסן תש"פ יהי', מה יהי'?!?
דאם  – הי' ד' מבטחוולמה כי  - א לדאוג כללל –אלא ההנהגה הראוי' היא  לשוא!

ועל החכם לשאול את  – בכל צרה שלא תבואהוא בוטח בד' ודאי ד' יהא לצדו 
זוק אחר חיזוק האם כיוונתי בפסוקים בסוף ברכת המזון היום, וראיתי חי –עצמו 

 לכלהוא המכין מזון  הקב"הש -על מה שאמרנו בברכה ראשונה בתפילה זו 
  בטחון ועוד בטחון.בריותיו? 

 ,כגון שמיטה, וכלעיל –כן נראה לומר במה שקשור לפרשת בהר (דשם מלא בטחון 
, וכו' וכו'). ולענין במה קשור לפרשת לא תשיך]ואיסור לקיחת רבית [דכתיב 

א"כ  –) בטח(וישבתם  בבטחוןנראה לבאר, חדא דשם נמי יש יסודות  -בחוקתי 
קשור ותלוי חד בשני קשר עולם. ועוד קשור לפרשת בחוקתי במה שיש בהפטרה 
זו כעין תוכחה על אלו שאינן עושים רצונו של מקום, כן איתא בלבוש, ע"ש, 
וְמַחִּכים אנחנו לרפואת המכות שקיבלו כלל ישראל במשך כל הדורות מפני תוכחה 

 האמיתיתדהישועה  –עני ואיושעה רפאני ד' וארפא הושי –וכסיום ההפטרה  –זו 
אלא ע"י הבורא ית' לבד, הפלא ופלא. אשרינו שאנחנו עם בלא השתדלות דוקא 

ד', וד' הוא המבטח שלנו ולא איזה ביטוח מלאום ולאום, אלא אין עוד מלבדו. 
ושכל החולים, לכל נזכה לרפו"ש  ע"י בטחון ותפילה )ב"פובפרט כהיום (אייר תש

  , אמן.ועד יותם לעולםהבריאים ישארו בבר
 – בטחוןשהוא לימד לכל כלל ישראל  ועוד שייך ליום ל"ג בעומר יום הילולא דרשב"י

שנכנסו במערה בלא שום דרך לקבל אוכל או שתיי' אבל נכנסו עם דבר שיותר טוב מכל 

  הכל מוכן מששת ימי בראשית! –! וזכו להכל מידת הבטחוןהיינו עם  –מאכל ומשקה 

בבורא ומה אני הייתי עושה בכגון זה? בדיקת הלב והכליות בענין, ונזכה לעלות ולדבק 

כל העולמים, וכמו דרגת ר' שמעון בר יוחאי שהי' דבוק בשכינה תמיד, וכדברי א' מגדולי 

שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך  –ישראל זצ"ל על דברי הזוהר הק' (שמות ל"ח א') 

האדון ד' דא רבי שמעון בר יוחאי, עכ"ל, שתמהו מאד בביאור  מאן פני אל פני האדון ד',

פני רבו כאילו מקבל הדברים, אלא ביאר הגדול זצ"ל דקאי אשכינה שעמו, דכל המקבל 

ונראה להוסיף שבפרט אצל רשב"י  .פני השכינה כדאיתא בירושלמי (פ"ה עירובין ה"א)

  דרואים עד כמה כל ישראל מרגישים שהוא רבן, והבן!

דיברנו  –בענין מה שכתבנו בפ' אמור לגבי השתתפות בהפגנות  -[מאמר המוסגר  
עם הגדולים שהיו בעובי הקורה לארגן ההפגנות, ואמרו לנו כמו שכתבנו, נא נא 

  להבין ולשאול! 
 (בשנת תש"פ ותשפ"א)להחמיר בההרחקות  הי' צדוכמו כן מה שכתבנו לענין דלא 

שהסברא מחייב) מחמת הטענה שאחרים טענו ממה שהמצוה מחייבת (היינו יותר 
כך  –שיש בההרחקות משום חמירא סכנתא, דלהד"ם, אלא הוי כשאר מצות ד' 

ביררנו, וא"כ אדם צריך לעלות בדרגא בשמירת שאר המצוות שלו (תרו"מ, 
כ"כ מקפיד על ההרחקות, ומאידך  הי' וגענעראטור, ומים לשבת, וכו' וכו') אם הוא

ונשמע  פשיטא לא לנהוג קלות ראש בשום דבר, כל זה ביררנו אצל גדולים, ודו"ק].
  רק בשורות טובות וישועות! אמן.

שוב לא באנו לקבוע אלא לעורר לבבות דדבר פשיטא שכל א' צריך למצוא הדבר 
ציל כלל ישראל ובדרך שאדם רוצה לילך (לה –שהוא יכול להשתפר  –שהוא לקוי 

וכל א' יכול להכריע כל העולם כולו!) מוליכין [את  –דהא חצי וחצי אנחנו  –
אותנו ורוצה  שאוהבל חי -מחשבתו למצוא מה לתקן] אותו, אשרינו שאנחנו בני ק

  בעבודתינו.
שאע"פ שא"א  –וזה  –עוד מאמר המוסגר אבל פתוח לכל מי שרוצה לשמוע קול ד' 

תרים הם, ואין מחשוביו כמחשבותינו. ולא באנו להבין, אלא להבין דרכי ד' דהא נס
לקבל באהבה בלי שאלות בלי חקירות אלא הערה שהיא הארה שהאיר א' מנקיי 

קורונה שעיקרו הי' לגבי הדעת דירושלם (רש"ק הי"ו) שלא בחנם הקב"ה שלח 
שאולי . ועל כן כל א' יכול להבין עיקרו בנשימה וכן הטראגדיא במירון ,הנשימה

חסר אצלינו החז"ל (מדרש תהלים) מה שהי', הי' ע"י החסרון על כל נשימה תהלל 
ה, ועוד שיש החסרון של מרבה שיחה, והשתמשות כלים שמרבים שיחה. ולא -ק

באנו לקבוע כלל אלא להעיר לבבות, ומובטח שכל א' יראה להשתפר, ונשמע רק 
  בשורות טובות.

רואים בחוש איך הקב"ה הרחמן על בניו  – עוד הערה וזו בענין קדושת הכהונה

כהונה התמיד, ובפרט על משרתי ד', שניכר לעין כל שכעת ביקש הוא ית' משבט 

 סכנת נפשותלמירון, (כידוע כל השנים שיש  ע"י נסיעתןשלא יסתכן את טהרתן 

. וסימני הבקשה )וככל מקום שמצוי קברים ,האתרא קדישאהר הקודש של בכל 

(מה שקורין גשר) שנתן רשות (כביכול) לפועלי רע להרוס כבש חדא  –רבים הם 

ואין  –שהי' מן הצד  עד היסוד, ועוד שסגרו הגישה למרפסת הכהנים הכהנים

 , וזה ודאי אסור לכהנים, אלא נראהרגילה אלא דרך המערהלשם כניסה 

[ואע"פ שאומרים שבנו כבש (גשר) חדש, אבל טעון בדיקה כל יום ויום, וא"א 

 לומר שהוא בוודאי נקי מכל חשש וכמו שבאמת פירסמו העוסקים בנידון זה]

) שהקב"ה -(אע"פ שמי אנחנו לומר שמבינים דרכי ד' ומחשבותיו, אבל מציעים 

לו הכהנים, וכל מדבר אלינו שכבר די הצער לשכינה הק' על כל הקולות שהקי

  לא יודעים, ועלינו להתבונן.בהטומאה שנטמאו ביודעים או 

בשנת תש"פ, כל ההר וכן הא דהתיר הקב"ה (כביכול) הגזירה שגזרו לסגור כליל 

לעשות  רוצים הפרייעוהאסון הנורא בשנת תשפ"א אומרים דרשוני, וכן מה ש

 ,)תשפ"ב( השנה', גדרים ומניעת כניסה, ושיעור זמן שהיי' במקום, וכו' וכו

על מה  – הגדול הזה מה חרי אף –צועקים שיש לעם ד' לחקור ולהתעמק 

  אבדה הארץ?

אפי'  כללולא באנו לקבוע כלום אלא להזכיר שרשב"י לא הפסיק מלימודו 

רושלמי לא הפסיק ולפי הי – לא התפלל כלל –להתפלל שחרית מנחה או מעריב 

סי' ק"ו ס"ב ובנו"כ שם בארוכה, הערת [עיין בטושו"ע או"ח  אפי' לקרות ק"ש!

 –רציפות  – אלא התמדת הלימוד המגי' החשוב (ביותר!) הי"ו הרוצה בע"ש]

  , ויעלה ברוחניות (ותרתי משמע!).רצוף באהבת התורה, והמבין יבין הרבה

שידוע שכבר פירסמו שיש כמה דרכים להגיע  –[עוד הערה מהמגי' הי"ו 

למירון, ויש בכמה חששות חמורות, והרבה נכשלו בטומאת כהנים ביודעים ובלא 

  יודעים ופחד הוא].

ועל הכל בקשה שוב להתפלל שלא יהא שום תקלה, שום היזק, שום עג"נ, שום 

גיעות, ובלא נ –ירידה בכל הימים אלו, וכל א' יבדוק שוב מה חובתו בעת ההיא 

  ונזכה לטהרה גמורה!

ר בכל שעות היום והלילה). והכל בל"נ (אפש 02-5434660לקבלת התשובות בפאקס (או במייל) בחנם יש להודיע בפאקס 
  מצידנו.

 .5001766-02תשפ"ג יש להשאיר הודעה בטל.  הלוח בני יעקבלהזמין  ←
  . בשפה ברורהויש לפרט אם רוצה לוח כיס או לוח קיר, וכן לאיזה עיר. הכל 

     � � עשר שקל. ועבור בני ישיבות חמש שקל. כעתהמחיר         
 0527643607 -גמ"ח שידוכים להתפלל על הזולת (עם לב שלם) 

 -מתפללים במתינות כהלכה, ושכב"צ  )8:30( ,8:40מנין למעריב בשעה  חזקמקום חשוב בבית ישראל מחפשים בני עליי' ל
 וכנ"ל.  3:25בשעה  . וכן למנחה02-6500176הרוצה להשתתף בקשו להודיע בטל.

, ספרים, שולחנות וכו') נמצא סמוך פירסמו שיש בית מדרש להשכרה, נאה ומרווח עבור כשלשים איש, (עם ארון הקודש
-02מרו שלקבל עוד פרטים אפשר בטל. אלשבתות, (מחיר מצוין), לישיבת מיר הק', בשכירות לחלק של היום או כולו או 

6500176  
  נא להודיע להנ"ל. תזכו למצוות. –ולבהמ"ד הנ"ל צריך פרוכת, אפי' משומש, בשיעור מטר רוחב על מטר וחצי גובה 

לומדים כעת  –מ"ב ב' עמודים לשבוע עם בחינות ושכב"צ  –אחרי שחרית  –עוד פירסמו על חבורה בישיבת מיר הק' 
  02-6500176בטל.  -. פרטים סי' רס"ו
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 רסינן לעומרגעולם ל

 עסערבאר פיצפה שספור ת

 כמה שאלות לחידודי:

 ה?ומה פי' לשם מצות מצ –א) מה פי' כל מה שאעשה בעסק המצות הריני עושה לשם מצות מצוה 

שכמה גדולי עולם  אמקור בש"ס וכו' להמה ה –וגורם שאלו שעומדים לפניו אינם יכולים לפסוע (כגון עד סוף חזרת הש"ץ וכדו') ב) המאריך בשמו"ע 

 עולה למרום?אינה תפילתו הביעו בנחרצות ששליט"א 

 האם יכול לברך בורא נפשות? –ג) האוכל מרק לאט לאט 

ואין בו משום  הוא, כשראחד, הט"ק אבל כשחותך  –בר על בל תוסיף ובבגד של ה' כנפות עד) מובא במ"ב שאם חתך א' מהחמשה ציצית הכנף שעשה 

 למה לא? –תעשה ולא מן העשוי 

 האם ה"ה בכל המצות ד'? –ה) משמע במ"ב שאם א' עבר על בל תוסיף בהנ"ל לא יצא ידי חובתו כלל 

 לם)ו) למה סגי בקרקע כל שהוא בפרוזבול? (בפרט מי יאמר שההוא רוצה לש

 האם היא אסורה עולמית מפני אחות אשה או משום אשת אח? –ז) אחות אשה שנאסרה שעה א' 

 ח) האם מותר לזר לשחוט קרבן בשבת קודש?

 זכירת יציאת מצרים? מצותידי  הוא יוצאדהא בשעה זו  –כשאומר פסוק אחרון בק"ש  בשמחת המצוהט) האם חייב 

 היציאה ממצרים?והאם צריך לשמוח עוד שמחה על עצם 

 )הוא שטוב לישון בט"ק? (דהא מיוחד ללילהמובא במ"ב הי) ט"ק שהולך בו רק כשהולך לישון האם יוצא הדין 

 למה זה לא גורם שיהא אילת (ספק) ארץ ישראל? (דההלכה שאילת חייב לכו"ע בב' ימים יו"ט והוי חו"ל גמור). –יא) הא דכבש שלמה המלך את אילת 

 למה אסור? –ראוי לזריעה שר ַקאנִדיְשֶנער למקום ימֵאיבשנה השביעית יב) מים שמטפטף 

 או יש כאן משום בורר? יג) לאקשין הנמצא במסננת ויבש האם מותר לשפוך מים חמין עליו לחממו

 האם השליח יכול להשתמש הכסף עד שיביא לידי הלווה? –יד) א' שלח שליח לקחת הלואה מגמ"ח פלוני 

האם נקרא צורך  –קערה שתחת הברזא והבעה"ב רוצה ליטול ידיו שם, אלא אינו רוצה ליטול על הכלי כתיבה כיון שיפסידנו אם יש כלי כתיבה ב)ג

אבל מותר  מקומו ומותר או צורך המוקצה וכמו מחמה לצל ואסור (איירי על הצד דכלי כתיבה הוי כלי שמלאכתו לאיסור ואסור מחמה לצל שלא יפסד'

 על הצד [וכן לכ' הלכה למעשה, וצ"ע] דהוי בסיס לדיו ומוקצה מחמת גופו ודאי אסור)?לצורך מקומו, אבל 

דראוי להביא לכאן דברי הרב ראה נ
ל ויש "א בענין הנ"החשוב שליט

מה טעון זהירות ולחפש להבין עד כ
אם מותר או לא  –הבורא  רצוןמהוא 
הבורא, ונזכה  רצון מהו  אלאאסור 

לעשות רצונו בלבב שלם ובשלימות 
העבודה, ובעזרת ד' ית' לזכות כל א' 

 וא' לישועה שלו בקרוב, אמן.


