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בסוף הפרשה  )ולאלו שאמרו שיש אומרים שיש אצלם מנהג לעשות רעש  מחילול קדושת השבת וחילול קדושת בית ד'. ולהימנע, מדור דורנא נא נא לעיין בתשו' נ"א לקמן לקיים דברי חכמים 

 !( לענין דבר זה ספר על מנהגים   ובשוםקדמון   בשוםדלא מצאנו מי התחיל מנהג כזה, וטעון בירור מלא,  צע"ג
וכמו כן עבור הרה"ג ר' דוד בן   נא נא נא להעתיר עבור הרה"ג ר' יעקב בן ָראִדיל )סירוטה( שליט"א, שב"ד יצא מבית הרפואה, אמנם עדיין צריך תפילותינו לרפו"ש בתשח"י.

אש    ַּ ה )לינדר( שגם הוא נמצא  ע בתי' יהודית )מייזליש( שליט"א שנמצא בבית הרפואה וצריך רחמים, לרפואה שלימה בתשח"י, יישר כח. וכן עבור הרה"ג ר' משה אורי בן הדס ב 
ריך עתה תפילות לרוב, נא לעזור ולהתפלל,  נא להעתיר בעבורו דמצבו קשה וצריך הוא לתפילותינו לרפו"ש בתשח"י. וכן עבור הרב החשוב יעקב בן אסנה ביילא שצ  –שם  

  תזכו למצוות! 
 בס"ד 

 קונטרס
 שו"ת שער מציון 

 בשלח  פ'
 פרשת בטחון

 הרה"ג הדלמה"צ ר' מענדיל שניאור זלמן ב"ר שלמה צבי הכ"מ ע' בסוף עוד לע"נ מו"ר  
 כמה דיני ועניני ט"ו בשבט אח"כו

האם בכל החשבונות )הרבים( שאני חושב )להרוויח, או להשיג זה או זאת, או לפעול, או להשפיע( האם  –לחשוב  –  לבטוח בד'זמן   בי"ם(שוב)ימי 
 , והכל תלוי באמונה ובתפילה?שאין שום כח בעולם לפעול חוץ ממנו   כשמש לי  עד שברור  והאם התבוננתי   ??בטחון בד'הרבה מעורב בהם גם 

שכן הם עשו,  ית' )ומתדמה לדתן ואבירם,  להבורא צערגורם  טצדקיהזו בכל קדושתו, ולא לנסות להתחכם באיזה תחבולות לשים פירורים וכדומה עבור העופות בעצם יום השבת, דכל  בשמירת השבתנא נא נא ליזהר 
ושלו' על    בעצם יום השבת!  רק למחר  ימצאו זאתלפני הדלקת נרות במקום מגולה, והעופות    שבתערב  היתר. והדרך הישרה היא לשים    שוםכיון דנפסק בסי' שכ"ד במג"א ובמ"ב הלכה למעשה שאין  (  לדמות  ח"וו

 העובר על דברי חכמים חייב..., והבן[. כל )ברכות ד:( אמרו חז"ל דהא  -אם אני אשים  ישראל. ]ואין לאדם לחשוב שמה בכך
עלה לשמים באמצע עבודתו התמימה בסערה יחד עם תורתו אשר יגע ועמל בה בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאדו. הי' דוגמא   –ייזליש  ר' אברהם ישעי' ב"ר יעקב מבת קודש י"ג שבט חל היארצייט של  ביום ש

האם שייך היתר    –ים שבאו לאיזה חתונה  פעם שאל כל הגדול  חי' של שו"ע בהליכותיו והארת פנים לכל הבא לקראתו באופן נפלא, עד שאין כמוהו. וזכה לדורות ישרים שהבורא בהן יתפאר, וכן הלאה, אמן.
ואין טוב אלא תורה, לימוד גדול   – דנפש רעבה ִמלֵא טוב    –וכגון מה שמלפפין התינוק אם מותר לטלטלו ממקום למקום בבית הכסא? וקיים בנפשו יגעתי ומצאתי    –גרף של רעי בתוך הבית הכסא או זה מקומו  

רצה לדעת האמת ולא הקל והנוח אלא  –מ'ל למי שטבל בשבת לימד לנו בכל. )ולענין הלכה ]ולא למעשה[ אע"פ דיש צד להקל, אין להתיר והוי מוקצה, כ"ה(. בירר אצל גדולים לענין ללבוש )מיד( השטריי
 קנ"ג.( חטוף ואכול חטוף ושתה דלא ידעינן מתי תסתיים החתונה דעלמא דידי'.מה רצונו ית' בזה ובבא. לימד ללנו מאמר חז"ל )שבת  

 בבני ברק, והקים כמה כוללים בת"א, עסק הרבה בקירוב רחוקים. אבידה גדולה אבדנו.   יארצייט ר' אלי' נחום ב"ר יחיאל צבי שפירא מגדולי הת"ח  ייט שלביום שבת קודש י"ג שבט חל היארצ

 , והראה בנפשו איךברוך ארי' לייב )ב"ר שלמה זלמן שליט"א( רוטמאן זצ"ל. לא הי' שייך לעלמא דשקרא כלל. לחם נגד החזקת כלי המשחית של רציפות הלימודר'    שבת קודש י"ג שבט חל היארצייט שלביום  
פשוטו כמשמעו. קיבל יסורים באהבה עזה.  –גירסא פומי' מלא פסק  –ולא קרא בכתבי עת כלל  ,. לא דיבר בפוליטיק כלל וכללששייך לחיות בלי עבדות זו, אלא בן חירות הי' הוא, חרות על לוח לבו הטהור

ובודאי שיהא מליץ יושר עבור משפחתו  בלי די. עד . ברכת הבנים ליתומיו שיגדלו בתורהאבידה גדולה אבדנו דע גבול. סבל יסורים נוראים, נוראים ממש, וצהלתו על פניו. התמדה שלו והטבתו לאחרים לא י
 וכל ישראל. תנצב"ה.

מה רצוני אחרי פטירתי )ע' בפ"ת בשו"ע יו"ד  – צבי הירש( עמד על ימינו של רש"י וזכה למלכות ושולחן מלכים. ציוה שלא להספידו  הפני יהושע )ר' יעקב יהושע ב"רשל יארצייט ביום ראשון י"ד שבט חל ה
הלמדות ועמקות, ע' בסי' קכ"ח בשע"ת שמביא  מן(. חוץ מכל  סי' שד"מ סק"א צד שיש להקל ולהספידו, ושוב כתב שאין ההיתר ברור לבטל דברי המת, עש"ה. ויה"ר שלא יהי' נוגע למעשה דבלע המות לנצח, א

  להתברך מהכהנים! ]ומשמע דהביא בשם הפ"י לומר דלהלכה הוא, ונפלא[.   מצות עשהבשמו בשם החרדים שהישראלים יש להם  

 ה, והריתחא דאורייתא, והשמחה, והמסירות נפש בחסד ובאהבת השני. תנצב"ה.ביום ראשון י"ד שבט חל היארצייט של האי עובד ר' יעקב ב"ר לוי יצחק שינדלר. האיר כל ישיבת מיר עם אור פניו, וההתמד

גם יחד, דשני' זכו   אחיםמה טוב ומה נעים שבת   – במלואה  בהם  הי בטל כעפרא דארעא לאחיו, ,היד אפרים, וראו   –השע"ת )ר' חיים מרדכי ב"ר מנחם מאניש מרגליות(  של  יארצייט  ביום שני ט"ו שבט חל ה
 להיות נדפסין ביחד בדפי השו"ע! האם אני אחד עם אחי?

 ת.נ.צ.ב.ה.   ר' ברוך יעקב ב"ר נחום פרידמאן. מותיקי ישיבת מיר ירושלם, התמדה, עניוות, חסד במסירות נפש, הניח דור ישרים ויהא מבורך.   של  יארצייטשלישי ט"ז שבט חל הביום  

חזרה    ואח"כער בו אהבת בוראו. כל משנה ק"א פעם  ו בהי'  ,  שעה ושעה  הקצרות מלאות התמדה כל  יו בשנות  לטובההשפיע על דורו    –ר' ישראל ב"ר שלמה אייזענבלאט    של  רצייטיאביום רביעי י"ז שבט חל ה 

ואמר עכשיו לומד אני בישיבת מיר דלמטה ועוד מעט עולה אני ללמוד בישיבה של   –הרגיעו    –ראה שבנו דואג שעוד מעט יהא יתום ומצטער על אביו שהולך מעלמא הדין    .בהצנע לכתמ' פעמים, והכל  
פירושי הפסוקים, חבל על דאבדן. זכה לדורות ישרים מתוך לבו  הרגישו רא( מאי שנא? )ולנו אבידה כבידה אבדנו דמלא עצות הי', והכל בפשטות נפלאה(, אמרו שבקריאת התורה שלו )הי' בעל קו  –מעלה 

 ואני?   –הרחב, ומבקשים על עוד ועוד. כבר מבחרותו קבע דרכו בחיים  

מעשה מאלפא שפעם ראינו שחיפש שרוולו כשהתחיל ללבוש מעילו, וניגשנו לעזור לו, והפך פניו והביט עלינו  –ש ב"ר אליעזר יהודא פינקל זצ"ל  ו ר' בנימין ביינ ב הר של יארצייטביום חמישי י"ח שבט חל ה
הי' דוגמא חי' לויגבה לבו בדרכי  כח ]אין לי כח[, חס מלהזכיר. והוא    כאילו באנו להרגו! דהא אפשר לי לעשות בעצמי! ואיך אטריח את זולתי! אפי' טירחא זוטרתי! האם נתקל מילולי לומר ִאיך ָהאב נִישט ֵקיין

פעמים כל יום ויום. אשרי חלקינו שזכינו לדרבן שלו כשהכה אותנו  עשרה' לשבוע!(    –ותבע מכולם לעשות יותר ויותר, כגון לחזור על כל דף גמ' )דף ליום    –ד', ועוד לזאת שהגבי' כל א' וא' מהישיבה והכולל  
ום בשבילנו, וראינו ה קיבלנו ממנו פעם נזיפה כשלא רצינו להאמין שיש להגרנצ"פ זצ"ל כשהי' מגיד שיעור בישיבה קודם שנעשה רה"י, כח למסור השיעור על דף ליגדל! ועוד על דרך ז  –על ראשנו ואמר לנו  

 !ינו גביהם, ועלינו לקחת לקח להאמין בהשני שיכול, וגם בעצמאיך שאמונתו בחתנו עלתה לו שהעמידו להיות רה"י לעשרים שנה בנסי נסים, וחבל שאבדנו איש אמונה כזה, שהאמין בתלמידיו וה

 מלא גדלות. אבידה גדולה לכל העולם. תנצב"ה.   –ביום חמישי ח"י שבט חל היארצייט של רה"י דקאמינעץ הרב יצחק ארי' ב"ר דב שיינער זצ"ל. עניוות עניוות עניוות 

ושינה דורות ודורי דורות לטובה, א"א להודות, ויהא   -ליפשיץ. זיכה את הרבים במדת הצניעות, וכן אותנו, באופן נפלא, נפלא ממש  –ביום ה' ח"י שבט חל היארצייט של הרב אברהם מאיר ב"ר אהרן בריזל  
 לזכותו לעולם. תנצב"ה. 

 

 נלב"ע בח"י שבט תשפ"א. ו.  ות לרגל יום השנה להסתלק   סאלאוויציק זצ"ל )משולם דוד ב"ר יצחק זאב( לע"נ רה"י דבריסק הגרמ"ד  הוצאה מיוחדת  
 ריכות על כמה וכמה דברים שזכינו. פ' יתרו וכן בפ' משפטים א ב , ואור פניו שהאיר לנו לעולם. וע' בשו"ת זה  ממנו  ותוכחה אחר תוכחה   זכינו )נבדל"ח( לקירבה אחר קירבה, 

 (. ושיהא לנחת רוח לו בעולם האמת. תנצב"ה 13      8       5      7      1. בלשה"ק:  12      8      5       7       1  באידיש: לשמוע בקול הלשון ) וכן  
 
 אישראל? )בעה"ט(האם פרעה הסכים שהערב רב יצאו ממצרים עם כלל   (א) 

, משמע דבא לומר שפרעה הסכים גם ערב רב הוא    את העם   ע' בעל הטורים דגימטרי'

שגם הם יצאו, וצ"ע, דחידוש גדול הוא, אלא פשוט דהכל נסי נסים וגם הסכמה זו 

 בכלל, ודו"ק.

]יש לעיין בספר עטרות אד"ר )מודפס בבעה"ט על התורה( ביאור כאן. ועוד במעם   

 [.לועז עמ' ש"א  

 )א( האם פרעה קיבל שכר על לוית האורחים שלו?  ב( 

מובא שקיבל שכר   )כאן(  כלל   לויית על    לא תתעב מצרי דכתיב    עצום במכילתא 

 . לוי' אלא לשון   בשלח ישראל, דאין לשון 

 )ב( ומה הלקח מזה? 
כמו פרעה, מקבלים  רשע , ואפי' בלא כוונה למצוה, ואפי' קטן רואים שאפי' על דבר 

, על כל עזר להזולת קטן , ק"ו אנן שעל כל דבר  לדורי דורות שכר, ושכר שנמשך  

 בפרט לאמא, ובפרט בזמני הדחק. ובפרט כשכולם עייפים, ועוד יותר כששאר ) 

שעושה עבור האמא עוזר )גם( לאבא, או   כשהעזרה האחיות עצלות, ועוד יותר  

  סוף!   אין , יקבלו שכר עד בכוונה , בפרט אם עושים  לאחים, שלא יפסקו מלימודם( 

נורא  ידידה, אשה מנשי   ומעשה  זצ"ל שהי' לה  אמו ע"ה של הגר"א  מספרים על 

 המקום, והיו מחזרים יחד על הפתחים לאסוף כסף עבור עניי העיר פעם אחת בשבוע. 

והתנו ביניהן שהראשונה שתעלה לעולם שכולו טוב תחזור ותגיד להשני' איך הי' דינה 

של  לאמו  בחלום  באה  והיא  ראשונה,  נפטרה  הנ"ל  האשה  למעשה  האמת.  בעולם 

מה הי' דינה שם. ענתה שא"א לה לגלות )ואין לתאר ואין   – הגר"א, ושאלה אותה  

האם את זוכרת    – א' יכולה לומר  לשער ואין להשיג מי שמשיג השגת הגוף( אבל דבר  

 
שמפרשה זו ואילך הדברים שקיבלנו מהרב    -כבר הודענו ברבים, וחוזרים ואומרים  

 , ומקורו ברוך.    -הגר"ב שליט"א הטוב עין ביותר, מסומנים כזה  
חשובה   ידיעה  בטחון    – עוד  קב(  )או  קו  נפתחה  ית'  ד'  חיזוק   – בעזרת  דברי 

מהפרשה, וכן שאלות ותשובות בדיני בטחון, וכן שאר עניני בטחון ואמונה פשוטה  

שפעם הלכנו בעיר, וראיתי אשה חשובה ואמידה והראתי עלי' באצבע כשהיא עמדה 

 כדאי לבקש ממנה כסף עבור העניים. על זה לבד  - בצד השני של הרה"ר, ואמרתי  

מקבלים כאן שכר שא"א למדוד בשום כלי מידה! ע"כ המעשה, והירא   -  לך   שהראתי 

נחת בעבודת הבורא ית' מזה, ויכוון ליתן לבורא כל העולמים    יתלהבודאי  אלקים  

יחד עם כוונה שרצונו הוא שיהא למי שהקב"ה יוכל לתת שכר, שכן רצונו ית'.  רוח, 

 .לשמה . והכל עם שאיפות להגיע  בלבב שלםובודאי נזכה לעשות רצונו 

צדקת על הנערה ה מעשה נורא ואיוםבמוצאי שבת פ' בא תשפ"ב שמענו והנה 

שעלתה לשמי מרום    אייזענשטייןשא ברכה ע"ה )בת הרה"ג ר' עמרם שליט"א(  אש

הי'  חיי'  כלל  שיעור.  בלי  מרובים  זכותים  ועמה  תשפ"ב  טבת  כ"ח  קודש  בשבת 

שלנו, עם   השגות  מכלשלשלת א' של יסורים, וסבלה הכל באמונה ובטחון למעלה  

 סבר פנים יפות לכל הבא בגבולה. 

הדבר בדרך  שפעם א' איש מסכן נכנס לבית וגרם לה בזיון גדול, הי'  הי'    והמעשה

גב, ובלא כוונה אבל בא מחמת חסרון זהירות מצדו, והיא צעקה מרוב צער, וההוא  א

ברח מן הבית. אחרי כמה רגעים היא ביקשה מאבי' לקרוא לו בחזרה, ולהגיד לו  

שיהא לזכותו   –  בלב שלםושכל הזכותים שיש לה על שהיא מוחלת לו על הכל  

שיקבל ישועה ויצא מהצרות הנוראות שלו! דברים מרוממים כל המטה אוזן לשמוע 

ייעץ עם איזה  התומי שאין דמעות נאגרים בעיניו נראה דכדאי שילך ל באימה.
איפה   למצוא  וכו',  מוסר,  שליש    הלבבעל  בדמעות  להתפלל  ומקודם  שלו, 

 נ, וצע"ג. ושיהא הרגש להזולת, כ"  לבושהבורא ית' יפתח  
גדלותה להבין  מעשה  לקחועוד  ולקחת  ּוהמעשה    –  ,  לנחם  שבאה  נתעוררה שא' 

ואמרה   ממשפחתה  לא'  והלכה  מוסר  לקחה  כ"כ   –מהטרגדיא,  ד'  יד  רואים  אם 

עלינו   ד'  הוא    – וחסדי  ]ונא 0733718261המספר  הכל.  על  הערות  להעיר  נא   ,
 , יישר כח[.02-6500176להעיר בטל. 

נא נא נא ליזהר מלטלטל הקונטרס בחוץ   -בקשה שטוחה 
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 מותר לקחתו -אם נמצא בכל מקום ואין עליו שם 

 בכמות קטנה )תרתי משמע( ומקוים לישועה יוצ"ל

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



 ב

  – את הריב שיש במשפחה שלנו בענין איזה ירושה    נמשיך ונשאירבברירות איך  

בא הזמן לסלק כל ריב ומצה! וכך הוה. היינו שהיא, הנפטרת, פועלת ישועות אפי'  

 אחרי פטירתה!

שפחה גדולה, והבנים, שכולם היו  שמענו שהי' פעם ירושה במ  –]ומאמר המוסגר  

ליטו שכיון שיש כידוע, הח  (,הם, בחסדי ד' עליוככל בן תורה)כסף  ל  מאדצריכים  

עמהם   לחלק  יאות  דבר  אחיות,  בשוהכמה  נפלא!  שוה  שלכאורה הוא!    דבר 

, דהא אין שום חוב עליהם לעשות כן, אלא פשוט שבני ישראל למעלה מדרך הטבע

נחת, וכן הלאה עד   להרבה. ופשוט לנו שזכו  רחמנים וגומלי חסדים באופן נפלא 

,  יםדרק מרוויח,  סוף כל הדורות, ועלינו לקחת מוסר השכל ולוותר ולוותר ולוותר

וחוב קדוש על כל אב ואם להשריש מידה זו בצאצאיהם מילדותם כדי שלא יסור  

 לעולם!הזאת המדה מהם 

ומהזיידע'ס  שי'  שלה  החשובים  מההורים  נפש  מהמסירות  למדנו  גדול  ולימוד 

 א"א לתאר וא"א לשער  שכמעטתחיו ומכל משפחתה עד  ששליט"א ומהבאבע'ס  

אלא עמדו איתן בנסיון שהקב"ה העניק    למעלה מכחות אנושי!ממש    –עשו  שמה  

עדן מלא להם, וגרמו ישועות בכל כלל ישראל. ופשיטא לן שהנפטרת תזכה לגן  

זכו לישועות ולבשורות טובות יעד, ויבדל"ח כל משפחתה  ועונג מזיו השכינה לעולם  

 וכל הטוב בזה ובבא, אמן סלה.  

)ג( האם פרעה הפסיד השכר הנ"ל כשהוא התחרט על ששלח בני ישראל,   
 ועוד לזאת שרדף אחריהם?

משמע מהמכילתא הנ"ל שנשאר לו השכר. ואפשר מפני הכלל שאמרו חז"ל )סוטה 

כ"א.( שאין עבירה מכבה מצוה. ועדיין יש לומר דקיבל עונש על החרטה, וכדמשמע 

. והא דהוא בעצמו נשאר בחיים )לחד מ"ד במדרש( דכל עמו ירדו במצולות   - בקרא  

  ., וצ"עבתשובה ר את נינוה  , דרואים שלבסוף הוא הי' שהחזיבתשובה אפשר דהרהר  

וכדכתיב  ד'  רצון  או מחמת,  לקיים,  בחיים  דנשאר  רל"ח  רמז  כאן  ילקו"ש  ]עיין 

 [. ע"ש  ואולם בעבור זאת העמדתיך,

להיות, מה   ג(  יכול  שהי'  דבר  בשום מקום שהתורה מספרת  מצינו  לא  )א( 
שמצינו בפרשה דידן שהכתוב מפרט שהי' צד שילכו דרך ארץ פלישתים, והקב"ה 

 וא"כ מה נשתנה כאן?  – לא נתן להם כן  
נראה דיש להסביר לפי היסוד של הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, דאין הקב"ה מביא נסיון 

הכחות לעמוד בנסיון )זה או זה(, )וכגון מי שנולד לו בן   לאדם אא"כ מכין בנפשו 

שובב או קיבל ]במתנה![ אשה קשת רוח, מלאה טענות, ועצלות, ועצבות, ונערווען, 

ומרה שחורה, ושאר כל המחלות והמעלות )!(, ]ע' בפלא יועץ עד כמה אדם חייב 

באופן נפלא,   נום ה י מג מצילה אותו  , שזכה לכזו, דהא היא  בשמחה עצומה להיות  

בפרט דמתגבר לגור   – ומרויח הוא )וגם היא ע"י שגרמה לו, כ"נ( נצחיות שאין כמוה  

בכפיפה אחת עם נחש, דבר שחז"ל )יבמות קי"ב:( הגדירו שא"א לסבול[, או שווערע 

שווער, או איידי'ם )חתן( עקום ]כמו קשת[ שמסתכל על כל דבר ]אפי' כשמטיבים 

ממה   יותר חפשים טובתו[ לצד הרע, ומפרש הכל לרעה, או חברותא שנעדר  עמו ומ 

שנמצא, או ראש כולל שתובע שמירת הזמנים )בדייקנות(, ושמירת הדיבור )בהחלט(, 

ושמירת עינים )בחוץ(, וצניעות )בביתו ולבני ביתו(, וגדרים בכלי הנע ונד, וכו', וכו', 

סורי הנפש, או איחור זיווג, או איחור זש"ק, יסורי הגוף או י   – או חיים מלאים יסורים  

מביעתא בכותחא )פי' שביצה יותר  או איחור חלוקה מהכולל, וכו', וכו' וכו'( פשוט  

הכחות   גם מותר בחלב( דמי שנתן לו נסיונות אלו או כדומה לאלו, שלא נדע, נתן  

ולהמ  וא',  א'  ובכל  וא'  א'  לכל  בהן,  לעמוד  ובגופו  וברוחו  ובנשמתו   –שיך  בנפשו 

אלא הכל באהבה, ובלב  – ירידה או צער או עגמת נפש  שום בלי   –  בשמחה עצומה 

דברים אלו.   לו דאל"כ )בלי הכחות וכו'( לא הי' הקב"ה מזמין    – שלם, ונפש חפיצה  

ונראה להביא כעין ראי' לדברי הגר"ח זצ"ל מפסוק שלנו, )אבל להביא ראי' ברורה 

, אמת שהוא יודע בבירור שמה שהוא אומר זה דהוא הי' רגיל לומר   – אין צורך כלל 

ואינו מביא ראיות אלא עבור הנאראנים)!( שצריכים ראיות!( דבא הקב"ה לומר לנו, 

 הכחותשאם היינו הולכים בדרך ארץ פלישתים היינו חוזרים למצרים, דלא נתן לנו  

 לא הניחם בדרך זו אלא  לכן ומפני שהקב"ה ידע שאין הכחות    – לעמוד בנסיון זה  

הוא.  ונפלא  זצ"ל,  הגר"ח  לנו  שמסר  החיים  ביסוד  כנ"ל  וממש  סביב,  סביב  סיבב 

מה  מי שאומר  לא  אומר שתלמיד  שהי'  שלו,  יסוד  עוד  זו  בהבנה  ומקוים שקיימנו 

 הי' אומר, אלא מי שקנה הדרך של הרבי, וממילא אומר כמו שהרבי  אמר שהרבי  

זו, אע"פ שלא אמר הרבי מעולם  זו, או בפרשה  ]ובאותו   . , ועלינו להודות בסוגיא 

היסוד הוא ללמוד טוב טוב הגמ' וכל המפרשים    – לקנות דרך של הרבי    – ענין  

,  תי השיעור, ולראות בשיעור הדברים שהרבי למד לא כמו שאני למד   לפני 

טעיתי, ולחקור   שלו    במה  טעותים  שחוקר  מי  ואשרי  הבא,  בשיעור  ושוב 

 ולראות לתקנן, ולא סתם לחזור על מה שהרבי אמר, ודו"ק[.
בנסיון ולענין   לעמוד  מה    כחות  ע'  הכחות  לו  כשאין  הנסיון  השמים(  )מן  ומניעת 

שהערכנו את דעתם של כמה וכמה מגדולי עולם זצ"ל, ויבדלח"ט, על מניעת החזקת 

וז"ל הרה"ג הרב אי"ש מזכרון יעקב שליט"א   - רה, ובא"ד שם  פלאפון אצל בני תו 

הרבה פעמים    - בנו של הגר"ח גריינימאן זצ"ל דברי חיזוק והדרכה ליונגעלייט, וכתב  

חושבים שמחוסר ברירה מוכרחים להחזיק פלאפון, כי הנה האונס הזה והאונס הזה, 

כי הנסיונות והאונסים  ,  ויש לדעת שאין זה נכוןושהדבר נצרך לבני ביתו, וכיו"ב.  

נקבעים לפי מה שהאדם קובע, ובדרך כלל אם לא יהי' לו פלאפון הקב"ה ידאג לו, 

לאו דוקא    –לפי הנ"ל נפרש שאם יש לו כחות אלו    –]א"ה    ואם יהי' לו פלאפון 

משא"כ אם באמתחתו למעשה, לכן בא לידו הנסיון,  כחלטובה, אבל במצב זה יש 

, והכל דבר א' )כלל או אצלו( לא הי' נזדמן הנסיון לפניואינו מחזיק כלי זה  

אבל האונס הגיע כי עבור המבין[ הוא יצטרך לדאוג לעצמו, אמנם זה יהי' אונס  

כתב בנו הנ"ל    –, וכן אמר הרב הכ"מ )הגר"ח גריינימאן זצ"ל, א"ה  יש לך פלאפון

התקין טלפון שליט"א כל הנ"ל תוך שנת האבילות( לפני הרבה שנים לכולל שרצו ל

ואמר הרב מי שמכין את הטירדות ואת  בסמוך לכולל, כדי שלא יצטרכו להרחיק,  

יודע גם שאין טלפון בכולל, וכשיודע שאין טלפון בכולל הוא  הצורך לטלפון,  

וכו', כשאין   עול תורהוכמו שאמרו המקבל על עצמו    מונע את הצורך בכך בהתאם.

זיק פלאפון, יצטרך לדאוג לעול דרך ארץ. לך פלאפון, אבל מי שלא שמע בקולו ומח

בלימוד, ואין צריך   צינוןעצם הדבר שאדם מחזיק בצמוד אליו פלאפון, זהו כבר  

שהוא גורם צינון לכל הסובבים לומר מי שמדבר בטלפון באמצע הסדר וכיו"ב,  

עכ"ל שם. ונראה להבין דבריו לפי פסוק שלנו,   ,ביותראותו, גם אם הטלפון דחוף 

מאמינים בני מאמינים ופלא הוא. ותלוי הרבה באמונה, ואין זה קשה לנו, דהא  והפלא  

 אנחנו!

ונראה המשך לדבריו של הגראי"ש שליט"א הוא מה דהגר"א אריאלי שליט"א אמר 

ואפי' אם רואים רק אדם אחד שעסוק עם  באסיפה בתחילת חורף תש"פ וז"ל,  

יהי' מה שיהי יודע מה שהוא מדבר,  אינני  ', זה עושה אוירה של  הפלאפון, 

זה בעצמו,  יכול לחוש את  חול, זה מקלקל את האוירה של המקום. כל אחד 

כשהוא רואה שהבית מדרש כל כולו תורה, אין דבר אחר, זה לא משנה כמה 

תורה, זה אוירה אחרת, אם יש רק  ריושבים בבית מדרש, מי שנמצא בו זה נא  

אדם אחד שמדבר, לא מבעי כשהוא מדבר על יד אנשים שלומדים פשוט שהוא  

מפריע להם ללמוד פשוטו כמשמעו, אבל גם אם הוא נמצא באיזה קרן זוית של 

הבית מדרש, אבל כשראוים אותו זה כבר אוירה אחרת, זה אוירה של השוק, 

בית מדרש, אוירה של  אותה  לא  בית    זה  ליושבי  זה מזיק  לאוירה,  מזיק  זה 

של בין אדם לחבירו שאפי' לאחר התשובה אין   להמדרש, זה נכנס כבר לכל

שאומרים  מאנשים  שומע  אני  וכו'.  פחדים,  פחד  זה  מכפר,  הכיפורים  יום 

ִסי נישט דאס, )זה   זה(, זה מוריד את    לא שבאמת זה מפריע להם. מרגישים 

ש הברען  את  ההתמדה,  של  התורההברען  החשקת  את  הלימוד,  יקח  ,  ל  מי 

ומי יודע    – לעצמו את האחריות הזאת?? עכ"ל. והפחד גדול עד מאד  

 . אם לא כל זה גורם צרות צרורות של היום, ד' ישמרינו
הספר הנפלא של הגראי"ש שליט"א הנקרא דברי חיזוק והדרכה אשר רבים   השיג ]ל 

 העידו שנהנו והתחזקו מאד מדבריו, ע' סוף הקונטרס הדרך לזה[. 

 כאן, וז"ל:  בטחון ושו"מ בספר ח"ח על התורה דברים נפלאים בעניני 

כשיצאו ישראל ממצרים חשב הקב"ה ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם וגו'.  

מחשבות בעצה, אם להוליכם דרך המדבר או דרך ארץ פלשתים. והספק הי' שקול. 

 חלקי בונה וסותר בשתי הדרכים.

מה הצד החיובי שבדרך פלשתים הוא, כי אם יוליכם דרך ארץ מיושבת יהי' להם  

לבל יטמעו בין הפלשתים, כי הלא ממ"ט   הסכנה גדולה . אבל מאידך גיסא  לאכול 

מאה ילכו, ומי זה יערוב שלא יתערבו ביניהם ושיאבו ללכת שערי טומאה יצאו ולטו

 להר סיני לקבל התורה?

, אין שם מה מדבר טהור והחיוב והשלילה שבדרך המדבר היא, כי טומאה אין שם,  

געולי עכו"ם ועובדיהם, אבל לעומת זה, הלא המדבר ארץ לא זרועה, ובארץ ערבה 

 ושוחח, מאין ימצא להם לחם ובשר?

, ולא הטהור שיותר טוב לפניו להוליכם דרך המדבר    החליט הקב"ה,עד שלבסוף  

לנחותם דרך ארץ פלשתים הטמאה, כי יש סכנה פן יבולע להם מטומאת הפלשתים, 

אחרי אשר נצולו מלהשתקע בנ' שערי טומאת מצרים. ומעכשיו השאלה היא רק, מאין 

לחם מן השמים,  לתת להם ָמן במדבר,  – אמר הקב"ה  – יתפרנסו? ואהי' א"כ מוכרח 

 דרך נס, ובלבד שלא ירדו שוב מטומאה לטומאה.

לעבודה שהיא זרה לדת ישראל ולתורתו ומכאן תשובה לכל אלה המוכרים א"ע  

פרנסה.  לחם   בשביל  השמים,  מן  לחם  להוריד  הי'  אפשר  רבוא  לששים  ואם 

 שגם לחם יוכל תת לכל מי שישמור מצותיו חוקותיו ותורתיו,אבירים, עאכו"כ  

ונראה לעין שגם מרן , עכ"ל הספר ח"ח על התורה.  ההבל ובלבד שלא ילך אחרי  

 זצ"ל הקשה קושיא דידן, והתירוץ שלו ודאי נפלא הוא.

]ועיין בהערה שם מהמביא לבה"ד ה"ה תלמידו הגר"ש גריינימאן זצ"ל בשם רבו 

 , אמר פעם בשיחהבשביל מה נתדלדל כ"כ מצב הפרנסה ובעצם הענין    - הח"ח זצ"ל  

שע"ז דרשו רבותינו ז"ל בסוטה שנתרבו בדורנו,    הלצנים כת    פרטית, שזהו מפני 

, וכפירוש רש"י שם, משך ידו את לוצצים מ"ב ובסנהדרין ק"ג, עה"כ בהושע ז',  

אל יתפתה האדם מיצרו    – וכו', כי ]הקב"ה[ לא יאבה לפרנסם, וכו'. ובהמשך שם  

 -יתחזק בקיום המצות )א"ה  , אלא  המצות יבוא לידי הפסד בפרנסתו   שע"י קיום 

ולישאר בכולל אפי' אם נראה שיתרבו החובות עוד ועוד! ולא ירכוש איזו הכלים, 

ובודאי לא הטמאים, ר"ל, כדי להתפרנס או להרוויח, ולא יכנס לאיזה ספקות ברבית 

אראנו  או אונאה או ערמה, בשום צד ואופן( ותשועתו קרובה לבוא מידו של הקב"ה,  

והוא  )המשא שלך(  השלך על ד' יהבך  וזהו שאמר הכתוב,    – ועוד שם  .  בישע אלקים 

כיון שבעל ,  היינו שלא ישייר לעצמו אף מקצת מן המקצת מן המשא ,  יכלכלך 

עניינו,  בכלל  הבטחון  מדת  לידי  לבוא  לבסוף  האדם  מוכרח  בודאי   כרחו  ואז 

ד' ברוך הגבר אשר יבטח ב , הוא יכלכלך, וכמו שאמר הכתוב,  באמת כשתבטח בו  

וכו', עכ"ל, ההערה שם. ע"ש עוד ועוד פנינים ומרגליות[. ולא נשאר   והי' ד' מבטחו, 

 –על אבינו שבשמים    אלא לנו אלא דברי חז"ל )סוטה מ"ט:( שאין לנו על מי להשען  

 !בלבד 



 ג

 )ב( האם היו לכלל ישראל כלי זיין למלחמה?
משמע שהיו להם, אבל ע' בכלי יקר )שם( דברים קילורים   –   חמושים עלו מדכתיב  

כלי זיין כי אם   שום שלא הי' בידם  וז"ל ע"כ נראה לפרש שבא להודיענו   – לעינים  

ספרים  לז'  החלוקים  תורה  חומשי  בנסוע למ"ד שפרשת    חמשה  בפני   ויהי  ספר 

הלשון היינו מזויינים הכל רמז לתורה, ונקט לשון חמשים ש   וחמשים עצמו, וז"ש  

, שמות כלי מלחמה המה, ואצל חמשה וזיין , כי לשון  מזויינים נופל על הלשון, וכן  

ומזויינים חמשים היינו חמשה חומשי תורה כאמור,    או .  התורה ישראל ירמוזו גם על  

, עכ"ל. רואים שוב ושוב שבע ביום הללתיך כמ"ש )תהלים קיט, קסד(    היינו התפלה 

ומצות(   )תורה  זו  בני ישראל, אפי' במקום    ההשתדלות שדוקא  . סכנת נפשותשל 

 בנימאמינים  של האבות הק' אנחנו,    בנים קבלת התורה, אלא    לפני והכל אפי' עוד  

 , אשרינו.מאמינים 

 )ג( למה סידר הקב"ה שילכו בני ישראל במדבר ארץ לא זרועה?
היקר עד למאד   וז"ל )שם(,    – שוב צריכים אנחנו לדברי המפרש  יקר  והנה  הכלי 

כ"א אחר שעברו בים סוף ואחר מהידוע שלא היו ישראל ראויין לקבל התורה,  

, כמ"ש אמונה שלימה בד' ובנבואת משה עבדו שהלכו במדבר, כי בים סוף באו לידי  

, וקודם שבאו לידי אמונה זו, פשיטא שלא היו ראוין לקבל ויאמינו בד' ובמשה עבדו 

ואחר שבאו על ים סוף ובאמונה בד',  התורה כל זמן שהיו מסופקים בנבואת משה  

לידי אמונה זו מאז היו ראוים לקבלת התורה, והיו צריכין עוד לילך במדבר בארץ  

, כי כך דרכה של תורה פת במלח תאכל ההסתפקות לא זרועה לקנות שמה מדת  

כו', ולא נתנה התורה כי אם לאוכלי המן )מכילתא בשלח )ויסע( ב'( כי מן ירידת 

ההסתפקות אשר מקבלי התורה צריכין לזה, נוסף על זה נשתרשו   המן למדו דרך 

 –אוהב הקב"ה את בניו    אהבהוכו', עכ"ל. כ"כ    באמונה ע"י ניסים שנעשו להם,

 .הכל הכל לטובתינו,   עם מרעיתו! אנחנו,  

)א( האם מותר להקדים )הרבה( בהדלקת נר שבת או לאחר קצת? וראי'    ד( 
 מן הפרשה?

כן איתא בגמ' שבת )כ"ג.(, עי"ש. ומובא   לא ימיש הענן , והא ראי' מהפסוק  אסור 

ממו"ר הרה"ג הגרמש"ז בשו"ע סי' רס"ג ס"ד, ע"ש ובמ"ב ובבה"ל, ומקובל בידינו  

שהאשת חיל )או פסק  ש   ( השיטות וכל המנהגים   כל   אשר ידוע שידע אטיק הכ"מ ) 

[( ואכמ"ל   ברכה או לאו, כידוע   חיוב לו  אם יש  בחור  בחור בישיבה ]וטעון בירור לענין  

קודם שקיעה, וכל א' יברר אצל רבו מובהק אם עדיף לו לשנות   ל"ה מינוט תדליק  

)בדיעבד( אולי מותר עד כ"ה מינוט קודם שקיעה, ודו"ק,  - לעשות כן. ולענין איחור 

שלטו   זהירות. הרבה  וטעון   ימ"ש  )בריטים(  שהענגלישע  זמן  כל  שלמעשה  ומצאו 

ולא במ' מינוט, א"כ לאחר עד   בארץ הדליקו כל"ג מינוט קודם שקיעה בירושלם! 
ל"ה אין זה שינוי ממנהג בעצם, ודו"ק )ודלא כאלו שפקפקו על דברינו. ויש לזכור 

 .כה לבטלה, ואכמ"ל בר יש חשש    פלג המנחהשאם מדליקים לפני  

ה חיזוק יש כאן בחובת הכרת הטוב לא"ח )או לאמו או לּבאבע(  ב( ואיז ) 
 המדלקת נר שבת?

שאין כאן   –   עמוקהלפי דברי הגמ' יש לכל הרואה נרות שבת להסתכל עליהן בהבנה  

שהי' במדבר שהאיר לכל כלל ישראל.  עמוד האש נר עם להב בעלמא, אלא יש כאן  

ואפשר להבין דאם יאספו כל הנרות שבת של כלל ישראל ביחד היו מאירים את כל 

זה חלק של   וא'  א'  כל  ואצל  ובודאי לששים רבוא,  מן השמים   עמוד אש העולם! 

  אשרינו שזכינו! וממילא אור בכל מושבותיכם!  

)לכה"פ  או  החיצוניות  רק  רואות  שלי  העינים  בעוה"ז,   האם  הפנימיות  מחפשים( 

ל, וכל הבריאה מכרזת ואומרת - שהשמים מספרים כבוד ק   –   בחושולחיות עם אמונה  

 לבת עין, שלי ושל כל העולם.  ומאיר לארץ    המאיר , והוא  יש בעל לבירה 

נורא  ומה  נעים  וחידושים    ומה  פירושים  על  )בנוי  יעקב  שיח  הסידור  דברי 

, והרוצה להשיגו ע' בסוף הקונטרס הדרך לזה(  זצ"ל וביאורים והלכות מהגרח"ק  

בכמה דוכתי מצינו  – , וז"ל עיני כל אליך ישברו  - בביאורים על הפסוק באשרי 

היא דרך העינים, )כמו    החיבור בה נתלה האדם ביוצרו ונקודת    הקשר שצורת  

וכן  כאן  ויש  כן עינינו אל ד' אלקינו   כי אליך עינינו, ,  ועוד הרבה כיוצ"ב(,   ,

דבס' שמירת הלשון )ח"ב פרק ל'( כתב שעצם כח הראיי' לא מן העיניים    שהעיר 

לראות,   יכול  אינו  החומר  שהרי  היא שרואה הוא,  הנשמה  וענה  אלא  ע"ש,   ,

נותן בו ראיית העין, ויפה כתב )בשם( הח"ח. וע' נדה )ל"א, א'( הקב"ה    - הגרח"ק  

שצריכים    –   בשובך   עינינו ותחזינה    – עכ"ל שם. ומובן תפילתינו בכל יום ויום  

  שמירה מעולה וחיזוק גדול הוא לשמור    יראה! לזכות שעין שלי    זכותים מרובים 

  – אפי' כשקשה מאד    – על בת עין שלי )כגון להוריד בתי עינים כשיכול, וכדו'(  

 אבל כדאי וכדאי.

בגמ' ברכות דף כ. דטעם שאין עין הרע שולט בזרעה של יוסף    ודבר נאה מצאנו 

ליהנות( מדבר שאינו שלו, ע"ש. ודיוק נפלא    – לזון )רש"י    רצה הוא משום שלא  

היינו ששמר עיניו מלהסתגל וליהנות,    – ו שלו  שלא אמרו שלא זן מדבר שאינ כאן  

, מתוק מכל מתוק, והוא  מתוקה דרגה    –   דרגה עילאה דזה חיוב הפשוט, אלא יש  

ליהנות, עמוק עמוק הוא, וכל כך כדאי, בפרט לפי מה שאמר רב    רצון כלל שאין  

  , שליט"א   בב"מ ק"ז:, בריש העמוד, עש"ה. ]ושוב העירו לנו א' מחשובי תפרח 

אני אלא  רוצה האם    – בתוס', ופלא הוא[. ועל הנבון לשאול את עצמו    לעיין שם 

 לו!   שככה בזה, אשרי העם    כלל מתגבר אני, או אין רצוני  

 בב"א אצל כלל ישראל?ועמוד האש  )ג( האם הי' זמן שהיו עמוד הענן  
. שעמוד לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש וגו' ע' בבעה"ט דבר נחמד וז"ל,  

ולא כתיב מלפני העם משמע שלפעמים  לפני העם האש משלים לעמוד הענן מדכתיב  

 לפני העם, עכ"ל.  שניהם היו 

 )ד( ומאי נפ"מ לנו למעשה?
. וא"כ מובן ועמוקים לדברים חשובים    מסוגל שבשעה שהיו שניהם הוא זמן  נראה  

דברי השל"ה המובא במ"ב סי' א' סק"ב וז"ל, בשל"ה )מסכת חולין דף צ' עמוד ה' ב'(  

לחבר יום ולילה בתורה או בתפלה הן בבוקר הן בערב, עכ"ל. דאלו הזמנים   סוד כתב  

 גם היוםשהיו ב' העמודים, כ"נ, וההשפעה מן השמים היתה גדולה עד מאד, וא"כ  

זו )או מתפל  עם חזרת הש"ץ,   וגומרה קודם שקיעהל תפלת מנחה  הלומד בשעה 

במערבא   דהא  תתקבל,  )ברכות    לייטיוקדיש  חמה  דמדומי  עם  מנחה  המתפלל  על 

כ"ט:(, ע' במ"ב סי' רל"ג סקי"ד דיזהר לגמור תפילתו לפני שנתכסה השמש מעינינו, 

 , כ"נ.הרבה [( זוכה לדברים  ומזהיר מאד ע"ש שמביא גמ' זו  

לא ימיש מתוך . ב' במס' הכא ואידך ביהושע  לא ימיש וז"ל    ושו"מ בבעה"ט עצמו, 

, כמו שהעננים היו משלימין זה לזה, כך עשה יהושע משכים בבוקר בעוד עמד האהל 

ימיש כמו  והיינו לא  הענן  ולמד בעוד עמד עמוד  ולערב הקדים  עמוד האש ללמוד 

, עכ"ל, ם וע"כ זכה לילך לפני העמתוך האהל   מש שהעננים לא משו כך יהושע לא 

! וכן הי' נוהג א' מגדולי הדור זצ"ל, לזכות , ורואים מה שאדם יכול  ונפלא הוא, וב"ש 

שאע"פ שלא מנע אנשים ליכנס אצלו כמעט כל כ"ד שעות ביום אבל בזמנים אלו )בין 

בקביעות, וזכה הוא   עם בניו וצאצאיו ללימוד, ולמד    מיוחדים בבוקר בין בערב( היו  

 .הרבה והן לדברים  

   ביציאת מצרים? )רמב"ן( מכל המופתים  )א( איזה מופת הי' היותר גדול    ה( 
שאין לך שגעון גדול מזה זה שפרעה וחילו נכנסו לים. וע"ש    –   וחזקתי רמב"ן עה"פ  

והיינו שהקב"ה עשה נס להכביד לב פרעה עד   –  המופתים  בכל  כזה  פלא גדולואין 

הארץ,  בקרב , וממילא רואים שוב שיד ד' הפלא כדי כך שיעשה דבר נגד השכל, וזה 

געהייבן  יותר  עלינו לחיות בהשקפה אחרת  קדוש  וא"כ פשיטא דחוב  בינינו ממש. 

 עד עתה(.   מלאה ]למעלה[ )אם לא עמדנו על זה בהכרה  

. ועל כל מעשינו דהא יש משגיח עלינו    – בין באדם לחבירו  ונפ"מ בכל יום ובכל שעה,  

דרחמנא ליבא   עם הלב שלנו,וכן בין אדם למקום, דהקב"ה מחכה שנעשה רצונו  

)ונראה ]פשטות[ דא"א לדבר במהירות כההמון   הלב שפת    – לדבר עמו עם הלב    בעי, 

מצוה   כל מעשי  ולעשות  כידוע(,  התבוננות,  עם  דוקא  אלא  לב ]גליו[  הכנה   –   עם 

חובתו לצאת  לחשוב  מעשה  בשעת  וכוונה  ומצוה   מקודם,  מצוה  בכל   ולשמוח 

ציץ  היום![, תפילין ]כמו  וברכה[, ציצית ]כל  )ברכות ]מצוה דרבנן כל ברכה 

הערב נא! מרגישים    –  מתיקות ָשִמים על ראשינו![, תלמוד תורה ]כל תיבה מלא  

]כל   חסד  רנה![,  מלא    חיוך בלשונינו  בעד  חסד להשני  תפילה  כל  לימוד,  כל   ,

חסד גדול    – הנצרך )נא להתפלל עלינו שנזכה לעשות רצונו ית' באמת, יישר כח 

הוא!(, כל עזרה בבית חסד נורא הוא! וכו'[, תשלומי פועלים ]בפרט כשמכוונין  

, שמירת עינים וצניעות  וק, לא תגזול, וכו'[ לא תלין, ביומו תתן, לא תעש   – 

]מצוות   תרו"מ כל מאכל ומאכל לפני ד', ע' תשו' ד' לעיל[,  מאד ]מצוות יקרות  

נדירות, ואשרי לו ולכל דורותיו עד עולם![, שמירת שבת ]בכל דקדוקי', וקידוש  

בשמחה ובקדושה וטהרה, גענאראטור, מים לשבת, וכו'[, תפילה ]באהבה דהא 

קירבת ד' לי טוב![, וכו' וכו'( שמחה אחר שמחה מלא  ' עומד מולי, ואצלי הוא ית 

 חדוה ועיזוז וששון ויקר!  
 כל המעשיםדבר, והוא עשה ועושה ויעשה    כל ומשגיח על    בקרב הארץ דהא יד ד'  

 , ממש.ידינו בידו א"כ נמשך מזה שעלינו ללכת תמיד   – 

מ' )פסחים דף קי"ח.( קשין ועוד לזאת לפי הנ"ל אפשר להבין דברי רשב"ם על הג

דחלק של קריעת ים סוף הי' מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, והיינו לומר דכיון  

הוא! וכעין ראי' שזה חלק של קריעת ים סוף   שפרעה נכנס לתוך הים, ודבר פלא 

ק"ש   בברכת  מברכין  שאנחנו  ממה  להביא  בקעת    – אפשר  סוף   טבעת  וזדים וים 

של הים,   קריעה דנכלל טביעתם במעשה    –   וכו'   צריהםהעברת ויכסו מים  וידידים  

, כ"נ. וא"כ הא דכתב  עצמה ולא שזה טובה נפרדת. וא"כ הוי חלק של קריעת ים סוף  

 דבעי רחמי )תפילה(,(  - הרשב"ם )שם( נפק"מ )בהא דשוין ב' הדברים בקושי הוא  

שיחפש עבודה שמרויח   דלכאורה הי' לו לרשב"ם לומר ונפק"מ שילמוד אומנות או 

 –הארץ    בקרבאלא כיון שהיסוד בקריעת ים שרואים יד ד'    – מזה טבין ותקילין וכדו'  

נס גדול כ"כ עד שיעשה   –   הכל נס אלא    –   כלום א"כ ההשתדלות שלנו אינו קובעת  

הכל בידו ית' לעשות, דאין טבע, אין מקרה,   –   בשגעון ממש הקב"ה שפרעה יתנהג  

בינו( בשמים ובארץ תמיד, והוא המפרנס לכל ומיטיב לכל, אלא יש טאטע שלנו )א 

וכלל,  כלל  שלנו  ההשתדלות  צריך  הוא   ואינו  ולזה  רצונו  זו  שלנו,  תפילה  אלא 

 מתאוה, וזה שכתב הרשב"ם דזה, ורק זה, הנפ"מ, כ"נ. ונפלא הוא.

כן פרנסה, וא"כ איך  ]י"ל דאם שוין זאת אומרת דכמו קריעת ים סוף הי' נס כמו 

. ואפשר דכיון שהקב"ה שלח רוח קדים כל הלילה, ועשה מתפללין על נס, וצ"ע  

 באופן שלא נראה הנס בעליל, כמו כן הוא פרנסה, ועל זה אפשר להתפלל, וי"ל[. 

הוא אמונה ושו"מ בשיחות מוסר )עמ' רע"ד( שיסוד שניהם )פרנסה וקריעת ים סוף(  

כלל ישראל  כן והבטחון של  ע"י בטחון כמו  הי'  , לכן משוין אותם, דקריעת הים 

 , וב"ש.פרנסה, וכדברינו תמיד, ועוד ע"ש דברים נפלאים מאד 

דפרעה   ממעשה  בחוש  ההיפךורואים  עושה  כלל   אחרי   רץ דהוא    –   דהשתדלות 

הי' להחזיר הכסף וכו'   שהעיקר ישראל להשיב את ממונו שלקחו )ע' בכלי יקר דכתב  



 ד

פרעה   שאמר  והא  להיות   מעבדינו שלקחו,  ישראל  בני  החזרת  משום  רק  דמשמע 

גרם   לבד  וזה  באורך(.  דמתרץ  ע"ש  אחרי',  רדף  מה    שאבד עבדים שלהם  כל  את 

שוין אלפי   – טו הסוסים  הכסף וזהב ואבנים טובות שקש  וגם שלקחו כלל ישראל,  

לימוד גדול )לפי חד מ"ד( וחיי כל עבדיו וכל סוס פרעה!  חייו אבד את    וגם אלפים! 

 הוא לנו!

ההשתדלות בחזרתם ְלִפי החירות )ע' חלק   היפך ועוד לזאת שזה שכלל ישראל עשו  

גרם   זו(  גדולב' מתשו'  זה חשב פרעה שכלואים הם   – עבורם    דבר  שע"י מעשה 

רדף אחריהם, וע"י רדיפה זו נאבדו המצריים, וא"כ נעשו בני ישראל   ולכן במדבר  

בני חורין ולא עבדים שברחו )שעדיין קנין של אדוניהם(, ונפלא הוא. ועוד נפלאות 

דבר אל בני ישראל וכו' הבורא דלפי הדיוק הנ"ל מובן כמין חומר דברי רש"י עה"פ  

שנעשו שם רא פי החירות על שם  , וז"ל, הוא פיתום ועכשיו נקויחנו לפני פי החירת 

בני חורין, דלכאורה רק אחרי טביעת  שם וגו', עכ"ל. ולכ' קשה איך נעשו    בני חורין 

שיהיו בני   גרם אלא לפי הנ"ל חזרתם לשם    – אדוניהם אז נעשו בני חורין!    כל בים  

על הבנה זו שזכינו   לרקידה אדוניהם ע"י מעשה חזרה זו! וראוי    מתו   חורין כשלבסוף 

לה מן השמים. )ע' בשפתי חכמים מהרא"ם דרך אחרת ברש"י, ודו"ק(. ועוד דיוק 

שבמקום )הכל במכילתא בשלח פ"א, ע"ש( יש להבין    פיתום דמזה שכתב רש"י שזה  

ימה! וא"כ גם ממקום זה עצמו זכו לגאולה של –  פיתום שהיו עבדים לבנות  –  הצרה 

ם! מתוך הצרה נזכה לישועת ד' )ובקרוב ממש(, אמן. ועוד לזאת שיהא ִפְתאו   – אנחנו  

 )דא"ת פיתום אלא פתאום! ומתוק מדבש הוא!(.

זכינו לביזת ים סוף רואים גם מהגמ' )נדרים נ.(   השגעון של פרעה ולענין הנ"ל דע"י  

בתו של קיסר וזרקה   ית דנשתט דר"ע נתעשר ע"י מטרוניתא, ומפרש הר"ן )שם(  

של    שגעון ארגז מלא אבנים טובות ודינרי זהב לתוך הים וכו', ע"ש, והיינו שוב ע"י  

שלוחים למקום להכין מזון ליראיו. )ע' רש"י   הרבה   – א', הקב"ה מזמין פרנסה שלנו  

 לקמן ]בששי[ על צנצנת המן(

איזה שבח כתוב כאן.   –   ויעשו כן ( מסיים  וחיזקתי וכו' )ב( בפסוק זה ) 
מהשתדלות, ועוד לזאת שהבוטח בד' יכול לעשות   למנוע ואיך מזרז אותנו 

  בן עמרםדברי    - ההשתדלות? ומה הלשון שאמרו    היפך )אפי'( דבר שהוא  

 ?משה )ברש"י(, ולא אמרו דברי  
וז"ל, להגיד שבחן ]של ישראל[   –  ויעשו כן   – כתב רש"י שנכתבו ב' תיבות אלו  

אלא   אלא צריכים לברוח, היאך נתקרב אל רודפינו    ולא אמרו שה  ששמעו לקול מ 

, עכ"ל רש"י הקדוש שמקדשים ומטהרים ומגביהים דברי בן עמרם אמרו אין לנו אלא  

 עד לשמים חסדו.  כל נפש ישראל 

, שבח עצום ונראה לעין כל )שיש להם עין פקיחא ]וע' בתשו' ד' הדרך לזה![ שזה  

ֶשֵאלּו שיוצאים עתה מתחת מרות אדוניהם, ועדיין אין להם תורה ומצות, אלו שכבר 

לעשות השתדלות יום יום כמאה שנה חיו כעבדים וכל מחשבותם לעבוד כדי לחיות,  

בעמ   –  ההמון  הוא  - וכמו  בחיים  שהעיקר  לעבוד   –   פרנסה ריקה  ולהרויח,  לעבוד 

חנ עוד  לבנות  בעסקים,   )?( להצליח  השקעות  ולהרויח,  עוד  פארבריק,  עוד   –ות, 

השתדלות  אחר  אומר השתדלות  הי'  זצ"ל  שמואלביץ  )הגר"ח  עליהם  ירחם  ד'   ,

]הוא הי' מצטער על זה מאד, ומכחישם, ותיקן   זמן זה כסף! ריקה אומרים  - שבעמ 

 בעוה"זשיכול ללמוד עוד ועוד ולזכות לחיים  –   זמן זה חיים אמירתם שצריך לומר  

חינוכם עד שנעשה אצל הרבה להיות עצם מהותם(, והשבורים   כל שזה    – ובעוה"ב![  

מאדוניהם   בורחים  שעכשיו  האלו  לצד    – והרצוצים  ללכת  דרכם  את  יהפכו  שהם 

 אין שבח כמוהו!    – שעומדים שונאיהם  

שהי' אחד המיוחד שהחזיק הכלי המשחית   דהוי כמעשה ולשבר את האוזן נראה לומר  

פשוט( כמה וכמה שנים, ובא היום ועמד על דעתו  )הכל איירי במה שקורין פל. כשר, ו 

לו לעשות כן, דהרבה צריכים לו   שאסור והחליט לזרקו לאשפה, אבל הרבה אמרו לו  

מה היו עושים לפני עשר שנים? והם   –וצריך הוא להיות קשור לכל העולם! הוא טען  

הקב"ה   – והא ראי' שהקב"ה נתן שיעשו כלי זה, והוא ענה    – השיבו שנשתנו העיתים  

נתן גם היצה"ר לאדם! בסוף התגבר בכחות למעלה מדרך הטבע )וכעין מעשה דבני 

ישראל הנ"ל( וזרקו. )שמענו שאביו עשה מיד סעודת הודאה, ]ואמר אז שברור לו 

כואב לו בודאי ובודאי  שאם כל הבנים ובנות וכל החתנים שלו היו יודעים עד כמה זה  

בבשורה טובה זו(. שוב ראה   כיו"ט והי' אצלו  ,  היו כולם זורקים שלהם תיכף ומיד[ 

הזה   הכלי  לו  שאין  בזה  כלום  חסר  שלא  המתגבר,  לו   – ההוא,  שצריכים  וכולם 

הצדדים.   מכל  והצלה  רווח  ויש  שלו,  בטל.  הודעות  לו  בכל משאירים  ד'  וקידוש 

 העולמות.

ב מוט   – ואלו שאומרים שצריכים כדי לדעת אם יש איזה בדיקה מהפורקי עול בכולל  

שלוחים למקום וכלהלן בתשו' מ"ה,   הרבה ופרנסה מנין?    – שלא ילמוד בכולל כזה  

 ע"ש. 

 , וכן ירבו, אמן.ואשרינו שזכינו לשמוע מעשה זו המאלפת 

למה צריכים מסירות נפש לעת עתה, באמצע   – הי' אפשר לשאול    - ונחזור להנ"ל  

ם, בני אברהם הבריחה? אלא יש לומר שהקב"ה ידע שיש כאן מאמינים בני מאמיני

, שעם אמונה אפשר עמוק עמוק יצחק ויעקב, ורצו לבנות ולנטוע בטחון תוך לבם  

)כאן הבריחה( פועל   שהשתדלות . ועוד כדי שלא יפול, ח"ו, מחשבה בתוך לבם  הכל 

אינו מזיק   ההפכית האמונה והבטחון, והראה להם שגם השתדלות    רק אלא    – ישועות  

 כלל אלא עוזר דלים עד מאד, ע' לעיל חלק )א( מתשו' זו, ונפלא עד מאד הוא. 

בן , אלא אמרו אין לנו דברי  משה אין לנו אלא דברי    - ומדוייק ברש"י שלא אמרו  

שבעם שיכולים לומר   הזקנים . דמי היו המדברים כאן, אלו שהכירו עמרם,  עמרם 

אנחנו יותר זקנים ויותר   – , ולמה נציית לי'  שאנחנו זוכרים כשמשה ר' הי' ילד קטן 

לא ש חכמים ממנו )וכעין המצב כשנפטר איזה ראש ישיבה או אדמו"ר בדמי ימיו,  

במקומו, דיש אלו שחושבים   או לרבי   ראש ל נדע, ונעשה בנו הצעיר ]כבן ל' כבן מ'[  

  –   מה אני ותינוק זה שזכור לנו בריתו! דבר ידוע שיש מחשבות פסולות כאלו לרוב

והאם שכחו שאמרו חז"ל )ברכות נ"ח.( שאפי' הממונה על החופרין חפירות בעיר 

לכבדו ולציית   אמר בציווי מן השמים, ק"ו בכגון אלו, וא"כ הקב"ה    אלא אינו נמנה  

, לשמוע לו בן עמרם לדבריו, ולימוד גדול לזה מכאן(, אלא אמרו אין לנו אלא דברי  

 ! ונגד השתדלות ולעשות דבר שנגד השכל,  

וא"כ נמצא זירוז עבורינו, שאם הקב"ה הראה לנו שאפשר לעשות להיפך מהשתדלות 

 כל מה דאפשר!ולא נפסיד כלום, ודאי יש למעט בעשיית השתדלות  

אשרינו שזכינו לקבל תורתו וללמדה ולעלות מכל כח המשיכה של עלמא דידן המושך 

וד יותר ויותר, בעזרת  מטה מטה, ואנחנו נזכה לעלות מעלה מעלה עד לשמים חסדו וע

 ל ית'.- הק 

ע"ע בשו"ת זה ריש פ' ויצא לענין האבנים סביב ראש יעקב אע"ה דגם שם מובן על 

 דרך הנ"ל, ויסודות הראה לנו אבינו שבשמים, אשרינו.
 )א( איזה מסירות נפש עשה פרעה כדי שהעם ירדפו אחרי כלל ישראל?  ו( 

, דבר נורא ואיום הוא כבודו וויתר על   –  הוא בעצמו  -  רש"י   פירש ויאסר את רכבו 

עד מאד, וגם יצא לפני העם, שוב וויתור שכמעט א"א להאמין, וע' רש"י על הפסוק 

הקריב עמהם,    דנתאמץ  –   ופרעה  שהתנה  כמו  לפניהם  דזה לקדם  דמשמע  ע"ש, 

דהי' צריך   התאמץ, שקיים תנאי מופלג כמוהו, וא"כ מובן ששייך כאן    גדול חידוש  

! וא"כ מובן הכל באופן נחמד, אליל , בעל גאוה כמותו שעשה עצמו כבודו לוותר על 

 כ"נ.

 )ב( ומה לנו ללמוד מזה?    
דאומרים בדרך דרש   מאויבי תחכמני אע"פ שכאן הי' לרעה, נראה דיש בו משום  

הכבוד  על  וויתור  דע"י  לקח  ולקחת  הרשעים,  מדרכי  השכל  מוסר  ללמוד  דאפשר 

,  נגד הטבע אפשר להשפיע על העם כולו, ומשפיע עד כדי כך דיסכימו לעשות דבר  

, כ"נ. דבשלמא פרעה הי' ! נורא נוראות, ולימוד נחמד הוא שגעון גדול ונגד השכל,  

 בו משום והכביד ד' את לבו )וצ"ע( אבל העם לא מצינו שהכביד לבם, אלא צ"ל כנ"ל!

על   לוותר  לנו  וכבוד וא"כ ק"ו  כבוד  הוא באמת ברובא   כל  המדומה, שכן  )בפרט 

דרובה פעמים( עבור דברים טובים. ופשיטא שלא יהא שום טענות על הגבאי שלא 

זו, או שנתן לנו עליי' שנראה שהיא שלא לפי מעלת כבודינו. ועיין נתן לנו עליי' זו או  

בזה במ"ב סי' קמ"א סקט"ז דמביא מספר שערי אפרים וז"ל, מזה וכו' וכן ראוי לצבור 

, ואף אם אירע שקרא לאחד וידונו בכל ענין לכף זכות וכו' שלא יהרהרו אחר הסגן,  

יש  אם נגע יראת ד' בלבבו ו,  שלא לפי כבודו וחושד בהסגן שעשה במתכוון להכעיס 

בנגוע , וישא ק"ו בנפשו, אם קרוץ מחומר תפעם רוחו  ולא יאמר לו דבר לו להתאפק  

, עאכו"כ שיש לחוש לכבוד המקום ב"ה ולכבוד תורתו בקצה כבודו כחוט השערה 

הקדושה שלא לעשות שערורי' עי"ז ]והמעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו[ 

 עכ"ל, וע"ש עוד שעל הגבאי להיות מן הנעלבים אם מריבין עמו, ע"ש.וכו',  

, בין בעניני הנהגות הא"ח כלפיו, בין הילדים, שום כבוד לא לעמוד על    וכמו כן בבית 

וק"ו בשמחת חתן וכלה להיות קל להפחית כבוד   עניו ויחי'!   – אלא הוי קבל וקיים  

 :( שטותי' דמר!!שלנו וחשיבות שלנו, וכדאיתא בגמ' )כתו' דף י"ח

בפרט אם הוא וכן בינו לבין החברותא, לא להקפיד עליו אם חולק על סברא שאמרת  

בוטים,מבטא   על   בביטויים  צועק  הר"מ  או  הישיבה  שראש  או  חריפא!  וכסכין 

זועפות על החבורה שמסרנו   פנים  נותן  אלא    – המערכה שהעריך, או ראש הכולל 

בכל , דאין הצלחה כמותה  על העמידה בנסיון ולשמוח    –   לוותר ולוותר, ושוב לוותר

דעלי' עומד כל כדור הארץ במקומה   –   בלימת פיו בפרט אם כלול בה    –   העולם כולו 

 ! )ומובן המדה כנגד מדה כאן, ונפלא(. נס באמצע אויר שחקים! ובדרך  

ומספרים מעשה שהי' אצל חתונה מא' ממכיריו של הגר"א גנחובסקי זצ"ל, שא' עשה 

וגן לחבירו וביישו ביוש גדול. הגר"א זצ"ל ראה כל הנעשה ומיד רץ דבר שלא כה 

ההוא שמע   שום דבר, לא יתרעם כלל,   - אליו וביקש בתחנונים שההוא לא יענה כלל  

לקולו ונשאר דומם כאבן. מיד הגר"א זצ"ל ביקש ממנו ברכה, ואמר לו יש לך זכותים 

. וע"ע ממש ור פועל ישועות,  גדולים עד שא"א לתאר כלל וכלל, נא תברכני! כל ווית

וע"ע בתשובה א' מה שנזכר  תשו' א', חיזוק גדול מחזק אותנו אבינו שבשמים, תמיד. 

 ברכה )בת הר"ר עמרם שליט"א( דברים נפלאים.  א לע"נ הנערה שוש 

 בלב א' כאיש א'?  - )א( איפה מצינו הכלל של    ז( 
 אצל המצריים כשרדפו אחרי כלל ישראל. 

 )ב( ואיפה כאיש א' בלב א'?    
 אצל כלל ישראל במתן תורה.

 )ג( ומאי שנא אלו מאלו?    
והיינו דאצל המצריים, מחמת תאותם   – נראה לומר דתלוי איזה הגורם ואיזה הנגרם  

המתאוה( להרוג כלל ישראל להשיב ממונם או כדי להחזיר כלל ישראל להיות   לב ) 

)ולא להרגם(. א"כ כל האח  גרם שיהי' הלב דות בא מתוך תאות  עבדים להם  וזה   .

היו  . משא"כ בפ' יתרו איתא שכלל ישראל  אמיתי אבל אין כאן אחדות    כאיש אחד 

על האישיות שלהם, על האנכי שיש בכל א', שהתאחדו   וויתרו , שהם  כאיש א' בלב א' 

. כך חשבנו, ושו"מ בכתבי הגר"י לב א' , עד שהגיעו להיות לדרגה של  בעצם מהותם 

וב"ש. ]ומדוייק לפי' הגר"ח שמואלביץ זצ"ל  הוטנר זצ"ל בעל הפחד יצחק, ע"ש, 

היינו שכל א' חיפש מקום הטוב לחניי' של השני, דויתרו על הגשמיות   דויחן העם 



 ה

לאביהם שבשמים עד שאמר הקב"ה הגיע עת לתת תורה   לב א' שלהם וממילא נעשו  

 העיר[.  , ויפה לישראל! 

? )רש"י עה"פ  שיחה מה פי'    - נשים נטלו ט' קבין שיחה )קידושין מט:(    ח( 

 ( ויצעקו 
בגדלות אריכות נעימה  נפש חי'  הנקרא  . וע' בספר של הגר"ש פינקוס זצ"ל  תפילה 

על כל שמבקשות בקשה אחר בקשה מאת ד'    –   כל מהותם ביסוד זה, דזה    נשים דידן 

שבעלה יעלה בתורה   - שתהיו בטוב טעם, ועיקר העיקרים    לשבת )אפיית החלות    דבר 

, שבני' ובנותי' יצליחו בעבודת ד', שהבית יהא מלא חסד, מלא תורה, ובשמחה ובמצות  

, שלא יתקלקל שום ובזמן , שהכביסה תצא זך ונקי, שהבישול יהא טוב  בטחון מלא  

א הכל יהא תקין לא של כביסה, לא של אפיי, לא הפרישעדער, וכו', אל  – מאשין בבית  

 בשמחה וטוב, וכל מה שמבשלת יהא לבריאות בעלה וכל משפחתה כדי שיעבדו את ד'  

, וכמו כן לכל הדורות הבאים, ושיהיו כולם ושיהא שלו' בין הצאצאים ובכח חדשה,  

בני תורה, בני עליי', בעלי בטחון, בעלי שמחת הלב, ושיזכו כולם לקדש שם שמים 

( שיזכו כולם לקיים והעיקר מהם פל. או הכלים החדשים, )   ברבים, ושלא יהא לאפי' א'

נמצא   – , וכו'. תפילות כאלו ועוד תחנונים ממלאים פי' תמיד, וכו'  ח ובאהבה כל התורה 

אלקי'   בד'  היא  אדוקה  עולם!   – תמיד  הבורא  קבין של שיחה עם  נשאר   ט'  ולא 

קמן מר' יונה, ]ע"ע תשו' מ"ח )ב'( ל   שחרית מנחה ומעריב!   – קב א'  להאנשים אלא  

 ודו"ק[.

 ?השתדלות   בלא בטחון  איפה לימד משה ר' את בני ישראל לנהוג במדת ה   ט( 
וע' בבעה"ט שכתב, גורניש טאן!    – תחרישון    ]ואתם[ד' ילחם לכם ואתם    אמר להם 

 תבטחוכי    לחכמה ותהי לכם    תחרישון ואין לכם לצעוק אלא    תחרישון וכו' וז"ל,  

דזה   הוא,  ונפלא  עכ"ל,  השתדלות!    בטחון   –   החכמהבד',  דמותר  בלא  ואפשר 

ומי    –   דראשית חכמה יראת ד' להקיש לכאן דברי הנביא )תהלים קי"א י'(  

דהא אין   ממילא בוטח בו )באמת( מוכח דמכיר גדלות ד', וא"כ  ירא  שהוא  

 עוד מלבדו! 
 ואיזה יסוד לימד הקב"ה לעם במדה הנ"ל?  י( 

בלי    –   כמוהו   למעשה, בטחון,  דרגת  אין  גיי ווייטער!    –   ויסעו   אין להם אלא אמר ש 

זה   – אלא להמשיך הלאה    בלי דאגות   – שהכל יסתדר    להאמין לשאול שאלות אלא  

 , וזוכין לכל טוב, אמן.  הבטחון האמיתי 

שבטח מפני    סכנה וע"ע בפתיחה לספר אהבת חסד )בהג"ה( שאאע"ה נכנס למקום  

סכנה, אשרינו   שאיננו להיות מקום    נתהפך   ומוכח שם שע"י הבטחון מקום סכנה    -   בד' 

 שראינו. והלואי שעשינו, ומתפללין שלכה"פ שזה יהי' שאיפתינו!

רשים, וי"ל( וז"ל ומה נעים המדה שמביא הבית אהרן )קרלין( )לא נמצא אצלנו במד

איתא במדרש. אמר משה    כתיב מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו וכו'.

למי שהמלוכה שלו.   ליתן שיר ושבחלהקב"ה ומה לנו לעשות, א"ל הקב"ה עליך  

]עד מאד[ חלק של היום(   )שיושב באיזה דפוס חשוב  ואחד מבעלי המוסר  ע"כ: 

הביא על הנ"ל דברי הבית אהרן, וז"ל, ונוכל לומר עפ"י פשוט. כי זהו דרך העולם 

כשאדם נצרך לאיזו בקשה מהקב"ה, היינו רפואה או שיצליח לו הקב"ה בעסקיו,  

הלים הוא מחשב הבקשה הנצרך לו שיעזור לו אזי אומר תהלים ובשעת אמירת ת

אקרא י"י. היינו כשהי' צריך לבקש מהקב"ה    מהוללהקב"ה. אבל דהמע"ה אמר  

שירים ושבחים ומהלל רק אמר    לא חישב זאת כלוםשיעזור לו מהשונאים שלו  

. כך אמר הקב"ה למשה ומאויבי אושע  וממילאבגודל דביקות    ומקלס להקב"ה

ולראות לדבק ולייחד את    שיר ושבחהם דבר רק תאמר  אתה לא תחשוב כלל שו

אזי   אלי  עמך  וכשידבקו  שבשמים  לאביהם  הים:   ממילאישראל  את  להם  אקרע 

 עכ"ל, ודו"ק.
]ודבר    ( .צ"ב   'נה ס  , ברכות ל"ג. ) שהבאנו הגמ'    שמות תשו' ד'וע"ע בשו"ת זה פ'  

שאמר ר' אליעזר כל מי פלא שלא מצויין בגמ' זו על זו ולא בזה על זו, וי"ל[(  

סקי זצ"ל הסביר נ לרחם עליו, ע"ש, והבנו ממה שהגר"י גאלי   אסור שאין לו דעה  

שאין לו המדה  אומרת    זאת ( ש בשלח! ברכת פרץ פ'  בספרו  ע'  ) מהסטייפלער זצ"ל  

ומזה מובן יסוד שכמה בעלי מוסר אומרים שאם אדם    הכרת הטוב! טובה של  

  שיש על כל הטובות    ולשבח! לשבח ולשבח  רוצה לקבל איזה דבר, עליו לראות  

אלא    , מה שצריך! ולכ' קשה והא לא ביקש ואיך יקבל כל  לו, וזה יגרום שיקבל  

משבח ומשבח  )דהא    הכרת הטוב   ה טובה של מד ה אפשר לומר שכיון שיש לו  

ממילא  ומשבח  עליו (  לרחם  ומצוה  השמים!(   מותר  מקבל    , )מן  מה   כל ולכן 

. ולפי דברי המדרש הנ"ל מובן הכל כמין חומר, ודו"ק ותשכח  ונפלא הוא שצריך,  

 הצלחה, אמן.   הרבה 

)א( האם כל השבטים היו צריכים להרמת יד של משה ר' לבקוע הים   יא( 
 בשבילם? )ע' גמ' סוטה ל"ז.( 

לים )לפי חד מ"ד שבני    )שם(   איתא שם בגמ' שבט בנימין ששבט בנימין שקפצו 

קיבלו קריעת ים סוף   בטחונם בד' ( לא הצטרכו הרמת יד משה, דע"י  נכנסו ראשונים 

שלהם, ע' במהרש"א שם. ]ע' בספר הישר דדתן ואבירם חזרו בתשובה וזכו   פרטית 

אשוב רואים כח התשובה וכח הבטחון, והמבין שואל מתי    לקריעת הים פרטית!  

 ואקבל גם אני הקריעת ים סוף שלי?[.  אל ד' ואבטח בו 

 )ב( והאם כלל ישראל הסכימו למעשיהם? והלימוד לנו?    

דעשה כן   ונראה על שבט בנימין!    אבנים יהודא זרקו  ששרי  ע' בגמ' שם שמשמע  

בידם על  דנכנסו למקום    למחות  כתיב! אבל שבט   חי בהם , דהא  סכנת נפשות הא 

יהודא, דבטחו בד', וידעו בידיעה ברורה    שרי לא חששו למחאה זו של  בנימין  

, ונתן והקב"ה הסכים על ידם סכנה,    בלא למקום    שעם בטחון נשתנה ממקום סכנה 

 . פרטית שלהם להם קריעת ים סוף  

מכאן   ללמוד  דיש  נראה  גדול  ללעג באמת דמי שבוטח,    – ולימוד  לחשוש  לו  אין   ,

בבטחון רי בהוללות אלא  מאחרים ולא למה שאחרים חוששים שיש סכנה ]ודאי לא איי 

[, דיש הנהגה מיוחדת עבורם. והי' נפ"מ למעשה כשנפלו באמבע'ס )מה שיש אמיתי 

שקורין טילים( ]לא יעלה ולא יבוא עוד, אמן[ דהבנו בשעתו מכמה וכמה גדולי עולם 

אלא להמשיך בלימודו וכו', כלומר מה   –   שבן תורה א"צ לעשות כלום שליט"א  

להמשיך כרגיל, והולך ושר לד' שירה חדשה של עוד חידוש עליו    – עד אז  שהי' עושה  

בלימוד )הוסיפו שאפשר עם פרק תהלים בפיו(, לא ליכנס לאיזה בנין או למהר לאיזה 

או אם הי' בבהמ"ד להמשיך   – מקום מובטח)?(, אלא להמשיך לאיפה שצריך ללכת  

קשה בהבנת דעתם  המת – . ]א"ה באמת  –  שבוטחים בד' בלימודו, והכל איירי באלו 

ועי' בספר מדרגת האדם,  הם(.  מי  איך לברר  וע' בסוף הקונטרס  אפשר לשואלם, 

שכתב כן )ע' פרק ב' שם באריכות, ועוד מפורש בפ"ח, עש"ה(. וע"ע לעיל תשו' י' 

, כידוע. אבל החי זהירות . וטעון  געשמאק , כ"כ מתוק בשם הח"ח, ונפלא הוא, וכ"כ 

ופירי   פירות  עולם, אמן.  עם בוראו רואה  עד  תלוי בחינוך מקטנות,   והרבה פירות 

ולדבר על ענינים אלו אצל הסעודות בשבת, ולספר מעשים לרוב לחזק לב הרך של 

 השתילי זתים בעודם ְבָאְבָים.

נכון לעשות   –כגון לשאול    –ונראה דכדאי לעשות באופן של שאלה ותשובה   מה 

 ה כזו או כזו?במצב זה או זה? או מה רצון הבורא כשנזדמן צר 

 )א( האם הקב"ה לקח אותנו על זרועותיו?    יב( 
איתנו. וידיעה   גם כך נהג הקב"ה עם דור המדבר, ע"ש, ונראה דכך הוא נוהג    – רש"י  

זו גורמת לכל המבין דבר מתוך דבר להבין שהקב"ה אוהב אותנו ושומר אותנו לעד, 

, ומובן ומסלק כל דאגה מלב איש ודואג לנו ולכל צרכינו, ונמשך מזה שמחה עצומה,  

. וכל שהכל יכול יכול הכל יסיח דעתו ממנה ע"י אמונה    – דאגה בלב איש ישחנה    – 

 –א לשפע מן השמים וישועות ד' כהרף עין, בדוק ומנוסה  זוכה הו   רגוע זמן שהאדם  

 ונא לנסות.

 )ב( ואיזה חיזוק מרומז בזה בשבילנו?    
האם תינוק בן יומו דואג? הלא הוא בזרועות אמו עם שמירה  - נקדים ליישב בשאלה 

)יותר( כבת עינו, עם אהבה שאינו פוסקת אפי' לרגע קט, ואפי' בתוך הצעקות באמצע 

על פי ד' יחנו ועל הבת עולם יש לו! ק"ו אנן בניו של מקום דנאמר עלינו  הלילה, א 

בידיו של הקב"ה אנחנו! וכהמשל של הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, שֵאם עם   פי' ד' יסעו!

ושוב הכל תלוי   בס"ד,   זכו י וכן כל הצריכות ללידה קלה  ]בנה הנולד לה במזל טוב,  
רגוע,    –   בבטחון  רגוע רגוע,  לב"ב, והם    [, ושוב  מירושלם  )דרך משל(  נוסעים 

, בחיקה , עברה חצי הדרך לב"ב התינוק עדיין  בחיקהכשהיא עדיין בירושלם התינוק  

כך היינו במדבר, תמיד בידיו של הקב"ה, לכן כל   –   בחיקה וכשהגיע לב"ב התינוק  

כסתירה על מנת לבנות   היינו במקום   במקומו פעם שהורידו המשכן נחשב  דתמיד 

ל יחידו של עולם, כך הסביר הגר"ח זצ"ל פשט בגמ' )שבת ל"א:(, ע' ש   בידיו ,  אחד 

בשיחות מוסר )עמ' קל"ט(. ]וע"ש בפירוש הר"ח דמשמע דכיון דאפשר שיחזרו ויחנו 

 באותו מקום שנסעו משם, נחשב כסותר ע"מ לבנות במקומו, וחידוש הוא, וגעשמאק[. 

לזה   לזכות  בנים  חשוכי  כל  על  ממש ]ובקשה  תלוי  בקרוב  והכל  רגוע בבטחון !   ,

שהי'    המעשה הזכרנו    וכבר !  בודאי שהקב"ה יכול לתת, אין מעצור, ובודאי יהי',  

שנה מהנשואין! ועוד מעשה על   י"חבשנת תשע"ט שא' מש"ב נולד לו בן אחרי 

שנה מהחתונה! ועוד    ל"בשנולדו לכל א' בן אחרי    גרו בשכנות זל"ז שתי נשים ש 

 ![.כלל   – דאגה    לשום וי הוא ואין מקום  ועוד ישועות ד', דדבר מצ 
שבתיבת אחד בק"ש יש לכוון להאמין שאין   – לענין יחידו של עולם    –]מאמר המוסגר  

לא יהי' לך אלהים ייחוד כייחודו, ולא רק שאין אלקים זולתו, שזה כבר נכלל בפסוק  

ז, ע"כ מאמר המוסגר המזכה - , ע' ברמב"ם פ"א יסודי התורה הל' ו אחרים על פני 

בפסוק ראשון דנראה שיש לכוון    – )או ב'(  ועוד רגע קט    אדם עם אוצרות של טוהר! 

הכרה    – האוכל שאני אוכל  כל  בעולם, א"כ הוא נותן לי    היחיד ית'  דק"ש שכיון שהוא  

היינו להודות לו ולשבחו על הא שהוא   – בזה! ואח"כ אומרים ברוך שם וכו'    ברורה 

שכן   דפשוט הוא![ ]   – ואהבת את ד'    – הזן את הכל )ואותי!(, וממילא ההמשך    המלך

קבלת ונראה דאין    ויעלה.   ישמח והמתבונן  כל אשר לו?  מי לא אוהב הנותן לו את  

 גדול ממנה, ודו"ק.  עול מלכות שמים 

ך י ( דהרוצה שימשע' בהקדמה לשער בטחון ומה נעים ומה נורא דברי החוה"ל )
 !תבטח בו אל  – לו    יש טובה ש 

היינו שלא לחשוב שההוא נותן לי ואני בטוח בו שיתן ויחזור ויתן, או עסק זה 
דֹוד  לי פרנסה, או  לי כאשר אצטרך!   עשיר פלוני   גורם  ולבטוח בכל אלו   יתן 

 ולסמוך עליהם.
 –ה סיבה מן הסיבות  ז ואין לבטוח )להיות בטוח באי   – אלא יש אך ורק הקב"ה  

)אפי' בישיבה שלפעמים נראה שזה   [ אוכל]  עסן   בין פרנסה, בין רפואה, בין לקבל 
ואין לבטוח בשום אדם, בשום   –אין דבר בטוח    –(  ןכ ואינו    – דבר מובטח ועומד  

בהקב"ה, ואז אפשר לומר בפה מלא  אלאעסק, בשום מקור לטובה שיש לאדם 
! אמן לעולם ועד   –כלום    –יחסר לנו    ואל הגדול תמיד לא חסר לנו    ובטובו   – 



 ו

 ך שמצריםי וע' בכתבי הגר"א מיללער פ' בא באריכות נפלא ביסוד זה, וא סלה. 
ללמוד   עבורינוזה מאנשי מצרים הוא  מוד  ולי   טעו בזה ולכן נאבדו מן הארץ!

 לקח!
היינו שאם   על פי ד', כמו כן צריך להיות אנחנו במעשינו, אם הכל    - ובהנ"ל לדעת  

 ושובולשאול שוב   –  דעת תורה כרצונו ית' והכל לפי  דקדוק הלכה כל מעשינו לפי 

של הרבש"ע.   בחיקו (, א"כ בכל מקום שאנחנו נמצאים אנחנו  על פ' ד' )דזה נקרא  

מחשבות על העתיד )שידוכים, חובות,   שוםפחד,  שום  דאגה,    שום וא"כ פשיטא שאין  

 חולי, זקנה, קנאה, כבוד, וכו', וכו'(, אשרינו.
ראי"ה שליט"א( שבמוש"ק פ' הרה"ג  מעשה נורא זכינו בזכות א' מחשובי ירושלם )

לא הי' מנין למנין ר"ת בפרושים ווארשא, היו רק ה'    –   נורא בא תשפ"ג הי' מעשה  
  מהילו כמה מהם ללכת )אפי' מיד כשבאנו וראינו שאין כ או ז', ואחרי הרבה זמן התח

לקידוש לבנה! גדול  ' שיהא מנין, ויהא מנין  מהקבועים חשבנו שאנחנו בטוחים בד 
דבר שרחוק יותר ממזרח למעריב לפי המצב שהי', התחילו עוד כמה מהנ"ל ללכת 
ונשאר רק ג' וחשבנו לחפש מקום שקט לברך ברכות ק"ש ולקרות ק"ש אבל ראינו  

)ואח"כ שר' א"י ה' שליט"א הנ"ל התחיל ברכות ק"ש וכו', ולכן התחלנו אנחנו ג"כ  
 לחפש מקום לשמו"ע(.

ענו קול תינוקות וחשבנו שצריך בטחון ביתר שאת וביתר עז, אחרי באמצע ק"ש שמ 
! ומה נורא ומה נעים! שבא מנין גדול משבע ברכות של והוא רחום רגע קט שמענו  

ובאו החתן הרב משה פרידמאן! )עם בת ר' יעקב רוזענבלאט שליט"א( שהי' בזופניק!  
וע השבוע וזה מאת ד'  ! ולמעשה ראינו כמה ניסים: א( שלא הי' מנין הקב לפרושים

, דאם הי' מנין בר"ת א"כ לא הי' מקום היתה זאת כדי שיהא להם מקום מרווח 
 בשביל העולם הגדול שבאו!

שם בזופניק וכדרך הרבה אחרי סעודה שלישית כידוע, שמתפללים   ו שלא התפלל   ב( 
 בזאל או בבהכנ"ס שם בזופניק!

 עם חתן חשוב!! שליט"א!  – לקידוש לבנה    וגם  ג( הי' לנו מנין גדול למעריב 
 !במתינותהתפללו  ד(  

 ! בלי סוף שמחת חתן! וזכינו לבטחון    - עוד מצוה    - ה( זכינו לרקוד עם החתן 
 חסדי ד' כי לא תמנו!

למה הקב"ה הוליך רוח קדים עזה כל הלילה לפני קריעת הים, ולא    יג( 
 עשה הכל בלי שום רוח ובלא שום טבע?

לכסות ואינו נס, והכל כדי    טבע נראה לומר שעשה כדי שיהא נראה כאילו יש כאן  

, להכיר שאין עוד בטוב כדי שיהא לכל אדם בחירה ויהא בוחר    – . ואפשר הטעם  הנס 

 להרבותעל בחירתו, ושלא יהא מוכרח להאמין, אלא כדי   כר ש מלבדו, וממילא יקבל 

שכרו עוד ועוד, אשרינו שיש לנו אב הרחמן האוהב את בניו אהבה עזה, ובוחן לבבות  

 )תרתי משמע( אותם תמיד.  לזכות בכל עת כדי  

 , ומה הלימוד לחיינו?ותיו ויסר את אופן מרכב )א( מאי דכתיב    יד( 

 מהרכב ונכנסו בבוץ.נפלו הגלגלים   – רש"י  

 רוחניותבין של מים ועפר, ובין של    - והלימוד לנו שעל כל אדם ליזהר לא ליכנס לבוץ  

כגון ליכנס למקומות או לדברים שאינם נקיים מכל חטא. ולא לתת היצר לפתות    – 

, ועלינו לשיר ולימוד גדול הוא לנו משום דירוויח כסף או כבוד או שאר עצות היצר.  

 !עמוקה משמחה ומתוך הכרת הטוב    – כמו שהם שרו  

 והלימוד?  ?וינהגהו בכבדות )ב( מה פי'       
עכ"ל. עוד   ויכבד לבו וכו', רש"י, בהנהגה שהיא כבדה וקשה להם,  במדה שמדדו  

  –   מדה כנגד מדה אינו אלא    שהכל להכיר בחיים יום יום שלנו    - לימוד גדול לנו  

אותנו, ורוצה שנכיר במה שנכשלנו, והכל כדי לשוב   אוהב הוא    – הקב"ה מלמד אותנו  

 –לאב    בן להיות כמו    שלנו ועבודה    – כמו האב לבן    ולזכות לחיי עוה"ב. אליו,  

חייב להתנהג עם אביו )לא כמו הרבה שטועים ואין   בן לנסות להתנהג כמו שכל  

, ועל הנבון לשאול אם הוא לא  בעד ד' יכפר מתייחסים כדבעי, כידוע, בעווה"ר,  

מאלו הטועים בחיים(. וכדיוק של הרה"ג ר' אבא גרוסבארד זצ"ל )משגיח לומזא  

מרשימות של הרה"ג   גנזי שערי ציון ופונוביטש בשנת ת"ש בערך( מובא בספר  

ציון באמבערגער זצ"ל )משגיח דפונוביטש אחרי הסתלקותו של הגר"א   ר' בן 

ך להגיע לתורה, וכנוסח הברכה שבשמו"ע השיבנו  גרוסבארד זצ"ל( שזה הדר 

אז אפשר לשאול מהאבא מפיו דעת ותבונה! )ע"ע   בן אם אני    – לתורתך    אבינו 

בטור על זה באו"ח בסי' קט"ו, וכאן הדיוק מצד הבן, ונפלא שניהם דכאחד דמי(.  

  – הרחמן וכו' רחם וכו' ותן בלבנו וכו'    אבינו אב  –ועוד מנוסח ברכת אהבה רבה  

אז אפשר לבקש רחמי האב, ומתוק הוא ומחייב הוא. ]ומובן    בן אם אנחנו בבחינת  ד 

השכינה לחסות    לכנפי בגדינו רמז    כנפי שאח"כ לוקחים הציצית בידינו שהן הן על  

הארץ כדי ללמוד תורה    כנפות נשרים להביאנו לארצינו מארבע    ולכנפי תחתם,  
קרבתנו לשמו הגדול    - בחוש איך מתקיים בנו    בטהרה בארץ הקדושה ולהרגיש 

מלא אהבה, מלא הערצה, מלא    –   בן לאב והכל כמו    –   באהבה לו לייחדו    להודות 

אתם לד'   בנים ונזכה לקיים בנו    – כבוד מלכים ומסירות נפש, מתוך אהבה עזה  

גדלות, שלימות, אחדות, וזכות אחר זכות )א"ת ְזכות אלא ַזכות, או    –   אלקיכם

 להיפך, דשניהם עולים למעלה למעלה, ואשרינו[.  

, ועוד לזאת שנוהג כן כדי שנקבל שכר מדה כנגד מדה עמנו בצרה ולזכור תמיד שהוא  

תמיד, ואין עצה   בשמחה )ועוד חמש מאות פעמים יותר!( כשעושים טוב, ממילא נהי'  

, לשבור רוחו דכל עבודת היצר בנוי על סילוק השמחה מהעובד נגד היצר כשמחה.  

כדי שיבוא ליאוש, ויחשוב שבין כה אין לו כשרונות כגון פלוני או כאלמוני, ובין כה 

מוטב  בתורה,  כחי  וכל  עמלי  כל  אתן  למה  א"כ  עד שאומר  הדור,  מגדולי  יהי'  לא 

הקדוש, הי' מכבד עשירים! )עירובין פ"ו., דהא רבי, רבינו    – להרבות כבודי או כספי  

וע' הגהות רע"א שם שמביא מהמהרי"ל ששמע מהמהר"ם סג"ל דרבי עשה כן  

משום   )רבי(  אותו  יכבדו  כדי שהעם  משום    עשרו )רק(  שלא    תורתו ולא  כדי 

שאם א' יכבד    – הוא עד מאד    עמוק מכתרה של תורה, עכת"ד, ע"ש. ודבר    ליהנות 

. )ותרתי גהינום פלאי פלאים ממש(  – כתרה של תורה מ  נהנה ת"ח נמצא שהת"ח 

 שמחהואגדל בעיני ההמון. הכל בא מחוסר   אשמח ֶאָיֵרש! אבל( לכה"פ בהאי עלמא  

עבור היצר, ד' ישמרינו מעצתו   נצחון אדיר בין בלימוד, בין בתפלה, בין במצוות, וזה  

)ע' בסוף שער השמחה בספר   ונהי' מן השמחים בעבודת הבורא תמיד ועקיצתו,  

 אורחות צדיקים דברים נפלאים(. וע"ע תשו' א' לעיל.

על ט' באריכות    'יש להזכיר שוב מה שכתבנו בפרשת ויחי תשו להנ"ל נראה ד   נוגע ו 

לו והמכתבים   תבו שמכל הפתקאות שכ שאמר    שמביאים בשמו   זצ"ל הגרח"ק    דברי 

שלו' חסרון  בקשות להתפלל עליהם שיצאו מכל מיני צרות או לחץ או    עם לו    לחו שש 

חסרים היו  שבכולן היא )שניכר( שכולם    הגזירה שוה   – עצות בחיים  שאר  בית או  

שהוא ית' שניתנה להם מאת ד'    בהמתנה טובה דאם היו מתבוננים    –   בשמחת המצוה 

כל על    בשמחה עצומה פניו, והיו  ל ונעבוד    , ונפאר   , רוצה עבודתינו ושנשרת, ושנשבח 

! עכת"ד )ויש לברר כליל )כמעט( כל צרותיהם היו נעלמים    , תג ותג של תורה ומצוות 

, וכמו שכתבנו לעיל, ודו"ק ותשכח  ( אבל ניכרים דברי אמת   , , וכתמיד המקורבים   אצל 

 טוב!הרבה  

 ?שהשתדלות עושה ההיפך איפה בפרשה דידן רואים    טו( 
רדפו אחרי כלל ישראל להחזיר ממונם, וקישטו את הסוסים וכו' בכל מיני דברים 

, והוא ביזת ואת כל תכשיטיהם אבדו את חייהם    וע"י זה יקרים להצלחה ַבְקַרב, כ"מ.  

 , לעולם?לקח האם למדתי  - ים סוף! שואל הנבון  

 ? ומאי נפ"מ כאן?לאיתנו הים  מה פירוש שחזר    טז( 
לים תקיף ואיתן  –  בבטחון   – לתקפו הראשון, ע' רש"י. ורואים שכלל ישראל נכנסו 

למצולות! )והא ראי' שעתה אחר שיצאו, חזר לתקפו העצום(   כולם ועומד לשטוף את  

אלא   –   בסכנת נפשות ממש ופלא הוא שאזרו חיל ולבשו עוז ליכנס    –   ונבקע לפניהם 

כבשו לפנינו דרך סלולה, אשרינו. וע"ע ! ָנאר אמונה. ובקעו ונ אר אמונה   – אמונה  

 תשו' י"א לעיל.

 האם יש גדולה וקטנה אצל הקב"ה?  –   את היד הגדולה   - כוונה  מה ה   יז( 
  יסוד ושורש העבודה – ע"ש. וע' בספר המגבי' לשמים  הגבורה הגדולה רש"י, את 

, התגברות, על כל צעד ושעל, דבר  גדלות   – גבורת ד', גבורת ד'  שיש לחשוב    – 

 נורא. 

 ( כשמזכירים  והבנה ובפרט  אלו  בכוונה  תיבות   והנורא  והגבור  הגדול ל  - הק   – ( 

ודאי יזכה לעמוד בפחד ובאימה, ממש. וכעדות הגר"ן וואכטפויגל זצ"ל   – בשמו"ע  

 –על עצמו שכשהתחיל שמו"ע והתבונן שהוא עומד )ממש( לפני הבורא כל העולמים  

עד שאמר )הבקשה( ד'   לפתוח פיו , ואמר שהי' קשה לו  אחזתו פלצות הגדול והנורא,  

אז הרווח   –   בכוונה ולהתחנן לפניו  ! שהקב"ה יפתח פי לדבר עמו עתה  תפתח שפתי  

האם כן שאיפות   – ושואל השואף    – כל עת התפלה    הפחד לו להתחיל, אבל נשאר עליו  

 שלי?

 ?שר   -   ולא לשון עבר   ישיר אז  אמאי כתיב לשון    יח( 
בכל עת ובכל לשיר. נראה דכך כל אדם יש לו לעלות בלבו לשיר    בלבו עלה    - רש"י  

וכגון כשזכה לשלם חוב זה או זה בזמנו. בפרט אם הי' חוב   שעה ועל כל דבר, ודבר. 

עד   נסים  וכמה  כמה  היו  אם  לזאת  ועוד  וכדומה(,  דאלאר  אלף  )כגון שלשים  גדול 

ם, וזה ע"י שפגש שהשיג הכסף, ועד שזכה להמציא הכסף להמלוה שגר בריחוק מקו

א' שהי' מסכים להיות השליח שבדיוק רב בשעה זו הולך לשם בין כה אבל באופן  

, והוא שהסכים )נאמר ראובן( הי' חייב להלוה הנ"ל כסף והי' צריך להגיע בלא"ה פלאי 

לשכונת המלוה לקבל הלואה מאיזה שכן של המלוה הנ"ל, וממילא הי' יכול הלווה 

וה עבורו )עבור ההוא שהי' צריך לשלם השלשים אלף הראשון הנ"ל למסור להמל

הנ"ל( ושהכל הי' ברגע האחרון וכהרף עין. או כגון שהי' צריך הלוה לשלם איזה חוב, 

חצי  כמעט  עדיין  ללוה  חסר  והי'  חובו,  לגבות  להלוה  להגיע  הדרך  על  הי'  והמלוה 

עט מן הנמנע הסכום. והי' אחד )נאמר ראובן( שהי' חייב להלוה כסכום הזה אבל כמ 

זו, ואפי' אם הוא בבית   אין לו כסף. וההוא   בדרך כלל למצוא ראובן בבית בשעה 

נסים בב"א   הצליח, ושלשה  ומיד  ניסה להשיגו  שהשיג   –שהמלוה על הדרך אליו 

, ועוד שראובן הי' יכול להביא לו שני נס    – ! ועוד שהי' לראובן כסף  אחד נס    ראובן 

ביום פלוני סמוך לשמער'ל בדרך נס )שחברותא    או כגון שא' בא .  שלישי נס    – כעת  

שלו רצה ללמוד בקרן זוית ולא במקום הקבוע שלהם, ושם ישב שמער'ל בשעה  

זו, ואמר לו שיכול להלוות לו )לשמער'ל( כסף, אבל צריך עשר טשעק'ס, ולא הי' 

אבל אחר חצי שעה הלך שמער'ל לדרכו ומצא א'   – לו לשמער'ל שום טשעק'ס  

וכששאלו את   – לו טשעק'ס, אבל לא כמה ששמער'ל צריך כעת  שלפעמים יש  

פיו, בדק וכן מצא בדיוק רב כמה שצריך ומסר לו. שמער'ל חשב שאולי אפשר  

למצוא עדיין המלוה אע"פ שספק גדול הוא, וחזר למקום שהי' ומצאו רגע קט  



 ז 

בכהרף הכל    – קודם שפנה הוא לנסוע לביתו, מסר לו הטשעק'ס וקיבל ההלואה  

, ושאלו אם יכול לקבל  באותו יום . ומיד אח"כ מצא המלוה שהי' צריך לשלם  עין 

הכל יכול יכול   שלא חלם שמער'ל שיסכים, אבל   – טשעק'ס, ובנס מיד הסכים  

 הכל. 

ושמער'ל הבין שלכאורה הכל בא מברכה שבירך אותו א' מבעלי חסד הגדולים  

הבעל חסד שהבעלים של המקום  שסיפר לו    – שבדור בירך אותו יומיים קודם לזה  

שהוא אופה המצות )שמחלק לנצרכים לפסח( אמר לו ביום חמישי שאינו מסכים  

החוב   הבא אא"כ משלם  ביום ראשון  מצות  יום    משנה שעבר שיאפה שם  עד 

ראשון בבוקר לפני האפיי'! הבעל חסד לא ידע להשית עצות בנפשו דלא הי' לו  

לא פירט כמה אבל הי' משמע יותר ממאה שום דרך להשיג סכום גדול כזה כעת ) 

אלף דאלאר או כפול זה! או יותר!( והוא כבר הזמין העובדים לבוא ביום ראשון  

והוא  שיש לנו אבינו שבשמים    –   א' דהוא ידע דבר    לא דאגאבל    ומה יהי'?   – 

ויכול   יום מלא עבודת הבטחון לישאר רגוע!    . הכל כל יכול  בינתיים חלף עוד 

שבת,   ערב  לא והגיע  והתגבר  אליו,  התקשר  שא'  ההוא  ראה  שחרית  וקודם 

את יצרו!(. ואחרי   הכובש   – להתקשר בחזרה  עד אחרי שחרית )איזהו גיבור  

בהוטל   אליו  לבוא  לו  אמר  מחו"ל,  נדיב  שהוא  וההוא,  אליו  התקשר  התפילה 

שנמצא כעת בא"י. הגיע לשם, ובלי לבקש איזה סכום, מסר לו ההוא טשעק על  

בלא שהנדיב ידע מכל   – כמה שצריך לסלק החוב ביום ראשון  רב  בדיוק הסכום 

שמער'ל   לו  אמר  כלל!  פלאות    – המעשה  שנראה  אותנו  תברך  ובירך    -א"כ 

 הוא לכל העם! וחיזוק גדול , וממילא מובן הכל כמין חומר,  בשמחה 
העולמים  כל  הבורא  על  שסומכים  אלו  ואצל  לאחרונה,  ששמענו  המעשים  מן  אלו 

מחדש, ושרים שירים ותושבחות על השגחה   מודים ובכל יום    – המה  ם  בכל יו מעשים  

ופשיטא שעל כל א' מאיתנו לשיר שיר חדש,    –   שלא תמנו פרטית, ועל החסדי ד'  

, ונשמע רק בכל יום ויום כן אנחנו    וכמו ששבחו הגאולים ממצרים, ושירה חדשה  

 בשורות טובות וישועות גדולות, ונאמר אמן.

 ?סוס ורוכבו רמה בים   של מה החידוש    יט( 
השגחה מן השמים,   בחוששלא נתפרדו. וכולם ראו כחותיו של הבורא עולם, ראו    נס 

, ובני ישראל הכירו דרכם בחיים מכאן בעודם בחיים וגרם שהמצריים הכירו טעותם  

 גם. ועלינו להכיר  בטחון וסמיכות כל כולו על הכל יכול שהוא יכול הכל ולהבא,  

בכל מה שהי' אז, ועוד בכל מה שמתרחש אצלינו בכל שעה, ועוד בכל העולם   – היום  

שריפות, גלים גבוהים ועצומים, רעידת אדמה, מחלות ורפואות, וישועות, וכו', הכל   – 

וכדאיתא ביבמות  והכל בשביל ישראל שילמדו לקח,  סוף.  ית', בלי  גדלותו  להכיר 

(, ועי"ז לבוא לעבדו ואני אקשה רש"י פרשת וארא )שלישי עה"פ  ס"ג., ע"ש, וע"ע ב 

 , ובאהבה, עד עבד ד' בתכלית העבודה.ובשמחה , ביראה ובפחד,  בכל לבבו 

 ?ה - עזי וזמרת ק )א( מה פי'    כ( 
 שוםהָעז שלי הוא, שהקב"ה יכרית )יזמור( את כל הקמים עלי, ע' רש"י. א"כ אין  

מתי מתי אפתח    - , אשרינו, שוב ושוב. והעובד שואל את עצמו  כלל וכלל מקום לדאוג  

. )בכל צעד ובכל שעל אוהבינו פי להודות ולהלל )בפרט( כשעינינו רואות את מלכינו  

 דלית דפניא מיני!(.   – ובכל פינה  

 כאן? )בעה"ט(   לשאבתם מים )ב( ואיפה מרומז      
ושאבתם מים בששון וסמוך לו    עזי וזמרת וכו' ע' בבעה"ט דמהפסוק בישעי' )י"ב( 

! ע"ש. בששון ושאבו מים    מקרקע הים, זה שאמרו רז"ל מים מתוקים היו נוזלים  וגו' 

עבור האדם   מוכן  שוב שהכל  ד' בשמחה    – ורואים  הקירבת  לשאוב  עלי    - ומעתה 

טמון בתוכו האהבה   לשמוח  אלא תורה( שראו  המים רואים מים  כמו שהם שאבו 

עצומה, דהא גם לי יתן בוראי אם רק אסמוך עליו בכל   בשמחה מאיתו ית' ולכן שאבו  

ך רשותי, וקל לי לאמר שלך  ולהכיר שכל מה שיש לי בא ממנו ישר לתו חילי!  

שלך ושלי שלך ולוותר על זמני ועל ממוני דהא הכל אינו אלא מתנה )גדולה(  

 מאת קוני!  

 ? והלימוד?אבי מה שייך כאן    –   אלקי אבי )א( בפסוק כתיב    כא( 
ואלקותו עלי מימי   אלא מוחזקת ועומדת לי הקדושה רש"י, לא אני תחלת הקדושה  

 , עכ"ל.אבותי 

והוא שאין לו לחשוב שהוא עשה   –   שלימות לימוד נכון וגדול יש כאן לאדם המבקש  

הכחות שלו, הלב שלו, הרצון שלו,   אלא בזכות אבות הוא! את עצמו גרויס )גדול(,  

מה שלא יהא, ומלא הכרת הטוב   אין גאוה וממילא    . מדור הקודם הכל הכל נשרש  

)ואין הכרת הטוב גדולה מלילך במסורת   תמיד להוריו ולהורי הוריו ולמעלה בקודש!  

משמם,  ולאלשנות אפי' במשהו ממלבושם,  ולא דקדוק הלכה, לבוש יהודי  – האבות 

צרותם, כן  מכל שם, וגרם שזכו לצאת    מצויינים מלשונם, וכו', בפרט דעי"ז היו   ולא 

מהגלות המר יותר מסם, ונזכה לראות משיח ד' בקרוב שזה   במהרה "ד נצא  אנחנו בס 

 הזמן, אמן ואמן, ותם ונשלם.

 )ב( ואיזה מוסר השכל יש בזה?    
לדעת שאם יש לי כחות, זה מחייב יותר, לא שמגיע לי כבוד וגדולה אלא עלי להתאמץ 

אם גם אני   אלא עוד ועוד, דגבוה משכמם ע"י אבי אני. וכל חשיבות של יחוס אינו  

הולך בדרכם ונראה כמותם ומתנהג כגדולתם, דבלא זה אינו אלא לרועץ, ד' ישמרינו, 

נו  גדולים לנהוג בגדלות, ע' בשיחות מוסר )עמ' ק"צ( דברים  ראים בחיוב הבן של 

. ולא נורא נוראות והפחד אם לא יעשה כן, ע"ש דברי המאירי על הגמ' בשבת נ"ה:, 

אלקים ואנשים   משמח   -   למעשה רק מחייב ומפחד, אלא לזכור שאם מקיים המסורת  

אותו שנתן לו כחות יותר משאר   אוהב שרואה בחוש שהקב"ה    – )והוא את עצמו!(  

וקבלה בידינו שאם רוצים  .  , ועליו להודות, ולעשות מכופלת מתנה טובה    – העם  

דברים כאלו  להיות יותר מדקדק בהלכה מדור הקודם לו )אם שייך דבר כזה(  

, ועל  זצ"ל ויבדלחט"א   גדולי עולם להורים ולא פחיתות, וכן עשו    כבוד   הוו 

 כל דבר תשועה ברוב )ברב( יועץ! 

 ?ד' שמו איפה רואים אהבת הבורא לעמו בתיבות    כב( 
על ברואיו ולזון את   לרחם אוחז במדתו  רש"י, אף בשעה שהוא נלחם ונוקם מאויביו  

, עכ"ל, ע"ש. ובפרט כלל ישראל, כן הוא פשוט, וא"כ אין זמן אפי' רגע כל באי עולם 

אותנו   אוהב קט, אפי' בעת שכאילו יש טרדות, אין רגע שאין הקב"ה דואג לנו, דהא  

)שער  הלשון  בספרו שמירת  כדברי הח"ח  עצמינו  את  אוהבים  ממה שאנחנו  יותר 

 הזכירה(, נפלא הוא עוד ועוד.

 למה?  – ב' פעמים    ימינך ימינך )א(    כג( 
, ע"ש, כפל כפלים ע' רש"י דמשמע כשישראל עושים את רצונו של מקום מקבלים  

 , וצ"ע[.פכת למדת הרחמים. ודבר אדיר הוא. ]וי"ל דאיירי לענין מדת הדין מתה 

 )ב( ואיזה חיזוק יש כאן?    
שהקב"ה עושה בשבילנו עוד ועוד, למעלה מכל השגותינו, ופשיטא דכמים כן הפנים 

ולדמות למדותיו,  עזה לו ולתורתו ולמצוותיו,  לפנים! מצידנו לראות להשיג אהבה 

 ולילך בדרכיו, געשמאק.

 ?ארדוף אשיג וכו'   – למה מזכירים בשירה דברי פרעה    כד( 
מה   בפירוט צריך לזכור    בשלימות נראה ְדְכַלל הוא בדיני הודאה שכדי להודות לד'  

דמזכירים כל צרה וצרה   –   מעוז צורהי' הצרה ומה הי' ההצלה. וכדמצינו בפזמון  

ובפרטיות, ואח"כ הישועה מאת ד' ממנה. כמו כן כאן יש לדעת ולזכור שדיבורים אלו 

להרבה מעם   פחד נורא שפרעה הכריז לכל עמו ועברו מפה לאוזן לכל ישראל גרמו  

ד' ששמעו שאדוניהם באים אחריהם עם אלפי רכבי מלחמה ופרעה בראשם, ואחרי 

מעצם הקב"ה עזר והודו לו בכל לבם, וגם על פרט זה שניצלו  ההצלה הכירו עד כמה  

   הפחד. 

ואנחנו, שרואים כל זה מבחוץ מבלי הפחד למעשה אבל לנסות להרגיש מה הי' אז, 

יום בסוף ברכה  עלינו להודות בלי שתגיע אלינו שום צרה, חלילה, וכדאמרינן כל 

)היינו   דשמו"ע  סתם  שמשבחים ראשונה  ולא  א   אמירה ,  מתוך בעלמא,  מודים  בל 

עלינו שלא   מגן , אמן! שהוא  ומגן על שניצלו אבותינו והבן( מלך עוזר ומושיע    שמחה 

 נדע דברים כאלו. 

]ומענין לענין לענין הודאה על כל פרט ופרט, יש שמהדרין בשבת קודש, לפני ברכת 

המזון, בכל סעודה וסעודה, לפרט בפרטיות )אבל בקיצור( כל המאכלים שזכו להם 

זו  בסעוד בספרו   – ה  זצ"ל  הח"ח  דברי רשכבה"ג  )בפרט כשמקיימים  החלות  כגון 

בלי   הודאה וטעון ע"ז    , המשנה ברורה ]המתנה טובה וגדולה שנתן לנו הבורא ית'
היינו   -   מרוב כל   -   תחת אשר לא עבדת סוף )וכמבואר במשך חכמה על הפסוק  

בבית, ובלא זה  דוקא בסי' רמ"ב בבה"ל לאפות  , ע"ש( "בצ יו כגון המשנה ברורה וכ 

שבת קודש, ע"ש(, הדג )בפרט כשנעשה בבית, ועוד לזאת אם יש כמה   כבוד מקטין  

מינים(, הסאלאט'ן )ירקות, טחינה, חריין, בוריק, אבוקאדו, חסה, מיונייז, בראנדשענע 

ווייץ ]מה שקורין חציל, ובפרט כשיש כמה סוגים[ שום ]וכתקנת עזרא[, טערקעשע 

]מה שיש שקורין תירס[, מערעלאך מרוסק, טאמאטו מרוסק, ]כאן מפורט י"ג נגד 

גמטרי' אחד[, ועוד ועוד(, מרק )בפרט שמחמם ]הלב[ בלילה הקר בחורף(, בשר )עוף  

או הודו או של בהמה, בפרט כשיש כמה מינים( רייז )אורז(, קוג'ל )בפרט כשיש כמה 

ן פשטידא(, קאמפוט )בפרט כשנתבשל בבית, דכל  מינים(, ציממע'ס, פשטידא )או כעי 

לסעודת המלך שנהנים   כבוד שבת מוסיף    החשובה הק' ע"י הא"ח    בבית דבר שעושים  

, וע' לעיל מסי' רמ"ב(, וכמה מיני אגוזים )בפרט  וכבוד מלכותו הוא מאור זיו השכינה,  

כשיש ב' ברכות דעוזר להגיע למאה ברכות חוץ מהעונג שבת שבהם, בפרט שקלויים 

קיכלאך )מעדן שעושים בכמה בתים מביצים טרופות ואופים חתיכות – בבית(, שניי 

מזה חתיכות, וברכתן שהכל, ועוזר לפטור כל שאלה של שהכל בקאמפוט, ועוד ויותר  

דעי"ז מגיעים למאה ברכות, ועוד לזאת עונג שבת הוא, ועוד דכבוד שבת שעושים 

במו ידיהן וכנ"ל(, אשרי מי שזוכה לכל זה, ועל כולם להגיש איזה מין מזונות דמוסיף 

כבוד! )ע' במ"ב סי' קס"ח בבה"ל ד"ה טעונים ברכה, על סעיף ח' דמשמע דהדרך 

פת הבאה בכיסנין שאוכל בתוך או בסוף   כל ור  הנכונה היא לכוון בברכת המוציא לפט 

הסעודה, ע"ש היטב, ויש ליזהר שגם האורחים מכוונין, ולענין אם מהני דעת בעה"ב 

 יש לברר(.

וכן    ובחזרה על הדברים זוכה לתת שבח והודאה בברכת המזון ודאורייתא הוא! 

לתאר(   עד שא"א  )המרובה  טירחתה  כל  על  חיל  לאשת  הודאה  לה  הוי  א שמגיע 

 גרויסע, א שטארקע יישר כח, כידוע[. 

כשההוא רשע בעיראק ימ"ש הכריז שהוא   - ומשל קטן להנ"ל שגרם פחד להמון העם  

עומד לזרוק על ארצינו הקדושה באמבע'ס עם גאז קעמיקע )ִכיִמי(, גאז רעיל, גרם 

גדולה  ולהיפך ההשתדלות שעשו  מהומה  כידוע,  ולשקר  לשוא  הי'  ואע"פ שהכל   ,

מסכה(  )להלביש   שקורין  מה  נפשות מאסקע'ס,  ארבעים  הל"ט הרג  ]משא"כ   ,

באבמע'ס שזרק לא הרגו אלא א' שהי' מחלל שבת בפהרסיא ונהרג בשעה שחיללה, 

הי' שקר למעשה השתדלות!    –   בליל שבת[ ר"ל,   גרם   עכ"פ אפי'  אבל בשעתו 

על    ועתה שרים ומשבחים לד'  – מהומה גדולה, וכמו כן ויותר היו דברי פרעה כאן  
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שואל המחכים    הבטחון  ושוב  כ"נ.  והצלתם,  להם,  את    - שהי'  יראו  עיני  מגן מתי 

ועוד  ישועתינו  מנוחתי    אבטח מתי    – ?  את  יזעזוע  ולא  השמועות בבוראי  כל 

כמו כשיש שמועה שירד   – שונאי ד' ועמו? )ולא בענינים קטנים    וההכרזות שמכריזים

ר, ח"ו, אלא לחיות עם הקב"ה לא להיות נבהל להעמיס הפרישעדער ופריזע  –   שלג 

שבט  בימי הקורונה בחודש    מה שהי']וכמו כן  גם זו יעבור!(.    –   רגוע, רגוע, רגוע 

מעמקות  , בודאי יש להתפלל עבור כלל ישראל  רגוע להיות    היו חייבין   פ"ב תש 

יודעים   מאז ש שליט"א  . והבנו מגדולי עולם  רגוע, רגוע   להיות חוב קדוש    אבל   הלב 

הוא אבל  ידבקו הרבה מעם ד',    אולי ועל הדרך    ,מחלה צריך לעבור הש אפי' הפרייע  

ושיגמר מהר, ולכן א"צ שמירה מעולה, אלא   ,מהם לאף אחד  ית' ישמור שלא יזיק  

וממילא  יהא מזיק אחרים בידים )או בהבל פיו(,  להיות    פשיטא   דבר   אך ורק שלא 

לישאר   וניכרים דברי אמת.   תרופה! מי שהוא רגוע א"צ    -   וזה היסוד ברפואה   , רגוע 

שהי' המחלה הנ"ל,   וכמו כן בשבט תשפ"א   ![. בכל בוטחים בבוראינו    –   תמיד רגוע  

לב עד    בצעקה גדולה לישאר רגוע אבל תפילות הי' חוב קדוש    –  ר"ל, יותר בתוקפה 

תפילות על    ( ג היום )שבט תשפ" כ וכן    רחמנות! ולצעוק    – מאד  השמים, עם בטחון עד  

 . רגוע ו רגוע, רגוע,    תפילות אבל 

 ?נורא תהלות   )א( מה פי' כה( 
, עכ"ל. והגר"ש לך דומי' תהלה מלהגיד תהלותיך פן ימעטו, כמ"ש    יראוי עיין רש"י,  

, דכשיש מקום מלא אנשים ונכנס דומי' פינקוס זצ"ל אמר משל להבין הגדלות של  

אדם חשוב כולם מלחשים זה לזה שרב זה הגיע, אבל כשאדם גדול בענקים נכנס כולם 

 מרוב גדלותו ומיראת כבודו, ושפתיים ישק. שותקים 

 )ב( האם אנחנו מקיימים את זה?    
ל הגדול והגבור והנורא וכו' פן ימעטו. והבודק בתוך - אסור להוסיף שבח יותר מהק 

להרבות אלא עוצר הוא את רוחו מחמת הפסוק ודברי   חשק בו אם באמת יש לו  לב 

חז"ל, ובדיקת הריאות )א"ת ֵריאות אלא ְראות איך הוא מסתכל על העולם( והגידין 

וכן לבדוק הסכין אם  )השס"ה( )מה ההגדת שבח שלו( בדיקה חשובה היא עד מאד.  

ואם נזהר כשהוא הש"ץ   חותך הוא התיבות בדיבוריו עם בוראו בסכין חריפה, 

לגמור תיבה אחרונה בברכה מיד, ולא להאריך, אפי' קצת, ויגרום שהציבור  

 וטעון חיזוק.יענו אמן חטופה, ח"ו,  

 למה זכו המצריים לקבורה?  כו( 
לכאורה פרעה לבד אמר כן. וע'    - . ונראה להקשות  ד' הצדיק רש"י, בשכר שאמרו  

ועמי הרשעים במשכיל לדוד שמדייק מהפסוק שפרעה אמר   היינו שגם העם   אני 

חדא דליוו את   – אמרו כן, )וב"ש(. ]ע' במעם לועז )עמ' שמ"ח( עוד ב' סברות נוראות  

ושנ'   . יעקב אבינו ע"ה בקבורתו, ועוד שבזכותם פרסם הקב"ה כחו וגבורתו בעולם  

מעשי  כל על  ושכר נורא דברי נועם לחזק את לבבינו בעבודתו ית', שרואים חסדי ד' 

 איש![

, וא"כ איפה הי' כאן  יראו וכו' אמרו חז"ל שהים פלטם כדי שישראל    כז( 
 קבורה?

שאחרי שפלטם )וכלל ישראל   עתיד לשון    תבלעמו ע' שוב במשכיל לדוד שזה שכתוב  

להעלותם ליבשה ואח"כ   נטית ימינך ראו שמתו ממש( שוב נבלעו בקרקע. וזה שכתוב  

 . ושו"מ ברמב"ן, ע"ש. וע"ע באוה"ח הק', וע' רבינו בחיי חידוש במעשה זה.תבלעמו 

 )א( מי היו מתאוננים ומצטערין על כבודם של ישראל?  כח( 
 רש"י, אלופי אדום ומואב.

 )ב( ומה עלינו ללמוד מזה?    
לגוים  להדמות  על    לא  לשמוח  אדרבה  וא'   כל אלא  א'  כל  שמקבל  וכיבוד  כבוד 

בעליי'  בין  בספריו,  בין  בדרשותיו,  בין  בין בשררה,  שמו,  בפירסום  בין  מישראל, 

אם  ובפרט  דבריו,  הגדול של השומעים  בהתפעלות  בין  שלו,  בחזנות  בין  שמקבל, 

אומרים פיססס על החבורה שלו, או אם ישיבתו של האי גדולה, בין במקומו במזרח, 

ושוב שואל האם חשש   – ים לפניו )ולא לפניך(, בין כל כבוד בעולם  או הא שעומד

 אדומי או מואבי איכא בי?

מאי שנא    –   תן פחדך וכו' ואימתך וכו' )א( בתפלת ר"ה אומרים    כט( 
 פחד מאימה?
על הקרובים. ויש   ופחד על הרחוקים,    אימה   –   תפול עליהם אימתה ע' רש"י עה"פ  

ן באימתך לגוים רחוקים שגם הם יראו מד' או על לעיין בתפילתינו בר"ה האם מכווני 

היינו הגוים   – )אפי'( ישראל שנתרחקו מהבורא עולם, ד' ירחם, וכן פחד על הקרובים  

שרואים יד ד', דאע"פ שקרובים הם עדיין צריכים פחד אלקים עליהם, וכן ישראל 

 .יעלה והבודק  ותמיד.   הקרובים לד' צריכים עוד יותר פחד נגד עיניהם, 
 )ב( איזו זכות הי' לכנען שזכה שנקרא ארץ ישראל על שמו?

יושבי כנען, לא כמו עמלק. ועוד יותר דמשמע דמוגו כמו   כלאפשר לומר מפני שנמוגו  

 – יושבי הארץ. ונראה דמחייב אותנו    כל שעוה לפני האש ולא רק ַהָשִרים אלא את  

על אחת כמה ע להם למעשה,  דאם הם פחדו עד כדי כך על מצב גשמי שעדיין לא נוג 

עלינו להיות חרדים ובזעזוע לעונשי גיהנום, וגם יסורים בהאי עלמא, על כל   וכמה 

. ויש שחלקו עלינו הגדול והנורא   יוםחטא, ולשוב עוד קודם למועד )כל חי( ולפני  

דהכא היו ישראל באים עליהם ממש לכן פשוט שכולם נמוגו,   – בדיוק מתיבת כל  

 ב, וצ"ע.משא"כ אדום ומוא 

, ושו"מ הכנעההמדה של  -כנען   בהא שנקרא וכבר כתבנו )בפ' בא( דנראה שמרומז 

בשל"ה בפרשת לך לך כעין זה, ואפשר משום הא זכו, ואפשר ב' דברים כאן חדא הן,  

 והבן.

 איזה חיזוק יש מפסוק זה?    –   עם זו קנית   )א(   ל( 
רש"י, חבבת משאר אומות כחפץ הקנוי בדמים יקרים שחביב על האדם, ע"ש, וחיזוק 

תמיד   לזכור  הוא  הבורא    שאתה גדול  אצל  חביב העולמים.    כל חביב  מכל   ויותר 

 הבריאה יחד!

 אוהב אותנועד כמה הקב"ה    בחוש ויש לומר דהמשל שכתב רש"י בא בכדי שנרגיש  

 חביבות שאינה פוסקת, אשרינו.  – 

 )ב( ומה עלינו לכוון בברכה ראשונה של שמו"ע לפי זה?    
שלו, עדיין אנחנו   והכל לזכור שאע"פ שהקב"ה קנה וקונה הכל,    קונה הכל כשאומרים  

, וחביבים לו מן הכל, ועל זה משבחים לו תוך  הכל , הקרובים אליו מן  עם מרעיתו 

 השבח שהכל שלו, כ"נ.

האם משה ר' ידע שהוא לא יכניס כלל ישראל לארץ? ומה החידוש    לא( 
 כאן?

 כלכמו    בשמחה ולא הוא, ואעפ"כ גם פסוק זה שר    תביאמו דמשה רבינו ידע, דכתיב  

מדה ומדה שמודדין   כל , כדתנן על  הכל , דמודים על  עצומה השירה כולה, ובשמחה  

וזה המצוה אשר נצטוינו   – )משנה סוף ברכות דף נ"ד.(    מאד מאד לך הוי מודה לו  

עלי' פעמים )שלש(    בכל מאדך בתיבות   חוזרים  ויום בק"ש דבר שאנחנו  יום  , כל 

. וע' בסוף ואהבת דכתיב    – יהי' באהבה עזה    - כל הודאה והודאה    – ומכוונים שהכל  

שם   דברים נוראים, ומביא   אהבת ד'ספר שמירת הלשון בחתימה לחלק ב' במצות  

הטובות שהקב"ה עושה לו )ועשה   כל ( על  ואהבת שצריך להתבונן באמירת תיבה זו ) 

 בריאתו עד עתה( עש"ה, דגופי תורה הן. מתחילת לו  

מקדש לשם כשאומרים שירת הים בבוקר האם צריך להפסיק בין תיבת    לב( 
 ? למה?ד' 

. ולא שזה מקדש של ד', כ"מ. ד'   - אשר כוננו ידיך    - המקדש  כן, ע' רש"י דהפירוש  

 במה שמוציא מפיו עולה תמימה הוא, ואשרי חלקו בחיים!  בכל יום והמתבונן 

העולם או בית המקדש? מנין? ומה עלינו להתבונן    – איזה יותר חביב    לג( 
 )מחמת התשובה(?

האם שאלתי את עצמי אם חשבתי   -  ועלינו להתבונןדנברא בב' ידים!  בית המקדש 

? ורואים שוב ושוב דברי הגר"ש בית המקדש העולם כולו, ומה זה    כל פעם מה זה  

, כלום התבוננות יש הכל, ובלא התבוננות אין    שעםשבדרון זצ"ל שהי' אומר לנו  

 ויתבוננו,  אלה ]נפלאות[    וישמור ]האמיתי[    חכם   מי אשרי המקיים )תהלים ק"ז מ"ג(  

על[   ד' ]כולם  הארץ[,    חסדי  כל  הנצחיים.   אשרי ]המלאים  בחיים  חלקו  אשרי 

להשיגו ע' כאן בסוף   – שהוא פירוש נפלא ביותר    מתהלים המבואר ]הפירוש הנ"ל  

 אחרי שבת[.

אם הוא לא הי' מוסר נפש   אחות אהרן האם מרים לא היתה נקראת  לד( 
 עלי' כשנצטרעה?

  אחות משה,ולא    אחות אהרן למה    - משמע ברש"י שלא, ואינו כן, אלא רש"י הקשה  

 או למה כלל להזכיר אהרן, ופשוט. 

ונראה לדייק למה הזכיר דוקא כאן מה שאהרן מסר נפשו עלי'. ואפשר לומר דלאהרן 

ג"כ הי' חלק בשירת הים שהרי הוא הציל את מרים שלבסוף שרה, וזכתה עבורו זכות 

 גדולה. 

בין  בתפלה  בין  ישראל,  בית  אחינו  את  להציל  לנסות  כדאי  כמה  עד  מכאן  ורואים 

( ואין הצלה כמו ללמוד כל ימי חיי' במעשים )דהכל נזקף לזכותינו מה שהם עושים  

ונזכה לתת נחת רוח לבורא ית"ש. ]ע' במעם   – עוד דף גמרא, וכדברי החזו"א באגרת  

 [.דברים נפלאים    לועז שכאן ידעו שנבואה שלה היתה אמת, ע"ש 

 מנין?  האם הנשים שיצאו ממצרים היו בעלות בטחון באופן נורא?  לה( 
ואנחנו? האם   –   יעשה להם נסים היו שהקב"ה    דבטוחות רש"י, לכן הביאו תופים,  

תפרנו בגד יפה וקנינו כובע מכובד ללבוש לקראת משיח צדקינו שיכול לבוא כל רגע? 

  שירה לד'   – האמיתי? ]ע' במעם לועז שֵצדה לא הכינו לעצמם אבל זה    הבטחון איפה  

האם גם לי חשוב הרוחני יותר מהגשמי? והיינו לבדוק   – . והנבון שואל  הכינו    – 

 איפה הערכין שלי(.

 האם הי' איסור של קול באשה ערוה בשירת מרים?לו(  
צ"ע, דלכאורה משמע דחששו לזה, ולכן יצאו כל הנשים למקום אחר. וצ"ע במקום 

שיש נשים הרבה ביחד אולי אין אסור דהא לא ניכר קול מסויים של אשה מסויימת 

היינו שיצאו מאהלי', וצ"ע. ]בפרט דלכאורה   ותצאנה ששרה, וא"כ אפשר לומר פי'  

 [. לא היו אז באהלים, וצ"ע 

זלמן ב"ר שלמה צבי  הרה ומעשה שמו"ר   ר' מענדיל שניאור  סיפר הכ"מ  אטיק  "ג 

שבעת שלמד בת"ת עץ חיים, והגרא"ז מלצר זצ"ל מסר להם שיעור בשו"ע כל יום, 

שמעו מגן בנות הסמוך לת"ת  כאשר  אירע פעם באמצע תפלת מנחה )שאחר השיעור(  

קול שיר מהכתה. הגרא"ז זצ"ל הלך, באמצע שמו"ע, לארון הספרים והוציא כרך א' 

' ק"ד בענין ללכת למצוא הדין דמותר, משו"ע, עיין בו, וחזר לתפלתו, )ע' במ"ב סי 

ע"ש( ולא ידעו במה נסתפק ומה מצא לזה בשו"ע, ומרוב יראת הכבוד לא שאלוהו 

פשר הדבר, וצ"ע. ]ע"ע בחומש הגר"א, ובמע"ל שלכן לקחה מרים תוף כדי שלא 



 ט 

צנועות , ואשרינו שנשי דידן  פי"ז נתברר ב' השאלות הנ"ל, כ"נ ול   ישמעו קולן!  

 יא![ עד להפל   הן 

 )א( איך הקב"ה ממתיק דבר? )רמב"ן(   לז( 
ע' בפסחים )ל"ט.( ברש"י ד"ה הירדוף, וכן ברמב"ן בשם רבותינו ]וע' בתרגום יונתן  

, ולמדנו דרכו וכו'מר הי' עץ   המרים [, שהעץ שהשליך משה ר' למים  דנמי נקט כן  

שלוקחים רפואות , כדאיתא כאן במכילתא. ואלו  מר במר של הקב"ה שהוא ממתיק  

 עבור הא או דא מרגישים כלל זה בחוש! 

 )ב( ומה בא ללמדינו?    
אפשר לומר שכדי להראות לנו דאין לבעוט כלל ביסורים, אלא לדעת שהכלל הוא 

דינו שלו, ולעזור לו להגיע לשלימות בהאי  להמתיק שכל קושי, וכל נסיון, אינו אלא 

תי באומרים לי בית ד' נלך ע"י נסיונות האם שמח   - עלמא ובדאתי. ושואלים המבינים  

החיים שמגביהים שפלים, ומוציאים אסירים, ופודים ]פדיון נפש[ ענוים באופן נפלא. 

]יש במדרש )שמות רבה ל"ו א'( דכמו בזתים שדוקא אחרי כתישה וטעינת הקורה 

 וכו' יוצא שמן זית זך, כך בכלל ישראל, ע"י יסורים )שלא נדע, וכל היסורים נזכה

[. ומצאנו לצאת ]חיובם[ ע"י העמל והיגיעה בתורה, אמן( יוצא בסוף הנשמה זך  

בההגדה(   רבה אמונתך דרוש נאה בהגדה   על מציאת מדת הבטחון  בנוי'  זו  )הגדה 

 עי' )לאחר שבת( לעיל בעמוד א'[ וז"ל שם:  – ]הרוצה להשיגה  

ועוד יסוד שבלילה הזה עלינו להראות ולגלות לכל העולם שרצונינו לקיים מה שאנחנו 

על זאת שבחו אהובים ורוממו   - אומרים כל יום ויום בסוף ברכות ק"ש של שחרית  

שירות ותשבחות ברכות )והיא שעמדה, דיינו, וכו', כ"נ(    ידידים זמירות   ל, ונתנו - ק 

)רואים בחוש   ל חי וקים, רם ונשא-למלך ק )הלל, והלל הגדול ונשמת(    והודאות 

מוציא )עם ישראל(    ומגבי' שפלים)המצריים(    משפיל גאים הלילה( גדול ונורא,  

ה יסוד ביציאה מכל צרה, )ענו  ופודה ענוים )מבית האסורים הנקרא מצרים(    אסירים 

וכדבר הגר"א זצ"ל דמי שהוא עניו באמת ניצל מכל צרה, מכל צער וצוקה, וכדברי 

עד שאין   שכ"כ שרוי בשמחה מהתורה שלו פירושו,   דת"ח הגר"י אברמסקי זצ"ל 

הוא לאדם   שחונן לזכור    – לו קפידה או כעס כלל וכלל, עכת"ד. והכל תלוי בעניוות  

פתח קודם בקשת    ונפשי כעפר לכל תהי' בינה, ולכן אומרים    דעת וכו' ומלמד לאנוש 

מקום גבוה והולך למקום נמוך. שעוזב  , ותורה נמשלה למים )תענית ז.(  לבי בתורתך 

מכסים כל צרה וכל צער.   מים של תורה דע"י    –   צרי'  מים ויכסו  ומובן ברכת ק"ש  

)י"א לכוון כמו עני ורש   ועוזר דלים באמת(,    עניווטעון תפילה תמיד לזכות להיות  

מצות הסדר ]וכעין מה   - שכמו כן בלילה זו היינו רשים וזכינו לרכוש גדול    - בפתח  

כל שנה שרשה בתחילתו מתעשרת בסופה, ובניסן נברא   - דאמרו חז"ל )ר"ה ט"ו.(  

)ברכה בשם ד' על שיצאנו   וכו' ברוך וכו' גאל ישראל, במחשבה[(  העולם, לכה"פ  

 מן המצר ונעשה עבדי ד'(, עכ"ל שם, ונזכה ונחי', אמן.

דמצינו במכת בכורות שכתב  – ומענין לענין באותו ענין מביאים מה שכתבנו בפ' בא 

מהא  ע"ש שמדייק  אנשים,  יהרוג  )בעצמו(  הראוי שהקב"ה  מן  שאין  הק'  האוה"ח 

מתו ולא הרגו ]וצ"ע מכמה פסוקים אבל כך כתב[. ואפשר לומר דהי' גילוי   דכתיב 

שכינה כדאיתא בהגדה, וכיון שאמרו חז"ל )סוטה ה.( שהקב"ה אומר לגסי רוח שאין 

ממילא הבכורות שהם ]בד"כ[ בעלי גאוה כידוע   – והוא יכולים להיות בעולם אחת  

זה למה ניצלו בכורי ישראל. מתו ולא שהקב"ה יה' צריך להרגם. אבל לפי    ממילא 

ואולי פשוט שהי' נס שנשארו בחיים ובזה הקב"ה קנם. ונראה דיש לתרץ עוד תירוץ 

ובמה שמו הדם   – דע"י הדם על המזוזות והמשקוף הקב"ה דלג על בית ישראל    – נאה  

ורש"י בפרשת תזריע    –   באזוב על המזוזות והמשקוף? לא ביד ולא בכלי אלא דוקא  

אנחנו עובדים  - וזה מה שרצו הבכורות ישראל לומר   – השפיל דעתו  כתב שהי' כדי ל 

לומדים מוסר, מחפשים בזיונות ]ע' רמב"ם פ"ב דעות ה"ב[ וכו', ולכן   – על עניוות  

ונראה דדבר יפה הוא. בפרט דזה עבודת פסח לאכול מצות כדי להגיע לעניוות   – ניצלו  

פילתנו שנגיע, אמן סלה. ושו"מ , וזה תכלית כל היציאה ממצרים, ות עבדות והיא היא  

דהגלוי שכינה גרם וכנ"ל, ע"ש היטב,   – חלק מהנ"ל בנצי"ב על חומש בעמק דבר  

 וב"ש.

 מחלה?  לכל מה הרפואה הבדוקה    לח( 
המצות רש"י   )והבטל( איזון  הטפל  תופסים  לפעמים  שמו  המיחדים  עם  וההמון   .

]רפואות של רופאים, וכל מיני סמים, וטיפות, ומאכלים מלאים וויטאמינים, וכו', וכו', 

, ובשמחה ,  באהבה , ומצות  בהתמדה , ותורה  בכוונה הברכה    –   העיקרוכו'[ ושוכחים  

ת הגוף, ושהמצוות הן וטעון חיזוק תמיד לזכור שרפואת הנפש היא היא העיקר ברפוא 

 .של הרפואה   מציאות הן  
עבור   ועננו בורא עולם ובמה שעתה )שבט תשפ"ג( פירסמו שיש להתפלל תפילת  

, וכו'  )כתבנו ההמשך בז' שבט, ובחסדי ד' בא טל ומטר לברכה ביום ח' שבט ,  גשמים
תפילה  ראשית לדעת שנהוג ע"פ החזו"א לא לומר    -   ( אבל נראה שעדיין נוגע ההמשך 

לפרסם כל הדברים  טוב    יותריש לעיין אם לא הי'  אמנם בעיקר הדבר   , זו וכדלקמן
ביטול כגון    – עצירת גשמים    מרשה שאמרו חז"ל במסכת תענית )ז:( בטעם שהקב"ה  

)ואפ"ל היינו אלו שלא מצייתין לראשי וועדי הכשרות ]מכל מיני   תרומות ומעשרות
שאל ותשמע, ודו"ק היטב(, או ,  לעשר כל א' בביתו כל מה שקונה הכשרים שיש[  
לשה"ר  לדעת   מספרי  דעליהם  ר"ל,  גדולים,  על  לדבר  שנכשלין  שיש  )בפרט מה 

, פחדיםופחד נורא הוא, פחד  לוקחים על עצמם, ומי ביקש זאת מידם!    שאחריות 
שיהיו   – ! ]ועל זה מתפללים כל יום  ובלי יראת שמים אין תורהואיפה היראת שמים,  

פרק   , עי' בסידור המפורש מהמצודת דוד בסוףיראת שמים היינו    –   יודעי שמך כולנו  

עזי לומדי תורתך וכו'[ יראת שמים ויראת חטא(, או    אח"כ צ"א בתהילים, והבן( ורק  
הביטול תורה לרוב   ל )וידוו כל הדווים ע   וביטול תורה )כגון הנ"ל, ד' ישמרינו!(,    פנים 

)ואפי'   גזל בני תורה, ד' ירחם(, או    הרבה כ"כ  ל ע"י הכלי משחית הנע ונד  בפרט  
השואל שלא מדעת גזלן הוא! וכן מי דכל    – מש בדבר שאינו שלו לרגע קט  תלהש 

 –וסר שיהא פל. פועל בבית המדרש  שאינו עושה כדעת בעל הבית ]כגון אם רה"י א
אם כ"ד שעות ביום, ואפי'    כל הבתי מדרשות    בכל וכמו האיסור שיש בישיבת מיר  

הכל איסור ללמוד עם חברותא או לשאול איפה החברותא נמצא,    רוצה להשתמש בו 
כן נפסק בחו"מ![    גזלן! וכל העובר על דעת בעל הבית נקרא    בתוך בית ד'!   גמור 

וכל א' חייב להוכיח ]בנעימות[ את חבירו אם  –  שלימה וזהירות רבה תשובה  וטעון 
 נתפס בעונו, ח"ו!(, וכו', ע"ש.  –ואם לאו    – רואה שעושה לא כדבעי  

כל א' בשלו, ופשיטא שזה פועל  – ועל כל דברים אלו הי' צריך להיות חיזוק ברבים  
וע שנהגו בב"ב ועוד מקומות ע"פ החזו"א לא הרבה יותר מכל תפילות )בפרט שיד

ואין דבר    –   בתשובה תלוי    הכל   דהא   , ( ואכמ"ל  , מכמה טעמיםכלל  לומר תפילה הנ"ל  
 עומד בפני'! ונשמע אך ורק בשורות טובות, אמן סלה.

האם אנחנו חולקים כבוד למלכות עולם כמה וכמה פעמים ביום?    לט( 
 )רמב"ן( 

(, שכן אנחנו עושים בכל ברכה כל המחלה אשר שמתי ע' הרמב"ן )בסוף דבריו עה"פ  

בו   שיש  אנחנו  מלכות וברכה  וע"ש    כבוד . מחלקים  עד מאד.  נאה  כוונה  למלכות! 

דברים עמוקים בענין ברכה הסמוכה לחברתה, ולענין תפלת עלינו לשבח, ועוד דברים 

דדוקא בדעת ותבונה[ יש   – מה שמוציא מפיו    בכלעם התבוננות ]  – נשגבים, ושוב  

 . הכל 

יסוד  זצ"ל שמסביר  מיללער  אביגדור  הרב  הגה"צ  מדברי  בגליון שמפיצים  ומצינו 

)ע' באלי' רבה סי' קי"ג בשם הרש"ל   ברכייםדברוך לשון    – שבכל ברכה    ברוךבת  בתי 

שאין כורעים ונפ"מ לענין מודים    – לך תכרע    ברך בביאור הסמ"ג דברוך לשון כל  

, אלא ישחה גופו וראשו בבת אחת, ע"ש, וכ"ה ברוך , דאין שם לשון  בברכיים כלל 

להיות עבדים נכנעים לגמרי שאתה   רק לך ראוי לכרוע,    רק לך   – לעשות( זאת אומרת  

 –, עכת"ד, ודבר נאה הוא עד מאד  ברוך , וזה הכוונה בכל פעם שאומרים  הכל מקור  

 מאה פעמים ביום!   למלכות   כבוד ומראה  

 )א( האם ההשתדלות שעשו בלקיטת המן עזרה להם?  מ( 
שום השתדלות, ולא   כלל וכלל לא הועיל    –   לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר 

 הזיק כלל וכלל מיעוט השתדלות! 

 )ב( ומה בא ללמדינו?    
לא לחשוב שצריך לעבוד קשה עבור פרנסה )אם לעבוד כלל( אלא לזכור שהקב"ה 

ל הזן. ומי שקשה לו ללמוד ]לפי דעתו,  - הוא הק   –   הוא המפרנס לכל ומטיב לכל 

אלא  – ועליו לבדוק דאם יתנו לו כסף לרוב על כל שעה ושעה האם ג"כ הי' קשה לו 

אמונה שמקבל על כל שעה אלפי אלפים ויותר! ולכן מרגיש  אמונה אין חסר לו אלא 

כסף, כי שקשה, והבן[ ועוסק באיזה עבודה שמשתכרין ממנה, לא תהא כוונתו עבור ה

שרוצה לעזור כוונתו תהא אך ורק    כל אפי' בלא שום עבודה, אלא    ממילאזה בא  

בענין זה )חנות, עשיית בגדים, ספרות, בעל עגלה, שדכן, וכו',   לשני או לכלל ישראל 

שרוצה לעזור אנשים   – ובפרטיות לחשוב על זה וכגון אם הוא בעל עגלה    –וכו'(  

לוקח כסף, אין זה   – חסד נורא הוא, אלא מה  להגיע למקום שצריכים, ובאמת בעל  

אלא כדי שלא יחפש עוד דרך להיות לו כסף בכיס )לפי מראה עיניו שע"י העבודה 

הוא מרויח( והבן! ומשתנה כל החיים שלו מפויער )עבד לעבודתו( לבעל חסד הגדול 

למסור כל   – ! ]נראה דיש עוד חסד  הכל   - הכל תלוי בכוונה    – ביותר בכלל ישראל  

כוונה הנ"ל מרוויחים ה  ולהסביר להם שע"י  וכו',  עגלה,  חנות, בעל  נ"ל לכל בעל 

בלא שיעור( חסד גדול   מצות   – אבל בעיקר העיקרים    – תרתי! )כסף לפי מראה עיני'  

 הוא לחזק ההמון וגורם שמחה לאלקים ולאדם[.

 למה התורה מאריכה בפירוש ענין המן? )רמב"ן(   מא( 
בא"ד וז"ל, ודע כי יש במן ענין גדול וכו' והמן הוא   –   וידעתםערב  ע' ברמב"ן עה"פ  

 ומלאכי השרתשנתגשם ברצון בוראו ית' ונמצא שאנשי המן    האור העליון מתולדת  

 ניזונים מדבר א', עכ"ל, עש"ה. 

, ע' בשיחות מוסר עמ' קמ"ה( למען אנסנו והזוכר תמיד דברי חז"ל )מכילתא עה"פ  

כמבואר   מאוכלי המן אוכלי המן, וכל א' יכול להיות שלא ניתנה תורה לידרש אלא ל 

בס' שיחות מוסר )עמ' קמ"ו( על הגמ' בכתובות )ס"ז:( בההוא ]לא אמרו חז"ל ההוא 

דאין עשיר כמותו![ דאתא לפני רבא ושאלו במה אתה סועד ואמר   – עניא אלא ההוא  

 בעתווכו'    יך עיני כל אל תרנגולת פטומה ויין ישן, ומסיים שמדרחמנא אכילנא דכתיב  

כן הי' חי, והגר"ח זצ"ל אמר עליו   –   בעתו בעתם הוי לי' לכתוב אלא לכל א' וא'    – 

הכל   – אם רק אתבונן דלית לי ולגרמי כלום    – גם אני יכול   –   מאוכלי המן שהוא הי'  

 !ובעתו מאתו ית'  

הלחם   תחת האם צריך לשים חלה דעקל )מפה קטנה( וכדומה גם    מב( 
 משנה בשבת?

מלמטה. ]וכן מוכח   וגם כך דייק הגר"א גנחובסקי זצ"ל מהא שהמן הי' מכוסה למעלה  

בשו"ע סי' רע"א ס"ט במחבר, דלכ' פשוט שיש מפה על השולחן וחוץ מזה צריכים 

ית וכדו'( שתחת החלות  . וי"ל דלא מספיק הקרש )מכוסה זכוכ תחת הפת, ע"ש  



 י

דלא שם זה אלא שלא יסרט הסכין את המפה ולא ָשם ָשם כדי לכסות החלות מלמטה, 

 דלא מכסים עם עץ אלא עם דבר שכורך כמו בד, כ"נ[.   – כנ"פ, או מטעם אחר  

ושמענו מבניו שליט"א של הגר"ח גריינימאן זצ"ל שהי' נוהג כן. ואנו זכינו לראות 

ול אצלו בש"ק בבוקר בא' מהשבתות, ששם אלונטית תחת הקרש בעינינו כשזכינו לאכ

שעליו היו מונחים החלות, לכאורה עשה כן כדי לקיים הנ"ל. ואח"כ השאיר האלונטית  

שם, ושם קערתו וכו' עליו בשעת אכילה, ואפשר לומר דכל מה שאכל הי' כעין מן )או 

בכל   אכילת המן להרגיש  מטעמים אחרים השאירו, כידוע, ודו"ק(. ולימוד לנו לנסות  

דברכה מצוי'   – בעצמה  בפרט מי שזכה שהא"ח אופה    – כזית וכזית מחלות שבת  

ביתה מובטחת לה, ואשרי חלקה  ובפרנסת  ואשרי אשרי חלקו כל מי בעיסתה,   ,

 ונראה דכל פעם שזוכרים המן יש חיזוק באמונהשזכה לזאת הברכה אשר ברכו ד'!  

ע' תשו' מ"ה לקמן, והבן. שו"מ שגם הרה"ג ר' שרי' דובלצקי זצ"ל שם מפה על   – 

 הקרש ואח"כ החלות ואח"כ כיסה מלמעלה.

 ן עד אהליהם ביום הששי?)א( האם לקטו והביאו בידי' ב' מנות מ    מג( 
 , וכשבאו לביתם מצאו ב' מנות! א' , אלא לקטו ונשאו מנה לא 

 )ב( ומה מרומז בזה?       
שעל הוצאות שבת וכל צרכי שבת אינו צריך להטריח את עצמו כלל, לא בעבודה ולא 

נס. וממנו ללמוד לכל השבוע, ובפרט   כולן בשום דבר, דהא אינן על החשבון אלא  

ת"ח )או מי שרוצה להיות ת"ח, כ"נ( דבחינה של שבת הוא, )זוהר פ' צו כ"ט:, נשא 

ר שבשבת אנחנו אוכלים אתכא )שולחן(  קמ"ה, ועוד(, אהההה, נפלא. ]ולזכו   – קמ"ד  

 דרחמנא! )ע' בברכות מ"ב.( וממילא הוא משלם על כל המאכלים, והבן[.

ומעשה נאה אירע פעם בבית של בן תורה אחד. שאחת מן הבנות )כבת תשע לפי מה 

אייז  קרעם - שמספרים( ביקשה מאמה להרשות לה ללכת לחנות לקנות קופסא של 

ICE CREAM לכבוד שבת. אמה אמרה לה שיש חוב גדול בחנות ואיך נוציא עוד עבור ,

שבת. אבל היא לא הרפה וביקשה שוב ושוב שרצונה שיהא להם המעדן הזה בסוף 

הסעודה וכנהוג בימות הקיץ אצל הרבה מאחינו בני ישראל וכל הוצאת שבת על ד'  

ח  )אשרי  זו על מה שאבי' משריש בצאצאיו  עד שאמה הן! כך חזרה קטנה  לקו!(, 

טוב, תלכי. הלכה היא לדלת ללכת לקנות לכבוד שבת קודש!   - נתרצתה ואמרה לה  

של המעדן הזה בידיו, ואמר   גדולה דעמד שם איש אחד וקופסא    – ופתחה ונבהלה  

באתי כעת בחזרה מחו"ל וברצוני לתת דורון לאביך על שלימד אותי הרבה תורה. 

 חשוב( ונא לקבלה לכבוד שבת קודש! ונעלם. וקניתי זה כאן בירושלם )עם הכשר ה

והי' חיזוק באמונה  ראו כולם ושבחו, ונהנו מזיו השכינה באור העליון אשר טמון במן,  

 לכל החיים.

 )א( מנין לנו כמה סעודות צריכים לאכול בשבת?  מד( 
לכן צריך לאכול ג' סעודות, וע' בסי' רצ"א לענין צדדים היום,  ג' פעמים כתיב בקרא  

 ל בסעודה ג', וצ"ע לפי הצד שמה"ת. להק 

 )ב( האם סעודת שבת מה"ת לפי"ז או מדרבנן? והנפ"מ למעשה?
מח' אחרונים, )ע' במ"ב סי' רצ"א סק"א, וע"ע בסי' רמ"ב(, ונפ"מ שיש לכוון ביותר 

 באכילת כזית )כביצה( חלה בסעודה עם כוונה עילאה, כנ"פ.

 למה ציוה הקב"ה לשים מלא העומר של מן למשמרת לדרותיכם?  מה( 
 לזכור שהרבה שלוחים למקום להכין מזון ליראיו!

 האם אנחנו שומעים לתוכחת הנביא ירמי'?  מו( 
זמן מלימודו עי"ז בהכרח דאינו שומע, וא"כ   ומנכה לכאורה המחפש דרך להשיג כסף  

, וכדברי במדת הבטחון התחזק ולחפש איך ל  עוד היום, עליו לשוב בתשובה שלימה 

)עמ'   מוסר  שיחות  יש    –   קמ"ח הספר  תורה  לע"י  כ"נ(  קמח רמז  נמצא   – ,  וז"ל, 

היא,    היחידה שההשתדלות   פרנסתו  בענין  להשתדל  אדם  במדת שחייב  להתחזק 

! וע"ע בספר מדרגת לויגבה לבו בדרכי ד' עכ"ל המגבי' לב עד שיזכה    הבטחון!, 

 דנמי כתב כן, ע"ש היטב.האדם בסוף דרכי בטחון  

ין?)א( איזה עונש קיבלו כלל ישראל על שאמרו    מז(   היש ד' בקרבינו אם א 
 שרעק.  – בא עלי' עמלק  

 )ב( ומה המשל לזה?    
, כ"מ מחז"ל, עד שהבן שכח פינוק כאדם שנושא בנו, וכו', ע' רש"י, דהי' מעשה של 

 שיש לו אב הרחמן הנותן לו.

 לפינוק של דורינו?)ג( ואיך זה נוגע      
 שוכחים, ולבסוף הבנים  הכל, הכל, לילדים שיש הורים שחושבים שצריכים לתת  

את האב ואת האם ובועטים בהם, ר"ל. אלא יש לחנך בהסתפקות )במועט(, ולהדריך 

, אפי' על קטן שבקטנים, ואפי' להקטני קטנים, להודות על כל דבר קטןאת בניו וב"ב  

בל, ועבודה גדולה וארוכה היא. וד' נותן הכח והמוח לקיימו, ולזכור שיש כאן נותן ומק 

 אם זה באמת רצונו.

 למה משה ישב על אבן?  - )א( במלחמת עמלק    מח( 
 בצער של כלל ישראל.  להשתתף כדי  

 )ב( ואיזה לימוד יש לנו למעשה מזה?    
להתבונן במצבו, ולערוך מערכות איך לעוזרו, וגם   – בצער הזולת    להשתתף שצריך  

 )והעיקר( להתפלל בעדו, תמיד. 

בכל   ויתפלל ע' דברי ר' יונה בשערי תשובה שער ג' ובדבריו בסוף ספר היראה, וז"ל,  

 -  כפי צחות לשונו על   יום 

  כל חולי בני ישראל עם הקדוש שיתרפאו, )א(  

 דבר זה שוכחים רבים(.  – )א"ה    יחלו ושינצלו מכל נזק, ועל הבריאים, שלא  )ב(  

)א.ה.   ושיציל הקדוש ברוך הוא את עמו ישראל מאת כל גויים ומרוחות רעות, )ג(  

בפרט אלו שנתפסו בכבלי הדבר שמחזיקים אצל אודנייהו שמשתנה צורת פניו וצלם 

   והמבין יבין מיד ויתגבר, אמן(.  - אלקים של כמה בני תורה  

)א.ה. בפרט כעת, וכל מי שיש בכחו לחזק שיחזק לבם של הבני   ומדקדוקי עניות )ד(  

להתקרב   אלא ין בית מנוס  , דא מה שלא יהא תורה שאין לצאת מד' כותלי בית המדרש  

שאלו שיש להם חובות הוא  )וחלק של התפילה    אל ד', ובטחון נותן פירות, אמן(. 
אלא לראות הכל שהוא נסיון מתוק להוציא הכחות   צער וצוקהלרוב שלא ירגישו  

 בזה ובבא! כ"נ(.  שכר עצום ולקבל    לפועל)בטחון וכו'(  

  בעולם, ( ומכל מיני פורעניות המתרגשות ובאות  )ה 

)א.ה. בפרט אלו שאסירים לתאוותם, ד' ירחם. וטעון ושיתיר את כל אסירי עמו,  )ו(  

לכה"פ דמעה א' להשתתף בצערם, ועוד יותר להרגיש צער השכינה הק', ומבקשים 

 , ובמהרה, אמן(.יכולעבורם חיזוק באמונה שהכל יכול  

  ושיתיר כל חבלי היולדות, )ז(  

בסימן טוב ומזל )ששמענו מבעלה של היולדת    - שבט תשפ"א   בחודש   ]ומעשה 

באו ואמרו לה   ,ע"י אפעראציא )שקורין ניתוח(   לה   שהי'   , שאחרי הלידה   ( טוב 

שבדקו וראו שיש לה קורונה, ר"ל, והיא צריכה לעבור לחלקו המיוחד לחולים 

 . אמרה להרופא שהיא לא חולנית ( לחדר נפרד שמה ) אלו, היא והבת הנולד לה,  
כלל ואינה מסכימה לעבור לשם )וכשאדם מסרב ללכת לשם על פי החוק ]?[ 

חים אדם למות שם בלי שום ידוע לה שמניכי  לשם(    יכנס שלהם א"א להכריח ש 

אמבולנס מיד  לה  שיביאו  ד' ישמרינו, והיא רוצה    רחמנות כמעשים ידועים לרוב, 

שהיא מצדה    מאוד לנסוע לביתה )הי' מיד אחרי הלידה ודבר קשה עד  שתוכל  

( ועמדה על זה והפצירה בהם בקול רעש גדול, בקש דבר כזה! אבל לברוח צריך! ת 

אולי הי' איזה טעות ]!![ , חזר בעוד   - חזור לבדוק מחדש  נ אולי    - אמר הרופא  

  רחמים  צריכים   ! בגלות אנחנו   גלות!   - שלילי, נו    )מה שקורין(   שעה ואמר שיצא 

לק   -  תפילות  ו - צריכים  עלינו  לרחם  חי  מידם! שי ל  תשרי ב מעשה    ועוד   צילנו 

נתנה להם לעשות לה  ולא  ולינשם  לירדם    ,תשפ"ב באשה שאמרו לה שצריך 

 בריאה! חזרה לביתה   כמה ימים ולאחר    , ובטחה בד' 

 ולימוד גדול לכל כיוצא בה לעמוד נגדם ולא להיות כצאן לטבח יובל, ח"ו,

 !אלא למחות בידם, ולברוח 
כמה רחובות עם זה שהפיצו )בשבט תשפ"א ועוד(    – בענין גלות  ומענין לענין  

דבר שיש בו כמו ריח רע אע"פ שכיון שנעשה מדבר כימי אין דינו ממש כריח 

)אין זה כבוד התורה, כ"ה מא' מגדולי ריח רע  אבל מי יכול ללמוד כשיש כזה  

ן הדור שליט"א, וע"ע במ"ב סי' ע"ט סקכ"ג, ובס' רכ"ז סקמ"ו, וצריך לעיי

שיש כאן שמד! שמונעים מלימוד התורה בדרך!  נראה בעליל  ו  - במקורות בפנים(  

מדה   כנגד  דמדה  לקח  לקחת  שכמעט   - )אפשר  במרומים  ראה  שהקב"ה  כיון 

דבמקום לחזור על משניות וכדומה בדרך,    -נשתכח המצוה של ובלכתך בדרך  

ם!( ועלינו היו   - ועלינו לשוב אל ד' אלקינו    תפוסים רוב רובם בכלי המשחית! 

 ולד' הישועה!   - ופשיטא שצריכים הקול קול יעקב  למצוא דרך למחות בידם  

לסלקה   הריח שקשה  תפוחי   - ]בענין  קמח  תוך  נעלים לשימם  לענין  עצה  יש 

מצאו   הגוף  רחיצת  ולענין  העור אדמה,  לרחוץ  מרוסק ב  שיש    טאמאטו 
 (TOMATOE PASTE  ).]ותעביר הריח, ונקוה שלא נדע עוד צרות, אמן 

, וק"ו לא לבקש שבעליהן יחזיקו הטל. הנע בטחונן בד' )ושוב אין להן לדאוג אלא  

 והשמירה ונד בעת שמתקרב הזמן, אלא להתחזק באמונה ובטחון שהקב"ה יסדר הכל,  

המתהווה על ידי זה ]שלא יגרום שום הפסק בלימוד התורה הק'[ אין למעלה ממנה, 

וע' בשו"ת זה פ' שמות מה שהבאנו שם על כולל אחד שאין לשום אחד מהם ברשותו 

נולדו יותר מג' מאות צאצאים, ולא הי' שום קושי ווכלל טל. כזה ולא לנשותיהם!    כלל 

לא מחמת העדר הטל. הנע ונד, ולא בכלל, והיא לאות ולמופת, ובקשה על העתיד 

 אפי'שמי שאינו מחזיק ברשותו הכלי הזה    הבטיח לבוא. ואף רה"י הגרנצ"פ זצ"ל  

  כלל!   – ום ולא יהא שום היזק  לא יפסיד כל כשנתקרב הזמן שאשתו צריכה ללדת  

שבדור ' מבעלי הבטחון  ביולדת שא  מעשהועוד  וד' ישמרנה בכפלי כפליים, אמן(.  
בדיקות כל חדשי   שום רופאים לעשות  ל י"ח, )כן ירבו( לא נתנו  -שבלידת הילד ה 

נולד בן  העיבור, ואפי' כשהגיע לחדר לידה נמי לא נתן להם רשות, ולמעשה 
כי   –   ! שלא בדקו   בטחו ש רגילה, וזה בזכות    ההשוקל כמעט ה' ק"ג קע"ה בליד

אם יותר מד'   )מה שקורין ניתוח(   לא מסכימים לעשות בלי אפאראציא   רופאים ה 
 כפליים! אשרי חלקם בחיים!! אלא בטחון בד' בכל משתלם כפל  ק"ג
)א.ה. כולל הללו אשר אנוסים לקרוא   ושישיב ליראתו כל האנוסים ביד גויים,)ח(  

הדומה לו אע"פ שבא משותו"מ, וכל התפוסים בטלפי הכלים  וכל בדברי הפורקי עול  

 בפרט באינטער..., ובקרוב, אמן(.ו   ]אפי' בפל.![   החדשים 

)א.ה. ואפשר לכוון בסוף ברהמ"ז   ב וכשר, ועל חשוכי בנים שיתן להם זרע טו )ט(  

גמטרי' בן, וכדמצינו אצל אאע"ה, ובדוק ומנוסה(. ]וידוע על   בכל , דהא בכל מכל כל 

, אפי' יום א' והעידו על עצמם שלא חשבו,    - אחרי החתונה    ל"ב שנה זוג שזכו לבן  

ושיזכו,   שלא יזכו לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות, ודבר הוא, וברכתינו שיזכו

 וכן לכל חשוכי בנים, ובקרוב, אמן[.

 (. דמעות שליש)וטעון    ועל אותם שיש להם בנים, שיחיו ביראת השם, )י(  

  ועל כולם שישמור הקדוש ברוך הוא שארית )תורתו( }עמו{, )יא(  



 יא

 אמן.  , וינקם את נקמתם במהרה בימינו )יב(  

שלמה )יג(   בתשובה  שישובו  הקודש  עם  אמר   ועל  בריסקער  הגר"ח  )א.ה. 

  -שהתשובה יבוא בדרך נס, כן שמענו. והננו מאמינים באמונה שלימה שיבוא היום  

צורת    -   בקרוב ממש  וביטול  וביטול מחשבות,  ביטול תורה  כמה  יכיר עד  א'  שכל 

היהודי נגרם מכל הדברים החדשים, וכולם יתרחקו מיד ולא יחוסו על ממונם או על 

 ונאמר אמן(.הנעים והקל וכו',  

  ויקבלם ויחזירם בתשובה שלימה לפניו. )יד(  

)פ' עקב,   ועתה ישראל מה ד' אלקיך שואל מעמך וכו' ויקרא בכל יום בפרשת  

, למען יזכור תמיד את הבורא ולא יחטא, עכ"ל ר' יונה שכולה יראת שמים חמישי(  

לקיימו לכה"פ לפרקים, )עם הוספות שלנו וכמה תיקוני הלשון קטנים(, וחשוב הדבר  

 כ"נ.

 )א( האם ידי משה עושות מלחמה?  מט( 
זכרו   כלפי מעלה כך מקשה המשנה בר"ה )דף כ"ט.(, ומתרצת שכשהסתכלו על ידיו  

 הקב"ה.

 )ב( והלימוד למעשה?    
, לו לקוות רק    –   לך   מעולם קוינו   – שבכל דבר לקיים מה שאנחנו אומרים במודים  

רק לו, תמיד. ולהסתכל בשמים ולראות שאין סוף לרקיע, ולקבל יראת שמים ואהבת 

הבורא, והכרת האפסיות שלנו ואפסיות של כל השתדלות שלנו, וכל הפחדים והדאגות 

 !מיד נמסים והולכים 

 )א( למה לא קיימו מצות מחיית עמלק במלחמה זו?    נ( 
 גזירת הכתוב.

 )ב( ומה ללמוד מזה?    
 גדולדהכל בגזירת עליון. והכל בחשבון    – שאין להרהר אחרי מדותיו של הקב"ה  

כל מדה ומדה שמודד  –  בכל מאדך  – להביא את עולמו לתכליתו. וכדאמרינן כל יום 

 לו.  מודה לך הוי 

בקרה"ת    נא(  הפרשה  בסוף  רעש  שעושים  אלו  עוברים  איסורים  כמה 
 בשבת? ואיך זה מעכב מחיית עמלק?

השמעת קול בשבת   - לבהמ"ד. ג'    בזיון  - מפסיק בין הקריאה לברכת העולה. ב'    – חדא  

, בפרט דהוי אוושא מילתא. )ע' סי' של"ח(. ועוד דהוא מחדש דבר שלא  לכמה שיטות 

, לא בשבת  שלא הי' הנהגה כזו מעולם וחקרנו וביררנו  נהגו כן כל הדורות )שאלנו

בפ' זכור, אלא הקטנים התחילו את זה מעצמם ונתהפך לערבוביא, ר"ל(,   ולא פ' בשלח  

ועליו לחשוש מה יהא בסופו! ועוד ועוד, וד' ירחם על עמו אשר אוהבו, בפרט דכל 

 רצונם הוא לדעת איך לעשות רצונו ית', אמן.

וכן   – , לקרר אותנו ביראת ד'  לקרך בדרך דהם באו    – ית עמלק  ויש לומר דמעכב מחי 

במורא מקדש ובתפילה,  לקרירות הוא כל הבאלאגאן והרעש שהתחילו לעשות גורם 

 כ"נ.

והדרך הראוי' היא לא לעשות שום רעש. ולענין עמידה בשירה גם ביררנו שלא 

קרה"ת, וה"ה הי' הנהגה כזו, והרוצה לעמוד יש לעמוד לכל העליי' ומוטב כל  

הדברות, דבלא זה יש פחיתת כבוד לשאר התורה, כן    לא לעמוד בנפרד בעשרת 

 הבנו.

בימי   בפרט  ובמצות,  בתורה  להתחזק  לענין  כמה   שובבי"ם ומענין  אנחנו  מביאים 

ענינים מהקונטרס שער מציון על הל' מגילה, דברים שנוקבים את ההר ונוגעים להרבה 

 ב לצור חוצבתו, וז"ל שם, מעמנו, וכל א' יקיש לשלו, לשו 

 –   הריני מבקש מחילה וסליחה מכל באי בית המדרש 

 איזה ספר מיד למקומו אחרי שהשתמשתי בו.החזרתי  שלא  על   . א 

ועוד לזאת שעי"ז גרמתי    שדיברתי על   . ב  בבית המדרש דברים של מה בכך, 

שאלו הסמוכים למקומי יפסיקו או יופרעו להם מלימודם. )ובפרט אם דיברתי  

האחדות בכלל ישראל,    פורקדזה    פריקה ]לשון    הפרק בדברים העומדים על  

 ר"ל[ דדברים המושכים הן ומושך היושבים בסמיכות מקום לשמוע(. 

 דר וגרמתי רפיון. לס   מאוחר על שבאתי   . ג 

נהגתי על   . ד  בפרט    שלא  ידי,  על  מתאהב  הקב"ה  להיות  המצווה,  תורה  כבן 

בהרעסטעראנט בישיבה ]פי' פונדאק חשוב או אכסניא חשוב, שאוכלים שם  

ומשלמים טבין ותקילין, וככינוי שקרא כן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל למה שיש  

 .קורין החדר אוכל[ דמצוי המכשול של בהלה ותאוות וכו'

מהאוכל או שלא נזהרתי במנה של השני. או עשיתי    יותר מדאי על שלקחתי   . ה 

 הוראת היתר לקחת מנה שהי' בספק מה דינה.

 במקומות שמפריעים או גורמים אי סדר.  שהשארתי חפציי על   . ו 

וכדומה על הספסל, או על השטענדער אחר שהשתמשו    שהשארתי טישו על   . ז 

 אות ט' מ"ב בסי' קנ"א בשעה"צ  זרקתיו מיד לאשפה )או לארץ, ע' ב  ולא בו, 

דאם נוהג כן בביתו, כגון שזורקים תחת השולחן וכדו', מותר גם בבהמ"ד,  

 כגון תחת הספסל, ודו"ק וי"ל(.

למוסר   . ח  הדעת  וחלישות  צער  וגרמתי  כללי  השיעור  לפני  שיצאתי  על 

 השיעור.

)ע' סנה'  על שיצאתי מהשיעור )כללי או פרטי( וגרמתי שגם אחרים יצאו.   .ט 

ק"ז. על עונש של גיחזי על דבר זה, והגר"ח שמואלביץ זצ"ל הי' אומר שזה  

החטא היותר חמור שעשה גיחזי מג' חטאים שמונים, ע' בשיחות מוסר )עמ' 

ת'( מהגמ' בסוטה )מ"ז.( ומגמ' ירושלמי סנה' )פ"י ה"ב(, ע"ש דברים ברורים  

וז"ל שם,  פרטי(  )כללי או  זה של    על אלו שיוצאים משיעור  וחומר איסור 

, וכן אנו מוצאים בגמ'  נורא הוא עד מאד גרימת רפיון לרבים והמסת לבם,  

למה הלך?    –   ויבא אלישע דמשק סוטה )מ"ז.( על הפסוק )מלכים־ב ח' ז'(:  

א"ר יוחנן שהלך להחזירו לגיחזי בתשובה ולא חזר, א"ל חזור בך, א"ל כך  

מספיקין בידו לעשות תשובה,  מקובלני ממך כל שחטא והחטיא את הרבים אין  

הכעין    – מאי עבד? איכא דאמרי אבן שואבת תלה לו לחטאת ירבעם )א"ה  

בהמה שעשה על הדרך לירושלם שלא יעלו לרגל( והעמידו בין שמים וארץ,  

על פיו של כעין בהמה הנ"ל( והיתה    – ואיכא דאמרי שם חקק לה אפומה )א"ה  

בנן דחה מקמי', פירש"י: דוחה הי'  אומרת אנכי ולא יהי' לך, ואיכא דאמרי ר 

את התלמידים מפני אלישע כשהי' משמש לפניו. וממה שנמנו דברים הללו  

כמו המחטיאם יחד נראה להדיא כי דחית התלמידים מעל פני הרב חמורה  

בעבודה זרה, ונקרא חוטא ומחטיא את הרבים ואין מספיקין בידו לעשות  

  – שכשם שהשני    שה מכולם,שהשלישי קוקצת משמע מסדר הגמ'    תשובה.

הוא חטא    – שהוא חקיקת השם שעל ידו היתה הע"ז אומרת אנכי ולא יהי'  

חמור מהעמדת עגלו של ירבעם בין שמים וארץ, שהרי מכשול זה קשה הוא  

, שכאן  הוא מכשול גדול מכולם רבנן דחה מקמי'   – מן הראשון, כן השלישי 

ד תורה אצל שופט ישראל  הוא מכשיל את גדולי החכמים ומונע אותם מללמו 

לאלו    שמכווןונביא ד', עכ"ל שם, והי' מפרט )בדרך רמז אבל באופן ברור(  

 נורא נוראות(.  – שיוצאים מהשיעור כללי של רה"י זצ"ל  

שבאתי   . י  לתפילה על  המתפלל    מאוחר  אחורי  שעמדתי  וכן  רפיון,  וגרמתי 

 והארכתי בתפילה, וגרמתי לו צער.

תי לבלבל מחשבותיו בתפילתו ורפיון בדיני  וגרמ  שעברתי לפני המתפלל על   .יא 

 תפילה.

בכוונה הראוי' או    . בזמירות בסעודת שבת   שלא השתתפתיעל   . יב  )או לא 

 בשמחה העצומה!( 

 באמצע הדבר תורה אצל הסעודה.שדיברתי  על   .יג 

 בעניני הנהגות הישיבה שאין נוגע לי ואין תועלת בדיבורי.שדיברתי  על   . יד 

)או/ וגם( ולמדתי בהתרשלות. או למדתי אז    לסדר מוסר על שבאתי מאוחר   . טו 

גמ' )הגר"ח שמואלביץ זצ"ל הי' אומר ]וצועק בכאב, לפי זכרונינו[ על זה  

הרבים  את  מחטיא  בכלל  העיד    !(. שהוא  שליט"א  אריאלי  והגר"א 

שהגר"י לעווענשטיין זצ"ל, משגיח מיר ואח"כ בפונוביטש, שהי' 

מוסר,  סדר  לפני  המדרש  בית  הפתח  אצל  היו    עומד  וכשהבחורים 

כל    -   יוצאים לקחת המעיל והכובע, הי' אומר וחוזר ואומר לכל א' וא'

לגיהנום! ה  יורד  נכנס  ואינו  עכשיו    יוצא  לא  ואם  נוראות!  נורא 

דהא כל    - )קודם החתונה או בשנים ראשונים של הנישואין( אימתי  

הקב"ה  הדורות תלויין בדרגת עניוות ובטחון וסבלנות שנגיע לפני ש 

 !והבן הרבה   - זש"ק  ישלח  
ולא הראתי סבר פנים יפות לכל הבא לקראתי. ועל ההיזק   שלא הסברתי על  .טז 

 דהייתי כבור ברה"ר עם הפנים זועפות שלי, חסרים כל חיוך לזולתי.

 לדבר עם הזולת במקום שמפריע העוברים ושבים.שעמדתי  על   . יז 

כשהי' בידי לענות. )ע"פ דיני תורה בענין    שלא עניתי לטלפון של הציבור על   . יח 

עוד חיזוק אלא יש להכניס כאן    , )לא כ"כ נוגע כהיום  ת"ת והיתר להפסיק(. 
שנכנסתי לבהמ"ד, והפרעתי כשצלצל או    לפני שלא כביתי הנע ונד  כגון  

היזק  וגרמתי  המדרש  הבית  בתוך  ר"ל,  שהתקשרתי,  או  ר"ל,  שעניתי, 
 .שא"א לשלם!( 

עבור שאר בני הישיבה כדבעי, או עבור רה"י או ההנהלה    התפללתי שלא  על   .יט 

 בכל כחי.

מתוך סקרנות על מה שמתקנין בישיבה פה או שם, וגרמתי    שהסתכלתי על   . כ 

חלישות בלימודים ושגם אחרים יסתכלו, וגם גרמתי חילול ד' בעיני הפועלים  

שהוא    שרואים שמה שהם עושים )איזה תיקון בגשמיות( יותר חשוב מהלימוד

 רוחניות.

להשתתף בשיעור באמצע הזמן וגרמתי חלישות הדעת להמגיד    שהפסקתי על   .כא 

 שיעור ורפיון לשאר משתתפי השיעור. 

 בכבוד הראוי לרבותי ולחברי.  שלא נהגתי על   . כב 

על צרכי חברי החדר )בכלל( ובפרט כשא' הי' חולה ועל שלא    שלא דאגתי על   . כג 

 שמרתי על השקט והפרעתי שנתם.

גדרי התקנות בענין הטל. הנע ונד, וגרמתי סכנה לכל בני    שלא שמרתי על   . כד 

וכל גדולי הדור שליט"א, וגרמתי חילול ד',    זצ"ל הישיבה, וכדברי הגרח"ק  

 וע"ע אות י"ח. ורפיון לאחרים, ופחיתות כבוד לבית המדרש וכו'. 

ובל"נ אנסה להשתפר מה דאפשר בעתיד, ובקשתי שכולנו נזכה למחילה   נא למחול לי 

 מן השמים.

, ונזכה להיות באמת )וכשם שמחלת לי, נא למחול לכל א' וא', ונשתדל לשפר מעשינו  

ותרועת מלך בנו  וגאולה שלימה, יחד שבטי ישראל  ונזכה לכט"ס,  (, עכ"ל שם, 

 ונאמר אמן.

 



 יב

 הספד על מו"ר הרה"ג הדלמה"צ ר' מענדיל שניאור זלמן ב"ר שלמה צבי אטיק הכ"מ 
 ' טבת תשפ"גואור ליום 

 רבי איז נישט דא!! עראוי! הרבי איננו! ד
( אבי אבי "ו.כמו אם בשבילנו! ]וכמובא בחז"ל )מו"ק כ ולא הי' רק רבי אלא הי' כמו אב  

 אמא![. –אבי אבא,  – אבי –רכב ישראל 
כל חיינו! פשוטו כמשמעו! המציאות   –מסר נפשו בעדינו. א"א לשער כמה אנחנו חייבין לו  

 שלו הי' מתוק מדבש, כולו טוב, כולו אהבה.
 .הלואי שזכינו להיות בגדר תלמיד –במודעות על ההספד שאחד התלמידים יספיד כתבו 

, וכל חכמתינו אך ורק ממנו. (שאלות )כמה וכמה אלפים במשך השניםאותו הרבה  שאלנו  
דכל    –לא אדם כלל וכלל    –  כל כולו מלאך   –  ו וכמשמעו כפשוטהוא הי' כמלאך ד' צבקות  

 . דכולו אמת הואממש. וכמו מלאך  – אמתכולו 
  עצמו,עבור  בזה  יש לנו מדה שבעצם טובה היא אבל במה דברים אמורים כשמשתמשים  

דלא רק   –ותא  עתרתי לגרי  לצערינו אצלינו ישלבקר כל מעשה וכו', ו  –והיא מדת הְמַבֵקר  
  רבינו מספיק עבור עצמינו אלא נכשלים לבקר מעשים של הזולת. ובים בו  שתמששאין אנחנו מ

אפי' כל שהוא. לא מצאנו  איזה דבר שרואים סתירה בהנהגתו. לא    –ג"כ חיפשנו איזה חסרון  
דידוע    –! ]מה שהזכרנו שבעצם זה מדה טובה  שלימותאמת, כולו    כולומצאנו כלום דהי'  

עשה שוב  שלא  שבוע    לא הי' עוברזצ"ל העיד על עצמו שעבר ש  שהאלטער מנאווארדאק
 , היינו כח המבקר[.כל דרכוחשבון אם לא עליו חוב לשנות 

פש ועשה אך ורק האמת, האמת על אמיתו! הי' מחפש מה כתוב יהכ"מ ח  נורביאבל אצל  
ומר ברש"י מה כתוב בתוספות מה כתוב במשנ"ב ואם הצענו דבר שלא הי' כולו מוכח הי' א

 לא זה מה שכתוב, לא זה הפשט! וואס שטייט? וואס שטייט!  –
לדוגמא בבסיס לאיסור ולהיתר הי' שאלה אם מותר לעשות כן ערב שבת כדי להתיר לטלטל 

לכאורה ראי' בדין זה, וכשהצענו לו, הראה לנו  הבסיס בשבת, ומצאנו בתוס' )שבת קכ"ג:(  
 מה האמת!?!  –! 'שלא מוכח בתוס
  ,מה הנכון לעשות  –ער רב והמ"ב  קהחזו"א והבריסהק'  עשה במח' רבותינו  הי' מכריע למ

מ"ט    "כא  ,יפת תואר שמותרדין  במה דמצינו  מה רצון הבורא כמו    הנהגה למעשה,מה ה
 אולי הסיבה היא בגלל שאינו רצון הבורא. ,יוצא מזה בן סורר ומורה

חשש טבל אבל צריך לדעת כגון כשיש הכשר על מאכל זה וכתוב שאין    –זה הי' כל מהותו  
יש מותר )צ"ע כאן( ויש רצון הבורא, וכל מהותו הי'    ר בעצמו,מה רצון הבורא! ודאי שיעש

 .רצון הבוראלקיים 
 כמו אהרן הכהן! ע"ג הר! הי' למעלה על הר –הי' בהר ד' למעלה למעלה מכל השגות! 

  – זה  בענין  עובדא    הויבדידן  על גדלותו העצומה בתורה, ומקודם המספידים  כבר דיברו  
פעם שנה(  עמדנו  כשלושים  )לפני  מיר  אחת  ישיבת  רוזנר הק'  בפתח  הגר"מ  את  וראינו   ,

וכששאלנו את פיו למה פניך נופלות, ענה ביגון  שבור ורצוץ,  נראה  לישיבה והי'    נכנסשליט"א  
ד  והתבטא שאע"פ שהי' נדמה לו שיודע היטב סוגיא פלוני מהחמורות בעירובין ולמ ואנחה 
ראה שאפי' לא זצ"ל  כשמש אבל כשדיבר כעת עם רבינו  הכל וכו'  עד שהי' ברור לו  אותה  

 ! ב' –הא' התחיל לדעת 
דק אחת אמר בלבו שיתעמק ה  ]כך אמר כעת )טבת תשפ"ג([ ופעםוכן הי' כל פעם שהלך!  

יטב בסוגיא פלונית כדי שישלוט בה היטב היטב, ואח"כ ילך וידבר עם רבינו, אולם למעשה  ה
עדיין הוא רחוק שנות אור מעמקות רבינו זצ"ל! ]הוסיף הגר"מ   ,ראה שאפ"ה הכל כלא הי'

התייאששליט"א   ידיעה שלא  עם  זה  )וכל  גדלותו  הי'  כך  כדי  עד  הי' בהתפעלות  אבל   ,
שבכל דבר הי'  אצל רבינו  ראינו  בשהגר"מ שליט"א הוא עילוי, קע"ה(, נורא נוראות[. וזה  

 עד להפליא. תמיד לדעת מה כן מה לא.עמקות, כל דבר שקל בפלס, 
 שאלנו אותו בשבת זכור אם יש למחות באלו שעושים רעש בסוף קרה"ת בשבת זכור וכיוצ"ב 

מה רצון הבורא ומה   –כולו אמת    ,ואמר כן! למחות! כל דבר הי' עם חשבון עד להפליא
אמת ושוב פעם מה  הכל דבר חיפש מה    ,ברור  ,מה דעת המקום  –אומר הרבש"ע לעשות  
 לעשות רצון הבורא. –האמת. זה הי' כל רצונו 

 הפחד שלו לפסוק הלכה למעשה הי' נורא נוראות!
 מעשה בזה או בזה מיד לא הי' רוצה להשיב דהי' מלא פחד נורא! כששאלנו אותו מה הלכה ל

שהי' ירא לפסוק הוראה הלכה   –לא אבה  ופעם אחת רצו למנותו לכהן כגאב"ד בירושלם  
למעשה )אע"פ שהי' מכריע הרבה דברים אפי' דברים גדולים אבל הכלל הוא שהי' סולד  

 .(מלפסוק למעשה
י לשאול בירושלם כיון שאנחנו דרים בירושלם וקשה שאלנו את הגר"ח גריינימאן זצ"ל את מ

לב"ב.   פעם  כל  ר  –  ופירטנולנסוע  לשאול  ר  בהאם  או  לענות,   בפלוני  רצה  לא  פלוני. 
 הכל!  אותו כן כן, יכול לשאול –ענה מיד  –)שליט"א( זצ"ל  לרבינוכששאלנו אם לשאול 

וכן לא זכור לנו שאמר  ,לא נתן לנו שיכנוהו בתואר רבי או הרב וכו'שהוא  –בר נדיר דעוד 
הלכנו וכו'.    אנחנואלא כל פעם    וכל כיו"ב,  עשיתי  אניאומר    אני  על עצמו אני,  אף פעם

 דרך עניוות!
ואח"כ    )שהי' הולך לשם בשב"ק כשהי' צריך(  שאנחנו הולכים למקוה סאטמער  התבטא ופעם  

וחשבנו שכיון שאמר בלשון רבים,    –לומדים שנים מקרא וא' תרגום  עולים לבית המדרש שם ו
דהיינו  שהתרגלנו שאז  היינו שהי' חבורה שלימה! עד   )ונראה    – הבנו שתמיד אמר אנחנו 

 תמיד ממש!(. – שויתי ד' נגדי תמידתמיד עם  הי' הקב"ה ואני! דחי
יינימאן זצ"ל, ושאלנו ובענין שאלות כשלא רצה לענות, הרבה פעמים שלח אותנו להגר"ח גר

לשם ושעה בחזרה, ולפעמים שעה להמתין עד שיכולים  נסיעה  והא זה שעה )לכה"פ(    –
 , )כדאי הוא!(.!איז כדאי !איז כדאי –אמר  –לשאול 

ושאלנו למה זה בא עלינו ואמר   -)בשנת תשמ"ג(  שאלנו אותו ע"ד השריפה שהי' בבתינו    וגם
ת באותו מעמד  נוספולשאלה    ,ע דברים אלו אבל יש לשאול להסטייפלער זצ"לודשאינו י

קידוש  ועי"ז נסענו באיזה ליל שישי לב"ב ויצא מזה  ,אמר לשאול את הגר"ח גריינימאן זצ"ל

  , שטרח והכניס אותנו )נבל"ח( לביתו וכו'  הסטייפלער  ד' במעשה של ההכנסת אורחים אצל
 נו זצ"ל!יוהכל בזכותו של רב

  שרבינו לא רוצה להשיב הלכה למעשה  - מה לעשות  נו פעם את הגר"ח גריינימאן זצ"ל  ושאל
ירא לפסוק, והשיב הגר"ח בתמיהה את מי אתה רוצה לשאול את מי שאינו ירא וחרד? כי  

 תשאל אותו עוד ועוד עד שיהי' לך תשובה ממנו! 
בבחרותינו כשעלינו לארה"ק ללמוד בישיבת מיר הק' לא הי' מקום בכל הבית מדרש וחיפשנו 

בו ישב  ספסל  המקום עד שמצאנו מקום צר סמוך לקיר שהי' תנור חימום עם גדר מסביב ו
 זצ"ל הי' סמוך לגדר זה ולכן זכינו לשבת סמוך לו עם החברותא. רבינו

 כזהנורא נוראות    –כינו לעמוד לידו בתפילה, וראינו מה זה תפילה ומה זה קריאת שמע  וז
 ק"ש, נורא ממש.

יותר נוח להטות את עצמינו לצד שמאל, ולא    הי' שם סמוך לקיר  ודבר נפלא הי' כשהתפללנו  
סי' צ"ד ס"א שכן צריך   , המובא בשו"עלמקום המקדש  מכווןידענו שזה כמעט ההיפך מה

להוכיח אותנו על פנינו,    , והוא ראה זאת אבל הבנו אח"כ שלא רצה להפריע אותנולעשות,  
יש שמצדדים לצד   –ולא אמר לנו דבר, עד שפעם שאלנו איזה דבר בענין, ואמר במענה רך 

עם כל כך מתיקות עד שלא הרגשנו שום תוכחה אפי' כל שהוא, שהרגיש הלב   ואמרוימין,  
י אבידה אבדנו,  והשני מה לעשות, אלמי אני להגיד    –של הזולת! ועוד דחי תמיד עם יסוד  

 , מי יתן תמורתו? אבידה גדולה אבדנו
, והרגשנו שקשה  נורא נוראותענין,    כל  תיבה,  כלהי' כ"כ דקדוק,    –]ובענין ק"ש שלו שזכרנו  

 לנו לעבור יום בלי לשמוע הק"ש שלו!
רצינו להתפלל באותו מנין יחד איתו ליל  והלך למקום אחר  יר  מיצא מישיבת  ואפי' כשהוא  

  דא"א  ,להיות אצלו לכה"פ פעמיים בשבוע  שלאשבת וכן במוצ"ש כי הרגשנו שקשה לנו הדבר  
קבלת עול מלכות , כ"כ  שמחת המצות, כ"כ  יראת שמיםכ"כ    –לעבור שבוע בלא הק"ש שלו  

 , נורא נוראות ממש.שמים
 י"ו( הביע על הק"ש שלו שכל תיבה הי' אתרוג מהודר! א' מהתלמידים )ר' יד"פ ה

ש יודע כיצד  שמענו  זצ"ל שאינו  זצ"ל אמר בהספדו על הבריסקער רב  הגר"ח שמואלביץ 
אמר שעכשיו הוא   –הרשב"א הי' קורא ק"ש אבל כשראה הק"ש של הבריסקער רב זצ"ל  

 ל הרשב"א.שכיצד הי' הק"ש  יכול להבין
הי' קורא בכזה זיע ורתת והי' מפסיק להתבונן  שק"ש של רבינו ב וכעין זה הי' אפשר לראות

 שאע"פ שאדם קרא כבר ק"ש הרבה פעמים מובא במ"ב   וזה מובא בהלכהבכל מלה ומלה,  
בין כל עונש    להפסיק    –מא חדשה מאת המלך  גלהתבונן שהוא כפרוטשכל פעם ופעם צריך  

ע' בסי' ס"א סק"ד(, אע"פ שיודע הכל,  ועונש להתבונן, ובין כל שכר ושכר לחשוב מחדש )
! וכן הי' כל פעם, כל פעם מעמד נורא, מעמד מלא כאילו היום ניתנה אלא לשמוע מחדש  

 הוד.
שלו   בכולל  מוקצה  מהלכות  חלק  ממנו  ללמוד  לצערינו  זכינו  זכינאבל  עוד  לא  לשמוע  ו 

אבל זכינו להסתופף בצילו ולראות הנהגתו ולשאול את פיו והכל הי' עם טוב   ,שיעורים ממנו
 עין יברך לגודל ענותנותו.

, )הרה"ג ר' יהודא יורמאן שליט"א( להשתתף בקידוש של א' ממקורביומקום חוק יכשבא מר
ני כעשר שנים מקום  והי' הקידוש למטה בבנין של ישיבת מיר )בבית שלו' למטה שהי' לפ

שאכלו בני הישיבה את הסעודות כל יום( וכשיצא מהקידוש והסתכל על השורה ארוכה של  
גות עד למעלה הבנו שזה בשבילו כמו תעלה לרקיע! הצענו לו שאולי נעזור לו לעלות,  מדרה

א )אולי שם ידו תחת זרועי או כיוצ"ב(, אבל מיד  וטוב ב   ? שאני אעזור לך  ?מה  –מיד אמר  
 אין זה שייך כלל וכלל! –כל המדריגות כאיש צעיר! שהוא יטריח על השני לבד לה ע

כשמלאו לו צ' שנה שמח שמחה גדולה שהקב"ה ריחם עליו לתת לו אריכות ימים. וביקש  
 שוב ושוב להתפלל עליו שיוכל ללמוד! זה מה שעמד בראש דאגותיו!

אלא תמיד רק  ,א טוב או ביקורתומת, שום דבר לרעהי' נזהר מלהביע על שום אדם וכו' ת
וכגון שפעם עמדנו כשא' שאלו בענין    –חשש תקלה בהלכה    הי'הצד הטוב שבו, וכל זה עד ש

א' מהקיצורים על הל' שבת שיצא לפני כששים שם  בהמ"ד בב"ש והעולם שם רצו שיהא  
א בזיון )זה בזיון נורא(    עס איז  –אמר בקול רעש גדול    –מה דעתו בענין    –וחמש שנה  

  – אמר שוב    – הם רוצים עבור המראי מקומות    –להכניס ספר זה בבית ד'! שאלו ההוא שוב  
 זה בזיון להכניס ספר זה בבית ד'!  –לא למ"מ ולא לשום דבר 

וראינו   –על עוד קיצור על הל' שבת שיצא לפני כעשרים שנה ויש הרבה שמשתמשים בו  
 –האם זאת אומרת שזה כן אפשר ללמוד בו? אמר מיד  –ושאלנו  –אצלו בארון ספרים שלו  

 ר הביא לנו וממילא נמצא כאן אבל לא יותר!בלא ולא, המח
 ודעה ברורה הי' לו גם במה שהוציאו לאור כמה ראשונים עם הערות למטה, ואכמ"ל.

ן למה אינן מכירים שהכל מ – פעם הלכנו יחד איתו ושאלנו על הא דאנשים נשברים מצרות 
למה אתה לא יכול לחשוב כמו    –השמים, הכל לטובה וכו'? גער בנו ואמר בנעימות נצח  

שאנשים הללו נעבאך )מסכנים( הם! סובלים צרה אחר צרה! ]ופשוט כך   –הח"ח הי' חושב ש
 הוא הי' חושב תמיד![.

מר שאינו הגון ואולי שהוא יוכיח הבחורים על זה. אלו  פעם הי' איזה דבר בישיבתו שהערנו  
שהוא לא יכול, הוא לא יכול לעשות דבר כזה. ]הבנו מטעם עדינות נפש שלו, ועוד דמי אני  

 להגיד לשני מה לעשות?[ 
 תעשה! –אתה יכול לעשות 

 תמיד. –רק טוב עין  –חשב תמיד רק טוב על השני 
דברים בשבילה, הי' מחפש טובתה, כגון שביקש כמה  וכבוד אשתו הי' עד להפליא. הי' מיקל ב

בשומרי אמונים עד בית שהי' בשעתו  הגר"מ בערלין שליט"א לעשות עירוב מהודר מביתו  מ
מסירות נפש ו  –המחזור ביוה"כ עד שם  תוכל לטלטל  ונגארין כדי שאשתו  אהכנסת בבתי  
 עבורה תמיד.



 יב

ג' שנים אחרי החתונה. הבעל נכנס אליו לברכה,  חלפו  הי' בן זוג שלא זכו לזש"ק וכבר  
חשוב כלום! וכך הוי אחרי ב' שנים נולד להם  לעד ה' שנים אין    –אמר מיד  התעניין במצבם ו

 שלא לדאוג!  –ע את הזולת ירגהבן הבכור. והעיקר שהוא חשב מיד איך ל 
רצה רק לשבח   !אהה   –הביע גדלות של הגר"א פולייעס שליט"א    –יפש הטוב בשני תמיד  ח

 את הזולת.
ע עם המשפחה  ונסלאם  את פיו  )מה שקורין נופש( אבל כששאלנו    לא הלך כלל לשום דאטשע

 מה טוב להזולת. –כן כן תיסע! חשב רק מה צריך השני  –ענה מיד  –
והי' מבקש הי' לנו שאלה אם לנסוע לחו"ל לבקר המשפחה שהאבא שליט"א ביקש שנבוא,  

 סע! נואתה לא  –הוא אמר לא  –שוב ושוב, ולא ידענו מה לעשות 
לנו מכתב   שלחהוא    שבוע )בערך(הנה פלא אחרי  אבל    ,להאבא  תנו תשובה שלילילא כתבו

אבל פשוט   –ממש א נס    –יבואו לארץ ישראל    )הוא ומשפחתו(  שנראה שעדיף שהםוכתב בו  
 צדיק גוזר וכו'! –

ממש   –העצומים  חו"ל עבור קרוב משפחתו לעזור לו עם חובותיו  ל  אחת נסע רבינו  פעם
שלא יכול לומר שהוא לא הי'    –הביע אח"כ שהוא אבד דבר א'  ,  הזולתמסירות נפש עבור  

 היא. גדולה אבידה, גדולהוזה אבידה , ריקה!-אף פעם בעמ
 עמד על צרכי השני עם כל הגאונות שלו! –כל א' לפי שלו 

ירד לכל א' לפי דרגתו ותכונתו, והי' ניכר שרצה שהשני ירגיש כאילו הוא חבירו, והי' דבר  
ישע אידיש פישע ליטפנפלא )כ"נ( איך שהוא דיבר עם החסידים חסידישע אידיש ועם הליט

]ובענין אלו שאין מדברים אלא עברית הוא לא דיבר עברית אלא לשון הקודש, ולא אמר 
שכל א' חושב שיש לו  ע"י תיבה חדשה זו  עי' )שהם גרמו  ב ַ פרייע  התיבה החדשה שחידשו ה

לא צרה לא תקלה לא עגמת נפש לא    –צרה או קושי! כשכל חרד לדבר ד' יודע שיש לו נסיון  
צער אלא נסיון וצריך לעמוד בו, ושזה תכלית החיים וזה הזדמנות יקרה להוציא את הכח  

אלא  –הזה למה בא לעולם  –למה לו חיים  דאם לא כן –לפועל להוציאו שהקב"ה טמן בו 
כח הסבלנות, כח הבטחון, כח האהבה להקב"ה, וכן אהבה    – אך ורק להוציא הכל לפועל  

 – להזולת, כח הענוות, כח השמחה בכל קושי, ועוד ועוד ומובן דברי הגר"א באבן שלימה  
)שדיבר עם כל א' פי דבלי שבירת המדות הי' עידיף לא לבוא לעוה"ז[. ונראה טעם הדבר  

 שלו( כדי לקרבו, ולתת לכל א' הרגשה נעימה.
פעם )בערך    –ומעשה נורא, נורא ממש    –רק חשב על השני    –עבור עצמו לא לקח כלום  

בשנת תשנ"א( לא מצאנו לולב מהודר והי' כבר ערב סוכות )כמדומה הי' כבר אחרי צהרים( 
מר מגיע לך יותר טוב! אמרנו שכבר חיפשנו והבאנו לו ב' לולבים אולי טובים, בדק ובדק וא

אולי יש כאן )בביתו(    –הרבה ולא מצאנו, ובקצת חוצפה )כ"נ, ואולי עזות דקדושה( שאלנו  
איזה לולב מיותר, ובצער ענה שאין לו )ולמעשה כמה וכמה שנים הוא ובנו או הוא ונכדו  

לענין הלל וגם הושענות, עוד א' מהודר! ולא הי' הדבר קל    והשתמשו באותו לולב שלא מצא
הי'   שלא  ופשיטא  עשו,  כך  ברירה  בלית  אבל  אותנו  לו  כידוע,  שבירך  וכמדומה  מיותר!(. 

שנמצא לולב מהודר, והלכנו. ועל הדרך, ברח' הושע סמוך לרח' יחזקאל, ראינו אוטו ועליו 
!  לולב מהודר  –כמה קופסאות של לולבים למכור. הרמנו א' לבדקו ונשתוממנו כשעה חדא  

ממש א פאר! והרמנו עוד א' וגם הוא   –סגור לגמרי ישר וגדול    –ממש! ירוק עד למעלה  
 הכל מחמת ברכת הצדיק, כנ"פ. –ביופי גדול 

 – זצ"ל    בינור  –? לא פחות מא' מגדולי הדור  י'המי    –בהמשך הגענו לביתינו והטל. מצלצל  
אלא מתוך גדלות עניוותו ולב   –דבר שלא בנמצא כלל שגדול כזה יתקשר לא' מצעירי הצאן  

בשר שלו התקשר )עד היום לא ידענו איך הוא מצא המספר שלנו שלא הי' בטל. בוך! וצ"ע(  
ואמר שנראה שיש לו לולב בשבילנו, מסירות נפש ממש עבור הזולת ועניוות נפרזת! ומי יודע 

 לא רחוק מלהאמין זאת!  –להשתמש ביחד עם בנו כדי לתת לנו לולב  אם לא הי' מוכרח
 )כ"כ דאג לנו  נורא!(. תביא לכאן ונראה. –אמר מיד  –אמרנו לו שנראה שמצאנו דבר טוב 

  –הלכנו מיד )אולי הי' ב' או ג' שעות קודם שקיעה(, והוא לקח בידו הלולב המהודר, ובדק 
 מוד! לא תחמוד!לא תח –ומיד החזירו לנו ואמר בקול 

 וכן על השני אמר שכשר למהדרין רק הי' קצת מן הקצת כפוף בראשו.
 אהה גדלות, גדלות, ועוד גדלות!

 ֵלב להזולת. לב! כזהֵלב, ֵלב, 
נכנסנו פעם במוש"ק וראינו שהוא אובד עצות. שאלנו פשר הדבר, וכמעט עם דמעות בעיניו 

אמר שהוא חושש שהוא פגע בא',   –מה    –אמר שהוא לא יודע מה לעשות, הוא בצרה גדולה  
 , פחד פגיעה בכבוד הזולת!ואינו יודע מה לעשות! אהה פחד העבירה

 אבל פחד פחד פחדים! אההה יראת שמים בחוש. –נתברר שלא הי' שום פגיעה 
כל רגע שהלכנו )נבל"ח( עמו בחוצות ולא שאלנו שאלה ]דזכינו בזמנים לא זמנים לשאול 

והכל ענה כאורים ותומים, וכשהכריע בדעתו   –ל כל התורה כולה  ע  – שאלות  אלפי  כמה  
זצ"ל, דהרבה   גדולי עולם  הי' שולח אותנו לשאול  זו  או  זו  שאינו רוצה לענות על שאלה 
פעמים הי' אומר שאינו ידוע כיון שהי' מיראה הוראה[ וכל רגע בין שאלה לשאלה הוא הי'  

ישגה בה היינו   –ובראב"ד שם    –תשובה    שר )בקול נמוך, אבל שר! וע' ברמב"ם סוף הל'
 שעל ידו זוכה לקבוע אהבת ד' בלבו! ומובן הכל, כ"נ(. –לשון שגיון לשון שיר 

 אהבה נפרזת. –כ"כ אהבה  –הי' כ"כ אהבת ד' 
אמר שהוא מוכן למסור נפשו עבור הבורא ית'    –פעם רצה לצום ביוה"כ אע"פ שהי' סכנה  

)דיש במגיד משנה איזה היתר בזה, אבל ודאי אינו עבור סתם אדם או אפי' אדם גדול,    –
 , וצריך לברר פרטי המעשה, אבל אהבה הי' לרוב, נורא!(אבל מלאך שאני, כ"נ

בבנין הסמוך  אחד מהשכנים  שפעם  קרה  לימד בניו שאין לנגוע בבלאט )כתבי עת( כלל וכלל,  
זצ"ל, כשהי' רך בשנים לעזרו להעלות סל מלא כמה   הרה"ג ר' יצחק זאבלביתם ביקש מבנו  

דמחד גיסא   – קומות לביתו, הבן ראה שיש בתוך הסל בלאט! ולא ידע להשית עצות בנפשו  
ואפי' במסירות נפש! אבל מאידך גיסא איך הוא   –אביו )זצ"ל( הי' מחנך אותם לעשות חסד  

שיש בתוכו בלאט??? מיד נזרקה מחשבה בלבו שעליו לשאול לשכת הגזית וביקש    ישא קאפע

רץ לביתו ושאל את אביו מה עליו לעשות? חשב אביו קימעא ואמר  –מהשכן להמתין לרגע  
 תגיד לו שאתה נחוץ כעת לעזור בבית וא"א לך לעזור לו כעת. –

והא יש כאן מצוה גדולה של    -למה הוא ענה לו כך  –כשסיפר זאת לנו במשך השנים הסביר  
)ילדים יש   און מיר טא זיי נישט אפקילן!  םאלא צריך לדעת שקינדער זיינען ווארי  –חסד  

להם לב חם ואסור לקררם! כך הוא בערך התרגום( ולבסוף גדל ועלה בן זה מאד מאד עד  
! בינו נא  שיש לו דין ת"ח! וכן צאצאיו אחריו שיבדל"חכבר בהיותו בגיל מ'  שאביו העיד עליו  

דכל    –ממש חילול קדשי ד'    –זאת. ]וכואב עד מאד לראות בני תורה שלוקחים דבר זה בידם  
 בן תורה קודש קדשים הוא! ומאבדים את נפשם בידים! ד' ירחם עלינו, ויפסיקו[.

 זצ"ל יכול להציע   נופעם הרה"ג ר' יהודא יורמאן שליט"א מגדולי מקורביו ביקש אם רבי
אני אבוא! ניסה    –עזור לו בחבורה מצות שלו לעמוד אצל התנור. מיד אמר  מי שיכול ל  עבורו

האם באנו   -ח"ו! ענה עם החיוך התמידי שלו    –להטריח הרבי    –ר' יהודא למנוע דבר כזה  
 והכל להשני. –לכאן לאכול טשולענט?!? אהה עניוות על עניוות 

 ת.והסבלנות הי' למעלה מכל השגו –תמיד התבונן מה צריך השני 
אמר שהוא ראה חילוק גדול בתואר פניו בין מי שזכה לראות פני קדשו של המהרי"ל דיסקין  

 זצ"ל ומי שלא ראה.
 עין בליבא תליא. –לב לראות דבר כזה  –וזה בא מהלב 

 נורא נוראות. –בא לכולל משכן משה למסור שיעור וראו כולם העמקות 
שביר יטה  והכריע  שמא  חשש  שאין  זצ"ל  רב  הבריסקער  דעת  על  לסמוך  אפשר  שלם 

  – הכל בפלס    –אחריות    –באלעקטרא )פלאראסענט וכדומה( ודלא כהחזו"א. פלייצע'ס  
 נורא.

נורא   דבר  כאן    –חידש  חזו"אבישראל  אדם  כל  שעד  הוא  או גאישני-או  בריסקער  או  ר 
 ער.גמענדיל'די להיות ר' –ע"י גדלותו יש דבר חדש בעולם  –חסידישע 

( וזכינו  וכו', ואכמ"ל  הי' מעשר פירות עכו"ם ע"י שליח )חשבון שאין שליח לדבר עבירה
 להיות ריין )נקי( לגמרי תמיד. –פעם לעשות עבורו. כ"כ יראת שמים 

זכינו פעם להיות בתוך ביתו, והי' בימים של ערב סוכות, ובאותו שעה הגיע א' עם אתרוג 
יכול להשתמש לעש לנו לספר   –ר את אתרוג שלו  שהי'  ואע"פ שקשה  ורצה מיד לעשרו. 

המעשה, בין מצד שדבר רחוק להאמין דברינו, ועוד איך ראינו מה שחשבנו שראינו, אבל  
מה שיותר מא' ממאה בצד צפונו הרי הוא תרומה גדולה ראינו,    –למעשה כאשר הוא אמר  

העינים שלנו היו ראויין לראות  כן הרגשנו, ראינו החלות בחלק זה! ופשיטא שא"א לומר ש
אלא שתולים אנחנו שהי' כ"כ נר ממצוה עד שהי' כמו השמש בצהרים, וכן שאר  –דבר כזה  

 החלות הי' מציאות!אצלו  –המעשר ראשון, התרומת מעשר, וכו'  –המעשרות 
 –בדק סכין שחיטה, והי' מעמד נשגב מלא יראת שמים  ואזכינו לראות כמה פעמים איך ה

 .מאדפיע עלינו עד שהש
שמענו שאמר פעם שהוא לא הקיל בשום מנהג שנהג אביו זצ"ל, אך ורק הוסיף! חוץ מהא 

 שם ד'. עםלעולם יהא אדם ברוך וכו' המקדש את שמו וכו' בברכת דבירך 
אמר למו"ר זצ"ל שאני לא יכול    אביו זצ"ל של הרה"ג ר' יהושע שמעון קליקשטיין שליט"א

כל   –נא לקחת בני שיהא כבנך, וכך עשה, ומסר נפשו עבורו ממש  –לחנך כמו שאתה יכול 
 חייו.

 פשוט!  –לא הרגיש בעצמו שום גדלות, ולא שזה עבודת העניוות אלא פשוט לא ידע אחרת  
שוב!   לשמוע  אחר  למנין  הלך  ומיד  בקרה"ת  א'  תיבה  שמע  לא  שחשש פעם שאולי  וכגון 

בפרט שהי' שבת אופרוף של א' מהנכדים והי' צריך    –)טירחא יתירה היתה עד שא"א לשער  
להיות אצל הקידוש אבל אין עצה ואין תבונה!(. ולא עלה בדעתו לבקש מהבעל קורא לחזור  

 ועוד להטריח על הציבור!?! ,ר כזהדמי אני לבקש דב –על הפסוק 
דבר שהי' לפעמים קשה כקריעת ים סוף אבל עשה הכל   –לעולם לא התפלל בלא מנין  

 שבעולם עבור בוראו!
ולמעשה הכניסו הוראותיו בקהל ד'    – מרוב יראתו למד הסוגיא דתפילין ועלו לו חידושים  

 דכ"כ אמת. –
בת אלא מה שמוכן מערב שבת, והבנו הי' נזהר לא להשתמש מים בש  –ועוד יראת שמים  

אם נכנס בדוד מים )שעל הגג( אחרי שקיעה רגילים  ממנו דאפי' אם רק טיפה א' של מים  
דבר שיש לו מתירין! וכן נהג להכין תמיד   ואשבת א"כ כל הדוד אסור דהשל ממים לא מים 

 כל המים לפני שבת.
בכל זאת לא בירך על ט"ק  ם,  אע"פ שהי' לו ט"ק אמה על אמה לפניו ולאחריו ועוד הידורי

  כיון שאין בו שיעור של הגר"ח מוואלאזין זצ"ל שסובר שצריך שיהא מב' הצדדים עד הברכיים.
 שוב ושוב פחד אלקים.

כשהי' אבל )כמדומה על אחותו( והיינו אצלו בשעת הבדלה, וכשעשה הבדלה הי' לו ספק 
לימוד התורה ואולי אינו אלא  דאולי זה נקרא –אם מותר לו לומר הפסוקים שלפני הבדלה 

מנהג מטעם סגולה וכדי להיות בשמחה, וחשב וחשב והכריע שאנחנו נוציאו )והבנו שהי'  
בלי סוף. ]וע' בסמוך ואפשר   – אפשר לו לא לצאת אם אסור לו, כ"נ, וצ"ע( יראת שמים שלו  

 לחלק, כ"נ, וצ"ת[.
איזה מצוה, ע' בפמ"ג סי' רצה תמיד לצאת דעת הראשונים שא"א לכוון לא לצאת בעושה  

 ס' ועוד, ולאו דבר קל הוא כלל, אלא הכל הי' קל בעיניו דהא רצה אך ורק רצון הבורא!
 לא ישב כלל במזרח בבהמ"ד או ביהכנ"ס אלא תמיד במערב!

 דמי יהפוך הצינורות! חי עם זה שהי' מציאות!  –הי' חזק בדעתו לא לדלג בפסד"ז כלל וכלל  
 נערווען!  שום, בלי ביישוב הדעת, הכל במתיקות  הכל הי' בנעימות, הכל

 .קשה מאד, קשה מאד –קשה עלינו פרידתו 
ולראותו   המתים  לתחיית  בקרוב  מקוים  למעלה   –אבל  כ"כ  שהוא  לראותו  שנזכה  הלואי 

 למעלה, 
 נצח ונאמר אמן.בלע המות ל –יי א

  



 יד

 !עשמאקעגירות  פ פע שתבונן ת ובאטטחון ב  מחהש  בשבט בדינים המצויין בט"ו שאלות
  

 לאכול פירות בט"ו בשבט? חיובהאם יש  א. *

יזרוק  ב.  * ליזהר שלא  עליו  האם  הפירות בט"ו בשבט  כשאדם מברך על 

 הברכה מפיו אלא לכוון בכל מילה ומילה ועוד לזאת לברך בנחת?  

תן והאם כשמברך יש לו לכוין לבו לשם בוראו אשר הפליא חסדו עמו ונ ג.  *

לו פירות אלו להנות מהם, ולא לברך הברכה כאדם העושה דבר במנהג 

 ומוציא דברים מפיו בלא הגיון הלב? למה?

 האם יש חיוב לברך שהחיינו ביום ט"ו בשבט?  ד. *

ומברכין  ה. * עליו שהחיינו  לברך  פרי  איזה  למצוא  עצמם  אלו שדוחקים 

 ך? האם יש להם על מי לסמו -אע"פ שאינו מהעונה החדשה 

האם יש עצה בהנ"ל ולברך שהחיינו על אתרוג המבושל או המיובש  ו. *

 משנה זו?  

האם   -( שמוכרים לקראת ט"ו בשבט  oranges)א( יש מין מאראנצ'ן ) ז. *

ונקראין  מאד  ומתוקים  הם  )קטנים  שהחיינו?  עלי'  לברך  אפשר 

kumquat .) 

 (? persimmon)ב( ולברך על האפרסימון )  

) ח. * המיובשים  פירות  אלו  על  שהחיינו  ]כגון dried fruitsולברך   )

( )ברכתו בפה"א כשאינו מיובש אלא טרי, pineappleמשמש, אננס )

( נּוס  קֹוקֹוס  צ"ע(  היבש  ַבאַראַלאך dried coconutועל  ַמְנגֹו,   ,)

(pears ?]'וכו ) 

)בלי שום פקפוק כלל(   ט. *  - אם ימצא פרי שאפשר לברך עליו שהחיינו 

 ברכת הפרי או ברכת שהחיינו?   -איזה לברך קודם 

האם נקרא הפסק ויצטרך לברך שוב ברכת   - ואם היפך הסדר בהנ"ל   י. *

 העץ?

 האם חייב לבדוק אגוזים קודם אכילתם?  יא.   *

לברך  יב.  * ואח"כ  ולבדוק  מקודם  לפתוח  או  שבודק  קודם  לברך  יש  האם 

 שלם?אע"פ שעל ידי זה שלא יברך על פרי 

 האם אפשר לאכול תאנים כהיום?  יג.  *

 האם יש לברך ברכת בורא פרי העץ על זיתים באמצע סעודתו?  יד.  *

אכל פרי שלם מז' מינים )וכגון זית א' או פלח א' מרמון או תמרה א'  טו. *

]או תאנה א'[ או ענב א', ]או חטה א' או שעורה א' קלויים[( ואין בו 

 עה? מה חובתו באותה ש -כזית 

 מה יעשה?  -אכל אגוז א' ואין בו כזית  טז. *

האם   -  פ"גט' שבט תש  -פרי הדר )כגון לימון וכו'( שתלשו מן האילן   יז. 

לירקות( או מעשר עני )וכשנת   פ"גיש חיוב מעשר שני )וכשנת תש

 לירקות מר"ה ואילך( או פטורים ממעשר דשל שביעית הן? "פתש

 איזה מעשר צריך להפריש?  - פ"גואם נלקט ט"ז שבט תש יח. 

 פ"ג לימונים או שאר פרי הדר שחלק מהן נלקטו קודם ט"ו בשבט תש יט. 

 האם אפשר לעשר א' על השני? למה?  -  פ"גוחלק אחרי ט"ו בשבט תש

) כ.  השמיטה  בשנת  הדין  פאר'ן   –  בתשפ"וכשנה  מה  שביעית  תשבות 

 ( בלימונים שנלקטו אחר ר"ה )תשפ"ב(?בורא

דאמרי אינשי דאם אוכלים מאילן העומד בחצרו ואוכל רק פרי א', הא  כא. 

 -אין חיוב תרו"מ    -ואחר שגמר לאכלו לקט עוד א' ואוכלו וכן הלאה  

 האם נאמר בכל הפירות בשוה?

 האם יש חיוב ללמוד הלכות תרומות ומעשרות בט"ו בשבט? כב. *

 למה אין אומרים תחנון בט"ו בשבט?  כג.  *

ם למנצח וכן א"א אפים קודם הוצאת ספר תורה )דתלויין למה אומרי כד. *

 הא בהא כידוע(?  

מה   -כשחל ט"ו בשבט ביום ה' ומנהגו להתענות כל יום ה' בשובבי"ם   כה. *

 דינו?  

 האם יש לו להתענות? למה?   -וחתן שיום חופתו בט"ו בשבט  כו. *

, כשחל ט"ו בשבט בשבת, )כשנת תשפ"ז, תשפ"ח, תש"צ, תשצ"א  כז. *

אם לא נתקדש ע"פ הראי'( האם   -תשצ"ג, תשצ"ד, תשצ"ז, תת"ד  

 מותר להתפלל על אתרוג לחג הסוכות? 

האם כוונתו תהא שיתפאר לפני חבריו   -כשחל בחול ומתפלל על אתרוג   כח. *

או לכוון שיהא נחת להבורא ית'   ,ויודעיו בהא דהשיג אתרוג מהודר

ׁש לפני הפתח שיזמין לו   דרך לתת הנאה לאביו שבשמים שמו ויבקש ְכר 

 ולשלם מעין דמעין ממה שחייב ליוצרו?  

שיתנו  כט. * האילנות  על  בקשה  שמפרסמים  בנוסח  ויש  כנ"ל  כשיתפלל 

 -פירותי' בשנה זו וכו' )ע"ש( ושנה זו שמיטה היא )כשנת תשפ"ב(  

האם להתפלל כן או שמא ירבה ע"י זה פירות שיכשלו עוברי עבירה 

 ד, ומוטב ההעדר?  באיסור שמור ונעב

 האם יש מקור קדום במספר מיני פירות שיש לאכול בט"ו בשבט?  ל. *

 וכמה לאכול מכל א'?   לא.       

 

משנים   ]בעניני זה  בקונטרס  ע'  הפירות  בברכות  וטעות  בברכות  קדימה 

 [."א, ואפשר להשיג מהמוצ"להקודמות שאלות על סי' ר"ו ורי

 _____________________ 

מנהג הוא ולא חובה, וע"ב בענין עצת היצר. ב. עליו   תשובות בקצרה )לקבל בארוכה, ע' סוף הפרשה, בפרט באלו שכתוב ע"ב דפירושו עיין בתשובות(: א.

וע"ב. ה. משמע ליזהר בכולן. ג. כן מוכח מהמשנה ברורה. והטעם נראה דבלא זה הוי כאילו לא בירך ויש בו משום גזל, וע"ב. ד. לא מובא שום חיוב )כלל(,  

וע"ב, ודו"ק. ח. נמי אסור, וע"ב. ט. הכריע   דיש כל השנה,  -( נראה דאין לברך  שאין על מה לסמוך, ופחד הוא, וע"ב. ו. לא, וע"ב. ז. )א( משמע דאסור; )ב

קודם הברכה,  המ"ב לברך שהחיינו מקודם ולא להיפך, וכמו כן בכל השנה. י. יצא בדיעבד, וע"ב. יא. באלו שמוחזקים בתולעים חייב לבדוק, ומשמע דיבדוק  

ג. בדרך כלל לא, וע"ב. יד. צ"ע. טו. משמע דישלים לשיעור כזית כיון דנכנס לספק ברכות. טז. יחייב וע"ב. יב. ע"ב דלפעמים מוטב על פרי שאינו שלם. י

קדושת שביעית,   עצמו בברכת בורא נפשות, דנכנס לספק וכנ"ל, כ"נ. יז. מח'. יח. ספק, וע"ב מה תקנתו. יט. משמע דאי אפשר, וע"ב. כ. משמע דיש לנהוג בהן

א. ע"ב דלא נאמרה בכל מקום. כב. לא מצינו חיוב אלא רמז, ע"ב. כג. משמע דהוי כעין יו"ט, וצ"ע. כד. משמע דדוקא ביו"ט גמור וע"ב לענין שמור ונעבד. כ

"ב נים וי"א ל', ועלא אמרינן. כה. משמע דיש לדחותה, ע"ב. כו. לא. כז. משמע דלא, וע"ב. כח. ע"ב. כט. ע"ב. ל. מביאין מר' חיים וויטל זצ"ל לאכול ט"ו מי

 לענין חומרא המביא לידי קולא. לא. ע"ב.

 

  מצאנו כמה הערות בעניני עבודת ט"ו בשבט  
 ! קאשמעג  – הפבעל שורה תובות, טרענגט במחה ש 

 ( מתוך ד"ת על השולחן ע"י אכילת פירות של הקב"ה! ,הפהבתוך  פה אלא גםבעל לא רק ) 

 ואלו מהן

רו מספר סעיף קטן ל"א דנוהגין האשכנזים להרבות בפירות האילן ביום זה. )ע' לקמן לענין שהחיינו, וע"ש שאין לברך שהחיינו על אתרוג(. הנ"ל מקו  ע' במ"ב סי' קל"א )א(  

 *, ונראה דחוב קדוש עלינו למצוא מקור מקום קדשו בעולמות העליונים  תיקון יששכר המובא במ"א, וידוע שכל מנהג ישראל מקורו בקודש

 ובהדרת קודש נתחיל במצותיו: ונפ"מ בכוונת עבודתנו ביום ראש השנה דאילנות זו.והכל לפי קוצר הישג ידינו ושכלינו הקלושה,   

פירות האילנות,   ויש לעיין דהא בשבועות נידונים על  -ר"ה לאילנות ביום הזה )ונפ"מ למעשרות, ויש איזה נפ"מ לעניני שביעית, ועוד(    -  מובא בריש מס' ר"ה במשנה ב' )ב(  

 בו ביום ולא ביום אחר, וכדמצינו בר"ה דתשרי. ר"ההוא ביום הנקרא  הדין יוםולכ' 

צ"ע גדול, ובסוף העתיק ]ועדיין יש לומר דאינו אלא ר"ה ולא שדנין האדם או הפירות או האילנות ביום זה, וכן משמע ממה דהעלה בלוח דבר בעתו אלא דהמקורות שלו    

ה : בשם הראב"ע דס"ל דהפסוק אדם עץ השדה בניחותא נאמר, דחיי האדם תלויין בפירות האילן, עש"ה. ודברינו לקמן על הצד שנקטנו דיש ביום זהרש"ש פסחים כ"א

 דין על האדם לגבי האילנות שיהנה מהן(.

 
 ד"ה ומיהו( מח' הרמב"ם והרמב"ן ביסוד דבר זה, כ"נ, ודבר הוא.   ע"ע בהר"ן פסחים )דף ד. בדפי הרי"ף *

 

 המסומנים * מיוחדים  

 יותר שייכים לט"ו בשבט. 



 טו 
 

ועוד    -שורש נשמתו    -השדה( והם: ]א[ האדם עצמו, והעיקר    עץא אדם  א' על האילן, וא' על הפירות, וא"כ אפשר דמרומז לב' דברים אשר באדם )דה  -  וי"ל דב' דינים הם )ג( 

החת"ס המובאין לקמן    לזאת: ]ב[ המעשים טובים )או הבנים( אשר באים ממנו )והם הפירות(. ]וע' בגמ' תענית דף ז. ביאור באדם עץ השדה, וע' לקמן[. )וע' בדברי

 בנים דהוא נשאר בחיים כדי לחנכם, דהא מצידו הי' מוטב שיחזור לצור מחצבתו בהקדם מה דאפשר, עש"ה(. דהטעם שאדם כשר זוכה לאריכות ימים אינו אלא בזכות ה

ידוע דכל א' וא' בכלל ישראל גדלותו עד אין חקר כמבואר בכמה מקומות דחלק אלוק ממעל אנן, וע' בס' שמירת הלשון שער תבונה סוף פ"ו,  -  שורש נשמתו -דין הראשון   )ד(  

ששורש קדושת נשמת ישראל הוא , כמו שכתוב בזוהר הק' בכמה מקומות  ן הקב"ה שהוא יודע בעצם את שורש קדושת נשמת ישראל שהוא גדול ונורא עד מאדלא כוז"ל  

 , לכן חשיבותם ואהבתם אצלו הוא גם כן למאד, עכ"ל הקדוש והמטהר. למעלה במקום נורא עד מאד

על מה שעשה לו חבירו, דאם הי' יודע באמת חשיבותו של הזולת אין   -לנקום או לנטור במעשה או במחשבה   להתגבר על תאוותוע"ש דמתרץ עי"ז שאפשר לכל אדם )בקל(   )ה(  

ושמענו ממדריך א' שליט"א שכשבוקעים קולות או קולי קולות מפומי' דאיתתי' עליו להסתכל על  ]מחשבות או טענות נגדו כלל וכלל, עש"ה דברים מתוקים מדבש.  

יד מעלה ולא להביט להבשר ודם העומדת לפניו, והמבין יבין ויעלה מעלמא הדין המושך מטה מטה, וישתחרר מכבלי הזמן ומצימצום המקום להיות עולת תמ  דילהנשמתא  

 מעלה, אמן(. 

נוביץ אצל הגר"א וואסערמאן זצ"ל, וז"ל מובא בספר הנפלא תורת יצחק מהשערשעווער זצ"ל משגיח בברא  -שאמר להגר"נ אמסטרדם זצ"ל    וע"ע דברי הגרי"ס זצ"ל )ו( 

מקום לחשוב אודות זולתו,    שוםוהנה הגאון ר' נפתלי אמסטרדם זצ"ל שאל מרבו הגרי"ס זצ"ל עצה על מדת ההקפדה וענה לו, צריך האדם לדעת כי עפ"י דרך התורה אין  

ורואים בחוש גדולת שורש קדושת נשמת ישראל. )ובזה אנו דנין בנידון    -מגיעים  כי אם כשרוצה לעשות לו טובה, עכ"ל, ונורא נוראות הוא להמבין עד היכן הדברים  

 דידן(.

דמי בכל  -, עכ"ל. והמתבונן בזה יראה פלאות כידוע דהקב"ה אוהב לאדם יותר משהאדם אוהב את עצמו וכו'וז"ל והנה מכל זה וכו'  ע"ע בשער זכירה בספר שמה"ל פ"ב, )ז( 

מושג כה נעלה )שהם  העולם מאמין שיש א' מסוף העולם ועד סופו שאוהב אותו יותר ממה שהוא אוהב ודואג עבור ובעד עצמו? אפי' על אביו ואמו אין בכוחו להשיג  

זה אביך, והמשיך שם דא"כ אין   - רעך אשר כנפשך  -כדאיתא בספרי   כנפשו הב לאביו  אוהבים אותו יותר ממה שהוא אוהב את עצמו ]וע' בפי"ז שם דמביא דודאי הבן או

  יותר אינו חוב לאביו כמו שאין אדם רואה חוב לעצמו, והבן היטב היטב. וא"כ פשיטא הוא דמאמין שאביו גם אוהב אותו כנפשו )כמים הפנים וכו'( אפ"ה  שוםהבן רואה 

למעלה למעלה למשכיל. )ומובן  - נ"ל לענין אמו כידוע[, וא"כ רואים שהאהבה שהקב"ה אוהב אותנו היא למעלה מכל השגתינו ממה שאוהב את עצמו וכנ"ל, וה"ה כל ה

 אוהב עמו ישראל, ועל המבין להתבונן ולקבל עולו ביתר שאת ובחשק גדול(. -ברכתינו קודם קבלת עול מלכות שמים  

שעת חידוש האילנות, )וכדאיתא בספרים שמעתה   -יום ט"ו בשבט    -וביום זה    -  כל א' וא'שיש בתוכו, בתוך    שראלגדלות שורש קדושת נשמת יומכל הנ"ל מתגלה   )ח(  

. )וכמאמר החכם ר' מאיר לחזק את שרשיו ולהתחיל לעלות בעלי' נמרצת  - כמו כן אצל כל אדם    -מתחילים השרשים לחדור בקרקע מחדש והשרף מתחיל לעלות(  

 היינו מי שעולה תמיד בלי ירידות )ואע"פ שיש לו נסיונות, אפ"ה מתגבר תמיד ולא נשבר כלל וכלל, ונפלא הוא(. עליי' רא זצ"ל דפי' בןיאבוחצ

לא על   -דמשם יונקין  -דאילן שרשיו בקרקע עולם ואדם שרשיו בעולם העליון, בשמים הם  -( השדה )אע"פ שאדם עץ   שרשי האילן לשרשי האדםואומרים שהחילוק בין   )ט(

 דוקא שם מקומן. - שתולים וכו' בחצרות אלקינו יפריחו. וכן כתיב לחם לבדו וכו' כי אם על כל מוצא פי' ד' יחי' האדםה

והכל במסירת נפשו, להחזיר לבוראו מה שנטע בתוכו   -השייכות אליו, הקירבה לו ולעבודתו  על האדם לחזק דביקותו וחיבתו להבורא עולם,זכינו לדין שביום זה )והלאה(  )י(  

מעלה את האדם  וברכה זו כשנאמרה בכוונת לבו  נשמתו שברא ויצר ונפח בו, ושהוא משמרה ועתיד ליטלה, ולעתיד לבוא להחזירה לו )כדאיתא בברכת אלקי נשמה,    -

ספר שאל אביך ויגדך( שהח"ח כנס כל בני הישיבה בחצות לילה באיזה יום קריר, וכולם באו ואמר להם רצוני לגלות סוד לכולכם   מידי בוקרו. ומעשה נורא מספרים )ע'

והתחיל לבכות בכיי' אדירה אשר משך   -  ולהחזירה בי לעתיד לבואנשמה טהורה היא, אתה בראתה, וכו', עד שהגיע לתיבות    -והמתין והמתין ושוב צעק בקול דממה  

שהוא, והכריז דמעות מתוך לבם של כל השומעים בכח המשיכה יותר ממה שמושך כדור הארץ כל דבר אליו, עד שלא ידעו לשית עצה לעצור מעיינות המטהרים בכל  

שובה כל בוקר ובוקר ושמרו  ומכאן ואילך עשו תובכה ובכה עד שנמס לבו ולב כל שומעיו,    -ליהוי ידוע שאותה נשמה שהיא בכם, היא היא הנשמה אשר תקבלו לעתיד  

 שמירה מעולה, והכירו עוד ועוד האחריות על כל מעשה בני אדם.

והיא היהי רצון הסמוך )ונראה(    -בהתפלה הנפלאה שגמל לנו הבוי"ת בחמלתו הגדולה    -ומאי שנא היום מכל יום שמתחננין אנחנו    -איך    -)יא( לא נשאר לנו אלא האיבעיא להו  

שירגילנו בתורתו ושידבק אותנו במצוותיו, ושלא ישלוט בנו יצה"ר, ושידבק אותנו ביצר טוב, ושבטובו ובחסדו ירחם   -דמבקשין ומתחננין  -ל חי להמעביר שנה מעיני כ

כו', ומאי שנא היום מיומיים.  ו  בכל יום   -וע"י תפילה הכל טבע, כידוע( להשתעבד לו    -עלינו לכוף את יצרנו )בכפי' נגד הכח שנטע בנו והיינו נגד הטבע ]וכמעט[ דרך נס  

אם בברכת החמה מכוונין כוונות עצומות, על אחת כמה וכמה צריכים אנו להרגיש   -)הגר"מ סאלאמאן שליט"א משגיח דלייקווד נא להתפלל בעדו הביע פעם  

 בה, ונורא הוא(.  איך היינו מכוונין בברכה נעימה זו אם היינו מברכין אותה פעם בכ"ח שנה, וא"כ כן יש לכוון כך כל יום

לבוא לידי   -דביקות    -דהוא א' מן הדרכים להתקרב ולבוא לידי דביקות בהקב"ה )וכפירושו של א' מבעלי מוסר זצ"ל    להתבונן בדברי הגר"ח וויטל זצ"לנראה דהי' לנו   )יב( 

ואין   -ואני קירבת אלקים לי טוב    -לקיים דברי דוד המלך ע"ה    -גופי  קירבה, וכן היא העבודה התמידית, ובעבורה ֹשם, הקונה הכל, נשמתי תוך    -, והסבר נוסף  שייכות

האם מעשה זה או זו מביאו לידי קירבה לבוראו או לאו. וכן כל תפלה   -טוב למעלה ממנה. ואם בודקים בכל פעולה, בכל עבודה, בכל מעשה ומעשה במשך יום יומו  

 רובים אל ד' עד שלוחשים באזני מלכו אשר אוהבו ומחבקו, ונשיקה נושק כל תיבה העולה מתוך לבו דעבדו(. ותפלה, בפרט תפלה בלחש אשר בזכותה כל באי עולם כ"כ ק

א' שרך מבחוץ וקשה בפנים )כמו זיתים, ענבים, תמרים, ותפוח, וכדו'(, ויש שהן קשה מבחוץ ורך בפנים )כמו רמון,  - דיש ד' מיני פירותדמובא בשם הגר"ח וויטאל זצ"ל  )יג(

  -(. וכן הוא בבני אדם  טיינ'ס, וכמה פרי הדר(, ויש שהן קשה מבחוץ ומבפנים )כמו אגוזים וכו'( ויש שהן רך מבחוץ ומבפנים )כמו תאנים ]ואפשר אפרסמון וקיווי[קוס

וץ ובפנים הלב כאבן הוא. ויש שנראין יש שנראין קשה מבחוץ ]ודברי' דיבורים קשים כגידים לבני אדם כידוע[ אבל לב בשר יש להם בפנים, ויש שהם נראין רך מבח

וכו'( אפשר דרמזו לנו  קשה מבחוץ ולבם )בפנים( נמי כאבן )עדיין(, ויש שהם רך מבחוץ ובפנים ]והא דיש כ"כ תולעים כהיום בתאנים )וכ"כ קושי בערלה באפרסמון,  

ד להבחין לראות התולעים וכו', וטעון בדיקה וחקירה בעין פקוחה עד למאד, וכן וקשה מא - מן השמים שדרגא עילאה זו עלול מאד להביא לידי שמץ גאוה )ותועבה היא( 

יום, ולעשות    כלבן תורה ללמוד מוסר    כלכידוע, ולבדוק תמיד אם תוכו כברו או לאו )וכדברי הגרמ"ד ס. שליט"א דחייב    וכדומההבדיקה אצלינו היא לימוד המוסר  

ובפרט על קפידה וכנ"ל([. ואם בודק ממילא   -לראות עד כמה נגוע אני בנגיעות, ועד כמה אני משוחד מעלמא דשקרא ַהֵדין  איפה אני ]וכדלקמן[ ו  -יום    כלחשבון הנפש  

דהתשובה צריכה להיות בעלת קיום כחור שעושים בברזל ולא כחור   -וכפירוש הידוע על תשובה שיהא כמו חודו של מחט    -דשובר כל המחיצות )של ברזל    -מתקרב  

 ממילא נעשה אוהב ואהוב. בעיסה( ו

האם עבדתי על מדותי להיות מעביר עלי' ולוותר ועי"ז לברוא )מצידי( בעזרת ד', לב חדש וטהור איפה אני?    -ַאֶיָכה    -  כמה רגעים ביום ההוא לבדוק)יד( ואם גונבים  

רובם ככולם( להזולת, וגורם טענות וקפידות ואפי' כעס המתועב, ד'   או חס מלהזכיר, נשארתי עם הלב האבן הסגור ומסוגר בערלת הלב המונע כל הרגש )או  בקרבי,

 ירחם על עמו אשר נמצא הוא, בתוכו.

או עדיין קשור הוא בקשרי אהבה בהבלי   ליחד כמה רגעי היום לבדוק בשרשיו אם קשורים בשמים בהקב"ה, המנשק לכל אשר יבקש תורה מפיו, ותבונה ודעת ממנו)טו(  

עיין שם היטב. וע"ע במס"י סוף פ"ה, והכל מובן. ועוד מראה מקום   -' הרמב"ם סוף הל' מזוזה דמן הסתם אדם קשור והדוק בהבלי עוה"ז עד שיתבונן עוה"ז ותענוגי'. וע

והעובד    -ה"ב  משמירת טהרת נשמת ישראל אם הגביר תאוות עוה"ז על אהבת עו  פשיעה  דמשמע דנקרא  למצוא מקום כבודו נמצא בחשבון הנפש מהחוה"ל חשבון כ"ה

עוה"ז, כבר זכה הוא לצאת מעט, ולאט לאט יצא כליל ממאסר עלמא דשיקרא, ואשרי חלקו.   אהבת  אם מתבונן ומוצא שהאמת היא שיש לו בתוך תוכו מקום מרווח של

ם אהבת עוה"ב מתגבר בו כל עצת היצר נפרכת  משא"כ א  -ועוד לזאת, דלפעמים אם מנסה למנוע עצמו מהבלי עוה"ז היצר בא לו כנגדו וטוען טענות הנראות מוצדקות  

   כבין רגע, ושלו' על ישראל, אשרינו דנצר מטע של הקב"ה אנו להתפאר.

וממציא דרך להלחם בלי צורך להסג לאחור כשמתגבר היצר וגורם לו הרגש כזה שחסר    -דברים עמוקים בענין הנ"ל    בדברי המספיק לעובדי ד' מבנו של הרמב"ם זצ"לוע'   )טז(

ולשיר השיר    -  הבל הבליםמיעוט קטן ועוד מיעוט, ולחזור תמיד על עד כמה עוה"ז אינו אלא    -וא' מן העצות הוא למעט מיעוט אחר מיעוט    - ו תענוגים אשר התרגל בהם  ל

, במשך זמן ארוך להמשיך כן בלי לדחוק את השעה, עש"ה. ונראה דיש ללמוד מדבריו  וגעשמאק  בשמחהוהכל    -מורא'דיג    -ִאיז ָדאך ַאֶלעס ִאיז ָדאך ַאֶלעס הבל הבלים  

לנסות לעבוד אתם ביחד למעט מיעוט קטן ועוד מיעוט, ויסוד היסודות הוא תפילה    - ואם כבר התרגלו    -שאין להרגילם בפינוק    -שם לימוד ולקח טוב בענין חינוך ילדים  

 אלקים להתדבק לו בכל מהותו(.ותפילה ותפילה )עם דמעות של קירבת  

שע"י אכילתן יכיר שעליו לחזור לשורשו )הפרי ע"י אכילתו והאדם ע"י( שיתבונן באילן זה או זה,    -להרבות בפירות האילנות    הרמז במנהג של אשכנזיםואפשר להבין מזה   )יז( 

היכן שרשי נשמתו ומה טמון בקרבו ומה עליו לעשות לקרב כל מחשבותיו וכל הרגשותיו למצוא מ  -ועי"ז יבדוק אם מדותיו דומין לזה או לזה וממילא ידע עבודתו בקודש  

. ואפשר שע"י הפרי )המעשים( רואים אם האילן )השרשים( כדבעי או לאו, וזה העיקר  להיות אך ורק על פי דעת תורה הנקי' המטהר והמעלה מכל החומריות והגשמיות

מה נכשלתי בביטול תורה או בטענות על אחרים או בחוסר שמחה או בחוסר זריזות, או בחוסר כבוד לאב ואם או לרבו או לראות על ידם מה הן הגורמים למעשי )ל  -

 .לאילנותלגדולי עולם, וחס מלהזכיר עצבות או עצבים או חלישות הדעת( נמצא שאין הפירות העיקר אלא דרך הן לראות השרשים וזה ר"ה 

ולא  , והכרה ברורה שהברכה היא היא הנותנת לי כח לעשות את החיל הזה  הפירות המוזכר במגן אברהם הנ"ל זוכה לברך ברכה בכוונה עצומה ריבוי  ונראה דעל ידי   )יח( 

רכה  בבפרט אם מכיר כנ"ל דהאכילה )וכן כל אכילה במשך כל השנה כל יום לפי הברכה שבו( אינו אלא סימן לדבר, דהסיבה לתועלת המאכל אינו אלא ה  -  האכילה

ה באות ה' דהאדם, שבירך והכוונה שכיוון והשמחה ששמח וההכרה שהכיר הן הן המוצא פי ד' אשר חי האדם על ידו )וכדאיתא בשם הבעש"ט זצ"ל כידוע דמרומז כל ז
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והוציאו והסתכלו במיקרוסקופ    וידוע שעשו בדיקות על מים שאמרו לידם דברים טובים כגון מלות של תפילה וכו', והקפיאו המים,ודברים עמוקים להמתעמק(.  

microscope    ומצאו שחלקיקי המים נראו בתבנית יפה מאוד לעומת מים שאמרו לידם מלות גנאי וכו' החלקיקים נראו מכוער בתכלית. והכל מובן ע"י התורה

 וע"ע במ"ב סי' ר"נ דיש לומר לכבוד שבת דפועל הרבה בקדושה. -הק' 

קודם סעודה, בפרט סעודה שלימה מלאה מינים הרבה, הברכה שלפני' טעונה הכנה רבה לכוון כל הכוונות הראויות לכלול כל  לחם מן הארץהמברך ברכת המוציא ולפי זה  )יט(

ם דברכה  דה כמה מינימה שעתיד לאכול, וע"י זה לעלות הכחות הטמונות בתוך החומר למעלה למשכיל שיתוסף שכל על שכלו. וכמו כן ברכת בורא פרי העץ כשפוטר על י

 זו כלולה כמה וכמה זעיר אנפין, ונורא הוא.

 בעבודת בוראו ובפרט אם כוונתו לאכול מאכל זה או זה כדי להיות חזק    -, ולפעמים חצי הנשאר מסתלק ע"י קול נעים שלו  המברך באופן זה כבר ביטל חצי תאוותו בידו )כ( 

נגדו ובא לטהר מחשבתו ומעשהו דמסייעין אותו. נמצא דביום דר"ה דאילנות הפירות אינן אלא סימן וכדאיתא במחבר סי' רל"א ובמ"ב שם סק"ה. ואשרי מי שהשכינה כ

 ו. לטיב האילן ומרבין בהן באכילתן כדי להדבק בטוב מכל צד ובאנפי רברבי, והרבה נקבע בעת רצון של רגעי חייו בשעה שהוציא מפיו ברכות הלל

הנ"ל להפוך את כל חייו לטובה. בפרט אם תחת לראות החומר והמתוק והֶגעֹשַמאק יראה השכינה השורה בכל חלקי פרי זה או   והתבוננות  ואין לשער הכח הטמיר בברכה )כא(  

עד היכן הדברים מגיעים לקדש את עצמו בכל המותר בפיך. ואע"פ שלא כל מח סביל    -זה, ומכיר גדלות בוראו אשר ברא הכל לכבודו וכל העולם בשבילי נברא, יש מאין  

ובפרט לאלו כמונו שעדיין אוחזים טרם לימודן, נראה דכוונות הנ"ל אפשר ואפשר. ואפשר   -דא לכוון כוונת האריז"ל וכדחוזר שוב שוב על זה בספר יסוד ושורש העבודה  

 ואת האדם המבין רצון בוראו, אמן כן יהי רצון.דהקב"ה נתן לנו לכוון דעתינו למצוא חלק מכוונת קדשו זצ"ל, ומה שיהי' יעלה אכילתו להיות מקדש את המקום ואת הזמן  

התרי"ג מצוות   -דין על פירות האילן דהם התורה ומע"ט )או בנים אשר מגדלם לת"ת( דביום דמתן תורתינו הוא הזמן לבדוק במצות שלנו    -  ( בחינה שני' היא בחג השבועות)כב

ום לעלות ממקרי הזמן ולדבק ִלבינו במצותיו ית', והאם מבקשים באמת וביראה כשמתחננין התחינה בברכת אם ְמלּוָמָדה, ח"ו, או מחדש הוא בטובם בכל י  -של כל א' וא'  

נפשי, או רק   תרדוףובמצותיך ]או אחרי מצותיך[    –ודבק לבנו במצותיך, וכן הבקשה הנוראה בסוף תפילתינו    -ודבקינו ביצה"ט ובמע"ט, וכן בברכת ק"ש    -השחר  

 נו בל עמנו. )והחילוק הוא יותר מבין יום ללילה או מארץ עד לרקיע כידוע(.אמירה בעלמא היא וִלבי

ומקשטין בהן הבתים ]כך נהגו אבותינו עד שירדה טומאה בינינו שלא שמרנו על קדושת נפשינו, כ"נ, ולכן החליטו גדולי עולם לבטל    והא דנהגו בשבועות דמביאים אילנות)כג(  

בדברי הרמב"ן בספרו אמונה ובטחון יש שמביאין ענפים ועלין כידוע[, המקור להפירות )שהדין עלי'( הם האילנות ]וכעין מה דמצינו  המנהג להעמיד אילנות בבית. עכ"פ  

, אף  ם שלוהבטחון בכל דרכיו דעהו בכל דרכי החיי - שאמונה היא האילן ובטחון הפירות, דהיסוד הוא עד כמה חזק האילן וע"י חוזק אמונה זו בא לו דרגתו בהלמעשה   -

לבדוק האילן ]לפי"ז הי' מוטב להביא הענפים מאילן פרי ולא סרק ואין לעשות   הואכאן לוקחים האילנות )ולא הפירות( דהפרוַבא ]הבוחן[ העמוק באיזה פירות יוצאים  

א מאילן סרק[. ומובן דבט"ו בשבט מביאין הפירות כן למעשה משום חשש בל תשחית )ודבר חמור הוא להשחית אילנות שמוציאים פירות( ולכן מובן למה נהגו להבי

בזמן ר"ה דאילנות מביאין הפירות לראות האילנות )השרשים(, ובשבועות מביאין האילנות כדי לפקח    -דכל זמן וזמן מביאין הגורם שלו    -ובשבועות מביאין האילנות  

 ולשמור שהפירות יהיו כדבעי.  

ונבחן מצידנו ע"י ברכתינו ואכילת קדשינו, כ"נ.  ואוכלים פירות כדי לבחון האילן אם כדבעי או לאו.  -ט"ו בשבט יום הדין ור"ה לאילנות והן השורש   –  היוצא מדברינו)כד( 

והעיקר הוא לעלות    –א להציע  בשבועות יום הדין על פירות האילן ומביאים ענפים וכו' לרמוז שצריך לבדוק השורש כדי לתקן המעשים טובים שלנו. ולא באנו כאן אל

, ולהתרחק מן המלומדה, ולהתקרב אל השמחה להיות משרתי ד' בכל לבבינו ובכל מאדינו, ]והשמחה על הא לגדולת שורש קדושת נשמת ישראלמהבלי העולם ולחזור  

כמה הי' שמחה בלבו אם מינוהו להיות הגבאי הנאמן   -דיוט  לבד שאנחנו זכינו להיות משרתי ד' ]ולהמחיש ההרגש אפשר לכל א' לראות באספקלריא מאירה ע"י משל ה

ולמעשה אין אלו אפי' כעין דכעין למי   -של הראש ישיבה או של הרבי או בחרוהו להיות הראש ישיבה או המגיד שיעור או אצל הבנות אם נבחרה להיות המנהלת וכדומה  

לשמוח בתורתו ולהיות געשמאק עילאה מהמצוות   -להקב"ה קירבה אליו    שייכותלעיל בתחילת דברינו  וכד  שמשרת הקב"ה בעצמו ושוב אשרינו )וע' המעשה לקמן, והבן([

 שלו.

אותו  וכתיב    כי ממנו תאכל ואותו לא תכרותוכי אדם עץ השדה הוא אלא משום דכתיב    כי האדם עץ השדהדמובא שם הכי אמר ר' יוחנן מאי דכתיב    ( וע' גמ' תענית הנ"ל)כה

לא תפרד ממנו לילך לפני רב אחר, ע"ש( ואם לאו אותו תשחית וכרת    -למוד הימנו( ואותו לא תכרת )תוס'    -כיצד אם ת"ח הגון הוא ממנו תאכל )רש"י הא    תשחית וכרת

 סור מעליו(, עכ"ל הגמ' הקדושה.  -)רש"י 

ומובן ע"י הפסוק   -ועל זה נאמר אדם עץ הוא  -מים בלי שום תולעים ורקבון של הרב שעבד עליהם שיהיו מתוקים ושלי דהיסוד בלימוד הוא לאכול פירותיו)כו( ואפשר להבין 

 וכן מה דאמרו חז"ל על תלמוד תורה דאוכל פירותי' בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב.  -הנ"ל דתורה עץ חיים היא למחזיקים בה 

ועיקר העיקרים    -או טעונין תיקון    ומתאהב הקב"ה על ידי, ומקדש אני את שם בוראיהאם פירות שלי מתוקים וטובים    -  להתבונן בתורתו)כז( ושוב מקום )ופתח והזדמנות(  

ואצלינו מה שעושים בשמחה זוכרים  -דיש לפזר פרוטות עבור הבנים שילמדו דאין ד"ת נקנין אלא בנחת  -לבדוק אם הלימוד הוא בשמחה כדבעי, וכלשון אגרת הגר"א 

מה כתיב בה ולפיכך אינו יודע לפרק    ואינו זוכרעליו כברזל, וז"ל שקשה הוא לו מרוב קושיות בשביל משנתו שאינה סדורה לו  )וע' רש"י תענית דף ח. ד"ה שלמודו קשה  

 וכו', עש"ה, ופשיטא דמה שלומדים בשמחה נכנס וזוכרין(. 

השדה ממילא גם הוא גודל תמיד בשמחה כעץ העושה פרי. וכדמצינו וכיון דאדם עץ    -  צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה   -מובא בתהלים בסוף קפ' צ"ב  )כח( ועוד לזאת   

ירננו כל עצי יער, הללו את ד' וכו' עץ פרי וכל ארזים   -שהתחש ססגונא בארמית, שש היתה בגוונים שלה )ע' רש"י פ' תרומה(, כמו כן העץ העושה פרי למיני' שש ושמח  

וידוע דחז"ל אמרו   -כארז    -כעץ הגדול ביותר    ועוד לזאת דכלל ישראל מגיעין לדרגא גבוהה  -ת ובפירי פירות שלנו  כן אנחנו בני האבות הק' ששים ושמחים בפירו  -

דכל שבוע ושבוע כל א' מן הבנים והבנות יכתבו איזה   -ועם החשיבות שלו )א' הציע עצה נפלאה להעלות הבית וכל אשר בו    -כל א' עם הדרך שלו    -עשרה מיני ארז  

לשלוח הדברים להבאבע והזיידע, ועוד אפשר כדאי למסור לא' שיהא בדפוס  מאחי' או אחיותי' ויתלו מה שכתבו במקום מיוחד, ודבר נורא הוא. ואפשר עוד  מעלה בא'

 ואשרינו שזכינו, ובקשתינו שנזכה ונראה ישועות ד' כהרף עין, אמן.  -להחשיב הדבר(  

עדיף מהתירוץ, ואם הי' אפשר לומר דבר"ה דאילנות רוצים להראות שבח האילן והן הן פירותי', ובר"ה )כעין ר"ה דהיינו יום דין( דפירות   עדיין נראה דהקושיא אחרי הכל)כט( 

 האילן רוצים להכיר שבח המקור להפירות וזה גודל האילן, עוד דרך היא למצוא חפץ לבינו. 

על אתרוג בט"ו בשבט אלא בשבועות, והיינו לעשות תשובה שלימה ביום הדין של פירות האילן, וממילא יזכה לפרי    שאין הזמן להתפלל  זצ"לי"א בשם הגר"ח קנייבסקי  )ל(   

 הדר מהודר )דפשיטא דאין להתפלל בקשות ביו"ט, ע' באריכות בספר עולת תמיד, ולפי העצה הנ"ל הבא על הנכון, ואשרינו(. 
 

 

 

 , וז"ל בספרו ראש יוסף על ברכות דף ל"ג:, פ' באהקושיא שהבאנו ממנו בסוף על  הפמ"גמביאים כאן התשובה שמתרץ 
)סעי' ד'(.    קשיא לי אמאי בהבדלה טעה בתפלה אין חוזר לראש מפני שיכול לאומרה על הכוס, ובקידוש אמאי חוזר הלא יוכל לומר על הכוס עיין סימן רס"ח

ואי"ה    הרמב"ם ז"ל בפכ"ט מהל' שבת ובמגיד משנה שם הבדלה דבר תורה כמו קידוש היום קשה,דרבנן יש לחלק, מה שאין כן ל  ואי היינו אומרים הבדלה
תפלה אח"כ העשירו רק הבדלה ואח"כ ראו שאפשר להענות אמרו בתפלה וכוס, ומשום   קא לי דהבדלה ב' תקנות הוה, א' ר חיבואר בפריי בסימן רס"ח בזה. וני

ידוש היום תחלה עשוי תקנה בתפלה וכוס דווקא, והא דאמר השתא תפלה דעיקר תקנה היינו לאחר שהענו עיין  הכי אי טעה בתפלה די בכוס. מה שאין כן ק
דנמי תירץ כנ"ל,   חידושי הרשב"א בזה )ד"ה ומה(, ועיין טור סימן רע"א זכרהו על היין ובתחלה תקנו בתפלה וכוס, עכ"ל. וע"ע בסי' רצ"ד בפמ"ג מ"ז סק"ב

לה אינה אלא הזכרה משא"כ תפילת שבת שצריך תפילה של שבת, וכמו שרצו כמה וכמה לתרץ )וקשה מאד לומר שזה כוונת קדשו  וצע"ג למה לא תירץ שהבד
בשבוע שעבר  כמו  הפמ"ג לא תירץ כן, והשולח תשובה נכונה יכנס  למה  היא לתרץ  זו  השאלה של שבוע  כן  כאן ]או בסי' רצ"ד[ דאין זה נכנס בדבריו הק'. ואם  

 "נ ובל"ק, וחילכם לאורייתא תדירא! בהגרלה, בל
 

 

 

 

 5434660-02 – . )מיוחד להשאיר הודעות(. או פאקס 6500176-02תשפ"ב יש להשאיר הודעה בטל.  הלוח בני יעקבלהזמין   ←
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