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  עיני העדהבמשנתם של רבותינו 
  

ברגשי גיל , בית חדש מלא ישן, על כי זכינו להניף תנופה חדשה, בכל לבב' נודה ה

את הקובץ השני מבית , ושמחה הננו להגיש בזה בפני בני התורה די בכל אתר ואתר

סגולותיה , מענייני התורה ועמלה, המביא ממשנתם של רבותינו גדולי ישראל', במשנתם'

  .כי קבלתהודר

נתקבל בחיבה גלויה בכל , בגודל מעלת ימי הפורים' במשנתם'זכינו וקובץ הבכורה של 

הטוב בקרב  שמווכבר קנה לו . רבנן -מאן מלכי , ועלה על שולחן מלכים, תפוצות ישראל

באשר רבים המה המבקשים להחכים מתורתם , מושבותיהם בני התורה בכל מקומות

  .קודם לימי הפורים יצא הקובץ לאור בכמה הדפסותוכבר , ומשנתם של רבותינו

שלשת אלפים שלש מאות עשרים וארבע שנים לאותו היום בו השמיע נותן התורה 

ושוב , באותו מעמד אדיר ונשגב בהר סיני, קולו מן השמים ונגלה אלינו בערפלי טהר

כל נשמות , בהם כאז כן היום, עומדות רגלינו למרגלות הימים הנעלים בהם נהיינו לעם

. 'רצוננו לראות את מלכנו'בתביעתם , ישראל הראו השתקקותם הגדולה והצמאון העז

, והשתלמות הכנתו, כל אחד כפי חלקו, ימים בהם מקבלים אנו את התורה בכל שנה ושנה

ומה נאים אלו . עמנו' פנים בפנים דיבר ה, כך זוכה לקבל התורה כימים ההם כן בזמן הזה

קדושים , מתורתם ומשנתם של רבותינו מדברני דאומתיה, יקרותהימים מלהגלות אור 

  . ברוך שבחר בהם ובמשנתם, לשרת' כי בם בחר ה - אדירי התורה ,  אשר בארץ

***  

שנטלו על עצמם לדלות ולהשקות , על הברכה יעמדו אותם העוזרים והמסייעים

י הישיבות ועימם תלמידי רבותינו ראש. כל אחד בשמו יבורך, מתורתם של רבותינו

לזכות לפרסם דברי תורתם  ממשנת רבותינוא שהמציאו לידינו "ומרביצי התורה שליט

לשפע ' ב שיחי"זכות דברי התורה הזאת תעמוד להם ולב   .במדור הליקוטים בשלהי הקובץ

יזכו להמשיך לדלות ולהשקות ממעיינות רבותינו וממשנתם עד כי יעמוד , ברכה והצלחה

  .א"כהן לאורים בב

חובשי ספסלי בתי , ד שיבהמנער וע, נהיה לפה לרבבות יושבי אוהל, ה השערובז

, א"וברכה מרובה נשגר קדם תלמידי רבותינו הגדולים מרנן ורבנן שליט, המדרשות

, הם. א"מתאבקים בעפר רגלי מרנן ורבנן שליט. מאן מלכי רבנן, היושבים בבתי המלוכה

תורתם , תורת רבותינו מעתיקי השמועהבפניני מאורות , המזכים את כלל עולם התורה

  .'להרוות כל צמא לדעת את ה, ודולים ממעין מים חיים ומפכים, ומוסריהם

המתענגים על יינה של , ותבוא עדיהם ברכת כל עמלי תורה ודורשיה ,ימלא פינו תהילה

, ומניחוח בית היין הוא יינה של תורה, ומתבשמים מנופת צוף תורת רבותינו, תורה

דרכי מוסר ועבודת  של תורה לדעת אוהלהב להתבונן' ומפקודי ה, דברי אגדה  ללמוד

  .אורה שעריולהאיר נפשם ב  'ה

ש "א תלמידו חביבו של רבנו הגדול מרן הגרי"שליט בן ציון הכהן קוק הגאון רביה "ה

מ "מ', דברי אגדה'כי ישנם מן דברי האגדה שהודפסו כבר בספר , יצוין[, א"אלישיב שליט

        ].נו מלהדפיסם במקומםלא נמנע

ל "מרן רבינו הגראי' א נאמן ביתו ותלמיד חביב קמי"שליט משה יהודה שניידר ר"הג

כי ישנם מן דברי האגדה שהודפסו כבר במאמרי ושיחות מרן , יצוין[א "שטיינמן שליט

  .]מ לא נמנענו מלהדפיסם במקומם"ומ   א שנערכו על ידו"שליט



, א"ש אויערבאך שליט"מרן רבנו הגר' תלמיד חביב קמי, א"שליט יאיר ארלנגר' ג ר"הרה

מ "מ, שנערכו על ידו' אהל רחל'כי על אף וישנם מן הדברים שכבר נתפרסמו בספרי , יצוין[

  ].לא נמענו מלהדפיסם במקומם

, א"צ ברגמן שליט"א תלמידו ויד ימינו של מרן רבנו הגרמ"שליט יחיאל קרפל 'ג ר"הרה

    .א"י שליט"רתו של רבנו רהאשר המציא לידינו מתו

עימם לחזק ידיהם מתוך בריות ' ויהי ה ,מאדון הברכות יתברכו בכל מכל כל בזה ובבא

ויחזק ידם להמשיך , מנוחת הנפש וישוב הדעת להם ולכל אשר להם, גופא ונהורא מעליא

  .א"ולהאיר עיני ישראל בתורת רבותינו מאורי הדור שליט

אהובם וחביבם של , א"שליט צבי יברוב ביג ר"קמיה הרה ',כוס מלא ברכת ה   וזאת עוד

ודבק ' הירא את דבר ה, ספרא רבא, הוא הגבר. ל"ח זצ"א ולהבחל"גדולי ישראל שליט

וכבר עשרות . זכה וזוכה ליצוק מים על ידי רבותינו גדולי הדורות  אשר. בחכמי תורתו

עלי ספר בעשרות  א וחק"את דברי תורת רבותינו שליט, בשנים יוצק בקולמוס אמן

של ומצאו מקומם בכותל המזרח , חיבורים מופלאים הגדושים באור מורשת תורת רבותינו

נאמן ביתו אהוב   אשר זכה מזה עשרות בשנים להיות .הארון הספרים בבית כל אוהב תור

במסירות ומתוך , א ומתורתו העלה עלי גויל"ח קניבסקי שליט"מרן רבינו הגר  וחביב קמיה

  .תשואות חן חן לו, לדבקות ועמ

***  

לזכרו ועילוי נשמתו של זקן ראשי הישיבות מרן הגאון רבי חיים הצבנו מדור מיוחד 

' ההוא יומא'ובמעלת ', התורה הקדיקרת מנועם מוסריו בגודל , ה"פינחס שיינברג זללה

א שפינה "י הגאון רבי שמחה שליט"רה ,בנו' ברכה מיוחדת נשגר קמי. דנתן לנו את תורתו

  .זמנו ועבר על הדברים המודפסיםמ

מתורתם , מדור שאלות ותשובות בדינים הנוגעים לחג השבועות, וראה זה חדש

מחובתנו לציין את שביקשונו רבותינו  -. א"ומשנתם של רבותינו גדולי ההוראה שליט

א להדגיש כי אין לסמוך על דברים אלה כהלכה למעשה אלא לעורר לב המעיין "שליט

  .בלבד

ה "פנינים נבחרים ממשנתם של רבותינו גדולי הדורות זללה, צרפנו ליקוט יקרבסופו 

כפי שתחזה עיני , גודל ההשפעות העצומות, בגודל מעלת ויקרת אלו הימים, ט"ויבדלח

לו כלה היריעה ולא יכות, אך דא עקא דנושא זה של התורה וקבלתה רחב מני ים .המעיין

ומשכן . כ ספרים עבי כרס"מצות היה עלינו להוציא כוובכדי להקיף הענין בת, האמרים

הוחלט להביא מקצת הדברים המושכים , א"לאחר שנועצנו בזה עם רבותינו שליט

  .ומעוררים לב המעיין

אמת ושקר ישמשו בערבוביא , האור יהפך לחושך, לעת הזאת אשר חושך יכסה ארץ

, "ורוח קדשך אל תקח ממנואל תשליכנו מלפניך " ,עיננו לשמיא נטלית, והאמת נעדרת

, ויחיש מזור ורפואה לרבנו הגדול רבן ומאורן של ישראל, ל על שארית הפליטה-יחוס הא

, ל דברו ממרום לרפואתו לחזקו ולאמצו-ישלח הא, א"בן חיה מושא שליט' רבי יוסף שלו

צ "עד ביאת גוא, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, ימשיך בהנהגת עדת ישראל ברמה

  .הבמהר

  ו"ק ירושלים ת"עיה ,ח למטמונים"ל, ג לחודש אייר"כ יום שנכפל בו כי טוב

  בברכה וקידה

  'במשנתם'מערכת 



  

  

  במשנתם
  

  ה"זללה' אבי עזרי'המרן רבנו הגדול 
  ו   ....................................................................................................................   חג השבועותהנהגות 

 ז   ................................................................................................................  זמן מתן תורה הוא עת רצון לתורה 
 ז   .................................................................................................................................  'תכלית האדם לידע את ה

  האדם מזדכך על ידי המצוות

 ח    ............................................................................................................................................  יום דין  - שבועות
  ח   .....................................................................................................................................  דרכי הלימוד וההספק 

 ט   ...............................................................................................................................................  לחיות חיי תורה 
 י   .........................................................................................................................  חיוב הלימוד והעיון -ושננתם 

  הלימוד השטחי וקביעת הלכה ללא עיון הוא גזירה של ביטול תורה

 אי    ..................................................................................................................................   שתהיו עמלים בתורה
 בי   .........................................................................................................................   מסורת התורה מרב לתלמיד

 יג    ........................................................................................................................  אין דרך ארץ  - אם אין תורה 

  
 א"שליט אלישיב' שלויוסף הגאון רבי  רבנו מרן

  טו   .............................................................  מאבד כל הלימוד - מעט היסח דעת  עמלה של תורה ודרכי לימודה

 טז   ...................................................................................................................   בכל חזרה מגלה דברים חדשים
 זט   ...............................................................................................................................................   מתוקים מדבש

 יז   ..................................................................................................................................   לעסוק בתורה בכל כוחו
 יז   ........................................................................................................................   ביאורו -המשמאילים בתורה 

 יח   .....................................................................................................   תורה ניתנה במדבר לומר כי שייכת לכל
 יט   ...........................................................................................................   חג החירות הרוחנית -חג השבועות 

 כ   ....................................................................................................................   מסירות נפש למען הרבצת תורה
 כ   ..............................................................................................................................................   אין סגולה כתורה

 אכ   ............................................................................................................................  השפעת התורה על האדם 
 בכ   ..............................................................................................................................................  מתיקות התורה 

 כב   .......................................................................................  התחדשות בתורה בכל יום  - יקרה היא מפנינים 
 כג   .....................................................................................................................  חסד שאינו מהתורה הוא שקר 

 כד   ..................................................................................................................................  ד תמיד "קביעות ביהמ
 כד   .........................................................................................................................................  ותרא כי מתאמצת 

 כד   .........................................................................................................................................  ט "בענין עישון ביו
  א"א למרן שליט"ד ערלוי שליט"ק גאב"כ חלופת איגרות בין

  



 א"שליט אהרן לייב שטיינמןהגאון רבי  רבנו מרן
  כז   .....................................................................................................................   מעמד הר סיני בקולות וברקים

  כח   ..........................................................................................   בחג השבועות ישנה אפשרות להתעלות יותר
  כח   .................................................................................................   אלא לי' טענת משה דלא נאמר אנכי ה' בי

 כט   ....................................................................................................................................   נתאוו ישראל לדגלים
 כט   ....................................................................................................................................   הכשר לקבלת התורה

 ל   ................................................................................................................   ועמלה' ד התורה הקדחיזוק ללימו
 גל   ......................................................................................................................................   כתיבת חידושי תורה

 גל   ......................................................................................................................  להרבות תורה ועמלה בישראל
 לד   .................................................................   אל תגעו במשיחי -על רדיפת התורה ולומדיה תורה מתוך הדחק 

  קיום תורה אינו בדרכי הטבע

 לו    ..........................................................................................................................  תלמיד חכם עצמו זהו תורה 

 לז    ...........................................................................................................  כבוד התורה של הדור  -תלמיד חכם 
 לז   .................................................................................................................................................  ישרות בלימוד 

 לט   ............................................................................................................................................................  התמדה 
 לט   .....................................................................................................  גודל השכר על כל תוספת הבנה בתורה 

 לט   ....................................................................................................................................................  לימוד העיון 
 מ   ..................................................................................................................................  תלמוד תורה כנגד כולם 

 מא   ....................................................................................................................................  יהיו בעיניך כחדשים 
 מב   ...................................................................................................................................  זכרו תורת משה עבדי 

 מג   ........................................................................................................................  התורה נותנת דעת ללומדיה 
  

 א"שליט שמואל אויערבאךהגאון רבי  רבנו מרן
 מד   ...................................................................................................................................  וקרבתנו לשמך הגדול 

 נ   .........................................................................................................  עצמה ' השמחה והמתיקות בפשט הגמ
 נ   .................................................................................................................................................  זמן מתן תורתנו 

 נב   ........................................................................................................................................................  עצרת היא 
 נג   ............................................................................................................................................  תורתך בתוך מעי 

 נה   .........................................................................................................................................................   ומי יכילנו
 נז   ..................................................................................................................................  הכל גלוי וידוע  - ב "עוה

 נח   .......................................................................................................................  תורה מיראה כנתינתה מסיני 
 נח   ............................................................................................................................  הבנת התורה בעיון ובירור 

  נט   ..................................................................................................................................................   פנינים יקרים
אושרם של  j 'שמחת התורה גם בקושיותי j חידושי תורה j לעמול בתורה מתוך שמחה

תורה  j בכל דור ודור עומדים עלינו לפגוע בתורה ולומדיה j בלימוד התורה ועמלה רבותינו

ימי  j מעלת השמחה בלימוד התורה j השמחה העצומה בחידוש בתורה jנקנית ביסורין 



עד  -' ימי בחורתיך' j לעמול ולהתייגע בכל כוחות הנפש j כחיצים ביד גיבור -הבחרות 

מפיו דעת  j 'התחלה'תמיד להישאר במצב של  j פק בחלקובתורה אין להסת j זיקנה ושיבה

 j מעלת התורה על כל חלקיה j ת כתיב"בד -אשרי אדם מפחד תמיד  j ליבא בעי j ותבונה

 j בכל יום יהיו בעיניך כחדשים j זה היה כשממש לא היה מה לאכול, פעם כשיצאו מהלימוד

  j לכל אחד יש את ההבנה שלו בתורה

  

 א"שליטמאיר צבי ברגמן רבי הגאון  רבנו מרן
 סה   ....................................................................................................................................  כקרבן לפניו -התורה 

  סה   ...............................................................................................................................................   'שבתי בבית ה

  סח   ..............................................................................................................   תורהעמלים בהיו שת -יסוד הכל 

  סט   .........................................................................   יודע את רבונו ומתכוין למרוד בו -רפיון בעמל התורה 

  ע   ..........................................................................................................   ה"א זללה"אהבת תורה של מרן החזו

  עא   ..................................................................................................................................  עבדות - נעשה ונשמע 

  עב   ..............................................................................................................................................   עמלה של תורה

  עג   ......................................................................................................................................   מכתב בדרך הלימוד

  עה   ...........................................................................................................   בחיוב לימוד התורה וחומר ביטולה

  עח   ..............................................................................................   ב דעת"ח שאי"ת - דרך ארץ קדמה לתורה 

  טע   ..............................................................................................   ה"במחיצת מרן החזון איש זללהפנינים יקרים 

    
  

   דבריהם הם זכרונם

  ה"שיינברג זללה און רבי חיים פינחסמרן רבנו הגלזכרו של 

 פג   ........................................................................................................................................  אשריך בעולם הזה 

    
  

 פט   ..................................................................   ובענייני תלמוד תורה, ט"יו ,חג השבועות ת בהלכות"שו
 א"ח קנייבסקי שליט"מרן רבנו הגר  jא "ש הלוי וואזנר שליט"מרן רבנו הגרj  א"ש אלישיב שליט"מרן רבנו הגרי

 j הקבלת פני רבו j עליה לרגל j טוב יום j מגילת רות j השבועותחג 

  j  ענייני סיום מסכת j תורה תלמוד 
  

 צד   ...............................................................................................................................................................  תל תלפיות 
  א"מ גרוס שליט"ד הגר"מורנו הגאב

  jחיוב שמחה בחג השבועות  jט "כוונה במצות שמחת יו jט "סיום מסכת ביו jוחציו לכם ' חציו לה

    
 צט   .............................................................................................................................................   וםליקוט במעלת הי

  צח' מפתחות מפורטות לליקוט תמצא בעמ

    



 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

  'במשנתם של רבותינו' בציק

  'ידיד בית ה, לאור בסיוע ידידנו יםיוצא

  מקים עולה של תורה בעיר חדרה

  רודף צדקה וחסד

  העומד בעוז על כבודה של תורה

  אוהב תורה ולומדיה

  

 א"שליט בן ציון נורדמן בהר
  "מדעים ויהדות"ר אגודת "יו

  עצת עיירית חדרה חבר מו
  ונאמנם של גדולי ישראל

  

  א"אדירי התורה שליט זכות רבותינו

  לשפע ברכה והצלחה , ב"תעמוד לו ולב

 .ר"אכי, ובכל מעשי ידי



  
  

  
  
  

  נ הטהורה"ל לע"קובץ זה יו
  אביהן של ישראל, של רבנו הגדול

  מרן רא
  

  העמיד תלמידים לאלפים למעלה מיובל שנים
  ,צורת הישיבות וצביונם בטהרתםזכה להעמיד 

   .הטהור כחומה בצורה על משמרת החינוךעמד 
  

  א"תשע'ה ו סיון"כ ביוםע "נלב
  .ה.ב.צ.נ.ת

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  נ הטהורה"ל לע"קובץ זה יו 

  זקן ראשי הישיבות ר"מושל 

  הגאון הגדול, ראש הישיבהרבנו מרן 
  ה"זללה שיינברג יעקב יצחקר "ב חיים פינחסרבי 

  וחבר מועצת גדולי התורה', תורה אור'ראש ישיבת 
  םהעמיד תלמידים לאלפים למעלה מיובל שני

  

  ב"תשע'ה אדר ז"כ ע ביום"נלב
  .ה.ב.צ.נ.ת

  

 'בהשתדלות בני המשפחה שיחי, י תלמידיו"הונצח ע

 

 
  

 

 הונצח
  

  לזכר ועילוי נשמת 
  הרבנית הצדקנית , אמם של בנות ישראל
  

  בת שבע אסתר מרת 
  ה"ע קנייבסקי

  בתו של מרן רבנו עמוד ההוראה 
  א"שליט ש אלישיב"הגרי

  ואשת חבר למרן רבנו 
  א"שליט ח קנייבסקי"הגר

  
  ב"תשע'מ סוכות ה"ק חוה"ע בשב"נלב

  .ה.ב.צ.נ.ת
  

  מבני המשפחה' י א"הונצח ע

 
  
  

 

 יוצא לאורקובץ זה
  נ הטהורה"לע

  ר"של מו

  מרן ראש הישיבה
ר משה דוד "ב רבי מיכל יהודה

  ה"ליפקוביץ זללה
  

  העמיד תלמידים לאלפים למעלה מיובל שנים

  ,בטהרתם ממשמרי צורת הישיבות וצביונם

  .עמד כחומה בצורה על משמרת החינוך הטהור

  

  א"תשע'ו סיון ה"ע ביום כ"נלב
  .ה.ב.צ.נ.ת

  
 א"מתלמידיו שליט' י א"הונצח ע

  'תלמיד ישיבת פוניבז, לזכר ועלוי נשמת, יוחק עלי ספר
  אהוב על המקום, אהוב על הבריות
   ל"זצ צבי אריהח "הבה, מבני עליה מועטים

  א"הורביץ שליט י יעקב יצחקט רב"בן יבדלח
  ' המשך הזמן'בני הישיבות מראשי מפעל 

  ממש נ עד כלות הכוחות"במסירו
  ב"תשע'כד לחודש ניסן ה' ע  יום ב"נלב

 .ה.ב.צ.נ.ת

 



  
  
  
  
  

  לזכר עולם יהא צדיק
  יש האמת והאמונהאלאבינו מורנו 

  ל"הגאון רבי שמואל שיינברג זצוק
  השפיע עלינו באהבתו אוצרות מעמקי תורה וקנייניה 

  אורחות מוסר ויראה ,דרכי לימודה ויגיעתה
   ,מונה ותפילהנתיבות א ,נחלי חכמה ודעת

  ורבים השיב מעוון ,העמיד תלמידים לאלפים
  ז "לב סיון תש"ע י"נלב

  .ה.ב.צ.נ.ת
  

  אשת חיל עטרת בעלה 
   ,'אשה משכלת ביראת ה ,מגזע תרשישים ,לאמנו מורתנו

  הרבנית הצדקנית 

  ה "מרת פעריל שיינברג ע
   ,אשר בחכמת נשים בנתה ביתה

   ,ועשתה רצון בעלה באמונה
   ,מסרה נפשה לתורה ולחינוך ,בה בטח לב בעלה

כל  ,יה השפיעה על כל סביבותיהידותיה ובנועם הליכותמבאצילות 
  ,דרכיה אמונה וביטחון

  הקימה דורות לתורה ולתעודה
  ח"שבט תשס' ע ב"נלב

  .ה.ב.צ.נ.ת

 

   ,קדניםהש רנז ,קיםאיש האלונשמת ועילוי זכר ל
שם  בתורה ושקד על דלתותיה יגעאשר , סמל הצניעות והאצילות

  ,זקן ויושב בישיבה ,שגה תמיד באהבתהו ,בעמלהלילות כימים 
  הגאון הגדול, משיירי כנסת הגדולה, שריד לדור דעה
  ל"ר אלעזר מנחם גילרנטר זצוק"רבי אלתר פינחס ב

   י רבותיו הגדולים"זכה ליצוק מים ע
  ע"זת ה"זללה ,הרב מטעפליק, הרב מטשבעין, הרב מבריסק

  'יחל ישראל', 'תורה ויראה', 'כנסת בני הגולה'בישיבות ויראה הרביץ תורה 
  ב"תשע'ק תזריע מצורע ה"ערשע "נלב

 .ה.ב.צ.נ.ת



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  ליקוט ממשנתם של רבותינו

  ה"זללה 'אבי עזרי'המרן רבנו הגדול 

  א"ש אלישיב שליט"מרן רבנו הגרי

  א"ל שטיינמן שליט"מרן רבנו הגראי

  א"ש אויערבאך שליט"מרן רבנו הגר

  א"צ ברגמן שליט"מרן רבנו הגרמ

  התורהקבלת יום בגודל 
  יקרת התורה ועמלהוב

 



  במשנתם

 

ו

  
  

  

  
  

 íìåò úåëéìä  
÷åöæ ìåãâä åðáø ìàøùé ìù ïáø éâäðîî"ì  

  

 שלא, מאד במתיחות נתון שהוא' הק פניו על ניכר היה השבועות בחג •
  . עליו היה וגיל שמחה שאך וסוכות כפסח טובים כימים

 ל"זצ ז"מהגרא רמזכי היה השבועות חג קודם' הק בישיבה בשיחותיו •
 שנידון, תורה על הדין יום הוא ששבועות, ן"הר מדרשות ב"דהנצי משמי
 שיהיה דשמיא וסייעתא עזר ושיעור בתורה לו שיהיה חלקו על האדם

 ר"פ ה"ר ירושלמי' ועי יעקב דהתולעת' משמי ה"בשל כן וכמבואר[. לו
 ח"פ ד"ח ל"לרמח' ה דרך' ועי י' או שם ל"וברד ד"פ ש"שה ר"ומד ה"ה
  ].ד"ס

 תלמודו בהמשכת לישיבה ועולה, בביתו לומד היה שבועות בליל •
 תצד ב"משנ (י"נטל ע ברכת חובה ידי יוצא היה, תפלהה קודם כשעתיים

 יצא השחר ברכות) כב ק"ס ב"משנ מו' סי( 'וכו נשמה אלקי ברכת) א"סק
 שינה המעביר נשמה אלקי ברכת מברך דאין(, ברבים מברך שהיה ממי
 התורה וברכת) א' סי ח"או שיק מ"מהר ת"שו כמבואר ביום שןכשי גם

  ).כח ק"ס ב"משנ מז' סי' עי, שבועות בערב דישן אפשר (בעצמו בירך
  

  )קובץ נט, תל תלפיות(א "מ גרוס שליט"ד הגר" מורנו הגאב-רשימות תלמידו תוך מ



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

ז

  

   בן של ישראל ר
  ה"זללה 'אבי עזרי'רבנו הגדול מרן ה

  

  
  זמן מתן תורה הוא עת רצון לתורה 

  

 ואמר שפעם שמע מרבי הירש לייב ,ין שבע שנים'ל שלמד בוולוז"הזכרתי מרבי איסר זלמן זצ
 ובאמת !תורה אינני מצליח לחדש חידושי "אהבה רבה"ביום שאינני בוכה בברכת  -ל שאמר " זצ)ב"הנצי(

 , אלא נותנים מן השמים, לא לוקחים לבד, כי חידושים אינם מגיעים מאליהם,הוא דבר פשוט ואינו חידוש
   .כח התפלה  צריך.הזוצריך לזכות ל

 וכענין זה זמן מתן . מפחדים מהם, ראש השנה ויום כיפור המה ימי דין,עומדים אנו בערב חג השבועות
 גם היום , ונתן לנו את התורהזה נתרצה א"שהקב כמו -ים ההם בזמן הזה  בימ,תורה הוא עת רצון לתורה

 .יעזור בכך' ה -  ואם נרצה לקבל בתורה וביראת שמים ,הוא עת מסוגל לתורה ורצונו שנקבל את התורה
ואם אנו אדישים והלימוד של ליל שבועות הוא כמין צרמוניה שיושבים ללמוד בלילה ובזה מתבטא כל 

 זה . אך יש לדעת שהעיקר הוא עם יראת שמים, בודאי טוב שלומדים וצריך ללמוד.העיקראין זה  -החג 
אפשרית רק '  וידיעת ה,'לידע את ה -ם כתב שזה יסוד היסודות " והרמב,ה מבקש מהאדם"היסוד שהקב

 כי , ועל ידי שלומדים את התורה בודאי משיגים,ה נתן"על ידי חכמת התורה שזו החכמה העליונה שהקב
  . וזה הזמן להתעורר, וכל אחד יכול להשיג,געת ולא מצאת אל תאמיןי

ç øñåî úáùçî"à ,îò 'äîú  

    
  

  ' תכלית האדם לידע את ה
  

ב "רבי איסר זלמן אמר בשם הנצי. וזה זמן שצריך להתעורר ולהתחזק בו, נמצאים בערב שבועות
דכמו )] ב"מסכת שבועות ח(ה הקדוש "ושמעתי שנמצא בשל, ן לא מצאתי"אמנם בר[ן "שכתוב בר
שכאשר , כך הכלל בכל ענין, ובחג נידונין על המים, בארבעה פרקים העולם נידון) ה טז"ר(ל "שאמרו חז

וכך זמן , האדם נידון בתשרי שבו נברא האדם. מגיע זמן ההתחלה שלו הוא יום הדין וראש השנה עבורו
ל לקבלת התורה הוא יום הדין על התורה שכיון שהוא יום מסוג, מתן תורה הוא ראש השנה על התורה

ה עוזרו אינו יכול לו וצריך "כי אלמלא הקב, יהיה לכל אחד' ובו נקבע כמה עליה ועזר ה, ש"ע, שניתנה בו
וכך מברכים ברכת שעשה . לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היא) ב, מגילה ו(כדאמרו , סייעתא דשמיא

ואם כן הוא זמן שצריך ,  שנעשו בו הניסים יש בו סגולהמפני שהזמן, ניסים בימים ההם בזמן הזה
  . להתעורר בו

  

  האדם מזדכך על ידי המצוות
וכך , מצוות שבין אדם לחבירו ומצוות שבין אדם למקום, מורגלים אנו לחלק את המצוות לשני סוגים

. ה" מהן להקבומשמעות הדברים היא שיש מצוות שאנו עושים עבור זולתנו ויש, ל ובראשונים"מוזכר בחז
האמת היא שאין מצוות . אך באמת אין זה כך והוא רק לשון בעלמא כדי לשבר את האוזן להבנת האדם

אלא הכל הוא גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחבירו כי , שחובת עשייתם הוא רק מצד בין אדם למקום
  .מטרת עשיית המצוות היא למען האדם העושה

והיינו כדי שהאדם , ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות" רצה הקב)ב, ות כגכמ(שנינו 
ה בין שוחט מן הצואר " מה איכפת ליה להקב) מד אר"ב( וכמו שאמרו , וזה על ידי כל המצוות,יזדכך

 התורה ניתנה כדי לצרף ולזכך את .אלא לא ניתנו המצוות אלא לצרף את הבריות - לשוחט מן העורף 
 וגם המצוות שהן זכר ליציאת מצרים כשבת ופסח אינן בין . בעל נפש נקיה וטהורה שיהיה,נשמת היהודי

 



  במשנתם

 

ח

 , שלא יהיה בעל גאוה, מכניעה אותו, אלא כל אחת היא מצוה שמזככת את האדם,אדם למקום בעלמא
 ואלמלא הוציאנו היינו גם עתה ,ה הוציאנו ממצרים"מטרתה היא שנזכור שהיינו עבדים לפרעה והקב

 , וכך היא מטרת כל המצוות כולן. הכל ניתן כדי להכניע ולזכך את האדם,לנו במה להתגאותעבדים ואין 
 אין הוא ,ה מאומה בזה" אך אין נותנים להקב,אלא שיש מצוות שנעשות בינו למקום ויש בינו לחבירו

עולם  אדון , וכך שמירת שבת אינה טובה בשבילו.חסר לו כלום ואין זו טובה בשבילו זקוק למעשנו ולא
 כך שלא , היה לו הכל קודם הבריאה והיה מלך גם כשלא היה שום דבר!אשר מלך בטרם כל יציר נברא

  . רק שעל ידי זה האדם מזדכך,שייך מושג של בין אדם למקום בתורת נתינה למקום

ã 'ùú ïåéñ"î,ç øñåî úáùçî "à  

    
  

  יום דין - שבועות 
 - " קבלת התורה ".תלוי כל הקיום והעליה שלנו, התורה  בקבלת-יש לדעת שבזה , ולענין קבלת התורה

) ה"שער יחוד המעשה פ(" חובת הלבבות"את דברי , לדעת ולזכור כל העת ויש, היא כדוגמת גיוס לחזית
, ון הוא ראש"הלבבות חובת"ובעל ה. הוא יצרך הנמסך במזג רוחך, בעולם שהשונא הגדול שיש לך

ועליו  ,שהרחוב צריך לזעזע את האדם, וביותר היום  .כת אבותהמשניות למס ם מביאו בפירוש"והרמב
   .שאין גרוע מזה לפחד שלא להמשך אחר הרחוב השפל כל כך

 אולם ישנו[, ולא מצאתיו, ן"ל בשם הר"זלמן זצוק רסהזכרתי כבר מה שאמר דודי מרן הגאון רבי אי
 בארבעה פרקים") ה טז"ר( נומה ששני הראשונים על שהרי כתבו, ]בשם התולעת יעקב, ה הקדוש"בשל

 א לגבי"ובביאור הגר, ן"שי הרדש בחי"ע(, שיש בו  על מהדיןשכל אחד מהם הוא יום ה, "העולם נידון
 הוא יום דין על, חג השבועות שהוא זמן מתן תורה כך, וכמו שבפסח נידונים על התבואה). הושענא רבא

צריך לדעת שזהו זמן של   .יא יהיה לו בזהמ דשייעתאסוגם כמה , אם יתעלה בו האדם או לא, התורה
  .תכלית תורה תשובה ומעשים טוביםרו וכמו שאמ. ויראת שמים מעל הכל, ולהתעלות ללמוד, הצלחה

    
  
  

  

  דרכי הלימוד וההספק
ועל כך שלא שייך להיות תלמיד חכם , א על החובה להספיק בלימוד בישיבה"אחד שדיבר מרן זיע

כ "ז כו"ואף כתב ע, ואף להבין הגדרים שבכל מסכת ומסכת ללא ידיעת רובה, ס"אמיתי מבלי לדעת ש
מה שהראש ישיבה : ואמר לפניו, י קול יעקב"א ר"נכנס אצלו הגאון רבי יהודה עדס שליט. מכתבים

 -. ז לשנות מהנהוג בישיבה להתעכב ולהתעמק בכל סברא וסברא"האם לפ, !אעשה, א יאמר לי"שליט
ואדרבה כל היכול להתאמץ ולעמול , ילה שאמרתי לשנות מהמסור לנו מרבותינוחל: ל"אמר לו מרן זצ

' וילפי. הרי הוא מבטל תורה באיכות, להעמיק יותר בסוגיא ומתרשל ומניח לטבעו ואינו עושה זאת
, י חזור עליהם ובדוק בעמקם"ופרש, )א, קידושין ל(שיהיו דברי תורה מחודדין בפיך ', ושננתם'מדכתיב 

רק דיש . ואיך שייך בכלל להמשיך הלאה אם לא בירר הענין כראוי, בים להבין כל דבר עד הסוףכ חיי"וא
וראה אור ישראל . (ולהשתדל בכל כוחו להספיק ולדעת' ס אידן"ש'לידע השאיפה שהיתה פעם להיות 

לים מבט) ג(ה על הא דבמגילה "ח מבריסק זללה"וכן אמר מרן הגר, גבי ביטול תורה באיכות, ז"מכתב כ
ח דהוי ביטול "כ הגר"ואמר ע, וצריך ביאור דהא מגילה נמי תורה היא, תלמוד תורה מפני מקרא מגילה

  ...) 'מבטלין'והוא ה, תורה באיכות

, ז"ל כעי"אמר לו מרן זצ, י מאור התלמוד"א ר"וכשנכנס לפניו הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק שליט
ורובן ,  שעות ביממה17-18ל לומד כ"וכידוע שהיה מרן זצ. [עיוןוב,  דפים ביום8אני לומד כיום כ: והוסיף

  .ורק זאת אמרתי שאם יתמידו ויהיו שקועים בתורה יסיפקו לבטח דף ליום, ]י קוק"הגרא-, ברציפות

 ה" זללה'אבי עזרי'רבנו הגדול ה
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  לחיות חיי תורה
  ז"חורף תשמ,  חדרה- 'כנסת יצחק'בהיכל ישיבת ' נא

  

, ם לפני מעט שני'ואפי, עירותי בצ הקדומיםםיכלל כשנבה ב מיותר לדבר על ערך ישיםאמת היובהנה 
שהרי . ן תורהבי שאיננו מן תורה לבין בל בדהו ההמו, םלאד תורההאר מה נותנת ב להסביר ולםריכיצהיו 
א " בניון שכלמכו, ם אחריםודימש לוי שיש השכלה אחרת ב לחשודםלהטעות את הא  שיכלודבריםהיו 

 םעולבהן ,  טובותדותאיזה מי  ישםות אחרימקובמ ם שגם לההמהיה נד, בלבדרואים לפי מראית העין 
  . של תורהנםשאיבמקומות כלל ישראל בכולו והן 

 נםשיש בכם צעירים שאי  אפשר, אינני יודע.ואהר ההבדלה לראות את וצי שרמתינו פל היום בתקובא
ן מוסר מ דברי םעימושו, מקום שלומדים מוסר בפרטב ו,נהבי שהגיע לאיזו דרגה של המכ אבל "רואים כ

ין את ב י, כסדר דברי מוסרםדברימאשר , ומראשי הישיבה, הישיבה מראש, נהל רוחנימה, שגיחמה
, ) נה'ישעי('  גבהו וגוכןארץ מ מים גבהו שכיש ממ, שי העולםנוההבדל שבין עוסקי תורה לא ההפרש

הצעירים מרגישים ,  רעיא לכל דברבלה היא ירידה נוראה העלולה, הירידה שאליה העולם הגיע ירשה
 את 'לא אפיא, לאחרים מזיקיםולא רק ש,  מרציחה'נרתעים אפים ואינ, רצו כל הגבלה ומעםשאין לה

עצמם   אתםשחיתי מה"ואפ) ב, ת לאבש ('יודעים רשעים שדרכן למיתה וכו, מזיקיםום שחיתימעצמם 
  . מעצורםאך אין לה,  המהם יודעים שרעים הםשג, םריביני דמכל ב

ני שאינם מפוכל זה  ,דרכםב לא עומד ברושם ד, תירויכולים ל,  להרוגםלא רצונם יכולימתמלא ם א
 כןול, ח"עב לחיי דםין חיי אבהפרש שבה בנהם אין להם שו, לחיים ערך םאין לה, חיים הםינים מה הבמ

 'ברח בבתל אביפעם הלכתי , בן ומאכילים אותו מגדלים אותו כבכל רואים אנשים מלומדים המחזיקים
לי שיש  עד שהסבירו, נתי פשרו של דברבעמדתי משתומם ולא ה, "םיבפנסיון לכל" שלט י וראיתיבאלנ

 ם וא,ח"עב לדםן אבי מ נפק״םלהין כי א,  כמו אדםון לפנסיםיאבלההם רוצים  ו,בים כלם שיש להםנשיא
רי הוא אוכל ושותה שה,  ערך לחייםםי שאין להמפנז "וכ ,ובה להביא גם את כלוצו אז רבנמביא את 

  .לחייהם  ערךםואין שו, מתים ונקבריםכ "ח ואם חייםכך ה, םיניהב מ"אי נפקומ, ח"עבהם כ עושה ג"וכמו

, עלהביושבת על יד קבר  חק ראיתי אשהצחלת ינבית הקברות ב הלכתי שניםי פנדא לב עוםאספר לכ
 כי ה'אפי,  שלהםואלו החיי,  שלהזהו ההנאה עיתון, יונ עיתון לפת והיא קוראם פרחים אהל עםוהיה ש

. ז" הנאות העוהםולקבל מן החיי, ם אינם אלא להנות מן החייםחייה כל, מלומדיםומשכילים והכי חכמים 
מבוגרים   הזוהי חכמה של אנשים?ם שםוכי מה רואי, םטדיון מושך אליו אלפי אנשיצאבש המשחק

ח צ לא ינםוא,  רגלום ענצחוההוא מ ,כדורב םילראות איך משחק?  על זה ראוי לכלות זמןוכי? ומלומדים
חיים ושום ב תכלית ם שוםאין לה? אלו החיים. ינהדהמ ן שליצחוח נחשב זה לננצואם י, שותבוהרי זה 

  לקבל אתצהוכאשר יר,  כל הגבלהם כך אין להםומשו, ושותים ונהנים ומתים אוכלים, ק והבנהומע
  .ולמענם יעשה הכל,  שלום החייכי הלוא זה,  מעצורםההנאה שלו אין לו שו

 םונחיה ע, נשמור על חיינוך דע אינה נד לחיות וממצלמדתנו כימל התורה היא תורת חיים והיא הבא
ין וייקים במיתתם קרצד )ברכות יח(ל "רו חזמשהרי א ו מתננ איםויודעים אנו שהאד. ערך וחשיבות לחיינו

 ומהי חכמתו היא. תו והשכלתובינו כי אם נשמתו פגואך האדם איננו , מיתה גוף שייכתבאמנם , חיים
ולא רק משום ,  ביותר המאושרדםן זאת הרי הוא האביי שממו) א" קיםתהלי( 'ראשית חכמה יראת ד

) משלי ג(וביודעו שהתורה יקרה היא מפנינים . המאושרינו ז הי"זהועאף ב אלא ב"י עוהלחית לזכו דשעתי
הלא הוא   כיםעולב שדם אם שוםו עצב להחליף מן אינו מוכ)יטתהלים (ודבריה נחמדים מזהב ומפז רב 

  .ופעולותיודם  ויודע גודל וחשיבות מעשי האן ולעומקרם לאשום החיית אביןמ

 צרכולו לולהועיל ,  האדםת אתר לשנועדולן כואשר . ותחר מחכמות אלהםיש לו אשר  אהנה גםכי 
וכי ?, האם בזה מקילים הם על העולם, םולעשות מלחמות בעול, חבל ולרוסלהבהם  תמשיםהרי מש

חיי  יןבדל הגדול שב את ההם להכיר היוםולכן יכולי, כל זה נשתנה בכללות בזמנינו ?מקילים על החיים
 מכיריםדאי שבו םחיים ב טעםליבקמו, םני ישיבה שלומדיביחוד בו,  של תורהם שאינםין חייבתורה ל



  במשנתם

 

י

ו לחשוב "וח,  ישראלם התורה ועקיוםהיחידה ל  הערובהוהיא,  ובזמן הזה תשועתינו היא הישיבה.בכך
  . ישראלם את עםהלוא הוא מקיי ,ם שלומד איננו פועל כלודםשא

אתה " ,"םכל העמי מאתה בחרתנו", נומה היחוד שלבו, םעולבזה שאנו המיוחדים בנה בכלל ישראל נ
 םעולבה שיש בדה טומכל  ו,םעולב שמיוחדיםה  אנו"ארץב אחד י אחד ומי כעמך ישראל גומךאחד וש

 ,ת אבוא(ד על התורה מעודברים העולם  'על ג, םעולב שיש מה כל םקייו  תורתיני"כי רק ע, מאיתנו היא
 ם ואני אומר לכ,תקוות ה ישיבה שלהיש"בו, ואינה דומה ישיבה לחברתה, הבזישיבה יש לה חלק  וכל). ב

רק , לבי לקמשהרי יש מ) ב, מגילה ו( י תאמיןאתמצו יגעתי, הצ ירםתורה אב גדול אתשכל אחד יכול לצ
. ן תורהבולהתנהג כ, מנובזוסר מללמוד , ריךצו שמהזמן ללמוד ולהתפלל כ רך ללמוד ולא לבטל אתצנ

 על כרריך להיות ני צאמתברי הש, ן ישיבהב ישיבה שהוא בןריך שיהיה ניכר כל צ בין הזמניםלפני  וכעת
, ריך שיהא ניכר יותרצ ישיבה בןאבל על ) ם דריבד(" םימלעיני הע םינתכב ום חכמתככי היא"כל יהודי 

  .ותצליח בודאי שגו כך תתנהםוא, םחיי שהרי הוא לומד התורה שהיא תורת

    
  

   והעיון לימדחיוב ה - ושננתם 
 ,"ושננתם" ) ז,שם ו( ובפסוק נוסף נאמר ,"ולמדתם אתם" ) יט,ים יאברד(במצות תלמוד תורה נאמר 

 "ולמדתם" ולכן הגם שאפשר לקיים מצות , שיהיו דברי תורה מחודדין בפיך)א, קדושין ל(ל "ודרשו חז
אך מי שיכול ללמוד ואינו לומד אלא אומר תהלים כל , באמירת תהלים או בלימוד אחר במשך כל היום

ללא  והוא לומד , וכן מי שמסוגל ללמוד גמרא עם תוספות,"ושננתם" שהיא מצות , הוא מבטל תורה,היום
 ,ן"א והרמב" סוגיא עם הרשב)אןטדורך ( ומי שיכול ללבן ,"ושננתם" הוא מבטל מצות עשה של ,תוספות

והלומד באופן אחר מבטל , "ושננתם" זהו , לפרש את הדברים שיהיו צודקים,א"ליישב קושית הרשב
ה על מספר  לימוד תורה אינו ענין של בדיקה בספרים ולמנות את דעתם כמחשב שמרא".ושננתם"מצות 

   . אלא צריך לעבוד על הענין,זה כנגד מספר אחר
  

  הלימוד השטחי וקביעת הלכה ללא עיון הוא גזירה של ביטול תורה 
 וכאשר יש ביכלתי להבין את הדברים , הם מקשים קושיא,כל קטע של גמרא ישנם דברי התוספותב

 יש ספרים שיש .כתבה במפורש שהתורה "ושננתם" יש בזה ביטול מצות עשה של ,ואינני מבין אותם
 ומכח לימודם , ולמדו את הסוגיא,"ושננתם"על ידי שקיימו ?  ומהיכן הם ידעו את ההלכות,בהם הלכות

 מבלי לדעת , והנה באים היום ומסתמכים רק על הפסקים הכתובים.הגיעו לידי הכרעה ופסקו את הפסק
 לשאול אותו אם , להפעיל את המחשב יכולה לבא אשה,"ושננתם" ומבטלים את ה,את הענין המדובר

 אלא הוא גזירה על ביטול , ענין זה אינו מרבה תורה, אם כן ואם לאו, ולקבל תשובה,דבר זה מותר או אסור
 היו במצרים ישיבה עמהם , מימיהם של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם)ב, יומא כח(ל אמרו " חז.תורה

 יעקב אבינו זקן ,' יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה וכו,'כוזקן ויושב בישיבה היה ו  אברהם אבינו,'וכו
 וכפי שרואים את תשובות הגאונים , וזה מה שעשו בישיבות, כולם למדו.כ"ויושב בישיבה היה ע

   ... הם ענו על שאלות ולא שלפו את התשובות מהכיס,והראשונים מלפני מאות שנה

סדר הדורות בשם הקדמת ספר צדה ' י הזקן עי"ר(ר שמואל " רבנו יצחק ב,כך למדו בעלי התוספות
 כך . הם התאספו וביררו את הסוגיות, פתח ישיבה עם ששים ראשונים שלמדו את כל המסכתות)לדרך

 ולא , לא לקחו כל דבר בפשיטות,מקשים קושיא  והתוספות,י אומר פשט" רש,למדו בכל דבר קטן
 . צריך שתהיה סברא, וצריך ליישב, מקשים,ש קושיא ואם י, מי אמר שכך הוא-,  שאלו,האמינו בלא טעם
   .כך חייבים ללמוד

 ואינו עוסק , אם הלומד יכול ללמוד ולהתעלות וליישב את הקושיא,ענין זה אתם מבינים בעצמכם
 ואם ישאלך אדם אל תגמגם ,מחודדים בפיך  שיהיו דברי תורה"ושננתם" הרי זה ביטול מצות ,באופן זה
   .ותאמר לו

   . לשבת וללמוד, להתחזק יותר בתורה, זה כנגד זה, צריך לחזק את הענין יותר,שיש רפיון בזהובזמן 

 ה" זללה'אבי עזרי'רבנו הגדול ה
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 בעוד עשר או ,שיעבור דור נוסףכ ומי יודע מה יהיה , כלל ישראל נמצא במצב ירוד מאד,דעו יקירי
 , כדוגמא)המבוגרים( הצעירים מסתכלים על הנשארים , אחרים עלולים להשתלט על הכל?עשרים שנה

   . ואיש לרעהו יאמר חזק, עלינו עומד כלל ישראל, עלינו עומד העולם? מי יודע מה יהיה,ואם אנחנו נחלש

 , הרי כל איבוד של יום הוא יום שאבד, ואם הוא מבטל זמן ומדבר,על כל אחד לדעת שהוא אחראי
  . לכולם וזו תהיה הזכות, וצריך להתחזק מאד,וכשהוא מבטל את עצמו הוא מבטל עשרה נוספים

ðùú åìñë"â ,îò íéð÷æ úáùçî ' àéù  

    
  

  שתהיו עמלים בתורה
  

 הוא יכול להשיג את ,ר לתקנןבהמידות שבתוך האדם ועות  מבין א,מי שלומד ויודע את חכמת התורה
לי תיקון המידות לא יוכל האדם להגיע ב ו, אבל בלי לימודי התורה.ויראה נפלאות מדרכי הבורא' חכמת ה

 מי שמסלק מעצמו את הגאוה , השרוי בתורה מסוגל לראות את האמת שבחכמת הבריאה.'יעת הדלי
 שלימות האמונה היא שאי הידיעה ואי ".צמאה לך נפשי כמה לך בשרי"והכבוד יוכל להגיע למדרגה של 

   .ה שהוא יודעמ יותר מד ועו, הוא יודע במה הוא מאמין.יעה הגדולהדההבנה זו היא הי

 ומכח זה ".שתהיו עמלים בתורה" שדרשו "אם בחוקותי תלכו"ל על הפסוק "חזוהנה מצינו בדברי 
פ דברי הנפש "וא עה הביאור בזה ".ןדל עמכם בגן עימטי"י "ופרש - "והתהלכתי בתוככם"מגיעה הדרגה 

'  וכל הבריאה כולה היא דבר ה,שאין מציאות לשום דבר כלל. 'מקומו של עולם' וןהחיים בביאור הלש
 ם אלא אין קיום כלל לשו, שבלעדיו יפול הכלי וישבר, אין המקום כדבר המעמיד.ים אותהשמעמיד ומק

 וזהו עומק המשמעות של ,' הכרה זו היא שלימות ידיעת ה.'אין עוד מלבדו' והיינו .'ר הבמציאות בלעדי ד
להגיע  האפשרות . על כל צעד ושעל בעולם,ואת מציאותו' גישו קירבת הר שי,"ןדאטייל עמכם בגן ע"

   .עה בחכמת התורהיק מתוך עמל ויגר יכולה להיות "והתהלכתי בתוככם"לדרגת קירבה של 

י דכת אפשרות של ירידה עד כי שי,ןד וכנגד אטייל עמכם בגן ע,"זה לעומת זה עשה האלוקים"והנה 
ל ומכאן נלמד את גודל הזהירות שע.  שעלולים להגיע לריחוק של גועל נפש,"ולא תגעל נפשי אתכם"

 כך תגדל חובת , כפי גבהות ההשגות ורום המעלה של העמל בתורה, ובמיוחד לעוסק בתורה,םדהא
 כך , חדש ומצוחצחר כבגד שכפי שייראה יות, כי הגבוה יותר עלול יותר לנפילה,הזהירות מנפילה רוחנית
ים בין דרכת הפרש      .וכיהלום מבריק שכל שריטה עושה בו פגם עצום,  קליםניכרים בו אפילו כתמים

 ".חפצו' כי אם בתורת ה"ין ב ו"אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים"ל שבין דהבב היא ,העליה לנפילה
 . שלא תהיו עמלים בתורה-" אם לא תשמעו" לעומת ,"תהיו עמלים בתורה"חילת ההפרש היא בת

רים בדרך של פחות  ומנגד כשבוח,המעלות המבוארות בפסוק' כשעולים בדרך של עמל התורה מגיעים לז
רך דתחילת ה    . עד כדי שיפריע וימנע אחרים מללמוד,הדרגות'  נופלים ויורדים בנקל בז,ורהבתעמל 

פנו תד אשר ץהרשעים כי אם כמו לא כן" שעליהם נאמר ',מושב ליצים' וסופה כ,בחסרון בעמל התורה
 מי . וזו המעלה לרוממות התורה'םמושב ליצי' זו המובילה ל, פסיעה קלה מבדילה בין שתי הדרכים,"רוח

 כל השוני הוא . כללדתחילה ההפרש אינו ניכר והמאמץ אינו כבב ו, לא יגיע למערב,שהולך למזרח
 הוא זוכה ומגיע לחכמה ,ם מתחיל ומשקיע ביגיעת התורהד כי כשא. התורהדבתוספת עמל בלימו

 ואף אם יכשל , שרויים בתוך החכמהדלימוב כששקועים . והוא מודרך בדרך ישרה של האמת,'יעת הדולי
 אבל כשמתרפים ,מ הוא בדרך הנכונה"מ, ם בבחינת אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטאדהא

 והדרך פרוצה לירידה ,ש"וממילא עלולים להפסיד את היר, ים את השייכות לחכמהד מאב,מעמל התורה
   .ו"ח

ה שנקבל "רצונו של הקב". מים ההם בזמן הזהבי "-ורה ת הם עת רצון ל,ימים אלו של ערב מתן תורה
 משפיע לו ,ם מכין מצידו בית קבול לתורהד כשא. כפי שקיבלו ישראל כמעמד הר סיני,עלינו את התורה

 ולשאוף , צריך להתעורר לנצל את סגולת הזמן.ה סייעתא דשמיא של הצלחה בתורה ויראת שמים"הקב
 . ולאמונה שלימה בבורא עולם,' ה לידיעת,לזכות לקנינים בתורה ולהגיע לחכמה
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   מרב לתלמיד- מסורת התורה 
 , וזקנים לנביאים, ויהושע לזקנים, ומסרה ליהושע,משה קבל תורה מסיני"א "התנא אמר באבות פ

כ אמר " ואח, ועמדו מדוע שינה התנא שאצל משה אמר קבל".ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה
י מסירה מרב " רק ע,ת אין מעצמינו לדעת ולעמוד על כל כונת התורהאולם הביאור הוא שבאמ   .מסרוה

 ושאל אביך ויגדך וזקנך ויאמרו לך ,פ דעתו" ואין להוסיף ולגרוע שום דבר ע, והתלמיד לתלמידו,לתלמידו
 שאז אתה מובטח בהמסורה ,אות יבקשו תורה מפיו- צב'  ומשום כן אמרו אם הרב דומה למלאך ה,נצטוינו

 אבל לא כן משה רבינו שמצינו אצלו ,כ נאמר בה לשון מסרוה" וע,'קת ונכונה בלי שום סטישהיא מדויי
 שהוא ,שייך אצלו הלשון קבל,  ותורת משה היא נקראת,ה על ידו"דברים שאמר מדעתו והסכים הקב

בביאורו לספרא ( ,ל"א זצוק" כמו שכתב הגר,י המסורה אפשר לדעת ולהבין בה הכל" וע,הראשון
   ).'בראשית וכו'  שכל פרט ופרט בעולם כלולים בפ,אדצניעות

 כי ,"בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חקי חיים כן תחננו ותלמדנו" :ובאהבה רבה אנחנו אומרים
י לימוד התורה " ואצלנו הוא רק ע,י גילוי מיוחד" אם לא ע,באמת אי אפשר בשכלנו להגיע לדעת התורה

 שהיא מחובת המסירה , מה שאנחנו מצווים והגדת לבנך ושננתם לבניך וזהו,י המסורה"וע' וקיום מצותי
   . כי זהו קיום התורה ושלא להיות מונע בר, והבן את זה,לדורות

éøæò éáàì äîã÷ä ,äéðù äàöåä  

    
  

  

  
  

  
ורבנו , ל"ש גרוסברד זצ"הגר במוצאי שבת בא אל רבנו, פעם אחת היה רבנו חולה עם יסורים עצומים

וואס טוט מען ,  שרגא'ר: ואמר בקול מתחנן, קשה מאד ערו בפניו על כך שעברה עליו שבתהשיח את צ
 ש גרוסברד"ענה לו הגר? ורים והכאביםסיש לכם איזו עצה בשבילי להקל את הי , שרגא'ר,  אנ־עצה'דא פ

וקחים שאחרי של, אחד אולם יש לתרופה הזו חסרון, שידוע לו על תרופה שיכולה להועיל לרפואתו, ל"זצ
!  לא,"יןני". "ושב ורפא לו"כך  ואחר, שעתיים ־ שעה אותה מרגישים חולשה עצומה וחייבים לשכב למשך

 והחווה ביד ימינו בתנועה נחרצת, לשכב אני אשכב שמה, "ןוועל איך ליגן דארט ליגן", פסק רבנו בנחרצות
היכולה להקל עליו את  התרופהולא הסכים בשום אופן לקחת את , לעבר החלון הפונה לכיוון בית החיים

המשיך רבנו להתייגע , ל מלפניו"גרוסברד זצ ש"ותיכף ומיד כשיצא הגר. םיסורים והכאבים העצומיה
  .מהיסורים והכאבים הנוראים בגמרא הפתוחה שלפניו ובהתעלמות

יהיה צריך לשכב במיטה  נורא נוראות איך שרבנו הסכים לסבול יסורים נוראים ומרים ובלבד שלא
  .שעה־שעתיים

, יפריע לו מלימודו בכי הוא זה זה לא, יסוריםהשהיה ברי לרבנו שגם אם ישארו לו , עוד נמצינו למידים
אלא בהכרח , כ יחזור לתלמודו"ואח, התרופה ולנוח שעתיים ת אתחהרי בודאי היה עדיף לק, שאם לא כן

  .מהיסורים בשקיעה בלימודו שלא היה לו הפרעה

 במטו,  שרגא'ר: ביקש ממנו מרן, ל"הגיע אל מרן זצכשפעם אחת , ה"סברד זללהש גרו"עוד סיפר הגר
ומה , יםנהאחרו י על כל השאלות והבעיות שעמדו על הפרק במשך השבועייםנמינייכו תחזרו לפ

ועל הכל נענע מרן , ובעיה ומה שהכריע  על כל שאלהרןש גרוסברד חזר בפני מ"הגרצ. שהכרעתי בהם
  .תינ יפה ד,וריתייפה ה: בראשו ואמר

האחרונים הוא מתקשה  שבשבועיים, ל"הסביר לו מרן ז, ש מה ראה מרן על ככה"רלפליאתו של הג
, הקושיא הזו לא נותנת לו מנוח, "מיר די קאפ  די קאשע טומלטוןא"ב " ע' בתמורה דף ה'סברי התודב

הוא , רוץ לקושיא הזולכן עכשיו כשכבר מצא מנוח ותי, כך בהכרעות וחשש שמא משום כך לא דק כל
  .לדעת שלא יצא מכשול מתחת ידו, על כל מה שהכריע באותם שבועות חזר לעצמו

 ה" זללה'אבי עזרי'בנו הגדול הר



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה
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   אין דרך ארץ- אם אין תורה 

  
מה הוא ) ב, גקלת שב(כדאמרו , הגמילות חסד וההטבה,  המדות הטובותתחשיבות האדם מחייבת א

באמת אין זה מגיע אף במעט למה  ך א,חושבים שבעולם יש מדות אף על פי שאין תורה. רחום אף אתה
ועם תורה זו , בלי תורה מפריד הגשם בבני האדם כי, שהתורה דורשת ואיך צריך להראות איש תורה

  )קנא' עמ, א"חמחשבת מוסר  (.השקפה אחרת לגמרי

SGR  
  

אבל , אם זה כהמשך של תורה הוא רקארץ כל הקיום של דרך , רץ אין דרך א-ומאידך גם אם אין תורה 
  )רנד' ב עמ"ח, שם (. גם זה אינו כלום-תורה  שבת וללמוד מדות בלי השקפה והמשך הלאה עםל
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 כי ללא תורה הלב ,בלבדדות פשוט שמבלי ללמוד לא מועילה שום מחשבה והתבוננות על המאמנם 
סוד ההתבוננות מונחת על י אז, ותדחושבים על המ אבל כשלומדים וגם, ולא מועיל שום דבר, הוא ריקן

  .ואז הוא יכול להגיע למשהו, בריאה  כי למי שלומד יש הבנה,מוצק

לבא לתפלות וכן  ,לשבת וללמוד, וצריך להתחזק, המצב הוא נורא, כל אחד צריך לחשוש על עצמו
  )רנו' ב עמ"ח (.הבה נתחזק. שכל אלו הם דבר אחד, לסדר מוסר

SGR  
  

 יראת שמים ולא יןכאשר א הנה במציאות. ל כךוגם התורה מעידה ע, ענין זה מוכח הוא מצד המציאות
אך כשיגיע מצב אחר , אם עכשיו עושים דבר טוב אף, ושיש עתיד של עולם הבא, מכירים בשכר ועונש

 - ואומרים , להרוג דורות רבים, להטביע אנשים, עלולים להגיע להיפך ,ה לחץיזשל שעת הדחק ונעשה א
על ידי  אפשר רק, והצדק לאשורו וכיצד האדם צריך להיותאת הקביעה של האמת . הצלתי ואני את נפשי

בעל עשיית טוב וחסד הגדול  והוא, אך בלא זה אפשר שהאדם הוא טוב ונאה ביותר, תורה ויראת שמים
 זה מלמד שהאדם בעצמותו הוא טוב ובעל יןעדיין א אך, ריהבה מקפח שכר כל "ובודאי אין הקב, ביותר
הגמילות חסד של התורה הוא חסד שונה . ם שהתורה התכוונה אליוהאד  אי אפשר לומר שזהו,מעלה
  )רסה' ב עמ"ח ().מאמר נקודת היראה, רקי מחשבותפ, אור יהל' עי(. לגמרי
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, דיבור או אמירה בעלמא אך כמובן אין זה נוצר על ידי, אמנם אף כי הכח לתיקון המדות מונח בתורה
אך , מפני שהוא מבני אברהם יצחק ויעקב, יותר ודי הדבר קלאלא שבדרך כלל ליה, ואין זה נעשה מאליו

  )רסז' ב עמ"ח (.עדיין צריך לפעול ולעבוד על כך
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כן יתכן שמפני ענינים  וכמו, אפשר שיהיו סתירות במעשים, ד אינו כפי הראוי על פי תורהחסכאשר ה
  .פוליטיים וכדומה עלולים לאמלל בני אדם

נתבונן עד היכן מגיע  . לו חלק לעולם הבאיןא,  המלבין פני חבירו ברבים)א, ב״מ נט(ל "הנה אמרו חז
שכולם יראו איך פלוני עשה , לפני כל העולם שיתכן שמפני חשבון פוליטי או אחר יביישו בן אדם, ענין זה

ויתכן , ורוצה להקבר תחתיו, אינו יודע היכן להחבא מרוב בושה עד שאותו האדם, אחרת עוולה זו או
 כי יתכן שיהיה, ולמרות זה אין הוא מרגיש במעשה זה סתירה אצלו, בעל מדות, טוב יש הוא אדםשהמבי

ואינו מחשיב את הדבר  ,ושם הוא מבייש באופן נורא, כאן הוא טוב, באדם גדר של אש ומים בכלי אחד
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 פני חבירו ברחוב מאמר זה שאמרו המלבין מפני שאין מבינים, ואף אינו מבין שהוא עושה עוולה, לעוולה
, אינם מחשיבים את הפוגע בשני כשופך דמים, שופך דמים וכאילו,  לו חלק לעולם הבאיןברבים א

ין שהרי א, ואפשר לגרום בזה לשפיכות דמים, שדבר זה הוא בגדר של שופך דמים והתורה היא שקבעה
 עד ,צא מגדר הרגיליו ויתכן שאדם ירד לחייו של חבירו באופן, נו קנה מידה לדעת מה פועל כל מעשהל

כך הוא ללא תורה ויראת . לאבד עצמו לדעת והוא עלול, כדי שלא יהיה לחבירו דרך אחרת לאן לברוח
  )רסה' ב עמ"ח( .כי ללא תורה לא שייך להיות טוב באמת, ואף אם האדם נראה טוב וישר, שמים
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התורה נקראת , 'ים ואהבת חסדתורת חי... לנו כי באור פניך נתת'שמונה עשרה אנו אומרים בתפילת 
 .בלי תורה לא שייך חסד, שאהבת חסד יכולה להיות רק עם תורה ופירושו הוא, תורת חיים ואהבת חסד

  )סור' ב עמ"ח(
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להבין מהי , להתעלות יותר  עלינו!היכן אפשר לדבר ולהבין את הדברים הללו מלבד אצל בני תורה
אם לא לומדים ויש ריקנות לא יועילו , זה תורה  העיקר,י תורה ובפרט אצל בנ,ודאי שאצל כולנו. תורה

שומעים ושומעים וללא , מתחלק הכל, פשוט וריק לא חל שום דבר  על לב,שום דברי מוסר וחיזוק
 ין יראה איןא אם אין תורה אין יראה ואם, תורה עם מוסר ביחד, ס"ריך למלא את כריסו בש צאלא. תוצאה
, נדרש על ידי מעשי המצוות  יראת שמים עם ההבנה מה התורה דורשת ומה,) יז, אבות ג'עי(תורה 

  . בכל המובנים,לחבירו  בין אדם למקום ובין אדם- להתלמד בכל הענינים 

, הדרדרות נוראה יש, אין לזה שם,  במצב נורא עד שאינני יודע איך לכנותוויהרחוב היום שר
. הרי כך הגדר במצב של הרחוב, פרהסיא בהם עריותוכשלומדים חומש ורואים שבני ישראל רצו להתיר ל

 מכך אין וץח!  באמת יש שם גזל ורציחה, אדם לחבירויןשל ב ואם תחשבו שיש שם על כל פנים מדות
 קדושין(ל אמרו "זח.  מה התורה נותנת ומה התורה מלמדת את האדםיןצריכים להב  בני תורה.שום דבר

לומד תורה והוא  ולכן אם יאמרו על אחד שאינו, לו תורה תבלין בראתי יצר הרע בראתי )א,זטב " בב ,ל
והרי נאמר , התבלין היחיד כנגד היצר הרע כי התורה היא, ל שאי אפשר להיות כך"מבואר מחז, נוהג כראוי

ואף אם ,  ובלי תורה ויראת שמים הוא רע, האדם הוא רע- " מנעריו כי יצר לב האדם רע" ) כא,בראשית ח(
  )תקעח' א עמ"ח (. החיצוניות מוכיחה שום דבריןמכל מקום א ,ההרע הוא מכוס

SGR  
  

  

  

  

  

  

 ,הרב וסרמן  ונתעוררתי באיזה ענין עמוק בדין ערלה שהוא מן הנשרפין' אני זוכר כשהייתי גר עוד ברח
 ויצאתי ושאלתיו מדוע אין ,ופתאום ראיתי דרך החלון שהסטייפלר לנגדי הולך ושונה ומלמל בדברי תורה

 הפסיק ממשנתו לרגע קט וקיים ל ידי זה אבל ראיתי שע, וענה לי מה שענה,ז"גין לשרוף ערלה בזהנוה
 ממש ,הולך חזר משניות ומסכתות'  כשהי, במלוא מובן המלה"בשבתך בביתך ובלכתך בדרך"את הפסוק 

של רגע לו מפה גדולה של שמונים שנה של לימוד התורה בלא ביטול ' הרי הי' מגירסי' לא פסיק פומי
  .קטן

ä åðáø ìò ãôñä êåúî'á÷òé úåìä÷ 'äììæ"ä ,äòáùä úåìëá ,éùé 'æáéðåô 'á 'îùú ìåìà"ä  
  

 ה" זללה'אבי עזרי'רבנו הגדול ה
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טו

  

ìåãâä åðáø     
 ïøî éáø ïåàâäåìù óñåé 'áéùéìàèéìù "à  

  
  

  *עמלה של תורה ודרכי לימודה
  

  א מאבד כל הלימוד-  מעט היסח דעת
  

? זוכרים כל מה שלומדיםמאידך יש שו, יםמה הסיבה ששוכחים כל כך מהר את מה שלומד: אלתיש
  ?האם תלוי בחזרה מרובה

 ללמוד פעם' החזרה שיש בה תועלת היא . צריך לדעת כיצד לחזור,אבל . בזה'גם'תלוי : שובת רבינות
  . 'שכבר למד'לא רק לחזור על מה בשימת לב ובעיון כמו פעם ראשונה  'נוספת

ומטבע הדברים שבכל פעם . ועלת היא מחזרה כזואבל הת, פ שחזרה כזאת לוקחת יותר זמן"ואע
  .הלימוד נעשה מהיר יותר כיון שכבר למד אותו

  . הרי שיש דבר יותר עיקרי, בזה'גם'הרב אמר שתלוי : אלתיש

  ! בודאי: שובת רבינות

  ?מהו: שאלתי

  . שלא להסיח דעת מהלימוד, העיקר הוא: השיב רבינו

 כשמסיחים ב"התעיף עיניך בו ואיננו"על שם " עּוף"קראים הם נ? אתה יודע שלדברי תורה יש שם נוסף
  .את הדעת מהלימוד הדברי תורה נאבדים

  ?מה נקרא היסח דעת מתורה: אלתיש

התעיף "י "כלשון רש. (גואמר זה כבר נקרא היסח דעת, א מצמץ בעיניו כהרף עין"רבינו שליט :תשובה
  "). ממךהיא משתכחת,  אם תכפל וסגרת עיניך בתורה- עיניך בו 

    

                                                 
*  íéãåîòä äæá íéðåùàøäãáåòîíé øôñä êåúî "éøâä ïøî éøåòéù"èéìù áéùéìà ù"îò à" ñ

úåëøá "÷äáåîä åãéîìú øåàì àéöåäù ,âä ÷å÷ ïäëä ïåéö ïá éáø ïåàèéìù"à) . úåøòää ììåë
íééìåù.(  

à  íéøáãù éì øîàèéìù åðéáø"ðùú óøåç à"ãúéøçù úìéôú íãå÷ úîã÷åî ø÷åá úòùá .  
á îâä ïåùì äæ '" éðáå óåò åäéáâé óùø -åððéàå åá êéðéò óéòúä øîàðù äøåú àìà óåò ïéàå  "

ãîìù äøåúä úà ãáàî äøåúî úòã çñéä èòîá øîåìë .  

â äøåúä úòéãé úåð÷ì ãöéë úåéðëåú íéùåò íéáø ,ò"úåøæçå ÷ôñä é .äæ ø÷éò íéçëåùå !
äøåúá úéãéîúä äáùçîä ,ãåîéìäî úòã çéñäì àìù. 

éùé ùàø åðáøå åðéøåîåäìöæ á÷òé øàá úá"øâä øåàéá úà àéáäì ìéâø äéä ä" à)åà"î ç"æ ,
ã' ( ùøôîù"'úéâäå 'äìéìå íîåé åá "äìéìå íîåé äøåú éøáãá úéãéîúä äáùçîä ìò . äéäå

êë ìò úåáø øøåòî , ãéîú ãåîéìá çðåî úåéäì"ïòðøòì ïéà èâéì." 
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 בכל חזרה מגלה דברים חדשים 
 אינו מלא מחזיק ריקן כלי ודם בשר מדת ודם בשר מדת ה"הקב כמדת שלא וראה בא") ב' ברכות מ(

 שמוע אם תשמע שמוע אם ויאמר שנאמר מחזיק אינו ריקן מחזיק מלא כן אינו ה"הקב אבל מחזיק
   ."תשמע לא שוב לבבך יפנה ואם בחדש תשמע בישן שמוע אם חראבר ד תשמע לא לאו ואם תשמע

רק אם שמע ולמד תחילה וכבר יודע בה , דהיינו שאר חכמות, צריך ביאור הרי כך גם במידת בשר ודםו
  .אבל אם לא למד לא יוכל לשמוע עוד כיון שלא למד ההתחלה. יוכל להוסיף ולשמוע בה עוד

  . ה עד תומהלאחר שכבר למד והקיף אות, ההבדל הוא בסוף החכמה: התשובה

אחרי : דוגמא(במידת בשר ודם גם אם יוסיף ללמוד ולחזור עליה לא ישמע בה עוד דברים חדשים 
כ בדברי תורה כל מה שיוסיף "משא). כשיחזור עוד עליה, שכבר יודע חכמת החשבון לא יוסיף לו מאומה
  .דלחזור עליהם תמיד ישמע בהם דברים חדשים

    
 

  מתוקים מדבש
דרך הדבש להפוך את הניתן : "כתב בשם רבנו יונה חידוש הלכה) ה"ל' פרק שישי סי(ש ברכות "הרא

כלומר איסור שנפל לתוך דבש מותר " ומותר, ולכן דיינינן את האיסור שבתוכו כדבש, בתוכו לדבש
אולם מוסיף דדווקא כשאיסור אינו ) 'פ', ת א"שו(א "כ הרשב"וכ. באכילה מפני שהוא נהפך להיות דבש

אבל נמלים שלמות שנפלו לדבש אסור לאוכלו , ון רגלי נמלים שנפלו לדבש מותר לאוכלושלם כג
שהדבש נראה שיש לו שתי סגולות האחת למהר למחות ולכלות הדברים הנחתכים הנופלים לתוכו "

גבי הורדוס הטמינה ) ב', ג(ב "ים בתוכו וכמו שאמרו בבוהשניה להעמיד ולקיים הדברים השלמים הנטמנ
  ). ז"ק ל"ך ס"ב ובש"י, ד"ד פ"ע יו"והובא להלכה בשו" (בע שניםבדבש ש

  . כלומר שהם מתוקים יותר מדבש" מתוקים מדבש"בזה יש לבאר הנאמר על דברי התורה 

  ? במה התורה מתוקה יותר מדבש

אדם ' כ התורה בכוחה להפוך אפי"משא, הדבש אין בכוחו להפוך בריה שלמה: ויש לבאר על פי האמור
   .ה)ה אמרנו"ג ד"ר' עמ', וראה עוד בקובץ תשובות ג(נות אותו למוטב שלם ולש

                                                 
ã ùøôá íéùøåôî íéøáãä"ñîá é ' äëåñ)î"å ,á'" ( íà øçà øáã ïùéá òåîù -  ìò øæçî

úòîùù êãåîìú . ùãçá òîùú - íéðùé íéøáã êåúî íéùãç íéøáã ïéáäì åá íëçúú ." åðééä

íéùãç íéøáã òîùé åîöò øáã åúåàáù .ùøôù íâ åäæå" ïàë é" ïùéá òåîù íà–  úéðùù
úùìùåã÷úùà úòîùù äî  ."òãåé øáëù äî ìò øæåçù åðééäå. 

ùøô àî÷ àðùéììå" é" òåîù íà- ôúçà íò"ïåùàøä ãåîéìä åðééäå . ðë äù÷å"éøä ì  ìëá
â äîëç"àåä ë ìëåé àì ãîì àì íàù êë ãåîììå êéùîäì .ñîá ïëà 'ùø øàéá íù äëåñ" é

 åæ ïåùìì" òîùú àì-êãéá å÷éôñé àì  "äøåúá ÷ø ùéù éìåâñ ïéðò àåäù åðééäå . ìëá åìéàã
àåáé íéîéì äîëçä ãåîìì ìéçúäìî úåçãì ìëåé úåîëçäå . úà äçãé íà äøåúá ìáà

 åàåáé íéîéì ãåîéìä"òåîùì êúåãìéá ïæåà úéèä àìù , å÷éôñé àì ïîæ øçàì òîùú àì áåù
êãéá ."  

ä æå"çä ì" úåëìä éèå÷ìá ç)äðåùàø äîã÷ä" (åâå ùáãî íé÷åúî áåúëù äîå ' ùéù òåãé éë
øáã äæéà äá ìåôé íàù ãò ìåãâ úå÷éúîä çë ùáãä òáèá ,ëå øùá åà íçìäîåã , àäúùéå
øåîâ ùáãì øùáäå íçìä êôäúé ïîæä êùîá áø éåäéù äá . íà åìéôà íé÷ñåôä áåøì äðäå

øåîâ øúéä úåéäì øæåç øåñéà øáã äá ìôð . ìåãâ àåä äøåúä úå÷éúî çëù áåúëä øîàù åäæå

 א"ש אלישיב שליט"מרן הגרי
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  חוובתורה בכל כלעסוק 
 ועוסק בתורה זוכה ומקבל פני שכינה שנאמר רשהמדת  ונכנס לביתהכנסית היוצא מב) 'ד ב"ברכות ס(

   .ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלוקים בציון

  . ו"ועוסק בתורה"קא ו אלא דו"רשמדהת  לביתהכנסת יוצא מבי"ל מדגישים שלא די ב"חז

הולך "ב "הרע' פי[ ד הולך ואינו עושה"ארבע מידות בהולכי ביהמ) "ד"י', ה(פ ששנינו באבות "כי אע
  . מקבל שכרגם הוא והיינו ש" שכר הליכה בידו"] ד לשמוע ואינו שונה"לביהמ

. שם בתורה' עוסק'ד ו"וקא כשהולך לבהמוהיא ד" זוכה מקבל פני שכינה"ההבטחה של מכל מקום 
דהיינו "בדברי תורה ' לעסוק'בביאור נוסח הברכה ) 'א, ז"מ(ז הלכות ברכת התורה "והיינו כמו שכתב הט

  ". בטורח ויגיעה

שכר "פ שיש לו "ה אע"אבל בלא, בתורה זוכה ומקבל פני שכינה' עוסק'וזהו שאמרו כאן דוקא כש
  ". ומקבל פני שכינהזוכה"אבל אין לו את ה" הליכה

אבל ישנם הרבה אברכים , לא רציתי לומר ברבים: א לביתו לאחר הסיום הוסיף"כשחזר רבינו שליט
' עוסקים'מפני שאינם " זוכה ומקבל פני שכינה"ס לכולל אין להם שכר זה של "פ שהולכים מבהכנ"שאע

  .בתורה בכל כוחם

    
!ז ביאורו- המשמאילים בתורה 

 איכא ימים אורך בימינה אלא ,וכבוד עושר בשמאלה בימינה ימים אורך דכתיב אימ) "'א, ג"שבת ס(
 שמפשפשין[ בה למיימינין אלא ]וכבוד עושר ש"כ ימים אורך דאיכא כיון ,בתמיה[? ליכא וכבוד עושר

 בה למשמאילים ,וכבוד עושר ש"וכ איכא ימים  אורך]למלאכה המיומנת כימין ובוררין בדקדוק טעמיהן
    "ליכא ימים אורך איכא וכבוד עושר ]צרכן כל בה געיםי שאין[

 שעסוקים בה בכל כחם וטרודים לדעת סודה -למיימינים בה "שמפרש ! י"ע רש'יש כאן מבהילדיק
  . "כאדם המשתמש ביד ימינו שהיא עיקר

לכאורה לפי דבריו הרי כל מי שאינו עוסק בתורה בכל כוחו שאיננו מן המיימינין בה הוא בכלל 
 דחיי סמא בה למיימינין רבא אמר) "ב, ח"להלן שבת פ(' שמאילים בה שעליו אומרת הגמהמ

  !     ? ומי הוא הזוכה ללמוד תורה בכל כוחוח"דמותא סמא בה למשמאילים

דבפירוש המשמאילים בה " משמאילים בה"הוא בכלל ה" המיימינים בה"ונראה דלא כל מי שאינו מן 

  . טא לשמהי דהיינו שעוסק בה של"מודה רש

                                                                                                                            
íéôåö úôåðå ùáãî øúåé äáøä , åìéôà éåàøë äá ÷áãúîå äøåúä ìò ã÷åù íãàä íà åðééäã

òáè íà øçà ùéà úåéäì êôäðå åúùã÷îå åúøäèî äøåúä çë ãàî òø äìéçúî äéä åùôð 
ùîî , úåáàá àúéàã äî åäæå)å ,'à' (øùéå ÷éãö úåéäì åúøùëîå ."ëò"ì .  

çä åðáø íâ äðä"ðë áåúëä úðååë åðì øàéá ç" êà øúéä úåéäì øåñéàä úà êôåä ùáãäù ì
 ïì øàéá àì àåä äøåúä úå÷éúî çë äîá"øä ìåãâøúåé äá "íéôåö úôåðå ùáãî .  

èéìù åðáø íìåà"ò øàáì óéñåä à"áùøä éøáã ô" àìà íìù øáã êôäî åðéà ùáãäù à
åúåà íéé÷î äáøãà ,÷éãö úåéäì åìåë íãàä úà íâ úëôåä äøåúä åìéàå .  

å åî úëñî óåñáù ïééöì ùé" øëæð àì íùå àøîéî äúåà úà ùé ÷"äøåúá ÷ñåòå."  
æ åðáø éøåòéù êåúî òúáù úëñî ì .  
ç ëå"ìùú íéèôùî øñåî úåçéùá ë"à.  
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, ודוקא הלומד על מנת לקנטר בשבילו התורה היא סמא דמותא, וגם בשלא לשמה יש כמה וכמה דרגות
ל "וכמו שאמרו חז, עדיף שילמד) על מנת שיקראוני רבי(אבל סתם לומד שלא לשמה . ועדיף שלא ילמד

  ".  שמתוך שלא לשמה יבא לשמה, לעולם יעסוק בתורה ובמצוות שלא לשמה"

  : ל" מלמד זכות על כלל ישראל כדי להצילם מהנימתהשפת א

  : בחינות' אלא כמו בסמי רפואה יש בהם ב, שהתורה ממיתה אותו" סמא דמותא"שאין הכוונה 

  ). ויטמנים(רפואה שנותנת לאדם ִחיּות ] א

  . אבל איננה מוסיפה ִחיּות, )אנטיביוטיקה(רפואה שרק מונעת מיתה ] ב

אבל למשמאילים בה ". זוכה לדברים הרבה"לה אותו ומוסיפה לו חיים שכך למיימינים בה התורה מע
" סמא דמותא"וזהו , כלומר שלא להיות רשע הקרוי מת, איננה מוסיפה חיים אלא רק מצילתם ממוות

  .יארפואה להציל ממוות בלבד

    
  

   שייכת לכלתורה ניתנה במדבר לומר כי
  

 רץתנה תורה באילו נישא, ויחנו במדבר) "ה"ו רמז רעיתר(ש "ובילקו, )ב, ות יטמש(" מדברבויחנו "
יא במקום הפקר כל ס פרהסחלק בה אלא ניתנה במדבר דימו  לכםיןישראל היו אומרים לאומות העולם א

  ".קבלויהרוצה לקבל יבא 
ודאי . )א,שבת פט(] רש״י, בלו בו תורהישלא ק-[הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו , מאי הר סיני"

לם חזיא זאבל כפי הנראה שמ, משיחו  ועל'לוחמים על ד, ן השמיםמעולם לא מאמינים בתורה אומות ה
נה יתאבל התורה נ ).א, אסיבמות (" ם קרויין אדם"העכו ואין, אתם קרויין אדם"שיש דבר הגורם ש

                                                                                                                            
è ïàë åøîàù åîë ùðåò íäì ùé äá íéìéàîùîäù åøîà àìù íù à÷åãã "àúåîã àîñ " ÷ø

 íäì úðúåð äðéà äá íéìéàîùîäù åøîà"íéîé êøåà "ùøôî äæá" åðééäã é" äá íéòâé ïéàù
íëøö ìë",   ìáà"àúåîã àîñ "ùø äãåî äæá íúåà äúéîî àéäù"é íéãîåìùë ÷ø åðééäã 

øèð÷ì úðî ìò åðééäã äòø äðååëá .  

äâä äæá óéñåäå"ø ö"èéìù  ïåðç é"á úîàáã à ' íéøáãä - úòãì ãåøèå åçë ìëá äøåúá òâé 
äãåñ , äîùì ãîåìå -äæá äæ íéøåù÷ íä  . åçë ìëá äøåúá òâéä àåä äîùì äøåú ãîåìä ÷øã

äãåñ úòãì ãåøèå .îéìá øáãì éãë ÷ø ãîåì íàùåéëå ãå"á , úåéäì äì÷ äòéâé åì ä÷éôñî
åéëå íäéìò ãåîéìá øáãìå íéðéééðòá"á .àùî" äãåñ úòãì äöåøä àåä äîùì ãîåìä ë

éúéîàä ,äãåñ úòãì ãåøèå åëøö ìë äá òâé àåä ïëìå.  
éà ôùä éøôñá åðé"åîùá àáåî àìà à.  

àé ö"îâáù ò ' úåéçäìå úéîäì íäá ùéù íéãéâðì úàæ àøîéî åîéã"åòîù øáãà íéãéâð éë  - 
ã óà úåéçäìå úéîäì åá ùé äæ ãéâð äî êì øîåì ãéâðë äøåú éøáã åìùîð äîì" íá ùé ú

úåéçäìå úéîäì .àúåîã àîñ äá íéìéàîùîì ééçã àîñ äá ïéðéîééîì àáø øîàã åðééä" ,
ùîî úéîäì íãéá éàãåá íéãéâð éøäå .- âä"ïé÷ñã åäéìà ø .  

öå"ôùäù ì"îåìäù äãåî éàãåá àåúâøåä äøåúä ïâåäë åðéàù ã , äîë ùéù åúðååë ÷øå
á úåâøã"àúåîã àîñ" , åì àéä äá ïéîééî åðéàù éî ìë àìå"úåîä íñ "îâäå ' àúåîã àîñá

äæá íéðôåà äîë äììë .ùîî úååîä íñ íâ éàãåá ìáà úåîî ìéöäì íñ.  

-  ò"áøâä åãéîìú éáúëî ë"èéìù ö"à.  
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יט

ות בה וכל הרוצה לזכ, היא קנין לכל העולם התורה. כדי שאומות העולם לא יטענו לנו אין חלק בה, במדבר
פה הושתת על ידי חכמי התורה שהגזע שלהם הוא מאומות  שבעל שיסוד תורה, ה היאדועוב. יכול לזכות

מבני בניו של המן למדו תורה אף ו,  הגרסאונקלו, רבי מאיר, באירבי עק, ואבטליון כמו שמעיה, העולם
  ! כולם יכולים לזכות בתורה-) ב, נזגיטין ( ברק בבני

    
  

  חג החירות הרוחנית - חג השבועות 
  

לא היו חרותים  ."המכתב מכתב אלקים הוא חרות על הלוחותו"): טז,  לבתשמו( על לוחות הברית נאמר
חרות על ", ומה הוא אם כן, בחרט  ואין חריתה רק אם חורתים"מכתב אלוקים"שהרי היה , על האבן

שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק , חרות אלא חירות אל תקרא": )ב"ו מ"פאבות (ל "אומרים חז, "הלוחות
שאין לך בן " ־ "חירות"היה , כמו כן גם התוכן של הלוחות, של חירותה זאת היתה חרית. "בתלמוד תורה
  ."שעוסק בתלמוד תורה חורין אלא מי

ויש חרות . לעצמאים כאשר משתחררים מעול זרים ונעשים, חירות פוליטית: שלשה מיני חירות יש
שיוכלו לאכול ולהתפרנס בלי , אחר חירות שלא יצטרכו לא זה לזה ולא לעם, )'אקונומית'(כלכלית 
, "רשעים מלאים חרטות) "חק שער סזצעקידת י' מובא בס( מה שאמרו, וישנה חירות מוסרית. הגבלות

וחירות זו , ואינו יכול להנצל ולהשתחרר ממנו, הוא ליצרו הרע עבד, חסר לו הסיפוק והוא משועבד לתאוה
  .ריןבמצב בן חו ת אותו לעמודמשחרר

  .השבועות וחג הסוכות חג,  חג הפסח-באים שלשת הרגלים , וכדי להשריש בלבנו שלשה חירויות הללו

כמו , החירות הכלכלית וחג הסוכות הוא. נעשינו בני חורין בגופינו, חג הפסח הוא חירות מעול מלכות
. "וציויתי את ברכתי"חיים של , )טז ,גשמות כ" ( באספך את מעשיך מן השדה...חג האסיף"שאמר הכתוב 

  . כל ערך לחירות הגוף ולא לחירות הכלכליתיןשזולתו א, תורה ובאמצע שני החגים הללו יש לנו חג מתן

כמה , יומא דקא גרים אי לאו האי, אמר, עבדי לי עגלא תלתא"ואם רב יוסף היה אומר ביומי דעצרתא 
לאו האי יומא מה היה ההבדל בינו לבין   אי-כן צריך כל יהודי לומר , )ב"פסחים סח ע(" יוסף איכא בשוקא

  .כר מעם ישראלזהיה  שאילולא התורה כבר לא, שאר אומות העולם

  !"היום נהיית לעם" -ואם כן חג השבועות הוא חג החירות של כלל ישראל 

מכרזת ואומרת אוי להם ו בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב"והנה רבי יהושע בן לוי מוסר לנו כי 
 הוא חרות על םהמה והמכתב מכתב אלקי והלוחות מעשה אלקים'ואומר . לבריות מעלבונה של תורה

וכל מי שעוסק .  חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורהבןלך  שאין, רות אלא חירותח אל תקרא 'ותחהלו
  ).ב"ו מ"ות פאב( 'וממתנה נחליאל ומנחליאל במות'שנאמר  ה מתעלהזבתורה תדיר הרי 

; התורה ונגד הר סיני  נגדתות גדולים עומדים נגדה ומכריזים בקולי קולוחיודעת היא הבת קול כמה כו
 ,חכמת המסכן בזויה"אם כי . יום ויום כלבהיא לא מתעייפת ולא יגעה מלשוב ולהכריז כן , ואף על פי כן

לשון , ) ל, כבמדברב(' סכנתיסכן ההה" ון לש'מסכן ' ופירוש- ) טז, טתקהל( "ודבריו אינם נשמעים
  .ואף על פי כן ממשיכה היא להכריז,  כבר יודעים את זה,שמוע ל אינם רוצים-והיא בזויה , רגילות

מעלבונה 'כי הכל נובע  עליכם לדעת,  ואבוי'אוי' אתם שומעים שצועקים בעולם םא, "אוי להם לבריות"
  .להטות את אזנינו להכרזת הבת קול ולם עלינו מן הע'יאו'ואם אנו רוצים לסלק את ה. 'של תורה

 עמל ביןשני הבדלים  אך ישנם, לדו לעמל יבן חוריןאף שה. " אלא מי שעוסק בתורהבן חורין לך יןשא"
, אם כי יעמולרין  והבן חו,לתועלת זרים ושביל אחריםבהעבד עובד רק . וריןעמלו של הבן חין העבד לב

 , לא כן העבד)י, ג' ישעי( "מעלליהם יאכלו וב כי פריטצדיק כי ו ראמ"! תאבל הוא עמל לתועלתו הפרטי
  .אדונו הרודה בו כל עמלו הוא לתועלת

שלו מקבל את  שאין האני,  אם הוא משעבדו לתאוות הזמן,אם הוא לא מנצלו, אדםב ש'אני'וה
וסק בתורה תדיר  שעמיוכל "        .)א, י מ"ב(" ים לעבדיםדי הם ולא עבדעב", דשוב נשאר עב, התועלת



  במשנתם

 

כ

 מתחילה מרגיש האדם את - "בר מתנהממד". "במות נחליאלמהרי זה מתעלה שנאמר וממתנה נחליאל ו
הוא מרגיש כי יש לו , "נהתממדבר מ" -אבל אחר כך , מרגיש שום טעם וינא, עצמו כעומד במדבר שממה

  .נהתמ קנין באותה

הוא מרגיש שזו כך  ראח  רק)א, ז יט"ע(' ו יהגהובתורת'ואחר כך , ' חפצו'בתורת ד'ל "מתחילה אמרו רז
ורח א" "הרי זה מתעלה" -ממדרגה למדרגה   עד שהולך הוא,בלא עמל וטורח, נחלה שלו שהוא יורשה

  ).כד, משלי טו(" טה מחיים למעלה למשכיל למען סור משאול

*  

,  חרות מיצר הרע-נים המוב  ועל ידי זה נזכה לחירות שלימה בכל, עלינו לקבלה מחדש,ן תורהתוביום מ
  .ומשיעבוד מלכויות, תממלאך המו

 אמתין עד יןמומ ואתן אותה לבעלי, התורה שלמה היא"ה "שאמר הקב, בזמן מתן תורה, וכמו אז
 "תן להם את התורהונ, רפא אותם ה"מה עשה להם הקב, אני מאחר בשמחתה של תורה, שיעמדו בניהם

בגאולה , " וארפא הושיעני ואושעה'רפאני ד"ול  התורהכן נזכה לקבל את, )ה"ער תהלים תש"וילק(
  .א"שלימה בב

    
  

  הרבצת תורהש רוחנית למען פסירות נמ
  

וירד משה מן ההר ") א"רפתרו רמז ש י"ילקו( ל"חזרו אמ, )יד, שמות יט( " אל העםהר המן הוירד מש"
  .כ" ע.העם  מן ההר אלעסקיו ולא היה יורד בתוך ביתו אלא לונהפמלמד שלא היה משה , "אל העם

  !?נואלו עסקים היו לו למשה רב, והוא פלא
שישלטו על כל  לא כדי, לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח") ד"ה ב"יפ(  מלכים'הרמב״ם בהל

  ."העולם הבא כדי שיזכו לחיי...  אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה...העולם
שיזכה לחיי העולם   לא היו אלא לעסוק בתורה וחכמתה כדי,ונכל עסקיו הפרטיים של משה רב, אם כן

ולא , על עלייתו הרוחנית, טובתו האישית הוא ויתר על, ומשה רבינו ויתר על העסקים הרוחניים שלו. הבא
  .וללמדם תורה להעלות אותם, פנה אלא לטובת ישראל

    
  

  אין סגולה כתורה
  

  א

 על ידי התורה האדם עצמו עולה. יה להעשות סגולהלשון הו, )ה, יטת מוש( "והייתם לי סגולה"
שלשים בנקנית  גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות שהמלכות) "ה"מו "פ( ואמרו באבות. ומתעלה

הן , וכל המעלות של הכהונה. "דברים מעלות והכהונה בעשרים וארבע והתורה נקנית בארבעים ושמונה
  .שהן מתנות כהונה, וארבע מעלות שריםי המשיחה לכהונה הוא זוכה באותם ע"ע

א "ש ש"ילקו( המדרש מקשה, "וילבש שאול לדוד את מדיו" )לח, יזא "ש(על הפסוק , י המלכות"וכן ע
בגדיו והיה ראוי למלכות מיד היו  כיון שהלבישו, ' ומעלה גבוה מכל העם משכמו'וכתיב בשאול " )כזק

בשביל שמן , מיד הוא נעשה ארוך, והוא קצר לךללמדך שהמלך כיון שהוא מתמנה מ... עשויים לו
 דברים בנוי בכח 'שהוא גדול בה, למה נקרא שמו כהן גדול, גדול וכן אתה מוצא בכהן. המשחה שנמשח

  ".בשנים בעושר בחכמה
שהעוסק , כמה וכמה  על אחת'וחכמה וכ, נוי, י המלכות וכהונה זוכים לכל אותן המעלות של כח"ואם ע

יקרה , יקרה היא מפנינים") ב, דסוטה ( ל"חז וכן אמרו. לה יותר מן הכהונה ומן המלכותשהיא גדו, בתורה
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, השמח בחלקו" - לכל אותן מעלות שמנו שם חכמים זוכהשהוא . "היא מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים
  .שכל אותן המעלות הופכות להיות קנינו של האדם. ' וכו"אוהב את הבריות

  

  ב

ש על דברי "בפיהמ ם"בש הרמ" אמר להסביר מ)הדעל הכלי חמב(ל "לאצקר זצהגאון רבי מאיר דן פ
והטעם כתב , "מחצר כבד שלו  אותוין מאכיליןטה אומי שנשכו כלב ש" )ו"מ ו"פ( המשנה סוף יומא

ה טבעית לא התירו חכמים ינוכל רפואה שא, דרך הטבעבהואיל ורפואתו היא סגולית ולא , ם"הרמב
  .התרפאות בהור על איסור כדי לבלע

הואיל ויש לו חולה  ו סגולהיז שפעם בא איש אחד לבעל השפת אמת וביקש ממנו שיתן לו א,וסיפר
 קצת רהוראחרי ה.  סגולהושיקבל ממנ  עדרווז מחדיזאך הלה אמר שלא . ו השפת אמתדחאו, ובתוך בית

אם תלמד תורה . "מיםוהייתם לי סגולה מכל הע"כתיב בתורה , ך מצאתי סגולה עבור,אמר לו השפת אמת
  .הטובה ביותר היא תהיה לך הסגולה

 סגולה למה לך לאכול  אם אתה מבקש,נפשך  ממה;ם"ש הרמב" מ- פלאצקי ד"הגרמ אמר -ובזה מובן 
בהתהלכך " -ה ומנוסה וקך בדישלפנ הסגולה הלוא, 'סגולות'אם להתעסק בכל מיני , הל כלב שוטהכבד ש

  ".ת היא תשיחךצותנחה אותך בשכבך תשמר עליך והקי

    
  

  דםעת התורה על האפהש
  

  א

 שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה שהוא ככהן מנין") א, ג(עבודה זרה ' ובגמ, )ה ,ח יאקרוי( "םבהוחי "
הא , כהנים לוים וישראלים לא נאמר אלא האדם, 'אותם האדם וחי בהם אשר יעשה'תלמוד לומר , גדול

  ".הרי הוא ככהן גדול, סק בתורהעובד כוכבים ועו שאפילו, למדת
יקרה 'משום דכתיב "?  למה דימו את העוסק בתורה שהוא ככהן גדול דוקא)ואי הרה ה"ד( 'וסוכתבו הת

 צריך לבאר מהו הצד 'סלאחר דברי התו ל גםבא. "ניםפמכהן גדול הנכנס לפני ול, ודרשינן, 'היא מפנינים
  .השוה שבין לומד התורה לכהן גדול

ויאמר , דוד אהרן ן בני עוזיאלפויקרא משה אל מישאל ואל אלצ" כתיב ) ח, יראיקו( יינשמוהנה בפרשת 
הרי אלעזר ואיתמר כהנים , 'התוסלי בע והקשו רבותינו. " אחיכם מאת פני הקודשתאליהם קרבו שאו א

,  גדולדכהנים הדיוטים ביום המשחם דינם ככהן, ותירצו .אוההדיוטים היו ולמה לא נטמאו הם לנדב ואבי
 דדינם ככהן גדול דלא פורע ,"ראשיכם אל תפרעו" שהוזהרו מהפירשו ב וכן. ואסורים להטמא לקרובים

  .ולא פורם
 מקריב עשירית ,הראשונה פעםב ביום שהוא נכנס להקריב -והנה הלכה היא שכהן הדיוט ביום החנכו 

ום מנחת חביתין שהיא עשירית ם וייוכל  אך כהן גדול מקריב.  לאוות, נוך שלויהאיפה שזוהי מנחת ח
  . ובכל יום אצלו מנחת חינוך,ם עליו להתעלות להתחדש ויוכל יום, י דרגתו ומעלתופ כי ל,וזאת. האיפה

ולחוש כאילו זה היום הראשון שהוא , שבכל יום ויום עליו להתחדש, ובזה דומה לומד התורה לכהן גדול
  .עוסק בתורה

  
  ב

 יןכל קשר בין כי להבדיל בכל החכמות א, "בחר בהם ובמשנתםברוך ש"ו ינשנ) א"מו "פ(ובאבות 
 והוא ,החובקים זרועות עולם  יכול האדם להמציא דברים נפלאים,בשאר החכמות.  האדםיןהחכמה לב

ו שמספרים שתפסו פעם את הפילוסוף מוכ .ל ומושחת כאחד הריקיםפכשלעצמו יכול להיות אדם ש



  במשנתם

 

כב

 אחת נוגעת ין וא,הוינ תרי מילי נ,כלומר. טוסי אריננאותו רגע איב: והשיב,  במעשה מכוער,העצום אריסטו
  .התברחב

  !ד הואח 'משנתם' ו'הם' - "ברוך שבחר בהם ובמשנתם" -אך לא כן כתורה 
,  לא זכה, חייםםנעשית לו ס, כהז, 'וזאת התורה אשר שם משה'מאי דכתיב " )ב ,עב(ל ביומא "דרשו חז

 הוא ,"ברוך שבחר בהם ובמשנתם"  רושאמ הווז!  האדםתה לשנות אהתורה צריכ. "נעשית לו סם מיתה
  .והתורה נעשים לדבר אחד

רבי ואמר אל יהי לו  גזר",  ליטול צדקה מרבידאמרו שבאו בנותיו של אח) א, ב"פ(ובירושלמי חגיגה 
רבי באותה השעה בכה . הבט בתורתו  רבי אל תבט במעשיו,אמרו לו. מושך חסד ואל יהי חונן ליתומיו

בתורה שלא לשום שמים ראו מה העמיד מי שהוא יגע  וגזר עליהן שיתפרנסו אמר מה אם זה שיגע
אם התורה לא שינתה את , כי זוהי התנהגות של גוי? ולמה בכה רבי. "וכמה תורה לשמה על אחת כמהב

  .האדם

    
  

  מתיקות התורה
  

דבש הוא טעים  ).יא, תהלים יט( "נחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש "על התורה אמר דוד שהם
לעומת זה . הרבה דבש פן ישבע אי אפשר לאכול, )טז, משלי כה(" דבש מצאת אכול דייך"אבל , אמנם
אבל יש בה את המעלה ,  מתוקים מדבש-תורה  וזוהי. )ט, קהלת ה(" אוהב כסף לא ישבע כסף" -כסף 

  ."ש שמעת בישן תשמע בחדםא - אם שמוע תשמע " - של הכסף וזהב 
*  

מה הכוונה בזה שדברי , ) יא יטתהלים( 'ומתוקים מדבש ונופת צופים'דוד המלך אמר על דברי התורה 
שהנה , א"ש אלישיב שליט" מרן הגריח"מוומיה דא בפרגלמ .התורה מתוקים יותר מדבש במה זה מתבטא

 ובביאור. ם בתוכושהדבש דרכו להעמיד ולשמור על הדברים הנטמני) פד סעיף יב' יד ס"וי(ע "נאמר בשו
שהורדוס הטמין את התנוקת  ב"הביא לזה ראיה מהנאמר במסכת בבא בתרא דף ג ע) ק לח"שם ס(א "הגר

שזה דוקא ) ק לז" סשם(ך "שוכתב ה. הדברים הנופלים לתוכו הרי שהדבש משמר את. שבע שנים בדבש
הדבורים  ולכן רגלי. לותדרכו למהר למחות ולכ, אבל דברים הנחתכים הנופלים לתוכו ,בדברים שלמים

ח שליט״א "ואמר מו. לדבש ותם אכי הדבש מכלה אותם והופך , הנופלים לדבש מותרים באכילה
, רק דברים נחתכים לדבש אבל לא דברים שלמים תיקותו הופךמשהדבש ב, שהתורה מתוקה מדבש

של התורה המתיקות , וגם אדם שלם ומאוס שנכנס לתוך התורה, מדבש אולם התורה מתוקה יותר
  .אותו לדבש הופכת

ïééèùøáìéæ ÷çöé éáø ïåàâä åðúç ,á ãîç é÷åùçì åúîã÷äá"á  

    
  

  כל יוםב התחדשות בתורה -  'םנינימפקרה היא י'
  

התורה יותר . ולפנים  מכהן גדול שנכנס לפני- "יקרה היא מפנינים"ל על הפסוק "רז אמרו )ב, ד (בסוטה
  ? הדמיוןמהוו -יקרה מותר חשובה מכהן גדול 

ויאמר , אהרן ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפן כני עוזיאל דוד" כתיב ) ח, יראויק (יינבפרשת שמ
הרי אלעזר ואיתמר , הקשו ורבותינו בעלי התוספות. "אליהם קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקודש

 יםין נטמאכהנים הדיוטים ביום משחתם א דותירצו. ולמה לא נטמאו לאחיהם, כהנים הדיוטים היו
 ,)ו ,שם שם( "ראשיכם אל תפרעו" הרב בכור שור גבי 'פי וכן. 'כהנים גדולים'לקרובים שיש להם דין 

  . ביום משחתם הרי הן ככהנים גדולים,רו על קריעה ופריעהזההו ג דכהנים הדיוטים לא"דאע

 א"ש אלישיב שליט"מרן הגרי



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

כג

 'לדשר יקריבו ו אזה קרבן אהרן ובני" ש-ו צריך להביא עשירית האיפה חוהנה כהן הדיוט ביום המש
עצמו מקריב עשירית האיפה בכל  וכהן גדול, ) יג,וויקרא ( "לת מנחהסעשירית האיפה , ביום המשח אותו

וכל , להתעלות ולהתחדש,  כל יום עליו להתגדל,הגדול כי לפי דרגתו של הכהן. יןוזוהי מנחת חבית, יום
  .'יום משיחה'יום נחשב אצלו 

 כי כך היא ,לפנים והתורה יותר יקרה מכהן גדול שנכנס לפני. "ניםיקרה היא מפני"ל "הו שאמרו חזוז
 הרי הוא ,מד באותו מעמדו הוא עםא ,ואם אינו מתחדש.  לחכמו ולחדשו בכל יום,דרכה של תורה לגדלו

  .ככהן הדיוט ודינו כהדיוט

 מתגדל שהוא כי טבע של נער, ל"נט זמסלפירש רבי ישראל , ) א, יאושעה(" ואהבהוכי נער ישראל "
 ' דם כרכי" ',נער'ישראל אם הוא   אני אוהב את- ה"אומר הקב,  בכל שעה ניכר התפתחותו וגידולו,ועולה

ו  וזה- כרם הוא שהוא צומח וגדל הכח של )ז, ישעיה ה (ואיש יהודה נטע שעשועיו״, צבאות בית ישראל
  .כוחה של תורה

    
  

  שאינו מהתורה הוא שקרחסד 
  

 שמלאי תורה תחילתה גמילות 'דרש ר: ")אכ ,גאשית בר(נות עור וילבישם ויעש אלוקים לאדם כת
ויעש אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור 'ב תיחסדים דכ  תחילתה גמילות, גמילות חסדיםהחסדים וסופ

שהתורה יש הבדל בין חסד  ,)א, סוטה יד(' יויקבור אותו בג'דכתיב  וסופה גמילות חסדים, 'וילבישם
  . לו כל קשר עם התורהיןחסד שא  לבין,מתחילה בו

מלאכי השרת כיתים  נעשו, ה לבראת את אדם הראשון"בשעה שבא הקב") ה,ר ח"רב( ל"מוסרים לנו חז
חסד ואמת נפגשו צדק 'ד " הה,ברא י ומהם אומרים,מהם אומרים אל יברא, ורותבוחבורות ח, כיתים

  ..."אל יברא שכולו שקריםואמת אומר ,  חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים',ושלום נשקו

כמו , יתקיים עבורה  כדאית שהעולםחסדאם מדת ה,  היא שלא ממין הטענה'אמת'ולכאורה טענת ה
מכל מקום , אף אם העולם כולו שקר ,ואם כן מה תשובה היא זו ,'עולם חסד יבנה' )ג,תהילים פט(שנאמר

 - החסד מזויף הוא מעיקרו , מת לחסד קשר עם האיןא אמנם טענת האמת היא שאם. החסד ישנו בעולם
  פעם הוא מתאכזר על רחמנים )ו, ישעיה מ( 'הדכל חסדו כציץ הש') לד, משלי יד( 'חסד לאומים חטאת'

 .רשק גם החסד שלו הוא -" אמת אומר אל יברא שכולו שקרים" -מראה רחמנות על אכזרים  ופעם הוא
  .אין זה חסד שעל ידו נבנה העולם

 וחסד ואמת ,חסד כ הגמילות"כשמקודם נוצר עמוד התורה ורק אח. 'פגשוחסד ואמת נ'רק כאשר 
  ."חסד יבנה עולם"זהו חסד שעליו נאמר . נפגשים יחד

äãâà éøáã ,íù  

    
  

  

  

 ו רא,רהום מתן תושפעם בי, ל"צוק זלנטרסן רבי ישראל ומספרים על מרן הגא: א"סיפר רבנו שליט
  ?רה לישראלום שניתנה תו י,םורה היות לא שמחת ה, על ככהותו אושאל.  עצביםופניו שהי

 קרה פעם ,ולד בושנ םוח בכל שנה שמגיע יוא רגיל לשמוהו, יןואם יהיה לאיש בן יחיד מצ: ענה להם
  .הצערוכן מתעררר בר הדאגה , ון מעלת בנו זכרולה על לבוהרי ככל אשר ע, א נפל באיזה מחלהושה

 אבל יחד ,רהולקבל התו  זכינום שבו י,רהום שמחת התודאי יוב, ל"קו אמר רבי ישראל זצ,א הדברוכן ה
  .רה בירידהות מצב התורגשי צער לרא רריםועם זה מתע



  במשנתם

 

כד

   תמידד"מיהקביעות בב
  

 עושמבין  שאלו תלמידיו של רבי אליעזר -ריה ד ולא יעשה קפנ-ת לא במקלו ביס אדם בהר הכנלא י
ט "פ שבת דף, זהו הפירוש אריכות ימים. ד"לביהמ ימים אמר להו מימי לא עשיתי קפנדריה תבמה הארכ

 ד"מלביה סכנהוא נ, ד מעבר"מבשבילו לא שימש הביה,  לא עשיתי קפנדריה-ק אבינו חחשבונו של יצ
מזוזות פתחי כי  אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום לשמור, פה אשב כי אויתיה, מ להשאר"ע
  .'אי מצא חיים משלי חוצמ

הואיל אך כ טוב "ח אדם חנות אף שאינו מרגיש כת פו, עסק-ת לעסוק בדברי תורה "ח ברכהסנו
  .כ צריך להיות עסק בשבילו לשקוד על דלתותי יום יום"התורה ג, תלויה בזה ופרנסתו

    
  

  "ותרא כי מתאמצת"
 ולערפה חסר היה, "רא כי מתאמצתות" -  , רות לערפה לכאורה לא היה אלא בנקודה קטנהיןההבדל ב

  .ומנערה נכרית זו נבנית מלכות בית ישראל, ומחוט השערה הזאת נעשה הבדל כה גדול.  הזה'מתאמצת'ה

äãâà éøáã ,úåòåáù  

    
  

  ט"בענין עישון ביו
  א"א למרן שליט"ד ערלוי שליט"ק גאב"חלופת איגרות בין כ

  
  פר יוחק לחיים בספרומוע קול שכש

  שמש שמו ינון לפני ,לבנוןבהארז אשר 
  והדרונ גאון ישראל "ומר ידי'  הידיד

  א"טרבי יוסף שלום אלישיב שלית "כקש
  .רוז ניץצץ צויה שבעתיים יהל נרו מכאור הח

  

 להציע לו שאלה בנפשי עוזא על שהנני מרהיב "ג שליט"ול הדרמובקשת סליחה ' ההשתחוי ריאח
  .י"בנ ע לאלפיגוהנ

עיין ו ה"ד) א"ב ע"י( ביצה 'ל בחי"זצ ס"תן החמר ז"כתבתי שק) ' גתג או" ל'סי (ריד סופת "לשו יבהערות
 'יס(ח "ע או" על שס" בהגהות חתוגם, ט"אין להתיר לעשן ביו, וךרינן מתמ לא אבכיבויון ד דכיקימס

הסכים ) ו" ס'סי(ל "זצרן הכתב סופר מז " קת"בשוברם . יריןמבעליל שנראין לו דברי המח נראה) ד"קית
כ "שאמ, שום דהוי עונג שאינו שוה לכל נפשמור סר דאממה למוגוד  דעישון אינויריםתמהעם דעת 

ש י, ן ונם יש בו עונג ולכן אינו ניכר שהוא לרפואהולעכל המזבריאות דמסייע ון שהוא משום ישהע
 יש לאסור משום תיותשאם כתובים בו אוכתב  יםוך הדברתכ ו, דבריםההתנה כמ, ז"כה וב"ובד, להתיר
  .מוחק

ן מ הג שמועיל לעיכול ההיזק מרוב"ף ואעגוק לבריאות הזיו שנתגלה שהעישון מתי שבזמנינכתב ושם
 .משום דהוי לרפואה ולבריאות על כי אי אפשר להסתמך להתיר התועלת

  .ט"יוב תורה בנוגע עישון תעדדעתו הגדולה א "ג שליט"ונפשי בשאלתי יודיעני נא הדר

ה טובה בשיב בלה ומעין הפתיחה ועוד ינותפיבוחותם , א מראש"ט שליג"דרח לה"י מביע תשוחנוהנ
  .ב" צדקנו ביחולקבל פני מש, הורטופו הגאות י מתוך בר'ולהשיב לכל שואל דבר ה דשן ורענן

  רפ סומ"מהר יוחנן בהג'הק

 א"ש אלישיב שליט"מרן הגרי



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

כה

  :א"תשובת מרן שליט

  א"יטר יוחנן סופר של"הורמע "כבוד ידידי הגאון ציס

  ברכה ושלום רב

לעשן  מנינו אין שום היתרדבזלפני כמה שנים  עתידבר גיליתי כ, ט" עישון ביוד"מכתבו קיבלתי וע
  .ט"ביו

  ג לחיים טובים ולשלום"ח בסשצ"והנני חותם בברכת השנים וכו

  ת"ידידוש

  אלישיב' יוסף שלו

*  

  א"ד ערלוי שליט"גאבק "תשובת כמכתב 
  

נ גאון "ר ידיומ' שמש שמו ינון ידיד הלבנון לפני בפר יוחק לחיים בספר הארז אשר ומוע קול שכש
  .רוז ניץצץ צויה שבעתיים יהל נרו מ כאור החא"ט רבי יוסף שלום אלישיב שלית"כקשוהדרו ישראל 

. ח על תשבותו הרמה"ק קבלתי ונתמלא הבית אורה ותשוח" מכ-  א"ג שליט"ול הדרמ' ההשתחוי ריאח
א "ג שליט"דרק יתפרסם פסק הלכה כלשון ה"בכל בתי מדרשות שלנו באה, ט" ואודות עישון ביו-

  ]...ה רובא דרובא דהמתפללים גם בחול לא מעשנים"וב[בתשובתו 

  א ובתפילה מעין הפתיחה "ג שליט"מול הדר' והנני חותם בהשתחוי

  .ב"עין בעין ב' ושנזכה לשנת גאולה וישועה ולראות ישועת ה

  מ סופר"יוחנן בהגמהר' הק

ç úåáåùú õáå÷"ìñ á"á  
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  ל" רבינו מיכל יהודה ליפקוביץ זצוקאש הישיבהמרן ר
  

  נעשה לנשמענשתבחו ישראל בהקדמת 
  

 ,כמוהו  שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמעכי"כתיב בקרא 
אלא צריך , תורה לא די לאדם שיקבל על עצמו עול". השמע עם קול אלוקים מדבר כאשר שמעת אתה ויחי

בכך שזכו לקבל את , כפרט הוא להתבונן ולדעת את האושר הגדול שזכו בו ישראל ככלל וכל יחיד ויחיד
וכשהאדם לומד ומעמיק ". הגדול הזה הנהיה כדבר", זכייה שמעולם לא זכו בה שום אומה ולשון, ההתור

הוא יודע ומכיר , בעולמה של תורה, רק בתורהו בדבר הזה הרי מגיע למסקנא מעשית לחפש את כל אושר
  .על פי תורה ובחיים, כי האושר לא יגיעהו רק בעמלה של תורה

יצאת בת קול   אמר רבי אלעזר בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע:ל הק׳ אמרו בגמרא"והנה חז
מלאכיו גיבורי כח עושי  ואמרה להן מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו דכתיב ברכו השם

  .ברישא עושי והדר לשמוע, דברו לשמוע בקול דברו

ת הרי "השי  שכשיש רצוןביאורן של דברים הוא שבמעמד הר סיני הגיעו ישראל להכרה והבנה הברורה
זהו הטוב האמיתי  משום שכלל ישראל הכיר והבין שהתורה. "נשמע"אף קודם " נעשה"תיכף צריך להיות 

, זהו מציאות מוחלטת בעולם "כי לקח טוב נתתי לכם"הם הגיעו להכרה הברורה שדבר השם שאמר , לאדם
ואם כן בוודאי , רק להיטיב עם הנבראים היא הוא רק להיטיב עם בריותיו ותכלית כל הבריאה 'וכל רצונו ית

 לדעת המעשה אשר "נשמע"ואחר כך " נעשה" שכל ציוויו הוא לטובתנו וממילא תחילה הכריזו ואמרו
  .נעשה

אך זהו  . מלאכי השרת משתמשים בו-שגיבורי כח " רז"זהו , ואמנם דרגה זו היא דרגת מלאכי השרת
הם הטוב  לחיות תמיד בהכרה והרגשה שהתורה ומצוותיה, הדרגה שכל לומד תורה צריך להגיע אליה

שאנו מיושבי בית " גורלנו אשרינו ומה טוב חלקינו ומה נעים"להרגיש אושר ושמחת חיים על כך ש, האמיתי
   .וזוכים אנו ללמוד את התורה, המדרש

 .זהו חיים של הקדמת נעשה לנשמע שבה נשתבחו ישראל

  ל" זצוקשה שמואל שפירא רבינו מראש הישיבהמרן
  

  לא אדע מה לבן תורה להיות אם לא בשמחה
  
  א"ב אלול תשל"י, ה"ב

  נרו יאיר... לחביבי הנעלה מר
  .ואתך הסליחה, איחרתי עד עתה, ומכתבך לא היה תכוף להשיב, קבלתי מכתבך מאז ומרב הטרדה תמיד

היות בשמחה אחרי שלא אדע מה לבן תורה להיות אם לא ואיך אדע הסוד ל, קשה שאלת, ותוכן שאלתך
הרי ממילא משמח לב ומאירת , ש אם זוכה גם לזוכרם"ומבינם קצת וכ' והרי העוסק בפקודי ה, בשמחה

הרי כל גילוי משמש כקשר ישר עם , ליראיו' ואם זוכה להבינו במדרגה יותר גדולה ומסוד ד. פנים ועינים
  ?ואיך לא ישמח, פניו לעבדו בניצוצי אור כל רגע ורגעאור פני מלך חיים אשר מאיר 

וגם אתה טוב לבך , וקבל עליך להיות בטוב לב תמיד, עסוק בתורה וביראת שמים מתוך גילה, ואתה חביבי
  .יאיר פניך לך ולכל סביבתך

ונועמו לעלות בתורתו ובעבודתו הנעימה ' בטוב ד' תכתב ותחתם לחיים ולשלו, ובהתחדש השנה
  .הוהשלימ

  כרצון ובידידות רב
  שפירא. ש.מ
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  מעמד הר סיני בקולות וברקים

 ד"ב סיון תשס"י, ם-י, לצעירים' חכמת שלמה'בישיבת ' נא
  

וידוע , ועדיין נמצאים תחת הרושם של חג מתן תורה, עכשיו אנחנו עומדים כמה ימים אחרי שבועות
ומה הוצרך , קולות וברקים וקול שופר חזק מאד' ת מתן תורה הישכתוב בתורה שלפני מתן תורה ובשע

ובודאי שהיו מאד , הם היו מוכנים, הרי לכאורה כלל ישראל התכוננו למתן תורה, את כל הדברים האלה
  .כ הם היו מאד רציניים"ע, סתם? כי האיך אפשר להתכונן עם ליצנות, רציניים

, בלי מחלוקת, כ בשלום"כ' ל ששאר חניות לא הי"ם חזואומרי, כ ויחן שם ישראל נגד ההר"וכתוב ג
וכאן כתוב , זה רוצה כך וזה רוצה כך, זה רוצה את זה וזה רוצה את זה, אנשים לא תמיד משתווים, כרגיל

הרי זה דבר , בהשקט ושלוה, כולם היו בשלום, ל שכולם היו בדעה אחת"אומרים חז, ויחן ישראל נגד ההר
  .צריך להיות את כל התנאים האלה' בל את התורה היוכדי לק, רצוי' שמאד הי

, ומה הוצרך את כל זה, היה קולות וברקים וקול שופר חזק מאד, את כל ההכנות האלה' ואחרי שכבר הי
הרי הם התכוננו וידעו שהולכים , ו"ח? חסר להם יראת שמים' אבל האם הי, יראה, כדי להכניס בהם פחד

של , כ את הענין הגדול החשוב"ה ונשמע שזה מראה שהם הבינו כואמרו נעש, לעשות דבר גדול מאד
מי גילה , ה אמר מי גילה רז זה לבני"ל אומרים שהקב"עד כדי כך שחז, וקבלת התורה, קיום מתן תורה

ובן אדם שיבין , כ אומרים ככה"מה שכתוב שמלאכים ג, לדעת לומר נעשה ונשמע, להם את הסוד הזה
  .כ דרוכים הם היו למתן תורה"כ, האיך אפשר להבין את זה? זה נוראהרי , דבר כזה כמו מלאכים

אבל העיקר , צורך בזה' ומסתמא גם אז הי, צריך קולות וברקים כדי שיהיו יותר רציניים' כ הי"ואעפ
והיות שבדרך , צריך להיות עם רצינות, כי בכדי להיות בן תורה, שכל הדורות צריך לדעת, לומדים לדורות

, למרות שכבר התכוננו והתכוננו, כ רציני"והוא לא כ, וכאלה דברים, קצת להתלוצץ' אדם נטיכלל יש לבן 
מפני המעמד , ה"כדי שבן אדם ירגיש פחד מפני הקב, וצריך להיות קולות וברקים, אבל זה לא מספיק

  .מעמד של מתן תורה שלא מספיק סתם התכוננות, הזה

שאז הם השנים שקובע את האדם על כל , הנעוריםכ עד כמה שצריך לדעת את זה בעיקר בימי "א
אז הוא יכול להמשיך ולגדול להיות , כי בדרך כלל אם בימי נעוריו הוא מתייצב על דרך טוב, החיים שלו

וחלילה וחס אם הוא , ה ישמח בו"והקב, מאושר' שהוא יהנה והוא יהי, צדיק גדול ותלמיד חכם גדול
הוא עסוק , ובן אדם כזה הוא לא מאושר, ע מה שיכול להיות לול מי יוד"רח, מתייצב על דרך לא טוב

ז "ומה שיעשה יותר תאוות עוה, אבל זה טעות, ז"כל התאוות עוה, בעניני עולם הזה שזה דבר שנהנים בזה
וכל מה שיוסיף באהבת תורה ויראת שמים הוא , החיים הם לא חיים! אומלל' הוא יהי, מאושר' הוא לא יהי

  .המאושר' יהי

, ומקוים שהם יהיו תלמידי חכמים, כן היות שהבחורים כאן הם מתעתדים להיות תלמידי חכמיםל
אז מקוים , וכפי שאמרו לי שבחג השבועות הבחורים למדו מאד בחשק[, וילמדו בחשק ובהתלהבות

אבל מסתמא זה מראה , לילה אחד זה לא קובע, שזה רק לילה אחד, ולא רק בליל שבועות, שימשיכו בזה
ויקח את הדברים , ח גדול"וכל אחד מהבחורים ישתדל בכל כחו לשאוף להיות ת, ]ולכים בדרך הטובשה

ה ישמח וההורים "והקב, תלמיד חכם' ויהי, צדיק' ברצינות שממילא במשך השנים הוא יגדל באמת ויהי
ה "בהמצב שהק' ה יעזור לכולכם שתעלו ותעלו עד שיהי"והקב, ישמחו והרבנים ישמחו כולם ישמחו

ואז כל אחד ואחד יעלה הרבה הרבה יותר , כמים לים מכסים' יעשה שיתקיים ומלאה הארץ דעה את ה
  .ה יעזור שנזכה לגאולה האמיתית במהרה בימינו אמן"ואז הקב, ממה שעכשיו
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  בחג השבועות ישנה אפשרות להתעלות ביותר
  

 נדיר למצוא היום אדם שמרגיש טעם ,ם וככל שמתרחקים הדורות יורדי,ממתן תורה עד היום נתרחקנו
 סביב ,ה"העומדים סביב הקב'  בהיותו חלק וחוליא בשרשרת הגדולה של צבא ה,'וחיות בהיותו עובד ה

 ואיתא שביום מתן תורה יש בחינה מסוימת של , אולם כשמתקרב זמן מתן תורה.הלוחות והארון
ה אינו ככל זלדעת שיום '  צריך כל א,עלותמ ישנה אפשרות ל" מ,אז'  לא ממש כפי שהי,אפשרות לעלות

 להחדיר לעצמו את הרגש הלזה והשאיפה שכל חייו אינם שוים מאומה אם לא יתקרב למצב הזה ,יום
 ולזה מגיעים . המסבב וגורם להשראת השכינה בתוך כלל ישראל,' באיזה צורה שתהי,להיות שר או חייל

 ולזה צריך .'נג הרוחני שיכול להשיג להיות עובד הז הם כאפס כנגד העו"י שירגיש שכל הבלי עוה"ע
 והיא ,ה אשר קיבלנו מסיני" לנו יש כבר תורה שלמה ב.א לשאוף ומאד מאד צריך להתחזק בזה"כאו

י לימוד התורה "וזה ע, שתשרה שכינתו בתוכנו ה"נותנת לנו הדרך בכל הדורות לזכות להתקרב אל הקב
כל תפילה היא דבר המסוגל מאד , ה מקרב לזה" מוסיף הכל מצוה שאדם, מעשי החסד מעשי המצות

ועד כמה שיחדיר בתוכו את הענין ', ה שירגיש האדם בתפילה שהוא כעת עומד לפני ה"להתקרב אל הקב
להשתדל בכל , להיות נושא בעול עם חבירו, ישתדל להרבות בתורה ומעשי המצות במדות טובות, הזה

, ם מצדו לא יכול להשיג את התועלת הדרוש ללא סייעתא דשמיאאזי הגם שהאד, כוחו להטיב עם חבירו
, ה עוזרו אינו יכול לו"ואלמלא הקב, ל יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ומבקש להמיתו"הרי אמרו חז

בכל כוחו הוא שואף , אם האדם מצדו עושה את המאמץ הדרוש, ה יעזור"מ על זה יש הבטחה שהקב"מ
רק זה תלוי בנו להחדיר את ההרגשה והרצון שכל חיינו נרגיש טעם לא , יעזור' ה, אמיתי' להיות עובד ה

ה שנוכה להגיע למצב זה שישרה "ויעזרנו הקב', אלא עיקר הטעם בהיותנו עובדי ה, בדברים אחרים
  .י שנתקרב אליו בכל לבנו ובכל נפשנו"שכינתו בתוכנו ע

éðéâîå éæò  

   
 

   ליאלא' לא נאמר אנכי הדטענת משה ' בי
  

אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ ' אנוכי ה"ה פתח פתח לתשובה במה שאמר "אמרו במדרש שהקב
-ה איך אמחול על שעקרו את הדיברה הראשונה " כשאמר הקב,ולאחר חטא העגל, )ב, שמות כ(" צריםמ

   .ת את טענתו" וקיבל השי,אלא לי'  לא להם נאמר אנכי ה: אמר משה',אנכי ה

לא היה , ימי הגבלה אשר קדמו לו'  וכי כל מעמד הר סיני וג, איזו טענה היא זו,ההנה דבר זה משולל הבנ
 ואף במקום שמתקבלים דברי ,כל בר דעת לא יאמר דבר שכזה הרי. כל זה אלא עבור משה רבינו לבדו

   . אלא ודאי וודאי היו הדברות לכלל ישראל, טענה כזו לא היתה מתקבלת,שקר

 ודוד בשתיים ולא , מיתה ולבטל מלכותוולקנס - לך חטא באחת ועלתה לומול הא ש)ב,  כבמאיו(שנינו 
בעת הספדו על מחותנו [הגאון בעל חיי אדם .  יש בדבר ו" ותמהו המפרשים וכי משוא פנים ח.עלתה לו

ה אלפים "ה נבראו פ" כי ידוע שמכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב,א" ביאר בשם רבינו הגר]א"רבינו הגר
 ויש , אמנם יש מצוה כללית.למות וכולם חיותם וקיומם הוא על ידי מי שמקיים הדיבור והמצוהרבואות עו

 אף שפוגם בשורש ,הנה כשיעבור האדם ויבטל איזו מצוהו .שנאמרת לאדם אחד לעשות -מצוה פרטית 
אבל  כי עדיין יש אחרים שמקיימים המצוה והדיבור , מכל מקום אינו מפסיק החיות מן העולמות,נשמתו

 כי הוא מבטל קיום , אזי גדול עוונו מנשוא, אם הוא מבטל המצוה,במצוה פרטית שנצטוה בה אדם יחידי
   .העולמות שנבראו בדיבור זה

 אבל שאול המלך עבר על . ועדיין שייך בזה תיקון, שדוד המלך עבר רק על מצוות כלליות,על פי זה יובן
 ועל פי זה אולי אפשר . לכן נענש וזכותו לא עמדה לו,"קלך והחרמת את עמל" שנאמר לו ,מצוה פרטית

הנאמר '  כמו שיש חילוק בין מצוה כללית למצוה פרטית כך יש חילוק בין ציווי ה,לבאר גם את הענין דנן

 א"ל שטיינמן שליט"הגראימרן
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כט

 אזי אם עברו עליו רוב ,אלוקיכם'  אילו היה הציווי אנוכי ה,בלשון רבים לציווי אשר נאמר בלשון יחיד
טא העגל לא היה בכך כל טענה ותירוץ שמשה רבינו לא נכשל בחטא וקיים  וכפי שהיה בח,ישראל
 ואז לא היתה מועילה שום , ביטלו הציווי ולא קיימוהו -  כלל ישראל - שהרי אלה שנצטוו בציווי ,הדיבור

אבל טענת משה רבינו היתה שכיון שנאמר הציווי בלשון . כליה על ישראל ו" והיתה נגזרת ח,עצה ותפילה
, ולפיכך אם היה איזה יחיד אשר שמר את הציווי,  אם כן הרי הציווי הוא בפרטיות לכל יחיד ויחיד,יחיד

  . הרי לא נתבטל הציווי וממילא כאן כבר תועיל תשובה ותפילה

כי אם אמת , זה היה לימוד הזכות של משה רבינו על כלל ישראל ולא טענת סרק חלילה היתה טענתו
  .לאמיתה

úåøåà éììè  

   
  

  נתאוו ישראל לדגלים
  א"ח סיון תשס"אור לכ,  נתניה-' ראדין'ישיבת ב' נא

  

ה על הר סיני ירדו עמו "שכיון שנגלה הקב, )ז"רמז תרפ(הובא בילקוט שמעוני במדבר ,  ל אומרים"חז
והיו כולם עשויים דגלים , עשרים ושנים אלף רבבות מרכבות של מלאכים שנאמר רכב אלקים רבותיים

הלואי שאנו נעשין "אמרו ,  שראו אותן ישראל שהן עשויין דגלים  דגלים היו מתאוין לדגליםכיון, דגלים
אבל הם השיגו דרגה ? האיך יראה מלאך, ובן אדם כרגיל לא יכול לראות מלאכים', וכו" דגלים כמותם

ת זה וכשראו א. כ דברים מה שבן אדם כרגיל לא רואה"אז ראו ג! כזאת בשעת מתן תורה שראו את  הכל
מיד הודיע , חייכם שאני עושה שאלתכם, ה נתאויתם לדגלים"וכל כך נפשם חשקה בזה אמר להם הקב

  . 'ה אהבתו של ישראל ואמר למשה לך עשה אותם דגלים כמו שנתאוו וכו"הקב

חתיכת בד ? אך  מה זה הדגל, ולכל צבא יש דגל, מה שלכל מדינה יש דגל, והנה יש דגלים פשוטים
הם , משהו אחר' זה הי]. סמרטוט ['שמעטע'אבל כאן זה לא היה סתם ! ז כלום"ואי! מפה,  כזה'שמאטע'

 לטעום את הטעם של 'רוצה'רואים מזה שאם בן אדם רק . ה נתן להם"והקב,  'רוחניות'נתאוו בזה 
  !ה נותן לו"הקב, רוחניות

, ויראת שמים, תורה!  רקהאם  מעמידים את עיקר ההשגה של החיים  שיהי, בפרט אנשים צעירים
ועליהם   .גם לעצמו וגם לכל העולם כולו!  אז כל אחד  יכול להיות מאושר, ה רוצה"וכל מה שהקב, וחסד

  ".שהעולם יתקיים עליהם", שהם  יכולים להיות הדור העתיד,  אפשר לומר

ל יש לו את כ, כל אחד צריך לנצל את הזמן הזה כשהוא צעיר כי כשבן אדם עדיין צעיר יש לו בכח
ולכן כל אחד ואחד רק צריך להשתדל   .ולגדול מה שצריך לגדול, האפשרות להשיג את מה שצריך להשיג

רק , ובכל מיני דברים בטלים  מה שיש, עד כמה שאפשר לקבל על עצמו לא לבלות את הזמן בהבל וריק
ובזכות , יוושע מזהוכלל ישראל , ה ישמח"והקב, ויזכו כולם להיות גדולים בישראל. !צריך ללמוד ברצינות

 .כ שתהיה הגאולה השלימה במהרה בימינו"זה נקוה ג

   
  

  הכשר לקבלת התורה
  

שהתורה  ח דברים" ובתורה ההכשר הוא המ,הנה כל דבר צריך שיהא מוכשר להדבר שרוצים לעשות
וא היחיד אלא כשה  מזה יש הכשר כללי שלא סגי בהכשר ץ אבל חו,)ה"ו מ"כדתנן באבות פ(נקנית בהם 

  .מצורף עם הכלל

שנכנס  ומשל הוא לשני חולים ,'וכום " עכוי ולא לפני" איתא לפניהם פרש)פ משפטים"ר( זקנים בדעת
מסוכן זה ל אדרבה " א,ממאכל פלוניתשמרו והשקהו מה שירצה וזה האכילהו הרופא לבקרם אמר לאחד 



  במשנתם

 

ל

 ,יאכל בין לא יאכל ימותבין י ל היא הנותנת שידעתי שהוא חולה למות אל תמנעו ממנו כלום כ" א,מזה
בחקות הגוים כתיב ונתתי להם   כן,דבר פלוני פן יכבד עליו חליו שעומד לחיים אמרתי אל יאכללזה אבל 

 ט נמי דאסר לנו שרצים" וה,וחי בהם' כתיב ושמרתם את חקתי וגו  אבל בישראל,'חוקים לא טובים וגו
  .ד"עכ, ולא לאומות

חיים של ואתם הדבקים ' עליאלא שאינם מוכשרים ל, קצת מקיימיםו להא ודאי גם מהגוים היוהנה 
 ,להםלהזהיר  ולכן אין ,רק ישראלמסוגלים חייהם ממש כי לזה ' ותהיובדמם  שהתורה תבלע בהם ,כלכם

את האדם להעלות של החוקים והמשפטים הן ותכלית , כי ישארו במדרגתם יוכלו לבוא לדרגא העליונה
 פ ששייך"ואע, ראויים ואתם הדבקים ולזה אינם י" ע שזה,ולהנות מזיו שכינתו' העל לדרגא שיתענג 

  .מוכשר לדרגא מ הכלל אינו" מהם יקיימו קצת מצוות משקצת

 אינו יכול להשיג תורה ,שלא נתגייר'  פי,מאונקלוס הגר דכל זמן שלא מל) הדעת זקנים(מביא והמשך 
 כי תורה ,א להשיג תורה"ללמוד בתור חכמה ומדע א ו היינ, משפטים בל ידעום)'ז כ"תהילים קמ(' שנא

  .א כשהוא גוי" ולכן א,כל חייו בזה'  ואתם הדבקים שיהי,צריך ללמוד כדי לקיים

 אבל בתור גוי אינו , היינו כשנכנס להיות יהודי ונכלל בכלל הישראלים,שיש אפשרות גם לגויפ "ואע
לות בלי שירומם עצמו ויכשיר את עצמו להיות כ על אחת כמה שהאדם לא יוכל לע" וא,ראוי לזה כלל

  .שואף ויעלה לדרגת וחי בהם

êúìäú éô àìîé ,ç"à  

   
  

   ועמלה'לימוד התורה הקדלחיזוק 
  

מי שראה ספר נפש  .כל הספרים מלאים מזה. לכאורה כל אחד יודע עד כמה, החשיבות של תורה
 את העיקר , את הגדלות,את החשיבות עיםיוד, וכן מעלות התורה לאחי הגאון מוילנא. 'החיים שער ד

  .העניין של תורה ברוב מקומות גם כן נזכר, ל"חז. שיש בתורה

והחפץ חיים . וגמילות חסדים  תורה?מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח: כתוב, בזמן שיש חבלי משיח
רק , פן משמע שאין דבר אחר בשום או,חסדים ל אומרים תורה וגמילות"באיזה מקום אומר שאם חז

  .תורה וגמילות חסדים

. שלא מעריכים מספיק בכל זאת למעשה יש הרבה אנשים,  למרות שכל אחד יודע,אנחנו רוצים לומר
אם אדם הולך לעשות . מעריכים כמו שצריך אבל למעשה לא, "תורה" "תורה"אף על פי שכל אחד יודע 

אבל ... לא חשוב כל כך, נו, כוללבאו  הסדר בישיבה תאפשר לאחר א 'ה יהיזאמה דבר ויגידו לו במקום 
מוכרח  הרי הוא, הוא צריך להיות בשמונה או בתשע!  ושלוםסיחשוב ח, פקידות או משהו אם זה יהיה

  .מעריכים כמו שאר דברים את אומרת שתורה לא כל כךז...  אפשר'ואכל בישיבה ובכולל וכ! להיות

 בכל ,אפילו שזה כל כך ידוע מה שנדברו ,תורהאת רוצים לדעת עד כמה החשיבות של זכל באכל אנחנו 
  .זאת נוסיף קצת משהו

 לוםשול למרבה המשרה" ):ו, ט(כתוב פסוק בישעיה . ) א,צד(אנחנו רוצים להביא את הגמרא בסנהדרין 
ם "ה כל ממ מפני ,דרש בר קפרא בציפורי אמר רבי תנחום. ]כתוב הפסוק בישעיהכך [' וגו " קץאין

ם סתום כמו מים "והמ, שכתיבת לםרבה הרי זה באמצע התיבה ם''המ[? ה סתוםוזשבאמצע תיבה פתוח 
את  ה לעשות"ביקש הקב] ולמה כאן זה סתום, ם שבאמצע תיבה הוא פתוח"שתמיד מ במקום, יתפסו

נחריב גוג סמשיח ו' יהי  חזקיהו,הגאולה' ה רצה שאז כבר תהי''הקב[חזקיהו למשיח וסנחריב גוג ומגוג 
  ]. תהיה הגאולהוכבר, ומגוג

ולא עשיתו , שבחות לפניךתו ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות, ה'' הדין לפני הקבתאמרה מיד
את לא עשיתו זובכל , כל התהילים הוא אמר ?ותשבחות מדוד המלך האם צריך יותר שירות[משיח 
 היה נסים ונפלאות הרי[? תעשהו משיח, הללו ולא אמר שירה לפניך חזקיה שעשית לו כל הנסים, ]משיח

 א"ל שטיינמן שליט"הגראימרן



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

לא

על ידי  ויש סברא שזה היה, נחריבסשכתוב בפסוקים שבלילה אחד מתו כל החיילים של  כמו, לחזקיה
, זה הטענה של מידת הדין, שירה ולא אמר, נסים נפלאים' על כל פנים זה הי, ששמעו שירה של המלאכים

  .נסתתם לכך, ]עם קל וחומר מדוד המלך

 ועשהו משיח ,צדיק זהתחת אני אומרת לפניך שירה ,  ריבונו של עולםמיד פתחה הארץ ואמרה לפניו
מקום ב השר של הארץ אומר ,רץשל הא תוספות בכמה מקומות אומר שהכוונה לשר, ומה זה הארץ[

תיכף ומיד היא [פתחה ואמרה שירה לפניו, ]זה ועשהו משיח אני אומרת שירה לפניך תחת צדיק, רץהא
  .'וגו" מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק: ")זט. שעיהו כרי( שנאמר, ]התחילה לומר שירה

ו פירוש צביונשל עולם  ריבונו, ]לא רק הארץ אלא שר העולם[אמר שר העולם לפניו : אחר כך כתוב
!  שר העולם, אלא כל הבריאהרץולא רק הא, פירוש שהארץ באה לעזור לחזקיהו[ עשה לצדיק זה ,רצונו

רזי לי "יצאה בת קול ואמרה , ]כולם טענו עשה צביונו של צדיק זה , והשמיםץרלא רק הארץ אלא גם הא
אפשר לדעת  זאת אומרת שאי. ואני יודע על מה מעכב, נסתרות שלי הן: י''ופירש רש. לי סוד יש, "רזי לי

  .לא עושה אותו למשיח שיש סיבה שהוא, ה יודע את הסוד ולא רוצה לגלות'' הקב,את הסיבה

 חזקיה נעשה 'הדין הי מצד אחד רואים שהגמרא אומרת שבלי הטענה של מידת, ובןולכאורה לא מ
עם הטענה האיך יכול להיות שדוד , את הדברים שהיא שינתהדין רק כל הבעיה הייתה של מידת ה, משיח

, ותאמר שירה תחתיו, קיהזמקום חבשהיא באה , זה הארץ אמרה תשובה  שעלןוכיו. לא משיח וחזקיה כן
לא נעשה   למה,ומה קרה עכשיו? ה יחזור למה שחשב מתחלה לעשותו משיח"להיות שהקב ךצרי' הי

  ?משיח

ה יכול לטעון שזה ''הקב  ובוודאי, בסדר, אומרת שירה זה לא מספיקרץמשיב שזה שהא' ה הי"ואם הקב
ה ''ל הרי אומרים שהקב"זאבל ח. הדין טענה  כמו שמידת,יאמר שירה וצריך שהצדיק עצמו, לא מספיק

 ומשמע שאי אפשר לבני אדם לדעת את ,ה"שזה מהנסתרות של הקב י"ופירש רש". י לירז"'' י לירז"ענה 
משמע  ? ומהו הסוד, הרי הוא דבר שאפשר לבני אדם להבין,הסיבה בגלל שזה לא מספיק  ואם,הסיבה
  .ה טעם נסתר חוץ מזהיזשיש א

 אם אחד לא ,במקומו ר ויאמר אני אעשה יבוא אח, אם אחד לא עשה איזה דבר טוב, לא מובןתאמבו
ואם כן מה הפשט ? האם שייך כזה דבר, בשבילו בירך על האתרוג יבוא אחד ויאמר אני אברך על האתרוג

  ?מה הטענה הזאת, האיך זה מועיל בשבילו, חזקיהו שהארץ אומרת שירה במקום

תכל סאי! ם דברושן אירה ו בלי ת,רהות התוכז בולולם כו הרי בוודאי שכל הע,אפשר לבאר כךו
 ,בורה טו אם ישראל מקבלים את הת,בראשית ה עשה תנאי עם מעשה" הקבו"חו. ברא עלמאורייתא ובא

פתח בהרי כתיב שנעץ חרב ? לם יותר מחזקיה המלךומי החזיק את העו! הוובו והות.  אין בריאהוואם לא
, הארץ לא מצאו עםובאר שבע בדקו מדן עד ו ,חרבברה ידקר בתואמר מי שאינו עוסק  ובית המדרש

 אפילי בדיני טומאה ,תובהלכ קיאיןבעד אנטיפרס ולא מצאו איש ואשה תינוק ותינוקת שלא היו ומגבת ו
כל ! טהרהומאה ו כל דיני טולם ידעו כ, גם ילד-אז ו? טהרות דעומי י! תו טהרו אפיל, ידעוםהכל ה, וטהרה

  שכל,הרי מה זה שירה? מר שירהוא צריך לואם ה ה,צריך החזקת תורה גדול מזה האם. להוהתורה כ
, לך שירה גדולה מזה הרי אין, וכאן כל הבריאה היא רק על ידי תורה, ה"בהנבראים כל אחד משורר להק

, הרי אין לך שירה יותר גדולה? שצריך לומר שירה  איזה מין טענה היא,ממילא טענה האח מה צריך שירה
תינוק , שכולם ידעו אפילו איש ואשה, קיהחז?  עשה את זה בדור ההואמיו, שהרי כל הבריאה כלול בתורה

לא מובן מה  אחרת ו.הבריאה זה היה הטענה של?  האם חסר שירה,טהרהואפילו דיני טומאה  ,ותינוקת
  .רק שזה השירה הכי גדולה שיש, שייך שאחר יאמר שירה תחתיו

משמע שנתקבל שזה  ?אם לא נתקבלה?  את זה מה הטענה באמתרץ האהרחרי שאמאם ככה יוצא שא
 והיינו שיעשה ,עשה צביונו של צדיק, אחרת לם זה עם טענהומה שבא עכשיו שר העו. להוהשירה הכי גד

ה רצה ''כתוב שהקב. ולא נזכר שחזקיה רוצה להיות משיח, רוצה זאת אומרת שחזקיה, רצונו של חזקיה
של  ומה הפשט צביונו, עולה כדי להיות משיחזקיה לא נזכר שעשה כל פחל בא, משיח  חזקיהתלעשות א

  ?הז



  במשנתם

 

לב

הוא שכל העולם כולו  והתכלית האמיתי. כי התכלית של כל הבריאה כולה זה תורה, אבל גם זה מובן
 וזה יהיה אחרי ,"כמים לים מכסים' דעה את הרץ ומלאה הא" כי ,יבואו למדרגה האמיתית שהתורה רוצה

ולכן הוא . ' דעה את הרץשיגיע המצב שיתקיים ומלאה הא, ףשחזקיה שא המיוצא שכל . שיבוא המשיח
תינוק ,  איש ואשה!צא מן הכללובלי שום י. כל כלל ישראל, שכל כלל ישראל יהיה מלא עם תורה עשה

בכל דור אין ?  לגמרירץ עם האיןהעולם א ומתי היה כזה דור שבכל. ה דיןיזלא ימצא שלא ידעו א, ותינוקת
 של תתה מפני ששאף ורצה שיגיע התכלי. יודעים את התורהממש כולם  כזה שואז היה דור, כזה דבר

 עשה צביונו" העולם רועל זה ביקש ש. שכל הבריאה כולה תהיה כמו שהתורה רוצה ,לאה האח דעהמו
שהבריאה תבוא לתכלית  כי הוא רוצה? בשביל מה הוא עושה את זה. הרי זה צביונו זה רצונו, "של זה

  ?הרי זה טענה גדולה מאוד, למה רזי לי ,מתבאו, ה אמר רזי לי''אבל הקב. יותהאמיתי שצריך לה

, ]גאון' שזה היה רבי סעדי וב אנשים נוקטיםרו[וב בספרים שהיה אחד מהגאונים תכ:  ככהיןואפשר להב
רק כמו , אז לא עשו משהו מיוחד בשבילו, גאון ' ולא ידעו שזה רבי סעדי,והוא התארח פעם באיזה מקום

מה : גאון' שאל אותו רבי סעדי. גאון' שלו וביקש מחילה מרבי סעדי אחר כך בא המארח.  בן אדםכל
הייתי  ואם. גאון' אני לא ידעתי שכבודו זה רבי סעדי: ואמר לו. הרי לא עשית לי שום רע ?ערעשית לי 

ן צריך לכבד רבי סעדיה גאו הרי! ?האם ככה מכבדים אותו כמו איש פשוט, גאון' יודע שזה רבי סעדי
  .מאוד מאוד

הכבוד הראוי כפי מה  אם בן אדם לא עושים לו את, אם כן למדנו דבר נורא: אז אמר רבי סעדיה גאון
אני כל יום מרגיש , אם כן הוא אומר. ילהחמ על זה גם כן צריך לבקש, למרות שלא ביזו אותו, שמגיע לו

ועכשיו אני יודע שזה ,  הבנתי כמו שהבנתיאתמול, הכרתי אתמול ה לא''האיך שהיום אני מכיר את הקב
לפי  ומה שלמדתי אתמול תורה זה הכל היה, יוצא שאתמול מה שהתפללתי. שהבנתי הרבה יותר ממה

בעמקות את הגדלות של  ועכשיו אני תופס הרבה יותר, ה"המדרגה הקטנה שלא הבנתי מה זה הקב
שהוא לא ? למה' גלגולי שלג וכו, עושה סיגופים ולכן כל יום היה. ואם כן לא כיבדתי אותו כראוי, ה"הקב

וככה כל החיים שלו היה , כי אתמול לא הבנתי מה שהיום, עשה ככה וכל יום, ה''כיבד אתמול את הקב
  .ה"כדי לכפר על מה שלא כיבד את הקב עושה סיגופים

 היה צריך ,סה נשקרה כז  אבל עכשיו,וכל כך עשה בשביל תורה, קיה היה כל כך גדולזלמרות שח, אם כן
 למרות שאתמול ,והיה צריך לומר שירה, עכשיו  ולא מספיק מה שהיה עד,להיות עלייה עוד יותר גדולה

  . וממילא זה לא מספיק,היום התחדשו דברים וצריך שירה חדשה לבא, כבר עשיתי כל מה שצריך

לכות תשובה בה ם אומר''אך הנה הרמב? ה שזה סוד" ולמה אומר הקב,אך אם כן זה הרי טענה
הוא לא יודע מה שאפשר לדעת על  כי, ה דן את האנשים אף אחד לא יכול לדון את האדם''שכשהקב

יש לפעמים שיכול להיות חטא , דברים גדולים מאוד  אפילו אם אדם עשה,ממילא. ה"רק הקב, האדם
אף ? ול את זהומי יכול לשק. וכן להפך מצווה אחד שוקל נגד כל העברות ,אחד ששוקל נגד כל המצוות

  .ה דן בזה"רק הקב, ה צריך לדון" דבר ודבר שהקב אם כן כל. ה"רק הקב ,אחד

. כבר להיות משיח או לא ה הוא יודע אם הדבר הזה זה מספיק טענה שבשביל זה אי אפשר"הקב, אם כן
שזה  והשני יאמר ,להיות שיאמר שזה לא כל כך ן אדם יכולבואם ישאלו , אף אחד לא יכול לדעת את זה

רק , אי אפשר, עד כמה זה שוקל, את הערך של כל מצווה וכל עברה אי אפשר לדעת למדוד, כן נורא
  .לדעת ה יכול"זה נסתרות שרק הקב.  רק אני יכול לדעת- זה ". רזי לי"אומרת הגמרא  וזה. ה"הקב

...  להעריךלא יודעים, יודעים ועד כמה שאנשים, עד כמה החשיבות של תורה, עתדומה שאנחנו רוצים ל
 ויודעים ,כאן בוודאי הם כולם שומרי תורה ומצוות ומסתמא כל האנשים שבאו. ממילא צריך להתחזק

, ומה שידעו יותר, להעריך עוד יותר צריך. שעד כמה שיודעים לא יודעים  אבל צריך לדעת,להעריך תורה
וכל אלה שבאו  . הוא תורהשהעיקר, יותר שבכל העניינים תורה יהיה המקום הראשון בכל הדברים יקבעו

, להוסיף יראת שמים, להוסיף תורה  ויש לקוות שכל אחד כל החיים שלו יהיו בכיוון זה,רוצים את זה
כמים '  דעה את הרץומלאה הא"ה יעזור שבאמת נזכה ל"הקב ועל ידי זה, ה רוצה"להוסיף כל מה שהקב

  ".לים מכסים

úåìãâ ,øôñä úçéúô  

 א"ל שטיינמן שליט"הגראימרן



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

לג

  כתיבת חידושי תורה
  

ה דבר ואינו כותבה ויכול "דכל מי שגילה לו הקב) ל"אות תק(לבד מה שכתוב בספר חסידים הנה מ
יכתוב הערותיו ' גם המריצו רבותינו מאד שכל א, לכתוב הרי גוזל מי שגילה לו כי לא גלה לו אלא לכתוב

 .כ לזכות לאחרים מפרי עמלו"וכשעושה כן אז זוכה ג, וזה יגרום לו להוסיף אומץ בלמודו
úîáúëî êå  

    
  

  להרבות תורה ועמלה בישראל
  -ג "משנת תשס מכתב -

  ,אל קהל שומרי תורה ומצות, ד"בס

שבזמן האחרון השנאה לישראל , בין מצד האומות העולם, ידוע לכולם שהמצב של כלל ישראל בזמנינו
ומה יעשה , וגם המצב של רוחניות של כלל ישראל צריך רחמים גדולים, גברה מאד בכל המדינות כמעט

בראשית בשביל התורה שנקראת , איסתכל באורייתא וברא עלמא, "תורה"התשובה לזה היא , אדם וינצל
  .  שום דבר אין, אין עולם, בלי תורה אין כלל ישראל, ראשית

ז אפשר "ורק עי, ויש יותר כח לעולם, ממילא מה שמתחזקים יותר בתורה יש יותר כח לכלל ישראל
זמן קצר לא , ו יפסיקו ללמוד תורה"ינר אומר שאם ח'ורבי חיים ואלוז. שר להמשיךז אפ"רק עי, להתקיים

  .כל הכח של כל הבריאה זה רק תורה, העולם עלול להיחרב, ילמדו תורה בכל העולם

ח לא רק שהוא ניצול אלא הוא משפיע "ומי שהוא בא לדרגת ת, וגודל כח לימוד התורה אין לשער
אם יהיה "ל "וז, )'פ ויהי בארבעים וגו"עה(דברים ' ואר בבעל הטורים ריש פרכמב, שארבעים אלף לא ינזקו

  ". ח מגין עליהם מאויביהם"אלף אין צריכין לא רומח ולא מגן כי ת' ח אחד בין מ"ת

, להרבות כמה שיותר ספסלים בבית המדרש, כ אנחנו צריכים להשתדל בכל הכחות להוסיף תורה"א
להרבות עוד מקומות , ד התורה הן בכמות והן באיכות בעומק העיוןלהרבות עוד ועוד שעות של למו

ו אין לעולם "ובלי זה ח, זהו קיום העולם, כל מה ששייך, עוד חדר, עוד תלמוד תורה, עוד ישיבה, תורה
  . קיום

אשר עושים עצמם כמגיני יושר אבל מושחתים בכל , גם נגד שונאי הדת, ובזה התשובה נגד כל הצרות
זהו המגן הכי , מה שיותר ללמוד תורה" תורה"וגם נגד שונאי ישראל התשובה היא , גונותמדות הכי מ

  . גדול

ואפילו מי שלומד צריך גם להחזיק . יראה להחזיק אחרים הלומדים, ומי שבעצמו אין לו אפשרות ללמוד
שמר ועשה למד ולימד ו) ו"ז פסוק כ"פכ(כי תבוא ' ן פ"כמו שאמרו בירושלמי סוטה הובא ברמב, תורה

כ אין להעלות על הדעת להנצל בלי "א. ישמרנו' ה, סיפק בידו להחזיק ולא החזיק הרי זה בכלל ארור' והי
  .זה

ואם בגזירות למעט האפשרות , אם במיעוט הקמח, עוד עומדים עלינו שונאי הדת האומרים פן ירבה
 אמר רבי יוחנן כשהיינו לומדין )א"ג ע"דף נ(וכמו שמצינו בעירובין , והרי בידינו הוא. להיות תורתו אומנותו

להם ללימוד התורה עד ' כ תשוקה הי"כ. תורה אצל רבי אושעיא היינו יושבין ארבעה ארבעה באמה
אמר רבי כשהיינו לומדין תורה ' ובהמשך מביאה הגמ. שארבעה אנשים היו נדחקים ויושבים באמה אחת

ל מדגישים "חז, היינו יושבין ששה ששה באמה] דםבדור או שתים קו' שזה הי[אצל רבי אלעזר בן שמוע 
  .לנו בזה את הירידת הדורות שהיה

כ "וא .נס' א שלא יתכן במציאות כזה דבר בלי שהי"כמו שביאר שם המהרש, ובעצם כל זה הוא נס
וככל שהיתה תשוקה יותר , ז שנחלש קצת החביבות והתשוקה לתורה נתמעט בגודל הנס"נמצא שעי

  .ששה באמה' שיכנסו אפי, ה הנס יותר גדולהי, גדולה לתורה



  במשנתם

 

לד

כי אף , אבל מה שעלינו לדעת, ולא שייך אצלנו כאלה נסים, ובדורינו אין לנו מושג בדברים כאלה
יותר לעלות ' אבל ככל שהשאיפה שלנו תהי, שאנחנו לא יכולים בשום אופן להגיע למדרגות כאלה

אבל לכל הפחות נזכה לכך שנוכל , נסים כאלה' יהיאז גם אם לא , והתשוקה שלנו לתורה תתרבה, בתורה
  .לקיים את התורה

ה יעזור שלא יוכלו שום דבר להזיק "הקב, תשוקה יותר גדולה' ותהי, ומה שכלל ישראל יתעלה יותר
אבל . ה יערה עלינו רוח ממרום שנזכה לגאולה האמתית"עד שהקב, וכלל ישראל יוכל להמשיך, לבני תורה

להרבות , להוסיף עוד תורה ועוד תורה,  קשה שכלל ישראל יהיו בתשוקה כזו גדולהעד אז עלינו לעבוד
  . ובכך נזכה שיוכלו להתקיים, חיילים לתורה בכל המובנים

" וצדיק באמונתו יחיה"שבא חבקוק והעמידן על אחת ' ד א"ל אמרו במכות דף כ"ובודאי ידוע מה שחז
כ "ל אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"ק כמו שאמרו חזובאמונה צריך מאד להתחז, בלי אמונה אין כלום

  . ודבר זה צריך חיזוק מאד, ה"אין שום דבר בעולם בלי השגחת הקב, מכריזין עליו מלמעלה

כי אם , הרי אני מאמין ושייך לחוג של שומרי תורה ומצות, ויש שחושבין מה אני צריך לחזק את עצמי
ויראה עד כמה , כי אז יהפוך עולמות ְלַנֵצח, ש מתחרה נגדויראה בזמן שי, רוצה לראות מדרגתו באמונה

  .ויראה שצריך מאד חיזוק באמונה, אמונתו

וכמו שאמר הלל לאותו אדם שבקש למדני כל , גם הרי החלק שבין אדם לחבירו הוא מעיקרי התורה
ומאד . יהדותהרי שזה מעיקרי ה, ותשובתו היתה כל דעלך סני לחברך לא תעביד', התורה כולה על רגל א

כ ולרשע אמר אלקים מה לך "וכמש, כי אם יש ריב בין איש לרעהו לא מועיל כלום, צריך להתחזק בזה
  .וצריך מאד מאד להתחזק בזה ולברוח ממחלוקת בכל כחו, לספר חקי

, כדאי גם להתחזק בדברים אשר באופן יחסי הם קלים, והנה מלבד כל מה שצריך חיזוק בדברים כלליים
, ותפלה בציבור, ר"וכן איש, והוא אמירת אמן. ש"רצון לפני אדון כל הארץ מלכנו ובוראינו יתועולים ל

  .ד"ס ובהמ"ולהיות נזהר מלדבר דברים בטלים בבהכנ

נזכה כולנו להיגאל גאולת , ובזכות התורה והאמונה ואהבת רעים בדיבור ובמעשים וכל הדברים האלה
  .ס.ב א"עולמים ב

  ק"ג לפ"אדר שני תשס' ז

  שטינמן. ל. א

   
  

  תורה מתוך הדחק
   אל תגעו במשיחי-על רדיפת התורה ולומדיה 

  
אלף נכנסים למקרא ואחד יוצא "אומר המדרש כי , "אחד מאלף לא מצאתי"על הפסוק בקהלת "

הללו משקיעים את עצמם .  כן ירבו-מנינם של האברכים בני התורה עומד כיום על מספר מבורך " להוראה
. אולם מלבד זאת. לשם תורה,  כשעצם הלמוד הוא התכלית תורה לשמה- כי הם חיינו -ה בלמוד התור

אין די כדי  להוציא את , י"במספר הלומדים כיום כ. 'יוצאים להוראה'יש צורך ב', מסרה'כדי לקיים את ה
של זקוק למספר הרבה יותר גדול , כלל ישראל ועולם התורה בפרט. 'יוצאים להוראה'הכמות הנדרשת ל

אם כן הרי . ר ועוד"מלמדי תשב, מגידי שעורים, רבנים, דיינים,  ראשי ישיבות- מרביצי תורה ומוסריה 
 כי אלף נכנסים ואחד - אנחנו חייבים להרבות ספסלי הלימודים בבית המדרש ולא חלילה לנסות למעטם 

, אסור לגעת! אי אפשר לוותר אפילו על אחד. זאת מלבד הצורך להרבות לומדים תורה לשמה. יוצא
  ...חלילה מלמעט

שיהיו כעניים ולא יחיו , עדיף?  כיצד יתקיימו בגלל הגזרות ומה חלילה עלול העוני לגרום-ואם תאמרו 
התנסה כלל ישראל , לאורך כל הגלויות. מהם ייצאו תלמידי החכמים. מבני עניים תצא תורה. כעשירים

 א"ל שטיינמן שליט"הגראימרן
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דווקא בקרב . למרות התלאות, ם שהחזיקו מעמדאולם המציאות הוכיחה כי העניים ה. בנסיונות קשים
והם הפסידו את בניהם , נסיון העושר גרם לרבים להכשל. היו כאלה שכשלו ולא עמדו בנסיון, בעלי הממון

  .ואת צאצאיהם שסרו מדרך התורה והמסורה

  .שמרו על מסורת התורה ועמדו בנסיון הקשה, לעומתם העניים

. נשמרה מסורת התורה,  המדינות שבהם למדו תורה מתוך הדחקעינינו ראו והמציאות הוכיחה שבכל
התפשטה רוח ההשכלה הארורה וחוללה שמות בכרם בית , ובמקומות אחרים בהם למדו מתוך הרווחה

  .עד שעזבו את רוח ישראל סבא, ישראל

 אם תבואו', לעזור להם' ובאים אתם -ואל אותם הסבורים כביכול האברכים בני התורה מסכנים הם 
כאשר תאמרו להם . 'גן עדן'הם יאמרו לכם כי הם נמצאים ב, לאברכים החובשים את ספסלי בית המדרש

כי הרי למרות הקשיים : הם ינודו לכם כאינם מבינים ומוחים, כביכול' מסכנותם'שבאתם להוציא אותם מ
אל תגעו , חו להם הני-. אשריהם בעולם הזה וטוב להם לעולם הבא. 'רומו של עולם'הם הרי ב, הכלכליים

  ! אל תגעו- ! במשיחי

הרס של כלל ? ומה יצא מכך, כביכול להיטיב להם, גם האליאנס ניסו ללמד את בני התורה מקצוע
  !הרס! ישראל

  
  קיום תורה אינו בדרכי הטבע

  

ובן אדם שהוא מתוך דחק הוא , אין ברחבות. בדרך כלל כל האברכים לומדים תורה מתוך הדחק
. ה מה שהוא לומד תורה מתוך הדחק"פני שהוא לא יודע עד כמה חשוב בעיני הקבאבל זה מ, ממורמר

שקר . "היא תתהלל' שקר החן והבל היופי אשה יראת ה"על הפסוק )  א,סנהדרין כ(ל אומרים "כמו שחז
יהודה בר ' זה דורו של ר. היא תתהלל' ומה זה אשה יראת ה. כ דורו של חזקיה"החן זה דורו של משה ואח

  .י שהיו ששה מתכסין בטלית אחתאילע

יוצא שכל מה שלמדו תורה בימי חזקיה שנעץ חרב בבית המדרש ואמר מי שלא יעסוק בתורה ידקר 
כ כמו דורו של רבי "וכל זה לא חשוב כ, וכן דורו של משה רבינו הרי כל כלל ישראל למדו תורה, בחרב

  . ולומדים תורה מתוך הדחקשהיו עניים! שהיו מתכסין ששה בטלית אחת, יהודה בר אילעי

כ "צריך להיות לבן אדם כ' ואדרבה מחמת זה גופא הי. נמצא שזוהי החשיבות הכי גדולה מה שיש
הוא לומד תורה ! שהרי הוא הכי מאושר. של עגמת נפש, לו שום משהו של עצבות' עד שלא יהי, שמחה

למדו " כל הדור"יה למדו תורה דורו של חזק, כ חשוב"כי אם זה לא מתוך הדחק זה לא כ. מתוך הדחק
זוהי החשיבות , אילעי שלמדו תורה מתוך הדחק' רק דורו של רבי יהודה בן ר, אבל לא מתוך הדחק. תורה

  .הכי גדולה

   
 
  

  

  

  

  

  

  

  

, בסדרי הישיבה' בקיאות'מהו השיעור והדרך הראויה ללימוד ה, א"שאלו פעם לרבנו שליט
והסברא בכל דיבור , א היטבורק אם מבין הסוגי, דיש לדעת כי לימוד שטחי אינו לימוד: והשיב

ואסור להתרגל . ז"ואם לא זכה עדין להבין יש לו לעמול ע, אזי יכול להמשיך הלאה', ודיבור בתוס
כ עשו סדרי "ע, כ רק בלימוד"רק דהיום ירדה חולשה לעולם ואין שקועים כ, ללמוד בשטחיות

עיקרה להתלמד בדרכי אבל יש לידע דהישיבה , א כלל לגדול"דבלא זה א, בקיאות כדי להספיק
הרי די לזה במה , ומה שמדברים על הספק, י קבלה מרב"ולימוד העקרי הוא העיון ע, התלמוד

  . ז צורך כלל בלימוד העיון"שעשו סדר שני ואיל
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  !תלמיד חכם עצמו זה תורה
  ל"ק זצוק' סולובייציהגאון רבי משהמתוך הספד על 

  
והגדלות של לימוד , ובכל המקומות' בגמ, ל"הנה הגדלות של לימוד התורה מלא בחז, ומצינו עוד דבר... 

 יותר בקלות ללמוד או שאפשר יותר לעזור במשהו לעזור שיוכלו' וכל מה שמוסיף אפי, התורה אין לשער
  .אין לשער ואין לתאר את הערך הגדול של זה, ללימוד התורה

בסוף חגיגה אומרת אמר רבי אבהו אמר ' הנה הגמ, ]פ שמלא בגמרות ומדרשים"אע[, אחת' ונזכיר גמ
דרא שתולדת קל וחומר מסלמנדרא ומה סלמנ, רבי אלעזר תלמידי חכמים אין אור של גיהנם שולטת בהן

תלמידי חכמים שכל גופן אש דכתיב הלוא כה דברי כאש נאם , הסך מדמה אין אור שולטת בו, אש היא
  .על אחת כמה וכמה', ה

אם יש לו עבירות הרי , וצריך להבין במה מדובר[, ח לא שולט אור של גיהנם"ו שבת"אומרת ק' הגמ
שתלמידי חכמים אין אור של ' פ כך כתוב בגמ"כע, ]?ל"ואם אין לו עבירות מאי קמ, מסתמא יש לו גיהנם

  .גיהנם שולטת בהן

תלמידי , הסך מדמה אין האור שולטת בו, מה סלמנדרא שתולדת אש היא, ו מסלמנדרא"ק' ועושה הגמ
  .על אחת כמה וכמה, חכמים שכל גופן אש דכתיב הלא כה דברי כאש

אבל היכן רואים , שדברי תורה הם כאשזאת אומרת , כאש" דברי"והשאלה היא הרי מהפסוק רואים כי 
ומהיכן יודעים " כל גופן אש"מסתמכת על זה שתלמידי חכמים ' והרי הגמ? שתלמידי חכמים כל גופן אש

  ? ולא כתוב תלמיד חכם, הרי כה דברי כאש זה הדברי תורה, דבר זה

תלמיד חכם הוא ל ש"ודבר זה היה פשוט לחז! כי לא צריך ראיה' לא מביאה ראי' משמע שעל זה הגמ
אומרת שכתוב הלא כה ' על זה הגמ, רק השאלה היתה היכן רואים שתורה זה אש! וזה דבר ברור! תורה

  !אין שום ספק, אבל שתלמיד חכם זה תורה, ומזה רואים שתורה זה אש' דברי כאש נאם ה

האיך זה יכול , וכ פלא אצלינ"אנחנו לפי מושגינו זה כ! ל העריכו מה זה תלמיד חכם"רואים עד כמה שחז
, פשיטא להם שתלמיד חכם שלומד תורה כמו שצריך' ל משמע שהי"ולחז, להיות שתלמיד חכם זה תורה

מביאה רק ' ולכן הגמ! רק תלמיד חכם זה תורה, ולא הפשט שבתלמיד חכם יש תורה, הרי הוא כמו תורה
  .ואין האור שולטת בו, וממילא תלמיד חכם הוא אש, שתורה זה אש' ראי

כ "וירדנו כ, כי משמע שגם היום יש תלמיד חכם, ל הבינו" כמה שאנחנו רחוקים מהמושגים שחזעד
  . על זה' עד שלא היו צריכים ראי, ל הבינו לדבר פשוט"שאנחנו לא מבינים מה שחז

ז אנחנו רואים עד כמה שצריך להעריך כל דבר שיש לו איזה שייכות שיוכל להועיל שיצמחו מזה "לפי
ובאמת זה דבר גדול כל אלה שעזרו , ולעזור לזה, כמה שאנחנו צריכים לשמוח בזה, םתלמידי חכמי

וכך כל הדברים , מקום ללמוד' שיהי, מקום שילמדו יותר בקלות, שיקום מקום תורה, שיקום דבר כזה
  .עד כמה שזה חשוב, שמועילים לתורה

אבי אבי רכב ישראל "א מצעק ואלישע רואה  והו, ויעל אליהו בסערה השמים) 'ב' ב(ב במלכים וכת
 ועל רבו ור ואלו קרעין שאין מתאחין הקורע על אביו ועל אמ"ת' אמרי) ו"דף כ(ובמועד קטן ". ופרשיו

, אבי אבי זה אביו ואמו', ורבו שלימדו תורה מנלן דכתיב ואלישע רואה וגו' ומפרש בגמ. שלימדו תורה
רבי רבי דטב להון לישראל , ףרגם רב יוסתכדממאי משמע , רכב ישראל ופרשיו זה רבו שלימדו תורה

 על מדבר הפסוק אם , שלימדו תורהומה שייכות יש לזה עם רב' ולכאו. מרתיכין ופרשין" בצלותיה"
פ "א לפרש ע"וכתב המהרש.  והאיך אפשר ללמוד מזה על רבו שלימדו תורה שמתפלל על ישראלתפילה

אלמא דחכם הוא מי . ו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמיםמי שיש לו חולה בתוך בית) ז"דף קט(ב "בב' הגמ
  .שתפילתו נשמעת

אחד ' ולא סתם חכם אלא הי, דהנה אליהו הנביא היה חכם, ח"חידוש בגדר ת' ואפשר דמבואר כאן בגמ
וכדי , ואחד מהם היה אליהו הנביא' דמשה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו, מגדולי מקבלי התורה

, יולגות של כלל ישראל מונחין עאבלי התורה זוכה רק מי שתפילותיו מראין שכל הדשיזכה להיות ממק

 א"ל שטיינמן שליט"הגראימרן
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דהיינו שכל תפילותיו היו על כל , דטב להון לישראל בצלותיה מרתיכין ופרשין, וזהו מאי דמתרגם רב יוסף
' כאן בגמומבואר , והיה מתפלל עליו בכל הלב, הו על ידי שכל יהודי ויהודי היה נוגע ללבוזו, כלל ישראל

הוא רק זה אשר מלבד גדלותו בתורה מונח , דהתלמיד חכם הגדול, ח"שבלי דרגא זו חסר לו בדרגת ת
בדרגא כזו שיהא טב להון לישראל , וכל יהודי תופס אצלו מקום בלב, עליו גם הדאגות של כלל ישראל

  .בצלותיה מרתיכין ופרשין

לפי שהיה להן לבקש רחמים , עד מות הכהן הגדולעל מאי דכתיב וישב בה ) א"דף י(וכן אמרינן במכות 
, והרי כל יהודי מתפלל וכולל בתפילתו את כל הכלל ישראל, וכי לא התפלל' ולכאו, על דורן  ולא בקשו

ולכן הכהן גדול אם היה מרגיש , התפילה היא אחרת, אלא דמה שאדם מרגיש יותר את הצער של השני
ואם ,  רוצח בשגגה'מגיע מצב שיהילא היה ממילא  יותר חזק ו היה מתפלל,יותר את הצער של כל יהודי

  . תביעהיהויש רוצח בשגגה ז

כי אליהו הנביא היה לו בלבו את כל הכלל . וזהו מה שאמרו על אליהו הנביא דמקרי רבו שלמדו תורה
תיכין והיה טוב להם לישראל מר, שהיה מתפלל עליהן בכל לבו, וזה היה מתבטא על ידי תפילותיו, ישראל
 משה היא והלא שלך ת משה עבדי וכי תורתזכרו תור, ו"רבא פז איתא בתנא דבי אליהו "וכעי. [ופרשין
 ופעמים והציל את ישראל מן המיתה העלה עליו הכתוב כאיל' וה' אלא הואיל ועמד בתפילה ד', היא וכו

  ].ל"פ הנ"ומבואר ע. ש"כל התורה כולה של משה היא ע

   
  

  ד התורה של הדור כבו- תלמיד חכם 
  ס" תשמ פסח"חוה, ל"וק ברוידא זצרבי שמחה זיסלהספד על מתוך 

  
ומהתנאים בדור של רבי עקיבא הרי יש כזה הפרש , ל אומרים  משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה"חז

' כמו שרואים שרבי אליעזר הגדול אמר לא חסרתי מרבותי אפי, מה שלא שייך לתאר בכלל! בין הדורות
ל הרי אומרים שלא שייך להדמות כלל לדור של התנאים "וחז. וככה כל דור ודור, מלקק מן היםככלב ה

כ כבוד התורה של דורינו הוא ממש "והירידת הדורות הרי היא יותר ויותר מה שרחוק יותר א) ד"עירובין נ(
זה , ה לנואבל אותו מעט כבוד התורה שהי, ביחס לכבוד התורה שהיה בדור של התנאים" אפס"בבחינת 

ח "היה גם ת, תלמיד חכם בענין של לימוד התורה' שמחוץ לזה שהי, עם אותם התלמידי חכמים היחידים
י משום שהיה "ופרש, על ידו כבוד התורה' עקיבא שהי' ל אומרים  על ר"כמו שחז, בענין של כבוד התורה

  .דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילין של הלכות

שבבחינה מסוימת לפי , ח המרביצי תורה"התורה זה עם אותם מקצת תבדור שלנו מה שנשאר כבוד 
אם חלילה וחס גם הם !  וגם את זה לוקחים מאתנו,זה הכבוד התורה שכבר בדור שלנו, המושג שלנו

   .שהרי מתרושש ונופל כל כבוד התורה! ורא נהרי זה מצב, הולכים

   
  

  ישרות בלימוד
  

אומר ' הוא לא הי, ככה לכשעצמו, אם יש לו סברא עקומה, ויםא התבטא פעם על ראש ישיבה מס"החזו
את הסברא העקומה ' מכניס'הוא , ם שהוא לא זכה להבינו"רמב' אבל היות ויש איזה שטיקעל, אותה
ומה הענין לומר , א קשה עדיף שתשאיר אותו קשה"אם יש לך רשב. א" כך התבטא פעם החזו- , ם"ברמב

  .בו פירוש קשה

ועל , ות שמחפשים תמיד את הקטעים הקשים שיש בראשונים ועל זה הם מדבריםישנם ראשי ישיב
  .הדברים המובנים בראשונים הם לא מדברים
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ומיד תיקן שהתכוין , א אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך"א ואמר לרע"פעם בקש יהודי ברכה מרעק
מאך מיר פאר ההדיוט "א "אמר לו רע, לומר שאפילו זה שמחזיק את עצמו להדיוט אל תהי קלה בעיניך

כלומר עדיף לי שתעשה אותי להדיוט ואל תפרש , "ל"דער עיקר זאג נישט קיין קרומע פשט אין דברי חז
  .ל"פשטים עקומים בחז

ובדומה לזה טען החפץ חיים על הפירוש הרווח בעולם כי בנות צלפחד באו לפני משה רבינו בצעקות 
  !?האם זה הפשט בפסוק, ח"התבטא על זה הח, ת צלפחד דוברותה כן בנו"אמר לו הקב, ומשה רבינו נבהל

åúéáá øåòéù êåúî ,âé÷ íéçáæã àúúòîùá , à -â  'ñ åìñë" ã  

*  

בזה שהרבה , ובמה היא קשה, כאשר באים ללמוד מסכת שבת צריך לדעת שהיא מסכת קשה מאד
וזה , סקילה להיתר גמורפעמים מצוי שיש הבדל בסברא דקה מאד ואפשר לטעות בין חיוב דאורייתא של 

שאפשר להסביר דבר או , רק בדיני שבת ההבדל הוא דק מאד, דבר שבשאר מסכתות אינו מצוי כל כך
  .וממילא צריך מאד זהירות בלימוד הדברים, שזה חייב מיתה או שזה מותר לכתחילה

, ה לא נוגע להלכהוזה טוב כל זמן שז... לומדישע חילוקים, והרי בישיבות רגילים לעשות חילוקים דקים
ולפי סברתו יצא לו , אבל אם זה נוגע להלכה למעשה יכול להיות שיעשה לומדות בדיוק ההיפך מהאמת

ט לא רצה "ויתכן דמה. (ו"ומאד צריך ליזהר לא לטעות ח, היתר ולמעשה זה להיפך שיש על זה חיוב מיתה
י אפשר לטעות בקל בדבר הנוגע ל שילמדו בישיבה מסכת שבת שלפי הלימוד הישיבת"זצ' הרב מפוניבז

  ). להלכה

הובא בסוף (ל חידש "החזון איש זצ. ומצאנו דברים בפוסקים מה שלפי ראות עינינו לא היינו מבינים כך
המים , שאם יש דוד של מים חמים על האש ופותח את הברז ונכנסים מים לכוס) ספר טעמא דקרא

, ובפשטות כל אחד היה מבין שזה כלי שני. האששבתוך הכוס יש להם דין כמו כלי ראשון שעומד על 
  .רק כאן זה לא ענין של חיבור, ולענין טומאה וטהרה ניצוק אינו חיבור

זה איסור ) כמו שרגילים לתלות תמונה של אבא או סבא(וכן אמר שאם תולים תמונה על הקיר 
כי חושבים , הגים להתירוגם בזה העולם מסתמא נו. דאורייתא וחייב משום בונה מחמת שמוסיף על הקיר

רואים שאי אפשר לסמוך על . חייב משום בונה, א אומר שזה חיוב מיתה"אבל החזו, שאין בזה שום איסור
  .סברא שנראה לבני אדם

אומרים שהבית הלוי כשהיה אוכל דגים היה . כמו כן יש דברים שהרבה גדולי ישראל היו מאד מחמירים
, חושש שאפילו להוציא את העצם מהפה יש בזה איסור בוררהיות והיה , בולע את הדג עם העצמות

  ). כמובא לעיל(ואמנם החזון איש כותב שזה לא בורר אבל הבית הלוי היה חושש על זה 

אבל אם לא היה עומד , ח שאם הכסא היה עומד ליד השולחן היה יושב עליו"וכן אומרים על הגר
שהרי , ועל פי אמת זה לא אוהל. חשש משום אוהלוכנראה ש, במקומו והיה צריך להזיזו לא היה מזיז

  .רק לעצמו היה חושש, לאחרים היה נותן שיזיזו את הכסא

וגם אם היתה שיטה שהוא לא אוחז , ח היה משתדל בשבת לצאת ידי כל השיטות"וכן אומרים שהגר
  .בכל זאת בשבת הוא רצה להחמיר כל שיטה שיש, כך

היה מוציא ספרים מהארון אך כשגמר , ספרים לארון בשבתכן אומרים שהחזון איש לא היה מחזיר 
ויש אומרים , ומה הטעם לא יודעים בבירור, ואפילו ספר אחד לא היה מחזיר, ללמוד לא החזיר אותם

וכך יש . פ ידוע שלא היה מחזיר את הספרים"אבל עכ, משום טירחא דלא צריך ויש נותנים טעמים אחרים
  .הרבה דברים להיזהר בשבת
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 א"ל שטיינמן שליט"הגראימרן
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  התמדה
  

ק "בזמן שהיה אבדל "הוטנר זצז "ד בערך הגיע אצל הגרי"כי בהיותו כבן י, ל"י כהנמן ז"סיפר הגר
בני אדם טועים וחושבים שצריכים , בני: " ואחרי שתהה על קנקנו אמר לו- לפני איישישוק - בדערעטשין 

אני מבטיח לך כי ארבע עשרה , אין צורך כלל בהתמדה המזיקה לגוף: ולא היא' מתמיד' להיות דוקא
  .ואין הכרח כלל להיות מתמיד, שעות ביום דיין בהחלט לדעת תורה

íéãéîìú éáúë ,òå"èéìù åðáø øîàîá ò"äáéùéä éøòù øôñì äçéúôá à  

   
  

  גודל השכר על כל תוספת הבנה בתורה
  

פעם אחת לא , שלימד לתלמידו כל דבר ארבע מאות פעמיםרבי פרידא מסופר על ) ב, נד(עירובין ' בגמ
נפקא בת קול ושאלה לרב , היה התלמיד מרוכז וחזר לו רבי פרידא עוד ארבע מאות פעמים נוספות

 אמר דניזכו אנא ודריי , או דתיזכו את ודרך לעלמא דאתי,יחא ליך דליספו לך ארבע מאה שניפרידא אי נ
  . תנו לו זו וזוה"הקב אמר להן ,למא דאתילע

ושכרו היה , !שחזר לתלמידו שמונה פעמים על דבר אחד, מתפעלת מגדלותו של רבי פרידה' הנה הגמ
ובאמת יש להתבונן על כח הרצון של . וזכו כל בני דורו לעולם הבא, שנוספו לו ארבע מאות שנות חיים

וכשעדין לא הבין חזר שוב עוד ארבע מאות , !אות פעםאותו תלמיד שישב לשמוע מרבו כל דבר ארבע מ
ל דהנה התלמיד בכח התמדתו זכה לאחר שמונה מאות "וי.    לא מסופר על שכרו' והנה בגמ, פעמים

ומשכן הרי דשכרו של העמל בתורה גדול עשרת מונים מארבע ', פעמים להשכיל ולהבין דברי התורה הקד
אך על , הוא על החלק של התמסרותו לתלמידו, פרידה'  לרומה שיצאתה בת קול, מאות שנות חיים

  . לא שייך בעולם הזה כלל', בתורה הקד' תוספת הבנה'על החלק של , החלק של לימוד התורה ועמלה

åúéáá øåòéù êåúî ,òùú"á  

   
  

  לימוד העיון
  

 אפשר להסתפק ואמר שיש לידע כי הלימוד העיוני הוא מוכרח ואי, רבינו דיבר בענין הלימוד בעיון
וחלילה , ובפרט לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא מוכרחים ללמוד בעיון, בלימוד בקיאות בלבד

ואלו , לפוסקים ומורי הוראה שיפסקו על ידי ידיעות שטחיות בלבד ללא שירדו וצללו לעומק ההבנה
להוציא הלכה ורק על ידי הלימוד העיוני אפשר , הפוסקים מתוך בקיאות גרידא יכולים לטעות הרבה

  ! אבל מי שאינו לומד בעיון אינו יכול לפסוק, ברורה לאמיתה של תורה

, ס שעוסק כל היום'ח מה יצא לו למעשה מכל הלומדע"וכבר היה מעשה ברב אחד ששאל את הגר
ח הראה לו כן על ידי ששאל "והגר, ד"ח ויו"ח ענה לו שבלי העיון אי אפשר לפסוק הלכות גם באו"והגר

והקיף אותו בשאלות וראיות להוכיח איך הפסק משתנה ,  להלכה שלכאורה נראית פשוטהאותו שאלה
  .עד שהלה לא מצא את ידיו ואת רגליו בבית המדרש, מהיפך להיפך ממש

ל שאלה הנוגעת ממש בדיני נפשות "א ראה איך שנשאל החזון איש זצ"תלמיד חכם אחד שליט
והלה התפלא איך הוא עונה בדיני נפשות ,  על המקוםא שמע את השאלה ולאלתר ענה תשובה מיד"והחזו

אלא כבר מלפנים בעת שלמד את הסוגיא חישב בעיונו , א לא ענה מיד"אבל האמת היא שהחזו. כ מהר"כ
והעלה אז בדעתו את כל צדדים וצידי צדדים שיכולים להיות וכן את , מה יהיה הדין כך ומה יהיה הדין כך

וכבר הוכרע אצלו ההלכה בשאלה זו מכבר הימים עת , ם הלכה למעשהכל סוגי השאלות ודינים העולי
א "ובאמת כן היה תדיר דרכו של החזו. ועכשיו שנשאל יכול היה לענות לאלתר, הגה באותו הסוגיא



  במשנתם

 

מ

' וראה מה שהבאנו בספר אעלה בתמר מתורת החזון איש עמ(. בלימוד להוציא מכל דבר את ההלכה למעשה
  ). בזהג בארוכה מדברי רבינו"נ
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  תלמוד תורה כנגד כולם
 ה"ניסן תשס,  בשיחת חיזוק בראש העין'מתוך דברים שנא

  

אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה , הלא ידוע המשנה בפרק ראשון של פאה, מורי ורבותי
. ם שכתוב שם הם דברים שבין אדם לחבירוורוב הדברי, כתוב שם כמה דברים, והקרן קימת לעולם הבא

. וגמילות חסדים. כ זה לתת לכהנים"כ אבל ג"לא כ, בכורים. מצות פאה זה לעשות חסד עם אנשים, פאה
ז והקרן קימת "ועל זה כתוב שאדם אוכל פירותיהן בעוה. רוב הדברים הם דברים שבין אדם לחבירו

  .ב"לעוה
ם למה תלמוד תורה הרי זה לא מהדברים שבין "מבאר הרמבו, ובסוף כתוב ותלמוד תורה כנגד כולם

  .בין אדם לחבירו ובין אדם למקום, בתלמוד תורה כלול הכל, מפני שתלמוד תורה כולל הכל, אדם לחבירו

ש מסביר למה דוקא המצות שבין אדם לחבירו אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קימת "והרא
  .ותר בדברים שבין אדם לחבירו יותר ממה שבין אדם לקונוה חפץ י"ש שהקב"אומר הרא, ב"לעוה

ה "הוא רוצה לעבוד את הקב, שאם עושה דברים שבין אדם למקום, ולכאורה אנשים היו חושבים הפוך
ה חפץ יותר בדברים שבין אדם לחבירו מדברים שבין "ש אומר אדרבה שהקב"והרא. זה יותר חשוב, בזה

אוכל פירותיהן בעולם הזה , ה משלם שכר גם כאן וגם שם"קא הקבולכן על מצות אלה דו. אדם לקונו
  .והקרן קימת לעולם הבא

רק רוצים את הכל שם בעולם , א שהצדיקים גם את הפירות הם לא רוצים כאן"ובאמת כתוב בשם הגר
 את העולם הזה' וחושבים מה שיהי, לא חשוב בעיניהם! ואין זה כלום, כי העולם הזה הוא עולם שפל, הבא

  .זה הדבר הכי טוב" נצח"אבל שם שזה ', הם יעברו האיך שיהי

כתוב שרבי חנינא בן דוסא היה כזה צדיק שכל העולם ] אני לא ידוע אם זה ברור[ויש קצת סמך לזה 
ולמה באמת האם רבי חנינא בן דוסא לא יכול , והוא די לו קב חרובין מערב שבת לערב שבת, ניזון בשבילו

אך זוהי התשובה שהוא רוצה לשמור גם הפירות . קצת לחם לכל הפחות, משהוכ "לבקש שיתנו לו ג
  .לא כדאי, למה שיקח עולם הזה, וחבל לו, כי הוא היה צדיק גדול מאד, לעולם הבא

פ שזה לא דברים "ותלמוד תורה אע, פ רואים שפירות בעולם הזה מקבלים בשביל מצות גדולות"עכ
  !יותר מכולם, בכל זאת תלמוד תורה זה עולה על הכל, םרק בין אדם למקו, שבין אדם לחבירו

ולא לחשוב שתלמוד תורה זה רק אם יושב , והגאון אומר שאפילו מילה אחת של תורה שוקל נגד הכל
  .שוקל כנגד הכל, "מילה אחת של תורה"אפילו , לא, ולומד יומם ולילה

, ]תלמיד של רבי ישראל סלנטר[אומרים בשם רבי שמחה זיסל מקלם , כ אפשר לתאר מה זה תורה"א
כמו שכל בן אדם במשך , שהיה אומר שכדאי לאדם להיות נברא ולעבור את כל היסורים של עולם הזה

, וכל מיני דברים, ויש חולי, יש פעמים שקשה בפרנסה, כ קל"זה לא הולך כ, החיים עובר מצבים קשים
בשביל זה , שומעים ברכה ועונים אמן, רכהלומר פעם אחת אמן על ב! וכל זה כדאי בשביל ענית אמן אחד

  .כדאי להיבראות ולסבול כל היסורין של עולם הזה

הרי תלמוד תורה זה , זה קל וחומר אם בשביל אמן כך, אומרת ותלמוד תורה כנגד כולם' כ אם הגמ"וא
  .מילה אחת של תורה כדאי הכל, הכי טוב

   

 א"ל שטיינמן שליט"הגראימרן
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  יהיו בעיניך כחדשים
  

אומרים ? ולמה דוקא היום, היום, ב בתורה אשר אנכי מצוה אתכם היוםהנה יש הרבה פעמים שכתו
, לימוד התורה, המצות יהיו כחדשים, בעיניך כחדשים' שבכל יום יהי, י על המקום"כ ברש"ל ומובא ג"חז

 . יהיו בעיניך כחדשים, והכל מה שהתורה מצוה
, כ"זה כבר לא משפיע עליו כ, פשוט כי בן אדם אחרי שהדבר כבר התרגל בזה, ומה הענין של כחדשים

ודבר חדש הטבע , לא מחשיבים את זה, כ"כל דבר שזה כבר ישן כבר לא חושבים על זה כ, הוא כבר יודע
  .ויותר עושה רושם עליו, הוא יותר מרגיש, של האדם שזה יותר משפיע עליו

יכול להשלות את האם בן אדם ? הרי סוף כל סוף זה לא כחדשים, כחדשים' והאיך עושים באמת שיהי
  ?כ האיך אפשר לעשות את זה"וא, אבל הרי הוא יודע שזה לא חדש, עצמו ולומר אני חושב שזה חדש

שאם אחד יראה דבר בשטחיות , זה בן אדם מבין בפשיטות] ולא באתי לומר חידושים[, ומשמע ככה
רק , ול ורואה היוםאותו הדבר מה שראה אתמ, כ כשיתעמק יראה לפניו דבר חדש"ואח, בלי להתעמק בזה

זה מקבל , ונהיה יותר בהיר יותר צלול, והיום התעמק והתבונן בזה, אתמול הוא ראה את זה בשטחיות
כי אתמול , אלא זה באמת חדש, ולא רק שנקרא כאילו חדש! וזה ממש חדש, צורה חדשה ופנים חדשות

  .ן את זה זה באמת חדשוכעת הוא הבי, זה לא הבנה אמתית, הוא הבין חלש, הוא לא הבין את זה

רק כל , ינר שחידושי תורה זה לא רק אם מחדש דבר חדש'חיים וואלוז' ובספר כתר ראש מביא בשם ר
ולא חשוב , זה עיקר חידושי תורה, מה שהוא חוזר ונתבהר לו הדבר יותר ברור הוא מבין את זה חזק יותר

זה נקרא חידושי ,  הדברים יותר ברורהעיקר שעכשיו הוא מבין את, אם הוא חידש או מישהו אחר חידש
  .תורה

כי מה שהבין , זה דבר חדש, בן אדם שעושה דבר ואחרי זה התברר לו הדבר, וככה זה בכל הדברים
  .ועכשיו זה הבנה חדשה, אתמול זה לא הבנה אמתית

ג בשל, שהיה מסגף את עצמו כל יום בכל מיני סיגופים, סעדיה גאון' ר, ואומרים על אחד מהגאונים
שאחד בא לאיזה בן אדם ולא ידעו שהוא אדם , הוא אומר שלמד את זה מאיזה מקום? למה, וכדומה

סעדיה ' כי הוא לא ידע שזה ר, בא בעל הבית וכיבד אתו כרגיל] גאון' סעדי' ר' ואומרים שזה הי[, חשוב
אז הוא ביקש , אוןסעדיה ג' כ נודע לו שזה ר"ואח, ולכן לא כיבד אותו במשהו מיוחד! גדול הדור, גאון

ואמר היות שלא ? הרי לא עשיתי לך שום רע, שאל אותו מה אתה מבקש ממנו מחילה, ממנו מחילה
כך , ממילא לא כיבדתי אותך כמו שמגיע לך, וחשבתי שאתה איש בין אנשים, ידעתי שאתה אדם גדול

אני מכיר היום אני שמה ש, ה בהכרה כמו שאני מכיר היום"הוא אומר היות שאתמול לא הכרתי את הקב
ממילא , ה"באמונה בהקב, ה"היום התברר לי הרבה יותר בהכרה בהקב, רואה שאתמול לא הכרתי טוב

כך , כ הוא מבקש מחילה"א, כי הרי לא ידעתי מי הוא, יותר יוצא שאתמול לא כיבדתי אותו כמו שצריך
  .הוא אמר

וזה , אבל כל יום זה חדש,  פעמים דבריםבן אדם יכול להיות שיעשה אלף, כ יוצא גם כאן אותו הדבר"א
אלא ככה באמת אי אפשר שבן אדם יאמר על דבר , זה לא סתם, ל אומרים יהיו בעיניך כחדשים"מה שחז

אבל אם באמת עכשיו התעמק יותר וראה שההבנה של אתמול זה לא היתה הבנה , לא חדש שהוא כחדש
  .ממש" חדשים"אלא " כחדשים"ולא , זה באמת חדשים, ועכשיו הוא כן מבין, ברורה

אנשים , כרגיל הוא לא מרגיש מיוחד, אם אדם מניח תפלין, גם במעשה המצות, וזה בכל הדברים
מה הוא צריך , אבל במקרה שיתבונן ויחשוב מה זה תפלין, מניח תפלין שם את התפלין על היד... שרגילים

כל הדברים , ואחדותו יתברך שמו' השיש בהם יחוד , ומה שאומר לפני שמניח תפלין, לחשוב בתפלין
, יראה שזה באמת חדש, אבל אם ירגיש מה שהוא אומר ויתרגש כל פעם, האלה הוא אומר וכבר רגיל

הוא מרגיש , הוא מניח תפלחין, ועשיו הוא מבין, אתמול הוא עדיין לא הבין את העמקות מה שהוא אומר
והוא , זה נעשה אצלו הרגל, בן אדם שהתרגל, צותוככה זה בכל המ, איזה אושר שיש לו שהוא מניח תפלין

  .חדש' הכל יהי! יראה עולם חדש, אבל אם הוא באמת יעמיק בזה, לא מרגיש
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והבנה , אז יראה שיתפתח לפניו הבנה חדשה, שבן אדם יותר יעמיק, וזה רצינו לומר רק דבר אחד
וזה צריך מאד לעזור לבן , יש טעםובכל הדברים ירג, בעשיית מצות, וירגיש טעם בלימוד התורה, ברורה

  .אדם לעלות

, שזה זמן שמסוגל במיוחד כמו שכתוב בספרים שאפשר להתרומם, ועכשיו שזה לפני חג השבועות
אבל אם הוא כן יחשוב , לא חדשים ולא כלום, כלום' אבל בלי מחשבה לא יהי, אבל זה הכל אם יחשוב

כי עכשיו הוא מבין , לא ממש מתן תורה, מו מתן תורהויגיע מצב כ, ויעמיק בזה יפתח לפניו הבנה חדשה
  .ואז הוא יתרומם, ומבין מה זה מצות, מה זה תורה

ז שיחשוב מה שהוא עושה עם הבנה עם מחשבה "ה יעזור שבאמת כל אחד מאתנו יעלה עי"והקב
מתן ה רוצה מאתנו ב"ה יעזור שבאמת כולנו נעלה ונזכה למה שהקב"והקב, אז הוא יעלה מאד, ברורה
  .תורה

íéãéîìú úåîéùø  

   
  

  זכרו תורת משה עבדי
 ד"ב סיון תשס"י, ם-י' התורה-זוהר'בישיבת ' נא

  

ה את התורה "אומרת שאחרי שמשה רבינו קבל מהקב' שהגמ) 'ט א"דף פ(ל בשבת "נזכיר מאמר חז
ע ממעמד הר כבר מתפלא האיך זה שהוא לא יד' והתוס, בא השטן ושאל היכן היא התורה, וירד מהר סיני

הארץ אומרת אין , הוא הלך לארץ, ה אמר לו נתתיה לארץ"הקב, פ השטן בא ושאל היכן התורה"עכ, סיני
התהום גם , בא לתהום, הים אומר אין לי תורה, הלך לים, ההרים אמרו אין לי תורה, הלך להרים, לי תורה

ה "אמר לו הקב, ה היכן התורה" להקבאז הוא שוב בא, בקיצור כולם אמרו אין בי תורה, אומר אין בי תורה
, ]הוא רצה להתחמק[אמר לו משה רבינו ? אז הוא בא למשה רבינו ואומר לו היכן התורה, לך אל בן עמרם

האם , י בלשון תימה"אומר רש? משה בדאי אתה, ה למשה"אומר לו הקב, מי אני שיתנו את התורה על ידי
אתה רוצה שאני , כ משתעשעים בה כולם"ש לך שכענה משה רבינו חמדה גנוזה שי, אתה אומר שקר

שנאמר זכרו תורת משה , ה הואיל ומיעטת את עצמך תיקרא על שמך"אומר הקב, יזכיר את שמי עליה
  .התורה נקראת על משה רבינו, עבדי

, כמה פסוקים יש עד כמה ששקר שנאוי, ה"הרי ידוע ששקר מאד שנאוי אצל הקב, רואים דבר נורא
ממילא היות שמיעט , שהוא ראוי לקבל תורה,  ידי שהוא אמר שהוא עשה לא להתגאותופתאום כאן על

לא , אבל כיון שכונתו היתה למעט את עצמו, כי הוא הרי כן קבל, נכון' למרות שזה לא הי, את עצמו
  .כיון שכן תיקרא על שמך, כאילו אני חשוב, להתגאות כאילו אני ראוי לקבל תורה

, אדם שאומר שקר הוא מאד שנאוי, מצד אחד שקר נחשב מאד שנאוי, הקצוותכ את שני "רואים כאן כ
זה , אבל אם אחד אומר שקר מפני שרוצה למעט את עצמו, אבל זה רק אם הוא אומר שקר בשביל שקר

  .תורת משה, עד כדי כך שנקרא על שמו

, כ שנאוי"זה כאו ש, כ אנחנו רואים עד כמה שמחשבה יכול להפוך את הדברים מן הקצה אל הקצה"א
עד כל , איזה זכות שיש, תורת משה, כ תיקרא התורה על שמך"ה אומר א"עד שהקב, כ אהוב"או שזה כ

, ה הרי נתן את התורה"פ שהקב"ואע, ולא מזכירים דבר אחר רק תורת משה, הדורות מזכירים תורת משה
  .תורת משה, אבל היות שהוא מיעט את עצמו תיקרא על שמו

מה שבכל דבר שעושה יכול להיות , רק רצינו לומר שכל אחד יחשוב על זה,  להאריךואנחנו לא רוצים
, אם הוא עושה במחשבה טובה אז זה עד כדי כך שנקראת תורת משה על שמו, שינוי מן הקצה אל הקצה

  . מי שדובר שקר, ה"שזה מאד שנאוי להקב! היה שקרן, ו שנאוי"ח' הי, הפוך' ו זה הי"ואם ח

שכל אחד ישאוף כל החיים שלו להיות בן , כל אלה שנמצאים כאן, באמת שכל אחד מכםה יעזור "והקב
  .מאושר' אז כל אחד יהי, עם יראת שמים, לקיים את המצות, תורה

 א"ל שטיינמן שליט"איהגרמרן



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה
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תנצלו את זה , ה נותן לבן אדם"שתנצלו את החיים שהקב, ה יעזור באמת שכולכם תזכו לזה"הקב
ליצנות וכאלה , ו שזה ההיפך מתורה"ולא לדברים ח, תלדברים טובים ולא לשטויו, לתורה ויראת שמים

ה יזכה אותנו בגאולה האמתית "ותזכו עד שהקב, ה יעזור שכולכם תעלו ביראת שמים"הקב, דברים
  .כמים לים מכסים' ומלאה הארץ דעה את ה

   
  

  התורה נותנת דעת ללומדיה
  

 תורה כנגד כולם כי כשילמוד תורה י אחרים תלמוד תורה דוחה אותה ותלמוד"מצוה שיכולה ליעשות ע
ת והשגחתו יותר מאשר במעשה המצות ולעלות להיות גדול "הוא מתעמק ועולה בשכלו להבין דרכי השי
עושה בעמקות יותר והמצוה היא מצוה יותר עמוקה והנחת , זה העבדות הכי רצויה כי אז כל מה שעושה

פ שאין "ואע, בלי לב עמוק' וות למצוה שעשויה מזה מצוה שהיא יותר בעמקות אין להש"רוח שיש להקב
מ "תורה שלא לשמה כיון שמביאה בכללות נפשו מ' ואפי, מ אינו דומה כלל"המחשבה והעמקות מעכב מ
  . כיון שזהו הדרך היחידי שישכון אור אמתי, גם מספק כדאי לדחות הכל

úëî"é  

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

אבל , הרבה מתמידים ראיתי, הרבה גאונים ראיתי:  אמר לי)הדיין דבריסק(ל " ריגר זצר שמחה זליג"הג
ח את כח הגאונות "יש כאלו שרואים בספר של הגר. (ח עדיין לא ראיתי"עמל התורה כמו של הגר

  !).מעלה הכי גדולהח היה אצלו העמל התורה ה"אבל צריך לדעת שהגר, והכשרון

ח לא "וסיפר לי שפעם אחת הגר! ח שאין בדומה לו"ר שמחה זליג אמר על העמל התורה של הגר"הג
והרופאים , וקם והלך לדרוש אצל הרופאים מדוע כואב לו הראש, הרגיש בטוב והיו לו כאבי ראש חזקים

סוף פרופסור אחד בתוך עד שלב, בדקו אותו מכף רגל ועד ראש ואף אחד לא מצא שום סיבה לכאבים
ח בשעת לימודו מחזיק את היד על הראש בהתאמצות ולוחץ חזק "ח התברר לו שהגר"כדי שיחה עם הגר

. ח מלעשות כך ופסקו הכאבים"ובאמת פסק הגר, וכפי הנראה מזה נעשה לו הכאב הראש, על הראש
ל בודאי היה אומר גם עליו "צאמר רבינו ואני מוסיף שאילו היה רואה את יגיעת התורה של החזון איש ז(

ופעמים היה נחלש , שאין לשער גודל עמלו ויגיעתו בלימוד התורה שהיתה בצורה שאין לשער כלל, כן
. מאוד מרוב מאמץ בלימוד ולא היה בכוחו אפילו להניח את הכובע על הראש והיה מתפלל ללא כובע

התפלא מנין היו לו כאלו ] בא בתראכמדומה בסוגיא דאחריך במסכת ב[ופעם כשעיין בספר חזון איש 
כי , כ נחלש מהלימוד והלך מיטה ונפל מטר לפני המיטה"והיה פעם שכ. כוחות לכתוב את מה שכתב

  ). תמיד שיער כמה כוחות נשאר לו עד שיגיע למיטה ובפעם זו טעה במטר אחד

åúéáá øåòéù êåúî  
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 !תנו לשמך הגדולוקרב

  א"סיוון תשע'  לדראו  ,ב" ב'הליכות חיים'  חניכי הישיבותרשהמדת בבי' נא
  

, ל מובא שיש ימים מיוחדים"חזב, הסמוך ליום מתן תורתנו הקדוש, אנחנו נמצאים כעת בימים הגדולים
ומאידך מובא   .כי יש זמנים מיוחדים לעליה, ה ליום כיפור"אלו עשרה ימים שבין ר "-' בהיותו קרוב'של 
והביאו במדרש בחבריו של ריש . ולכל זמן שאתה חי,  קאי על כל יום ויום'בהיותו קרוב'ל בילקוט ש"בחז

והשיבום שרק הוא זכה מחמת שעשה , ב וביקשו גם כן להגיע לחלקו"לקיש שראו את גודל שכרו לעוה
.  שייך היה שיזכה לחלק שכזהולכן,  כל זמן שהיה חי'בהיותו קרוב'זמן של , תשובה בזמן שהיה שייך

כי רק כאן בעולם הזה אפשר . 'בהיותו קרוב'ואילו חבריו כבר לא יכולים להשיג משהו בזמן שאין זה 
  .שם כבר אי אפשר להגיע ולקנות דרגות, להגיע ולהשיג

כאן העולם הזה הוא רק , "עולם הזה דומה לפרוזדור עולם הבא דומה לטרקלין"לשון המשנה היא 
עולם הזה דומה : "מאידך יש לשונות במדרש שלכאורה נראה כאילו זה הפוך   ".התקן עצמך"של , מעבר

אך למעשה הם הם ". עולם הזה דומה לישוב עולם הבא דומה למדבר… ליבשה עולם הבא דומה לים
  .הדברים

 זה שם, שם אין כלום להשיג, אך מאידך. מקום שעין לא ראתה, ב זה הטרקלין"פשוט וודאי ששם לעוה
שם במקום העידון האמיתי אין . בו מי שלא הביא מהיבשה צידה אין לו כלום, שם זה ים, מדבר ממש

, רק כאן.  כל זמן שאתה חי–" בהיותו קרוב"כי כל העבודה היא כאן בעולם הזה . אפשרות לזכות בכלום
ל בקרן זווית וכל פה מונח הכ, ליבשה, דומה לישוב  עולם הזה", בעולם הזה זה המקום ממנו ניתן לקחת

  .זה הדבר שכל אחד מחויב להשריש בעצמו כל יום ויום. הרוצה ליטול יטול

וכי יש הווא , אין זה סתם. זה קאי על כל ימות השנה" אם לא עכשיו אימתי"וכשאמרו חכמים במשנה 
ן איך להתיחס לזמ, רק כאן דורשים מאתנו לדעת איך להתייחס לכל רגע? אמינא שיש רגעים של הפקר

אם לא "ש, התביעה היא בכל רגע לחיות את הידיעה, לשעה שהיא כביכול פנויה" בין גברא לגברא"של 
  .אם לא חוטפים אותו הוא פורח ובורח, גם הרגע הזה" עכשיו אימתי

לא ימצא איחור התשובה "הלא ודאי שכך הוא ו, "שוב יום אחד לפני מיתתך"זו גם כוונת התנא באזהרה 
אלא לדעת , לא רק זירוז גרידא, ק כאן מונחת התביעה באיזו צורה להסתכל על זהר" אלא בעמי הארץ

  .להתייחס לזה בכל התוקף, שזה ממש כמו רגע האחרון

וגם ', זמנים מיוחדים יותר שבהם יש יותר קרבת ד" בהיותו קרוב הכללי"תמיד יש בתוך ה, ובכל זאת
  .יותר תביעה

ומבואר . ימי הבנין בה האדם בונה את עצמו, בכל שנה ושנהשנוהגים , ימי הספירה הם ימים מיוחדים
שאם האדם לא תקן ועשה את המוטל עליו ואת הדברים , א וכן יש לשונות במדרשים"א זיע"ברבינו הגר

, סמוך לקבלת התורה, ומשמע שסוף הימים הללו. הרי זה מעוות שלא יוכל לתקון, המיוחדים לזמן הזה
ק ובמדרש "ובלשון הזוה. ה והחיוב להתאמץ יותר להשיג בכוחות עצמוהם זמן מיוחד בחלק של העבוד

אחר כך כבר יש ', ששלושים יום אחרי החג עדין פתוחים השערים ואחר כך יש עוד שבעה ימים וכו, איתא
  .מוטל על האדם ביתר שאת להשיג בעצמו

וכמו בזמן בריאת , היה חסד עצום. כידוע שתחילת ימי הספירה בעת שיצאו ממצרים, ובביאור הענין
היינו שכל המציאות של . י להתפלל בטובתן של גשמים"ופירש, "אדם אין לעבוד את האדמה"כש, העולם

כך גם התחילה כל הבריאה החדשה של כלל ישראל בעת ". ל כל היום-חסד א"הבריאה היתה בחסד גמור 

 



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

מה

 מציאות כלל ישראל והתיקון וכל הבניה מחדש של, אחרי הקלקול הנורא של אדם הראשון. יציאת מצרים
  .אף שלא היו ראויים לכך, אז גם התחיל הכל בחסד גמור. הגדול בכור הברזל

שגם במצרים היו בידם ) בא(, יש לשון במכילתא. ועיקר התביעה על הכלל היה שלא פרשו מעבודה זרה
הם שמרו על ייחודם ' ר ושלא שינו וכו"מצוות ומעשים טובים היו זהירים בבן אדם לחבירו ונמנעו מלשה

במקום , וזה היה במסירות עצומה במצרים. וגדורים מעריות ולשון הרע, באהבה ואחוה, בשמם ובלשונם
שרוצים . וכמו שמאז תמיד בכל הגלויות יש את הנסיון הזה(, שרצו שידמו להם ואף על פי כן לא שינו

זה היה " משכו וקחו לכם"וה הבורא וכשצי. ז"אך מכל מקום עדין היו שטופים בע) להדמות לגוים שסביב
  ז"הקושי היה להיפרד מהיצר של ע   "משכו ידיכם מעבודת כוכבים"ל "כדרשת רז

וכידוע . ז"ואת תוקף היצר לע, היינו שהרגו את הרוחניות שבזה, ז"ר של ע"ל בטלו את יצה"ואף שחז
י כנסת הגדולה אז בטלה כי עם ביטול יצרא דעבודה זרה על ידי אנש, א בסדר עולם"מדברי רבנו הגר

אף שמפסידים את הנבואה אך , שלתוקף הנסיון, וראו בגודל דעתם". זה לעומת זה"כי הכל הוא , הנבואה
של , עדין נשאר יצר שכזה, ז"ומכל מקום אף שבטל היצר הקשה של ע. צריך לבטל את יצרא דעבודה זרה

  .להמשך אחר הרע

ועבדתם אלוהים "וברגע שיפתה אז מייד    "תה לבבכםהשמרו לכם פן יפ", אנו אומרים פעמים ביום
הוא כל התשוקות , אך מה שנשאר לדורות. ז ממש"ע, שורש החטא זה אלוהים אחרים כפשוטו, "אחרים

להשריש , וזה כל חיובינו בקריאת שמע בכל יום. וביטול תורה כנגד כולם, הרעות כל מה שאדם נמשך לזה
  "!וסרתם"ומה , יפתה לבבכם"וקבלת עול מצוות לברוח מה   את קבלת עול מלכות שמים, בתוכנו

איני שומע לכם לבטל עול מלכות שמים אפילו "וזה מה שמונח במה שאמר רבן גמליאל לתלמידיו 
כשחי כל יום את הקבלת עול , אצל רבן גמליאל במדרגתו העצומה. ש"אף שהיה פטור מק". שעה אחת

  .ש"בלי הקבלת עול תורה ומצוות של ק. ו שייך בלי זההרגיש שאינ, מלכות שמים וקבלת עול מצוות

ואם אדם לא . צריך להרגיש את הקבלת עול, בשעה שקוראים קריאת שמע, ובזה יש גם לעורר אותנו
". השמרו לכם"ושל " קבלת עול מלכות שמים ועול מצוות"חסר לו במובן של , אחרי זה   מרגישי הבדל

ש חובה שנרגיש שמשהו התחדש "אך בכל זמן שקוראים ק, אמנם אנו אומרים את זה לפי השגתנו
  .בקבלת עול

***  

אז יש יותר תביעה , אחרי החסד הגדול והאור הגדול שקבלו כלל ישראל, ובזמן שאחרי יציאת מצרים
  .שנשיג על ידי עמל ויגיעה שלנו

זרה והללו הללו עובדי עבודה "ל שבשעת קריעת ים סוף קטרגו המלאכים "וזהו ביאור במה שאמרו חז
מדוע לא קטרגו בזמן של עשר ? ומדוע זה מתחיל כעת. היה טענה על כלל ישראל" עובדי עבודה זרה

  ?המכות והניסים הגדולים ובזמן השיא של מכת בכורות

בזמן הניסים הגדולים במצרים ומייד שיצאו אז היה הכל במציאות של חסד , אז: אלא כמו שנתבאר
הרי זה , וכשהגיע הזמן שתובעים מכלל ישראל להשיג מכוחם.  קטרוגלא היה שום, גמור והכל נשתתק

עדין הייתה בליבם מציאות של משיכה אחרי יצרא , ובאותו זמן. זמן של דין ויש מציאות של קטרוג
  .דעבודה זרה

, נכנסו דברי תורה בליבם" 'אנכי ד"ה "שבשעה שאמר הקב, ל בשיר השירים"א ז"ואיתא ברבינו הגר
, וממילא בזמן של קריעת ים סוף. נעקר מתוכם יצר הרע של עבודה זרה" לא יהיה לך"ובשעה שאמר 

ולהגיע לקריעת ים סוף היה , אז הייתה תביעה וקטרוג כלפי כלל ישראל, כשהתחילו הימים של ההכנה
ושל תביעה מהאדם , כי בזמן הזה הוא כבר מציאות של דין. צריך מסירות נפש כנחשון שקפץ למים

  .וחו ובעמלולהשיג בכ

אך יש . אף כי לא כמו בתחילה ממש, יש עדין איזו בחינה של חסד, אף שבתחילת הימים, וכמו שביארנו
אך , ועוד זמן שמובא שיש אחרי זה, יום אחרי החג' עד זמן של פסח שני ל, מציאות של שערים פתוחים

  .ובעמלנו ממשכאן כבר נדרש מאיתנו שנשיג בידינו , בודאי ככל שמתקרב זמן מתן תורה



  במשנתם

 

מו

, על המקיז דם:) שבת קכט(' יש מציאות של זמנים שמגיעה מידי שנה בשנה וכמו שהביאו בגמ, וכידוע
דנפיק ביה זיקא ושמיה טבוח דאי לא קבלו ישראל תורה הוה טבח להו , מעלי יומא דעצרתא סכנתא"

ות של זמן שחוזר מידי שנה וממילא יש מציא. כי גם הכוח הזה נשאר ופועל בעולם, "לבשרייהו ולדמייהו
  .בו כל אחד נתבע להגיע ולהשיג בעבודתו שלו, בשנה בימי הספירה

  .אצלם התביעה גדולה יותר. יושבי בית המדרש, וכלפי בני התורה

הם שישובים ליד . תלוי בבני תורה', א התבטא פעם שעיקר מה שקורה ומתעכב וכו"ז זיע"ומרן הגרי
כי ככל שאדם בדרגה גבוהה יותר כך . הם נתבעים יותר לפי דרגתם. לילה יומם ו"שקרובים לקב, הגמרא

ומדוע אתה מתרחק , טעמת טעם של רוחניות" טעמו וראו"הרי הוא קיים . התביעה עליו יותר בתוקף
  .נתבע טעמו וראו למה אתה עוזב.ועוזב

***  
ביאים כנוגעים אליהם שלמדו את דברי הנ, ל וכן ברבנו יונה"אני רגיל להזכיר את שכותב תמיד חוה

הרבה נביאים עמדו להם "   .)מגילה יד(   ל"כי הנה אמרו חז. ובאמת זה המושג של נבואה. למעשה ממש
ובזמן , "לישראל כפלים כיוצאי מצרים אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ושלא הוצרכה לא נכתבה

מה שנכתב הוא רק מה שנצרך ו, שלפני החורבן היו עוד ועוד נביאים ובכל יום נשלח נביא לישראל
  .לדורות

ובודאי , וודאי שאין לפרש שדורות אחרים לא יכלו ללמוד כלל שום דבר מאותם נבואות שלא נכתבו 
ומכל נבואה שייך " יקום לעולם' דבר ד"הוא שאם שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד הרי ש

בו הם הנבואות שכל עיקר הנבואה מיועדת ל שאלו הנבואות שכן נכת"אלא מתבאר מחז, ללמוד משהו
ואף שהנביא נשלח בפועל בזמן מסוים מכל מקום עצם הנבואה נאמרה מתחילה לדורות , לכלל הדורות
  .ולכל זמן וזמן

, )'ירמיה ב" (מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי"כך גם היא הנבואה בירמיה כשהנביא צווח ותובע 
כי הרי , ן תביעה לכל אדם שהשיג איזו מעלה ומדרגה ואחר כך ירד ממנהוביאר בחובת הלבבות שיש כא

אחרי , ה מהאדם"וזהו שדורש הקב, יש לו רגעים של עליה, כל אדם שיש בו קצת בקשה והשתדלות
  ?איך יכולת לחזור לאחור ולהתרחק, היית קרוב יותר כבר ראית שאתה מסוגל לזה, שכבר השגת יותר

משלי טו " (אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה"הפסוק ל בביאור "א ז"וכתב הגר
ונתתי לך " "עומדים"ל שרק מלאכים הם "א ז"ומבאר הגר, שלמה המלך כתב כאן את שני הקצוות   )כד

כשהאדם לא עולה הוא יורד כי אדם . כי מלאכים עומדים כל אחד במקומו". מהלכים בין העומדים האלה
שמן על "וכשאינו מוסיף תורה כשהוא לא במצב של ... ו להפך"להיות יותר או חהוא יכול , אינו כמלאך

ואם לא יעלה למעלה ירד מטה מטה חס ושלום כי אי אפשר    הרי שהוא מתמעט והולך" ראשך לא יחסר
  .שיעמוד בדרגה אחת

ריך עכשיו הוא רק צ, הוא כבר עשה שטייגען כמה שנים! שזהו, אם אברך מגיע למצב בו הוא מרגיש
  !הרי שזו ירידה גדולה, הוא לא חושב על עוד להתעלות" לשמור על הקיים"

ומאידך במצבו שלו לזכור שתמיד חייב , בר דעת להכיר מה מצבו האמיתי   צריך להיות  אמנם מחד אדם
משכו וקחו "תמיד לזכור את ההתחלה של , להתעלות ולשרש את היצר מקרבו, להמשיך ולהמשיך

י על הפסוק "וכדברי רש. הרי אז יש מקום ליצר להכנס, מץ להתחדש ולהתעלותכי אם לא מתא".לכם
הוו למידין מעובד אדמה ואל תהי צעקתכם לפני מתוך ) "'ירמיה ד" (נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים"

ולבני תורה שיושבים ".הרשע כי אם מתוך תשובה שלא היו דומים לזורע בלא ניר והיא נהפכת לקוצים
הקוצים אינם , אך בלא זה. ליישר את הלב" תורתו אומנותו"יש להם את ה, הרבה יותר קל, דרשבבית המ

, ל"אף שהיו במדרגה גבוהה ומיוחדים בתפילה כפי שאמרו חז, ודואג ואחיתופל יוכיחו. נשחתים מעצמם
  .נכנס בליבם רוח קנאה, אך עם כל מעלתם

שיש " פן יפתה"כל ה, עקור מהלב את הקוציםל, מחויב תמיד להיות על המשמר, לפי מצבו, כל אחד
כאן יש לו , "אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש", וכשאדם נמצא בבית המדרש. ישמרנו' כיום ה

  .מחד הוא נתבע יותר אך מאידך הוא מסוגל יותר להשחית את הקוצים, יותר אפשרויות

 א"ש אויערבאך שליט"הגרמרן
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מז

וזו גם היתה , בלי להסיח דעת,  אתה עמליותר מחויב לזכור תמיד לפני מי, שיושב בבית המדרש   אדם 
  ".שלא ברכו בתורה תחילה"חלק מהתביעה ב

שכל דבר קטן כדאי לו ומאידך אין הוא , ל מאריך לתאר את מלחמת היצר"ובחוה, היצר לא נח לרגע
ואז הוא מרגיש " הבא לטהר מסיעין אותו"הרי ש, וכשאדם אינו מסיח דעת, משביע את עצמו בדבר גדול

  .ה הגדולה והאמיתיתאת השמח

כל המונע עצמו משמחה זו ראוי ", ם בסוף הלכות לולב"ידועים הם דברי המגיד משנה על הרמב 
מ שלא שייך שמחה "ומבאר המ". אלוקיך בשמחה' להיפרע ממנו שנאמר תחת אשר לא עבדת את ד

שותה מים מלוחים ו, הדברים הם רק לפי שעה ולפי דמיון, אמיתית בדברים אחרים שסופם כלים וחולפים
כשעושה את , רק כשאדם עושה את התכלית שלשם כך נברא, והנפש לא תמלא. א באגרתו"כלשון הגר

אז שייך שיגיע לשמחה , רצון קונו ומרגיש בנפשו בלימוד התורה וקיום המצוות שלשם כך נוצרת
ה הנפש תהא ובלא ז', שבאה לו עם תורת ד" משיבת נפש"אז יש את ה. שמחה נצחית, האמיתית ממש

  .וכל הדברים שהם להפך ממי ששמח בדבר האמיתי בשמחה הנצחית, ובלא זה הוא פתי, מבולבלת

, למרות שחסר לנו את בית המקדש והמשכן, זה מה שנשאר לנו" אין לנו שיור רק התורה הזאת"
' ה ודבר דכי מציון תצא תור"ל על הפסוק "א ז"וכמו שמבאר אדונינו הגר, וכשאלה חסרים הרי הכל פגום

מלכה ושריה בגוים אין "והפרוש של , שבזמן הבית הייתה סיעתא דשמיא מיוחדת לתורה" מירושלים
אין לנו שיור "ומכל מקום הדבר היחידי שנשאר הוא , הוא שאחרי החורבן נתרופפו עמודי התורה" תורה

היחידי שיעזור לגרש וזה הדבר , הפוך בה הפוך בה דכולה בה ובלי זה הנפש לא תמלא" רק התורה הזאת
  .את החושך

ל "ל ז"וידועים דברי הרמח   "הלא כה דברי כאש"כי , מגיעה רק על ידי התורה עצמה, אותה טהרת הלב
בראתי יצר הרע , ל"וכמו שאמרו חז, הוא שברא התבלין לו, כי הבורא יתברך שמו שברא יצר הרע באדם"

למכה אלא רפואה זו אי אפשר שירפא בשום והנה פשוט שאם הבורא לא ברא , בראתי לו תורה תבלין
  ".בלתי זאת הרפואה... פנים

***  

שני יצרים ברא " וייצר"על לשון הפסוק ' באדרת אליהו מבאר על מה שאמרו בגמ, ל"א ז"רבינו הגר
ואוצרותיהם    יש   אוהבי   להנחיל"פ "ל עה"ואמרו חז. אחד יצר טוב ואחד יצר רע, הקדוש ברוך הוא

ל שהוא "א ז"ומבאר הגר. וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות   ה להנחיל לכל צדיק"בשעתיד הק" אמלא
ועשר , ר"ד עשרה כי השלוש מאות עולמות הם על שבירת יצה"ן שלוש מאות ויו"מדוקדק באותיותיו שי

ורק בסוף יש מעט דרגות , כי עיקר העבודה הוא לשבור את הרע ובזה כמעט כל השכר. הם על העשה טוב
  ..בעשה טוב

עד אמצא מקום "', להכין מקום לד, ואת הלב צריך לשמור בקדושה ובטהרה, ה ליבן של ישראל"הקב
  .ל לב טהור מכלל דאיכא טמא"ואמרו חז". ' לד

והוא ביקש חשבונות . נאמר על האדם הגדול בענקים שלא היה כמותו, האלוקים עשה את האדם ישר
שלא כרצון " חשבונות" לשם שמים מכל מקום היה כאן אף שהיה כוונתו, זה היה הקלקול הראשון, רבים
ואף שעמוק . לישר את הלבבות ולישר עקמומיות שבלב, ועדין נשארה התביעה על כל אחד ואחד. ה"הקב

אז יש ', ולהכין מקום לד, אך אדם יודע בעצמו מרת נפשו וכשמשתדל לסלק הרע מתוכו, הלב ומי ידענו
  .לו סיעתא דשמיא

על ידי . לעשות את זה, יש את הכוח על ידי לימוד התורה', שיושבים בבית ד, רשוביושבי בית המד
ולזכור ולחיות את המציאות של האושר , ה"שעשועיו של הקב', שיודעים שזו תורת ד, שחיים את זה

הלימוד ', לא לומדים בשביל להשיג או להגיע לצורך תפקיד וכדו. ששולחנך גדול משולחנם, הגדול ביותר
  .וא האושר הגדול ביותרעצמו ה

***  



  במשנתם

 

מח

והיו הדברים , שמעו ממנו הרבה על תורה, ל" זצ,אם מזכירים את מי שעל שמו נקראים הכוללים
וכל אחד , שיהיה אדם בר דעת". וחי בהם"וכדי שיהיה , ופה מתאספים כדי לרענן, שמחים כנתינתן מסיני

  .ולהגיע למעשה. מחויב בזה לחיות ולהרגיש

ל שהשכל יתפשט בחדרי הלב ויגיע "א ז" וכביאור הגר) ד,משלי כד("  חדרים מלאודעת"דעת פירושו 
עד כמה שהוא    אדם נמדד בזה. אומרים למי שקנה דעת, דעה חסרת מה קנית, לא ידיעה בראש. למעשה

  .חי את זה בפועל

ומצוות יש לנו יש תורה ". עם מדושני עונג"הוא הנקרא , אותו עם שעבר רדיפות ושמדות, עם ישראל
כשאדם חי את הדברים ומיישמם למעשה אין . שבת ותפילה ואין לך אושר גדול מזה, תורה, להתענג בהם
  .מאושר ממנו

, עם הארץ פירושו אדם כשר. הוא חושש מאיסור סקילה, "אימת שבת עליו"ל אומרים שעם הארץ "חז
ה שאין לו ציצית " איזהו עובלשון הגמרא, רק הוא טרוד כל העת בשדה. שהרי רוב עמי הארץ מעשרין

אך מי . שירא מאיסור חמור, וכשמגיע שבת הוא מסתפק באימת שבת עליו. מרוב שטרוד בשדהו, בבגדו
כל מקדש שביעי כראוי "צריך לזכור להיות , ולענין זה ודאי נחשבים כתלמידי חכמים, שנמצא ליד הגמרא

את תפילות , להרגיש ולחיות את השבת" טועמיה חיים זכו"לחיות את השבת , כל אחד לפי דרגתו" לו
  .השבת

ל שכל מה שפועלת ומשפיעה התפילה ביום חול בשבת זה נעשה מעצמו "א ז"ומבואר ברבינו הגר
יתבע מעצמו איך , וכשאדם עומד בשבת בתפילה. ובשבת התפילה היא מתחילה ממקום עוד יותר גבוה

  .כראוי לו לפי מעלתו" טועמיה"וא כשה, לא בהרגל לא בעייפות אלא בכל לב, הוא נכנס לזה

ואני , א מזלזלים בהם"של עולם ובנ   אלו דברים העומדים ברומו" כרום זולות לבני אדם"ל "אמרו חז
רגיל לומר שפשוט הוא שלא מדובר במי שלא מתפלל כראוי לזה לא צריכים את דוד המלך הוא בעל 

אלא גם מי שכבר ,  שזה נקרא מזלזליםלא צריכים רוח הקודש בשביל להגיד, "אני תפילה"התפילה 
עדין לגודל רום מעלת התפילה שהיא דבר ', מי שנמצא במצב שהוא עומד לפני ד, מתפלל כמו שצריך

כי הדרישה היא להתפלל כל יום עם טעם חדש , "מזלזלין בהם"העומד ברומו של עולם עדין נקראים 
  בתפילה

אף שיש מאידך בכל יום יהיו בעיניך (, ו בתורתךיש בקשה שתרגילינ, "חזרה"בלימוד התורה שייך  
אם הוא רק חוזר על מה שהתפלל אתמול אין , אך בתפילה לא שייך חזרה   )יש גם מזה וגם מזה, כחדשים

הרי . ואף שתורה היא בדרגה יותר גבוהה. 'אין בזה אשפוך נפשי לפני ד... לזה שום טעם של אבק תפילה
רק צריך קודם . זה לא יוסיף לו בריאות, צו משנתו מזון משובחאדם שהתעלף לא יתנו לו כדי להקי

  .וזוהי התפילה שמחיה ומעוררת וכמזון לנפש. להקיצו משנתו ולעורר אותו

כל " שלא תהא תפילה דומה לחברתה"יש לשון בירושלמי בברכות . ובזה צריך שיהיו כל פעם כחדשים
זה הנועם , ת כל החושים בעיון ובישוב הדעתלשים א, פעם להיות במציאות שכאילו לא התפלל מעולם

  .ואדם צריך להכיר בעצמו שהוא שייך לזה, האמיתי

א שאמר על עצמו שמתייגע בתפילה לא פחות מהיגיעה "והזכרנו את שהיה אומר מרנא החזון איש זיע
הוציא ובעינינו ראינו איך שבכל תפילה היה נופל אחריה על הכסא באין אונים אחרי ש. הסוגיות הקשות

    .תמצית כוחות נפשו

, ברור לך מנה יפה" ובחרת בחיים"תובעים מכל אחד . אלא חי את הדברים, כשאדם לא מסתפק במועט
, לטעום את קדושת השבת, לא להסתפק בשבת של פחד מסקילה בלבד, לא להסתפק בפירורי חיים

  ".שטייגען"גם בזה שייך שיעשה , וברור הוא שאם משקיע בתפילה. לחיות את התפילה

לא , צריכים תמיד לזכור לתבוע מעמינו לזכור מה הטרדה האמיתית, כאשר מדברים לפני בני תורה
כאשר מבאר את מה . א בשיר השירים"אני רגיל להזכיר מה שכתב הגר    .לשכוח את עיקר העיקרים

ה דור שכזה עד ק שלא יהי"ואיתא בזוה. דור דעה, באותו דור נורא. שקרה בימים הללו של קבלת התורה
  .ולפי דרגתם היו נתבעים בדקות על כל דבר. דאתי מלכא משיחא

 א"ש אויערבאך שליט"הגרמרן



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

מט

" עמוד פה"ה צווה "לא רק מרע, שהיה כעין עולם הבא, ומפורש שבמציאות הנוראה של מעמד הר סיני
. ואחריה היה כעין נכווה מחופתו של חבירו, אלא כל אחד ואחד יכל להתקרב להר סיני רק לפי מדרגתו

. מי שכבר התעייף משהו". ושבתם וראיתם"לא ניתן לראות אך לעתיד לבוא יש , ז החושך יכסה"כאן בעוה
                             .כבר לא יכל לגשת יותר

לדעת מה מפסיד . הוא קאי גם על זה" השמר לך פן תשכח. "וזהו מצב שמוטל עלינו לזכור תמיד
  .ודכשלא מחיה את עצמו עוד וע, כשהוא נשאר מאחור

. לזכור את מעמד הר סיני, "וקרבתנו מלכינו"א לזכור בכל יום בשעה שאומרים "ב מביא את המג"המשנ
ה רוצה שאנחנו "הקב. לחיות את הדברים ולדעת איך הם שייכים לכל אחד לפי מצבו הרוחני ומדרגתו

  .שכל אחד יגיע להשגות, נגביה את עצמינו

וכלל ישראל לא השיגו בזה ופרחה .  דיברות בדיבור אחדשבתחילה היו כל העשר, א"א זיע"ומבאר הגר
וגם אז אנוכי ולא , ואחר כך החל לפרט. ה שמע ואחר כך חזרו לחיים בטל של תחיה"ורק מרע, נשמתם

דבר "ואז אמרו " דבר אתה עמנו ונשמעה"מייד פחדו ממה שקרה ואמרו . יהיה לך בדיבור אחד נאמרו
  ".את

ה רעיא מהימנא הוא תש כוחו כנקבה הוא רצה שכל "מרע.  כנקבהה תש כוחו"ל שמרע"ואמרו חז 
וזו היתה תחילת הפורענות . היה בזה ירידה, ובמדרגתם הגבוהה. ישראל יהיו יותר במדרגה גבוהה

חזר יצר הרע " דבר אתה"ל שכשאמרו "א ז"וכתב הגר, "ופרשה של פורעניות' ויסעו מהר ד"שאחריה מייד 
  .לליבם

נזורו "בעת החורבן הנורא כאשר הוא מעורר ותובע , על דברי ישעיה בזמן החורבןל "א ז"ומבאר הגר
בשעה שאמרו דבר אתה , בעת מתן תורה, "נזורו אחור"הנביא תובע על שורש החטא ומה הוא ". אחור
ביקשו לירד , ובאותה עת, ה בעצמו"כאשר כלל ישראל הגיעו לדרגה ששומעים הקב. אז נזורו אחור, עמנו

למען סור "וכמו שביארנו ידוע האדם הוא תמיד במצב של , "דבר אתה עמנו" הגבוהה ואמרו מהמדרגה
כשלא רצו למעלתם לשמוע דבר , וכשירדו, ו שאול מטה"אלא או עולה או ח, ואינו עומד" משאול מטה 

  .שם מונח שורש החטאים הגדולים, ז"שם נכנס יצרא דע', ד

אין שטח , כי היצר אורב לכל מקום שיש חלל פנוי, ת היצרשמעורר על מלחמ, ל"וזה מקור לדברי חוה
אלא אדם . לא לעזוב לא לסגת, אם מתחיל הנהגה טובה. ו מקום ליצר"או ח', או שמלא במקום לד. הפקר

  .בשמחת הלב. תמיד נתבע לעלות עוד ועוד

את     לחיותרק נעורר את עצמינו תמיד, ואשרי העושים והמעשים. התקבצו כאן מקום של לומדי התורה
בבית המדרש כאן , שכאן, שכל אחד יזכור בנפשו. ו לקרירות או לרפיון"לא להגרר ח. הדברים הגדולים

  .כל קרירות וכל ויתור משאיר מקום ליצר להכנס וללכת אחרי דברים אחרים. מונח הכל

לא , להיות מאושרים שזכינו לבוא לבית המדרש, רק שנזכה להתעצם בתורה בשמחה בגבורה
ולומד על . אדם שישוב ליד הסוגיה, לזכור תמיד ששלך גדול משלהם. אלא בשמחה אמיתית, שנוניותבי

הוא שזוכה לכתר תורה שעולה על , מנת לעשות הוא במנוחת הנפש ובישוב הדעת הכי גדולים שבעולם
  .גביהן

ם הגדולים ובכל הדברי. בבין אדם למקום ובין אדם לחבירו, נקיים למעשה את זכירת מעמד הר סיני
  .אשרינו מה טוב חלקינו. שיש לנו

. פ נגאלין ישראל"ובזכות לימוד התורה שבע, שיהיו הדברים חיים וקיימים ושמחים כנתינתם מסיני
ונזכה שבמהרה יתגלה , זה תכלית כל האדם בעולמו" ה ברית אלא על תורה שבעל פה"לא כרת הקב"ו

  .כבוד מלכותו עלינו במהרה בימינו אמן ואמן
  

   



  במשנתם
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  עצמה' השמחה והמתיקות בפשט הגמ
  ל"יפקוביץ זצל י"הגרמרבנו א על מרן "שליטרבנו מתוך הספד שנשא 

  

ל מאד מיוחד "רבי מיכל יהודה זצוק שבו היה מרן הגאון, אזכיר רק דבר, הלא שר וגדול נפל בישראל..."
שיבה קטנה וגם כבר בכיתות בי,  שכאשר רוצים להחדיר את ההבנה בלימוד לצעירי הצאן מצוי היום, בזה

אבל פעם , ו ואיני ראוי לומר" איני מזלזל ח  ,אומרים לפניהם תורות יפים ומביאים הרבה מפרשים'  וח'ז
והוא היה כמעט השריד , פעם היה מהלך אחר. ל"זצוק  ראש הישיבה היה מהלך אחר וזה ראינו אצל

  .האחרון בזה

ח גדול "אמר לי ת, יס את המתיקות בגמרא עצמהשמענו מהרבה תלמידים איך כל מגמתו היה להכנ
ואמר להם רבי ', וסיפר שהבחורים התכוננו לפני שיעור בכל מיני תורות וביאורים וכו, אחד מתלמידיו

אחרי הרבה שנים עד שתגיעו להבנה את המעלות ללמוד את , ל שאחר שלושים שנה"מיכל יהודה זצוק
ואחר כך יש ודאי עוד ביאורים ציצים . חיות מהפשטולקבל את ה, הגמרא והתוספות פשט טוב טוב

 בעצם 'אמר רבא' ו'אמר אביי' להכניס את המתיקות בגמרא עצמה ב הוא לא ויתר על, ופרחים לחדש
  .עצמה' היה אולי היחיד בזה בלהכניס וללמד את המתיקות בגמ. ההוויות של אביי ורבא

ישב , ה למד את המשניות בין מנחה למעריב"ללה ואבי מורי זצוק" שבעה על אשתי ע  זכורני כשישבתי
 אינני יכול לשכוח את המתיקות של"ואחר כמה שנים שפגשתיו אמר לי , ל"שם רבי מיכל יהודה זצוק

הוא  ,רבי מיכל יהודה, וחשבתי שהרי הוא עצמו. כל כך מתוק" גישמאק"כל כך  .ל"זצהמשניות של אבא 
 .העצמה והמשנה עצמ' המתיקות מהגמ, התמונה החיה לאותו גישמאק ולאותה מתיקות

שאין הפירוש סתם זהב " טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"שמעתי פעם מאדם גדול על הפסוק 
על החידושים , אלא הכוונה כאן על כסף והזהב שבתורה, כי מה הקשר ומה הדמיון בין זה לתורה, וכסף

החביבות של הגמרא , לי הפשט של הגמרא עצמהטוב " טוב לי תורת פיך"ועל זה נאמר  ,הציצים והפרחים
 !ף כס'תורהדיק' זהב ו'דיקהתור'עצמה יותר מ

במילים , הלימוד היה להכניס את המתיקות בדף הגמרא עצמו, זה גם מה שהיה פעם בישיבות הקטנות
וזהו , ודבר זה כמעט נשתכח. ו רק היכי תמצי לומר על זה חידושים"הקדושות של הגמרא ולא שזה ח

לא לשכוח את , זה הזמן להתעורר בזה, ועכשיו כשנאבד מאתנו האבדה הגדולה הזו. ש שכחת התורהממ
כל מי  ל"ובאמת ידוע שמי שלמד אצל רבי מיכל יהודה זצוק. השל התור" קודש קודשים"העיקר את ה
ואמרו לי כמה תלמידי חכמים שאת כל הטעם ! רואים בחוש שאצלם הגמרא יותר מאירה, שלמד אצלו

 .אגמרא קבלו ממנו מהשיעורים ומהחיות בדברי הגמרב

   
  

  זמן מתן תורתנו
 

בפרשת אמור נזכרים שתי הלחם והקרבנות . וכנגדן קרבנות נפרדים, בחג השבועות יש שתי בחינות
  .ושם לא נזכרים הקרבנות שעל שתי הלחם, ובפרשת פנחס נזכרים המוספים, שבאים איתם

לכאורה אינו נזכר בתור קרבן היום כשאר , "הקריבכם מנחה חדשהב) "כו, במדבר כח(כ שם "ומש[
  ].אלא נזכר בקביעה באיזה יום מדובר, הקרבנות בפרשה הבאים ללמד אילו קרבנות מקריבים בכל רגל

י דן במי שמזכיר במקומם את שתי "ובנמוק[ובתפילה אנו מזכירים רק את המוספין ולא את שתי הלחם 
שבהם , והוא בחינת הרגל וקדושת היום כשאר ימים טובים, ]די חובת תפילההלחם דאפשר שאינו יוצא י

  .יש קרבנות מוספים

וכידוע שכל נוסח התפילה " [זמן מתן תורתנו"ל במטבע התפילה "הבחינה השניה היא זו שגילו לנו רז
 ח שכל תיבה מהתפילה או של איזה ברכה היא"וכדכתב בנפה, וכל תיבה בה יש בזה משמעות גבוהה
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נא

כי , ושתי הלחם הם קשורים לענין הזה, ]'לפעול פעולתה בשרשה העליון המיוחד לה וכו ...העולה למעלה
  .מתן תורה, ספירת העומר ושתי הלחם הם מקשרים בין יציאת מצרים לתכליתה, מנחת העומר

רק ולכך בתפילת המוסף נזכרים , ושני הענינים הללו הם כמעט ענינים נפרדים שנזדמנו באותו יום
אך שתי הלחם אין בהם מצד [כי הם מוקרבים מצד קדושת היום טוב כשאר הרגלים , קרבנות המוספים

וכן הוא במנחת , שזה הוא הזמן שקבעה תורה להקריב את קרבן הלחם   אלא, היום טוב שבשבועות
הוא היום " יום מתן תורתנו"וזמן , ]אך אינה קשורה לענין המועד, העומר שמובאת ביום שני של חג הפסח

  .ומזכירים אותו בכל תפילות היום, שבו ניתנה תורה

תנחומא (ה ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פה "ולא כרת הקב, התורה שבכתב גלויה לכל העמים
ועיקר כריתת הברית , פ נבראה מנשמות ישראל"ט כתב שתורה שבע"ובהקדמת המבי) [סוף פרשת נח

, ענין זמן העומר וחג מתן תורתנו לא נלמדים מתוך התורה שבכתבו, ]עם ישראל היא על תורה שבעל פה
  .ה"שתחילתה ממרע, ומציאותם היא על ידי קבלה שבעל פה

יש בו מקום לטעות כמו שטעו הצדוקים ורק בתורה שבעל , דהנה זמן הבאת העומר הכתוב בפסוקים
ל גילו לנו את "ורק חז, תורהובמצוות חג השבועות לא נזכר בתורה שהוא זמן מתן , פה למדנו את זמנו

  .מהות היום

נכתב בתורה כלפי " עצרת"ושם , ולא בשמו, "עצרת"ס לחג השבועות "ל בכמה מקומות בש"וקראו חז
 שביעי של -היא סוף וסיום לימים הקודמים " עצרת"ומשמעות , שמיני עצרת ושביעי של פסח, שבועות

מכל , רגל בפני עצמו ואין בו את מצוות חג הסוכותושמיני עצרת אף שהוא , פסח הוא העצרת לימי הפסח
  .דכל חגין מתחגגין בה, הסיום לכולם והמקודש מכולם, רגלים' מקום מבואר שהוא העצרת לכל הג

כי בו ביום הגענו ליעוד הגדול של , סיום הפסח הגאולה ויציאת מצרים, וענין העצרת בשבועות הוא
  ).יב, שמות ג" (הר הזהתעבדון את האלוקים על ה "- יציאת מצרים 

יום מתן "היום בו עיקר עניינו הוא בבחינה הנזכרת של , על חג השבועות" עצרת"ל שם "ולכן קבעו חז
ק "לא פירשה התוה, והגם שעיקר היום הוא מתן תורה[וקבלת התורה ביום החג היא עיקר היום , "תורתנו

  ].את ענין קבלת התורה ביום חג השבועות

שלא , הרי שלא נקבעה תפילה מיוחדת על ענין התורה, ד מהזכרת יום מתן תורתנולב, ט"בתפילת היו
מחילה ,  יציאת מצרים בפסח- כבשאר המועדים שבהם יש מצוות ותפילות היום ששייכות למהות החג 

  .'וכו   כ"וכפרה ביוה

יג ולקבל ובו ניתן להש, כי אף שיש ליום חג השבועות מעלה מיוחדת ונתינה מיוחדת, וטעם הדבר הוא
וגם החיוב הוא , ובכל יום שייך לקבל תורה, מכל מקום מהות התורה היא בכל מקום ובכל זמן, יותר תורה

  .שיהיו בעיניך כאילו היום ניתנה והוא קאי על כל יום ויום

וכדביאר ) [ג, ישעיה ב(   "כי מציון תצא תורה", וכמו שמצינו שיש קשר מיוחד בין התורה למקדש
שחורבן הבית הוא גורם גם לחורבן חלקי ) איכה ב ט" (מלכה ושריה בגוים אין תורה"פ "ל עה"א ז"הגר

והתורה , אך כל זה הוא תוספת, ]וההשגה בתורה מוגבלת יותר מאשר בזמן היות הבית על מכונו, בתורה
  .עצמה היא מעל כל מגבלה של מקום וזמן

ר ולא נשאר לתמיד במצבו הזה אלא רק וכמו בהר סיני שהיה מקודש ביות, ולכן ניתנה התורה במדבר
וכל קדושתו היתה רק לזמן ולפי , )יג, שמות יט" (במשוך היובל המה יעלו בהר"וככתוב , בזמן מתן התורה

, ובכל מקום וזמן שייך לקנות כתר תורה, כי אין גבול זמן ומקום להשגת התורה והיא מעל לכל, שעה
  .).קידושין סו(וד יבוא וילמוד שהלא תורה מונחת בקרן זוית וכל הרוצה ללמ

:) כתובות סב(ל "מכל מקום משמע בחז, ואף שמיד אחר מתן תורה נצטוו כלל ישראל על בניית המשכן
ובנין בית המקדש היה אמור להיות רק אחרי שהגיעו , "תביאמו ותטעמו"דכתיב , שלא היה צריך להיות כך

עשו [ה ונתן להם את המשכן "יתירה הקדים הקבורק מתוך חיבה , לארץ ישראל ובמדבר יהיו בלא משכן
כי כן הוא מהות , אך בפועל היה צריך להיות מצב שהתורה תהיה בלי קשר למקום מיוחד, ]'לי קיטון וכו



  במשנתם

 

נב

ולכך לא נזכר במפורש עם חג השבועות כיום . ותמיד ניתן לקנותה, למעלה מכל זמן ומקום, התורה
  .המיוחד לקבלת התורה

, ולהיות מקבל התורה בפועל, ן תורה עצמו אפשר לזכות ולקבל בו באופן מיוחדאך בודאי ביום מת
  .ולדבקה בו לטוב לנו כל הימים

   
  

  עצרת היא
  

במה , מפרש בדברים קצרים את עומק הענין של עצרת" עצרת היא) "לו, ויקרא כג(ן על הפסוק "הרמב
 שביום השני נשלמה מלאכתו של יום היינו, שלכל יום מששת ימי בראשית היה בן זוג, ל"שאמרו חז

לכנסת ישראל יש . ה כנסת ישראל יהיה בן זוגך"ל הקב"א,  וליום השבת לא היה בן זוג-' הראשון וכו
ימים של חג הסכות כנגד שבעת ' וכן אחרי ז. הבא אחרי ומשלים לשבעת ימי עולם" שמיני"בחינה של 

  .לל בתוכו את כל הקדושה של הימים הקודמיםיום שעוצר וכו, "עצרת"יום השמיני הוא , ימי עולם

שעוצר בתוכו לא רק את קדושת חג הסוכות אלא של כל , ואמנם שמיני עצרת הוא יום מיוחד מאד
משום שהוא כולל ביחד את , ואין בו מצוות מיוחדות כשלעצמן דלא כשאר הרגלים. השלושה רגלים

  .הקדושות השונות

ימי ספירת העומר הם . ל" וזה שם החג בפי חז- בבחינת עצרת ן שגם חג השבועות הוא"וכתב שם הרמב
ומפורש . שהוא הסיום והתכלית של כל הימים הקודמים, וחג השבועות הוא בחינת שמיני, שבעה שבועות

  .ן שהימים בין פסח לעצרת הם כעין חולו של מועד"בלשון הרמב

לנצל כראוי את הימים ,  מהתרדמהן הללו גופא יש כבר די והותר לעורר אותנו"ובאמת בדברי הרמב
, ת הם כגחלים לוחשות"שד, )בדרך עץ החיים(ל "וכדברי הרמח, ורק נוסיף קצת התבוננות בדברים. האלה

  .והעיון בהם כמנפח על הגחלים כדי שיתחזק ויתפשט האש

***  

ם אחרי שנתקלקל בחטאו של אד, והוא התחלת תיקון הבריאה, פסח הוא זמן הלידה של כלל ישראל
היינו תכלית הבריאה של הורדת , אך תכלית יצירת כלל ישראל הושגה רק ביום מתן תורה. הראשון

  .התורה לארץ

ואף שהוא בעצמותו . ה"כי התורה היא הגילוי הראשון של הקב) ח בזה"וכמו שמאריך בנפה(ומבואר 
דבר הראשון והעליון רק ה, ואין לנו שום יכולת להשיג שום דבר מעצמותו, לית מחשבה תפיסא ביה כלל

ומה שביקשו המלאכים . ומקורה הוא למעלה מכל העולמות, היא התורה, שניתן באיזו מידה להשיג
הם רק ביקשו שהורדת התורה , אין זה משום שזה מקומה הטבעי של התורה, שתישאר התורה אצלם

  .ולא תורד עוד יותר, תיפסק אצלם

אף שאין לנו מושג [ה "להוריד את שעשועו של הקב, היה להוריד את התורה עד הארץ' ורצונו ית
שאף כי האדם נמצא , חגיגה' ומקורו בגמ, ח"ומבואר בנפה. לעולם הכי נמוך ושפל] במשמעות הדבר הזה

מכל מקום שורש נשמתן של כלל ישראל הוא למעלה , בעולם גשמי הרבה יותר למטה מהמלאכים
 בעולמות - ו ההיפך " או ח-ון אנו משפיעים תיקון ועל ידי מעשינו ותורתנו בעולם התחת. מהמלאכים

  .עליונים

ועיקר ]. דלכולי עלמא בשבת ניתנה תורה[והשבת " מן"ה, הורדת התורה לארץ נצרכו לה יציאת מצרים
אך , ואם כי בכל רגע בעולם הזה ניתן לזכות הרבה". חול המועד ארוך", זמן ההכנה הוא הימים האלה
ואם כן כמובן שלא , ובנין כל השנה תלוי בעבודתנו בימים האלה דוקא, ותרהימים האלה הם מסוגלים בי

  .עת לחשות הוא
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נג

ואם האדם לא מנצלן , ה הן בבחינת אליה וקוץ בה"כל מתנותיו של הקב, וכפי שהזכרנו פעמים הרבה
  .ו"כראוי יש בזה קטרוג ח

ן שזה זמן מיוחד ומסוגל כיו. ע דוקא בימים שבין פסח לעצרת"ובזה יש לבאר טעם למיתת תלמידי ר
ומשום , הרי דוקא באותו זמן היה יותר תביעה עליהם, לתיקון המעשים והמדות לקראת קבלת התורה

  .פגעה בהם מידת הדין] שהיה חמור לפי דרגתם[פגם קטן 

שהוא היה במדה מסוימת , ה לרבי עקיבא"א לבאר בהבדל שבין משה רבינו ע"וכבר הארכנו במקו[
ולכן כל , שכל לימודו הוא דוקא בעמל ויגיעה, "ע"וכולהו אליבא דר", של תורה שבעל פההגילוי הראשון 

ה הוא דוקא על "שעיקר הברית עם הקב:) גיטין ס(ל "וכמבואר בחז. י עמל נורא"מה שהשיג היה דוקא ע
 אך, גם הם קוראים בזה אף שאינם מבינים אותה, שהרי תורה שבכתב היא גלויה לכל העמים, פ"תושבע

  .גם אנחנו הלא הבנתנו בה מוגבלת מאד

וכעין שבירת . ר זמן קצר אחרי בריאתו"ע הוא כעין חטא אדה"וזה שמתו תלמידיו הראשונים של ר
ומה . שלא היו יכולים לעמוד באור הגדול של הגילוי הראשון, הלוחות הראשונות זמן קצר אחרי מתן תורה
  .]שנשאר לדורות הוא דוקא מהנתינה השניה

ואילו האדם , שהמלאך נשאר תמיד באותה דרגה, אחד ההבדלים בין אדם למלאך, א"אר בדברי הגרומבו
אורח חיים למעלה למשכיל למען ", או עולה או יורד, אלא כל הזמן זז, מטבע בריאתו אינו עומד במקום

  ).כד, משלי טו" (סור משאול מטה

ובזה יש להדגיש במיוחד את ענין . וואם כן מובן החיוב המיוחד להתחזק בימים אלה בכל עבודתנ
מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי "ופרשו . א בזה"וכמו שכתב הרמ" קרובה לנבואה"שהיא , התפילה

ועד , עד כמה הוא באמת מדבר עם קונו. כי היא המבחן של האדם, היינו תפילתו, )כא, משלי כז" (מהללו
ובאמת כל . ד כמה זה חלק עיקרי של היום שלוע, כמה הוא מחשיב אותן שעות ביום שבהן הוא מתפלל

ועל . ה עוזרו אינו יכול לו"אם אין הקב, ד"כי אי אפשר להצליח בלא ס, תלויה בתפילה' הצלחה בעבודת ה
  .חיים כולכם היום, ולהידבק בחיים האמיתיים, כן יתפלל שיזכה לקבל את התורה

    
   

  תורתך בתוך מעי
  

שלא , "עמא פזיזא"הוא לשון .) שבת פח(ל "ובחז, "נעשה ונשמע"ו כשקיבלו ישראל את התורה אמר
, כי היתה בליבם תשוקה עצומה לקבל את התורה הקדושה, חשבו ובחנו מה הם מקבלים על עצמם

  .ה הציע את התורה לכל הגוים ורק ישראל רצו אותה"שהקב:) ז ב"ע(ל "וכדאיתא בחז

תעבדון את "יפו אימתי יבוא היום הגדול שבו יזכו לשכל יום ספרו וצ, ותשוקה זו היא ענין הספירה
  ).יב, שמ ות ג" (האלוקים על ההר הזה

התורה ניתנה , אך בשעת מתן תורה עצמה היתה התחלה של מצב חדש, וכל זה הוא קודם מתן תורה
וכל נתינתה היה מצד , התורה ניתנה בדרך של יראה ופחד, )שבת שם" (כפה עליהם הר כגיגית"בדרך של 

כפה "ל על ענין "וכמו שביאר במהר[ולא היה תלוי כלל ברצון ובתשוקה של ישראל , ה"נתינה מהקבה
  .א"עליהם הר כגיגית

                                                 
à "åðîöòî äøåúä åðìá÷ åðçðà ìàøùé åøîàé àìù øää íäéìò äôëù äî ìáà , åðééä àì íàå

äøåúä íéìá÷î åðééä àì íéöåø ,äøåúä úìòî äéä àì äæ øáãå , éåìú íìåòä ìë äøåúä éë
äá ,åäáå åäúì øæåç íìåòä äéä äøåúä äúéä àì íàå , äøåúä úìá÷ äéäúù éåàø ïéà êëéôìå

àøùé úøéçáá øùôà éàù äøåúä ìá÷ì íúåà çéøëîå áééçî àåä êåøá ùåã÷ä äéäù ÷ø ì
åäáå åäúì íìåòä øåæçé àìù äæ úìåæ."  



  במשנתם

 

נד

קיום , "עולם חסד יבנה"ובתחילת בריאת העולם , כי כל קיום העולם תלוי רק בקיום התורה, וטעם הדבר
  .ה ולא היה תלוי כלל במעשי בני אדם"העולם היה רק בחסד הקב

על ידי , "מידך הכל ומידך נתנו לך"אלא במצב של , היה שהעולם לא יהיה קיים רק בחסד' ונו יתורצ
ה עם מעשה "במלמד שהתנה הק "-" יום הששי"על הפסוק .) ז ג"ע(ל "ודרשו חז, מעשיהם של ישראל
אם ישראל מקבלין את התורה אתם מתקיימין ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו , בראשית ואמר להם

ואילו היה העולם מקצהו ועד קצהו פנוי אף רגע אחד מעסק והתבוננות "ח "והוא מה שכתב בנפה". ובוהו
  ).טז ועוד, א" (בתורה הקדושה היו חוזרים כל העולמות לתוהו ובוהו

וכיון שקבלת התורה היא תנאי הכרחי , ם וחיותם של העולמות הוא רק על ידי התורה הקדושהכל קיומ
     .ולא בגלל רצונם של ישראל, הרי שמתן תורה היה מוכרח להיות מתוך יראה וכפיה, לקיום הבריאה

) יז, דברים יח(ה אמר "אך הקב, ה תש כוחו כנקבה"כשביקשו ישראל שמשה ידבר ולא הקב, ל"ובחז
כי הוא במעלתו היתה יראת שמים אצלו מילתא זוטרתא , וטעמו של משה היה". היטיבו אשר דברו"
מי יתן כל עם "שיהיו במצב של , והוא רצה שכולם יהיו במדרגות גבוהות יותר מיראה גרידא, :)ברכות לג(
  .כמו שהוא קיבל' שכולם ישמעו ישירות מאת ד, )כט, במדבר יא" (נביאים' ד

היראה , כי המצב שבו הם נמצאים, "מי יתן והיה לבבם ליראה אותי כל הימים"ה השיבו "ועל זה הקב
אבל תחילת הכל והשער לכל , ואף שצריכים לשאוף להגיע למדרגות גבוהות יותר, היא מצב חשוב, שלהם

  .וכמובא שאין דבר המגרש את חושך החומר כיראה, :)שבת לא(המעלות היא היראה 

, זכו כלל ישראל לקבל את התורה מאהבה   ,"הדר קבלוה בימי אחשורוש", מכןרק דורות רבים לאחר 
ודוקא אז היה , :)יומא כא(דברים ' ומצבם אז היה אחר שהתחילה הגלות ונחרב בית ראשון וחסרו להם ה

ה מסתתר "כי הקב, וההנהגה היא בעיקר בהתעוררות מצדנו, ובגלות שהוא זמן ההסתר[הגילוי הכי ברור 
מה , ודוקא בגלות יש יותר קבלה מאהבה, זוהי מידת האהבה, ביכול צריכים לעורר את הקשרואנחנו כ

ה מתגלה ומושל בגילוי וזה בזמן בית המקדש "שאין כן ביראה שהיא הנהגה השייכת יותר בזמן שהקב
  ].וארץ ישראל

המצב של , הה במתן תור"ובמצב שאותו רצה מרע, ולעתיד לבוא יהיו במצב ובדרגה של הגילוי הגדול
ל שכלל ישראל לא יסתפקו מהמשיח אלא ירצו "ואיתא בחז, )ש רבה"שה" (ישקני מנשיקות פיהו"

  .'לשמוע מפי ד

***  

כך יש נתינת , "מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית"ה "וכמו שהקב, התורה היא קיום העולם
נתינה נוספת של , ת של הנתינהאך ביום חג השבועות יש התגברות מיוחד, התורה מחדש בכל יום ויום

  .שכוחה נשאר עד היום, התורה עם אותו רושם ממעמד הר סיני

דנפיק ביה זיקא ושמיה טבוח , מעלי יומא דעצרתא סכנתא", על המקיז דם:) שבת קכט(' ומובא בגמ
  .ואף הכוח הזה נשאר ופועל בעולם, "דאי לא קבלו ישראל תורה הוה טבח להו לבשרייהו ולדמייהו

ועיקר הקבלה הוא בשני , החובה מוטלת עלינו לקבל את התורה, שיש כוח של מעמד הר סיניוכ
  .ובאהבה ושמחה,  ביראה בפחד-האופנים 

בעצרת כולי עלמא מודו דבעי נמי "ו, אין בו ענין של שמחה רוחנית לבדה, חיוב זה של העבודה בשמחה
וזו היתה [ היתה לקרוצי עפר ולא למלאכים כי נתינת התורה, הוא" לכם"וביאור ה, :)פסחים סח" (לכם

עם , והחיוב הוא לעבוד את הבורא עם הגוף וכוחותיו, "]תנה הודך על השמים"תביעתם של המלאכים 
  ].י בקדושה"וכדמבואר במס[החלב והדם 

ולא , כל כוחות גופו שיהיו תורה, כל אכילתו ושתייתו, תכלית עבודת האדם היא להיות כל כולו תורה
עד שיתפלל על דברי תורה שיכנסו לתוך מעיו יתפלל על "ל "והוא שאמרו חז.  סתירה לרוחניותשיהיו

ואין , כי אכילת תענוג היא סתירה לעליה ולקניני התורה, )'בתוס: כתובות נד" (אכילה ושתיה שלא יכנסו
מה שמשביע שכל רצונו וחיותו ו, )ט, תהילים מ" (תורתך בתוך מעי"אלא , ענין התורה רק השגה בשכל

 א"ש אויערבאך שליט"הגרמרן



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

נה

השמחה הרוחנית ', מונח הביטוי הגופני של כולו לד" חציו לכם"וב. אותו הם הדברי תורה ולא המעדנים
  .שיש ביום קבלת התורה

שהאדם , ולא והקרבתם" ועשיתם) "ב, במדבר כט(ה שנאמר בו "דרשו על ר) ה"ירושלמי ר(ל "ובחז
מכיון שקבלתם עליכם , בא שם לענין עצרתוכן מו, יראה עצמו כאילו מקריב עצמו ונעשה בריה חדשה

שיקבל את התורה בכל גופו ונפשו ,  והוא העניןב,עול תורה מעלה אני עליכם כאילו נעשיתם בריה חדשה
  .ל"וכנ

כי הימים , "תתן"הוא לשון , "אלוקינו מועדים לשמחה' ותתן לנו ד"ובמטבע התפילה של ימים טובים 
אך מכל מקום אין , ו"שודאי צריך לקיים את מצות היום ולא לחללו חואף ', טובים הם מתנה גדולה מאת ד

להתבונן על מה שהיה ומה , )ז, תהלים קו" (השכילו נפלאותיך"כי החיוב ועיקר עבודת היום הוא , זה די
  .ביום הזה, שיש גם היום

, יובלי זה אין תקוה להשיג רוחניות ולהתעלות בתוך החושך החומר, ובעיקר להפעיל את הדעת
והתשובה היא , ועם כל הכוחות שבו לשוב בתשובה שלימה, להתעורר ולהרגיש יראה ושמחה כמבואר

וכל המנהגים ביום החג הם דברים . בקבלת עול תורה, " לתורתך–השיבנו אבינו "ל "כדתקנו חז, התורה
  .כדי לזכות לקבל את התורה ולהידבק בחיים, ולהתעוררות מהדברים, סביב לעיקר הזה

   
  

  ומי יכילנו
  א"תשס' ליל שבועות ה-' מעלות התורה'ישיבת היכל  ב'נא

 

  .היום הזה יום שניתנה בו תורה לישראל הוא יום גודל ונורא מאד, )יא, יואל ב" (ומי יכילנו' גדול יום ה"

ונזכר , ל גילו לנו זאת"אמנם התורה עצמה הסתירה לגמרי את העובדה שביום הזה ניתנה תורה ורק חז
דבעצרת יום שבו ניתנה תורה :) פסחים סח(' והוא מפורש בגמ, "זמן מתן תורתנו"ע התפילה במטב

אך בתורה שבכתב כמעט אין רמז לזה ולכן יום החג אינו . כולי עלמא מודים דבעינן לכם, לישראל
  .הובלי תורה שבעל פה אינו מובן ולא ידוע מתי מתחילה הספיר', וכו" וספרתם לכם"שכתוב רק    ,מפורש

וכשחזר וראה שירדה , ה גירש את השטן"שבשעת מתן תורה הקב.) שבת פט(' פ הגמ"ויש לבאר זאת ע
". לא בי הוא"וכששאל את משה רבינו השיב ', וכו" לך אצל בן עמרם"חיפשה ואמר לו , תורה לארץ

  ".זכרו תורת משה עבדי", ומבואר שם דרק משום זה זכה שתיקרא התורה על שמו

ה כבר הגיע לדרגתו כאדון הנביאים וכבר עלה לשמים והוריד את "חר שמשה רבינו עומצב זה היה א
עד שהגיע למצב של הענוה הנוראה הזאת , לא זכה שתיקרא התורה על שמו, ומכל מקום. התורה לארץ

ומה שהאדם מסוגל להבין ' כי התורה היא תורת ה, "לא בי הוא"וההכרה שעם כל ההשגות הנוראות עדיין 
  . ממנה הוא רק כטיפה מן היםולהשיג

הזמן של התחלת , הלידה של כלל ישראל, שהרי יציאת מצרים, ההכרה הזו שייכת גם לכל כלל ישראל
אני , ה בכבודו ובעצמו"פ שזו היתה גם התגלות גדולה של הקב"אף ע, ר"התיקון אחרי הקלקול של אדה

ה שניתן לפרש בתורה את זמן החג  מכל מקום בזה יש לישראל מספיק שייכות לז–' ולא מלאך וכו
.). ה כה"ר" (אפילו שוגגין אפילו מזידין אפילו מוטעין "-שנמסר לנו לקדש ולקבוע את קדושת המועדים 

ם שיש כאן ביטוי מיוחד "ומובא ברמב. בקידוש החודש יש דין מיוחד שהדבר תלוי רק בחכמי התורה, הנה
בזה יש , שהוא דין שגופי תורה תלויים בו, ש החודשודוקא בקידו. פ"לכוחם של חכמים ושל תורה שבע

  .שניתן לנו בתוך חשכת מצרים שכלל ישראל הם המקדשי חודשים   כוח מיוחד

                                                 
á "íúéùòå áéúë ïàëå íúáø÷äå áéúë úåðáø÷ä ìëá ,á÷ä ïäì øîà"ä , ïéãì íúñðëðù ïåéëî

äùãç äéøá íúàøáð åìéàë íëéìò éðà äìòî íåìùá íúàöéå äðùä ùàøá éðôì .ø ' àéùøùî
ø íùá 'éãéà ,àèç áéúë ïéà úøöòáå àèç áéúë úåðáø÷ä ìëá ,á÷ä ïäì øîà"ä , ïåéëî

íëéîéî íúàèç àì åìéàë íëéìò éðà äìòî äøåú ìåò íëéìò íúìáé÷ù."  



  במשנתם

 

נו

לא מפורש בגלוי שיש שייכות לעם , שקדושתו תלויה בנו, אף שהוא ככל המועדים, אך בחג השבועות
, "לא בי הוא"זה מחוייבים להכיר שדוקא ב. ישראל בקביעת היום הגדול והנורא של זמן מתן תורתנו

  .'והתורה נשארת תורת ה

דביאר שנתינת התורה ". כפה עליהם הר כגיגית"ל לבאר ענין "פ מה שהאריך המהר"ע, ועוד יש לבאר
ואם לא היינו רוצים לא היינו , היא דבר הכרחי לגמרי כדי שלא יאמרו ישראל אנחנו קיבלנו התורה מעצמנו

ואם לא היתה התורה היה , כי התורה כל העולם תלוי בה, ה לא היתה מעלת התורהודבר ז, מקבלים התורה
רק שהיה הקדוש ברוך , ולפיכך אין ראוי שתהיה קבלת התורה בבחירת ישראל, העולם חוזר לתוהו ובוהו

ובזה נמי יש . שאי אפשר זולת זה שלא יחזור העולם לתוהו ובוהו, הוא מחייב ומכריח אותם לקבל התורה
  .ר מה שהסתירה תורה את הידיעה שזמן קדושתו של זמן מתן תורתנו תלוי בספירה של כלל ישראללבא

***  
. דקאי אמתן תורה" יראתי שמעתי שמעך) "ב, חבקוק ג(ל פירש על הפסוק "א ז"ובביאור רבינו הגר

אותו ה עצמו משבח את המצב שהיה ב"ואף הקב. שהיראה היתה המאפיין העיקרי של המעמד הזה, היינו
כי כח השגת היראה הוא העיקר הכי , )כה, דברים ה(' וכו" מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי"זמן 
ולכל התורה ', זה השער לה, )יב, דברים י" ('אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ד' מה ה. "גדול

  .ובלי הקדמת היראה לא שייך להשיג שום דרגה אחרת, והמצוות
מ "הרי מ, עד שנקרא אברהם אוהבי' שאף שהיה בדרגה נוראה באהבת ה, ה"בינו עוכן הוא באברהם א

והוא דבר ) יב, בראשית כב" (עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה"ה אחר כל נסיונותיו בדבר זה "שבחו הקב
ה "וענו שלמשה רבינו ע, "וכי מילתא זוטרתא היא"בהשגת היראה :) ברכות לג(ל "וכדשאלו רז, גדול

  .א מילתא זוטרא אך לכל אחד הוא דבר גדולבאמת הי

לא , הוא שהיה הרועה הנאמן של כלל ישראל, ה כנקבה"ובזמן מתן תורה תש כוחו של משה רבינו ע
אבל . אלא ביקש שכולם יהיו בדרגה הגבוהה יותר לשמוע מפי השכינה, רצה להיות רבן של ישראל

  ).יז, דברים יח" (היטיבו אשר דברו"ה השיבו "הקב

, כי עם היציאה הגדולה והניסים הגדולים, ענתו היתה שיש כאן איזה חסרון בשאיפה של כלל ישראלוט
והיתה בזה איזו בחינה של תינוק בורח מבית . היו כלל ישראל צריכים להרגיש ולהשתוקק להתקרב יותר

  .עד שהמלך במסיבו וכמעט מיד קלקלו. והיא שהביאה לנפילה הגדולה, הספר

הרי שלפי דרגתם , ומה שחטאו כלל ישראל היה בדקות גדולה, א היה של הערב רבואף שעיקר החט
ועל . שעדיין לא יצאנו מעונש החטא.) סנהדרין קב(ל "וכמבואר בחז, העצומה היתה תביעה גדולה עליהם

פ שנשארו לנו שברי "ואע[ואיבדו את הנשמה של הנתינה הראשונה   ,ידי זה נשברו הלוחות הראשונות
  ].שהנשמה פרחה ממנו, מכל מקום הרי זה רק בבחינת גוף" מעשה אלוקים"לוחות 

ק "וכמו שביקש שלמה המלך ברוה. רק לעתיד לבוא נזכה לתקן את מה שפגמנו בנתינה הראשונה
ואיתא במדרש שעיקר תפקידו של [שעם ישראל ישמעו תורה מפיו יתברך , "ישקנו מנשיקות פיהו"

  ].משיח יהיה ללמד את הגויים

וכמובא . ושייכת שוב אותה יראה, כל שנה מתעוררת שוב אותה התגלות שהיתה בפעם הראשונהוב
ועיקר התביעה והעמל הוא להשיג ). ש"עי(ע שאסור להקיז דם כמה ימים לפני עצרת "ונפסק בשו' בגמ

וכן הוא . [כי היראה היא ההתחלה של כל המצוות, כי בלא זה לא שייך להשיג שום דבר, את היראה
כדי לא להתקרב יותר , ומחויבים להפסיק בזמן ממלאכה, דושת השבת קודש שמתחילה מתוך היראהבק

שאם ילמד בלא יראה הרי זה , וכן הוא בלימוד התורה שחייב לבוא ולהיות מתוך יראה]. ו"מדי ולהיכשל ח
תורתך בתוך " לוזו היא השאיפה להגיע:). סנהדרין קו(וכמובא גבי דואג , ו"נשאר תורה מן השפה ולחוץ ח

לחם לא "ה "וכמו שנאמר על משה רבינו ע, לחיות אותה בחוש, ולהפנים את התורה כמה שיותר" מעי
  .י הלימוד ביראה"וזה אפשר רק ע. הא תורה אכל, "אכל

***  
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' יראת ה"כי , והיראה אינה סתירה לשמחה.  יש להרגיש שמחה עצומה על מה שזכינו-יחד עם זה 
, ועד כמה שהאדם זוכה להרגיש את היראה, היראה מגרשת את טומאת הגוף). כז, משלי י" (תוסיף ימים

היראה והשמחה צריכות למלא את כל . ואין שמחה למעלה מזה, הוא זוכה לדעת שהוא חי חיים אמיתיים
 לקרב את כל –) ד, משלי כד" (בדעת חדרים ימלאו"לקיים , "בעצרת בעינן נמי לכם"זהו החיוב של . הגוף
  .כולו לחיים רוחנייםהגוף 

אם , "ועשיתם) "ב, במדבר כט(על הפסוק ) ה"ירושלמי ר(וכמו שדרשו .  עלינו לקבל עול תורה–ועם זה 
ובמיוחד זה שייך בתורה . 'קיבלתם עליכם ביום זה עול תורה מעלה אני עליכם כאילו עשיתם עצמכם וכו

כי בתורה שבכתב יש איזו , :)יטין סג(פ "שהרי לא נכרתה ברית עם ישראל אלא על תושבע, שבעל פה
פ אין אפילו התחלה של שייכות ליום "ובלי תושבע. פ היא רק שלנו"אבל תושבע, שייכות לכל האומות

  ".ממחרת השבת"ואף את התחלת הספירה לא ניתן להבין בלי קבלת רבותינו בביאור . הזה

  .חיים כולכם היום   ,של חיים אמיתייםונגיע למצב , ביראה ובשמחה, ר שנזכה לקבל עלינו עול תורה"ויה

   
  

  ג הכל גלוי וידוע- ב "העו
  ע"תש'אייר ה' אור לט,  חדרה- 'כנסת יצחק'בהיכל ישיבת ' מתוך דברים שנא

  

אבל , אני לא יכול להגיד שמעולם, שהשתבחו בהא דמעולם לא עברתי על דברי חברי' כתוב בגמ
  .מה נורא המקום הזה, קשה לדבר, ני לדבר קצתבקשו ממ, לפעמים אני לא עובר על דברי חברי

ל "ומצינו עוד בחז, פה זה רק מעבר לטרקלין, ב לטרקלין"ז דומה לפורזדור עולה"עולה, כידוע במשנה
ובמקום . שמי שמגיע למדבר וים צריך להתכונן, ועניינם חד, למדבר, ב לים"ז דומה ליבשה ועולה"דעולה

ושם אין אלא מה שהביא ', כמוצא שלל רב'ר כל רגע ורגע להיות אפש, ז יש את הכל"ההכנה שזה העולה
פה בעולמנו החושך יכסה . וכל מעשיו הם לאין ערוך, האהבה והיראה, התורה והמצוות, עמו מהאי עלמא

  .אבל כשמגיעים לשם הכל מתגלה, זה כל הניסיון ועל זה כל העבודה, וזה בשביל הבחירה כמובן, ארץ

ורק אנשים גדולים יותר , אבל הבדלים דקים לא רואים, אלא הבדלים גסים מאדז לא רואים "פה בעולה
דק מן הדק ' שם כל הבדל אפי, אבל שם בעולם האמת הכל ברור, אבל באופן כללי החושך יכסה, רואים

אינו דומה חוזר על תלמודו מאה פעמים לחוזר . ושבתם וראיתם בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו, ברור
מי שהיה חסר לו את האהבת תורה לא יוכל לעמוד במחיצת החוזר על תלמודו מאה , פעמיםמאה ואחד 

  . ואחד פעמים

כ על משה ואיש לא יעלה "ל במש"ד חז"כדהאריך ההפלאה בהקדמה עפ, ז היה במעמד הר סיני"וכעי
לים אבל גם אז באור של הר סיני לא היה ניכר הבד, פ מדרגתו"א לא יכל להתקרב אלא ע"שכ, איתך
רק בשמי יש את ההבדל הדק עד כדי כך שנכוה מחופתו של , רק בשמים יש את הבדלים דקים, דקים
  .חברו

במה שחקרו בספרים ' וכמבו, אבל גם פה הדרגות מחולקות על כל דבר דק, ז חושך יכסה ארץ"בעולה
, ים ולא רואיםהרי זה ממש בידי שמ, בהא דדין ארבע מיתות לא בטלו ולא רואים בכרת, הקדמונים ממש

, ל שודאי שנוהג"א ז"אמנם בכרת מבאר רבנו הגר, שזה בהעלם' ועל דין ארבע מיתות כותבים התוס
שמואל מסלנט על ' וכמו ששמעתי מזקנים שקיבלו מר, וכן בכל ענין, והפשט הוא שיש מחיצה המבדלת

אמר שתמיד היה רגיל ו, ינער שפעם שיגע וחיפש עד שמצא שנכשל בברכה שאינה צריכה'חיים וואלז' ר
ואחר שבדק ומצא , אין לנו השגה בזה, שתלמוד בבלי פרוס לפניו ופתאום הרגיש כמו וילון דק שמפריד
ומי שזוכה כאן בעולם לכל ימי חייך . שנכשל בברכה שאינה צריכה עשה תשובה על זה ושוב נתגלה

כ "וכמש, ב"ך יזכה לחלקו בעולהשכפי שחי בחיים חיותו כ', וחי בהם'ן ב"וכמו שמאריך הרמב, ב"העולה

                                                 
â ò áúëð"áúåëä úðáä ô ,òì åðéãéì øñîð"äáéùéä ïá ð ,äáä"á ìàåîù ç"æ íéøôà ø"ì.   
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ואני , שבסעודה הגדולה שלעתיד לבא כל אחד מקבל כרצונו', כרצון איש ואיש'פ "א במגילה עה"רבנו הגר
והוא , שמגיע למסעדה גדולה ורואה שהשכנים מקבלים יותר ממנו' א, מבאר את זה תמיד במשל פשוט

  .באוכך ממש לעתיד ל, אז אומרים לו זה מה שהזמנת, מתפלא

   
  

  תורה מיראה כנתינתה בסיני
  ה"חנוכה תשס, בכנס ראשי ישיבות' דברים שנאממתוך 

  
ין היו צריכים לומר עד, ואם כל זה אחרי המעמד הגדול והנורא, מעמד הר סיני שהיה בקולות וברקים

מעמד כי למרות ה, "מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמר כל מצותי כל הימים"לבני ישראל 
להשאר תמיד עם אותה , שלא לשנות, שלא לשכוח, עדין יש אזהרה וחיוב להיות בפחד וביראה. הגדול

  .ועם אותו איכפתיות על כל דבר, קבלת התורה

וכידוע בשם . ולהשמר על כל פרט, יש חיוב לא לשכוח, ללאו בפני עצמו" פן תשכח"ן מונה את "הרמב
יש דרישה מהאדם לחיות תמיד בפחד וביראה שהוא לא , מצווהל שכל מילה ומילה בתורה היא "א ז"הגר

, כן יש לאו בתורה על כךול. שהוא נשאר תמיד עם אותה איכפתיות ותשומת לב ,  שוכח ולא מאבד
,  כי יש משמעות אחרת לתורה שנלמדת מתוך אימה ויראה  מתוך חרדה ששום דבר לא ישכח,לדורות

אלא הכל כפי שקבלנו וכפי שנמסר , ויות אחרות וללא שינוייםללא פרשנ, שלא יהיה בתורה שום שינוי
  .לנו מסיני דור אחר דור

הרי שצריכים , לחיות מתוך ידיעה שגם אם אין דבר שהוא פסול במפורש, כי זה הוא הגדר של יראה
פן "ועם ציווי ואזהרה של , כי צריכים לחיות עם החרדה שמתעסקים עם תורה, לבדוק ולחשוש בכל דבר

שהיו , א"רבינו החזון איש והרב מבריסק זיע, עד הדור האחרון, וכך היה באמת בכל הדורות". חתשכ
והם , ללא שום שינוי, שלא תהיה פגיעה כל שהיא בתורה ובמסורת שקבלנו, מתבוננים בחרדה בכל דבר

, ון פסולכשהיא עדין בשלב של רעי, עוד לפני שהיא באה לעולם, היו עומדים על המשמר למנוע כל סכנה 
  .שפוגמת ופוסלת, או מחשבה זרה

ומישהו הגיע וסיפר שמדברים על הענין של גיוס בני , ל"זכורני כשהייתי פעם אצל הגאון מטשיבין זצ
שבני הישיבות הם הלב של עם , והרב מטשיבין נחרד כולו והתבטא אז, הישיבות ועלולה להיות בעיה

  . פחד וחרדה נוראיתוכשרק מתקרבים אל הלב צריכים להרגיש, ישראל

   
  

  

  

  הבנת התורה בעיון ובירור
  ב" ניסן תשע- ',וכתבתם' התורה ממלכתבכינוס ' נא

  
יתרגל רק    הדברים פשוטים וידועים אם אדם, ודאי שצריך גם הרבה ידיעת התורה עם הבנת התורה

, בלי ידיעה. ממשלא לשכוח את החזרה והחיוב של ידיעת התורה דברים עקריים . לחדש לא יקנה חכמה
  .אין כלום אם אין חכמה אין בינה אין במה להתבונן

 ישראל 'יש בשם ר. אך יש זמן לשני הדברים ביחד לחזור על התורה עם אהבת התורה עם העיון והבירור
אם לומד בלי להכניס לתוכו את הדברים כאשר אדם לא , ש"ל ששאל מי שלומד מהר מאין יגיע לו יר"ז

  .ובודאי אפשר לקיים את הידיעה עם ההבנה. ש"ורה מאיפה יגיע הירמתחבר ומתקשר לת
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  פנינים יקרים
  א"ממשנתו של רבנו שליט

  
  

  לעמול בתורה מתוך שמחה

' תחת אשר לא עבדת את ד"לולב שמסביר את התוכחה הגדולה ' ם בסוף הל"ידועים דברי הרמב
ו "ובמידה כנגד מידה זה גורם ח',  דשלא היו מספיק שמחים בשמחה הגדולה בעבודת, "אלוקיך בשמחה

נאמר ' וגם על ענין עבודת ד', ויותר מזה לביטולה של תורה וביטול של כל עבודת ד, למצב של תוכחה
 - השיבנו אבינו "וכמטבע שטבעו חכמים בתפילה , וגם תשובה היא תורה, "תלמוד תורה כנגד כולם"

כי זו היא הדרך , פ"ת המשנה ובזכות תורה שבעל שאין ישראל נגאלים אלא בזכו"ואמרו חז". לתורתך
ואין ספק שעיקר התכלית היא . ואין דרך אחרת שתקרב את הגאולה כמו לימוד תורה, האמיתית לגאולה

וזהו רק , וודאי זה יותר ממוצא שלל, "כמוצא שלל רב"ללמוד ולעמול יותר בשמחה ולהיות במצב של 
  . בכל לבמשל לאושר ולשמחה שיש לאדם בתורה והשמחה

iAi 
  חידושי תורה

המציאות . אם זה נקרא בית מדרש הרי שהוא מחדש, "ד בלא חידוש"אין ביהמ) "א, חגיגה ג(ל "אמרו חז
ל שזה "א ז"וכתב הגר. וכל אחד יש לו חלק משלו בדברי תורה, של דברי תורה היא שהם פרים ורבים

  . לו את הכוח שלות ויש"כי כל אחד יש לו חלק בד, "ותן חלקנו בתורתך"הפשט ב

ככל שהאדם מברר ומלבן זה חידושי תורה , ינר מה הם חידושי תורה'ח וולאוז"ידוע מה שכותב הגר
ידועים המעשים . ואם באמת התורה חביבה על האדם הוא מחפש ושואף להבין יותר ויותר, אמיתיים

נסיון ובפרט בימי הנעורים ובזה עיקר ה. מגדולי ישראל שעד היום האחרון שאפו להבין ועוד יותר להבין
וכשעובר זמן מה נדמה לו שלא כל כך הולך לו והוא , ה טבע בטבע האדם את הכוח לשאוף ולעלות"שהקב

כי בלימוד , ובדבר הזה היצר לא עוזב את האדם ומתחדש בכל יום. כבר לא מצליח ונופל לזרועות היאוש
ל "המסילת ישרים על מה שאמרו חזידועים דברי . תורה שזה העיקר שם עיקר מלחמתו של היצר

ר והוא יודע שאין דבר אחר רק "ה ברא את היצה"שהקב, ר בראתי לו תורה תבלין"בראתי יצה:) קידושין ל(
  .וודאי שעיקר מלחמת היצר היא על דברי תורה, התורה

iAi 
  'שמחת התורה גם בקושיותי

. כי זהו עיקר העבודה, וש ולירידהלא להתרפות ולא לתת מקום ליא, "מאויבי תחכמני"אנו מחויבים ב
לברר וללבן עוד ועוד כל , "אלוקיך בשמחה' עבדת את ד"וזה הפשט ב, עלינו להרגיש את מתיקות התורה

האור שמח ! הוא היה מצטער ממש, א לא היתה לו מנוחה במצב של קושיא"הרעק. קושיא וכל תירוץ
  . לו צער ממשהיה, "יודע יודע האמת שנצטערתי על זה"כותב על קושיא 

כשקשה בסוגיא ולא מבינים הרי זה סימן שלומדים קצת , ואף בדרגה שלנו אנחנו שמחים שיש קושיא
וודאי במצבנו מותר גם לשמוח בקושיא ואחר כך ... ואם אין שום קושיות סימן שלא התחלנו ללמוד כלל

יבות והמתיקות שצריך ומכל מקום כמה שייך ללמוד מזה על החב... להגיע לדרגה שכבר מצטערים בזה
לדעת שאנחנו הכי מאושרים בזה שזוכים לשבת ליד הגמרא לשבת ולעסוק בתורת , להיות בדברי תורה

כמו שמסביר נפש החיים שזו , ה"זה שעשועיו של הקב, ה בכבודו ובעצמו לומד"אותה תורה שהקב', ד
ו השייכות הכי גדולה וכשאדם לומד תורה הרי ז, אותה תורה ממש שמשתלשלת ויורדת למטה למטה

  .ה"שלו עם הקב

iAi 



  במשנתם

 

ס

  אושרם של רבותינו בלימוד התורה ועמלה

וגם אחרי , ה שותל בכל דור את הצדיקים"וזכינו שהקב, בכל הזמנים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו
, א"החזו, ה והשאיר לנו לפליטה עמודי עולם שהאירו לעולם"דאג לנו הקב, החורבן הגדול השואה הנוראה

עיקר הדבר היה בעמל שעמלו , זה בכה וזה בכה, ועם כל מה שהנהיגו והחזיקו את הכלל, יסקר רבהבר
  .בתורה

לאושר הגדול שהם , אין שום תיאור לעמלם בתורה, נורא מאוד, אנחנו עוד זכינו לראות קצת מהנהגתם
זונדל ' רכלשון . שחשו שזה החיים שלהם ממש והשקיעו כל כוחות הנפש בתורה, הרגישו בלימודם

בכינוס ' מתוך דברים שנא (.ברגע שקמים מן הגמרא מרגישים שפורשים מן החיים, מסלנט שכתב לעצמו
  ).ב" ב-ז "תשס' וכתבתם' התורה ממלכת

iAi 
  בכל דור ודור עומדים עלינו לפגוע בתורה ולומדיה

 דור ודור וכידוע בכל, ובפרט שקשה להתעלם ממה שקורה סביבנו, אין לנו שיור רק התורה הזאת
כך היה כשהגלות היתה אצל גוים וכך הוא בימינו שכידוע , עומדים עלינו לכלותנו קאי גם על עצם התורה

הם מחפשים דרכים לפגוע   ,ששייכים לכלל ישראל, ל שהגלות האחרון היא אצל הערב רב"א ז"בדברי הגר
 לכבות את האהבה ונהרות לא מים רבים לא יוכלו", ואמנם כל שיר השירים בנוי על זה, בלומדי התורה

מים "יש בתור , יש דרכים ואופנים שונים לפגוע, ם"והרבה יש על זה במדרשים ובאגרות הרמב, "ישטפוה
לומדי , חס וחלילה שלא יקרה, לקצר, לצמצם, להוריד, למעט, רוצים לפגוע, "נהרות ישטפוה"ויש " רבים

  .התורה ישארו בכל מצב שיהיה

" שואל ומשיב"פנו אל רבי שאול יוסף בעל ה, שאבד זכרם ושלא ישאר, םכאשר פשה נגע המשכילי
ואילו , מגדולי אותו דור וטענו לו שיש לרשעים הללו כותבים שהם משחיתים ומקלקלים נפש הקוראים
וענה . היו טובי הכשרונות והעילויים שבקרבנו עונים להם היו משפיעים בזה לטובה ועוצרים את הסכנה

ו אם בעלי הכוחות "אבל ח, וסף שאמת היא והוא אכן יודע מזה שכך הוא המצבלהם רבי שאול י
של הלימוד " שטייגען"הרי זה יוריד במשהו מהרמה וה, והכשרונות יעסקו בדבר נוסף מלבד לימוד התורה

אנחנו שומרים כל הזמן על התורה בלי לפגום אפילו מעט שבמעט . שלהם וממילא כל זה לא שווה לנו
  .ים שונים אפילו שהם בעלי חשיבותבשביל ענינ

iAi 
  תורה נקנית ביסורין 

הבנה , תמיד להחשיב את כל החלקים כולם, עלינו להתחזק בתורה ובעמל התורה ובידיעת התורה
כל אחד יתבע מעצמו . לברר אליבא דהלכתא וללבן גופי תורה, ובקיאות וידיעת התורה לרחבה ולעומקה

ה "והקב. דורש מאיתנו' וזה העיקר שד, באהבה ובשמחה, לי שום ויתורב, וימצה מעצמו עד סוף כוחותיו
, וככל שאדם באמת משתדל ומתאמץ הוא מקבל יותר, עונה ומסייע למי שפותח פתח כחודו של מחט

ולפעמים יש , ותורה גם כן נקנית ביסורין, ואף שלפעמים יש קשיים ונסיונות כי אין שום דבר שבא בקלות
מכל מקום אסור להרפות אלא יש להחזיק בתורה , שאדם מרגיש שלא הולך לו כל כךמספיק יסורין בזה 

  .ה יסייע ויתן לכל אחד חלקו בתורה"ולהתמיד בה ובודאי שהקב

iAi 
  השמחה העצומה בחידוש בתורה

וכידוע , חלק גדול ממעלת היגיעה והחידוש בתורה הוא שזה מחדיר באדם את השמחה של תורה
ואני רגיל להזכיר בזה שהוא , "אלוקיך בשמחה' תחת אשר לא עבדת את ד"ם כותב ב"הפשט שהרמב

ו יש את "עכשיו ח, בשעה שהיה לך טוב' שלא עבדת את ד, כי לכאורה הכוונה בפסוק היא, קצת חידוש
לא היתה בשמחה הכי ' ם מבאר שהתביעה היא על כך שעבודת ד"אבל הרמב. ההמשך המובא בפסוק

  .ודאי שאין לך שמחה יותר מזה,  כנגד כולםותלמוד תורה שהוא. גדולה

 א"ש אויערבאך שליט"הגרמרן



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

סא

  מעלת השמחה בלימוד התורה

שבו כותב שמה שאדם לומד בשעה בשמחה , ינר לנכדו'ידוע המכתב של הגאון רבי חיים וואלוז
, ובאמת כל אחד מרגיש זאת בעצמו. הרי זה פי שווה כמה מלימוד של כמה שעות בעצלתיים, בזריזות

כשאדם נכנס לסוגיה ומחדש ומברר הרי גם זה מראה על השמחה של ו, כשהוא לומד בחשק בשמחה
  .תורה

iAi 
   כחיצים ביד גיבור- ימי הבחרות 

ת "שבהם ד, "כחיצים ביד גיבור"ימים של , ימי השחרות, ת בעת ימי הנעורים"מעלה מיוחדת היא לד
אין הכוונה " ייר מחוקנ"ל היה מדגיש תמיד ש"א ז"אמנם החזו. ולא בזמן שהם כנייר מחוק, נבלעים בדמו

כי גם על , זכורני שהיה תובע מאנשים מבוגרים להתחיל וללמוד. לרפות ידים מללמוד אחר ימי הנעורים
רק צריך ללמוד מזה על המעלה המיוחדת של ימי הנעורים , נייר מחוק כותבים ואפשר לכתוב הרבה

, מי הנעורים הם הזמן של השאיפותי, והוא הדין בכל קניני התורה ובשמחת התורה. ת נבלעים בדמו"שד
שזהו חלק גדול בהשגת " 'ויגבה ליבו בדרכי ד"ויש לו הכוח ל, זמן שלאדם יש הכוח לשאוף ולרצות

  .התורה

נשמחה בו "אם אז מעמיקים יותר ושמחים יותר בשמחה האמיתית של , ובזמן הזה של ימי הילדות
כי , "חיצים"וזה הפשט . ם השמחה נבלעת בדמושג, גם זה נשאר ונחרת לימים רבים ולתמיד, "ובתורתו

הם מצליחים , אך כשיש לו את החיצים של ימי הנעורים, לפעמים יש לאדם בחייו זמנים קשים יותר
  .להתגבר תמיד יותר ויותר

iAi 
 לעמול ולהתייגע בכל כוחות הנפש

רגיל . ל כוחות הנפשלהתייגע ולעמול על הבנת הסוגיא בכ, ויש לייקר את חשיבות העיון והעמל בתורה
שסיפר מאחיו שהיה , ל"ן זצ"בשם רבי דוד בהר, וגדלתי קצת עם הסיפורים האלה בשערי חסד, אני לספר

שהיה מפורסם בכל העולם ובירושלים שבה , מספר לו על אביהם רבי נחום שאדיקר זכותו יגן עלינו
' זלמן ר' ופעם ראה אותו בנו ר, כידוע הוא היה מתענה הרבה תעניות בהפסקות. התגורר באחרית ימיו

עד שהעיז , ]והיה לו תנאי בזה[שהיה מבטל את התענית בסופה עשר דקות לפני השקיעה ', נחומס
אלא , ואמר לו רבי נחום שהוא מרגיש טוב ולא הפסיק התענית מחמת חולשת הגוף. לשאלו על כך

מ הוא לא הבין כל כך את "בב' מחמת התענית ובעת שלמד התוס   שהרגיש בלימודו שהוא נחלש קצת
. הוא מבטל תענית ההפסקה' וכדי להבין טוב יותר את התוס, וידע שאם הוא יאכל יתבאר לו', עומק התוס

  .כי כל מה שאפשר יותר להבין בלימוד אין ערוך לו יותר מכל דבר

iAi 
   עד זיקנה ושיבה- ' ימי בחורתיך'

והיה הרבה שנים , רכה שהיה בשערי חסד בסוף ימיואני נזכר בצדיק רבי חיים טודרוס הרשלר זכרונו לב
והיה יושב בלילה וחוזר על , שהיה כבר זקן מופלג, שהיה מספר על רבי הירש ברוידא, בבני ברק והכירוהו

והיה חיים טודרוס חוזר באזנינו על הניגון שניגן רבי הירש , "וזכור את בוראך בימי בחורותיך"הפסוק 
הרי כבר זה לא הזמן של ימי , ופעם העיזו לשאול את רבי הירש". חורותיךבימי ב"בהתעוררות למילים 

, כלפי מחר וכלפי מחרתים,  כלפי הימים שיבואו'ימי הבחרות'שכל יום הוא , וענה להם? הבחרות שלו
שאף הם נחשבים עדיין , בזמנים של נייר מחוק, יש לזכור זאת בימי הבגרות. שבהם הוא מזדקן יותר

בימים שכוח הדמיון והשאיפה והאהבה , בימי הנעורים, אבל כל שכן וכל שכן בפשוטו". ךימי בחורותי"ל
ה "יש להשתמש בכוחות אלו ולתת אותם להקב. והשמחה וכל שאר הכוחות שבאדם פועלים וחיים

  .ולתורה בלי שיעור וגבול



  במשנתם

 

סב

אין גבול לכל . ההרגש שלו הדק מן הדק, ההבנה שלו, שמור לו המקום שלו, בכל דרגה, כל אחד ואחד
  .ועל כל אחד להתחזק בזה בכל כוחו, אחד ואחד בשלימות התורה

iAi 
  בתורה אין להסתפק בחלקו

עלינו לדעת שזו . חובה לזכור ולהתבונן מאוד על הדברים האלה, כשמדברים לפני יושבי בית המדרש
לה להתחבר עם עובדי בחשיבות הגדו) ו"דעות פ' הל(ם "וכמו שהאריך הרמב, היא הזכות הכי גדולה שיש

וכמו שרגילים להזכיר . 'ובזה יש לאדם להיות מאושר שזכה לישב בחצרות בית ד, ובחברה של יראים', ד
כי אוהב תורה לא , "שבע"לא , שהאדם צריך להיות שמח בחלקו גם ברוחניות, ל"א ז"בשם רבינו הגר

  .ומכל מקום על מה שכבר זכה יש לשמוח ביותר, ישבע תורה

ורבא אמר . אנו מחויבים להבין כמה זה מחייב אותנו, "גילו ברעדה"מחוייבים ב, ך גיסאאך מאיד
כי מי , ואפשר לבאר בפשט הדברים:). יומא עב(אל תירתון תרתי גיהנם , במטותא מינייכו, לתלמידיו

ואף כי אמנם גם האדם . הרי זה מאד מאד מחייבו, שהתורה בהישג יד כל כך, שנמצא בתוך בית המדרש
ויש בזה , מכל מקום יש חיוב על פי דין לפרנס את בני ביתו', שטרוד בפרנסת ביתו איננו פטור מעבודת ה

ו "הרי כמה זה מחייב אם ח, להיות ממש על יד הגמרא, אבל מי שזכה לשבת בבית המדרש. קצת תירוץ
יכול להבין , ך נצחיולמה יש ער, ומי שזכה באיזו מדה להבין מה זה החיים האמיתיים. איננו עוסק בתורה

זהו חיוב . איזה זלזול נורא יש בזה אם הוא מסתפק במועט שכבר יש לו ואיננו מחפש יותר בכל כוחו
ומי . וכך היא דרכם של תלמידי חכמים אמיתיים בכל הדורות, המוטל על האדם להיות מוסיף כל הזמן

  ?ו בתורה היא כבר מספקתיוכל לקבוע שהוא כבר השיג מספיק רוחניות או שדרגת הבנתו וידיעת

התשתם את כחי '  ה"ועל זה אמר מרע "ואת תדבר אלינו"  ה"אמרו למרע   כלל ישראל, בזמן מתן תורה
כאשר כלל ישראל עומדים וזוכים להגיע למדרגה עצומה של נבואה . ל"יש לשון נוראה בחז  ',כנקבה

ואף השתבחו על כך ,  ישראל פחדועם. וכולם נביאים" עמכם' פנים בפנים דיבר ד", באספקלריה המאירה
אולם כאן מונחת , "'מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי וגו, היטיבו כל אשר דברו" ש"מאת הבורא ית

  .גם התביעה הגדולה שהייתה על כלל ישראל

ניאצו ' עזבו את ד" ,בעת שהוא מוכיח את ישראל על החורבן, ל מבאר בתוכחת הנביא ישעיה"א ז"הגר
כאשר כלל ישראל , ומבאר ששורש החטא והתביעה היא על זמן קבלת התורה "ראל נזורו אחורקדוש יש

ואז הם ביקשו לירד ממדרגתם לא רצו , שכולם נביאים" פנים בפנים"היו באמצע השטייגען הנורא של 
  ".נזורו אחור"על זו התביעה הגדולה שמתבטאת בתוכחת הנביא . 'לשמוע עוד את דבר ד

אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול "ל מבאר את דברי החכם מכל אדם "א ז"רבינו הגר
כי מלאכים עומדים כל אחד    'עומדים'רק מלאכים הם , שלמה המלך כתב כאן את שני הקצוות מטה

אך כשהוא יורד , יש לו מחד כוח לעלות יותר ממלאך, ו" של עולה או יורד ח'חפצא'אדם יש לו . במקומו
אם , וזו היתה התביעה על כלל ישראל בזמן של העליה הכי גדולה. שאול מטה,  גרוע מזהו אזי יותר"ח
  .זה השורש לקלקול ולחטא" נזורו אחור"

אלא להחזיק את מה , ו שאול מטה"לא לרדת ח, כמה חובה על כל אחד לשמור את מה שהוא קיבל
  .שקבלנו ולהתעלות בזה

iAi 
  'התחלה'תמיד להישאר במצב של 

היה מתלונן איך שפעם היה כל אחד עושה שטייגען וממשיך עוד ועוד עד יום , ל" זלמן זצרבי איסר
די להם במה , הגיעו לאיזה השגה וכבר עוצרים, לאיזה דרגה והנה הוא רואה שיש כאלה שהגיעו, מותו

  .בכל מצב לעלות ולשאוף, תמיד חובה להיות למעלה למשכיל. שהשיגו

, ס כותב" רבינו החת.הרי הוא זוכה ליותר ויותר סיעתא דשמיא, 'מתחיל' ויהיה תמיד, ואם אדם ינהג בזה
כשעוד לא יודע ולא השיג פותחים לו , "למעלה למתחיל"שיש סיעתא דשמיא מיוחדת למי שמתחיל 

 א"ש אויערבאך שליט"הגרמרן



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

סג

, ולפי זה מבואר שמי שתמיד הוא שואף. אחר כך צריך יותר להתאמץ, אחר כך קשה יותר, שערי אורה
, וזוכה לקבל עוד ועוד סיעתא דשמיא,  בכל עת הוא מתחיל ביחס למצבו הקודםהרי" למעלה"תמיד הוא 

  .הרי הוא זוכה ללא גבול, תמיד רוצה עוד ועוד, מי שתמיד מתחיל

לקבל משהו . כל אחד זכה לטעום, כל אחד קיבל משהו, לכל אחד ואחד, כל הדברים הללו שייכים לנו
איך אנחנו ". 'ויסעו מהר ד"ו "עד כמה יש ח, את עצמו  וכאן התפקיד של כל אחד שיעורר. בקבלת התורה

ראיתי "ל "אמרו חז, את קבלת התורה?, איך ממשיכים את זמני העליה? קמים מהגמרא כשצריכים לקום
, הוא מי שנתפס בזה" בן עליה", הלא כל אחד יש לו זמני עליה? מי הם הבני עליה" בני עליה והם מועטים

  )מתוך שיחה לפני אברכי עיירות הדרום. (ה למעלה למשכילשנשאר עם ז, שמשאיר את זה

iAi 
  מפיו דעת ותבונה

התומים שבדורות קודמים שהכירו יותר היה הסמל , אני רגיל להזכיר את מה שמזכיר התומים בדרשות
והוא כותב , התומים היה מקור הגאונות והשכל, והוא היה בדורו ראש הישיבה הגדול, של שכל תבונה

 מה שאומרים וחושבים שהחיפוש וחריפות השכל זו ההצלחה והוא מעיד על עצמו שביום שווא ושקר
   ...אמר אהבה רבה בבכיה אז הוא היה מחדש לאמיתה של תורה ואם לא   שהוא

שראוי רק , אמר קהלת" הבל הבלים"ל במדרש על "שהוא מעין מה שאמרו חז, ואני רגיל לבאר בזה
אין זה סתם אדם שלא כל , כן גם כאן   ".הבל" סתם אדם שאומר אינוו ,לו הכל לשלמה לומר כי הוא היה

זהו גאון הגאונים ממש והוא מעיד ואומר שהכל הוא ... כך הבין ואומר שצריך סיעתא דשמיא להבין לימוד
  .ואין ההצלחה בשכל וחיפוש', מפי ד

 'כין את השיעורלא ה'שבאחד הימים לא מסר שיעור מאחר שאמר ש, ל"ב זצ"העיד תלמיד של הנציו
ועל כן לא יכל לתת שיעור ביום , 'אהבה רבה'אמר שלא בכה באותו יום ב,  על כךולאחר מכן כששאלו

  .כזה

ויש הרבה סוגים של תרדמה יש אדם שהוא ער מסתובב " . יעור משנתו"ם בכמה מקומות "לשון הרמב
הרי הוא , שמחה הכי גדולהב, מי שלא חי את החיים הנצחיים, מדבר אבל למעשה נמצא בתרדמה נוראה

, את הדברים הגדולים שנתנו לנו באהבה, ויחיה את התורה והתפילה, אם אדם יעיר את עצמו. ישן ממש
  .לשאוף עוד ועוד, שיחיה תמיד במציאות של למעלה למשכיל

iAi 
  ליבא בעי

 לו תשוקה ל במשלי מי שיש"א ז"וכדפירש  הגר" לתאווה יבקש נפרד"כי כשיש לו תשוקות אחרות אזי 
" ,ה ליבן של ישראל"הקב"ל במדרש שיר השירים " זו הכוונה בחז   .שלו הוא נפרש מהשורש וזה מפריע

ליבן של ישראל  וכשאדם מקושר ,ה שוכן איתם נמצא בלב כל אחד מישראל"הקב, כי  רחמנא ליבא בעי
  .עד שורש השורשים כמה לא מכניס דברים אחרים יש לו יותר שיכות

, וכדאמרו כל המתיהר אין אני והוא יכולין לדור יחד, ו להפרד ולהתרחק"ירה אדם יכול חלאדם יש בח
ועל , כבר אין אני והוא יכולין לדור, ו דברים אסורים ממש אם רק הלב מתנשא יש בו תשוקה אחרת"לא ח

אות מכל משמר נצור ליבך כי ממנו תוצ"כככל שאדם שומר על ליבו , זה אמר דוד המלך  לא גבה ליבי
וממילא מצטער ונאנח על כל פגם ', לא להכניס בלב תשוקה אחרת חוץ מעמל התורה תורת ד, "חיים

  .)ג" חשון תשס-   קול תורה'ישיבהיכל ' מתוך דברים שנא(,  בכבוד שמים שזה תכלית הבריאה של האדם

iAi 
  ת כתיב" בד- מפחד תמיד אשרי אדם 

. ל שהיה גאון הגאונים ובעל זכרון עצום"שמחה זאני רגיל לחזור ולספר את מה שהיה ברבי מאיר 
ביקש שיוריד מהמדף מחברת על תמורה שכתב שלושים וחמש שנה קודם והקריא , וכשהגיע אליו אחד



  במשנתם

 

סד

בכל רגע שם את , וכשבאו שם אנשים מהקהילה לדבר עימו בעניני הציבור. מהזכרון כל מילה שכתב שם
  ...האצבע בגמרא כדי לזכור היכן הוא נמצא

? הרי ראינו כעת איך הזכרון הנורא ומה איפה החרדה לשים את האצבע על המקום בגמרא, ופנו ושאלו
ובני רשף יגביהו עוף אין עוף אלא "ומייד האדים רבי מאיר שמחה כעמוד אש רותח ואמר בקול סערה 

  . פחד נורא שיסתלק ממנו משהו"  תורה

ודברי תורה הכוונה לכל דבר . ת כתיב" ההוא בד"אשרי אדם מפחד תמיד"וכך זה בכל דבר שברוחניות 
, היא תאריך ימים ועומדת לעד' אך יראת ד, הפחד בדברים אחרים הוא פחד שווא מכלה גוף ונפש. רוחני

  .)עזרת תורהד הגדול "בביהמ' מתוך דברים שנא (.והיא האמיתית

iAi 
  התורה על כל חלקיהמעלת 

ו על אבות בכמה מקומות אשר מדבר על גדלותה ומעלתה ל בפירוש"רגיל אני בעניי להזכיר את המהר
אלא על תורה של ארבעה אבות נזיקין , של תורה שלא לחשוב שהכוונה רק על תורה כמעשה מרכבה

בזה אנו מתדבקים ומשיגים למעלה , כי כאשר לומדים דבר שמתלבש כאן למטה, וארבעה שומרין
כי זו היא , על לימוד התורה" שפכי כמים לבך"ק ל מבאר הפסו"א ז"ורבינו הגר. למעלה לתורה עצמה

וכשלומדים כך מגיעים . להשקיע את כל הלב בתורה" שפכי כמים לבך"במצב של , צורת לימוד התורה
  ).ם- בניני האומה י,דף היומיפ סדר "עס "סיום השבמעמד ' מתוך דברים שנא( .לדביקות והשגה

iAi 
  ה מה לאכולזה היה כשממש לא הי, פעם כשיצאו מהלימוד

ל היה "אבי מורי זצ. כשכפשוטו לא היה לחם לאכול, הדור הזה לא כל כך יודע מה היה המצב פעם
והיו מצבים שהייתה רק , מספר על הזמנים שלמד בישיבה קטנה ובבית אביו לא היה מה לאכול כפשוטו

 שסיפרו לי בכאב למה אני זוכר על כמה יהודים. פרוסה אחת והיה להם ספק כיצד הוא ואחיו יאכלו אותה
  .אלא פשוט לא היה מה לאכול, לא בגלל שהיתה חסרה להם איזו רחבות, הם יצאו מהלימוד

זה היה תמיד היסוד והאושר של , היתה השאיפה של כל אחד ואחד להיות כולו תורה, וגם במצבים אלה
ועל זה . ה דכולה בההפך בה והפך ב, כל החלום וכל השאיפה והבקשה להישאר דבוק בתורה, כלל ישראל

ונלחם כארי והקדים הרבה פעמים רפואה למכה שלא , נלחם רבנו הגדול להעמיד יסוד מוסד זה ולהמשיכו
  )ג" חשון ס- בית שמש , א"בעצרת המספד למרן זיע' מתוך דברים שנא. ('ייכנסו שאיפות אחרות וכדו

iAi 
  בכל יום יהיו בעיניך כחדשים

אמנם כל אחד יודע את זה כבר מילדותו אבל , כאילו היום ניתנה תורה" כל יום יהיו בעיניך כחדשים"
ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה "א ש"ס זיע"החת' וכתב רבנו הק. צריך לחיות את זה ממש בפועל

שאם , ו על זה"וגם כל הקללה ח, "יהיו בעיניך כחדשים"שגם כל הברכה היא על ההרגשה הזו של , "וקללה
כי בלי הרגשת , ו קללה"אז גם אין את הברכה וגם יש ח, "היום כחדשים"תחדשות של אין את הרגשת הה
ואז יצרו מתחדש עליו ומציע לו , אז עלול האדם לחפש התחדשות בדברים אחרים, ההתחדשות בתורה

  ".ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם"עד , דברים חדשים עד לדברים הגרועים ביותר

iAi 
  ההבנה שלו בתורהלכל אחד יש את 

יש לו את , בעומק ובחזרה, בלימוד הגמרא, כל אחד יש לו אפשרות להתעלות עם הכוחות שיש לו
חייב אדם לומר . "בכל עבודה שבלב, וכך גם בכל תפילה, כל אחד עם הכוחות שיש לו, ההבנה שלו

  .לדעת שהוא לבדו מסוגל להתעלות בלי קץ, נאמר על רוחניות" בשבילי נברא העולם

iAi

א"טש אויערבאך שלי"הגרמרן



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

סה

  

ïøî åðáø    
 éáø ïåàâäïîâøá éáö øéàîèéìù "à  

  
  

   כקרבן לפניו- התורה 
  ט"ערב חג השבועות תשס, ת"פ' אור ישראל'בהיכל ישיבת ' מתוך דברים שנא

  

ה בשם מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר "שמעתי הרבה פעמים ממורי ורבי חמי רבינו הגדול זצוקללה
ששבועות ] מסכת שבועות אות ט', ה הק"הדברים מבוארים בשל [ל שהביא משמם של קדמונים"זצוק

  .הוא יום דין על תורה

ן במסכת ראש "דהנה הר, ז יש ליתן טעם במה שנהגו ללמוד בחג השבועות כל הלילה"ונראה דלפי
מנא לן דנידונים בפסח ובעצרת ובחג על תבואה פירות , דבארבעה פרקים העולם נידון תמה' השנה במתני

אלא הני ' וכוה מדברי קבלה למדנו דכתיב " בשלמא אדם נדון ברתמהני) ף" א מדפי הרי,ג(ל שם "וז, ומים
 ומסתברא לי דילפינן להו מדאמרה תורה הביאו לפני ,שלשה פרקין אחריני מבעיא לי מנא להו לרבנן

ולם נידון  אלמא בזמנים אלו הע, וכדתניא לקמן, ונסכו מים לפני בחג, ושתי הלחם בעצרת,עומר בפסח
והיינו דכדי להתברך צריך להקריב מאותו . ל"עכ, רכושיתב כדי ה להביאן" ולפיכך צוה הקב,בדברים הללו

  .מין ביום דין שלו

ימים ' דל שם ועוד טעם שקבעו "ו וז"א סק"ז ביארתי בהקדם מה דכתב במשנה ברורה סימן תקפ"ועפי
 ובכל ,ימים קודם הקרבה' טעונים ביקור ממום דשכן מצינו בקרבנות ש, ]לומר סליחות לפני ראש השנה[

ה יעשה אדם עצמו " ללמד שבר,ה כתיב ועשיתם עולה"פנחס כתיב והקרבתם עולה ובר' הקרבנות בפ
ן כתב "והנה הרי בר. ל"עכ, הםימים לבקר כל מומי חטאתו ולשוב עלי'  ולכן קבעו ד,כאלו מקריב את עצמו

ל "ולפי דברי המשנה ברורה הנ, ת שאמרה תורה באותן ימיםללמוד יום דין בפסח ועצרת וחג מקרבנו
ומעתה זה הוא גם מקור לדעת שראש השנה ', ועשיתם'שהנה על הקרבן של ראש השנה נאמר בו , נראה

ומכיון , שהקרבן יהא לרצון, ולכך צריך שהאדם יהא בלא מום ולבקרו ארבעה ימים, הוא יום דין על האדם
  . צמו של האדם מוכח שביום זה דנין את האדםשצריך להקריב ביום זה את ע

כדי שיעלו דברי התורה , לכך נהגו ללמוד כל הלילה, ומעתה כיון שכתבו דשבועות הוא יום דין על תורה
ללא הפסקה ודברים , ועל כן צריך להשתדל שיהא לימוד זה לימוד הראוי לבוא לפניו, לרצון כקרבן לפניו

יזכנו שיצא לאור דיננו ונזכה ' וה, אימה וביראה כמו שניתנה תורהב, עם העמל והעיון הראוי, בטלים
  .ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים, לקבלת התורה

   
  

  'שבתי בבית ה
 י "בהיכל ישיבת רשב' שנאמתוך שיחה 

 

ולבקר ' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' שבתי בבית ה' אחת שאלתי וגו, אורי וישעי' לדוד ה) תהלים כז. (א
ה בתחילה אתה אומר אחת "אמר לו הקב, ובילקוט שם אמרו שכשדוד המלך אמר אחת שאלתי, היכלוב

ולבקר בהיכלו כי יצפנני בסכה ביום רעה ' לחזות בנועם ה, שאלתי ואחרי כן אתה מבקש  הרבה דברים
 למדתי ל רבונו של עולם ממך"א, יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי

ואחר כך , אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה' בתחלה אמרת ועתה ישראל מה ה, לא יהא העבד שוה לרבו
  .ל"הוי דיו לעבד שיהא כרבו עכ, פתחת להם מצוות הרבה שנאמר ללכת בכל דרכיו

אלא הכוונה , ה לשנות בדיבור"דזה ודאי שאין הכוונה שלמד דוד מהקב, וביאור הדברים נראה ברור
פ שהכוונה "ואע, היינו יראה, דהיסוד הוא אחד, כ לפרט" לומר בתחילה את יסוד הדברים ואחשלמד

 



  במשנתם

 

סו

מ כיון שכל המצוות מתחילתם נעשים שלא לשמה ומתוך שלא לשמה בא "מ, ביראה הוא יראת העונש
ולבקר ' וזה אמר דוד דכמו כן יסוד הדברים שביקשתי לחזות בנועם ה. כ הכל נכלל ביראה"א, לשמה

  .דהוא יסוד הכל, היא המביאה את כל המשך הדברים' דהישיבה בבית ה', הוא שבתי בבית ה', לו וכובהיכ

, וירח את ריח בגדיו ויברכהו כגון יוסף משיתא ויקום איש צרורות) תולדות סה כב(ובמדרש רבה . ב
 עול ומה אמרין ליה, יוסף משיתא בשעה שבקשו שונאים להכנס להר הבית אמרו יכנס מהם ובהם תחלה

ואמרו לו לאותו יוסף , אחד מישראל יכנס בראשונה ויפשוט יד בכלי בית המקדש[דאת מפיק דידך 
נכנס והוציא מנורה של זהב אמרו לו אין דרכו של הדיוט ] משיתא שיכנס ומה שתוציא יהא שלך

שנים ' ו מכס גר פנחס נתנו ל"א, ולא קיבל עליו, להשתמש בזו אלא עול זמן תנינות ומה דאת מפיק דידך
מה עשו לו נתנו , אמר לא דיי שהכעסתי לאלקי פעם אחת אלא שאכעיסנו פעם שניה, ולא קיבל עליו

  .ל"עכ' היה מצווח ואומר ווי אוי אוי שהכעסתי לבוראי וכו, אותו בחמור של חרשים והיו מנסרים בו

די שמסר נפשו ונתן ולחזור בו עד כ, ויש לעיין מה גרם ליוסף משיתא להבין שהכעיס את בוראו
ואם , צועק ומתוודה ווי אוי אוי שהכעסתי לבוראי' וקיבל עליו את הדין והי, שיהרגוהו במיתה משונה

' ד דפוניבז"ומהגאב. וכי זה גם לו למסור נפשו, משום שראה שחזרו בהם מהבטחתם ושוב לא האמינם
' דהכניסה לבית ה', שנכנס לבית ה, ל שמעתי לבאר דסיבת חזרתו לאלוקיו היתה משום"ש כהנמן זצ"הגרי

  .ד"עכ. היא היא אשר שינתה אותו

ויהי , באהל העדות' וינח משה את המטת לפני ה)  כד-במדבר יז בפסוקים כב (והנה בפרשת קרח 
ויצא , ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים

והנה כתבה התורה ויקחו , כ"ע, אל כל בני ישראל ויראו ויקחו איש מטהו'  המשה את כל המטת מלפני
' ויאמר ה) בפסוק כה(ע דלהלן מינה "עוד צ, ומה חידשה בזה התורה, ד מה נפקא לן מינה"ויל, איש מטהו

, כ"ע, אל משה השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי ותכל תלונותם מעלי ולא ימותו
כ ראיית האות תגדל כאשר יחזיר את כל "דאי ענין השבת המטה הוא להיות לאות לבני מרי אע "וצ

, כ אמאי נתנו לכולם ליקח את מטותם"וא, המטות ויראו דכל המטות אינם צומחים ומטה אהרן צומח
  .ז תקטן ראיית האות"שלכאורה עי

והשליך אהרן ,  מופת לפני פרעהכשמשה ואהרן נתנו) 'יב' שמות ז(וארא ' אלא דראה בבעל הטורים בפ
ובפסוק יב כתיב על החרטומים וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינים ויבלע מטה , את מטהו ונהפך לתנין

ויבלע מטה אהרן את מטותם ומטה אהרן בתוך מטתם ' כתב שם וזה לשונו  מטותם ב. אהרן את מטותם
מטותם וכשהוציאו אז חזר ופלטם ולכך איתא במדרש שגם במעשה קרח בלע מטה אהרן ) במדבר יז כא(

ומבואר דהסיבה , ל"עכ, לפי שבלעם, חסר, ויוצא משה את כל המטת) שם(ועל כן כתיב , לא הוציאו פרח
והיינו דכל , ששאר המטות לא הוציאו פרח הוא משום שהיו בלועים בתוך מטה אהרן ולא יכלו לפרוח

או את המטה אז פלט אותם מטה אהרן לראות שלא ורק אחרי שהוצי, פורח' הי' בתוך בית ה' מטה שהי
  .פרחו

ומעתה דאם היו נותנים את כל המטות לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי היו גם שאר המטות 
' שתולים בבית ה) ד"ב י"צ(וכמאמר הכתוב בתהילים , מיד הם פורחים' דכיון שנכנסו בתוך בית ה, פורחים

חם כיום ' ולכך לחם הפנים הי, הוא מקור החיים' דבית ה,  איש מטהוולכך לקחו, בחצרות אלוקינו יפריחו
מקור ', ל דכשנכנס יוסף משיתא לבית ה"זצ' ד דפוניבז"והם הם דברי הגאב. גודל' והזהב הי, הלקחו
  .בינה זאת. הרי שנשתנה לגמרי ושוב חזר לבוראו, החיים

ואם כן מהו שמסיים ולבקר , ימי חייכל ' וכבר עמדו רבים במזמור זה דדוד מבקש שבתי בבית ה. ג
ולבקר בהיכלו ליראות שם בכל בקר ובקר כך פירשו ) 'ז ד"תהלים כ(י שם "ואמנם ראה בפרש. בהיכלו

  .כ מהו שמסיים בכל בוקר ובוקר"ע דהרי ביקש כל ימי חיי וא"והדברים צ, י"ש ברש"דונש עיי

ל "ה בהקדמתו לספר אבי עזרי נזיקין וז"ח רבינו הגדול זצוקללה"ולבאר הדברים נקדים מה שכתב מו
ודעת אלוקים ' אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה) 'משלי ב(שלמה המלך אמר 

והביאור הוא כמו שראיתי מפרשים כי מדרך העולם לבקש כסף וכל השתדלות נקל הוא אצל , תמצא
אבל אין מדרך העולם לחפש אחר ,  רק לזהוכל עמלו בתמידות הוא, האדם אך ורק להגיע לזה להשיג כסף

 א"צ ברגמן שליט"הגרממרן



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

סז

אבל אם יקרה מקרה שיוודע לאדם שבמקום הזה יש איזה מטמון אזי במשנה מרץ ועבודה רבה , מטמונים
אשר ברגע קטן ובפעם אחד יוכל , וכל מחשבותיו יהיה רק לזה למצוא המטמון, אל ינוח ולא ישקוט

אם תבקשנה , אשר שלמה המלך מזהיר ומבטיחלהתעשר ולהיות מאושר אחר אשר ימצא המטמון וזהו 
בין אם אתה יודע שתשיג ובין אם אין אתה יודע שתשיג וכמטמונים תחפשנה בזמן , ככסף היינו בתמידות

והכלל ', אז ודאי שתבין יראת ה' שאתה יודע שיש מטמון אם יהיה לך המרץ בעבודתך בתורה ויראת ה
  .ל"עכ. לקנות ולזכות בכתר התורה והיראההוא התמידות והמרץ בהחיפוש הן הן המעלות 

למה תלמיד חכם דומה בפני עם הארץ ) סנהדרין נב ב('  בדברי הגמדובאמת שיסוד הדברים כבר ביארתי
בתחילה דומה לקיתון של זהב סיפר הימנו דומה לקיתון של כסף נהנה ממנו דומה לקיתון של חרש כיון 

 האדם אשר מעפר יסודו בשר ודם אשר בהרגל עם הדבר וביארתי שזהו דרך, שנשבר שוב אין לו תקנה
סדר , בריש פרק ב בתענית' עי, ובאמת שמצאנו כדבר הזה אצל גדולי האמוראים, נפגם אצלו ערך הדבר

למה ) 'ז א"ט(' ובגמ. תעניות כיצד מוציאין את התיבה לרחובה של עיר ונותנין אפר מקלה על גבי תיבה
ריש לקיש אמר בכל צרתם ,  אמר רבי יהודה בן פזי כלומר עמו אנכי בצרה,נותנין אפר מקלה על גבי תיבה

אמר רבי זירא מריש כי הוה חזינא להו לרבנן דיהבי אפר מקלה על גבי תיבה מזדעזע לי כוליה , לו צר
שבדק עצמו בתנור אי ) מ דף פא א"ב' עי(קודש קדשים ' והנה רבי זירא שכל גופו הי', ל הגמ"עכ, גופאי
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  במשנתם

 

סח

הרגיש בעצמו הבדל מהפעם הראשונה שראה שימת האפר מקלה על גבי , ה נורא דגהינוםשליט בי
  .לשאר פעמים שכבר נתרגל בזה, מזדעזע כל גופו' התיבה שהי

מפרש ' ל שהי"ל בשם מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצוק"ושמעתי ממורי ורבי חמי רבינו הגדול זצוק
מ בגהינום אם "ושאל מה נפק,  את פיו מעמיקין לו גהינוםכל המנבל) לג ב(ל שאמרו בשבת "דברי חז

ז דאין מניחים לו בגהינום להיות במקום אחד דגם בגהינום "וביאר הגרא. נמצא יותר עמוק או פחות עמוק
  .בינה זאת. ולכך מטלטלין אותו עומק אחר עומק כדי שלא יתרגל, יש הרגל

דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש אל משה ' וזהו הענין שאמרו בויקרא טז ב ויאמר ה
כי תמיד אני נראה , י פירש כי בענן אראה"וברש, ולא ימות כי בענן אראה אל הכפורת' מבית לפרוכת וגו

ז מהלכות בית הבחירה כתב "ם פ"וברמב, שם עם עמוד ענני ולפי שגלוי שכינתי שם יזהר שלא ירגיל לבא
  . והכל ממצות מורא מקדש, השלא יכנס להר הבית אלא לדבר מצו

דבר תמידי כמו בקשת הכסף שהאדם לא , כל ימי חיי' ומעתה זהו הביאור בבקשת דוד שבתי בבית ה
אלא שאף שחיפוש הכסף , נח ולא שקט מדבר זה וההשתדלות בהשגת הכסף אצל האדם הוא בתמידות

תרגל בדבר כבר אינו בהתלהבות דכיון שנ, מכל מקום אינו דומה לתחילת החיפוש, כל הימים אינה נפסקת
ועל דבר זה בקש דוד ולבקר בהיכלו שיהא לו את ההרגשה של דבר חדש וכמטמוניות , הראשונה

) כז ד(י שם בתהילים "כ רש"וזהו מש, שכשנודע לו שיש כאן מטמון מתחדש החיפוש ביתר שאת ועוז
זהו מה . 'שה ובוקר חדש בבית הדביקש דוד שיהא כאילו כניסה חד, בשם דונש ליראות בכל בוקר ובוקר

ופירשה שלמה במשלי אם , ולבקר בהיכלו' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' שביקש דוד שבתי בבית ה
  . תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה

ò êøòð" ôíéãéîìú éáúë  

   
  

   שתהיו עמלים בתורה- יסוד הכל 
  

 לדברי התורת כהנים שתהיו עמלים י הביא"וברש, אם בחוקותי תלכו) ויקרא כו ג(פרשת בחוקותי 
ואכלתם לחמכם ' הרי שזהו התנאי לכל השכר של ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה וגו, בתורה
ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם ' וישבתם לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ וגו, לשובע

 בתוככם והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי והתהלכתי' ואכלתם ישן נושן וגו, והקימתי את בריתי אתכם
להיות , י שם"וברש, ובהמשך הפסוקים נאמר ואם לא תשמעו לי. 'ואולך אתכם קוממיות וגו', לעם וגו

  .והיינו שיסוד הכל הוא העמלות בתורה, ולא תעשו דמתוך שלא תלמדו לא תעשו, עמלים בתורה

וכן ראיתי בשמו בספר בצל העדה ליקוטים , ל"וזה רבות בשנים ששמעתי בשם הסבא מסלבודקא זצוק
, ולאחר זמן עזב את עסק התורה ופנה לעסוק במסחר, על התורה שאמר לאחד שלמד בתחילתו בישיבה

, חום גדול' והשמש יצאה על הארץ והי, בנמצא לחם ומים' ויהי היום שהיה שנת בצורת וכמעט שלא הי
, הנמצא חסד גדול כזה' ולכאו, משקה לעוברים ושבים' ועמד זה עם חבית מים צוננים בפרשת דרכים והי

דמכיון שעזב את עסק ועמל התורה הרי הוא חד מאלו שגרמו , ואמר לו הסבא שלא יחזיק טובה לעצמו
אבל . ואז חסדו הווה חסד, לו חלק בזה' עוזב את עסק התורה לא הי' דאם לא הי, לצרות לרעב ולחסרון

ומן השמים אומרים עליו הוא אמנם משקה מים ,  מהגורמים לבצורתהוא אחד, עכשיו שעזב עסק התורה
, וחובתו להשקות הצמאים מים, אבל הוא אינו יודע שגוזל שתיה ממליוני אנשים, לאנשים והם יחידים

  .כ שמעתי"ע. צ להחזיק לו טובה על כך"כ אי"וא

דהנותן , תן לעמלי תורהונראה שזהו עומק הדברים שהביא רבנו החפץ חיים שאת עיקר הצדקה צריך לי
, דאין הוא מהגורמים לצרות ולחסרון, כ צדקתו צדקה היא"לעמלים בתורה הרי הוא נעשה שותף בעמל וא

  .דיש לו חלק בעמלם
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הרי ', שהחסרון בעמל התורה גורם לכך שכשאדם מתפלל ומבקש פרנסה וגאולה וכו, וכשנתבונן נראה
כ "וכמש, ורה הוא מהגורמים לחסרון הפרנסה והגאולהדבזה שמתעצל בעמל הת, יש בזה חסרון בתפילה

, ואיזה פנים יש לאדם שמבקש ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים, י דיסוד הכל הוא העמלות בתורה"רש
ולברכה ' והתהלכתי בתוככם'דכדי לזכות לברכה של , ו מעמל התורה"והרי התורה אמרה ומתרפה ח

  .ל בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורההתנאי הוא ש', ואולך אתכם קוממיות'

ה יעזרנו שנזכה להיות מן העמלים בתורה ונזכה לברכה של ואולך אתכם קוממיות בבנין בית "והקב
  .המקדש

úåîéùøíéãéîìú  
   

  

   יודע את רבונו ומתכוין למרוד בו–רפיון בעמל התורה 
  

להיות , י"ופירש רש. המצות האלהלא תשמעו לי ולא תעשו את כל  ואם) ויקרא כו יד(בחוקותי ' בפ
הרי קיום מצות ' יכול לקיום המצות כשהוא אומר ולא תעשו וגו ,עמלים בתורה לדעת מדרש חכמים

אלא זה המכיר את  ,אין לי ,ל לי"ומה ת ,להיות עמלים בתורה ,הא מה אני מקיים ואם לא תשמעו לי ,אמור
וכן  ,שמכירו ומתכוין למרוד בו ',גבור ציד לפני ה )בראשית י ט(וכן בנמרוד  ,רבונו ומתכוין למרוד בו

ולא ). כ כו יח"תו(ומתכוונים למרוד בו  מאד מכירים את רבונם' רעים וחטאים לה) שם יג יג(באנשי סדום 
והיינו דגבי עמלות בתורה איירי . י"ל רש"עכ, משלא תלמדו לא תעשו הרי שתי עבירות) כ"תו (,תעשו

ע דאמאי גבי "והדבר צ. י עצלות או שאר דברים"אלא אף ע, עשיה אינו כןולגבי , במתכוון למרוד בו
והיינו שהקללות על רפיון , ללמדנו שזה המכיר את רבונו ומתכוון למרוד בו' לי'עמלות כתבה התורה 
וביותר . ובעשית המצוות אינו צריך למרידה אלא סגי בעצלות או בשאר דברים, בעמל תלויות במרידה

צריך להיות תלוי ' שבתורה אין זה הי, צריך להיות היפך הדבר' ולכאורה הי, רה כנגד כולםשהרי תלמוד תו
  .  מספיק ברפיון קצת' במרידה דווקא אלא הי

הקדוש ברוך  ,המתאבל ומוריד דמעות על אדם כשר כל )קה ב(בשבת  'י דברי הגמ"ואשר יראה בזה עפ
ך "כך היא גירסת הש[המתעצל בהספדו של אדם כשר כל ) שם(וכן אמרו , הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו

ל "דושניצר זצוק' ר המשגיח רבי אלי"וענין אדם כשר שמעתי ממו]. שדמ' הלכות אבילות סי' עי', בגמ
י מה "והסברתי דבריו עפ. שאמר לי שכשר הוא התואר הכי גדול שיש, תלמידו של בעל החפץ חיים' שהי

והיינו שהתואר כשירה שייך במי ,  כשירה שעושה רצון בעלהשאמרו בתנא דבי אליהו איזו היא אשה
  .שעושה רצון בעלה

ושאלו , והנה במדרש תנחומא ריש פרשת בהעלותך רבי טרפון אומר אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד
ה אוהב שמן "אמר רבי טרפון מצינו שהקב, אותו מה יעשו אנשי מדי אנשי קפוטקיא שאין להם שמן זית

ובאמת שכדברי האלה כתב המסילת . וכן במנחות במקדש, יוה על שמן זית במנורה במקדששכן צ, זית
הבן מביא לו את הדבר ואינו מחכה וממתין , ישרים בענין אהבה שבן הרואה שאביו חפץ ומחבב איזה דבר

ה רצונו והיינו שז, ה אוהב שמן זית"וזהו שאמר רבי טרפון מצינו שהקב. דהאוהב עושה רצון אהובו, לציוויו
  .  ה אף שלא נצטווה על כך בפירוש "אמור מעתה אדם כשר הוא העושה רצונו של הקב, ה"של הקב

אמנם בדבר שזה מאוויו וכל חפצו ומגמתו , והנה כל זה הוא בדבר שהבן רואה שאביו אוהב וזה רצונו
, ד מדבר על זה עם בניוותמי, ועל יסודות אלו ולצורך כך בנה את ביתו, וכל ענינו סובב בדבר זה, של אביו

ז שיש כאן חסרון ברצון אלא ודאי מיקרי שמורד "אי, הנה בן שנמצא בבית של אביו ואינו עושה רצון אביו
שכל תכלית בריאת , אדם לעמל יולד) ט ב(סנהדרין ' והרי בענין עמלה של תורה עי. והדבר פשוט, באביו

ותנאי התנה , הרי שהכל לעמלה של תורה, םוהבריאה נבראה לצורך האד, האדם היתה לעמלה של תורה
אמנם , ה מלמד תורה לישראל"והקב, וכשאדם לומד תורה שכינה כנגדו, ה אם מקבלין את התורה"הקב

הרי המתרפה מעמלה של תורה הרי הוא בבחינת מכיר את רבונו ומתכוון , זהו בתנאי שיעמול ויתיגע ויעיין
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, והאדם נמצא וחי בבריאה,  כיון שזהו כל מטרתה של הבריאהאמנם, דאף שאינו מתכוין למרוד, למרוד בו
ומעתה זהו מה . דהרי יודע הוא שזה תכלית הבריאה, הרי הוא בבחינת יודע את רבונו ומתכוין למרוד בו

שהמתרפה ומתעצל בעמלה של תורה הרי שאינו שומע לי ומורד ', לי'שהדגישה התורה אם לא תשמעו 
  .ה"י זה מורד בהקב"שנעשה ע נורא נוראות למתבונן  ,בי

)øò åøîàðù íéøáã êåúî"ðùú ïåéñ ç"æ .íéãéîìú éáúëî ( 
   

  

  ה"א זללה"אהבת התורה של מרן החזו
 ]מכתבי תלמידים. [ד" חשון תשמ- א " בשיחה ביום הייארצייט למרן זיע'נא

  

לא  , מיפטר פטרמיניה רבא מרב נחמן משיח שנצטרע מהו באלמנה מידחא דחי או בעא' ב ב"הוריות י
ל הונא בריה דרב נחמן לרב פפא תנינא אין לי אלא "א ,יתיב רב פפא וקמבעיא ליה זימנין הוי ,הוה בידיה

קם נשקיה , ]אשה בבתוליה יקח[והוא ) א"ויקרא כ(ל "שעבר מחמת קריו עבר מחמת מומין מנין ת
  .'ל הגמ"ברישיה ויהיב ליה ברתיה עכ

' ונראה דהנה מצאנו לרב פפא שהי, יצא מגדרו עד שיהיב ליה ברתיהויש להבין ממה נתפעל רב פפא ו
פפא איקלע לתואך אמר אי איכא צורבא מרבנן הכא  רב) 'ג ב"ל(יעויין בנדה , שם לב על המכסיפים אותו

אמרה ליה ההיא סבתא איכא הכא צורבא מרבנן ורב שמואל שמיה ותני מתניתא יהא  ,איזיל אקבל אפיה
 ,רמא ליה תורא ,אזל לגביה ,אמר מדקמברכי לי בגוויה שמע מינה ירא שמים הוא ,הרעוא דתהוי כוותי

 ,י שבקיה"וברש, שימי בר אשי ואתא לקמיה דרב שבקיה 'רב פפא וכו אמר ',אהדדי וכו' רמא ליה מתני
, שרב שמואל כבדו ושחט לכבודו שור' הרי שאפי. רב פפא לאושפיזיה משום דכספיה ואזל לגבי רב שימי

רב הונא בר מנוח ורב שמואל בר אידי ורב חייא מווסתניא הוו  )'א' ט(עוד מצינו בתענית . מ שבקיה"מ
אתו לקמיה דרב פפא כל אימת דהוה אמר להו שמעתא ולא הוה  ,שכיחי קמיה דרבא כי נח נפשיה דרבא

ח קמיה דרב שימי בר אשי הוה שכי רב' ועוד שם בגמ. 'חלש דעתיה וכו ,מסתברא להו הוו מרמזי אהדדי
 ,פפא הוה מקשי ליה טובא יומא חד חזייה דנפל על אפיה שמעיה דאמר רחמנא ליצלן מכיסופא דשימי

  .רב פפא שם לב לבושת' הרי שהי. 'ל הגמ"עכ, קביל עליה שתיקותא ותו לא אקשי ליה

נא והרי הו, כיון שהיה הונא זהיר מאוד מלבייש, דההתפעלות של רב פפא מהונא היתה, מעתה נראה
, דרב נחמן ואז ישב לפניהם הונא הצעיר' ולא רחוק הדבר לומר שכשרבא בעא מיני, היה בנו של רב נחמן

ורק כשזימנין רב פפא הוה יתיב , מ שתק הונא ולא אמר דבר"מ, אביו רב נחמן' ואף שלא היה הדבר בידי
 ראה רב פפא בהונא שכשישב ודבר זה', ל רב הונא בריה דרב נחמן תנינא וכו"אז א', לבדו וקא מיבעיא לי

ומיד קם , ורק כשישב לבד ואביו לא היה שם  הביא לפני רב פפא את הברייתא דתנינא, לפני אביו שתק
  .'ברתי' להונא ברישא ויהיב לי' רב פפא ונשקי

) ט"ג אות י"פ(אמנם מורי ורבי הקדוש בעל החזון איש זכר צדיק וקדוש לברכה בספר אמונה ובטחון 
, היא משום אהבת התורה שהיתה פועמת בלבו של רב פפא', ברתי' שוט שהסיבה שיהיב ליכתב לדבר פ

ומביאור זה רואים אנו את אהבת התורה . 'וכו' וכיון שהביא לו ברייתא שלא ידע יצא משלוותו וקם ונשקי
ה שהיה פשוט לו שזה הביאור במעש, ה"שהיתה פועמת בלבו הגדול של מורי ורבי קדוש ישראל זצוקללה

  .זה

 - ראו אותו -אבהו נחת לטבריא חמוניה  רבי) א"ח ה"פ(ויש להשוות לזה דברי הירושלמי בשבת 
אמרין  ,אמר לון למה,  מציאה–אבהו סימה ' אשכח ר ,יוחנן' אמרון קומי ר ,יוחנן אפוי נהירין' תלמידוי דר

 , אוריתא חדתא שמעתל מאי"סליק לגביה א ,אמר לון דילמא אוריתא חדתא שמעתה ,ליה אפוי נהירין
א שהיה בדרגא גבוהה "ר החזו"וכן מו. ל"עכ, וקרא עליו חכמת אדם תאיר פניו ,ל תוספתא עתיקתא"א

  .כפשוטה שאהבת התורה גרמה להתפעלותו של רב פפא' של אהבת תורה הבין את הגמ
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   עבדות- ' נעשה ונשמע'
  

איסר זלמן ' ששמע ממרן הגאון ר] ה"זללה[א "ח מרן הגאון שליט"הנה שמעתי הרבה פעמים מכבוד מו
ועל החלק של כל , ל שמקובל מקדמונים שבחג השבועות נידונין על התורה על ביטול תורה"מלצר זצ

והנה על אף שאנו מבקשים כל יום בברכה , ד"העתידות של כל יהודי בתלמוד תורה עכ אחד בתורה ועל
וכן בתפילות שבת וחג אנו ,  על תלמוד תורהבקשות מיוחדות, ובברכות התורה, ש"שלפני ק' השני

אליעזר '  וראיתי בכתבי זקני הגאון ר,עיקר הדין הוא ברגל של עצרת מ"מ, מבקשים ותן חלקנו בתורתך
ל שראש "נתן אדלר זצוק' ל תלמידו של הגאון החסיד ר"א בינג זצ"ל שהביא בשם רבו הגאון ר"ברגמן זצ

ה הוא חג כסא שהוא הכסא שיש בו כל הרגלים "ר שרמוז בזה שר ואמ, בכסה ליום חגנו,השנה נקרא כסה
 וזהו הדינים , כי זהו רגלי הכסא, ואמנם בפרטות כל רגל של הכסא יש לו דינים שלו,ונדונים בו על הכל

 ,) א,ז"ט(ה " ובפסח על התבואה כמבואר במסכת ר,המיוחדים שבכל רגל ורגל בסוכות נידונין על המים
 צריכים אנו להתבונן ,תינו הקדמונים שהדין של שייכות לתורה הוא בעצרת בשבועותוכיון שנתקבל מרבו

   .בענין קבלת ומתן תורה כדי לדעת האיך לזכות בזה

 ששרשו 'נעשה ונשמע' וזהו גם ביאור ,קבלת מלכות שמים' והנה יסוד קבלת התורה של עם ישראל הי
מקבל אני עלי מה אלא  ,ן שואל מה כתיב עבד אי, ואמנם אומות העולם שאלו מה כתיב בה,עבדות

 ובזמר לשבת יום שבתון ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד ופתחו וענו .בדות ע זהו,שתצוה
 והוא קבלת , והוא נכלל בנעשה ונשמע)ב, ב"ל(ה " ר' עי,אחד הוא קבלת מלכות שמים'  כי ה,אחד' ה

 ישמח ,אומרים בתפלת שבת כפי שיסדו אנשי כנסת הגדולה וזהו מה שאנו .ק" ודו,אחד' מלכותו והוא ה
 , בעמדו לפניך על הר סיני ושני לוחות אבנים הוריד בידו,'משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו וכו

 ויהי בישורון מלך , תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב) ד,ג"דברים ל( בפרשת וזאת הברכה 'ועי
 וכתב הספורנו בהתאסף ראשי עם במתן תורה כאמרו ותקרבון אלי ,שראלבהתאסף ראשי עם יחד שבטי י

כל אשר וקבלו מלכותו כאמרם ואת תדבר אלינו את  'ו הנ וכאמרו הן הרא,כל ראשי שבטיכם וזקניכם
   .'אלקינו וגו' יאמר ה

פסוקי  ואנו מזכירים זה ב,תקיעת שופר כדברי הכתוב ויהי קול השופר הולך וחזק' הנה במתן תורה היו
בהגלותך מלכנו על הר סיני '  אתה נגלת בענן כבודך על עם קדשך לדבר עמם וגו,שופרות של ראש השנה

 ,ובקול שופר עליהם הופעת' בקולות וברקים וגו' ללמד לעמך תורה ומצות ותשמיעם את הוד קולך וגו
ן " תורה יעויין ברמבל שמדבר ממתן תורה הוא מפסוקי מלכויות של"ופסוק זה של ויהי בישורון מלך הנ

ואמרו ' ה כו" אמר הקב)א ,ז"ט(ל בראש השנה " ואמרו ז,ה בראש השנה" ואנו ממליכים בזה את הקב,שם
 זכרונות כדי שיעלה ,לפני בראש השנה מלכויות זכרונות ושופרות מלכויות כדי שתמליכוני עליכם

 עיקר הפירוש דאכולהו ,ובמה בשופר :ל" וז)ה שם"ר(א " בריטב' ועי,זכרוניכם לפני לטובה ובמה בשופר
קאי במה ראוי להמליכו ולהזכיר זכרוניכם לפני בשופר שכן כתיב ויתקעו העם בשופרות וימליכו את 

 .א"ל הריטב" עכ,וכן נראה מן התוספתא' שאול עליהם למלך ומלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא כו
 וכן הוא מפורש בטעמי .עלה זכרוננו לפניו לטובה וממילא י,ה"י השופר אנו ממליכים את הקב"והיינו שע

גאון הענין הראשון שאנו ממליכים עלינו את הבורא ביום זה וכן אמר דוד  'התקיעות לרבינו סעדי
' א מווילנא הי" בספר תוספת מעשה רב שכתב שם שהגר' ועי,'בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה

שצריך להיות ברוב שמחה וחדוה בדוגמת המדינה שממליכים  כי כן אמר ,שמח מאד בעת תקיעת שופר
 וזהו .ל" עכ,ה בכל העולמות שאנו עמו"מלך ומעטרים אותו כן אנחנו בתקיעת שופר ממליכים להקב

 . והכל גלוי לפניו יתברך,ה יודע יצר ומחשבות אדם"אינו דבר שתלוי רק בפה כי הרי הקב תקיעת שופר
ל " וז, שתקיעת שופר אומר מחשבות תשובה)ד"תשובה ה' ג מהל"פ(ם "כ הרמב"ולכן מבואר היטב מש

נים אומר לנו עורו ישל שהשופר " כלומר ר. רמז יש בו,ה גזירת הכתוב"פ שתקיעת שופר בר" אע:שם
 אלה השוכחים , וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם,משינתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם

לכותו  מ כי זה ההמלכה וקבלת,ו מלכויות שאומר לנו תקיעת השופר זה,'את האמת בהבלי הזמן וכו
  ).שבועות, א"ת ח"ע שערי אורה עה"ע. (וענין זה מבואר בכמה וכמה מקומות .יתברך



  במשנתם
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  עמלה של התורה
  ז"ס תשניסן - ',וכתבתם'התורה  ממלכתכינוס  ב'נא

  
שהם הפירות של עמלה , תורה הנה כינוס זה הבא לעודד כתיבת חידושי .א"ברשות מרנן ורבנן שליט

וזהו גורר , שתהיו עמלים בתורה" אם בחוקותי תלכו"כפי שהתורה אומרת , שזהו יסוד הכל ,של תורה
חס ושלום נופלים עד שאול , וחס ושלום אם לא תשמעו להיות עמלים בתורה, אחריו כל המעלות

, ות יש לו סברות לכאן ולכאןיש לו קושי, כל היום הוא טרוד בה, העמל בתורה שקוע בתורה, תחתית
הוא מתעסק בה , הוא הולך בה, כ הוא במצב של אם בחוקותי תלכו"א, וכשיש לו זמן פנוי חושב הוא בזה

  .הוא דבר גדול מאד, ולכן כינוס זה שבא לענין זה, כל היום
ו אחרי שגמר', המשנה אומרת במסכת תמיד פרק ד .רצוני להביא בפניכם דבר שהוא נורא להמתבונן

ירדו ובאו להם ללשכת הגזית לקרות את , בבית המקדש להעלות על הכבש את אברי תמיד של שחר
מדוע הלכו , ש על הגליון שם"וכתב על זה בפירוש הרא, גם להתפלל שם' ועיין שם בפרק ה, שמע

משום שתפלתו של אדם , אחרי שירדו ממנו, ללשכת הגזית ולא קראו את שמע והתפללו על יד המזבח
  .אמות של תורה' עת במקום דנשמ

תצוה שיש ' י בפ"ברש' יוע, במקום העבודה, על יד המזבח, הם נמצאים בבית המקדש, תשמעו רבותי
והוא כמו דין , ה מדבר עם משה משהוקם המשכן"מרבותינו שאמרו שמעל מזבח הנחושת היה הקב

שבית , תפלתו בחנוכת הביתהרי שלמה המלך אמר ב, מדוע הלכו להתפלל בלשכת הגזיתכ "או, הכרובים
'  שמענו גודל ענין דהרי, ה אמר כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים"והקב, מקום תפלה' המקדש יהי

 גדולה ועוסקת ן דבבית המקדש עצמו יש ללכת ללשכת הגזית אשר שם יושבת סנהדרי,אמות של תורה
 .אותנורא נור, שם יש הקשר בין האדם לרבונו ושם מקום התפלה, בתורה

, שערי ציון מכל משכנות יעקב' אמר רב חסדא מאי דכתיב אוהב ה )א ,ח( בברכות' וידועים דברי הגמ
חייא בר אמי מיום ' והיינו דאמר ר, מבתי כנסיות ומבתי מדרשות שערים המצוינין בהלכה יותר' אוהב ה

ואמר אביי ' אה הגמז מבי"וע, אמות של הלכה בלבד' ה בעולמו אלא ד"שחרב בית המקדש אין לו להקב
לא הוה מצלינא אלא היכא ' כיון דשמענא להא כו,  ומצלינא בבי כנישתאה גריסנא בגו ביתאמריש הו
אבל בבית המקדש עצמו לא שמענו , כ הרי מבואר כאן שזה רק אחרי שנחרב בית המקדש"וא, דגריסנא

גם , ה שני מקומות" להקבק היה"אמות של הלכה ואפשר דלמדו דלפני שנחרב ביהמ' את העדיפות של ד
  .א של הלכה"ועכשיו שנחרב אין לו אלא ד, א של הלכה"ק וגם ד"ביהמ

ם בהקדמתו לפירוש "וכן הרמב, ג בהלכות ברכות"ס בברכות שם שהבה"אמנם מצאתי בגליוני הש
אמות של ' ה בעולמו אלא ד"אלא אין לו להקב, "מיום שחרב בית המקדש"המשניות לא גרסי להני תיבות 

אפשר [, ק"אפילו בביהמ, אמות של הלכה הוא מקום השכינה ושם תפלתו של אדם נשמעת' וד, לכהה
שערים ' אוהב ה, שערי ציון מכל משכנות יעקב' ודבר זה נלמד מפסוק אוהב ה, ]ל"דהוא רק בבית שני וי

רשות גם וכבר עמדו על זה הראשונים דהרי בבתי מד, המצוינין בהלכה יותר מבתי כנסית ובתי מדרשות
  .בתלמידי רבינו יונה שם' יעויי, ומדים תורהל

', מבעלי התוספות בסימן לב, אמנם מצאתי בספר שאלות ותשובות מן השמים דרבינו יעקב ממרויש
על החכמים שכותבים בלי , ל שאלתי"וז, אבל על ידי דבריו יהיה תירוץ על זה, והוא אינו שואל שאלה זו

ובעבור שלא ישכחו כותבין אותו חידוש בחולו של , חדשין בה חידושומ, שינוי פירוש פסוק או הלכה
ושאלתי אם מותר לכתוב , ואם לא יכתוב עתה שמא ישכח, ואומרים שאין לך דבר האבוד גדול מזה, מועד

שערים המצוינים ' אוהב ה, שערי ציון מכל משכנות יעקב' אוהב ה: והשיבו. פירושים ההם או לאוו
לפרש לי התשובה או להשיב תשובה אחרת , ובלילה השנית שניתי ושאלתי, שובהולא הבנתי הת. בהלכה

, שערם המצוינין בהלכה כשמחדשים חידוש בהלכה' אוהב ה, ופירשו לי, והשיבו לי כבראשונה, מבוארת
אותן שערים נאהבים לפני המלך הגדול יותר מכל משכנות יעקב המקיימים , ומעמידין אותה על בירור

וכל מי שמחשב מחשבות וסובר סברות בהלכות חמורות ובפסקים החמורים נאהב , וותבהם שאר המצ
והדברים והמחשבות ההם הם , "אגרא דשמעתתא סברא"ונחמד לפני המלך העליון וזהו שאמרו 

 א"צ ברגמן שליט"הגרממרן



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

עג

התירה תורה לעשות מלאכה בחולו של , ואם על אבידת כסף אחד או שווה כסף, כמרגליות היקרות בעיניו
כ "ע', ש לחוס על אבידת המרגליות היקרות ההם לכותבם ולחתמם למען לא יאבד כוכל שכן שי, מועד

  .הלשון שענו לו מן השמים

אמות של הלכה הכוונה מקום שאומרים ' ד' הרי נתבאר דשערים המצוינים בהלכה דזה קוראת הגמ
פא מקום ובזה יתורץ מה דעדי. זהו מקום השכינה בעולם הזה, סברות ומעמידין הדברים על בורין

אבל השערים , אף דגם בבתי מדרשות גורסים, שמעמיקים ומחדשים בתורה יותר מבתי מדרשות סתם
  .ואומרים סברות כלשון רבינו יעקב ממרויש, זה מקום שמחדשים ומעמיקים בתורה, המצוינין בהלכה

ודים שלמים על מה שבזמן האחרון נתייסד ענין בחינות על עמ, בהזדמנות זו רצוני לומר לכם, רבותי
וכמו כן להיות בקי , הנה ודאי שדבר גדול הוא לדעת שולחן ערוך', וכמו כן על דפי גמ, במשנה ברורה

, אבל בודאי שכוונתם רק בשביל הכלל, שגדולי הדור מעודדים לזה, אבל אני מדבר על הבחינות, ס"בש
ני התורה השקועים אבל ב. הבעמל התור, לחזק גם את אלה שאינם שקועים כל כך בלימוד לעומק

ס בשביל "וללמוד ש, פ שבודאי צריכים לקבוע זמן ללמוד הלכות"העמלים בעומקה של תורה אע, בלימוד
  .עול הבחינות מגרע מלהיות שקוע בלימוד, אבל הבחינות. בקיאות

, מה היה מעולם עד היום, ואחד יוצא לכמה רגעים, ולדוגמא שני חברים שיושבים ולומדים בחברותא
', חדש בתוס' היה אומר לו חבירו שברגעים אלו שלא היית התבוננתי עוד ועלה בדעתי פי,  חוזרכשהיה

כשהחברותא נאלץ לצאת , ואמנם בתקופה האחרונה, עלה ברעיוני תירוץ חדש על הקושיא שנתקשינו
, או פותח ספר משנה ברורה וחוזר, החבר שנשאר מוציא מכיסו את דפי החזרה למבחן, לכמה רגעים

וראשו , פרט בימים שלפני הבחינה אינו יכול להתרכז בלימוד כלל שהרי אינו רוצה להיכשל במבחןוב
 . ודבר זה הוא מפריע גדול בעיון הלימוד, תפוס בזה

 הבא לעודד את העמילות בתורה לקיים את 'וכתבתם'ומה מאוד צריך לעודד מפעל חשוב זה של 
ונזכה לומלאה , ופעל ידם ירצה, חילם' יברך ה, ייעים בזהויבורכו כל אלה שמס, השערים המצוינין בהלכה

 .א"כמים לים מכסים ולהשראת השכינה בביאת גואל צדק בב' הארץ דעה את ה

   
  

  מכתב בדרך הלימוד
  ט"טבת תשנ, ד"סב

  ,א"ט שלי... ' רג"לכבוד ידידי היקר הרה

  .חנעימות בימינו נצ, כל טובו םרב שלו

ין עויהנה , דלות בתורהלגהאיך ללמוד להגיע ,  הלימוד לתועלת התלמידיםעל בקשתו כי אכתוב לו דרך
) א"שליט(  עזרייעל האבב הגאון רןמי מחכמה מכתבים שכתב מורי ורבי , פר מכתבים ומאמריםבס

, ואמנם אחרי דבר בקשותיו,  אבוא אחרי המלךיומה אני כ, בדרך וסדר הלימוד, רבן של ישראל ל"זצוק
  .ממה ששמעתי וממה שראיתי, ה שורותמכתוב לו כא, לסרב שלא אוכל

  

י  מיואשר, ואדם לעמל יולד[שהעקר תלוי ביגיעה ) ב" ע'במסכת מגילה ו(ל "הנה כבר אמרו חז) א
 מובטחים אנו,  דלחדודי בסברא' שם בגמין ועי])א"ז ע"ברכות י(שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו 

סייעתא ]. י שם"רש, שלא תשתכח ממנו[אבל לאוקמי גירסא ,  ואינו מוצאיגעל שלא יתכן להיות "זמח
,  גירסא לא יתכן בלי יגיעהין לחדודי ובין לאוקמידב, וביאור דבריו, י שיש יגע ואינו מוצא"שרופי ,אידשמ
 )א" ע'ז(מנחות ד 'מוכך מוכח מג, אסכן הוא בלאוקמי גיר, תכן מצאתי בלא יגיעהי לא ישלחדוד וכמו

. וכבר הארכתי בזה במקום אחר, י שם משום יגעת ומצאת"שרמ פי"ומ, א גירסשם לאוקמי' דשהי
לזכות ג לפיכך מי שרצה "ת הי"ג מהלכות ת"ם בפ"כ הרמב" כמש' אותרוני צ שה יש בהיעת התורויגע

לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה ואכילה ושתיה ושיחה וכיוצא בהן אלא בכתר תורה יזהר בכל 
והיא בריבוי זמן שצרך להקדיש לתורה ולהיות ער ולא יתן שינה לעיניו  ודברי חכמהבתלמוד תורה 



  במשנתם

 

עד

תו דעשלא יהיה מבולבל ב, יק לו בעצם הלימודיזעד כמה שלא [ללימוד  ולעפעפיו תנומה לנצל את הזמן
רחת ההליכה ללמוד נכלל ביגעת טיל ש"חות הננ דמ'י בגמ"כ רש"מש כ נכלל בזה"וכמו, ] שינהסמפני אונ

 שם אגרא 'על מה שאמרו בגמ) ב"י ע(י בברכות "כ רש"והוא מש ואמנם יש ביגיעה גם פן שני, ומצאת
שבה חרחת המטוהוא יגיעה ו, ל"ב להבין טעמו של דבר עכ ומחשל שהוא יגע וטורח"דשמעתא סברא וז

  .נכללים ביגיעת התורה ושניהם, להעמיק ולהבין טעמו של דבר

  כיולה לא יתכןכאבל ודאי שבלא לימוד הסוגיא , הוא תנאי נוסף בלימוד לדעת שיגיעה ךיר ואמנם צ)ב
 או ללמוד לבד,  או ללמוד מרב ומורה.ולימוד יתכן כשני צורות,  לא למד מהיכן תגיע אליו הידיעהםא
 הנה כשאינו מבין, וכשלומד מרב ומורה. ושניהם נכללים בכלל לימוד, ל ובפירושי הראשונים"דברי חזב

הביישן ולא ) ה"ב מ"פ( אבות 'ל במס"וכבר הורו לנו חז, לשאול אותו עוד פעם ועוד פעםשר פא, יםהדבר
  מלמד'היבמעשה רב פרידא ש) ב"ד ע"נ(ועיין במסכת עירובין , לא הקפדן מלמדבווכן הרב מוזהר , למד

  הראשוניםופירושי' הגמיש לחזור על , ואמנם כשלומד לבד ואין לו למי לשאול.  פעמיםתמאו' ד לתלמיד
  .והכל בכלל לימוד,  פעמים ער שיתברר לו הדבריםהכמ

 מסכתות, סידרו ללימוד הישיבות עבור המתלמדים, מעתיקי השמועה, הנה רבותינו האחרוניםו) ג
, כיסוד הלימוד ללומדי הישיבות, ע ראו בלימודם"שרבותינו נ, "המסכתות הישיבתיות"ונקראו , מיוחדות

, מקח וממכר ושטרות, במילי דנזקין נשים, ולחכמם בסברא,  רעתם בתורהולהיישיר, מנת לחדדם על
ובכוללי , פק שזוהי הריך לעלות במעלות התורהסואין , ובודאי שדעתם רחבה מדעתינו,  מועדוקצת מסדר

ואין לי מה להוסיף ,  מסכתות שבת עירובין סוכה חולין נדה וסדר קדשים ועודד"סמוסיפים ב האברכים
 'ל שהי"זצוק) שליט״א( ח רבינו הגאון" מה ששמעתי הרבה פעמים ממו'תוב לידידי שיחיכא אבל, בזה

ואמר לי כמה וכמה פעמים שמגיד , אמר שמיסודי הלימוד הוא ההספקו ,בזמנינווד  הלימיושב ונאנח על
 וגם לבינוני וגם לחלש לפי יחס ין בו חלק עבור תלמד מצו'שבשיעור היומי יהי יןכו לריךשיעור צ

רץ ואף אם לפי הפירוש והפשט הזה מת[פשט פשוט כמה קטעים בללמוד  ובכל שיעור יש, תלמידיםה
 ' היך ולא להאריך תמיד האי-,  לב שזה הפשט כאןטוב וישימושישמעו  -יש דגצריך רק לה, כמה דברים

מה ו, 'תוס מה חדשו ה'ולברר בשיעור אחרי כל תוס, ]כמה קושיות  קשה'ואז הי, אפשר לפרש אחרת
 'יהיולהשתדל לומר בכל שיעור קושיא טובה עם תירק טוב ש, הדברים ולסכם, 'י לתוס"ההבדל בין פירש

אמר לי שבשיעורים הראשונים של הזמן צריך ללמוד קצת יותר  ו,ולהתקדם, גם למצוינים טעם מיוחד
 באמצע הזמן אבל,  בסוף הזמן בשבועות האחרונים כןוכמו ,ולהתעכב ולומר יותר סברות בעומק, לאט

ך יא צר"ואם יש תירוץ על קושית רעק, א צרך לומר זה"הגרעק וכמובן שאם יש קושיא של, צרך להתקדם
האך , כי כפי סברתו. שלא תירץ כך,  הזהוץריקיבא איגר בתי עולהסביר למה מיאן הגאון רב, לומר זה

יש , שהדברים מתארכיםואם מגד השיעור רואה , עומדת הקושיא במקומה,  הגמרא'א בפי"שלמד הגרע
, סוגיא ומה שיש להעיר עליהםבח "לומר דברי הקצוה וכן יש, והיום להתקדם, רמחלהשאיר התירוץ ל

ן יש לומר זה "ש והר"א הרא"בטא הרי"ן והרשב"כהרמב כ בכל סוגיא כשיש דברי גדולי הראשונים"וכמו
 ט זה נוגע לפשין אם אםוג, יםאין זה דברים מפורסמ אם,  מה שאפשרי בזה לדלג כפםאכל ג, בקיצור
, יע למסקנת הדבריםדפי הרב כפי אשר הבים רברו וצריך שיהיו הדברים, כי העיקר הוא ההספק, הגמרא

לא על שיעור , שכל זה מוסב על השיעורים היומיים וכמובן. ואידך זיל גמור, וכל זה אינו אלא כללים למבין
  .ניםשיסודם העמקה בדברי הראשו, שבועי ועל חבורות

  והרי דברי תורה עניים במקום זה ועשירים',י שלמדו את הגמנ ובודאי שאי אפשר לומר חידוש לפ)ד
 ובלי זה הרי עוד לא נגעו, 'ולכל הפחות לחזור כמה פעמים מתחלת המשנה עד המשנה השני,  אחרמקוםב

 וגם מגדולי מחברי, עבראחרוני זמן המ ריבוי הספרים יןף ענס נתורון נאנח על מה שבזמן האח'והי. מראבג
קחים הספרים ומעיינים ו רוכש הספרים ומיד בהתחלת הסוגיא כבר לירוכל בחוד צע, א"זמנינו שליט

  . הראשוניםויתר 'סי ותו"שר ם ע'מספיקים ללמוד הגמ ,בהם

 דהיינו, ל בלימודםיי כך ועשו ח"ה הצליחו ע"וב,  והנני לייעץ לו דבר שיעצתי להרבה בחורים ואברכים)ה
 או, 'י ותוס"או שיש שם מחלוקת רש,  אחדיןל צריך כל אחד לבחור לו ענאב', וד' ל באות ג"שילמדו כנ

ולחשוב ולבאר , ולסכם את מחלוקתם, ועסקו בזה גדולי האחרונים, ד ושאר הראשונים"ם והראב"ברמה
ומה , ירושו על פ'י את קושיות התוס"והאיך יתרץ רש, 'ס מפירוש התוי"מחלוקתם מדוע נד רש שורש

 א"צ ברגמן שליט"הגרממרן



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

עה

 יןאלא בכל עת ופנאי לחשוב בענ, ך להיות על חשבון הלימוד היומייוזה לא צר, א בזה"הגרעק היא סברת
, ח יציע דבריו"וכן כשפוגש ת, ובעת האוכל יאמר הסברא מה שהוא חושב בזה, חבר וכן כשפוגש, זה

ובענין זה יש להיות . מה הוא חושב על מה ששמע, כ יעביר זה במחשבתו"ואח ,ח אומר"וישמע מה הת
ואז , כ לברור ענין אחר"ואח, יש להעלות זה בכתב על פנקס, לו הדברים שקוע כמה שבועות וכשיתבררו

, לו מזה סיפוק גדול' ויהי, רשומים בפנקסו, ענינים מסודרים ומבוארים לו כמה' ד בכל סוף זמן יהי"סב
די זה יוסיף יועל ,  לו לנחת ולעונג מעמלו בתורה'יוזה יה, חידושי תורה לו פנקס עם' וכעבור כמה שנים יהי

ו לא ליבטל "אבל ח, כעמיר גורנה מעמלה של תורה בסיפוק מלא אומץ ללמוד ולהיות יגע בתורה ולאסוף
  .די כך משיעוריו היומייםיעל 

צריך ללמוד זה כמה פעמים ער , 'ל באות ד"או לימוד ממשנה עד משנה כנ, וכל מסכת ופרק) ו
 יתברר ' ואם לא נתברר בפעם הב' יתבאר בפעם הב'ודבר שלא נתברר בפעם הא, מתבררים שהדברים
 אחד שלא מבינים בלימוד הראשון 'וכוונתי בזה שאם יש תוס, קר ללמוד בלא להתעכביוהע .'בפעם הג

י "או רש,  זה וזה'ס לך פנקס מיוחד לרשום בקיצור שבדף זה וזה תו'מנם צריך שיהיאו ,יש ללמוד הלאה
 ' מובן לך בפעם הא' תראה בפנקס מה שלא הי'ואז כשתלמוד בפעם הב,  מובן'הי זה או קטע זה לא

והמעלה .  ותראה בזה הצלחה רבה'תשאיר זה לפעם הג,  לך מוקשה' עכשיו יהיםג ואם, ועכשיו יבורר לך
ה מקומות  כי אז כיון שיש הרב' מובן בפעם הא'ה קטע לא הייזבפנקס מה וא כי אם לא רושמים, בזה

אבל ,  מובן כאן ושם'כי הרי לא הי, רם לאי סיפוק ולביטול כל הלימודגוכ זה "א', שאינם מובנים בפעם הא
  .והוא עצה נפלאה,  מובן'י מזה הוץוח, הרי מה שלא הבנתי רשום, לא הבנתי  פלוני'כשרושמים שתוס

כמובן שזה אפשר ללמוד ו, זרה על הלימוד שלמדו בזמן הקודםח צריך לקבוע זמן מיוחד לםג) ז
אבל לא בלימוד ,  בזמן מועט'סי ותו" רש'הגמואפשר לחזור על . כי עדיין זוכרים זה, יתר במהירות
  .ליבו ומחשבתו אלא בכל, מקופיא

 מתחילתו, ללימוד קיצור שולחן ערוך,  גם מן הראוי לקבוע בבל יום אפילו זמן מועט כעשר רגעים)ח
ולחזור על הספר כמה , לרגוכמובן שבזמן הרגלים יש ללמוד הלכות ה, דוהוא ספר קל ללימו. ועד סופו

  .ואז יש לקבוע זמן ללימור משנה ברורה, פעמים להיות בקי בהספר כמהו

 וזהו, צ"ואפשר לעשות זה ביום ששי אחה, י" וכמובן שיש ללמוד בכל שבוע הפרשה עם פירש)ט
 שופטים יהושע[וגם נביאים הראשונים .  דינקותארסאיואשרי מי שמכניס זה באוצרו בג,  הלימודדימיסו

יש , ] לשכבריךו צ"וגם לפעמים אם הוא ח[ואפילו בעת שכבו לישון , ך ללמוד ולחזורי צר]םמלכי שמואל
  . שורש אומתינויכי הם יסוד, זה כמה פעמים להיות בקי בהם לחזור על

 עת בחכמתדונן חה מנותן התורה שיוצריך הרבה תחינה ובקש,  סוף דבר ההספק הוא מיסודי הלימוד)י
  נדה'עי( ירבה בישיבה ויבקש רחמים ממי שהחכמה שלו, ל מה יעשה אדם ויחכם"וכבר אמרו חז, התורה

  .ל תפלות מיוחדות לזה בכל התפלות"וכבר קבעו חז, )ב" ע'ע

עם  ה"להתפלל להקב,  דבר שמתקשים בזה בהבנהיןואודיעך מה שראיתי זה זמן רב סגולה כרי להב) יא
  .' דרך חקיך וגו'הוריני ה. ואות ה׳ שבתמניא אפי, ה שבתהלים"פרק כ

  .כי הוא המלמד תורה ומפיו דעת ותבונה, ה ישלח עזרתו"והקב
  ,ש ושלום משפחתך"דו

  מאיר צבי ברגמן
äñ"äììæ éøæò éáà ìåãâä åðáøì æ"ä ,éùàøì äúåëñ ,ç"á  

   
  

  בחיוב לימוד התורה וחומר ביטולה
  

 אלו עבירות' בג אבל ,תשובה בלי מכפר הכיפורים דיום ל"דס לרבי דאפילו )א ,יג( שבועות' מבג אמרינן
 .מכפר פ"יוהכ אין לאו ואם ,מכפר פ"יוהכ תשובה עשה אם ,ברית ומפר בתורה פנים ומגלה עול דפורק

 ההיא שהנפ תכרת הכרת הפר מצותו ואת בזה' ה דבר כי )לא ,טו במדבר( בתורה נאמר[ דתניא דרבי ט"מ



  במשנתם

 

עו

 יום לאחר תכרת הכיפורים יום לפני הכרת ,תכרת הכרת' וכו עול הפורק זה בזה' ה דבר כי ]בה עונה
 שבכל ל"דס ורבנן ,בה שעונה בזמן אלא אמרתי לא ,בה עונה ל"ת ,תשובה עשה אפילו יכול ,הכיפורים

 מיתה ומת בהתשו עשה שאם ,בה עונה ,הבא לעולם תכרת ,הזה בעולם הכרת ,תשובה צריך עבירות
   .כ"מש בעומד ה"ד 'בתוס ש"ועיי ,ממרקת

 לו שאפשר כל אומר נהוראי' ור ,בזה' ה דבר כי בביאור תנאים שיטות כמה יש )א ,צט( סנהדרין 'ובגמ
   .ש"עיי ג"י הלכה תורה תלמוד מהלכות ג"בפ ם"הרמב והביאה ,עוסק ואינו בתורה לעסוק

 המדרש בבית כשיושב בתורה לעסוק לו אפשר של מצב יותר להיות יכול מה ,ביותר להתבונן לנו ויש
   .נוראות נורא ,אחרים דברים מדבר אלא בתורה עוסק אינו ו"וח ,לפניו פתוחה והגמרא

 ח"ה תורה תלמוד מהלכות א"בפ ם"ברמב יעויין דהנה ,המצבים בכל תורה תלמוד חיוב ענין לבאר והנני
 בין בחור בין ,יסורים בעל בין בגופו שלם בין ,עשיר בין עני ןבי תורה בתלמוד חייב מישראל איש כל "ל"וז

 אשה בעל ואפילו ,הפתחים על ומחזר הצדקה מן המתפרנס עני היה אפילו ,כוחו שתשש גדול זקן שהיה
   .ל"עכ ',ולילה יומם בו והגית'שנאמר  ובלילה ביום תורה לתלמוד זמן לו לקבוע חייב ובנים

 כמו ועניים חולים שהיו חכמים כמה' בגמ מצינו ',וכו ת"בת חייב מישראל איש כל ,מ"בכ מרן ז"ע וכתב
 דברי בביאור אחר במקום הארכתי וכבר ,'כו חולה שהיה )א ,פד מ"ב( בהפועלים שמעון ר"ב אלעזר' ר

   .בזה חיוב שיש הראיה מה גם ע"וצ ,'בגמ ש"עי ללמוד שיוכל כדי שלחם ש"ראב דהרי ,מ"הכ

 ובלילה ביום ת"לת זמן לקבוע שחייב דבריו וגמר ,ת"בת חייב איש שכל בריוד התחיל ם"הרמב והנה
 ,כולה ההלכה כל ם"הרמב למד זה שממקרא לומר אפשר היה ולכאורה ',ולילה יומם בו והגית' שנאמר

 במראות' וגו אלקים ויאמר )ב ,מו בראשית( ויגש' בפ הכתוב דברי שפירש חכמה במשך יעויין דהנה
 לצאת מוכן שהיה משום היינו ,ובויצא כאן ביעקב רק ,זה מצאנו לא ויצחק אברהם אצל נהה :ל"וז ,הלילה

 שכינה שורה הגלות בחשכת בלילה שאף להראות בלילה אלקות התגלות אליו בא לכן ,לגור ל"לחו
 ויקרא 'ובפ ,הגלות חשכת שהוא לילה בענין מקומות כמה עוד ופירש ,בזה שהאריך במה ש"ועי ,בישראל

 )ח ,כח( 'א בשמואל ,מפורש י"בפירש הוא ואמנם ,ש"עי בלילה רוני קומי כן לפרש כתב )א ,ג ראויק(
 ,עמו אנשים ושני הוא וילך אחרים בגדים וילבש שאול ויתחפש שם נאמר האוב לבעלת שאול כשהלך
 ,לילה להם דומה היה צרתם מתוך אלא היה יום ,לילה האשה אל ויבואו י"ופירש ,לילה האשה אל ויבואו

   .י"רש ל"עכ ,תנחומא רבי דרש כך

 בלילה כשאין לימוד על גם ,ולילה יומם בו דוהגית מקרא ראיה שהביא ם"הרמב דברי מאד יובן ומעתה
 של במצב שהם יסורים ובעל חולה ,לאכול מה לו שאין עני ,בעת הדחק בלילה לימוד על וגם ,יום של אור

   .בתורה להגות אתה צריך נמצא שאתה המצבים בכל ,ולילה יומם בו והגית קרא אומר שניהם על ,לילה

' ר את שהוציאו בשעה )ב ,סא ברכות(' בגמ יעויין דהנה ,אחרת בדרך ם"הרמב דברי לפרש נראה ואמנם
 עול עליו מקבל והיה ברזל של במסרקות בשרו את סורקים והיו היה שמע קריאת זמן להריגה עקיבא
 מרן מכבוד ושמעתי .שמע קריאת קורא ,שמים מלכות עול עליו מקבל והיה י"ופירש ,שמים מלכות

 שמים מלכות עול עליו מקבל היה ולכן היה שמע קריאת דזמן לנו אומרים ל"דחז ,ל"זצ' דפוניבז ד"גאב
 כמו ,בתורה עוסק היה אלא ,אחד' ה ישראל שמע אז קורא היה לא זה לולא אבל ,שמע קריאת קורא

 תלמידיו אותו שאלו הגדול אליעזר 'ר של פטירתו בשעת )א ,סח( ריןבסנהד יעויין ,ל"בחז שמצאנו
 בשעת תהיה ,טהור ,השאלה על שהתשובה עשה הסיבות ומסבב ,תשובתו להם ואמר בהלכה שאלות
 ואין ,בטהרה נשמתו ויצאה ,בהרת בענין אותו ששאלו נחמני בר ברבה מ"ב 'במס יעויין וכן .נפשו יציאת

 את קורא והיה היה שמע קריאת שזמן אלא ,בלימוד אתו מדברים היו שם שעמדו שהתלמידים ספק
   .ל"זצ' דפוניבז ד"הגאב דברי אלו ,שמע

 שהביא ,ו"ה התורה יסודי מהלכות ה"בפ עזרי אבי בספר הגדול רבינו ח"מו כ"מש פ"ע בזה והתבוננתי
 נאמר ואם ,מאדך בכלנאמר  למה נפשך בכל נאמר אם אומר אליעזר רבי תניא שם בברכות' הגמ דברי שם
 ,נפשך בכל נאמר לכך מממונו עליו חביב שגופו אדם לך יש אם אלא ,נפשך בכל נאמר למה מאדך בכל
 נוטל אפילו נפשך בכל אומר עקיבא' ר ,מאדך בכל נאמר לכך מגופו עליו חביב שממונו אדם לך יש ואם
 אפילו הכוונה נפשך בכל האי ראליעז' לר גם שלכאורה ,עקיבא' ר מוסיף מה ע"צ ובפשוטו. נפשך את

 א"צ ברגמן שליט"הגרממרן



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

עז

 למסור מחויב ז"ע שעל אליעזר 'מר מקומות ועוד ב"פ ביומא' הגמ שמביאה מה וזה ,הנפש את נוטלין
 הוא שהביאור כרחך ועל ,עקיבא 'ר מוסיף כ מאי"וא ,כתוב למה מאודך בכל גם דריש א"שר אלא .נפשו

 חייב אתה ,הנפש ממך שנוטלין בשעה לושאפי ,שמע קריאת חיוב על קאי נפשך בכל שהאי ע"ר בדברי
 ע"ור ,בתורה יעסקו שלא מלכות גזרה אחת שפעם ,זה אחרי תיכף בברכות שם שמבואר וכמו ,לעובדו

 סורקים והיו היה ש"ק וזמן ,להריגה ע"ר את והוציאו 'וכו ע"לר ותפסוהו ',וכו ברבים קהלות מקהיל היה
 אמר ,כאן עד רבינו תלמידיו לו ואמרו ,שמים מלכות לעו עליו מקבל והיה ברזל של במסרקות בשרו את

 הרי .ש"עי ,אקיימנו לא ועכשיו ,נפשך את נוטל אפילו נפשך בכל זה פסוק על מצטער הייתי ימי כל להם
 מעול הדעת להסית שלא הוא מחויב הנפש שנוטלין בזמן שאפילו נפשך בכל האי דורש ע"שר מפורש
 המלכות גזירת בזמן הנפש למסור שמחויב ידעו שבודאי אף ,כאן עד אותו שאלו ותלמידיו ,שמים מלכות
 זו שנוטלין בשעה שמים מלכות מעול הדעת להסיח שלא שאפשר זה את ידעו לא מ"מ ,הדת על לעבור

 שמחויבין הכל כולל ממילא ,נפשך את שנוטל בשעה אפילו נפשך בכל האי שנדרש ומאחר ,הנפש את
 שלא בין ,נפשך ובכל לבבך בכל אלקיך' ה את ואהבת תורה אמרה יםהאופנ כל ועל ,כ"ג הנפש למסור
 משה אלעזר' ר הגאון שגם שהביא ש"ועי .'כו נפשו למסור ובין ,שמים מלכות עול מקבלת הדעת להסיח
דעתו מלקבל עליו עול מלכות  יסיח שלא נפשך את נוטל אפילו עקיבא' ר דברי כן פירש ל"זצ ההורויץ

  . מה שהאריך עוד בזהש"ועי, שמים בשעה זו

 תורה על אלא ישראל עם ברית ה"הקב כרת שלא לפי ,ל"וז ,נח בפרשת תנחומא במדרש יעויין והנה
 שהיא ,פ"שבע תורה היא וזו ,'כו ברית אתך כרתי האלה הדברים פי על כי )לד שמות( שנאמר פ"שבע
 ,מאודו ובכל נפשו ובכל לבו בכל ה"הקב את שאוהב מי אלא אותה לומד שאין לפי ,'כו ללמוד קשה

 זו אהבה שאין למד אתה ומנין ,)ו דברים( מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלקיך' ה את ואהבת שנאמר
 זה ואיזה ,לבבך על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו אחריו כתיב מה ראה ,תלמוד לשון אלא

 ראשונה שפרשה ללמדך ,שינון שצריכה תלמוד זו לבניך ושננתם אומר הוי הלב על שהיא תלמוד
 יכול אינו ותענוג עושר שאוהב מי שכל ללמדך ,'כו ז"בעוה שכרה מתן פירוש בה אין שמע שבקריאת

 אלא ,שאוהב מי אצל רק הוא שהלימוד לא ,התנחומא בדברי ומבואר .ל"עכ' כו פ"שבע תורה ללמוד
 ,פיהו מנשיקות ישקני בבחינת ,תלמוד לשון אלא ואהבת של אהבה שאין ,אהבה הוא עצמו שהלימוד

  . פה אל פה נשיקות בחינת ,השירים שיר בריש י"רש כ"וכמש

 'ועי[ מיתה בשעת פ"שבע תורה לימוד נכלל ,נפשך שנוטל את בשעה אפילו שאמר ע"ר בדברי ז"ולפי
 סקיןעו היו ש"ק זמן אז היה שאילולי ,'דפוניבז ד"הגאב דברי הם ואלו ,ואהבת מצות שזה ,)]ב, פג( שבת

 וחולה לעני גם הוא התורה לימוד שחיוב ם"הרמב שכתב למה נאמן מקור והוא ,בהלכה פ"שבע בתורה
 מה וכל ,התורה לימוד שהוא' ה אהבת לקיים הוא חייב ומאודו נפשו נטילת בשעת ואף ,יסורין ובעל

 לימוד שהוא ,תבואהב מוזהר הוא ההוא הזמן על שגם ,תורה מלימוד עצמו לפטור יכול אינו טרוד שהאדם
   .התורה

 מצב אין שהרי ,תורה בביטול יתלה ,חטא מצא ולא פשפש )א, ה( בברכות חתל שאמרו מה בזה ומובן
 כ"כמש ,לתלמודו לחזור צריך הוא  ומיד-  אחרים י"ע לעשותה א"שא מצוה ורק ,מזה לפוטרו שיכול
   .ד"ה ת"מת ג"פ ם"הרמב

 נזכה זה ובזכות ,יתברך בשכינתו להתדבק ,תורה דללמו רגע כל וננצל התורה בלימוד נתחזק הבה
 .והפרט הכלל בישועת ג"בסשצ טובה וחתימה לכתיבה
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  ב דעת"ח שאי"  ת- דרך ארץ קדמה לתורה 
  

, הימנו טובה נבילה דעת בו שאין ח"ת כל אמרו מיכן' ה וידבר משה אל ויקרא א"ד ו"ט א"פ ויקרא ר"מד
 לפני נכנס ולא' וכו ממצרים ישראל שהוציא הנביאים אבי חכמהה אבי ממשה ולמד צא שכן לך תדע

 ל"עכ', וגו לראות סר כי' ה וירא אומר הוא ולהלן' וכו משה אל ויקרא שנאמר, לו שקרא עד ולפנים
 :ל"וז שכתב המדרש על תאר יפה בפירוש ויעויין, הימנו טובה דנבילה ל"מנ טובא לעיין יש והנה. המדרש

 אין בו יחפצו לא אם גם מקום בכל ויבא א"ד בו שאין וזה ממנה רחוק ללכת ימלטלה יש הנבילה מן כי
: שכתבו, המדרש דבריב כלל מבואר אינו אמנם, פירש יפה דבר והנה .ל"עכ ,ממנו ומנוס מפלט למצוא

  . ג"וצע ,הימנו טובה דנבילה זה ממקרא ,מכאן זה מבואר והאיך ,אמרו מיכן

' וכו וכמטמונים ככסף תבקשנה אם חכמים אמרו וכך, החכמה בקשת הוא החכמה מתנאי דהנה הנראהו
 הוא מבקש יותר חכם יותר שאדם מה שכל הדבר טעם, לחכימין' חכמתי יהיב שאמרו ומה', וגו תבין אז

 כי, לראות סר כי' ה וירא באש בוער הסנה את כשראה החכמה אבי רבינו ומשה, לחכמה זוכה ולכך חכמה
 והרי, מועד באהל נמצא כביכול השכינה ה"הקב כי ידע משה כי ובפרט, החכמה מבקש נפש מתכונת הוא

 סופו תורה דברי על עצמו המנבל כל' וגו בהתנשא נבלת אם דכתיב מאי ב"ע ג"ס בברכות חכמים אמרו
 שמסרחת' וכו כחיה עצמו משים אדם אם' וגו בה ישבו חיתך דכתיב מאי א"ע ד"נ בעירובין' ועי, להתנשא

 א"פי נתן דרבי באבות' ועי, תורה דברי על עצמו מנבל מסרחת' וכו שמסרחת ה"ד שם י"ברש' עיו ואוכלת
 של פתח על ומשמר ויושב צואים בגדים ולובש חרובים תמרים ואוכל תורה דברי על עצמו אדם מנבל אם

 שצריך והיינו, ל"עכ עמו כולה התורה כל מוצא אתה לסוף זה הוא שוטה שמא אומר ושב עובר כל חכמים
 למקום בפנים יכנס ולא בחוץ שיעמוד היתכן הגדול המבקש רבינו משה ז"ולפי, כנבילה עצמו לנבל

 ורמזו. לתורה קדמה ארץ דרך אבל, תורה דברי על עצמו לנבל צריך אמנם, דבר של תירוצו אלא, שכינה
 הפחותה גההמדר היא דנבילה הדבר גדר הימנו טובה נבילה ארץ דרך מדת על שהעובר שאמרו במה

 וכלה דמסריח ממנו פחותה נבילה אמנם, ם"מדצח הפחותה הדרגא שהוא פי על אף שדומם, שבדומם
 הוא גרוע ארץ דרך מדת על לעבור אמנם, תורה דברי על עצמו לנבל חכמים שאמרו י"ואעפ, ונפסד

,  מציאות איזה לה יש דנבילה הימנו טובה נבילה ברמזם הכוונה וזה, מוחלט אפס ממש שהוא מנבילה
 זה שאין זה על לעבור חכמה למבקש אף יתכן לא ולכך, מנבילה הוא גרוע א"ד מדת על העובר כ"משא
 דרך מדת על העובר כי, לתורה קדמה ארץ דרך וזהו, לעבור יתכן לא וזה, מוחלט אפס אלא עצמו מנבל
  .ק"ודו, הימנו טובה נבילה ארץ

äøåà éøòù ,äò"ç ú"á  

   
  

  ני התורה מקניי- פרישות 
, ט"מ(והנה יעויין במסכת סוטה , י אם תהיו עמלים בתורה" פירש',אם בחוקותי תלכו'בפרשת בחקותי 

א שהקשה "ש במהרש"ועי, משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורה ומתה טהרה ופרישות' מתני) א
חורבן שהרי רבן ד' טובא מקמי' ז כבר קודם חורבן הבית בטלה טהרה שהרי רבן גמליאל הזקן הי"דלפי

ק ניטל טעם הפירות וקאמר "ולעיל שנינו משחרב ביהמ, נשיא בזמן החורבן' גמליאל דיבנה בן בנו הי
והנראה בזה דלכך דייק התנא ולא כתב דבטלה טהרה ופרישות אלא כתב ומתה . דהטהרה נטל את הטעם

 ורק משחרב בית , קיימתדמת כוחה ועדיין אלא, דעניו מתה איו הכוונה שבטל לגמרי, טהרה ופרישות
   . אבל פרישות עדיין קיימת ולא בטלה אף כי מתה,המקדש ניטל טעם הפירות משום שבטלה הטהרה

 דהפרישות ,כל זמן שיש תורה לישראל לא יתכן דתבטל לגמרי פרישות דוהנראה בטעם הדבר משום
 פת במלח תאכל רהל תומתענוגי העולם הזה היא היא דרכה של תורה וכדשנינו באבות כך היא דרכה ש

ואי אפשר לזכות בכתר תורה בלי פרישות מתענוגי העולם , 'ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וכו
  . בינה זאת,הזה והיא היא חלק מעמלה של תורה

 א"צ ברגמן שליט"הגרממרן
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  פנינים יקרים

  ה"במחיצת מרן החזון איש זללה
  

  ניצול הזמן

 תמיד, רבנו סיפר, ימים כשנתיים במשך ה"זללה איש החזון מרנא אצל לן היה בבחרותו א"שליט רבנו
 ליד שב ארגמ קח: "לי אומר ל"זצ היה, היום כל של בלימוד, שלישי סדר לאחר מהישיבה כשבאתי

 אלי ניגש' איש חזון'ה היה ואז הגמרא על נרדם שהייתי עד שעה כרבע לומד הייתי וכך". ותלמד השלחן
  ....'לישון לך 'ואומר, אותי מעיר

äùòî ùéà ç"á  

iAi 
  

   אין לצאת מהישיבה- לבן ישיבה 

 לבנו מילה בברית להשתתף, ברק לבני ת"בפ ה"לומז מישיבת בבחרותי הגעתי, א"שליט רבנו סיפר עוד
וכשראה אותי , ה"ר החזון איש זללה"והגיע לשם מו, של מי שהייתי מתגורר בביתם בזמן תקפותי בישיבה

, שאל ושוב, בביתם גר הייתי כי  לווהשבתי.  מקוםמה בחור ישיבה עושה בכזה, מיד פנה אליי בשאלה
 התינוק הכנסת רגע מגיע והנה. בביתם גר שהייתי שוב וחזרתי, שהשבתי מה היטב שמע שלא וחשבתי
 לאחר עד אמתין ולא מיד לישיבה שאשוב א"החזו לי ואמר', הבא ברוך 'נשמע וכבר, הברית למקום
  . הברית

äùòî ùéà ,òå"ò äìéî äãâàá îò 'ùë  

iAi 
  

  אין לו תקנה

א מעשה באברך בעל כשרון שהיה מחדש בתורה ועזב את " מאיר צבי ברגמן שליטר"מרן הגמספר 
א האברך הזה יודע אני שהרגיש כבר טעם בתורה ועזב את " אמר מרן החזו,התורה שלא מחמת אונסו

  !. ולכן איני יכול לעשות עמו דבר אין לו תקנה, התורה

 ùéà äùòîç"îò ä 'áñ  

iAi 
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  ב"אייר תשע, ד"סב

  ט"לאוי שיחיו י"רשב שיבתי ',ישיבתנו הקדמדי לו, ידידי היקריםכבוד ל

 כדי, הישיבה את לעזוב, התורה לומדי את ויחייבו הפטורים את לבטל שרוצים הגזירה דבר על

  .הצבא עול תחת לרשותם להיכנס

 זו שגזירה, ל"זצוק שעבר הדור גדולי רבותינו דעת, המדינה תחילת בראשית נתפרסם כבר הנה

 שחייבים, ל"זצוק הישיבה ראש מרן ח"מו הגדול רבנו מפי מפורש שמעתי וכבר, הדת עקירת היא

 אלא, להם גם ברור וזה, לצבא ילכו לא שיחיו הישיבות שבני הוא וברור. זה על נפש במסירות

 מצביעים לקבל יועיל שזה, שסוברים וכנראה, הדבר להם כדאי', ה לדבר החרדים רדיפת שלענין

 לתמוך יצטרכו שלא שירוויחו שסוברים ניהםיב יש וגם. ביותר, החרדים את שרודף למי, בבחירות

 מלתת עצמם לפטור כדי שעושים השנאה את לנצל בליבם חושבים גם ואולי, הקדושות בהישיבות

  .לנצרכים עזרה

 העולם כל שהרי, עליו שיושבים הענף את כורתים הם שבזה, מרגישים ואינם יודעים ואינם

 שומרי ובעניי, התורה בלומדי הזעומה התמיכה היא קיומם זכות כל וגם, התורה עמלי על עומד

  .ירחם' ה, איראןמ האיום מחמת יתר בסכנת נמצאים אנו אשר הזה בזמן ובפרט, והמצוות התורה

, בפשרות העוסקים למינהם עוניםוהשב אחרי להיגרר לאו, בתורה להתחזק אלא לנו אין ואנו

 עם הישיבות לומדי, והמצווה התורה שומרי כל להתאחד אלא', ה לדבר החרדים ובפירוד

 על שיחוס מרומים שוכן לפני שיח לשפוך, הנכונה בהשקפה הדבוקים למחייתם העוסקים

 ישראל לעם ישראל ארץ יתכן ולא, לבירה בעלים יש כי לדעת התועים אחינו בלב וליתן, פליטתנו

 לימוד על נפשו שמסר עקיבא' בר) ב"ע, סא (בברכות' הגמ דברי וידוע, בנו השכינה השראת בלי

 התורה לימוד מ"מ, יעבור ואל יהרג בהם שאמרו עבירות' מג זה אין התורה שלימוד פ"אע, התורה

 ולא,  שאדרבה ביטול התורה הוא ביטול החיים"בהם וחי "לא שייך בזה קראש, עצמן החיים הוא

  .הדת על להעביר כוונה אלא כאן שאין ובפרט, יהרג ואל יעבור בזה בזה שייך

  .כלל לחשוש מה אין, ברורה וכשדרכנו

 ציון על חדש לאור בקרוב ונזכה, בינה תועים ללמד, ממרום חדשה רוח שישלח ה"להקב בתקוה

  .תאיר

  'ה לישועת המצפה ידידכם

 מאיר צבי ברגמן

 



 

 

 

 

 

  

  

  מדור מיוחד

  לזכרו של זקן ראשי הישיבות

  מרן רבנו הגאון הגדול

  ה"רבי חיים פינחס שיינברג זללה

  וחבר מועצת גדולי התורה', תורה אור'ראש ישיבת 

  

  

 
  דבריהם הם זכרונם
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   בעולם הזהךאשרי

  
. כ"צ ונוהגין לומר רות בשבועות ע"ת' א בסוף סי"כתב הרמ,  וחיי צער תחיה-אשריך בעולם הזה 

ובמחזור ויטרי , והטעם הסבירו כמה מפרשים כדי לייחס את דוד המלך שנולד ונפטר בשבועות
ללמד שלא , ל למה נאמרה רות בעצרת בזמן נתינת תורה"יא טעם אחר הנמצא בפסיקתא וזהב

שהרי , ויתכן שיש קשר בין שני הטעמים בענין מתן תורה. כ"י יסורין ועניות ע"ניתנה תורה אלא ע
וכדכתיב בהלל אודך כי , ה זכה לכתיבת ספר תהלים דוקא מתוך מצבים של יסורים"גם דוד המלך ע

  .'ותהי לי לישועה וכועניתני 

גם על היסורים ויש לעין מה ראה להודות גם על ' וב, על הישועה' א, מבואר שהודה בזה על תרתי
ישרים ' פקודי ה' תמימה משיבת נפש וכו' תורת ה, ה"כתב דוד המלך במזמורו של משרע. היסורים

כך היא דרכה של תורה וכמפורש בפרקי אבות , ולא רק בעולם הבא אלא גם בעולם הזה, משמחי לב
אם אתה עושה כן אשריך , פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה

א להגיע אל האושר "ושא, מבואר שחיי התורה הם חיי האושר. כ"וטוב לך לעולם הבא ע, בעולם הזה
  .הזה מבלי חיי צער

' לכאו' ב. ורה מבלי יסורים ועניותמדוע אי אפשר להצליח בת' א, ובזה גופא יש להתבונן טובא
הניחא , ל את חיי העולם הבא ואף האושר בעולם הזה"הרי הבטיחו חז, יש כאן תרתי דסתרי

אבל מאד קשה , למתייסר שאפשר לו לנחם את עצמו בעוד שזוכר שיזכה לשכר רב בעולם הבא
, אים אושר בעולם הזהאשריך בעולם הזה כיצד חיי צער נקר' להבין מה שאמרו וחיי צער תחיה וכו

  .ג"והדבר פלא וצע

ה שתירץ כמו שבעל עסקים שנוסע מביתו לזמנים "ס חפץ חיים זצוקלל"הובא בשם מרן בעמח
וכל זה בתקוה , ארוכים בשביל עסקיו אינו מקפיד על נוחיותו בענינים הגשמיים במשך זמן נסיעתו

 מן העולמות העליונות לעולם על אחת כמה וכמה בתלמוד תורה שהנשמה שנסעה, שסופו להרויח
אין עליה להקפיד על הצער שהוא , אם תעמול כראוי בודאי שתצליח, הזה כדי להרויח תורה ומצוות

  .כי סופו של דבר תזכה לאושר בין בעולם הזה ובין בעולם הבא, רק בתחילת הדרך

 בתחילת אלא חיי צער הם רק, ולפי דבריו הקדושים אין חיי הצער והרגשת האושר בבת אחת
ולפי זה היסורים הם רק הכנה לתורה ועל דרך זה יתכן , כ סופה בהרגשת אושר"משא, דרך התורה

  .התורה, "האושר"לפרש שדוד המלך הודה על היסורים שהכינו אותו לקראת 

, שיתכן הרגשת אושר של התורה הקדושה דוקא מתוך עצם חיי הצער, ד יש להוסיף בזה"ולענ
אלא גם בתורת עצם חיי דרכה של התורה , ם לא רק בתורת אמצעי לתורהושדוד המלך הודה עליה

  .ה"שרק על ידה אפשר להרגיש באושרה בבת אחת וכמו שיתבאר בע

  

  כפה עליהם הר כגיגית
הן היו צריכים , קשה' ולכאו, ויתיצבו בתחתית ההר) ז"ט פי"שמות פי(כתוב במעמד הר סיני 

אבדימי בר חמא בר חסא , ח"שבת פ' ל בגמ"ופירשו חז, לעמוד על ההר או אצל ההר ולא תחת ההר

 



  במשנתם
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ואם לאו ,  מוטב- ואמר להם אם אתם מקבלים התורה , ה עליהם את ההר כגיגית"מלמד שכפה הקב
איים עליהם ' עמדו מתחת להר ולכאו, דממה נפשך, ויש להתבונן בלשון זה, כ"שם תהא קבורתכם ע

ז אמאי לא אמר להם לשון כאן תהא "ולפי, ידשאם לא יקבלו את התורה אז יקברו תחת ההר מ
ואם אין נפקא מינה מדוע התורה הזכירה , כ היכן"ואם הכוונה שיקברו במקום אחר א, קבורתכם
  .ע"וצ, היכן עמדו

  

  מהו האושר בעולם הזה
ההצלחה השלימה צריכה להיות ' לכאו, יש לבאר מהו האושר בעולם הזה, ל"כדי להבין את כל הנ

מסילת ישרים האריך שאי אפשר לומר שהיא באסיפת ' ובס,  להרגיש בו בכל מצבבאופן שאפשר
ועוד אמרו יש לו מנה , הרי בפרקי אבות מצינו מרבה נכסים מרבה דאגה, ערכים גשמיים כמו כסף

ואי אפשר , נמצא שריבוי הנכסים מביא לידי הרגשה המצערת את לבו של האדם, רוצה מאתיים
  .זהלומר שזה הצלחה בעולם ה

ל בדבריהם הקדושים אין אדם מת "שהרי הורנו חז, וגם אין לומר שהצלחה היא בריבוי גשמיות
וביותר , פירוש שצער הרעבון גדל והולך, מרעיבו שבע, ועוד משביעו רעב, וחצי תאוותו בידו

ואמרו , שמבואר בקהלת שבסוף ימיו כשהגוף הולך ונחלש אין האדם מסוגל עוד ליהנות כל כך ממנו
ואם כן אין לומר שזה נקרא הצלחה , ל זקני עמי הארץ כל זמן שמזקינין דעתן מיטרפת עליהם"זח

  .בעולם הזה

והיינו כשהאדם חי בנחת רוח בכל מצב , אלא עיקר האושר בעולם הזה הוא רק יישוב הדעת
', ול זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין דעתן מתווספת ומתיישבת עליהן וכ"וכדאמרו חז, ומצב

  .ה משיבת נפש ומשמחי לב"ועל זה הוא דאמר דוד המלך ע

ולפי זה האדם המבקש את האושר בעולם הזה עליו לתור רק אחרי הדברים המביאים לידי יישוב 
דהיינו שלם , ל שהדרך לזה היא להיות מזקני תלמידי חכמים"ומבואר במאמר הנ, הדעת ונחת הרוח

וזה אפשרי רק על , קרי קניני מסורת התורה מדור לדורבידיעת התורה ובשימוש חכמים שהוא מעי
חפץ חיים מבואר כיצד דרך ' ובפתיחה לס, ידי התמדה בלימוד התורה ובשהייה במחיצות חכמיה

ועל ידי ההסתפקות במועט , על ידי העונש בלימודה, התורה מביאה לידי יישוב הדעת בעולם הזה
עוד מבואר על ידי העמל בתורה , )מהרבה צערשבזה האדם מסתלק מהמון טרדות אחרות ונפטר (

, ושם הוא משומר מן המזיקים, בעולם הזה האדם מכין לעצמו היכל מפואר לחיות שם בעולם הבא
שם דברים נעימים ' יעוי, ועל ידי זה יכול להתענג ביישוב הדעת ובנחת רוח נצחית מבלי שום מפריע

  .ומלהיבים

ל "שהרי לפי הנ, פה לגשמיות יחד עם ההצלחה בתורהוממילא מובן שאי אפשר לקיים את השאי
ה שאין כן הגשמיות מביאה רק לידי מ, שדרך התורה היא דרך של יישוב הדעת, הם שני הפכים

ועל דרך זה כתב בספר חובות הלבבות שכל מה שהוא בנין העולם הגשמי הוא חורבן , טירוף הדעת
ועוד כתב שהרוחניות והגשמיות הם , השכל כי הגשמיות מטריחה את השכל מלעמוד על מתכונתה

וכמו כן , ר על השניאלא ההכרח הוא שהאחד יתגב, כמו אש ומים שאי אפשר שיתקיימו יחד
  .ההכרח הוא שהאחת תתגבר על חברתה, בשאיפות הרוחניות והגשמיות

וכפי רוב שמחתו של , נמצא שהדרך להשגת האושר של התורה  היא דוקא העדר הגשמיות
, כי תבא' נאמר באור החיים הקדוש בפ, האדם בקניניו הרוחניים כך לא ירגיש במחסור גשמי

היו , שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות התורה, ב אלא תורה אין טו-ושמחת בכל הטוב 
, כ"כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם ע, ולא היה נחשב כסף בעולם, משתגעין ומתלהטין אחריה

 ל"פ שיינברג זצוק"הגרחמרן



ושל רבותינבמשנתם  קבלת התורה

 

פה

את החשק לשאר טובות המדומות שבעולם עד ) וגם לבטל לגמרי(וממילא מובן שבכחה להשקיט 
וכמובן המדובר רק על המותרות האסורים מדכתיב קדושים (ל ששוב אין לאדם שום צורך בהם כל

ואל הדברים ההכרחיים לבריאות ורעננות השכל והלב והגוף שהם , ן על התורה"תהיו וכפירוש הרמב
  ).מסילת ישרים' חיוב מדכתיב ונשמרתם מאד לנפשותיכם וכמבואר בס

וכפי ,  את התשוקה לגשמיותכי הם מבטלים, ויתכן שלזה הודה דוד המלך גם על היסורים עצמם
  .ל"מדת הניתוק מן התאוות אפשר להרגיש בעוצמת אושרה של תורתינו הקדושה וכנ

  

  ישראל בין העמים
והנה ההשקעה בענינים גשמיים יש בה גם משום איסור החיקוי אחר הגוים וכדכתיב אל תשמח 

ל "י אלחנן וסרמן זצוקבקונטרס עקבתא דמשיחא של הגאון הקדוש רב' ופי, ישראל אל גיל כעמים
והוכיח שכל פעם שהיה , כ"ל אל לא ליהודי להתענג כדרך שמתענגים הגויים ע"ז) 'וכ' באותיות ט(

ולא נתעוררו לשוב לדרך ) ובפרט במותרי הגשמיות(מצד היהודים לחיות כשאר העמים ) ע"ל(נסיון 
  .ים דפורים ודחנוכה ועודוכמו שהיה במצרים ובזמן הנס, הסוף היה גזירה רעה של חורבן, התורה

ל בנוסח הבדלה המבדיל בין קדש לחול בין אור "ס בית הלוי זצוק"והביא ביאור מן הגאון בעמח
ואין בכח ילוד ) בין השמשות(ל בין אור לחשך יש מרחק ידוע וקבוע "וז, לחושך בין ישראל לעמים

אם , וע המבדיל ביניהםגם בין ישראל לעמים יש מרחק יד, אשה להוסיף או לגרוע על מרחק זה
הגוים דוחפים אותם חזרה למקומם , היהודים מדלגים על הגבולות ומתקרבים לגוים יותר על המדה

  .'הקבוע וכו

התרו בנו על , שם יהגה בתורה או ישפוך לבו בפרקי תהלים, מקומו של היהודי הוא בבית המדרש
  .כ" הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו ע-  ואם לאו,  הרי אתם שלי- אם אתם מובדלין מן העמים ' כך וכו

לא מקיימים את מה שקיבלנו במעמד הר סיני להיות מובדלים מן העמים ) ע"ל(דנמצא שאם 
ויתכן שעל כן אמרו שם , ו מן הגוים שמחקים אותם"אז הסוף יהא גזרות ח, ומוקדשים לגמרי לתורה

  .תורהאלא במקום קיום ה,  לא תחת ההר במעמד הר סיני-תהא קבורתכם 

, הרי שרק על ידי דרך התורה אפשר להרגיש באושר בעולם הזה שהוא יישוב הדעת ונחת הרוח
מ העיקר שהשכל והלב מופנים מטרדות אחרות ויכולים "מ, פ שכרוך בה קצת צער לגוף"ואע

  .וכל דמיון של דרך אחרת מביאה רק לידי טירוף הדעת וצער נצחי, להתענג בדקות החכמה

תועים בדרכם ואינם ) ע"ל(ועדיין אנו רואים הרבה יהודים , משמש ובאכשחג השבועות מ
וימי הספירה שהם ימי ההכנה לקבלת , מכירים כראוי בערכה של התורה שרק היא חיינו ואורך ימינו

  . שהיא הכרת אושרה של התורה-עלינו להביאם לידי תכליתם ,  באים לידי גמרם-התורה 

 בהתמדה כדי להתענג בלימודה -בלימוד התורה . א: דהיינו, יםולזה עלינו להתחזק בארבעה ענינ
כדי להבטיח את קיום התורה ועל ידי זה גם , י לימוד המוסר וחשבון הנפש" ע- ביראה . ב. ובקיומה

שהן מתנאי . במדות טובות. ד. ל" לסיעתא דשמיא בכל הנ- בתפלה . ג. ל"את הרגשת האושר וכנ
' בין בענינים שבין אדם למקום וכגון תאוות וכו, דמה לתורהוכך אמרו דרך ארץ ק, קיום התורה

ובין בענינים שבין אדם לחבירו ועל ידי זה ילמדו אחרים להכיר את אושרה של התורה , ל"וכנ
אשרי , אשרי יולדתו, וכמבואר בגמרא יומא שיאמרו על בן תורה כמה נאים ומתוקנים מעשיו ודרכיו

  .'רבו שלמדו תורה וכו

ולבנין בית מקדשנו , לביאת הגואל צדק, הלואי שנזכה לקבל את התורה בלב שלםובזכות זה 
  .א"בב



  במשנתם

 

פו

  

 כל ימי חיי
 ,יןמנ - ...תורה:  ואלו הן, חיזוקין צריכארבעה) "ב, לב(איתא בברכות 

שהרי הראיה  ,ב"וצ. כ"ע. "חזק בתורה... "אמץורק חזק  ")ז, יהושע א(שנאמר 
נער לא ימיש "היה ה  והרי יהושע,"רק חזק ואמץ" שנאמר לו ,היא מיהושע
 ,י נשמר מזה" ורש?קיזוח  ומדוע הוא צריך,)חי,  לבמותש" (מתוך האוהל

 שאחרי ',חיזוק' אין הכוונה ב- ."ם בהן תמיד בכל כוחושיתחזק אד"ופירש 
.  המצב הוא עגום מאדז כי א,ועולה הוא מתחזק, שהתרופף ונחלש ונפל

לא ימיש "על יהושע להשאר בדרגת . יהיה רפיון  שלא-תפקיד החיזוק הוא 
 כשנעשה מנהיג הכלל והוא מצביא ,במצבים אחרים  גם"מתוך האהל

 , שעל האדם לשמור על מצבו בכל ימי חייו,נו לומרהתכוו ל"חז. 'מלחמות ה
 וזו היתה.  לשמור על אותה שקדנות בלימוד התורה-היותו בישיבה  כבזמן

 )ב, עירובין סג(ל "ופירשו חז, )ד י, היהושע( "עתה באתי" -התביעה מיהושע 
, הובמלחמת מצ על יהושע שראשו היה שקוע.  על החטא של ביטול תורה-

 אלא על ',הדף היומי 'לא על שלא למד את. "עתה באתי"היתה התביעה 
 אסור ,לו אצל משה רבו ות שהיודנהעמקות והשק. עומקה של הלכה

שצריך , י"וכמו שפירש רש . ואפילו כשחייב לעסוק במלחמה,שיחלשו
 ולא ,"תמיד בכל כוחו" -כבבית המדרש  בשדה הקרב - שיתחזק בכל מקום

יאפשר לחולשה  ששום מצב לא, יזוק הואהח. מזה  להתחמקוץיועיל כל תיר
   .שתבוא

 'י' עמ,ת מוסר שיחובץקו,מ" הכה"רבנו זללהמרן

 ל"פ שיינברג זצוק"הגרחמרן



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  ת הלכתי ממשנתם של רבותינו"שו

  א"ש אלישיב שליט"הגרימרן רבנו 

  א"ש הלוי וואזנר שליט"מרן רבנו הגר

  א"ח קנייבסקי שליט"מרן רבנו הגר

  תלמוד תורה, ט"יו, בענייני חג השבועות

  

  הארות והערות מעניינא דיומאונוסף עליו 
  א"מ גרוס שליט"ד הגר"ממורנו הגאב
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ובענייני תלמוד תורה, ט"יו, ת בהלכות חג השבועות"שו

 

פט

  שאלות ותשובות
  ובענייני תלמוד תורה, ט"יו, בהלכות חג שבועות

  
  חג השבועות

  

  ?באיזה שעה הוא דין זה, ק מבואר ששבועות הוא יום דין על תורה" בספה:שאלה
  . בפסיקתא' וכמבו,  בשעת קריאת התורה שקוראים את עשרת הדברות:א"תשובת הגריש

  ? מתי הוא עיצומו של יום מתן התורה:שאלה
  .ל" כנ:א"ובת הגרישתש

  
  ? בעמק התורה את יתן כ"שא וקשה, ושפל נמוך היה כי סיני הר את' ה שבחר מבואר' א' ה סוטה במסכת :שאלה

  . הוא מעלה לאו - שפל שהוא שפל אבל, ענוה זהו עצמו ומנמיך קצת גבוה הוא אם :ק"תשובת הגרח
  

 האם, ארוכה לשינה כוונתו שאין משום בבגדיו שןוי) קבע שינת לא (מעט הלילה בתחילת לישון הולך אם :שאלה
  ?התורה ברכת לברך צריך כשקם
 ברכת לברך צריך בבגדיו ישן אם ואפילו הפסק חשיב מטתו על מעט הלילה בתחילת ישן אם אף :א"הגריש תשובת
  .השקיעה לאחר דקות כשלושים הוא הלילה תחילת וזמן, התורה
  ). במטה ישן ואפילו (מברך אינו בבגדיו עטמ הלילה בתחילת ישן אם :ק"הגרח תשובת

  
 בלי רק ישתה ותה קפה אבל התפילה ועד השחר מעלות לשתות מותר שמים כתב ב"סקכ ט"ספ ב"במשנ :שאלה

  ? בימינו גם זה האם, גאוה דרך זה וסוכר חלב שעם משום, וסוכר חלב
 לשתות מותר יהיה לכן, בהם רגילים ולםוכ היות ,גאוה דרך נואי וסוכר חלבשתית  שהיום כיון :א"הגריש תשובת

  . התפילה לפני וסוכר חלב עם גם וקפה תה
  .להזהר טוב :ק"הגרח תשובת

  
 וילמד בלילה לישון ילך אם מאשר זמן פחות שילמד ויצא ביום בלימודו ימעט בלילה הלימוד מחמת אם: שאלה

  .ביום
  .ועדיף הלימוד בלילה, בלילה ללמוד הוא המנהג: ק"הגרח תשובת

  
 הכוונה האם, היום כשיאיר מיד ידיו ליטול צריך הלילה כל ניעור היה אם כתב ג"י סעיף ד' סי הרב ע"בשו: שאלה
  ?ידיו ליטול צריך השחר בעלות שמיד

 ולפני הידים על ששורה רעה רוח מפני בלוח המופיע הזמן לפי השחר בעלות מיד ידיו יטול :א"הגריש תשובת
  .שוב יטול התפילה
  .ידיו יטול להתפלל שילך קודם אלא השחר בעלות המדוייק בזמן לדקדק צריך אין: ק"גרחה תשובת

  
 לישון ללכת יכול האם, בתפילה טוב לכוון יוכל שלא רואה התפילה זמן כשמגיע ובבוקר הלילה כל הניעור :שאלה

  ?יותר מאוחר במנין ויתפלל השחר עלות אחר
  . כהלכה דלא יעשה ולא לההלי כל לומד היה שלא מוטב :א"הגריש תשובת
  ). ותיקין להתפלל ראוי יותר אבל (מותר :ק"הגרח תשובת

  
  ? שבועות ליל בסעודת חלב אכילת לענין ל"זצ א"החזו מרן נהג איך :שאלה

 שבועות בליל אכל ה"זללה י"הקה דרבנו דהביא, צח' עמ ב"ח רבנו ארחות' יעוי. ה.א. [זוכר איני :ק"תשובת הגרח
  ].בשרית סעודה ובבוקר, חלבית סעודה

  
 אף שבעה חג מה -, לאבל חגיכם והפכתי) 'ח עמוס (דכתיב, שבעה לאבילות מניין) א', כ (קטן במועד איתא :שאלה

' ימים שבעת אבל לאביו ויעש'מ שבעה אבילות ילפינן לא אמאי, )חג מה ה"ד(' התוס שם והקשו. שבעה אבילות
  . תורה מתן קודם למידין דאין, הירושלמי בשם ותירצו



במשנתם

 

צ

 שנים לבתולה דנותנין) ב, ז"נ (בכתובות דאיתא מה כגון, תורה מתן מקודם אנו לומדים רבים דינים דהנה, ת"וצ
 הנערה תשב ואמה אחיה ויאמר) נה, כד בראשית(, דכתיב מרבקה לה וילפינן לחופה תכשיטיה להכין חודש עשר
 ק"מו ירושלמי' יעוי,   וכן מצינו לימודים רבים בזה.לתוגאו תהיה ימים דכתיב שנה ימים מאי עשור או ימים אתנו

  .'וכו. ב, קח זבחים - . א, ד"ס יבמות - .'ה ז"ה א"פ
כיון דשאני אבילות , ק שם"מו' בתוס' כדאי, אבילות' מלבד מהל, דינים מקודם מתן תורה'  ילפי:א"תשובת הגריש

 .'וכו, ר"פו, ת"כמצות לימוד ת, ת"כ מצוות דאורייתא שלא התחייבו בהם קודם מת"המבטלת כו
  

  
  מגילת רות

  
 לאדוננו רב מעשה מלבד (הפוסקים בשאר הוזכר לא שזה רות מגילת בקריאת שהחיינו ברכת לברך האם :שאלה

  ). ע"זת א"הגר
 דהרי לברך תיתי דמהיכי לומר לכאורה מקום דהיה אף(, א"הגר שהנהיג המנהג לבטל בידינו אין :א"הגריש תשובת

 דלא טוב יום של והפטרה מפטיר קריאת ככל והוי, צבור וחובת מנהג אלא גברא חובת אלו מגילות תקריא אין
  ). כדלעיל מ"מ אך, שהחיינו בהו שייך

 אף מגילות' ה קריאת כ"משא לזמן מזמן באה ואינה תמיד שנוהג מפטיר לכל דמי ולא לברך יש :ק"הגרח תשובת
 מגילות וקריאת מגילות' ה בקריאת דווקא הוא זה מנהג מקום מכל אך, התורה קריאת וכחובת הוא ציבור דחובת

  .לזמן מזמן הבאה חובה בגדר הוא זו מצוה של שמנהג נמצא, לזמן מזמן רק נוהגות אלו
  

 מצד חוששים ואין ,ת"קרה קודם קהלת וכן השירים שיר וכן רות מגילת לקרות שמקדימים הטעם מה :שאלה
  ? קודם תדיר

  .קודם תדיר ש"ל חיוב שאינו וןכי :ק"תשובת הגרח
  ?ת למגילת אסתר" ומדוע בפורים מקדימים קרה:שאלה

כ בפסח "משא, לכן יכולין לקרוא המגילה לאחר קריאת התורה,  בפורים אין מפטירין בתורה:א"תשובת הגריש
  .שבועות סוכות

  . אסתר חיוב ושייך תדיר קודם:ק"תשובת הגרח
  

 הקריאה תחילת את שמע ולא מאוחר ע"השמו את שגמר וכגון, רות ילתממג חלק שמע לא אם הדין מה :שאלה
  ? אחר במקום מגילה קריאת לחפש צריך האם

  . שישמע טוב :ק"תשובת הגרח
  

  ? יחיד חובת או הציבור חובת היא רות מגלת האם :שאלה
  ). בצבור להשתתף לו יש א"וכ (הצבור :ק"תשובת הגרח

  
  

  טוב יום
  

   .ט על קדושת שבת"קדושת יו להוסיף שייך לא' דלכאו, שבת אחר ט"יו כשחל ט"יו פתתוס קבלת שייך אם: שאלה
   .ט"יו תוספת להוסיף ענין אין שבת של חמורה קדושה חלה שכבר מאחר: א"הגריש תשובת

 כ"וע, בכניסתה ט"יו התוספת מעכבת ביציאתה שבת דתוספת משום, שייך לא: ל"זצ שיינברג פ"הגרח תשובת[
  ].לחול יכולה אינה

  .ששייך יתכן: ק"הגרח תשובת
  ? על שבתט"יו להוסיף שייך במה, ט"מיו קדושהו חמורה שבת שקדושת אחר: שאלה

  .ושמחה ט"יו מצות לענין מ"נ: ק"הגרח תשובת
  

  ? ט"יו בערב דם לתרום מותר האם :שאלה
  ).ב שם"ובמשנ' י' ח סעי"תס' סי' עי. ה.א(. בזמנינו ורסא שבועות בערב רק :ק"תשובת הגרח
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 דומיא בהמה בשר דוקא צריך או, הבר ושור בצבי וכגון חיה בבשר ט"יו שמחת מצות לקיים יכול אם :שאלה
  ? המזבח ג"ע שמקריבים דשלמים

  .ט"יוכל לקיים בו מצות שמחה ביו,  אם יש לו שמחה מבשר חיה:א"הגריש תשובת
  .שיכול מסתבר :ק"חהגר תשובת

  
 תשמח שיותר אשה אמרה פעם וכן, לאשתו פרחים נתינת י"ע, ביתו בני את מחלש חיובו לקיים אפשר אם: שאלה

  . שמחה מצות בזה גם יוצאים אם, ותכשיט בגד מאשר הבית לצרכי אלקטרי במכשיר
 בנתינת אבל. זה בגדר דהוא יתכן פרחים בנתינת ומשכן, היום חדות מחמת הוא השמחה חיוב: ה"הגרש תשובת
  . מתיקה ומיני בגדים כגון היום של שמחה מיסודי פוטרו אינו, בעלמא םנשי שמחת של אלקטרי מכשיר
  ?ואגוזים קליות מאשר קודש בספרי ישמח שיותר אומר כשקטן הדין מה:  שאלה

תתעז ' ועוד שם עמ, תתעו' ז יהודה לקדשו עמ"עוד בזה בסה' עי. ה.א [.ל"כנ אלקטרי כמכשיר: ה"הגרש תשובת
  ].ה"הגאון הגדול רבי אייזיק אוזבנד זללה' טעלזכ לדון בזה ראש הישיבה ד"מש

  
 אחד אם, לקודש קודש בין המבדיל ברוך וחותמים בקידוש ז"יקנה ואומרים ק"במוצש חל ט"שיו היכא :שאלה

  ? לא או ח"יד יצא אם' לחול קודש בין 'וחתם טעה
  .יצא לא :ה"הגרש תשובת
  .בזה דן חמד שבשדי שמעתי :ק"חהגר תשובת

  
  ? שבת עבור) ט"ביו או ה"בר' ב ביום (ש"מע הבלעך לשים ותרמ האם :שאלה

  .דמותר יתכן תבשילין עירוב עשה אם :ק"תשובת הגרח
  

  ? ט"ביו הבית חנוכת לעשות מותר האם :שאלה
  .אולי :ק"תשובת הגרח

  
, לוםכ עושה ל"חו הבין אין' דלכאו, שלו במכונית שני ט"יו ל"חו בן להוליך ישראל ארץ לבן מותר אם :שאלה

 דעתו מה? ל"חו הבן מצד שני ט"יו לזלזול לחוש דאפשר אלא, ט"יו אינו הכל דאצל כיון י"בא שייך לא עין ומראית
  ? זה בענין

  . אסור ללכת באוטו עם הבן ארץ ישראל:א"תשובת הגריש
  . כן לעשות אין :ק"ת הגרחתשוב

  ].כי אם במקום צורך גדול, ט"אין לעשות כן משום זילותא דיו: ל"פ שיינברג זצ"תשובת הגרח[
  

  ?ט לחול"י חשיב כמבשל מיו"והלא בעבור הבן א, ט שני"י ביו"ל לבשל עבור בן א"אם מותר לבן חו: שאלה
  . מותר:א"תשובת הגריש
  ].סד' עמ, קובץ קול התורה נה' עי. ה.א. [שאסר) קלט' סי(ט צהלון " יש לחוש לדעת מהרי:ה"תשובת הגרש

  
  

  עליה לרגל
  

  .יש ענין לעלות לרגל לכותל המערבי בזמן הזה האם :שאלה
  .א שיש מנהג" י:ק"תשובת הגרח

  ? אם כן האם זה גם חיוב:שאלה
  . הפוסקים לא הביאוהו:ק"תשובת הגרח

  

  הקבלת פני רבו
  

 הוי או, ת"כד דהוי קבלה דברי בכלל הוי) ב, טז ה"ר' במס (מקרא דילפינן ברגל רבו פני דלהקביל החיוב אם :שאלה
  ?  בעלמא רבנןמד רק

  .מדרבנן :ק"תשובת הגרח
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  ? למקומו ללכת דוקא דצריך או, מ"בחוה וכגון הטלפון י"ע ברגל רבו פני קבלת מצות לקיים יוכל אם :שאלה
  . מסתבר לא :ק"תשובת הגרח

  
 לדלהקבי המצוה התלמיד מקיים אי, חג אסרו הוא ואצלו, י"א בן שהוא רבו אצל שביקר שני ט"ביו ל"חו בן :שאלה

  ? לא או ג"בכה ברגל רבו פני
  .שמקיים מסתבר :ק"תשובת הגרח

  

  תורה תלמוד
  

 נוהג האם, בשבת לתינוקות חדש דבר ללמד לא) א, ז"ל נדרים' גמ (ד"י' סע ה"רמ' ס ד"יו ע"בשו כתב :שאלה
  ?ז"בזה

  . נוהגין שאין לך מנין :ק"תשובת הגרח
  

  ? מותר זה אם הקיץ בזמן וליםשר בלי חולצה או בגופיה כשלבוש תורה ללמוד :שאלה
  . מותר ד"בשה :ק"תשובת הגרח

  
  ? דם לתרום תורה ביטול אסור יש האם :שאלה

  . איסור אין :ק"תשובת הגרח
  

 לחשוש צריך האם בזה להשתתף ישראל בית להמון וקוראים, רב בפרסום חמור פטר מצות עושים אם :שאלה
  ?תורה ביטול משום בהכי

 מת להוצאת ת"ת מבטלין ב"בע ושם, מגילה מקרא לשמוע ובאין ת"ת מבטלין) א,ג (במגילה: א"הגריש תשובת
, מצוות שאר עבור ת"ת שמבטלין מצאנו ולא, ש"עי מילה מצוות בעבור ש"דכ כתב שם ג"ובש, כלה ולהכנסת

 בדף וכן, קורא כשהוא ג"כה הרואה ב,סח ביומא שמצינו כמו חשיבות לזה יש בפירסום המצוה עשיית ענין אמנם
 הרי עם ברוב ח"יד לצאת באים ואם(, כן מחמת תורה לבטל מצאנו לא אבל, מלך הדרת עם ברוב מצוה ומאי א,ע

, הלוי משמר בזה עוד' עי. ה.א. [)במשלי במדרש כמובא בקדיש ר"אשי ענית י"ע עם ברב תורה ללומדי להם מזומן
  ].י"ס בכורות

  . כרצונך :ק"תשובת הגרח
  

  ?לא או הטלפון לענות כדי מלימוד קלהפסי מותר אם :שאלה
  .מותר :ק"חהגר תשובת
  )לה' עמ התורה כבוד' קונ. (אחרים י"ע לעשותה א"שא מצוה דהוי הוברר דלא, לענות חיוב אין :ג"הגרמ תשובת

  
  '? לכם 'חצי חובת ידי יצא האם תורה לומדים אם ט"ביו :שאלה

  ).דוקא לאו חצי אבל. (לא :ק"תשובת הגרח
  

 עם כתובים שהם כמו לאומרם רשאי בתלמוד הנזכרים הפסוקים שכשלומד' כ ד"י ק"ס ו"רט' סי ב"במ :שאלה
  ? בדבר הטעם מה, פסוק חצי הוא אם' אפי ומשמע, השם הזכרת

  .כן נוהגים אין המנהג וגם, שצריך ולא, שרשאין אלא כתב לא ב"המ :ק"תשובת הגרח
  

  ?הבתשוב היהודיה תחזור אולי ז"ועי ליהודיה שנשוי לנכרי תורה ללמד מותר האם :שאלה
 ורוצה המלכות חוק מחמת לגיירו א"וא להתגייר שרוצה מי גבי א"מ' ס בתשובותיו א"רע עיין: א"תשובת הגריש

 רבה מדרש על ל"הרד בפירוש ועיין. להתיר בכוחי אין שם שכותב, אחר במקום להתגייר לילך כ"ואח ללמוד
 להתגייר שבא ם"עכו' וזהו, מצוות' ז מלבד תורה עניני שאר אף עמו מודלל מותר להתגייר הבא דגר נשא פרשת
 י"שע תערובות דבנישואי נראה זה מכל, מסנהדרין ז"פ במאירי עיין וכן 'גדול ככהן הוא הרי בתורה ועוסק

 בבא המתרת שיטה ולתפוס כדיעבד זאת לראות יש בתשובה אשתו תחזור להתגייר בא אם אותו שמלמדין
  .עוור לפני משום עובר עמו הלומד והיהודי להתיר מקום אין זה בלי אבל, להתגייר

  . אסור :ק"תשובת הגרח
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  ?ם"לעכו אותיות ללמד מותר האם :שאלה
  .ראוי אין :ק"תשובת הגרח

  
  ? הקודש לשון לנכרי ללמד מותר האם :שאלה

  .ראוי אין :ק"תשובת הגרח
  
  

  ענייני סיום מסכת
  

 לשתי אחד הדרן לומר סגי או', וכו עלך הדרן פעמים שתי לומר חייב האם, ותמסכת שתי ללמוד גמר אם :שאלה
  ? המסכתות

  . שניהם על' א לומר יכול :ק"תשובת הגרח
  

  ?מצוה רק או חיוב היא האם ס"ש או' מס על סיום סעודת :שאלה
  . מצוה :ק"תשובת הגרח

  
  ? מצוה עודתס ושיקרא, סיום עליה לעשות כדי' ממס להבין האדם צריך כמה :שאלה

 האם, הסוגיא את מבין אינו הוא הקושיא שמחמת קושיא איזה לו ויש י"רש את או הסוגיא את למד הוא אם ומה
  '? המס לסוף כשהגיע ולסיים להמשיך מספיק זה גם

  .סיום לעשות יכול :ק"תשובת הגרח

    
  
  

  

  

  

  

  

  

  גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות

על הא ) א מן"י מקורבו הגר"ע(א "ק שליט"נשאל רבנו מרן הגרח
 יכולה בריה כל אין לוד הרוגי כי אמרו) ב, י (בתרא בבא במסכתד

, ורהתלמוד מת נפשות הצלת שגדולה משמע, במחיצתם לעמוד
 מהצלת יותר תורה תלמוד גדול) ב ז"ט מגילה (אמרו והרי

  ? נפשות
  .תורה לומדי על שם מדברים לא :תשובה

  )תרמז' עמ, דרך שיחה(
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  *הארות והערות מעניינא דיומא
  א"ד הגאון הגדול רבי מרדכי גרוס שליט"מורנו הגאב

  
åé úçîù úåöîá äðååë"è  

ëïåéîé÷ù "äðååë úåëéøö úåöîù ì ,åé úçîù úåöîì åúìéëàá ïååëì åì ùé"è. úåòãìå 
äì åéöçù'ãã äçîù úåöî íåé÷ ïéãî éîð éåä "çîùî úïé ,úàöì ïååëì ùé éîð áã"åöîá ú ú

åé úçîù"è .åùá" áúë úñ øôå)éñ'÷ æ(àã áúë íïë éë ïååëúî àì ö ä äåå'åéá çåîùì "åä è" ì
â äìéëà íùì úåùø úìéëàñä ,òå"åéá áéúë ë"è" ùåîä éðôì úç"à" ,î åùøã ïëå"åêâçá úçîù" 

úøçà äçîùá àìå êúùàá àìå âçä íùì äéäéù àìà .éñá íùå'ùîî ïë çéëåä èì " ë
áîøä"ù éî éáâì íàðéå àù íééðòì ìéëàîïéåñéøë úçîù àìà äåöî úçîù åæ  , äàøðù

åðéà åñéøë úçîùáù ììë äåöî .òå" íâ úáù ìù úìéëàáã áúëù äîåøú úùøô éåìä úéáá ò
íãàä íàïéåëî â âåðòú íùì "àùî áùçé äåöîì ë"åéá ë"åëúî íà èïéà àä âåðòúì ïéåúðååë  

ìîòå äåö"ì åúìéëàá øäîì êéøö ëïéåë íùì ãåáë ìéáùá åá âðòúîù âåðòú úåöî åé"è.  
àïé  ïéëøáîïééå øùá ìù äçîù úåöî ìò,äù àåóåâ åðéàå äçîùì éöîú éëéä ÷ø  äîäåö .
ëàåî"ì.  

  

úåòåáùä âçá äçîù áåéç  
 íéçñô øàåáîë äøåú åá äðúéðù äøéúé äçîù íåé àåä úåòåáùá)çñ ,á ( íéãåî ìëäù

íëì éîð ïðéòáã ,éòå 'ùéä"ô äöéá ù"áéñ  'ã' . úåáøäì íéîëç åð÷úù íéîéä ïî ãçà àåäå
ðùîä àéáäù åîë äãåòñá" á)ñ"àé ÷ (òî"ä óã æ ,'äøåú ïúî íåé àåäù éôì.  

ùáå"éñ øéëù äðùî ú'ôã úáù úëñîá øàåáîë äøåú äðúéð úáùáã äù÷ä äì÷ "æ,  êéàå
äçîù úåöî åîéé÷ ,åéá éøä"à úáùá ìçù è" íéîìù áéø÷äì àáúáù , úåðáø÷îå åèçùðù

ãé úàöì øùôà éà úáù áøòá"æ ïðéòáã çá äçéáäçîù úòù,  åìëàå úáù áøòá åèçù ÷øå
áøù ,äåøäðúéð àì éë äçéáæ øá äéä àì úáù áøòá é ïééãò äøåú . íòè ïîá åîòè íà íâå

øùá ,äîã íäî äàá äâéâçù ïéîî êéøö éøä"è ò ç äâéâç øàåáî"óåòá ïéàöåé ïéàù á .]éå" ì
 åðéà äæ ïéããàá ïîéñ àìàæéøùá ä ùîëå úàöì ùé"ùø ë"ã äâéâçá é"ò æ" åîòè äéäù ïåéëå á

äæá íéàöåé øùá íòè, éòå'áèéø "ò æì ïéùåãé÷ à"á ,îëàå"ì .[öå"íéîùä ïî øùá ãøéù ì ,
úâøãîì åøæçù øùá åì ïéìåöù àèçä íãå÷ ïåùàøä íãà , åùòù åàáîâë äøéöé øôñ' 

äñ ïéøãäðñ ò"ò àøáù á"øéöé øôñ éòá äîäá ä"ù ,éò'åùá "ðä ú" ì]øåñéà àëéìã úåèéùäì 
 äùòðäá äèéçùáäøéöé øôñ[ .íéøáã øàùá äçîù úåöî íéé÷ì øùôàù íéøáåñäìå 

é íéçîùîä"íåé åúåàá åìá÷ù äøåúä úçîùá åîéé÷ã ì.  

  
äì åéöç ïéðòá 'íëì åéöçå  

 íéçñôá)çñ ,á( å äöéá)åè ,á( ,à øîåà øæòéìà éáø àéðúïéì åá íãàì åé"àìà è  ìëåà åà
äðåùå áùåé åà äúåùå ,ñã"øì ì"äéäú úøöò áéúëã ïåéëã à' ëìí'  úøöò íâåäì äéäú,' ïà 

                                                 
 .ח להם"ותשו, ב"ב' תל תלפיות'דיבות מערכת נמסר לידינו בא *
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ëåìåäì 'ë ïà åíëì åì ,áøåé øîåà òùåäé çåä÷ì  ùøãîä úéáì åéöçå äéúùå äìéëàì åéöç
ãñ"øì ì"äì åéöçã é'åéöçå  íëì.  

áîøä áúë äëìäìå"éäá í" è"òà"ãòåîá äéúùå äìéëàù ôäùò úåöî ììëá úå,  äéäé àì
åìåë íåéä ìë äúåùå ìëåà ,úãä àéä êë àìà ,íéîéëùî ø÷åáá  éúáìå úåéñðë éúáì íòä ìë

íåéä ïéðòá äøåúá íéàøå÷å íéììôúîå úåùøãî ,íéøæåçå íéìëåàå íäéúáì , éúáì ïéëìåäå
íåéä éöç ãò íéðåùå íéàøå÷å úåùøãî ,úåöç øçàå äçðî úìôú íéììôúî íåéä ,çå íéøæå

äìéìä ãò íåéä øàù úåúùìå ìåëàì íäéúáì".  
äì åéöç ïðéòáã ÷ñôã è÷ðù øãñä éôì òîùîå'íëì åéöçå  ,ëå"ïåéöì ïåùàøá ä íù äöéáá ,

åùáå"ç ìàéëìî éøáã ú"éñ å'ã ' ,éòå'ùøäî "íù äöéá à .ëå"àðéãì ä ðùîá"éñ á' èë÷ú ñ"à ÷' .
 øåòâì ùé ïëìã íé÷ñåôä íùá ãåò áúëåáíéðæç äíåé ìù åéöçî øúåé íéëéøàî ,ñã òîùîå" ì

ùîî åéöç ïðéòáã .îôä íðîà" â)éñá 'à áîø" àñ÷"à (åéöç à÷åã åàìù áúë , äöåøù éôë àìà
 åà åéöç úåùòì ìåëé åáåøäì'íëì åáåø åà  ,ëå"ùøäî ð"íù äöéáá éðùä åöåøéúá íù à ,ëå" ë

îà úôùä úíù.  
åìé" àø÷ êéøöã àä ò"íëì äéäú úøöò" ,àäåäçîù çåöî íåùî äéì ÷åôéú . éúåõø 

âàùä" à)éñ'çñ  (åä àø÷ éàä åàì éàã"òàã à" áééåçîã âáåé" èáìë úåçîù éðéî , äøåú éøáãå
ìä úçîùì íéîøåâå íéçîùî íäù ììëáá ,ôà" äáìë èòåî ïîæá åìéôà åäì éâñ àåäù ,î÷" ì

äì åéöçã àø÷'úã "åéöçå íìåë ãâðë ú îùä ìë øàùìçúå .áãî çëåîå ÷åñòì íãà áééçã åéø
ãá"åéá ú"äçîù íåùî è, úá äçîù éãé àöåéã óàã òîùî ãåòå"íéçîùî íäù ú ,î" ïðéòá î

ò çåîùì éîð"é úéîùâ äàðä .÷òøâä íðîà"æ à" ì)åùá"úéñ 'à ' ( íëì äéäú úøöòîã áúë
ïéã ïðéôìé éá âðåòå"è ,äîã áúëå"äì íâ èñî äçîùá úáééç äùàù íéøáå"ïéãî äøåèô î öç åé

äì'éöçå åî éåäã íëì "àîøâ ïîæäù ò.  
àíäì åéöç ïéã 'íåéá à÷åã àåä íëì åéöçå  ,éäéù íåéá úåòåáùá øäæéì ùé'åá  åéöç äì' .

)âàùä éôì"à äçîù íåùî àåä íëì åéöçù à ïéåúèéùì úåòåáù ìéìá äæ áåéç àùïé á ìéì
áùåòåöî úåäçîù ú,÷òø éôì ìáà "äù àåò íåùî àå ùé âðâäìéìá í(.  
 'חציו להא אי "א שליט"ושאלתי למרן הגריש: א עוד בזה הענין"א כתב רבנו שליט"ובמקו. ה.א[

  .]שמתחיל מהלילה והשיב דיש לסמוך,  או רק ביומוט" יווחציה לכם מתחיל מליל

  

åéá úëñî íåéñ"è  
îúåëñî íåéñ úåùòì øúåéá " íåùî àëéìå èïéàøòî áéï äçîù áùî äç]îäðù ëùéç ø" á

éñ'÷ î,éòå 'åù "åà äîìù íçì ú"éñ ç׳ã÷ [ .äáøãàå áúåöî ú" óéãòå äçîù úåöî íéé÷î ú
åéá à÷åã íåéñä úåùòì"äøåú úçîù íéùåòù åîëå è îùáðéúøöò é .)ìéå"ùá ã÷åøùë íà ò" ú

 ìù íåé÷ àéä äøåúä ãåáëìåéöçäì ' ìù åà  åéöçíëì .(éòå'ùî "äëøá ÷îò øôñá ë ,öå"ò.  
  

    



àìù øéàùäì ïåéìéâä ÷ìç ,åðøîà àéáäì äæá úìéôú ìùä"ä ,úìòåúì ììëä  
  ".אלקינו' לה בנים נקראים ואז, תורה ניתנה שבו החודש הוא, סיון חודש ראש בערב זו לתפילה רצון שעת כי לי אומר ולבי"

  ה"השל

úìéôú ìùä"ä  
äìéôú êåðéçì íéðáä ,äøîåàì øòá"ç ïåéñ  

í Öz Ôê êeí í ’eò− Ñí Òñ Íê ð Ô¼ ê Òl ÓL Ö³ê Öþ Öë óÖñ Òî¼ Öí ,í Öz Ôê Ðî êeí eò− Ñí Òñ Íê Ö³ê Öþ Öa ÓM Ìô óÖñ Òî¼ Öí ,óÖñ Òî¼ Ñôe 

ð Ô¼ Ðî ó Öñ Òî¼ í Öz Ôê ñ Ñê .Ö³ê Öþ Öëe Öμ Ðô Öñ Òî¼ ö− Ìè Ða ê Ö¼ Öð Òîô Ðz ÐL Ìê Ðñ Ðμ Ö³eí Öñ Íê ³e¼ Ö® Ðô Óê Ða Öμ Ð³ Öþ Òîz í ÖL Òîð Ðw Ôí ,îô Ðk 

eþ Ðô Öê ÓL eò− Ñ³ Òîa Ôþ óÖò Òîþ Ð× Ìï í Ö× Öþ Ðë Ìñ’ ,³− ÌLê Ñþ Ða ,’ñ− Ìë ÐL Ìa í Öþ Òîz ñ− Ìë ÐL Ìëe ñ Ñê Öþ ÐN Ì− ,− Ìk ó Ñí Öμ Ðn Ô¼ Öμ Ð³ Öñ ÎìÔò Ðî 

þ ÓL Îê Öz Ðþ Ôì Öa ó Óí Öa ñ Ök Ìô ³ Òîn Šê Öí ,Öz Ô³Öò Ðî ó Óí Öñ Öμ Ð³ Öþ Òîz í ÖL Òîð Ðw Ôí ,ó Öz Ðë Ôþ Ñš Ðî Öμ Ðô ÌL Ðñ ñ ÒîðÖb Ôí .  

ñ Ô¼ Ðî óei Ìš ó Öñ Òî¼ Öí ñ Ô¼ Ðî óei Ìš í Öþ Òîz Ôí ê Öa eò Öñ Öμ Ðn Ìô í ’eò− Ñí Òñ Íê − Ñò ÐL ó− Ì−ee Ì® .Öz Ðë Ô³ Ök Öμ Ð³ Öþ Òî³ Ða" eþ Ðt 

eë Ðþe" ,Öz Ðë Ô³ Ö× Ðî Öμ Ð³ Öþ Òî³ Ða" ó Óz Ðð Ôn Ìñ Ðî ó Ö³ Òê ³ Óê ó Ó×− Ñò Ða ."íÖòÖe Ôk Ôí Ðî ö Óí− Ñz ÐL Ìë ³ Öì Óê ,− Ìk ê Òñ eí Ò³ Ðñ Ö³ê Öþ Öë − Ìk 

ó Ìê ³ Óë ÓL Öñ ,Öμ Ðð Òîë Ð× Ìñ Ðî Ö³ê Öþ Öa Öz Ðþ Ô®Ö− ¹ Ôê Ö³− Ì¾ Ö¼ ,− Ñð Ðk íÓ− Ðí Ìò ÓM eò ÐìÔò Îê eò− Ñê Ö® Íê Ó® Ðî − Ñê Ö® Íê Ó® Ðî ñ Ök Öμ Ðn Ô¼ ³− Ña 

ñ Ñê Öþ ÐN Ì− − Ñ¼ Ðð Òî− Öμ Óô ÐL − Ñð Ðô Òîñ Ðî Öμ Ó³ Öþ Òî³.  

ö Ñ× Ðëe ê Òîë Öê Öμ− Óñ Ñê í ’Ðμ Óñ Óô − Ñ× Ðñ Ôô ó− Ì× Öñ Ðn Ôí ,ñ− Ìt Ôê Ðî − Ì³Öp Ìì Ðz ,− Ôò− Ñ¼ Ðî Öμ Ðñ ³î−eñ Ð³ ð Ô¼ − Ìò Ñp Öì Ðz ÓL ¼ Ôô ÐL Ì³ Ðî 

− Ì³ Öl Ìõ Ðz ö− Ìô Ðï Ôí Ðñ − Ìñ ó− Ìò Öa ³ Òîò Öëe .óÔè Ðî ó Ñí eþ Ðõ Ì− a Ðþ Ì− Ðîe ó Ñí ó Óí− Ñò Ðëe − Ñò Ðëe ó Óí− Ñò Ðë ð Ô¼ ¹ Òî½ ñ Ök ³ Òîþ Òîcí ,

³− Ìñ Ð× Ô³ Ðñ ó Ñí ÓL − Ìò ÎêÔî eò ÖlŠk eš Ð½ Ô¼Ô− Öμ Ð³ Öþ Òî³ Ða í ÖL Òîð Ðw Ôí ,ð Òô Ðñ Ìñ ð Ñn Ôñ Ðñe þ Òô ÐL Ìñ ³îNÎ¼Ôñ Ðî óÑi Ôš Ðñe ³ Óê ñ Ök 

− Ñþ Ðë Ìc ðeô Ðñ Ô³ Öμ Ð³ Öþ Òîz í ÖëÎí Ôê Ða ,þ Ñê Öí Ðî eò− Ñò− Ñ¼ Öμ Ó³ Öþ Òî³ Ða š Ña Ôð Ðî eò Ña Ìñ Öμ− Ó³î Ð® Ìô Ða í Öë Îí Ôê Ðñ í Öê Ðþ Ì− Ðñe ³ Óê 

Öμ Óô ÐL.  

eò− Ìë Öê ë Öê ö Öô Îì Ôþ Öí ,ö Ñz eò ÖlŠ× Ðñ ó− Ìi Ôì ó− ÌkŠþ Îê ó− Ì×eþ Ðëe ,− Ìô Öμ Òîô Ö× ë Öê ó− Ìô Îì Ôþ Öí þ Ñ× Òîï î− Öþe® Ð− ó− Ìi Ôì Ðñ 

ó− Ìô Îì Ôþ Ða ,eò Ñþ Ð×Öï ó− Ìi Ôì Ðñ ó− Ìi Ìì Ð® Ìò ,Òîô Ðk ñ Ñl Ôt Ð³ Ìí ÓL ó Öí Öþ Ðë Ôê eò− Ìë Öê" eñ íÓ− Ðì Ì− Öμ− Óò Öõ Ðñ" ,eL Ðþ Ñõe eò− Ñ³ Òîa Ôþ 

óÖò Òîþ Ð× Ìï í Ö× Öþ Ðë Ìñ ,"Öμ Ó³ Öê Ðþ Ì− Ða."  

− Ìk ñ Ô¼ ö Ñk ,− Ì³ê Öa L Ñw Ôë Ðñ öÑò Ôì Ðñe Öμ− Óò Öõ Ðl Ìô ê Ñí Ði ÓL − Ì¼ ÐþÔï ¼ ÔþÓï Ðî − Ì¼ ÐþÔï ð Ô¼ ó Öñ Òî¼ ¼ ÔþÓï þ ÑL Ök .ñ Ôê Ðî Ön Ì−ê Ñ® 

− Ìë − Ì¼ ÐþÔï Ðëe ¼ ÔþÓï Ðëe − Ì¼ ÐþÔï ð Ô¼ ó Öñ Òî¼ óeL ñe½ Ðt ± Óô ÓLÖî ,Ðμ Ôê ó Òîñ ÖL ³ ÓôÍêÓî ëî¬ Ðî þ ÖLÖ− Ðî − Ñò− Ñ¼ Ða ó− Ìíñ Íê 

− Ñò− Ñ¼ Ðëe ó Öð Öê ,e− Ðí Ì− Ðî − Ññ Î¼ Ôa í Öþ Òî³ ,− Ñþê Öô ê Öþ Ðš Ìô ,− Ñþê Öô íÖò ÐL Ìô ,− Ñþê Öô ðeô Ðñ Ô³ ,− Ñþê Öô êÖï Öþ ,− Ñþê Öô íÖî Ð® Ìô ,

− Ñþê Öô − Ññ Ðô Òîè ó− Ìð Ö½ Îì ,− Ñþê Öô ³ Òîð Ìô ³îi Ìôeþ Ðz ,Öμeð Ðë Ô¼Ô− Ðî í Öë Îí Ôê Ða í Öê Ðþ Ì− Ðëe ³− Ìô− Ìò Ðõ ,ê Òñ í Öê Ðþ Ì− ³− Ìòî®− Ìì ,

ö Ñ³ Ðî ñ Ö× Ðñ íÖi Ìî Ðb íÖi Ìî Ðbe ó Óí Ñô − Ñc d Öþ Òî½ Ðì Ôô ð Òîë Ö× Ða ,ö Ñ³ Ðî ó Óí Öñ ³eê− Ìþ Ða ð Òîë Ö× Ðî Ôì Ò×Öî ,ö Ó³ Ðî ó Óí Öñ í Öô Òîš − Ìõ Ò− Ðî 

ö Ñì Ðî ð Ó½ ÓìÖî ,íÓ− Ðí Ì− Ðî í Öë Îí Ôê íÖî Ðì Ôê Ðî ó Òîñ ÖL Ðî ó Óí− Ñò− Ña ,ö− Ìô Ðï Ô³ Ðî ó Óí Öñ ó− Ìèee Ìï ó− Ìòeè Îí ¼ ÔþÓf Ìô − Ñð− Ìô Ðñ Ôz ó− Ìô Ö× Îì ,

¼ ÔþÓf Ìô ó− Ìš− Ìc Ô® ,óÔè Ðî óÖèee Ìï e− Ðí Ì− ó Ö³ Òîô Ðk ñ Ö× Ðk þ ÓL Îê − Ìz Ðñ Ôl Ôt Ð³ Ìí ó Óí− Ññ Î¼ ,− Ìk ö Òîþ Ök Ìï Öì Óêð í Óñ Òî¼ öê Ö× Ðñ 

öê Ö× Ðñe.  

í Öz Ôê í ’Ô¼ Ñð Òî− ñ Ök ³îôeñ Î¼ Ôz ,Öμ− Óò Öõ Ðñe eñ Ðè Ìò − Ñòet Ð® Ôô − Ìa Ìñ ,− Ìk − Ì³ÖòÖe Ô× ñ Ö× Ða í Ól Ñê ö Ô¼ Ôô Ðñ Öμ Ðô ÌL ñ ÒîðÖb Ôí 

L Òîð Öw Ôí Ðî ö Ô¼ Ôô Ðñe Öμ Ð³ Öþ Òîz í ÖL Òîð Ðw Ôí ,ñ Ô¼ ö Ñk − Ìò Ñò Î¼ í ’− Ìò Ñò Î¼ ,þeë Î¼ Ôa ³ Òîë Öê Öí ó− ÌL Òîð Ðw Ôí ó Öí Öþ Ðë Ôê š Öì Ð® Ì− 

ë Òš Î¼Ô− Ðî .ó Öñ Öñ Ðè Ìëe Ô¼− ÌL Òîz ó− Ìò Öa ³ Òî− Ðí Ìñ ó− ÌõÖò Î¼ Öí ó− Ìô Òîc ó ÖL Ðþ ÖL Ðñ ,þeë Î¼ Ôëe ð Ìî Öc Öμ Ðc Ðë Ô¼ ñÓè Óþ − Ì¼− Ìë Ðþ 

í Öë Ök Ðþ Ón Ôa ,þ Ñþ ÒîL Ðô Ôí Ôìeþ Ða Öμ ÓL Ðð Öš.  

þ− ÌL ³ Òîñ Î¼ Ôn Ôí − Ñþ ÐL Ôê ñ Ök ê Ñþ Ð− í ’Ðμ Ññ Òí Ôí î− Ö× Öþ Ðð Ìa :Ô¼− Ìè Ð− Öμ− Ót Ôk − Ìk ñ Ñ× Òê³ Öμ− Óþ ÐL Ôê ë Òî¬ Ðî Ðμ Öñ :Öμ Ðz ÐL Óê 

ö ÓõÓè Ðk íÖi Ìþ Òt − Ñ³ Ðk ÐþÔ− Ða Öμ Ó³− Ñë Öμ− Óò Öa − Ññ Ì³ ÐL Ìk ó− Ì³−Ñï ë− Ìë Ö½ Öμ Óò Öì Ðñ ŠL Ðñ :íÑp Ìí − Ì× ö Ñ× Ðμ Ôþ Òë Ð− þ ÓëÖb ê Ñþ Ð− í’ :Öμ Ð× Óþ Öë Ð− 

í ’ö Òîi Ìv Ìô í Ñê Ðþe ëe¬ Ða þ Ð−óÌ− Öñ ÖLe ñ Òk − Ñô Ð− Öμ−Ói Ôì :í Ñê Ðþe ó− Ìò Öë Öμ− Óò Öë Ðñ ó Òîñ ÖL ñ Ô¼ ñ Ñê Öþ ÐN Ì−:  

êÖò Öê í ’Ô¼ Ñô ÒîL í Öl Ìõ Ðz óÔiŠš Ð− eò Öa še½ Öt Ôí ,− Ìò ÎêÔî ³ê Òï − Ì³− Ìþ Ða ó Ö³ Òîê þ Ôô Öê í ,’− Ììeþ þ ÓL Îê Öμ− Óñ Ö¼ − Ôþ Öë Ððe 

þ ÓL Îê − Ìz Ðô ÔN Öμ− Ìõ Ða ,ê Òñ eLeôÖ− Öμ− Ìt Ìô − Ìt Ìôe Öμ Î¼ ÐþÔï − Ìt Ìôe ¼ ÔþÓï Öμ Î¼ ÐþÔï þ Ôô Öê í ’í Öz Ô¼ Ñô ð Ô¼ Ðî ó Öñ Òî¼:  

e− Ðí Ì− ö Òî® Öþ Ðñ − Ñþ Ðô Ìê − Ìõ ö Òî− Ðè Óí Ðî − Ìa Ìñ Öμ− Óò Öõ Ðñ í ’− Ìþe® − Ìñ Îê Òîè Ðî: 
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של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

צט

  

  הכנה לקבלת התורהדרכי ה
  

   זוהי ההכנה הגדולה-אם יודעים שצריך הכנה 

ואשר שאל מהי דרך ההכנה לקבלת התורה אמיתית חושבני שאם יודעים שצריך , קבלתי מכתבו
כי כל הפעולות שיעשו והמחשבות שיחשבו לא נדע אם הם אמתיים , הכנה זוהי כבר ההכנה הכי גדולה

, זהו אמיתי, אבל המחשבה שצריך הכנה והחפוש אחרי דרך בזה, ש בהםופנימיים ועד כמה לשמה י
ה "ז סייעתא דשמיא מנותן התורה לזכות לעמל התורה כל הימים וכתפלת דוד המלך ע"וכבר יש עי

ומה שכן אפשר , יעזרהו' שהוא מבקש שה, כל ימי חיי' אותה אבקש שבתי בבית ד' אחת שאלתי מאת ד
וכך כתוב בספר מכתב מאליהו , קש האמת הן בתורה והן בעבודהלהעיר שמאד חשוב להיות מב

ד התורה הרי היא האמת של מעלה אחת ממעלותיו "ל בס" וז26' עמ' ל בחלק ב"א דסלר זצ"צ רא"להגה
  .ש מאמרים עמוקים"עי' וכו" ה אמת"חותמו של הקב", ה"העקריות של הקב

ונזכה כולנו , דתו ויברכהו בכל עניניוה הצלחה בתורתו ובעבו"והנני אחתום בברכה שיתן לו הקב
  . לסייעתא דשמיא

  ברוך רוזנברג - החותם בברכה

  גלה כבוד מישראל' קונ, רבי ברוך רוזנברג

AAA 
  

  ת שלפניו"ש שבועות ההכנה למת" ע-חג השבועות 

 המיוחדות למעלות יזכה החג לפני עצמו את האדם שיכין ההכנה שלפי פשוט המועדים בכל הנה
' שבי, העומר ספירת על שנצטוינו השבועות חג ושאני. כך על מיוחדת מצוה לנו אין אבל ,חג לאותו

 ידוע שהרי בזה הטעם ל" וי.נקיים' ז כספירת שהיא ק"זוה ובשם. תורה לקבלת הכנה ענינה ראשונים
 שיצאו מ"ביצי שהיה האור מעין מאיר הספירה ימי בכל אלא לתורה מסוגל תורה מתן יום רק שלא

 כ"וכמש מועד איקרי נמי ואינהו', הנ ביום תורה לקבלת והוכשרו ימים ט"במ טומאה שערי ט"ממ
 שבועות חג נקרא ולכן. בעצרת תכליתו אל ומגיע ניסן ו"בט ענינו מתחיל שבועות חג כ"וא ,ן"הרמב
 שלא מה נמי וניחא, תורה מתן שם על בעיקר הוא שבועות חג ושם החג בכלל שלפניו השבועות שגם

 היום קדושת ומצד תורה מתן לזכרון אינו שהרי תורה בו שניתנה החדש ביום' שיהי תורה דההקפי
  .עצרת עד יום' נ ונמשך מ"ביצי שהיה כמו ניסן ז"בט קבוע ענינו תחילת

 ב"ח הילולים זרע, דויטש הכהן אשר רבי

AAA 
  

  הכנה גדולה לקבלת התורה

אלא שלשה ימים מקדם הודיעם משה , להלא היתה קבלת התורה בפתע פתאום בלא התבוננות חלי
והוזהרנו לפרוש מן האשה כדי לקבל התורה , ת על הר סיני"ה כי היום השלישי ירד השי"רבנו ע

ב כדי לקבל התורה באימה "ל בברכות דכ"כמשאחז, בקדושה ובטהרה ובדעת מיושבת ובהכנה גדולה
  .ש"וביראה וברתת ובזיע ע

  ז"ולם פיחיי ע,  רבי יעקב ישראל קנייבסקי

AAA 
  



במשנתם

 

ק

  כשיעור ההכנה

לזכות  נשמה של כל אחד משתוקקת, חוזר ומתחדש מעין האור הראשון בהגיע עת חג השבועות
וכפי שבסיני כל אחד , "תורה בלבנו הלואי יתקע, הלואי ישקני מנשיקות פיהו"לאותה השפעה נוראה 

 כל, בפני עצמו את התורהכל אחד שמע , וכפי שורש נשמתו, שלו ואחד קיבל את התורה כפי ההכנה
קבלת התורה מנשמת פיו , הנשיקה כך גם שחוזר ומתחדש ענין, אחד קיבל את הנשיקה בצורה אחרת

 כי טובים"כמה שאנחנו רוצים לחזור ולחדש בנו את אותם , שלנו אבל זה תלוי בנו כפי ההכנה, 'יתב
כך אנו , תיהומי התורה וצפונטע ת יגלה לנו את"כמה שאנחנו מייחלים ומצפים שהשי, "דודיך מיין

  .זוכים לאותה נשיקה

  ל"ממשנתו של הרמח, רבי נחמיה פרידלנדר

AAA 
  

  קנייניהתורה ללא ' קנות'לא שייך ל

שהמלכות נקנית , גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות: "איתא) ו"ו מ"פ(במסכת אבות 
והתנא ', ארבעים ושמונה דברים וכווהתורה נקנית ב, בשלושים מעלות והכהונה נקנית בעשרים וארבע

וידועים דברי הקדמונים שבימים שבין פסח לשבועות יש לעמול . ח קנייני התורה"הולך ומונה את כל מ
והוסיף הסבא מקלם . ח קניניה"בכל יום על קנין אחד בתורה כדי שיגיע ליום קבלת התורה עם כל מ

ביום זה יש להתחזק בענין , אמר, או. יינים יחדיוח קנ"ט נועד לשכלל ולסכם את כל המ"ל כי יום המ"זצ
  . של דרך ארץ קדמה לתורה

ל שאפשר להשיג בתורה רק לפי ההכנה במעלות "ח זצ"את אשר יסד לנו הגר, וזאת עלינו לדעת
כל אחד יודע ומבין שלא שייך לקנות , כשם שבכל דיני קנין שבתורה, כלומר. שהתורה נקנית בהם

אלא , אי אפשר להשיג התורה באופן ראוי ומושלם, כך הוא גם בתורה, מועיל בוי הקנין ש"החפץ אלא ע
וכמה שחסר . י עבודה בהשגת קנייני התורה"אם כן הושגו כל המעלות וטהרת הנפש וישרות הנפש ע

  .בהם כך במקביל בהכרח יחסר גם בהשגת התורה

  'ג' א מא"דברות צבי ח, שרבי צבי ויספי

AAA 
  

  זהי כבוד זה ל"הכנה ע

, ע שמתו בין פסח לעצרת היה על שלא נהגו כבוד זה בזה"ד אלף תלמידי ר"והעונש הנורא של כ
, "דאין כבוד אלא תורה, שלא חש כל אחד מהם על כבוד תורה של חבירו): "ב, יבמות סב(א "ובמהרש

של ולא נתן ליבו ודעתו לתורתו , שכל אחד חשב על ההצלחה העצמית שלו ברוחניות, ונראה מדבריו
  .ו העולם שמם"ואם יש בזה פגם כלשהו ח, של השני צריך לחשוב וליתן דעתו" תורתו"על . חבירו

אלעזר בן ' שמעון ור' יוסי ור' יהודה ור' מאיר ור' ר, ומאידך חמשה תלמידים העמידו תורה בישראל
במדרש ' עי. [כשחושבים על השני גם חמשה תלמידים בלבד יש בכוחם להעמיד תורה בישראל, שמוע

אתם , הראשונים לא מתו אלא מפני שהיה עיניהם צרה בתורה זה לזה: "ע"שאמר להם ר) א ו"ר פי"קה(
  "].מיד עמדו ומלאו כל ארץ ישראל תורה, לא תהיו כן

 וחובה מיוחדת בתחלת הזמן לדאוג ',חלק יפה'על כל אחד לחשוב על זולתו ולדאוג שיהיה לחבירו 
  .זו היא הדרגה העליונה שעל ידה זוכים לקבלת התורההכנה , לאחרים הצריכים חברותא

  רבי חיים שמואלביץ

AAA 
  



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

קא

   הדרך לקבלת התורה-השתעבדות לסדרי הישיבה 

הגם שיש לו שיקולים למיניהם שלא לעמוד , כשהאדם מתכופף לסדרי הישיבה למען תועלת הכלל
והלא הדרך לקבלת , כללהרי בכך הוא מפתח אצלו את המעלה של ההתבטלות למען ה, בסדרי הישיבה

, כ הוא מכשיר את עצמו יותר ויותר בהתבטלותו זאת"וא, י העבודה על התבטלות"ע, התורה היא
  .לקבלת התורה ביתר שאת וביתר עז

  רבי חיים פרידלנדר

AAA 
  

   קבלת עול תורה-שבועות 

קשה מדוע שה) ח"ד ה"ה פ"ר(בירושלמי ' וכמבו, עיקר העבודה בחג השבועות הוא קבלת עול תורה
כיון "' ותי. כמו שהוזכר בשאר המועדים, לא הוזכר לשון חטאת בקרבן חטאת של חג השבועות

ומלבד מה שאפשר ללמוד בדבריו ". מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימכם, שקבלתם עול תורה
ת כ בדבריו שצריך לצאת משבועו"מונח ג, כמה גדול מעלת קבלת עול תורה שמכפרת על כל העוונות

' ז בי"ועפ. ובקבלת עול תורה אנחנו זוכים לקבלת עוונות, שהוא עיקר עבודת היום, עם קבלת עול תורה
דבעצרת הכל מודים דבעינן נמי לכם משום שיש לשמוח בו ' הרוקח בהלכות שבועות את דברי הגמ

  .אך מחמת כפרת העוונות, שמחה יתירה

ר "היצה, ומנצלים את היום בלימוד התורהובאמת לא מספיק מה שערים בליל שבועות כל הלילה 
שזה כולל קבלת ', עול תורה'העיקר הוא שצריך לקבל , יכול להיות מרוצה עם בזה מסתכם חג השבועות

, אם מסתפק בקיום חלק מהמצוות או שדורש מעצמו ושואף לקיים את כל המצוות. כל המצוות
ישב עם עצמו ויראה כיצד הוא יכול דבשביל לקבל באמת עול תורה צריך הכנה מיוחדת שכל אחד 

לידע , אם לומד מספיק הלכה, אם לומד מוסר כל יום, אם הוא מתבונן בדרכיו, באמת לקבל עול תורה
ושמעתי , יש שיעצו להתחזק בשמירת סדרי הישיבה שזה באמת שמירה טובה. המעשה אשר יעשה

  .ים אותול שמי ששומר את הסדרים אזי הסדרים שומר"מהמשגיח רבי מאיר זצ

  כתבי תלמידים, רבי דב יפה

AAA 

  
  שלושת ימי ההגבלה

  

  ח סיון פסקה זוהמתן"רמ

 ח שבאו"ך כתב דמיום ר" ובאלשי,ח סיון"סדר הכנת בני ישראל לקראת קבלת התורה התחיל מר
ן ה,  ומבואר בספרים שאותו המעלות שזכו להן ישראל בקבלת התורה,לסיני התחילה לפסוק זוהמתן

 אלא, ולא רק השבועות חוזר על עצמו כל שנה. וכל אחד יכול לזכות בהם, נו כל שנה ושנהחוזרות עלי
ה כך כל שנ, "לך וקידשתם"וכשם שאז היה ציווי . גם הימים שלפני שבועות חוזרים על עצמם כל שנה

 ח סיון" ברןוכשם שאז פסקה זוהמת, שיש סייעתא דשמיא מיוחדת לזכות לזה,  זהןשנה חוזר עניו
  . זה ויש סייעתא דשמיא לזכות לזהןכך בכל שנה ושנה חוזר עני, ך"ואר באלשיכמב

  ז כנסת עזרא"סה, רבי דוב צבי קרלנשטיין

AAA 
  



במשנתם

 

קב

  הכנה לחג השבועות ימי - ימי ההגבלה ' ג

, וכוחם להשפיע לכל השנה, מקובל ששלשת ימי ההגבלה הינם ימים שמאד מסוגלים להתמדה
שיהיו מזומנים ומוכנים , "לך אל העם וקדשתם"ם קבלת התורה ה אמר למשה קוד"ובאמת כמו שהקב

ובידוע גם כן , כמו לפני ראש השנה, כך יש לנו לחשוב כיצד להיטהר ולהתקדש, ושיפרשו מכל דבר רע
ובאמת שיש הבדל גדול מתוך הכנה לבלי . וליום דין צריך הכנה, ששבועות הוא יום הדין על התורה

ובעיקר צריך לדעת שעיקר העבודה בחג .  סיעתא דשמיא מיוחדתומי שמכין עצמו רואה, הכנה
לראות אם , שלזה צריך הכנה והתבוננות כיצד לקבל את העול תורה, השבועות הוא קבלת עול תורה

, וצריך לראות שהקבלה תהיה קבלה אמתית שתשאר לכל השנה. ולומד מוסד בכל יום, מתבונן בדרכיו
  .את החג ולזכות לקבל עול תורהוצריך תפילה מיוחדת שנזכה לנצל 

 כתבי תלמידים, רבי דב יפה

AAA 
  

  ה הכין את כלל ישראל למתן תורה"הקב

, עלינו לשים אל לבנו, השבועות ימים ספורים לפני חג, כשאנו עומדים כעת בשלשת ימי ההגבלה
 אם לא ?איך צריכים להרגיש ולקבל ימים אלו! ?בשבילנו עבור מי יוחדו ימים קדושים אלו אם לא

אם לא , רגילים נתבונן על תפקידנו וחובתינו בימים אלו יעברו הימים האלה עלינו כימים נשים לב ולא
יום מתן תורה , ה נתן לנו יום קדוש ונורא"הקב .נדע איך לקבלם בהכנה כראוי הם לא יוסיפו לנו מאומה

נתבונן  אם לא, צים מאתנואם לא נלמד מה רו, הבריאה כולה נבראה ליום זה  אומרים שכל'ל הק"זשח
זה ויחסר לנו המתן תורה והקבלת  ה לא ישאר בידינו מאומה מיום"איזה מתנת אושר קיבלנו מהקב

לבנו גודל הימים האלו ואת האפשרויות שאנו יכולים לזכות בהם  ומאידך אם נשכיל להשיב אל, התורה
  .לנו הכל אז יהיה

ה "כך ואמר למשה רבינו ע לשהקדים והכינם, אלה את התורה לישר"ואנו רואים באופן שנתן הקב
וגם שיכירו , שידעו למה הם צריכים להתכונן, )ט"שמות י(" כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבית ישראל"

  .של הדבר שהם עומדים לזכות לקבל את הערך הגדול

  ב"אמרי דעת ח, ח"לצעירים נשא תשל' ישיבת פוניבז, רבי מיכל יהודה ליפקוביץ

AAA 
  

  ה להצלחה בכל השנהסגול

 מי שלומד:  כי שלשת ימי הגבלה הם סגולה]ל"הוא רבי שמואל חקובר זצ. ה.א[ ל"קיבלתי ממורי ורבי זצ
הוא .  בתורה'השנה לעלי שזוהי סגולה להצלחה לכל, ממש בלי ביטול תורה לרגע, בהם בהתמדה רבה

  .אמר לי שזה כתוב בספרים הקדושים

  אגרות וכתבים רכח, ולבה לקראת חג השבועותמודעה שתלה המשגיח רבי שלמה ו

AAA 
  

  זוכים לכל השנה כולה

שאם לומדים תורה , הזכיר הרבה פעמים מה שכתוב בספרים) רבי נתן מאיר וואכטפויגל(המשגיח 
ימי ' שאם האדם היה לומד בלי רפיון ג, ופעם אמר, זוכים לכל השנה כולה, כראוי בשלושת ימי ההגבלה

  .כל מיני ביטול תורה כל השנה כולההיה ניצל מ, הגבלה

  לקט רשימות' קו



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

קג

  ת כן יזכה בתורה"כפי שיזכה להתקרב להי

 ולדרגה בחינתו כפי אחד כל של התורה לקבלת דהכנה ימים דשלשה ראשית שהיא ההגבלה ימי
' וישרא אוריתא ה"דקוב בתורה חלקו לקבל יזכה כן ת"הי אל להתקרב האדם יזכה אשר וכפי לזה שראוי

 מלימוד המקרב דבר ואין, לבוראו אותו המקרבים בדברים לעסוק הוא האדם עבודת כ"ע, הוא חד
 תועלת' גופי ולהא. ושונה כנגדו יושב ה"הקב ושונה היושב תלמיד א"בתנדב כמבואר', גופי התורה
  .מלכנו את לראות רצוננו שהוא תורה מתן הארת

  תל תלפיות נט, רבי מרדכי גרוס

AAA 
  

  'עול תורה'ו בסיון נכנס' בה

 כנסת של ההתקשרות בברית הכניסה יום, בסיון' ה יום הוא ההגבלה ימי שלשת של האחרון היום
 וזרק הדם נטל עליהם שקבלו שראה כיון) "ג פרשה (השלישי בחדש בפרשת המכילתא כדברי ישראל

 ענובים םקשורי אתם הרי להם אמר, העם על ויזרוק הדם את משה ויקח) ד"כ שמות (שנאמר העם על
, התורה קבלת לפני שעוד המכילתא מדברי מבואר". כולם המצוות עליכם וקבלו בואו מחר תפוסים

 הכניסה והיא, בברית ישראל כלל נכנסו בסיון' ה יום שהוא ההגבלה ימי שלשת של האחרון ביום והיינו
 עליכם וקבלו ואוב משה ל"א מכן לאחר ורק' תפוסים ענובים קשורים 'המדרש וכלשון -' תורה עול'ב

 וזהו' תורה עול עליכם שקיבלתם כיון חטא כתיב אין 'ח"ה ד"פ ה"ר הירושלמי כדברי, כולם המצוות
  .'ישראל כנסת של ההתקשרות 'של היום

  ד"סיון ס' ג, ישיבת קרית מלך, רבי שמואל יעקב בורנשטיין

AAA 
  

  

  

   יום דין על תורה-שבועות 
  

  

  העולם נידון ביום זה על התורה

והשמחה אשר ישמח תהיה , 'הוא יום שזכינו בו לכתר תורה וכוכי , חייב אדם לשמות בזה החג ביותר
ן ו התורה ולהתעורר מאוד בלבו להתקדש ולתקנתן לנ יתברך ש'להודות ולהלל לה חניתושמחה ר

, אניהוא יומא דד כי היום הקדוש הזה, לקיים והגית בו יומם ולילה, מעשיו ולהיות מוכתר בכתר תורה
ה "כי כמו שבראש השנה רצה הקב ,ודע, ל"זוכמו שכתב בספר תולעת יעקב בסוד חג השבועות ו

זה 'וכמו שתיקנו לומר , הבריאה הראשונה וחידוש העולםם כי הוא יו, להשגיח ולדרוש מעשי בני אדם
 על  שהוא מורההכן רצה ביום מתן תור, א שאמר בתשרי נברא העולם"כדברי ר' היום תחילת מעשיך

 'ז א"טה דף "ק דר"פ ב'ירות האילן כדאיפעל מעשה העולם ולדונו על  חידוש העולם להשגיח ולדרוש
 הם  הפירות ההםוכבר ביארנו כי, ירות האילןפנידונין על  בעצרת' בארבעה פרקים העולם נידון וכו

, טלו עצמם ממנה שניתנה בו שביוהעולם נידון ביום זה על התורה, ה"הקב הנשמות הפורחות מאילנו של
  .והוא אמרם על פירות האילן בלא השלימם בתורה ובמצוות כראוי

  )ב,  לשבועות( ,ה"שלה

AAA 
  



במשנתם

 

קד

   דשבועות'יום דין'גדר ה

 בזה' והבי. השנה כראש וחרדה לאימה מצינו לא, תורה על' דין יום 'שהוא בשבועות מדוע לתמוה יש
 עונשים בו שפוסקים יום דשבועות הדין יום ןאי הרי כי, בשבועות וחרדה אימה כלל שייך לא דבאמת

 אדרבה כן אם. לתורה יזכה כמה נפסק ובו, תורה בו שמחלקים יום הוא אלא', וכדו תורה ביטול על
 האדם שיראה וכמה, השבועות בחג השפע את לקבל הכלים את לנו נותנת והרצון ההשתוקקות הבעת
 הכל בגמרא וכדאמרו. לתורה יותר יזכה כך, זה םיו עצמו על ויחבב הקדושה בתורה ושמחה עוז בעצמו
 איכא יוסף כמה יומא האי לא דאי תילתא עגלא לי עבדי אמר יוסף ורב, לכם נמי דבעינן בעצרת מודים

  .השפע את יתן ה"והקב הלב ואת הראש את לפתוח הוא, לעשות שעלינו מה כל ולכך. בשוקא

  עליון מדרש בית ישיבת, קופשיץ נפתלי רבי

AAA 
  

  

  מעמד הר סיני

  
  'ודבל מדאין עו' - ה רמתן תו

היינו ון החלק הראש. נראה כי היה הוא מורכב משני חלקים, יינן במתן תורה בהר סונכשנתב
אתה הראת ') לה, ד ( דבריםפרוהחלק השני הוא המבואר בס. ההלכות והדינים של כל המצות, ההוראות

,  רקיעים' להם זחפת. ה את התורה"הקבן כשנת', י שם"וברש, 'אין עוד מלבדו,  הוא האלקים'לדעת כי ה
  .'עתד לכך נאמר אתה הראת ל, וראו שהוא יחידי,התתתונים וכשם שקרע את העליונים כך קרע את

 ',מהבורא יתבוץ יא דאין שום כוח או יכולת בבריאה כולה חדהיינו דבמתן תורה נתגלה להם לה
ים כך קרע ונשקרע את העלי כשם'בלי הסתר והעלם דרה לתוכם בראותם תמונת הבריאה חוהכרה זו 

  .'ביטוי של רצונו יתב - או אז ראו את הבריאה כפי שהיא באמת ',את התחתונים

ן "לנר הרמב הלא כבר באר,  ושוב שלט ההסתר,לוי הזה היה רק לזמן קצר ומיד נעלםיגהעל אף שו
העביר הר סיני ולמעמד  זכור אתבת לחיי מ, לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניךרהשמ'שמצות 

 והדברים ,מתוך ההסתר להכרה זו אפילו כ ישנו חיוב תמידי להתאמץ ולהגיע" וא,זיכרון זה לדורות
  .ל"עתיקים ואכמ

  ון אביזח, רבי נפתלי עלזאס

AAA 
  

  הבנת התורה כנבואה מפי הגבורה

, ת בקנינים טבעיים כללה היה מרבה לשוב ולאמר כי התורה אינה נקני"ש זללה"הגרממרן ר "ואאמו
ישקני 'שלא שייך לקנותה אלא רק על ידי ' לא כך בתורתנו הקד, שבכל החכמות הלומדם יודעם

. ה"וכל הזוכה להבין בתורה הרי שזוכה לנשיקה מהקב, ה בכבודו ובעצמו ישקני"שהקב', מנשיקות פיהו
ש כי זכרנו "י בשה"י מביא את הרשואבא מאר. וזה על ידי עמלה של תורה... וכי יש לנו דרגה גדולה מזו

ה בעת מעמד הר סיני כשנתן לנו את התורה ואנו "בערגה את העונג הגדול של הנשיקות שנשקנו הקב
ה הכניס את טעם התורה בתוך מילות התורה בתוך "והקב. מצפים ומחכים מתי נזכה לזה עוד פעם

דכמו , זה כשאר חכמות אלא הוא כנבואהוהיינו דכוח התורה אין , אמירה נעימה כתיבה יהבית' אנוכי'ה
מפני שנבואה אינה כדבר ששמע מחברו , בנבואה כאשר היה הנביא מוסר את הנבואה היה שוכחה מיד

שהיא , וכך הוא בתורה. וכשמוסר דבר אינו נשאר אצלו. 'מסירה'אלא דנבואה הוא , ומעביר הלאה
וממילא רב המוסר תורה . י הטבעאת התורה לא בדרכ' מוסר'ה "שהקב' ישקני מנשיקות פיהו'
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.  אלא זכות התורה מיוחדת ששומרת לו את התורה גם כן', מסר'היה לו לשכוח את מה שהוא , לתלמידיו
פ שישנם דברים שאינם נוגעים באופן ישיר "אע. ח קניני תורה שהתורה נקנית בהם"ולזה שנינו מ
  .ורה צריך את קנייניהובשביל לזכות לת, לתורה' לזכות'אבל צריך , לעצם הלימוד

  א"בית שערים ח, רבי נפתלי צבי יהודה שפירא

AAA 
  

  תנאי בלימודה שתהא כנתינתה

נבואה פנים בפנים הוא מעין דרגת משה ואינה סובלת קשר עם החומריות על כן לגבי קבלת התורה 
נאי אבל אחרי שקבלנו אותה יש ת. שנתנה בחזון של פנים בפנים היו מוכרחים לפרוש מן האשה

ש סוף יתרו למען נסות אתכם "וכמ. שנעסוק בה כצורתה שראינו בסיני דהיינו אימה ויראה רתת וזיע
ושני עניינים נפרדים הם לגמרי דיש תנאי בלימודה . פ לבלתי תחטאו" עיראתובא האלקים ולמען תהיה 

  .שתהא כנתינתה

  רבי ישראל אליהו ויינטרוב

AAA 
  

  העוסק בתורה מחדש מעמד הר סיני

מ הוא "ויש לתמוה דהא מבואר בתורה דתכלית יצא', זכר ליציאת מצרים'רבו המצוות שעיקרם הנה 
ל אבות "אחזוכבר . ת למה עושים זכר לאמצעי ולא לתכלית שהיא קבלת התורה"כ צ"וא, לקבלת התורה

ריך הרי את עיקר חובת הזכירה היה צ, ואם כן' אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה') ב"ו מ"פ(
ן בהוספות "והן אמת שלפי הרמב. ולא על יציאת מצרים, לעלוות על התכלית דהיינו על מעמד הר סיני

' פר(' וגו" אלוקיך בחורב' פן תשכח יום אשר עמדת לפני ה"ם יש מצוה של "על ספר המצוות להרמב
ואין זה מצוה ם השמיט מצוה זו וסובר שמצוה זו נאמרה רק על דור מקבלי התורה "אך הרמב, )ואתחנן
  . ב"וכל זה צ, ש"עי, לדורות

ולכך עושין לו זכר , הוא רק על מאורע שהיה פעם וכבר איננו' זכר'ואשר נראה לתרץ דהענין לעשות 
י עמל התורה אנו מחדשים בכל יום תמיד "כי ע, אך מתן תורה הוא דבר המתחדש בכל רגע ורגע, לזוכרו

כאילו קאים כל 'ק שם דבל מאן דאישתדיל באורייתא "הוכדברי הזו, את הבחינה של מעמד הר סיני
  .ואין זה מאורע שאירע רק בעבר ולא בהווה ולכן אין עושין זכר לזה', יומא בטורא דסיני וקביל אורייתא

) א"ב ה"חגיגה פ(בשם הירושלמי ) א"ו ע"ט(חגיגה ' ועוד יש לבאר בזה דזהו הענין שמובא בתוס
וכן אצל יונתן בן עוזיאל כל , למדו תורה ירדה אש וליהטה סביבותםדכאשר רבי יהושע ורבי אליעזר 

וזהו כי אצלם היה לימוד התורה , ש"עי) א"ח ע"כ(סוכה ' בגמ' כדאי, עוף שהיה פורח מעליו נשרף
וכמו שבהר סיני ניתנה תורה באש כן , וזכו ממש להתחדשות בבחינת מעמד הר סיני. בטהרתו בשלימות

ברכות (' בגמ' כ הטעם דאי"ואולי זהו ג. ד"עכ, ן מעמד זה יורדת אש מן השמיםבכל דור ודור כשמחדשי
כי אותה שמחה והתלהבות שהיתה , "חביבה תורה על לומדיה כל יום ויום כיום שניתנה בסיני) "ב"ג ע"ס

להגיע לתכלית השלימות בתורה , בנתינתה מסיני יכול לומד התורה להגיע בכל יום ויום בלומדו
   .חה וביגיעה רבההקדושה בשמ

  ז יהודה לקדשו"סה, רבי אהרן קוטלר

AAA 
  

  מעמד הר סיני הולך ונמשך

וכמאמר , אלא הולך ונמשך תמיד יומם ולילה בלי שום הפסק, מעמד הר סיני איננו מעמד חד פעמי
 וכן גם" מאן דאשתדל באורייתא כאילו קאים כל יומא על טורא דמיני וקביל אורייתא"ק "ל בזוה"רז



במשנתם

 

קו

,  כל המלמד את בנו ובן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני- ל במסכת קדושין " רזמרוא
  ". אלוקיך בחורב' יום אשר עמדת לפני ה"וסמיך ליה " והודעתם לבניך ולבני בניך "-שנאמר 

הואיל והבל הם ימיו של אדם וכצל עובר : "ל בקהלת רבה"ונכון מאד לזכור תמיד את אשר אמרו רז
שלא נברא האדם אלא 'ל "וגם אמרו רז, "אלא יתעסק בדברי תורה שכולו חיים?, מה הנאה יש לו בחיים

  .אשרי מי שעמלו בתורה', לעמל אם זוכה הוא עמל בתורה ואם לא זוכה הוא עמל בדברים בטלים

  רבי שלמה זלמן אויערבאך

AAA 
  

   בכל רגע ורגע- ' נותן התורה'

 נדרש ' ובגמ,אלוקיך בחורב' בני בניך יום אשר עמדת לפני הלבניך ול והודעתם"כתוב בפסוק 
לימוד   ולכך בכל,באימה וביראה ברתת ובזיע להלך באימה וביראה ברתת ובזיע אף כאן מפסוק זה מה

והיא אותה אימה לא רק  . של קבלת התורה"אימה יראה רתת וזיע"ה תורה שבכל זמן צריך להיות את
התורה הוא  אלא שעדיף אותיות,  של הר סיני'השם לפני' כעין ה'לפני השם'בבחינת  משום שהוא

 אותה אימה שקיבלו את 'בעי ה"בהיות האדם עוסק בדיבורו של הקב  ומילותיוה"דיבורו של הקב
  .ה בחורב"הקב אותיות

, דמשמע שנותנה כעת , התורה'נותן'אנו מברכים , התורה  אהרן קוטלר עומד על הטעם שבברכתביר
 'ומבאר ר .אנו לומדים בה ולא שכעת היא ניתנת  וכעת,התורה ניתנה בעברהרי  ש,נתן תורהל "ה' לכאוו

מאורע נהיה מציאות בכל עת ובכל  אורע שהיה בעבר והסתיים אלא אותו מיני איננוסאהרן שמעמד הר 
מבהילים  והדברים. של נתינת התורה במעמד הר סיני אדם עוסק בתורה ובלימודו יש בחינה שזמן

סיני ומקבלים את התורה מאיתו ר עוסקים בתורה אנו כביכול עומדים בהו ל יום ובכל זמן שאנשבכ
התורה צריכה להיות  במעמד ומאורע כזה שמקבלים את כ כל אותה אימה שצריכה להיות"א   .ש"ית

ך  ברו-,  של אותו יום'מעמד הר סיני'ה ולימוד ולכך בכל בוקר אנו מברכים על נסוכה בנו בכל לימוד
  . נותן התורה'ה אתה

שאותו קול גדול שהיה ' ולא פסק' מבאר התרגום "יסף קול גדול ולא"פ "ובתרגום אונקלוס עה
  .א פסק והוא מתעצם ומתחדש בכל עתל, במעמד הר סיני

  י"בא, אורייתא בחדוותא, רבי משה דוד ליפקוביץ

AAA 
  

   באשצורת הלימוד כנתינתה

מחוץ לעולמה של תורה ורואה בחורי כשבא אדם : ל היה אומר"ידוע שהגאון רבי שמואל רוזבסקי זצ
, רגלים משתלכות, ידים מתעופפות, רצים, הוא רואה שקופצים! הוא לא מבין, ישיבה מתווכחים בלימוד

שמואל כי קבלת התורה הרי זה לא היה מאורע חד '  אומר ר-  ?למה באמת אנחנו עושים את כל זה
, ל היה ילד"וידוע שהגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ. וזה מסורת התורה, ושם היו קולות וברקים, פעמי

ואמרו לו שיש בתוך הקבוצה גוי אחד והשאר כולם , הביאו לפני קבוצה של ילדים שכולם לומדים
: אמרו לו! זה הגוי: יהונתן על אחד ואמר' ומיד הצביע ר. ועכשיו תאמר מיהו הגוי, וכולם לומדים, יהודים

גולם יכול להיות , אחד ישב כמו גולם, כולם למדו והתנדנדו: אמר להם?, יפה אתה יודעמא אבל! נכון
רק גוי יכול , הידים מתעופפות, צועקים,  מתנדנדים-הרי כשלומדים !... ?מי לומד כמו גולם, !רק גוי

 הכל חוזר -מתיקות של תורה , פרחה נשמתן, מעמד הר סיני, מתן תורה: שמואל' אמר ר. ללמוד כך
מי שלא משקיע לא מקבל את , אבל הכרטיס כניסה רק למי שמשקיע. כסדר ואינו איזה דבר חד פעמי

  .זה

  רבי חזקיהו מישקובסקי   
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  בכל שנה ושנה מעין קבלת התורה מחודשת

אלא בכל שנה ושנה יש בחינה , אבותינו במדבר קבלת התורה אינו דבר שאירע פעם אחת בזמן שהיו
שכתב דנהגו שלא להקיז דם בשום ) ' י'ח סעי" תס'ח סי"או(א " ברמ'וייע ,של קבלת התורה מתחילה

דבערב )  ב,קכט שבת(ז הטעם בשם הגמרא "כתב ע) ו"קטס(א שם "והמג. יום טוב ואין לשנות ערב
שהיה עליו לטבוח בישראל אילו , ושמו טבוח משום שיצא ביום זה שד, שבועות יש בזה סכנה של ממש

ולכאורה אינו מובן מה . חכמים משום ערב שבועות על כל יום טוב וגזרו, רהלא היו מקבלים את התו
ונודע ", ל"בזה בתש במחצית השקל שכ"וע, ל ערב שבועותכשד שיצא בזמן מתן תורתנו ל ענין אותו

מתעורר קצת מעין אותו דבר וענין  כשיגיע הזמן ההוא שוב, דבכל הזמנים שאירע לאבותינו ענין מה
ומצפה לראות אם יקבלו ישראל , אותו המזיק ששמו טבוח אר דבכל ערב שבועות יוצא הרי מבו,"ההוא
התורה  הרי מבואר דבכל שנה ושנה יש מעין קבלתכ "וא, ]מעין אותה קבלת התורה פ"עכ[, ורהתאת ה

  .מחודשת

  ג"שמחת לב ח' קו, רבי שלמה קנייבסקי

AAA 
  

  בכל זמן -יתן חכמה ' כי ד

  . א"תנש'הר מח לעו"סיון מ' ד, ה"ב

  ' ישא ברכה מאת ד', שיחי... יקירנו הנעלה

ומהו חג מתן תורתנו בכל זמן , אם כי תמיד מזכירים אותם, בפרוס חג השבועות אתה עולה בזכרוננו
וכל ידיעותנו , יתן חכמה בכל זמן' כי ד, הרי הוא ממש מקבלה מחדש מהר סיני' שאדם עוסק בתורת ד

וכל מה שיודעים יותר הרי התורה מאירה לנו ומורה לנו דרך . הוא' והבנתינו וסברא בתורה מתנת ד
, ואף נביאנו לא השיגוה, בעולם הזה יכול להשיגה' שבקיומה נזכה לחיי נצח בעונג עילאי שאין ברי, חיים
, מתוך נסיונות החיים והחומר' ש סי ששומר על תורת ד"וכ, יודע מה שיעשה השכר הנפלא איתנו' רק ד

  . ו ופעולתו לפניו במעלה עליונה וכבודו נצחמשנה שכרו את

  .בריק ובבהלה, יהגה בכל זמנו ולא יעביר הזמן שהם החיים עצמן' אשרי איש אשר בתורת ד

  ואיש שומע לנצח ידבר' קו, מכתבו של רבי משה שמואל שפירא

AAA 
  

  דגלו עלי אהבה

ה למרתף "הביאני הקב: אלכנסת ישר  אמרה)ד,  בש"שה" (הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה"
ר "מ" (גדולה קבלתי אותם ובאהבה, תורה ומצות ומעשים טובים ונתן לי שם דגלי, יני ס זה-גדול של יין 

 שכל אחד מישראל נעשה בבחינת שיכור, כדוגמת היין המשכר הוא,  דרגת מתן תורה בסיני)יג, ם בש
שאף , בבחינת מרתף גדול של יין, ורההת וההשפעה החזקה של ריח, )פארשיכערט אויף תורה(לתורה 

, ש"תעשייה של יי משל למפעל. (צריך להיות בבחינת שיכור לתורה, של תורה מי שזוכה רק לריח
 וקבלתי.) "ש לבדו גורם לשכרות"שעצם הריח החריף של היי ,פ שאינו שותה"שהנמצא שם משתכר אע

ו ברגשי אהבה רבה וגדולה לתורה חדרי כי נפתח הלב לרווחה ונתמלאו כל, "אותם באהבה גדולה
,  מרתף גדול של יין- אלא שזו היא מציאות התורה, שייך דוקא במתן תורה בסיני ענין זה אינו. ומצות

  .בצמאון עז ובאהבה רבה, מעין שיכור לתורה צריך להיות, שכל המריח ריח תורה

  תקנה' זכרון שמואל עמ, רבי שמואל רוזבסקי

AAA 
  



במשנתם
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   הבן תורהשלקבלת התורה הפרטית 

וכל מה שמשיג להשלמתו יש לו , התקופה שאדם נמצא בישיבה היא תקופה של ישיבה בענני הכבוד
התקופה בישיבה היא תקופת . כ"לכל חייו ומה שמחסר מתיקונו הוא חסרון לכל חייו וקשה לתקנו אח

  .יצירתו וקבלת התורה הפרטית שלו

  רבי שניאור קוטלר

AAA 
  

  ניהישיבה היא מעמד הר סי

ל אמר רבינו שבודאי ימשיך ללמוד "במסיבת פרידה של תלמיד שנסע לחו: סיפר רבי בנימין קרילבך
כי זה רק בישיבה אצל בחור ישיבה כל זמן שהוא , אבל צריך לדעת שהמעמד הר סיני שלו נגמר, הלאה

  .נמצא בה זה בחינה של מעמד הר סיני

  ישורון כב, רבי נחום פרצוביץ

AAA 
  

  ם המה מקבלי התורההתלמידי חכמי

, "מה אנוש כי תזכרנו תנה הודך על השמים"ה "בטענת המלאכים להקב) ב,פט(שבת ' איתא בגמ
ה למשה "והיה דבר הקב, ביאור שהמלאכים באו בטענת בר מצרא שהלא הם גם כן בשמים כמו התורה

כ מן " להם שאתה גי האחיזה בכסא כבודי אתה מראה"גבול בנימין דע' וראיתי בס', אחוז בכסא כבודי'
אכן במהותו של שכן , בר מצרא השכן יש לו קדימה' ובהל, י האחיזה בכסא כבודי אתה שכן"וע, השמים

שאם דרים אחד על יד השני בלי שום קשר בינהם זה לא נחשב ) קעה' מ סי"חו(י על הטור "איתא בב
ז רק התלמידי חכמים "לפיו. 'שכן'ז נחשב ל"ורק הנושא ונותן עם שכנו בקורבה וחברה עי', שכן'ל

ש בדבריו בדרוש "יעויי(, ח שלהם ניתנה התורה"ה ונושאים ונותנים עמו והם הם הת"הקשורים עם הקב
יוצא מדבריו שהנצחון שזכינו לקבל התורה היה ). ה וכן במתן תורה"דחג השבועות בסוד' כא ליום ב

, שכנים באמת להם מגיע את התורהח שבישראל שהם "ז רק ת"ולפי, ה ולתורה"בגלל שאנו שכנים לקב
חפצו ובתורתו יהגו יומם ולילה רק הם ' התורה ניתנה לאלו שבתורת ה, והם קבלו אותה וזכו בה להם

  .הם מקבלי התורה ורק להם לשמוח כיום נתינת התורה

  א" חחבורת קדשים' קו, א" עת שבועו,'בהיכל ישיבת פוניבז'  נא,רבי חיים ירוחם גינזברוג

AAA 
  

   עבדות מוחלטת-ה ונשמע נעש

ה "יש לנו לידע כי התנאי הראשון לקנין התורה הוא שאנו צריכים לדעת שעלינו להיות קנויים להקב
וכמו עבד שאין לו . נותן התורה שקנה אותנו לעבדים ביציאת מצרים והודיענו על זה במעמד הר סיני

ה "כך אנו כל מה שהקב, הוא עושהוכל מה שהאדון מצוהו , אלא הכל שייך לאדונו, משל עצמו כלום
  . מצוה אותנו אנו צריכים לקיים

 ביטול הרצון היינו לא -" בטל רצונך מפני רצונו ") ד,ב(ונראה לומר שזהו הפשט במשנה באבות 
כדי "כ ממשיכה המשנה " ואח.בעולם' כי תפקידנו הוא רק לעשות רצון ה, לעשות ולמלאות את רצוננו

שהשכר על זה הוא שלא יהיו רצונות אנשים אחרים או קשיים ' פי - ,"רצונךל רצון אחרים מפני טשיב
 אלא , וליצר הרע לא יהיה שום כח להילחם בו,לו לאדם בדרכו ושאיפותיוטשונים ומשונים שיפריעו ויב

   .אדרבא האדם יקבל את כל הכוחות והסיעתא דשמיא להלחם בו
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 , כשקבלו את התורה'נעשה ונשמע'הר סיני מעתה נבין את מעלתם של כלל ישראל שאמרו במעמד 
ה " אלא קבלו לעשות את כל מה שהקב,שעדיין לא שמעו את המצוות' והיו מוכנים לקבל ולקיים אפי

 משום שעם ישראל אין להם ,) א, שבת פח'יע( ואין זה נחשב כעמא פזיזא .לות גמורהטיאמר בהתב
  .רוצים לעשות ולקייםה אומר הם משועבדים ו"ה עצמית אלא כל מה שהקבטהחל

  אסופת ועדים הר יראה, רבי אריה פינקל

AAA 
  

   נעשה העולם למציאות אחרת-י קבלת התורה "ע

אדם יכול להגיע למדרגה שהנשמה שהיא חלק אלוה ממעל תרצה להישאר בגופו גם בשעה 
 כי באיזה כוח יכול האדם להגיע ליה רק בכוח התורה. שמובטח לה לישב תחת כיסא כבודו יתברך

והיא יכולה להביא את האדם הדבק בה לחיות כאן בארץ חיים , התורה עצמה היא שניתנה מן השמים
בני רומי לא ירדו לסוריא ובני , משל למלך שגזר ואמר', השמים שמים לה, והכי איתא בילקוט. של שמים

וכשנתן ,  אדםוהארץ נתן לבני' ה כשברא העולם אמר השמים שמים לה"כך הקב, סוריא לא יעלו לרומי
  . תורה לישראל מיד בטלה גזירה ראשונה והתחתונים עלו לעליונים והעליונים ירדו לתחתונים

למציאות , עם התורה נעשה העולם למציאות אחרת, כשניתנה תורה מיד בטלה הגזירה הראשונה
 ראשונה ולכן מי שחייו הופכים לחיי תורה הוא לא נכלל בגזירה, שאפשר להגיע למדרגה של עליונים

דמצייני , ואמאי קרו להו מלאכי השרת, מאן מלאכי השרת רבנן, והוא יכול לשבת בארץ ולהיות בשמים
דמצייני כמלאכי השרת בתורה ובמצוות ופרושים וקדושים ) א, נדרים כ(ש "ואומר הרא. כמלאכי השרת

  .משאר המון העם כקדושת מלאכי השרת

  כבא השמש , קול תורה'  בישיל רוזבסקימתוך הספד על רבי שמוא, רבי ברוך ויסבקר

AAA 
  

  

   זמן תפילה על תורה-שבועות 
  

   חלקו בתורהתשבועות זמן מסוגל לבקש

, חג השבועות מסוגל לאיש הנלבב לבקש ולחנן על נפשו שתמצא חלקה הנחלק לה בסיניויום זה של 
ני ישראל השתדלו בקבלתה ה וב"וכמו שמשה רבינו ע, כי זמנה בכל יום, ולכן לא נכתב זמן מתן תורה

ויום זה של חג , כן עתה המשתדל בחלקו להוציאו לפועל מוסרין אותו לו מן השמים, ונתנה להם
  .השבועות מסוגל טפי לזה

  )שער תרעא(צרור החיים 

AAA 
  

  דשבועות' אהבה רבה'כוין מאד בברכת נהגו ל

ו להאריך ולכוין מאוד בברכת דנהג, כתב) ג"מאמר חג הביכורים אות צ(ובספר הקדמון שער יששכר 
בשעה לבקש ולהתחנן בכוונה רבה ' ובאמת כן נהגו בישיבות הק. ש"עי, בבוקר חג השבועות' אהבה רבה'

ותן בלבנו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי "שמתפללין 
 ויחד לבבנו לאהבה וליראה את והאר עינינו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך, תלמוד תורתך באהבה
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ובאמת תמיד צריך , "ותן חלקנו בתורתך" "פתח לבי בתורתך"ע "וכן כאשר מבקשים בסוף שמו, "שמך
  .להתפלל על זה היטב

  קפא' בעניני חג השבועות עמ' קו, רבי חנוך העניך קרלנשטיין

AAA 
  

  כי הם חיינו

 ובהם נהגה יומם -... נו נשיח בחוקיךבשכבנו ובקומ"ח לבאר את מה שכופלים בתפילה "שמעתי מת
אופנים בהם נצמד האדם לדבר ' וכפי שבענייני העולם מצינו ב, חלקים' והביאור בזה דיש בזה ב, "ולילה

' הב. ומתגאה בה, הרי שמניח את המתנה על לבו, כאשר מקבל אדם מתנה ממלך', הא. ללא הפסקה
, כן הוא בתפילתנו.  ולך לוקח אותה איתוכל מקום שהדכאשר נחלה האדם ונצרך לתרופה חשובה 

זהו החלק הראשון שמבטא את המתנה ' תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו למדת וכו... אהבת עולם"
כי 'וממשיך בחלק הנוסף . 'בשכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך'ולכן . מתנה מתוך אהבה, הגדולה שנתת לנו

, י התורה" הבא לבטות את ההצלה הגדולה שיש לנו ע-' הובהם נהגה יומם וליל, הם חיינו ואורך ימינו
שגם , ל"והוסיף הגאון הנ. [כמו אויר לנשימה, ואיננו יכולים להפרד ממנה, שהיא לנו פיקוח נפש ממש

א שני "ז. 'חמלה גדולה ויתירה חמלת עלינו', 'וגו' אהבה רבה, 'מצינו שנחלק הדבר' אהבה רבה'בתפילת 
וחלק שני מצד חמלה וזהו החמצן . חלק אחד מצד אהבה וזהו המתנה. לנוחלקים יש בנתינת התורה 

  ].     עבורנו

, ה לעמו"פותחים בסיפור האהבה הגדולה של הקבע בפיסקא זאת ש"דהנה יל, סיף עודויש להו
', ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים'וחותמים בתחינה ש' וכו' אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת'

ל הביאור "וי', ואהבתך אל תסיר'מה יש לו לבקש על ' אהבת עולם'היא ' שאהבת האחר שאמר ' ולכאו
שהיא הדרך והצורה להתקשר , ולכן נתן לנו את תורתו במתנה' אהבת עולם'ה אוהב אותנו "בזה שהקב

, ע דרכיה וקנייניהדנצרכים אנו לי' אך דא עקא שבכדי לזכות לתורת ה. ה נותן התורה"ולהתדבק בקוב
  .  והוא שתלמדנו דרכי התורה וקנייניה- ' וכו' ואהבתך אל תסיר'ו מתפללים ז אנ"וע

  ה" תשס-שיחות המשגיח , רבי מנחם לנג

A  

 'שתי תורות א  כותב לו) ב,כא(איתא בסנהדרין ו. וכתב לו את משנה התורה) יח, דברים יז(בפסוק 
אותה דא " מלכים ה' מהלג"פ ם" הרמב'וכ( שמונחת לו בבית גנזיו 'וא שהיא יוצאת ונכנסת עמו

להראות   שמונחת בבית גנזיו'א, ת"ס 'בהני ב ונראה דהענין, )ויוצאה עמו לא תזוז מלפניו שנכנסת
במלך דוקא שמסגל לו סגולות  כ"וע, ויקרה מכל הבית גנזים של המלך דהתורה היא חמדת כל החמדות

להראות  והשניה שאינה זזה מלפניו, וית גנזיבבת "ס אוצרות בבית גנזיו צותה תורה שיהא לו ואוצר לו
  .מן החיים א לזוז בלעדיה וכל הפורש ממנה פורש"וא דהתורה היא היא נשמת החיים

  שופטים' ת פר"חיי דוד עה, רבי חיים דוד מינצר

AAA 
  

 להבין ולהשכיל
 רחם, אומרים אנו, יום יום ה"הקב לפני משתפכים אנו שבה הנפלאה הבקשה, רבה אהבה בברכת

 תלמוד דברי כל את ולקיים ולעשות לשמור וללמד ללמוד לשמוע ולהשכיל להבין בליבנו ותן עלינו
 שבהבנה היינו, ולהשכיל להבין, זו בדרך התורה להשגת הגישה שכל מזה מבואר הרי. באהבה תורתך
 שאין וגם. ברורים הדברים כי, אחרים ללמד נוכל שגם וברורות ישרות מסקנות להשיג ונצליח נתבונן
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 בכל וידיעה ללימוד להגיע בזה וישתדל, זה על ויתפלל יזכור אלא סוגיות כמה שלומד במועט להסתפק
  .התורה

  ארלנגר אברהם רבי

AAA 
  

  בעבור אבותינו שבטחו בך

 .הנורא היא תפילה, עמבשחרית לפני קריאת ש ריםמהתפילה הגדולה אהבה רבה שאנחנו או
 שמעתי פעם שאחד!  הלב שםת השפיכ"נורא", צוותמ ,התור, ת"הבקשות שם על התקרבות אל השי

אי להשאר לשחרית תראה איך דאמרו לו כ , בלילהין'וולז ת ורצה לנסוע ולעזוב אין'קר בוולוזיב
  !"אך מוירעדיקד יזרבה א אהבה "...ה בכיותיזבא, ה לביז האהבה רבה באתר אמאו ב"ישהנצ

  חיים כןחוקילמדם תתינו שבטחו בך ואבו בעבור "ה אנחנו מבקשים בזכות אבותינובבאהבה ר
  ".ההקדושה ולקיום מצוותי  של בטחון ללימוד התורהיןמה הענ, "תחננו ותלמדנו

סיני  שהמצות עשה לזכור מעמד הר)  בת"הרב ל מצות ששכחמ "סה(ן "במוהנראה לבאר על פי הר
ת א,  שהיה שםדמעמכור את כל הלזצוה כוללת מה אלא, הר הכוונה רק לעצם נתינת תויןא, בכל יום

ינו מדהיינו לצייר לעצ. פור לא צייצהי צרחלא  עוף, שור לא נגח,  וברקים והאש והענן והערפלתהקולו
 הר דכור את מעמלז יןשהענ) שבועות וף מסכתס( ה הקדוש" ומבואר בשל.הזההמעמד הנשגב  את כל

בכל יום ") ו, זוטא ואתחנן ו פסקא( ו שנאמרמכ, בגלל שצריך קבלת התורה בכל יום י בכל יום הואינס
להרגיש בתוכנו שכל  בי קבלת התורה שאנחנו צריכיםלגחדשים נאמר  כאמנם. "יהיו בעיניך כחדשים

יום עלינו  ר קבלת התורה שבכלון שבצי" הרמבינתווסף לנו מדבר אך, חרשמ תורה בליםיום אנו מק
אלא בעינן ,  סגי בקבלת התורה לבדה ורואים שלא.שהיה אז בג של המעמד הנשיןם הענגכור לזלכלול ו

  .למען תהיה יראתו על פניכם, לכל המעמד הגדול שהיה

  תורה ומוסר, רבי דן סגל

AAA 
  

  ן"הרמב'  גם לשי-תפילת המועדים מדאורייתא 

 רגליםבשהתפילה , פ מקראי קודש"כותב עה)  אמור'פר(ן "הרמב, ועוד ענין יש בשבועות
לקדש  וטעם מקראי קדש שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים", בהתאספות רבים היא דאורייתא

בתפלה והלל  ץ בבית האלקים ביום מועד לקדש היום בפרהסיאבה היא על ישראל להקוכי מצ, אותו
הינם , והקריאת התורה התפילה. 'כ חלק מהמקראי קודש וההודאה לה" בשבועות התפילה היא ג".לקל

אבל , שלם של לימוד בהתמדה אחרי לילה, אולי קצת קשה להםישנם כאלו ש. גם חלק מקבלת התורה
ביום , בקהל עם ,התפילה בישיבה חבל להפסיד את הקבלת התורה ביני עמודי ואת ההתעוררות של

  . גדול כזה

  קבלת התורה' קו, רבי שמואל מרקוביץ

AAA 
  

  תפילה על רוחניות

ה שומע "הקב,  ושופך את נפשו עליו,כגון על לימוד התורה, אם ישאל אדם דבר שהוא שבח לבוראו
  .פ שאין בידו מעשים טובים"תפילתו אע

    קסא' סי, ספר חסידים

  .ברוחניות תמיד נשמעת ס שבדוק ומנוסה כי תפלה לסייעתא דשמיא"מופרסם בשם מרן הגרי

  226' ד עמ"ח, פ מכתב מאליהו"ע, שערי הישיבה
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  'אהבה רבה'שיתקבלו תפילות 

 ברכת של תפלתנו שיתקבל תורה ומתן הגבלה ימי שלשת של אלו יםבימ שנזכה בברכה אחתום
  .ליפקוביץ יהודה מיכל ש"הדו   . רבה אהבה

  ר"ע' עמ ב"ח דעת אמרי

AAA 
  'אהבה רבה'ההתלהבות בתפילת 

היו כל הנרות נכבים מההתלהבות ' אהבה רבה'א כשאמרו "ל זיע"בישיבת מרן החתם סופר זצוק
  .שמעו בעת שאמרו תפילה זו בשוק השלישיוגם , הגדול שהיה בתפילה זו

  ג"פ, הליכות הסופר

בחג השבועות בבוקר אמרו את תפלת אהבה רבה במשך , מסופר כי בישיבתו של החתם סופר
  ! שלשה שעות

  סא' גלות ונחמה עמ, רבי שמשון דוד פינקוס

A   
ט "ל יוא בתפילת שחרית ש"עמדנו מאחורי כסאו של החזו: א"מספר רבי יהודה טרגר שליט

  !. כל גופו הזדעזע והתמוגג מבכי כמו ילד קטן' אהבה רבה'וראינו שכאשר הגיע לברכת , דשבועות
  קטז' ה עמ"מעשה איש ח

א כמתנצל "ותוך דבריו נענה ואמר להחזו, ה"א זללה"שסח לפני מרן החזו' ועובדא ידענא בא
שת רחמי שמים על עסק שלפעמים בשעת ברכת אהבה רבה נפרצים מעינות עיניו ובוכה בכי בבק

  ]. אם כן אתה עומד במצב טוב-[', אויב אזוי שטיט איר גוט '-א ואמר לו "נענה לו החזו, התורה
  מרבה חיים, רבי אברהם חיים ברים

A 
ביום זה לא זכה , ב בעת תפילת אהבה רבה"הנצי ביום בו לא בכה, ל" זלמן מלצר זצ איסרסיפר רבי

  . )ב" מפיו של הנציכן שמע פעם רבינו(, לחדש בתורה
  ב"ח, בדרך עץ חיים

יום , ב את השיעור היומי שאמר רבו בישיבה"ז מלצר היה זמן קבוע בו הכין יחד עם רבו הנצי"להגרא
ב להיכנס אל הלומדים ולמסור את "אחד לאחר שהכינו את השיעור כמנהגם מימים ימימה סירב הנצי

סר לחדרו ,  ואין לו לכאורה שום מניע שלא לאומרואיסר זלמן שידע שרבו הכין את השיעור' ר, השיעור
מדי בוקר בבוקרו כאשר אני מגיע : ב והשיב"נענה הנצי, של ראש הישיבה ושאלו לפשר הסירוב

הנני מתפלל בדמעות לבוראי שיחנני מאתו דעה בינה והשכל כדי שאוכל ' אהבה רבה'בתפילת השחר ל
אי לכך , היום משום מה לא בכיתי, אחד ללא דמעותלא עובר עלי יום , ללמוד ולעסוק בתורה כדבעי

  . החלטתי שלא לומר שיעור לבני הישיבה
  ב פרשת וילך"ח, טובך יביעו, רבי יצחק זילברשטיין

A 
אך זאת אספר שזכיתי לראות בעיני , ל אינה צריכה לפנים"זצוקמ שך "הגראאהבת התורה של מרן 

וראיתיו מתמוגג בדמעות שליש בברכת ]  חולשהלעת[ל מתפלל תפילת שחרית בביתו "את מרן זצוק
כנראה שבתפילתו בהיכל [' בהפילו תחינתו כבן המתחטא על אביו בבקשת התורה וכו' אהבה רבה'

  ]. את סערת רגשותיו- במידה מסומת -ל בליבו "הישיבה כלא מרן זצוק
  שיב' ניצוצי אש עמ

AAA 
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   אין דרץ ארץ-אם אין תורה 
  

  'םזה טעות ושקר מפורס'

בנפש  כחבהמדות טובות ורעות הם שקועים  כי ידוע כי כל, הכוונה בזה ,"כשעירים עלי דשא"ש "ומ
 הכילות והפיזור, הרחמנות והאכזריות,  הנדיבות והגאוה וענוה,והחמלה כגון הכעס, האדם מעת הוולדו

ו "וח, 'לעבודת הלטוב ו משמשים שכל המידות הם, בהם טוב ורע ואילו המידות הן הפכיות יש. ודומיהם
והאדם , יחד אז נתערבו, ר"ד טו"ר בעה"חטא אדה אדם בנפשו כח הטוב ורע מעורב מעת שכל, להיפוך

בכל לבבך בשני ") א, ברכות נד(ל "חז ז אמרו"וע,  לברר הטוב מן הרע,לפועלו נברא שיוציא כוחותי
  .א"וכתבתי בזה במ, "ר"ביצר טוב וביצה ,יצריך

  להשתמש בהם לעבודת,שבמצוותיו יכול לברר הטוב והרע  עסק התורהא יחשוב האדם שבלתיושל
. ות וכדומהדהמ כגון ספרי אריסטו בספר, בספרים חיצוניםם פ מדות המבוארי" וע, שכלופ"שמים ע

פ " עכי אם, לברר המדות ולהפך הרע לטוב א"א, לומר שזה טעות ושקר מפורסם ה"ינו עבלזה בא משה ר
הישרים והיאך להתנהג בכל משה ומדה לטוב בעבודה ' דת לאדם דרכי השהיא המלמ', התורה הקד

  .א'קחו מוסרי'ה "ש שהמע"והוא מ, ולהזהר מהיפוכה

  דרוש תוכחת מוסר, שיח יצחק, רבי יצחק אייזיק חבר

                                                 
 ס קובץ הערות"ס, אגדות' דוגמאות לבי(, ד"ה הי"להשלמת הענין יש להביא בזאת לדברי מרנא רבי אלחנן ווסרמאן זללה א

ל אחר שהרחיב אודות "ז, ו"ל אודות חשיבות לימוד ספרי הגרא"ש קרליץ זצ" בזה מדברי הגרחיםדקן טעם להבנות [):ו"ב ס"סי
המאיר , ל"ב וסרמן זצוק"נקבע עיתים ללמוד מאמריו של הגרא... ? ואיך נעמוד על המשמר?, מה עלינו לעשות: סכנות השעה

  ].א"ח זיע"ממה שזכה לשמוע מפה קדוש רבן של ישראל בעל החונובעים , קילורין לעיניים' ודבריו הק, עיננו בנושאים אלה

היא מעלה באדם ' בזה שלא יעלה בדעתך לאמר כי יראת ה  הכונה).יג, קהלת יב" (כי זה כל האדם' דבר הכל נשמע וגוסוף "
ש "י שאין בו יר כי מ,כן ז בא הכתוב להשמיענו שאינו" ע.ר לו מעלה הצריכהחס אלא ש,כ אדם"הוא ג' ומי שאין בו יראת ה

 במדה ש"תלויה רק במידת יר ואיכות האדם . וזולת זה אין לו מדרגת אדם,"כי זה כל האדם" -  ח" רק בע-, אינו אדם כלל
  .ת בתמונת אדם" ואם אין בו כלום אינו אדם כלל רק בע, ואם במדה מועטת הוא אדם קטן,מרובה הוא אדם גדול

ד ח נעשה כולנו י:ה אמר לכל הבריאה כולה"ופירשו בזוהר שהקב, )כו, שית אברא( 'נעשה אדם'י הכתוב "והוא מבואר עפ
 , והארי יתן בו תכונת ארי, שהשור יתן בו תכונת שור, היינו שכל אחד יתן לאדם מטבעו ותכונתו,אדם שכולנו נשתתף בבריאתו

כ " וא.נבראים העליונים והתחתונים הכולל בתוכו תכונות כל ה, ונמצא כי אדם אחד הוא עולם קטן.'והנחש תכונת נחש וכו
ה הלא יש לאדם כלי משחית אשר אין ז ולבד .כזו ואין לך חיה רעה נוראה ,םיות רעות שבעולם נכללו באדחכחותיהן של כל 

 כמה שלשלאות צריכות ,ת טורפת צריך לקושרה בשלשלת של ברזלחיה אח ומאחר של.יה בעולם והן הדעה והדיבורחלשום 
 ומה היא ,ריב את העולםחה את האדם ודאי ברא גם השלשלת לקושרו שלא י" וכשברא הקב.אדםכנוראה יה חלעצור בעד 

 אשר רק היא לבדה בכוחה לעצור את האדם שלא יהא כחיה טורפת וזולתה לא תועיל שום 'ה זוהי יראת ?לת הזאתשהשל
 וזהו .רויצא תעמוד לו חכמתו בעת יתקפהו ף כאריסטו לסוילופכם וח ואף אם יהא ,תחבולה בעולם לשמור את האדם מלהזיק

לא היו חסרים שום ' שזולת יראת ה' רק'והכונה , במקום הזה והרגוני על דבר אשתי'  לאבימלך רק אין יראת הםשאמר אברה
  . ל"עכ.  א, ר לו"כן מוכח בבר', וכל זה לא יועיל אם אין בהם יראת ה, מעלה בחכמה ומדת דרך ארץ

שלם במדות בלי ידיעת  אי אפשר להיות: ל שם"ז) א מאמר מדות ודעות"ח(מסלבודקה באור הצפון וכן הוא בדברי הסבא 
 ומשום ,אנו רגילים להגשים כל דבר.  כפי ההשקפה השגרתית,בלבד ות מתפרשות בפעולות הטובות והרגשת הלבדאין המ. 'ד

הוא בצלם האלקים  ותמד ושרשן של האבל באמת עיקרן. במדות רק את המעשים וההרגשות החיצוניות כך אנו רואים
הרוחניות ואין בהן שום מושג  ה הן מקור"שמדותיו של הקב וכשם. ת" השידות וכל מהותן ושלימותן הן בהדמותן למ,שבאדם
 הוא מתעלה 'בהכרת ד וככל אשר הוא מתעלה,  מחלק אלוקי שבו-של האדם נובעות ממקורן הרוחני   כך מדותיו,ו"גשמי ח

  .ל"עכ, ותידשלימות המב

 כי כל המדות צריך כן מה שידידי תקן דברי: ד"ל בתה"ז) יג' א אי"אור יחזקאל ח(ה "יחזקאל זללה' מרן המשגיח ר' ז כ"ועד
אומר כל מי שאין ' אליעזר בן עזרי' ד ר"שלישי משנה י' באבות פ'  כענין שנא, ברור כי כן הוא-פ משקל התורה "ידיעה והבנה ע

ופשוט הוא כי בלי ידיעה , פירש רבנו יונה כי דרך ארץ הוא מידות,  וכל מי שאין בו דרך ארץ אין תורה,בו תורה אין דרך ארץ
  . רק כמו שאר טבעים של העולם והבעלי חיים' מידות'והבנה אין זאת נקרא 

י אמרתי אין  כ, על דברי פיוס השיב דברים נכוחים,) יא,בראשית כ(ויאמר אברהם פ "ר עהעמק דבב, ב"וכן כבר כתב הנצי
 על דבר  והרגוני, זה מצד יראת אלקים אלא מחמת שכל אנושיןאבל אי הן אמת שיש כאן דרך ארץ ,ם הזהוקמיראת אלקים ב

  . ולכן יראתי פן יהרגוני,ר על יצרו המכריע את דעת האדםגבלהת  דמי שאין בו יראת אלקים אינו יכול,אשתי

  .ה בקובץ זה"זללה' אבי עזרי'ובא בזה הענין מדברי רבנו הגדול מה שהו. 'ו' ה שם סי"ו זללה"דברי הגראע "וע



במשנתם

 

קיד

  כלי אומנתה מהתורה עצמה

לל הרי הם בכ כלי אומנתה של תורה. רהכ ושהותרענותה צדקתה יש, התורה וכלי אומנתה ניתנה
יש ענוה וצדקה שאינן . הישרות צדקתה, הם ענותה, ה עצמהרוכלי אומנתה הם מהתו, מתן תורה עצמה

 מתוך התורה עצמה יש ,לא מדות של תורה הן טו יש מדות אבלסגם לארי, של תורה מתורת המדות
   .ללמוד כלי אומנתה

  .ורהת, א מתורה עצמה כי שכר תורה"א לשכר תורה כ"א, גם שכרה שכר תורה כן

  א"תקל' עמ, ישורון יח, רבי משה שמואל שפירא

AAA 
  

  עמל התורה מביא הכל

 ז נדבק התורה"עי, תורה הקדושה נבלעת בדםהז "עיש.  זה העמל והיגיעהומעקרי קנייני התורה
 לך בן ןאי כמה שזה חרות מגיעים לכל הבחינה של, חרות חירות)  ב,ו(כ באבות "הקדושה ונחקק במש

 'אבות ה(ה דכולא כה  בולא רק אבות לתורה הקדושה אלא הפך בה והפך, וסק בתורהחורין אלא מי ע
, ורה הקדושהתי "קדושה וטהרה באה ע ,י תורה הקדושה"תפלה באה ע, ורה הקדושה מביא הכלת) ב"ע

, ) יד,אבות ג(ה דכלי חמ, מידות טובות, )תורת אמת י"עה עמגישטהרת הלב (וטהר לבנו לעבדך באמת 
להשתדל לא להכאיב , להוקיר ולהחשיב כל יהודי, )עדינות( איידלקייט, יא מידות חמודותהכלי שמב

מה כפלוני שלמד תורה כמה נאים דרכיו , להנות לכל יהודי ולהשתדל, י אתה דיבור"ו ע"ליהודי ח
, שבת קודש, חיזוק, שמחה, בטחון, אמונה, תורה הקדושהבהכל  הכל, )א, ויומא פ(מתוקנים מעשיו 

הכל נמצא , )ה"סליחות ער( הזאת רהו אין לנו שיור אלא התומננפרט בזבו , הכל בה-ל המצוות כ, ט"וי
ל "וחז, )ב,  צטסנהדרין 'יע( אדם לעמל יולד -י יגיעה והרבה עמל "יהכל בא ע ,בתורה הקדושה

 הבל תלוי ביגיעה, )שם(הוא עמל במקום זה והתורה עומלת לו במקום אחר , זה בהקדושים האריכו
  .לעמל יולד אדם, ועמל

  בית ועד, רבי צבי מאיר זילברברג

AAA 
  

  נותנת לאדם קנייניהעצמה התורה 

ח "והנה ענין מ, ח קנייני תורה"ל כי מסגולת הימים שבים פסח לעצרת להשתלם במ"י ז"מובא מהאר
מן גדולה תורה יותר מן הכהונה ו: "ו בזה הלשון"הדברים אלו שהתורה נקנית בהם נשנה באבות פ

שהמלכות נקנית בשלושים מעלות והכהונה בעשרים וארבעה והתורה נקנית בארבעים , המלכות
הרי , ע מה ענין דברים שעל ידם נקנית תורה לדברים שהם מעלות בכהונה ומלכות"וצ, "ושמונה דברים

 זכות בכהונה היינו(, בכהונה ומלכות אלה אינם אלא דברים ויתרונות שהם זכותם מכח היותם כהן ומלך
א "ובמלכות הם זכויות המלך מהעם הנזכרות בביאור הגר, כהנים למתנות כהונה המנויות בפרשת קרח

ואילו עצם הזכות לכהונה , והן זכויות הכהן והמלך מכח היותם כהן ומלך, )י האמור בספר שמואל"עפ
ח "ומ, בוא ויטולותורה הרי כתרה מונח בקרן זוית וזכות כל הרוצה ליטול י, ומלכות היא זכות אבות

וכאמור מקביליהם אצל כהונה ומלכות , הדברים הנזכרים כאן הם הם אופני הנטילה והקנין של תורה
בעוד שאצל תורה לכאורה אין נזכרים כלל דברים שזוכה בהם , הקיימות ממילא מכח ירושה, הם זכויות

  ).  הדן בלומד תורה לשמהוענין מה שזוכה לומד התורה מצאנו בראשית הפרק. (בעל תורה מכח תורתו

רק הם , ח דברים אלו שהתורה נקנית בהם אינה מכשיר בלבד לקנין התורה"ומוכח ומוכרח מזה שמ
ההיצמדות והדבקות לתורה  ,והיינו שלימוד התורה, גם עצמם קנין ומעלה שהתורה נותנת לאדם

יש חכמה באומות : "ל"במובן שאמרו חז, סתם' חכמה'במובן של הוראת דרך חיים בשונה מ' תורה'(



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

קטו

הם מזיכוך ובנין האדם העמל בתורה ועל ידם זוכה להיות לומד , ")תאמין יש תורה באומות אל תאמין
ו "בפ, בפירוש החסיד יעבץ' ועי(כבריש פרק ששי ', וכו" זוכה לדברים הרבה ולא עוד"תורה לשמה ש

 היא -  בשיא המעלה - ר ובאמצעותן התורה מנשאה אותו עד אש, )'שם על אוהב את הצדקות וכו
  .מגדלתו ומרוממתו על כל מעשים

  'משלחן מלכים ד, רבי משה יהודה שלזינגר

AAA 
  

   בלבדאמות של הלכה'  מד-כל החסד 

אותה , אותן ארבע אמות, אמות של הלכה בלבד' ה אלא ד"מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב
משם יוצא כל מה שיש בעולם , וד לכל העולםזו היא הפינה שהיא היס, הפינה שבן תורה יושב בה ויגע

, הכל נובע ויונק מאותם שערים המצויינים בהלכה, וכל מה שיש בבתי כנסיות ובתי מדרשות, חסד
אם יש בעלי חסד בעולם , !זהו המעמיד, מאותם שערים שבהם בני תורה מתייגעים על עומקה של הלכה

אמות של היושבים ' מאותן ד,  מאותה הפינהצריך לדעת שהכל יונק, אם ישנם בעלי עבודה בעולם
  .ועוסקים בעמלה של תורה

  ' חיים של תורה ב,לקח טוב, רבי אביעזר פילץ

AAA 
  

  התורה ודרכי לימודה
  

   יעלה חרס בידו-הלומד בשטחיות בלא העיון הראוי כדרך הישיבות 

קשו ומוציא לאור כי זה מוציא לאור מבו, םעל פני המי  הפרש רב ועצום בין המעמיק לקוראשי
 מה , וטועם טעם הענין מדבש ונופת צופים, ותעלומה יוציא אור,חק ומשפט משפטו להבין ולהורות

מצא  יולא, והימים והשנים חולפים ובאים, בקורא כאגרת כי הולך בחשך ואומר לכל סכל הוא  כןיןשא
להשיג הכוונה  ריםולעמוד על עיקרן של דב, אתו לא שכל ולא יושר להוציא דבר מאפלה לאורה

ואף על , בהם סוגיות ודבורים קשים וזה היה המנהג שנהגו לקבוע ישיבות לפלפל. האמיתית שלא יכשל בה
כדי ללמוד להישיר ,  ומפני הענין שאמרנו,לא דין ולא משפט  ממנוין אחר שאין מוציא,פי שנראה כאיבוד זמן

 אחר נצלל ין ומי שלומד בענ.שיוציא לאור משפטכאשר יבואו לידו כדי , םהעניני השכל כדי שידע להעמיק
 יןלו שא כי נראה,  רע על חמדת התורה הקדושה והעמוקהםומוציא ש,  בידוסאדירים והעלה חר במים

הדומה למלבוש החיצון שנותן  והוא הפשט, חלת עיונות התורה כי אם אותו הדבר שעולה בדעתו ביןענ
 כי עיקר התורה סודותיה ורמזיה הנסתרים ,לכל ולא יראוהאדם על בגדיו החשובים כדי שלא יתלכלכו 

יטה שכמו לסבול הטורח ,  עד שמי שיש לו שכל,וןעיה  נעלמים מעיני הכל בתחלתםוהעמוקים ה
והמקום ברוך הוא בראותו טוב כוונתו .  אשר הוא מבקשיןשיגלה הענ עד, םוהמשא לעיין יום אחר יו

תפוחי זהב " ): יא,כהמשלי (ועל זה נאמר , פי מה שהוא אדםלו את חפציו הכל ל  מגלה,לידע ולהבין
 כדי ,כסף אבל הוא מנוקד ומצוייר במשכיות,  התפוח הוא זהב מופז חשוב בתכליתיכ, "כסף במשכיות

, שיש מן הכסף אל הזהב  וסדקיןין ואינו מתגלה לכל אלא חור,לחפות עליו שלא יראה חשיבותו לכל
כי צריך דביקות השכל וראות , עמל וטורח ואחר,  העיון והעסק בהאחר, ומתגלה אליו כל אשר חפץ

  ."העינים היטב

  )סדר עלינו לשבח (,סדר היום

AAA 
  



במשנתם

 

קטז

  מרומם יותר' למדן'ה

, משתנה אלא כמה שהינך יותר למדן אתה, "למדן"כאשר באים לישיבה לא באים רק להיות 
ישנם דברים שאינם , יותר נעלה, רשהמבט שלו מרומם יות, אתה נהיה בן אדם אחר, האישיות משתנה

  .כמה הוא רוכש כאשר הוא נמצא בישיבה ולומד כראוי בחור אינו יודע, נבחנים ואינם ניכרים מיד

החדשים והארץ  כי כאשר השמים" ) כב,טז(כבר הזכרנו פעם את דברי הזוהר על הפסוק בישעיה 
דש חהכוונה לזה הלומד ומ י כ)א"ע' א ה"ח( ומפרש הזוהר "'דשה אשר אני עשה עמדים וגוחה
הכל משתנה , למדן הוא רואה גם שמים אחרים כי זה שנהיה, ל"ש זצ"ופירש בזה רבינו הגר, ידושיםח

  .שמים חדשים וארץ חדשה, בשבילו

  בית היין' קו, רבי יצחק הקר

AAA 
  

  לא יהא כחותה גחלים בלימוד ללא העיון

ולא יהיה כחותה על , ומד בעסק רב ובעיון רבללמוד יהיה ל כשיבוא, ובכלל עסק התורה לשמה הוא
  .בגחלים ברהיטו בלי עיון

  ) ג"וד התורה פעמ(הישר  אורבספרו , מ פאיראש"מהר

AAA 
  

  ת להתעמק בעיון שכלו"עיקר מצות ת

 לחפש ולעיין וצריךין נהע הבנתבון שכלו בעיק מריך להתעצודאי .  קשה לו בלימודו' אטוהנה כשפר
ת להתיגע "בזה עם חברים מקשיבים וזהו עיקר מצות ת  ולישא וליתן,ול לרבולשאו, היטב במפרשים

כ "כמשודו זה שקשה לו אין זה אות גדעון בעיקר תלמפרט  לא זכה עדייו לברר םשא רק[, בליבת הלכה
  .ק"כשיתמיד בלימוד תורה  שאינו מתברר לו עכשיו יתברר לו במשך הזמןמה רוב פ"וע] לעיל

  א"חיי עולם פי, בסקירבי יעקב ישראל קניי

                                                 
הובא בקובץ [, )'פרט ג' כלל ג(, ל בספרו שירי משכיל"הקדמון רבי הלל מקאלאמיא זצוק בנותן טעם להביא בזה דברי ב
 לימוד עיון שמן, מ יודע ומבין זאת"משום שעמלק שהוא הס: ] העתקנוהו שובולתועלת הרבים,  ימי הפורים- ' במשנתם'

ה משנה "אבות פ" (וסיב ובליה בה ומינה לא תזוע: "לקיים, ולחדש חידושי תורה נסתבב לו אהבה גדולה ועזה ללימוד התורה
כ מר "א, וגם לקיימן מאהבה, ג עד אחת"וגם נסתבב לו ממנה לזכות ליראה הטהורה ויראת אמת ולהיותו דבוק בקיום תרי, )כב

שאם לא ירצו לשמוע לו ', רפידים'משום הכי טורח בהסחתו לסבב מיהת , "קיה להאי גבר מביתאוי דאפ: "לו מר וצועק בקול
' אדם כי ימות באוהל'דהיינו שלא לקיים ', רפו ידיהם מתורה'ישמעו לו מיהת להיות , לבטל מלימוד התורה לגמרי ומכל וכל

 ואינם יודעים שרק לימוד העיון היא היא החיות והלב משום שהרבה מהמון עם אינם מבינים, ולא ילמדו בעיון) יד, במדבר יט(
 ומפתה ,דבר זה גורם לבסוף הריסות התורה מכל וכל, ואם מתעצלים בה, והלב המחזק כל קיום התורה, המחזיק כל קיום התורה

: גים ולקייםמשום שבלימוד עיון צריך לשבר מפו ולנדד שינה מעיניו ולפרוש מכל התענו, אותם בערמה ואומר שרוצה בטובתן
כל לימודו ' יהיעד שבמתק שפתיו מפתהו לשמוע לו ש', ולכלה את גופו וכו, )ב"ה מכ"אבות פ(' הפוך והפוך בה וסיב ובליה בה'

ובזה עבירה גוררת , אבל באיכותה רפויה ורזה ודלה היא, שבאמת לומד תורה. 'רפידים'והיא היא כוונת ', לגמור'רק בבחינת 
ואין לך אדם שאין לו יסורים וטרדות מטרדות , ואדם לעמל יולד, נחלש ופג אהבת התורה' לגמור 'מאחר שבלימוד, עבירה

משום דאיזה , מ להסיתו לבטל מלימוד התורה לגמרי"בקל יש ביד הס, אזי בבוא עליו טרדות גלי הזמן, שונות זה בכה וזה בכה
 אהבתו אל התורה רק', לגמור' הלא מבחינות -', בתמי, אהבה עזה של לימוד תורה התקוע בלבבו שתעמוד לנגדו וללחום עמו

ג כראוי מלהיות מדקדק בכל קיום המצוות על "שעל ידי כך נחלש הקשר של שמירת תרי,  וגם והוא העיקר אצלו-. צוננת היא
א בכלל הו, משום שמאחר שאינו במדריגה זאת בעת לימוד תורתו להיות כמעין הנובע ולחדש חידושי תורה, צד היותר טוב

שאז ,  וגם עבירה גוררת עבירה- .ואינו יודע שיש בלימוד התורה מתיקות ועושר והצלחה', אינו מרגיד ואין לו מורא וכו, שוטה
שהרי לבו נעור וריק מאש אהבת , בענין קיום מצוות רק בבחינת קטנות ובעצבות הוא' משום שעבודתו אל ה, כל ימי עני רעים

 דהיינו שמסיתו ,]כביאור בעל הטורים[ סרס -קרך ,  הוא תלמוד תורה-דרך ', קרך בדרך': ת הפסוק בזה אפשר ליישב כוונ- . 'ה
שעל ידי שלא טעם , ]י שם"כביאור רש[ צננך -קרך : וגם כן',  ולהוליד תולדות הן המה חידושי תורה וכושלא ללמוד בעיון

הוא רחוק מאד מן עזה כמות , ו אש אהבת ה׳ ותורתושעל ידי כן נבער ונתלהב בלבב, אהבת ושמחת ונעימות חידושי תורה
  ".'שהרי מעולם לא נתלהב אהבת ה׳ בלבבו וכו, ה"ומן רשפי אש שלהבת י, אהבה
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  עמל התורה עד כלות הכוחות

כי האדם בעלותו על מחשבתו ביגיעת התורה והחכמה נמצא טבעו : כתוב במאירי בחיבור התשובה"
ואפשר שבסוף אחרי הכל , יתכן מצב שאדם ירפו ידיו מהכובד של הלימוד. מרפה ידיו מכבדות הלימוד
 .מיו לשקידה ולהתבודדותאם לא ישתעבד כל י, קרוב לשכוח כל מה שלמד

א "א. אני לא מסוגל, הוא חושב זה לא בשבילי, וכשאדם חושב על זה מתעוררת בו נטייה לברוח"
, הוא ממציא כל מיני סברות טיפשיות, הוא צריך למצוא תירוץ למה אני בורח, לברוח סתם מהלימוד

צד שני הוא רוצה את הכבוד מ. ממציאים כל מיני אידיאולוגיות חדשות בשביל לברוח מקושי הלימוד
הוא מחפש דרכים איך אפשר ללמוד תורה בלי הקשיים המתלווים לעמל , מה הוא עושה, ח"של ת

. איזו דרך פשרנית. הוא מחפש דרך איך אפשר להסתדר עם זה. לשקידת התורה, להבנת התורה, התורה
הוא , ה היכן הטוב נמצאאבל השכל שירא. המאירי כותב שזוהי חולשת הטבע שאדם חפץ בחיים קלים

כשהשכל משתלט על , ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותו, לא יחשוב זה מידי הרבה זמן, לא דואג
השכל רואה מה שיצא ממנו . הגוף לא ידאג לכל הסיבות ולאורך זמן הלימוד שזה בעיניו כימים אחדים

  .את תכלית החיים, אם ילמד

הבן רוצה ללמוד וההורים באים ושואלים ולפעמים , מה ייצא ממנו: יש הורים ששואלים על בן תורה"
כשהבן יושב ולומד , התשובה היא ברורה. מה התכלית. מסיתים את ההורים כדי שישאלו מה ייצא ממנו

כל סדר שהוא יושב ולומד , הוא יושב ולומד, הוא כבר נמצא בתכלית, לא השאלה איזה תכלית יצא ממנו
אדם שלומד תורה , הוא לומד תורה. הוא לא צריך להגיע לתכלית. כבר בתכליתהוא , כל שעה, בישיבה

  .הוא כבר בתכלית

קשה . מאבד את הצלילות של השכל, שמזיקים לתורה ליידישקייט, שטויות,מי שקורא עוד דברים"
, ה"קיבלנו שכל מהקב. הוא קלקל את צלילות השכל שלו, כ לעשות שטייגען אם השכל לא צלול"אח

אם , כל השבועונים האלו שרבותינו נלחמים נגדם מלחמת חרמה, השכל קורא כל השטויות האלוכאשר 
כל המזיקים , אם הוא קורא את כל המפריעים האלו. הוא קורא את כל זה הרי צלילות הדעת שלו נפגמת

אנחנו נמצאים במלחמה של השכל נגד . הוא סותם את המוח שלו. המוח שלו נסתם, הנוראיים האלה
  .לא להתפתות אחרי הדברים המפתים, אבל עמל צריכים, ה כולנו ננצח"בע, בעהט

  ב" ניסן תשע- ' וכתבתם ' ממלכת התורהבכינוס' נא, רבי דב צבי קרלנשטיין

AAA 
  

  צורת עמלה של התורה

 בכחות להבין ולנסות' ותוס י"פירש עם הסוגיא את ללמוד, הוא התורה עמל של ביותר הגדול היסוד
 הדברים שרשי על לעמוד. 'ותוס י"רש נחלקו ובמה, באיבעיא הצדדים ביאור, בריםהד את עצמו

 ,ומעלה עשרים בני הם שכבר אלו לכך שיזכו ולוואי שבמקוש הקשות העבודות מן זה הרי לכך ולהתרגל
 ששומע במה בזה יסתייע ויסודם הדברים שראשית, דהיינו, הממוצע בדרך בזה לנהוג יש כן ועל

 העמוקים הדברים על לעמוד שקשה וודאי. עצמו בכחות יעשה הדברים הבנת ךוהמש, מאחרים
 לאחר אולם, הסוגיא בהבנת העוסקים האחרונים גדולי מדברי לכך הכוונה קצת לו שיש לפני שבסוגיא
  .הענין והבנת סדר על לעמוד כבר אפשר, הדברים מהלך את להבין יש, בה הדרך את כבר שרואים

  )קע' עמ' ע קובץ חיזוק ז"עו(,  דויטשרבי ברוך שמואל הכהן

AAA 
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  עליואומות  שירדה שנאה ל-מאי סיני 
  

  פ" תורה שבע-הר סיני 

  מקוםבכל).  א,טישמות ( יינ מצרים ביום הזה באו מדבר סץ לצאת בני ישראל מאריבחדש השלש
שמחים   הדבריםוהיו, )ריש אבות( משה קבל תורה מסיני,  מוזכר תמיד סיני'בגמכשלומדים במשנה ו

ונפלא אומרים  ד אומר חידוש גדולחוכשא, )ה שובו בשם הירושלמי"ד.  חגיגה טו'סתו(כנתינתן מסיני 
ש "הוא אינו כלום כמ מהו השם הזה ולמה צריך להזכירו כל כך והרי היום, ): קדושין כ'עי( שזה מסיני

ם "שנאה לעכור שירדה  ה,הר סינימאי .) שבת פט ('ובגמ. במשוך היובל המה יעלו בהר)  יג,שמות יט(
  .ם עליו" הר חורב שירדה חורבה לעכו'כועליו ו

 רית עםבה "רת הקבכלא :) סגיטין (ל "דאמרו חזלהא מבאר ד) ה ועתה"פ יתרו ד"ר (ויבית הל' יעויו
שיש  חודהי אבל ,ולים קצת להשיגכ אומות העולם ים תורה שבכתב ג,פ"ישראל אלא על תורה שבע

ח כהק כי "והנה מתבאר בספרה   .ושמרתם את בריתי, 'בריתי'פ שהיא "זה התורה שבעלכלל ישראל 
לכן ז מתבאר ד"לפ ו)ו"סיון תשס, קול מהיכל' אריכות דברים בזה קו' עי(, פ"יני הוא תורה שבעסשל 

, ב שכוחו של הר סיני הוא תורה שבכתבושלא נחשי פ כד"עבמזכירים אותו בכל פעם שלומדים תורה ש
וכל השנאה הגדולה לבני הישיבות , נהיינו תפוסים לקב״ה ז"ירדה שנאה לאומות העולם כי עיומשם 

לא כיון שאיננו הולכים , לכל המליונים שבארץ ישראל מאיתנו וכי מה כל כך אכפת, שרואים ברחוב
רואים את החן שיש לכל אחד כשהם רואים בן תורה שישב ורה ות לצבא אלא הם רואים אותנו לומדים

 בהם שנאה ואינם יכולים להסתכל עלינו ומקנאים בנו וליד זה מיוםה ייגע בתורה כלתהתעסק והו
שיכנסו , גם הם מכלל ישראל, עים את הסוד שגם הם יכוליםיודם ינוהם א ושונאים אותנו שנאה גדולה

  .ויראו

  רבי עזריאל אויערבאך
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  על דתנוקנאה  -ם "שנאת העכו

, מצותיו ובחוקותיו והתבארה מעלתנו על זולתנו בכללותיו ובמשפטיוומפני שיחד אותנו הבורא ב
ם כלם על דתנו "קנאונו העכו, ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקים וגומר) 'ח' דברים ד(שנאמר 

ולעשות מריבה ' ורצונם להלחם בה, וילחצו מלכיהם בשבילה לערער עלינו שטנה ואיבה, קנאה גדולה
ם גובר או "ואין לך זמן מאז שנתנה לנו תורה עד זמננו זה שכל מלך עכו. ומי ירב לועמו ואלהים הוא 

. מכריח או מתגבר או אנס שאין תחלת כוונתו ודעתו לסתור תורתנו ולהפך דתנו באונס בנצחון ובחרב
זהו הנוע האחד משני . כמו עמלק וסיסרא וסנחריב ונבוכדנצר וטיטוס ואדריונוס והרבה כיוצא בהן

אבל הנוע השני הם המחודדים משאר המלכיות והחכמים . הנועים שהתכוונו בו לנצח החפץ האלהי
מיתר הלשונות כמו האדומים והפרסיים והיונים שאלו כמו כן שמו כוונתם לסתור דתנו ולהפר תורתנו 

ולמחות עקבותיה ומגמתם בכל זה להפר התורה . בטענות שטוענין אליה ובקושיות שמחברים
ה בשר אותנו על ידי "שהקדוש ב, ולא יצלח ולא זה. בחבוריהם כמו שהתכוונו האנסים במלחמותהם

ישעיהו שכל אנס או נצחן שיתכוון לסתור תורתנו ולבטל דתנו בכלי זייןישבר הבורא כלי מלחמתו ולא 
  .יצליחו

  איגרת תימן, ם"הרמב
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   התורהלשמירת השנאה תועלת

 מה ,ם כנגדנו"השנאה שיש לעכוין ל השם סיני על ענ"ונן על אשר דרשו חזבום להתהנה יש מק
המקום   עד אשר יתייחד שם,וכי דבר זה הוא כל כך מרכזי,  השנאהיןעל ענ מקום יש לייחד שם המקום

 'ינסי'הדרשות שנדרשו בגמרא על השם   דרש זה דומה לשאריןוהלא א. של נתינת התורה על ענין זה
הנראה בר על דבר ואילו דרש וה מד, חם של ישראל ומעלתםבם על שהם מדברי,  המדברתשמו על וכן

 רדה שנאהי'קטת הלשון שנומה שהגמרא ,  להפליא וביותר יש. צדדי שאינו קשור לעיקר מתן התורה
כך , ירדה מן השמים וכשם שהתורה ,ם התורה עצמהאשר נראה דשנאה זו כביכול ירדה ע, 'ו עלים"לעכו
היינו , ם"צאה שנאה לעכוותר לנקוט כלשון שנקט רבנו בחיי שמשם יהיה נראה י' ולכאו, אה ירדההשנ

  . שבמקום ההוא נתחדש ענין השנאה

השנאה שיש דאכן כן , ואהו', רעיון אושניהם מוליכים אל , ני פניםבש לבאר הענין ד"סנראה בו
בגדר  משום שהיא ,אד ח,בלת התורה מסוימת כחלק מקהבבחינה ומד היא  ישראל נחשבתדם כנג"לעכו

 זוכים ישראל להתרומם ,הנובעים מכךוהקשיים אה נצאה מהשדכתו משום ,עודו , על קיום התורהשומר
בכדי שהשנאה , ה ברחמיו הוריד השנאה עם התורה עצמה"והקב. ותר בהשגת התורהדרגות גבוהות יל

, ף לא התקרבות רעיוניתאות בפועל לא התקרב, גתגרום לכך שלא תהיה התקרבות בינם ובין ישראל
  .והשנאה הזו היא היא הערובה לשמירת התורה, ולא תחולל התורה

  ט"פ דברות צבי ח"ע, רבי צבי ויספיש

AAA 
  

  

  ם" משנאת העכוח" לתגדולה שנאת עמי הארץ

,  עובדי כוכבים את ישראליןמשנאה ששונא גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם יותר"
   ".יותר מכולן תנא שנה ופירש. ן יותר מהןונשותיה

  ) ב, מט (פסחים' גמ
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  שנאת עמי ארצות מחמת קנאתם

אינו חושב כן (דרכו  ואמנם במעמקי הלב מקנן בלבו איזו פקפוק המדריכו מנוחה שמא לא טוב
 בה לשנאה העצומה אשר עוזבייוהיא היא הס) טמונה להדיא רק בפנימיות נפשו קיימת איזו הרגשה

ואיני מדבר , מנוחתו  ידריכוהו' מרגישים שהתורה ושומריםכי ה, התורה תורה ישנאו לתורה ולשומרי

                                                 
: ויש מכשולים גדולים בחיבור הרשעים: ד"ל בתו"ז, כ בענין הריחוק מרשעים"ראה עוד אורחות צדיקים שער החניפות מש ג

השלישי שגם . השני שלומד ממעשיו. ואין העבד הנאמן לאדוניו מתחבר לשונאו,  הכלהאחד מפני שהוא אוהב שונאו של יוצר
הם רואים ממנו דברים , ואפילו אם לא ילמדו ממנו, וגם הם ילמדו ממעשיו, והוא יגזול אותם, אחרים יתחברו אתו ויאמינו לו

ומי שמתחבר . היה שב מדרכו הרעה, ממנוכי אם היו מוכיחים אותו והיו נבדלים , וגם הוא לא ישוב. שאסור להם לראותם
הרביעי שזה צריך להניח .  כי כיון שהוא מושל עליו לא יניחנו לעשות טוב,וזה רע על כולם, לסוף הרשע מושל עליו, לרשע

כי ריש לקיש עם מי שהיה מדבר בשוק היו , לכן אל יתחבר אדם אלא עם ירא שמים. מחמת יראה לעשות כמה דברים טובים
הרי הדיבור הוי כמו . כיון שדיבר עמו בשוק שהוא נאמן, כי היו יודעים בוודאי, )יומא ט ב( לו סחורה בלא עדים מאמינים
וזוהי , אבל בכבוד הרשעים יש חילול התורה והעבודה: "ט של הרשעים"שם בחומר שיבוח מעש' עוד כ     .ל"עכ, חניפות

ב "נגעים פי(וכיוצא בזה אמרו . עושים כמעשיהם ומקבלים פורענותרבים נמשכים אחריהם ו, ועוד. עבירה המבלה עצם ובשר
. ואין כבוד לצדיקים אלא לאחר השפלת הרשעים, בכבוד הרשעים מושפל כבוד הצדיקים, ועוד! אוי לרשע אוי לשכנו): ו"מ

): משלי י ז(מר שנא, גם לא יזכרם לטובה, ייזהר שלא יספר טובה מרשעים, אחרי שיש מכשול לעולם בכבוד הרשעים, ועתה
  ."גם טובתו לא יספר, ואם אינו רוצה לספר רשעו". תועבת צדיקים איש עול): "ו""ט כ"משלי כ(וכתיב , "ושם רשעים ירקב"
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גם בדורות  רק שהלא באמת, דהני רשיעי שבזמנינו המתחנכים יום יום על שנאת התורה והדת אודות
בפסחים ל "שייכות לתורה וכשאחז שלפנינו היו פורקי עול שונאים שנאה עצומה לתורה ולמי שיש לו

                                                 
אודות השקפת התורה על החופשיים ', בעיות הזמן'ה בספרו "ר גרוזובסקי זללה"כ מרן הגר"משבנותן טעם להביא כאן  ד

נותן   גם כן,םסתם י התורה באים שיוותרו הרשעים לאנשיתורויומזה אשר ההישגים וה: םשד "בתול "ז, הציונים ומדינתם
עד כמה , רהתווגם רוצים בקיום ה  שונאי דת כללנם אייים שגם החפשולבבהב ולדמות ולהחליף אויב בא, מקום להטעיה

שבים כי להם נאה הממשלה  ומזה הכל נגררים אחריהם וחו,בכשרים ן לחשודי ואם כן הכל בחזקת כשרים וא,שאפשר
:  על הפסוק)יא, א( יבמשל  יונהבנווכמו שבאר ר, כי הרשעים שונאים הם לתורה ולתופשיה, רבותינו הורונו         ו.למעשה

אנשי דמים ישנאו : וכן כתוב, והנה תולדת האש לשנוא הפכה ,'א הנקי והתם וכונו תולדת הרשעים לשיכ, 'נצפנה לדם נקי וגו"
 'ועי". עתק יע מתחילה לנער ולגדול למען לא יאמינו לדברי הרשעים הדוברים על צדיקודצריך לה הדברים שהמוכיחה מוז, תם

  .דבר ומסייע לעבירה ר אחר זכותם של עוברי עבירה הוי כחשוד לאותווזכי הח, במאירי סנהדרין

באנשים שנזהרים מכל עבירה  ים גםשנמצא לפעמ: "סק'  אשר כתב בשערי תשובה סי'ם יד לאויבי הנותניזה ב כי גםו
 וכי 'ובאה ממשלת הדור וכו, הוהצדיקים וירע לבבם אם עדיהם תאת אבל עיש צרה בכבוד תלמידי חכמים ,במעשה ובלשון

  ".הרשעים ומשלו על עפר ון כבודבאם יאה

 ואיש לפי -  'ף לכסף וגומצר: "פסוק ב יונהבנווכמו שפירש ר, אשר פיהם מלא תהלת הרשעים, ויתחזקו על ידי זה הרשעים
 ואם 'כוו ובא ושורש הצדק נמצא הווהצדיקים תדע ובחנת כי איש טוב   שהאדם המשבח המעשים הטובים והחכמים,מהללו

, שער ג(" גמורההרשע ונים או מהלל רשעים הוא ג מעשים מבחוהמש, 'הוא מעדת מכבדי ה, עונות נסתריםבידו יתכן כי יש 
 אין להם חלק ' כבוד הרשעים וכוןאם יאהבו"י כ: שםבה שותקס בשערי '  ובסי'ד משנה ח" פתי אבווב בפרקתוכן כ). קמח' סי

מה י בת זולנוגם כי לא ישבח: "ט בכת החנפים" קפ'סיובשערי תשובה . שער השנאהים אורחות צדיקבוכן ". לעולם הבא
יזכיר צדיק יחשב אצל השומעים ויתנו לו  ת הרע לאכי בהזכירו את הטוב וא,  בלתי יזכור רשעם וכסלם'וב וכוטמן הבו שנמצא 

 רשע מסלף ת לבי'משכיל ה"א על הפסוק " יונה בפרקי אבות פבנוועיין ר .א, בוהוא מהגמרא סוטה מ". רום ידו וגברוייקר 
  .'ום שם במשנה "בפירוש המשניות להרמבכן  ו,"רשעים לרע

כי לא יאהב העבד האדון אם יאהב , עולה זדון  השגגה הזאת,]יכבד הרשע[שאפילו אם מדרך פתיות )  שםת"בשע(וכתב 
 בהרשעים - ופירש הגר״א ". תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם עוזבי) "ד, כח(ובמשלי . משנאיו ויקרב רחוקיו

  .במהלליהםו

דרש שמואל מ אלמושינונו במ"הר  שכבר כתב, את הרשעיםםוהנה אין כל זה ענין למה שהובא בספרים שצריך לקרב ג
 אז , והשלם הוא העיקרחברבל אם יהיה הרשע טפל שהוא המתא,  תהיה אתה המתחבר לרשעםשמה שאסור הוא א, א"פ

  .ה לא הגענו עתה למדרגה זו שהרשע יהיה לטפל"ו ובע,יחזירהו למוטב ראוי לקבלו אולי

אהוב את כל אדם ושנא את : ז"טפנתן ' ראבות דבל " ידוע מאמר חז, האהבה לכל אדם שהובאה בספריםנין כי בעוגם
 סג עיקרים הוא נכנ" חלק שכל שנתבררה אמונתו בהי'המשניות פ ם בפירוש"רמבוכמו שכתב ה , ואת המיניםיןהאפיקורס

ואפילו עשה   האהבה והאחוהןו ולנהוג עמו בכל מה שצוה השם יתברך איש לחברו מילאהבו ולרחם עלה בכלל ישראל ומצו
אבל יש לו חלק לעולם הבא והוא מפושעי , חטאו רוע הוא נענש כפיהגמת התאוה והתגברות הטבע חמה שיכול מן העברות מ

 צוהמעיקר ונקרא מין ואפיקורוס וקוצץ בנטיעות ובהרי יצא מן הכלל וכפר , היסודות וכשנתקלקל לאדם יסוד מאלה ,ישראל
ו מעובד "א אויב ושונא וצר וקרקנש, ו כתב"פלא "ח במורה נבוכים כןו. אשנא' הלא משנאיך ה:  נאמריו ועללשונאו ולאבדו

וכמו שכתב האבן עזרא , ם"העכומ שהם גרועים ,א מהלכות עדות כתב"י רקפוכן ב. עבודה זרה שנאמר בם לא תחיה כל נשמה
 אלו מקרא דירמיהו שאפילו  פאהג סוף מצו"מסל שמה שהביא ה"וצ. (ד" פי'והעקרים מאמר א,  ויקרא' בפנווהספור  יתרו'בפ

ואף על גב , נמי לא מיירי במינים, כמפורש בחמור שונאך, הצורך  ולעזרם בעתהםשמותר לשנאותם הזהירה תורה לרחם עלי
יצאו גם  ל דאפיקורסים"צ,  גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו לי'ומדו שמים וגי םא) לו, לא(שהביא מירמיהו 
 נוומה שמצי     .הדברים ים אינם כישראל לדבר מןסקורישהאפ, ה כתב"ם ה"כוב מהלכות ע"ם פ"וברמב ).מכלל זרע ישראל

ד "ביו  כבר חילק הטור, לפני עור לא תתן מכשוליןולענ ,ו גט קידושיו קידושין וקונה כישראלטשמומר כישראל הוא לענין שגי
ניו בהוא ו אי ישראלד ואף על גב שבעצם ו. ובין דיניו וחיוביו הוא עצמו,הרחקה וחבורו עם ישראל  עניניבין, ח"רס' יסוף ס

ו שבעצם תוכמו אדם שנטרפה דע, ם"מהעכו אבל בהנהגתו וההנהגה עמו גרוע הוא,  ישראל עליהםתשיולדו ממנו כל קדוש
יכולים להיות בעלי שכל ומכל מקום בהנהגה עמו הוא גרוע מבעל חי והוא מועד נו הוא אדם בעל שכל והבנים שיולדו ממ

 באר שגם גודל ]ה"ד זללה"ה מרנא הגרב"ה. ה.א [ל"ח זצ"אלא שמו    .ין את האחרים יותר מבעל חיבאת עצמו  להזיק בין
: וזהו שהכתוב מתפלא. מא את נשמתו הקדושהטשאחיו בן ישראל מ ומגודל הצער על, אי הההשנאה מרוב אהבה ואחו

שהשנאה , זצ״ל ס"וידוע מאמרו של הגרח. יוהם לאויבים היו ל,  שזה מראה על גודל אחוותי,שנאתים תכלית שנאה
ולא כהחתול הנהנה ממה ,  וצריך לבערםנםעל שיש ערטוהמחלוקת עם רשעים צריכה להיות כשנאת הבעלים להעכברים שמצ

אותם  ואפילו הרשעים יאהב: 'ב בתומר דבורה סוף פרק תבו מה שכהונראה שז. כרוצה בקיומו  שזהו,שיש לו מה לבער ולאכול
  . צדיקים שבים בתשובהלוהיו אויאסר מי יתן בלבו וי

, 'קות מאחרי הנוערים והתיהנאת   וביחודמסיתים ומדיחים את עם ישראל שהם ,והרשעים שבנידון דידן גרועים עוד מזה
 ולא ילמד, )ת כז"ג ל"מסת יח ו"ם ל"ספר המצוות להרמב( והבשלא לא  מפורשיםין לאונו ומסית ומדיח יש ל, ואמונתו,תורתו

ושלא ) ח תנוהמצ ךנו וחי יחת"ספר המצוות ל( ור תמיד שנאתוטולנ, ) לת"ג ל"סמ ו'ת כ"ספר המצוות ל(  המוסת עליו זכות
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 שהאכזריות ,כתב' א מהלכות סנהדרין הלכה ה"וברמב״ם פי ).ת לא"ג ל"סמת כא ו"ספר המצוות ל(בה חוישתוק מללמד עליו 

  נקמה היא אלא למען אשר לאםד דלא תחיה כל נשמה לא משו"א פרק נ"מורה נבוכים ח בוכמו שכתב, עליו היא רחמים
יאים גם להתעיב את הערב טהמח דינים לשנוא אתמ גבי צרור את ה)חי, כח(פנחס ' וכמו שבאר באור החיים פ. ילמדו אתכם

ל באר "ח זצ"ומו.  השנאה עד שיהא נקבע בהם טבע הצרירותתשיגבירו אינו הי" צרור"ומה שכתוב במקור , וב הבא מהםטוה
  .המחטיאו גדול מן ההורגו והיאך אפשר שלא לשנוא את הרודף אחריו לעקרו מן העולם  כי הלא,זאת

 יונה בנו ובשערי תשובה לר,שובהבו בתשהוא הדין לכל הרשעים שאין תקוה מהם שישו, א כתבסך מצוה תחינווהנה ב
ומשמע דאפילו בכל מחטיא ,  המחטיאים והמכשילים בני אדםולרחם על  שהוזהרנו בזה שלא לחמול, כתבלז סימן 'שער גב

דאיכא תרי דיני  ה שם בסנהדרין משמע" אבל ביד רמ,םש' סט ובתו" משמע בסנהדרין ככןו. לעבודה זרהת ולאו דוקא מסי
 על בה על כל אדם ולאהחוג דשלא לאהבו " מהסמ שהביאם"מעכו ה" בספר עבודת המלך פ'מסית לעבודה זרה וכדלעיל ועי

. יםדיחים וממסיתוקשה ל צריך שיהא אכזרי: ספר הישר לרבנו תם כתבב ו,כל ספרי קדשב מלא ןה זה העניהנו    .המוסת דוקא
 הרי הוא נענש מפשעיהם ,ובטתיצבים על דרך לא מחלוקת על המב י שאינו מחזיקמ,  נט'יג ס" יונה שבנושובה לרתובשערי 

  .ל"עכ. 'ושא עליו חטא וכולא ת: רמ שנא,בלאו לכל חטאותם ועובר

, רד, ע שם רג"וע, קריינא דאגרתא רג(ל "ז, ששאלו אודות ההשתפות בבחירות' ה לא"זללה' קהלות יעקב'מרן בעל ה' וכה כ
רצוני כלל שחברי נטורי  הרבה נתיישבתי אם כדאי להשיב כי באמת אין, ומה שטען מעלתו שיש איסורים בדבר): "רכ, ריט

וגם זה נחוץ ומועיל לשמירת הדת ,  יש כאן'קנאות לשמו ית ,אם כי איסור אין כאן, ישנו את דעתםט "קרתא שיחיו לאוי
אבי 'וכבר מפורסמים דברי מרן ה.    ל" עכ."נ והמה חביבים עלי עד לאחת"יסש ובמ"מעשיהם לש כ שכל"וכש, וגים רביםחב

- א מכתבים ב" מכתבים ומאמרים ח,כ בזה"גרותיו משמאיע "וע, ע"מסטאמר זי' ויואל משה'ה בהספדו על בעל ה"זללה' עזרי
  . 219' נפשי יצאה בדברו עמ' ס, מראשי הציונות' ל מה שסיפר על א"מדברי הגאון הגדול רבי ישככר מאיר זצע "עו. ל"ואכהמ, ד

ופירוש . ת גלות במדינת ישראל הלאומי, נמצאים בגלותנוא): יח, קובץ ישורון(ה "ש שפירא זללה"דברי מרן הגרמהם הם ו
ורק .  סין,האנגלים, ריקניםמ כא-ו כולם מ אז כבר הוא כ, יש לו ארץ ושפהםוא.  ושפהארץ ישראל םלער שחס. הלאומיות היא

כוחי "כ "או, שלנו הוא הכי טובהבטחון כולם כי שרות מטוב יותר וכמובן ש. ותמדינ ואז יהיו ככל ה, ישראלםזה מה שחסר לע
 ,!!!ואפיקורסות ו כפירהזו של לאומיות זוההשקפה ה. נת ישראל תהיה ראשונה במלכותדיומ, תרביו  יהיה הגדול"ועוצם ידי

ינות ד לא יעזרו לא מ! דבר אחרם ולא בשו,קיום התורה בקר וי וכל עם ישראל תל,ורהת יש לנו ,ה"אנחנו יודעים שלנו יש הקב
חובתנו      ו !שממכפירה ואפיקורסות ,  היפך התורההוז לאומיות גוכל המוש. זה עם ישראל ה והתורה" רק הקב,ותולא שפ

 שתהא ידיעת הלב ברורה בערך ,"יםמהגולבלבבכם ובזו " ,םם לבנו רבנו אברה" הרמבמאמר וכ. יש לנו עסקמילדעת עם 
 בשנים אלו יש. יהםה עלינו לדעת מה מעשמגם שו.  להםוז לב,םעוורים וחולים הם  שאנשי,ולוממ שעומד םהאמת של האד

ד גהסתה והדחה נבה הוא מנוך שחיה כל!!! 'ע ישראל ויחוד דמ שלא מלמדים להם ש,רליון ילדים שמתחנכים בבתי הספמכ
ם יחנכמת ובה ,לאים בהסתה נגד הדת ובשנאה ולעג לתורהמשלהם  לי הטומאהכם ג ו. לעקירת הדתכוון והכל מ,התורה

, צבי יאתותר מההשכלה ומשביבה והרסה בכלל ישראל רינות החציו היוצריך לדעת כ      .'יודעים יחוד ד  שלאםהילדים שלה
ני בומה נורא ואיום שישנם גם . לאומית זות  בגלות במדינה ציונימצאים נו ואנ.ות באו מהציונות הלאומיתבנוכל הצרות והחור

ת דעה זו רטמ וכל ,סות כפירה ואפיקורהיאהו יסוד שחובה לדעת שהלאומיות וז .ישיבות שלא יודעים את ההשקפה של התורה
אל מ שונאי הדת שבשי גדולי"הן ע  נעשה, הנורא שנעשה מכוח דעה זובן והחורת ועקירת הד.תהלאומיות היא עקירת הד של

 מהמחנה וןיעים הדברים שכשבא ראש הממשלה הראשגועד כדי כך מ    .אלו לתאבוןו אלו להכעיס ,חנה הלאומימי ה"והן ע
רו מידועים שם א יםגובחו, ' שאמרו שם שזהו מעמד קידוש ההיו, ש בכיפהבוהוא חכש םשמיוהזכיר שם  ב"הלאומי לארה

 םוב לעיניטומתוק האור ו) ו ,א(ככתוב בקהלת , כןמדברות ים חשיכות שינוצריך לדעת שאלו ע. "גאולתאדאתחלתא "שזהו 
של  הרק האור זהו אותו המבואר בתרגום שמ.'ון חשיכין וכנידאורייתא וטבו לאנהורא עי אר ובסיס נהוםוג בתר'וכ, לראות׳
 הלא רואים ,ים חשוכותנילהבין וכי העי ךרי וצ.ים חשוכותינה הער אורה של תובלי ו,ותכשוח שהוא מאיר לעינים ה,תורה

  אשריש, ים חשוכותינק שהערה לא ראך בלי תו. ם אפשר לראותנישמאירה את העי רהתוי " ורק ע! העינים חשוכות! כן!?כןרד
נעשות חולות ויראו אור כחושך וחושך ינהם  אף ע,ים הם ואינם רואים אוררו בלבד שעוו ז ולא,יעה אליהןגולה הרעה שהגד

.  המלחמהםהקרב שלנו ולא שם מקו  חזיתשםלא , ן הכנסת ולא משם תבואמלינו לדעת ברור כי הישועה לא תצא        ע.רכאו
הכלל ישראל .  המחנך ילדיו לתורה ויראת שמים טהורהדיומכל בית יהו , החרדים והישיבותשהישועה תבוא אך מבתי המדר

 אנו מקווים על יןא .כתה של תורה וקיומהרומתקיים אך ורק מבי הוא ח, ו וקיומו בדרך טבעיתת חיויןא לאחר מתן תורה
 . משה עבדורתזכור תו שני"אלא להשען על אבינו שבשמים ע  לנויןוא.  אחרותממשלות ולא , לבוא ממנה הישועהוממשלה ז

  ]. חנוכה, ת"ה זהב משבא עה"ע דברי מרן זללה"עו[

 אלחנן יק רב"הגהנו כתב רב): לג' אחת שאלתי מא(ל "וברוח אלו הדברים נשמע מפי הגאון הגדול רבי חיים שאול קרליץ זצ
 המכבד את התורה לא יכבד ,רהחובב תורה אינו מחבב שונאי תו): "לח' מע(" חאיתא דמשבעק"ל בקובץ "ד זצ"ן הימרסבונם וו

לרגל הכרזות ודיבורים מוזרים  ין הזהני לחזור ולעורר על העונדמה שמהרא,  שזה נראה כמילתא דפשיטאי"ואעפ ". תורהזימב
 ברור שאין לחשוד בהם שחלילה יחבבו או נםאמ. בתקופה האחרונה ומשונים שנשמעים מפיהם של נציגים חרדיים שנבחרו

שלא , אדם אחר  מחייבתם שבעתיים יותר מכלת הזהירו- אבל נציגים שנבחרו וקולם נשמע ברבים ,התור י ומבזייכבדו שונא
 גיםחויקבלו השפעות הרסניות החודרות לצערנו גם ל ר והדור הצעיר שלאועבמיוחד אצל הנ, יתפרשו דבריהם שלא כהוגן

  .נוולבתים משל



במשנתם

 

קכב

                                                                                                                                
עיקר המטרה של זה הוא ללחום  - א לבחירות לכנסת "ורבנן שליט והוראות מרנן ,ד"סהכלל הוא שאם אנו הולכים לפי פ

 ואם אפילו צריכים לאחוז בתחבולות שונות להשיג את .דורנובישראל  שהם הסכנה הכי גדולה לעם, ד החילוניות והציונותנג
  .עיםלרש ו דברי חנופה"ו בהשמעת שבחים או ח"ק. צריך מאוד להזהר בדיבורים. לקיום שלנו הדברים הנצרכים

רה בהתידדות עם כל טיש איזו מ וכי, שר כבר נעשה עיקר אצלנון גסרים שכאלה יש ונדמה כי להיות שר או בומרוב די
 כאילו אנשי שמאל ,ש בהם כדי לעורר ממש זעזוע בלבייו כאלה ש ה ששמענו בתקופה האחרונהםבורייהד במבול. החילוניים

ם שהמדינה חישוכ להכוד התורה נגהולך ונשכח כי הממשלה היא . ולנהקדוש והיקר לנו הם ידידים ש שכופרים בכל
והחוק הוא , "מדינת חוק ולא מדינת הלכה"הידועה של  י בריבונות התורה כשהיא מכריזה על הסיסמהלומורדת בג" היהודית"

  .לב בער וכסיל, מלבם חוקי הגויים או אשר הם בדו

להפר , "ככל הגויים בית ישראל' נהי"הוא היסוד ההרסני של , ת שעליה מתבססת המדינהונווהלא כל עצם רעיון הצי
יוחד מובאופן , כור היטבלזאת כל זה חייבים . ואופיו של עם ישראל ה ולשנות כל מהותו"הברית של עם ישראל עם הקב

לקלה איומה ק שכל חוסר זהירות עלול להביא, ובמיוחד בדיבוריהם, חרדיים בכל פעליהם ובכל מעשיהם צריכים אמר נציגים
  .וד של הדור הצעירח ביתונוראה ולגרום להשחתת נפשו

 שהוא מפחד ה שיותר ממ,ל שאמר"זצא "על החזוב רןשם מבמוסרים ): כה' מא, שם(ה "ש זללה"רבנו הגרח' א כ"ובמקו
מן הקלקול ל היה בודאי "זצ  של מרןדופח. כך אמר. עמה עלינוטות במערי מפחד הוא, שתגזור המדינה על התורהת גזרומה

וכמה איום . המדינה בפיותינו עלול לקלקל יותר מכל גזירותיהם ולמדנו מדבריו כי עריבות טעמה של, הרוחני העלול לבוא
ורוב , מחיי נצח גלויות שלמות של תמימים נעקרו. ר היטב"עוהב נוראי, גזרותיהם הנוראות על העולם מה שעוללו. הדבר
אשר אנו פוגשים ברחוב הוא ריק לחלוטין ורודף אחרי  הנוער. ל"כ ר" לחךהפ, היהדותאשר עד כה היה גדול בעיקרי , הקהל

אשר גם  ותבי קדוש יוצאי גלויות רגוכל זה עוללו בגזרותיהם ל. יהודית ופתוח למסיון האורב  נעדר כל זהות,סמים וגניבות
מעריבות ,  ירחם'ד, נו אנוכנו ולחנורוחל ת האורבותסכנוונלמד מזה קל וחומר על ה. פשוטים שבהם היו סוגים בשושנים

  .ש"ד הגרח" עכ.נואימת שיתחדש החשש שאכן המדינה תערב ל  ויש לעמוד על המשמר כל,טעמה של המדינה

אלא סיפא , אין זו אתחלתא דגאולה: "ה"מדברי מרן החזון איש זללה) רלא, רל' א עמ"ח(מעשה איש ' ע מה שהביא בס"וע
". הנסיון האחרון לפני ביאת המשיח] המדינה[= אולי היא : "אמר בהאי לישנא] ל"זצ[א "טש וולבה שלי"להגר". דגלות

 הגיב ,י בחירוף נפש"מסירותם של פעילי הציונות לבוא לעזרת שרידי השואה שהעפילו לאכשסיפרו לפניו באחד הימים על 
לקחו אל ביתו ' יהודי א. ם שלג ונשברה רגלושנפל לבור ביו, ח"עיירתו של מרן הח, מעשה ביהודי ישיש מראדין: בסיפור הבא

, אל יקנא בי מר: "השיבו האיש. 'מחלקך יהא חלקי': ח"אלו לו הח. עד שהיה מסוגל לעמוד ולהתהלך בחוץ, וסעד אותו בחליו
תם של או" אהבת ישראל"יכולים אנו לעמוד את , הוסיף ברמיזא,  במשקל דומה- "...אני הוא שחפרתי את הבור ולא כיסיתיו

  . עסקנים חילוניים

אודות מה שפורסם בשעתו כי , א"צ רבי טוביה הלוי נוביק שליט"במאמר המוסגר ראינו להביא בזה מדברי המשגיח הגה[ 
ובאם : )עשו לי' קיטון א' מא, ה ליבא בעי"קוב' קו (ד"ל בתו"ז. 'ראוי לכל בן ישיבה לאמץ חייל מן החזית להתפלל על שלומו וכו

 היחס הנכון אל התורה ןי הוא זה אשר יתמוכי  ,הרי זהו חרבנה של תורה, מאבדים היחס הנכון אל עצמם בני התורה ו"ח
עלינו כאילו אותם  ו כן ענין היחס אל הפוליטיקה הניכפיתמוכ, !?סורים לכךמאלו שאינם ! ?דיםמלו  אלו שאינםהדימולו

רה ו דעת תו היו צייתנירי אילוה ,אים לכךש ר, להםתכפ אינואי םמושפך ד, סים את אחינו בית ישראל לסכנהמכנירשעים ה
והם .  למקום סכנהסכנישלא להת  חילול שבי" עמותר יהני הרי הציון השבי המ תוד לפצורך וה,ך הגמורפבהינהגתם  הההית

 הכז יתן נך איבכךו. יים שאין בהם שום ממשדבהתאם לחישוביהם האנכיים הכבו  הכל,נהכקום סמס ליכני להדחללים שבת כמ
ר מם הוא לשדפקית הענינים אשר בני תורה אשר 'בת אשר נכפיל אכ ובייחוד ,!?ש כה רבבוניתן להשתבש שירכו יחס לאשר ד

שאר בהתורתית ולא רק   הסיבה של עירפול ההשקפהיהיו הם הם ימותהאמונה בתכלית הטוהר והשל  ויחסיהתורה ערכי תא
  . עצמםבני תורה אם בהיהעם כ

 ,נהו אל האמת של נאמנויחסחוסר מתוך דינה המציאותית הקיימת במהשיבוש היא תחושת האזרחות ודאי סיבת ב
ברך ית' ה  עבדי,המונ על האמונים אתורה מקבלי ה' אנו כעם היחשים התחושה הבריאה כו  אשר אילו היינ, והעבודה,התורה
 ציון וייני ע,ןיו צישבוו יננן שכיביינינו לבה המהותית ההבדלמרגישים  היינו חשים ו, כךד מזהים עצמנו בשום זהות מלבואין אנ

תשובה בת "שי ישיב היכל לב כ בפלתנות אשר עם ,ן האנוסיםבי ו,םגגין השובי ,םין המזידבי ,התורה ומסורתהי  עויינ,וירושלים
 א בחמלה ולא בשום אין אנו יכולים להתיחס אליהם אל, הוא זהכיאשר מצבם  אבל כל זמן, אילו אשר עליהם אנו מתפללים

 ,תןבביס לביבוראים מסמאשר כל כך נתרחקו א  ראתןיון בעלכגדול גו גורם הדבקות י כשם שאין החולה הקשה אשר חול,קשר
השמר לך פן תכרות ברית ' ע שם מא"וע. שם ד" עכ.ו יכולים להתקרב אליהםנ אבל אין א, בריאותםעם כל החמלה והתפילה על

 דימהיהודית שת הילתיתקת המסגר ה,ותיהתורה אלא במ אין אומתנו אוית הנעדרת כפשטוה: ל"ד ז"בתה' שכ, ליושבי הארץ
ה רתומהההתרחקות . 'כאות וכדרות הסלחנית להליכה לעסההתיח, י"ה איננה בלעדית ברות הבלעדית וכדהיתה היה

ת היחס הלא נכון מסיב היא ,הםי מץ מ להערי'פיות אר אפש,דבריהםבלקרוא ולהתעניין . ל"ההתקרבות לכופרים רח, יהביומחו
ה יתאור  כי האמונה היאנו סבורונתו הרפויה עד כי הימני אמפאי הוא דכלפי כופר בו  שהוא סלחןמאמין ו,ריםינת הכופמדאל 

ה ט שו, קיום כלל וכללות איו לו זכ,בוגדהרי הינו  כךב רכימי שאינו מ שסייחמת אבל אינו ,הינו מכירת בה הוא מסויימ
 רחובות יבשער רגליהםמוטו שיכי דרכה ממה הסיבה שבני התורה מ ? קרה הדבר הזהיךא  .ורגמ איש הבלים ,ושחתמו

וע איננו מבינים מד ,ל"ינת ישראל רחמדשים אזרחים בגירמאנחנו   כי!?נובבלביתה בת שי קנתה המדינה הכפרנך אי,ינהדהמ
עלינו ועל התורה בעזותם את ו לים שכפמגידי בבויים אנו  ש,תיוניםמההיסטורי הפשוט כי אנו הוגלינו לגלות  את היחס



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

קכג

, משנאה ששונאים נכרים לישראל ונשותיהן יותר מהן ח יותר"ה לת"ט גדולה שנאה ששונאים ע"דמ
 מרגיש יותר במעמקי הלב כעין תביעה, מכולן והוא משום שזה שמלפנים שנה תנא שנה ופירש יותר

  .וכאילו התורה גוזלת מנוחתו ולכך שנאתו יותר גדולה

  ו"לם פכחיי עו, רבי יעקב ישראל קנייבסקי

AAA 
  

  ח"סיבת שנאת עמי ארצות לת - ח לא יחניף לרשעים"ת

 ואדרבא מבזים בעיניהם , ואין מהם שום תועלת,ח כראוי"בת כבודם ם העמי ארצות אין נוהגיא
  אז התלמיד חכם אל יחניף לתת להם שום כבוד בעולם משום,ומתאכזרים עמהם התלמידי חכמים

וות סוסים רתוך א ב אלא אדרבה יחשבם כבהמות וכאילו יושב,לשמחזיק ידי עוברי עבירה ומרגיזי א
גלימא או לדבר בקול רם או כיוצא מהדברים   בליוך יחף אודם מתבייש מן הסוסים כלל להלהאשאין 

 וכשיראו העמי ארצות שבעיני התלמידי חכמים חשובים ,הבריות ם לנהוג מפני כבודהאד צריך ש,אלו
  .  'ה וכויהם שילמדו תורנעל בבהם וישתדלו  ורזח כבהמה יםה

יותר )  ב,טפסחים מ( ל"ח כארז"אמרתי לו הנני מודיעך קושט דברי אמת למה עם הארץ שונא תוד ע
 משום שטבע האדם ',כויותר מהם ו  ונשותיהם, לישראלאומות העולםח מ"שונאים עמי ארצות לת

עוסקים בדרכי אל ומובטחים ח "ה בת"השנאה וביודעם ע  והקנאה מביא,ירוחבובת טלהיות מקנא ב
, לייהו חזיזג דהוא לא חזי מ" אע, דעת כדי להבחין בזהםה שאין בה"ואף הע, ב"לטובות הגנוזות לעה

בדרכיהם ובכל  ח שונים"ח בראותם שת"אים תנ ועוד ששו.  א הקנאה ונולד ממנה השנאהצמשם יוו
ם  שאין מוסרים סוד לע,כלל ישראלמ ציאים אותםו ובזה אינן חשובים בעיניהם לכלום עד שמ,מעשיהם

 על אחרים לא סואין מלוין עמו בדרך שעל חייו לא ח,  ואין ממנין אותו אפוטרופוס על היתומיםהארץ
 ח מכירים"ח ביודעם שת" עוד שונאים לת.  ח" בשנאה עם תם מרביך ובראותם כ,ל" כארז,כל שכן

 ,כל היום הם החשוכים שהולכים ובדרכי, ובהרהורי עבירות שבלבםםויודעים בעבירות שביד
ותם נופל בהם גנשיודעים ב  ובראותם,ובתחבולותיהם ומחשבותם הרעים שחושבים תמיד לעשות

ה לא עצה ולא תבונה ולא דעת ביראת ממכל חכ מם משולליםצועוד שונאים אותם בראות ע  . השנאה
ויודעים ומכירים מהדברים  ,ולתעודה ובקיאין אף בחדרי סעודה לתורה ח מכשילים בכל חכמה"ת ו'ה

  .' וכושבעולם

  א"פי, שבט מוסר

AAA 
  

                                                                                                                                
 ה בתור נכדי המובטחיםמי באו ה" ולא,נפרדת ולנהל את עצמנו כמסורה לנו ע חסות"ת עח לק'שליטתם ולא נותנים לנו אפי

 ,לתם קבלתם בנחת סותרים א,טיביםמכפריו  בזים לאבותינ,י זה מעקרים את כל הקדוש והיקר" היהדות וכאן ועירשיו
עו ובראותו משו ב נשאר הלב רגועך האי,וע חוצפה שכזומ הלא תסמרנה שערות כל בש,היהודית המדינד לו כבבודגילים המו

 ךרן הרב שמ אנו זועקים את זעקת הכאב של ןוע אימד ,מנחלתנו סנים צאומזדעקים גזלנים חמ מדוע אנו לא ,חוצפה שכזאת
ההסכמה הכנועה וההבנה  יע שויון נפש הלזהמגאיפה מ ,??במה?  יהודיםעל הנעשה בקיבוצים במה אתם עומה בשו"זלה

יעלו את ג ,אכלות אסורותבמו נפשם טמטמ ,המחויבי כרת המהלא ו, ם לכל דבריו"חלל שבת הוא כעכומוהלא ה? ההדדית
ל אל האות היא ביני  כלסלהם יח  כלפי אלו שאין'צו פיוס'ויון נפש ושב כיצד אפשר לשבת ,!?ד"בייתת מכרת וגופם בחייבי 

 דוע אין את מ, האומהדשי ומועדי ישראל שהמה יסודהבזים לק, מחייבת כלל ואפילו נלחמים למסד כי האות לא, וביניכם
ז בלא ברכה לא רואים "העוהמכשרואים יהודי נהנה   למה,?ת"סגשה הפשוטה כי ראיית חילול שבת היא ראיית שריפת רהה

כי . שבעה על ילדם שסרח ולי וכולי כל המבטים שהיו פשוטים פעם שבגללם ישבו פשוטי עםוכ, ישראל אותו כגוזל את כנסת
 .ןרחמנא ליצלן ולשיזב! ניים משמועוזתצילנה א! דינה יהודית ללא יהדות במאנו אזרחים! נתערבנו במומרים ונלמד ממעשיהם

  .]שם עוד אריכות דברים כדורבנות בחומרת הענין' ועי, ל שם"עכ



במשנתם

 

קכד

  

  ' תורתנו הקדמעלת עסקו, מגודל היום, פנינים יקרים

  
  .א לומד את כל מסכת בבא בתרא מהחל עד גמירא"בשבועות היה מרן החזו

  מרבה חיים, רבי אברהם חיים ברים

AAA 
  

  כל קיום העולם בזכות התורה

הוא ' אור פניו יתברך במעמד הר סיני ככתוב בתורה אתה הראית לדעת כי המעת שנתגלה לפנינו ... 
ל שפתח להם השם יתברך כל הרקיעים וגם כל מדורי מטה והראה אותם שהוא אחד " ואחז,האלוקים

השמים וארץ של היא מקור החיים '  הזה נתגלה להם כמה ענינים עיקרים שהתורה הקבעת, על הכל
ל תנאי התנה הקדוש ברוך הוא "שאחזוכמו  ,ה היה מתבטל כל המציאותובלתהכל שבזכותם נתקיים 

וגם עתה , ישראל את תורתי מוטב ואם לאו אחזיר אתכם לתוהו ובוהון עם מעשה בראשית אם מקבלי
עדיין היא כי ,  חוזר כל הבריאה לאפס ותוהו היה מבטלין רגע אחד מן התורה מיד היואילו כל העולם

  .וכמו שכתבו בספרים הקדושים משם הזוהר הקדוש, החיות המציאות כולהמקור של למעלה בשרשה 

  א"ב פ"ח' אהבת חסד'בספרו ' חפץ חיים'ה

AAA 
  

   כקטן שנולד-קבלת התורה 

ה "כ הוריד הקב"ואח, ה פרחה נשמתן"שיצא מפי הקב בור ודיבורדי דבכל )ב, פח( שבת 'מבואר בגמ
ונמצא שפרחה ,  מבואר שהוא טל התורה)ב, קיא(בות ובכתו, אותם טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה

דעד קבלת התורה חיו בלא תורה , והענין בזה היה, י הטל תורה"עוחזרה נשמתן  נשמתן מחמת הדיבור
דוקא  אולם מזמן מתן תורה נעקרה חיותם הגשמית הקודמת ומכאן ואילך נחחדשה חיות, יםגוה וככל

.     "ייךא חוכי ה" -הלב הקודם ויציקת לב אחר לחיות ממנו וזה הוא ממש כמו עקירת , י הטל תורה"ע
המתגייר נעשה בו ענין זה שהיה  שבאמת כל גוי, ונראה שזהו גם הטעם דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי

 'עי[, ה הוי כקטן שנולד"וומש, על לב אחר שנתנתק מחיותו הקודמת ומעכשיו הוא חי, בקבלת התורה
   .]נינן ליה מזמן גירותומ 'שהם מבן כ מיםששי ונלענין עד )'ה' ודה ס תילחמ(י באסן " מהר'תשו

שעלינו , היא ט יום שניתנה בו תורה"מ, וזהו ביאור הענין דהכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם
ואת זה , לו חיות אחרת ט זה דוקא בחיי הגוף שהרי מאז שניתנה התורה נתחדשה"ולהראות ולשמוח בי

  .'לכם'עלינו להמחיש ב

  פניני דעת' קו, רבי יהושע ארנברג
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  החכמה תחיה בעליה

דמי שיש לו עול , חיים של תורה, נהייו חיים אחרים, הנשמה לאחר מתן תורה נהייתה נשמה אחרת
 החכמה תחיה בעליה דעד עכשיו הוא .תורה ושאיפתו היא רק לתורה הוא חי בחיים אחרים לחלוטין

  .רה לא כמו אדם בלי תורה כי עם תורה חי חיים אחריםדאדם עם תו. ועכשיו הוא חי, מת

  ס"תפארת משה תש' בישי' נא, רבי יעקב אדלשטיין

AAA 
  



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

קכה

  חג השבועות

ב "ולכאורה צ". חג השבועות וחג הסוכות, חג המצות"הנה שלשת הרגלים נקראים בתורה בשם 
חג "בל השם א. שזה תוכן החג, דבשלמא חג המצות וחג הסוכות נקראים על שם קיום מצותם

רק מרמז את מצות ספירת העומר שספרו שבעה , לא מזכיר כלל תוכן מצות חג מתן תורתנו" השבועות
צ רבי אליהו "ר מרן הגה"ונראה לפי מה ששמעתי ממו    .ומסיימים לקיימה לפני כניסת החג, שבועות

ת ספירת העומר הוה שעיקר תכלית ויסוד מצו, ע"ששמע מפי רבו מרן הסבא מקעלם זי, ל"לאפיאן זצוק
ולכן יש ארבעים ותשע ימים שבכל יום מתחזקים . להתכונן בימים אלו להיות ראויים לקבלת התורה

ט חוזרים שוב על כל "וביום המ, ]ו דאבות"כדאיתא בפ[ה נקנית בהם ח דברים שהתור"באחד מהמ
חג "ובן היטב שהשם ז נראה דמ"ולפ. כדי שביום החג נהיה שלמים וראוים לקבל את התורה, הקנינים

  .ח דברים שקנינו בשבועות אלו"שבו זכינו שיש בנו את כל המ, מרמז את תוכן יום זה" השבועות
 רבי אליעזר הלוי דינר

AAA  
 

  י" מכח הביקוש של עמ-מעמד הר סיני 

שכל מה שזכה לראות את המעמד הגדול שבו , ה במעמד הסנה"עוד רואים אנו כך אצל משה רבינו ע
וכפי , לא היה אלא בגלל שסר לראות, גאולת מצרים ונתמנה להיות מושיען של ישראלנתבשר על 

כי סר לראות ' וירא ה... ויאמר משה אסורה נא ואראה את המראה הגדול הזה ):ד-ג, שמות ג(שכתוב 
, לא היה זוכה לכל הגילוי שכינה הגדול הזה, שאילו לא היה סר לראות, הרי   ...ויקרא אליו אלוקים

  !ילא גם לא היה זוכה לכל מה שנסתעף ונגרם מכךוממ

הנה אנכי בא אליך ): "ט, שמות יט(ה אמר למשה מתחילה "שהרי הקב, וכך היה בקבלת התורה בסיני
' ופי, "'ויגד משה את דברי העם אל ה): "שם(כ כתוב "ואח, "בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך

אינו דומה השומע מפי השליח לשומע . ם לשמוע ממךשרצונ, תשובה על דבר זה שמעתי מהם: י"רש
  !רצוננו לראות את מלכנו. מפי המלך

לעיני כל העם על ' כי ביום השלישי ירד ה' לך אל העם וקדשתם וכו): "יא-שם י(למשה ' ואז אמר ה
  .'לך אל העם וקדשתם וכו, אם כן שמזקיקין לדבר עמם: י"רש' ופי". הר סיני

היה , "עמכם מתוך האש' פנים בפנים דבר ה"הגילוי של , רא שהיה בסינישכל המעמד הנו, ומבואר
ה היה מדבר רק "ובלי זה הקב, "רצוננו לראות את מלכנו "-ורצונם העז של ישראל , רק מכח בקשתם

  .כי כאמור הביקוש הוא הוא המפתח לזכות לכל דרגה! עם משה ולא היינו זוכים לכל הדרגות הללו

  רי' שערי הישיבה עמ, לררבי אליהו אליעזר דס

AAA  
 

  גבי תורה    דברים בטליםהצלת ישראל חשיב' אפי

ע וחבשוהו בבית האסורים "אמרו לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לר) ב, סא(איתא בברכות 
ת "ע שנתפשת על ד"ל אשריך ר"א, ל פפוס מי הביאך לכאן"ותפסו לפפוס בן יהודה וחבשוהו אצלו א

י המלכות לכאורה היינו מאי דאיתא "והנה פפוס שנהרג ע. ס על דברים בטליםאוי לו לפפוס שנתפ
: ל"י שם וז"וכתב רש', טוריינוס להרוג את לוליינוס ופפוס אחיו בלודקיא וכו דביקש) ב, יח(בתענית 

א שנהרגו על בתו "וי, והיינו דאמרינן בכל דוכתא הרוגי לוד אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן בגן עדן
ופדו את ישראל ואמרו אנו  ל מלך שנמצאת הרוגה ואמרו היהודים הרגוה וגזרו גדירה ועמדו אלוש

הרי דפפוס נתפס להצלת ישראל ואין כל בריה יכולה לעמוד . ל"עכ, הרגנוה והרג המלך לאלו בלבד
בי דלג, ת אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים"ע שנתפסת על ד"מ קרי עליה אשריך ר"ומ, במחיצתו

  .ת אפילו הצלת ישראל חשיב כדברים בטלים"ד

  חיי דוד מועדים, רבי חיים דוד מינצר



במשנתם
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A 
 בן פפוס בא ,בתורה ישראל יעסקו שלא הרשעה מלכות גזרה אחת פעם ר"ת )ב ,סא( בברכות איתא

 מתיירא אתה אי עקיבא :לו אמר ,בתורה ועוסק ברבים קהילות מקהיל שהיה עקיבא לרבי ומצאו יהודה
 עד מועטים ימים היו לא :אמרו ,'וכו לשועל דומה הדבר למה משל לך ולאמש :לו אמר ,המלכות מפני

 מי פפוס לו אמר ,אצלו וחבשוהו יהודה בן לפפוס ותפסו ,האסורים בבית וחבשוהו עקיבא לרבי שתפסו
 דברים על שנתפס לפפוס לו אוי ,תורה דברי על שנתפסת עקיבא רבי אשריך לו אמר ,לכאן הביאך
  .בטלים

  ? היה מי ,יהודה בן פפוס אותו

 לוד קדושי ולוליינוס פפוס אותו שהיה א"הגר בשם מביא ) במכתב- ד"לח בהקדמה( שמואל הברכת
 וכדאיתא ,היו גמורים דצדיקים י" ופירש)ב ,חי( כדאיתא בתענית[ .ישראל כלל על עצמם את שמסרו

 פפוס אמר למה לבאר מעתיוש ].ש"עי ,'וכו במחיצתן לעמוד יכולה בריה כל אין לוד הרוגי ב,י"ד ב"בב
 דברי שלגבי אלא .הוא בטלים דברים וכי ,ישראל כלל על נפשו את מסר והלא בטלים דברים על שנתפס

   .ה!בטלים כדברים חשובה ישראל כלל הצלת אפילו תורה

  רבד הזהב, רבי ברוך דב דיסקין

AAA 
  

  ישראל בעלים על התורה

החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל  כתיב ולכל היד ) יב,הברכה לד(בסיום התורה 
 וצריך ביאור מה החשיבות להדגיש . שקיבל את התורה בלוחות בידיו, ולכל היד החזקה,י" פירש,ישראל

 הלוחות היו )ה" הד"פ(י מה דאיתא בירושלמי תענית " ונראה לפרש עפ.שקיבל את הלוחות בידיו דוקא
 כיון שעשו ,ה בטפחיים וטפחיים ריוח באמצע"חיים והקבפטבס אורכן ששה טפחים והיה משה תופ

 הוא ,פן ממנוחטו ברה ידו של משהג ו,ה לחוטפן מידו של משה"ישראל אותו מעשה ביקש הקב
 והוא מאמר .ד" יהא שלמא על ידה דנברה עלי מינאי עכ,זקהחוף ואומר ולכל היד הבסשהכתוב משבחו 

ה סבר " הקב הרי אם,ה"את הלוחות מידיו של הקבה את משה על שחטף " הקביבח דאמאי ש,פלאי
  .אך התנגד משה לזה, שצריך לחטוף התורה ממשה

ו דל עד מקום שיטלית זה נוטשנים אדוקים ב) א ,ז(ס בבא מציעא "י הא דאיתא בש"ונראה לפרש עפ
 ה" כיון שהקב,כ בשני לוחות הברית" וע. בשוהןל עד מקום שידו מגעת והשאר חולקיוטמגעת וזה נ

טול יר שכל אחד מ הוי לן למי,פחיים באמצע שלא נתפסט טפחיים ונשארו ספחיים ומשה תפט סתפ
תורה לא שייך דינא דיחלוקו ב ברם .פחיים שבאמצע יחלוקוט והשאר היינו ה, מקום שידו מגעתדע

 למה היא , שםט ואמרו בילקו,תמימה משיבת נפש'  תורת ה) ח,טיתהלים ( המלך אמר דשהרי דו
 . דתורה שלימה ניתנה, לא שייך לומר דינא דיחלוקו' נמצא שבתורה הקד,הימ נפש שהיא תממשיבת

 ' יחלוקו אמרילא שייך למימרד דהיכי )א, ב(שם ' ס כמו שכתבו התו,ברגכל אלים דרך לומר טכ נצ"וא
 נפשו להעמיד את רס דמי שהדין עמו מו,ברגכל דאלים טעמא ד בשםש " והנה כתב הרא.ברגכל דאלים 

                                                 
ע על גדלותו של פפוס שהיה מגדולי הדור ומחבריו של "א זי"א לדברי אדוננו הגר" מה שהעירנו גאון אחד שליטיןויצ. ה.א ה

על  שובהתע " על מה שהשיב לו ררושפי . בטליםםרידבאוי לפפוס שנתפס על ): ב, ברכות סה(ל באמרי נועם "ז, רבי עקיבא
בטלים  בריםד אבל אי אפשר לפרש ,ברים בטלים ד עלספתצא פפוס ננמ, ע לכך נתפס"ר חה דבריו שלדק ולא תבריו והוא שד

ישראל ואין  עה קרןד נגסוס ולולייניפאיתא משמת פדכ ,ולד גדור ועשיר ומכובדול הדהיה ג הואדו לומר כן עליו "דח, ממש
הגיאים שהם   אילו',כו את גאון תעל הפסוק ושבר )ב"ה מ"פ(י ת כהנים בחקותורתע ב"וע(דוד  משיח בן דה לחזור עדיתע

אלא עקיבא , י רבוראיה לזה שלא קראו לר״ע בלשון, )עכ״ל, רי וחבריודס אלכסננוה ולוליידבן יהו גאונם של ישראל כגון פפוס
ושברתי ' ועליו נא' כו' מהרוגי לוד שאין ברי' דפפוס דהי' ובביאורי אגדות כ. שם' ל הקד" עכ): לוליינוסה" די" רשח"ענית ית 'עי(

  . ש"עי',  וכוונראה שהיה חבר לרבי עקיבא, ן עוזכםאת גאו



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

קכז

בתורה אין דוקו  והנה הכא בלוחות לא שייך יחל.ש" עי,ר האחר נפשו לגזולסה שמומ יותר מ,שלו בידו
   . את הלוחותסברה ידו של משה ותפג והנה ,ברגאלים דדכל דינא כ בהכרח נאמר " וא,חלוקה

 ס כי במה שתפ, שקיבל את התורה בלוחות בידיו"ולכל היד החזקה"ה את משה "ולכן משבח הקב
 ועל כן הוא נלחם בגבורה לתפוס את ,ר את נפשו על קבלת התורהס את הלוחות הראה שהוא מומשה

 ובזה ,ברגידו מדין דכל דאלים ברה ג ו, ובזה הראה שהוא קיבל את התורה ונעשתה שלו,הלוחות בידיו
ה " הקבחיה משבחו קודשא בריך הוא שהיה שמ ועל זה ה.ש"וכהרא, הראה שהוא הבעלים של התורה

 ,רוה לגמרי לחכמי התורהס ולא בשמים היא ומ,שה רבינו התעצם כל כך בתורה עד שנעשה בעליהשמ
ואמר . ומוסרים נפשם על החזקתה בידם,  בקנין גמורה שמח על זה שישראל קיבלו את התורה"והקב
ה ותפס את התורה "כי מה שמשה גבר כביכול עם הקב, ה יהא שלמא על ידה דגברת עלי מינאי"הקב
  .כ מסר נפשו על החזקתה"וע, ז מורה שהתורה היא שלו"הרי,  כל דאלים גברמדין

  ב"ח, שיחות מלוה מלכה, רבי נתן געשטעטנר
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   בכל הדורות מכח לימוד התורה של ישראל-קבלת התורה 

ה שיושב "אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב:) כט(במנחות ' איתא בגמ
אמר לפניו רבונו של עולם מי מעכב על ידך , ) כגון התגים דספר תורה–י "וברש(, תיותוקושר כתרים לאו

אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף ) י מה שכתבת שאתה צריך להוסיף עוד עליהם כתרים"וברש(
ולכאורה צריך . כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות

ה לשם מה צריך את התגים והיינו "יאור מה שייך להביא כאן את רבי עקיבא שהרי משה שאל את הקבב
ה וכי חסר ביופיה של תורה שהיא "ה חשב שהתגים זה רק יופי בעלמא ושאל את הקב"שמשה רבינו ע

 נצרכים צריכה תגים ועל זה היה צריך לענות לו שעל כל קוץ וקוץ יש תילין תילין של הלכות וכל התגים
ד "ומאי נפקא מינה בזה שרבי עקיבא הוא שידרוש את התילי תילים האלו הרי התורה היתה כבר תתקע

  .דורות לפני שנברא העולם ומה תליא הך כתרים ברבי עקיבא

והנראה לומר בפשטות שכל מה שזכינו שבמעמד הר סיני קיבלנו את כל התורה כולה זהו משום 
ו חלק בתורה שאף אחד "אבל אם היה ח,  מי שילמד ויבין את התורהשיהיה בעם ישראל במשך הדורות

ובזה ידע משה , מעם ישראל במשך הדורות לא היה זוכה להגיע להבנה בה לא היה נמסר חלק תורה זה
ה שבתגים יש תילין תילין של הלכות רק הוא שאל מי מעכב על ידך והיינו מיהו אדם שמעכב "רבינו ע

א הוא שידרוש את כל חלקי התורה והוא יגרום שחלקים אלו ימסרו שתהיה מסירת התגים שהו
ה אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו "לישראל ועל זה ענה לו הקב

  .שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות ובשבילו נמסר גם חלק זה של התורה

  )דרכים נוספות בזהכ "משע שם "ע (עלי באר' קו, רבי יהודה אריה הרשלר
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   קבלה מרב- שלשלת התורה

וכן כל דור ודור התורה ', משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו) א, אבות א(ל "  אמרו חז
יעקב חבל ) ט, דברים לב(ועל זה נאמר . ל"ם ז"מקובלת בידנו כמפורש בסדר קבלת הדורות ברמב

קשור נימא בנימא כן נשמותינו קשורות ומושרשות זה בזה מדור לדור ל כחבל זה ה"נחלתו ופירשו חז
  ...ה עד שמגיע אלינו"ועל ידי שורש נשמתינו התורה מושפעת עלינו זה מזה ממשה רבינו ע

י קבלתן זה מזה מתקשרים "  והארכנו מזה בפרשת יתרו כי הוא שורש גדול בדור אחר דור שע
י השתלשלות הנשמות "המקובלת בשעת מתן תורה בסיני ענשמתם עד שמקבלים כל אחד חלק תורתו 



במשנתם

 

קכח

ויש בזה תוכחה מגולה לתלמודים המתפרצים ומתגדרים במעט השכל שלהם ובונים במה . זה בזה
  ...לעצמם

  הפרש גדול יש ברואה את רבו בחייו ומקבל מפיו ממש כמו בשעת קבלת התורה שקבלו זה מזה עד 
דאמר רבי האי ) ב, עירובין יג(ל "וכן אמרו חז. ל"עין בעין כנה וכן לעתיד שנאמר כי "משה רבינו ע

וזהו שנאמר , מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה הוי מחדדנא טפי' דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר
פני משה כפני החמה ) א, ב עה"ב(כלומר דורו של משה שאמרו עליו , ויותר לרואי שמש) יא, קהלת ז(

התלמידי חכמים נקראים על שם השמש כמו שנאמר וזרח השמש ובא וכן כל . שראו באור השמש
והוא הוראה גדולה שיתדבק תלמיד ברבו דביקות נמרץ , )ב, יומא לח(' השמש עד שלא שקעה וכו

ומתוך זה שמתדבק ברבו בראותו בחייו מתדבק . ביהושע לא ימיש מתוך האהל) יא, שמות לג(כדכתיב 
  .יותר בנחלה המקובלת מדור דור

כמו שמצינו ירושה בכסף כן הוא ירושה , כי בצל החכמה בצל הכסף) יב, קהלת ז( וזהו שנאמר  
, ועל זה אמר שיותר הוא ירושת התורה מזה. בתורה בנחלת אבותינו אשר הורישו לנו דור אחר דור

שירושת הכסף כשיורש מאבותיו החיים יורשים את המתים אבל אין המתים יורשים את החיים כמו 
מה שאין כן , אם כן אין זה התקרבות כל כך', ל משונה נחלה זו וכו"מדברי חז) פנחס' בפ(י "ששפיר

בחכמה הוא דביקות גדול בירושה זו שהרי כשם שהוא יורש מהם כמו כן הוא מחיה אותם בקבר 
הרי אין לך דביקות באבותיו יותר מזה שבירושת החכמה תחיה בעליה ונשמתו . ושפתותיהם דובבים

  .ת בנשמתו ממשמתקשר

  הפלאה
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  ות של הלכהמ א'תלמידי ישיבה צריכים להיות בד

 וכשהגיעו ,לווה את הרבמו כתלמיד המושע עהנה כאשר משה עלה לשמים לקבל את התורה הלך יה
דוע מריך להבין וצ ,שה עלה ויהושע נטה שם את אוהלו ונתעכב שם כל ארבעים יום לבואומ ,אל ההר

ים היה לכאורה צורך משמשה עלה לש ןזמ הלא אדרבה דווקא ב,יםמבעים הינשאר שם יהושע כל אר
יד מ אלא הביאור הוא שיהושע היה אז תל.חנהמחיוני שיהושע יפעל ויסייע לכלל ישראל בתוך ה

 לא -נער- ויהושע ',והלא'תוך המוציאו מן הזה אין שום דבר שזמ וב,המקבל תורה אצל משה רבינו
תוך כלל בצא משה לא נמ ודוקא כש.לא הצורך הגדול ביותר של כלל ישראל אפילו ,וש מתוך האוהלמי

ה ז יציאה בזמן כ, דווקא אז אסור לצאת ואפילו לרגע אחד מתוך האהל,דאיגמצב קשה ומ ויש ,ישראל
   .ידמסוכנת יותר מתמ

ם  ובעת צרה חייבי,צב קשה זהמצב דווקא במות של הלכה בכל מ א'תלמידי ישיבה צריכים להיות בד
יכם בני התורה ר אש. ובזכות זה נתגבר על כל הקשיים והצרות, ולילהמםעסק התורה יובלהתחזק 

   .דרש להגן על כלל ישראלמות של בית המא' שזכיתם להיות בד

  א" חורף ס,י"בא 'ישי יוגרב כנס ,רבי משה שמואל שפירא
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שכל מי שאינו תדיר , ה של תורההבריות מעלבונ ווי להם: בכל יום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת
מה מלאכתו של : שאומר לחברו כאדם, "והלוחות מעשה אלהים": שנאמר, ה"הוא לפני הקב לתורה נזוף

  .של מלך מלכי המלכים עוסק בתורה כך מלאכתו, כסף נבחר, זה

  שאכי ת, נחומאתש דרמ

  .בעולם הזה ובעולם הבא, התורה והמצוה הוא העונג והשמחה

   שמיני,מדרש תנחומא



של רבותינובמשנתם  התורה וקבלתה

 

קכט

ואם נפרדים מן , וכמו שהדגים חיים במים .צריך האדם לידע שהתורה שלנו היא חיותנו, תחילת הכל
ולכן מברכין , הוא דומה כמת מיד, ואפילו רגע אחד,  כשנתפרד מן התורה- כך האדם  ,המים הם מתים

  ".בתוכנו וחיי עולם נטע": על התורה

  דקדוקי תורה, א"הגר
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וחיבה וחמדה ושעשוע עריבה ונעימה  ואיזה תענוג, ה הוא כנודע"יו של הקבהן כל התורה שמות
אראלים אישים  ,שכל מלאכי מעלה, התקרבות והתדבקות בשמו הגדול והקדוש כ,וחביבה וחשוקה

. ומזדעזעין בשמעם הזכרת שמו הנכבד והנורא נרתתין, תרשישים שרפים ואופנים וחיות הקודש
, בחיבת תורתו הקדושה על אשר זיכנו, קדושה ובטהרה בשירה וזמרהלברך קודם ב מהראוי, ובודאי

  .הדבוקה בשמותיו יתברך

  נוזי הא'פראר מים חיים ב
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ואמרו כי , ק"טועין מדרך השכל בענין לימוד תוה ני אדםבזכור אזכור מה ששמעתי קצת , ומידי דברי
ורה כל כך לשמה כמו אם היה לומד הת אין זה לימוד, ושמח ומתענג בלימודו, ומחדש חידושים הלומד

הרי , ומתענג בלימודו  אבל הלומד,לו מהלימוד שום תענוג והוא רק לשם מצוה  שאין-בפשיטות 
 כי זה היא עיקר מצות לימוד, ואדרבא. זה טעות מפורסם ובאמת. מתערב בלימוד גם הנאת עצמו

ומאחר שנהנה מדברי תורה , דמוב תורה נבלעין ואז דברי,  להיות שש ושמח ומתענג בלימודו-התורה 
, מחמת שיש לו תענוג בלימודו רק, דהלומד לא לשם מצות הלימוד, ומודינא... בוק לתורה דהוא נעשה

: ובהא אמרו. אכילה כהא דאוכל מצה שלא לשם מצוה רק לשם תענוג, לשמה הרי זה נקרא לימוד שלא
זה  הרי, ומתענג בלימודו,  לשם מצוהאבל הלומד. 'ו כ"שמתוך  שלא לשמה'לעולם יעסוק אדם כו"

  .כי גם התענוג מצוה, לימוד לשמה וכולו קודש

  'אגלי טל'בהקדמתו ל' אבני נזר'ה
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, שהרי כל מי שעמלו בתורה, יומם ולילה ה נתן להם תורת אמת לעסוק בה"אשריהם ישראל שהקב
לפי שכל מי שמתייגע  ,יארוהווהרי ב.  חירות מן מיתה שאין יכולה לשלוט עליו- יש לו חירות מהכל

  .הרי עץ המיתה שורה עליו, ואם מרפה עצמו מעץ החיים. החיים הרי הוא נאחז בעץ, בתורה ודבוק בה

  :)בקנ(א "זוהר ח

AAA 
  

ובה יפרדו מכל אומה ולשון , היא התורה לפי שכל עיקרן של עם ישראל, )הקהל(משרשי המצוה 
ראוי שיקהלו , כל עיקרן בה על כן בהיות. למעלה הימנו בנבראיםתענוג נצחי שאין , עד להיות זוכין לחיי

, וטף אנשים נשים, ולהיות הקול יוצא בתוך כל העם, לשמוע דבריה הכל יחד בזמן אחד מן הזמנים
לשמוע דברי התורה שהיא כל : ותהיה התשובה ?מה הקיבוץ הרב הזה שנתקבצנו יחד כולנו: לאמר

, ויכניסו הכל בלבם חשקה ,ואו מתוך כך לספר בגודל שבחה הוד ערכהויב. ותפארתינו עיקרנו והודינו
  .וישמח השם במעשיו, ויזכו לטובה, השם ילמדו לדעת את, ועם החשק בה

  ב"רית, החינוך



שנתםבמ

 

קל

נוח לו שלא , שבידו הואיל ואין בו תורה מה יועיל לו הקמח: )יז,  גאבות (" אין קמח- אם אין תורה "
  !מת ברעב היה לו קמח והיה

   שםבותאל 'פי, רטנורהב מבי עובדיהר
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איש ואיש מישראל לראות שבנו ובן בנו יהיו  שהחיוב הוא על כל, )א, ל(הנה מבואר להדיא בקידושין 
תורה מחודדין בפיך שאם   שיהיו דברי- "ושננתם לבניך": שנאמר, וגאונים בתורה לתלמידים חכמים

  ."אמור לו מיד ישאלך אדם דבר אל תגמגם אלא

  )ז"כסקידושין ( שמואל ברכת, רבי ברוך בער ליבוביץ
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  המחשבה התמידית בתורה היא העצה להתעלות

  ה"ש שפירא זללה"ד למרן הגרמ"מכתבו של מרן הגאון רבי אלחנן ווסרמאן הי

 שפירא '  יחימשה שמואלשלום וברכה לרעי היקר ומאד נעלה שלשלת היוחסין מר 
ז יקשה "א ואם ג"ן ורשב"ה וראוי ללמוד חידושי רמבללמוד כל הראשונים הוא דבר קש

' חזרה כמדומה שצריך לפחות ד' א לבד והלימוד הזה יהי כמו לימוד תוס"לו ילמוד רשב
פעמים כדי לזכור ובפחות מזה נשכח במהרה וטוב ללמוד מעט בכמות כדי שיזכור מללמוד 

העבר אם " זמן"שלמד בראוי לקבוע איזה זמן לחזור על מה . כמות הרבה ולשוכחם מיד
ן באלפס צריך "שיש ר' במס. ם טוב יותר בהלכה שהוא עסוק בה על אתר"ירצה לעיין ברמב

אם . א"י ולשונו קצר מאד וכמדומני כי רובו לקוח מריטב"ן רק נ"יבמות אין ר' ללומדו ובמס
מספרי האחרונים . ירצה לפלפל עם בחורים מופלגים ראוי שלא להרבות מחצי שעה ביום

אם ילמוד כפי כחו אין לו להתעצב " ומתרבה העצבון"ש "מ. א"טוב לעיין בדברי הגרעק
והמחשבה התמידית בתורה היא העצה " טרַאכטען"פירושו " והגית בו"הכתוב . כלל

  .להתעלות

  ס"המברכו בחיים ושלום וכל ט

  אלחנן בונם ווסרמן
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  דברי חיזוק והתעוררות
  לרפואת רבן של ישראל 

  א"בן חיה מושא שליט' מרן רבנו יוסף שלו
  

  י המשגיח הגאון הצדיק "שנמסרו ע
  א" שליטמשה דוד ליפקוביץרבי 

  
  

  *"לקיים בנו חכמי ישראל"
  

וגם קשה , אד  סבילובאמת לא כל מוחא. ך שיחלה עצמו עליוריח הוא צ"אם ת) ב"ב ע"י(ל ברכות " חזמרו אהן

תפעל י ואף אם ,תהה היקנלפי שז ,איר זע'ט כ"מ, הר שיי דריש פרשה ח"לבכותה"ט ב"וכדברי בעה, רגשהדבר בה

אך בבקשת . קו להוציא מיטב נשבעצמופעל  יתו עולמ' שנושקים ב'ביום נשק'חוד יוב, בחננותלרגעים , האדם

. ייווא והכל תלוי בקרל בהך ק"ז חר"ד וכמש'', אל ההוקו'שוב  כ"ואעפ, ''קוה אל ה'דר בגרחמים קבועה ומתמשכת 

לשלוח , עוד הם מדברים ואני אשמע, קראו ואני אענהיטרם ת כי יקוים בנו "יזכנו השי, הדעתכח  דיר אתיש להג

 'ות בשוב הראלויזכה  ,י"מושא בתוך שח' בן חי' ינו יוסף שלומלה לנפש רבחברב חסד וחנינה ו ותעלה מרפא ארוכה

  .חמים גדולים אמן ברוןצי

) ספד וה מוסרב תוכחת"ח( כתב ביערות דבש -  מעומק הלב דווקאפילה תריךח צ" לבקשת רחמים על ת]א

. ה אמור כאןד מכנגדדה  ממה, 'ל באבדה חכמת וגו"נענשים ר, הבטעם הדבר שהעושים מצות אנשים מלומד

ה מקבל את "ג הקב"הכ וב'ל לבבות דורש הכו ,לנשברי לב' אם מתפלל בלב הרי קרוב ה, שיי תפלות ינ מ'דדוביאר 

אבל לא , ם מקבלים תפלתומנהם א, ם צפוני הלביודעית שרהמלאכי ן ייען א, אבל המתפלל בלא לב, תפלהה

ם זי אראלים ומצוקים אוחי נמדאמרינןרת צדיקים כטילאכים חפצים בפ המוהנה. ה היודע מחשבות הלב"הקב

אכל , בלהמקה "הקב, תו צדיקיםמוכ כאשר התפלה היא עם הלב שלא י" וא,עלה למ זה ליום הילולאי כ,ק"באה

ה "ומשו, גורר נעשה סניגואין קטי, ויען אין חפצם בכך, ש מקבלים תפלה כזאת" רק מלאהזיא,  בלא לבאיכאשר ה

  .ל"ת צדיקים רל זו מית"רזמו שדכ, אבדה חכמת חכמיו, נגד העם הזה בפיו ובשפתיו ולא בלבוכי 

 לריק יגיעתול  וכהדמ להבל דםהלא א, ובאמת החי יתן אל לבו, ה שבלבד בתפלה שהיא עבוזירוזך ירלכך צו"

  ).לשון היערות דבש במסקנת דבריו שם( "הזמן רע זה שעומד בתפלה הוא יקרגו, ז"בעוה

  פסגתהתפלה ורום לה שרכ עתקריבגודל , וסברא' הנביאים ומן הכתובים גממן ו התורה מן - פלהת כח ה]ב

ן "ולדעת הרמב, ת"ע מה"ם זו מ"הרמבדעת ול. ממנושיבקשו בכך  ץה חפ"קבה כיו, ותגזירחה לשנות ולהחליף בכש

 ח"הכ האו"משכו(לבקש ולא זולת וממנו , ו בעת צרה מושיעישראלקוה מ ' הי ופה כבע בלבו לק,הפ בעת צר"עכ

                                                 
וב התפילה דברי חיזוק אלו לעורר הלבבות במעלת וגדרי חיד "בסלידינו התגלגל עם הורדת הקובץ לדפוס  *

  .לתועלת הרבים אמרנו מה טוב לקבוע הדברים עלי ספרו, א"שליטמרן רבנו הגדול , ח גדול שבדור" תלרפואת
עת מחלתו של מרן ראש ', באר יעקב'עיקרי דברים אלו נמסרו בשעתו בעצרת תפילה וזעקה בהיכלה של ישיבת 

א מתפרסם בזה עם הוספות ושינויים "יטהגאון הגדול שלד הורמנאוב. ה"ש שפירא זללה"הישיבה רבנו הגרמ
  .השומעים' י א"נ ע" נו-. יאריך ימיו ושנותיו בנעימים' ד, א"לרפואת רבן של ישראל מרן שליט, קלים
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, )וונואף לא למשרתיו עושי רצ, ה"הקבק ל רשייחד בקשתויינהו וחד מ,  מתנאי התפלהדברים ' ואתחנן דד'ש פרי

 ה"הנה זקנם להשיב הבחרות אחר המ אכי"...וירא  'ש פהספרונו רי' לד לצייןמ יש "אך מ. יםצ לפנ"יז א"כו

, ללו שיתפחפץא לה ש"הקבדב " עה" פמ" ב'מ הגרי לדבכ"וכ, ל פרטית-מצוה הא ביזולתמ שלא תהיה "כתחה

  לדוב כדיםלהדמה ל שנ" ז'י אלי"נס ענעשה , נאמא זיטין לא מי שעד,"מאתושגת חן או בתפלה מ' מחיה המתים'

ויעוין מדרש רבה ברכה , כמו שהעירו בזה(רק שלא תקובל תפלתם , ולא שנתן להם להתפלל, להטרידם מתפילתם

א "ות לא ברכ"ועוד זאת יעוין מהרש. ולא חפץ לשנות זה, ה כח לפעול פעולתה"כי התפילה נתן לה הקב, )'א י"פי

אמרה , וליתן לחנה בן גדול ממנו, שם דעלי חפץ להמית את שמואל משום שהורה הלכה בפני רבו' ב על מה דאי"ע

משיולד לי אחר על ידי , א דזה חביב לי שנולד על ידי תפלתי"וביאר המהרש. 'אל הנער הזה התפללתי'לו חנה 

  .של חברו' וחביב לאדם קב שלו מט, רתו בתפלותיהוכאילו היא יצ, והיינו דמעורב כאן איתערותא דלתתא. תפלתך

ונזקף לזכותו חיותו והשפעתו , ח ההוא"הרי זה כאילו החיה את הת, ח"כ כאשר המדובר הוא בת"ועל אחת כו

  ). ה"וכדלהלן בע(בעולם כולו 

) שם(ל היערות דבש "וז, ש באופן מופלא"ח מצד עצמו מושגח מאתו ית"זאת ועוד כאשר מהותו של ת] ג

אבל , וזה ברב צערו וכדומה, זה בזקנה וזה בחולשת גופו, במקרה] הסתלקותם של צדיקים[וידעתי כי הרבה יתלו "

וכי , איך יניחם למקרה הזמן והטבע, לנחלה לו ונכנס עמם בברית' כי העם אשר בחר ה, ו לתלות במקרה"י ח"אל בנ

מכל עם אשר על פני ' נה נפלינו אנחנו באי ברית הוב, כך מדת הברית להפקיר באי בריתו למקרה הזמן ופגעי הטבע

במדרש ' והוא מונה רגעים ובקרים מתי יבוא עת שצדיק נולד כמבו, וביחוד בעלי תורה המלך חפץ ביקרם, האדמה

וזהו . ש"עי'' יהרגו וכו' ועכשיו שנולד ונתגדל איך יסתיר פנים ויניח אותו הפקר לכל מוצאי פגעי טבעיי, בלק' פ

  . א ראיתי צדיק נעזבכ ול"שאה

. י תפלות הראנו נפלאות"וע. ת ברב חסדיו עד כה כי לא בחיל ולא בכח יגבר איש כי אם ברוחי"הן הראנו השי

  .א"פ מצב בריאותו שליט"נכרה תיכף השפעתה ע, ובעת שרפו ידים

 הדבק הקדוש ךא) "ו"פכ(במסילת ישרים '  הנה כ- יחס מיוחד ומסויים ישנו בין האדם השלם לבין תפילה ] ד

 מתהלך הוא כאילו לו נחשב הנה, ויראתו בוראו באהבת האמתיות המושכלות בין מתהלכת ונפשו, לאלהיו תמיד

א "וכ', וכו וכמזבח, כמקדש, כמשכן נחשב עצמו הוא כזה איש והנה, הזה בעולם פה עודנו החיים בארצות' ה לפני

ל גדורו מ אולכך. ש באורך"עוע, "תה שורה במקדשכי השכינה שורה עליהם כמו שהי, ה המרכבה"הצדיקים ה

פ שחרב "אשר אע' ת הבריון  נוסף בו ארוזאת ,ק"כי הוא גופא ביהמ, יותר מחרבן בית אלקינום יקי של צדןלוקיס

כ "וע, לבדבא של הלכה "למו אלא דוה בע" ואין לו להקב,כנגדו כינההעוסק בתורה ש לשכ, חרבא לא וק ה"מיהב

, )'ח מלכים(ל זה הדבר עכאשד נתפלל שלמה , קום מוכן לתפלהמ '״ק הימיהבהנה מצאנו דו. ק"ביהממ אהו ולגד

 ס"כ החת"משכ, ותן להעלות התפלוכב הצדיק הוא מ"וכיו.). ברכות ל(ועד עצם היום הזה עדיין הוא תל תלפיות 

, טפיפא מתקבלת ו גושתפלת המד במל, דסגלה נפלאה להתפלל ליד צדיק, )ב"ח סי׳ ק"או(ע "בהגהותיו לשו

אלא ). ןנוחליש יב פרק "ב(ו רחמים י עלכם ויבקשלך אצל חיא "וכמש, )ו"טלי שמ ("תפלת ישרים רצונו"כדבתיב 

 של ור לא זכינו לשיחת"עהב כאשר כי, נינוימה הנוגע לענהמיותר  ולםא. קי הצדמתמח ביותר  נעליתיוטתפלת ההד

 עמוד יע״, 'ת ב״ה שהוא יהי׳ הגורם להיותנו דבוקים בה׳ ייוןנו העלמזכה אות, דורובני  לע טה נתמעוהשפעתוהחכם 

חסרו  לא ניהר,  עליוזו מדה מיוחדת בתפלה מהלהקשות וואין . לה התפי"כן עתה ע, ק"יהמב מןזדה שהי׳ בוהעב

אף דושאי כן הוא הדבר , תשובה לדבר. כ יש את ההשתייכות אל עמוד העבודה"ודרכם ג, דברים הצריכים תפלה
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יונה בשערי העבודה באורך ' וכמו שביאר זאת ר, והיא עומדת כנגד עבודת הקרבנות, שכל תפלה היא עבודה שבלב

והביאור דתפילה מעומק הלב זה מגיע , ק לתפלה על שאר צרכי הגוף"אך אינה דומה תפלה על ביהמ, זה לעומת זה

י "ע, ד זאת דגם אם אינו חש לעת כזאתועו. י שאיפה אל הדבר שאליו הוא נושא את נפשו ושופל עליו לבו"ע

גלפי ' אמרי) שחר טוב קב(והם הם דברי המדרש . התאמצותל בתפילה יבוא להרגיש שאיפה אל הדבר ההוא

שנתשיירו להם ' אלא עוד תפלה א, הדורות אמרו שאין להם לא נביא לא כהן ולא בית המקדש שיכפר עליהם

בהאי לישנא ' אי) הובא באורחות יושר(ל "ר פ"אולם בויק[,  מהםולא תבזה אותו, כ"ה ויוה"כשהם מתפללים בר

ולא הותנה על איזה תפלה , "אלא תפלה בלבד, בדורותנו שאין לנו לא מלך ולא נביא ולא כהן ולא אורים ותומים"

הרי , כ על בקשת כבוד שמים בגאולה השלימה"ה ויוה"והענין דעיקר תפילות ר]. מסיומת רק משמע על כל תפלה

ז השלמה לכהן ולנביא "וה, ומכפר להם הבקשה כמו המקדש, ל כאילו בית המקדש קיים"ה, כ"צם התפילה עשע

  .כדמשמע

, ובקשת החיים כבעלי החכמה ומבקשיה, כ נמצא איפה דהתפלה על החכם השלם מתוך הכרה בערכו"א

ד שאמרו כל "גופא השגה על עזהו ) מ"הזהב של הר' וכלש(דעבדינן לנו חיותא בגלות הרב עם תלמידו לערי מקלט 

וככל אריכות הדברים שאמרו בהמתאבל על ירושלים זוכה ורואה , שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו

ובמחשובתיו והרגשותיו מחייה בקרבו את , דהכרת הערך ושאיפה והכמיהה אליו הוא הוא האדם בעצמו', עתה וכו

וכבר ביארו שזהו המכוון בהלכה שצריך .  האדם שם הוא באמתבמקום שמחשבת: צדוק' כהגדרת ר, בית המקדש

שיחשוב בלבו ורעיינו כאילו הוא עומד ) "מ"ד סק"צ' סי(, ב בשם הפרישה"ובמשנ, לכוון לבו לבית קודש הקדשים

והיינו דאף שבפועל הרי לא הותר לבוא לשם כי אם לכהן הגדול , "במקדש אשר בירושלים במקון קודש הקודשים

ומעתה נתפרש שהתפילות עליו יש לזה , !מ אצל כח המחשבה ישנו בית המקדש"מ,  ועוד שעתה הוא חרב,כ"ביוה

כי התפלה עליו היא תפלה על המשכן , ולא כשאר תפילות על צורכי הגוף, שייכות עם עמוד העבודה בייחוד

  . המקדש והכלים

הנה . א"ו על רפואתו השלימה בבאך לשם כל נצרך להקדים מחשבה אחת בגדלות החכם ובתכלית בקשתנ] ה

ל "והרבה כיוצא בזה בדבר חז, ה כמקדש ממש"דה, מלבד מה שנתבאר לעיל, מעלת התלמיד חכם והאדם השלם

דהם כמזבח , ח יין"ג המזבח ימלא גרונם של ת"וכשדברו חכמים דהרוצה לנסך יין ע. מ"ואכה, צ להאריך בזה"ואי

וקאי נמי ', צדיק'ובתהילים הרבה מוזכר בלשון ', צדיקים'זכרים בלשון ולפעמים מו, הזכירו תלמידי חכמים', וכו

, והענין. ז"וכיוצב', ז פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט תורת אלוקיו בלבו וגו"יעוין בתהילים ל. ח"את

ב דעה "יה הרי א"דבלא, נותן התורה בתיקון המידות' דפתיכי אהדדי כאשר התורה נלמדת בעמלה ויגיעה ולכבוד ה

). ה כקל שבציבור"ש ה"ב יר"ח המזלזל במצוות ואי"דת' כ' ג' ג סעי"ד רמ"ע יו"א ובשו"תדב(ונבילה טובה הימנו 

ובפרט כאשר הוא יודע לישא וליתן בתורה ומבין מדעתו (ג ברי הוא מרכבה לשכינה "וזהו הצדיקות הגדולה ובכה

כ אף כאשר הזקין "וא, )ב"ז ס"ד רמ"ל ביו" אומנתו כדביותורתו, ברוב מקומות התלמוד ופרושיו ובפסקי הגאונים

, ויצא' י ריש פ"רש' ואדרבה מצאנו שכ, מ הרי לא פסקה מעלתו זו דהוא מרכבה לשכינה"מ, ואינו יכול לצאת ולבוא

, לכתוב אלוקי פלוני, ה שמו על הצדיקים בחייהם"פ שלא מצאנו במקרא שייחד הקב" אע-ואלוקי יצחק : "ל"וז

ר "ויצה, והרי הוא כמת, לפי שקהו עיניו וכלאו בבית, כאן ייחד שמו על יצחק, הן בקדושיו לא יאמין' אמשום שנ

מ כיון שמחובר אל החיים יש ביטחון כי לכלב חי הוא טוב מן "ומ, הרי ששגבה מעלתו מחד). תנחומא" (פסק ממנו

) 'א י"פי(ברכה ' יעוין במדרש רבה פ, חייםוהשפעתו אל החיים כיון שהוא בארצות ה). ד, קהלת ט(' האירה המת וגו
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ה על ידיו ורגליו ושאר "ש דבשעת הסתלקותו דכבר הורה לו הקב"ועוע, כעוף' ה ביקש לחיות אפי"דמשה רבנו ע

ה לעלותה "י הקב"ואף שהובטח לה ע, מ נשמתו לא רצתה לעזוב את הגוף כמות שהוא"ומ, אבריו שבאו קיצם

ז מלמדנו כמה "כ. ש ונורא"עי, בה תחת כסא הכבוד אצל כרובים ושרפים וגדודיםומושוי, לשמי השמים העליונים

  .וממילא השפעתו על כל החיים, ערך היות הנשמה פה בעולם הזה להאדם בעצמו

ז בבוז כמו "ברגע קטון תצא מאפילה לאור גדול להביט אל כל הבלי העוה, וביותר כאשר עיניך תחזינה בזיו פניו

, ויחי' ח ריש פ"אוה' ועי, ל אל רום ההר בגדלות אמיתות המשתקפת מזקני תלמידי חכמיםולהעפי, שבאמת המה

דתחילת , ביכורי אביב דהיינו לעת הזקנה המופלגת דמקודם' כמו שהעירו כבר בס(שמתוספת בהם חכמה ' שלא נא

  .והבן הענין, רק מתיישבת בהם, )דחכמה מתוספת בהם, בשבת קנב' ימי הזקנה הא אמרי

ולכן היו החכמים מזהירים לבניהם להביט אל פני רבם בשעה ) "...ח"אלפים פ' ו ב"ח(ז "ת רדב" בשו'ועי

שהייתי , מאיר' אם הייתי מסתכל פנים בפנים לר, יוזהו שאמר רב, זה נקרא אצלם גלגול מחיים, שעומדים לפניו

, "מאיר אל בית המדרש עדיין רבי היה קטן' דאילו בזמן שנכנס ר, הוי מחדדנא טפי וטפי, גדול וראוי להבין פילפולו

ח שנשרף "ורואה ת, ראו כי תלמיד חכם כלול בתורה כי אף הוא מקור התורה"...וראה לשון  היערות דבש . ל"עכ

ת "נשמל לס, כ"דאף אדם מישראל שאינו כשר כ' שבת קה מבו' ע דבתוס"יל(, ואה ספר תורה שנשרףכאילו ר

  ).ש"עי, שנשרף

אדרבה , שאין להרבות הספד בהיותו זקן,   ולכן שטות מהרבה אנשים האומרים במיתת תלמיד חכם זקן מופלג

וכהנה רב , ויעורר אבל כי היא מוגהת, הלא יבכה בכי תמרורים, ו"ת שהוא ישן מימים קדמונים נשרף ח"הרואה ס

  .א אנו כחמורים"ואם כבנ, א"אנו כבנ, ואם ראשונים כמלאכים', מעלתה וכו

נביאים ' והוא כי ידוע כי אין ב, דברים לדור' אבל הענין כל הוא למה אין ב: "וראה עוד דברי היערות דבש

, ח"וכמו שאמרו בנביאים כך הוא בת... 'ע וכו"ר בפנואמרו הטעם כי כל נביא יש לו שער וצינו', מתנבאים בסגנון א

עולם ' כי לכל א, ז"ל רואים זא"אשר אמרו אין צדיקים לע, ע"ח שער ונתיב חכמה בפנ"ולכל ת, כי חכם עדיף מנביא

ויעוין להלן . ע שם בזה"ויעו, "וממש נאבד עולם מלא, ר נסתם השביל ונתיב"ובמותו בעוה, ע מקום השפעתו"בפ

 לשון רבי ירוחם ממיר בגדולת ההשגה שיש להזוכים לראות פני חכם וצדיק יותר משל הספרים )'אות ו(

  .והתבוננויות הכי גדולים

 לאחר שנתבאר דענין החכם השלם - שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת ' וכבר נחת רוח הוא לפניו ית] ו

שעצם ) ט"פי(י "המס' שכ, דש והמקדשנמצאנו למדים דהתפילה עליו כענין התפילה על הקו, כמקדש הוא

הרי הוא ממש כמתפלל על כבוד , כי בהיות האדם מכווין בתפילתו כזאת, ש"ר הוא לפניו ית"הבקשה על הדבר נח

אבל בזאת נקל יותר לחוש את השפעתו , יען כי אין הרגש מסייע, אלא שעל המקדש רחוקים אנו לבקש באמת', ה

ורואים בעליל את , המקנים את התחושה כי אין טוב אלא תורה, ש"ת תורה ויראף ממילים ספורות של אהב, לטובה

ואף בהסתפפות בצילו נחקק בלב כי אין שמחה כשמחתה של התורה ', כי תבוא וכו' פר' ח הקד"דברי האוה

בגודל ) ח-ז"קמ' שער ג(ת "כ רבנו יונה בשע"ובהתהדר הוא במקהלות בני התורה מתאמת הידיעה כמ, ולומדיה

א את כל כבודם "בראות בנ: "וזה מקצת מלשונותיו שם, ח וגודל מעלת המכבד כמה טעמים"וון של המבזה תהע

רבים מישני לבבות יעורו משנתם בראותם הדר כבוד התורה ויכירו מעלתה ... ילמדו לקח לנחול כבוד ותרבה הדעת

את חכמי התורה ' ית'  יכבדו עבדי הכ"ע... ויהיה עסקם בה לשם יתעלה ולעובדו בלבב שלם, ויבוא חשקה בלבבם
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ולשבח עבדיו ויראיו ויזכה בזה בהגיון לבו ומבטא שפתיו בלא ... ולהודיע עבודתו לבדה עיקר הנמצא', ית' לכבוד ה

אם הוא משבח המעשים הטובים והחכמים ... כי זה מעקרי יצירת האדם, יגיעה ופועל ידיים זכות גדולה עד לשמים

ז בעת יעלה האיש הנלבב במחשבתו ויחדד "כ, ..."כי איש טוב הוא ושרש הצדק נמצא בותדע ובחנת , והצדיקים

, רגשות לבו להבין כי כל חפצו וישעו לבריאות החכם משאיפתו אל השגת מעלות רוחניות איש איש כפי מושגיו

, הלכתם לכבדןכמה עקיבא איכא בשוקא ולא 'ה הרי "כי בלא', הרי דכל תפילתו איננה אלא בעבור כבוד שמו ית

ת על בקשת "ר לפני השי"נח. א, ובזאת ירוויח כמה דברים). ב, ק כא"מוע' עי(' אלא כך אמרתם תורת אלוקיו בלבו

ש וכדלהלן "וגם תפילתו מקובלת בזה כמ. ג. ל"דהמתפלל על הקודש והמקדש כבר בחר בטוב וכמשנת. ב. כבודו

  .ה"בעז

ל "ירוחם ז' ד ר"יש בנותן טעם להעתיק מתו, שה על קיומוולתוקף הענין של בחירת הטוב דרך תפילה ובק

, ברצוני לגלות לכם דבר אשר לא גילתיו עוד למי שהוא כל ימי: "ל"וז)  גילויי דעת- דעת תורה דברים (, ממיר

, ל"ז זצ"ח רש"ר הגה"ואחר שזכיתי לשמוע איזה פעמים את אדמו, בחור ככל בחור פשוט, בבחורתי באתי לקעלם

, ואני במרירות לבי עמדתי מאחורי כותל החדר שהיה הוא מונח שם כל היום בבכיות וצעקות, קצר נסתלקאחרי זמן 

אך רק , ומה הנם חיוביו, אך רק זכיתי להבין מהו אדם, וזכרוני מה שהייתי מדבר לעצמי, לא אכלתי ולא שתיתי

וארגיש כל ימי שאם , תי שם כל היוםככה עמד', נפקחו עיני בשמעי דבריך פעמים ספורים והנה נסתלקת ממני וכו

  ". מאותו היום, הנה זה רק מהמעמד ההוא, ת בהבנה והכרה מעט"מזכני השי

ומנא תאמרא שאף , ושמא תאמר דוקא כשהיתה בכייתו על ההעדר אפשרותו לשמוע באורחות חיים למשכיל

ח סודו זה " לבני ישיבת חל גילה"י ז"דהגר, הרי תשובתך בצידך. על ההשגות שנתבארו לעיל כן הוא הדבר

יש שבאו בזמן האחרון ולא , בין הנמצאים כאן ישנם שונים: "ל"כ המשיך ואמר וז"א וע"בהסתלקות החפץ חיים זיע

, תדעו ותבינו שאשרי לכם ואשרי חלקכם. ויש אשר לא זכו לשמוע כלל אלא רק ראו, שמעו רק שיחה או שתיים

רבנו הקדוש אמר , אשריכם, מה שזכיתם בהבטה עליו פעם, דולים שיהיוי ספרים והתבננות הכי ג"א ע"לא ישיג בנ

' י הבטה על ר"ראש גולת אריאל זכה לגדלותו אך ורק ע, רבנו הגדול חריף דורו. 'אהאי דמחדדנא וכו) ב, עירובין יג(

  ".אשריכם, מאיר מאחוריו

שמקצתם (י "וידועים דברי המס',  סגולה מיוחדת ישנה לתפילה על כבוד שמו ית-  פנה אל תפלת הערער] ז

, לפיכך נברא האדן יחידי שאפשר שעל ידיו יתכנסו הגליות ויבנה בית המקדש', דלא יאמר מי אני וכו) הובאו לעיל

לא יאמר אדם איני כדאי להתפלל על בית ) אורחות יושר'  הובא בס-משפטים כד (י "וראה במכילתא דרשב

ועי זהב משבא , חסידים שתפילה על רוחניות מתקבלת' וכן בס, ל שמוע אשמע צעקתו"ת, המקדש ועל ישראל

פנה 'וכדכתיב ,  ולפעמים אשר נוספה מעלה בתפילת היחיד מקירות לבבו יותר משל תפילת הרבים-לבין המצרים 

רק דאין לבזותם ', ולא בזה את תפלתם'ואילו אל הרבים , ה יפנה לתפלתו"שהוא גורם שהקב' אל תפלת הערער

כ התחזקות של כל אחד בינו לבין עצמו אשר בתפילה מועטת אלא שמקירות נפשו ולבו מתוך הכרה "וע. )ב"הנצי(

' וכמבו, הן מבחינת שמגן הצדיק על כל יושבי  הארץ ברוחו ובגשם, ז עוד מלבד ההצלה לדור כולו"וכ. ל"בדברים הנ

י העתידה "פירש, י הרעה האסף הצדיקכי מפנ', ולכך כתיב הצדיק אבד וגו, ב מביא פורענות בעבורם"שאין הקב

ב ובהיות החכם סוסל יסורים הרי הוא כמזבח כפרה "ק כה ע"מוע' ועי, כ ונשאתי לכל המקום בעבורם"וכ, ל"לבא ר

כמו שניצוצי השמש "ל "א ז"כ אדוננו הגר"כמש, ה"יען נשמתו ניצוץ מנשמת משה רבנו ע, לכל הדור ההוא

, ח שבדור"והוא שופע אורו לכל הת, ה לחד בדור"ממשה רבנו ע'  מאיר ניצוץ אכן בכל דור, שופעים בירח וכוכבים
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דיש דור שמאיר , ל"צ' לכאו) ['ב ג"ז מ"ת(ה "י השפעת אורו של מרע"וכל החידושי תורה שמתחדש בעולם הוא ע

,  ואת מכאובנוכ הוא נושא את חוליינו"וע, ונשמתו זה כלולה מנשמת כל ישראל, ]ל"ירח וד' בבחינת כוכב ויש בבחי

בכל ) ב"ד ע"פ(וכן שם , שכל שנות יסוריו לא הוצרך העולם למטר, )א"ה ע"בבא מציעא פ(וכעובדא דרבנו הקדוש 

, צ לכל זה"אך אי. רבי אתי פורענות לעולם' יומא דמחייך בי) 'ובנדרים נ(ש "יעוי' מוטל בעלי' ש הי"השנים דראבר

  .ה"וכדלעיל בע, כאשר בכבוד שמים עסקינן

ל מאריך להוכיח דכל זמן שיש דרישה לבית המקדש הוא "י ז"דהגר) שם(יעויין בדעת תורה , לסיכום הדבריםו

. מ"ש באורך ואכ"עיי, וכן הדבר אילו היו חפיצים בחיותו של החפץ חיים, ולא יתכן חורבנו כשיש לו ביקוש, קיים

ואין להם סיבה להסתלק מן ,  חפץ ביקרםה"והדברים מאירים אחר שהוברר שהנהגה מיוחדת עם עושי רצונו שהקב

א דאין רבי עתיד "א בח"והדברים מפורשים במהרש, מאן דיימר מת רבי ידקר בחרב) כתובות קד' יעוי(העולם 

  .ק"הקדמת משנה ברורה ודו' ועי, ]ל"כצ, הרי שחסר את הדרישה, ואילו יאמרו[להסתלק 

עד כי ישקיף , אריך ולבקש על כי רוח קדשך אל תקח ממנוויפה ליבון ענינים אלו בהלו נרו עלי ראשנו לידע לה

  .וירא וישמע בקשותינו להחלימו ולרפאותו ולחדש כנשר נעוריו אמן ואמן' ה

יש את , ל לגנזי מרומים"כי ישנה תחושה הרווחת בקרב רבים כאילו לאחר הסתלקות החכם ר, ונוסיף עוד

כאשר מפרסמים תולדות חייו הכבירים ומעשיו ופעליו ,  בכךואצל השטחיים אולי אשר גודלת יקרתו', השפעתו וכו

וכהנה , ב"ומסמכים החביבים על בעלי אסופות של כיו' ומקרוב חדשים באו בהפקת היסטורי, מפליאים כל שומע

רצוי להעתיק דברי ,ואף שיש מקצת מן האמת בזה, מסיבות שונות ומשונות חשים כביכול כאילו רוח קדשו בקרבנו

  .המדברים בעד עצמם) עוד שם(ש היערות דב

וצריך להבין המידה כנגד מידה , ותוכן קושייתו על מה שאמרו דהמתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו חי

ל גדולים "דהמתעצל אינו ממעט בהרגשותו בגדולת החכם כי אם דאומר הוא דהרי אחז, אלא הענין כך הוא. שבזה

, הינה מחמת התעצלותו, משמע דסיבת מסקנתו זו[ ההספד הלזה כ מה כל"וא, צדיקים במיתתן שקרויים חיים

ע "כמש, להשתמש עמם שלא במקומם, ר דואג להראות להאדם המאמרים הדרושים לו לכל עת מצא"והיצה

כ לא יזיק לאותו "א, כ אם עודנו חי"כ אין מה להספיד ולהתאבל כ"כ דנים עמו מדה כנגד מדה שא"וא]. י"המס

כיון שאין , ל"לזאת תדע כי הרבה יש להתאונן ולהתאבל על הסתלקות הנפש ר...  בקברעצלן להישאר חי אלא

עיקר , ומה בצע בדמי ברדתי אל שחת, ולא כל יורדי דומה) ח"ישיעהו ל' עי(ה - במות זכרך ולא המתים יהללו י

מ כמה יש לייקר "ש). ברכה' ל בפר"מדרש הנ' ועי(', ושמא מתפרסם כבודו ואביתה תהילה וכו, שכינה בתחתונים

  .חיי האדם השלם הארי החי הטוב מכולם

ג "ובכה, משמע דהסכנה רק על הוולד(, ח שמביא שמותר לברך המקשה לילד בשבת"רפ' יעוין באר היטב סי

כ מי "ועל אחת כו, כיון שהתינוק צדיק ויכריע את כל העולם לזכות) ע"וצ, אים עליו עדין דין שחייבים בהצלתו

כמה יש להתפלל ,  את כל גן המבוכה בגבורה ועמידה בניסונות שמכריע את כל העולם לכף זכותשכבר נולד ועבר

  .עליו כי הצלתו היא הצלת כל העולם

ל גזרו הציבור תענית ואמרו סליחות ומנהגם "כשחלה מהרי", א"ב בשם מ"ק י"ט ס"קי' ב סי" ויעוין עוד במשנ

ל "ל שאני מהרי"י, באמצע ברכה'  שדיבור לצורך יחיד שרי אפימשמע, היה אז לומר סליחות באמצע ברכת סלח לנו

  ".דרבים צריכים לתורתו וכרבים דמי



ìàøùé éîëç åðá íéé÷ì æì÷

ולכן תכוון , מ ציפית לישועה"יכויין למה ששואלים אח, ובאומרו לישועתך קיונו כל היום"ח "קי' ת בסי"בשע

שעושה עמנו להצלינן מכמה פגעים ' ל וגם אני מכוון לצפות לישועת ה"ץ ז"מהרי' וכ, שאתה מן המקווים לישועתו

  .ל"עכ, "ומצאתי תועלת גדול כמה פעמים לעתות בצרה בזה, רעים בכל יום ובכל רגע

ומכאן , וזהו ציפית לישועה, גופא המחולל בגויים עדי יצמיח קרן לדור' והיינו דהמצפה לישועה היינו לישועת ה

  .נמשך ההשפעה לכל הישועות הנצרכות לאדם

ובפרט רבנו הגדול רבי יוסף , י חכמיה וזקניה"ת לראות במהרה בישועתו בהתהדר כבוד התורה ע"כן יזכנו השי

  .ציון ברחמים גדולים אמן ואמן' ש תחזינה עיננו בשוב ה"א ברפוא"יטמושא של' בן חי' שלו

   
  
  

äøåúä úãé÷ùì ùôð éáéäìî íéøåôéñ  
èéìù ìàøùé ìù ïáø åðáø ïøî ìò"à  

  
úåòåáù ìéì ãåîéì ìò ,êìî úéø÷ úáéùé ùàø é÷ñáéð÷ äîìù éáø åãëð øôñî: 

éøâä ìù åðúç ãéòä"á äéäù ùñùú úðù ìù úåòåáùä âçá åúéá"è , äìéìáù
úåòåáù ìéì âäðîë äãåòñä éøçà ãåîìì íìåë åëìäùë ,éøâä êìä" ïåùéì ù

äìéì ìëá éöçå ùåìù íå÷îá éöçå íééúòù ïåùéì úåòåáù ìéìá åâäðîë . êë øçàå
ãåîìì í÷.  

 ìë íéøò åéä éøäù ïåùéì ìë øçàå åäùî ìåëàì íìåë åæøãæä úéøçù éøçà
äìéìä ,éøâäå"äìéìá ïùé éøäù ãåîìì êéùîäì æøæä ù . åî÷ äìåãâ äçðî éðôì

åé úãåòñ åìëàå åììôúäå äðéùäî"è , ìë íéøò åéä éøäù ïåùéìå çåðì åøæç äéøçàå
äìéìä ,éøâäå"äìéìá ïùé éøäù ãåîìì øæç ù ... úåáäìúäáå äãé÷ùá ãîì êë

åé éàöåîá ïåùéì ïîæä òéâäù ãò úåôéöøá ìîòå æåëéøáå" èìéâøë.  
äãîúä åæë ìëòì øùôà êéà ,äæë ìéâá úåçåë åìàëå . ìéâî åéîé ìëù úåëæá ÷ø

äãîúäá ãåîìì ÷ø åîöò ìéâøäå äéîåô ÷éñô àì øéòö .  
)ïã÷ùä øôñ êåúî ,áúåáéãàèéìù øáçîä "à( 



 

éùéî ïéáåø ÷çöé äùî áøäúá"çîù øåà"éøâä äàøð äéä êéà úéùéà úåãòî øôéñ" éîéá ãçé íúáùá ù
 ìù úåéðúîéàäå úåùòåøä úåæâôää"íéîéä úùù " áìñøá ìù ùøãîä úéá úçúîù éøåáéöä èì÷îá

äðåëùá ,øåæéàä éáùåú ìë íò .úåæâôä ìù ãéçôî ùòø äéä ò÷øá , ìë ìù íééðìå÷ íéøåáéã íéðôáå
íôèå íäéùð ìò úåçôùîä ,áöîä çåúéðá åäðùîì íéìäú ÷øô ïéá å÷ñò íéøáâäå . åòéâäù úåùãçá

úåúéæçäî .ä÷åñòúå úåðééðòúäì øå÷î äúéä äòåîù ìëå .íìåë ìöà êë . åéãéáå äðéôá áùéù ãçàî õåç
äìåãâ àøîâ ,åúãé÷ùå åúãîúäá òå÷ù ãéçà áö÷á ãðãðúäå .éøâä àåä àìä"ù.  

ù äòåîùä äèùô äîçìîì éùéìùä íåéá øùàëä÷éúòä øéòä úà ùáë àáöä , éãéá éáøòîä ìúåëäå
íéãåäéä ,ãåàî äìåãâ úåùâøúä øøåò øáãä .äùòîä ìòá åîöòá øöò àì øáë äæ áìùá , òâøì ùâéðå

íéðãøéä éãéî øéòä çøæî ìë úà øáë ùáë àáöä éë åì øôñì åðéáø ìù åúðéôì !éøâä" ãåîéìäî ÷ñô ù
øáãì äìéëù ãò åì áéù÷äå ,ììë áéâä àìå .úåáäìúäá êéùîä øôñîä :øøçåùî ïë íâ éáøòîä ìúåëäå !

åëøãë áì úîåùúå úåáéãàá óåñä ãò åúåà òîù åðéáø , òòåðúäì áù úåùâøúä ìù ÷éæ íåù àìáå
äá ÷ñôù äìéîäî êéùîäì äìåãâä àøîâì äøæçá åéðéò úà øéæçäìå...  

åúãìåé éøùà  
åðéáø ìù úéð÷ãöä åîà ,åãåîéìå íéìáå÷îä ìåãâ äéáà úøåú ïòîì äúøæòî äéìò øôåñ úåáøù , øùàë

àèéìáù ìååàùá íäéìà úåëéîñá øøåâúä ,äéñåøáù àìîåäáå , ïëî øçàì íâåíéìùåøéá . äòãéù àéä
úåìòîä íåøë äøåúä ãåîéì úàå íééçä úéìëú úà êéøòäì , ãåîéìì åúå÷ðéî åðéáø äðá úà äùéã÷ä

÷ä äøåúä' . àøîéîä úà äéìò øîåì ïúéðù ãò"åúãìåé éøùà "ïáåîä àåìîá.  
äøåúá äðá úãé÷ù ïòîì äìù äáø÷ää ,äâùääå äðáää ìåáâ äö÷á ùîî àéä . ììë äöéìî åæ ïéàåììëå .

åééçì íéùéîçä úåðùá àåäå äøèôðù ãò ãìåðù æàî éøäù , úåôéöøá èòîë ãçà úéáá åøâ) õåç
åðéáø úðåúç éøçà ùåìù åà íééúðùëî ,ïéèééð éúáá ãøôðá øâù .( àìà úéáä ïî àöé àì åììä íéðùä áåø

åëåúá ãåîìì øàùð , úåìçîî ÷áãé åà ùìçé àìù åì äâàãù åîà úòôùäá íåìùå ñçàåááíéùðà ïéá å ,
åéáà úëøãäáå ,)åôåâá ùåìç äéäù íåùî ,íéðù ïúåàá åàöîåä íøè úåôåøúå .( àì åúãìåé åîà úàæ ìëá

åììä úåëåøàä íéðùä ìë êùîá åîò ççåùì éàðô äàöî !äáøãà , äâàãì äìéìå íîåé äúåøñîúä
åúåàéøáì ,åúåøéòö úåðùá ãåàî úôôåø äúéäù .øîùî ìëî åéìò äúøéîùå ,êà åéä  ãéîúéù ïòîì ÷øå

åáéáñî äîåàî úòãì éìá ãåîéìä ìò ãå÷ùéå.  
äìåãâä äúãëð ,ò é÷ñáéð÷ òáù úá úéðáøä åðéáø ìù åúá"ä , íäøáà éáø äáñù êéà úøôñî äúéä

àùåî äéç úéðáøä äúáñå ,ãçé íäîò åøâù ,úéáä úà íéìäðî åéä .åëéøãäå åëðéç íäå , íéãìéä íò åççåù
íàëå áàë ,ä ìëù úðî ìòòéøôî ïéàá åãåîéì ìò ãå÷ùì øãçá øâåñîå øåâñä íäéáà ìëåé ïîæ.  

íéøáãä åòéâä êë éãë ãò , éøåôéñ úàå äçôùîä éèøô ìë úà äúáñ éôî äòîù é÷ñáéð÷ úéðáøäù
åðéáø úãéì úåìùìúùä ,éøâä äúòãìù íéøáã"íäì òãåî åðéà åîöò ù , åîò äççåù àì åîàù éðôî

úåéååçå íéøåôéñ ...ç úáä êëååîöò ìò òãåé àåäù äîî øúåé åéìò úòãåé àéäù ãéîú äáù.  
ìùîì :ãìåð åðéáøù éðôì íéðù òáùë ,íéãìé äì åéä íøèå äéàåùéðî íéðù ùîç éøçà , úá åîà äãìé

éöçå íééúðù úáë äúåéäá úåìçîî äøèôðù .åðéáø ãìåð úåôñåð íéðù ùîçì áåø÷ øåáòë ÷ø .êë íà ,
éøâä"åîàì øåëá åðéà ù .íìåà çñô áøòá íéøåëá úéðòúá íåéñ êåøòì ãéô÷î àåä äðù ìëáù äãáåòäî ,

ò åúá äðéáä"øåëá ïë àåäù øåáñ àåäù ä ,íãå÷ äø÷ù úà åîàî òîù àì éë . äéúåéçàå äéçà øàù íâ
àúáñì íéáåø÷ êë ìë åéä àìù ,éøâä íäéáàù íéðùä ìë åáùç"ùîî ãéçé ïá äéä ù , íâ àåä àìéîîå

øåëá .à äøå÷éáá ÷øñùú úðùá çñô ãòåîä ìåçá åìö" é÷ñáéð÷ úéðáøä åúåà äìàù æ"àáà , òãåé äúà
øåëá àì äúàù?) "...ò" ô"òáù øàá "øäì"âøáñâéðåä â.(  




