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"ä úà úáäàå ' êéäìà- íéîù íù àäéù 

êãé ìò áäàúî , äðåùå àøå÷ àäéù

íéîëç éãéîìú ùîùîå , åðúîå åàùî àäéå

úåéøáä íò úçðá. úåøîåà úåéøáä äî 

 åéìò-äøåú åãîìù åéáà éøùà  , åáø éøùà

äøåú åãîìù . íäì éåà åãîì àìù úåéøáì

äøåú , äøåú åãîìù éðåìô- äîë åàø 

åéëøã íéàð ,åéùòî íéð÷åúî äîë , åéìò

 ìàøùé äúà éãáò éì øîàéå øîåà áåúëä

øùà ø Çà Èt Àú Æà Èê Àaø Çà Èt Àú Æà Èê Àaø Çà Èt Àú Æà Èê Àaø Çà Èt Àú Æà Èê Àa". ) א"עפו דף יומא.(         

        

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



  
        

        

, , , ,  גדול יותר ממקריב קרבנות גדול יותר ממקריב קרבנות גדול יותר ממקריב קרבנות גדול יותר ממקריב קרבנותווווהמחדש חידושי תורה והמדפיסם שכרהמחדש חידושי תורה והמדפיסם שכרהמחדש חידושי תורה והמדפיסם שכרהמחדש חידושי תורה והמדפיסם שכר

טוב לי יום טוב לי יום טוב לי יום טוב לי יום , , , , ב יום בחצריך מאלף בחרתיב יום בחצריך מאלף בחרתיב יום בחצריך מאלף בחרתיב יום בחצריך מאלף בחרתיכי טוכי טוכי טוכי טו) ) ) ) במכות י אבמכות י אבמכות י אבמכות י א((((ש ש ש ש """"וכמוכמוכמוכמ

אחד שאתה עוסק בתורה יותר מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב אחד שאתה עוסק בתורה יותר מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב אחד שאתה עוסק בתורה יותר מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב אחד שאתה עוסק בתורה יותר מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב 

, , , , ובזמן שהיה בית המקדש קיים אדם מקריב קרבן ומתכפר לוובזמן שהיה בית המקדש קיים אדם מקריב קרבן ומתכפר לוובזמן שהיה בית המקדש קיים אדם מקריב קרבן ומתכפר לוובזמן שהיה בית המקדש קיים אדם מקריב קרבן ומתכפר לו. . . . לפנילפנילפנילפני

עולה לו במקום עולה לו במקום עולה לו במקום עולה לו במקום , , , , ועכשיו כשאדם כותב מה שלמד איזה חידוש ומדפיסוועכשיו כשאדם כותב מה שלמד איזה חידוש ומדפיסוועכשיו כשאדם כותב מה שלמד איזה חידוש ומדפיסוועכשיו כשאדם כותב מה שלמד איזה חידוש ומדפיסו

אזנים אזנים אזנים אזנים , , , , ה לא חפצתה לא חפצתה לא חפצתה לא חפצתזבח ומנחזבח ומנחזבח ומנחזבח ומנח""""): ): ): ): תהלים מתהלים מתהלים מתהלים מ((((מה שכתוב מה שכתוב מה שכתוב מה שכתוב ' ' ' ' ובזה פיובזה פיובזה פיובזה פי. . . . קרבןקרבןקרבןקרבן

אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר , , , , עולה וחטאה לא שאלתעולה וחטאה לא שאלתעולה וחטאה לא שאלתעולה וחטאה לא שאלת, , , , כרית ליכרית ליכרית ליכרית לי

החפץ החפץ החפץ החפץ , , , , וכמו שאמר שמואלוכמו שאמר שמואלוכמו שאמר שמואלוכמו שאמר שמואל, , , , זבח ומנחה לא חפצתזבח ומנחה לא חפצתזבח ומנחה לא חפצתזבח ומנחה לא חפצת, , , , כלומרכלומרכלומרכלומר. . . . """"כתוב עליכתוב עליכתוב עליכתוב עלי

הנה שמוע מזבח טוב להקשיב הנה שמוע מזבח טוב להקשיב הנה שמוע מזבח טוב להקשיב הנה שמוע מזבח טוב להקשיב ', ', ', ', בעולות וזבחים כשמוע בקול הבעולות וזבחים כשמוע בקול הבעולות וזבחים כשמוע בקול הבעולות וזבחים כשמוע בקול ה' ' ' ' להלהלהלה

לשמוע חכמה ומוסר להבין לשמוע חכמה ומוסר להבין לשמוע חכמה ומוסר להבין לשמוע חכמה ומוסר להבין , , , , אזנים כרית ליאזנים כרית ליאזנים כרית ליאזנים כרית לי, , , , וזהו שאמרוזהו שאמרוזהו שאמרוזהו שאמר. . . . מחלב אליםמחלב אליםמחלב אליםמחלב אלים

אז אמרתי הנה באתי במגילת אז אמרתי הנה באתי במגילת אז אמרתי הנה באתי במגילת אז אמרתי הנה באתי במגילת , , , , ומה יעשה אם נכשל בחטאומה יעשה אם נכשל בחטאומה יעשה אם נכשל בחטאומה יעשה אם נכשל בחטא, , , ,  בינה בינה בינה בינהאמריאמריאמריאמרי

        , , , , שעל ידי שמוציא לאור עולם ספר שיש בו זיכוי הרביםשעל ידי שמוציא לאור עולם ספר שיש בו זיכוי הרביםשעל ידי שמוציא לאור עולם ספר שיש בו זיכוי הרביםשעל ידי שמוציא לאור עולם ספר שיש בו זיכוי הרבים, , , , ספר כתוב עליספר כתוב עליספר כתוב עליספר כתוב עלי

            ....מתכפר לומתכפר לומתכפר לומתכפר לו                                                                                                                                            

 א"למרן החיד ברית עולם 'בס' עי ,'הביאוהו האחו. בהקדמת ספרולב אריה ' ס[

]ועוד. י בספרו נפש חיים מערכת ח אות כ'גח פלא"הגרול ,סימן תקל



    
 בך אתפארבך אתפארבך אתפארבך אתפאר

א 

  בפתח השער
  

        
 áúë áúë áúë áúëøåéçá äùî úåøâàä ìòá åðéáø"ç ã"éñ ã 'æå äì"ì : òåãé äðä

ìë ïéòì äàøðå íñøåôîå , éëøá ìò úåáéùéá íéëðçúîä åìà ïéá ÷åìéçä
ä úàøéå úåãäéäå äøåúä 'äøåäè ,úçðáå äðåîàá ïðúîå ïàùîù , êøãå

úåéøáä íò õøà ,åãéîáåúåáåè ú ,îâá àúéà íäéìòù ')ò åô àîåé"à (
øàôúà êá øùà ìàøùé áåúëä øîàù . äøåú àìì íéëðçúîä åìà ïéáå

-áåùéä ïî íðéàå õøà êøã àìì íâ íä àìéîîù  , åðà íéàåøù åîë
íåé ìëá íéùòî . àåä äæá øåàéáäå øåáéãä øùà úåèéùôä áåøî ìáà

øúåîì ,øúåé ãåò äæî íìòää äùòð ,äá àúéàãëñ úîã÷ ' úìéñî
íéøùé .äæá ïéðééòî ïéàå ïéøáãî ïéà ïëìã àåä íòèäå , íìòð àìéîîå

úåáéùéä úìòîå äøåúä ãåîéì úìòî íãà éðá áåøî çëùðå , äî óà
ïéòì äàøðù .íôåâáå íðåîîá íé÷éæçîäå íéëîåúä äæ úîçî åèòîúðå ,

ãàî ÷åçã úåáéùéä áöî ïëìù" . éøé÷åî ìë ìòå åðéìò ìèåî ïëìå
øåú úåáéùéä úåáéùçå äøåúä úìòî úåãåà äòù ìëáå úò ìëá øáãì ä
äæá ."øçñî ïéðòá íãà éðá ïéùåòù åîëå , øáëù äøåçñä úà óàù

ìëì íñøåôîå òåãé , éðéî ìëá ãåòå ãåò äîñøôìî íé÷ñåô íðéà
äìåãâ äàöåäá óà íéîåñøô .ééò"ù .ò"ë.  

  
"øáãìøáãìøáãìøáãìéä úåáéùçå äøåúä úìòî úåãåà äòù ìëáå úò ìëá úåáéù "– 

 ìù áäæä åðåùìë ìòá ïåàâääùî úåøâàäöæ "ì - úòá åðéúáåç éäåæ 
úàæä, äñðð úåàáä úåøåùáå äòá êëá ÷åñòì èòî"é .  
        

************        
        

åøîàåøîàåøîàåøîàæç "ò é óã úåëî úëñîá ì"à" :à" áéúëã éàî éåì ïá òùåäé ø
'íéìùåøé êéøòùá åðéìâø åéä úåãîåò ,' åãîòéù åðéìâøì íøâ éî

äîçìîá ,ùåøé éøòùäøåúá íé÷ñåò åéäù íéì ."øîåìë ,çöéðäðå úå
ìàøùé úåîçìîá ,ç åðéìò íéî÷ä åðéáéåàî äøéîùäå"å , íùøð ìëä

äøåúä éãîåì úåëæì ó÷æðå.        



    
 בך אתפארבך אתפארבך אתפארבך אתפאר

ב 

        
áåáåáåáåäìéâîäìéâîäìéâîäìéâîò â "à ,÷åñôä ìò -"  åéðéò àùéå åçéøéá òùåäé úåéäá éäéå

 åì øîàéå òùåäé êìéå åãéá äôåìù åáøçå åãâðì ãîåò ùéà äðäå àøéå
úà åðìäåðéøöì íà ä) ."ä ÷øô òùåäé (-àøîâä äøàéá  , øù êàìîäù
ä àáö ' åéùëòå íéáøòä ïéá ìù ãéîú íúìèá ùîà òùåäéì äðòèá àá

äøåú ãåîìú íúìèá , ìåèéá ìò úàá ïäî äæéà ìò òùåäé åì øîà
úåðáøå÷ä ìåèéá ìò åà äøåú , êàìîä åì øîà'éúàá äúò ,' éúàá åðééä

äøåú ìåèéá ïéðò ìò , ãéî'÷îòä êåúá àåää äìéìá òùåäé ïìéå 'åëå' .
åøàéá íù úåôñåúáå ,ã'äúà åðìä ' áéúëã äøåú ãåîìúì æîåø' äøåú

åðì äåö ,'ìå'åðéøö 'ù úåðáø÷ä ìéáùá åðééä'åðéøöî åðéìò íéðéâî' .
äøåú ìåèéá ìò äúéä êàìîä úáåùúå , øîà÷ãî'éúàá äúò ' ìòã åðéä

 äéá áéúëã éúàá äøåú ãåîìú'ë äúòåúàæä äøéùä úà íëì åáú' .
ò"ë .  
        

äù÷äåäù÷äåäù÷äåäù÷äåñá '     åäéìà áì)øô 'éúå÷åçá( , çìùðù êàìîù òåãé àìä
úîéåñî úåçéìùì ,òéôåî  àáå ùåáìáå äøåöáìîñîä  úà ïéðò åúåà
çìùð àåä åéìàù .êëù ïåéëå , êàìîä êéøö äéä-ä úåçéìùá àáù  '

 äøåúä ãåîéì úøáâä ìò úåøåäì-àø åîë úåà Çø Æäìå òéôåäì  äáéùé ù
öåéëå"á .äôåìù áøç íò àáö ùéà ìù ùåáìá àìå.  

  
øàéáåøàéáåøàéáåøàéáå ,ùäîçìî øù åîë åéìà äàøð äéä êëéôì ,åì øîåì: ïéà íà 

äîçìîä ìò òéôùî äæ øáã éæà äøåúá íé÷ñåò íúà .åðééäå , ïåçöðäù
äøåúä çëá éåìú äîçìîá , åçöðéù çèáåî éæà øáåâ äøåúä çë íà

äîçìîá ,úåà ìù çëä ìëù ïåéë êà òáåð äîçìîä úéæçá íéàöîðä í
íééúéîàä íéìéçäå íéðéâîä íäù äøåúä éãîåì çëî ÷øå . äàøð êëéôìå

àáö ùéàë åéìà ,äîçìîá ïåìùëì íøåâ äøåúá ïåéôøù ïåéë , ÷åæéçå
äîçìîá äçìöäì íøåâ äøåúá ,øåîàë .  

        
************        

        



    
 בך אתפארבך אתפארבך אתפארבך אתפאר

ג 

áåáåáåáå ïéøãäðñ ïéøãäðñ ïéøãäðñ ïéøãäðñò ãö" áàúéà ," åìòå êîëù ìòî åìáñ øåñé àåää íåéá äéäå
ïîù éðôî ìò ìáçå êøàåö ìòî" ,àçôð ÷çöé éáø øîà, ìù ìåò ìáåç 

 éúááå úåéñðë éúáá ÷ìåã äéäù åäé÷æç ìù åðîù éðôî áéøçðñ
úåùøãî .äùò äî,øîàå ùøãîä úéá çúô ìò áøç õòð , éî ìë 

åæ áøçá ø÷ãé äøåúá ÷ñåò åðéàù. åàöî àìå òáù øàá ãòå ïãî å÷ãá 
õøàä íò ,å ñøôéèðà ãòå úáâîú÷åðéúå ÷åðéú åàöî àì ,äùàå ùéà ,

äøäèå äàîåè úåëìäá ïéàé÷á åéä àìù. ò"ë .æç åøîàå"ì ,ëå" ä
á íéìäú ùøãî)èò øåîæî( ,áéøçðñ àáù äòùá äé÷æç ãîò , ïéà øîàå

úåîçìî úåàøì àìå óåãøì çë éá ,éúèî ìò ïùé éðàù äòùá àìà ,
åðéúåîçìî äùåò äúà.åò éðà ïëå àåä êåøá ùåã÷ä øîà êì äù , äúà

äîçìî äùåò éðàå êúèî ìò ïùé ,íù áéúë äî , àåää äìéìá éäéå
ä êàìî àöéå ' øåùà äðçîá êéååëå'....        

        
øàéáåøàéáåøàéáåøàéáåàáä åðéáø "ñá ç ' òãéåäé ïá)á èô úáù.(  úáùá äðäãâìò " à
àúéà,äøåú ìåèéá ìò íìåòì àá áøç  , áøç íëéìò éúàáäå áéúëã

åâå úéøá í÷ð úî÷ð' .ú àìà úéøá ïéàåäøå , éúéøá àì íà øîàðù
åâå äìéìå íîåé' .ò"ë. ïéøãäðñá ïðéøîà ïëìå íù êìîä åäé÷æç õòðù 

ùøãîä úéáá áøç íåìùä åéìò , ø÷ãé äøåúá ÷åñòé àìù éî ìë øîàå
ááøç .ééò"ù.        
        

************        
        

áúëåáúëåáúëåáúëååùá " ú úåâäðäå úåáåùúç"ãéñ ' áéø æå"ì : õøàá ïàë åðåîë éîå
ä éãñç íéùéâøîå íéòãåé ìàøùé', úåìùîî ìåî íéé÷úî ïè÷ íò êàéä 

úåøéãàå úåøéùò,äãîùä éìëå ÷ùð éâåñ éðéî ìë íò  , äáøä éåöîå
÷éæî àìå äîåãëå úåööô åðéìò íé÷øåæù ,â äìåâá ïéãä àåäå" ìë ë

éòáè éúìá àåä åðéîåé÷ ,ä éãñçå ' úøúñðä åúçâùä éë ïéòá äàøð
ãéîú åðéìò úôôåç ,ìåâñ íò åðàù éðôî äæì åðéëæå åðëåúî íé÷éæçîå ä

úé åúãåáòìå ùã÷úäì ÷ø øåñîä íìù èáù ,' åðéìò åéôðë ùøåô ïëìå
åðúåà ìéöäì ,ñá êë äëæðù éàåìäå"íéîìåòì ã .ò"ë.  

  



    
 בך אתפארבך אתפארבך אתפארבך אתפאר

ד 

íéòåãéåíéòåãéåíéòåãéåíéòåãéååæçä åðéáø éøáã "öæ à"ì , äôåøéà úàåùì äì äéä øùôà éàù
 ìàåîù úëøáä åðéúåáø ìù íúøéèô øçàì àìà ùçøúäì äàøåðä

øâäå"øëæ ôå÷ù ùäëøáì íé÷éãö  . åéä íä íäìù äøåúä úòéâéá éë
äôåøéà úåãäé ìù ïáøåçä úà íéòðåî . å÷ìúñðù øçàì ÷øå íìåòäî

äàåùä äùçøúä .ò"ë . äðäàøåðä ïáøåçä úà òðåî äéä äî ? ÷ø
ìàåîù úëøáäå øùåé éøòùä ìù äøåúä ìîòå äòéâéä . íúåîëùå íä

íìåòä ìò íéðéâî .éåàäå íéàðåùä ãâð äîåçä íäíéá .        
        

************        
        
ååååòåãéòåãéòåãéòåãé ìò äùòîä øåãä éìåãâî ãçà ,ù åúåøéòöá ìöà ãîåìå áùåé äéä

åéîç ,åúåà ìëìëî äéäù .åáøä ìà òéâäù úåðáøì äòöä ìë , äúçãð
ò"åéîç é ,åúéáá ãîìéå êéùîéù ù÷éáù . êéùîé àåäù äãâðúä úðúåçä

áøë ïäëì úåðîæääî úçàì øúòéù äù÷éáå íðåáùç ìò ãîìéå" . ãò
çð éúîåúåà ÷éæ" äìàù .ìòáä äì äðò" : úà ÷éæçî éî òãåé àì éðà

éî ,åúåà éðà ,éúåà àåä åà..." ,äùàä ìù äöçì øáâùî , ìòáä ùâéð
ìéìåàù åì øîàå ïúç ,úåðîæää úçàì øúòéù áèåî åúáåèì ... ïëàå

òéâääî äòöä úîééåñ ,å úàå áøä úà ìéáåäì úåìâò åòéâä ãòåéîä íåéá
 øéòä ìà åéìèìèîéîäúãòå ,øéòä áøë ïäëì øçáð íù . úàéöé íò ãéî

øéòäî úåìâòä ,øèôð ïúåçäù íäì øùéáå ñåñ ìò áëåø íâéùä ... æà
áàä éøáã úåòîùî úà áèéä íìåë åðéáä :״ úà ÷éæçî éî òãåé éî

éî!״ ...  
  
ãåòãåòãåòãåòøôåñî  , ìòéãåäé íéìåç úéá úî÷ä ïòîì äôéñà , äëøòðù úçàá

àèéìá íéøòä,ãîò äôéñàä ùàøá öæ íééç õôçä ìòá "ì , ïéá
äîåøúá áééçúä íäî ãçà ìëù íéøéáâ äîëå äîë åéä íéôúúùîä. 

úåèéî äîë åîøú íéøçàå äèéî íøú ãçàä , úà íééç õôçä ãáéë
íéøéáâä ,úåîåøú úà êéøòäåí. úåáéùé éãéîìú äîë íâ åéä íéàáä ïéá 

ãåàî ìåãâ ãåáëá íééç õôçä ìáé÷ íúåàù ,íéøéáâì äøç øáãä,ä  ïëúé
ùóñë äáøä íéîøåú åðçðà,íåìë åîøú àìù äìà úà íéãáëî äðäå . 

íééç õôçä úà åìàùå åàá:åììä úåáéùéä éðá åîøú úåèéî äîë ? 



    
 בך אתפארבך אתפארבך אתפארבך אתפאר

ה 

íééç õôçä íäì áéùä,úåèéî íéùéîç ïúð íäî ãçà ìë . åììä åäîú 
åìàùå, ãöéëä  åîøúúåèéî íéùéîç,íåöò íåëñ äæ àìä  , ìë íò åðçðà

á äúéä àì åðôñëëéåúìéì åðúä øúåéä ìëì úåèéî øùò íà éë áãð
ãöéëä íéùéîç åðúð íä åìéàå ?øîàå åúáåùú ìò íééç õôçä øæç, ìë 

åéäé àìù úåèéî íéùéîç ïúð íäî ãçà , íäî ãçà ìë äøåú åãîåìá
íøåâíéìåç íéùéîç åòðîéù  ,äìéöîå äðéâî àéä äøåúä, å ìéöú íúøåú

úåøöå úåìçîî íéáø íéùðà...  
  

************        
  

àøîâáåàøîâáåàøîâáåàøîâáå) ò èö ïéøãäðñ"á(, ñøå÷éôà àø÷ðä åäéî,óñåé áø øîà , ïåâë 
ïðáø ïì åðäà éàî éøîàã éðä,åø÷ åäãéãì  ,åðú åäãéãì .) ïðéà íäå
íäéìò íéé÷úî íìåòù ïéòãåé .ùø"é( .ééáà äéì øîà, íéðô äìâî éàä 

àåä éîð äøåúá ,)äøåúá áåúëù äîá øôåëù .ùø"é( . àì íà áéúëã
 íîåé éúéøáéúîù àì õøàå íéîù úå÷ç äìéìå .) íìåòì ïéðäîù
åúåà ïéîéé÷îå ,éãéî éðäî àìã øîåà àåäå .ùø"é(.  øá ïîçð áø øîà

÷çöé, äðéî òîù éîð àëäî )íéøçàì ïéðäî íé÷éãöäù .ùø"é(, øîàðù 
íøåáòá íå÷îä ìëì éúàùðå.ò "ë .øàåáî , ìëì ùéù ïéîàî åðéà íàù

ù úåëæ øéòääøåú éãîåìäëåúá , íìåòä úà ïéîéé÷î íäå, øôåë àø÷ð 
äøåúá.  

  
áúëåáúëåáúëåáúëåñá äðåé åðéáø  'äáåùú éøòù â øòù æå åð÷ úåà"ì : ììëá

 ñøå÷éôàä-øîåàä  :íãåîìá íéãîåìä åðì åìéòåä äî. øîàéù øáã ùéä 
àåä ùãç äæ äàø. åðì åøñà àìå áøåò ìë úà åðì åøéúä àì íìåòî 

äðåé éðá. àì íâ åòîù àì íâ íéùðàä äìàå  íðæà äçúô àì íâ åòãé
äøåúä ÷ñòá úåàöîðä úåìòåúä ìò , ìôù äøåúä ÷ñò úàæ øåáòáå

íäéðéòá ,äúìòî øåà éãøåîá åéä äîäå ,àáä íìåòì ÷ìç íäì ïéàå .
äøåúä ÷ñòá úåàöîðä úåìòåúä äãåäé éðáì ãîìì åðáééçúð ïë ìò ,

íùä úøæòá äøåúä øòùá íúö÷î åðáúëå ,äøåúì úåááìä åôñëé ïòîì ,
åúòéãéá åëæéå äøåúä ÷ñò ãåáë øãä åòãé ãåîìì íäá çë ïéà øùàå ,

àáä íìåòä ïî íùôð ãáàú àìå.ò "ë.  



    
 בך אתפארבך אתפארבך אתפארבך אתפאר

ו 

  
 ïàîå ïàîå ïàîå ïàîåïðáø éëìî , úåáéùéä éðá øùà úåùåã÷ä éðôá êøá íéòøåë íðéà

úåøæ úåçåø éðéî ìë , úøåúî åðé÷úðìå åðéìèáì íéù÷áîä ìòéìá éùðà
íééç íé÷åìà ,íéçåãîå àåù úåðàåúá , øùà íúîâî ìë–íééåâä ìëë  ,

íéôéòñä éúù ìò çåñôìå .íéîéä ìë úçà êøã åðì êà , êøãá úëìì
íéîãå÷ úåøåãî äøåñîä ,íéð÷æä éôî äøåäè äô÷ùäá , äîåçë ãåîòì

íéòåúä ìåî äøåöá ,íéîìåò éçá ÷áãäì äøåúä úåòöîàáå   .  
  

************        
        

 áúëå áúëå áúëå áúëåáåù"ç ïúð úåøåäì ú" à)äîã÷äá( ,ùä àçéùîã àúá÷ò éîéáåìì, 
íéîù úåëìî ìåò íîöò ìòî å÷øô åðîò éöéøô, òøä øöéä éãáòå 

åðá åìùî ,ä éàøéù íéàåø íä øùàë íå÷î ìëîå ' úåøéñîá íéîçìð
 äàðä úáåè ìë ìò øúååì íéðëåîå äøåúä é÷ãá úà ÷éæçäì éãë ùôð
 äùî ãòå íéùåã÷ä åðéúåáàî äøåñîä êøãá êéùîäì åìëåéù éãë íãéî

ò åðéáø"ä ,ëäá éøää éàøé ìù íðåöøá åáùçúéù çø ' óà íáì øúñáå
 úà íéé÷ì éãë ãâðî íùôð íéëéìùîä çåøä éøåáâ úà åöéøòéå åëéøòé

øåúéå éìá úàæä äøåúä éøáã ìë. íéôèòúîä åìàù íéàåøùë ìáà 
 úà çáùìå äøåúä éøãâ õåøôì íéðëåîå íäì íéôéðçî ïðáøã àìèöéàá

ïåîîå äøøù ìù ãçåù ììâá íëøã ,éæéøëîå ïúðú íàù éìâ ùéøá í
 íäéìòî åìé÷é æà éë íùàø ìò óåìàì íúåà åáéëøéå íîëù ìò äøùîä

äøåú ìù äìåò úà , äøæ äãåáò ãåáòì øéúäì êéà úåìåáçú åàéöîéå
 äøåúä úåùøá ìáðúäìå äøäèá- éàðåù åáééçúð äòù äúåàá äðä 

ç äééìë ìàøùé"å , íéîëç åøñàù äî ìëù úòãì åçëåð íòä éöéøô éë
òäøåúä úåöî úáéñá äæ ïéà äðä ã , íúåéøæëàå íáì òåø ììâá àìà

ç äøåúä éîëç ìù"íòá úåãøì íéöåøä å , úåàåøä íäéðéò éøäù
øöåéä ãéá øîåçë àéä äøåúäù , íà àúìéî àéìú ïðáø ìù íðåöøá êàå

 øéúäì åà øåñàì-àåä êë íðîà íàå  , åæë äøåúá êøåö ïéà ïë íà
ììë , ïðáø ïì éðäà éàîåïåîîå äåàâ ãçåù úøåîú äøåúä úà íéøëåîä ,

ä éàøé ìë ìù íîåé÷ úåëæ úçú äøéúç íéøúåç åìàä íéôðçäù ãò '
íéîúáå úîàá äøåúä íåé÷á íéöôçä .  



    
 בך אתפארבך אתפארבך אתפארבך אתפאר

ז 

  
åååååìàåìàåìàåìà íòä éöéøô éðéòìå éðæàá éáîåôá íéîñøôîå äàøåäá íáì íéñéâîä 

äøåúä éæåáå ,øåîàì ,íëéùàøì óåìàì éðåìá÷ éðåìá÷ , ãéáëà àì éë
ïì éðäà éàîã ïðáø åäðä ìù íëøãë úåøéúé úåøîåçá íëéìò éìåò ,

ì÷ä ì÷ä íìéëàäì íìåò éì÷ì íéçéèáî éìâ ùéøáå , åæ àì êë êåúîå
 úîåçá úåùãç úåöøô õåøôì íéôéñåî íòá äöøôä éöéøôîù ãáìá

øáãä úà íéùåøô åøéúä àìä íøîàá äùåã÷ä åðéúøåú , íéôðçäù àìà
îìúá áåãä úà íéøâî åìàää éàøé íéîëç éãé ' úåùòì íéðëåî íðéàù

íúøåúá äøåçñ ,íéîëç éãéîìúì õøàä éîò úàðù ìò äàðù íéôéñåîå ,
íéöåøô ìù äåàâ ìâøì ñøãî íéùòð äëìäå äøåú éøáãå , åá åçéùé

øëù éúåù úåðéâðå øòù éáùåé.æç åøîà äæ ïåâë ìòå " ì) à÷ ïéøãäðñ
à(,éáî åðîæ àìá úåàúùî úéáá ÷åñô àøå÷ä íìåòì äòø à, éðôî 

åéðôì úøîåàå àåä êåøá ùåã÷ä éðôì úãîåòå ÷ù úøâåç äøåúäù, 
íéöì åá ïéðâðîù øåðëë êéðá éðåàùò íìåò ìù åðåáø.  

  
ììëåììëåììëåììëåäæá íéøáãä  , àèç úàøéáå äåðòá íé÷æçåîä äàøåää éøåî éë

ä éàøéå íéîëç éãéîìú íò íéòòåøúîå 'íäéðôì íéòðëðå , íðåöø ïéàå
òá ïç àåöîì úòãä éì÷ éðé- àìå÷ì ïéá íúàøåä ìá÷ì ïåòîùú íäéìà 
àøîåçì ïéáå .ïäéôåìéçå , éðæàá íéçéèáîå úåðø÷ éáùåéì íéôéðçîä

íùàø ìò äøøù åîéùéù éãë àøéúéäã àçëá ùîúùäì íéð÷éøä , ïéàå
 àèç úàøéáå äåðòáå äòðëäá íéðééåöîä íéîëç éãéîìú ìù úåãî íäá

-íäéøáãì òåîùì äìéìç ,÷ àì íäéúåøîåç àìå íäéúåìå, õåîë íä éë 
çåø åðôãú øùà . íéîëç éãéîìú éôî äøåú ìá÷ì àìà åðì ïéà åðàå

 åìéçðäù äùåã÷ä êøãä éôì íä íúâäðäå íâéùå íçéù øùà íé÷éãöå
ò åðéáø äùî ãò øåã øåãî íé÷éãöä íéðåàâä åðéúåáø åðì"ä , àì äðéîå

òéæð .ëò"ì.  
        
************        

  



    
 בך אתפארבך אתפארבך אתפארבך אתפאר

ח 

áåáåáåáåúéðòúúéðòúúéðòúúéðòúì óã  'ò"á : øîà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø- íéîé åéä àì 
èë ìàøùéì íéáåè"åëå áàá å' . äæ íåéáù ïåéë àøîâá íéîòèä ãçàå

äëøòîì íéöò úåøëìî å÷ñô.ò "ë .  
  
ååååäîäîäîäî  äúéä íéöò úåøëì å÷éñôä íåé åúåàáù ìò äìåãâä äçîùä

äëøòîì?  
  

äðääðääðääðä áùøä"ò àë÷ àøúá àááá í"ùøôî á , éôì äçîùä äúéäù
î åéä íåé åúåàáùúàæë äìåãâ äåöî ïéîéìù . åéä äåöîä úîìùä ìòå

íéçîù .  øçà ïôåàá ùøéô íù àøúá àááá íåùøâ åðéáø ùåøéôá íìåà
äæ íåéá íäì äúéäù äçîùä úåäî , å÷ñòù ïîæ ìëù éðôî àåäå

äøåú ãåîìúî ïéìèáúî åéä äëøòîä éöò úúéøëá , å÷ñô íåé åúåà ìáà
é÷ñåò åéä êìéàå ïàëîù áåè íåé åäåàùòåäøåúá ï .  

  
éúòîùåéúòîùåéúòîùåéúòîùåøâä íùá "èéìù õéìø÷ ð"à ,äì ùé äðäãïðåáú , äîë ììâá

 íéãåäé úåøùò- äøåúá ïé÷ñåò åéä êìéàå ïàëîù - ìàøùé ìë íéëéøö 
áåè íåé úåùòì?íìåàå  ,ììë äéùå÷ äæ ïéàù àéä úîàä ,ù ïåéë çëá

 ãåîéìä äøåúäáåè  äîåöòíìåòì úòôùåî ,å åìéôà ãåîéìá åà ãéçé ìù
ãéçéíé ,úåøùò ìù äøåú ãåîéì ïëù ìëå ,êëéôìå äæ íåéá éàãåá 

áåè íåé úåùòì êéøö äøåú ãåîéìì íãà éðá ãåò åôøèöäù . íéãåäé
ùãç ììåë íéçúåôå äøåú ãåîìì íéìéçúîù , íòä ìë íéëéøöù éàãåá

 ìëì äëøáå äáåè äòéôùîù åæ úåëæ ìò äìåãâ äçîùå áåè íåé úåùòì
åìåë íòä.ò "ë.  

  
êëêëêëêë êéøö  øùàë ùéâøäìäøåú éãîåì íéôñååúî , äáéùé úçúôð øùàë

äùãç ,ùãç ììåë , óñååúîù äøåú íå÷î ìëå– ìëì äëøá àéä éøä 
íìåòä .êôäì ïëå ,úøâñð äùåã÷ äáéùé øùàëç "å ,äæá àöåéëå , äîë

ìåãâä ãñôää ìò çðàäìå âåàãì êéøö .   
  

************        
  



    
 בך אתפארבך אתפארבך אתפארבך אתפאר

ט 

 éðá éðá éðá éðáúåùåã÷ä úåáéùéä ,íéììåëä éëøáà ,éãîåì ììëåäøåúä  ,äíðé 
øúåéá íéáåùç íéãé÷ôúå úåøùî éàùåð .íìåòä éùðàì ñçéá ÷ø àì ,

àèéùôã àúìéî àä .äøåúä íìåòá åìéôà àìà , ìòá åðéáø øîàù åîëå
ìà÷æçé ïåæçä ,öæ é÷ñîøáà ìà÷æçé éáø ïåàâä"ì, éáâ çø÷ úãò, 

 íäì øîà åðéáø äùîù"ìàøùé é÷ìà ìéãáä éë íëî èòîä  íëúàåëå' 
 íúù÷áåäðåäë íâ". ùïøäàå äùîá åàðé÷ íäù äðååëä , ïë íâ åùôéçå

 äæéà"äøùî."òå " é÷ìà ìéãáä éë íëî èòîä äùî íäì áéùä æ
íëúà ìàøùé ,øçáåîä éåì èáù íúàù ,ä úãåáòá ÷ø ÷åñòì åìëåúå ,'

ååîë ïéàù äøøù àôåâ åäæ àìäúä ,äðåäë íéëéøö íúà äîìå . åàéáäå
á úåâäðäå úåáåùúç"ãéñ 'ãéø  ,óéñåäå, ùåðéðîæá ìëùä øñåî åäæ, 

ãáì äãåáòå äøåúá ÷åñòì ììåëá úáùì äëåæ íàù , úåëæ êì ïéà
úøçà äøøù íåù êéøö àìå åäåîë.  ÷éôñî ãîì øáëù äðòèä ø÷éòáå

ììåëá ïîæ ,äøùî ìá÷ì åì éåàøå ,äðåëð äðòè ãéîú åæ ïéà .  
  
ååååàéáäàéáäàéáäàéáä âäî"øéðù äùî éöæ øã"ì ,ìåëá àöîð êøáà íéîòôìù íéøùòë ì

ãé÷ôú íåù ìá÷î åðéàå äðù ,íéøòèöî åúçôùîå àåäå , úîàä ìáà
ììåëá ãàî ìåãâ ãé÷ôú åì ùéù òãéì êéøöù , åúåà íéìàåù éøäù
åúãîúä ìòå åéúåìôúá åéìò íéìëúñîå ãåîéìá , àåä éøä ïë äùåò íàå

øëå êøã äøåî"ùîî î,úøåëùîá éîùø øàåú íåù åì ïéàù óà  , ïëå
ùéá íéøåçá ùéäáé ,àîâåãë íéùîùîå íéøçàì íîöò íéøé÷ôîù ,
éîø íä åéøáãìå"ùîî í ,úøåëùîå éîùø øàåú íäì ïéàù óà ,åéøáãìå ,

äøåú éìåãâ úåéäì íéëåæù ãò úãçåéî äçìöäå àéîùã àúòééñì ïéëåæ ,
úä íä éî òãð àåáì ãéúòìù øîàå"á÷äù ç"íäá çîùå ùù ä... 

ò"ë .  
  

************        
         

 áúëå áúëå áúëå áúëåñá íééç õôçä åðéáø 'æå éðù ÷øô úãä úîåç"ì:     åðéöî äðäå
àéáðä òùéìà ìà íøà éãåãâî äáøä åàáù áåúëá, àéáðä øòð ãçôå 

íäéðôî ãåàî ,íäî àøéé àìù àéáðä åì øîàå, åðúà øùà íéáø éë 
íúà øùàî ,îà ìò úåàìåéäì ììôúä åéøáã úú ' éðéò úà ç÷ôéù



    
 בך אתפארבך אתפארבך אתפארבך אתפאר

י 

øòðä ,òùéìà úåáéáñ ùà éñåñå ùà áëø àìî äðäå àøéå.  åðéðòå ,
 øùá íøà éãåãâ ìù úåáëøîäå ùà ìù íäù åìù úåáëøîä åì äàøäù

íãå ,íãâð ïéàë íä ,ììë íäî àøéì åì ïéà ïë ìòå , øîàð åðà óàå
åððéðòá ,íúà øùàî åðúà øùà íéáø , éô ìò íéâäðúîä åðçðà éë

äçåèáå äùåáë êøã àéä äøåúä , íéàðú íéôìà äîë äá åëìäù
 úåàî äîëå íéàøåîàåíéàéáð , øúåé íäá åéäù ïåùàøä øåãä íùàøáå

 àéáðä ìà÷æçéî äìåãâ äúéä íäéùðáù äúåçôäù àåáø úåàî ùùî) åîë
æç åøîàù"àéáðä ìà÷æçé äàø àìù äî íéä ìò äçôù äúàø ì(, åàøù 

ä ãåáë úåìâúä ïéòá ïéò íìåë ' íéðôá íéðô íäîò øáéãå éðéñ øä ìò
ä øáéã íéðôá íéðô áåúëù åîë ' íëîòåâå ,' íéñøäîä åìà ïë ïéàù äî

 äøåúä ìåò ÷åøôì íáìî íä íéåãá àìà íäéøáãì ãåñé íåù íäì ïéà
íúåàúå íúãîç áåø úåàìîì éãë íäéøàåö ìòî , åðà íéëéøö ïë ìòå

 ììë íúåðöéììå íâòìì ùåçì åðì ïéàå ìëåðù äî ìëá åðéùã÷ úã ÷æçì
ììëå .ò"ë .  

        
************        

  
 äðäå äðäå äðäå äðäåñá áúë ' ìàåîùî íù]ù åðá øæð éðáàä ì)úéùàøá,äëåðç [(,    

ãããã ìë äðäìàøùé ùéàíéîùáù åéáàì ÷÷åúùî , ÷åìà ÷ìç åùôð éë 
äìòîì úëùîðå úòðòðúîä úáäìù åîëå ìòîî , äøéáò êà äðéä

íãà ìù åáì úîèîèî ,ùáë íåèîè ïåùìî àéäù äàîåè ïéðò äæå" ñ
)ì àîåé"à è (íá íèîèðå àìà íá íúàîèðå àø÷ú ìà. äðäå íéðåéä 
ëäàîåèì äúéä íúðååë ì , ìëéäáù íéðîùä ìë åàîèåëå' , íúðåëå

éùä øçà íéáäìúîå íéëùîð åéäé àìù úåááìä úà íèîèì"ú , åéä éë
ìòîî ÷åìà ÷ìç íäá ùé ìàøùéù äæì íéãâðúî , ìò åáúë åøæâù åäæå
ìàøùé é÷ìàá ÷ìç íëì ïéàù øåùä ïø÷ , úéá úåëìî åøáâùëå

úåùôð åáäìúð íåçöðå éàðåîùçéùä øçà êùîäì øúåéá ìàøùé " ú
éúáäìù ùà éôùøëääìòîì úáäìúîå úç÷ìúîä  , äöøðù úîà úåàìå

úåøðá ñðä àá äìòîì íðéðò ,éìàî äìåò úáäìùäù øðä ïéðòùä 
äìòîì úëùîðù , äìëåà ùà áäìá äìåòå äìéúôä øçà êùîð ïîùä

äùãç úåéçá òâøå òâø ìëá,æ íøîàë " ì)ð úåëøá"à â(, àéöåîä éáâ 



    
 בך אתפארבך אתפארבך אתפארבך אתפאר

יא 

äøì úáäìù"ø,ø÷ò àì çéðäù äîå çéðä àì ø÷òù äîù , ìëá éë 
ùãç øåà àá òâøå òâø ,æ åøîà øðáå" åá óñåúðå ïùéä øåà ùéù ì

ùãç øåà íâ òâøå òâø ìëá , äúåàá æà åéäù ìàøùé ïéðòì íéàúî äæå
éçá ' åøø÷úð àìå ììë úðùéúî éúìá òâøå òâø ìëá äùãç úåéçá

úåéçäå äáäàääì íäìù  'øáúéê" .ôìå" åäæ úåøåãì íâù øîåì ùé æ
éùä øçà êùîäì äëåðç øð ìù ïéðòä" ìëá äìòîì äìåò ùà áäìë ú

úåøø÷úä àììå úåðùéúä àìì äùãç úåéçá òâø" .  
  
ãåòãåòãåòãåòíù óéñåä  ,ã ùøãîá äðä)ô 'á'(àúéà ,ò êùåçå "íåäú ô, åæ 

íäéúåøéæâá ìàøùé ìù íäéðéò äëéùçäù ïåé úåëìî . úîçî ùåøéôä ïéàå
âúåøöä ìãå , òáøà ìëá úåøöå úåáø úåòø ìàøùéì íäì åøñç àìù

úåéëìîä ,éðçåø êùåç ùåøéôä àìà ,îë"áîøä ù" åæéòäù åèñéøà ìò ï
úîà åððéà åìëùá âéùî åððéàù ìëù íéòùøä åéøáçå àåä øîåì , åøæâå

ìàøùé é÷ìàá ÷ìç íëì ïéàù øåùä ïø÷ ìò åáúë , éðéòá åìéôùäå
 äøåúä úîëç úà ìàøùéååéä äîëçä úà íäéðéòá åîîåøåúéð , åøîàù
íãà ìë úìòåú äá ÷øù . ìàøùé êàíàùî úçú åöáø àì, åëìä àìà 

êùåçä úîåç úà åò÷áå áì õîåàå ìãåâá, å úåéîùâá ïä ìåãâ øåàì åëæ
úåéðçåøá ïäå .úåøðá ñð íäì äùòðù åäæå, ìåãâ øåà ïéðò ìò äøåî 

æ íøîàë äøåúä úîëçå" ì)á"ë á"á ä (åøä êðîéñå íéøãé íéëçéù äö
íåøãá äøåðî ." äøåúä úîëç úåèùôúäì åëæ äàìäå æàî ïë ìòå

úàù øúéá ìàøùéá ,íéàðúä ìù ïøãñî òåãéë, éñôåúå úåáéùéä åáøúðå 
äøåúä ,úé÷ìàä äîëçä ,íìåòì êùåç äàéáäù úéðåéä äîëçä êåôéä" .

ëò"ì.  
  
ëåëåëåëåááááíéîéíéîéíéîéíéîéíää  ,ò øùàá ïè÷ ãçà íò ãîäøåáâá äãåäé éøä õîåàáå 
çåø ,àåíéðåéì øî :àì !á êøåö åðì ïéà"íëúåáøú" , øù÷á õôç åðì ïéà

íëîò ,úååöîå äøåú åðì ùé ,åðéùôðì åðåçéðä .äæä ïîæá ïë , øùà
åðéìò íéãîåòåðúåà ììåáì íéîîåæä úéáî åðéáéåà  , úà ùèùèì íéöôçä

 ïéá íéøåøáä úåìåáâää øáãì íéãøçä 'ä çåø ïéàù íìåòä éùðàì '
÷áíáø .ç úåùåã÷ä úåáéùéä úåîåç úà õåøôì íéñðîä"å , äúò íâ éæà

íäì øîàðå äøåáâá ãåîòð :àì !á êøåö åðì ïéà'íëúåáøú' ,'úåáøú' 



    
 בך אתפארבך אתפארבך אתפארבך אתפאר

יב 

å ÷ùðä"éãé íöåòå éçåë" ,'úåáøú'ä "äìëùä"å "äîãé÷ä",' úåáøú '
íéìáääå äéâåìåðëèä ,íéàèç íéùðà úåáøú. íëîò øù÷á õôç åðì ïéà ,

îå äøåú åðì ùéúååö ,íééç êøã ,úåùåã÷ úåáéùé åðéúåáø éôî úøåñîå 
äòåîù é÷éúòî .úåîåçä úà õåøôì åçéìöú àì .åðéùôðì åðåçéðä .    

        
************        

        
 äðä äðä äðä äðäòùú úðù éäìùá" æøëåä áñá åðéøéòá" ã òöáî ìò" åáúë äúòå
íëì "-à øåæçî ÷îòä ìãâî ', éëøáàì äøåú éùåãéç úáéúë ãåãéòì 

 úåáéùéä éøåçáå íéììåëäúåùåã÷ä. áå" úåøùò åðìáé÷ ä ìù úåáø
íéø÷éä íéøåçáäå íéëøáàä ìù íèò éøôî úåéðøåú úåëøòîå úåøåáç .

 ãçåéî ñðëá úåãáëð úåâìéî åìáé÷ íäáù úåøçáåîä úåøåáçä éáúåëå
òùú äëåðçá íéé÷úäù"â. ïëàå , éëøáàî íéáø úåàøì äéä áìä ïéðøî

ãçåéîä ñðëá åçëðù úåáéùéä éøåçáîå íéììåëäðä "ì , éøáã òåîùì
ãçåéîä ãîòîá íééç íé÷åìà.ñá äðùðå øæç øáãä "òùú úðùá íâ ã"ã .  

  
ìòåìòåìòåìòååðàá äúò  ,ä úøæòá íéãîåò åðà úòë äðä ' íòôä úàæ êøáúé

å úéùéìùä"ä÷æç éåä àúìúá".   
    
úåëæúåëæúåëæúåëæò øéòá äøåúä éðá ìù íðø÷ íéøäì åðì àéä äìåãâ "äæ òöáî é ,
òå"úåôñåð úåìåòô é .áë ïéà ìò ÷øå êà àìà ÷îòä ìãâîì ø÷éå ãå

äá íéñåçä äøåúä éðá ! ãåáë íéðëåùä íéììåëäå úåùåã÷ä úåáéùéä ìò
äëåúá !äãåáë íéàöîðä äøåúä éæëøî ìò àìà äðéà øéòå øéò ìë ìù 

àì åúå äá  .  
  

ïëàåïëàåïëàåïëàå ,äëåúî ò÷åá äøåú ìå÷ ïéàù øéòì äì òöá äî ? úåëæ äæéà ìò
äøö úòá ïòùú ?øéò øãäúú äîáúåéðçåøîå äøåúî ä÷éøä  ? äî

äøåú ééç íäá ìáúì éìáî äø÷åé úåðåëùáå øàô éðéðáá úìòåú ? äî
íéî àìì øåáá úìòåú?...   

   



    
 בך אתפארבך אתפארבך אתפארבך אתפאר

יג 

ìòìòìòìò ïë åðìåë ìò äáåç éëøáàå úåáéùéä éðá ìù íðø÷ íîåøìå øàôì 
åðéøéòáù íéììåëä ,åðéúåàâ íäéìòù . úåùòì ïúéðù øúåéá áåèä ÷ñòä

ìåòôìå ,ä íò ÷ñòúäì àåääéãîåìå äøåú . äæ òöáîù åðà íéçåèáå
 éàãååæ úéìòð äøèî ïòîì íøåú .ä õôçå 'çìöé åðéãéá.  

  
************        

  
ñøèðå÷ñøèðå÷ñøèðå÷ñøèðå÷ äæ - ùâåîä  úàæáúåáéùéä éðáì ãçåéîä ñðëá , ìù úéìéòä

äîåàäå íòä , øùà" øàùë äîçìî ïéëøåò àì íìåòä éëøãî åìãáåä
 ìàøùéåëå' , íùä ìéç íä àìàåëå') "ä ïåùìáîø"ìä í äèéîù úåë

âé ÷øô ìáåéåéä "á (-àø÷ð  "øàôúà êá", àìà úøàôú ïéàù úåøåäì 
äøåúá ,àíòáù íéøçáåîá àìà øàô ïéúåáéùéä éðá  éãîåìå úåùåã÷ä 
äøåúä .áåò åô àîåé"ààúéà  :ä úà úáäàå ' êéäìà- íéîù íù àäéù 

êãé ìò áäàúî ,íéîëç éãéîìú ùîùîå äðåùå àøå÷ àäéù , åàùî àäéå
 åðúîåúåéøáä íò úçðá , åéìò úåøîåà úåéøáä äî- åéáà éøùà 

äøåú åãîìù ,äøåú åãîìù åáø éøùà . åãîì àìù úåéøáì íäì éåà
äøåú , äøåú åãîìù éðåìô-åéëøã íéàð äîë åàø  , íéð÷åúî äîë
åéùòî ,øùà ìàøùé äúà éãáò éì øîàéå øîåà áåúëä åéìò êá 
øàôúà.  

        
************        

  
 äàãåäá äàãåäá äàãåäá äàãåäáøáòä ìò ,êåøá    ÷åìàíéòåúä ïî åðìéãáäå åãåáëì åðàøáù åðé ,

úîà úøåú åðì ïúðå ,åðëåúá òèð íìåò ééçå .ä êéðôì éðà äãåî '
úåðø÷ éáùåéî àìå ùøãîä úéá éáùåéî é÷ìç úîùù é÷åìà . åðéô åìéà

 àìîíéë äøéù ,åéìâ ïåîäë äðéø åððåùìå , éáçøîë çáù åðéúåúôùå
òé÷ø ,çøéëå ùîùë úåøéàî åðéðéòå ,ðéãéåíéîù éøùðë úåùåøô å ,

úåìéàë úåì÷ åðéìâøå , óìàî úçà ìò êì úåãåäì ïé÷éôñî åðçðà ïéà
íéîòô úåááø éáø áåøå íéôìà éôìà , úéùòù úåàìôðå íéñéð úåáåèä

åðîò .  
   



    
 בך אתפארבך אתפארבך אתפארבך אתפאר

יד 

 äù÷áå äù÷áå äù÷áå äù÷áåãéúòä ìò ,ä äúà 'éðîî êéîçø àìëú àì .äëæðù úåáøäì 
íéîù ãåáë. úîàá êãáòì,å úåùòìå øåîùì ãîììå ãåîìì  úà íéé÷ì

äáäàáå äîùì êúøåú ãåîìú éøáã ìë .  
  
äéåäéåäéåäéå""""øøøøäéù  åéåðéøáãúìòåúì  ,àäéå äîåçä øåöéáá óñåð êáãð äæ 

øéôëä úåçåø íúåà ìë ïéáì åðéðéá äìéãáîä úåáùåðä úåðøéúîäå ä
úåáåçøá.  äøåúä àìà øåéù åðì ïéàù åðáéìá åæ úéìòð äøëä ÷æçì

úàæä .úôéù íéøáåñä íúåàì åðáéìá æåáì íðåùì úå÷ì÷ìçá åðå øåâñì
àøîâä úàíúåçãìå íééãé éúùá  , éãîåì úà øø÷ì äøåøá íúøèî øùà

ç úåöéçîä ãéøôäìå äøåúä"å .åëå åàéèçîä ìåãâå' . åðéìò ïë ìò ÷æçì
ä éàðùî øùà åìà íéîéá èøôá ÷æçúäìå ' ìéôùäì íéù÷áîå ùàø åàùð

 äøåúä éãîåì úà àëãìå-íîçì úô úìéæâá íà  ,åðá íà íúåúôì ïåéñ
öåéëå íéðåù íéòöîàá äøåúä éìëéäì õåçî íàéöåäì"á , úåîåç õåøôì

ç øåäèä ïîùä êô àîèìå éìãâî"å . íéøîåà åðà åìà ìëì- úåøðä 
íäá ùîúùäì úåùø åðì ïéàå íä ùãå÷ åììä .åììä úåøðä , éãîåì

íìåòä úà íéøéàîä äøåúä ,íä íéùã÷ ùãå÷ , ùîúùäì úåùø åðì ïéàå
ôäìå íäáùãå÷ä úãåáò íúãåáòá íäì òéø . óãî í÷úðìî äìéìç

íìåòä éìáäìå ïéìåçä íìåòì àøîâä . éçéùîá åòâú ìà- úå÷åðéú åìà 
ïáø úéá ìù , åòøú ìà éàéáðáå-íéîëç éãéîìú åìà ) . èé÷ úáù

ò"á.( ãåîòð åðéúøîùî ìò äøåúä éðá åðàåä íéáø íéîé  óéñåî úåéäì
ä úãåáòá êìåäå 'äòá"é .îììå ã÷ìå úåùòìå øåîùì ãîììå ìë úà íéé
úøåú ãåîìú éøáãä 'äàá äá.  

  
éàåìåéàåìåéàåìåéàåìåíéîìåò úìåàâì äìçúäå çúô åìà íéîé åéäéå  , äìöäå úåãô

õåçîå úéáî åðéáéåàî ,ä áúëù åîëå úîà úôù)úéùàøá ,äëåðç(æå "ì, 
ù íòèäùåòá÷ð úåöî "ççúôä ìöà ,"  çúô íä äëåðç éîé éë æîøì

 äîéìù äìåàâì äìçúäååðéîéá äøäîá äéäúù".  
  

  
  
  



    
 בך אתפארבך אתפארבך אתפארבך אתפאר

טו 

íëì åáúë äúòåíëì åáúë äúòåíëì åáúë äúòåíëì åáúë äúòå 
äøåú éùåãéç úáéúë úìòî ïéðòáäøåú éùåãéç úáéúë úìòî ïéðòáäøåú éùåãéç úáéúë úìòî ïéðòáäøåú éùåãéç úáéúë úìòî ïéðòá        

  
  

בשעה שעלה משה למרום , אמר רבי יהושע בן לוי, ב איתא" דף פח עבשבת] א

מה לילוד אשה , רבונו של עולם: אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא

 שגנוזה לך תשע חמודה גנוזה: אמרו לפניו. לקבל תורה בא: אמר להן. בינינו

אתה מבקש ליתנה לבשר , מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם

אדנינו מה אדיר שמך בכל ' ה. מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. ודם

החזיר :  אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה- ! הארץ אשר תנה הודך על השמים

,  שאתה נותן לי מה כתיב בהתורה, רבונו של עולם: אמר לפניו', להן תשובה וכו

לפרעה . למצרים ירדתם: אמר להן. אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים' אנכי ה

 לא יהיה לך אלהים -שוב מה כתיב בה . תורה למה תהא לכם. השתעבדתם

 זכור -שוב מה כתיב בה . בין הגויים אתם שרויין שעובדין עבודה זרה, אחרים

שוב מה . ם מלאכה שאתם צריכין שבותאת יום השבת לקדשו כלום אתם עושי

 כבד את אביך -שוב מה כתיב בה . משא ומתן יש ביניכם,  לא תשא-כתיב בה 

קנאה , שוב מה כתיב בה לא תרצח לא תנאף לא תגנב. ואת אמך אב ואם יש לכם

' שנאמר ה, מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא. יצר הרע יש ביניכם, יש ביניכם

מיד כל אחד .  לא כתיב-ואילו תנה הודך על השמים ' גואדנינו מה אדיר שמך ו

  . כ"ע. 'ומסר לו וכו, ואחד נעשה לו אוהב

  

וכי ,  של מלאכי השרת שרצו את התורהםמה עלתה על דעת, הקשו העולםוכבר 

  . לא ידעו שהם אינם שייכים בעשית המצוות

  
  עיקר נתינת התורה לישראל במתנה שישלטו בה ויחדשו בה כפי שכלם

  

לפי שיש , ס גיטין האריך לבאר באופן נפלא"תפארת יעקב עמ'  לסובהקדמה

האחד הוא קבלת המצות לעשות אותם כפי מה , בקבלת התורה שני דברים

ש ויתן אל משה ככלותו "והשני הוא שניתן להם התורה במתנה כמ, שנצטוו



    
 בך אתפארבך אתפארבך אתפארבך אתפאר

טז 

ופי והם ג, וענין מתנה זו שישלטו בה הם ויחדשו בה דברים. שניתנה לו במתנה

ואין אנו , כבר נתנה תורה לארץ, תורה כמו שאמרו פרק הזהב לא בשמים היא

הרי שנתנה תורה לישראל לדון בה על פי שכלם שכל האנושי , משגיחין בבת קול

ולא . וכאשר יאמרו כן יקום ועל פיהם יהא כל ריב וכל נגע וכל משפט התורה

אשר נתנה לישראל לא כי כ, או על פי נביא, שישאלו כל דבר באורים ותומים

  .רק הם שולטין בה כפי שכלם. בשמים היא

  

שהם רצו שישראל יקיימו מצות התורה כפי ,  דבר זה ערערו מלאכי השרתועל

אך לא , פ נביא או באורים ותומים"אשר יסכימו עליהן מן השמים וישאלו ע

תשובה , ה שתי תשובות גדולות"ועל זה השיב מרע, שישלטו בה ישראל כחפצם

י "מתנות נתנו לישראל וכולן לא נתנו אלא ע' ג, על פי מה שאמרו, אשונהר

י "הרי שלא זכו ישראל לאותה מתנה טובה רק ע. ב"י ועוה"תורה וא, יסורין

, וזה שאמר להם כלום למצרים ירדתם, י שעבוד במצרים"דהיינו ע, יסורין

מה שלא ולמה תזכו עתה בדבר , תורה מאיזה צד תהא לכם, לפרעה נשתעבדתם

י יסורין ושעבוד במצרים שנאמר אשר "וישראל זכו בה ע. זכיתם עד הנה

לא היה רק לקבל , רוצה ליתנה לשעיר ופארן' ומה שהי(, הוצאתיך מארץ מצרים

הלכך , אך לא שתנתן להם במתנה כמו שנתנה לישראל, עליהם עשיית המצות

כן טענת וא, )אף שלא נשתעבדו במצרים היו יכולים לקבל עליהם מצות

ה "ויפה השיב מרע, אלא שהם ישלטו בה, המלאכים לא היתה על עשיית המצות

י "כיון שלא נשתעבדו לפרעה כישראל שזכו במתנה זו ע, שאין להם זכות זה

  . יסורין

  

כי לא יתכן להורות משפטי התורה רק למין האנושי ,  השניה היתהוהתשובה

ובעלי , ילה גניבה ורציחהשהם תחת סוג כל עניני התורה והמצות כגון גז

אבל , מלאכות לידע איזה דבר נקרא מלאכה לשבות ביום השבת וכדומה לזה

אין ראוי , המלאכים שאין נופלים תחת סוג זה כלל ואין ביניהם כל אלה הענינים

ב על "כי כאשר לא נוכל אנחנו להשיג עניני העוה, שישפטו הם בדברים הללו

כמו כן , פל הזה יכול להשיג ענינים חוץ ממנובוריין לפי שאין הגוף בעולם הש
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 בעולם דםאני ז אינן יכולין להשיג טבעי ב"המלאכים שאינם תחת סוג עניני עה

וזה , השפל בעלי גופים לכך אין ראוי להשליט על התורה רק שוכני בתי חומר

  .'שאמר להם כלום גניבה יש ביניכם וכו

  

דעיקר נתינת התורה , ל"ו מכל הנלמדנ: ז הגאון בעל התפארת יעקב" עוכתב] ב

רק . לישראל במתנה היתה שילמדו אותה ויחדשו בה דברים כל אחד כפי שכלו

ועל דרך זה נהגו כל חכמי , שיאמר דברים הראויים לאומרם בדרך האמת

אמנם בדור הזה , הדורות מלפנים זה בונה וזה סותר והכל לאמיתה של תורה

 חלושי הלב אשר לא יכלו לגשת אל כי קמו מקצת, כמעט פסקה אותה מתנה

אם ' הקודש מקוצר דעתם והטילו אימה יתירה ופחד גדול לחדש שום דבר אפי

מן ' ואפי, פיו מפיק מרגליות נגד מה שימצאו היפוכו בדברי אחד מן המחברים

באמרם כי אין לנו רק מה שכתבו לנו . ש אם קדם הרבה בזמן"האחרונים וכ

ואנחנו היום , יהם אין להוסיף ומהם אין לגרועהמחברים בקיצור פסקיהם ועל

ואם יקשה להם בדבריהם , ו"כאילו התורה בשמים ולא לנו נתנה תורה ח

וההרגל נעשה טבע לנטות מדרך , יתאמצו בכל עוז ליישב אפילו בדוחק גדול

והנני עם , ל"ל בהקדמתו לספר המצות וז"ן ז"ולא כן כתב הרמב, הישר והאמת

לקיים דבריהם ולהעמיד לעשות אותם , לראשונים תלמידחפצי וחשקי להיות 

אבאר , להם חמור נושא ספרים תמיד' לא אהי, ועל ידי צמיד, לצוארי רביד

אדון לפניהם בקרקע אשפוט , אך כאשר לא יכילו רעיוני. דרכם ואדע ערכם

יתן חכמה בכל הזמנים ' כי ה, ובהלכה ברורה לא אשא פנים לתורה, למראה עיני

הרי שעם כל חפצו ליישב . ל"עכ. מים לא ימנע טוב להולכים בתמיםובכל הי

כ לא נטה מדרך הישר ולא נשא להם פנים באשר "אעפ, ל"דברי הראשונים ז

יתן חכמה בכל הזמנים לכל מי שנתן לבו לגשת אל ' כי ה, שהם קדומים לו בזמן

  . כ מדבריו"ע. לא לעסוק בפלפולים של הבל, הקודש ללמוד בדרך האמת

  
 -  'העולםנקרא סיני שמשם ירדה שנאה לאומות למה 'בזה יתבאר מאמרם 

  שאינם יכולין לסבול שבכח ישראל לחדש ולהכריע
  

  -ב "הא דאיתא בשבת פט עלבאר בזה ד "בסאמרתי , ל" יסוד הדברים הנפ"וע] ג
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י "והיינו דע. כ"ע. משום שמשם ירדה שנאה לאומות העולם, למה נקרא סיני

במה נתייחד מתן , ויש להבין.  האומות שונאים לישראלקבלת התורה נעשו

הא ,  לישראלואם משום עצם קבלת התורה, ע"תורה שממנו ירדה שנאה לאוה

  . ומה להם כי ילינו, ה על כל האומות ליתן להם התורה והם לא רצו"חזר הקב

  

וכפי שהביא מדבריו בנו בעל השם , 'אבני נזר' לבאר בהקדים דברי רבינו הויש

דהנה בהא דהיונים גזרו על ישראל ביחוד על , )חנוכה, בראשית(ואל בספרו משמ

ע דבשלמא על שבת ומילה שזה ענין מיוחד לישראל במה "יל, חודש שבת ומילה

ז התנגדו היונים שהיו חושבים את עצמם בחוצפתם "ע, שהם למעלה מן הטבע

, ל חודשאבל חודש שהוא סדר הטבע שהירח מתחדש בכ, במעלה יתירה מישראל

כדאיתא , מפני שהטבע תלוי בדיני תורה, ותירץ. למה היו מתנגדים לזה

' בת ג, ר אבין אקרא לאלהים עליון לאל גומר עלי"א, א דכתובות"בירושלמי פ

חוזרין ואם לאו אין ' ד ועברו את החודש בתולי"שנים ויום אחד ונמלכים ב

שנים ' ן עבור בתו בת גוהיינו דבאופן שקיבל האב קדושי. כ"ע. חוזרין' בתולי

ד את השנה נעשית קטנה "וכשעיברו ב, ובא עליה איש חייב סקילה, ויום אחד

וכתב . ר האיש מסקילה דאין ביאתו ביאהוממילא פטו, 'למפרע וחוזרין בתולי

, דהטבע משועבדת לתורתינו הקדושה", יד' ח סי"א חאו"ס ח"ז רבינו החת"ע

, כבר גדלה זמן הראוי שלא יחזרו בתוליהי טבע "ובתולה שנבעלה אף על פי שעפ

לתורה והוחלש כחה וחוזרת ד החדש הטבע משועבדת "מ כיון שעיברו ב"מ

ז שהטבע משועבד כפי "היינו ע,  ועל ענין זה היה עיקר התנגדותם.כ" ע."בתוליה

  . ז לא יכלו לסבול"ד, שיפסקו חכמי ישראל בקביעת החודש כאמור

  

בהא דאיתא כי היונים בקשו , )חנוכה, ראשיתב( ראיתי להשפת אמת ב"וכיוצ

ומה ענין חודש שביקשו לבטל יותר מכל . מצות חודש שבת ומילה' לבטל ג

שזה חרה להם אשר יהיה תלוי קדושת , אלא כונתם על קידוש החודש. המצות

ש בגמרא שאמרו כתבו "וז. ש ישראל דקדשינהו לזמנים"כמ, הזמנים בישראל

הנה קרי ליה , נ"וקשה ממ. כם חלק באלקי ישראללכם על קרן השור שאין ל

רצו לבטל מבני ישראל אמונה זו , אלא. 'אין לכם חלק'כ איך "וא' אלקי ישראל'
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ענין . דייקא' חלק'הינו שיש לנו . שלא יאמינו שהקדושה משפעת כפי מעשיהם

  .כ"ע.  זה רצו לבטל– שמעשינו מעוררין בשמים -זהו 

  

כולים בעיקר לסבול מעלתן של ישראל שבכוחם שאין אומות העולם י, מבואר

כל וכפי שפוסקים כאן ממילא ,  מעוררין בשמיםהםמעשיו, לפסוק ולהכריע

 שעל . שנפסקו על ידי ישראלתהלוכות טבע הבריאה משתנות לפי דיני התורה

משתעבד ומשתנה כפי אשר ,  הטבעדבר זה שיש כח בידי חכמי ישראל לשנות

ז בעיקר היתה התנגדות היונים "ע, דורכמי הקביעת ההלכה בפיהן של ח

  .הארורים

  

, מות העולםוירדה שנאה לאי מתן תורה דוקא "יתבאר שפיר הא דע, ומעתה

דהנה תחילת דרכם של ישראל במעלה זו שזכו שטבע הבריאה משתעבד להם 

בקבלת ד ,הנזכרתפארת יעקב וכפי שביאר ה. הוא במתן תורה, כפי שיפסקו

 ועיקר נתינת התורה לישראל במתנה ,התורה במתנה להם נההתורה נית

 ועל פיהם , וכאשר יאמרו כן יקום,שישלטו בה ויחדשו בה דברים על פי שכלם

והיינו שכח זה שהטבע משועבד . וכאמור, יהא כל ריב וכל נגע וכל משפט התורה

ומעלה יתירה זו שניתן להם לישראל , ניתן להם במתן תורה, לתורה ולחכמיה

, לערוך תשובות לדינא, רה אשר יכולים לחדש בתורה לפסוק ולהכריעבמתן תו

, זה אין אומות העולם יכולים לסבול, וטבע הבריאה משועבד כפי אשר יפסקו

חודש שבת גם היונים לא התנגדו רק למצות , ואכן[. ע"ז ירדה שנאה לאוה"וע

בריש  ם"רמבכ ה"וכמש, כ לכלל לימוד התורה"נ שהתנגדו ג"ואה.  בלבדומילה

בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו ד, מגילה וחנוכה' מהל ג"פ

. תרע' ב ריש סי"והביאו המשנ". ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות"דתם 

בנוסח ' וכמו שאו. ומשמע מדבריו שגזירתם היתה על ביטול כל התורה והמצוות

). ו" ס רמו' סיד"יור השולחן ערוךב' ועי( ".'להשכיחם תורתך וכו"על הניסים 

  ].מ"ל בזה עוד ואכ"וי. כנראה דהתנגדו בעיקר לאלו, דנקטינן' והני ג
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כ הגאון בעל כלי חמדה "וכמש, ע כלל"ה לאוה"מעלה זו לא הציע הקבוהנה 

חביבין ישראל שניתן להם כלי , ד"מיג "אבות פב דהנה, ד"ותו, בהקדמת ספרו

. כ"ע.  כלי חמדה שבו נברא העולם"תן להםשני" חבה יתירה נודעת להם ,חמדה

ודבר זה לא רצה . והיינו שניתן להם תורתו שתהיה שלהם כפי מה שיפסקו

ה על כל אומות העולם שיקבלו "ג שחזר הקב"ואע, ה ליתן לאומות העולם"הקב

אך שתהיה התורה שלהם , היינו רק לקיים את התורה והמצוות, את התורה

  . ש"עיי. ה ליתן להם" זה לא רצה הקבומסורה בידם לפסוק ולקבוע

    

והכל נקבע על , פ מעשיהן של ישראל"דיני התורה מעוררין בשמים ע, ואכן] ד

, כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב: תנו רבנן, ב"ראש השנה ח ע' עי, פיהם

מלמד שאין בית דין של מעלה נכנסין לדין אלא אם כן קידשו בית דין של מטה 

יהא משפט להקדוש , אם קבעו ישראל את חק החדש, ק"י דה"רש' וכ. את החדש

לא יאמר אדם איני מקיים מצות , איתא) פיסקא ג(ובפסיקתא רבתי . ברוך הוא

אלא כל מה , אמר לו הקדוש ברוך הוא לאו בני, זקינים הואיל ואינם מן התורה

למה ). א"ז י"דברים י(שנאמר על פי התורה אשר יורוך , שהם גוזרים עליך קיים

וכן הוא לענין דינא כאמור (. שאף עלי הן גוזרין שנאמר ותגזור אומר ויקם לך

גבי חנטת , ה אבל האמת"ובד. ת חתם סופר הנזכר"ע בשו"וע, לעיל מהירושלמי

וכהנה . ת עונג יום טוב בהקדמה אות טו"ובשו. ג סימן ו"ע לו בח"וע. האילנות

  . )רבות

  

כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו , הי נדה דאיתא בשלבביאור הא לצייןויש 

בשם . ב שנאמר הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכות"שהוא בן עוה

סימן ) י"מכו' ד מהדו"י יו"נדפס בקובץ מפרשים מכת(ל "דוד שפרבר ז' הגאון ר

דהנה גורמי השמים משועבדים להפסק של החכמים קובעי , )ק יג"ך ס"בש(קפט 

היינו הטבע ומהלך הרגילות של , "הליכות עולם" יש לפרש ז"ולפ. העיתים

שהליכות , עולם" הלכות"אלא " אל תקרי הליכות"ועל זה קאמר , העולם

 .משתעבד ומשתנה כפי קביעת ההלכה בפיהן של חכמי הדור, העולם היינו הטבע

  . בריאה משועבד לתורההדכל טבע 
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יוסף ' לאחי הגאון ר )ס יבמות"עמ(" יוסף תואר" בהקדמת הספר וראיתי

בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך , א"ברכות ה עא שביאר בזה מאמרם ב"שליט

מוכר עצב ולוקח , אדם מוכר חפץ לחבירו מדת בשר ודם, הוא מדת בשר ודם

שנאמר כי ,  נתן להם תורה לישראל ושמח, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן.שמח

ה "הלא אין נחסר להקב, והקשה. כ" ע.לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו

ד "ובתוה. וביאר בכמה אופנים. ומאי רבותא, כלום בנתינת התורה לעם ישראל

ז כביכול נתנה להם "ה, פ האמור לעיל שבנתינת התורה לישראל"כתב ליישב ע

. ד של מעלה כן נפסק בשמים"שמה שפוסקין הב, שליטה בהנהגת העולם

. עת ההלכה של חכמי ישראל וכאמורותהלוכות טבע הבריאה משתנים לפי קבי

בהגהות כ "ר שכוון למש"ושו. (נ"ש ותר"עיי. וכביכול נחסר לו יתברך בזה

, שאינו מובן הדמיוןכן הקשה ש ,בברכות שםיץ וומ הור"הגראלוחידושים 

כ הקדוש ברוך הוא כשנתן "משא, דמוכר חפץ עצב משום דנחסר ממנו החפץ

וזה דומה , ולא נחסר ממנו כלוםו צלהלוא התורה נשארה א, התורה לישראל

, מד איזה דבר חכמה לחבירו שהחכמה עדיין נמצא אצל זה המלמדמל שד"בול

 דבנתינת התורה ,פ ראה"ר ר"י מד"ומתבאר עפ: ל"בזהוכתב ליישב . אינו עצבו

  .)ל" עכ.כ הוי דומיא דמסירת חפץ"וא, מסר גם הנהגת עולמו

  

פ ויאמר אלוקים יהי מארת "עה, )ד טוא פסוקים י"בראשית פ(י " ברשוהנה] ה

והיו , 'י"רש' פי. 'ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאותות וכו

מאותות ) ירמיה י ב(שנאמר ,  כשהמאורות לוקין סימן רע הוא לעולם- 'לאותות

בעשותכם רצון הקדוש ברוך הוא אין אתם צריכין לדאג מן , השמים אל תחתו

שעתידים ישראל להצטוות על המועדות ,  על שם העתיד- 'מועדיםול'. הפורענות

,  שמוש החמה חצי יום ושמוש הלבנה חציו- 'ולימים'. והם נמנים למולד הלבנה

 לסוף שלש מאות ששים וחמשה ימים יגמרו מהלכת - 'ושנים'. הרי יום שלם

היו ובפסוק טו כתיב ו. כ"ע. ' וכובשנים עשר מזלות המשרתים אותם והיא שנה

 עוד - 'והיו למאורות, 'י"רש' ופי. 'למאורות ברקיע השמים להאיר על הארץ וכו

דלפי פשוטו כל מטרת בריאת , כלומר. כ"ע. זאת ישמשו שיאירו לעולם

אין להם שמוש אחר רק שיהיו למאורות ברקיע ו, המאורות אינם אלא להאיר
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כב 

מטרת דמתחילה , אך הנה באה התורה ואומרת. השמים להאיר על הארץ

ורק . 'פ מולד הלבנה וכו"לקבוע המועדים ע, המאורות לקבוע הלכות ודינים

י "וזהו שביאר רש. כ בפסוק שלאחריו כתיב שישנה עוד מטרה והיא להאיר"אח

  . והבן. בתוספת על האמור לעיל' עוד זאת, '"עוד זאת ישמשו שיאירו לעולם"

  

        

שהמתעסק בה והמהפך בה , ולמדנו דוד בשני כתובים הללו מעלת התורה"
' והב, ז"האחד נגלה והוא תועלת הגוף בעוה, זוכה לשתי תועליות גדולות

הוא שביאר דוד בכתוב , האחד והוא נגלה. ב"נסתר והוא תועלת הנפש לעוה
ות שהוא מתעסק בתורה ובוטח בה יפלו אויביו תחתיו הזה הראשון שבזכ

לפי ', ועל זה אמר אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי וגו. ולא יירא מהם
' ל גיטין יב דום לה"וזהו שדרשו רבותינו ז. שפרי התורה כליון האויבים

והוא יפילם לך חללים חללים השכם והערב עליהם ' דום לה, והתחולל לו
כל הקובע מקום , וכן אמרו בברכות דף ז. לים מאליהןלבית המדרש והם כ

' והזכיר הנביא באותן שהם עבדי ה. 'לתורתו אויביו נופלין תחתיו וכו
וכל זמן שהיו ישראל עוסקין בתורה לא . 'כל כלי יוצר עליך וגו) ישעיה כד(

וכשהיו מבטלין אותה ומתרשלין . היו נזוקין אלא היו מתגברין על שונאיהן
שכן מצינו במלאך שנראה אל יהושע . מדת הדין מתוחה כנגדםבה היתה 

והשיבו . הלנו אתה אם לצרינו, ושאל לו, בדמות איש וחרבו שלופה בידו
, ל במסכת מגילה דף י"ודרשו רז. עתה באתי' המלאך לא כי אני שר צבא ה

אמרו לו . אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו בטלתם תלמוד תורה
על מה , אמר להם עתה באתי כלומר על בטול תורה, באתעל איזה מהן 

וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק ) יהושע ח(מיד . שבטלתם עתה באתי
ומתוך התורה שהיו עוסקים בה היו מתגברים , בתוך עומקה של הלכה
  . ומצליחין כנגד האויבים

  

פ " הידוע שלא היה נצחונם של ישראל כשאר האומות המתנהגים עומןומןומןומן
אם היו , פ הזכות והעונש"קרה והטבע הגמור אבל כל נצחונם היה עהמ

מנצחין הזכות הוא מנצח ומכלה האויבים לא רבוי העם כי עם הזכות היו 
כמו שמצינו בענין גדעון שכתוב , מנצחין כל רבים עמים במעט עם

ועם החטא והעונש , מאות האיש המלקקים אושיע אתכם' בג) שופטים ז(
אבל היו נמסרים כלם ביד מעט מן , יבוי עם לא יועיל להםהיו מנוצחין ור

והסבה בזה הוא החטא המכלה היחיד או המדינה או המלכות או . האויבים
אין ערוד ממית אלא חטא ) ק דף לג"ברכות פ(וכמו שאמרו . העולם כולו

  ". 'ממית וכו
  

  )ערך תורה(רבינו בחיי בספרו כד הקמח 
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כג 
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בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב , א"עא ע בסנהדרין] א

עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות ולמה נכתבה דרוש . דרוש וקבל שכר

וד התורה הוא להביא לידי לימכיון דתכלית ' דלכאו, וקשה. כ"ע. וקבל שכר

  .מעשהל אם כן מה תועלת יש ללמוד דבר דלא שייך ,מעשה

  

 בשעה שעלה משה למרום ,אמר רבי יהושע בן לוי, איתאב " דף פח עשבתוב

מה לילוד אשה , רבונו של עולם: אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא

זה שגנוזה לך תשע חמודה גנו: אמרו לפניו. לקבל תורה בא:  אמר להן.בינינו

אתה מבקש ליתנה לבשר , מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם

אדנינו מה אדיר שמך בכל '  ה. מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו.ודם

החזיר :  אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה- ! הארץ אשר תנה הודך על השמים

 ,רה שאתה נותן לי מה כתיב בהתו, רבונו של עולם: אמר לפניו', וכולהן תשובה 

 לפרעה .למצרים ירדתם: אמר להן. אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים' אנכי ה

 לא יהיה לך אלהים - שוב מה כתיב בה . תורה למה תהא לכם.השתעבדתם

 זכור - שוב מה כתיב בה .בין הגויים אתם שרויין שעובדין עבודה זרה, אחרים

 שוב מה .שים מלאכה שאתם צריכין שבותאת יום השבת לקדשו כלום אתם עו

 כבד את אביך - שוב מה כתיב בה .משא ומתן יש ביניכם,  לא תשא-כתיב בה 

קנאה ,  שוב מה כתיב בה לא תרצח לא תנאף לא תגנב.ואת אמך אב ואם יש לכם

' שנאמר ה,  מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא.יצר הרע יש ביניכם, יש ביניכם

מיד כל אחד .  לא כתיב-ואילו תנה הודך על השמים '  וגואדנינו מה אדיר שמך

   .כ"ע. 'וכוומסר לו , ואחד נעשה לו אוהב
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כד 

וכי לא ידעו , ד של המלאכים שרצו את התורה"מה היתה הס, יש לשאולוהנה 

בשעה שעשו ישראל את ד, כ יקשה עוד"כמו. שהם אינם שייכים בעשית המצוות

ל וכי מה "כנ ותימה .חזור התורה אלינו שמחו מלאכי השרת אמרו עתה ת,העגל

  . תורת חיים בסנהדרין שם' ה בס"כ. [שייכות יש למלאכים בתורה

  

הנה יש לברר בהא דאיתא בשבת שם ,  הקשה הבית הלוי בהקדמה לספרועוד

באו ששים ריבוא של מלאכי , בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע): א"בע(

אחד כנגד נעשה ואחד , ני כתריםלכל אחד ואחד מישראל קשרו לו ש, השרת

' כו להני בזלפיכך , בדוקא" הקדימו"שי "דרק עוהנה משמע . כ"ע. כנגד נשמע

אף שהיו מקבלין התורה לא היו , אבל אם לא היו מקדימין נעשה לנשמע, כתרים

  . וצריך ביאור. הכתרים הללו' זוכין לב

  

 :בה במגילת אסתרמדרש רהא דאיתא בביש לעיין , ח שם"בתו'  הוסיף להקעוד

 אמר לפניו יתברך עד ,בשעה שנהנו ישראל מסעודת אחשורוש עמד שטן והלשין

 אמר .ל ותורה מה תהא עליה" א.מתי תדבק באומה זו אבד אותן מן העולם

', תסתפק בעליונים'וקשה מהו הלשון  .כ"ע. 'ע תסתפק בעליונים וכו" רבש,לפניו

  .'תנה אותה לעליונים'ל למינקט "הו

  

  לידע ההלכות אלא ' מבוא לתכלית'וד התורה אינו רק לימ
  'תכלית בפני עצמו'גם 

  

ב "כמש, אופנים' דענין לימוד תורה הוא בב,  הענין יש להקדיםולהסביר] ב

והיינו ללמוד לידע היאך , מבוא לתכלית קיום המצוות, האחד, ל שם"הביה

מ "מ, בות בלימודוכן הנשים אף שאינם מחוי. ה חסיד"שהרי לא ע, לקיים בפועל

ה מברכות "ומש, מחויבות ללמוד במצוות הנוהגות בהן שידעו היאך לקיים

  . מז בשם הרוקח' י סי"ת וכדאיתא בב"ברכה

  

לימודן אינו אלא כל דאילו נשים , ע"עצם הלימוד הוא תכלית בפ,  השניהענין

 אך בדברים שאינם נוגעים להן למעשה אין ,מבוא להתכלית דקיום המצוות
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כה 

עצם הלימוד הוא ד,  עוד מעלהנהאנשים ישבלימוד של  אבל . שום עניןלהם

 וזהו דאיתא . אף שאינו נוגע למעשה.ע וככל מצוה דעלמא"מצוה ותכלית בפ

ל צא ובדוק שעה "א' כגון אני שלמדתי כל התורה כולה וכו' במנחות צט שאל וכו

, ח"קיים יצא בו ידוהיינו החיוב ללמוד כדי לדעת ל. 'שאינו לא יום ולא לילה וכו

  . ע לעולם אינו מסתיים"אך הלימוד דהוא תכלית בפ

  

  ה"עצם הלימוד אף שאינו נפקא מינה לשום דין והלכה הרי הוא דבוק בהקב
  

ע אף שאינו לימוד " דבלימוד תורה עצם הלימוד הוא תכלית ומטרה בפוהיינו

הלות וכל וכלימוד נגעים וא', אליבא דהלכתא בשביל לדעת היאך לקיים וכדו

ויכוין להתדבק בלימודו בו : ...ו"נפש החיים שער ד פוזה לשונו של ה. כיוצא בזה

ובזה הוא , זו הלכה' היינו להתדבק בכל כחותיו לדבר ה, ה"בתורה בו בהקב

וכל , כי הוא יתברך ורצונו חד כמו שכתוב בזוהר, דבוק בו יתברך ממש כביכול

, ברך שכן גזרה רצונו שיהא כך הדיןהוא רצונו ית, דין והלכה מתורה הקדושה

וגם אם הוא עסוק בדברי . כשר או פסול טמא וטהור אסור ומותר חייב וזכאי

כי , ה"גם כן הוא דבוק בדבורו של הקב, אגדה שאין בהם נפקותא לשום דין

ואפילו מה שהתלמיד קטן שואל מרבו , התורה כולה בכלליה ופרטיה ודקדוקיה

כתב לך את  ",)פרק מג(ובשמות רבה . ' וכו בסיניהכל יצא מפיו יתברך למשה

ה בסיני ליתן תורה לישראל אמר למשה על "בשעה שנגלה הקב, "הדברים האלה

וידבר אלקים את כל הדברים ", מקרא ומשנה הלכות ואגדות שנאמר, הסדר

 ולא עוד אלא כי גם באותו העת .כ"אפילו מה שהתלמיד שואל לרב ע, "האלה

כל תיבה שמוציא מפיו הן הן הדברים יוצאים ,  למטהשהאדם עוסק בתורה

ק דגיטין גבי פלגש "כדאשכחן בפ, כביכול גם מפיו יתברך באותו העת ממש

א "והיינו מפני שר, אביתר בני כך הוא אומר יונתן בני כך הוא אומר' וכובגבעה 

גם הוא יתברך שנה דבריהם , י עסקו ביניהם בענין פלגש בגבעה אז באותו עת"ור

כי הכל , ו"ולכן כל התורה קדושתה שוה בלי שום חילוק ושינוי כלל ח. ' וכוממש

 ,ואם חסר בספר תורה אות אחת מפסוק אלוף תמנע, דבור פיו יתברך שמו ממש

או מפסוק שמע , היא נפסלת כמו אם היה נחסר אות אחת מעשרת הדברות

    .ל"עכ. ' וכוישראל
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כו 

  

 , ואין לך מצוה,אין לך קוץ בתורהש,  זה כתב התורת חיים בסנהדרין שםוכעין

 , שנאמר אלהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה,שאין לה סוד בעצמותו יתברך

ג שאינו " וכל העוסק בתורה אע,מקומה היינו יסודה ומקורה בעצמיותו יתברך

  ..ככ"" ע ע.. הרי הוא עוסק בכבוד קדושתו ומדבק שכלו בו יתברך,עושה

  

והמעלה היותר גדולה היא : ל"וז, א"ם סב ענדרי רבינו הקרן אורה בוכתב

כי בשני . הם דרכי הסברא הישרה והחידוד האמיתי, השינון ולימוד הגמרא

כי עדיין לא יגיעו ולא , הלימודים הראשונים עדיין לא יגיע אל תכלית השלימות

 המורים ,)א"ב ע"סוטה כ(ל "וכמו שאמרו ז. יכונו דרכיו אל התכלית האמיתי

מפני אשר על ידי המשנה לבדה אין . נתם הרי אלו מבלי עולםהלכה מתוך מש

וכאשר . עד שישנן בחכמה ובהשכל לפלס דרכיו בפלס ומאזני צדק, הלכה ברורה

 על זה ,)א"א ע"שם כ(ל "וככוונת אמרם ז, ישים מגמתו אל זה המכוון בלימודו

' בהוידבק , אז יגיע אל מחוז חפצו בלימודו, לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא

כי לימוד הגמרא לאמיתה של , ז נאמר ולדבקה בו"וע. 'וכו. על ידי מאור התורה

 י בירור הוויותיה ופיסוקיה"תורה סגולה נפלאה היא להדבק בשכינה יתברך ע

  .ש"עיי. 'וכו

  

  אותו לימוד לא מגין עליו בעידנא דלא עסיק, הלומד רק לידע ההלכה למעשה
  

על הלומד רק כדי לידע , ס בכמה מקומות" מבהילים כתב רבינו החתודברים] ג

כשנדקדק תחילה לשון תורה : ל"א כתב וז"הנה בנדרים פא ע, ההלכה ותו לא

 אלא יש תורה לשם שמים .'לשם שמים' ולא אמר 'לשמה'לשמה מהו לשון 

,  אך אין כוונתו אלא כדי לקיים המצות ולידע ההלכה איך יעשה המעשה,ממש

 איננו עדיף מקיום ,עסק איננו אלא לקיים המצוהוכיון שכל עצמו של אותו ה

אך עיקר מצות עסק . המצוה גופיה דבעידנא דלא עסיק בה לא מגינא ולא מצלי

ע להגות בה יומם ולילה ולהעמיק ולעיין בכל תוצאותיה "התורה הוא מצוה בפ

לא לבד , ואם בחקתי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ומובאיה כי עמקו מחשבותיה

 אלא דרוש וקבל שכר היינו הדרשה עצמה היא ,ה בשעה שצריך להלידע המצו
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כז 

וזהו עוסק לשמה של תורה לא על כונה אחרת , ה"השכר ונחת רוח לפני הקב

   .ל"עכ. והיא המגינה ומצלי

  

 להשיג שכתב ,פ בחקותי"בר) ט"ם תשייירושל (מ"הנדת " עהובחדושיד "עוחזר 

ות כל עסקנו בידיעת הדינים  והזהיר מהי,ד החובת הלבבות בהקדמה שכתב"ע

, כל עסקנו בעיוניות' אלא יהי, כגון דיני גיטין וכדומה, הנכרים ושאלות הזרות

כ החסיד "והנה במ: ל"בזהשיג עליו הו. ולכשיבוא שאלה כזו לידינו נעיין בה

 ,ס"ל וקבעו בש"ואשר כבשוהו רז' לא זה הדרך סלולה אשר חפץ ה, ההוא

 וגופו ).:ג"ב כ"ב(אמה מהו ' חוץ לנ' אמה ורגלו א' בתוך נ' איבעיא להו רגלו א

ל "כי ידעו חז, ס"שבש' ג רוב שקלא וטרי" וכה,):ג"נדה כ' ע(תיש ופניו אדם מהו 

וזה הוא המביא לאדם להבת לו , שידיעת דברים אלו זהו האושר האמיתי

' ובתנאי שתהיה תחילת כוונתו לשם ה, כל היום ודביקות בשמו הגדול' ביראת ה

  .כ"ע. ' וכות"כי אם יעסוק בתורה בענינים כאלו ממילא ידובק בהי, מ"תלו

  

שאין לימוד התורה רק לידע , ד"ס דף שטז ותו"בזה עוד בדרשות החתוהאריך 

ומשום , ד התורה"דאם כן היו פטורים האבות לגדל בניהם ע. הדינים ותו לא

כ "וע. שהשאין מחוייבים כל ישראל להיות מורי הוראה להורות הלכה למע

ולפיכך מחויבים כל ישראל ללמד , דעסק התורה הוא ענין ומעלה בפני עצמה

ולפיכך . ואין רשות לאף אדם ליבטל ממנה ומשום הלכה שבה, בניהם תורה

כ מברכת "וכדמוכח ג. היינו לשם התורה ולא רק לשם מצוותיה', לשמה'קתני 

נ עצם הלימוד " דאהכ משום"וע, ג שאין מברכים אלא על גמר עשיה"אע, התורה

  .דהעסק בעצמו מצוה, הוא גמר עשייתה

  

  ס לתחילתו" בחיבור סוף הש

  

ת "ס עה"הביא לדברי רבינו החתב סימן צג "ת ציץ אליעזר חי"שובוהנה ] ד

תנא דבי , ל בסוף נדה"במאמרם ז דזהו הכוונה , דבריויש לומר לפיוכתב ד, ל"הנ

שנאמר , הוא בן העולם הבאאליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו ש
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כח 

היינו ששונה הלכות בכל יום ד. אל תקרי הליכות אלא הלכות, הליכות עולם לו

ז " ואיננו מחכה מתי שיזדמן לו ד, בין הנוגעים למעשה בין אם לאו,קאוד

 ומכיון .ס"כדברי החת' ה בלהדבקאדם כזה זוכה ד, למעשה ואזי יעיין בזה

ושלא יבוש . הוא כבר שהוא בן עולם הבאשזוכה למדריגה כזאת ממילא מובטח 

  .כ"ע. ב"ז ולא בעוה"ולא יכלם לא בעוה

  

ל לתחילתו "ס דמסכת נדה הנ"פ זה לנעוץ ולקשר סיום הש"ד ע" בסאמרתיו

הטעם שהתחיל יאר בברכות ם ריש "בחידושי הרידהנה . ש"העוסק במצות ק

בן קרחה יהושע ' ר, א"דף יג עשם פ המבואר במשנה "ע, ש"ס במצות ק"הש

כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה , אומר למה קדמה פרשת שמע לוהיה

כ "קבלו מלכותי ואח, ה אנכי"שפתח הקב' וכמבואר בגמ. 'כ עול מצות וכו"ואח

כ פירוש "כן פתח התנא בקבלת עול מלכות שמים תחלה ואח. 'קבלו גזירותי כו

והנה , ותו יתברך כאמורס עוסק בקבלת עול מלכ"הרי דתחילת הש. כ" ע.המצות

 בין הנוגע ,קאוששונה הלכות בכל יום דס "ס בסיום הש"החת' פ ד"להנתבאר ע

מה יצא מזה למעשה , בלי חשבונות' והיינו דלומד תורת ה ,למעשה בין אם לאו

שהרי העושה כן , ס עוסק בענין קבלת מלכות שמים"הרי שגם סיום הש. 'וכו

ולא רק עול מצוות לידע , כאמור' ציווי השלומד בגלל , מבטא בזה עול מלכות

  .והבן. המצוות לקיימם ותו לא

  

שכתב א "חלהקדמה בת מנחת יצחק "שו נפלאה מצאתי בהאי ענינא בופנינה

פ המבואר לעיל דעצם הלימוד הוא תכלית "ע, א" באוס לתחילתו"לחבר סוף הש

 אליהו כל תנא דבי, ס במסכת נדה"דהנה סיום הש. ע אף שאינו נוגע למעשה"בפ

ת "שנאמר הליכות עולם לו א, ב"השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה

דאף דבנות ישראל , דבא לומר) א"בח(א "במהרש' עיו .הליכות אלא הלכות

יאמר ושמא , נקיים' אף ברואות טפת דם כחרדל יושבות זשהחמירו על עצמן 

 , זירא נתקן כל טעותא' דהא בחומרא דר,כ אין לי ללמוד מסכת נדה"האומר א

 הטעם כדי אף ללא. ע"מ דהלימוד הוי מצוה בפ"וש, מ צריך ללמוד ההלכות"מ

' מבואר הטעם על מס, ח סוף ברכות"ה בצלנוה  .לידע את המעשה אשר יעשון
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כט 

כ שלא "לרמז על ברכת התורה שהמה סגולה ג, שנקראת בשם ברכות, ברכות

 שרק על מצוה כהמוסכם להלוהנה ידוע הכלל ה. ישכח מה שלומד עיין שם

, צ לברך"וכל מצוה שעשייתה לאו גמר מצוה א, שעשייתה גמר מצוה צריך לברך

ת דצריך לברך הוא משום דלימוד התורה "כ בת"וע, )ב"עמב (כמבואר במנחות 

ובזה שפיר נסמך סוף . מלבד מה שמביא לידי מעשה, גופא הוא גמר מצוה

ואין זה רק הכשר כדי לידע , ר מצוההוי גמתורה גופא מ דלימוד "דש. ס"הש

לומר , לרמז על ברכת התורה, כ נקראת ברכות"שע, ברכות' להא דמס, ההלכות

  .כ"ע.  גמר מצוה צריך לברךשעצם הלימוד שכיון כ"ג

  

  שהחשיבו הלימוד כהכשר מצוה לידע ההלכה– 'שלא בירכו בתורה תחילה'
  ואין מברכין אלא על גמר מצוה

  

אלא הינו , ן לימוד התורה כהכשר מצוה לידע הדינים ותו לאז שאי" דובעצם] ה

נדרים ' הגמ' שביארו בד' האח' הנה אדכרנא בד, ע וגמר מצוה בפועל"תכלית בפ

דהיינו שהחשיבו את לימוד התורה ',  וכושלא ברכו בתורה תחלהבהא א "פא ע

 וכיון דכל, ע"רק כאמצעי לידיעת ההלכה לידע היאך לקיים ולא לתכלית בפ

לימודם אינו אלא הכשר מצוה לא בירכו עליה כדאיתא במנחות מב כל מצוה 

כיון שעצם לימוד , וזה היה טעותן. דעשיתה לאו גמר מצוה אין מברך עליה

. לא' ס סי"כ באור ישראל להגרי"כ. ע כאמור"התורה הוא תכלית ומצוה בפ

ע "בפמצות עסק התורה הוא מצוה ס בנדרים שם דעיקר "וקדם לבאר כן החת

לידע המצוה ולא רק , להגות בה יומם ולילה ולהעמיק ולעיין בכל תוצאותיה

ז האופן והמחשבה "אז בשעת החורבן לא עסקו עהנה  ו. ותו לאבשעה שצריך לה

אך במה יודע . ה היודע מחשבות ולא חכמים ונביאים"גילה להם הקבו ,הלז

' מסקינן בפ אמר רב יהודה אמר רב שלא ברכו בתורה תחלה ו,איפה זאת

התכלת כל מצוה שעשייתה גמר מצותה מברכים עליה ושאין עשייתה גמר 

והשתא אי כל כונת עסק התורה אינה אלא לעשות , מצותה אין מברכים עליה

אבל המברך , כ אין למודה ועסקה גמר מצותה אין מברכים עליה"המצות א

' ועי. ל"עכ. עליה מודה שכוונתו שמלבד קיום המצות עוד העסק בעצמו מצוה

  .  יד' סיא"חתשובות והנהגות 



    
 בך אתפארבך אתפארבך אתפארבך אתפאר

ל 

  להאמור יתיישבו כל הקושיות בתחילת המאמר
   

מאי דמה שהקשו ד, יתיישבו כל הקושיות שהבאנו בתחילת המאמר, ומעתה] ו

 בעשיית היו יודעים שאינם שייכים וכי לא ,סלקא דעתייהו דמלאכי השרת

נו שייך למעשה מעלתו שהרי נתבאר דעצם לימוד התורה אף שאי, מ"לק. המצות

 ועלה על דעת המלאכים .משיגין כבודו וקדושתו יתברךגם בזה שוהיינו , נשגבה

 ועדיף ליה יתברך שיתנה להן כיון שהן רוחני ויש להן כח ,לחודא סגיהא דב

והשיב להן וכי יש ביניכם . ו"להשיג על ידה כבודו יתברך טפי מישראל שהן ב

   .היינו גם הלימוד וגם עצם קיום המצוות,  דתרתי ודאי עדיףוהיינו , 'כוו

  

 ולא היועיר הנדחת בן סורר ומורה ,  ניחא כמובן הא דאיתא בסנהדרין שםובזה

דעצם הלימוד אף שלא שייך . 'דרוש וקבל שכר' ו להיות ולמה נכתביןולא עתיד

  .לענין מעשה הריהו מקיים מצות לימוד תורה ומדבק שכלו בו יתברך

  

מעיקרא שהרי ', תסתפק בעליונים'דקתני , רש מגילת אסתר הביאור במדוזהו

 מסתפק בהן כיון ה משום דלא הי,התורה לעליוניםה "הקב ןלא נתבמתן תורה 

ישראל אין גם עתה שאבל , רק הלימוד ולא קיום המצוותדלא שייך בהו 

  .  ח שם"כ ליישב התו"כ. כ"ע.  לחודאלימוד בעליונים ב'תסתפק, 'מקיימין אותה

  

כו להני זנעשה לנשמע בדוקא " הקדימו"שי "רק עהא דמשמע ש יתבאר עודה ובז

אף שהיו מקבלין עליהם , אבל אם לא היו מקדימין נעשה לנשמע, כתרים' ב

 'נעשה': ק"זוהובהקדם הא דאיתא ב .הכתרים הללו' התורה לא היו זוכין לב

בלה על קיום דנעשה הוי ק, והיינו,  בפתגמין דאורייתא'נשמע' ו,בעובדין טבין

 והנה אם היו ישראל אומרים נשמע .ק"ונשמע הוי קבלת לימוד התוה, המצות

 אלא שמוכרחים ללמוד קודם , לא היה במשמעות קבלתם רק עול מצות,ונעשה

ונעשה הוי התכלית , 'נעשה' נמשך ומבוא ל'נשמע' והיה ,כדי שידעו היאך לעשות

יו שמוכרחים ללמוד קודם ה אמרו נעשה ומובן מאל"ומש', רק קבלה א' והי

 דגם שלא יצטרכו ,כ" תכלית מצד עצמו ג'נשמע'ונמצא דהוי , כ אמרו נשמע"ואח

קבלות של ' י הקדמה נעשו ב"ונמצא ע, כ ילמדו מצד עצמה"ללמוד משום עשיה ג
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לא 

קבלות ' והוי ב, וזהו שאמרו בשעה שהקדימו, תכליתים עול מצות ועול תורה' ב

כנגד ' כתרים א' מישראל ב' ש וקשרו לכל א"ר מה"סעול מצות ועול תורה ירדו 

כ ליישב "כ. ש עוד" יעויי.כתרים' י ההקדמה זכו לב"כנגד נשמע דע' נעשה וא

  . לז'ג סי" חיליעזראץ ת צי"שו' ועי. ל שם"הביה

  

 כבר שמיםולא ,  בעיקר בלימוד הישיבהמתמקדים בני הישיבותולפיכך ] ז

על חשבון לימוד הגמרא שלא  ובודאי(מצעירותם את מגמתם בעניני הלכה 

זה גם תועלתם לכשיתבגרו ויבואו ללמוד הרי  ,ובנוסף לכל האמור. )בישיבה

והיינו ככל . הרי שישכילו לכוון יותר אל האמת, אליבא דהלכתאבאמת 

כ "הרי שכשיגיעו אח,  וראשונים ואחרוניםת"בגפבצעירותם  יותר ושיעמיק

ו "ולא יכשלו ח,  של תורה בלימוד נכון וישרללימוד ההלכה ידעו לכוון לאמיתה

 .שאנו מדמין נעשה מעשהומפני . ולא ידמו מילתא למילתא בדלא דמי, בהוראה

. ל"ר' ו בכלל כי רבים חללים הפילה זה שלא הגיע להוראה וכו"ולא יהיו ח

  . והדברים ידועים

  

  ס ומפרשים"אותו שיש לו ידיעות בהלכה אך חסר לו בקיאות בש
  ונה בית ללא יסודותדומה לב

  

כתב דברים , שיא'  עמ'במסילה העולה'ל בספרו "א רוט זצ" המשגיח הגרר"ומו

הן אמת שהדרגה הגבוהה ביותר בלימוד שייכת היא למי : ל"ז וז"ברורים בענ

לדרגות גבוהות בעיון התורה ובהבנת היסודות של , שזוכה לשני שולחנות

ואמת . תא אליבא דהלכתאהסוגיא והראשונים ומגיע עד לאסוקי שמעת

אולם עם ירידת הדורות נתמעטו הלבבות . שבדורות קודמים היו רבים שזכו לכך

  .  וגם רבים משועבדים ללימוד בישיבות הקדושות. ולא רבים יחכמו להשיג הכל

  

גם אם לא הגיעו , אין ספק שהמעיינים הגדולים בתורה,  זאת נאמר בבירוראולם

הם יותר מאותם שיש להם ידיעות במה שנקרא נחשבים , עד להכרעת ההלכה

ס "וחסרים הם את העיון במקורות ההלכה דהיינו בש" הלכה למעשה"

כי כל בנין חייבים להתחיל , והסברא פשוטה. ובראשונים ובגדולי האחרונים
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והנה המעיינים מתחילים מיסודות הסוגיא ומגיעים עד לגובה . מהיסודות

פ החלק הבנוי עומד על יסודות " אבל עכ,ואם כי הבנין לא נשלם. מסוים

אבל אותם המגיעים מהר לחלקי ההלכה בלי לדעת את היסודות ובלי . איתנים

ואם . להבין מקור הדברים דומים הם לאחד שבונה גג בלי עמודים ובלי תמיכה

הדרך ילכו בה ' ד להורות לעם ה"ויש להם ס, כי בדורות הללו צריכים גם לכאלה

כפי , אם אמנם הגיעו גם לדרגה מסוימת בעיון ובהבנה, עשוןואת המעשה אשר י

רחוקים הם מאותם הלומדים , מ בגדרי תלמיד חכם"מ. ח"ראות גדולי הת

ס ובדברי גדולי "שיודעים לישא וליתן במלחמתה של תורה בסוגיות הש

והן בכל מה , הן בדעת תורה, והבדל זה בא לידי ביטוי. הראשונים והאחרונים

יקה ללומדיה ובעיקר בכח הראיה למרחוק שזוכים לה חכמי תורה שהתורה מענ

  .ל"עכ. 'אמיתיים וכו

  

דוקא המעיינים ד ,ב"חלהקדמה בת להורות נתן "שוז ב" עוד בענוראיתי

כי , להם יאה לברר הלכה לאמיתה, ס והראשונים"המעמיקים חקר בלימוד הש

א שבאה לפניהם ישכילו בכל עובד, על ידי הרגלם בעיון לחלק בין הנושאים

וגם ישכיל לברר את עצם הסוגיא וההלכה , לדעת לאיזו הלכה נוגעת עובדא זו

ברם מי שלא הרגיל עצמו לעיון מעמיק ורק . וזה וזה נתקיים בידו, העולה ממנה

קרוב הדבר שישתבש , אף אם ידיעותיו מרובות, אוסף בחפניו פסקי פסקי

יבה שקצת גדולים מנעו מתלמידיהם וזוהי הס. בהוראה כי דמיונו אינו עולה יפה

מחשש שישתבשו ללמוד רק הפסקים , ד"ע יו"בנערותם ללמוד פסקי הלכות בשו

ברם פשוט שהלומד בעיון סוגיית , ס וראשונים"וימנעו מעיון ועמל במקורות הש

אין לך מדה טובה מזו והיא , ס וגם מברר מסקנת ההלכה בדברי הפוסקים"הש

והלומד את הסוגיא ולא הגיע ,  התורה לאמיתההמדרגה העליונה של לימוד

ואולי זו היא . לידיעת ובירור ההלכה הרי זה כנכנס לפרוזדור ולא הגיע לטרקלין

ולא ' מה אני מקיים ישוטטו לבקש את דבר ה, )שבת קל ב(ל "כוונת אמרם ז

 כי משנה ברורה -שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד , ימצאו

והלכה ברורה היינו ידיעת פסקי ההלכות ,  הדק היטב לעומק הסוגיאהיינו עיון
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, הוא הוא הזוכה לשלימות ידיעת התורה, אבל הזוכה לשניהם יחד, למעשה

  .ש עוד בארוכה" ועיי.לאמיתה של תורה' והוא הוא מבקש דבר ה

  

  מהות ומעלת צורת הלימוד בישיבות הקדושות

  

): ה ויתחיל בלימודו"בדסדר הלימוד (' םסדר היו' לך את לשונו של בעל הוהא] ח

ג "אע, וזה היה המנהג שנהגו לקבוע ישיבות לפלפל בהם סוגיות ודיבורים קשים

מפני הענין , שנראה כאיבוד זמן אחר שאין מוציאין ממנו לא דין ולא משפט

שאמרנו כדי ללמוד להישיר השכל כדי שידע להעמיק הענינים כאשר יבואו לידו 

שאין לטעון כלל מהי , ביאור דבריו. ל"עכ. 'ור משפטו וכוכבר שיוציא לא

ת "התועלת בלימוד שלומדים בישיבות הקדושות אחר שלומדים רק גפ

כיון שלימוד זה , דליתא. וראשונים ואחרונים ואף שאינו נוגע למעשה ממש

ומיישר , העוסק ביסודות הסוגיה מקנה לבחור בצעירותו את ההבנה האמיתית

  .וין לאמת כשיגדל ויעסוק בעניני הלכה בפועלשכלו שיוכל לכ

  

שהלימוד , )א"ב פ"ח(חיי עולם ' ל בס"ק של מרנא הקהילות יעקב זצ" בדע"וע

מביאה אותו בדרך כלל לדרגת , שהבחור לומד בצעירותו עד הגיעו לנישואיו

היינו שאם יקבל עליו עול תורה מסוגל , "שיכול ללמוד"תלמיד בעל סברא ישרה 

להתעמק ולירד לעמקא דדינא בכל חלקי התורה ים , לות התורהלעלות במע

  . התלמוד והפוסקים בדרך אמת

  
  בחורים צעירים צריכים להתעסק בלימוד הישיבה 

  'לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא'ולא ב
  

לאסוקי שמעתתא 'בחורים צעירים אין להם כלל לחתור בענין ז ש"דובאמת ] ט

במכתבים הובא . (ל"זצוקן האבי עזרי כתב בזה מרכבר ', אליבא דהלכתא

ואין הכונה בזה שבחור צעיר לא ילמד כלל . )ש"יעוי. יב' ג עמ"ומאמרים ח

' ועי( .חלילה וחס, הלכות לדעת הדרך אשר ילך בה ואת המעשה אשר יעשה

אלא כונתינו בזה כמו שכתב ). ח סימן רמז שער ז"ת משנה הלכות ח"שוב
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כאשר אותו בחור שלח לו . יר מבני משפחתול לבחור צע"ז אוירבעך זצ"הגרש

. א בכמה סימנים"מ הלכתי בדברי החזו"מכתב ארוך ובו מו) ז"למרן הגרש(

אך לבסוף , ובסיום המכתב הוסיף לו ברכות חיזוק ועידוד, ז השיבו כדת"והגרש

, טוב וגם נחוץ מאד ללמוד הלכות. ב.נ: "הוסיף לו עוד הערה מעשית וזו לשונה

צריך להיות בעיקר בגמרא שלומדים , את הכשרונות בגיל שלךאולם להשקיע 

  .כ"ע]. רצז' ב עמ"חכו ממתקים ח' ס". [בשיעור

  

 תלמידים לאותםיש להעיר ש,  שער יב כתבח סימן רמז" משנה הלכות חת"שווב

שבאים לישיבות ואין משתתפים בשיעורים אלא רוצים ללמוד לעצמם ולחדש 

 ובזה פירש מה . מרב כי אין לו שום קבלה וזה משבש אותם,חידושים לעצמם

 רבו מחלוקת , משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן,ל"זחשאמרו 

 שלא שמשו כל הא דקתנייש לדייק הנה  ו. ונעשה תורה כשתי תורות,בישראל

אבל הענין בזה דוודאי הם למדו כל צרכן . ל שלא למדו כל צרכן"הולד ,צרכן

 כלומר שלא , אלא שלא שמשו כל צרכן,ל לומדים גדוליםוהיו תלמידי שמאי והל

 או ,קבלו קבלות מרבותיהן ולא החשיבו הקבלות אלא מה שיחדשו בעצמם

 ועד שמאי והלל סמכו רק על מה שקבלו .שחשבו שגם הם יכולים לחדש תורה

לשון  אפילו היה נראה ,מרבותיהם ודקדקו בדבריהם עד שאמרו אפילו בלשונם

 . משום דחייב אדם לומר בלשון רבו,)א"שבת טו ע(אמר הין  כהלל ש,משובש

ה עד "ולכן לא היתה מחלוקת דכולם היתה להם קבלה אחת ממשה רבינו ע

 אבל משרבו תלמידים שלא שמשו ולא החשיבו את קבלת רבותיהם .היום הזה

 , דכל אחד חידש לפי שכלו וחריפותו ולא סמכו אקבלה,נעשה תורה כשתי תורות

    .ש" עיי. מחלוקות ונעשה תורה כשתי תורותולכן רבו

  

הרי שלאחר צאתו ,  לאחר שישתלם בלימודי הישיבה באופן הרצוי כאמורורק

' ח בס"החמרנא  כ"וכמש[, מכותלי הישיבה כאשר ישקיע בלימוד ההלכה כנדרש

שיבא לידי גם תכלית הלמוד הוא הרי ש, דבר פשוט הואד, ז"ב פ"שם עולם ח

ועלול האדם , לעולם לא יבא לידי מעשה, ד אותן ההלכותאם לא ילמו, מעשה

כגון בדיני קריאת , להכשל בכל עת בביטול כמה מצות התורה על ידי סיבה זו
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ושאר פרטי ' וכן בדיני תפילין שיהיו מונחים על מקומם כדין וכו. 'שמע וכו

, קטןושיעור אורך ורוחב הטלית ' מקום תלייתן וכו, וכן בענייני הציצית. הדינים

וכן . ושאר פרטי דינים של הלכה זו, וזמן חיובם, ודיני בגדים החייבים בציצית

וכן כל דיני . שיש בהן כמה הלכות הנחוצות לו לאדם בכל יום, כל דיני תפלה

וכן כל דיני . 'ובפרט דיני ברכת המזון שהוא מצות עשה דאורייתא וכו, ברכות

אם לא ילמד ,  לאדם בכל יוםבכמה פרטי דינים שמזדמנים לו, ברכת הנהנין

או שמברך , ל כל הנהנה בלי ברכה מעל"ואמרו חז, מצוי מאד שמחסר ברכה

כמו שאמרו , אלהיך לשוא'  הםברכה שאינה צריכה ועובר על לא תשא את ש

אם לא ידע הלכותיה בודאי עלול להכשל , ובפרט הלכות שבת החמורה. ל"חז

וכהאי גוונא . מה להלכות שבתבכמה איסורי דאורייתא וכמו שכתבתי בהקד

כגון הלכות מליחה , ד יש כמה הלכות שנחוצות לכל בעל בית לדעת אותן"ביו

ואם לא ילמדם בודאי עלול , והלכות ריבית והלכות נדה והלכות תולעים וכדומה

אזי יזכה לראות ברכה בעמלו לכוין אל , ]כ"ע. ע שהאריך"וע. 'להכשל בהם וכו

  .  ו לאמיתה של תורההאמת ולהוציא לאור משפט

  

  לא ישים מגמתו בלימודו בשביל שיהיה דיין או שום משרה אחרת

  

, קבל משרהשאוף לשאין לו להאדם ללמוד כדי ל,  הדברים אתה למדומכלל] י

ופן ואולי : ל"וז, א"נדרים סב עבקרן אורה וכתב רבינו ה. 'או להיות דיין וכדו

 לא בזה ,כי אם כה תעשה, ר מזההשמ, יעלה על רוחך בלימודך כדי להקרא רבי

ולא תבוא אל , כי המחשבה המדומית תתעך מדרכי החיים. תלך לבטח דרכיך

כי תכלית הלוך דרכיה הוא . 'ז נאמר דרכיה דרכי נועם כו"וע. מחוז חפץ נפשך

וכל , ו"ולא לשום תועלת גשמי ח, ולבוא אל חיים הנצחיים' כדי לחזות בנועם ה

בות גם כן אשר תלך בהם הכל יהיו שלום כי סוף כי הנתי. נתיבותיה שלום

   .ש" עיי.הכבוד לבוא

  

, )כז( בתהלים פ"עה, י"א פ"ל בספרו שם עולם ח"רבינו בעל החפץ חיים זצוהנה 

' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' אחת שאלתי מאת ה"
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לשון עבר אל ון לש ממהו השינוי .לכאורה הכתוב מוקשה מאדד. "ולבקר בהיכלו

  . עתידלשון  אבקש הוא ,עברלשון שאלתי הוא , עתיד

  

כגון שהיה עני , דרך האדם שמשתנה בקשתו מזמן לזמןדהנה , לבאר וכתב

וביקש בראש השנה לפני השם יתברך שיקצוב לו פרנסה על השנה החדשה 

. ה ביותר מזה שנעשה בעל הבית בשנה זו"ועזרו הקב, שלשה רובל לשבוע

לא יבקש הרי , ש עליו עוד שנה חדשה ומבקש מלפני השם יתברך פרנסהובהתחד

 יתבייש אלא שיקצוב לו לערך כמו שאר בעלי בתים שבעירו שלא ,כמקודם

לא יבקש עוד בהתחדש עליו , ה בשנה הזו שנעשה עשיר"וכשעזרו הקב. לפניהם

 אלא שיצליחהו השם יתברך בנכסיו ויעלה, שזה גנאי הוא לו, שנה כדאשתקד

לפנים בארץ ישראל שהיתה הנשיאות תחת [וכן הוא לענין נשיאות . מעלה מעלה

ואחר , שיעזרהו להיות משרי מאות' יבקש לה,  כשזכה להיות משרי חמשים,]ידן

 אצלושתמיד משתנות , הואוהכלל , כך כשעזרהו לזה יבקש להיות משרי אלפים

 הבקשה שבקש כשנעשה מלך אותה' ובודאי יתבייש לבקש מלפני ה, הבקשות

כי ,  שאצלו לא כן הדבר,ולזה אמר דוד המלך עליו השלום. כשהיה משרי עשרות

', רועה צאן הייתי לאבי במדרגה שפלה וכמו שכתוב ויקחני ממכלאות צאן וגו

והנה עתה שנתעליתי במעלה רמה , ובקשתי אז לפני השם יתברך בקשה אחת

אבקש רק אותה הבקשה אף על פי כן לא , מאד שנעשיתי מלך על כל ישראל

ומה היא . שמבקשים שתיגדל שררתם, עצמה ולא יותר כדרך שאר שרים

, דהיינו שאלמד כל ימי תורה, כל ימי חיי' הבקשה שבקשתי אז שבתי בבית ה

. ש"עיי. מקודם לכן' שאלתי'פ שזהו גם מה ש"אע,  גם עתה'אבקש'ודבר זה לבד 

  .כ"ע

  
קשה שביקש האדם בבחרותו לישב שאותה הב, כ לעניננו" יש לרמוז גמכאן

בודאי שלא חשב בצעירותו על כל מיני משרות שהרי (, וללמוד בהתמדה

כשזוכה להקים , כן צריך לדאוג שכך תהיה משאלתו ברבות הימים, )ותפקידים

להמשיך ללמוד בהתמדה ללא שום מטרה לחפש משרות ', את ביתו וכו

בעת לומדי בישיבה ' שאלתי'וזהו אחת . 'ואדרבא כל הבורח וכו. ותפקידים
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בצעירותי בעבר ללמוד בלי שום ' שאלתי'אחת . בהיותי בכולל' אבקש'אותה 

  .   ל"וד... בעתיד' אבקש'כ "אותה ג, פניות

  

נוקות של ירצו להנהיג להשמיע לפני מלמדי תו ,ד שחדשים מקרוב באו"ע"
 הנה פשוט כי לא מחשבותיהם ', וכובית רבן דרכי חנוך מפי פסיכולוגים

כי כל ידיעתם מבוססת על דרכי הגוים , מחשבותינו ולא דרכיהם דרכינו
צר מחשבות לבם רק רע וי' והגיונותיהם אשר אין בהם לא תורה ולא יראת ה

גוף הענין ברור כשמלה שחלילה ללמוד דרכי חנוך מאלו ... ' וכוכל היום
כי החנוך של , והלא החוש מעיד, ששאבו ידיעתם מן האומות ובתי ספריהם

הוציא פרי , המבוסס על הפסיכולוגיא, הגויים והמינים הנגררים אחריהם
ואנו אין לנו , מפורסםבאושים כי מלאה הארץ חמס פשע וגם רשע כידוע ו

ע ומפי "ס והשו"אלא ללמוד דרכי החינוך וההוראה מדברי רבותינו בעלי הש
וכל ההולך בדרכיהם . מסורת אבותינו ורבותינו אשר מפיהם אנו חיים

ו חולי כי "מלבד אם יארע ח. הסלולה ילך תום ובטח ורגליו לעולם לא תמעד
י "י שהורשה לנו עפאז יש לבדוק ברופאים המרפאים בדרכי הטבע כפ

ו "בחוקותי כ(ן "ורמב, ה שניתנה"שם ד' ותוס) פה א(ק " עיין ב-התורה 
, ה שאין"ד) ס א(י ברכות "ורש, )נו א(ם פסחים "ש להרמב"ופיהמ, )א"י

 ובענינים אלו יש להתייעץ עם -ז שם "וטו) ו"של' סי(ע יורה דעה "ושו
 תנוקות המצווים ומלמדי. תלמיד חכם וצדיק שידע מה לרחק ומה לקרב

ב " עיין ב-טהורה בלבותיהם הרכים של צעירי צאן קדשים ' להשפיע יראת ה
התקינו שיהיו מושיבין מלמדי תנוקות בירושלים מאי דרוש כי מציון ) כא א(

שם לפי שהיה רואה קדושה גדולה בעבודת הכהנים היה ' ובתוס, תצא תורה
ילה להם לקבל לקח מפי  חל-מכוון לבו יותר ליראת שמים וללמוד תורה 

ועיין , פסיכולוגים השואבים ידיעתם ממעין נרפש וכל היוצא מן הטמא טמא
ועל ההורים מוטלת החובה . 'אם הרב דומה למלאך וגו) דף טו ב(חגיגה 

ותמימי דרך ולא ' למסור בניהם אך למלמדים ומחנכים שהם ידועים ביראת ה
המלמד שיהא איש צדיק תמים כי זהו עיקר מעלת , פנו אל רהבים ושטי כזב

ו זוהמא בלב התנוקות ואסור "הא זולת זה הוא מטיל ח, ולא מהמתחכמים
 בקונטרס אל תגעו במשיחי לבאר חומר ...וכבר האריך. ללמוד תורה מפיו

והם דברים ברורים כשמש , האיסור לשנות מדרכי התורה והמסורה בחנוך
ל שאמר הטעם מה "זצד מבעלזא "ק מוהרי"וידועים דברי הגה. בצהרים

שבפרשת קריאת שמע נסמכה מצוות ושננתם לבניך למצוות תפילין ומזוזה 
דלהורות בא שכשם שבתפילין ומזוזה אם ', דכתיב וקשרתם לאות על ידך וגו

כמו כן בדרכי החנוך של , שינה אפילו קוץ אחת מהאותיות הרי זה פסול
  ."תנוקות של בית רבן פוסל אפילו שינוי כל דהוא

  

 ג סימן סו"ת להורות נתן ח"שו



    
 בך אתפארבך אתפארבך אתפארבך אתפאר

לח 

 úôìçåî àäú àì äøåúä úàæ úôìçåî àäú àì äøåúä úàæ úôìçåî àäú àì äøåúä úàæ úôìçåî àäú àì äøåúä úàæ        
æ íøîàî øåàéááå æ íøîàî øåàéááå æ íøîàî øåàéááå æ íøîàî øåàéááå """" ì ì ì ì""""äøåú íå÷îá àìà øã éðéàäøåú íå÷îá àìà øã éðéàäøåú íå÷îá àìà øã éðéàäøåú íå÷îá àìà øã éðéà " " " "        

äøåú íå÷î åðéàù ïìðî äøåú íå÷î åðéàù ïìðî äøåú íå÷î åðéàù ïìðî äøåú íå÷î åðéàù ïìðî  
        

  
פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע . בן קיסמאר יוסי "א: ט" פרק ו מבאבות] א

, מאיזה מקום אתה' ואמר לי ר, בי זקן אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום

רצונך שתדור ' אמר לי ר, אמרתי לו מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני

, ואבנים טובות ומרגליות, עמנו במקומינו ואני נותן לך אלף אלפים דינרי זהב

. איני דר אלא במקום תורה ילו אתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולםאמרתי לו אפ

לפי שבשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים 

  .  כ"ע. 'וכוטובות ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים בלבד

  

י בן קיסמא שיבוא לכהן "דמסתמא אותו אדם ביקש מר, חדא,  יש להעירוהנה

כ לאיזה מטרה מבקשים מגדול "דאל. ' ויורה להם את הדרך וכוכרב בעירם

י בן "מהי תשובת ר, ואם כן הוא. בישראל שיעתיק את מקומו לעיר אחרת

הרי מן ההכרח שיבואו מורי הוראה גם ', איני דר אלא במקום תורה, 'קיסמא

  .למקומות שאינם של תורה להנהיגם ולהנחות להם הדרך

  

מובא (וכמו שהקשה הגאון בעל הכלי חמדה . 'יש להעיר בהאי מתניעוד 

, )ה בעיירות"בהערה ד. ס שמות"בתולדות המחבר לקונטרס המילואים שבסו

ר שכן "ושו.  שעירו של אותו אדם אינה מקום תורהי בן קיסמא"רדמנין ידע 

ד המשנה באבות "ע, מועדיםחלק ה ,ת"בספרו עה(משנה שכיר ' כ בס"ג' הק

דהנה כל , ובכלי חמדה כתב ליישב הערה זו באופן נפלא( .תירוצו להלן' ועי). שם

שזהו דבר הכרחי . 'וכדו, לחם, מים, כגון אויר. צריך להיות בזול, דבר הכרחי

לכן אמר שנראה מזה , ק שרוצה ליתן לו הון רב"כשראה ריב, ולכן. ואינו יקר

  ).כ"ע... וראיה שמשלמים ביוקר, כ"שהתורה לא נחשב אצלם כדבר הכרחי כ
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יש : ל"וז) ח אלול"דברים שבת ר. 'לבושי שרד'לבעל ה(ערבי נחל '  הקשה בסעוד

בשלמא אם רצה ליתן לו עושר בשביל שיבטל , למה עזב כל העושר הזה, לדקדק

אבל באמת אדרבא כל , מהתורה שפיר השיב טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

וכי , מם ולילה בהרחבהישעו וחפצו של אותו אדם היה להעשירו כדי שילמוד יו

התנא הקדוש הלזה היה צריך לרב שילמדנו ומאי נפקא מינה לו באיזה מקום 

  . כ"ע. שידור

  

 בסך שהנה, שלכאורה תמוה,  נז'ד סי" חד"יורת אגרות משה "שו הקשה בעוד

אלא . כ מקום תורה" גםולעשות ש, למידי חכמיםגדול כזה יכול להביא עוד ת

משום דלא , ח"אף כשיכניסו לשם ת, ה מקום תורהמשמע שלאו בכל מקום נעש

  . אמאי-ע " וצ.בכל מקום אפשר שיצליחו לעשותו למקום תורה

  

  לים את מרות התורה לגמרי איני דר אלא במקום שיושביו מקב
  ערמומיותבלא שום 

   

דהנה ידוע שישנם כאלה שבאמת אינם חפצים בפסקי , ד"בס בזהוהנראה ] ב

 אשר רבים חללים –זקוקים המה לרבנים מטעמם אלא , הרבנים ובהנהגתם

וכפי שידוע (ג בעיות " להרגיע את מצפונם ולהקל מעליהם את כובד התרי-הפילו 

' ג בעיות"תרי 'וישנם כאלה שיש להם' ג מצוות"תרי'שישנם כאלה שיש להם 

וכל מטרתם במינוי הרב אינו אלא כדי להשתמש בו ). ל" רשצריך להתמודד עמם

' וזהו שהבחין ר. והדברים ידועים. 'וכו' להתיר'ו' להקל'כדי שימצא להם פתחים 

, "במקומינו"יוסי בן קיסמא בדברי אותו האיש שאמר לו רצונך שתדור עמנו 

אלא ). ש"עיי. ל"ערבי נחל הנ' ר שהקשה כן בס"ושו. (דלכאורה הוא כפל לשון

, נתכוון לומר שיתאים את עצמו למקום המיועד ויפסוק להם לפי רוח המקום

היינו , תורה" במקום"ז אמר לו איני דר אלא "וע. ולא לפי ההלכה המסורה

  .והבן. במקום שיושביו מקבלים את מרות התורה לגמרי בלא שום ערמומיות

  

מה ) שם(יישב ד שהביא ל"הימשנה שכיר  הדברים אציין בזה מדברי הולהשלמת

 וביאר .ששם אינו מקום תורהי בן קיסמא "רמאין ידע ד, שהובא להקשות לעיל
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דהנה בימים הקדמונים היה , הגאון רבי דוד מייזעלסד באופן נפלא בשם "עזה

היו בוחרים את , לות גדולותימנהג בשעה שהיו צריכים ליקח רב אפילו בקה

מקום וחפשו בחיפוש אחר ונסעו ממקום ל, התלמידי חכמים היותר גדולים

וכשראו שהוא גדול בתורה לא הסתכלו , חיפוש אחר התלמיד חכם ובחנו אותו

כשראו שהוא ראוי ו, על מצבו ומעמדו אם תואר או הדר לו למראה עיני העולם

כמו שלקחו בפרנקפורט דמיין , לאותו איצטלא לקחו אותו והשיבו אותו בראש

ואת הפרי מגדים בפרנקפורט , אס שהיה מלמד בקראק"את בעל מסורת הש

וכל זה היה כל זמן שהבעלי בתים היו בעצמם . שהיה מקרי דרדקי בלבוב

תלמידי חכמים והיו מבינים מי הוא ראוי להיות יושב על כסא הוראה וכתר 

ובעת שצריכים לרב לא ,  ארצות ירדה לעולם-ם אבל כעת שהע, הרבנות הולמתו

אם הוא רב , ביטים איו מקום מושבו כעתרק מ, הידיעה של הרב בתורה מכרעת

במקום גדול נוטלים אותו ומושיבים אותו בראש קריה בלי השגחה על גדלו 

    .זה סימן שאינם בני תורה, בתורה רק המקום מכריע

  

דבטח אותו איש שפגע בו היה ראש הקהל , יוסי בן קיסמא'  היה במעשה דרוכן

ויען שהיה עם הארץ , בקש להם רבלה ליוהיה נשלח מן הקה, באיזה עיר גדולה

לא היה יודע במה לבחון את הרב אם הוא תלמיד חכם , י רוב"כמו שהוא עפ

על כן עשה לו סימן אם הוא באיזה מקום גדול אז יקח , וראוי לאותו איצטלא

וכשאמר לו , רבי מאיזה מקום אתה, על כן שאלו, אותו ויתן לו כל זהב שבא

 רצונך שתדור במקומנו ואני אתן לך אלף אלפים אמר לו רבי', מעיר גדולה כו

 יען שלא ,והשיב לו רבי יוסי בן קיסמא, דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות

 ואינך יודע כעת אחר התשובה יותר ,בחנתני ולא דברת אתי בדברי תורה

ורק מה שאמרתי לך שמעיר גדולה אני הבטחת לי , מחכמת תורתי מתחלה

על כן , ה סימן מובהק שרק המקום גורם לכם ולא התורההרי ז, הרבה כסף וזהב

אפילו אם אתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולם איני דר אלא , אתם עמי הארצות

  .כ"ע. במקום תורה
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שישנם כאלה שצריכים שיכהן אצלם רב רק בשביל להרגיע ,  הוא ענין אחדוהכל

נחה אותם בדרך אך לא בשביל שי. או בשביל פרסום וכבוד, את מצפונם כאמור

פ הדברים הללו "והנה ע. והעמדת הדת על תילה בנחרצות, המסורה והמקובלת

ט כיון "וה, ל"מ הנ"כ יתיישב בזה דברי האגר"וכמו. 'יתיישבו מעתה כל הקו

א להיות לו תקנה גם אם יביאו לשם "א, כ"שמקום כזה עם השקפה פסולה כ

מקום ההוא לא האפשר שד, מ ביאר"ובאגר. (ציבור תלמידי חכמים אמיתיים

ר שולט "משום שהיה מקום תענוגים שיצה, היה מקום מסוגל ללימוד התורה

ויהיה פירוש איני דר אלא במקום . א לעשותו למקום תורה"וא, שם ביותר

, ח נמצאים שם כבר ממש"לא רק במקום שכבר נעשה מקום שהרבה ת, תורה

וקצת מדויק . ח לשם"אלא גם למקום שראוי להעשות מקום תורה לכשיביאו ת

  ).ש" עיי.ח מצויים שם"מדלא אמר איני דר אלא במקום שת

  

  ו"חזמן הלעולם לא יעלה על הדעת להתאים את התורה לנסיבות 
  

את " להתאים"אותם טועים ומתעים הזוממים ל רא לפומייהועפ, אכןו] ג

וץ  למסור נפשינו על כל קםחובתינו לעמוד נגדו. ו"ח" צורך הדור"התורה לפי 

' הוקוץ מדברי רבותינו אשר מפיהם אנו חיים לבל יעלה הפורץ לחבל כרם 

,  סימן כח"ת כתב סופר או" וכתב בשו.נו רשות להוסיף ולגרוע ואין ל.צבאות

 ואמרו , אשר מקרוב באו אלו החכמים בעיניהם,מחשבת פיגול לא ירצהדזוהי 

 והם ,טבעים העתים והשינויי ומשתנה לפי , במקום ובזמןההתורה תלויש

 ,ל" ר ורבים חללים הפילו,תועים ומתעים רבים, חכמים מחוכמים בעיניהם

, חכמים המה להרע והשכל לא ידעו כי התורה נצחית ולא ניתנה לקיום חיי הגוף

  .תמימה משיבת נפש' ותורת ה,  הנפשתאלא לשלימו

  

סם והנה ידוע ומפור: ל"וז ט 'ו סי"ת יחוה דעת ח"שוא ב"מרן זיע'  בדע"וע

ולכן אין לשלוח יד לשנות ממנהגי , :)תוספות מנחות כ(שמנהג ישראל תורה הוא 

להוכיח מהגמרא ) 'שרש ט(י קולון בתשובה "וכבר האריך הגאון מהר. ישראל

שאין , ושכן כתב רבינו יצחק אבן גיאת. שאין לבטל שום מנהג:) תענית כח(

ז "וכן העלה הרדב. ש"ע. לשנות ממנהג המקום אפילו למנהג אחר טוב ממנו
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והגאון רבי יהודה עייאש בספר מטה יהודה . ש"ע). סימן תקלב(' בתשובה חלק ג

שאין לשנות ממנהגי ישראל , כתב, )ה מלך"בד, א"דף לו ע, סימן תקפב(' חלק ב

מפני , ונקרא פורץ גדר, וכל המשנה ידו על התחתונה ואינו אלא טועה, כלל וכלל

ת בית יהודה "וכן כתב עוד בספרו שו. נור למעלהשכל מנהג ומנהג יש לו שרש וצי

שכל הרבנים אשר הנהיגו את קהלותיהם על פי , )'חלק אורח חיים סימן ס(

והיו טורחים לקיים המנהג , היו נזהרים שלא לשנות ממנהגי ישראל כלל, התורה

וזאת תורת . ומעמידים ומחזקים אותו בדבר המעמיד שאפילו באלף לא בטיל

כי אם , חוז במנהג ובמעשה האבות ולא יטה מהם ימין ושמאלהאדם השלם לא

היום יבטל , יבא כל אחד לסמוך על שיקול דעתו ולתקן כפי אשר יכשר בעיניו

ותהיה תורה , וממילא כל מנהגי ישראל יעדרון, מנהג אחד ולמחר מנהגים הרבה

 פי וימשך מזה לפשוט יד גם בדברים שנהגו בהם איסור על, חדשה בכל דור ודור

לכן כל מורה צדק יסמוך ידו החזקה לחזק . ועבירה גוררת עבירה. גדולי הדור

ובספר ). 'סימן ה(ת דברי יוסף אירגאס "ועיין עוד בשו. ש"ע. 'מנהגי ישראל וכו

חלק אורח חיים (ת בגדי כהונה "ובשו). ד"מערכת מנהג דף קלו ע(פחד יצחק 

ועיקר דבריו [ .ל" עכ.ועוד). 'ן טסימ(' י חלק ב'ת לב חיים פלאג"ובשו). 'סימן י

יש להשאיר ש, מותר להסיר הפרוכת מעל ארון הקודש להראות יופיושם אם 

אף אם הארון עצמו נאה , המנהג של פריסת הפרוכת על ארון הקודש על כנו

, ואם המצא ימצא בית כנסת שהסירו הפרוכת מעל ארון הקודש. ומפואר ביותר

    ].ש"עיי. שלא ברצון חכמים עשו כןהרי 

  

אורייתא , ) א.ג עג"ח(ק "זוהד מאמר ה"ע, )מועדים שבועות(משנה שכיר  'ובס

כיון שהתורה הקדושה הוא דהנה , ז דברים נחרצים"כתב ע. ה חד הוא"וקוב

,  ואין העת יכולה לשלוט בו,כ ממילא כמו שהוא חי וקיים לעד"א, עצם מעצמו

 ושיני הזמן .ת ממשלת הזמןכמו כן התורה הקדושה היא נצחית ולא ניתנה תח

 ויאבדו אלף כיוצא באלו מהמתחדשים הרוצים .אינם יכולין לכלות אותה

לומר שכעת לפי העת שבאים , לעקור את התורה מגבולה וליתנה תחת גדרי הזמן

ורק בוררים , החדש אי אפשר לקיים ולהחזיק בכל חוקי התורה ובחומר מצותה

תיפח . הם מרחקים והם מקרבים, אהואומרים מצוה זו נאה ומצוה זו לא נ
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מג 

 של ורוחם ויאבדו אלף כיוצא בהם ואל יאבד מדברי תורתינו הקדושה אף כקוצ

  .  כי היא למעלה מהזמן והיא ניתנה לכל עת ועת.ד"יו

  

שנוהגין לומר בעת ' בריך שמיה' בנוסח ) א.ב רו"ח(ק " מאמר הזוהפירש ובזה

לכאורה ו', אורייתיה בכל עידן ועידןדסגידנא קמיה ומקמי דיקר  ',פתיחת הארון

 - היה סגי בחדאהלא ', עידן'קשה למה כפלו לומר תרי פעמים הך תיבת 

, היינו שאני משתחוה אל כבוד התורה בכל עת', בכל עידן' דסגידנא קמיה וכו'

, ל מובן היטב"י הנ"אבל עפ. 'עידן'ולאיזה צורך הזכירו שני פעמים את תיבת 

ואין , נעים ומשועבדים ליקרא דאורייתא בכל עת ועונהשאנו אומרים שאנו נכ

ואין לנו משפט הבחירה ,  עונה זו יפה ועונה זו אינה יפהו" ח לומרבאיםאנו 

 שבכל עידן אלא, לבחור באיזה עת טוב לקיים מצות התורה ובעת שלא לקיים

   .כ" ע.ועידן אנו משועבדים אליה

  

  

  
  

  
  

ס "מחוייבין למסור נפשינו כמבואר בש על מנהג מדברי רבותינו אףאףאףאף""""
שלא בשעת גזירת מלכות לא '  אפי,י" כי אתא רבין אר,)דף עד(סנהדרין 

 .על מצוה קלה יהרג ואל יעבור' אמרו אלא בצינעא אבל בפרהסיא אפי
לשנויי ערקתא '  אפי, יצחק אמר רב אמר רבא בר,ואמרינן מה מצוה קלה

לקשור כך ודרך ישראל לקשור י שאם דרך הגויים "ש פירש"דמסאנא וע
'  אפי,ת בדבר ודרך ישראל להיות צנועיםדו כגון שיש צד יה,בענין אחר

שינוי זו שאין כאן מצוה אלא מנהג בעלמא מחוייב לקדש השם בפני ישראל 
 ,ל אף כחוט השערה"חזברי מד' ש שאין בידינו להקל בדבר א"וכ. חביריו

 ,שים צאי לך בעקבי הצאןכמאמר המלך החכם אם לא תדעי לך היפה בנ
 חייבין אנו לכוף ,וכפי אשר הורונו חכמים היראים שבדור אשר לפנינו

 כי כן ,ש" וחלילה לזוז מדבריהם זיז כ,כאגמון ראשינו ולילך בעקבותיהם
  ".ש שלא לזוז מדבריהם"נצטווינו מאת הבורא ית

        

 ח"הלכות יסודי התורה פ) ד"תרנ. רפפורט(דרך המלך ספר 
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äáâéåäáâéåäáâéåäáâéååáì åáì åáì åáì         
 íøîàî øåàéáá íøîàî øåàéáá íøîàî øåàéáá íøîàî øåàéáá''''úéöéö úåöî äæ íéðáì êéãâá åéäé úò ìëáúéöéö úåöî äæ íéðáì êéãâá åéäé úò ìëáúéöéö úåöî äæ íéðáì êéãâá åéäé úò ìëáúéöéö úåöî äæ íéðáì êéãâá åéäé úò ìëá''''            

  
היא מחמת שלא מחשיב , אחד הסיבות שבעטיה מגיע האדם לידי מכשולהנה ] א

ואומר לעצמו מי אני , והינו מרגיש שפל בעצמו, עצמו כבן מלך מלכי המלכים

סבור שאינו ו, וכיון שאינו מכיר במעלותיו', וזוכר את שחטא בעבר וכו. ומה חיי

מה בכך שאתלכלך , לפיכך אומר לעצמו וכי מה בכך אם אחטא, במדרגה גבוהה

. ל ואין בכך כלום"עוד לכלוך נוסף ר, הרי ממילא כבר הנני מלוכלך ושפל, בחטא

, עד היותו נכבד וחשוב' ומתעלה בעבודת ה, אך האדם המרגיש הרגשת רוממות

ומכיר ויודע ההבדל ,  לאחורואינו מביט', ומרגיש שמחה וסיפוק בעבודת ה

הרי שאינו נופל בקלות , ומאן מלכי רבנן, התהומי שבינו לבין אנשי העולם

הרי בגדי , שאומר לעצמו. ברשתו של היצר המבקש להשפילו בטומאת החטא

  . ומדוע אחטא ואטנפם, לבנים ונקיים

  

 משכהו לבית אם פגע בך מנוול זה): ב"ע קידושין ל .ב"סוכה נב ע ('בגמו

אדרבה צריך לברוח ממנו ולא למשכו עוד אליו ד, וכבר הקשו העולם. המדרש

ישמח לב ' בס(וראיתי . ד"ל אם פגע בך מנוול זה ברח לבהמ"והכי הול, כמובן

) ש"אייר ת' וע "נלב. ד יאקא ועוד"גאב. ל"וי זצלהגאון רבי משה שמעון הל, א"ח

ראשית מלאכתו , לאדםר "דהנה כאשר יבוא היצה, ביאור נפלא ביישוב הענין

כי דבר פשוט הוא שכל מי שמבחין ויודע בעצמו שהוא , להסיר ממנו הודו והדרו

לכן . לא בקלות יתפתה לחטוא ולהתגאל בזוהמת החטא, חלק אלוק ממעל

ואינו אלא , ר להטות לב האדם שאין הוא בחיר הבריאה"ראשית דרכו של היצה

פה לו לאכול ולשתות ולהתגאל לכן י. כבהמות וחיות, ככל הנבראים השפלים

ר להחטיא האדם בכך "לכן נקרא מנוול כי דרכו של היצה. בזוהמת החטא

כיון שתפקידו לנוול , לכן נקרא מנוול. שמראה לו פחיתותו ופחיתות אנשי העולם

לפיכך יעץ התנא . ובכך להחטיא האדם כאמור, את האדם מיופיו והדרו

עוסקים , בעלי צורה והדר, כמיםויראה שם תלמידי ח, ד"שימשכהו לביהמ
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ר בחפצו לנוול "ובכך תשלל טענת היצה. ה ואורייתא וישראל חד"קוב', בתורת ה

  .ש"עיי. את האדם

  

' בנים אתם לה, א"ח(, ל"א קוטלר זצ"משנת רבי אהרן למרן הגר'  בסע"וע] ב

, שחייב האדם להתבונן ולהכיר החשיבות הגדולה שיש בו בעצמותו, )אלוקיכם

' עמ(א "עלי שור ח' ובס. כ"ע. גורם גדול ועיקרי לתיקון המעשים יותר מכלוזהו 

אוי לו לאדם שאינו מכיר ליקויי ", ל"הביא בשם מרן המשגיח ממיר זצ, )קסט

אבל אוי ואבוי לאדם שאינו מכיר . שהרי אינו יודע מה עליו לתקן, נפשו

  .  כ"ע". כי הן אפילו כלי עבודתו אינו מכיר, מעלותיו

  

רב יוסף ביומא דעצרתא , ב"פסחים סח עב' ד הגמ"י ע"רש' זהו הדגש בדלי ואו

כמה יוסף איכא ,  אי לא האי יומא דקא גרים,אמר.  עבדי לי עגלא תלתא,אמר

 הרי - שלמדתי תורה ונתרוממתי - אי לאו האי יומא : י"וכתב רש. בשוקא

 התוספת מהי' ולכאו. כ" ע.ומה ביני לבינם, אנשים הרבה בשוק ששמן יוסף

י שאדם מעריך עצמו "ל שע"אלא בא ללמדינו היסוד הנ". ונתרוממתי"במילת 

אנשים הרבה 'ו להבדל מאותם זה גורם ל, ויודע בנפשו שהוא מרומם ונעלה

  . 'בשוק

  

בגד הציצית מסייע להאדם לזכור היותו בן מלך מרומם ונעלה ומצילו מחטא 
   והרי בגדיו לבנים ונקיים מעוון

   

בעל וב[ . אלו ציצית-בכל עת יהיו בגדיך לבנים , איתאא "שבת קנג ע בוהנה] ג

בגימטריא ) קהלת ט ח(בכל עת יהיו בגדיך לבנים , כתבהטורים במדבר פרק טו 

ואענה גם , וכבר נאמרו בזה ביאורים שונים]. )שבת קנג א(זה ציצית לבגדיכם 

, נת הפסוק לומרל דכו"דלהאמור י, ד בביאור הענין"ד הדרש בס"אני את חלקי ע

זה גופא גורם לו להנצל להשמר , י שהאדם מעריך עצמו ויודע שבגדיו נקיים"שע

ת "צוה השי: ל"וז' כ פענח רזא פרשת ויקרא' בס, ואכן. עוד שלא יתלכלכו בחטא

 , לזכות בהם את ישראל לכפר על חטאתיהם,מטעם זה בקרבנות וכל הנלוה להם

 כמי .בהתייאשם שלא יתכפר להם עודולולא זאת היו מלוכלכים בחטא תמיד 
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, ואם כבר נתלכלכו אינו נזהר בהם עוד,  בגדים נאים ונשמר מלכלוכםש לושי

  . ל"עכ. ה בכל עת יהיו בגדיך לבנים"ועל כזה אמר שלמה ע

  

, הוא בגד המלכות שלובש,  אחד הדברים המזכירים לאדם היותו בן מלךוהנה

ואין כונתינו . פועל שאינו כאחד האדםשדבר זה מזכיר לו ב, היינו בגד הציצית

  מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית,א"מנחות מד עב' הגמ' פ ד"רק ע

אלא עצם היותו לבוש תדיר בלבוש . ' וכוציציותיו וטפחו לו על פניו' באו ד', וכו

הרי זה מייחד ומבדיל אותו למעליותא שלא לנטות ימין , מיוחד שלא ככל ההמון

 ).א"נדרים כה ע (שקולה כנגד כל מצות שבתורהפרט במצוה כזו הוב. [ושמאל

 , ושמונה חוטין,גימטריא שלה שש מאותו .'דכתיב וזכרתם את כל מצות ה

מדרש ומקורו ב. א"י שבועות כט ע"רש. (ג"כ תרי" סה.ג"וחמשה קשרים הרי י

 כתב הטעם דלובשין ציצית) ב"יא ע(ציצית ' י הל"בנמוקו ).פרשת שלח פרק טו

 היא כ"המש, משום ששקולה מצות ציצית כנגד כל המצוות, כ תפלין"ואח

והמתפללים בטלית : ל"שכתב וז )במדבר פרק טו(אבן עזרא ה'  וידועים ד.]קדים

ועשו , והיה לכם לציצית, יעשו זה בעבור שיקראו בקריאת שמע, בשעת התפלה

 השעות רק לפי דעתי יותר הוא חייב להתעטף בציצית בשאר", להם ציצית

כי בשעת , למען יזכור ולא ישגה ולא יעשה עבירה בכל שעה, משעת התפלה

הרי שמצוה זו מזכירה לו תמיד שלא לשגות . כ" ע."התפלה לא יעשה עבירה

  . ובפרט כשמוציא ציציותיו בחוץ בלכתו בדרך. ו"בעבירה ח

  

יינו ה', בכל עת יהיו בגדיך לבנים זהו מצות ציצית'דזהו הענין ד, ל" יומעתה

וממילא נשמר שוב , כאמור, י מצות ציצית נזכר ויודע ערכו ומעלתו"דע

והרי בגדיו , וכשיבוא היצר להחטיאו יעמוד מולו ויתגבר, מלהתלכלך בחטא

  . לבנים ונקיים מעוון
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íéîùî äñðøôíéîùî äñðøôíéîùî äñðøôíéîùî äñðøô        
  
   
 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום .א" טז עביצה] א

 והוצאת בניו לתלמוד תורה, בתות והוצאת יום טובחוץ מהוצאת ש, הכפורים

 דהוא הדין לכל הוצאה של מצוה ,לאו דוקא הוצאת שבתות וימים טובים( .'וכו

כל מזונותיו של , י"רש' ופי). ק"א בשטמ" ריטב.אלא נקט הני דרגילי ושכיחי

כך וכך ישתכר ,  קצוב לו-שיהא נזון משם ,  כל מה שעתיד להשתכר בשנה-אדם 

 שלא יוסיפו לו שכר למזונות -ויש לו ליזהר מלעשות יציאה מרובה ,  זובשנה

שקוצבין מזונות בראש ( , מאי קראה,אמר רבי אבהו. כ" ע.אלא מה שפסקו לו

איזהו חג שהחדש מתכסה בו , תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו, )י" רש.השנה

מאי . י יעקבוכתיב כי חק לישראל הוא משפט לאלה,  הוי אומר זה ראש השנה-

  . ' וכומשמע דהאי חק לישנא דמזוני הוא

  

  סחורה באין תועלת להרבות וה " ברהכל נקצב

  

אם  -לבאר בזה הפסוק ). ויקרא כו ג( רבינו בעל ההפלאה בספרו פנים יפות וכתב

כל מזונותיו של אדם ש דהנה מבואר', רו וגוובחוקותי תלכו ואת מצותי תשמ

 הוי ממעט בעסק ,)י"מ, ד"אבות פ( במעלות התורה ל"לכך אחזו .'וכוקצובים לו 

כיון ,  לא כל המרבה בסחורה מחכים,)ה"מ, ב"שם פ(ואמרו עוד , ועסוק בתורה

כי , ה אין תועלת להרבות סחורה ואין הפסד במיעוט סחורה"שהדבר קצוב בר

ה בתחילת "ש דהמע"וז, במעט העסק כמו בריבוי העסק' כל הקצוב לו יצליח ה

דהיינו כל , וסיים וכל אשר יעשה יצליח, תורתו יהגה יומם ולילהתהילים וב

 כי אף ,)ב"ה יז ע"ר(ל "ואמרו עוד חז, בהצלחה' אשר ירויח בעשייתו יתן לו ה

כ "משא, ה מורידה בעתה בשעת הצורך"ה מיעוט גשמים הקב"אם נפסקו בר

לג ברכות (ל "ש חז"כמ, כי הוא בידי אדם ולא בידי שמים' בתורה ובמצות ה

 שכל מה שאדם מצפה מתי תבוא לידו לקיים מצות ,' הכל בידי שמים וכו,)ב"ע

שבשכר ,  שכר מצוה מצוה ומצוה גוררת מצוה)ב"מ, ד"אבות פ(ל "בזה אחז', ה

ז "וע, למלאות חפצו בתורה ומצות' יזמין לו ה' האהבה והתשוקה למצות ה
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יעזור לו ' ונו לתורת הי חפצו ורצ"כי ע, חפצו ובתורתו יהגה' א בתורת ה"נאמר כ

   .ה להגות בתורתו יום ולילה"הקב

  

פירוש שיאמין אמונה שלימה כי מזונותיו הם , "אם בחוקותי תלכו" ש"וז

ולא ירדוף אחר העסק כיון שאין בו תועלת בריבוי ולא יפחת , ה"קצובים וחק מר

הוא שומר ומצפה כלשון ואביו שמר את הדבר ' אבל במצות ה, במיעוטו

ואת מצותי תשמרו ועשיתם "וזהו ,  ובשכר זה זוכה לעשותם)יא, ת לזבראשי(

ה "פירוש גשמיכם הקצוב לכם בר, "ונתתי גשמיכם בעתם"ז אמר "וע, "אותם

כי יזמין לו עסקו , וכן בכל דבר יצליח במעט עשייתו, אתן לכם בעתם בזמנם

הוא הרודף אחר ממון כדי להרבות הונו כל מה שאך  .בעת הראוי לו להרויח

  .ש"עיי. יותר רודפו הוא בורח ממנו

  

  כן לו ומזונותיו של אדם קצובין ואין האדם רק כמלקט אשר ה
  למה ייגע להעשירו

 

 רמז ,המןבפרשת  דהנה. דרך רמזב )שמות פרק טז(' הקאלשיך  רבינו הוכתב ]ב

א החושבים להוסיף חיל בעבודת "אותם בנ, "ורותלפקוח עינים ִע" יתברך 'הלנו 

כי יאמרו מה , רגליהם לא יהלכון לעסוק בתורהו.  לחם ומזוןלהוסיף כפים

וטוב לנו כי נעסוק , עוד ועודכי לא נוכל להרבות בישיבה אם לא נצבור . נאכל

הננו ועלינו במעלות תורה , ואם נזכה ונחיה ונצליח, בפרקמטיא ונרבה בסחורה

כי , ידינו מהתורהנמשוך , ואם ימעט הבית מהיות בר ולחם ומזון לרוב. ומצות

. כי בא ליטהר מסייעין אותו' המה לא ידעו מחשבות הו. אם אין קמח אין תורה

, יצו את הברכה באסמיו. יעשה את שלו'  גם ה,והשם לבו לעשות תורתו קבע

צידה ברך יברך לאשר . 'כי אין מעצור לה. כאשר ימעט בעסק, ויטריפנו לחם חקו

ישא מתחילה  כי טוב לגבר כי חושביםואותם ה. חשקו בתורתו ומחזיקים בה

.  לא ידע כי נהפוך הואהנה.  לעסוק בתורהילך כ"רק אחו, ויתן עד ירבה הונו

העולה על רוחו כי . השם נפשו בחיים חייתו להרבות בסחורה, שוגה ופתיוהינו 

כי ", ולא יבין. היתה לו' ולא מה, או חכמתו וחריצותו, לחמו ניתן על פי מזלו

ומזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה לראש , ן ומפרנס לכלהוא יתברך ז
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למה ייגע , ואם כן איפה. ואין האדם רק כמלקט אשר הכין לו הוא יתברך. השנה

כי הנה לא יעדיף המרבה . וטוב לו ימעט בעסק, כי לא בכח יגבר איש, להעשיר

ש "ייכיעווכל זה רמוז בפרשת המן ". 'מאשר קצב לו ה, ולא יחסיר הממעיט

  . בדבריו

  

  העושר אינו תלוי ביגיעה ולא בשכלו ותבונתו של אדם
  

ומפני שהעושר אינו תלוי : ל"וז )עושרערך (ספר כד הקמח  רבינו בחיי בוכתב] ג

.  על כן הזכיר שלמה בכאן אל תיגע להעשיר,ביגיעה ולא בשכלו ותבונתו של אדם

כים במדברות יאמר כי לא תרצה ליגע את עצמך לאסוף עושר כאלו שהול

כי אסיפת העושר אינו ,  או רוכבי ימים כדי שיכפלו ממונם,ובמקומות הסכנה

,  ויש בדבר שתי ספיקות. וזהו ומבינתך חדל.תלוי ביגיעה ולא בשכלו של אדם

 שלא תשיגנו ברוב יגיעה כי יש משיג במקרה ויש שלא ישיג אלו ייגע יומם ,האחד

 שאף אם ישיגנו , והשני.צמו בספק הזה אם כן אין למשכיל להכניס את ע,ולילה

 עוד יש ספק אם יעמוד בידו או המר ימירנו הזמן במקום אחר כהרף ,ביגיעתו

וידוע כי אין לך עוף מגביה עפיפתו כמו ,  זהו שסמך לו התעיף עיניך בו ואיננו.עין

הנשר שהוא מלך על כל העופות ולכך המשיל הסתלקות העושר מן העשיר 

  , ן הארץ על פני רקיע השמיםלהסתלקות הנשר מ

  

 כשבא מן השמים מתקיים כשאינו , במדרש אל תיגע להעשיר מבינתך חדלואמרו

 – מישראל'  א,שני עשירים גדולים עמדו בעולם. בא מן השמים אינו מתקיים

 שלא היתה , ושניהם אבדו מן העולם.המן – ואחד מהאומות העולם ,קרח

 וכן אתה מוצא בבני גד ובבני .מהםמתנתם מן השמים שהיו חוטפין אותם 

 שהיו עשירים הרבה והיה להם מקנה רב ואבדו את ממונם וישבו להם ,ראובן

 לפיכך גלו תחלה מכל , שהפרישו עצמן מאחיהם בשביל קנינם,חוצה לארץ

ה " זש.ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשי) ה א ה"ד(השבטים שנאמר 

 לא ממה שאדם יוצא ,ולא ממדבר הריםכי לא ממוצא וממערב ) תהלים עה(

 ולא ממה שהוא מחזר ,ועמל בסחורה והולך ממזרח למערב עושה עושר

 אלא מה , זהו ולא ממדבר הרים מלשון רוממות.במדבריות הוא מתרומם
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כי אלהים ) שם('  שנא, נוטל ממונו של זה ונותן לזה,הקדוש ברוך הוא עושה

וכן , ם נכסים שנכסים מזה ונגלים לזהלמה נקרא שמ. שופט זה ישפיל וזה ירים

 באף שהוא ,מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם' ה) שמואל א ב(אמרה חנה 

ומקנה רב היה לבני גד ולבני ) במדבר לב( לכך נאמר ,משפיל לזה מרומם את זה

לב חכם לימינו זה . לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו) קהלת י(ה " זש.ראובן

 שעשו את העיקר טפל ואת , אלו בני ראובן ובני גד ולב כסיל לשמאלו.משה

 הוא שאמרו למשה , שחבבו את נכסיהם יותר מן הנפשות, למה,הטפל עיקר

אמר להם משה לא תעשו . גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו) במדבר לב(

 אלא עשו את העיקר עיקר תחלה בנו לכם ערים לטפכם ואחר כך וגדרות ,כך

אמר להם הקדוש ברוך הוא אתם חבבתם , ומר לב חכם לימינו הוי א,לצאנכם

נחלה מבוהלת ) משלי כ( חייכם אין בו ברכה שנאמר ,ממונכם יותר מהנפשות

ואי .  לכך נאמר אל תיגע להעשיר מבינתך חדל,בראשונה ואחריתה לא תבורך

. יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך) תהלים קכא(' זהו עשיר השמח בחלקו שנא

 .כ"ע

  

  לבטל הלימוד ולפרנס את ביתו-עיני האדם עצת היצר המסמא 
  

כי הנה היצר , יד' א מ"פס אבות "רוח חיים עמ' ח מוולאזין בפי"הגר רבינו וכתב

 באמרו אליו תמיד איך אפשר לך לעסוק בתורה הלא ,הרע מסמא את עיני האדם

ם בעתים ומה ג. מוכרח אתה לעסוק בפרנסה לפרנס אשתך ובני ביתך הקטנים

אבל באמת הוא אך עצת  .'הללו שעול הפרנסה כבדה עד מאוד ואין לך יום כו

שקודם יצירת ) ב"נדה טז ע(וכי אמרו רבותינו זכרונם לברכה . היצר המסמא

. והוא בדרך כלל על כל שנותיו. הולד נגזר על הטיפה מה תהא עליה עשיר או עני

.  אדם קצובים לו מראש השנהמזונותיו של.) ביצה טז(ועל כל שנה בפרט אמר 

וזה היה יכול להשיג . נמצא עם כל יגיעותיו לא יגיע לו מאומה יותר ממה שנקצב

וכל אשר יוסיף להתיגע יוסיף . אבל בדברי תורה הכל לפי היגיעה. אף במעט עמל

ובעניני . כי הכל תלוי בי. וזהו שאמר בעסק התורה אם אין אני לי מי לי. דעת

   .כ"ע. ובטחוני בהשם יתברך תוחלתי רקו. עצמי מה אניעולם הזה כשאני ל
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  דפי גמרא פרושים על כותלי ורהיטי הבית
  

הרי מה , זאת ועוד,  זו בלבד שאין השתדלות האדם מעלה ומורידהולא] ד

כ "וכמש. ח לימוד התורה הרי הוא לו למזכרת עוון בביתו ובחומותיו"שהרויח ע

והנה כאשר נתבונן היטב . "יג'  פא"רבינו החפץ חיים בספרו שם עולם ח

וכן , ס פרושים אצלנו על כותלי הבית"נמצא שבעוונות הרבים דפי הש, במעשינו

וכן ההלכות שבתורה , דפי המשניות על הכסאות היפים והשולחנות הנאים

  . פרושים על בגדינו היפים והבגדים היפים של כל אנשי ביתנו

  

דהנה . לעיני הקורא את בירור דבריאראה ,  תאמר כי ממשיל משלים אנכיולא

דהיינו על , ששואלין לו לאדם בעת הדין על הכל, במדרש משלי פרק עשירי איתא

והנה כיון ששואלין לו . ש"מקרא ועל משנה ועל הלכות ועוד כמה ענינים עי

וכאשר , מסתמא ניתן לו לאדם דעת מתחילה שיוכל להשיג הכל, לאדם על הכל

ואף אם , י חייו יראה בעצמו שכמעט הוא חסר מכל זהיתבונן האדם בעצמו בימ

. ס וכן במשניות ומדרש וכדומה"ידיעתו מועטה מאד בש, הוא יודע במקצת

ימצא , וכאשר ירצה בעצמו להבין סיבת הדבר אנה הלכו כוחותיו וזמן ימי חייו

בדירה נאה של , )דהיינו הכחות והדעת שניתן לו על זה(ס שלו "שהחליף את הש

וכן המשניות וההלכות על בגדים יפים לו ולכל אנשי ביתו בכל ימי , ריםכמה חד

הרי לך בירור דברינו שכוחותינו שניתנו לנו להשיג תורתנו הקדושה , חייו

שהחלפנו , שבכתב ושבעל פה הם כעת פרושים על הכתלים והכסאות וכדומה

 זרים ונתקיים בנו מה שאמר הכתוב אכלו, בסכלותנו עולם עומד בעולם עובר

דהיינו כח החמדה והתאוה והכעס כילו כל כוחותיו על דבר , כחו והוא לא ידע

והרי אנו , של הבל והוא לא התבונן על האונאה הגדולה שיש בהמסחר הזה

דומים במעשינו בעוונותינו הרבים לפראים שבאפריקה שמחליפים כסף וזהב 

  . כ"ע". באיזה פרחים של מיני צעצועים

  

רבי אלחנן ווסרמן הביא מהקדוש ,  סימן תפאג"חהגות תשובות והנ 'ובס

, פרנסה לא חוטפים" והשיב ,שאלו אותו בגדר השתדלות לפרנסהשל "זצוק
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אבל מפסיד מצד אחר בבריאותו ובריאות בני ביתו או , ולפעמים מרבה ומרויח

  .ו"ח" אפילו בחייו

  

פתים את היות ובתקופה האחרונה בפרט ישנם המ, בענין זהמאד  להתחזק ויש

' תמריצים'י כל מיני "ע. 'שוק העבודה'בני התורה לסגור את הגמרא ולצאת ל

' חרדית'באוירה (' השכלה'ו' מקצוע'לרכוש , שונים ומשונים' פיתויים'ו

 מוטלת עלינו ולפיכך. למחיתם של בני הישיבות' דאגה'במסוה של , ...)כמובן

 ריבוי ההשתדלות החובה להטיח בפניהם את האמת הפשוטה והברורה שאין

ומעולם לא ראינו אברך שעזב את הכולל והלך לעסוק בחיי שעה , מועיל מאומה

וכבר אמרו  .שחייו היו יותר מאושרים מאברך שיושב בכולל ושוקד על התורה

מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא ", א"קידושין פב עב

. רה ושאין רשות ליבטל ממנהז מלבד החיוב הגדול לעסוק בתו"וכ( ".תורה

                  .)ר שיהיו הדברים לתועלת"ויה. וודאי שיש להאריך בזה עוד

  

  

 אין הכונה שיש להעדיף ,כח דהתירא עדיף) ביצה ב ב(ל " שאמרו חזמהמהמהמה""""
ברם , וכאשר נתלים במימרא זו קלי הדעת, לפסוק הלכה כמאן דמיקל

טוב לו להשמיענו כח דברי המתיר  ":ל"י שם וז"הכונה מבוארת ברש
וסרים אינה ראיה אבל כח הא, שהוא סומך על שמועתו ואינו ירא להתיר

והיינו דכיון שדרכו של ". שהכל יכולין להחמיר ואפילו בדבר המותר
לכן דרכו להשמיע את דעתו , התנא להשמיענו את החידוש הגדול ביותר

של המתיר כי בהיתר יש חידוש יותר שהרי צריך להביא ראיה לדבריו אבל 
ובאמת . םש' וכמו שכתבו תוס, איסורא יכול אדם להחמיר עליו בלא טעם

. עבודה זרה מא(' וכמבואר בתוס, אמרינן לפעמים דכחא דאיסורא עדיף
דהיכי שיש טעם גדול להתיר אמרינן דכחא דאיסורא ) ה אמר שמואל"סוד

וכן ) ה להודיעך"ד. פסחים קב(ם "וכן מבואר ברשב. עדיף עיין שם
דהיכא דיש סברא להתיר איכא ) ה להודיעך"ד, בבא בתרא צז א(ם "ברשב

והיינו . ג כחא דאיסורא עדיף עיין שם"דוש טפי בדעת האוסר ובכהחי
ומעולם לא עלתה על הדעת . משום דבהני יש חידוש יותר בדברי האוסר

        ."שיש עדיפות לפסוק הלכה כמאן דמיקל משום שהוא מיקל
  

  בהקדמהא"ת להורות נתן ח"שו
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 ùáãî íé÷åúî ùáãî íé÷åúî ùáãî íé÷åúî ùáãî íé÷åúî        
 ìù úå÷éúîä ìù úå÷éúîä ìù úå÷éúîä ìù úå÷éúîä ìîò ìîò ìîò ìîò úëôåä äøåúä úëôåä äøåúä úëôåä äøåúä úëôåä äøåúäíãàä úàíãàä úàíãàä úàíãàä úà    ùãå÷îå äìòðìùãå÷îå äìòðìùãå÷îå äìòðìùãå÷îå äìòðì        

  
  
בביאור הטעם ,  החפץ חיים בהקדמה לספרו ליקוטי הלכותרבינו כתב] א

 וכן ,)תהלים יט('  צופיםומתוקים מדבש ונופת'דכתיב , שנמשלה התורה לדבש

בידוע שיש לטבע הדבש כח דהנה ). קיט' פ( 'מה נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי'

 במשך הזמן ,וישהה בה שיהוי רב מאכל עד שאם יפול בהם דבר, מתיקות גדול

, )ברכות פרק ו סימן לה(ש "ראודעת רבינו יונה שהובא ב .יתהפך לדבש גמור

י שהאיסור נימוח בתוך "ן הדבש אסור אעפאי, דאם נפל בדבש חתיכת נבילה

דנים  דבש אזי כדין , הדבר הנופל לתוכו לדבשלהפוךכיון שדרך הדבש , הדבש

שכח מתיקות התורה הוא , וזהו שאמר הכתוב. 'וכן דעת רוב הפו.  ומותראותו

דהיינו אם אדם שוקד על התורה ומתדבק , גדול הרבה יותר מדבש ונופת צופים

כוח התורה מקדשתו ומטהרתו ,  אם נפשו היתה רעה מאדאפילו, בה כראוי

  .והוא נהפך להיות איש אחר ממש

  

העמל בתורה כחו לזכות הנפש : "ג"אמונה ובטחון פ' א בס" החזו רבינול"וז

 ולטעת, מושך אליו את הרגש הנעים של טהרה וקדושה, ולעשותו עדין ומצוחצח

   ."הבל גיעול נפש להוללות ותענוגי - בקרב לב עמוק -

  

דהנה כתבו , )ג"קובץ תשובות ח(ל "ש אלישיב זצ"כ רבינו הגרי"עוהוסיף 

אך , בחתיכה של איסור שנפלה לדבשזה דוקא רבינו יונה ' הפוסקים שכל ד

 'א סי"א ח"ת הרשב"שווכתב ב. [בזה לא התיר רבינו יונה, נבילה שלימה שנפלה

 ולכלות הדברים  האחת למהר למחות,הדבש נראה שיש לו שתי סגולות", פ

והשניה להעמיד ולקיים הדברים הנחתכים הנטמנים . הנחתכים הנופלים לתוכו

גבי הורדוס הטמינה בדבש שבע ) ב' דף ג(וכמו שאמרו בבבא בתרא . בתוכו

שהדבש דרכו להעמיד ולשמור על ) ד סימן פד סעיף יב"יו(ע "בשונ "וכ. "שנים

הביא לזה ראיה ) ק לח"סשם (א "ובביאור הגר. הדברים הנטמנים בתוכו
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נד 

נוקת שבע שנים י שהורדוס הטמין את הת,)ב"ג ע(מהנאמר במסכת בבא בתרא 

ק "שם ס(ך "וכתב הש .הרי שהדבש משמר את הדברים הנופלים לתוכו. בדבש

דרכו , אבל דברים הנחתכים הנופלים לתוכו,  שזה דוקא בדברים שלמים,)לז

, וע דברי התורה מתוקים מדבשז מבואר היטב מד"ולפ. ]למהר למחות ולכלות

 חתיכות נפרדותהדבש במתיקותו הופך רק דהנה מבואר ש, היינו יותר מהדבש

, וכחה גדול יותר,  אולם התורה מתוקה יותר מדבש.םאבל לא דברים של, לדבש

, נכנס לתוך התורהכאשר , עם כל מידותיו הרעותוגם אדם שלם ומאוס 

  .כ" ע.עלה ומקודשלאדם נהמתיקות של התורה הופכת אותו 

  

דמכאן נלמד כמה יש להאדם להכנס לעומק התורה כמשל הדבש , לצייןויש (

, אך אם אין האדם מעמיק בתורה, הזה שחתיכת האיסור נכנסת לתוכו בפועל

היינו שאין הוא נכנס כולו בשקיעות המחשבה בעומק , ואינו טובל עצמו בתוכה

אזי חסר לו בפועל עצם כניסתו , אומלקט זעיר פה זעיר שם מקופיא בעלמ, העיון

ורק כאשר . פ שלומד התורה עדיין נחשב מחוצה לה"שאע, לחיים של תורה

  ).  אזי יתהפך ויתקדש בקדושתה, ישקיע עצמו בלימודה

  

  מדוע ישנם שאין השקפתם מתיישרת לטובה בלומדם את התורה
  

ויקרא ( רבהדהנה במדרש , ז אוירבעך" הגרש-  על האמור לעיל -הוסיף והנה ] ב

ומהו הדמיון , "ח שאין בו דעת נבלה טובה הימנו"כל ת", ל"אמרו חז )פרשה א

י הדבש שנהפכת בסוף "הנה נבלה האסורה משתנה לטובה ע, ואולם. לנבלה

י "ז אדם זה לא משתנה ע"ואם בכ, והתורה כחה גדול יותר כאמור, להיתר

  .  כ"ע. נבלההרי שגרוע יותר מ, ואין דעותיו משתנות לטובה, התורה

  

י "מדוע באמת כן הוא הדבר שישנם שאינם משתנים לטובה ע, יש להבין, ואכן

שלומדים תורה ונשארים עם ה כאלה אנו רואים במציאות הרבובאמת , התורה

   .והיכן כח התורה שמהפכן,  שהיו להםמידות רעות והשקפות זרותכל אותם 
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הנה מי שחטא ד, )וש טודרושים דר(ת בית הלוי "שוכ ב"פ מש" לבאר עויש

 הרי הוא ,א יותר ממה שהיה לו בטבעו בעת הולדוווהמשיך עצמו וטבעו לחט

דומה לכלי כשר שנטרף על ידי שבישל בו מאכלים אסורים ונבלעו בו בפנימיות 

וכשירצה להגעילו ולהכשירו צריך תחילה להדיחו ולהעביר , הכלי טעם האיסור

אחר שהודח הוא בכלל רק  ו,לה לו הגעלהכ לא יע" דאל,ממנו שמנונית האיסור

י שנבלע בו " אבל עדיין הוא כלי טרפה ע,כלי נקי שאין עליו איסור ממש בעין

 ובאופן זה הוא הבעל . להגעילו להוציא ממנו הבלוע שבוכעת וצריך ,איסור

 , העבירה אצלוההית דבתחילה צריך להעביר מעליו עצם העבירה לבל ,תשובה

 וכגון מי שנכשל בגזל צריך מקודם ,ון בידך הרחיקהואם אמר הכתוב וכמא

 צריך בתחילה להסירם מביתו , וכן מי שנכשל במדות ובמשקלות,להשיב הגזלה

וכן בשארי עבירות מצינו דעצם טומאת העבירה , אותו העון שורה אצלו' לבל יהי

ל שמלפפתו ומקדמתו "וכן אמרו חז, ל קשורה בו ככלב" וכאמרם ז,שורה עליו

ה צריך מקודם להעביר " ומש.כ ותהי עונותם על עצמותם"וכן אה, ם הדיןליו

י שלשה חלקי התשובה שהם עקרי ויסודי התשובה " וזה נעשה ע,העבירה מעליו

 וקבלה על להבא שלא ישוב לכסלה , דהיינו חרטה גמורה על העבר,מדאורייתא

מעליו טומאת  וכשעושה כן תיכף נסתלק .כ והתודו את עונם" ווידוי וכמאה,עוד

   .ונשאר ככלי נקי, המקטרג והטומאה של החטא מלפפתו עוד' החטא לבל יהי

  

 בתוכה מ"אך מ ,אין עליו ממשות של איסוראומנם עדיין הוא ככלי נקי ש אולםו

 כי , דהטבע והתשוקה שגרם במעשיו הרי עדיין קשור בו בטבעו,נבלע בו איסור

ולעשות תקופה ארוכה קע בו זה טבעו שנשתאת ברגע אחד קשה לו לאדם להפך 

כ להרבות בצער וחרטה על "ת אח"ולזה צריך הבע, נ"לו טבע חדש אם לא במס

העבר עד שגודל הצער והמרירות שיש לו כעת על העבירות שעבר יעקור מלבו 

י המצות שיעשה כח הטוב "וגם יגביר ע, לו עד עתה'  להרע שהיההתשוקה והנטי

 וכפי שיעור הבליעה כן , ממנו הרע הבלוע בושבו עד שישוב טבעו לטוב ויצא

כ כל אשר יבא באש תעבירו באש וכן הוא בבעל "צריך להיות הפליטה וכמאה

ל סדר הסיגופים לכל עבירה סיגוף מיוחד לפי "תשובה וזהו שחלקו הגאונים ז

   .גודל וכח של העבירה שעשה



    
 בך אתפארבך אתפארבך אתפארבך אתפאר

נו 

  

  יותעמל התורה בכוחו לזכך את האדם ואין לו צורך בסיגופים ותענ
  

אבות '  וכדאיתא במס,כ בלימוד התורה בלי סיגוף כלל" סגולה זו מצינו גוהנה"

 וכבר . אמרו ומכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן,על הלומד תורה לשמה

דהתורה ,  דהוא כמכשיר כלים אסורים',מכשרתו'שמעתי מליצת מאמר של 

להוציא מלב  ויש לה כח וסגולה ,כ הלא כה דברי כאש" וכמאה,נמשלה כאש

ובתנאי אם מקודם הדיח מעליו עצם , הלומד התשוקה הנטועה בלבו להרע

וזאת תורת הלומד דקודם עסקו בתורה צריך להתחרט על העבר וקבלה , החטא

כ בעת עסקו "ואז כבר הודח מהחטא שעליו ואח, על להבא ולהתוודות על חטאיו

יות הלב ומכשרתו בתורה לשמה הרי נתלבן ומעביר הזוהמא הנבלעת בו בפנימ

ש "יעויי. כ מדבריו"ע". להיות נמשך אל הטוב ולהיות צדיק חסיד ישר ונאמן

  .עוד

  

 אשר נםישד ,) הפטרת שבת שובה.דברים(מאור ושמש ' ס ממש ראיתי בז"וכענ

 יהווסוברין כי ז,  את גופם חנםמענים מחכמה ולא, לא ראו אור התשובה הנכונה

ובפרטות בדורות אלו דחלשא ,  טוב עושיםולא, לענות נפשעיקרית התשובה ה

 ודחיקא מלתא ףושעבוד המלכיות מחלישין הגו, עלמא ואין יכולת לסבול ענויים

ומוטב לשים , שלא לענות נפש כללהיא  העצה וממילא, טובא בבקשת המזונות

 ל"בחז  ואותה תשובה מבוארת,כל אחד מגמת פניו אל התשובה העיקרית

והדבר ,  ילמד שני דפים, אם היה רגיל ללמוד דף אחד,השבשאדם ) ר כה א"ויק(

,  שאין הכוונה שזו תחשב לתשובה מה שלומד דף יותר,עינוייםברור לכל בעלי 

שקודם שילמוד ישוב בתשובה ,  ומהותו הוא.אמנם כונתם על פנימיות הלימוד

 שנינווהנה  .'וכו מה לך לספר חקי) תהלים נ טז(שלא יהיה נאמר עליו , בכל עוז

מאידך ו, כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת) ט"ג מ"אבות פ(

הכוונה אלא . והוא דבר הסותר קצת, אין בור ירא חטא) ה"ב מ"שם פ(שנינו 

וכשילמד מתוך , ם יראת חטאו לחכמתו וישוב בתשובה קודם הלימודישתקד

 לו שערי ויפתחו,  יפקח השם את עיניו,קיים כל דבר תורה אשר ילמדיהתשובה ו
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 שיראת חטא האמיתית ותכליתה -וזהו אין בור ירא חטא . תשובה יותר ויותר

   .ש" עייי.אי אפשר כי אם אחר הלימוד

  

התשוקה הנטועה ממנו להוציא נפלאה  סגולה בכח התורהיש דאכן ,  מבוארהרי

ובכחה להופכו למוטב כמשל הדבש הזה המהפך כל הנופל בתוכו , בלבו להרע

 היינו, הדיח מעליו עצם החטאהלימוד מקודם שבתנאי ז " אך כ.להיות כמוהו

ורק כאשר . 'וכוקבל על להבא מתחרט על העבר ומ הריהודקודם עסקו בתורה 

להוציא מלב הלומד התשוקה הנטועה " נגש ללמוד באופן זה אזי יש בכח התורה

  . ל"כלשון הביה" בלבו להרע

  

) סחאות עות פרק נר מצוה מסכת שבו(ה "שלרבינו ה'  מאירים מעתה דומה

הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני , כשפותח הספר יאמר,  ומה טוב הוא:ל"וז

והריני עושה לשם , התלמוד לידי מעשה ולידי מדות ישרות ולידי ידיעת התורה

  .והבן. כ" ע.זהו נקרא תורה לשמה, יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה

  

הרי התורה , יוהדיח מעליו חטאלא הלימוד מקודם ל דבאופן ש"י, ואדרבא] ג

וכמו , עוד יותרוהשקפותיו הפסולות שומרת ומקיימת את מדותיו המושחתות 

מעלות ' כ בס"וידוע מש .לא זכה נעשית לו סם מיתה) עב ב(ל ביומא "שאחז

, ל"א זצ"בשם אחיו אדונינו הגר, )ס"בסוה(א "התורה לרבי אברהם אחי הגר

תזל כטל אמרתי ,  יערף כמטר לקחי,)ז תתקמברמ( איתא בילקוט האזינו דהנה

וביאר . ואם לאו ערפהו כמטר, אם תלמיד חכם הגון הוא תזל כטל). דברים לב ב(

שהמטר יורה ומשקה שמגדל עשבים רעים ,  הטעם שמדמה אותו למטר,א"הגר

במי שאינו ,  כך על ידי התורה.וביותר מתגדלים הרעים מהטובים,  כאחדוטובים

והעולם הזה , התורה נקראת אורד ,ועוד .ם תכונות רעות בלבומתגדלי, הגון

וכל זמן שאין ). ישעיה כט טו(כמו שנאמר והיה במחשך מעשיהם , נקרא חשך

אבל אם החשך , אזי נצול האדם באור שבידו מכל מכשול, החשך גדול כל כך

 כך ,מתבלבל ונבוך יותר, אזי על ידי האור שבידו, חשך ענן וערפל, גדול הוא מאד
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אז על ידי התורה , ומעשיו מקולקלים, מי שהוא משקע בהבלי עולם הזה מאד

  .והבן. ש" עיי.ומחשבותיו מבלבלים אותו יותר, מתבלבל ונבוך יותר

  

דברים '  בג,מדרש רבהה' פ ד"ע, ת ריש במדבר" עהב סופרכתרבינו הכתב ו

, ורה אורכי נר מצוה ות, נמשלה לאשהא ש. במדבר, באש, במים, ניתנה התורה

 תכלית חכמה ,ברכות יזבואמרו , ילך בהאשר דרך השמאירה לאדם ומדריכתו 

מי שלומד ואינו הולך בדרך אך  .ומצלת מן היצר הרע, תשובה ומעשים טובים

 והגד ,:מ לג"בבח כדאמרו "ה מדקדק יותר עם ת"והקב, הישר נתהפך לו לרעה

ת יעקב חטאתם אלו עמי ולבי, ח ששגגות נעשו להם כזדונות"לעמי פשעם אלו ת

ח ממנו ויעשה הרע יותר "ח ישא קו"ה כשרואה דבר קלות בת"כי ע. 'הארץ וכו

ולכן זדונות נעשו לו , ח למד לעשות הרע"כי מת' והוא יתנצל לפני ה, ויותר

. ששורף כל הקרוב יותר,  הלא כה דברי כאש,כט, ירמיה כגבולכן כתיב . כשגגות

  .'הלבבות שער יחוד המעשה פרק הוכבר עמד על בחינה זו בחובת 

  

ה "תורה שנתן הקב,  אש דת למו,א"ו ה"ל ירושלמי שקלים פ" שאמרו חזוזהו

כי התורה בעצמותה נותנת , למשה היתה כתובה אש שחורה על גבי אש לבנה

אבל . ולובן מראה על הטוב והצלחה, וזה אש לבנה המאיר, חיים והצלחה לאדם

 ,:יומא עבבל "ש רז"כמ, ל"היא מתהפכת לרעה רמי שאינו לומד על מנת לעשות 

אש שחורה , והיא אש השורפת. 'לא זכה נעשית לו וכו, זכה נעשית לו סם חיים

, ל"ועל גבה אש שחורה לרמז על הנ, שהיסוד הוא אש לבנה, על גבי אש לבנה

היינו ,  הספר והסייף ירדו כרוכים מן השמים,)ב, ר ד"דב(ל "וזה כונת חז. ל"כנ

, בעצמו כשאינם מקיימים התורה הוא בעצמו הסייף להזיק את האדםהספר 

ו לחושך "ולרעה ח, התורה באש לרמז על כי היא אש לטובה להאיר' ולכן נתן ה

  1ל"כהנ

                                                 
שהיה לו קרוב , ל" רבי משה שניידער זצר"בשם הג , רעח' סיה"חתשובות והנהגות  בוכתב 1

ל לשאול עד כמה חייב "החפץ חיים זצרבינו ושלח ל,  המזרחי בפוליןלמוסדמשפחה שנתפס 
וקרוב , ת נפש להצילו שצריך לעבוד במסירו,ח"השיב לו החו. לפעול ולעשות כדי להוציאו משם

וכן המציאות שרבים , ל" של מזרחי ר"חינוך"והיינו מ, הדבר בעיניו שמותר לחלל שבת להצילו
וכן , ועזבו גם מעיקרי הדת, ל"מהם ניתקו עצמם מהחרדים והתחברו למשכילים וציונים ר

ופרים וכן משתתפים עם הכ, מתחברים בנים ובנות, בזמנינו כאן בארץ ישראל על ידי המזרחי
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  יש לבטל דעתינו לדעת התורה
  

 בעצם השאלה מדוע באמת כן הוא הדבר שישנם שאינם משתנים לטובה והנה] ד

דהנה ודאי הוא שגדול כח , ל עוד" הנה י.פכןוהיכן כח התורה שמה, י התורה"ע

ואף באופן שהאדם כולו מלא מידות רעות והשקפות , התורה להפוך את האדם

ז בתנאי כאשר האדם יודע ומכיר "אך כ, בכח התורה להופכו למוטב, פסולות

ואינו לומד , ונגש ללימוד באופן שמבטל דעתו ושכלו בפני התורה, במעלת התורה

אלא יודע הוא שמתעסק עם תורת , ב"בתורה וכיוצ' מושגים'ו' ותידיע'רק לקבל 

ולהפוך אותו שאז התורה יכולה לעדן , המנחה אותו בדרך הנכונה, אלקים חיים

ואינו נגש ללימוד , כ כשאינו נכפף לתורה"משא.  ליישר את שכלואותו לטוב

ונשאר בהשקפתו , התורה בהתבטלות מוחלטת שזאת התורה לא תהא מוחלפת

שומרת ומקיימת , אלא אדרבה,  שאין התורה משפיעה עליו כללהרי ,מעוותתה

ל ביומא "וכמו שאחז, עוד יותרוהשקפותיו הפסולות את מדותיו המושחתות 

, דעתו בפני דעת תורהבטל מ מי שורק .לא זכה נעשית לו סם מיתה) עב ב(

שתי ואינו פוסח על , אין מים אלא תורה, "אל המים"ומשליך עצמו לגמרי 

להרגיש במתיקות , "וימתקו המים"וזוכה ל,  התורה נבלעת בדמואזי, הסעיפים

וכל כולו נהפך , ובעצמו להיות נעים הליכות ומרומם, י המים החיים"התורה ע

  .  להיות כמוהוכמשל הדבש שמהפך כל הנבלע בתוכו. להיות תורה

  

על דעתו עומד אם  ש,)תבואכי פרשת (שם משמואל ' ב בס"כ כיוצ" שכר"ושו

 אף ,אין מבטל דעתו לדעת התורהו, לחשוב שמה ששכלו מחייב הוא הנכון

 והוא כענין , להיות היפוך מזהךלתורה צריכי  . עומד מבחוץנחשב ,שקרא ושנה

ואז רק אז נפתח שכלו להבין ,  כוף אזניך לשמוע דברי חכמים,)זבחים כט א(

היונים דכש, ) חנוכה,תבראשי( ע לו שכתב"וע. [ש"עיי. דברי חכמים וחידותם

. י שכל אנושי"להשכיחם תורתך ולהתנהג עפהיתה  כל מגמתם ,שלטו על ישראל

 לפרש הא דלהשכיחם תורתך ולהעבירם והביא מאביו רבינו בעל האבני נזר

                                                                                                                   
. ז"ו להתיר ד"ואין שום רשות ח, עד שבצבא רבים מתקלקלים לגמרי, למיניהם ומהללים אותם

  .כ"ע
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  שאין בהם טעםדייק מכאן דהיונים היו מתנגדים לחוקיםד. "חוקי רצונך"מ

ילוסופים והעיזו לומר שכל מה כי היונים היו פ, יותר מליתר חלקי התורה

כ בשאר חלקי התורה "וע, ן"ש הרמב"שאינם משיגים בשכלם איננו אמת כמ

אלא לחלק החוקים שאין הטעם נגלה לזה , כ"שטעמם נגלה לא היו מתנגדים כ

סוכה ( ,ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמיםאך . היו מתנגדים ביותר

.  ידיעת הטעם נמשך לעשות רצונו של מקוםשהלב מעצמו אף בלתיהיינו )  מה ב

    ].ש"עיי

  
 

        
        
        
        

 ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ,ם הלכות שמיטה ויובל פרק יג"רמבכתב ה
ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד 

ז דבר המספיק לו "יזכה לו בעה', וכו 'ה לשרתו ולעובדו לדעה את 'הלפני 
ז "כתב עבביאור ההלכה דרך אמונה ' סוב. ' וכוכמו שזכה לכהנים ללוים

א שכתבנו שנראה מדברי רבנו שאין "בד' עי. 'ולא שבט לוי בלבד כו": ל"וז
 ,דנדרים מפני מה נענש אברהם אבינו'  והבאנו מגמ.ח יוצאין למלחמה"ת

וירק את חניכיו '  ושם אמרי.ח והוליכן למלחמה"מפני שעשה אנגריא בת
 .שהוריקן מן התורה ועשה בהן אנגריא' ב' ן בפי"הר'  פי,שהוריקן בתורה

ב "ב אלף חלוצי צבא וי" אלף למטה אלף למטה י,'ג' תנחומא מטות סיוב
שולח ' שדוד כשהי) איני זוכר כעת מקומו('  ובמדרש אי.אלף לתפלה
'  ובמכות ו. שבזכות התורה ינצלו,מושיב כנגדן ללמוד תורה' למלחמה הי

 עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה ,'א
 לא עשה , אלמלא דוד,ט" ובסנהדרין מ. ירושלים שהיו עוסקים בתורהשערי

 ,עוסק בתורה לא עשה יואב מלחמה'  אלמלא דוד שהי,י" פירש.יואב מלחמה
ק בשלח " ובזוה.אבל זכותו של דוד עומדת לו ליואב במלחמותיו של דוד

ם בר בשעתא דישראל " לית מלה בעלמא דיתבר חיליהון דעמין עכו,'ח א"נ
סקין באורייתא דכל זמן דישראל מתעסקין באורייתא ימינא אתתקף מתע

ם ובשעתא דישראל לא מתעסקין באורייתא "ואתבר חילא ותוקפא דעכו
' עוז לעמו יתן ה' ה. ם ושלטין עלייהו"שמאלא אתתקף ואתתקף חיליהן דעכו

  ".יברך את עמו בשלום
  

 שמיטה ויובל' ג מהל"פידרך אמונה ' א בס"ח קניבסקי שליט"מרן שר התורה הגר
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  "ובורא את העולם, היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה"
 
) משלי ח(רבי הושעיה רבה פתח  :איתא) בראשית א(בראשית רבה במדרש ] א

התורה אומרת , א אמון אומן" ד.'ום יום וגוואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים י

בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה , אני הייתי כלי אומנתו של הקדוש ברוך הוא

והאומן אינו בונה אותה , אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא מדעת אומן, פלטין

, לדעת היאך הוא עושה חדרים, ופינקסאות יש לו, אלא דיפתראות, מדעת עצמו

ובורא את , כך היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה, עושה פשפשיןהיאך הוא 

היאך מה , ואין ראשית אלא תורה, והתורה אמרה בראשית ברא אלהים, העולם

  .קנני ראשית דרכו' ה) משלי ח(דאת אמר 

   

בגין דכד ברא קודשא בריך הוא , א איתא"תרומה דף קסא ע' ק פר"בזוהה "וכ

 דכתיב , ובאורייתא אתברי עלמא.עלמאעלמא אסתכל בה באורייתא וברא 

פשט דברי , י"ופירש בנפש החיים שער ד פ. כ"ע. 'וכוואהיה אצלו אמון ) משלי ט(

ובתורה , הסתכל בה בתורה וברא העולם, ה העולם" וכאשר ברא הקב:ק"הזוה

 התורה צווחת .'כוו" ואהיה אצלו אמון"דכתיב , נברא העולם כפי שהוא קיים

קדמה , כי בטרם נברא העולם, ה עולם"בי ברא הקב, "ואהיה אצלו אמון"

בכל , ה לברוא העולם היה מסתכל בה בתורה"וכאשר רצה הקב', התורה כו

כיון שכל מעשה ובריאת כל העולמות , ועושה כנגדה אומנות העולם, מילה ומילה

 הסתכל בזו המילה וברא -' וכו" בראשית ברא"בתורה כתוב בה ', בתורה הם כו

 הסתכל בזו המילה וברא את -" ויאמר אלקים יהי אור"כתוב בה , םאת השמי

, ה ועשה זה המעשה"וכן בכל מילה ומילה שכתוב בה בתורה הסתכל הקב, האור

  .כ" ע.באופן זה כל העולם נברא" ואהיה אצלו אמון", ועל זה כתוב
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  פעולות המקיימות או המחריבות את העולם נקבעו לפי דיני התורה
  

ז "ד בחידושי הגרי"הו(ח מבריסק "הרחיב רבינו הגר, ק הללו"הזוה'  דפ"וע] ב

דנמצא דהבריאה היא לפי התורה ולא התורה לפי , וביאר) החדשים סימן צ

כגון פריקה וטעינה , דהנה אנו יודעים שיש מצוות שהם קיום העולם. הבריאה

ו ת שאנ"ומאידך יש מצות ל. שהם יסוד בנין וקיום העולם, וצדקה וכדומה

כי , שאלו העבירות הם חורבן העולם, כגון לא תרצח ולא תגזול, מוזהרים עליהם

. לא יהיה לעולם קיום, או יגזול את של חבירו, אילו היה אחד רוצח את השני

. כדי שיהיה קיום לעולם, ונדמה לכאורה שלכך צוותה התורה על דברים אלו

אלא נהפוך , ן הדבר כןאבל באמת אי. והזהירה על כך כדי למנוע חורבן העולם

, שמאחר שיש בתורה לאו של רציחה ומשום שכתוב בתורה שאסור לרצוח, הוא

 וכן הדבר במצוות עשה. ומחרבת את העולםדוקא משום זה הרציחה מזיקה 

כ הוי צדקה מעשה "ע, דמשום דכתוב בתורה דמצווים בצדקה', כצדקה וכדו

אני הייתי , אהיה אצלו אמוןו, א"ר פ"ל ב"וכן מבואר בחז, שמקיים את העולם

, כ הבריאה היא לפי התורה"א. ה בי נסתכל וברא עלמא"כלי אומנתו של הקב

דהרי באמת היה אפשר לברוא את העולם , והתורה היא היא התכנית של העולם

וצדקה יהיה חורבן , באופן שרציחה יהיה דוקא קיום העולם, באופן אחר לגמרי

כ נברא "ע, אמור לפי שבתורה יש מצות צדקהאלא כ. תקצר' וכי היד ה, העולם

וכן מאחר שיש איסור של רציחה , העולם באופן זה שתהיה הצדקה קיומו ובנינו

כי העולם נברא , כ נברא העולם באופן זה שרציחה וגזל מחריבין אותו"ע, וגזל

דהרי התורה היתה קודמת , לפי התורה ולא שהתורה ניתנה לפי העולם

  ". תכל באורייתא וברא עלמאאס"ש "וכמ, להבריאה

  

  י התורה יש תוקף לפעולת המצוה"דימה הכתוב מצוה לנר ותורה לאור שרק ע
  

כי נר מצוה 'כתב בענין הפסוק , ת עונג יום טוב בהקדמה לספרו" בשווהנה] ג

, כי המצוה היא כמו נר, דימה הכתוב מצוה לנר ותורה לאור: ל"וז' ותורה אור

כן המצוה אינה פועלת להאיר על . אחז בו אור האשאשר הנר אינו מאיר עד שי

אם עושה אותן האדם בשביל קיום מצות . כי אם בהאחז בה אור התורה, האדם
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התורה אז נאחז בה אור התורה להאיר על האדם ולהביא עליו הטוב הכרוך 

צ כונה וסתמא לשמה "ד מצות א"ה דאף למ"ל בר"ן ז"ולהכי כתב הר. בעקבה

הרי אף שעשה מעשה . ן להדיא שלא לצאת אינו יוצא בהמ אם מכוי"מ, קאי

, ולא רצה שתאחז באור התורה לקיים מצות הבורא ככתוב עלינו בתורה, המצוה

 ).א"סוטה כא ע' ועי. ה"א. (כ"ע. וזהו כי נר מצוה ותורה אור. לא עשה ולא כלום

  

ה  דימכןדל, א"ז הדרך באו"ד ע" בסאמרתי, ל"ח הנ"פ דברי מרן הגר" עוהנה

 למצוה אין, משום דאלמלא ציווי התורה מקודם. הכתוב מצוה לנר ותורה לאור

דאין לומר , ח כגון גבי צדקה"הגר' וכמבואר בד -, מצד עצמה שום ערך ומעלה

אלא דוקא משום . דלא כן הוא. לכן התורה צותה על כך, דמשום שהיא מעלה

 והיינו - העולם  הוי צדקה מעשה שמקיים אתלפיכך, דכתיב בתורה מצות צדקה

ולהכי דימה המצוה לנר . י ציווי התורה אזי המצוה מקבלת אור ותוקף"שרק ע

, י ציווי התורה"אלא רק ע, לה מצד עצמה שום ענין חיובי שמאיר לעולםשאין 

  . שבכך מקבלת תוקף ומאירה ומטיבה לעולם

  

ים דבר,  ושמת בטנאפ"כי תבא עה' בפר ח הקדוש"האוהרבינו דברי דועים וי[

 כל מפעלות הטובות שעשה יהיו על פי  ירמוז שצריך:ל"ז וז"חריפים בענ

 והתורה .'על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט וגו) לעיל יז יא(כאומרו , דבריהם

שזולת זה הגם , והמשפטים ביארו אותם חכמים בששים מסכתות כמנין טנא

  .]כ"ע. שיעשה כל מצוות שבעולם ישרף הוא והם

  

  

        
        

  י היגיעה " עי אם לבוא לידי מתיקות התורה כאי אפשר"
  ."וסופו מתוק שתחלתו מר

  
 .)שמות פרק טו(פנים יפות ' רבינו ההפלאה בס
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ק היה דולק והולך בדרך נס "איתא דנר המערבי בביהמ, ב" שבת כב ע'במס] א

אף שלא ניתן בו שמן בכל יום אלא כמו שאר , גם לאחר שכבו שאר כל הנרות

וישנם . ז דלק יותר שלא כפי דרך הטבע"בכ, דהיינו כדי לדלוק רק בלילה, הנרות

ואינו דבר חדש ,  דנס זה של נר מערבי כבר היה לעולמים- ם כן דא, מקשים

דחנוכה שנעשה נס ודלק שמונה " נס פך השמן" מהי הייחודיות של -במקדש 

  ).ג לחנוכה"דרוש לח לרבינו הנודע ביהודה "בדרושי הצל' עיו (.ימים

  

ס  ונ המלחמהנס נצחון, היו שם שני נסיםשכיון , גבי נס חנוכה,  הקשו רביםעוד

   2.נס ההצלהלא ל ו,למה לא עשו זכר רק לנס הנרותאם כן , דחנוכה

                                                 
ה בכסלו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא " דתנו רבנן בכ, מאי חנוכה,ב" בגמרא שבת כא עהנה 2

ברה וכשג, שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, למספד בהון ודלא להתענות בהון
מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן 

לשנה אחרת , גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים
בקושית כל המפרשים עומדים על הקושי והנה . כ"ע. קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה

שם דיני ' הרי לפני זה כבר הובא בגמ, וכי לא ידעו עד אז מה זה חנוכה, " חנוכהמאי "'הגמ
   .'ודיני הפתילות והשמנים וכו, ה"ש וב" פלוגתתם של ב,החנוכה

  
ל שהשאלה היא אם קבעוה "וצריכים לפרש שר". על איזה נס קבעוה"י ופירש "רש בזה והרגיש

שקבעוה על נס פך השמן שדלק שמונה ' גמומבארת ה, או על נס פך השמן, על נצחון המלחמה
י שעשאום ימים טובים לקרות "וכדמפרש רש, ולכן עשאום ימים טובים בהלל ובהודאה, ימים

ת ציץ אליעזר חלק "שווב , סימן רפגח"אות דברי יציב "שוב' ועי. הלל ולומר על הניסים בהודאה
 לא מוזכר כלל נס 'על הנסים'ב -כן  אם -מדוע ד, כ לבאר שם"א מש"ע בצי"וע( .' אות א יז'כא סי

  ).ש"עיי. פך השמן
   

היה כדי ה "בלא' אמאי עשו זכר לנס שמונה ימים הא בלילה אהנודעת הקושיה בהנה , ואומנם
לא נתקנה ' הדלקה דליל אהנ ד"דאה, תרע' ח בסי"והפר, תירץ בזה המאירי בשבת כא ,לדלוק

עושין דחנוכה אכן  דיום ראשון  והיינו.כ"ע .עם ישראל  אלא על עצם הצלת,כלל על נס הנרות
  .ת דברי יציב הנזכר"ע היטב בשו"וע.  המלחמהבשביל נס דנצחון

  
משנה ' וכבר העיר כן בס. מוכח שאין שום התייחסות לנצחון המלחמה' הגמ' הנה מד, ואולם
, וןנצחהשכתבו דיום ראשון עושין בשביל נס ' פרי חדש'על דברי המאירי וה, )מועדים(שכיר 

וכשגברו מלכות בית חשמונאים 'רק אמר סתם , גמרא לא הזכיר כלל מנס דנצחוןבד, כ קשה"אד
. 'ועל הנסים'דנסים רבים היו שם כמו שמסופר בנוסח ד, ולא סיפר איך היה הנצחון', וניצחום

לא קשה כלל למה לא הזכירו הנס , בשלמא אי הא דשמונת ימי חנוכה הוא רק בשביל נס דשמןו
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   עשית מצוות לכתחילה ולא לחפש קולות–המסר מנס פך השמן 

  

כיון שכל ההדלקה באותו , רק על פך השמן, כ עשו זכר לנס"דמשה,  בזהוהנראה

שבת ' הפני יהושע במס' וכמו שכתבו ביישוב קו, זמן היתה בהידור ובמסירות

ל דטומאה הותרה בציבור והיו יכולין להדליק בשמן "שהקשה הא קי, ב"עכא 

אלא , דבאו להראות שלא באים להסתמך על היתרים וקולות, ותירצו. טמא

כי אם יתחיל האדם לחפש היתרים ימצא , לעשות באופן שהינו לכתחילה ביותר

,  לנס חנוכהולכן עשו דוקא זכר). רצו' דרכי מוסר עמ' בס' ועי. (על כל דבר היתר

ואין זה . ובאו להזכיר לנו תמיד יסוד זה, שעיקרו נעשה מתוך מסירות והידור

   3.ואינו ענין לנס ההצלה. ולא דמי לנס נר מערבי דמקדש. רק זכרון לנס גרידא

  

וטיפטפו , מדוע לא לקחו את פך השמן הטהור, כ מה שהקשו" יתיישב גובזה

. מדין קמא קמא בטיל, ן הטהורוכך היה מתרבה השמ, לתוכו שמנים טמאים

והיינו כאמור שרצו שיהיה הכל באופן של לכתחילה ולא בדיעבד באמצעות 

שמתתיהו ובניו דקדקו טפי , עג' ב עמ"ז ח"מועו' ויעויין עוד בס. קולות והיתרים

וכן הוסיפו במצוה , ולא רצו להשתמש בשמן טמא אפילו רק מדרבנן, אף בדרבנן

לתקן חטאו של יוחנן כהן גדול אביו , כל זאת.  המהדריןומהדרין מן, זו מהדרין

) ת דברי יציב חלק אורח חיים סימן רפב"ז בשו"יעויין בענ. ה"א(, של מתתיהו

                                                                                                                   
שפיר , אבל אי יום ראשון ניתקן בשביל נס הנצחון, כיון דרק בשביל נס דשמן ניתקן, דנצחון

  .קשה
  

,  פריך הגמרא על מה שאמרו יום ראשון מדליק מברך שלוש,)א, כג( ' בגמדלקמן,  קשהועוד
כיון דיום ראשון ניתקן בשביל , וקשה. ופריך ונימעוט נס, מכאן ואילך מברך שתים וממעט זמן

ועל נס זה עוד , ויום שני התחיל נס דשמן, היה על נס דנצחון' שעשה נסים'כ ברכת "א, הנצחון
   .ש"עיי. ואיך נמעט נס' שעשה נסים'לא בירכו 

 
שכתב דהאי דינא ששואל , ב"ד מחנוכה הי"ד שיטת האור שמח בפ"יש לבאר קצת עדהובזה  3

ודלא . (ביל ההידור והתוספתאלא גם בש, אינו דוקא עבור הנר העיקרי, ח"ומוכר כסותו עבור נ
ק ג שהביא מהאחרונים דכל האי דינא ששואל או מוכר כסותו ולוקח "תרעא ס' ב סי"כהמשנ

מעשה ' וכבר הביא בס). ולא על נרות ההידור, הוא רק בשביל נר אחד בכל לילה, שמן להדליק
 לשאול דאיך יתכן שיהיה חייב, ש תמוהים"י דדברי האו"מרבינו הקה, קעח' ה עמ"איש ח

, דלכן מחמירים טפי אף בנרות ההידור, ד"ל בס"ל י"ולהנ. כ"ע. ולמכור כסותו גם לנרות ההידור
ולפיכך יש להחמיר גם , אלא זכר לנס שנעשה מתוך מסירות והידור, כיון שאין זה רק זכרון לנס

   .ח לכתחילה"בנרות ההידור לצאת יד
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דלא קאמר (ו "והיינו שלא היה מין מצד עצמו ח, על שנעשה לבסוף צדוקי

אלא מרוב , )היינו שחכמים פסקו עליו כן' נעשה'אלא , צדוקי' נהיה'שלבסוף 

וגרם שהנמשכים אחריו , לותו דימה שאין זקוק לקבל עליו כל דברי חכמיםגד

לעורר בנו חשיבות מצוה , ולזה באו לתקן ולהדר אף במצוה דרבנן. פקרו טפי

). ה ואם כנים הדברים"עד בד' ע שם בעמ"וע. (ש"עיי. דרבנן לחבבה ולהדרה

  . כ"ע

  

רוב הפוסקים  דהנה דעת רכג 'ה סי"חתשובות והנהגות ת " לו בשוע"וע

 והטעם מפני .בכל מצוהכ דין הידור ז"ואי, ח"שחכמים דרשו במיוחד הידור בנ

ויכלו להדליק , כיון שטומאה דחויה בציבור, שבאמת לא היה צורך בכל הנס

ה עשה להם נס כדי שיוכלו להדר להדליק "אלא שהקב, בשמן טמא שנמצא

ח שרק "זהו ענין מיוחד בנו, ח"ולכן גם אנו מצווין להדר במצות נ, בשמן טהור

שבת כא (י "ומיהו לשון רש[, אף שיוצאין בלעדה, בזה שמהדר מקיימה כמצותה

והיינו , ח"משמע שהמהדר בכל המצוות מהדר בנ" והמהדרין אחר המצוות", )ב

  . ]ז מצוה מיוחדת בחנוכה גופא"שאי

  

  'פי המצוה אלא גם בקיום פרטיה ודקדוקיהדור מצוה אינו רק ביו
  

הנה אין ענין ,  זה שיש להדר במצוות ולא לחפש היתרים וקולותבכללו] ב

אלא כל שמקיים המצוה עם כל פרטיה ודקדוקיה , ההידור דוקא בנוי המצוה

משאת המלך ' וכמו שהוכיח כן בראיות ברורות בס, ז בכלל הידור מצוה"ה

וכמו , בהידור מצוה ענינו לנאות את המצוה ולחבבהשפ "אעד, סימן יז) דיסקין(

 והוא ,ש גם דין נוסףימיהו .  אכרכנה בשירים נאים,ת נאה" ס,שאמרו סוכה נאה

וכמו שמצאנו , וזה ענין מצוה מהמובחר, להדר בדיני המצוה ולהחמיר בדיניה

ח להדר עד שליש להיות "כ הב"וכן ממש, ענין הידור בציצין שאין מעכבין המילה

' וכן יעוי, ין המרור עד שלישוכן כתבו כמה אחרונים להדר במ, שופר של איל

באתרוג דיש בזה ענין הידור מצוה ' ו לענין לצאת כל השי"תרנ' ביאור הלכה סי

ואין זה אלא מענין מצוה , דבכל אלו ההידורים הרי אינם ענין נוי, עד שליש
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מהמובחר להדר ולהחמיר בדיני המצוה ולהוסיף עליה יתר על מה שצותה לנו 

  .ש" עיי.התורה

  

בענין אם מועיל רוב אפילו לכתחילה או (ג "פ' אוצר דין רובו ככולו'י חיבורוב

כל הנוטל לולב באגודו והדס , א איתא" דהנה בסוכה מה עהערתי, )בדיעבד

הלא הדס , ע בזה"יל' ולכאו. 'בעבותו מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח וכו

יון דבהדס ל דכ"אפשד ,ד"בסוביארתי . בכלל כל המינין ומדוע יצא מן הכלל

וישנו דין דיעבד שאפילו רובו עבות , ישנו דין דלכתחילה שיהא כל שיעורו עבות

הארכנו טובא בענין רובו ככולו ' ושם בפרק ה(, ה"סימן תרמו סע "שו'  עי,סגי

ז דוקא בלוקח לולב ומיניו בהידור עם "לכך בא לומר דכ, )בהדס בכמה אופנים

כלומר הדס בעבותו באופן המושלם , עבותוולכך ציין הדס ב. כל פרטיו ודקדוקיו

 .דרובו אינו מהני אלא בדיעבד, ולא רובו, לכתחילה שכל שיעורו יהיה עבות

ב בכפות תמרים שם שביאר דהא "כיוצ ר"ושו ).ומהדס יש ללמוד לשאר המינים(

ט " אפשר משום דר,ג דהדס בכלל המינין של לולב"דפרט הדס טפי מאינך אע

ל דמי שעושה מצוה מן המובחר "קמ, ל דהדס קטום כשרל בפרק לולב הגזו"ס

דף לב (לקחת הדס בעבותו שכרו גדול יען צריך טרחא רבה לבקשו כדמוכח שם 

  .כ"ע). ב"ע

  

 לשלול טענת היצר המפתהו להסתפק במועט –" משכהו לבית המדרש"
  'בעבודת ה

  

ו לבית משכה אם פגע בך מנוול זה): ב"ע קידושין ל .ב"סוכה נב ע ('ובגמ] ג

אדרבה צריך לברוח ממנו ולא למשכו עוד אליו ד, וכבר הקשו העולם. המדרש

  . ד"ברח לבהמהתרחק ממנו ול אם פגע בך מנוול זה "והכי הול, כמובן

  

ר בא לאדם "דהנה לפעמים היצה, ד"ל בס" אפשר ליישב ולפרש דבריהם זוהיה

. ה יותר מדיומה לך להתמיד בתור, כ שומר מצוות הנך"הלא בסה, ואומר לו

ויש אפילו שבקושי , א איכא בשוקא והם בדרגה פחותה ממך"ראה כמה בנ

ובכך רוצה . 'וכו' א רבים שבחוץ הרי אתה נחשב מעולה וכו"ולעומת בנ, לומדים
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ולא , בלי להחמיר יותר מדי, שלו' ר להרגיע את האדם שיסתפק בעבודת ה"היצה

ם נערים עם זקנים ישבו ש, ד"ז אמר משכהו לביהמ"וע. ישאוף לעוד ועוד

שאדם זה לא הגיע , וישנם שם תלמידי חכמים מופלגים מאד, ויתמידו בתורה

ואזי זה יגרום לו לראות שלא כדברי היצר שמהללו ומגדילו ביחס . למעלתם

אלא אדרבא , כאמור' ובכך חפץ היצר להמעיטו מעבודת ה, לאנשי העולם שבחוץ

משיב לו שהנה בתוך בית המדרש ישנם ו, ר שלא כדבריו"האדם מראה הוא ליצה

והוא שואף , המדקדקים בקלה כבחמורה, תלמידי חכמים יותר מופלגים ממנו

. וממילא זה יגרום לו לזנוח עצת היצר ולהדבק בתלמידי חכמים. להגיע לדרגתם

בעניני שמים אל ', בשמים ממעל, 'וכבר המליצו. (והולך את חכמים יחכם

', על הארץ מתחת'ו. היות כמו אלה שמעליךאלא תשאוף ל, תסתפק במועט

  ).  ותסתפק בזה, שיש להם פחות ממך, בענינים ארציים תביט על אלה שמתחתיך

  

  לפעולת המצוה יש גבול אך לאיכות המצוה אין גבול וגם שכרו בלתי מוגבל
  

ל עד שמים חסדך וכתיב כי גדל ו כתיב כי גד, רבא רמי,ב"פסחים נ ע בוהנה] ד

וכדרב . וכאן בעושין שלא לשמה,  כאן בעושין לשמה, הא כיצד.דךמעל שמים חס

דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אף על פי , יהודה

 .אויערבאך(אמרי בינה ' וביאר בס. שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שלא לשמה

פרשת '  ד,הנה כל מצוה יש לה גבול בפעולתהד, הואהענין ש, )ה"דרוש ח לר

 כי יכול ,ת המצוה אין לה גבולו אולם איכ,מינים וכדומה'  ד,ציצית'  ד,בתפילין

 ולמסור נפשו בעסק ,לפעול כל מצוה במחשבה בלתי מוגבלת עד אין חקר וסוף

י שכר " והנה על המצוה המוגבלת משלם הש.י"דת השוהמצוה ממש עבור עב

שיש לאדם חה שמה וה ועל דבר שאינו מוגבל דהיינו המחשב,ז"מוגבל בעוה

 אשר הוא בלתי מוגבל ,ב" משלם הקדוש ברוך הוא שכר בעוה,בעשיית המצוה

כי  ('ה גדול חסד ,וזה שאמר בעושין לשמה ואז יש מצוה בלתי מוגבל. עד אין סוף

) החסד מי הקדימני ואשלם' אף מה שמשלם עבור מצוה הוא חסד כמאמר ולך ד

    . הוא מוגבל עד השמיםאזי ,ובאין עושין לשמה. ב"מעל השמים חסדך בעוה
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 אינו מבקש אלא ,העובד מיראה: ל"פלא יועץ ערך הידור מצוה וז'  בסוכתב

 אבל העובד מאהבה לפי רוב החיבה מדקדק בה שלא תחסר כל .לצאת ידי חובה

ב האיש אשר הוא מקפיד על מלבושו וכלי "ומה מאד יבוש ויכלם לעוה. 'וכובה 

 ומיפה ביתו בסיד ,הם קרוע ומטונף וכדומהתשמישו ובתי דירתו שלא יהא ב

 ואשרי האיש .אינו מקפיד על קרעים וכיעורים'  ובמצות ה,וציורים וכיורים

 ישא ,מהונו ומרבה הוצאות על המצות להתנאות' האוהב את קונו ומכבד ה

  .צבאות' ברכה מאת ה

 

י ד גב" דברים חריפים בנידו שו'ה סי"חתשובות והנהגות ת " בשווראיתי] ה

מ יש לשמור מצות "מ, ז מדרבנן"שאף ששמיטה בזה,  ודע:ל"וז, מצות שביעית

וכמו , ה"כיון שזהו אות והיכר שמאמין ובוטח בקב, שמיטה כהלכתה במסירות

 כמו שנאמר בשבת -לשם השם "י "ופירש רש" 'ושבתה הארץ שבת לה"שנאמר 

ה אדון "קבוהכוונה ששמיטה היא כמו שבת והיינו אות שמאמין שה, "בראשית

ואין מזונותיו של האדם תלויים בעבודתו אלא הקדוש , ומשגיח על כל הבריאה

את "ורמז לזה . ובוטח בו שיזמין לו פרנסתו, ברוך הוא זן ומפרנס את ברואיו

יש להזהר מאוד במצות ו. אחד שבת הגוף ואחד שבת הארץ" שבתותי תשמרו

  . ' וכות"שמיטה ויזכה בזה לברכת השי

  

ל שגלות שבעים שנה בבבל היתה כנגד שבעים שמיטות שביטלו כל " בחזואיתא

, ד קוממיות"ל גאב"בנימין מנדלסון זצוק' והעירני הגאון ר. ימי בית ראשון

שתמוה ומופלא הדבר שהרי בימי בית ראשון היו כמה מלכים כשרים ואיך יתכן 

מרת ד נראה דלא שמרו היינו מש"אבל לע. דלא נתקיימה מצות שמיטה בימיהם

דמצאו , והיינו שמירה בגדרים וסייגים שלא להכשל באיסור עצמו, למשמרתי

והיינו " את שבתותי תשמורו"ה דורש מאתנו "והקב, קולות להפטר מהסייגים

, והיינו לעשות סייג לאיסור, שתי שבתות שבת ושמיטה שצריכים לשמור אותם

יבנו בעונש לא נהג כ כשנתחי"ע, וכיון שהם לא נהגו בשמירה לפנים משורת הדין

ש " עיי.ש לפנים משורת הדין וסבלנו שבעים שנה מחורבן הבית"עמנו הוא ית

  .עוד בדבריו
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   שלא נזדקק להיתר על האיסור-" בהיתר ולא באיסור"
  

ח "או(ס בתשובה "כתב רבינו החת, "בהיתר ולא באיסור" בענין הנוסח והנה] ו

אין , בהיתר ולא באיסור פרנסתינו האנו מתפללים שתהידמה ש ,)סימן נט

דברים האסורים לאבל הכוונה , הכוונה בלא גניבה וגזילה שזו אינו בידי שמים

". לשיזבן רחמנא מאלו וכיוצא באלו" .ונצטרך להתירם משום הפסד פרנסתינו

כתב והביא לדבריו בנו רבינו ה. "היתר על האיסור"לא שנצטרך היינו ש ו.כ"ע

בנחת ולא " הבקשה, ד"עוד עזה' ופי, )מבאורח חיים סימן (בתשובה סופר 

ולכן מתפללים ,  דלפעמים מתירים משום הפסד מרובה או לעניהיינו, "בצער

ב ביאר מדנפשיה "וכיוצ. כ"ע. בנחת ולא בצער' נדנוד איסור שיהי' שלא יהי

, "פרנסה בהיתר ולא באיסור"דבענין הבקשה , ה סימן סד"חתשובות והנהגות ב

ומה שייך ענין , והוא חיוב גמור לפרוש מזה, ר הלא זהו גזללכאורה תמוה דאיסו

 ,פ הלכה ומן הדין" מיירי באיסור שיכולים להתירו עאלא .זה לתפלות ובקשות

   .והיינו בלי שום היתרים, "היתר"ובכל זאת ראוי לחפש פרנסה ב

  

לא יאמר ש ,) חקת'פר(בן איש חי כ כבר ה"הנה כ, התשובות והנהגות'  קוובעצם[

 ,דהא ודאי הקדוש ברוך הוא יפרנסנו בהיתר ולא באיסור" היתר ולא באיסורב"

ואולם להאמור הרי . כ"ע. ת על דבר זה"ואיך יאמר כן בדרך בקשה לבקש מהשי

שכתב ב פרק מו " חצ"אולת "שויעויין ב', והכי נקטי. שפיר יש ליישב לשון זה

משום שיש , גוכ מי שנהג כן רשאי להמשיך במנה"נראה שאעפש, ח"ד הבא"ע

ולא יבוא לידי נסיון , ה שיעזור לו להתפרנס בהיתר"לפרש שמבקש מהקב

     .]כ" ע.ואין צריך להמנע מלומר את הנוסח שרגיל בו, וכדומה

  

שאמר מהו ההבדל בין רב , א" שמסופר על מרנא החזוא"במק הבאנו כברו

ל הוריו כאשר בן הישיבה חוזר מהישיבה לשבות אצ. לרב שאינו הגון" הגון"

, יישר כח: ואומר לו, "הוצאה"ורב המקום שם לבו שהבחור נזהר ב, בשבת

כשאבא לעולם העליון אצטרך ליתן דין וחשבון על כל מי שסמך על עירובי 

ולא כן רב שאינו . זהו רב הגון. והנה אתה הקלת מעלי את המשא, והוציא בשבת

מעשה ' ס... (ל עירוביהיתכן שאינך סומך ע: הגון שמתרעם על הבחור ואומר לו
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ב "חיי עולם ח' סק של רבינו הקהילות יעקב ב"היטב בד' ועי ).פב' ו עמ"איש ח

  .כ" ע.) שםבהערה(ח "פ

  

  

אמרי " 'הס חלקים קצרים מתוך לרגל הכינוס המיוחדד "בס בקונטרס זה הובאו ונערכו *

  .ה ומוסרפובו מערכות ומאמרים בעניני השק, י בקרוב"העתיד לצאת לאור בעה" דעת

הצריכה תורה תנאים , לראשית ההכשרה לזה שיהיה ראוי לקנין תורה"
בחוקתי ל אם "כמו שדרשו חז, ותנאי הראשון הוא העמל והיגיעה, מיוחדים

ואפשר לבאר . ושאר ענינים הדרושים לקנין תורה, תלכו שתהיו עמלים בתורה
שבהשקפה ראשונה , על פי זה ענין שבירת הלוחות שלא ראיתי ביאור ענין זה

ה היה חושב שבשביל שעשו ישראל "היתכן שמשה רבינו ע, הוא ענין סתום
מדם עד שיתקנו והיה ראוי לו להמתין מלל, ו"ישארו בלי תורה ח, את העגל
. לבקש לוחות שניות' כ להתנפל לפני ה"אבל לא לשברם לגמרי ואח, מעשיהם
דאמרינן בגמרא , ל קבלו שסגולה מיוחדת היתה בלוחות הראשונות"והנה חז

אלמלא לא נשתברו הלוחות , ד מאי דכתיב חרות על הלוחות"עירובין דף נ
לה בהם שאם למד היינו שהיתה סגו, הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל

ה "וענין זה הרגיש משה רבינו ע, היה שמור בזכרונו לעולם, אדם פעם אחת
שאפשר שיזדמן שיהיה איש , ז להיות חילול הקודש נורא מאד"שעלול עי

ה "ולמד משה רבינו ע, בקי בכל חדרי התורה, מושחת ומגואל במעשים רעים
ולכן מצא משה רבינו , ו מקרבן פסח שאמרה תורה וכל בן נכר לא יאכל בו"ק
היינו , ה שראוי שלוחות אלה ישתברו ולהשתדל לקבל לוחות אחרים"ע

, דהלוחות הראשונים היו מעשה אלקים כמו גוף הכתב כמו שמפורש בתורה
והלוחות האחרונים היו מעשה ידי אדם כמו שכתוב פסל לך שני לוחות 

תיות פורחות וענין הלוחות הוא דבר המעמיד ומקיים שלא יהיו או, אבנים
אבל השניות שהיו מעשה אדם , היה עומד לעד' וכיון שהיו מעשה ה, באויר

ה "י משה רבינו ע"ותחלת קבלת התורה ע, אינם מתקיימים רק בתנאים וגדרים
שכמו שאמר הקדוש ברוך , היתה דמות ואות לכל בני ישראל מקבלי התורה

 הוא רמז לכל מקבלי כמו כן, ה פסל לך שני לוחות אבנים"הוא למשה רבינו ע
וכפי ', לכתוב עליהם דבר ה, שיכין כל איש ישראל לוחות לעצמו, התורה

ז אם יתקלקלו "מתחילה וכן גם אח, כן תהיה קבלתו, הכשרתו בהכנת הלוחות
ז לא יהיה מצוי כל כך ענין פחד "ועי, אז לא תתקיים התורה, אצלו הלוחות
, שהוא לוח לבבו, ובמדות' השלפי ערך מעלת האדם ביראת , ה"משה רבינו ע

לפי , כ ממדרגתו"ואם יפול אח, לפי ערך זה ינתן לו מן השמים קנין התורה
ל שכמה ענינים גורמים לשכחת "וכמו שאמרו חז, ערך זה תשכח התורה ממנו

ל לפרש את הכתוב בסיומא של "ועל דבר גדול זה אמרו חז, ל"התורה רח
  ".כל ישראלולכל היד החזקה שעשה משה לעיני , תורה

  

 "שערי יושר "פרול בהקדמה לס"ש שקופ זצ"רבינו הגר
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   ז כ ר ו ןנ ר  
  

   הזכהלתינוקת
  ל "זחי יעל שולה 

  ט"לאוי' תחינועה ט "בת תבלח
  ד"תמוז תשע' ע א"נלב

  ה.ב.צ.נ.ת

 

í×þëíî íðî³í  

  " מלכות מיכאל"נשיא עמותת ל

  א " שליטאשר דדון' ג ר"הרה

  . וסיועועל כל עזרתו
  

  ו אשר פועל רבות ונצורות "הידדון אלירם ' ולבנו ר

     . בעירינולרווחתם של בני הישיבות וציבור בני התורה

  נ ר   ז כ ר ו ן
  

  אשה החשובהל
  בת דונה דדון אליס 

  ל"ז
  
  

  

  ה.ב.צ.נ.ת

 

  נ ר   ז כ ר ו ן
  

         ' ג ר"להרה
  ל"מיכאל אזולאי זצ

  ט"לאוי' בן סולטנה תחי
  

  ה.ב.צ.נ.ת

  נ ר   ז כ ר ו ן
  

  לאברך היקר
  ל"אברהם אבוחצירא ז' ר

  ט"לאוי' בן פרחיה תחי
  

  ה.ב.צ.נ.ת


