
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 

ותשע"'(  )שנה ד  קע"דגליון   
 

 

 א

 ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת
 

.[ לד ז"ע] ל"עפימשאמרז ולתפארת לכבוד כ"מש לבאר כתב ק"ובאוחה
 ל"א וכו' המילואים ימי שבעת משה שימש במה עקיבא רבי את שאלו

 ימי בשבעת משה ששימש ממה והנה וכו' אמרא בו שאין לבן בחלוק
 זולת אבל ולבניו לאהרן אלא מעכבין הבגדים שאין יגיד זה בחלוק המילואים

, ולתפארת לכבוד אומרו והוא בגדים בלא הקרבנות עבודת תתרצה הכהנים
 אינם כי הוא כן ולא וכו' לבד עבודה לצורכי הבגדים כי תחשוב שלא לומר
 ש."עיי וכו לעבודתו קבוע למשרת ולתפארת לכבוד אלא

 
 אתוון] ל"זצ ענגיל י"הגר בדברי גדול אריכות זה בענין מצאנו באמת והנה

 אם להסתפק שכתב[ י כלל ב' מערכת האוצר ובית ט"י כלל דאורייתא
 אינו הבגדים דזולת כהן שיוחשב העובד הכהן מפאת רק נצרכים הבגדים

 או לבגדים כלל בעצמותה נצרכת אינה העבודה וףג אבל וכו' כהן נחשב
 מדברי ומביא וכו' לבגדים צריכים בעצמותם והקרבן העבודה גוף גם דילמא

 לקמיצה פסולות אהרן דבנות מקראי שם דיליף אהא[ לו] קידושין תוס'
 בנשים כשירות אינם הני דכל ליה תיפוק ת"וא התוס' שהקשו' וכו והקטרה

 כיון ל"י נ"א הבגדים את שלבשו דמיירי ל"וי' וכו בגדים מחוסרי שהן לפי
 דתוס' הב' מתי' ומשמע בגדים מחוסרי הוו לא כהונה בבגדי נצטוו שלא

 ולכן וכו' כהן הכהן לעשות רק העבודה לגוף נצרכים הבגדים דאין ל"הנ
 ומתירוץ. ]בם חסרון הבגדים חסרון אין הבגדים ללבוש נצטוו דלא נשים

 הוזקקו ולכן הבגדים נצרך דלעבודה האחר כצד מעמש התוס' של הראשון
 הגמרא מדברי כ"ג מביא ולהלן[. זו בסברא מחולקים התירוצים וב' ללובשו,

 שרת ובגדי וכיהון וכו' סמיכה ציבור לבמת יחיד במת בין ומה:[ קיב] זבחים
 לעשות ענינם היה דאילו העבודה לגוף נצרכים דהבגדים כ"ג דמשמע' וכו
 תו ל"ל כ"א כהן צ"א יחיד דבמת כיהון חשב דכבר אחרי כ"א כהן הכהן רק

 אמינא הוה ולכן העובד לגוף גם נצרכים דהבגדים כ"וע, שרת בגדי למתני
 .ש"עיי הבגדים לבוש להיות העובד יצטרך יחיד בבמת דגם

 
 דבתחילה במכילתא המבואר י"עפ מופרכת זו דראיה להלן שם כתב אמנם

 כהנים ממלכת לי תהיו ואתם שנאמר הלכהונ ראויים ישראל כל היו
 כ"א אהרן נבחר דלא בבמה ולכן וישראלים לויים יצאו וזרעו אהרן וכשנבחר

 כהונה לבגדי שם דהוצרכו א"סד היה כ"וא לכהונה ראויים הכל עדיין שם
 שמות] פ"עה חכמה ש, ובספר משך"עיי שרת לבגדי צ"דא, במתני ל"צ ולכן

 כותב, ולתפארת לכבוד להם תעשה ותומגבע אבנטים להם ועשית[ מ כח
 אבל ובהעדרו בחסרונו פחיתות אינו בהיותו כבוד בו שיש דבר כל כי לחלק

 ומגבעות באבנט לכן בהיותו, כבוד נחשב לא פחיתות יהיה שבהעדרו דבר
 אותם בלבשו במכנסים אבל לפחיתות נחשב אינו בהעדרו גם כי כבוד יש

   אינ  כככ
 

 ענין על ש. והנה בעצם"עיי וכו' פחיתות הוא בהעדרם אולם כבוד בגדי אינם
 מכבדים שהבגדים מכבדותיה למאני קרי י"ר:[ קיג שבת] ל"אמרז הבגדים

 של המידות ענין כל אלא החיצוניים הבגדים על רק לא והכוונה האדם את
 על שמשתלט חיצוני ענין אלא ממש עצמותו אינם כי בגדים נקרא אדם

 כ"אח אלא ע"ל רעות מידות כמה בו שיש קטן אצל רואים אנו כי. עצמותו
 במידות ומתנהג הרע מהותו על משתלט הוא הרי אותו ומחנכים כשמתגדל

.                   חיצוני ענין שהוא הלבוש כדוגמת המה שהמידות ונמצא, טובות  
 

בשם האבני נזר זצ"ל דהזאת הכה"ג ביוהכ"פ לכפר על בני ישראל  ומובא
לה ושבע למטה רמזו על השבע מידות, דכפי ההתנהגות שהזה אחת למע

למטה כן הוא פוגם ח"ו למעלה ולכן היה מזה אחת למעלה ושבע למטה 
לכפר על בני ישראל וכן רמוז דכשיודעין תמיד שיש אחת למעלה אזי עי"ז 
משתדלין בהשבע מידות למטה שיהיו מתאחדין לאחד, ומזה יש להתעורר 

ת, שמאד צריכים לעבוד על זה ואם אין עובדים מאד בענין המידות בכלליו
על שיפור המידות אי אפשר שיצליחו בזה והדברים ק"ו אם בלימוד התורה 
שעכ"פ משתדלים קצת, עכ"ז צריכים יגיעה עצומה שיזכו לראות פרי 
מתוקים וברכה בלימודו הרי בודאי שבענין המידות אם אין מתייגעים כלל 

ח לתקנם ולהעמידם על מקומם כהוגן. על זה בודאי שאי אפשר להצלי
והעצה לזה הוא ע"י לימוד התורה בהתמדה בקביעות ובתמידות, אבל 
בנוסף לזה צריכים גם לעמול ולעבוד על זה בפועל כי מבלי העבודה על 
המידות הרי לדאבונינו ישנם גם כאלו שעוסקים בתורה, ועכ"ז מידותיהם 

וחסידות כדי להגיע לשלימות לקויות מאד ל"ע. ויש לעסוק בספרי מוסר 
.                                                                                                                   בענין זה  

 
 להתקוטט' ה לחילול ו"ח נוגע שזה במקום מאד ולהשמר להזהר יש ובפרט

 ואחד שוגג אחד[ ה ד בותא] ל"שאמרז מה שידוע. ו"ח השכנים הגויים עם
 יתכן האיך הרי והיתר באיסור שאלה לשאול יודעים ואם' ה בחילול מזיד

 שנוגע במה לעצמו הוראה להורות אחד כל יכול כאלו נוראים שבדברים
 וידוע וגו', תחללו ולא ישראל בני בתוך ונקדשתי של תעשה ולא לעשה

 ענין באיזה נ"בביהכ מריבה שהיה בענין שנשאל בתשובה ס"החת דברי
 על ומתריע' ה וחילול יד הרמת לידי הדברים והגיעו בציבור בתפילה
 וגו דונקדשתי מפסוק נלמד בציבור התפילה של עצמו דכל וכותב הדברים

 שם את תחללו ולא מפורש מקרא הוא ה' חילול של החטא אמנם ש,"גז י"ע
 ש."עיי לקראי אפסקי חריפא דבסכינא יתכן האיך כ"וא קדשי

 
אמרז"ל ]ספרי בהעלתך ט י[ הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב ואגב  הנהו

מה שנקט הלכה בידוע וכו אף דלפום ריהטא זה הוי רק ענין של אגדה אפ"ל 
 עפימש"כ הפליתי ]סימן פ"ח[ בנידון בב"ח או בשר כשר ונבילה אם ישראל
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 המשך מפרשת תרומה העעל"ט

 
הדבר אל המלך, צוה להביא הממון לפניו, וכאשר שאל אותו הגיע "וכאשר 

על משקלו ומנינו, לא יכול להשיב על הדבר", כי ידע רק מה שאמרו לו, אבל 
לא נתברר אצלו שהוא כן, והרי שקר לא רצה לומר אל המלך, "וחייבו המלך 
על אשר הקל במצותו וסמך על דברי עבדיו בדבר שהיה יכול לעמוד עליו", 

ה שמאמר המלך לא היה די חשוב בעיניך, "אפילו אם ימצא הממון איך ז
כדבריהם, ואילו לא היה בקי בענין לא היה מתחייב על אשר סמך עליהם", 
אבל אם ביכלתו לדעת ויש לו הכלים לכך, ובכל זאת לא עשה, הרי זה 
תביעה נגדו, הרי אין זה בגלל שהאמונה הוא כל כך חזק אצלך שלא היית 

.                                        מק בזה, אלא מפני הזלזול במאמר המלךצריך להתע  
 

אתה, אם לא היית יכול להגיע אל ענין זה מדרך שכלך, כמו עילות מצות "וכן 
השמע, היתה נראית טענתך טענה, בעמדך מחקור עליו", יש דברים שאי 

אם היתה דעתך  אפשר להבין, פרה אדומה וכדומה, אז טענתך טענה, "וכן
קצרה והכרתך חלושה מהשיג אליו, לא היית נענש על פשיעתך, ותהיה 
כנשים וכקטנים אשר הוא בידיהם דרך קבלה, אבל אם אתה איש דעת 
ותבונה, שתוכל לעמוד בהם על ברור מה שקבלת מהחכמים בשם הנביאים 
משרשי הדת וקטבי המעשים, אשר מצוה להשתמש בהם עד שתעמוד על 

ויתברר לך מדרך הקבלה והשכל יחד, ואם תתעלם ותפשע בדבר,  הענין,
".                                                תהיה כמקצר במה שאתה חייב לבוראך יתברך  

 
לולא שהיה העבד בקי בהענין, ולכן היה סומך עליהם, אז היה אי  כלומר

ממני, אין על זה  אפשר לבוא אליו בטענות, כי אמרתי אחכמה והיא רחוקה
טענות, ואני אומר שוב, שזה בבירור גמור מדבר לכל יהודי, אדם שיודע 
הלכות שבת וכל הענינים מה שאסור ומה שמותר, ואדם זה עצמו איך 
לחשוב בהשבת וכדומה דבר שנכנס לנשמה, בזה אינו עוסק, פשוט אינו 

קב"ה עושה המצות באמת כראוי, אינו מתייגע בזה, ואם היה יודע שה
מסתכל על כל אחד בשגחה פרטית, היה לגמרי שונה עבודת היהדות שלו, 
כי בלא זה המצות נחלשים, וקשה מאד להחזיק את עצמו ללמוד ולהתנהג 

.                                        במדות כמו שצריך, וזה בהחלט דבר הנוגע לכל אדם  
 

, הרי זה יכאב לו עד מאד, אם היו אומרים לאחד שהוא פתי או טיפש והרי
והרי החוה"ל אומר שאם אינך טיפש ויש לך שכל, אתה צריך להתבונן 
בדברים אלו ולחיות עם זה, ואם אתה מחזיק עצמך כערכך היית מתבונן, ואז 
באמת היה נודע לך זאת, ואז כל היהדות היה שונה, כשאנו רואים יהודי 

הלואי שגם אני הייתי  שהוא באמת עובד השם כראוי, הרי מקנאים בו,
מתפלל כך וכדומה, נמצא שלעולם אנו רוצים, הרצון יש כאן, אלא שפשוט 
נדמה לנו שאין יכולים, אבל באמת הוא עצלות, כי מסתמא גם אנו היינו כך, 
או לפחות גם אנו היינו יותר טוב ממה שאנו עכשיו, אם היינו חיים באופן 

                                                                                .                       שהחוה"ל מלמד
 

בספר החינוך שעל כל מצוה שבתורה, יש יותר טעמים נסתרים  כתב
מנגלים, וכל המצוות שאנו חושבים שיודעים את טעמם, אין זה כי אם מעט 

שיודע  מן המעט ממה שיש, ולעומתם יש המון טעמים נסתרים שאין מי
אותם, רק פרה אדומה ושעטנז וכדומה הם חוקים בלי טעם, דהיינו שכל 
היסוד שלהם הוא חק, ואין אנו יודעים כלום מדוע הוא צריך להיות כן, אבל 
בעצם כל המצוות הם חוקים, וגם כשאנו אומרים טעם על איזה מצוה, זהו 

ראה לנו, רק מחסדי ה' שנתן לנו אפשרות לעיין וללמוד ולומר את מה שנ
אבל אין זה שבאמת אנו יודעים הטעם, כי יש הרבה עמוק עמוק שאין אנו 

.                                                                                                       משיגים ויודעים  
 

 בתורה הק' )בראשית יח יט( שהקב"ה אמר על אברהם אבינו עליו כי נאמר
ידעתיו וגו'. ורש"י פירש שהוא לשון חבה, שהקב"ה אוהב אותו, ומדוע נקט 
בלשון ידיעה הכרה, כי דבר שמכירים אוהבים, כל אדם הוא כן, מה שהוא 
מכיר ומבין היטב, הוא ממילא מתחבר לזה ואוהב אותו, ומה שרחוק מבינתו 

ה נח ז( והכרתו אינו אוהב, דבר זר אין אוהבים, וכן מצינו דכתיב )ישעי
מבשרך אל תתעלם, כי מכיון שהוא קרוב אליו הוא מכירו ולכן אוהבו, כל 
דבר כמה שהוא קרוב אליו הוא אוהב יותר, הידיעה והחיבה של הדבר באים 

 ב

מותר לו לאכול עם הנכרי בשולחן אחד וז"ל ובאמת לא הבנתי מי שם אחוה 
ות רחוקות ואין פירוד לבבות כפירוד וריעות בין יהודי לעכו"ם הלא הלבב

הדתות, ואפילו שימת חן אסרוהו וא"כ הוי ליה כבני אדם שאינם מכירים זה 
את זה והיש יותר איבה מבין שני בעלי דתות וכו' עיי"ש, ולפי"ז נמצא שנוגע 
להלכה דמותרין לאכול על שולחן אחד. אבל עכ"פ זה ברור שעשו שונא 

בענין זה שלא לעורר ח"ו שנאת הגוים בהנהגה ליעקב ולכן יש לשמור מאד 
בלתי נכונה וגם זה נובע מרוע המידות בעו"ה וצריכין מאד לעבוד על זה לתקן 

.                                                                                           המידות כי זה כל האדם  
 

 
 

 

למשה רבינו  בפרשת השבוע מצינו שהקב"ה צוה
ע"ה ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד 

 ולתפארת.
 

האור החיים הק' צריך לדעת מה היא כוונת ה' באומרו לכבוד  ומקשה
ולתפארת, אחר שמודיע מעשיהם ואופניהם, ובשלמא אם לא פרט אופן 
מעשיה א"ש, דאמר לכבוד ולתפארת שיהיו נאים ומפוארים, ועוד שאם 

 יש בהם לאהרן כבוד ותפארת, מה יצא לנו מזה.להודיע שבגדים אלו 
 

בהקדם מה שמצינו בשמן המשחה, שבזה קידשו את המזבח ואת כל  ואפ"ל
הכלים, נאמר שם )שמות ל לב( על בשר אדם לא ייסך ובמתכנתו לא תעשו 
כמוהו, קודש הוא קודש יהיה לכם. ונאמר שם שמי שיעשה כן חייב כרת, 

על בשר אדם לא ייסך, ממילא מה צריך  ולכאורה קשה כיון שכבר נאמר
להוסיף ובמתכונתו לא תעשו כמוהו, מאיזה סיבה יעבור האדם על עבירה זו 
ויעשה כמו בבית המקדש, הרי לסוך עליו מזה ממילא כבר אסור, ולהריח 
ממנו גם כן אסור, אם כן איזה תועלת יש לו לעשות בדיוק כמו בבית 

יכול לחשוב שאם התורה מצוה לעשות המקדש, אלא הכוונה היא כן, האדם 
כן, כנראה שזה בודאי דבר טוב ונעים ומריח, ואם כן אשתמש בזה לצורך 
עצמי לחולין, ואומר לו התורה לא כן, אל תחשוב שהוא כך, אלא אי אפשר 
לסוך את זה על בשר אדם, ובמתכונתו לא תעשו כמוהו, היינו שגם אם תערב 

דש, דע לך שזה לא יהיה אותו הדבר, הכל, ותעשה בדיוק כמו בבית המק
ומדוע, כי קודש הוא קודש יהיה לכם, זהו דבר קדוש, אבל אדם פשוט לא 

 יכול לעשות זאת לעצמו.
 

שאמר ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת, פירוש שתקח  וזהו
את המדות של כבוד ותפארת ותשתמש בהם לקדושה, שבגדי הקודש יהיו 

, אבל לא כבוד ותפארת של חולין מה שגם אנשים לכבוד ולתפארת
מגושמים יכולים לעשות, רק אם עושים את זה יהודים קדושים כמשה רבינו 
או אהרן הכהן, אזי הכבוד והתפארת הם קודש לה', יש לזה צורה אחרת, 
צורה של חן וקדושה, ובזה מותר להשתמש במדות אלו, אבל לחולין אין 

 שייך להשתמש בזה.
 

להזהר במה שנותנים לילדים לאכול, ומסופר על הגאון רבי עקיבא  םצריכי
איגר זצ"ל שהגיע אליו יהודי אחד שהיו לו כמה בנים, ואחד מהם לא היה 
יכול ללמוד תורה, לא היה מבין מה שלמד, וזה היה בית טוב, האב היה דיין, 
 אבל הבחור הזה שהיה אז בן ט"ז שנים לא היה יכול ללמוד תורה, בסוף
נתברר שלפני קרוב לעשר שנים, כשהיה בן ח' שנים, היה חתונה באיזה עיר, 
ונתנו שם לאכול בשר, והביאו את אביו לשחוט בשר עבור החתונה, והילד 
אכל קצת מן הבשר הזה, שאלו ממנו האם אתה זוכר את החתונה ההיא, וענה 
 שהוא זוכר שאכל שם, והתחיל לבכות הנה כבר תובעים ממנו את הבשר

 ההיא.
 

נתברר שבחתונה ההיא הכלה היתה גרושה, שהרב של העיר אסר את  אבל
הגט, והוא כתב בתשובה שמי שיסדר קידושין עבורה, יהיו הקידושין בטלים, 
ומי שישחוט עבור החתונה הזו, תהיה השחיטה כנבילות וטריפות, והשוחט 

גרם  לא ידע מזה, אבל כיון שנפסק שהבשר הזה הוא נבלות וטרפות, זה
קלקול להילד שאכל מן הבשר הזה, שלא היה יכול להבין תורה, ובזה הבינו 
מה הפגם של הילד, אמו של הבחור הגיעה אל הגאון רעק"א זצ"ל ובכתה 
לפניו בכי תמרורים, ושאלה ממנו מה עושים עכשיו לתקן, אמר לה הגאון 

ו שלחו הנ"ל, שאם לומדים תורה מתוך הדחק זה יכול לעזור ולתקן, וכך עש
 את הבחור הזה ללמוד תורה בארץ ישראל, ובזה הצילו אותו ונעשה בן תורה. 

 
לנו מזה, לפעמים אב חושב לעשות טוב לבניו, ולכן הוא קונה להם כל  היוצא

מיני דברים, לוקח אותם לחנויות וקונים כל מה שלבם חפץ, הוא חושב למה 
ל מה שהוא רוצה, אבל בני או נכדי יצטרך להתייגע, אני רוצה שיהיה לו כ

אחר כך זה גורם שהתורה לא יכנס למוחו, כי הוא צריך ללמוד תורה מתוך 
 הדחק, צריכים לחשוב על זה קצת, הרי הקב"ה הזכיר לנו כעת איזה דבר.

 
 

 

 

 שיעורי

 
 

()ה –ממרן הגה"צ זצ"ל   
 



 

מכיר ומבין היטב, הוא ממילא מתחבר לזה ואוהב אותו, ומה שרחוק מבינתו 
וכן מצינו דכתיב )ישעיה נח ז(  והכרתו אינו אוהב, דבר זר אין אוהבים,

מבשרך אל תתעלם, כי מכיון שהוא קרוב אליו הוא מכירו ולכן אוהבו, כל 
דבר כמה שהוא קרוב אליו הוא אוהב יותר, הידיעה והחיבה של הדבר באים 
יחד, כי הקירבה אליו מוליד אהבה אליו, ולכן ילד זר שאינו מכירו אינו אוהבו, 

ו הוא אוהבו, וכן הוא גם מחוייב לחנך אותו וללמדו יותר ובנו שהוא קרוב אלי
ממה שהוא חייב כלפי כל יהודי אחר מדין ערבות, וצריך לעשות לו כל מה 
שנצרך, כי מכיון שהוא קרוב אליך ואתה מכירו, אתה חייב לו יותר, וכן הוא 
בענין עבודת הלבבות, האדם צריך להכירו ולדעתו, וזה יגרום לו להתחבר אל 

דברים ולאהוב אותם, רוב האנשים מרגישים שהם רחוקים מזה ואינו נוגע ה
אליהם, ולכן אינם אוהבים לעסוק בזה, אם יתקרבו לזה ויתדבקו לזה ממילא 

.                                                                                                                יאהבו זאת  
 

יתבאר משני פנים, האחד מהם, ממה שאמר הכתוב )דברים יז ח( כי וזה "
יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע וגו'", אם אין 
יודעים הלכה, הרי חייבים ללכת לבית הדין הגדול, וכהמשך הפסוק "ועשית 

שון על פי הדבר אשר יגידו לך, וכשאתה משתכל במה שכולל הפסוק הרא
מעניני הדינים, תמצאם דברים שצריכים לפרט אותם, ולחלקם ולדקדק בהם 
בדרך הקבלה, לא בדרך אותות השכל", כשיש ספק בהלכות, הרי התורה 
אומרת מה צריך לעשות, שחייבים לקיים מה שיאמרו החכמים, ולכן צריך 
שתהיה לנו המסורה של תורה שבעל פה, מה שהנחילו לנו חכמי התלמוד, כי 
צריך לדעת כל דין מדיני התורה, וכל מה שאין יודעים, התורה מצווה לנו 
ללכת לבי"ד הגדול ולברר הדין, אבל במצוות הלבבות לא ציותה התורה 

.                 לברר אצל בי"ד הגדול, אלא להתבונן בעצמנו, וכמו שהוא ממשיך  
 

מצד השכל, כי  תראה, שלא הזכיר בכללם ענין מן הענינים אשר יושגו"הלא 
לא אמר כשתסתפק בענין היחוד איך הוא, או בשמות הבורא ובמדותיו 
ובשורש משרשי הדת, כעבודת המקום ובטוח עליו והכנע לפניו ויחד 
המעשה לשמו, ולברר המעשים הטובים מפגעי ההפסד, ועניני התשובה מן 
העברות, ולירא ממנו ולאהבה אותו ולהתבושש מפניו, ולחשב עם הנפש 
בעבור שמו, והדומה לזה ממה שיגיע אליו האדם בדרך השכל וההכרה, 
שתאמין בהם על ידי חכמי התורה והסמך, ותסמוך על דברי קבלתם בלבד", 
מדוע לא נאמר בתורה, כי יפלא ממך דבר בעניני האמונה, בעניני אהבת 
ויראת ה' וכדומה, תלך לבי"ד הגדול שבירושלים, ומה שהם יגידו לך זה מה 

קבל ותאמין ותחשוב, אלא משמע שדברים אלו אין יכולין לקבל שת
מאחרים, אלא הדברים האלה מונחים בתוך השכל של האדם, וכל אדם 

.                                               צריך בעצמו לברר ולחקור עד שידע וישיג אותם  
 

ר אמר שתשוב אל דעתך ותשמש בשכלך במה שדומה לזה, אח"אבל 
שתעמוד עליו מצד הקבלה, שהיא כוללת כל מצות התורה ושרשיהן 
ופרקיהן, ותחקור עליו בשכלך ותבונתך ושקול דעתך, עד שיתברר לך 
האמת וידחה השקר, כדכתיב )דברים ד לט( וידעת היום והשבות אל לבבך 

   ".                        כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד
 

בשם הגאון רבי יונתן זצ"ל בעל יערות דבש לבאר המשנה )אבות פ"ד  ראיתי
מי"ז( יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי 
העולם הבא, ומאידך איתא )שם( יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא 
מכל חיי העולם הזה. וצריך להבין אם כן מה עדיף טפי, קורת רוח בעולם 

בא או תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, ומבארו בדרך משל לבית שהיה ה
יקר ומפואר עד מאד, והיה מלא עם כל מיני דברים יפים יקרים, אבל היה 
חומה מסביב שהיה אי אפשר להכנס אליו, ולכן לא היו יודעים מה שיש 
בתוך הבית, אבל כיון שהחומה נופלת אז כל האור והיופי שבתוך הבית 

נתגלה בבת אחת, וז"ש תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, זהו  פתאום
הדבר היותר מפואר ויקר שיש, אבל יש בעולם הזה חומה, שאינו מניח לנו 
לראות את האור שבו, ולכן אינו נראה מאיר כל כך, והחומה הוא הגוף 
והחומר, אבל בעולם הבא נופל החומה, ושם מרגישים האור שבו, ששוב אין 

.                                                              ב להתשובה ומעשים טוביםחומה מסבי  
 

הענין שבזמן הזה צריכים להתחזק כל כך, כי יש חומה שמונע אותנו  וזהו
מלראות את האור שבתורה ומצוות, הגאון ר' מיכאל בער זצ"ל אמר באחד 

שמוצדק אני להגיד מוסר מדרשותיו, אמנם הרי איני אדם שמתייהר לומר 
לאחד מכם, אלא שאני רוצה להרגיש כחבר גדול בשנים, שכבר שמע וראה 
הרבה, ורוצה שיהיה לו זכות לעזור לאחרים שעדיין צעירים ממנו, לכן אני 
אומר לכם אהובי ויקירי, כל אחד מכם יחיה את שנותיו בעולם הזה, ואחר כך 

והרבה פעמים אדם חי כל ימיו,  שבון,יעלה לעולם שכולו אמת ויתן דין וח
 ואף
 
 

ואף פעם לא הגיע לנקודת האמת של היהדות, ולכן צריך לעבוד על זה  
 ביחד, ואחד יעורר את השני, וממילא צריך להוכיח.

ואף פעם לא הגיע לנקודת האמת של היהדות, ולכן צריך לעבוד על זה ביחד, 
                                                        .ואחד יעורר את השני, וממילא צריך להוכיח

 
מודה בזה שכאשר בחור מתבגר נעשה לו יותר קשה, אבל אל תחשבו  אני

לרגע שזהו באמת, אל תחשבו שיש לו דאגות אמיתיים של שידוכים 
וכדומה, לא בגלל שמתבגרים יש יותר דאגות, אדרבה תדעו לכם שתינוק 

ן, אז בשביל קטנות מוחו זה קשה לו מנשוא, ואינו שבוכה על שום דבר קט
מסוגל להבין למה זה כך, וצרתו גדולה עד לשמים, ואדרבה כמה שמתבגרים 

.                         יותר, ומבינים את מהות החיים, אז הדאגות היו צריכים ליפול  
 

 שבכל זאת נדמה שכאשר מתבגרים יש יותר דאגות, תדעו לכם בבירור ומה
שהיצר הרע עושה זאת, זהו החומה המקיף את הבית המפואר, כמשל של 
היע"ד, כי היצר הרע יודע שבחור בישיבה יש לו ההזדמנות להדבק בתורה 
באמת, וזה יהיה לו לקנין עולמי להנשמה, והעבודה של הבעל דבר הוא שלא 
 להניח לזה, ולכן הוא מבלבל את המוחות של הבחורים, ובודאי היצה"ר היה

יכול לבלבל גם בן י"ב י"ג לפום דרגא דיליה, רק שהוא מבין שאצל בחור 
מתבגר זה הזמן היותר חשוב, ולכן הוא מכניס לו דאגות, ואם יש קצת אמונה 

.                       ובטחון בה', אז אדרבה הדאגות צריכים לעזור שיהיה יותר חזק  
 

אני יותר מבוגר, וכי בגלל אפשר להצדיק התרשלות בעבודת ה', בגלל ש וכי
שהוא יותר מבוגר בחמש שנים מחבירו הוא שונה ממנו, תאמינו לי הבעל 
דבר אומר זאת, הוא כבר זקן, הוא כבר עובד זמן רב מאד, והוא אומר לו 
מילא הבחור של י"ד שנים, אבל אני הרי כבר יותר מבוגר, והיום או מחר 

כבר יש לי עבירות וכדומה, צריך  אצא כבר לעבודה ואהיה פועל וכיו"ב, והרי
לומר להרבוש"ע הושיעה נא לי, אני מצפה לישועה כבר זמן רב כל כך ומאד 
קשה לי, אני מבקש שתעזור לי, באופן כזה צריך ללכת, אבל ח"ו להתרשל 
בגלל זה, אמנם יש קצת גדרים של הישיבה, ותדעו שכאשר כבר לא יהיו 

חרים, וכי אפשר לעשות בחיים מה לכם הגדרים האלו, יהיה לכם גדרים א
שרוצים, הרי אחרי החתונה הוא הרבה יותר מוגבל, יש עול הפרנסה ועול 

.                                                                                                   המשפחה וכדומה  
 

וד ואסור להתרשל, אומר לכם שוב בבירור, בחלק הלימוד חייבים לעב אני
וכבר אמרתי שזה חולי נפש, כל אחד צריך שלא ילך בטל בדברים בטלים 
והוללות, הרי ברור שצריכים ללחום על זה, יכול להיות שמכח ההרגל הרבה 
בחורים זה קשה להם, למשל לא כל אחד מסוגל ללמוד ו' שעות ברציפות, 

דברים של מה  אבל כל אחד מסוגל שלא ללכת ריקן, וכשמדבר עם חבירו
בכך, זה ההיפוך ממה שצריך לעשות, ואפילו הם שניהם מדברים כך, הרי 

.                                                  שניהם חולים על זה, ודע שיתבעו אותך על זה  
 

בחורים טובים וטהורים, ובאמת הייתי קם מפניכם, אני מבקש מכם,  אתם 
צעירים, שהם מסתכלים עליכם בשבע עינים, אתם הרי דוגמא לבחורים ה

והם אינם מבינים, זה אינו נכנס למוחם, היתכן שבחור מבוגר שבקרוב יהיה 
אברך אינו מתנהג כשורה, אלא הוא מוכיח מזה שבודאי שזה טוב וישר, רק 
שהוא וואוילער יוד ואינו כל כך פרומער, אז גם אני יכול להיות כן, נמצא 

רבה פעמים נתקלתי באנשים שסיפרו שהם השתנו שהוא מכשיל אותם, ה
לכל החיים, על ידי שפעם אחת ראו איזה אדם שבדרך אגב היה לידם, והם 
ראו איך הוא התנהג, איך הוא לומד וכדומה, וזה חיזק אותם, ומאז הם נשתנו 
לגמרי, נמצא שאתם נושאים עליכם אחריות גדולה, של מה יאמרו הבחורים 

בקש מאתכם למען ה', קחו את דברי אל לבכם, שרואים אתכם, אני מ
.                                                                          תתמידו בתורה וה' יהא בסעדכם  

 
החוה"ל הביא רק פסוק שמוכיח על ענין יחוד ה', ויש עוד הרבה מצוות  והנה

ה וכדומה, אבל הוא הלבבות כאהבת ה' ויראת ה', והבושה ממנו והתשוב
סומך על פסוק זה שמגלה על כולם, "וכן אומר בכל מה שנוכל לעמוד על 
ברורו מדרך השכל, כמו שאמרו רז"ל )יבמות ז.( כל דבר שהיה בכלל ויצא 
מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא, מפני 

כל, ומה שיתחייב בו שדעת ענין היחוד ענף מן הדברים שיובנו בדרך הש
יתחייב בכולם", לכן כמו שגילה התורה שמה שנוגע ליחוד ה', אתה צריך 
לחשוב ולהתבונן ולברר בעצמך עד שתגיע לזה, ולא לקבל את הדברים מפי 
אחרים, כן הוא בכל המצוות הלבבות, שיש לקיימם באופן כזה, לחשוב 

                                                          .                      ולהתבונן עד שמגיעים אליהם
 

 המשך יבוא בעזה"י.
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פש כדי תכלית האדם בעולמו הוא שיהיה תמיד בהתבוננות עם חשבון הנ והנה

שידע מה שלפניו ויוכל להתגבר על כל העיכובים והמכשולות שעומדים 
בדרכו. וזהו מרומז במשארז"ל ]ב"ר פצ"ו[ כיון שנפטר יעקב אבינו וכו' נסתמו 
עיניהם ולבם של ישראל וכו' כי סתימת העינים והלב זה מורה על חסרון 

ורי דעבירה, ההתבוננות, ואדרבא עוד נכשלים בחטא העינים והלב תרי סרס
ועי"ז נאבד החשבון של האדם עם נפשו, והאדם צריך להתגבר על זה כדי 
שיוכל לתקן מה שפגם, וזהו התכלית של השבועות הללו ימי השובבי"ם. )דברי 

          יונה ח"א דף מ"ז(                                                                                                 
 

עכשיו בימי השובבי"ם יש חיוב גדול להתבונן בדרכינו ולקבל עלינו  ובפרט
להיטיב מעשינו וגם לעשות שינויים בפועל בכל הדרכים והמעשים כי זהו 
העיקר שיהיה שינוי בפועל. ויש לרמז זאת במה שלומדים עכשיו הלכות שבת, 

רועה והענין דהוצאה בריש מסכתין דהוצאה הוי מלאכה ג 'וידוע מש"כ התוס
הוי מלאכה גרועה דבכל מלאכה נעשה איזה שינוי בגוף החפץ משא"כ בהוצאה 
והכנסה לא נעשה שינוי בגוף הדבר אלא במקומה ולכן הוי מלאכה גרועה דרק 

יש להתעורר ללמוד  כשיש שינוי בגוף הדבר זה נקרא מלאכה ופעולה. ובעיקר
רה למצוא לו קולות והיתרים תורה בקדושה ובטהרה ולא ח"ו להשתמש בתו

להתנהג נגד התורה ולזה יכולים להגיע רק כשלומדים ביר"ש אזי השי"ת מאיר 
לו עינים לדעת דרך התורה האמיתית. ולא רק לעצמו צריכים להזהר אלא גם 

 )דברי יונה ח"א דף נ"ה( שלא יגרום מכשול לאחרים.
 

דים לתשובה להתחזק ביותר בימי השובבי"ם, שהם ימים המיוע וצריך
 ולטהרה. )דברי יונה ח"א דף נ"ז(
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 ~ אדם ~
 

 שיש וכשם ירידה, זמני האדם על עוברים הנה כי אדם, כל אצל נמצא זה וענין
 הסתר זמני יש כן המצרים, בין ימי עכשיו שעברו כמו ישראל לכלל הסתר זמני

 ולתפלה, לתורה חשק לו שיש שבועות עליו עוברים ישיבה בן אשר יש ליחיד,
 עצמו על הוא ותמה גשמיות, לתאוות לבו ונמשך החשק ממנו ניטל כ"ואח

 בתפלה, להרבות האדם צריך ואז פנים, הסתר של זמן וזהו כזאת, לו בא מאין
 לו שניתנה רבינו משה אצל שביארנו וכמו התפלה, ממנו שדורשים הוא וסימן
 פונה ה"והקב שיתפלל, מיוחדת מצוה לאדם נותנים כזה בזמן מיוחדת, כן מצוה
 ההיא בעת ה' אל ואתחנן הפסוק ביארו והמפרשים לתפילתו, ומצפה אליו

 והיינו נסתר, לשון הוא" ההיא" כי להסתר רומז ההיא בעת שענין לאמר,
 היאך שידע" לאמר" אז יזכה פנים הסתר של זמן יהא שכאשר ה' אל שהתחנן

(                           מלפניו. )דברי יונה ח"א דף רמ"ג ולבקש ה' לפני דיבורים לומר  
 

  
 

 יחל לא וגו' לה' נדר ידור כי איש וגו' המטות ראשי אל וידבר משה
.                                                                          יעשה מפיו היוצא ככל דברו  

 

 ל"ארז והנה לו, מוחלים אחרים אבל דברו יחל לא.[ י חגיגה] דרשו ל"חז והנה
 דבר כל רבה דאמר ש"ת מהו אחת בבת ליכי ומופר קיים רבה בעי:[ סט נדרים]

 הדברים דמקור ל"ז ן"הר וכתב. אינו אחת בבת אפילו זה אחר בזה שאינו
 בזה ושינהולקיד מצי דלא דכיון כאחת אחיות שתי בהמקדש:[ נ] בקידושין

 ליכא נמי הכא כלל, קידושין ספק אפילו מיניה לחדא אפילו ליכא זה, אחר
.                      כדבעי ולקיומי להפר הכי בתר ומצי כלל ובהפרה בהקמה לספוקי  

 

 בכל מאד נוגע אינו, אחת בבת אפילו זה אחר בזה שאינו כל של הגדר והנה
 זה של בבחינה הוא להתעלות האדם שיוכל האופן כי האדם, של החיים סדר
 יכול כ"ואח בו, מורגל שנעשה עד זה על ועובד אחד, בענין דמתחיל זה, אחר

 הדרך יודע אינו אם אמנם. זה אחר בזה ומתעלה הולך וכן שני, בענין להוסיף
 בבת הכל ולתקן להתעלות אפשר אי כי אינו, אחת בבת הרי זה, אחר זה של

                                                                                                             .                   אחת
 

 לתקן התשובה ימי במשך עצמו על מקבל שהאדם שרואים מה מובן ובזה
 להרגילו חוזר התשובה ימי שעוברים ואחר חטא, ועל הודויים ואומר דרכיו,

 ואינו אחת, בבת בבחינת הוא התשובה בימי שלו לההקב כי והטעם ה,"בעו
.  כלום פועל ואינו להרגילו חוזר כ"אח ולכן זה, אחר בזה של הנכונה הדרך יודע  

 

 מסודר להיות צריך האדם אמנם סדר, של הענין הוא זה, אחר בזה של והנקודה
 כי יתבלבל, לא ז"עכ סדר, בלתי של זמן כשנעשה שאף רוצה, שהוא מה בדעתו

 הפועל אל יוצא אז סדר בלתי של בזמן באמת כי. רוצה שהוא מה יודע הוא ריה
 מהפכות הגדולה בעיר שהיה האחרון בזמן וראינו. האדם של העצמי מהות
 עושים היו הללו האנשים בעצם כי והענין העלעקטריק, אור היה שלא בזמן

 אל להוציא יכולים אינם מסודר שהכל בזמן אלא תמיד, יום בכל מהפכות
 סדר בלתי של ענין איזה שמתרמי בזמן אבל המושחתות, מידותיהם כל הפועל

.                                                             שבהם המושחתות הכוחות כל ופרח צץ אז  
 

 האדם לתועלת הוא ק"בתוה שנכתב מה כל שגם )בהרמב"ם( שם מבואר ועוד
 הדעת מן חוזר כ"ואח אחד איש דעת לכתוב כםשהצרי והטעם ל,"וז שם וכותב
 להורות ה"ב וחזרו וכך, כך אומרים ה"וב כך אומרים ש"ב שאמרו כגון ההיא,
 אלו שהרי והאמונה, הצדק והגברת האמת אהבתם להודיעך כדי ש,"ב כדברי

 החולק דברי כשראו בחכמה, המופלגים והנדיבים החסידים הנכבדים האנשים
 האנשים שאר ש"כ לדעתו, וחזרו לו הודו נכון, ועיונו ,מדבריהם טובים עליהם

 עורף יקשה ולא לאמת נוטה כן כמו יהיה דינו בעל עם נוטה האמת בראותם
      .                                                                                                                            וכו'

 

יבוא בעזה"י. המשך  
 
 

 

 מדור חדש
 

 
 

 מאמרים על חיזוק, וענינים שונים 
(המבאר תורתו של מרן הגה"צ זצ"ל )  
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