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לעורר על ענין אחד חשוב מאין כמוהו, והוא הענין של לימוד התורה  רציתי

שכל גדולי התורה מתוך הדחק, כי זה ענין שצריך לעורר עליו, תדעו לכם 
שהיה לכלל ישראל, אם זה הרי"ף או הרא"ש או הרמב"ם, הראשונים 
והאחרונים, כולם למדו וגדלו בתורה מתוך יסורים, אחרת לא היה שייך 
להגיע למה שהם הגיעו, בכלל בימים ההם לא היה שייך ללמוד תורה שלא 

תורה, שהרי מתוך יגיעה, ומי שלא היה מוכן להתייגע, לא היה מגיע אליו ה
אז עדיין לא היה לעקטער שיאיר להם בלילה, לא היה להם אוכל בשפע כמו 
היום, לא היה להם כמה מיני הצטרכות, ובכל זאת עסקו בתורה, ובבירור 
גמור שהיה צריך לזה יגיעה גדולה, לעתים מעטות הזדמן שהיה לאחד תורה 

בתורה, אבל  וגדולה במקום אחד, שהיה לו כל ההצטרכות, ובכל זאת עסק
דעו לכם, כי עכ"ז אנשים כאלו עשו להם בעצמם יגיעות, זה היה דבר פשוט 
שבשביל התורה צריך להתייגע, ולכן גם אם היה להם כל האפשרות, גרמו 
לעצמם סיבות שיצטרכו להתייגע על התורה, כי ידעו שצריך להתייגע, ובלא 

 זה לא יקנו התורה.
 

ד, וישב ועסק בתורה מתוך יגיעה, שהיה רב באיזה עיר עני מא מסופר
כשמצא פעם את הרש"ש שחח עמו בלימוד, ואמר להרש"ש איזה הערה 
על מסכת חולין, הרש"ש מאד נתפעל מן הערה הזו, אבל זה כאב לו מאד, 
למה הוא לא חשב על זה בעצמו, ואמר לו הרש"ש, אני כבר למדתי הגמרא 

הערה זו, ודוקא אתה נפל  הזו יותר ממאה פעמים, ובכל זאת לא עלה בדעתי
זאת בדעתך, ענה לו רב הנ"ל, במחילת כ"ת אגיד לך את ההבדל ביני לבינך, 
אתה לומד תורה מתוך עושר, שהרי כידוע הרש"ש היתה לו עשירות, ואני 
לומד תורה מתוך עוני, והקב"ה נותן מפעם לפעם מתנה למי שהוא עני, 

ין לנו השגה מהו הכוונה א ,והקב"ה נתן לי מתנה שמצאתי כי התייגעתי
כשאומרים יגיעה בתורה, אין בדור הזה השגה, אבל אני רוצה להמחיש לכם 
קצת עד כמה היתה יגיעת התורה שאני ראיתי בשנות הזעם, כאשר הגה"צ 
רבינו מנייטרא זצ"ל ושאר גדולי תורה וראשי ישיבות ישבו ולמדו בתוך 

לה של חיים ומות, וכפי הלאגער, מתוך סכנת נפשות ממש, כל רגע היה שא
שכבר סיפרתי כי בבית המדרש בעיר נייטרא, בנו שם ארון ספרים אחד 
שבתוכו היה איזה חור, כדי שאם יצטרכו לברוח, יברחו דרך החור ההוא, 
ולצאת משם לגג הבית המדרש, וכשנודע לנו שהגוים באים והולכים לחטוף 

להגג, ולא היה להם אנשים, נכנסו כולם במרוצה לתוך החור הזה וברחו 
אפילו זמן לסגור את הגמרות, ובאמת לפעמים היו חוטפים כמה בחורים, 
וידענו מכמה בחורים חסרים, אז ידענו שמי שנחטף, יכנס לרכבת בדרך 

 .לאוישוויץ רח"ל, בסכנת חיים כזה היינו נמצאים מדי יום ביומו
  

זצ"ל היה גדול  בכל זאת לא הפסיקו מללמוד והיה שם ישיבה, כי רבינו אבל
בתורה ואיש צדיק, שהשפעתו היתה ניכרת על כל הדור, והוא ידע והאמין 
 שכל זמן שהקב"ה משאירו בחיים, הרי זה למטרה זו, שצריך לשבת וללמוד
  

וללמד, וכיון שעכשיו עודנו בחיים, צריך לנצל כל יום להרבצת התורה, ואכן 
אשר הגוים היו נכנסים הוא הרביץ תורה במסירות נפש ממש, שהרי כ

לישיבה ומצאו שם ספרים פתוחים, הם הבינו שהיה כאן אנשים לפני כמה 
דקות, וזה היה נס גלוי שלא היו מחפשים יותר, הם לא שאלו אפילו שאלות, 

 אלא עזבו את המקום והלכו משם למקום אחר, כי לא מצאו כאן אנשים.
 

שלא ידע כל כך בטוב,  ימים קשים בחן גם כן את התלמידים, ומי ובאותם
הוכיח אותו בשבט מוסר, ולמרות שכפי שאתם יודעים באיזה אופנים 
למדו, באיזה מצב נורא שלא יאומן, בכל זאת אמר להם מוסר, כל זאת 
בשעה שהבחורים ממש שיחקו עם חייהם, וכל שבוע היו חסרים משם עוד 

, ובזמנים כאלו אנשים, הגוים הגיעו וחטפו כמה אנשים והלכו, כך זה הלך אז
ישבו ולמדו, והתלמידים נבחנו על הלימודים, ומי שלא ידע כמו שצריך 

ואל תחשבו שזה היה רק בזמן המלחמה, אמנם , קיבל על זה דברי תוכחה
בזמן ההוא היה זמן קשה ביותר, אבל אפילו בזמנים הרגילים קודם 

פע של המלחמה, מכל מקום ישבו ולמדו תורה מתוך יגיעה, לא היה להם ש
מאכלים, ומי שהיה לו לאכול לחם לשובע, כבר היה מרוצה מזה, וחמאה 
למרוח על הלחם, זה היה רק לנגידים, היו קמים אז בשעה שלש לפנות 
בבוקר, בקור הנורא שהיה שם בימות החורף, שהיה שם הרבה יותר מכאן, 

, ולא היה חימום כמו שיש לנו כאן, אמנם עשו תנור שיחם קצת מהיכי תיתי
אבל זה לא עזר הרבה, וכן בימות הקיץ שהחום היה נורא, ולא היה שם 
מושג כזה של מקרר, ולא עלה על דעתו של אף אחד לומר חם לי מאד, 
אינני יכול ללמוד עכשיו, אין בזכרוני מקרה כזה שימנעו מללמוד מסיבה של 

 קור או חום.
 

ים לפום צערא אין דורשים מכם יגיעת התורה כזו, אבל על כל פנ ובודאי
אגרא, אם מתייגעים אומר הקב"ה אני יודע שזה לא היה לך קל, שהיה חסר 
לך הדברים שאתה צריך, ומה שחשבת שצריך, אם זה מקרר, אם זה כל מיני 
תענוגים, כמו לשחות במים בקיץ, ושאר כל מיני דברים שהיצר הרע אומר 

בצד כדי  להאדם שאי אפשר בלא זה, אבל בכל זאת, אתה שמת את הכל
ללמוד תורה ביגיעה, ובודאי נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר 

 פעולתך, ישלמו לכם על כל מאמץ של יגיעה בתורה.
 

המושג של יגיעה הוא דבר שאינו בנמצא היום, חסר זאת בכל הארץ  בכלל
הזו, וזה משפיע גם שחסר זאת בישיבה, אני רוצה לספר לכם על הגה"צ רבי 

ל, שכל שנותיו כמה שאני זוכר אותו, ואני זוכר אותו די מיכאל בער זצ"
הרבה שנים, ובמשך כל השנים כולם שוים לטובה, עבד את הקב"ה 
במסירות נפש, ואין הכוונה למה שקוראים היום מסירות נפש, אלא 
למסירות נפש אמיתית, ר' מיכאל בער היה אדם שבור ותשוש כוח, מכל 

והחל מהשעה שלש עד מאוחר בלילה מקום השכים כל בוקר בשעה שלש, 
כל היום כולו היה מוקדש לעבודת ה', לתת שיעורים וללמוד ולבחון 

 בחורים, הוא לא נתן לעצמו מנוחה.
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-התחלת שער הבטחון  ~הקדמה  -  
 

כעת ללמוד את ההקדמה לספר חובות הלבבות, ותדעו לכם  נתחיל
הקדמה של החובות הלבבות, שההקדמה בפני עצמה היא ספר כשלעצמה, ה

אפשר לעסוק וללמוד בזה הרבה, כי הוא כולל הרבה מאד, והוא עמוק עד 
   .                                                                                                                            מאד

 

ברוך ה' אלקי ישראל אשר לו הוא מתחיל את ההקדמה: "אמר המחבר,  וכך
יאות ענין האחד האמתי, הקדמון במציאותו המתמיד טובתו אשר ברא כל 
הנמצאות לאות על אחדותו, ויצר יצירות לעד על גבורתו, והחל חדשות להעיד 
על חכמתו וגודל טובו, כדכתיב )תהלים קמד ד( דור לדור ישבח מעשיך 

ה' כל מעשיך וחסידיך יברכוכה, כבוד  יב( יודוך-וגבורותיך יגידו, וכתיב )שם י
מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו, להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר 
מלכותו", השי"ת ברא את כל הדברים האלו שאנו רואים בעולם, וכל הדברים 
שאנו יודעים מהם, כדי שהם יהיו לעדות על זה שהוא אחד יחיד ומיוחד, 

תו העצומה, והבורא ית' דורש מאתנו שנכיר ושהוא ברא הכל, בחכמתו וגבור
.                                                                                            בכך, ושנודה אותו על זה  

 

שבטובות אשר היטיב בהם הבורא לעבדיו המדברים, אחרי "והגדולה 
תם שלמה, היא החכמה, המציאו אותם על תכונות הכרתם בהן גמורה והבנ

אשר היא חיי רוחם ונר שכלם, והמביאה אותם אל רצון האלקים", זה שיש לנו 
שכל וחכמה, זה מביא אותנו לדעת ולקיים את רצון האלקים, "והמצלת אותם 
מקצפו בעולם הזה ובעולם הבא", שזה נותן לנו אפשרות להנצל מעונש הנגרם 

ובין בעולם הבא, "כאשר אמר הכתוב  על ידי כעסו של הקב"ה, בין בעולם הזה
)משלי ב ו( כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה, ואמר אליהוא )איוב לב ח( אכן 
רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם, ודניאל אמר )דניאל ב כא( יהב חכמתא 
לחכימין ומנדעא לידעי בינה, ואמר הכתוב )ישעיה מח יז( אני ה' אלקיך 

".                                                                        רך תלךמלמדך להועיל מדריכך בד  
 

מדגיש בזה שידע האדם את המתנה הגדולה שיש לו שכל וחכמה, החוה"ל 
שעל ידי זה הוא יכול לקיים את רצון ה', וכיון שיש לו מתנה גדולה כזו, עליו 

ון ה' הוא מתחייב בנפשו, לדעת שזה מחייב אותו, ושאם יעבור ח"ו על רצ
שלולא השכל לא היה אפשר לבוא בטענות אל האדם החוטא, שהרי הדין הוא 
)עיין גיטין כב:( שחרש שוטה וקטן אין להם דעת, ואינם חייבים במצוות 
האמורות בתורה, אין בהם מצות עשה, ואינם עוברים על לא תעשה, ואינם 

רים כל צרכם, אבל האדם שיש לו נענשים, כי אינם בגדר אדם השלם, אינם גמו
.                                        שכל ותבונה, התורה מתחשבת בזה, כי הוא אדם גמור  

 

מתחלקת לשלשה חלקים, החלק הראשון חכמת היצירות, שקורין "והחכמה 
לה בלשון ערב אלעלם אלטבעי", פירוש על טבעיות, למעלה מדרך הטבע, 

הגופות ומקריהן", והיינו הנפלאות שיש בכל הברואים "והיא חכמת טבעי 
שהם בתוך טבעי הגופות, והמקרים שקורה להם, לכל בעל חי יש את גופו, וכן 
יש את המקרים שנעשה עמם במשך חייהם, ובכל זה יש חכמה עצומה, זה 
שהאריה כשהוא רעב הוא נופל על אדם וטורפו וכדומה, זה שייך לחכמת 

יים, מה שבע"ח נוטה לעשות מטבעו, וכן בעופות ודגים המקרים של הבעלי ח
וכדומה בכל דבר יש את החכמה הטמונה בגוף החי, וכן חכמת המאורעות 
שלו, ולא רק בבעלי חיים אלא בכל דבר בעולם, כל אבן ועשב וכדומה, יש 

.        החכמה הממשית שיש בתוך הדבר, ויש החכמה של המקרים שיארעו לו  
 

היא חכמת השמוש, שקורין לה בלשון ערבי ַאְלִעיָלם ִריאִצ'י", השני "והחלק 
פירוש החלק הנסתר, ואין זה נסתר מה שאנו קורים נסתר, היינו החכמה 
הפנימית של התורה, אלא חלק הנסתר שבתוך העולם והטבע, כמו שהוא 
מפרט "והיא חכמת המנין והשיעורים וחכמת הכוכבים, וחכמת הנגון הנקראת 

כל חכמות הצדדיות שאינם שייכים לדברים הממשיים שיש בעולם, מוזיקא" 
האדם,  ואפילו ניגון הוא גם כן דבר שיש בו חכמה, שהוא מיישב את לבו של

ותהי  ב ג טו( ויהי כנגן המנגן-חכמת הניגון הוא דבר גדול, וכדכתיב )מלכים
                                                  .                                                עליו רוח אלקים

            
 
 
 

ב ג טו( ויהי כנגן המנגן -האדם, חכמת הניגון הוא דבר גדול, וכדכתיב )מלכים 

הייתי אצלו כששכב במטה מחמת פעם , בחורים, הוא לא נתן לעצמו מנוחה
יך להכנס לבית החולים, אבל הוא שלא הרגיש בטוב, ואמרו לו שהוא צר

התווכח עמהם, ואמר מה זאת אומרת, איך אני יכול לילך ולחסור מעבודתי 
בישיבה, מילא החלק של בין אדם למקום, אבל מה עם החלק של בין אדם 
לחבירו, הרי אני צריך לפרנס את עצמי ובני ביתי, הרי כולם אוכלים ואני צריך 

פרנסתי בנאמנות, כזה מדרגה היה לו בלתבוע לעבוד בשביל זה, ולהרויח את 
מעצמו, הוא לא ויתר לעצמו, ותמיד תבע עוד ועוד, גם כאשר לפי כל הדעות 

 כבר היה מותר לו להקל הרבה, בכל זאת התייגע והמשיך בעבודתו.
 

לכם, שאם בחור היה מכיר ויודע איזה זכות יש לו שיכול לשבת  ותדעו
האלו נחשבת כאין וכאפס לעומת גודל הזכיה, וללמוד תורה, היו כל היגיעות 

וכמו שיש יצר הרע שעושה דברי העולם הזה אצל האדם כעבודה זרה, כן יש 
יצר הרע שאינו נותן לבחור להכיר בשווי האוצר שיש לו, ממילא הוא מניח 
את ראשו בקטנות בדברים גשמיים כאכילה ושתיה וכדומה, ואיני מדבר כבר 

צריך ללמוד באופן שלא פסיק פומיה מגירסא, שהרי על חתן, הרי הוא היה 
ואחד , עכשיו יש לו עוד זכיה ללמוד תורה בהרחבת הדעת ובלי שום דאגות

מן התפקידים החשובים לכל יהודי, ובפרט לבחור בישיבה, הוא שיהיה לו 
את הראש על המקום, לדעת בכל מקום ובכל זמן מה נדרש ממנו לעשות 

ל פינחס קנאה )סנהדרין פב.( שראה מעשה ונזכר עכשיו, כענין שמצינו אצ
הלכה, ואמר למשה רבינו כך לימדתני הבועל ארמית קנאין פוגעין בו. עכשיו 
כשראה את המעשה, הבין למפרע מה שלמד אז, בשעה שלומדו לא ידע 
עדיין עד היכן הדברים מגיעים לקיימם, וצריך זכיה גדולה לידע בשעת הנסיון 

 מה עליו לעשות.
 

היה אחד שנפטר לו בנו בצעירותו, היהודי הזה היה תלמיד חכם ואדם  עםפ
גדול, אבל עכ"ז לא רצה להתנחם, וכשהגיע אל רבו הרה"ק מקאצק זצ"ל, אזי 
במקום לדבר עמו דברי תנחומים, התחיל לדבר עמו בדברי תורה, והתחיל 

ל להקשות לו קושיא על הגמ' באיזה מקום, והיהודי הזה ענה לו תירוץ ע
הקושיא, והמשיך ושאל על דברי התוס' שם, והיהודי הת"ח השיב לו תירוץ 
גם על זה, וכן המשיך ודיבר עמו בלימוד שעה ארוכה, כשגמרו לדבר אמר לו 
הרבי, ואם כן הוא שהגמ' והתוס' צודקים, והרשב"א צודק, אזי מן הסתם גם 

עט מן המעט אתם המ, הקב"ה צודק ואין שום קושיות, וזה היה די לו לנחמו
שיש לו להקב"ה בעולמו, הרי רוב רובם של בני עמינו נכחדו בשנות הזעם, 
וכמעט שלא נשאר מהם כלום, נשארו רק כמה משפחות ספורות שגזרו 
עליהם מן השמים שישארו בעולם, ואתם הצאצאים של המשפחות האלו, 

צב אתכם בחר ה' להשאר בעולם ולעשות לו נחת רוח, ולכן אין ליקח את המ
הזה כמובן מאליו, אלא לזכור שהשאירו אותך כאן, ואתה צריך למלא איזה 

 תפקיד.
 

לידע שאחד מן הדברים העיקריים לכל יהודי הוא נקיות, והיינו כמו  ויש
שפירש"י )עבודה זרה כ: ד"ה נקיות( נקי באין חטא. וב"ה שכאן בישיבה הוא 

צריכים להזהר מלצאת מקום שמור ונקי, ואין רואים מה שאין צריכים, אבל 
שלא לצורך, כדי שלא להגיע למקומות שאינם נקיים וכדומה, ומצינו אצל 
בלעם הרשע שאמר לבלק )במדבר כד יד( לכה איעצך אשר יעשה העם הזה 
לעמך באחרית הימים. ופירשו חז"ל )סנהדרין קו.( מה היא העצה, אמר 

עצה להכשילם  אלהיהם של אלו שונא זימה הוא וכו' עיי"ש. שבלעם השיא
בזימה, ויש שפירשו )ייטב פנים לחנוכה( דזהו שאמר אשר יעשה העם הזה 
לעמך, פירוש שהעם הזה יהיה כמו עמך באחרית הימים, שיגרום שהיהודים 

 יהיו נראים כמו הגוים, שלא יהיה ניכר החילוק בין יהודי לגוי ח"ו.
 

ר קדוש כזה, הרי הם הקדשי קדשים של כלל ישראל, אין בנו עוד דב אתם
אמנם יש עוד מקומות שלומדים תורה, אבל לא בכל המקומות לומדים תורה 
בקדושה וטהרה כמו שצריכים, ואתם יש לכם הזכיה להיות מהעידית 
שבעידית, הדבר הקדוש ביותר שיש להקב"ה בעולמו, ולכן בחור שנוסע 

נם לעיר כשאינו צריך, יכול להיות שיש לו את כל התירוצים שבעולם, אמ
הוא צריך לבקש רשות, והישיבה נותן רשות, אבל הבחור השואל הרי יכול 
לכוון את השאלה כמו שהוא רוצה, ויכול להגיד שקר וכדומה, וצריכים לדעת 
שמלבד עצם הדבר שזה חטא, צריך לדעת שזהו גם טפשות, וכמה היצר הרע 

כלל  משטה אותו, כי כאן הוא יכול לשבת וללמוד בלי שום טירדה, ובדרך
המקום מקורר ויכול ללמוד במנוחה, ואנשים הגרים בעיר מקנאים בו, שהיו 
רוצים להיות במקום כזה, והבחור שנמצא כאן עוזבו ונוסע לעיר, למקום 

 שצריך שמירת עינים וכדומה.
 

בחור מרגיש שכבר איבד הרבה מימיו ושנותיו, שלא למד בהם כהוגן,  ואם
א עכשיו הוא הזמן לתקן, יש לעשות לא ידחה את התשובה לאחר זמן, אל

תשובת המשקל, באותו מקום ובאותו זמן, זה צריך להיות הדאגה הגדולה 
 ביותר של כל בחור.

 

 

 שיעורי

 
 

)א( –ממרן הגה"צ זצ"ל   
 



 
 ג

השלישי קורין לה בלשון ערבי ַאְלִעלם ֱאָלאִהי, והיא חכמת "והחלק 
ך, ודעת תורתו ושאר המושכלות, כנפש האלקות והוא דעת הקל יתבר

וכשכל וכאישים הרוחניים, וכל חלקי החכמה, לפי מחלקות עניניה המה 
שערים, פתחם הבורא יתברך למדברים להשיג בהם התורה והעולם", שהרי 
מתוך התורה אפשר להגיע ולהשיג כל חכמות העולם, וכמו שהוא מבאר 

ה, ויש מהם כאלו שיותר יפה, שיש מהם כאלו שיותר שייכים אל התור
שייכים להעולם, אבל המה שערים שה' פתח בשביל האנשים כדי להשיג 
בהם התורה ושאר החכמות בעולם, "אלא שמקצת החכמות הצורך אליהם 
יותר לענין התורה", שמורה דרך להאדם לדעת מה עליו לעשות, מה טוב 

                              ".      ומה רע, "ומקצתם הצורך עליהם יותר לתועלת העולם
 

הצורך אליהם יותר לענין העולם, היא החכמה התחתונה, אשר היא "ואשר 
חכמת טבעי הגופות ומקריהן", וזה מה ששייך לחיים הממשיים, לברואי 
העולם, ולא לענינים רוחניים, "והחכמה התיכונה שהיא חכמת השימוש", 

כי היא קצת יותר פנימית, שהיא כבר חשובה יותר מן החכמה הטבעית, 
"ושתי החכמות האלה, מורות על סודות העולם הזה ותועלותיו, והנאותינו 
ממנו, ומורות על כל עניני המלאכות, ומיני התחבולות לצרכי הגופות ולעניני 
קניני העולם", אלה שתי הדרגות של החכמה, שהם עדיין אינם נוגעים כל כך 

.                                                                      להתורה, אלא בעיקר לעניני העולם  
 

החכמה שהצורך אליה יותר אל התורה היא החכמה העליונה, והיא "אך 
החכמה האלקית, ואנחנו חייבין ללמוד אותה כדי להבין ולהגיע אל תורתינו, 

אסור ללמוד אך ללמוד אותה כדי להגיע אל הנאות העולם אסור לנו", שהרי 
כדי לעשות דברי תורה קרדום לחפור בה, "ואמרו רבותינו )נדרים סב.( תניא 
לאהבה את ה' אלקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו )דברים ל כ( שלא יאמר 
אדם אקרא כדי שיקראוני חכם, אשנה כדי שיקראוני רבי, אשנה כדי שאהיה 

נם הכבוד זקן ואשב בישיבה, אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבא", שאמ
עתיד לבא, אבל אין לך ללמוד עבור זה, "ואמרו )שם( עשה דברים לשם 
פעלם, ודבר בהם לשמם, ואל תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קרדום 

".                                                                                                            לחתוך בהם  
 

ים שכל הדברים האלו מקורם מגדולי ישראל הקדמונים התנאים רוא אנו
והאמוראים, שהרי אפילו אצל אנשים גדולים, היה קשה ללמוד באופן כזה 
בלי שום נגיעה, ובלי לחשוב על כל הענינים האלה, ואלו שכן למדו עם 
נגיעות, שלא לשם קדושת התורה, כמו גדולי אומות העולם כאריסטו 

וף התברר שדוקא הם היו בעלי תאוות הכי גדולות, כך היה והדומים אליו, בס
ע"פ רוב, והטעם לזה, כי הם נגשו אל התורה באופן כמו שמתייחסים אל 
דבר גשמי, היה להם ראש טוב וכשרונות טובות וכל הכלים, אבל בלי יראת 

                                  .                                                    שמים, ולכן הגיעו לתאוות
 

שהחוה"ל אומר לנו כאן, הוא שצריך לגשת את התורה באופן אחר,  ומה
צריך לגשת לזה באופן שהדברי תורה ירימו את האדם ממדרגתו להגיע 
למעלה, חכמי אומות העולם שעסקו בתורה לא ניגשו באופן כזה, לכן הם 

מת עד הלבנה, אבל בכל זאת נשארו עמוק באדמה, הם יכולים להגיע בחכ
הם באדמה, כי הם לא ניגשו באופן כזה, היסוד של לימוד התורה שלהם היה 
יסוד גרוע, חכמת אוה"ע היא חכמה, אי אפשר להכחיש זאת שיש להם 
חכמה, וכמו שאמרו חז"ל )איכה רבה פ"ב סי"ז( חכמה בגוים תאמין, אבל 

ומה, וכל כך למה, מפני עכ"ז האנשים הכי גדולים שלהם היו נואפים וכד
שניגשו להתורה כמו אל דבר גשמי, וזהו מה שמזהרינו החוה"ל כאן, שאם 
האדם ניגש לזה באופן גשמי, הוא עצמו נעשה מגושם, והתורה לא תזכך 

                    .                                                                                                       אותו
 

)עבודה זרה יט.( אשרי איש ירא את ה' במצותיו חפץ מאד )תהלים "ואמרו 
קיב א(, אמר רבי אלעזר במצותיו ולא בשכר מצותיו, כדתנן )אבות פ"א מ"ג( 
אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אל הוו כעבדים 

".       מורא שמים עליכםהמשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי   
 

 -שפתחם הבורא לדעת תורתו ודתו הם שלשה, האחד מהם "והשערים 
 -ספר תורתו הנתונה למשה נביאו, והשלישי  -השכל הנצל מכל פגע, והשני 

הקבלות שקבלנו מקדמונינו שקבלו מן הנביאים עליהם השלום", כוונתו 
ה שקיבלו קדמונינו, בדבר השלישי הוא לתורה שבעל פה שבידינו, שהוא מ

 היינו התנאים והאמוראים, איך צריך לקיים התורה בפועל, כלומר שפירשו
את דברי התורה שבכתב ודברי הנביאים, באופן שקיבלו איך זה צריך להיות 
למעשה, למשל ההלכות בנוגע לכשרות המאכלים, וכן בכל מקצועות 

                                                                             .                                           התורה
 

 לדעת –"אך חכמת התורה מתחלקת לשני חלקים, האחד מהם  וממשיך
    לדעת חובות הלבבות, והם -חובות האברים, והיא החכמה הנראית, והשני 

          
          
 
 

ים, באופן שקיבלו איך זה צריך להיות את דברי התורה שבכתב ודברי הנביא 

ם שמקיימים המצפונים, והיא החכמה הצפונה", החכמה הנראית, הוא דברי
בפועל במעשה, ומאידך חובות הלבבות הוא מה שצריך לעשות עם הלב, וזה 

.                                                                                נסתר, שאין רואים זאת בעינים  
  

האברים יחלקו לשני חלקים, האחד מהם מצות שמחייב בהן השכל "חובות 
לא חייבה בהן התורה", כמו כבוד אב ואם, שגם בלא ציווי התורה  אפילו אם

היה צריך להיות כן כמו שאמרו )קידושין לא.( כיון שאמר כבד את אביך וגו' 
חזרו והודו למאמרות הראשונות, וכן איסור גזל וכדומה כדאיתא בגמ' )עירובין 

ב בהן ולא ק:( גזל מנמלה עיי"ש, "והחלק השני מצות השמע שאין השכל מחיי
דוחה אותן, כאיסור בשר בחלב ושעטנז וכלאים והדומה להם, ממה שנעלמה 
ממנו עילת איסורם, ועילת חיוב מה שנתחייבנו מהם", שהשכל בעצמו אינו 
אומר כלום בנוגע למצוה זו, לא שהוא מחייב אותו ולא שהוא דבר שמנגד 

ת, אין אנו לשכל, כמו איסור בשר בחלב והדומה להם שאינם מצוות שכליו
יודעים הטעם, אבל מכל מקום אין השכל מתנגד למצוות אלו, שהרי ישנם 
דברים שהשכל מתנגד להם, כמו שהיו גוים שעבדו עבודה זרה למולך, שהיו 
מעבירים את בניהם ובנותיהם באש לאלהיהם, ועוד דברים משונים כאלו, 

השכל מתנגד שזהו היפוך השכל, השכל לא רק שאינו מחייב לעשות כן, אלא 
לזה ואינו יכול להבין דברים כאלו שהם רציחה, אבל לא כן הוא מצות השמע 
שהחוה"ל מדבר מזה, כמו איסור בשר בחלב, שאמנם אין השכל יודע הטעם 
של המצוה, אבל מכל מקום אינו דוחה אותו, אלא כך הוא רצון הבורא ואין אנו 

                                                                                 .                                  יודעים למה
 

שכל זה הוא בנוגע למצוות מעשיות שמקיימים בפועל, "אך חובות  וממשיך
הלבבות כל שרשיהן הן מן השכל, כאשר אבאר בעזרת השם", שמצוות 

בת האיברים, הנוגעות לפנימיות האדם והלב, הם כולם שכל, ולא כמו בחו
שבהם יש מצוות של שכל, ויש מצוות שהם רק מצד הקבלה, אבל בחובות 
הלבבות כל שורשיהם הם מן השכל, "וכל המצות הן נחלקות למצות עשה 
ולמצות לא תעשה, ואין אנו צריכין לבאר את זה במצות האברים, מפני שהן 

לא תעשה של ידועות לכל", כי מוני המצוות כבר מונים את כל המצוות עשה ו
חובת האיברים, "אבל אני זוכר ממצות עשה וממצות לא תעשה שבחובות 
הלבבות מה שיזדמן לי, כדי שיהא דמיון למה שלא אזכור מהם בעזרת השם 

.                                                     יתברך", לשאר המצוות שבלב שלא אזכיר כאן  
 

תו בנוגע לצדיק אחר מה דעתו עליו, האם על צדיק אחד ששאלו או מסופר
הוא עובד ה' באמת או לא, ענה הצדיק, אינני יודע את העבודת השם שלו, 
אינני מכיר אותו כל כך מקרוב, אבל דבר אחד ראיתי, שהיכן שרק יש יהודי 
ירא שמים הרי הוא חבירו ואוהבו, והיכן שיש פושע ישראל הוא שונאו, אם כן 

י שהוא אוהב את הבורא יתברך, והוא צדיק אמת, וזהו יכול אני לדעת בעצמ
כדבריו כאן ושנאהב אותו ואת אוהביו ונשנא את שונאיו, אמנם בדרך כלל אין 
צריך לשנוא יהודי, ואפילו בעל עבירה, רק יש דינים מה צריך לעשות בנוגע 
לעוברי עבירה, שצריך להעיד עליו בבית דין, וכן יש חובת הוכח תוכיח את 

ך אם רואה שעובר עבירה, אבל אין דין שצריך לשנוא אותו קודם עמית
שמוכיחו, אבל מכל מקום אם הוא מרגיש שהוא יכול להמשך לעוברי עבירה, 
צריך לשנוא אותם כדי שלא ימשך אחריהם, והוא דבר התלוי באהבת האדם 
לה', שאם הוא אוהב ה', ממילא הוא שונא את שונאיו כשצריך לעשות כן כדי 

.                                                                                                             חק מהםלהתר  
 המשך יבוא אי"ה.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מודעה משמחת
 

 לרגל יומא דהילולא השלושים ושלישי של

 מרן הגה"צ רבי יונה הלוי פארסט זצ"ל
 שחל ביום ב' שמות הבעל"ט

 

"טיופיע אי"ה גליון מוגדל ומורחב בשב"ק ויחי הבעל  
 

ע"כ מי שרוצה לנדב הגליון לע"נ מרן זצ"ל כדי שיהי' 
או מיש לו , לזכות אלפי הקוראים מידי שבוע בשבוע

יפנה במוקדם האפשרי ,ממרן זצ"ל זכרונות, מעשיות וכדו'  
למערכת אוצר יונה   

 

 בכבוד רב

מערכת "אוצר יונה" ה  
 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

~ אברכים~    
 
 
 

 ועל התורה על היושבים הכולל רכילאב הנוגע ,ומוסר אגדה בדרך ל"ואפ
 מנוחת מתוך ללמוד החתונה אחר גם שזוכים בדורינו גדול זכות שזהו ,העבודה

 זהו שבדורינו כיון ,הדברים פני כך סיבב ת"שהשי וכמדומה, ת"בעזהי הנפש
 בית ולבנות ,החתונה אחר גם דגירסא עמודי ביני להשאר שיוכלו גדול צורך
 אמנם. זה בלי נראה היה האיך יודע ומי ,בה עוסקש התורה קדושת בכח נאמן

 למי הראוי כפי וההנהגה החיים סדר כל שיהיה מאד להשתדל צריכים פ"עכ
 לו נותן זה, באמת תורה דלתי על ששוקד מי כי ,ד"ביהמ כותלי בין שנמצא
 אינו אם ו"וח. זה דרך על הוא ושיגו שיחו וכל ,הנפש וסיפוק החיים שמחת

 צריכים והאמת. בהנהגתו גם ניכר זה ש"בתוי זמנו כל צללנ כהוגן משתדל
 ,ענינים בשאר כשהוא אפילו, בבית סכסוכים איזה יש אם כלל שבדרך ,לומר
 אמנם. עצמו עם בהנהגתו חסרון שמורגש מה על מבוסס זהו כלל בדרך אבל

 שבעיקר ,ממשנהו אחד רצון שביעי שיהיו הדעות להשוות יכולים כאשר
 מעורר זה ,אומנתו שתורתו למי הראוי כפי מתנהג כשהבעל זהל להגיע יכולים
. )דברי דעות החילוקי שאר גם מתיישבים ואז ,אליו חשיבות של הרגשה אצלה

יונה ח"א דף ס"ו(                                                                                                            
 

 

     

 
 

 
 קושיים יש כי ,ה"בעו הדחק מתוך האברכים לומדים שלפעמים ידעתי אמתוב

 ושמעתי. יגיעה של נקודה כל מאד מאד חשוב בשמים אבל ,התשלומין בסדר
 כדי להם נותן והיה מדרשו בבית יושבים חסידים היו ל"זצ חיים הדברי שאצל

 היו םא שמוטב 'א ,דברים שני על לפניו התאוננו ופעם ,ק"ערש בכל מחייתם
 נ"עגמ להם שיש 'והב, שבת צרכי על להכין יותר בניקל שאז' ה ביום מקבלים
 והשיב. ביותר עליהם מיקל היה זה ,פרוטה עוד להם מוסיף היה ואם מהדוחק

 מסכים זה על 'ה ביום ליתן משאלתם שעל ,אמר כ"ואח ,בדבר שהתיישב להם
 למלאות יוכל לא ,נ"העגמ למנוע כדי פרוטה להם להוסיף שאלתם על אבל

 יותר הרבה ,ישראל של והיגיעה נ"העגמ מאד חשוב בשמים כי ,משאלתם
. )דברי יונה ח"א דף ס"ט(                                                   פרוטה של ערכה מכפי  

 
 
 
 

 בזה שמחים שהמה דברים שהרבה ,לעצמינו אנו גם זה מכל להתעורר יש
 מלכתחילה זה כל לנו יש כבר אצלינו הרי, תחדשותה של תענוג בזה ומרגישים

 שיש הטוב בכל מתבוננים אנו ואין ,הראשונה מרגע זה דרך על שמתחנכים מה
 בתקופה חיים שאנו באצבע מורה הדברים עצם הרי אופן בכל פ"ועכ. לנו

 זרם אחר נגרר להיות ולא בהתבוננות דבר כל על להסתכל יש ולכן ,נוראה
 שיתגדל תקוה יש תורה לחיי עצמם את המקדישים כיםאבר הלא כי. הזמן
 להתרגל יש ולכן, בנאמנות ציבור בצרכי עוסקים וגם ש"בתוי משפיעים מהם

. )דברי יונה ח"א דף ס"ט עיי"ש(                                דבר בכל בהתבוננות לחיות  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
דהילולא שלהם חל בחודש חשון ~ ~ סיפורים, ענינים ממרן זצ''ל, מהצדיקים אשר יומא  

 
 
 
 

 
 
 
 

 התנהגותו היתה שלא א' ח"ת אצלו שהיה ל"זצ משינאווא ק"הרה אצל שאירע
 הוא שפירושו והשיבו", היטב למדו( "ז"י, א, ישעי) הפסוק פירוש ושאלו כראוי,

 שם י"שפירש כמו אלא הנכון, הפירוש זה שאין ק"הרה ונענה היטב, שילמדו
 נא שמעו. מעשיו להטיב האדם את להביא צריכה שהתורה ,להטיב למען למדו

,( א, א ר"ב) ל"חז ודרשו אלקים, ברא בבראשית פותחת התורה והתבוננו,
 ונמצא, ראשית שנקראו ישראל ובשביל, ראשית שנקראת התורה בשביל

 ודוקא התורה, שומרי ישראל של הקטן החלק עבור רק היא הבריאה שתכלית
 כלל של העידית הם שאלו שמים, יראת מתוך ורהבת שעוסקים אלו עבור

(                                     העולם. )דברי יונה ח"א דף קכ"ט נברא שבשבילם ישראל  
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(845) 6062-659 -יו''ל ע''י מערכת אוצר יונה   
  

מעיל צו-שיקט א אי צו באקומען דעם גליון וועכנטליך  

YIDEL425@gmail.com 

זצ"ל  חיים בן הרה''ק רבי יחזקאל שרגא רבי  הרה''ק: ו' טבת  
בעל דברי יחזקאל משינאווא   

ערש"ק ויגש יומא דהילולא חל -  תרנ''טנפטר   

 

 

 לעילוי נשמת
 

 האשה החשובה הצנועה והיקרה

ע"המשה ב"ר  פיגא מרת  
זצ"ל יונה הלוי פארסטאמו של אשת מרן הגה"צ רבי   

 

  הבעל"ט ויחי' ד שחל -נפטרה י''א טבת 
 

ה. ב. צ. נ. ת.  

 

 
    

 

בעזהשי"ת              
       

  

      
 
 

 

 בשמחה רבה הננו מודיעים 
 היות שכבר אחר כמה שנים שכבר תמו מן השוק

 
 

 
 

 

 
 
  
 

זצ''ל יונה הלוי פארסטממרן הגה''צ רבי   
וראש ישיבת ד'נייטרא  -בעהמח"ס דברי יונה   

 

 ועתה אחר כמה שנים נדפס מחדש במהודרא חדשה
לא נראה כבושם הזה! -קנקן חדש מלא ישן   

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

14.95$מחיר מיוחד לרגל הוצאה לאור מחדש   
(845) 6062-659 –להשיג אצל ''מערכת אוצר יונה''   

 וכן יש להשיג בכל חניות הספרים
 

 בכבוד רב
וועד להפצת ספרי מרן הגה"צ זצ"ל -מערכת "אוצר יונה"   

 

 

 

חדש מדור  
 

 
 

  וענינים שונים ,מאמרים על חיזוק
(בזצ"ל ) מבאר תורתו של מרן הגה"צ  
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