
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 

ותשע"'(  )שנה ד  "צקגליון   
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 אבותם לבית הם גם גרשון בני ראש נשא את
  למשפחותם.

 
 נח ויחל פ"עה( נח פ') יעקב אהל בספרו ל"ז מדובנא המגיד כ"מש ונקדים

 רםכ ויטע למה חולין ונעשה נתחלל במדרש ודרשו כרם ויטע האדמה איש
 ביום בו נטע ביום בו שם דרשו ועוד תקנה של אחר דבר ליטע לו היה לא

 .שתה
 

 ובירך פירות עושים ברכותיו שהיו אחד צדיק באיש משל י"עפ שם וביאר
 האיש והתיישב בו שיעסוק הראשון העסק על הברכה שתחול אחד לאיש

 זה בעסק הברכה תחול ז"ועי מעות למנות יהיה הראשון שעסקו בדעתו
 המעות כיס את לו שתושיט מאשתו וביקש לביתו ופנה מעותיו ירבוו

 תתן רק בשאלות תרבה שלא הבעל ממנה ויבקש בקשתו על האשה ותמהה
 פרצה והכי אדהכי זה מה ועל זה מה לדעת בשלה היא אבל הכיס את לו

 חלה זה ועל מריבה היה הראשון שעסקו ונמצא ביניהם והמחלוקת הריב
 .הברכה

 
 תוקף לאחר דהנה ל"הנ המדרש דברי את לפרש מדובנא המגיד כתב ז"ועד

 הרחמים מדת אז נתגברה העולם שנחרב עד המבול י"ע שנעשה ד"מדה
 עסק שבאיזה אז מוכשרת השעה והיתה יתירה ובמדה בתוקף והחמלה
 מרוב וההצלחה הברכה שם תחול חיים שנשארו האדם בני שיתחילו
 את להשפיע מהראוי והיה אההי בעת בעולם ששרתה הרחמים השפעת
 הגשמיים בצרכיהם ימיהם רוב לעסוק אדם בני יצטרכו שלא בעולם הברכה

 כן לא נח ואמנם נבראו שבעבורה הנרצה התכלית אל דעתם לפנות אם כי
 שנטע י"ע כי חולין ונעשה שנתחלל ודרשו האדמה איש נח ויחל אם כי עשה
 אשר עד לעולם פעהההש באה עסק ובאותו האדמה איש בחי' נעשה כרם

 נתברך שלא למאוד עד גדל וההפסד שתה יום באותו שנטע יום באותו
 .ל"ז דבריו אלו הראויה בברכה העולם

 
 משה גבי( ב"כ ב שמות) דכתי' ד"ע הגירות על מורה" גרשון" השם והנה

 את נשא כאן הפסוק רמז וזה' נכרי בארץ הייתי גר כי גרשום בנו שם שקרא
 אחרת לארץ והגיעו אבותיהם מארץ שנתרחקו הגרים הם גרשון בני ראש
 בא לזה אבותם בית עם הקשר את לנתק חלילה ועלולים' לפניה חדש עולם

 שגם למשפחותם אבותם לבית הם גם גרשון בני ראש את נשא לומר הכתוב
 .נכריה ארץ אל בבואם אף אבותם בית עם הקשר את להחזיק ימשיכו הם

 
 לגמרי ונשתנו המושגים נטשטשו בה אשר זו למדינה גורשנו אנו גם

 ל"זצ בער מיכאל רבי הישנה במדינתנו רגילים שהיינו הישנים מהמושגים
 נשארו שלא האחרון בחורבן שקראנו הנורא האסון על להתאונן רגיל היה
 לפ 

 
 
 

 הדורות מעשי לשמוע הצעיר הדור בני יוכלו שמהם זקנים אנשים לפליטה
 איך ראשונים תפלת נראתה היאך האחרון לדור ויספרו ויבואו הקודמים

 ולדאבוננו תורה של שימושה היא והיא אבותיהם ואבות אבותיהם למדו
 .אלה כל חסרנו

 

 לקרוא וצונו במצותיו קדשנו אשר לפניו ומברכים ההלל את כשקורין ז"ועד
 ה"להקב אומרים שאנו דמשמע הברכה פירוש מה ולכאו' ההלל, את

 איך בנפשו מתבונן שהאדם לפי בזה הענין אך ההלל, את לקרוא שצויתנו
 בנפשו ויחשוב ואסורים, בטלים בריםבד כ"כ המחולל בפיו הלל לומר נגש

 הן לומר ע"א כמתרץ בא ולכך לפניך, הלל לומר שפתי אפתח איך ע"רבש
 ואתה אעשה מה אך ההלל, את ולקרוא לבטא יכול הייתי לא שבעצמי אמת

 .המצוה מן ע"א לפטור בכחי אין ולפיכך זו מצוה לקיים צויתנו
 

 משה התאונן בשר, להם ליתן מתאוננים בפרשת ישראל בני כשבקשו
 אנכי אם הזה העם כל את הריתי האנכי ואמר( ב"י א"י במדבר) ה"רבע

 לי מאין היונק את האומן ישא כאשר בחיקך שאהו אלי תאמר כי ילדתיהו
" אומן" הנה כי ל"זצ וויען ד"אב הגאון ופירש הזה, העם לכל לתת בשר

 יש כותשיי איזה ולכאו' מחנך, מלשון שהוא י"ברש כלל בדרך מתפרש
 אשר הדבר הוא אלא למחנך, ולא למינקת זקוק היונק הרי יונק, עם למחנך

 ישראל, כלל כלפי מאחריותו עצמו את לפטור רצה לא דודאי ה,"מרע טען
 ז"והרי כלל, אליו שייך שאינו ענין הוא בשר נתינת כי בטענה שבא אלא

 ה"רעמ נ"וה לשניהם, שייכות שום שאין היונק את האומן שישא כדוגמת
 מוכשר אינו בשר לנתינת אבל ישראל, לכלל ומוסר תורה להשפיע מוכשר

 .אליו ענין זה ואין כלל
 

 בזה צרכיו לאדם הכין ה"שהקב כ'( הבחינה לשער פתיחה) הלבבות בחובת
 לו נדמים אדרבא בטובות, מכיר אינו האדם ואילו לו, להטיב כדי העולם

 הראיה כח לו שחסר י"שע הסומא כדוגמת ו,"ח רעות הם כאילו הטובות
 התקלות על כועס והוא א,"בנ לתועלת המוכנים בדברים נכשל הוא הברי

 הדברים שכל ורואה מכיר היה יפה ראייתו היתה אילו אבל שם, שהוכנו
 הטובות בכל מכיר האדם אין ז"עד לתקלה, ולא תועלת לשם הוכנו הללו

 .ש"הבוית מאת עבורו שהוכנו
 

 מאמרות בעשרה המשנה דברי פירש( א"מ ה"פ אבות) שמואל ובמדרש
 מן להפרע אלא להבראות יכול אחד במאמר והלא ל"ת מה העולם, נברא

 תמוה והדבר' וכו מאמרות בעשרה שנברא העולם את שמאבדים הרשעים
 'ית רצונו וכי הרשעים, מן להפרע כדי במאמרות ה"הקב הרבה שלכך

 נראית העליונה גחהההש היתה דאלמלא ש"במדר ופי' מרשעים, להפרע
 פרט וכל' ית מאתו מושגחת תנועה כל היאך בחוש מורגש והיה כל, לעין

 קיום רק האדם ביד שנמסר דבר שום לך ושאין כל, יוצר בגזירת מוכן ופרט
 ה
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 לא ת"השי לכבוד שנעשית קלה אפילו תנועה שום כי מיוחד, שכר נקבע
 .נאבדה

 
 ותצרפו הנה עד כמו בגשמיות והן ברוחניות הן ולפעול להמשיך אבקש ולכן

 ובגשמיות שמים וליראת לתורה התלמידים את לחנך שנזכה בתפלות אותנו
 ל,"זצ בער מיכאל רבי של בדרכו להמשיך שנוכל עזרה יד לנו הושיטו אנא

 תפילה שבכל ל"זצ מנייטרא צ"הגה רבינו מדמעות ענף שהיו ודמעותיו
 לא דמעות שערי כי הזה, הבית את לבנות הועילו הם דמעות, הוזיל ותפלה

 .ננעלו
 

 סוף שהרי ונשמע, נעשה של הקבלה את לחדש שנזכה לכולנו יעזור ת"והשי
 אנו שעליו צדקנו, משיח את לשלוח ת"השי מחכה שלהם היהודים אנו סוף

 עד צאצאינו, וצאצאי וצאצאינו אנחנו כשרים, יהודים להיות ונזכה מצפים,
 .אמן הגואל, ביאת

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 וקנה לך חבר )אבות פ"א מ"ו(
 

מבקש מכם, ואני מבקש מהקב"ה שאמצא פתח פתוח בלבכם, וכבר  אני
אמרתי כמה פעמים, תניחו בצד את ההבלים, ותסמכו על הקב"ה שיעזור 
לכם בהכל, אבל אינו יכול לעזור לכם אם חצי זמן תבטלו שלא ללמוד, וחצי 

חברותא טוב, וממילא צריך לדבר עם זה ועם זה וכדומה, השני תדאגו לחפש 
וקנה לך חבר, אלא פירושו הוא )אבות פ"א מ"ו( אין זה הפשט במאמרם ז"ל 

שצריך להתייגע בתורה וללמוד בהתמדה, שאז בחור אחר יהיה לו חשק 
. )דברי יונה ח"ב דף פ"ו(                       ללמוד אתך, זהו הפשט בוקנה לך חבר  

 
 ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה )אבות פ"א מי"ז(

 
)אבות המגיד מקאזניץ זי"ע פירש פעם בדרך אגדה על מה שאמרו הרה"ק 

ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. היינו שהאדם שותק, זה הוא פ"א מי"ז( 
הדבר הטוב ביותר להגוף, אבל הוא ז"ל פירש, שהגוף הוא התיק, הנרתיק של 

ף יותר טוב מדבר זה, שתיק"ה, שהוא התיק של הנשמה, ולא מצאתי להגו
הנשמה, אבל חוץ מזה אין שום ערך ומעלה להגוף, הגוף הוא רק כדי להחזיק 
את הנשמה, כי אחרת לא היה שייך שהנשמה תהיה בעולם, היא צריכה 

    . )דברי יונה ח"ב דף קפ"ח(                                               נרתיק שיחזיק אותה

 
 כשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך )אבות פ"א מ"ה(

 
ז"ל ]אבות א ה[ ידוע בשם החידושי הרי"ם זצ"ל שאמר עמשאמר והנה

כשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים דהענין הוא כי אף 
שבאו להתדיין בדיני התורה כמנהג ישראל כשרים ואינם הולכים ח"ו 

הסכסוך מתעורר מידת הנצחון ועי"ז אינם יראים לערכאות, אבל בעצם 
לשקר ח"ו ולכן יהיו בעינך כרשעים. אמנם משקבלו הדין נתבטלה הפניה 
והנגיעה וכל אחד מהם רואה האמת כפי מה שהוא אז יהיו בעיניך כצדיקים 

כי בהאמת ענין הנגיעה הוא נורא מאד וכמעט שמסמא עיני האדם . עכתוד"ק
וכמו ששמעתי לפרש על  ורואה שהוא סומא בדבר.עד שבעצמו אינו יודע 

מה שפרש"י בפסוק ]בראשית כד לט[ ואומר אל אדוני אלי לא תאבה 
וכתב שם אלי כתיב בלי וא"ו בת היתה לאליעזר והיה מחזר  'האשה וגו

עיי"ש. ולכאורה למה נרמז  'למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו וכו
דברים לבתואל ולמה לא נרמז למעלה דבר זה עכשיו כשאליעזר סיפר ה

בעת שדיבר אליעזר לאברהם. אמנם מובן כי אליעזר בעצמו לא ידע עד 
הוא לצד הנגיעה שיש לו  'עכשיו שמה ששאל את אברהם אולי לא תאבה וגו

בדבר ורק עכשיו כאשר כבר לקח את רבקה וכבר ידע שלא יוכל ליקח את 
. )דברי יונה ו היה לסיבת הנגיעהיצחק לבתו אזי נתוודע לו בעצמו כי שאלת

 ח"א דף ס"ז(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב

 מאוד, גדול עונשו היה חוטא האדם הי' אם כזה באופן והמצוות, התורה
 בכל כי מאמרות, עשרה בהשתלשלות העולם שנתגשם עכשיו כ"משא

 אין כל, מעין נכסית ית' והשגחתו ועוד, עוד העולם נתגשם ומאמר מאמר
 הרשעים מן להפרע כ"וז' ית רצונו על שעוברים לרשעים כ"כ חמור העונש

 שיהי' ה"הקב שידע דמאחר מאמרות, בעשרה שנברא העולם את שמאבדים
 ראוי שהי' והנחמד הנעים העולם את שיקלקלו הרשעים מן להפרע צורך

 לכך העולם, את מקלקלים הרשעים ואלו בעולם, ית' שמו קידוש להרבות
 טוב שכר ליתן וגם יותר, קל עונשם שיהא ותמאמר בעשרה עולמו ברא

 שהצדיקים מאמרות, בעשרה שנברא העולם את שמקיימים לצדיקים
 ב"בעה שיש הברורה וידיעתם הטהורה באמונתם איתן ועומדים מתגברים

 ז"ועי ובתורתו,, בה ומכחישים כנגדם עומדים שהחוטאים אף זו, לבירה
 .טוב לשכר הם ראויים

 
 לענין לדוגמא נאמר התורה, ממושגי א"בנ מושגי המשתנ איך ולהסביר

 יום לאחר לביתו חוזר אדם כאשר מתפרש תורה בלשון אשר" מנוחה"
 שלא ובכדי ג,"צייטונ קריאת כדי תוך המרווח מושבו על ומתיישב עבודה
 זהו מנוחתו את יפריעו בל שקטים שיהיו ביתו בני על ומצוה פוקד יופרע

 ט"מ בראשית) בקרא מצינו שם תורה, בלשון כן לא. אדם בני בנוסח מנוחה
 עובד, למס ויהי לסבול שכמו ויט נעמה כי הארץ ואת טוב כי מנוחה וירא( ו"ט

 תורה, עול לסבול שכמו ויט ולכן טוב דבר הוא שמנוחה ראה שיששכר הרי
 .והאמיתית הנכונה המנוחה היא היא פירות המביא והעמל היגיעה אדרבא כי
 

 נהייתה לא כמוהו אשר החורבן, אחר הנה הגענו כאשר םמקד ימים זכרתי
 נשארו" יזכור" תפלת ובעת ואם, מאב יתומים של דור שני, בית חורבן מעת
 יסחפו שלא פחד ל"זצ בער מיכאל רבי והרב יתומים, היו שהרי נ"בבהכ כולם
 ואגדם קבצם זו למטרה' זו קשה במדינה האורבים והנסיונות התאוות בזרם

 התלמידים, כל את מהכיל צר היה שם והבית ל,"סאממערווי רחוק לכפר יחד
 האוכל חדר נהפך לסעוד גמרו וכאשר אחד, במקום היו האוכל וחדר ד"ביהמ

 משך שלמדו זמנים שם היו בתורה, ולעסוק ללמוד שם והתיישבו ד"לביהמ
 שעברו בחורים הבחורים, רוב לישון שכבו לא ק"ובמוצש הלילה, שעות כל

 עד רואים לאחורינו אנו מביטים כאשר הזה וכיום וצרות, רבות ותרע עליהם
 .ישראל נפשות להצלת ב"רמ של פעולותיו גדלו היכן

 
 ל"זצ בער מיכאל רבי אמר קיסקא, למאונט ללכת יצאנו כאשר וזכורני

 איש י"ע נבנה לשם הולכים שאנו הזה שהמקום ל,"בסאממערווי בדרשתו
 לשם שנבנו דברים המון שם ימצאו ולכן גשמיות, לצרכי אחת בכוונה אחד
 תורה, למקום להפכו שנוכל עצמנו את לחגור צריכים ולכן ז"עוה תאוות ריבוי

 .כך לשם בנייתו תחילת היתה לא שהרי
 

 ניתן עדן, בגן מרומים בגנזי ל"זצ בער מיכאל ורבי רבות שנים כעבור היום
 לכך, שותפים אןכ הנמצאים וכל ריקם, שבו לא דמעותיו כי בצדק להאמר

 ה"ב ועוד טובה, מרגלית שבאנשים מעידית הישוב תושבי תורה, התלמוד
 וההצלחה ותלמיד, תלמיד כל עם כח בה שמשקיעים קטנה ישיבה קיימת
 ביגיעה בתורה העוסקים' נקי סולת ה"ב הם הבחורים היטב, ניכרת

 ביר של ישיבתו היא זאת כשרים כאנשים בתורה להתגדל ורוצים ובהתמדה,
 מטרת וזאת העז, וברצונו חולשתו בגודל לייסד שהצליח ל"זצ בער מיכאל

 את הזכרון על להעלות ומתעוררים בשנה אחת פעם שמתאספים האסיפה
 .הקודמים הימים

 
 חשש והיה רע בכי הישיבה מצב הי' שפעם סיפר( ל"ז) ו"הי ב"פ מנחםר' 

 ילמדו עוד בניך" מרוא ל"זצ בער מיכאל רבי אז נענה דלתותיה, שיסגרו נורא
 בשמים נעשה כביר רושם כי בניו, בני התורה על שוקדים וכיום ,"בישיבה

 .עזה כה ותשוקה מרצון
 

 בוויליאמסבורג מדרשינו בתי לרבות גם בהתמדה, אברכים לומדים בכוללנו
 הן המשתתפים שמשקיעים והעמל מהיגיעה נצמח זה כל פארק ובארא
 עובדא נא ואספרה התורה, החזקת של השכרו הזכות וגדול בכח, והן בממון
 של שהרבנית המעשה נרשם ווילנא של הקהילה שבפנקס ששמעתי, קטנה

 לצרכי מעות לקבץ ווילנא העיר של הרבנית עם א"פ הלכה מווילנא א"הגר
 לפנות הנשים התחילו נענו, ולא הדלת על ודפקו אחד לבית והגיעו צדקה,
 לחברתה היא ורמז נפתחה, דלתשה הבחינה א"הגר של והרבנית משם,
 של הרבנית שנפטרה ואחר הצדקה, לקבל לבית השנים וחזרו לשם, לחזור

 בדין בדקדוק נרשם דבר שכל היאך הרבנית לחברתה בחלום הודיעה א"הגר
 זכות יותר לי שיש אלא שכר, לנו נקבע צדקה לקבץ הליכתנו ועל מעלה, של

 כ"ג כזה קטן דבר ועל הדלת, את שפתחו באצבע לך רמזתי שאני לפי בדבר,
 נק
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העעל"ט בחוקתיהמשך מפרשת   
 

לרמות אחרים, זה הרי  אין מדברים כאן דוקא מאדם צבוע שרוצה אמנם
ברור שאינו טוב, שהרי גם המעשים שלו הוא רק בשביל מטרה זו, נמצא 
שגם המעשיו אינם טובים, ולא רק המחשבה, אבל כאן מדברים מאדם ירא 
שמים, ועכשיו הוא רוצה למשל להתפלל טוב, זה שכיח מאד שאדם מרמה 

שלוט קצת על עצמו, הוא חושב שהוא מתכוון לש"ש עם מעשיו, אבל אם י
עצמו, יבין שאינו באמת לש"ש, ואם כן נמצא שהוא מחולק בין הפנימיות 
והחיצוניות ולכן אם הוא יודע שאינו בדרגא זו ולבו בל עמו, יזהר שלא יהיו 

.                                                                                  המעשים שונים מהמחשבה  
 

מהרב קאלמנאוויטש ז"ל שסיפר לי, כשהיה בארץ מאראקא הביאו  שמעתי
שם בין יום הכפורים לסוכות לבית המדרש שק מלא עם אתרוגים, כמו 
שמביאים שק מלא פירות, וכל אחד לקח אתרוג אחד מתוך השק, ושילמו 
על זה איזה פרוטה, ובזה היו מקיימים מצוות ארבעה מינים, במקומותינו 

על זה כדבר משונה, אבל שם היה נהוג כך, כל אחד לקח כהיום מסתכלים 
לעצמו אתרוג מתוך השק, ובזה נגמר המקח, אבל לעומת זה באותו בית 
המדרש אירע פעם, שאחד ניגש להתפלל לפני התיבה, ובאמצע התפלה 
ניגשו אליו המתפללים ואמרו שאסור לו להתפלל, כי הוא אמר איזה דבר 

.                              פני התיבה מי שאמר שקרשקר, שם היה אסור להתפלל ל  
 

ע"ז הרב קאלמנאוויטש, תסתכלו ותראו, האתרוג קונים שם בשוה  ואמר
פרוטה, אבל הרי יכולים לצאת בזה ידי חובה, אין עוברים בזה על מצוה מן 
התורה, אבל האומר שקר, שהוא עובר על איסור )שמות כג ז( מדבר שקר 

ן מקבלים אותו ואסור לו להתפלל לפני התיבה, וכאן במדינה תרחק, כבר אי
שלנו הוא להיפוך, מי שאומר שקר זה דבר שאינו נחשב למאומה, כי כולם 
עושים כן, אבל באתרוג מקפידים שיהיה בתכלית השלמות, אף שיכולים 

ת מצות ד' מינים גם בכל אתרוג, כל עוד שכשר עפ"י הלכה, וזהו דוגמא לצא
טובה למה שאומר כאן החוה"ל, כי מי שתוכו כברו, לא היה יכול לסבול 
דיבור של שקר, ומה שאנו מקפידים כל כך לקנות אתרוג מהודר, ובכל זאת 

ובע אומרים דברי שקר, זהו סתירה בין החיצונית להפנימיות, אמנם אין זה נ
.        מתוך כוונה רעה, אלא שאין משימם על הלב, ולכן צריכים להתבונן בזה  

 
בספה"ק בני יששכר )שבט מאמר ב' או"א( כותב שקיבל מרבותיו  אמנם

שצריך כבר להתפלל מחמשה עשר בשבט, שיזמין לו הקב"ה אתרוג כשר 
נים יפה ומהודר, ורואים כמה יש להשקיע בזה לקיים מצות אתרוג וד' מי

בהידור, אבל באמת לאו דוקא שכוונתו להתפלל על אתרוג שעולה הרבה 
ממון, אלא הכוונה בזה שיזדמן לו אתרוג מהודר, היינו שיהיה ראוי לכך, וזהו 
על ידי שיהיה הפנימיות שוה להחיצוניות, שיעבוד את השי"ת מתוך פנימיות 

                             .       הלב, שהרי כתבו בספרים הק' שהאתרוג מרמז על הלב
 

אשר יקראהו הכתוב תמים, באמרו )דברים יח יג( תמים תהיה עם ה' "והוא 
אלקיך, ואמר )בראשית ו ט( תמים היה בדורותיו", תמים פירושו כמו 
שמצינו בבעלי חיים, בלי מום, כן צריך האדם להתנהג בתמימות, ומ"ש עם 

, כי לגבי האדם יכולים לפעמים ה' אלקיך, פירוש שהתמימות תהיה עם ה'
לרמות את חבירו, ולהחשב כאדם תמים בלי מום, אבל את הקב"ה אי אפשר 
לרמות, ואם רוצים להיות תמים בלי מום כלפי הקב"ה, צריך שיהיו 
הפנימיות והחיצוניות שוים, וכן היה בנח שהעיד עליו הכתוב )שם( את 

גבי הקב"ה, "ואמר )תהלים האלקים התהלך נח, היינו שהיה נקרא תמים גם ל
טו ב( הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו", כי מי שדובר אמת בלבבו, 
ופיו ולבו שוים, הוא הנקרא תמים, "ואמר )תהלים קא ב( אשכילה בדרך 
תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם לבבי בקרב ביתי", כי תמימות ולב הם 

תמים בלי מום, רק מי שלבו שני דברים שהולכים תמיד ביחד, כי לא נקרא 
.                                                                                    שלם, ואין תוכו שונה מברו  

 

 קטן שעדיין לא ראה ולא שמע הרבה הרי הוא מאד רגיש תינוק
 ]סענסעטיוו[
 
 
 

נשים ]סענסעטיוו[, ואז הרגשיו פתוחים ועובדים אצלו, יותר מאשר אצל א
מבוגרים שכבר עברו הרבה בחיים וכבר התרגלו, ולכן התינוק מרבה לבכות 
ולשחוק וכדומה, אבל אין אנו מכירים, שמחמת רגישותו הגדולה של 
התינוק, הוא משים לבו ורואה ומבין הרבה יותר ממה שאנו חושבים, רק 

ם שהוא אינו יכול להסביר את עצמו, ולכן אין אנו יודעים זאת, וממילא א
רוצים להתבונן איך אפשר לחנך את הדורות שיוכלו ללכת בדרך התורה, 
כמו שכל אחד רוצה שבניו ילכו בדרך הטובה ביותר, ואיך יכולים להגיע לזה, 

.                           האמת היא כי מה שחשוב ביותר, זהו שהוא בעצמו יעשה כן  
 

לפרקים, הצעירים  שבביתו הוא אינו מתנהג כראוי, אפילו אם רק מי
מרגישים זאת, וזה משפיע עליהם יותר מכל חינוך שבעולם, דהנה מטבע 
הדברים אדם מתנהג בביתו במצב הכי טבעי שיש, כי בחוץ יש אנשים זרים, 
והוא חושב פעמיים לפני שיעשה איזה דבר, כי מה יאמרו הבריות, ולכן הוא 

י ביתו, שם הם משתדל להתנהג כשורה, אבל כשהוא נמצא בבית עם בנ
גרים, ושם הוא מתנהג באופן שהוא רוצה, ואינו חושב שמסתכלים עליו, 
אבל באמת בניו נמצאים שם עמו, והם מסתכלים עליו ורואים הכל, וממילא 
אם הם רואים שם ערליכקייט, זה נכנס בקרבם, ומועיל יותר מכל חינוך אחר, 

יש צעקות בבית, ואם  אבל אם הם רואים שכשנשבר איזה כלי או החלון, אזי
הוא משוחח באמצע התפלה וכדומה, זה אינו נורא כל כך, הם קולטים מה 
חשוב בחיים ומה לא, הם רואים ששבירת כלי הוא דבר גדול וחשוב, 

.                                                                  ולשוחח באמצע התפלה הוא להיפוך  
  

ן מצלצל יש הרבה שאומרים לילד תגיד לו שאביך אינו כמו כשהטעלפא או
כאן, או תגיד לו שהוא ישן עכשיו, בעצם הרי זה שקר ואסור לעשות כן, אבל 
אינני מדבר עכשיו על האיסור, אני מדבר עכשיו על זה שאמרת להילד לומר 
זאת, הילד שומע זאת ומבין שמותר לומר שקר, הוא אינו מבין אם היה היתר 

ואינו מבדיל בין זה לבין כל שקר אחר, אבל אחר כך כשהוא בעצמו על זה, 
אומר שקר, אז אביו מכה ומוכיח אותו, מה הילד מבין מזה, הוא מבין שרק 
לילד קטן אסור לומר שקר, אבל לגדול מותר, והילד חושב לעצמו מתי יבוא 
לידי ואקיימנה, מתי כבר אהיה גם אנכי אדם מבוגר, ואז אוכל לדבר שקר 
ושאר דברים אסורים, הרי זה החינוך הגרוע ביותר, ואחר כך שוב לא יועיל 

.                                                                                            כבר שום דברי תוכחה  
 

יש לפרש הפסוק שהחובות הלבבות הביא כאן, אשכילה בדרך תמים  ובזה
תהלך בתם לבבי בקרב ביתי, שאם אדם מתבונן ומשכיל, מתי תבוא אלי, א

וחושב איך אוכל להוריש דרך תמים לבני, איך ילכו בני בדרך הטובה, אז ידע 
שבתוך הבית שם הוא המבחן, איך הוא מתנהג בין קירות הבית, כשאף אחד 
אינו רואה אותו מלבד בניו, שם הם רואים איך צריך להתנהג, וזהו החינוך 

.                                                                       ותר אם לטוב ואם למוטבהגדול בי  
 

בשם הגאון רבי יונתן זצ"ל בעל יערות דבש אימרה טבה מאד, נאמר  ראיתי
א א ו( ולא עצבו אביו מעולם לאמר למה ככה -בנביא אצל אדוניה )מלכים

היה בן יפת תואר, שאביו לקחה אתה עושה. והוא מבאר שאדוניה הרי 
במלחמה כדין יפת תואר, והוא מפרש שלכן מעולם לא היה יכול אביו 
להוכיחו כשלא התנהג בטוב, למה עשית כך וכך, שהרי אמרו במד' )תנחומא 
רי"פ כי תצא( שמי שלוקח אשת יפת תואר, סופו להוליד ממנה בן סורר 

ג כשורה, זהו כתוצאה מכך ומורה, אם כן הבין אביו, שאם בנו אינו מתנה
שלקח אשת יפת תואר, לכן ולא עצבו אביו מעולם לאמר למה ככה אתה 
עושה, כי הבן היה יכול לענות לו יש לך חלק בזה, ולכן לא היה יכול להוכיחו, 

.                   והוא בבחינה הנ"ל, שעיקר החינוך הוא מה שהאב מתנהג בעצמו  
 

א יא ד( ולא היה לבבו שלם עם ה' -)מלכים במי שאין תוכו כברו"ואמר 
אלקיו, ואמר )תהלים עח לו( ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון 
עמו, ומן הידוע שכל מי שחולק קצתו ומכזיב קצתו את קצתו בדבור או 
במעשה, אין מאמינים בצדקו, ואין הנפשות מתיישבות על אמיתו", אנשים 

כי פעם הוא מדבר כך ופעם מדבר אחרת, פעם הוא  אין מאמינים לאדם כזה,
עושה כן ולמחר יעשה ההיפוך, אין הוא קבוע בדעתו, לכן אין הדעות 

.                          מתיישבות עמו, אינם מרגישים בטוח עמו שהוא מדבר אמת  
 

אם יחלוק גלוינו על נסתרנו", שנהיה חלוקים בין הפנימיות להחיצוניות, "וכן 
כוונת לבבנו על דיבורינו", שיהיה סתירה בין הדיבור לבין המחשבה, "ו

"ותנועת אברינו על מצפוננו", שהפעולות של האיברים לא יתאימו להנשמה 
שבתוכנו, אז "לא תהיה עבודתינו לאלקינו שלמה, מפני שאינו מקבל ממנו 
עבודה מזויפת", שכמו שאי אפשר לקיים מצות ד' מינים עם אתרוג חסר, 

ף שחסר ממנו רק קצת, הרי אתרוג חסר אינו אתרוג, כן הוא בענין שלימות א
העבודה, שאם חסר הלב הוא כמו שחסר אבר וחלק מתוכינו, ואין המצוה 
שלימה ואינה מתקבלת, "כמו שנאמר )ישעיה א יג( לא אוכל און ועצרה", 
 רש"י מפרש על פסוק זה, לא אוכל לסבול און שבלבבם הנוטה לעבודה זרה,
והעצרה עמו לקרוא מקרא חדש ושבת שאתם נאספים לקרוא עצרה 
 ואסיפה בהם, אינני יכול לסבול סתירה כזו, 

 ג

 

 שיעורי

 
 

()ח –ממרן הגה"צ זצ"ל   
 



 

העבודה, שאם חסר הלב הוא כמו שחסר אבר וחלק מתוכינו, ואין המצוה 
ן ועצרה", שלימה ואינה מתקבלת, "כמו שנאמר )ישעיה א יג( לא אוכל או

רש"י מפרש על פסוק זה, לא אוכל לסבול און שבלבבם הנוטה לעבודה זרה, 
והעצרה עמו לקרוא מקרא חדש ושבת שאתם נאספים לקרוא עצרה 

.                                                          ואסיפה בהם, אינני יכול לסבול סתירה כזו  
  

' אוהב משפט שונא גזל בעולה, ואמר )מלאכי )ישעיה סא ח( כי אני ה"ואמר 
א ח( וכי תגישון עור לזבוח אין רע, וכי תגישו פסח וחולה אין רע, הקריבהו 
נא לפחתך הירצך או הישא פניך", אי אפשר להביא בהמה עוורת לקרבן על 
המזבח, אפילו יש לה רק פגם מועט, בדוקין שבעין הרי זה כבר מום ופסול 

שיש לה מום גלוי מבחוץ, את זה הרי אי אפשר להכחיש,  למזבח, והנה בהמה
אבל עור בעיניו, אם הבהמה רואה או לא, מום בדוקין שבעין, בזה קשה 
להבחין, אבל בעל הקרבן יודע שהוא מביא קרבן שיש לזה מום, הוא מכיר 
את הבהמה, ויודע שאסור לו לעשות כן, וכי הוא הצליח לרמות את ה', וזהו 

כי תגישו עור לזבוח אין רע, אתם חושבים שאין זה רע, כי אין שאמר הכתוב ו
א טו כב( -רואים שיש לזה מום, אבל הרי ה' רואה שזה רע, "ואמר )שמואל

הנה שמוע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים", שם מדבר הפסוק על שאול 
המלך שהביא קרבנות הרבה לבית המקדש, והוכיחו הנביא, וכי אתה רוצה 

בקרבנות, ולמרות את פי ה', יותר טוב אם תשמע לקול ה'  לרצות את ה'
.                                                                       מלהביא קרבנות, ולמרות את פי ה'  

 
זה, תהיה מצוה אחת שקולה כמצוות רבות, כפי הלב והכוונה", שהרי "ומפני 

א האיכות, ובכל דבר בעולם יש ב' הקב"ה אינו מונה ומודד את הכמות אל
אופנים איך להסתכל על זה, יש כמות ויש איכות, כמות הוא החומר 
והממשות שבו הנראה לעינים, מלשון כמה הוא הדבר, והאיכות הוא הצורה 
והפנימיות, מלשון איך ומהו תוכן הדבר, ולכן מכיון שכאמור עיקר המצוה 

ב, יכול להיות שמצוה אחת תהיה הוא האיכות דהיינו עבודה הפנימיות שבל
שקולה כמצוות רבות, כיון שהיתה הרבה באיכות בפנימיות הלב והכוונה, אף 
שהיתה מעט בכמות, או שהיה מאד קשה לקיימה וממילה נתייגע הרבה, וזה 

.                                   שוה הרבה יותר ממצוה שמעוטה באיכות וגדול בכמות  
  

שקולה כעבירות רבות", אם אדם נכשל חלילה בעבירה אחת "ועבירה 
מחמת שהיצר הרע או התאוה הסיתו לזה, למשל יש איסור דאורייתא 
)במדבר טו לט( ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ולא עמד בנסיון 
וכדומה, זה כבר מאד די חמור, גם יש שאדם נכשל בטעות או בלא יודעין 

או שפתאום יש לו נסיון והוא נופל ויש לו ירידה, שהזדמן לו חטא בלא כונה, 
ואחר כך הוא חוטף את ראשו ואומר מה עשיתי ומתחרט, ומשתדל שלא 
ישוב לזה החטא עוד, אבל כל זה אין מגיע לעבירה שאדם עושה בשאט נפש, 
שנכנס לזה עם חשבון בכונה תחילה, או שבלא התגברות היצר אינו מקפיד 

דבר חמור מאד ששקול נגד כמה עבירות, ואפילו  על איזה איסור, זהו כבר
אם עצם העבירה אינו כל כך חמור, ויש הרבה שחמורות ממנה, אבל זה 
שהתכונן וחשב בכוונה תחלה, זה מוסיף לזה הרבה חומר, כי המח שלו טובל 
בזה העבירה, וזה כבר שונה לגמרי מעבירה המזדמנת שאדם נופל בה, וכמו 

כאל בער זצ"ל בחור שנכנס לרכב ונוסע לראות שאמר פעם הגה"צ רבי מי
איזה דבר אסור, זה אינני יכול בשום אופן להבין, אמנם יש שחלילה בחור 
נכשל, אדם אינו יכול להזהר בכל רגע, ולפעמים נכשל באיזה ראיה בדרך 
וכדומה, אבל ליקח את הידים והרגלים לקום ולנסוע כדי לחטוא, זהו כבר 

                                                                                               .     חומרא של עבירה
  

שתהיה המחשבה במצוה והכוסף לעשותה מיראת אלקים, ואם גם "ואפשר 
אין באפשרותו להוציאה לפועל, שוקלת מצוות רבות מזולתה", לפעמים 

וף אפילו לא עלתה בידו לקיים האדם כוסף ומתאוה לקיים איזה מצוה, ולבס
המצוה, אבל עצם הדבר שרצה לעשותו, אפילו המחשבה לבדה בלי העשיה, 
כבר שוקלת יותר מן העשיה של מצוות רבות אחרות, שלא נעשו בשלימות 

ב ו ח( יען אשר היה עם לבבך -הכוונה, "כאשר אמר ה' לדוד )דברי הימים
שהקב"ה החשיב את מחשבת  לבנות בית לשמי, הטיבות כי היה עם לבבך",

המצוה שרצה דוד המלך ע"ה לבנות את בית המקדש, אף על פי שלא יצא 
מחשבתו אל הפועל, ובסוף הוא לא בנאו אלא בנו שלמה, מכל מקום 
מחשבת המצוה היתה נחשבת כמצוה, "ואמר )מלאכי ג טז( אז נדברו יראי ה' 

ליראי ה' ולחושבי  איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו
שמו, ואמרו זכרונם לברכה בפירושו )שבת סג.( מאי ולחושבי שמו, אפילו 

".        חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה  
 

על הגאון אב"ד וויען זצ"ל שפעם הגיע לטבול במקוה, והמקוה היה  מסופר
ס ולטבול, אבל למעשה סגור, וחשבו שיתעצב על שלא היה יכול להכנ

עשמח  
 

שמחה גדולה, ואמר לעולם לא היה לי מקוה טוב כזה, כי בדרך כלל כשאדם  
עושה מצוה הרי זה עם פניות, ואם כן מתי כבר היתה לי טבילה במקוה כמו 

שמח שמחה גדולה, ואמר לעולם לא היה לי מקוה טוב כזה, כי בדרך כלל 
כשאדם עושה מצוה הרי זה עם פניות, ואם כן מתי כבר היתה לי טבילה במקוה 

חשבה זרה של פניה, אבל אם חישב לעשות מצוה כמו שצריך, בלא שום מ
ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתו"ב כאילו עשאה, וכאשר הכתוב משלים את 
המצוה, הרי זה כבר בלא שום פניות, הכתוב משלים את המצוה בתכלית 

         .                                              השלימות, ולכן טבילה כזו כבר מזמן לא היה לי
 

עמדתי על מה שהזהיר עליו השכל והכתוב והקבלה ממצוות הלבבות, "וכאשר 
החילותי להרגיל את נפשי בהם", איך הגיע בעל חובות הלבבות לזה, מתחלה 
הוא התחיל לחשוב במצוות הלבבות, ואחר כך לחפש ספרים המדברים 

רים על בענינים אלו, וכאשר לא מצא חיפש טעמים לכך, למה באמת אין ספ
זה, ובירר שבאמת היה צריך להיות על זה ספרים, ולכן הוא התחיל לעבוד 

.                                                                                                     ולכתוב את הדברים  
 

לי  עליה משא ידיעתם ועשייתם, וכל אשר נגלה אלי מהם ענין, גילה"ועמסתי 
את הסמוך לו, והסמוך לו את הסמוך לו", שבדרך לימודו ועסקו בענינים אלו, 
נתגלה לו דבר מתוך דבר, שנפתח לו השכל וגילה עוד דבר וכן להלן, "עד אשר 
רחב הענין, והיה לי קשה לזכור אותו תמיד בלבי, ויראתי השכחה על מה שעלה 

"והתכת מה שקפא במחשבתי מהם", שמא אשכח את מה שקניתי במחשבתי, 
ברעיוני מעניניהם, עם מיעוט העוזרים מאנשי דורנו עליהם", פירוש שבשלמא 
אם היו זה ענינים שכל אחד עוסק בהם, וכולם מתנהגים כך, אז לא הייתי חושש 
כל כך מפני השכחה, שהרי ממילא הייתי נזכר, אבל כיון שיש מיעוט העוזרים 

                                                                .      בהם, לכן חששתי מאד שמא אשכחם
 

לכתבם על ספר, ושאחברם בחבור שיהיה כולל שרשיהם וסובב "והסכמתי 
פרקיהם והרבה מתולדותיהם, כדי שאבקש את נפשי תמיד לדעתם ואחייבנה 
לעשותם, ובמה שיהיה פעלי שוה עם דבורי, אודה לקל העוזר אותי עליו 

רה לי את שביליו, ובמה שיהיה מהם חולק עליו ומקצר מהגיע אליו, והמו
אאשים את נפשי ואוכיחנה", פירוש שעל ידי שיש לי את הדברים כתובים 
לפני, אוכל לבדוק את עצמי תמיד איך אני מתנהג בענינים אלו, ואם אראה 
שאני מצליח בדרכי, אודה לה' על כך, ואם לא, אדע שאני צריך להאשים את 

.                                                                                                         צמי ולתקן דרכיע  
 המשך יבוא בעזה"י.
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