
אל המבקש

הואיל ,  והטעם .  ל חמץ במשהו " אחז " 

. ולא בדילי אינשי מניה ,  שהוא בכרת 

כי בין מצה ,  רמז לדבר ,  ואמרו הקדמונים 

ת " כי בין חי .  לחמץ איננו אלא משהו 

 . ליכא אלא משהו, דמצה' דחמץ לה

היינו כחוט ,  דהאי משהו ,  ואומר אני 

ר נדמה כחוט השערה " דיצה .  השערה 

, ג שאיננו אלא כשערה " ואע .(.  סוכה נב ) 

מספרו '  כי ה .  מ יש ביניהם שלושה " מ 

חי ,  חמשה  ה " ו ואלו   . ת מספרו שמנ

', ת יתרה על ה " השלושה שמספר חי 

דאית ,  היינו הקנאה והתאווה והכבוד 

דהרי מוציאין את האדם מן ,  בהו כרת 

ה לא בדילי אינשי " ובעו .  העולם 

דרוש לשבת   " ס " דרשות חת " )   " מינה 

 (  הגדול

 
ל " ועל כן אני סומך על מה שאמרו רז "... 

כי חמץ בפסח רמז ליצר ,  במדרשות 

ולכן כלה ,  הרע והוא שאור שבעיסה 

גרש יגרש אותו האדם מעליו ויחפש 

עליו בכל מחבואות מחשבותיו ואפילו 

ת  מ א א  ו ה ו ל  י ט ב א  ל א  ו ה ש ל  כ

ן  ג סימן " ח   ז " ת הרדב " שו )   " ונכו

 (ה תשובה שניה"ז ד"תתקע

 
מצות תאכל במקום קדוש בחצר אהל " 

ה  ו אכל י עד  ז "  מו רמו ל ,  י כ ם  במקו

דש ,  הפרישות שבעולם  קו נה  המכו

, עוד טוב ממנו ,  במקום יותר ,  וקדושים 

" מצה " המכונה  ,  לאחוז במידת העניות 

שהוא בבחינת גאה ,  ההיפוך מהחמץ 

 .וגאון

כי בחצר אהל מועד " ,  בה יתירה ,  ועוד 

יאכלוה גם ,  כי פרי שכר הענווה " יאכלוה

כי "  חצר אהל מועד " המכונה  ,  ז " בעוה 

ן  שם יאכלו ,  הוא הפרוזדור לטרקלי

חתם " דרשות  . ) שכרם של פרי הענווה 

 ('דף רלז "סופר

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ענין יציאת מצרים"

 (ז"דברים ט)" למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך"
 .ל אמר כי צריך תמיד להוסיף בזכירה"ן ז"שהרי הרמב, ויש להתבונן בזכירה זו
זכרתי לך חסד נעורייך אהבת " וכן מה שאמר הנביא  , יציאת מצריים -, האחת, שתי זכירות מצינו כאן

כי עניין ההשגחה הוא דבר תמידי ולא (. 'ב' ירמיה ב" )כלולותייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה
, אלא שהאדם אינו רואה אותם ,  כי ניסים גלויים מצויים גם בזמן הזה ,  ל " ן ז "כמו שאומר הרמב. ניסי

אלמלא ראה האדם .  ומחסרון השמיעה שמונע ממנו לשמוע, מחמת חסרון הראיה שמונע אותו לראות
ואינו מוצא בהם ,  ואף עתה כשהוא מתבונן בהם ,  את החמה ואת כל הבריאה היה הדבר לגביו חידוש 

אבל לגבי האדם .  אלא תוצאות ההרגל והטבע הם ,  אין זה משום שהוא מבין בשכלו יותר ,  חידוש 
לא יוכל ,  כי אם יראה את הדבר כנס ,  והוא רואה גם הנס טבעי ,  מהווה העולם תמיד חידוש ,  השלם 

 . הוא סומך על זה, אבל כיון שהנס הוא לגביו טבע תמידי". אין סומכים על הנס"שכן , לסמוך עליו
בדומה .  הדבר נמצא בטבע אלא צריך לגלותו ,  אין האדם צריך לברוא דבר חדש ,  ואף בביטחון כך 

 .ורק עתה נתגלו, אלא שהיו כמוסים וגנוזים, לחידושי הטבע שאינם חידושים של ממש
 

רואה ,  אבל היוצא מגבולות הטבע .  פ הטבע אינו רואה מציאות מחוץ לטבע "האדם החי ע, ויתרה מזו
בעוד ,  הרופא מכיר את המציאות ,  למשל ברפואה ,  וכמו שמצינו בדרכי העולם .  מציאות מחוץ לטבע 

. אין כולם מסכימים תמיד לדעה אחת ,  ואף כשהרופא נותן תרופה .  שההמונים אינם מבינים בזה דבר 
ואף על פי כן לא ימנעו את החולה בגלל זה ,  גם הרופא עצמו אומר שיש סכנה בדבר ,  ולפעמים 

כן צריך .  מפני שהוא יודע שכך היא המציאות ?  מפני מה .  והוא נותן אמון מלא ברופא ,  מלהתרפא 
הוא ,  ומי שאינו מכיר את המציאות ,  צריך האדם להכיר כי כך היא המציאות .  לנהוג בעניין הביטחון 

 .בגלל חוסר עמקות וסמיות עיניים
דומה למי שהיה לו קרוב , וקיימת מציאות אחרת מבלעדיו, כל הסבור כי הבטחון הוא נחלת יחידים

שידע כי , עיקרו של דבר" ...אלך לקרובי בכפר -ואם לאו , מה טוב -ת "אם יתן לי השי: "בכפר ואומר
כי הטבע ,  הוא צריך להבין , כלומר(. הבחינה' ל ש"חוה" )כל תנועותיך נקשרות בחפץ הבורא יתעלה"

ואינו יודע כי יש שם ,  כי הוא סובב מאיליו ,  הרואה את הגלגל חושב ,  דומה למכונה עשויה גלגלים 
חושב כי הגלגל ,  ואינו רואה את האדם המסובב אותה ,  כיוצא בדבר הרואה את המכונה .  מכונה 

והקיטור ,  אך אם יתעמק יראה כי המכונה עובדת בכוח הקיטור .  הראשון הוא המסובב את המכונה 
ייווכח ,  ואם יוסיף להעמיק .  ועיקרו של דבר באדם המפעיל ומסבב את המכונה , מופק מעצים וממים

 .שכן אף הוא תלוי בבית חרושת יותר גדול, שגם האדם הוא מעין גלגל
 

, מצינו מצות עשה של חפזון .  וכמו שמצינו הערות נפלאות בהן ,  כך היה עניינם של אבותינו במדבר 
איזה בטחון (.  בא '  שמות פ " ) מתניכם חגורים ,  נעליכם ברגליכם ,  מקלכם בידכם ,  וככה תאכלו אותו"

הרי כבר למדו מהעבר שהונחתה ,  בה בשעה שלא ראו שום גורמים של גאולה ,  היה להם שיגאלו 
ולא עוד אלא '  וגו "  ואכלתם אותו בחיפזון " ואילו כאן נאמר  ,  עליהם מכה אחר מכה ולא הועיל כלום 

כי מי שמטריף בישוב הוא ,  כי מדבר וישוב אחד הם לגבי מידת הביטחון " וגם צידה לא עשו להם"
מפני שידעו ?  מפני מה ,  אלא שהיה להם בטחון כגאולה ועל כן לא הכינו שום צידה .  מטריף במדבר 

 ".'כל תנועותיך נקשרות בחפץ הבורא ית"ש
 ('צט-'צח' עמ "דיברי בינה ומוסר")
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 "שיפתי ישנים"

 ד"ל הי"דוד בלייכר זצוק' ק ר"ממרן הגה

 elhamevakesh@gmail.com: ניתן לקבל  עלון זה במייל

 י ועדת הרבנים לענייני תקשורת  “הגישה למייל מתבצעת ממקום שמאושר ע

 !  מערכת העלון מאחלת לקוראי העלון ולכל בית ישראל פסח כשר ושמח



 

וכנגד ארבעה בנים :  מחלק העולם לארבעה בנים ,  מצינו שהבעל הגדה 

אשר בין מצב ,  ויתכן שהחלוקה הזאת היא חלוקה הכרחית  -דברה תורה 

. עוברים בניהם הארבעה בנים האלה , ובין מצב היותר גבוה, היותר נמוך

כי יותר אין במציאות אשר התורה תדבר ,  והתורה דברה רק לאלה 

 .ושאינו יודע לשאול, תם, רשע, חכם -אליהם 

 

 "שאלת הבן הרשע"

הוא מתרעם על כל האמצעיים ?  הרשע שואל מה העבודה הזאת לכם 

למה לנו העבודה הזאת לבקש הבנתיים .  שעל ידם הגיע הצדיק לצדקו 

ולמה צריכין באמת הדקדוק בכל ?  של הצדיק והבנתיים של הרשע 

כי לדעתו לא נחוץ כל כך להחמיר ,  ועל כל הלשמה הוא מתנגד ? הדקות

ועל הבנתיים של הרשע .  ולהילחם עם כל נטייה , כך על כל חוט השערה

האם בשביל שאינו רוצה לוותר ,  כי מה יעשה ,  אינו רואה כל כך חסרון 

ופיו מלא אמת לאות להצדיק כל ?  יחשב מפני זה לרשע ,  מכבודו כל כך 

. וזה יותר גבוה ,  ומזה קשה לפרוש ,  וזה לא יכול ,  זה מוכרח לו :  דרכו 

, אינו תופש בשכלו לבקש בהשתדלות גדולה כל הדקות שלו ,  ובכלל 

וכל דק מין כוחי ועוצם ידי .  ולברוח מן כל ריח כבוד כבורח מן האש 

על כל העבודה הזאת הוא שואל למה כל .  יהיה אצלו כמו אפיקורסות 

 ? מה צריכין לכל זה? זאת

: כמו שנאמר ".  לי בצאתי ממצרים '  בעבור זה עשה ד : " ואמרת לו 

לכתך אחרי במדבר בארץ לא , אהבת כלולותיך, זכרתי לך חסד נעורייך"

מה שמסרו נפשם אל גזירת ,  שעיקר החסד זכר להם ,  הרי לנו ".  זרועה 

מקום ,  והגם שהוא מדבר "  נעשה קודם לנשמע : " והלכו ברעיון של ',  ד 

, שילכו '  כיון ששמעו ציווי ד ,  לא שאלו כלום איך יחיו שמה ,  לא זרועה 

ובשביל זה היו ראויים לצאת .  וזהו חסד גדול .  הלכו ולא שאלו כלום 

היו נשארים במצרים תחת שעבוד ,  ואילו פחדו לילך למדבר .  ממצרים 

ומתרעם על כל ,  ולכן הרשע ששואל מה העבודה הזאת לכם .  של פרך 

אני ,  לי ולא לו ,  " לי '  בעבור זה עשה ד : " תאמר לו ,  מסירת נפש 

ואילו .  לכן נגאלתי ממצרים ,  שהפקרתי עצמי ומסרתי אל גזירת השם 

, כי גם שמה היה מפחד לילך אחר הציווי במדבר . נגאל' לא הי, היה שמה

ולאו דווקא .  והיה נשאר לכן במצריים ,  כי אינו רוצה לוותר מחייו כלום 

, אלא אם לא ימסור להפקיר כל חוט השערה המפריע להלשמה , במצרים

ויתגבר עליו טבעו ומדותיו ויוציאו אותו מן , שיפול מטה מטה, סופו הוא

ויומם לא ינוח ,  ומה שישיג לא ירצה ,  כי מה שירצה לא ישיג .  העולם 

 . כי רבים מכאובים לרשע, ולילה לא ישקוט

 

 "שאלת הבן החכם"

כי אין חוק ,  כי יודע הוא .  והחכם שואל על העדות והחוקים והמשפטים 

? ואנה טועה האדם ,  וכל קיום התורה תלוי בשיקול הדעת .  בלא משפט 

מצוי השיקול הדעת רק ,  ועל פי רוב .  הוא רק במקום ששוקל בדעתו 

ואם האדם לא יהיה .  בהדקות ובחוטי השערות של המידות והמשפטים 

ודאי שעל כל דק יעבור ולא , מסור בכל רצונו להרגיש נגיעותיו ופניותיו

, וישקול כמו שליבו חפץ ,  כי כל המיקל יגיד לו ,  יראה ולא יכיר ,  ירגיש 

ומרגיש כי ,  מה שזה מבקש כל הדקות: ללא עבדו' עובד ד" הבין"וזה כל 

, וזה לא חס עליו .  כל דק יכול להרוס את כל הלשמה והרוח חיים שלו 

זה לוחם עם .  ומביט על כל הפקרות הדקות כעל דבר מותרי ובלתי נחוץ 

 . וזה מרגיש כל החיים שלו בהדקות האלה, כל הזקות

הראשונים שהיה שכלם חזק וגבורי כח שעמדו על שיקול דעתם ,  לכן 

כמו שבכה .  זכו לקיום התורה ולתיקון המידות ולחיים הנצחיים , האמיתי

רק על מה ששיקול ?  ועל מה בכה "  יש קונה עולמו בשעה אחת : " רבי 

 וכמו . וזה לכמה שנים, ובכל זאת זה קונה אותו מיד, הדעת מחייב אותו

 

אין : " ואמר ,  ד " שהביא ערוד בבהמ ,  שמצינו על רבי חנינא בן דוסא 

במקום שהאדם שוקל בדעתו "  הערוד ממית אלא החטא הוא ממית 

שמה ,  ולקצר בעבודת השם במצב של כותל רעוע , לברוח מן מקום סכנה

לא הערוד ,  אדרבה .  דווקא היה השיקול הדעת של רבי חנינא כולו הפוך 

הרי לנו !  ושומר מצוה לא ידע דבר רע ,  ממית אלא החטא הוא ממית 

ולפי איכות מסירת .  שעיקר שיקול הדעת תלוי במסירת נפשו אל התורה 

לפי איכות של אהבת ,  ולעומתו .  כן יזוקק השיקול הדעת שלו ,  נפש שלו 

 .כן יטורף ממנו השיקול הזאת האמיתי, עצמו

לגדור ,  לפי שהרהר בשבת ,  ר עילאי " כ על רבי יהודה ב " וכמו שמצינו ג 

הגם שעל פי דין דבור אסור הרהור ,  הפקיר אותו ,  אחר השבת את כרמו 

כדי שלא ,  מ הפקיר את כרמו " מ ,  ואין האיסור אלא מידת חסידות . מותר

כי אם יפקיר את ,  ולא היה לו עצה אחרת .  יוציא לאור פעולת ההרהור 

לכן הפקיר גם ,  יתן בזה מכשול לעבור על לא תגזול ,  הגדר ולא הכרם 

, שעד כמה היה רץ ביכולתו לתקן חסרונו ,  מבהיל הדבר .  את הכרם 

הפקיר את כל הכרם , כי מפני חסרון של הרהור בלבד, אפילו דק מן הדק

ואיך יעשה אם ,  ואף שעבר הוא ,  ולא הניח את עצמו ביד הרהורו ,  שלו 

חתר לו חתירה ,  רוב עיונו בדרך התיקון ? ואיך יוכל להשיבו, כבר הרהר

, אין ההרהור לבד ,  כי כל זמן שלא הוציא לאור פעולת ההרהור ,  עמוקה 

שיש לו הבחירה ,  נמצא .  אשר לא יזיקנו כלום ,  אלא דבר הפורח באוויר 

, ולעמוד בלתי הכרם ,  להפקיר כל הכרם :  כל זמן שלא הגדיר את כרמו 

ואם לא .  ועקירת המעשה יעקור הרצון למפרע . ולא יהיה קשור עמו כלל

כי ,  הוא נותן על ידי המעשה ממשות בהרהור ,  יעקר הכרם ויגדור אותו 

ויעשה רושם עליו להקל באיסור ,  ההרהור יש לו מהלך בו ופועל עליו 

ואדרבה עוד יחמר עליו , יתקן הקולא הזאת, ואם ימנע הפעולה. של שבת

ויעשה רושם גדול ,  הפקיר כל הכרם , כי בעד הרהור של איסור, האיסור

והיה חי בו גם ,  ר עלאי שהרגיש החסרון " יהודא ב '  לכן ר . עליו לחומרא

ושיקול הדעת שלו נשא לו ,  לא עכב לו שום דבר שבעולם ,  החלק הזה 

 . שיעשה כך

שלא להפקיר את ,  ואף ששיקול הדעת שלנו עושה חשבונות רבים 

כל '  כי הכרם הי ,  בטענות וחשבונות עם רוחניות של העתיד ,  הכרם 

, ואם יחוש כל כך על ההרהור של ההוה ,  תמיכתו לו ולכל הנלוים אליו 

הלא ?  מה יעשה עם המחר ,  ויפקיר את הכרם שהוא כל רוחניות העתיד 

ואם הקיום !  כ לקיים את התורה " ומחר צריכין ג ,  יש גם מחר במציאות 

יאות אולי ,  התורה של הוה מפריע לקיום התורה של המחר וכל העתיד 

כי אמנם כל הקיום התורה של .  להעביר את ההוה ולהשאר בהעתיד 

וקיום התורה של ,  הוא לגמרי מידת חסידות לבד ,  העכשיו שהיה לו 

, וחוב גמור הוא ,  העתיד הוא קיום שאינו יכול להפטר ממנו בשום אופן 

ויש מקום ?  ואיך ישבור בעד מידת חסידות כל הקיום התורה של העתיד 

ומצינו .  לוותר את החוט השערה הזה מפני כל מצב הרוחני שלו ,  אולי 

ומוכרחים אנו .  והפקיר את כרמו ,  ר עלאי שלא חשב כן " יהודה ב '  בר 

השיב ?  מה יעשה עם המחר :  כי בשעה שעלה על דעתו השאלה ,  לאמר 

ואם לא יעקר !  ? הלא חסרון נצחי הוא ,  מה יעשה עם ההרהור ,  לעצמו 

! ואינו מרגיש איסורו כלל ,  הוא נחשב כמת מן החלק הזה ,  ההרהור 

לא רצה בשום אופן לדאוג אודות מצב הרוחני של ,  והרוח חיים שלו 

מה ,  והמחר עוד לא בא ,  כי הרגיש כי יש לפניו כעת קיום התורה , המחר

הרי בא לפניו הרהור של ?  יחשוב אודות קיום התורה שלא בא לעולם 

, וכיון שהוא צריך לעסוק עם העכשיו .  וצריך לתקן הדבר הזה ,  איסור 

ולא רצה להיות ,  וההוה יקר לו מכל העתיד ,  בטלים אצלו כל ימי המחר 

 . כמת גם מן המדת חסידות

עד שלא עמד לו על ,  והיה כל כך להוט אחר המידת חסידות של העכשיו 

 . דרכו כל מצב הרוחני של העתיד

 ל"ממרן הסבא זצוק

 "כנגד ארבע בנים דברה תורה



 המשך -"כנגד ארבע בנים דברה תורה 

 

ועוד מלבד .  הפקיר ולא חס מפני כל ,  וכיון שנשא שיקול דעתו להפקיר 

, היה לו עוד שיקול הדעת להפקיר ,  שלא רוצה להיות מת מן החלק הזה 

ויש כח ,  כי אם יניח שהשאלת מחר יעכב לו לעשות ולהשלים את ההווה 

הכח הזה לא לבד שלא יניחהו ללכת ,  בהמחר יותר גדול מן העכשיו 

לוותר ,  כי כשם שפעל עליו עכשיו ,  אלא שיורידהו מטה מטה ,  מעליו 

כן גם אם יזדמן דין ממש ויהיה סתירה ,  מדת חסידות מפני העתיד 

שהרגיש ,  ונמצא .  כ יפעל עליו להדחה את ההוה מפני העתיד " להעתיד ג 

יעשה לו ,  אם יתן מקום ליצר ההרהור .  ההרהור הזה לפרשת דרכים 

לדיבורו ,  והוא פתח שנכנס בו היצר דרך הרהורו ,  מדרגת למה שאחריו 

אף שהיה לו מקום לוותר את ,  ונמצא .  שכן דרכו של יצר הרע .  ומעשיו 

כי כאן מצא ,  לא רצה כן ,  המדת חסידות מפני מצב הרוחני של העתיד 

וכאן יוכל להגדיר בעד היצר שלא להניח שום ,  ח לגבות את חובו " בע 

, לו המחר '  מה ירוויח כי יהי ?  ומה יביט על המחר ,  מקום אצלו לגמרי 

! אינם ישרים '  כ כל הימים שיבואו אחרי יהי " א ?  בעת שההוא אינו ישר 

כן כל ,  כל הכותל הבנוי עליו מתעקם והולך , כמו בעת שהיסוד אינו ישר

, לכן ראה את ההוה גופא לעתיד ,  ואחר ההוה ,  הימים נגררים זה אחר זה 

' יהי ,  אשר כל העתיד אינו עומד לו על הדרך , ולכן אם יעמוד חזק בההוה

ואם לא ירגיש זה לחסרון ולא יתן כל ,  אדם אחר בההוה ובעתיד 

 .אדם אחר בהוה ובעתיד' יהי, החשיבות והמסירות נפש בעד ההוה

על פי התורה ותיקון '  בעת שההוה יהי ?  ואימתי יכול העתיד להיות ישר 

ולהפקיר כל ,  ולכן קבל כל מסירת נפשו להלחם בעד ההוה !  המידות 

, במדה שאדם מודד מודדין לו ?  מה היה הסוף ,  ואמנם .  החשבונות רבים 

וקודם שהרהר .  כי שומר מצוה לא ידע דבר רע ,  ונעשה לו מחר צלף 

כי בעת שהיה צדיק גמור לא ,  לא היה יכול לעלות למדרגה הזה ,  האסור

. לו בירור אם יכול לעמוד גם בלא כרם '  ולא הי ,  היה צריך להפקיר 

כי גם בלא ,  נתברר לו , שהרהר באיסור ושב ממנו והפקיר כרמו, ועכשיו

במקום שבעלי תשובה עומדים שם אין : " ל " ש חז " וז .  כרם יכול לעמוד 

 " צדיקים גמורים יכולים לעמוד

מה העדות והחקים :  והחכם שרואה דרך הראשונים הוא שואל 

למה אין אנו מפקירין כל ?  מה עמנו :  ושאלתו הוא ?  והמשפטים 

כהלכות הפסח אין : " ואמרת לו ?  החשבונות רבים בעד דק של ההווה 

. שתעשה כמו הלכות הפסח ,  תשיב לו "  מפטירין אחר הפסח אפיקומן 

וכמו .  לצאת בהסכמה חזקה שהכל בטל אצלו מפני קיום התורה , ראשית

ויבחר כל מה !  כן אין אחר התורה כלום ,  שאין אחר הפסח אפיקומן 

זה ,  שנים שצלו פסחיהן :  ל " כמו שאמרו חז ,  ושנית .  שיבחר לו התורה 

וימסר אל הבנתיים של ,  שאכל לשם אכילה גסה הוא בכלל לא עבדו 

וכל חוט השערה מן אכילה גסה ,  לרדוף אחר הלשמה ,  הצדיק העובד 

ויהיה נכון להלחם בעד הרהור דק של הוה להפקיר ,  יבערהו מן העולם 

 .ובזה ישיג דרך הראשונים, מפניו כל העתיד

 

 "שאלת הבן התם"

הוא ,  כי הרשע :  ויש בין התם לרשע חילוק זה ?  מה זאת :  והתם שואל 

כי ישיג את הלשמה בלא ,  והתם סובר . מתנגד להלשמה ולבירור המידות

ולהכיר ,  למה צריכין כל ביטול העולם :  ולכן שואל .  בירור המידות 

למה ?  ולהיות מבקר גדול בין טוב לרע ,  ולברר כל המידות ,  הפחיתות 

לנגדי '  שויתי ד : " ולא די בזה שיודע כי ,  נחוץ דוקא האמצעיים האלה 

. אינו מבין את האמצעיים האלה להכרחי ? "וצדיק באמונתו יחיה" "תמיד

ואם לא יכיר כי כל האדם תלוי  ,דרכי נועם' אשר דרכי, כי אם לא יכיר

הוא כסומא שלא ראה אור ,  ואם לא יברר את מידותיו ,  בהדקות 

ולא ידע מזה , ונגיעה דקה תנחה אותו שישבור את כל התורה! מימיו

 . ועוד יסבור שהכל עובד על פי דין !כלום

 מה , על כל חוט השערה, את כל מי שמחטט את מידותיו, לכן הוא שואל

 

, כי לפי שיטתך "  ממצריים '  כי בחוזק יד הוציאנו ד : " ואמרת לו ?  זה 

, זה לבד סגי '  ולדעת כי צדיק באמונתו יחי ,  למעט בעסק בירור המידות 

וכל החרדה ,  ולכל הניסים והנפלאות ,  לכל היד החזקה '  צריך ד '  למה הי 

ולהוציא אותם ,  היה לו להביא מיד המכה האחרונה מכת בכורות ? הזאת

, ככה '  ו מחסרון היכולת לא עשה ד " כי לא ח ,  אלא גם אתה תבין .  משם 

את האמצעיים '  אלא שהרחיב ד ,  יכול באמת להוציאם מיד '  כי הי 

כי על ידי זה ,  ורוב אופניהם ,  להוציאם דוקא על ידי ריבויים והפלגתם 

אף שכל ,  נשאר לנו ידיעה רחבה בענין בירור המידות של האדם '  הי 

ובכל זאת לא פעל זה על פרעה לשחררם ,  הוא '  כי יד ד ,  הודו '  חרטומי 

עד כמה גדולה ,  ואחר כל מכה ומכה נתחרט והקשה את ליבו .  מיד 

ולא מפני שלא  הכיר את הבורא ולא !  וקשה ליפרש ממנה ,  הנגיעה 

ויש לנו בירור !  אלא רק מפני שמידותיו היו קשים כברזל ',  האמין בד 

לא יועיל לו אף יראה בחוש ,  כי אם לא יעבוד אדם על מידותיו , מזה

וגם האדם שנדמה לו שהוא מאמין את בוראו ! את הניסים והנפלאות

ישאר עם כל כוחו ,  אם לא יברר את מידותיו ,  ומסור אל התורה 

ישיג ,  ומן החוזק יד   . ויכשיר עם תורתו את כל רצונותיו ,  ועוצם ידו 

ושלא להניח שום דק ,  התם הכרה עד כמה צריך האדם לבירור המדות 

 .כי יש בכחה להרוס את כל הלשמה של האדם, של חוט השערה

 

 "שאינו יודע לשאול"

. השאינו יודע לשאול גרוע מכולם "  ושאינו יודע לשאול את פתח לו " 

והתם טועה באמצעיים של בירור .  הרשע אינו רוצה את הלשמה לגמרי 

כמשל .  והשאינו יודע לשאול אינו יודע מאומה מקיום התורה .  המדות 

, ז " זה אמר שהדין עם הט .  אשר שני אנשים חלקו בדין העיטור ,  הידוע 

שהעיטור ,  וזה אמר שהדין עם המגן אברהם . שהעיטור של הכוס כך הוא

אני אומר שהדין : ל"הוא אמר בזה, וישב שם עוד אחד. של הכוס כך הוא

מלא על כל '  ולא שיהי ,  עם מי שסובר אשר העיטור הוא רק בתוכו 

כי אם יהיה מלא ,  ענה בפשיטות ודאי כן ? ושאלו אותו מאין תדע. גדותיו

זה האדם הוא ...  ונעשה רבב עליה ,  ישפך ממנו על בגדי ,  על כל גדותיו 

הוא בגדר ,  אינו יודע כלום מה זה האדם "  שאינו יודע לשאול : " בגדר 

, " עבודה " מה הוא  ,  " תורה " אינו יודע כלום מה הוא  . שאינו יודע לשאול

אלא אינו חס רק על רבב ,  " בירור המדות " ומה הוא  ,  " לשמה " מה הוא  

 . וכל מעשיו הוא כמו הגולם, שבבגדו

, ממצריים '  כי הוציאנו ד ,  ולהשכילו ,  לאדם הזה צריך אתה לפתוח לו 

באיזה :  ולפתח את מוחו שידע לבקר את החיים שלו , ונתן לנו את התורה

, ואיך שחייו הוא כמו המשל הידוע ? ואל מה הוא רודף? עולם הוא נמצא

, חוץ לעיר '  וחתונה שני ,  שכלב אחד היה לו חתונה אחת בתוך העיר 

החתונה שבתוך העיר יש , עשה חשבון לעצמו כך. ורצה ליהנות משניהם

, והחתונה שחוץ לעיר .  ולא אפסיד אותה כלום ,  וקרוב אני לה ,  לי בידי 

אלך מתחילה ,  אני אעשה כן .  ואוכל אני להפסידה ,  רחוק אני ממנה 

ולא הרגיש .  והקרובה לא אאחר אותה ,  ואחטוף שמה , להחתונה הרחוקה

ובתוך העיר ,  כי אם ילך לחוץ העיר תהיה פלונית הקרובה ,  סכלותו 

הלך בחזרה .  כשבא שמה כבר איחר המועד ,  הלך חוץ לעיר .  הרחוקה 

כן .  ונשאר קרח מכאן וקרח מכאן ,  טרם בא כבר נגמרה החתונה ,  לעיר 

ורוצה לרקוד על כל ,  רוצה לבלוע כל הממון והכבוד ,  הוא בעולמו 

ומה שאין לו ,  ורוצה רק מה שאין לו ,  ומה שיש לו אינו רוצה ,  החתונות 

עד שיתחיל ,  וכה תבין לו .  ובתוך כך מאבד מה שיש לו ,  אינו משיג 

 .מה לרחק ומה לקרב, לראות בעיניו ולשמוע באזניו

 

, ח " פ דפוס ראשון שייצא לאור בשנת תרע " ע "  מדרגת האדם " ) 

שהינו שונה   -א הזה  " ניתן לראות את המד .  ל " עוד בחיי הסבא זצ 

 ('וכדו" אוצר החכמה"ב -בצורה ניכרת מכל הדפוסים האחרים 

 5050113056: לפרטים. כ לקבל עלונים לחלוקה“וכמו, שיש אפשרות למעוניינים לקבל את העלון באמצעות הדואר, הננו להודיע



 "זכרתי לך חסד נעורייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה"

זכרתי לך חסד נעוריך אהבת '  כה אמר ד : " ירמיה הנביא אמר לכלל ישראל 
תקופת ירמיה (.  ירמיה ב "  ) כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה 

שמשה (  ר איכה " מד ) ל מסבירים לנו  " כמו שחז .  הנביא הייתה תקופת החורבן 
ישעיה הנביא ראה אותם .  רבנו ראה את עם ישראל בתפארתו ובגדלותו 

 . וירמיה הנביא ראה אותם בחורבנן. בקלקולן
על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו " תקופה של  ,  זמן של צרות ויאוש 

ל אומרים לנו על זה שירמיהו הנביא אמר להם אילו בכיתם " וחז ".  את ציון 
 -בזמן משה רבינו שהדור היה דור דעה  .  לא הייתם גולים ,  בכייה אחת קודם 

ובפרט בימי ישעיה ,  ועד תקופת הנביאים   -לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן  
 ".בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי"עד שהכריז . הנביא ירדו פלאים

. ובדרך זו מסבירים את ההבדל בין תקופת משה רבינו לתקופת ישעיה הנביא 
היינו מילת ".  האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי"משה רבינו אמר 

הנביא אמר '  וישעי .  ומלת שמיעה אמר על הארץ ,  האזנה אמר על השמים 
והביאור .  ומלת השמיעה אמר על השמים ,  מלת האזנה אמר על הארץ ,  הפוך 

, והנה בימי משה רבנו. ומלת שמיעה זה לרחוק, כי מילת האזנה זה לקרוב, בזה
לחם אבירים אכל "   -כלל ישראל היו יותר קרובים לשמיעה ורחוקים מן הארץ  

מלת האזנה שזה ,  ולכן אמר האזינו השמים   -לחם של מלאכי השרת  "  איש 
ועל הארץ אמר מלת שמיעה היינו ותשמע .  אמר על השמים ,  משמע מקרוב 
הם היו , אבל בימי ישעיה הנביא היה הפוך. כי כך היה אז המצב. הארץ מרחוק

היינו מלת   -ולכן אמר שמעו שמים  ,  וקרובים לארץ ,  רחוקים מהשמים 
היינו מקרוב הולך ,  ומלת האזינו "  שמים " אמר זה על  ,  שזה מרחוק ,  השמיעה 
שזה כבר תקופת ,  ובזמן ירמיהו הנביא .  כי הם היו קרובים לארץ ,  על הארץ 

אל ,  בא ירמיהו הנביא ומבשר לעם ישראל בשורה נפלאה ומעודדת ,  החורבן 
שהלכתם ,  אדרבה הוא זוכר את התקופה הגדולה , ה עזב אתכם"תחשבו שהקב

ואפילו .  ובשמים לא שוכחים את זה ,  אחריו במדבר בלי שאלות בלי חשבונות 
' בכל זאת אומר הנביא בשם ד, היינו בימי החורבן, בתקופה שמדת הדין קיימת

 .זו מדת הרחמים' ד -' כה אמר ד, שזה מדת הרחמים
אמנם עם ישראל בצאתם ממצרים ובלכתם .  ולכאורה יש לשאול שאלה 

ה " הלא הקב ,  אבל אחרי התקופה הזאת .  יתכן שזה היה במסירות נפש, למדבר
שמלתך לא בלתה מעליך ורגליך לא בצקה זה ארבעים : "נתן להם הכל במדבר

שיחד עם (  ה " יומא ע ) ל  " וכפי שדרשו חז ,  לא היה חסר כלום במדבר ".  שנה 
ואם כן שום דבר לא .  אבנים טובות ומרגליות ,  המן ירדו תכשיטים לנשים 

אם כן מה יש לזכור על מה ,  והלכו למדבר '  הפסידו במה ששמעו בקול ד 
, צריכים לומר ,  כ " ובע !  ה " עם ישראל חייבים חובות להקב ,  אדרבה ?  שעשו 

אפילו אם אחרי זה יצא טובה , שאם אדם עשה פעולה טובה של מסירות נפש
והפעולה שהאדם עושה במסירות נפש . חוקר לב' אבל אני ד, והצלה בשבילו

 .ומקבל שכר על זה, נשארת חקוקה לנצח
אז בתקופה ההיא ,  כולנו יודעים שבהיותנו צעירים   -.  מהמציאות ,  ניקח משל 

ובפרט לישיבות .  היה צריך מסירות נפש גדולה כדי להיכנס לישיבה 
שכביכול כל . ומסור לשיטות חדשות מבהיקות, הרחוב היה תוסס". נובהרדוק"
והסתכלו על בן תורה כמו על אלמנט ...  עמדה להציל את העולם "  שיטה " 

, בביאלסטוק "  נובהרדוק " כשלמדנו בישיבת  ,  וזכורני .  שמפריע להתקדמות 
וכל בחור בישיבה מקטן , 03ואחרי זה עברנו לרחוב סוסנובה , ברחוב חנייקנס

והתפילות היו אך ורק להגיע ,  ועד גדול התרחק מהשפעת הרחוב כמה שיכול 
וכל המגמה .  להגיע לרצונו בלבד מבלתי רצון הברואים ,  לתכלית החיים 

אבל זה היה אך ורק ..." מה חובתו בעולמו"והמחשבה הייתה אך ורק להתבונן 
עברו הרבה .  וסבלנו הרבה הרבה , אבל הרחוב היה נגדנו, בתוך כותלי הישיבה

ובמטבח ,  היינו צריכים לישון בבתי כנסת שבעיר ,  ימים שממש סבלו רעב 
שברחוב ,  בו בזמן .  הישיבה היו הרבה ימים שממש לא היה אפילו לחם 

, בחורים צעירים יכולים להסתדר בחיים בצורה אחרת ,  הסתכלו עלינו בבוז 
והרבה מסירות ,  " כל ימי חיי '  שבתי בבית ד " והם בחרו מרצונם הטוב לקיים  

 . נפש היו צריכים על זה
. וגם קשה להם להבין ,  שבדור שלנו לא יכולים לתפוס את זה , ואלו הם דברים

וכל ,  היו מאלו שעברו את הגבול מרוסיה לפולניה ,  הרבה בחורים בישיבה 
ואפילו קשר ,  והגבול היה סגור ומסוגר ,  המשפחה שלהם היו עוד שמה 

הרבה הרבה מאבקים היו להם , וגם אילו הבחורים מפולניה, קשה' מכתבים הי
ורצו שהבן ,  כי הרבה משפחות מצבם היה קשה מאד ,  עם ההורים והמשפחה 

 .ועברנו תקופות קשות. שלהם יעזור להם בקיום המשפחה
ונעשה , והנה בפרוץ המלחמה הגדולה, אבל מה שלא יעשה השכל יעשה הזמן

אז אנו נוכחים כמה ,  וכשאנחנו רואים ומסתכלים אחורנית .  חורבן גדול 
וקבלו ,  וכמה מסכנים היו אלו שחשבו שהם חכמים , מאושרים היו הבני תורה

' יאוש וכו ,  וחוץ מהצרות והיסורין שעברו עליהם .  אכזבה מהשיטות שלהם 

והם היו בבחינת . על מה עבדו כל החיים שלהם, עוד עברו עליהם יסורי מצפון
 ". רשעים מלאי חרטות"

" שיטות"בימי החורבן והצרות עם אנשים שהיו בעלי , נפגשנו בימי המלחמה
. כאילו שהם הולכים להציל עולם ומלואו . 'והסתכלו עלינו כעל בטלנים וכו

הגיעו , מדינות שאנשי המדע שלהם, אבל כשראו איך נראה העולם בלי תורה
נהיו לבסוף האכזרים ,  שיטות של עזרה לפועל ולנרדף. לדרגת חיות טורפות

ועינו בבתי כלא ובמחנות , הרגו, שיטות של קומוניזם וסוציאליזם. הכי גדולים
 .יותר מכל המדינות האכזריות בעולם, הסגר

הייתי בסיביר במחנה הסגר יחד עם העשירים של . ודבר זה לא אשכח אף פעם
הגלה ,  והגלה אותנו לסיביר ,  כי השלטון הקומוניסטי כשכבש את ליטה . ליטה

והחרימו אצל העשירים  -חברי הממשלה הקודמת  -גם את כל השלטון הקודם 
היינו ביחד עם כל .  ואותם הגלו לארץ גזירה לעבודת פרך ,  את רכושם 

ושם היו גם שני אחים יהודים שהם היו הכי עשירים ,  האיטליגנציה של ליטא 
כולנו היינו רצוצים ,  פעם בשעות הערב המאוחרות ישבתי איתם יחד . בקובנה

, מסכנים ,  אבל הם ,  ובכל זאת אני עודדתי אותם בחיזוק של אמונה ,  ושבורים 
כי התחילו להסביר לי שהרכוש שרכשו אבות ,  היו רחוקים מהבין זאת 

, ואת כל החיים שלהם הם מסרו על זה ,  אבותיהם משך מאות שנים ממש 
, כמה שדיברתי איתם !  והכל נשאר כמו חלום ,  הכל הלך לטמיון , ובפעם אחת

די לחי באשר   -מה יתאונן אדם חי  (  ' איכה ג ) הלא הנביא אומר  ,  באומרי להם 
וגם ,  והיה הורג אתכם ,  ש " האם כשהייתם נשארים אצל היטלר ימ ,  הוא חי 

 ! ?יותר טוב' הי, לוקח' הרכוש הי
חנכו אותך על , אתה מאושר! יעקב: ולהגיד, והנה פתאום הם מתחילים לבכות

ואת ,  ואת זה לא יוכלו לקחת ממך ,  הרכוש שלך '  וזה הי ,  דרך אמונה ובטחון 
חשבנו שהחיים זה ,  אבל אנחנו מסכנים ,  הרכוש הזה גם הבאת בערבות סיביר 

לתחליף אחר לא חינכו .  וזה הם לקחו מאיתנו ,  רק הכסף הרצונות והתאוות 
אבל אנחנו המסכנים מה יש ,  אנחנו מקנאים בך שיש לך במה להתנחם , אותנו

 . לנו
הם עשו לנו ',  ולהרב מפוניבז , אנחנו לא נמחול אף פעם להרב שפירא מקובנה

כי אני עוד לא הכרתי את ?  איזה טענות יש לכם עליהם ,  שאלתי אותם !  עוול 
, אמרו לי בדמעות .  הרב שפירא קצת הכרתי " דבר אברהם"את ה. 'מפוניבז' הר

למה הם לא באו אלינו באקדח לקחת כסף :  הטענות שלנו עליהם הם !  יעקב 
, עד שקבלו מאיתנו זמן לפגישה ,  כל פעם שבאו ?  לצדקה ולהחזקת תורה 

הם בקשו מאיתנו סכום גדול ואנחנו ,  ואחרי זה הם עמדו ובקשו בתחנונים 
ולקחו ,  הקומוניסטים באו עם אקדחים , טיפשים היינו. התפשרנו על סכום קטן

 . לכל הפחות המצפון שלנו היה שקט, אילו היינו נותנים להם. מאיתנו את הכל
. וכמעט כל הלילה לא יכולתי להירדם ,  השיחה הזאת מאד השפיעה עלי 

ה " אבל הקב , הלא לפני כמה שנים הם היו העשירים ואנחנו הסובלים, וחשבתי
יש לנו ספינות ,  התורה המאושרים -במשך הזמן הראה אחרת שאנחנו בני 

יתכן שכל מה ,  וחשבתי אם כן .  והם רחמנות עליהם ,  לעבור את הים הסוער 
ואז ,  הולך לאיבוד ,  שחשבנו פעם על המסירות נפש שעשינו בהיותינו בגלות 

זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך ' כה אמר ד", נזכרתי בפסוק הזה
ה זוכר " הקב .  כי אין שכחה לפני כסא כבודך "  אחרי במדבר בארץ לא זרועה 
ושל (  י ביאלסטוק " עיר קטנה ע " ) סופרעסלע " את ימי הבדידות ביערות של  

ויקבלו שכר ,  הכל רשום והכל זכור .  נ " בעזרת נשים של ביהכ "  וואשליקובה " 
: עקיבא שאמר '  כמו אצל ר .  אפילו שלבסוף רואים שהכל היה לטובה ,  על זה 

 ".כל מה דעביד רחמנא לטב הוא דעביד"
שזה יותר שווה מכל רכוש ,  אז ראינו שיש לנו רכוש פנימי שרכשנו בישיבה 
למעשה כל בחור מהישיבה .  שבעולם שזה אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו 

" השגחה ובטחון " יכול לחבר ספר שלם של  ,  שעבר את המצבים הקשים 
יוסף ראה את ההשגחה הפרטית ". את יוסף' ויהי ד: "והתקיים הפסוק במלואו

האחים היו אצל ,  כמו שהמדרש רבה מסביר .  ששומרים אותו יותר מהאחים 
אבל יוסף היה במצרים במקום זוהמה ,  אברהם יעקב עם חבורה קדושה 

 .אז ההשגחה יותר חזקה ורואים אותה. וניסיונות
והשארנו אותם , עשרות חברים קברנו אותם, כמה היו אצלנו בין החיים והמוות

ואלו שנשארו בחיים הם הם בעצמם מסמלים את ההשגחה הפרטית ואת . שמה
גם כי " לא פעם ולא פעמיים הרגישו בחוש את הפסוק  "  עמו אנוכי בצרה " ה 

ראו שם בחוש כי האדם הוא ".  אלך בגיא צלמוות לא אירע רע כי אתה עימדי 
ויתפוצצו הררי עד ושחו ( " ' חבקוק ג ) וראו את קיום נבואת חבקוק  .  אפס 

, מדינות ,  אל תקרי הליכות אלא הלכות "  גבעות עולם הליכות עולם לו 
ואילו שומרי הלכות ,  ושלטונות כלליים ופרטיים ירדו לטמיון ,  אימפריות 

 .אלו עברו את המים הזידונים, החלשים והמסכנים
 (ל"יעקב גלינסקי זצ' י ר"מכת" נר יוסף")
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