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 אלי שמעו לא ישראל בני הן לאמר ה' לפני וידבר משה
.                                                                 וגו' פרעה ישמעני איךו  

 
 י"הגר כ"מש בהקדם ,ו"ק בלשון אמר ה"שמשרע מה הענין בביאור ל"אפ

 דן אדם ו"ק דהנה הדין מן עונשין דאין בטעם,[ ב אות טוב לקח] ל"זצ ענגיל
 ציותה כ"א ,העדה והצילו של יובח יש ד"הבי שעל מכיון אמנם ,מסברא מעצמו
 לדרוש רשאים אין ולכן ,הנידון בהצלת אך וישתדלו שיחפשו ד"הבי על התורה

 ,בפירוש תורה שחייבתו מה רק לחייב להם ואין ,אותו לחייב דרשות מדעתם
 פשוטה סברא יש דבעצם שהאריך מה עוד ש"ועיי ',וכו הדין מן עונשין אין כ"וע

.            בחינם שיענשו ונמצא ,פריכא ו"ק שהוא דיתכן ,ןהדי מן עונשין דאין מה  
 

 לא ישראל דעם מכיון פריכא ו"ק דהוי המפרשים הקשו כ"ג שלפנינו ו"בק והנה
 ל"ואפ. זה שייך דלא בפרעה כ"משא קשה ועבודה רוח מקוצר אליו שמעו
 כאשר שאפילו הדבר להורות כדי ,פריכא ו"הק בתורה העמיד ת"דהשי

 בשורשו היה ז"עכ ,ברור דבר שהוא ונראה ,ו"ק עשה הנביאים דוןא ה"משרע
 רוח קוצר לצד היה אליו שמעו שלא דמה ידע לא ה"שמשרע אלא ,פריכא ו"ק

 מן עונשין אין ולכן ,פריכא שהוא דיתכן ו"ק לכל נלמד וממנו ,קשה ועבודה
                                                                     .                                                            הדין

 
 בשם שמביא[ ז"ט אות ו"נ כלל] האוצר בבית כ"עפימש ל"אפ אחר דרך ועל

 מידות ג"דהי כיון ,הדין מן עונשין דאין ל"זצ מזידיטשוב צ"מהר ק"הרה
 נגד הוא ו"ק ומידת ,רחמים של מידות ג"הי כנגד המה בהם נדרשת שהתורה

 עונשין אין לכן ,היום כל ל"א חסד ,חסד על רומז ל"א שמידת ומכיון ,ל"א מדת
 לבאר ז"עפי[ ד יב מאמר תשרי] יששכר בני ק"בספה כ"מש ומביא. הדין מן

 ת"השי והשיבו ,לה נא רפא נא ל"א ביקש ה"משרע אשר[ יג יב במדבר] הפסוק
 דגם ל"אפ ז"ועפי. ש"עיי ל"א מידת יעורר ז"ועי 'וכו ירק ואביה ,ו"ק שילמוד

 לעורר כדי רק ,ו"הק עשה ז"ועכ ,להזכירו לו ואין פריכא ו"ק דהוי ידע ה"משרע
.                                                                                            ישראל על הרחמים מדת  

 
 הכרח יש ז"עכ ולומר לדבר שלא צדדים שיש אף דלפעמים מזה נלמדפ "ועכ

 שמצד ,לדבר רוצה שאני בנידון עכשיו מרגיש הנני וכן ,ולהגיד לומר אחר מצד
 מה וידוע. לומר חוב יש הרי השני מצד אבל ,שהוא למי להכאיב רצוני אין אחד

 עסקו שהיה נכבד גביר אחת בעיירה היה שפעם ל"זצ חיים החפץ שסיפר
 לו, שתקו ז"עכ בדבר ידעו לםשכו ואף, המלכות מטעם האסורים בדברים
 י"ע ונתפס חוסן לעולם לא ואמנם. לבבו נדיבת על אותו כיבדו ואדרבה
 וזיקים בחבלים אסרוהו וכאשר ,סיביר בערבות לגלות דינו ופסקו המלכות

 רב העיירה, ועשו יהיה ובראשם הקהל מכל להפרד שרצונו משופטיו ביקש
 אפשר אי ,לו ואמר הרב אל נהפ ברזל בחבלי אסור להתם וכשהגיע כמבוקשו

  לי

 

 

 
, לכבודו למחול אוכל לא אבל ,פשעי את ידעתי אני גם כי ,מצבי על להתאונן לי

 שבתור בודאי הרי ,כך על אותי מעורר היה ואם ,עושה שאני מה הכל שידע
 ,הללו מהמעשים חודל והייתי אצלי נשמעים דבריו היו ,והמנהיג הרב והיות

.                                       ד"עכתו והקשה המר מצבי על האשם שהוא בודאי כ"וא  
 

 י"וע החסרון מבינים אין לפעמים כי ולעורר לומר גדול חיוב יש כ"וא
[ ז ו דברים] פ"עה ל"זצ נזר האבני שאמר מה וידוע. לתקן משתדלים שמעוררים

 ויהיו לעורר צריכים ז"עכ ,סגור שהלב דאף ,לבבך על 'וגו האלה הדברים והיו
 סגור שיפתח יתרמי דאם ,הלב בתוך ולא ,מלמעלה לבבך על פ"עכ הדברים

 קשה דהלב, טריפות לגבי ל"דקי וכמו ,לבבו אל הדברים אז יכנסו אזי ,הלב
 אולי אבל ,לבלוע קשה הוא שמתחילה אף ולכן ,פלט לא בלע אם אבל ,לבלוע
.                        המעשים ויתקן יפלוט לא שוב ואז ,ויתעורר שיבלע ת"השי יעזור  

 
 שיש להם שנדמה ,המבוגרים להתלמידים במיוחד עכשיו אמורה מלתי והנה
 לסדרי ומלהשתעבד כהוגן מלימוד מתרשלים ז"ועי ,וטירדה דאגה להם

 מימי עת בכל ,וטירדה דאגה לו יש תמיד שהאדם הוא מתהא אבל ,הישיבה
 זמן לך אין כ"א ברוחנית להתעלות מחיובו פוטרים וטירדה הדאגה ואם ,חייו

[ ד"פ 'פ ר"ב] ל"אמרז פרשתי ובזה. והטירדה הדאגה יש תמיד כי ,בזה שיתחייב
 לאדם יהיה שלא ת"השי רצון הוא דכך' וכו עליו קפץ בשלוה לישב יעקב ביקש

 תמיד ז"עכ אבל, פרטיות הנאה של זמנים יש שבודאי דאף ,בחיים כללית לוהש
.                                                                  בחייו האדם כל מהלך וזהו, דאגות גם יש  

 
 כתפי על מוטל מחסורו וכל ,בישיבה כשנמצאים הללו שבזמנים הוא והאמת
 של הרגש שמרגישים ומה ,החיים זמני שבכל ביותר יםהפנוי המה הרי ,אחרים

 זמנו ממלא אינו שהוא לצד זהו ,מוטרד הוא נפשו מנוחת וכאילו וטירדה דאגה
 בלי עצמו מרגיש הוא זה ומטעם ,ימיה איבוד על דואג ונשמתו ,ש"בתוי כהוגן

 לו נדמה כ"וע הסיבה היא שזאת בעצמו יודע אינו שהוא אלא ,הנפש מנוחת
.                                                                               אחרים ענינים לצד הוא שהסיבה  

 
 גראסמאן מרדכי ישראל רבי ח"מהרה שמעתי דהנה יותר עוד להתבונן ויש

 ביטול על שהעונש ,ל"זצ מגאלאנטא צ"הגה רבו בשם כמדומה שאמר[, ל"זצ]
 אלו והנה. אחרים ענינים על מהעונשים יותר ,ובקר בזמן מהרה לאדם בא תורה

 טירדות לפעמים שמתרמי מה שידוכים בעניני דאגות להם שיש הבחורים
 נזהר היה שלא בשביל דוקא שזהו לחשוב מקום יש הרי ,אלו בענינים נ"ועגמ

.                         הללו בענינים נ"בעגמ תיכף לו משלם ת"השי ולכן ,תורה בביטול  
 

 הוא בזה דוקא הרי ,והדאגה הטירדה לצד מלימוד שמבטל שמה נמצא כ"וא
 שמתייגעים היגיעה מאד חשוב בשמים באמת כי. ו"ח ודאגה טירדא לו גורם

                  שהכל להם משלם ת"השי בתורה המתייגעים שאלו וברור ,התורה בלימוד
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 המשך מפרשת ויגש העעל"ט.

 

הלאוין שבחובות הלבבות, הפך כל אלו", ההיפוך של כל הדברים שמנה "אך 
קיימם, אם לא יקיימם הוא עובר על הלאוין של חובות הלבבות, לעיל שצריך ל

וכן יש עוד לאוין בענינים שבלב, "וגם מהם שלא נחמוד ולא ניקום ולא ניטור 
את בני עמנו, כדכתיב )ויקרא יט יח( לא תקום ולא תטור את בני עמך", 

קש וכאיתא בגמ' )יומא כג.( החילוק בין נקימה לנטירה, נקמה הוא שחבירו מב
ממנו השאילנו קרדומך, והוא אומר איני משאילך כדרך שלא השאלתני 
אתמול מגלך, ונטירה היא שאכן משאילו, אבל נוטר האיבה בלבו אע"פ שאינו 

.                   נוקם ואומר לו, איני כמותך שאתה לא השאלתני אבל אני משאילך  
 

א נתאום ולא נסכים שלא נהרהר בעבירות", שזה דבר התלוי בלב, "ול"ומהם 
לעשותם", שחלילה יש אדם שאינו עושה עבירה, כי אין לו אפשרות ואינו 
מזדמן לו לעשותה, אבל בפנימיות הלב הוא מסכים לעשותה, וזה בעצם 
עבירה הוא, כי אסור להסכים לעשות עבירה, "ומה שדומה לזה במה שהוא 

תלויים בלב רק הוא במצפון האדם ולא ישקיף עליו זולתי הבורא", שענינים ה
יתברך לבדו רואה, "כדכתיב )ירמיה יז י( אני ה' חוקר לב בוחן כליות, וכתיב 

".                                              )משלי כ כז( נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן  
 

הוא אומר עכשיו "ומפני שחכמת המצוות שבתורה על שני ענינים,  ממילא
וי והשני נסתר, עיינתי בספרי הקדמונים שהיו אחרי אנשי האחד מהם גל

התלמוד, אשר חברו בעניני המצות חבורים רבים לעמוד על חכמת הענין 
הנסתר, וראיתי כי כל מה שכונו לפרש ולבאר איננו יוצא מאחד משלשה 
ענינים", שכל הספרים של רבותינו הקדמונים מפרשי התורה, הם כלולים 

אלו, "האחד מהם לפרש ספר התורה והנביאים, וזה על באחד משלשה סוגים 
שני דרכים, או לבאר פירוש המילות והענינים כמו שעשה רבנו סעדיה ז"ל 
ברוב ספרי המקרא, או לבאר עניני הלשון והדקדוק והשמוש לכל עבדיו 
וצדדיו ולתקן מלותיו, כספרי בן גנאח ובעלי המסורת, ומי שנהג מנהגם", זהו 

.                                           ספרי הקדמונים שהם מפרשי התורהגדר אחד של ה  
 

השני, לחבר עניני המצות על דרך קצרה כספר רב חפץ בן יצליח ז"ל, "והענין 
או מה שאנו חייבים בהן בזמן הזה, כהלכות פסוקות וגדולות והדומה להם, או 

ת במצות הגוף ופסקי חלק מחלקיהן בספרי קצת הגאונים בשאלות ותשובו
דינין", היינו הספרים שהם על חלק קיום המצוות, וכן ספרי שו"ת, וזהו האופן 
השני של ספרי קדמונינו, "והענין השלישי ליישב עניני התורה בלבבנו בדרכי 
הראיות ותשובת האפיקורסים, כספר האמונות והדעות, ספר שרשי הדת, 

וסופיה שמתווכחים עם שאר וספר המקמץ והדומה להם", שהם ספרי פיל
.                                                    האמונות, או שאר ספרים קדמונים בעניני דעות  

 

עליהם ולא מצאתי בהם ספר מיוחד בחכמת המצפון", לא מצאתי "וחקרתי 
ספר כזה שפוסק כל ההלכות על מצוות הלבבות, כמו שאנו מוצאים את ספר 

בץ כל ההלכות הנוגע למצות מעשיות, אמנם רבים הספרים הרמב"ם שמק
שמביאים קצת ענינים הנוגעים ללב, אבל אין זה כי אם מעט, והרי צרכים 
לדעת את חובות הלבבות של יהודי בעולם, שהרי זה חלק מן התורה כמ"ש 
לעיל, וצריכים לבררו היטב, "וראיתי החכמה הזאת שהיא חכמת חובות 

לא חברוה בספר שיהיה כולל כל שרשיה, ותמהתי על זה הלבבות, שהניחוה ו
תימה גדולה עד שאמרתי בלבי, שמא המין הזה מן המצוות אין אנחנו חייבין 
בו מן התורה, אלא שחיובו מדרך המוסר להורות הדרך הנכונה והישרה, 
וכמוהו כמו התוספות שהם רשות, שאין אנחנו נתבעין בהן ולא נענשים אם 

כן הניחו הקדמונים לחברה בספר", שכל המפרשים הרי  נתעלם מהם, ועל
עסקו בעיקר התורה, והם הדברים שחייבם בהם, אבל דברים שאינם אלא 

. רשות, אין לתבוע אותם מכל אחד, ולכן הניחו הקדמונים דבר זה ולא כתבוהו  
 

שחפשתי על חובות הלבבות מן השכל ומן הכתוב ומן הקבלה, אם אנחנו "עד 
אם לאו, ומצאתים שהם יסודי כל המצוות, ואם יארע בהם שום חייבים בהם 

 הפסד לא תתכן לנו מצות ממצוות האברים", שלא רק שהמצוות הלבביות הן
חובה וצריך האדם לעשותם ואינם רק מדרך המוסר, אלא שגם המצוות 
המעשיות תלויים ועומדים בהן, ואם לא יקיים המצוות הלבביות, אז גם 

.                                                                        א יהיו כתיקונםהמצוות המעשיות ל  
      
 
 
 

 בזה יש הרי הזמן ומבטלים להיפוך כשהוא ו"וח. ת"בעזהי בניקל אצלם יהיה
 ,היקר הזמן בידים מאבדים צרכו כל לו שיש שבזמן ,שמיא כלפי חוצפה

 החזקת בשביל נותנים שאנשים מה ,הקדש ממון על שחיים מתבוננים ואינם
                           .     ןהזמ בביטול זאת כל מאבד והוא ,בתורה חלק להם שיהיה ורוצים התורה

 

 מועט זמן ובעוד ,החיים סף על עומדים שאתם ,יקרים תלמידים נא התבוננו
 שמים לרחמי זקוקים ומאד ,האדם חיי ימי של האחריות כל עליכם יהיה

 עורו ולכן. ת"השי ברצון כ"כ לזלזל יכולים האיך כ"וא ,ט"עצהיו הכל שיהיה
 שיעורים לקבוע תיכף ולהתחיל ,תורה ביטול של הענין לתקן נא התעוררו נא

 יעורר בעצמו זה ,המלעיגים מפני יתבייש ואל בפועל שיעשה י"וע ,קבועים
 עד הזמן שביטל מה העבר על סליחה וגם ,משמים מרובים רחמים עליו

                                   .                                                                           ה"בעו עכשיו
 

 כוונתי אמנם ,לבבכם להכאיב רצוני אין כי ,זה בענין הדיבור עלי קשה ובאמת
 הזכות לי יהיה פ"עכ ואז ,אוזן להעיר מאד מעמכם ואבקש ,לטובתכם רק

 ל"זצ מבעלזא ק"הרה אצל העובדא וכידוע. בדיבוריי תועלת איזה שהיה
 רבי והגאון ,חולה להזכיר ק"בשב גראםטעלע לשלוח התיר אחד שדיין

 ל"זצ מבעלזא ק"הרה אז ואמר ,ההיתר על מאד הרעיש ל"זצ קלוגער שלמה
 ו"ח יהיה שלא כדי החולה רפואת בעד ביותר להתאמץ צריך הוא שעכשיו

 ממש איזה שיהיה ביותר להתאמץ מעמכם מבקש אני וכן. בכדי שבת חילול
 יהיה ת"והשי ,יתכן לא וזה ,אתכם רלצע רק בידי עלה לא זה דבלא ,בדברי

.                                                                               הענינים בכל להצליח בעזריכם  
 
 

 

 

 
 
 
 

(וארא ו יב)הן בני ישראל וגו'   
 

 וידבר משה [שמות ו יב]דבריו ז"ל כבר אמרתי בזה ליישב הפסוק  ובהקדמת
 והקשו ,ר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה וגו'לפני ה' לאמ

 המפרשים דהוי ק"ו פריכא מכיון דעם ישראל לא שמעו אליו מקוצר רוח
 ועבודה קשה משא"כ בפרעה דלא שייך זה. אמנם עפי"ז אפ"ל דגם משרע"ה
 ידע דהוי ק"ו פריכא ואין לו להזכירו, ועכ"ז עשה הק"ו, רק כדי לעורר מדת

ואפ"ל לפי"ז ביתר ביאור בענין דאין עונשין מן הדין,  על ישראל הרחמים
מורה לנו דשכל האדם מוגבל מאד, ואף מה שנראה לו  דהנה עצם ענין הק"ו
ללמוד זה מזה, עכ"ז יתכן מאד דהוי ק"ו פריכא, דלצד  לקל וחומר שיכולין

באמיתת הדברים, ולכן דוקא בענין זה המורה על הגבלת  הגבלת שכלו טעה
מתעורר רחמי השי"ת עליו למנוע העונש, וזהו ג"כ רמוז  כח האדם וחולשתו

(                            דברי יונה ח"א דף קצ"ה)המורה על רחמים.  בענין מדת א"ל  

                 
(וארא ו ט)ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה וכו'   

 
 ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ,(ו, ט)לבאר בפ' וארא שאמה"כ  ונקדים

ומעבודה קשה וכו' וידבר משה לפני אלקים הן בני ישראל לא שמעו אלי 
ישמעני פרעה ואני ערל שפתים וידוע הקושיא מה ק"ו הוא הרי בני  ואיך

שמעו מקוצר רוח ומעבודה קשה וזה אינו שייך אצל פרעה וכבר  ישראל לא
הרי הם דברי תנחומין ובשורה דעכ"ז יש כאן ק"ו דסוף כל סוף  פירשו בזה

והיה ראוי להם יותר השמיעה אף בקוצר רוח, והמתקת  טובה לישראל
מרע"ה על בנ"י היא כי באמת גדולה הרחמנות על בני האדם  הרחמים שעורר

מחשבותם מופרך ונסתר ודעתם מתהפכת בכל עת, רגע אחד  כי כל הילוך
הרע וכן מצינו בבנ"י  הטוב וברגע שלאחריו כבר נמשכים אחר נמשכים אחר

.                                             האמינו ושוב אח"כ לא שמעו אל דבריו שמתחילה  
 

 מרע"ה "הן בני ישראל" שמתחילה היו בדרגת בני ישראל והאמינווז"ש 
 לדברי' ושוב אח"כ "לא שמעו אלי" וא"כ מה גדולה הרחמנות עליהם ועורר

 ו ואיך ישמעני פרעה וסיים ואני ערל שפתי"ם שאחרעליהם רחמים ע"י הק"
' שתעורר מדת רחמים שוב אין צורך עוד למליצתי כי גדולה רחמנותו ית
 המשקפת בגודל צערן של ישראל ודי בזה שהקב"ה בעצמו ימליץ עליהם

                      (                                                          דברי יונה ח"א דף נ"ו)לטובה. 

 

 

 

 

 
 מלוקט על הפרשה מבאר תורתו של מרן זצ"ל

 

 שיעורי

 
 

()ב –ממרן הגה"צ זצ"ל   
 



 
 ג

הם הראוית לכך מן השכל ומן הקבלה, "מן השכל שאמרתי, כי כבר  ומה
נתברר לנו כי האדם מחובר מנפש וגוף, ושניהם מטובות הבורא עלינו, האחד 
נראה והשני אינו נראה, ואנחנו חייבים לעבוד אותו בעבור זה עבודה גלויה 

ה, אנו חייבים לעבוד אותו ועבודה צפונה", שכמו שעם הגוף שנתן לנו הקב"
במצוות מעשיות, כן עם הנפש שנתן לנו אנו חייבם לעבוד אותו במצוות 

.                                                        הלבביות, והיינו עבודה גלויה ועבודה צפונה  
 

, כמו התפלה והצום והצדקה ולימוד תורה חובות האברים -"הגלויה 
ות סוכה ולולב וציצית ומזוזוה ומעקה, והדומה להם ממה ולמדה, ועש

שיגמר מעשהו על ידי חושי האדם הנראים, אך העבודה הצפונה היא חובות 
הלבבות, והוא שניחד הקל בלבותינו, ושנאמין בו ובתורתו, ושנקבל עבודתו 
ונירא אותו, ונכנע מפניו ונבוש ממנו, ונאהב אותו ונבטח בו, ונמסור נפשותינו 

ליו, ושנפרוש מאשר ישנא, ושניחד מעשינו לשמו, ושנתבונן בטובותיו, א
והדומה לזה ממה שיוגמר במחשבת הלב מצפונו מבלי אברי הגוף הנראים 
ממנו, וידעת דעת ברורה, כי חובות האברים לא תשלמנה כי אם ברצון הלב 
וחפץ הנפש לעשותם, ותאות לבנו לפעול אותם, ואם יעלה במחשבתנו שאין 

ותינו חייבים לבחור עבודת השם ולחפוץ בה, יסתלק מעל אברינו חיוב לב
המצוות שאנו חייבין בהם, מפני שאין מעשה נשלם מבלי חפץ הנפש בו", 
שאי אפשר שיהיה מעשה המצוה בשלימות כתיקונה, מבלי שהנפש יחפוץ 
בה, ונמצא שמצוות הלב הם חלק ממצוות המעשיות, והם פרט בהמצוה, 

במצות תפילין שיש דין שצריך שיהיו התפילין מרובעות כמו לדוגמא 
ושחורות וכיוצא בהם, ודינים אלו הם חלק מן המצוה המעשית של הנחת 
תפילין, כמו כן יש עוד פרט שהוא שייך למצוה המעשית של הנחת תפילין, 
והוא שצריך כוונה לקיים המצוה לשם ה', כי מצוות צריכות כוונה, הן עם זה 

ו מדרבנן, אבל עכ"פ צריך לעשות המצוה לשם ה', וזהו חלק מדאורייתא א
מן המצוה, שהרי לכו"ע אם עושה המצוה בלי ידיעה כלל שעושה דבר 
שהקב"ה ציווה והוא כמתעסק בעלמא, אינו נחשבת למצוה )עי' ביאור הלכה 
סי' ס' ס"ד ד"ה י"א שאין(, נמצא שכוונה זו הוא פרט מהמצוה, שכדי לקיים 

.  צריך לזה חלק הלב והכוונה ולא די שאיברי המעשה עובדיםמצוה מעשית   
 

ממשיך, "וכיון שנתברר כי הבורא חייב את אברינו במצותיו, לא היה  והוא
נכון להניח נפשנו ולבנו שהם מבחר חלקי עצמנו, שלא יחייבם בעבודתו כפי 

נו, יכלתם, מפני שבהם גמר העבודה, ועל כן נתחייבנו בחובות גלויינו ומצפוני
כדי שתהיה עבודתנו שלמה וגמורה, וכוללת מצפונינו וגלויינו לבורא 
יתברך", שכדי שעבודתנו המעשית תהיה בשלימות, שהרי כנ"ל כל עניני 
הלב הם בעצם חלק מן המצוה המעשית, שבלא"ה אין המצוה נחשבת כלום, 
ובזה יש לפרש מה שאומרים בהגדה של פסח בסדר הסימנים צפון ברך הלל 

ה, הלב הוא צפון, וכמו שקראו החוה"ל לעבודת הלב, מצפון, שהוא צפון נרצ
ונסתר בתוך האדם, וכשמשבחים ומהללים להשי"ת, צריכים לזה עבודת 
הלב שיצאו מעומקא דליבא, ואז הוא לרצון לפני אדון כל, וזהו צפו"ן ברך, 
אם הלב שהוא צפון משתתף בברכתו, והוא מברך ומהלל לה' מעומקא 

אז הלל נרצה, שההלל מתקבל לרצון לפני אדון כל, משא"כ אם הוא דלבא, 
.                    מברך ומהלל רק בפה באיברי המעשה, ואין בזה השתתפות הלב  

 
* 

 

ההקדמה )ד"ה ואמרתי עוד(: "ואמרתי עוד, שמא הן כל כך  בהמשך
מבוארות וידועות לכל, וכל בני אדם דבקים בהם, עד שלא נצטרכו לחבר 
בספר", פירוש שחלק הפנימי עבודת הלב של האדם, הכוונה של המצוות, 
זהו דבר ברור ונגלה לכל, עד שלא היה צורך לכתוב ספר על זה, "ועיינתי 
מנהגי בני אדם ברוב הדורות הנזכרים בספרים, ומצאתים רחוקים מן המין 
 הזה מן המצוות, אלא הזריזים בחירי הסגולה בהם כפי הנזכר עליהם, אך
השאר כמה היו צריכין להעיר ולהורות אותם, וכל שכן רוב אנשי זמנינו זה, 
אשר זלזלו בחכמת מצוות האברים, כל שכן במצוות הלבבות", פירוש שרוב 
האנשים הפשוטים ואנשי דורנו זה, אפילו במצוות האיברים שהם גלויים 

כן אינו  לכל והכל יודעים אותם, הם מזלזלים, וכל שכן במצוות הלבביות, אם
.                                                                                  מן הנמנע לכתוב ספר על זה  

 

ידבנו לבו מהם לעיין בחכמת התורה", היינו אפילו האנשים שרוצים "ואשר 
לעיין ולדעת בחכמת התורה, ואכן הוא יושב ולומד ויודע את התורה, אז 

בתורה הוא בוחר, הרי "הוא מתכוון לדבר שיקרא בו חכם אצל  איזה חלק
עמי הארץ, ושיעשה לו שם אצל הגדולים, ויט מדרך התורה אל מה שלא 
 יקנהו מעלה יתרה", לכן הוא עוזב את החלק הזה של התורה הנוגע
לפנימיות, לעניני הלב ומדות טובות, והוא בוחר בחלק המעשה, שזהו מה 

פר אצל ההמון עם, "ולא ינקהו ממכשול בנפשו, שנחשב לחכם ויודע ס
ושאם לא היה יודעו לא היה נענש עליו", שהוא בוחר בדברים כאלו שהם 
אמנם חלק מן התורה, אבל אינם עיקריים כל כך שאם לא ילמוד אותם הוא 
לו למכשול, והיינו המצוות המעשיות הידועות לכל, והוא מתעמק בהם 

.                                                 גע אליו למעשההרבה יותר מן הצורך ממה שנו  
 
 
 
 
 

 

לעיין בשרשי דתו ויסודי תורתו, אשר לא היה לו להתעלם מהם "והניח 
ולהניחם, ושלא יוכל לקיים מצוות אם לא ידעם ויעשם, כמו אמונת היחוד, אם 
אנחנו חייבים לעיין בו מצד שכלנו, או אם יספיק לנו אם נדעהו מצד הקבלה, 

פתאים מבלי אותו ומופת, או אם אנחנו שנאמר שאלקינו אחד, כאשר יאמרו ה
חייבים לחקור על ענין האחת האמת והאחד העובר", החילוק בין אחד האמת 
לבין אחד העובר, הוא לדוגמא, הרי כולם יודעים שיש שמש אחד ולבנה אחד, 
וכן אנו יודעים שכביכול יש ה' אחד, וכי שני הדוגמאות האלו דומים זה לזה, 

שייכות, השמש והלבנה שיש אחד מהם, זהו ענין אחד הרי אין ביניהם שום 
העובר, שבמקרה הוא כן שהוא אחד, והיה יכול להיות שנים כמו שיכול להיות 
אחד, אבל היחוד של ה', היינו מה שה' הוא אחד, אינו כן, הוא אינו אחד שהיה 
שייך שיהיו שנים מזה, אלא הוא אחד האמת, אחד שמוכרח להיות כן, ולא 

.                                              היה שני לו, כי כל מהותו הוא האחדות שבושייך שי  
 

הענין הזה אצלנו משאר עניני האחדים הנמצאים אם לא", פירוש "להבדיל 
בדבר זה שזכרנו, החילוק בין האחדים הנמצאים בעולם שאנו מכירים לבין ה' 

להתבונן בזה, או שמא יכולים  אחד ושמו אחד, האם זה ענין שאנו חייבים
והענין להיות יהודים מאמינים גם בלא להתעמק בחלק זה, אבל האמת הוא, "

הזה אין המאמין רשאי שלא ידענו", כי הוא חלק מן האמונה, וכל מי שהוא 
בגדר מאמין אינו יכול לומר שאינו יודע, כי אחדות הבורא הוא חלק מן התורה 
ומן האמונה, וכל מאמין צריך לדעתו ולהבינו היטב, "שהתורה הזהירה עליו, 

כי ה' הוא האלקים", אם דכתיב )דברים ד לט( וידעת היום והשבות אל לבבך 
.                                                              כן אין לנו מנוס מלקיים ולהתבונן בדבר זה  

 

רק פרט זה של יחוד ה', אלא "וכן שאר מצוות הלבבות שזכרנו ושאנו  ולא
עתידים לזכור, אשר לא תגמר אמונת המאמין אם לא ידעם ויעשם", פירוש 

ין אמונתו שלמה, עד שלא יתבונן לידע פנימיות הדבר, "והיא החכמה א
הצפונה", פירוש שהיא חכמה טבעית הטמונה בלבו של כל אדם, "אשר היא 
אור הלבבות ונוגה הנפשות", שהחכמה הזו היא מאיר להנפש, "ועליה אמר 

    ".         הכתוב )תהלים נא ח( הן אמת חפצת בטוחות ובסתום חכמה תודיענו
 

על אחד החכמים, כי היה יושב עם בני אדם עד חצי היום", שהיה יושב "ואמרו 
בין החכמים לומדי התורה, והיה מדבר עמם בלימוד ובשאר דברים כל מה 
שצריך לדבר, "וכשהיה מתיחד עם אבריו", כשהיה יושב לבדו, "היה אומר, 

במצוות  הבו האור הצפון, והיה אומר על מצוות הלבבות", שהאור צפון
הלבבות, ורואים מזה שאפילו בעת שהיה עוסק בעניני תורה, מכל מקום האור 
לא היה יכול לשלוט, רק כאשר מדברים מן המצוות הלבביות הפנימיות, ולכן 

.   כשגמר מללמוד התייחד עם אבריו, והתחיל לעסוק בחכמת עבודת הלבבות  
 

, "על שאלה נכרית אחד מן החכמים", רב אחד פוסק שאלות שאלוהו"ונשאל 
מענין דין הגרושין", פירוש שאלה רחוקה שאינו נוגע למעשה, "והשיב את 
שואלו, אתה האיש השואל על מה שלא יזיקנו אם לא ידענו, הידעת כל מה 
שאתה חייב לדעתו, מן המצות אשר אינך רשאי להתעלם מהם, ואין ראוי לך 

לא תקנה בהן מעלה  לפשוע בהם, עד שנפנית לעסוק בשאלות נכריות, אשר
יתרה בתורתך ואמונתך, ולא תתקן בהן מעות במדות נפשך", שהתלונן עליו 
על ששואל אותו דבר שאינו נוגע הלכה למעשה רק פלפול התורה, וכי אתה 
כבר יודע הכל מה שצריכין לדעת, שבלא זה אין יכולין להיות יהודי, מזה ומן 

לה רחוקה מהלכות גירושין העקמומיות שלך אינך שואל אותי, כי אם בשא
.                                                                   אשר לא תתקן בזה כלום במצות נפשך  

 

אני נשבע", כך אמר אותו החכם, "כי מחמש ושלשים שנה אני מתעסק "הנה 
במה שצריך לי ממצות תורתי, ואתה יודע רב טרחי בעיון ורב הספרים אצלי, 
ולא פניתי לבי למה שפנית לבך לשאול עליו", אף פעם לא עלה על דעתי 
לשאול חקירה כזו, "והאריך להוכיחו ולבישו על זה", ולכאורה נראה שלא היה 
בענין שהלך לשאול איזה פשט בלימודו וכדומה, כי בודאי העוסק באיזה סוגיא 

הדין אם נולד הוא צריך לחשוב על כל מה שיכול להיות נוגע למעשה, מה היה 
שאלה כזו אף שאינו נוגע באמת, אבל כנראה ששם לא היה כן, אלא הלך 
לשאול סתם שאלה מחכם בתורה, והחכם הכירו וידע שאינו עוסק בתורה, לכן 
שאלו וכי אתה במדרגה זו, מילא אם נולד שאלה, אז חייב החכם לענות לכל 

וגע לך למעשה יום יום, אחד, אבל הרי לך אינו נוגע, וכי כבר גמרת הכל מה שנ
שאתה שואל אותי דוקא על זה, הרי כבר שלושים וחמש שנה שאני עוסק במה 
שנוגע לי, ואתה יודע כמה טרחי על זה, ומכל מקום לא עלה על דעתי לחשוב 

                       .                                                                                           בשאלות כזו
 

כי מצינו בגמרא סוגיות שלמות שהאמוראים דנו בשאלות של הלכה,  ואם
והרבה מזה לא היה נוגע למעשה, ומדוע אין עליהם טענה הנ"ל, אבל באמת 
טעות גדולה היא, שכשאנו רואים את דברי האמוראים ולומדים את דבריהם, 

ינו, שזה היה כבר אחרי כל יש לחשוב שזה היה עיקר מה שעסקו, אבל זה א
העבודה המעשית, שזה כולל את עניני עבודת הלב, ואף פעם לא היו מתחילים 
  מן הסוף, ולא היו עושים מן הטפל עיקר, אף הם לא התחילו בחקירת שאלות
    
 
 

של הלכות רחוקות שאינן נוגעות למעשה, אלא אחרי שכבר ידעו איך יהודי  



 

של הלכות רחוקות שאינן נוגעות למעשה, אלא אחרי שכבר ידעו איך יהודי 
ך כל ימי חייו, וכל הדברים האלו היו דברים צריך להתנהג ביום ובלילה ובמש

פשוטים אצלו, רק אחר כך התחילו לעיין בסוגיות של הלכה, שבהם גם 
.                                                                                   שאלות שאינן נוגעות למעשה  

 

ונן החוה"ל, שבדורות במשך הדורות נשתנה הדבר ונעשה כך כמו שמתל אבל
האחרונים לקחו רק את החלק החיצוני של התורה, שבזה אפשר להקרא חכם 
ויודע ספר, ועזבו את החלק הפנימי מה שנוגע לעבודת האדם בעולמו, ואין 
עוסקין בזה, ואת זה אמר החובות הלבבות עוד בזמנו, ובזמננו שלקינו בכפליים, 

ין אנו עוסקים בחלק הנוגע לכל יהודי מה נאמר ומה נדבר, שבודאי הוא כן, שא
בחייו, אלא עוסקים בסוגיות הגמרא בשאלות רחוקות כמו השואל בחוה"ל, 
החתם סופר באחת מתשובותיו הוא כותב, אינני כותב כאן דבר חדש, ואין 
כוונתי לחדש מאומה, באתי רק לחזור על דברי הראשונים כמלאכים, ואם לא 

נו מאומה די בזה, וזה אמר עוד החתם סופר, למדנו רק את דבריהם ולא הוספ
                                     המשך יבוא בעזה"י.  .   ומה נאמר אנן בדורנו

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

~ אדם~   
 

שפעם דברו אנשי מעשה בשבחו של אחד החסידים שהוא עניו ושאל  ומסופר
מדן ולא יחסן וא"כ הלא אינו עושר ולא לאחד הנוכחים במה יש לו להתגאות 

ואמרו לו שזה עצמו שמכיר במצבו ואינו מתרברב  מהו הרבותא שהוא עניו
דבדרך כלל נדמה לו לאדם על תורתו  מה שאין לו זהו ג"כ חשיבות גדולב

ותפלתו שיש בזה איזה חשיבות, ואינו מכיר כלל במצבו האמיתי שאין לו 
ולא עשה כלום לפני כלום. וא"כ מי שלבבו נשבר בזה שיודע בנפשו שחטא 

חשיבות גדול. )דברי יונה ח"א דף ה(                                                בוראו זהו ג"כ   
 

 
 

הטובה האמיתי הוא כשאדם יודע תמיד שהכל מה שיש לו בא  אמנם
מהשי"ת, וכמו שהסברנו לעיל דזהו ההכנעה האמיתית להשי"ת שיודע שהכל 

. ז הוא דבוק תמיד בהשי"ת ומרגיש עצמו מאושר בחייםהוא ממנו ית"ש, ועי"
)דברי יונה ח"א דף ט"ז(                                                                                                 
 

 

 
 

כפי שמסופר בשם החפץ חיים זצ"ל שאמר לבאר משאמרז"ל  העניןאמנם 
ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין התורה פוסקת מזרעו  ]ב"מ פה.[ כל שהוא ת"ח ובנו

וכו, מכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלה, דהכוונה בזה כמי שיש לו 
אכסניא קבועה, שלכתחילה הוא פונה לאותה אכסניא, אבל אם הוא מוצא את 
האכסניא סגורה, אזי הוא עוזב את האכסניא והולך למקום אחר, וכן הוא בזה 

ע משלשה דורות תלמיד חכמים, אזי התוה"ק פונה דמי שהוא נצר מט
לאכסניא שלו, ואם הוא משתדל בזה אזי יש לו סייעתא דשמיא מיוחדת, אבל 
בודאי שאם ח"ו אינו משתדל בתוה"ק אזי התוה"ק עוזבת האכסניא ולא נשאר 
אצלו. וכן הדבר בענין זה דהכוונה שאם האדם משתדל בתחילת שנותיו שלא 

אבל זהו רק אם  עתא דשמיא ושמירה שלא יחטא בעתידיייחטא אזי יש לו ס
אין לבבו פונה ח"ו לחטא ועון, דבלי זה בודאי שיתכן ח"ו שימצא היצה"ר פתח 
אצלו גם באחרית שנותיו. אבל עכ"פ יש התחייבות גדול להשתדל בשנות 
הבחרות להעמיד עצמו בהתנהגות נכונה ולשמור עצמו מכל חטא, ואף 

מאד, כי לצד שאין שכלו מבוגר די צרכו, אינו מבין שלפעמים הדבר קשה 
חומר הדברים, והוא מתרגל בענינים כאלו שנראים אצלו כדברים קלים, ואינו 
מרגיש שעי"ז הוא מתדרדר מטה מטה, והרגל נעשה אצלו טבע שני ח"ו. אבל 
עכ"פ אם משתדלים להתנהג כשורה אזי זה עולה לו בניקל יותר, כי סוכ"ס אינו 

ומושרש כ"כ בחטא ויכול לשמור עצמו בכל עניניו שיתנהג בדרך הטובה מורגל 
. )דברי יונה והישרה. ועי"ז הוא שמור באחרית שנותיו שלא יגיע ח"ו לידי חטא

    ח"א דף כ'(                                                                                                                 
 המשך יבוא בעזה"י.

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 עובדא משני האחים הקדושים, הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע והרבי מספרים
 ר' זושא מהאניפאלי זי"ע, שקבלו על עצמם לנדוד בגלות ולהתייסר כדי לכפר
 על עונות ישראל. פעם נזדמנו לבית מלון אחד בעיצומו של חורף, ושכבו לנוח

 ית המלון קבוצה שלאצל התנור כדי להתחמם מהקור ששרר. בינתים הגיעה לב
 ערלים, והתחילו לשתות לגימה אחר לגימה עד שהשתכרו. כטוב לבם ביין
 הבחינו ביהודי הישן אצל התנור, נגשו אליו והעירוהו משינתו והקימו אותו
 לרקוד אתם. היה זה הר"ר זושא שבלית ברירה התחיל לרקוד אתם כעשר

 חו אותו לרקידהדקות. המשיכו הערלים לשתות ולהשתכר ושוב שנית לק
.                                                                             וכעבור איזה רגעים הניחוהו לנפשו  

 

 חזר הר"ר זושא להתישב אצל התנור, אמר לאחיו, מיילך אחי! וכי כך כאשר
 נוהוא מדת היושר, שמדי פעם בפעם יקחו אותי לרקוד, אולי נחליף מקומותי

 אתה תבא בצד זה ותנוח במקומי, ואני אשכב במקומך, וכשיבואו שוב הערלים
 לרקוד יקחו אותך במקומי, ויעשו האחים כן כאשר אמרו, והר"ר אלימלך שכב
 על מקומו של הר"ר זושא. כאשר גברה שכרותם של הערלים, התחילו שוב

 ר שוכבבעבודת הרקידה, נענה אחד מהם ואמר, הנה שם בצד השני של התנו
 עוד יהודי, הבה נרקוד הפעם אתו, ולא נקח מדי פעם בפעם אותו היהודי

 בחשבם)הראשון. נגשו הערלים לר"ר זושא שהחליף מקומו ויקחו אותו לרקוד 
 כשגמר לרקוד והתישב על מקומו, אמר לו הר"ר אלימלך (שהוא יהודי שני

 ת מצוה לרקודזושא אחי! אין חכמה ואין תבונה ואין עצה נגד ה', אם השי"
(                                                              דברי יונה ח"א דף שמ"ט)מוכרחים לרקוד.   
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