
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תשע"ז '(  )שנה ה גליון ר"כ  
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 אלי שמעו לא ישראל בני הן לאמר ה' לפני וידבר משה
.                                                                 וגו' פרעה ישמעני ךואי  

 
 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 בחיו 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 ,הדין 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 ןאדו 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 אהו 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 לומרו 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 שכולם 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 פנה 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 היותו

.                                       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 רנז 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 ףא 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 האמת 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 השלו
.                                                                  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 הפנויים 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 ואה 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 ,קרוב 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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העעל"ט. שמותהמשך מפרשת   

       

הבינונים והכפריים שבהם, טורחים יותר מן הבינונים שבנו והדלים "ותראה 
ר בקרבנו, כמו שהבטיחנו יוצרנו יתברך )ויקרא כו מד( ואף גם זאת אש

בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם", 
כשישראל יהיו בגלות, לעולם לא יעזוב אותנו ה', ויציל אותנו מפני הגזירות של 

בר כל כך האומות שאנו נמצאים בתוכם, והרי לא מצינו עוד אומה ולשון שע
הרבה צרות וסבל ועדיין נשארו בעולם, אפילו האומות הגדולות והחזקות 
ביותר כמו פרס ומדי, ששלטו בכיפה, וכל מיני מלכיות כאלו שכל העולם 
חרדו מפניהם, כמה גדולים היו בימיהם, ומכל מקום כהיום אין מי שזוכר 

ונאנחים מכובד  אותם, הם הושמדו והיו לאין ואפס, ולהבדיל יהודים הנאנקים
הגלות, וכבר הוגלו בכל העולם, וסבלו כל מיני צרות ויסורים וכדומה, ומכל 
מקום עדיין יושבים ולומדים, ומקיימים מצוות התורה, וכי זה מובן על פי דרך 

.                      הטבע, הרי זה נס נגלה, והוכחה ברורה שהבורא יתברך רוצה בכך  
 

( כי עבדים אנחנו ובעבדותנו לא עזבנו אלקינו, ונאמר עזרא )עזרא ט ט"ואמר 
)תהלים קכד א( לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל, לולי ה' שהיה לנו בקום 
עלינו אדם, ושאר המזמור, ואני עתיד להרחיב בשער קבלת עבודת האלקים 
בזכרון רב טוב האלקים עלינו בתורתו אשר נתן לנו, מה שיש בו די בעזרת 

שראוי לתת אל לבך ולבחון בו, הסכמת בני אדם והתחברות  השם, ומה
לבותם, עם רוב התחלקות מדותם, למנות עליהם איש מהם, ומקבלים עבודתו 
ושומעים בקולו במה שהוא מצווה ומזהיר אותם, ויראים אותו, והוא שומר 
אותם וחומל עליהם, ודן בצדק ביניהם, ומנהיגם על מה שיש בו תקנת כולם, 

".                                                יתקלקלו עניניהם, ולא יוכל האויב להם כדי שלא  
 

שעצם הדבר שיש מושג של מלוכה, שזה בא ממה שאנשים מתקבצים  היינו
יחד ובוחרים להם מלך שימלוך עליהם, אף שכל אחד שונה מחבירו, וכל אחד 

יחד למנות עליהם מלך יש לו רצונות אחרות, ובכל זאת אפשר להחליט 
ומנהיג, ויעשו ככל אשר הוא יצווה להם וכדומה, הרי זה גם טבע שהטביע 
הקב"ה בבריאה לטובת העולם, כשלוקחים לחדר ילד קטן, בן שש או שבע 
שנים, והמלמד מסביר לו משום מה הוא בא לכאן, ומה שצריך לעשות כאן 

יע את עצמו, אבל כך הוא וכדומה, הילד מבין שאין לו ברירה, הוא צריך להכנ
הטבע לא רק בילדים, אלא גם באנשים גדולים, שאף שיש אנשים שונים 
ומשונים, מכל מקום יש הסכמת בני אדם, להניח את ההבדלים ביניהם מן 

.   הצד, ולמנות להם איש אחד שהוא יצווה להם, ויראים אותו ושומעים בקולו  
 

ולדחות מעליו, לא היו מסכימים  היה כל אחד מבני אדם חושש לעצמו,"ואילו 
על בנין מגדל ולא חומה, והיו עניניהם מופקרים", שכל הדברים שבני אדם 
עושים יחד, על ידי מלך וצבא ומדינה וכדומה, בא מזה שכל אדם אינו חושב 
רק על עצמו, אלא על ידי שהם מתקבצים יחד ופועלים לטובת כל הכלל כולו, 

חד מחבירו, וזהו חסד ה' שברא את האדם שהרי טובת היחיד מובדל כל א
.                                                                                                                      באופן זה  

 
פעם גוי אחד ממדינת האלאנד שהיה כופר בעיקר, לא האמין בכלום,  הכרתי

ל, ושאלתי אותו פעם בשפה הגרמנית, הרי פשוט לא האמין שיש בורא רח"
אינך מאמין בכלום, והרי כל אדם רוצה לשפר את חייו, שיהיה לו כמה טוב 
שאפשר, אם כן אני שואל אותך, אם היית יודע שאינך צריך לפחד משום דבר 
שיתפסו אותך, שאין שוטרים שיתפסו אותך, מדוע לא היית גונב וחומס 

ים, כדי לשפר את חייך, מה מונע זאת ממך אם ועושה כל מיני עוולות לאחר
אינך מאמין בה', וגם אף אחד לא יתפוס אותך, הגוי הזה חשב זמן מה, והשיב 
לי, לא הייתי עושה זאת, כי אינני רוצה שגם לי יעשו כן, הרי אם אין פחד 
משוטרים, אז לא רק שהוא יעשה כזה לאחרים, אלא גם אחרים יעשו לו כן, 

ונו שיהיה לו טוב, ולכן מוכרח שגם לשני יהיה כן, שיהיה סדר והאדם מבין רצ
בעולם, וממילא הוא משועבד לטובת הכלל, וכן הוא בכל ענין וענין, ודבר זה 

.                                                                               הוא חסד ה' שהכניס כן בבריאה  
 
 
 
 
 

 בזה יש הרי הזמן ומבטלים להיפוך כשהוא ו"וח. ת"בעזהי יקלבנ 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
.     הזמן 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 כירלהז ק"בשב טעלעגראם 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 לצער 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 ,לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה וגו' לפני ה' לאמר הן בני ישראל

 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

ל לפי"ז ביתר ביאור בענין דאין עונשין מן הדין, ואפ" הרחמים על ישראל
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  וכח האדם וחולשת

(                            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'   

 
 ה מקוצר רוחולא שמעו אל מש ,(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
חומין ובשורה דעכ"ז יש כאן ק"ו דסוף כל סוף הרי הם דברי תנ 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
בבנ"י  הטוב וברגע שלאחריו כבר נמשכים אחר הרע וכן מצינו 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

 פרעה וסיים ואני ערל שפתי"ם שאחרעליהם רחמים ע"י הק"ו ואיך ישמעני 
' 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. 
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()כ''ב –ממרן הגה"צ זצ"ל   
 



 
 ג

כל זה שהמושל בהם שומר חוקי התורות ומנהיגם במשפטים צדיקים, "ועם 
ובדרכים טובים וישרים, והוא משרת לתורה, ושומר מנהג הצדק, ובהם תכון 
ממשלתו ותתמיד ממלכתו, כמו שאמר )משלי כ כח( חסד ואמת יצרו מלך 

ה( הוי וסעד בחסד כסאו, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה )אבות פ"ג מ"
".   מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו  

 

שצריך לך לבחון בו ולהבין סימני החכמה העליונה והיד הטובה ממנו, "ומה 
הוא הסכמת בני אדם על המקח ועל הממכר בזהב ובכסף, והשתדלם 
להרבות מהם בחמלת הבורא עליהם, שיהא בהם תקון ענינם", זה שברא 

י"ת שיהיה מסחר ומשא ומתן בין בני אדם, יש גם כן להתבונן בזה, הש
שלכאורה לא היה צריך להיות כן, שכל אחד יהיה נצרך לאחר, אלא שכל 
אחד יעשה לעצמו מה שצריך בעצמו, אבל הקב"ה לא כן רצה, אלא רצה 
שיהיה גמילות חסד מאדם לרעהו, ושאחד ישלים את חבירו, ובלא זה אי 

                                                                                                            . אפשר לחיות
 

לא יעשו להם חפץ בנפשם, כי כל מי שימצאהו רעב או צמא מחסרון "ואם 
המזון והמים, לא יועילהו רובם ולא ימלא מחסורו, וכן אם ימצאהו באחד 

בזהב ובכסף, והרבה משתמשים בשאר המוצאים  מאבריו כאב, לא ירפא
במיני הרפואות, ומעט שמשתמשים בזהב ובכסף", שאם אדם צריך לאכול, 
הוא מוכרח להגיע לחסד של מי שעוסק בהכנת מאכלים, וכן אם צריך 
לרפואה, צריך להגיע לחסד של הרופא, וכן אם צריך לקנות מלבוש וכדומה, 

בכל החיים, שכל אחד צריך להגיע לטובת וזהו כוונת החוה"ל שאנו רואים 
חבירו, והאדם צריך לדעת שכל זה הוא דברים שה' עשה כן לתכלית, ואם 
עושה זאת באופן משובש, למשל בנוגע למקח וממכר, שהוא חוטא בזה, וזה 
בנוגע לכל אדם, כי אפילו הגוי יש לו גם כן את המצוות שלו, יש לו דינים 

ל מה שיש בעולם אינם נעשים מעצמם, ולכן וכדומה, אבל צריך לדעת שהכ
אינו הפקר, כי הכל חסד הבורא שהכניס רצון בבני אדם, לכן צריך לדעת 

.                                                            לעשות הכל באופן שיהודי צריך לעשותו  
 

יקר  למה שכתב שאם יש לאדם הרבה כסף וזהב, יש לו אמנם חפץ ונחזור
ערך, אבל בכמות יש לו מעט, שהרי אינו יכול לאכול את הכסף והזהב, וכן אי 
אפשר להלביש אותו, אין לדברים אלו תועלת בעצמם, ועד"ז מפרש 
הספורנו ועוד על הכתוב )קהלת ה ט( אוהב כסף לא ישבע כסף, כי העני 
 מבקש מאת ה' שיהיה לו כסף וזהב, והוא חושב שעל ידי זה יוושע, אבל
באמת וכי הכסף וזהב יעזרו לו, הרי הם רק אמצעי להגיע להתשועה 
האמיתית, ומי ערב לו שיהיה לו מה לקנות עם הכסף וזהב, והלא אדם רעב 
אינו מבקש זהב כי אם לחם, ואדם צמא אינו מבקש כסף כי אם מים, וזהו 
שאמר אוהב כסף שהעני חושב שהוא רוצה כסף, וזה יושיע אותו, אבל הלא 

ישבע כסף, אינו יכול לשבוע על ידי הכסף, אלא צריך שיהיה לו מה לא 
.                                                                                              לקנות עם הכסף וזהב  

 

החובות הלבבות כאן, "ומפלאי סימני החכמה בהם, שהם הרבה אצל וז"ש 
קצת בני האדם מצד שאינם ריקים מהם, והם מעט אצל רובם, ואילו היה 
הרבה אצל כולם, לא היו מגיעים בהם אל חפץ, והם מעט מצד והרבה מצד, 
וכן הם יקרים מצד ונבזים מצד, מפני שאין תועלת בעצמם, וזה מן המחשבה 

".                                                                           אשר בחכמה העליונההמעולה   
 

* 
 

הספר )פרק ה ד"ה אבל(: "אבל האבנים היקרות והזהב והכסף,  בהמשך
ושאר מיני המוצאים, מפני שהיה הצורך אליהם בעצמם מעט, ותועלתם 

בעצם אבנים טובות וכסף וזהב  יותר רחוקה, אלא מצד ההסכמה עליהם", כי
וכדומה, אינם דבר ערך להאדם מבחינה מעשית, שהרי אינם יכולים לעזור לו 
בכמעט מאומה, ומה שעושים מהם תכשיטים, הוא אך ורק מצד הסכמת בני 
האדם, להחשיב זה לדבר יקר, ולכן עושים עם זה סחורה וכדומה, אבל אינם 

ומזון וכלי תשמישו וביתו, שהם שווים מעצם מהותם, מה שאין כן לחם 
עוזרים לו לחיי יום יום, והוא מסביר שלכן עשה הקב"ה שלא יהיה מזה 
הרבה, כי אין האדם צריך להם בעצם, אלא מצד הסכמת בני האדם 
להשתמש בהם כחפץ יקר ערך, ואם היו נמצאים בשפע, שוב לא היה אפשר 

שהוא נמצא בכל  להחשיבם כחפץ יקר ערך, שהרי ערכו היה מועט, כיון
.                                                                                                             מקום בשפע  

 

נמצא מהם אצל המון בני אדם מה שנמצא מן המאכל אצל אחד מהם", "לא 
יע לכמות שכל הכסף וזהב ואבנים הטובות שיש אצל המוני בני אדם, אינו מג

האוכל שיש לאדם אחד, ומדוע הוא כן, "וזה בעבור העילה אשר זכרנו, 
שיוכל האדם לעמוד זולתם", כיון שהאדם יכול לעמוד ולהתקיים בעולם גם 
בלעדיהם, ואין צריך להם רק לצרכי מסחר, "ישתבח הבורא החכם, החומל 

", היינו והמרחם על עבדיו, אשר עינו עליהם לטובה בכל מה שיש בו תקנתם
להזמין להאדם כל מה שהוא צריך, וזה מוכיח כי "אין אלוה מבלעדיו, כמו 
             שאמר ליונה )יונה ד י( אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו, ולא
    
 
גידלתו, שבן לילה היה ובן לילה אבד, ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה, 

טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו". ואמר דוד עליו השלום )תהלים קמה ט(  

גידלתו, שבן לילה היה ובן לילה אבד, ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה, 
".      ואמר דוד עליו השלום )תהלים קמה ט( טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו  

 

מפסידי הבחינה והדברים התלויים בה, אומר", עתה ימנה איזה דברים "אך 
ין בזה, שהרי כשהאדם זוכה יכול לראות מכל הדברים מפסידים להבח

שבעולם את השגחת הבורא, ולהתבונן מה התכלית שה' עשה כן, ומה זה 
מדבר אלי, מה זה נוגע לי, אבל הרי המציאות בעולם, סוף כל סוף בדרך כלל 
אין רואים, והטעם לזה כי יש דברים שמקלקלים, וזה מה שהוא קורא מפסידי 

דלהלן, "כי כל הדברים המפסידים את היחוד, אשר הקדמנו הבחינה, והם כ
זכרם בשער הראשון, כולם מפסידים הבחינה", שכל אותם עיקרי היסודות, 
המונע ליחוד אלקים, הם מונעים לו גם כן שלא לבחון בעניני הבחינה שהוא 

               .                                מדבר עכשיו, להבין מכל דבר את החכמה האלקית
 

כותב שם בשער היחוד )פ"י( כך, יש שלשה מיני אנשים בענין הראיה  והוא
בעינים, יש אדם שהוא בריא והוא רואה היטב בעיניו, מאידך יש אדם שהוא 
סומא שאינו רואה כלום, ויש אדם שהוא חולי עינים, הבריא בעיניו, האור עוזר 

ור הנרות וכדומה, והוא יודע איך לו לעבודה ולעשות תשמישיו לאור היום ולא
להסתכל, ואין דבר המפריע לעיניו, הסומא אינו מרגיש כלום, הוא אינו רואה 
כלום, ואינו מפריע לו שום דבר, החולה הוא משתמש בעיניו, אבל כיון שעיניו 
חולות, זה גורם שאור השמש מפריע לו, והנמשל הוא, כי כך הוא בענין היחוד, 

לשה קבוצות הנ"ל, יש אנשים שאינם רואים כלל כמו אנשים מחולקים לש
הסומא, שום דבר אינו מפריע לו, ואינו יודע מה שבסביבו, כי הוא סומא ואינו 
יכול לראות, מאידך יש האדם הבריא שהוא רואה כל מה שמתרחש סביבו, 
ואין דבר המזיק לעיניו ומפריע לו, ויש אנשים שיש להם עינים חולות, שאמנם 

הם לראות, אבל זה כואב לו כשהוא מביט ומסתכל, ואדם כזה צריך יכולים 
.                                   ללמוד לדעת איך הוא צריך להסתכל באופן שלא יכאב לו  

 

פנים אשר הקדמנו זכרם בתחלת השער הזה" ובין הדברים שמביא "והשלשה 
שעם הזמן ניתוסף  שם הוא, שהאדם נברא עם שכל, וזה מונח בעצם טבעו, רק

ונתרבה יותר ויותר, וכמו שאדם מכניס סכום ממון באיזה מסחר, וזה גדל 
והולך, מסכום קטן שהכניס נעשו עשרות אלפים יותר, וכן היה צריך שכל 
האדם לגדול עמו ולעשות יותר ויותר חכם ומבין בבריאת הבורא ית"ש, רק 

בר רגיל לראותם מאז שההרגל עושה את שלו, ואינו מתחיל לחשוב, במה שכ
שהיה קטן, כשעדיין לא היה לו שכל, וכן יש אנשים שהפגם שלהם הוא מחמת 
שיש להם קושיות, הם רואים הרבה דברים שונים בעולם שאינם מבינים, ולכן 
חושבים אלא מאי והם עוזבים את האמונה, אבל הרי כל הקושיות יש להם 

מדוע כך, וכדלעיל, ההרגל הוא תירוצים, וכל הנסיונות שאנו רואים יש הסבר 
מפסיד גדול להתבוננות, כי דבר תמידי אצל האדם מפסיד את ההבחנה, ואינו 
רואה זאת בכלל, כי אף פעם לא ראה להיפוך, והוא חושב שזה מוכרח להיות 
כך, וכמו שאפשר לראות אצל אדם, שאינו שם לב כמה איברים יש בגופו, ואיך 

נאמנה, ורק כאשר יש לו חולי ומכאוב  שכל האיברים עושים את מלאכתם
באיזה אבר, אזי פתאום הוא משים על לבו שיש לו בכלל אבר כזה, וכי הוא 
צריך לתת שבח והודאה להשי"ת על כל השנים שהיה לו את האבר הזה, 
ושעבד כראוי וכנכון, האדם אינו משים על לבו את חסדי השי"ת מחמת הרגלו, 

.                  גיל, אז מתחיל להודות לה' למפרעורק כשהדברים יוצאים מגדר הר  
 

ממשיך מה עוד מפסיד "ומהם, הגאות בטובות הבורא", כוונתו בזה  והוא
להרגשת האדם שהוא גדול, והוא חושב שמגיע לו הכל, וכל מה שהוא רואה 
בעולם מחסדי השי"ת, נחשב אצלו כמובן מאליו, שהרי בודאי הוא כן, למה 

ריך לאכול, ולכן יש לי מה לאכול, ואני צריך לישון וכדומה, כל זה לא, הרי אני צ
נראה אצלו דברים פשוטים, "שיחשוב הכסיל הפתי כי הוא ראוי להן, וליותר 
מהן", שאדרבה הוא חושב שמגיע לו יותר ממה שיש לו, "ואיננו בוחן בטובות 

אין לו  האלקים, ולא יחייב את נפשו לשבח עליהם ולהודות לבורא", שממילא
שכל לעמוד לרגע, ולהתבונן ולחשוב בכך שנותנים לו כלום, והרי טובת אלקים 
מחייב אותו, אך הוא אינו מרגיש חובה להודות לה' על כל זה, "ובכמותו אמר 

".                                                             החכם )משלי טז ה( תועבת ה' כל גבה לב  
 

פסוק שהמדה של גאוה היא מדה מגונה מאד, אבל הרי יש הרבה כאן ב כתוב
מדות מגונות, ולמה מונה רק את מדת הגאוה, שהיא תועבת ה', וראיתי הסבר 
לזה, שמשונה מדת הגאוה מכל המדות הרעות האחרות, שהרי אם נעמוד 
בבית המדרש ונוכיח את הקהל שאסור להיות בעל גאוה, אף אחד לא יחשוב 

ליו, שהרי שום אדם אינו חושב על עצמו שהוא בעל גאוה, כי שמתכוונים א
הבעל גאוה חושב שזה דבר פשוט, ושכך צריך להיות, ואינו מבין שהוא נמצא 
עמוק במדה מגונה של גאוה, ולכן דוקא מדה זו היא תועבת ה', כי שאר מדות 

ה עוד אפשר להתרפא אם יודעים מזה, אבל מדה זו אין יודעים מזה, והבעל גאו
הרי הוא חושב שכל מה שיש לו הכל מגיע לו, וכאמור אינו משים לב שהוא 
בעל גאוה, שהרי הוא רואה את הבריאה לפי העינים שלו, ולפי מדת הגאוה 
     שלו, ודבר זה גם מונע ממנו את הבחינה, שאינו מבחין בכל מה שהוא מקבל
     
 
 

מסאסוב זי"ע שהיה מאת הבורא ית', ומתאמרא בשם הרה"ק ר"ר משה לייב  



 

מאת הבורא ית', ומתאמרא בשם הרה"ק ר"ר משה לייב מסאסוב זי"ע שהיה 
אומר, שהוא חסד ה' שמדת הגאוה היא מדה רעה, וענוה היא מדה טובה, 
שהרי מה עשיתי אם היה להיפוך, זה היה מאד קשה לקיימו, כי לא היה אפשר 

ה יכול לקיים את רצון ה', לכן הודה לה' על החסד, להיות בעל גאוה, והאיך הי
.                        שעשה שגאוה היא מדה רעה וענוה היא מדה טובה, ולא להיפוך  

  

הגאוה היא מדה מגונה מאד, וכמעט שלא נמצא אדם שאינו מתגאה, כל עכ"פ 
אחד בבחינה שלו, כל טיפש מתגאה וחושב שהוא חכם, כך הוא האדם, כל 

חד בטוח שהוא מבין ושהוא יודע הכל, וכשרואים קבוצת אנשים א
שמשוחחים יחד שטותים והבלים פאליטיק וכדומה, ואין צריך להיות חכם 
גדול להבין שזה באמת אינו נוגע, וכי מה יש לך מזה, ומה רע בכך שאינך מבין 

ה, ויודע בכל ענין, אין זה כי אם סתם חסרון ידיעה, ועכ"ז כל אחד יש לו דע
כאילו הוא מבין בזה, והשני שאומר אחרת ממנו הוא טועה, הוא אינו מבין, אף 
אחד לא יחשוב על מכונה גדולה, שהוא יכול לבנותו בעצמו, הרי זה פשוט 
שהוא אינו יכול לעשות זאת, אבל הדברים שאנשים מדברים ביניהם, בזה כל 

נו בא על חשבון אחד ברור אצלו שהוא מבין ויודע הכל, ובשלמא כל זמן שאי
רוחניות, שזה אינו מונע לעבודת ה', אז הוא סתם שוטה שחושב שיודע הכל 
ובאמת אינו כן, אבל הרי על פי רוב זה מפריע לעבודת ה', שהוא צריך עכשיו 

.                                              לשבת וללמוד, והוא מקשיב ושומע לשיחות ההבל  
  

ד הרבה, כי לפעמים ה' מזמין לו לשמוע אנשים משוחחים גאוה מפסי והבעל
על איזה ענין, כדי שיהיה לו תועלת לשמוע איזה דבר שנוגע אליו, וכמש"כ 
)תהלים קיט צט( מכל מלמדי השכלתי, תמיד אפשר לשמוע מכל אחד איזה 
דבר חידוש, אבל הבעל גאוה חושב שהוא מבין הכי טוב בכל ענין, ואינו חפץ 

ם, אלא לומר את דעתו, נמצא שהבעל גאוה יש לו מעט מאד לשמוע אות
.                                                               הזדמנות לשמוע דברים חדשים מאחרים  

 

הדברים התלויים בבחינה, מהן שיבין האדם טובות האלקים עליו", היינו "אך 
ושיקבל עבודתו בעבורן", שיבין שידע ויבין שהשי"ת הוא השולח לו טובות, "

כי הוא צריך עבור זה לעבוד את ה' ולקיים רצונו, "ומהם, שישיב אל לבו תמיד 
סימני חכמת הבורא, ולא יעמוד מחשוב בהם ומחקור עליהם בכל אשר יגיע 
אליו, מן המוחשים והמושכלים", שנדרש מן האדם שתמיד יעבוד על ענין זה, 

.                                                                         א עליושישכיל ויבחין בטובות הבור  
 

מטבע הדברים כשאדם אינו מכניס עבודה במחשבה, נעשה הדבר  שהרי
הרגל, ושוב אינו יכול להבחין, הרי אנו רואים איך שביום כפור בשעת התפלות 

אחד מעורר את עצמו  של היום הקדוש הזה, כל הצבור מתעורר ומתרומם, כל
ועושה חשבון הנפש, ומשתפך נפשו לה' בכוונה שלמה, אבל מעט זמן אחרי זה 
כשגומרים תפלת נעילה, הוא כבר שונה לגמרי, ושוב אינו עומד באותו מצב, 
וכל כך למה, מה גרם לו להשתנות, עצם זה שהפסיק מלחשוב, וכיון שכן שוב 

אם האדם מבין את הדברים, וכאשר  אינו רואה כלום, כן הוא גם בבחינה, גם
יחשוב בזה יתעורר, אבל אם לא ימשיך להתעסק בזה תמיד, בסוף ישכח את 
הכל, ויחזור לשיגרת החיים, ודבר זה הוא ענין שצריך לעבוד על זה, וכמו 
שאמר כאן שישיב אל לבו תמיד סימני חכמת הבורא, ולא יעמוד מחשוב בהם, 

יו, שצריך לדרוש ולחשוב בכל דבר אשר יגיע ומחקור עליהם בכל אשר יגיע אל
.                                                                                אליו, מן המוחשים והמושכלים  

 

פוסק מראות סימן חדש בכל יום, כמו שאמר דוד עליו השלום )תהלים "ואינו 
יק מלראות, עוד ועוד ראיות על יט ג( יום ליום יביע אומר", שלעולם לא יפס

חכמת הבורא, ואם ישאל השואל, וכי בשביל מה צריך עוד ראיה ועוד ראיה 
בכל יום תמיד, הלא הוא כבר יודע ומאמין, אבל האמת הוא, שהוא ממש כמו 
הרעב שצריך לאכול, ואחר שאכל ושבע, וכי יאמר כבר אכלתי ושבעתי, ומה 

תי הוא מי שיגיד כן, כי הגוף מעכל את צריך אני לאכול שוב למחרת, הלא פ
המזון, וביום מחרת לא נודע כי באו אל קרבנה, והגוף דורש שוב אכול ושתו, 
וכן הוא בדבר זה שהוא רעבון רוחני, הנפש רעב לכך וצריך להשביעו תמיד, 
והרי כל בריות העולם נבראו עבור זה להודיע חכמת האלקים, ולזכות את בני 

העולם הגדולים והחזקים שיש ביניהם ענינים שונים ישראל, כל אומות 
מלחמות וכדומה, הרי הכל הוא לתכלית שיצא מזה ליהודי תועלת בעבודת 

.                                       אלקים, שיחשוב שהקב"ה עשה כן, ושהוא משגיח עליו  
 

סק בזה יועיל אם הוא כבר יודע כל זה מזמן, זה אינו, אלא צריך להתע ולא
תמיד כל היום, וצריך להבין כמה רע הוא לנפשו כשאינו במצב כזה, ואינו מביט 
ומתבונן, או שחושב על זה רק מקופיא, ואינו מכניס בזה מלאכת מחשבת, הרי 
כל אחד מבין שאם רואים מכונית גדולה מאד, שיכולה להרים משקולות 

ם בזה דבר קטן, כבדים במיוחד, הרי בודאי אינו נעשה בשביל מטרה להרי
שהרי בשביל זה אין צריך כל זה, אם כן הרי הקב"ה עשה ועושה דברים גדולים 
וחזקים, שאין יכולים לתאר לעצמנו, הרי זה מוכח שיש לזה תכלית גדול, ואין 
הוא מדבר כאן על אדם שנופל לפעמים ונכשל בחטא וכדומה, אפשר ליפול 

   מזה שהאדם אינו מתבונן, הוא בחטא, לזה צריך רפואות, אבל כאן הוא מדבר
   
 
 
 

 

מרוצה מעצמו, וממשיך במרוצת חייו בלי להתבונן על חכמת האלקים, והוא 
                                                    .                                                   נמשל כבהמות נדמו

 

שראוי לך לדעתו בעת קריאתך, מה שהעירותיך עליו בשער הזה, כי הוא "ומה 
מעט מהרבה ממה שתגיע אליו בבינתך מסודי החכמה", כל מה שאמרתי זהו 
 רק חלק קטן ממה שיגיע אליך מסודי החכמה, "שיגלו לך ּבֹבר ְלָבְבָך ְוַזּכּות
נפשך", היינו שתחשוב בלבב נקי ובנפש זך, שהרי מי שאינו מתנהג כשורה ואינו 
ערליך, אינו מבין ומבחין בדברים אלו שהאדם נפגש בהם כסדר מדי יום ביומו, 
"וכאשר תגיע מזה עד התכלית אשר ביכלתך, ראוי לך לדעת, כי כל מה שעמדת 

מאומה, לנגד יכלתו עליו מחכמת הבורא ויכלתו בעולם הזה, איננו נחשב ל
וחכמתו", אמנם אנו רואים בהבריאה בעולם הזה את הבורא, רואים שהבורא 
הוא זה שעשהו, ובאיזה חכמה נפלאה עשה כל זה, רואים את הארץ והצמחים 
ובעלי החיים, השמים וכל צבאם ממה שהאדם יכול לראות, וכל זה מראה 

.      מה נגד יכלתו וחכמתוחכמה נפלאה עד אין חקר, אך כל זה אינו נחשב למאו
.                                                                             המשך יבוא בעזה"י    

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 עובדא משני האחים הקדושים, הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע והרבי מספרים
 התייסר כדי לכפרר' זושא מהאניפאלי זי"ע, שקבלו על עצמם לנדוד בגלות ול

 על עונות ישראל. פעם נזדמנו לבית מלון אחד בעיצומו של חורף, ושכבו לנוח
 אצל התנור כדי להתחמם מהקור ששרר. בינתים הגיעה לבית המלון קבוצה של
 ערלים, והתחילו לשתות לגימה אחר לגימה עד שהשתכרו. כטוב לבם ביין

 עירוהו משינתו והקימו אותוהבחינו ביהודי הישן אצל התנור, נגשו אליו וה
 לרקוד אתם. היה זה הר"ר זושא שבלית ברירה התחיל לרקוד אתם כעשר
 דקות. המשיכו הערלים לשתות ולהשתכר ושוב שנית לקחו אותו לרקידה

  .                                                                            וכעבור איזה רגעים הניחוהו לנפשו
 

 חזר הר"ר זושא להתישב אצל התנור, אמר לאחיו, מיילך אחי! וכי כך כאשר
 הוא מדת היושר, שמדי פעם בפעם יקחו אותי לרקוד, אולי נחליף מקומותינו
 אתה תבא בצד זה ותנוח במקומי, ואני אשכב במקומך, וכשיבואו שוב הערלים

 "ר אלימלך שכבלרקוד יקחו אותך במקומי, ויעשו האחים כן כאשר אמרו, והר
 על מקומו של הר"ר זושא. כאשר גברה שכרותם של הערלים, התחילו שוב
 בעבודת הרקידה, נענה אחד מהם ואמר, הנה שם בצד השני של התנור שוכב
 עוד יהודי, הבה נרקוד הפעם אתו, ולא נקח מדי פעם בפעם אותו היהודי

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

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