
  

  

תשע"ז - תרומהפרשת 

  חשיבות לימוד התורה
כי איתא "הדא הוא דתימא (ל"ג א') במדרש רבה כאן (כ"ה, ב'). , "ויקחו לי תרומה"

, ע"כ. ודברי המדרש סתומים מה "לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו
  שייכות יש בין פסוק "כי לקח טוב נתתי לכם" לפסוק "ויקחו לי תרומה".

דכיון "ק הגה"צ מהרי"ם דושינסקיא זי"ע הגאב"ד דפיעה"ק, וביאר בזה כ
שנצטוו להקים את המשכן ולהקריב בו קרבנות, היה מקום לחשוש שיתרפו 

כי ידמו בנפשם שהקרבנות יכפרו בעדם ואין נחוץ כל כך  –מלימוד התורה 
אמר להם "כי לקח נללמוד תורה שיהא להם תבלין כנגד היצר הרע, ועל כן 

אף שנתתי לכם את המשכן לכפר בו על  –כם תורתי אל תעזובו" טוב נתתי ל
ועוד יש     היו זהירים לעסוק בתורתי. –עוונותיכם, מ"מ תורתי אל תעזובו 

חושב לעצמו כשהאדם נותן צדקה הוא שלפעמים לפרש בסגנון דומה קצת, 
[ובפרט צדקה לצורך  -שזכה לתת צדקה  –שמאחר שיש לו זכות רבה כל כך 

כן], ממילא כבר אינו צריך ללמוד תורה כי יש לו כבר זכויות רבות, בניית המש
ועל זה אמרו במדרש "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו", עם כל 

לעולם אין לעזוב את התורה שאין הסגולות והמעלות שיש לצדקה אבל 
  תחליף או תמורה לתורה הקדושה גם אם הוא עוסק במצוות אחרות.

  רומות מרשעים לצורך החזקת תורהזהירות מקבלת ת
איש" משמע שבא  כלהנה לשון "(כ"ה, ב'). "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו", 

לרבות עוד אנשים שלולא הפסוק היינו סבורים שאין הם יכולים לתרום, וצ"ב 
  מי באה תורה לרבות בתיבות אלו.

את  בזה, שהתורה באה לרבות ופירשע"א)  קצ"ה (דףובזוה"ק פרשת ויקהל, 
ה'ערב רב', והוסיף הזוה"ק שבאמת לאחר שהערב רב החטיאו את עם ישראל 
בחטא העגל, לא היו יכולים הערב רב לתרום למשכן, ולכן בפרשת ויקהל 

תרומה לה'", ובא למעט את הערב רב שאינם יכולים  מאתכםנאמר "קחו 
ם לתרום, ורק כאן בפרשת תרומה שהיה קודם חטא העגל, היו הערב רב יכולי

ומבואר בדברי הזוה"ק, שהרשעים אינם יכולים       לתרום לבניית המשכן. 
לתרום בתרומת המשכן, ולכן לאחר שהערב רב קלקלו והחטיאו את ישראל, 

השכינה כדי ש כיוהטעם בזה נראה  לא ניתנה להם הזכות לתרום למשכן.
שהתורמים שהביאו את הכסף למשכן יהיו צדיקים  תשרה במשכן, היה נצרך

אמר ומו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל      ונקיים במעשיהם ובמידותיהם.
אם נותנים לרשעים לתרום  שגם בישיבות ובהיכלי התורהבשם ה"חפץ חיים" 

, ומו"ר זצ"ל היה מוכן להחזקת הישיבה, הדבר פוגם בקדושת הלימוד
שלא  במסירות נפש כפשוטו לסבול הרבה מאד מעול החזקת הישיבה ובלבד

גם בשעה שהייתה הישיבה מחללי שבת בפרהסיה, ולהזדקק לכספם של 
במצב קשה מאוד, וכמה בעלי בתים הסכימו לקחת על עצמם את העול 

כסף גם לדאוג לכלכלת הישיבה, סירב מו"ר זצ"ל מפני שחשש שהם יקחו 
קבץ פרוטה , והעדיף לטרוח בעצמו ולמאת מחללי שבת ואין העסק כדאי

שאם מקבלים ביאר לבד שלא להיכנס לחשש מחללי שבת, וובאחר פרוטה 
והדבר  מתם נעשים שותפים בתורת התלמידיםבתרוכסף ממחללי שבת, הם 

כשאוספים פרוטה אחר פרוטה מהרבה ומאידך  פוגם בקדושת הישיבה,
יהודים, הוא מזכה הרבה יהודים במצווה רבה להיות שותפים בתורה, ולכן 

פרוטה מיהודים רבים, ולא לקחת וועד של כמה עדיף לו לאסוף פרוטה אחר 

שכאשר וסיפר מו"ר זצ"ל     בעלי בתים שידאגו לבדם לכל הוצאות הישיבה.
שהיה חרדי ובעל רכוש של מיליוני  - חלה הגביר הגדול הברון רוטשילד 

רובל, שלח לו הקדוש ה"חפץ חיים" מכתב שיתרום מיליון מארק לישיבות 
ב, והבטיח לו עבור זה חלק גדול בגן עדן, ברוסיה כדי להצילן מחרפת רע

אבל בני משפחתו של רוטשילד לא מסרו , וה"חפץ חיים" היה בטוח שיסכים
לו את המכתב, ונפטר קודם ששמע מהמכתב, ולא השאיר כלום בצוואתו 

ותיכף לאחר פטירתו נודע גורל המכתב לבני משפחתו של       עבור הישיבות. 
ו כדי שלא יצטער, אך החפץ חיים שציפה החפץ חיים, והחליטו שלא לספר ל

לשמוע איזה ידיעה בעניין הכסף, הרגיש שבני משפחתו משתמטים ממנו, 
וכפי הנראה השיג ברוח קדשו את אשר קרה, ואמר להם שכנראה רצון הקב"ה 

 ידיו של רוטשילד אחד, אלאשהתורה לא תתקיים מסכום של מיליון רובל מ
רוטות הבודדות שמתקבצות מכל בית הישיבות יהיו נזקקים לפאדרבה, 

ישראל, שהפרוטות הבודדות שהעניים נותנים מתוך קושי חביבים מאוד אצל 
הקב"ה, וחזר הח"ח לעסוק בעבודת ה', ולא הצטער אלא קיבל על עצמו שכך 

צריך לאסוף פרוטה אחר , והוסיף מו"ר זצ"ל ואמר "גם אני הוא רצון הקב"ה
  החזקת תורה".בשיבה כיון שהקב"ה רוצה לזכות רבים פרוטה להחזיק את הי

  חובת רב עיר בישראל
כתוב אחד אומר "(יומא ג' ע"ב) אמרו חז"ל  .(כ"ה, י')", "ועשו ארון עצי שיטים

 וכתוב אחד אומר ועשו ארון עצי שטים[בלשון יחיד], ועשית לך ארון עץ 
ונו של מקום, כאן בזמן כאן בזמן שישראל עושין רצ ,, הא כיצד[בלשון רבים]

והיינו שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום [", שאין עושין רצונו של מקום
  .]כולם םכיון שבזמן זה נקראת העבודה על ש –נאמר "ועשו" בלשון רבים 

והיינו [ –בזמן שישראל עושים רצונו של מקום ש, רמזבדרך  הדברלפרש ויש 
שהם עובדים את ה' באהבה  – וציוויה' ולא רק את  רצוןשעושים גם את 

על שם כולם  ה' ונאמר בהם "ועשו" בעבודת], אז כולם שותפים ובשמחה
אין עבודת ה' נקראת , אבל בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, בשווה

והלא הוא רב העיר שצריך לעמוד עליהם ולזרזם  - אלא על שם היחיד 
הם ישמרו על ארון מכוחו בעבודת ה' ולהוכיח אותם ולפעול רבות כדי ש

שעיקר שמירת ארון  - "ועשית"  זהנאמר בלכן ברית ה' ועל דיני התורה, ו
  מכוחו שומרים כולם על דיני התורה.הרב ש - הברית נקראת על שם היחיד 

בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, בעוה"ר שאנו חיים ובזמנינו 
ל ויעשה ללחום את מלחמת פעומנהיג שיצריכים אנו בכל עיר רב תלמיד חכם 

  זכות שמירת התורה של כל בני העיר נקראת על שמו.ואז  ה',

  כח וסגולת אור התורה בכל מקום
דבר זה מסורת איתא "(כ"א ע"א) בגמ' ביומא  .(כ"ה, י')", "ועשו ארון עצי שיטים

הארון שהיו בו ש ידוע הנה   ". דהיאבותינו, מקום ארון אינו מן המבידינו מ
שם שהארון תורה, שכנראה שרמז יש כאן ללוחות הברית רומז על התורה, ו

עמד על מקומו למעלה מגדרי המקום ולא היה צריך למדוד אותו אם הוא 
, כך גם תורתינו הקדושה מתאימה לכל מקום ואין מידת המקום מותאם לפי

, שיש כח באור התורה לחדור גם במקום לה שום גבול של מידה או מקום
  .האי אפשר להכניס לשם את אור התור שעפ"י דרך הטבע

  העופות אודות כשרות  שליט"א לתועלת הרבים הננו להעתיק את דברי רבינו
ות העופות שבהשגחת בד"ץ הנה כבר נודע מה שביאר רבינו כמה פעמים אוד

וכפי שהוכח שאין שום  -בטענות העוררים העדה החרדית, שאין סרך 
, וגם אינו גורם לריכוך או של הזריקות מציאות שיקרע הגיד מחמת החומר

להקשות הגיד, ובמציאות לאחר שקולפים בצורה נכונה את הקרום סביבות 
בודקים העידו  ןכו ,ידים נשארו שלמים ובריאים לגמריהגיד רואים שהג

עופות שהצטבר אצלם חומר החיסון על הקרום  מאות אלפישראו מומחים 
כשקילפו הקרום ראו שהגידים שלמים ובריאים  ובכולםשבמקום הגידים 

החומר גורם לנפיחות קלה (אפילו שע"פ רובא  תוקוחר םיתעל, ואף אם לגמרי
אחר שהוכח שאפילו עופות כאלו דרובא אינו גורם לשום נפיחות), אבל ל

ים עצמם, אין שום מקום לחשוש שהיה להם כנ"ל לא נגרם שום ריעותא לגיד
 תא םיקדובו מהדרים לצאת מכל נדנוד פקפוק, השעמל תאז דבלמו .בזה

והגיע עד אצבע במקום  למטה שהחומר נטף םתואמ תחקל אלש תופועה
      .)ל"מכאו הזב ראבל וניבר ךיראהש המ הבושתב ןייעו( .צוה"ג

שעשו להם את שקיבל לשחיטה עופות רב אחד והנה בשבוע האחרון פרסם 
וראה שבהרבה עופות יש מוגלה ודם סביבות  - זריקת החיסון בגובה השוק

וכשהביאו הדברים לפני ביבות הגיד, הגידים וכדברי העוררים שיש לקותא ס
רבינו, השיב בתמיהה איזה טענה יש בזה, והרי מצוי מאוד בהרבה עופות שיש 

מחמת הרבה סיבות ואין לזה שייכות לזריקות  –בהם טריפות בצומת הגידין 
וכפי שהוכח מבדיקת מאות אלפי עופות שהזריקות אינם מזיקות לגיד,  –כלל 

לא נכנסו למשחטת הבד"ץ ולא קיבלו כשרות  ואדרבה, הלא העופות אלו
וכמו שמצוי  –מהבד"ץ, ובוודאי יתכן שהיו בהם טריפות מחמת שאר סיבות 

בהרבה לולים של עופות שאינם מתקבלים לשחיטת הבד"ץ מחמת שיודעים 
 הזחב םיקירזמשכ ךדיאמש(והוסיף רבינו     ר סיבות.שיש בהם טריפות משא

וכפי  ,םיימינפה םירביאל וטסי אלו קיודמב וקירזיש חיגשהל רשפא יאבמהירות 
 באי זהירות סנכיהלהמחט  לולע זאו םייעמה רוזיאל דרוי םימעפלשהעידו ש

שהדבר מוכח שהזריקות בחזה אינם  םינעוטש המו ,םש בקנלו םייעמה ךותל
יברים הפנימיים היה העוף מת כי אם היה פוגע בא –פוגעות באיברים הפנימיים 

 םגש הזחה תוקירזברב אחד שהוא בעצמו בדק וראה  העידלאחרונה  הנה ,מיד
.)משיך לחיות עד השחיטהמהעוף  םייעמל רדוח טחמהשכ
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  הנהגת התלמיד חכם
 ומבואר שהארון עצמויא). - (כ"ה י"ועשו ארון עצי שיטים וגו' וציפית אותו זהב", 

היה עשוי מעץ, אלא שהיה מצופה מזהב כלפי חוץ. ויש ליתן טעם שאע"פ 
שהארון היה מהכלים המקודשים ביותר, מ"מ הארון עצמו נעשה מעץ ולא 

שהרי הארון רומז על [הנהגתו של תלמיד חכם,  עללרמז הדבר בא מזהב, ש
ולהשים עצמו  צריך להתנהג בענווהש], התורה כיון שהיו בו לוחות העדות

אלא ירגיש שאין מגיע  כמו עץ שהוא דבר פשוט ביותר ולא יחזיק טובה לעצמו
  לו שום כבוד בעד מעשיו.

אמנם כל זה הוא רק בפנים ליבו, אבל כלפי אחרים צריך הת"ח להיות כמו 
, שכן הוא והיינו שיהיה ניכר ונראה בו כלפי חוץ שהוא זהב ותלמיד חכםזהב, 

קלטת בלומד אותה ומעדנת אותו עד שניכר בו בכל דרך התורה שהיא נ
וגם התלמיד חכם עצמו צריך לדעת שהוא זהב         הליכותיו שהוא בן תורה.

מבחוץ, ואין בכך שום סתירה לענווה, כי אף שבליבו הוא עניו ויודע שאין 
וד ראויים לו בעד מעשיו, אבל יחד עם זאת הוא גם יודע את היקר והכב

  ועליו לנהוג כמו תלמיד חכם בהנהגה של זהב.  - המציאות שהוא תלמיד חכם 
הגה"צ רבי משה מו"ר חתן (הגאון רבי אליעזר לופיאן זצ"ל ומרגלא בפי מורינו 

שמצוי לפעמים אדם שאינו מעוניין בכבוד כלל,  )שניידער זצ"ל ור"מ בישיבה
כולם סבורים שהוא עניו גדול, אבל באמת הטעם שאינו מעוניין לקבל כבוד ו

הוא משום שכולם נחשבים כעפר אצלו ואינו מתכבד על ידם באומרו "איני 
וצריך האדם לבחון עצמו צריך כבוד מהם", וזהו בעל גאווה המחופש לעניו, 

  היטב אם הוא אכן שונא כבוד באמת או שהוא רק "עניו מדומה".

  רה תומכת בתומכיה יותר ממה שהם תומכים בההתו
ע"א)  ל"ה סוטה(אמרו חז"ל ). ג"ה, י"כ(", זהב תםוועשית בדי עצי שטים וצפית א"

שהארון היה נושא את נושאיו. והנה הארון שהיו בו לוחות הברית רומז על 
התורה, ורמז יש בזה לתורה, שכמו שבארון לא נושאי הארון החזיקו את 

אף שבעולם הזה  ון החזיק אותם, כמו כן גם בתורה הקדושההארון אלא האר
אבל באמת הגבירים מחזיקים את עולם התורה על ידי תמיכתם הכספית, 

, התורה תמכה בהם -לעתיד לבוא נראה שיותר ממה שהגבירים תמכו בתורה 
שעל ידי תמיכתם בתורה שולח להם הקב"ה ברכה בעסקיהם בעולם הזה, וגם 

בזכות מה שהיה להם  כים לחיי נצח ולשכר אמיתי ונצחיבעולם הבא הם זו
  שותפות בלימוד התורה.

  שמירה על התורה שלא תשתנה בכי הוא זה
 -ופירש"י, "את העדות (כ"ה, ט"ז). "ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך", 

לכאורה יש לתמוה, שמאחר שהתורה וביניכם".  ביני לעדות שהיא התורה
והיינו שהיא מעידה על אמיתתה, א"כ למה הניחוה  – נקראת בשם "עדות"

בקדשי הקדשים במקום המוסתר מעיני כל רואה, והרי כל עניינה של עדות 
הוא לספר את הדברים לאחרים, וא"כ היה ראוי לכאורה להניחה בפרהסיה 
ובמקום גלוי, אבל כשהיא מוסתרת בתוך קדשי הקדשים לכאורה אין בכך 

שעצם הדבר (פר' וילך אות ד'), כוונה מבוארת במדרש אמנם ה     שום עדות כלל.
שכלל ישראל ידעו שיש תורה המונחת בארון בקדשי הקדשים, זה לבד גרם 
שלא יוכלו לזייף את התורה ולכתוב ספר תורה עם שינויים, שהרי כל אחד 
 שהיה רוצה לזייף ידע שהוא מוכחש מהתורה הנמצאת בתוך קדשי הקדשים

, ונמצא שהלוחות במקום שאין שם מגע יד אדם ששמורה שם כצורתה - 
  הללו שהיו בתוך קדשי הקדשים, שימשו 'עדות' והוכחה על אמיתות התורה.

וכעי"ז אמר הגר"ז סורוצקין זצ"ל בהספדו על מרן הגרי"ז זצ"ל, שעל אף 
שמרן זצ"ל לא היה דרכו להתערב בענייני ציבור, אבל מ"מ בעצם קיומו הוא 

שתנה, כי כולם פחדו וידעו שאם יהיה איזה זיוף או שמר על התורה שלא ת
  שינוי בדרך התורה המסורה, הוא יילחם כארי ויזעק ולא יניח לשום שינוי.

  אי אפשר להשיג התורה בדרך הטבע אלא רק ע"י סייעתא דשמיא
 לפי, מאליה -  המנורה ופירש"י "תיעשהכ"ה, ל"א). ("מקשה תיעשה המנורה", 

 נעשית והיא לאור הככר את השלך הקב"ה לו מרא, בה מתקשה משה שהיה
נראה שרמז יש בדבר על הדרך להשיג את    תעשה". נכתב לא לכך, מאליה

"נר (משלי ו' כ"ג) המנורה רומזת על אור התורה וכמוש"כ הבנת התורה, שהרי 
ולרמז בא שאי אפשר להשיג את התורה בכוחות עצמינו, מצוה ותורה אור", 

, וזהו מה שאמרו חז"ל "נתקשה משה א דשמיאאלא אך ורק ע"י סייעת
והיינו שנתקשה בהדלקת אור התורה, כי האדם בכוחות  -בעשיית המנורה" 

עצמו אינו יכול להשיג את הבנת התורה, "אמר לו הקב"ה השליכהו לאש והיא 
נעשית מאליה", והיינו שתפקיד האדם הוא רק להשליך עצמו לאש של תורה, 

ל סייעתא דשמיא להבין את התורה, והתורה תיקלט ואז מאליו הוא כבר יקב
  בו אך ורק על ידי סייעתא דשמיא ובבחינת "מאליו", אבל לא על ידי מעשיו.

ורמז יש בדבר לאדם שלא יעשה חשבונות שלפי כשרונותיו לא יוכל להצליח 
, אלא יידע שכל חובתו אין כדאי לו להשקיע עצמו באוהלה של תורהו - בתורה

ת כפי יכולתו, ואז הקב"ה כבר יתן לו סייעתא דשמיא ויבין את הוא רק לעשו
  .בגדר "והיא נעשית מאליה"ו - למעלה מכוחותיו התורה 

  אנו כפופים רק לתורה הקדושה ולא למעשה ניסים
 לפי, מאליה -  המנורה ופירש"י "תיעשה כ"ה, ל"א).(ה תיעשה המנורה", "מקש
 לאור הככר את השלך הוא ברוך הקדוש לו אמר, בה מתקשה משה שהיה
הקשה מרן הגרי"ז זצ"ל, א"כ     תעשה". נכתב לא לכך, מאליה נעשית והיא

מאחר שהקב"ה בעצמו עשה את פרטי דיני המנורה, והרי נכתבו בתורה מדוע 
אה הקב"ה, היינו יכולים ללמוד כן מהאופן שבו עשה בדרך נס, א"כ המנור
בוודאי הקב"ה לא עשאה שלא על פי הלכה, ואמר מרן הגרי"ז זצ"ל שהרי 

כי אנו שבאמת אי אפשר ללמוד הלכה מנס אלא רק מהתורה הקדושה, 
ולכן היו דיני המנורה צריכים להיכתב , מחויבים רק להלכה ולא לניסים

מר, שאנו כפופים רק לתורה הקדושה, ואם ואמרן זצ"ל יף והוס      .בתורה
הנס מתאים לדיני התורה הרי שהוא בא לחזק אותנו, אך אם אינו מתאים 
לדיני התורה, בהכרח שהוא בא לנסות אותנו שלא נטעה אחר דברי הבל, ועל 

לא תשמע  "ובא האות והמופת וגו', )ד- ג, ג"דברים י(דרך מה שנאמר בנביא שקר 
כי מנסה ה' אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים וגו' רי הנביא ההוא אל דב

    ".את ה' אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם
לשנה "(שבת כ"א ע"ב) וכעי"ז פירשו המפרשים מה שמבואר בגמ' בנס חנוכה 

", ולכאורה קשה מדוע אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה
שנה לימי הלל והודאה, וביארו  המתינו שנה שלמה ולא קבעום כבר באותה

המפרשים שבאותה השנה הם עדיין לא ידעו אם הנס יהיה לטובתם כדי 
להצילם, או שח"ו עם ישראל יפלו בניסיון ויתלו את ניצחון המלחמה בכוחם 
ועוצם ידם, ואז נמצא שהנס אינו הצלה לישראל אלא רק לרעתם, ולכן 

לתלות את ההצלה בכוחם  המתינו שנה שלמה וכשראו שהציבור לא נכשלו
אז הוברר שהנס היה להצלה ולא למפלה, ואז קבעו את ימים אלו  –ועוצם ידם 

  לדורות לימי הלל והודאה. 

  מו"ר מגור בעל ה"בית ישראל" זי"עדרן האמכ"ק לקט עניינים אשר שמע וראה רבינו אצל 
  )ועד לכתוב עוד שאר עובדותר הכיל הגליון ובל"נ עוד חזון למונדפס כפי אש ,אדר ג' –יומא דהילולא אשר חל השבוע הובא לרגל ( 

, ואמר שיש 18עד גיל  16שלמד עם אביו את כל הש"ס עם רש"י מגיל א] סיפר לי 
  יל הבחרות. להחזיר עטרה ליושנה ולראות שכולם יעשו כן וילמדו ש"ס כולו בג

ב] פעם שאלני בשב"ק אם כבר למדתי את הפרשה עם פירוש רש"י, וכשהשבתי 
לו שאני טרוד בסדרי לימודו, השיב לי "אני מבקש ממך טובה אישית, תלמד 

  קבוע בכל שבוע שנים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י".
ג] מידי שנה היה רגיל לבקר בערב יום כיפור את מרן הגרי"ז זצ"ל. פעם בשעה 
ששהיתי בביתו סמוך ליום כיפור, עבר מרן הגרי"ז זצ"ל מתחת חלון חדרו של 

ו להרב מבריסק, שהלא ביקור שלי אצלהרבי זצ"ל, ואמר לי הרבי, "בא נצא לחוץ 
  וא"כ ארוץ אליו עכשיו ואברכהו בקצרה".  מהווה ביטול תורה בשבילו,בביתו 

ד] פעמים רבות היה נמנע מלהשיב ותפס במידת השתיקה. ואמר לי בשם אביו 
שאם אינו משיב ומניח להכרעת השואל, זהו גופא התשובה הנכונה לו, וביאר בנו 

, והשואל עלול להקל יותר "הותרה"האדמו"ר זצ"ל, שאם מתיר להדיא נראה ש
, ואז יה לו תשובה מפורשתכדי שלא יההותרה, ולכן סותם  מדאי כיון שהותרה

  ."דחויה"יזהר שתהא אצלו רק כוירגיש השואל שאינו רוצה להתיר להדיא, 
ה] בעניין חשמל בשבת, אמר לי "אני משתוקק להחמיר, אבל איני חופשי לפעול 

בם שנהפכתי ל"קיצוני" כרצוני, כי אם אנהג כך, אזי החסידים בתל אביב ידמו בלי
ולא ינהגו על פי הוראותי בשום דבר, ומה אעשה שגם את החומרות שלי צריך אני 

וגילה לי כלל גדול בעניין החומרות אז והוסיף       לשקול במבט של טובת הכלל".
[ואף שביקש ממני לשמור הדברים בסוד, מ"מ לאחר פטירתו כבר אין צורך עוד שמחמיר לעצמו, 

שבעצם הוא משתוקק מאוד להחמיר לעצמו ככל הדעות והשיטות  להסתיר הדבר],
והחששות, והוא מוכן ומזומן לכך, אלא שמאחר שמצוי שמנהגיו מתגלים 
לחסידיו אפילו אם משתדל להסתירם, ורבים נוהגים כן לאחריו, לכן הוא שוקל 
תמיד אם כדאי לו להחמיר אפילו לעצמו, כיון שאם יחמיר אפשר שחלק 

א יתנהגו כמותו, שידמו שזה קשה, וחשש ששוב לא ינהגו המנהגים מהחסידים ל
   ואפילו החשובים, שידמו שאינו אלא מחמיר מידי. –שתיקן לרבים 

, שעיקר החומרות וסייגים בדורו של משיח הוא וסיים אז שבחר לעצמו יסוד
ניכר  לא איכפת לו אף שחלקסוד, ובזה הוא דווקא מחמיר מאוד ובתיקון מידת הי

לא יוכלו לעמוד בו, שזהו העיקר בדור הזה, ואמר שגם בזה הוא מחמיר רק על 
להבא ולא בתיקוני תשובה על העבר, אבל בשאר חומרות העיקר לשמור כדין 

  . כהעליו ברלצאת מכל חששות תבוא בלי רעש בצנעא השו"ע, והמחמיר לעצמו 
שמת, ואמרו לו שזהו דולי מתנגדיו ו] זכורני שפעם הודיעו לו על יהודי אחד מג

"מופת של הרבי", והוא נזדעזע ונחרד ממש ואמר, אינני גורם ח"ו פורענות 
  לפורענות שבאה על יהודי ח"ו.  צורהליהודים, ואל תקשרו  אותי בשום 

פעם שיביאו לפניו גר צדק כדי שיוכל לקרבו ולאהבו ולקיים מצוות  ביקש] ז
כיבדו מאוד והזמינו , ואכן הביאו לפניו גר צדק, והוא "עשה ד"ואהבתם את הגר

וכשיצא שמח ואמר "ב"ה  ,דאג לקרבו ולגדלו ולרוממו מאודלבוא לפניו בכל עת, ו
  שחשוב כאהבת השי"ת". –קיימתי מצוות אהבת הגר 

תי להיפרד ממנו טרם נסיעתי ללונדון, הוא שאל אותי אם יש לי ]. כשבאח
(א.ה. רבינו היה נמנע מלאכול מזונות 'מזונות' לאכול בדרך, והשבתי לו שאינני אוכל מזונות 

והנה למחרת בשעה ארבע לפנות בוקר מגיע כדי לצאת מחשש ברכת 'המוציא' לכמה פוסקים), 
ם שהכל, וסיפר לי שהרבי ביקש אלי שליח מהרבי עם מיני תרגימה שברכת

מהרבנית ע"ה לאפות במיוחד "עוגת שקדים" שברכתו שהכל עבור צידה לדרך, 
  והתפעלתי מאוד ממפעליו העצומים בחסד. 

כן הוא היה קנאי גדול בדעותיו והשקפותיו ואף שילם דמי חבר בעדה החרדית, ]ט
שסבורים אחרת ממנו  בליבו לאותם החוגיםהיה מדגיש שאינו שומר טינה 

  ."חברי חבר בעדה החרדית ומשלם דמי וכוונתם לשם שמים, באומרו "גם אנ
פעם אחת הוא שאל אותי אודות בחור אחד, וכיון שחשש שאני מפקפק אם ] י

להגיד מפני לשון הרע, הוסיף ואמר לי: "דע לך בחדר הזה אין איסור לשון הרע, 
שהכל לתועלת, וכל מה שאני שומע אני פועל ועושה מיד בלא להתמהמה, ובע"ה 

  ה תועלת".בזיהא תמיד 


