
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 

זתשע"'(  ה)שנה  ר"וגליון   
 

~ לפ''ק זשנת תשע" לקראת חג הסוכות~ גליון מוגדל   

 

שחסר ממנו רק  חסר, אף אפשר לקיים מצות ד' מינים עם אתרוג שאי שכמו
העבודה, שאם חסר  חסר אינו אתרוג, כן הוא בענין שלימות קצת, הרי אתרוג

 אבר וחלק מתוכינו, ואין המצוה שלימה ואינה הלב הוא כמו שחסר
פעם ושמעתי ועצרה, אוכל און  מתקבלת, כמו שנאמר )ישעיה א יג( לא

רו לו ואמ, בדרך צחות באחד שהיה יושב בסוכה ואוכל בתיאבון מופרזת
.                                                        שאינו יושב בסוכה אלא יושב בתוך הקדירה  

 
 

 
 

 לי, כשהיה בארץ מאראקא הביאו מהרב קאלמנאוויטש ז"ל שסיפר שמעתי
שק מלא עם אתרוגים, כמו  שם בין יום הכפורים לסוכות לבית המדרש

השק, ושילמו  לקח אתרוג אחד מתוךמלא פירות, וכל אחד  שמביאים שק
 מקיימים מצוות ארבעה מינים, במקומותינו על זה איזה פרוטה, ובזה היו

שם היה נהוג כך, כל אחד לקח  כהיום מסתכלים על זה כדבר משונה, אבל
באותו בית  מתוך השק, ובזה נגמר המקח, אבל לעומת זה לעצמו אתרוג

י התיבה, ובאמצע התפלה להתפלל לפנ המדרש אירע פעם, שאחד ניגש
כי הוא אמר איזה דבר  אליו המתפללים ואמרו שאסור לו להתפלל ניגשו

ע"ז הרב  שקר ואמר אסור להתפלל לפני התיבה מי שאמר שקר, שם היה
פרוטה, אבל הרי  ותראו, האתרוג קונים שם בשוה קאלמנאוויטש, תסתכלו

התורה, אבל האומר  מןחובה, אין עוברים בזה על מצוה  יכולים לצאת בזה ידי
כבר אין מקבלים  איסור )שמות כג ז( מדבר שקר תרחק שקר, שהוא עובר על

.                                                                     לפני התיבה אותו ואסור לו להתפלל  
 

נחשב  להיפוך, מי שאומר שקר זה דבר שאינו במדינה שלנו הוא וכאן
באתרוג מקפידים שיהיה בתכלית  כי כולם עושים כן, אבללמאומה, 

אתרוג, כל עוד שכשר  אף שיכולים לצאת מצות ד' מינים גם בכל השלמות
מי שתוכו כברו,  דוגמא טובה למה שאומר כאן החוה"ל, כי עפ"י הלכה, וזהו

אתרוג  של שקר, ומה שאנו מקפידים כל כך לקנות לא היה יכול לסבול דיבור
 שקר, זהו סתירה בין החיצונית להפנימיות כל זאת אומרים דברימהודר, וב

 אלא שאין משימם על הלב, ולכן צריכים אמנם אין זה נובע מתוך כוונה רעה
                                                                   . )דברי יונה ח"ב דף רס"ז(להתבונן בזה

 
 
 

:( דס"ל לרבי אליעזר דאין עושין סוכה בחולו לזה מהך דסוכה )דף כז וראיה
של מועד, משום דבעינן סוכה הראיה לשבעה, ועם כל זה ס"ל דגר שנתגייר 
בנתיים וכן קטן שנתגדל בנתיים חייב בסוכה, אלמא דאף דבעינן סוכה 
הראויה לשבעה, וזה הגר שנתגייר בנתיים וקטן שנתגדל וכו' הרי אין סוכתו 

ון דעד עתה פטור היה ומעתה הוא שנתחייב, ע"כ לשבעה, ועל כרחך דכי
חשיבא סוכה לשבעה, כיון שעושה את הסוכה לכל זמן החיוב שלו, וחשיב זה 

כל שבעה לאחר שנתחייב קודם סוכות. )דברי יונה ח"ב דף קמ"ז(         הזמן כ  

 סוגיא ממרן זצ"ל בסוכה ל. )סוגיא דאוונכרי(
 

להני אוונכרי כי זבניתו אסא מעכו"ם לא בסוכה ]ל.[ אמר להו רב הונא  הנה
כי היכי דליהוו יאוש בעלים בידיהו  'תגזזו אתון אלא לגזזו אינהו ויבי לכו וכו

]וברש"י שאגד  'וליקניהו בשינוי מעשה וכו 'דידהו ושינו הרשות בידיכו וכו
 'שלשת המינים יחד דשינוי מעשה נמי קני[ קסבר לולב אין צריך אגד וכו

הגאון רבי מנחם זעמבא זצ"ל ]חידושי הגרמ"ז סימן טו[ מביא  עיי"ש. והנה
בונם מפשיסחא זצ"ל דמאי מהני הקנין של שינוי מעשה  'קושיות הרבי ר

הלא קודם האגד לא קנהו והוי אגדו בפסול ויש בזה משום תעשה ולא מן 
העשוי. וכתב לתרץ דיש לחקור בגוף הדבר אם בגזל יש פסול דתעשה ולא 

ביא מדברי הירושלמי ]סוכה פ"ג ה"א[ דאיתא גזל לולב מכאן מן העשוי וה
והדס מכאן וערבה מכאן ואגדן מהו דהיינו מי מהני האגד כשינוי מעשה 

בני אדם והא  'לקנות לצאת בו ע"כ והדבר יפלא שצייר אופן הגזילה שגזל מג
                                                      .                                                                למה לי

 

דהנה בגוף ספק זה אם יש בגזל פסול דתעשה ולא מן העשוי מובא ואפ"ל 
בשו"ת ארץ צבי להגר"צ תאומים זצ"ל ]או"ח סימן מט[ דהיכא דאהני 
מעשיו בפועל לנגזל אזי ודאי הוי זה עשיה גם לגזלן דכיון דעשיה זו דבעינן 

עשה ולא מן העשוי א"צ בעלים דוקא וכשרה בכל אדם א"כ אחרי בקיום דת
שחל שם עשיה כשרה על מעשה זו לגבי הבעלים איך אפשר לקרותה לגבי 
הגזלן מן העשוי וכי אחרי שיוכשר יחזור ויפסל. ולפי דברים אלו נמצא שיש 
הבדל גדול מגזל לגזל דגזל שכשר לבעלים אזי כיון שחל על העשיה תורת 

ד א"א לשויה מן העשוי לשני אבל גזל כזו שיהא בו פסול הכשר לאח
לבעלים ולא חל על עשיה זו שם הכשר שפיר יפסול לגזלן משום תעשה 

.                                                                                                          ולא מן העשוי  
 

למי הציור דגזל משלשה ולא בגזל מאחד דהרי בדקדוק נקיט הירושולפי"ז 
כשגזל מאחד מהני אגד הגזלן לגבי הנגזל לתת עליו שם כשר ושוב ממילא 
כשר גם לגזלן ואין בו מן העשוי אמנם בגוונא דמצייר הירושלמי בגזל לולב 

א"כ אין כאן , מזה והדס מזה וערבה מזה דלכל נגזל יש דין גזל במין אחד
בתחילת האגד ליכא שום חלות אגד לשום אדם א"כ  ושוב גם ,בעלים כלל

 מיש סברא דלא מהני הקנין כיון דהיה האגד בפסול ויש בזה משום תולמה"
ואשמעינן הירושלמי דגם בכה"ג מהני האגד בשינוי מעשה לקנות לצאת בו 
ולפי"ז מוכח שיטת הירושלמי דגם בגזל שאינו כשר לבעלים כלל ג"כ ליכא 

 ר' מהרבי הקושיא זה פי על לתרץ מאד שהאריך ש"ועיי פסול דתולמה"ע
.                                                                                                                 ל"זצ בונם  

 

 בגזל יש אי זה בנידון ל"זצ יואב החלקת הגאון מדברי מביא דבריו ובסוף
[ א"מ א"פי] בנגעים דתנן מהא זה על שהעיר העשוי מן ולא של הפסול

 הרא"ש שם דלא דמי לנגע 'כו"ם ונתגייר יראה כתחילה ובפיע של דבגד
    בגוף העכו"ם ונתגייר דטהור משום דהנגע בגוף ואין הגוף ראוי לקבל הנגע
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 ~ אברהם רחימא ~
לומר בזה בדרך רמז דהנה אברהם אבינו ע"ה היה ראש המאמינים  אפשר

בזמן שכל בני דורו האמינו ו בריאת שהתחיל להתבונן בסדר העולם ובתכלית
בטעות שהעולם מתנהג בכח המזלות, ועל ידיהם מגיעים לעושר וכבוד ולא 

ואברהם אבינו התחיל ללמד את בני דורו לידע חשבו כלל על אחרית האדם 
שיש בורא עולמים המנהג הכל וצריכים לזכור תמיד כי כל ימי חיי אדם הכל 

ולם הוא עולם עובר ותכלית העוה"ז הוא רק הבל ולבסוף הכל נפסד כי כל הע
                  ( . )דברי יונה ח"א דף ו'לעשות רצון השי"ת שעי"ז יזכו לחיי העוה"ב

 
 
 

אברהם ושרה אף שהיה להם זמנים מתחלפים במשך ימי חייהם,  והנה
והרבה צרות ותלאות עברו על ראשם, אבל המה ידעו שהכל הוא ממנו ית"ש 

א הרעות, וכל התלאות הללו המה באמת חסדים, שבסוף דבר וממנו לא תצ
ישתלשל ממנו דברים מועילים, וכמו שאכן כן היה באחרית ימיהם שזכו 
להביא לעולם נשמת יצחק, שממנו השתלשל כלל ישראל כולו שזהו כל 
תכלית הבריאה. ונמצא לפי"ז דבאמת היה כל ימיהם כולם שוים לטובה 

חיי שרה כולם שוים לטובה, דכשהאדם חי באופן וכמש"כ רשיז"ל עה"פ שני 
זה הוא מרגיש תמיד טובת השי"ת עמו, וכן באברהם כשהוא אומר וה' ברך 

שאברהם אבינו ידע תמיד שהשי"ת הוא עמו בכל את אברהם בכל, הכוונה 
ועי"ז  האיר לו שירגיש תמיד שהשי"ת אתו וז"ש וה' היינו שהשי"תדרכיו, 

מה שאירע לו בכל ימי חייו, היה אצלו ענין של  ברך את אברהם בכל, דבכל
ברכה, כי ידע שהכל הוא מהשי"ת, ובזה יובן המדרש ועכשיו הברכות נתונים 
בידך, היינו אותן הברכות להבין ולהרגיש בכל פינה שהוא פונה שהוא מושגח 
מהשי"ת, ובכל עניניו הוא זקוק לחסדיו והוא עמו בכל אשר ילך ימין ושמאל, 

שאמרנו, הוא הוא הברכה האמיתית, אותן הברכות נתונים מעתה שכפי מה 
לאאע"ה, שהוא ילמד לכל באי עולם להבין את זה, ולהשריש הרגשה הלזו 

. )דברי יונה ח"א דף ט"ז(                                                               בכל יושבי תבל  
 
 
 

 אלון עד שכם מקום עד בארץ אברם רויעב[ ו יב בראשית] בפסוק זה ומרומז
 מורה אילון עד כנישתא, ביה דא שכם מקום עד ק"בזוה איתא דהנה מורה,

 דענין למעלה שאמרנו מה לפי בזה ומרומז ברבים, תורה בו שלמדו בית זה
 ז"ועי עובר, עולם רק הוא הזה ז"העוה שכל תמיד שזכר היינו אברם, ויעבר
 הוא זה שרק ,ד"ולביהמ נ"לביהכ לבוא רהמו אילון עד שכם מקום עד הגיע

(                                                        לאדם. )דברי יונה ח"א דף ח' הנרצה תכלית  
 

 
 

 

( ו"ט ק"ב) ל"שאחז מה מבאר( מים מעט נא יקח ה"ד) וירא פ' יעקב ובאהל
 כי ידעתי עתה כ' באברהם דאלו באברהם, שנאמר ממה באיוב הנאמר גדול
 נפלאים והדברים אלקים, ירא וישר תם איש כתיב ובאיוב אתה, אלקים ירא

 גדול שאיוב אמרו לא כי וביאר ה,"ע אבינו מאברהם גדול לנו מי כי לכאו'
 כי והיינו מאברהם, יותר גדול הוא עליו שנאמר שמה אלא מאברהם, יותר
 ונשלם הבית רנגמ כאשר הנה רבים מחלקים מורכב שהוא בבית שמצינו כמו
 בנייתו נשלם לא עדיין כאשר אבל" בית" כולל בשם נקרא הוא פרטיו בכל
 אבינו אברהם ז"ועד ודלתות, וחלונות כתלים כמו שמות בריבוי נקרא הוא

 באיוב אבל" אלקים ירא" הכולל אחד בשם נקרא השלמות לכלל בא שכבר
 לפי באיוב נאמרה וגדול תוארים, בריבוי נקרא שלימותו אל הגיע לא שעדיין
 )דברי יונה ד' רמ"ו( .ד"עכת אבינו כאברהם שלימותו לכלל הגיע לא שעדיין

    
 
 

על  ורחמים, קל רחום וחנון, ובפרט של עולם הלא הוא מלא חסד הרבונו
( רחמים, כמו שנאמר עליו )בראשית יח יט אברהם אבינו ע"ה בודאי שהיה

          להבין, היתכן שהקב"ה נתן צריך כי ידעתי"ו. ופירש"י לשון חבה. אם כן
  

 
 
 

הלכך אותו הנגע טהור לעולם אבל הכא הבגד ראוי ליה לקבל אלא שרשות 
 רק הדבר בגוף חסרון שאינו דמה להדיא , ומבוארהעכו"ם מעכבם עכ"ל

וכן כאן דהוי הפסול רק בגזל  וני הרי כשנסתלק החסרון חוזר לדינוחיצ חסרון
                                                        .   ולא בגוף הדבר הרי כשנסתלק הגזלה כשר

 

הדבר דבגוף הגוי לא שייך ענין הנגע אפשר לומר בזה עפי"מ  בעצם ואגב
שהגאון החוו"ד זצ"ל איתרמי לו פעם להפגש עם המגיד מקאזניץ  שידוע

וביקש ממנו המגיד זצ"ל שיאמר איזה דבר אגדה ואמר לו שיאמר אגדה  זצ"ל
ולא מצאתי לגוף  'חסידות על משאמרז"ל ]אבות פ"א[ כל ימי וכועפי"ד ה

טוב משתיקה היינו שלא מצאתי טובה אחרת להגוף רק זאת שהוא בחינת 
ונמצא לפי"ז דמכיון שהגוף של ישראל הוא תיק  ,התיק להנשמה עכ"ד

להנשמה לכן יתכן בו הפגם ושיחול עליו הנגע לצד הפגם בנפש אמנם אצל 
ך בו פגם בנשמה כי הלא העכו"ם אינו זוכה כלל לבחינת העכו"ם דלא שיי

ולכן הגוף אצלו אינו תיק להנשמה ולא שייך  הנשמה שהוא חלק אלוק ממעל
הדרינן לקמייתא דענין הגזל לא הוי חסרון בגוף  בו כלל ענין הנגע. ועכ"פ

. )דברי יונה העשויהדבר ולכן שייך בו התיקון ולא שייך בזה תעשה ולא מן 
ף קמ"ט(                                                                                                          ח"א ד  

 
 
 

 להקריב ה"הקב צוה דלכן( ג"י' ב) ויקרא' פ י"ברש והובא ל"שאמרז מה וידוע
 זה ומטעם, ת"מהשי שנתרחקו בוכים התחתונים מים שהיו בקרבנות מלח

 אחר מצינו דלכן עמוקות במגלה וביאר. בסוכות המים ניסוך עשותל צוה כ"ג
 את בזכרינו בכינו גם ישבנו שם בבל נהרות על[ א קלז תהלים] ק"ביהמ חורבן

 המלח עוד יקריבו שלא ק"ביהמ חורבן י"שע בוכים היו הנהרות שגם, ציון
 ולא ציון שנחרבה י"דע ונמצא, התחתונים המים נתרחקו שוב הקרבנות ג"ע

, ציון את בזכרינו ש"וז', ה אל להתקרב עוד יוכלו לא ממנה הזכר רק נשאר
. )דברי יונה ח"א דף הבכי מעורר עוד נמצא שלא לדבר הזכר כי, בכו ולכן

 שכ"ז(

 
 

בחג הסוכות בהושענא רבה בלילה, כשיהודים עסוקים לילך לבית  פעם
רבה, ככה  המדרש לקריאת משנה תורה, או סתם לומר תיקון לליל ההושענא

לעיתותי ערב אמר לי רבי יונה, שלמה, בוא וניסע למאנהעטן בנוא יארק, 
כמובן מה היה לי לעשות בנוא יארק בליל הושענא רבה, הרי כולם הולכים 
עכשיו לבית המדרש, אבל כמובן אם ר' יונה אמר לנסוע אז נוסעים, ובודאי 

בה, נסענו הוא נוסע לשם שמים למען יהודים אחרים או החזקת הישי
למאנהעטן בליל הושענא רבה, הנסיעה ארכה בערך שעה והגענו לבית 
מפואר, דפקנו על הדלת והגיע לשם יהודי גביר גדול, איש מכובד ונשוא פנים 
עושר מופלג, והיה נראה גם בן תורה, הוא קיבל אותנו בסבר פנים יפות, 

ללכת לבית ואמר שלום עליכם ר' יונה, אבל מיד אמר, אני צריך עכשיו 
...                                                                                   המדרש לומר משנה תורה  

 

יונה לא נבהל ולא נשתומם, אלא ענה לו בחיוך, תלך לבית המדרש ואני  רבי
אמתין לך, מה היה לר' יונה לעשות בליל הושענא רבה במאנהעטן אם גם 

ה אין לו זמן בשבילו עכשיו, טיילנו שם מסביב לבית, ושוחחנו הגביר הז
כמובן על דברי תורה ומדות טובות, עד שהעשיר חזר לביתו מקריאת משנה 
תורה, כשהגיע אמר, חשבתי שכבר לא חכית לי וחזרת לביתך, אמר לו ר' 
יונה, לא, חכיתי לך, נכנסתי לביתו של הגביר הזה, ושוחחו יחד שעה ארוכה, 

יונה דרש ממנו נדבה גדולה עבור הנייטרא ישיבה, אבל איזה מחזה זה  רבי
היה לראות את ר' יונה מדבר על לבו, כמה מאמרי חז"ל אמר לו, ואיך לבו 
דיבר אל הגביר, הרי אין זה בשבילי, זה רק בשביל תורה, אני מבקש ממך, 

ור הרי יש קונה עולמו בשעה אחת, כך הוא ישב ודיבר על לבו כמעט עד א
הבוקר, היום כשעומד בנין שלם כזה ולומדים בו תורה יומם ולילה, כבר אין 
יודעים בכלל שזה היה מלילה אחת שאף אחד לא ידע מזה, כמה כוחות 
הכניס רבינו באותו לילה, וזה לא רק לילה אחת, זה הרבה מאד לילות וגם 

. יםימים של מעשים ושל מחשבות, שמכל זה יש היום את כל מה שאנו רוא
ב"ח מרן זצ"ל(                                              –)הגה"צ ר' שלמה פעלדמאן זצ"ל   

 
 

 
 

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

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

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

)דברי יונה  .המצוה מן ע"א לפטור בכחי אין ולפיכך זו מצוה לקיים צויתנו
 ח"א דף קפ"ו(

 
 
 
 

 

 
 

 גודל מעלת ה"אושפיזין קדישין"
 ממרן זצ"ל

 

 

 

 

 

 

 



 
 ג

על סדום, ובסוף לא נענה,  אבינו ע"ה להתפלל כל כך הרבה תפלות לאברהם
של סדום, ויפציר שוב  ידע שהוא יחזור ויתפלל ויצטער על המצב הרי הקב"ה

ממנו  ואולי יש וגו', והרי ה' לא רצה להסתירוגו'  ושוב, אולי יש צדיקים
אני מאברהם אשר אני עושה. אם כן  המצב, כמו שנאמר )שם יז( המכסה

סיבה לבקש, כי כבר נגזרה  הקב"ה יכול להגיד לו מיד בהתחלה שאין היה
. )דברי להפציר כל כך שום תפלה, ומדוע לא עשה כן, ונתן לו גזירה ולא יועיל

                                                                                                    יונה ח"ב דף רכ"א( 
 
 
 
 

 איזה דבר, ולא היה בכח תפלתו להיות איזה יהודי שביקש מהקב"ה יכול
עזרו ונתן לו את משאלתו, וכל זה  לפעול למלא את בקשתו, אבל הקב"ה

וזה לא  שהתפלל על סדום על ידי התפלותשל אברהם אבינו ע"ה,  בזכותו
יכול לעזור  היה כי הם היו כבר רעים וחטאים לה' מאד, ולא עזר לאנשי סדום

של  לעזור ליהודי שהוא מעין דמעין של המצב להם תפלה, אבל זה יכול
מרגיש כאב, איזה פנים יש לי  סדום, שהוא רוצה להתפלל, אבל הוא

נכשלו, ואיך אני יכול  העינים והאזנים כבר איךהזמן ביליתי את  להתפלל, איך
של  אדם כזה בא הקב"ה ומרימו בזכות התפלות להתפלל לפני הקב"ה

. )דברי להתפלל ולקבלת התפלות אברהם אבינו, שהוא פתח לו פתח שיוכל
                        (                                                                             יונה ח"ב דף רכ"א

 
 
 

אנשים נצבים  שלשה והנה וירא עיניו וישא, וירא' בפ בהפסוק אמרתי וכבר
תקופה , האדם בחיי שיש ותקופות זמנים לשלשה רומז, נצבים עליו

 ומתבונן רואה הוא שנותיו בתחילת האדם כי" וירא" בבחינת הוא הראשונה
 הוא השני והזמן, ותכליתו לםהעו ענין לידע יכול שהוא עד שלפניו מה בכל

 ומעבר לעבר מפינה ורץ סובב והוא טירדות בכמה טרוד שהוא מה" וירץ"
 זמן מגיע כ"אח אמנם, ולמשפחתו ולביתו לו צריך שהוא מה למלאות לפינה

 היה מעפר כי עפרו אל חוזר והוא שנותיו לסוף כשמגיע" ארצה וישתחו" של
, ת"השי את ביקש, הללו בדברים ה"אאע התבונן ישוב, והנה כאשר עפר ואל

 שסוף תמיד לזכור שיוכל והיינו', וגו עבדך מעל תעבור נא אל' וגו ויאמר
 נמצא שהאדם ובזמן. נצחי ואינו עובר עולם הוא העולם וכל למות האדם
' וגו מים מעט נא יקח ש"וז, יותר ולא קיומו הכרח על רק לדאוג צריך ז"בעוה

 שסוף" תעבורו אחר" כי לזכור צריכים זמן בכל אבל', וגו לחם פת ואקחה
 כן על כי, באמרו למלאכים בזה ורמז, ז"העוה מן עובר והוא למות האדם

 מזה והתבונן הבין אצלו עברו שהמלאכים ז"שעי' וגו עבדכם על עברתם
 לו השיבו ז"וע, הבא העולם הוא והעיקר כלל נצחי עולם אינו ז"שהעוה

 תמיד להתבונן התכלית זהו שאכן, ברתד כאשר תעשה כן ואמרו המלאכים
יותר. )דברי יונה  ולא האמיתי הקיום שזהו, הנצחיים החיים ועל העתיד על

(                                                                                                          ח"א דף שכ"ח  
 

 ~ יצחק עקידתא~ 
 

רגע חשב שהוא בן אברהם, בנו של  ה בן אברהם, כלשכל חייו הי דהיינו
ויצא יצחק  המאמינים שהפיץ את האמונה בעולם, ומכח המסורת הזו ראשון

כד סג( ודרשו חז"ל )ברכות כו:( אין  לשוח בשדה לפנות ערב )בראשית
לרמז בזה, שבא ללמד  אלא תפלה, שיצחק תיקן תפלת מנחה. ויש שיחה

שומע  אין שיחה בעולם סתם, שהרי הקב"התפלה,  אותנו שכל שיחה הוא
אלא תפלה, שתמיד מדברים אל ה',  את הכל, וממילא אין לך שיחה אחרת

ואמרו יצחק תיקן תפלת מנח"ה. בא  חיזק והמשיך כח האמונה של אביו ובזה
תפלה צריכה לבוא בהתבוננות  אותנו, שתפלה דורשת מנוחת הנפש לרמז

תפללים, מהדורשים ממנו, וזהו מה לחשוב מה מתפללים ולמי מ ובמחשבה
את המשיך  פניו של יצחק דומה לאברהם, היינו שיצחק שאמרו צר קלסתר

עבודת האמונה, ואפילו הליצנים הללו  העבודה של אברהם אבינו, את
הצורה, היינו התוכן  דברים שאינם לפי השכל, אבל כיון שראו את שאמרו

עוד להיות  רהם, לא היה אפשריצחק לעבודתו של אב הדמיון בין עבודתו של
נראה  אברהם הוליד את יצחק, כולם אמרו כך לץ, והיו הכל מעידים פה אחת

(           ם. )דברי יונה ח"ב דף י"גמאברה בן של אברהם, כן נראה יצחק שנולד  
 

 
 

 

 מראות עיניו ותכהינה יצחק זקן כי ויהי[ א כז בראשית] כתיב ביצחק דהנה
 וראו השמים נפתחו וכו' המזבח גבי על שכשנעקד אאית שם י"וברש וגו'

. כ"ע עינו כהו לפיכך עיניו על דמעותיהם וירדו בוכים והיו השרת מלאכי
 חחחח

 

 

 גמלים והנה וירא עיניו וישא[ סג כד שם] למעלה מצינו דלכאורה ב"צ אמנם
 הכוונה אמנם. העקידה אחר היה שכבר אף חזי שפיר דעיניו והרי באים,

 והלאה מאז הרי שמים, שערי כשנפתחו אלקים מראות לראות שזכה מכיוןד
עוד.  ראה לא ז"עוה עניני שאר אבל, לראות צריך שהיה מה רק ראה לא

 כ"ט( –)דברי יונה ח"א דף כ"ח 
 

 ~ יעקב שלימתא ~
לחם  מהקב"ה )בראשית כח כ( ונתן לי אצל יעקב אבינו ע"ה שביקש מצינו

מדוע הסביר שהלחם הוא בשביל  ו המפרשיםלאכול ובגד ללבוש, והקש
פשוט הוא שהבגד  בודאי לחם הוא לאכול, וכן בגד ללבוש, הלא לאכול, הלא

שנוגע למצב  יע"א לומר בזה, אלא יש לומר בבחינה הוא ללבוש, ומה רצה
וביקש  ביקש מהקב"ה שיתן לו לחם, אבל הוסיף הדור, שיעקב אבינו ע"ה

סיבה אחרת למלא התאוה וכדומה,  לשום שזה יהיה לו כדי לאכול, ולא
כמו במדינה זו אמעריקא,  משלי יג כה( צדיק אוכל לשובע נפשו, ולאש )וכמ"

מאכלים  נוטלים ידים לסעודה, אבל אוכלים עוד המון שאכן על הלחם
בטל ברוב, ואינו ניכר שהלחם הוא  אחרים שאין צריכים, וכמעט שהלחם

להראות לאנשים אחרים,  ללובשו, אלאאכילה, וכן הבגד אינו כדי  בשביל
עוד  לשני, אבל לא לעצם הלבישה, וזה מה שביקש ולהוציא את העינים

כן, אז החיים הוא באופן שהקב"ה  שהבגד יהא בשביל ללובשו, ואם עושים
        (                                                                   קמ"ה ה. )דברי יונה ד'שנחי רוצה

 
 
 

]בראשית מז כט[ ויקרבו ימי ישראל למות וגו' שבחינת ישראל נסתלק וז"ש 
מן העולם אבל ]תענית ה:[ יעקב אבינו לא מת, ובחינה זו נשאר אצל בני 

תכלית  והנה ישראל שצריכים תמיד ללחום עם הנסיונות ולהתגבר עליהם
די שידע מה האדם בעולמו הוא שיהיה תמיד בהתבוננות עם חשבון הנפש כ

שלפניו ויוכל להתגבר על כל העיכובים והמכשולות שעומדים בדרכו. וזהו 
נסתמו עיניהם  'מרומז במשארז"ל ]ב"ר פצ"ו[ כיון שנפטר יעקב אבינו וכו

כי סתימת העינים והלב זה מורה על חסרון ההתבוננות,  'ולבם של ישראל וכו
דעבירה ועי"ז נאבד ואדרבא עוד נכשלים בחטא העינים והלב תרי סרסורי 

החשבון של האדם עם נפשו והאדם צריך להתגבר על זה כדי שיוכל לתקן 
מרמז על כל אחד מישראל כמש"כ )דברים לב ט( יעקב  יעקב .מה שפגם

חבל נחלתו, ובאר מרמז על בארה של תורה, וכמו שאמרו )ברכות נו:( 
ו מן התורה, שהתורה נקרא באר מים חיים ואם ח"ו יהודי יוצא מבא"ר, היינ

.                       אז מיד וילך חרנ"ה, היינו שהוא הולך לחרון אף של הקב"ה ח"ו  
 

 רחימא ~משה ~ 
 

משה רבינו ע"ה שראה  לדבר מהו אדם שחי עם חשבון, מצינו אצל דוגמא
אדם כשרואה  הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל, סתם )שמות ג ב( והנה

הסנה  יכול להיות שהרבה אנשים עברו שם ליד כלל דבר כזה אינו שם על לבו
רואים הרבה אנשים שאין להם אפילו  הבוער באש, והם לא עמדו בכלל, הרי

שמתרחש בסביבותם, אבל  לעמוד ולחשוב, ולכן אינם שמים על לב מה זמן
ע"ה כשראה  שצריך, יש לו זמן להתבונן, ולכן משה רבינו אדם החי באופן

אשר  וחשב עד שהבין את מה שראה, כי מקום , חשבאת המראה הגדול הזה
מורה לנו כי החשבון שהאדם חושב,  אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, וזה

(                  . )דברי יונה ח"ב דף מ"דלו לראות מה שהקב"ה רוצה ממנו מועיל  
 
 
 

אתה מתאוה ומתשוקק להכנס  מה שאמר הקב"ה למשה רבינו, הרי וזהו
לאכול מפריה, אלא כי אתה  והרי אין זה מחמת שאתה רוצהל, ישרא לארץ

התלויות בארץ,  מצוות, שאתה משתוקק לקיים את המצוות רוצה לקיים עוד
 לך מצוה אחרת מיוחדת ביותר, מצוה יקר לכן אני אומר לך, אני אתן

לפניך ואחריך לא יקיים את המצוה  המציאות ביותר שיש בעולם, כי אף אחד
יוכל איש לבוא ולקיים את  , וכל כמה זמן שהעולם יעמוד, לארק אתה הזאת

ומה היא המצוה  פעם נוספת, ולכן אתה צריך לשמוח בכך המצוה הזאת
בל תוסיף  עוד בדבר הזה, הקב"ה הוסיף לו איסור הזאת, אל תוסף דבר אלי

מעלת  יוכל לקיים אותו ורק עכשיו, וזה הוא גודל חדש, שרק משה רבינו ע"ה
(                                                                           )דברי יונה ח"ב דף קפ"ג. המצוה  

 
  
 

הי'  רבינו ע"ה כשרצה להכנס לארץ ישראל, וכמ"ש חז"ל שטעם הדבר משה
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ות בארץ, אין זה כמו שאנו מסתכלים על זה לכאורה, כדי לקיים מצות התלוי
שמשה רבינו חשב שיש לו שק מלא עם מצוות, והוא רוצה למלאות אותו 
עם עוד כמה מצוות שעוד חסרים לו, והם המצוות התלויות בארץ, לא כן, 
אלא משה רבינו הרגיש שאין לו עוד כלום, הוא רוצה לקיים מצוה ולעשות 

וקק להכנס לארץ ישראל ולקיים מצוות התלויות בארץ, רצונו ית', ולכן השת
כי כל המצוות שכבר היו לו היו נחשבים בעיניו למעט, מחמת גודל 
השתוקקותו לעשות עוד ועוד רצון ה', ואמנם שאיפתו גרמה לו שקיבל מצוה 
מיוחדת של אל תוסף דבר וגו' וכנ"ל, שרק הוא יוכל לקיימה. )דברי יונה ח"ב 

 דף קפ"ד(
 
 
 
רבינו התפלל והתחנן אל ה' שרוצה להכנס לארץ ישראל, ואמרו חז"ל  שהמ

הוא  הרי לו במדבר)סוטה יד.( וכי לאכול מפריה הוא צריך, וכי מה היה חסר 
הגיע למדרגות הגבוהות ביותר ששייך ליצור אנוש להגיע, עד שהתורה 

היה העידה עליו )במדבר יב ח( פה אל פה אדבר בו, ותמונת ה' יביט, ולמה 
צריך להכנס לארץ ישראל, אלא מתרץ הגמ' משום שרצה לקיים את המצוות 
התלויות בארץ, והוא הבין שאם יזכה הוא לקיימו, הרי יעשה את המצוה כך 
באופן שיהא לנחת רוח מאד להקב"ה, יותר מכאשר יהודי אחר יקיים אותן, 

ופן הגדול שהרי מי כמרע"ה יכול לקיים מצוות ה' עם כל החיות והכוונה, בא
רוצה לעשות נחת ביותר שרק אפשר לעשות, וממילא הוא ביקש והתחנן ש

והוא היה כל כך מרבה בתפלה עד שהקב"ה אמר לו, אמנם  רוח גדול כזו לה',
זה איני יכול לתת לך כי כך נגזרה גזירה שאינך נכנס לארץ ישראל, אבל אני 

מיוחדת שרק אתה  אתן לך דבר שהוא עוד יותר טוב מזה, אני אתן לך מצוה
יכול לקיימנה, מצוה שמאז שנבראו שמים וארץ, אף אחד חוץ ממך לא יקיים 
את המצוה, רק אתה לבדך תקיים אותה, ומהו המצוה הזאת, זו המצוה 
שהקב"ה אמר לו, אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה, ניתן לו איסור בל תוסיף 

אף אחד אחר אינו יכול חדש, שאסור לו להוסיף ולבקש על דבר זה, מצוה זו 
)דברי יונה ח"ב  לקיימה, ואושר גדול מזה לא היה יכול להיות למשה רבינו.

 דף קס"ה(
 

 ~מדות ''אוהב שלום ורודף שלום''  –~ אהרן כהנא קדישא 
 

, בטירנוי עוד ל"זצ מרן אצל למדתי אני הנה. נוספה נקודה להדגיש רצוני
 עלה וכן. בנייטרא ל"זצ מרן אצל ללמוד חזרתי כ"ואח, ללובלין הלכתי כ"ואח
 בכל כי ל"זצ מרן אצל שראיתי מה אמנם, ישראל גדולי הרבה להכיר בידי

 מידותי, ואת הנקודה שנו של הבחינה את לראות יכלו ותהלוכותיו דרכיו
 גדולה קהלה בראש שהיה דאף, ל"זצ מרן אצל לראות שיכלו מה העיקרית
 בשום שיתערב שמו את שמעו אל לעולם ז"עכ, המדינה ובהנהגת בישראל

 שלום לתווך ענינים בכמה יד לו שהיה ואף. לבבות ופירודי מחלוקת של דבר
, מחלוקת של לענין שייכות שום לו היה לא לעולם אבל, לחבירו אדם בין

 בתורה וגדוש מלא שהוא מי רק זוכה שלזה, משמים מתנה בזה לו והיה
 שכואב באופן זה היה לא, חהתוכ לומר צריך כשהיה שאף, טובות ובמידות

 מכל להתרחק בדורינו מאד לעורר שצריכים ענין להמקבל, והנה זהו
 גם לעורר גם יש ובדורינו, להו דאית וחניכא שום בכל מחלוקת של אביזריהו

 אין והלא', ה לדבר וחרדים יראים אצל גם ה"בעו מאד שמזולזל השקר בענין
.                               תרחק[ ז כג תשמו] בתורה עליה שכתוב חטאים הרבה לנו  

 
 גדול חיבור עשה ל"זצ חיים החפץ צ"שהגה רואים אנו אשר ר"לשה בענין וכן

 כותלי בין מתנהג הכל ת"תלי אשר עכשיו לעורר רצוני ולכן. זה ענין על כמוה
 אמנם, לחבירו אדם בין בידידות ובטח והשקט ובשלוה בשלום ד"הביהמ
 של בענין בעדתינו מקום לעולם יהיה שלא מיוחד דגש זה על לשים צריכים

 שם את תחללו ולא[ לב כב ויקרא] הכתוב בביאור אמרתי וכבר. מחלוקת
', וגו ונקדשתי מצות לקיים ירצו שלא', וגו ישראל בני בתוך ונקדשתי קדשי

 שלום  שישכון זה בענין שישתדל ו, בודאי"ח' ה חילול בהם שיש אופנים י"ע
 לדברים ו"ח ולא ולתפלה לתורה הדיבור כח עם וישתמשו, וריעות ואחוה

 מי ש"ע נקראת שהמצוה למעלה שהזכרנו למה יזכו ובזה. ע"ל מזה ההפוכים
 שקבלו בזה הנרצה לתכלית להגיע המצוה של גמרה יהיה שזה, שגומרה

 בשפל נמצאים אנו הלא כי, עלינו ת ירחם"לראשם, והשי אלוף עליהם
, פשוטים אנשים אצל גם לראות יכלו הלא שלפנינו ובדור. דמא עד המדריגה

, החול ימות של רגילה בתפילה דמעות שהוזילו, ד"וביהמ ד"ביהמ בכל
 מיכאל רבי צ"הגה של בפומיה מרגלא שהיה וכמו, לבדנה נשארנו ועכשיו

 זקנים בלי שנשארנו מה הוא ע"ל החורבן אחר ביותר שהגרוע ל"זצ בער
, גדול רחמנות אנו בזה והלא לפנינו עוד לראות מה נול ואין הקדום מדור

(                                     שד"מ-)דברי יונה ח"א דף שמ"ג .זאת יודעים ובשמים  
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 יפה עשה הכל את[ יא ג קהלת] דכתיב מאי:[ מג ברכות] ל"אמרז והנה
 זה ולכאורה, בפניו אומנתו ה"הקב לו יפה ואחד אחד שכל מלמד, בעתו
 שונא שהאומן'( ט' סי תזריע' פ תנחומא) במדרש ל"למשאז סתירה נראה

 אחד כל של אומנתו מיפה ה"שהקב דבאמת בזה הענין ביאור אבל, אומנתו
 רגיל מידותיו גריעות לצד האדם אמנם, בעיניו חן לו יש והדבר, לפניו

 טוב בו ומרגיש בחיים חלקו זהו בעצם אבל, בחיים חלקו כל על להתאונן
(                                                                             טעם. )דברי יונה ח"א דף של"ד  

 
 
 

 שהכהנים אמר כי קדשים עניני ללמוד הרבה ל"זצ חיים שהחפץ שידוע וכמו
 צריכים היכלו, וכן אל האדון יבא פתאום כי הקדשים דיני כל לידע צריכים

 פ"עה ל"זצ חיים החפץ שכתב הבחינה וכפי המשיח לביאת מוכן להיות כולנו
 מי שכמו יחסר אל ראשך על ושמן לבנים בגדיך יהיו עת בכל[ ט ח קהלת]

 בכל משגיח הוא הרי שמן מלא צלחת ראשו על לו ויש לבנים בגדים שלבוש
 צריך כן ראשו שעל השמן י"ע הנאים הבגדים יתלכלכו שלא שלו קלה תנועה
 בשביל אלא נברא לא העולם כל באמת כי. מעשיו על תמיד שישיגיח האדם

 אלו אצל ודוקא בינה אותם ללמד בא הכל בעולם שמתהוה מה וכל ישראל
 בעיני הנראה שכפי ואף ראשית הנקרא בתורה והעוסקים ראשית הנקראים

 מה שכל לומר יתכן והאיך העולם כל נגד הללו אינון זעירין הלא הרואה
 שכן לנו שגילו ל"חכז בדברי מאמינים אנו ז"עכ בשבילם הוא בעולם שנעשה

                                     . )דברי יונה ח"א דף קפ"ב(                                           הוא
 
 
 

 אלה כל על כי ודע' וגו בילדותך בחור שמח( 'ט א"י קהלת) בקרא ומצינו
 בחור שמח דקרא דרישא:( ג"ס שבת) ל"ואחז, במשפט אלקים יביאך

 ומזהיר עומד שהוא, ט"יצה דברי ואילך מכאן, ר"היצה דברי כאן עד ילדותך
 הם ר"יצה שדברי בזה והפירוש, במשפט יםאלק יביאך אלה כל על כי לאדם
 להטיב אם כי העתיד על להביט שלא שיטתו שזהו כלומר", כאן עד" לומר

 הוא כי, ט"יצה דברי הם" ואילך מכאן" אמנם, החולפות ז"עוה בהנאות לבו
 עלי תכליתו מה להתבונן, העתיד על ואילך מכאן להביט לאדם אומר

 דבר של ולאמתו, שעה לפי הערבים ז"העו לתענוגי לבו ימשוך ואל, אדמות
 הנאה שיהנה מי ואין, הצדיקים מיסורי ולא הרשעים משלות לא בידינו אין

 שהרי, הזמן ביקרת ומתבונן לבו על משים ז. והאיש הנלבב"עוה מחיי שלימה
. )דברי יונה ח"א דף שי"א(               דומם דבר ואינו, כאמור בריאה היא הזמן  

 
 
 

שמח בחור בילדותך )קהלת יא ט( כחת החכם שלמה המלך ע"ה תו ונקדים
ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך, ודע כי על כל 
אלה יביאך האלקים במשפט. היצר הרע בא אל האדם ומפתה אותו ואומר 
לו, הרי יש עולם פתוח ומלא לפניך, תעשה מה שלבך חומד ומה שעיניך 

ר בילדותך, אך לעומתו בא היצר טוב ואומר לו ודע כי על רואות, שמח בחו
כל אלה יביאך האלקים במשפט, הרי אית דין ודיין, ובפרט כשבחור נעשה 
בר מצוה ומגיע לגיל העונשים, שאז הוא מקבל גם יצר טוב, מזהירו היצר טוב 
שידע שיש שכר ועונש, אין כאן שמח בחור כדברי היצה"ר, שהרי כבר נהיית 

וה, ועל הכל יש דין וחשבון בשמים, ובאמת אין זה רק בשעת הבר בר מצ
מצוה, אלא כל המסובים כאן שכבר נעשו בר מצוה מזמן, אצל כל אחד ואחד 

. )ד"י ח"ב  רכ"ה(  יש מלחמה בין היצר טוב להיצר הרע, וצריך שהיצ"ט ינצח  
 
 
 
 

 

 
 לשבת חול המועד סוכות

 

 ממרן זצ"ל

 

 

היה מנגן הניגון זצ"ל, רבי יונה שאיך בשמחת תורה מי ששמע 
א גאט ווי אונזער עם התרגום באידיש "נישט דא אז "אין כאלוקינו

לעולם, סיפר אחד מתלמידיו, שבנו היה  גאט", לא ישכח את זה
מאביו, אם הוא זוכר את  רח"ל חולה מסוכן, וביומו האחרון ביקש

הילד לזמר את  הניגון של רבי יונה אין כאלוקינו, ופתאום התחיל
  .               הניגון, ובזה חיזק את עצמו ברגעיו האחרונים עלי אדמות
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 ולא תחללו את שם קדשי )ויקרא כב לב(                   לקריאת יום א' וב' של סוכות
 

נקדשתי בתוך בני ישראל. )ויקרא כב לב( ולא תחללו את שם קדשי, ו נאמר
הקב"ה מבקש מאתנו שני דברים, אחד שלא נחלל שם שמים, והשני שנקדש 
שם שמים, ולכאורה מאחר שאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, כל שכן שלא 

 נחלל שם שמים, ולמה צריך להזהיר ולא תחללו וכו'.
 

יש לפרש הפסוק הנ"ל, ונקדשתי בתוך בני ישראל, פירוש הקב"ה  ובזה
מבקש מאתנו לקדש שם שמים, אבל לא רק אז כשנתחלל שם שמים, אלא 
ולא תחללו את שם קדשי, בזמן שאין חילול השם גדול כזה, אלא בזמנים 
טובים, כשנותנים לכם ללמוד ולהתפלל כרצונכם, אז אני מבקש מכם 
ונקדשתי בתו"ך בני ישראל, בתוך הלב פנימה תעשו קידוש השם, בתוך 

מחכים בשמים, תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך  עצמכם, כי לזאת
בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, כשיש לך רוב כל תקדשו שם שמים, ואז לא 
תצטרכו לקדש ש"ש מתוך גזירות רעות וצער ויסורים, הקב"ה מחכה לזה 
שיתעוררו ויקדשו שם שמים בתוכינו, וכדאיתא בזוה"ק )זוהר חדש פ' נח ל.( 

כנישתא או חדא כנישתא, בזכותם יתכנש כל  דאי יחזרון בתשובה רישי
גלותא, דקוב"ה איסתכי תדירא אימתי יחזרון ויעבד להון טבא, דכתיב 
)ישעיה ל יח( ולכן יחכה ה' לחננכם, מחכה תמיד אימתי יעשו תשובה, עכ"ל. 
וזהו מה שמבקש הפסוק, לקדש שמו יתברך בעולם, גם כאשר אין חילול 

 ע"ח(-"ב דף ע"ה)דברי יונה ח השם גדול כזה.
 
 ולא יהי' כנעני עוד בבית ה' וגו' )זכרי' יד(                      של סוכותהפטורה יום א' ל

 

בספר אהל יעקב כתב לבאר נוסח הברכה בורא נפשות רבות וחסרונן  והנה
וכו' עפימש"כ בחובת הלבבות שהשי"ת סידר בעולמו הן באנשים פרטיים 

חד בעצמו הכל מה שנצרך לו, כדי שאחד והן במדינות שלא יהיה לכל א
יצטרך להשני, וז"ש שהשי"ת בורא נפשות רבות, אמנם סדר הדברים הוא 
שלכל אחד יש גם בחינה של וחסרונן, והתכלית הוא להחיות בהם נפש כל חי. 
ובזה אפ"ל בביאור הכתוב ]זכרי, יד[ ולא יהיה כנעני עוד בבית ה"צ, ובפסחים 

לא יהיה כאן עני. וצ"ב מהו השייכות של כנעני לעני.  ]נ.[ דרשז"ל על הפסוק,
ולפימש"כ מובן היטב. דכנעני היינו סוחר וכמש"כ המפרשים שם, ותכלית 
המושג של סוחר הוא למלאות החסרון מזה לזה. אמנם זהו רק כשאין לכל 

יה לכל אחד מה שנצרך לו, אמנם בביאת המשיח כשיהיה עולם התיקון, ויה
ולא יהיה כאן עני, א"כ לא יצטרכו עוד לסוחר  ,שנצרך לו אחד בעצמו כל מה

 שישלים החסרון מזה לזה, ונמצא שהדרש והפשט עולים בקנה אחד,
 
 נתן תתן לו )דברים ט''ו י(קריאה של שמיני עצרת                                                         ל

 

אפילו מאה פעמים. שאם  שדרש בספרי עה"כ )דברים טו י( נתון תתן ע"ד
תתמיד בזה הרבה, להמיר רע בטוב וטוב ברע, אמר הכתוב בהמה, שתהיה 
כבהמה שאין לה דעת, ואם אין דעת הבדלה מנין )ירושלמי ברכות פ"ה ה"ב(, 
וכמו שפי' הישמח משה )פ' מסעי( עה"כ )ירמיה ב ה( וילכו אחרי ההבל 

בינים את האמת, ואחר כך ויהבלו. היינו שמתחלה הולכים אחר ההבל אף שמ
ויהבלו שנעשין עצמיות עם ההבל, ואז שוב אינם יודעים כי עבירה בידם 
עיי"ש, וכמו שרואים היום, שכאשר חוטאים כל כך הרבה, כמעט ולוקחים מן 
האדם את הבחירה, שכבר אין לו ברירה, הוא כבר מורגל בחטא כל כך, שאין 

 )קמ"ג( כבר נעשה טבע שני אצלו. לו ברירה אפילו להתגבר הטוב על הרע, זה
 
 וזרח משעיר לו )וזאת הברכה(קריאה של שמחת תורה                          מסיני בא ל

שכתב הכלי חמדה )פ' בשלח( שמעתי אומרים בשם כבוד אדמו"ר  מה
הגה"ק זצוקללה"ה מגור שאמר לפרש דברי הסיפרי על הפסוק )דברים לג ב( 

הר פארן, שהחזיר הקב"ה על כל אומה ולשון זרח מהר שעיר והופיע מ
שיקבלו את התורה, וכשבא לבני עשו שאלו מה כתיב בה, ואמר לא תרצח, 
אמרו אי הכי לא בעינא וכו'. והקשה דילמא משום הכי קבלו ישראל את 
התורה הק', מפני שאין בה דבר נגד הטבע של ישראל, ולכן קבלו אותה, 

שלהם, לא היו מקבלים את התורה, והשיב ואה"נ אם היה דבר המתנגד לטבע 
דלכן צוה הקב"ה קודם קבלת התורה מצות הגבלה, להגביל את ההר סביב 
לבל יהרסו לעלות, ומטבע של ישראל לחקור כל דבר אחר שורשו, ולהתבונן 
אחר כל דבר עד כמה שיכול, ובזה שצוה להם הקב"ה מצות הגבלה, ונתן 

מידתן, בזה צוה להם דבר אשר היא נגד תחומין לכל אחד ואחד היכן מקום ע
 טבעם, ואעפ"כ אמרו נעשה ונשמע, וזה שבחן של ישראל, ודפח"ח.

  
 
 
 
 

 

 לקריאת יום א' וב' של סוכות
וקריאת של יום שמיני עצרת ויום שמחת תורה –והפטורה יום א' דסוכות   

העעל"ט וע"ראה תשהמשך מפרשת   
 

לחתום פתיחת הספר הזה במשל נאה, יזרז אותך לעמוד על עניניו", "וראיתי 
צית ההקדמה הזאת, במשל שיגלה לך את הענינים של היינו להסביר את תמ

הספר, "ויעירך לדעת מעלת המין הזה", היינו חובות הלבבות, מצוות שבלב, 
"מן המצוות משאריתן", משאר מצוות התורה, "ומעלת שאר החכמות 
הטבעיות והמוסריות והדבריות מחכמת התורה, והבינהו בקראך אותו, 

".                                  אתה חפץ בעזרת השםוהשיבהו ברעיוניך, תמצא מה ש  
 

שאחד מן המלכים חילק אל עבדיו לוזי המשי לבחון בהם את דעתם", "והוא, 
שנתן לכל אחד מעבדיו חתיכות סחורה של משי יפה מאד, שכל אחד יעשה 
עם זה מה שלבו חפץ, ובזה בחן את דעתם באופן דלהלן, "הזריז מהם והנלבב 

שלא היה עצל ועשה עבודה טובה, "בחר מחלקו הטוב שהיה בו",  שבהם",
שהרי חתיכת משי מחולק לכמה מיני חלקים, מעורב בה טוב ורע, והחלק 
הרע כמעט אין לזה שימוש, לכן תחלה חילק את הסחורה לחלקים שונים, 
"ומן השאר גם כן בחר הטוב שבו, ועשה מחלקו שלשה מינים, טוב ובינוני 

מכל מין לבדו הטוב במה שראוי לעשות ממנו", מהטוב עשה  ופחות, ועשה
את הדבר היקר ביותר, וכן מכל סחורה עשה את הכי טוב שאפשר לעשות 
עם זה, "ועשה ממנו אצל האומנים הבקיאים בגדי חופש מגוונים שונים זה 
מזה, וצבעונים שאינם דומים זה לזה, וילבשם לפני המלך בכל זמן ובכל מקום 

מהם", והיה לו מה להראות להמלך, בכל זמן בגד חדש, וכל זאת כראוי לו 
.              מאותה חתיכת משי שקיבל מאת המלך, זה מה שעשה העבד החכם  

 
מעבדי המלך, עשה מכל חלקו מן המשי מה שעשה הזריז מהמין "והכסיל 

הפחות שבו", שעירב את כל הסחורה, ועשה מהכל בגד אחד, וממילא לא 
לעשות יותר ממה שעשה החכם בסחורה הגרועה ביותר, שהרי כאן היה יכול 

היה מעורב גם הסחורה הגרועה ביחד עם הסחורה הטובה, "ומכרו במה 
שנזדמן לו מן הדמים, וימהר להנות בו במאכל טוב ובמשתה טוב וכדומה לו", 
וכל הסחורה נאבדה מאתו כלא היה, רק בקצת מאכל ומשתה שהרויח מזה, 

בר אל המלך, רצה את מעשה הזריז הנלבב והקריבו אליו, "וכשהגיע הד
והעלהו אל מעלת אנשי סגולתו, וירע בעיניו מעשה הכסיל, ויגרשהו והרחיקו 
אל שוממות ארצותיו, והשכינו עם אנשי קצפו", היינו ששלחו לגור אצל 

             .                                  האנשים שהמלך כועס עליהם, אנשים פחותי ערך
 

הוא, "וכן האלקים יתברך נתן ספר תורתו האמת לעבדיו לבחון  הנמשל
אותם, והמשכיל הפיקח, כשהוא קורא אותו ויבינהו הבנה ברורה, יחלקהו 

לדעת הענינים הדקים הרוחניים, אשר הם  –לשלשה חלקים, האחד מהם 
לעשותם חכמת המצפון, כחובות הלבבות ומוסרי הנפשות, ויחייב את נפשו 

תדיר", זהו כמו במשל הסחורה היקרה ביותר, שהרי לזה צריך הבנה דקה 
והיא  –וברורה ביותר, כי היא עבודה קשה, "ואחר כן יברור ממנו חלק שני 

חכמת חובות האברים בזמנם ובמקומם", היינו מה חובתם ביום, ומה חובתם 
יך סחורה בלילה, וביום טוב ושבת, שבהם יש חובות אחרות, וגם לזה צר

טובה יפה ויקרה, אך לא כל כך דקה כמו לחובות הלבבות הנ"ל, "ואחר כך 
בעניני דברי הימים, לדעת כתות בני אדם ותולדותם  –ישמש בחלק השלישי 

על סדר הדורות שעברו, ומה שארע מן הדברים והחידות בימים קדמונים", 
הכל, הוא  שהרי הרבה חכמות אפשר ללמוד מתוך התורה, והחכם למד ממנו

חכם ויודע כל התועלת שאפשר לקבל מן התורה, אבל לא שעושה את הטפל 
לעיקר ומערב הכל ביחד בערך שווה, ואינו לומד את התורה כמו שלומדים 
חכמה חיצונית, אמנם גם חכמות אלה הרי אפשר למצוא בתוך התורה, אבל 

                                               .                           החכם מבין שזה אינו עיקר התורה
 

בכל ענין ממנו בזמנו ובמקומו וכראוי לו כפי הצורך אליו, ויעזר על "וישמש 
השתמשו בכל אחד מהם בחכמת השימוש ובחכמת המופת ובחכמת 
הדיבור, שמהם תהיינה ההקדמות לחכמה האלקית", הכל נמצא בתוך העולם 

ם כדי לדעת את האלקים, "כי מי שאינו בקי המעשי והממשי, וצריך אות
בהם", שאינו יודע כלום מחכמה הממשית של הבריאה, "אינו מכיר סימני 
 חכמת הבורא בבריאותיו, ולא ידע עניני גופו כל שכן זולתו, כאשר זימן העבד
   
 
 
 
 

 

 שיעורי

 
 

()י"ג –ממרן הגה"צ זצ"ל   
 



 
 ו

 יום י"ד הרה"ק יוסף צבי ב"ר ישראל מהרי''ץ דושינסקיא –נפטר תש"ט
 

נו הולך שהיו אומרים על הגרי"צ זצ"ל בעת שהיה עדיין אברך שאי ושמעתי
לישן אחר אכילת חמין בשבת והיה בזה אמירה לדוגמא שאינו מתנהג 
באופן הרגיל אצל בני אדם הממלאים עתותיהם בתענוגים רק היה ממלא 

.                            כל עתותיו בהתמדת התוה"ק ועי"ז זכה להיות הגדול בדורו  
 

 יום ט"ו           הרה"ק מרדכי מנדבורנא ב"ר ישכר בערצי נפטר תרנ"ה 
 

כ"ק מרן הגה"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א ]זצ"ל[ שבהיותו ילד  סיפר
קטן, שבת פ"א בעיר מולדתו סיגעט הצה"ק הר"ר מרדכי מנדבורנא זי"ע, 
ואדמו"ר הלך לשלחנו הטהור בליל שב"ק, כששאלו הר"ר מרדכי'לע בן מי 

טוב זי"ע( ושאלו אתה, ענהו אדמו"ר בנו של הרב דמתא )מרן הקדושת יום 
הר"ר מרדכי'לע ומה אתה לומד, ענהו הילד אני לומד חומש ורש"י, נענה 
הר"ר מרדכי'לע ואמר, טוב הדבר, דע לך כי ישנם הרבה גוטע יודען שאין 
יודעין היכן הקב"ה שורה, משום שאינו לומדים חומש ורש"י... זיי ווייסען 

          .                ישט חומש מיט רש"יט ב"ה וואוינט ווייל זיי לערנען נ-נישט ווי ג

 יום י"ט              הגאון ר' אליהו מווילנא ב"ר שלמה זלמן הגר"א תקנ"ח
 

הגר"א בשנות אליהו ]פ"א דפאה[ דבלימוד התורה יש מצוה וכפימש"כ 
בכל דיבור שמוציא מפיו דבשאר כל המצות כשמקיים המצוה של נטילת 

כל הזמן שמחזיק הלולב בידו נחשב למצוה אחת, לולב לדוגמא הרי במשך 
משא"כ בלימוד התורה דכל תיבה ודיבור הוא מצוה כשלעצמה ונמצא 

.                                     דכשלומד תורה הוא עושה חבילות חבילות של מצות                                                                 
 

צל הגר"א מווילנא זצ"ל שנחלה פ"א ולא היה יכול לאכול עד שאירע א מה
שנכנס אליו תלמידו המובהק הגר"ח מוואלאזשין זצ"ל ודיבר עמו ולאחר 
מכן הבריא מיד ונתברר כי הוא התייגע מאוד בהבנת דברי תוס' ומתוך שלא 
היה יכול לעמוד על דבריהם נחלה עד שבא תלמידו ובירר אתו את הדברים 

א. הרי שמדת היגיעה שאדם מכניס בהשגת עוה"ז הכניס הגר"א ושוב הברי
.                                                                                                        ביגיעת התורה          

 נרשם ווילנא של הקהילה שבפנקס ששמעתי קטנה עובדא נא ואספרה
 העיר של הרבנית עם א"פ הלכה מווילנא א"רהג של שהרבנית המעשה

 נענו ולא הדלת על ודפקו אחד לבית והגיעו צדקה לצרכי מעות לקבץ ווילנא
 נפתחה שהדלת הבחינה א"הגר של והרבנית משם לפנות הנשים התחילו

 ואחר הצדקה לקבל לבית השנים וחזרו לשם לחזור לחברתה היא ורמז
 שכל היאך הרבנית לחברתה לוםבח הודיעה א"הגר של הרבנית שנפטרה

 שכר לנו נקבע צדקה לקבץ הליכתנו ועל מעלה של בדין בדקדוק נרשם דבר
 את שפתחו באצבע לך רמזתי שאני לפי ,בדבר זכות יותר לי שיש אלא

 קלה אפילו תנועה שום כי מיוחד שכר נקבע כ"ג כזה קטן דבר ועל הדלת
(                        א דף קפ"חנאבדה. )דברי יונה ח" לא ת"השי לכבוד שנעשית  

 

 יום י"ט        הרה"ק יעקב יצחק מפרשיסחא ב"ר אשר היו"ד הקדוש תקע"ה
 

סוכנת וכבר היה שפעם נחלה הרבנית ל"ע במחלה מ 'די הקמהיהו ומקובל
ואמר שאף  והקדיש כל נכסיו לצדקה 'סמוך ליציאת נשמה ועמד היהודי הק
ץ אמנם גם זה חו כזומחולי מסוכנת  שזהו למעלה מדרך הטבע שתתרפא
בזכות שעשיתי דבר בלתי טבעי  ולכן לדרך הטבע שיקדיש אדם כל נכסיו

       (              . )דברי יונה ח"אכדאי הוא שיעמוד הזכות שתעמוד מחוליה כזו
       

 יום כ"ה     הרה"ק לוי יצחק מבארדיטשוב ב"ר מאיר בעל קדושת לוי תק"ע
 

ור שמספרים מהרה"ק מבארדיטשוב זצ"ל, שראה לאחד הסיפ וידוע
שהולך וצועק על שנאבד ממנו הארנקי שהי' שם כל רכושו וגם רכוש 
אחרים, וקרא לו בעד החלון ואמר לו שנמצא הארנקי ושידלו בדברים 
שישב לאכול ולשתות, ובעת שאכל ושתה נזכר הלה היכן ששכח הארנקי, 

הרה"ק אח"כ שראיתי עליך שאבדת  והלך לשם ומצאו שלם במקומו, ואמר
הישוב הדעת שלך, והבנתי שבעת שתחזור אצלך הישוב הדעת תזכור ג"כ 

   .                      היכן הארנקי שלך ולכן שידלתי אותך שתשב לאכול ולשתות
 

 
                             
 
 

 

 
 

 סיפורים, ענינים, אמרות, ממרן זצ"ל
 

 מהצדיקים אשר יומא דהילולא שלהם חל בחודש תשרי
 

 

".   הזריז כלי בעלי המלאכות להשלים מה שכוון לעשותו מן המשי של המלך  
 

בו לדעת חידות  הנמהר בעמדו על ספר האלקים, הוא משמש"והפתי 
הראשונים ודברי ימי הקדמונים", כמו אריסטו שידע את כל התורה, אבל 
השתמש בו רק לצרכי מחקר, ולא להדברים הנ"ל, "וימהר להנות בו בעניני 
העולם, ויביא ראיה ממנו לרדוף אחרי התאוה, ולהניח דרך הפרישות", 

ושמים, שאפשר להביא מתוך התורה מאות ראיות לחיות חיי תאוה מג
"ולעשות כרצון איש ואיש, וללכת אחרי רצון כל מין ומין מבני האדם כדעתם 
וכחפצם, והוא כמו שאמר הכתוב )משלי ה כג( הוא ימות באין מוסר וברוב 
איולתו ישגה", כי אצל אדם כזה התורה אינה אצלו דבר קדוש, זה רק ספר 

אדם את מהות היסטוריה ומחקר וכדומה, אבל אין בו ערך עליון שמלמד ל
הבריאה וחובתו בעולמו, אמנם גם זה החלק השלישי שאפשר להוציא מן 
התורה יכול לעזור לחכמה אלקית, אבל אם הוא מחפש רק את זה, אז לא רק 
שלא תהיה לו תועלת מן התורה, אלא להיפוך, זה יהיה סם המות בשבילו, כי 

                                            .            הוא יכול להביא ראיות הפוכות מתוך התורה
 

אחי המשל הזה, והשיבהו אל מחשבתך, והתבונן מספר תורת אלקיך "בחן 
מה שהעירותיך עליו, והעזר להשיג אותו בקריאת ספרי הגאון רבינו סעדיה 
זכרונו לברכה", שחיבר ספר בעניני אמונה ובטחון, "שהמה מאירים השכל 

ים הפתי ומזרזים העצל", שמתקנים כל הצריך תיקון, ומחדדים הבינה, ומור
אם בינתו אינה מחודדת, היא מחדדת אותה, אם הוא פתי, הם מורים אותו, 
ואם הוא עצל, מזרזים אותו שלא יהיה עצל, ומסיים ההקדמה "והאלקים יורנו 
דרך עבודתו, כאשר שאל ממנו משיחו )תהלים טז יא( תודיעני אורח חיים 

".                                                        ת פניך נעימות בימינך נצחשובע שמחות א  
 
 
 

 

 בס''ד

 
 

 להני החשוביםמעמקי לבבינו נודה ונביע 
העוסקים בלי ליאות למען הצלחת הגליון מדי 

הלא המה ומידי שבוע בשבוע שבת בשבתו,  
 

הי"וטובי' גאלדשטיין מוה"ר   

הי"ולצער ישראל בער האמוה"ר   

הי"ויונה פעלדמאן מוה"ר   

הי"ויואל בינער מוה"ר   

הי"ויחזקאל ברוך פעלדמאן מוה"ר   
 
 

ני"ושמעון יואל שאלמאן הבה"ח   

ני"וארי' לייב בערגער הבה"ח   
 

 

'ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה מעם ה  
 וזכות מרן זצ''ל יגן בעדם להתברך בכל מילי דמיטב בביאת גו''צ בב''א

 
ת שמחת יום טוב ופתקא טבאבברכ  

"אוצר יונה" מערכת  

 

 המשך התחלת "שער הבחינה"
יבוא בעזה"י   

 



 
 ז

על ידי הצדיקים לומדי התורה, והנה  ץ חוטאים, מתכפרהעבירות שעמי האר
שפורשים הצדיקים משערי  שייך כשיש להצדיקים שום עודף, כגון במה זה

באיסור, אמנם אם  הוא שיתכפר על מה שהרשעים פוגעים ההיתר, אזי דין
איך יגינו על  יתרון רק שעושים כפי התחייבות, אם כן גם הצדיקים אין להם

.                                                            שחייבים ם פחות ממההרשעים שמקצרי  
 

בבהכ"נ ועושים התולים ודברים בטלים,  בקריאת התורה הע"ה יושבים והנה
אינו יכול לעשות בזה יותר  יכפר עליהם, הלא התלמיד חכם אשר שומע ומי

ואם כן במה יתכפרו  לישב באימה ולשמוע דברי אלקים חיים ממה שנצטוה
דשבת, שהוא  עמד עזרה ותיקן לקרוא בתורה גם במנחה רשעים אלו, על כן

 העוסק בתורה כל השבוע פטור מהתמדה יותר מההתחייבות, ובפרט ת"ח
ס"ב(, ואפ"ה יושבים באימה  ביום השבת כדאיתא ברמ"א )סימן ר"צ

ן משום ולכן אמרו שתיק קריאת התורה, ובזה יהיה כפרה להנ"ל ושומעים
מודה אני לפניך  העוסקים בדברים בטלים כידוע מנוסחת יושבי קרנות, הם

ד. קרנות שהם משכימים לדברים בטלים, עכ" שלא שמת חלקי מיושבי
(                                                                                          )דברי יונה ח"ב דף מ"ח  

 
משפטים( אזן  'פר מפרש מאמר חז"ל )הובא ברש"י פהחתם סו ומרן

 ר סיני לא תגנוב והלך וגנב תירצע וצ"ב וכי איזה חטא יש באוזןששמעה על ה
סוף המעשה מורה על חסרון הרי הידים הם שבצעו את הגניבה ומפרש כי 

ם ללבו דאלמלא היה מאזין כראוי היו הדברים מגיעים למוחו ונכנסי השמועה
.                                 כי הכל תלוי באופן השמיעה מעשה גומריםולא היו כלי ה  

 
 ל"זצ ס"החת מרן שפירש מה להזכיר יש ההושענות בענין דברי ומדי

 כמבושל דכבוש ל"קי דהנה, יראתך לומדת הושענא, בגולה כבושה הושענא
, ע"מהאוה לפגם טעם קצת יש אצלינו גם הרי בגולה כבושים שאנו ומכיון
 כבוש הוי לא אזי, הזמן בכל אחד במקום אינו דאם בכבוש הילכתא אמנם

 כ"א, מאתך ורועדים וזוחלים, יראתך לומדת שאנחנו מכיון כ"וא, בשלימות
 זה שאין דהילכתא אליבא טענה לנו ויש, הכבוש בדין פגם יש הרעדה י"ע

                                  . )דברי יונה ח"א דף שכ"ג(                        בשלימות כבוש
 

 המלחמה שלפני שם שכותב ל"זצ ס"להחת הזכרון בספר מצינו והנה
 קברים שנשטפו אסון גם והיה ע"ל החיים בבית רעש קול שמעו זו בתקופה

 לבוא עתיד שעוד למה הכנה שזהו לו אמר שלבו ל"זצ ס"החת וכותב כ"אח
       (  דף רפ"ו ע. )ד"י ח"א"ל הנורא מלחמה כ"אח התחילה ובאמת ,הדור על

  
 את תקח שכאשר "וקדשתו ההר את הגבל" פירש ל"ז סופר חתם בעל ומרן

 "ד" הוא א"ה קודם שאות תמצא' הר תיבת מורכבת שמהם" הר" האותיות
 הוא שלאחריו והאות" ק" הוא ש"רי שלפני האות כן"' ו" הוא שלאחריו ואות

" הר" תיבת את צד מכל לסבב הרה את הגבל וזהו "קדוש" אותיות "ש"
(                              ". )דברי יונה ח"א דף קע"גקדוש" תיבת מזה יצא' וקדשתו  

 
 

 ~ להושענא רבה ~
 זצ"ל בדרשות הושענא רבה מה ע"ד שפי' מרן הגה"ק מסאטמאר והוא

דהנה הבית המקדש נקרא בית  שמבקשים בהושענות, הושענא בית הבחירה
אלקים את הטוב ואת  לכאורה טעם הדבר הוא, כי הלא נתן לנוו הבחירה

והישרה, והנה  ל יט( ובחרת בחיים, וזהו הבחירה הנכונה הרע, וצונו )דברים
בכל  הלא היתה היא משפעת קדושה וטהרה בזמן שביהמ"ק היה קיים

לבחור בחיים בבחירה ישרה לעשות  העולם בלי ערך, וממנה תוצאות חיים
גלינו מארצינו וירדנו פלאים, עד  א ית"ש, אולם מפני חטאינורוח להבור נחת

שאין לנו באמת בחירה, כי  לעשות חובותינו בבית בחירתי"ך, דהיינו שאין לנו
להעמידה על  בכח אדיר וחזק, ואין שום כח לחזק הקדושה היצר מתגבר

 מנגד לדרך האמת, כמסייע שיש בו ממש תילה, אדרבה כל כח שבעולם
אנו מבקשים הושענא בית  , וכמעט שניטלה הבחירה, לזהלדרכי השקר

ה', שאוכל  נזכה להשפעת הקדושה ממנה לחזות בנועם הבחיר"ה, שכבר
 לדרך האמת אם ארצה בכך, והעוונות לא לעשות הבחירה הנכונה והישרה

     . )דברי יונה ח"ב דף קמ"ד(                                        יעכבו את בחירתי עכ"ד
 

 ל"זצ ס"החת מרן שפירש מה להזכיר יש ההושענות בענין דברי ומדי
 כמבושל דכבוש ל"קי דהנה, יראתך לומדת הושענא, בגולה כבושה הושענא

, ע"מהאוה לפגם טעם קצת יש אצלינו גם הרי בגולה כבושים שאנו ומכיון
 כבוש הוי לא אזי, הזמן בכל אחד במקום אינו דאם בכבוש הילכתא אמנם

 כ"א, מאתך ורועדים וזוחלים, יראתך לומדת שאנחנו מכיון כ"וא, שלימותב
 זה שאין דהילכתא אליבא טענה לנו ויש, הכבוש בדין פגם יש הרעדה י"ע

. )דברי יונה ח"א דף שכ"ג(                                                           בשלימות כבוש  

 
 

ב זי"ע אומרים שיש סגולה לספר סיפורים מהרה"ק מבארדיטשו העולם
במוצאי שבת, ידוע שהרה"ק מבארדיטשוב היו לו מתנגדים בתוך העיר, והנה 
היה לו מנהג שכשנכנס לבית הכנסת, היה מרים את היהודי הראשון שמצא על 
ידו, וניגש עמו עד לארון הקודש ואמר, רבונו של עולם כך נראה יהודי, 

איזה גוי,  והמתנגדים שלו רצו לעשות ממנו ליצנות, ופעם אחת שמו שם
וחשבו שלא ישים לב, הלבישו אותו טוב כמו יהודי, ובאמת הגיע הרה"ק וחטף 
את הגוי הזה והרים אותו וניגש עמו עד לארון הקודש ואמר, רבונו של עולם 

 ראה, כך נראה גוי.
 

על הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע שפעם בערב יום הכפורים ציוה להכריז  מסופר
לו סכום של רובל אחד לצדקה, כדי שיזכו בעיר, שכל אחד צריך להביא 

להחתם לשנה טובה, והרה"ק נעמד ליד שולחן בחצר, והצבור התחילו להביא 
אליו את הכסף, הוא ישב שם במשך כל היום, וכבר כמעט שהיה חשכה, אבל 
הוא עוד חיכה שם למי שעדיין לא הגיע, פתאום הגיעה אשה אחת, היא רצתה 

אני אלמנה ויש לי בבית בן יחיד, נסיתי כל היום  בנשימה אחת ואמרה לו, רבי
למכור חפצים שיש לי בבית, כדי שיהיה לי שני רובל, שאוכל להביא רובל אחד 
לעצמי ורובל אחד לבני, אבל אחרי ככלות הכל לא הצלחתי להרויח רק רובל 
אחד, ולכן הבאתי אל הרבי רק רובל אחד, לכן אני מבקשת שאני יהיה יוצא מן 

 ני את הרובל הזה עבורי ועבור בני.ויקבל ממהכלל, 
 

ואמר לה לא, איני יכול לעשות יוצא מן הכלל,  הרה"ק מבארדיטשוב זי"ענענה 
אני צריך רובל אחד לכל נפש ממש, האלמנה הנ"ל פרצה בבכי, ובלב נשבר 
הלכה משם ולא ידעה מה לעשות, כעבור קצת זמן היא חזרה אליו ואמרה, יש 

אם הרבי אינו רוצה ליקח את זה עבור שנינו, אז אתן את זה  לי רק רובל אחד,
בשביל בני, ואני כאשר אבדתי אבדתי, מה שיהיה עמי כבר יהיה, כששמע כן 
מיד נענה הרה"ק סניגורן של ישראל ואמר, רבונו של עולם בא וראה מה 
יהודים צריכים כאן בעולם, הלא אין אנו צריכים כלום, כל מה שאנו מבקשים 

ק בשביל שבנינו ילכו בדרך התורה, בנערינו ובזקנינו נלך, הכל אנו זה ר
מבקשים בשביל המשך הדורות, ואנו רק מבקשים לעצמינו גם כן כדי שנוכל 

)דברי יונה ח"ב  לגדל אותם בדרך התורה, לכן תן לכולנו שנה טובה ומתוקה.
 דף צ"ט(

 

ישראל  שהמליץ הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע בליל כל נדרי במעלת וכמו
קדושים, שאילו הי' ניתן לאומה"ע מצות אכילה ושתי', הרי היו משתכרים ולא 
היו יכולים לבא בערב לבית הכנסת, ואילו ישראל מקיימים מצות אכילה ושתי' 

.                                       כבערב יוה"כ, ואח"כ ניגשים באימה ופחד לקראת יוה"  
 

רה"ק מבארדיטשוב זי"ע, אנו מלאי עון ואתה מלא המליצה ישרה של ה וידוע
רחמים, היינו שאף שאנו מלאי עון, אבל כל עצמינו הוא רק קטני אנשים וחדל 
אישים, וא"כ אף כשאנו מלאי עון מעט מזעיר היא, אבל השי"ת שהוא בלתי 
בעל גבול ובעל תכלית, וא"כ כשהוא מלא רחמים, הרי זה רחמים גדולים בלי 

.                                                                                                                גבול ותכלית    

 ל"אמרז דהנה ע"זי מבארדיטשוב ק"הרה של בפומיה מרגלא שהיה וכמו
 ואומר אען והנה לעולם גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר כל[ ו ו"פ אבות]

 סלחתי ה' ויאמר[ כ יד במדבר] ה"למשרע ת"השי שאמר מה ואומר בשם דבר
(      ובמהרה. )דברי יונה ח"א דף רצ"ז בקרוב גאולתינו יחיש זה ובזכות כדברך,  

 

שהגה"ק מבארדיטשוב זי"ע שלח פעם את משמשו בערב פסח אחר  ויסופר
זמן אכילת חמץ לקנות עבורו ככר לחם בחנותו של היהודי , המשמש 

למאוד חזקה עליו פקודת רבו, והלך לבקש בחנות של יהודי  שהתפלא עד
לחם חמץ, וכמובן שלא מצא, וככה הלך מחנות לחנות וחזר בידים ריקנות, 
כשבא לפני רבו הקדוש בלי לחם, פקד עליו הרה"ק לשוב שנית ולחפש בשוק 
מטפחת משי יקרה בחנות היהודי ]מסחר זה נאסר בימים ההם מטעם חוקי 

היו מבריחים את המכס ע"י הבאתם מן החוץ[ הלך המשמש המדינה, כי 
לקיים פקודת רבו, ותוך איזה רגעים חזר אל הרבי כשבידו מטפחת של משי, 
נענה הרה''ק מבארדיטשוב זי"ע ואמר, רבוש"ע הבט משמים וראה, הצאר של 
רוסי' יש לו כך וכך חיילות, כך וכך שומרים, וכולם שומרים אצל הגבול שלא 

את המכס, ואעפ"כ לא הועילו כל החיילים והשוטרים, ותוך כמה רגעים יבריחו 
השגתי מטפחת של משי מסחורה שאסור להחזיקה ע"פ חוקי המדינה, 
ולעומת זה אתה רבוש"ע אין לך חיילים ושוטרים לשמור עלינו אם לא נבריח 
משהו חמץ, ואעפ"כ כיון שכתבת בתורתך "ולא יראה לך חמץ" לא נמצא אפי' 

לחם א' אצל שום יהודי מי כעמך ישראל שאינם צריכים לשומר ולשוטר ככר 
(     קע"ג-ומושל, מקיימים גזירותך ומצותיך, עכד"ק: )דברי יונה ח"א דף קע"ב  

 

 יום כ"ה הרה"ק משה סופר מפרעשבורג ב"ר שמואל בעהמח"ס חתם סופר ת"ר
 

הוא ח"א דף י"ב(  החתם סופר בדרשה לשבת שובה )דרשות מרןועדש"כ 
עזרה תיקן  על מה שאמרו חז"ל )בבא קמא פב.( כי אומר זאת בדרך הלצה

 כל משום יושבי קרנות. יראה הפי' כך כי לקרות בתורה במנחה בשבת
 העבירות
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לדבר קצת בגלוי כדבר איש אל רעהו, יש בכלל בין אנשים ובפרט אצל  רציתי
בחורים, שיש דברים שיודעים, אבל אין בהירות בזה, אין מרגישים את הרגש 

עמים כל החיים הולכים לאיבוד, מחמת איזה הטהור על פי התורה, והרבה פ
שיבוש ברגש, ומחמת שלא ידעו בבירור, וזה הגורם על מה שקורה אחר כך, 
כי לא חיו עם בהירות, ויש לידע שבשנים שאתם נמצאים בישיבה, זה אינו 
כמו שאר שנות חיי האדם, הרי עוברים זמנים ותקופות שונים, כל מיני זמנים 

ללמוד יותר ויש שלומדים פחות, זה תלוי בנסיבות בחיים, יש שיכולים 
החיים, אבל בשנים אלו שאתם נמצאים בישיבה אפשר להגיד, שלימוד 
התורה הוא הכרח כדי להיות יהודי, אצל בחור ישיבה להיות בן תורה ותלמיד 
חכם ולהיות יר"ש, הם שני דברים שזה הולך לגמרי ביחד, אבל מצד שני היצר 

וא מבלבל את הראש עם כל מיני הבלים וכדומה, את הכל הרע יודע מזה, וה
הוא עושה כדי לגרום לו לחשוב שלימוד התורה שלו אינו הכרחי, ואינו כל כך 
חשוב ומועיל, אבל באמת יש לידע שהדרגא שאדם מגיע בלימוד התורה זה 

                              .                                            ברור, זה דבר שרואים אותו בעליל
 

אמרו בגמ' )ברכות ה.( כל העוסק בתורה יסורין בדלין ממנו. ואם חז"ל  הרי
אומרים כן, הרי זה אמת לאמיתו, ולכאורה צריך להבין, וכי אדם עני שאין לו 
פרנסה ומגיעים לו יסורים, וכי על ידי שילמוד תורה זה יפסק, הוא פתאום 

אדם חולה אם יתחיל ללמוד הוא יעשה בריא, וכל  יפסיק להיות עני, וכן
היסורים בדלים ממנו, הלא אין רואים זאת בעליל, אבל דברי חז"ל הם אמת, 
ומה הפשט בזה, אבל האמת היא, שדברי הגמ' אמת ויציב, שיסורים זה אינו 
דבר התלוי תמיד במצב האדם, לפעמים יש עני בלי יסורים, ולפעמים יש 

זה אינו תלוי במצב החיצוני של האדם, יש חולה בלי עושר עם יסורים, 
יסורים, ויש אדם בריא עם יסורים, היסורים הם הרגשות הקשות שיש לאדם, 
שאינו מקבל את המצב באהבה, ואינו חי עם אמונה טהורה ועל פי תורה, זה 
אפשר לומר בודאות, כי אדם העוסק בתורה, אם מונח בתורה כמו שצריך, 

ו כל היסורים, ומותר להאמין בזה, הגמרא אומרת כן, וזה אמת אזי נופלים ממנ
ונכון, שאם לומד תורה כמו שצריך ללמוד תורה, יסורים בדלים ממנו, והוא 
 מרגיש בכל מצב שהוא נמצא בו, שהוא אדם מאושר וטוב לו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יסורים, ויש אדם בריא עם יסורים, היסורים הם הרגשות הקשות שיש לאדם, 
שאינו מקבל את המצב באהבה, ואינו חי עם אמונה טהורה ועל פי תורה, זה 
אפשר לומר בודאות, כי אדם העוסק בתורה, אם מונח בתורה כמו שצריך, 

להאמין בזה, הגמרא אומרת כן, וזה אמת  אזי נופלים ממנו כל היסורים, ומותר
ונכון, שאם לומד תורה כמו שצריך ללמוד תורה, יסורים בדלים ממנו, והוא 

.                            מרגיש בכל מצב שהוא נמצא בו, שהוא אדם מאושר וטוב לו  
 

רוצה שתגדלו כמה שאתם יכולים לגדול, ויש לכם אפשרות לגדול, ואנו  אני
לעזור לכם בזה, אם עמלים בתורה באמת, אינו יכול להיות שהדבר  רוצים

הקטן ביותר יפריע לכם ללימוד, אם כל משחק קטן יכול להפריע לקול 
התורה בבית המדרש, וכל הבית המדרש נעצר מללמוד, זה סימן שאין 
לומדים כמו שצריך, אתם יודעים בעצמכם את האמת, שאם אינכם מונחים 

היצר הרע, כל אחד יודע את האמת, וצריך להיות בעל  בלימוד אתם בידי
חשבון, לדעת את המציאות, אני מקוה שהדברים יכנסו ללבכם, מכל בחור 
נדרש שיתייגע, ואף שבאמת אין כולם לומדים שווים, כמו שהוא בגשמיות 
שלא כל אחד הם גבירים שווים, אבל אם תהיו מונחים היטב בתוך הלימוד, 

שוקה ללמוד בהתמדה, אז יש לכם אפשרות להצליח, שיהיה לכם חשק ות
  . )דברי יונה ד' רל"ו(        יש רק דרך אחת להיות טבולים לגמרי בתוך הלימוד

 

 

 דרשה להתמדת התורה
 

 מעצמו אחד שכל ראוי דבר של לאמתו אשר פשוטים ענינים על לעורר רצוני
 יראה לבל אדםה עיני לסמות ר"היצה של כוחו שגדול אלא, עליהם יתעורר
 זו בשעה וראוי, הלימודים חזרת לזמן כעת אנו נגשים הנה. כהוויתן דברים

 הזמנים כל ושיהיו הלימוד התמדת עצמו על ולקבל הנפש חשבון לעשות
 עול ולסלק, וביגיעה רב בחשק פעמים וכמה כמה הלימוד לחזרת מוקדשים

                                                  .                  ביטולים מיני וכל השונות ההצטרכיות
 

 וההבנה החשק ולרבוי דלעילא לאתערותא וזוכה, אותו מסייעים לטהר והבא
 חוסר כגון, שונים עיכובים מזדמנים פעמים שהרבה אמת והן, בתורה

 עד, זה באופן האדם שיתייגע, לפעמים' ית מאתו נגזר כך כי, ב"וכיוצ חברותא
 להשתמט אין אופן בכל אך, לטובה מצבו לשנות' ית לפניו הנרצה הזמן שיגיע

 הסיבות שאלו לדעת ראוי כי, המסתבבים המניעות בשביל הלימוד מיגיעת
 אלא אינם דבר של לאמתו, ההשתמטות על כתירוצים בהם שמשתמשים

 ועל, כראוי ללמוד האדם שיוכל' ית רצונו שאין הדעת על היעלה כי, קושיות
 לקבל צריך זו בשעה ולכן, אלו מניעות המסבב ופגם קלקול יזהא שיש כרחך

.          פעולתך שכר לך שישלם מלאכתך בעל ונאמן, יגיעה מתוך הלימוד עול  
 

, התורה לומדי אצל גלות של במצב נמצאת התורה יגיעת לדאבוננו אמנם
 נעשה המתהוה קטן ענין וכל, ובהתרשלות אחריות בחוסר הלימוד אל ונגשים

 רק, שמים לשם הלב ושיטת היראה שחסרה לפי וזה, תורה לביטול סיבה
.                                                                              מלומדה אנשים כמצות לומדים  

 
 ש"וכמ, ביותר שנפרץ ר"והלשה הליצנות בריבוי נעוץ הדבר ששורש ונראה
 ישראל כלל מרבים שנה לאלפים קרוב שכבר לתמוה יש מאד כי חיים החפץ

 יתכן והיאך תפלותיהם נתקבלו לא ועדיין הגאולה על ותחנונים בתפלות
 עמו תפלת לקול שעה לא עדיין והרחמים החסד בעל שהוא ה"שהקב
 האסורים שמהדיבורים( פקודי' פ ק"מזוה) נוראים דברים ז"ע ומביא, ישראל

 ותפלה תורה של הקדושה דברי את מעכבת זו ורוח מסאבא רוח נעשה
 מעוכבים הם שהרי, מתקבלים התפלות שאין תמיהה עוד אין כ"וא, מלעלות

.                                            האסורים הדיבורים של המסאבא רוח י"ע ועומדים  
 

 כי ביותר הפשוטים לדברים הלב שימת חוסר נצמח מאין לנו מובןז "ועפי
 הקדושה דברי את מעכבים וליצנות ר"לשה של האסורים םהדיבורי ריבוי

 הפשוט האדם שאף בדברים מרגישים שאין גרמא ודין, האדם ללב מלהכנס
 הפה שמירת גמורה בקבלה לקבל אם כי עצה ואין, בהם להרגיש צריך היה

 על ברוחו שליט האדם שיהא, אסורים דיבורים ומלשמוע מלדבר והאזנים
ק א' דף של"ב(                                                                      . )דברי יונה חלהלשון  

 
 

 

שו ושמחו בשמחת התורהשי  
 

 לקראת שמחת תורה הבעל''ט

 גודל מעלת לימוד התורה הקדושה
 

 ממרן זצ''ל
 

וועד להוצאת ספרי מרן הגה"צ זצ"ל -בברכת שמחת יו"ט ופתקא טבא   
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