
 

 

  
 ,פרש''י מה שמועה שמע ובאאשר עשה אלקי� (י''ח, א')  וישמע יתרו וגו' את כל

 )ט''ו, י''ד( וכמ''ש ,הלא כל העול� שמעו כמותוצ''ע קריעת י� סו� ומלחמת עמלק. 
אנשי� הוא, החילוק בי� יתרו לשאר ש וי''לשמעו עמי� ירגזו�, ולמה רק הוא בא. 

, בעלמא ובמלחמת עמלק לא הי' מקרה יתרו הבי� דמה שנעשה בקריעת י� סו�ש
נסי� אשר עשה אלקי�, דהיינו אלע האב� געהערט, אבער נאר יתרו האט  היואלא 

הוא מלשו�  � שמיעהמלת אבל רק יתרו הבי� הדבר, ו ,פארשטאנע� (הכל שמעו
  הבנה). 

  
ונלח� עמה�,  ,עמלק שמע ביציאת� של ישראל ממצרי� �וי''ל עוד עפ''י המדרש 

מצאנו הנה  .שנאמר וישמע יתרו ,בא ונדבק עמה� ,יתרו שמע בשבח� של ישראל
דהיינו אע''פ ששמע  הנה ע� יצא ממצרי�, � בבלע� ובלק, שבלק אמר ג� חילוק זה

 כי ברח הע�, � אמר שיצאו מעצמ�, וכמו שאמר פרעה  ,שכלל ישראל יצאו ממצרי�
  אלא הקב''ה הוציא� מש�.  ,אינו כ�ש קל מוציא� ממצרי�, �ובלע� השיבו 

  
 צ''ע פרש''ישלכאורה  – עפ''י דברי הימי� יוס� �  חילוק זה יש לפרש ביתר ביאור

, הלא מפורש בפסוק מלחמת עמלקו עת י� סו�ירק ששמע בא כיו� יתרוהטע� שש
אחר רק  ,שהטע� שעמלק בא ללחו� בישראלותי' מע יציאת מצרי�. ששבא כיו� ש

היו  בני עמלקג� גלות, ששבאמת ג� עליו הי' מוטל חוב המפני  שיצאו ממצרי�,
כי גר יהי' זרע# באר" לא לה�, ולכ� נתירא לבוא  �הגזירה בכלל  היווזרע אברה�, 

הגלות, הוא מוכרח אח''כ להשלי� גזירת  'כ יהי'מקוד� ללחו� את� ולהרג�, שא'
מעתה אעשה בה� כלי' י�, אמר אכ� עתה כשבני ישראל שלמו את החוב בגלות מצר

בני ישראל את  כי כבר שלמו בה� פליט, והגזירה לא יחול עליו, , שלא ישארנמרצת
החוב, והנה יתרו בשמעו כי יצאו בני ישראל ממצרי�, לא  האמי� כי יצאו יציאה 
חלוטה, שבאמת עוד לא הגיע הזמ�, רק א� שיחשוב מלידת יצחק, ולכ� נכנס ספק 

כמו שאמר משה לפרעה ורק יציאת זמנית על איזה ימי�,  בלבו, וחשב שבודאי הוא
דר# שלשת ימי�, אבל עתה כאשר שמע מלחמת עמלק, נתאמת אצלו כי יציאה  –

מה שאמר  ולפ''ז י''למוחלטת היא, כי מהמלחמה מוכח שיציאה מוחלטת היא. 
ו קאי על העתיד, היינש � ויר� מאגג מלכו וגו' קל מוציא� ממצרי� (פרש''י  –בלע� 

י� ירכאשר  – גבר על עמלקששקאי על העבר, דהיינו משה  ולדברינו י''ל .על שאול)
ע� יצא  � ממצרי�, לא כבלק שאמר שקל מוציא� � זה ראי' משה את ידו, 

 –עוד לא הגיע הזמ�, שממלחמת עמלק מוכח דהיינו שיצאו מעצמ�, דהא ממצרי�, 
  ממצרי�.  שקל מוציא�

  
מי שהוא רשע ושונא ישראל, מגודל השנאה  – וי''ל עוד עפ''י דברי האגרא דכלה

מי ששונא לתלמיד חכ� מיד בלבו, לא יטה אוז� לשמוע השבח רק הגנאי, וכ� הוא ת
מספרי� בשבח� לא יתפעל, ואדרבה לא יכנס הדבר שולירא ה' בכל דור, א� שומע 

באזניו, ונעשה עצמו כאילו אינו שומע, רק א� יוכל למצוא איזה גנות, לזה מטה 
לפרשת , ושומע אפילו בעת שינתו, כי לא יחפו" כסיל בתבונה, והנה קוד� אוז�

הנה לא נתפעל עמלק משמעו את הפלאי פלאות ונאמרה ביאת עמלק ללחו�, יתרו, 
היש  –לבוא ולחסות ולהתדבק בישראל, ואדרבה רק זה שמע כשאמרו בני ישראל 

 � נות, ועלה קאמרשמע הגש דהיינו סמי# לי' ויבא עמלק,וה' בקרבנו א� אי�, 
הוא שמע רק השבח, אי# השי''ת פעל כל  מע יתרו את כל אשר עשה אלקי�,ויש

זאת למשה ולישראל עמו, וזהו כוונת המדרש הנ''ל, עמלק שמע ביציאת� של 
 אפשר ע''י תחבולות וכיוצא, ולא שמע רק שיצאו ממצרי� , דהיינוישראל ממצרי�

רבה שמע את כל אד תרוא� אי�, ויהיש ה' בקרבנו  � אמרושה� , והא ראי' בהו
  שבח� של ישראל.  רק דהיינו ששמע אשר עשה אלקי�,

  
אחד ילמוד שמעו דבר אחד, יששני אנשי� להיות  י�שיכול ,דבר גדול מכא� רואי�

 דברי וי''ל עוד עפ''י ממנו לימוד גדול שישפיע  עליו, והאחר לא יהי' מושפע כלל.
חכ� וישמר אלה ויתבוננו  מי) , מ''ג(ק''זהפסוק בתהלי�  עפ''י ,החת� סופר

שהפסוק לא פי' מי הוא החכ� המתבונ� בזה ההשגחה נפלאה  יש לעיי� �חסדי ה' 
ששמע קריעת י� סו�  ,הפסוק קאי על יתרוש תי'וגבורותיו. בולהכיר  ,של הקב''ה

רמז דוד והיינו ש ,ידעתי כי גדול ה' מכל האלהי�עתה  – ומלחמת עמלק, ובא ואמר
במדרש  שה. וכעי� זה איתאמות� חדי� מה� כתרו י �  מ''י חכ''� ר''ת �  ע''ה המל#
די� מה� כתרו י �  �''זה יתרו, ור''ת של מלת חכמי � הה''ד כבוד חכמי� ינחלו �  רבה
  שה.  מות� ח
   

ואשא אתכ� על כנפי  )י''ט, ד'וי''ל עוד עפ''י דברי העבודת ישראל על הפסוק (
פרש''י הדמיו� לנשר הוא שאינו מתירא רק מח", ולכ� נושא גוזליו על  –נשרי� 

מהו החסד שעשה עמנו, כיו� שבלאו  צ''ע. ולא בבני כנפיו, ואומר טוב יכנס הח" בי
, שמי מבלעדיו אשר יורה ולא בבני מוטב יכנס הח" בי –הכי לא שיי# כא� הטע� 

שמגדיל הקב''ה את חסדיו על  כי כל זמ� ותי'. או ירי� את ידו שלא ברשותו חצי�
בשעת קריעת י�  קטרג השר של מצרי�רוצה המקטרג לקלקל, כמו ש ,עמו ישראל

, ומדוע אתה ב''ה נושא פני� לה�, וזה הללו עובדי ע''ז והללו עובדי ע''ז � סו�
הקטרוג נקרא חצי� שמורה בלשו�, כמ''ש ח" שחוט לשונ� וכיוצא בה�, ואעפ''כ 

ומוציא משפטינו לאורה, ומסיר כל המקטריגי�  ,וד� את דיננו ,הקב''ה מגדיל חסדו
 ואשא אתכ� על כנפי נשרי�, ואומר מוטב יכנס בי הח" �וסות� פיה�, וזה שנאמר 

, ח''ו , שהקב''ה מסיר הקטרוג מעל עמו בני ישראל, ולא יכנס בה� הח"ולא בבני
ולפ''ז י''ל . ולהסיר כל תלונה ,חתל על עצמו כביכול להשיב� תשובה נצומקב

קאי על יתרו, דהיינו יתרו שחכ� וישמר אלה ויתבוננו חסדי ה',  מי � פסוק הנ''לה
בא ולכ� � מעל בני ישראל, מקטריגימסיר ה אה והתבונ� בחסדי ה', האי# הואר

מע ובא קריעת י� סו� מה שמועה ש �  שזהו כוונת פרש''י ולפ''ז י''ללהתגייר. 
 �שמע הקיטרוג משר מצרי� בשעת קריעת י� סו� יתרו דהיינו  �מלחמת עמלק ו

 –, וג� שמע הקטרוג של עמלק כשבני ישראל אמרו הללו עובדי ע''ז והללו עובדי ע''ז
מסיר כל  לבני ישראל הקב''ה באהבתו בנו א� אי�, ואעפ''כהיש ה' בקר

  . בה� לכ� בא להתגייר ולהתדבקהמקטריגי� וסות� פיה�, 
  

לומר תשובה אחר בינה, דכתיב  מה ראו במגילה (י''ז ע''ב)הגמ'  וי''ל עוד עפ''י
 המהרש''א פי'(ישעי' ו') ולבבו יבי� ושב ורפא לו, הרי שהבינה מביאה לידי תשובה. 

דהיינו שיבי� האד� גודל חטאו וכנגד מי חטא, ואז ודאי ישוב בתשובה שלימה. 
ולפ''ז י''ל  .בה'העיקר מעלה של דעת הוא לעשות תשובה ולהתדבק  � ביתר ביאור

ו חכ� וישמר אלה ויתבוננו חסדי ה', דהיינו יתרו הי' חכ�, ומה מי �הפסוק הנ''ל 
  . בישראל בא להתגייר ולהתדבק לכ� ,תבונ� בחסדי ה'שהי' מ ,מעלת חכמתו

  
הנה  ג') (קול ר�, חלק וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי מר� הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל

קשה, הי'  ומל# קשה שנת� עליה� כ''כ עבודה לכאורה הצלה ממצרי� מאומה קשה
ובני ישראל ינצחו עליה� במלחמה, וה� יהיו  ,מהפכה במצרי� בזה שיהי' סגי

של  הבעלי� במצרי�, ולא היו צריכי� לצאת מש� כלל, וזהו הפירוש בכל התלונות
שרצו לשוב למצרי�, לא להיות עבדי� ש�, אלא הבעלי� ש�, וזה שיי# בני ישראל 

' ש� רק הצלה בעניני גשמיות, אבל כיו� שהי' הצלה ג� בעניני רוחניות, א� הי
זה לא שיי# במצרי�, שלזה צריכי� לצאת למדבר וליכנס  ,דהיינו לקבל התורה

מצות עשה בכל יו� להזכיר  הטע� שיש ולפ''ז י''למקו� קדושה.  שהואלאר" כנע� 
, , ולא כל המכות והנסי�יציאת מצרי�, ואמרו חז''ל שצריכי� להזכיר יו� היציאה

הו''א שבאו כדי להקל העליה�  ,היינו משו� שא� מזכירי� אות� הדברי�
אנו צריכי� להרגיש אדרבה העבודה, ועדיי� היו יכולי� להיות במצרי�, ואינו כ� ש

לא רק לאכול ולשתות וממלכת כהני� וגוי קדוש, ויש לנו תכלית גדול בעול�, שאנו 
  ולהנות מעול� הזה. 

  
ו� ומלחמת עמלק, דהיינו מזה מע קריעת י� סשש � ולפ''ז י''ל שזהו כוונת פרש''י 

ליציאת זמנית על  רק שבני ישראל לא יצאו ממצרי� קריעת י� סו� נתברר לו,שהי' 
יציאה  הי'שדר# שלשת ימי�, אלא  –איזה ימי�, וכמו שאמר משה לפרעה 

שהטע�  ינו שג� עמלק הבי�בא עמלק ללחו� כנגד�, דהי גופא מוחלטת, ומטע� זה
, ש� ישראל צריכי� לצאת ממצרי�, ולא להשאר במצרי� ולהיות הבעלי� בניש

 ורה במקו� טומאה כמצרי�, לכ� יצאהוא כדי לקבל התורה, וא''א לקבל הת
מקבלי�  ולא יכול לסבול שבני ישראל ,צותי'תורה ומ שהוא שונא כנגד�, מהלחלמ

, דהיינו שהרגיש שהתכלית של דבק בישראללהת התורה, ומטע� זה בא יתרו
  לקבל התורה עמה�. צה ג� הוא ריציאת מצרי� הוא קבלת התורה, ו

  
מעלת השמיעה וכדברינו הנ''ל, ג� גודל  הנה בפרשתינו חו� ממה שמבואר בה )ב

הנה  – רבינו בחיי בהקדמתו לפרשתינומעלת הלשו�, וכמו שכתב  גודל בה מבואר
שלמה המל# ע''ה הודיענו בפסוק זה  – ד') מרפא לשו� ע� חיי�אמר במשלי (ט''ו, נ

ורפואתה עליונה מכל  גודל התועלת הנמצא בלשו�, כי הלשו� מרפא חולי הנפש,
פא רפואות, כי יתר רפואות הסמי� וכדומה הנה ה� רפואה מסופקת, א� יתר

בה� אי� כל כח רפואת� כי א� בהסרת  בה� החולה א� לא, וא� א� יתרפא
ל החיי�, אבל מרפא הלשו� אינה רפואה החולי, אי� בה� כח להוסי� ע

כח להוסי� על חיי האד�, היא ע"  ג� מסופקת כי א� רפואה ודאית, ויש בה
לשו� על כל כש� שרפואת ה –  וסל� בה שבר ברוחוהחיי� דבקי� עמה.  ,החיי�

והוא הבזיו� והלעג והליצנות שאד�  ,יתר הרפואות, כ� החלי המגיע מ� הלשו�
 – או מלבי� פניו, ומפורש אמרו רז''ל  ,יג ומתלוצ" עליוומלע ,מבזה את חבירו

  חלק לעול� הבא. לו המלבי� פני חבירו ברבי� אי� 
  

  

  
  פרשת 
  יתרו

  תשע''ז
  לפ''ק



 

 

אפשר בו  ,אשר עמו יש לו יתרו� על שאר בעל חי ,בור הלשו� שנת� באד�יד הנה
לרפאות למי שיש לו חולי הנפש, ולקרב אותו תחת כנפי השכינה, ולהנחילו החיי� 

ה באברה� אבינו שהחזיק והמשי# רבי� נו, והמדה הזאת מצאהאמתיי� הנצחיי�
 תלוי' בצוארו, שכ� ברפואת הלשו�, והיא המרגלית שהיתהלאמונת ה', וכל זה 

דרשו רז''ל בב''ב (ט''ז) מרגלית אחת היתה תלוי' בצוארו של אברה� אבינו, שכל 
מה. , וכשנפטר מ� העול� נטלה ותלאה בגלגל חמיד מתרפא חולה שרואה אותה

כי המשיל המדה הזאת שהיא מאירת עיני� למרגלית המאירה,  – ר הדברוביא
בגרו�, וכל מי שהי' לו חולי הנפש והי' שומע  ואמר תלוי' בצוארו לפי שהדיבור הוא

דבריו של אברה� אבינו הי' מתרפא מיד מחליו, וכשנפטר מ� העול� לא השאיר 
ועל יחודו אלא גלגל חמה, ולכ# אחריו שו� נברא שיורה על אלקותו של הקב''ה 

, אמר נטלה ותלאה בגלגל חמה, כמ''ש בתהלי� (י''ט, ב') השמי� מספרי� כבוד קל
רפואת הלשו� של אברה� הי' סבה שנכנסו רבי� תחת  –וז''ש מרפא לשו� ע" חיי� 

י''ב, ה') ואת הנפש אשר כנפי השכינה, והי' לה� ע" חיי�, וכעני� שנאמר (בראשית, 
פר ליתרו כל האותות יוהנה רפואת לשו� של משה רבינו ע''ה, הוא שס ,עשו בחר�

תי� הה�, שנאמר (י''ח, ח') ויספר משה לחותנו, שהוא הי' הסבה שנתגייר ופוהמ
יתרו, שהי' נכבד וגדול משפחתו, והי' כה� מדי�, והניח עשרו ורוב בניו ונפרד מ� 

� כששמע עני� יציאת הישוב, והל# אל המדבר להכנס תחת כנפי השכינה, תיכ
  מצרי�.  

  
�רב הכולל  ,את דברי רבינו הגאו� הגדול ר' יעקב יוס� זצ''ל זה וכדאי לזכיר בעני

אמר בבית מדרשו בית מדרש הגדול בנוא יארק, ש בדרשה ראשונה  ,דנוא יארק
אב� טובה היתה תלוי' בצוארו של אברה�  בב''ב (ט''ז) הנ''ל הי' מדבר על הגמ'ש

שהדר# של אברה�  �  אבינו, שכל חולה שהי' מסתכל בה מיד הי' מתרפא. והסביר
ה את בני דורו עובדי� עבודה זרה, הי' אבינו, הי' חלוק מהדר# של נח, שנח כשרא

אבל בני  לו שובר ארזי� ומשתחוי� לע" יבש,את� מניחי� מי שקו �צועק עליה� 
שמעו אליו, כיו� שטעות� לא הי' בשכל�, שג� ה� ידעו שע''ז שלה� הי'  דורו לא

ע" יבש, והטע� שחטאו ועבדו ע''ז, הי' בשביל תאות ממו� שלה�, שנולד ממדות 
רעות שלה�, ועי''ז סרו מדר# האמת, ולכ� אברה� אבינו כשראה בני דורו חוטאי�, 

דהמקור של חטאת� הוא לא צעק עליה�, אלא אדרבה דיבר לה� בנעימות, שהבי� 
ת יוכל לתקנ�. וזהו כוונת הגמ' המדות הרעות שלה�, ולכ� ע''י מדות טובות ונעימו

 � שמרומז בזה שע''י אב� טובה  תה תלוי' בצוארו של אברה� אבינו,אב� טובה הי � 
     היינו מדות טובות ומעשי� טובי� שלו, הי' מתק� ומרפא אות�. 

  
דהיינו אע''פ  –אנ''י חתנ# יתרו בא אלי#  –מר א יתרו באשמתחלה כש וי''ל עוד

מתדבק עי''ז ש, דהיינו חשבו� פרטיב שבא להתדבק בישראל, הוא חושב על עצמו
אנ''י, אבל אחר שמשה  �פרטי, וזה מרומז במלת עני� בישראל יהי' יותר טוב לו ב

ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה  –, נאמר ר קדשוו, והשפיע עליו בדיבדיבר עמו
בשמחה מזה שנעשה טובה ה' לישראל, דהיינו שיתרו כבר לא חשב על עצמו, רק הי' 

   מדריגה גדולה להיות בשמחה על הטובה שנעשה לאחרי�.  לישראל, וזו
  

תנא משו� ר' פפייס גנאי הוא למשה וס' רבוא בסנהדרי� (צ''ד) ולפ''ז י''ל הגמ' 
בני ישראל הודו על לא הצ''ע  ברו# ה'. � עד שבא יתרו ואמר ''ברו#'' שלא אמרו

הצלת דבאמת אמרו שירה, אבל אמרו שירה על  הכתב סופר תי'הנס ואמרו שירה. 

והודה לה' בהצלת  ,ולא על הצלת חבירו, ויתרו שמח בהצלת� ותשועת�,עצמ� 
  חבירו.

  
איתא בחולי� (צ''א) חביבי� ישראל יותר ממלאכי השרת, שהנה  ולדברינו י''ל

ישראל מזכירי� הש� לאחר שתי תיבות, שמע ישראל ה', ומלאכי השרת אי� ש
תרו דא''כ האי# הזכיר יצ''ע  מזכירי� אלא אחר ג' תיבות, קדוש קדוש קדוש ה'.

 גרי� ה�מכא� ראי' שש (שמעתי בש� הגר''א .רו# ה'ב �הש� לאחר תיבה אחת 
 ולדברינו י''ל אחר תיבה אחת).אפילו  אל, ומזכירי� הש�יותר חביבי� מישר

כיו� שיתרו הי' במדריגה מאחר שני תיבות, אבל באמת א''א להזכיר הש� רק ש
יכול להזכיר הש� אפילו אחר תיבה  , שהודה לה' על הצלת חבירו, הי'זוגדולה כ
והכוונה עד שבא יתרו,  ''ברו#''מר ' אחד שא, שלא היכוונת הגמ' הנ''לוזהו אחת. 
  דהיינו שאמר הש� אחר תיבה אחת.  היא 

  
י זקני הרה''ק מסיגעט זצ''ל (ייטב עפ''י דבר וי''ל עוד בדר  זה אבל באופ� אחר,

עפ''י דברי הבעל הטורי� על הפסוק (י''ח, ה') אשר הוא חנה ש� הר  לב)
' סביב נה מלא  הח –ואיד   .המדבר אשר הוא חנה ש� –ב' במסורה  –האלקי� 

, שהחילוק בי� הישמח משה זצ''ל פי' עפ''י דברי זקנוש .ליראיו (תהלי�, ל''ד, ח')
העובד מאהבה לעובד מכח שכר ועונש, כי העובד מכח שכר ועונש הוא עובד מכח 
סבה אמצעית, מאהבת שכר ויראת עונש, וע''כ הוא מושגח מאתו ית' ע''י סבה 

והוא מלא# ה', אבל העובד מאהבה הוא מושגח מאתו ית' לבד בלא  ,אמצעית
חנה מלא# ה' סביב ליראיו ר''ל אות�  � הנ''ל הפסוק וזהו כוונת. אמצעי כלל

כי  ויחלצ� ר''ל למע� יחלצ�, ה� תחת מלא# ה', אבל טעמו וראו �  שיראי� מעונש
שבא לבחינה  �  הגבר יכי טוב ה' אשר ,ודה מאהבהת עבוטוב ה' ר''ל שיטעמו מתיק

  אשר יחסה בו, דהיינו בלי סבה אמצעית.  –זו 
  

ד לעבוד ה' מכח , הוא למ'ס ומלחמת עמלקשמע קריעת י'יתרו דאחר ש ולפ''ז י''ל
 , דהיינובמדריגה שלמעלה מזו הי' שכר ועונש, והי' מושגח ע''י מלא#, אבל עוד לא

לעבוד ית' מאהבה לבד, ע''כ ויבא יתרו אל המדבר אשר הוא חנה ש� הר האלקי� 
חתנ# יתרו בא אלי# ר''ל עובד ויאמר אל משה אנ''י  �  ר''ל מושגח מאלקי� לבד

ע''מ לקבל  לא יל עצמי, ע''כ בא אלי# ללמוד סדר העבודה שלא לעצמי, דהיינובשב
פרס, ולא מיראת העונש, כי א� מאהבה ויראה אמיתית, ע''כ ויספר משה לחתנו 

קשה תרתי לפרעה ולמצרי� על אודות ישראל, שלכאורה  את כל אשר עשה אלקי�
את  –מה הוסי� לספר לו, הא כבר שמע הכל קוד� לזה, ותו דלעיל נאמר  �  חדא –

על אודות ישראל, אלא הכוונה שסיפר לו  –כל אשר עשה וגו' ולישראל, וכא� נאמר 
הי' הכל על אודות ישראל ר''ל  ,ולמצרי� שכל אשר עשה ה' לפרעהדהיינו  דבר חדש,

נו כ''כ חייבי� לעשות רצונו בשביל ישראל ולא למענו ית', וע''כ השכל גוזר שא
 ולפ''ז י''לולעבדו למענו לעשות לו נחת רוח, ולא למע� עצמינו מכח שכר ועונש. 

ו ומה ,חכ� וישמר אלה ויתבוננו חסדי ה', דהיינו יתרו הי' חכ� מי � הפסוק הנ''ל 
רק  למענו ית'לא  ' האי# הוא מציל בנ''יתבונ� בחסדי השהי' מ ,מעלת חכמתו
  . מאהבה ויראה אמיתיתלעבוד ה'  גדולה היגלמדרמתעלה  , ועי''זבשביל ישראל

  
  

  
לעגלה ההולכת ברחוב העיר  נכנס ,ונשיא וראש לאגודת הרבני� י� זצ''ל רב הכולל דנוא יארקוהגאו� הגדול ר' אברה� אהר� יודעלעופע� אחת  �תבל  נבל

�אשר הרב הזה חשב את עצמו לצדיק, ונענע לו  ,(טרא�), והי' העגלה מלאה אנשי�, וראה עומד אצל הפתח אחד מרבני העירהנקרא באס  , מאסס.)(באסטא
 והעגלה התחילה לנסוע, שאלו הגאו� הנ''ל א� הוא לומד עתה וגריס באורייתא ,אצלו חת נענוע כנהוג, ואח''כ כאשר עמדבה בנענוע תשיבראשו, והגאו� הנ''ל ה

הוא כבר מת, והוא רק מדמה שהוא כאילו ו לשמוע כזאת, הי' נראה עד כדי כ  שחשב תהרב נבהל משמוע שאלה כזו ופניו חוורו, ומהשתוממ � לערנע�)(ליגט אי
לאד�  י�קבעת עתי� לתורה ששואל �בבית די� של מעלה  ות ששואלי�שאלמהזהו כי  , תורה לי� אותו א� הוא לומדואכי ש הוא הול  בעגלה ברחוב העיר, והאות

עומד מבוהל הגאו� הנ''ל צופה ומביט עליו האי  הוא מעט,  , הרב הנ''ל עמד וחשב איזה רגעי�, ואח''כ ענה בתשובה בלחש, שהוא לומד רק מעטלאחר מיתתו
נה הרב הזה עמד ברתת ובזיע, , הרח''ל , הלא א� תחיו עוד עשרי� או שלשי� שנה, הלא תהי' ע� האר� ממשומה יהי' ממ  ומשתומ�, ואז אמר לו ''אוי ווי''

שנה, יהיו עוד עמי האר� גדולי�  או שלשי� של עשרי� במש  הזמ� אמר לו הגאו� הנ''ל, בכל זאת אל תפחדו מאומה ואל תדאגו כלל, כי הנה הבעלי בתי� של 

   ללמוד כלל, כי הבעלי בתי� היו עמי האר� ממשאלו, לא צרי(1915) הרב שלה� כאשר עתה היו�, והאמת הוא כי רב בזמני� נשאר ביותר מאשר עתה, ואתה 
זה אות צדי''ק, הביט אבי הילד על  � באל''� בי''ת, כאשר הגיע לאות צדי''ק, אמר להתינוק תפע� אחת הי' יושב מלמד תינוקות, ולמד ע� ילד תמונת האותיו �

, ותהי' צעקה גדולה בבית, ותבוא אשת בעל הבית, ותאמר בשאלה גדולה זו לשאוללהרב ואמר אבי הילד נל   !הלא הוא זיי''� –האות, והתחיל לצעוק זה צדי''ק 
תיות, דור תפלה בידו, ובודאי הוא שכח תמונת האויס אפילו התפלל כלל, ולא אחזהוא לא מלמד, אל תשימו לב לדברי בעלי, הלא זה יותר מעשרי� שנה שהל

הלא ג� א� לא למד מאה שנה, בכל זאת יהי' מופלג בתורה  צרי  הרב להיות יושב ולומד תורה! ,ומעתה לבעלי בתי� כאלה �מעול� לא ידע כלל ואפשר ש
נס הוא לפי הדור, והכל תלוי בהע� לאטרוחי בכדי, ומה ג� דהפר למה לה� לעומת�, וג� נחשב לאלו� וגאו�, והרבני� יודעי� זאת ואינ� לומדי� רח''ל, כי אמרו

השומ� הצ� למעלה שנקרא סמעטענע, כי א� החלב טוב יהי' הסמעטענע עבה ורבה, וא� החלב אינו טוב הסמעטענע דקה כפי איכות החלב, כ� הוא שכמו  –
לאשמת הע�, כי החלב לא טוב, לכ� ג�  � א� הכה� המשיח יחטא זהו אות� המשיח יחטא לאשמת הע�, ר''ל ד') א� הכה ,וקלושה, וזהו כוונת הפסוק (ויקרא

      כי מפני הרעה נאס� הצדיק ר''ל מפני רעת הדור יתמעט ויתקט� צדקת הצדיק רח''ל.  )ישעי', נ''ז, א'( יח יחטא, וכמ''שוהוא הכה� המש �  הראש
   

כמו במסחר יש איש שהוא אומ� עריקה, יש בי� הרבני� שני כתות, שהנה בדורנו ובפרט באמ – )י(חמישא בהקדמה לספרו בית אב יש להוסי� דברי רבינו זצ''ל,
אנשי� אשר יסחרו בזה, פותח חנות מבגדי� בגדי אנשי� או  יש סנדלר שמתעסק באומנתו, ושש ושמח במלאכתו אשר הוא עושה, אבל וויודע מלאכת חייט א

לי� פותח ענא הנהו סוחר ומוכר, וכ� הסוחר במנשי� ועוסק במסחרו זה, וא� כי הוא איננו אומ� במלאכה זו, ואינו יכול לתפור ג� קרס אחד בבגד, בכל זאת הו
נו הוא , וכמו''כ בזמני� נעשה מזה עושר גדולהג� שהוא בעצמו אינו יכול לית� ג� טלאי קטנה במנעלי�, בכל זאת הוא הסוחר והמוכר, וג ,גדול ממנעלי� ותחנ

ח חנות מעסק הרבנות, � כדי� וכמשפט, ויש רב אשר מעול� לא למד ולא הגה, רק פתה ולומד ושוקד על התורה, והוא דישנו רב אשר הוא הוג –רבנות בעני� ה
אל אר� ולא ידעו ר''ל כי והוא סוחר ומוכר משפט והוראות מסדר גיטי� וקדושי�, ונעשה מזה עושר גדול,  וע''ז נאמר בירמי' (י''ד, י''ח) כי ג� נביא ג� כה� סחרו 

המה  � כיח לע�, הנה ג� נביא וג� כה� סחרו אל אר� ומו הדבר� (מגזירת ניב שפתי�) והדרש� הרב אשר הוא הכה� אשר שפתיו ישמרו דעת, וכ� הנביא הוא
 כי אינ� יודעי� מאומה, ואינ� בקיאי� ג� במה אשר יסחרו, ובכל זאת סוחרי� המה רח''ל.  �הסוחרי� באומנות זו ברבנות ודרשנות, ולא ידעו 
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