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  פתיחת השבת

  

  שלמד בספה"ק פתח הרב ואמר: לאחר

  

וזה דבר חידוש גדול ונורא, (תשנ"ג)  בפני מנחם איתא

וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים לשונו הק' '

והרי היה יכול לשנות מקום עמידתם,  .וגו' שיכל את ידיו

ולהעמיד את אפרים לימינו ולמה שיכל את ידיו, אלא 

שיעקב אבינו רצה לבטל את כל העבודה זרה של ירבעם 

ולפיכך בן נבט שיצא מאפרים, דורות חלשים וקשים, 

גם יתכן שרצה להביא  ,שיכל את ידיו כעין שתי וערב

מו הראוי לו הכח בבני ישראל שאפילו מי שניתק ממקו

  '. עכלה"ק.יהיה יכול למצוא תיקון

  

בדידיה הוי עובדא, סיפר דאצלי אדם, שהיה זה  בשבוע

ונחשד בפלילים ונאלץ שהיה גר כאן בירושלים עיה"ק, 

וחי שם כמה  אהרחיק עד לאמריקתחילה ו, לברוח לחו"ל

לעזוב את כל שעלו על עקבותיו ונאלץ עד  ,שנים

נפל שם ו, אנורבגילעד נדוד  להרחיקמשפחתו וילדיו, ו

 עדמעלות אחורנית רח"ל, וכמה כמה מדרגתו הרוחנית 

  .את מלבושיוהחליף גם ו ,שקיצץ בפיאות ראשו וזקנו

  

ככל הלך והעשיר, וו, שערי ההצלחה נפתחו לפניו שםו

, גם ירד יותר ויותר מדרגתו הרוחניתכך  ,שהעשיר יותר

 למדינת טיוואן לנסועלרגל מסחרו הוצרך פעם אחת 

כלא, והושלך לבחוק בענין פעוט, הסתבך שבסין, ושם 

יבוא עזרו, שלא  כשאינו יודע מאיןושם ביושבו בכלא 

את  אף מכר וידיד לעת צרה, ולא היה יודעשם היה לו 

היאך נפל  ,התחיל לחשב חשבונו של עולםשפת המקום, 

ודבק שהפך מיהודי חרד כל כך הרבה מעלות אחורנית, 

בדבר ה', חסיד המתחסד עם קונו, עד לגוי גמור, ונפל 

מע שלשהותו שם, ר שבוע ועב, כעצום ונורא בייאוש גדול

שמישהו קורא שמע לכשהקשיב לפתע תיבות מוכרות, ו

דבר זה , יםחסידשל  בהגייהבהתלהבות גדולה  בתהלים

ת שלח לו הקב"ה עוררו מייאושו, והבין שבהשגחה פרטי

שהוא מושלך שם.  שיעלנו מדיוטא תחתונה זוחסיד זה 

התוודע כמובן שבתנאי הכלא לקח לו זמן עד שהצליח ל

 ש'עחסידי כשמצאו ראה להפתעתו א', ולאומר התהליםל

וסיפר לו את כל , מגודל וזקנומגודלות  יופיאותשיוד 

שוב חיזקו ואימצו ועודדו לאותו חסיד והמוצאות אותו, 

ונתן לו את תפיליו להניח ואת שאר , הרעה דרכומבו 

לרגל שם בא לגם הוא שוסיפר לו , שםו לצרכי הדת שהיו 

יודע אף ו ,מקוםחוקי הרגיל ובקי בכבר והוא , ומסחר

בהיותו בעל את טיב אנשי המקום, ו, ושפת המקוםאת 

החסיד אותו סייע הצליח ל ,סחר עם אנשי המקוםמ קשרי

היאך אינו יכול מיהתו שתמה על ת, ולצאת מן הכלאבידו 

הוא נחשד ש ,אמר לואת עצמו מבית האסורים  תירלה

על פי דרך הטבע על כן ו ,חמורותקשות על עבירות 

  .ל"רח נכונו לו שם שנים רבות

  

ירר במבית השבי, אותו המספר  שתחררכשהל

שהצילו  החסידהשיב כגמולו הטוב לאותו להיאך יוכל 

אמרו לו ווהעלהו מבור תחתיות, , ן הכלאממייאושו 

הוא ויוכל להוציאו בשופי,  רבהון שבעזרת שוחד של 

, מיד בדמים מרובים פדאוו ,בהיותו בעל המאה לא היסס

היה כבר  הוא עצמואמת חסיד, שבאותו אז סיפר לו ו

להשליך הכל מאחורי גווי, ולהשליך גדול ניסיון שרוי ב

, צעד זה עשהובסייעתא דשמיא לא , תהיהודי ואת צורת

  .זהור תחתיות בלצאת מ זכו שניהםכך ו
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 בדורשנתגלתה השגחה פרטית, עובדא נפלאה של  זוהי

שבכל מקום שאדם לדרכנו למדנו ו ,כל כך חלש וקשה

הוא יכול לחזור ולעלות  ,גם במקום הכי גרוע ,שם

להזהר צריכים עד כמה לדרכנו למדנו ולהתעלות, ו

 צורת היהודי שבנו בענייני המלבושים ושארעל ולהישמר 

עד היכן יכולים חלילה לדרכנו למדנו ו, החיצוניים דברים

אין מקצצים בזקן ובפיאות ובמלבושים כשאפילו  ,ליפול

  .החסידיים
 

������������  

  

  אקידושא רב

  

 שפר'.נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי ' (מט, כא) בכתי

'ילה אתיבות של  ישראשאיתא  מבעלי התוספותו

  ."האשהוא 'נותן ה'לוחה ש

  

 -פותח בלשון נקבה שהוא  ,הזה צ"בהפסוק  והה

אמרי  'הנותן - אילה שלוחה' ומסיים בלשון זכרנפתלי '

, או שלוח' איל'נפתלי , ולכאורה הוי ליה למימר 'שפר

   . אמרי שפר' הנותנת' לומר

  

הנה דלבאר הדבר בהקדים תמיהה נוספת,  אפשרו

 (פרק לא) ע"ה כתב בפרק אחרון של משלישלמה המלך 

 'אידישע מאמע'ה – 'אשת חיל'ה ה שלשירה לכבוד

חייה עבור בעלה ובניה שיגדלו שטורחת ונותנת את כל 

לפי אותיות הא"ב, ושירה זו נכתבה לתורה ולתעודה, 

ודע בשערים נ' (פסוק כג)שלמה המלך ובאות נו"ן כתב 

דילג מדוע  ,והדבר תמוהבעלה בשבתו עם זקנו ארץ'. 

את משבח הוא , ותחת זאת האשהעל שבחה של באות זו 

  , ועיי"ש במפרשים מה שביארו בזה.בעלה

למה שגם בפסוק זה דיבר בהתבוננות נמצא, ש מםא

בפסוק זה להפליג בגודל ונתכוין  ,בשבח האשההמלך 

עבודות הבית עניני בכל ש ףאש , ולשבחה על כךצניעותה

ענין כזה של 'נודע , אך בהגיע עד לאחת היא מסורה

ושולחת את  ,בירכתי הביתספונה יושבת היא  ,בשערים'

ה שבח ווזהנודע בשערים ולא היא, הוא יהא בעלה ש

הגדול ביותר, שאע"פ שבאמת היא זו שצריכה להיות 

חריצותה וצדקותה והטובים לרוב מעשיה  נודעת בשערים

 יהאאעפ"כ היא מעמידה תחתיה את בעלה שומסירותה, 

  .נודע בשערים, ולא היאהוא 

  

י לשל נפת יובנותגם ש, שהבפסוק דידןהכונה גם  והיוז

כל צרכי ביתם בזריזות הכי את שעשו  ,היו כאילה שלוחה

'הנותן אמרי של כזה ענין אך בהגיע  ,גדולה כאילה הזו

, לזה אמרי שפר שצריך לעמוד בראש חוצות ולדבר ,שפר'

ועל כן פתח הכתוב בלשון נקבה , ןהית את בעלושולח היו

אמרי  הנותן' -וסיים בלשון זכר  ,אילה שלוחה'נפתלי ' -

   .שפר'

  

������������  

  

  ג'עודה ס
  

  הרב ואמר: פתח

אין המצוה נקראת אלא על והולך אחר החיתום,  הכל

רק זה עתה החילונו ללמוד פרשת בראשית שם סופה, 

, בשמחת תורה, וכבר חלפו עברו להם ג' חדשים ומחצה

ספר הישר, הנקרא ספר בראשית, את ם מסיימיכבר ואנו 

ומתכיפין סיום , 'ולישרי לב שמחה''ישרים ילכו בם', 

ספר הגאולה שתבוא להתחלה ומתחילין ספר שמות 

   .בימינו במהרה
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'ויקרא יעקב אל בניו ויאמר,  (מט, א)בפרשתן  כתיב

האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית 

אמר רבי שמעון בן ' (נו.) פסחים ראאיתא בגמהימים'. ו

יו קץ הימין, ונסתלקה ממנו ביקש יעקב לגלות לבנ ,לקיש

שמא חס ושלום יש במטתי פסול, כאברהם  שכינה, אמר,

. אמרו שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשו

כשם  . אמרו'ינו ה' אחדשמע ישראל ה' אלוק' לו בניו

כך אין בלבנו אלא אחד. באותה  -שאין בלבך אלא אחד 

ברוך שם כבוד מלכותו  בינו ואמר,יעקב אשעה פתח 

  ע"כ. .'לעולם ועד

  

 בני יעקבעמדו בשעה שדברים, דן של עומק ביאור

היו במדרגה הכי הם , סביב מיטתו של יעקב אביהם

 ,, וכולם כאחד קידשו שם שמים עליהםועליונה גבוהה

 ,אבינו ישראל שמעמרו מתוך אמונה תמימה ויוקדת 'וא

והאמינו באמונת אומן שהוא עילת  ה' אלוקינו ה' אחד'.

יעקב אבינו  כאשר ביקשוהעילות והוא סיבת הסיבות, 

נסתלקה ממנו ו נסתם ממנו הקץ,, ולגלות להם את הקץ

בכוונה תחילה סילק הקב"ה הבין יעקב אבינו ששכינה, 

סלול את הדרך עבור אותם את שכינתו הימנו בכדי שי

סתימת הקץ, העלם ושיהיו בבחינה זו של  ,הבאיםהדורות 

דורות כאלו שהשכינה תהא מוסתרת ומסולקת מהם, 

ותכלית הסילוק עתה היא על מנת להמשיך לאותם דורות 

 גם הם יהיו מאמינים בה' ובתורתו, שאת כוח האמונה

, ועל ובמשה עבדו ובנביאי האמת והצדק שבכל דור ודור

נסתם ממנו הקץ בשביל שיפתח ויסלול את הדרך עבור כן 

   .אותם הדורות

  

שם כבוד  'ברוך לבניו פתח יעקב אבינו ואמר אזו

הנה עתה  ,לבניוכוונתו היתה לומר ו ,'מלכותו לעולם ועד

פנים שנסתם ממנו הקץ ושכינה  הנני בשעת הסתר

 אני מקדש את שמו יתברךבכל זאת , ומסולקת מעלי

'בוד כ'ם ש ,'ברוך שם כבוד מלכותו'לכם , ואומר בעולם

ה מאז תשכם הי, כידוע 'לכותו הוא ראשי תיבות שכ"םמ

שאמרו בסנהדרין וכמו  ,מקום של הסתר פנים ומעולם

'שכם מקום מזומן לפורענות, בשכם עינו את דינה,  (קב.)

בשכם מכרו אחיו את יוסף, בשכם נחלקה מלכות בית 

וזה רימז יעקב אבינו לבניו ולכל הדורות כולם, . 'דוד

מקום המזומן שהוא צרה ומעוקה כמו שכם  שעתשגם ב

 ת את כבוד מלכותו ית"שלפורענות, גם שם צריך לראו

היינו  'ועד', והסתר מלשון העלם הוא 'לעולם, 'ולברכו

   לתמיד עד סוף כל הדורות.

  

סלל את שיעקב אבינו באותה השעה למדים  מציו

את הכוחות לדורות עולם, שגם בשעת הסתר הדרך ונתן 

 גם במקומות של פורענות, יוכלווסילוק שכינה, והעלם 

לקדש שמו ברבים ולומר ו ,אומןלהחזיק באמונת תמיד 

אפילו  –לעולם בשכם, אפילו  –ברוך שם כבוד מלכותו 

   עד סוף כל הדורות. –עד ו העלם,ב

  

'ויאמר ה' אל  (שמות יט, ט)גם יש לפרש את הפסוק  וכך

משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם 

'לעולם' היינו  –בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם' 

  ההעלם, ומתוך ההסתר יאמינו בך, לעולם.שאפילו מתוך 

  

הביא במשנה תורה דיליה, בפ"א מהל'  הרמב"ם והה

כתב בזה"ל הנ"ל, ו ראאת דברי הגמ קריאת שמע,

'שבשעה שקבץ יעקב אבינו את בניו במצרים בשעת 

ציום וזרזם על יחוד השם, ועל דרך ה' שהלך בה  ,מיתתו

ני שמא יש אברהם ויצחק אביו, ושאל אותם ואמר להם ב
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בכם פסלות, מי שאינו עומד עמי ביחוד השם וכו', ענו 

כולם ואמרו שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, כלומר 

 הזקןשמע ממנו אבינו ישראל, ה' אלוקינו ה' אחד, פתח 

ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לפיכך נהגו 

אחר פסוק  ישראל הזקןכל ישראל לומר שבח ששבח בו 

  זה'.

  

הכתיר כאן הרמב"ם את יעקב אי טעמא מ יל"עו

  אבינו בתואר 'זקן' בדייקי.

  

הנה מצינו שחז"ל כינו בתואר 'זקן' את לומר ד ישו

 (בשלח פרשה ד)השי"ת, וכדאיתא במכילתא דרבי ישמעאל 

למה נאמר, לפי שנגלה על הים (טו, ג) 'ה' איש מלחמה 

כגבור עושה מלחמה, שנאמר ה' איש מלחמה, נגלה 

ויראו את אלקי ' י) ,כד שם(אמר מלא רחמים, שנ כזקןבסיני 

וכעצם השמים ' (שם), וכשנגאלו מה הוא אומר 'ישראל

, שלא ליתן פתחון פה לאומות העולם לומר שתי 'לטוהר

הוא במצרים  ה' שמו, -רשויות הן, אלא ה' איש מלחמה 

הוא על הים, הוא לשעבר הוא לעתיד לבוא, הוא בעולם 

  הזה הוא לעולם הבא'. ע"כ.

  

, 'ישראל הזקןשכתב 'הרמב"ם שנוכל להבין  מעתהו

שבשעה שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו בזה רצה לרמז 

שם נגלה ש ,להיזכר במעמד הר סיני צריך ,לעולם ועד

וכדאיתא ישראל כזקן מלא רחמים, עם הקב"ה על 

שעשרת הדברות , )א, ה(ברכות באמת בתלמוד ירושלמי 

  מכוונות כנגד קריאת שמע, יעויי"ש. 

  

בה' ובתורתו, המאמינים  כיום רבושאכשר דרא,  ב"הו

בתוך חושך  ,ואפילו שאנו נמצאים בגלות המר הזה

תרה בתוך הסתרה, סהבו ,העלם בתוך העלםב ,ואפילה

כוחו של מחמת כל זה ו, ית"שאנו מאמינים במציאותו 

אנו אומרים עד היום 'ברוך שם כבוד אותו זקן, ועל כן 

   מלכותו לעולם ועד'.

  

וודאי שאין לו לאדם להתייאש מן ב ,על כן אשרו

עליו אדרבא רק הבאה מתוך הסתר פנים, הפורענות, 

שאבינו יעקב הזקן כבר ציווה לנו לפני  זכורלהתחזק ול

ונתן לנו את הכוח לעמוד  מותו את הדרך אשר נלך בה,

תמיד להאמין ושכאלו,  ימי סגרירבנסיונות של 

  אכי"ר.ובמשה עבדו, יתברך בה' ובעקשנות 

  

������������  

  

וזה לשונו ) סא 'סי (או"חשכתב  הב"חדברי  ידועים

ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וכו'. כתב '

ר' בשם  אות ז) :(חפרק היה קורא  הגבורים בשלטי

ונראה בעיני  (פסקי ריא"ז ברכות פ"ב ה"ד)ז"ל  ישעיה אחרון

ריאת וטעמו דק ,שאם לא אמרו אין מחזירין אותו עכ"ל

אבל  ,דאורייתא לא יצא ידי חובתו אם לא אמרו שמע

וד מלכותו לעולם ועד אינה אלא תקנה כיון ברוך שם כב

  הלכך אין מחזירין אותו'.  ,דאמרה יעקב

  

וכתב  ,הביא בזה מחלוקת אחרוניםשם  אברהם ובמגן

האריכו  האחרוניםומחזירין אותו, כן פוסק ד דהלבוש

והב"ח דיצא בדיעבד ואין להביא ראיות לשיטת השה"ג 

הביא ראיה (סי"ג) שם  בביאור הלכהומחזירין אותו, 

דאיתא שם היה וז"ל ' ,מריש פ"ב דברכותלדברי הב"ח 

והגיע זמן המקרא אם כיון [פרשת ק"ש כדפירש"י] קורא בתורה 
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דיצא  דאיו, אלא והלא לא אמר בשכמל"ו ,לבו יצא

   ע"כ. .'בדיעבד

  

מרן פסק ה זו ולומר דהנה יאפשר לדחות ראי ואולי

לא ילך אדם במבואות ' א)ס" פהסי' (בשו"ע דיליה  המחבר

אם היה קורא ובא, צריך ויקרא ק"ש. והמטונפות 

  וכשיצא משם, אפילו שהה כדי לגמור את כולה, , להפסיק

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 'אינו צריך לחזור אלא למקום שפסק

  

היה קורא בתורה ' משנהכן אפשר לומר דכונת ה ואם

חובת ידי שיצא  – 'בו יצאילכיון והגיע זמן המקרא אם 

ואכן עליו להשלים  –קריאת הפסוק הראשון שמע ישראל 

, ולהשלים את כל הקריאת שמע, אח"כ ולומר ברוך שם

  . אין כאן שום ראיה שאין צריך כלל לומר את הפסוק הזה
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  'מאמר א

   רבה אליהו דבי תנא

  )'וה' אות (פרק 

  

מה לך פה  )כא-, טיט "א(מרוה"ק לאליהו  כשאמר'

ויאמר ה' אליו לך  ,ויאמר קנא קנאתי וגו' ,אליהו

ואת יהוא בן נמשי תמשח למלך  ,שוב לדרכך וגו'

ואת אלישע בן שפט וגו' תמשח לנביא  ,על ישראל

והוא  ,וילך משם וימצא את אלישע בן שפט ,וגו'

ויעבור אליהו אליו  ,חורש שנים עשר צמדים וגו'

מיד הניח אלישע את כל  ,וישלך אדרתו אליו וגו'

שנאמר ויעזוב את הבקר וירץ  ,אשר לו וירץ אחריו

ויאמר אשקה נא לאבי ולאמי ואלכה  ,אחרי אליהו

מיד הפקיד אלישע את כל אשר לו  ,אחריך וגו'

יו ויקח שנאמר וישב מאחר ,וזרע כל השדה מלח

ויקם וילך אחרי אליהו  ,את צמד הבקר ויזבחהו וגו'

 ,וישרתהו. וילמד ממנו לא נאמר אלא וישרתהו

מכאן אמרו גדולה שמושה של תורה יותר 

   '.מלימודה

  

שגדולה אפשר לומר היאך  ,מקום להבין ישו

לא כבר וה ,יותר מלימודהשל תורה שימושה 

תורה כנגד תלמוד ש' )פאה א, א( לימדונו חז"ל כלל גדול

, ואפילו כנגד שאר מצוות מפורשות בתורה, 'כולם

  מצוה חמורה שבחמורות, שהיא כיבוד אב ואם כמו 

שהיא  –והיאך אפשר לומר ששימוש תלמיד חכם 

גדולה יותר  ,מצוה שלא נאמרה להדיא בתורה

   עצמו. מלימוד תורה

  

ביארו ביאור פשוטם של דברים ב ,והנה

שהמשמש תלמידי חכמים יכול לראות  ,המפרשים

את מעשיהם ולנהוג כמנהגם, וכך ילמד תורה לא רק 

ממש, בפועל אלא גם במעשים  ,בדיבור ובמחשבה

מעשי , דסוף סוף בזמן עדיין הדבר צ"עאמנם 

אין יציקת המים ושאר העבודות, שימושם כמו 

הרי זמן זה הולך ו ,אפשרות ללמוד תורה בפועל

  . לריק ולבטלה

  

ן כוונת המאמר הזה אידהנה בוודאי ועוד,  זאת

 , ולחלקלסגור את כל בתי התלמוד'גדולה שימושה' 

כשמשים בין כל תלמידי את כל בחורי ישראל 

החכמים שבערי ישראל, ולא ראינו כזאת ולא 

למרות שצריך לומר  ךועל כרחשמענו כזאת, 

צריך קודם  , בוודאישגדולה שימושה יותר מלימודה

כל לישב וללמוד תורה בכדי להבין את שימושה, 

בין את מעשי התלמיד חכם, שלא יעמוד בכדי לה

ולא יבין שדבר פלוני נעשה  כתרנגול בבני אדם

נית נעשית מחמת פלווהנהגה  ,מחמת הלכה פלונית

ועל כן וכדומה וכיוב"ז, זהירות מאיסור פלוני, 

, בוודאי הוא שקודם כל צריך ללמוד תורה כפשוטה

ורק אחר לימוד התורה אפשר לבוא לשימושה של 

  .תורה
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אך ורק מוכרח להיות , זהלימוד התורה ה אמנם

מד יהא מונח בכוונת הלוש ,באופן ובגוונא שכזה

 ',יותר מלימודה שימושה של תורהדולה ג'הכלל של 

מוכן ונכון לשמש כל תלמיד הלומד היינו שיהא ד

על מנת שיוכל ללמוד הימנו היאך לחיות חיי  ,חכם

) ענוה –פרק ד (איתא  מנורת המאורבספר תורה, והנה 

תניא שמושה יותר מלימודה. הא למדנו שהענו '

ילמד עשיית המצות מן החכמים וזוכה בהן לחיי 

העולם הבא. אבל מי שהוא גס רוח, לעולם לא ילמד 

דרכי הב"ה ומצותיו שצוה, כי מפני גאותו אינו יושב 

 ,ולא ישמשם, כי נראה לו שהוא גנאיעם החכמים 

  . 'הבא ואם לא יעשה המצות, במה יזכה לחיי העולם

  

הם הדברים שאמרנו, שתנאי לענין השימוש  והם

בענוה  הוא הלימוד, אלא שהלימוד צריך להיות

ובשפלות ובהכנה נפשית להתבטל אל התלמידי 

  .ולשמשם לכשיצטרכו חכמים

  

אם כן ביאור מאמר חז"ל 'שימושה יותר  זהו

דבר מלימודה', דזה וודאי שהאדם צריך קודם לכל 

הוא צריך להזהר למלאות כריסו בש"ס ופוסקים, אך 

וישמן 'מילוי כריסו לכדי לנפשו מאוד לבלתי יהפך 

אחוז במידת , ויכופף קומתורק י, 'ישורון ויבעט

 ו, וזהי חכמיםדתלמיילך לשמש והשפלות, וה והענו

גדולה שימושה של תורה יותר 'אמרו חז"ל ש

רק מי שמשפיל עצמו , כי 'מלימודה של תורה

תאבק מאחרים זולתו, ותלמידי חכמים שמש ומ

לידי קיום התורה רק הוא יכול לבוא בעפר רגליהם, 

לשמש אינו מוכן ואילו הלומד תורה ו ומצוותיה,

לא יוכל ללמוד הנה הוא לעולם  ,תלמידי חכמים

ואז התורה שנמשלה למים היאך לחיות חיי תורה, 

ברי דנמשלו ' )ה.(תברח הימנו וכדאיתא בתענית 

שעוזבים מקום גבוה והולכים אל מקום  ,מיםלתורה 

   .'נמוך

  

אם היה אפשר לידע על אדם זה נוכל לומר, ש לפיו

לא יגיע לידי שימוש תורה שאם ילמד מסויים, 

היינו שפשר אחכמים לרוב גאוותו וגסות רוחו, 

סכים ולא יילמד משילמד  טוב לו שלאשפוסקים 

ויהיה נכשל בגאוה  ,שמש תלמידי חכמיםל

 ,אינו יכול להיותשכזה כמעט שאמנם ענין  ,המאוסה

כי סגולת התורה האמיתית היא להביא את האדם 

אין לך נפש יהודית ה והשפלות, ועל כן ולמידת הענו

ה, וכמו ושתדבק בתורה ולא תבוא בסופה לכדי ענו

תורה שלא באדם עסוק ילעולם  )פסחים נ.(שאמרו חז"ל 

על מנת שיקראוני רבי, ומתוך שלא לשמה  –לשמה 

  בא לשמה.

  

אלא  וכל האומר אין ל' ):יבמות קט(אמרו חז"ל  וכבר

הנלמדת ועל תורה שכזו  .'אפילו תורה אין לותורה, 

'מוטב לא העלית',  )שבת לא.(חז"ל  אמרומתוך גאוה 

הדגישו והעלו על נס את הענין בתורת החסידות ו

דווקא מתוך שפלות רוח תורה לימוד הזה של 

בלא החזקת טובה לעצמו כלל וכלל, קומה, ונמיכות 

אלא  לא באתורה הכל לימוד  נולשיטתדהרי 

'בכל דרכיך לתכלית המכוון של אמצעי כותכלית כ
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'שויתי ה' לנגדי תמיד', לנהוג בכל דרכיו דעהו', של 

וגם בעוסקו בכל צרכי הגוף בקומו  גם בשכבו וגם

מו גם ע עמו ושוכןה' נמצא רגיש שכרצון ה', ולה

 בואאי אפשר לבוודאי שוהעולם הזה,  הסתרבתוך 

לימוד התורה, כי כבר העיד הקב"ה ללא לתכלית זה 

, 'תורה תבליןיצר הרע בראתי בראתי ' :)קידושין ל(ואמר 

ועל כן כל אחד ואחד מבני ישראל מחוייב בלימוד 

התורה הקדושה, אך כאשר לימוד התורה הק' נעשה 

הלימוד גסות הרוח והגאוה, נמצא שבאופן זה של 

מקיימין ה, ובוודאי שאין הזה פוגם ודוחק רגלי שכינ

מלימוד שכזה רצון הבורא, שהרי בלימוד שכזה את 

י מעל  )סוטה ה.(צמו וכמו שאמרו חז"ל הקב"ה מסלק ע

אין אני 'אומר עליו הקב"ה שיש בו גסות הרוח ש

  .'והוא יכולין לדור

  

דשמיא מיוחדת אנו לומדים ענין זה  בסייעתאו

יעקב  ה ברכתו שלאמרנבה  בפרשתן פרשת ויחי,

חמור גרם רובץ בין 'יששכר  (מט, יד) אבינו ליששכר

'יעקב  (ילקו"ש במדבר רמז תשסז), ודרשו חז"ל 'המשפתיים

אמר ליששכר מי גרם לך להיות בן תורה, שאתה 

 ,. יששכר חמור גרם למהרובץ בעפר ובאשפתות

יששכר שהוא בן תורה  שרובץ בין המשפתים'.

אמיתי אינו מביט על כבודו, והוא מתאבק בעפר 

  רגלי הצדיקים ולומדי תורה, ועל כן הוא זוכה לתורה.

  

יששכר חמור גרם רובץ ' (ח"א רמב.)איתא  בזוה"קו

  נקרא יששכר  אם, אמר רבי אלעזר 'בין המשפתים

  

סוס או  בגלל שהשתדל ללמוד תורה, נקרא לוחמור 

חמור בגלל שאלא אמרו  ,אמאי חמור ,אריה או נמר

כשאר  אדונוב שנוטלים אותו ממקומו אינו בועט

ינו בוחל א, וגסות הרוחחיות ובהמות, ואין בו 

שמשתדל יששכר וכן גם  שאינו מתוקן,משכב ב

ולא אית  ,ט בקודשא בריך הואועב ואינובאורייתא 

לכבודו אלא רק לכבוד  ואינו חש ,ביה גסות הרוח

  רבו. זת"ד.

  

 ,אדמו"ר זיע"אמרן כ"ק  קיניזדאתרא הדין  ומרא

קאי, היה שמש תשכל ימיו בעמוד ו ,הגדיל לעשות

מכתת רגליו והולך שעד זקנה ועד שיבה היה 

להתאבק בעפר רגלי הצדיקים בחצה"ק גור, 

, לטובה וברם זכור אותו האישסטריווקע, יראחמו

זיע"א,  הבית ישראלטיש אצל מרן היה עומד בהיאך 

נדחקו שם לראות את אחורי השורות שהבחורים 

מתבונן והיה  ,מזיעים בזיעה של מצוהכשהם הרבי 

  .ביטולם לרבם עלבהם ברוב חיבה ואהבה גדולה 

  

הרב שחותנו  ז"ל ר"ש גאדלשטוףהמ שמעתי

 ,טישב הבית ישראלישב אצל הרבי  זצ"ל מטשעבין

, א"זיע הפני מנחםבסעודת ברית לבנו הגדול של 

, השולחןתחת  לב שאברכים שוכביםולפתע שם 

אמר לו שנתגלה לפניו,  התמה על המראה הזבעודו 

הרי הם תמיהתו הרגיש בשהרבי הבית ישראל 

'והוי  ), דא(את מאמאר התנא באבות מקיימים 

  להורות   עליו   והצביע   ,  'יהםרגל  בעפר  מתאבק 
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ר הטיש אמר הרב אחרו הם מתאבקים, פעבש

אותם מקנא ב, שהוא הר"ש לחתנו מטשעבין

אברכים שהם מקיימים בפועל ממש את דברי 

בעפר רגליהם'. ונאים הדברים  הוי מתאבק' המשנה

למד שלמי שאמרם, כי הרב מטשעבין שר התורה 

באמת השתוקק הוא  ,ה ושפלותותורה מתוך ענו

   וקינא בהם על כך. 

  

, ז"ל ניימאןצבי הרב משה יקר מיהודי  שמעתי

יחד עם עיר אותה גר בבצעירותו שמע מדודו שש

, א"זיעמאוסטראווצא  הלוי יחיאל מאיר רבי ק"הרה

הרה"ק יחדיו להסתופף בצילו של  ונסעו

ביום  זיע"א גרודז'יסקאלימלך שפירא מ  רבי

על גודל גאונותו ושקידתו לו דודו סיפר , והפורים

בבא רובצא גמרא טהרה"ק מאוסשבדרך נתן לו 

כל הדרך גמרא רש"י וחזר לפניו בעל פה בתרא, 

קודם עריכת השולחן על כל פנים , תוספותו רשב"ם

שאין די חלות הוברר  ,של מוצאי פוריםהטהור 

, הקודשל מסתופפים בצבשביל להאכיל את ה

 היהמאפישיפתח את שם ה יביקשו מבעל המאפיו

מהחסידים שיש לו , וביקשו מכל מי ויאפה עוד חלות

אביו לו, וכידוע ה שילך לסייע יבעסקי האפייד ורגל 

כן  לעהיה אופה כעכים, ו אצוואשל הרה"ק מאוסטר

תורתו והלך לסייע את הניח הכרזה זו, מיד כששמע 

כבר בינתים חלות עבור השולחן הטהור, פות לא

  כת השולחן הטהור, ומזג כוס ירוהחל בעיצא הרבי 

  

מאיר יחיאל מאוסטרובצא,  רבייין לאברך 

ראהו ש, עד שאמר מי שאמר לא מצאוהווחיפשוהו ו

בי הגביה הרכששמע זאת , סייע לאופהלך לוה

כשאברך מלא תורה  ,ואמראת ידיו  גרודז'יסקמ

עבור  רץ לסייע לאופהכל כך לא חש לכבודו וויראה 

אין לשער ואין לתאר את גודל השכר , בני ישראל

   שהוא זוכה לו בעולם הזה ובעולם הבא.

  

להיות תלמיד חכם ובן תורה אמיתית, חסידות  זוהי

אמיתי ובד בבד להשפיל עצמו עד לעפר, וכפי 

, וחסיד 'ולא עם הארץ חסיד' )אבות ב, ה(חז"ל אמרו ש

בעל פה והולך לסייע ששכזה שיודע את כל התורה 

שפיל לאופה לאפות חלות עבור בני ישראל, ומ

הגיע הנה הוא  ,רגלי הצדיקיםתאבק בעפר ומעצמו 

  . לתכלית המכוונת בעולם הזה

  

הגם שאנו רחוקים כרחוק שהלימוד עבורנו,  וזהו

מזרח ממערב מלהיות בני תורה אמיתיים, אך עדיין 

בו של יה בלולמוד הוא אותו יצר הרע להכניס גאו

אלא פסוק אחד או משנה לומד אינו אדם אפילו כש

 ,אחת, ועל כן עלינו לזכור בכל עת ובכל שעה

על כן שגדולה שימושה של תורה יותר מלימודה, ו

 למדלהימועט או מרובה מוכרח הוא תורה כל לימוד 

כאשר נשתדל לאחוז ה ושפלות, ווענומתוך דווקא 

נזכה להוסיף ולהגביר חיילים בתורה בדרך זו, 

  אכי"ר. ,בשמחה ובטוב לבב מרוב כל
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  'בר מאמ

'כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו'. (מט, ט)  כתיב

'בפסוק כרע וז"ל  (תרנ"א)בפרשתן  שפת אמתהוכתב 

ז"ל, כי כוחו של יהודה אפילו  מו"זרבץ כארי. אמר 

בשעת שפלות שהוא שוכב, הוא כארי ולביא, שכן 

היה במעשה תמר, שהודה ולא בוש. ומזה נבנה 

, ואות ד' המשיח. ולכן הרמז כל השם ביהודה

    .'עכ"ד .כשהוא דל ה' עמו י אפילולהראות כ

  

באותם אודים  ,חזינו ראינו את כל הענין הזה והנה

ת מלחמשנותרו מגיא ההריגה של  ,מוצלים מאש

שקועים עד חוטמם שהיו הנוראה, שאפילו  עולםה

את כל שעברו כרע ורבץ,  בבחינה הכי גרועה של

מאורעות  והאיומים, הנוראים השואהמאורעות 

זיע"א  האמרי אמתשעליהם אמר הרה"ק כאלו 

שונה מכל , שצרה זו גלויות ישראלכל שהכיר את 

לא היתה קודמותיה, והיא עת צרה ליעקב אשר 

הדברים אמורים לישראל מאז היתה לגוי, וביותר 

מתחילת החל כבר בלה ישס ,יהדות פוליןכלפי 

נמשך במשך חמש שנים עד סוף המלחמה ו

כל אשר בשם שמנים ואז באותם הז ,המלחמה

שם בגיא ההריגה  ,ישראל יכונה נגזר להפך החיים

בבחינת כרע רבץ, היו גופנית השמבחינה  עצמו

, 'כארי וכלביא'כבר אז באותו הזמן היו גם בבחינת 

לא לאבד שכארי וכלביא שהתאמצו בכל כוחם 

  האש,  נשרפו בכבשונותוצלם אנוש, ולנהוג כיהודה, 

וכלביא  כאריעוד הוסיפו להתחזק ואחר המלחמה 

בתים וקמו על רגליהם, והתנערו מעפר וקמו והקימו 

לשם דורות ישרים מבורכים חרבותיהם, על 

  לתהילה ולתפארת בית ישראל.

  

רבי הרה"צ מעשה נורא מפי מורי חמי  ושמעתי

י בית תפללממשאחד , זצ"ל יעקב יצחק וייסבלום

ממש ת, יהודי פשוט בתכלית הפשיטוהיה מדרשו 

חזרת ש"ץ כדי כך שלא ידע שאין עם הארץ, 

להחזיק רק בשבת אסור חשב שן וכ, יתבערב

אותו אדם ו, אך שטרות מותר, וכן כיוב"ז, מטבעות

, השואהפשוט, חווה על בשרו את כל מאורעות 

ותר באמונתו נבכל זאת מחנות המוות והעינויים, ו

פשוטה, אחר המלחמה עלה לארץ אמונת אומן 

 עשרבמשך אז ובא בברית הנישואין, ו הקודש,

 'יאחר ופקד בזרע של קיימא, זכה להילא  ,יםשנ

בנו יחידו, שריד לאוד מוצל נולד לו זכה ושנים 

בו יבבו בכל לשאותו אדם לא זז מחכמובן מאש, ו

כבר שית כבר שבע נהרג אותו בן כשהיה וונפשו, 

 וסיפר לי מורי חמי, שכששמע, ל"ע בתאונת דרכים

ול למצוא מרגוע לנפשו, ולא לא יכבשורת איוב זו, 

ידע היאך יבוא לפני אותו יהודי, מה יאמר לו ובמה 

אותו יהודי פנה אליו  ,לנחמו כשהלך לשםו ינחמו,

באמונה שלימה  אני עדיין מאמיןהרב,  ,כך אמר לוו

ו שום טענות כלפי מעלה, "ואין לי ח בבורא יתברך

 ח מספר זאת היה עיניו זולגות דמעות"וכשהיה מו

   .מרוב התפעלות
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כוחו של יהודה שעל שמו נקראים כל בני  וזה

שהגם שיש להם  ,כדאיתא במדרש םישראל יהודי

בכל זאת  ,כריעה אחר כריעה ורביצה אחר רביצה

הינם תמיד  אאינם נופלים במערכה אלא אדרב

שכל נפילה ונפילה מחזקתם  ,כארי וכלביא

  .ומעוררת אותם לעמוד ביתר תוקף וביתר שאת ועוז
  

ואי"ה שלא תקום פעמיים צרה,  ,בטוב יןומסיימ

  ומרים  קשים    בנסיונות   חלילה  יותר  נתנסה  לא 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

שבכל שעת לדרכנו אנו צריכים ללמוד, שכאלו, אך 

יש לנו את הכוח להתגבר ולעלות מועקה וצוקה, 

, הן צרות ברוחניות לא יעלה ולא יבוא, ולהתעלות

כי אריות  והן צרות בגשמיות לא יעלה ולא יבוא,

ה' ו ,השל יהוד הנקראים על שמויהודים  ,אנחנו

כשאנו גם ומשרה שכינתו בינינו עמנו תמיד נמצא 

נצליח  שרויים במחשכי עולם, וכשנזכור כל זאת

לעמוד בנסיונות אותו היצר הרע ולגבור עליו 

 אכי"ר. ,ולנצחו
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