
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 

זתשע"(  ')שנה ה גליון רכ"ט  
 

 

 א

 ברית מלח ביתתש ולא תמלח במלח מנחתך וכל קרבן
  וגו'

 

 שתהא הוא עולם מלח ברית[ יח במדבר] תנאי פליגי.[ כ] במנחות והנה
 מלח ברית כאן נאמר אומר שמעון ר' יהודה ר' דברי במלח אמורה ברית
 בלא לקרבנות אפשר שאי כשם עולם כהונת ברית להלן ונאמר הוא עולם

 לרבי בין[ יתבר ה"ד] שם י"וברש. מלח בלא לקרבנות אפשר אי כך כהונה
 והיינו כ"ע דורשין משמעות אלא מידי ליכא שמעון לרבי ובין יהודה

 .מלח הקרבנות כל צריכים דלתרויהו
 

[ מ כלל לתורה ציונים] ל"זצ ענגיל י"הגר כ"עפימש המחלוקת וביאור
 התורה דהצריכה קרבן להכשר עניינו אם קרבנות מליחת בענין להסתפק

 או קרב להיותו לו א"א זה הכשר לתיוב מלוח שיהיה זה הכשר בקרבן
 עם קרב שיהיה המלח קרבן של ענינו וכך בעצמו קרבן הוא המלח דילמא

 מאיסורי ה"פ] ם"הרמב והנה. לעצמו קרבן הוא בעצם אבל הקרבנות
 דלא אלאו לקי מלח בלא דהמקריב כתבו החינוך בספר וכן[ א"הי המזבח
 מעשה הוי דהקרבה המעש בו שאין לאו חשוב דלא והיינו מלח תשבית

 מובן אז קרבן להכשר רק המליחה ענין דאי ל"הנ בספק תלוי זה דין ולכאורה
 המליחה אי כ"משא המלח בלי הקרבן דהקריב כיון מעשה בו שיש לאו דהוי

 ומדברי המעשה עשה שלא נמצא המלח הקריב כשלא הרי לעצמו קרבן הוי
 .לעצמו קרבן ולא להקרבן הכשר הוי דהמלח משמע דלוקה ל"דס ם"הרמב

 
 מעשה בו שיש ללאו נחשב עדיין לעצמו קרבן הוי אי דאף לומר יש אמנם

 בא דזה כיון מעשה בו שיש לאו דהוי ריקם פני יראה דלא בלאו שמצינו וכמו
 יחד בא דזה כיון כאן וכן הביא לא ועכשיו לעזרה ביאה של המעשה עם יחד
 נאמר אי אף כ"או מעשה בו שיש ללאו נחשב כ"א הקרבן הקרבת עם

 .מעשה בו שיש כלאו דנחשב דלוקה ל"צ כ"ג לעצמו קרבן הוי דהמלח
 

 עצמו בפני כקרבן הוי י"דלר בזה תלוי ש"ור י"ר של המחלוקה ולכאורה
 דאי להקרבן הכשר כ"ג דהוי כהונה מבגדי יליף ש"ולר עולם מברית ויליף

 הכשר הוי המלח כן וכמו עליהם שבגדיהם בזמן רק הקרבן להקריב אפשר
 .והבן לעצמו קרבן אינו אבל לקרבן

 
 מלח להקריב ה"הקב צוה דלכן פרשתן י"ברש והובא ל"אמרז והנה

 כ"ג זה ומטעם ת"מהשי שנתרחקו בוכים התחתונים מים שהיו בקרבנות
 תהלים] ק"ביהמ חורבן אחר מצינו ואכן. בסוכות המים ניסוך לעשות צוה
 י"שע בוכים היו הנהרות שגם וגו' ינובכ גם ישבנו שם בבל נהרות על[ א קלז

 המים נתרחקו שוב הקרבנות ג"ע המלח עוד יקריבו לא ק"ביהמ חורבן
 להיות הבריאה כל של החשק גודל מזה רואים פ"ועכ. בכו ולכן התחתונים

 דהלא מים של השר על והכוונה בוכים התחילו וכשנתרחקו ת"להשי קרוב
  ייי

 מתקרבים שוב ידיה שעל מצוה לה נתנו ולכן בכיה שייך לא עצמה במים
 אנו ידיה שעל הק' תורתו ת"השי לנו נתן עמו ישראל בני ואנו ת"להשי

 שנשאר היקר הזמן לנצל צריכים כןול ובתמים באמת אליו להתקרב יכולים
 ללמוד לבית כבר שנוסעים קודם הנוכחי הזמן של האחרונים בימים עוד

.                                                                                                                  בהתמדה  
 

 בשמירת מאד להזהר ולההגד בעיר הביתה שיסעו עכשיו לזכור וצריכים
 שמחה רבי ק"מהרה המעשה וידוע רגע בכל בזה להשמר שצריכים עינים
 נזהר והיה י"בא שהיה ל"זצ מווארקא מ"הרמ ק"הרה בן ל"זצ מווארקא בונם

 אותו מוליכים והיו עינים בעצימת ברחוב שהלך עד עינים בשמירת מאד עד
 אותו ושאל ל"זצ מלעלוב צ"הרה אותו הוליך ושם בהליכתו יכשל שלא
 חכם תהי אל[ ז ג משלי] כתיב והשיב להזהר צריכים כך כדי עד וכי אחד

 הזמנים ובבין. העינים ראיית בענין חכמות יעשו שלא והיינו בעיניך
 הוא לזה והעצה. מאד להזהר צריכים ברחובות ביותר שמסתובבים

                                  .                         בהתמדה התורה בלימוד ביותר להשתדל
 

 גופו לרפואת מרפא בעיר פעם היה ל"זצ מאוסטראווצא ק"שהרה ושמעתי
 עגלה תיכף שישכרו המשמשים עורר הלילה באמצע ופתאום זקנתו לעת

 והוכרחו דבריהם הועילו לא אתו שטענו כמה וכל לביתם חזרה משם ויסעו
 כל אשר ליל והשקט שכתשבח להם נתוודע משם התרחקו וכאשר. ליסע

 את שהרגיעה באשה קול ק"הרה לאזני הגיע למרחוק נשמע דקה דממה קול
 אפילו שם להשאר רצה שלא עד כ"כ נתפחד ומזה זמר בקול לישן ילדה
 והן ובשווקים בחוצות עינים בשמירת הן מאד להזהר צריכים פ"ועכ. לרגע
 לעסוק נדחה הבפינ או ד"ביהמ באיזה בשבתו רעה בחברותא יכשלו שלא

 וחוץ ברוחניות גדולה סכנה שזה ו"ח האסורים בדברים או בטלים בדברים
 פה התלמידים דמות שזהו הרושם שמתקבל מדרשינו לבית רעה גורם מזה

           .                                                                                                                  ו"ח
 

 וכן ותפלה ש"קר זמן לעבור ו"ח ולא קבוע בזמן להתפלל להסתדר וצריכים
 התורה ללימוד גם זמן לו ויקבע ט"היו לקראת בבית לעזור קבוע זמן לו יהיה
 לבטלה הזמן שמנצל מי ובאמת. בישין מרעין מכל להנצל יוכל זה באופן ורק
 התפעלות לאיזה שיכנס מה לו יועיל ולא ברוחניות עצומה בסכנה זה הרי

 תפסו ר"היצה כי מצוות בשאר או פסח בערב המצות אפיית בעת חיצוניות
 ימשך שזה ויתכן המצוות כל לקיים לו מניח וכבר שלו בענינים רשתו תחת

 לתוכה שיכנס מהטומאה להפטר שיוכל עד הזמן כל או ט"הבעל זמן חצי
 ר"היצה מלחמת כי .בראשו ועיניו כחכם יהיה לא אם הזמנים הבין במשך

 ועיקר להנצל א"א אזי בזה משתדלים אין ואם מאד קשה מלחמה הוא
 עכשיו אם ה"ובעו. סגי לא זה ובלא התורה בלימוד קביעות הוא ההשתדלות

      מלימוד פה גם ו"ח יבטלו הזמן לסוף עד שנשאר המועטים הימים באותן
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ובנא זצ"ל באוהל יעקב בפרשתן על מדרש הנ"ל, מש"כ המגיד מד ונקדים
שאחד מן עשרה דברים שנקראו יקרים הוא הסכלות, ולכאורה בהשקפה 
ראשונה כמו זר נחשב, האיך יתכן לומר על הסכלות כי הוא מן הדברים 
היקרים שנבראו בעולם, וכתב לבאר בהקדם מאמר המלך ע"ה )משלי א כב( 

ר למה או מדוע פתיים תאהבו פתי, רק עד מתי פתיים תאהבו פתי. שלא אמ
אמר עד מתי, אשר מכותלי שאלתו משמע שבאמת ראוי לאהוב הפתיות, 
רק שאל ואמר עד מתי, כי ראוי עכ"פ להגביל זמנו עד כמה, והדבר פלאי, כי 

 באמת אין ראוי לאהוב הפתיות מכל וכל.
 

, דהנה כל דבר שהקב"ה ברא בעולמו יש לו איזה תכלית ומטרה ומפרש
ולכאורה יש להתבונן, כשאדם נולד יש בלבו הרגשים שונים, הלב הוא משכן 
הרגש, ויש בו הרגשים כמו תאוה שמחה ועצבות, וגם תינוק קטן יש לו את 
זה, כל ההרגשים האלו נמצאים אצלו, אלא מאי, אין לו עדיין השכל להבין 

ינו את ההרגשים, לתרגם את ההרגש לאיזה תכלית שצריך את זה, הוא א
מבין מתי צריך להיות בשמחה, ומתי צריך להוציא אל הפועל את ההרגשים 
האחרים, אבל למעשה יש בלבו כל ההרגשים, ולכאורה צריך להבין מדוע 
עשה הקב"ה ככה, מדוע צריך האדם את ההרגשים האלו בעודו קטן, מדוע 
הוא נולד מיד עם הרגשים, כשעדיין אין לו שכל מה לעשות עמו, מה 

לת בזה שהתינוק כשלוקחים ממנו איזה משחק, ירגיש כעס ונקמה כמי התוע
שחרב עליו עולמו, ומה התועלת שיהיה לתינוק תאוה לאיזה ממתק 
שישחית את שיניו, הלא לכאורה היה עדיף שההרגש יתפתח עם השכל, 
וילד מבוגר שמתחיל כבר להבין, יתחיל גם להרגיש רגש של אהבה ושנאה 

 טן שאינו מבין מה טוב ומה רע, גם לא ירגיש.וכדומה, אבל ילד ק
 

שהקב"ה ברא את האדם באופן כזה שמקבלים את ההרגשים מעוד  ותירץ
קטן, ואי אפשר לחכות עם זה, הקב"ה לא היה יכול לחכות עם ההרגש עד 
שיהיה לילד שכל, ופתאום יאמרו לו, הנה עכשיו תרגיש התלהבות ועכשיו 

גל להרגשים מגיל קטן מאד, אם היה הילד אהבה וכדומה, האדם צריך להתר
גדל עד גיל י"ג בלי הרגשים, כבר היה מתרגל להיות כמו אבן, כי איברים 
שאין משומשים נעשים במשך הזמן מקולקלים, ואם לא היה הילד משתמש 
ברגש עד שהגיע לשכלו, לא היה יכול להשתמש בהם גם אחר כך, לכן הכניס 

אבל מה, התינוק אינו יודע מה לעשות עם  הקב"ה את כל ההרגשים בתינוק,
ההרגש, ולכן הוא משתמש בהם כפתי כמו לשמחה ולהוללות, אבל במשך 
הזמן כששכלו יגדל, יבין טוב יותר מה לעשות עם זה, כי ההרגש תמיד עמו 
גם כשהוא עדיין פתי, אבל הוא צריך להשתנות כשהוא מגיע לשכל, וזהו 

אהבו פתי, והוא אומר בדוקא עד מתי, כי שמתלונן הפסוק, עד מתי פתיים ת
הגיע הזמן שצריך להפסיק לאהוב את הטפשות, אבל בגיל צעיר זה טוב, כי 
הקב"ה עשה בדוקא שיהיה לתינוק הרגשים וישתמש בהם כפתי, אבל עד 
מתי תאהבו פתי, הלא הגיע הזמן שתשתמשו עם ההרגשים לטוב ולא כפתי, 

, והמדרש לומד מזה שהסכלות היא וז"ש יקר מחכמה ומכבוד סכלות מעט
גם כן יקר, ולפי הנ"ל אתי שפיר, כי עצם זה שיש סכלות, שילד קטן עדיין 
סכל ואינו מפותח זה טוב ויקר, אבל במשך הזמן כשתגדלו יותר, תדעו 
להשתמש עם ההרגש לטובה, כל ההרגשים האלו תשתמשו בהם למה 

 שצריך להשתמש בהם ולא בסכלות, עכ"ד.
 

מר הכתוב כאן, אדם כי יקריב מכם קרבן לה', אבל כל זה בזמן שבית שא וזהו
המקדש היה קיים, אבל היום שאין לנו בית המקדש, ואין אנו יכולים להביא 
קרבן לה', אמרו חז"ל )מנחות קי.( כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב 

 עולה, וכל העוסק בתורת כל הקרבנות כאלו הקריב כל הקרבנות.
 

הכוונה בזה, העוסק בתורת הקרבנות, היינו שלומדים לקח  לפרש ויש
מתורת הקרבנות, ומבינים שהקרבן הזה שמצווים אנו להביא, באמת צריך 
להביא עכשיו קרבן משל עצמו, וזהו אדם כי יקריב מכ"ם קרבן, שיקריב 
איזה דבר מפנימיות נפשו שיתנהג בקדושה, כשהוא עוצר את עצמו ממדה 

ומתכוון בזה לשם ה', כי הוא יודע שאסור להיות בכעס, מגונה כמו מכעס, 
והוא יודע מה שאמרו חז"ל )נדרים כא:( כל הכועס כל מיני גהנום שולטים בו 
וכדומה, זהו ממש הקרבת קרבן לה', קרבן משל עצמו, וכן כשיש לו תאוה 
ואהבה לדבר אסור, והוא עוצר את עצמו ממנו, כי הקב"ה אמר שאסור 

 הקריב בזה קרבן, וזהו קרבן מכם, שהקריב קרבן משל עצמו. לעשות כן, אזי
 

שמה שיש לנו דרך להביא קרבן לה' בזמנינו, הוא רק על ידי שיש לנו  נמצא
מדות מגונות שהם בבחינת סכלות וטפשות, שהרי כשיפתח האדם את עיניו 
יאמר איך אהבתי דבר כזה, הלא הייתי בער ולא אדע, ואנו מתגברים עליהם, 

היוקר של הסכלות, כי על ידם אפשר להקריב מעצמנו קרבן לה', לכן  וזהו
מונה המדרש מהעשרה דברים היקרים, שבעצם הסכלות היא אחת מהם, כי 
הסכלות הזה עושה לאדם רצון לדבר שאין צריך, וזה גורם שכשהשכל מגיע 

 והוא מתגבר, יכול הוא להקריב קרבן לה'.
שהם נתנו אז צדקה בהתחלה, כשהתחילו לבנות את הת"ת, זה הלך רבותי היהודי הזה הוא ובני ביתו כ

מאד קשה, בעולם הזה דברים טובים הולכים קשה ולאט, אבל הוא בודאי לא ידע איזה דבר טוב הוא 
עשה בזה, וגם אנו לא ידענו, נזכרתי איך ישבנו אז ודיברנו, והיה מונח שם על השולחן סליחות שהיה כתוב 

חד מן הסליחות, שמדבר על זה מה יש לו להאדם מכל החיים, מה הוא לוקח עמו בו פיוט שאומרים בא

 ב

.            הזמנים הבין במשך ר"היצה בפח ליפול נוראה התחלה זה הרי התורה  
 

 שיקחו לבית םנסע קודם האחריות להם שיהיה התלמידים כ"ג לעורר והנני
 וההורים רכוש להפקיר נורא אחריות זה כי שלהם החפצים כל אתם

 מאד ומה תועפות להון עולה וזה שצריכים מה הכל להמציא מאד מתייגעים
 בגדים ומניחים ההורים ביגיעת שמזלזלים תלמידים לראות הלב כואב

 .ברירה בלית האשפה לפח הכל משליכים פה המנקים והגוים הפקר וחפצים
 אומרת זאת בממון שעולה מה שכל ל"זצ חיים החפץ שאמר מה וידוע

.  מהחיים חלק הוא וזמן זמן מפקירים ממון להרויח כי מהחיים בנתח שעולה  
 

 נותן והיה מדרשו בבית יושבים חסידים היו ל"זצ חיים הדברי שאצל וידוע
 וטבשמ א' דברים שני על לפניו התאוננו ופעם ק"ערש בכל מחייתם כדי להם

 להם שיש והב' שבת צרכי על להכין יותר בניקל שאז' ה ביום מקבלים היו אם
. ביותר עליהם מיקל היה זה פרוטה עוד להם מוסיף היה ואם מהדוחק נ"עגמ

 זה על ה' ביום ליתן משאלתם שעל אמר כ"ואח בדבר שהתיישב להם והשיב
 יוכל לא נ"העגמ למנוע כדי פרוטה להם להוסיף שאלתם על אבל מסכים

 הרבה ישראל של והיגיעה נ"העגמ מאד חשוב בשמים כי משאלתם למלאות
 שאין מה על ההורים של נ"שעגמ ובודאי. פרוטה של ערכה מכפי יותר

.                                                                   מאד נורא הוא יגיעתם עם מתחשבים  
 

 ויכולים הזמן בהמשך כ"כ לזה מגיעים יןשא בלימוד ענינים הרבה יש והנה
 מקושר יותר שיהיה כמה שכל לזכור ויש הזמנים הבין תקופת לזה להקדיש

 וצריכים מדה מארץ ארוכה ק"והתוה היהדות כח יותר בו יתגבר הרי לתורה
 הכח אצלו יתגבר ז"ועי ק"בהתוה שביכולתו מה כל להרכיש להשתדל
 יתוקן ובזה בהתמדה ללמוד אלו בזמנים עוד שישתדלו והנני לעורר, הקדושה

 צדיקים בשם לבאר ושמעתי האחרונים בימים קצת חולשה שהיה מה
 בקידוש דרשו ל"דרז' וגו אלקיכם לה' אתם בנים[ א יד דברים] בפסוק
 אפילו אתם שוגגים אפילו אתם אותם תקראו אשר[ ב כג ויקרא] החודש
 של הטעות כפי להכ משתעבד החודש בקידוש ד"בי טעו שאם מזידים

 אפילו אתם כ"ג דהוי וגו' אתם בנים בפסוק גם ל"אפ ז"ולפי מטה של ד"הבי
 כל לתקן ויכולים אלקיכם לה' אתם בנים ז"עכ ו"ח מזידין שהיו דאף מזידים

 וגשמיות ברוחניות הענינים בכל שיצליחו יעזור ת"והשי ה"בעו שקלקלו מה
                                                                  .              הענינים בכל דשמיא בסייעתא

 
התעודה שנותנים אצל דינער לנדיב, זה אינו בשביל עכשיו, לא נתנו לו  ענין

את זה בשביל שיחזיקו או שיתלה את זה בביתו עכשיו, אלא בשביל הדורות 
יע לעיר העתידים, וכמסופר שפעם אחד הקיסר המפורסם פראנץ יוזעף, הג

לעמבערג בתקופה שהגאון בעל הישועות יעקב זצ"ל שימש שם לאב"ד, 
וכמובן שכל אנשי העיר התכוננו הרבה לבואו של הקיסר, ובכל חוצות העיר 
תלו תמונת גדולות של הקיסר הנערץ, וגם היהודים לא היה להם ברירה, ותלו 

יהודים הרי  בבית הכנסת של העיר תמונה גדולה של הקיסר לכבוד בואו, אבל
בכל זאת יהודים, ולא היו יכולים להסתכל בפרצופו של הקיסר התולה בבית 
הכנסת, לכן סבבו את התמונה פניו אל הקיר באופן שלא יראוה, כדי שעד 

 שהקיסר יגיע לבית המדרש, בינתיים לא יראו את התמונה.
 

מזלם הגיע הקיסר לבית הכנסת בלא הודעה מוקדמת, וכל האנשים  לרוע
צאו לקראתו לקבלו, ונכנסו עמו לבית הכנסת והתיישבו במקומות, אבל י

התמונה הגדולה של הקיסר שעל הקיר היה עדיין הפוך, עם הפנים כלפי 
הקיר, והרב יושב כך ומסתכל, והבחין בתמונה שעדיין מסובבת, והבין גודל 

ש שיראה להקיסר שהנה זה התמונה הסכנה שבדבר, מיד ציוה הרב על השמ
של הקיסר, והתחיל להסביר לו מה היה כאן, ואמר אדוני המלך, זה היא 
התמונה ממך שתולה כאן בבית הכנסת כל הזמן, כדי שתהיה לנגד עינינו 
תמיד, אבל זה דוקא כשאינך כאן, אבל עכשיו הרי הקיסר בעצמו כאן, 

את זה לקיר, כי זכינו שאתה ובשביל מה צריכים עוד תמונה, ולכן סובבו 
נמצא אתנו, והנוכחות שלך מדבר מעצמו, לענינינו שזכינו שהנדיב עדיין נוכח 
כאן, הוא נמצא אתנו, אין צריך כעת תמונה, אלא הוא קיבל את התעודה, כדי 

 שיהיה את זה לבנים ובני בנים שכולם ימשיכו בדרכו.
 

 
 

 
 

 בפרשת השבוע אדם כי יקריב מכם קרבן לה'. 
 

במדרש )ויק"ר פ"ב ס"א( זש"ה )ירמיה לא יט( הבן יקיר לי אפרים.  איתא
עשרה דברים נקרא יקרים ואלו הן, התורה והנבואה והתבונה והדעת 
והסכלות וגו', ומביא ראיות מפסוקים לכל הנ"ל, ועל הסכלות מביא דכתיב 
)קהלת י א( יקר מחכמה ומכבוד סכלות מעט. וצ"ב השייכות לכל הנ"ל עם 

 פסוקי דידן אדם כי יקריב וגו'.
 

 



 

צריך, וזה גורם שכשהשכל מגיע הסכלות הזה עושה לאדם רצון לדבר שאין 
 והוא מתגבר, יכול הוא להקריב קרבן לה'.

 

היהודי הזה הוא ובני ביתו כשהם נתנו אז צדקה בהתחלה, כשהתחילו  רבותי
לבנות את הת"ת, זה הלך מאד קשה, בעולם הזה דברים טובים הולכים קשה 

ו לא ולאט, אבל הוא בודאי לא ידע איזה דבר טוב הוא עשה בזה, וגם אנ
ידענו, נזכרתי איך ישבנו אז ודיברנו, והיה מונח שם על השולחן סליחות 
שהיה כתוב בו פיוט שאומרים באחד מן הסליחות, שמדבר על זה מה יש לו 
להאדם מכל החיים, מה הוא לוקח עמו מכל זה, שבעצם זה מבואר במשנה 

טובות )אבות פ"ו מ"ט( שאין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים 
ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. אלא שהפיוט הכניס זאת 
בחרוזים יפים מאד, אני זוכר איך שראה את זה, ואמר הלא הדברים האלו 

 שוברים את הלב, איך אפשר בכלל להדפיסו.
 

על בנו של הרה"ק ר' איציקל מווארקא זצ"ל שהיה אחד מגדולי  מסופר
קראו לו רבי מענדל'ה, שאחר פטירתו של אביו הצדיקים בפולין, היה לו בן ש

הוא היה חסיד קאצק, ונסע כסדר לרבו לקאצק, פעם שאלו הרה"ק מקאצק 
זצ"ל, האם ראית את אביך בשמים, אמר לו לא, אמר לו הרבי, גם אני לא 
ראיתי אותו, כי חיפשתי אותו בכל ההיכלות למעלה ולא ראיתיו, עד אשר 

שם נמצא רבי יצחק, נכנסתי להיכל הזה וראיתי  הגעתי להיכל אחד, ואמרו לי
אותו והנה הוא עומד על יד הנהר, נהר גדול מאד מלא מים, שאלתי אותו מה 
אתה עושה כאן, אמר לי הנהר הזה אינו של מים בעלמא, זה נהר של דמעות 
של יהודים, כשיהודים מורידים דמעות, הדמעות נשמרות כאן בנהר זה, 

תר, לכן איני יכול ללכת מכאן, עד שהקב"ה יאמר ותמיד המים עולים יו
 לצרות ישראל די, ולכן אני עומד ליד הנהר.

 

ורבותי, הרי אנו דור שחיינו וראינו כל כך הרבה דמעות שזלגו מעיני  מורי
יהודים, ותמיד הים הזה של הדמעות גדל והולך, ולמעלה בשמים אלו 

:( שערי דמעה לא ננעלו, דמעות שקולים ומדודים, ועליהם אמרו )ברכות לב
גם אם כל השערים ננעלו מיום שחרב בית המקדש, מכל מקום שערי דמעות 
לא ננעלו, ובכן שזכינו להקים עולמות של תורה שלומדים בו הבל פיהם של 
תינוקות של בית רבן שאין בהם חטא, הרי זה הדבר הכי גדול וטוב שיכול 

 להיות בעולם. 
                        
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 המשך מפרשת בא העעל"ט.
 

הנער מענין המלך מה שלא היה מבין", ממילא עכשיו הבין כבר שיש "והבין 
הרבה יותר ממה שהיה נדמה לו, וממילא נכנס יראת המלך בלבו, "וגדלה 
מעלתו בנפשו, ונכנסה אימתו בלבו, ותגדל בעיניו טובתו ומה שהגיע אליו 

ט חשיבות הנער במלכותו", שהרי מתוך מה ממנו, מפני גודל מעלתו, ומעו
ששמע הנער מגודל מעלת המלך, הבין שאם המלך כל כך גדול, ומכל מקום 
עשה לו ככל הטובה הזאת, זה הגדיל טובתו בלבו, וכן אימתו ויראתו גדלה 
הרבה, וכן הוא הדמיון גם אצל בן אדם, שאם יסתכל רק בחכמת הבורא 

שאנו מכירים, גם זה יגרום לו יראה, אבל הנראה ממנו, ורק מן העולם הזה 
באופן מצומצם, אבל כשיבין וידע שזה רק חלק קטן מכל חכמת הבורא 

.                                                                       וגדלתו, זה יגדיל יראתו הרבה יותר  
 

ב את הארץ, אחי, שים לבך אל הדמיון הזה, כשתסתכל בגלגל הסוב"ואתה 
כי אין אנו מבינים מה שיש בבקעה קטנה מן הארץ, כל שכן בכולה", היינו 
בכל העולם הזה עצמו, השמים ושמי השמים וכל צבאם, שהם עצומים 
וגדולים עד אין חקר, "וכל שכן מה שיש אחורי הגלגל", מה שיש עוד 
מאחורי הגלגל, שאינו שייך בכלל לראות שם, כשמביטים בספרים 

רים מגודל הבריאה, אי אפשר שלא להשתומם על המראה הגדול הזה, המדב
איך שהחוקרים מדדו ומצאו את המרחקים העצומים שיש בעולם שלנו 
בתוך הגלגל, בין הכוכבים וביניהם לבין הארץ, ומדדו זאת בשנות אור, היינו 
כמה זמן לוקח לאור להגיע ממקום אחד לשני, שהמספרים של שנות אור 

שכוללים מספרים עצומים אם היו מודדים אותם במייל  הם מספרים
וכדומה, כמו שמודדים על הארץ, והגיעו למרחקים של מיליוני שנות אור 
 שהם מכירים, ואם האדם יתבונן, שאף שהבריאה כל כך גדולה ונשגבה, שאי
    
 
 
 

 
 

אפשר לנו להשיגה, ובכל זאת כל אדם מושגח בהשגחה פרטית, ומאז שהוא 
נברא, הכל מושגח מה יהיה אתו, ומתחשבים עמו, הרי עי"ז יתעורר להתבונן 

                .                                                           בחסדי ה' עליו, וכמו במשל הנ"ל
 

אחי המשל הזה, ובחן אותו, והבן מענין הבורא יתברך כפיהו", כמו  "התבונן
שראינו בהמשל, "ויגדל בעיניך מה שחננך מטובו וחסדו, אשר שם עליך עינו 
לטובה בכלל בריותיו, והבט אל ספרו ומצותיו וחוקיו בעין הגדּולה, והעבר 

בלבך, למי שתמצא ידו מן  על מחשבתך רוב המורא והגדולה אשר תמצא
הטוב יותר ממך מבני אדם, כי כפי יתרון מעלתו על מעלתך, ומעוט צרכו 
אליך, תהיה גדולת טובתו אצלך, וכן תהיה למצותיו ואזהרותיו מעלה בלבך 
כפי זה, והשתדלך וטרחך בעניניו, בין והתבונן, תמצא בעזרת השם, והאלקים 

".                 טובתו ברחמיו וחסדיו אמןישימנו מאנשי עבודתו המכירים עניני   
 

-שער הבטחון  -  
 

הספר )פתיחה ד"ה והששי( מבאר כמה גדולה מעלת בעל הבטחון,  בהמשך
שיש לו הזדככות הנפש הגדולה ביותר ששייך, והוא במנוחה ושלוה, ויש לו 
עשרה מעלות יותר מבעל הכימיה, שיכול להפוך הכסף לזהב והנחושת 

ף, על ידי התחבולות שהוא יודע איך, ולכן לכאורה אין לו שום והבדיל לכס
דאגות בעולם, ומכל מקום בעל הבטחון בה', יש לו עשרה מעלות יותר 
מבעל הכימיה, ועתה עומד במעלה השישית, "והששי, שבעל הכימיה אינו 
בטוח מהחליים ומהמדווים, שמערבבין עליו שמחתו בעשרו, ואינם מניחין 

מה שיש לו, ולא להתענג במה שהשיגה ידו, והבוטח בה' בטוח אותו להנות מ
.  מן המדווים והחליים", בעל בטחון באמת אין לו שום מדווים וחלאים רעים  

 
על דרך הכפרה או על דרך התמורה", כי גם אם יכול להיות שיהיה לו "אלא 

לבעל הבטחון חולי, אבל הוא הרי יבין שהוא בעצם לטובה, כי היסורים 
ים עליו הם או על דרך העונש והכפרה, שבזה מזדכך נפשו מן החטאים, הבא

או על דרך התמורה, היינו שיקבל בעבור זה שכר בעולם הבא, ולכן נותן לו 
הקב"ה כאן בעולם הזה יסורים, אבל מחמת חלק הפרנסה, לא יסבול לעולם 

ל חולי ומכאוב, מה שאין כן בעל הכימיה שאינו בעל בטחון, שפרנסתו יכו
לגרום לו כל מיני חלאים ויסורים, שבאים עליו כתוצאה מעבודתו, ואף פעם 
אינו יכול לדעת שעכשיו כבר השגתי את כל מה שאני צריך, ומעכשיו אוכל 
לחיות חיים טובים, שיכול להיות שיעבוד קשה ששים שנה וכדומה, ובסוף 

כול להיות ימיו יקבל חולי ויסורים על ידי עבודתו, אמנם גם הבוטח בה', י
שיסבול יסורים וחלאים, אבל אצלו אין לזה שייכות עם פרנסה, ויכול הוא 
להנות מיגיע כפו ללא שום דאגות, וידע שגם החולאים הבאים עליו הכל 
לטובתו, כי אפילו אם מקבל בזה עונש על עבירות, זה גם לטובתו, וכמו 

                                                          .                                   שאמר על דרך הכפרה
 

שכתוב )ישעיה מ ל( ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו, ואמר "כמו 
)שם לא( וקוי ה' יחליפו כח", אנו מקווים ובוטחים בה', ולכן יש לנו כח 

ך לעמוד בכל הצרות, "ואמר )תהלים לו יז( כי זרועות רשעים תשברנה וסומ
צדיקים ה'", צדיקים בוטחים בה' בכל לבם, והם מבינים שלא יגיע להם יותר 
ממה שהקב"ה רוצה, ולא ירמה עצמו בזה, אלא ידע באמת, כי לא 
ההשתדלות היא המביאה לו פרנסה, אלא הכל נגזר משמים, ואם לא ירע 
מעשיו לא יקלקל פרנסתו, כמו שאמרו ז"ל )קידושין פב( הרעותי את מעשי 

תי את פרנסתי, ואת זה צריך להבין ולחזור על זה תמיד, שהרי לא יגיע וקפח
לו יותר ממה שנפסק, ואם מתאמץ ומשתדל יותר ויותר בפרנסה, הרי זה 
סתם שטות, כי אם הוא בעל בטחון הוא יודע שאי אפשר שירויח יותר ממה 
שנגזר לו, ואמנם הוא יכול לרמות עצמו, אבל לא את ה', בזה יש לפרש 

וק שהביא כאן וקוי ה' יחליפו כח, היינו שבעל הבטחון מחליף כוחות, הפס
במקום שיכניס את כוחותיו להתאמץ בפרנסה ושאר צרכי גופו, הוא מכניע 
עצמו לה', וסומך עליו שישלח לו כל צרכו, ובמקום זה הקב"ה נותן לו כח 

                    .                שיצליח בכל מעשה ידיו, הוא מחליף כוחות עם הקב"ה
 

הדבר השביעי שבעל בטחון יותר חזק מבעל הכימיה, "שבעל "והשביעי", 
הכימיה, אפשר שלא יגיע אל מזונו במה שיש אצלו מן הזהב והכסף, מפני 
שלא יהיה האוכל נמצא בעירו בקצת העתים", אף שיש לו כסף וזהב, אין זה 

בות ומרגליות יש לו, אבל מוכרח שיהיה לו מזה אוכל, כסף וזהב ואבנים טו
לא מאכלים, ולפעמים אין צריך את כל העושר הזה, כי אי אפשר להנות מזה, 
והוא צריך לחם לאכול, "כמו שנאמר )יחזקאל ז יט( כספם בחוצות ישליכו, 
ואמר )צפניה א יח( גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם, והבוטח בה' לא 

ד סוף ימיו", הרי הקב"ה הוא עמו יבצר ממנו מזונו, בכל עת ובכל מקום ע
בכל מקום ובכל מצב, "כמו שנאמר )איוב ה כ( ברעב פדך ממות, ואמר 
)תהלים כג א( ה' רועי לא אחסר, ואמר )שם לז יט( לא יבושו בעת רעה ובימי 
 רעבון ישבעו".
 
 

 ג

 

 שיעורי

 
 

()כ''ד –ממרן הגה"צ זצ"ל   
 



 

 בכל מקום ובכל מצב, "כמו שנאמר )איוב ה כ( ברעב פדך ממות, ואמר
)תהלים כג א( ה' רועי לא אחסר, ואמר )שם לז יט( לא יבושו בעת רעה ובימי 

".                                                                                                           רעבון ישבעו  
 

שבעל הכימיה איננו מתעכב בשום מקום, מיראתו שמא יתגלה  "והשמיני,
דו", שהוא מפחד שיתגלה סודו לאנשים, איך הוא מהפך מכל דבר לכסף סו

וזהב, ואז יתחילו גם הם לעשות כמותו, ואמנם החוה"ל כבר דיבר לעיל מענין 
הפחד והיראה של בעל הכימיה, אבל עכשיו הכוונה שהרי כל אדם רוצה לגור 

מישים במקום שהוא יודע שלא יגיע לו נזק, ובדרך כלל כשאדם מגיע לגיל ח
יש לו כבר בנים ונכדים, ורוצה לשבת על המנוחה ועל הנחלה, ולרוות מהם 
נחת במנוחה ושלוה, אבל אצל בעל הכימיה לא שייך זאת, שאחרי עשר 
שנים כמעט שאי אפשר שעוד לא ידעו מזה, ואם פעם בחיים יוודע הסוד, אז 

להתרגל יהרגו אותו, ולכן הוא מרגיש תמיד שרודפים אחריו, ואינו יכול 
למקום אחד, ולשכנים ולסביבה שלו, כי במשך כל חייו הוא הולך ונוסע 
ממקום למקום ומחליף מקום, ואין זה חיים, כל אדם שמצטרך לעזוב את 
הסביבה זה קשה לו, אם אדם צריך לעזוב את ביתו למקום קרוב, במרחק 
עשרה רחובות ממקום מגוריו, זה יהיה לו קשה, הוא צריך להתרגל כבר 
לאנשים אחרים, וממילא אם הסביבה החדשה היא יותר טוב, אבל אם אינו 
כן, הרי זה מפריע לכל ארחות חייו, ואיזה מין חיים זה, שצריך לעבור כל כמה 
שנים לסביבה חדשה, ובעל הכימיה הוא כן, שאי אפשר שיגור במקום אחד, 

בשום  אלא צריך לעבור ולהחליף מקום כל כמה זמן, כי הוא מפחד להתעכב
.                                                                                           מקום שלא יתגלה סודו  

 
באלקים בבטחה בארצו, ובמנוחת נפש במקומו, כמו שכתוב "והבוטח 

)תהלים לז ג( בטח בה' ועשה טוב, שכן ארץ ורעה אמונה, ואמר )תהלים לז 
רשו ארץ וישכנו לעד עליה", אני נזכר כעת סיפור שהיה עם כט( צדיקים יי

איזה אדם בעיר וויען, שהיה גר לא רחוק מאתנו, זה היה מהלך של כמה 
דקות מביתינו לביתו, ובאותם ימים היה מרכז המסחר בעיר בערלין, והאדם 
הזה קיבל שם עבודה אצל בית מסחר אחד, ועבד שם במשך כמה חדשים, 

ף יפה, כשנגמר התקופה שקיבל לעבוד שם, אז שאלוהו והרויח סכום כס
שאלה, מה אתה מעדיף, או שאתה רוצה לחזור לביתך, או שמא אתה רוצה 
להשאר לעבוד כאן, והציעו לו עבור זה סכום גדול של ממון, והוא העדיף 
לחזור לביתו, סוף כל סוף הוא נסע לשם לצורך פרנסה, זה היה גלות בשבילו, 

כל כדי לחזור לביתו, וזה היה אפילו שהוא נסע לשם לעבודה הוא ויתר על ה
מרצון עצמו, אין מנוחה ושלוה כשבורחים ורצים ממקום למקום, האדם 
רוצה להשאר במקום שהוא, ובעל הכימיה הזה, למרות שפרנסתו מובטחת 

.                לו, מכל מקום חייו אינם חיים, מחמת שצריך ללכת ממקום למקום  
 

שבעל הכימיה לא תלוונו הכימיה שלו באחריתו, ולא ישיג בה  יעי,"והתש
בעולם הזה זולת הבטחון מן הריש, והצורך לבני אדם", סוף כל סוף בעל 
הכימיה הוא מרמה עצמו, וכי יש לו זהב באמת, הרי הוא מרמה את עצמו 
ואת סביביו, ולפעמים הסוד יוצא, וגם אם אין הסוד יוצא, מכל מקום הרי 

היה רמאי, וזה לא ישאר לעולם ועד, ולאחר הסתלקותו מן העולם, הוא 
בודאי שלא ישאר לו מזה כלום, הוא יכול להשיג ממון כל זמן שחי, אבל אחר 

.                                               כך הוא שב למקומו, ואז כבר אין לו כלום מכל זה  
 

הזה ולעולם הבא, כמו שכתוב  בה' ילוונו גמול בטחונו בעולם"והבוטח 
)תהלים לב י( והבוטח בה' חסד יסובבנו, ואמר )שם לא כ( מה רב טובך אשר 
צפנת ליראיך", הרי זה שהוא בעל בטחון הוא עוד מקבל שכר על זה לעולם 
הבא, והרי זה גם מצוה בנוסף להריוח של הבטחון בעולם הזה, וכמו שמצינו 

ו( והאמין בה' ויחשבה לו צדקה.  אצל אברהם אבינו ע"ה )בראשית טו
ופירש"י הקב"ה חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. כך 
אומרת עליו התורה, הוא האמין בה', והיה לו צדקה עצם הדבר שהאמין בה', 
והרמב"ן פי' והאמין בה', ולא חשש שמה יגרום החטא, משום שחשבה 

אבל זה צדקה מאת ה', עכ"פ  לצדקה, הוא חשב שבאמת זה אינו מגיע לו
.                                                                נמצא שעל עצם הבטחון מקבלים שכר  

 

, שבעל הכימיה אם יוודע ענינו תהיה סיבת מותו", שאם יתפסו "והעשירי
אותו יהרגו אותו, "מפני שמה שהוא משתדל וטורח בו הפך הנהגת העולם", 

הוא מהפך את הצורה של דבר לכסף וזהב, והוא היפוך הטבע, "ומנהיג  שהרי
הכל ישליט עליו מי שימיתהו כשאינו יודע להעלים סודו", היינו הקב"ה 
שברא את הטבע ומנהיג הכל, אינו מרשה שיעשו כן, ולכן יזמין שיוודע הסוד 

בה', על ידי המלך וכדומה, וסוף כל סוף ידעו מזה וימיתו אותו, "והבוטח 
כאשר יוודע בטחונו יגדל בעיני הבריות, ויכבדוהו בני אדם, ויתברכו בקרבתו 
ובראיתו, ויהיה גורם לתקנת עירו ולדחות הפגעים מעל אנשי מקומו, כמו 

".                                שכתוב )משלי י כה( וצדיק יסוד עולם, וכענין לוט בצוער  
"חובת הלבבות" ממרן הגה"צ זצ"ל תם ולא נשלם השיעורים בספר הק'   
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