
  

                       

  

המפיצים בארץ ובעולם לכל לכל הקוראים, התורמים, המגיבים בכתב ובעל פה,   

 ולכל עמך בית ישראל ברכת פסח כשר ושמח

 

     מכתב מהרה"ק מפיאסעצנא זיע"א              
 שכתב לאנשי שלומו לפני חג הפסח              

 בעזרה"י יום א' שמיני תרצ"ט.

 אנ"ש... ד' עליהם יחיו.חיים ושלום וברכה לכבוד 

 אחדשה"ט.

אליכם אישים אקרא ואל נשמותיכם אדבר. ימי הפסח הקדושים באים. בקדושתם אותנו מבית ומבחוץ יקדישו. ובאורם אותנו ימלאו אף 

רבה יקיפו. אבל הפסוק אומר 'אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה'. האור והשמחה של מעלה בחינת זריעה היא, שצריכה השתדלות וה

התעסקות בתחילה. כגון החרישה השידוד וכו', וגם אחריה, כגון, ניכוש ועידור וכו', ובלעדם לא יעלה ולא יצמח. כן גם אנו צריכים 

 להכין את עצמנו קודם החג, אף לא להסיח דעתנו מעצמו ומקדושת החג אשר בנו, גם אחריו. 

ולהלל לשמו הגדול שזהו תכלית כל הבריאה ושלמות דרי מעלה עם דרי  והעיקר הוא בחג עצמו. ובפרט בפסח, שניתן לנו רק להודות

מה מאושר אני, שזכיתי אל השלמות ועליתי אל העולם  –מטה. ותכף כשמגיעה תפילת הערב בלילה, ישמח האיש בגודל זכותו. ויחשוב 

ת כל העולם אף את עצמי פשטתי ממני. ואין העליון. הן אמת שיש לי דאגות גופניות ורוחניות, אבל עתה, את הכל השלכתי ממני, גם א

לי עתה רק לעמוד בתוך המחנה הגדול של מלאכים אופנים וחיות הקודש, לברך ולהלל לשמו הגדול לגלות ולהאיר את אור אין סופו ית' 

י רקוד מן הארץ עד גם בארץ וגם בקרב נשמתי וגופי. וכל כך תרב שמחתו וכל כך תגדל התלהבותו, עד שרק בקושי יעצור את גופו מבל

 לרקיע, ומבלי התפרק והתפקע כמעט.

ואח"כ שבא אל הסדר, יצייר לו עתה שהוא בגן עדן, והסעודה, מעין הסעודה של סעודה לעתיד לבא היא. הכל מתערב לקדושה אחת, 

תשבחות לד', המשובח הארת יין המשומר, ושוב הלל ושוב שירות ו -אכילת מצה ומרור, אמירת הגדה, שתיית יין של הד' כוסות, 

 והמפואר. 

מלאכי מעלה עומדים צפופים להקשיב לרינתנו, ואבינו מלכנו עומד ושמח, ומתענג לקבל את שירתנו ותהילתנו, כנודע מזוהר הק'. וכל 

תיבה שאומר האיש הישראלי על הסדר מרגיש בעצמו את קדושתה אהובה וענוגה לו שמח ומתקדש בה, עד שממש חבל לו על 

חתיכות  –שמטה ממנו. רוצה הוא לכפלה עד אלף פעמים, ולא להינתק ממנה. בטל הוא כולו אליה, וכורע לפני מתיקת הדיבורים שכבר נ

 יריעות ספר התורה של הקב"ה אשר בפניו. וכאמור, צריכים להשאיר קדושה זו על כל השנה, ובאורה ניסע תמיד ונלך. 

לל הכל, כלל קדושת ישראל וכלל התקדשות בקדוש ישראל. תעשו לכם שיעורים תתחילו יחד, יותר ויותר באהבת חברים שהוא כ

ללמוד יחד ולדבר מענייני העבודה, אף מענייני צרכיכם. זהו הסוף תוך וראש, ובריח התיכון המחבר אותנו יחד לאחד המיוחד, ולהושע 

 ם בחג כשר ושמח.מאדון הטוב בכל יליד מיטב. כחפץ אוהבכם הדו"ש וטובתכם כל הימים ומברך אתכ

 

 
 פרק ע"ה

 נפש רעבה מילא טוב
ראובן עומד בתפילה לפניו יתברך. מתחילת התפילה הוא מוציא בשפתיו כל 

מוציא מפיו, הוא מילה, משתדל מאוד גם לצרף את מחשבתו למה שהוא 
עמל על כך כבר שנים רבות, פעמים הוא מצליח יותר ופעמים הוא מצליח 
פחות אך הוא יודע כי כך הם פני החיים, העליות והירידות והמצב הנפשי 

 המשתנה מיום ליום ומרגע לרגע משפיע על ההצלחה בכוונה ובהתלהבות.
ו ולעסקיו אך הוא התפילה הסתיימה, הוא סוגר את סידורו ופונה לצאת לבית

מרגיש כי הוא איננו מעוניין בכך, נפשו רעבה עוד לרוחניות, הוא פותח ספר 
תהלים ובהתעוררות הלב שעדיין יש לו מן התפילה הוא אומר כמה 
קאפיטלע"ך, הוא יפתח עוד ספר ושניים בחלקי התורה הנוספים עד שהוא 

אית כי ברוך ה' ירגיש כי עתה שבעה נפשו והוא יוצא בהרגשה ותחושה עיל
 שזכה להיות בבית ה' ולבקר בהיכלו מתוך התעוררות הלב והנפש.

* 
שמעון אף הוא יושב בבית המדרש בתפילה, גם הוא אומר את מילות 
התפילה ומשתדל לכוון את פרוש המילות גם הוא מנסה להתפלל 

ל חי וקיים, התפילה הסתימה והוא סוגר את -בהתעוררות הרגשות למלך א
הוא מרגיש שובע נפשי מושלם. הוא יוצא מבית המדרש בתחושת  סידורו,

מיצוי הצורך האישי להתפלל, הוא לא מרגיש שום צורך להמשיך ו'להעמיס' 
על הנפש יותר מידי, די היה לו במה שהוא כבר התפלל. הוא הולך לביתו 

 ולעסקיו וממשיך בסדר יומו.
ן נובעת אצל ראובן האתגר העומד בפנינו עתה הוא לנסות ולתת הסבר מני

תחושת החוסר וההרגשה כי הוא עדיין לא עשה דיו והוא רעב לעוד ועוד 
 רוחניות ואילו שמעון שבע מן התפילה ותחושת שובע מילאה אל נפשו.

* 
רבינו בעל 'חובת התלמידים' בספרו הק' 'דרך המלך' לשמיני עצרת שזה אך 

 דרכו בקודש. עתה זכינו לקדושתו, מבאר את הדברים בדרך נפלאה כ
האדם כאשר נעמד להתפלל הרי הוא מתחיל בתהליך של טיפוס ועליה אל 
עולמות עליונים, כשאנו אומרים 'עולמות עליונים' זה נשמע דבר שלמעלה 
מהשגותינו המעטות, ולמה לנו להכניס את ראשנו לזה, אולם הדברים 

 ברורים גם לאנשים כערכנו.
חתונה ביותר של מערכת של דרגות הנפש הפועלת בגופנו הינה הדרגה הת

גבוהות שמגיעות עד למקור נשמתנו מתחת כסא הכבוד. האדם שמתחיל 
להתפלל הוא מתחיל בתהליך של נענוע חבל ארוך שהוא אוחז בקצהו 
התחתון ומנענע את השאר. ככל שהאדם מתעורר יותר, ככל שהוא משקיע 

ותר ממנה, ככל יותר בהתעוררות נפשו הרי הוא מעורר חלקים עמוקים י
שהוא מעמיק במחשבות של גדלות הבורא ושפלות עצמו הרי הוא מבטל 
את עצמותו לבורא יתברך העומד כביכול מצידו השני של החבל ומגביה את 
האדם אליו, וכשהוא נמצא כביכול אצלו הרי הוא למעלה מן הצמצומים 

את וההגבלות והוא בדרגה הגבוהה ביותר של קרבת ה', וכשהוא מסיים 
התפילה הרי נפשו כביכול יורדת אל מצבה הקודם אבל עתה 'מוטענת' באור 
גדול וחזק של למעלה מן הגבולות, ומשכך הרי נפשו לא יודעת שבעה. הוא 

 רעב לרוחניות וצמא לדברי קדושה. 
שמעון לעומתו לא עורר את חלקיו העמוקים, הוא נשאר על עומדו בדרגה 

אך בנפש פשוטה בלבד, תפילה כזו היא הנמוכה יותר, הוא אמנם התפלל 
מתוך עולם ההגבלות והצמצומים, היא תפילה ש'ממלאה', תפילה שאין לו 

 הרגשת צורך ב'עוד'.
וחובה לסיים את הדברים כי ראובן ושמעון יכולים להיות אנו עצמנו, בכל יום 

 מצב אחר של תפילה. 'והחיות רצא ושוב'.  
 

 

 
 דיממת ההלל בבאר המים

יושבי ה'גטו' יודעים כבר זמן רב עוני ומחסור קבוע. הרעב 
והמחסור מציקים נוראות לנצורים בו, הגברים כולם עובדים 
בעבודות כפיה במפעלים שמייצרים כלי מלחמה ונעלים לגרמנים 
הארורים, יום ולילה כמעט ללא הרף ישבו היהודים בגב כפוף על 

ועמלו במלאכת כפיים קשה מנשא בעבודת המכונות הענקיות 
הייצור, כשעל גביהם עומדים שומרים מרצחים שטיפת רחמנות 
לא ניבטה מעיניהם, ושמרו לבל יתעסקו הפועלים המסכנים 

 בשום דבר חוץ מהמלאכה המוטלת עליהם.
חודש ניסן הגיע. היהודים יודעים כי כאן יחד עימם במפעל 

פז, גדולי ישראל שבימים נמצאים 'כלי הקודש' המסולאים ב
טובים יותר היו מנהיגים את עדת ישראל ברמה, כל אחד ועיר 
רבנותו ואדמורותו כל ישיבה וראשיה. אמנם כאן כולם גורל אחד 
להם, כל מי שעדיין לא כלתה אליו הרעה להישלח לארץ גזירה, 
הוא נמצא עדיין כשיר למלאכה ללא הבדל של מעמד שפופים 

המכונה. אולם יודעים היהודים כי מחשבת  כולם כאחד על גבי
הרבנים עתה נמצאת בעולם אחר, פסח בפתח וצריך לדאוג 
למצות כשרות למהדרין ככל שניתן, גם במצב כזה צריך לדאוג 
למאכל לפי היהודים הרעבים והכחושים לדאוג שיהיה להם מה 

 להכניס לפיהם הגרום במשך שמונת ימי החג.
היה אחד מאותם גדולי ישראל שנפשו  רבינו הק' מפיאסצנא הי"ד

הדוויה מצרותיו האישיות ושברו את גאון עוזו כבר בתחילת 
המלחמה עד שהכריז בכאב מר: 'אני את המלחמה הזו כבר 
הפסדתי', לא הזיזו אותו כמלא נימה מהדאגה התמידית לצאן 

 מרעיתו ולכל בני הגטו שגורל אחד חלקו יחדיו. 
שדן בכובד ראש והחליט בסופו של הוא הושיב בית דין מיוחד 

דבר להתיר בשנה זו אכילת קטניות לבני הגטו ולהכריז שאסור 
להחמיר בחומרה זו השנה גם אלו שיחמירו על עצמם שלא 

 להיכשל במשהו חמץ גם במחיר של מסירות נפש.
באותו גטו היה גם אחד מגאוני פולין ורבי לייב פרומער הי"ד זצ"ל 

בצר ובמצוק היו שפתותיו ממלמלות ש"ס שמו, שכל זמן עבודתו 
ופוסקים בעל פה דאג לבקש ממנהל העבודה שהיה יהודי ור' 
אברהם הענדיל שמו, שידאג לעשות בדיקה במעבדת מזון לבדוק 
אם המרגרינה שמחלקים לכל עובד בכל יום יש בו חשש טריפה 
או חמץ, האדמו"ר מסוקולוב זצ"ל שקיבל את עול ההנהגה כבר 

דואג ללא הרף לשטרות מכירת החמץ ולגוי שיסכים  בגטו היה
לקנות את החמץ מכל יושבי הגטו, דבר שהיה בכלל לא פשוט 

 באווירת הימים ההם, ואז הגיע ליל י"ד בניסן.
' אחד האחראי על המפעל ר' אברהם הענדיל שמע מ'פריץ שולץ

מהמקורבים לנאצים ימ"ש שסוף הגטו הולך וקרב, כמה ימים 
בלבד נותרו להם. סכנת המוות נעשתה מוחשית יותר ויותר, חיי 
היהודים היו שווים כקליפת השום וכל מי שנמצא בשעת הלילה 
ברחוב נורה מיד אל מותו ללא שום מחשבה שניה. הרבנים 

אורבת נה ההבינו את הסכהקדושים הנ"ל שמעו מכך, הם 
לפתחם, אולם הם החליטו שאין פשרות ואין וויתורים. הלילה 

 הולכים לשאוב מים שלנו.
הרה"ק מפיאסצנא ועוד רשימה של אדמורי"ם זיע"א התגנבו 
חרש באישון ליל אל בור המים שהיה בגטו, היה צריך לרדת גרם 
מדרגות עמוק מאו עד שהגיעו למים אולם כל אחד ירד בתורו את 

ובדממה עמוקה כשעל שפתותיהם מתנגנים פסוקי ההלל הבאר, 
 שאבו מים שלנו במסירות נפש. 

  - - -אפפוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני 
 

נדבתגיליון זה   
הי"ו משה רוזנברגהר"ר   

הבכירה למזל טובביתו לרגל הולדת   
יזכו אביה ואמה לגדלה לבעל תורה לחופה ולמעשים 

 טובים מתוך נחת והרחבה גדולה אכי"ר

 לע"נ
ר' זאב יהודה ב"ר 
 אשר אנשיל ז"ל
נלב"ע י' ניסן 

 תשע"ז

 

והנער שמתרגש בליל פסח מן נקיון החדר, מן רובי הנרות ומן השלחן המסודר יפה, ג"כ טוב הוא, כי גופו מתרגש 
מזה ונפשו פנימה מבצבצת ומתרגשת באמירת הגדה לאמרה מעט בהתלהבות לד' אף שאינו יודע מה זה ועל מה זה, 

 )שיח עם המלמדים ואבות הבנים( וזה העל פי דרכו וכו'

 



                       

ריאת שמע של מעשה בר״א וכו׳ עד שבאו תלמידיהם וכו׳ הגיע זמן ק
 שחרית.

ואם אפשר לומר שהיו עוד  .ונבין נא הא גם מעצמם ראו שכבר הגיע זמן ק״ש
אזי  ,לת זמן ק״ש עד סופה יש איזה שעותחיושבים ומספרים, מפני שמן הת

 ,כי כנראה רק עד שבאו תלמידיהם ישבו ,למה בבוא התלמידים כבר הפסיקו
  ו.הפסיק ,וכשבאו

נכנסו בי יוחנן בן זכאי לה רחואפשר כי איתא במס׳ ברכות )דף כ״ח( שכש
מוליכין  ויל לבכות וכו׳ אמר להם אילו היחתלמידיו לבקרו, כיון שראה אותם הת

 וכו'. ני דרכיםאותי וכו׳ ולא עוד אלא שיש לפני ש
 כיון שראה אותםבכה, א״כ למה רק  מצבו הקשה בעיניונבין נא, אם בשביל ו

אבל איתא בגמרא )מכות דף יי( אל  .דם שראה אותםוהתתיל לבכות ולא ק
כדי שלא  ,ילמוד אדם לתלמיד שאינו הגון, ובגמרא )יומא פ״ז( נראה הטעם

נבין נא ו'. ומרב שאינו הגון וכ ותלמידו בגיהנם, וכן לא ילמוד ן עדןהוא בג היהי
שיהא בגיהנם, ולמה לא  ל שכןאם התלמיד אינו הגון, גם כשלא ילמדהו הרב כ

ב שאינו הגון מטעם זה, דמשמע שזה רשלא ילמוד מ ,ב עמו, וכן להיפךרילמד ה
  . תוספת רע

לכן גם למי שהוא  ,הרבי והתלמידים קשורים בזה ובבאהביאור בזה הוא, שאבל 
וזה שלא יהא הוא  וכו'.הרב או התלמיד הוא בגיהנם  ,דחפוגמים כשהא ן עדןבג

  פך.בג״ע ותלמידו בגיהנם, שגם לו בג״ע יפגום כשיהא תלמידו בגיהנם וכן להי
על עצמו היה עניו ואמר ואיני יודע באיזה דרך מוליכין  ה רבי יוחנן בן זכאיוהנ

יל חה אותם התלכן כשרא, אותי אבל את תלמידיו ראה שהם צדיקי עולם
לבכות כיון שעל עצמו אמר שאינו יודע באיזה וכו׳ א״כ יהי׳ לפי ענותנותו הוא 

יל ח, לכן כשראה אותם התייפגעו מכךבג״ע שיהיו ותלמידיו  יהיה ח"ו בגיהנם,
 .לבכות משום שאיני יודע באיזה דרך מוליכין אותי

כמה שהיו מספרים  ,רבי אליעזר ורבי יהושוע וכו' שהיו מסובין בבני ברקוכן גם 
ולכן שעוד לא עשו מאומה,  םתשבו בענותנות ,כל אותו הלילה יאת מצריםביצ

עוד המשיכו ואפילו שכבר הגיע זמן קריאת שמע של שחרית עוד המשיכו כי 
אבל כשראו את תלמידיהם לפניהם וראו איך רצו להשיג משהו לפי ענוותנותם. 

 יאת מצריםרבותיהם בסיפורם ביצ איך פעלו םוגה, הם מאירים אחר אותו הליל
 .על התלמידים, כבר פסקו

* 
ברוך המקום וכר ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא כנגד ארבעה בנים 

 דברה תורה. 
 ם.להבין מה הוא הברכה שמברכין אותו ית׳ על שדברה התורה כנגד ארבעה בני

שבאותו הפסוק שרמזה התורה תשובה לבן רשע, צריך לכאורה להבין, ואפשר 
בעבור זה  ביום ההוא לאמורוהגדת לבנך 'רמזה תשיבה לשאינו יודע לשאול, 

ולא לו'  –שלרשע דייקו מן התבות 'עשה ה' לי . בצאתי ממצרים' עשה ד׳ לי
 ולשאינו יודע לשאול דייקנו מן התבות 'והגדת לבנך'. 

שנרחק אפילו את הבן רשע, רק כיון  פשוט אפ״ל שבאמת אין כוונת התורהו
ולפתוח בקדושה, זה שאינו יודע לגמרי  'שאינו יודע לשאול'ששניהם הם בבחי׳ 

לשאול, והרשע יודע ידיעות לא טובות, ואת הטובות אינו יודע לשאול, לכן 
ה בפסוק אחד, איך לפתוח להם בקדושה ואיך לקרבם, רלשניהם משיבה התו

, ולרשע שיש לו 'את פתח לו', ובזה 'וכו 'והגדת'י ברק לשאינו יודע לגמרי, ד
ידיעות לא טובות ובשביל זה אינו יודע לשאול בקדושה צריך להיות מקודם 

 הו. ותקרב 'את פתח לו' הובז 'הקהה את שניו'
רחם עלינו ותן בלבנו  המרחם רחמןהאבינו אב '. הרב הבהוהנה אנו אומרים בא

 ',את כל התורה, )בירושלמי ראש השנה ז, כלומר כיון שהקב״ה מקיים 'בינה
 ,בתורההיא ג״כ מצוה  'את בניכםאותם ולמדתם '( 'ובמדרש רבה משפטים ל

 '.תן בלבנו בינה' –' למדתם את בניכםת 'ולכן אבינו שאתה מצווה כביכול במצו
, כי 'וכו םוזה שאומרים ברוך המקום וכו׳ ברוך שנתן תורה וכו׳ כנגד ארבעה בני

חכם תם שאינו יודע לשאול  ם,בניהה לשוב ולקרב כל מיני רמן התוה כיון שמצו
או כמו שאמרה הגמרא  ',אל תענה כסיל'ואף על הרשע לא אמרה בזה 

ק את כולם עתה ישובו רישראל אסור להשיב,  ססנהדרין דף ל״ח( שלאפיקור(
 רכי אפילו ח״ו מי שהוא רשע, כב ,זוה הוא ית׳ יקיים עתה מצו םלכן ג ,ויקרבו

ויקרבנו מעתה אליו ית׳ ברחמים. ואפשר שלכן  ,קיימו די בנו הקהה את שניו
ועכשיו קרבנו המקום  עובדי עבודה זרה היו אבותנו,מתחילה 'אומרים אח״כ 

יו כ״כ דחוקים וקרבנו המקום הכך לעולמים ש ה, לומד שכבד הי'לעבודתו
 ו.לעבודת

* 
 ושאינו יודע לשאול את פתח לו. 

, לשון אתכאן נאמר יש כאן כמה שינויי לשונות בארבעת הבנים. ונבין למה 
לו אתה, ולמה  אמור, ולא פתח, וכן מה הלשון אתהבחכם ורשע נאמר ה, נקב

 .ולא בתם אף אתהבחכם ורשע נאמר 
פ״ק מה ענין השאלה במצוות בלילה הזה יותר סהשאלה שאיתא בגם עמוד על 

 ה.גם על תפילין היו יכולים לשאול מה ולמ כי מבשאר המצוות,
ענין וכו׳ ככי איתא באבות פ׳׳ה מ״ז בהשבע דברים אשר בחכם, שואל  .ואפשר

ולא אמרה שחכם אינו צריך לשאול כלל, ומבין כל מה שאמר לו רבו בלא 
ד מן חכי א ל. והביאור בזה,שאלה, ומשמע מזה שע״כ צריך התלמיד לשאו

בין איך הוצריכים ל', והמחכים את רבו'ת בהם היא ה נקנירהמ״ח דברים שהתו
, שע״פ פשוט רק לרבו יוצאה רבובזה שמחכים את  תלמידלה התורהנקנית 

 .מזה טובה
שיש  םת איך באמת יכול להחכים את רבו, ולמה זה רואיעאבל צריכים לד

שמקשה התלמיד לרבו, ואין רבו יודע להשיב לו עד שמעיין ומתעמק ומחדש 
אבל . קושיא שלו, הלא שכל הרב רחב יותר משל התלמידהבשביל  חידוש חדש

ונשמת  רתורה אז השגתנו היא ע״י שהנפש שלנו מתדבקת באו םמדיושלכ
ומתגלה בהחכמה שלנו שהיא בחי׳ כח־מה הארת נפשנו, ומן הבחי׳  ,התורה

חכמה מתגלה לבחי׳ הבינה שהיא התרחבות ההשגה וההבנה כנודע, ואף 
השכל שלנו משיג  יןוד בבחי׳ החכמה כח־מה שלנו, אשגתנו עהש השבשע

בות השכל ואינו יכול חאותו, מפני שהשכל שלנו שאנו משיגים בו היא כבר התר
עם כל זה עיקר השגתנו כשהיא , בותחלהשיג את הכח מה שלמעלה מן ההתר

לכן  .כבר בבינה, היא ע״י מקור השכל השופע מן הכח־מה שבחכמה אל הבינה
ואח״כ ממציא  וא,ידיעה לאיש בלא שכל רק שנראה לו שכך ה יש שבאה איזה

לו שכל והבנה למה כך הוא, ויש לפעמים שגם אינו יכול לקרב הדבר אל 
וא, ידיעתו זו ההתרחבות השכל ליתן טעם למה כך הוא ומ״מ יודע הוא שכך 

 .יא מן בחי׳ חכמה, מקור ההכמה שבו שנתגלה בוהשלמעלה מן השכל 
אף בות שכלו[ חלמיד הגון הוא, אז כמו שבשכלו ]היינו בהתרלכן התלמיד אם ת

, וחיצוניות מדבריו שאינו תופס בו כל ההתרחבות של הרב מ״מ בקצהו נוגע
היינו כן גם בנפשו הדבוקה בנפש רבו נוגע גם בחכמה כח מה של רבו, מבין, 

 עיןכי זה רל שלו, והכלרבו עוד לא נתגלה להתרחבות הש םבבחי׳ חכמת רבו שג
תרחבות שכל אביו אינו משיג מ״מ במוחו המוח הבן ממוח האב שאף שאת 

והן המה השאלות שתלמיד  יו.נוגע במוח מקור חכמתו של אב ,מקור חכמתו
משכת חכמה מרבו, וכיון שהיא ממקורו בחי׳ כח־מה לכן הטוב שואל שהיא 

 מגיע לראשית חכמה של רבו כי אז גם בשאלה הואילו הי .מתגלית לו בשאלה
ולהתחתית חכמה  ה,מה של רבו עול-חלא הי׳ מתגלה לו, אבל כיון שרק לסוף כ

 ... לכן עכ״פ בשאלה מתגלה לו  ,שלו הנכנס לבינה שלו
וכיון ששאלותיו מן מקור חכמת רבו באה, לכן יש שגם רבו אינו יודע להשיב לו 

ו בו שעוזר לרמיד עד שיעיין וממשיך אותה להתרחבות שכלו, ובזה מחכים את 
לו להתלמיד התורה נקנית והיא אחת  םלהמשיך לו חכמה מן מקורו, ועי״ז ג

 ת. ה להתרחבורבו ומוסיף תורכיון שעולה בזה עד מקור חכמת  ,מהמ״ח דברים
כם וגם הרשע כיון שבנים חלכן הואם כן נתיישבו הדקדוקים שהתחלנו בהם. ש

האב, לכן בשאלותיהם ממשיכים ומגלים גם מן מקור  חהבן ממו חהם, ומו
אבל  .כי מן עצמך גילה בשאלתו ,אתהאמור לו, אף  ואף אתהכמת אביהם, ח

לק חהרשע שבאופן רע גילה לכן ואף אתה הקהה את שיניו, שתשמש עם 
כיון  ',שאינו יודע לשאול'ו 'תם'ך להיות הקהה את שיניו, משא״כ החר שלהא

לא המשיכו מן מקורך מאומה, דהא לא ידעו לשאול, לכן  שאין משיגים מאומה
את ' –אינו שואל  'מה זאת'לא נאמר בהם אף אתה, ושאינו יודע לשאול שגם 

 חלא פת 'מה זאת'של  ח, לא בלבד שלא עלה לשאול, אלא גם שום פת'לו חפת
ואת 'נן עה״פ חכמ״ש רש״י בפ׳ ואת ,, לשון נקבה'א״ת'לו, ו חאותך, לכן את פת

 חלא פת חהיינו כיון ששום פת .ע״ש 'י כנקבהחהתשתם את כ' ',בר אלינותד
 .בך

 חרק שהם עוד בכ ,הוא מקור לכל הישועות והגאולה כנודע חכיון שפסו
וצריכים להמשיכם להתגלות לכן מצוה בשאלה להגיע אל הישועה והגאולה 

  ח'.כל ימי חייך להביא לימות המשי'שלא נתגלה עוד, להמשיכה ולגלותה, ו

. התורה ל איש פרטי וכל דור פרטי טבעת הוא בשלשלת הזהב של ישראלכ

נקראת 'פקודי ה'' כי ה' הפקידה אצלנו. זה אלפי שנה כל דור מקבלה מן 

שלושת החובות אשר על הדור שקודמו ומוסר אותה לדור שלאחריו. והם 

 לקבל, לשמור ולהעביר הלאה. –כל דור 

סרים אותה גם  הלאה, ... אבל, חוקות והאם אנו נקיים אם אין אנו מו

חוק הוא שהחינוך מועיל, ואם אינו מועיל העולם אי אפשר למחוק ולכזב, 

 מיטיב. -לגמרי, מועיל הרבה, אפילו נער גרוע כשמחנכים אותו לטוב  

ולהיפך ח"ו וכו' ואיך נצטדק ... אם רצוננו למסור באמת, הרבה מהם היו 

 מקבלים.

גיאה יש בנו בני דור זה, שגיאה שלא עמדנו תיכף אבל, חושב אני שרק ש

על השינוי שנעשה בחינוך שלנו. עד המלחמה היינו מורגלים בחינוך קל, 

הבתי מדרשים והשטיבלעך היו מלאים לומדי תורה, וכל נער שיצא מן 

החדר, לא היה אביו צריך כ"כ לדאוג עליו, כי מעצמו נכנס אל ביהמ"ד 

תי התורה ריקנים והאב שרוצה לחזק את בנו והשטיבל ... לא כן עתה שב

לתורה צריך עבודה קשה, עבודה שכמעט גדולה מכוחותיו, נשארו בניהם 

בלא תורה וריח יראת שמים. ולעומת זה מנגדנו ומסטיננו פתחו בתי ספר 

חפשיים 'חברות' )פעראיינען( שדורשים לפניהם דברי ניאוץ וגידוף. והאם 

לכן ישועת חיבל כ"כ את הדור החדש ר"ל.  חידוש הוא שרוח הכפירה ר"ל

תלוי בהישיבה. הישיבה תקבל את  -ישראל הן ברוחניות והן בגופניות  

בניכם, ולאחר איזה שנים תשיב אותם לכם מלאים בתורה וירא"ש. ... 

מלפנים הוצרכו שילמדו גם הלאה כדי שיהיו בני תורה ולומדים, ועתה 

 נחוצים לזה כדי שיהיו יהודים!!!

מתוך 'דרוש על האסיפה הגדולה של 'ועד העזרה להצלת הישיבות בפולין )

 וליטא' שהתקיימה בוורשא(

 

* 

עשינו את  רבהם כב םבטוחים אנו, והא רגם בתלמידי ישיבותינו כב םוהא

עלינו לעשות. הן אמת שהתלמידים שכבד הגיעו לכתות הגבוהות  ראש

ה ועבודה, בהם רבתו אה ואת כריסם מלאורהגיעו להו רובפרט אותם שכב

 ,ל קדשו ועבודת הקודשכו בהירבטוחים אנו יותר בעזרת ד׳ שישא רכב

 .תות הגבוהותכיכולם יגיעו ל םאבל הא

תגדל, ולמה נו נירבידינו נמצא בנערותו ובחד ראשד מתפק רהלא כל הנוע

ויתקיים גם  ,פשו אל ד׳ ולתורתו בילדותונזה נעזבהו מבלי קשור אותו ואת 

ק רפר כאילו כוער המתני הנו להביט על בנבכלל רגילים או. עד עת זקנת

בישראל טבעת  רכל דור ודו... , םקיינהאשמים בדבר ואנו לגמרי  םה

בשלשלת היוחסין שלנו הוא, שראשה קשורה באברהם אבינו וסופה 

ה ויראה רתו ,אמונה ר, מקבל הוא הדובמהרה בימנובמשיח צדקנו שיבא 

יצוה  רלמען אש'ומוסרה לדור שאחריו. ד' שקדמו ועובד בהן את  רמן הדו

ואין אנו ת נו זה פסקה ח״ו השלשרבדו םוהא .ונוכו׳ זה עיקר קיומ 'יונאת ב

ם, לבד האש םק בהרבאמת  םינו, כי הארה לדור שאחרמוסרים את התו

ד׳ ... נשמות קדושות.  םהם מזרע אברהם יצחק ויעקב ע םאין ג םהא

ומי, בני אברהם חום ישאג וממעון קדשו יתן קולו, בני היכן הם, בני רממר

הילד  וסהאם יתברך האב בלבו או אפוטרופם. ... ק ויעקב, היכן החיצ

לאמר, חף אני מן מומי הילד, אם ראשית מחלתו רק פצע קטן היה אשר 

יכלה להרפא ורק בהתרשלותו נתפשטה ואת אבריו הרקיבה. בכל אשמתם 

אל לנו לגול את כל האשמה על בני הנוער בלבד, ולהצטדק רק ובקלקולם 

באנחה, הוי בני הנוער, עלינו להרגיש כאב ודאגת הלב גם על התרשלותנו, 

ורק אז נוכל לחפש עצה מה לתקן ולעשות לרפא את שבר עמנו. ולד׳ 

נתפלל, שיורנו דרכו ואת לב האבן של בני הנוער יסיר וכלנו יחד נזכה 

זי חבלב שלם, ולהיות מישראל אשר בך אתפאר ויאמר לעבדהו באמת ו

 . בהאי ברא דאתינא לגבך

זקות עלינו לבאר בראשונה חקים איתנים ובעובדות וא בהשערות, רק בחל

לוק בין דור לדור, למה בדורות הקדומים לנו כל חנוך שהוא הי׳ חימה ה

א כן עתה. , ול'תלמידי כל מלמד ובני כל אב רובם ככולם היו עובדי דיל, מוע

בה הפשוטה והעיקרית היא, שהנוער קם וחושב א״ע לאיש בטרם בא יהס

כל העולם מקונן עתה על  םמועדו. לא השערה בדוי׳ אנו אומרים בזה, כי ג

זה, ולא את הטעם והסבה באנו בזה לבאר, למה קם הנוער, אבל כך היא 

רצון, שטות זה עבר על בני הנוער לחשוב א״ע לאיש בדעת ו חהעובדא, רו

 .בעוד בו דעת מהופך ורצון בוסר ומר

ז״ל מראש )סוטה מ״ט( בעקבות משיחא חוצפא יסגא. חועוד הודיעו לנו 

לסמוך  םיחשוב א״ע ואת דעתו לנאמנים ובטוחוצפה היא לחגם זאת 

הדבר הזה כ״כ התלקד, עד שמשתוממים לפעמים לראות תנוקות  .עליהם

מית ואומץ מרומה זה, כבר מבצבץ ועולה בהם לחשוב עצ תדעהכי קטנים ו

 ים.א״ע לאנש

עות נמשכות מזה, א׳ שבשביל זה על כל מדריך מלמד ומחנך רושתים 

ממנו שלטון  קחתמביט הנער כעל עריץ זר, שבא למשול עליו ביד הזקה ול

עצמותו דעתו ורצונו, ומין התנגדות אף שנאה מתעוררת בקרב הנער 

ואביו, עד שאינו נותן לב לשמוע את דבריהם ואיך  למדיוה, על מפנימ

ז' שם הארכנו בהדרכה לנער  ' פרקובת התלמידיםיבו )ועיין ב'חלקלטם בל

. והב׳ שאפשר גדולה פרצתה מן הא׳ (להתפטר מהם ולצאת מן ידיהם ךאי

היא, שבראשונה שאישיות הילד ועצמותו לא מהרו להתגבל ולהתגדל 

עותיו ובכלל כל השקפותיו ושאיפותיו לא בעודו בוסר גם הרגשותיו וד

מהרו להתפתח קודם זמנן, מין נייר חלק הי׳ הילד בנפש טהורה לקבל את 

הצורות ואת הדבורים אשר ירשמו עליו מוריו ורבותיו, והם באמת ספו לו 

כתורא, ולא דבורים בלבד רק גם את נפשותיהם בו הכניסו ועל נפשו חרתו. 

צני נפש הילד הרגשותיו ושאיפותיו מעט מעט והי׳ כאשר התחילו אח׳׳כ נ

להתנוצץ, מצאו כבר נער דשן בדושנה של תורה ושמן משמן משחת 

קודש, והיו הן נצני הרגשותיו ושאיפותיו עוד לכח מוסיף ולנשמה יתירה 

להוסיף על התורה ועבודת ד׳ אשר הכניסו בו רבותיו, בהם התחנך 

 ובקדושתם התגדל. 

צמות הילד ממהרת להתגבל ולהתגדל קודם זמנו לא כן עתה שאישיות וע

גם שאיפותיו דעותיו והשקפותיו ממהרות להתפתח בעודן בוסר מרים 

וארסיים, ובהן מתחיל הוא להתבונן ולחקור בכל דבר )אף בדברים שאסור 

והאם  לה,לו( כאיש לעצמו, ולהתרגש ולהתפעל בהתרגשות לא מבוש

יות ארסיות, תתרקמנה אפשר שמן הדעת שלו וההתרגשות והתפעלו

 ת.עולורשאיפות והשקפות לא פסולות ו

חנוך לנער 'אה שלמה המלך בחכמת ה׳ אשר בו מראש, והזהיר לנו רוזאת  

י ד, כנוך ע״פ דרכו של כל אחד ואחינוך, וחיק בחר, לא בצווי לבד 'ע״פ דרכו

לעיל דברנו שכל נפש ילד ישראל אוצר של קדושה הוא, רק שצריכים 

לפעול בו, וגם בענין הזה, הן אמת שאישיותו של הילד הישראלי לדעת איך 

וח המהלך בין כל נערי העולם להתגבל ולהתגלות בעודו בוסר רנתדבק ב

אבל איזה אישיות נתגבל ויצא לחוץ, הלא אישיות ישראלית, וצריכים אנו 

לאישיותו לאחוז אותו ולפעול בו לקדושה טרם  את עצמנולהחיש להרכין 

צריכים אנו להרכין את עצמנו אליו ולדבר כלשונו, ... לאויב.  נתהפך לנו

 ו. כמעט להתהפך אז לילד ולדבר עמו כדעתו ובערכ
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