
אל המבקש

" אור " ש למי שחווה ויודע מעלת ה " וכ .  קשה מאוד להיות בחושך 

. האמיתי "  אור " בני ישראל בצאתם ממצרים ראו את ה .  מה הוא 

)!( עד שהראו באצבע   –"  אור " בקריעת ים סוף ראו ממש את ה 

אולם כל זה היה רק .  שפחה זכתה ליראות מראות אלוקים '  ואפי 

שבה זכו להגיע " קבלת התורה"הכנה לקראת ההשגה הגדולה של 

 .ז"למדרגה הכי גבוהה שאפשר לבן תמותה להגיע כאן בעוה

אנוכי "ההפך הגמור מ. ומהמקום הכי גבוה הגיעו למקום הכי נמוך

: והתוצאות מזה איומות !  מעשה העגל   -"  לא יהיה לך " ו "  ' ה 

כל העם ,  אלפי איש נהרגים איש בחרב אחיו ,  הלוחות נשברים 

ה רוצה " הקב ,  מגפה פורצת בעם ,  י מי העגל הטחונים " נבדקים ע 

ולאחר .  י " ה כבר לא נמצא עם בנ " הקב ,  י " ו את בנ " להשמיד ח 

אך המצב כבר לא ,  ה מוחל לעם ישראל " תפילת משה הקב 

ה שולח מלאך " הקב ,  כל פורענות יש בה מאותו עוון ...  כמקודם 

הרוחני מורגש ביותר לאחר שהם ראו וחוו "  חושך " וה .  במקומו 

 ...האמיתי" אור"את ה

שבו הם "  חושך " כ עוזר להם באותו  " כ לא כ " משה רבנו ג 

והולך ונוטע ,  הוא אומר   -" מנודה לרב מנודה לתלמיד ... "נמצאים

 .מחוץ למחנה אלפיים אמה -"אוהל מועד"שנקרא  -את אוהלו

 ?ו"י אמורים להתייאש ממצבם הרוחני ח"בנ? האם אפסה תקווה

מורה לנו בדיוק מה עלינו   -" הוראה " מלשון    -התורה !!!  לא ולא 

! כ לא נתרפה ממצבנו הרוחני לעולם "לעשות בכאלה מצבים שעי

 :כמו שעשו אבותינו אז באותו הזמן -

וקרא לו אוהל '  ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה וכו " 

יצא אל אהל מועד אשר מחוץ '  והיה כל מבקש ה ,  מועד 

הוא בית ועד   -אהל מועד : " י " וברש (  ז '  שמות לג " ) למחנה 

 "!למבקשי תורה

משה רבינו מקים מקום למי שהוא !  להיות מבקש ,  יש עצה אחת 

כי מה שהאדם   . ברוחניות ישיג הכל "  המבקש "! " מבקש " בגדר  

בדרך : " הוא ישיג כי כך גזרה ההשגחה העליונה "  באמת " רוצה  

ואפילו שלמה המלך מציב את ..." שאדם רוצה לילך מוליכין אותו

אם תבקשנה ככסף : " כתנאי ראשוני להצלחת האדם "  ביקוש " ה 

 !י ביקוש אפשר להשיג משהו"רק ע -"'אז תבין יראת ד' וכו

הם .  מרדכי ואסתר לא התפעלו מהחושך הרוחני הנוראי שהיה אז 

. ככל יכולתם "  ביקשו " התפללו ו '  בטחו בה ,  עשו את שלהם 

י את את התורה "עד שבדורם קיבלו בנ, כ הושיע אותם"ה כ"והקב

 ...    מאהבה

ברצינות ובעקביות יום יום מעורר "  בהתפעלות " לימוד המוסר  

שהם בסוף ,  בלב האדם   -ס " כלשון מרן הגרי   -" רשימות נעלמות "

" לבקש " מצטרפים ויוצרים אצל האדם שאיפות ורצונות חזקים  

 .כ אפשר להשיג כל דבר שבקדושה"ועי

 

 

 

 

 ..." ירוחם ממיר' הויכוח עם ר"

 
הפקרת הכל למען   -" הפקרות "   -לדעתי זו הייתה המהות של נובהרדוק ,  כן ... 

ולא ,  לא לגדל ?  איך אמר הסבא על גידול זקן .  לא לשים לב לחיצוניות .  המטרה 

לא היו לנו ?  למי היה כסף להסתפר ,  אגב .  אל תחשוב על עצמך ,  פשוט .  להתגלח 

. לא לשים לב לביקורת ,  לא לשים לב לקשיים ...  העשרה זלוטי כדי ללכת למרחץ 

זהו סיפור   -היה לי ויכוח עם רבי ירוחם ממיר .  יתכן שאחרים ראו אותנו אחרת 

חתונת בנו של רבי , הייתה חתונה שכל עולם הישיבות השתתף בה. שכדאי לשמוע

בחור   -משה גיטלס '  ושם פגשתי בר ,  ה ' זה היה בדאצ   -אליעזר יודל פינקל ממיר 

על ,  בגן ,  בחוץ ,  שוחחנו יחד רבות .  מצאנו שפה משותפת .  מהמצויינים במיר 

הוא .  וקרא לנו לחדרו ,  ל ראה אותנו פעם הולכים יחדיו " המשגיח ממיר ז , הערסל

עמד בקצה ,  רבי ישראל ,  בנו .  והתלמידים עמדו מרחוק ...  כך ,  אנחנו עמדנו ,  ישב 

באיזה .  כמו במסדר ,  כמו משמר כבוד ...  הם עמדו בפניו כמו   -בקצה ,  שם ,  החדר 

ואמר ,  החודרות ,  והמשגיח הסתכל בנו בעיניו הגדולות ...  באיזו יראת כבוד ,  פחד 

מדוע הם לא   ". מבקשים " הנובהרדוקאים הם  ,  נובהרדוק הוא חיפוש : "נמוך בקול

ורבי -אני שתקתי  .  אבל אני שתקתי ,  זו הייתה הזמנה מפורשת .  ? " באים למיר 

מדוע הם ,  בנובהרדוק '  נשברים ' מדוע בחורים  : " באותו קול שקט ,  ירוחם המשיך 

הוא דיבר כאילו ? "לבו מלא טינה -כאשר בחור עוזב את נובהרדוק, מדוע? נופלים

כי מהרצפה אי   -מדוע הם נופלים : " אז אני אמרתי .  אבל חיכה לתשובה ,  אל עצמו 

כי   -מדוע יש שנוטשים ,  מדוע הם נשברים .  אפשר ליפול רק מפסגה , אפשר ליפול

אבל ,  הבחורים נתנו בי עיניים כאלו ".  ולא כל אחד עומד בדרישות , תובעים מהם

 "...אני אינני תובע מכם די, אמר, אתם רואים. "רבי ירוחם התחייך לפתע

, היה ביקוש ,  וזה נכון ,  " מבקשים " אז רבי ירוחם אפיין את נובהרדוק בתור  ,  זהו 

אני הייתי חצי שנה ,  לפינסק ,  בחורים נסעו מביאליסטוק למזריטש !  איזה ביקוש 

הייתי שבועות ,  נסעתי אל החפץ חיים ,  ס ' לספוג מרבי אברהם זלמנ ,  בוורשא 

, מתבודד ,  הוא היה שם משך כל היום כולו   . אצל רבי משה רוזנשטיין ,  ה ' בלומז 

כל אחד ,  רבי ירוחם חלק על דרכו .  בערב היה סועד בדג מלוח וכוס סודה 

מצד   -כל אחד .  האטום ,  את הלב הקשוח, כולם מתקיפים את אותו מבצר... ושיטתו

, והם עושים זאת בחכמה .  כמו גנרלים במלחמה , בתכסיסים אחרים -אחד כל, אחר

צריך ,  כל הנחלים הולכים אל הים .  יש מה לראות ,  יש מה ללמוד   -ובמסירות 

רבי ) פ  " וחז '  ישבו רבי חיים שמואלביץ ,  כשהספרים שלי ראו אור  .ללמוד מכולם

האם זו :  ודנו ,  ( ל ” ח שמואלביץ זצ ” גיסו של הגר ,  ל ” חיים זאב פינקל זצ 

העיקר .  אולי מלאכותיות , המחיצות הן טקטיות, לא? סלבודקה? קעלם? נובהרדוק

 ...  העיקר לא לבוסס בבוץ. להעפיל, הרצון לעלות, הוא החיפוש

 

 "(    נובהרדוק"ל על ימי ההוד של ישיבות "יק זצ'זייצ' מדיברי רח)

 
 ו“תשע‘  אדר ב  32‘ גיליון מס‘ שנה ב   

  לל““מנובהרדוק זצוקמנובהרדוק זצוק  הסבאהסבא  מרןמרן  שלשל  בדרכובדרכו  המוסרהמוסר  תורתתורת  להפצתלהפצת  חודשיחודשי  עלוןעלון

 נשמח לקבל תגובות או הארות . כמו כן הרשות ניתנת לצלמו ולפרסמו, ניתן לקבל  עלון זה במייל
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 י ועדת הרבנים לענייני תקשורת  “הגישה למייל מתבצעת ממקום שמאושר ע

 ד“בס

 מאמר המערכת



 " איוב הפרשן"מאמר 

יק ' חיים אפרים זייצ '  צ ר " יחול יום הזיכרון לרה '  לחודש אדר ב '  ב ט 

בביליאסטוק אצל מרן "  נובהרדוק " בבחרותו התחנך בישיבות  .  ל " זצ 

י " היות שהיה בן עליה ובר דעת שלחו רה .  ל " ן זצוק ' א יפה " י ר " רה 

". אץ ' בוצ " בעיר  ,  לישיבת ביאליסטוק "  סביבות " להקים סניף ב 

. הישיבה הצליחה מאוד בכמות ואיכות רוחנית על אף הקושי הגשמי 

רדפו את היהדות ברוסיה בכלל ואת ,  ש " הקומוניסטים ימ ,  לאחר זמן 

כחייל   –ח  " ר .  ל " ח זצ " ולא פסחו על ישיבתו של ר ,  הישיבות בפרט 

לא קם ולא " קיים בהידור רב את ה  –נובהרדוקאי נאמן למורשת הסבא 

והמשיך ללמד תורה לרבים ללא ,  הנוברדוקאי ולא התפעל מהם "  זע 

שם התאחד עם .  עד שנשלח לארץ גזירה לסיביר שנים רבות .  חשש 

ועל אף הצרות הרדיפות ,  חבריו מישיבת ביאליסטוק שגם היו שם 

" הנובהרדוקאית " המשיכו לשמור על הגחלת  ,  הרעב ועבודות פרך 

. על הדברים שעומדים ברומו של עולם "  חבורה " ועבדו גם שם יחד ב 

לאחר השחרור השפיע מוסר ודעת בכמה וכמה ישיבות וכוללים בארץ 

ח כונה " ר .  והיה דוגמה חיה לאדם מוסרי רם מעלה ,  ל " ישראל ובחו 

)!( כפי שיראה הקורא בעשרות " משורר תנועת המוסר"בעולם התורה 

ספריו העמוסים ברעיונות כבירים וגבוהים בשיטת המוסר ובעבודת 

בחרנו להביא מאמר נפלא ממנו בו הוא מספיד את .  האדם עם בוראו 

 .         ל"מרן  הסבא מנובהרדוק זצוק
 

יוסף '  ח ר " ר הגה " ליום זכרו של מרן הסבא מנובהרדוק אדמו 

 ל "יוזל הורביץ זצוק
 
 ( ז, ר כו"ב" )אילו לא בא איוב לעולם אלא לפרש לנו מעשה דור המבול דיו"

 ?מה כוונתו -" לפרש"ל אומרו "הנה צ

מרעילים הם את כל האווירה והכלל כולו , כאשר החטא וההשחתה שרויים בעולם

ואף הטובים שבעולם נעשים אדישים ומאבדים את חושם ,  סופג אותה לתוכו 

 .להגיב על החטא ולבם נאטם לגבי הרגשת הביקורת על החטא והמידות הנשחתות

כל הארץ כולה הייתה ,  ( יא ,  בראשית ו " ) ותמלא הארץ חמס : "בדור המבול כתוב

עד ,  היא הקיפה את הכל וחדרה ללב כל אחד ואחד אף בלי ידיעתו , מלאה השחתה

אבדה ,  שנתרגלו בהשחתה ולא היה איש שירגיש כבר כי משהו אינו כשורה 

, אלוקים ראה את הארץ והנה נשחתה '  עד שכתוב כי רק ד, ההכרה לגנות את הרע

המבין הבחין '  רק ד ,  ( שם " ) וירא אלוקים את הארץ והנה נשחתה : "כדברי הכתוב

מה שאין כן האנשים על הארץ שכבר לא הבחינו בהשחתת הארץ הנוראה ,  ברע 

יצחק '  ר '  ג המפו " פ הרה " לידינ "  אמרי דעת " '  בס ) שהם בעצמם שקעו בה  ,  הזאת 

 ( ל"בשם הסבא מקלם זצ[ ל"זצוק]א "וינשטיין שליט

מאיר ומבליט ,  אור גדול .  ביאתו של איוב לעולם פירשה את מעשה המבול ,  ולכן 

צורתו ,  הטוב שבאדם הגדול מבליט ומגלה את הרע שבאחרים .  את החושך 

איוב נצטיין .  פירשו את צורת האפילה של דור המבול ,  ואישיותו של איוב המאיר 

ובכך ,  היסורים -ההכנעה וקבלת ,  הצניעות ,  במידות הרחמנות ,  במעשיו הטובים 

כשהשמש . " המבול -החמס וההשחתה שהיו בדור , האכזריות, גילה ופירש את הרע

התרוממות היחיד או ,  " האור מפרש את החושך " ,  " אז נראה הצל ,  זורחת בארץ 

 .מבליטים ומגלים ביותר את החטאים של יחיד או של אומה זולתם, של אומה

. ויתום ולא עוזר לו ,  כי אמלט עני משווע " ש  " כמ , איוב היה אב ליתומים ואביונים

.( ב טז " ב ) ורבותנו אמרו  , כי הייתי זן את בניו ואת אשתו), "ברכת אובד עלי תבוא

מטיל שמו על ". ) ולב אלמנה ארנין ( " גוזל שדה מיתומים ומשביחה ומחזירה להם 

צדק (. " כדי שיקפצו עליה תובעים ,  או אני אשאנה ,  אלמנות לומר קרובתי היא 

ורגלים לפסח ,  עינים הייתי לעוור ,  לבשתי וילבשני כמעיל וצניף משפטי 

. שם ל " ) אם לא בכיתי לקשה יום עגמה נפשי לאביון " ,  (  טו   -יב ,  איוב כט " ) אני 

, שם לא " ) ומה אתבונן על בתולה (. " איוב צנוע היה, איוב ותרן בממונו היה ( )כה

 (. איוב עבד את המקום מאהבה( )א

הבליטה את צורתו של דור ,  צניעות וצדק ,  צורתו של איוב שהייתה מלאה רחמים 

פירש את הרע שצריך ,  איוב בטוב שבו .  אכזריות ותאווה ,  המבול שמלא חמס 

את הטהרה ואת ,  כי כאשר מעמידים זה מול זה ,  למאסו ולגנותו ,  לעקרו מן הלב 

אזי הרע מתגלה ביותר ומתמאס על ,  את האור ואת החושך   -זה מול זה  ,  הטומאה 

 .אדם-בני

 

 גילוי האור מדגיש את החושך

( ד ,  שמות יט " ) ואשא אתכם על כנפי נשרים ,  אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים "

ולא נפרעתי מהם אלא על ,  על כמה עבירות היו חייבין לי קודם שנזדווגו לכם " 

אבל ,  אף שמעשיהם הרעים היו בהם קודם שנזדווגו לכם (.  י " רש " ) ידכם 

ואזי נתעוררה מדת הדין , כשנזדווגו לכם הרי מתוך אור ישראל היה בולט רשעתם

 .עליהם

אמר רבי אחא לא באו " ,  ( ז ,  בראשית יד " ) ויבואו אל עין משפט היא קדש " 

הדין בעולם הם -עין שעשתה מדת ,  להזדווג אלא לתוך גלגל עינו של עולם 

ה " הוא שקידש שמו של הקב ,  כתיב '  הוא ' ר אחא  " א :  היא קדש ,  מבקשים לרמותה 

, ר מב " ב " ) וכיוון שבאו בדברים להזדווג לו התחילו הכל צווחים ווי , בכבשן האש

 (.ג

הביא וגירה את מידת הדין על ,  שמים בכבשן האש -שקידש שם ,  אברהם אבינו 

גילה ופירש את המידות , אברהם אבינו במידת החסד והרחמים שלו. אומות העולם

היה ניכר ובולט הרע של ,  י שנזדווגו לו " וע ,  הנפסדות והמושחתות שבעולם 

 .העולם ואז התגברה מידת הדין בעולם והתחילו לצווח ווי

זה (. " ב ,  משלי יז " ) עבד משכיל ימשול בבן מביש "ל על הפסוק "כ אמרו חז"וכמו

(. ' רמז קז ,  ילקוט כד " ) יצחק שבייש את כל העולם בשעה שנעקד על גבי המזבח 

מעשי הגדולים חייהם ופעולותיהם מגלים ומבליטים את מעשי אנשי העולם ובני 

 .דורם ומביישים אותם ומגרים את מידת הדין עליהם

רבי נחמיה אמר אברהם הוריק פנים כנגדן ( " יד ,  בראשית יד " ) וירק את חניכיו " 

 (. ב, ר מג"ב" )אמר אצא ואפול על קדוש שמו של מקום

יוסף יוזל הורביץ מנובהרדוק הוא באורו העצום והמבזיק '  ל הסבא ר "ר זצ"אדמו

ובשכלו החד והחריף הבדיל ,  גילה את תהום הרע, גילה את החושך השורה בעולם

שהיה יחיד במינו בדרגת ,  והוא במסירות נפש הנפלאה ,  בין האור והחושך 

את הגבר הארור ,  היה מפרש את צל הטבע הארור והאומלל ,  הפרישות והבטחון 

על פחיתות החיים "  הפרשן הגדול " הוא היה  ,  אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו 

 .של אלו הרצים מבוהלים וחפוזים אחרי הבלי הזמן

 

 גדולים מחייבים

ג פעם אחת הייתי מהלך בדרך מצאני אדם אחד והיה בא אלי כבא על "אמר רשב"

נביאים עמדו לאומות העולם והן מעידין '  אמר לי אתם אומרים ז ,  חבירו בזרוע 

דורות ואילך יכולין אומות העולם לומר ' אמרתי לו בני כך מז, בהן ויורדין לגיהנם

אמרתי לו בני ,  לא נתנה לנו תורה ועדיין לא העידו בנו מפני מה אנו יורדין לגיהנם 

כך שנו חכמים במשנה גר שבא להתגייר פושטין לו יד להכניסו תחת כנפי השכינה 

 (. ט, ר ב"ויק" )מכאן ואילך גירי הדור מעידין בדור

וגם דברי ,  דורות ואילך שאין עוד נביא מתרה בהם ' מאותן ז: "ובמתנות כהונה שם

כ יכולים " וא ,  הנביאים הראשונים אינם כתובים בספר ללמוד מתוכם מוסר השכל 

שהרי עדיין לא העיד בנו שום , הם לומר לא לנו נתנה התורה שנהיה נענשים עליה

ל שמה שאומרים עליהם שירדו לגיהנם " ונ ,  כ למה יורדים אנו לגיהנם " נביא וא 

והשיב שגרי הדור הם ,  נביאים '  אף אותם שיעמדו אחר אותן ז ,  ם " הם כל העכו 

 ".אזהרה ועדות נאמנה על הנשארים ויש להם ממי ילמדו

שכן עשה .  יש לו יסוד ושורש בשמים ,  אף גוי שנתגייר ונכנס תחת כנפי השכינה 

פרץ את כל ,  רושם בעולמות העליונים והתחתונים בזה שחולל מהפיכה בנפשו 

וכאילו נעשה תורה ואור ,  עד שבמעשיו הנציח את מעשהו ,  גדריו ומחיצותיו 

בתשובתו והתגיירותו הוא , והוא מחייב את האחרים שעליהם ללמוד הימנו, לגויים

. נענשים ויורדים לגיהנם ,  הם נתבעים .  מטפח על פניהם לדורו ולדורות אחריו 

כאילו היה ספר פתוח ,  פ " הגרים שנתגיירו נעשו בו במקום נביאים ומוכיחים בע 

ואין הם יכולים שוב לפטור את ,  כתורה המורה להם את הדרך ,  התובע חשבונם 

 . ת"עצמם באמתלאות שאין להם נביאים וס

שרתה עליו רוח ממרום לבוא ולהכנס תחת ,  הגר שנולד נוצר בו רגש של גירות 

הריהו כספר ,  עד כדי כך שבעט בעברו וחולל מהפיכה גדולה בנפשו , כנפי השכינה

הוא כספר המוכיח ותובע ,  והוא מחייב את שאר בני עמו לגירות ,  הכתוב ומפורש 

 .את כל חבריו

עושה מהפיכה ,  כאשר אחר מתרומם למעלה מדרך טבעו ,  וכן הוא בעם ישראל 

תובע ,  הרי הוא מחייב את כולם ,  בנפשו לעלות ולהעפיל למדרגה יותר רוממה 

 .אותם לתשובה ולהתעלות

שהוא מחייב ומבייש ,  המתעלה בחייו תמיד מדרגה לדרגה , כל שכן שהאדם הגדול

את הנרדפים ואת אלו הלומדים את תורתו אולם הם מחוסרי דרגה ואינם עולים 

 .מזמן לזמן בעליה חדשה

 ל "יק זצוק‘חיים אפרים זייצ' צ ר"מאת הגה

 ההמשך בעמוד הבא



 המשך-"איוב הפרשן"מאמר 

 'פרק ב

 לחם אבירים

מלמד שירד מן ליהושע כנגד ,  זה יהושע ", (כה, תהילים עח" )לחם אבירים אכל איש"

 .(.יומא עו" )כל ישראל

כי מן השמים גילו את סוד משקל מחשבתו והרגשותיו של ,  ל מספרים לנו כאן " חז 

את מסירות נפשו הגדולה להשגת ,  את עמקות מחשבתו בבקשת החכמה ,  יהושע 

עד שלא מש אף פעם מתוך אוהלו וחבל היה לו לבטל ,  החכמה והיראה מרבו משה 

שקל כנגד המחשבה של כל ,  עד שבמתן שכרו ,  אפילו רגע אחד מלשמש את רבו 

, מקבלים אנו מושג על יגיעת נפשו ומסירותו של יהושע ,  מן השכר שהשיג .  ישראל 

וממידת השכר ,  מידה כנגד מידה ,  שהרי מן השמים משלמים לו לאדם שכר כפי עמלו 

 .יכולים אנו ללמוד את היקף ידיעתו וצערו של יהושע

, שהרי תמוה לכאורה .  מן השמים ידעו להעריך נכונה את יגיעתו של יהושע ומסירותו 

גם יהושע בעצמו לא ידע להעריך עד מה ,  אלא ?  למה לו ליהושע כל כך הרבה מן 

 . מן שהוא דעת, אולם מן השמים גמלו לו את המגיע לו ושלמו לו במן, גדולה מעלתו

ל " א ,  ג נהרי אפרסמון "אבהו אחזו ליה י' כד דמך ר(: "ב, ר סב"ב)כפי שמובא במדרש 

רואים אנו מכאן "  ל אלין דאבהו ואני אמרתי לריק יגעתי " א .  ל דידך " א ?  אלין דמאן 

 .ב"אבהו לא ידע להעריך את שכרו שלו לעוה' שגם ר

כאשר משה רבינו עולה לארבעים ,  ואת מסירותו של יהושע אפשר להכיר עוד יותר 

, ממחנה ישראל ,  מתבודד מחבורתו ,  ואילו יהושע יושב בהר ומצפה לו שיחזור ,  יום 

אינו ,  הלא עתה מתבטל הוא ואינו משמש את רבו ? ולמה לו כל זאת, מביתו וממשפחתו

ודבר זה בוודאי הופך אותו כמטרה לביקורת ותמיהה מצד מחנה ,  לומד הימנו חכמה 

. אדם ומשפחתו -ונחשב לשוטה בעיני בני ,  הרואה אותו שמבטל זמנו לחינם ,  ישראל 

כי מסירותו לשמש את רבו ולהימצא עמו במחיצה אחת ,  אולם יהושע לא שם לב לזה 

וכל ימי ציפייתו לשיבת רבו במשך ארבעים יום הייתה רק כדי ,  הייתה גדולה ביותר 

, ותיכף כשירד מההר יקבל ממנו השפעה ,  שלא יפסיד אפילו רגע אחד מלהיות עמו 

הייתה ,  ואם היה הולך לביתו היה חסר לו הרגע הראשון לראות את משה ברדתו מהר 

 ". נער לא ימיש מתוך האוהל"והוא , חסרה לו גם ההכנה של ארבעים יום

 ביקוש החכמה

וכסיל . " זה משה   -" אוצר נחמד ושמן בנוה חכם : " פ " עה (  א " ילקוט משלי כ ) ל  " ואחז 

ובשביל ,  זה יהושע שלא היה בן תורה והיו ישראל קורין אותו כסיל   -" אדם יבלענו 

ויושב תחת ,  שהיה מכבדו ופרס הסדין של הספסל ,  שהיה משרת משה זכה לירושתו 

נוצר תאנה יאכל " ועליו נאמר  ,  ה איני מקפח שכרך " לפיכך אמר הקב ,  רגליו 

 (.'רמז תתקנט, ילקוט משלי כא" )פריה

בשביל הצער והעלבון הגדול שעברו עליו נעשתה מחשבתו כל כך חשובה , הנה כי כן

שראוי היה לשכר ,  עד ששכרו היה שירד המן בשבילו כנגד כל ישראל ,  במשקלה 

הנפש למען -הצער ומסירות .  ולמדה גדולה כזו כמו משקל ומדת כלל ישראל כולו 

עד שעלה על כל ישראל במשקל , החכמה גרמו לו להשיג השגות וגילויים רבים כל כך

, ירדה גם דעת והשכלה שמימית ,  שהרי עם המן שירד מן השמים ,  הדעת וההשגות 

בעל '  ופי ,  ( ג ,  דברים ח " ) ויענך וירעיבך ויאכילך את המן למען הודיעך " כ  " כמש 

( כ ,  נחמיה ט ) וכן בעזרא הוא אומר  .  מלמד שבאכילת המן ניתן להם דעה : " הטורים 

וזהו לא ניתנה תורה אלא ,  " ורוחך הטובה נתת להשכילם ומנך לא מנעת מפיהם " 

 ".לאוכלי המן

הרי הדעת ,  בכמות שירדה לכל ישראל ,  שהוא דעה והשכלה , ואם ירד עבור יהושע מן

מפני שנצטער ונעלב על   -וכל זה ,  וההשגות שלו אף הן שקולות היו כנגד כל ישראל 

 . בקשת החכמה

אם מנבל אדם עצמו על דברי ( " לב ,  משלי ל " ) אם נבלת בהתנשא : " ל " א ז " וכמש 

, ויושב ומשמר על פתח של חכמים , ולובש בגדים צואים, ואוכל תמרים חרובים, תורה

לסוף אתה מוצא כל התורה כולה ,  כל עובר ושב אומר שמא שוטה הוא זה 

 (. א"נ פי"אבדר" )עמו

ובתנאים ,  הצער והעמל בתורה , י הכנעת הלב"ההשגות והגילויים באים לו לאדם רק ע

 -העלבון והבזיון שהאדם מתבזה בעבור החכמה ובקשתה .  שאינם נוחים לגוף ולכבודו

 .הם היוצרים ומולידים חכמה רבה והשגות גבוהות

אמר רב יהודה אמר רב בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן אמר לו ליהושע שאל " 

אמר לו רבי כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר ,  ממני כל ספיקות שיש לך 

מיד תשש כוחו של ,  לא כך כתבת בי ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל 

יהושע ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות ונולדו לו שבע מאות ספיקות ועמדו כל 

ן  וטורד אי אפשר לך  א לומר לך  הו ך  ברו ישראל להרג אמר לו הקדוש 

 .(תמורה טז" )במלחמה

מה ,  ברם ?  למה אי אפשר היה להחזיר לו את ההלכות שנשתכחו הימנו : ומפליא הדבר

, בלי מסירות ,  אולם בלי צער ,  היה מתוך צער ומסירות נפש , שהשיג יהושע קודם לכן

 .בלי התייגעות אי אפשר להשיג שוב

 תפילה שמשקלה רב

שהלך יצחק : " הספורנו '  ופי (.  סב ,  בראשית כד " ) ויצחק בא מבוא באר לחי רואי " 

, ויתכן : " ל מפרש " ן ז " והרמב (.  הגר " ) להתפלל במקום שבו נשמעת תפילת שפחתו 

כי הוא לו מקום ,  שהיה יצחק הולך תמיד אל המקום ההוא , מקור" מבוא"בעבור היות 

וכן תרגם .  והוא יושב בארץ הנגב קרוב משם ,  תפילה בעבור הראות שם המלאך 

 "ואם כן המקום ההוא מקום אשל אברהם ראוי לתפילה' וכו. אונקלוס אתא ממיתוהי

נגלה אליה בשעה שאברהם גרשה מביתו ,  והנה המלאך שנראה להגר שפחת שרה 

שאמרה ,  ( יג ,  טז ) י שם  " וברש , ל"ואמרו חז. וקרא את שם המקום ההוא באר לחי רואי

 (.י, ר מה"ב" )אתה הוא הרואה בעלבון של עלובים: "הגר

והגר ראתה מלאך מה שאחרים לא ,  הרי שרק אחרי צער ועלבון אפשר לראות גילויים

מות נמות כי ,  מנוח אמר לאשתו ,  בוא וראה כמה בין ראשונים לאחרונים "ש "כמ, ראו

ר " ב ) מלאכים בזה אחר זה ולא נתייראה מהם  ' אלוהים ראינו והגר שפחת שרי רואה ה

, לא דיי שנזקקתי עם גבירתי " ש  " כמ ,  וראתה כאן בלי זכות בית אברהם ושרה, (ז, מה

וזכתה בכל מפני העלבון שגרשוה ,  ( ' רמז פ ,  ילקוט בראשית טז " )אלא ביני לבין עצמי

ועזבה בית מלכות ובאה להיות שפחה בבית ,  מבית אברהם אף לאחר שהייתה בת מלך

ובמקום שהתפללה ,  הרי גדול היה עלבונה שלמרות כל זאת גרשוה בבזיון גדול , שרה

והמקום ,  מתוך עלבון נראה אליה המלאך וזכתה לחמשה גלויים וראיות של מלאך 

ראה את המקום הזה כראוי לתפילה ,  בעל העקידה ,  כ עד שיצחק אבינו " נתקדש כ 

עולה התפילה ,  כי במקום שנזרעו דמעות של עלבון ,  ובטוח היה כי תפילתו תתקבל 

 .בנקל ומתקבלת לפני אבינו שבשמים ומשקלה רב

  איש חמודות
כשראה (.  ב ,  דניאל י " ) בימים ההם אני דניאל הייתי מתאבל שלושה שבועים ימים " 

שלושה שבועים : " י " לדעת רש .  שביטל כורש מלאכת הבית שציווה להתחיל וחזר בו 

' ג ,  המצודות '  וכן לפי ,  שלושה שבועות ימים כפשוטו : ע"ולדעת ראב" א שנה"כ -ימים

דניאל התאבל בעבור שראה שכורש ציווה לבטל בניין הבית אחר .  א יום " כ -שבועות  

או יתכן שהיה מתאבל בעבור דבר הנגלה אליו ולא נאמר מהו .  שנתן רשות לבנות  

 (כ המפרשים"ע. )דבר הנבואה ואולי היה מצוה להעלימה

וסוך לא סכתי עד ,  ובשר ויין לא בא אל פי ,  לחם חמודות לא אכלתי : " ודניאל ממשיך

ואני הייתי על יד ,  וביום עשרים וארבעה לחודש הראשון . מלאת שלשת שבועים ימים

ואשא עיני ואראה והנה איש אחד לבוש בדים ומתניו חגורים , הנהר הגדול הוא חידקל

גופו גדול שני אלפים פרסה כמידת ים ששמו תרשיש ) וגוויתו כתרשיש  ,  בכתם אופז 

וזרועותיו ,  ועיניו כלפידי אש ,  ופניו כמראה ברק ,  ( י ” רש -והוא ימה של פריקה 

וקול דבריו כקול המון ,  ( שם   -צרוף ומזוקק ומצהיב ) ומרגלותיו כעין נחושת קלל  

וראיתי אני דניאל לבדי את ,  ( שם   -כקול קבוצת המון רב שכולם נשמעים למרחוק ) 

אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ,  ואנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה ,  המראה 

 (. ז-ג, דניאל י" )ויברחו בהחבא

אמר רבי ירמיה ואיתימא רבי ?  ( שלא ראו ) ומאן ניהו אנשים  :( " סנהדרין צג ) בגמרא  

אינהו ,  ואיהו עדיף מינייהו ,  אינהו עדיפי מיניה ,  זכריה ומלאכי ,  זה חגי ,  חייא בר אבא 

דאיהו חזא ואינהו לא ,  ואיהו עדיף מינייהו , דאינהו נביאי ואיהו לא נביאי, עדיפי מיניה

, ג שאינהו לא חזו " אע :  ומשני ?  מאי טעמא איבעיתו ,  וכי מאחר דלא חזו ,  ופריך .  חזו 

 (.י"רש" )שר של כל אדם למעלה". "מזלייהו חזו

האתון שהרגישה .  אף ללא ראיה ,  מכאן אנו רואים שענין רוחני גדול מרגישים בחוש 

ואין ספק כי מה שראתה האתון את המלאך לא בא ,  שהמלאך עומד לו לבלעם לשטן 

 .אבל היא הרגישה שינוי באויר מכוח היגלותו של המלאך בעולם, מכוח רוח נבואה

:( בק ס " ) אליהו בא לעיר   -כלבים משחקים ,  מלאך המוות בעיר   -ר כלבים בוכים " ת " 

אם מושל בו כוח המפסיד בזמן ובמקום ההוא והוא ,  אף הבעל חי מרגיש בשנוי האויר 

 .ואזי הוא משחק, ח בכוח הטוב שממנו בא שלום וקיום"וכך מרגיש גם הבע, בוכה

ויאמר " נראה להלן  ,  אבל כדי להבין למה השיג דניאל את המראה והנביאים לא השיגו 

אלי אל תירא דניאל כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני 

מכאן שבשביל הצער (.  יב ,  דניאל י " ) אלוקיך נשמעו דבריך ואני באתי בדבריך 

י " אם לדברי רש ,  והעינוי שהתענה, שנצטער על שכורש ציווה שלא לבנות את המקדש

לא ,  גרם לו שיזכה לראות גילויים כאלו   -א יום לדעת אחרים " א שנה ואם כ "במשך כ

, ראה אמיתות הדבר עד שאפילו הנביאים חגי ,  אלא ממש בגלוי ,  ברמז ולא בחידות 

 .ועליהם נפלה חרדה ומוכרחים היו לברוח, זכריה ומלאכי לא זכו לראות

" לחם חמודות " ומהעינוי שלא אכל  , ומהצער שנצטער על שכורש חזר מלבנות המקדש

שלש פעמים איש " ל  " א ז " נחמד וחביב לפני המקום כמש ,  זכה להקרא איש חמודות 

ואתה חמוד על ,  ה ומשובח בעליונים " המלאך בשרו נחמד אתה לפני הקב ,  חמודות 

 (.תנחומא וירא ה" )דורך

כמו שמצינו בדניאל ,  פשרון של דבר (. "א, קהלת ח" )ומי יודע פשר דבר, מי כהחכם"

 (י”רש" )מתוך שהיה חכם ביראת שמים נתגלו לו רזי פשרין

לשכר של ,  לשכר של השגות וגילויים נפלאים ,  ל זכה לשכר כל כך רב " ר זצ " אדמו 

מפני שציער את עצמו ויגע במידה ,  שכר של העמדת אלפי תלמידים ,  יצירות נעלמות 

, דרך של פרישות של בטחון ,  השתמש בדרכים שונים ,  מאד גדולה על תיקון נפשו 

, דרך של אי הבנה ונשיאות חן בעיני הבריות , שימוש וביקוש חכמה, ויתור חיי השלוה

לכן זכה לגילויים והשגות והצליח להרביץ תורה ומוסר ,  של בריחת הכבוד והילולים 

  .א"זיע. ועליו נאמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה, בכל העולם

 ' פרי הארץ ב 



 "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

כגון בנין מפואר או איזה דבר , בנוהג שבעולם כשרואים איזה דבר יוצא מן הכלל

ואותו דבר ?  מיד שואלים מעשה ידיו של מי אלה להתפאר ,  מיוחד ממה שיהיה 

מתמלא ,  כשהוא מצליח בעצמו לעשות איזה דבר יוצא מן הכלל ,  כ אצל האדם "ג

 "! זה מעשה ידי להתפאר ואני בעצמי שעשיתי זאת"ליבו שמחה 

ראו מה שזכיתי לעשות :  אחת מהשאיפות שיש לאדם בחיים הוא להראות ולומר 

ואם ההצלחה בדבר הוא באמת יוצא !  ראו מה שעשיתי ,  בחיים חיותי ודלות ימי 

 "! כל עצמותי תאמרנה מי כמוני"מן הכלל אז 

ממילא הדבר יש לו ,  כמה שהאדם חכם יותר ,  ובאמת שכל דבר מעיד על עושהו 

כמו שהאדם חכם ,  כל אחד הולך בשביל עצמו , זו היא דעת העולם, חשיבות יותר

 .וזהו כל חפצו ומגמתו, כך היא מידת הצלחתו ותפארתו, יותר חזק יותר

 הראוי בעולם להקמת המשכן –בצלאל 

ראה קראתי בשם " ה אמר למשה  " והנה בפרשת בנין המשכן אנו רואים שהקב 

 (.'א א"שמות ל" )בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה

וכדברי .  ה בחר למלאכת המשכן בבצלאל שהיה בעל מדרגה וראוי לזה " שהקב 

כי ,  ראה ברוח הקודש שעליך : " ל " וז '  הכלי יקר על הפסוק ראה קראתי וכו 

" בשם " ומדקאמר  .  ואתה תחזה ברוח הקודש שעליך ,  בצלאל הגון לזו המלאכה 

 .ש"עי" שמע מינה ששמו מוכיח עליו שהיה בצל אל

אולי שיכוון לומר : " ל " וז '  ה ראה קראתי וכו " בד '  וכמו שאומר האור החיים הק 

בן אורי שעשה ,  בצלאל שעשה צל לאל ,  שיראו רמז הענין בשמו ושם אבותיו 

 .ש"עיי' וכו" בן חור שעשה ישראל בני חורין מעוון העגל, מקום לאשר אור לו

' ב ה " י ל " כדאיתא ברש .  בחטא העגל '  וגם היה מיוחס לחור שקינא לכבוד ד 

ראה חור בן אחותו שהיה ,  דברים הרבה ראה אהרון ,  ומדרשו בויקרא רבה 

 .ש"ועי' מוכיחם והרגוהו וכו

כמו שיעקב אבינו אמר ,  ומה גם שהוא משבט יהודה החשוב ומובחר שבשבטים 

ר שקראו יעקב בדברי רצוי "י בשם המד"וברש, יהודה אתה יודוך אחיך, בברכתו

ואמלא אותו רוח אלוקים " ובנוסף לכל אלו המעלות  .  ש " עי ,  לא אתה כמותם 

 (.שם)' וכו" בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה

מי נמצא ,  מקום השראת השכינה ,  בנין המשכן ,  ועתה לשם בנין קדוש ונשגב כזה 

 ".בצלאל" –ראוי שיינתן לו השם של בונה ועושה במלאכת המשכן 

 ?לשום מה –הוספת עזרה לבצלאל 

ואני הנה נתתי " ה  " ציוה הקב ,  והנה אחרי שהיה הוא לבדו ראוי למלאכת המשכן 

ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל , אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן

: משה רבינו אומר אל בני ישראל , וכן בפרשת ויקהל(    שם)' וכו" אשר ציויתיך

ולהורות נתן בליבו הוא ,  בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה ' ראו קרא ד"

 ".ואהליאב בן אחיסמך למטה דן

. משבט דן מן הירודין שבשבטים מבני השפחות : " ל " ה ואהליאב וז " י בד " וברש 

והשווהו המקום לבצלאל למלאכת המשכן והוא מגדולי השבטים לקיים מה 

 .        כ"ע" שנאמר ולא נכר שוע לפני דל

ה מצווה שיצטרף איתו למלאכת המשכן את " ולכאורה איך יתכן להבין שהקב 

שגם על שמו יקרא בנין ,  אהליאב שהוא מן הירודין שבשבטים מבני השפחות 

והרי ,  ולא רק הוא אלא כל חכם לב בכם יבא ויעשה את עבודת המשכן ,  המשכן 

שאינו יכול ואינו ראוי לבדו לבנין ,  זה גם יכול להראות כעין ריעותא בבצלאל 

 .ה ציוה שיהיה איתו גם אהליאב וכל חכם לב"כ מדוע הקב"וא, המשכן חלילה

 "אבן הבוחן –השתתפות "

ד היה " ל הי " צ רבי דוד בליאכר זצוק " י מה שמרן הגה " אלא אפשר לבאר עפ 

לראות עד כמה האדם עושה בעד   שהמבחן והבירור בזיכוי הרבים ,  תמיד אומר 

וכך היה ,  " השתתפות " הוא כפי ה ,  ולא למען כבודו ורצונותיו ,  ותורתו '  רצון ד 

כמה שהאדם מוכן שיהיו עימו אחרים "  השתתפות היא אבן הבוחן " אומר  

, זה בירור על כל עבודתו ,  ” ואיתו " כמה שהוא מוכן על  ,  שישתתפו בעבודתו 

והתכלית אצלו הוא השראת ,  רק רוצה כבוד שמים ,  שאינו מחפש כבוד עצמו 

 .”בלב כל אחד ואחד" -ושכנתי בתוכם , השכינה

אבל ,  האדם מוכן לפעול ולעשות ברוחניות ,  ש " וכמו לדוגמא בהרבצת תורה ויר 

יש והמטרה והתכלית הוא שכל ההצלחות הרוחניות יתייחסו אליו ויקראו על 

 "!אלו תלמידים שלי" "זו ישיבה שלי", שמו

הוא ,  ותורתו '  ובכל מפעל למען ד ', ואמנם שזה הניסיון והמפריע הגדול בעבודת ד

שהאדם לא תמיד מוכן שיזקפו גם לזכותו של השני את "  ואיתו " הניסיון של  

וזה בחינה עד כמה הוא רחוק ,  הוא רוצה להיות לבדו ,  ההצלחות הרוחניות 

ואי אפשר לו . " ועשיית רצונו יתברך !  שהוא כבוד שמיים ,  מהתכלית האמיתי 

 (א"י פי"מס" )כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו, להיות עבד נאמן לקונו

 כך יש השראת השכינה –" השתתפות"כפי ה

י המשכן יהיה השראת " שע "  ושכנתי בתוכם " עשיית המשכן כל תכליתו היה  

ל בתוכו לא נאמר אלא בתוכם " וכדברי חז , השכינה בישראל וגם בכל יחיד ויחיד

יותר "  השתתפות " וכמה שיש יותר  .  ה שוכן בלב כל אחד ואחד " מלמד שהקב 

 ".ושכנתי"כך יש יותר  -' דהיינו שיש יותר לשמה ועשיית רצון ד" ואיתו"

וכל כוחותיו וכישרונותיו מושאלים , ועל האדם לדעת שהשכל והחכמה אינם שלו

בשביל שיוכל להועיל '  והם ניתנו לו רק לעשות רצון ד ,  מאת הבורא יתברך 

אלא זה הלוואה ,  כי לאמיתו של דבר אין לאדם עצמאות וקניינים משלו , לאחרים

 ! מאיתו יתברך

כל "  ושכנתי בתוכם " שבנין המשכן שהוא מקום השראת  ,  וזה היה כוונת התורה 

עם הפחות שבשבטים וכל חכם ,  " ואיתו אהליאב " י מעלת  " מציאותו הוא רק ע 

 . לב

ואין לך ירוד ,  ר חנינא בן פזי אין לך גדול משבט יהודה " א : " וכדברי המדרש 

. ובני דן חושים (  ז " בראשית מ ) וכתיב בו  ,  ( שפחות ) משבט דן שהיה מן הלחינות  

ושלא יהא אדם רוחו גסה ,  ה יבוא ויזדווג לו שלא יהיו מבזים אותו " אמר הקב 

בצלאל משבט יהודה ואהליאב מדן ,  לפי שהגדול והקטן שווין לפני המקום , עליו

וזה בחינה על מדרגת בצלאל שלא ראה חכמה (. ' מ ד " ר פ ” מד " ) והוא מזדווג לו 

וכל רצונו היה לכבוד שמים שתשרה שכינה ,  אלא הכל מאיתו יתברך ,  משלו 

 .בישראל

כי אף על אהליאב הפחות ,  ולא היה לו מן הכוונה שיקרא הבנין על שמו כלל 

', וליבו היה מלא חשק ושמחה שהוא משתתף בבנין לד ,  ממנו יקרא בנין המשכן 

שתהיה הכוונה והשאיפה "  ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם " כי זה היה התנאי  

 ".כבוד שמים והשראת השכינה"לתכלית אחד 

 "לאדם אחר יהפך" -המטרה בלימוד המוסר 

י לימוד " והנה יש שהאדם רואה אצלו אשר למרות שמתבררים לו חסרונותיו ע 

! מ אינו נרתע מלהישאר כך ומבלי לתקנם "ומ, המוסר והוא יודע את רוע מידותיו

 ?ולכאורה איך יכול להיות מציאות כזאת שיודע חסרונותיו ואינו מתקנם

יראה ואהבה פרק " ) מדרגת האדם " ל ב " אבל הביאור הוא כמו שאומר הסבא זצ 

הוא פילוסוף ,  שהאדם יכול לעשות מלימוד המוסר פילוסופיא וידיעה (  ו ” ט 

פעליך סותר " אבל מה עם  ,  הוגה מוסר ,  שוחר מוסר ,  הוא מדבר במוסר ,  במוסר 

אבל אם ,  הוא מדבר מצויין נאה דורש (.  ל שער הבטחון " חוה ) ?  " את דבריך 

דהיינו שירצה להתהפך מרע ,  בלימוד המוסר שלו אינו קולע לנקודה האמיתית 

ואפילו ההרגש ,  אז נמצא הוא לומד מוסר כדי שיהיו לו ידיעות במוסר ,  לטוב 

דהיינו לימוד ,  " יגיעת החוש " אבל עדיין לא בבחינה של  ,  וההתעוררות במוסר 

אלא ,  המוסר בהתפעלות ולא התפעלות הקול בלבד ולא התפעלות הסברא 

א " מדה ! ) התפעלות שלא תקרר דעתו עד שימצא דרך למידותיו בלי לשוב לכסלו 

 (.שם

וזאת אומרת שאם לא משתמשים בלימוד המוסר כהגדרת מרן רבי ישראל סלנטר 

ידע נאמנה אם כי לא " ועדיין לא נתקיים אצלינו  "  שלאדם אחר יהפך : " ל " זצוק 

' עיני השכל רואות ברבות העיתים בריבוי הלימוד וכו ,  נגלה לעיני בשר הרושם 

 (.'אור ישראל אגרת י" )לאדם אחר יהפך

כי הנה ,  זה מורה שחסר בכל המטרה של תיקון המידות והתהפכות מרע לטוב 

נחפשה דרכינו " וכמאמר הנביא  ,  ידיעת האדם חסרונותיו זה איננו מספיק 

התהפכות ',  ונשובה אל ד   -התכלית הוא ,  ( ' מ '  איכה ג " ) ' ונחקורה ונשובה אל ד 

שלא תתקרר דעתו " וזה אפשרי רק אם האדם לומד מוסר לתכלית זה   ,מרע לטוב

 (.א שם"מדה) "עד שימצא דרך למידותיו

כי כל שאיפתו ,  הם גאוותו ומידותיו "  ואיתו " וכל המונע מאת האדם להסכים על  

, ( ד " י פ " מס " ) איך להנשא על כל מי שיוכל ולשים מקומו בן הרמים יותר " הוא  

כל אדם שיש בו : " ל " וכדברי חז ,  וזה המפריע הגדול להשראת השכינה כמבואר 

ובעל " ,  .( סוטה ה " ) ה אין אני והוא יכולים לדור בעולם " גסות הרוח אמר הקב 

רבינו יונה "  ' עמו אחרי אשר הוא תועבת ד '  הגאווה נמסר ביד יצרו כי אין עזר ד 

 ( ז"כ' א)ת "בשע

ושכנתי " שרק על ידו נוכל להגיע ל ,  ממילא כמה זה מחייב על לימוד המוסר 

 .בליבו של כל אחד ואחד" בתוכם

ל היא מבטאת באופן תמציתי מאוד את אחד מהיסודות הגדולים " השיחה הנ 

. וייחסו לכך חשיבות רבה ,  " נובהרדוק " שהרבו לדבר ולעבוד עליהם בישיבות  

ל ובמאמרי תלמידיו ימצא יסוד זה חוזר על עצמו " המעיין בספרו של הסבא זצוק 

יסוד זה היה נישנה בכל ימות השנה ובמיוחד בעת קריאת .  כמה וכמה פעמים 

 .י בצלאל ואהליאב"פרשיות אלו שבהם מוזכרת מלאכת המשכן ע

 ארמונטייר צרפת" אור יוסף"י נובהרדוק "א ר"צ רבי חיים הלפרין שליט"מאת הרה


