
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תשע"ז'(  )שנה ה גליון רי"ז  
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רשת ויגש תשע"זפ  

 
 

לעורר על ענין אחד חשוב מאין כמוהו, והוא הענין של לימוד התורה  רציתי 
י התורה מתוך הדחק, כי זה ענין שצריך לעורר עליו, תדעו לכם שכל גדול

שהיה לכלל ישראל, אם זה הרי"ף או הרא"ש או הרמב"ם, הראשונים 
והאחרונים, כולם למדו וגדלו בתורה מתוך יסורים, אחרת לא היה שייך 
להגיע למה שהם הגיעו, בכלל בימים ההם לא היה שייך ללמוד תורה שלא 

רי מתוך יגיעה, ומי שלא היה מוכן להתייגע, לא היה מגיע אליו התורה, שה
אז עדיין לא היה לעקטער שיאיר להם בלילה, לא היה להם אוכל בשפע כמו 
היום, לא היה להם כמה מיני הצטרכות, ובכל זאת עסקו בתורה, ובבירור 
גמור שהיה צריך לזה יגיעה גדולה, לעתים מעטות הזדמן שהיה לאחד תורה 

אבל וגדולה במקום אחד, שהיה לו כל ההצטרכות, ובכל זאת עסק בתורה, 
דעו לכם, כי עכ"ז אנשים כאלו עשו להם בעצמם יגיעות, זה היה דבר פשוט 
שבשביל התורה צריך להתייגע, ולכן גם אם היה להם כל האפשרות, גרמו 
לעצמם סיבות שיצטרכו להתייגע על התורה, כי ידעו שצריך להתייגע, ובלא 

 זה לא יקנו התורה.
 

ועסק בתורה מתוך יגיעה, שהיה רב באיזה עיר עני מאד, וישב  מסופר
כשמצא פעם את הרש"ש שחח עמו בלימוד, ואמר להרש"ש איזה הערה 
על מסכת חולין, הרש"ש מאד נתפעל מן הערה הזו, אבל זה כאב לו מאד, 
למה הוא לא חשב על זה בעצמו, ואמר לו הרש"ש, אני כבר למדתי הגמרא 

, ודוקא אתה נפל הזו יותר ממאה פעמים, ובכל זאת לא עלה בדעתי הערה זו
זאת בדעתך, ענה לו רב הנ"ל, במחילת כ"ת אגיד לך את ההבדל ביני לבינך, 
אתה לומד תורה מתוך עושר, שהרי כידוע הרש"ש היתה לו עשירות, ואני 
לומד תורה מתוך עוני, והקב"ה נותן מפעם לפעם מתנה למי שהוא עני, 

שגה מהו הכוונה אין לנו ה ,והקב"ה נתן לי מתנה שמצאתי כי התייגעתי
כשאומרים יגיעה בתורה, אין בדור הזה השגה, אבל אני רוצה להמחיש לכם 
קצת עד כמה היתה יגיעת התורה שאני ראיתי בשנות הזעם, כאשר הגה"צ 
רבינו מנייטרא זצ"ל ושאר גדולי תורה וראשי ישיבות ישבו ולמדו בתוך 

ים ומות, וכפי הלאגער, מתוך סכנת נפשות ממש, כל רגע היה שאלה של חי
שכבר סיפרתי כי בבית המדרש בעיר נייטרא, בנו שם ארון ספרים אחד 
שבתוכו היה איזה חור, כדי שאם יצטרכו לברוח, יברחו דרך החור ההוא, 
ולצאת משם לגג הבית המדרש, וכשנודע לנו שהגוים באים והולכים לחטוף 

א היה להם אנשים, נכנסו כולם במרוצה לתוך החור הזה וברחו להגג, ול
אפילו זמן לסגור את הגמרות, ובאמת לפעמים היו חוטפים כמה בחורים, 
וידענו מכמה בחורים חסרים, אז ידענו שמי שנחטף, יכנס לרכבת בדרך 

 .לאוישוויץ רח"ל, בסכנת חיים כזה היינו נמצאים מדי יום ביומו
  

ה גדול בכל זאת לא הפסיקו מללמוד והיה שם ישיבה, כי רבינו זצ"ל הי אבל
בתורה ואיש צדיק, שהשפעתו היתה ניכרת על כל הדור, והוא ידע והאמין 
 שכל זמן שהקב"ה משאירו בחיים, הרי זה למטרה זו, שצריך לשבת וללמוד
  

וללמד, וכיון שעכשיו עודנו בחיים, צריך לנצל כל יום להרבצת התורה, ואכן 
ם היו נכנסים הוא הרביץ תורה במסירות נפש ממש, שהרי כאשר הגוי

לישיבה ומצאו שם ספרים פתוחים, הם הבינו שהיה כאן אנשים לפני כמה 
דקות, וזה היה נס גלוי שלא היו מחפשים יותר, הם לא שאלו אפילו שאלות, 

 אלא עזבו את המקום והלכו משם למקום אחר, כי לא מצאו כאן אנשים.
 

כל כך בטוב,  ימים קשים בחן גם כן את התלמידים, ומי שלא ידע ובאותם
הוכיח אותו בשבט מוסר, ולמרות שכפי שאתם יודעים באיזה אופנים 
למדו, באיזה מצב נורא שלא יאומן, בכל זאת אמר להם מוסר, כל זאת 
בשעה שהבחורים ממש שיחקו עם חייהם, וכל שבוע היו חסרים משם עוד 

ם כאלו אנשים, הגוים הגיעו וחטפו כמה אנשים והלכו, כך זה הלך אז, ובזמני
ישבו ולמדו, והתלמידים נבחנו על הלימודים, ומי שלא ידע כמו שצריך 

ואל תחשבו שזה היה רק בזמן המלחמה, אמנם , קיבל על זה דברי תוכחה
בזמן ההוא היה זמן קשה ביותר, אבל אפילו בזמנים הרגילים קודם 
המלחמה, מכל מקום ישבו ולמדו תורה מתוך יגיעה, לא היה להם שפע של 

כלים, ומי שהיה לו לאכול לחם לשובע, כבר היה מרוצה מזה, וחמאה מא
למרוח על הלחם, זה היה רק לנגידים, היו קמים אז בשעה שלש לפנות 
בבוקר, בקור הנורא שהיה שם בימות החורף, שהיה שם הרבה יותר מכאן, 
ולא היה חימום כמו שיש לנו כאן, אמנם עשו תנור שיחם קצת מהיכי תיתי, 

לא עזר הרבה, וכן בימות הקיץ שהחום היה נורא, ולא היה שם  אבל זה
מושג כזה של מקרר, ולא עלה על דעתו של אף אחד לומר חם לי מאד, 
אינני יכול ללמוד עכשיו, אין בזכרוני מקרה כזה שימנעו מללמוד מסיבה של 

 קור או חום.
 

צערא אין דורשים מכם יגיעת התורה כזו, אבל על כל פנים לפום  ובודאי
אגרא, אם מתייגעים אומר הקב"ה אני יודע שזה לא היה לך קל, שהיה חסר 
לך הדברים שאתה צריך, ומה שחשבת שצריך, אם זה מקרר, אם זה כל מיני 
תענוגים, כמו לשחות במים בקיץ, ושאר כל מיני דברים שהיצר הרע אומר 
 להאדם שאי אפשר בלא זה, אבל בכל זאת, אתה שמת את הכל בצד כדי

ללמוד תורה ביגיעה, ובודאי נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר 
 פעולתך, ישלמו לכם על כל מאמץ של יגיעה בתורה.

 

המושג של יגיעה הוא דבר שאינו בנמצא היום, חסר זאת בכל הארץ  בכלל
הזו, וזה משפיע גם שחסר זאת בישיבה, אני רוצה לספר לכם על הגה"צ רבי 

נותיו כמה שאני זוכר אותו, ואני זוכר אותו די מיכאל בער זצ"ל, שכל ש
הרבה שנים, ובמשך כל השנים כולם שוים לטובה, עבד את הקב"ה 
במסירות נפש, ואין הכוונה למה שקוראים היום מסירות נפש, אלא 
למסירות נפש אמיתית, ר' מיכאל בער היה אדם שבור ותשוש כוח, מכל 

עה שלש עד מאוחר בלילה מקום השכים כל בוקר בשעה שלש, והחל מהש
כל היום כולו היה מוקדש לעבודת ה', לתת שיעורים וללמוד ולבחון 

 בחורים, הוא לא נתן לעצמו מנוחה.
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העעל"טפרשת וישב המשך מ  
 

המופלא במה שנופלת עליו עין האדם מבריאות הבורא יתעלה הגדולות, "ומן 
יראה חצי הגלגל הסובב את השמים, כי בכל מקום שהוא עומד מן הארץ, 

הארץ", בכל מקום שאדם עומד על פני כל הארץ, הוא רואה משם רק חצי 
מגלגל השמים והכוכבים, והרי הארץ הוא כל כך קטן לעומת השמים וכל 
צבאם, ובכל זאת אינו יכול לראות רק חצי מגלגל השמים הנראה בארץ, 

ומר לו לקח נשגב, והחוה"ל עושה מזה חשבון, מה זה אומר להאדם, זה א
.                      שידע האדם שלעולם לא יראה כל מעשה ה', אלא רק חלק ממנו  

 

בו האדם על דרך הבחינה", היינו שיתבונן וילמד מזה לקח טוב, "וכשמסתכל 
"יראה כי הבורא אותו בחפצו, אין תכלית ליכלתו וחכמתו וגדלו, כי כאשר 

ם הקדמונים מאומה", שרואים לפעמים אנחנו רואים ממעשה בנין בני אד
אנשים מדורות קודמים שבנו ארמונות מפוארים, ואנו מתבוננים ברוב 
התפעלות, "נתמה על יכולתם לעשות כמוהו", ונשתומם על המראה הגדול 
הזה, שהרי בדורות שלהם עוד לא היה כל האמצעים שיש לנו, שבהם בונים 

בנינים גדולים ומפוארים כל כך, איך הם בנינים גדולים, ועכ"ז הם הגיעו לבנות 
בנו כל זאת, ראיתי פעם באיזה מקום בנין עתיק ומפואר מאד, שבנוי על הר 
גבוה, ועשוי מאבנים גדולות ענקיות, וכל הרואה מתפעל ומשתומם, ואינו מבין 
איך הם העלו את כל האבנים הגדולות לראש ההר ההוא, הרי עדיין לא היה 

להעלות משאות כבדים כאלו לגובה, וכמו שמשתמשים  להם הכלים הראויים
היום בכל מיני כלים ומכונות כאלו, ואומר החוה"ל שמה למדים מזה, "ויורנו 
על חזקת גופם, ויקרת נפשם לעשותם מבצר חזק לעצמם", שממעשה ידם 
אנו למדים כמה גדול היה כוחם, וכמה קשה היתה עבודתם עד שהגיעו 

                                                                                                       .         לדברים כאלו
 

יגדל בעינינו זה המעט המזער, והמעשה הנבזה הזה", היינו שכל כך "וכאשר 
גדול בעינינו המעשה הקטן והנבזה שהם עשו, היינו שבאמת הוא מעשה קטן 

יף על מעשינו אלא מעט", אין רואים כאן דבר חדש יש וזול, שהרי "אינו מוס
מאין, אלא רואים את הכוחות שאנו מכירים, ואת האבנים שאנו מכירים, 
ולמדים מזה כמה חזקים היו, וכמה קשה עבדו, אבל אין רואים דבר חדש מעל 

                                               .                                                                     דרך הטבע
 

כן "כמה אנו חייבין שתגדל תמיהתינו על בורא שמים וארץ וכל אשר  ואם
בהם מבלי יגיעה וטורח, ולא לאות ועמל, מאין דבר ולא על דבר, אלא ברצונו 
וחפצו כמו שנאמר )תהלים לג ו( בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם", 

ר הוא, ומה אם כאשר רואים דבר שעשו בני האדם שגם הם ברואים וקל וחומ
כמונו, והם השתמשו באותם כוחות ובאותם רצונות כמונו, ולא בראו שום דבר 
חדש ולא על דבר חדש, אלא הכל כבר היה, והם התאמצו מאד, ונתייגעו 
ביגיעות עד שהגיעו לדברים גדולים בעינינו, אם כן הרי הקב"ה שברא שמים 

רץ וכל אשר בהם, ועשה כל זה בלי שום יגיעה רק ברצונו, ובלי שום דבר וא
שהיה לפני זה, ולא על איזה דבר שהחזיק את מעשה ידיו, אלא את הכל ברא 
בעצמו, ואם כן אנו מבינים בעצמנו, כי בודאי לא עשה כל זה למאומה, אלא 

של  עשה כן לתכלית, וצריכים אנו להתעמק ולהתבונן, מה היתה התכלית
הבריאה כולה, ולזה הוא ממשיך לנקודה נוספת שיש להתבונן בכל מעשה 

.                                                                                                  הבריאה שאנו רואים  
 

הטובות על האדם, כי כל אשר תסתכל בסימני החכמה בברואים "ומן 
הם מעידים בו לבורא מן האלקות ומן האחדות, אינם תמצאם, עם מה ש

נמלטים להיות בם לאדם אפני תועלת וכוונת תקנה", הוא אומר בזה רעיון 
חדש, שכל המקומות שאנו מתבוננים ורואים את הבריאה, אם מסתכלים 
עמוק, חוץ ממה שנראה מזה את יחוד ואחדות הבורא, שמעשה ידיו מוכיחים 

לעיל, אלא תראה גם כן שהכל ברא לטובת האדם,  שהוא בראם, וכמו שכתב
והגם שאי אפשר לדעת עומק החשבון מה שמגיע מזה תועלת להאדם, אבל 
אי אפשר שיהיה איזה דבר בעולם שלא יהיה איזה טובה לצורך האדם מדוע 
עשה כן, "אלא שקצתם גלויים וקצתם נעלמים", שלא בכל דבר רואים בעליל 

דם צורך בכך שנברא כן, אבל באמת יש בכל דבר מה החשבון, ומדוע יש להא
.                                                                                                     איזה טובה להאדם  

 
 
 
 
 

הייתי אצלו כששכב במטה מחמת פעם , בחורים, הוא לא נתן לעצמו מנוחה
ס לבית החולים, אבל הוא שלא הרגיש בטוב, ואמרו לו שהוא צריך להכנ

התווכח עמהם, ואמר מה זאת אומרת, איך אני יכול לילך ולחסור מעבודתי 
בישיבה, מילא החלק של בין אדם למקום, אבל מה עם החלק של בין אדם 
לחבירו, הרי אני צריך לפרנס את עצמי ובני ביתי, הרי כולם אוכלים ואני צריך 

בנאמנות, כזה מדרגה היה לו בלתבוע לעבוד בשביל זה, ולהרויח את פרנסתי 
מעצמו, הוא לא ויתר לעצמו, ותמיד תבע עוד ועוד, גם כאשר לפי כל הדעות 

 כבר היה מותר לו להקל הרבה, בכל זאת התייגע והמשיך בעבודתו.
 

לכם, שאם בחור היה מכיר ויודע איזה זכות יש לו שיכול לשבת  ותדעו
שבת כאין וכאפס לעומת גודל הזכיה, וללמוד תורה, היו כל היגיעות האלו נח

וכמו שיש יצר הרע שעושה דברי העולם הזה אצל האדם כעבודה זרה, כן יש 
יצר הרע שאינו נותן לבחור להכיר בשווי האוצר שיש לו, ממילא הוא מניח 
את ראשו בקטנות בדברים גשמיים כאכילה ושתיה וכדומה, ואיני מדבר כבר 

מוד באופן שלא פסיק פומיה מגירסא, שהרי על חתן, הרי הוא היה צריך לל
ואחד , עכשיו יש לו עוד זכיה ללמוד תורה בהרחבת הדעת ובלי שום דאגות

מן התפקידים החשובים לכל יהודי, ובפרט לבחור בישיבה, הוא שיהיה לו 
את הראש על המקום, לדעת בכל מקום ובכל זמן מה נדרש ממנו לעשות 

קנאה )סנהדרין פב.( שראה מעשה ונזכר  עכשיו, כענין שמצינו אצל פינחס
הלכה, ואמר למשה רבינו כך לימדתני הבועל ארמית קנאין פוגעין בו. עכשיו 
כשראה את המעשה, הבין למפרע מה שלמד אז, בשעה שלומדו לא ידע 
עדיין עד היכן הדברים מגיעים לקיימם, וצריך זכיה גדולה לידע בשעת הנסיון 

 מה עליו לעשות.
 

אחד שנפטר לו בנו בצעירותו, היהודי הזה היה תלמיד חכם ואדם היה  פעם
גדול, אבל עכ"ז לא רצה להתנחם, וכשהגיע אל רבו הרה"ק מקאצק זצ"ל, אזי 
במקום לדבר עמו דברי תנחומים, התחיל לדבר עמו בדברי תורה, והתחיל 
להקשות לו קושיא על הגמ' באיזה מקום, והיהודי הזה ענה לו תירוץ על 

א, והמשיך ושאל על דברי התוס' שם, והיהודי הת"ח השיב לו תירוץ הקושי
גם על זה, וכן המשיך ודיבר עמו בלימוד שעה ארוכה, כשגמרו לדבר אמר לו 
הרבי, ואם כן הוא שהגמ' והתוס' צודקים, והרשב"א צודק, אזי מן הסתם גם 

מעט אתם המעט מן ה, הקב"ה צודק ואין שום קושיות, וזה היה די לו לנחמו
שיש לו להקב"ה בעולמו, הרי רוב רובם של בני עמינו נכחדו בשנות הזעם, 
וכמעט שלא נשאר מהם כלום, נשארו רק כמה משפחות ספורות שגזרו 
עליהם מן השמים שישארו בעולם, ואתם הצאצאים של המשפחות האלו, 
אתכם בחר ה' להשאר בעולם ולעשות לו נחת רוח, ולכן אין ליקח את המצב 

כמובן מאליו, אלא לזכור שהשאירו אותך כאן, ואתה צריך למלא איזה הזה 
 תפקיד.

 

לידע שאחד מן הדברים העיקריים לכל יהודי הוא נקיות, והיינו כמו  ויש
שפירש"י )עבודה זרה כ: ד"ה נקיות( נקי באין חטא. וב"ה שכאן בישיבה הוא 

להזהר מלצאת מקום שמור ונקי, ואין רואים מה שאין צריכים, אבל צריכים 
שלא לצורך, כדי שלא להגיע למקומות שאינם נקיים וכדומה, ומצינו אצל 
בלעם הרשע שאמר לבלק )במדבר כד יד( לכה איעצך אשר יעשה העם הזה 
לעמך באחרית הימים. ופירשו חז"ל )סנהדרין קו.( מה היא העצה, אמר 

כשילם אלהיהם של אלו שונא זימה הוא וכו' עיי"ש. שבלעם השיא עצה לה
בזימה, ויש שפירשו )ייטב פנים לחנוכה( דזהו שאמר אשר יעשה העם הזה 
לעמך, פירוש שהעם הזה יהיה כמו עמך באחרית הימים, שיגרום שהיהודים 

 יהיו נראים כמו הגוים, שלא יהיה ניכר החילוק בין יהודי לגוי ח"ו.
 

כזה, הרי הם הקדשי קדשים של כלל ישראל, אין בנו עוד דבר קדוש  אתם
אמנם יש עוד מקומות שלומדים תורה, אבל לא בכל המקומות לומדים תורה 
בקדושה וטהרה כמו שצריכים, ואתם יש לכם הזכיה להיות מהעידית 
שבעידית, הדבר הקדוש ביותר שיש להקב"ה בעולמו, ולכן בחור שנוסע 
לעיר כשאינו צריך, יכול להיות שיש לו את כל התירוצים שבעולם, אמנם 

צריך לבקש רשות, והישיבה נותן רשות, אבל הבחור השואל הרי יכול הוא 
לכוון את השאלה כמו שהוא רוצה, ויכול להגיד שקר וכדומה, וצריכים לדעת 
שמלבד עצם הדבר שזה חטא, צריך לדעת שזהו גם טפשות, וכמה היצר הרע 
משטה אותו, כי כאן הוא יכול לשבת וללמוד בלי שום טירדה, ובדרך כלל 

קום מקורר ויכול ללמוד במנוחה, ואנשים הגרים בעיר מקנאים בו, שהיו המ
רוצים להיות במקום כזה, והבחור שנמצא כאן עוזבו ונוסע לעיר, למקום 

 שצריך שמירת עינים וכדומה.
 

בחור מרגיש שכבר איבד הרבה מימיו ושנותיו, שלא למד בהם כהוגן,  ואם
הוא הזמן לתקן, יש לעשות  לא ידחה את התשובה לאחר זמן, אלא עכשיו

תשובת המשקל, באותו מקום ובאותו זמן, זה צריך להיות הדאגה הגדולה 
 ביותר של כל בחור.

 

 

 שיעורי

 
 

(כ') –ממרן הגה"צ זצ"ל   
 



 
 ג

י בעלי החיים, יש כמה תכונות וצורות שונות, יש שיכול לרוץ בין מינ למשל
מהר מאד, ויש שיכול לקפוץ גבוה, לכולם יש ענין אחר שהוא חזק בזה 
באופן מיוחד, והכל לצורך וסיבה מסויימת מדוע צריך להיות כן, ויש בעלי 
חיים שאמנם אין להם תכונה מיוחדת, אבל יש להם למשל צבע מסויים, 

מאד מתאים לעצים שנמצאים סביבם, וזה עוזר להם שבעלי שהצבע הזה 
חיים אחרים לא יכירו אותם, וכך הם נשארים בחיים וכדומה, וכן אפשר 
למנות אלפי דוגמאות מכל מיני בעלי חיים ובריאות שונות, שלכל דבר יש 
סיבה וחשבון ותפקיד מסויים ולא נעשה כן סתם, אמנם אין רואים תמיד מה 

בה דברים שאין אנו יודעים, אבל בסופו של דבר, אנו יודעים הטעם, ויש הר
.                                                    ומבינים שהבורא עשה כל זה למטרה ותכלית  

 

ממשיך לדבר על התועלת של האור והחושך, שבהם רואים שיש  והוא
תועלות האור  דברים גלויים ויש דברים נסתרים, "ומהם האור והחושך, כי

נגלות ונראות אינן נעלמות", שכל אחד מבין בקלות שצריכים לזה, ובלא זה 
לא היה אפשר להעולם להתקיים, "אך החושך, תועלותיו נעלמות", מה 
שכתב שהחושך בעצמו הוא בריאה שהקב"ה ברא, כבר יש על זה משא 

אין ומתן בספרים שונים, דיש אומרים שאינו רק העדר האור בלבד, שאם 
אור ממילא החושך ממלא את מקומו, ובאם לא היה נברא החושך אין אנו 
יודעים מה היה כשמסתלק האור, כהיום אנו יודעים שכשאין אור שולט 
הבריאה של חושך, אבל אם לא היה בריאה של חושך אז היה צריך להיות 
דבר אחר למלאות מקום האור, אבל למעשה כמעט הכל מודים שהחושך 

.                                                                             הותי ובריאה נפרדתהוא דבר מ  
 

החושך תועלותיו נעלמות, מפני שבני אדם משתוממים בו, ונפסקים "אך 
מעשיהם ותנועותם בבואו, ולולא חשכת הלילה, היו גופי רוב בעלי חיים 

ועתם", הרי אי אפשר לדמות כמה כלים בהתמדת יגיעתם ועמלם ואורך תנ
קשה היה החיים אם לא נעשה חושך בלילה, לכאורה חושבים וכי רע היה 
אם היה תמיד רק אור, הרי היה אפשר לעשות כל מה שרוצים בכל עת 
שרוצים, אבל זה אינו, רק אדם צריך את החושך כמו שביאר כאן, ויותר מזה 

משתנים אצלו, למשל  רואים שאדם נשפע מאד אם זמני האור והחושך
כשמזיזים את השעון בשעה אחת בתחלת החורף או בתחלת הקיץ, קשה 
לאדם להתרגל לזה, כי יש שינוי בזמן האור והחושך, שנעשה שעה מוקדם 
או מאוחר, ואין צריך לומר כשאדם נוסע ממדינה למדינה, כמו שנוסע מארץ 

מה שעות, ישראל לכאן או מכאן לארץ ישראל, שמשתנה השעה אצלו בכ
הוא יכול לעבור יום או יומים שמרגיש לגמרי מבולבל, עד שהוא מתרגל 
להבדלי השעות, וכל כך למה מפני שנשתנה זמן האור והחושך ביחס לסדר 

.             היום שלו, ולכן אינו יכול סתם להמשיך בסדר היום שהיה לו לפני זה  
 

יש מעלה בלילה שהוא יבדל קצת הזמן מקצתו", שמלבד כל הנ"ל "ובלילה 
מחלק הזמן, ועושה שיהיה יום, ואחר כך עוד יום, ובלא זה היה הכל יום אחד 
ארוך, "ובו יוודעו הזמנים שאינם ידועים", שבזה אפשר להגביל זמנים 
ידועים, במשך כמה ימים הם, כמו חורף וקיץ, כמה חדשים של חורף יש 

כן השבועות, ובלא חשכת וכמה של קיץ, וכל חודש מורכב מכך וכך ימים, ו
הלילה לא היה שייך להגדיר כל זה בימים, ולא היו ידועים לנו, "ואילו היה 
הענין הולך תמיד על צורה אחת", שלעולם היה רק אור היום, "לא היתה 
מצוה תלויה בזמן, כשבתות וכמועדים, וכצומות", שיש מצוות רבות 

לים בין יום ליום, והוא השייכים רק על ידי הזמן, שיש אור וחושך המבדי
.                                                                     ממשיך שגם לשאר בני אדם הוא כן  

 

היה בין בני אדם מועד לעת קצוב", לא היה אפשר לקבוע איזה דבר "ולא 
 לזמן מסויים, שהרי אין יום אחד מובדל מחבירו והכל אחד, "ולא היו יודעים

רוב הידיעות התלויות בזמן", שהרי יש כמה ענינים בחכמת הבריאה ובבעלי 
חיים, שכל אחד מתייחס באופן אחר להימים והלילות, וכל זה היה נמנע מן 
העולם, אם לא היה חושך רק אור היום, "ולא היה נגמר בישול המאכל בבטן 

עת אחד מבעלי חיים כראוי", וכן הוא דעת הרופאים וחכמי הטבע, שב
השינה מתעכל המזון שבמעי האדם מהר יותר, ומצינו כן גם בהלכה שיש 
פוסקים )דעת קדושים יו"ד סי' פ"ט סק"ב( שאומרים שאין צריך להמתין 
שש שעות בין אכילת בשר לחלב, אם היתה הפסקה של שינה ביניהם, כי 
השינה מזרזת עיכול המזון, ואמנם מעיקר הדין לא נקטינן כן רק כפשטות 

ו"ע )שם ס"א(, ובס' זכרון למשה )דפ"ה( מביא מהחתם סופר זצ"ל הש
שבתחילה היה מצדד להקל לאחר שינת הלילה דלא בעינן ו' שעות שלימות 
אבל ראה אות מן השמים שאין מסכימים לזה שנשפך הקוו"ה שרצה 
לשתות בבוקר, אבל עכ"פ רואים מזה גם כן, שכאשר האדם ישן, מתעכל 

.                                                                                במהירותהמזון שבמעיו יותר   
 

שהיה האדם צריך לאור בלילה", הרי לפעמים האדם צריך "ומפני 
 להשתמש באור גם בלילה, "לעשות בו קצת מעשיו, ולהיות בו צוות לחולה,
 
 
 
 

בו בלילה בכל עת העמיד לו הבורא במקומו מאור האש, להשמתמש  

העמיד לו הבורא במקומו מאור האש, להשמתמש בו בלילה בכל עת שירצה", 
בו נרות, בדרך כלל הוא נברא רק בשביל הלילה,  נמצא שבריאת האש להדליק

כדי להשתמש לאורו בשביל הדברים המנויים לעיל, שהרי ביום אין תועלת 
מאור הנרות, כמ"ש בגמ' )חולין ס.( שרגא בטיהרא מאי אהני ליה, אבל בשביל 
 הלילה נברא אש, כדי להשתמש באורו בשביל הדברים המנויים לעיל.               
 

התימה, שיהיה מראה השמים מן המראים המחזקים את אור העינים",  "ומן
הצבע של השמים טוב לאור העינים ומחזק אותם, שהרי צבע השמים הוא 
תכלת, "שהוא נוטה אל השחור, ומכוחו המיוחד לו, שהוא מקבץ את אור 
העינים ומחזקו, ואם היה מראהו לבן, היה מזיק לעיני בעלי החיים ומחלישם, 

אר החכמה בשאר הבריות", בכל דבר מן הבריאה יש לחקור ולהתבונן וכן ש
מה מטרת הדבר, ורואים שהכל נברא בחפץ, היינו ברצון ה' לאיזה מטרה 
שהוא, ואמנם יש הרבה שאין אנו יודעים, וגם מה שיודעים יש דברים שלקחו 
הרבה שנים עד שנתודע מה טעמם וסיבתם לטובת הבריאה, וכן יכול לקחת 

.                  שנים אחרי שנים עד שנדע עוד ועוד מחכמת הטמונות בבריאהעוד   
 

כי האדמו"ר מראדזין זצ"ל חיבר את ספרו התכלת, ובו חידש שמצא את  ידוע
התכלת שבזה יש לצבוע את הציצית, כמו שהוא מצוה מן התורה, והוא סבר 

דוע כי רוב שגם בזמן הזה יכול כל אחד לקיים את מצוות התכלת, אמנם י
הגדולים חלקו עליו, אך הוא הלך אצל גדולי וצדיקי הדור לקבל מהם הסכמות 
על ספרו, ושזהו התכלת שאמרה תורה, מסופר כי פעם הגיע אצל האדמו"ר 
מהר"י מבעלזא זצ"ל, והאדמו"ר מראדזין הראה לו את התכלת שמצא, וביקש 

ם אחת בצעירותו ממנו הסכמה על כך, והאדמו"ר מבעלזא סירב באמרו, שפע
לקחו אביו ואמר לו הבט נא השמימה, ותראה עכשיו את צבע הרקיע, זה הוא 
צבע התכלת האמיתי, וכזה צריך להיות, ואז לא הבנתי מה שרצה לומר לי בזה, 
וכי מה זה נוגע אלי מה צבע התכלת, אבל כעת אני מבין, כי התכלת הזה אינו 

.                 אוכל לתת על זה הסכמהדומה לצבע הרקיע שהראה לי אז, ולכן לא   
 

ם מוראו על שאר החיים המזיקים, כמו שטוב האלקים על האדם, ש"ומרב 
שנאמר )בראשית ט ב( ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף 
השמים בכל אשר תרמוש האדמה ובכל דגי הים בידכם ניתנו, כדי שיהא 

הדומה לו, וכשהאדם מת איננו בטוח מהן, התינוק בטוח מן החתול והעכבר ו
כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )שבת קנא:( תינוק בן יומו חי, אינו צריך 
לשמרו מן העכברים, עוג מלך הבשן מת, צריך לשמרו מן העכברים, שנאמר 
ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ", שכך עשה הקב"ה בטבע הבריאה, 

האדם חי, שאז האדם יכול להתגונן עליו, והבעל  שבעל חי מריח ומרגיש אם
.                                   חי מפחד ממנו, אבל כשהאדם מת, שוב אינו מפחד ממנו  

 

שראוי לך להבין מכל הבריות העליונים והתחתונים, מקטנם ועד "וממה 
גדולם, הענין הנעלם אשר בו סדר הכל והשלמתו, ואיננו מושג בחושים 

מיים", כוונתו בזה, שמה שיאמר כאן, אינם דברים שאפשר לחוש הגש
ולהרגיש בחושים הגשמיים, אבל צריך להבינם ולחיות עם זה, "והיא התנועה 
הדבקה לכל מחובר, ואין חוש מהחושים הגשמיים משיג אותה, אך השכל 
משיג אותה באמצעות הנע אשר ישיגוהו החושים, ולולא התנועה לא היתה 

ית שום דבר מן הנמצאות ולא הפסדם, ואמר אחד מן הפילוסופים, נגמרת הוי
רוב הטבעים עם התנועה", כוונתו בזה, שכל דבר בעולם גדל ומשתנה, יש איזה 
טבע בתוך הבריאה שהוא מכנה תנוע"ה, שגורם להשתנות, ולולא זה לא היה 

ים הגשמיים, נעשה שום דבר בעולם, וזה אינו דבר שאפשר לחוש עם החוש
אבל השכל מבין שיש כח התנועה בעולם, שלולא זה לא היה נעשה כלום, אולי 
אבן וכדומה דברים דוממים היו יכולים להיות גם בלא זה, שהרי אין טבעם 
להשתנות, אבל רוב הדברים בעולם, הם דברים המשתנים שתלויים בכח 

                                                                              .                                            התנועה
 

סוד התנועה, ותשכיל ענין אמתתה ורוחניותה, ותדע כי היא מפלאי "וכשתבין 
החכמה האלקית, ותכיר רוב חמלת הבורא על ברואיו", כשתבין התכלית 

כלית, אם כן והמטרה מכל דבר שהקב"ה ברא, הרי תראה שהכל נברא לת
תחשוב בעצמך שאם כן הוא בכל דבר צומח וחי בעולם, כל שכן שהוא כן 
באדם שהוא מובחר הבריאה, "אז יתברר לך, כי כל תנועותיך נקשרות בחפץ 
הבורא יתעלה והנהגתו ורצונו, הקטנה והגדולה שבהן", כל תנועה מתנועתיך, 

הוא עושה הכל הכל מה שהאדם עושה ומדבר וחושב, קשור ברצון הבורא ש
למטרה, "והגלויה והנסתרת", בין התנועות שהאדם מבחין בהן והן גלויות לו, 
ובין התנועות שאינו מבחין בהן והם נסתרות אצלו, הכל נעשה למטרה וסיבה, 
אך מה שנוגע לבחירה בקיום התורה והמצוות, השאיר מקום להאדם להחליט 

ע", שנתן הקב"ה בעצמו, "חוץ ממה ששם ברשותך מבחירת הטוב והר
אפשרות להאדם להחליט לעשות טוב ורע, אבל כל שאר הדברים הטבעיים, 

.                                                                                      נעשה על ידי הקב"ה בעצמו  
 

      יתברר לך זה, תפקוד עצמך בכל תנועה שתנוע, וזכור הקשר אשר"וכאשר 
   
 
 
 
קשרך הבורא בו", שבכל תנועה שאתה עושה תזכור שהקב"ה מכניס בך 



 

 

קשרך הבורא בו", שבכל תנועה שאתה עושה תזכור שהקב"ה מכניס בך 
עכשיו אפשרות וכח שתוכל לעשות כן, והוא מהווה אותך ואת מעשיך בכל 

לא תעשה רק מה שהוא נותן לך רשות לעשות, ותעיין בשולחן ערוך רגע, ממי
ששם מבואר מה לעשות ומה לא, וכמו שהרחיב בזה הדיבור בספר ארחות 
צדיקים שאם אדם מכניס ללבו דבר אחד זה, שידע שהקב"ה מהווה את הכל, 
ממילא הוא יודע שכשהוא עושה שום דבר, הרי הוא עושה זאת עם הכוחות 

לו, ואם כן היתכן שיעשה בזה עבירה, ולמרות את פי ה' ורצונו  שהקב"ה נתן
     .                                                                                                                            ח"ו

 

 התחזקות בעניני אמונה בהשי"ת
 

ל תנועה להבוכ"ע, הנקודה הפשוטה בזה הוא להתקשר בכ אבל
שיחשוב שהבורא הרי נותן לו אפשרות לעשות את התנועה הזו, ונמצא 
שהוא קשור אליו תמיד, וכמו שאמרו ז"ל )בר"ר פי"ד ס"ט( על הכתוב 
)תהלים קנ ו( כל הנשמה תהלל קה, על כל נשימה ונשימה תהלל קה. 
וכנ"ל שעל כל תנועה ותנועה, תחשוב על הקשר שלך לבורא עולם, 

ילא כל אדם שיחיה באופן כזה, יבטל את עצמו ואת רצונו להבורא ממ
יתברך שמחיה אותו בכל רגע, "והתבושש ממנו תמיד, ותירא אותו, 
ותמסר לדינו ורצה בגזרותיו, תגיע אל רצונו ותהיה אחריתך לטוב, כמו 

".                            שאמר הכתוב )תהלים לב י( והבוטח בה' חסד יסובבנו  
 

יש לדעת שאין אדם שלא יעבור בחיים דברים קשים, לכל אדם יש איזה 
צרה בחיים, ואינו יכול לעבור שבעים ושמונים שנה בלי שיארע לו שום 
דבר שאינו טוב, ואז רואים את ההבדל בין אדם שחי עם אמונה כמו 
שהחוה"ל מסביר, לבין אדם אחר, אדם שיודע שכל מה שנעשה בעולם 

, יש לו מנוחה ושלוה בחיים, שיודע במה לתלות כל הכל בא מאת ה'
מקרה, שמאת ה' היתה זאת, וממילא הוא מרגיע את נפשו, אם על ידי 
שמוצא בהדבר את החסד שבו, ומדוע הוא לטובתו, ואפילו אם הוא 
לרעתו, הוא מבין שזה עונש משמים, והרי גם עונש הוא חסד, כדי 

ר שנעשה לו הוא בעצם חסד, שיהיה לו לכפרה וכדומה, וממילא כל דב
אבל מי שח"ו אינו מאמין בזה בשלימות, כשמגיע לו איזה צרה וסבל 
אינו מוצא מנוח לנפשו, כי אין לו במה לתלותו, שהרי בעיניו מקרה רעה 
הוא שאירע לו, ואין זה לסיבה מסויימת, ובאמת שניהם עוברים 

הם הוא, מכאובים בשוה, המאמין והאינו מאמין, אבל החילוק ביני
שהמאמין יש לו במה לתלות הסבל והצרה, ולכן אינו סובל כל כך, ובזה 
יל"פ הפסוק הנ"ל, רבים מכאובים לרשע והבוטח בה' חסד יסובבנו, 
היינו שהרשע עובר מכאובים רבים במשך חייו, ואין לו במה לתלותו 
ואיך להתחזק, ואמנם גם הבוטח בה' עובר מכאובים, אבל הוא חסד 

שהכאב והצער הוא מוקף ומסובב בחסד למרות שהוא סובל,  יסובבנו,
אבל הרשע יש לו רק מכאובים, וכנ"ל שאולי שניהם עוברים בשוה, אבל 

.                                                               החילוק הוא איך הם מקבלים אותו  
 

ד באחרית הדברים, שראוי לך לבחון בו מעניני העולם, שתסתכל תמי"וממה 
שהם מתקשים עלינו ומזדמנים לנו, ותראה בהם פליאה גדולה, כי הרבה 
דברים באים על כרחנו, ונשבח אחריתם", כי הרבה פעמים באים עליו דברים, 
שאינו נראה לו טוב, שאינו הולך כמו שרוצה וכדומה, ורק בסוף הוא מבין שזה 

"ובהפך", שכן יכול להיות דבר היה לטובתו, ואומר ברוך השם שכך אירע לי, 
שנראה לו טוב בשבילו, ובסוף מתברר שזה היה לרעתו, "וכבר נאמר, כי חבורה 
אחת מעוברי דרכים לנה אצל כותל אחד, ובא כלב והשתין על אחד מהם, 
ונעור וקם לרחוץ עצמו מן השתן, וכשהרחיק מחבריו נפל הכותל עליהם ומתו, 

ורר, היה כועס ונעצב על מה שדוקא לו וניצל הוא", נמצא שבתחלה כשהתע
אירע כן שהתלכלך וכדומה, למה דוקא אותי, אבל מה היה בסוף, כשהרחיק 
מחבריו נפל הכותל עליהם ומתו, נמצא שמה שחשב שהיה לרעתו, היה באמת 

      .                                                     לטובתו, שמזה נתסובב לו טובה שחייו ניצלו
 
 
 
 
 
                                                           

"ומן הגדול שבדברים, שראוי לך 
לבחון בהם, כלילת מתנות 
האלקים, לבעלי חיים וצמח 
האדמה", המתנה הכי גדולה 

 

הגדול שבדברים, שראוי לך לבחון בהם, כלילת מתנות האלקים, לבעלי "ומן 
חיים וצמח האדמה", המתנה הכי גדולה שהקב"ה נתן לבעלי החיים ולדברים 

מן האדמה, "כגשמים בעת הצורך אליהם וירידתם בעתם, כמו שאמר  הצומחים
הכתוב )ירמיה יד כב( היש בהבלי הגוים מגשימים, ואם השמים יתנו רביבים, 
הלא אתה הוא ה' אלקינו, ונקוה לך כי אתה עשית את כל אלה", וזה הוא החסד 

הגשמים  הגדול ביותר, שהרי כל מה שאנו אוכלים וכדומה, הכל הוא כתוצאה מן
בעתם, "ואמר )שם ה כד( ולא אמרו בלבבם נירא נא את ה' אלקינו, הנותן גשם 
יורה ומלקוש בעתו, שבועות חוקות קציר ישמר לנו", נמצא שהנביא מתלונן על 
הגוים, מדוע לא יראו מפניו אחרי שהוא נותן להם גשמים בעתם וכדומה, הרי 

הכתוב מגדיל ענינם מאד,  שמזה היה להם להבין גודל טובו וחסדו, "ותמצא
באמרו )איוב ה ט( עושה גדולות ואין חקר נפלאות עד אין מספר הנותן מטר על 
פני ארץ, ושולח מים על פני חוצות, לשום שפלים למרום וקודרים שגבו ישע", 
הרי רואים כמה הכתוב הגדיל את מעשה ה' בהשפעתו מטר לעולם, שכפל 

אופנים, מטר על פני ארץ, מים על פני ושילש את הענין באותו פסוק בשלשה 
.            חוצות, קודרים שגבו ישע, והפסוק מכנה כל זאת בלשון גדולות ונפלאות  

 

התימה בסיבת המזונות מן הזרעים", איך שהאדם ניזון מן הזרעים, "כי "ומן 
גרגיר אחד מוציא אלף ויותר, כשינצל מן הפגעים", היינו מן הדברים הרעים 

להזרעים, כמו ברד ורוח עזה וכדומה, אז מגרגיר אחד של זרע יוצאים  שמזיקים
אלף גרגירים למאכל האדם, "וכבר נאמר כי ימצא בגרגיר אחד של חטה, שלש 
מאות שבלים, ובכל שבולת יותר מעשרים גרגרים", ונמצא שבסך הכל יוצא 

ת ששת אלפים גרגרים מגרגיר אחד שזרע, וכל זה הוא בזרעים, אבל באילנו
גדולות יכול להיות עוד יותר, "ונמצאו אילנות גדולים, אשר יהיה שרשם גרגיר 
אחד, וגדול אחד על ההקשה אשר זכרתי מן הכפל", אינו תמיד בדיוק ששת 
אלפים גרגירים, אבל כל אדם המתבונן רואה כמה גדלו וחכמתו יתברך, 

והחלושה "ישתבח החכם, החונן המסבב להויות הדברים הגדולים, מן הקטנה 
".                         א ב ג( ולו נתכנו עלילות-שבסיבות, כאשר אמר הכתוב )שמואל  

 המשך יבוא בעזה"י
  

                          המשך בא בעזה"י
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ע"המשה ב"ר  פיגא מרת  
זצ"ל יונה הלוי פארסטאמו של אשת מרן הגה"צ רבי   

 

  הבעל"ט ויחי ב' שחל -נפטרה י''א טבת 
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נחוצהמודעה   
 

של ורביעילרגל יומא דהילולא השלושים   

 מרן הגה"צ רבי יונה הלוי פארסט זצ"ל
הבעל"ט ט"ז טבת – שב"ק ויחישחל ביום   

 

הבעל"טבשב"ק ויחי יופיע אי"ה גליון מוגדל ומורחב   
 

ע"כ מי שרוצה לנדב הגליון לע"נ מרן זצ"ל כדי שיהי' 
או מיש לו , שבוע בשבועלזכות אלפי הקוראים מידי 

יפנה במוקדם ממרן זצ"ל,  זכרונות, מעשיות וכדו'
 האפשרי למערכת אוצר יונה

 

 בכבוד רב

 מערכת "אוצר יונה" 
 

 
 
 
 
 
 
 

שאירע אצל הרה"ק משינאווא זצ"ל שהיה אצלו ת"ח א' שלא היתה התנהגותו 
פירוש הפסוק )ישעי, א, י"ז( "למדו היטב", והשיבו שפירושו  כראוי, ושאלו

הוא שילמדו היטב, ונענה הרה"ק שאין זה הפירוש הנכון, אלא כמו שפירש"י 
שם למדו למען להטיב, שהתורה צריכה להביא את האדם להטיב מעשיו. 
שמעו נא והתבוננו, התורה פותחת בבראשית ברא אלקים, ודרשו חז"ל )ב"ר א, 

שביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית, ונמצא א,( ב
שתכלית הבריאה היא רק עבור החלק הקטן של ישראל שומרי התורה, ודוקא 
עבור אלו שעוסקים בתורה מתוך יראת שמים, שאלו הם העידית של כלל 

            (                        ישראל שבשבילם נברא העולם. )דברי יונה ח"א דף קכ"ט

הילולא קדישאליומא ד  
 הרה''ק רבי  יחזקאל שרגא בן הרה''ק רבי חיים זצ"ל

 בעל דברי יחזקאל משינאווא
ויגשד' יומא דהילולא חל ו' טבת  -נפטר תרנ''ט    
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