
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

זתשע"'(  )שנה ה רמ"דגליון   
 

 

 א

  ה'. זעם לא אזעום ומה אל קבה לא מה אקב
 

 אותה לכוין ידע ובלעם רגע, ת"השי של דזעמו[ ז ברכות] ל"אמרז והנה
 ה"ד] ובתוס' ש,"עיי ת"השי כעס לא הימים ובאותן כועס, ה"שהקב שעה

 .ש"עיי וכו' כלם ל"י רגע, בשעת לומר יכול היה מה ת"וא כתבו[ שאלמלי
 

 כל שמתבוננים הנבחר עם של כוחו דהנה בזה, ששמעתי מה לומר אני ורגיל
 והישרה, הטובה בדרך מחשבות חושבין ומתחילה שכלם, במאזני מעשיהם

 לפעולה לבבם רגשי מעוררין הנכונה הדרך שזוהי להם בררכשמת כ"ואח
 מכונה שעיקרו המעשה, בכלי הפועל אל מכח הדבר מוציאים כ"ואח הלזו,

 עושים שמתחילה הגמור, בהיפוך הוא הגוים אצל כ"משא. הכבד ש"ע
 לבבם ברשות הם כ"ואח שלהם, הגופניות תאוות כפי פעולותיהם

 מתעורר ז"ועי נכון, על שהיה עולתופ לתרץ הלב הרגשת אצלו שמתעורר
 זהו ע"אוה דאצל ז"לפי ונמצא. פעולתו לתרץ הגיון דברי למצוא השכל כח

 לומר יכול היה שבלעם ש"וז ם,"כל של ת"הר שזהו מ'ח, ל'ב כ'בד של בסדר
 כליון יהיה שזה זו, בבחינה אצלם גם ו"ח שיהיה והיינו ם,"כל רגע באותו

 .הישראלית האומה

 

 של בסדר אצלם שהולך אלא ל,"וכנ הוא כן לא ישראל אצל תבאמ אמנם
 בו, ך"מל ותרועת עמו אלקיו ה' בלעם ש"וז ך,"מל ת"הר שזהו כ'בד, ל'ב מ'ח

 אצלם שמתברר עד מאומה עושים ואין שכלם, כח מגבירים שישראל
 מה והנה ידוע, ישראל של הצלחתם וזהו הנכון, הדרך שזהו הישר בשכל

 נאום[ טו כד במדבר] פ"עה ל"זצ מבעלזא שלום השר ק"מהרה שמובא
 שהיה בשביל שדוקא דהכוונה' וגו יחזה שדי מחזה וגו' העין שתום הגבר

 באותו הרי טומאה, דבר שום אחת בעין לראות יכול היה ולא העין, שתום
 ובאמת. והבן עדיין נטמא לא שהעין כיון הנבואה, מחזה לראות יכול היה עין

 הוא אז אסורות מראיות העין שתום הוא הגבר םשא המשקל, כקו שזהו
 של בהסתכלות עיניו מזין הוא ו"ח אם אמנם יחזה, שדי מחזה להיות זוכה

 דקדושה, הרגשה להרגיש יוכל שלא לבבו את לסתום גורם זה טומאה,
 .תחתיה לשאול ומתדרדר

 

 טהרה, על ולעמול לעבוד צריכים כי ולהגיד, לעורר החיוב מוטל זה ובענין
 ומי האדם, כל מטמא שזה ע"ל מגופו היוצא בטומאה ו"ח להטמא לאש

 כל והרי. שבקדושה ענין מכל מתרחק הוא הרי אלו בענינים בנפשו שמקיל
 טהרת ענין וכל הקדושה, ענין על לעבוד שצריכים מזה מלאים מוסר הספרי
 .זה בענין הוא המקוה

 

 הרב ק"הגה בשם לי שאמר ל"זצ בער מיכאל רבי צ"מהגה ושמעתי
 מבדורות יותר זה, בענין לעורר צריכים שבתקופתינו ל"זצ מסאטמאר

 לעורר וצריכים ופינה עבר בכל מתפשטת הטומאה ר"בעוה כי שעברו,
בישין.    ומרעין רעים פגעים מכל ולהשמר להזהר זה על הנעורים בני לבבות  

 
  
 
 
 

 משמרת, לעשות משתדלים שאנו ואף לעריות, אפוטרופוס אין באמת והנה
 ע"ל מתחכם ר"היצה כי מאד, מר זה אותו לשמור צריכים שכבר מי אבל

 אילת שהוא ק"בתוה דבוק להיות הוא היחידה צההע אבל מבהיל, באופן
 ומתיקות עריבות ומרגיש התורה, ביגיעת שדבוק ומי חן, ויעלת אהבים

.                          ה"בעו רעות ותאוות רעים מהרהורים ניצול הוא הרי התורה,  
 

 ולשפוך לתפילתו, מקום לו לקבוע וגם כהוגן, ק"בתוה לעסוק צריכים ולכן
 והלאה מהיום לו ויעזור נכשל שכבר מה על לו שימחול ת"השי פניל שיח

 לבטלה לבבו ופונה בתורה, דבוק שאינו ומי. ע"ל בישין מרעין מכל להשמר
 וניבול אסורים בדיבורים עוסקים פנויים ובזמנים משכבו, על סובב וכעצל

 בטומאה מזוהם שהוא שבודאי ממנו להשמר שצריכים בודאי הרי ע,"ל פה
 של ככולם רובם באמת כי. בזה זה תלוים המעור וברית הלשון ברית כי זו,

 מסמא ר"שהיצה אלא והישרה, הטובה בדרך להתנהג רוצים חמד בחורי
 להתרחק הוא היחידה העצה ולכן שכלו, עיני לסתום אדם של ולבו עיניו
                                    .                                                 ק"בתוה ולדבק הללו, מכל

 
 כי הגלות עיכוב על תמהתי הנה כי[ תבא פ'] משה הישמח שכתב מה וידוע

 לי נתוודע חקרתי וכאשר בא, לא דוד בן ומדוע כשרים המה ישראל בני רוב
 אין ז"וע חייהם ימי כל על להם שדי עד חבילות חבילות מרבין בבחרותם כי

 ש"ית בבוראינו להדבק שוב יכולים אין ולכך ורם,הג וזה כלל תשובה עושין
 ולהדבק טומאה, מכל עצמו ולשמור זה בענין להתעורר צריכים ולכן. ל"עכ

.                       ובטהרה בקדושה לעבדו בעזרינו יהיה ת"והשי כהוגן, ק"בתוה  
 
 
 
 
 

 מועד, אהל פתח בוכים והמה( ב"פ סנהדרין)בגמרא 
 רבינו לנו שנית כך פנחס אמר הלכה, מהם שנתעלמה

 לו אמר בו, פוגעין קנאים ארמית הבועל ההר, מן ברדתך
 ויקם מיד פרוונקא, ליהוי איהו דאגרתא קריינא משה
  .                                                             כ"ע העדה מתוך פנחס

 

 למאי ההר, מן ברדתך רבינו לנו שנית כך לומר שדקדק מה להבין ב"וצ
 עד בעצמו ה"מרע קיים לא טעם מה ועוד. זו הלכה לו שנה אימת מ"נפק

 (בלק פ"ס) משה בישמח עי' פרוונקא, ליהוי איהו דאגרתא קריינא שאמר
 לא עבירה, מעשה לראות לאדם מזדמן כאשר ל דהנה"וי ,בזה שפירש מה

 אופנים מהכ שישנם אלא הדבר, על למחות הוא וצריך כך, לידו נזדמן לחינם
 והוא זה, על כואב ולבו הדבר על מצטער שהוא אחד אופן ועוד מחאה, של

 מעשה כששמע ה"ע רבינו ומעתה משה .מישראל הרשעה שתכלה מתפלל
  
 
 
 
 

 

 

 
 

 



 

 שאירעה הנוראה הפירצה על להתפלל סבור היה ישראל, נשיא זמרי
 שפגיעה בו, פוגעים קנאים ארמית הבועל ההלכה את מפרש והיה בישראל,

 תפלה של לשונות מעשרה א' והיא( ויצא פ"ר י"רש) תפלה מלשון הוא
 ,ולהפציר להתפלל עומדים בישראל פירצה יארע כאשר והיינו,( א, ב ר"דב)

 במצב המה נמצאים שאם שעה, באותה ישראל מדרגת לפי תלוי זה אכן ענין
 ירוד במצב הם אם אבל מהם, הרע לבטל בתפלה די אז עילאה ומדרגה

 יתפרש ואז בפועל, קנאות מעשה להראות עליהם אלא בכך די אין ושפל,
.                                                                                       כפשוטו בו פוגעים קנאים  

 

 כלומר ההר, מן ברדתך רבינו לנו שנית כך רבינו למשה פנחס שאמר וזה
 ממדרגתם, ישראל נפלו העם אל ההר מן משה ברדת, שהי העגל חטא י"שע
 לו ונענה. כפשוטו לקיימו צריך אלא בו פוגעים קנאים לקיים בתפלה סגי ולא

 סבור שאתה מה שלפי פרוונקא, ליהוי איהו דאגרתא קריינא לו ואמר ה"מרע
 אתה תהי' בו, פוגעים קנאים של הפשוט לפירוש עתה צריכים ישראל שכלל

 לפי כן לעשות יכול אינני אני כי הפועל, אל הדבר ולהוציא לקיים השליח
.                                                שנתבאר וכפי תפלה, על דקאי זו בהלכה פירושי  

 
 
 
 

שבלעם הרשע נתן ברכות לבני מצינו בפרשת השבוע 
ישראל.                                                                                              
 

שתן בפסוק וישם דבר בפיו. שכל דבר טוב שאמר בלעם רשיז"ל בפר ומביא
על ישראל, כל מה שאמר ברכות, זה היה בעל כרחו ולא מרצונו אמר כן, 
שנתן לו הקב"ה רסן וחכה בפיו כאדם הפוקס בהמה להוליכה אל אשר ירצה. 
וכן כתוב כמה פעמים, הדבר אשר ישים אלקים בפי אותו אדבר, וישם ה' 

ולכן יש שאומרים שאין לומר כאשר טוב ליהודי, הולך  דבר בפי בלעם וכו',
.                                   לו כמו שצריך להיות, שזה בא על ידי הברכות של בלעם  

 

נתבונן באחד מן הברכות ונראה מה היתה כוונתו, הוא אמר לא הביט  הבה
לכאורה  און ביעקב ולא ראה עמל בישראל, ה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו.

נראה שאמר כאן דבר גדול מאד, מה יכול להיות יותר טוב מזה, שהקב"ה 
אינו רואה און ביעקב ועמל בישראל, לא שייך שיראה אצלם עוולה, אלא ה' 
אלקיו עמו בכל אופן ובכל מצב, אבל באמת אם בני ישראל יקבלו זאת כמו 

ולא ראה עמל, שהוא, הרי זה יגרום להם לחטוא, כיון שממילא לא הביט און 
וזהו באמת מה שרצה בלעם הרשע להכניס בבני ישראל, להכניס בהם 
הרגשה של קרירות, שאין צריך כל כך להזהר ולקיים את רצון ה', אין צריך 
לפחד כל כך, שממילא לא הביט און ולא ראה עמל, ובאמת זה שהקב"ה 

בים אליו מעניש אותנו על עבירות הוא דבר טוב ומועיל, כי מאחר שאנו קרו
הוא רוצה בטובתינו בזה ובבא, וטוב לנו אם נשמור לעשות חוקיו ומשפטיו 
כאשר ציונו, ואם נעבור עליהם יעניש אותנו על זה, הכל לטובתנו למרק 

.                                                             עונותינו, והוא להיפוך ממה שאמר בלעם  
 

יל לשאת את דברו אמר, נאום הגבר שתום העין. בלעם הרשע התח כאשר
ופירש"י שבלעם סומא באחת מעיניו היה. וזהו שתום העין, אבל לכאורה 
צריך להתבונן בזה, האיך התנשא בזה, וכשרוצה לומר מי הוא זה בלעם, הוא 
אומר וכי אינך יודע מי זה בלעם, הרי הוא שתום העין, הלא זה נראה דבר 

לייצג עצמו את החכם של אומות העולם בכך שהוא טפשי, וכי זה מעלה 
סומא באחת מעיניו, ובתרגום אונקלוס מפרש את הפסוק הנ"ל שתום העין, 
גברא דשפיר חזי, ועל זה לא קשה הקושיא הנ"ל, שבאמת אמר על עצמו 

.                 דברי שבח שהוא שפיר חזי, אבל צ"ב הכוונה בזה, מה זה שפיר חזי  
 

סיפור שהיה בהלאגער, שהיה שם קאמענדאנט גוי גרמני,  בהקדםוי"ל 
שאחת מעיניו לא היתה אמיתית, והיה עשוי באופן שלא היה אפשר להכירו 
כלל, והיה נראה כעין אמיתית, פעם אמר להיהודים, דעו לכם שיש לי רק עין 
אחת אמיתית והשניה אינה אמיתית, אי אפשר לשום בן אדם להכיר איזה עין 

ואמר אם אחד מכם יוכל להכיר, ויראה לי איזה עין הוא זאת שאינה היא זו, 
אמיתית, אני אתן לו אוכל כאות נפשו כמה שהוא רוצה, אבל אם לא יכוון 

.                                                                                  להאמת, אז לא יצא חי מכאן  
 

אוכל להחיות את נפשם, והיה להם ברירה לקבל שכל אחד רצו מאד  כמובן
אוכל כמה שרוצים אם רק יכוונו איזה עין היא זו, אבל הרי היתה כרוכה בכך 
סכנת מות, שהרי אם לא יכוון אל האמת הבטיח הגוי שלא יצא מכאן חי, 
אחד מהיהודים הרהיב עוז בנפשו ואמר, הנה עין זה הוא העין הכוזבת, הגוי 

ה על האמת, אכן כדבריך כן הוא, אך תמלא נא בקשתי נעשה חיוור והוד
ותגיד לי איך הכרת זאת, הרי זה עשוי באופן שהם ממש דומים זה לזה, ואף 
 אחד אינו יכול להבחין ביניהם, היהודי סירב להגיד לו, והיה ניכר שהוא מפחד
  
 
 
 

 
 

 

רע, ענה לו  להגיד לו את התשובה, הבטיח לו הגוי אני לא אעשה לך שום
יהודי אגיד לך את האמת, העין הכוזבת שיש לך, אינו מסתכל על היהודים 
במין רציחה כזה כמו העין האמיתית, ולכן הכרתי וידעתי איזה היא העין 

            .                                                                                                           הכוזבת
 

אפ"ל בדרך צחות, שהבלעם הזה כשדיבר על עצמו היה רוצה  ולעניננו
להתנצל, איך יתכן שהולך לברך ולדבר טוב על ישראל, הרי המהות שלי הוא 
רע, לקלל אני יכול אבל איך אוכל לברך, איך זה יכול לצאת מאיש כמוני, לכן 

ואה, והעין הזאת אמר נאום הגבר שתום העין, שיש לי עין אחת שאינו ר
שהיא סגורה, אינה מלא רציחה ושנאה על היהודים כמו העין שרואה, ולכן 

.                                               בעין זה אוכל להביט אל בני ישראל ולברך אותם  
 

שהרי בלעם הרשע ראה כל מיני דברים טמאים שבעולם וראיות ועוי"ל 
לאדם טמא כזה עם עינים טמאים כאלו, שיהיה אסורות, אם כן איך אפשר 

נביא וחוזה שמביט ורואה את דבר ה', היתכן דבר כזה על אדם טמא כמו 
בלעם, אבל התירוץ הוא שבלעם היה סומא בעין אחת, ולא ראה שום דבר 
מלוכלך בעין זה, ודוקא בעין זה היה יכול לראות את גילוי השכינה, בעין שלא 

חיל לשאת את דברו, נאום הגבר שתום העין, שזה נפגמה, ולכן אמר כשהת
היה כל כח נבואתו, ובזה א"ש פירוש התרגום שפירש שתום העין גברא 
דשפיר חזי, דלא הוה בלשון סגי נהור, אלא אדרבה העין הזה שהיה שתום 
העין, שלא היה רואה שהיה סומא, הוא העין שבו שפיר חזי, שבו היה יכול 

ו, כי רק העין שלא ראה ראיות אסורות יכול לראות לחזות בנואם דבר ה' אלי
דברים קדושים, ורק על ידי שהיה סומא באחת מעיניו, היה יכול לזכות 

.                                                                                                    למדריגת הנבואה  
 

וידוע שחזרה הוא עת תשובה, שעוברים  אנו עכשיו בזמן של חזרה, עומדים
עוד פעם על הלימודים, ורואים במה צריך להתחזק, שהלימודים יהיו יותר 
חזקים, ועכשיו אפשר להשלים את החסר, הרי זה זמן שאפשר הרבה לתקן, 
פעם עמדתי והתבוננתי כך, איך שהבחורים לומדים ולא חסר להם כלום, 

ש יושבים ולומדים בקול תורה, כל הוא נמצא בסביבה טובה, בבית המדר
גדולי האחרונים שמפיהם אנו חיים, לא היה להם את האפשרות לשבת 
וללמוד כל כך טוב כמו שאתם ניתן לכם האפשרות, אבל לדאבונינו בכל זאת 
רואים שהדבר ביטול הכי קטן שיקרה, כבר גורם לבחור שסוגר את הגמרא, 

ה, שאין זה סתם חכמה כמו שאר והרי מדובר בבחורים שיודעים מה זה תור
חכמות העולם, אלא לומדים תוה"ק שניתנה למשה מסיני, אם כן היתכן 
שכל כך בניקל מפסיקים מן הלימוד, על ידי כל מניעה קטנה דקה מן הדקה, 

                   .                                                                                         הלא דבר הוא
 

עמדתי וחשבתי בזה ואמרתי בלבי, אמנם בודאי הוא מעשה בעל דבר  פעם
שהוא מכניס בזה כוחות, כי הוא יודע גודל ערך בחור אחד שלומד תורה, 
שמעלתו גדלה על עשרות אלפים אנשים בשוק, שהרי התוה"ק היא הדבר 

מאד חזק,  הגדול ביותר שיש בעולם, וממילא הקדושה של הלימוד היא
והבעל דבר מפחד מזה, ולכן אינו מניח לבחור ללמוד, אבל בכל זאת הרי 
הבע"ד צריך להסביר את עצמו ואינו יכול לנצח בלי שום טענה, ומה הוא 

.        מסביר, איך הוא גורם לבחור לעזוב מקור מים חיים ולעסוק בדברי הבל  
 

אנו חיים היום בארץ לי שאם מתבוננים היטב, הסיבה לכך הוא, כי  נדמה
שהמנהג הוא לחפש לעצמו הדרך הקלה ביותר, הגוי במדינה זו אינו אוהב 
להתייגע ולעמול, הוא רוצה להרויח ממון בקלות, אצלינו בדור הקודם גם 
הגוי חי באופן אחר, הוא ידע שצריך להתייגע ולעמול, דבר שהגיע אליו בלא 

א מתוך יגיעה היה לו ערך שום יגיעה לא היה אצלו חשיבות, רק בדבר הב
ומעלה, הבינו כי החיים הם לעמל ויגיעה, אדם לעמל יולד, הגוי במדינתינו 
אינו כן, הוא רוצה לנוח תמיד, ובכל זאת הוא רוצה גם תאות והנאות עוה"ז, 
והרי כל זה שוה כסף, ובשביל להרויח ממון הוא צריך ליתן מזמנו, אבל 

מעדיף להעביר את הזמן בלא כלום, רוח  כשהוא יכול אינו רוצה לעמול, הוא
זה נכנס קצת גם בין היהודים, ואפילו בין כתלי דבי מדרשא, אין רוצים 
להתייגע, אמנם לומדים תורה ועושים הכל כמו שצריך, אבל כל פעם שיש 

.         איזה תירוץ, שעכשיו זה כבר קשה מדי, מיד מפסיקים להתייגע בתורה  
 

כן, יהודי אינו גוי, יהודי להבדיל אלף אלפי הבדלות צריך לדעת שאינו  אבל
הוא בריה אחרת לגמרי, אין לו את הטבעיות של הגוי, הגוי אוכל שקצים 
ורשמים נבלות וטרפות, וזה גורם שגופו וטבעו שונה, היהודי שאינו אוכל את 
כל אלו, יש לו גוף מזוכך יותר, והוא מסוגל יותר לעמול ולהתייגע, וכמ"ש 

ופר במס' עבודה זרה )דף לא:( וז"ל, מימי תמהתי אחר שבעו"ה אין החתם ס
לנו מדרש חכמות הרפואות, וכל רופאי ישראל לומדים בבית מדרש לאומים 
וחכמיהם, וכל חכמתם בנוי על טבעי גופי' דאכלי שקצים ורמשים ולא דאיגי 
במצוות )שבת פו:(, ואיך ישפוט מזה על גופי דלא אכלי שקצים ודאיגי 

.                                                                      צוות, ומסיים דצ"ע מאד, עיי"שבמ
  
 
 
 

 ב

 



 

.                                                                       במצוות, ומסיים דצ"ע מאד, עיי"ש  
 

השפעה של העולם מבחוץ נכנס גם ליהודי, וכיון זאת המציאות היא כי ה בכל
שהגוי במדינה זו מחפש לעצמו הדרך הקלה ביותר, זה מכניס קלות, בודאי 
לא כמו הגוי להבדיל ח"ו, אבל לפום דרגא דיליה, לפי מדריגת היהודי, הוא 
מחפש לעצמו חיים קלים, וממילא אין מתחשבים עם הזמן כמו שצריך, אין 

ערך הזמן היקר מכל, שהרי רוצים לנוח ולא לעשות  יודעים להעריך את
כלום, והזמן הולך לאיבוד, בעל החפץ חיים זצ"ל היה אומר, זמן הוא דבר 
שהקב"ה ברא, וגם אם תקח אלפי אלפים של כלים חדשים שחידשו בזמנינו, 
בכל זאת לא תוכל לברוא אפילו רגע אחד, לא תוכל להוסיף שום זמן, זמן 

"ה בורא ונותן וקוצב שנות חייו של כל אדם, ואם כן עלינו הוא דבר שרק הקב
.                                                                                           להזהר שלא לזלזל בזמן  

 

הדבר שאני חושב שגורם לביטול תורה, אבל אם יתבוננו בזה אני בטוח  זהו
ר הנמצא כאן אם שר השכחה לא שלט עליו, והיה שזה יעזור, שהרי כל בחו

מתבונן קצת מה הוא עושה עכשיו, הרי הוא לומד את תורת ה', הוא מתדבק 
להקב"ה, הוא לומד את אותן תיבות שהתנאים הקדושים אמרו, ואחריהם 
האמוראים הגאונים והראשונים, הגאון רבי עקיבא איגר וגדולי האחרונים 

רי חז"ל, ואת זה הוא לומד עכשיו, הוא ודה שבדבנתייגעו על כל נקודה ונק
עצמו בתבונתו ובשכלו, בכלים שהקב"ה נתן לו, בזה הוא מתדבק ומתחבר 
למקור הקדושה, אם היה מתבונן בזה, היה יכול להרגיש הקדושה, ולא היה 
מפסיק כל כך בקלות מלימוד התורה בשביל כל דבר קטן, אם היה חושב 

יל בשיחת חולין באמצע הלימוד בכל לפני שהוא סוגר את הגמרא או שמתח
הנ"ל, לא היה מפסיק לרגע מלימוד התורה, ולא היה עושה את לימודו כמו 
שאמרו )סנהדרין עא.( שתורתו נעשית לו קרעים קרעים, הוא לא היה צריך 
לנסוע כל כך הרבה פעמים לעיר, שהרי היה מבין ומרגיש, שעוסק עכשיו 

                                                                          .    בדבר הגדול ביותר שיש בעולם
 

לצערינו לוקחים ממנו את התבוננות, ואינו משים על לבו את כל זה, הוא  אבל
אמנם אינו רוצה לחטוא ולהרע, רק שאינו מתבונן, ובפרט עכשיו שהוא 

כדי להנצל תקופת הקיץ, וצריך לשמור עצמו מאד מלצאת לרחוב בחנם 
מראיות אסורות מפריצות וכדומה, והרי יש אפשרות לשבת בבית המדרש 
וללמוד, הרי היה צריך לחשוב עשרות פעמים, האם אני חייב באמת לצאת, 
ואם היה באמת חושב עשרות פעמים קודם שמחליט בזה, היה מכיר שזה 

                              .                 אינו כל כך נחוץ, והיה נשאר ללמוד בבית המדרש
 

הכח של היצר הרע הוא שאינו מניח את ההתבוננות, נופל לו פתאום במח  אך
שהוא צריך ללכת, ומיד הוא סוגר את הגמרא ונוסע, ואחר כך כשהוא חוזר 
הוא צריך להתחיל מחדש, ואח"כ הוא מפסיק שוב על עוד דבר קטן, וכי מה 

מוד בזמן זה, מה זה לעומת שורה גמרא, זה לעומת דף גמרא שהיה יכול לל
אם תתבוננו בזה תראו את החילוק, ושם מונח חלק ההצלחה, מגיע עכשיו 
החזרה, אמנם אני רואה שיש כמה בחורים שיושבים ולומדים עכשיו 
בהתמדה, עוד יותר טוב ממה שהיה, הם מבינים שמה שהם קונים עכשיו זה 

.                   לימוד והן ביראת שמיםישאר להם ויעמיד אותם לכל חייהם הן ב  
 

פעמים שומעים מבחורים איזה דברים הצריכים תיקון בישיבה, אם זה  כמה
הלעקטער שאינו עובד כמו שצריך, אבל למה אין שומעים שבחור יתלונן על 
איזה ענין רוחני הצריך תיקון אצלו, שתפילתו אינו הולך כמו שצריך, מתי 

האם בגיל שבעים שנה, צריך לחיות עם חשבון איזה אתחיל להתפלל טוב, 
דבר רוחני צריך אצלו תיקון, מצינו בחז"ל )תרגום יונתן במדבר כה ו( 
שכשראו אחד שעשה עבירה, קרו מיד קריאת שמע, הם נבהלו כשראו 
שעשו עבירה, ואף שזה לא היה אצלם רק ראו בעצם שנעשה עבירה בעולם, 

לכות שמים, וכל שכן אם יש דבר הצריך מיד פחדו וקיבלו עליהם עול מ
.                                                                                                       תיקון אצל עצמו  

 

חיים בדור שהפריצות הוא כל כך נפרץ באופן נורא, ובכל זאת בחורים  אנו
, ר קטן, הרי צריך לפחד מזהקופצים מבית המדרש לרחוב בשביל כל דב

לפחד מעבירה, לפני שבחור עוזב את הביהמ"ד והולך לחוץ, אם זה לעיר או 
אפילו הולך לקנות איזה דבר בחנות כאן, הרי צריך לחשוב היטב, האם זה 
באמת נחוץ, האם זה שוה את הנזק שיכול לצאת מזה, הרי ברחתי מן העיר 

יון שאינני רוצה לראות את העיר, ובאתי ללמוד בישיבה כאן מחוץ לעיר, כ
.                           אם כן למה אני עוזב את הישיבה והולך לעיר על כל דבר קטן  

 

צריך להתבונן בכל חלקי היהדות, התפלה איך נראית, האם הוא מתפלל  וכן
כמו שהוא צריך להתפלל, איך הוא עונה ברוך הוא וברוך שמו, אמן, אמן יהא 

למי נאמרו כל ההלכות איך צריך לענות על דברים שבקדושה,  שמיה רבא,
ובעיקר צריך להתבונן איך נראה לימוד התורה, אין צריך להיות כזה, 
שכשאחד מבחוץ נכנס לבית המדרש הכל נעצרים ומסתכלים איך ומי 
 שנכנס, מילא אם מתוך ששים שבעים בחורים בבית המדרש, קורה ששני
  בחו
 
 
 

ללמוד, וכי בחורים מרימים את הראש לרגע, אבל שכולם יפסיקו פתאום מ
ישראל שגדלו בתורה ונעשו גדולים, גדולי  ההפסק שוה בשביל דבר כזה

שהעניקו חמה בקומתם בתורה, לא היה להם את כל מה שיש לכם, כשרבי 
יוסף שאול ]השו"מ זצ"ל[ היה ילד ובחור, לא היה לו עשירות, והיה חסר לו 

לים, לא היה הרבה יותר ממה שחסר לכם, או רבי שלמה קלוגר, וכן כל הגדו
להם אפס מעט ממה שיש לכם, ובכל זאת לא חשבו שחסר להם כלום, הם 
ישבו ולמדו תורה, כי הם היו בתמימות, היה להם אמונה, וידעו והאמינו שהם 
קונים כל העולמות, ובכן הם זוכים שהיום כלל ישראל לומדים את ספריהם 

ויק"ר פכ"ב ס"א( ואת תורתם, הם זכו לכך לפי שהאמינו במה שאמרו חז"ל )
שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתנה למשה בסיני, וכל אחד מכם 
מחוייב להאמין בזה, זה חלק מהאמונה במתן תורה, אנו מאמינים שאם פעם 
יתחדש לנו איזה דבר לפי שכלינו, זהו דבר שהקב"ה כבר אמר למשה רבינו, 

ה לעשות נחת רוח והוא בכלל תורת ה', והקב"ה נהנה מזה, ויש לי את הזכי
.                                                               להבוית"ש, אין לך אושר גדול יותר מזה  

 

)דברים ג כג( אצל משה רבינו ע"ה שהתחנן והתפלל להקב"ה שיוכל  מצינו
להכנס לארץ ישראל, דבר שנמנע ממנו מחמת חטא מי מריבה, ואתחנן אל ה' 

אמר, אעברה נא ואראה את הארץ הטובה וגו', ומה ענה לו ה', בעת ההוא ל
אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה. ופירש"י שלא יאמרו הרב כמה קשה 
והתלמיד כמה סרבן. שאינו יפה שהתלמיד מבקש הרבה והרב מסרב, 
ולכאורה הרי אמרו חז"ל )דב"ר פי"א ס"י( שמשה רבע"ה התפלל תקט"ו 

לו היה מתפלל עוד תפילה אחת היה נענה, ואז אמר תפלות כמנין ואתחנן, ואי
ליה השי"ת אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה, ואם כן מהו הכוונה שלא 
יאמרו הרב כמה קשה, למה מעתה לא יאמרו הבריות כן, אחרי שהתפלל 

.                                                 תקט"ו תפלות והשי"ת מצוהו אל תוסף, אדרבה  
 

דהנה אנו יודעים שהאושר הכי גדול של יהודי בעולם, הוא כשיכול  ונראה
לקיים מצוה ולעשות את רצון ה', וכל זה שייך בכל המצוות, אבל ביותר שייך 
ענין זה במצוה שלא כל אחד יכול לקיים, מצוה מיוחדת שרק הוא יכול 

מצוות  לעשות, כמו עבודת כהן גדול ביום הכפורים, שרק הוא יכול לקיים
אלו ורק עכשיו, ולא תמיד בכל הדורות יש כהן גדול, נמצא שהיא מצוה יקר 
המציאות, ובודאי מצוה כזו חשובה יותר, וכן מצוה המוטלת רק על אדם 
אחד בדור, כמו המצוות שנצטוה בהם המלך, יש להם חשיבות מיוחדת, 
 שהרי אם המלך לא יקיימנו בטל כל המצוה, דליכא אדם אחר שיעשנה,

.                                                                      מצוות כאלו יש להם מעלה מיוחדת  
 

רבינו התפלל והתחנן אל ה' שרוצה להכנס לארץ ישראל, ואמרו חז"ל  משה
)סוטה יד.( וכי לאכול מפריה הוא צריך, וכי מה היה חסר לו במדבר, הרי הוא 

ת ביותר ששייך ליצור אנוש להגיע, עד שהתורה הגיע למדרגות הגבוהו
העידה עליו )במדבר יב ח( פה אל פה אדבר בו, ותמונת ה' יביט, ולמה היה 
צריך להכנס לארץ ישראל, אלא מתרץ הגמ' משום שרצה לקיים את המצוות 
התלויות בארץ, והוא הבין שאם יזכה הוא לקיימו, הרי יעשה את המצוה כך 

ח מאד להקב"ה, יותר מכאשר יהודי אחר יקיים אותן, באופן שיהא לנחת רו
שהרי מי כמרע"ה יכול לקיים מצוות ה' עם כל החיות והכוונה, באופן הגדול 
ביותר שרק אפשר לעשות, וממילא הוא ביקש והתחנן שרוצה לעשות נחת 

                                        .                                                               רוח גדול כזו לה'
 

היה כל כך מרבה בתפלה עד שהקב"ה אמר לו, אמנם זה איני יכול לתת  והוא
לך כי כך נגזרה גזירה שאינך נכנס לארץ ישראל, אבל אני אתן לך דבר שהוא 
עוד יותר טוב מזה, אני אתן לך מצוה מיוחדת שרק אתה יכול לקיימנה, מצוה 

מים וארץ, אף אחד חוץ ממך לא יקיים את המצוה, רק אתה שמאז שנבראו ש
לבדך תקיים אותה, ומהו המצוה הזאת, זו המצוה שהקב"ה אמר לו, אל תוסף 
דבר אלי עוד בדבר הזה, ניתן לו איסור בל תוסיף חדש, שאסור לו להוסיף 

זה ולבקש על דבר זה, מצוה זו אף אחד אחר אינו יכול לקיימה, ואושר גדול מ
תדעו לכם, שבחור שיכול לשבת בבית יה יכול להיות למשה רבינו, לא ה

המדרש, הוא מן המתי מספר שהקב"ה נותן להם אפשרות לקיים מצות 
והגית בו יומם ולילה, ואין לזלזל במתנה גדולה כזו, ואף שאין כוונתכם לרעה 
ח"ו, אבל לפעמים מזלזלים בגודל הזכיה שיש לכם, בחור צריך להרגיש 

כי אף פעם בחיים לא יהיה עוד הזדמנות לזה, מי יודע אם עוד  כמרע"ה,
תחזרו פעם אחת בחיים על מסכת ב"ק, שהרי אפילו מי שיושב ולומד הרבה 
שנים, צריך לבקש רחמים שיהא לו זכיה לחזור על לימודו, ובפרט שעוד 
יחזור על זה בעיון, עכשיו הוא הזמן לכך, עכשיו הוא מתכונן לכל חייו, 

מה שצריכים לזכור כדי להצליח, שהיצר הרע אינו שולט רק על  והעיקר
עינים ואזנים כאלה שאינם מונחים בתורה, אבל אם הוא בבחינת שתום העין, 
אם העין סגור מראיות אסורות, אז הוא עינא דשפיר חזי כמו שמפרש 
התרגום, אז אפשר ללמוד בתורה, אבל אם רואים מה שאין צריך לראות, אזי 

.                                                                          ם דרכו מלהצליח בתורהח"ו נסת  
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בהקדם קושית האור החיים הק' בפרשתן )לז יד( האיך שלח יעקב אבינו  וי"ל

דהא דאמרינן שלוחי מצוה  הרי מבואר בגמ' )פסחים ח:( את יוסף אל אחיו,
אינן ניזוקין, היינו היכא דלא שכיח היזיקא, אבל שכיח היזיקא שאני, שנאמר 

א טז ב( ויאמר שמואל איך אלך ושמע שמואל והרגני וגו', אם כן -)שמואל
, והרי זה היה אחיו לבין בינו השורר המצב את דעי הלאאל אחיו,  ושלח האיך

 שמצות חשביעקב אבינו ש ואפשר ליישב .עיי''ש חשש סכנה ושכיח הזיקא,
 מצוה היא שהרי נה יותר משאר מצות,מגי שאני, דמצוה זו ואם אב כבוד

)קידושין ל:(,  המקום לכבוד כבודם וחשובה ביותר כיון שהשוה הכתוב גדולה
ולכן סבר יע''א שאם יוסף הצדיק יהיה עסוק במצוה כזו, בודאי אין לחשוש 

 )דברי יונה ח"ב דף כ"ו( הזיקא. לסכנה אפילו היכא דשכיח
 

 
באור החיים הק' )פ' אמור( עה"כ )ויקרא כג טו( וספרתם לכם ממחרת  מובא

השבת וכו' שבע שבתות תמימות תהיינה. ומדייק למה אמר לכם, רק כי צוה 
ה' לספור שבע שבתות, ואמרו ז"ל )זוה"ק פ' אמור צז:( כי לצד שהיו ישראל 

זדווג לאומה זו, דן בה כמשפט נדה שדינה מטומאת מצרים, ורצה ה' לה
לספור ז' נקיים, וצוה שיספרו ז' שבועות, ואז יהיו מוכשרים להכניסם כלה 
לחופה, והוא מאמר הכתוב כאן וספרתם לכם, פי' סיבת הספירה זו הוא 
לסיבתכם לטהרתכם, שבלא צורך הספירה תיכף היה ה' נותן להם התורה, 

ם אומרו ממחרת השבת ולא מיום השבת עצמו, ולדרך זה ידוייק על נכון טע
כי כן משפט הספירה שיהיו כל הימים שלימים, ולצד שיום ט"ו בניסן שהוא 
יום השבת האמור כאן, מקצת היום היו עדיין בטומאת בארץ מצרים, לזה יצו 
ה' לספור ממחרת עכ"ד. עכ"פ נמצא שצריך למנות עד חמישים יום, וצריכים 

 של תורה ועבודת ה', והכל הוא הכנה לקבלת התורה. שיהיה ברציפות ימים
 )דברי יונה ח"ב דף קמ"ו(

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
      
 

 

"כל מה שאירע לו אפילו רעה" כי הי' לבו סמוך ובטוח שהקב"ה מנהיג את 
ד שאפי' דבר שהי' נראה בעיניו כרעה האמין כי יתהפך הענין ע העולם,

לטובה, וכאשר אכן סיפרו חז"ל שפעם שלחו ישראל מתנה למלך ושלחוהו 
עם נחום איש גם זו "דמלומד בנסים" היא, ויהי במלון גנב בעה"ב את אבנים 
הטובות והמרגליות והחליפו בעפר, וכאשר מסר את המתנה למלך ופתחו 

ומצאו מלא עפר "בעו לקלטלי' לכולהו", כי המלך בחמתו נתקצף  את הארגז
לא רק על נחום רק הי' שולח יד בכולם, כי "אמר קא מחייגי בי יהודאי" 

 )היהודים מתלוצצים בי(.
 

היתה תגובתו של נחום? הוא אמר "גם זו לטובה" עד שבא אליהו ונדמה  מה
רו של אברהם אבינו, כאחד מהשרים והוא יעץ למלך שיתכן והעפר הוא מעפ

ובאותה מלחמה שהי' לו למלך עם מלכות אחרת ולא הי' ביכלתו לכובשם, 
 בעפר זה נצחום.

 

עובדא זו ידועה לכל בר בי רב, רק אנו נעמוד להתבונן קימעה בלימוד  הנה
ומכאן נראה ונפשוט בעצמו עד היכן מדריגה של בטחון  –היוצא מהסיפור 

ר, ונתגלה שהתיבה מלאה עפר, מה היתה בה'. כי אילו היינו עדים בדב
תגכובתנו הראשונה? בודאי או שהיינו בורחים מרוב פחד ובושה וכדו', או 
שהיינו נופלים לרגלי המלך ומתחננים ומבקשים על נפשינו, בתירוץ שאין אנו 
אשמים בדבר, רק באמצע הדרך במלון הי' שם בעל אכסניא שגנב והחליף 

 את תשורתנו בעפר.
 

ום לא רק של הצטדק את עצמו, לא רק שלא עשה שום פעולה נח אבל
המראה דאגה ועצבון, הוא לא נפל על פניו ועל רגליו, הוא לא ביקש סליחה 

אילו הי' זה  –ומחילה מאת המלך, מה שכן עשה הוא לומר "גם זו לטובה" 
 אדם אחר במצב קשה כזה, ופתאום היינו שומעים אותו אומר "גם זו לטובה"

יינו מהרהרים אחיו שמא חסר דעה הוא ר"ל, רק התנא הקדוש נחום בודאי ה
איש גם זו לא איבד עשתונותיו ורצה ללמדינו ארחות חיים כיצד להתנהג בכל 
מצב שהוא, שלא להתייאש, אדרבה כשפתחו וראו כי הארגז מלא עפר, 
היתה הכוונה "גם זו לטובה" שאני מאמין באמונה שלימה שמזה העפר 

בה, ובהיפך אילו הייתי מביא אבנים טובות מי יודע אם יצא לנו תצמח לנו טו
מזה טובה כלל, מי יודע אם לא הי' המלך מתקצף לומר "מי ביקש זאת 
מידכם להביא ולהוסיף עוד אבנים טובות לאוצר המלך, המלא על כל גדותיו 
במרגליות כאלו", וע"י העפר עשה לנו הקב"ה טובה גדולה כי ע"י שנדמה 

אחד מהשרים והוא יעץ לו להלחם בעפר זה עד שנצח, וסוף מעשה אליהו כ
מוכיח על תחלתו כי אכן היתה כאן טובה עבורם, ונתקיימה אמונה בה' ש"גם 

 זו לטובה".
 

דברינו כדאי להזכיר את מאמר הגמ' )ראש השנה במשנה שלהי פ"ג(  בסיום
דו וגבר עה"פ והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל וכאשר יניח את י

עמלק, והקשו במשנה וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, 
אלא לומר לך, שכל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את 

הביאור בזה, כי  –לבם לאביהם שבשמים היו מתגברין ואם לאו היו נופלין 
מין שאין אם אמנם חייב אדם לצאת למלחמה עם כלי זיין, אך עכ"ז ידע ויא

כלי זיינו מועיל מאומה רק הכל בידי הקב"ה, וזה שהרים משה את ידו לומר 
שיתבוננו מה למעלה מהם, הקב"ה היושב בשמים, ולא יאמרו כחי ועוצם ידי 
עשה לי את החיל הזה, ולכאורה למה בכלל הניח ידו, הי' לו להחזיק ידיו 

דברנו, כי רצה  למעלה כדי שיתגברו ישראל בכל עת? אלא הוא הדבר אשר
להראותם הדרך הנכונה, שבאם יסיחו דעתם מה' אפילו לרגע קט, מיד יהיו 

 נופלין ח"ו,  יחד עם כל הכלי זיין שבידם.
 

בירושלמי )ריש פ"ה דברכות( לעולם לא יהא הפסוק הזה זז מתוך  איתא
פיך", בתהלים )פ"ד( "אשרי אדם בוטח בך", כי בודאי היסורים קשים לאדם 

ח"ו, רק צריך לדעת ולהשכיל שבאם יאמין שהכל מאת ה' אז יקל  עד מאוד
מצבו ואשרי חלקו, ויזכור מש"כ רש"י )תהלים כ"ז( עה"פ קוה אל ה' חזק 
ויאמץ לבך, ושוב חזר הכתוב לומר "וקוה אל ה'", פירש"י "אם לא תתקבל 
תפלתך חזוק וקוה", כי אם יראה הקב"ה שהאדם שם בטחונו בו אז "וגבר 

, ובכל הדורות ראו ד"ז בעליל, שאלו שבטחו בה' ובישועתו עברו על ישראל"
 כל גלי הצרות והמצבים השונים, ועל כל צרה שלא תבוא, התגברו בעזרת ה'. 
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ו, דלכן מצינו בגמ' )תענית כ"א ע"ב( בעובדא הידועה עם נחום איש גם ז עוד
נקרא בשם זה "דכל מילתא דהוי סלקא לי' אמר גם זו לטובה" וכפירש"י שם 

       א 
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